
ספרי

 הברית החדשה
תורגם מיוונית  לעברית 

על ידי יצחק זאלקינסאן ז״ל 

והובא לדפוס עם תיקונים והערות   

מאת כ. דוד גינצבורג ז״ל  

על ידי חברת ההוצאה לאור “תורת יהוה התמימה" 

מהדורה זאת של ספר הברית החדשה בעברית, 
בתרגום זאלקינסאן – גינצבורג, נערכה והושלמה 

לצורך התאמה לנוסח  המקובל ביוונית 

עבודה זו החלה על ידי  דר. אהרון  זעליג  גאבע ז׳׳ל,  
מהממלכה המאוחדת, בשנת 2000, והושלמה על ידי 
פרופסור דר. פיטר א. סיבסמה מהולנד, בשנת 2012 

 THE SOCIETY FOR DISTRIBUTING

HEBREW SCRIPTURES



Websites through which the Society's Scriptures may be obtained:

www.sdhs.co.uk

www.comfort-israel.com

THE SOCIETY FOR DISTRIBUTING 

HEBREW SCRIPTURES

Joseph House, 1 Bury Mead Road,

Hitchin, Hertfordshire  SG5 1RT

UNITED KINGDOM

Registered Charity No. 232692



ספרי הברית החדשה 
 001 הבשורה על־פי מתתיהו 
 068 הבשורה על־פי מרקוס 
 108 הבשורה על־פי לוקס 
176 הבשורה על־פי יוחנן 
228 מפעלוח  
299 רומיים 
328 קורנתיים א 
356 קורנתיים ב 
374 גלטיים 
384 אפסיים 
393 פילפיים 
400 קולסים 
407 תסלוניקים א 
413 תסלוניקים ב 
417 טימותיוס א 
425 טימותיוס ב 
431 טיטוס 
435 פילימון 
437 עברים 
459 יעקב 
466 פטרוס א 
474 פטרוס ב 
479 יוחנן א 
487 יוחנן ב 
489 יוחנן ג 
491 יהודה 
494 חזיון 



מתתיהו   8

א
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ָהְּבׂשֹוָרה ַעל־ִּפי

ַמִּתְתָיהּו 
ֶּבן־ַאְבָרָהם׃ ֶּבן־ָּדִוד  ֵיׁשּוַע  ַהָּמִׁשיַח  ּתֹוְלדֹת  ֵסֶפר  ֶזה 
ֶאת־ַיֲעקֹב  הֹוִליד  ְוִיְצָחק  ֶאת־ִיְצָחק  הֹוִליד  ַאְבָרָהם 
הֹוִליד  ִויהּוָדה  ְוֶאת־ֶאָחיו׃  ֶאת־ְיהּוָדה  הֹוִליד  ְוַיֲעקֹב 
ֶאת־ֶחְצרֹון  הֹוִליד  ּוֶפֶרץ  ִמָּתָמר  ְוֶאת־ֶזַרח  ֶאת־ֶּפֶרץ 
ֶאת־ַעִּמיָנָדב  הֹוִליד  ְוָרם  ֶאת־ָרם׃  הֹוִליד  ְוֶחְצרֹון 
ֶאת־ַׂשְלמֹון׃ הֹוִליד  ְוַנְחׁשֹון  ֶאת־ַנְחׁשֹון  הֹוִליד  ְוַעִּמיָנָדב 
ֶאת־עֹוֵבד  הֹוִליד  ּובַֹעז  ֶמָרָחב  ֶאת־ּבַֹעז  הֹוִליד  ְוַׂשְלמֹון 
ֶאת־ַהֶּמֶלְך  הֹוִליד  ְוִיַׁשי  ֶאת־ִיָׁשי׃  הֹוִליד  ְועֹוֵבד  ֵמרּות 
ָלַקח  ֲאֶׁשר  ֵמָהִאָּׁשה  ֶאת־ְׁשֹלֹמה  הֹוִליד  ְוָדִוד  ָּדִוד 
הֹוִליד  ּוְרַחְבָעם  ֶאת־ְרַחְבָעם  הֹוִליד  ּוְׁשֹלֹמה  ֵמאּוִרָּיה׃ 
הֹוִליד  ְוָאָסא  ֶאת־ָאָסא׃  הֹוִליד  ַוֲאִבָּיה  ֶאת־ֲאִבָּיה 
ִויהֹוָרם  ֶאת־ְיהֹוָרם  הֹוִליד  ִויהֹוָׁשָפט  ֶאת־ְיהֹוָׁשָפט 
ְויֹוָתם  ֶאת־יֹוָתם  הֹוִליד  ְוֻעִּזָּיהּו  ֶאת־ֻעִּזָּיהּו׃  הֹוִליד 
ְוִחְזִקָּיהּו  ֶאת־ִחְזִקָּיהּו׃  הֹוִליד  ְוָאָחז  ֶאת־ָאָחז  הֹוִליד 
ְוָאמֹון  ֶאת־ָאמֹון  הֹוִליד  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאת־ְמַנֶּׁשה  הֹוִליד 
ְוֶאת־ ֶאת־ְיָכְנָיהּו  הֹוִליד  ְויֹאִׁשָּיהּו  ֶאת־יֹאִׁשָּיהּו׃  הֹוִליד 

ֶאָחיו ִּביֵמי ְגלֹוָתם ָּבֶבָלה׃
ְוַאֲחֵרי ָהְגָלם ְלָבֶבל ְיָכְנָיהּו הֹוִליד ֶאת־ְׁשַאְלִּתיֵאל ּוְׁשַאְלִּתיֵאל 
ַוֲאִביהּוד  ֶאת־ֲאִביהּוד  הֹוִליד  ּוְזֻרָּבֶבל  ֶאת־ְזֻרָּבֶבל׃  הֹוִליד 
ְוַעּזּור הֹוִליד  הֹוִליד ֶאת־ֶאְלָיִקים ְוֶאְלָיִקים הֹוִליד ֶאת־ַעּזּור׃ 
ֶאת־ֱאִליהּוד׃  הֹוִליד  ְוָיִכין  ֶאת־ָיִכין  הֹוִליד  ְוָצדֹוק  ֶאת־ָצדֹוק 

ואליהוד
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ּוַמָּתן  ֶאת־ַמָּתן  הֹוִליד  ְוֶאְלָעָזר  ֶאת־ֶאְלָעָזר  הֹוִליד  ֶוֱאִליהּוד 
ְוַיֲעקֹב הֹוִליד ֶאת־יֹוֵסף ִאיׁש ִמְרָים ֲאֶׁשר  הֹוִליד ֶאת־ַיֲעקֹב׃ 

נֹוַלד ִמֶּמָּנה ֵיׁשּוַע ַהִּנְקָרא ָמִׁשיַח׃
ּדֹרֹות  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ַעד־ָּדִוד  ֵמַאָבָרָהם  ָּכל־ַהּדֹרֹות  ְוִהֵּנה 
ּוִמָּדִוד ַעד־ָּגלּות ָּבֶבל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּדֹרֹות ּוִמָּגלּות ָּבֶבל ַעד־

ַהַּמִׁשיַח ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּדֹרֹות׃
ְוזֹאת ָהְיָתה ֵלַדת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּכֲאֶׁשר ִמְרָים ִאּמֹו ְמאָֹרָׂשה 
ָהְיָתה ָליֹוֵסף ֶטֶרם ָיבֹוא ֵאֶליָה ַוִּתָּמֵצא ִּכי ָהָרה ִהיא ִּכי ֵמרּוַח 
ְלִתָּתּה  ָאָבה  ְולֹא  ָהָיה  ַצִּדיק  ִאיָׁשּה  ְויֹוֵסף  ָהָרָתה׃  ַהּקֶֹדׁש 
ֶאל־ִלּבֹו  ְמַדֵּבר  עֹוֶדּנּו  ַּבָּסֶתר׃  ְלַׁשְּלָחּה  ַוּיֹאֶמר  ְלִדַּבת־ָעם 
יֹוֶסף  ֵלאמֹר  ַּבֲחלֹום  ֵאָליו  ִנְרָאה  ְיהָֹוה  ַמְלַאְך  ְוִהֵּנה  ָּכזֹאת 
ַהֶּיֶלד  ִּכי  ִאְׁשֶּתָך  ֶאת־ִמְרָים  ֵאֶליָך  ִמַּקַחת  ַאל־ִּתיָרא  ֶּבן־ָּדִוד 
ְוִהיא יֶֹלֶדת ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת־ְׁשמֹו  ְּבִקְרָּבּה נֹוַצר ֵמרּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ 
ְוָכל־זֹאת ָהְיָתה  ֵיׁשּוַע ִּכי הּוא יֹוִׁשיַע ֶאת־ַעּמֹו ֵמַחּטֹאֵתיֶהם׃ 

ְלַמּלֹאת ֵאת ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהָֹוה ְּבַיד־ַהָּנִביא ֵלאמֹר׃ 
ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ֵּבן 

ְוָק*ְראּו ְׁשמֹו ִעָּמנּוֵאל
ַּכֲאֶׁשר  ַוַּיַעׂש  ִמְּׁשָנתֹו  יֹוֵסף  ַוִּייַקץ  ִעָּמנּו׃  ֵאל  ֵיָאֵמר  ֲאֶׁשר 
ְולֹא ָיַדע ֹאָתּה ַעד  ִצָּוה ֹאתֹו ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַוִּיַּקח ֶאת־ִאְׁשּתֹו׃ 

ִּכי־ָיְלָדה ֵּבן ֶאת־ְּבכֹוָרּה ַוִּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע׃ 
ַהֶּמֶלְך  ִּביֵמי  ְיהּוָדה  ְּבֵבית־ֶלֶחם  ֵיׁשּוַע  נֹוַלד  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ְירּוָׁשַלְיָמה  ֶקֶדם  ֵמֶאֶרץ  ָּבאּו  כֹוָכִבים  חֵֹזי  ְוִהֵּנה  הֹוְרדֹוס 
ַאֵּיה ַהֶּמֶלְך ַהּנֹוָלד ַלְּיהּוִדים ִּכי ָרִאנּו כֹוָכבֹו ַּבֶּקֶדם  ֵלאֹמר׃ 
ְלָבבֹו  ַוָּיַנע  הֹוְרדֹוס  ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְׁשַמע  לֹו׃  ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ַוָּנבֹא 
ַהּכֲֹהִנים  ֶאת־ָּכל־ָראֵׁשי  ַוַּיְקֵהל  ִעּמֹו׃  ָּכל־ְירּוָׁשַלִים  ּוְלַבב 
ְוַהּסֹוְפִרים ָּבָעם ַוִּיְׁשַאל ֶאת־ִּפיֶהם ֵלאֹמר ַאֵּיה ִיָּוֵלד ַהָּמִׁשיַח׃

ויאמרו
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ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵבית־ֶלֶחם ְיהּוָדה ִּכי כֹה־ָּכתּוב ְּבַיד־ַהָּנִביא׃
ְוַאָּתה ֵּבית־ֶל*ֶחם ֶאֶרץ ְיהּוָדה 
ֵאיְנָך ָצִעיר ְּבַאֻּלֵפי ְיהּוָדה 

ִּכי ִמְּמָך ֵיֵצא מֹוֵׁשל 
ֲאֶׁשר ִיְרֶעה ֶאת־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל׃

ַוִּיְקָרא הֹוְרדֹוס ֶאל־חֵֹזי ַהּכֹוָכִבים ַּבֵּסֶתר ַוַּיְחקֹר ֹאָתם ָלַדַעת 
ֵּבית־ֶלֶחם  ֹאָתם  ַוִּיְׁשַלח  ַהּכֹוָכב׃  ִנְרָאה  ֲאֶׁשר  ֶאת־ָהֵעת 
ֹאתֹו  ִּתְמְצאּון  ְוַכֲאֶׁשר  ַעל־ַהֶּיֶלד  ֵהיֵטב  ְוִדְרׁשּו  ְלכּו  ַוּיֹאַמר 
ַוִּיְׁשְמעּו  ַּגם־ָאִני׃  ְלִהְׁשַּתֲחֹות־לֹו  ְוָאבָֹאה  ִלי  ְוַהִּגידּו  ׁשּובּו 
ָעָלה  ַבֶּקֶדם  ֲאֶׁשר־ָראּו  ַהּכֹוָכב  ְוִהֵּנה  ַוֵּיֵלכּו  ֶאל־ַהֶּמֶלְך 
ִלְפֵניֶהם ַעד ֲאֶׁשר־ָּבא ַוַּיֲעמֹד ִמַּמַעל ַלֲאֶׁשר ָהָיה ָׁשם ַהָּיֶלד׃ 
ַוָּיבֹאּו  ַעד־ְמאֹד׃  ְגדָֹלה  ִׂשְמָחה  ַוִּיְׂשְמחּו  ַבּכֹוָכב  ָחזּו  ְוֵהם 
ַהַּבְיָתה ַוִּיְראּו ֶאת־ַהֶּיֶלד ִעם־ִמְרָים ִאּמֹו ַוִּיְּפלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו־לֹו 
ַוִּיְפְּתחּו ֶאת־ֹאְצרֵֹתיֶהם ַוַּיְקִריבּו לֹו ִמְנָחה ָזָהב ּוְלבֹוָנה ָוֹמר׃ 
ְוֵהם ֻצּוּו ַבֲחלֹום ְלִבְלִּתי ׁשּוב ֶאל־הֹוְרדּוס ַוִּיְפנּו ַוֵּיְלכּו ְּבֶדֶרְך 

ַאֵחר ְלַאְרָצם׃
ֵלאֹמר  ַּבֲחלֹום  ֶאל־יֹוֵסף  ְיהָֹוה  ַמְלַאְך  ַוֵּיָרא  ְּבֶלְכָּתם  ַוְיִהי 
ְוֶׁשב־ ִמְצַרְיָמה  ּוְבַרח־ְלָך  ְוֶאת־ִאּמֹו  ֶאת־ַהֶּיֶלד  ַקח  קּום 
ֶאת־ֶנֶפׁש  ְמַבֵּקׁש  הֹוְרדֹוס  ִּכי  ֵאֶליָך  ֹאַמר  ַעד־ֲאֶׁשר  ָׁשם 
ַוָּיָקם ַוִּיַּקח ֶאת־ַהֶּיֶלד ְוֶאת־ִאּמֹו ָלְיָלה ַוֵּיֶלְך  ַהֶּיֶלד ְלַקְחָּתּה׃ 
ַוֵּיֶׁשב ָׁשם ַעד־מֹות הֹוְרדֹוס ְלַמּלֹאת ֶאת ֲאֶׁשר  ִמְצָרְיָמה׃ 
ַוְיִהי  ִּדֶּבר ְיהָֹוה ְּבַיד־ַהָּנִביא ֵלאֹמר ִמִּמְצַרִים ָקָראִתי ִלְבִני׃ 
ִּכְראֹות הֹוְרדֹוס ִּכי ֵהֵתלּו בֹו ַהחִֹזים ַוִּיְקצֹף ַעד־ְמאֹד ַוִּיְׁשַלח 
ִמֶּבן־ ּוְבָכל־ְּגבּוֶליָה  ְּבֵבית־ֶלֶחם  ֲאֶׁשר  ֶאת־ָּכל־ַהְיָלִדים  ַוַּיְך 

ְׁשָנַתִים ּוְלָמָּטה ְלִפי ָהֵעת ֲאֶׁשר ָחַקר ִמִּפי ַהחִֹזים׃
 v. 6 נ׳׳א ואתה בית לחם ֶאְפָרָתה 

צעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי יהודה       
ממך ִלי יצא ִלְהיֹות מושל ְּבִיׂשָרֵאל, עיין מיכה ה׳ א׳.  אז   



 v. 18 בנ׳׳א נמצא כאן על־ָּבֶניָה, עיין ירמיה ל׳׳א ט׳׳ו. 
 v. 3 וכן במרקוס א׳ ג׳, לוקס ג׳ ד׳, נ׳׳א ישרו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאֹלֵהינּו,  

עיין ישעיה מ׳ ג׳.
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ָאז הּוַקם ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ְּבַיד־ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ֵלאֹמר׃
קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע 
ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים 

ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל־ָּבֶניָה 
ֵמֲאָנה ְלִה*ָּנֵחם ִּכי ֵאיֶנּנּו׃

ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות הֹוְרדֹוס ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַּבֲחלֹום ֶאל־יֹוֵסף 
ׁשּוב  ְוֵלְך  ְוֶאת־ִאּמֹו  ֶאת־ַהֶּיֶלד  ַקח  קּום  ֵלאֹמר׃  ְּבִמְצַרִים 
ַוָּיָקם  ַהָּיֶלד׃  ִּכי־ֵמתּו ַהְמַבְקִׁשים ֶאת־ֶנֶפׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַאְרָצה 
ּוְבָׁשְמעֹו  ִיְׂשָרֵאל׃  ַאְרָצה  ַוָּיבֹא  ְוֶאת־ִאּמֹו  ֶאת־ַהֶּיֶלד  ַוִּיַּקח 
ִּכי ַאְרְקלֹוס ָמַלְך ִּביהּוָדה ַּתַחת הֹוְרדֹוס ָאִביו ַוִּייָרא ָלֶלֶכת 
ַוָּיבֹא  ָׁשָּמה ַוֻּיַּגד־לֹו ָדָבר ַּבֲחלֹום ַוִּיּסֹב ֶאל־ְּגִלילֹות ַהָּגִליל׃ 
ַוֵּיֶׁשב ָּבִעיר ַהִּנְקֵראת ְנָצֶרת ְלַמּלֹאת ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּנִביִאים ִּכי 

ָנְצִרי ִיָּקֵרא לֹו׃
ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוָּיבֹא יֹוָחָנן ַהְמַטֵּבל ַוִּיְקָרא ְבִמְדַּבר ְיהּוָדה 

ׁשּובּו ִּכי־ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ָקְרָבה ָלבֹא׃ ַוּיֹאַמר׃ 
הּוא ֲאֶׁשר ִנָּבא ָעָליו ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֵלאֹמר

קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר 
ַּפּנּו ֶּדֶרְך ְיהָֹוה 
ַיְּׁש*רּו ְמִסּלֹוָתיו ׃

ְּבָמְתָניו  ָאזּור  עֹור  ְוֵאזֹור  ְּגַמִּלים  ְׂשַער  ָלבּוׁש  ָהָיה  ְויֹוָחָנן 
ְוָכל־ ְירּוָׁשַלִים  ֵאָליו  ַוֵּיְצאּו  ִמָּיַער׃   ּוְדַבׁש  ֲחָגִבים  ּוַמֲאָכלֹו 
ַוִּיָּטְבלּו ַעל־ָידֹו ַּבַּיְרֵּדן ְּבִהְתַוּדָֹתם  ְיהּוָדה ְוָכל־ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן׃ 
ַאְך ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַרִּבים ִמן־ַהְּפרּוִׁשים ּוִמן־ ֶאת־ַחּטֹאֵתיֶהם׃ 
ַהַּצּדּוִקים ָּבִאים ֵאָליו ְלִהָּטֵבל ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיְלֵדי ִצְפעִֹנים ִמי 
ַהָּבא׃  ַאף  ֲחרֹון  ִמְּפֵני  ַעל־ַנְפְׁשֶכם  ְלִהָּמֵלט  ֶאְתֶכם  הֹוָרה 

לכן
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ֵלאֹמר  ִבְלַבְבֶכם  ְוַאל־ֶּתְהּגּו  ִלְתׁשּוָבה׃  ְפִרי טֹוב  ֲעׂשּו  ָלֵכן 
ֵאֶּלה  ִמן־ֲאָבִנים  ַּגם  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ִּכי  ְלָאב  ָלנּו  ַאְבָרָהם 
ָנטּוי  ְוַגם־ְּכָבר  ְלַאְבָרָהם׃  ָּבִנים  ְלָהִקים  ַיד־ֱאֹלִהים  ַּתִּׂשיג 
ַהַּגְרֶזן ַעל־ׁשֶֹרׁש ָהֵעִצים ְוָלֵכן ָּכל־ֵעץ ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעֶׂשה ְפִרי 
ַוֲאִני ִהְנִני ְמַטֵּבל ֶאְתֶכם ַּבַּמִים  טֹוב ִיָּגַדע ְוָהְׁשַלְך ְּבמֹו־ֵאׁש׃ 
ָקטְֹנִּתי  ֲאֶׁשר  ִמֶּמִּני  הּוא  ָחסֹן  ַאֲחַרי  ַהָּבא  ַאְך  ִלְתׁשּוָבה 
ִמְּׂשֵאת ֶאת־ְנָעָליו הּוא ְיַטֵּבל ֶאְתֶכם ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ּוָבֵאׁש׃ 
ֲאֶׁשר ִמְזֵרהּו ְבָידֹו ִלְזרֹות ּוְלָהֵבר ֶאת־ָּגְרנֹו ְוָאַסף ֶאת־ַהִחִּטים 

ֶאל־ּתֹוְך ֲאָסָמיו ְוֶאת־ַהּמֹץ ִיְׂשרֹף ַּבֵאׁש ֲאֶׁשר לֹא ִתְכֶּבה׃
ָאז ָיבֹא ֵיׁשּוַע ִמן־ַהָּגִליל ֶאל־ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני יֹוָחָנן ְלִהָּטֵבל ַעל־
ַעל־ָיְדָך  ְלִהָּטֵבל  ִלי  ָנכֹון  ֲהלֹא  ֵלאמֹר  יֹוָחָנן  ַוַּיֲעָצר־ּבֹו  ָידֹו׃ 
ִּכי־ ַּכּיֹום  ֶהֶרף  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ֵאָלי׃  ָּבאָת  ְוַאָּתה 
ַוִּיָּטֵבל ֵיׁשּוַע  כֹה ָיֲאָתה ָלנּו ְלַמֵּלא ָכל־ְצָדָקה ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו׃ 
ַוַּיַעל ִמן־ַהָּמִים ְוִהֵּנה ִנְפְתחּו־לֹו ַהָּׁשַמִים ַוַּיְרא ֶאת־ ַוְיַמֵהר 
ְוִהֵּנה קֹול קֵֹרא  רּוַח ֱאֹלִהים יֶֹרֶדת ִּבְדמּות־יֹוָנה ַוָּתַנח ָעָליו׃ 

ִמָּׁשַמִים ֶזה הּוא ְבִני ְיִדיִדי ּבֹו ָרְצָתה ַנְפִׁשי׃ 
ָאז הּוַבל ֵיׁשּוַע ָּברּוַח ַהִּמְדָּבָרה ְלַבֲעבּור ְיַנֵּסהּו ָׁשם ַהָּׂשָטן׃ 
ַהְמַנֶּסה  ַוִּיַּגׁש  ַוִּיְרָעב׃  ָלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים  יֹום  ַאְרָּבִעים  ַוָּיָצם 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַאָּתה ֱאֹמר ַוֲאָבִנים ֵאֶּלה ִּתְהֶייןָ 
ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַעל־ַהֶּלֶחם  לֹא  ִּכי  ָּכתּוב  ַוּיֹאַמר  ַוַּיַען  ְלָלֶחם׃ 
ַוִּיָּקֵחהּו ַהָּׂשָטן ֶאל־ִעיר  ִּכי ַעל־ָּכל־מֹוָצא ִפי־ְיהָֹוה׃  ָהָאָדם 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם  ַהּקֶֹדׁש ַוַּיֲעִמֵדהּו ַעל־ִּפַּנת ַּגג ֵּבית־ַהִּמְקָּדׁש׃ 

ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַאָּתה ִהְתַנֵּפל ָאְרָצה ִּכי ָכתּוב
ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָּלְך 
ַעל־ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך 

ֶּפן־ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך׃

ויאמר



 v. 7 וכן בלוקס ד׳ י׳׳ב, נ׳׳א לא ְתַנּסּו את יהוה ֱאֹלֵהיֶכם, עיין דברים ו׳ ט׳׳ז. 
v. 10 וכן בלוקס ד׳ ח׳, נ׳׳א ֶאת־ְיהָוֹה אלהיך ִּתיָרא. נ׳׳א ואתו תעבד,  

עיין דברים ו׳ י׳׳ג ,י׳ כ׳ וכן בלוקס ד׳ ח׳.
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ֶאת־ְיהָֹוה  ְת*ַנֶּסה  לֹא  ָּכתּוב  ְועֹוד  ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 
ַוַּיְרֵאהּו  ְמאֹד  ָּגבַֹּה  ֶאל־ַהר  ַוִּיָּקֵחהּו  ַהָּׂשָטן  ַוּיֹוֶסף  ֱאלֹ*ֶהיָך׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה  ֶאת־ָּכל־ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ּוְכבֹוָדן׃ 
ָאז ָאַמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֶּגׁש־ ֶאֶּתן־ְלָך ִאם־ִּתֹּפל ְוִתְׁשַּתֲחֶוה ִלי׃ 
ָהְלָאה ַהָּׂשָטן ִּכי ָכתּוב ַלי*הָֹוה ֱאֹלֶהיָך ִתְׁש*ַּתֲחֶוה ְואֹתֹו ְל*ַבּדֹו 
ַוְיָׁשְרֻתהּו׃ ַמְלָאִכים  ֵאָליו  ַוִּיְּגׁשּו  ַהָּׂשָטן  ִמֶּמּנּו  ַוִּיֶרף  ַּתֲעבֹד׃ 
ַהָּגִליָלה׃ ַוָּיָׁשב  יֹוָחָנן  ִנְסַּגר  ִּכי  ֵיׁשּוַע  ְכָׁשְמעֹו  ַוְיִהי 
ַהָּים  ַעל־ְׂשַפת  ִּבְכַפר־ַנחּום  ַוֵּיֶׁשב  ַוָּיבֹא  ֶאת־ְנָצֶרת  ַוַּיֲעזֹב 
ְּבַיד־ ֲאֶׁשר־ֶנֶאַמר  ֵאת  ְלַמּלֹאת  ְוַנְפָּתִלי׃  ְזֻבלּון  ִּבְגבּוֵלי 

ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֵלאֹמר׃
ַאְרָצה ְזֻבלּון ְוַאְרָצה ַנְפָּתִלי 

ֶּדֶרְך ַהָּים ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּגִליל ַהּגֹוִים׃
ָהָעם ַההְֹלִכים ַּבחֶֹׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול 

יְֹׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות 
אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם׃

ֵמָהֵעת ַהִהיא ֵהֵחל ֵיׁשּוַע ִלְקרֹא ְוֵלאֹמר ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ִּכי 
ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ָקְרָבה ָלבֹא׃ 

ִׁשְמעֹון  ַאִחים  ְׁשֵני  ַוַּיְרא  ַים־ַהָּגִליל  ַעל־ַיד  ֵיׁשּוַע  ַוִּיְתַהֵּלְך   

ַהִּנְקָרא ֶּפְטרֹוס ְוַאְנְּדַרי ָאִחיו ֹּפְרִׂשים ִמְכֹמֶרת ַעל־ְּפֵני־ַהָּים 
ֶאְתֶכם  ְוֶאֱעֶׂשה  ַאֲחָרי  ְלכּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָהיּו׃  ַדָּיִגים  ִּכי 
ַאֲחָריו׃  ַוֵּיְלכּו  ְּכֶרַגע  ֶאת־ִמְכֹמרֹוָתם  ַוַּיַעְזבּו  ָאָדם׃  ְלַדְּיֵגי 
ַוַּיֲעבֹר ִמָּׁשם ַוַּיְרא ְׁשֵני ַאִחים ֲאֵחִרים ַיֲעקֹב ֶּבן־ַזְבִּדי ְויֹוָחָנן 
ַוִּיְקָרא  ָאִחיו ָּבֳאִנָּיה ִעם־ַזְבִּדי ֲאִביֶהם ְמַתְּקִנים ִמְכֹמרֹוָתם 
ְוֶאת־ֲאִביֶהם  ֶאת־ָהֳאִנָּיה  ָעְזבּו  ְּכֶרַגע  ְוַגם־ֵהָּמה  ֲאֵליֶהם׃ 

ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו׃
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ָקרֹא  ַהְּכֵנֶסת  ְּבָבֵּתי  ַוְּיַלֶּמד־ָׁשם  ְּבָכל־ַהָּגִליל  ֵיׁשּוַע  ַוָּיָסב 
ַוֵּיֵצא  ָּבָעם׃  ְוָכל־ַמְדֶוה  ְוָרפֹא ָּכל־ַמֲחָלה  ַהַּמְלכּות  ְּבׂשַרת 
ָׁשְמעֹו ְּבָכל־ֲאָרם ַוָּיִביאּו ֵאָליו ֵאת ָּכל־ַהחֹוִלים ֲאֶׁשר ָּדְבקּו 
ָוֳחָלִים ָרִעים ֲאֻחֵזי רּוחֹות ָרעֹות ֻמֵּכי  ָבם ַּתֲחֻלִאים ׁשֹוִנים 
ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ָקָהל ָרב ִמן־ַהָּגִליל  ָיֵרַח ּוְנֵכי ֲעָצמֹות ַוִּיְרָּפֵאם׃ 

ּוִמן־ֶּדַּכֹּפִליס ּוִמן־ְירּוָׁשַלִים ִויהּוָדה ְוֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן׃ 
ַוֵּיֶׁשב  ֶאל־ָהָהר  ַוַּיַעל  ָהָעם  ֶאת־ֲהמֹון  ָרָאה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ָלֶהם  ַוּיֹוֶרה  ַוִּיְפַּתח ֶאת־ִּפיהּו  ַּתְלִמיָדיו׃  ֵאָליו  ַוִּיְּגׁשּו  ָׁשם 

ֵלאֹמר׃
ַאְׁשֵרי ֲעִנֵּיי ָהרּוַח ִּכי ָלֶהם ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃ 

ַאְׁשֵרי ַהִּמְתַאְּבִלים ִּכי־ֵהם ְיֻנָחמּו׃ 
ַאְׁשֵרי ָהֲעָנִוים ִּכי־ֵהם ִייְרׁשּו־ָאֶרץ׃

ַאְׁשֵרי ָהְרֵעִבים ְוַהְּצֵמִאים ִלְצָדָקה ִּכי־ֵהם ִיְרָוֻין׃
ַאְׁשֵרי ַּבֲעֵלי־ַרֲחִמים ִּכי־ֵהם ְיֻרָחמּו׃

ַאְׁשֵרי ָּבֵרי ֵלָבב ִּכי־ֵהם ֶיֱחזּו ֶאת־ֱאֹלִהים׃
ַאְׁשֵרי עֵֹׂשי ָׁשלֹום ִּכי־ֵהם ִיָּקְראּו ְּבֵני־ֱאֹלִהים׃

ַאְׁשֵרי ַהִּנְרָּדִפים ֵעֶקב ִצְדָקָתם ִּכי ָלֶהם ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃
ַאְׁשֵריֶכם ִאם־ְיָחְרפּו ִאם־ִיְרְּדפּו ֶאְתֶכם 
ּוַבֶּׁשֶקר ָיִביאּו ִדַּבְתֶכם ָרָעה ַּבֲעבּור ְׁשִמי׃

ִׂשיׂשּו ְוִגילּו ִּכי ְׂשַכְרֶכם ַהְרֶּבה ְמאֹד ַּבָּׁשָמִים 
ִּכי־ֵכן ָרְדפּו ֶאת־ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ָהיּו ִלְפֵניֶכם׃

ַאֶּתם ֶמַלח ָהָאֶרץ 
ְוִאם־ַהֶּמַלח ָיפּוג ַטְעמֹו ַּבֶּמה ָיְמָלח 

ָּתֵפל לֹא־ִיְצַלח ַלּכֹל 
ִּכי ִאם־ְיזֶֹרה ַהחּוָצה ְוָהָיה ְלִמְרַמס ָרֶגל׃

ַאֶּתם אֹור ָהעֹוָלם 
ִעיר יֶֹׁשֶבת ַעל־ָהָהר לֹא תּוַכל ְלִהָּסֵתר׃
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ְוֵאין ַמְדִליִקים ֵנר ְלִתּתֹו ַּתַחת ָהֵאיָפה 
ִּכי ִאם־ֶאל־ַהְּמֹנָרה ְלָהִאיר ְלכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית׃

ּכֹה ָיֵאר אֹוְרֶכם ְלֵעֵני ְבֵני־ָהָאָדם 
ְוָראּו ַמֲעֵׂשיֶכם ַהּטֹוִבים ְוֶאת־ֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ְיַכֵּבדּו׃

ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּכי ָבאִתי ְלָהֵפר ַהּתֹוָרה אֹו ַהְּנִביִאים 
לֹא ְלָהֵפר ָּבאִתי ִּכי ִאם־ְלַמְּלֹאת׃

ִּכי ֵהן ָאֵמן ָאֹנִכי ַמִּגיד ָלֶכם 
ַעד ֲאֶׁשר ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַיֲעבֹרּון 
לֹא ַתֲעבֹר יּוד ַאַחת ִמן־ַהּתֹוָרה 

ַאף לֹא קֹוץ ֶאָחד ַעד ִּכי־ֻכָּלם ָיקּומּו׃ 
ָלֵכן ָּכל־ַהֵּמִפיר ַאַחת ִמִּמְצֹות ְקַטּנֹות ֵאֶּלה 

ְוהֹוָרה ָכזֹאת ַלֲאָנִׁשים 
ִנְקֶלה ִיָּקֵרא ְּבַמְלכּות ַהָּׁשַמִים 
ְוָהעֶֹׂשה ֹאָתן ּוְמַלֵּמד ַלֲעׂשֹוָתן 
ִנְכָּבד ִיָּקֵרא ְּבַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃

ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם 
ִאם לֹא־ִתְגַּדל ִצְדַקְתֶכם ִמִּצְדַקת ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּפרּוִׁשים 

לֹא ָתבֹאּו ְלַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃
ְׁשַמְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ַלַּקְדֹמִנים לֹא ִּתְרָצח 

ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְרַצח ִיָּנֵתן ַלִּמְׁשָּפט ִּבְפִלִלים׃
ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם 

ַהִּמְתַעֵּבר ְּבָאִחיו ִחָּנם ִיָּנֵתן ַלִּמְׁשָּפט ִּבְפִלִלים 
ְוַהּקֵֹרא ְלָאִחיו ֵריָקה ִיָּנֵתן ִּביֵדי ַהַּסְנֶהְדִרין 

ְוִאם ָנָבל ִיְקָרא־לֹו ִיֹּפל ְלֵאׁש ֵּגיִהֹּנם׃ 
ַעל־ֵּכן ֵאפֹוא ִּכי־ַתְקִריב ָקְרָּבן ַעל־ַהִּמְזֵּבַח 
ְוִלְּבָך ַיֶּגד־ְלָך ָׁשם ִּכי־ְדַבר ִריב ְלָאִחיָך ִעָּמְך׃
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ַהַּנח ָׁשם ָקְרָּבְנָך ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח 
ְוֵלְך ִהְתַרֵּפס ּוְרַהב ָאִחיָך 
ְוָאז ּבֹא ְוַהְקֵרב ָקְרָּבֶנָך׃

ַמֵהר ַהְׁשֵלם ִעם־ִאיׁש ִריְבָך ְּבעֹוְדָך ִעּמֹו ַבָּדֶרְך
ֶּפן־ַיְסִּגיר ֹאְתָך ִאיׁש ִריְבָך ִּביֵדי ַהּׁשֵֹפט 

ְוַהּׁשֵֹפט ַיְסִּגיְרָך ְּבַיד ַהּׁשֵֹטר 
ְוהּוא ִיֶּתְנָך ְלֵבית ַהּסַֹהר׃

ַוֲאִני ָאֵמן ֹאֵמר ְלָך ִּכי לֹא ַתֲעֶלה ִמָּׁשם 
ַעד ֲאֶׁשר ְּתַׁשֵּלם ֶאת־ַהְּפרּוָטה ָהַאֲחרָֹנה׃

ְׁשַמְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ַלַּקְדֹמִנים לֹא ִּתְנָאף׃
ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם 

ָּכל־ַהֹּנֵתן ֵעינֹו ְבִאָּׁשה ַלֲחָׁשק־ָּבּה ְּברּוַח־ְזנּוִנים 
ָנַאף ֹאָתּה ְּבִלּבֹו׃ 

ְוִאם ֵעיְנָך ַהְיָמִנית ַּתְכִׁשיֶלָך 
ַנְּקֶרָה ְוַהְׁשִליֶכָה ִמֶּמָך 

טֹוב ְלָך ַּבֲאבֹד ֵאֶבר ֶאָחד 
ֵמָהְׁשַלְך ָּכל־ְּבָׂשְרָך ְלֵגיִהֹּנם׃
ְוִאם־ָיְדָך ַהְיָמִנית ַּתְכִׁשיֶלָך 

ַקְּצֶצָה ְוַהְׁשִליֶכָה ִמֶּמָּך 
טֹוב ְלָך ַּבֲאבֹד ֵאֶבר 

ֶאָחד ֵמָהְׁשַלְך ָּכל־ְּבָׂשְרָך ְלֵגיִהֹּנם׃
ְוֶנֱאַמר ִּכי־ְיַׁשַּלח ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ְוָנַתן ְּבָיָדּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת׃ 

ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם
ִאם ְיַׁשַּלח ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ִאם לֹא ַעל־ְּדַבר ְזנּות 

ֵמִׂשים ֹאָתּה ְלֹנָאֶפת 
ְוַהֹּלֵקַח ְּגרּוָׁשה לֹו ְלִאָּׁשה ֹנֵאף הּוא׃
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ְועֹוד ְׁשַמְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ַלַּקְדֹמִנים 
לֹא ִתָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר ְוֶאת־ְנָדֶריָך ְּתַׁשֵּלם ַליהָֹוה׃ 

ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם 
לֹא ִתָּׁשַבע ָּכל־ְׁשבּוָעה 

לֹא ִתָּׁשַבע ַּבָּׁשַמִים ִּכי־ִכֵּסא ֱאֹלִהים ֵהָּמה׃
ְולֹא ָבָאֶרץ ִּכי־ֲהדֹם ַרְגָליו ִהיא 

ְולֹא ִבירּוָׁשַלִים ִּכי־ִהיא ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב׃ 
ְולֹא ִתָּׁשַבע ְּברֹאֶׁשָך 

ִּכי־לֹא תּוַכל ַלֲהֹפְך ֵׂשָער ֶאָחד ָלָבן אֹו ָׁשחֹר׃
ַאְך ֶזה ְיִהי ְדַבְרֶכם ֵהן ֵהן לֹא לֹא 

ְויֵֹתר ִמֶּזה ִמְּמקֹור ָהָרע הּוא׃
ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ֶנֱאַמר ַעִין ַּתַחת ַעִין ְוֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן׃ 

ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם 
לֹא ִתְתַיֵּצב ִּבְפֵני ַהָּבא ְלָהַרע ָלְך 

ִאם ַיְּכָך ַעל־ַהְּלִחי ַהְיָמִנית ֶּתן־לֹו ַּגם־ַהְּׂשָמאִלית׃
ְוָכל־ֶהָחֵפץ ָלִריב ִעְּמָך 

ָלַקַחת ַהְּכֹתֶנת ֵמָעֶליָך ַהַּנח לֹו ַּגם־ְמִעיֶלָך׃
ְוַהֹּנֵגׂש ְּבָך ָלֶלֶכת ִעּמֹו ִּכְבַרת ֶאֶרץ ֶאָחת 

ֵלְך ִעּמֹו ְׁשָּתִים׃
ֵּתן ַלְמַבֵּקׁש ִמֶּמָּך 

ּוֵמֵאת ֶהָחֵפץ ִלְלֹות ִמָּיְדָך ַאל־ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך׃
ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ֶנֱאַמר ְוָאַהְבָּת ֶאת־ֵרֲעָך ְוָאַיְבָּת ֶאת־אְֹיֶבָך׃

ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם
ֶאֱהבּו ֶאת־אְֹיֵביֶכם ָּבֲרכּו ֶאת־ְמַקְלֵליֶכם ֵהיִטיבּו ְלׂשְנֵאיֶכם 

ְוַהְעִּתירּו ְּבַעד ַמְכִאיֵביֶכם ְורְֹדֵפיֶכם׃ 
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ְלַמַען ִּתְהיּו ָבִנים ֶאל־ֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים 
ַהֵּמִאיר ִׁשְמׁשֹו ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים 
ּוַמְמִטיר ַלַּצִּדיִקים ְוָלְרָׁשִעים׃ 

ִּכי ִאם־ֶּתֱאָהבּון ֶאת־ֹאֲהֵביֶכם ַמה־ָּׂשָכר ָלֶכם
ֲהלֹא ַגם־ַהֹּמְכִסים ַיֲעׂשּון ְּכמֹו־ֵכן׃ 

ְוִאם־ִּתְפְקדּו ְלָׁשלֹום ַרק ֶאת־ֲאֵחיֶכם ַמה־ִּיְתרֹון ָלֶכם
ֵּכן ַיֲעׂשּון ַּגם־ַהֹּמְכִסים׃

ָלֵכן ֱהיּו ְתִמיִמם
ַּכֲאֶׁשר ֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ָּתִמים הּוא׃ 

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֵמֲעׂשֹות ְצָדָקה ְלַמְרֵאה ֵעיֵני ָהָאָדם
 ֶּפן ָׂשָכר לֹא ַתִּׂשיגּו ֵמֵאת ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשָמִים׃

ָלֵכן ַּבֲעׂשֹוְתָך ְצָדָקה 
לֹא ַתְׁשִמיַע קֹול ְּתרּוָעה ְלָפֶניָך 

ַּכֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ַהֲחֵנִפים ְּבָבֵּתי ַהְּכֵנֶסת ּוָבְרחֹבֹות 
ְלַמַען ַיִּׂשיגּו ָכבֹוד ְלֵעיֵני ְבֵני־ָהָאָדם 

ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם 
ִהֵּנה ְׂשָכָרם ִלְפֵניֶהם׃ 
ְוַאָּתה ַּבֲעׂשֹוְתָך ְצָדָקה 

ַאל־ֵּתַדע ְׂשמֹאְלָך ֵאת ֲאֶׁשר עָֹׂשה ְיִמיֶנָך׃ 
ְלַמַען ִּתְהֶיה ִצְדָקְתָך ַּבָּסֶתר 

ְוָאִביָך ָהרֶֹאה ַבֵּסֶתר ְּגמּוְלָך ַּבַּגלּוי ְיַׁשֶּלם־ָלְך׃
ְוִכי ָתבֹאּו ְלִהְתַּפֵּלל ַאל־ִּתְהיּו ְּכַאְנֵׁשי חֶֹנף ָהֹאֲהִבים 

ְלַמַען  ַהְּׁשָוִקים  ּוִפּנֹות  ַהְּכֵנֶסת  ְּבָבֵּתי  ְלִהְתַּפֵּלל  ַלֲעמֹד 
ִּתיְרֶאיָנה ֹאָתם ֵעיֵני ְבֵני־ָהָאָדם ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם 

ִהֵּנה ְׂשָכָרם ִלְפֵניֶהם׃

V 45-VI 5 מתתיהו    11

ואתה
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ְוַאָּתה ִּבְתִפָּלְתָך ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר ְּדָלְתָך ַּבֲעֶדָך 
ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל־ָאִביָך ֲאֶׁשר ֵסֶתר ְסִביָביו 

ְוָאִביָך ָהרֶֹאה ַבֵּסֶתר ְּגמּוְלָך ַּבַּגלּוי ְיַׁשֶּלם־ָלְך׃
ְוַכֲאֶׁשר ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִלים

ַאל־ְּתַבְּטאּו ִבְׂשָפַתִים ַּכּגֹוִים ֲאֶׁשר ַיְחׁשֹב ִלָּבם 
ִּכי־ִיָּׁשְמעּו ַּבֲעֶטֶרת ְּדָבִרים׃

ָלֵכן ַאל־ִּתְׁשוּו ָלמֹו 
ִּכי יֵֹדַע ֲאִביֶכם ַמה־ַּמְחסֹוְרֶכם 

ֶטֶרם ִּתְׁשֲאלּו ִמָּידֹו׃
ְוַאֶּתם ּכֹה ִתְתַּפָּללּו 

ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיְתַקַּדׁש ְׁשֶמָך׃
ָּתבֹא ַמְלכּוֶתָך 

ֵיָעֶׂשה ְרצֹוְנָך ָּבָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַבָּׁשָמִים׃ 
ֶּתן־ָלנּו ַהּיֹום ֶלֶחם ֻחֵּקנּו׃
ּוְסַלח־ָלנּו ֶאת־ַאְׁשָמֵתנּו 

ַּכֲאֶׁשר סְֹלִחים ֲאַנְחנּו ַלֲאֶׁשר ָאְׁשמּו ָלנּו׃
ְוַאל־ְּתִביֵאנּו ִליֵדי ַמָּסה 

ִּכי ִאם־ַהִּציֵלנּו ִמן־ָהָרע ִּכי ְלָך ַהַּמְמָלָכה ְוַהְּגבּוָרה 
ְוַהִּתְפֶאֶרת ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָאֵמן׃

ִּכי ִאם־ִּתְסְלחּו ִלְבֵני־ָאָדם ֶאת־ַאְׁשָמָתם 
ַּגם־ֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ִיְסַלח ָלֶכם׃

ְוִאם־לֹא ִתְסְלחּו ִלְבֵני־ָאָדם ֶאת־ַאְׁשָמָתם 
ַּגם־ֲאִביֶכם לֹא־ִיְסַלח ָלֶכם ַאְׁשַמְתֶכם׃

ְוִכי ָתצּומּו ַאל־ִּתְהיּו ְכַחְנֵפי־ֵלב ַמְקִּדיֵרי ָפִנים 
ֲאֶׁשר ַיִּפילּו ְפֵניֶהם ְלִהָּוַדע ִלְבֵני־ָאָדם ְּבַתֲעִניָתם 

ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִהֵּנה ְׂשָכָרם ִלְפֵניֶהם׃

VI 6-16 מתתיהו    12

ואתה
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ְוַאָּתה ִּכי ָתצּום 
ָּתסּוְך רֹאְׁשָך ְוִתְרַחץ ָּפֶניָך׃
ְולֹא ִתָּוַדע ְלָאָדם ְּבַתֲעִניְתָך 

ִּכי ִאם־ְלָאִביָך ַּבָּסֶתר 
ְוָאִביָך ָהרֶֹאה ַבֵּסֶתר ְּגמּוְלָך ַּבַּגלּוי ְיַׁשֶּלם־ָלְך׃
לֹא ַתַאְצרּו ָלֶכם אֹוָצרֹות ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ 

ֶׁשָּׁשם יֹאַכל ָעׁש ְוָרָקב 
ְוַגָּנִבים ַיְחְּתרּו ְוִיְגֹנבּו׃

ֶאֶפס ִאְצרּו ָלֶכם אֹוָצרֹות ַּבָּׁשָמִים
ָׁשם לֹא יֹאַכל ָעׁש ְוָרָקב 

ְוַגָּנִבים לֹא ַיְחְּתרּו ְולֹא ִיְגֹנבּו׃
ִּכי ִבְמקֹום אֹוָצֶרָך 
ָׁשם ִיְהֶיה ַגם־ִלֶּבָך׃
ֵנר ַהּגּוף הּוא ָהָעִין 

ָלֵכן ִאם־ֵעיְנָך ְּתִמיָמה ְּבָכל־ַחְדֵרי ִבְטֶנָך ִיְהֶיה אֹור׃
ְוִאם־ֵעיְנָך ָרָעה חֶֹׁשְך ְּבָכל־ַחְדֵרי ִבְטֶנָך
ְוִאם־ָהאֹור ְּבָך חֶֹׁשְך ַמה־ָּגדֹול ָחְׁשֶּכָך׃

לֹא־יּוַכל ִאיׁש ַלֲעבֹד ֲאדִֹנים ְׁשָנִים 
ִּכי ִאם־ִיְׂשָנא ֶאת־ָהֶאָחד ְוֶאת־ָהַאֵחר ֶיֱאַהב 

אֹו ִיְדַּבק ָּבֶאָחד ְוַהֵּׁשִני ִנְמָאס ְּבֵעיָניו 
לֹא תּוְכלּו ַלֲעבֹד ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְוֶאת־ַהָּממֹון׃ 

ָלֵכן ִהְנִני ֹאֵמר ָלֶכם 
לֹא ִתְדֲאגּו ְלַנְפְׁשֶכם ַמה־ּתֹאְכלּו ַמה־ִּתְׁשּתּו 

ּוַמה־ְּכסּות ְלַכּסֹות ְּבַׂשְרֶכם 
ֲהלֹא ַהֶּנֶפׁש ְיָקָרה ֵמֹאֶכל 

ּוְבַׂשר ִאיׁש ִמְּכסּותֹו׃

VI 17-25 מתתיהו    13
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ז
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ַהִּביטּו ֶאל־עֹוף ַהָּׁשָמִים 
לֹא ִיְזְרעּו לֹא ִיְקְצרּו ְולֹא ַיַאְספּו ִלְמגּורֹות

ַוֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ְמַכְלֵּכל ֹאָתם 
ְוַאֶּתם ֲהלֹא ַנֲעֵליֶתם ֶיֶתר ַהְרֵּבה ֲעֵליֶהם׃

ּוִמי הּוא ֶהָחֵרד ִמֶּכם 
יּוַכל ְלהֹוִסיף ַעל־קֹוָמתֹו ֹּגֶמד ֶאָחד׃ 

ְוָלָּמה ִתְדֲאגּו ִלְכסּות 
ִהְתּבֹוְננּו ֶאל־ׁשֹוַׁשֵּני ַהָּׂשֶדה 

ֵאיָכה ַיֲעלּו ָיִציצּו 
ְולֹא ִייְגעּון ְולֹא ִיְטוּון׃ 

ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ַּגם־ְׁשֹלֹמה ְּבָכל־ֲהָדרֹו 
לֹא־ָהָיה ָלבּוׁש ְּכַאַחת ֵמֶהן׃ 

ְוִאם־ָּכָכה ַיֲעֶטה ֱאֹלִהים ֶאת־ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה 
ֲאֶׁשר ָיִציץ ַהּיֹום ּוְלָמֳחָרתֹו ֻיַּתן ְּבַתּנּור 

ַאף ִּכי־ֶאְתֶכם ְקַטֵּני ֱאֻמָנה׃ 
ָלֵכן ַאל־ֶּתֶחְרדּו ֵלאֹמר 

ַמה־ּנֹאַכל ּוַמה־ִּנְׁשֶּתה אֹו ַמה־ִּנְלָּבׁש׃ 
ִּכי ָכל־ֵאֶּלה ְמַבְקִׁשים ַהּגֹוִים 

ַוֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים יֵֹדַע ִּכי ֵאֶּלה ַמְחסֵֹריֶכם ֵהָּמה׃ 
ַאְך ַּבְּקׁשּו ִראׁשָֹנה ַמְלכּות ֱאֹלִהים ְוִצְדָקתֹו 

ְוָכל־ַהֲחָפִצים ָהֵהם ִיָּנְתנּו ָלֶכם ַמָּתנֹות נֹוָספֹות׃ 
ָלֵכן ַאל־ִּתְדֲאגּו ְליֹום ָמָחר 

יֹום ָמָחר ִיְדַאג ְלַעְצמֹו 
ַּדי ַלּיֹום ְּבָצָרתֹו׃ 

לֹא ִתְׁשְּפטּו ְולֹא ִתָּׁשֵפטּו׃ 
ִּכי ַבִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ִּתְׁשֹּפטּו ִּתָּׁשְפטּו ַגם־ַאֶּתם 

ּוַבִּמָּדה ֲאֶׁשר ָּתמֹּדּו ִיַּמד ָלֶכם ַּגם־ַאֶּתם׃

VI 26-VII 2 מתתיהו    14
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ְוָלָּמה ַתִּביט ֶאל־ְׁשָבִבים ֲאֶׁשר ְּבֵעין ָאִחיָך 
ְולֹא ָתֶׁשת־ֵלב ֶאל־ַהּקֹוָרה ֲאֶׁשר ְּבֵעיֶנָך׃

אֹו ֵאיְך ּתֹאַמר ְלָאִחיָך 
ֶהֶרף ְוָאִסיָרה ְׁשָבִבים ֵמֵעיֶנָך 

ְוִהֵּנה קֹוָרה ְּבֵעיֶנָך׃
ָהֵסר ָחֵנף ִראׁשָֹנה ֶאת־ַהּקֹוָרה ֵמֵעיֶנָך 

ְוַאֲחֵרי ֵכן ָרֹאה ִתְרֶאה ְלָהִסיר ְׁשָבִבים ֵמֵעין ָאִחיָך׃
לֹא ִתְּתנּו ַהּקֶֹדׁש ַלְּכָלִבים 

ְוֶאת־ְּפִניֵניֶכם ַלֲחִזיִרים 
ֶּפן־ִיְרְמסּום ְּבַרְגֵליֶהם 
ְוָׁשבּו ְוָטְרפּו ֶאְתֶכם׃

ַׁשֲאלּו ְוִיָּנֵתן ָלֶכם 
ִּדְרׁשּו ְוִתְמָצאּו 

ִּדְפקּו ְוִיָּפַתח ָלֶכם׃ 
ִּכי ָּכל־ַהּׁשֵֹאל ִיַּקח 

ְוַהּדֵֹרׁש ִיְמָצא 
ְוַהּדֵֹפק ִיָּפַתח לֹו׃

ִּכי ִמי ִאיׁש ִמֶּכם ֲאֶׁשר ְּבנֹו ָׁשַאל ִמֶּמּנּו ָלֶחם 
ַוִּיֵּתן־לֹו ָאֶבן׃ 

אֹו ִאם־ִּבֵּקׁש ָּדג 
ַוִּיֵּתן־לֹו ָנָחׁש׃

ְוַאף ִּכי ָרִעים ַאֶּתם 
ֵּתְדעּון ָלֵתת ַמָּתנֹות טֹבֹות ִלְבֵניֶכם 

ַאף ִּכי־ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיֶּתן־טֹוב ְלדְֹרָׁשיו׃ 
ָלֵכן ּכֹל ֲאֶׁשר ַּתְחְּפצּו ֶׁשַּיֲעׂשּון ָלֶכם ֲאָנִׁשים 

ֲעׂשּו ָלֶהם ְּכמֹו־ֵכן ַּגם־ַאֶּתם 
ִּכי זֹאת ַהּתֹוָרה ְוַהְּנִביִאים׃

VII 3-12 מתתיהו    15
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ּבֹאּו ַבַּׁשַער ַהָּצר 
ִּכי ָרָחב ַהַּׁשַער ְוַהֶּדֶרְך ְרָחָבה ַהּמֹוִליָכה ֶאל־ָהֲאָבּדֹון

ְוַרִּבים ֵהם ַהָּבִאים ָׁשָּמה׃
ּוַמה־ַּצר ַהַּׁשַער ְוַהֶּדֶרְך ַמה־ָּצָרה 

ַהּמֹוִליָכה ֶאל־ַהַחִּיים ּוֹמְצֶאיָה ְמֵתי ִמְסָּפר ֵהם׃
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמְּנִביֵאי ָׁשֶקר 
ַהָּבִאים ִלְפֵניֶכם ְּבעֹור ְּכָבִׂשים 

ְוֵהם ְזֵאֵבי ָטֶרף׃ 
ְּבִפְרָים ַּתִּכירּו ֹאָתם 

ֲהִיְבְצרּו ֲעָנִבים ֵמַעְקַרִּבים 
אֹו ְתֵאִנים ִמְּצִניִנם׃ 

ֵּכן ָּכל־ֵעץ טֹוב ַיֲעֶׂשה ְפִרי טֹוב 
ְוֵעץ ִנְׁשָחת ְּפִרי ָמְׁשָחת׃

ֵעץ טֹוב לֹא־יּוַכל ַלֲעׂשֹות ְּפִרי ָמְׁשָחת 
ְוֵעץ ִנְׁשָחת לֹא־יּוַכל ַלֲעׂשֹות ְּפִרי טֹוב׃

ְוָכל־ֵעץ ִּבְלִּתי עֶֹׂשה ְפִרי טֹוב 
ִיָּגַדע ְוֻיַּתן ְלַמֲאכֶֹלת ֵאׁש׃ 

ַעל־ֵּכן ְּבִפְרָים ַּתִּכירּו ֹאָתם׃
לֹא ָכל־ַהּקֵֹרא ִלי ָאדֹון ָאדֹון 

ָיבֹא ְלַמְלכּות ַהָּׁשָמִים 
ִּכי ִאם־ָהעֶֹׂשה ְרצֹון ָאִבי ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִים׃

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא יֹאְמרּו ֵאַלי ַרִּבים 
ֲאדִֹני ֲאדִֹני ֲהלֹא ְבִׁשְמָך ִנֵּבאנּו 

ְּבִׁשְמָך ֵּגַרְׁשנּו ֵׁשִדים 
ּוְבִׁשְמָך ָעִׂשינּו ִנְפָלאֹות ַרּבֹות׃

ָאז ּכֹה ַאִּגיד ָלֶהמ 
לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְתֶכם ֵמעֹוִדי סּורּו ִמֶּמִּני ֹּפֲעֵלי ָאֵון׃ 
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ָלֵכן ָּכל־ַהּׁשֵֹמַע ִלְדָבַרי ֵאֶּלה ְועֶֹׂשה ֹאָתם 
ֶאֶעְרֶכּנּו ַלֲחַכם־ֵלב ֲאֶׁשר ָּבָנה ֵביתֹו ַעל־ַהָּסַלע׃ 

ַהֶּגֶׁשם ִנַּתְך ַאְרָצה 
ַנֲחֵלי ַמִים ִיְׁשטֹפּו 

ְורּוַח ְּגדֹוָלה ָּבָאה ַוִּיְפְּגעּו ַבַּבִית ַההּוא 
ְולֹא ָנַפל ִּכי ֻיַּסד ַּבָּסַלע׃

ְוָכל־ַהּׁשֵֹמַע ִלְדָבַרי ֵאֶּלה ְולֹא ַיֲעֶׂשה ֹאָתם 
ִנְמַׁשל ַלֲחַסר־ֵלב ֲאֶׁשר ָּבָנה ֵביתֹו ַעל־ַהחֹול׃ 

ַהֶּגֶׁשם ִנַּתְך ַאְרָצה 
ַנֲחֵלי ַמִים ִיְׁשטֹפּו 
ְורּוַח ְּגדֹוָלה ָּבָאה 

ַוִּיְפְּגעּו ַבַּבִית ַההּוא ַוִּיֹּפל 
ַוְיִהי ְלַמֵּפָלה ְגדֹוָלה׃ 

ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ֵיׁשּוַע ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְתְמהּו ֲהמֹון ָהָעם 
ִּכי ָהָיה מֹוֶרה ֹאָתם ְּכהֹורֹת ִאיׁש־ִׁשְלטֹון ְולֹא  ַעל־ּתֹוָרתֹו׃ 

ַכּסֹוְפִרים׃
ִאיׁש  ְוִהֵּנה  ַאֲחָריו׃  הְֹלִכים  ָרב  ַעם  ַוֲהמֹון  ִמן־ָהָהר  ַוֵּיֶרד 
ֲהלֹא  ַאָּתה  ִאם־ָחֵפץ  ֲאדִֹני  ֵלאֹמר  ַוִּיְׁשַּתחּו־לֹו  ָּבא  ְמצָֹרע 
ַוּיֹוֶׁשט ֶאת־ָידֹו ַוִּיַּגע־ּבֹו ֵיׁשּוַע ַוּיֹאַמר ָחֵפץ  תּוַכל ְלַטֲהֵר ִני׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ְרֵאה  ֲאִני ּוְטָהר ַוִּיְטַהר ִמָּצַרְעּתֹו ְּכָרַגע׃ 
ֶאת־ ְוַהְקֵרב  ַהּכֵֹהן  ְלֵעיֵני  ְוֵהָרֵאה  ֵלְך  ַרק  ְלִאיׁש  ַאל־ַּתֵּגד 

ַהָּקְרָּבן ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶׁשה ְלֵעדּות ָלֶהם׃
ַׂשר־ֵמָאה  ֵאָליו  ַוִּיַּגׁש  ֶאל־ְּכַפר־ַנחּום  ֵיׁשּוַע  ָּבא  ְוַכֲאֶׁשר 
ְלִמְׁשָּכב  ָנַפל  ַנֲעִרי  ִהֵּנה  ֲאדִֹני  ֵלאֹמר׃  ַוִּיְתַחֶּנן־לֹו  ֶאָחד 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ִהְנִני  ְּבֵביִתי ְנֵכה־ֲעָצמֹות ּוְמֻעֶּנה ְמאֹד׃ 
ַוַּיַען ַׂשר־ַהֵּמָאה ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני ְנַקֹּלִתי ִמּזֹאת  ָבא ּוְרָפאִתיו׃ 
ִּכי ַאָּתה ָתבֹא ְבֵצל קָֹרִתי ַאְך ַרק ַּדְּבָרה ָּדָבר ְוַהַּנַער ֶיִחי׃
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ִּכי ַגם־ֲאִני ָסר ְלִמְׁשַמַעת ֶמְמָׁשָלה ַוֲאָנַׁשי ָסִרים ְלִמְׁשַמְעִּתי 
ּוְלַעְבִּדי  ְוָיבֹא  ּבֹא  ּוְלַאֵחר  ְוֵיֵלְך  ֵלְך  ֵמֶהם  ְלֶאָחד  ֹאַמר  ְוִכי 
ֶאל־ ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְׁשָּתֶאה  ֵיׁשּוַע  ַוִּיְׁשַמע  ְוַיֲעֶׂשה׃  ֲעֵׂשה־זֹאת 
ְּגדֹוָלה ָכמֹוָה  ָלֶכם ֱאמּוָנה  ַמִּגיד  ֲאִני  ָאֵמן  ַאֲחָריו  ַההְֹלִכים 
ְוִהְנִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי ַרִּבים ָיבֹאּו  ַּגם־ְּבִיְׂשָרֵאל לֹא ָמָצאִתי׃ 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ְוֵיְׁשבּו ִּבְמִסָּבה ִעם־ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב 
ּוְבֵני ַהַּמְלכּות ִיַּדחּו ֶאל־ַהחֶֹׁשְך ַהחּוָצה  ְּבַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃ 
ְוֶאל־ַׂשר־ַהֵּמָאה ָאַמר ֵיׁשּוַע ֵלְך  ָׁשם ִיְהֶיה ְבִכי ַוֲחרֹק ִׁשָּנִים׃ 
ַּכֲאֶׁשר ֶהֱאַמְנָּת ֵּכן ָיקּום ָלְך ַוְיִחי ַהַּנַער ֵמָחְליֹו ַּבָּׁשָעה ַהִהיא׃
חֹוַלת  ׁשֶֹכֶבת  ֶאת־חַֹתְנּתֹו  ַוַּיְרא  ֵּבית־ֶּפְטרֹוס  ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹא 
ַוְּתָׁשֵרת  ַוָּתָקם  ִמֶּמָּנה  ַהַּקַּדַחת  ַוִּתֶרף  ְּבָיָדּה  ַוִּיַּגע  ַקָּדַחת׃ 
ָּדְבקּו  ֲאֶׁשר  ַרִּבים  ֵאָליו  ַוָּיִביאּו  ָּבֶעֶרב  ַוְיִהי  ִלְפֵניֶהם׃ 
ְוֵאת  ִּבְדַבר־ִּפיו  ֶאת־ָהרּוחֹות  ַוְיָגֶרׁש  ָרעֹות  רּוחֹות  ָּבם 
ְלַמּלֹאת ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ְּבַיד־ ָּכל־ַהחֹוִלים ֶהֱחָיה ֵמָחְלָים׃ 

ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֵלאֹמר 
ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא 
ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם׃

ַוְיִהי ִּכְראֹות ֵיׁשּוַע ֲהמֹון ַעם ָרב ָסִביב־לֹו ַוְיַצו ַלֲעבֹר ִמָּׁשם 
ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ַאַחד ַהּסֹוְפִרים ַוּיֹאֶמר לֹו ַרִּבי ֵאֵלְך  ֶאל־ֵעֶבר ַהָּים׃ 
ַהּׁשּוָעִלים  ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵּתֵלְך׃  ֶאל־ָּכל־ֲאֶׁשר  ַאֲחֶריָך 
חֹוִרים ָלֶהם ְוִצּפֹור ַהָּׁשַמִים ֵקן ָלּה ּוֶבן־ָהָאָדם ֵאין לֹו ָמקֹום 
ְוִאיׁש ַאֵחר ִמֶּקֶרב ַּתְלִמיָדיו ָאַמר ֵאָליו  ְלָהִניַח ֶאת־רֹאׁשֹו׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ֲאדִֹני ְּתָנה־ִּלי ָלֶלֶכת ְוִלְקּבֹר ֶאת־ָאִבי ִראׁשָֹנה׃ 

ֵיׁשּוַע ֵלְך ַאֲחָרי ְוַהַּנח ַלֵּמִתים ִלְקּבֹר ֶאת־ֵמֵתיֶהם׃
ָּגדֹול  ַסַער  ְוִהֵּנה  ִעּמֹו׃  ָיְרדּו  ְוַתְלִמיָדיו  ָּבֳאִנָּיה  ַוֵּיֶרד 
ִנְרָּדם׃ ְוהּוא  ֶאת־ָהֳאִנָּיה  ַהַּגִּלים  ַעד־ַּכּסֹות  ַּבָּים  ֵנעֹור 
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ָאָבְדנּו׃  ִּכי  ֲאדֵֹנינּו  הֹוִׁשיָעה  ַוִּיְקָראּו  ַוְיִעיֻרהּו  ֵאָליו  ַוִּיְּגׁשּו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָלָּמה ַאֶּתם ֲחֵרִדים ְקַטֵּני ֱאֻמָנה ַוָּיָקם ַוִּיְגַער 
ַוִּיְתְמהּו ָהֲאָנִׁשים ֵלאֹמר  ָּברּוחֹות ּוַבָּים ַוְּתִהי ְּדָמָמה ְגדֹוָלה׃ 

ִמי הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ַּגם־ָהרּוחֹות ְוַהָּים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹלֹו׃
ְׁשֵני  ַוִּיְפְּגֻׁשהּו  ַהַּגְדִרִּים  ֶאל־ֶאֶרץ  ַהָּים  ֶאל־ֵעֶבר  ְּכבֹאֹו  ַוְיִהי 
ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּדְבקּו ָּבם רּוחֹות ָרעֹות יְֹצִאים ִמָּבֵּתי ַהְּקָברֹות 
ַלֲעבֹר  ִאיׁש  ָיכֹל  לֹא  ַעד־ֲאֶׁשר  ַעד־ְמאֹד  זֲֹעִפים  ּוְפֵניֶהם 
ַמה־ָּלנּו  ֵלאֹמר  צֲֹעִקים  ֵהם  ְוִהֵּנה  ִמָּפַחד׃  ַההּוא  ַּבֶּדֶרְך 
ָּבָאה  ֶטֶרם  ְלַעּנֹוֵתנּו  ָּבאָת  ַהִאם  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  ֵיׁשּוַע  ָוָלְך 
ָלֶהם׃  ֵמָרחֹוק  ָׁשם  רֶֹעה  ָהָיה  ַרִּבים  ֲחִזיִרים  ְוֵעֶדר  ָהֵעת׃ 
ַוִּיְתַחְּננּו־לֹו ָהרּוחֹות ֵלאֹמר ִאם ְלָגְרֵׁשנּו ַאָּתה ֹאֵמר ִּתָּנה־
ַוָּיבֹאּו  ַוֵּיְצאּו  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְלכּו  ָלנּו ָלבֹוא ְּבֵעֶדר ַהֲחִזיִרים׃ 
ֶאל־ּתֹוְך  ַבּמֹוָרד  ָׁשְטפּו  ָּכל־ָהֵעֶדר  ְוִהֵּנה  ַהֲחִזיִרים  ְּבֵעֶדר 
ְוָהרִֹעים ָנסּו ַוָּיבֹאּו ָהִעיָרה ַוַּיִּגידּו ֶאת־ ַהָּים ַוּיֹאְבדּו ַּבָּמִים׃ 
ָּכל ֲאֶׁשר ִנְהָיָתה ְוֵאת ֲאֶׁשר ָקָרה ַלֲאֶׁשר ָּדְבקּו ָּבם ָהרּוחֹות 
ַוִּיְרֻאהּו  ֵיׁשּוַע  ִלְקַראת  ָיְצָאה  ָּכל־ָהִעיר  ְוִהֵּנה  ָהָרעֹות׃ 

ַוִּיְפְצרּו־בֹו ַלֲעבֹר ִמְּגבּוָלם׃ 
ְוִהֵּנה ֵהִביאּו ֵאָליו ִאיׁש  ַוֵּיֶרד ָּבֳאִנָּיה ַוַּיֲעבֹר ַוָּיבֹא ֶאל־ִעירֹו׃ 
ְנֵכה ֲעָצמֹות ׁשֵֹכב ַעל־ַהִּמָּטה ּוִבְראֹות ֵיׁשּוַע ֶאת־ֱאמּוָנָתם 
ְוָׁשם  ָאַמר ֶאל־ְנֵכה ָהֲעָצמֹות ֲחַזק ְּבִני ִנְסְלחּו־ְלָך ַחּטֹאֶתיָך׃ 
ַו*ֵּיַדע  ֲאָנִׁשים סֹוְפִרים ָאְמרּו ְבִלָּבם ָהִאיׁש ַהֶּזה ְמַגֵּדף הּוא׃ 
ִּבְלַבְבֶכם׃  ָרעֹות  ֶּתְהּגּו  ַמּדּוַע  ַוּיֹאַמר  ֵיׁשּוַע ֶאת־ַמְחְׁשבָֹתם 
ֵלאֹמר  אֹו  ַחּטֹאֶתיָך  ִנְסְלחּו־ְלָך  ֵלאֹמר  ִאם  ָנֵקל  ָמה  ִּכי 
ְלֶבן־ָהָאָדם  ִרְׁשיֹון  ֵיׁש  ִּכי  ֵּתְדעּון  ְלַמַען  ַאְך  ְוִהְתַהָּלְך׃  קּום 
קּום  ָהֲעָצמֹות  ֶאל־ְנֵכה  ָאַמר  ָאז  ַחָּטִאים  ִלְסֹלַח  ָּבָאֶרץ 
ֶאל־ֵּביתֹו׃  ַוֵּיֶלְך  ַוָּיָקם  ֶאל־ֵּביֶתָך׃  ְוֶלְך־ְלָך  ֶאת־ִמָּטְתָך  ָׂשא 
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v. 4 נ׳׳א ַוַּיְרא, עיין לוקס ה׳ כ׳׳ב.
ויראו
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ַוִּיְראּו ֲהמֹון ָהָעם ַוִיְׁשּתֹוֲממּו ַוִּיְּתנּו ָכבֹוד ֵלאֹלִהים ֲאֶׁשר ָנַתן 
ִׁשְלטֹון ָּכֶזה ִלְבֵני־ָאָדם׃ 

ַוַּיֲעבֹר ֵיׁשּוַע ִמָּׁשם ַוַּיְרא ִאיׁש ֶאָחד יֵֹׁשב ְּבֵבית־ַהֶּמֶכס ּוְׁשמֹו 
ַמִּתְתָיהּו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵלְך ַאֲחָרי ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ַאֲחָריו׃

ַוְיִהי ְּבִׁשְבּתֹו ַעל־ַהֶּלֶחם ְּבֵביתֹו ְוִהֵּנה מֹוְכִסים ְוַחָּטִאים ַרִּבים 
ַהְּפרּוִׁשים  ַוִּיְראּו  ְוַתְלִמיָדיו׃  ִעם־ֵיׁשּוַע  ֶלֱאכֹל  ַוֵּיְׁשבּו  ָּבאּו 
ִעם־ַהּמֹוְכִסים  ַרְּבֶכם  יֹאַכל  ַמּדּוַע  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ַוּיֹאְמרּו 
ַוִּיְׁשַמע ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהֲחָזִקים ֵאין ָלֶהם  ְוַהַחָּטִאים׃ 
ְוַאֶּתם ְלכּו ִלְמדּו ָלַדַעת  ָּדָבר ִעם־ָהרֵֹפא ִּכי ִאם־ַהחֹוִלים׃ 
ַמה־ֶּזה ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְולֹא ָזַבח ִּכי לֹא־ָבאִתי ִלְקרֹא ַלַּצִּדיִקים 

ָלבֹא ִּכי ִאם־ַלַחָּטִאים ִלְּתׁשּוָבה׃
ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַּתְלִמיֵדי יֹוָחָנן ַוּיֹאְמרּו ַמּדּוַע ֲאַנְחנּו ִעם־ַהְּפרּוִׁשים 
ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָיֻצמּו׃   לֹא  ְוַתְלִמיֶדיָך  ָלצּום  ַמְרִּבים* 
ָיִמים  ְוִהֵּנה  ִעָּמֶהם  ֶהָחָתן  ְּבעֹוד  ַהֲחֻתָּנה  ְקֻרֵאי  ֲהִיְתַאְּבלּו 
ְטָלָאה  ֹּתְפִרים  ְוֵאין  ָיֻצמּו׃  ְוָאז  ֶהָחָתן  ֵמֶהם  ְוֻלַּקח  ָיבֹאּו 
ִמן־ ִּתְגַרע  ְּבִמֻּלָאָתּה  ֶּפן־ַהְּטָלָאה  ָבָלה  ֲחָדָׁשה ַעל־ִׂשְמָלה 
ְּבנֹאדֹות  ֻיַּתן  לֹא  ְוִתירֹוׁש  ַעל־ְקָרֶעיָה׃  ְותֹוִסיף  ַהִּׂשְמָלה 
ָּבִלים ֶּפן־ִיָּבְקעּו ַהּנֹאדֹות ְוִנְׁשַּפְך ַהַּיִין ְוַהּנֹאדֹות ִיְכָליּון ֲאָבל 

ִּתירֹוׁש ֻיַּתן ְּבנֹאדֹות ֲחָדִׁשים ּוְׁשֻמִרים ִיְהיּו ְׁשֵניֶהם׃
עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוִהֵּנה ַאַחד ָהָראִׁשים 
ָּבא ַוִּיְׁשַּתחּו־לֹו ֵלאֹמר ִּבִּתי ֵמָתה ָעַלי ָּבֶזה ֲאָבל ּבֹא ְוִׂשים־
הּוא  ִעּמֹו  ַוֵּיֶלְך  ֵיׁשּוַע  ַוָּיָקם  ִתְחֶיה׃  ְוָחיֹה  ָעֶליָה  ָיְדָך  ָנא 
ִנְמְׁשכּו  זֹוָבּה  ְיֵמי  ֲאֶׁשר  ָזַבת־ָּדם  ִאָּׁשה  ְוִהֵּנה  ְוַתְלִמיָדיו׃ 
ִּכי  ְׁשֵּתים ֶעְׂשֶרה ָׁשָנה ָקְרָבה ַוִּתַּגע ִּבְכַנף ִּבְגדֹו ֵמַאֲחָריו׃ 
ֵיׁשּוַע  ַוִּיֶפן  ְוִאָּוֵׁשָעה׃  ְּבִבְגדֹו  ַאְך־ֶאַּגע  ִאם  ְּבִלָּבּה  ָאְמָרה 
ַוּיֹאַמר ִחְזִקי ִבִּתי ֱאמּוָנֵתְך הֹוִׁשיָעה ָּלְך ּוָבֵעת  ַוַּיְרא ֹאָתּה 

ַהִהיא ָעְלָתה ֲאֻרָכה ָלּה׃ 
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ויבאv 14. נ׳׳א ָצִמים, עיין מרקוס ב׳ י׳׳ח.
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ַּבֲחִלִלים  ֶאת־ַהְמַחְּלִלים  ַוַּיְרא  ֶאל־ֵּבית־ָהרֹאׁש  ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹא 
ַוּיֹאַמר ְצאּו ִמֶּזה ַהַּיְלָּדה לֹא ֵמָתה ִּכי ַרק  ְוֶאת־ָהָעם הֶֹמה׃ 
ְוַכֲאֶׁשר הֹוִציאּו ֶאת־ָהָעם ִמָּׁשם ַוָּיבֹא  ְיֵׁשָנה ִהיא ַוִּיְלֲעגּו לֹו׃ 
ְוַהְּׁשֻמָעה  ַוָּתָקם ַהַּנֲעָרה ַעל־ַרְגֶליָה׃  ְּבָיָדּה  ַוַּיֲחֶזק  ַהָּבְיָתה 

ַהּזֹאת ָיְצָאה ְּבָכל־ָהָאֶרץ ַהִהיא׃
ַוַּיֲעבֹר ֵיׁשּוַע ִמָּׁשם ּוְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְוִרים ָהְלכּו ַאֲחָריו צֲֹעִקים 
ְלָפָניו  ַוִּיְּגׁשּו  ֶאל־ַהַּבִית  ּוְכבֹאֹו  ֶּבן־ָּדִוד׃  ָחֵּננּו  ְוקִֹראים 
ָיִדי  ֶיׁש־ְלֵאל  ִּכי  ֲהַתֲאִמינּו  ֲאֵליֶהם  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ַהִעְוִרים 
ַוִּיַּגע ְּבֵעיֵניֶהם ַוּיֹאַמר  ַלֲעׂשֹות ָּכזֹאת ַוַּיֲענּו ֹאתֹו ֵהן ֲאדֵֹנינּו׃ 
ָּבם  ַוָּיַעד  ֵעיֵניֶהם  ַוִּתָּפַקְחָנה  ָלֶכם׃  ָיקּום  ֵּכן  ֶּכֱאמּוַנְתֶכם 
ָיְצאּו  ְוֵהם  ְלִאיׁש׃  ַהָּדָבר  ִיָּוַדע  ְלִבְלִּתי  ְראּו  ֵלאֹמר  ֵיׁשּוַע 

ַוּיִֹציאּו ֶאת־ָׁשְמעֹו ְּבָכל־ָהָאֶרץ ַהִהיא׃ 
ַאְך ֵהם יְֹצִאים ְוִאיׁש ִאֵּלם הּוָבא ְלָפָניו ֲאֶׁשר רּוַח ָרע ָּדַבק 
ְלַדֵּבר  ֵהֵחל  ְוָהִאֵּלם  ִמֶּמּנּו  ָהָרע  ֶאת־ָהרּוַח  ַוְיָגֶרׁש  ּבֹו׃ 
ָכזֹאת  לֹא־ִנְרֲאָתה  ֵמעֹוָלם  ַוּיֹאְמרּו  ָהָעם  ֲהמֹון  ַוִּיְתְמהּו 
ֶאֶפס ַהְּפרּוִׁשים ָאְמרּו ַעל־ְיֵדי ַׂשר־ַהֵּׁשִדים הּוא  ְּבִיְׂשָרֵאל׃ 

ְמָגֵרׁש ֶאת־ַהֵּׁשִדים׃
ַוָּיָסב ֵיׁשּוַע ְּבָכל־ֶהָעִרים ְוַהְּכָפִרים ַוּיֹוֶרה ָלֶהם ְּבָבֵּתי ַהְּכֵנֶסת 
ְמַבֵּׂשר ְּבׂשֹוַרת ַהַּמְלכּות ְורֵֹפא ָכל־ַמֲחָלה ְוָכל־ַמְדֶוה ָּבָעם׃ 
ֵהם  ִּכי  ֲעֵליֶהם  ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  ֶאת־ַהֲהמִֹנים  ָרָאה  ְוַכֲאֶׁשר 
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ ִמְתַעְּלִפים ּוְנֹפִצים ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין־ָלֶהם רֶֹעה׃ 
ַעל־ֵּכן ַהְעִּתירּו  ַּתְלִמיָדיו אּוָלם ַהָּקִציר ַרב ְוַהֹּפֲעִלים ְמַעִּטים׃ 
ַוִּיְקָרא ֵאָליו ְׁשֵנים  ֶאל־ֲאדֹון ַהָּקִציר ִלְׁשֹלַח ֹּפֲעִלים ִלְקִצירֹו׃ 
ְלָגְרָׁשן  ְּבָיָדם ּכַֹח ַעל־רּוחֹות ַהֻּטְמָאה  ַוִּיֵּתן  ַּתְלִמיָדיו  ָעָׂשר 

ְוִלְרּפֹא ָּכל־ַמֲחָלה ְוָכל־ַמְדֶוה׃
ִׁשְמעֹון  ָהִראׁשֹון  ַהְּׁשִליִחים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה 
ְויֹוָחָנן ָאִחיו׃  ֶּבן־ַזְבִּדי  ַיֲעקֹב  ְוַאְנְּדַרי ָאִחיו  ַהְמֻכֶּנה ֶפְטרֹוס 
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ִּפיִלּפֹוס ּוַבר־ַּתְלַמי ּתֹוָמא ּוַמִּתְתָיהּו ַהּמֹוֵכס ַיֲעקֹב ֶּבן־ַחְלַּפי 
ִאיׁש־ְקִרּיֹות  ִויהּוָדה  ַהְּכ*ַנֲעִני  ִׁשְמעֹון  ַתָּדי׃  ַהְּמֻכֶּנה  ְוַלַּבי 
הּוא ַהַּמְסִּגיר ֹאתֹו׃ ֶאת־ְׁשֵנים ָעָׂשר ָהֵאֶּלה ָׁשַלח ֵיׁשּוַע ַוְיַצו 
ֲעֵליֶהם ֵלאֹמר ַאל־ָּתִׂשימּו ְלֶדֶרְך ַהּגֹוִים ַּפֲעֵמיֶכם ְוֶאל־ָעֵרי 
ִּכי ִאם־ְלצֹאן ֹאְבדֹות ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ַהּׁשְֹמרִֹנים ַאל־ָּתבֹאּו׃ 
ְוַכֲאֶׁשר ֵּתְלכּון ִקְראּו ֵלאֹמר ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְקרֹוָבה  ֵּתֵלכּו׃ 
ִרְפאּו ֶאת־ַהחֹוִלים ָהִקימּו ֶאת־ַהֵּמִתים ַטֲהרּו ֶאת־ ָלבֹא׃ 
ַהְמצָֹרִעים ְוָגְרׁשּו ֶאת־ָהרּוחֹות ָהָרעֹות ִחָּנם ְלַקְחֶּתם ְוִחָּנם 
ַּבִּכיס׃    ְנחֶֹׁשת  אֹו  ֶכֶסף  אֹו  ָזָהב  ָלֶכם  ַאל־ִּתְקחּו  ִּתֵּתנּו׃ 
ְולֹא  ַנֲעַלִים  ְולֹא  ְּבָגִדים  ֲחִליפֹות  ְולֹא  ַלֶּדֶרְך  ַיְלקּוט  ְולֹא 
ּוְבָכל־ִעיר אֹו ְכָפר ֲאֶׁשר  ַמֶּטה ִּכי־ָנכֹון ַלֹּפֵעל ֵּדי ִמְחָיתֹו׃ 
ַעד  ִויַׁשְבֶּתם ִעּמֹו  ַהִּנְכָּבד  ָׁשָּמה  ִמי הּוא  ִּדְרׁשּו  ָּתבֹאּו 
ּוְבבֲֹאֶכם ַהָּבְיָתה ִּתְפְקדּו ִלְׁשלֹום ַהָּבִית׃ ִּכי־ַתֲעבֹרּון׃ 
לֹא־ ְוִאם  ָעָליו  ְׁשלֹוְמֶכם  ָיחּול  ְמאּוָמה  ַהַּבִית  ִאם־ֶנְחָׁשב 
ְוָכל־ִאיׁש  ָיׁשּוב׃  ֲאֵליֶכם  ְׁשלֹוְמֶכם  ַהַּבִית ְמאּוָמה  ֶנְחָׁשב 
ָלֶכם  ְצאּו  ְלִדְבֵריֶכם  ַיְקִׁשיב  ְולֹא  ֶאְתֶכם  לֹא־ֶיֱאסֹף  ֲאֶׁשר 
ֶאת־ָהָאָבק  ּוְנַעְרֶּתם  ַהִהיא  ִמן־ָהִעיר  אֹו  ַההּוא  ִמן־ַהַּבִית 
ָאֵמן ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ָנֵקל ִיְהֶיה יֹום ַהִּמְׁשָּפט  ֵמַעל ַרְגֵליֶכם׃ 

ְלֶאֶרץ ְסדֹם ַוֲעֹמָרה ֵמֲאֶׁשר ָלִעיר ַהּזֹאת׃
ֱהיּו  ַעל־ֵּכן  ְזֵאִבים  ְּבֶקֶרב  ְּכצֹאן  ֶאְתֶכם  ׁשֵֹלַח  ָאֹנִכי  ִהֵּנה 
ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ַרק  ַּכּיֹוִנים׃  ּוְתִמיִמים  ַּכְּנָחִׁשים  ֲערּוִמים 
ִליֵדי־ַהַּסְנֶהְדִרין  ֶאְתֶכם  ַיְסִּגירּו  ֵהם  ִּכי  ְבֵני־ָאָדם  ִמְּפֵני 
ּוְמָלִכים  מְֹׁשִלים  ְוִלְפֵני  ַהְּכֵנֶסת׃  ְּבָבֵּתי  ַּבּׁשֹוִטים  ְוֻהֵּכיֶתם 
ְוַכֲאֶׁשר ַיְסִּגירּו  ּתּוָבלּו ְלַמֲעִני ִלְהיֹות ְלֵעדּות ָלֶהם ְוַלּגֹוִים׃ 
ִּכי  ַמה־ְּנַדֵּבר  אֹו  ְנַדֵּבר  ֵאיָכה  ֵלאֹמר  ַאל־ֶּתֶחְרדּו  ֶאְתֶכם 
ִּכי  ֲאֶׁשר־ְּתַדֵּברּון׃  ֵאת  ְּבִפיֶכם  יּוַׂשם  ַהִהיא  ָהֵעת  ְּבֶעֶצם 
לֹא ַאֶּתם ֵהם ַהְמַדְּבִרים ִּכי ִאם רּוַח־ֲאִביֶכם ַהּדֵֹבר ָּבֶכם׃ 

v. 4 נ׳׳א ַהַּקָּנִאי, עיין לוקס ו׳ ט׳׳ו, מפעלות השליחים א׳ י׳׳ג.
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ְוָאח ַיְסִּגיר ֶאת־ָאִחיו ַלָּמֶות ְוָאב ֶאת־ְּבנֹו ְוָיקּומּו ָבִנים ַעל־
ְוַאֶּתם ְׂשֻנִאים ִּתְהיּו ְלָכל־ָאָדם ַּבֲעבּור  ֲאבֹוָתם ְוֵהִמיתּום׃ 
ְוִכי־ִיְרְּדפּו ֶאְתֶכם ְּבִעיר  ְׁשִמי ַאְך ַהְמַחֶּכה ַעד־ַהֵּקץ ִיָּוֵׁשַע׃ 
לֹא  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ַאֶחֶרת  ֶאל־ִעיר  ָלֶכם  נּוסּו  ַאַחת 

ְתַכּלּו ַלֲעבֹר ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעד ִּכי־ָיבֹא ֶּבן־ָהָאָדם׃
ַּדי ַלַּתְלִמיד ִלְהיֹות  ַהַּתְלִמיד ֵאיֶנּנּו ַרב ִמָרּבֹו ְוֶעֶבד ֵמֲאדָֹניו׃ 
ְּכַרּבֹו ְוָלֶעֶבד ַּכאדָֹניו ִאם ַּבַעל־ְזבּוב ָקְראּו ְלַבַעל ַהַּבִית ַאף 
ֵאין־ָּדָבר  ִּכי  ִמְּפֵניֶהם  ַאל־ִּתיְראּו  ַעל־ֵּכן  ֵביתֹו׃  ִּכי־ְלַאְנֵׁשי 
ֵאת ֲאֶׁשר  ִנְסָּתר ֲאֶׁשר לֹא ִיָּגֶלה ְוֵאין ֶנְעָלם ֲאֶׁשר לֹא ִיָּוֵדַע׃ 
ַאֵּגְדֶכם ְּבחֶֹׁשְך ַהִּגידּו ְלֵעין ַהָּׁשֶמׁש ְוֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַמע ָאְזְנֶכם 
ְוַאל־ִּתיְראּו ִמְּפֵני הְֹרֵגי ַהָּבָׂשר  ְּבַלַחׁש ַהְׁשִמיעּו ַעל־ַהַּגּגֹות׃ 
ְוַלֲהרֹג ֶאת־ַהֶּנֶפׁש לֹא ַתִּׂשיג ָיָדם ִּכי ִאם־ִיְראּו ִמָּפָניו ֲאֶׁשר 
ְּבֵגיִהֹּנם׃  ְוַגם ֶאת־ַהָּבָׂשר  ַלֲהרֹג ַּגם ֶאת־ַהֶּנֶפׁש  ָיָדיו ַרב לֹו 
ֲהלֹא ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ִנְמָּכרֹות ְּבִאָּסר ֶאָחד ְוַאַחת ֵמֶהן לֹא ִתֹּפל 
ְוַאֶּתם ַּגם־ַׂשֲערֹות רֹאְׁשֶכם ִנְמנּו  ַאְרָצה ִּבְבִלי ְרצֹון ֲאִביֶכם׃ 
ַעל־ֵּכן ַאל־ִּתיָראּו ֶעְרְּכֶכם ַרב ִמִּצֳּפִרים ַרּבֹות׃  ְלִמְסָּפָרם׃ 
ָלֵכן ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲאִמיֵרִני ִלְפֵני ְבֵני־ָהָאָדם ַאֲאִמיֶרּנּו ִלְפֵני 
ְוָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַכֶחׁש־ִּבי ִלְפֵני ְבֵני־ ָאִבי ַבָּׁשַמִים ַּגם־ָאֹנִכי׃ 

ָהָאָדם ֲאַכֶחׁש־ּבֹו ִלְפֵני ָאִבי ַבָּׁשַמִים ַּגם־ָאִני׃
ַאל־ַּתְחְׁשבּו ִּכי ָבאִתי ְלָהִביא ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ לֹא ָבאִתי ְלָהִביא 
ִּכי ָבאִתי ְלַהְפִריד ֵּבין ִאיׁש ְלָאִביו ֵּבין  ָׁשלֹום ִּכי ִאם־ָחֶרב׃ 
ֵביתֹו׃  ַאְנֵׁשי  ִאיׁש  ְואְֹיֵבי  ַלֲחמֹוָתּה׃  ַּכָּלה  ּוֵבין  ְלִאָּמּה  ַּבת 
ִלי  ׁשֶֹוה  ֵאיֶנּנּו  ִמֶּמִּני  יֹוֵתר  ֶאת־ִאּמֹו  אֹו  ֶאת־ָאִביו  ָהֹאֵהב 
ִלי׃ ׁשֶֹוה  ֵאיֶנּנּו  ִמֶּמִּני  יֹוֵתר  ֶאת־ִּבּתֹו  אֹו  ֶאת־ְּבנֹו  ְוָהֹאֵהב 
ִלי׃  ׁשֶֹוה  ֵאיֶנּנּו  ַאֲחָרי  ְוֵיֵלְך  ֶאת־ְצָלבֹו  לֹא־ִיַּקח  ֲאֶׁשר  ּוִמי 
ִּבְגָלִלי  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ְוַהַּמְׁשִליְך  לֹו  ּתֹאַבד  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ַהֹּמֵצא 

ִיְמָצֶאָּנה׃
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ְּפֵני  ְמַקֵּבל  הּוא  ָּפַני  ְוַהְמַקֵּבל  ָּפָני  ְמַקֵּבל  ְּפֵניֶכם  ַהְמַקֵּבל 
ָנִביא  ְׂשַכר  ַיִּׂשיג  ָנִביא  ְּבֵׁשם  ָנִביא  ְּפֵני  ַהְמַקֵּבל  ׁשְֹלִחי׃ 
ּוִמי ֲאֶׁשר  ְוַהְמַקֵּבל ְּפֵני ַצִּדיק ְּבֵׁשם ַצִּדיק ַיִּׂשיג ְׂשַכר ַצִּדיק׃ 
ַיְׁשֶקה ֶאת־ַאַחד ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ַרק ּכֹוס ַמִים ָקִרים ְּבֵׁשם 

ַּתְלִמיד ָאֵמן ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ִּכי לֹא־יֹאַבד ְׂשָכרֹו׃ 
ַוַּיֲעבֹר  ַּתְלִמיָדיו  ָעָׂשר  ֶאת־ְׁשֵנים  ְלַצֹּות  ֵיׁשּוַע  ְּכַכּלֹות  ַוְיִהי 

ִמָּׁשם ְלַלֵּמד ּוְלַהְׁשִמיַע ְיׁשּוָעתֹו ְּבָעֵריֶהם׃
ַוִּיְׁשַלח  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת־ֲעִללֹות  ָׁשַמע  ָהֲאסּוִרים  ְּבֵבית  ְויֹוָחָנן 
ַוּיֹאַמר ַהַאָּתה הּוא ַהָּבא אֹו ִאם־ ֵאָליו ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו׃ 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוַהִּגידּו ְליֹוָחָנן  ְנַחֶּכה ְלַאֵחר׃ 
רִֹאים  ִעְוִרים  ֲאֶׁשר־ְרִאיֶתם׃  ְוֵאת  ֲאֶׁשר־ְׁשַמְעֶּתם  ֵאת 
ּוִפְסִחים הְֹלִכים ְמצָֹרִעים ִנְרָּפִאים ְוֵחְרִׁשים ׁשְֹמִעים ֵמִתים 
ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ְוַאְׁשֵרי  ְיׁשּוָעה׃  ִמְתַּבְּׂשִרים  ַוֲעִנִּיים  ָקִמים 
ָהָעם  ֶאל־ֲהמֹון  ְלַדֵּבר  ֵיׁשּוַע  ֵהֵחל  ּוְבֶלְכָּתם  ִּבי׃  לֹא־ִיָּכֵׁשל 
ַעל־יֹוָחָנן ַמה־ֶּזה ְיָצאֶתם ַהִּמְדָּבָרה ִלְראֹות ַהִאם ָקֶנה ֲאֶׁשר 
ַאְך ַמה־ֶּזה ְיָצאֶתם ִלְראֹות ַהִאם ִאיׁש ָלבּוׁש  ִיּנֹוַע ִמְּפֵני־רּוַח׃ 
ַאְך  ֵהָּמה׃  ְמָלִכים  ְּבָבֵּתי  ֲחֻמדֹות  ִהֵּנה ֹלְבֵׁשי  ֲחֻמדֹות  ִּבְגֵדי 
ַמה־ֶּזה ְיָצאֶתם ַהִאם ִלְראֹות ִאיׁש ָנִביא ֵהן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ִּכי 

ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ָּכתּוב ָעָליו  ַגם־ָּגדֹול הּוא ִמָּנִביא׃ 
ִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ְלָפ*ֶניָך 

ּוִפָּנה ַדְרְּכָך* ְלָפֶניָך׃
ִמּיֹוָחָנן  ָּגדֹול  ִאָּׁשה  ְיִליֵדי  ֵּבין  ָקם  לֹא  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵמן 
ּוִמיֵמי  ִמֶּמּנּו׃  ִיְגַּדל  ַהָּׁשַמִים  ְּבַמְלכּות  ְוַהָּקטֹן  ַהְמַטֵּבל 
ְבָחְזָקה  ִנְתְּפָׂשה  ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ַעד־ֵהָּנה  ַהְמַטֵּבל  יֹוָחָנן 
ִּכי ָכל־ַהְּנִביִאים ְוַהּתֹוָרה ַעד־יֹוָחָנן  ּוְזרֵֹעי־כַֹח ַיֲחִזיקּו ָבּה׃ 
ָלבֹא׃  ֶהָעִתיד  ֵאִלָּיהּו  הּוא  ֶזה  ִלְׁשֹמַע  ְוִאם־ּתֹאבּו  ִנָּבאּו׃ 
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מי
 v. 10 וכן במרקוס א׳ ב׳, לוקס ז׳ כ׳׳ז, נ׳׳א הנני שלח מלאכי ופנה־ֶדֶרְך  

ְלָפָני, עיין מלאכי ג׳ א׳.
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ְוֶאל־ִמי ֲאַדֶּמה ֶאת־ַהּדֹור  ִמי ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לֹו ִלְׁשֹמַע ִיְׁשָמע׃ 
ַהֶּזה ִנְדֶמה הּוא ַלְיָלִדים יְֹׁשִבים ִּבְׁשָוִקים ְוקִֹראים ְלֵרֵעיֶהם 
ְולֹא  ְמקֹוְנִנים  ְרַקְדֶּתם  ְולֹא  ָלֶכם  ָהִיינּו  ְמַזְּמִרים  ֵלאֹמר׃ 
ִּכי־ָבא יֹוָחָנן לֹא ֹאֵכל ְולֹא ׁשֶֹתה ְוָאְמרּו ֵׁשד ּבֹו׃  ְסַפְדֶּתם׃ 
זֹוֵלל  ִאיׁש  ִהֵּנה  ֹאְמִרים  ְוֵהם  ְוׁשֶֹתה  ֹאֵכל  ָּבא  ּוֶבן־ָהָאָדם 
ְוסֵֹבא ְוֹאֵהב ַלֹּמְכִסים ְוַחָּטִאים ַאְך ַהָחְכָמה ִּתְצַטֵּדק ְּבַבֶניָה׃
רֹב  ְבתֹוָכן  ַנֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַעל־ֶהָעִרים  ֶחְרָּפה  ָלגֹל  ֵהֵחל  ָאז 
ֵּבית־ָצְיָדה  ָלְך  אֹוי  ּכֹוָרִזין  ָלְך  אֹוי  ָׁשבּו׃  ְולֹא  ִנְפְלאֹוָתיו 
ַנֲעׂשּו ְּבתֹוְכֶכן  ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר  ּוְבִצידֹון  ַנֲעׂשּו ְבצֹור  ִּכי לּו 
ֶאֶפס ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכן ָנֵקל ִיְהֶיה יֹום  ְּכָבר ָׁשבּו ְּבַׂשק ָוֵאֶפר׃ 
ְוַאְּת ְּכַפר־ַנחּום ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפט ְלצֹור ּוְלִצידֹון ֵמֲאֶׁשר ָלֶכן׃ 
ִבְסדֹם  ַנֲעׂשּו  לּו  ִּכי  ֶאל־ְׁשאֹול ּתּוָרִדי  ַעד־ַהָּׁשַמִים  רֹוַמְמְּת 
ְוָעְמָדה ַעל־ִּתָּלּה ַעד־ַהּיֹום  ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ְּבתֹוֵכִכי 
ֶאֶפס ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכן ָנֵקל ִיְהֶיה יֹום ַהִּמְׁשָּפט ְלַאְדַמת  ַהֶּזה׃ 

ְסדֹם ֵמֲאֶׁשר ָלֶכן׃
ַהָּׁשַמִים  ֲאדֹון  ָאִבי  אֹוְדָך  ַוּיֹאַמר  ֵיׁשּוַע  ָעָנה  ַהִהיא  בֵָּעת 
ְוִגִּליָת  ּוְנבֹוִנים  ֲחָכִמים  ֵמֵעיֵני  ֶאת־ֵאֶּלה  ִהְסַּתְרָּת  ִּכי  ְוָהָאֶרץ 
ַהּכֹל ִנְמַסר  ָאֵכן ָאִבי ֵּכן ָהָיה ָהָרצֹון ְלָפֶניָך׃  אָֹתם ְלעֹוָלִלים׃ 
ְּבָיִדי ֵמֵאת ָאִבי ְוֵאין ִאיׁש יֵֹדַע ֶאת־ַהֵּבן זּוָלִתי ָהָאב ְוֶאת־ָהָאב 
ֵאין ִאיׁש יֵֹדַע זּוָלִתי ַהֵּבן ְוַההּוא ֲאֶׁשר ָחֵפץ ּבֹו ַהֵּבן ְלַגּלֹותֹו 
ְׂשאּו  ְּפנּו־ֵאַלי ָּכל־ָעֵמל ּוְמֻסָּבל ַוֲאִני ֶאֵּתן ָלֶכם ַמְרּגֹוַע׃  לֹו׃ 
ֶאת־ֻעִּלי ֲעֵליֶכם ְוִלְמדּו ִמֶּמִּני ִּכי־ָעָניו ָאֹנִכי ְוַׁשח ֵלָבב ְוִתְמְצאּו 

ִּכי ֻעִּלי ַרְך ּוַמָּׂשִאי ָקל׃ ְמנּוָחה ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם׃ 
ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ָקָמה  ִּבְׂשֵדה  ֵיׁשּוַע  ָהַלְך  ַהִהיא  ָּבֵעת 
ַוִּיְראּו  ַוִּיְרֲעבּו ַתְלִמיָדיו ַוָּיֵחּלּו ִלְקטֹף ְמִליֹלת ְּבָיָדם ַוּיֹאֵכלּו׃ 
ַהְּפרּוִׁשים ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ַתְלִמיֶדיָך עִֹׂשים ֵאת ֲאֶׁשר לֹא־

ֵיָעֶׂשה ַבַּׁשָּבת׃ 

XI 15-XII 2 מתתיהו    25

ויאמר
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ָרֵעב  ַּכֲאֶׁשר  ָדִוד  ָעָׂשה  ֶמה  ְקָראֶתם  ֲהלֹא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ֲאֶׁשר ָּבא ֶאל־ֵּבית ָהֱאֹלִהים *ַוּיֹאַכל  הּוא ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּתֹו׃ 
ֶאת־ֶלֶחם ַהָּפִנים ֲאֶׁשר ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה לֹא יֹאַכל הּוא ּוְנָעָריו 
ִּכי  ַּבּתֹוָרה  ְקָראֶתם  ֲהלֹא  ְוַגם  ְלַבָּדם׃  ִאם־ַהּכֲֹהִנים  ִּבְלִּתי 
ָעֹון׃  ָּבֶהם  ְוֵאין  ַהַּׁשָּבת  ֶאת־יֹום  ְיַחְּללּו  ַּבִּמְקָּדׁש  ַהּכֲֹהִנים 
ְיַדְעֶּתם  ְולּו  ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי ֵיׁש ָּבֶזה ָּגדֹול ִמן־ַהִּמְקָּדׁש׃  
ֶאת־ַהְּנִקִּים׃ ִהְרַׁשְעֶּתם  לֹא  ָזַבח  ְולֹא  ָחַפְצִּתי  ֶחֶסד  ַמה־ֶּזה 

ִּכי ֶּבן־ָהָאָדם ַּגם־ֲאדֹון ַהַּׁשָּבת הּוא׃
ְוִהֵּנה־ָׁשם  ַוַּיֲעבֹר ִמָּׁשם ַוָּיבֹא ֶאל־ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ָלֶהם׃ 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ָידֹו ְיֵבָׁשה ַוִּיְׁשָאֻלהּו ֵלאֹמר ַהִאם ַּכּתֹוָרה ְלַרֵּפא 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמי ִאיׁש  ַבַּׁשָּבת ְלַמַען ִּתְמָצא ָיָדם ְלִׂשְטנֹו׃ 
ִמֶּכם ֲאֶׁשר־לֹו ַּכְבָׂשה ְוִהיא ִכי ִתּפֹול ֶאל־ַהּבֹור ַּבַּׁשָּבת לֹא 
ַעל־ ִמן־ַהֶּכֶבׂש  ָאָדם  ֵעֶרְך  ּוַמה־ָּיָקר  ְוַיֲעֶלָּנה׃  ָּבּה  ַיֲחִזיק 
ָאז ָאַמר ֶאל־ָהִאיׁש  ֵּכן ַּכּתֹוָרה הּוא ַלֲעׂשֹות טֹוב ַּבַּׁשָּבת׃ 
ָּכַאֶחֶרת׃  ְלֵאיָתָנּה  ַוָּתָׁשב  ֹאָתּה  ַוּיֹוֶׁשט  ֶאת־ָיֶדָך  הֹוֵׁשט 
ַוֵּיַדע  ְוַהְּפרּוִׁשים ָיְצאּו ַוָּיִׁשיתּו ֵעצֹות ָעָליו ַּבֶּמה ְלַהְׁשִחיתֹו׃ 
ֶאת־ ַוְיַרֵּפא  ַאֲחָריו  ָהַלְך  ָרב  ְוָהמֹון  ִמָּׁשם  ַוֵּיֶלְך  ַוִּיֶפן  ֵיׁשּוַע 
ְלַמּלֹאת ֵאת ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר  ַוָּיַעד ָּבם ְלִבְלִּתי ְיַגּלּו ֹאתֹו׃  ֻּכָּלם׃ 

ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֵלאֹמר׃
ֵהן ַעְבִּדי ָּבַח*ְרִּתי בֹו ְיִד*יִדי ָרְצָתה ַנְפִׁשי 
ָנַתִּתי רּוִחי ָעָליו ִמְׁשָּפט ַלּגֹוִים יֹוִציא׃

לֹא ִיְצַעק ְולֹא ִיָּׂשא 
ְולֹא־ִיָּׁש*ַמע ַּבחּוץ קֹולֹו׃
ָקֶנה ָרצּוץ לֹא ִיְׁשּבֹור 

ּוִפְׁשָּתה ֵכָהה לֹא ְיַכֶּבָּנה׃

XII 3-20 מתתיהו    26

עד

 v. 4 ס׳׳א ַוּיֹאְכלּו. 
 v. 18 נ׳׳א ֶאְתָמְך־בו ְּבִחיִרי, עיין ישעיה מ׳׳ב א׳. 

 v. 19 נ׳׳א ולא־ַיְׁשִמיַע, עיין ישעיה מ׳׳ב ב׳. 
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ַעד־*יֹוִציא ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט 
ְוִלְׁשמֹו ּגֹוִים ְיַיֵחלּו׃

ּבֹו  ָּדַבק  ָרע  רּוַח  ֲאֶׁשר  ְוִאֵּלם  ִעֵּור  ִאיׁש  ְלָפָניו  הּוָבא  ָאז 
ָּכל־ֲהמֹון  ַוִּיְׁשָּתאּו  ְוָרָאה׃  ִדֶּבר  ְוָהִאֵּלם  ְוָהִעֵּור  ַוִּיְרָּפֵאהּו 
ְוָאְמרּו  ָׁשְמעּו  ְוַהְּפרּוִׁשים  ֶּבן־ָּדִוד׃  ֶזה  ֲהִכי  ַוּיֹאְמרּו  ָהָעם 
ֵאין ֶזה ְמָגֵרׁש ֶאת־ַהֵּׁשִדים ִּכי ִאם ְּבַבַעל־ְזבּוב ַׂשר ַהֵּׁשִדים׃ 
ָּכל־ַמְמָלָכה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֶאת־ַמְחְׁשבָֹתם  ֵיׁשּוַע  ַוֵּיַדע 
ַעל־ ַהִּנְפְלִגים  ּוַבִית  ְוָכל־ִעיר  ֶּתֱחָרב  ַעל־ַנְפָׁשּה  ַהִּנְפְלָגה 
ִנְפָלג  ֶאת־ַהָּׂשָטן  ְמָגֵרׁש  ְוִאם־ַהָּׂשָטן  ָיקּומּו׃  לֹא  ַנְפָׁשם 
ֶאת־ ֹגֵרׁש  ְוִאם־ֲאִני  ַמְלכּותֹו׃  ָּתקּום  ְוֵאיְך  ַעל־ַנְפׁשֹו  הּוא 
ֵהם  ַעל־ֵּכן  ֹאָתם  ְיָגְרׁשּו  ְּבִמי  ְּבֵניֶכם  ְּבַבַעל־ְזבּוב  ַהֵּׁשִדים 
ֶאת־ ֹגֵרׁש  ֲאִני  ֱאֹלִהים  ְּברּוַח  ִאם  ֶאֶפס  ׁשְֹפֵטיֶכם׃  ִיְהיּו 
ֵאיְך  אֹו  ֶאל־ָנכֹון׃  ֲאֵליֶכם  ָּבָאה  ֱאֹלִהים  ַמְלכּות  ַהֵּׁשִדים 
ִאם־לֹא  ֶאת־ֵּכָליו  ְוִלְׁשֹלל  ַהִּגּבֹור  ֵּבית  ָלבֹא  ִאיׁש  יּוַכל 
ְּבֵביתֹו׃  ֲאֶׁשר  ִיְׁשֹלל ֵאת  ְוַאַחר  ֶיֱאסֹר ֶאת־ַהִּגּבֹור ִראׁשָֹנה 
ֵאיֶנּנּו ְמַאֵּסף ִאִּתי  ְלָצַרי הּוא ּוִמי ֲאֶׁשר  ִלי  ֵאיֶנּנּו  ִמי ֲאֶׁשר 
ְוִגּדּוָפה  ָּכל־ֵחְטא  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ַעל־ֵּכן  הּוא׃  ְמַפֵּזר 
ְיֻכַּפר־לֹו׃  לֹא  ֶאת־ָהרּוַח  ַהְמַגֵּדף  ֶאֶפס  ָלָאָדם  ְיֻכְּפרּו 
ּוִמי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ָּדָבר ְּבֶבן־ָהָאָדם ְיֻכַּפר־לֹו ּוִמי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר 
ְולֹא־ָבעֹוָלם  ַהֶּזה  לֹא־ָבעֹוָלם  ְיֻכַּפר־לֹו  לֹא  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח 
אֹו ֲעׂשּו ֶאת־ָהֵעץ טֹוב ּוִפְריֹו טֹוב אֹו ֲעׂשּו ֶאת־ָהֵעץ  ַהָּבא׃ 
ַיְלֵדי ִצְפעִֹנים ֵאיְך ּתּוְכלּו  ָרע ּוִפְריֹו ָרע ִּכי ְּבִפְריֹו ִנַּכר ָהֵעץ׃ 
ִאיׁש־ ַיִּביַע ַהֶּפה׃  ְלַדֵּבר טֹבֹות ְּבָרַעְתֶכם ִּכי־ִמְּמלֹא ַהֵּלב 
ֵמאֹוָצרֹו  ְוִאיׁש־ָרע  טֹבֹות  יֹוִציא  ַהּטֹוב  ִלּבֹו  ֵמאֹוָצרֹו  טֹוב 
ָּתֵפל  ָּכל־ִׂשיַח  ַעל  ִּכי  ָלֶכם  ֹאֵמר  ַוֲאִני  ָרעֹות׃  יֹוִציא  ָהָרע 
ִּכי  ַהִּמְׁשָּפט׃  ְּביֹום  ֶחְׁשּבֹון  ִיְּתנּו  ָהָאָדם  ְבֵני  ְיַבְּטאּו  ֲאֶׁשר 

ִּבְדָבֶריָך ִּתָּצֵדק ּוִבְדָבֶריָך ֶּתְאָׁשם׃

XII 21-37 מתתיהו    27

ויענו
v. 21 נ׳׳א ָלֱאֶמת יוציא משפט... ּוְלתֹוָרתֹו ִאִּיים ייחלו, עיין ישעיה מ׳׳ב ג׳ ד׳.
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ָחַפְצנּו  ַרִּבי  ֵלאֹמר  ְוַהְּפרּוִׁשים  ִמן־ַהּסֹוְפִרים  ֲאָנִׁשים  ַוַּיֲענּו 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּדֹור ָרע ּוְמָנֵאף  ִלְראֹות אֹות ֵמאֹוֹתֶתיָך׃ 
ַהָּנִביא׃ יֹוָנה  אֹות  זּוָלִתי  ִיָּנֶתן־לֹו  לֹא  ְואֹות  אֹות  ְמַבֵּקׁש 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהָיה יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות 
ֵּכן ִיְהֶיה ֶבן־ָהָאָדם ְּבֵלב ָהָאֶרץ ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות׃ 
ַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ָיקּומּו ַבִּמְׁשָּפּט ִעם־ַהּדֹור ַהֶּזה ְוַיְרִׁשיעּו ֹאתֹו ִּכי 
ַמְלַּכת  ִמּיֹוָנה׃  ָּגדֹול  ָבֶזה  ֶיְׁשנֹו  ְוִהֵּנה  יֹוָנה  ִּבְקִריַאת  ָׁשבּו 
ֵּתיָמן ָּתקּום ַּבִּמְׁשָּפט ִעם־ַהּדֹור ַהֶּזה ְוַתְרִׁשיַע ֹאתֹו ִּכי ָבָאה 
ִמְקצֹות ָהָאֶרץ ִלְׁשֹמַע ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה ְוִהֵּנה ֶיְׁשנֹו ָבֶזה ָּגדֹול 
ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ְּבֵצאָתּה ִמן־ָהָאָדם ְּתׁשֹוֵטט ְּבֶאֶרץ  ִמְּׁשֹלֹמה׃ 
ָאז ּתֹאַמר ָאׁשּוָבה  ַּתְלאּובֹת ְּתַבֵּקׁש ְולֹא־ִתְמָצא ַמְרֵּגָעה׃ 
ֶאל־ִמְׁשָּכִני ֲאֶׁשר ָיָצאִתי ִמָּׁשם ּוְבׁשּוָבּה ִּתְמָצֶאּנּו ֵרק ִמְּבִלי 
רּוחֹות  ֶׁשַבע  ָּלּה  ְוָלְקָחה  ֵּתֵלְך  ָאז  ּוְמֹפָאר׃  ּוְמֻנֶּקה  יֵֹׁשב 
ֲאֵחרֹות ָרעֹות ִמֶּמָּנה ּוָבאּו ְוָׁשְכנּו ָׁשם ְוָהְיָתה ַאֲחִרית ָהִאיׁש 

ַההּוא ָרָעה ֵמֵראִׁשיתֹו ְוֵכן ִיְהֶיה ַלּדֹור ָהָרע ַהֶּזה׃
ְוֶאָחיו ָעְמדּו ַבחּוץ  ְוִהֵּנה ִאּמֹו  ְמַדֵּבר ֶאל־ֲהמֹון ָהָעם  עֹוֶדנּו 
ַוֻיַּגד לֹו ִהֵּנה ִאְּמָך ְוַאֶחיָך עְֹמִדים ַּבחּוץ  ּוְמַבְקִׁשים ְלַדֵּבר ִאּתֹו׃ 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֶאל־ַהַּמִּגיד לֹו ִמי ִאִּמי ּוִמי  ּוְמַבְקִׁשים ְלַדֵּבר ִאָּתְך׃ 
ִּכי ִאיׁש  ַוֵּיט ֶאת־ָידֹו ַעל־ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ִאִּמי ְוֶאָחי׃  ֶאָחי׃ 
ְוִאִּמי׃ ַוֲאחִֹתי  ָאִחי  ַּבָּׁשָמִים הּוא  ָאִבי  ְרצֹון  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִאיׁש 
ַּבּיֹום ַההּוא ָיָצא ֵיׁשּוַע ִמן־ַהָּבִית ַוֵּיֶׁשב ַעל־ְׂשַפת ַהָּים׃ ַוֲהמֹון 
עְֹמִדים  ְוָכל־ָהָעם  ָּבֳאִנָּיה  ַוֵּיֶׁשב  ַוֵּיֶרד  ֵאָליו  ִנְקֲהלּו  ָרב  ַעם 
ַוִּיָּׂשא ְדָבָריו ִּבְמָׁשִלים ַרִּבים ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ַהּזֹוֵרַע  ַעל־ַהחֹוף׃ 
ּוְבָזְרעֹו ִּפַּזר ִמן־ַהֶּזַרע ַעל־ַיד ַהָּדֶרְך ַוָּיבֹא עֹוף  ָיָצא ִלְזרַֹע׃ 
ְוֵיׁש ִמן־ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ָנַפל ַעל־ַאְדַמת ֶסַלע  ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאְכֶלּנּו׃ 
ְולֹא ָהָיה ָׁשם ֵּדי ֲאָדָמה ַוְיַמֵהר ִלְצֹמַח ִמְּבִלי ֲאֶׁשר ָהָיה לֹו 

עֶֹמק ֲאָדָמה׃ 
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ַוְיִהי ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיָּצֵרב ַוִּייָבׁש ִּכי לֹא ָהָיה־לֹו ׁשֶֹרׁש ְלָמָּטה׃ 
ְוֵיׁש  ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ָנַפל ֶאל־ַהּקִֹצים ַוַּיֲעלּו ַהּקִֹצים ַוְיַבְּלעּו ֹאתֹו׃ 
ֲאֶׁשר ָנַפל ַעל־ֲאָדָמה טֹוָבה ַוַּיַעׂש ְּתבּוָאה ֶזה ֵמָאה ְׁשָעִרים 
ִמי ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לֹו  ְוֶזה ִׁשִּׁשים ְׁשָעִרים ְוֶזה ְׁשֹלִׁשים ְׁשָעִרים׃ 

ִלְׁשֹמַע ִיְׁשָמע׃ 
ְמָׁשִלים׃  ָלֶהם  ְּתַמֵּׁשל  ַמּדּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ַתְלִמיָדיו  ַוִּיְּגׁשּו 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִּכי ָלֶכם ִנַּתן ָלַדַעת ָרֵזי ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים 
ִּכי ִמי ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו ֻיַּתן לֹו ְוַיְעִּדיף ּוִמי ֲאֶׁשר  ְוָלֶהם לֹא ִנָּתן׃ 
ַעל־ֵּכן ְמָׁשִלים ֶאְמׁשֹל  ֵאין־לֹו ֻיַּקח ִמֶּמּנּו ַּגם ֶאת־ֲאֶׁשר לֹו׃ 
ָלֶהם ִּכי ִבְרֹאָתם לֹא ִיְראּו ּוְבָׁשְמָעם לֹא ִיְׁשְמעּו ְולֹא ָיִבינּו׃ 

ְוהּוַקם ָּבם ְּדַבר ַהְּנבּוָאה ִמִּפי ְיַׁשְעָיהּו ֵלאֹמר 
ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ְוַאל־ָּתִבינּו 

ּוְראּו ָראֹו ְוַאל־ֵּתָדעּו׃
ַהְׁשֵמן ֵלב־ָהָעם ַהֶּזה 

ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו ָהַׁשע 
ֶּפן־ִיְרֶאה ְבֵעיָניו 

ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין 
ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו׃

ִּכי־ָאֵמן  ִּכי ָׁשֵמעּו׃  ְוָאְזֵניֶכם  ִּכי ָראּו  ֵעיֵניֶכם  ַאְׁשֵרי  ְוַאֶּתם 
ִלְראֹות  ִנְכְספּו  ַרִּבים  ְוַצִּדיִקים  ְנִביִאים  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוִלְׁשֹמַע  ָראּו  ְולֹא  רִֹאים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵאת 
ְמַׁשל  ֶאת  ַאֶּתם  ִׁשְמעּו־ָנא  ַעל־ֵּכן  ָׁשֵמעּו׃  ְולֹא  ׁשְֹמִעים 
ּוָבא  ִיְתּבֹוֶנן־ּבֹו  ְולֹא  ַהַּמְלכּות  ְּדַבר  ָּכל־ַהּׁשֵֹמַע  ַהּזֹוֵרַע׃ 
ַהָּזרּוַע  הּוא  ֶזה  ִּבְלָבבֹו  ִנְזַרע  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוָחַטף  ָהָרע 
ַהּׁשֵֹמַע  הּוא  ֶזה  ָסַלע  ַעל־ַאְדַמת  ְוַהִּנְזָרע  ַהָּדֶרְך׃  ַעל־ַיד 

ֶאת־ַהָּדָבר ְוַעד־ְמֵהָרה ְיַקְּבֶלּנּו ְּבִׂשְמָחה׃ 
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ֶאֶפס ִּכי ֵאין־לֹו ׁשֶֹרׁש ְּבַנְפׁשֹו ּוִבן ֶרַגע הּוא ְוִכי ִתְקֶרה ָכל־
ְוַהִּנְזָרע  ְּכָרַגע׃  ִיָּכֵׁשל  ֱאמּוָנתֹו  ַעל־ְּדַבר  ֹאתֹו  ְוָרְדפּו  ָצָרה 
ֶאל־ַהּקִֹצים ֶזה ַהּׁשֵֹמַע ֶאת־ַהָּדָבר ְוַדֲאַגת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוִנְכֵלי 
ְוַהִּנְזָרע ַעל־ ָהעֶֹשר ְמַבְּלִעים ֵאת־ַהָּדָבר ְולֹא ַיֲעֶׂשה־ֶּצַמח׃ 
ַהֶחְלָקה ַהּטֹוָבה הּוא ַהּׁשֵֹמַע ֶאת־ַהָּדָבר ּוִמְתּבֹוֶנן־ּבֹו ְועֶֹׂשה 
ְפִרי ְתבּוָאה ְוֹנֵתן ֶזה ֵמָאה ְׁשָעִרים ְוֶזה ִׁשִּׁשים ְׁשָעִרים ְוֶזה 

ְׁשֹלִׁשים ְׁשָעִרים׃
ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ָּדְמָתה  ַוּיֹאַמר  ַאֵחר  ָמָׁשל  ִלְפֵניֶהם  ַוִּיָּׂשא 
ּוִבְהיֹות ֲאָנָׁשיו ְיֵׁשִנים ָּבא  ְלִאיׁש ַהּזֹוֵרַע ֶזַרע טֹוב ְּבָׂשֵדהּו׃ 
ַהָּקֶנה  ָצץ  ְוַכֲאֶׁשר  ַוֵּיַלְך׃  ַהִחִּטים  ְּבתֹוְך  זֹוִנין  ַוִּיְזַרע  אְֹיבֹו 
ֶאל־ ָהֲעָבִדים  ַוִּיְּגׁשּו  ַּגם־ַהּזֹוִנין׃  ָאז  ִנְראּו  ָאִביב  ְוַהִחָּטה 
ֲאדֵֹניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֲאדֵֹנינּו ֲהלֹא־ֶזַרע טֹוב ָזַרְעָּת ְבָׂשֶדָך ּוֵמַאִין 
ַוּיֹאְמרּו  זֹאת  ָעָׂשה  אֵֹיב  ִאיׁש  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַהּזֹוִנין׃  ָׁשם 
לֹא  ַוּיֹאֶמר  ֹאָתם׃  ַלֲעקֹור  ִּכי־ֵנֵלְך  ֲהַתְחֹּפץ  ָהֲעָבִדים  ֵאָליו 
ִּכי־ְבעֹוד ְּתַעְּקרּו ֶאת־ַהּזֹוִנין ֶּפן־ְּתָׁשְרׁשּו ַּגם־ַהִחִּטים ִעָּמֶהם׃ 
ַהָּקִציר  ּוְלֵעת  ַעד־ַהָּקִציר  ַיְחָּדו  ְׁשֵניֶהם  ְוָגְדלּו  ָלֶהם  ַהִּניחּו 
ֹאָתם  ְוַאְּלמּו  ִראׁשָֹנה  ֶאת־ַהּזֹוִנין  ִלְּקטּו  ַלּקֹוְצִרים  ֹאַמר 

ַלֲאֻלִּמים ְלָׂשְרָפם ְוֶאת־ַהִחִּטים ִאְספּו ֶאל־ָּגְרִני׃
ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ָּדְמָתה  ַוּיֹאַמר  ַאֵחר  ָמָׁשל  ִלְפֵניֶהם  ַוִּיָּׂשא 
ָקטֹן  ֲהלֹא  ְּבָׂשֵדהּו׃  ַוִּיְזַרע  ִאיׁש  ָלַקח  ֲאֶׁשר  ַחְרָּדל  ְלַגְרַּגר 
הּוא ִמָּכל־ֶזַרע ַאְך ַּכֲאֶׁשר ִיְצַמח ִיְגַּדל ִמָּכל־ֶיֶרק ְוָהָיה ְלֵעץ 

ַעד־ֲאֶׁשר ָיבֹא עֹוף ַהָּׁשַמִים ְוִקְּננּו ַּבֲעָנָפיו׃
ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ָּדְמָתה  ֵלאֹמר  ַאֵחר  ָמָׁשל  ָלֶהם  ַוְיַמֵּׁשל 
ִלְׂשֹאר ֲאֶׁשר ָלְקָחה ִאָּׁשה ַוָּתָלׁש ִּבְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח ַעד־

ֲאֶׁשר ָחְמָצה ָּכל־ָהֲעִריָסה׃
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ָּכל־ֵאֶּלה ִּדֶּבר ֵיׁשּוַע ֶאל־ֲהמֹון ָהָעם ִּבְמָׁשִלים ּוִבְבִלי ָמָׁשל לֹא 
ְלַמּלֹאת ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַהָּנִביא ֵלאמֹר  ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם ָּדָבר׃ 

ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל 
ִּפי ַאִּביָעה ִחידֹות ִמִּני־ֶקֶדם׃

ֵאָליו  ַוִּיְּגׁשּו  ַהָּבְיָתה  ַוָּיבֹא  ָהָעם  ֶאת־ֲהמֹון  ֵיׁשּוַע  ִׁשַּלח  ָאז 
ַוַּיַען  ַּבָּׂשֶדה׃  ַהּזֹוִנין  ֶאת־ְמַׁשל  ָלנּו  ָּבֶאר־ָנא  ַוּיֹאְמרּו  ַּתְלִמיָדיו 
ְוַהָּׂשֶדה  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהּזֹוֵרַע ַהֶּזַרע ַהּטֹוב הּוא ֶּבן־ָהָאָדם׃ 
ָהַרע  ְּבֵני  ְוַהּזֹוִנין  ַהַּמְלכּות  ְּבֵני  ַהּטֹוב  ְוַהֶּזַרע  ָהעֹוָלם  הּוא 
ָהאֵֹיב ַהּזֹוֵרַע ֹאָתם הּוא ַהָּׂשָטן ַהָּקִציר ֵקץ ָהעֹוָלם  ֵהָּמה׃ 
ְוָהיּו  ְיֻלְּקטּו  ַהּזֹוִנין  ְוַכֲאֶׁשר  ַהַּמְלָאִכים׃  ֵהם  ְוַהּקְֹצִרים 
ֶּבן־ָהָאָדם ִיְׁשַלח  ְלַמֲאכֶֹלת ֵאׁש ֵּכן ִיְהֶיה ְּבֵקץ ָהעֹוָלם ַהֶּזה׃ 
ֶאת־ַמְלָאָכיו ְוֵהִסירּו ִמּתֹוְך ַמְלכּותֹו ָּכל־ַמְכֵׁשָלה ְוָכל־עֶֹׂשה 
ְוִהְׁשִליכּו ֹאָתם ֶאל־ִּכְבַׁשן ֵאׁש ָׁשם ִיְהֶיה ְבִכי ַוֲחרֹק  ַעְוָלה׃ 
ִמי  ֲאִביֶהם  ְּבַמְלכּות  ַּכֶּׁשֶמׁש  ָאז  ַיְזִהירּו  ְוַהַּצִּדיִקים  ִׁשָּנִים׃ 

ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לֹו ִלְׁשֹמַע ִיְׁשָמע׃ 
ֲאֶׁשר  ַּבָּׁשֶדה  ָטמּון  ְלאֹוָצר  ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ָּדְמָתה  עֹוד 
ִיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוַיְצִּפֵנהּו ּוְבִׂשְמָחתֹו ֵיֵלְך ְוִיְמּכֹר ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־

לֹו ְוָקָנה לֹו ֶאת־ַהָּׂשֶדה ַההּוא׃
ְּפִניִנים  עֹוד ָּדְמָתה ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים ְלִאיׁש סֹוֵחר ַהְמַבֵּקׁש 
ֵיֵלְך  ַעד־ְמאֹד  ִיְקַרת־ֶעֶרְך  ַאַחת  ְּפִניָנה  ּוְבָמְצאֹו  ְיָקרֹות׃ 

ְוִיְמּכֹר ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְוִיְקֶנָה׃
עֹוד ָּדְמָתה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלִמְכֹמֶרת ְּפרּוָׂשה ַעל־ְּפֵני ַהָּים 
ּוְבִהָּמְלָאּה ִיְמְׁשכּו ֹאָתּה  ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָבּה ִמִּמיִנים ׁשֹוִנים׃ 
ֶאל־ַהֵּכִלים  ְלׂשּוָמם  ֶאת־ַהּטֹוִבים  ְוִיְבֲחרּו  ְוֵיְׁשבּו  ֶאל־ַהחֹוף 
ִּכי  ָהעֹוָלם  ְּבֵקץ  ִיְהֶיה  ָּכָכה  חּוָצה׃  ַיְׁשִליכּו  ְוֶאת־ָהָרִעים 
ַהַּצִּדיִקים׃ ִמּתֹוְך  ֶאת־ָהְרָׁשִעים  ְוִהְבִּדילּו  ָיבֹאּו  ַהַּמְלָאִכים 
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ְוִהְׁשִליכּו ֹאָתם ֶאל־ִּכְבַׁשן ֵאׁש ָׁשם ִיְהֶיה ְבִכי ַוֲחרֹק ִׁשָּנִים׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲהִכי ַבְנֶּתם ָּכל־ֵאֶּלה ַוּיֹאְמרּו ֵהן ֲאדֵֹּננּו׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָלֵכן ָּכל־סֹוֵפר ַמְׂשִּכיל ְלַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ִנְדֶמה 
ְלִאיׁש ַּבַעל־ַהַּבִית ַהּמֹוִציא ֵמאֹוָצרֹו ֲחָדׁשֹות ְוַגם־ְיָׁשנֹות׃ 

ַוָּיבֹא  ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ֵיׁשּוַע ֶאת־ַהְּמָׁשִלים ָהֵאֶּלה ַוַּיֲעבֹר ִמָּׁשם׃ 
ֶאל־ַאְרצֹו ַוּיֹוֶרה ָלֶהם ְּבֵבית ַהְּכֵנֶסת ְוֵהָּמה ֵּכן ָּתְמהּו ֵלאֹמר 
ֲהִכי  ֶּבן־ֶהָחָרׁש  ֶזה  ַהֵאין  ְוַהִּנְפָלאֹות׃  ַהָחְכָמה  ָלֶזה  ֵמַאִין 
לֹא ִנְקֵראת ִאּמֹו ִמְרָים ְוֶאָחיו ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ִׁשְמעֹון ִויהּוָדה׃ 
ַוְיִהי ָלֶהם  ְוַאְחיָֹתיו ֲהלֹא ֵהָּנה ֻּכָּלן ִאָּתנּו ּוֵמַאִין לֹו ָּכל־ֵאֶּלה׃ 
ְלֶאֶבן ָנֶגף ְוֵיׁשּוַע ָאַמר ֲאֵליֶהם ֵאין ָנִביא ִּבְבִלי ָכבֹוד זּוָלִתי 
ְולֹא־ָפַעל ָׁשם ִנְפָלאֹות ַרּבֹות  ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ּוְבתֹוְך ֵּביתֹו׃ 

ִמְּפֵני חֶֹסר ֱאמּוָנָתם׃ 
ַוּיֹאֶמר  ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַמע הֹוְרדֹוס ֶטְטַרְרְך ֶאת־ֵׁשַמע ֵיׁשּוַע׃ 
ִמן־ַהֵּמִתים  ָקם  הּוא  ַהְמַטֵּבל  יֹוָחָנן  הּוא  ֲהלֹא  ֶאל־ֲעָבָדיו 
ִּכי הֹוְרדֹוס ָּתַפׂש ֶאת־ ַעל־ֵּכן ָּגְבָרה ָידֹו ַלֲעׂשֹות ִנְפָלאֹות׃ 
יֹוָחָנן ַוַּיַאְסֵרהּו ְוָנתֹון ֹאתֹו ַּבִּמְׁשָמר ַעל־ְּדַבר הֹורֹוְדָיה ֵאֶׁשת 
ִּכי הֹוִכיחֹו יֹוָחָנן ְּבָאְמרֹו לֹא ַכּתֹוָרה ָלַקַחת  ִּפיִלּפֹוס ָאִחיו׃ 
ֶאת־ָהָעם  ָיֵרא  ִּכי  ֶאֶפס  ֲהִמיתֹו  ַוְיַבֵּקׁש  ְלִאָּׁשה׃  ְלָך  ֹאָתּה 
ֶאת־הֹוְרדֹוס  ֻהֶּלֶדת  ְּביֹום  ַוְיִהי  ְלָנִביא׃  ֹאתֹו  ִחְּׁשבּו  ֲאֶׁשר 
ַוִּתְרקֹד ַּבת־הֹורֹוְדָיה ְּבָמחֹול ִלְפֵניֶהם ַוִּתיַטב ְּבֵעיֵני הֹוְרדֹוס׃
ִמֶּמּנּו׃  ִּתְׁשַאל  ָּכל־ֲאֶׁשר  ָלֶתת־ָלּה  ִנְׁשַּבע  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ּוִבְגַלל 
ְוִהיא ַּכֲאֶׁשר ׂשּוָמה ְּבִפיָה ֵמִאָּמּה ָאְמָרה ֵאָליו ְּתָנה־ִּלי ַּבֶּזה 
ַוֵּיֶצר ַלֶּמֶלְך ְמאֹד ְוַאְך ַּבֲעבּור  ַּבֵּסֶפל ֶאת־רֹאׁש יֹוָחָנן ַהְמַטֵּבל׃ 
ַוִּיְׁשַלח ַוִּיָּׂשא ֶאת־ ְׁשבּוָעתֹו ְוַהּיְֹׁשִבים ִּבְמִסּבֹו ִצָּוה ְלִתּתֹו ָלּה׃ 
ַוִּיָּנֵתן  ַּבֵּסֶפל  ַוּיּוָבא ֶאת־רֹאׁשֹו  ֵמָעָליו ַּבִּמְׁשָמר׃  יֹוָחָנן  רֹאׁש 
ַתְלִמיָדיו  ַוָּיבֹאּו  ֶאל־ִאָּמּה׃  ֱהִביַאְתהּו  ְוִהיא  ַהַּנֲעָרה  ִליֵדי 

ַוִּיְׂשאּו ֶאת־ֶהָחָלל ַוִּיְקְּבֻרהּו ַוָּיבֹאּו ַוַּיִּגידּו ְלֵיׁשּוַע׃
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ַוָּיבֹא  ָּבֳאִנָּיה  ִמָּׁשם  ַוַּיֲעבֹר  ַהֶּזה  ֶאת־ַהָּדָבר  ֵיׁשּוַע  ִּכְׁשֹמַע 
ַאֲחָריו  ַוֵּיְלכּו  ָהָעם  ֲהמֹון  ַוִּיְׁשְמעּו  ְלַבּדֹו  ָׁשֵמם  ֶאל־ָמקֹום 
ַעם־ָרב  ֲהמֹון  ַוַּיְרא  ֵיׁשּוַע  ַוֵּיֵצא  ַהַּיָּבָׁשה׃  ֶּדֶרְך  ִמן־ֶהָעִרים 
ִלְפנֹות־ ַוְיִהי  ֶאת־חֹוֵליֶהם׃  ַוִּיְרָּפא  ֲעֵליֶהם  ִנְכְמרּו  ְוַרֲחָמיו 
ֶעֶרב ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאְמרּו ַהָּמקֹום ָׁשֵמם ְוַהּיֹום ַרד 
ְמאֹד ַׁשַּלח ֶאת־ֲהמֹון ָהָעם ְוֵיְלכּו ֶאל־ַהְּכָפִרים ִלְקנֹות ָלֶהם 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע לֹא ֻהַּטל ֲעֵליֶהם ָלֶלֶכת ִלְקנֹות  ֹאֶכל׃ 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא־ִנְמָצא ִאָּתנּו ֹּפה ִּכי  ְּתנּו ָלֶהם ַאֶּתם ֶלֱאכֹל׃ 
ַוּיֹאַמר ֲהִביאּום ֵאַלי  ִאם־ָחֵמׁש ִּכְּכרֹות־ֶלֶחם ְוָדִגים ְׁשָנִים׃ 
ַוְיַצו ֶאת־ֲהמֹון ָהָעם ָלֶׁשֶבת ָׁשם ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַוִּיַּקח  ֵהָּנה׃ 
ַלָּמרֹום  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא  ְוֶאת־ְׁשֵני־ַהָּדִגים  ַהֶּלֶחם  ֶאת־ֲחֵמֶׁשת 
ְוַהַּתְלִמיִדים  ֶאל־ַהַּתְלִמיִדים  ֶאת־ַהֶּלֶחם  ַוִּיֵּתן  ַוִּיְפרֹס  ַוְיָבֶרְך 
ַוּיֹאְכלּו ֻכָּלם ַוִּיְׂשָּבעּו ַוִּיְׂשאּו ֶאת־ַהְּפתֹוִתים  ֶאל־ֲהמֹון ָהָעם׃ 
ְוָהֹאְכִלים ָהיּו ַּכֲחֵמֶׁשת  ַהּנֹוָתִרים ְׁשֵנים ָעָׂשר ַסִּלים ְמֵלִאים׃ 

ַאְלֵפי ִאיׁש ִמְּלַבד ָנִׁשים ָוָטף׃
ַוֶּיֱחַזק ֵיׁשּוַע ַעל־ַּתְלִמיָדיו ְלַמֵהר ָלֶרֶדת ָּבֳאִנָּיה ְוַלֲעבֹר ְלָפָניו 
ַוְיִהי ְּבַׁשְּלחֹו  ֶאל־ֵעֶבר ַהָּים ַעד ִּכי ְיַׁשַּלח ֶאת־ֲהמֹון ָהָעם׃ 
ַוְיִהי־ֶעֶרב  ְלִהְתַּפֵּלל  ָּבָדד  ֶאל־ָהָהר  ַוַּיַעל  ָהָעם  ֶאת־ֲהמֹון 
ְוָהֳאִנָּיה ָבָאה ָאז ְּבֵלב ַהָּים ְּבָצָרה ְגדֹוָלה  ַוִּיָּוֵתר ָׁשם ְלַבּדֹו׃ 
ְּבַאְׁשֻמָרה  ַוְיִהי  ִלְקָראָתם׃  ָהרּוַח  ָנַׁשף  ִּכי  ִמְׁשָּבָריו  ִמְּפֵני 
ַהָּים׃  ַעל־ְּפֵני  ּדֵֹרְך  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוָּיבֹא  ַּבָּלְיָלה  ָהְרִביִעית 
ִּכְראֹות ֹאתֹו ַהַּתְלִמיִדים ּדֵֹרְך ַעל־ְּפֵני ַהָּים ַוָּיִחילּו ַוּיֹאְמרּו ִּכי 
ַוְיַמֵהר ֵיׁשּוַע ַוְיַדֵּבר ַעל־ִלָּבם  רּוַח הּוא ֶבָחזֹון ַוִּיְצֲעקּו ִמָּפַחד׃ 
ַוַּיַען ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ַוּיֹאַמר ִחְזקּו ֲאִני הּוא ַאל־ִּתיָראּו׃ 
ַוּיֹאֶמר ּבֹא  ֲאדִֹני ִאם־ַאָּתה הּוא ַצו ְוָאבֹא ֵאֶליָך ַעל־ְּפֵני ַהָּמִים׃ 
ַוֵּיֶלְך ַעל־ְּפֵני ַהַּמִים ָלבֹא ֶאל־ֵיׁשּוַע׃  ַוֵּיֶרד ֶּפְטרֹוס ִמן־ָהֳאִנָּיה 
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ֵלאמֹר  ַוִּיְצַעק  ִלְטּבַֹע  ַוָּיֶחל  ַוִּייָרא  ֲחָזָקה  ֶאת־ָהרּוַח  ּוִבְראֹתֹו 
ַוַּיֲחֶזק־ּבֹו  ָידֹו  ַוִּיְׁשַלח  ֵיׁשּוַע  ַוְיַמֵהר  ָּנא׃  הֹוִׁשיָעה  ֲאדִֹני 
ְסִעִּפים׃  ָּפַסְחָּת ַעל־ְׁשֵּתי  ָלָּמה־ֶּזה  ֵאָליו ְקטֹן ֱאמּוָנה  ַוּיֹאֶמר 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו־ ְוִנְּגׁשּו  ִמַּזְעּפֹו׃  ָהרּוַח  ַוִּיְׁשּתֹק  ֶאל־ָהֳאִנָּיה  ַוָּיבֹאּו 
ָאָּתה׃ ֶּבן־ֱאֹלִהים  ָאֵכן  ֵלאמֹר  ָּבֳאִנָּיה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  לֹו 
ַהָּמקֹום  ַאְנֵׁשי  ֹאתֹו  ַוַּיִּכירּו  ְּגֵניָסֶרת׃  ַאְרָצה  ַוָּיבֹאּו  ַוַּיַעְברּו 
ַההּוא ַוִּיְׁשְלחּו ֶאל־ָּכל־ַהִּכָּכר ִמָּסִביב ַוָּיִביאּו ֵאָליו ֵאת ָּכל־
ַוִּיְתַחְּננּו ֵאָליו ָלֵתת ָלֶהם ָלַגַעת ִּבְכַנף ִּבְגדֹו ַוְיִהי  חֹוֵליֶהם׃ 

ּכֹל ֲאֶׁשר ָנַגע־ּבֹו ָוָחי׃ 
ֵלאֹמר׃  ִמירּוָׁשַלִים  ְוסֹוְפִרים  ְּפרּוִׁשים  ֵיׁשּוַע  ִלְפֵני  ָּבאּו  ָאז 
ַמּדּוַע ַיַעְזבּו ַתְלִמיֶדיָך ֵאת ַקָּבַלת ַהְּזֵקִנים ִּכי לֹא ִיְרֲחצּו ֶאת־
ַּתַעְזבּו  ּוַמּדּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ָלֶחם׃  ַלֲאִכיַלת  ְיֵדיֶהם 
ִּכי ֱאֹלִהים  ַקָּבַלְתֶכם׃  ַגם־ַאֶּתם ֶאת־ִמְצַות ֱאֹלִהים ַּבֲעבּור 
ְוִאּמֹו  ָאִביו  ּוְמַקֵּלל  ְוֶאת־ִאֶּמָך  ֶאת־ָאִביָך  ַּכֵּבד  ֵלאֹמר  ִצָּוה 
ְוַאֶּתם ֹאְמִרים ִאיׁש ִּכי־יֹאַמר ְלָאִביו אֹו ְלִאּמֹו  מֹות יּוָמת׃ 
ְוֵאין ָעָליו  ָקְרָּבן ָּכל־ֲהָנָאה ֲאֶׁשר ֶּתֱהֶנה ִמֶּמִּני ֲהֵרי ֶזה ֶנֶדר׃ 
ְלַכֵּבד עֹוד ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ִאּמֹו ְוֵהַפְרֶּתם ֶאת־ִמְצַות ֱאֹלִהים 
ַחְנֵפי־ֵלב ֵהיֵטב ִנָּבא ֲעֵליֶכם ְיַׁשְעָיהּו ֵלאֹמר׃ ְּבַקָּבַלְתֶכם׃ 

ִּכי ִנַּגׁש ָהָעם ַהֶּזה ְּבִּפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני 
ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני׃ 
ְוֹתהּו ִיְרָאָתם ֹאִתי 

ִמְצֹות* ֲאָנִׁשים* ְמַלְּמִדים׃
ֲאֶׁשר  ְוַהְׂשִּכילּו׃  ִׁשְמעּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֶאל־ָהָעם  ַוִּיְקָרא 
ָיבֹא ֶאל־ּתֹוְך ַהֶּפה לֹא ְיַטֵּמא ֶאת־ָהָאָדם ֶאֶפס ֲאֶׁשר ֵיֵצא 
ַּתְלִמיָדיו  ֵאָליו  ַוִּיְּגׁשּו  ְיַטֵּמא ֶאת־ָהָאָדם׃  ִמּתֹוְך ַהֶּפה הּוא 
ַוּיֹאְמרּו ֲהָיַדְעָּת ִּכי ִנְכְׁשלּו ַהְּפרּוִׁשים ְּבָׁשְמָעם ַהָּדָבר ַהֶּזה׃ 
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ויען
v. 9 וכן מרקוס ז׳ ז׳, נ׳׳א ַוְּתִהי. נ׳׳א ִמְצַות אנשים ְמֻלָּמָדה, עיין ישעיה כ׳׳ט י׳׳ג.
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ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ָּכל־ַמָּטע ֲאֶׁשר ָאִבי ַּבָּׁשַמִים לֹא ְנָטעֹו ְיׁשָֹרׁש׃ 
ַהִּניחּו ָלֶהם ֵהם ִעְוִרים ְמַנֲהִלים ְלִעְוִרים ְוִכי ִעֵּור ְמַנֵהל ְלִעֵּור 
ַוַּיַען ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבֶאר־ָלנּו  ְׁשֵניֶהם ִיְּפלּו ֶאל־ַהּבֹור׃ 
ִּבְבִלי  עֹוד  ַגם־ַאֶּתם  ֲהִכי  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאַמר  ַהֶּזה׃  ֶאת־ַהָּמָׁשל 
ֲהלֹא ַתְׂשִּכילּו ִּכי ָכל־ֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאל־ּתֹוְך ַהֶּפה ֵיֵרד  ִביָנה׃ 
ַאְך ַהּיֵֹצא ִמּתֹוְך ַהֶּפה  ֶאל־ַהָּכֵרׂש ּוִמָּׁשם ֵיֵצא ַהַּפְרְׁשדָֹנה׃ 
ַהֵּלב  ִמּתֹוְך  ִּכי  ֶאת־ָהָאָדם׃  ְיַטֵּמא  ְוהּוא  ַהֵּלב  ִמּתֹוְך  ָיבֹא 
ֵיְצאּו ִיְצֵרי ַמְחְׁשבֹות ָרעֹות ָרצַֹח ָנֹאף ְוָזֹנה ָּגֹנב ֵעדּות ֶׁשֶקר 
ָאכֹול  ַאְך  ֶאת־ָהָאָדם  ְיַטְּמאּו  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֵאֶּלה  ְוִגּדּוִפים׃ 
ַוֵּיֵצא ֵיׁשּוַע  ְּבָיַדִים ֲאֶׁשר לֹא ֻרֲחצּו לֹא ְיַטֵּמא ֶאת־ָהָאָדם׃ 
ְּכַנֲעִנית  ִאָּׁשה  ְוִהֵּנה  ְוִצידֹון׃  צֹור  ֶאל־ְּגִלילֹות  ַוָּיבֹא  ִמָּׁשם 
ֶּבן־ ֲאדִֹני  ָחֵּנִני  ֵלאֹמר  ֵאָליו  ַוִּתְצַעק  ָהֵהם  ִמְּגבּולֹות  יֵֹצאת 
ְולֹא־ָעָנה ֹאָתּה  ָּדִוד ִּבִּתי רּוַח ָרָעה ָּבּה ְוָעְנָיּה ֹמֶרה ְמאֹד׃ 
ֹאָתּה  ַׁשַּלח  ֵלאֹמר  ִמְּלָפָניו  ַוְיַבְקׁשּו  ַתְלִמיָדיו  ַוִּיְּגׁשּו  ָּדָבר 
ִּכי ִאם־ ֻׁשַּלְחִּתי  ַוּיֹאַמר לֹא  ַוַּיַען  ַאֲחֵרינּו׃  ִּכי־צֶֹעֶקת ִהיא 
ְוִהיא ָבָאה ַוִּתְׁשַּתחּו לֹו ֵלאֹמר  ְלצֹאן ֹאְבדֹות ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל׃ 
ֶאת־ֶלֶחם  ָלַקַחת  לֹא־ָנכֹון  ַוּיֹאַמר  ַוַּיַען  ֲאדִֹני׃  ִּלי  הֹוִׁשיָעה 
ֶאֶפס  ֲאדִֹני  ֵּכן  ַוּתֹאַמר  ַהְּכָלִבים׃  ִלְפֵני  ּוְלַהְׁשִליכֹו  ַהָּבִנים 
ֵמַעל־ֻׁשְלַחן  ַהֹּנְפִלים  ִמן־ַהְּפתֹוִתים  יֹאְכלּון  ַּגם־ַהְּכָלִבים 
ֱאמּוָנֵתְך  ְּגדֹוָלה  ִאָּׁשה  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ֲאדֵֹניֶהם׃ 

ְיִהי־ָלְך ַּכֲאֶׁשר ִעם־ְלָבֵבְך ַוֵּתָרֵפא ִבָּתּה ָּבֵעת ַהִהיא׃
ֶאל־ָהָהר  ַוַּיַעל  ַהָּגִליל  ַים  ַעל־ַיד  ַוָּיבֹא  ִמָּׁשם  ֵיׁשּוַע  ַוַּיֲעבֹר 
ַוָּיבֹאּו ְלָפָניו ֲהמֹון ַעם־ָרב ְוִעָּמֶהם ִּפְסִחים ִעְוִרים  ַוֵּיֶׁשב ָׁשם׃ 
ֵחְרִׁשים ִנְדָּכִאים ְוַרִּבים ְּכמֹוֶהם ַוַּיִּציגּום ְלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע ְוהּוא 
ְמַדְּבִרים  ָהִאְּלִמים  ִּבְראֹוָתם  ָּתְמהּו  ֵּכן  ְוָהָעם  ֹאָתם׃  ִרָּפא 
ַוִּיְּתנּו  רִֹאים  ְוַהִעְוִרים  הְֹלִכים  ַהִּפְסִחים  ִנְרָּפִאים  ַהִּנְדָּכִאים 

ָכבֹוד ֵלאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל׃
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ַוִּיְקָרא ֵיׁשּוַע ֶאל־ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאַמר ָמֵלאִתי ַרֲחִמים ַעל־ָהָעם 
ִּכי ָעְמדּו ִעָּמִדי ֶזה ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ְוֵאין ָלֶהם ַמה־ֶּלֱאכֹל ְוֵאין 
ַוּיֹאְמרּו  ַּבָּדֶרְך׃  ֶּפן־ִיְתַעְּלפּו  ְרֵעִבים  ְלַׁשְּלָחם  ֶאת־ַנְפִׁשי 
ָהמֹון  ְלַהְׂשִּביַע  ַּבִּמְדָבר  ֵּדי־ֶלֶחם  ָלנּו  ֵמַאִין  ַּתְלִמיָדיו  ֵאָליו 
ַוּיֹאְמרּו  ָלֶחם  ָלֶכם  ַּכָּמה  ֲאֵליֶהם  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ָּכֹמהּו׃  ָרב 
ַוְיַצו ֶאת־ֲהמֹון ָהָעם ָלֶׁשֶבת ַעל־ ִׁשְבָעה ּוְמַעט ָּדִגים ְקַטִּנים׃ 
ַוִּיַּקח ֶאת־ִׁשְבַעת ַהֶּלֶחם ְוֶאת־ַהָּדִגים ַוְיָבֵרְך ַוִּיְפרֹס  ָהָאֶרץ׃ 
ַוּיֹאְכלּו  ָהָעם׃  ֶאל־ֲהמֹון  ְוַהַּתְלִמיִדים  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ַוִּיֵּתן 
ֻכָּלם ַוִּיְׂשָּבעּו ַוִּיְׂשאּו ֶאת־ַהְּפתֹוִתים ַהּנֹוָתִרים ִׁשְבָעה ַסִּלים 
ָנִׁשים  ִמְּלַבד  ִאיׁש  ַאְלֵפי  ַאְרַּבַעת  ָהיּו  ְוָהֹאְכִלים  ְמֵלִאים׃ 
ַוָּיבֹא  ָּבֳאִנָּיה  ָיַרד  ְוהּוא  ָהָעם  ֶאת־ֲהמֹון  ִׁשַּלח  ָאז  ָוָטף׃ 

ְּגבּוֹלת ָמָגדֹון׃
ִמֶּמּנּו  ַוִּיְׁשֲאלּו  ְלַנּסֹותֹו  ְלָפָניו  ְוַצּדּוִקים  ְפרּוִׁשים  ַוָּיבֹאּו 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְל*ֵעת־ֶעֶרב  ְלַהְראֹוָתם אֹות ִמן־ַהָּׁשָמִים׃ 
ּוַבּבֶֹקר ּתֹאְמרּו  ּתֹאְמרּו ִהֵּנה יֹום־ַצח ָּבא ִּכי ָאְדמּו ַהָּׁשָמִים׃ 
יֹום־ְסָעָרה ַהּיֹום ִּכי ָאְדמּו ַהָּׁשָמִים ְוָקָדרּו ֲחֵנִפים יְֹדִעים ַאֶּתם 
ּדֹר ָרע  ִלְבחֹן ְּפֵני ַהָּׁשַמִים ְוִלְבחֹן ֹאתֹות ָהִעִּתים לֹא תּוָכלּו׃ 
יֹוָנה  זּוָלִתי אֹות  ִיָּנֶתן־לֹו  ּוְמָנֵאף ְמַבֶּקׁש־לֹו אֹות ְואֹות לֹא 
ְוַכֲאֶׁשר ָּבאּו ַתְלִמיָדיו ֶאל־ֵעֶבר ַהָּים  ַהָּנִביא ַוַּיַעְזֵבם ַוֵּיֶלְך לֹו׃ 
ְוֵיׁשּוַע ָאַמר ֲאֵליֶהם ְראּו  ָׁשְכחּו ָלַקַחת ִאָּתם ֵצָדה ַלָּדֶרְך׃ 
ֵהם  ַוְיִהי  ְוַהַּצּדּוִקים׃  ַהְּפרּוִׁשים  ִמְּׂשֹאר  ָלֶכם  ְוִהָּׁשְמרּו 
ְנדֹוִנים ֵלאֹמר ִּכי לֹא־ָלַקְחנּו ָלֶחם׃ ַוֵּיַדע ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם 
ָלֶחם׃  ִּכי לֹא־ְלַקְחֶּתם  ְנדֹוִנים  ַאֶּתם  ָלָּמה־ֶּזה  ְקַטֵּני ֱאמּוָנה 
ֲהִכי עֹוד לֹא ַתְׂשִּכילּו ְולֹא ִתְזְּכרּו ֶאת־ֲחֵמֶׁשת ַהֶּלֶחם ָאְכלּו 
ְוַגם־ִׁשְבַעת  ְנָׂשאֶתם׃  ֲאֶׁשר  ַסִּלים  ְוַכָּמה  ֲאָלִפים  ֲחֵמֶׁשת 
ְוַכָּמה ַסִּלים ֲאֶׁשר ְנָׂשאֶתם׃  ַהֶּלֶחם ָאְכלּו ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים 
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ִּכי  ָלֶכם  ָאַמְרִּתי  ֶלֶחם  ַעל־ְּדַבר  לֹא  ִּכי  ַתְׂשִּכילּו  לֹא  ְוֵאיְך 
ִּכי  ֵהִבינּו  ָאז  ְוַהַּצּדּוִקים׃  ַהְּפרּוִׁשים  ִמְּׂשֹאר  ִאם־ְלִהָּׁשֵמר 
ִאם־ִמּתֹוַרת  ִּכי  ַהָּלֶחם  ִמְּׂשֹאר  ְלִהָּׁשֵמר  ָלֶהם  ָאַמר  לֹא 

ַהְּפרּוִׁשים ְוַהַּצּדּוִקים׃
ֶאת־ ַוִּיְׁשַאל  ְלִפיִלּפֹוס  ֲאֶׁשר  ִקיְסִרין  ֶאל־ְּגִלילֹות  ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹא 
ַּתְלִמיָדיו ֵלאמֹר ָמה־אְֹמִרים ָהֲאָנִׁשים ָעַלי ִמי הּוא ֶּבן־ָהָאָדם׃ 
ַוַּיֲענּו ֵיׁש אְֹמִרים יֹוָחָנן ַהְמַטֵּבל ְוֵיׁש אְֹמִרים ֵאִלָּיהּו ַוֲאֵחִרים 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְוַאֶּתם  אְֹמִרים ִיְרְמָיהּו אֹו ֶאָחד ִמן־ַהְּנִביִאים׃ 
ַוּיֹאַמר ַאָּתה  ַוַּיַען ִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס  ָאִני׃  ָעַלי ִמי  ַמה־ּתֹאְמרּו 
ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ַחִּיים׃  ֶּבן־ֱאֹלִהים  ַהָּמִׁשיַח  הּוא 
ַאְׁשֶריָך ִׁשְמעֹון ַּבר־יֹוָנה לֹא ָבָׂשר ָוָדם ִּגָּלה־ְלָך ֶזה ִּכי ִאם־ָאִבי 
ְוַגם־ֲאִני ַאִּגיד ְלָך ִּכי ַאָּתה הּוא ֶּפְטרֹוס* ְוַעל־ ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִים׃ 
ַהֵּכף ַהֶּזה ֶאְבֶנה ֶאת־ְקִהָּלִתי ְוַׁשֲעֵרי ְׁשאֹול לֹא ִיְגְּברּו ָעֶליָה׃ 
ֶּתֱאסֹר  ֶאת־ֲאֶׁשר  ַהָּׁשָמִים  ַמְלכּות  ֶאת־ַמְפְּתחֹות  ְלָך  ְוָנַתִּתי 
ְוֶאת־ֲאֶׁשר ַּתִּתיר ַעל־ָהָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ִיְהֶיה  ַעל־ָהָאֶרץ ָאסּור 
ָאז ִצָּוה ַעל־ַּתְלִמיָדיו ְלִבְלִּתי ַהֵּגד ְלִאיׁש  ֻמָּתר ִיְהֶיה ַבָּׁשָמִים׃ 

ִּכי הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃
ָעָליו  ִּכי  ְלַתְלִמיָדיו  ְלהֹורֹת  ֵיׁשּוַע  ֵהֵחל  ַהִהיא  ֵמָהֵעת 
ַהְּזֵקִנים  ַעל־ְיֵדי  ַעד־ְמאֹד  ְמֻעֶּנה  ִלְהיֹות  ְירּוָׁשַלְיָמה  ָלֶלֶכת 
ַהְּׁשִלִׁשי  ּוַבּיֹום  יּוָמת  ְוַגם מֹות  ְוַהּסֹוְפִרים  ַהּכֲֹהִנים  ְוָראֵׁשי 
ְּלָך  ָחִלָלה  ֵלאֹמר  ִלְגָער־ּבֹו  ַוָּיֶחל  ֶפְטרֹוס  ַוִּיָּקֵחהּו  ָיקּום׃ 
ַוִּיֶפן ַוּיֹאֶמר ֶאל־ֶּפְטרֹוס סּור  ֲאדִֹני ָחִלָלה ְּלָך ִמָּדָבר ָּכֶזה׃ 
ִּכי לֹא ַתְׂשִּכיל ֵאת ֲאֶׁשר  ִלי  ָּפַני ְלמֹוֵקׁש ַאָּתה  ָׂשָטן ֵמַעל 
ֶאל־ ֵיׁשּוַע  ָאַמר  ָאז  ָלָאָדם׃  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּכי־ִאם  ֵלאֹלִהים 
ִמֶּנֶגד  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ַיְׁשִליְך  ַאֲחַרי  ָלֶלֶכת  ֶהָחֵפץ  ִמי  ַּתְלִמיָדיו 
ִּכי ִמי ֶהָחֵפץ ְלַהִּציל ֶאת־ַנְפׁשֹו  ְוִיָּׂשא ֶאת־ְצָלבֹו ְוֵיֵלְך ַאֲחָרי׃ 
ִיְמָצֶאָּנה׃  ְלַמֲעִני  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ַיְכִרית  ֲאֶׁשר  ּוִמי  ִּתָּכֶרת־לֹו 
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ְוַנְפׁשֹו  ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ  ִיְקֶנה־ּלֹו  ִאם  ְלִאיׁש  ַמה־ֶּבַצע  ִּכי 
ֶּבן־ ָעִתיד  ִּכי  ַנְפׁשֹו׃  ִּפְדיֹון  ִאיׁש  ַמה־ִּיֵּתן  אֹו  ִתָּכֶרת־לֹו 
ָהָאָדם ָלבֹא ִּבְכבֹוד ָאִביו ִעם־ַמְלָאָכיו ְוָאז ְיַׁשֵּלם ְלָכל־ִאיׁש 
ִמן־ַהִּנָּצִבים ֹּפה ֲאֶׁשר  ָלֶכם ֵיׁש  ֲאִני ֹאֵמר  ָאֵמן  ְּכַמֲעֵׂשהּו׃ 
לֹא־ִיְטֲעמּו ָמֶות ַעד ִּכי־ִיְראּו ֶאת־ֶּבן־ָהָאָדם ָּבא ְּבַמְלכּותֹו׃ 
ְוַאֲחֵרי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָלַקח ֵיׁשּוַע ִאּתֹו ֶאת־ֶּפְטרֹוס ְוֶאת־ַיֲעקֹב 
ַוִּיְׁשַּתֶּנה  ְוֶאת־יֹוָחָנן ָאִחיו ַוַּיַעל ִעָּמֶהם ְלַבָּדם ֶאל־ַהר ָּגבַֹּה׃ 
ַוֶּיֱחזּו  ְלֵעיֵניֶהם ָּפָניו ִהְזִהירּו ַּכֶּׁשֶמׁש ּוְלבּוָׁשיו ִהְלִּבינּו ָּכאֹור׃ 
ֶּפְטרֹוס  ַוַּיַען  ִאּתֹו׃  ְמַדְּבִרים  ְוִהָּנם  ְוֶאת־ֵאִלָּיהּו  ֶאת־מֶׁשה 
ֶאת־ ֵיׁש  ִאם  ֹּפה  ָלֶׁשֶבת  ֲאדִֹני  ָלנּו  טֹוב  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר 
ַנְפְׁשָך ַנֲעֶׂשה־ֹּפה ָׁשֹלׁש ֻסּכֹות ַאַחת ְלָך ַאַחת ְלמֶׁשה ְוַאַחת 
עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה ָעָנן ָּבִהיר סֵֹכְך ֲעֵליֶהם ְוִהֵּנה  ְלֵאִלָּיהּו׃ 
ּבֹו  ַנְפִׁשי  ָרְצָתה  ֲאֶׁשר  ְיִדיִדי  ֶזה־ְּבִני  ִמן־ֶהָעָנן  קֹול־קֹוֵרא 
ִּכְׁשֹמַע ַהַּתְלִמיִדים ַוִּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם ַוִּייְראּו  ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון׃ 
ַוִּיְׂשאּו  ַוִּיַּגׁש ֵיׁשּוַע ַוִּיַּגע־ָּבם ַוּיֹאַמר קּומּו ַאל־ִּתיָראּו׃  ְמאֹד׃ 

ֶאת־ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ִּכי ֵאין ִאיׁש זּוָלִתי ֵיׁשּוַע ְלַבּדֹו׃ 
ַאל־ַּתִּגידּו  ֵלאֹמר  ֵיׁשּוַע  ֲעֵליֶהם  ִצָּוה  ִמן־ָהָהר  ּוְבִרְדָּתם 
ִמן־ַהֵּמִתים׃   ֶּבן־ָהָאָדם  ִּכי־ָיקּום  ַעד  ְלִאיׁש  ֶאת־ַהַּמְרֶאה 
ִּכי  ַהּסֹוְפִרים  יֹאְמרּו  ָלָּמה־ֶּזה  ֵלאֹמר  ַתְלִמיָדיו  ַוִּיְׁשָאֻלהּו 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָאֵכן  ֵאִלָּיהּו ּבֹא ָיבֹא ִראׁשֹוָנה׃  
ֹאֵמר  ֲאִני  ֶאֶפס  ְלָהִׁשיב ֶאת־ַהּכֹל׃  ָבִראׁשֹוָנה  ָיבֹא  ֵאִלָּיהּו 
ָלֶכם ִּכי ֵאִלָּיהּו ְּכָבר ָּבא ְולֹא ִהִּכיֻרהּו ַוַּיֲעׂשּו־בֹו ִּכְרצֹוָנם ְוֵכן 
ָאז ִהְׂשִּכילּו ַהַּתְלִמיִדים ִּכי  ַּגם־ֶּבן־ָהָאָדם ְיֻעֶּנה ַּתַחת ָיָדם׃ 

ַעל־יֹוָחָנן ַהְמַטֵּבל ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם׃
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ַעל־ ַוִּיְכַרע  ִאיׁש  ֵאָליו  ַוִּיַּגׁש  ָהָעם  ֶאל־ֲהמֹון  ְּבבָֹאם  ַוְיִהי 
ָיֵרַח הּוא  ִּכי־ֻמֵּכה  ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני חּוָסה־ָּנא ַעל־ְּבִני  ִּבְרָּכיו׃ 
ָהֵאׁש  ֶאל־ּתֹוְך  ִיֹּפל  ַרּבֹות  ִּכי־ְפָעִמים  ַעד־ְמאֹד  ּוְמֻעֶּנה 
ַוֲאִני ֲהִביֹאִתיו ֶאל־ַּתְלִמיֶדיָך  ּוְפָעִמים ַרּבֹות ֶאל־ּתֹוְך ַהָּמִים׃ 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר הֹוי ּדֹור לֹא־ ְולֹא ָמְצָאה ָיָדם ְלַרֵּפא ֹאתֹו׃ 
ֵאֻמן ּבֹו ּדֹור ַּתְהֻּפכֹת ַעד־ָמַתי ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם ַעד־ָמַתי ֶאָּׂשא 
ַוִּיְגַער־ּבֹו ֵיׁשּוַע ַוֵּיֵצא ָהרּוַח ָהָרע  ֶאְתֶכם ֲהִביֻאהּו ֵאַלי ֵהָּנה׃ 
ָאז ִנְּגׁשּו ַהַּתְלִמיִדים ְלַבָּדם  ִמֶּמּנּו ַוֵּיָרֵפא ַהַּנַער ָּבֵעת ַהִהיא׃ 
ְלָגְרׁשֹו׃  ֲאַנְחנּו  ָיֵדנּו  ָמְצָאה  לֹא  ַמּדּוַע  ַוּיֹאְמרּו  ֶאל־ֵיׁשּוַע 
וַּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ִמְּפֵני חֶֹסר ֱאמּוַנְתֶכם ִּכי ֵהן ֲאִני אֵֹמר 
ָלֶכם ִאם־ֵיׁש ָּבֶכם ֱאמּוָנה ְּכַגְרַּגר ַחְרָּדל ַוֲאַמְרֶּתם ָלָהר ַהֶּזה 
ִמין  ֵהָעֵתק ִמֶּזה ָׁשָּמה ְוֵיָעֵתק ִמְּמקֹומֹו ְולֹא ִיָּפֵלא ִמֶּכם ָּדָבר׃ 
ְּבָעְבָרם  ַוְיִהי  ּוְבצֹום׃  ִאם־ִּבְתִפָּלה  ִּכי  לֹא־ְיֹגָרׁש  ָּכֶזה  רּוַח 
ַּבָּגִליל ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ִהֵּנה ֶּבן־ָהָאָדם ִיָּסֵגר ִּביֵדי ֲאָנִׁשים׃ 

ְוֵהם ַיַהְרֻגהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום ַוִּיְתַעְּצבּו ְמאֹד׃
ַהְמֻמִּנים ַעל־ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל  ַוִּיְּגׁשּו  ְּכַפר־ַנחּום  ַוְיִהי ְּכבָֹאם 
ֶאל־ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאְמרּו ֲהלֹא ְיַׁשֵּלם ַרְּבֶכם ֶאת־ַמֲחִצית ַהָּׁשֶקל׃
ַמה־ֶּיְהֶּגה  ֵלאֹמר  ֵיׁשּוַע  ַוְיַקְּדֶמּנּו  ַהַּבְיָתה  ַוָּיבֹא  ֵהן  ַוּיֹאֶמר 
ִלְּבָך ִׁשְמעֹון ִמִּמי ִיְקחּו ַמְלֵכי־ָהָאֶרץ ֶמֶכס ָוַמס ִמְּבֵניֶהם אֹו 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִמן־ַהָּזִרים ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָלֵכן  ִמן־ַהָּזִרים׃ 
ֶאֶפס ֶּפן־ִנֵּתן מֹוֵקׁש ִלְפֵניֶהם ֵלְך ֶאל־ ָחְפִׁשים ֵהם ַהָּבִנים׃ 
ִראׁשָֹנה  ַיֲעֶלה  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהָּדג  ְוָלַקְחָּת  ַחָּכה  ְוַהְׁשֵלְך  ַהָּים 
ּוָפַתְחָּת ֶאת־ִּפיו ּוָמָצאָת בֹו ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֹאתֹו ַקח ְוַׁשֵּלם ָלֶהם 

ַּבֲעִדי ּוַבֲעֶדָך׃ 
הּוא  ִמי  ַוּיֹאְמרּו  ֵיׁשּוַע  ִלְפֵני  ַהַּתְלִמיִדים  ָּבאּו  ַהִהיא  ָּבֵעת 
ֶאָחד  ֶאל־ֶיֶלד  ֵיׁשּוַע  ַוִּיְקָרא  ַהָּׁשָמִים׃  ְּבַמְלכּות  ַהָּגדֹול 

ַוַּיִּציֵגהּו ְּבתֹוָכם׃ 
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ַוּיֹאַמר ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִאם־לֹא ָתׁשּובּו ִלְהיֹות ַּכְיָלִדים 
ַיְׁשִּפיל  ֲאֶׁשר  ִמי  ָלֵכן  ַהָּׁשָמִים׃  ְלַמְלכּות  ָתבֹאּו  לֹא  ּבֹא 
ּוִמי  ַהָּׁשָמִים׃  ְּבַמְלכּות  ַהָּגדֹול  הּוא  ַהֶּזה  ַּכֶּיֶלד  ֶאת־ַנְפׁשֹו 
ֲאֶׁשר  ּוִמי  ְמַקֵּבל׃  הּוא  ֹאִתי  ִּבְׁשִמי  ָּכֶזה  ֶיֶלד  ְיַקֵּבל  ֲאֶׁשר 
לֹו  טֹוב  ִּבי  ַהַּמֲאִמיִנים  ָהֵאֶּלה  ַהְּקַטִּנים  ַאַחד  ֵאת  ַיְכִׁשיל 
אֹוי  ָים׃  ִּבְמצּולֹות  ְוִיְׁשַקע  ַעל־ַצָּוארֹו  ֶּפַלח־ֶרֶכב  ִיְתֶלה  ִּכי 
ָלעֹוָלם ִמְּפֵני מֹוְקֶׁשיָה ִּכי־ַהּמֹוְקִׁשים ּבֹא ָיבֹאּו ֶאל־ָנכֹון ַאְך 
ְוִאם־ָיְדָך אֹו  אֹוי ָלִאיׁש ַההּוא ֲאֶׁשר ַהּמֹוֵקׁש ָּבא ַעל־ָידֹו׃ 
ָלבֹא  ְלָך  טֹוב  ִמֶּמָך  ְוַהְׁשִליֶכָה  ֹאָתּה  ַקֵּצץ  ַּתְכִׁשיְלָך  ַרְגְלָך 
ּוְׁשֵּתי  ָיַדִים  ְׁשֵּתי  ְלָך  ִמְהיֹות  ֶרֶגל  אֹו  ְקטּוַע־ָיד  ֶאל־ַהַחִּיים 
ְוִאם־ֵעיְנָך ַּתְכִׁשיְלָך ַנֵּקר ֹאָתּה  ַרְגַלִים ּוְלָהְׁשַלְך ְלֵאׁש עֹוָלם׃ 
ְוַהְׁשִליֶכָה ִמֶּמָך טֹוב ְלָך ָלבֹוא ֶאל־ַהַחִּיים ְּבַעִין ַאַחת ִמְהיֹות 
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמְּבזֹות  ְלָך ְׁשֵּתי ֵעיַנִים ּוְלָהְׁשַלְך ְלֵאׁש ֵּגיִהֹּנם׃ 
ַאַחד ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ִּכי ִהְנִני ֹאֵמר ָלֶכם ֲאֶׁשר ַמְלָאֵכיֶהם 
ָבא  ִּכי  ַּבָּׁשָמִים׃  ֲאֶׁשר  ָאִבי  ָּתִמיד ֶאת־ְּפֵני  ַּבָּׁשַמִים רִֹאים 
ִּכי־ ַאֶּתם  ַמה־ְּתַחְּׁשבּון  ֶאת־ָהֹאֵבד׃  ְלהֹוִׁשיַע  ֶבן־ָהָאָדם 
ַהִאם לֹא  ְוֵתַתע  ֵּתֵלְך  ֵמֵהן  ְוַאַחת  ֵמָאה צֹאן  ְלִאיׁש  ִתְהֶייןָ 
ֶאת־ ְלַבֵּקׁש  ֶּבָהִרים  ְוֵיֵלְך  ְוֶאת־ַהֵּתַׁשע  ַיֲעזֹב ֶאת־ַהִּתְׁשִעים 
ְוָהָיה ִּכי ִיְמָצֶאָּנה ִהְנִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי־ִיֶרב ִלְׂשֹמַח  ַהּתָֹעה׃ 
ְוֵכן ֵאין ָרצֹון  ָעֶליָה ֵמַעל ַהִּתְׁשִעים ְוַהֵּתַׁשע ֲאֶׁשר לֹא־ָתעּו׃ 

ִלְפֵני ֲאִביֶכם ַּבָּׁשָמִים ִּכי יֹאַבד ֶאָחד ִמן־ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה׃
ִאם־ ְלָבד  ּוֵבינֹו  ֵּביְנָך  ְוהֹוִכיֵחהּו  ֵלְך  ָאִחיָך  ֶיְחָטא־ְלָך  ְוִכי 
ַיְקִׁשיב  ְוִאם־לֹא  ֶאת־ָאִחיָך׃  ִהַּצְלָּת  ֲהלֹא  ֵאֶליָך  ַיְקִׁשיב 
ְׁשַנִים  ַעל־ִּפי  ִּכי  ְׁשָנִים  אֹו  ֶאָחד  עֹוד  ְּלָך  ְוָלַקְחָּת  ְלקֹוְלָך 
ְיָמֵאן ְלַהְקִׁשיב ָלֶהם  ְוִאם  אֹו ְׁשֹלָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּכל־ָּדָבר׃ 
ִלְׁשמַֹע  ְיָמֵאן  ָמֵאן  ַּגם־ֶאל־ָהֵעָדה  ְוִאם  ֶאל־ָהֵעָדה  ְוִהַּגְדָּת 

ְוָהָיה ְלָך ְּכגֹוי ּוְכמֹוֵכס׃ 

XVIII 3-17 מתתיהו    40

אמן



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ַּתַאְסרּו ַעל־ָהָאֶרץ ָאסּור ִיְהֶיה 
ַּבָּׁשָמִים׃  ִיְהֶיה  ֻמָּתר  ַעל־ָהָאֶרץ  ָּתִּתירּו  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ַּבָּׁשָמִים 
ַעל־ ָּבָאֶרץ  ַיְחָּדו  נֹוֲעדּו  ִמֶּכם  ְׁשַנִים  ִאם  ָלֶכם  אַֹמר  ְואֹוִסיף 
ָּכל־ָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְׁשָאלּו ְוָנַתן ָלֶהם ָאִבי ַּבָּׁשַמִים ְּככֹל ִמְׁשֲאלֹות 
ִבְׁשִמי  ִיָּקֲהלּו  ְׁשֹלָׁשה  ְׁשַנִים אֹו  ֲאֶׁשר  ְּבָכל־ָמקֹום  ִּכי  ִלָּבם׃ 

ָׁשָּמה ֶאְהֶיה ֲאִני ְּבתֹוָכם׃
ֶיְחָטא־לֹו  ְפָעִמים  ַעד־ַּכֶּמה  ֲאדִֹני  ַוּיֹאֶמר לֹו  ֶּפְטרֹוס  ִנַּגׁש  ָאז 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע  ָאִחי ְוֶאְסַלח לֹו ַהִאם ַעד־ֶׁשַבע ְּפָעִמים׃ 
לֹא־ָאַמְרִּתי ְלָך ַעד־ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִּכי־ִאם ַעד־ִׁשְבִעים ָוֶׁשַבע׃ 
ִמן־ ֶחְׁשּבֹון  ִּבֵּקׁש  ֲאֶׁשר  ְלֶמֶלְך  ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ָּדְמָתה  ָלֵכן 
ְוַכֲאֶׁשר ֵהֵחל ְלַחֵּׁשב ַוָּיִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ֲאֶׁשר ָנָׁשה בֹו  ֲעָבָדיו׃ 
ָעָליו  ַוְיַצו  ְלַׁשֵּלם  ְבָידֹו  ָהָיה  ְולֹא  ִּכַּכר־ָּכֶסף׃  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת 
ֲאדָֹניו ִּכי ִיָּמֵכר הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ְוָכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְוַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם׃ 
ְוֶאת־ ַאְּפָך  ַהֲאֶרְך־ָנא  ֲאדִֹני  ֵלאמֹר  לֹו  ַוִּיְׁשַּתחּו  ָהֶעֶבד  ַוִּיֹּפל 
ַההּוא  ַעל־ָהֶעֶבד  ָהָאדֹון  ַרֲחֵמי  ַוִּיָּכְמרּו  ֲאַׁשֵּלָמה׃  ָּכל־ִנְׁשִיי 
ַוֵּיֵצא ָהֶעֶבד ַההּוא ִמְּלָפָניו ַוִּיְמָצא  ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְוָׁשמֹוט לֹו חֹובֹו׃ 
ָכֶסף  ֵמָאה  בֹו  ָנָׁשה  ֲאֶׁשר  ֲעִמיתֹו  ִאיׁש  ָהֲעָבִדים  ַאַחד  ֵאת 
ַוִּיֹּפל  ָנִׁשיָת׃  ֲאֶׁשר  ֵאת  ַׁשֶּלם־ִלי  ֵלאמֹר  ַוְיַחְּנֵקהּו  ַוִּיְתָּפׂש־ּבֹו 
ַהֲאֶרְך־ָנא  ֵלאמֹר  ַוִּיְתַחֶּנן־לֹו  ַרְגָליו  ִלְפֵני  ֲעִמיתֹו  ִאיׁש  ָהֶעֶבד 
ֶאל־ ַוִּיְּתֵנהּו  ָהַלְך  ַאְך  ָאָבה  ְולֹא  ַהָּכל׃  ְלָך  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַאְּפָך 
ְוֶאָחיו ָהֲעָבִדים ִּבְראֹוָתם  ַהִּמְׁשָמר ַעד־ֲאֶׁשר ְיַׁשֵּלם ֶאת־ִנְׁשיֹו׃ 
ַלֲאדֵֹניֶהם  ַוְיַסְּפרּו  ַוָּיבֹאּו  ַעד־ְמאֹד  ִהְתַעְּצבּו  ָקָרה  ֶאת־ֲאֶׁשר 
ָאז ָקָרא לֹו ֲאדָֹניו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶעֶבד ְּבִלַּיַעל  ֶאת־ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרה׃ 
ֲהלֹא  ֶאת־ָּכל־ַהחֹוב ַההּוא ָׁשַמְטִּתי ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנָּת ְלָפָני׃ 
ָהָיה ַגם־ָעֶליָך ְלַרֵחם ַעל־ָהֶעֶבד ָאִחיָך ַּכֲאֶׁשר ִרַחְמִּתי ָעֶליָך 
ַוִּיַחר ַאף ֲאדָֹניו ַוִּיְּתֵנהּו ְּבַיד־נְֹגִׁשים ַעד־ִּכי־ְיַׁשֵּלם ֶאת־ָּכל־ ָאִני׃ 

ֲאֶׁשר ָנָׁשה בֹו׃ 
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ָּכָכה ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַּגם־ָאִבי ַּבָּׁשָמִים ִאם־לֹא ִתְסְלחּו ְּבָכל־ִלְּבֶכם 
ִאיׁש ִאיׁש ְלָאִחיו ַעל־ַחּטֹאָתם׃ 

ַוַּיֲעבֹר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ְלַדֵּבר ֵאת  ֵיׁשּוַע  ִּכָּלה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ַוֲהמֹון ַעם־ָרב  ַלַּיְרֵדן׃  ֵמֵעֶבר  ְיהּוָדה  ְגבּול  ַוָּיבֹא  ִמן־ַהָּגִליל 

ָהְלכּו ַאֲחָריו ַוִּיְרָּפֵאם ָׁשם ֵמָחְלָים׃
ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ִמן־ַהְּפרּוִׁשים ַוְיַנּסּו ֹאתֹו ֵלאֹמר ֲהֵיׁש ְּבַיד ִאיׁש 
ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ְקָראֶתם  ְלַׁשַּלח ֶאת־ִאְׁשּתֹו ַעל־ָּכל־ָּדָבר׃ 
ַעל־ֵּכן  ְוָאַמר  ֹאָתם׃  ָעָׂשה  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ִמֶּקֶדם  ָהעֶֹׂשה  ִּכי 
ְׁשֵני*ֶהם  ְוָהיּו  ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו  ְוֶאת־ִאּמֹו  ַיֲעָזב־ִאיׁש ֶאת־ָאִביו 
ִּכי ִאם־ָּבָׂשר  ְׁשַנִים  ֵאיָנם עֹוד  ְוָלזֹאת ֵאפֹוא  ְלָבָׂשר ֶאָחד׃ 
ַוּיֹאְמרּו  ֶאָחד ְוָלֵכן ֵאת ֲאֶׁשר ִחֵּבר ֱאֹלִהים ַאל־ַיְפֵרד ָאָדם׃ 
ּוְלַׁשְּלָחּה׃ ְּכִריֻתת  ֵסֶפר  ָלֵתת  מֶׁשה  ִצָּוה  ְוָלָּמה־ֶּזה  ֵאָליו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַּבֲעבּור ְקִׁשי ְלַבְבֶכם ָנַתן ָלֶכם מֶׁשה ְלַׁשַּלח 
ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִאיׁש  ֶאת־ְנֵׁשיֶכם ֲאָבל לֹא ָהָיה ֵכן ִמֶּקֶדם׃ 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַׁשַּלח ֶאת־ִאְׁשּתֹו ִאם לֹא ַעל־ְּדַבר ְזנּות ְונֵֹׂשא 
ַוּיֹאְמרּו  לֹו ַאֶחֶרת נֵֹאף הּוא ְוַה*ּנֵֹׂשא ֶאת־ַהְּגרּוָׁשה נֵֹאף הּוא׃ 
לֹא־טֹוב  הּוא  ָּכָכה  ְוִאָּׁשה  ִאיׁש  ְּדַבר  ִאם  ַּתְלִמיָדיו  ֵאָליו 
הּוא  ַרב־ּכַֹח  ָכל־ִאיׁש  לֹא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִאָּׁשה׃  ָלַקַחת 
ִּכי  ָלֶהם׃  ִנַּתן  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ַרק  ִּכי־ִאם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִלְסּבֹל 
ַנֲעׂשּו  ְוֵיׁש ֲאֶׁשר  ֵמֶרֶחם ִאָּמם  ֵכן  נֹוְלדּו  ָסִריִסים ֲאֶׁשר  ֵיׁש 
ָסִריִסים ִּביֵדי ָאָדם ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִמַּנְפָׁשם ִנְהיּו ְלָסִריִסים ְלַמַען 

ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים ִמי ֲאֶׁשר ּכֹחֹו ַרב לֹו ִלְסּבֹל ִיְסּבֹל׃
ֲעֵליֶהם  ֶאת־ָיָדיו  ָיִׂשים  ְלַבֲעבּור  ְלָפָניו  ְיָלִדים  הּוְבאּו  ָאז 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם  ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעָדם ַוִּיְגֲערּו־ָבם ַהַּתְלִמיִדים׃ 
ַהִּניחּו ַלְיָלִדים ְוַאל־ִּתְכְלאּו אָֹתם ִמּבֹא ֵאָלי ִּכי ֵמֵאֶּלה ַמְלכּות 

ַוָּיֶׂשם ֶאת־ָיָדיו ֲעֵליֶהם ַוִּיֶפן ַוֵּיַלְך׃  ַהָּׁשָמִים׃ 

XVIII 35-XIX 15 מתתיהו   42

והנה
 v. 5 וכן במרקוס י׳ ח׳, נ׳׳א והיו לבשר אחד, עיין בראשית כ׳ כ׳׳ד. 

v. 9 בס׳׳א לא נמצא כאן ְוַהּנֵֹשֹא ֶאת־ַהְּגרּוָׁשה ֹנֵאף הּוא.
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ְוִהֵּנה־ִאיׁש ִנַּגׁש ֵאָליו ַוּיֹאַמר ַרִּבי ַהּטֹוב ֵאי־ֶזה ַהּטֹוב ֶאֱעֶׂשה 
טֹוב  ִלי  ָקָראָת  ָלָּמה־ֶּזה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  עֹוָלם׃  ַחֵּיי  ָלֶרֶׁשת 
ָלבֹא  ְוִאם־ִנְכַסְפָּת  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ִאם־ֶאָחד  ִּכי  ֵאין־טֹוב 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵאי־זֹה ֵהָּנה ַוַּיַען  ֶאל־ַהַחִּיים ְׁשמֹר ֵאת ַהִּמְצֹות׃ 
ֵיׁשּוַע לֹא ִּתְרָצח לֹא ִּתְנָאף לֹא ִּתְגֹנב לֹא־ַתֲעֶנה* ֵעד ָׁשֶקר׃ 
ַוּיֹאֶמר  ָּכמֹוָך׃  ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ְוֶאת־ִאֶּמָך  ֶאת־ָאִביָך  ַּכֵּבד 
עֹוד׃  ִלי  ּוַמה־ֶּיְחַסר  ִמְּנעּוָרי  ָׁשַמְרִּתי  ָּכל־ֵאֶּלה  ֵאָליו  ַהַּנַער 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ִאם־ָחַפְצָּת ִלְהיֹות ָּתִמים ֵלְך ּוְמכֹר ֶאת־
ָּכל־ֲאֶׁשר־ְלָך ְוֵתן ַלֲעִנִּיים ְוָהָיה ְלָך אֹוָצר ַּבָּׁשָמִים ּובֹא ְוֵלְך 
ְוַהַּנַער ְּכָׁשְמעֹו ַהָּדָבר ַהֶּזה ִהְתַעֵּצב ֶאל־ִלּבֹו ַוֵּיֶלְך־ ַאֲחָרי׃ 

לֹו ִּכי־ְנָכִסים ַרִּבים ָהיּו לֹו׃ 
ַמה־ָּקֶׁשה  ָלֶכם  אֵֹמר  ֲאִני  ָאֵמן  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר 
ְועֹוד ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם  ְלִאיׁש ָעִׁשיר ָלבֹא ֶאל־ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃ 
ִּכי־ָנֵקל ַלָּגָמל ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך ֻחר ַהַּמַחט ִמּבֹא ָעִׁשיר ֶאל־ַמְלכּות 
ִמי  ֵלאמֹר  ַעד־ְמאֹד  ַוִּיְׁשּתֹוְממּו  ָׁשְמעּו  ְוַתְלִמיָדיו  ָהֱאֹלִהים׃ 
ִמְּבֵני־ ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיֶּבט־ָּבם  ְלִהָּוֵׁשַע׃  יּוַכל  ֵאפֹוא 
ַוַּיַען  ָאָדם ִיָּפֵלא ַהָּדָבר ַהֶּזה ַאְך ֵמֱאֹלִהים לֹא ִיָּפֵלא ָּכל־ָּדָבר׃ 
ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָעַזְבנּו ֶאת־ּכֹל ַוֵּנֶלְך ַאֲחֶריָך 
ֲאִני אֵֹמר  ָאֵמן  ֲאֵליֶהם  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ִיְהֶיה־ָּלנּו׃  ֵאפֹוא  ּוָמה 
ָלֶכם ִּכי ַאֶּתם ַההְֹלִכים ַאֲחָרי ַּכֲאֶׁשר ֵיֵׁשב ֶּבן־ָהָאָדם ַעל־ִּכֵּסא 
ַעל־ְׁשֵנים  ָאז  ֵּתְׁשבּו  ַּגם־ַאֶּתם  ַהְּבִריָאה  ְּבִהְתַחֵּדׁש  ְכבֹודֹו 
ְוָכל־ ִיְׂשָרֵאל׃  ָעָׂשר ִּכְסאֹות ִלְׁשֹּפט ֶאת־ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעזֹב ָּבִּתים אֹו ַאִחים אֹו ֲאָחיֹות אֹו ָאב אֹו ֵאם 
אֹו ִאָּׁשה אֹו ָבִנים אֹו ָׂשדֹות ְלַמַען ְׁשִמי ִיְמָצא ֵמָאה ְׁשָעִרים 
ְוַרִּבים ֵהם ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַאֲחרִֹנים  ְוַחֵּיי עֹוָלם ִייָרׁש׃ 

ְוָהַאֲחרִֹנים ִראׁשִֹנים׃ 

XIX 16-30 מתתיהו   43

כי
 v. 18 וכן במרקוס י׳ י׳׳ט, לוקס י׳׳ח כ׳, נ׳׳א לא תענה ְּבֵרֲעָך עד שקר, 

עיין שמות כ׳ ט׳׳ז, דברים ה׳ כ׳.
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ִּכי ָּדְמָתה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלַבַעל־ַהָּבִית ֲאֶׁשר ִהְׁשִּכים ַוֵּיֵצא 
ֶׁשֶקל  ָנַקב  ַהֹּפֲעִלים  ּוְׂשַכר  ְלַכְרמֹו׃  ֹּפֲעִלים  ַוִּיְׂשּכֹר  ַבּבֶֹקר 
ַוֵּיֵצא ַּבָּׁשָעה ַהְּׁשִליִׁשית ַוַּיְרא  ַלּיֹום ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם ֶאל־ַהָּכֶרם׃ 
ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים עְֹמִדים ִּבְבִלי ְמָלאָכה ַּבּׁשּוק׃ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם 
ַּכִּמְׁשָּפט  ָלֶכם  ֶאֵּתן  ְׂשַכְרֶכם  ְוֵדי  ַּגם־ַאֶּתם  ֶאל־ַּכְרִמי  ְלכּו 
ַוּיֹוֶסף ַוֵּיֵצא ַּבָּׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית ְוַהְּתִׁשיִעית ַוַּיַעׂש ְּכמֹו־ ַוֵּיְלכּו׃ 
עְֹמִדים  ֲאֵחִרים  ַוִּיְמָצא  ָיָצא  ֶעְׂשֵרה  ָהַעְׁשֵּתי  ּוַבָּׁשָעה  ֵכן׃ 
ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ָּכל־ַהּיֹום׃  ֹפה  ַּתַעְמדּו  ַמּדּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ִּכי לֹא־ָׂשַכר ֹאָתנּו ִאיׁש ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ֶאל־ַּכְרִמי ַּגם־
ַוְיִהי ִלְפנֹות ֶעֶרב ַוּיֹאֶמר  ַאֶּתם ּוְׂשַכְרֶכם ֻיַּתן ָלֶכם ַּכִּמְׁשָּפט׃ 
ֲאדֹון ַהֶּכֶרם ֶאל־ְּפִקידֹו ְקָרא ֶאת־ַהֹּפֲעִלים ְוֵתן ָלֶהם ְׂשָכָרם 
ַוָּיבֹאּו ַהִּנְׂשָּכִרים ְּבָׁשָעה  ָהֵחל ִמן־ָהַאֲחרִֹנים ַעד ָהִראׁשִֹנים׃ 
ָּבאּו  ְוָהִראׁשִֹנים  ִאיׁש׃  ְלִאיׁש  ֶׁשֶקל  ַוִּיְקחּו  ֶעְׂשֵרה  ַעְׁשֵּתי 
ַוּיֹאְמרּו ְבִלָּבם ִּכי ַיִּׂשיגּו יֹוֵתר ַאְך ַּגם־ֵהָּמה ִהִּׂשיגּו ַרק ֶׁשֶקל 
ָהַאֲחרִֹנים  ַוִּיְקחּו ַוִּיֹּלנּו ַעל־ַּבַעל ַהַּבִית ֵלאֹמר׃  ֶאָחד ָלִאיׁש׃ 
ָהֵאֶּלה ָעְבדּו ָׁשָעה ַאַחת ַוְּתַׁשו ֹאָתם ָּכֹמנּו ֲאֶׁשר ָהִיינּו ָּכל־
ְלֶאָחד  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ֲאָכָלנּו׃  ְוַהחֶֹרב  ֵסֶבל  ָלֵׂשאת  ַהּיֹום 
ַקח  ֵמֶהם ֵרִעי לֹא ֲעַׁשְקִּתיָך ֲהלֹא ֶׁשֶקל ָנַקְבָּת ִּלי ְׂשָכֶרָך׃ 
ֵאת ֲאֶׁשר־ְלָך ָוֵלְך ַוֲאִני ִעם־ִלִּבי ָלֵתת ָלֶזה ָהַאֲחרֹון ָּכמֹוָך׃
ַהֵאין ָנכֹון ִלי ַלֲעׂשֹות ְּבֶׁשִּלי ַּכֲאֶׁשר ִעם־ְלָבִבי אֹו ַהִאם ָרָעה 
ִראׁשִֹנים  ָהַאֲחרִֹנים  ִיְהיּו  ָּכָכה  ָאֹנִכי׃  טֹוב  ַּבֲאֶׁשר  ֵעיְנָך 
ּוְמַעִטים  ַהְּקרּוִאים  ֵהם  ַרִּבים  ִּכי  ַאֲחרִֹנים  ְוָהִראׁשִֹנים 

ַהִּנְבָחִרים׃
ָעָׂשר  ֶאת־ְׁשֵנים  ַוִּיַּקח  ְירּוָׁשַלְיָמה  ֵיׁשּוַע  ַּכֲעלֹות  ַוְיִהי 
ִהֵּנה ֲאַנְחנּו עִֹלים  ַהַּתְלִמיִדים ְלַבָּדם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַּבָּדֶרְך׃ 
ְירּוָׁשַלְיָמה ּוֶבן־ָהָאָדם ִיָּסֵגר ִּביֵדי ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהּסְֹפִרים 

ְוִהְרִׁשיעּו ֹאתֹו ָלמּות׃ 
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והסגירו
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ְוִלְצֹלב  ַבּׁשֹוִטים  ְלַיְּסרֹו  ְלִהְתַעֶּלל־ּבֹו  ַלּגֹוִים  ֹאתֹו  ְוִהְסִּגירּו 
ַזְבִּדי  ְּבֵני  ֵאם  ֵאָליו  ִנְּגָׁשה  ָאז  ָיקּום׃  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוַבּיֹום  ֹאתֹו 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה  ִעם־ָּבֶניָה ְלִהְׁשַּתֲחֹות לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמָּידֹו ָּדָבר׃ 
ַמה־ַּבָּקָׁשֵתְך ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַצו־ָנא ּוְׁשֵני ָבַני ֵאֶּלה ֵיְׁשבּו ֶאָחד 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר לֹא  ִליִמיְנָך ְוֶאָחד ִלְׂשמֹאְלָך ְּבַמְלכּוֶתָך׃ 
ֶאת־ַהּכֹוס  ִלְׁשּתֹות  ֲהתּוְכלּו  ִּתְׁשָאלּון  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְיַדְעֶּתם 
ֲאֶׁשר ֲאִני ֶאְׁשֶּתה ּוְלִהָּטֵבל ְטִביָלה ֲאֶׁשר ֲאִני ִנְּטָּבל ַוּיֹאְמרּו 
ּוְטִביָלה  ִתְׁשּתּו  ָׁשֹתה  ּכֹוִסי  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  נּוָכל׃  ֵאָליו 
ֲאֶׁשר ֲאִני ִנְּטָּבל ִתָּטֵבלּו ֲאָבל ָלֶׁשֶבת ִליִמיִני ְוִלְׂשמֹאִלי ֵאין 
ְוָהֲעָׂשָרה  ְּבָיִדי ָלֵתת ִּכי ִאם ָלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָיַעד ֹאָתם ָאִבי׃ 
ֵיׁשּוַע  ַוִּיְקָרא  ָהַאִחים׃  ִּבְׁשֵני  ַאָּפם  ָחָרה  ָּכזֹאת  ְּבָׁשְמָעם 
ָבם  ִיְמְׁשלּו  ַּבּגֹוִים  ִּכי־ַהּמְֹׁשִלים  ְיַדְעֶּתם  ֵהן  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ְולֹא ִיְהֶיה ֵכן  ָּכָׂשִרים ָּבֲעָבִדים ּוְגדֹוֵליֶהם ׁשְֹלִטים ֲעֵליֶהם׃ 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ָּבֶכם  ָּגדֹול  ִלְהיֹות  ִמי־ֶהָחֵפץ  ִאם  ִּכי  ְּבִקְרְּבֶכם 
ּוִמי־ִמֶּכם ֶהָחֵפץ ִלְהיֹות ְלרֹאׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְלָעֶבד׃ ִלְמָׁשֵרת׃ 
ִּכי  ֲאֵחִרים  ְיָׁשְרֻתהּו  ְלַמַען  ָבא  לֹא  ֶּבן־ָהָאָדם  ַּגם  ַּכֲאֶׁשר 
ַוֵּיְצאּו  ִאם־ְלָׁשֵרת הּוא ְוָלֵתת ֶאת־ַנְפׁשֹו ּכֶֹפר ְּבַעד ַרִּבים׃ 
ְׁשֵני־ִעְוִרים  ְוִהֵּנה  ַאֲחָריו׃  הְֹלִכים  ַעם־ָרב  ַוֲהמֹון  ִמיִריחֹו 
ָיְׁשבּו ַעל־ַהָּדֶרְך ּוְבָׁשְמָעם ִּכי ֵיׁשּוַע עֵֹבר ָׁשם ַוִּיְצֲעקּו ֵלאֹמר 
ְלַהֲחׁשֹוָתם  ָהָעם  ַוִּיְגַער־ָּבם  ֶּבן־ָּדִוד׃  ֲאדֵֹנינּו  הֹוִׁשיָעה־ָּנא 
ֶּבן־ָּדִוד׃  ֲאדֵֹנינּו  הֹוִׁשיָעה־ָּנא  ְוֵלאֹמר  ִלְקרֹא  הֹוִסיפּו  ְוֵהם 
ְוֶאֱעֶׂשה  ַמה־ְּתַבְקׁשּון  ַוּיֹאַמר  ֲאֵליֶהם  ַוִּיְקָרא  ֵיׁשּוַע  ַוַּיֲעמֹד 
ַוִּיָּכְמרּו  ֵעיֵנינּו׃  ִתָּפַקְחָנה  ִּכי  ֲאדֵֹנינּו  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ָלֶכם׃ 
ַרֲחֵמי ֵיׁשּוַע ֲעֵליֶהם ַוִּיַּגע ְּבֵעיֵניֶהם ְוַעד־ְמֵהָרה הּוָׁשב ָלֶהם 

אֹור ֵעיֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו׃ 
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כא
2

3

4

5

6,7

8
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ֶאל־ַהר  ֶאל־ֵּבית־ַּפַּגי  ִלירּוָׁשַלִים  ִמָּקרֹוב  ָּבאּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ְלכּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִמַּתְלִמיָדיו׃  ְׁשַנִים  ֵיׁשּוַע  ַוִּיְׁשַלח  ַהֵּזיִתים 
ְוַעִיר  ֲאסּוָרה  ָאתֹון  ָׁשם  ּוְמָצאֶתם  ִמֶּנֶגד  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהְּכָפר 
ְוִכי־יֹאַמר ִאיׁש ֲאֵליֶכם ָּדָבר  ֶאְצָלּה ַהִּתירּום ַוֲהִביאּום ֵאָלי׃ 
ְוָכל־ ַוֲאַמְרֶּתם ָהָאדֹון ֶיׁש־לֹו ֵחֶפץ ָּבם ְוַעד ְמֵהָרה ְיַׁשְּלֵחם׃ 

זֹאת ָהָיה ְלַמּלֹאת ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ְּבַיד־ַהָּנִביא ֵלאמֹר׃
ִאְמרּו ְלַבת־ִצּיֹון ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך 

ָעִני ְורֵֹכב ַעל־ֲחמֹור ְוַעל־ַעִיר ֶּבן־ֲאֹתנֹות׃
ַוָּיִביאּו  ֵיׁשּוַע׃  ֹאָתם  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַוַּיֲעׂשּו  ַהַּתְלִמיִדים  ַוֵּיְלכּו 
ַוָּיִׂשימּו ַעל־ַּגָּבם ֶאת־ִּבְגֵדיֶהם ְוהּוא  ְוֶאת־ָהַעִיר  ֶאת־ָהָאתֹון 
ַעל־ְּפֵני  ֶאת־ִּבְגֵדיֶהם  ָּפְרׂשּו  ִמן־ָהָעם  ְוַרִּבים  ֲעֵליֶהם׃  ָיַׁשב 
ַוִּיְׁשְטחּו  ִמן־ָהֵעִצים  ְזֹמרֹות  ָּכְרתּו  ֲאֶׁשר  ֵמֶהם  ְוֵיׁש  ַהָּדֶרְך 
ַוֲהמֹון ָהָעם ַההֵֹלְך ִמְּלָפָניו ּוֵמַאֲחָריו ָענּו ֵלאֹמר  ֹאָתן ָׁשָּמה׃ 
הֹוַׁשע־ָנא ְלֶבן־ָּדִוד ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָֹוה הֹוַׁשע־ָנא ִּבְׁשֵמי 
ִמי הּוא  ֵלאֹמר  ָּכל־ָהִעיר  ַוֵּתהֹום  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבבֹאו  ָמרֹום׃ 
ִמְּנֶצֶרת  ֵיׁשּוַע  ַהָּנִביא  הּוא  ֶזה  ָהָעם  ֲהמֹון  ַוּיֹאְמרּו  ֶזה׃ 
ַוְיָגֶרׁש  ָהֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְקַּדׁש  ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹוא  ַּבָּגִליל׃  ֲאֶׁשר 
ִמָּׁשם ָּכל־ַהּמֹוְכִרים ְוַהּקֹוִנים ַּבִּמְקָּדׁש ַוַּיֲהֹפְך ֶאת־ֻׁשְלֲחנֹות 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ַמֲחִלֵפי ַהֶּכֶסף ְוֶאת־מֹוְׁשבֹות ֹמְכֵרי ַהּיֹוִנים׃ 
ֹאתֹו  ֲעִׂשיֶתם  ְוַאֶּתם  ִיָּקֵרא  ֵּבית־ְּתִפָּלה  ֵביִתי  ִּכי  ָּכתּוב  ֵהן 
ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ִעְוִרים ּוִפְסִחים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש  ִלְמָעַרת ָּפִריִצים׃ 
ְוַהּסֹוְפִרים ֵאת ַהִּנְפָלאֹות  ַוִּיְראּו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים  ַוִּיְרָּפֵאם׃ 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוֵאת ַהְיָלִדים קְֹרִאים ְועִֹנים ַּבִּמְקָּדׁש הֹוַׁשע־ָנא 
ֵאֶּלה  ָמה  ָׁשַמְעָּת  ֲהִכי  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ָלֶהם׃  ַוִּיַחר  ְלֶבן־ָּדִוד 
ֹאְמִרים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֵהן ֲהלֹא ְקָראֶתם ִמִּפי עֹוְלִלים 
ָלִעיר ֶאל־ֵּבית־ ַוֵּיֵצא ֶאל־ִמחּוץ  ַוַּיַעְזֵבם  ִיַּסְדָּת עֹז׃  ְויֹוְנִקים 

ַעְנָיה ַוָּיֶלן ָׁשם׃
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ַּבָּדֶרְך  ַאַחת  ְּתֵאָנה  ַוַּיְרא  ָרֵעב׃  ְוהּוא  ַּבּבֶֹקר  ָהִעיָרה  ַוָּיָׁשב 
ַוִּיְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא־ְמָצא ָבּה ְמאּוָמה זּוָלִתי ָעִלים ְלַבָּדם ַוּיֹאֶמר 
ַהְּתֵאָנה  ַוִּתיַבׁש  ְוַעד־עֹוָלם  ֵמַעָּתה  ְּפִרי  עֹוד  לֹא־ַתֲעִׂשי  ָלּה 
ְוַהַּתְלִמיִדים ָראּו ַוִּיְתְמהּו ֵלאמֹר ֵאיְך ָיְבָׁשה ַהְּתֵאָנה  ִּפְתאֹם׃ 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ִאם־ ִּפְתאֹם׃ 
ֵיׁש ָּבֶכם ֱאמּוָנה ְוֵאיְנֶכם ּפְֹסִחים ַעל־ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים לֹא ְלַבד 
ַּכַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַלְּתֵאָנה ַּתֲעׂשּו ִּכי ִאם־ַּגם ּתֹאְמרּו 
ְוָכל־ָּדָבר  ֵכן׃  ִויִהי  ַהָּים  ֶאל־ּתֹוְך  ְוִהְתַנֵּפל  ִהָּנֵׂשא  ַהֶּזה  ָלָהר 

ֲאֶׁשר ִּתְׁשֲאלּו ִבְתִפָּלה ִאם ַרק ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֶאְלֶּתם ֻיַּתן ָלֶכם׃
ָהָעם  ְוִזְקֵני  ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ֵאָליו  ַוִּיְּגׁשּו  ֶאל־ַהִּמְקָּדׁש  ַוָּיבֹא 
ְּבעֹודֹו ְמַלֵּמד ָלָעם ַוּיֹאְמרּו ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיֹון ַאָּתה עֶֹׂשה ֵאֶּלה 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֶאְׁשַאל  ּוִמי־ָנַתן ְלָך ָהִרְׁשיֹון ַהֶּזה׃ 
ִמֶּכם ַּגם־ָאֹנִכי ְׁשַאָלה ַאַחת ְוִאם־ַּתִּגידּו ִלי ַּגם־ָאֹנִכי ַאִּגיד 
ִמִּפי־ִמי  יֹוָחָנן  ְטִביַלת  ֵאֶּלה׃  עֶֹׂשה  ֲאִני  ִרְׁשיֹון  ְּבאֵיֶזה  ָלֶכם 
ֵהם ׁשְֹקִלים  ַוְיִהי  ִמְּבֵני־ָאָדם  אֹו  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ִמְצָוָתּה  ָהְיָתה 
ְּבַדְעָּתם ֵלאמֹר ִאם נֹאַמר ִמן־ַהָּׁשַמִים יֹאַמר ָלנּו ּוַמּדּוַע לֹא 
ֶאת־ ֲאַנְחנּו  ְיֵרִאים  ָאָדם  ִמְּבֵני  נֹאַמר  ְוִאם  לֹו׃  ֶהֱאַמְנֶּתם 
ַוַּיֲענּו ֶאת־ֵיׁשּוַע  ֲהמֹון ָהָעם ִּכי־ֻכָּלם ִחְּׁשבּו ֶאת־יֹוָחָנן ְלָנִביא׃ 
ָלֶכם  ַאִּגיד  לֹא  ַּגם־ֲאִני  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָיָדְענּו  לֹא  ַוּיֹאְמרּו 
ֲאָבל ַמה־ַּיֲחׁשֹב ִלְּבֶכם ִאיׁש  ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיֹון ֲאִני עֶֹׂשה ֵאֶּלה׃ 
ַוֲעבֹד  ְלָכה־ְּבִני  ַוּיֹאֶמר  ֶאל־ָהֶאָחד  ַוָּיבֹא  ָבִנים  ְׁשֵני  ְולֹו  ָהָיה 
ֶנְהַּפְך  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ָחָפְצִּתי  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ֶאת־ַּכְרִמי׃  ַהּיֹום 
ַוָּיבֹא ֶאל־ַהֵּׁשִני ַוְיַדֵּבר ַּכָּדָבר ַהֶּזה ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר  ָעָליו ִלּבֹו ַוֵּיַלְך׃ 
ָאִביו  ְרצֹון  ַאַחר  ִמֵּלא  ִמְּׁשֵניֶהם  ִמי  ָהָלְך׃  ְולֹא  ֲאדִֹני  ִהְנִני 
ָלֶכם  אֵֹמר  ֲאִני  ָאֵמן  ֵיׁשּוַע  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָהִראׁשֹון  ַוּיֹאְמרּו 
ַיְקִּדימּו ָלבֹא ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ִמֶּכם׃  ְוַהּזֹנֹות  ִּכי ַהּמֹוְכִסים 
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לֹו  ֶהֱאַמְנֶּתם  ְולֹא  ְצָדָקה  ָּבֶדֶרְך  ֲאֵליֶכם  ָּבא  יֹוָחָנן  ִּכי 
ְולֹא ָּכל־זֹאת  ְרִאיֶתם  ְוַאֶּתם  לֹו  ֶהֱאִמינּו  ְוַהּזֹנֹות  ְוַהּמֹוְכִסים 

ֲהִׁשיבֶֹתם ֶאל־ִלְּבֶכם ְלַהֲאִמין לֹו׃
ֶּכֶרם  ָנַטע  ֲאֶׁשר  ַּבַעל־ַּבִית  ָהָיה  ִאיׁש  ַאֵחר  ָמָׁשל  ִׁשְמעּו 
ַוְיַעְּזֵקהּו ִמָּסִביב ְוֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו ַוִּיֶבן ִמְגָּדל ְּבתֹוכֹו ְוָנַתן ֹאתֹו 
ְּכבֹא ֵעת ַהָּבִציר ָׁשַלח ֶאת־ ַלּנְֹטִרים ְוָהַלְך ִמחּוץ ָלָאֶרץ׃ 
ַהּנְֹטִרים  ַוִּיְתְּפׂשּו  ֶאת־ִּפְריֹו׃  ְלָהִביא  ֶאל־ַהּנְֹטִרים  ֲעָבָדיו 
ְוֶאת־ַאֵחר  ָהְרגּו  ְוֶאת־ַאֵחר  ֵמֶהם  ֶאת־ֶאָחד  ַוַּיּכּו  ַּבֲעָבָדיו 
ִמן־ָהִראׁשִֹנים  ַרִּבים  ֲאֵחִרים  ֲעָבִדים  ַוִּיְׁשַלח  ַוּיֹוֶסף  ִסֵּקלּו׃ 
ִּכי  ֶאת־ְּבנֹו  ֲאֵליֶהם  ָׁשַלח  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ֵכן׃  ָעׂשּו  ְוַגם־ָלֶהם 
ַוּיֹאְמרּו  ְוַהּנְֹטִרים ִּכְראֹוָתם ֶאת־ַהֵּבן  ִייָראּו׃  ָאַמר ֶאת־ְּבִני 
ֶאת־ ָלנּו  ְוִניַרׁש  ְוַנַהְרֵגהּו  ְלכּו  ַהּיֹוֵרׁש  ִהֵּנה  ֶאל־ָאִחיו  ִאיׁש 
ַוַּיַהְרֻגהּו׃  ַלֶּכֶרם  ַוַּיְׁשִליֻכהּו ֶאל־ִמחּוץ  ַוִּיְתְּפׂשּו ּבֹו  ְיֻרָּׁשתֹו׃ 
ַוּיֹאְמרּו  ְוַעָּתה ְּכבֹא ַּבַעל ַהָּכֶרם ַמה־ַּיֲעֶׂשה ַלּנְֹטִרים ָהֵהם׃ 
ַּכְרמֹו  ְוָנַתן  ָהֵאֶּלה  ַהְּבִלַּיַעל  ֶאת־ְּבֵני  ַיְׁשִמיד  ַהְׁשֵמד  ֵאָליו 
ַוּיֹאֶמר  ְּבִעּתֹו׃  ֶאת־ִּפְריֹו  לֹו  ִיְּתנּו  ֲאֶׁשר  ֲאֵחִרים  ְלנְֹטִרים 

ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲהלֹא ְקָראֶתם ַּבְּכתּוִבים 
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים 
ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה 

ֵמֵאת ְיהָֹוה ָהְיָתה ּזֹאת 
ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו׃

ַעל־ֵּכן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי תּוַסר ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ִמֶּכם ְוִתָּנֵתן 
ְוַה*ֹּנֵפל ַעל־ָהֶאֶבן ַהּזֹאת ִיְתּפֹוָרר  ְלגֹוי ֲאֶׁשר ִיֵּתן ֶאת־ִּפְרָיּה׃ 
ְוָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים  ְוָכל־ִמי ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָעָליו ְּתַדְּכֶאּנּו ֶלָעָפר׃ 
ִּדֵּבר׃  ֲעֵליֶהם  ִּכי  ָיְדעּו  ֶאת־ְמָׁשָליו  ְּבָׁשְמָעם  ְוַהְּפרּוִׁשים 
ַוְיַבְקׁשּו ְלָתְפׂשֹו ַאְך ָיְראּו ִמְּפֵני ֲהמֹון ָהָעם ִּכי ִחְּׁשבּו ֹאתֹו 

ְלָנִביא׃ 
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ויען v. 44 בס׳׳א לא נמצא כאן פסוק מ׳׳ד.
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ַמְלכּות  ָּדְמָתה  ֵלאמֹר׃  ְמָׁשלֹו  ָלֶהם  ַוִּיָּׂשא  עֹוד  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען 
ֶאת־ ַוִּיְׁשַלח  ִלְבנֹו׃  ֲחֻתָּנה  ֵהִכין  ֲאֶׁשר  ְלֶמֶלְך  ַהָּׁשַמִים 
ָלבֹא׃  ָאבּו  ְולֹא  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאת־ַהְּקֻרִאים  ִלְקרֹא  ְמָׁשְרָתיו 
ִהֵּנה  ַלְּקֻרִאים  ַהִּגידּו  ֵלאמֹר  ֲאֵחִרים  ְמָׁשְרִתים  ַוִּיְׁשַלח  ַוּיֶֹסף 
ֲהִכינֹוִתי ַהֵּכָרה ַהָּבָקר ְוַהְּמִריִאים ְטבּוִחים ְוַהּכֹל ָערּוְך ּבֹאּו־
ְוֵהם לֹא־ָׁשתּו ִלָּבם ַּגם־ָלזֹאת ַוֵּיְלכּו  ָנא ֶאל־ִמְׁשֵּתה ַהֲחֻתָּנה׃ 
ֵמֶהם  ְוַהִּנְׁשָאִרים  ֶאל־ִמְסָחרֹו׃  ְוִאיׁש  ֶאל־ָׂשֵדהּו  ִאיׁש  ָלֶהם 
ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְתַעֵּבר  ַוַּיַהְרגּום׃  ֲעֵליֶהם  ַוָּיִזידּו  ִבְמָׁשְרָתיו  ָּתְפׂשּו 
ַוַּיְׁשֵמד ֶאת־ַהְמַרְּצִחים ָהֵאֶּלה ְוֶאת־ִעיָרם  ַוִּיְׁשַלח ֶאת־ְצָבָאיו 
ָערּוְך  ִמְׁשֵּתה־ַהֲחֻתָּנה  ֶאל־ְמָׁשְרָתיו  ָאַמר  ָאז  ָּבֵאׁש׃  ָׁשַלח 
ָלֵכן ְלכּו־ָנא ֶאל־ֶּפַתח ֵעיַנִים ְּברֹאׁש  ְוַהְּקֻרִאים לֹא־ִנְמְצאּו ֵכן׃ 
ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתּה׃  אֹתֹו  ִקְראּו  ִּתְמְצאּו  ֲאֶׁשר  ְוָכל־ִאיׁש  ְנִתיבֹות 
ֲאֶׁשר  ִמּכֹל  ַוַּיַאְספּו  ֶאל־ַהְּנִתיבֹות  ָהֵהם  ַהְמָׁשְרִתים  ַוֵּיְצאּו 
ָמָצאּו ַּגם־ָרִעים ְוַגם־טֹוִבים ַוִּיָּמֵלא ֵבית־ַהֲחֻתָּנה ֶאת־ַהְּקֻרִאים׃ 
ַוְיִהי ְּכבֹוא ַהֶּמֶלְך ִלְראֹות ֶאת־ַהָּבִאים ַוַּיְרא ִאיׁש ֵמֶהם ֲאֶׁשר 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵרִעי ֵאיְך ָּבאָת ֲהֹלם  ֵאיֶנּנּו ְמֻלָּבׁש ְלבּוׁש ַהֲחֻתָּנה׃ 
ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת־ ִּבְלִּתי ְמֻלָּבׁש ְלבּוׁש ַהֲחֻתָּנה ַוְיִהי ְּכַמֲחִריׁש׃ 
ְמָׁשְרָתיו ֵלאמֹר ִאְסרּו אֹתֹו ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוְנָׂשאֶּתם ְוַהְׁשִליֻכהּו 
ִּכי ַרִּבים  ֶאל־ְמקֹום אֶֹפל ְוַצְלָמֶות ָׁשם ִיְהֶיה ְבִכי ַוֲחרֹק ִׁשָּנִים׃ 

ֵהם ַהִּנְקָרִאים ְוַהִּנְבָחִרים ְמַעִּטים׃
ִבְדָבָריו׃  ְיַנְּקֻׁשהּו  ֵאיְך  ַיְחָּדו  ַוִּיָּוֲעצּו  ַהְּפרּוִׁשים  ָהְלכּו  ָאז 
ֵלאמֹר  הֹוְרדֹוס  ִעם־ַאְנֵׁשי  ֶאת־ַּתְלִמיֵדיֶהם  ֵאָליו  ַוִּיְׁשְלחּו 
ּתֹוֶרה  ֱאֹלִהים  ְוֶאת־ֶּדֶרְך  ַאָּתה  ֶנֱאָמן  ִּכי־ִאיׁש  ָיַדְענּו  ַרִּבי 
ְּפֵני־ָגֶבר׃  ִתָּׂשא  לֹא  ִּכי  ִמְּפֵני־ִאיׁש  ָתגּור  לֹא  ְבֵמיָׁשִרים 
ַלֵּקיַסר  ַמס  ָלֵתת  הּוא  ֲהָנכֹון  ִלֶּבָך  ַמה־ֶּיְהֶּגה  ַהֶּגד־ָלנּו  ָלֵכן 
ָלָּמה־ֶּזה  ֲחֵנִפים  ַוּיֹאַמר  ֶאת־ְמִזָּמָתם  ָיַדע  ְוֵיׁשּוַע  ִאם־ַאִין׃ 
ֶאת־ַהָּכֶסף׃  ֵאָליו  ַוָּיִביאּו  ַהָּמס  ֶאת־ֶּכֶסף  ַהְראּוִני  ְּתַנּסּוִני׃ 
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ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלִמי ַהְּתמּוָנה ְוַהְּכתֶֹבת ָהֵהָּנה׃ 
ַלֵּקיָסר ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַעל־ֵּכן ָהבּו ַלֵּקיַסר ֵאת ֲאֶׁשר ַלֵּקיַסר 
ַוִּיְׁשְמעּו ַוִּיְׁשָּתאּו ַוַּיַעְזבּו אֹתֹו  ְוֵלאֹלִהים ֵאת ֲאֶׁשר ֵלאֹלִהים׃ 

ַוֵּיְלכּו ָלֶהם׃
ַּבּיֹום ַההּוא ִנְּגׁשּו ֵאָליו ַצּדּוִקים ָהאְֹמִרים ִּכי ֵאין ְּתקּוָמה ַלֵּמִתים 
ַרִּבי ִהֵּנה מֶׁשה ָאַמר ִאיׁש ִּכי־ָימּות ּוָבִנים  ַוִּיְׁשָאֻלהּו ֵלאמֹר׃ 
ָאִחיו׃  ַעל־ֵׁשם  ֶזַרע  ְוֵהִקים  ֶאת־ִאְׁשּתֹו  ָאִחיו  ְוִיֵּבם  ֵאין־לֹו 
ְוִאָּתנּו ָהיּו ִׁשְבָעה ַאִחים ָהִראׁשֹון ָלַקח לֹו ִאָּׁשה ַוָּיָמת ְוֶזַרע 
ַּגם־ ּוְכמֹו־ֵכן  ְלָאִחיו׃  ֶאת־ִאְׁשּתֹו  ַוַּיֲעזֹב  ַאֲחָריו  ִהְׁשִאיר  לֹא 
ְוַאֲחֵרי ֻכָּלם ֵמָתה ָהִאָּׁשה׃   ַהֵּׁשִני ְוַגם־ַהְּׁשִליִׁשי ַעד ַהְּׁשִביִעי׃ 
ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ַבְּתקּוָמה  ְלִאָּׁשה  ִּתְהֶיה  ִמן־ַהִּׁשְבָעה  ְלִמי  ְוַעָּתה 
ִּכי לֹא  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְׁשִגיֶתם  ַוַּיַען ֵיׁשּוַע  ָהְיָתה ֵאֶׁשת ֻּכָּלם׃ 
ַּבְּתקּוָמה  ִּכי  ָהֱאֹלִהים׃  ְולֹא ֶאת־ְּגבּוַרת  ְיַדְעֶּתם ֶאת־ַהּתֹוָרה 
ַּבָּׁשָמִים׃  ְּכַמְלֲאֵכ*י־ֵאל  ִאם־ִיְהיּו  ִּכי  ִתָּבַעְלָנה  ְולֹא  ִיְבֲעלּו   לֹא 
ֲאֶׁשר־ֶנֱאַמר  ֵאת  ְקָראֶתם  ֲהלֹא  ַהֵּמִתים  ְּתקּוַמת  ְוַעל־ְּדַבר 
ָאנִֹכי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ִיְצָחק  ָלֶכם ִמִּפי ָהֱאֹלִהים ֵלאמֹר׃ 
ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב ַויהָֹוה ֵאיֶנּנּו ֱאֹלֵהי ַהֵּמִתים ִּכי ִאם־ֱאֹלֵהי ַהַחִּיים׃ 

ַוִּיְׁשְמעּו ֲהמֹון ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ַמה־ִּנְפְלָאה ּתֹוָרתֹו׃
ַיְחָּדו׃  ַוִּיָּוֲעדּו ָׁשם  ְוַהְּפרּוִׁשים ָׁשְמעּו ִּכי ָסַכר ִּפי ַהַּצּדּוִקים 
ֵלאֹמר׃  ַוְיַנֵּסהּו  ֹאתֹו  ָׁשַאל  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָחָכם  ְוַתְלִמיד 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֵאָליו  ַרִּבי ֵאי־זּו ִהיא ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ַּבּתֹוָרה׃ 
ּוְבָכל־ ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך  ְּבָכל־ְלָבְבָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָֹוה  ֵאת  ְוָאַהְבָּת 
ְוַהְּׁשִנָּיה ָּדְמָתה  זּו ִהיא ַהִּמְצָוה ַהְּגדָֹלה ְוָהִראׁשָֹנה׃  ַמ*ָּדֶעָך׃ 
ְוַעל־ְׁשֵּתי ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה ְּתלּוִיים  ָּלּה ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך׃ 

ָּכל־ַהּתֹוָרה ְוַהְּנִביִאים׃ 
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ויהי
 v. 30 ס׳׳א ְּכַמְלָאִכים בשמים. 

 v. 37 וכן בלוקס י׳ כ׳׳ז, נ׳׳א ְמאֶֹדָך, עיין דברים ו׳ ה׳. 
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ַמה־ ֵלאֹמר׃  ֵיׁשּוַע  ֹאָתם  ָׁשַאל  ַהְּפרּוִׁשים  ְּבִהְתַאֵּסף  ַוְיִהי 
ֶּבן־ָּדִוד׃  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  הּוא  ֶּבן־ִמי  ַעל־ַהָּמִׁשיַח  ּתֹאְמרּון 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִאם־ֵּכן ֵאפֹוא ֵאיְך קֵֹרא לֹו ָּדִוד ָּברּוַח ָאדֹון 

ְּבָאְמרֹו׃
ְנֻאם ְיהָֹוה ַלאדִֹני ֵׁשב ִליִמיִני 

ַעד־ָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך׃
ְולֹא־ָיכֹל ִאיׁש ְלַהִׁשיב  ְוִאם־ָּדִוד קֵֹרא לֹו ָאדֹון ֵאיְך הּוא ְבנֹו׃ 
ִּבְדָבִרים  ִאּתֹו  ְלִהְתַוַּכח  ִאיׁש  עֹוד  ֵהֵעז  ַּגם־לֹא  ָּדָבר  ֹאתֹו 

ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה׃ 
ֵלאֹמר׃  ְוֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ָהָעם  ֶאל־ֲהמֹון  ֵיׁשּוַע  ְיַדֵּבר  ָאז 
ָלֵכן ּכֹל ֲאֶׁשר־ ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּפרּוִׁשים יְֹׁשִבים ַעל־ִּכֵּסא מֶׁשה׃ 
ְּכַמֲעֵׂשיֶהם  ַאְך  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשְמרּו  ִלְׁשֹמר  ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו 
ִּכי קְֹׁשִרים ַמָּׂשא  ַאל־ַּתֲעׂשּו ִּכי ֵהם ֹאְמִרים ְוֵאיָנם עִֹׂשים׃ 
ָקֶׁשה ָּכֵבד* ִמְּנׁשא ְועְֹמִסים ַעל־ְׁשֶכם ֲאָנִׁשים ְוֵאין ֶאת־ַנְפָׁשם 
ְלֵהָראֹות  ַיֲעׂשּון  ְוָכל־ַמֲעֵׂשיֶהם  ַּגם־ְּבֶאְצָּבָעם׃  ֹאתֹו  ְלָהִניַע 
ָּבם ְלֵעיֵני ְבֵני־ָאָדם ַיְרִחיבּו ָלֶהם ַהְּתִפִּלין ְוַהִּציִצית ַיְגִּדילּון׃ 
ְוֹאֲהִבים ֵהם ֶאת־ַהְּמקֹמֹות ַהִּנְכָּבִדים ְּבָבֵּתי ַהִּמְׁשֶּתה ְוֶאת־
ָלֶהם  ָׁשלֹום  ְׁשֵאַלת  ְּבָבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת׃  ָהִראׁשִֹנים  ַהּמֹוָׁשבֹות 
ָאֵכן ַאֶּתם ַאל־ ַּבְּׁשָוִקים ּוְלִהָּקֵרא ְּבֵׁשם ַרִּבי ְּבִפי ָהֲאָנִׁשים׃ 
ְוַאֶּתם  ַהָּמִׁשיַח  ָלֶכם  ֶאָחד  ַרב  ִּכי  ַרִּבי  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ִיָּקֵרא 
ְוַאל־ּתֹאְמרּו ְלִאיׁש ָּבָאֶרץ ָאִבי ַאָּתה ִּכי ָאב  ֻּכְּלֶכם ַאִחים׃ 
ְוַאל־ִיָּקֵרא ְלִאיׁש ִמֶּכם מֹוֶרה  ֶאָחד ָלֶכם הּוא ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִים׃ 
ִיְהֶיה  ֵּביֵניֶכם  ְוַהָּגדֹול  ַהָּמִׁשיַח׃  ָלֶכם  ֶאָחד  מֹוֶרה  ִּכי  ֶדֶרְך 
ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְבַגֲאָותֹו ִיָּׁשֵפל ּוְׁשַפל רּוַח ִיָּנֵׂשא׃  ִלְמָׁשֵרת ָלֶכם׃ 
ַמְלכּות  ִתְסְּגרּו  ִּכי  ֲחֵנִפים  ּוְפרּוִׁשים  ָלֶכם סֹוְפִרים  ַאְך־אֹוי 
ְוֶאת־ ָׁשָּמה  ָתבֹאּו  לֹא  ַאֶּתם  ְבֵני־ָהָאָדם  ִמְּפֵני  ַהָּׁשַמִים 

ַהָּבִאים לֹא ִתְּתנּו ָלבֹא׃ 
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אוי v. 4 בס׳׳א לא נמצא כאן ָקֶׁשה ִמְּנׁשא.
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ֶאת־ָּבֵתי  תֹאְכלּון  ִּכי  ֲחֵנִפים  ּוְפרּוִׁשים  סֹוְפִרים  ָלֶכם  אֹוי 
ָהַאְלָמנֹות ּוְלַמְרֵאה ַעִין ַּתְרּבּו ְתִפיָּלה ְוָלֵכן ַגם־ַקו ַהִּמְׁשָּפט 

ִיָּנֶטה ֲעֵליֶכם ִּפי־ְׁשָנִים׃ 
ְוַיָּבָׁשה  ָים  ָּתסֹּבּו  ִּכי  ֲחֵנִפים  ּוְפרּוִׁשים  סֹוְפִרים  ָלֶכם  אֹוי 
ַלֲעׂשֹות ֵּגר ֶאָחד ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ֵכן ַּתֲעׂשּוהּו ְלֶבן־ֵּגיִהֹּנם 

ִּכְפַלִים יֹוֵתר ִמֶּכם׃
ַּבֵהיָכל  ִאיׁש  ִיָּׁשַבע  ִּכי  ָהֹאְמִרים  ִעְוִרים  ְמַנֲהִלים  ָלֶכם  אֹוי 
ְסָכִלים  ָעָליו׃  ְׁשבּוָעתֹו  ַהֵהיָכל  ִּבְזַהב  ִיָּׁשַבע  ְוִכי  ֵאין־ָּדָבר 
ְוִעְוִרים ָמה הּוא ַהָּגדֹול ַהָּזָהב אֹו ַהֵהיָכל ַהְמַקֵּדׁש ֶאת־ַהָּזָהב׃ 
ֲאֶׁשר  ַּבָּקְרָּבן  ְוִכי־ִיָּׁשַבע  ֵאין־ָּדָבר  ַּבִּמְזֵּבַח  ִאיׁש  ְוִכי־ִיָּׁשַבע 
אֹו  ַהָּקְרָּבן  ַהָּגדֹול  הּוא  ָמה  ִעְוִרים  ָעָליו׃  ְׁשבּוָעתֹו  ַעל־ַּגּבֹו 
ִנְׁשַּבע  ַּבִּמְזֵּבַח  ַהִּנְׁשָּבע  ָלֵכן  ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַקֵּדׁש ֶאת־ַהָּקְרָּבן׃ 
ְוַהִּנְׁשָּבע ַּבֵהיָכל ִנְׁשַּבע ּבֹו ּוַבּׁשֵֹכן  ּבֹו ּוְבָכל ֲאֶׁשר ַעל־ַּגּבֹו׃ 

ְוַהִּנְׁשָּבע ַּבָּׁשָמִים ִנְׁשַּבע ְּבִכֵּסא ֱאֹלִהים ּוַבּיֵֹׁשב ָעָליו׃ ּבֹו׃ 
אֹוי ָלֶכם סֹוְפִרים ּוְפרּוִׁשים ֲחֵנִפים ִּכי ְתַעְּׂשרּו ֶאת־ַהִּמְנָּתא 
ְוֶאת־ַהֶּׁשֶבת ְוֶאת־ַהַּכֹּמן ְוַתַעְזבּו ֶאת־ַהִּנְכָּבדֹות ַּבּתֹוָרה ֶאת־
ַלֲעׂשֹות  ֲעֵליֶכם  ֵאֶּלה  ְוֶאת־ָהֱאמּוָנה  ֶאת־ַהֶחֶסד  ַהִּמְׁשָּפט 
ֶאת־ ַהְמַסְּנִנים  ִעְוִרים  ְמַנֲהִלים  ַאל־ַּתֲעזֹבּו׃  ְוֶאת־ֵאֶּלה 

ַהַּיּתּוׁש ּובְֹלִעים ֶאת־ַהָּגָמל׃
ֶאת־ַהּכֹוס  ַהְמַטֲהִרים  ֲחֵנִפים  ּוְפרּוִׁשים  סֹוְפִרים  ָלֶכם  אֹוי 
ְוַעְוָלה׃  עֶֹׁשק  ֵהן  ְמֵלאֹות  ּוִמִּבְפִנים  ִמחּוץ  ְוֶאת־ַהְּקָעָרה 
ָּפרּוׁש ִעֵּור ַטֵהר ִראׁשָֹנה ֶאת־ַהּכֹוס ְוֶאת־ַהְּקָעָרה ִמִּבְפִנים 

ְוָאז ִּתְטַהְרָנה ַּגם־ִמחּוץ׃
אֹוי ָלֶכם סֹוְפִרים ּוְפרּוִׁשים ֲחֵנִפים ַהּדִֹמים ִלְקָבִרים ְמֻלָּבִנים 
ַעְצמֹות  ֵהם  ְמֵלִאים  ּוִמִּבְפִנים  ִמחּוץ  ָיִפים  ַהִּנְרִאים  ַּבִּׂשיד 
ְּכַצִּדיִקים  ִמחּוץ  ַּגם־ַאֶּתם  ִנְרִאים  ֵּכן  ְוָכל־ֻטְמָאה׃  ָאָדם 

ְלֵעיֵני ֲאָנִׁשים ּוִמִּבְפִנים ִהְּנֶכם ְמֵלִאים חֶֹנף ָוָאֶון׃
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אוי
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ֶאת־ִקְבֵרי  ַהּבִֹנים  ֲחֵנִפים  ּוְפרּוִׁשים  סֹוְפִרים  ָלֶכם  אֹוי 
ְותֹאְמרּון  ַהְּנִביִאים ְוֶאת־ַמְּצבֹות ְקֻבַרת ַהַּצִּדיִקים ְּתָפֵארּון׃ 
ִאם־ָהִיינּו ִביֵמי ֲאבֹוֵתינּו לֹא־ָהְיָתה ָיֵדנּו ִעָּמֶהם ִלְׁשֹּפְך ַּדם־
ִהְּנֶכם ַלֲאֶׁשר  ִּכי־ָבִנים  ַעל־ֵּכן ֵעִדים ַאֶּתם ָּבֶכם  ַהְּנִביִאים׃ 
ֶאת־ִמַּדת  ַּכּיֹום  ַמְלאּו  ְוַגם־ַאֶּתם  ֶאת־ַהְּנִביִאים׃  ָהְרגּו 
ִמִּדין  ִתָּנְצלּו  ֵאיָכה  ִצְפעִֹנים  ִיְלֵדי  ְנָחִׁשים  ֲאבֹוֵתיֶכם׃ 
ְנִביִאים ֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים  ַעל־ֵּכן ִהְנִני ׁשֵֹלַח ֲאֵליֶכם  ֵּגיִהֹּנם׃ 
ֲאֶׁשר  ַהְּכֵנֶסת  ְּבָבֵּתי  ְּתַיְּסרּו  ּוֵמֶהם  ְוִתְצְלבּו  ַּתַהְרגּו  ּוֵמֶהם 
ָּכל־ָּדם  ֲעֵליֶכם  ָיבֹא  ְלַבֲעבּור  ָלִעיר׃   ֵמִעיר  ְוִתְרְּדפּום  ָלֶכם 
ָנִקי ַהָּׁשפּוְך ַעל־ָהָאֶרץ ִמַּדם־ֶהֶבל ַהַּצִּדיק ַעד־ַּדם ְזַכְרָיה ֶבן־
ֲאִני  ָאֵמן  ְוַלִּמְזֵּבַח׃  ַהֵהיָכל  ֵּבין  אֹתֹו  ֲהַרְגֶּתם  ֲאֶׁשר  ֶּב*ֶרְכָיה 

אֵֹמר ָלֶכם ִּכי ָּכל־ֵאֶּלה ָיבֹאּו ַעל־ַהּדֹור ַהֶּזה׃
ֶאת־ ְוַהּסֶֹקֶלת  ֶאת־ַהְּנִביִאים  ַההֶֹרֶגת  ְירּוָׁשַלִים  ְירּוָׁשַלִים 
ַהְּׁשלּוִחים ֵאָלִיְך ַעד־ַּכֶּמה ְּפָעִמים ָחַפְצִּתי ְלַקֵּבץ ֶאת־ָּבַנִיְך 
ְולֹא  ְּכָנֶפיָה  ַּתַחת  ֶאת־ֶאְפרֶֹחיָה  ַּתְרְנגֶֹלת  ְּתַקֵּבץ  ַּכֲאֶׁשר 
ֹאֵמר  ֲאִני  ִּכי  ָחְרָּבה׃  ָלֶכם  ִיָּׁשֵאר  ֵביְתֶכם  ִהֵּנה  ֲאִביֶתם׃ 
ָלֶכם לֹא ִתְראּוִני עֹוד ִמן־ַהּיֹום ַהֶּזה ַעד ִּכי־תֹאְמרּון ָּברּוְך 

ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָֹוה׃
ַּתְלִמיָדיו  ֵאָליו  ַוִּיְּגׁשּו  ְלַדְרּכֹו  ַוֵּיֶלְך  ִמן־ַהֵהיָכל  ֵיׁשּוַע  ַוֵּיֵצא 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהלֹא  ְלַהְרֹאתֹו ֶאת־ִּבְנְיֵני ַהֵהיָכל׃ 
ְרִאיֶתם ָּכל־ֵאֶּלה ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי ֻכָּלם ֵיָהְרסּון ְולֹא־

ִתָּׁשֵאר ֶאֶבן ַעל־ָאֶבן׃
ּוְבִׁשְבּתֹו ַעל־ַהר ַהֵּזיִתים ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ְלַבָּדם ַוּיֹאְמרּו 
ְוֵקץ  ּבֹוֲאָך  אֹות  ּוָמה  ֵאֶּלה  ִּתְקֶראָנה  ָמַתי  ָלנּו  ַהֶּגד־ָנא 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ַיְתֶעה  ַוַּיַען ֵיׁשּוַע  ָהעֹוָלם׃ 
ִּכי ַרִּבים ָיבֹאּו ִבְׁשֵמי ֵלאֹמר ֲאִני הּוא ַהָּמִׁשיַח  ֶאְתֶכם ִאיׁש׃ 

ְוִהְתעּו ֶאת־ַרִּבים׃ 
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והיה v. 35 בס׳׳א ְיהֹוָיָדע.
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ַאל־ ְראּו  ִמְלָחָמה  ְׁשֻמעֹות  אֹו  ִמְלָחָמה  ִּכי־ִתְׁשְמעּו  ְוָהָיה 
ָיקּום  ִּכי  ַהֵּקץ׃  לֹא  ְועֹוד  ִּתְקֶראָנה  ָכל־ֵאֶּלה  ִּכי  ִּתָּבֵהלּו 
ְוַרַעׁש  ְוֶדֶבר  ָרָעב  ְוָהָיה  ַעל־ַמְמָלָכה  ּוַמְמָלָכה  ַעל־ּגֹוי  ּגֹוי 
ָאז  ַהֲחָבִלים׃  ֵראִׁשית  ַרק  ְוָכל־ֵאֶּלה  ַרִּבים׃  ִּבְמקֹומֹות 
ְלָכל־ ִּתְהיּו  ּוְׂשנּוִאים  ָבֶכם  ְוָהְרגּו  ִמָּסִביב  ָלֶכם  ָיִציקּו 
ִאיׁש  ְוִהְסִּגירּו  ָאז  ִיָּכְׁשלּו  ְוַרִּבים  ְׁשִמי׃  ַּבֲעבּור  ָהַעִּמים 
ֶׁשֶקר  ְנִביֵאי  ְוָקמּו  ִיְׂשָנאּו׃  ֶאת־ָאִחיו  ְוִאיׁש  ֶאת־ֵרֵעהּו 
ַהָּפַׁשע  ִיְרֶּבה  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי  ַאֲחֵריֶהם׃  ַרִּבים  ְוִהְתעּו  ַרִּבים 
ִיָּוֵׁשַע׃  הּוא  ַעד־ַהֵּקץ  ַהְמַחֶּכה  ַאְך  ַרִּבים׃  ַאֲהַבת  ָּתפּוג 
ּוְבׂשֹוַרת ַהַּמְלכּות ַהּזֹאת ִּתָּקֵרא ְבָכל־ָהָאֶרץ ְלֵעדּות ְלָכל־

ַהּגֹוִים ְוַאַחר ָיבֹא ַהֵּקץ׃
ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ֶאת־ַהִּׁשּקּוץ ַהְמׁשֵֹמם ָהָאמּור ְּבַיד־ָּדִנֵּיאל 
ָאז ֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא עֵֹמד ִּבְמקֹום קֶֹדׁש ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין׃ 
ֵיֵרד  לֹא  ַעל־ַהָּגג  ֲאֶׁשר  ּוִמי  ֶאל־ֶהָהִרים׃  ָינּוסּו  ִּביהּוָדה 
ְלֵביתֹו  ָיׁשּוב  לֹא  ַּבָּׂשֶדה  ֲאֶׁשר  ּוִמי  ִמֵּביתֹו׃  ָּדָבר  ָלַקַחת 
ַּבָּיִמים  ְוַלֵּמיִניקֹות  ֶלָהרֹות  ַאְך־אֹוי  ֶאת־ִׂשְמָלתֹו׃  ָלֵׂשאת 
ַּבחֶֹרף  ְמנּוַסְתֶכם  ִתְהֶיה  ְלִבְלִּתי  ִהְתַּפְללּו  ְוַאֶּתם  ָהֵהָּמה׃ 
לֹא־ ָּכמֹוָה  ֲאֶׁשר  ְגדֹוָלה  ָצָרה  ִּתְהֶיה  ָאז  ִּכי  ַּבַּׁשָּבת׃  ְולֹא 
ִנְהְיָתה ֵמֵראִׁשית ְימֹות עֹוָלם ְוַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ְוָכמֹוָה לֹא־תִֹסף׃ 
ְלַמַען  ַאְך  ָּכל־ָּבָׂשר  ִיָּנֵצל  לֹא  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ִיְקְצרּו  ְולּוֵלא 
ְוָאז ִאם־יֹאַמר ֲאֵליֶכם ִאיׁש  ַהְּבִחיִרים ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִיְקָצרּו׃ 
ִּכי ְמִׁשיֵחי־ֶׁשֶקר  ִהֵּנה ַהָּמִׁשיַח ֹּפה אֹו ִהּנֹו־ָׁשם ַאל־ַּתֲאִמינּו׃ 
ִאם  ְלַנּסֹות  ְּגדִֹלים  ּומֹוְפִתים  ְוָנְתנּו אֹתֹות  ָיקּומּו  ּוְנִביֵאי־ָכָזב 
ֵמרֹאׁש  ִּכי  ְראּו  ַּגם־ֶאת־ַהְּבִחיִרים׃  ְלַהְתעֹות  ָיָדם  ֶיׁש־ְלֵאל 
ָלֵכן ִּכי־יֹאְמרּו ָלֶכם ִהּנֹו ַבִּמְדָּבר ַאל־ֵּתֵצאּו ִהּנֹו  ִהַּגְדִּתי ָלֶכם׃ 
ַעד־ ְוֵיָרֶאה  ִמִּמְזָרח  ֵיֵצא  ַּכָּבָרק  ִּכי  ַאל־ַּתֲאִמינּו׃  ַבֲחָדִרים 

ַאֲחִרית ָים ֵּכן ִּתְהֶיה ִּביַאת ְּפֵני ֶבן־ָהָאָדם׃ 
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ַּבֲאֶׁשר ְּפָגִרים ָׁשם ִיָּקְבצּו ַהְּנָׁשִרים׃ 
ְוַהָּיֵרַח  ִּפְתֹאם ֶּתְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש  ָהֵאֶּלה  ָהִעִּתים  ְוַאֲחֵרי צֹוק 
ַהָּמרֹום  ּוְצָבא  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ִיְּפלּו  ַהּכֹוָכִבים  אֹורֹו  ַיִּגיַּה  לֹא 
ָאז ֵיָרֶאה אֹות ֶּבן־ָהָאָדם ַּבָּׁשָמִים ְוָסְפדּו ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ָיֻזעּו׃ 
ָהֲאָדָמה ְוָראּו ֶאת־ֶּבן־ָהָאָדם ָּבא ְּבַעְנֵני ַהָּׁשַמִים ְּבעֹז ּוְבָהָדר 
ְוִקְּבצּו  ָחָזק  ׁשֹוָפר  ְּבקֹול  ֶאת־ַמְלָאָכיו  ִיְׁשַלח  ְוהּוא  ָּגדֹול׃ 
ַעד־ְקֵצה  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  ָהרּוחֹות  ֵמַאְרַּבע  ֶאת־ְּבִחיָריו 

ַהָּׁשָמִים׃ 
ְקחּו ָלֶכם ָמָׁשל ִמן־ַהְּתֵאָנה ִאם ָרטֹוב ֲעָנָפּה ְוָעֶליָה ָצָמחּו 
ְוֵכן ַּגם־ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ָּכל־ֵאֶּלה  יְֹדִעים ַאֶּתם ִּכי ָקרֹוב ַהָּקִיץ׃ 
ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי לֹא  ָידֹוַע ֵּתְדעּו ִּכי־ָקרֹוב הּוא ַלָּפַתח׃ 
ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ  ַיֲעבֹר ַהּדֹור ַהֶּזה ַעד ֲאֶׁשר־ָיקּומּו ָּכל־ֵאֶּלה׃ 
ְוַהָּׁשָעה  ְוַעל־מֹוֵעד ַהּיֹום ַההּוא  ַיֲעבֹרּון׃  ּוְדָבַרי לֹא  ַיֲעבֹרּו 
ַהִהיא ֵאין ִאיׁש יֵֹדַע ְולֹא ַמְלָאְך ַּבָּׁשַמִים ִּבְלִּתי ָהָאב ְלַבּדֹו׃ 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיֵמי ַהַּמּבּול  ְוִכיֵמי ֹנַח ֵּכן ִּביַאת ֶּבן־ָהָאָדם׃ 
ֲאֶׁשר־ָּבא  ַעד־ַהּיֹום  ִנְבָעלּו  ְוָנִׁשים  ָנִׁשים  ָּבֲעלּו  ְוָׁשתּו  ָאְכלּו 
ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ַעד ִּכי־ָבא ַהַּמּבּול ַוִּיַמח ֶאת־ ֹנַח ֶאל־ַהֵּתָבה׃ 
ָאז ִיְהיּו ְׁשַנִים ַּבָּׂשֶדה ֶאָחד  ֻּכָּלם ֵּכן ִּתְהֶיה ִּביַאת ֶּבן־ָהָאָדם׃ 

ֵיָאֵסף ְוֶאָחד ֵיָעֵזב׃ 
ָלֵכן  ֵּתָעֵזב׃  ְוַאַחת  ֵּתָאֵסף  ַאַחת  ָּבֵרָחִים  טֵֹחנֹות  ְׁשַּתִים 
ּבֹוא  ָׁשָעה  יְֹדִעים  ֵאיְנֶכם  ִּכי  ַעל־ִמְׁשַמְרְּתֶכם  ִהְתַיְּצבּו 
ַרק זֹאת ִׂשימּו ַעל־ֵלב ִּכי לּו־ָיַדע ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת־ ֲאדֵֹניֶכם׃ 
ְולֹא  ַעל־ִמְׁשַמְרּתֹו  עֵֹמד  ָהָיה  ַהַּגָּנב  ָיבֹוא  ָּבּה  ָהַאְׁשמּוָרה 
ָלֵכן ַּגם־ַאֶּתם ֱהיּו ְנכִֹנים ִּכי ֶבן־ָהָאָדם  ָנַתן ַלְחֹּתר ֶאת־ֵּביתֹו׃ 
ּוִמי־ֵאפֹוא הּוא ֶעֶבד  ָיבֹוא ְבָׁשָעה ֲאֶׁשר לֹא ָתִׂשמּו ַעל־ֵלב׃ 
ָלֶהם  ָלֵתת  ֵביתֹו  ַעל־ְּבֵני  ִהְפִקידֹו  ֲאדָֹניו  ֲאֶׁשר  ְוָנבֹון  ֶנֱאָמן 

ָאְכָלם ְּבִעּתֹו׃ 
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ַאְׁשֵרי ָהֶעֶבד ַההּוא ֲאֶׁשר ְּבבֹא ֲאדָֹניו ִיְמָצֶאּנּו ִּכי ֵכן ָעָׂשה׃ 
ְוִאם  ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי ַיְפִקֵדהּו ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו׃ 
ְוֵהֵחל ְלַהּכֹות ֶאת־ ֶעֶבד ָרע יֹאַמר ְּבִלּבֹו ּבֵֹׁשׁש ֲאדִֹני ָלבֹוא׃ 
ָיבֹוא  ּבֹוא  ִעם־ַהּסְֹבִאים׃  ְוִלְׁשּתֹות  ְוֶלֱאכֹל  ָהֲעָבִדים  ֶאָחיו 
ֲאדֵֹני ָהֶעֶבד ַהֶּזה ְּביֹום ֲאֶׁשר לֹא ְיַצֶּפה ּלֹו ּוְבָׁשָעה ֲאֶׁשר לֹא 
ְוָאז ְיַׁשֵּסף ֹאתֹו ְוָנַתן ֶאת־ֶחְלקֹו ִעם־ַהֲחֵנִפים ָׁשם ִיְהֶיה  ֵיָדע׃ 

ְבִכי ַוֲחרֹק ִׁשָּנִים׃ 
ָלְקחּו  ֲאֶׁשר  ְּבתּולֹות  ְלֶעֶׂשר  ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ִּתְדֶמה  ָאז 
ְּבנֹות־ ֵמֵהן  ָחֵמׁש  ֶהָחָתן׃  ִלְקַראת  ַוֵּתֶצאָנה  ֶאת־ֵנרֵֹתיֶהן 
ֶאת־ֵנרֵֹתיֶהן  ָלְקחּו  ְוַהְּכִסילֹות  ְּתבּוָנה׃  ְּבנֹות  ְוָחֵמׁש  ֶּכֶסל 
ִּבְכֵליֶהן  ֶׁשֶמן  ָלְקחּו  ְוַהְּנבֹונֹות  ָׁשֶמן׃  ִעָּמֶהן  ְולֹא־ָלְקחּו 
ֻכָּלן׃  ָיְׁשנּו  ָנמּו  ָלבֹא  ֶהָחָתן  ֵאַחר  ְוַכֲאֶׁשר  ִעם־ַהֵּנרֹות׃ 
ְצֶאיָנה  ָּבא  ֶהָחָתן  ִהֵּנה  ָהִרָּנה  ַוַּתֲעבֹר  ַהַּלְיָלה  ַּבֲחִצי  ַוְיִהי 
ֶאת־ ַוֵּתיַטְבָנה  ָהֵאֶּלה  ָּכל־ַהְּבתּולֹות  ֵהִקיצּו  ָאז  ִלְקָראתֹו׃ 
ָלנּו  ְּתֶניָנה  ֶאל־ַהְּנבֹונֹות  ַהְּכִסילֹות  ַוּתֹאַמְרָנה  ֵנרֵֹתיֶהן׃ 
ֵכן  לֹא  ֵלאֹמר  ָענּו  ְוַהְּנבֹונֹות  ֵנרֵֹתינּו׃  ֶּפן־ִיְכּבּו  ִמַּׁשְמְנֶכן 
ָלֵכן׃  ּוְקֶניָנה  ֶׁשֶמן  ֶאל־ֹמְכֵרי  ֵלְכָנה  ְוָלֶכן  ָלנּו  ִיְׂשֹּפק  ֶּפן־לֹא 
ָנכֹנּו  ֲאֶׁשר  ְוֵאֶּלה  ָּבא  ֶהָחָתן  ְוִהֵּנה  ִלְקנֹות  ְּבֶלְכָּתן  ַוְיִהי 
ָּבאּו  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ִנְסָּגָרה׃  ְוַהֶּדֶלת  ֶאל־ֲחֻתָּנתֹו  ִאּתֹו  ָּבאּו 
ָלנּו׃  ְּפַתח־ָנא  ֲאדֵֹנינּו  ֲאדֵֹנינּו  ַוּתֹאַמְרָנה  ַהְּבתּולֹות  ֶיֶתר 
ְוהּוא ָעָנה ְוָאַמר ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכן ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְתֶכן׃ 
ֶאת־ַהּיֹום  יְֹדִעים  ֵאיְנֶכם  ִּכי  ַעל־ִמְׁשַמְרְּתֶכם  ִעְמדּו  ַעל־ֵּכן 

ְוֶאת־ַהָּׁשָעה ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבּה ֶּבן־ָהָאָדם׃
ַלֲעָבָדיו  ָקָרא  ֲאֶׁשר  ָלָאֶרץ  ֶאל־ִמחּוץ  נֵֹסַע  ְּכמֹו־ִאיׁש  ִּכי 
ִּכָּכִרים  ָחֵמׁש  ָנָתן  ֵמֶהם  ְלֶאָחד  ֶאת־הֹונֹו׃  ְּבָיָדם  ַוַּיְפֵקד 
ְלַאֵחר ְׁשַּתִים ּוְלַאֵחר ֶאָחת ְלִאיׁש ִאיׁש ְּכִפי ְיכֶֹלת ָידֹו ַוְיַמֵהר 

ַוִּיַּסע ְלַדְרּכֹו׃ 
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ְוֶזה ֲאֶׁשר ָלַקח ָחֵמׁש ַהִּכָּכִרים ָהַלְך ַוִּיְסַחר ָּבֶהן ַוַּיַעׂש ָחֵמׁש 
ְׁשַּתִים  ָרַכׁש  ְׁשָּתִים  ָלַקח  ֲאֶׁשר  ֶזה  ְוֵכן  ֲאֵחרֹות׃  ִּכָּכִרים 
ְוֶזה ֲאֶׁשר ָלַקח ֶאת־ַהִּכָּכר ָהֵאַחת ָאַזל לֹו ַוַּיְחֹּפר  ֲאֵחרֹות׃ 
ְוַאֲחֵרי ָיִמים ַרִּבים ָׁשב ֲאדֹון  ָּבֲאָדָמה ַוִּיְטֹמן ֶאת־ֶּכֶסף ֲאדָֹניו׃ 
ַוִּיַּגׁש ֶזה ֲאֶׁשר ָלַקח  ָהֲעָבִדים ָהֵאֶּלה ִמַּדְרּכֹו ַוְיַחֵּׁשב ִעָּמֶהם׃ 
ָחֵמׁש ַהִּכָּכִרים ַוָּיֵבא ָחֵמׁש ִּכָּכִרים ֲאֵחרֹות ֵלאמֹר ֲאדִֹני ָחֵמׁש 
ִּכָּכִרים ָנַתָּת ְּבָיִדי ְוִהֵּנה ָרַכְׁשִּתי עֹוד ָחֵמׁש ִּכָּכִרים ֲאֵחרֹות׃ 
ַוַּיַען אֹתֹו ֲאדָֹניו ֵהיַטְבָּת ֶעֶבד טֹוב ְוֶנֱאָמן ֶנֱאָמן ָהִייָת ִבְמַעט 
ְוֶזה ֲאֶׁשר  ַוֲאִני ַאְפִקיְדָך ַעל־ַהְרֵּבה ּבֹא ֶאל־ִׂשְמַחת ֲאדֶֹניָך׃ 
ָלַקח ִּכְּכַרִים ִנַּגׁש ַּגם־הּוא ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני ְׁשֵּתי ִכָּכִרים ָנָתָּת ִּלי 
ֵהיַטְבָּת  ֲאדָֹניו  ַוַּיַען אֹתֹו  ִּכְּכָרִים׃  ֲעֵליֶהן עֹוד  ָרַכְׁשִּתי  ְוִהֵּנה 
ֶעֶבד טֹוב ְוֶנֱאָמן ֶנֱאָמן ָהִייָת ִבְמַעט ַוֲאִני ַאְפִקיְדָך ַעל־ַהְרֵּבה 
ַוִּיַּגׁש ַּגם־ֶזה ֲאֶׁשר ָלַקח ִּכָּכר ַאַחת  ּבֹא ֶאל־ִׂשְמַחת ֲאדֶֹניָך׃ 
לֹא  ַּבֲאֶׁשר  קֵֹצר  ָאָּתה  ָקֶׁשה  ִּכי־ִאיׁש  ְיַדְעִּתיָך  ֲאדִֹני  ַוּיֹאַמר 
ִּכָּכְרָך  ָוֶאְטמֹן  ָוֵאֵלְך  ָוִאיָרא  ִפָּזְרָּת׃  ַּבֲאֶׁשר לֹא  ְוכֵֹנס  ָזַרְעַּת 
ַוַּיַען ֲאדָֹניו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ָּבֲאָדָמה ְוַעָּתה ֵהא־ְלָך ֵאת ֲאֶׁשר־ָלְך׃ 
ֶעֶבד ָרע ְוָעֵצל ָיַדְעָּת ִּכי־קֵֹצר ֲאִני ַּבֲאֶׁשר לֹא ָזַרְעִּתי ְוכֵֹנס ֲאִני 
ְוַעל־ֵּכן ָהָיה ָעֶליָך ָלֵתת ַּכְסִּפי ְלַמֲחִליֵפי־ ַּבֲאֶׁשר לֹא ִפָּזְרִּתי׃ 
ָלֵכן ְקחּו  ָכֶסף ַוֲאִני ְּבבִֹאי ָהִייִתי מֵֹצא ֵאת ֲאֶׁשר־ִלי ְּבַתְרִּבית׃ 
ִּכי ִמי ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהִּכָּכר ִמָּידֹו ּוְתנּו ָלֶזה ֲאֶׁשר־לֹו ִּכָּכִרים ָעֶׂשר׃ 
ֵאת  ַּגם  ִמֶּמּנּו  ֻיַּקח  ֵאין־לֹו  ֲאֶׁשר  ּוִמי  ְוַיְעִּדיף  ִיָּנֵתן־לֹו  ֶיׁש־לֹו 
ְוֶאת ָהֶעֶבד ַהֶּזה ֲאֶׁשר לֹא ִיְצַלח ַלּכֹל ַהְׁשִליכּו  ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו׃ 

ֶאל־אֶֹפל ְוַצְלָמֶות ָׁשם ִיְהֶיה ְבִכי ַוֲחרֹק ִׁשָּנִים׃
ְוָהָיה ִּכי ָיבֹוא ֶּבן־ָהָאָדם ִּבְגֻדָּלתֹו ְוָכל־ַהַּמְלָאִכים ַהְּקדִׁשים 
ָּכל־ַהּגֹוִים  ְלָפָניו  ְוִנְקְּבצּו  ְכבֹודֹו׃  ַעל־ִּכֵּסא  ֵיֵׁשב  ָאז  ִעּמֹו 
ְוִהְפִריד ֵּביֵניֶהם ֵּבין ֶאָחד ָלֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ַיְפִריד ָהרֶֹעה ֶאת־

ַהְּכָׂשִבים ִמֵּבין ָהִעִּזים׃ 
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ָאז  ִלְׂשמֹאלֹו׃  ְוֶאת־ָהִעִּזים  ִליִמינֹו  ֶאת־ַהְּכָׂשִבים  ְוֶהֱעִמיד 
ֶאת־ ּוְרׁשּו  ָאִבי  ְּברּוֵכי  ּבֹאּו  ִמיִמינֹו  ַלֲאֶׁשר  ַהֶּמֶלְך  יֹאַמר 
ִּכי ָרַעְבִּתי  ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ִהְתַעְּתָדה ָלֶכם ְלִמן־ִהָּוֵסד עֹוָלם׃ 
ֵערֹם  ַוַּתַאְספּוִני׃  ָהִייִתי  ֹאֵרַח  ַוַּתְׁשקּוִני  ָצֵמאִתי  ַוַּתֲאִכיֻלִני 
ֵאָלי׃  ַוָּתבֹאּו  ָהִייִתי  ַּבֶּכֶלא  ָעצּור  ַוְּתַבְּקֻרִני  ָחִליִתי  ַוְּתַכֻּסִני 
ָרֵעב  ְרִאינּוָך  ָמַתי  ֲאדֵֹנינּו  ֵלאֹמר  ַהַּצִּדיִקים  ֹאתֹו  ַיֲענּו  ָאז 
ַוְּנַאְסֶפָך  ֹאֵרַח  ְרִאינּוָך  ָמַתי  ַוַּנְׁשֶקָך׃  ָצֵמא  אֹו  ַוַּנְׂשִּביֶעָך 
ּוָמַתי ְרִאינּוָך חֶֹלה אֹו ָעצּור ַּבֶּכֶלא ַוָּנבֹא  אֹו ֵערֹם ַוְּנַכֶּסָך׃ 
ְוַהֶּמֶלְך ַיֲעֶנה ֹאָתם ֵלאֹמר ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ֵאת  ֵאֶליָך׃ 
ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ְלֶאָחד ֵמַאַחי ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ְלַנְפִׁשי ֲעִׂשיֶתם׃ 
ָאז יֹאַמר ַּגם־ַלֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאלֹו ְלכּו ֵמָעַלי ֲארּוִרים ֶאל־ֵאׁש 
ְולֹא  ָרַעְבִּתי  ִּכי  ּוְלַמְלָאָכיו׃  ְלָׂשָטן  ִהְתַעְּתָדה  ֲאֶׁשר  עֹוָלם 
ֹאֵרַח  ִלְׁשּתֹות׃  ִלי  ְנַתֶּתם  ְולֹא  ָצֵמאִתי  ֶלֱאכֹל  ִלי  ְנַתֶּתם 
ָהִייִתי ְולֹא ֲאַסְפּתּוִני ֵערֹם ְולֹא ִכִּסיתּוִני חֶֹלה ָהִייִתי ְוָעצּור 
ְוֵהם ַּגם־ֵהם ַיֲענּו ֵאָליו ֵלאֹמר ֲאדֵֹנינּו  ַּבֶּכֶלא ְולֹא ִבַּקְרּתּוִני׃ 
ָמַתי ְרִאינּוָך ָרֵעב אֹו ָצֵמא אֹו ֹאֵרַח אֹו ָערֹם אֹו חֶֹלה אֹו 
ֵלאֹמר  ֹאָתם  ַיֲעֶנה  ְוהּוא  ְלֶעְזֶרָך׃  ָבאנּו  ְולֹא  ַּבֶּכֶלא  ָעצּור 
ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ֲעִׂשיֶתם ְלַאַחד ַהְּקַטִּנים 
ְלִדְראֹון עֹוָלם  ֵאֶּלה  ֵיְלכּו  ְוֵכן  ֲעִׂשיֶתם׃  לֹא  ְלַנְפִׁשי  ָהֵאֶּלה 

ְוַהַּצִּדיִקים ְלַחֵּיי עֹוָלם׃ 
ַוְּיִהיא ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ֵיׁשּוַע ְלַדֵּבר ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר 
ַהָּפַסח  ִיְהֶיה  יֹוַמִים  ַאֲחֵרי  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹא  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו׃ 
ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ַוִּיְּקֲהלּו  ְלִהָּצֵלב׃  ַיְסִּגירּו  ֶּבן־ָהָאָדם  ְוֵאת 
ְוַהּסֹוְפִרים ְוִזְקֵני ָהָעם ֶאל־ֲחַצר ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ּוְׁשמֹו ַקָּיָפא׃ 
ַאְך ָאְמרּו לֹא  ַוִּיָּוֲעצּו ִלְתֹּפׂש ֶאת־ֵיׁשּוַע ְּבָעְרָמה ְוַלֲהִמיתֹו׃ 

ֶבָחג ֶּפן־ִּתְתעֵֹרר ְמהּוָמה ָּבָעם׃
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ַוָּתבֹא  ַוְיִהי ִּבְהיֹות ֵיׁשּוַע ְּבֵבית־ַעְנָיה ְּבֵבית ִׁשְמעֹון ַהְּמצָֹרע׃ 
ֵאָליו ִאָּׁשה ּוְבָיָדּה ְצֹלִחית ֶׁשֶמן ְיַקר־ֵעֶרְך ְמאֹד ַוִּתּצֹק ַעל־
ַוִּיְראּו ַהַּתְלִמיִדים ַוִּיַחר ָלֶהם ֵלאֹמר ַעל־ֶמה  רֹאׁשֹו ִּבְמִסּבֹו׃ 
ֲהלֹא טֹוב ָהָיה ְלִתּתֹו ְבֶכֶסף ָרב ְוַלֲחֹלק  ִנְבַלע ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה׃ 
ַּתְלאּו  ָלָּמה־ֶּזה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוֵּיַדע  ָלֲעִנִּיים׃  ִמְכרֹו 
ִּתְמְצאּו  ֶאת־ָהֲעִנִּיים  ִּכי  ְּגָמָלְתִני׃  טֹוב  ֲהלֹא  ֶאת־ָהִאָּׁשה 
ִּכי ַּבֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶכם ָּתִמיד ְואֹוִתי לֹא ִתְמְצאּו ָּתִמיד ִלְפֵניֶכם׃ 
ָאֵמן ֲאִני  ָיְצָקה ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה ַעל־ְּגִוָּיִתי ֵהִכיָנה ֹאִתי ִלְקֻבָרִתי׃ 
ֹאֵמר ָלֶכם ְּבָכל־ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתָּׁשַמע ַהְּבׂשֹוָרה ַהּזֹאת ְּבָכל־

ָהָאֶרץ ְיֻסַּפר ַּגם ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ִהיא ָלּה ְלִזָּכרֹון׃
ָאז ָקם ֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר ּוְׁשמֹו ְיהּוָדה ִאיׁש־ְקִרּיֹות ַוֵּיֶלְך 
ַוּיֹאֶמר ַמה־ּתֹאְמרּו ָלֶתת־ִלי ִּכי ַאְסִּגיר  ֶאל־ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים׃ 
ַהִהיא  ּוִמן־ָהֵעת  ָּכֶסף׃  ְׁשֹלִׁשים  ַוִּיְׁשְקלּו־לֹו  ְּבֶיְדֶכם  ֹאתֹו 

ִּבֶּקׁש־לֹו ּתֲֹאָנה ְלַהְסִּגיר ֹאתֹו׃
ֵיׁשּוַע  ִלְפֵני  ַהַּתְלִמיִדים  ָּבאּו  ַהַּמּצֹות  ְלַחג  ָהִראׁשֹון  ְוִלְפֵני 
ַוּיֹאֶמר  ֵלאֹמר ֵאיֹפה ִתְרֶצה ִּכי־ָנִכין ְלָך ֶלֱאכֹל ֶאת־ַהָּפַסח׃ 
ֵהן  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ּכֹה  לֹו  ְוִהַּגְדֶּתם  ַאְלֹמִני  ִלְפֹלִני  ָהִעיָרה  ְלכּו 
ְּבֵביֶתָך׃  ִעם־ַּתְלִמיַדי  ַהֶּפַסח  ָלחֹג ֶאת־ַחג  ְוִהְנִני  ָבָאה  ִעִּתי 
ֶאת־ ַוָּיִכינּו  ֵיׁשּוַע  ֹאָתם  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּתְלִמיִדים  ַוַּיֲעׂשּו 
ּוְבעֹוד  ַוְיִהי ָּבָעֶרב ַוֵּיֶׁשב ִּבְמִסּבֹו ִעם־ְׁשֵנים ָעָׂשר׃  ַהָּפַסח׃ 
ֵהם ֹאְכִלים ַוּיֹאַמר ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי־ֶאָחד ִמֶּכם ַיְסִּגיר 
ַהֲאִני  לֹו  ֵלאֹמר  ַוָּיֵחּלּו  ַעד־ְמאֹד  ֶאל־ִלָּבם  ַוִּיְתַעְּצבּו  ֹאִתי׃ 
ַּבְּקָעָרה הּוא  ִעִּמי  ַוּיֹאַמר ַהּטֵֹבל ֶאת־ָידֹו  ַוַּיַען  הּוא ֲאדִֹני׃ 
אֹוי  ַאְך  ָעָליו  ַּכָּכתּוב  הֵֹלְך  ֶּבן־ָהָאָדם  ֵהן  ֹאִתי׃  ַהַּמְסִגיר 
ָלִאיׁש ַההּוא ֲאֶׁשר ַיְסִּגיר ֵאת ֶּבן־ָהָאָדם ְּבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפׁשֹו 
ִויהּוָדה ַהַּמְסִּגיר  טֹוב ָהָיה ָלִאיׁש ַההּוא ִאם־לֹא ָיָצא ֵמָרֶחם׃ 
ָאָמְרָּת׃  ַאָּתה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַרִּבי  ַהֲאִני הּוא  ְוָאַמר  ָעָנה  אֹתֹו 
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ּוְבָאְכָלם ַוִּיַּקח ֵיׁשּוַע ֶאת־ַהֶּלֶחם ַוְיָבֶרְך ַוִּיְבַצע ַוִּיֵּתן ַלַּתְלִמיִדים 
ַוִּיַּקח ֶאת־ַהּכֹוס ַוְיָבֶרְך ַוִּיֵּתן  ַוּיֹאַמר ְקחּו ִאְכלּו ֶזה הּוא ְּבָׂשִרי׃ 
ִּכי ֶזה הּוא ָדִמי ַּדם־ַהְּבִרית  ָלֶהם ֵלאמֹר ְׁשתּו ֻכְּלֶכם ִמֶּמָּנה׃ 
ַוֲאִני ַמִּגיד  ַהֲחָדָׁשה ַהָּׁשפּוְך ְּבַעד ַרִּבים ִלְסִליַחת ַחּטֹאָתם׃ 
ַהּיֹום  ַהֶּזה ַעד  ַהֶּגֶפן  ִמְּפִרי  ִּכי ֵמַעָּתה לֹא ֶאְׁשֶּתה עֹוד  ָלֶכם 

ַההּוא ֲאֶׁשר ָחָדׁש ֶאְׁשֵּתהּו ִעָּמֶכם ְּבַמְלכּות ָאִבי׃ 
ָאז ָאַמר ֲאֵליֶהם  ַוִּיְקְראּו ֶאת־ַהַהֵּלל ַוֵּיְצאּו ֶאל־ַהר ַהֵּזיִתים׃ 
ֵיׁשּוַע ֵהן ֻּכְּלֶכם ִּתָּכְׁשלּו ִבי ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ִּכי ָּכתּוב ַא*ֶּכה ֶאת־
ֵאֵלְך  ִמן־ַהֵּמִתים  ְתקּוָמִתי  ְוַאֲחֵרי  ַהּצֹאן׃  ּוְתפּוֶציןָ  ָהרֶֹעה 
ִאם־ֻּכָּלם  ַאף  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֶּפְטרֹוס  ַוַּיַען  ַהָּגִליָלה׃  ִלְפֵניֶכם 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָאֵמן  ִיָּכְׁשלּו ְבָך ֲאִני לֹא ֶאָּכֵׁשל ְלעֹוָלם׃ 
ֲאִני ֹאֵמר ָלְך ִּכי ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ֶטֶרם ִיְקָרא ַהַּתְרְנגֹל ְּתַכֶחׁש־ִּבי 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶּפְטרֹוס ַאף ִאם־ִיְהֶיה ָעַלי ָלמּות  ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים׃ 

ִאְּתָך ַּכַחׁש לֹא ֲאַכֶחׁש־ָּבְך ְוֵכן ִּדְּברּו ַּגם ָּכל־ַהַּתְלִמיִדים׃
ַּגת־ ַהִּנְקָרא  ֶאל־ַהָּמקֹום  ִעָּמֶהם  ֵיׁשּוַע  ָּבא  ְוַאֲחֵרי־ֵכן 
ֵאֵלְך  ַעד־ִּכי  ֹּפה  ְׁשבּו־ָלֶכם  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ַוּיֹאֶמר  ְׁשֵמָנה 
ְבֵני  ְוֶאת־ְׁשֵני  ֶאת־ֶּפְטרֹוס  ִאּתֹו  ַוִּיַּקח  ָׁשָּמה׃  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי 
ַנְפִׁשי  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ּוְלִהּׁשֹוֵמם׃  ְלִהְתַיֵּפַח  ַוָּיֶחל  ַזְבִּדי 
ִעִּמי׃  ְוִׁשְקדּו  ָבֶזה  ִעְמדּו  ַעד־ָמֶות  ְמאֹד  ָמָרה־ִלי 
ַוּיֹאַמר  ַוִּיְתַּפֵּלל  ַעל־ָּפָניו  ַוִּיֹּפל  ְמַעט־ִמְזָער  ָהְלָאה  ַוַּיֲעבֹר 
ָאִבי ִאם־ִיָּתֵכן ַהָּדָבר ַּתֲעָבר־ָנא ַהּכֹוס ַהּזֹאת ֵמָעַלי ַאְך לֹא 
ֶאל־ַהַּתְלִמיִדים  ַוָּיבֹא  ָאָּתה׃  ָרִציָת  ִאם־ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ִכְרצֹוִני 
ְלֵאל  לֹא־ָהָיה  ַהִאם  ֶאל־ֶּפְטרֹוס  ַוּיֹאֶמר  ְיֵׁשִנים  ַוִּיְמָצֵאם 
ֶּפן־ ְוִהְתַּפְּללּו  ִׁשְקדּו  ֶאָחת׃  ָׁשָעה  ִעִּמי  ִלְׁשקֹד  ֶיְדֶכם 
ַוּיֹוֶסף  ָרֶפה׃  ַהָּבָׂשר  ַאְך  ֲחֵפָצה  ָהרּוַח  ֵהן  ְלַמָּסה  ָּתבֹאּו 
לֹא  ַהּזֹאת  ַהּכֹוס  ִאם  ָאִבי  ַוּיֹאַמר  ַוִּיְתַּפֵּלל  ֵׁשִנית  ַוֵּיֶלְך־לֹו 
ְרצֹוֶנָך׃  ֵיָעֶׂשה  אֹוָתּה  ִאם־ָׁשִתיִתי  ִּבְלִּתי  ַלֲעבֹר  ִתָּתֵכן 
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ויוסף v. 31 וכן במרקוס י׳׳ד כ׳׳ז, נ׳׳א ַהְך, עיין זכריה י׳׳ג ז׳. 
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ְּכֵבדֹות׃ ָהיּו  ֵעיֵניֶהם  ִּכי  עֹוד  ְיֵׁשִנים  ַוִּיְמָצֵאם  ַוָּיָׁשב  ַוּיֹוֶסף 
ַּכְּדָבִרים  ַוְיַדֵּבר  ְׁשִליִׁשית  ַוִּיְתַּפֵּלל  עֹוד  ַוֵּיֶלְך  ֹאָתם  ַוַּיֲעזֹב 
ֵׁשָנה  ְּתנּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ָׁשב  ָאז  ָהֵאֶּלה׃ 
ְלֵעיֵניֶכם ּוְמנּוָחה ִהֵּנה ָּבָאה ַהָּׁשָעה ּוֶבן־ָהָאָדם ִנְסַּגר ִּביֵדי
ְוָקֵרב׃ הֵֹלְך  ֹאִתי  ַהַּמְסִּגיר  ִהֵּנה  ְוֵנֵלָכה  קּומּו  ַחָּטִאים׃ 
ְוִעּמֹו  ָּבא  ֶהָעָׂשר  ִמְּׁשֵנים  ֶאָחד  ְיהּוָדה  ְוִהֵּנה  ְמַדֵּבר  עֹוֶדּנּו 
ְוִזְקֵני  ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ֵמֵאת  ּוְבַמּטֹות  ַּבֲחָרבֹות  ָהמֹון־ַרב 
ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֵלאֹמר  ָלֶהם אֹות  ָנַתן  ֹאתֹו  ְוַהַּמְסִּגיר  ָהָעם׃ 
ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוִּיַּגׁש  ַוְיַמֵהר  ֹאתֹו׃  ִּתְפׂשּו  הּוא  ֶזה  ֲאַנֶּׁשק־לֹו 
ֵרִעי  ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיָּׁשֵקהּו׃  ַרִּבי  ְלָך  ֲהָׁשלֹום  ַוּיֹאֶמר 
ֶאת־ְיֵדיֶהם  ּבֹו  ַוִּיְׁשְלחּו  ַעל־ֵיׁשּוַע  ָנְפלּו  ְוֵהם  ָּבאָת  ַעל־ֶמה 
ְוִהֵּנה ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ֵיׁשּוַע ָׁשַלח ֶאת־ָידֹו ַוִּיְׁשֹלף  ַוִּיְתְּפֻׂשהּו׃ 
ֶאת־ָאְזנֹו׃   ַוְיַקֵּצץ  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶאת־ֶעֶבד  ַוַּיְך  ֶאת־ַחְרּבֹו 
ָּכל־ֹּתְפֵׂשי  ִּכי  ֶאל־ְמקֹוָמּה  ַחְרְּבָך  ָהֵׁשב  ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 
אֹו ֲהתֹאַמר ְּבִלְּבָך ִּכי לֹא אּוַכל ִלְׁשאֹל  ֶחֶרב ַּבֶחֶרב יֹאֵבידּו׃ 
ֵמֵאת ָאִבי ֲאֶׁשר ִיְׁשַלח ִלי ַּגם־ַעָּתה ַרב ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר ְּגדּוִדים 
ֲאָבל ֵאיְך ִיּכֹנּו ַהְּכתּוִבים ִּכי ָכל־ֵאֶּלה ִּתְקֶראָנה׃   ַמְלָאִכים׃ 
ָּבֵעת ַהִהיא ָאַמר ֵיׁשּוַע ֶאל־ֲהמֹון ָהָעם ֲהַבֲחָרבֹות ּוְבַמּטֹות 
ָלֶכם  ְלהֹורֹת  ָיַׁשְבִּתי  יֹום  ְויֹום  ְּכָפִריץ  ֹאִתי  ִלְתֹּפׂש  ָּבאֶתם 
ֲאָבל ָּכל־זֹאת ָהְיָתה ְלַמּלֹאת  ַּבִּמְקָּדׁש ְולֹא ְׁשַלְחֶּתם ִּבי ָיד׃ 

ֶאת־ִּכְתֵבי ַהְּנִביִאים ָאז ָעְזבּו ֹאתֹו ַתְלִמיָדו ֻּכָּלם ַוָּיֻנסּו׃
ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶאל־ַקָּיָפא  ֹאתֹו  הֹוִליכּו  ֵיׁשּוַע  ְוֹתְפֵׂשי 
ַאֲחָריו  ָהַלְך  ּוֶפְטרֹוס  ְוַהְּזֵקִנים׃  ַהּסֹוְפִרים  ִנְקֲהלּו  ְּבֵביתֹו 
ִעם־ ָׁשם  ַוֵּיֶׁשב  ַוָּיבֹוא  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ַעד־ַלֲחַצר  ֵמָרחֹוק 
ְוָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּזֵקִנים  ַהְמָׁשְרִתים ִלְראֹות ֵאיְך ִיֹּפל ָּדָבר׃ 
ְולֹא  ַלֲהִמיתֹו  ַעל־ֵיׁשּוַע  ִּבְקׁשּו ֵעדּות ֶׁשֶקר  ְוָכל־ַהַּסְנֶהְדִרין 

ָמָצאּו׃ 
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ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ָמָצאּו  לֹא  ָׁשם  ָּבאּו  ַרִּבים  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ִּכי  ְוַאף 
ַוַּיֲענּו ִּכי ֶזה ָאַמר ָיִדי ָרב ִלי ַלֲהרֹס  ִנְּגׁשּו ְׁשָנִים ֵעֵדי־ֶׁשֶקר׃ 
ַהּכֵֹהן  ַוָּיָקם  ָיִמים׃  ִּבְׁשֹלֶׁשת  ְוִלְבנֹותֹו  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ֵהיַכל 
ְבָך  ֵהִעידּו  ָדָבר ָמה־ּזֹאת  ַתֲעֶנה  ֲהלֹא  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַהָּגדֹול 
ַוִּיּדֹם ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ִהְנִני ַמְׁשִּביֲעָך  ֵאֶּלה׃ 
ֶּבן־ ַהָּמִׁשיַח  הּוא  ִאם־ַאָּתה  ָלנּו  ַתִּגיד  ִּכי  ַחִּיים  ֵּבאֹלִהים 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַאָּתה ָאָמְרָּת ָאֵכן ֲאִני ַמִּגיד  ָהֱאֹלִהים׃ 
ָלֶכם ִּכי ֵמַעָּתה ִתְראּו ֶאת־ֶּבן־ָהָאָדם יֵֹׁשב ִליִמין ַהְּגבּוָרה 
ֶאת־ְּבָגָדיו  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ִיְקַרע  ָאז  ַהָּׁשָמִים׃  ְּבַעְנֵני  ּוָבא 
ֵלאֹמר ְמַגֵּדף הּוא ַמה־ָּלנּו עֹוד ּוְלֵעִדים ִהֵּנה ֶזה ְׁשַמְעֶּתם 
ִמְׁשַּפט־ ַוּיֹאְמרּו  ַוַּיֲענּו  ַמה־ַּדְעְּתֶכם  ִאְמרּו  ִמִּפיו׃  ִּגּדּופֹו 
ֲאֶׁשר  ֵמֶהם  ְוֵיׁש  ְּבֶאְגרֹף  ַוַּיֻּכהּו  ְּבָפָניו  ָיְרקּו  ָאז  לֹו׃  ָמֶות 
ִמי ֶזה  ָלנּו ָמִׁשיַח  ִהָּנֵבא  ַוּיֹאְמרּו  ֶלִחי׃  ַמֲחאּו ֹאתֹו ַמַּכת 

ַהַּמֶּכה ֹאָתְך׃
ּוֶפְטרֹוס ָיַׁשב ִמחּוץ ְּבתֹוְך ֶהָחֵצר ַוִּתַּגׁש ֵאָליו ִׁשְפָחה ַאַחת 
ְלֵעיֵני  ַוְיַכֵחׁש  ַהָּגִליִלי׃  ִעם־ֵיׁשּוַע  ָהִייָת  ַּגם־ַאָּתה  ֵלאֹמר 
ַוֵּיֵצא ֶאל־ָהאּוָלם  ֻכָּלם ֵלאֹמר לֹא ָיַדְעִּתי ָמה־ַאְּת ֹאָמֶרת׃ 
ַוִּתְרֵאהּו ִׁשְפָחה ַאֶחֶרת ַוּתֹאֶמר ֶאל־ָהעְֹמִדים ָׁשם ַּגם־ֶזה 
לֹא  ֵלאֹמר  ַוִּיָּׁשַבע  ְלַכֵחׁש  ַוּיֹוֶסף  ַהָּנְצִרי׃  ִעם־ֵיׁשּוַע  ָהָיה 
ְועֹוד ְמַעט ַוִּיְּגׁשּו ָהעְֹמִדים ָׁשם ַוּיֹאְמרּו  ָיַדְעִּתי ֶאת־ָהִאיׁש׃ 
ַּגם־ִּבְׂשָפְתָך  ִּכי  ֵמֶהם  ֶאָחד  ַּגם־ַאָּתה  אּוָלם  ֶאל־ֶּפְטרֹוס 
ַוָּיֶחל ַלֲענֹות ְּבָאָלה ּוִבְׁשֻבָעה ֵלאֹמר לֹא ָיַדְעִּתי  ִּתְתַנֵּכר׃ 
ַוִּיְזּכֹר ֶּפְטרֹוס ֶאת־ ֶאת־ָהִאיׁש ּוְבֶרַגע ֶזה ָקָרה ַהַּתְרְנֹגל׃ 
ְּדַבר ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ָאַמר ִּכי־ֶטֶרם ִיְקָרא ַהַּתְרְנֹגל ְּתַכֶחׁש־ִּבי 

ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה ַוְיָמֵרר ַּבֶּבִכי׃ 
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ַיַחד  נֹוְסדּו  ָהָעם  ְוִּזְקֵני  ַהּכֲֹהִנים  ְוָכל־ָראֵׁשי  אֹור  ַהּבֶֹקר 
ִביֵדי  ַוַּיְסִּגיֻרהּו  ַוּיֹוִליֻכהּו  ֹאתֹו  ַוַּיַאְסרּו  ַלֲהִמיתֹו׃  ַעל־ֵיׁשּוַע 

ּפֹוְנִטיֹוס ִפיָלטֹוס ַהֶּפָחה׃
ֶאת־ ַוָּיֶׁשב  ַוִּיָּנֵחם  ִהְרִׁשיֻעהּו  ִּכי  אֹתֹו  ַהַּמְסִּגיר  ְיהּוָדה  ַוַּיְרא 
ַוּיֹאַמר  ְוֶאל־ַהְּזֵקִנים׃  ַהּכֲֹהִנים  ֶאל־ָראֵׁשי  ַהֶּכֶסף  ְׁשֹלִׁשים 
ְוָלזֹאת  ְוֵהם ָאְמרּו ַמה־ָּלנּו  ָנִקי  ָחָטאִתי ַּבֲאֶׁשר ִהְסַּגְרִּתי ָדם 
ַוִּיְקחּו  ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת־ַהֶּכֶסף ַּבֵהיָכל ַוֵּיֵצא ַוֵּיֶלְך ַוֵּיָחַנק׃  ְרֵאה ָאָּתה׃ 
ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ֶאת־ַהֶּכֶסף ַוּיֹאְמרּו לֹא־ַכּתֹוָרה הּוא ְלִתּתֹו ֶאל־
ָהאֹוָצר ִּכי־ְׂשַכר ָּדִמים הּוא׃ ַוִּיָּוֲעצּו ַוִּיְקנּו ַבֶּכֶסף ַהֶּזה ֶאת־ְׂשֵדה 
ַעל־ֵּכן ִיָּקֵרא ַלָּׂשֶדה ַההּוא ְׂשֵדה ָדִמים  ַהּיֹוֵצר ִלְקבּוַרת ֵּגִרים׃ 
ָאז הּוַקם ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ְּבַיד־ִיְרְמָיה ַהָּנִביא  ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה׃ 
ֵלאמֹר ַוִּיְקחּו ֶאת־ְׁשֹלִׁשים ַהֶּכֶסף ֶאֶדר ַהְיָקר ֲאֶׁשר ָיַקר ֵמַעל־
ַוִּיְּתנּום ְּבַעד־ְׂשֵדה ַהּיֹוֵצר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אִֹתי ֲאדָֹני׃ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ 

ְוֵיׁשּוַע עֵֹמד ִלְפֵני ַהֶּפָחה ַוִּיְׁשַאל אֹתֹו ַהֶּפָחה ֵלאמֹר ַהַאָּתה הּוא 
ְוָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים  ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַאָּתה ָאָמְרָּת׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ְוַהְּזֵקִנים ֵהִביאּו ָעָליו ִׂשְטָנָתם ְולֹא ָעָנה אָֹתם ָּדָבר׃ 
ְולֹא  ִּפיָלטֹוס ֲהלֹא ׁשֵֹמַע ַאָּתה ַעד־ַּכָּמה ִהְכִּבירּו ַלֲענֹות ָּבְך׃ 
ָנַתן לֹו ַמֲעֶנה ַאף לֹא ָדָבר ֶאָחד ַעד ֲאֶׁשר־ָהָיה ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵני 

ַהֶּפָחה׃
ֵמָהֲאִסיִרים  ֶאָחד  ְלַׁשַּלח  ַהֶּפָחה  ִהְסִּכין  ַהְסֵּכן  ַהֶּזה  ּוֶבַחג 
ּוָבֵעת ַהִהיא ָהָיה ָלֶהם ִאיׁש  ֲאֶׁשר ִיְבֲחרּו בֹו ָהָעם ַלָחְפִׁשי׃ 
ַוּיֹאֶמר  ְּבִהָּקֲהָלם  ַוְיִהי  ַּבר־ַאָּבא׃  ּוְׁשמֹו  ָלָעם  נֹוַדע  ָאִסיר 
ְּבַבר־ַאָּבא אֹו  ָלֶכם  ַוֲאַׁשְּלֵחהּו  ִתְבֲחרּו  ְּבִמי  ִּפיָלטֹוס  ֲאֵליֶהם 
ִּכי ָיַדע ֲאֶׁשר ִמִּקְנָאָתם ּבֹו ִהְסִּגיֻרהּו׃  ְבֵיׁשּוַע ַהִּנְקָרא ָמִׁשיַח׃ 
ַהִּמְׁשָּפט ָׁשְלָחה ּלֹו ִאְׁשּתֹו ֵלאמֹר ַאל־ ְוַגם־ְּבִׁשְבּתֹו ִּבְמקֹום 
ִּתְתָעַרב ִּבְדַבר ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ִּכי ֶזה ַהּיֹום ֻעֵּניִתי ַבֲחלֹום ַעד־ְמאֹד 

ַעל־אֹדֹוָתיו׃ 
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ְוָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּזֵקִנים ֵהִסיתּו ֶאת־ֲהמֹון ָהָעם ִלְׁשאֹל ָלֶהם 
ַוּיֹאֶמר  ַהֶּפָחה  ַוַּיַען  ֶאת־ֵיׁשּוַע׃  ּוְלַהְׁשִמיד  ַּבר־ַאָּבא  ֵאת 
ֲאֵליֶהם ֶאת־ִמי ִמן־ַהְּׁשַנִים ַּתְחְּפצּו ַוֲאַׁשְּלֵחהּו ָלֶכם ַוּיֹאְמרּו ֵאת 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִּפיָלטֹוס ּוָמה־ֶאֱעֶׂשה ְלֵיׁשּוַע ַהִּנְקָרא  ַּבר־ַאָּבא׃ 
ַוּיֹאֶמר ְוָלָּמה ֶמה־ָרָעה ָעָׂשה ְוֵהם  ָמִׁשיַח ַוּיֹאְמרּו ֻכָּלם ִיָּצֵלב׃ 
ַוַּיְרא ִּפיָלטֹוס ִּכי לֹא־ָיכֹל ָלֶהם  הֹוִסיפּו ִלְצעֹק ְוֵלאמֹר ִיָּצֵלב׃ 
ַאְך עֹוד ּתֹוִסיף ַהְּמהּוָמה ַוִּיַּקח ַמִים ַוִּיְרַחץ ֶאת־ָיָדיו ְלֵעיֵני ָהָעם 
ַוַּיֲענּו ָכל־ָהָעם  ַוּיֹאַמר ָנִקי ָאנִֹכי ִמַּדם ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ְראּו ַאֶּתם׃ 
ָאז ִׁשַּלח ָלֶהם ֵאת ַּבר־ַאָּבא ְוֵאת  ֵלאמֹר ָּדמֹו ָעֵלינּו ְוַעל־ָּבֵנינּו׃ 
ַוִּיְקחּו ַאְנֵׁשי ְצָבא ַהֶּפָחה  ֵיׁשּוַע ִיַּסר ַּבּׁשֹוִטים ַוִּיְּתֵנהּו ְלִהָּצֵלב׃ 
ָּכל־ַהְּגדּוד׃   ֵאת  ָעָליו  ַוַּיְזִעיקּו  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאל־ֲחַצר  ֶאת־ֵיׁשּוַע 
ֶּכֶתר קֹוִצים  ַוְיָׂשְרגּו  ַאְרָּגָמן׃  ְמִעיל  ַוַּיְלִּביֻׁשהּו  *אֹתֹו  ַוַּיְפִׁשיטּו 
ַעל־ִּבְרֵכיֶהם  ְלָפָניו  ַוִּיְכְרעּו  ִביִמינֹו  ְוָקֶנה  ַעל־רֹאׁשֹו  ַוָּיִׂשימּו 
ַוָּירֹּקּו ְּבָפָניו ַוִּיְקחּו ֶאת־ ַוְיַהְּתלּו בֹו ֵלאמֹר ְיִחי ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים׃ 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵהֵתּלּו בֹו ִהְפִׁשיטּו אֹתֹו  ַהָּקֶנה ַוַּיֻּכהּו ַעל־רֹאׁשֹו׃ 

ֶאת־ַהְּמִעיל ַוַּיְלִּביֻׁשהּו ֶאת־ְּבָגָדיו ַוּיֹוִליֻכהּו ִלְצֹלב אֹתֹו׃
ְוַכֲאֶׁשר ָיְצאּו ָּפְגעּו ְּבִאיׁש קּוִריִני ּוְׁשמֹו ִׁשְמעֹון ֹאתֹו ִאְּלצּו 
ֶאל־ַהָּמקֹום  ַוָּיבֹאּו  ֶאת־ְצָלבֹו׃  לֹו  ְוָלֵׂשאת  ִאָּתם  ַלֲהֹלְך 
ַוִּיְּתנּו־לֹו  ַהֻּגְלּגֶֹלת׃  ְמקֹום  ֵיָאֵמר  ֲאֶׁשר  ָּגְלָּגְלָּתא  ַהִּנְקָרא 
ָאָבה  ְולֹא  ַוִּיְטַעם  ִלְׁשּתֹות  ְּברֹאׁש  ִּבְמרֹוָרה  ָמהּול  חֶֹמץ 
ִלְׁשּתֹותֹו׃  ַוִּיְצְלבּו ֹאתֹו ָׁשם ַוְיַחְּלקּו ֶאת־ְּבָגָדיו ַוַּיִּפילּו ֲעֵליֶהם 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  ַהָּנִביא  ְּבִפי  ֲאֶׁשר־ֶנֱאַמר  ֶאת  ְלַמּלֹאת  ּגֹוָרל 
ַוִּיְׁשְמרּו ֹאתֹו ָׁשָּמה׃  ַוֵּיְׁשבּו  גֹוָרל׃  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַוָּיִׂשימּו ְדַבר ַאְׁשָמתֹו ִּבְכֹתֶבת ֵמַעל ְלרֹאׁשֹו ֶזה הּוא ֵיׁשּוַע 
ַאְנֵׁשי־ָחָמס  ְׁשֵני  ִעּמֹו  ִנְצְלבּו  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ַהְּיהּוִדים׃  ֶמֶלְך 

ֶאָחד ִמיִמינֹו ְוֶאָחד ִמְּׂשמֹאלֹו׃ 
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והעברים
v. 28 בס׳׳א נוסף כאן ֶאת־ְּבָגָדיו.
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ַויֹאְמרּו  ְוָהעְֹבִרים ָׁשם ִּגְּדפּו ֹאתֹו ַוָּיִניעּו ַאֲחָריו ֶאת־רֹאָׁשם׃ 
ַאָּתה הּוא ַההֵֹרס ֶאת־ַהֵהיָכל ְוַהּבֹוֶנה ֹאתֹו ִּבְׁשֹלֶׁשת ָיִמים 
ִמן־ָהֵעץ׃  ְרָדה  ַאָּתה  ֶּבן־ֱאֹלִהים  ִאם  ֶאת־ַנְפֶׁשָך  הֹוִׁשיָעה 
ְוֵכן ַּגם־ָׂשֲחקּו ָעָליו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ִעם־ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּזֵקִנים 
ְלהֹוִׁשיַע  יּוַכל  לֹא  ְוֶאת־ַנְפׁשֹו  ֶאת־ֲאֵחִרים הֹוִׁשיַע  ֵלאֹמר׃ 
ּבֹו׃  ְוַנֲאִמין  ִמן־ָהֵעץ  ַעָּתה  ֵיֶרד־ָנא  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ִאם־ֶמֶלְך 
ּבֵֹטַח ֵּבאֹלִהים ַיִּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבֹו ִּכי ֲהלֹא ָאַמר ֶּבן־ָהֱאֹלִהים 
ְוַגם־ַאְנֵׁשי־ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ִנְצְלבּו ִעּמֹו ֵחְרֻפהּו ְּכמֹו־ֵכן׃ ָאִני׃ 

ַעד  ַהִּׁשִּׁשית  ִמן־ַהָּׁשָעה  ָכל־ָהָאֶרץ  ֶאת־ְּפֵני  ִּכָּסה  ְוחֶֹׁשְך 
ְּבקֹול  ֵיׁשּוַע  ָצַעק  ַהְּתִׁשיִעית  ּוַבָּׁשָעה  ַהְּתִׁשיִעית׃  ַהָּׁשָעה 
ָּגדֹול ֵלאֹמר ֱאָלִהי ֱאָלִהי ְלָמה ְׁשַבְקָּתִני ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ֵאִלי ֵאִלי 
ּוִמן־ָהעְֹמִדים ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ָאְמרּו הּוא  ָלָמה ֲעַזְבָּתִני׃ 

קֵֹרא ֶאל־ֵאִלָּיהּו׃ 
ַוְיַמֵהר ֶאָחד ֵמֶהם ַוָּיָרץ ַוִּיַּקח ְספֹוג ֲאֶׁשר ִמְלאֹו חֶֹמץ ַוְיִׂשיֵמהּו 
ְוֶיֶתר ָהֲאָנִׁשים ָאְמרּו ֶהֶרף ְוִנְרֶאה ִאם־ ַעל־ָקֶנה ַוַּיְׁשֵקהּו׃ 
ָּגדֹול  ְבקֹול  ַוִּיְקָרא  הִֹסיף  ְוֵיׁשּוַע  לֹו׃  ְלהֹוִׁשיַע  ֵאִלָּיהּו  ָיבֹא 
ִלְׁשַנִים  ִנְקְרָעה  ַהֵהיָכל  ָּפרֶֹכת  ְוִהֵּנה  ֶאת־רּוחֹו׃  ַוַּיְפֵקד 
ִהְתַּבָּקעּו׃   ְוצּוִרים  ָרֲעָׁשה  ֶאֶרץ  ְלָמָּטה  ִמְלַמְעָלה  ְקָרִעים 
ֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוִׁשים  ֵמַעְצמֹות  ַרִּבים  ַוָּיִקיצּו  ִנְפָּתחּו  ּוְקָבִרים 
ַוֵּיְצאּו ִמִּקְבֵריֶהם ַאֲחֵרי ְתקּוָמתֹו ַוָּיבֹאּו  ָּבָאֶרץ ְיֵׁשִנים ֵהָּמה׃ 
ְוַׂשר־ַהֵּמָאה ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר  ֶאל־ִעיר ַהּקֶֹדׁש ַוֵּיָראּו ָלַרִּבים׃ 
ְוֶאת־ָּכל־ ֶאת־ָהַרַעׁש  ִּבְראֹוָתם  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַהּׁשְֹמִרים  ִאּתֹו 
ֲאֶׁשר ָקָרה ָחְרדּו ַעד־ְמאֹד ַוּיֹאְמרּו ָאֵכן ֶזה ָהָיה ֶּבן־ֱאֹלִהים׃ 
ְלָׁשְרתֹו  ִמן־ַהָּגִליל  ֵיׁשּוַע  ַאֲחֵרי  ָהְלכּו  ֲאֶׁשר  ַרּבֹות  ְוָנִׁשים 
ִמְרָים  ָהְיָתה  ּוֵביֵנֶהן  ָהיּו רֹאֹות ֶאת־ַהַּנֲעָׂשה ָׁשם ֵמָרחֹוק׃ 

ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ֵאם־ַיֲעקֹב ְויֹוֵסי ְוֵאם ְּבֵני ַזְבִּדי׃ 
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ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוָּיבֹא ִאיׁש ָעִׁשיר ִמן־ָהָרָמַתִים ּוְׁשמֹו יֹוֵסף ְוַגם־
ֶאל־ִּפיָלטֹוס  ָבא  הּוא  ֵיׁשּוַע׃  ִמַּתְלִמיֵדי  ֶאָחד  ָהָיה  הּוא 
ַוִּיַּקח  ַוִּיְׁשַאל ִמֶּמּנּו ֶאת־ּגּוף ֵיׁשּוַע ַוְיַצו ִּפיָלטֹוס ִּכי־ִיָּנֵתן לֹו׃ 
ַוְיִׂשיֵמהּו  ָטהֹור׃  ְּבַתְכִריְך־ַּבד  ַוַּיֲעֵטהּו  ֶאת־ַהּגּוף  יֹוֵסף 
ַעל־ִּפי  ְּגדֹוָלה  ֶאֶבן  ַוָּיֶגל  ַּבּצּור  ָחַּצב־לֹו  ֲאֶׁשר  ָחָדׁש  ְּבֶקֶבר 
ּוִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ָהַאֶחֶרת ָהיּו יְֹׁשבֹות  ַהֶּקֶבר ַוֵּיַלְך׃ 

ָׁשם ִמּמּול ַהָּקֶבר׃
ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ַוִּיָּקֲהלּו  ַהַּׁשָּבת  ֶעֶרב  ַאֲחֵרי  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי 
ְּבעֹוֶדּנּו  ִּכי  ָזַכְרנּו  ֲאדֵֹנינּו  ַוּיֹאְמרּו  ֶאל־ִּפיָלטֹוס׃  ְוַהְּפרּוִׁשים 
ָאקּום׃  ַיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ִמְקֵצה  ַההּוא  ַהַּמְתֶעה  ָאַמר  ַחי 
ֶּפן־ָיבֹאּו  ַהְּׁשִליִׁשי  ַעד־יֹום  ֶאת־ַהֶּקֶבר  ִלְנצֹר  ַצֵּוה־ָנא  ָלֵכן 
ַתְלִמיָדיו ַּבַלְיָלה ּוְגָנֻבהּו ְוָאְמרּו ֶאל־ָהָעם ִהֵּנה־ָקם ִמן־ַהֵּמִתים 
ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִמן־ָהִראׁשָֹנה׃  ָהַאֲחרָֹנה  ַהִּמְרָמה  ְוָרָעה 
ֵּתָדעּון׃  ַּכֲאֶׁשר  ְוִנְצרּו  ְלכּו  ִמְׁשָמר  ַאְנֵׁשי  ֵהא־ָלֶכם  ִּפיָלטֹוס 
ָעָליו  ַוַּיֲעִמידּו  ֶאת־ָהָאֶבן  ַוַּיְחְּתמּו  ֶאת־ַהֶּקֶבר  ַוִּיְּצרּו  ַוֵּיְלכּו 

ֶאת־ַהִּמְׁשָמר׃ 
ַוְיִהי ַאַחר ַהַּׁשָּבת ִלְפנֹות־ּבֶֹקר ְּבֶאָחד־ַּבַּׁשָּבת ַוָּתבֹא ִמְרָים 
ַרַעׁש  ַוְיִהי  ֶאת־ַהָּקֶבר׃  ִלְראֹות  ָהַאֶחֶרת  ּוִמְרָים  ַהַּמְגָּדִלית 
ֶאת־ ַוָּיֶגל  ַוָּיבֹא  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ָיַרד  ְיהָֹוה  ִּכי־ַמְלַאְך  ָּגדֹול 
ּוַמְרֵאהּו ַּכָּבָרק ּוְלבּוׁשֹו ָלָבן  ָהֶאֶבן ִמן־ַהֶּפַתח ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה׃ 
ַוַּיַען  ַּכָּׁשֶלג׃ ּוֵמֵאיָמתֹו ַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשָמר ִנְבָהלּו ַוִּיְהיּו ַּכֵּמִתים׃ 
ֶאת־ ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֵהן  ַאל־ִּתיֶראןָ  ֶאל־ַהָּנִׁשים  ַוּיֹאֶמר  ַהַּמְלָאְך 
ֵאיֶנּנּו ֹפה ִּכי הּוא ָקם ַּכֲאֶׁשר ָאָמר  ֵיׁשּוַע ַהִּנְצָלב ְּתַבֵּקְׁשָנה׃ 
ּוִמַהְרֶּתן  ּבֹאָנה ּוְרֶאיָנה ֶאת־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׁשַכב־ָׁשם ָהָא*דֹון׃ 
הּוא  ְוִהֵּנה  ִמן־ַהֵּמִתים  ָקם  הּוא  ִּכי  ַוֲאַמְרֶּתן  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו 
הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם ַהָּגִליָלה ְוָׁשם ִּתְראּו ֹאתֹו ִהֵּנה ָאַמְרִּתי ָלֶכן׃ 
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ותצאנה
v. 6 בס׳׳א לא נמצא כאן ָהָאדֹון.
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ַוָּתרְֹצָנה  ָרב  ּוְבָׂשׂשֹון  ְּבִיְרָאה  ִמן־ַהֶּקֶבר  ְּכֶרַגע  ַוֵּתֶצאָנה 
ַוֵּיָרא  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ְלַסֵּפר  הְֹלכֹות  ֵהָּנה  ְלַתְלִמיָדיו׃  ְלַהִּגיד 
ְבַרְגָליו  ַוּתֹאַחְזָנה  ַוִּתַּגְׁשָנה  ָׁשלֹום  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהן 
ֵלְכָנה  ַאל־ִּתיֶראָנה  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהן  ַוּיֹאֶמר  לֹו׃  ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ 

ַהֵּגְדָנה ְלַאַחי ִּכי ֵיְלכּו ַהָּגִליָלה ְוָׁשם ִיְראּוִני׃
ָהִעיָרה  ָּבאּו  ַהִּמְׁשָמר  ֵמַאְנֵׁשי  ֲאָנִׁשים  ְוִהֵּנה  ְּבֶלְכָּתן  ַוְיִהי 
ִעם־ ַוִּיָּקֲהלּו  ָקָרה׃  ֲאֶׁשר  ֶאת־ּכֹל  ַהּכֲֹהִנים  ְלָראֵׁשי  ַוַּיִּגידּו 
ֵלאֹמר׃  ַהָּצָבא  ֶאל־ַאְנֵׁשי  ָרב  ַוִּיְּתנּו־ֶכֶסף  ַוִּיָּוֲעצּו  ַהְּזֵקִנים 
ִאְמרּו ִּכי־ָבאּו ַתְלִמיָדיו ָלְיָלה ַוִּיְגְנֻבהּו ְּבעֹוד ֲאַנְחנּו ְיֵׁשִנים׃ 
ְוִכי־ִיָּׁשַמע ַהָּדָבר ְלָאְזֵני ַהֶּפָחה ֲאַנְחנּו ְנַדֵּבר ַעל־ִלּבֹו ְוָהִיינּו 
ַוִּיְקחּו ֶאת־ַהֶּכֶסף ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ָׂשמּו  ְלָמֵגן ָלֶכם ִמָּכל־ָרע׃ 
ְּבִפיֶהם ְוַהְּׁשמּוָעה ַהּזֹאת ָיְצָאה ֵּבין ַהְּיהּוִדים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה׃
ְוַאַחד ָעָׂשר ַהַּתְלִמיִדים ָהְלכּו ַהָּגִליָלה ֶאל־ָהָהר ַההּוא ֲאֶׁשר 
ַוְיִהי ִּכְראֹוָתם ֹאתֹו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו־לֹו ְוֵיׁש ֵמֶהם  ָיַעד ָלֶהם ֵיׁשּוַע׃ 
ַוִּיַּגׁש ֵיׁשּוַע ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר  ָּפְסחּו ַעל־ְׁשֵּתי ְסִעִּפים׃ 
ֶאל־ָּכל־ָהַעִּמים  ְלכּו  ּוָבָאֶרץ׃  ַּבָּׁשַמִים  ָּכל־ִמְמָׁשל  ִנַּתן־ִלי 
ְלהֹורָֹתם ְוַלֲעׂשָתם ִלי ְלַתְלִמיִדים ּוְלַטֵּבל ֹאָתם ְּבֵׁשם ָהָאב 
ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר  ִלְׁשֹמר  ֹאָתם  ְוִלַּמְדֶּתם  ַהּקֶֹדׁש׃  ְורּוַח  ְוַהֵּבן 
ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם ַעד־ַאֲחִרית ַהָּׁשִנים 

ְלֵעת ֵקץ ָהעֹוָלם ָאֵמן׃  
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ָהְּבׂשֹוָרה ַעל־ִּפי

ַמְרקֹוס 
ַּכָּכתּוב  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים׃  ַהָּמִׁשיַח  ְלֵיׁשּוַע  ַהְּבׂשֹוָרה  ְּתִחַּלת 
ּוִפָּנה־ַדְרְּכָך*  ְלָפ*ֶניָך  ַמְלָאִכי  ׁשֵֹלַח  ִהְנִני  ַהְּנִביִאים  ְּבִדְבֵרי 

ְלָפֶניָך׃
קֹול קֹוֵרא* ַּבִּמְדָּבר 

ַּפּנּו ֶּדֶרְך ְיהָֹוה 
ַיְּׁשרּו ְמִסּלֹו*ָתיו׃

ָלׁשּוב  ֶאל־ָהָעם  ָקָרא  ְוהּוא  ַּבִּמְדָּבר  ְלַטֵּבל  יֹוָחָנן  ַוָּיבֹא 
ָּכל־ֶאֶרץ  ֵאָליו  ַוֵּיְצאּו  ֲעֹוָנם׃  ִלְסִליַחת  ּוְלִהָּטֵבל  ִמַּדְרָּכם 
ַהַּיְרֵּדן  ְּבתֹוְך  ַעל־ָידֹו  ַוִּיָּטְבלּו  ְירּוָׁשַלִים  ְוָכל־יְׁשֵבי  ְיהּוָדה 
ְּגַמִּלים  ְׂשַער  ְלבּוׁשֹו  ְויֹוָחָנן  ֶאת־ַחּטֹאֵתיֶהם׃  ְּבִהְתַוּדָֹתם 
ִמָּיַער׃  ּוְדַבׁש  ֲחָגִבים  ּוַמֲאָכלֹו  ְּבָמְתָניו  ָאזּור  עֹור  ְוֵאזֹור 
ַוִּיְקָרא ֵלאֹמר ִהֵּנה ָחִסין ִמֶּמִּני ָּבא ַאֲחָרי ֲאֶׁשר ַקל־ֶעֶרְך ֲאִני 
ֲאִני ְמַטֵּבל ֶאְתֶכם ַּבָּמִים  ִמְּכרַֹע ְלָפָניו ְלַהִּתיר ְׂשרֹוְך ְנָעָליו׃ 

ַאְך הּוא ְיַטֵּבל ֶאְתֶכם ְּברּוַח־ַהּקֶֹדׁש׃
ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוָּיבֹא ֵיׁשּוַע ִמְּנֶצֶרת ִמן־ַהָּגִליל ַוִּיָּטֵבל ַעל־
ְוהּוא ַאְך־ָעֹלה ָעָלה ִמן־ַהָּמִים ַוַּיְרא ְוִהֵּנה  ַיד יֹוָחָנן ַּבַּיְרֵּדן׃ 
ַוְיִהי קֹול  ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ְוָהרּוַח ָיְרָדה ָעָליו ִּבְדמּות יֹוָנה׃ 

ִמן־ַהָּׁשַמִים ַאָּתה הּוא ְּבִני ְיִדיִדי ְּבָך ָרְצָתה ַנְפִׁשי׃

ואחרי

ְלָפָני, ופנה־ֶדֶרְך  מלאכי  שלח  הנני  נ׳׳א  כ׳׳ז,  ז׳  לוקס  י׳,  י׳׳א  במתתיהו  וכן   v.  2 
 עיין מלאכי ג׳ א׳. 

v. 3 וכן במתתיהו ג׳ ג׳, נ׳׳א ישרו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאֹלֵהינּו, עיין ישעיה מ׳ ג׳.
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ַוְיִהי ַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים  ְוַאֲחֵרי־ֵכן ְנָׂשאֹו ָהרּוַח ַוַּיִּנֵחהּו ַּבִּמְדָּבר׃ 
יֹום ִעם־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַוְיַנֵּסהּו ַהָּׁשָטן ּוַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ֵׁשְרֻתהּו׃
ֶאת־ ַוִּיְקָרא  ַהָּגִליָלה  ֵיׁשּוַע  ָּבא  יֹוָחָנן  ָהְסַּגר  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי 
ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ָמְלאּו ַהָּיִמים ּוַמְלכּות  ְּבׂשֹוַרת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 

ָהֱאֹלִהים ְקרָֹבה ָלבֹא ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ְוַהֲאִמינּו ַבְּבׂשֹוָרה׃
ְוֶאת־ ֶאת־ִׁשְמעֹון  ַוַּיְרא  ַים־ַהָּגִליל  ַעל־ְׂשַפת  ְּבֶלְכּתֹו  ַוְיִהי 
ַדָּיִגים  ִּכי  ַהָּים  ַעל־ְּפֵני  ִמְכמֶֹרת  ֹּפְרִׂשים  ִׁשְמעֹון  ֲאִחי  ַאְנְּדַרי 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ְלכּו ַאֲחַרי ְוֶאֱעֶׂשה ֶאְתֶכם ְלַדְּיֵגי  ָהיּו׃ 
ַוַּיֲעבֹר  ַאֲחָריו׃  ַוֵּיְלכּו  ְּכָרַגע  ֶאת־ִמְכמֹרֹוָתם  ַוַּיַעְזבּו  ָאָדם׃ 
ְמַעט־ִמְזָער ַוַּיְרא ֶאת־ַיֲעקֹב ֶּבן־ַזְבִּדי ְוֶאת־יֹוָחָנן ָאִחיו ְוַגם־ֵהם 
ַוִּיְקָרא ֲאֵליֶהם ִּפְתאֹם ַוַּיַעְזבּו ֶאת־ ָּבָאִנָּיה ְמַתְּקִנים ִמְכמֹרֹות׃ 
ַזְבִּדי ֲאִביֶהם ָּבָאִנָּיה ִעם־ַהֹּפֲעִלים ַהְּׂשִכיִרים ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו׃

ֶאל־ֵּבית־ ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ָלבֹא  ַוַּיַחׁש  ֶאל־ְּכַפר־ַנחּום  ַוָּיבֹאּו 
ְלַלְּמָדם  ָיַדע  ִּכי  ַעל־ּתֹוָרתֹו  ַוִּיְתְמהּו  ָׁשָּמה׃  ַוְיַלֵּמד  ַהְּכֶנֶסת 
ִאיׁש  ִנְמָצא  ְוָׁשם  ַּכּסֹוְפִרים׃  ְולֹא  ְּבָידֹו  ִׁשְלטֹון  ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש 
ֵלאמֹר׃  ַוִּיְצַעק  ֻטְמָאה  רּוַח  ּבֹו  ָּדַבק  ֲאֶׁשר  ְּבֵבית־ַהְּכֵנֶסת 
ֲהלֹא  ָבאָת  ְלַהְׁשִמיֵדנּו  ַהִאם  ָוָלְך  ַמה־ָּלנּו  ַהָּנְצִרי  ֵיׁשּוַע  הֹוי 
ַוִּיְגַער־ּבֹו ֵיׁשּוַע ֵלאמֹר ּדֹם  ְיַדְעִּתיָך ִמי ַאָּתה ְקדֹוׁש ָהֱאֹלִהים׃ 
ְגדָֹלה  ְצָעָקה  ַוִּיְצַעק  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ַוִּיְטרֹף אֹתֹו  ִמֶּמּנּו׃  ְוֵצא 
ַוִּיְׁשָּתאּו ֻכָּלם ַוִּיְתְמהּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו  ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָיָצא ִמֶּמּנּו׃ 
ֵלאמֹר ַמה־ּזֹאת ַמה־ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה ִאּתֹו ִּכי ַּגם־ֶאת־ָהרּוחֹות 
ְוָׁשְמעֹו ָיָצא  ַהְּטֵמאֹות הּוא ְמַצֶּוה ֶּבֱעזּוזֹו ְוֵהן ׁשְֹמעֹות ְּבקֹלֹו׃ 

ַעד־ְמֵהָרה ְּבָכל־ַהִּכָּכר ּוִמָּסִביב ַלָּגִליל׃
ְוִעָּמֶהם  ְוַאְנְּדַרי  ִׁשְמעֹון  ֵּביָתה  ַוָּיבֹאּו  ִמֵּבית־ַהְּכֵנֶסת  ַוֵּיְצאּו 
חֹוַלת־ַקָּדַחת  ָׁשְכָבה  ִׁשְמעֹון  ְוחֶֹתֶנת  ְויֹוָחָנן׃  ַּגם־ַיֲעקֹב 
ְּבָיָדּה  ַוַּיֲחֶזק  ַוִּיַּגׁש  ַמֲחָלָתּה׃  ַעל־ְּדַבר  לֹו  ִסְּפרּו  ּוְכבֹאֹו 

ַוְיִקיֶמָה ְוַהַּקַּדַחת ָרְפָתה ִמֶּמָּנה ְּכֶרַגע ַוְּתָׁשֵרת ֹאָתם׃ 
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ַוָּיִביאּו ֵאָליו ֵאת ָּכל־ַהחֹוִלים  ַוְיִהי ָּבֶעֶרב ַאֲחֵרי בֹוא ַהָּׁשֶמׁש 
ְוָכל־יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ֶנֶאְספּו ַיְחָּדו  ְוֵאת ֲאֶׁשר רּוַח ָרָעה ְמַבִעָּתם׃ 
ַוִּיְרָּפא ַרִּבים ֵמֶהם ֲאֶׁשר ָחלּו ְּבַתֲחֻלִאים ׁשֹוִנים  ֶּפַתח ַהָּבִית׃ 
ְורּוחֹות ָרעֹות ַרּבֹות ֵּגֵרׁש ְולֹא־ָנַתן ָלרּוחֹות ָהָרעֹות ְלַדֵּבר ָּדָבר 
ַוֵּיֵצא  ַהָּׁשַחר  ָעָלה  ֶטֶרם  ִמָּמֳחָרת  ַוַּיְׁשֵּכם  ִמי* הּוא׃  ָיְדעּו  ִּכי* 
ְוִׁשְמעֹון ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר  ַוִּיְפַּגע ְּבָמקֹום ָחֵרב ַוִּיְתַּפֵּלל ָׁשָּמה׃ 
ַוִּיְמָצֻאהּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ֻכָּלם ְמַבְקִׁשים  ִאּתֹו ָחְרדּו ַאֲחָריו׃ 
ַהְּפָרזֹות  ֶאל־ָעֵרי  ִמֶּזה  ְוָנסּוָרה  ְלכּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָּפֶניָך׃ 
ַוָּיַסר  ַהְּקרֹבֹות ָלנּו ְוָקָראִתי ַּגם־ָׁשָּמה ִּכי ַעל־ֵּכן ָיָצאִתי ִמֵּביִתי׃ 
ֶאל־ָּבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת ְּבָכל־ַהָּגִליל ַוִּיְקָרא ָׁשם ַוְיָגֶרׁש ֶאת־ַהֵּׁשִדים׃

ַוָּיבֹא ֵאָליו ִאיׁש ְמצָֹרע ַוִּיְתַחֵּנן ַוִּיְכַרע ְלָפָניו ַוּיֹאַמר ִאם־ָחֵפץ 
ַוִּיָּכְמרּו ַרֲחֵמי ֵיׁשּוַע ָעָליו ַוּיֹוֶׁשט ֶאת־ ַאָּתה ֲהלֹא תּוַכל ְלַטֲהֵרִני׃ 
עֹוד ַהָּדָבר ְּבִפיו ְוַהָּצַרַעת  ָידֹו ַוִּיַּגע־ּבֹו ַוּיֹאַמר ָחֵפץ ֲאִני ּוְטָהר׃ 
ֵמַעל־ָּפָניו׃  ַוְיַׁשְּלֵחהּו  ַוָּיַעד־ּבֹו  ַוִּיְטָהר׃  ְכֶרַגע  ִמְּבָׂשרֹו  ָסָרה 
ֵלאמֹר ְרֵאה ַאל־ַּתֵּגד ְלִאיׁש ָּדָבר ַרק־ֵלְך ְוֵהָרֵאה ְלֵעיֵני ַהּכֵֹהן 
ְלֵעדּות  מֶׁשה  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַעל־ָטֳהָרְתָך  ֶאת־ַהָּקְרָּבן  ְוַהְקֵרב 
ַוְיִהי ְּכֵצאתֹו ַוָּיֶחל ְלַהִּגיד ּוְלַהְׁשִמיַע ֶאת־ַהָּדָבר ָּבַרִּבים  ָלֶהם׃ 
ַעד ֲאֶׁשר לֹא־ָיכֹל עֹוד ֵיׁשּוַע ָלבֹא ָבִעיר ַּבָּגלּוי ִּכי ִאם־ִהְתּגֹוֵרר 

ַּבחּוץ ְּבִצָּיה ַוֲעָרָבה ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ִמָּכל־ֵעֶבר ּוִפָּנה׃ 
ִהֵּנה  ֵלאמֹר  ִנְׁשַמע  ְוַהּקֹול  ֶאל־ְּכַפר־ַנחּום  ַוָּיָׁשב  ִמָּיִמים  ַוְיִהי 
לֹא־ ַעד־ֲאֶׁשר  ְמֵהָרה  ַרִּבים  ֵאָליו  ַוִּיָּקֲהלּו  ַּבָּבִית׃  יֵֹׁשב  הּוא 
ִמחּוץ  ַהֶּפַתח  ַאף־ְלנַֹכח  ַיְחָּדו  ַלֲעמֹד  ַהָּמקֹום  אָֹתם  ָנָׂשא 
ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ֲאָנִׁשים ְמִביֵאי ִאיׁש ְנֵכה  ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֶאת־ְּדָבָריו׃ 
ֵאָליו  ָלֶגֶׁשת  ָיְכלּו  ְוַכֲאֶׁשר לֹא  ְוַאְרָּבָעה נְֹׂשִאים אֹתֹו׃  ֲעָצמֹות 
ּבֹו  יֵֹׁשב  הּוא  ֲאֶׁשר  ֵמַעל־ַהַּבִית  ֶאת־ַהָּגג  ֵהִסירּו  ָהָעם  ֵמרֹב 
ַוּיֹוִרידּו ֶדֶרְך ָׁשם ֶאת־ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ְנֵכה ָהֲעָצמֹות ָׁשַכב ָע*ָליו׃ 
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כראות
 v. 34 ס׳׳א כי ידעו ֲאֶׁשר הּוא ַהָּמִׁשיַח, עיין לוקס ד׳ מ׳׳א. 

v. 4 ס׳׳א ַלֲהִביאֹו.
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ְּבִני  ָהֲעָצמֹות  ֶאל־ְנֵכה  ַוּיֹאֶמר  ֶאת־ֱאמּוָנָתם  ֵיׁשּוַע  ִּכְראֹות 
ָׁשם  ָיְׁשבּו  ִמן־ַהּסֹוְפִרים  ַוֲאָנִׁשים  ָחּטֹאֶתיָך׃  ִנְסְלחּו־ְלָך 
ָלָּמה ְמַדֵּבר ִּגּדּוִפים ָּכֵאֶּלה ִמי יּוַכל  ְמַדְּבִרים ֶאל־ִלָּבם ֵלאמֹר׃ 
ְוַעד־ְמֵהָרה ָיַדע ֵיׁשּוַע  ִלְסֹלַח ֲחָטִאים ִּבְלִּתי ָהֱאֹלִהים ְלַבּדֹו׃ 
ְּברּוחֹו ִּכי־ֵכן ָחְׁשבּו ְבִלָּבם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָלָּמה־ֶּזה ֶתְהּגּו ָכזֹאת 
ִנְסְלחּו־ ִּכי ֶמה ָנֵקל ִאם־ֵלאמֹר ֶאל־ְנֵכה ָהֲעָצמֹות  ְּבִלְּבֶכם׃ 
ַאְך  ְלָך ַחּטֹאֶתיָך אֹו ֵלאמֹר קּום ָׂשא ֶאת־ִמְׁשָּכְבָך ְוִהְתַהֵּלְך׃ 
ְלַמַען ֵּתְדעּון ִּכי ֵיׁש ִרְׁשיֹון ְלֶבן־ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ִלְסֹלַח ֲחָטִאים 
ִהֵּנה ֲאִני אֵֹמר ָלְך קּום ָׂשא ֶאת־ ָאז ָאַמר ֶאל־ְנֵכה ָהֲעָצמֹות׃ 
ַוְיַמֵהר ַוָּיָקם ַוִּיָּׂשא ֶאת־ִמְׁשָּכבֹו  ִמְׁשָּכְבָך ְוֶלְך־ְלָך ֶאל־ֵּביֶתָך׃ 
ַוֵּיֵצא ְלֵעיֵני ֻכָּלם ּוַפָּלצּות ָאֲחָזה ֶאת־ֻּכָּלם ַוִּיְּתנּו ָכבֹוד ֵלאֹלִהים 
ַוּיֹוֶסף ַוֵּיֵצא ֶאל־ְׂשַפת ַהָּים  ֵלאמֹר ֵמעֹוָלם לֹא־ָרִאינּו ָּכזֹאת׃ 
ַּכֲאֶׁשר ָעַבר  ְוָכל־ָהָעם ָּבאּו ֵאָליו ַוָּיֶׂשם ֶאת־ּתֹוָרתֹו ִלְפֵניֶהם׃ 
ִמָּׁשם ָרָאה ֶאת־ֵלִוי ֶּבן־ַחְלַפי יֵֹׁשב ְּבֵבית ַהֶּמֶכס ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 
ַוְיִהי ְּבִׁשְבּתֹו ַעל־ַהֶּלֶחם ְּבֵביתֹו  ֵלְך ַאֲחָרי ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ַאֲחָריו׃ 
ַוֵּיְׁשבּו מֹוְכִסים ְוַחָּטִאים ַרִּבים ִעם־ֵיׁשּוַע ְוַתְלִמיָדיו ִּכי ַרִּבים ָהיּו 
ַוִּיְראּו ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּפרּוִׁשים ִּכי הּוא אֵֹכל  ֲאֶׁשר ָהְלכּו ַאֲחָריו׃ 
ִעם־ַהַחָּטִאים ְוַהּמֹוְכִסים ַוּיֹאְמרּו ֶאל־ַּתְלִמיָדיו ַמּדּוַע הּוא אֵֹכל 
ַוִּיְׁשַמע ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ְוׁשֵֹתה ִעם־ַהּמֹוְכִסים ְוַהַחָּטִאים׃ 
ַהֲחָזִקים ֵאין ָלֶהם ָּדָבר ִעם־ָהרֵֹפא ִּכי ִאם־ַהחֹוִלים לֹא־ָבאִתי 

ִלְקרֹא ַלַּצִּדיִקים ָלבֹא ֵאַלי ִּכי ִאם־ַלַחָּטִאים ִלְתׁשּוָבה׃ 
ָּבאּו  ַנְפָׁשם  ַבּצֹום  ִעּנּו  ֲאֶׁשר  ְוַהְּפרּוִׁשים  יֹוָחָנן  ְוַתְלִמיֵדי 
ָצִמים  ְוַהְּפרּוִׁשים  יֹוָחָנן  ַתְלִמיֵדי  ַעל־ָמה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲהִכי ָיֻצמּו ְּבֵני  ְוַתְלִמיֶדיָך לֹא ָיֻצמּו׃ 
ַהֲחֻתָּנה ְּבעֹוד ֶהָחָתן ִעָּמֶהם ָּכל־עֹוד ֲאֶׁשר ֶהָחָתן ְּבתֹוָכם 
ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוֻלַּקח ֵמֶהם ֶהָחָתן ְוָאז  לֹא יּוְכלּו ָלצּום׃ 

ָיֻצמּו ַּבָּיִמים ָהֵהם׃ 
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ֶּפן־ַהְּטָלָאה  ָבָלה  ַעל־ִׂשְמָלה  ֲחָדָׁשה  ְטָלָאה  ְוֵאין־ֹּתְפִרים 
ַהֲחָדָׁשה ְּבִמֻּלָאָתּה ִּתְגַרע ִמן־ַהִּׂשְמָלה ַהָּבָלה ְותֹוִסיף ַעל־
ְוִתירֹוׁש לֹא ֻיַּתן ְּבנֹאדֹות ָּבִלים ֶּפן־ְיַבַּקע ַהִּתירֹוׁש  ְקָרֶעיָה׃ 
ֶאת־ַהּנֹאדֹות ְוִנְׁשַּפְך ַהַּיִין ְוַהּנֹאדֹות ִיְכָליּון ֲאָבל ִּתירֹוׁש ֻיַּתן 

ְּבנֹאדֹות ֲחָדִׁשים׃
ַּבֲעׂשֹוָתם  ְוַתְלִמיָדיו  ַּבַּׁשָּבת  ָקָמה  ִּבְׂשֵדה  ַוֵּיֶלְך  ַהּיֹום  ַוְיִהי 
ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ְּבָיָדם׃  ְמִלילֹות  ִלְקטֹף  ֵהֵחלּו  ָׁשם  ַּדְרָּכם 
ֵיָעֶׂשה  ֲאֶׁשר־לֹא  ֵאת  עִֹׂשים  ֵהם  ַמּדּוַע  ְרֵאה  ַהְּפרּוִׁשים 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהלֹא ְקָראֶתם ֶאת־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָדִוד  ַבַּׁשָּבת׃ 
ֲאֶׁשר ָּבא ֶאל־ ִּבְהיֹותֹו ְבֶחֶסר ּוְבָכָפן הּוא ָוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּתֹו׃ 
ַוּיֹאַכל ֶאת־ֶלֶחם  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶאְבָיָתר  ִּביֵמי  ָהֱאֹלִהים  ֵּבית 
ַהָּפִנים ַוִּיֵּתן ַּגם־ַלֲאָנָׁשיו ֲאֶׁשר ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה לֹא יֹאַכל ִּבְלִּתי 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵהן ַהַּׁשָּבת הּוַכן ַּבֲעבּור  ִאם־ַהּכֲֹהִנים ְלַבָּדם׃ 
ַעל־ֵּכן ֶּבן־ָהָאָדם ַּגם־ ָהָאָדם ְולֹא ָהָאָדם ַּבֲעבּור ַהַּׁשָּבת׃ 

ֲאדֹון ַהַּׁשָּבת הּוא׃ 
ְיֵבָׁשה׃  ָידֹו  ֲאֶׁשר  ְוָׁשם־ִאיׁש  ֶאל־ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת  ַוָּיבֹא  ַוּיֹוֶסף 
ָיָדם  ִּתְמָצא  ְלַמַען  ַּבַּׁשָּבת  ִאם־ִיְרָּפֵאהּו  לֹו  ָאְרבּו  ְוֵהם 
ַוֲעֹמד  קּום  ְיֵבָׁשה  ָידֹו  ֲאֶׁשר  ֶאל־ָהִאיׁש  ַוּיֹאֶמר  ְלִׂשְטנֹו׃ 
ָאז ָאַמר ֲאֵליֶהם ֲהִכי ַכָּדת ְלֵהיִטיב ַּבַּׁשָּבת  ְּבתֹוְך ַהָּקָהל׃ 
ַוַּיְׁשֵקף  ַוַּיֲחִריׁשּו׃  ְלַׁשֲחָתּה  אֹו  ֶנֶפׁש  ְלַהִּציל  ְלָהַרע  אֹו 
ֲאֵליֶהם ִמָּסִביב ְּבָפִנים זֲֹעִפים ִּכי ַמר־לֹו ְמאֹד ִמְּקִׁשי ִלָּבם 
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהִאיׁש ַההּוא הֹוֵׁשט ֶאת־ָיֶדָך ַוּיֶֹׁשט ֹאָתּה ַוָּתָׁשב 
ְלִהָּוֵעץ  ַוָּיִחיׁשּו  ָיְצאּו  ְוַהְּפרּוִׁשים  ָּכַאֶחֶרת׃  ְלֵאיָתָנּה  ָידֹו 

ִעם־ַאְנֵׁשי הֹוְרדֹוס ַּבֶּמה ְלַהְׁשִחיתֹו׃
ַוִּיֶפן ֵיׁשּוַע ַוַּיֲעבֹר ִמָּׁשם ִעם־ַּתְלִמיָדיו ֶּדֶרְך ַהָּים ַוֲהמֹון ַעם־ָרב 

ָהְלכּו ַאֲחָריו ִמן־ַהָּגִליל ּוִמן־ְיהּוָדה׃ 
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ּוִמירּוָׁשַלִים ּוֵמֱאדֹום ּוֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ּוִמְּסִביבֹות צֹר ְוִצידֹון ָקָהל 
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ ִּכי ָׁשְמעּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה׃  ֵאָליו  ָּגדֹול ָּבאּו 
ַּתְלִמיָדיו ְלָהֶכן־לֹו ֳאִנָּיה ְקַטָּנה ִמְּפֵני ֲהמֹון ָהָעם ְלִבְלִּתי ִיְדֲחקּון 
ִּכי ֶהֱעָלה ֲאֻרָכה ָלַרִּבים ַעד־ֲאֶׁשר ִהְתַמְּלאּו ָעָליו ָּכל־ אֹתֹו׃ 
ָּבם  ֻטְמָאה  רּוַח  ֲאֶׁשר  ְוֵאֶּלה  ּבֹו׃  ִלְנֹּגַע  ִּבְרצֹוָתם  ַהְמֻנָּגִעים 
ֶּבן־ הּוא  ַאָּתה  ֵלאמֹר  ַוִּיְצֲעקּו  ְלָפָניו  ָנְפלּו  אֹתֹו  ִּבְראֹוָתם 

ְוהּוא ָגעֹר ָּגַער ָּבם ְלִבְלִּתי יֹוִדיעּו ִמי הּוא׃ ָהֱאֹלִהים׃ 
ַוָּיבֹאּו ֵאָליו׃  ַוִּיְקָרא ֶאל־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָּבם  ַוַּיַעל ֶאל־ָהָהר 
ַוִּיְפקֹד ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ְוִלְקרֹא ֶאת־ְּבׂשֹוָרתֹו 
ֶאת־ַהַּתֲחֻלִאים  ִלְרּפֹא  ְּבָיָדם  ָנַתן  ְוכַֹח  ִיְׁשָלֵחם׃  ֲאֶׁשר  ְּבכֹל 
ְוֶאת־ ַוְיַכֶּנה ֶאת־ִׁשְמעֹון ְּבֵׁשם ֶּפְטרֹוס׃  ְלָגֵרׁש רּוחֹות ָרעֹות׃ 
ַיֲעקֹב ֶּבן־ַזְבִּדי ְוֶאת־יֹוָחָנן ֲאִחי ַיֲעקֹב ִּכָּנה ְּבֵׁשם ְּבֵני־ָרֶגׁש ֲאֶׁשר 
ְוֶאת־ַאְנְּדַרי ְוֶאת־ִּפיִלּפּוס ְוֶאת־ַּבר־ַּתְלַמי  הּוא ְּכֵׁשם ְּבֵני־ָרַעם׃ 
ְוֶאת־ַמִּתְתָיהּו ְוֶאת־ּתֹוָמא ְוֶאת־ַיֲעקֹב ֶּבן־ַחְלַפי ְוֶאת־ַּתַּדי ְוֶאת־
ְוֶאת־ְיהּוָדה ִאיׁש־ְקִרּיֹות הּוא ַהַּמְסִּגיר אֹתֹו  ִׁשְמעֹון ַהְּכ*ַנֲעִני׃ 
ַוֲהמֹון ָהָעם ִנְקְּבצּו ָׁשם ָלרֹב ַעד ִּכי־לֹא ָיְכלּו  ַוָּיבֹא ַהָּבְיָתה׃ 
ְוַכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ָיְצאּו ְלַהֲחִזיק ּבֹו  ֶלֱאָכל־ָלֶחם׃ 
ְוַהּסֹוְפִרים ֲאֶׁשר ָיְרדּו ִמירּוָׁשַלִים ָאְמרּו  ִּכי ָאְמרּו ָסר ַטְעמֹו׃ 
ְמָגֵרׁש  ַׂשר־ַהֵּׁשִדים הּוא  ַעל־ְיֵדי  ְוִכי  ּבֹו  ָּדַבק  ַּבַעל־ְזבּוב  ִּכי 
ִּפיו  ְּבָמָׁשל  ַוִּיְפַּתח  ֵאָליו  ָלבֹא  ֲאֵליֶהם  ַוִּיְקָרא  ֶאת־ַהֵּׁשִדים׃ 
ַמְמָלָכה  ֲהלֹא  ֶאת־ַהָּׂשָטן׃  ְלָגֵרׁש  ַהָּׂשָטן  יּוַכל  ֵאיְך  ֵלאמֹר 
ּוַבִית  ָתקּום׃  לֹא  ַהִהיא  ַהַּמְמָלָכה  ַעל־ַנְפָׁשּה  ַהִּנְפְלָגה 
ְוִאם־ַהָּׂשָטן  ָלקּום׃  לֹא־יּוַכל  ַההּוא  ַהַּבִית  ַעל־ַנְפׁשֹו  ַהִּנְפָלג 
ָקם ַעל־ַנְפׁשֹו ִּכי ִנְפְלָגה רּוחֹו לֹא־יּוַכל קּום ִּכי ָבא ַעד־ִקּצֹו׃ 
ִאם־לֹא  ֶאת־ֵּכָליו  ְוִלְׁשֹלל  ַהִּגּבֹור  ֵּבית  ָלבֹא  ִאיׁש  יּוַכל  לֹא 
ְּבֵביתֹו׃  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִיְׁשֹלל  ְוַאַחר  ִראׁשָֹנה  ֶאת־ַהִּגּבֹור  ֶיְאסֹר 
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אמן
v. 18 נ׳׳א ַהַקָּנִאי, עיין לוקס ו׳ ט׳׳ו,  מפעלות השליחים א׳ י׳׳ג.
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ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ֵהן ֵיׁש ְסִליָחה ִלְבֵני ָאָדם ַעל־ָּכל־ֲעֹונֹוָתם 
לֹא  ַהּקֶֹדׁש  ֶאת־רּוַח  ַהְמַגֵּדף  ֶאֶפס  ְיַגֵּדפּון׃  ֶאֶׁשר  ְוִגֻּדֹפָתם 
ִתְהֶיה־ּלֹו ְסִליָחה ֲעֵדי־ַעד ִּכי ִיָּנֵתן ַלִּמְׁשָּפט ִּבְּפִלִלים ְלעֹוְלֵמי 

ִּכי־ֵהם ָאְמרּו רּוַח ֻטְמָאה ָדְבָקה ּבֹו׃ עֹוָלִמים׃ 
ַוָּיבֹאּו ִאּמֹו ְוֶאָחיו ַוַּיַעְמדּו ִמחּוץ ַוִּיְׁשְלחּו ֵאָליו ָלֵצאת ֲאֵליֶהם׃ 
ְוַעם־ָרב ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ָסִביב לֹו ָאְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ִאְּמָך ְוַאֶחיָך 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמי ִאִּמי ּוִמי  ִמחּוץ ְמַבְקִׁשים ִלְראֹוֶתָך׃ 
ַוַּיֵּבט ּכֹה ָוכֹה ֶאל־ַהּיְֹׁשִבים ָסִביב לֹו ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ִאִּמי  ֶאָחי׃ 
ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְרצֹון ָהֱאֹלִהים הּוא ָאִחי  ְוֶאָחי׃ 

ַוֲאחִֹתי ְוִאִּמי׃ 
ַוָּיָׁשב ַוָּיֶחל ְלַלֵּמד עֹוד ַהַּפַעם ַעל־ְׂשַפת ַהָּים ַוֲהמֹון ַעם־ָרב 
ְוָכל־ ַהָּים  ְּבתֹוְך  ָּבֳאִנָּיה  ַוֵּיֶׁשב  ֲאֶׁשר־ָיַרד  ַעד  ֵאָליו  ִנְקֲהלּו 
ַרִּבים  ְּדָבִרים  ַוְיַאְּלֵפם  ַּבַּיָּבָׁשה׃  ַעל־ַהחֹוף  עְֹמִדים  ָהָעם 
ַהֲאִזינּו ְלִאְמֵרי־ִפי ִהֵּנה ַהּזֵֹרַע  ִּבְמָׁשָליו ַוַּיֵּטף ֲאֵליֶהם ִלְקחֹו׃ 
ַוְיִהי ְּבָזְרעֹו ַוְיַפֵּזר ִמן־ַהֶּזַרע ַעל־ַיד ַהָּדֶרְך ַוָּיבֹא  ָיָצא ִלְזרַֹע׃ 
ְוֵיׁש ִמן־ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ָנַפל ַעל־ַאְדַמת  עֹוף ַהָּׁשַמִים ַויֹאְכֶלּנּו׃ 
ֶסַלע ְולֹא ָהָיה ָׁשם ֵּדי ָעָפר ַוְיַמֵהר ִלְצֹמַח ִמְּבִלי ֲאֶׁשר ָהָיה לֹו 
ַוְיִהי ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיָּצֵרב ַוִּייָבׁש ִּכי לֹא ָהָיה־ עֶֹמק ֲאָדָמה׃ 
ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ָנַפל ֶאל־ַהּקִֹצים ַוַּיֲעלּו ַהּקִֹצים  לֹו ׁשֶֹרׁש ְלָמָּטה׃ 
ַעל־ֶחְלָקה  ָנַפל  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש  ְּתבּוָאה׃  ָעָׂשה  ְולֹא  ַוְיַבְּלֻעהּו 
ָוָרב ַעד ֲאֶׁשר־ָעָׂשה  ְּפִרי ְתבּוָאה הֵֹלְך ָהלֹוְך  ַוּיֹוֵצא  טֹוָבה 
ַוּיֹאַמר  ְׁשָעִרים׃  ּוֵמָאה  ְׁשָעִרים  ְוִׁשִּׁשים  ְׁשָעִרים  ְׁשֹלִׁשים 

ֲאֵליֶהם ִמי ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לֹו ִלְׁשֹמַע ִיְׁשָמע׃
ִעם־ְׁשֵנים  בֹו  ָּדְבקּו  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ַוָּיבֹאּו  ְלַבּדֹו  ְּבִׁשְבּתֹו  ַוְיִהי 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָלֶכם ִנַּתן  ֶהָעָׂשר ַוִּיְׁשָאֻלהּו ַעל־ְּדַבר ְמָׁשָליו׃ 
ָלַדַעת ָרֵזי ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמַּבחּוץ ַרק ְמָׁשִלים 

ִיְׁשְמעּו ַּבּכֹל׃ 
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ֶּפן־ ָיִבינּו  ְולֹא  ִיְׁשְמעּו  ְוָׁשמֹוַע  ֵיְדעּו  ְולֹא  ִיְראּו  ָראֹו  ְלַמַען 
לֹא  ַהֶּזה  ִאם־ַהָּמָׁשל  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָלֶהם׃  ְוִנְסַלח  ָיׁשּובּו 
ַהּזֵֹרַע ֲהלֹא הּוא ַהּזֵֹרַע  ֲהִבינֹוֶתם ֵאיְך ָּתִבינּו ְׁשָאר ַהְּמָׁשִלים׃ 
ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ֵהם  ַהֶּדֶרְך  ַעל־ַיד  ַוֲאֶׁשר  ַהַּמְלכּות׃  ֶאת־ְּדַבר 
ְיַקְּבלּו ֶאת־ַהֶּזַרע ְּבָׁשְמָעם ֶאת־ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ָלֶהם ַאְך ַהָּׂשָטן 
ְוֵכן ַהֶּזַרע ַהָּזרּוַע  ָיִחיׁש ָלבֹוא ְוָנָׂשא ֶאת־ַהֶּזַרע ַהָּזרּוַע ָּבם׃ 
ֶאת־ְּדַבר  ִלְׁשמַֹע  ְיַמֲהרּו  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ֵהם  ֶסַלע  ַעל־ֶחְלַקת 
ְוַרק  ְּבַנְפָׁשם  ָלֶהם ׁשֶֹרׁש  ִּכי־ֵאין  ֶאֶפס  ְּבִׂשְמָחה׃  ַהַּמְלכּות 
ִּכְמַעט ֶרַגע ַיֲעמֹדּו ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִּכי ִתְקֶרה ָכל־ָצָרה ְוָרְדפּו אָֹתם 
ְוַהֶּזַרע ַהָּזרּוַע ֶאל־ַהּקִֹצים  ַעל־ְּדַבר ֱאמּוָנָתם ִיָּכְׁשלּו ְּכָרַגע׃ 
ְוַדֲאגֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה  ֵהם ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּו ְּדַבר־ַהַּמְלכּות׃ 
ְוִנְכֵלי ָהעֶׁשר ַוֲחָפִצים ֲאֵחִרים ָּבִאים ּוְמַבְּלִעים ֶאת־ַהָּדָבר ְולֹא 
ְוַהֶּזַרע ַהָּזרּוַע ַּבֶחְלָקה ַהּטֹוָבה ֵהם ַהּׁשְֹמִעים  ַיֲעֶׂשה־ֶּצַמח׃ 
ְׁשָעִרים  ְּתנּוָבה ְׁשֹלִׁשים  ֲאֶׁשר־ָינּוב  ַעד  ְוִיְצְּפֻנהּו  ֶאת־ַהָּדָבר 

ְוִׁשִּׁשים ְׁשָעִרים ּוֵמָאה ְׁשָעִרים׃
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהיּוָבא ַהֵּנר ְלׂשּומֹו ַּתַחת ָהֵאיָפה אֹו ַּתַחת 
ִּכי ֵאין־ָּדָבר ֶנְעָלם ֲאֶׁשר  ַהִּמָּטה ְולֹא ְלַהֲעֹלתֹו ֶאל־ַהְּמנֹוָרה׃ 
ִמי ֲאֶׁשר ָאְזַנִים  לֹא־ִיָּגֶלה ְוֵאין ִנְסָּתר ֲאֶׁשר־לֹא ֵיֵצא ָלאֹור׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִׂשימּו ִלְּבֶכם ַלֲאֶׁשר ַאֶּתם  לֹו ִלְׁשֹמַע ִיְׁשָמע׃ 
ַּגם־ַאֶּתם  ָלֶכם  ִיַּמד  ָּבּה  ָּתמֹּדּו  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַּבִּמָּדה  ׁשְֹמִעים 
ִּכי ִמי ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו ֻיַּתן לֹו עֹוד ּוִמי  ְועֹוד ֻיַּתן ָלֶכם נֹוָספֹות׃ 

ֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ֻיַּקח ִמֶּמּנּו ַּגם ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו׃ 
ֶזַרע  ַהָּׁשת  ָּכִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ַמְלכּות  ִנְמָׁשָלה  עֹוד  ַוּיֹאֶמר 
ְוָהַלְך־לֹו ִליׁשֹון ְוָקם ַלְיָלה ָויֹום ְוַהֶּזַרע ִיְצַמח ְוִיְגָּדל  ָּבָאֶרץ׃ 
ִּכי ָהָאֶרץ ּתֹוִציא  ַאְך ֵאיָכה ֶנֶעְׂשָתה ָכזֹאת הּוא לֹא ֵיָדע׃ 
ֶאת־ַהִּׁשּבֶֹלת  ַאֲחֵרי־ֵכן  ִראׁשָֹנה  ֶאת־ַהָּקֶנה  ֵמֵאֶליָה  ִצְמָחּה 
ָיִניף  ָיִחיׁש  ְוָאז  ַהְּמֵלָאה׃  ַּבִּׁשּבֶֹלת  ֶאת־ַהִחָּטה  ַוַאֲחֵרי־ֵכן 

ַמָּגל ַעל־ְּתבּוַאת ַהָּקָמה ִּכי ָבַׁשל ָקִציר׃
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ַוּיֹוֶסף ַוּיֹאַמר ַמה־ְּדמּות ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ּוַמה־ָּמָׁשל ְנַׁשֶּוה־
ִּדְמיֹוָנּה ְלַגְרַּגר ַחְרָּדל ֲאֶׁשר הּוַׁשת ָּבָאֶרץ ְוהּוא ָקטֹן  ָּלּה׃ 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִנְזַרע ָיִציץ  ִמָּכל־ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה׃ 
ִיְגַּדל ִמָּכל־ֶיֶרק ַוֲעָנִפים ְּגדֹוִלים יֹוִציא ַעד־ֲאֶׁשר עֹוף ַהָּׁשַמִים 

ְיַקְּננּו ְבִצּלֹו׃
ּוְבְמָׁשִלים ַרִּבים ָּכֵאֶּלה ִהִּטיף ֲאֵליֶהם ִמָּלתֹו ְּכִפי־ֲאֶׁשר ָיְכלּו 
ִעם־ ּוְבִׁשְבּתֹו  ָמָׁשל  ִּבְבִלי  ָּדָבר  ֲאֵליֶהם  ִדֶּבר  ְולֹא  ְׂשֵאת׃ 

ַּתְלִמיָדיו ְלַבָּדם ֵּבֵאר ָלֶהם ֶאת־ַהְּמָׁשִלים ֻּכָּלם׃
ֶאל־ֵעֶבר  ַנְעְּבָרה־ָּנא  ֲאֵליֶהם  ָאַמר  ֶעֶרב  ְלֵעת  ַההּוא  ַּבּיֹום 
ַהִהיא  ָּבֳאִנָּיה  אֹתֹו  ַוַּיֲעִבירּו  ָהָעם  ֶאת־ֲהמֹון  ַוְיַׁשְּלחּו  ַהָּים׃ 
ַוָּתָקם סּוָפה  ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּבּה ֵמָאז ָוֳאִנּיֹות ֲאֵחרֹות ָסִביב לֹו׃ 
ּוְסָעָרה ְגדֹוָלה ַּבָּים ְוַהַּגִּלים ָׁשְטפּו ֶאל־ָהֳאִנָּיה ַעד־ְלַמְּלאֹוָתּה 
ְוהּוא ִנְרָּדם ְּבַיְרְּכֵתי ָהֳאִנָּיה ְוַהְּכָסתֹות ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיִעירּו  ָמִים׃ 
ַוֵּיעֹור  אֹתֹו ֵלאמֹר ַרֵּבנּו ֲהִכי לֹא ָתחּוׁש ָלנּו ִּכי אְֹבִדים ֲאָנְחנּו׃ 
ַוְּתִהי  ַוִּיְׁשּתֹק ָהרּוַח  ְוֵהָרַגע  ַוּיֹאֶמר ֶאל־ַהָּים ּדֹם  ַוִּיְגַער ָּברּוַח 
ַהעֹוד  ֶתֱחָרדּון  ּכֹה  ַמּדּוַע  ֲאֵליֶהם  ָאַמר  ָאז  ְגדֹוָלה׃  ְּדָמָמה 
ֶאל־ ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ְגדֹוָלה  ִיְרָאה  ָיְראּו  ְוֵהם  ָּבֶכם׃  ֵאֻמן  ֵאין 
ְלקֹולֹו׃  ַמְקִׁשיִבים  ְוַהָּים  ַּגם־ָהרּוַח  ֲאֶׁשר  ֶזה  הּוא  ִמי  ָאִחיו 
ְוהּוא ָיָצא  ַוָּיבֹאּו ֶאל־ֵעֶבר ַהָּים ֶאל־ְמקֹום מֹוַׁשב ַהֵּגַרִזִּיים׃ 
ֲאֶׁשר־ ִמן־ַהְּקָבִרים  ִלְקָראתֹו  יֹוֵצא  ְוִהֵּנה־ִאיׁש  ִמן־ָהֳאִנָּיה 
ָיכֹל  ְולֹא  ַהְּקָבִרים  ֵּבין  ָהָיה  ּומֹוָׁשבֹו  ְמַבִעּתֹו׃  ֻטְמָאה  רּוַח 
ַרּבֹות  ִּכי־ְפָעִמים  ְבִזִּקים׃  לֹא  ְוַאף  ֹאתֹו  ֶלְאסֹר  ִאיׁש  עֹוד 
ְוֶאת־ ֶאת־ַהִּזִּקים  ַוְיַנֵּתק  ַבְרֵזל  ּוְבַכְבֵלי  ְּבִזִּקים  ֶנְאַסר 
ְוָהָיה צֵֹעק  ַהְּכָבִלים ִׁשֵּבר ְולֹא ָהָיה ְלֵאל ַיד־ִאיׁש ְלָכְבׁשֹו׃ 
ָּבֲאָבִנים  ְוטֵֹרף  ְוֶהָהִרים  ַהְּקָבִרים  ֵּבין  ְויֹוָמם  ַלְיָלה  ָּתִמיד 
לֹו׃  ַוִּיְׁשַּתחּו  ַוָּיָרץ  ֵמָרחֹוק  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ִּכְרֹאתֹו  ַוְיִהי  ַנְפׁשֹו׃ 

ויצעק
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ֶעְליֹון  ֶּבן־ֵאל  ֵיׁשּוַע  ָוָלְך  ַמה־ִּלי  ַוּיֹאַמר  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ַוִּיְצַעק 
ֵאָליו  ָאַמר  הּוא  ִּכי  ְתַעֵּנִני׃  לֹא  ִּכי  ֵבאֹלִהים  ַמְׁשִּביֲעָך  ִהנְִני 
ַוִּיְׁשָאֵלהּו ֵלאמֹר ַמה־ְׁשֶמָך  ֵצא רּוַח ֻטְמָאה ִמן־ָהִאיׁש ַהֶּזה׃ 
ַוִּיְפַצר־ּבֹו ְמאֹד ְלִבְלִּתי  ַוּיֹאַמר ַמֲחַנִים ְׁשִמי ִּכי־ַרִּבים ֲאָנְחנּו׃ 
ְוֵעֶדר ֲחִזיִרים ַרִּבים ָהָיה רֶֹעה ָׁשם  ַׁשְּלָחם ֶאל־ִמחּוץ ָלָאֶרץ׃ 
ֶאל־ַהֲחִזיִרים  ַׁשְּלֵחנּו־ָנא  ֵלאמֹר  ַוִּיְתַחְּננּו־לֹו  ָהָהר׃  ִמֵּצַלע 
ָהֵאֶּלה  ַהְּטֵמאֹות  ְוָהרּוחֹות  ֵיׁשּוַע  ָלֶהם  ַוַּיַּנח  ָּבֶהם׃  ְוָנבֹוָאה 
ַּבּמֹוָרד  ָּכל־ָהֵעֶדר  ַוִּיְׁשטֹף  ַהֲחִזיִרים  ֶאל־ּתֹוְך  ַוָּתבֹאָנה  ָיְצאּו 
ְורֵֹעי ַהֲחִזיִרים  ֶאל־ּתֹוְך ַהָּים ְוֵהם ֻּכָּלם ְּכַאְלַּפִים ֻטְּבעּו ַּבָּים׃ 
ָנסּו ַוַּיִּגידּו ֶאת־ַהָּדָבר ָּבִעיר ּוַבָּׂשֶדה ַוֵּיְצאּו ְבֵני ַהָּמקֹום ִלְראֹות 
ַּבַעל  ֶאת־ָהִאיׁש  ַוִּיְראּו  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹאּו  ִנְהָיָתה׃  ֲאֶׁשר  ֵאת 
ְוַדְעּתֹו  ְּבָגִדים  ְמֻלָּבׁש  יֵֹׁשב  ְוהּוא  ַמֲחָנִים  ַּבַעל  ַהֵּׁשִדים  ְמעֹון 
ָלֶהם  ִסְּפרּו  ְּבֵעיֵניֶהם  ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה  ְוָהרִֹאים  ַוִּייָראּו׃  ְיָׁשָרה 
ַוָּיֵחּלּו  ֶאת־ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ְלַבַעל ְמעֹון ַהֵּׁשִדים ּוְלֵעֶדר ַהֲחִזיִרים׃ 
ַוֵּיֶרד ֶאל־ָהֳאִנָּיה ּוַבַעל ְמעֹון  ִלְפַצר־ּבֹו ִּכי ַיֲעבֹר ִמְּגבּוֵליֶהם׃ 
ְולֹא ְנָתנֹו ֵיׁשּוַע ַאְך ָאַמר  ַהֵּׁשִדים ָּפַגע ּבֹו ְלִתּתֹו ִלְהיֹות ֶאְצלֹו׃ 
ֵאָליו ׁשּוב ְלֵביְתָך ּוְלמֹוַלְדֶּתָך ְוַהֵּגד ָלֶהם ֶמה־ָעָׂשה ְלָך ְיהָֹוה 
ַוֵּיֶלְך ַוָּיֶחל ְלַהְׁשִמיַע ְּבֶדַּכּפֹוִליס ֵאת  ּוָמה־ַרּבּו ַרֲחָמיו ֵאֶליָך׃ 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ֵיׁשּוַע ַוִּיְתַּפְּלאּו ֻכָּלם׃ 
ַוָּיָׁשב ֵיׁשּוַע ַוַּיֲעבֹר ָּבֳאִנָּיה ֶאל־ֵעֶבר ַהָּים ְוַעם־ָרב ִנְקְּבצּו ֵאָליו 
ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת  ַאַחד ָראֵׁשי  ְוִהֵּנה  ַהָּים׃  ַעל־ְׂשַפת  ְוהּוא עֵֹמד 
ַוִּיְתַחֵּנן  ָּבא ֵאָליו ּוְׁשמֹו ָיִאיר ְוִכְראֹתֹו אֹתֹו ָנַפל ְלַרְגָליו ָאְרָצה׃ 
ֵאָליו ְמאֹד ֵלאמֹר ִּבִּתי ַהַּיְלָּדה ִהִּגיָעה ַעד־ַׁשֲעֵרי ָמֶות הֹוֶאל־
ִאּתֹו  ַוֵּיֶלְך  ֵמָחְלָּיה׃  ּוְתִחי  ְוָׁשָבה  ָעֶליָה  ָיֶדיָך  ִׂשים  ָובֹא  ָנא 

ַוֲהמֹון ַעם־ָרב ָהְלכּו ַאֲחָריו ַוִּיְדָחֻקהּו׃
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ְוִאָּׁשה ָזָבה ָהְיָתה ָּׁשם ֲאֶׁשר ְיֵמי זֹוָבּה ִנְמְׁשכּו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֶרה 
ְוִהיא ָנְׂשָאה ַמְכאֹוִבים ַרִּבים ִמיֵדי רְֹפִאים ׁשֹוִנים ְוכֹל  ָׁשָנה׃ 
ְוָקֶׁשה׃  ָהלֹוְך  ָהַלְך  ִנְגָעּה  ִּכי  ִבְלִּתי הֹוִעיל  ִּפְּזָרה  ֲאֶׁשר־ָלּה 
ָהָעם  ֲהמֹון  ְּבֶקֶרב  ַוָּתבֹא  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ֵׁשַמע  ְּכָׁשְמָעּה  ַוְיִהי 
ִּכי ָאְמָרה ְבִלָּבּה ִאם ַרק־ֶאַּגע  ֵמַאֲחָריו ַוִּתַּגע ִּבְכַנף ִּבְגדֹו׃ 
ַוִּייַבׁש ְמקֹור ָּדֶמיָה ִּפְתֹאם ַוַּתֵּכר ִּכי ִנְרָּפא  ִּבְבָגָדיו ְוִאָּוֵׁשָעה׃ 
ְוֵיׁשּוַע ָיַדע ְּבַנְפׁשֹו ְּכֶרַגע ִּכי ְגבּוָרה ָיְצָאה  ַהֶּנַגע ִּבְבָׂשָרּה׃ 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ִמֶּמּנּו ַוִּיֶפן ְּבתֹוְך ָהָעם ַוּיֹאַמר ִמי־ָנַגע ִּבְבָגָדי׃ 
ַּתְלִמיָדיו ִהְּנָך רֶֹאה ִּכי ָהָעם ִיְדֲחקּון ִמָּסִביב ְוַאָּתה ִּתְׁשַאל ִמי־
ַוַּיֵּבט ִמָּסִביב ִלְראֹות ֹאָתּה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ָּכזֹאת׃  ָנַגע ִּבְבָגָדי׃ 
ְוָהִאָּׁשה ָיְרָאה ְוָחְרָדה ִּכי ָיְדָעה ֶאת־ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ָּלּה ַוָּתבֹא 
ִּבִּתי  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ָהֱאֶמת׃  ַוַּתֶּגד־לֹו  ַאְרָצה  ְלָפָניו  ַוִּתֹּפל 
ֱאמּוָנֵתְך הֹוִׁשיָעה ָּלְך ְלִכי ְלָׁשלֹום ְוָחְיָתה ַנְפֵׁשְך ִמַּתֲחלּוָאְיִכי׃ 
ִמֵּביתֹו  ָּבאּו  ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת  רֹאׁש  ְוַאְנֵׁשי  ְמַדֵּבר  עֹוֶדּנּו 
ֶאת־ַהָרִּבי׃  עֹוד  ַּתְלֶאה  ְוָלָּמה־ֶּזה  ִבְּתָך  ֵמָתה  ַוּיֹאְמרּו 
ֵּבית־ ֶאל־רֹאׁש  ַוּיֹאֶמר  ָהָאמּור  ֶאת־ַהָּדָבר  ֵיׁשּוַע  ִּכְׁשמֹוַע 
ִעּמֹו  ָלֶלֶכת  ְלִאיׁש  ָנַתן  ְולֹא  ַאְך־ַהֲאֵמן׃  ַאל־ִּתיָרא  ַהְּכֵנֶסת 
ֵּבית־רֹאׁש  ַוָּיבֹאּו  ַיֲעקֹב׃  ֲאִחי  ְויֹוָחָנן  ְוַיֲעקֹב  ְלֶפְטרֹוס  ִּבְלִּתי 
ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת ַוַּיְרא ֶאת־ְמהּוַמת ַהּבִֹכים ְוֶאת־ַהְמַיְלִלים ָהַרִּבים׃ 
ַוָּיבֹא ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַמה־ֶּתֱהמּו ּוַמה־ִּתְבּכּו ַהַּיְלָּדה לֹא ֵמָתה 
ַוִּיְלֲעגּו לֹו ַאְך הּוא הֹוִציא ֶאת־ֻּכָּלם ִמן־ ִּכי ִאם־ְיֵׁשָנה ִהיא׃ 
ַהָּבִית ַוִּיַּקח ֶאת־ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ְוֶאת־ִאָּמה ְוֶאת־ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוָּיבֹא 
ַוּיֹאֶמר  ַהַּנֲעָרה  ְּבַיד  ַוַּיֲחֵזק  ָׁשָּמה׃  ַהַּנֲעָרה  ֲאֶׁשר  ַהַחְדָרה 
ַוָּתָקם  ַטְלְיָתא קּוִמי ֲאֶׁשר ֵיָאַמר ַנֲעָרה ֲאִני אֵֹמר ָלְך קּוִמי׃ 
ַהַּנֲעָרה ִּפְתאֹם ַוִּתֲהַלְך ְוִהיא ַּבת־ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוִּיְתַּפְּלאּו 
ַוְיַצו ֲעֵליֶהם ַוַּיְזִהיֵרם ְלִבְלִּתי ִיָּוַדע ַהָּדָבר ְלִאיׁש  ַהְפֵלא ָוֶפֶלא׃ 

ָאז ָאַמר ָלֶתת־ָלּה ֶלֱאכֹל׃ 
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ַאֲחָריו׃  ָהְלכּו  ְוַתְלִמיָדיו  ֶאל־ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו  ַוָּיבֹא  ִמָּׁשם  ַוֵּיֵצא 
ָׁשְמעּו  ְוַרִּבים  ְּבֵבית־ַהְּכֵנֶסת  ְלַלֵּמד  ַוָּיֶחל  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ַוְיִהי 
ְוֵאיְך  ָחְכָמתֹו  ַמה־ְּמַנת  ָּכל־ֵאֶּלה  ָלֶזה  ֵמַאִין  ֵלאמֹר  ַוִּיְתְמהּו 
ֶּבן־ ֶהָחָרׁש  הּוא  ֶזה  ֲהלֹא  ָיָדיו׃  ַּתֲעֶׂשיָנה  ָּכֵאֶּלה  ִנְפָלאֹות 
ִמְרָים ַוֲאִחי ַיֲעקֹב ְויֹוֵסי ִויהּוָדה ְוִׁשְמעֹון ְוַגם־ַאְחיֹוָתו ֲהלֹא ֻכָּלן 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע  ִאָּתנּו ֹּפה ִּכי הּוא ָהָיה ָלֶהם ְלֶאֶבן ֶנֶגף׃ 
ֵאין ָנִביא ִּבְבִלי ָכבֹוד זּוָלִתי ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ְּבֶקֶרב ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ְולֹא ָיכֹל ַלֲעׂשֹות ִנְפָלאֹות ָׁשָּמה ִּבְלֲעֵדי חֹוִלים  ּוְבתֹוְך ֵּביתֹו׃ 
ֶהֱהִזיַקְתהּו  ְוַׁשָּמה  ַוִּיְרָּפֵאם׃  ֲעֵליֶהם  ָיָדיו  ֲאָחִדים ֲאֶׁשר ָׂשם 

ִמְּפֵני חֶֹסר ֱאמּוָנָתם
ַוָּיֶחל  ֶהָעָׂשר  ֶאל־ְׁשֵנים  ַוִּיְקָרא  ַּבְּכָפִרים׃  ְלַלֵּמד  ַוָּיָסב  ַוֵּיֶלְך 
ִלְׁשֹלַח ֹאָתם ְׁשַנִים ְׁשָנִים ְוכַֹח ָנַתן ְּבָיָדם ַעל־רּוחֹות ַהֻּטְמָאה׃ 
ַוְיַצו ֹאָתם ְלִבְלִּתי ִיְׂשאּו ֵצָדה ְלַדְרָּכם זּוָלִתי ַמֶּטה ְלַבּדֹו ְולֹא 
ַסְנָּדל  ִאם־ְלַהְנִעיל  ִּכי  ַּבִּכיס׃  ֶכֶסף  ְולֹא  ַיְלקּוט  ְולֹא  ֶלֶחם 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִּכי  ְלַכף ַרְגָלם ַוֲחִליפֹות ְּבָגִדים ַּבל־ִיְלָּבׁשּו׃ 
ָתבֹאּו ְלַאַחד ַהָּבִּתים ְּבַאַחד ַהְּמקֹומֹות ְׁשבּו ַבַּבִית ַההּוא 
ַהַּבְיָתה  ֶאְתֶכם  לֹא־ַיַאְספּו  ְוָכל־ֲאֶׁשר  ַּתֲעבֹרּון׃  ַעד־ֲאֶׁשר 
ֵמַעל  ֶאת־ָהָאָבק  ּוְנַעְרֶּתם  ִמָּׁשם  ְצאּו  ְבקְֹלֶכם  ִיְׁשְמעּו  ְולֹא 
ְוַלֲעֹמָרה  ִלְסדֹם  ָלֶכם  ֲאִני ֹאֵמר  ָאֵמן  ְלֵעדּות ָלֶהם  ַרְגֵליֶכם 
ֶאל־ָהָעם  ַוִּיְקְראּו  ַוֵּיֵצאּו  ַהִהיא׃  ִמן־ָהִעיר  ַהִּדין  ְּביֹום  ֵיַקל 
ַוְיָגְרׁשּו רּוחֹות ָרעֹות ַרּבֹות ְוֶאת־חֹוִלים ַרִּבים ָסכּו  ָלׁשּוב׃ 

ְבֶׁשֶמן ַוִּיְרְּפאּו ֹאָתם׃
ָּבָאֶרץ  ְׁשמֹו  ָהָיה  נֹוַדע  ִּכי  ַעל־ֵיׁשּוַע  הֹוְרדֹוס  ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְׁשַמע 
ָידֹו  ָּגְבָרה  ַעל־ֵּכן  ִמן־ַהֵּמִתים  ָקם  ַהְמַטֵּבל  יֹוָחָנן  ִּכי  ַוּיֹאֶמר 
ַוֲאֵחִרים  ֵאִלָּיהּו  ִּכי־הּוא  ָאְמרּו  ְוֵיׁש ֲאֶׁשר  ִנְפָלאֹות׃  ַלֲעׂשֹות 

ָאְמרּו ִּכי־הּוא ָנִביא אֹו ְּכַאַחד ַהְּנִביִאים׃ 
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ְוהֹוְרדֹוס ָׁשַמע ַוּיֹאַמר ֶזה הּוא יֹוָחָנן ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת־רֹאׁשֹו 
הּוא הֹוְרדֹוס ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַוִּיְתּפֹׂש  ֵמָעָליו הּוא ָקם ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
הֹורֹוְדָיה  ַעל־ְּדַבר  ַהּסַֹהר  ְּבֵבית  ַוִּיְּתֵנהּו  ַוַּיַאְסֵרהּו  ְּביֹוָחָנן 
יֹוָחָנן  ִּכי  ְלִאָּׁשה׃  לֹו  ָלַקח  ֲאֶׁשר אָֹתּה  ָאִחיו  ִּפיִלּפֹוס  ֵאֶׁשת 
ָאַמר ֶאל־הֹוְרדֹוס לֹא ַכּתֹוָרה ָלַקַחת ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְלָך ְלִאָּׁשה׃ 
ִּכי  ּלֹו׃  ָיְכָלה  ְולֹא  ַלֲהִמיתֹו  ַוְּתַבֵּקׁש  הֹורֹוְדָיה  אֹתֹו  ַוִּתְׂשטֹם 
הֹוְרדֹוס ָהָיה ָיֵרא ֶאת־יֹוָחָנן ַּבֲאֶׁשר ָיַדע ִּכי ִאיׁש ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש 
ַוָּיֶגן ָעָליו ְוַרּבֹות ָעָׂשה ְלִפי ְדָברֹו ֲאֶׁשר ִאָּוה ִלְׁשמַֹע לֹו׃  הּוא 
ַוְיִהי ַהּיֹום הּוא יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת־הֹוְרדֹוס ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ִלְגדָֹליו 
ַוָּתבֹא ַבת־הֹורֹוְדָיה ַוְּתַרֶּקד־ָׁשם  ְלָׂשֵרי ֲאָלָפיו ּוְלָראֵׁשי ַהָּגִליל׃ 
ְּבָמחֹול ַוִּתיַטב ְּבֵעיֵני הֹוְרדֹוס ּוְבֵעיֵני ַהּיְׁשִבים ִּבְמִסּבֹו ַוּיֹאֶמר 
ַוִּיָּׁשַבע  ַהֶּמֶלְך ֶאל־ַהַּנֲעָרה ַׁשֲאִלי ִמֶּמִּני ְוֶאֶּתן־ָלְך ָּכל־ַּבָּקָׁשֵתְך׃ 
ֵּכן  ַהַּמְלכּות  ַעד־ֲחִצי  ַּגם  ִמֶּמִּני  ִּתְׁשֲאִלי  ָּכל־ֲאֶׁשר  ָלּה ֵלאמֹר 
ַוֵּתֵצא ַוּתֹאֶמר ֶאל־ִאָּמּה ָמה ֶאְׁשָאל ַוַּתַען ֵלאמֹר  ֶאֱעֶׂשה ָּלְך׃ 
ַוְּתַמֵהר ַוָּתָׁשב ֶאל־ַהֶּמֶלְך ַוּתֹאַמר  ֶאת־רֹאׁש יֹוָחָנן ַהְמַטֵּבל׃ 
ַהְמַטֵּבל׃  יֹוָחָנן  ֶאת־רֹאׁש  ַּבֵּסֶפל  ַּכּיֹום  ִתֶּתן־ִלי  ִּכי  ְׁשֵאָלִתי 
ַוִּיְתַעֵּצב ַהֶּמֶלְך ַעד־ְמאֹד ֶאֶפס ַּבֲעבּור ַהְּׁשבּוָעה ְוַהּיְׁשִבים ִעּמֹו 
ַוִּיְׁשַלח  ַהֶּמֶלְך  ַוְיַמֵהר  ֶאת־ָּפֶניָה׃  ְלָהִׁשיב  ָאָבה  לֹא  ִּבְמִסּבֹו 
ֶאָחד ִמן־ַהַּטָּבִחים ַוְיַצֵּוהּו ְלָהִביא ֶאת־רֹאׁש יֹוָחָנן ַוֵּיֶלְך ַוִּיְכרֹת 
ַלַּנֲעָרה  ַוִּיְּתֵנהּו  ַבֵּסֶפל  ַוְיִביֵאהּו  ַהּסַֹהר׃  ְּבֵבית  ֶאת־רֹאׁשֹו 
ַוִּיְׂשאּו  ַוָּיבֹאּו  ַתְלִמיָדיו  ַוִּיְׁשְמעּו  ְלִאָּמּה׃  ָנְתָנה אֹתֹו  ְוַהַּנֲעָרה 

ֶאת־ֶהָחָלל ַוִּיְקְּבֻרהּו ְּבמֹו־ָקֶבר׃
ָעׂשּו  ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר  לֹו  ַוַּיִּגידּו  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַהְּׁשִליִחים  ַוִּיָּקְבצּו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוֵנְלָכה ֶאל־ָמקֹום ָׁשֵמם  ְוֵאת ֲאֶׁשר ִלֵּמדּו׃ 
ְוַתְרִּגיעּו ָׁשם ְמָעט ִּכי ַרּבּו ַהָּבִאים ְוַהָּׁשִבים ַעד־ֲאֶׁשר לֹא ָמְצאּו 
ַוֵּיְלכּו ָבֳאִנָּיה ְלַבָּדם ֶאל־ָמקֹום ָׁשֵמם׃  ָלֶהם ֵעת ֶלֱאָכל־ָלֶחם׃ 
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ֵמֶהם  ַרִּבים  ֹאתֹו  ִהִּכירּו  הְֹלִכים  ֹאָתם  ָהָעם  ֲהמֹון  ִּכְראֹות 
ַוָּירּוצּו ֶּדֶרְך ַהָּיָּבָׁשה ִמָּכל־ֶהָעִרים ַוַּיְקִּדימּו ָלבֹא ֵאָליו׃ ַוֵּיֵצא 
ָהיּו  ִּכי  ֲעֵליֶהם  ִנְכְמרּו  ְוַרֲחָמיו  ַעם־ָרב  ֲהמֹון  ַוַּיְרא  ֵיׁשּוַע 
ׁשֹוִנים׃  ְּדָבִרים  ְלהֹורָֹתם  ַוָּיֶחל  רֶֹעה  ֵאין־ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ַּכּצֹאן 
ַהָּמקֹום  ַוּיֹאְמרּו  ַּתְלִמיָדיו  ֵאָליו  ַוָּיבֹאּו  ַהּיֹום  ִּכי־ָפָנה  ַוְיִהי 
ַׁשְּלֵחם ֵמַעל ָּפֶניָך ְוֵיְלכּו ֶאל־ֶהָעִרים  ָׁשֵמם ְוַהּיֹום ַרד ְמאֹד׃ 
ַמה־ ָלֶהם  ֵאין  ִּכי  ֶלֶחם  ָלֶהם  ִלְקנֹות  ִמָּסִביב  ְוַחְצֵריֶהן 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְּתנּו ָלֶהם ַאֶּתם ֶלֱאכֹל ַוּיֹאְמרּו  ֶׁשּיֹאֵכלּו׃ 
ֵאָליו ְוִכי ֵנֵלְך ִלְקנֹות ָלֶהם ֶלֶחם ְּבָמאַתִים ִּדיָנר ּוָמָצא ָלֶהם׃ 
ַוִּיְראּו  ּוְראּו  ְלכּו  ָלֶכם  ִּכְּכרֹות־ֶלֶחם  ַּכָּמה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
יִׁשבּום  ִּכי  ֹאָתם  ַוְיַצו  ְׁשָנִים׃  ְוָדִגים  ֶלֶחם  ֲחִמָּׁשה  ַוּיֹאְמרּו 
ַוֵּיְׁשבּו ָלֶהם ׁשּוָרה ַעל־ׁשּוָרה  ֻּכָּלם ֶחֶבל ֶחֶבל ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא׃ 
ַוִּיַּקח ֶאת־ֲחֵמֶׁשת  ֵמָאה ֵמָאה ִאיׁש ַוֲחִמִּׁשים ֲחִמִּׁשים ִאיׁש׃ 
ַוִּיְפרֹס  ַוְיָבֶרְך  ַלָּמרֹום  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא  ַהָּדִגים  ְוֶאת־ְׁשֵני  ַהֶּלֶחם 
ֶאת־ַהֶּלֶחם ַוִּיֶּתן ְלַתְלִמיָדיו ָלׂשּום ִלְפֵניֶהם ְוֶאת־ְׁשֵני ַהָּדִגים 
ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַוִּיְׂשאּו  ַוִּיְׂשָּבעּו׃  ֻכָּלם  ַוּיֹאְכלּו  ְלֻכָּלם׃  ִחַּלק 
ְוֵאֶּלה  ּוִמן־ַהָּדִגים׃  ַהּנֹוָתִרים  ִמן־ַהְּפתֹוִתים  ְמֵלִאים  ַסִּלים 

ֲאֶׁשר ָלֲחמּו ַּבֶּלֶחם ַההּוא ָהיּו ַּכֲחֶמֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש׃ 
ְלָפָניו  ְוַלֲעבֹר  ָּבֳאִנָּיה  ָלֶרֶדת  ַעל־ַּתְלִמיָדיו  ְּדָברֹו  ָחַזק  ָאז 
ְיַׁשַּלח ֶאת־ָהָעם׃    ְּבעֹוד הּוא  ָצְיָדה  ֶאל־ֵּבית  ַהָּים  ֶאל־ֵעֶבר 
ְוָהֳאִנָּיה  ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּפַטר ֹאָתם ָעָלה ַעל־ָהָהר ְלִהְתַּפֵּלל׃ 
ָבָאה ְּבֵלב ַהָּים ַאֲחֵרי ּבֹא ָהָעֶרב ַוִּיָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו ַּבַּיָּבָׁשה׃ 
ַוַּיְרא ֶאת־הַָּׁשִטים ָּבֳאִנָּיה ְּבָצָרה ְגדֹוָלה ִּכי ַהַּסַער הֹוֵלְך ְוסֵֹער 
ֶנֶגד ְּפֵניֶהם ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם ְּבעֹוד ַלְיָלה ְלֵעת ָהַאְׁשמֶֹרת ָהְרִביִעית 
ְוֵהם ָראּו אֹתֹו ּדֵֹרְך ַעל־ ּדֵֹרְך ַעל־ְּפֵני ַהָּים ַוּיֹוֶאל ַלֲעבֹר אָֹתם׃ 
ִּכי־ֻכָּלם ָראּו אֹתֹו  ְּפֵני ַהָּים ַוַּיְחְׁשבּו ִּכי ֲחזֹון־רּוַח הּוא ַוִּיְצָעקּו׃ 
ְוִנְבָהלּו ַוְיַמֵהר ְלַדֵּבר ַעל־ִלָּבם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִחְזקּו ֲאִני הּוא 

ַאל־ִּתיָראּו׃ 
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ָּתְמהּו  ֵּכן  ְוֵהם  ָׁשָכָכה  ְוָהרּוַח  ָהֳאִנָּיה  ֶאל־ּתֹוְך  ֲאֵלֶהם  ַוֵּיֶרד 
ִּכי ַּגם־ִּבְדַבר־ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם ַעד־ּכֹה  ְּבִתְמהֹון ֵלָבב ֶיֶתר ְמאֹד׃ 

לֹא ִהְׂשִּכילּו ִּכי ָהיּו ִּכְבֵדי־ֵלב׃
ֵהם  ְועֹוד  ֶאל־ַהחֹוף׃  ַוִּיְקְרבּו  ִגֵּניַסר  ַאְרָצה  ַוָּיבֹאּו  ַוַּיַעְברּו 
ַוָּיֻרצּו ְּבָכל־ עִֹלים ִמן־ָהֳאִנָּיה ְוַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ִהִּכיֻרהּו ְּכָרַגע׃ 
ַלֲהִביָאם  ַעל־ִמְׁשָּכָבם  ֶאת־ַהחֹוִלים  ָלֵׂשאת  ַוָּיֵחּלּו  ַהִּכָּכר 
ּוְבָכל־ָמקֹום ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ִּכי־הּוא ָׁשם׃ 
ֶאת־ ָׂשמּו  ָׁשם  ְוַחְצֵריֶהן  ְבָעִרים  אֹו  ִּבְכָפִרים  ָׁשָּמה  ָּבא 
ָלַגַעת  ְלִתָּתם  ַוִּיְתַחְּננּו־לֹו  חּוצֹות  ַעל־ְּפֵני  ְלָפָניו  ַהחֹוִלים 

ִּבְכַנף ִּבְגדֹו ַוְיִהי ּכֹל ֲאֶׁשר ָנַגע־ּבֹו ָוָחי׃ 
ַוִּיָּקֲהלּו ֵאָליו ְּפרּוִׁשים ְוסֹוְפִרים ֲאָחִדים ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמירּוָׁשָלִים׃ 
ַוִּיְראּו ֵאת ֲאָחִדים ִמַּתְלִמיָדיו ֹאְכִלים ֶלֶחם ְּבָיַדִים ְטֵמאֹות 
ִּכי ַהְּפרּוִׁשים ְוָכל־ַהְּיהּוִדים לֹא  ִּכי לֹא ָרָחצּו ַוּיֹוִכיחּו ֹאָתם׃ 
יֹאְכלּו ֶלֶחם ִּבְלִּתי ִאם־ִיְרֲחצּו ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעד־ַהֶּפֶרק ִּכי ֶאת־
ּוְבבֹוָאם ִמן־ַהּׁשּוק לֹא יֹאְכלּו ִּבְבִלי  ַקָּבַלת ַהְּזֵקִנים ִיְׁשֹמרּו׃ 
ָרְחָצה ְועֹוד ַרּבֹות ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ִלְׁשֹמר ְּכמֹו ְטִביַלת ּכֹסֹות 
ַוִּיְׁשֲאלּו ֹאתֹו ַהְּפרּוִׁשים ְוַהּסֹוְפִרים  ְוַכִּדים ְוִכּיֹרֹות ּוִמּטֹות׃ 
ִּכי  ַהְּזֵקִנים  ַתְלִמיֶדיָך ֶאת־ְמסַֹרת  ִיְׁשְמרּו  ֵלאֹמר ַמּדּוַע לֹא 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַחְנֵפי־ֵלב  ֵהם ֹאְכִלים ֶלֶחם ְּבִלי ְנִטיַלת ָיָדִים׃ 

ֵהיֵטב ִנָּבא ֲעֵליֶכם ְיַׁשְעָיהּו ַּכָּכתּוב 
ָהָעם ַהֶּזה ִּבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני 

ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני׃
ְוֹתהּו ִיְרָאָתם ֹאִתי 

ִמְצֹות ֲאָנִׁשים ְמַלְּמִדים׃
ְטִביַלת  ֲאָנִׁשים  ַוִּתְׁשְמרּו ְמסַֹרת  ֲעַזְבֶּתם  ִמְצֹות ֱאֹלִהים  ִּכי 

ַּכִּדים ְוכֹסֹות ְוָכֵאֶּלה ַרּבֹות ַאֶּתם עִֹׂשים׃ 
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ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵהיַטְבֶּתם ִלְמאֹס ְּבִמְצֹות ֱאֹלִהים ְלַמַען ִּתְנְצרּו 
ְוֶאת־ִאֶּמָך  ֶאת־ָאִביָך  ַּכֵּבד  ָאַמר  ִּכי־מֶׁשה  ֶאת־ַקָּבַלְתֶכם׃ 
ִּכי־ ִאיׁש  ֹאְמִרים  ְוַאֶּתם  יּוָמת׃  מֹות  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ּוְמַקֵּלל 
יֹאַמר ְלָאִביו אֹו ְלִאּמֹו ָקְרָּבן ָּכל־ַהָּנָאה ֲאֶׁשר ֶּתְהֶנה ִמֶּמּנּו 
ְלָאִביו  ְמאּוָמה  עֹוד  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ִתְּתנּו  ְולֹא  ֶנֶדר׃  ֶזה  ֲהֵרי 
ֲאֶׁשר  ְמסַֹרְתֶכם  ִמְּפֵני  ֱאֹלִהים  ֶאת־ְּדַבר  ַוָּתֵפרּו  ּוְלִאּמֹו׃ 
ֶאל־ ַוִּיְקָרא  ַוּיֹוֶסף  עִֹׂשים׃  ַאֶּתם  ַרּבֹות  ְוֵכן  ַאֶּתם  ִּתְמְסרּו 
ֵאין ָּדָבר  ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהֲאִזינּו ֵאַלי ֻּכְּלֶכם ְוַהְׂשִּכילּו׃ 
ִּכי  ֹאתֹו  ְלַטֵּמא  יּוַכל  ִמחּוָצה־ּלֹו  ָהָאָדם  ְּבֶקֶרב  ָיבֹא  ֲאֶׁשר 
ִמי ֲאֶׁשר־ ִאם־ֶזה ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֶּמּנּו הּוא ְיַטֵּמא ֶאת־ָהָאָדם׃ 
ְוַכֲאֶׁשר ָׁשב ִמּתֹוְך ָהָעם ַהָּבְיָתה  ָאְזַנִים לֹו ִלְׁשֹמַע ִיְׁשָמע׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהִכי  ַוִּיְׁשֲאלּו ֹאתֹו ַּתְלִמיָדיו ַעל־ְּדַבר ְמָׁשלֹו׃ 
ַגם־ַאֶּתם עֹוד ִּבְבִלי ִביָנה ֲהלֹא ַתְׂשִּכילּו ִּכי ָּכל־ַהָּבא ִמחּוץ 
ִּכי לֹא־ָיבֹא ֶאל־ִלּבֹו ִּכי ִאם־ ֶאל־ּתֹוְך ָהָאָדם לֹא ְיַטְּמֶאּנּו׃ 
ָּכל־ָמזֹון׃  ְיַזֵּקק  ֲאֶׁשר  ַהַּפְרְׁשדָֹנה  ֵיֵצא  ּוִמָּׁשם  ֶאל־ְּכֵרׂשֹו 
ִמּתֹוְך  ִּכי  ְיַטְּמֶאּנּו׃  הּוא  ָהָאָדם  ִמּתֹוְך  ַהּיֵֹצא  ָאֵכן  ַוּיֹאַמר 
ָהָאָדם ִמּתֹוְך ִלּבֹו ֵיְצאּו ִיְצֵרי ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות ְזנּוִנים ְּגֵנָבה 
ְוָרַעת־ַעִין  ְוִזָּמה  ְרִמָּיה  ָוֶרַׁשע  ֶּבַצע  ַאֲהַבת  ִנֻאִפים  ָוָרַצח׃ 
ָּכל־ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה ִמּתֹוְך ָהָאָדם ֵהן  ִּגּדּוִפים ֵּגאּות ּוְנָבָלה׃ 

יְֹצאֹות ּוְמַטְּמאֹות ֹאתֹו׃
ֶאל־ַאַחד  ַוָּיבֹא  ְוִצידֹון  צֹור  ֶאל־ְּגבּול  ִמָּׁשם  ַוֵּיֶלְך  ַוָּיָקם 
ַהָּבִּתים ְולֹא ָאָבה ֲאֶׁשר ַיִּכיֶרּנּו ִאיׁש ַאְך לֹא ָיכֹל ְלִהָּסֵתר׃ 
ִּכי ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּבָּתּה ַהַּיְלָּדה רּוַח ֻטְמָאה ְמַבִעָּתּה ָׁשְמָעה 
ְוָהִאָּׁשה ְיָוִנית ּומֹוַלְדָּתּה  ָעָליו ַוְּתַמֵהר ַוָּתבֹא ַוִּתֹּפל ְלַרְגָליו׃ 
ִמֶּקֶרב  ָהָרָעה  ֶאת־ָהרּוַח  ְלַהְרִחיק  ַוְּתַבְקֵׁשהּו  ֲאַרם־צֹר 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ָנתֹון ַלָּבִנים ִלְׂשּבַֹע ִראׁשֹוָנה ִּכי  ִּבָּתּה׃ 
לֹא־ָנכֹון ָלַקַחת ֶאת־ֶלֶחם ַהָּבִנים ּוְלַהְׁשִליכֹו ִלְפֵני ַהְּכָלִבים׃ 
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ַוַּתַען ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ֵּכן ֲאדִֹני ֶאֶפס ַּגם־ַהְּכָלִבים יֹאְכלּו ַּתַחת 
ָּכזֹאת  ַיַען  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ַהָּבִנים׃  ֶלֶחם  ִמְּפתֹוֵתי  ַהֻּׁשְלָחן 
ֶאל־ ַוָּתָׁשב  ִמִּבֵּתְך׃  ָהָרָעה  ָהרּוַח  ָסָרה  ְלִכי־ָלְך  ִּדַּבְרְּת 
ֵּביָתּה ַוִּתְמָצא ֶאת־ִּבָּתּה ׂשֶֹכֶבת ַעל־ִמָּטָתּה ְוָהרּוַח ָהָרָעה 
ַוִּיֶפן ַוֵּיֵצא ִמְּגבּול צֹור ֶּדֶרְך ִצידֹון ַוָּיבֹא ַעד־ ָסָרה ֵמָעֶליָה׃ 
ֵחֵרׁש  ִאיׁש  ֵאָליו  ַוָּיִביאּו  ֶּדַּכּפֹוִליס׃  ְּגבּול  ְּבתֹוְך  ַהָּגִליל  ָים 
ַוִּיָּקֵחהּו ִמֶּקֶרב ָהָעם  ְוִאֵּלם ַוִּיְפְצרּו־בֹו ָלׂשּום ֶאת־ָידֹו ָעָליו׃ 
ַוִּיָּׂשא  ְלַבּדֹו ַוָּיָׂשם ֶאת־ֶאְצְּבעָֹתיו ְּבָאְזָניו ַוָּיָרק ַוִּיַּגע ִּבְלׁשֹונֹו׃ 
ֵעיָניו ַלָּמרֹום ַוֵּיָאַנח ַוּיֹאֶמר לֹו ִאַּפַּתח ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ִהְתַּפֵּתַח׃ 
ְברּוָרה׃  ְּבָׂשָפה  ַוְיַדֵּבר  ִנָּתקּו  ְלׁשֹונֹו  ּומֹוְסֵרי  ָאְזָניו  ַוִּיָּפְתחּו 
ֵּכן  ֲעֵליֶהם  ְיַצֶּוה  ְוַכֲאֶׁשר  ְלִאיׁש  ַיִּגידּו  ְלִבְלִּתי  ֲעֵליֶהם  ַוְיַצו 
ַעד־ְמאֹד  ַוִּיְתְמהּו  ָּבַרִּבים׃  ֶאת־ַהָּדָבר  ְלַהְׁשִמיַע  יֹוִסיפּו 
ֵלאֹמר ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה טֹוב ְמאֹד ִּכי ַעל־ִּפיו ֵחְרִׁשים ׁשְֹמִעים 

ְוִאְּלִמים ְמַדְּבִרים׃ 
ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְתַאְּספּו ֵאָליו ַעם־ָרב ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ָּכל־
אֶֹכל ְלַמֵּלא ְלַנְפָׁשם ַוִּיְקָרא ֵיׁשּוַע ֶאל־ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם׃
ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶזה  ִעָּמִדי  ָעְמדּו  ִּכי  ַעל־ָהָעם  ַרֲחִמים  ָמֵלאִתי 
ְוִכי ֲאַׁשְּלֵחם ְרֵעִבים ְלָבֵּתיֶהם ִיְתַעְּלפּו  ְוֵאין ָלֶהם ַמה־ֶּלֱאכֹל׃ 
ַוַּיֲענּו ֹאתֹו ַתְלִמיָדיו  ַּבָּדֶרְך ְוֵיׁש ֵמֶהם ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמֶּמְרָחק׃ 
ָלֶחם׃  ֶאת־ֵאֶּלה  ְלַהְׂשִּביַע  ַּבִּמְדָּבר  ַיד־ִאיׁש  ַּתִּׂשיג  ֵמַאִין 
ַוְיַצו  ִׁשְבָעה׃  ַוּיֹאְמרּו  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַּכָּמה  ֵלאמֹר  ַוִּיְׁשַאל אָֹתם 
ַהֶּלֶחם  ַוִיַּקח ֶאת־ִׁשְבַעת  ַעל־ָהָאֶרץ  ָלֶׁשֶבת  ָהָעם  ֶאת־ֲהמֹון 
ִלְפֵני  ַוָּיִׂשמּו  ִלְפֵניֶהם  ַוִּיֵּתן ֶאל־ַּתְלִמיָדיו ָלׂשּום  ַוִּיְפרֹס  ַוְיָבֶרְך 
ּוְמַעט ָּדִגים ְקַטִּנים ָהיּו ָלֶהם ֲאֶׁשר ֵּבַרְך ֲעֵליֶהם  ֲהמֹון ָהָעם׃ 
ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשָּבעּו ַוִּיְׂשאּו  ַוּיֹאֶמר ָלׂשּום ִלְפֵניֶהם ַּגם־ֶאת־ֵאֶּלה׃ 
ְּכַאְרַּבַעת  ָהיּו  ְוֵהם  ַסִּלים׃  ִׁשְבָעה  ַהּנֹוָתִרים  ֶאת־ַהְּפתֹוִתים 
ָאז ָיַרד ָּבֳאִנָּיה ִעם־ ַאְלֵפי־ִאיׁש ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִׁשַּלח ֶאת־ָהָעם׃ 

ַּתְלִמיָדיו ַוָּיבֹא ְׂשֵדה ַדְלָמנּוָתא׃ 
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ַוֵּיְצאּו ַהְּפרּוִׁשים ַוָּיֵחּלּו ְלִהְתַוַּכח ִאּתֹו ּוְלַבֲעבּור ַנּסֹותֹו ָׁשֲאלּו 
ַוֵּיָאַנח ִּבְמִרירּות רּוחֹו ֵלאמֹר  ָלֵתת ָלֶהם אֹות ִמן־ַהָּׁשָמִים׃ 
ַמּדּוַע ְיַבֵּקׁש ַהּדֹור ַהֶּזה אֹות ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ִּכי אֹות לֹא 
ַוַּיֲעזֹב אָֹתם ַוָּיָׁשב ַוַּיֲעבֹר ָּבֳאִנָּיה ֶאל־ֵעֶבר  ִיָּנֵתן ַלּדֹור ַהֶּזה׃ 

ַהָּים׃
ְוֵהם ָׁשְכחּו ָלַקַחת ִאָּתם ֵצָדה ַלָּדֶרְך ְולֹא־ִנְמָצא ָבֳאִנָּיָתם ִּבְלִּתי 
ְוהּוא ִהְזִהיר אָֹתם ֵלאמֹר ְראּו ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם  ִּכַּכר־ֶלֶחם ֶאָחת׃ 
ַוְיִהי ֵהם ְנדֹוִנים ִאיׁש ֶאת־ ֵמֻחְמַצת ַהְּפרּוִׁשים ּוִמְּׂשאֹר הֹוְרדֹוס׃ 
ַוֵּיַדע ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ָאִחיו ֵלאמֹר ַעל ִּכי־ֶלֶחם ֵאין ִאָּתנּו׃ 
ָלָּמה־ֶּזה ַאֶּתם ְנדֹוִנים ַעל ִּכי־ֵאין ָלֶכם ָלֶחם ֲהִכי לֹא ָתִבינּו ְולֹא 

ַתְׂשִּכילּו ְוִלְּבֶכם ָּכֵבד ַעד־ּכֹה׃ 
ֵעיַנִים ָלֶכם ְולֹא ִתְראּו ְוָאְזַנִים ָלֶכם ְולֹא ַתְקִׁשיבּו ְולֹא ִתְזּכֹרּו׃ 
ַּכָּמה  ֲאָלִפים  ַלֲחֵמֶׁשת  ַהֶּלֶחם  ֶאת־ֲחֵמֶׁשת  ָּפַרְסִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ַסִּלים ְמֵלִאים ְּפתֹוִתים ְנָׂשאֶתם ֵמֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְׁשֵנים־ָעָׂשר׃ 
ְּפתֹוִתים  ְמֵלִאים  ַסִּלים  ַּכָּמה  ָהֲאָלִפים  ְלַאְרַּבַעת  ּוִמן־ַהֶּׁשַבע 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהִכי עֹוד  ְנָׂשאֶתם ֵמֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִׁשְבָעה׃ 

לֹא ַתְׂשִּכילּו ַעד־ּכֹה׃
ַוְיַבְקֻׁשהּו ְלִתּתֹו  ַוָּיִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ִעֵּור  ַוָּיבֹאּו ֶאל־ֵּבית ָצְיָדה 
ַוַּיֲחֵזק ְּבַיד ָהִעֵּור ַוּיֹוִציֵאהּו ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ַוָּיָרק  ָלַגַעת ּבֹו׃ 
ְּבֵעיָניו ְוֶאת־ָיָדיו ָׂשם ָעָליו ַוִּיְׁשָאֵלהּו ִאם־הּוא רֶֹאה ְמאּוָמה׃ 
ַוִּיָּׂשא ֶאת־ֵעיָניו ַוּיֹאַמר ֲאִני רֶֹאה ֲאָנִׁשים ִּכי ֲאִני רֶֹאה אָֹתם 
ַוִּיְפַקח  ַעל־ֵעיָניו  ֵׁשִנית  ֶאת־ָיָדיו  ַוָּיֶׂשם  ְּכמֹו־ֵעִצים׃  הְֹלִכים 
ַוְיַׁשְּלֵחהּו ֶאל־ֵּביתֹו  אָֹתן ָאז ִהְתַרֵּפא ַוַּיְרא ָּכל־ָּדָבר ֶאל־ָנכֹון׃ 

ַוּיֹאַמר ַאל־ָּתבֹא ָּבִעיר ְוַאל ְלַהִּגיד ְלִאיׁש ָּדָבר ָּבִעיר׃
ַוֵּיֵצא ֵיׁשּוַע ִמָּׁשם ַוֵּיֶלְך ִעם־ַּתְלִמיָדיו ֶאל־ַהְּכָפִרים ְּבִקיְסִרין 
ֲאֶׁשר ְלִפיִלּפֹוס ַוְיִהי ַּבֶּדֶרְך ַוִּיְׁשַאל ֹאָתם ֵלאֹמר ָמה־ֹאְמִרים 

ָהֲאָנִׁשים ָעַלי ִמי־ָאִני׃ 
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ַוֲאֵחִרים  ֵאִלָּיהּו  ֹאְמִרים  ְוֵיׁש  ַהְמַטֵּבל  יֹוָחָנן  ַוּיֹאְמרּו  ַוַּיֲענּו 
ַוִּיְׁשַאל ֹאָתם ֵלאֹמר ְוַאֶּתם ַמה־ ֹאְמִרים ֶאָחד ִמן־ַהְּנִביִאים׃ 
הּוא  ַאָּתה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֶּפְטרֹוס  ַוַּיַען  ִמי־ָאִני  ָעַלי  ּתֹאְמרּו 
ָאז  ַוְיַצו ֲעֵליֶהם ְלִבְלִּתי ַהֵּגד ְלִאיׁש ַעל־אֹדֹוָתיו׃  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְוַהְּזֵקִנים  ֵהֵחל ְלהֹורָֹתם ֵלאֹמר ַרִּבים ַמְכֹאִבים ְלֶבן־ָהָאָדם 
ּוִמְקֵצה  ִויִמיֻתהּו  בֹו  ִיְמֲאסּו  ְוַהּסֹוְפִרים  ַהּכֲֹהִנים  ְוָראֵׁשי 
ְוֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ִהִּגיד ַּבֵאר ֵהיֵטב ַוִּיַּקח  ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ָיקּום׃ 
ַאְך הּוא ָּפָנה ּכֹה ָוכֹה  ֹאתֹו ֶּפְטרֹוס ַוָּיֶחל ְלהֹוִכיחֹו ִּבְדָבִרים׃ 
ַוִּיְגַער ְּבֶפְטרֹוס ֵלאֹמר סּור ָׁשָטן ֵמַעל־ ַוַּיֵּבט ֶאל־ַּתְלִמיָדיו 
ִאם־ֶאת־ֲאֶׁשר  ִּכי  ֵלאֹלִהים  ֶאת־ֲאֶׁשר  ַתְׂשִּכיל  לֹא  ִּכי  ָּפַני 
ַוִּיְקָרא ֶאל־ָהָעם ְוֶאל־ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמי־ ָלָאָדם׃ 
ֶהָחֵפץ ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ַיְׁשִליְך ֶאת־ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד ְוִיָּׂשא ֶאת־ְצָלבֹו 
ִּכי ִמי־ֶהָחֵפץ ְלַהִּציל ֶאת־ַנְפׁשֹו ִּתָּכֶרת־לֹו ּוִמי־ ְוֵיֵלְך ַאֲחָרי׃ 
ִיְמָצֶאָּנה׃  ַהְּבׂשֹוָרה  ּוְלַמַען  ְלַמֲעִני  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ֲאֶׁשר־ַיְכִרית 
ְוַנְפׁשֹו  ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ  ִאם־ִיְקֶנה־ּלֹו  ְלִאיׁש  ַמה־ֶּבַצע  ִּכי 
ִּכי ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר  אֹו ַמה־ִּיֶּתן ִאיׁש ִּפְדיֹון ַנְפׁשֹו׃  ִּתָּכֶרת־לֹו׃ 
ֵיבֹוׁש ִמֶּמִּני ּוִמְּדָבַרי ַּבּדֹור ַהּבֵֹגד ְוַהּפֵׁשַע ַהֶּזה ַאף ֶּבן־ָהָאָדם 
ֵיבֹוׁש ִמֶּמּנּו ַּגם־הּוא ַּכֲאֶׁשר ָיבֹא ִבְכבֹוד ָאִביו ִעם־ַמְלָאָכיו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ֵיׁש ִמן־ַהִּנָּצִבים  ַהְּקדֹוִׁשים׃ 
ֹּפה ֲאֶׁשר לֹא־ִיְטֲעמּו ָמֶות ַעד ִּכי־ִיְראּו ֵצאת ַמְלכּות ֱאֹלִהים 

ִּבְגבּוָרה׃
ְוַאֲחֵרי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָלַקח ֵיׁשּוַע ֶאת־ֶּפְטרֹוס ְוֶאת־ַיֲעקֹב ְוֶאת־
ְלֵעיֵניֶהם׃  ַוִּיְׁשַּתֶּנה  ְלַבָּדם  ָּגבַֹּה  ֶאל־ַהר  ַוְיִביֵאם  ִאּתֹו  יֹוָחָנן 
ְּבָגִדים  ְוִהְלִּבינּו ֵאין ּכֹוֵבס ָּבָאֶרץ יּוַכל ְלַכֵּבס  ּוְבָגָדיו נֹוְצצּו 
ְוִהֵּנה ֵאִלָּיהּו ּומֶׁשה ִנְראּו ֲאֵליֶהם ִמַּדְּבִרים  ְלָבִנים ְּכמֹוֶהם׃ 
ָלנּו  טֹוב  ַרִּבי  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ֶּפְטרֹוס  ַוַּיַען  ִעם־ֵיׁשּוַע׃ 
ָלֶׁשֶבת ֹּפה ַנֲעֶׂשה־ָּנא ָׁשֹלׁש ֻסּכֹות ַאַחת ְלָך ַאַחת ְלמֶׁשה 

ְוַאַחת ְלֵאִלָּיהּו׃ 

VIII 28-IX 5 מרקוס   86

כי



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ִּכי הּוא לֹא־ָיַדע ַמה־ְּלַדֵּבר ִּכי ָנְפָלה ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוָפַחד׃ 
ְּבִני  ֶזה  ֵלאֹמר  ִמן־ֶהָעָנן  יֵֹצא  ְוקֹול  ֲעֵליֶהם  ָסַכְך  ָעָנן  ְוִהֵּנה 
ּוִפְתֹאם ִהִּביטּו ִמָּסִביב ְולֹא־ָראּו עֹוד  ְיִדיִדי ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון׃ 

ִאיׁש זּוָלִתי ֵיׁשּוַע ְלַבּדֹו ִאָּתם׃
ַוְיִהי ְּבִרְדָּתם ִמן־ָהָהר ַוְיַצו אָֹתם ְלִבְלִּתי ַהֵּגד ְלִאיׁש ֶאת־ֲאֶׁשר 
ֶאת־ ָׁשְמרּו  ְוֵהם  ִמן־ַהֵּמִתים׃  ֶּבן־ָהָאָדם  ִּכי־ָיקּום  ַעד  ָראּו 
ַהָּדָבר ְּבִלָּבם ַוַּיְחְקרּו ֵביֵניֶהם ַמה־ִהיא ַהְּתקּוָמה ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
ַוִּיְׁשֲאלּו אֹתֹו ֵלאמֹר ָלָּמה־ֶּזה יֹאְמרּו ַהּסֹוְפִרים ִּכי ֵאִלָּיהּו ּבֹא 
ִראׁשֹוָנה  ָיבֹא  ֵאִלָּיהּו  ָאֵכן  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִראׁשֹוָנה׃  ָיבֹא 
ְוֵהִׁשיב ֶאת־ַהּכֹל ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ֶּבן־ָהָאָדם ֵּכן ַּגם־הּוא ָנכֹון 
ֶאֶפס ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם  ִלְהיֹות ְמֻעֶּנה ּוְמֻדָּכא ְוִנְגָזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים׃ 

ִּכי ַּגם־ֵאִלָּיהּו ְּכָבר ָּבא ַוַּיֲעׂשּו־בֹו ִּכְרצֹוָנם ַּכָּכתּוב ָעָליו׃
ַוִּיְראּו ַעם־ָרב ְסִביבֹוָתם  ַוְיִהי ְּכבָֹאם ֶאל־ְׁשָאר ַהַּתְלִמיִדים 
ֹאתֹו  ִּכְראֹוָתם  ְוָכל־ָהָעם  ִעָּמֶהם׃  ִמְתַוְּכִחים  ְוסֹוְפִרים 
ְוהּוא ָׁשַאל אֹוָתם  ִהְׁשָּתאּו ָּתָמהּו ַוָּיֻרצּו ַוִּיְׁשֲאלּו־לֹו ְלָׁשלֹום׃ 
ַוַּיַען ֹאתֹו ֶאָחד ִמן־ָהָעם ַרִּבי  ָמה־ַאֶּתם ִמְתַוְּכִחים ִעָּמֶהם׃ 
ּוְלֵעת  ְמַבֲעתֹו׃  ִאֵּלם  ֲאֶׁשר־רּוַח  ֶאת־ְּבִני  ָּבֶזה  ְלָך  ֵהֵבאִתי 
ַיֲחִזיק ּבֹו ִיְטְרֶפּנּו יֹוִריד ִרירֹו ְוִׁשָּניו ַיֲחרֹק ַעד־ֲאֶׁשר ָיֵבׁש ּכֹחֹו 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ָוֹאַמר ֶאל־ַּתְלִמיֶדיָך ְלָגְרׁשֹו ְולֹא ָיכֹלּו׃ 
הֹוי ּדֹור לֹא ֵאֻמן ּבֹו ַעד־ָמַתי ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם ַעד־ָמַתי ֶאָּׂשא 
ָרָאהּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְלָפָניו  ַוְיִביֻאהּו  ֵהָּנה׃  ֵאַלי  ֲהִביֻאהּו  ֶאְתֶכם 
ָהרּוַח ַוַּיְחֹּתף ֹאתֹו ָחֹתף ְוָטרֹף ַוִּיֹּפל ַאְרָצה ַוִּיְתּגֵֹלל ְּבִרירֹו׃
ַוִּיְׁשַאל ֶאת־ָאִביו ֵמֵאיֶזה יֹום ָּדַבק ּבֹו ֶזה ַוּיֹאֶמר ִמיֵמי ְנעּוָריו׃ 
ּוְפָעִמים ַרּבֹות ִהִּפילֹו ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ְלַהֲאִבידֹו ַאְך ִאם ֶיׁש־ְלֵאל 
ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ְוהֹוִׁשיֵענּו׃  ָעֵלינּו  חּוָסה־ָּנא  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך 
ֵיׁשּוַע ִאם ֶיׁש־ְלֵאל ָיְדָך ְלַהֲאִמין ָאָּתה ְלַמֲאִמין ָּכל־ָּדָבר ֵיָעֶׂשה׃ 
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ַוִּיְצַעק ֲאִבי ַהֶּיֶלד ַוּיֹאַמר ִּבְדָמעֹות ִהְנִני ַמֲאִמין ֲאדִֹני הֹוִׁשיָעה 
ַוַּיְרא ֵיׁשּוַע ִּכי ֶהָהמֹון הֵֹלְך ָהלֹוְך ָוָרב  ַלֲחַסר ֱאמּוָנה ָּכמִֹני׃ 
ַוִּיְגַער ְּברּוַח ַהֻּטְמָאה ֵלאמֹר ֲאִני ְמַצְּוָך ֵצא ִמֶּמּנּו רּוַח ִאֵּלם 
ֶאת־ַנְפׁשֹו  ַוִּיְטרֹף  ַוִּיְצַעק  עֹוד׃  ָלבֹוא־בֹוא  ַאל־ּתֹוִסף  ְוֵחֵרׁש 
ְוֵיׁשּוַע  ְּבַאּפֹו ַוֵּיֵצא ְוַהַּנַער ִנְׁשַאר ַּכֵּמת ְוַרִּבים ָאְמרּו ִּכי־ָגָוע׃ 
ַוְיִהי ְּבבֹאֹו ַהַּבְיָתה ַוִּיְׁשֲאלּו אֹתֹו  ֶהֱחִזיק ְּבָידֹו ַוְיִקיֵמהּו ַוָּיקֹם׃ 
ַּתְלִמיָדיו ְוֵהם ְלַבָּדם ִאּתֹו ַמּדּוַע לֹא ָמְצָאה ָיֵדנּו ֲאַנְחנּו ְלָגְרׁשֹו׃ 
ִאם־ִּבְתִפָּלה  ִּכי  לֹא־ְיֹגָרׁש  ָּכֶזה  ָרע  רּוַח  ִמין  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 

ּוְבצֹום׃
ְלִאיׁש׃  ְלִהָּוַדע  ָׁשם  ָאָבה  ְולֹא  ַבָּגִליל  ַוַּיַעְברּו  ִמָּׁשם  ַוֵּיְצאּו 
ְוָלִׂשים ִלְפֵניֶהם ֵאיְך ֶּבן־ ִּכי ִהְקִּדיׁש ִעּתֹו ְלַלֵּמד ְלַתְלִמיָדיו 
ָהָאָדם ִיָּסֵגר ִּביֵדי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ְיִמיֻתהּו ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר יּוַמת 
ְוֵהם לֹא ֵהִבינּו ֶאת־ְּדָברֹו ַוִּייְראּו  ָיקּום ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָוָחי׃ 

ִלְׁשאֹל ֹאתֹו׃
ַמה־ִּדין  ֹאָתם  ַוִּיְׁשַאל  ַבַּבִית  ַוְיִהי  ֶאל־ְּכַפר־ַנחּום  ַוָּיבֹאּו 
ְולֹא ָענּו ָדָבר ִּכי ָרבּו ֵביֵניֶהם  ּוְדָבִרים ָהיּו ֵביֵניֶכם ַּבָּדֶרְך׃ 
ַוֵּיֶׁשב ַוִּיְקָרא ֶאל־ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר  ַּבֶּדֶרְך ִמי הּוא ַהָּגדֹול ָּבֶהם׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמי־ֶהָחֵפץ ִלְהיֹות ִראׁשֹון ָעָליו ִלְהיֹות ַאֲחרֹון 
ְוַאֲחֵרי  ְבתֹוָכם  ַוַּיִּציֵגהּו  ֶיֶלד  ַוִּיַּקח  ְלֻכָּלם׃  ּוְמָׁשֵרת  ְלֻכָּלם 
ִמי־הּוא ַהְמַקֵּבל ִּבְׁשִמי ַאַחד  ֲאֶׁשר ִחֶּבק־לֹו ָאַמר ֲאֵליֶהם׃ 
ְמַקֵּבל  ֵאיֶנּנּו  ֹאִתי  ְוַהְמַקֵּבל  ְמַקֵּבל  ֹאִתי הּוא  ָּכֶזה  ַהְיָלִדים 

ֹאִתי ִּכי ִאם־ְּפֵני ׁשְֹלִחי׃
ָרעֹות  רּוחֹות  ְמָגֵרׁש  ִאיׁש  ָרִאינּו  ַרִּבי  ֵאָליו  יֹוָחָנן  ַוּיֹאֶמר 
ְּבִׁשְמָך ַוִּנְכָלא ֹאתֹו ִמְּפֻעָּלתֹו ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר לֹא־ָהַלְך ַאֲחֵרינּו׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ַאל־ִּתְכְלאּו ֹאתֹו ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר ּכֹה עֶֹׂשה 
ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ִּכי  ָסָרה׃  ְיַדֶּבר־ִּבי  ָיׁשּוב  ְוכֹה  ִנְפָלאֹות  ִבְׁשִמי 

ֵאיֶנּנּו ְלָצֵרינּו ָלנּו הּוא׃ 
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ְוָכל־ַהֹּנֶתן ָלֶכם ִּבְׁשִמי ּכֹוס ַמִים ִלְׁשּתֹות ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָּתכֹּסּו 
ְוָכל־ ַעל־ַהָּמִׁשיַח ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי לֹא־יֹאַבד ְׂשָכרֹו׃ 
לֹו  טֹוב  ִּבי  ַהַּמֲאִמיִנים  ַהְּקַטִּנים  ַאַחד  ִלְפֵני  ִמְכׁשֹל  ַהֹּנֵתן 
ְוִאם־ָיְדָך  ַּבָּים׃  ְוֻהְׁשָלְך  ַעל־ַצָּוארֹו  ֶּפַלח־ֶרֶכב  ִיָּתֶלה  ִּכי 
ְקטּוַע־ ֶאל־ַהַחִּיים  ָלבֹא  ְלָך  טֹוב  ֹאָתה  ַקֵּצץ  ְלָך  ְלִמְכׁשֹול 
ָיַדִים ְוָלבֹא ֶאל־ֵּגיִהֹּנם ֶאל־ָהֵאׁש ֲאֶׁשר  ָיד ִמְהיֹות ְלָך ְׁשֵּתי 
ֲאֶׁשר־ָׁשם ּתֹוַלְעָּתם לֹא ָתמּות ְוִאָּׁשם לֹא  ַעד־עֹוָלם ּתּוָקד׃ 
ְוִאם־ַרְגְלָך ְלִמְכׁשֹול ְלָך ַקֵּצץ ֹאָתּה טֹוב ְלָך ָלבֹא  ִתְכֶּבה׃ 
ֶאל־ ְוָלבֹא  ַרְגַלִים  ְׁשֵּתי  ְלָך  ִמְהיֹות  ְקטּוַע־ֶרֶגל  ֶאל־ַהַחִּיים 
ֲאֶׁשר־ָׁשם ּתֹוַלְעָּתם לֹא  ֵּגיִהֹּנם ֶאל־ָהֵאׁש ֲאֶׁשר לֹא ִתְכֶּבה׃ 
ֹאָתּה  ַנֵּקר  ַּתְכִׁשיְלָך  ְוִאם־ֵעיְנָך  ִתְכֶּבה׃  ְוִאָּׁשם לֹא  ָתמּות 
ִמְהיֹות ְלָך  ְּבַעִין ַאַחת  טֹוב ְלָך ָלבֹא ֶאל־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים 
לֹא  ּתֹוַלְעָּתם  ֲאֶׁשר־ָׁשם  ֶאל־ֵּגיִהֹּנם׃  ּוְלָהְׁשַלְך  ֵעיַנִים  ְׁשֵּתי 
ִּכי ָּכל־ָאָדם ָּבֵאׁש ִיָּצֵרף ְּכמֹו ָכל־ ָתמּות ְוִאָּׁשם לֹא ִתְכֶּבה׃ 
ְוַהֶּמַלח טֹוב הּוא ַאְך ִאם־ָיפּוג ַטַעם  ָקְרַּבן ַּבֶּמַלח ָיְמָלח׃ 
ַהֶּמַלח ַּבֶּמה ּתּוְכלּו ְלַתֵּקן ֹאתֹו ִׁשְמרּו ֶאת־ַהֶּמַלח ְּבתֹוְכֶכם 

ְוֶאת־ַהָּׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ָאִחיו׃ 
ַלַּיְרֵּדן  ְוֶאל־ֵמֵעֶבר  ְיהּוָדה  ֶאל־ְּגבּול  ִמָּׁשם  ַוֵּיֶלְך  ַוָּיָקם 
ְוָהמֹון ָרב הֹוִסיפּו ְלִהָּקֵבץ ֵאָליו ַוּיֹוֶרה ָלֶהם ְּכִפי ִמְׁשָּפטֹו׃ 
ַוִיְּגׁשּו ֵאָליו ְּפרּוִׁשים ְלַנּסֹותֹו ַוִּיְׁשָאֻלהּו ִאם ֵיׁש ְּבַיד ִאיׁש 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַמה־ִצָּוה ֶאְתֶכם  ְלַׁשַּלח ֶאת־ִאְׁשּתֹו׃ 
ְּכִריֻתת  ֵסֶפר  ִלְכָּתב־ָלּה  ָלנּו  ָנַתן  ַוּיֹאְמרּו מֶׁשה  מֶׁשה׃ 
ְלַבְבֶכם  ְקִׁשי  ַּבֲעבּור  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַׁשְּלָחּה׃ 
ַהְּבִריָאה  ִּביֵמי  ֲאָבל  ַהּזֹאת׃  ֶאת־ַהִּמְצָוה  ָלֶכם  ָּכַתב 
ַעל־ֵּכן ַיֲעָזב־ִאיׁש ֶאת־ ִמֶּקֶדם ָזָכר ּוְנֵקָבה ָעָׂשה ֹאָתם׃ 

ָאִביו ְוֶאת־ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו׃ 
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ִּכי  ְׁשַנִים  עֹוד  ֵאיָנם  ְוִאם־ֵּכן  ֶאָחד  ְלָבָׂשר  ְׁשֵנ*יֶהם  ְוָהיּו 
ָלֵכן ֵאת ֲאֶׁשר־ִחֵּבר ֱאֹלִהים ַאל־ַיְפֵרד  ִאם־ָּבָׂשר ֶאָחד׃ 
ַעל־ַהָּדָבר  ֵׁשִנית  ַּתְלִמיָדיו  ֹאתֹו  ָׁשֲאלּו  ּוַבַּבִית  ָאָדם׃ 
ְוָנָׂשא  ִּכי־ְיַׁשַּלח ֶאת־ִאְׁשּתֹו  ִאיׁש  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַהֶּזה׃ 
ַּבְעָלּה  ִמֵּבית  ִּכי־ֵתֵצא  ְוִאָּׁשה  הּוא׃  ֹנֵאף  ַאֶחֶרת  לֹו 

ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר ֹנֶאֶפת ִהיא׃
ַוָּיִביאּו ֵאָליו ְיָלִדים ְלַבֲעבּור ָיִׂשים ֶאת־ָיָדיו ֲעֵליֶהם ְוַתְלִמיָדיו 
ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיַחר־לֹו  ֵיׁשּוַע  ַוַּיְרא  ִּבְמִביֵאיֶהם׃  ָּגֲערּו 
ַהִּניחּו ַלְיָלִדים ָלבֹא ֵאַלי ְוַאל־ִּתְכְלאּו ֹאָתם ִּכי ֵמֵאֶּלה ַמְלכּות 
ֶאת־ ְיַקֵּבל  ֲאֶׁשר־לֹא  ִמי  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ָהֱאֹלִהים׃ 
ַוְיַחְּבֵקם ִּבְזרֹעָֹתיו  ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ַּכֶּיֶלד ּבֹא לֹא־ָיבֹא ָבּה׃ 

ְוֶאת־ָיָדיו ָׂשם ֲעֵליֶהם ַוְיָבֲרֵכם׃
ֵלאֹמר  ְלָפָניו  ַוִּיְכַרע  ִאיׁש  ֵאָליו  ַוָּיָרץ  ְלַדְרּכֹו  ְּבֵצאתֹו  ַוְיִהי 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ַרִּבי ַהּטֹוב ַמה־ִּלי ַלֲעׂשֹות ָלֶרֶׁשת ַחֵּיי עֹוָלם׃ 
ֵיׁשּוַע ָלָּמה־ֶּזה ִּתְקָרא ִלי טֹוב ֵאין טֹוב ִּכי ִאם־ֶאָחד הּוא 
ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת־ַהִּמְצֹות לֹא ִּתְרָצח לֹא ִּתְנָאף  ָהֱאֹלִהים׃ 
ֶאת־ ַּכֵּבד  ַתֲעׁשֹק  לֹא  ָׁשֶקר  ֵעד  לֹא־ַתֲעֶנה*  ִּתְגֹנב  לֹא 
ַרִּבי ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה ָׁשַמְרִּתי  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ְוֶאת־ִאֶּמָך׃  ָאִביָך 
ַאַחת  עֹוד  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַוֶּיֱאָהֵבהּו  ֵיׁשּוַע  ַוִּיְרֵאהּו  ִמְּנעּוָרי׃ 
ְוָהָיה־ ַלֲעִנִּיים  ְוֵתן  ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ְלָך  ְמכֹר  ֵלְך  ָחֵסר  ַאָּתה 
ַוִּיְּפלּו  ַאֲחָרי׃  ְוֵלְך  ֶאת־ַהְּצָלב  ּובֹא ָׂשא  ַּבָּׁשָמִים  ְלָך אֹוָצר 
ִּכי־ְנָכִסים  ַוֵּיֶלְך־לֹו  ֶאל־ִלּבֹו  ַוִּיְתַעֵּצב  ַהֶּזה  ַעל־ַהָּדָבר  ָפָניו 
ַוַּיֵּבט ֵיׁשּוַע ִמָּסִביב ַוּיֹאֶמר ֶאל־ַּתְלִמיָדיו ַמה־ ַרִּבים ָהיּו לֹו׃ 
ַוִּיְׁשּתֹוְממּו  ָּקֶׁשה ְלַבֲעֵלי ְנָכִסים ָלבֹא ֶאל־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ָּבַני  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹוֶסף  ַעל־ְּדָבָריו  ַתְלִמיָדיו 
ָהֱאֹלִהים׃ ֶאל־ַמְלכּות  ָלבֹא  ַעל־ֵחיָלם  ַלּבְֹטִחים  ַמה־ָּכֵבד 
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נקל
 v. 8 וכן במתתיהו י׳׳ט ה׳, נ׳׳א והיו לבשר אחד, עיין בראשית ב׳ כ׳׳ד. 

 v 19. וכן במתתיהו י׳׳ט י׳׳ח, לוקס י׳׳ח כ׳, נ׳׳א לא תענה ְבֵרֲעָך עד שקר,  
עיין שמות כ׳ ט׳׳ז, דורים ה׳ כ׳. 
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ַלָּגָמל ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך ֻחר ַהַּמַחט ִמּבֹא ָעִׁשיר ֶאל־ַמְלכּות  ָנֵקל 
ַוּיֹוִסיפּו ְלִהְׁשּתֹוֵמם ֶיֶתר ְמאֹד ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ ָהֱאֹלִהים׃ 
ַוַּיֶּבט־ָּבם ֵיׁשּוַע ַוּיֹאַמר ִמְּבֵני  ָאִחיו ּוִמי ֵאפֹוא יּוַכל ְלִהָּוֵׁשַע׃ 
ָאָדם ִיָּפֵלא ַהָּדָבר ַאְך לֹא ֵמֱאֹלִהים ִּכי ֵמֱאֹלִהים לֹא ִיָּפֵלא ָּכל־
ַוָּיֶחל ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָעַזְבנּו ֶאת־ּכֹל  ָּדָבר׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ִּכי ֵאין ִאיׁש  ַוֵּנֶלְך ַאֲחֶריָך׃ 
ֲאֶׁשר ָעַזב ַּבִית אֹו ַאִחים אֹו ֲאָחיֹות אֹו ָאב אֹו ֵאם אֹו ֶאת־
ֲאֶׁשר לֹא ִיְמָצא  ִאָּׁשה אֹו ָבִנים אֹו ָׂשדֹות ְלַמַען ַהְּבׂשֹוָרה׃ 
ְוַאִחים  ָּבִּתים  ְׁשָעִרים  ֵמָאה  ַהּזֹאת  ָּבֵעת  ָהְרִדיפֹות  ְלַרְגֵלי 
ְוַרִּבים  ַוֲאָחיֹות ְוִאּמֹות ּוָבִנים ְוָׂשדֹות ְוֶלָעִתיד ָלבֹא ַחֵּיי עֹוָלם׃ 

ֵהם ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַאֲחרִֹנים ְוָהַאֲחרִֹנים ִראׁשִֹנים׃
ִלְפֵניֶהם  ֵיׁשּוַע  ַוֵּיֶלְך  ְירּוָׁשַלְיָמה  ַלֲעלֹות  ַּבֶּדֶרְך  ּוִבְהיֹוָתם 
ְוֵהם ָהְלכּו ַאֲחָריו ְּבָמגֹור ָוָפַחד ַוִּיַּקח ֵאָליו ֵׁשִנית ֶאת־ְׁשֵנים 
ֵלאֹמר׃  ֹאתֹו  ִיְקֶרה  ֶאת־ֲאֶׁשר  ָלֶהם  ְלַהִּגיד  ַוָּיֶחל  ֶהָעָׂשר 
ִהֵּנה ֲאַנְחנּו עִֹלים ְירּוָׁשַלְיָמה ּוֶבן־ָהָאָדם ִיָּסֵגר ִּביֵדי ָראֵׁשי 
ִּביֵדי  ֹאתֹו  ְוָנתֹון  ָלמּות  ֹאתֹו  ְוִהְרִׁשיעּו  ְוַהּסֹוְפִרים  ַהּכֲֹהִנים 
ְוֵהם ְיָהֵתּלּו בֹו ְוָיְרקּו ְּבָפָניו ְוַיֻּכהּו ַּבּׁשִֹטים ִויִמיֻתהּו  ַהּגֹוִים׃ 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום ְוֶיִחי׃
ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַיֲעקֹב ְויֹוָחָנן ְּבֵני־ַזְבִּדי ֵלאמֹר ַרֵּבנּו ֲחֵפִצים ֲאַנְחנּו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַמה־ ִּכי־ַתֲעֶׂשה ָּלנּו ֵאת ֲאֶׁשר־ִנְׁשַאל ִמֶּמָך׃ 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּתָנה־ָּלנּו ָלֶׁשֶבת ֶאָחד  ֶחְפְצֶכם ִּכי־ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם׃ 
לֹא  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִּבְכבֹוֶדָך׃  ִלְׂשמְֹלָך  ְוֶאָחד  ִליִמיְנָך 
ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאלּון ֲהתּוְכלּו ִלְׁשּתֹות ֶאת־ַהּכֹוס ֲאֶׁשר 
ַוּיֹאְמרּו  ָאִני׃  ִאָּטֵבל  ֲאֶׁשר  ַּבְּטִביָלה  ּוְלִהָּטֵבל  ֶאְׁשֶּתה  ֲאִני 
ֶאְׁשֶּתה  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהּכֹוס  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  נּוָכל  ֵאָליו 
ִליִמיִני  ָלֶׁשֶבת  ֲאָבל  ִּתָּטֵבלּו׃  ִאָּטֵבל  ּוַבְּטִביָלה ֲאֶׁשר  ִּתְׁשּתּו 
ָלֶהם׃  ָנכֹון  ַלֲאֶׁשר  ִאם־ִיָּנֵתן  ִּכי  ָלֵתת  ְּבָיִדי  ֵאין  ְוִלְׂשמֹאִלי 
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ַוִּיְקָרא  ְויֹוָחָנן׃  ְּבַיֲעקֹב  ַאָּפם  ָחָרה  זֹאת  ְּבָׁשְמָעם  ְוָהֲעָׂשָרה 
ַהִּנְבָחִרים ִלְמׁשֹל ַּבּגֹוִים  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ֵהן  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ֵיׁשּוַע 
ְולֹא  מְֹׁשִלים ָּבם ְּכָׂשִרים ַּבֲעָבִדים ּוְגדֹוֵליֶהם ׁשְֹלִטים ֲעֵליֶהם׃ 
ִיְהֶיה ֵכן ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי ִאם־ִמי ֶהָחֵפץ ִלְהיֹות ָּגדֹול ָּבֶכם ִיְהֶיה 
ֶעֶבד  ִיְהֶיה  ְלרֹאׁש  ִלְהיֹות  ֶהָחֵפץ  ִמֶּכם  ּוִמי  ִלְמָׁשֵרת׃  ָלֶכם 
ִּכי ַּגם ֶּבן־ָהָאָדם לֹא ָבא ְלַמַען ְיָׁשְרֻתהּו ֲאֵחִרים ִּכי ִאם־ ַלּכֹל׃ 

ְלָׁשֵרת ְוָלֵתת ֶאת־ַנְפׁשֹו ּכֶֹפר ְּבַעד־ַרִּבים׃
ַוֲהמֹון  ְוַתְלִמיָדיו  ִמן־ָהִעיר  ְּבֵצאתֹו  ַוְיִהי  ֶאל־ְיִריחֹו  ַוָּיבֹאּו 
ְוִהֵּנה ַּבְרִטיַמי ֶּבן־ִטיַמי ִעֵּור ְמַבֵּקׁש ְנָדבֹות  ַעם־ָרב ַאֲחָריו 
ָׁשם  עֵֹבר  ַהָּנְצִרי  ֵיׁשּוַע  ִּכי  ּוְבָׁשְמעֹו  ַהָּדֶרְך׃  ַעל־ַיד  יֵֹׁשב 
ַוִּיְגֲערּו־ ֶּבן־ָּדִוד׃  ֵיׁשּוַע  ָעַלי  ַרֶחם־ָנא  ְוִלְקרֹא  ִלְצעֹק  ַוָּיֶחל 
בֹו ַרִּבים ְלַהְחׁשֹותֹו ְוהּוא ָקָרא ְּבֶיֶתר ֹאֶמץ ֵלאֹמר ֶּבן־ָּדִוד 
ַוַּיֲעמֹד ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ִקְראּו־לֹו ַוִּיְקְראּו ָלִעֵּור  ַרֶחם־ָנא ָעָלי׃ 
ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת־ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲחַזק קּום־ָלְך ִהֵּנה הּוא קְֹרֶאָך׃ 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ִּבְגדֹו ֵמָעָליו ַוָּיָקם ַוָּיבֹא ִלְפֵני ֵיׁשּוַע׃ 
ַמה־ְּתַבֵּקׁש ֶמִּני ַלֲעׂשֹות ָלְך ַוּיֹאֶמר ָהִעֵּור ִרּבֹוִני ְלָהִׁשיב ִלי 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֵלְך ֱאמּוָנְתָך הֹוִׁשיָעה ָּלְך ְואֹור  אֹור ֵעיָני׃ 

ֵעיָניו ָׁשב ֵאָליו ְּכֶרַגע ַוֵּיֶלְך ַאֲחָריו ַּבָּדֶרְך׃ 
ּוֵבית־ ֵּבית־ַּפֵּגי  ֵאֶצל  ְירּוָׁשַלְיָמה  ָלבֹא  ִהְקִריבּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ַוּיֹאֶמר  ִמַּתְלִמיָדיו׃  ְׁשַנִים  ַוִּיְׁשַלח  ַהֵּזיִתים  ְּבַהר  ַעְנָיה 
ָׁשָּמה  ְּכבֲֹאֶכם  ְוָהָיה  ִמֶּנֶגד  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהְּכָפר  ְלכּו  ֲאֵליֶהם 
ִאיׁש  ָעָליו  לֹא־ָרָכב  ֲאֶׁשר  ָאסּור  ַעִיר  ִלְפֵניֶכם  ִּתְמְצאּו 
ָלָּמה  ִאיׁש  ֲאֵליֶכם  ְוִכי־יֹאַמר  ֵאָלי׃  ַוֲהִביֻאהּו  ֹאתֹו  ַהִּתירּו 
ַתֲעׂשּו ָכזֹאת ַוֲאַמְרֶּתם ֹאתֹו ִיֵעד ָהָאדֹון ְלֶחְפצֹו ְוָאז ָיִחיׁש 
ַוֵּיְלכּו ַוִּיְמְצאּו ֶאת־ָהַעִיר ָאסּור ִמחּוץ ַלַּׁשַער  ְלָׁשְלחֹו ֵהָּנה׃ 
ָׁשם  ִמן־ָהעְֹמִדים  ַוֲאָנִׁשים  ֹאתֹו׃  ַוַּיִּתירּו  ֵעיָנִים  ַעל־ֶּפַתח 
ֶאת־ָהָעִיר׃  ַתִּתירּו  ִּכי  ָכזֹאת  ַתֲעׂשּו  ָלָּמה  ֲאֵליֶהם  ָאְמרּו 
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ַוָּיִביאּו ֶאת־ָהַעִיר  ַוַּיֲענּו ֹאָתם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֵיׁשּוַע ַוַּיִּניחּו ָלֶהם׃ 
ֲעֵליֶהם׃  ָיַׁשב  ְוהּוא  ֶאת־ִּבְגֵדיֶהם  ָעָליו  ַוָּיִׂשימּו  ֶאל־ֵיׁשּוַע 
ֲאֵחִרים  ַוֲאָנִׁשים  ַהָּדֶרְך  ַעל־ְּפֵני  ֶאת־ִּבְגֵדיֶהם  ָּפְרׂשּו  ְוַרִּבים 
ְוַההְֹלִכים  ָׁשְטחּו ְלַרְגָליו ְזֹמרֹות ֵעִצים ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ַּבָּׂשֶדה׃ 
ְלָפָניו ִעם־ַהָּבִאים ַאֲחָריו ָענּו ְוָקְראּו הֹוַׁשע־ָנא ָּברּוְך ַהָּבא 
ְּברּוָכה ַמְלכּות ָּדִוד ָאִבינּו ַהָּבָאה ְּבֵׁשם ְיהָֹוה  ְּבֵׁשם ְיהָֹוה׃ 
ֶאל־ֵּבית  ְירּוָׁשַלִים  ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹא  ָמרֹום׃  ִּבְׁשֵמי  הֹוַׁשע־ָנא 
ַהִּמְקָּדׁש ַוַּיְרא ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ָׁשם ִמָּסִביב ְוִלְפנֹות־ֶעֶרב ָיָצא 

ֶאל־ֵּבית־ַעְנָיה ִעם־ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר׃
ַוַּיְרא ְּתֵאָנה ַאַחת  ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ְּבֵצאָתם ִמֵּבית־ַעְנָיה ַוִּיְרָעב׃ 
ֵמָרחֹוק ֲאֶׁשר הֹוִציָאה ָעִלים ַוָּיבֹא ִלְראֹות ִאם־ִיְמָצא ָבּה ְּפִרי־
ַמֲאָכל ַוִּיְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא־ָמָצא ָבּה זּוָלִתי ָעִלים ְלַבָּדם ִּכי ֵעת 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ָלּה לֹא יֹאַכל עֹוד  ַהְּתֵאִנים עֹוד לֹא ִהִּגיָעה׃ 
ִאיׁש ִמִּפְרֵיְך ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ְוַתְלִמיָדיו ָׁשְמעּו ֶאת־ַהָּדָבר׃

ְלָגֵרׁש  ַוָּיֶחל  ַהִּמְקָּדׁש  ֶאל־ֵּבית  ֵיׁשּוַע  ַוֵּיֶלְך  ְירּוָׁשַלִים  ַוָּיבֹאּו 
ַמֲחִליֵפי  ְוֶאת־ֻׁשְלֲחנֹות  ְוֶאת־ַהּקֹוִנים  ֶאת־ַהּמֹוְכִרים  ִמָּׁשם 

ַהֶּכֶסף ָהַפְך ְוֶאת־מֹוְׁשבֹות ֹמְכֵרי ַהּיֹוִנים׃
ַוּיֹוֶרה ָלֶהם  ְולֹא ָנַתן ְלִאיׁש ְלַהֲעִביר ֵּכִלים ֶּדֶרְך ַהִּמְקָּדׁש׃ 
ֵלאֹמר ֲהלֹא ָכתּוב ִּכי ֵביִתי ֵּבית־ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל־ָהַעִּמים 
ַהּכֲֹהִנים  ְוָראֵׁשי  ָּפִרִצים׃  ִלְמָעַרת  ֹאתֹו  ֲעִׂשיֶתם  ְוַאֶּתם 
ַוִּיְתַנְּכלּו ְלַהֲאִבידֹו ִּכי ָיְראּו ִמָּפָניו ַאֲחֵרי  ְוַהּסֹוְפִרים ָׁשְמעּו 
ְויֹום יֹום ְּכבֹא ָהָעֶרב  ֲאֶׁשר ָּכל־ָהָעם ִהְתַּפְּלאּו ַעל־ּתֹוָרתֹו׃ 

ָי*ָצא ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר׃ 
ַוְיִהי ַּבּבֶֹקר ַוַּיַעְברּו ַוִּיְראּו ֶאת־ַהְּתֵאָנה ִּכי ָיְבָׁשה ֵמָעָנף ְוַעד־
ַוִּיְזּכֹר ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַרִּבי ִהֵּנה ָיְבָׁשה ַהְּתֵאָנה  ׁשֶֹרׁש׃ 
ֱאמּוָנה  ְרעּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ֵאָרְרָּת׃  ֲאֶׁשר 

ֵבאֹלִהים׃ 
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ַהֶּזה  ֶאל־ָהָהר  יֹאַמר  ֲאֶׁשר  ָּכל־ִאיׁש  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵמן 
ִהָּנֵׂשא ְוִהְתַנֵּפל ֶאל־ּתֹוְך ַהָּים ְולֹא ִיָּפֵלג ְּבִלּבֹו ִּכי ִאם־ַיֲאִמין 
ַעל־ֵּכן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ַעל־ ִּכי ְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ֵּכן ִיְהֶיה־ּלֹו׃ 
ָּכל־ֲאֶׁשר ִּתְׁשֲאלּו ְוִתְתַּפָּללּו ִּבְטחּו ִּכי ֵיָעֶׂשה ָלֶכם ְוֵכן ֵיָעׂש׃  
ָחָטא  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְלָכל־ִאיׁש  ִסְלחּו  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוִכי־ַתַעְמדּו 
ָלֶכם ְלַמַען ַּגם־ֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ִיְסַלח ָלֶכם ֶאת־ַחּטֹאֵתיֶכם׃ 
ְוִאם־לֹא ִתְסְלחּו ַאֶּתם ַּגם־ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָׁשַמִים לֹא־ִיְסַלח ָלֶכם 

ֶאת־ַחּטֹאֵתיֶכם׃
ַוָּיבֹאּו  ַּבִּמְקָּדׁש  ִמְתַהֵּלְך  הּוא  ַוְיִהי  ְירּוָׁשַלְיָמה  ַוָּיבֹאּו  ַוָּיׁשּובּו 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵאיֶזה  ֵאָליו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ְוַהְּזֵקִנים׃ 
ַלֲעׂשֹות  ַהֶּזה  ָהִרְׁשיֹון  ְלָך  ּוִמי־ָנַתן  ֵאֶּלה  עֶֹׂשה  ַאָּתה  ִרְׁשיֹון 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ֶאְׁשַאל ִמֶּכם ָּדָבר ּוְתנּו ִלי ַמֲעֶנה  ֵאֶּלה׃ 
ַהִּגידּו ִלי ְטִביַלת  ְוָאז ַאִּגיד ָלֶכם ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיֹון ֲאִני עֶֹׂשה ֵאֶּלה׃ 
יֹוָחָנן ִמִּפי־ִמי ָהְיָתה ִמְצָוָתּה ִמן־ַהָּׁשַמִים אֹו ִמְּבֵני־ָאָדם ְּתנּו 
ַוְיִהי ֵהם ׁשְֹקִלים ְּבַדְעָּתם ֵלאמֹר ִאם־נֹאַמר ִמן־ ִלי ַמֲעֶנה׃ 
ִמְּבֵני  ְוִאם־נֹאַמר  לֹו׃  ֶהֱאַמְנֶּתם  לֹא  ּוַמּדּוַע  יֹאַמר  ַהָּׁשַמִים 
ָאָדם ְיֵרִאים ֲאַנְחנּו ֶאת־ָהָעם ִּכי־ֻכָּלם ִחְּׁשבּו ֶאת־יֹוָחָנן ְלָנִביא 
ַוַּיֲענּו ֶאת־ֵיׁשּוַע ַוּיֹאְמרּו לֹא ָיָדְענּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע  ֶנֱאָמן׃ 

ַּגם־ֲאִני לֹא ַאִּגיד ָלֶכם ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיֹון ֲאִני עֶֹׂשה ֵאֶּלה׃ 
ַוִּיְפַּתח ְּבָמָׁשל ִּפיו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִאיׁש ָנַטע ֶּכֶרם ַוְיַעְּזֵקהּו 
ִמָּסִביב ְוֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו ַוִּיֶבן ִמְגָּדל ְּבתֹוכֹו ְוָנַתן ֹאתֹו ַלּנְֹטִרים 
ּוְלֵעת ַהָּבִציר ָׁשַלח ֶאת־ַעְבּדֹו ָלַקַחת  ְוָהַלְך ַּבֶּדֶרְך ְלֵמָרחֹוק׃ 
ַוִּיְתְּפׂשּו בֹו ַוַּיֻּכהּו ַוְיַׁשְּלחּו ֹאתֹו  ִמיֵדי ַהּנְֹטִרים ִמְּפִרי ַהָּכֶרם׃ 
ַוּיֹוֶסף ַוִּיְׁשַלח ֲאֵליֶהם ֶעֶבד ַאֵחר ְוֹאתֹו ָסְקלּו ָבֲאָבִנים  ֵריָקם׃ 
ַוִּיְׁשַלח ֲאֵליֶהם  ַוִּיְפְצעּו ֶאת־רֹאׁשֹו ַוְיַׁשְּלֻחהּו ְּבֶחְרָּפה ְגדֹוָלה׃ 
ִהּכּו  ֲאֶׁשר  ֵמֶהם  ַרִּבים  ֲאֵחִרים  ְוֵכן  ָהָרגּו  ְוֹאתֹו  ֶאָחד  עֹוד 

ּוֵמֶהם ֲאֶׁשר ָהָרגּו׃ 
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ַוְיִהי־לֹו עֹוד ֵּבן ָיִחיד ֲאֶׁשר ָאֵהב ְוֹאתֹו ָׁשַלח ֲאֵליֶהם ַאֲחֵרי 
ְוַהּנְֹטִרים ָהֵהם ָראּו ַוּיֹאְמרּו  ֻכָּלם ִּכי ָאַמר ֶאת־ְּבִני ִייָראּו׃ 
ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ִהֵּנה ַהּיֹוֵרׁש ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוָלנּו ִתּסֹב ַהַּנֲחָלה׃ 
ַוִּיְתְּפׂשּו־בֹו ַוַּיַהְרֻגהּו ַוַּיְׁשִליֻכהּו ֶאל־ִמחּוץ ַלֶּכֶרם׃ ּוָמה ֵאפֹוא 
ָהֲאָדָמה  ֶאת־עְֹבֵדי  ְוֶהֱאִביד  ָיבֹא  הּוא  ַהָּכֶרם  ַּבַעל  ַיֲעֶׂשה 
ֶאת־ַהָּכתּוב  ְקָראֶתם  ֲהלֹא  ֲאֵחִרים׃  ִּביֵדי  ִיֵּתן  ְוֶאת־ַּכְרמֹו 

ַההּוא 
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים 
ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה׃

ֵמֵאת ְיהָֹוה ָהְיָתה זֹאת 
ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו׃

ַוְיַבְקׁשּו ְלָתְפׂשֹו ֶאֶפס ִּכי ָיְראּו ִמְּפֵני ָהָעם ַּבֲאֶׁשר ֵהִבינּו ִּכי 
ֲעֵליֶהם ִּדֶּבר ֶאת־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ַוַּיַעְזבּו אֹתֹו ַוֵּיְלכּו ָלֶהם׃

ְלצֵֹדד  הֹוְרדֹוס  ּוֵמַאְנֵׁשי  ִמן־ַהְּפרּוִׁשים  ֲאָנִׁשים  ֵאָליו  ַוִּיְׁשְלחּו 
ַוָּיבֹאּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַרֵּבנּו ָיַדְענּו ִּכי־ִאיׁש ֶנֱאָמן  אֹתֹו ִּבְדָבָריו׃ 
ַאָּתה ְולֹא־ָתגּור ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי לֹא ִתָּׂשא ְּפֵני ֶגֶבר ְוֶאת־ֶּדֶרְך 
ֱאֹלִהים ּתֹוֶרה ְּבֵמיָׁשִרים ֲהָנכֹון הּוא ָלֵתת ַמס ַלֵּקיַסר ִאם־ַאִין 
ְוהּוא ִּבְראֹתֹו ֶאת־ֲחֻנָפָתם ָאַמר ֲאֵליֶהם  ִנֵּתן׃  ֲהִנֵּתן אֹו לֹא 
ַוָּיִביאּו ַוּיֹאֶמר  ָלָּמה־ֶּזה ְתַנּסּוִני ָהִביאּו ִלי ִּדיַנר ֶאָחד ְוֶאְרֶאה׃ 
ַוּיֹאֶמר  ֲאֵליֶהם ְלִמי ַהְּתמּוָנה ְוַהְּכתֶֹבת ָהֵהָּנה ַוּיֹאְמרּו ַלֵּקיָסר׃ 
ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ָהבּו ֵאפֹוא ַלֵּקיַסר ֵאת ֲאֶׁשר ַלֵּקיַסר ְוֵלאֹלִהים 

ֵאת ֲאֶׁשר ֵלאֹלִהים ַוִּיְתְמהּו ָעָליו ַעד־ְמאֹד׃
ַלֵּמִתים  ְּתקּוָמה  ִּכי־ֵאין  ָהֹאְמִרים  ַצּדּוִקים  ֵאָליו  ַוָּיבֹאּו 
ָימּות  ִּכי  ָלנּו  ָּכַתב  מֶׁשה  ִהֵּנה  ַרֵּבנּו  ֵלאֹמר׃  ַוִּיְׁשָאֻלהּו 
ֶאָחד ִמְּׁשֵני ַאִחים ְוָעַזב ִאָּׁשה ּוֵבן ֵאין לֹו ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה 
ַאִחים  ִׁשְבָעה  ָהיּו  ְוִאָּתנּו  ָאִחיו׃  ַעל־ֵׁשם  ֶזַרע  ְוֵהִקים 
ָהִראׁשֹון ֵמֶהם ָלַקח לֹו ִאָּׁשה ַוָּיָמת ְולֹא־ִהְׁשִאיר ֶזַרע ַאֲחָריו׃ 
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ְוַהֵּׁשִני ִיֵּבם ֹאָתּה ַוָּיָמת ַּגם־הּוא לֹא ָבִנים ּוְכמֹו־ֵכן ַהְּׁשִליִׁשי׃ 
לֹא־ִהְׁשִאירּו  ְוֶזַרע  ַוָּימּותּו  ְּבָעלּוָה  ָּכל־ַהִּׁשְבָעה  ֲאֶׁשר  ַעד 
ְוַעָּתה ְלִמי ֵמֶהם  ַאֲחֵריֶהם ְוַאֲחֵרי ֻכָּלם ֵמָתה ַּגם־ָהִאָּׁשה׃ 
ָּכל־ ֵאֶׁשת  ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ַבְּתקּוָמה  ְלִאָּׁשה  ִּתְהֶיה 
ְׁשִגיֶתם  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע הּוא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַהִּׁשְבָעה׃ 
ִּכי  ֵאל׃  ֶאת־ִנְפְלאֹות  ְולֹא  ְיַדְעֶּתם  לֹא  ֶאת־ַהּתֹוָרה  ִּכי  ּבֹו 
ִאם־ ִּכי  ִתָּבַעְלָנה  ְולֹא  ִיְבֲעלּו  לֹא  ִמן־ַהֵּמִתים  ִבְתקּוָמָתם 
ֲהלֹא  ִּכי־ָיִקיצּו  ַהֵּמִתים  ְוַעל־ְּדַבר  ַהָּׁשָמִים׃  ְּכַמְלֲאֵכי  ִיְהיּו 
ַּבְּסֶנה  ָהֱאֹלִהים  ֵאָליו  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  מֶׁשה  ְּבֵסֶפר  ְקָראֶתם 
ַיֲעקֹב׃  ֵואֹלֵהי  ִיְצָחק  ֵואֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ָאֹנִכי  ֵלאֹמר 
ְׁשִגיֶתם  ַהַחִּיים  ִאם־ֱאֹלֵהי  ִּכי  ַהֵּמִתים  ֱאֹלֵהי  ֵאיֶנּנּו  ְוהּוא 

ַהְרֵּבה ְמאֹד׃
ְוֶאָחד ִמן־ַהּסֹוְפִרים ָּבא ַוִּיְׁשַמע ֹאָתם ִנְדָּבִרים ַיְחָּדו ּוִבְרֹאתֹו 
ָּכל־ ָמה־ֵראִׁשית  ַוִּיְׁשָאֵלהּו  ַעל־ִּדְבֵריֶהם  ָעָנה  ֵהיֵטב  ִּכי 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ָהִראׁשָֹנה ֲהלֹא ִהיא ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה  ַהִּמְצֹות׃ 
ְּבָכל־ְלָבְבָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָֹוה  ֵאת  ְוָאַהְבָּת  ֶאָחד׃  ְיהָֹוה  ֱאֹלֵהינּו 
ַהִּמְצָוה  ִהיא  זֹאת  ּוְבָכל־ְמאֶֹדָך  ּוְבָכל־ַמ*ָּדֲעָך  ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך 
ְוַהְּׁשִנָּיה ֲהלֹא ִהיא ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ְוֵאין ִמְצָוה  ָהִראׁשָֹנה׃ 
ֱאֶמת  ַרִּבי  ָאֵמן  ַהּסֹוֵפר  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵאֶּלה׃  ִמְׁשַּתִים  ְגדֹוָלה 
ְּבָכל־ אֹתֹו  ּוְלַאֲהָבה  ִמְּלַבּדֹו׃  עֹוד  ְוֵאין  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ִּדַּבְרָּת 
ְוֶלֱאהֹב ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו  ֵלב ּוְבָכל־ַמָּדע ּוְבָכל־ֶנֶפׁש ּוְבָכל־ְמאֹד 
ִּכי־ִהְׂשִּכיל  ֵיׁשּוַע  ַוַּיְרא  ָוָזַבח׃  ִמָּכל־עָֹלה  ְגדָֹלה  ִהיא  ְּכַנְפׁשֹו 
ַלֲענֹות אֹתֹו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהְּנָך לֹא־ָרחֹוק ִמַּמְלכּות ֱאֹלִהים ְולֹא־
ָוָמְעָלה׃ ְלִהְתַוַּכח ִעּמֹו ִּבְּדָבִרים ֵמַהּיֹום ַההּוא  ֵהֵעז עֹוד ִאיׁש 
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ַוְיִהי ְּבהֹורֹת ֵיׁשּוַע ַּבִּמְקָּדׁש ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ֵאיְך יֹאְמרּו ַהּסֹוְפִרים 
ְוָדִוד ֲהלֹא הּוא ָאַמר ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש  ִּכי ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָּדִוד הּוא׃ 

ְנֻאם ְיהָֹוה ַלאדִֹני ֵׁשב ִליִמיִני 
ַעד־ָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך׃ 

ִהְקִׁשיבּו  ָהָעם  ְורֹב  ְּבנֹו  הּוא  ֵאיְך  ָאדֹון  לֹו  קֵֹרא  ְוִאם־ָּדִוד 
ִלְדָבָריו ְּבעֶֹנג־ָרב׃ 

ַהִּמְתַעְּנִגים  ִמן־ַהּסֹוְפִרים  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ַוּיֹאֶמר  ְלַלֵּמד  ַוּיֹוֶסף 
ַעל־ֶלְכָּתם ְמֻלָּבִׁשים ְמִעיל ְוַעל־ְׁשֵאַלת ָׁשלֹום ָלֶהם ַּבְּׁשָוִקים׃ 
ְוַעל־ַהְּמקֹמֹות  ְּבָבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת  ָהִראׁשִֹנים  ַעל־ַהּמֹוָׁשבֹות 
ַאְלָמנֹות  ֶאת־ָּבֵּתי  ָהאְֹכִלים  ַהִּמְׁשֶּתה׃  ְּבָבֵּתי  ַהִּנְכָּבִדים 
ַקו  ֲעֵליֶהם  ִיָּנֶטה  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֵאֶּלה  ְתִפָּלה  ַיְרּבּו  ַעִין  ּוְלַמְרֵאה 

ַהִּמְׁשָּפט ִּפי ְׁשָנִים׃ 
ְוַכֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע ָיַׁשב ְלֹנַכח ֲארֹון ָהאֹוָצר ַוַּיְרא ֶאת־ָהָעם ֹנְתִנים 
ְוִאָּׁשה ַאְלָמָנה ֲעִנָּיה  ּבֹו ָמעֹות ְוַרִּבים ֲעִׁשיִרים ָנְתנּו ַהְרֵּבה׃ 
ַוִּיְקָרא ֶאל־ ָּבָאה ַוָּתָׂשם ָׁשם ְׁשֵּתי ְפרּוטֹות ֵהן ֶרַבע ִאָּסר׃ 
ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ָהַאְלָמָנה ָהֲעִנָּיה 
ִּכי  ַהּזֹאת ִהְרְּבָתה ָלֵתת ִמָּכל־ַהֹּנְתִנים ֹּפה ֶאל־ֲארֹון ָהאֹוָצר׃ 
ֻכָּלם ָנְתנּו ִמּמֹוָתָרם ְוִהיא ִמַּמְחסָֹרּה ָנְתָנה ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָלּה 

ֵאת ָּכל־ִמְחָיָתּה׃ 
ְרֵאה  ַרִּבי  ִמַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ִמן־ַהֵהיָכל  ַוֵּיֵצא 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ֶאת־ָהֲאָבִנים ְוֶאת־ַהִּבְנָיִנים ָהֵאֶּלה ַמה־ֶּנְהָּדרּו׃ 
ֵיָהֵרסּו  ֻּכָּלם  ָהֵאֶּלה  ַהִּנְׂשָּגִבים  ֶאת־ַהִּבְנָיִנים  ֲהָרִאיָת  ֵיׁשּוַע 

לֹא־ִתָּׁשֵאר ֹּפה ֶאֶבן ַעל־ָאֶבן׃
ֶפְטרֹוס  ַוִּיְׁשָאֻלהּו  ַהֵהיָכל  ְלֹנַכח  ַהֵּזיִתים  ַעל־ַהר  ּוְבִׁשְבּתֹו 
ַהֶּגד־ָנא  ְוַיֲעקֹב ְויֹוָחָנן ְוַאְנְּדַרי ִּבְהיֹוָתם ִאּתֹו ְלַבָּדם ֵלאֹמר׃ 
ָלנּו ָמַתי ִּתְקֶראָנה ֵאֶּלה ּוַמה־הּוא ָהאֹות ַלּמֹוֵעד ַההּוא ִּכי 

ָכל־ֵאֶּלה ִּתְכֶליָנה׃ 
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ֶּפן־ַיְתֶעה  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ֵלאֹמר  ֲאֵליֶהם  ְלַדֵּבר  ֵיׁשּוַע  ַוָּיֶחל 
הּוא  ֲאִני  ִּכי  ְוָאְמרּו  ִבְׁשִמי  ָיבֹאּו  ַרִּבים  ִּכי  ִאיׁש׃  ֶאְתֶכם 
ִמְלָחָמה  ּוְׁשֻמעֹות  ְקָרבֹות  ְוִכי־ִתְׁשְמעּו  ֶאת־ַרִּבים׃  ְוִהְתעּו 
ִּכי־ָיקּום  ַהֵּקץ׃  לֹא־ֶזה  ְועֹוד  ִּתְהֶייָנה  ָּכל־ֵאֶּלה  ַאל־ִּתָּבֵהלּו 
ּגֹוי ַעל־ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ַעל־ַמְמָלָכה ְוַרַעׁש ַעל־ַרַעׁש ָיבֹא ְוָרָעב 

ְמהּומֹות ְוָכל־ֵאֶּלה ַרק ֵראִׁשית ַהֲחָבִלים׃ 
ִּביֵדי  ֶאְתֶכם  ִּכי־ַיְסִּגירּו  ְבַנְפׁשֹוֵתיֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ְוַאֶּתם 
ִלְפֵני  ַתַעְמדּו  ּוַבֲעבּוִרי  ְּבָבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת  ְוֻתּכּו  ַהַּסְנֶהְדִרין 
ְוַהְּבׂשֹוָרה ִתָּקֵרא ִראׁשָֹנה  ָלֶהם׃  ְלֵעדּות  ּוְמָלִכים  מְֹׁשִלים 
ִּביֵדי  ְלַהְסִּגיְרֶכם  ֶאְתֶכם  ְוִכי־יֹוִליכּו  ָּכל־ַהּגֹוִים׃  ְּבֶקֶרב 
ַהִּמְׁשָּפט ַאל־ִּתְדֲאגּו ְוַאל־ְּתַחְּׁשבּו ְּבֶטֶרם ּבֹא ַהּמֹוֵעד ַמה־
ְּתַדֵּברּו ִּכי ַכֲאֶׁשר יּוַׂשם ְּבִפיֶכם ָּבֵעת ַהִהיא ֵּכן ְּתַדְּברּון ִּכי 
ְוָאח ַיְסִּגיר ֶאת־ לֹא ַאֶּתם ַהְמַדְּבִרים ִּכי ִאם־רּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ 
ְוֵהִמיתּו  ַעל־ֲאבֹוָתם  ָבִנים  ְוָקמּו  ֶאת־ְּבנֹו  ְוָאב  ַלָּמֶות  ָאִחיו 
ַאְך  ְׁשִמי  ְלַמַען  ְלָכל־ָאָדם  ִּתְהיּו  ְׂשנּוִאים  ְוַאֶּתם  ֹאָתם׃ 

ַהְמַחֶּכה ַעד־ַהֵּקץ הּוא ִיָּוֵׁשַע׃
ְּבַיד־ָּדִנֵּיאל  ַהֶּנֱאָמר  ַהְמׁשֵֹמם  ֶאת־ַהִּׁשּקּוץ  ִתְראּו  ְוִכי 
ַהָּנִביא עֵֹמד ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר לֹא ָנכֹון לֹו ַהּקֵֹרא ָיִבין ָאז ֵאֶּלה 
ַעל־ַהָּגג  ֲאֶׁשר  ּוִמי  ֶאל־ֶהָהִרים׃  ָינּוסּו  ִּביהּוָדה  ֲאֶׁשר 
ּוִמי  ְמאּוָמה׃  ִמּתֹוכֹו  ָלַקַחת  ָיבֹא  ְולֹא  ַהָּבְיָתה  ֵיֵרד  לֹא 
ַאְך  ֶאת־ִׂשְמָלתֹו׃  ָלַקַחת  ְלֵביתֹו  ָיׁשּוב  לֹא  ַּבָּׂשֶדה  ֲאֶׁשר 
ִהְתַּפֵללּו  ְוַאֶּתם  ָהֵהָּמה׃  ַּבָּיִמים  ְוַלֵּמיִניקֹות  ֶלָהרֹות  אֹוי 
ָצָרה  ְיֵמי  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ִּכי  ַּבחֶֹרף׃  זֹאת  ִתְהֶיה  ְלִבְלִּתי 
ַהְּבִריָאה  ְיֵמי  ֵמֵראִׁשית  לֹא־ָהְיָתה  ָּכמֹוָה  ֲאֶׁשר  ֵהם 
ְולּוֵלא  ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ְוָכמֹוָה לֹא־תִֹסף׃ 
ַאְך  ָּכל־ָּבָׂשר  לֹא־ִיָּנֵצל  ָהֵאֶּלה  ֶאת־ַהָּיִמים  ְיהָֹוה  ְיַקֵּצר 
ָהֵאֶּלה׃  ֶאת־ַהָּיִמים  ְיַקֵּצר  ָבם  ָרָצה  ֲאֶׁשר  ְּבִחיָריו  ְלַמַען 
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ְוָאז ִאם־יֹאַמר ֲאֵליֶכם ִאיׁש ִהֵּנה ַהָּמִׁשיַח ֹּפה אֹו ִהּנֹו ָׁשם 
ְוָנְתנּו  ָיקּומּו  ָכָזב  ּוְנִביֵאי  ֶׁשֶקר  ְמִׁשיֵחי  ִּכי  ַאל־ַּתֲאִמינּו׃ 
ַּגם־ ְלַהְתעֹות  ָיָדם  ֶיׁש־ְלֵאל  ִאם  ְלַנּסֹות  ּומֹוְפִתים  ֹאתֹות 
ְוַאֶּתם ִהָּׁשְמרּו ְבַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְראּו ִּכי ֵמרֹאׁש  ֶאת־ַהְּבִחיִרים׃ 

ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ֶאת־ּכֹל׃
ַאְך ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּכֲעבֹור ַהָּצָרה ַהִהיא ֶּתְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח 
ַהָּמרֹום  ּוְצָבא  ִמן־ַהָּׁשָמִים  ִיְּפלּו  ַהּכֹוָכִבים  לֹא־ַיִּגיַּה אֹורֹו׃ 
ּוְבָהָדר  ְּבעֹז  ַבֲעָנִנים  ָּבא  ֶאת־ֶּבן־ָהָאָדם  ִיְראּו  ְוָאז  ָיֻזעּו׃ 
ְוהּוא ִיְׁשַלח ֶאת־ַמְלָאָכיו ִויַקֵּבץ ֶאת־ְּבִחיָריו ֵמַאְרַּבע  ָּגדֹול׃ 

ָהרּוחֹות ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַעד־ְקֵצה ַהָּׁשָמִים׃
ּוְקחּו ָלֶכם ָמָׁשל ִמן־ַהְּתֵאָנה ִאם ָרטֹוב ֲעָנָפּה ְוָעֶליָה ָצָמחּו 
ְוֵכן ַּגם־ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ִּכי  יְֹדִעים ַאֶּתם ִּכי ָקרֹוב ַהָּקִיץ׃ 
ָאֵמן ֲאִני  ָקמּו ָּכל־ֵאֶּלה ָידֹוַע ֵּתְדעּו ִּכי־ָקרֹוב הּוא ַלָּפַתח׃ 
ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי לֹא ַיֲעבֹר ַהּדֹור ַהֶּזה ַעד ֲאֶׁשר־ָיקּומּו ָּכל־ֵאֶּלה׃ 
ְוַעל־מֹוֵעד ַהּיֹום  ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַיֲעבֹרּו ּוְדָבַרי לֹא ַיֲעבֹרּון׃ 
ַההּוא ְוַהָּׁשָעה ַהִהיא ֵאין ִאיׁש יֵֹדַע ְולֹא ַמְלָאְך ַּבָּׁשַמִים ְולֹא 
ַעל־ֵּכן ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ִׁשְקד*ּו ְוִהְתַּפֵּללּו ִּכי  ַהֵּבן ִּבְלִּתי ָהָאב׃ 
ֲהלֹא הּוא ְּכִאיׁש נֵֹסַע  ֵאיְנֶכם יְֹדִעים ָמַתי ָיבֹא ַהּמֹוֵעד ַהֶּזה׃ 
ַוְיַחֵּלק ֶאת־ַהִּמְׂשָרה  ֶאל־ִמחּוץ ָלָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַזב ֶאת־ֵּביתֹו 
ַלֲעָבָדיו ְלִאיׁש ִאיׁש ֶאת־ְמַלאְכּתֹו ְוֶאת־ַהּׁשֵֹער ִצָּוה ִלְׁשקֹד 
ָלֵכן ִהְתַיְּצבּו ַעל־ִמְׁשַמְרְּתֶכם ִּכי לֹא ֵתְדעּו ָמַתי  ַעל־ַהָּׁשַער׃ 
ָיבֹא ַּבַעל ַהָּבִית ִאם־ָּבֶעֶרב אֹו־ַבֲחִצי ַהַּלְיָלה ִאם־ְלֵעת ְקרֹא 
ֶאְתֶכם  ּוָמָצא  ִּפְתֹאם  ֶּפן־ָיבֹא  ַהּבֶֹקר׃  ְּכאֹור  אֹו  ַהַּתְרְנגֹל 
ְוֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִהְנִני ֹאֵמר ַלּכֹל ְׁשקֹדּו׃ ְיֵׁשִנים׃ 
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ַוְיִהי יֹוַמִים ִלְּפֵני ַהֶּפַסח ְוַחג־ַהַּמּצֹות ַוְיַבְקׁשּו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים 
ַאְך ָאְמרּו לֹא ֶבָחג  ְוַהּסֹוְפִרים ְלָתְפׂשֹו ְּבָעְרָמה ְוַלֲהִמיתֹו׃ 

ֶּפן־ִּתְתעֵֹרר ְמהּוָמה ָּבָעם׃
ְּבֵבית־ַעְנָיה  ַהְמצָֹרע  ִׁשְמעֹון  ְּבֵבית  ִּבְמִסָּבה  ְּבִׁשְבּתֹו  ַוְיִהי 
ְמאֹד  ִויַקר־ֶעֶרְך  ַזְך  ֵנְרְּד  ֶׁשֶמן  ְצֹלִחית  ּוְבָיָדּה  ִאָּׁשה  ַוָּתבֹא 
ַהָּדָבר  ַוֵּיַרע  ַעל־רֹאׁשֹו׃  אֹתֹו  ַוִּתּצֹק  ֶאת־ַהְּצֹלִחית  ַוְּתַׁשֵּבר 
ְּבֵעיֵני ֲאָנִׁשים ִמן־ַהּיְֹׁשִבים ָׁשם ַוּיֹאְמרּו ְבַנְפָׁשם ַעל־ָמה ִנְבַלע 
ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה׃ ֲהלֹא טֹוב ָהָיה ְלִתּתֹו ַבֶּכֶסף ְּכֶעְרּכֹו יֹוֵתר ִמְּׁשֹלׁש 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע  ֵמאֹות ִּדיָנר ּוְלַחֵּלק ִמְכרֹו ָלֲעִנִּיים ַוִּיֹּלנּו ָעֶליָה׃ 
ִּכי ֶאת־ ַהִּניחּו ָלּה ָלָּמה־ֶּזה ַּתְלאּו אָֹתּה ֲהלֹא טֹוב ְּגָמָלְתִני׃ 
ָהֲעִנִּיים ִּתְמְצאּו ִלְפֵניֶכם ָּתִמיד ּוְבָכל־ֵעת ֲאֶׁשר ִּתְרצּו ּתּוְכלּו 
ְוִהיא ָעְׂשָתה  ְלֵהיִטיב ָלֶהם ְואִֹתי לֹא־ִתְמְצאּו ִלְפֵניֶכם ָּתִמיד׃ 
ַּכֲאֶׁשר ָמְצָאה ָיָדּה ִּכי ִהְקִּדיָמה ַוִּתְמַׁשח ֶאת־ְּבָׂשִרי ִלְקבּוָרה׃ 
ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ְּבָכל־ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתָּׁשַמע ַהְּבׂשֹוָרה ְּבָכל־

ָהָאֶרץ ְיֻסַּפר ַּגם־ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ִהיא ָלּה ְלִזָּכרֹון׃
ֶאל־ָראֵׁשי  ָהַלְך  ֶהָעָׂשר  ִמְּׁשֵנים  ֶאָחד  ִאיׁש־ְקִרּיֹות  ִויהּוָדה 
ְוֵהם ְּכָׁשְמָעם ֵּכן ָׂשְמחּו  ַהּכֲֹהִנים ַוּיֹאֶמר ְלַהְסִּגיר אֹתֹו ְּבָיָדם׃ 

ַוַּיְבִטיחּו ָלֶתת־לֹו ָּכֶסף ַוְיַבֵּקׁש ּתֲֹאָנה ְלַהְסִּגיר אֹתֹו׃
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ֶזַבח ַהָּפַסח  ַוְיִהי ָּבִראׁשֹון ְלַחג ַהַּמּצֹות ְלמֹוֵעד 
ֶלֱאכֹל ֶאת־ַהָּפַסח׃  ְלָך  ְלָהִכין  ֵנֵלְך  ִּכי  ִתְרֶצה  ֵאיֹפה  ַּתְלִמיָדיו 
ַוִּיְׁשַלח ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ָהִעיָרה ּוָפַגע ָּבֶכם 
ּוַבֶּפַתח ֲאֶׁשר ָיבֹא ּתֹאְמרּו  ִאיׁש נֵֹׂשא ַכד־ַמִים ְלכּו ַאֲחָריו׃ 
ָהאְֹרִחים  ֲחַדר  ַאֵּיה  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ּכֹה  ַהָּבִית  ֶאל־ַּבַעל  ָׁשם 
ָלֶכם  ַיְרֶאה  ְוהּוא  ֶאת־ַהָּפַסח׃  ָׁשם  ֶלֱאכֹל  ּוְלַתְלִמיַדי  ִלי 
ָלנּו׃  ָּתִכינּו  ְוָׁשם  ַבּכֹל  ַוֲערּוָכה  ְכָסתֹות  ְרצּוָפה  ְגדֹוָלה  ֲעִלָּיה 
ָלֶהם  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַוִּיְמְצאּו  ָהִעיָרה  ַוָּיבֹאּו  ַהַּתְלִמיִדים  ַוֵּיְצאּו 

ַוָּיִכינּו ֶאת־ַהָּפַסח׃
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ּוְבעֹוד ֵהם אְֹכִלים  ַוְיִהי ָּבָעֶרב ַוָּיבֹא ָׁשם ִעם־ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר׃ 
ִּבְמִסָּבם ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ִּכי ֶאָחד ִמֶּכם ָהאֵֹכל 
ַוֵּיַצר ָלֶהם ְמאֹד ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ִאיׁש ֵמֶהם ֵאָליו  ִעָּמִדי ַיְסִּגיֵרִני׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ַהֲאִני הּוא ֲהלֹא ְוַאֵחר ָאַמר ַהֲאִני הּוא ֲהלֹא׃ 
ֵהן ֶּבן־ אֶָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר ַהּטֵֹבל ֶאת־ָידֹו ִעִּמי ַּבְּקָעָרה׃ 
ָהָאָדם הֵֹלְך ַּכָּכתּוב ָעָליו ַאְך אֹוי ָלִאיׁש ַההּוא ֲאֶׁשר ַיְסִּגיר 
ֶאת־ֶּבן־ָהָאָדם ְּבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפׁשֹו טֹוב ָהָיה ָלִאיׁש ַההּוא ִאם 
ַוְיִהי ְּבָאְכָלם ַוִּיַּקח ֵיׁשּוַע ֶאת־ַהֶּלֶחם ַוְיָבֵרְך  לֹא־ָיָצא ֵמָרֶחם׃ 
ַוִּיַּקח  ַוּיֹאַמר ְקחּו ִאְכלּו ֶזה הּוא ְּבָׂשִרי׃  ַוִּיֵּתן ָלֶהם  ַוִּיְבַצע 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֶזה  ֶאת־ַהּכֹוס ַוְיָבֵרְך ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַוִּיְׁשּתּו ֻכָּלם׃ 
ָאֵמן  ַרִּבים׃  ְּבַעד  ַהָּׁשפּוְך  ַהֲחָדָׁשה  ַּדם־ַהְּבִרית  ָדִמי  הּוא 
ַעד־ַהּיֹום  ַהָּגֶפן  ִמְּפִרי  עֹוד  ֶאְׁשֶּתה  לֹא  ִּכי  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני 
ַוִּיְקְראּו  ָהֱאֹלִהים׃  ְּבַמְלכּות  ֶאְׁשֵּתהּו  ָחָדׁש  ֲאֶׁשר  ַההּוא 

ֶאת־ַהַהֵּלל ַוֵּיְצאּו ֶאל־ַהר ַהֵּזיִתים׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֵהן ֻכְּלֶכם ִּתָּכְׁשלּו ִבי ַּבַלְיָלה ַהֶּזה ִּכי 
ְוַאֲחֵרי ְתקּוָמִתי ִמן־ ָכתּוב ַא*ֶּכה ֶאת־ָהרֶֹעה ּוְתפּוֶציןָ ַהּצֹאן׃ 
ַאף  ֶּפְטרֹוס  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַהָּגִליָלה׃  ִלְפֵניֶכם  ֵאֵלְך  ַהֵּמִתים 
ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֶאָּכֵׁשל׃  לֹא  ֲאִני  ְבָך  ִיָּכְׁשלּו  ִאם־ֻּכָּלם 
ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלָך ִּכי ַעָּתה ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ֶטֶרם ִיְקָרא ַהַּתְרְנגֹל 
ְוהּוא הֹוִסיף ְלַדֵּבר ְּבֶיֶתר  ַּפֲעַמִים ְּתַכֶחׁש־ִּבי ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים׃ 
ָעַלי ָלמּות ִאְּתָך ַּכֵחׁש לֹא־ֲאַכֵחׁש ָּבְך  ֹאֶמץ ַאף ִאם־ִיְהֶיה 

ְוֵכן ִּדְּברּו ַּגם־ֻּכָּלם׃
ַוָּיבֹאּו ֶאל־ְמקֹום ָּגֵדר ַהִּנְקָרא ַּגת־ְׁשֵמָנה ַוּיֹאֶמר ֶאל־ַּתְלִמיָדיו 
ֶאת־ֶּפְטרֹוס  ִאּתֹו  ַוִּיַּקח  ֶאְתַּפָּלל׃  ִּכי  ַעד  ֹּפה  ְׁשבּו־ָלֶכם 
ּוְלִהּׁשֹוֵמם׃  ְלִהְׁשּתֹוֵחַח  ַוָּיֶחל  ְוֶאת־יֹוָחָנן  ְוֶאת־ַיֲעקֹב 
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ויאמר
v. 27 וכן במתתיהו כ׳׳ו ל׳׳א, נ׳׳א ַהְך, עיין זכריה י׳׳ג ז׳.
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ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַנְפִׁשי ָמָרה־ִלי ַעד ְמאֹד ַעד־ָמֶות ִעְמדּו־ָבֶזה 
ַוִּיְתַּפֵּלל  ַאְרָצה  ַוִּיֹּפל  ִמְזָער  ְמַעט  ָהְלָאה  ַוַּיֲעבֹר  ּוְׁשקֹדּו׃ 
ַוִּיְקָרא ַאָּבא  ְלַהֲעִביר ֵמָעָליו ֶאת־ַהָּׁשָעה ִאם־ִיָּתֵכן ַהָּדָבר׃ 
ָאִבי ֵהן ּכֹל ּתּוָכל ַהֲעֶבר־ָנא ֵמָעַלי ֶאת־ַהּכֹוס ַהּזֹאת ַאְך־לֹא 
ְיֵׁשִנים  ַוִּיְמָצֵאם  ַוָּיבֹא  ָאָּתה׃  ָרִציָת  ִאם־ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ִכְרצֹוִני 
ָיכְֹלָּת  ֲהִכי־לֹא  ִתיָׁשן  ֲהִכי  ִׁשְמעֹון  ַוּיֹאַמר  ֶאל־ֶּפְטרֹוס  ַוִּיֶפן 
ְוִהְתַּפְּללּו ֶּפן־ָּתבֹאּו ְלַמָּסה ֵהן  ִׁשְקדּו  ִלְׁשקֹד ָׁשָעה ֶאָחת׃ 
ַוִּיְתַּפֵּלל  ַוֵּיֶלְך־לֹו עֹוד  ַוִּיֶפן  ָהרּוַח ֲחֵפָצה ַאְך ַהָּבָׂשר ָרֶפה׃ 
ָהיּו  ִּכי  עֹוד  ְיֵׁשִנים  ַוִּיְמָצֵאם  ַוָּיָׁשב  ָהִראׁשִֹנים׃  ַּכְּדָבִרים 
ַּפַעם  ַוָּיבֹא  ֹאתֹו׃  ַמה־ַּלֲענֹות  ָיְדעּו  ְולֹא  ְּכֵבדֹות  ֵעיֵניֶהם 
ַרב־ ּוְמנּוָחה  ְלֵעיֵניֶכם  ֵׁשָנה  ְּתנּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ְׁשִליִׁשית 
ָלֶכם ִהֵּנה ָּבָאה ַהָּׁשָעה ּוֶבן־ָהָאָדם ִנְסַּגר ִּביֵדי ַחָּטִאים׃ 

קּומּו ְוֵנֵלָכה ִהֵּנה ַהַּמְסִּגיר ֹאִתי הֵֹלְך ְוָקֵרב׃ 
ְוִעּמֹו  ִּפְתאֹם  ָּבא  ֶהָעָׂשר  ִמְּׁשֵנים  ֶאָחד  ִויהּוָדה  ְמַדֵּבר  עֶֹדּנּו 
ָהמֹון־ַרב ַּבֲחָרבֹות ּוְבַמּטֹות ֵמֵאת ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהּסֹוְפִרים 
ְוַהַּמְסִּגיר אֹתֹו ָנַתן ָלֶהם אֹות ֵלאמֹר ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  ְוַהְּזֵקִנים׃ 
ֲאַנֶּׁשק־לֹו ֶזה הּוא ִּתְפׂשּו אֹתֹו ִׂשימּו ָעָליו ִמְׁשָמר ְוהֹוִליֻכהּו׃ 
ַוִּיְׁשְלחּו־בֹו  ַוָּיבֹא ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ִּפְתאֹם ַוּיֹאֶמר ַרִּבי ַרִּבי ַוִּיָּׁשֵקהּו׃ 

ֶאת־ְיֵדיֶהם ַוִּיְתְּפֻׂשהּו׃ 
ַהּכֵֹהן  ַוַּיְך ֶאת־ֶעֶבד  ָׁשַלף ֶאת־ַחְרּבֹו  ִמן־ַהִּנָּצִבים ִעּמֹו  ְוֶאָחד 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהַבֲחָרבֹות  ַהָּגדֹול ַוְיַקֵּצץ ֶאת־ָאְזנֹו׃ 
ְויֹום יֹום ָיַׁשְבִּתי ְלהֹורֹת  ּוְבַמּטֹות ָּבאֶתם ִלְתּפֹׂש אִֹתי ְּכָפִריץ׃ 
ָלֶכם ַּבִּמְקָּדׁש ְולֹא ְׁשַלְחֶּתם ִּבי ָיד ַאְך ְלָהִקים ֶאת־ַהְּכתּוִבים 
ְוַנַער  ַוָּיֻנסּו׃  ֻּכָּלם  אֹתֹו  ָעְזבּו  ְוַהַּתְלִמיִדים  ָּכזֹאת׃  ֲעִׂשיֶתם 
ֶאָחד ָהַלְך ַאֲחָריו ְוהּוא ָלבּוׁש ְּכתֶֹנת־ַּבד ַעל־ְּבָׂשרֹו ַוּיֹאֲחֻזהּו׃ 

ַוַּיֲעזֹב ֶאת־ֻּכָּתְנּתֹו ְּבָיָדם ַוָּיָנס ָערֹם׃ 
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ָּכל־ָראֵׁשי  ָעָליו  ַוִּיָּקֲהלּו  ַהָּגדֹול  ֶאל־ַהּכֵֹהן  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַוּיֹוִליכּו 
ֵמָרחֹוק  ַאֲחָריו  ָהַלְך  ּוֶפְטרֹוס  ְוַהּסֹוְפִרים׃  ְוַהְּזֵקִנים  ַהּכֲֹהִנים 
ִעם־ַהְמָׁשְרִתים  ָׁשם  ַוֵּיֶׁשב  ְּפִניָמה  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ַעד־ַלֲחַצר 
ְוָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוָכל־ַהַּסְנֶהְדִרין ִּבְקׁשּו  ַוִּיְתַחֵּמם ֶנֶגד ָהאֹור׃ 
ִּכי ֵעדּות־ֶׁשֶקר ָענּו בֹו  ֵעדּות ַעל־ֵיׁשּוַע ַלֲהִמיתֹו ְולֹא ָמָצאּו׃ 
ַוַּיֲענּו  ֲאָנִׁשים  ַוָּיקּומּו  ֵּכן׃  ִנְמְצָאה  ֶאֶפס ֵעדּוָתם לֹא  ַרִּבים 
ֶאֱהרֹס  ֲאִני  ֹאֵמר  ָׁשַמְענּו ֹאתֹו  ֵלאֹמר׃  ְּבָפָניו  ֵעדּות־ֶׁשֶקר 
ֶאת־ַהֵהיָכל ַהֶּזה ַמֲעֵׁשה ָיָדִים ּוִבְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֶאְבֶנה ֵהיָכל 
ַאְך ַּגם־ָּבזֹאת ִּדְבֵרי ֵעדּוָתם  ַאֵחר ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ַמֲעֶׂשה ָיָדִים׃ 
ֶאת־ ַוִּיְׁשַאל  ְּבתֹוָכם  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ַוָּיָקם  ָנכֹנּו׃  לֹא  ַיְחָּדו 
ֵאֶּלה׃  ְבָך  ֵהִעידּו  ַמה־ּזֹאת  ָדָבר  ַתֲעֶנה  ֲהלֹא  ֵלאֹמר  ֵיׁשּוַע 
ַוִּיְׁשָאֵלהּו עֹוד  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ַוּיֹוֶסף  ָעָנה ְמאּוָמה  ְולֹא  ַוִּיּדֹם 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֲאִני  ֵלאֹמר ַהַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ַהְמבָֹרְך׃ 
ִליִמין ַהְּגבּוָרה ּוָבא  ְוַאֶּתם ִּתְראּו ֶאת־ֶּבן־ָהָאָדם יֵֹׁשב  הּוא 
ַוִּיְקַרע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֶאת־ְּבָגָדיו ַוּיֹאַמר ַמה־ ְּבַעְנֵני ַהָּׁשָמִים׃ 
ֲהלֹא ְׁשַמְעֶּתם ִּגּדּופֹו ִאְמרּו ַמה־ַּדְעְּתֶכם  ָּלנּו עֹוד ְוָלֵעִדים׃ 
ַוָּיֵחּלּו ֲאָנִׁשים ֵמֶהם  ַוַּיְרִׁשיעּו ֹאתֹו ֻּכָּלם ִּכי־ִמְׁשָּפט־ָמֶות לֹו׃ 
ָלרֹק ּבֹו ַוְיַחּפּו ֶאת־ָּפָניו ַוַּיֻּכהּו ָבֶאְגרֹף ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהָּנֵבא 

ָלנּו ְוַהְמָׁשְרִתים ִקְּדמּו ֹאתֹו ְּבַמּכֹות ֶלִחי׃
ַוָּתבֹא ַאַחת ַהְּׁשָפחֹות  ֶּבָחֵצר ִמָּתַחת  ֶּפְטרֹוס  ִּבְהיֹות  ַוְיִהי 
ַוַּתֵּבט  ִמְתַחֵּמם  ֶאת־ֶּפְטרֹוס  ַוֵּתֶרא  ַהָּגדֹול׃  ַהּכֵֹהן  ִמֵּבית 
ַוְיַכֵחׁש  ַהָּנְצִרי׃  ִעם־ֵיׁשּוַע  ָהִייָת  ְוַאף־ַאָּתה  ַוּתֹאַמר  ְּבָפָניו 
ֵלאֹמר לֹא ֵאַדע ְולֹא ָאִבין ֵאת ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבִרי ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה 
עֹוד  ַהִּׁשְפָחה  ַוִּתְרֵאהּו  *ַהַּתְרְנגֹל׃  *ָאז  ַוִּי*ְקָרא  ֶאל־ָהאּוָלם 
ֵמֶהם׃  ֶאָחד  הּוא  ֶזה  ָׁשם  ֶאל־ָהעְֹמִדים  ַוּתֹאֶמר  ַוּתֹוֶסף 
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ויכחש
v. 68 בס׳׳א לא נמצא כאן ַוִּיְקָרא ָאז ַהַּתְרְנֹגל.
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ַוְיַכֵחׁש ַּפַעם ֵׁשִנית ְועֹוד ְמַעט ְוַגם־ָהעְֹמִדים ָׁשם ָאְמרּו ֶאל־
ִּכְלׁשֹוָנם׃  ּוְלׁשֹוְנָך  ַאָּתה  ְגִליִלי  ִּכי  ֵמֶהם  ִהְּנָך  ָאֵכן  ֶּפְטרֹוס 
ַוָּיֵחל ַלֲענֹות ְּבָאָלה ּוִבְׁשֻבָעה ֵלאֹמר לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת־ָהִאיׁש 
ַוִּיְקָרא ַהַּתְרְנגֹל ֵׁשִנית ַוִּיְזּכֹר ֶּפְטרֹוס ֶאת־ ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם׃ 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר־לֹו ֵיׁשּוַע ִּכי ֶטֶרם ִיְקָרא ַהַּתְרְנגֹל ַּפֲעַמִים 

ְּתַכֶחׁש־ִּבי ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַוָּיֶׂשם ַעל־ִלּבֹו ַוֵּיְבְך׃ 
ַוְיִהי ַּכֲעלֹות ַהַּׁשַחר ְוָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים נֹוְסדּו־ַיַחד ִעם־ַהְּזֵקִנים 
ַוּיֹוִליֻכהּו  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַוַּיַאְסרּו  ְוָכל־ַהַּסְנֶהְדִרין  ְוַהּסֹוְפִרים 
הּוא  ַהַאָּתה  ִּפיָלטֹוס  אֹתֹו  ַוִּיְׁשַאל  ִפיָלטֹוס׃  ִּביֵדי  ַוַּיְסִּגיֻרהּו 
ְוָראֵׁשי  ָאָמְרָּת׃  ַאָּתה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ַהְּיהּוִדים  ֶמֶלְך 
ָדָבר׃  לֹא־ָעָנה  ְוהּוא  ַרּבֹות  ִׂשְטנֹות  ָעָליו  ֵהִביאּו  ַהּכֲֹהִנים 
ָדָבר  ַתֲעֶנה  לֹא  ַהִאם  ֵלאמֹר  ַוִּיְׁשָאֵלהּו  ִּפיָלטֹוס  ַוּיֹוֶסף 
ַמֲעֶנה  לֹא־ָנַתן  ְוֵיׁשּוַע  ָעֶליָך׃  ֵהִביאּו  ִׂשְטנֹות  ַּכָּמה  ְרֵאה 
ִפיָלטֹוס׃  ְּבֵעיֵני  ְלֶפֶלא  ֲאֶׁשר־ָהָיה  ַעד  ֶאָחד  ָדָבר  ַאף־לֹא 
ֵמָהֲאִסיִרים  ֶאָחד  ָלֶהם  ְלַׁשַּלח  ִהְסִּכין  ַהְסֵּכן  ַהֶּזה  ּוֶבָחג 
ַוְיִהי ִאיׁש ּוְׁשמֹו ַּבר־ַאָּבא  ָחְפִׁשי ֶאת־ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ְיַבֵּקׁשּון׃ 
ַוִּיָׂשא  ַהֶּמֶרד׃  ְּביֹום  ֶנֶפׁש  ָרְצחּו  ֲאֶׁשר  ִעם־ַהֹּמְרִדים  ָאסּור 
ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשאֹל  ַוָּיֵחּלּו  ֶהָהמֹון ֶאת־קֹולֹו 
ֲהַתְחְּפצּו  ַוּיֹאַמר  ִּפיָלטֹוס  ֹאָתם  ַוַּיַען  ְּבָפַעם׃  ְּכַפַעם  ָלֶהם 
ֲאֶׁשר  ִהִּכיר  ִּכי  ַהְּיהּוִדים׃  ֶאת־ֶמֶלְך  ָלֶכם  ִּכי־ֲאַׁשַּלח 
ַהּכֲֹהִנים  ְוָראֵׁשי  ַהּכֲֹהִנים׃  ָראֵׁשי  ִהְסִּגיֻרהּו  ּבֹו  ִמִּקְנָאָתם 
ַּבר־ ֵאת  ַרק  ָלֶהם  ְלַׁשַּלח  ְיַבְקֻׁשהּו  ִּכי  ֶאת־ֶהָהמֹון  ֵהִסיתּו 
ֶאֱעֶׂשה  ּוַמה  ֶאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ִּפיָלטֹוס  ַוּיֹוֶסף  ַאָּבא׃ 
ִלְצעֹק  ַוּיֹוִסיפּו  ַהְּיהּוִדים׃  ֶמֶלְך  קִֹראִים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָלֶזה 
ֶמה  ְוָלָּמה  ִּפיָלטֹוס  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֹאתֹו׃  ַהְצֵלב  ֵלאֹמר 
ָרָעה ָעָׂשה ְוֵהם הֹוִסיפּו ִלְצעֹק עֹוד ֶיֶתר ַהְרֵּבה ַהְצֵלב ֹאתֹו׃ 

XIV 70-XV 14 מרקוס   104

ויואל



15

16

17

18

19

20

21

22

23,24

25

26

27

28

29

30,31

32

33

34

ַוּיֹוֶאל ִּפיָלטֹוס ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ֶהָהמֹון ַוְיַׁשַּלח ָלֶהם ֵאת ַּבר־
ַאָּבא ְוֵאת ֵיׁשּוַע ִיַּסר ַּבּׁשֹוִטים ַוִּיְּתֵנהּו ְלִהָּצֵלב׃ 

ַוּיֹוִליֻכהּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֶאל־ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית הּוא ֲחַצר ַהִּמְׁשָּפת 
ַוַּיְלִּבֻׁשהּו ְמִעיל ַאְרָּגָמן ַוְיָׂשְרגּו  ַוַּיְזִעיקּו ָעָליו ֶאת־ָּכל־ַהְּגדּוד׃ 
ְיִחי  ֵלאמֹר  ְלָפְקדֹו  ַוָּיֵחּלּו  ַעל־רֹאׁשֹו׃  ַוָּיִׂשימּו  קֹוִצים  ֶכֶתר 
ְוִהּכּו אֹתֹו ְבָקֶנה ַעל־רֹאׁשֹו ְוָיְרקּו ְּבָפָניו ְוַעל־ ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים׃ 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵהֵתּלּו בֹו ִהְפִׁשיטּו  ִּבְרֵּכיֶהם ָכְרעּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו׃ 
אֹתֹו ֶאת־ְמִעיל ָהַאְרָּגָמן ַוַּיְלִּביֻׁשהּו ֶאת־ְּבָגָדיו ַוּיֹוִליֻכהּו ִלְצֹלב 
ִׁשְמעֹון  הּוא  ִמן־ַהָּׂשֶדה  ְּבבֹאֹו  ָׁשם  ָעַבר  ֶאָחד  ְוִאיׁש  אֹתֹו׃ 
ִאָּתם  ַלֲהֹלְך  ִאְּלצּו  אֹתֹו  ְורּופֹוס  ֲאֶלְכַסְנְּדרֹוס  ֲאִבי  ַהּקּוִריִני 
ַוָּיִביאּו אֹתֹו ֶאל־ָּגְלָּגְלָּתא ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר  ְוָלֵׂשאת לֹו ֶאת־ְצָלבֹו׃ 
ַוִּיְצְלבּו  ַוִּיְּתנּו־לֹו ַיִין ָמהּול ְּבמֹר ְולֹא ָׁשָתה׃  ְמקֹום ַהֻּגְלּגֶֹלת׃ 
אֹתֹו ַוְיַחְּלקּו ֶאת־ְּבָגָדיו ָלֶהם ְלִפי ַהּגֹוָרל ֲאֶׁשר ִהִּפילּו ֲעֵליֶהם 
ְוָהֵעת ֲאֶׁשר ָצְלבּו אֹתֹו ָהְיָתה ַהָּׁשָעה  ָלַקח ִאיׁש ִאיׁש ֶחְלקֹו׃ 
ַעל־ ִמְלַמְעָלה  ָׂשמּו  ְּדַבר־ַאְׁשָמתֹו  ּוְכתֶֹבת  ַהְּׁשִליִׁשית׃ 
ִנְצְלבּו  ָחָמס  ַאְנֵׁשי  ְוַגם־ְׁשֵני  ַהְּיהּוִדים׃  ֶמֶלְך  ֵלאמֹר  ָהֵעץ 
ָהאֵֹמר  ַהָּכתּוב  ַוִּיָּמֵלא  ִמְּׂשמֹאלֹו׃  ְוֶאָחד  ִמיִמינֹו  ֶאָחד  ִעּמֹו 
ַאֲחָריו  ַוָּיִניעּו  ִּגְּדפּו אֹתֹו  ָׁשם  ְוָהעְֹבִרים  ִנְמָנה׃  ְוֶאת־ּפְׁשִעים 
ְוַהּבֹוֶנה  ֶאת־ַהֵהיָכל  ַהַּמֲחִריב  ַאָּתה  הֹוי  ֵלאמֹר  ֶאת־רֹאָׁשם 
ְוֵכן  הֹוִׁשיָעה ְלַנְפֶׁשָך ּוְרָדה ִמן־ָהֵעץ׃  ֹאתֹו ִּבְׁשֹלֶׁשת ָיִמים׃ 
ְוַהּסֹוְפִרים ָׂשֲחקּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ֵלאמֹר  ַּגם־ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים 
ַהָּמִׁשיַח  הּוא ַהּמֹוִׁשיַע ַלֲאֵחִרים ּוְלַנְפׁשֹו לֹא יּוַכל ְלהֹוִׁשיַע׃ 
ּבֹו  ְוַנֲאִמין  ְוִנְרֶאה  ִמן־ָהֵעץ  ַעָּתה  ֵיֶרד  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ֶמֶלְך 
ַוְיִהי ַּבָּׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית  ְוַגם־ַהִּנְצָלִבים ִעּמֹו ְּכמֹו־ֵכן ֵחְרֻפהּו׃ 
ַהְּתִׁשיִעית׃ ַהָּׁשָעה  ַעד  ָכל־ָהָאֶרץ  ֶאת־ְּפֵני  ִּכָּסה  ְוחֶֹׁשְך 
ֱאָלִהי  ֱאָלִהי  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ֵיׁשּוַע  ָצַעק  ַהְּתִׁשיִעית  ּוַבָּׁשָעה 

ְלָמה ְׁשַבְקָּתִני ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִני׃ 
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קֵֹרא  הּוא  ִהֵּנה  ָאְמרּו  ָׁשְמעּו  ַּכֲאֶׁשר  ָׁשם  ּוִמן־ָהעֵֹמִדים 
חֶֹמץ  ִמְלאֹו  ֲאֶׁשר  ְספֹוג  ַוִּיַּקח  ֵמֶהם  ֶאָחד  ַוָּיָרץ  ֶאל־ֵאִלָּיהּו׃ 
ִאם־ָיבֹא  ְוִנְרֶאה  ֶהֶרף  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיְׁשֵקהּו  ַעל־ָקֶנה  ַוְיִׂשיֵמהּו 
ֶאת־ ַוַּיְפֵקד  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ָקָרא  ְוֵיׁשּוַע  אֹתֹו׃  ְלהֹוִריד  ֵאִלָּיהּו 
ִמְלַמְעָלה  ְקָרִעים  ִלְׁשַנִים  ִנְקְרָעה  ַהֵהיָכל  ָּפרֶֹכת  ְוִהֵּנה  רּוחֹו׃ 
ְוַׂשר־ַהֵּמָאה ָהעֵֹמד ִמֻּמלֹו ִבְראֹתֹו ַּכֲאֶׁשר ָצַעק ְוַכֲאֶׁשר  ְלָמָּטה׃ 
ָהיּו  ְוַגם־ָנִׁשים  ֶּבן־ֱאֹלִהים׃  ָהָיה  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ָאֵכן  ַוּיֹאַמר  ָּגַוע 
רֹאֹות ָׁשָּמה ֵמָרחֹוק ּוֵביֵנֶהן ִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ֵאם־ַיֲעקֹב 
ֲהלֹא ֵהָּנה ֲאֶׁשר ָהְלכּו ַאֲחָריו ַוְיָׁשְרֻתהּו  ַהָּקטֹן ְויֹוֵסי ּוְׁשֹלִמית׃ 
ִּבְהיֹותֹו ַבָּגִליל ְועֹוד ֲאֵחרֹות ַרּבֹות ֲאֶׁשר־ָעלּו ִעּמֹו ְירּוָׁשָלְיָמה׃

ַוָּיבֹא יֹוֵסף  ַוְיִהי ָּבֶעֶרב ְּביֹום ַהֲהָכָנה ַההּוא ִּכי ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה׃ 
ִמן־ָהָרָמַתִים הּוא יֹוֵעץ ִנְכָּכד ְוַגם־הּוא ִחָּכה ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים 
ֵיׁשּוַע׃  ֶאת־ּגּוף  ִמֶּמּנּו  ַוִּיְׁשַאל  ְּבאֶֹמץ־ֵלב  ֶאל־ִּפיָלטֹוס  ַוָּיבֹא 
ַוִּיְׁשָּתֶאה ִּפיָלטֹוס ֵלאמֹר ַהִאם הּוא ְּכָבר ֵמת ַוִּיְקָרא ֶאל ַׂשר 
ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ִמן־ַׂשר ַהֵּמָאה  ַהֵּמָאה ַוִּיְׁשָאֵלהּו ִאם ְּכַבר ֵמת׃ 
ְוהּוא ָלַקח ַתְכִריְך־ּבּוץ  ִּכי־ֵכן הּוא ַוִּיֵּתן ֶאת־ַהּגּוף ֶאל־יֹוֵסף׃ 
ַוּיִֹריֵדהּו ִמן־ָהֵעץ ַוַּיֲעֵטהּו ַּבַּתְכִריְך ַוְיִׂשיֵמהּו ַּבֶּקֶבר ֲאֶׁשר ָחַצב־
ּוִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ֵאם  לֹו ַּבּצּור ַוָּיֶגל ֶאֶבן ַעל־ִּפי ַהָּקֶבר׃ 

יֹוֵסי ָראּו ֶאת־ַהָּמקֹום ַּבֲאֶׁשר הּוַׂשם ָׁשָּמה׃ 
ַיֲעקֹב  ֵאם  ּוִמְרָים  ַהַּמְגַּדִלית  ּוִמְרָים  ַהַּׁשָּבת  ָעַבר  ְוִכְמַעט 
ּוָבֶאָחד ַּבַּׁשָּבת ַּבּבֶֹקר  ּוְׁשֹלִמית ָקנּו ַסִּמים ָלבֹא ְוִלְמׁשַֹח אֹתֹו׃ 
ַוּתֹאַמְרָנה ִאָּׁשה  ַהְׁשֵּכם ָּבאּו ֶאל־ַהָּקֶבר ִעם־ֲעלֹות ַהָּׁשֶמׁש׃ 
ַוִּתָּׂשאָנה  ֶאל־ֲאחֹוָתּה ִמי ָיֶגל־ָלנּו ֶאת־ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי־ַהָּקֶבר׃ 
ָהְיָתה ְמאֹד׃  ְגדֹוָלה  ִּכי  ָנגָֹּלה  ָהֶאֶבן  ִּכי  ַוִּתְרֶאיָנה  ֶאת־ֵעיֵניֶהן 
ַוָּתבֹאָנה ֶאל־ּתֹוְך ַהָּקֶבר ַוִּתְרֶאיָנה ַנַער ֶאָחד עֶֹטה ְמִעיל ָלָבן 

יֵֹׁשב ֵמֵעֶבר ַהָּיִמין ַוִּתָּבַהְלָנה׃ 
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ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל־ִּתָּבַהְלָנה ִהֵּנה ַאֶּתן ְמַבְקׁשֹות ֶאת־ֵיׁשּוַע 
ֶאת־ ְרֶאיָנה  ֹפה  ְוֵאיֶנּנּו  ָקם  ֲהלֹא הּוא  ִנְצָלב  ֲאֶׁשר  ַהָּנְצִרי 
ַאְך־ֵלְכָנה ְוַהֵּגְדָנה ְלַתְלִמיָדיו  ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׂשמּוהּו ָׁשָּמה׃  
ּוְלֶפְטרֹוס ִּכי הּוא הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם ַהָּגִליָלה ְוָׁשם ִּתְראּו ֹאתֹו 
ַוְּתַמֵהְרָנה ָלֵצאת ִמן־ַהֶּקֶבר ַוָּתנֹוְסָנה ִּכי  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם׃ 

ִחיל ָוַפַחד ֲאָחזּון ְולֹא־ִהִּגידּו ְלִאיׁש ָּדָבר ִּכי ָיְראּו ְמאֹד׃ 
ֶאל־ִמְרָים  ַוֵּיָרא  ְתקּוָמתֹו  ַאֲחֵרי  ַּבּבֶֹקר  ַּבַּׁשָּבת  ָּבֶאָחד  ַו*ְיִהי 
ֶׁשַבע  ִמֶּמָּנה  ֶהֱעִביר  ֲאֶׁשר  ָהִאָּׁשה  ִהיא  ִראׁשֹוָנה  ַהַּמְּגָּדִלית 
ָהיּו  ֲאֶׁשר  ְבִריתֹו  ְלַאְנֵׁשי  ַוַּתֵּגד  ָהְלָכה  ְוִהיא  ָרעֹות׃  רּוחֹות 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ִּכי הּוא ָחי  ִעּמֹו ְוֵהם ִמְתַאְּבִלים ּובִֹכים׃ 
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִנְרָאה ִּבְדמּות  ְוִכי ִנְרָאה ֵאֶליָה לֹא ֶהֱאִמינּו ָלּה׃ 
ַאֶחֶרת ֶאל־ְׁשַנִים ֵמֶהם ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַּכֲאֶׁשר ָהְלכּו ְלַדְרָּכם׃ 

ַוָּיׁשּובּו ַוַּיִּגידּו ַלֲאֵחִרים ְולֹא ֶהֱאִמינּו ַּגם־ְּבִדְבֵריֶהם׃
ַוֵּיָרא ַאֲחֵרי־ֵכן ֶאל־ַאַחד ֶהָעָׂשר ְּבִׁשְבָּתם ַעל־ַהֻּׁשְלָחן ַוּיֹוִכיֵחם 
ַעל־חֶֹסר ֱאמּוָנָתם ְוַעל־ְקִׁשי ִלָּבם ִּכי לֹא־ֶהֱאִמינּו ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ְבָכל־ָהָאֶרץ  ְלכּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ְתקּוָמתֹו׃  ַאֲחֵרי  ָראּו אֹתֹו 
ִמי ֲאֶׁשר ַיֲאִמין ְוִיָּטֵבל ִיָּוֵׁשַע  ְוִקְראּו ֶאת־ַהְּבׂשֹוָרה ְלָכל־ָּבָׂשר׃ 
ְוֵאֶּלה ָהאֹתֹות ֲאֶׁשר ֵיָעׂשּו ִביֵדי  ּוִמי ֲאֶׁשר לֹא־ַיֲאִמין ֶיְאָׁשם׃ 
ֲחָדׁשֹות  ּוִבְלׁשֹנֹות  ִבְׁשִמי  ַיֲעִבירּו  ָרעֹות  רּוחֹות  ַהַּמֲאִמיִנים 
ְנָחִׁשים ִּכי־ִיְׂשאּו אֹו ִכי־ִיְׁשּתּו ַסִּמים ֲאֶׁשר ָמֶות ָּבם  ְיַדֵּברּון׃ 
ְוָחיּו  ַעל־חֹוִלים  ָיִׂשימּו  ִויֵדיֶהם  ָלֶהם  ַיְׁשִחיתּו  ְולֹא  ָיֵרעּו  לֹא 
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַוַּיַעל  ֵמָחְלָים׃ 
ֶאת־ ַוְיַבְּׂשרּו  ָיְצאּו  ְוֵהם  ָהֱאֹלִהים׃  ִליִמין  ַוֵּיֶׁשב  ַהָּׁשַמְיָמה 
ַהְּבׂשֹוָרה ְּבָכל־ָמקֹום ְוַיד־ָהָאדֹון ָהְיָתה ִעָּמם ִּבְמַלאְכָּתם ַוָּיֶקם 

ֶאת־ְּדָברֹו ְּבאֹתֹות ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִּביֵדיֶהם ָאֵמן׃
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v. 9 בס׳׳א לא נמצאים כאן הפסוקים הבאים עד סוף הספר.
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ָהְּבׂשֹוָרה ַעל־ִּפי

לּוָקס 
ֵהן ְיֵדי ַרִּבים ָּכְתבּו ַעל־ֵסֶפר ֶאת־ַמַעְרֵכי ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ּכֹוְננּו 
ֵעִדים  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ָלנּו  ָמְסרּו  ַּכֲאֶׁשר  ֶאל־ָנכֹון׃  ְבתֹוֵכנּו 
ּוְבֵכן ַּגם־ֲאִני ֲאֶׁשר ָּבַחְנִּתי  רִֹאים ֵמרֹאׁש ּוְמָׁשְרֵתי ְּדַבר־ְיהָֹוה׃ 
ֵהיֵטב ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵהם ֵמֵראִׁשיָתם ֲהִכיֹנִתי ֶאת־ִלִּבי ְלָכְתָבם 
ְלַבֲעבּור  ֵאֶליָך ְּתאֹוִפילֹוס ִּגּבֹור ֶהָחִיל ָּדָבר ָּדֻבר ַעל־ָאְפָניו׃ 

ֵּתַדע ִּכי תֹוַרת ֱאֶמת ָלַמְדָּת ִמִּפי ְמַלְּמֶדיָך׃
ְזַכְרָיהּו  ּוְׁשמֹו  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  הֹוְרדֹוס  ִּביֵמי  ָהָיה  ּכֵֹהן  ִאיׁש 
ִמִּמְׁשֶמֶרת ֲאִבָּיה ְולֹו ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ַאֲהרֹן ֱאִליֶׁשַבע ְׁשָמּה׃ 
ּוְׁשֵניֶהם ָהיּו ַצִּדיִקים ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ְוהְֹלִכים ִּבְדָרָכיו ְּבָכל־
ֲעָקָרה  ֱאִליֶׁשַבע  ִּכי  ָוָלד  ָלֶהם  ְולֹא־ָהָיה  ְוֻחּקָֹתיו׃  ִמְצֹוָתיו 

ּוְׁשֵניֶהם ָּבאּו ַבָּיִמים׃
ַוָּיבֹא  ִמְׁשַמְרּתֹו׃  ְּבֵסֶדר  ָהֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ְּבַכֲהנֹו  ַהּיֹום  ַוְיִהי 
ֶאל־ֵהיַכל ְיהָֹוה ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ְלִפי־גֹוָרלֹו ְּכִמְׁשַּפט ֲעבַֹדת 
ְוָכל־ְקַהל ָהָעם ִמְתַּפְּלִלים ָאז ִמחּוץ ְּבֵעת ַהְקֵטר  ַהּכֲֹהִנים׃ 
ַוֵּיָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָֹוה עֵֹמד ֵאֶצל ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת  ַהְּקטֶֹרת׃ 
ַוּיֹאֶמר  ָעָליו׃  ָנְפָלה  ְוֵאיָמה  ַוֶּיֱחָרד  ְזַכְרָיהּו  ַוַּיְרא  ִליִמינֹו׃ 
ְלָרצֹון  ָעְלָתה  ְתִפָּלְתָך  ִּכי  ְזַכְרָיהּו  ַאל־ִּתיָרא  ַהַּמְלָאְך  ֵאָליו 
ְוָהָיה־ יֹוָחָנן׃  ְוָקָראָת ְׁשמֹו  ֵבן  ְוֱאִליֶׁשַבע ִאְׁשְּתָך ֵּתֵלד ְלָך 
ִּכי־ִיְגַּדל ִלְפֵני  ְלָך ְלִׂשְמָחה ּוְלָׂשׂשֹון ְוַרִּבים ְּבִהָּוְלדֹו ַיֲעֹלזּו׃ 
ְיהָֹוה ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא ִיְׁשֶּתה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִיָּמֵלא ְּבעֹוד ֱהיֹותֹו 

ְּבֶבֶטן ִאּמֹו׃ 
ורבים
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ְוָהַלְך  ֱאֹלֵהיֶהם׃  ֶאל־ְיהָֹוה  ָיִׁשיב  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ְוַרִּבים 
ַעל־ָּבִנים  ָאבֹות  ֵלב  ְלָהִׁשיב  ּוִבְגבּוָרתֹו  ֵאִלָּיהּו  ְּברּוַח  ְלָפָניו 
ּוְלפְׁשִעים רּוַח ֵּדָעה ְיָׁשָרה ְוֶהֱעִמיד ִלְפֵני ְיהָֹוה ָעם ֲאֶׁשר ִלּבֹו 
ַוּיֹאֶמר ְזַכְרָיהּו ֶאל־ַהַּמְלָאְך ַּבָּמה ֵאַדע זֹאת ֵהן  ָנכֹון ִעּמֹו׃ 
ַוַּיַען ַהַּמְלָאְך ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ֲאִני ָזַקְנִּתי ְוִאְׁשִּתי ָּבָאה ַבָּיִמים׃ 
ֵאֶליָך  ְלַדֵּבר  ֻׁשַּלְחִּתי  ָהֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ָהעֵֹמד  ַגְבִריֵאל  ָאֹנִכי 
ַעד  ַדֵּבר  תּוַכל  ְולֹא  ֵתָאֵלם  ַאָּתה  ְוִהֵּנה  ָּכזֹאת׃  ּוְלַבֶּׂשְרָך 
ֲאֶׁשר ָיקּום ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵעֶקב ֲאֶׁשר לֹא ֶהֱאַמְנָּת ִלְדָבַרי ֲאֶׁשר 
ְוָהָעם הֹוִחילּו ִלְזַכְרָיהּו ַעד־ּבֹוׁש ַוִּיְתַּפְלאּו ִּכי  ָיקּומּו ְּבִעָּתם׃ 
ּוְבֵצאתֹו לֹא ָיכֹל ַּדֵּבר ֲאֵליֶהם ַוַּיִּכירּו ִּכי־ ִהְתַמְהַמּה ַּבֵהיָכל׃ 
ְוַכֲאֶׁשר  ִחָּזיֹון ָחָזה ַּבֵהיָכל ַוָּיַנע ָלֶהם ְּברֹאׁשֹו ִּכי הּוא ִאֵּלם׃ 
ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהָּיִמים  ָמְלאּו ְיֵמי ֲעבָֹדתֹו ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ֶאל־ֵּביתֹו׃ 
ֳחָדִׁשים  ֲחִמָּׁשה  ַוַּתְסֵּתר  ִאְׁשּתֹו  ֱאִליֶׁשַבע  ַוַּתַהר  ָהֵאֶּלה 
ָּכָכה ָעָׂשה ִלי ְיהָֹוה ַּבָּיִמים ֲאֶׁשר ְּפָקַדִני ְוָאַסף ֶאת־ ֵלאֹמר׃ 

ֶחְרָּפִתי ְלֵעיֵני ְבֵני־ָאָדם׃
ּוַבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי ֻׁשַּלח ַּגְבִריֵאל ַהַּמְלָאְך ִמִּלְפֵני ֱאֹלִהים ֶאל־
ְמֹאָרָׂשה  ְּבתּוָלה  ֶאל־ַעְלָמה  ְנָצֶרת׃  ּוְׁשָמּה  ַּבָּגִליל  ִעיר 
ַוָּיבֹא  ְלִאיׁש ּוְׁשמֹו יֹוֵסף ִמֵּבית ָּדִוד ְוָהַעְלָמה ְׁשָמּה ִמְרָים׃ 
ַהַּמְלָאְך ֵאֶליָה ַהָּבְיָתה ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ָלְך ַהַּבת ֻרָחָמה ְיהָֹוה 
ְוִהיא ִּבְראֹוָתה ַוִּתְתַחְלַחל ִלְדָברֹו  ִעָּמְך ְּברּוָכה ַאְּת ַּבָּנִׁשים׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַהַּמְלָאְך  ַוּתֹאֶמר ְּבִלָּבּה ָמה ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת׃ 
ְוִהָּנְך ָהָרה  ַאל־ִּתיְרִאי ִמְרָים ִּכי־ָמָצאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָהֱאֹלִהים׃ 
ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון  ְוהּוא ָּגדֹול  ְוָיַלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע׃ 
ּוָמַלְך ַעל־ ִיָּקֵרא ְוָנַתן לֹו ְיהָֹוה ֱאֹלִהים ֶאת־ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו׃ 
ַוּתֹאֶמר ִמְרָים  ָוֶעד ּוְלַמְלכּותֹו ֵאין ֵקץ׃  ַיֲעקֹב ְלעֹוָלם  ֵּבית 
ִאיׁש׃  יַֹדַעת  ֵאיֶנִּני  ַוֲאִני  ָכזֹאת  ִתְהֶיה  ֵאיָכה  ֶאל־ַהַּמְלָאְך 
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ַוַּיַען ַהַּמְלָאְך ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָּתבֹא ָעַלִיְך ְוכַֹח ֶעְליֹון 
ְוִהֵּנה  ֶּבן־ֱאֹלִהים׃  ִיָּקֵרא  ַהִּילֹוד  ַּגם־ַהָּקדֹוׁש  ַעל־ֵּכן  ָיֶסְך־ָלְך 
ֵּבן  ָלַלת  ַּגם־ִהיא  ָהָרה  ֲעָקָרה  ַהִּנְקֵראת  מֹוַדְעֵּתְך  ֱאִליֶׁשַבע 
ִּכי ֵמֱאֹלִהים לֹא ִיָּפֵלא ָּכל־ ְּבִזְקָנָתּה ְוֶזה־ָּלּה ַהחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי׃ 
ַוּתֹאֶמר ִמְרָים ִהְנִני ִׁשְפַחת ְיהָֹוה ְיִהי־ִלי ִכְדָבֶרָך ַוֵּיֶלְך  ָּדָבר׃ 

ַהַּמְלָאְך ֵמִאָּתּה׃ 
ֶאל־ִעיר  ָהָהָרה  ָלֶלֶכת  ַוַּתַחׁש  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ִמְרָים  ַוָּתָקם 
ְלָׁשלֹום׃  ַוִּתְפקֹד ֶאת־ֱאִליֶׁשַבע  ְזַכְרָיה  ֵּבית  ַוָּתבֹא  ְיהּוָדה׃ 
ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ֱאִליֶׁשַבע ְּפקּוַדת ָׁשלֹום ִמִּפי ִמְרָים ַוִּיְרַקד ַהֶּיֶלד 
ַוִּתְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול  ְּבִקְרָּבּה ַוִּתָּמֵלא ֱאִליֶׁשַבע רּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ 
ּוֵמַאִין ָּבַאְתִני  ַוּתֹאַמר ְּברּוָכה ַאְּת ִמָּנִׁשים ּוָברּוְך ְּפִרי ִבְטֵנְך׃ 
ָאְזִני  ָׁשְמָעה  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ָּתבֹא׃  ֶאַלי  ֲאדִֹני  ִּכי־ֵאם  ָכזֹאת 
קֹול ְּפקּוַדת ָׁשלֹום ִמִּפיְך ָרַקד ַהֶּיֶלד ְּבִקְרִּבי ֵמרֹב ִׂשְמָחה׃  
ִמִּפי־ְיהָֹוה׃  ָלְך  ַהָּדָבר ָהָאמּור  ָיקּום  ִּכי  ַתֲאִמיִני  ִּכי  ַאְׁשֵרְך 

ַוַּתַען ִמְרָים ַוּתֹאַמר 
ְּתַגֵּדל ַנְפִׁשי ֶאת־ְיהָֹוה׃

ְוָתֵגל רּוִחי ֵּבאֹלֵהי ִיְׁשִעי׃
ִּכי ָרָאה ָבֳעִני ִׁשְפָחתֹו 

ֵמַהּיֹום ַהֶּזה ָוַמְעָלה ְיַאְּׁשרּוִני ָּכל־ַהּדֹרֹות׃
ְּגדֹלֹות ָעָׂשה ִעָּמִדי ַאִּדיר הּוא ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו׃

ְוַחְסּדֹו ַעל־ְיֵרָאיו ְּבָכל־ּדֹור ָודֹור׃
ִּבְזרֹעֹו ָעָׂשה ִנְפָלאֹות 

ֵהִפיץ ֵּגִאים ִּבְמִזַּמת ִלָּבם׃
ַׁשִּליִטים ָהַדף ִמִּכְסאֹוָתם 

ַוָּיֶׂשם ְׁשָפִלים ַלָּמרֹום׃
ְרֵעִבים ִמֵּלא טֹוב 

ַוֲעִׁשיִרים ָׁשַלח ֵריָקם׃
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ֶהֱחִזיק ְּבִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו 
ַוִּיְזָּכר־לֹו ֶאת־ַרֲחָמיו׃
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲאבֵֹתינּו 

ְלַאְבָרָהם ּוְלַזְרעֹו ַעד־עֹוָלם׃
ַוֵּתֶׁשב ִעָּמּה ִמְרָים ִּכְׁשֹלֶׁשת ְיָרִחים ַוָּתָׁשב ֶאל־ֵּביָתּה׃

ּוְקרֹוֶביָה  ּוְׁשֵכֶניָה  ֵּבן׃  ַוֵּתֶלד  ָלֶלֶדת  ֱאִליֶׁשַבע  ְיֵמי  ַוִּיְמְלאּו 
ַוְיִהי  ִאָּתּה׃  ַוִּיְׂשְמחּו  ָעֶליָה  ַחְסּדֹו  ְיהָֹוה  ִּכי־ִהְגִּדיל  ָׁשְמעּו 
ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַוָּיבֹאּו ָלמּול ֶאת־ַהָּיֶלד ַוִּיְקְראּו לֹו ְזַכְרָיהּו ַעל־
ַוַּתעַן ִאּמֹו ַוּתֹאַמר לֹא־ֵכן ִּכי הּוא יֹוַחָנן ִיָּקֵרא׃  ֵׁשם ָאִביו׃ 
ַּבֵּׁשם  ִנְקָרא  ִאיׁש  ֵאין־ְּבִמְׁשַּפְחֵּתְך  ֲהלֹא  ֵאֶליָה  ַוּיֹאְמרּו 
ַוִּיְּתנּו אֹות ְלָאִביו ֵלאֹמר ָמה־ִעם ְלָבבֹו ַמה־ִּיְקָרא־ ַהֶּזה׃ 
ַוִּיְתְמהּו  ְׁשמֹו  יֹוָחָנן  ֵלאֹמר  ָעָליו  ַוִּיְכֹּתב  לּוַח  ַוִּיְׁשַאל  לֹו׃ 
ֶאת־ ַוְיָבֶרְך  ַעל־ְלׁשֹנֹו  ּוִמָּלתֹו  ִּפיהּו  ִנְפַּתח  ּוִפְתֹאם  ֻכָּלם׃ 
ַוִּתֹּפל ִיְרָאה ַעל־ָּכל־ְׁשֵכֵניֶהם ִמָּסִביב ְוַהְּדָבִרים  ָהֱאֹלִהים׃ 
ַעל־ ִדְּברּו  ְוָכל־ַהּׁשְֹמִעים  ְיהּוָדה׃  ְּבָכל־ָהֵרי  ֻסְּפרּו  ָהֵאֶּלה 
ָהְיָתה  ְוַיד־ְיהָֹוה  ַהֶּזה  ַהֶּיֶלד  ֵאפֹוא  ִיְהֶיה  ַמה  ֵלאֹמר  ִלָּבם 

ַוִּיָמֵלא ְזַכְרָיהּו ָאִביו רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַוִּיָּנֵבא ֵלאֹמר׃ ָעָליו׃ 
ָּברּוְך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ָפַקד ְוָׁשַלח ְּפדּות ְלַעמֹו׃

ַוָּיֶרם ָלנּו ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ְּבֵבית־ָּדִוד ַעְבּדֹו׃
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפי־ְנִביָאיו ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ִמֶּקֶדם׃

ְלהֹוִׁשיַע ָלנּו ִמַּיד אְֹיֵבינּו ּוִמַּכף ָּכל־ׂשְנֵאינּו׃
ִלְגָמל־ֶחֶסד ִעם־ֲאבֹוֵתינּו ְוִלְזּכֹר ֶאת־ְּבִרית ָקְדׁשֹו׃
ֶאת־ְּבִרית ַהְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ֲאִבינּו׃

ִּכי ַיִּציֵלנּו ִמַּיד־ָצר ְוִיְּתֵננּו ְלָעְבדֹו ִּבְבִלי־ָפָחד׃
ְוִנְתַהֵּלְך ְּבקֶֹדׁש ּוִבְצָדָקה ְלָפָניו ָּכל־ְיֵמי ַחֵּיינּו׃
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ְוַגם־ַאָּתה ַהֶּיֶלד ְנִביא־ֶעְליֹון ִּתָּקֵרא 
ִּכי ִלְפֵני ְיהָֹוה ֵּתֵלְך ְוֶאת־ְּדָרָכיו ְּתַפֶּנה׃

ְוָנַתָּת ַּדַעת ְיׁשּוָעה ְלַעּמֹו ִהיא ַהְּסִליָחה ְלַחּטֹאָתם׃
ִּבְזרַֹח ָלנּו אֹור־ּבֶֹקר ִמָּמרֹום ִמְּמקֹור ַרֲחֵמי ֱאֹלֵהינּו׃

ְלָהִאיר ְליְׁשֵבי חֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות 
ּוְלַיֵּׁשר ַאּׁשּוֵרינּו ְּבַמְעְּגֵלי ָׁשלֹום׃

ַעד־יֹום  ַּבִּמְדָּבר  ַוִּיְתּגֹוֵרר  ָּברּוַח  ְוָחֵזק  הֹוֵלְך  ַהֶּיֶלד  ַוִּיְגַּדל 
ֵהָרֹאתֹו ֶאל־ִיְׁשָרֵאל׃ 

ִוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוֵּיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמִּלְפֵני ַהֵּקיַסר אֹוגּוְסטֹוס 
ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹון  ַהִּמְפָקד  הּוא  ָהָאֶרץ׃  ָּכל־יְׁשֵבי  ִלְמנֹות 
ַוֵּיְלכּו ֻכָּלם ְלִהָּמנֹות ִאיׁש  ַנֲעָׂשה ִּביֵמי קּוִריִנּיֹוס ַּפַחת ֲאָרם׃ 
ַוַּיַעל ַּגם־יֹוֵסף ִמן־ַהָּגִליל ֵמִעיר ְנָצֶרת ֶאל־ִעיר  ִאיׁש ְלִעירֹו׃ 
ַוָּיבֹא ִעם־ ָּדִוד ִהיא ֵּבית־ָלֶחם ִּכי ִמִּמְׁשַּפַחת ֵּבית ָּדִוד הּוא׃ 
ַוְיִהי  ָהָרה׃  ְוִהיא  ַעל־ַהְּפקּוִדים  ָלבֹא  לֹו  ַהְמֹאָרָׂשה  ִמְרָים 
ַוֵּתֶלד ֶאת־ְּבָנּה ַהְּבכֹור  ָיֶמיָה ָלֶלֶדת׃  ַוִּיְמְלאּו  ִּבְהיֹוָתם ָׁשם 
לֹא־ָמְצאּו  ִּכי  ָּבֵאבּוס  ֹאתֹו  ַוָּתֶׂשם  ַבֲחתּולֹות  ַוְּתַחְּתֵלהּו 
ַהִהיא  ָּבָאֶרץ  ַּבָּׂשֶדה  ֵלִנים  ָהיּו  ְורִֹעים  ַּבָּמלֹון׃  ָלֶהם  ָמקֹום 
ְוִהֵּנה ַמְלַאְך ְיהָֹוה  ְונְֹטִרים ֶאת־ֶעְדֵריֶהם ְּבַאְׁשֻמרֹות ַהָּלְיָלה׃ 
ִיְרָאה  ַוִּייְראּו  ִמָּסִביב  ָלֶהם  ָזַרח  ְיהָֹוה  ּוְכבֹוד  ֲעֵליֶהם  ִנָּצב 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהַּמְלָאְך ַאל־ִּתיָראּו ְמַבֵּׂשר טֹוב ֲאִני  ְגדֹוָלה׃ 
ִּכי מֹוִׁשיַע ֻיַּלד ָלֶכם ַהּיֹום ֲהלֹא  ָלֶכם ְוַרב ָׂשׂשֹון ְלָכל־ָהָעם׃ 
ְוֶזה ָלֶכם ָהאֹות ִּכי ִתְמְצאּו  הּוא ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון ְּבִעיר ָּדִוד׃ 
ִעם־ַהַּמְלָאְך  ִנְראּו  ּוִפְתֹאם  ָּבֵאבּוס׃  ׁשֵֹכב  ַּבֲחתּוָלתֹו  ֶיֶלד 

ֲהמֹון ְצָבא ַהָּׁשָמִים ְמַזְּמִרים ֵלאֹלִהים ְוֹאְמִרים׃
ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ַּבָּמרֹום 

ָׁשלֹום ֲעֵלי־ָאֶרץ 
ְוִלְבֵני ָאָדם ָרצֹון׃
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ַוּיֹאְמרּו  ַהָּׁשָמְיָמה  ַהַּמְלָאִכים  ֵמֲעֵליֶהם  ָעלּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ְוִנְרֶאה  ֵּבית־ֶלֶחם  ַעד  ֵנְלָכה־ָּנא  ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָהרִֹעים 
ַוָּיִחיׁשּו  ְיהָֹוה׃  ָלנּו  הֹוִדיַע  ֲאֶׁשר  ָּׁשם  ַהַּנֲעָׂשה  ֶאת־ַהָּדָבר 
ָּבֵאבּוס׃  ׁשֵֹכב  ְוַהֶּיֶלד  ְוֶאת־יֹוֵסף  ֶאת־ִמְרָים  ַוִּיְמְצאּו  ַוָּיבֹאּו 
ַוִּיְראּו ַוַּיְׁשִמיעּו ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֻהַּגד ָלֶהם ַעל־ַהֶּיֶלד ַהֶּזה׃ 
ַוִּיְתְמהּו ַהּׁשְֹמִעים ַעל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר־ִהִּגידּו ָלֶהם ָהרִֹעים׃ 
ּוִמְרָים ָׁשְמָרה ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֶּתְהֶּגה ָּבם ְּבִלָּבּה׃ 
ְוָהרִֹעים ָׁשבּו ַוִּיְּתנּו ָכבֹוד ָועֹז ֵלאֹלִהים ַעל־ּכֹל ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו 

ְוָראּו ְּכִפי־ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם׃
ַּכֵּׁשם  ֵיׁשּוַע  ְׁשמֹו  ַוִּיָקֵרא  ְלִהּמֹולֹו  ָיִמים  ְׁשֹמַנת  ְוִכְמלֹאת 
ְוַכֲאֶׁשר ָמְלאּו ָלּה  ֲאֶׁשר ָקָרא־לֹו ַהַּמְלָאְך ֶטֶרם נֹוַצר ַּבָּבֶטן׃ 
ְיֵמי ָטֳהָרם ְלִפי ּתֹוַרת מֶׁשה ַוַּיֲעלּו ֹאתֹו ְירּוָׁשַלְיָמה ְלַהֲעִמידֹו 
ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ְיהָֹוה ָּכל־ָזָכר ֶּפֶטר ֶרֶחם ָקדֹוׁש  ִלְפֵני ְיהָֹוה׃ 
ְׁשֵּתי־ ְיהָֹוה  ְּכִמְצַות ּתֹוַרת  ָקְרָּבן  ּוְלַהְקִריב  ַליהָֹוה׃  ִיָּקֵרא 
ְוִהֵּנה ִאיׁש ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים ּוְׁשמֹו  ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה׃ 
ְורּוַח  ִיְׁשָרֵאל  ְלֶנָחַמת  ּוְמַחֶּכה  ְוָחִסיד  ַצִּדיק  ִאיׁש  ִׁשְמעֹון 
לֹא  ִּכי  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח  ּלֹו  ִנְגָלה  ְוָדָבר  ָעָליו׃  ָנָחה  ַהּקֶֹדׁש 
ַוָּיבֹא ָברּוַח  ִיְרֶאה־ָּמֶות ַעד־ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ֶאת־ְמִׁשיַח ְיהָֹוה׃ 
לֹו  ַלֲעׂשֹות  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ַהֶּיֶלד  ֵהִביאּו  ְוָהָאבֹות  ֶאל־ַהִּמְקָּדׁש 
ֶאת־ ַוְיָבֶרְך  ַעל־ְזרֹעָֹתיו  ַוִּיָקֵחהּו  ַהּתֹוָרה׃  ְּכִפי־ִמְׁשַּפט 

ָהֱאֹלִהים ַוּיֹאַמר׃
ִּכְדָבְרָך ְיהָֹוה ַהּיֹום 

ֶּתֱאסֹף ֶאת־ַעְבְּדָך ְּבָׁשלֹום׃
ִּכי ְיׁשּוָעְתָך ָראּו ֵעיָני׃

ֲאֶׁשר ֲהִכיֹנָת ִלְפֵני ָּכל־ָהַעִּמים׃
אֹור ְלָהִאיר ַלּגֹוִים 
ּוְכבֹוד ִיְׁשָרֵאל ַעֶּמָך׃
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ַוְיָבֶרְך  ָעָליו׃  ַהֶּנֱאָמִרים  ַעל־ַהְּדָבִרים  ְוִאּמֹו  יֹוֵסף  ַוִּיְתְמהּו 
ֹאָתם ִׁשְמעֹון ַוּיֹאֶמר ֶאל־ִמְרָים ִאּמֹו ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ִנָּצב ְלַמֶּפֶלת 
ּוְבַנְפֵׁשְך  ְמָדִנים׃  ּוְלאֹות  ְוִלְתקּוָמָתם  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַרִּבים 
ְוִאָּׁשה  ַרִּבים׃  ִחְקֵרי־ֵלב  ְלִהְתַּגּלֹות  חֶֹדֶרת  ֶחֶרב  ַּתֲעבֹר 
ִהיא  ֲאֵׁשר  ְלַמֵּטה  ַּבת־ְּפנּוֵאל  ַחָּנה  ָּׁשם  ָהְיָתה  ְנִביָאה 
ִמּיֹום  ִעם־ַּבְעָלּה  ָיְׁשָבה  ָׁשִנים  ְוֶׁשַבע  ַבָּיִמים  ָּבָאה  ְזֵקָנה 
ַאְרַּבע  ְּכַבת  ַהּזֹאת  ְוָהַאְלָמָנה  ִּבְבתּוֶליָה׃  ְלָקָחּה  ֲאֶׁשר 
ְלָפָניו  ַּבֲעבָֹדָתּה  ָהֱאֹלִהים  ִמֵּבית  ָמָׁשה  לֹא  ָׁשָנה  ּוְׁשֹמִנים 
ַוָּתָקם ָּבֵעת ַהִהיא ַוְּתָבֶרְך ֶאת־ ְּבצֹום ּוִבְתִפָּלה ַלְיָלה ָויֹום׃ 
ָהֱאֹלִהים ַוְּתַדֵּבר ָעָליו ֶאל־ָּכל־ֲאֶׁשר ִחָּכה ִלְגֻאַּלת ְירּוָׁשָלִים׃ 
ַוָּיׁשּובּו  ְיהָֹוה  ְּכִפי־תֹוַרת  ָּכל־ַהִּמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ְּכַכּלֹוָתם 
ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוֶּיֱחַזק ָּברּוַח ַוִיָּמֵלא  ַהָּגִליָלה ֶאל־ְנֶצֶרת ִעיָרם׃ 

ָחְכָמה ַּגם־ֵחן ֱאֹלִהים הּוַצק ָעָליו׃
ַוַיֲעלּו ֲאבֹוָתיו ְירּוָׁשַלְיָמה ִמֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה ָלחֹג ַחג־ַהָּפַסח׃ 
ֶהָחג׃  ְּכִמְׁשַּפט  ִעּמֹו  ַוַּיֲעלּו  ָׁשָנה  ֶעְׁשֵרה  ֶּבן־ְׁשֵּתים  ּוִבְהיֹותֹו 
ַוִּיָּמְלאּו ַהָּיִמים ַוָּיׁשּובּו ְלַדְרָּכם ַוִּיָּוֵתר ַהַּנַער ֵיׁשּוַע ִּבירּוָׁשַלִים 
אְֹרִחים  ִעם־ֶחֶבל  ִּכי  ּוְבָחְׁשָבם  ָיָדעּו׃  לֹא  ְוִאּמֹו  ְויֹוֵסף 
ּוְמֻיָּדֵעיֶהם׃  ְקרֹוֵביֶהם  ֵּבין  ַוְיַבְקֻׁשהּו  ְּכֶדֶרְך־יֹום  ַוֵּיְלכּו  ָהַלְך 
ִּבירּוָׁשָלִים׃  ַוְיַבְקֻׁשהּו  ָׁשבּו  אֹתֹו  ָמְצאּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי 
ַהּמֹוִרים  ְּבתֹוְך  יֵׁשב  אֹתֹו  ַוִּיְמְצאּו  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 
ְוָכל־ ְׁשֵאלֹות׃  אָֹתם  ְוׁשֵֹאל  ֶאת־ּתֹוָרָתם  ׁשֵֹמַע  ַּבִּמְקָּדׁש 
ִּכְראֹוָתם  ַוְיִהי  ְוַעל־ְּתׁשּובָֹתיו׃  ַעל־ָחְכָמתֹו  ָּתָמהּו  ׁשְֹמָעיו 
ְּבִני  ָּלנּו  ָעִׂשיָת  ַמה־ּזֹאת  ִאּמֹו  ֵאָליו  ַוּתֹאֶמר  ַוִּיְׁשָּתאּו  אֹתֹו 
ַוּיֹאֶמר  ְגדֹוָלה׃  ִּבְדָאָגה  ַּגם־ֲאִני  ַּגם־ָאִביָך  ִּבַּקְׁשנּוָך  ֲהלֹא 
ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע ִּבַּקְׁשֶּתם אִֹתי ַהִאם לֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ָעַלי ִלְהיֹות 
ֲאֵליֶהם׃  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהָּדָבר  ֵהִבינּו  ְולֹא  ָאִבי׃  ְּבֵבית 
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ְוִאּמֹו  ֶאל־ִמְׁשַמְעָּתם  ָסר  ַוְיִהי  ֶאל־ְנָצֶרת  ַוָּיבֹא  ִאָּתם  ַוֵּיֶרד 
ְוָגֵדל  הֵֹלְך  ְוֵיׁשּוַע  ְּבִלָּבּה׃  ָהֵאֶּלה  ָּכל־ַהְּדָבִרים  ֵאת  ָׁשְמָרה 

ְּבָחְכָמה ּוְבקֹוָמה ּוְבֵחן ִעם־ֱאֹלִהים ְוִעם־ֲאָנִׁשים׃ 
ִּבְׁשַנת ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְלַמְלכּות ִטַבְריֹוס ֵקיָסר ִּביֵמי פֹוְנִטּיֹוס 
ּוִפיִלּפֹוס  ַּבָּגִליל  ֶטְטַרְרְך  ְוהֹוְרדֹוס  ְיהּוָדה  ַּפַחת  ִּפיָלטֹוס 
ָאִחיו ֶטְטַרְרְך ְּבֶפֶלְך ְיטּור ּוֶפֶלְך ַטְרכֹוָנה ְולּוָסִנָּיס ֶטְטַרְרְך 
ָהָיה  ָהיֹה  ַהְּגדֹוִלים  ַהּכֲֹהִנים  ְוַקָּיָפא  ָחָנן  ּוִבְהיֹות  ְּבָאֵבל׃ 
ֶאל־ ַוָּיבֹא  ַּבִּמְדָּבר׃  ֶּבן־ְזַכְרָיהּו  ֶאל־יֹוָחָנן  ֱאֹלִהים  ְדַבר 
ָּכל־ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיְקָרא ֶאל־ָהָעם ָלׁשּוב ִמַּדְרָּכם ּוְלִהָּטֵבל 

ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא  ִלְסִליַחת ֲעֹוָנם׃ 
קֹול קֵֹרא ַּבִּמְדָּבר 
ַּפּנּו ֶּדֶרְך ְיהָֹוה 
ַיְּׁשרּו ְמִס*ּלֹוָתיו׃
ָּכל־ֶּגיא ִיָּנֵׂשא 

ְוָכל־ַהר ְוִגְבָעה ִיְׁשָּפלּו 
ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמׁשֹור 
ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה׃

ְוָראּו ָּכל־*ָּבָׂשר ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו׃
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ֲהמֹון ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבאּו ֵאָליו ְלִהָּטֵבל ַיְלֵדי ִצְפעִֹנים 
ִמי הֹוָרה ֶאְתֶכם ְלִהָּמֵלט ַעל־ַנְפְׁשֶכם ִמְּפֵני ֲחרֹון ַאף ַהָּבא׃ 
ֵלאֹמר  ִבְלַבְבֶכם  ְוַאל־ֶּתְהגּו  ִלְתׁשּוָבה  ְפִרי־טֹוב  ֲעׂשּו  ָלֵכן 
ֵאֶּלה  ִמן־ֲאָבִנים  ַּגם  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ִּכי  ְלָאב  ָלנּו  ַאְבָרָהם 
ָנטּוי  ְוַגם־ְּכָבר  ְלַאְבָרָהם׃  ָּבִנים  ְלָהִקים  ַיד־ֱאֹלִהים  ַּתִּׂשיג 
ַיֲעֶׂשה ְפִרי־ ְוָלֵכן ָּכל־ֵעץ ֲאֶׁשר לֹא  ַהַּגְרֶזן ַעל־ׁשֶֹרׁש ָהֵעִצים 
ַוִּיְׁשֲאלּו אֹתֹו ֲהמֹון ָהָעם ֵלאמֹר  טֹוב ִיָּגַדע ְוָהְׁשַלְך ְּבמֹו־ֵאׁש׃ 

ּוַמה ָלנּו ַלֲעׂשֹות׃ 
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v. 6 נ׳׳א ַאְפֵסי־ָאֶרץ, עיין ישעיה נ׳׳ב י׳. עיין ישעיה מ׳ ג׳. 
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ִעם־ ַיֲחֹלק  ְׁשַּתִים  ֻּכֳּתנֹות  ֲאֶׁשר־לֹו  ִמי  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען 
ַוָּיבֹאּו  ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ּוִמי ֲאֶׁשר־לֹו ָמזֹון ַיֲעֶׂשה ְכמֹו־ֵכן׃ 
ַמה־ַּנֲעֶׂשה׃  ַרֵּבנּו  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ִלְטִביָלתֹו  ַּגם־מֹוְכִסים  ֵאָליו 
ַאל־ִּתְנּגֹׂשּו׃  ָלֶכם  ַהָּנקּוב  ַעל־ֶמֶכס  ֶיֶתר  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ַמה־ַּנֲעֶׂשה  ַוֲאַנְחנּו  ֵלאמֹר  ַהָּצָבא  ַּגם־ַאְנֵׁשי  אֹתֹו  ַוִּיְׁשֲאלּו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאל־ַּתַעְׁשקּו ְוַאל־ּתֹונּו ִאיׁש ְוַדי ָלֶכם ִּכי ַתִּׂשיגּו 
ּוְבעֹוד ָהָעם ָהיּו ְמַחִּכים ְוֻכָּלם ּדְֹבִרים ְּבִלָּבם ִאם לֹא  ְׂשַכְרֶכם׃ 
ַוַּיַען יֹוָחָנן ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֶהן־ֲאִני ְמַטֵּבל  יֹוָחָנן הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 
ֵמַהֵּתר  ִמֶּמִּני ֲאֶׁשר ָקטְֹנִּתי  ָיבֹא ָחסֹן  ַּבָּמִים ַאְך ּבֹא  ֶאְתֶכם 
ּוָבֵאׁש׃  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח  ֶאְתֶכם  ְיַטֵּבל  ְוהּוא  ְנָעָליו  ֶאת־ְׂשרֹוְך 
ֲאֶׁשר ִמְזֵרהּו ְבָידֹו ִלְזרֹות ּוְלָהֵבר ֶאת־ָּגְרנֹו ְוָאַסף ֶאת־ַהִחִּטים 

ֶאל־ּתֹוְך ֲאָסָמיו ְוֶאת־ַהּמֹץ ִיְׂשרֹף ָּבֵאׁש ֲאֶׁשר לֹא־ִתְכֶּבה׃
ְוהֹוְרדֹוס  ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ִהְזִהיר ְמַבֵּׂשר טֹוב ַהֶּזה ֶאת־ָהָעם׃ 
ֶטְטַרְרְך ֲאֶׁשר הּוַכח ַעל־ְּדַבר הֹורֹוְדָיה ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוַעל־ָּכל־
ַוַּיְסֵּגר  ַעל־ָּכל־ֵאֶּלה  הֹוִסיף  הֹוְרדֹוס׃  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָהָרעֹות 
ַוִּיָּטֵבל  ָּכל־ָהָעם  ְּבִהָּטֵבל  ַוְיִהי  ָהֲאסּוִרים׃  ְּבֵבית  ֶאת־יֹוָחָנן 
ַוֵּיֶרד ָעָליו רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ַּגם־ֵיׁשּוַע ְוַהָּׁשַמִים ִנְפְּתחּו ְּבִהְתַּפְּללֹו׃ 
הּוא  ַאָּתה  ִמן־ַהָּׁשַמִים  קֵֹרא  קֹול  ְוִהֵּנה  יֹוָנה  ּגּוף  ִּבְדמּות 
ְוֵיׁשּוַע ָהָיה ְּכֶבן־ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה  ְּבִני ְיִדיִדי ְּבָך ָרְצָתה ַנְפִׁשי׃ 
ֶּבן־ַמָּתת  ְּבַהִחּלֹו ֶאת־ֲעבַֹדתֹו ַוַּיְחְׁשֻבהּו ְלֶבן־יֹוֵסף ֶּבן־ֵעִלי׃ 
ֶּבן־ַמִּתְתָיהּו ֶּבן־ָאמֹוץ ֶּבן־ ֶּבן־ֵלִוי ֶּבן־ַמְלִּכי ֶּבן־ַיַּני ֶּבן־יֹוֵסף׃ 
ִׁשְמִעי  ֶּבן  ֶּבן־ַמִּתְתָיהּו  ֶּבן־ַמַחת  ֶּבן־ַנָּגי׃  ֶּבן־ֶחְסִלי  ַנחּום 

ֶּבן־יֹוֵסף ֶּבן־יֹוָדה׃ 
ֶּבן־ַמְלִּכי  ֶּבן־יֹוָחָנן ֶּבן־ֵריָׁשא ֶּבן־ְזֻרָּבֶבל ֶּבן־ְׁשַאְלִּתיֵאל ֶּבן־ֵנִרי׃ 
ֶּבן־ֵיׁשּוַע ֶּבן־ֱאִליֶעֶזר  ֶּבן־ַאִּדי ֶּבן־קֹוָסם ֶּבן־ַאְלמֹוָדם ֶּבן־ֵער׃ 
ֶּבן־ִׁשְמעֹון ֶּבן־ְיהּוָדה ֶּבן־יֹוֵסף ֶּבן־ ֶּבן־יֹוִרים ֶּבן־ַמָּתת ֶּבן־ֵלִוי׃ 
ֶּבן־ַמְלָיא ֶּבן־ִמיָנא ֶּבן־ַמַּתָּתה ֶּבן־ָנָתן ֶּבן־ָדִוד׃  יֹוָנם ֶּבן־ֶאְלָיִקים׃ 
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ֶּבן־ַע*ִּמיָנָדב  ֶּבן־ַנְחׁשֹון׃  ֶּבן־ַׂשְלמֹון  ֶּבן־ּבַֹעז  ֶּבן־עֹוֵבד  ֶּבן־ִיַׁשי 
ֶּבן־ַיֲעקֹב ֶּבן־ִיְצָחק ֶּבן־ ֶּבן־ַא*ְרִני ֶּבן־ֶחְצרֹון ֶּבן־ֶּפֶרץ ֶּבן־ְיהּוָדה׃ 
ֶּבן־ְׂשרּוג ֶּבן־ְרעּו ֶּבן־ֶּפֶלג ֶּבן־ֵעֶבר  ַאְבָרָהם ֶּבן־ֶּתַרח ֶּבן־ָנחֹור׃ 
ֶּבן־ָלֶמְך׃  ֶּבן־ֹנַח  ֶּבן־ֵׁשם  ֶּבין־ַאְרַּפְכַׁשד  ֶּבן־ֵקיָנן  ֶּבן־ָׁשַלח׃ 
ֶּבן־ ֶּבן־ְמתּוֶׁשַלח ֶּבן־ֲחנֹוְך ֶּבן־ֶיֶרד ֶּבן־ַמֲהַלְלֵאל ֶּבן־ֵקיָנן׃ 

ֱאנֹוׁש ֶּבן־ֵׁשת ֶּבן־ָאָדם ֶּבן־ֱאֹלִהים׃ 
ָהרּוַח  ַוּיֹוִביֵלהּו  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ָמֵלא  ִמן־ַהַּיְרֵּדן  ָׁשב  ְוֵיׁשּוַע 
ְולֹא־ָאַכל  יֹום  ַאְרָּבִעים  ַהָּׂשָטן  אֹתֹו  ִנָּסה  ְוָׁשם  ַהִּמְדָּבָרה׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַהָּׂשָטן  ְמאּוָמה ַעד־ּתֹם ָּכל־ַהָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְרָעב׃ 
ִאם ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַאָּתה ֱאמֹר־ָנא ֶאל־ָהֶאֶבן ַהּזֹאת ּוְתִהי ְלָלֶחם׃ 
ַוַּיַען אֹתֹו ֵיׁשּוַע ֵהן ָּכתּוב ִּכי לֹא ַעל־ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם 
ַוַּיֲעֵלהּו ַוַּיְרֵאהּו ֶאת־ָּכל־ַמְמְלכֹות  ִּכי ַעל־ָּכל־מֹוָצא ִּפי־ְיהָֹוה׃ 
ֶאת־ָּכל־ ֶאֵּתן  ְלָך  ַהָּׁשָטן  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֶאָחד׃  ְּבֶרַגע  ָהָאֶרץ 
ַהֶּמְמָׁשָלה ַהּזֹאת ְוֶאת־ָּכל־ְּכבֹוָדּה ִּכי ִלי ְנתּוָנה ְוַלֲאֶׁשר ֶאְחּפֹץ 
ְוַעל־ֵּכן ִאם ִּתְׁשַּתֲחֶוה ְלָפָני ָּכל־ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ְלָך ִיְהֶיה׃  ֶאְּתֶנָּנה׃ 
ַליהָֹוה  ָּכתּוב  ִּכי  ַהָּׂשָטן  ִמֶּמִּני  סּור  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען 
ְירּוָׁשַלְיָמה  ַוְיִביֵאהּו  ַּתֲעבֹד׃  ְל*ַבּדֹו  ְואֹתֹו  ִּתְׁשַּתֲחֶוה  ֱאֹלֶהיָך 
ֶּבן־ ִאם  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵּבית־ַהִּמְקָּדׁש  ַּגג  ַעל־ִּפַּנת  ַוַּיֲעִמֵדהּו 

ִּכי ָכתּוב  ָהֱאֹלִהים ַאָּתה ִהְתַנֵּפל ִמֶּזה ָאְרָצה׃ 
ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָּלְך ְלָׁש*ְמֶרָך׃

ַעל־ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך 
ֶּפן־ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך׃

ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵהן ֶנֱאַמר לֹא ְת*ַנֶּסה ֶאת־ְיהָֹוה ֱאֹלֶה*יָך׃ 
ַוָּיָׁשב  ְוַכֲאֶׁשר ִּכָּלה ַהָּׂשָטן ֶאת־ַהַּמּסֹות ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו ַעד־ֵעת׃ 
ְּבָכל־ַהִּכָּכר׃ ָיָצא  ְוָׁשְמעֹו  ֶאל־ַהָּגִליל  ָהרּוַח  ִּבְגבּוַרת  ֵיׁשּוַע 
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 v. 33 בס׳׳א נמצא כאן בן עמינדב ֶּבן־ַאְרִמין. ס׳׳א ֲאָרם. 
 v. 8 וכן במתתיהו ד׳ י׳, נ׳׳א ואתו תעבד, עיין דברים ו׳ י׳׳ג וי׳ כ׳. 

 v. 10 נ׳׳א ִלְׁשָמְרָך ְּכָבל־ְדָרֶכיָך, עיין תהלים צ׳׳א י׳׳א. 
v. 12 וכן במתתיהו ד׳ ז׳, נ׳׳א לֹא ְתַנּסּו את יהוה ֱאֹלֵהיֶכם, עיין דברים ו׳ ט׳׳ז. 
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ְוהּוא הֹוָרה ָלֶהם ְּבָבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת ְוֻכָּלם ָנְתנּו לֹו ָּכבֹוד׃
ַוָּיבֹא ֶאל־ְנֶצֶרת ֲאֶׁשר הּוא ֻּגַּדל ָׁשם ַוֵּיֶלְך ֶאל־ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת 
ַוִּיְּתנּו לֹו ֵסֶפר ְיַׁשְעָיה  ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּכִמְׁשָּפטֹו ַוָּיָקם ִלְקרֹא׃ 
ַהָּנִביא ַוִּיְפַּתח ֶאת־ַהֵּסֶפר ַוִּיְמָצא ֶאת־ַהָּדָבר ַהָּכתּוב ָׁשָּמה׃

רּוַח ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ָעָלי 
ַיַען ָמַׁשח ְיהָֹוה ֹאִתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים

ְׁשָלַחִני ַלֲחבׁש ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִים ְּדרֹור 
ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח 

ְלַׁשַּלח* ְרצּוִצים* ָחְפִׁשים׃
ִלְקרֹא ְׁשַנת־ָרצֹון ַליהָֹוה׃

ַוָּיֶגל ֶאת־ַהֵּסֶפר ַוִּיְּתֵנהּו ִּביֵדי ַהְמָׁשֵרת ַוֵּיֵׁשב ְוֵעיֵני ָּכל־ֲאֶׁשר 
הּוַקם  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ֵאָליו׃  ְנֻׂשאֹות  ְּבֵבית־ַהְּכֵנֶסת 
ְוֻכָּלם ָנְׂשאּו לֹו ֵעדּות ִּכי ִנְפְלאּו  ַהָּכתּוב ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבָאְזֵניֶכם׃ 
ְבֵעיֵניֶהם ִּדְבֵרי־ֵחן ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמִּפיו ַוּיֹאְמרּו ֲהלֹא ֶזה הּוא 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָאֵכן ּתֹאְמרּו ִלי ֶאת־ַהָּמָׁשל ַההּוא  ֶבן־יֹוֵסף׃ 
רֵֹפא ְרָפא ֶאת־ַנְפֶׁשָך ּוְככֹל ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ִּכי ַנֲעָׂשה ִּבְכַפר־
ַוּיֹאַמר ֵהן ְּדַבר ֱאֶמת ֲאִני  ַנחּום ֲעֵׂשה־ֵכן ַּגם־ֲהֹלם ְּבִעיֶרָך׃ 
ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר  ַמִּגיד ָלֶכם ֵאין ָנִביא ָרצּוי ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו׃ 
ְּבֵהָעֵצר  ֵאִלָּיהּו  ִּביֵמי  ְבִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ַרּבֹות  ַאְלָמנֹות  ָלֶכם 
ַהָּׁשַמִים ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְוָרָעב ָּגדֹול ָהָיה ְבָכל־
ֶאל־ִאָּׁשה  ִּבְלִּתי  ֵמֶהן  ֶאל־ַאַחת  ֵאִלָּיהּו  ֻׁשַּלח  ְולֹא  ָהָאֶרץ׃ 
ּוְמצָֹרִעים ַרִּבים ָהיּו ְבִיְׂשָרֵאל  ַאְלָמָנה ְּבָצְרַפת ֲאֶׁשר ְלִצידֹון׃ 
ִּביֵמי ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא ְולֹא ִנְרָּפא ֶאָחד ֵמֶהם ִּבְלִּתי ִאם־ַנֲעָמן 
ֶאת־ ְּבָׁשְמָעם  ְּבֵבית־ַהְּכֵנֶסת  ֵחָמה  ֻכָּלם  ַוִּיָּמְלאּו  ָהֲאַרִּמי׃ 
ֶאל־ַּגב  ַוְיִביֻאהּו  ָלִעיר  ֶאל־ִמחּוץ  ַוּיֹוִציֻאהּו  ַוָּיקּומּו  ֵאֶּלה׃ 
ָלָהר׃  ֶאל־ִמַּתַחת  ְלַהְׁשִליכֹו  ָעָליו  ְּבנּוָיה  ִעיָרם  ֲאֶׁשר  ָהָהר 
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אך
 v. 18 נ׳׳א ְוַלֲאסּוִרים, עיין ישעיה ס׳׳א א׳. בנ׳׳א לא נמצא כאן ְלַׁשַלח  

ְרצּוִצים ָחְפִׁשים, עיין ישעיה ס׳׳א א׳ ב׳.
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ַאְך־הּוא ָעַבר ְּבתֹוָכם ַוֵּיֶלְך ְלַדְרּכֹו׃
ַׁשָּבת  ִמֵּדי  ָלָעם  ַוְיַלֵּמד  ַהָּגִליל  ִעיר  ֶאל־ְּכַפר־ַנחּום  ַוֵּיֶרד 
ַוִּיְתְמהּו ַעל־ּתֹוָרתֹו ִּכי ִּכְדַבר ִׁשְלטֹון ָהָיה ְדָברֹו׃  ְּבַׁשַּבּתֹו׃ 
ַוִּיְקָרא ְוִנְתָעב  ְוִאיׁש ָהָיה ְּבֵבית־ַהְּכֵנֶסת ּובֹו ָדַבק רּוַח ָטֵמא 
ַהִאם  ַהָּנְצִרי  ֵיׁשּוַע  ָוָלְך  ַמה־ָּלנּו  ִמֶּמּנּו  ֶהֶרף  ָּגדֹול׃  ְּבקֹול 
ָהֱאֹלִהים׃  ְקדֹוׁש  ַאָּתה  ִמי  ְיַדְעִּתיָך  ֲהלֹא  ָּבאָת  ְלַהְׁשִמיֵדנּו 
ָהרּוַח ַוַּיִּפיֵלהּו  ִמֶּמּנּו  ְוֵצא  ּדֹום  ֵלאמֹר  ֵיׁשּוַע  ַוִּיְגַער־ּבֹו 
ּוַפָּלצּות  ָהָרע ְּבתֹוְך ַהָּקָהל ַוֵּיֵצא ִמֶּמּנּו ְוָרָעה לֹא ָעָׂשה לֹו׃ 
ִּכי־ ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ָמה  ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ֻכָּלם  ָאֲחָזה 
ְוֵהן  ַהֻּטְמָאה  ֶאת־רּוחֹות  ְמַצֶּוה  הּוא  ּוִבְגבּוָרה  ְבִׁשְלטֹון 
ַוֵּיֵצא ָׁשְמעֹו ְּבָכל־ַהִּכָּכר ְלָכל־ְקצֹוָתיו׃ יְֹצאֹות ִמַּבְעֵליֶהן׃ 

ַוָּיָקם ַוֵּיֵצא ִמֵּבית־ַהְּכֵנֶסת ַוָּיבֹא ֵּביָתה ִׁשְמעֹון ְוחֶֹתֶנת ִׁשְמעֹון 
ַוִּיְתַיֵּצב  ַּבֲעָדּה׃  ַוִּיְפְּגעּו־בֹו  ֲאנּוָׁשה  ַקַּדַחת  חֹוַלת  ׁשֶֹכֶבת 
ַוְּתָׁשֵרת  ָקָמה  ּוְכֶרַגע  ִמֶּמָּנה  ַוִּתֶרף  ַּבַּקַּדַחת  ַוִּיְגַער  ָעֶליָה 
ַאְנֵׁשי  ֲאֶׁשר  ָּכל־ֵאֶּלה  ֵאָליו  ֵהִביאּו  ַהֶּׁשֶמׁש  ּוְכבֹא  ֹאָתם׃ 
ַמְכֹאבֹות ָלֶהם ִוידּוֵעי ֳחָלִיים ׁשֹוִנים ַוָּיֶׂשם ֶאת־ָיָדיו ַעל־ָּכל־
ְוַגם־רּוחֹות ָרִעים ָיְצאּו ֵמַרִּבים קְֹרִאים  ֶאָחד ֵמֶהם ַוִּיְרָּפֵאם׃ 
ְוֹאְמִרים ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַאְך הּוא ָגַער ָּבם 

ְולֹא ְנָתָנם ְלַדֵּבר ִּכי ָיְדעּו ֲאֶׁשר הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְוַכֲעלֹות ַהַּׁשַחר ָיָצא ַוֵּיֶלְך ֶאל־ָמקֹום ָחֵרב ַוֲהמֹון ָהָעם ִּבְקֻׁשהּו 
ָאַמר  הּוא  ַאְך  ֵמֶהם׃  ַיֲעבֹר  ְלִבְלִּתי  ַוַּיֲחִזיקּו־בֹו  ֵאָליו  ַוָּיבֹאּו 
ַּגם־ְּבָעִרים  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ַמְלכּות  ְלַהְׁשִמיַע  ָעַלי  ֵהן  ֲאֵליֶהם 
ְּבָבֵּתי־ ֶאת־ְּבׁשָרתֹו  קֹוֵרא  ַוְיִהי  ֻׁשָּלְחִּתי׃  ַעל־ֵּכן  ִּכי  ֲאֵחרֹות 

ַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר* ַּבָּגִליל׃ 
ֹאתֹו  ִיְדֲחקּון  ָהָעם  ַוֲהמֹון  ַים־ִּגֵּניָסר  ַעל־ַיד  ְּבָעְמדֹו  ַוְיִהי 
עְֹמדֹות  ֳאִנּיֹות  ְׁשֵּתי  ַוַּיְרא  ָהֱאֹלִהים׃  ֶאת־ְּדַבר  ַוִּיְׁשְמעּו 
ֶאת־ַהִּמְכֹמרֹות׃  ְלַכֵּבס  ֵמֶהן  ָיְצאּו  ְוַהַּדָּיִגים  ַהָּים  ַעל־ְׂשַפת 
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וירד v. 44 ס׳׳א אשר ִּביהּוָדה.
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ַוְיַבְקֵׁשהּו  ְלִׁשְמעֹון  ֲאֶׁשר  ִמן־ָהֳאִנּיֹות  ֶאל־ַאַחת  ַוֵּיֶרד 
ָהָעם  ַלֲהמֹון  ַוְיַלֵּמד  ַוֵּיֶׁשב  ִמן־ַהַּיָּבָׁשה  ְמַעט  ְלַהֲעִבירֹו 
ְנַהג  ֶאל־ִׁשְמעֹון  ַוּיֹאֶמר  ְלַלֵּמד  ְוַכֲהִתימֹו  ָהֳאִנָּיה׃  ִמּתֹוְך 
ָׁשָּמה׃  ָלצּוד  ִמְכֹמרֹוֵתיֶכם  ְוַהְׁשִליכּו  ַהְּמצּוָלה  ֶאל־ְּפֵני 
ְולֹא  ָּכל־ַהַּלְיָלה  ָיַגְענּו  ֲאדִֹני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ִׁשְמעֹון  ַוַּיַען 
ֶאת־ַהִּמְכֹמרֹות׃  ַאְׁשִליְך  ַעל־ְּדָבְרָך  ַאְך  ְמאּוָמה  ָלַכְדנּו 
ִמְכֹמרֹוָתם  ַעד־ֲאֶׁשר  ְמאֹד  ַרִּבים  ָדִגים  ַוִּיְלְּכדּו  ַוַּיֲעׂשּו־ֵכן 
ָלבֹא  ַהֵּׁשִנית  ָּבֳאִנָּיה  ֲאֶׁשר  ְלַחְבֵריֶהם  אֹות  ַוִּיְּתנּו  ִנְקָרעּו׃ 
ַעד־ִלְׁשקַֹע׃  ָהֳאִנּיֹות  ֶאת־ְׁשֵּתי  ַוְיַמְלאּו  ַוָּיבֹאּו  ָלֶהם  ְוַלֲעזֹר 
ַוַּיְרא ִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס ַוִּיֹּפל ְלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני ֵלְך ֵמָעַלי 
ִּכי ִחיל ָאַחז ֹאתֹו ְוֶאת־ּכֹל ֲאֶׁשר ִאּתֹו  ִּכי־ִאיׁש ֵחְטא ָאֹנִכי׃ 
ְוֵכן ַּגם־ִהְתַחְלֲחלּו ַיֲעקֹב ְויֹוָחָנן  ַעל־ֵציד ַהָּדִגים ֲאֶׁשר ָצדּו׃ 
ְּבֵני ַזְבִּדי ַחְבֵרי ִׁשְמעֹון ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֶאל־ִׁשְמעֹון ַאל־ִּתיָרא 
ְוֵהם הֹוִליכּו ֶאת־ָהֳאִנּיֹות  ִּכי ֵמַהּיֹום ָוַמְעָלה ָּתצּוד ֲאָנִׁשים׃ 

ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה ַוַּיַעְזבּו ֶאת־ּכֹל ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו׃ 
ֲאֶׁשר  ִלְקָראתֹו  ְוִהֵּנה־ִאיׁש  ֶהָעִרים  ְּבַאַחת  ְּבֶלְכּתֹו  ַוְיִהי 
ְּבָׂשרֹו ָמֵלא ָצָרַעת ּוִבְראֹותֹו ֶאת־ֵיׁשּוַע ָנַפל ַעל־ַאָּפיו ַוִּיְתַחֶּנן־
ַוּיֹוֶׁשט  לֹו ֵלאמֹר ֲאדִֹני ִאם־ָחֵפץ ַאָּתה ֲהלֹא תּוַכל ְלַטֲהֵרִני׃ 
ֶאת־ָידֹו ַוִּיַּגע־ּבֹו ַוּיֹאֶמר ָחֵפץ ֲאִני ּוְטָהר ְוַהָּצַרַעת ָסָרה ִמֶּמּנּו 
ְלֵעיֵני  ְוֵהָרֵאה  ֵלְך  ַרק  ְלִאיׁש  ַהֵּגד  ְלִבְלִּתי  ָעָליו  ַוְיַצו  ְּכָרַגע׃ 
מֶׁשה  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַעל־ָטֳהָרְתָך  ֶאת־ַהָּקְרָּבן  ְוַהְקֵרב  ַהּכֵֹהן 
ְוַעם־ָרב  ְוָגֵדל  ָיצֹוא  ָיָצא  ָׁשְמעֹו  ּוְבָכל־זֹאת  ָלֶהם׃  ְלֵעדּות 
ַאְך הּוא ָחַמק  ִנְקֲהלּו ִלְׁשמַֹע ְּדָברֹו ְוִלְמצֹא ָמזֹור ְלַמֲחָלָתם׃ 

ָעַבר ֶאל־ַהִּמְדָּבר ְלִהְתַּפֵּלל׃
ּומֹוֵרי  ְּפרּוִׁשים  ְלָפָניו  ַוֵּיְׁשבּו  ֶאת־ָהָעם  ְּבהֹורֹתֹו  ַהּיֹום  ַוְיִהי 
ּוִמירּוָׁשַלִים  ַהָּגִליל ִמיהּוָדה  ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמָּכל־ְּכָפֵרי 

ּוְגבּוַרת ְיהָֹוה ִהְתנְֹסָסה בֹו ְלַרְּפאֹוָתם׃ 
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ְנֵכה ֲעָצמֹות ַּבִּמָּטה ּוְמַבְקִׁשים  ְוִהֵּנה ֲאָנִׁשים נְֹׂשִאים ִאיׁש 
ְולֹא־ָמְצאּו ֶדֶרְך ַלֲהִביאֹו ֵמרֹב ָהָעם  ַלֲהִביאֹו ְלָפָניו ַהָּבְיָתה׃ 
ַוַּיֲעלּו ַעל־ַהָּגג ַוּיֹוִרידּו ֹאתֹו ַעל־ִמָּטתֹו ֶּדֶרְך ָהֲאֻרָּבה ַּבִּסּפּון 
ּוִבְראֹותֹו ֶאת־ֱאמּוָנָתם ַוּיֹאֶמר  ֶאל־ּתֹוְך ַהַּבִית ִלְפֵני ֵיׁשּוַע׃ 
ַוָּיֵחּלּו ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּפרּוִׁשים  ֶּבן־ָאָדם ִנְסְלחּו־ְלָך ַחּטֹאֶתיָך׃ 
יּוַכל  ִמי  ְּבִלָּבם ֵלאֹמר ִמי הּוא ֶזה ַהְמַדֵּבר ִּגּדּוִפים  ַלְהּגֹות 
ַוַּיְרא ֵיׁשּוַע ֶאת־ֶהְגיֹוָנם  ִלְסֹלַח ֲחָטִאים ִּבְלִּתי ָהֱאֹלִהים ְלַבּדֹו׃ 
ִּכי ַמה־ָּנֵקל ִאם  ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָלָּמה־ֶּזה ֶּתְהּגּו ְּבִלְּבֶכם׃ 
ַאְך  ֵלאֹמר ִנְסְלחּו־ְלָך ַחּטֹאֶתיָך אֹו ֵלאֹמר קּום ְוִהְתַהֵּלְך׃ 
ְלַמַען ֵּתְדעּון ִּכי ֵיׁש ִרְׁשיֹון ְלֶבן־ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ִלְסֹלַח ֲחָטִאים 
ָׂשא  קּום  ָלְך  ֹאֵמר  ֲאִני  ִהֵּנה  ָהֲעָצמֹות  ֶאל־ְנֵכה  ָאַמר  ָאז 
ַוְיַמֵהר ַוָּיָקם ִלְפֵניֶהם ַוִּיָּׂשא  ֶאת־ִמָּטְתָך ְוֶלְך־ְלָך ֶאל־ֵּביֶתָך׃ 
ּוַפָּלצּות  ֶאת־ִמְׁשָּכבֹו ַוֵּיֶלְך ֶאל־ֵּביתֹו ְוָנתֹון ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים׃ 
ִיְרָאה  ָמֵלא  ְוִלָּבם  ֵלאֹלִהים  ָכבֹוד  ַוִּיְּתנּו  ֶאת־ֻּכָּלם  ָאֲחָזה 

ַוּיֹאְמרּו ַהּיֹום ָרִאינּו ִנְפָלאֹות׃
ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֵּיֵצא ַוַּיְרא מֹוֵכס ֶאָחד יֹוֵׁשב ְּבֵבית־
ַוַּיֲעזֹב ֶאת־ּכֹל ַוָּיָקם  ַהֶּמֶכס ּוְׁשמֹו ֵלִוי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵלְך ַאֲחָרי׃ 
ַוַּיַעׂש־לֹו ֵלִוי ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּבֵביתֹו ּומֹוְכִסים ַרִּבים  ַוֵּיֶלְך ַאֲחָריו׃ 
ַוִּיּלֹונּו ַהְּפרּוִׁשים  ִעם־ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ָיְׁשבּו ִאָּתם ֶאל־ַהֻּׁשְלָחן׃ 
ְוַהּסֹוְפִרים ֲאֶׁשר ָּבֶהם ַעל־ַּתְלִמיָדיו ֵלאמֹר ַמּדּוַע ַאֶּתם אְֹכִלים 
ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ְוַהַחָּטִאים׃  ִעם־ַהּמֹוְכִסים  ְוׁשִֹתים 
לֹא ָבאִתי  ַהֲחָזִקים ֵאין ָלֶהם ָּדָבר ִעם־ָהרֵֹפא ִּכי ִאם־ַהחֹוִלים׃ 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָלָּמה  ִלְקרֹא ַצִּדיִקים ִּכי ִאם־ַחָּטִאים ִלְתׁשּוָבה׃ 
ַּתְלִמיֵדי יֹוָחָנן ַמְכִּביִרים ָלצּום ּוַמְרִּבים ְלִהְתַּפֵּלל ְוֵכן ַיֲעׂשּו ַּגם־
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ַּתְלִמיֵדי ַהְּפרּוִׁשים ְוַתְלִמיֶדיָך אְֹכִלים ְוׁשִֹתים׃ 
ֶהָחָתן  ָלצּום ְּבעֹוד  ַהֲחֻתָּנה  ְלַאֵּלץ ֶאת־ְּבֵני  ֵאיְך ּתּוְכלּו  ֵיׁשּוַע 

ִעָּמֶהם׃ 
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ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוֻלַּקח ֵמֶהם ֶהָחָתן ְוָאז ָיֻצמּו ַּבָּיִמים ָהֵהם׃ 
ַוִּיָּׂשא ֲאֵליֶהם ַּגם ֶאת־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ֵאין ִאיׁש קֵֹרַע ֶּבֶגד ָחָדׁש 
ֶהָחָדׁש  ַהֶּבֶגד  ִאם־ֵּכן  ִּכי  ָבָלה  ַעל־ִׂשְמָלה  ַהְּקָרִעים  ִלְתֹּפר 
ִיְהֶיה ָקֻרַע ְוַגם־ַהְּטָלָאה ִמֶּבֶגד ֶהָחָדׁש לֹא ִתְׁשֶוה ַלִּׂשְמָלה 
ְוִתירֹוׁש לֹא ֻיַּתן ְּבנֹאדֹות ָּבִלים ֶּפן־ְיַבַּקע ַהִּתירֹוׁש  ַהָּבָלה׃ 
ַאְך ִּתירֹוׁש ֻיַּתן  ֶאת־ַהּנֹאדֹות ְוִנְׁשַּפְך ַהַּיִין ְוַהּנֹאדֹות ִיְכָליּון׃ 
ְוֵאין ִאיׁש ׁשֶֹתה ַיִין  ְּבנֹאדֹות ֲחָדִׁשים ּוְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו ִיָּׁשֵמרּו׃ 
ָיָׁשן ֲאֶׁשר ָיחּוׁש ִיְתַאֶּוה ִמַּיד ַלִּתירֹוׁש ִּכי יֹאַמר ֲהלֹא ַהָּיָׁשן 

טֹוב ִמֶּמּנּו׃ 
ָקָמה  ִּבְׂשֵדה  ַוֵּיֶלְך  ָהעֶֹמר  ְתנּוַפת  ַאֲחֵרי  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ַוְיִהי 
ַוּיֹאְמרּו  ַוּיֹאֵכלּו׃  ַוִּיְכְּתׁשּון ִּביֵדיֶהם  ְוַתְלִמיָדיו ָקְטפּו ְמִלילֹות 
ֵיָעֶׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר  ֵאת  עִֹׂשים  ַאֶּתם  ַמּדּוַע  ְּפרּוִׁשים  ֲאָנִׁשים 
ֲאֶׁשר  ֵאת  ְקָראֶתם  ֲהלֹא  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  אָֹתם  ַוַּיַען  ַּבַּׁשָּבת׃ 
ַּכֲאֶׁשר ָּבא  ָעָׂשה ָדִוד ַּכֲאֶׁשר ָרֵעב הּוא ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּתֹו׃ 
ַּגם־ ַוִּיֵּתן  ַוּיֹאַכל  ַהָּפִנים  ֶאת־ֶלֶחם  ַוִּיַּקח  ָהֱאֹלִהים  ֶאל־ֵּבית 
ָלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֲאֶׁשר לֹא־ַכּתֹוָרה ָלֶהם ֶלֱאכֹל ִּבְלִּתי ַלּכֲֹהִנים 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם עֹוד ִּכי ֶּבן־ָהָאָדם ֲאדֹון ַהַּׁשָּבת הּוא׃ ְלַבָּדם׃ 

 ַוְיִהי ְּביֹום ַׁשָּבת ַאֵחר ַוָּיבֹא ַוְיַלֵּמד ְּבֵבית־ַהְּכֵנֶסת ְוָׁשם ִאיׁש 
ֹאְרִבים  ְוַהְּפרּוִׁשים  ְוַהּסֹוְפִרים  ָיֵבָׁשה׃  ַהְיָמִנית  ָידֹו  ֲאֶׁשר 
לֹו ִלְראֹות ִאם־ִיְרָּפא ַבַּׁשָּבת ְלַבֲעבּור ִיְמְצאּו ָעָליו ִׂשְטָנה׃ 
ְיֵבָׁשה  ָידֹו  ֲאֶׁשר  ֶאל־ָהִאיׁש  ַוּיֹאֶמר  ֶאת־ַמְחְׁשבֹוָתם  ַוַּיְרא 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע  קּום ַוֲעמֹוד ְּבתֹוְך ַהָּקָהל ַוָּיָקם ַוַּיֲעמֹד׃ 
ֶאְׁשֲאָלה ֶאְתֶכם ְׁשֵאָלה ֲהִכי ַכָּדת ְלֵהיִטיב ַּבַּׁשָּבת אֹו ְלָהַרע 
ַוַּיְׁשֵקף ֲאֵליֶהם ִמָּסִביב ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ְלַהִּציל ֶנֶפׁש אֹו ְלַׁשֲחָתּה׃ 
ַוִּיָּמְלאּו  הֹוֵׁשט ֶאת־ָיְדָך ַוַּיַעׂש ֵּכן ַוָּתָׁשב ָידֹו ְלֵאיָתָנּה ָּכַאֶחֶרת׃ 

ֵחָמה ְגדֹוָלה ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ַמה־ַּלֲעׂשֹות ְלֵיׁשּוַע׃

ויהי
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ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוֵּיֵצא ֶאל־ָהָהר ְלִהְתַּפֵּלל ַוַּיֲאֵרְך ִּבְתִפָּלתֹו 
ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ַוִּיְקָרא  ַהּבֶֹקר  ּוְכאֹור  ָּכל־ַהָּלְיָלה׃  ֵלאֹלִהים 
ַוִּיְבַחר ֵמֶהם ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֲאֶׁשר ָקָרא ֹאָתם ְּבֵׁשם ְׁשִליִחים׃ 
ֶאת־ִׁשְמעֹון ֲאֶׁשר ָקָרא לֹו ְּבֵׁשם ֶּפְטרֹוס ְוֶאת־ַאְנְּדַרי ָאִחיו 
ֶאת־ ְוֶאת־ַּבר־ַּתְלָמי׃  ֶאת־ִּפיִלּפֹוס  ְוֶאת־יֹוָחָנן  ֶאת־ַיֲעקֹב 
ַמִּתְתָיהּו ְוֶאת־ּתֹוָמא ֶאת־ַיֲעקֹב ֶּבן־ַחְלַּפי ְוֶאת־ִׁשְמעֹון ֲאֶׁשר 
ִאיׁש־ ְוֶאת־ְיהּוָדה  ֶּבן־ַיֲעקֹב  ֶאת־ְיהּוָדה  ַהַּקָּנִאי׃  לֹו  ָקָרא 
ַּבִּמיׁשֹור  ַוַּיֲעמֹד  ִאָּתם  ַוֵּיֶרד  ֹאתֹו׃  ַהַּמְסִּגיר  הּוא  ְקִרּיֹות 
ִמָּכל־ְיהּוָדה  ַעם־ָרב  ְוִקּבּוץ  ִמַּתְלִמיָדיו  ָּגדֹול  ָקָהל  ְּבֶקֶרב 
ְוִלְמצֹא  ְּדָבָריו  ִלְׁשֹמַע  ַהָּבִאים  ְוִצידֹון  צֹור  ְוחֹוף  ִוירּוָׁשַלִים 
ְוֵאֶּלה ַהָּבִאים ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמֶהם רּוחֹות  ָמזֹור ְלַמֲחָלָתם׃ 
ְוֶהָהמֹון ֻּכָּלם ְמַבְקִׁשים ָלַגַעת  ַהֻּטְמָאה ַהְמַבֲעתֹות ֹאָתם׃ 

ּבֹו ִּכי ְגבּוָרה ָיְצָאה ֵמִאּתֹו ְלַהֲעלֹות ֲאֻרָכה ְלֻכָּלם׃ 
ְוהּוא ָנָׂשא ֵעיָניו ֶאל־ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאַמר 

ַאְׁשֵריֶכם ָהֲעִנִּיים ִּכי־ָלֶכם ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃
ַאְׁשֵריֶכם ָהְרֵעִבים ַּכּיֹום ִּכי ָׂשבַֹע ִּתְׂשָּבעּון 
ַאְׁשֵריֶכם ַהּבִֹכים ַּכּיֹום ִּכי ָׂשחֹק ִּתְׂשָחקּון׃

ַאְׁשֵריֶכם ִאם־ֲאָנִׁשים ִיְׂשְנאּו ְיַנּדּו אֹו ְיַגְּדפּו ֶאְתֶכם 
ְוֶאת־ִׁשְמֶכם ְּכֵׁשם ָרע ִיְמחּו ַּבֲעבּור ֶּבן־ָהָאָדם׃

ִׂשְמחּו ְוִגילּו ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ְׂשַכְרֶכם ַרב ַּבָּׁשָמִים 
ִּכי ֵכן־ָעׂשּו ֲאבֹוֵתיֶהם ֶאל־ַהְּנִביִאים ִמֶּקֶדם׃

ַאְך־אֹוי ָלֶכם ֲעִׁשיִרים ִּכי־ִהַּׂשְגֶּתם ַּתְנחּוֹמֵתיֶכם׃
אֹוי ָלֶכם ַהְּׂשֵבִעים ַהּיֹום ִּכי ַאֲחֵרי־ֵכן ִּתְרָעבּו 

אֹוי ָלֶכם ַהְמַצֲחִקים ַהּיֹום ִּכי־נֹוַעְדֶּתם ְלֵאֶבל ָוֶבִכי׃
אֹוי ָלֶכם ַהְמֻהָּלִלים ְּבִפי ָּכל־ְּבֵני־ָהָאָדם 

ִּכי ָּכָכה ָעׂשּו ֲאבֹוֵתיֶהם ַּגם־ִלְנִביֵאי ָׁשֶקר׃
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ֲאָבל ַאֶּתם ַהַּמְקִׁשיִבים ְלקֹוִלי ָלֶכם ֲאִני ֹאֵמר 
ֶאֱהבּו ֶאת־אְֹיֵביֶכם ֵהיִטיבּו ְלׁשְנֵאיֶכם׃

ָּבְרכּו ֶאת־ֹאַרֵריֶכם ְוַהְעִּתירּו ְּבַעד רְֹדֵפיֶכם׃
ַהַּמְּכָך ַעל־ְלִחי ַאַחת ַהֵּטה־לֹו ַּגם־ָהַאֶחֶרת

ַהּנֵֹׂשא ְמִעיְלָך ֵמָעֶליָך לֹא־ִתְמַנע ִמֶּמנּו ַּגם־ֻּכָּתְנֶּתָך׃
ְּתָנה ְלָכל־ׁשֵֹאל ִמְּמָך ּוֵמֵאת ַהּלֶֹוה לֹא־ְתַבֵּקׁש׃

ְוָכל־ֲאֶׁשר ַּתְחְּפצּו ֶׁשַּיֲעׂשּון ָלֶכם ֲאָנִׁשים 
ֵּכן ַּתֲעׂשּון ָלֶהם ַּגם־ַאֶּתם׃

ִאם־ֶּתֱאָהבּון ֶאת־ֹאֲהֵביֶכם ַמה־ְּצָדָקה ָלֶכם 
ֲהלֹא ַּגם־ַהַחָּטִאים ֶאת ֹאֲהֵביֶהם ֶיֱאָהבּון׃

ְוִכי־ַתֲעׂשּו טֹוב ְלֵמִטיֵביֶכם ַמה־ְּצָדָקה ָלֶכם 
ֲהלֹא ְכמֹו־ֵכן ַיֲעׂשּו ַּגם־ַהַחָּטִאים׃

ְוִאם־ַּתְלוּו ֶאת־ֲאָנִׁשים 
ְּבִתְקַוְתֶכם ִּכי ְיַׁשֵּלמּו ָלֶכם ַמה־ְּצָדָקה ָלֶכם 

ַּגם־ַחָּטִאים ַמְלִוים ַחָּטִאים ִּכי ְגמּוָלם יּוַׁשב ָלֶהם׃
ַאְך ֶאֱהבּו ֶאת־אְֹיֵביֶכם 

ֵהיִטיבּו ָלֶהם ִחָּנם ְולֹא ְתַצּפּו ִלְגמּול 
ָאז ִיְגַּדל ְׂשַכְרֶכם ִוְהִייֶתם ְּבֵני ֶעְליֹון 

ִּכי טֹוב הּוא ָלָרִעים ְוַלֲאֶׁשר טֹוָבה לֹא ַיִּכירּו׃
ֱהיּו ְמַרֲחִמים ִּכי ֲאִביֶכם הּוא ַרחּום׃

לֹא ִתְׁשְּפטּו ֲאֵחִרים ְולֹא ִתָּׁשְפטּו ִמִּלְפֵניֶהם 
לֹא ַתֲאִׁשימּו ֹאָתם ְולֹא ַיֲאִׁשימּו ֶאְתֶכם 

ַהְצִּדיקּום ְוַיְצִּדיקּו ֶאְתֶכם׃
ְּתנּו ְוִיָּנֵתן ָלֶכם 

ִמָּדה ְמֵלָאה ַעל־ָּכל־ְּגדֹוֶתיָה ָיִׁשיבּו ֶאל־ֵחיְקֶכם 
ֲאֶׁשר ָיִעיקּו ַתְחֶּתיָה ַוֲאֶׁשר ָיִניעּו ֹאָתּה 
ִּכי ְבַסאְּסָאה ֲאֶׁשר ָּתמֹּדּו ָּבּה ִיַּמד ָלֶכם׃
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ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר 
ֲהִיְנַהג ִעֵּור ֶאת־ָהִעֵּור 

ֲהלֹא ִיְּפלּו ְׁשֵניֶהם ֶאל־ַהּבֹור׃
ַהַּתְלִמיד לֹא ִיְגַּדל ִמָרּבֹו 
ְוִאם ָׁשֵלם הּוא ְיִהי ְכַרּבֹו׃

ָלָּמה ַתִּביט ֶאל־ְׁשָבִבים ֲאֶׁשר ְּבֵעין ָאִחיָך 
ְולֹא ָתֶׁשת־ֵלב ֶאל־ַהּקֹוָרה ֲאֶׁשר ְּבֵעיֶנָך׃

ְוֵאיְך ּתֹאַמר ְלָאִחיָך 
ַהִּניֵחִני ָאִחי ְוָאִסיָרה ְׁשָבִבים ֵמֵעיֶנָך 

ְולֹא ָתִׁשית ֵלב ֶאל־ַהּקֹוָרה ֲאֶׁשר ְּבֵעיְנָך ַּגם־ָאָּתה 
ָהֵסר ָחֵנף ִראׁשֹוָנה ֶאת־ַהּקֹוָרה ֵמֵעיֶנָך 

ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִּתְרֶאה ְלָהִסיר ְׁשָבִבים ֵמֵעין ָאִחיָך׃
ֵאין ֵעץ טֹוב ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּפִרי ָמְׁשָחת 
ְוֵאין ֵעץ ִנְׁשָחת ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּפִרי טֹוב׃

ִּכי ָכל־ֵעץ ָוֵעץ ְּבמֹו־ִפְריֹו ִיְתַנָּכר 
ְּתֵאִנים לֹא ֵיָאְספּו ִמְּצִנִנים ְולֹא ֲעָנִבים ֵמַעְקַרִּבים׃

ִאיׁש טֹוב ֵמאֹוַצר ִלּבֹו ַהּטֹוב יֹוִציא טֹוב 
ְוִאיׁש ָרע ֵמאֹוַצר ִלּבֹו ָהָרע יֹוִציא ָרע 

ִּכי־ִמְּמלֹא ַהֵּלב ַיִּביַע ָּכל־ֶּפה׃
ּוַמּדּוַע ַאֶּתם קִֹראים ִלי ְּבֵׁשם ָאדֹון ָאדֹון 

ְולֹא ַתֲעׂשּון ֵאת ֲאֶׁשר־ֲאִני ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם׃
ָּכל־ַהָּבא ֵאַלי ְוָׁשַמע ְּדָבַרי ְוָעָׂשה ֹאָתם 

ִהֵּנה ַאִּגיד ָלֶכם ְלִמי הּוא דֹוֶמה׃
ֲהלֹא דֹוֶמה הּוא ְלִאיׁש ּבֶֹנה ַּבִית 

ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיק ַלְחֹּפר ַוִּיֵּתן ְיסּוָדתֹו ְּבָסַלע 
ּוְכבֹא ָמָטר סֵֹחף ְוַנַחל ָּפַרץ ַעל־ַהַּבִית 
לֹא ָיכֹל ְלָהִניַע ֹאתֹו ִּכי ְבֶסַלע ְיסּוָדתֹו׃
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ַאְך ַהּׁשֵֹמַע ְּדָבַרי ְוֹאָתם ֵאיֶנּנּו עֶֹׂשה 
ּדֹוֶמה הּוא ְלִאיׁש ּבֶֹנה ֵביתֹו ַעל־ֶהָעָפר 

ְוֵאין לֹו ְיסֹוד ִמָּתַחת 
ּוַבֲעבֹר ָעָליו ֶׁשֶטף ַמִים ָנַפל ַהַּבִית ִּפְתֹאם 

ַוְיִהי ְלַמֵּפָלה ְגדֹוָלה׃ 
ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ֶאת־ְּדָבָריו ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוָּיבֹא ֶאל־ְּכַפר־ַנחּום׃ 
ְוָׁשם ֶעֶבד ְלַׂשר־ֵמָאה ֶאָחד ָחָלה ָלמּות ְוהּוא ָיָקר ָהָיה ְּבֵעיָניו 
ִמְקצֹות  ֵאָליו  ַוִּיְׁשַלח  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ֵׁשַמע  ּוְבָׁשְמעֹו  ַעד־ְמאֹד׃ 
ַוָּיבֹאּו ֶאל־ ִזְקֵני ַהְּיהּוִדים ְלַבְקׁשֹו ָלבֹא ּוְלַרֵּפא ֶאת־ַעְבּדֹו׃ 
ֶאת־ַּבָּקָׁשתֹו׃  ְלַמֵּלא  ּלֹו  ָיֳאָתה  ִּכי  ֵלאֹמר  ַוִּיְפְצרּו־בֹו  ֵיׁשּוַע 
ִּכי ֹאֵהב הּוא ְלַעֵּמנּו ּוֵבית־ַהְּכֵנֶסת ָּבָנה־ָלנּו׃ ֶּיֶלְך ִאָּתם ֵיׁשּוַע 
ְוַכֲאֶׁשר ִהְקִריב ֶאל־ַהַּבִית ְוֶרַוח לֹא ָרחֹוק ֵּביֵניֶהם ַוִּיְׁשַלח לֹו 
ַׂשר־ַהֵּמָאה ֵרִעים ֵלאֹמר ֲאדִֹני ַאל־ַּתְלֶאה ֶאת־ַנְפְׁשָך ְנַקֹּלִתי 
ּוַבֲעבּור זֹאת לֹא ֶנְחְׁשָבה  ִמּזֹאת ִּכי ַאָּתה ָתבֹא ְּבֵצל קָֹרִתי׃ 
ִּכי ַּגם־ ַנְפִׁשי ְּבֵעיַני ָלבֹא ְלָפֶניָך ַאְך ְּתָנה ֹאֶמר ְוַנֲעִרי ֶיִחי׃ 
ָאֹנִכי עֵֹמד ַּתַחת ַיד ֶמְמָׁשָלה ְוַאְנֵׁשי ָצָבא ַּתַחת ָיִדי ְוִכי ֹאַמר 
ְלֶאָחד ֵמֶהם ֵלְך ְוֵיֵלְך ּוְלַאֵחר ּבֹא ְוָיבֹא ּוְלַעְבִּדי ֲעֵׂשה־זֹאת 
ַוִּיְׁשַמע ֵיׁשּוַע ֶאת־ְּדָבָריו ַוִּיְׁשָּתֶאה ַוִּיֶפן ַוּיֹאֶמר ֶאל־ ְוַיֲעֶׂשה׃ 
ָכמֹוָה  ְּגדֹוָלה  ֱאמּוָנה  ָלֶכם  ַמִּגיד  ִהְנִני  ַאֲחָריו  ַההֵֹלְך  ָהָעם 
ֶאל־ַהָּבִית  ַהְּׁשלּוִחים  ַוָּיׁשּובּו  לֹא־ָמָצאִתי׃  ַּגם־ְּבִיְׂשָרֵאל 

ַוִּיְמְצאּו ִּכי ִנְרָּפא ָהֶעֶבד ַהחֶֹלה׃
ָהְלכּו  ְוַתְלִמיָדיו  ָנִעין  ּוְׁשָמּה  ֶאל־ִעיר  ַוֵּיֶלְך  ִמָּמָחָרת  ַוְיִהי 
ְוַכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל־ַׁשַער ָהִעיר ְוִהֵּנה  ַאֲחָריו ַוֲהמֹון ַעם־ָרב׃ 
ֲאָנִׁשים מֹוִציִאים ִמָּׁשם ִאיׁש ֵמת ֵּבן ָיִחיד ְלִאּמֹו ְוִהיא ִאָּׁשה 
ַוַּיְרא ֹאָתּה ָהָאדֹון ְוַרֲחָמיו  ַאְלָמָנה ְוַרִּבים ִמן־ָהִעיר ִעָּמּה׃ 

ִנְכְמרּו ֵאֶליָה ַוּיֹאֶמר ָלּה ַאל־ִּתְבִּכי׃ 
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ְמַדֵּבר  ֲאִני  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ָעָמדּו  ְונְֹׂשָאיו  ַּבִּמְׁשָּכב  ַוִּיַּגע  ַוִּיַּגׁש 
ְוהּוא  ְלַדֵּבר  ַוָּיֶחל  ַוֵּיֶׁשב  ַהֵּמת  ַוִּייַקץ  ָּבחּור׃  קּום  ֵאֶליָך 
ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ַוְיַהְּללּו  ֶאת־ֻּכָּלם  ָאַחז  ְוִחיל  ֶאל־ִאּמֹו׃  ְנָתנֹו 
ֶאת־ ֱאֹלִהים  ְוִכי־ָפַקד  ְּבִקְרֵּבנּו  ָקם  ָגדֹול  ִּכי־ָנִביא  ַוּיֹאְמרּו 
ּוְׁשמּוַעת ַהָּדָבר הֶַּזה ָיְצָאה ְּבָכל־ְיהּוָדה ּוְבָכל־ַהִּכָּכר  ַעּמֹו׃ 
ַוִּיְקָרא ֵאָליו  ּוְליֹוָחָנן ִהִּגידּו ַתְלִמיָדיו ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה׃  ִמָּסִביב׃ 
יֹוָחָנן ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו ַוִּיְׁשָלֵחם ֶאל־ֵיׁשּוַע ֵלאמֹר ַהַאָּתה הּוא 
ַוּיֹאְמרּו  ָהֲאָנִׁשים  ֵאָליו  ַוָּיבֹאּו  ְלַאֵחר׃  ִאם־ְנַחֶּכה  אֹו  ַהָּבא 
יֹוָחָנן ַהְמַטֵּבל ְׁשָלָחנּו ֵאֶליָך ֵלאמֹר ַהַאָּתה הּוא ַהָּבא אֹו ִאם־
ֵמֳחָלִיים  ְלַרִּבים  ֲאֻרָכה  ֶהֱעָלה  ַהִהיא  ּוָבֵעת  ְלַאֵחר׃  ְנַחֶּכה 
ֵעיֵנֶהם׃  אֹור  ֵהִׁשיב  ַרִּבים  ּוְלִעְוִרים  ָרעֹות  ּוֵמרּוחֹות  ּוְנָגִעים 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוַהִּגידּו ְליֹוָחָנן ֵאת ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם 
ְוֵאת ֲאֶׁשר־ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ִעְוִרים רִֹאים ִּפְסִחים הְֹלִכים ְמצָֹרִעים 
ִמְתַּבְּׂשִרים  ַוֲעִנִּיים  ָקִמים  ֵמִתים  ׁשְֹמִעים  ֵחְרִׁשים  ִנְרָּפִאים 

ְוַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ִיָּכֵׁשל ִּבי׃ ְיׁשּוָעה׃ 
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָהְלכּו ַמְלֲאֵכי יֹוָחָנן ַוָּיֶחל ְלַדֵּבר ֶאל־ֲהמֹון־ָהָעם 
ַעל־יֹוָחָנן ַמה־ֶּזה ְיָצאֶתם ַהִּמְדָּבָרה ִלְראֹות ַהִאם ָקֶנה ֲאֶׁשר 
ִאיׁש  ַהִאם  ִלְראֹות  ְיָצאֶתם  ַמה־ֶּזה  ַאְך  ִמְּפֵני־רּוַח׃  ִיּנֹוַע 
ָלבּוׁש ִּבְגֵדי ֲחֻמדֹות ִהֵּנה ְלֻבֵׁשי ֲחֻמדֹות ּוִמְתַעְּדִנים ַּבֲעָדִנים 
ַאְך ַמה־ֶּזה ְיָצאֶתם ִלְראֹות ַהִאם  ְּבַחְצרֹות ְמָלִכים ֵהָּמה׃ 
ִּכי  ִאיׁש ָנִביא ֵהן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי ַּגם־ָּגדֹול הּוא ִמָּנִביא׃ 

ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ָּכתּוב ָעָליו
ִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ְלָפ*ֶניָך 

ּוִפָּנה־ַדְרְּכָך ְלָפֶניָך׃
ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם לֹא ָקם ֵּבין ִיּלֹוֵדי ִאָּׁשה ָּגדֹול ִמּיֹוָחָנן ְוַהָּקטֹן 

ְּבַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו׃ 
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וכל
v. 27 וכן במתתיהו י׳׳א י׳, מרקוס א׳ ב׳, נ׳׳א הנני שלח מלאכי ופנה־ֶדֶרְך ְלָפָני, 

עיין מלאכי ג׳ א׳.
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ָנְתנּו  ָכזֹאת  ָׁשְמעּו  ַּכֲאֶׁשר  ִעָּמֶהם  ְוַהֹּמְכִסים  ְוָכל־ָהָעם 
ַאְך־ַהְּפרּוִׁשים ְוַחְכֵמי  ֵלאֹלִהים ֶצֶדק ַוִּיָּטְבלּו ִּבְטִביַלת יֹוָחָנן׃ 
ִּבְטִביָלתֹו׃  ִנְטְּבלּו  ְולֹא  ֱאֹלִהים  ֶאת־ֲעַצת  ִנֲאצּו  ַהּתֹוָרה 
ֵהם  ּוְלִמי  ַהֶּזה  ַהּדֹור  ְבֵני  ֲאַדֶּמה  ְוֶאל־ִמי  ָהָאדֹון  ַוּיֹאֶמר 
ֶאל־ֶזה  ְוֶזה  ִּבְׁשָוִקים  יְֹׁשִבים  ַלְיָלִדים  ֵהם  ּדִֹמים  ּדִֹמים׃ 
קְֹרִאים ְוֹאְמִרים ְמַזְּמִרים ָהִיינּו ָלֶכם ְולֹא ְרַקְדֶּתם ְמקֹוְנִנים 
ְולֹא־ ֶלֶחם  ָאַכל  לֹא  ַהְמַטֵּבל  יֹוָחָנן  ָבא  ִּכי  ְסַפְדֶּתם׃  ְולֹא 
ּוֶבן־ָהָאָדם ָּבא ָאַכל ְוָׁשָתה  ָׁשָתה ַיִין ַוּתֹאְמרּו ִּכי ֵׁשד ּבֹו׃ 
ַוּתֹאְמרּו ִהֵּנה ִאיׁש זֹוֵלל ְוסֵֹבא ְוֹאֵהב ַלּמֹוְכִסים ְוַלַחָּטִאים׃ 

ַאְך ַהָחְכָמה ִּתְצַטֵּדק ְּבַמֲעֵׂשי ָבֶניָה ֻּכָּלם׃
ְוַאַחד ַהְּפרּוִׁשים ָקָרא לֹו ָלבֹא ֶלֱאכֹל ִאּתֹו ָלֶחם ַוָּיבֹא ֶאל־
ָּבִעיר  חַֹטַאת  ִאָּׁשה  ְוִהֵּנה  ִּבְמִסּבֹו׃  ַוֵּיֶׁשב  ַהָּפרּוׁש  ֵּבית 
ְוַכֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ִּכי־הּוא יֵֹׁשב ִּבְמִסָּבה ְּבֵבית ַהָּפרּוׁש ַוִּתַּקח 
ַרְגָליו  ְלֹנַכח  ֵמַאֲחָריו  ַוַּתֲעמֹד  ַוָּתבֹא  ַהֹּמר׃  ֶׁשֶמן  ְצֹלִחית 
ֶאת־ ְוִלְמחֹות  ֲעֵלי־ַרְגָליו  ִּדְמעֹוֶתיָה  ִלְׁשֹּפְך  ַוָּתֶחל  ַוֵּתְבְך 
ַהִּדְמָעה ֵמֲעֵליֶהן ְּבַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה ַוִּתַּׁשק ֶאת־ַרְגָליו ּוָמׁשֹוַח 
ְוַהָּפרּוׁש ֲאֶׁשר ְקָראֹו ֶלֱאכֹל ִאּתֹו ָרָאה ַוּיֹאֶמר  אֹוָתן ַּבָּׁשֶמן׃ 
ַהֹּנַגַעת  ּוָמה־ִהיא  ִמי־ִהיא  ָיַדע  ָאז  ָנ*ִביא  ָהָיה  לּו  ֶאל־ִלּבֹו 
ִׁשְמעֹון  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ִהיא׃  ֵחְטא  ֵאֶׁשת  ִּכי  ּבֹו 
ַוּיֹאֶמר נֶֹׁשה ֶאָחד ָהיּו־לֹו  ָּדָבר־ִלי ֵאֶליָך ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר ַרִּבי׃ 
ְׁשֵני ַבֲעֵלי־חֹוב חֹוב ָהֶאָחד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוחֹוב ַהֵּׁשִני 
ְוַיַען ִּכי לֹא ִהִּׂשיָגה ָיָדם ְלַׁשֶּלם־לֹו ַוַּיְׁשֵמט ַמֵּׁשה  ֲחִמִּׁשים׃ 
ַוַּיַען  ָידֹו ִמְּׁשֵניֶהם ְוַעָּתה ֵאיֶזה ִמְּׁשֵניֶהם יֹוִסיף ְלַאֲהָבה אֹתֹו׃ 
ִׁשְמעֹון ַוּיֹאַמר ֶזה הּוא ְלִפי ַמֲחַׁשְבִּתי ֲאֶׁשר ָׁשַמט לֹו ַהְרֵּבה 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵּכן ָחָרְצָּת׃ 
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ויפן
v. 39 ס׳׳א לו היה ַהָּנִביא, עיין יוחנן א׳ כ׳׳א, כ׳׳ה.
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ַוִּיֶפן ֶאל־ָהִאָּׁשה ַוּיֹאֶמר ֶאל־ִׁשְמעֹון ֲהרֶֹאה ַאָּתה ֶאת־ָהִאָּׁשה 
ַהּזֹאת ִהֵּנה ָּבאִתי ְלֵביְתָך ּוַמִים לֹא ָנַתָּת ְלַרְגָלי ְוִהיא ִּדְמעֹוֶתיָה 
ְּבַׂשֲערֹוֶתיָה׃  ֵמֲעֵליֶהן  ֶאת־ַהִּדְמָעה  ַוִּתַמח  ַעל־ַרְגַלי  ָׁשְפָכה 
ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיָך ַאָּתה לֹא ְנַׁשְקָּתִני ְוִהיא ֵמָאז ָּבאִתי לֹא ָחְדָלה 
ַאָּתה לֹא ָמַׁשְחָּת ְּבֶׁשֶמן רֹאִׁשי ְוִהיא ָמְׁשָחה  ִמַּנֵּׁשק ֶאת־ַרְגָלי׃ 
ַעל־ֵּכן ֲאִני אֵֹמר ֵאֶליָך ַחּטֹאֶתיָה ָהַרּבֹות  ַרְגַלי ְּבֶׁשֶמן ַהּמֹר׃ 
ִנְסַלח־ ִמְזָער  ְמַעט  ֲאֶׁשר  ּוִמי  ַרָּבה  ַאֲהָבָתּה  ִּכי  ִנְסְלחּו־ָלּה 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִנְסְלחּו־ָלְך ַחּטֹאָתִיְך׃  לֹו ַאֲהָבתֹו ְמַעט ִמְזָער׃ 
ְוַהּיְֹׁשִבים ִאּתֹו ִּבְמִסָּבה ֵהֵחּלּו ְלַדֵּבר ַעל־ִלָּבם ִמי הּוא ֶזה ֲהַגם 
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהִאָּׁשה ֱאמּוָנֵתְך הֹוִׁשיָעה ָּלְך  סֵֹלַח ַלֲעֹונֹות הּוא׃ 

ְלִכי ְלָׁשלֹום׃ 
ַוְיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן ַוַּיֲעבֹר ְּבָעִרים ּוִבְכָפִרים קֹוֵרא ּוַמְׁשִמיַע ֶאת־
ִנְרְּפאּו  ְוָנִׁשים ֲאֶׁשר  ְוִעּמֹו ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר׃  ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים 
ֲאֶׁשר  ַמְגָּדִלית  ַהִּנְקֵראת  ִמְרָים  ָרעֹות  ּוֵמרּוחֹות  ֵמֳחָלִיים 
ְויֹוָחָנה ֵאֶׁשת ּכּוָזא סֵֹכן  ֹּגְרׁשּו ִמֶּמָּנה ֶׁשַבע רּוחֹות ָרעֹות׃ 
הֹוְרדֹוס ְוׁשֹוַׁשָּנה ְוַרּבֹות ֲאֵחרֹות ֲאֶׁשר ִּכְלְּכלּו ֹאתֹו ֵמְרכּוָׁשן׃
ַוְיִהי ְּבִהָּקֵבץ ֵאָליו ֲהמֹון ַעם־ָרב ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמָּכל־ִעיר ָוִעיר 
ַהּזֵֹרַע ָיָצא ִלְזרַֹע ּוְבָזְרעֹו ִּפַּזר ִמן־ַהֶּזַרע  ַוִּיָּׂשא ֶאת־ְמָׁשלֹו׃ 
ַוְיִהי ְלִמְרַמס ֶרֶגל ּוְלַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשָמִים׃  ַעל־ַיד ַהָּדֶרְך 
לֹא  ִּכי  ַוִּייַבׁש  ֶצַמח  ַוַּיַעׂש  ַהָּסַלע  ַעל־ְּפֵני  ָנַפל  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש 
ַהּקֹוִצים  ַוַּיֲעלּו  ֶאל־ַהּקֹוִצים  ָנַפל  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש  ֵלַח׃  ָהָיה־לֹו 
ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ָנַפל ַעל־ֶחְלָקה טֹוָבה ַוַּיַעל ַוַּיַעׂש  ִעּמֹו ַוְיַבְּלֻעהּו׃ 
ְּפִרי ְתבּוָאה ֵמָאה ְׁשָעִרים ּוִמֵּדי ַדְּברֹו ָּכזֹאת ָקָרה ִמי ֲאֶׁשר 

ָאְזַנִים לֹו ִלְׁשֹמַע ִיְׁשָמע׃
ַוּיֹאַמר ָלֶכם  ַוִּיְׁשֲאלּו ֹאתֹו ַּתְלִמיָדיו ֵלאֹמר ָמה ַהָּמָׁשל ַהֶּזה׃ 
ַרק־ִּבְמָׁשִלים  ְוָלֲאֵחִרים  ָהֱאֹלִהים  ַמְלכּות  ָרֵזי  ָלַדַעת  ִנַּתן 

ְלַמַען ִּבְראֹוָתם לֹא ִיְראּו ּוְבָׁשְמָעם לֹא ָיִבינּו׃ 
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ַוֲאֶׁשר ַעל־ַיד  ְוֶזה הּוא ַהָּמָׁשל ַהֶּזַרע הּוא ְּדַבר ָהֱאֹלִהים׃ 
ָהֱאֹלִהים  ְּדַבר  ַוִּיְטרֹף  ָּבא  ְוַהָּׂשָטן  ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ֵהם  ַהֶּדֶרְך 
ַוֲאֶׁשר ַעל־ַהֶּסַלע ֵהם ַהּׁשְֹמִעים  ִמִּלָּבם ֶּפן־ַיֲאִמינּו ְוִיָּוֵׁשעּו׃ 
ְוַרק  ׁשֶֹרׁש  ָלֶהם  ֵאין  ַאְך  ְּבִׂשְמָחה  ֶאת־ַהָּדָבר  ַהְמַקְּבִלים 
ְוַהֹּנֵפל ֶאל־ַהּקֹוִצים  ַלִּמְצָער ַיֲאִמינּו ּוְביֹום ַמָּסה ִיּסֹגּו ָאחֹור׃ 
ֵהם ַהּׁשְֹמִעים ַההְֹלִכים ְלַדְרָּכם ְוִנְבָלִעים ְּברֹב ְּדָאָגה ְּבעֶֹׁשר 
ַעל־ַהֶחְלָקה  ַוֲאֶׁשר  ֶּפִרי׃  ְולֹא־ַיֲעׂשּו  ְּבֵני־ָאָדם  ּוְבַתֲעֻנגֹות 
ָנכֹון  ּוְברּוַח  טֹוב  ְּבֵלב  ֶאת־ַהָּדָבר  ַהּׁשְֹמִעים  ֵהם  ַהּטֹוָבה 

ְותֹוַחְלָּתם ִאָּתם ַעד־ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון ֶּפִרי׃
ִמַּתַחת  ְלִתּתֹו  אֹו  ְבִמְכֶסה  ְלַכּסֹתֹו  ֵנר  ַמְדִליק  ְוֵאין־ִאיׁש 
ַלִּמָּטה ִּכי ִאם־ִיְּתֵנהּו ֶאל־ַהְּמנֹוָרה ְוָכל־ַהָּבִאים ִיְראּו ְּבאֹורֹו׃ 
ִּכי ֵאין־ֶנְעָלם ֲאֶׁשר לֹא ִיָּגֶלה ְוֵאין ִנְסָּתר ֲאֶׁשר לֹא ִיָּוַדע ְולֹא 
ִּכי ִמי  ִלְּבֶכם ֶאל־ֲאֶׁשר ִּתְׁשָמעּון  ַעל־ֵּכן ִׂשימּו  ֵיֵצא ָלאֹור׃ 
ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו ֻיַּתן לֹו עֹוד ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ֻיַּקח ִמֶּמּנּו ַּגם ֶאת־

ֲאֶׁשר ַיֲחׁשֹב ִּכי ֶיׁש־לֹו׃
ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ִאּמֹו ְוֶאָחיו ְולֹא ָיְכלּו ְקרֹב ֵאָליו ִמְּפֵני רֹב ָהָעם׃
ּוְמַבְקִׁשים  ַּבחּוץ  עְֹמִדים  ְוַאֶחיָך  ִאְּמָך  ֵלאֹמר  ַוֻּיַּגד־לֹו 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵאֶּלה ֵהם ִאִּמי ְוֶאָחי ַהּׁשְֹמִעים  ִלְראֹוֶתָך׃ 

ֶאת־ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ְוָהעִֹׂשים ֹאתֹו׃
ַוְיִהי ַהּיֹום ַוֵּיֶרד ֶאל־ְּכִלי ַׁשִיט הּוא ְוַתְלִמיָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם 
ְוהּוא  ַהָּׁשִיט׃  ֶאת־ְּכִלי  ַוִּיְנֲהגּו  ַהָּים  ֶאל־ֵעֶבר  ַנְעְּבָרה־ָּנא 
ָׁשַכב ַוֵּיָרַדם ְּבעֹוד ֵהם ָׁשִטים ְורּוַח ְסָעָרה ִהְתעֹוְרָרה ַּבָּים 
ַוִּיְּגׁשּו  ַוִּיְׁשְטפּו ֲעֵליֶהם ַמִים ַּכִּביִרים ַוַּיִּגיעּו ַעד־ַׁשֲעֵרי ָמֶות׃ 
ַוֵּיעֹור  ַוָּיִעירּו ֹאתֹו ֵלאֹמר ֲאדֵֹנינּו ֲאדֵֹנינּו ֵהן ֹאְבִדים ֲאָנְחנּו 
ַוִּיְגַער ָּברּוַח ּוִבְׁשאֹון ַהַּמִים ַוִּיְׁשְּתקּו ְוַהְּסָעָרה ָקָמה ִלְדָמָמה׃ 
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ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶּיה ֵאפֹוא ִהיא ֱאמּוַנְתֶכם ְוֵהם ָּפֲחדּו ְוָתְמהּו 
ְוָאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ִמי הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ַּגם־ֶאת־ָהרּוַח 

ְוַגם־ֶאת־ַהַּמִים ְוֵהם ׁשְֹמִעים ְּבקֹולֹו׃
ַוֵּיֵצא ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה  ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ַהַּגְדִרִּים ֲאֶׁשר ִמּמּול ַהָּגִליל׃ 
ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ִאיׁש ִמן־ָהִעיר ֲאֶׁשר רּוחֹות ָרעֹות ּבֹו ְוהּוא ָערֹם 
ִּכי ִאם־ִּבְקָבִרים׃  ָׁשַכן  ּוַבַּבִית לֹא  ַרִּבים  ִמָּיִמים  ְּבִלי ְלבּוׁש 
ַמה־ִּלי  ָּגדֹול  ְבקֹול  ַוִּיְקָרא  ְלָפָניו  ַוִּיֹּפל  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ְוִכְראֹותֹו 
ִּכי הּוא  ָוָלְך ֵיׁשּוַע ֶּבן־ֵאל ֶעְליֹון ִהְנִני ִמְתַחֵּנן ַאל־ָנא ְּתַעֵּנִני׃ 
ִצָּוה ֶאת־רּוַח ַהֻּטְמָאה ָלֵצאת ִמן־ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְּפָעִמים 
ַרּבֹות ָּתַפׂש ּבֹו ְוהּוא ָאסּור ְּבִזִּקים ְוָׁשמּור ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל ַוְיַנֵּתק 
ַוִּיְׁשַאל  ַהִּמְדָּבָרה׃  ִנַּדח  ָהָרע  ָהרּוַח  ּוְבכַֹח  ֶאת־מֹוְסרֹוָתיו 
ֹאתֹו ֵיׁשּוַע ֵלאֹמר ַמה־ְּׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ַמֲחַנִים ִּכי־ֵׁשִדים ַרִּבים 
ַוִּיְפְצרּו־בֹו ְלִבְלִּתי ְיַצֵּום ָלֶרֶדת ֶאל־ַהְּתהֹום׃  ָׁשְכנּו ְּבִקְרּבֹו׃ 
ְוֵעֶדר ֲחִזיִרים ַרִּבים ָהָיה רֶֹעה ָׁשם ָּבָהר ַוִּיְתַחְּננּו־לֹו ְלִתָּתם 

ָלבֹא ֶאל־ּתֹוָכם ַוַּיַּנח ָלֶהם׃ 
ַוִּיְׁשטֹף  ַהֲחִזיִרים  ֶאל־ּתֹוְך  ַוָּיבֹאּו  ִמן־ָהִאיׁש  ַהֵּׁשִדים  ַוֵּיְצאּו 
ְוָהרִֹעים ִּבְראֹוָתם ֵאת  ַוִּיְטְּבעּו ְּבתֹוְך ַהָּים׃  ָהֵעֶדר ַּבּמֹוָרד 
ַוֵּיְצאּו  ַוַּיִּגידּו ֶאת־ַהָּדָבר ָּבִעיר ּוַבָּׂשֶדה׃  ַוָּינּוסּו  ֲאֶׁשר ָקָרה 
ְבֵני ַהָּמקֹום ִלְראֹות ֵאת ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַוָּיבֹאּו ֶאל־ֵיׁשּוַע ַוִּיְמְצאּו 
ֶאת־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָיְצאּו ַהֵּׁשִדים ִמֶּמּנּו ְמֻלָּבׁש ְּבָגִדים ְוַדְעּתֹו 
ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה  ְוָהרִֹאים  ַוִּייָראּו׃  ֵיׁשּוַע  ְלַרְגֵלי  ְויֵֹׁשב  ְיָׁשָרה 
ְוָכל־ ְּבֵעיֵניֶהם ִסְּפרּו ָלֶהם ֵאיְך ִנְרָּפא ַּבַעל ְמעֹון ַהֵּׁשִדים׃ 
ְּבֵני ַהָּמקֹום ֵמֶאֶרץ ַהַּגְדִרִּים ּוִמְּסִביבֶֹתיָה ִּבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ָלֶלֶכת 
ֵמִאָּתם ִּכי־ַזְלָעָפה ֲאָחָזַתם ַוֵּיֶרד ֶאל־ְּכִלי ַׁשִיט ַוָּיָׁשב ְלַדְרּכֹו׃ 
ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֵּׁשִדים ָיְצאּו ִמֶּמּנּו ִהְפִציר ּבֹו ְלִתּתֹו ִלְהיֹות 
ׁשּוב ֶאל־ֵּביְתְך ְוַסֵּפר ֶאת־ ֶאְצלֹו ַאְך ֵיׁשּוַע ִׁשְּלחֹו ֵלאֹמר׃ 
ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה־ְלָך ָהֱאֹלִהים ַוֵּיֶלְך ַוַּיֵּגד ְּבָכל־ָהִעיר ֵאת 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה־לֹו ֵיׁשּוַע׃
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ְוִהֵּנה  ּוְבׁשּוב ֵיׁשּוַע ַוֵּיֵצא ָהָעם ְלַקֵּבל ָּפָניו ִּכי ִחּכּו לֹו ֻּכָּלם׃ 
ַוִּיֹּפל ְלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע  ָיִאיר רֹאׁש ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת  ִאיׁש ָּבא ּוְׁשמֹו 
ִּכי ִּבּתֹו ְיִחיָדתֹו ְּכַבת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֶרה  ַוִּיְתַחֵּנן ָלבֹא ֶאל־ֵּביתֹו׃ 

ָׁשָנה ָנְטָתה ָלמּות ַוְיִהי ְּבֶלְכּתֹו ַוִּיְדָחֻקהּו ֲהמֹון ָהָעם׃
ְוִאָּׁשה ָזַבת־ָּדם ֲאֶׁשר ְיֵמי זָֹבּה ִנְמְׁשכּו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
ְוָכל־ְרכּוָׁשּה הֹוִציָאה ָלרְֹפִאים ְוַיד ָאָדם לֹא ִהִּׂשיָגה ְלָהִביא 
ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ָקְרָבה ֵאָליו ֵמַאֲחָריו ַוִּתַּגע ִּבְכַנף  ָלּה ַמְרֵּפא׃ 
ִמי־ֶזה  ֵלאֹמר  ָׁשַאל  ְוֵיׁשּוַע  ְּכָרַגע׃  ָעַמד  ָּדֶמיָה  ְוזֹוב  ִּבְגדֹו 
ָנַגע־ִּבי ַוְיַכֲחׁשּו ֻּכָּלם ַאְך ֶּפְטרֹוס ָעָנה ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֲאדִֹני 
ֲהמֹון ָהָעם ֹלֲחִצים ְודֲֹחִקים ֹאְתָך ִמָּסִביב ְוַאָּתה תֹאַמר ִמי־
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ָנַגע ִּבי ֶאָחד ִּכי ָיַדְעִּתי ְבַנְפִׁשי ִּכי  ֶזה ָנַגע ִּבי׃ 
ִמֶּנֶגד  לֹא־ִנְסְּתָרה  ִּכי  ָהִאָּׁשה  ַוֵּתֶרא  ֵמִאִּתי׃  ָיְצָאה  ְגבּוָרה 
ֵעיָניו ַוָּתבֹא ְּבֶחְרָּדָתּה ַוִּתֹּפל ְלָפָניו ַוַּתֵּגד ִלְפֵני ָכל־ָהָעם ַעל־
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִחְזִקי  ֶמה ָנְגָעה ּבֹו ְוִכי ִנְרְּפָאה ְלֶפַתע ִּפְתֹאם׃ 

ִּבִּתי ֱאמּוָנֵתְך הֹוִׁשיָעה ָּלְך ְלִכי ְלָׁשלֹום׃
עֶֹדּנּו ְמַדֵּבר ְוִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי רֹאׁש ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת ָּבא ַוּיֹאַמר ֵמָתה 
ִּכְׁשמַֹע ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ִבְּתָך ְוַאל־ַּתְלֶאה עֹוד ֶאת־ָהַרִּבי׃ 
ַוָּיבֹא ַהַּבְיָתה ְולֹא־ ַאל־ִּתיָרא ַאְך־ַהֲאֵמן ְוָלּה ִּתְהֶיה ְּתׁשּוָעה׃ 
ָנַתן ְלִאיׁש ָלבֹא ִאּתֹו ִּבְלִּתי ְלֶפְטרֹוס ְויֹוָחָנן ְוַיֲעקֹב ַוֲאִבי ַהַּיְלָּדה 
ְוֻכָּלם ּבִֹכים ְוסְֹפִדים ָלּה ְוהּוא ָאַמר ַאל־ִּתְבּכּו ּכִי ִהיא  ְוִאָּמּה׃ 
ַוִּיְלֲעגּו לֹו ִּכי ֵהם ָיְדעּו ִּכי־ֵמָתה׃  לֹא ֵמָתה ִּכי ִאם־ְיֵׁשָנה׃ 
ְוהּוא הֹוִציא ֶאת־ֻּכָּלם ִמן ַהָּבִית ְוֶהֱחִזיק ְּבָיָדּה ַוִּיְקָרא ֵלאמֹר 
ַוָּתָׁשב רּוָחּה ֵאֶליָה ַוָּתָקם ִּפְתאֹם ַוְיַצו ָלֶתת־ קּוִמי ָלְך ַנֲעָרה׃ 
ֲעֵליֶהם  ִצָּוה  ְוהּוא  ַעד־ְמאֹד  ֲאבֹוֶתיָה  ַוִּיְתַּפְּלאּו  ֶלֱאכֹל׃  ָלּה 

ְלִבְלִּתי ַהֵּגד ְלִאיׁש ֵאת ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה׃ 
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ַעל־ ּוֶמְמָׁשָלה  ְּגבּוָרה  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  ֶהָעָׂשר  ֶאל־ְׁשֵנים  ַוִּיְקָרא 
ִלְקרֹא  ַוִּיְׁשָלֵחם  ָּכל־ַמֲחָלה׃  ְוִלְרּפֹא  ָרעֹות  ָּכל־רּוחֹות 
ֲאֵליֶהם  ַוְיַצו  ֶאת־ַהחֹוִלים׃  ּוְלָהִקים  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ַמְלכּות 
ֵלאֹמר לֹא ִתְקחּו ְמאּוָמה ַלָּדֶרְך לֹא ַמֶּטה ְולֹא ַיְלקּוט ְולֹא 
ֶלֶחם ְולֹא ֶכֶסף ְולֹא ֲחִליפֹות ְּבָגִדים׃ ּוַבַּבִית ֲאֶׁשר ָּתבֹאּו ָׁשם 
ְוָהָיה ִאם לֹא ַיַאְספּו ֶאְתֶכם ַהָּבְיָתה  ִּתְׁשְּכנּו ּוִמָּׁשם ֵּתֵצאּו׃ 
ַרְגֵליֶכם  ֵמַעל  ֶאת־ֶהָאָבק  ּוְנַעְרֶּתם  ַהִהיא  ִמן־ָהִעיר  ְצאּו 
ּוְבָכל־ָמקֹום קִֹראים  ִבְכָפִרים  ַוַּיַעְברּו  ַוֵּיְצאּו  ָלֶהם׃  ְלֵעדּות 

ֶאת־ַהְּבׂשֹוָרה ְורְֹפִאים ֶאת־ַהחֹוִלים׃
ְוהֹוְרדֹוס ֶטְטַרְרְך ָׁשַמע ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו 
ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ָאְמרּו  ִּכי־ֵיׁש ֲאֶׁשר ָאְמרּו יֹוָחָנן ָקם ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
ִמן־ ֶאָחד  ָנִביא  ָקם  ִּכי  ָאְמרּו  ַוֲאֵחִרים  ֵאִלָּיהּו  ִנְגָלה  ִּכי 
ַוּיֹאֶמר הֹוְרדֹוס ֵהן רֹאׁש יֹוָחָנן ָנָׂשאִתי  ַהְּנִביִאים ַהַּקְדֹמִנים׃ 
ֵמָעָליו ּוִמי־ֵאפֹוא הּוא ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ׁשֵֹמַע ָעָליו ָּכזֹאת ַוְיַבֵּקׁש 

ִלְראֹותֹו׃
ּוְבׁשּוב ַהְּׁשִליִחים ִהִּגידּו לֹו ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַוִּיָּקֵחם ַוֵּיֶלְך 
ָהָעם  ַוֲהמֹון  ֵּבית־ָצְיָדה׃  ַהִּנְקֵראת  ֶאל־ִעיר  ְלַבָּדם  ִעָּמֶהם 
ַעל־ ֲאֵליֶהם  ַוְיַדֵּבר  ְּפֵניֶהם  ִקֵּבל  ְוהּוא  ַאֲחָריו  ַוֵּיְלכּו  ָיְדעּו 
ְוַכֲאֶׁשר  ְלֵהָרֵפא׃  ֶאת־ַהּדְֹרִׁשים  ְוָרפֹוא  ָהֱאֹלִהים  ַמְלכּות 
ַׁשַּלח  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ֶהָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַוָּיבֹאּו  ַלֲערֹב  ַהּיֹום  ָרָפה 
ִלְמצֹא  ִמָּסִביב  ְוַחְצֵריֶהן  ֶאל־ֶהָעִרים  ְוֵיְלכּו  ָהָעם  ֶאת־ֲהמֹון 
ַוּיֹאֶמר  ֲאָנְחנּו׃  ָׁשֵמם  ְבָמקֹום  ִּכי־ֹפה  ָללּון  ּוָמקֹום  ֹאֶכל 
ֲאֵליֶהם ְּתנּו ָלֶהם ַאֶּתם ֶלֱאכֹל ַוּיֹאְמרּו לֹא ִנְמָצא ִאָּתנּו ִּבְלִּתי 
ְלָכל־ָהָעם  אֶֹכל  ִלְקנֹות  ֲהֵנֵלְך  אֹו  ְׁשַנִים  ְוָדִגים  ֶלֶחם  ֲחִמָּׁשה 
ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ַוּיֹאֶמר  ַאְלֵפי־ִאיׁש  ַּכֲחֵמֶׁשת  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה׃ 
ַוַּיֲעׂשּו־ הֹוִׁשיבּו אָֹתם ׁשּורֹות ׁשּורֹות ַּכֲחִמִּׁשים ִאיׁש ַּבּׁשּוָרה׃ 

ֵכן ַוּיֹוִׁשיבּו ֶאת־ֻּכָּלם׃ 

IX 1-15 לוקס   133

ויקח



16
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24
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26
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28

29

30,31

ַוִּיַּקח ֶאת־ֲחֵמֶׁשת ַהֶּלֶחם ְוֶאת־ְׁשֵני ַהָּדִגים ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַלָּמרֹום 
ָהָעם׃  ִלְפֵני  ָלׂשּום  ְלַתְלִמיָדיו  ַוִּיֵּתן  ַוִּיְפרֹס  ֲעֵליֶהם  ַוְיָבֵרְך 
ַוּיֹאְכלּו ֻכָּלם ַוִּיְׂשָּבעּו ַוִּיְׂשאּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ַסִּלים ִמן־ַהְּפתֹוִתים 

ַהּנֹוָתִרים ָלֶהם׃
ַוְיִהי ְּבִהְתַּפְּללֹו ְלַבּדֹו ְוַתְלִמיָדיו ָּבאּו ְלָפָניו ַוּיְׁשַאל אָֹתם ֵלאמֹר 
יֹוָחָנן  ַוּיֹאְמרּו  ַוַּיֲענּו  ִמי־ָאִני׃  ָהָעם  ֲהמֹון  ָעַלי  ָמה־אְֹמִרים 
ַהְמַטֵּבל ְוֵיׁש אְֹמִרים ֵאִלָּיהּו ַוֲאֵחִרים אְֹמִרים ָנִביא ֶאָחד ָקם 
ּתֹאְמרּו  ַמה  ְוַאֶּתם  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַהַּקְדמִֹנים׃  ִמן־ַהְּנִביִאים 
ֵהִעיד  ָאז  ָהֱאֹלִהים׃  ְמִׁשיַח  ַוּיֹאֶמר  ֶּפְטרֹוס  ַוַּיַען  ִמי־ָאִני  ָעַלי 
ַוּיֹאַמר ַרִּבים ַמְכאִֹבים  ָּבם ַוְיַצֵּום ְלִבְלִּתי ַהֵּגד ַהָּדָבר ְלִאיׁש׃ 
ָנכֹנּו ְלֶבן־ָהָאָדם ְוַהְּזֵקִנים ְוָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ִיְמֲאסּו־
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ֻּכָּלם ִמי ֶהָחֵפץ  בֹו ִויִמיֻתהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום׃ 
ָלֶלֶכת ַאֲחָרי ַיְׁשִליְך ֶאת־ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד ְוִיָּׂשא ֶאת־ְצָלבֹו יֹום יֹום 
ּוִמי  ִּתָּכֶרת־לֹו  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ְלַהִּציל  ֶהָחֵפץ  ִמי  ִּכי  ַאֲחָרי׃  ְוֵיֵלְך 
ְלִאיׁש  ִּכי ַמה־ֶּבַצע  ִיְמָצֶאָּנה׃  ְלַמֲעִני  ַיְכִרית ֶאת־ַנְפׁשֹו  ֲאֶׁשר 
ִאם ִיְקֶנה־ּלֹו ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ְוֶאת־ַנְפׁשֹו ְיַאֵּבד אֹו ַיְׁשִחיֶתָּנה׃ 
ֵיבֹוׁש  ֶּבן־ָהָאָדם  ַאף  ּוִמְּדָבָרי  ִמֶּמִּני  ֵיבֹוׁש  ֲאֶׁשר  ָכל־ִאיׁש  ִּכי 
ִמֶּמּנּו ַּכֲאֶׁשר ָיבֹא ִבְכבֹודֹו ּוִבְכבֹוד ָאִביו ְוַהַּמְלָאִכים ַהְּקדֹוִׁשים׃ 
ְוָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ֵיׁש ִמן־ַהִּנָּצִבים ּפֹה ֲאֶׁשר לֹא־ִיְטֲעמּו ָמֶות 

ַעד ִּכי־ִיְראּו ֶאת־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃
ֶאת־ ִאּתֹו  ַוִּיַּקח  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי  ָיִמים  ִּכְׁשמַֹנת  ַוְיִהי 
ַוְיֻׁשֶּנה  ֶּפְטרֹוס ְוֶאת־יֹוָחָנן ְוֶאת־ַיֲעקֹב ַוַּיַעל ֶאל־ָהָהר ַוִּיְתַּפֵּלל׃ 
ַמְרֵאה ָפָניו ְּבִהְתַּפְּללֹו ּוְלבּוׁשֹו ֶנְהַּפְך ְלָלָבן ּוָבִהיר ַעד־ְמאֹד׃ 
ִנְראּו  ֲאֶׁשר  ְוֵאִלָּיהּו׃  מֶׁשה  ִאּתו  ִּדְּברּו  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוִהֵּנה 
ִּבירּוָׁשַלִים  ֻחּקֹו  ְלַהְׁשִלים  ָעָליו  ַעל־ֲאֶׁשר  ְוִנְדְּברּו  ִבְכבֹוָדם 

ִלְהיֹות ִנְגָזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים׃ 
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ותרדמה



32

33

34

35

36

37

38

39

40,41

42

43

44

45

46,47

48

ֵהִקיצּו  ְוַכֲאֶׁשר  ִאּתֹו  ְוַעל־ֲאֶׁשר  ַעל־ֶּפְטרֹוס  ָנְפָלה  ְוַתְרֵּדָמה 
ַוְיִהי  ָעָליו׃  ַהִּנָּצִבים  ָהֲאָנִׁשים  ְוֶאת־ְׁשֵני  ֶאת־ְּכבֹודֹו  ָראּו 
ָלנּו  טֹוב  ֲאדִֹני  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ֶּפְטרֹוס  ַוּיֹאֶמר  ֵמָעָליו  ַּבֲעלֹוָתם 
ְלמֶׁשה  ַאַחת  ְלָך  ַאַחת  ֻסּכֹות  ָׁשֹלׁש  ַנֲעֶׂשה־ָּנא  ֹּפה  ָלֶׁשֶבת 
עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ָּכזֹאת  ְוַאַחת ְלֵאִלָּיהּו ִּכי לֹא ָיַדע ַמה־ְּלַדֵּבר׃ 
ְוִהֵּנה קֹול  ְוִהֵּנה ָעָנן ָסַכְך ֲעֵליֶהם ַוָּיבֹאּו ְבתֹוְך ֶהָעָנן ַוִּייָראּו׃ 
ּוְבִהָּׁשַמע  יֵֹצא ִמּתֹוְך ֶהָעָנן ֵלאמֹר ֶזה־ְּבִני ְיִדי*ִדי ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון׃ 
ַהּקֹול ָעַמד ֵיׁשּוַע ְלַבּדֹו ְוֵהם ֶהֱחִריׁשּו לֹא־ִהִּגידּו ָדָבר ְלִאיׁש 

ַּבָּיִמים ָהֵהם ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָראּו׃
ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ְּבִרְדָּתם ִמן־ָהָהר ַוִּיְפְּגׁשּו ֹאתֹו ַרִּבים ִמן־ָהָעם׃
ִּכי  ִלְבִני  ַרִּבי ַהֶּבט־ָנא  ְוִהֵּנה ֶאָחד ֵמֶהם ָקָרא ֵלאֹמר ָאָּנא 
ְורּוַח ָּדַבק ּבֹו ְוהּוא צֵֹעק ִּפְתֹאם ִּכי ִיְטְרֶפּנּו  ְּבִני ְיִחיִדי הּוא׃ 
ַעד־ ְיִׁשיֶבּנּו  ַעד־ֲאֶׁשר  ִמֶּמּנּו  ִיֶרף  ְולֹא  ִרירֹו  יֹוִריד  ַעד־ֲאֶׁשר 
ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ָיכֹלּו׃  ְולֹא  ְלָגְרׁשֹו  ִמַּתְלִמיֶדיָך  ָוֶאְׁשַאל  ַּדָּכא׃ 
ֶאְהֶיה  ַעד־ָמַתי  ַּתְהֻּפכֹת  ּדֹור  ּבֹו  לֹא־ֵאֻמן  ּדֹור  הֹוי  ַוּיֹאַמר 
ְוהּוא ֶטֶרם  ִעָּמֶכם ַעד־ָמַתי ֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ָהֵבא ֶאת־ִּבְנָך ֵהָּנה׃ 
ַוִּיְטְרֵפהּו ְוֵיׁשּוַע ָּגַער ְּברּוַח ַהֻּטְמָאה  ַוַּיְרֵעׁש אֹתֹו ָהרּוַח  ָּבא 
ֻכָּלם  ַוִּיְתְמהּו  ְלָאִביו׃  אֹתֹו  ַוָּיֶׁשב  ֵמָחְליֹו  ֶהֱחָיה  ְוֶאת־ַהַּנַער 
ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר  ִמְתַּפְּלִאים  ֵהם  ּוְבעֹוד  ָהֱאֹלִהים  עֹז  ַעל־ּגֶֹדל 
ִׂשימּו ַאֶּתם ֶאת־ַהְּדָבִרים  ַוּיֹאֶמר ֶאל־ַּתְלִמיָדיו׃  ֵיׁשּוַע  ָעָׂשה 
ֲאָנִׁשים׃  ִּביֵדי  ִיָּסֵגר  ֶּבן־ָהָאָדם  ִהֵּנה  ִּכי  ְּבָאְזֵניֶכם  ָהֵאֶּלה 
ְוֵהם לֹא ֵהִבינּו ֶאת־ְּדָברֹו ִּכי ָסתּום ָהָיה ָלֶהם ֵמָהִבין אֹתֹו ְוַגם־

ָיְראּו ִלְׁשאֹל אֹתֹו ַעל־ַהָּדָבר ַהֶּזה׃
ְוֵיׁשּוַע ִּבְראֹותֹו  ָאז ָעָלה ַעל־ִלָּבם ָלדֹון ִמי הּוא ַהָּגדֹול ָּבֶהם׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ַוַּיֲעִמֵדהּו ֶאְצלֹו׃  ֶיֶלד  ַוִּיַּקח  ַמְחְׁשבֹות ִלָּבם 
ִמי הּוא ַהְמַקֵּבל ֶיֶלד ָּכֶזה ִּבְׁשִמי ֹאִתי הּוא ְמַקֵּבל ְוַהְמַקֵּבל 
ֹאִתי הּוא ְמַקֵּבל ְּפֵני ׁשְֹלִחי ְוַהָּקטֹן ְּבֻכְּלֶכם הּוא ַהָּגדֹול ָּבֶכם׃
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ויען v. 35 וכן במתתיהו י׳׳ז ה׳, מרקוס ט׳ ז׳, ס׳׳א ְּבִחיִרי.
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ָרעֹות  רּוחֹות  ְמָגֵרׁש  ִאיׁש  ָרִאינּו  ֲאדִֹני  ַוּיֹאַמר  יֹוָחָנן  ַוַּיַען 
ִעָּמנּו  לֹא־ָהַלְך  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ִמְּפֻעָּלתֹו  ֹאתֹו  ַוִּנְכָלא  ִּבְׁשֶמָך 
ִּכי  ֹאתֹו  ַאל־ִּתְכְלאּו  ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַאֲחֶריָך׃  ְּבֶלְכֵּתנּו 

ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ְלָצֵרינּו ָלנּו הּוא׃
ַוָּיֶׂשם ֶאת־ָּפָניו ְּבָחְזָקה  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקְרבּו ַהָּיִמים ְלִהָּלְקחֹו 
ַוָּיבֹאּו  ַוֵּיְלכּו  ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַוִּיְׁשַלח  ְירּוָׁשָלְיָמה׃  ַלֲעלֹות 
ְולֹא ָפְתחּו לֹו  ֶאל־ַאַחד ַהְּכָפִרים ְּבׁשְֹמרֹון ְלָהִכין לֹו ָמלֹון׃ 
ַיֲעקֹב  ַוֵּיְראּו  ָפָניו ֻמָעדֹות ְירּוָׁשָלְיָמה׃  ַדְלָּתם ִּבְראֹוָתם ִּכי 
ְויֹוָחָנן ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאְמרּו ֲאדֵֹנינּו ֶהָחֵפץ ַאָּתה ִּכי־נֹאַמר ְוֵתֵרד 
ַוִּיֵפן  ֵאִלָּיהּו׃  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ֹאָתם  ְותֹאַכל  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ֵאׁש 
ִּכי לֹא ָבא  ַוִּיְגַער־ָּבם ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֵמַאִין ְמקֹור רּוֲחֶכם׃ 
ֶאל־ ַוֵּיְלכּו  ָלֶהן  ִאם־ְלהֹוִׁשיַע  ִּכי  ֶנֶפׁש  ְלַהְׁשִמיד  ֶּבן־ָהָאָדם 

ְּכָפר ַאֵחר׃
ּוְבֶלְכָּתם ַּבֶּדֶרְך ַויֹאֶמר ֵאָליו ִאיׁש ֲאדִֹני ֵאְלָכה ַאֲחֶריָך ֶאל־
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַהּׁשּוָעִלים חִֹרים ָלֶהם ְוִצּפֹור  ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך׃ 
ְלָהִניַח ֶאת־רֹאׁשֹו׃ ֵאין־לֹו ָמקֹום  ּוֶבן־ָהָאָדם  ֵקן ָלּה  ָׁשַמִים 
ֲאדִֹני  ָהִאיׁש  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַאֲחָרי  ֵלְך  ָאַמר  ַאֵחר  ְוֶאל־ִאיׁש 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע  ְּתָנה־ִּלי ָלֶלֶכת ְוִלְקּבֹר ֶאת־ָאִבי ִראׁשָֹנה׃ 
ַהַּנח ַלֵּמִתים ִלְקּבֹר ֶאת־ֵמֵתיֶהם ְוַאָּתה ֵלְך ְוַהְׁשַמע ַמְלכּות 
ְועֹוד ִאיׁש ַאֵחר ָאַמר ֵאָליו ֵאְלָכה ַאֲחֶריָך  ָהֱאֹלִהים ָּבָאֶרץ׃ 
ְּבִדְבֵרי  ֵביִתי  ִמְּבֵני  ְלִהָּפֵרד  ִראׁשָֹנה  ְּתָנה־ִּלי  ֶאֶפס  ֲאדִֹני 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָּכל־ִאיׁש ַהָּׂשם ָידֹו ַעל־ַמֲחֵרָׁשתֹו  ָׁשלֹום׃ 

ּוַמִּביט ֲאחַֹרִּנית ֵאיֶנּנּו ָנכֹון ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃
ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִהְבִּדיל ָהָאדֹון עֹוד ִׁשְבִעים ֲאָנִׁשים 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  ּוָמקֹום  ֶאל־ָּכל־ִעיר  ְלָפָניו  ְׁשַנִים  ְׁשַנִים  ַוִּיְׁשָלֵחם 
ָּפָניו ָלבֹא ָׁשָּמה׃ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהָּקִציר ַרב ְוַהֹּפֲעִלים ְמַעִּטים 
ִלְקִצירֹו׃  ֹּפֲעִלים  ִלְׁשֹלַח  ַהָּקִציר  ֶאל־ֲאדֹון  ַהְעִּתירּו  ַעל־ֵּכן 
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ואתם
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ְּבֶקֶרב  ָּכצֹאן  ֶאְתֶכם  ׁשֵֹלַח  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ְלכּו־ָנא  ְוַאֶּתם 
ִתְׁשֲאלּו  ְולֹא  ְנָעִלים  אֹו  ְוַיְלקּוט  ִכיס  ִתְׂשאּו  לֹא  ְזֵאִבים׃ 
ִאְמרּו  בֹו  ָּתבֹאּו  ֲאֶׁשר  ְוֶאל־ָּכל־ַּבִית  ַּבָּדֶרְך׃  ִלְׁשלֹום־ִאיׁש 
ׁשֵֹכן  ָׁשלֹום  ִאיׁש  ִאם  ַהֶּזה׃  ַלַּבִית  ָׁשלֹום  ִּדְבֵריֶכם  ְּבֵפַתח 
ָיׁשּוב׃  ֲאֵליֶכם  ְׁשֹלְמֶכם  ְוִאם־לֹא  ָעָליו  ִיְׁשּכֹן  ְׁשֹלְמֶכם  ָׁשם 
ּוַבַּבִית ַההּוא ֵּתְׁשבּו ְותֹאְכלּו ְוִתְׁשּתּו ֵמֲאֶׁשר ִיָּנֵתן ָלֶכם ִּכי 
ְוֶאל־ָּכל־ִעיר  ָנכֹון ַלֹּפֵעל ֵּדי ְׂשָכרֹו ְולֹא ֵתְצאּו ִמַּבִית ְלָבִית׃ 
ֲאֶׁשר  ֵמֵאת  ָׁשם  ִאְכלּו  ָבֶכם  ַיֲחִזיקּו  ְויְֹׁשֶביָה  ָּתבֹאּו  ֲאֶׁשר 
ְוכֹה  ִּתְרָּפאּון  ְּבתֹוָכּה  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ַהחֹוִלים  ִלְפֵניֶכם׃  יּוַׂשם 
ָהֱאֹלִהים׃  ַמְלכּות  ֲאֵליֶכם  ָקְרָבה  ִהֵּנה  ֲאֵליֶהם  תֹאְמרּון 
ּוְבָכל־ִעיר ֲאֶׁשר ָּתבֹאּו ְולֹא ַיֲחִזיקּו ָבֶכם ְצאּו ֶאל־ְרחֹבֶֹתיָה 
ֲאֵליֶכם  ְנַנֵער  ְּבַרְגֵלינּו  ַהֻּמְדָּבק  ִעיְרֶכם  ַּגם־ֲעַפר  ֶוֱאֹמרּו׃ 
ֲאִני ִהְנִני ַמִּגיד  ַאְך ְּדעּו זֹאת ִּכי ָקְרָבה ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ָלֶכם ִּכי ֵיַקל ַהִּמְׁשָּפט ִלְסדֹם ַּבּיֹום ַההּוא ִמן־ָהִעיר ַהִהיא׃ 
אֹוי־ָלְך ּכֹוָרִזין אֹוי־ָלְך ֵּבית־ָצְיָדה ִּכי לּו ַנֲעׂשּו ְּבצֹור ּוְבִצידֹון 
ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ְבתֹוְכֶכן ְּכָבר ָׁשבּו ְוִהְתַּפְּלׁשּו ְּבַׂשק 
ָלֶכן׃  ֵמֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפט  יֹום  ֵיַקל  ּוְלִצידֹון  ְלצֹור  ַאְך  ָוֵאֶפר׃ 
ֶאל־ְׁשאֹול  ַעד־ַהָּׁשָמִים  רֹוַמְמְּת  ֲאֶׁשר  ְּכַפר־ַנחּום  ְוַאּת 
ִּבי  ָּבֶכם  ְוַהֹּמֵאס  ׁשֵֹמַע  הּוא  ֵאַלי  ֲאֵליֶכם  ַהּׁשֵֹמַע  ּתּוָרִדי׃ 

הּוא ֹמֵאס ְוַהֹּמֵאס ִּבי ֹמֵאס הּוא ְּבׁשְֹלִחי׃
ַוָּיֻׁשבּו ַהִּׁשְב*ִעים ְּבִׂשְמַחת ִלָּבם ֵלאמֹר ֲאדֵֹנינּו ְּבִׁשְמָך ִנְכְּבׁשּו 
ֶאת־ַהָּׂשָטן  ָרִאיִתי  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָיֵדינּו׃  ַּתַחת  ַּגם־ַהֵּׁשִדים 
ַוֲאִני ִהְנִני ֹנֵתן ֶמְמָׁשָלה ְּבֶיְדֶכם ִלְרמֹס  ָנַפל ְּכָבָרק ִמן־ַהָּׁשָמִים׃ 
ַאְך  ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ְוָכל־ְּגבּוַרת אֹוֵיב ְוֵאין ֹנֵגַע ָּבֶכם ְלָרָעה׃ 
ִאם־ ִּכי  ֶיְדֶכם  ַּתַחת  ִנְכָּבִׁשים  ִּכי־ָהרּוחֹות  ַעל  ַאל־ִּתְׂשְמחּו 

ִׂשְמחּו ַעל ֲאֶׁשר־ִנְכְּתבּו ְׁשמֹוֵתיֶכם ַּבָּׁשָמִים׃
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בעת
 v. 17 ס׳׳א השבעים ּוְׁשַנִים, וכן לעיל פסוק א׳. 
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ָּבֵעת ַהִהיא ָעַלץ ֵלב ֵיׁשּוַע ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ַוּיֹאֶמר אֹוְדָך ָאִבי 
ֲאדֹון ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ִּכי ִהְסַּתְרָּת ֶאת־ֵאֶּלה ֵמֲחָכִמים ּוְנבִֹנים 
*ַהּכֹל ִנְמַסר  ְוִגִּליָת אָֹתם ְלעֹוָלִלים ָאֵכן ָאִבי ֵּכן־ָרִציָת ָאָּתה׃ 
ְּבָיִדי ֵמֵאת ָאִבי ְוֵאין ִאיׁש יֵֹדַע ִמי הּוא ַהֵּבן זּוָלִתי ָהָאב ּוִמי 
הּוא ָהָאב ֵאין ִאיׁש יֵֹדַע זּוָלִתי ַהֵּבן ְוהּוא ֲאֶׁשר ָחֵפץ ּבֹו ַהֵּבן 
ַוּיֹאֶמר ַאְׁשֵרי ָהֵעיַנִים  ַוִּיֶפן ֶאל־ַּתְלִמיָדיו ְלַבָּדם  ְלַגּלֹותֹו לֹו׃ 
ַרִּבים  ָלֶכם  ַמִּגיד  ֲאִני  ִּכי  רִֹאים׃  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָהרֹאֹות 
ְנִביִאים ּוְמָלִכים ִנְכְספּו ִלְראֹות ֵאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם רִֹאים ְולֹא 

ָראּו ְוִלְׁשֹמַע ֵאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ׁשְֹמִעים ְולֹא ָׁשֵמעּו׃
ַוָּיָקם ַּתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד ְלַנּסֹותֹו ַוּיֹאַמר ַרִּבי ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות 
ֵאיְך  ַּבּתֹוָרה  ַמה־ַּכתּוב  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  עֹוָלם׃  ַחֵּיי  ָלֶרֶׁשת 
ְּבָכל־ ֱאֹלֶהיָך  ְיהָֹוה  ֵאת  ְוָאַהְבָּת  ַוּיֹאַמר  ַוַּיַען  ָּבּה׃  ָקָראָת 
ּוְלֵרֲעָך  )ּוְבָכל*־ַמָּדֲעָך(  ּוְבָכל־ְמאֶֹדָך  ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך  ְלָבְבָך 
ַוּיֹוֶאל  ְוִתְחֶיה׃  ֲעֶׂשה־ֵכן  ָעִניָת  טֹוב  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ָּכמֹוָך׃ 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע  ְלַהְצִּדיק ַנְפׁשֹו ַוּיֹאֶמר ֶאל־ֵיׁשּוַע ּוִמי הּוא ֵרִעי׃ 
ַוּיֹאַמר ִאיׁש ֶאָחד ָיַרד ִמירּוָׁשַלִים ִליִריחֹו ַוִּיֹּפל ִּביֵדי ׁשְֹדִדים 
ֲאֶׁשר ִהְפִׁשיֻטהּו ִהֻּכהּו ַוִּיְפנּו ַוַּיַעְזבּו ֹאתֹו ְוִכְמַעט לֹא נֹוְתָרה־
ַההּוא  ַבֶּדֶרְך  ָלבֹא  ִמְקֵרהּו  ּכֵֹהן  ְלִאיׁש  ַוִּיֶקר  ְנָׁשָמה׃  בֹו 
ְוַגם־ִאיׁש ֵלִוי ִנְקָרה ַבָּמקֹום ַההּוא ַוִּיַּגׁש  ַוִּיְרֵאהּו ַוֵּיט ִמָּפָניו׃ 
ְלַמָּסָעיו  ְּבֶלְכּתֹו  ׁשְֹמרֹוִני  ִאיׁש  ַאְך  ֵמָעָליו׃  ַוַּיֲעבֹר  ַוִּיְרֵאהּו 
ַוִּיְקַרב ַוְיַחֵּבׁש ֶאת־ְּפָצָעיו  ִנַּגׁש ֵאָליו ַוִּיְרֵאהּו ַוִּיָּכְמרּו ַרֲחָמיו׃ 
ְוֶׁשֶמן ְוַיִין ָיַצק ָעָליו ַוַּיְרִּכֵבהּו ַעל־ְּבֶהְמּתֹו ַוְיִבֵאהּו ֶאל־ַהָּמלֹון 
ּוְלָמֳחָרת ְּבָנְסעֹו הֹוִציא ְׁשֵני ִדיָנִרים  ַוָּיָחׁש לֹו ְלָכל־ַמְחסָֹריו׃ 
ַוִּיֵּתן ְלַבַעל ַהָּמלֹון ַוּיֹאַמר חּוָׁשה ּלֹו ְלָכל־ַמְחסָֹריו ְוִכי תֹוִסיף 
ִמי  ְוַעָּתה ַמה־ּתֹאַמר  ֲאַׁשֵּלָמה׃  ֲאִני ְּבׁשּוִבי  ָעָליו  ְלהֹוִציא 
ַהּׁשְֹדִדים׃  ִּביֵדי  ָנַפל  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ֵרַע  ָהָיה  ֵאֶּלה  ִמְּׁשֹלָׁשה 
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 v. 22 בס׳׳א נוסף כאן ַוִּיֶפן ֶאל־ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹאַמר. 

 v. 27 בנ"א לא נמצא כאן ּוְבָכל־ַמָּדֲעָך, עיין דברים ו׳ ה׳. 
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ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ָּגַמל ִעּמֹו ָחֶסד ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע 
ֵלְך ַוֲעֶׂשה ַּגם־ַאָּתה ָּכֹמהּו׃

ַוָּיבֹא ֶאל־ַאַחד ַהְּכָפִרים ְוָׁשם ִאָּׁשה ַאַחת ּוְׁשָמּה  ּוְבָנְסָעם 
ּוְׁשָמּה  ָאחֹות  ְוָלּה  ֶאל־ֵּביָתּה׃  ֹאתֹו  ָאְסָפה  ֲאֶׁשר  ַמְרָּתא 
ּוָמְרָּתא  ִמְרָים ֲאֶׁשר ָיְׁשָבה ְלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע ִלְׁשֹמַע ֶאל־ְּדָברֹו׃ 
ָעְיָפה ַנְפָׁשּה ֵמרֹב ֲעבָֹדָתּה ַוִּתַּגׁש ֵאָליו ַוּתֹאֶמר ֲהלֹא ָתחּוׁש 
ֵאֶליָה  ֱאָמר־ָנא  ְלַבִּדי  ְלָׁשֵרת  ֲעָזַבְתִני  ֲאחֹוִתי  ִּכי  ֲאדִֹני  ִלי 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַמְרָּתא ַמְרָּתא ֲעֵיָפה  ַלֲעזֹר ַעל־ָיִדי׃ 
ְוֵאין ָּדָבר ָנחּוץ ִּבְלִּתי ִעְנָין ֶאָחד  ִויֵגָעה ַאְּת ֵמִעְנָיִנים ַרִּבים׃ 

ּוִמְרָים ָּבֲחָרה ַּבֵחֶלק ַהּטֹוב ֲאֶׁשר לֹא־ֻיַּקח ִמָּיֶדיָה׃ 
ֶאָחד  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֶאָחד  ְּבָמקֹום  ֶאת־ְּתִפָּלתֹו  ְּכַכֹּלתֹו  ַוְיִהי 
ַּגם־ ֵכן  הֹוָרה  ַּכֲאֶׁשר  ְלִהְתַּפֵּלל  ֲאדֵֹנינּו  ְיַלְּמֵדנּו  ִמַּתְלִמיָדיו 
ִּבְתִפַּלְתֶכם  תֹאְמרּון  ּכֹה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ְלַתְלִמיָדיו׃  יֹוָחָנן 
ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיְתַקַּדׁש ְׁשֶמָך ָּתבֹא ַמְלכּוֶתָך ֵיָעֶׂשה ְרצֹוְנָך 
ֶּתן־ָלנּו ֶלֶחם ֻחֵּקנּו יֹום ְּביֹומֹו׃  ָּבָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַבָּׁשָמִים׃ 
ּוְסַלח ָלנּו ֶאת־ַאְׁשמֹוֵתינּו ִּכי ַּגם־ֲאַנְחנּו סְֹלִחים ְלָכל־ֲאֶׁשר 
ָאַׁשם ָלנּו ְוַאל־ְּתִביֵאנּו ִליֵדי ִנָּסיֹון ִּכי ִאם־ַהִּציֵלנּו ִמן־ָהָרע׃

ֶאל־ֵּביתֹו  ָבא  ְוהּוא  אֵֹהב  לֹו  ֲאֶׁשר  ִמי־ָבֶכם  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ְוקֵֹרא ֵאָליו קּוָמה ֵרִעי ַהְלֵוִני־ָנא ָׁשֹלׁש ִּכְּכרֹות־
ַפת־ֶלֶחם  ְוֵאין־ִלי  ֶאל־ֵּביִתי  ָּבא  אַֹרח  עֵֹבר  ִּכי־אֲֹהֵבי  ָלֶחם׃ 
ִּכי  אִֹתי  ַאל־ַּתְלֶאה  ְואֵֹמר  עֶֹנה  ַּבַּבִית  ְוַהּׁשֵֹכן  ְלָפָניו׃  ְלִתּתֹו 
ִויָלַדי ִעִּמי ְבִמָּטִתי לֹא־אּוַכל ָלקּום ָלֶתת  ַהֶּדֶלת ְּכָבר ֻסְּגָרה 
ֵהן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ִּכי הּוא ָיקּום ְוִיֶּתן־לֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ֶיְחָסר  ָלְך׃ 
לֹא ַבֲעבּור ִּכי אֲֹהבֹו הּוא ִּכי ִאם־ֵמֲאֶׁשר ִיְפַצר־ּבֹו ְולֹא ַיֲחׁשְֹך׃ 
ִּדְפקּו  ְוִתְמָצאּו  ִּדְרׁשּו  ָלֶכם  ְוִיָּנֵתן  ַׁשֲאלּו  ָלֶכם  ְוַגם־ֲאִני אֵֹמר 
ִּכי ָּכל־ַהּׁשֵֹאל ִיַּקח ְוַהּדֵֹרׁש ִיְמָצא ְוַהּדֵֹפק ִיָּפַתח  ְוִיָּפַתח ָלֶכם׃ 

לֹו׃ 
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ָאֶבן  ִיֶּתן־לֹו  ּוִמי ָאב ָּבֶכם ֲאֶׁשר ְּבנֹו ָׁשַאל ִמֶּמּנּו ֶלֶחם ְוהּוא 
ִּכי־ִיְׁשַאל  ֵביָצה  אֹו  ָנָחׁש׃  ִיֶּתן־לֹו  ָּדג  ְוַתַחת  ָּדג  ִאם־ִּבֵּקׁש 
ְוַאֶּתם ִּכי ָרִעים ִהְּנֶכם ַאֶּתם יְֹדִעים ָלֵתת  ְוהּוא ִיֶּתן־לֹו ַעְקָרב׃ 
ַמָּתנֹות טֹבֹות ִלְבֵניֶכם ַאף־ִּכי ָהָאב ִמן־ַהָּׁשַמִים ִיֵּתן רּוַח ָקְדׁשֹו 

ְלדְֹרָׁשיו׃
ָיָצא  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי  ִאֵּלם  ֵמִאיׁש  ָרע  רּוַח  ַוְיָגֵרׁש  ַהּיֹום  ַוְיִהי 
ָהָעם׃  ְּבֵעיֵני  ְלֶפֶלא  ַוְיִהי  ְלַדֵּבר  ָהִאֵּלם  ֵהֵחל  ָהָרע  ָהרּוַח 
ְמָגֵרׁש  הּוא  ַׂשר־ַהֵּׁשִדים  ְזבּוב  ְּבַבַעל  ָאְמרּו  ֵמֶהם  ְוֵיׁש 
אֹות  ִמֶּמּנּו  ַוִּיְׁשֲאלּו  ְלַנּסֹותֹו  ָרצּו  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש  ֶאת־ַהֵּׁשִדים׃ 
ְוהּוא ָיַדע ֶאת־ַמְחְׁשבָֹתם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָּכל־ ִמן־ַהָּׁשָמִים׃ 
ַּבִית  ְבתֹוָכּה  ּוָבֶּתיָה  ֶּתֱחָרב  ַעל־ַנְפָׁשּה  ַהִּנְפְלָגה  ַמְמָלָכה 
ְוִאם ַּגם־ַהָּׂשָטן ִנְפַלג ַעל־ַנְפׁשֹו ֵאיְך ָּתקּום  ַעל־ַּבִית ִיֹּפלּו׃ 
ְמָגֵרׁש ֶאת־ַהֵּׁשִדים׃  ֲאִני  ְּבַבַעל־ְזבּוב  ֲאַמְרֶּתם  ִּכי  ַמְלכּותֹו 
ְוִאם־ֲאִני ְמָגֵרׁש ֶאת־ַהֵּׁשִדים ְּבַבַעל־ְזבּוב ְּבֵניֶכם ְּבִמי ְיָגְרׁשּו 
ְוִאם־ְּבֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ֲאִני  ֹאָתם ַעל־ֵּכן ֵהם ִיְהיּו ׁשְֹפֵטיֶכם׃ 
ֶאל־ ֲאֵליֶכם  ָּבָאה  ָהֱאֹלִהים  ַמְלכּות  ֶאת־ַהֵּׁשִדים  ְמָגֵרׁש 
ָׁשלֹום  ָעָליו  ִנְׁשקֹו  ּוְכֵלי  ֶאת־ַאְרמֹונֹו  ַהִּגּבֹור  ִּבְׁשֹמר  ָנכֹון׃ 
ְוִאם־ַּתִּקיף ִמֶּמּנּו ָיבֹא ָעָליו ְוָיכֹל לֹו ִיָּׂשא  ִיְהֶיה ְלָכל־ִקְנָיָניו׃ 
ִמי ֲאֶׁשר  ִמֶּמּנּו ֶאת־ִנְׁשקֹו ֲאֶׁשר ָּבַטח־ּבֹו ַאַחר ְיֻחַּלק ְׁשָללֹו׃ 
ֵאיֶנּנּו ִלי ְלָצַרי הּוא ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ְמַאֵּסף ִאִּתי ְמַפֵּזר הּוא׃ 
ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ְּבֵצאָתּה ִמן־ָהָאָדם ְּתׁשֹוֵטט ְּבֶאֶרץ ַּתְלאּובֹת 
ְּתַבֵּקׁש ְולֹא־ִתְמָצא ַמְרֵּגָעה ָאז ּתֹאַמר ָאׁשּוָבה ֶאל־ִמְׁשָּכִני 
ָאז  ּוְבׁשּוָבּה ִּתְמָצֶאּנּו ְמֻנֶּקה ּוְמֹפָאר׃  ֲאֶׁשר ָיָצאִתי ִמָּׁשם׃ 
ְוָלְקָחה ָּלּה ֶׁשַבע רּוחֹות ֲאֵחרֹות ָרעֹות ִמֶּמָּנה ּוָבאּו  ֵּתֵלְך 
ְוָׁשְכנּו ָׁשם ְוָהְיָתה ַאֲחִרית ָהִאיׁש ַההּוא ָרָעה ֵמֵראִׁשיתֹו׃
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ַוְיִהי ְּכַדְּברֹו ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּׂשא ִאָּׁשה ַאַחת ִמּתֹוְך 
ָהָעם ֶאת־קֹוָלּה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַאְׁשֵרי ֶרֶחם הֹוָרְתָך ְוַהָּׁשַדִים 
ֶאת־ְּדַבר  ַהּׁשְֹמִעים  ִּכי־ַאְׁשֵרי  ַאף  ַוּיֹאַמר  ָיָנְקָּת׃  ֲאֶׁשר 

ָהֱאֹלִהים ְוׁשְֹמִרים ֹאתֹו׃
ּוְבִהָּקֵבץ ֵאָליו ַעם־ָרב ַוָּיֶחל ְלַדֵּבר ַהּדֹור ַהֶּזה ּדֹור ָרע הּוא 
ִּכי  ּוְמַבֵּקׁש אֹות ְואֹות לֹא ִיָּנֵתן־לֹו זּוָלִתי אֹות יֹוָנה ַהָּנִביא׃ 
ַּכֲאֶׁשר ָהָיה יֹוָנה ְלאֹות ְלַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ֵּכן ִיְהֶיה ַגם־ֶּבן־ָהָאָדם 
ַּבִּמְׁשָּפט ִעם־ַאְנֵׁשי ַהּדֹור  ֵּתיָמן ָּתקּום  ַמְלַּכת  ַהֶּזה׃  ַלּדֹור 
ַהֶּזה ְוַתְרִׁשיַע ֹאָתם ִּכי ָבָאה ִמְקצֹות ָהָאֶרץ ִלְׁשֹמַע ָחְכַמת 
ַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ָיקּומּו  ְׁשֹלֹמה ְוִהֵּנה ֶיְׁשנֹו ָבֶזה ָּגדֹול ִמְּׁשֹלֹמה׃ 
ִּבְקִריַאת  ָׁשבּו  ִּכי  ֹאתֹו  ְוַיְרִׁשיעּו  ַהֶּזה  ִעם־ַהּדֹור  ַבִּמְׁשָּפט 

יֹוָנה ְוִהֵּנה ֶיְׁשנֹו ָבֶזה ָּגדֹול ִמּיֹוָנה׃
ִּכי  ָלֵאיָפה  אֹו־ִמַּתַחת  ַבִּמְסָּתר  אֹתֹו  ּוֵמִׂשים  ַמְדִליק־ֵנר  ֵאין 
ֵנר ַהּגּוף  ִאם ֶאל־ַהְּמנֹוָרה ְלַבֲעבּור ִיְראּו ַהָּבִאים ֶאת־אֹורֹו׃ 
הּוא ָהָעִין ִאם־ֵעיְנָך ְתִמיָמה ְּבָכל־ַחְדֵרי ִבְטְנָך ִיְהֶיה אֹור ְוִאם־
ַעל־ֵּכן ִהָּׁשֵמר־ְלָך ְלִבְלִּתי  ֵעיְנָך ָרָעב חֶֹׁשְך ְּבָכל־ַחְדֵרי ִבְטֶנָך׃ 
ְוֵאין  אֹור  ָמֵלא  ָּכל־ּגּוְפָך  ִאם  ְּבִקְרֶּבָך׃  ֲאֶׁשר  ָהאֹור  ֶיְחַׁשְך 

חֶֹׁשְך ְּבָכל־ֲחָדָריו ָאז ַיִּגיַּה ְלָך ְּכַלִּפיד ָּבִהיר ִּבְמלֹא אֹורֹו׃
ַוָּיבֹא  עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ּוָפרּוׁש ֶאָחד ָקָרא־לֹו ֶלֱאכֹל ִאּתֹו ָלֶחם 
ַוַּיְרא ַהָּפרּוׁש ַוִּיְתַמּה ִּכי לֹא־ָרַחץ ֶאת־ ַוֵּיֶׁשב ֶאל־ֻׁשְלָחנֹו׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהָאדֹון ִהֵּנה ַאֶּתם ַהְּפרּוִׁשים  ָיָדיו ִלְפֵני ָאְכלֹו׃ 
ְּתַטֲהרּו ֶאת־ַהּכֹוס ְוֶאת־ַהְּקָעָרה ִמחּוץ ְוִקְרְּבֶכם ָמֵלא עֶֹׁשק 
ְּכִסיִלים ֲהלֹא עֵֹׂשה ַהִחיצֹון הּוא ָעָׂשה ַגם ֶאת־ַהֶּקֶרב׃  ָוָאֶון׃ 
ִיְהֶיה  ָטהֹור  ְוַהּכֹל  ֲעִנִּיים  ָלחֹן  ְּבִקְרְּבֶכם  ֵמֲאֶׁשר  ֲאָבל־ְּתנּו 

ָלֶכם׃ 
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ַאְך אֹוי ָלֶכם ְּפרּוִׁשים ִּכי ְתַעְּׂשרּו ֶאת־ַהִּמְנָּתא ְוֶאת־ַהֵּפיַגם 
ְוֶאת־ַאֲהַבת  ֶאת־ַהִּמְׁשָּפט  ְוַתַעְזבּו  ַהָּׂשֶדה  ְוֶאת־ָּכל־ֶיֶרק 
אֹוי  ָהֱאֹלִהים ֵאֶּלה ֲעֵליֶכם ַלֲעׂשֹות ְוֶאת־ֵאֶּלה ַאל־ַּתֲעזֹבּו׃ 
ָהִראׁשִֹנים  ֶאת־ַהּמֹוָׁשבֹות  ַאֶּתם  ֹאֲהִבים  ִּכי  ְּפרּוִׁשים  ָלֶכם 
ָלֶכם  אֹוי  ַּבְּׁשָוִקים׃  ְׁשֹלְמֶכם  ּוְׁשֵאַלת  ְּבָבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת 
ֵמַעִין  ְּכמּוִסים  ִּכְקָבִרים  ִּכי  ַהֲחֵנִפים  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּסֹוְפִרים 

ַאֶּתם ּוְבֵני ָאָדם ּדְֹרִכים ֲעֵליֶהם ִמְּבִלי־ָדַעת׃
ַוַּיַען ֶאָחד ֵמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָרה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַרֵּבנּו ִּבְדָבֶריָך ֵאֶּלה 
ַוּיֹאַמר אֹוי ָלֶכם ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָרה ַּגם־ַאֶּתם  ֵחַרְפָּת ַּגם־ֹאָתנּו׃ 
ְוֵאין ֶאת־ ָּכֵבד ִמְּנׁשא  ֲאָנִׁשים ַמָּׂשא  ַתַעְמסּו ַעל־ְׁשֶכם  ִּכי 
ָלֶכם  אֹוי  ֵמֶאְצְּבעֹוֵתיֶכם׃  ַּגם־ְּבַאַחת  ֹאתֹו  ְלָהִניַע  ַנְפְׁשֶכם 
ּוְבֵכן  ִּכי ִתְבנּו ֶאת־ִקְבֵרי ַהְּנִביִאים ַוֲאבֹוֵתיֶכם ָהְרגּו ֹאָתם׃ 
ֵהם  ִּכי  ַאֲחֵריֶהם  ְונִֹטים  ֲאבֹוֵתיֶכם  ְלַמֲעֵׂשי  ְמִעיִדים  ַאֶּתם 
ּכֹה  זֹאת  ַּבֲעבּור  ֶאת־ִקְבֵריֶהם׃  ּבֹוִנים  ְוַאֶּתם  ֹאָתם  ָהְרגּו 
ָאְמָרה ָחְכַמת ָהֱאֹלִהים ִהְנִני ׁשֵֹלַח ֲאֵליֶהם ְנִביִאים ּוְׁשִליִחים 
ְלַמַען ִיָּדֵרׁש ִמן־ַהּדֹור ַהֶּזה ַּדם  ּוֵמֶהם ַיַהְרגּו ּוֵמֶהם ִיְרּדֹפּו׃ 
ַעד־ ִמַּדם־ֶהֶבל  ָהָאֶרץ׃  ְלִמן־ִהָּוֵסד  ַהָּׁשפּוְך  ָּכל־ַהְּנִביִאים 
ַמִּגיד  ֲאִני  ָאֵכן  ְוַלָּבִית  ַהִּמְזֵּבַח  ֵּבין  ֶנֱהַרג  ֲאֶׁשר  ְזַכְרָיה  ַּדם 
אֹוי ָלֶכם ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָרה  ָלֶכם ִּכי ָדרֹוׁש ִיָּדֵרׁש ִמן־ַהּדֹור ַהֶּזה׃ 
ִּכי־ְלַקְחֶּתם ָלֶכם ֶאת־ַמְפֵּתַח ַהָּדַעת ַאֶּתם לֹא ָתבֹאּו ָׁשָּמה 

ְוֶאת־ַהָּבִאים ִמּבֹא ִּתְכָלאּו׃
ְלָהֶצק־לֹו  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּסֹוְפִרים  ַוָּיֵחּלּו  ִמָּׁשם  ְּבֵצאתֹו  ַוְיִהי 
ַוֶּיֶאְרבּו לֹו ָלצּוד ָּדָבר  ּוְלִהְתָּגרֹות ּבֹו ַעד ֲאֶׁשר־ְיַדֵּבר ָקׁשֹות׃ 

ִמִּפיו ְלַמַען ִיְמְצאּו ָעָליו ִׂשְטָנה׃
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ַוְיִהי ֵּבין־ּכֹה ָוכֹה ַוֲהמֹון ָהָעם ִהְתַאְּספּו ִלְרָבבֹות ַעד ֲאֶׁשר־
ָּדְרכּו ִאיׁש ַעל־ֵרֵעהּו ְוהּוא ֵהֵחל ְלַדֵּבר ֶאל־ַּתְלִמיָדיו ֵלאֹמר 
הּוא  ֲהלֹא  ַהְּפרּוִׁשים  ִמְּׂשֹאר  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ּכֹל  ְּבֵראִׁשית 
ְוֵאין ָּדָבר ִנְסָּתר ֲאֶׁשר לֹא ִיָּגֶלה ְוֵאין ֶנְעָלם ֲאֶׁשר  ַהֲחֻנָּפה׃ 
לֹא ִיָּוֵדַע׃ ָלֵכן ֶאת־ֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ַּבחֶֹׁשְך ִיָּׁשַמע ְלֵעין ַהָּׁשֶמׁש 
ְוַלַחׁש ִׂשְפתֹוֵתיֶכם ִהְׁשַמְעֶּתם ָלאֶֹזן ֶחֶדר ְּבֶחֶדר ִיָּקֵרא ַעל־
ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ֹאֲהַבי ַאל־ִּתיְראּו ִמְּפֵני ְמִמיֵתי ַהֵּגו  ַהַּגּגֹות׃ 
ַאְך ֲאִני ְמַחֶּוה  ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ֵכן ֵאין־ְלֵאל ָיָדם ְלָהַרע לֹו עֹוד׃ 
ְלַהְׁשִליְך  ַרב לֹו  ָיָדיו  ֲאֶׁשר  ְיראּו ֹאתֹו  ִתיָראּו  ָלֶכם ֶאת־ִמי 
ִּתיָראּון׃  ֹאתֹו  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵכן  ֶאל־ֵּגיִהֹּנם  ֶאת־ַהּמּוָמת 
ֲהלֹא ִתָּמַכְרָנה ָחֵמׁש ִצֳּפִרים ִּבְׁשֵני ִאָּסִרים ְוֵאין־ַאַחת ֵמֶהן 
ִנְמנּו  רֹאְׁשֶכם  ַּגם־ַׂשֲערֹות  ְוַאֶּתם  ֱאֹלִהים׃  ִלְפֵני  ִנְׁשַּכַחת 
ַוֲאִני  ְבִמְסָּפר ֻּכָּלן ַאל־ִּתיְראּו ֶעְרְּכֶכם ַרב ִמִּצֳּפִרים ַרּבֹות׃ 
ִהְנִני ַמִּגיד ָלֶכם ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר יֹוֶדה ִבי ִלְפֵני ְבֵני־ָאָדם ַּגם־ֵּכן 
ּוִמי ֲאֶׁשר ְיַכֶחׁש־ ֶּבן־ָהָאָדם יֹוֶדה בֹו ִלְפֵני ַמְלֲאֵכי ָהֱאֹלִהים׃ 
ִּבי ִלְפֵני ְבֵני ָאָדם ַאֲכֶחׁש־ּבֹו ִלְפֵני ַמְלֲאֵכי ָהֱאֹלִהים ַּגם־ֲאִני׃ 
ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ָּדָבר ְּבֶבן־ָהָאָדם ִיָּסַלח לֹו ַאְך ַהְמַגֵּדף 
ְוַכֲאֶׁשר ָיִביאּו ֶאְתֶכם ֶאל־ ֶאת־רּוַח ַהּקֶֹדׁש לֹו לֹא ִיָּסַלח לֹו׃ 
ָּבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת ְוִלְפֵני ָהָראִׁשים ְוַהַּׁשִליִטים ַאל־ֶּתֶחְרדּו ֵלאֹמר 
ִּכי־רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְיַחֶּוה ָלֶכם ְּבֶעֶצם  ֵאיָכה ְנַדֵּבר אֹו ַמה־ְּנַדֵּבר׃ 

ָהֵעת ַהִהיא ֵאת ֲאֶׁשר ְּתַדֵּברּון׃ 
ִאִּתי  ְלַחֵּלק  ֶאת־ָאִחי  ַצו  ַרִּבי  ִמן־ָהָעם  ֶאָחד  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 
ְלׂשֵֹפט  ָׂשַמִני  ִמי  ֶּבן־ָאָדם  ַוּיֹאַמר  ֹאתֹו  ַוַּיַען  ֶאת־ַהְיֻרָּׁשה׃ 
ָלֶכם  ְוִהָּׁשְמרּו  ְראּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִלְמַחֵּלק׃  אֹו  ֲעֵליֶכם 
ַוִּיָּׂשא  ְנָכִסים ַחֵּיי ָאָדם׃  ִמָּכל־ֶּבַצע ַמֲעַׁשּקֹות ִּכי לֹא ְברֹב 
ָעָׂשה  ָׂשֵדהּו  ֲאֶׁשר  ָהָיה  ָעִׁשיר  ִאיׁש  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ֲאֵליֶהם 

ְּפִרי ְתבּוָאה ְלַמְכִּביר׃ 
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ְלָהִכיל  ָמקֹום  ֵאין־ִלי  ִּכי  ָמה־ֶאֱעֶׂשה  ַעל־ִלּבֹו  ִדֵּבר  ְוהּוא 
ַוּיֹאַמר ֶזה ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ֶאֱהרֹס ֶאת־ָּבֵּתי  ֶאת־ְּתבּוָאִתי׃ 
ְוָכל־ ְּדָגִני  ֶאֱאסֹף  ְוָׁשָּמה  ֶאְבֶנה  ֵמֶהם  ּוְגדֹוִלים  ַהִּמְסְּכנֹות 
ְוכֹה ֹאַמר ְלַנְפִׁשי ֶיׁש־ָלְך ַנְפִׁשי טֹוָבה ַהְרֵּבה ְצבּוָרה  טּוִבי׃ 
ַאְך ֱאֹלִהים ָאַמר לֹו  ְלָיִמים ַרִּבים ֵהָרְגִעי ִאְכִלי ְׁשִתי ְוִגיִלי׃ 
ָסָכל ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ִיְדְרׁשּו ֶאת־ַנְפְׁשָך ִמֶּמָך ּוְלִמי ִיְהֶיה ֲאֶׁשר 
ֵּכן הּוא ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶיֱאַצר לֹו ֹאָצרֹות ְלַבּדֹו ְוֵאין  ֲהִכינֹוָת׃ 
ֹאֵמר  ֲאִני  ַעל־ֵּכן  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ַוּיֹאֶמר  ֵלאֹלִהים׃  עֶֹׁשר  לֹו 
ִלְבַׂשְרֶכם  ְלַנְפְׁשֶכם ֵלאֹמר ַמה־ּנֹאֵכל אֹו  ָלֶכם לֹא ָתחּוׁשּו 
ֵהן ֵעֶרְך ַהֶּנֶפׁש ַרב ֵמֹאֶכל ְוֵעֶרְך ַהּגּוף ִמְּלבּוָׁשיו׃  ַמה־ִנְלָּבׁש׃ 
ִהְתּבֹוְננּו ֶאל־ָהעְֹרִבים ֲאֶׁשר לֹא ִיְזְרעּו ְולֹא ִיְקְצרּו ְוֵאין ָלֶהם 
ֶעְרְּכֶכם  ַלְחָמם ּוָמה ַרב  ָנַתן ָלֶהם  ֹגֶרן ֵואֹלִהים  ְמגּוָרה אֹו 
ֹּגֶמד ֶאָחד  ּוִמי ִמֶּכם יּוַכל ְלהֹוִסיף ַעל־קֹוָמתֹו  ָּכָנף׃  ֵמעֹוף 
ְוַעל־ֵּכן ִאם ָּדָבר ָקטֹן לֹא תּוְכלּו ֲעׂשֹות ַמה־ ֵעֶקב ַּדֲאָגתֹו׃ 
ֶאל־ַהּׁשֹוַׁשִּנים  ַהִּביטּו  ַהְּדָבִרים׃  ְלֶיֶתר  ְבַדֲאַגְתֶכם  ּתֹוִעילּו 
ֵאיָכה ַיֲעלּו ָיִציצּו ְולֹא ִייְגעּון ְולֹא ִיְטוּון ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ַּגם 
ְוִאם־ָּכָכה  ְׁשֹלֹמה ְּבָכל־ֲהָדרֹו לֹא־ָהָיה ָלבּוׁש ְּכֶאָחד ֵמֵהָּנה׃ 
ַיֲעֶטה ֱאֹלִהים ֶאת־ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָיִציץ ַהּיֹום ּוְלָמֳחָרתֹו 
לֹא  ְוַגם־ַאֶּתם  ֱאֻמָנה׃  ְקַטֵּני  ִּכי־ֶאְתֶכם  ַאף  ַּבַּתּנּור  ֻיַּתן 
ְתַבְּקׁשּו ַמה־ּתֹאְכלּו ּוַמה־ִּתְׁשּתּו ְוִלְּבֶכם לֹא ָינּוַע ֵהָּנה ָוֵהָּנה׃ 
ִּכי־ֵאֶּלה  יֵֹדַע  ַוֲאִביֶכם  ָהֲאָרצֹות  ּגֹוֵיי  ְמַבְקִׁשים  ָּכֵאֶּלה  ִּכי 
ַאְך ַּבְּקׁשּו ֶאת־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ְוַהֲחָפִצים  ָצְרֵכיֶכם ֵהָּמה׃ 
ַאל־ִּתיָרא ֵעֶדר ָקטֹן ִּכי  ָהֵהם ִיָּנְתנּו ָלֶכם ַמָּתנֹות נֹוָספֹות׃ 
ִמְכרּו ֶאת ֲאֶׁשר  ֵחֶפץ ֲאִביֶכם הּוא ָלֵתת ָלֵכם ֶאת ַהַּמְלכּות׃ 
ָלֶכם ּוְתנּו ָלֶאְביֹוִנים ֲעׂשּו ָלֶכם ְצרֹרֹות ֲאֶׁשר לֹא ִיּבֹלּו ְואֹוָצר 
ָׁשָּמה  לֹא־ִיַּגׁש  ַּגָּנב  ְלעֹוָלם  ִמֶּמּנּו  ִיָּגַרע  לֹא  ֲאֶׁשר  ַּבָּׁשַמִים 
ִּכי ִּבְקמֹום אֹוַצְרֶכם ָׁשם ְיִהי ַּגם־ְלַבְבֶכם׃  ְוָעׁש לֹא יֹאְכֶלּנּו׃ 
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ַכֲאָנִׁשים  ֶוֱהיּו  ּדְֹלִקים׃  ְוֵנרֹות  ֲחֻגִרים  ְּבָמְתַנִים  ִהְתַיְּצבּו 
ְוִיְדֹּפק  ָיבֹא  ְוַכֲאֶׁשר  ִמן־ֲחֻתָּנתֹו  ֲאדֵֹניֶהם  ְלׁשּוב  ְמַחִּכים 
ַאְׁשֵרי ָהֲעָבִדים ָהֵהם ֲאֶׁשר ְּבׁשּוב ֲאדֵֹניֶהם  ִיְפְתחּו־לֹו ְּכָרַגע׃ 
ִיְמָצֵאם ׁשְֹקִדים ַעל־ִמְׁשַמְרָּתם ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי הּוא 
ִאם־ ַיֲחֹגר ָמְתָניו יֹוִׁשיֵבם ֶאל־ַהֻּׁשְלָחן ְוִיְקַרב ִויָׁשֵרת ֹאָתם׃ 
ָּבַאְׁשֻמָרה ַהֵּׁשִנית ָיבֹא אֹו ִאם־ַּבְּׁשִליִׁשית ְוֵכן ִיְמָצֵאם ַאְׁשֵרי 
ְוזֹאת ִׂשימּו ַעל־ֵלב ִּכי־לּו ָיַדע ַּבַעל ַהַּבִית  ָהֲעָבִדים ָהֵהם׃ 
ֶאת־ַהָּׁשָעה ָּבה ָיבֹוא ַהַּגָּנב ָהָיה עֵֹמד ַעל־ִמְׁשַמְרּתֹו ְולֹא־ָנַתן 
ָלֵכן ַּגם־ַאֶּתם ֱהיּו ְנכִֹנים ִּכי ֶּבן־ָהָאָדם ָיבֹוא  ַלְחֹּתר ְּבֵביתֹו׃ 

ְּבָׁשָעה ֲאֶׁשר לֹא ָתִׂשימּו ַעל־ֵלב׃
ַוּיֹאֶמר ֶּפְטרֹוס ֲהָלנּו ֲאדֵֹנינּו ָנָׂשאָת ֶאת־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה אֹו ִאם־
ַוּיֹאֶמר ָהָאדֹון ּוִמי־הּוא ִאיׁש ֶנֱאָמן ְוָנבֹון ֲאֶׁשר  ַּגם ְלֻכָּלם׃ 
ָלֵהם ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעּתֹו׃  ָלֵתת  ִהְפִקידֹו ַעל־ְּבֵני ֵביתֹו  ֲאדָֹניו 
ַאְׁשֵרי ָהֶעֶבד ַההּוא ֲאֶׁשר ְּבבֹאֹו ִיְמָצֶאּנּו ֲאדָֹניו ִּכי ֵכן ָעָׂשה׃ 
ְוִאם־ ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי ַיְפִקֵדהּו ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו׃ 
ְלַהּכֹות  ְוֵהֵחל  ָלבֹא  ֲאדִֹני  ְּבִלּבֹו ּבֵֹׁשׁש  יֹאַמר  ָהֶעֶבד ַההּוא 
ּבֹא  ֶאת־ָהֲעָבִדים ְוֶאת־ַהְּׁשָפחֹות ְוֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׁשּכֹר׃ 
ּוְבָׁשָעה  ּלֹו  לֹא־ְיַצֶּפה  ֲאֶׁשר  ְּביֹום  ַההּוא  ָהֶעֶבד  ֲאדֵֹני  ָיבֹא 
ֶחְלקֹו׃  ִיֵּתן  ְוֶאת־ַהּסֹוְרִרים  ֹאתֹו  ִויַׁשֵּסף  לֹא־ֵיַדע  ֲאֶׁשר 
ְוָהֶעֶבד ַהּיֵֹדַע ָמה ְרצֹון ֲאדָֹניו ְולֹא ָיחּוׁש ְולֹא ַיֲעֶׂשה ִכְרצֹנֹו 
ֵחְטא  ְוָעָׂשה  יֵֹדַע  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ְוהּוא  ְּבַמּכֹות ָקׁשֹות׃  ִיָּוֵסר 
ִמְׁשַּפט ַמּכֹות ִיָּוֵסר ְּבַמּכֹות ַקּלֹות ִּכי ָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ִנַּתן־לֹו 
ַהְרֵּבה ִיָּדֵרׁש ִמֶּנּנּו ַהְרֵּבה ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ָהְפַקד ְּבָידֹו ִּפָּקדֹון ָרב 

ֵּכן ְיֻבַּקׁש ִמָּידֹו ְּבַקו ָיֵתר׃
ְּכָבר  ִאם  ּוַמה־ֶחְפִצי עֹוד  ָּבָאֶרץ  ְלַהְבִעיר ֵאׁש  ָבאִתי  ַוֲאִני 
ַעד  ִלי  ּוַמה־ַּצר  ְלִהָּטֶבל־ָּבּה  ָעַלי  ְוַגם־ְטִביָלה  ּבָֹעֶרת׃ 

ִּכי־ִתּתֹם׃ 
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ֹאֵמר  ֲאִני  ָּבָאֶרץ  ָׁשלֹום  ָלֵתת  ָבאִתי  ִּכי  ַּתְחְׁשבּון  ַהִאם 
ְּבַבִית  ִיְהיּו  ִאם־ֲחִמָּׁשה  ִּכי  ִאם־ַמֲחֹלֶקת׃  ִּכי  לֹא־ֵכן  ָלֶכם 
ַעל־ְׁשֹלָׁשה׃   ּוְׁשַנִים  ַעל־ְׁשַנִים  ְׁשֹלָׁשה  ֵמַעָּתה  ָיקּומּו  ֶאָחד 
ְּבִאָּמּה ָחמֹות  ּוַבת  ְּבִבָּתּה  ְּבָאִביו ֵאם  ּוֵבן  ִּבְבנֹו  ָיקּום  ָאב 

ְּבַכַּלָתּה ְוַכָּלה ַּבֲחֹמָתּה׃
ַוּיֹאֶמר ַּגם ֶאל־ֲהמֹון ָהָעם ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ָעָנן עֶֹלה ִמַּמֲעָרב 
ְוִאם־רּוַח ֶנֶגב נֶֹׁשֶבת  ָּתִחיׁשּו ְלַהִּגיד ִּכי ָיבֹא ֶגֶׁשם ְוֵכן ִיְהֶיה׃ 
ִלְבחֹן  ֲחֵנִפים  ְיַדְעֶּתם  ֵהן  ִיְהֶיה׃  ְוֵכן  ָיבֹא  חֹם  ִּכי  ּתֹאְמרּו 
ֶאת־ְּפֵני ָהָאֶרץ ְוֶאת־ְּפֵני ַהָּׁשָמִים ְוֵאיְך לֹא ְיַדְעֶּתם ִלְבחֹן ַּגם 
תֹוִציאּו  לֹא  ָלָּמה  ִמִּבַנְתֶכם  ֵמרּוַח  ְוַגם  ַהּזֹאת׃  ֶאת־ָהֵעת 
ֶאל־ָהרֹאׁש  ִריְבָך  ִעם־ִאיׁש  ֵּתֵלְך  ַּכֲאֶׁשר  ָיָׁשר׃  ִמְׁשָּפט 
ִהְתַאֵּמץ ְלִהָּנֵצל ִמָּידֹו עֹוְדָך ַבָּדֶרְך ֶּפן־יֹוִביְלָך ִלְפֵני ַהּׁשֵֹפט 
ְוַהּׁשֵֹפט ַיְסִּגיְרָך ְּבַיד ַהּׁשֹוֵטר ְוַהּׁשֹוֵטר ִיֶּתְנָך ְלֵבית ַהּסַֹהר׃ 
ֶאת־ ֲאֶׁשר־ְּתַׁשֵּלם  ַעד  ִמָּׁשם  ַתֲעֶלה  לֹא  ִּכי  ְלָך  ֹאֵמר  ַוֲאִני 

ַהְּפרּוָטה ָהַאֲחרָֹנה׃ 
ָּבֵעת ַהִהיא ָּבאּו ֲאָנִׁשים ַוַּיִּגידּו לֹו ֶאת־ְּדַבר ַהְּגִליִלים ֲאֶׁשר 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ִּפיָלטֹוס ָמַסְך ָּדָמם ַעל־ִזְבֵחיֶהם׃ 
ִמָּכל־יְֹׁשֵבי  ַחָּטִאים  ָהיּו  ָהֵהם  ִּכי־ַהְּגִליִלים  ַּתְחְׁשבּו  ַהִאם 
ָלֶכם לֹא־ֵכן  ֲאִני ֹאֵמר  ֶזה׃  ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר־ָנְׂשאּו עֶֹנׁש  ַהָּגִליל 
ְׁשֹמָנה  אֹו  ּתֹאֵבדּו׃  ְּכמֹו־ֵכן  ֻּכְלֶכם  ָתׁשּובּו  לֹא  ַאֶּתם  ְוִאם 
ָוֵמתּו  ִּבְׁשֹּלַח  ַהִּמְגָּדל  ֲעֵליֶהם  ָנַפל  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ָעָׂשר 
ֲאִני ֹאֵמר  ְירּוָׁשָלִים׃  ָהיּו ִמָּכל־יְׁשֵבי  ִּכי־ֲאֵׁשִמים  ֲהַתְחְׁשבּו 
ָלֶכם לֹא־ֵכן ְוִאם ַאֶּתם לֹא ָתׁשּובּו ֻּכְּלֶכם ְּכמֹו־ֵכן ּתֹאֵבדּו׃

ַוִּיָׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ֶאָחד ָהָיה ֲאֶׁשר־לֹו ְתֵאָנה ְנטּוָעה 
ֶאל־ ַוּיֹאֶמר  ָמָצא׃  ְולֹא  ֶאת־ִּפְרָיּה  ְלַבֵּקׁש  ַוָּיבֹא  ְבַכְרמֹו 
ַהּכֵֹרם ִהֵּנה־ֶזה ָׁשלׁש ָׁשִנים ָּבאִתי ֶאל־ַהְּתֵאָנה ַהּזֹאת ְלַבֵּקׁש 
ַתְׁשִחית  ָלָּמה־ֶּזה  ִּכי  ֹאָתּה  ְּכרֹת  ָמָצאִתי  ְולֹא  ֶאת־ִּפְרָיּה 

ֶאת־ַאְדָמִתי׃ 
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ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאדִֹני ַהַּנח ָלּה עֹוד ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ַעד ִּכי־
ַּבָּׁשָנה  ְפִרי  ַּתֲעֶׂשה  אּוַלי  ָלּה׃  ִמָּסִביב  ּדֶֹמן  ְוֶאֵּתן  ֶאְעּדֹר 

ַהָּבָאה ְוִאם־ַאִין ִּתְכרֹת ֹאָתּה׃ 
ְוָׁשם ִאָּׁשה  ַוְיִהי ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַלֵּמד ְּבַאַחד ָּבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת׃ 
ְוִהיא  ַוֶּתֱחַלׁש ֶזה ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֶרה ָׁשָנה  ֲאֶׁשר ִּכֲהָתה רּוָחּה 
ַוַּיְרא ֹאָתּה ֵיׁשּוַע ַוִּיְקָרא  ְכפּוָפה ְוֵאין סֹוֵמְך ְוֵאין זֵֹקף ָלּה׃ 
ֶאת־ָיָדיו  ַוָּיֶׂשם  ֵמָחְלֵיְך׃  ֻחַּלְצְּת  ִהֵּנה  ִאָּׁשה  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר 
ָעֶליָה ַוְּתַמֵהר ַוַּתֲעמֹד ִּבְמלֹא קֹוָמָתה ַוִּתֵּתן ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים׃ 
ַאְך רֹאׁש ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת ָחָרה־לֹו ִּכי ִרָּפא ֵיׁשּוַע ְּביֹום ַהַּׁשָּבת 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהָעם ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ָכל־ְמָלאָכה ָּבֵאֶּלה 
ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען ָהָאדֹון  ְּביֹום ַהַּׁשָּבת׃  ְולֹא  ְוֵהָרְפאּו  ּבֹאּו 
ֲחֹמרֹו  ְוֶאת  ֶאת־ׁשֹורֹו  ַיִּתיר  ִמֶּכם  ִאיׁש  ִאיׁש  ֲהלֹא  ֲחֵנִפים 
ּוַבת־ַאְבָרָהם  ִמן־ָהֵאבּוס ְויֹוִליֶכּנּו ְלַהְׁשקֹתֹו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת׃ 
ֶעְׂשֶרה ָׁשָנה לֹא  ְׁשֹמֶנה  ֶזה  ַהָּׂשָטן  זֹאת ֲאֶׁשר ָאַסר ֹאָתּה 
ּוִמֵּדי ַדְּברֹו ָכזֹאת ָחְפרּו ָּכל־ ֻתַּתר ֵמֲאסּוֶריָה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת׃ 
ִמְתקֹוְמָמיו ַוִּיְׂשַמח ָּכל־ָהָעם ַעל־ָּכל־ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה 

ָידֹו׃
ָלּה׃  ַאְׁשֶוה  ּוָמה  ָהֱאֹלִהים  ְלַמְלכּות  ַמה־ְּדמּות  ַוּיֹאֶמר 
ִּדְמיֹוָנּה ְּכַגְרַּגר ַחְרָּדל ֲאֶׁשר ָלַקח ִאיׁש ַוִּיְּתֵנהּו ְבַגּנֹו ַוִּיְצַמח 

ַוְיִהי ְלֵעץ ָּגדֹול ַעד־ֲאֶׁשר עֹוף ַהָּׁשַמִים ִקְּננּו ַּבֲעָנָפיו׃
ִּדְמיֹוָנּה ִּכְׂשֹאר  ַוּיֹוֶסף ַוּיֹאַמר ַמה־ְּדמּות ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ַעד־ֲאֶׁשר  ֶקַמח  ְסִאים  ִּבְׁשלׁש  ַוָּתָלׁש  ִאָּׁשה  ָלְקָחה  ֲאֶׁשר 

ָחְמָצה ָּכל־ָהֲעִריָסה׃
ְירּוָׁשָלְיָמה׃  ְוָנסֹוַע  ְוַלֵּמד  ָעבֹור  ּוְכָפִרים  ָעִרים  ֶּדֶרְך  ַוַיֲעבֹר 
ַוּיֹאֵמר  ַוִּיְׁשָאֵלהּו ִאיׁש ֵלאֹמר ֲאדִֹני ֲהַרק ְמֵתי ִמְסָּפר ִיָּוֵׁשעּו׃ 
ֲאֵליֶהם ִהְתַאְּמצּו ָלבֹא ַּבַּׁשַער ַהָּצר ִּכי ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ַרִּבים 

ְיַבְקׁשּו ְולֹא יּוְכלּו ָלבֹא׃ 
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ֶאת־ַהָּדֶלת  ְוָסַגר  ַהַּבִית  ֲאדֵֹני  ָיקּום  ֲאֶׁשר  ַהִהיא  ָּבֵעת 
ֵלאֹמר  ַעל־ַהֶּדֶלת  ִמְתַּדְּפִקים  ִמחּוץ  ְוַתַעְמדּו  ָּתבֹאּו  ְוַאֶּתם 
ֲאדֵֹנינּו ְּפַתח־ָלנּו ְוהּוא ַיֲעֶנה ְויֹאַמר לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְתֶכם ֵאי־
ְלָפֶניָך  ְוָׁשִתינּו  ָאַכְלנּו  ֲהלֹא  ֵלאֹמר  ָּתֵחּלּו  ָאז  ַאֶּתם׃  ִמֶּזה 
ֹאֵמר  ֲאִני  ֵהן  ַיֲעֶנה  ְוהּוא  ּתֹוָרה׃  ָּלנּו  הֹוֵריָת  ּוִבְרחֹבֵֹתינּו 
ָאֶון׃  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני  סּורּו  ַאֶּתם  ֵאי־ִמֶּזה  ָיַדְעִּתי  לֹא  ָלֶכם 
ְוָאז ִיְהֶיה ְבִכי ַוֲחרֹק ִׁשָּנִים ִּכי ִתְראּו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוַיֲעקֹב 
ְוָכל־ַהְּנִביִאים ְּבַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ְוַאֶּתם ִנָּדִחים ִּתְהיּו ִמחּוץ׃ 
ּוִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ּוִמָּצפֹון ּוִמָּים ָיבֹאּו ְוֵיְׁשבּו ִעָּמם ְּבַמְלכּות 
ְוִהֵּנה ֵיׁש ַאֲחרִֹנים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ִראׁשִֹנים ְוִראׁשִֹנים  ָהֱאֹלִהים׃ 

ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַאֲחרִֹנים׃
ַּבָּׁשָעה ַהִהיא ָּבאּו ִמְקצֹות ַהְּפרּוִׁשים ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֵצא ְוֵלְך 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוַהִּגידּו  ִמֶּזה ִּכי הֹוְרדֹוס ְמַבֵּקׁש ְלָהְרֶגָך׃ 
ִהְנִני ְמָגֵרׁש רּוחֹות ָרעֹות ְורֵֹפא חֹוִלים ַהּיֹום  ַלּׁשּוָעל ַהֶּזה 
ַאְך ָהלֹוְך ֵאֵלְך  ּוְביֹום ָמָחר ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָאבֹא ַעד־ִקִּצי׃ 
ִּכי  לֹא־ֵיָעֶׂשה  ֵכן  ִכי  ַאֲחָריו  ַהָּבא  ּוְליֹום  ָמָחר  ּוְליֹום  ַהּיֹום 
ְירּוָׁשַלִים ְירּוָׁשַלִים ַההֶֹרֶגת  ָנִביא יֹאַבד ִמחּוץ ִלירּוָׁשָלִים׃ 
ַעד־ַּכֶּמה  ֵאָלִיְך  ֶאת־ַהְּׁשלּוִחים  ְוַהּסֶֹקֶלת  ֶאת־ַהְּנִביִאים 
ְפָעִמים ָחַפְצִּתי ְלַקֵּבץ ֶאת־ָּבַנִיְך ַּכֲאֶׁשר ְּתַקֵּבץ ַּתְרְנגֶֹלת ֶאת־
ִיָּׁשֵאר  ֵּביְתֶכם  ִהֵּנה  ֲאִביֶתם׃  ְולֹא  ְּכָנֶפיָה  ַּתַחת  ֶאְפרֶֹחיָה 
ָלֵכם ָחְרָּבה ַוֲאִני ָאֵמן ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי לֹא ִתְרֻאִני עֹוד ַעד ִּכי־

תֹאְמרּון ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָֹוה׃ 
ַהְּפרּוִׁשים  ֵמָראֵׁשי  ֶאָחד  ֶאל־ֵּבית  ַוָּיבֹא  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ַוְיִהי 
ְלָפָניו ֲאֶׁשר ְּבָׂשרֹו  ְוִהֵּנה ִאיׁש  ְוֵהם ָאְרבּו לֹו׃  ֶלֱאכֹל ָלֶחם 
ְוֶאל־ ַהּתֹוָרה  ֶאל־ַּבֲעֵלי  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ָמִים׃  ָצָבה 
ַהְּפרּוִׁשים ֵלאֹמר ֲהִכי ַכּתֹוָרה ְלַרֵּפא ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ִאם־לֹא 

ַוִּיַקח ַוִּיְרָּפא ֹאתֹו ַוְיַׁשְּלֵחהּו׃  ַוַּיֲחִריׁשּו׃ 
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ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמי־ִמֶּכם ֲאֶׁשר ֲחֹמרֹו אֹו ׁשֹורֹו ָנַפל ֶאל־ַהּבֹור 
ְולֹא ָיְכלּו ְלָהִׁשיב  ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְולֹא ָיִחיׁש ַמֲעֵׂשהּו ְלַהֲעֹלתֹו׃ 

ָּדָבר ַעל־זֹאת׃
ֶאת־ָראֵׁשי  ָלֶהם  ָּבֲחרּו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהְּקֻרִאים  ְוִכְראֹותֹו 
ִּכי־ִיְקָרא ֹאְתָך  ַהּמֹוָׁשבֹות ַוִּיָּׂשא ֶאת־ְמָׁשלֹו ֲאֵליֶהם ַוּיֹאַמר׃ 
ִאיׁש ֶאל־ֲחֻתָּנתֹו לֹא ֵתֵׁשב ַעל־מֹוָׁשב ָהרֹאׁש ֶּפן־ִנְקָרא ָׁשם 
ּוָבא ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָקָרא ֶאת־ְׁשֵניֶכם ְוָאַמר  ִאיׁש ִנְכָּבד ִמֶּמָך׃ 
ֵאֶליָך ַהַּנח ְמקֹוְמָך ָלִאיׁש ַהֶּזה ְוָאז ָּתקּום ְּבָבְׁשְּתָך ָלַקַחת 
ַעל־ ְוֵׁשב  ֵלְך  ַאָּתה  ָקרּוא  ִאם  ַאְך  ַהָּׁשֵפל׃  ֶאת־ַהּמֹוָׁשב 
ַהּמֹוָׁשב ַהָּׁשֵפל ְוַהּקֵֹרא ֹאְתָך ָיבֹא ְויֹאַמר ֵאֶליָך ְיִדיִדי ֲעֵלה 
ִּבְמִסָּבה  ָּכל־ַהּיְֹׁשִבים  ִלְפֵני  ְלָכבֹוד  ְוָהָיה־ְלָך  ָמְעָלה  ִמֶּזה 
ִּכי ָּכל־ַהִּמְתַנֵּׂשא ְבַגֲאָותֹו ִיָּׁשֵפל ּוְׁשַפל רּוַח ִיָּנֵׂשא׃ ִעָּמְך׃ 

ַוּיֹאֶמר ַּגם ֶאל־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְקָראֹו ְלֵביתֹו ִּכי־ַתֲעֶׂשה ִמְׁשֶּתה 
ְוִלְקרֹוֶביָך  ַּבָּצֳהַרִים אֹו ָבֶעֶרב לֹא ִתְקָרא ְלֹאֲהֶביָך ְלַאֶחיָך 
אֹו ִלְׁשֵכֶניָך ָהֲעִׁשיִרים ִּכי ַגם־ֵהם ִיְקָראּוָך ְלִמְׁשֵּתיֶהם ְוָהָיה־
ַלֲעִנִּיים  ְקָרא  ִמְׁשֶּתה  ִּכי־ַתֲעֶׂשה  ֲאָבל  ְּגמּול׃  ַּתְׁשלּום  ְלָך 
ֵאין־ְּבָיָדם  ִּכי  ַאְׁשֶריָך  ָאז  ְוַלִעְוִרים׃  ַלִּפְסִחים  ְוִנְדָּכִאים 
ְוֶאָחד  ְלַׁשֶּלם־ָלְך ְוֻׁשֹּלם ְיֻׁשַּלם ְלָך ְּביֹום ְּתקּוַמת ַהַּצִּדיִקים׃ 
ְוָאַמר  ָעָנה  ֶאת־ֵאֶּלה  ְּכָׁשְמעֹו  ִבְמִסָּבה  ִעּמֹו  ִמן־ַהּיְׁשִבים 
ֵאָליו  ָאַמר  ְוהּוא  ָהֱאֹלִהים׃  ְּבַמְלכּות  ֶלֶחם  ָהֹאֵכל  ַאְׁשֵרי 
ַוִּיְׁשַלח  ַרִּבים׃  ִלְקֻרִאים  ָגדֹול  ִמְׁשֶּתה  ָעָׂשה  ֶאָחד  ִאיׁש 
ִּכי  ָנא  ּבֹאּו  ֵלאֹמר  ֶאל־ַהְּקֻרִאים  ַהִּמְׁשֶּתה  ִלְפֵני  ֶאת־ַעְבּדֹו 
ָהִראׁשֹון  ְלִהְׁשַּתֵּמט  ֶאָחד  ֶּפה  ֻּכָּלם  ַוָּיֵחּלּו  ָּכל־ָּדָבר מּוָכן׃ 
ֱאָמר־ָנא  ְוִלְראֹותֹו  ָלֶלֶכת  ָנחּוץ  ְוִלי  ִלי  ָקִניִתי  ָׂשֶדה  ָאַמר 
ֲחֵמֶׁשת  ָאַמר  ְוַהֵּׁשִני  ַהֶּזה׃  ַלָּדָבר  ִלי  ִיְסַלח  ִּכי  ַלאדֶֹניָך 
ִצְמֵדי־ָבָקר ָקִניִתי ִלי ַוֲאִני הֵֹלְך ְלַבְּקָרם ֱאָמר־ָנא ַלאדֶֹניָך ִּכי 

ִיְסַלח ִלי ַלָּדָבר ַהֶּזה׃ 
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ַוָּיָׁשב  ָלבֹא׃  אּוַכל  ְולֹא  ִלי  ָלַקְחִּתי  ִאָּׁשה  ָאַמר  ְוַהְּׁשִליִׁשי 
ַוּיֹאֶמר  ַאּפֹו  ַוִּיַחר  ָהֵאֶּלה  ַוַּיֵּגד ַלאדָֹניו ֶאת־ַהְּדָבִרים  ָהֶעֶבד 
ְוֶאל־חּוצֹוֶתיָה  ָהִעיר  ֶאל־ְרחֹבֹות  ֵצא  ַמֵהר  ֶאל־ָהֶעֶבד 
ְוֶאת־ַהִעְוִרים  ְוֶאת־ַהִּנְדָּכִאים  ֶאת־ָהֲעִנִּיים  ֵהָּנה  ִלי  ְוָהֵבא 
ִצִּויָת  ִנְהָיה ֲאדִֹני ַּכֲאֶׁשר  ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד ֵּכן  ְוֶאת־ַהִּפְסִחים׃ 
ַוּיֶֹמר ָהָאדֹון ֶאל־ָהֶעֶבד ֵצא ֶאל־ ַאְך־עֹוד ָמקֹום ֵרק ַּבָּבִית׃ 
ִיָּמֵלא ֵביִתי׃  ְוַהֲחֶזק־ָּבם ָלבֹא ְלַמַען  ְוֶאל־ַהְּגֵדרֹות  ַהְּדָרִכים 
ִיְטַעם  לֹא  ָהֵהם  ַהְּקֻרִאים  ִמן־ָהֲאָנִׁשים  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ִּכי 

ִאיׁש ֶאת־ַהִּמְׁשֶּתה׃ 
ִּכי־ָיבֹא ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם׃  ַוִּיֶפן  ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו ֲהמֹון ַעם־ָרב 
ְוֶאת־ָּבָניו  ִיְׂשָנא ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ִאּמֹו ְוֶאת־ִאְׁשּתֹו  ְולֹא  ִאיׁש 
ְוֶאת־ֶאָחיו ְוֶאת־ַאְחיָֹתיו ְוַאף ַּגם־ֶאת־ַנְפׁשֹו לֹא יּוַכל ִלְהיֹות 
ּוִמי ֲאֶׁשר לֹא־ִיַּקח ֶאת־ְצָלבֹו ְוֵיֵלְך ַאֲחָרי לֹא יּוַכל  ַּתְלִמיִדי׃ 
ִּכי ִמי־ִמֶּכם ֶהָחֵפץ ִלְבנֹות ִמְגָּדל ְולֹא ֵיֵׁשב  ִלְהיֹות ַּתְלִמיִדי׃ 
ֶּפן־ ְלַחֵּׁשב ִראׁשָֹנה ֶאת־הֹוָצאֹוָתיו ִאם ָיָדיו ַרב לֹו ְלַכֹּלתֹו׃ 
ְּבָיְסדֹו ֶאת־ַהְיסֹוד ִּתְקַצר ָידֹו ְלַהְׁשִלימֹו ְוָכל־ָהרִֹאים ִיְלֲעגּו־לֹו 
ֶזה הּוא ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהֵחל ִלְבנֹות ּוְלַכּלֹות ֵאין־ְלֵאל  ֵלאֹמר׃ 
אֹו ִמי־הּוא ַהֶּמֶלְך ַהּיֵֹצא ְלִהְתָראֹות ָּפִנים ְּבִמְלַחְמּתֹו  ָידֹו׃ 
ִעם־ֶמֶלְך ַאֵחר ְולֹא־ֵיֵׁשב ְלִהְתָיֵעץ ִראׁשָֹנה ִאם־יּוַכל ַלֲערְֹך 
ְוִאם־ ַּבֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִלְקַראת ַהָּבא ָעָליו ְּבֶעְׂשִרים ָאֶלף׃ 
ְוֵכן  לֹא ָאז ִיְׁשַלח ַמְלָאִכים עֹודֹו ֵמָרחֹוק ְלַבֶּקׁש־לֹו ָׁשלֹום׃ 
ָּכל־ִאיׁש ִמֶּכם ִאם לֹא־ִיָּבֵדל ִמּכֹל ֲאֶׁשר לֹו לֹא־יּוַכל ִלְהיֹות 
ַהֶּמַלח טֹוב הּוא ַאְך ִאם ַּגם־ַהֶּמַלח ָיפּוג ַטְעמֹו ִמי  ַּתְלִמיִדי׃ 
ָּתֵפל לֹא־ִיְצַלח לֹא ַלֲאָדָמה ְולֹא ְלדֶֹמן ִּכי ִאם־ ְיַתֵּקן ֹאתֹו׃ 

חּוָצה ַיְׁשִליכּו ֹאתֹו ִמי ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לֹו ִלְׁשֹמַע ִיְׁשָמע׃
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ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ְלָפָניו ָּכל־ַהּמֹוְכִסים ְוַהַחָּטִאים ִלְׁשֹמַע ֹאתֹו׃ 
ַוִּיֹּלנּו ַהְּפרּוִׁשים ְוַהּסֹוְפִרים ֵלאֹמר ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ְּפֵני ַחָּטִאים 
ַהֶּזה  ֶאת־ַהָּמָׁשל  ֲאֵליֶהם  ַוִּיָּׂשא  ִעָּמֶהם׃  ְוֹאֵכל  נֵֹׂשא  הּוא 

ֵלאמֹר׃ 
ִמי ִאיׁש ִמֶּכם ֲאֶׁשר־לֹו ֵמָאה צֹאן ְוָאְבָדה ּלֹו ִּכְבָׂשה ַאַחת 
ָלֶלֶכת  ַּבִּמְדָּבר  ָוֵתַׁשע  ֶאת־ַהִּתְׁשִעים  ַיֲעזֹב  לֹא  ְוהּוא  ֵמֶהן 
ְוָהָיה ִּכי ִיְמָצֶאָּנה ָיִׂשיׂש  ּוְלַבֵּקׁש ַעד ִּכי־ִיְמָצא ֶאת־ָהֹאָבֶדת׃ 
ָעֶליָה ִיָּׂשֶאָּנה ַבָּכֵתף׃ ְוֶאל־ֵּביתֹו ָיבֹא ְוִיְקָרא ְלֹאֲהָביו ְוִלְׁשֵכָניו 
ֶאת־ַהִּכְבָׂשה  ֶאת־ֲאֵבָדִתי  ָמָצאִתי  ִּכי  ִאִּתי  ִׂשיׂשּו  ֵלאֹמר 
ַּבָּׁשַמִים ַעל־ ָלֶכם ָּכָכה ִּתֶרב ַהִּׂשְמָחה  ַוֲאִני ֹאֵמר  ַהּזֹאת׃ 
חֶֹטא ֶאָחד ַהָּׁשב ֵמֲחָטָאיו ֵמַעל־ִּתְׁשִעים ְוִתְׁשָעה ַאְנֵׁשי ֶצֶדק 

ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ָּדָבר ְלִהָּנֵחם ָעָליו׃
אֹו ִמי ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ָלּה ֲעָׂשָרה ֶכֶסף ְוֶאָחד ֵמֶהם ָנַפל ְוִנְסָּתר 
ּוְתַחֵּפׂש  ֶאת־ַהַּבִית  ּוְתַפֶּנה  ֵנר  ַתְדִליק  לֹא  ְוִהיא  ֵמֵעיֶניָה 
ֹאתֹו  ִּכי־ִתְמָצא  ְוָהָיה  ִּכי־ִתְמָצֶאּנּו׃  ַעד  ְמֻחָּפׂש  ְּבֵחֶפׂש 
ִּתְקָרא ְלֵרעֹוֶתיָה ְוִלְׁשֵכנֹוֶתיָה ֵלאֹמר ְׂשַמְחָנה ְּבִׂשְמָחִתי ִּכי 
ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ָּכָכה ִּתְהֶיה  ָמָצאִתי ֶאת־ֲאֵבָדִתי ֶאת ַהָּכֶסף׃ 
ִׂשְמָחה ִלְפֵני ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ַעל־חֵֹטא ֶאָחד ַהָּׁשב ֵמֲחָטָאיו׃

ְוַהָּקטֹן ֵמֶהם ָאַמר  ַוּיֶֹסף ַוּיֹאַמר ִאיׁש ֶאָחד ָהיּו לֹו ְׁשֵני ָבִנים׃ 
ֶאל־ָאִביו ְּתָנה־ִּלי ָאִבי ֵחֶלק ַהַנֲחָלה ֲאֶׁשר ִיֹּפל ְלֶחְבִלי ַוְיַחֵּלק 
ְוַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים ָאַסף ַהֵּבן ַהָּקטֹן ֶאת־ ָלֶהם ֶאת־ְנָכָסיו׃ 
ָּכל־ֲאֶׁשר לֹו ַוִּיַּסע ֶאל־ֶאֶרץ ְרחֹוָקה ַוְיִהי ָׁשם ְלזֹוֵלל ַעד ֲאֶׁשר 
ָּבא  לֹו  ָהָיה  ָּכל־ֲאֶׁשר  ִּבַּלע  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי  ָּכל־ַּכְסּפֹו׃  ִּפַּזר 
ַוֵּיֶלְך  ָרָעב ָּגדֹול ָּבָאֶרץ ַהִהיא ְוהּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ֲחַסר־ָלֶחם׃ 
ַהָּׂשֶדה  ַוִּיְׁשָלֵחהּו  ַהִהיא  ָהָאֶרץ  ִמּיְׁשֵבי  ְּבֶאָחד  ַוִּיְסַּתַּפח 

ִלְרעֹות ֲחִזיִרים׃
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טז

ַהֲחִזיִרים  יֹאְכלּון  ֵמֲאֶׁשר  ֲחרּוִבין  ֶאת־ְּכֵרׂשֹו  ְלַמֵּלא  ַוִּיְתַאו 
ַהְּׂשִכיִרים  ָמה־ַרּבּו  ַוּיֹאַמר  ֶאל־ִלּבֹו  ַוָּיֶׁשב  לֹו׃  ֵאין  ּוֹפֵרׂש 
ֹּפה  ֵמת  ְוָאֹנִכי  ְוהֹוֵתר  ַּדי  ֶלֶחם  ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ָאִבי  ַיד  ַּתַחת 
ָחָטאִתי  ָאִבי  ֵאָליו  ְוֹאַמר  ֶאל־ָאִבי  ֵאֵלְך  ָאקּום  ָּבָרָעב׃ 
ִׂשיֵמִני־ עֹוד  ִבְנָך  ֵמִהָּקֵרא  ַקֹּלִתי  ַּגם־ְלָפֶניָך׃  ַּגם־ַלָּׁשַמִים 
ַוָּיָקם ַוָּיבֹא ֶאל־ָאִביו ְועֹוֶדּנּו  ָנא ְּכַאַחד ַהְׂשִכיִרים ְּבֵביֶתָך׃ 
ֵמָרחֹוק ָרָאה ֹאתֹו ָאִביו ַוִּיָּכְמרּו ַרֲחָמיו ֵאָליו ַוָּיָרץ ַוִּיֹּפל ַעל־
ְוַהֵּבן ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי ָחָטאִתי ַּגם־ַלָּׁשַמִים  ַצָּואָריו ְוִּיַּׁשק לֹו׃ 
ַוּיֹאֶמר ָהָאב ֶאל־ֲעָבָדיו  ַּגם־ְלָפֶניָך ַקֹּלִתי ֵמִהָּקֵרא ִבְנָך עֹוד׃ 
ַמֲהרּו ָהִביאּו ְוַהְלִּביֻׁשהּו ֶאת־ַהְּמִעיל ַהּטֹוב ּוְתנּו ַטַּבַעת ַעל־
ְוֶאת־ֵעֶגל ַהַּמְרֵּבק ְקחּו ּוְטָבחּו ְונֹאַכל  ָידֹו ּוְנָעִלים ְלַרְגָליו׃ 
ִּכי ֶזה־ְּבִני ֵמת ָהָיה ְוִהֵּנה הּוא ָחי ֹאֵבד ְוהּוא ִנְמָצא  ְוַנֲעֹלָזה׃ 
ִמְּמַלאְכּתֹו  ָּבא  ַהָּגדֹול  ּוְבנֹו  ְלִהְתַעֵּלס׃  ֻכָּלם  ַוָּיקּומּו  ִאָּתנּו 
ַוִּיְקָרא  ַבָׂשֶדה ַוִּיְקַרב ֶאל־ַהַּבִית ַוִּיְׁשַמע קֹול ִׁשיר ּוָמחֹול׃  
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲהלֹא ָאִחיָך  ֶאל־ַאַחד ַהְּנָעִרים ַוִּיְׁשַאל ַמה־ּזֹאת׃ 
ַוִּיְזַּבח לֹו ָאִביָך ֶאת־ֵעֶגל ַהַּמְרֵּבק ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָׁשב ֵאָליו  ָּבא 
ַוִּיַחר ַאּפֹו ְולֹא ָאָבה ָלבֹא ַהָּבְיָתה ַוֵּיֵצא ָאִביו ַוְיַדֵּבר  ְּבָׁשלֹום׃ 
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָאִביו ִהֵּנה ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות ֲעַבְדִּתיָך  ַעל־ִלּבֹו׃ 
ּוֵמעֹוִדי לֹא ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך ְועֹוד לֹא־ָנַתָּת ִלי ְגִדי ִמן־ַהּצֹאן 
ֲאֶׁשר  זֹנֹות  רֶֹעה  ֶזה  ִבְנָך  ּוְכבֹא  ִעם־ֵרָעי׃  ּוְלִהְתַעֵּלס  ֶלֱאכֹל 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ִהְׁשִחית ֶאת־ַנֲחָלֶתָך ָזַבְחָּת ּלֹו ֶאת־ֵעֶגל ַהַּמְרֵּבק׃ 
ֲאָבל ָנאָוה  ְּבִני ֲהלֹא ָתִמיד ַאָּתה ִעָּמִדי ְוכֹל ֲאֶׁשר־ִלי ְלָך הּוא׃ 
ָלנּו ִלְׂשמַֹח ּוְלִהְתַעֵּלס ִּכי ֶזה־ָאִחיָך ֵמת ָהָיה ְוִהֵּנה הּוא ָחי אֵֹבד 

ְוהּוא ִנְמָצא ִאָּתנּו׃ 
ַעל־ֵּביתֹו  סֵֹכן  ְולֹו  ָהָיה  ָעִׁשיר  ִאיׁש  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ַּגם  ַוּיֹאֶמר 
ְמַפֵּזר׃ הּוא  הֹונֹו  ִּכי  ֵלאמֹר  ָרָעה  ִּדָּבתֹו  ֵאָליו  ֵהִביאּו  ֲאֶׁשר 
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ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַוּיֹאַמר ַמה־ּזֹאת ָאֹנִכי ׁשֵֹמַע ָעֶליָך ָהָבה ֶחְׁשּבֹון 
ַוּיֹאֶמר  ְּפֻקָּדֶתָך ִּכי לֹא תּוַכל עֹוד ְלִהָּׁשֵאר סֵֹכן ַעל־ַהָּבִית׃ 
ַהּסֵֹכן ֶאל־ִלּבֹו ָמה ֶאֱעֶׂשה ִּכי־ֹלֵקַח ֲאדִֹני ֶאת־ְּפֻקָּדִתי ִמֶּמִּני 
ֶחְרָּפה  ְנָדבֹות  ֶלֶחם  ּוְלַבֵּקׁש  ֶאת־ָהֲאָדָמה לֹא־תּוַכל  ַלֲעבֹד 
ָיַדִעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ַעד ַּגם־ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֶאְחַּדל  ִהיא ִלי׃ 
ִאיׁש  ֶאל־ִאיׁש  ַוִּיְקָרא  ֶאל־ָּבֵּתיֶהם׃  ַיַאְספּוִני  סֵֹכן  ִמְהיֹות 
ָעֶליָך  חֹוב  ָמה  ֶאל־ָהִראׁשֹון  ַוּיֹאֶמר  ֲאדָֹניו  ָּבם  ָנָׁשה  ֲאֶׁשר 
ַמֵהר  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ָׁשֶמן  ַּבת  ֵמָאה  ַוּיֹאֶמר  ַלאדִֹני׃  ְלַׁשֵּלם 
ְוֶאל־ַהֵּׁשִני ָאַמר  ַקח ֶאת־ְׁשַטר ַהחֹוב ֵׁשב ּוְכֹתב ֲחִמיִׁשים׃ 
ַוּיֹאֶמר  ִחִּטים  ּכֹר  ֵמָאה  ַוּיֹאֶמר  ְלַׁשֵּלם  ָעֶליָך  ַּכֶּמה  ְוַאָּתה 
ַוְיַׁשַּבח ָהָאדֹון ֶאת־ֶּבן־ ַקח ֶאת־ְׁשַטר ַהחֹוב ּוְכֹתב ְׁשֹמִנים׃ 
ָהעֹוָלם  ְבֵני  ִּכי  ֶאת־ַמֲעֵׂשהּו  ִׂשֵּכל  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהּסֵֹכן  ָהַעְוָלה 
ְוַאף־ֲאִני ֹאֵמר  ַהֶּזה ַמְׂשִּכיִלים ֵהם ֵמַעל ְּבֵני ָהאֹור ְּבדֹרָֹתם׃ 
ָיבֹא  ְוַכֲאֶׁשר  ָהַעְוָלה  ְמקֹור  ְּבֶכֶסף  ֹאֲהִבים  ָלֶכם  ְקנּו  ָלֶכם 
ֲאֶׁשר  ִמי  עֹוָלם׃  ֶאל־ִמְׁשְּכנֹות  ֶאְתֶכם  ַיַאְספּו  ָאז  ַעד־ִקּצֹו 
ֶנֱאָמן ְּבָדָבר ָקטֹן ֶנֱאָמן ִיְהֶיה ַּגם־ְּבָדָבר ָּגדֹול ּוִמי ֲאֶׁשר ְיַעֵּול 
ְוַעל־ֵּכן ִאם לֹא־ֶנֱאָמִנים  ְּבָדָבר ָקטֹן ְיַעֵּול ַּגם־ְּבָדָבר ָּגדֹול׃ 
ְוִאם  ֱהִייֶתם ְּבהֹון ָמְׁשָחת ִמי ַיְפִקיד ֶאְתֶכם ַעל־הֹון ֱאֶמת׃ 
ֶנֱאָמִנים לֹא ֱהִייֶתם ְּבִקְנָין עֵֹבר ַלֲאֵחִרים ִקְנָין עֵֹמד ְלַנְפְׁשֶכם 
ֶעֶבד לֹא יּוַכל ַלֲעבֹד ֲאדִֹנים ְׁשָנִים ִּכי ִאם־ִיְׂשָנא  ִמי ִיֵּתן ָלֶכם׃ 
ֶאת־ָהֶאָחד ְוֶאת־ָהַאֵחר ֶיֱאַהב אֹו ִיְדַּבק ָּבֶאָחד ְוַהֵּׁשִני ִנְמָאס 

ְּבֵעיָניו לֹא תּוְכלּו ַלֲעבֹד ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְוֶאת־ַהָּממֹון׃
ָעָליו׃  ַוִּיְׂשֲחקּו  ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה  ֶכֶסף  אֲֹהֵבי  ַהְּפרּוִׁשים  ַוִּיְׁשְמעּו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ֵהם ֲאֶׁשר ַּתְצִּדיקּו ַנְפְׁשֶכם ְלֵעיֵני ֲאָנִׁשים 
ְלֵעיֵני ֲאָנִׁשים ּתֹוֵעָבה  ִּכי ַהִּמְתַנֵּׂשא  ֵיַדע ֶאת־ִלְּבֶכם  ֵואֹלִהים 

הּוא ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים׃ 
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ַהּתֹוָרה ְוַהְּנִביִאים ַעד־יֹוָחָנן ְּתקּוָפָתם ּוֵמֵעת ַהִהיא ֵהֵחָּלה 
ִלְתָּפׂש־ָּבה  ַאֲחֶריָה  ְוָכל־ִאיׁש ָרץ  ְּבׂשַרת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים 
ַאְך ַנֵקל ִיְהֶיה ַלָּׁשַמִים אֹו ָלָאֶרץ ַלֲחֹלף ֵמֲאֶׁשר ִיֹּפל  ְּבָחְזָקה׃ 
ֶאת־ִאְׁשּתֹו  ְיַׁשַּלח  ֲאֶׁשר  ָּכל־ִאיׁש  ִמן־ַהּתֹוָרה׃  ֶאָחד  קֹוץ 
ְוִיַּקח לֹו ַאֶחֶרת ֹנֵאף הּוא ְוַהֹּלֵקַח לֹו ִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה 

ֹנֵאף הּוא׃
ִאיׁש ָעִׁשיר ָהָיה ֲאֶׁשר ָלַבׁש ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ַוַּיֲעֹלז ְּבַתֲענּוִגים 
ְוִאיׁש ֶאְביֹון ֶאְלָעָזר ְׁשמֹו ׁשֵֹכב ְלֹנַכח ֶּפַתח ֵּביתֹו  יֹום יֹום׃ 
ְוהּוא ִמְתַאֶּוה ְלַמֵּלא ַרֲעבֹון ַנְפׁשֹו  ָמֵלא ְׁשִחין ַוֲאַבְעֻּבעֹת׃ 
ָּבִאים  ּוְכָלִבים  ֶהָעִׁשיר  ֻׁשְלַחן  ֵמַעל  ַהֹּנְפִלים  ֵמַהְּפֹתִתים 
ַוִּיָּׂשֻאהּו  ָהֶאְביֹון  ֵמת  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  ְנָגָעיו׃  זֹוב  ּוְמַלְּקִקים 
ַוִּיָּׂשא  ַהַּמְלָאִכים ֶאל־ֵחיק ַאְבָרָהם ְוַגם־ֶהָעִׁשיר ֵמת ַוִּיָּקֵבר׃ 
ֶאת־ַאְבָרָהם  ַוַּיְרא  ַסֻּבהּו  ֲאֶׁשר  ְׁשאֹול  ֵמֶחְבֵלי  ֶאת־ֵעיָניו 
ַאְבָרָהם  ָאִבי  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְצַעק  ְּבֵחיקֹו׃  ְוֶאת־ֶאְלָעָזר  ֵמָרחֹוק 
ַּבַּמִים  ָחֵּנִני־ָנא ּוְׁשַלח ֶאת־ֶאְלָעָזר ִלְטּבֹל ֶאת־ְקֵצה ֶאְצָּבעֹו 
ַוּיֹאֶמר  ַהֶּזה׃  ָאֹנִכי ַעל־ַהּמֹוֵקד  ִּכי ּבֵֹער  ְלָהֵקר ֶאת־ְלׁשֹוִני 
ְוֶאְלָעָזר  ְּבַחֶּייָך  ָּכל־טּוְבָך  ְלָך  ִנַּתן  ִּכי  ְזָכר־ְּבִני  ַאְבָרָהם 
ָּבַאְתהּו ָּכל־ָרָעה ְוַעָּתה הּוא ֹמֵצא ַּתְנחּוִמים ְוַאָּתה ְּבָמצֹוק׃ 
ּוִבְּלַבד ָּכל־זֹאת ֵּגיא ָעֹמק ַמְבִּדיל ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ְוֵאין־ְלֵאל 
ֵאֵלינּו׃  עֵֹבר  ִמֶּכם  ִאיׁש  ְוֵאין  ֲאֵליֶכם  ַלֲעבֹר  ִמֶּמּנּו  ִאיׁש  ַיד 
ַוּיֹאֶמר ִאם־ֵּכן ָאִבי ִהְנִני ְמַבֵּקׁש ִמְלָפֶניָך ִלְּׁשֹלַח ֹאתֹו ֶאל־
ִּכי ֶיׁש־ִלי ַאִחים ֲחִמיָּׁשה ְוהּוא ָיִעיד ָּבם ְלִבְלִּתי  ֵּבית ָאִבי׃ 
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֲהלֹא  ָיבֹאּו ַגם־ֵהם ֶאל־ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה׃ 
ַוּיֹאֶמר  ֲאֵליֶהם׃  ֵאיפֹא  ִיְׁשְמעּו  ְוַהְּנִביִאים  מֶׁשה  ָלֶהם  ֵיׁש 
לֹא־ֵכן ָאִבי ַאְבָרָהם ַאְך ִאם־ֶאָחד ִמן־ַהֵּמִתים ָיבֹא ְלָהִעיד 
ֵאיָנם  ְוַהְּנִביִאים  למֶׁשה  ִאם  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ָיׁשּובּו׃  ָאז  ָּבם 

ׁשְֹמִעים לֹא ַיֲאִמינּו ַאף ִאם־ָיקּום ֶאָחד ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
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ֶאת־ַהּמֹוְקִׁשים  ִלְכלֹוא  ַׁשִּליט  ֵאין  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ַוּיֹאֶמר 
ָיבֹאּו׃  ַעל־ָידֹו  ֲאֶׁשר  ַההּוא  ָלִאיׁש  ַאְך אֹוי  ָיבאּו  לֹא  ֲאֶׁשר 
ַּבָּים ִמֵּתת  ְוֻהְׁשַלְך  ֶּפַלח־ֶרֶכב ַעל־ַצָּוארֹו  ִּכי־ִיָּתֶלה  טֹוב לֹו 
ְוַאֶּתם ִהָּׁשְמרּו ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם  מֹוֵקׁש ְלַאַחד ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה׃ 
ְסַלח־ ְוִאם־ִיָּנֵחם  ֹאתֹו  ָאִחיָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח  ְלָך  ִאם־ֶיֱחָטא 
ְּפָעִמים  ְוֶׁשַבע  ְלָך  ְלָך  ֶיֱחָטא  ַּבּיֹום  ְּפָעִמים  ְוִאם־ֶׁשַבע  לֹו׃ 
ַהְּׁשִליִחים  ַוּיֹאְמרּו  ּלֹו׃  ְוָסַלְחָּת  ִנָחְמִּתי  ְוּיַֹמר  ֵאֶליָך  ָיׁשּוב 
ַוּיֹאֶמר ָהָאדֹון ִאם־ֵיׁש ָּבֶכם  ֶאל־ָהָאדֹון הֹוֵסף ָלנּו ֱאמּוָנה׃ 
ֱאמּוָנה ְּכַגְרַּגר ַחְרָּדל ַוֲאַמְרֶּתם ֶאל־ַהִּׁשְקָמה ַהּזֹאת ֵהָעְקִרי 
ּוִמי ִמֶּכם ֲאֶׁשר  ִמָּׁשְרֵׁשְך ְוִהָּנְטִעי ַבָּים ְוִהיא ִתְׁשַמע ְּבקְֹלֶכם׃ 
ֵאָליו  יֹאַמר  ִמָּׁשם  ּוְבׁשּובֹו  ַבָּׂשֶדה  רֶֹעה  ֶעֶבד חֵֹרׁש אֹו  לֹו 
ְולֹא יֹאַמר ֵאָליו ָהֶכן־ִלי ֶלֶחם  ַמֵהר ּבֹא ְוֵׁשב ֶאל־ַהֻּׁשְלָחן׃ 
ְוַאַחר  ְוֶאְׁשֶּתה  ִּכי־ֹאַכל  ַעד  ְלָׁשְרֵתִני  ָמְתֶניָך  ַוֲחֹגר  ָהֶעֶרב 
ַהֶּזה  ָלֶעֶבד  ּתֹוָדה  ֲהִיֵּתן  אֹו  ַּגם־ָאָּתה׃  ְוִתְׁשֶּתה  ּתֹאַכל 
ְוֵכן ַּגם־ ַּבֲעבּור ִּכי ָעָׂשה ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ִנְדֶמה ִלי ֶׁשּלֹא׃ 
ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ָּכל־ֲאֶׁשר ֻצֵּויֶתם ִאְמרּו ֲעָבִדים ִמְּבִלי 

ִיְתרֹון ֲאָנְחנּו ִּכי ָרק ֶאת־ֲאֶׁשר ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ָעִׂשינּו׃
ַוָּיבֹא  ְוַהָּגִליל׃  ֶּדֶרְך ׁשְֹמרֹון  ַוַּיֲעבֹר  ְירּוָׁשַלְיָמה  ְּבָנְסעֹו  ַוְיִהי 
ְמצָֹרִעים  ֲאָנִׁשים  ֲעָׂשָרה  בֹו  ָּפְגעּו  ְוָׁשם  ֶאָחד  ֶאל־ְּכָפר 
ַרֵּבנּו  ֵיׁשּוַע  ַוִּיְקְראּו  ֶאת־קֹוָלם  ַוִּיְׂשאּו  ֵמָרחֹוק׃  ַוַּיַעְמדּו 
ַוַּיְרא ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוֵהָראּו ְלֵעיֵני ַהּכֲֹהִנים ַוְיִהי  ָחֵּננּו׃ 
ִמָּצַרְעּתֹו  ִנְרָּפא  ִּכי  ִּבְרֹאתֹו  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ַוִּיְטָהרּו׃  ְבֶלְכָּתם 
ַוִּיֹּפל ְלַרְגָליו ַעל־ַאָּפיו  ַוָּיָׁשב ַוְיַׁשַּבח ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְּבקֹול ָעז׃ 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאַמר  ַאְרָצה ַוִּיֶּתן־לֹו ּתֹוָדה ְוהּוא ִאיׁש ׁשְֹמרֹוִני׃ 
ֲהִכי לֹא־ִנְמָצא ֶאָחד  ֲהלֹא ֲעָׂשָרה ִנְרָּפאּו ְוַאֵּיה ַהִּתְׁשָעה׃ 
ַוּיֹאֶמר  ֵמֶהם ָׁשב ָלֵתת ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ִּבְלִּתי ַהָּנְכִרי ַהֶּזה׃ 

ֵאָליו קּום ָוֵלְך ֱאמּוָנְתָך הֹוִׁשיָעה ָּלְך׃

XVII 1-19 לוקס   155

וישאלהו



20

21

22

23

24

25

26,27

28

29

30

31

32,33

34

35

36,37

ַוִּיְׁשָאֻלהּו ַהְּפרּוִׁשים ֵלאֹמר ָמַתי ָּתבֹא ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ַוַּיַען 
ְולֹא  ֹאָתם ַוּיֹאַמר ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים לֹא ָתבֹא ְלֵעיֵני ַהַּמִּביט׃ 
יֹאְמרּו ִהֵּנה־ִהיא ֹפה אֹו ִהֵּנה־ִהיא ָׁשם ִּכי ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים 

ְּבִקְרְּבֶכם ִהֶּנָה׃
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ַהַּתְלִמיִדים ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ּוְתַבְקׁשּו ִלְראֹות יֹום 
ְוִכי־יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ִהֵּנה־ ֶאָחד ִמיֵמי ֶבן־ָהָאָדם ְולֹא ִתְראּו׃ 
הּוא ָׁשם אֹו ִהֵּנה־הּוא ֹפה ַאל־ֵּתְצאּו ְוַאל־ֵתְלכּו ַאֲחֵריֶהם׃
ַעד־ְקֵצה  ָואֹור  ְוהֵֹלְך  ִמֶּזה  ֵהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  ָּבָרק  ִּכְברֹק  ִּכי 
ָּבִראׁשָֹנה  ַאְך  ְּביֹומֹו׃  ֶּבן־ָהָאָדם  ֵיָרֶאה  ֵּכן  ִמֶּזה  ַהָּׁשַמִים 
ָעָליו ִלְהיֹות ְמֻעֶּנה ַעד־ְמאֹד ְוִנְמָאס ַעל־ִּפי ְבֵני ַהּדֹור ַהֶּזה׃ 
ִּכי ָאְכלּו  ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי ֹנַח ֵּכן ִיְהֶיה ַּגם־ִּביֵמי ֶבן־ָהָאָדם׃ 
ֹנַח  ֲאֶׁשר־ָּבא  ַעד־ַהּיֹום  ִנְבָעלּו  ְוָנִׁשים  ָנִׁשים  ָּבֳעלּו  ְוָׁשתּו 
ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ַּגם־ ֶאל־ַהֵּתָבה ַוָּיבֹא ַהַּמּבּול ַוִּיַמח ֶאת־ֻּכָּלם׃ 
ַוְיִהי ַּבּיֹום  ִּביֵמי לֹוט ִּכי ָאְכלּו ְוָׁשתּו ָקנּו ּוָמְכרּו ָנְטעּו ּוָבנּו׃ 
ֲאֶׁשר־ָיָצא לֹוט ִמְּסדֹם ַוַּיְמֵטר ֲאדָֹני ֵאׁש ְוָגְפִרית ִמן־ַהָּׁשַמִים 
ֵיָרֶאה׃  ֶּבן־ָהָאָדם  ֲאֶׁשר  ַּבּיֹום  ִיְהֶיה  ֵּכן  ֻּכָּלם׃  ֶאת  ַוְיַׁשֵחת 
ֵיֵרד  לֹא  ַּבָּבִית  ְוֵכָליו  ַעל־ַהָּגג  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ִמי  ַההּוא  ַּבּיֹום 
ָלֵׂשאת ֹאָתם ְוַגם ִמי־ֲאֶׁשר ַּבָּׁשֶדה לֹא ִיְפֶנה ְלַהִּביט ַאֲחָריו׃ 
ִמי ֶהָחֵפץ ְלַהִּציל ֶאת־ַנְפׁשֹו ִּתָּכֵרת־לֹו  ִזְכרּו ֶאת־ֵאֶׁשת לֹוט׃ 
ַוֲאִני ֹאֵמר  ּוִמי ֲאֶׁשר ַיְכִרית ֶאת־ַנְפׁשֹו ְלַמֲעִני ְיַחֶּיה ֹאָתּה׃ 
ָלֶכם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְּבִמָּטה ֶאַחת ֶאָחד ֵיָאֵסף 
ְוַאַחת  ֵּתָאֵסף  ַאַחת  ָּבֵרָחִים  טֲֹחנֹות  ְׁשַּתִים  ֵיָעֵזב׃  ְוֶאָחד 
ַוַּיֲענּו  ֵיָעֵזב׃  ְוֶאָחד  ֵיָאֵסף  ִיְהיּו ַּבָּׂשֶדה ֶאָחד  ְׁשַנִים  ֵּתָעֵזב׃ 
ַּבֲאֶׁשר  ַוּיֹאֶמר  ָכֵאֶּלה  ִתְקֶריָנה  ְוַאֵּיה  ֲאדֵֹנינּו  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 

ְּפָגִרים ָׁשם ִיָּקְבצּו ַהְּנָׁשִרים׃ 
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ַוּיֹוֶסף ְׂשֵאת ְמָׁשלֹו ֲאֵליֶהם ְלַחּלֹות ְּפֵני ֵאל ָּתִמיד ְולֹא ִיְּתנּו 
ַוּיֹאַמר ׁשֵֹפט ֶאָחד ָהָיה ָבִעיר ֲאֶׁשר לֹא ָיֵרא ֶאת־ ֳדִמי לֹו׃ 
ָּׁשם  ָהְיָתה  ְוַאְלָמָנה  ָפָנה׃  לֹא  ָאָדם  ְוֶאל־ְּפֵני  ָהֱאֹלִהים 
ְולֹא  ִריִבי׃  ֵמִאיׁש  ָׁשְפֵטִני־ָנא  ֵלאֹמר  ֵאָליו  ַוָּתבֹא  ָּבִעיר 
ָאָבה ִלְׁשֹמַע ְּבקֹוָלּה ָיִמים ִמְסָּפר ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָאַמר ְּבִלּבֹו ַאף 
ִהְנִני  ֵאֶפן׃  לֹא  ָאָדם  ְוֶאל־ְּפֵני  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ָיֵרא  ֵאיֶנִּני  ִּכי 
ָלִריב ִריב ָהַאְלָמָנה ַהּזֹאת ִּכי־ַתְלֶאה ֹאִתי ְוָתבֹא ְלֲהִציֵקִני 
ְוַעָּתה ִׁשְמעּו־ָנא ְנֻאם ָהָאדֹון ֵאת ֲאֶׁשר  ִבְדָבֶריָה יֹום יֹום׃ 
ֵואֹלִהים ַהִאם לֹא ָיִריב ִריב ְּבִחיָריו  ַהְּבִלָּיַעל׃  ֹאֵמר ַהּׁשֵֹפט 
ֲאִני  ֵהן  ִיְתַאָּפקּו׃  ֲאֵליֶהם  ְוַרֲחָמיו  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֵאָליו  ַהּקִֹראים 
אֵֹמר ָלֶכם ִּכי־ָיִחיׁש ָלִריב ִריָבם ַאְך ֶּבן־ָהָאָדם ְּבבֹאֹו ֲהִיְמָצא 

ֱאמּוָנה ֲעֵלי־ָאֶרץ׃
ַוְיַמֵּׁשל ַּגם ֶאת־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ֶאל־ַהּבְֹטִחים ְּבַנְפָׁשם ִּכי ַצִּדיִקים 
ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָעלּו ֶאל־ ֵהם ַוֲאֵחִרים ְּבֵעיֵניֶהם ְּכֶאֶפס ֶנֱחָׁשבּו׃ 
ַוִּיַּגׁש ַהָּפרּוׁש  ְוֶאָחד מֹוֵכס׃  ַהֵהיָכל ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָחד ָּפרּוׁש 
ְּבֵני  ִּכְׁשָאר  ֵאיֶנִּני  ִּכי  ֱאֹלַהי  ָהֵאֶּלה אֹוְדָך  ַּכְּדָבִרים  ַוִּיְתַּפֵּלל 
ָאָדם ַּבֲעֵלי ָחָמס ְּבֵני ַעְוָלה ּוְמַנֲאִפים ְוַאף לֹא ַכּמֹוֵכס ַהֶּזה׃ 
ֶאת־ָּכל־ְּתבּוֹאָתי׃  ֲאִני  ּוְמַעֵּׂשר  ַּבָּׁשבּוַע  יֹוַמִים  ָצם  ָאֹנִכי 
ַלָּמרֹום  ֵהִעיז ָלֵׂשאת ֶאת־ֵעיָניו  ְולֹא  ְוַהּמֹוֵכס ָעַמד ֵמָרחֹוק 
ֵהן  ַוִּיְסֹּפק ַעל־ִלּבֹו ַוּיֹאַמר ַרֶחם־ָנא ֱאֹלִהים ַעל־חֵֹטא ָּכֹמִני׃ 
ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי־ִנְצָּדק ָׁשב ָהִאיׁש ַהֶּזה ְלֵביתֹו ִמן־ָהִאיׁש 

ַההּוא ִּכי ַהִּמְתַנֵּׂשא ְבַגֲאָותֹו ִיָּׁשֵפל ּוְׁשַפל רּוַח ִיָּנֵׂשא׃
ַוָּיִביאּו ֵאָליו ַּגם ֶאת־ַהְיָלִדים ְלַבֲעבּור ָיִׂשים ֶאת־ָיָדיו ֲעֵליֶהם 
ֵאָליו  ֹאָתם  ָקָרא  ְוֵיׁשּוַע  ַוִּיְגֲערּו־ָבם׃  ַהַּתְלִמיִדים  ַוִּיְראּו 
ַוּיֹאַמר ַהִּניחּו ַלְיָלִדים ָלבֹא ֵאַלי ְוַאל־ִּתְכְלאּו ֹאָתם ִּכי ֵמֵאֶּלה 
ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִמי ֲאֶׁשר־לֹא ְיַקֵּבל  ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 

ֶאת־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ַּכָּיֶלד ּבֹא לֹא־ָיבֹא ָבּה׃ 
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ַוִּיְׁשַאל ֹאתֹו ַאַחד ַהָּׂשִרים ֵלאֹמר ַרִּבי ַהּטֹוב ַמה־ִלי ַלֲעׂשֹות 
ִלי  ִּתְקָרא  ָלָּמה־ֶּזה  ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  עֹוָלם׃  ַחֵּיי  ָלֶרֶׁשת 
ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת־ טֹוב ֵאין טֹוב ִּכי ִאם־ֶאָחד הּוא ָהֱאֹלִהים׃ 
ַהִּמְצֹות לֹא ִּתְנָאף לֹא ִּתְרָצח לֹא ִּתְגֹנב לֹא־ַתֲעֶנה* ֵעד ָׁשֶקר 
ָׁשַמְרִּתי  ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה  ַוּיֹאֶמר  ְוֶאת־ִאֶּמָך׃  ֶאת־ָאִביָך  ַּכֵּבד 
ֵלְך  ָחֵסר  ַאָּתה  ַאַחת  עֹוד  ַוּיֹאַמר  ֵיׁשּוַע  ַוִּיְׁשַמע  ִמְּנעּוָרי׃ 
ְמכֹר ֶאת־ּכֹל ֲאֶׁשר־ְלָך ְוֵתן ַלֲעִנִּיים ְוָהָיה־ְלָך אֹוָצר ַּבָּׁשַמִים 
ֶאל־ִלּבֹו  ַוִּיְתַעֵּצב  ֶאת־ֵאֶּלה  ְּכָׁשְמעֹו  ַוְיִהי  ַאֲחָרי׃  ְוֵלְך  ּובֹא 
ַוַּיְרא אֹתֹו ֵיׁשּוַע ַוּיֹאַמר ַמה־ָּקֶׁשה  ִּכי ָעְׁשרֹו ָהָיה ַרב ְמאֹד׃ 
ַלֲעבֹר  ַלָּגָמל  ָנֵקל  ָהֱאֹלִהים׃  ֶאל־ַמְלכּות  ָלבֹא  ְלַבֲעֵלי עֶׁשר 
ַוּיֹאְמרּו  ֶּדֶרְך ֻחר ַהַּמַחט ִמּבֹא ָעִׁשיר ֶאל־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֶׁשר ִיָּפֵלא ִמְּבֵני  ַהּׁשְֹמִעים ּוִמי ֵאיפֹוא יּוַכל ְלִהָּוֵׁשַע׃ 
ַוּיֹאֶמר ֶּפְטרֹוס ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָעַזְבנּו  ָאָדם לֹא ִיָּפֵלא ֵמֱאֹלִהים׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ִּכי  ֶאת־ַהּכֹל ַוֵּנֶלְך ַאֲחֶריָך׃ 
ֵאין־ִאיׁש ֲאֶׁשר ָעַזב ַּבִית אֹו ִאָּׁשה אֹו ַאִחים אֹו ָאבֹות אֹו ָבִנים 
ֲאֶׁשר לֹא ַיִּׂשיג ְּגמּולֹו ְּפָעִמים ַהְרֵּבה  ְלַמַען ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 

ָלֵעת ַהּזֹאת ְוֶלָעִתיד ָלבֹא ַחֵּיי עֹוָלם׃
ֲאַנְחנּו  ִהֵּנה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ְׁשֵנים־ֶהָעָׂשר  ֶאת  ֵאָליו  ַוִּיַּקח 
עִֹלים ְירּוָׁשַלְיָמה ְוָכל־ַהְּדָבִרים ַהְּכתּוִבים ִּביֵדי ַהְּנִביִאים ַעל 
ִּכי ִיָּסֵגר ִּביֵדי ַהּגֹוִים ּובֹו ְיָהֵתּלּו  ֶּבן־ָהָאָדם ָיקּומּו ַעד־ֻּתָּמם׃ 
ַּבּׁשִֹטים ְיַיְּסרּו ֹאתֹו ַאֲחֵרי־ֵכן ְיִמיֻתהּו  ְוִיְתַעְּללּו ְוָיְרקּו ְּבָפָניו׃ 
ִּכי  ִמָּכל־ֵאֶּלה  ָדָבר  ֵהִבינּו  ְוֵהם לֹא  ָיקּום׃  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוַבּיֹום 
ָצפּון ָהָיה ַהָּדָבר ֵמֵעיֵניֶהם ְולֹא ָיְדעּו ֵאת ֲאֶׁשר־ִדֶּבר ֲאֵליֶהם׃
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹא ֶאל־ְיִריחֹו ְוִהֵּנה־ִאיׁש ִעֵּור יֵׁשב ַעל־
ַוִּיְׁשַאל  עְֹבִרים  ֲהמֹון  קֹול  ַוִּיְׁשַמע  ְנָדבֹות׃  ּוְמַבֵּקׁש  ַהֶּדֶרְך 

ַוַּיִּגידּו לֹו ִּכי־ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי עֵֹבר׃  ֵלאֹמר ַמה־ּזֹאת׃ 
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ויצעק
v. 20 וכן במתתיהו י׳׳ט י׳׳ח, מרקוס י׳ י׳׳ט, נ׳׳א לא תענה ְבֵרֶעָך עד שקר,  

עיין שמות כ׳ ט׳׳ז, דברים ה׳ כ׳.
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ַוִּיְגֲערּו־בֹו  ֶּבן־ָּדִוד׃  ֵיׁשּוע  ָעַלי  ַרֶחם־ָנא  ֵלאֹמר  ַוִּיְצַעק 
ַההְֹלִכים ְלָפָניו ְלַהְחׁשֹותֹו ְוהּוא ָקָרא עֹוד ְּבֶיֶתר ֹאֶמץ ֶּבן־
ַוַּיֲעמֹד ֵיׁשּוַע ַוְיַצו ַלֲהִביאֹו ֵאָליו ְוַכֲאֶׁשר  ָּדִוד ַרֶחם־ָנא ָעָלי׃ 
ַמה־ְּתַבֵּקׁש ִמִּני ַלֲעׂשֹות ָּלְך ַוּיֹאֶמר  ִהְקִריב ָלבֹא ַוִּיְׁשָאֵלהּו׃ 
ֵעיֶניָך  ֵיׁשּוַע אֹור  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵעיָני׃  ִלי אֹור  ְלָהִׁשיב  ֲאדִֹני 
ֵעיָניו  ִנְפְקחּו  ּוִפְתֹאם  ָּלְך׃  הֹוִׁשיָעה  ֱאמּוָנְתָך  ֵאֶליָך  ָׁשב 
ַוְיָבְרכּו  ָּכל־ָהָעם  ַוַּיְרא  ֵלאֹלִהים  ָּכבֹוד  ְוָנתֹון  ַאֲחָריו  ַוֵּיֶלְך 

ֶאת־ָהֱאֹלִהים׃ 
ַזָּכי  ּוְׁשמֹו  ִאיׁש  ַוָּיבֹא  ְיִריחֹו׃  ֶּדֶרְך  ְוָעַבר  ָּבא  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ֶאת־ ִלְראֹות  ַוְיַבֵּקׁש  ָעִׁשיר׃  ִאיׁש  ְוהּוא  ַהּמֹוְכִסים  רֹאׁש 
ֵיׁשּוַע ַמה־ָּתֳארֹו ְולֹא ָיכֹל ִמְּפֵני ָהָעם ִּכי־ְׁשַפל קֹוָמה ָהָיה׃ 
ַוָּיָרץ ְלָפָניו ַוַּיַעל ַעל־ֵעץ ִׁשְקָמה ִלְרֹאתֹו ִּכי הּוא ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר 
ַוָּיבֹא ֵיׁשּוַע ֶאל־ַהָּמקֹום ַההּוא ַוִּיָּׂשא ֶאת־ֵעיָניו  ַיֲעָבר־ָׁשָּמה׃ 
ַהּיֹום  ִלְׁשּכֹן  ִהְנִני  ִּכי  ְרָדה  ַמֲהָרה  ַזָּכי  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְרֵאהּו 
ְּבֵביֶתָך׃ ַוְיַמֵהר ַוֵּיַרד ַוַּיַאְסֵפהּו ֶאל־ֵּביתֹו ְּבִׂשְמַחת ִלּבֹו׃ ַוִּיֹּלנּו 
ַוַּיֲעמֹד ַזָּכי  ָכל־ָהרִֹאים ֵלאֹמר ֶאל־ֵּבית ִאיׁש חֵֹטא ָנָטה ָללּון׃ 
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהָאדֹון ְרֵאה ֲאדִֹני ִהְנִני ֹנֵתן ַמֲחִצית ַּכְסִּפי ָלֲעִנִּיים 
ַוּיֹאֶמר לֹו  ְוִאם־ָעַׁשְקִּתי ִאיׁש ְמאּוָמה ָאִׁשיב לֹו ַאְרַּבְעָּתִים׃ 
ֵיׁשּוַע ַהּיֹום ָהְיָתה ְתׁשּוָעה ַלַּבִית ַהֶּזה ַּבֲאֶׁשר ַּגם־הּוא ֶּבן־
ִּכי ֶבן־ָהָאָדם ָּבא ְלַבֵּקׁש ּוְלהֹוִׁשיַע ֶאת־ָהֹאֵבד׃ ַאְבָרָהם׃ 

ְוַכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹוֶסף ַוְיַמֵּׁשל ָלֶהם ָמָׁשל 
ִתָּגֶלה  ִּכי ַעד־ְמֵהָרה  ְוֵהם ָחְׁשבּו  ִלירּוָׁשַלִים  ָהָיה  ִּכי ָקרֹוב 
ַוּיֹאַמר ִאיׁש ָנִדיב ָהַלְך ֶאל־ֶאֶרץ ְרחֹוָקה  ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ֵמֲעָבָדיו  ֶאל־ֲעָׂשָרה  ַוִּיְקָרא  ְוָלשּׁוב׃  ַמְמָלָכה  ָלַקַחת־לֹו 
ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲעֶׂשֶרת ָמִנים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַסֲחרּו ָבֶזה ַעד ּבִֹאי׃ 
ְוַאְנֵׁשי ִעירֹו ָׂשְנאּו ֹאתֹו ַוִּיְׁשְלחּו ַאֲחָריו ַמְלָאִכים ֵלאֹמר ֵאין 

ֶאת־ַנְפֵׁשנּו ִּכי ֶזה ִיְמֹלְך ָעֵלינּו׃ 
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ַוְיִהי ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ְוַהַּמְמָלָכה ָנכֹוָנה ְבָידֹו ַוְיַצו ִלְקרֹא ֵאָליו 
ִלְראֹות  ֶאת־ַהֶּכֶסף  ָלֶהם  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ָהֵהם  ֶאת־ָהֲעָבִדים 
ַוּיֹאַמר  ָהִראׁשֹון  ַוָּיבֹא  ְּבִמְסָחרֹו׃  ִאיׁש  ִאיׁש  ֶמה־ָעָׂשה 
ַוּיֹאֶמר  ָמִנים׃  ֲעֶׂשֶרת  ִיְתרֹון  ֶהֱעָלה  ִּלי  ָנַתָּת  ַהָּמֶנה  ֲאדִֹני 
ֵאָליו ֵהיַטְבָּת ֶעֶבד טֹוב ְּבֶכֶסף ְמַעט ֶנֱאָמן ָהִייָת ֱהֵיה ַׁשִּליט 
ַוָּיבֹא ַהֵּׁשִני ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני ַהָּמֶנה ָנַתָּת  ֵמַהּיֹום ַעל־ֶעֶׂשר ָעִרים׃ 
ַוּיֹאֶמר ַּגם ֶאל־ֶזה ְוַאָּתה ֱהֵיה  ִּלי ֶהֱעָלה ִיְתרֹון ֲחֵמֶׁשת ָמִנים׃ 
ְוָאָחד ֵמֶהם ָּבא ַוּיֹאַמר ֵהא־ְלָך ֲאדִֹני ַהָּמֶנה  ַעל־ָחֵמׁש ָעִרים׃ 
ִּכי ָיֵראִתי ִמָּפֶניָך ַאֲחֵרי  ָנַתָּת ִּלי ֲאֶׁשר ָצרּור ָהָיה ְּבִמְטָּפַחת׃ 
ֲאֶׁשר ִאיׁש ָקֶׁשה ַאָּתה נֵֹׂשא ַּבֲאֶׁשר לֹא ָנַתָּת ְוקֹוֵצר ַּבֲאֶׁשר 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַעל־ִּפיָך ִאָּׁשֵפט ִאְּתָך ֶעֶבד ָרע ֲהלֹא  לֹא ָזָרְעָּת׃ 
ָיַדְעָּת ִּכי־ִאיׁש ָקֶׁשה ָאֹנִכי נֵֹׂשא ַּבֲאֶׁשר לֹא ָנַתִּתי ְוקֹוֵצר ַּבֲאֶׁשר 
ְוָלָּמה־ֶּזה לֹא ָנַתָּת ֶאת־ַּכְסִּפי ִלְמַחְּלֵפי ָכֶסף ַוֲאִני  לֹא ָזָרְעִּתי׃ 
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהעְֹמִדים ָעָליו ְקחּו  ְּבבִֹאי ִהַּׂשְגִּתי אֹתֹו ְּבַתְרִּבית׃ 
ַוּיֹאְמרּו  ִמָּידֹו ֶאת־ַהָּמֶנה ּוְתנּו ָלֶזה ֲאֶׁשר־לֹו ֲעֶׂשֶרת ַהָּמִנים׃ 
ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם  ֵאָליו ֲאדֵֹנינּו ֲהלֹא הּוא ֶיׁש־לֹו ֲעֶׂשֶרת ָמִנים׃ 
ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו ִיָּנֶתן־לֹו עֹוד ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ֻיַּקח ִמֶּמּנּו 
ֲאָבל אְֹיַבי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר לֹא־ָאבּו ִּכי ֶאְמֹלְך  ַּגם ֶאת־ֲאֶׁשר־ְּבָידֹו׃ 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִּדֵּבר  ֲעֵליֶהם ָהִביאּו אָֹתם ֵהָּנה ַוֲהִמיתּום ְלָפָני׃ 

ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהַלְך ִלְפֵניֶהם ַוַּיַעל ְירּוָׁשָלְיָמה׃
ָּבָהר  ּוֵבית־ַעְנָיה  ַּפֵּגי  ֵּבית  ֵאֶצל  ָלבֹא  ִהְקִריב  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ְלכּו  ִמַּתְלִמיָדיו ֵלאֹמר׃  ְׁשַנִים  ַוִּיְׁשַלח  ַהֵּזיִתים  ַהִּנְקָרא ַהר 
ַעִיר  ִּתְמְצאּו  ָׁשָּמה  ְּכבֲֹאֶכם  ְוָהָיה  ִמֶּנֶגד  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהְּכָפר 
ְוִכי־ ָאסּור ֲאֶׁשר לֹא־ָרַכב ָעָליו ִאיׁש ַהִּתירּו ֹאתֹו ַוֲהִביֻאהּו׃ 
ִיְׁשַאל ֶאְתֶכם ִאיׁש ָלָּמה־ֶּזה ַּתִּתירּו ֹאתֹו ּכֹה תֹאְמרּון ֹאתֹו 
ַוֵּיְלכּו ַהַּמְלָאִכים ַוִּיְמְצאּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר  ִיֵעד ָהָאדֹון ְלֶחְפצֹו׃ 

ֲאֵליֶהם׃ 

XIX 15-32 לוקס   160

ויתירו



33

34,35

36

37

38

39

40

41,42

43

44

45

46

47

48

כ
2

3

4

ַּתִּתירּו  ָלָּמה־ֶּזה  ְּבָעָליו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֶאת־ָהָעִיר  ַוַּיִּתירּו 
ֹאתֹו  ַוָּיִביאּו  ְלֶחְפצֹו׃  ָהָאדֹון  ִיֵעד  ֹאתֹו  ַוַּיֲענּו  ֶאת־ָהָעִיר׃ 
ֶאל־ֵיׁשּוַע ַוָּיִׂשימּו ֶאת־ִּבְגֵדֶהם ַעל־ָהַעִיר ַוַּיְרִּכיבּו ָעָליו ֶאת־
ַעל־ַהָּדֶרְך׃  ֶאת־ִּבְגֵדיֶהם  ָּפְרׂשּו  ְוֵהם  ַוֵּיַלְך  ַוִּיְרַּכב  ֵיׁשּוַע׃ 
ָּכל־ְקַהל  ַוָּיֵחלּו  ַהֵּזיִתים  ַהר  ֶאל־מֹוַרד  ִהְקִריב  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ָּכל־ ַעל  ִרָּנה  ּוְבקֹול  ְּבֶחְדָוה  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ְלָבֵרְך  ַּתְלִמיָדיו 
ָּברּוְך ַהֶּמֶלְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָֹוה  ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר ָראּו ֵלאֹמר׃ 
ִמן־ַהְּפרּוִׁשים  ַוֲאָנִׁשים  ִּבְמרֵֹמי־ָעל׃  ְוָכבֹוד  ַּבָּׁשַמִים  ָׁשלֹום 
ַוַּיַען  ְּבַתְלִמיֶדיָך׃  ְּגַער  ַרִּבי  ֵאָליו  ָאְמרּו  ָהָעם  ְּבֶקֶרב  ֲאֶׁשר 

ַוּיֹאַמר ִהְנִני ֹאֵמר ָלֶכם ִאם־ֵאֶּלה ֶיֱחׁשּו ֲאָבִנים ִיְזָעקּו׃
לּו ָיַדַעְּת ַּגם־ַאְּת  ַוִּיְקַרב ַוַּיְרא ֶאת־ָהִעיר ַוֵּיְבְך ָעֶליָה ֵלאֹמר׃ 
ֵעיָנִיְך׃  ִמֶּנֶגד  ִנְסָּתר הּוא  ַאְך  ְׁשלֹוֵמְך  ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶזה  ְּביֹוֵמְך 
ִמָּסִביב  סְֹלָלה  אְֹיִבים  ָעַלִיְך  ְוָׁשְפכּו  ָּבִאים  ָיִמים  ִהֵּנה  ִּכי 
ְוֶאת־ָּבַנִיְך  ֹאָתְך  ְוִנְּפצּו  ִמָּכל־ֵעֶבר׃  ָעַלִיְך  ְוָצרּו  ְוִהִּקיפּוְך 
ַּתַחת  ַעל־ָאֶבן  ֶאֶבן  ָבְך  ְולֹא־ַיְׁשִאירּו  ַעד־ָעָפר  ְּבִקְרֵּבְך 
ַוָּיבֹא ֶאל־ַהֵהיָכל ַוָּיֶחל ְלָגֵרׁש  ֲאֶׁשר לֹא ָיַדַעְּת ֵעת ְּפֻקָּדֵתְך׃ 
ֵביִתי  ִּכי  ֲאֵליֶהם ָּכתּוב  ַוּיֹאֶמר  ִמִּקְרּבֹו ֶאת־ַהֹּמְכִרים ָּׁשם׃ 
ָּפִריִצים׃  ִלְמָעַרת  ֹאתֹו  ֲעִׂשיֶתם  ְוַאֶּתם  הּוא  ֵּבית־ְּתִפיָּלה 
ְוַהּסֹוְפִרים  ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ַאְך  ַּבֵהיָכל  יֹום  יֹום  מֹוֶרה  ַוְיִהי 
ִּכי  ַמה־ַּלֲעׂשֹות  ָמְצאּו  ְולֹא  ְלַהְׁשִמידֹו׃  ִּבְקׁשּו  ָהָעם  ְוָׂשֵרי 

ָכל־ָהָעם ָּדְבקּו ַאֲחָריו ִלְׁשֹמַע ֹאתֹו׃ 
ַוְיִהי ַהּיֹום ִּבְהיֹותֹו ַבֵהיָכל ְלהֹורֹת ָלָעם ּתֹוָרה ּוְדַבר ַהְּבׂשָרה 
ַוְיַדְּברּו  ַוִּיְגׁשּו ֵאָליו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ִעם־ַהְּזֵקִנים׃ 
ֵאָליו ֵלאמֹר ֱאָמר ָלנּו ְּבֵאיֶזה־ֶזה ִרְׁשיֹון ַאָּתה עֶֹׂשה ֵאֶּלה ּוִמי 
ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ַהֶּזה׃  ֶאת־ָהִרְׁשיֹון  ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  הּוא 
ְטִביַלת יֹוָחָנן ִמִּפי־ ֶאְׁשַאל ִמֶּכם ַּגם־ָאֹנִכי ָדָבר ִאם ַּתִּגידּו ִלי׃ 

ִמי ָהְיָתה ִמְצָוָתּה ִמן־ַהָּׁשַמִים אֹו ִמְּבֵני־ָאָדם׃ 
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ִמן־ַהָּׁשַמִים  ִאם־נֹאַמר  ֵלאֹמר  ְּבַדְעָּתם  ׁשְֹקִלים  ֵהם  ַוְיִהי 
ְוִאם־נֹאַמר ִמְּבֵני ָאָדם  יֹאַמר ָלנּו ּוַמּדּוַע לֹא ֱהֶאַמְנֶּתם לֹו׃ 
ִיְסְקֻלנּו ָכל־ָהָעם ִּכי ָנכֹון ָהָיה ָלֶהם ַהָּדָבר ֲאֶׁשר יֹוָחָנן ָנִביא 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ַּגם־ֲאִני  ַוַּיֲענּו ַוּיֹאְמרּו לֹא ָיַדְענּו ִמִּפי־ִמי׃  ָהָיה׃ 

לֹא ַאִּגיד ָלֶכם ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיֹון ֲאִני עֶֹׂשה ֵאֶּלה׃
ַוָּיֶחל ְלַדֵּבר ֶאל־ָהָעם ֶאת־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ִאיׁש ֶאָחד ָנַטע ָּכָרם 
ַוִּיֵּתן ֶאת־ַהֶּכֶרם ַלֹּנְטִרים ַוֵּיֶלְך חּוָצה ָלָאֶרץ ְלָיִמים ַרִּבים׃ 
לֹו  ָיִביא  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהּנְֹטִרים  ֶאת־ַעְבּדֹו  ָׁשַלח  ַהָּבִציר  ּוְלֵעת 
ַוּיֹוֶסף ַוִּיְׁשַלח  ִמְּפִרי ַכְרמֹו ְוַהּנְֹטִרים ִהֻּכהּו ַוְיַׁשְלֻחהּו ֵריָקם׃ 
ַוִּיְׁשַלח ֲאֵליֶהם  ֶעֶבד ַאֵחר ְוַגם־אֹתֹו ִהּכּו ִּגְדפּו ְוִׁשְלחּו ֵריָקם׃ 
ְוָהְדפּו אֹתֹו ְלַמְדֵחפֹות׃  ַוַּיֻּכהּו ַהֵּכה ּוָפצַֹע  עֹוד ֶעֶבד ְׁשִליִׁשי 
ֶאת־ְיִדיִדי  ֶאת־ְּבִני  ֶאְׁשַלח  ָמה־ֶאֱעֶׂשה  ַהֶּכֶרם  ֲאדֹון  ַוּיֹאֶמר 
ִּכְראֹות אֹתֹו ַהּנְֹטִרים נֹוְסדּו ַיַחד ֵלאמֹר  אּוַלי ִייְראּו ִמָּפָניו׃ 
ַוֶּיְהְדפּו אֹתֹו  ִהֵּנה ַהּיֹוֵרׁש ָּבא ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוָלנּו ִתּסֹב ַהַּנֲחָלה׃ 
ֶאל־ִמחּוץ ַלֶּכֶרם ַוַּיַהְרֻגהּו ּוָמה ֵאפֹוא ַיֲעֶׂשה ָלֶהם ֲאדֹון ַהָּכֶרם׃            
ִּביֵדי  ִיֵּתן  ְוֶאת־ַּכְרמֹו  ָהֵהם  ֶאת־ַהּנְֹטִרים  ְוֶהֱאִביד  ָיבֹא  הּוא 
ַוִּיֵּתן ֵעיָניו  ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשְמעּו ַוּיֹאְמרּו ָחִליָלה לֹא ִתְהֶיה ָּכזֹאת׃ 

ָּבם ַוּיֹאַמר ּוַמה ְּדַבר ַהָּכתּוב 
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים 
ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה׃

ָּכל־ַהֹּנֵפל ַעל־ָהֶאֶבן ַהּזֹאת ִיְתּפֹוָרר ְוָכל־ִמי ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָעָליו 
ְּתַדְּכֶאּנּו ֶלָעָפר׃

ַוְיַבְקׁשּו ַהּסֹוְפִרים ְוָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ִלְׁשֹלַח ּבֹו ַיד ָּבֵעת ַהִהיא 
ִּכי ָראּו ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם הּוא נֵֹׂשא ֶאת־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ֶאֶפס ִּכי 
ַוִּיְׁשְלחּו ְמַרְגִלים ִמְתַחְּפִׂשים  ַוֶּיֶאְרבּו־לֹו  ָיְראּו ִמְּפֵני ָהָעם׃ 
ַהִּמְׁשָּפט  ִליֵדי  ּוְלַהְסִּגירֹו  ִּבְדָבָריו  ֹאתֹו  ְלצֵֹדד  ְּכַאְנֵׁשי־ֶצֶדק 

ִויֵדי ַהֶּפָחה׃ 
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ַוִּיְׁשֲאלּו ֹאתֹו ֵלאֹמר ַרֵּבנּו ָיַדְענּו ִּכי ָנכֹון ֶּתְהֶּגה ּוְתַלֵּמד לֹא־
ֲהָנכֹון  ִתָׂשא ְפֵני־ִאיׁש ְוֶאת־ֶּדֶרְך ָהֱאֹלִהים ּתֹוֶרה ְּבֵמיָׁשִרים׃ 
ַוּיֹאֶמר  ֶאת־ִנְכֵליֶהם  ַוַּיֵּכר  ִאם־ָאִין׃  ַלֵּקיָסר  ַמס  ָלֵתת  ָלנּו 
ַהְּתמּוָנה  ְלִמי  ֶאָחד  ִּדיַנר  ִלי  ַהְראּו  ַמה־ְּתַנּסּוִני׃  ֲאֵליֶהם 
ַעל־ֵּכן  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַלֵּקיָסר׃  ַוּיֹאְמרּו  ָהֵהָּנה  ְוַהְּכֹתֶבת 
ָהבּו ַלֵּקיַסר ֶאת ֲאֶׁשר ַלֵּקיָסר ְוֵלאֹלִהים ֵאת ֲאֶׁשר ֵלאֹלִהים׃ 
ַעל־ ַוִּיְתַּפְּלאּו  ָהָעם  ִלְפֵני  ְּבַדְּברֹו  ֹאתֹו  ְלצֵֹדד  ָיְכלּו  ְולֹא 

ַהַּמֲעֶנה ַוַּיְחִריׁשּו׃
ַוִּיְּגׁשּו ֲאָנִׁשים ִמן־ַהַּצּדּוִקים ָהֹאְמִרים ִּכי־ֵאין ְּתִחַּית ַהֵּמִתים 
ַרֵּבנּו ִהֵּנה מֶׁשה ָּכַתב ָלנּו ִּכי ָימּות ֶאָחד  ַוִּיְׁשָאֻלהּו ֵלאֹמר׃ 
ִמְּׁשֵני ַאִחים ְוהּוא ַּבַעל ִאָּׁשה ּוֵבין ֵאין־לֹו ֵאֶׁשת ַהֵּמת ְיָבָמה 
ִׁשְבָעה  ָהיּו  ְוִאָּתנּו  ָאִחיו׃  ַעל־ֵׁשם  ֶזַרע  ְוֵהִקים  ָעֶליָה  ָיבֹא 
ְוַהֵּׁשִני ִיֵּבם  ַאִחים ָהִראׁשֹון ָלַקח לֹו ִאָּׁשה ַוָּיָמת ּוֵבן ֵאין־לֹו׃ 
ְוֵכן ָּכל־ַהִּׁשְבָעה  ְוֵכן ַּגם־ַהְּׁשִליִׁשי  ַוָּיָמת ּוֵבן ֵאין־לֹו׃  ֹאָתּה 
ְוַעָּתה  ּוָבַאֲחרֹוָנה ֵמָתה ַּגם־ָהִאָּׁשה׃  ְוֻכָּלם ֵמתּו לֹא־ָבִנים׃ 
ְלִמי ֵמֶהם ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהְיָתה 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ְּבֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה  ֵאֶׁשת ָּכל־ַהִּׁשְבָעה׃ 
ַאְך ָהעְֹמִדים ָלֶרֶׁשת ֶאת־ ֲאָנִׁשים ִיְבָעלּו ְוָנִׁשים ִּתָּבַעְלָנה׃ 
ָהעֹוָלם ַהָּבא ְוִלְחיֹות ִמן־ַהֵּמִתים לֹא ִיְבָעלּו ְולֹא ִתָּבַעְלָנה׃ 
ְולֹא יּוְכלּו ָלמּות עֹוד ִּכי דּוִמים ֵהם ְלַּמְלָאִכים ִּכי ִּבְהיֹוָתם 
ְוַהֵּמִתים ִּכי ָיקּומּו ַּגם־ְלמֶׁשה  ְּבֵני ַהְּתִחָּיה ְּבֵני ֱאֹלִהים ֵהָּמה׃ 
ֻהַּגד ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה ַּכֲאֶׁשר ָקָרא ְיהָֹוה ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי 
ְוָהֱאֹלִהים ֵאיֶנּנּו ֱאֹלֵהי ַהֵּמִתים ִּכי ִאם־ ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב׃ 
ֲאָחִדים  ַוַּיֲענּו סֹוְפִרים  ְלָפָניו׃  ַחִּיים  ֻכָּלם  ִּכי  ַהַחִּיים  ֱאֹלֵהי 
ְולֹא־ֵהֵעז עֹוד ִאיׁש ֵמֶהם ִלְׁשאֹל  ַוּיֹאְמרּו ַרִּבי ֵהיֵטב ִּדַּבְרָּת׃ 

ֹאתֹו ָּדָבר׃
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ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵאיְך יֹאְמרּו ִּכי ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָּדִוד הּוא׃
ְוָדִוד ֲהלֹא הּוא ֹאֵמר ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים
ְנֻאם ְיהָֹוה ַלאדִֹני ֵׁשב ִליִמיִני׃

ַעד־ָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך׃
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ְוִאם ָּדִוד קֵֹרא לֹו ָאדֹון ֵאיְך הּוא ְּבנֹו׃ 
ַהִּמְתַעְּנִגים  ִמן־ַהּסֹוְפִרים  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ָכל־ָהָעם׃  ְּבָאְזֵני 
ַעל ֶלְכָּתם ְמֻלָּבִׁשים ְמִעיל ְוֹאֲהִבים ֶאת־ְׁשֵאַלת ָׁשלֹום ָלֶהם 
ְוֶאת־ ְּבָבֵתי־ַהְּכֵנֶסת  ָהִראׁשִֹנים  ְוֶאת־ַהּמֹוָׁשבֹות  ַּבְּׁשָוִקים 
ֶאת־ָּבֵּתי  ָהֹאְכִלים  ַהִּמְׁשֶּתה׃  ְּבָבֵּתי  ַהִּנְכָּבִדים  ַהְּמקֹמֹות 
ִיָּנֶטה  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֵאֶּלה  ְתִפָּלה  ַיְרּבּו  ּוְלַמְרֶאה־ַעִין  ַאְלָמנֹות 

ֲעֵליֶהם ַקו־ַהִּמְׁשָּפט ִּפי ְׁשָנִים׃ 
ֶאל־ ָיָדם  ַמְּתַנת  ֹנְתִנים  ֲעִׁשיֵרי־ָעם  ַוַּיְרא  ֶאת־ֵעיָניו  ַוִּיָׂשא 
ְׁשַּתִים  ֹנֶתֶנת ּבֹו  ָרָאה  ֲעִנָּיה  ַאְלָמָנה  ְוִאָּׁשה  ֲארֹון ָהאֹוָצר׃ 
ָהֲעִנָּיה  ָהַאְלָמָנה  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ַוּיֹאַמר  ְּפרּוטֹות׃ 
ִּכי ָכל־ֵאֶּלה ָנְתנּו ֵלאֹלִהים ַמְּתַנת  ַהּזֹאת ָנְתָנה יֹוֵתר ִמֻּכָּלם׃ 
ָיָדם ִמּמֹוָתָרם ְוִהיא ִמַּמְחסָֹרּה ָנְתָנה ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ָלּה ֵאת 
ַהֵהיָכל  ֶנְאָּדר  ִּכי  ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ִנְדְּברּו  ָאז  ָּכל־ִמְחָיָתּה׃ 
ֵאֶּלה  ַאֶּתם  ֲהרִֹאים  ַוּיֹאַמר  ְיָקרֹות׃  ּוְנָדבֹות  ָיפֹות  ַּבֲאָבִנים 
לֹא  ֲאֶׁשר  ַעל־ֶאֶבן  ֶאֶבן  ֹּפה  ִתָּׁשֵאר  ְולֹא  ָּבִאים  ָיִמים  ִהֵּנה 
ּוָמה  ֵאֶּלה  ִּתְקֶריָנה  ָמַתי  ַרֵּבנּו  ֵלאֹמר  ַוִּיְׁשֲאלּו ֹאתֹו  ֻתָּתץ׃ 
ַוּיֹאַמר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ַיְתֶעה ֶאְתֶכם ִאיׁש  אֹות ְלֵעת ּבָֹאן׃ 
ִּכי ַרִּבים ָיבֹאּו ִבְׁשִמי ֵלאֹמר ֲאִני הּוא ְוָקרֹוב ַהּמֹוֵעד ָלבֹא 
ַאל־ ּוְפָרצֹות  ְקָרבֹות  ְוִכי־ִתְׁשְמעּו  ַאֲחֵריֶהם׃  ַאל־ֵּתְלכּו 

ֵּתַחּתּו ִּכי ֵאֶּלה ִּתְהֶייָנה ִראׁשֹוָנה ְועֹוד לֹא ַהֵּקץ׃
ַעל־ ּוַמְמָלָכה  ַעל־ּגֹוי  ָיקּום  ּגֹוי  ִהֵּנה  ֲאֵליֶהם  ְלַדֵּבר  ַוּיֹוֶסף 
ְוָהָאֶרץ ִּתְגַעׁש ִּתְרַעׁש ֵמֲעָבֶריָה ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְוָרָעב  ַמְמָלָכה׃ 

ָיבֹא ָוָדֶבר ּוֹמְפִתים ְּגדֹוִלים ְונֹוָרִאים ִמן־ַהָּׁשָמִים׃ 
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ְוָרְדפּו  ָיד  ְמַנֵּדיֶכם  ָבֶכם  ִיְׁשְלחּו  ָכל־ֵאֶּלה  ָיבֹאּו  ּוְבֶטֶרם 
ְוהֹוִבילּו  ְכָלִאים  ּוְלָבֵּתי  ַהְּכֵנֶסת  ְלָבֵּתי  ְוִהְסִּגירּוֶכם  ֶאְתֶכם 
ִּתְהֶיה  ְוזֹאת  ְׁשִמי׃  ְלַמַען  ּומְֹׁשִלים  ְמָלִכים  ִלְפֵני  ֶאְתֶכם 
ָהֵכן ֵמרֹאׁש  ְלִבְלִּתי  ַעל־ִלְּבֶכם  ַעל־ֵּכן ִׂשימּו  ָלֶכם׃  ְלֵעדּות 
ֶּפה  ָלֶכם  ֶאֵּתן  ָאֹנִכי  ִּכי  ַנְפְׁשֶכם׃  ְלַהְצִּדיק  ָּתִׁשיבּו  ַמה 
ְוָחְכָמה ַעד ֲאֶׁשר ָּכל־ִמְתקֹוְמֵמיֶכם לֹא יּוְכלּו ַלֲעמֹד ִלְפֵניֶכם 
ָאבֹות  ַעל־ְיֵדי  ִּתָּמְסרּו  ַאֶּתם  ְוַאף  ִמֵּליֶכם׃  ְלַאל  ְוָלִׂשים 
ְׂשנּוִאים  ְוַאֶּתם  ִמֶּכם׃  ְוַגם־ָיִמיתּו  ְוֵרִעים  ּוְקרֹוִבים  ְוַאִחים 
ִמַּׂשֲעַרת  ִיֹּפל  לֹא  ְּבָכל־זֹאת  ְׁשִמי׃  ְלַמַען  ְלָכל־ָאָדם  ִּתְהיּו 
ִּתְׁשֹמרּו׃  ֶאת־ַנְפְׁשֶכם  רּוֲחֶכם  ְּבַהֲאִריְך  ָאְרָצה׃  רֹאְׁשֶכם 
ְוַכֲאֶׁשר ִּתְראּו ֶאת־ְירּוָׁשַלִים ִּכי ַתֲחֶנה ָעֶליָה ַמֲחֶנה ִמָּסִביב 
ָאז ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ָינּוסּו  ָידַֹע ֵּתְדעּו ִּכי ִׁשְמֻמָתּה ָּבָאה׃ 
ֶאל־ֶהָהִרים ַוֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ָהִעיר ִיְבְרחּו ִמֶּמָנה ְוֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה 
ִּכי־ְיֵמי ְנָקָמה ֵהם ְלַמְּלֹאת ָּכל־ְדַבר ַהָּכתּוב׃  ַּבל־ָיבֹאּו ָבּה׃ 
אֹוי ֶלָהרֹות ְוַלֵּמיִניקֹות ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ִּכי ָצָרה ְגדֹוָלה ִּתְהֶיה 
ְוָנְפלּו ְלִפי־ֶחֶרב ְוָהְגלּו ֶאל־ָּכל־ ָבָאֶרץ ְוֶקֶצף ַעל־ָהָעם ַהֶּזה׃ 
ָהַעִּמים ִוירּוָׁשַלִים ִּתְהֶיה ְלִמְרַמס ַהּגֹוִים ַעד ֲאֶׁשר־ִּתָמֶלאָנה 
ּומֹוְפִתים ִיָּנְתנּו ַּבֶּׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְוַהּגֹוִים  ִעּתֹות ַהּגֹוִים׃ 
ֵיַחּתּו ָבָאֶרץ ּוְמבּוָכה ָתבֹא ֲעֵליֶהם ִמְּׁשאֹון ַהָּים ּוִמְׁשָּבָריו׃ 
ָלבֹא  ּוֵמֲעִתידֹת  ִמַּפַחד  ֲעֵליֶהם  ִּתְתַעֵּטף  ַנְפָׁשם  ּוְבֵני־ָאָדם 
ְוָאז ִיְראּו ֶאת־ֶּבן־ ְּבֵתֵבל ָאְרָצה ִּכי־מֹוְסדֹות ַהָּׁשַמִים ִיְרָּגזּו׃ 
ּוְכָהֵחל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ָהָאָדם ָּבא ֶּבָעָנן ְּבעֹז ּוְבָהָדר ָּגדֹול׃ 
ְקרֹוָבה׃ ְפדּות־ַנְפְׁשֶכם  ִּכי  רֹאׁש  ְוָתִרימּו  ִּתְתעֹוְדדּו  ָלקּום 
ַהָּׂשֶדה׃  ּוְבָכל־ֲעֵצי  ִבְתֵאָנה  ִהְתּבֹוְננּו  ְמָׁשלֹו  ֲאֵליֶהם  ַוִּיָּׂשא 
ַּכֲאֶׁשר יֹוִציאּו ֶפַרח ַּתִּביטּו ְוָתִבינּו ְבַנְפְׁשֶכם ִּכי ָקרֹוב ַהָּקִיץ׃
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ֵּתְדעּו  ָידַֹע  ָּכל־ֵאֶּלה  ָקמּו  ִּכי  ִּתְראּו  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם־ַאֶּתם  ְוֵכן 
לֹא  ִּכי  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ָהֱאֹלִהים׃  ַמְלכּות  ְקרֹוָבה  ִּכי 
ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ  ַיֲעבֹר ַהּדֹור ַהֶּזה ַעד ֲאֶׁשר ָיקּומּו ָּכל־ֵאֶּלה׃ 

ַיֲעבֹרּו ּוְדָבַרי לֹא ַיֲעבֹרּון׃
ַאְך ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ִיְטַּפׁש ִלְּבֶכם ֵמרֹב ִמְׁשֶּתה ְוִׁשָּכרֹון אֹו 
ַהּיֹום  ֲעֵליֶכם  ָיבֹא  ִּפְתֹאם  ּוְלֶפַתע  ַהַחִּיים  ַמֲחסֵֹרי  ִמַּדֲאגֹות 
ַעל־ֵּכן  ָהָאֶרץ׃  ָּכל־יְׁשֵבי  ַעל  ִיֹּפל  ָיקּוׁש  ְּכַפח  ִּכי  ַההּוא׃ 
ִהְתעֹוְררּו ְוַהְעִּתירּו ָתִמיד ְלִהָּנֵתן ָלֶכם ֵּדי־כַֹח ְלִהָּמֵלט ִמָּכל־

ֶּפַגע ַהָּבא ְוַלֲעמֹד ָהֵכן ִלְפֵני ֶבן־ָהָאָדם׃
ַוְיִהי יֹום יֹום ִמְׁשָּפטֹו ְלַלֵּמד ַּבֵהיָכל ּוַבַּלְיָלה ָיָצא ָללּון ָּבָהר 
ֵאָליו  ַוָּיבֹאּו  ַבּבֶֹקר  ִהְׁשִּכימּו  ְוָכל־ָהָעם  ַהֵּזיִתים׃  ַהר  הּוא 

ְלֵבית־ַהִּמְקָּדׁש ִלְׁשֹמַע ֹאתֹו׃ 
ַהּכֲֹהִנים  ְוָראֵׁשי  ַהָּפַסח׃  ַחג  הּוא  ַהַּמּצֹות  ַחג  ַוִּיְקַרב 
ִמְּפֵני  ָיְראּו  ִּכי  ְלַקְחָּתּה  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ַּבָּמה  ִּבְקׁשּו  ְוַהּסֹוְפִרים 

ָהָעם׃ 
ְׁשֵנים  ִמִּמְסַּפר  ֶאָחד  ִאיׁש־ְקִרּיֹות  ִּכּנּוהּו  ֲאֶׁשר  ִויהּוָדה 
ַהּכֲֹהִנים  ֶאת־ָראֵׁשי  ַוְיַדֵּבר  ַוֵּיֶלְך  ַהָּׂשָטן׃  בֹו  ָּבא  ֶהָעָׂשר 
ַוִּיְׂשְמחּו ַיֵּיֹאתּו  ְוֶאת־ָראֵׁשי ַהָּצָבא ֵאיָכה ַיְסִּגיר ֹאתֹו ְּבָיָדם׃ 
ְוהּוא ִהְבִטיָחם ְלַמֵּלא ְדָברֹו ְותֲֹאָנה ִּבֶּקׁש־ ָלֶתת־לֹו ָּכֶסף׃ 
ַוָּיבֹא יֹום ַחג ַהַּמּצֹות  לֹו ְלַהְסִּגירֹו ְבָיָדם ְּבֵסֶתר ְולֹא ֶבָהמֹון׃ 
ַוִּיְׁשַלח ֶאת־ֶּפְטרֹוס ְוֶאת־יֹוָחָנן ֵלאֹמר  הּוא יֹום ֶזַבח ַהָּפַסח׃ 
ֵאיפֹוא  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ֶאת־ַהָּפַסח׃  ֶלֱאכֹל  ָלנּו  ָהִכינּו  ְלכּו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִהֵּנה ְּכבֲֹאֶכם ָהִעיָרה  ִתְרֶצה ִּכי־ֵנֵלְך ְלָהִכין׃ 
ּוָפַגע ָּבֶכם ִאיׁש נֵֹׂשא ַּכד ָמִים ְלכּו ַאֲחָריו ֶאל־ַהַּבִית ֲאֶׁשר 
ַוֲאַמְרֶּתם ֶאל־ַּבַעל ַהָּבִית ּכֹה ָאַמר ַרֵּבנּו ַאֵּיה  ָיבֹא ָׁשָּמה׃ 

ֲחַדר ָהֹאְרִחים ִלי ּוְלַתְלִמיַדי ֶלֱאכֹל ָׁשם ֶאת־ַהָּפַסח׃ 
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ְוהּוא ַיְרֶאה ָלֶכם ֲעִלָּיה ְגדֹוָלה ְרצּוָפה ְכָסתֹות ְוָׁשם ָּתִכינּו 
ַוֵּיְלכּו ַוִּיְמְצאּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ַוָּיִכינּו ֶאת־ַהָּפַסח׃ ָלנּו׃ 

ּוְׁשֵנים־ָעָׂשר  הּוא  ִּבְמִסּבֹו  ַוֵּיֶׁשב  ַהּמֹוֵעד  ִהִּגיַע  ְוַכֲאֶׁשר 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִנְכסֹף ִנְכַסְפִּתי ֶלֱאכֹל ֶאת־ ַהְּׁשִליִחים ִאּתֹו׃ 
ִּכי ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי  ַהֶּפַסח ַהֶּזה ִעָּמֶכם ֶטֶרם ְתֻעֶּנה ַנְפִׁשי׃ 
ַוִּיַּקח  לֹא ֹאַכל ִמֶּמּנּו ַעד מֹוֵעד ֵהָאְכלֹו ְּבַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ִּכי ֲאִני  ֶאת־ַהּכֹוס ַוְיָבֶרְך ַוּיֹאַמר ְקחּו זֹאת ְוִחְלקּוָה ֵביֵניֶכם׃ 
ִּכי־ָתבֹוא  ַעד  ַהָּגֶפן  ִמְּפִרי  עֹוד  לֹא־ֶאְׁשֶּתה  ִּכי  ָלֶכם  ֹאֵמר 
ַוִּיַקח ֶאת־ַהֶּלֶחם ַוְיָבֶרְך ַוִּיְבַצע ַוִּיֶּתן ָלֶהם  ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ְוֵכן  ֵלאֹמר ֶזה הּוא ְּבָׂשִרי ַהָּנתּון ַּבַעְדֶכם ֲעׂשּו ֵכן ְלִזָּכרֹון ִלי׃ 
ַּגם־ֶאת־ַהּכֹוס ָלַקח ַאֲחֵרי ָאְכָלם ַוּיֹאַמר ַהּכֹוס ַהּזֹאת ִהיא 
ַיד־ַמְסִּגיֵרִני  ַאך  ַּבַעְדֶכם׃  ַהָּׁשפּוְך  ְּבָדִמי  ַהֲחָדָׁשה  ַהְּבִרית 
ֵהן ֶּבן־ָהָאָדם הֵֹלְך ַּכֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעָליו  ִהֵּנה ִאִּתי ַעל־ַהֻּׁשְלָחן׃ 
ֲאָבל אֹוי ָלִאיׁש ַההּוא ֲאֶׁשר ַיְסִּגיר ֹאתֹו ְּבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפׁשֹו׃ 
ְוֵהם ֵהֵחלּו ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש ֵּביֵניֶהם ִמי־הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 

ָּכזֹאת׃
ַוּיֹאֶמר  ְוַגם־ִּדְבֵרי ִריבֹת ָהיּו ֵביֵניֶהם ִמי ֶנְחָׁשב ַהָּגדֹול ָּבֶהם׃ 
ֲאֵליֶהם ַמְלֵכי ַהּגֹוִים ׁשְֹלִטים ָּבם ְוַהַּׁשִּליט ִנְקָרא ַרב ָחֶסד׃
ְוַאֶּתם לֹא־ֵכן ַאְך ַהָּגדֹול ָּבֶכם ְיִהי ַכָּצִעיר ְוָהָאדֹון ִּכְמָׁשֵרת׃    
ַהּיֵׁשב  ֲהלֹא  ְלָׁשֵרת  ָהעֵֹמד  ֶלֱאכֹל אֹו  ַהּיֵׁשב  ַהָּגדֹול  ִמי  ִּכי 
ֲעַמְדֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵהם  ְוַאֶּתם  ִּכְמָׁשֵרת׃  ְבתֹוְכֶכם  ַוֲאִני  ָלֱאכֹל 
ְוַגם־ֲאִני  ָעָלי׃  ָעְברּו  ֲאֶׁשר  ַּבַּמּסֹות  ֲעַזְבּתּוִני  ְולֹא  ִעָּמִדי 
ּוְבַמְלכּוִתי  ַמְנִחיל ֶאְתֶכם ֶאת־ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ִהְנִחיַלִני ָאִבי׃ 
ּתֹאְכלּו ְוִתְׁשּתּו ַעל ֻׁשְלָחִני ְוֵתְׁשבּו ַעל־ִּכְסאֹות ִלְׁשֹּפט ֶאת־
ִׁשְמעֹון  ִׁשְמעֹון  ָהָאדֹון  ַוּיֹאֶמר  ִיְׂשָרֵאל׃  ִׁשְבֵטי  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

ָׁשאֹל ְׁשָאְלֶכם ַהָּׂשָטן ִלְזרֹוְתֶכם ִּכְזרֹות ַהִחִּטים׃ 
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ְוַגם־ַאָּתה  ֱאמּוָנֶתָך  ֶתְחַּדל  ִלְבִלי  ַבַעְדָך  ִהְתַחַּנְנִּתי  ַוֲאִני 
ְוהּוא ָעָנה ְוָאָמר  ַּכֲהִׁשיְבָך ֶאל־ִלְּבָך ְרֵאה ְלַחֵּזק ֶאת־ַאֶחיָך׃ 
ְוַגם־ְלַׁשֲעֵרי  ֶּכֶלא  ַּגם־ְלֵבית  ִעְּמָך  ָלֶלֶכת  ָאֹנִכי  ָנכֹון  ֲאדִֹני 
ַהַּתְרְנגֹל  לֹא־ִיְקָרא  ֶּפְטרֹוס  ְלָך  ֹאֵמר  ִהְנִני  ַוּיֹאַמר  ָמֶות׃ 
ַהּיֹום ַעד ֲאֶׁשר־ְּתַׁשֵּקר ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ֵלאֹמר ִּכי לֹא־ְיַדְעָּתִני׃
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלְחִּתי ֶאְתֶכם ְּבִלי־ְצרֹור ְּבִלי־ַיְלקּוט 
ַוּיֹאֶמר  ּוְבִלי־ְנָעִלים ַהֲחַסְרֶּתם ָּדָבר ַוּיֹאְמרּו לֹא ָחַסְרנּו ָּדָבר׃ 
ֲאֵליֶהם ֶאֶפס ַּכּיֹום ִמי ֲאֶׁשר־לֹו ְצרֹור ִיָּׂשֵאהּו ִעּמֹו ְוֵכן ַיְלקּוט 
ִּכי  ּוִמי ֲאֶׁשר לֹא־ַתִּׂשיג ָידֹו ִיְמּכֹר ַּגם־ֶאת־ִּבְגדֹו ְוִיְקֶנה ּלֹו ָחֶרב׃ 
ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ִּכי ָיקּום ֲאֶׁשר ָּכתּוב ָעָלי ְוֶאת־ּפְֹׁשִעים ִנְמָנה 
ַוּיֹאְמרּו ֲאדֵֹנינּו ִהֵּנה־ֹפה  ִּכי ָכל־ַהָּכתּוב ָעַלי ָיקּום ַעד־ֻּתּמֹו׃ 

ִאָּתנּו ֲחָרבֹות ְׁשָּתִים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרב ָלנּו׃
ַוֵּיֵצא ַוֵּיֶלְך ְּכַדְרּכֹו ֵמָאז ֶאל־ַהר ַהֵּזיִתים ְוַגם־ַּתְלִמיָדיו ָהְלכּו 
ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִהְתַּפְּללּו ְולֹא ָתבֹאּו  ַאֲחָריו׃ 
ַוִּיְכַרע  ָאֶבן  ִּכְקֹלַע  ַהְרֵחק  ֵמֶהם  ִנְפַרד  ְוהּוא  ִנָּסיֹון׃  ִליֵדי 
ָאִבי ַהֲעֵבר־ָנא ֵמָעַלי ֶאת־ַהּכֹוס ַהּזֹאת ִאם  ַוִּיְתַּפֵּלל ֵלאֹמר׃ 
ַו*ֵּיָרא  ֶיִהי׃  ִּכי ִאם־ִּכְרצֹוְנָך  ִכְרצֹוִני  ָרִציָת ָאָּתה ַאְך לֹא  ֵּכן 
ֹאתֹו  ָאְפפּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַוְיַחְּזֵקהּו׃  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ַמְלָאְך  ֵאָליו 
ֶחְבֵלי־ָמֶות ִהְתַּפֵּלל ְּבָחְזָקה ְוִנְטֵפי ֵזָעתֹו ְּכִנְטֵפי־ָדם ְּגדֹוִלים 
ַוִּיְמָצֵאם  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ַוָּיבֹא  ִמְּתִפָּלתֹו  ַוָּיָקם  ָאְרָצה׃  ָיְרדּו 
קּומּו  ִּתיְׁשנּו  ָלָּמה־ֶּזה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵמִעָּצבֹון׃  ְיֵׁשִנים 

ְוִהְתַּפְללּו ְולֹא־ָתבֹאּו ִליֵדי ִנָּסיֹון׃
עֶֹדּנּו ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה ֲהמֹון־ָעם ְוֶאָחד ִמְּׁשֵנים־ֶהָעָׂשר ַהִּנְקָרא 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ְיהּוָדה הֵֹלְך ְּברֹאָׁשם ַוִּיַּגׁש ֶאל־ֵיׁשּוַע ִלְנָׁשק־לֹו׃ 
ַוֲאָנָׁשיו ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע ְיהּוָדה ֲהַתְסִּגיר ֶאת־ֶּבן־ָהָאָדם ִּבְנִׁשיָקה׃ 
ִאּתֹו ִּבְראֹוָתם ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְקֶריָנה ָאְמרּו ֲאדֵֹנינּו ֲהַנֶּכה ֶבָחֶרב׃ 
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v. 43 בס׳׳א לא נמצאים כאן פסוקים מ׳׳ג ומ׳׳ד.
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ָאְזנֹו  ַוְיַקֶּצץ־לֹו  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶאת־ֶעֶבד  ִהָּכה  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
ְּבָאְזנֹו  ַוִּיַּגע  ַאל־ּתֹוִסיפּו  ַהְרּפּו  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ַהְיָמִנית׃ 
ַהֵהיָכל  ְוָׂשֵרי  ַהּכֲֹהִנים  ֶאל־ָראֵׁשי  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְרָּפֵאהּו׃ 
ְוַהְּזֵקִנים ַהָּבִאים ָעָליו ַהַעל ָּפִריץ ְיָצאֶתם ַּבֲחָרבֹות ּוְבַמּטֹות׃ 
יֹום יֹום ָהִייִתי ִעָּמֶכם ַּבֵהיָכל ְולֹא־ְׁשַלְחֶּתם ִּבי ָיד ַאְך זֹאת 

ִהיא ִעְּתֶכם ּוֶמְמֶׁשֶלת ַהחֶֹׁשְך׃
ַוַּיֲחִזיקּו־בֹו ַוּיֹוִליֻכהּו ַוְיִביֻאהּו ֶאל־ֵּבית ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ּוֶפְטרּוס 
ֶהָחֵצר  ְּבתֹוְך  ֵאׁש  ִּבֲערּו  ְוַכֲאֶׁשר  ֵמָרחֹוק׃  ַאֲחָריו  הֵֹלְך 
ֹאתֹו  ַוֵּתֶרא  ְּבתֹוָכם׃  ַּגם־ֶּפְטרֹוס  ַוֵּיֶׁשב  ַיְחָּדו  ּוְבִׁשְבָּתם 
ַּגם־ֶזה  ַוּתֹאֶמר  ַוֶּתֱחֶזה־ּבֹו  ָהאֹור  ֶנֶגד  יֵֹׁשב  ַאַחת  ִׁשְפָחה 
ְועֹוד־ ַוֵיַכֵחׁש־ּבֹו ַוּיֹאַמר ִאָּׁשה לֹא ָיַדְעִּתי ֹאתֹו׃  ָהָיה ִעּמֹו׃ 
ַוַּיַען  ַוִּיְרֵאהּו ִאיׁש ַאֵחר ַוּיֹאַמר ַּגם־ַאָּתה ֶאָחד ֵמֶהם  ְמַעט 
ַאֲחֵרי־ ַאַחת  ּוְכָׁשָעה  ָאֹנִכי׃  ֵמֶהם  לֹא  ֶּבן־ָאָדם  ֶּפְטרֹוס 
ֵכן ָעָנה ִאיׁש ְוהֹוִכיַח ָעָליו ֵלאֹמר ָאֵכן ַּגם־ֶזה ָהָיה ִעּמֹו ִּכי 
ַאָּתה  ָמה  יֵֹדַע  ֵאיֶנִּני  ֶּבן־ָאָדם  ֶּפְטרֹוס  ַוּיֹאֶמר  ְּגִליִלי׃  הּוא 
ַוִּיֶפן ָהָאדֹון  ְמַדֵּבר ְועֹוד ְּדָברֹו ְּבִפיו ּוִפְתֹאם ָקָרא ַהַּתְרְנגֹל׃ 
ֲאֶׁשר  ָהָאדֹון  ֶאת־ְּדַבר  ֶּפְטרֹוס  ַוִּיְזּכֹר  ֶפְטרֹוס  ִּבְפֵני  ַוֶּיֱחֶזה 
ָׁשֹלׁש  ְּתַכֵחׁש־ִּבי  ַהּיֹום  ַהַּתְרְנגֹל  ִיְקָרא  ִּכי־ְבֶטֶרם  לֹו  ִּדֶּבר 
ְוָהֲאָנִׁשים ַהֹּתְפִׂשים  ַוְיָמֵרר ַּבֶּבִכי׃  ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה  ְּפָעִמים׃ 
ְוָׁשאֹל  ֶאת־ָּפָניו  ָחפּו  ְוִהְתַעְּללּו־בֹו׃  ֹאתֹו  ִהּכּו  ֶאת־ֵיׁשּוַע 
ְועֹוד הֹוִסיפּו  ֹאָתְך׃  ַהַּמֶּכה  ִמי הּוא  ָלנּו  ִהָּנֵבא  ֵלאֹמר  לֹו 
ּוְכאֹור ַהּבֶֹקר ִנְקֲהלּו ִזְקֵני ָהָעם  ְדָבִרים ָּכֵאֶּלה ְלָנֵאץ ֹאתֹו׃ 
ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ַוְיִביֻאהּו ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין ֵלאֹמר׃ 
ַהִאם ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ַהֶּגד־ָלנּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִאם ַאִּגיד 
ְוַגם ִאם־ֶאְׁשַאל לֹא ַתֲענּו ְולֹא ְתַׁשְּלחּוִני׃  ָלֶכם לֹא ַתֲאִמינּו׃ 
ִליִמין ְּגבּוַרת ָהֱאֹלִהים׃  ֶבן־ָהָאָדם ָלֶׁשֶבת  ִהֵּנה ֵמַעָּתה עֶֹלה 
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ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  הּוא  ֲהִכי־ַאָּתה  ֻכָּלם  ַוּיֹאְמרּו 
עֹוד  ּוְלֵעדּות  ַמה־ָּלנּו  ַוּיֹאְמרּו  הּוא׃  ִּכי־ֲאִני  ֹאְמִרים  ַאֶּתם 

ֲהלֹא ָׁשַמְענּו ֵעדּות ִּפיהּו׃ 
ַוָּיֵחּלּו ְלִׂשְטנֹו  ַוָּיקּומּו ָכל־ַהָּקָהל ָׁשם ַוּיִֹליֻכהּו ֶאל־ִּפיָלטֹוס׃ 
ּוַמְׁשֶּגה  ֶאת־ַעֵּמנּו  ְמַסֵּלף  ַהֶזה  ֶאת־ָהִאיׁש  ָמָצאנּו  ֵלאֹמר 
ַהָּמִׁשיַח׃  ַהֶּמֶלְך  הּוא  ִּכי  ְּבָאְמרֹו  ַלֵּקיַסר  ַמס  ִמֵּתת  ֹאָתם 
ַוִּיְׁשַאל ֹאתֹו ִפיָלטֹוס ֵלאֹמר ַהַאָּתה ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים ַוַּיַען ֹאתֹו 
ַהּכֲֹהִנים  ֶאל־ָראֵׁשי  ִּפיָלטֹוס  ַוּיֹאֶמר  ָאָמְרָּת׃  ַאָּתה  ַוּיֹאֶמר 
ַאְך ֵהם  ַהֶּזה׃  ָעֹון ָּבִאיׁש  ֲאִני לֹא ָמָצאִתי  ְוֶאל־ֲהמֹון ָהָעם 
הֹוִסיפּו ְּבֶיֶתר עֹז ֵלאֹמר ִּכי ַמִּדיַח הּוא ֶאת־ָהָעם ְּבתֹוָרתֹו 
ְוִכְׁשמֹוַע ִּפיָלטֹוס ֶאת־ ְּבָכל־ְיהּוָדה ָהֵחל ַּבָּגִליל ְוַעד־ֵהָּנה׃ 
ָיַדע  ְוַכֲאֶׁשר  ְּגִליִלי׃  הּוא  ִאם־ָהִאיׁש  ַוִּיְׁשַאל  ַהָּגִליל  ֵׁשם 
ִּכי־ְלֶמְמֶׁשֶלת הֹורודֹוס ֵיָחֵׁשב ַוִּיְׁשָלֵחהּו ֶאל־הֹוְרדֹוס ֲאֶׁשר 

ַּגם־הּוא ָיַׁשב ִּבירּוָׁשַלִים ַּבָּיִמים ָהֵהם׃
ִנְכַסף  ִּכי  ְמאֹד  ַוִיְׂשַמח  ֶאת־ֵיׁשּוַע  הֹוְרדֹוס  ִּכְראֹות  ַוְיִהי 
ִּכי  ַוְיַקו  ֶאת־ָׁשְמעֹו  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר  ַרִּבים  ִמָּיִמים  ִלְראֹותֹו 
ַוִּיְׁשָאֵלהּו ְׁשֵאלֹות ׁשֹנֹות ַאְך הּוא לֹא־ ַיֲעֶׂשה אֹות ְלֵעיָניו׃ 
ַוָּיקּומּו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ַוּיִֹסיפּו ְלִׂשְטנֹו  ָעָנהּו ָּדָבר׃ 
ַוַּיְלֵּבׁש  ְוֵחיל ְצָבאֹו  ַוִּיֶבז ֹאתֹו הֹוְרדֹוס  ְּבָכל־ַמֲאַמֵּצי כָֹחם׃ 
ַּבּיֹום  ֹאתֹו ְמִעיל ַאְרָּגָמן ְלָהֶתל־ּבֹו ַוִּיְׁשָלֵחהּו ֶאל־ִּפיָלטֹוס׃ 
ַההּוא ִהְתַרּצּו הֹוְרדֹוס ּוִפיָלטֹוס ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ִּכי ַעד־ּכֹה 

ָהְיָתה ַמְׂשֵטָמה ֵּביֵניֶהם׃ 
ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְקָרא ִפיָלטֹוס ֶאל־ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוַהָּׂשִרים ְוָהָעם׃ 
ֶאת־ָהָעם  ִּכְמַסֵּלף  ַהֶּזה  ֶאת־ָהִאיׁש  ֵאַלי  ֲהֵבאֶתם  ֲאֵליֶהם 
ְוִהֵּנה ֲחַקְרִּתיו ְלֵעיֵניֶכם ְולֹא־ָמָצאִתי ָבִאיׁש ַהֶּזה ֶׁשֶמץ ָּדָבר 
ְוַאף לֹא הֹוְרדֹוס ִּכי הּוא ֱהִׁשיבֹו  ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּתְרִׁשיעּו ֹאתֹו׃ 

ֵאֵלינּו ִמְּבִלי ְמצֹא בֹו ֵחְטא ִמְׁשַּפט־ָמֶות׃ 
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ְלַׁשַּלח  ְוָעָליו  ֵכן ֲאַׁשַּלח ֹאתֹו׃  ְוַאֲחֵרי  ֲאַיְּסֶרּנּו  ַיּסֹר  ַעל־ֵּכן 
ָקְראּו  ֵהם  ַאְך  ֶהָחג׃  ִּביֵמי  ָחְפִׁשי  ֵמָהֲאִסיִרים  ֶאָחד  ָלֶהם 
ַיְחָּדו ֵלאֹמר ֱאסֹף ֶאת־ָהִאיׁש ַהֶּזה ְוַׁשַּלח ָלנּו ֶאת־ַּבר־ַאָּבא׃ 
ֲאֶׁשר־ִנְמָצא  ֶמֶרד  ַּבֲעבּור  ַּבֶּכֶלא  ָהָיה  ָעצּור  ֲאֶׁשר  הּוא 
ַוּיֹוֶסף ִּפיָלטֹוס ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ִּכי־ָחֵפץ ְלַׁשַּלח  ָּבִעיר ָוֶרַצח׃ 
ַוְיַדֵּבר  ֹאתֹו׃  ַהְצֵלב  ַהְצֵלב  ֵלאֹמר  ָצֲעקּו  ְוֵהם  ֶאת־ֵיׁשּוַע׃ 
ְוָלָּמה ֶמה ָרָעה ָעָׂשה ֶזה לֹא־ָמָצאִתי לֹו  ֲאֵליֶהם ְׁשִליִׁשית 
ֵהִרימּו  ֵהם  ַאְך  ַוֲאַׁשְּלֶחּנּו׃  ֲאַיְּסֶרּנּו  ַעל־ֵּכן  ִמְׁשַּפט־ָמֶות 
קֹוָלם ַוִּיְׁשָאלּו ַוִּיְפְצרּו־בֹו ִּכי ִיָּצֵלב ַוַּיְכַרע קֹוָלם ְוקֹול ָראֵׁשי 
ֶׁשֱאָלָתם׃  ֵתָעֶׂשה  ִּכי  ִמְׁשָּפט  הֹוִציא  ּוִפיָלטֹוס  ַהּכֲֹהִנים׃ 
ֶאת־ ָוֶרַצח  ֶמֶרד  ַּבֲעבּור  ַּבֶּכֶלא  ֶאת־ֶהָעצּור  ָלֶהם  ַוְיַׁשַּלח 

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָׁשָאלּו ְוֶאת־ֵיׁשּוַע ָנַתן ִלְרצֹוָנם׃
ִמן־ַהָּׂשֶדה  ָּבא  ֲאֶׁשר  ֶאָחד  ְבִאיׁש  ַוַּיֲחִזיקּו  ִמָּׁשם  ַוּיֹוִליֻכהּו 
ָלֵׂשאת  ֶאת־ַהְּצָלב  ָעָליו  ַוָּיִׂשימּו  ִאיׁש־קּוִריִני  ִׁשְמעֹון  ּוְׁשמֹו 

ֹאתֹו ַאֲחֵרי ֵיׁשּוַע׃
ַוֲהמֹון ַעם־ָרב ָהְלכּו ַאֲחָריו ַוֲהמֹון ָנִׁשים נְֹׂשאֹות ָעָליו ִמְסֵּפד 
ַוִּיֶפן ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהן ַוּיֹאַמר ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים ַאל־ִּתְבֶּכיָנה  ְוִקיָנה׃ 
ִּכי ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְויֹאְמרּו  ִּלי ִּכי ִאם־ְּבֶכיָנה ָלֶכן ְוִלְבֵניֶכן׃ 
ַאְׁשֵרי ָהֲעָקרֹות ְוַהֶּבֶטן ֲאֶׁשר לֹא ָיָלָדה ְוַהָּׁשַדִים ֲאֶׁשר לֹא 
ָאז ָיֵחּלּו ֵלאֹמר ֶלָהִרים ִנְפלּו ָעֵלינּו ְוַלְּגָבעֹות ַּכּסּונּו׃  ֵהיִניקּו׃ 

ִּכי ִאם־ָּכָכה ַיֲעׂשּו ְּבֵעץ ָלח ַמה־ֵּיָעֶׂשה ְּבֵעץ ָיֵבׁש׃ 
ְוַגם־ְׁשַנִים ֲאֵחִרים ֹּפֲעֵלי ָאֶון הּוָבלּו ִאּתֹו ַלָּמֶות׃

ַוָּיבֹאּו ֶאל־ַהָּמקֹום ַהִּנְקָרא ֻּגְלָּגְלָּתא ַוִּיְצְלבּו ֹאתֹו ָׁשם ְוֶאת־
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ָאִבי  ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ֶאָחד ִליִמינֹו ְוֶאָחד ִלְׂשמֹאלֹו׃ 
ָלֶהם  ַוְיַחְּלקּו  עִֹׂשים  ֵהָּמה  ָמה  יְֹדִעים  ֵאיָנם  ִּכי  ָלֶהם  ְסַלח 

ֶאת־ְּבָגָדיו ַוַּיִּפילּו ֲעֵליֶהם ּגֹוָרל׃ 
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ֶאת־ ֵלאֹמר  ָלֲעגּו־לֹו  ְוַגם־ַהָּׂשִרים  בֹו  ִהִּביטּו  ָעְמדּו  ְוָהָעם 
ֲאֵחִרים הֹוִׁשיַע יֹוַׁשע־ָנא ֶאת־ַנְפׁשֹו ִאם־הּוא ַהָּמִׁשיַח ְּבִחיר 
ְוֵכן ַּגם־ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ָׂשֲחקּו ָעָליו ַוָּיבֹאּו ַוַּיִּגיׁשּו לֹו  ָהֱאֹלִהים׃ 
ֶאת־ ַהְּיהּוִדים הֹוַׁשע  ֶמֶלְך  ִאם־ַאָּתה הּוא  ַוּיֹאְמרּו  חֶֹמץ׃ 
ְוִעְבִרי  ְורֹוִמי  ְיָוִני  ַוָּיִׂשימּו ְכֹתֶבת ִמַּמַעל לֹו ִּבְכָתב  ַנְפֶׁשָך׃ 
ְוֶאָחד ִמֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ַהִּנְתִלים ֶאְצלֹו  ֶזה הּוא ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים׃ 
ֶאת־ַנְפְׁשָך  הֹוַׁשע  ַהָּמִׁשיַח  ַאָּתה  ֲהלֹא  ֵלאֹמר  ֹאתֹו  ֵחֵרף 
ַוַּיַען ָהַאֵחר ַוִּיְגַער־ּבֹו ֵלאֹמר ַהִאם לֹא ִתיָרא  ְוֶאת־ַנְפֵׁשנּו׃ 
ַּגם־ָעֶליָך׃  הּוַׁשת  ַהֶּזה  ֲאֶׁשר־ָהעֶֹנׁש  ַאֲחֵרי  ֶאת־ָהֱאֹלִהים 
ָאֵכן ָעֵלינּו הּוַׁשת ַּכִּמְׁשָּפט ִּכי ְּכַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו הּוַׁשב ָלנּו ַאְך 
ֲאדִֹני  ָזְכֵרִני־ָנא  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאַמר  ָרע׃  ָדָבר  לֹא־ָעָׂשה  ֶזה 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֵאָליו ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר  ַּכֲאֶׁשר ָּתבֹא ְּבַמְלכּוֶתָך׃ 

ְלָך ַהּיֹום ִּתְהֶיה ִעִּמי ְּבַגן־ֵעֶדן׃
ַעד  ָכל־ָהָאֶרץ  ֶאת־ְּפֵני  ִּכָּסה  ְוחֶֹׁשְך  ַהִּׁשִּׁשית  ְּכָׁשָעה  ַוְיִהי 
ַהֶּׁשֶמׁש ָחָׁשָכה ּוָפרֶֹכת ַהֵהיַכל ִנְקְרָעה  ַהָּׁשָעה ַהְּתִׁשיִעית׃ 
ַוִּיְקָרא ֵיׁשּוַע ְּבקֹול ָּגדֹול ַוּיֹאַמר ְּבָיְדָך ָאִבי  ִלְׁשַנִים ְקָרִעים׃ 
ְוַׂשר־ ֶאת־ִנְׁשָמתֹו׃  הֹוִציא  ָכזֹאת  ּוְכָקְראֹו  רּוִחי  ַאְפִקיד 
ַוִּיֵּתן ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ֵלאֹמר  ַנֲעָׂשה  ַהֵּמָאה ָרָאה ֵאת ֲאֶׁשר 
ְוָכל־ֲהמֹון ָהָעם ֲאֶׁשר ִנְקֲהלּו  ָאֵכן ַצִּדיק ָהָיה ָהִאיׁש ַהֶּזה׃ 
ַלַּמְרֶאה ַהֶּזה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָראּו ֵאת ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ָסְפקּו ַעל־
ֲאֶׁשר  ְוַהָּנִׁשים  ֵמָרחֹוק  ָעְמדּו  ְוָכל־ְמֻיָּדָעיו  ַוָּיׁשּובּו׃  ִלָּבם 

ָהְלכּו ַאֲחָריו ִמן־ַהָּגִליל ָראּו ֶאת־ֵאֶּלה׃
ִמן־יֲֹעֵצי  ְוַצִּדיק  טֹוב  ִאיׁש  יֹוֵסף  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  ִאיׁש  ַוְיִהי 
ֲאֶׁשר לֹא ָנָטה ַאֲחֵרי ֲעָצָתם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ְוהּוא ִמן־ ַהְּמִדיָנה׃ 
הּוא  ָהֱאֹלִהים׃  ְלַמְלכּות  ּוְמַחֶּכה  ִעיר־ַהְּיהּוִדים  ָהָרָמַתִים 

ָבא ִלְפֵני ִפיָלטֹוס ַוִּיְׁשַאל ִמֶּמּנּו ֶאת־ּגּוַפת ֵיׁשּוַע׃ 
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ַוּיֶֹרד ֹאתֹו ַוַּיֲעֵטהּו ְּבַתְכִריְך־ַּבד ַוִיִׂשיֵמהּו ְּבֶקֶבר ָחצּוב ְּבצּור 
ְויֹום ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה ְוַהַּׁשַּבת  ֲאֶׁשר עֹוד לֹא ִנְקַּבר־ּבֹו ָאָדם׃ 
ְוַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבאּו ִעּמֹו ִמן־ַהָּגִליל ָהְלכּו ַאֲחָריו  ָקַרב ָוָבא׃ 
ְוַאֲחֵרי־ ַוִּתְרֶאיָנה ֶאת־ַהֶּקֶבר ַּכֲאֶׁשר הּוַׂשם־ּבֹו ּגּוַפת ֵיׁשּוַע׃ 
ָׁשְבתּו  ּוַבַׁשָּבת  ְמֻרָּקִחים  ּוְזִנים  ְּבָׂשִמים  ְוֵהִכינּו  ָׁשבּו  ֵכן 

ַּכִּמְצָוה׃ 
ְוֵהִביאּו  ֶאל־ַהָּקֶבר  ָּבאּו  ַהַּׁשַחר  ִיָּבַקע  ֶטֶרם  ַּבַּׁשָּבת  ּוָבֶאָחד 
ְוִהֵּנה ָמְצאּו  ֶאת־ַהְּבָׂשִמים ֲאֶׁשר ֵהִכינּו ְוִעָּמֶהן עֹוד ֲאֵחרֹות׃ 
ַוָּתבֹאָנה ֶאל־ּתֹוכֹו ַאְך ֶאת־ּגּוַפת  ֶאת־ָהֶאֶבן ְּגלּוָלה ִמן־ַהָּקֶבר׃ 
ְוַכֲאֶׁשר ָנבֹכּו ַעל־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוִהֵּנה  ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע לֹא ָמָצאּו׃ 
ְוִיְרָאה ָאֲחָזה  ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִּבְבַרק זַֹהר ִּבְגֵדיֶהם ִנָּצִבים ֲעֵליֶהן׃ 
אָֹתן ּוְפֵניֶהן ַׁשחּו ָאְרָצה ְוֵהם ַאְמרּו ֲאֵליֶהן ָלָּמה־ֶּזה ְּתַבֵּקְׁשָנה 
ִמן־ַהֵּמִתים  ָקם  ִּכי  ֹפה  ֵאיֶנּנּו  הּוא  ַהֵּמִתים׃  ֵּבין  ֶאת־ַהַחי 
ֵלאמֹר׃  ַבָּגִליל  ֱהיֹותֹו  ְּבעֹוד  ֲאֵליֶכן  ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר  ֵאת  ְזכְֹרָנה 
ּוְלִהָּצֵלב  ַחָּטִאים  ֲאָנִׁשים  ִּביֵדי  ְלִהָּנֵתן  ְלֶבן־ָהָאָדם  ָנכֹון  ִּכי 
ִמן־ַהֶּקֶבר  ָׁשבּו  ֶאת־ְּדָבָריו׃  ָזְכרּו  ָאז  ָיקּום׃  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוָבּיֹום 
ַוַּתֵּגְדָנה ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְלַאַחד ֶהָעָׂשר ּוְלָכל־זּוָלָתם׃ 
ֶאל־ַהְּׁשִליִחים  ָהֵאֶּלה  ֶאת־ַהְּדָבִרים  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  ֵהן  ְוֵאֶּלה 
ִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ְויֹוָחָנה ּוִמְרָים ֵאם ַיֲעקֹב ְועֹוד ָנִׁשים ֲאֵחרֹות 
ַאְך ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהיּו ְבֵעיֵניֶהם ְּכִדְבֵרי־ָתֵפל ְולֹא  ִעָּמֶהן׃ 
ַוָּיָקם ֶּפְטרֹוס ַוָּיָרץ ֶאל־ַהֶּקֶבר ַוִּיַּׁשח ִלְראֹות  ֶהֱאִמינּו ָלֶהן׃ 
ֶאל־ּתֹוכֹו ְולֹא־ָרָאה ִכי ִאם־ַהַּתְכִריִכים ֻמָּנִחים ְלַבָּדם ַוָיָׁשב 

ְלֵביתֹו ִמְׁשָּתֶאה ַעל־ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה׃
ַעָּמאּוס  ַהִּנְקָרא  ֶאל־ַהְּכָפר  ֵמֶהם  ְׁשַנִים  ָהְלכּו  ַההּוא  ַּבּיֹום 
ְוֵהָּמה  ִמן־ְירּוָׁשָלִים׃  ָׂשֶדה  ֶצֶמד  ַמֲענֹות  ְּכִׁשיִּׁשים  ַהְרֵחק 
ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  ָהֵאֶּלה׃  ָּכל־ַהקֹרֹת  ַעל  ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ִנְדְּברּו 

ָׁשֲאלּו ְוָחְקרּו ַּבָּדָבר ַוִּיַּגׁש ַּגם־ֵיׁשּוַע ַוֵּיֶלְך ִעָּמֶהם׃ 
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ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ְוֵהם לֹא ִהִּכיֻרהּו ִּכי ַטחּו ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות׃ 
ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְמַדְּבִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ָמה 
ּוְׁשמֹו  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  זֲֹעִפים׃  ּוְפֵניֶהם  ַוַּיַעְמדּו  ֲעֵלי־ֹאַרח  ֹּפה 
ִּבירּוָׁשַלִים  ֹאֵרַח  ְלַבְּדָך  הּוא  ַהַאָּתה  ְוָאָמר  ָעָנה  ְקֵליֹוָפס 
ִמְּבִלי־ַדַעת ֶאת־ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ְבתֹוָכּה ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּוָמה ֵהָּמה ַהַּמֲעִׂשים ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַעל־אֹדֹות 
ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ֲאֶׁשר ָהָיה ָנִביא ִּגּבֹור ַחִיל ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ְוִלְפֵני 
ֲאֶׁשר ִהְסִּגיֻרהּו ָראֵׁשי  ָכל־ָהָעם ַּגם־ְּבַמֲעָׂשיו ְוַגם־ִּבְדָבָריו׃ 
ִחִּכינּו  ַוֲאַנְחנּו  ֹאתֹו׃  ַוִּיְצְלבּו  ְלִמְׁשַּפט־ָמֶות  ְוָׂשֵרינּו  כֲֹהֵנינּו 
ִּכי־ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ִיְפֶּדה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְוַהּיֹום ַהֶּזה יֹום ְׁשִליִׁשי 
ְוַגם־ָנִׁשים ִמִּקְרֵּבנּו ִהְבִהילּו ֹאָתנּו  הּוא ֵמֵעת ַנֲעׂשּו ֵאֶּלה׃ 
ְולֹא ַמְצאּו ֶאת־ְּגִוָּיתֹו  ִּכי־ִהְׁשִּכימּו ָלבֹא ֶאל־ַהֶּקֶבר ַּבּבֶֹקר׃ 
ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  ַּבַּמֲחֶזה  ַמְלָאִכים  ָחזּו  ִּכי  ַוּתֹאַמְרָנה  ַוָּתבֹאָנה 
ֵכן  ַוִּיְמְצאּו  ֶאל־ַהָּקֶבר  ָהְלכּו  ִמֶּׁשָּלנּו  ַוֲאָנִׁשים  ָחי׃  ִּכי־הּוא 

ַּכֲאֶׁשר ִהִּגידּו ַהָּנִׁשים ַאְך ֹאתֹו לֹא ָראּו׃ 
ְּבָכל־ ֵמַהֲאִמין  ֵלב  ּוְקֵׁשי  ְתבּוָנה  ַחְסִרי  הֹוי  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ָלֵׂשאת  ַלָּמִׁשיַח  ָהָיה  לֹא־ָנכֹון  ַהִאם  ָהְּנִביִאים׃  ֲאֶׁשר־ִּדְּברּו 
ַוּיֹוֶאל ְלָבֵאר ָלֶהם ָּכל־ַהְּכתּוִבים  ֶאת־ָעְניֹו ְוָלבֹא ֶאל־ְּכבֹודֹו׃ 
ַוִּיְקְרבּו ֶאל־ ָהֵחל ִמּמֶׁשה ְוַעד ָּכל־ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ָעָליו׃ 
ַהְּכָפר ֲאֶׁשר ְּפֵניֶהם ָהיּו ֻמֲעדֹות ָלֶלֶכת ָׁשָּמה ְוהּוא ָנָטה ָפָניו 
ַוִּיְפְצרּו־בֹו ֵלאמֹר ֶׁשב־ָנא ֹּפה ִאָּתנּו  ְּכהֵֹלְך לֹו ִמֶּזה ָוָהְלָאה׃ 
ִאָּתם׃  ָלֶׁשֶבת  ַהַּבְיָתה  ַוָּיבֹא  ַהּיֹום  ְוִכי־ָפָנה  ִהִּגיַע  ִּכי־ָהֶעֶרב 
ַוְיִהי ְּבִׁשיְבּתֹו ִאָּתם ֶאל־ַהֻּׁשְלָחן ַוִּיַּקח ֶאת־ַהָּלֶחם ַוְיָבֶרְך ַוִּיְבַצע 
ַוַּיִּכירּו אֹתֹו ְוהּוא ָחַמק ָעַבר  ָאז ִנְפְקחּו ֵעיֵניֶהם  ַוִּיֵּתן ָלֶהם׃ 
ָהָיה בֵֹער  ִלֵּבנּו לֹא  ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ַהִאם  ִמְּפֵניֶהם׃ 
ֶאת־ַהְּכתּוִבים׃ ָלנּו  ּוְכָבֲארֹו  ַּבָּדֶרְך  ֵאֵלינּו  ְּכַדְּברֹו  ְּבִקְרֵּבנּו 
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ֶאת־ַאַחד  ַוִּיְמְצאּו  ְירּוָׁשַלְיָמה  ַוָּיׁשּובּו  ַהִהיא  ָבֵעת  ַוָּיקּומּו 
ָקם  ִּכי  ְואְֹמִרים  ַיְחָּדו׃  ִנְקָהִלים  ִאָּתם  ְוֶאת־ֲאֶׁשר  ֶהָעָׂשר 
ַוְיַסְּפרּו ַּגם־ֵהם ֵאת  ָהָאדֹון ֶאל־ָנכֹון ְוִכי ִנְרָאה ֶאל־ִׁשְמעֹון׃ 
ֲאֶׁשר ָקָרה ָלֶהם ַּבָּדֶרְך ְוִכי ִהִּכיֻרהּו ַּכֲאֶׁשר ָּבַצע ֶאת־ַהָּלֶחם׃
עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ָּכֵאֶּלה ְוִהֵּנה הּוא ֵיׁשּוַע עֵֹמד ְּבתֹוָכם ַוּיֹאֶמר 
ִכי־ָראּו  ַוַּיְחְׁשבּו  ִנְבָהלּו  ַחּתּו  ְוֵהָּמה  ֲעֵלֶכם׃  ָׁשלֹום  ֲאֵליֶהם 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָלָּמה־ֶּזה ְמַפֲחִדים ַאֶּתם ְוָלָּמה ַּתֲעֶליָנה  רּוַח׃ 
ְראּו ֶאת־ָיַדי ְוֶאת־ַרְגַלי ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא  ַמֲחָׁשבֹות ִּבְלַבְבֶכם׃ 
ִמְׁשׁשּוִני ּוְראּו ִּכי רּוַח ֵאין לֹו ָּבָׂשר ַוֲעָצמֹות ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם רִֹאים 
ְוַאֲחֵרי ָאְמרֹו ָכזֹאת ֶהְרָאה אָֹתם ֶאת־ָיָדיו ְוֶאת־ַרְגָליו׃  ִּבי׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ּוְבעֹוד לֹא ֶהֱאִמינּו ִמִּׂשְמָחה ּוִמִּתְמהֹון ֵלָבב 
ּוִמֹנֶפת  ִצִלי־ֵאׁש  ָּדג  ִמְקַצת  לֹו  ַוִּיְּתנּו  אֶֹכל׃  ֹּפה  ֲהֵיׁש־ָלֶכם 

ַוִּיַּקח ַוּיֹאַכל ְלֵעיֵניֶהם׃ צּוִפים׃ 
ְּבעֹוד  ֲאֵליֶכם  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר  ְּדָבַרי  ֵאֶּלה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ְּבתֹוַרת  ָעַלי  ָכל־ַהָּכתּוב  ִיָּמֵלא  ִהָּמֵלא  ִּכי  ִעָּמֶכם  ָהִייִתי 
ֶאת־ְלָבָבם  ָּפַתח  ָאז  ְתִהִּלים׃  ּוְבִמְזמֹוֵרי  ּוַבְּנִביִאים  מֶׁשה 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵּכן ָּכתּוב ַעל־ֻעּנֹות  ְלַהְׂשִּכיל ֶאת־ַהְּכתּוִבים׃ 
ְוִכי  ַהְּׁשִליִׁשי׃  ַּבּיֹום  ִמן־ַהֵּמִתים  ְוַעל־ְּתקּוָמתֹו  ַהָּמִׁשיַח 
ִבְׁשמֹו ִיְקְראּו ַהּקְֹרִאים ִלְתׁשּוָבה ְוִלְסִליַחת ָעֹון ְּבָכל־ַהּגֹוִים 
ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ַעל־ֵאֶּלה׃  ֵעִדים  ְוַאֶּתם  ִמן־ְירּוָׁשָלִים׃  ָהֵחל 
ָּבִעיר  הֹוִחילּו  ְוַאֶּתם  ָאִבי  ָלֶכם  ִהְבִטיַח  ֲאֶׁשר  ֵאת  ׁשֵֹלַח 
ֶאל־ִמחּוץ  ַוּיֹוִציֵאם  ִמָּמרֹום׃  עֹז  ִּכי־ִתְלְּבׁשּו  ַעד  ְירּוָׁשַלִים 
ַוְיִהי ְּבָבְרכֹו  ַוְיָבְרֵכם׃  ָלִעיר ַעד־ֵּבית ַעְנָיה ַוִּיָּׂשא ֶאת־ָיָדיו 
ִהְׁשַּתֲחוּו־לֹו  ְוֵהם  ַהָּׁשָמְיָמה׃  ַוִּיָּנֵׂשא  ֵמֶהם  ַוִּיָּפֵרד  ֹאָתם 
ַוִּיְהיּו ַבֵהיָכל ְמַהֲלִלים  ַוָּיׁשּובּו ִלירּוָׁשַלִים ְּבִׂשְמָחה ְגדֹוָלה׃ 

ּוְמָבְרִכים ֶאת־ָהֱאֹלִהים ָּתִמיד ָאֵמן׃ 
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ָהְּבׂשֹוָרה ַעל־ִּפי

יֹוָחָנן 
ְּבֵראִׁשית ָהָיה ַהָּדָבר ְוַהָּדָבר ָהָיה ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְוהּוא ַהָּדָבר 
ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים  הּוא ָהָיה ֵמרֹאׁש ֶאת־ָהֱאֹלִהים׃  ָהָיה ֱאֹלִהים׃ 
ּבֹו ִנְמָצא ַחִּיים  ִנְהיּו ַעל־ָידֹו ְוֵאין ָּדָבר ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ִמַּבְלָעָדיו׃ 
לֹא  ְוַהחֶֹׁשְך  ַּבחֶֹׁשְך  זֵֹרַח  ְוָהאֹור  ָהָאָדם׃  אֹור  ֵהם  ְוַהַחִּיים 
ִאיׁש ָהָיה ָבָאֶרץ יֹוָחָנן ְׁשמֹו ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ֱאֹלִהים׃ הּוא  ְיִכיֶלּנּו׃ 
ְולֹא  ָבא ְלֵעדּות ְלָהִעיד ַעל־ָהאֹור ְלַמַען ַיֲאִמינּו ֻכָּלם ַעל־ָידֹו׃ 
הּוא ָהָיה ָהאֹור ִּכי ִאם־ָּבא ְלָהִעיד ַעל־ָהאֹור ַההּוא׃ הּוא אֹור 
הּוא ָהָיה ָבעֹוָלם  ֱאֶמת ֲאֶׁשר ָּבא ָלעֹוָלם ְלָהִאיר ְלָכל־ָאָדם׃ 
הּוא ָבא ֶאל־ַעּמֹו  ְוָהעֹוָלם ִנְהָיה ַעל־ָידֹו ְוָהעֹוָלם אֹתֹו לֹא ָיָדע׃ 
ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶהֱחִזיקּו־בֹו ָנַתן־ ֶׁשּלֹו ְוַעּמֹו ֶׁשּלֹו לֹא ֶהֱחִזיקּו־בֹו׃ 
ּכַֹח ְּבָיָדם ִלְהיֹות ָּבִנים ֵלאֹלִהים ֲהלֹא ֵהם ַהַּמֲאִמיִנים ִּבְׁשמֹו׃ 
ֲאֶׁשר ֵלָדָתם לֹא ִמָּדם ְולֹא ִמַּתֲאַות ָּבָׂשר ְולֹא ֵמרּוַח ָּגֶבר ִּכי 
ְוַהָּדָבר ָלַבׁש ָּבָׂשר ַוִּיְׁשּכֹן ְּבתֹוֵכנּו ְוֶאת־ְּכבֹודֹו  ִאם־ֵמֱאֹלִהים׃ 
ְויֹוָחָנן ֵהִעיד  ָרִאינּו ִּכְכבֹוד ֵּבן ָיִחיד ְלָאִביו ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת׃ 
ַוִּיְקָרא ֵלאמֹר ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ָעָליו ִּכי הּוא ָבא  ָעָליו 
ִּכי ִמְּמלֹאֹו ָנָׂשאנּו  ַאֲחַרי ְוִהֵּנה הּוא ְלָפָני ִּכי ִראׁשֹון־ִלי ָהָיה׃ 
ְוֶחֶסד  ְּבַיד־מֶׁשה  ְנתּוָנה  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ַעל־ָחֶסד׃  ֶחֶסד  ֻכָּלנּו 
ֵאת ָהֱאֹלִהים לֹא־ָרָאה  ֶוֱאֶמת ִמְּמקֹור ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָיָצאּו׃ 

ָאָדם ֵמעֹוָלם ְוַהֵּבן ַהָּיִחיד ְּבֵחיק ָהָאב הּוא ִהִּגיד ְּתכּוָנתֹו׃
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ְוזֹאת ֵעדּות יֹוָחָנן ִּבְׁשֹלַח ַהְּיהּוִדים ּכֲֹהִנים ּוְלִוִּים ִמירּוָׁשַלִים 
ִהִּגיד  ִּכי  ִכֵחד  ְולֹא  הֹוָדה  ְוהּוא  הּוא׃  ִמי  ֹאתֹו  ִלְׁשאֹל 
ַוִּיְׁשֲאלּו ֹאתֹו ִמי ֵאפֹוא ָאָּתה  ֵלאֹמר ָאֹנִכי ֵאיֶנִּני ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַהַאָּתה ֵאִלָּיהּו ַוּיֹאֶמר ֵאיֶנִּני ֵאִלָּיהּו ַהִאם ַהָּנִביא ַאָּתה ַוַּיַען 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּוִמי ֵאפֹוא ָאָּתה ִּכי ָעֵלינּו ְלָהִׁשיב ָּדָבר  לֹא׃ 
קֹול  ָאֹנִכי  ַוּיֹאַמר  ַעל־ַנְפֶׁשָך׃  ָמה־ּתֹאַמר  ֶאת־ׁשְֹלֵחינּו 
קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך ְיהָֹוה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא׃ 
ַוִּיְׁשֲאלּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ְוַהְּׁשלּוִחים ָהֵאֶּלה ָהיּו ִמן־ַהְּפרּוִׁשים׃ 
ִאם־ֵאיְנָך ַהָּמִׁשיַח ְולֹא ֵאִלָּיהּו ְולֹא ַהָּנִביא ָלָּמה־ֶּזה ְמַטֵּבל 
ַוַּיַען ֹאָתם יֹוָחָנן ַוּיֹאַמר ָאֹנִכי ְמַטֵּבל ַּבָּמִים ַאְך ִאיׁש  ִהֶּנָך׃ 
ֶזה ַהָּבא ַאֲחָרי ֲאֶׁשר  עֵֹמד ְּבתֹוְכֶכם ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם ֹאתֹו׃ 
זֹאת ָהְיָתה  ְנָעָליו׃  ַוֲאִני ַקֹּלִתי ֵמַהֶּתר־לֹו ְׂשרֹוְך  ָהָיה ְלָפָני 
ְּבֵבית ָהֲעָרָבה ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר יֹוָחָנן ָהָיה ְמַטֵּבל ָׁשָּמה׃
ֵׂשה  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ֵאָליו  ָּבא  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַוַּיְרא  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי 
ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ְוהּוא  ָהעֹוָלם׃  ַהּנֵֹׂשא ֶאת־ַחַּטאת  ָהֱאֹלִהים 
ִראׁשֹון־ִלי  ִּכי  ְלָפָני  הּוא  ְוִהֵּנה  ַאֲחַרי  ָּבא  ִאיׁש  ִהֵּנה  ָעָליו 
ַוֲאִני לֹא ָיַדְעִּתי ֹאתֹו ַאְך ְלַמַען ִיָּגֶלה ְלִיְׂשָרֵאל ָּבאִתי  ָהָיה׃ 
ַוָּיַעד יֹוָחָנן ֵלאֹמר ָרִאיִתי ֶאת־ָהרּוַח ְּכיֹוָנה  ֲאִני ְלַטֵּבל ַּבָּמִים׃ 
ַאְך  ֹאתֹו  ָיַדְעִּתי  לֹא  ַוֲאִני  ָעָליו׃  ַוָּתַנח  ִמן־ַהָּׁשַמִים  יֶֹרֶדת 
ַהּׁשֵֹלַח ֹאִתי ְלַטֵּבל ַּבַּמִים ָאַמר ֵאָלי ֶאת־ַהָּלז ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה 
ַהּקֶֹדׁש׃  ְּברּוַח  ַהְמַטֵּבל  הּוא  ֶזה  ָעָליו  ְוָתנּוַח  יֶֹרֶדת  ָהרּוַח 

ַוֲאִני ָרִאיִתי ָוָאִעיד ִּכי־ֶזה הּוא ֶּבן־ָהֱאֹלִהים׃
ַוַּיְרא  ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוַּיֲעמֹד יֹוָחָנן עֹוד ִעם־ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו׃ 
ַוִּיְׁשְמעּו  ָהֱאֹלִהים׃  ֵׂשה  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ִמְתַהֵּלְך  ֶאת־ֵיׁשּוַע 
ַוִּיֶפן ֵיׁשּוַע  ְׁשֵני ַתְלִמיָדיו ֶאת־ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ֵיׁשּוַע׃ 
ַוִּיְרֵאם הְֹלִכים ַאֲחָריו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַמה־ְּתַבֵּקׁשּון ַוּיֹאְמרּו 

ֵאָליו ַרִּבי ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר מֹוִרי ַאֵּיה ְמקֹום מֹוָׁשֶבָך׃ 
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4

מֹוָׁשבֹו  ֶאת־ְמקֹום  ַוִּיְראּו  ַוָּיבֹאּו  ּוְראּו  ּבֹאּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ָהֲעִׂשיִרית׃  ַּכָּׁשָעה  ָהְיָתה  ְוָהֵעת  ַההּוא  ַּבּיֹום  ִאּתֹו  ַוֵּיְׁשבּו 
ַאֲחָריו  ְוָהְלכּו  יֹוָחָנן  ֵמֵאת  ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ִמן־ַהְּׁשַנִים  ְוֶאָחד 
הּוא ָמָצא ֶאת־ָאִחיו ֶאת־ ָהָיה ַאְנְּדַרי ֲאִחי ִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס׃ 
ָיָון  ִּבְלׁשֹון  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהָּמִׁשיַח  ָמָצאנּו  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ִׁשְמעֹון 
ַאָּתה  ַוּיֹאַמר  ֵיׁשּוַע  ַוִּיְרֵאהּו  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוְיִביֵאהּו  ְּכִריְסטֹוס׃ 

ִׁשְמעֹון ַּבר־יֹוָנה ְלָך ִיָּקֵרא ֵכיָפא ּוִבְלׁשֹון ָיָון ֶּפְטרֹוס׃
ֶאת־ִּפיִלּפֹוס  ַוִּיְמָצא  ַהָּגִליָלה  ָלֶלֶכת  ַוּיֹוֶאל  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי 
ּוִפיִלּפֹוס ָהיה ִמֵּבית־ָצְיָדה ִעיר  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֵלְך ַאֲחָרי׃ 
ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֶאת־ְנַתְנֵאל  ִּפיִלּפֹוס  ַוִּיְמָצא  ּוֶפְטרֹוס׃  ַאְנְּדַרי 
ָמָצאנּו ֹאתֹו ֲאֶׁשר ָּכַתב ָעָליו מֶׁשה ַּבּתֹוָרה ְוַהְּנִביִאים ֶאת־
ִמְּנֶצֶרת  ֲהִכי  ְנַתְנֵאל  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ִמְּנָצֶרת׃  ֶּבן־יֹוֵסף  ֵיׁשּוַע 
ַוַּיְרא ֵיׁשּוַע ֶאת־ ָיבֹא טֹוב ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּפיִלּפֹוס ּבֹא ּוְרֵאה׃ 
ִיְׂשְרֵאִלי  ֶזה הּוא  ָעָליו אּוָלם  ַוּיֹאֶמר  ִלְקָראתֹו  ָּבא  ְנַתְנֵאל 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְנַתְנֵאל ֵמַאִין ָיַדְעָּת ֹאִתי  ֲאֶׁשר ֵאין־ּבֹו ְרִמָּיה׃ 
ִּבְהיֹוְתָך  ִּפיִלּפֹוס  ְלָך  ָקָרא  ֶטֶרם  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען 
ַרִּבי ַאָּתה הּוא  ְנַתְנֵאל  ַוַּיַען ֹאתֹו  ְרִאיִתיָך׃  ַהְּתֵאָנה  ַּתַחת 
ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ִיְׂשָרֵאל׃  ֶמֶלְך  הּוא  ַאָּתה  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים 
ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר ֶהֱאַמְנָּת ִּבי ַּבֲעבּור ָאְמִרי ְלָך ַּתַחת ַהְּתֵאָנה 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָאֵמן ָאֵמן  ְרִאיִתיָך ָלֵכן ְּגדֹלֹות ֵמֵאֶּלה ִּתְרֶאה׃ 
ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ֵמַעָּתה ִתְראּו ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְּפתּוִחים ּוַמְלֲאֵכי 

ֱאֹלִהים עִֹלים ְויְֹרִדים ַעל ֶּבן־ָהָאָדם׃ 
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָהְיָתה ֲחֻתָּנה ְּבָקָנה ֲאֶׁשר ַלָּגִליל ְוֵאם ֵיׁשּוַע 
ְוַגם־ֵיׁשּוַע ְוַתְלִמיָדיו ָהיּו ִמן־ְקרּוֵאי ַהֲחֻתָּנה׃  ָהְיָתה ָּׁשָּמה׃ 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַּתם ַהָּיִין ָאְמָרה ֵאם ֵיׁשּוַע ֵאָליו ִהֵּנה ֵאין ָלֶהם 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ַמה־ִּלי ָוָלְך ִאָּׁשה עֹוד לֹא־ָבָאה ִעִּתי׃  ָיִין׃ 
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ַּתֲעׂשּו׃  ָלֶכם  יֹאַמר  ֶאת־ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהְמָׁשְרִתים  ִאּמֹו  ַוּתֹאֶמר 
ְוָׁשם ִנְמְצאּו ֵׁשׁש ַּכֵּדי־ֶאֶבן ֲעֻרכֹות ְלַטֵהר ֶאת־ֲאֶׁשר לֹא ָטהֹור 
ֵּבין ַהְּיהּוִדים ַּכִּמְׁשָּפט ְׁשַּתִים אֹו־ָׁשֹלׁש ַּבִּתים ָּתִכיל ָּכל־ָּכד׃ 
ַעד־ ַוְיַמְלאּון  ָמִים  ֶאת־ַהַּכִּדים  ַמְלאּו  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ַוּיֹאֶמר ַׁשֲאבּו־ָנא ַעָּתה ְוָהִביאּו ֶאל־ְּפִקיד ַהִּמְׁשֶּתה  ַהָּׂשָפה׃ 
ְלַיִין  ֶנֶהְפכּו  ַוִּיְטַעם ְּפִקיד ַהִּמְׁשֶּתה ֶאת־ַהַּמִים ֲאֶׁשר  ַוָּיִביאּו׃ 
ִמְּבִלי ַדַעת ֵמַאִין ָּבא ַרק ַהְמָׁשְרִתים ֲאֶׁשר־ָׁשֲאבּו ֶאת־ַהַּמִים 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּכל־ ָיָדעּו ַוִּיְקָרא ַרב ֵּבית ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל־ֶהָחָתן׃ 
ָלְרָוָיה  ַהְּקֻרִאים  ָׁשתּו  ְוַאֲחֵרי  ִראׁשֹוָנה  טֹוב  ַיִין  ָיִׂשים  ִאיׁש 
ָיִׂשים ַיִין ְׁשַפל־ֶעֶרְך ִלְפֵניֶהם ְוַאָּתה ָצַפְנָּת ֶאת־ַהַּיִין ַהּטֹוב ַעד־
ְּבָקָנה  ֵיׁשּוַע  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָהאֹתֹות  ֵראִׁשית  זֹאת  ָלַאֲחרָֹנה׃ 
ְוַאֲחֵרי־ ֲאֶׁשר ַלָּגִליל ְוָׁשם ִּגָּלה ְכבֹודֹו ַוַּיֲאִמינּו בֹו ַּתְלִמיָדיו׃ 
ֵכן ָיַרד ֶאל־ְּכַפר ַנחּום הּוא ְוִאּמֹו ְוֶאָחיו ְוַתְלִמיָדיו ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם 

ָיִמים לֹא ַרִּבים׃
ַוִּיְמָצא  ְירּוָׁשָלְיָמה׃  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַעל  ַלְּיהּוִדים  ַחג־ַהֶּפַסח  ַוִּיְקַרב 
ּוְמַחְּלֵפי  ְויֹוִנים  ָוצֹאן  ָּבָקר  מְֹכִרים  ַּבֵהיָכל  יְׁשִבים  ֲאָנִׁשים 
ֶאת־ ַוְיָגֶרׁש  ְּבָידֹו  ְלַמְלָקה  ְוְיָׂשֵרג אָֹתם  ֲחָבִלים  ַוִּיַּקח  ָכֶסף׃ 
ַוַּיְׁשֵלְך  ֶאת־ַהָּבָקר  ַּגם  ֶאת־ַהּצֹאן  ַּגם  ַלֵהיָכל  ֶאל־ִמחּוץ  ֻּכָּלם 
ְוֶאל־ ָהָפְך׃  ְוֶאת־ֻׁשְלֲחֹנֵתיֶהם  ַאְרָצה  ַהְמַחְּלִפים  ֶאת־ֶּכֶסף 
מְֹכֵרי ַהּיֹוִנים ָאָמר הֹוִציאּו ֶאת־ֵאֶּלה ִמֶּזה ְולֹא ַתֲעׂשּו ֶאת־ֵּבית 
ָאז ָזְכרּו ַתְלִמיָדיו ֵאת ֲאֶׁשר־ָּכתּוב  ָאִבי ְלֵבית ִמָּקח ּוִמְמָּכר׃ 
ַוַּיֲענּו ַהְּיהּוִדים ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָמה אֹות  ִקְנַאת ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני׃ 
ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ָּכזֹאת׃  ַתֲעֶׂשה  ִּכי  ָּלנּו  ֶהְרֵאיָת 
ַוּיֹאְמרּו  ִהְרסּו ֶאת־ַהֵהיָכל ַהֶּזה ַוֲאִני ִּבְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֲאִקיֶמּנּו׃ 
ַהְּיהּוִדים ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִנְבָנה ַהֵהיָכל ַהֶּזה ְוַאָּתה 
ְּגִוָּיתֹו׃  ַעל־ֵהיַכל  ְּדָברֹו  ִדֶּבר  ְוהּוא  ָיִמים׃  ִּבְׁשֹלֶׁשת  ְתִקיֶמּנּו 
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ַעל־ֵּכן ַאֲחֵרי ְתקּוָמתֹו ִמן־ַהֵּמִתים ָזְכרּו ַתְלִמיָדיו ִּכי־כֹה ָאָמר 
ָלֶהם ַוַּיֲאִמינּו ַבָּכתּוב ּוִבְדַבר ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ִּדֵּבר׃

ַוְיִהי ִּבְהיֹותֹו ִבירּוָׁשַלִים ְּבַחג־ַהֶּפַסח ַוַּיֲאִמינּו ַרִּבים ִּבְׁשמֹו ִּכי 
ְוֵיׁשּוַע לֹא ֶהֱאִמין  ָראּו ֶאת־ָהֹאתֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵעיֵניֶהם׃ 
ִאיׁש  ֵעדּות  ִבֵּקׁש  ּוְבַיַען לֹא  ֻּכָּלם׃  ֶאת־ֵיֶצר  ָיַדע  ַיַען  ָלֶהם 

ְּבִאיׁש ִּכי ֶאת־ַמְחְׁשבֹות ָאָדם הּוא ָהָיה ֵמִבין׃ 
ַהְּיהּוִדים׃ ְקִצין  ַנְקִּדימֹון  ּוְׁשמֹו  ִמן־ַהְּפרּוִׁשים  ִאיׁש  ַוְיִהי 
ָיַדְענּו ִּכי ֵמֵאת  ַרִּבי  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ַלְיָלה  הּוא ָבא ֶאל־ֵיׁשּוַע 
ֱאֹלִהים ָּבאָת ְלמֹוֶרה ָלנּו ִּכי ֵאין ְלֵאל ַיד־ִאיׁש ַלֲעׂשֹות ֶאת־
ַוַּיַען  ִעּמֹו׃  ִאם־ֱאֹלִהים  ִּבְלִּתי  עֶֹׂשה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֹאתֹות 
ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלְך ִאם־לֹא ִיָּוֵלד ִאיׁש 
ַוּיֹאֶמר  ִמְּמקֹור ָעל לֹא־יּוַכל ִלְראֹות ֶאת־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ָזֵקן ֲהִכי יּוַכל  ֵאָליו ַנְקִּדימֹון ֵאיָכה יּוַכל ִאיׁש ְלִהָּוֵלד ְוהּוא 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני  ָלׁשּוב ְלֶרֶחם ִאּמֹו ּוְלִהָּוֵלד ֵׁשִנית׃ 
ּוִמן־ָהרּוַח לֹא־יּוַכל  ִמן־ַהַּמִים  ִאיׁש  ִיָּוֵלד  ָלְך ִאם־לֹא  ֹאֵמר 
הּוא  ָּבָׂשר  ִמן־ַהָּבָׂשר  ַהּנֹוָלד  ָהֱאֹלִהים׃  ֶאל־ַמְלכּות  ָלבֹא 
ַאל־ִּתְתַמּה ַעל־ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי  ְוַהּנֹוָלד ִמן־ָהרּוַח רּוַח הּוא׃ 
ָהרּוַח נֶֹׁשֶבת ֶאל־ֲאֶׁשר  ָלְך ִּכי ָנכֹון ָלֶכם ְלִהָּוֵלד ִמְּמקֹור ָעל׃ 
ַּתְחֹּפץ ְוַאָּתה ׁשֵֹמַע ֶאת־קֹוָלּה ְולֹא ֵתַדע ֵמַאִין ָּבָאה ְוָאן ִהיא 
ַוּיֹאֶמר  ַנְקִּדימֹון  ַוַּיַען  ִמן־ָהרּוַח׃  ָּכל־ַהּנֹוָלד  ֵכן  ְּכמֹו  הֶֹלֶכת 
ִהְּנָך  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ָּכֵאֶּלה׃  ִתְקֶריָנה  ֵאיָכה  ֵאָליו 
ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלְך  מֹוֶרה ְבִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵאֶּלה לֹא ָיָדְעָּת׃ 
ִּכי ֵאת ֲאֶׁשר־ָיַדְענּו ְנַדֵּבר ְוֵאת ֲאֶׁשר־ָרִאינּו ָנִעיד ְוַאֶּתם לֹא 
ִאם ִּבְדָבִרים ְׁשָפִלים לֹא ֶהֱאַמְנֶּתם ִלי ֵאיְך  ִתְׁשְמעּו ְלֵעדּוֵתנּו׃ 
ְוִאיׁש לֹא־ָעָלה ַלָּמרֹום ִּבְלִּתי  ַּתֲאִמינּו ִלי ִּכי ַאִּגיד ָראמֹות׃ 
הּוא ֲאֶׁשר־ָיַרד ִמָּמרֹום ֲהלֹא הּוא ֶּבן־ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִים׃ 
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ִיָּנֵׂשא  ֵּכן  ַּבִּמְדָּבר ֶאת־ַהָּנָחׁש ַעל־ַהֵּנס  ְוַכֲאֶׁשר ִנָּׂשא מֶׁשה 
ִאם  ִּכי  ָּכל־ַהַּמֲאִמין ּבֹו  יֹאַבד  ֲאֶׁשר לֹא  ְלַמַען  ֶּבן־ָהָאָדם׃ 

ִיְמָצא בֹו ַחֵּיי עֹוָלם׃ 
ֶאת־ ַּבֲעדֹו  ָנַתן  ַעד־ֲאֶׁשר  ֶאת־ָהעֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֹאֵהב  ִּכי־ֵכן 
ְּבנֹו ֶאת־ְיִחידֹו ְוָכל־ַהַּמֲאִמין ּבֹו לֹא־יֹאַבד ִּכי בֹו ִיְמָצא ַחֵּיי 
ִּכי לֹא־ָׁשַלח ֱאֹלִהים ֶאת־ְּבנֹו ֶאל־ָהעֹוָלם ְלַהְרִׁשיעֹו  עֹוָלם׃ 
ַהַּמֲאִמין ּבֹו לֹא  ְּבִהָּׁשְפטֹו ִּכי ִאם־ְלַמַען ִיָּוַׁשע ּבֹו ָהעֹוָלם׃ 
לֹא־ ִּכי  ָאז  ִמִּני  ָעָליו  ַאְׁשָמתֹו  ּבֹו  לֹא־ַיֲאִמין  ַוֲאֶׁשר  ֶיְאַׁשם 
ִּכי  ְוֶזה הּוא ַהִּמְׁשָּפט  ַהָּיִחיד ֵלאֹלִהים׃  ַהֵּבן  ֶהֱאִמין ְּבֵׁשם 
ִמן־ ֶאת־ַהחֶׁשְך  ָאֲהבּו  ָהָאָדם  ּוְבֵני  ֶאל־ָהעֹוָלם  ָּבא  ָהאֹור 
הּוא  ׁשֵנא  ָאֶון  ָכל־ֹּפֵעל  ִּכי  ַמֲעֵׂשיֶהם׃  ָרִעים  ִּכי  ָהאֹור 
ֲאָבל  ַמֲעָׂשיו׃  ִיָּבֲחנּו  ִלְבִלי  ֶאל־ָהאֹור  ָיבֹא  ְולֹא  ֶאת־ָהאֹור 
ֹּפֵעל ֱאֶמת ָיבֹא ֶאל־ָהאֹור ְלַמַען ִיָּוְדעּו ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים׃
ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהַלְך ֵיׁשּוַע ְוַתְלִמיָדיו ֶאל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה 
ְוַגם־יֹוָחָנן ָהָיה ְמַטֵּבל ָּבֵעת ַהִהיא  ַוֵּיֶׁשב ִעָּמֶהם ַוְיַטֵּבל ָׁשם׃ 
ְּבֵענֹון ּבֲֹאָכה ָׁשֵלם ִּכי ַמִים ַרִּבים ִנְמְצאּו ָׁשם ְוַהָּבִאים ִנְטָּבלּו׃ 
ַוְיִהי־ִריב ֵּבין ַּתְלִמיֵדי  ִּכי עֹוד לֹא־ִנַּתן יֹוָחָנן ֶאל־ֵּבית ַהֶּכֶלא׃ 
ַוָּיבֹאּו ֶאל־יֹוָחָנן  יֹוָחָנן ּוֵבין ַאַחד ַהְּיהּוִדים ַעל־ְּדַבר ַהָּטֳהָרה׃ 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַרֵּבנּו ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָהָיה ִעְּמָך ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר 
יֹוָחָנן  ַוַּיַען  ֵאָליו׃  ָּבִאים  ְוֻכָּלם  ְמַטֵּבל  הּוא  ִהֵּנה  ּלֹו  ַהִעידָֹת 
ִמָּמרֹום׃  ִנַּתן־לֹו  לֹא  ִאם  ָּדָבר  ָלַקַחת  ִאיׁש  לֹא־יּוַכל  ַוּיֹאַמר 
ִּכי ִאם־ָׁשלּוַח  ַהָּמִׁשיַח  ִּכי לֹא־ָאֹנִכי  ִהַּגְדִּתי  ֵעַדי ֲאֶׁשר  ַאֶּתם 
ִמי ֲאֶׁשר־לֹו ַהַּכָּלה הּוא ֶהָחָתן ְואֵֹהב ֶהָחָתן ְּבָעְמדֹו  ְלָפָניו׃ 
ּוְכָׁשְמעֹו אֹתֹו ׂשֹוׂש ָיִׂשיׂש ְלקֹול ֶהָחָתן ַעל־ֵּכן ָמְלָאה ִׂשְמָחִתי׃ 

הּוא ֵיֵלְך ָהלֹוְך ָוָרב ַוֲאִני ֵאֵלְך ָהלֹוְך ְוָחסֹור׃

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24,25

26

27

28

29

30

III 14-30 יוחנן   181

הבא



31

32

33

34

35,36

ד
2

3

4,5

6

7

8,9

10

11

12

13

ַהָּבא ִמָּמרֹום ָרם הּוא ִמָּכל ְוַהָּבא ֵמֶאֶרץ ֵמָעָפר הּוא ְוַעל־
ָרָאה  ְוַכֲאֶׁשר  ִמָּׁשַמִים ָרם הּוא ַעל־ּכֹל׃  ְיַדֵּבר ַהָּבא  ָעָפר 
ְוַהּׁשֵֹמַע ְלֵעדּותֹו  ְוָׁשַמע ֵּכן ִיֵּתן ֵעדּותֹו ּוְלֵעדּותֹו ֵאין ׁשֵֹמַע׃ 
ִּכי הּוא ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו  ַיְחּתֹם ְּבחֹוַתם ָידֹו ִּכי ָהֱאֹלִהים ֱאֶמת׃ 
ֱאֹלִהים ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים הּוא ְמַדֵּבר ִּכי־לֹא ִבְמׂשּורה ָנַתן ֶאת־
ֲאֶׁשר  ִמי  ְּבָידֹו׃  ָנַתן  ְוֶאת־ָּכל  ֶאת־ַהֵּבן  ֹאֵהב  ָהָאב  רּוחֹו׃ 
לֹא  ַּבֵּבן  ַיֲאִמין  לֹא  ֲאֶׁשר  ּוִמי  ַחֵּיי עֹוָלם  ֶיׁש־לֹו  ַּבֵּבן  ַיֲאִמין 

ִיְרֶאה ַחִּיים ִּכי ִאם־ֲחרֹון ַאף ֱאֹלִהים ָעָליו ָיחּול׃ 
ֵיׁשּוַע  ֵלאֹמר  ָׁשְמעּו  ַהְּפרּוִׁשים  ִּכי  ָלָאדֹון  נֹוַדע  ְוַכֲאֶׁשר 
ֶהֱעִמיד ְוִטֵּבל ַּתְלִמיִדים ַרִּבים ִמּיֹוָחָנן׃ ַאף ִּכי־ֵיׁשּוַע לֹא ִטֵּבל 
ַוַּיֲעזֹב ֶאת־ְיהּוָדה ַוָּיָׁשב ַוִּיַּסע ַהָּגִליָלה׃  ֹאָתם ַרק ַּתְלִמיָדיו׃ 
ְּבֶאֶרץ  ֶאל־ִעיר  ַוָּיבֹא  ׁשְֹמרֹון׃  ֶּדֶרְך  ַלֲעבֹר  לֹו  ָנכֹון  ְוָהָיה 
ׁשְֹמרֹון ּוְׁשָמּה סּוַכר ִמּמּול ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר־ָנַתן ַיֲעקֹב 
ַבֶּדֶרְך  ַנְפׁשֹו  ָעְיָפה  ְוֵיׁשּוַע  ַיֲעקֹב  ְּבֵאר  ְוָׁשם  ְליֹוֵסף׃  ִלְבנֹו 
ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ׁשְֹמרִֹנית  ַוֵּיֶׁשב־לֹו ַעל־ַהְּבֵאר ְּכָׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית׃ 
ִלְׁשּתֹות׃  ִלי  ְּתִני־ָנא  ֵיׁשּוַע  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ִלְׁשָאב־ָמִים  ָּבָאה 
ַוּתֹאֶמר ֵאָליו  ִּכי ַתְלִמיָדיו ָהְלכּו ָהִעיָרה ִלְׁשּבֹר ָלֶהם ֹאֶכל׃ 
ִמֶּמִּני  ִּתְׁשַאל  ְוֵאיְך  ַאָּתה  ְיהּוִדי  ֲהלֹא  ַהּׁשְֹמרִֹנית  ָהִאָּׁשה 
ִעם־ ַלְּיהּוִדים  ָּדָבר  ִּכי־ֵאין  ׁשְֹמרִֹנית  ִאָּׁשה  ַוֲאִני  ִלְׁשּתֹות 
ֶאת־ַמַּתת  ָיַדַעְּת  לּו  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ַהּׁשְֹמרִֹנים׃ 
ֱאֹלִהים ּוִמי ָהֹאֵמר ָלְך ְּתִני ִלי ִלְׁשּתֹות ָאז ָׁשַאְלְּת ַאְּת ִמֶּמּנּו 
ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ָהִאָּׁשה ֲאדִֹני ֵהן ֵאין־ְלָך  ְוָנַתן ָלְך ַמִים ַחִּיים׃ 

ַּבֶּמה ִלְׁשֹאב ְוַהְּבֵאר ֲעֻמָּקה ּוֵמַאִין ְלָך ֵאפֹוא ַמִים ַחִּיים׃
ַהּזֹאת  ַהְּבֵאר  ָנַתן־ָלנּו  ֲאֶׁשר  ָאִבינּו  ִמַיֲעקֹב  ַאָּתה  ֲהָגדֹול 
ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ּוְבִעירֹו׃  ּוָבָניו  הּוא  ָׁשָתה  ִמֶּמָּנה  ֲאֶׁשר 

ֵאֶליָה ָּכל־ַהּׁשֶֹתה ִמן־ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ִיְצָמא עֹוד׃ 
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ִיְצָמא  לֹא  לֹו  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ִמן־ַהַּמִים  ִיְׁשֶּתה  ְוָכל־ֲאֶׁשר 
ְלעֹוָלם ִּכי ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִיְהיּו בֹו ִלְמקֹור ַמִים ֹנְבִעים 
ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ָהִאָּׁשה ְּתָנה־ִּלי ֲאדִֹני ֶאת־ַהַּמִים  ְלַחֵּיי עֹוָלם׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה  ָהֵהם ְולֹא־ֶאְצָמא עֹוד ְולֹא ָאבֹא ֵהָּנה ִלְׁשֹאב׃ 
ַוַּתַען ָהִאָּׁשה ַוּתֹאֶמר  ֵיׁשּוַע ְלִכי ִקְרִאי ְלִאיֵׁשְך ּובִֹאי ֵהָּנה׃ 
ֵאָליו ֵאין־ִלי ִאיׁש ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ֵּכן ִּדַּבְרְּת ִּכי ֵאין־ָלְך 
ֲחִמָּׁשה ְבָעִלים ָהיּו ָלְך ְוהּוא ֲאֶׁשר ִעֵּמְך ַּכּיֹום ֵאיֶנּנּו  ִאיׁש׃ 
ֲאדִֹני  ָהִאָּׁשה  ֵאָליו  ַוּתֹאֶמר  ִּדַּבְרְּת׃  ֱאֶמת  ּוָבזֹאת  ַבְעֵלְך 
ַהֶּזה  ָּבָהר  ִהְׁשַּתֲחוּו  ֲאבֵֹתינּו  ָאָּתה׃  ָנִביא  ִּכי  ָאֹנִכי  רָֹאה 
ַוּיֹאֶמר  ְלִהְׁשַּתֲחֹות׃  ַהָּמקֹום  ְירּוָׁשַלִים  ִּכי  ֹאְמִרים  ְוַאֶּתם 
ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ַהֲאִמיִני ִלי ִאָּׁשה ִּכי ָתבֹא ֵעת ֲאֶׁשר לֹא־ָּבָהר 
ִמְׁשַּתֲחִוים  ַאֶּתם  ָלָאב׃  ִּתְׁשַּתֲחוּו  ִבירּוָׁשַלִים  ְולֹא  ַהֶּזה 
ִּכי  ֵנָדע  ֶאל־ֲאֶׁשר  ִמְׁשַּתֲחִוים  ַוֲאַנְחנּו  ֵתְדעּון  לֹא  ֶאל־ֲאֶׁשר 
ְוַגם־ִהיא  ֵעת  ָּתבֹא  ַאְך  ַהְּיהּוִדים׃  ִמְּמקֹור  ָבָאה  ַהְיׁשּוָעה 
ִיְׁשַּתֲחוּו ָלָאב ָּברּוַח ּוָבֶאֶמת  ְוַהִּמְׁשַּתֲחִוים ַהֶּנֶאָמִנים  ָבָאה 
רּוַח  הּוא  ָהֱאֹלִהים  ָהָאב׃  ָחֵפץ  ָּכֵאֶלה  ְּבִמְׁשַּתֲחִוים  ִּכי 
ַוּתֹאֶמר  ְוַהִּמְׁשַּתֲחִוים לֹו ֲעֵליֶהם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְּברּוַח ּוֶבֱאֶמת׃ 
ְכִריְסטֹוס(  )ַהִּנְקָרא  ָמִׁשיַח  ִּכי־ָיבֹא  ָיַדְעִּתי  ָהִאָּׁשה  ֵאָליו 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ֲאִני הּוא  ְוַכֲאֶׁשר ָיבֹא ַיִּגיד ָלנּו ֶאת־ּכֹל׃ 

ַהְמַדֵּבר ֵאָלִיְך׃
ִעם־ ַעל־ַּדְּברֹו  ַוִּיְתְמהּו  ָּבאּו  ְוַתְלִמיָדיו  ְּבִפיו  ְּדָברֹו  עֹוד 
ִאָּׁשה ַאְך ִאיׁש לֹא ָאַמר ַמה־ְּתַבֵּקׁש אֹו ָלָּמה ְתַּדֵּבר ֵאֶליָה׃  
ֶאל־ָהָעם׃ ַוּתֹאֶמר  ָהִעיָרה  ַוֵּתֶלְך  ֶאת־ַּכָּדּה  ָעְזָבה  ְוָהִאָּׁשה 
ּבֹאּו ּוְראּו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִהִּגיד ִלי ָּכל־ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַהֵאין ֶזה הּוא 
ַוְיִהי ַעד־ּכֹה ְוַעד ּכֹה  ַוֵּיְצאּו ִמן־ָהִעיר ָלבֹא ֵאָליו׃  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִני ֶיׁש־ִלי  ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ַרִּבי ֱאכֹל׃ 

ֶלֱאכֹל ֹאֶכל ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם׃ 
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ִאיׁש  לֹו  ֵהִביא  ַהִאם  ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ַהַּתְלִמיִדים  ַוּיֹאְמרּו 
ַמֲאָכִלי הּוא ֲעׂשֹות  ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ְלָאְכָלה׃  ַמֲאַכל 
עֹוד  ֹאְמִרים  ַאֶּתם  ֵהן  ֶאת־ָּפֳעלֹו׃  ּוְלַכּלֹות  ׁשְֹלִחי  ְרצֹון 
ְׂשאּו  ָלֶכם  ֹאֵמר  ַוֲאִני  ַהָּקִציר  ָיבֹא  ֶטֶרם  ֳחָדִׁשים  ַאְרָּבָעה 
ַהּקֹוֵצר  ֶאת־ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ֶאל־ַהָּׂשדֹות ֲאֶׁשר ִהְלִּבינּו ַלָּקִציר׃ 
ְוַהּקֹוֵצר  ְוַהּזֵֹרַע  עֹוָלם  ְלַחֵּיי  ֶיֱאסֹף  ּוְתבּוָאה  ְׂשָכרֹו  ִיְמָצא 
ְלַמּלֹאת ְּדַבר ַהּמֵֹׁשל ֶאָחד זֵֹרַע ְוַאֵחר קֵֹצר׃  ִיְׂשְמחּו ַיְחָּדו׃ 
ָאֹנִכי ָׁשַלְחִּתי ֶאְתֶכם ִלְקצֹר ְּבָמקֹום לֹא ֲעַמְלֶּתם ָׁשם ֲאֵחִרים 

ָעְמלּו ְוַאֶּתם ַּבאֶתם ַעל־ֲעָמָלם׃
ְוַרִּבים ִמן־ַהּׁשְֹמרִֹנים ָּבִעיר ַהִהיא ֶהֱאִמינּו בֹו ַּבֲעבּור ְּדַבר 
ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר  ִלי  ִהִּגיד  הּוא  ֵלאֹמר  ֵהִעיָדה  ֲאֶׁשר  ָהִאָּׁשה 
ִאָּתם  ָלֶׁשֶבת  לֹו  ַוִּיְקְראּו  ַהּׁשְֹמרִֹנים  ֵאָליו  ַוָּיבֹאּו  ָעִׂשיִתי׃ 
ַּבֲעבּור  בֹו  ֶהֱאִמינּו  ֵמֵהָּמה  ַרִּבים  ְועֹוד  יֹוָמִים׃  ָׁשם  ַוֵּיֶׁשב 
ַוּיֹאְמרּו ֶאל־ָהִאָּׁשה ַעָּתה ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּבֹו  ִּדְבֵרי ִפיהּו׃ 
ֶזה  ִּכי־ָאֵמן  ַוֵּנַדע  ָׁשַמְענּו  ַּגם־ֲאַנְחנּו  ִּכי  ְּדָבֵרְך  לֹא־ַבֲעבּור 

הּוא ַהָּמִׁשיַח מֹוִׁשיַע ָהעֹוָלם׃
ַאף ִּכי ִהִּגיד  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ְׁשַנִים ָיִמים ַוִּיַּסע ְלַמָּסָעיו ַהָּגִליָלה׃ 
ַוָּיבֹא ֶאל־ַהָּגִליל  ֵיׁשּוַע ִּכי ֵאין־ָּכבֹוד ְלָנִביא ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו׃ 
ַוַּיֲחִזיקּו־בֹו ַהָּגִליִלים ִּכי ָראּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִבירּוָׁשַלִים 

ִּביֵמי ֶהָחג ִּכי ַּגם־ֵהם ָחְגגּו ָׁשם ֶאת־ַהַחג ַההּוא׃
ָׁשם  ָהַפְך  ֲאֶׁשר  ַּבָּגִליל  ֶאל־ָקָנה  ַהַּפַעם  עֹוד  ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹא 
ַהַּמִים ְלָיִין ְוִאיׁש ָהָיה ֵמַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ּוְבנֹו חֶֹלה ִּבְכַפר־ַנחּום׃ 
ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ִּכי־ָבא ֵיׁשּוַע ִמיהּוָדה ַלָּגִליל ַוֵּיֶלְך ֵאָליו ַוִּיְפַצר־
ַוּיֹאֶמר  ָנָטה ָלמּות׃  ְוִלְרּפֹא ֶאת־ְּבנֹו ֲאֶׁשר  ָלֶרֶדת ִאּתֹו  ּבֹו 
ַתֲאִמינּו׃  לֹא  ּוֹמְפִתים  ֹאתֹות  ִתְראּו  ִאם־לֹא  ֵיׁשּוַע  ֵאָליו 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהִאיׁש ְרָדה־ָּנא ֲאדִֹני ְּבֶטֶרם ָימּות ְּבִני׃ 
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ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֵלְך ְלַדְרְּכָך ִּבְנָך ָחי ְוָהִאיׁש ֶהֱאִמין ַּבָּדָבר 
ַוְיִהי ְּבֶלְכּתֹו ַוִּיְפְּגעּו־בֹו ֲעָבָדיו ַוַּיִּגידּו  ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֵיׁשּוַע ַוֵּיַלְך׃ 
ֵהֵחל  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהָּׁשָעה  ֵמֶהם  ַוִּיְדרֹׁש  ָחי׃  ִּבְנָך  ֵלאֹמר  לֹו 
ַהְּׁשִביִעית  ַּבָּׁשָעה  ֶאְתמֹול  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ֵמָחְליֹו  ְלֵהָרֵפא 
ַוֵּיַדע ָאִביו ִּכי ָהָיה ַּבָּׁשָעה ַהִהיא ֲאֶׁשר  ָסָרה ִמֶּמּנּו ַהַּקָּדַחת׃ 
ֶזה הּוא ָהאֹות  ִהִּגיד־לֹו ֵיׁשּוַע ִּבְנָך ָחי ַוַּיֲאֵמן הּוא ְוָכל־ֵּביתֹו׃ 

ַהֵּׁשִני ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע ַּבָּגִליל ְּבׁשּובֹו ִמיהּוָדה׃ 
ְירּוָׁשָלְיָמה׃  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַעל  ַהְּיהּוִדים  ַחג  מֹוֵעד  ָּבא  ְוַאֲחֵרי־ֵכן 
ָלּה  ָקְראּו  ַעל־ַיד ַׁשַער ַהּצֹאן ֲאֶׁשר  ַמִים  ְּבֵרַכת  ּוִבירּוָׁשַלִים 
ְוָׁשם ָׁשְכבּו  ְּבָלׁשֹון ִעְבִרית ֵּבית־ַחְסָּדא ְוָלּה ֲחִמָּׁשה ֵאַלּמֹות׃ 
ָׁשם  ְמַיֲחִלים  ְוֵהם  ִויֵבֵׁשי־כַֹח  ִּפְסִחים  ִעְוִרים  חֹוִלים  ַרִּבים 
ֵיֵרד ַמְלָאְך ֶאל־ ִּכי ְלַעד ִמן־ָהִעִּתים  ַעד ֲאֶׁשר־ִיּגֹועּו ַהָּמִים׃ 
ַהְּבֵרָכה ְוִהְרִּתיַח ֶאת־ַהָּמִים ְוָהָיה ָהִראׁשֹון ַהּיֵֹרד ָׁשם ַאֲחֵרי 
ָּדְבָקה־ּבֹו׃  ֲאֶׁשר  ִמָּכל־ַמֲחָלה  לֹו  ְוָרָפא  ַהָּמִים  ֻרְּתחּו  ֲאֶׁשר 
ְוִאיׁש ָהָיה ָׁשם ֲאֶׁשר ָחָלה ֶאת־ָחְליֹו ְׁשמֶֹנה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה׃ 
ָיִמים  ֵּכן  ָׁשַכב  ִּכי  ַוֵּיַדע  ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ׁשֵֹכב  ֵיׁשּוַע  אֹתֹו  ַוַּיְרא 
ַוַּיַען אֹתֹו ַהחֹוֶלה  ְלֵהָרֵפא׃  ַאָּתה  ֶהָחֵפץ  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַרִּבים 
ֲאדִֹני ֵאין ִלי ִאיׁש ֲאֶׁשר יֹוִריֵדִני ֶאל־ַהְּבֵרָכה ְלֵעת ִרְגַׁשת ַהַּמִים 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע קּום ָׂשא  ַוֲאִני ֶטֶרם ֵאֵרד ְוָיַרד ַאֵחר ְלָפָני׃ 
ֶאת־ִמְׁשָּכְבָך ְוִהְתַהֵּלְך׃ ּוִפְתאֹם ָׁשב ָהִאיׁש ְלֵאיָתנֹו ַוִּיָּׂשא ֶאת־

ִמְׁשָּכבֹו ַוֵּיַלְך׃ 
ֶאל־ָהִאיׁש  ַהְּיהּוִדים  ַוּיֹאְמרּו  ַהַּׁשָּבת  יֹום  ָהָיה  ַההּוא  ְוַהּיֹום 
ַוַּיַען  ַהִּנְרָּפא ֲהלֹא ַׁשָּבת ַהּיֹום ְוֵאין ְלָך ָלֵׂשאת ֶאת־ַהִּמְׁשָּכב׃ 
ֶאת־ִמְׁשָּכְבָך  ָׂשא  ֵאַלי  ָאַמר  הּוא  אִֹתי  ָהרֵֹפא  ֵלאמֹר  אָֹתם 
ָׂשא  ֵאֶליָך  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ִמי הּוא  ַוִּיְׁשָאֻלהּו  ְוִהְתַהֵּלְך׃ 
ֵיׁשּוַע  ִּכי  ִמי הּוא  ָיַדע  ְוַהִּנְרָּפא לֹא  ְוִהְתַהֵּלְך׃  ֶאת־ִמְׁשָּכְבָך 

ָהַלְך־לֹו ְּבִהְתַאֵּסף ַעם־ָרב ַּבָּמקֹום ַההּוא׃ 
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ַאֲחֵרי־ֵכן ָמָצא ֹאתֹו ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה 
ְּגדֹוָלה  ָרָעה  ֵאֶליָך  ֶּפן־ְּתֻאֶּנה  ַלֲחטֹא  ִנְרֵּפאָת ַאל־ּתֹוֶסף  ִּכי 
ֲאֶׁשר  הּוא  ִּכי־ֵיׁשּוַע  ַלְּיהּוִדים  ַוַּיֵּגד  ָהִאיׁש  ַוֵּיֶלְך  ִמּזֹאת׃ 
ֲהִמיתֹו  ַוְיַבְקׁשּו  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַהְּיהּוִדים  ָרְדפּו  ְוַעל־ֵּכן  ִרְּפאֹו׃ 
ַוַּיַען ֹאָתם ֵיׁשּוַע ָאִבי ֹּפֵעל  ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָעָׂשה זֹאת ַּבַּׁשָּבת׃ 
ּוַבֲעבּור זֹאת ִּבְקׁשּו  ְּפֻעָּלתֹו ַעד־ָעָּתה ְוַגם־ֲאִני ֹּפֵעל ִהֵּנִני׃ 
ַהְּיהּוִדים ְּבֵחֶפץ ֶיֶתר ְלָהְרגֹו ִּכי לֹא ַרק ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ִחֵּלל 
ְוִכי הּוא דֹוֶמה  ָאִביו  ִּכי הּוא  ַעל־ֱאֹלִהים  ַּגם־ָאַמר  ִאם  ִּכי 

ֵלאֹלִהים׃
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ַהֵּבן לֹא־
יּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ִמִּלּבֹו ִּבְלִּתי ֵאת ֲאֶׁשר־רֶֹאה ַמה־ֹּפֵעל ָהָאב 
ִּכי ָהָאב אֵֹהב  ִּכי ֶאת־ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה עֶֹׂשה ַּגם־ַהֵּבן ָּכמֹהּו׃ 
ֶאת־ַהֵּבן ּוַמְרֶאה אֹתֹו ֶאת־ּכֹל ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ּוְגדֹלֹות ֵמֵאֶּלה 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהָאב ַמֲעֶלה ּוְמַחֶּיה  ַיְרֶאּנּו ִלְהיֹות ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵניֶכם׃ 
ְוָהָאב לֹא־ ֶאת־ַהֵּמִתים ֵּכן ְיַחֶּיה ַּגם־ַהֵּבן ֶאת־ֲאֶׁשר ָחֵפץ ּבֹו׃ 
ְלַמַען ְיַכְּבדּו ֻכָּלם  ִיְׁשֹּפט ִאיׁש ַאְך ָּכל־ִמְׁשָּפטֹו ָנַתן ְּבַיד ַהֵּבן׃ 
ֶאת־ַהֵּבן ַּכֲאֶׁשר ְיַכְּבדּו ֶאת־ָהָאב ִמי ֲאֶׁשר לֹא־ְיַכֵּבד ֶאת־ַהֵּבן 
ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם  ֵאיֶנּנּו ְמַכֵּבד ֶאת ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו׃ 
ַהַּמְקִׁשיב ִלְדָבַרי ּוַמֲאִמין ְּבׁשְֹלִחי ֶיׁש־לֹו ַחֵּיי עֹוָלם ְולֹא ָיבֹא 
ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם ִּכי־ ְלִהָּׁשֵפט ִּכי־ָעַבר ִמָּמֶות ַלַחִּיים׃ 
ָתבֹא ֵעת ְוִכי ַגם־ָּבָאה ְוַהֵּמִתים ִיְׁשְמעּו ֶאת־קֹול ֶּבן־ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַחֵּיי ָהָאב ִמְּמקֹור ַעְצמֹו ֵּכן  ְוַהּׁשְֹמִעים ָחיֹה ִיְחיּו׃ 
ְוַגם־ּכַֹח ָנַתן ְּבָידֹו  ִנַּתן ַלֵּבן ִלְהיֹות־לֹו ַחָּייו ִמְּמקֹור ַעְצמֹו׃ 
ַעל־זֹאת ַאל־ִּתַּתְּמהּו  ֶבן־ָהָאָדם הּוא׃  ִּכי  ִמְׁשָּפט  ַלֲעׂשֹות 
ָתמַֹּה ִּכי ִהֵּנה יֹום ָּבא ְוָכל־ׁשְֹכֵני ֶקֶבר ִיְׁשְמעּו ֶאת־קֹלֹו ְוַיֲעלּו׃ 

ָהעִֹׂשים טֹוב ַיַעְמדּו ַלַחִּיים ְוָהעִֹׂשים ָרע ַיַעְמדּו ַלִּמְׁשָּפט׃
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ֶאְׁשֹּפט  ֵּכן  ֶאְׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר  ִמִּלִּבי  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  אּוַכל  לֹא 
ּוִמְׁשָּפִטי ִמְׁשָּפט־ֶצֶדק ִּכי לֹא ְרצֹוִני ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִּכי ִאם־ְרצֹון 
ֶנֶאְמָנה  לֹא  ָעָלי  ֵמִעיד  ְלַבִּדי  ִאם־ֲאִני  ׁשְֹלִחי׃  ֲאֶׁשר  ָהָאב 
ְוָיַדְעִּתי ִּכי ֵעדּותֹו ֲאֶׁשר־הּוא  ַאְך ֵיׁש ֵעד ַאֵחר ִלי  ֵעדּוִתי׃ 
ֵהִעיד  ְוהּוא  ֶאל־יֹוָחָנן  ְׁשַלְחֶּתם  ַאֶּתם  ֶנֱאָמָנה׃  ָעַלי  ֵמִעיד 
ַוֲאִני לֹא ֵמָאָדם ֶאַּקח ִלי ֵעדּות ַאְך ַהְּדָבִרים  ֵעדּות ֱאֶמת׃ 
הּוא ָהָיה ַלִּפיד ּבֵֹער  ָהֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ְלַמַען ַאֶּתם ִּתָּוֵׁשעּון׃ 
ְוִלי ֵעדּות  ּוֵמִאיר ּוְבאֹורֹו הֹוַאְלֶּתם ְלִהְתַעֵּלם ַעד־ַאְרִּגיָעה׃ 
ְּגדֹוָלה ֵמֵעדּות יֹוָחָנן ִּכי ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ָנַתן־ִלי ָאִבי ְלַכּלֹוָתם 
ְׁשָלַחִני  ִּכי  ָעַלי  ְמִעיִדים  ְוֵהם  עֶֹׂשה  ֲאִני  ָהֵאֶּלה  ַהַּמֲעִׂשים 
ְוָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני הּוא ֵהִעיד ָעָלי ְוַאֶּתם ֶאת־קֹלֹו  ָהָאב׃ 
ְּדָברֹו  ְוֵאין  ְרִאיֶתם׃  לֹא  ְוֶאת־ָּתֳארֹו  ֵמעֹוָלם  לֹא־ְׁשַמְעֶּתם 

ׁשֵֹכן ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי ֹאתֹו ֲאֶׁשר ָׁשַלח לֹא ַתֲאִמינּו בֹו׃ 
ֹאְמִרים  ַאֶּתם  ָּבֶהם  ִּכי  ַהּקֶֹדׁש  ֵמַעל־ִּכְתֵבי  ּדְֹרִׁשים*  ַאֶּתם 
ְולֹא ֲאִביֶתם ָלבֹא  ַחֵּיי עֹוָלם ָלֶכם ְוֵהם ֵהָּמה ַהְּמִעיִדים ָעָלי׃ 
ְוֶאְתֶכם  ָּכבֹוד לֹא־ֶאַּקח ִמְּבֵני ָאָדם׃  ֵאָלי ִלְהיֹות ָלֶכם ַחִּיים׃ 
ָאֹנִכי ִהֵּנה ָבאִתי  ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין־ַאֲהַבת ֱאֹלִהים ְּבִקְרְּבֶכם׃ 
ְּבֵׁשם ָאִבי ְולֹא ֶהֱחַזְקֶּתם ִּבי ְוִאם־ָיבֹא ַאֵחר ְּבֵׁשם ַעְצמֹו ּבֹו 
ָכבֹוד  ִּתְרְּדפּו  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְלַהֲאִמין  ּתּוְכלּו  ֵאיְך  ַּתֲחִזיקּון׃ 
ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ְוֶאת־ַהָּכבֹוד ַהָּבא ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָהֶאָחד לֹא 
ִלְפֵני  ֲעֵליֶכם  ִׂשְטָנה  ָאִביא  ֲאִני  ִּכי  ַאל־ְּתַחְּׁשבּו  ְתַבֵּקׁשּון׃ 
ֲעֵליֶכם מֶׁשה ֲאֶׁשר ְּבַטְחֶּתם  ָהָאב ֵיׁש ֶאָחד ֵמִביא ִׂשְטָנה 
ִּכי לּו ֶהֱאַמְנֶּתם ְּבמֶׁשה ֶהֱאַמְנֶּתם ַּגם־ִּבי ִּכי ָעַלי הּוא  ּבֹו׃ 
ַאְך ִאם־ִּבְכָתָביו לֹא ַתֲאִמינּו ֵאיְך ַּתֲאִמינּו ִּבְדָבָרי׃  ָכָתב׃ 
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ַים  הּוא  ַים־ַהָּגִליל  ֶאל־ֵעֶבר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיֲעבֹר  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוְיִהי 
ַוֲהמֹון ַעם־ָרב ָהְלכּו ַאֲחָריו ִּכי ָראּו ֶאת־ָהֹאתֹות  ִטיַבְרָיה׃ 
ַוֵּיֶׁשב־ָׁשם ִעם־ ַוַּיַעל ֵיׁשּוַע ֶאל־ָהָהר  ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלחֹוִלים׃ 
ַּתְלִמיָדיו׃ ּומֹוֵעד ַהֶּפַסח ַחג ַהְּיהּוִדים ָקַרב ָלבֹוא׃ ַוִּיָּׂשא ֵיׁשּוַע 
ַוּיֹאֶמר ֶאל־ִּפיִלּפֹוס  ַוַּיְרא ֲהמֹון ַעם־ָרב ָּבא ֵאָליו  ֶאת־ֵעיָניו 
ְוהּוא ִּדֶּבר ָּכזֹאת ְלַנּסֹותֹו ִּכי  ֵמַאִין ִנְׁשּבֹר ָלֶהם ֶלֶחם ֶלֱאכֹל׃ 
ַוַּיַען ֹאתֹו ִּפיִלּפֹוס ָמאַתִים ִּדיַנר  הּוא ָיַדע ֶאת־ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה׃ 
ְקַטָּנה׃  ַּפת  ִאיׁש  ִאיׁש  ִמֶּמּנּו  ֶלֱאכֹל  ָלֶהם  לֹא־ִיְׂשֹּפק  ֶלֶחם 
ֵאָליו  ָאַמר  ֶּפְטרֹוס  ִׁשְמעֹון  ֲאִחי  ַאְנְּדַרי  ִמַּתְלִמיָדיו  ְוֶאָחד 
ֶיְׁשנֹו ֹּפה ַנַער ֶאָחד ְולֹו ֲחִמָּׁשה ֶלֶחם ְׂשעִֹרים ְוָדִגים  ֵלאֹמר׃ 
הֹוִׁשיבּו  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ָּכֶזה׃  ְלַעם־ָרב  ֵאֶּלה  ָמה  ַאְך  ְׁשָנִים 
ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְׁשבּו ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ְלִמְסָּפָרם ִּבְנאֹות 
ֵיׁשּוַע ֶאת־ִּכְּכרֹות  ַוִּיַּקח  ְלַמְכִּביר׃  ִנְמָצא ָׁשם  ֲאֶׁשר  ֶּדֶׁשא 
ְלָכל־ַהּיְׁשִבים  ְוַהַּתְלִמיִדים  ְלַתְלִמיָדיו  ַוְיַחֵּלק  ַוְיָבֶרְך  ַהֶּלֶחם 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר  ָׁשָּמה ְוַגם ִמן־ַהָּדִגים ָנַתן ָלֶהם ְּכַאַּות ַנְפָׁשם׃ 
ַהּנֹוָתִרים  ֶאת־ַהְּפתֹוִתים  ִאְספּו  ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ָאַמר  ָׂשְבעּו 
ַסִּלים  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ַוְיַמְלאּו  ַוַּיַאְספּו  ְמאּוָמה׃  יֹאַבד  ִלְבִלי 
ְּפתֹוִתים ֲאֶׁשר הֹוִתירּו ָהֹאְכִלים ִמן־ֲחִמָּׁשה ַלְחֵמי ַהְּׂשעִֹרים׃ 
ַוְיִהי ִּכְראֹות ָהָעם ֶאת־ָהאֹות ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע ַוּיֹאְמרּו 
ַוֵּיַדע ֵיׁשּוַע ִּכי־ ָאְמָנה ֶזה הּוא ַהָּנִביא ַהָּבא ְלֵתֵבל ָאְרָצה׃ 
ָיבֹאּו ְוָתְפׂשּו־בֹו ַלֲעׁשתֹו ְלֶמֶלְך ַעל־ֵּכן ָחַלץ ֵמֶהם עֹוד ַהַּפַעם 

ֶאל־ָהָהר ְלַבּדֹו׃
ַוְיִהי ְלֵעת ֶעֶרב ַוֵּיְלכּו ַתְלִמיָדיו ֶאל־ַהָּים ַוֵּיְרדּו ָבֳאִנָּיה ַוַּיַעְברּו 
ְוִהֵּנה חֶׁשְך ָּבא ְוֵיׁשּוַע עֹוד  ֶאל־ֵעֶבר ַהָּים ֶאל־ְּכַפר ַנחּום׃ 
ְוסֵֹער׃  הֵֹלְך  ְוַהָּים  עֵֹבר  ָּגדֹול  ַסַער  ַוְיִהי  ֲאֵליֶהם׃  לֹא־ָבא 
ַוִּיְראּו  ַוַּיְחְּתרּו ְּכֶמְרַחק ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש אֹו ְׁשלִׁשים ַמֲענֹות 
ֶאת־ֵיׁשּוַע הֹוֵלְך ַעל־ְּפֵני ַהָּים ָהלֹוְך ְוָקֵרב ֶאל־ָהֳאִנָּיה ַוִּייָראּו׃ 
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ֹאתֹו  ָלַקַחת  ַוּיֹוִאילּו  ַאל־ִּתיָראּו׃  הּוא  ֲאִני  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ֶאל־ ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה  ָהֳאִנָּיה  ִהִּגיָעה  ִּפְתֹאם  ְוִהֵּנה  ֶאל־ָהֳאִנָּיה 

ְמחֹוז ֶחְפָצם׃
ִּכי  ַלָּים  ֵמֵעֶבר  ָהעֵֹמד  ָהָעם  ֲהמֹון  ַוַּיְרא  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי 
ִמַּבְלֲעֵדי ָהֳאִנָּיה לֹא ָהְיָתה ָּׁשם ֳאִנָּיה ַאֶחֶרת ִּכי ִאם־ַאַחת 
ֲאֶׁשר ָיְרדּו־ַבּה ָּתְלִמיָדיו ְוִכי לֹא־ָיַרד ֵיׁשּוַע ָּבּה ִעם־ַּתְלִמיָדיו 
ִהִּגיעּו  ֲאֵחרֹות  ֳאִנּיֹות  ַרק  ְלַבָּדם׃  ָעְברּו  ִאם־ַּתְלִמיָדיו  ִּכי 
ֶאת־ַהֶּלֶחם  ָאְכלּו־ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַלָּמקֹום  ִמָּקרֹוב  ִמִּטיַבְרָיה 
ֵיׁשּוַע  ִּכי  ָהָעם  ְוַעל־ֵּכן ִּבְראֹות ֲהמֹון  ָהָאדֹון׃  ֵּבַרְך  ַּכֲאֶׁשר 
ֵאיֶנּנּו ָׁשם ְוַאף־לֹא ַתְלִמיָדיו ַוֵּיְרדּו ַגם־ֵהָּמה ָּבֳאִנּיֹות ָהֵאֶּלה 
ַלָּים  ֵמֵעֶבר  ַוִּיְמָצֻאהּו  ֶאת־ֵיׁשּוַע׃  ְלַבֵּקׁש  ְּכַפר־ַנחּום  ַוָּיבֹאּו 
ַוַּיַען ֹאָתם ֵיׁשּוַע ֵלאֹמר  ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַרֵּבנּו ָמַתי ָּבאָת ֵהָּנה׃ 
ֲאֶׁשר  ַיַען  ֹאִתי  ִבַּקְׁשֶּתם  לֹא  ֵהן  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ָאֵמן 
ֲאַכְלֶּתם  ַהֶּלֶחם  ִמִּכְּכרֹות  ִאם־ַיַען  ִּכי  ֶאת־ֹאתֹוַתי  ְרִאיֶתם 
ַאל־ַּתַעְמלּו ְּבַעד ֹאֶכל ֹאֵבד ִּכי ִאם־ְּבַעד ֶלֶחם  ּוְׂשַבְעֶּתם׃ 
ָחַתם  ִּכי־ָעָליו  ָלֶכם  ִיֵּתן  ֶּבן־ָהָאָדם  ֲאֶׁשר  עֹוָלם  ְלַחֵּיי  עֵֹמד 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה־ַּנֲעֶׂשה ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים ָהָאב ֶאת־חָֹתמֹו׃ 
זֹאת  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ֱאֹלִהים׃  ְּפֻעּלֹות  ִנְפַעל 
ֲאֵליֶכם׃  ְׁשָלחֹו  ֲאֶׁשר  ָבִאיׁש  ִּכי־ַתֲאִמינּו  ֱאֹלִהים  ְּפֻעַּלת 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּוֶמה־ָהאֹות ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ִּכי ִנְרֶאה ְוַנֲאִמין ָּבְך 
ֲאבֹוֵתינּו ָאְכלּו ֶאת־ַהָּמן ַּבִּמְדָּבר ַּכָּכתּוב ֶלֶחם  ַמה־ִּתְפָעל׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני  ָׁשַמִים ָנַתן־ָלמֹו ֶלֱאכֹל׃ 
ֹאֵמר ָלֶכם מֶׁשה לֹא ָנַתן ָלֶכם ֶלֶחם ָׁשָמִים ִּכי ִאם־ָאִבי ֹנֵתן 
ִּכי־ֶלֶחם ֱאֹלִהים הּוא ַהּיֵֹרד  ָלֶכם ֶלֶחם ֱאֶמת ִמן־ַהָּׁשָמִים׃ 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲאדֵֹנינּו ְּתָנה־ ִמן־ַהָּׁשָמִים ְוַהּנֹוֵתן ַחִּיים ָלעֹוָלם׃ 

ָּלנּו ֶאת־ַהֶּלֶחם ַהֶּזה ָּתִמיד׃ 
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ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָאֹנִכי הּוא ֶלֶחם ַהַחִּיים ָּכל־ַהָּבא ֵאַלי 
ָוֹאַמר  ְלעֹוָלם׃  עֹוד  ִיְצָמא  לֹא  ִּבי  ְוָכל־ַהַּמֲאִמין  ִיְרָעב  לֹא 
ָּכל־ִאיׁש  ִּבי׃  ֶהֱאַמְנֶּתם  ְולֹא  ֹאִתי  ְרִאיֶתם  ֲאֶׁשר  ֲאֵליֶכם 
ֲאָגְרֶׁשּנּו  ֵאַלי לֹא  ְוַהָּבא  ֵאָלי  ָיבֹא  ָהָאב  ִיֶּתן־ִלי  ֲאֶׁשר ֹאתֹו 
ִּכי ָיַרְדִּתי ִמן־ַהָּׁשַמִים לֹא ַלֲעׂשֹות ְרצֹוִני ִּכי ִאם־ְרצֹון  ִמָּפָני׃ 
ְוֶזה ְרצֹון ָהָאב ֲאֶׁשר ׁשְֹלִחי ִּכי ֶאת־ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי לֹא־ ׁשְֹלִחי׃ 
ִּכי ֶזה ְרצֹון  יֹאַבד ִלי ַאף ֶאָחד ִּכי ֲאִקיֶמּנּו ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון׃ 
ָאִבי ִמי ֲאֶׁשר רֶֹאה ֶאת־ַהֵּבן ּוַמֲאִמין ּבֹו ִיְהיּו־לֹו ַחֵּיי עֹוָלם 

ַוֲאִני ֲאִקיֶמּנּו ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון׃
ַוִּיֹּלנּו ָעָליו ַהְּיהּוִדים ַעל ִּכי־ָאַמר ָאֹנִכי הּוא ֶלֶחם ַהּיֵֹרד ִמן־
ַוּיֹאְמרּו ֲהלֹא ֶזה הּוא ֵיׁשּוַע ֶּבן־יֹוֵסף ֲאֶׁשר ָיַדְענּו  ַהָּׁשָמִים׃ 
ָיָרְדִּתי׃  ִמן־ַהָּׁשַמִים  הּוא  יֹאַמר  ְוֵאיְך  ְוֶאת־ִאּמֹו  ֶאת־ָאִביו 
לֹא־ ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאל־ָנא ְתִהי ְתלּוָנה ֵּביֵניֶכם׃ 
יּוַכל ִאיׁש ָלבֹא ֵאַלי ִּבְלִּתי ִאם־ִיְמְׁשֵכהּו ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלָחִני 
ֲהלֹא ָכתּוב ַבְּנִביִאים ְוָכל־ָּבַנִיְך  ַוֲאִני ֲאִקיֶמּנּו ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון׃ 
ְולֹא  ִלּמּוֵדי ְיהָֹוה ָּכל־ַהּׁשֵֹמַע ִמן־ָהָאב ְוֹלֵמד ִמֶּמּנּו ָיבֹא ֵאָלי׃ 
ִּכי־ָרָאה ָאָדם ֶאת־ָהָאב ִּכי ַרק ֶזה ֲאֶׁשר ֵמֵאת ֱאֹלִהים הּוא 
ִּבי  ָּכל־ַהַּמֲאִמין  ָלֶכם  ֲאִני אֵֹמר  ָאֵמן  ָאֵמן  ֶאת־ָהָאב׃  ָרָאה 
ֲאבֹוֵתיֶכם ָאְכלּו  ַהַחִּיים׃  ֲאִני הּוא ֶלֶחם  ַחֵּיי עֹוָלם׃  ֶיׁש־לֹו 
ְוֶזה הּוא ַהֶּלֶחם ַהּיֵֹרד ִמן־ַהָּׁשָמִים  ֶאת־ַהָּמן ַּבִּמְדָּבר ַוָּיֻמתּו׃ 
ָאֹנִכי ֶלֶחם ַחִּיים ַהּיֵֹרד  ְלַבֲעבּור יֹאַכל־ָאָדם ִמֶּמּנּו ְולֹא ָימּות׃ 
ְוַהֶּלֶחם  ְלעֹוָלם  ָוַחי  ַהֶּזה  ִמֶּלֶחם  ִּכי־יֹאַכל  ָאָדם  ִמן־ַהָּׁשַמִים 

ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ְּבָׂשִרי הּוא ֲאֶׁשר ֶאְּתֶנּנּו ְּבַעד ַחֵּיי ָהעֹוָלם׃
ַוֵּיָרְגנּו ַהְּיהּוִדים ֵּביֵניֶהם ֵלאֹמר ֵאיָכה יּוַכל ֶזה ָלֶתת־ָלנּו ֶאת־
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם  ְּבָׂשרֹו ֶלֱאכֹל׃ 
ִאם־לֹא תֹאְכלּו ִמְּבַׂשר ֶּבן־ָהָאָדם ּוִמָּדמֹו לֹא ִתְׁשּתּו לֹא ִיְהיּו 

ָלֶכם ַחִּיים ְּבַעְצמֹוֵתיֶכם׃ 
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ז
2

ָהאֵֹכל ִמְּבָׂשִרי ְוַהּׁשֶֹתה ִמָּדִמי ֶיׁש־לֹו ַחֵּיי עֹוָלם ַוֲאִני ֲאִקיֶמּנּו 
ִּכי ְבָׂשִרי הּוא אֶֹכל ֱאֶמת ְוָדִמי ִׁשּקּוי ֱאֶמת׃  ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון׃ 
ִּכי  ָהאֵֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי ְוַהּׁשֶֹתה ֶאת־ָּדִמי הּוא ִיְׁשָּכן־ִּבי ַוֲאִני בֹו׃ 
ְּכמֹו ָהָאב ַהַחי ְׁשָלַחִני ְוָאֹנִכי ַחי ִּבְגָללֹו ֵּכן ָהאֵֹכל אִֹתי ַּגם־הּוא 
ֶזה הּוא ַהֶּלֶחם ַהּיֵֹרד ִמן־ַהָּׁשָמִים לֹא ַכָּמן ֲאֶׁשר  ִיְחֶיה ִּבְגָלִלי׃ 
ְלעֹוָלם׃  ִיְחֶיה  ַהֶּזה  ִמן־ַהֶּלֶחם  ָהאֵֹכל  ָוֵמתּו  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָאְכלּו 

ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ְּבַלְּמדֹו ְּבֵבית ַהְּכֵנֶסת ִּבְכַפר־ַנחּום׃
ְוַרִּבים ִמַּתְלִמיָדיו ָׁשְמעּו ַוּיֹאְמרּו ָקֶׁשה ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמי יּוַכל 
ַעל־ֶזה  ַמִּליִנים  ַתְלִמיָדיו  ִּכי  ְּבַנְפׁשֹו  ָיַדע  ְוֵיׁשּוַע  ְלָׁשְמעֹו׃ 
ּוַמה־ִּיְהֶיה ִּכי־ִתְראּו  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהֶזה ָהָיה ָלֶכם ְלמֹוֵקׁש׃ 
ָהרּוַח הּוא  ְלָפִנים׃  ָהָיה־ָׁשם  ֶאל־ֲאֶׁשר  ֶאת־ֶּבן־ָהָאָדם עֶֹלה 
ַהְמַחֶּיה ְוַהָּבָׂשר לֹא־ִיְצַלח ַלּכֹל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם 
ַאְך־ֵיׁש ֲאָנִׁשים ָּבֶכם ֲאֶׁשר ֵאין ֵאֻמן ָּבם ִכי  רּוַח ֵהם ְוַחִּיים׃ 
ֵיׁשּוַע ָיַדע ֵמרֹאׁש ִמי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר לֹא ַיֲאִמינּו ּוִמי הּוא ֲאֶׁשר 
ִאיׁש  לֹא־יּוַכל  ִּכי  ָלֶכם  ִהַּגְדִּתי  ֶזה  ַּבֲעבּור  ַוּיֹאֶמר  ַיְסִּגיֵרהּו׃ 

ָלבֹא ֵאַלי ִּבְלִּתי ִאם־ָנתּון־לֹו ֵמֵאת ֲאִבי׃ 
ּוַבֲעבּור ַהָּדָבר ַהֶּזה ָׁשבּו ָאחֹור ַרִּבים ִמַּתְלִמיָדיו ְולֹא ָהְלכּו 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֶאל־ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ֲהֵיׁש ֶאת־ִלְּבֶכם  עֹוד ִעּמֹו׃ 
ֲאדִֹני  ֶּפְטרֹוס  ִׁשְמעֹון  ֹאתֹו  ַוַּיַען  ַּגם־ַאֶּתם׃  ֵמַאֲחַרי  ָלׁשּוב 
ְוַגם־ ֶהֱאַמּנּו  ַוֲאַנְחנּו  ִעָּמְך׃  עֹוָלם  ַחֵּיי  ְוִדְבֵרי  ֵנֵלְך  ֶאל־ִמי 
ַוַּיַען ֹאָתם ֵיׁשּוַע  ָיָדְענּו ִּכי ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ֵאל ָחי׃ 
ְוזֹאת  ֲהלֹא ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּבַחְרִּתי ָבֶכם ְוֶאָחד ִמֶּכם ָׂשָטן הּוא׃ 
ָהָיה  ָנכֹון  ֶזה  ִּכי  ִאיׁש־ְקִרּיֹות  ֶּבן־ִׁשְמעֹון  ַעל־ְיהּוָדה  ִּדֶּבר 

ְלַהְסִּגירֹו ְוהּוא ֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר׃ 
ִלְנסַֹע  ָאָבה  ִּכי לֹא  ַּבָּגִליל  ָוֵהָּנה  ֵהָּנה  ֵיׁשּוַע  ָנַסע  ַאֲחֵרי־ֵכן 
ַחג  ַוִּיְקַרב  ְלָהְרגֹו׃  ַהְּיהּוִדים  ִּבְקׁשּו  ַאֲחֵרי־ֲאֶׁשר  ִּביהּוָדה 

ַהְּיהּוִדים ַחג ַהֻּסּכֹות׃ 
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ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֶאָחיו ֲעֵלה ִמֶּזה ְוֶלְך־ְלָך ֶאל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה ְלַמַען 
עֶֹׂשה׃  ֲאֶׁשר־ַאָּתה  ֶאת־ָהֲעִליֹלת  ַּגם־ָׁשם  ַתְלִמיֶדיָך  ִיְראּו 
ֶנֶגד  ְלִהָּוַדע  הּוא  ּוְמַבֵּקׁש  ַּבֵּסֶתר  ָדָבר  עֶֹׂשה  ֵאין־ִאיׁש  ִּכי 
ִּכי־ֶאָחיו  ָּבָאֶרץ׃  ִהָּוַדע  קּום  עֶֹׂשה  ַאָּתה  ֵּכן  ְוִאם  ַהָּׁשֶמׁש 

ַּגם־ֵהם לֹא ֶהֱאִמינּו בֹו׃ 
ְוִעְּתֶכם  ַעד־ֵהָּנה  ִעִּתי  לֹא־ָבָאה  עֹוד  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ְוֹאִתי  ֶאְתֶכם  ִלְׂשנֹא  ָהעֹוָלם לֹא־תּוַכל  ָּתִמיד׃  ִאְתֵכם  ִהיא 
ֲעלּו ַאֶּתם ְלֵעת  ִתְׂשָנא ֵעֶקב ֵעדּוִתי ָבּה ִּכי ָרִעים ַמֲעֶׂשיָה׃ 
ֶהָחג ַוֲאִני לֹא ֶאֱעֶלה ְלֵעת ֶהָחג ַעָּתה ִּכי לֹא ָמְלָאה ִעִּתי ַעד־

ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִדֵּבר ַוִּיְתַמְהַמּה ַּבָּגִליל׃  ּכֹה׃ 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעלּו ֶאָחיו ְלֵעת ֶהָחג ָעָלה ַּגם־הּוא לֹא ַבָּגלּוי 
ַוְיַבְקׁשּו ֹאתֹו ַהְּיהּוִדים ֶּבָחג ַוּיֹאְמרּו ַאֵּיה  ִּכי ִאם־ְּכִמְסַּתֵּתר׃ 
ִּכי־טֹוב  ֹאְמִרים  ֵאֶּלה  ַהְרֵּבה  ָנדֹון  ָהָעם  ַוְיִהי  הּוא׃  ֵאיפֹא 
ֶאֶפס ֵאין־ הּוא ְוֵאֶּלה ֹאְמִרים לֹא ִּכי־ַמְתֶעה הּוא ֶאת־ָהָעם׃ 

ִאיׁש ְמַדֵּבר ָעָליו ַּבָּגלּוי ִמְּפֵני ִיְרַאת ַהְּיהּוִדים׃
ַהִּמְקָּדׁש׃  ְּבֵבית  ַוְיַלֵּמד  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַעל  ֶהָחג  ְיֵמי  ְּבתֹוְך  ַוְיִהי 
ְוַהְּיהּוִדים ָּתְמהּו ֵלאֹמר ֵמַאִין יֵֹדַע ֶזה ֵסֶפר ְוהּוא לֹא ֻלָּמד׃ 
ַוַּיַען ֹאָתם ֵיׁשּוַע ַוּיֹאַמר לֹא תֹוָרִתי ֶׁשִּלי ֲאִני מֹוֶרה ִּכי ִאם־
ֵיַדע  הּוא  ְרצֹונֹו  ַלֲעׂשֹות  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  ִמי  ׁשְֹלִחי׃  ּתֹוַרת 
ַהּמֹוֶרה  ּתֹוָרִתי ִאם־ֵמֵאת ֱאֹלִהים ִהיא אֹו ִמִּלִּבי ֲאִני מֹוֶרה׃ 
ִמִּלּבֹו ֶאת־ְּכבֹודֹו הּוא ְמַבֵּקׁש ְוַהְמַבֵּקׁש ְּכבֹוד ׁשְֹלחֹו ֶנֱאָמן 
ֶאת־ַהּתֹוָרה  ָלֶכם  ָנַתן  מֶׁשה  ֲהלֹא  ּבֹו׃  ַעְוָלָתה  ְולֹא  הּוא 
ְלָהְרֵגִני׃  ְּתַבְקׁשּו  ַמּדּוַע  ֶאת־ַהּתֹוָרה  ִמֶּכם ׁשֵֹמר  ְוֵאין־ִאיׁש 
ְלָהְרֶגָך׃  ִמי ֵאיפֹא ְמַבֵּקׁש  ַוּיֹאַמר רּוַח ָרָעה ָּבְך  ַוַּיַען ָהָעם 
ְוֻכְּלֶכם  ָּפַעְלִּתי  ַאַחת  ְּפֻעָּלה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען 

ִּתַּתָּמהּו׃ 

VII 3-21 יוחנן   192

הן



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ֵהן מֶׁשה ָנַתן ָלֶכם ֶאת־ַהּמּוֹלת ַאף ִּכי־לֹא ִמּמֶׁשה ִהיא ִּכי 
ְוַעָּתה ִאם־ ִאם ִמן־ָהָאבֹות ְוַעל־ֵּכן ַּבַּׁשָּבת ָּתמּולּו ֶּבן־ָזָכר׃ 
ַּבַּׁשָּבת ִהּמֹול ִיּמֹול ֶּבן־ָזָכר ְלַבֲעבּור לֹא תּוַפר ּתֹוַרת מֶׁשה 
ַאל־ ָלָּמה־ֶּזה ִּתְתַעְּברּו־ִבי ַעל ִּכי־ִרֵּפאִתי ִאיׁש ֻּכּלֹו ַּבַּׁשָּבת׃ 

ִּתְׁשְּפטּו ָלֵעיָנִים ִּכי ִאם־ִמְׁשַּפט־ֶצֶדק ְׁשֹפטּו׃
ֵהם  ֲאֶׁשר  ֶזה הּוא  ֲהלֹא  ְירּוָׁשַלִים  ִמּיְׁשֵבי  ֲאָחִדים  ַוּיֹאְמרּו 
ֵאיָנם  ְוֵהם  ָּבַרִּבים  ְמַדֵּבר  הּוא  ְוִהֵּנה  ַלֲהִמיתֹו׃  ְמַבְקִׁשים 
ִּכי־ֶּבֱאֶמת  ָׂשֵרינּו  ִהִּכירּו  ֻאְמָנם  ַהַאף  ָדָבר  לֹו  ֹאְמִרים 
ַאְך ֶאת־ָהִאיׁש ַהֶּזה ָיַדְענּו ֵמַאִין הּוא ֲאָבל  הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 
ֵיׁשּוַע  ְיַלֵּמד  ָאז  ָּבא׃  ֵמַאִין  ָאָדם  לֹא־ֵיַדע  ְּבבֹאֹו  ַהָּמִׁשיַח 
ַּבִּמְקָּדׁש ַוִּיְקָרא ֵלאֹמר ָאֵכן ְיַדְעֶּתם ֹאִתי ַּגם־ְיַדְעֶּתם ֵמַאִין 
ָאֹנִכי ַאְך ִמִּלִּבי לֹא־ָבאִתי ִּכי ֵיׁש ֶנֱאָמן ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני ְוַאֶּתם 
ְוהּוא  ָאֹנִכי  ֵמִאּתֹו  ִּכי  ֹאתֹו  ָיַדְעִּתי  ַוֲאִני  ֹאתֹו׃  ְיַדְעֶּתם  לֹא 
עֹוד  ִּכי  ָיד  ּבֹו  לֹא־ָׁשַלח  ְוִאיׁש  ְלָתְפׂשֹו  ַוְיַבְקׁשּו  ְׁשָלָחִני׃ 
ֲהִכי  ַוּיֹאְמרּו  ֶהֱאִמינּו־בֹו  ִמן־ָהָעם  ְוַרִּבים  ִעּתֹו׃  לֹא־ָבָאה 
עֶֹׂשה׃  הּוא  ֵמֲאֶׁשר  ַרִּבים  ֹאתֹות  ַיֲעֶׂשה  ְּבבֹאֹו  ַהָּמִׁשיַח 
ַעל־אֹדֹוָתיו  ָּכזֹאת  ִמְתַלֲחִׁשים  ָהָעם  ִּכי  ַהְּפרּוִׁשים  ַוִּיְׁשְמעּו 
ְלָתְפׂשֹו׃  ְמָׁשְרִתים  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ַוִּיְׁשְלחּו 
ְוֵאֵלְך  ִמְזָער ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע עֹוד ְמַעט 
ֲאִני  ֶאְהֶיה  ּוַבֲאֶׁשר  ִתְמָצֻאִני  ְולֹא  ְּתַבְקֻׁשִני  ֶאל־ׁשְֹלִחי׃  ִלי 
ַוּיֹאְמרּו ַהְּיהּוִדים ִאיׁש ֶאל־ לֹא תּוְכלּו ַאֶּתם ָלבֹא ָׁשָּמה׃ 
ֶאל־ַהְּנפֹוִצים  ֲהֵיֵלְך  ֹאתֹו  ִנְמָצא  לֹא  ִּכי  ֶזה  ֵיֵלְך  ָאָנה  ָאִחיו 
ָמה־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאַמר  ְּבֶאֶרץ ָיָון ּוְלַלֵּמד ֶאת־ַהְּיָוִנים׃ 
ְּתַבְקֻׁשִני ְולֹא ִתְמָצֻאִני ּוַבֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ֲאִני לֹא תּוְכלּו ַאֶּתם 

ָלבֹא ָׁשָּמה׃
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ַוְיִהי ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון ַהָּגדֹול ֶּבָחג ַוַּיֲעמֹד ֵיׁשּוַע ַוִּיְקָרא הֹוי ָּכל־
ִמִּקְרּבֹו  ַהָּכתּוב  ִּכְדַבר  ִּבי  ַהַּמֲאִמין  ּוְׁשתּו׃  ֵאַלי  ְלכּו  ָצֵמא 
ָּכזֹאת ִּדֶּבר ַעל־ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָּתַנח ַעל־ ִיְּזלּו ַנֲחֵלי ַמִים ַחִּיים׃ 
ֻלַּקח  ְּבֶטֶרם  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  לֹא־ִנְׁשַּפְך  עֹוד  ִּכי  ּבֹו  ַהַּמֲאִמיִנים 
ֶאת־ַהְּדָבִרים  ְּכָׁשְמָעם  ִמן־ָהָעם  ְוֵיׁש  ָכבֹוד׃  ַאַחר  ֵיׁשּוַע 
ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ָאְמרּו ֶזה הּוא  ָהֵאֶּלה ָאְמרּו ָאֵכן ֶזה הּוא ַהָּנִביא׃ 
ֲהלֹא  ַהָּמִׁשיַח׃  ָיבֹא  ֲהִמן־ַהָּגִליל  ָאְמרּו  ַוֲאֵחִרים  ַהָּמִׁשיַח 
ַהָּכתּוב אֵֹמר ִּכי ִמֶּזַרע ָּדִוד ִמֵּבית־ֶלֶחם ָהִעיר ָחָנה ָדִוד ִמָּׁשם 
ְוֵיׁש ֵמֶהם ֲאֶׁשר  ַוֵּיָחֵלק ָהָעם ְּבַהּצָֹתם ָעָליו׃  ֵיֵצא ַהָּמִׁשיַח׃ 

ָרצּו ְלָתְפׂשֹו ְוִאיׁש לֹא־ָׁשַלח ּבֹו ָידֹו׃
ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּכֲֹהִנים  ֶאל־ָראֵׁשי  ַהְמָׁשְרִתים  ַוָּיׁשּובּו 
ַוַּיֲענּו  ֹאתֹו׃  לֹא־ֲהֵבאֶתם  ַמּדּוַע  ֲאֵליֶהם  ָאְמרּו  ְוֵהם 
ַוּיֹאְמרּו  ַהְמָׁשְרִתים ֵלאֹמר ֵמעֹוָלם לֹא־ִדֶּבר ָאָדם ָּכֹמהּו׃ 
ֶהֱאִמין  ֲהִכי  ַּגם־ַאֶּתם׃  ִנַּדְחֶּתם  ֲהִכי  ַהְּפרּוִׁשים  ֲאֵליֶהם 
ְלַבד ֶהָהמֹון ַהֶּזה  ּבֹו ַאַחד ַהָּׂשִרים אֹו ַאַחד ַהְּפרּוִׁשים׃ 
ַוּיֹאֶמר  ֵהָּמה׃  ֲארּוִרים  ֶאת־ַהּתֹוָרה  יְֹדִעים  ֵאיָנם  ֲאֶׁשר 
ֶאָחד  ְוהּוא  ְלָפִנים  ֵאָליו  ַנְקִּדימֹון הּוא ֲאֶׁשר־ָּבא  ֲאֵליֶהם 
ְּבֶטֶרם  ֶאת־ָהָאָדם  ּתֹוָרֵתנּו  ִתְׁשֹּפט  ֲהִכי  ִמן־ַהְּפרּוִׁשים׃ 
ַוּיֹאְמרּו  ַוַּיֲענּו  ֶמה־ָעָׂשה׃  ִיָּוַדע  ּוְבֶטֶרם  ַמה־ְּבִפיו  ִיָּׁשַמע 
ֵאָליו ֲהִמן־ַהָּגִליל ַּגם־ַאָּתה ְּדרֹׁש ַוֲחקֹר ִּכי לֹא־ָקם ָנִביא 

ַוֵּיְלכּו ִאיׁש ִאיׁש ְלֵביתֹו׃ ִמן־ַהָּגִליל׃ 
ֶאל־ עֹוד  ַוָּיבֹא  ַּבּבֶֹקר  ַוְיִהי  ַהֵּזיִתים׃  ֶאל־ַהר  ָהַלְך  *ְוֵיׁשּוַע 
ְוַהּסֹוְפִרים  ַוְיַלְּמֵדם׃  ַוֵּיֶׁשב  ֵאָליו  ָּבאּו  ְוָכל־ָהָעם  ַהֵהיָכל 
ְּבַנֲאפּוֶפיָה  ִנְתְּפָׂשה  ֲאֶׁשר  ִאָּׁשה  ְלָפָניו  ֵהִביאּו  ְוַהְּפרּוִׁשים 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַרֵּבנּו ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ִנְתְּפָׂשה  ַוַּיֲעִמדּוָה ַּבָּתֶוְך׃ 
ּוַבּתֹוָרה ִצָּוה־ָלנּו מֶׁשה ִלְסקֹל  ְּבַנֲאפּוֶפיָה ְּכַגָּנב ַּבַּמְחָּתֶרת׃ 

ָּבֲאָבִנים ִאָּׁשה ָכזֹאת ּוַמה־ּתֹאַמר ָאָּתה׃ 
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וכזאת v. 1 בס׳׳א לא נמצא כאן מפסוק א׳ עד סוף פסוק י׳׳א.
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ַוִּיְׁשּתֹוַחח  ְלִׂשְטנֹו  ָּדָבר  ָעָליו  ִלְמצֹא  ְלַנּסֹותֹו  ָאְמרּו  ְוָכזֹאת 
ִלְׁשאֹל  הֹוִסיפּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַעל־ָהָאֶרץ׃  ְּבֶאְצָּבעֹו  ַוְיָתו  ֵיׁשּוַע 
ַיֶּדה־ָּבּה ֶאֶבן  ָנִקי ֵמָעֹון  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמי־ָבֶכם  ַוָּיָקם  ֹאתֹו 
ְוֵהם  ַעל־ָהָאֶרץ׃  עֹוד  ַוְיָתו  ֵׁשִנית  ַוִּיְׁשּתֹוַחח  ִראׁשֹוָנה׃ 
ְּכָׁשְמָעם ֶאת־זֹאת ַוַּיְך ִלָּבם ֹאָתם ָיְצאּו ִאיׁש ִאיׁש ִמָּזֵקן ְוַעד־
ַוָּיָקם ֵיׁשּוַע  ָצִעיר ַוִּיָּוֵתר ֵיׁשּוַע ְלַבּדֹו ְוָהִאָּׁשה עֶֹמֶדת ַּבָּתֶוְך׃ 
ַאֵּיה  ִאָּׁשה  ַוּיֹאַמר  ְלַבָּדה  ָהִאָּׁשה  ִּבְלִּתי  ִאיׁש  ֵאין  ִּכי  ַוַּיְרא 
ַוּתֹאֶמר ֵאין ַּגם־ֶאָחד  ֵהם ִּׂשְטַנִיְך ֲהִכי לֹא ִהְרִׁשיֵעְך ִאיׁש׃ 
ֲאדִֹני ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ַּגם־ֲאִני לֹא ַאְרִׁשיֵעְך ְלִכי ְלֵביֵתְך 
ַוּיֹוֶסף ֵיׁשּוַע ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ָאֹנִכי  ְוַאל־ֶּתֶחְטִאי עֹוד׃ 
אֹור ָהעֹוָלם ַההֵֹלְך ַאֲחַרי לֹא ֵיֵלְך ַּבחֶֹׁשְך ִּכי־לֹו אֹור ַהַחִּיים׃ 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהְּפרּוִׁשים ַאָּתה ֵמִעיד ֵעדּות ְלַנְפֶׁשָך ֵעדּוְתָך 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאף ִאם־ֲאִני ֵמִעיד  ַוַּיַען ֵיׁשּוַע  לֹא ֶנֱאָמָנה׃ 
ְלַנְפִׁשי ֵעדּוִתי ֶנֱאָמָנה ִּכי־ָיַדְעִּתי ֵמַאִין ָּבאִתי ּולָאן ֲאִני הֵֹלְך 
ַאֶּתם ָּדִנים  ְוַאֶּתם ֵאיְנֶכם יְֹדִעים ֵמַאִין ָּבאִתי ּוְלָאן ֲאִני הֵֹלְך׃ 
ְוַאף לּו־ָדן ָהִייִתי  ְלֵעיֵני ָבָׂשר ַוֲאִני ֵאיֶנִּני ָדן ַאף לֹא־ָלֶאָחד׃ 
ִּדיִני ִּדין ֱאֶמת ִּכי ֵאיֶנִּני ְלַבִּדי ִּכי ִאם־ֲאִני ְוָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלָחִני׃ 
ְוַגם ְּבתֹוַרְתֶכם ָּכתּוב ִּכי ַעל־ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר׃ 
ֲאִני הּוא ַהֵמִעיד ֵעדּות ְלַנְפִׁשי ְוָאִבי ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני ַּגם־הּוא 
ְיַדְעֶּתם  לֹא  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ַאּיֹו  ָאִביָך  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ְלֵעד׃  ִלי 
ַּגם  ְיַדְעֶּתם  ָאז  ֹאִתי  ְיַדְעֶּתם  לּו  ֶאת־ָאִבי  ְוַגם־לֹא  ַּגם־ֹאִתי 
ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ָהאֹוָצר ַּכֲאֶׁשר  ֶאת־ָאִבי׃ 

ִלַּמד ַּבֵהיָכל ְולֹא־ְתָפׂשֹו ִאיׁש ִּכי עֹוד לֹא־ָבָאה ִעּתֹו׃
ְּתַבְקֻׁשִני  ְוַאֶּתם  ִלי  ֵאֶלְך  ֲאִני  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹוֶסף 
לֹא־תּוְכלּו  ַאֶּתם  הֵֹלְך  ֲאִני  ְוֶאל־ֲאֶׁשר  ָּתמּותּו  ּוְבַחּטֹאֵתיֶכם 
ַוּיֹאְמרּו ַהְּיהּוִדים ַהְיַאֵּבד ַנְפׁשֹו ְּבָיָדִים ִּכי אֵֹמר  ָלבֹא ָׁשָּמה׃ 

ֶאל־ֲאֶׁשר ֲאִני הֵֹלְך ַאֶּתם לֹא־תּוְכלּו ָלבֹא ָׁשָּמה׃ 
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ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ִמּׁשְֹכֵני ַמָּטה ַוֲאִני ִמּׁשְֹכֵני ָמְעָלה ַאֶּתם 
ָאַמְרִּתי  ָלֵכן  ַהֶּזה׃  ִמן־ָהעֹוָלם  ֵאיֶנִּני  ַוֲאִני  ַהֶּזה  ִמן־ָהעֹוָלם 
ִּכי־ֲאִני  ַתֲאִמינּו־ִבי  ִאם־לֹא  ִּכי  ְבַחּטֹאֵתיֶכם  ָתמּותּו  ִּכי  ָלֶכם 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּוִמי־ֶזה ָאָּתה ַוּיֹאֶמר  הּוא ָּתמּותּו ְבַחּטֹאֵתיֶכם׃ 
ֶיׁש־ִלי  ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲאִני הּוא ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵמרֹאׁש׃ 
ַרּבֹות ְלַדֵּבר ְוִלְׁשֹּפט ֲעֵליֶכם ָאֵכן ׁשְֹלִחי ֶנֱאָמן הּוא ְוֶאת־ַהָּדָבר 
ְוֵהם לֹא ֵהִבינּו  ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ִמֶּמּנּו אֹתֹו ֲאַדֵּבר ֶאל־ָהעֹוָלם׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ַּכֲאֶׁשר ַּתְגִּביהּו  זֹאת ִּכי ַעל־ָהָאב ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם׃ 
ָעִׂשיִתי  ְולֹא  הּוא  ִּכי־ֲאִני  ַּתִּכירּו  ָאז  ְלַמְעָלה  ֶאת־ֶּבן־ָהָאָדם 
ְמאּוָמה ִמִּלִּבי ִּכי ִאם־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר הֹוַרִני ָהָאב אֹתֹו ֲאִני ְמַדֵּבר׃ 
ְוׁשְֹלִחי ִעָּמִדי ָהָאב לֹא ָזַנח אִֹתי ַּגְלמּוד ִּכי ֶאת־ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו 
ַוְיִהי ְּכַדְּברֹו ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוַּיֲאִמינּו־ ֲאִני עֶֹׂשה ָּתִמיד׃ 

בֹו ַרִּבים׃
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֶאל־ַהְּיהּוִדים ַהַּמֲאִמיִנים ּבֹו ִאם־ַּתַעְמדּו ִּבְדָבַרי 
ִּכי ַתְׂשִּכילּו ֶאת־ָהֱאֶמת  ָאז ִּתְהיּו ַתְלִמיַדי ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים׃ 
ַוַּיֲענּו אֹתֹו ֵהן ֶזַרע ַאְבָרָהם  ְוָהֱאֶמת ַּתֲעֶׂשה ֶאְתֶכם ָחְפִׁשים׃ 
ַאָּתה  ּתֹאַמר  ְוֵאיְך  ֵמעֹוָלם  ְלָאָדם  ֲעָבִדים  ְולֹא־ָהִיינּו  ֲאַנְחנּו 
ַוַּיַען אָֹתם ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם  ִּכי־ָחְפִׁשים ִּתְהיּו׃ 
ְוָהֶעֶבד לֹא־ ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֵחְטא ֶעֶבד ַלֵחְטא הּוא׃ 
ָלֵכן  ַעד־עֹוָלם׃  ָׁשם  ֵיֵׁשב  ַהֵּבן  ַאְך  ַעד־עֹוָלם  ַּבַּבִית  ֵיֵׁשב 
ָיַדְעִּתי  ִאם־ַהֵּבן ַיֲעֶׂשה ֶאְתֶכם ָחְפִׁשים ָחְפִׁשים ִּתְהיּו ֶאל־ָנכֹון׃ 
ִּכי־ֶזַרע ַאְבָרָהם ַאֶּתם ּוְבָכל־זֹאת ְּתַבְקׁשּו ֶאת־ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה 
ֲאִני ְמַדֵּבר ֵאת ֲאֶׁשר ָרִאיִתי  ִּכי ִלְדָבַרי ֵאין ְמִסּלֹות ִּבְלַבְבֶכם׃ 
ֲאִביֶכם׃    ֵמֵאת  ְׁשַמְעֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵאת  עִֹׂשים  ְוַאֶּתם  ֲאִבי  ֵאֶצל 
ַוַיֲענּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָאִבינּו הּוא ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע 

לּו ֱהִייֶתם ְּבֵני ַאְבָרָהם ְּכַמֲעֵׂשי ַאְבָרָהם ֲעִׂשיֶתם׃ 
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ַאִּגיד  ֱאֶמת  ַּבֲאֶׁשר  ְלַקְחָּתּה  ֶאת־ַנְפִׁשי  ְמַבְקִׁשים  ְוַאֶּתם 
ָעָׂשה  לֹא  ָּכזֹאת  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ָׁשַמְעִּתי  ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר 
ְּכַמֲעֵׂשי ֲאִביֶכם ַאֶּתם עִֹׂשים ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ַיְלֵדי  ַאְבָרָהם׃ 

ְזנּוִנים ֲאָנְחנּו ֶיׁש־ָלנּו ָאב ֶאָחד ֱאֹלִהים׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ִאם ֱאֹלִהים ֲאִביֶכם ֶּתֱאָהבּוִני ִּכי ֵמֵאת 
ַמּדּוַע  ֱאֹלִהים ָיָצאִתי ּוֵמִאּתֹו ָבאִתי ְולֹא־ִמִּלִּבי ִּכי־הּוא ְׁשָלָחִני׃ 
לֹא ָתִבינּו ִניב ְׂשָפָתי ֵאין ֶזה ִּכי ִאם לֹא־תּוְכלּון ְלַהְׂשִּכיל ֶאל־
ַאֶּתם ֵמֵאת ֲאִביֶכם ַהָּׂשָטן ִהְּנֶכם ַוִּתְתַמְּכרּו ַלֲעׂשֹות  ּתֹוָרִתי׃ 
ְּכַתֲאַות ֲאִביֶכם הּוא ָהָיה רֵֹצַח ְנָפׁשֹות ֵמרֹאׁש ּוְבמֹו־ֱאֶמת לֹא 
ָעַמד ִּכי ֱאֶמת ֵאין־ּבֹו ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ָּכָזב ִמִּלּבֹו הּוא דֵֹבר ִּכי־
ַוֲאִני ַּכֲאֶׁשר ֱאֶמת ֲאִני דֵֹבר לֹא  ְמַׁשֵּקר הּוא ַוֲאִבי ָכל־ְמַׁשֵּקר׃ 
ִמי־ִמֶּכם ַיְכִזיֵבִני ַעל־ֶׁשֶמץ ָּדָבר ְוִאם ּדֵֹבר ֱאֶמת  ַתֲאִמינּו ִלי׃ 
ִמי ֲאֶׁשר ֵמֵאת ֱאֹלִהים הּוא ִיְׁשַמע  ֲאִני ַמּדּוַע לֹא־ַתֲאִמינּו ִלי׃ 
ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים ְוַאֶּתם לֹא ִתְׁשָמעּוִני ִּכי לֹא ֵמֵאת ֱאֹלִהים ַאֶּתם׃ 
ִּכי ׁשְֹמרֹוִני  ִּדַּבְרנּו  ֵהיֵטב  ֲהלֹא  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ַהְּיהּוִדים  ַוַּיֲענּו 
ִּכי ִאם־ ֵאין־ִּבי  ָרָעה  ֵיׁשּוַע רּוַח  ַוַּיַען  ָּבְך׃  ָרָעה  ְורּוַח  ַאָּתה 
ֲאִני  ַוֲאִני לֹא ֶאת־ְּכבֹוִדי  ִּתְבֻזִני׃  ְוַאֶּתם  ֲאִני ֶאת־ָאִבי  ְמַכֵּבד 
ָאֵמן ָאֵמן  ְמַבֵּקׁש ֵיׁש ֶאָחד ֲאֶׁשר הּוא ְמַבְקׁשֹו ְוַגם־ִיְׁשֹּפט׃ 
ִיְרֶאה־ָּמֶות  לֹא  ֶאת־ְּדָבִרי  ִאיׁש  ִיְׁשמֹר  ִאם  ָלֶכם  אֵֹמר  ֲאִני 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהְּיהּוִדים ַעָּתה ָיַדְענּו ִּכי־רּוַח ָרָעה ָּבְך  ְלעֹוָלם׃ 
ַּגם־ַאְבָרָהם ֵמת ַּגם־ַהְּנִביִאים ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ִאם ִיְׁשמֹר ִאיׁש 
ֵמַאְבָרָהם  ַאָּתה  ֲהָגדֹול  ְלעֹוָלם׃  ִיְטַעם־ָמֶות  לֹא  ֶאת־ְּדָבִרי 
ַוַּיַען  ָאִבינּו ֲאֶׁשר ֵמת ְוַהְּנִביִאים ִּכי ֵמתּו ַמה ַּתֲעֶׂשה ְבַנְפֶׁשָך׃ 
ָאִבי הּוא  ְכָאִין ַאְך  ְּכבֹוִדי  ְלַנְפִׁשי  ֶאֵּתן ָּכבֹוד  ֵיׁשּוַע ִאם־ֲאִני 
לֹא  ְוַאֶּתם  ֱאֹלֵהיֶכם׃  הּוא  ִּכי  ּתֹאְמרּון  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ְמַכְּבֵדִני 
ֶאְהֶיה  ְיַדְעִּתיו  לֹא  ְוִכי־אַֹמר  יֵֹדַע אֹתֹו  ֲאִני  ַאְך  ְיַדְעֶּתם אֹתֹו 

ְמַכֵּזב ְּכמֹוֶכם ָאֵכן ְיַדְעִּתיו ְוֶאת־ְּדָברֹו ֲאִני ׁשֵֹמר׃ 
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ַוִּיְׂשַמח׃  ַוַּיְרא  ֶאת־יֹוִמי  ִלְראֹות  ִהְתַעֵּלס  ֲאִביֶכם  ַאְבָרָהם 
ְוֶאת־ ָׁשָנה  ֶּבן־ֲחִמִּׁשים  עֹוד  ֵאיְנָך  ַהְּיהּוִדים  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר ָלֶכם  ַאְבָרָהם ָרִאיָת׃ 
ִלְרֹּגם  ֲאָבִנים  ַוִּיְׂשאּו  ַאְבָרָהם׃  לֹא־ָהָיה  ַעד  עֹוד  ָהִייִתי  ֲאִני 
ַוַּיֲעבֹר  ִמן־ַהִּמְקָּדׁש  ַוֵּיֵצא  ֵמֵעיֵניֶהם  ִהְסַּתֵּתר  ֵיׁשּוַע  ַאְך  אֹתֹו 

ְּבתָֹכם ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך׃ 
ִאּמֹו׃  ֵמֶרֶחם  ִעֵּור  נֹוַלד  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ַוַּיְרא  ְּבָעְברֹו  ַוְיִהי 
אֹו  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ָחָטא  ִמי  ַרֵּבנּו  ֵלאֹמר  ַתְלִמיָדיו  ַוִּיְׁשָאֻלהּו 
יְֹלָדיו  ְולֹא  ָחָטא  הּוא  לֹא  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ִעֵּור׃  נֹוַלד  ִּכי  יְֹלָדיו 
ָעַלי ְלעֹוֵלל ֲעִללֹות ׁשְֹלִחי  ַאְך ְלַבֲעבּור ֵיָראּו־בֹו ַמַעְלֵלי־ֵאל׃ 
ְּבעֹוד יֹום ִּכי־ָיבֹא ַלְיָלה ְוָאז לֹא־יּוַכל ִאיׁש ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה׃ 
ַהָּדָבר ָיָצא ִמִּפיו ַוָּיֶרק  ְּבעֹוד ֲאִני ָבעֹוָלם אֹור ָהעֹוָלם ִהֵּנִני׃ 
ַוּיֹאֶמר  ַעל־ֵעיָניו׃  ַוִּיְמַרח  ַוִּיְגָּבל־חֶֹמר  ָהֲאָדָמה  ַּבֲעַפר  רֹק 
ֵאָליו ָהֹלְך ְוָרַחְצָּת ִּבְבֵרַכת ַהִּׁשֹּלַח ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ָׁשלּוַח ַוֵּיֶלְך 
ַוּיֹאְמרּו ְׁשֵכָניו ַהּיְֹדִעים ֹאתֹו  ַוָּיבֹא ְּבֵעיַנִים ְּפֻקחֹות׃  ַוִּיְרַחץ 
ֵאֶּלה ָאְמרּו ִּכי־ ֵמָאז ֲהלֹא־ֶזה הּוא ַהּיֵֹׁשב ַהְמַבֵּקׁש ְנָדבֹות׃ 
הּוא׃  ֲאִני  ָאַמר  ְוהּוא  ּדֹוֶמה־ּלֹו  ַרק  לֹא־ֵכן  ְוֵאֶּלה  הּוא  ֶזה 
ַוַּיַען ִאיׁש ֲאֶׁשר  ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֵאיָכה ֵאיפֹוא ִנְפְקחּו ֵעיֶניָך׃ 
ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע ָּגַבל חֶֹמר ַוִּיְמַרח ַעל־ֵעיָני ְוכֹה ָאַמר ֵאַלי ָהֹלְך 
ַוּיֹאְמרּו  ְוָרַחְצָּת ִּבְבֵרַכת ַהִּׁשֹּלַח ָוֵאֵלְך ָוֶאְרַחץ ְוֵעיַני ִנְפָקחּו׃ 

ֵאָליו ְוַאּיֹו ַוּיֹאֶמר לֹא ָיָדְעִּתי׃
ְוַהּיֹום ֲאֶׁשר  ַוָּיִביאּו ֶאת־ָהִעֵּור ָהרֶֹאה ַהֶּזה ֶאל־ַהְּפרּוִׁשים׃ 
ַהַּׁשָּבת׃  יֹום  ָהָיה  ָּפָקח  ְוֶאת־ֵעיָניו  ֶאת־ַהִּטיַח  ֵיׁשּוַע  ָלׁש 
ֵעיָניו  אֹור  לֹו  ִנַּתן  ֵאיְך  ֹאתֹו  ִלְׁשאֹל  ַגם־ַהְּפרּוִׁשים  ַוּיֹוִסיפּו 
ֵעיַני רֹאֹות׃ ְוִהֵּנה  ָוֶאְרַחץ  ַעל־ֵעיַני  ִטיַח  ִּכי ָׂשם  ָלֶהם  ַוַיֵּגד 
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ֱאֹלִהים  ִאיׁש  ֵאיֶנּנּו  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ָאְמרּו  ִמן־ַהְּפרּוִׁשים  ְוֵיׁש 
חֵֹטא  ִאיׁש  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו  ְוֵיׁש  ֶאת־ַהַּׁשָּבת  ׁשֵֹמר  ֵאיֶנּנּו  ִּכי 
ַוּיֹוִסיפּו ַוּיֹאְמרּו  ַלֲעׂשֹות מֹוְפִתים ָּכֵאֶלה ַוְיִהי ָמדֹון ֵּביֵניֶהם׃ 
ֶאל־ָהִעֵּור ּוַמה־ּתֹאַמר ַאָּתה ָעָליו ִּכי ָּפַקח ֶאת־ֵעיֶניָך ַוּיֹאֶמר 
ְולֹא־ֶהֱאִמינּו לֹו ַהְּיהּוִדים ִּכי ִעֵּור ָהָיה ְואֹור  ִּכי ָנִביא הּוא׃ 
ַוִּיְׁשֲאלּו  ֵעיָניו ִנַּתן לֹו ַעד־ֲאֶׁשר ָקְראּו ְליְֹלֵדי ָהִעֵּור ָהרֶֹאה׃ 
ֹאָתם ֵלאֹמר ֲהֶזה ִבְנֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ִּכי נֹוַלד ִעֵּור ְוֵאיְך 
ַוַּיֲענּו ֹאָתם יְֹלָדיו ַוּיֹאְמרּו ָיַדְענּו ְּבֵננּו הּוא  הּוא רֶֹאה ָעָּתה׃ 
ֲאָבל לֹא ָיַדְענּו ֵאיְך הּוא רֶֹאה ַעָּתה ְולֹא  ֶזה ְוַגם נֹוַלד ִעֵּור׃ 
ָיַדְענּו ִמי ָפַקח ֶאת־ֵעיָניו ֲהלֹא ָבא ַבָּיִמים הּוא ַׁשֲאלּו ֹאתֹו 
ֶאת־ ִמִּיְרָאָתם  יְֹלָדיו  ִּדְּברּו  ָּכזֹאת  ָלֶכם׃  ַיִּגיד  ְּבִפיו  ְוהּוא 
ִּכי  יֹוֶדה  ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר  ְלַנּדֹות  ָחְרצּו  ְּכָבר  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים 
ַעל־ֵּכן ָאְמרּו יְֹלָדיו ִּכי ָבא ַבָּׁשִנים הּוא ַׁשֲאלּו  הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָאז ָקְראּו ֵׁשִנית ָלִעֵּור ָהרֶֹאה ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִׂשים־ ֶאת־ִּפיהּו׃ 
ָנא ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ֲאַנְחנּו ָיַדְענּו ִּכי־ָהִאיׁש ַהֶּזה חֵֹטא הּוא׃  
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ִאם־חֵֹטא הּוא לֹא ָיָדְעִּתי ַרק ַאַחת ָיַדְעִּתי ִּכי 
ָלְך  ֶמה־ָעָׂשה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ִהְנִני רֶֹאה׃  ְוַעָּתה  ָהִייִתי  ִעֵּור 

ֵאיְך ָּפַקח ֶאת־ֵעיֶניָך׃ 
ּוַמה־ָּלֶכם  ְׁשַמְעֶּתם  ְולֹא  ָלֶכם  ָאַמְרִּתי  ֲהלֹא  ֹאָתם  ַוַּיַען 
ַוְיַגְּדפּו  ַּתְלִמיָדיו׃  ִלְהיֹות  ֲחֵפִצים  ַאֶּתם  ֲהַגם  ֵׁשִנית  ִלְׁשֹמַע 
מֶׁשה  תְַּלִמיֵדי  ַוֲאַנְחנּו  ַתְלִמידֹו  הּוא  ַאָּתה  ַוּיֹאְמרּו  ֹאתֹו 
ָיַדְענּו ִּכי ֶאל־מֶׁשה ִּדֶּבר ֱאֹלִהים ְוֶזה ָהִאיׁש לֹא ָיַדְענּו  ֲאָנְחנּו׃ 
ַוַּיַען ָהִאיׁש ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְּדַבר ֶּפֶלא הּוא ַאֶּתם  ֵמַאִין הּוא׃ 
ַוֲאַנְחנּו ָיַדְענּו ִּכי  לֹא ְיַדְעֶּתם ֵמַאִין הּוא ְוהּוא ֶאת־ֵעיַני ָּפָקח׃ 
ַחָּטִאים לֹא־ִיְׁשַמע ֱאֹלִהים ִּכי ִאם־ַהָּיֵרא ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְוָהעֶֹׂשה 
ִמי ָׁשַמע ֵמעֹודֹו ִּכי־ָפַקח ִאיׁש ֶאת־ ֶאת־ְרצֹונֹו אֹתֹו ִיְׁשָמע׃ 

ֵעיֵני ַהּנֹוָלד ִעֵּור ֵמָרֶחם׃ 
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ַוַּיֲענּו  ָּדָבר׃  ֲעׂשֹות  לֹא־ָיכֹל  ֱאֹלִהים  ִאיׁש  ֶזה  ָהָיה  לּוֵלא 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֵהן ְּבָעֹון חֹוָלְלָּת ְוַאָּתה ְתַלֵּמד אָֹתנּו ַוִּיְדֲחפּו אֹתֹו 

ֵמַעל־ְּפֵניֶהם׃ 
ַוּיֹאַמר  ַוִּיְפְּגֵׁשהּו  ֵמַעל־ְּפֵניֶהם  ֹאתֹו  ָדֲחפּו  ִּכי  ָׁשַמע  ְוֵיׁשּוַע 
ֲאדִֹני  הּוא־ֶזה  ּוִמי  ַוּיֹאַמר  ַוַּיַען  ְּבֶבן־ָה*ֱאֹלִהים׃  ֲהַתֲאִמין 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֲהלֹא ָרִאיָת ֹאתֹו ְוִהֵּנה הּוא  ְוַאֲאִמין ּבֹו׃ 
ַוּיֹאַמר ִהְנִני ַמֲאִמין ֲאדִֹני ַוִּיְׁשַּתחּו  ַהְמַדֵּבר ֵאֶליָך ֶזה הּוא׃ 
ַהִעְוִרים  ְלַמַען  ָבָאֶרץ  ָּבאִתי  ָלִדין  ֲאִני  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  לֹו׃ 
ָהיּו  ּוִמן־ַהְּפרּוִׁשים ֲאֶׁשר  ִעְוִרים׃  ִיְהיּו  ְוָהרִֹאים  ִיְהיּו רִֹאים 
ַוּיֹאֶמר  ִעּמֹו ְוָׁשְמעּו ֶאת־ְּדָבָריו ָאְמרּו ֲהַגם ֲאַנְחנּו ִעְוִרים׃ 
ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע לּו ִעְוִרים ֱהִייֶתם לֹא־ָהָיה ָבֶכם ָעֹון ֲאָבל ַאֶּתם 

ֹאְמִרים ִּכי ִהְּנֶכם רִֹאים ָלֵכן ִנְמָצא ָעֹון ָּבֶכם׃ 
ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ַיבֹא ֶּדֶרְך ַהַּׁשַער 
הּוא  ַּגָּנב  ַאֵחר  ְבֶדֶרְך  ִאם־ַיֲעֶלה  ִּכי  ַהּצֹאן  ֶאל־ִמְכְלאֹות 
לֹו ִיְפַּתח  ְוִאיׁש ַהָּבא ֶדֶרְך ַהַּׁשַער הּוא רֵֹעה ַהּצֹאן׃  ְוׁשֵֹדד׃ 
ֶאל־ ִיְקָרא  ְּבֵׁשמֹות  ְוהּוא  ְבקֹלֹו  ִּתְׁשַמְעָנה  ְוַהּצֹאן  ַהּׁשֵֹער 
ְּבהֹוִציאֹו ֶאת־ָּכל־צֹאנֹו ַיֲעבֹר ִלְפֵניֶהן ְוָהְלכּו  צֹאנֹו ְויֹוִציֵאן׃ 
ְוַאֲחֵרי ָזר לֹא ֵתַלְכָנה ִּכי  ַאֲחָריו ַהּצֹאן ִּכי יְֹדעֹות ֶאת־קֹלֹו׃ 
ָתנֹוְסָנה ִמָּפָניו ַיַען קֹול ָזִרים לֹא ָיָדעּו׃ ֶאת־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ָנָׂשא 
ֲאֵליֶהם׃  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַמה־ֶּזה  ֵהִבינּו  לֹא  ְוֵהם  ֵיׁשּוַע  ֲעֵליֶהם 
ַוּיֹוֶסף ֵיׁשּוַע ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ָאֹנִכי ַׁשַער 
ּכֹל ֲאֶׁשר ָּבאּו ְלָפַני ַּגָּנִבים ֵהם ְוׁשְֹדִדים ְולֹא־ָׁשְמעּו  ַהּצֹאן׃ 
ָאֹנִכי ַהַּׁשַער ִאיׁש ִּכי־ָיבֹא ֶדֶרְך ִּבי ְיָּוֵׁשַע ּוָבא  ֲאֵליֶהם ַהּצֹאן׃ 
ִלְׁשחֹט  ִאם־ִלְגֹנב  ִּכי  ָיבֹא  לֹא  ַהַּגָּנב  ִמְרֶעה׃  ּוָמָצא  ְוֵיֵצא 
ּוְלַהְׁשִמיד ַוֲאִני ָבאִתי ְלַמַען ִיְמְצאּו ַחִּיים ְוַחַּית ַנְפָׁשם ָלְרָוָיה׃ 
ֲאִני הּוא ָהרֶֹעה ַהּטֹוב ָהרֶֹעה ַהּטֹוב ִיֵּתן ֶאת־ַנְפׁשֹו ְּבַעד ַהּצֹאן׃ 
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ֶאת־ ִיְרֶאה  ַהּצֹאן  ְולֹא־לֹו  רֶֹעה  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ְוַהָּׂשִכיר 
ְוָיִפיץ  ַיֲחטֹף  ְוַהְּזֵאב  ְוָינּוס  ֶאת־ַהּצֹאן  ַיֲעזֹב  ָּבא  ַהְּזֵאב 
ַלּצֹאן׃ ִיְדַאג  ְולֹא  הּוא  ָׂשִכיר  ִּכי  ָנס  ְוַהָּׂשִכיר  ֶאת־ַהּצֹאן׃ 
ֲאִני הּוא ָהרֶֹעה ַהּטֹוב ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר־ִלי ְונֹוַדְעִּתי ַלֲאֶׁשר 
ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ָהָאב יֵֹדַע ֹאִתי ַוֲאִני יֵֹדַע ֶאת־ָהָאב ְוֶאת־ַנְפִׁשי  ִלי׃ 
ְועֹוד צֹאן ֲאֵחרֹות ֶיׁש־ִלי ֲאֶׁשר ֵאיָנן ִמן־ ֶאֵּתן ְּבַעד ַהּצֹאן׃ 
ַהִּמְכָלה ַהּזֹאת ְוָעַלי ִלְנַהג ַּגם־ֹאָתן ְוֵהָּנה ְּבקֹוִלי ִתְׁשַמְעָנה 
ַעל־ֵּכן ֶיֱאָהַבִני ָהָאב ִּכי ֶאת־ ְוָהָיה ֵעֶדר ֶאָחד ְורֶֹעה ֶאָחד׃ 
ִאיׁש לֹא ִיַּקח ַנְפִׁשי ִמֶּמִּני ִכי  ַנְפִׁשי ֶאֵּתן ְוָאִׁשיב ְוֶאָּקֶחיָה׃ 
ִאם־ֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ֶיׁש־ְלֵאל ָיִדי ְלִתָּתּה ְוֶיׁש־ְלֵאל ַלֲהִׁשיָבּה ֵאָלי 

זֹאת ַהִּמְצָוה ֻצֵּויִתי ֵמֵאת ָאִבי׃
ַרִּבים  ָהֵאֶּלה׃  ַעל־ַהְּדָבִרים  ַהַּפַעם  עֹוד  ַהְּיהּוִדים  ַוֵּיָחְלקּו 
ֵמֶהם ָאְמרּו רּוַח ָרע ּבֹו ּוְמֻׁשָּגע הּוא ָלָּמה־ֶּזה ִּתְׁשְמעּו ֵאָליו׃ 
ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו ֵאין ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדְבֵרי ַבַעל רּוַח ָרע ֲהֵיׁש 

ִעם־רּוַח ָרע ִלְפקַֹח ֵעיֵני ִעְוִרים׃
ַוִּיְתַהֵּלְך ֵיׁשּוַע  ַוְיִהי ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה ִּביֵמי ַהחֶֹרף ִּבירּוָׁשָלִים׃ 
ַהְיהּוִדים  ֹאתֹו  ַוָּיסֹּבּו  ְׁשֹלֹמה׃  ְּבאּוָלם  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית 
ַוּיֹאְמרּו ַעד־ָאָנה ִתְמְׁשֵכנּו ְבַנְפֵׁשנּו ִאם־ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח 
ַוַּיַען ֹאָתם ֵיׁשּוַע ֵהן ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ְולֹא  ַהֶּגד־ָלנּו ְלֵעין ַהָּׁשֶמׁש׃ 
ִלי  ִּבי ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר־ֲאִני עֶֹׂשה ְּבֵׁשם ָאִבי ֵהם  ֶהֱאַמְנֶּתם 
ַרק ַאֶּתם לֹא ַתֲאִמינּו ִּכי לֹא ִמּצֹאִני ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר  ְלֵעדּות׃ 
צֹאִני ׁשְֹמעֹות ֶאת־קִֹלי ַוֲאִני יֵֹדַע ֹאָתן ְוֵהָּנה  ָאַמְרִּתי ָלֶכם׃ 
ְוַחֵּיי עֹוָלם ֶאֵּתן ָלֶהן לֹא תֹאַבְדָנה ָלֶנַצח ְולֹא  הְֹלכֹות ַאֲחָרי׃ 
ָאִבי ֲאֶׁשר ְנָתָנן ִלי ַאִּדיר הּוא ִמּכֹל  ַיֲחטֹף ֹאָתן ִאיׁש ִמָּיִדי׃ 
ְוָהָאב  ַוֲאִני  ָהָאב׃  ִמַּיד  ֶאְתֶהן  ַלֲחטֹף  ֲאֶׁשר־יּוַכל  ִאיׁש  ְוֵאין 

ַוּיֹוִסיפּו ַהְּיהּוִדים ַוִּיְׂשאּו ֲאָבִנים ְלָסְקלֹו׃  ֶאָחד׃ 

ויען

X 12-31 יוחנן   201



32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

יא
2

3

4

5

6

7

8

ָלֶכם  ֶהְרֵאיִתי  טֹוִבים  ַרִּבים  ַמֲעִׂשים  ֵהן  ֵיׁשּוַע  ֹאָתם  ַוַּיַען 
ַוַּיֲענּו  ֵמֵאת ֲאִבי ַעל־ֵאי־ֶזה ִמן־ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּתְסְקֻלִני׃ 
ֹאתֹו ַהְּיהּוִדים ֵלאֹמר ַעל־ַמֲעֶׂשה טֹוב לֹא ִנְסְקֶלָך ִּכי ִאם־
ְלַנְפְׁשָך  ְוִהְּנָך ֹאֵמר  ִּכי ָאָדם ַאָּתה  ַּבֲאֶׁשר  ַעל־ִחּלּול ַהֵּׁשם 
ַוַּיַען ֹאָתם ֵיׁשּוַע ֲהלֹא ָכתּוב ְּבתֹוַרְתֶכם ֲאִני  ֱאֹלִהים ָאָּתה׃ 
ֱאֹלִהים  ִנְקְראּו  ִאם־ֲאָנִׁשים  ְוַעָּתה  ַאֶּתם׃  ֱאֹלִהים  ָאַמְרִּתי 
ְלָהִׁשיב׃  ֵאין  ַהָּכתּוב  ּוְדַבר  ִאָּתם  ָהֱאֹלִהים  ּתֹוַרת  ֲאֶׁשר 
ָבָאֶרץ  ַוִּיְׁשָלֵחהּו  ָהָאב  ִקְּדׁשֹו  ֲאֶׁשר  ַעל־ֶזה  ּתֹאְמרּון  ֵאיְך 
ִאם־לֹא ָעִׂשיִתי  ְמַגֵּדף ָאָּתה ַיַען ָאַמְרִּתי ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ָאִני׃ 
ְוִאם־ֲעִׂשיִתים ַאף ִּכי לֹא־ ֶאת־ַמֲעֵׂשי ָאִבי לֹא ַתֲאִמינּו ִלי׃ 
ֲאִביֶתם ְלַהֲאִמין ִּבי ַהֲאִמינּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיָדי ְלַמַען ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו 
ְלָתְפׂשֹו ַאְך הּוא  ַוְיַבְקׁשּו  ַוּיֹוִסיפּו  ָּבָאב׃  ַוֲאִני  ִּבי  ָהָאב  ִּכי 
ַוֵּיֵצא ַוָּיָׁשב ֶאל־ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר  ִנְמַלט ִמָּיָדם׃ 
ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ַרִּבים  יֹוָחָנן ָהָיה ְמַטֵּבל ָׁשם ַּבְּתִחָּלה ַוֵּיֶׁשב ָׁשם׃ 
ַוּיֹאְמרּו ִהֵּנה יֹוָחָנן לֹא־ָנַתן מֹוֵפת ֲאָבל ָּכל־ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַעל־
ַוַּיֲאִמינּו־בֹו ַרִּבים ַּבָּמקֹום ַההּוא׃ ָהִאיׁש ַהֶּזה ֱאֶמת הּוא׃ 

ַוְיִהי ִאיׁש חֶֹלה ּוְׁשמֹו ֶאְלָעָזר ִמֵּבית־ַעְנָיה ְמקֹום מֹוַׁשב ִמְרָים 
ּוַמְרָתא ֲאחֹוָתּה׃ ִהיא ִמְרָים ֲאֶׁשר ָמְׁשָחה ֶאת־ָהָאדֹון ְּבֶׁשֶמן 
רֵֹקַח ּוְבַׂשֲערֶֹתיָה ִנְּגָבה ֶאת־ַרְגָליו ְוֶאְלָעָזר הּוא ָאִחיָה ֲאֶׁשר 
ַוִּתְׁשַלְחָנה ָהֲאָחיֹות ֵאָליו ֵלאֹמר ֲאדִֹני ִהֵּנה ֶזה ֲאֶׁשר  ָחָלה׃ 
ַוִיְׁשַמע ֵיׁשּוַע ַוּיֹאַמר ַהַּמֲחָלה  ַנְפְׁשָך ֲאֵהַבְתהּו חֶֹלה הּוא׃ 
ִיָּכֶבד־ָּבּה  ְלַמַען  ָהֱאֹלִהים  ִאם־ִלְכבֹוד  ִּכי  ַלָּמֶות  לֹא  ַהּזֹאת 
ְוֶאת־ ְוֶאת־ֲאחֹוָתּה  ֶאת־ַמְרָתא  ָאַהב  ְוֵיׁשּוַע  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים׃ 
יֹוַמִים  ַוֵּיֶׁשב  ַוִּיְתַמְהַמּה  ָחָלה  ִּכי  ְּבָׁשְמעֹו  ַוְיִהי  ֶאְלָעָזר׃ 
ְלכּו  ְלַתְלִמיָדיו  ָאַמר  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ָׁשם׃  ֲאֶׁשר־הּוא  ַּבָּמקֹום 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ַרֵּבנּו ֲהלֹא  ְוָנׁשּוָבה ֶאל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה׃ 
ֶזה ַעָּתה ִּבְקׁשּו ַהְּיהּוִדים ִלְסָקְלָך ְוַאָּתה עֹוד ָּתׁשּוב ָׁשָּמה׃ 
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ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ֲהלֹא ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות ַּבּיֹום ִאיׁש ַההֵֹלְך ַּבּיֹום 
ֲאָבל ַההֵֹלְך ַּבַּלְיָלה  לֹא ִיָּכֵׁשל ִּכי ִיְרֶאה אֹור ָהעֹוָלם ַהֶּזה׃ 
ְוַאֲחֵרי ַדְּברֹו ָכזֹאת ָאַמר ֲאֵליֶהם  ִיָּכֵׁשל ִּכי ָהאֹור ֵאיֶנּנּו־בֹו׃ 
ַוַּיֲענּו  ִמְּׁשָנתֹו׃  ֹאתֹו  ְלָהִעיר  ַוֲאִני הֵֹלְך  ָיֵׁשן  ְיִדיֵדנּו  ֶאְלָעָזר 
ְוֵיׁשּוַע  ָוָחי׃  ַתְלִמיָדיו ֲאדִֹני ִאם־ָיֵׁשן הּוא ְׁשָנתֹו ַתֲחִליֵמהּו 
ַּבֵּׁשָנה הּוא  ַעל־ְמנּוָחתֹו  ִּכי  ָחְׁשבּו  ְוֵהם  ַעל־מֹותֹו  ֵּכן  ִּדֶּבר 
ָאז ָאַמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ֶאְלָעָזר ֵמת׃  ְמַדֵּבר׃ 
ַּתֲאִמינּו  ְלַבֲעבּור  ָׁשָּמה  לֹא־ָהִייִתי  ִּכי  ְלַמַעְנֶכם  ָׂשֵמַח  ַוֲאִני 
ֶאל־ ִדידּומֹוס  ַהִּנְקָרא  ּתֹוָמא  ַוּיֹאֶמר  ֵאָליו׃  ֵנְלָכה־ָּנא  ַאְך 

ֲחֵבָריו ַהַּתְלִמיִדים ֵנְלָכה־ָּנא ַּגם־ֲאַנְחנּו ְוָנמּוָתה ִעּמֹו׃
ַוָּיבֹא ֵיׁשּוַע ַוִּיְמָצא ִּכי ֶזה ְכָבר ַאְרָּבָעה ָיִמים ׁשֵֹכב ַּבָּקֶבר׃ 
ֶצֶמד  ַמֲענֹות  ֶעְׂשֵרה  ַּכֲחֵמׁש  ִלירּוָׁשַלִים  ְקרָֹבה  ּוֵבית־ַעְנָיה 
ְלַנֲחָמן ַעל־ ּוִמְרָים  ַרִּבים ָּבאּו ֶאל־ַמְרָתא  ִויהּוִדים  ָׂשֶדה׃ 
ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ַמְרָתא ִּכי ֵיׁשּוַע ָּבא ַוֵּתֵצא ִלְקָראתֹו  ֲאִחיֶהן׃ 
לּו  ֲאדִֹני  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַמְרָתא  ַוּתֹאֶמר  ַּבָּבִית׃  יֶֹׁשֶבת  ּוִמְרָים 
ָכל־ ִּכי  ָיַדְעִּתי  ְוַגם־ַעָּתה  ָאִחי׃  ְולֹא־ֵמת  ִעָּמנּו  ֹּפה  ָהִייָת 
ַוּיֹאֶמר  ֲאֶׁשר ִּתְׁשַאל ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ֵּכן ִיֵּתן ְלָך ָהֱאֹלִהים׃ 
ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַמְרָתא ָיַדְעִּתי  ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ֲהלֹא ָיקּום ָאִחיְך׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע  ִּכי ָיקּום ְּביֹום ַהְּתקּוָמה ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון׃ 
ֲאֹנִכי ַהְּתקּוָמה ְוַהַחִּיים ַהַּמֲאִמין ִּבי ַאף ִּכי־הּוא ֵמת ָיקּום 
ֲהַתֲאִמיִני  ְלעֹוָלם  ָימּות  לֹא  ַיֲאִמין־ִּבי  ֲאֶׁשר  ְוָכל־ַחי  ָוָחי׃ 
ִּכי־ ֶהֱאַמְנִּתי  ֲאֹנִכי  ֵהן  ֲאדִֹני  ֵהן  ֵאָליו  ַוּתֹאֶמר  ָאְּת׃  זֹאת 
ּוְבַדְּבָרּה  ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַהָּבא ֶאל־ָהעֹוָלם׃ 
ִהֵּנה  ֵלאֹמר  ַּבֵּסֶתר  ֲאחֹוָתּה  ְלִמְרָים  ְוָקְרָאה  ָהְלָכה  ָּכזֹאת 
ַוִּתְׁשַמע ַוָּתָקם ְּכֶרַגע ַוָּתבֹא ֵאָליו׃  ָּבא ָהַרִּבי ְוהּוא קֵֹרא ָלְך׃ 
ְוֵיׁשּוַע ֶטֶרם ָיבֹא ֶאל־ַהְּכָפר ִּכי ִאם־עֹוֶדּנּו עֵֹמד ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר 

ָּפְגָׁשה־ּבֹו ַמְרָתא׃ 
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ְוַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר־ָהיּו ִאָּתּה ַּבַּבִית ְלַנֲחָמּה ִּבְראֹוָתם ִּכי־ָקָמה 
ִּכי־ִלְבּכֹות  ְּבָחְׁשָבם  ַאֲחֶריָה  ָהְלכּו  ִפְתֹאם  ְוָיְצָאה  ִמְרָים 
ֲאֶׁשר  ֶאל־ָהָּמקֹום  ָּבָאה  ּוִמְרָים  הָֹלֶכת׃  ִהיא  ֶאל־ַהֶּקֶבר 
ֵיׁשּוַע עֵֹמד ָׁשם ַוִּתְרֵאהּו ַוִּתֹּפל ְלַרְגָליו ַוּתֹאֶמר לֹו ֲאדִֹני לּו 
ֵיׁשּוַע ֹאָתּה ּבִֹכָּיה  ִּכְראֹות  ָאִחי׃  ְולֹא־ֵמת  ִעָּמנּו  ָהִייָת ֹּפה 
ִלּבֹו׃  ַוִּיָּסֵער  ְּבִקְרּבֹו  רּוחֹו  ַוֵּיַמר  ִעָּמּה  ּבִֹכים  ְוֶאת־ַהְּיהּוִדים 
ּוְרֵאה׃  ֲאדֵֹנינּו  ּבֹא  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ֹאתֹו  ְקַבְרֶּתם  ָאן  ַוּיֹאֶמר 
ַוּיֹאְמרּו ַהְּיהּוִדים ְראּו ַמה־ִּנְפָלָאה ּלֹו ַאֲהָבתֹו׃  ַוֵּיְבְך ֵיׁשּוַע׃ 
ְוֵיׁש ֵמֶהם ָאְמּו ַההּוא ֲאֶׁשר ָּפַקח ֵעיֵני ָהִעֵּור לֹא ָיכֹל ַלֲעצֹר 
ְוֵיׁשּוַע ְּבַמר ַנְפׁשֹו ָּבא ֶאל־ַהָּקֶבר ְוהּוא  ַּגם ֶאת־ֶזה ִמָּמֶות׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ּגֹּלּו ֶאת־ָהָאֶבן  ְוֶאֶבן ׂשּוָמה ַעל־ִּפיָה׃  ְמָעָרה 
ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַמְרָתא ֲאחֹות ַהֵּמת ֲאדִֹני ִהֵּנה הּוא ִנְבָאׁש ִּכי־
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ֲהלֹא ָאַמְרִּתי ָלְך  ֶזה לֹו ָיִמים ַאְרָּבָעה׃ 
ַוָּיגֹּלּו ֶאת־ָהֶאֶבן  ִאם־ַּתֲאִמיִני ָאז ִּתְרִאי ֶאת־ְּכבֹוד ָהֱאֹלִהים׃ 
ֲאֶׁשר ַהֵּמת הּוַׂשם ָׁשם ְוֵיׁשּוַע ָנָׂשא ֶאת־ֵעיָניו ַלָּמרֹום ַוּיֹאַמר 
ַאָּתה  ֲאַדֵּבר  ִמֵּדי  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַוֲאִני  ֲעִניָתִני׃  ִּכי  ָאִבי  אֹוְדָך 
ְלַבֲעבּור  ֵכן  ִּדַּבְרִּתי  ָעַלי  ָהעֵֹמד  ָהָעם  ַּבֲעבּור  ֶאֶפס  ַתֲעֶנה 
ַוִּיְקָרא ְבקֹול  ֵּכן  ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר  ַיֲאִמינּו ִּכי ַאָּתה ְׁשַלְחָּתִני׃ 
ַוֵּיֵצא ַהֵּמת ְוָיָדיו ְוַרְגָליו ֲאסּורֹות  ָּגדֹול ֶאְלָעָזר עּוָרה ָוֵצָאה׃ 
ֲאֵליֶהם  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ְּבִמְטָּפַחת  ְקׁשּוִרים  ּוָפָניו  ְּבַתְכִריִכין 

ַהִּתיֻרהּו ּוְתנּו לֹו ָלָלֶכת׃
ְוַרִּבים ִמן־ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ָּבאּו ֶאל־ִמְרָים ִּכְראֹוָתם ֶאת־ֲאֶׁשר 
ֶאל־ַהְּפרּוִׁשים  ָהְלכּו  ּוִמְקצֹוָתם  ַוַּיֲאִמינּו־בֹו׃  ֵיׁשּוַע  ָעָׂשה 
ַוַּיְקִהילּו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים  ַוַּיִּגידּו ָלֶהם ֶאת־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע׃ 
ְוַהְּפרּוִׁשים ֶאת־ַהַּסְנֶהְדִרין ַוּיֹאְמרּו ַמה־ַּנֲעֶׂשה ֲהלֹא ָהִאיׁש 
ְוִאם־ֶנְחַּדל ִמֶּמּנּו ַּכּיֹום ֲהלֹא ֻכָּלם  ַהֶּזה עֶֹׂשה מֹוְפִתים ַרִּבים׃ 
ְוֶאת־ַעֵּמנּו׃  ֶאת־ְמקֹוֵמנּו  ְוָלְקחּו  ָהרֹוִמִּיים  ּוָבאּו  ַיֲאִמינּו־בֹו 
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ְוֶאָחד ֵמֶהם ַקָּיָפא ְׁשמֹו ֲאֶׁשר ָהָיה כֵֹהן ָּגדֹול ַּבָּׁשָנה ַהִהיא 
ִּכי  לֹא־ַתְּׂשִּכילּו  ְוַגם  ָדָבר׃  לֹא־ָתִבינּו  ַאֶּתם  ֲאֵליֶהם  ָאַמר 
טֹוב ָלֶכם ֲאֶׁשר ָימּות ִאיׁש ֶאָחד ְּבַעד ָהָעם ֵמָאְבַדן ָהָעם 
ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ִאם־ִּבְהיֹותֹו  ִּכי  ָּכזֹאת  ִּדֶּבר  ִמִּלּבֹו  ְולֹא  ֻּכּלֹו׃ 
ְולֹא־ ָהָעם׃  ְּבַעד  ָימּות  ִּכי־ֵיׁשּוַע  ְבִפיו  ִנָּבא  ַהִהיא  ַּבָּׁשָנה 
ְלַבד ְּבַעד ָהָעם ִּכי ִאם־ַּגם־ְלַקֵּבץ ֶאת־ְּבֵני ָהֱאֹלִהים ַהְּנֹפִצים 
ּוִמן־ַהּיֹום ַההּוא נֹוֲעצּו ָעָליו ַיְחָּדו ַלֲהִמיתֹו׃ ְוָהיּו ַלֲאָחִדים׃ 
ְוַעל־ֵּכן לֹא־ִהְתַהֵּלְך ֵיׁשּוַע עֹוד ֵּבין ַהְּיהּוִדים ְּבָגלּוי ִּכי ִאם־
ּוְׁשָמּה  ֶאל־ִעיר  ַלִּמְדָּבר  ַהְּקרֹוָבה  ַעד־ַהִּכָּכר  ִמָּׁשם  ָנָטה 
ַוִּיְקַרב ַחג־ַהֶּפַסח ַלְּיהּוִדים  ֶאְפָרִים ַוָּיָגר־ָׁשם ִעם־ַּתְלִמיָדיו׃ 
ְלִהְתַקֵּדׁש  ַהֶּפַסח  ִלְפֵני  ְירּוָׁשַלְיָמה  ָעלּו  ִמן־ָהָאֶרץ  ְוַרִּבים 
ַוְיַבְקׁשּו ֶאת־ֵיׁשּוַע ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ָהעְֹמִדים  ָׁשָּמה׃ 
ֶאל־ֶהָחג׃  לֹא־ָיבֹא  ַהִאם  ִלְּבֶכם  ַמה־ֶּיְהֶּגה  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית 
ִאיׁש  ִאם־ֵיַדע  ִּכי  ְפֻקָּדה  ָנְתנּו  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּכֲֹהִנים  ְוָראֵׁשי 

ֶאת־ְמקֹומֹו ַאּיֹו ָיבֹא ְוַיִּגיד ְלַמַען ִיְתְּפֻׂשהּו׃ 
ֶאל־ֵּבית־ַעְנָיה  ֵיׁשּוַע  ָּבא  ַחג־ַהֶּפַסח  ִלְפֵני  ָיִמים  ְוֵׁשֶׁשת 
ַוַּיֲעׂשּו־לֹו ָׁשם  ְוָׁשם ֶאְלָעָזר ַהֵּמת ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
ֶאָחד  ָהָיה  ְוֶאְלָעָזר  ֹאתֹו  ְמָׁשַרת  ּוַמְרָתא  ָּבָעֶרב  ִמְׁשֶּתה 
ֵנְרְּד  ִמְרַקַחת  ִמְרָים  ַוִּתַּקח  ֶאל־ַהֻּׁשְלָחן׃  ִמן־ַהּיְֹׁשִבים 
ֶאת־ ַוִּתְמַׁשח  ִמְׁשָקָלּה  ַאַחת  ִליְטָרא  ְמאֹד  ִויַקר־ֵעֶרְך  ַזְך 
ֵריַח  ָמֵלא  ְוַהַּבִית  ֶאת־ַרְגָליו  ִנְּגָבה  ּוְבַׂשֲערֶֹתיָה  ֵיׁשּוַע  ַרְגֵלי 
ְוֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו הּוא ְיהּוָדה ֶּבן־ִׁשְמעֹון ִאיׁש־ ַהִּמְרָקַחת׃ 
ַעל־ֶמה  ֵלאֹמר׃  ָאַמר  ִהְסִּגירֹו  ַאֲחֵרי־ֵכן  ֲאֶׁשר  ְקִרּיֹות 
ָלֵתת  ִּדיָנר  ֵמאֹות  ִּבְׁשֹלׁש  ַהּזֹאת  ַהִּמְרַקַחת  לֹא־ִתָּמֵכר 
ַרק  ָלֲעִנִּיים  ִמַּדֲאָגתֹו  לֹא  ָכזֹאת  ִּדֶּבר  ְוהּוא  ָלֲעִנִּיים׃ 
ָנתּון  ֵמֲאֶׁשר  ְוָנָׂשא  ְּבָידֹו  אֹוָצָרם  ַוֲארֹון  ָהָיה  ִּכי־ַגָּנב  ַיַען 
זֹאת׃  ֵהִכיָנה  ְקֻבָרִתי  ְליֹום  ַהַּנח־ָלּה  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ּבֹו׃ 
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ִּכי ֶאת־ָהֲעִנִּיים ִּתְמְצאּו ִלְפֵניֶכם ָּתִמיד ְוֹאִתי לֹא ִתְמְצאּו 
ָׁשם  הּוא  ִּכי  ָׁשְמעּו  ִמן־ַהְּיהּוִדים  ְוַרִּבים  ִלְפֵניֶכם׃  ָּתִמיד 
ַוָּיבֹאּו לֹא־ַבֲעבּור ֵיׁשּוַע ְלַבּדֹו ִּכי ִאם־ַּגם־ִלְראֹות ֶאת־ֶאְלָעָזר 
ַוִּיָּוֲעצּו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ַלֲהרֹג ַּגם  ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
ִּכי ִּבְגָללֹו ָאְזלּו ְיהּוִדים ַרִּבים ַוַּיֲאִמינּו ְּבֵיׁשּוַע׃ ֶאת־ֶאְלָעָזר׃ 
ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ִּכְׁשֹמַע ַרִּבים ִמן־ָהָעם ִמן־עֹוֵלי ָהֶרֶגל ִּכי ֵיׁשּוַע 
ַוִּיְקחּו ַכּפֹות ְּתָמִרים ְּבָיָדם ַוֵּיְצאּו ִלְקָראתֹו  ָּבא ְירּוָׁשָלְיָמה׃ 
ִיְׂשָרֵאל׃  ֶמֶלְך  ְיהָֹוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך  הֹוַׁשע־ָנא  ַוָּיִריעּו 

ַוִּיְמָצא ֵיׁשּוַע ַעִיר ַוִּיְרַּכב ָעָליו ַּכָּכתּוב׃
ַאל־*ִּתיְרִאי ַּבת־ִצּיֹון 
ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך 

רֵֹכב ַעל־ַעִיר ֶּבן־ֲאֹתנֹות׃
ֻלַּקח  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  ַּבְּתִחיָּלה  ַתְלִמיָדיו  לֹא־ֵהִבינּו  ְוָכל־זֹאת 
ַגם־ ְוכֹה  ָעָליו  ָּכתּוב  ִּכי־כֹה  ָאז  ָזְכרּו  ָּכבֹוד  ַאַחר  ֵיׁשּוַע 
ָקָרא  ִּכי  ְבִפיֶהם  ֵהִעידּו  ִאּתֹו  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ְוָהָעם  לֹו׃  ֲעׂשּו 
ָיְצאּו  ְוַעל־ֵּכן  ִמן־ַהֵּמִתים׃  ַוְיַחֵּיהּו  ִמן־ִקְברֹו  ֶאת־ֶאְלָעָזר 
ַהֶּזה׃  ֶאת־ָהאֹות  ָעָׂשה  ִּכי  ָׁשְמָעם  ַאֲחֵרי  ִלְקָראתֹו  ָהָעם 
ְיֵדיֶכם  ִּכי  ַהְרִאיֶתם  ֶאל־ָאִחיו  ִאיׁש  ָאְמרּו  ְוַהְּפרּוִׁשים 
ּוְבתֹוְך  ִיְמׁשְֹך׃  ָּכל־ָאָדם  ְוַאֲחָריו  ּתּוִׁשָּיה  ַתֲעֶׂשיָנה  לֹא 
ֶאל־ ָּבאּו  ְוֵהם  ַּגם־ְיָוִנים׃  ִנְמְצאּו  ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ָהֶרֶגל  עֹוֵלי 
ֵלאֹמר  ֶאת־ָּפָניו  ַוְיַחּלּו  ִמן־ַהָּגִליל  ֵּבית־ַצְיָדה  ִאיׁש  ִּפיִלּפֹוס 
ִפיִלּפֹוס  ַוָּיבֹא  ֶאת־ֵיׁשּוַע׃  ִלְראֹות  ֲאַנְחנּו  ֲחֵפִצים  ֲאדֵֹנינּו 
ַוַּיַען  ְלֵיׁשּוַע׃  ַהָּדָבר  ִהִּגידּו  ּוִפיִליּפֹוס  ְוַאְנְּדַרי  ְלַאְנְּדָרי  ַוַּיֵּגד 
ֹאָתם ֵיׁשּוַע ֵלאֹמר ִהֵּנה ָּבא ַהּמֹוֵעד ּוֶבן־ָהָאָדם ֶנְאָּדר ִיְהֶיה 
ָּדָגן ִאם לֹא־ִיֹּפל  ַּגְרַּגר  ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם  ָאֵמן ָאֵמן  ִּבְכבֹודֹו׃ 
ָרב׃ ֶזַרע  יֹוִציא  ָימּות  ְוִאם  ְלַבּדֹו  ִיָּׁשֵאר  ָהָאֶרץ  ָוֵמת ְּבתֹוְך 
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האהב v. 15 נ׳׳א ִּגיִלי ְמאֹד, עיין זכריה ט׳ ט׳, ועיין מתתיהו כ׳׳א ה׳.



25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ָּבעֹוָלם  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ְוַהּׂשֵנא  ִּתָּכֶרת־לֹו  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ָהֹאֵהב 
ְלָׁשְרֵתִני  ִמי־ֶהָחֵפץ  ַעד׃  ְלַחֵּיי  ִתְהֶיה־ּלֹו  ְׁשֻמָרה  ַהֶּזה 
ַגם־ְמָׁשְרִתי  ִיְהֶיה  ָׁשם  ֲאִני  ֶאְהֶיה  ּוַבֲאֶׁשר  ְּבִעְּקבֹוַתי  ֵיֵלְך 
ִנְבֲהָלה  ַעָּתה  ָהָאב׃  ְיַכֵּבד  ֹאתֹו  ֹאִתי  ְיָׁשֵרת  ִאיׁש  ְוִכי 
ַנְפִׁשי ּוָמה ֹאַמר ַהִּציֵלִני ָאִבי ִמן־ֵעת ַהּמֹוֵעד ַהֶּזה ַאְך ַעל־
ָאִבי ַּגֵּדל ְּכבֹוד ְׁשֶמָך ְוִהֵּנה קֹול עֶֹנה  ֵּכן ָּבאִתי ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה׃ 
ְוָהָעם ָהעְֹמִדים ָׁשם  ִמָּׁשַמִים ִּגַּדְלִּתי ְכבֹודֹו ְוַגם־ֲאַגְּדֶלּנּו עֹוד׃ 
ַמְלָאְך  ִּכי  ָאְמרּו  ֵמֶהם  ְוֵיׁש  הּוא  ַרַעם  קֹול  ְוָאְמרּו  ָׁשְמעּו 
ַהֶּזה  ַהּקֹול  ָהָיה  ְלַמֲעִני  לֹא  ַוּיֹאַמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ֵאָליו׃  ִּדֶּבר 
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִמְׁשַּפט  ֶנֱחַרץ  ַעָּתה  ִאם־ְלַמַעְנֶכם׃  ִּכי 
ֶאָּנֵׂשא  ַּכֲאֶׁשר  ַוֲאִני  ְלַמְדֵחפֹות׃  ִנְדַחף  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ְוַׂשר 
ָהֵאֶּלה  ְוַהִּמִּלין  ַאֲחָרי׃  ָּכל־ָאָדם  ֶאְמׁשְֹך  ֵמַעל־ָהָאֶרץ 
ָהָעם  ֹאתֹו  ַוַּיֲענּו  ָימּות׃  ָמֶות  ְּבֵאיֶזה  ִיְרְזמּון  ִּכי  הֹוִציא 
ְוֵאיְך  ְלעֹוָלם  הּוא  ַחי  ַהָּמִׁשיַח  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ִמִּפי  ָׁשַמְענּו 
ֶזה  הּוא  ִמי  ֶּבן־ָהָאָדם  ִיָּנֵׂשא  ָנׂשא  ִּכי  ַאָּתה  ּתֹאַמר 
ָיִאיר  ִמְזָער  ְמַעט  עֹוד  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֶּבן־ָהָאָדם׃ 
ֶאְתֶכם  ֶּפן־ְיַכֶּסה  ְּבִהָּמְצאֹו  ְלאֹורֹו  ְלכּו  ְלֵעיֵניֶכם  ָהאֹור 
ַהֲאִמינּו  ֵיָדע׃  לֹא  ֶאל־ֲאֶׁשר  ֵיֵלְך  ַּבחֶֹׁשְך  ְוַההֵֹלְך  ַהחֶֹׁשְך 
ָהאֹור  ְבֵני  ִּתְהיּו  ְלַמַען  ֲעֵליֶכם  זֹוֵרַח  הּוא  ָּכל־עֹוד  ָבאֹור 

ְוַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהַלְך ֵיׁשּוַע ַוִּיָּסֵתר ִמְּפֵניֶהם׃
ְוֵהם לֹא ֶהֱאִמינּו לֹו ַאף ִּכי־ָעָׂשה ֹאתֹות ַרִּבים ִלְפֵניֶהם׃

ְלַמּלֹאת ְּדַבר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָאָמר 
ְיהָֹו*ה ִמי ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּו 
ּוְזרֹוַע ְיהָֹוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ 

ְוַעל־ֵּכן ְלַהֲאִמין לֹא ָיכֹלּו ִּכי ְיַׁשְעָיהּו הֹוִסיף ֵלאֹמר׃
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השע
 v. 38 בנ׳׳א לא נמצא כאן ְיהָוֹה, עיין ישעיה נ׳׳ג א׳. 
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*ֵהַׁשע ֵעיֵניֶהם ְוִהְׁשִמין ֶאת־ְלָבָבם 
ֶּפן־ִיְראּו ְבֵעיֵניֶהם ּוְלָבָבם ָיִבין 

ְוָׁשבּו ְוִרֵּפאִתי ָלֶהם׃
ַהְּדָבִרים ָהֵאֵּלה ִּדֵּבר ְיַׁשְעָיהּו ַּבֲחזֹותֹו ֶאת־ְּכבֹודֹו ַוִּיָּנֵבא ָעָליו׃ 
אּוָלם ַּגם ִמן־ַהָּׂשִרים ֶהֱאִמינּו־בֹו ַרִּבים ַאְך ַּבֲעבּור ַהְּפרּוִׁשים 
ִּכי ְּכבֹוד ֲאָנִׁשים  לֹא הֹודּו ְבִפיֶהם ְלִבְלִּתי ְיֻנּדּו ִמּתֹוְך ְקָהָלם׃ 
ַוִּיְקָרא ֵיׁשּוַע ַוּיֹאַמר ַהַּמֲאִמין  ָיָקר ְּבֵעיֵניֶהם ִמְּכבֹוד ֱאֹלִהים׃ 
ְוָהרֶֹאה אִֹתי הּוא רֶֹאה  ִּבי לֹא־ִבי הּוא ַמֲאִמין ִּכי ִאם־ְּבׁשְֹלִחי׃ 
ַוֲאִני ְלאֹור ָּבאִתי ֶאל־ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּכל־ַהַּמֲאִמין  ֶאת־ׁשְֹלִחי׃ 
ְוִאיׁש ִּכי ִיְׁשַמע ֶאת־ְּדָבַרי ְולֹא ִיְׁשְמֵרם  ִּבי לֹא ִיְׁשּכֹן ַּבֲחֵׁשָכה׃ 
ֲאִני לֹא ֶאְׁשֹּפט אֹתֹו ִּכי לֹא־ִלְׁשֹּפט ֶאת־ָהעֹוָלם ָּבאִתי ִּכי ִאם־
ְוִכי ִיְמַאס ִּבי ִאיׁש ְולֹא ִיַּקח ֲאָמַרי ֵיׁש  ְלהֹוִׁשיַע ֶאת־ָהעֹוָלם׃ 
ׁשֵֹפט ֲאֶׁשר־ִיְׁשְּפֶטּנּו ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי הּוא ִיְׁשְּפֶטּנּו ַּבּיֹום 
ִּכי ֲאִני לֹא ִמִּלִּבי ִדַּבְרִּתי ִכי ִאם־ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני  ָהַאֲחרֹון׃ 
ְוָיַדְעִּתי ִּכי ַחֵּיי  הּוא ִצַּוִני ֶאת־ֲאֶׁשר אַֹמר ְוֶאת־ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר׃ 
ְלַדֵּבר אֹתֹו  ָהָאב  ֵאַלי  ָאַמר  ְוַעל־ֵּכן ֶאת־ֲאֶׁשר  ִמְצָותֹו  עֹוָלם 

ֶאְׁשמֹר ְלַדֵּבר׃ 
ִמן־ ַלֲעלֹות  ְזָמּנֹו  ָבא  ִּכי  ֵיׁשּוַע  ַוֵּיַדע  ַחג־ַהֶּפַסח  ִלְפֵני  ַוְיִהי 
ֵּכן  ֵמָאז  ָּבָאֶרץ  ָאֵהב  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ְּבִחיָריו  ֶאל־ָהָאב  ָהָאֶרץ 
ַאֲחֵרי ִסיּום ְסעּוָדה ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָנַתן  ֲאֵהָבם ַעד־ַאֲחִרית׃ 
ֹאתֹו׃  ְלַהְסִּגיר  ִאיׁש־ְקִרּיֹות  ֶּבן־ִׁשְמעֹון  ְיהּוָדה  ְּבֵלב  ַהָּׂשָטן 
ַוֵּיַדע ֵיׁשּוַע ִּכי ָהָאב ָנַתן ְּבָידֹו ֶאת־ּכֹל ְוִכי הּוא ֵמֵאת ֱאֹלִהים 
ֶאת־ ַוִּיְפׁשֹט  ַהֻּׁשְלָחן  ֵמַעל  ַוָּיָקם  ָיׁשּוב׃  ְוֶאל־ֱאֹלִהים  ָיָצא 
ְּבִכּיֹור  ַמִים  ָיַצק  ְוַאַחר  ַעל־ָמְתָניו׃  ִמְטַּפַחת  ַוַּיְחֹּגר  ְּבָגָדיו 
ַּבִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשר־הּוא  ְוִלְמחֹוָתן  ַתְלִמיָדיו  ַרְגֵלי  ִלְרחֹץ  ַוָּיֶחל 

ָחגּור ָּבּה׃ 
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ויבא
 v. 40 נ׳׳א ַהְׁשֵמן ֵלב־ָהָעם ָהֶּזה ְוָאְזָניו ַהְכֵּבר ְוֵעיָניו ָהַׁשע  

ֶּפן־ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין        
ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו: עיין ישעיה ו׳ י׳, וכן במתתיהו י׳׳ג י׳׳ד ט׳׳ו.     
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ֲאדִֹני  ַהַאָּתה  ֵאָליו  ָאַמר  ְוהּוא  ֶּפְטרֹוס  ֶאל־ִׁשְמעֹון  ַוָּיבֹא 
ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֵאת  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוַּיַען  ֶאת־ַרְגָלי׃  ִּתְרַחץ 
ַוּיֹאֶמר  ַּתְׂשִּכיל׃  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַאְך  ַעָּתה  לֹא־ֵתַדע  ָבֶזה  עֶֹׂשה 
ֵאָליו ֶּפְטרֹוס לֹא־ִתְרַחץ ַרְגַלי ְלעֹוָלם ַוַּיַען ֹאתֹו ֵיׁשּוַע ִאם־לֹא 
ֶּפְטרֹוס  ִׁשְמעֹון  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ִעָּמִדי׃  ֵחֶלק  ֵאין־ְלָך  ֶאְרָחְצָך 
ִּבי ֲאדִֹני לֹא ְלַבד ֶאת־ַרְגַלי ִּכי ִאם־ַּגם ֶאת־ָיַדי ְוֶאת־רֹאִׁשי׃ 
ֶאת־ זּוָלִתי  ִלְרחֹץ עֹוד  ֵאין־לֹו  ַהְמֻרָחץ  ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 
לֹא  ֲאָבל  ְטהֹוִרים  ִהְּנֶכם  ְוַאֶּתם  הּוא  ָטהֹור  ֻכּלֹו  ִּכי  ַרְגָליו 
ִּכי ָיַדע ֹאתֹו ֲאֶׁשר ַיְסִּגיֶרּנּו ַעל־ֵּכן ָאַמר לֹא ֻכְּלֶכם  ֻכְּלֶכם׃ 

ְטהֹוִרים׃
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָרַחץ ֶאת־ַרְגֵליֶהם ְוָלַבׁש ֶאת־ְּבָגָדיו ָׁשב ַוֵּיֶׁשב 
ַאֶּתם  ָלֶכם׃  ָעִׂשיִתי  ַמה־ּזֹאת  ַהְיַדְעֶּתם  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
קִֹראים־ִלי ַרִּבי ְוָאדֹון ְוֵהיַטְבֶּתם ִלְקרֹא־ִלי ֵכן ִּכי־ֲאִני הּוא׃ 
ֲעֵליֶכם  ָרַחְצִּתי ֶאת־ַרְגֵליֶכם  ְוָהַרִּבי  ְוַעל־ֵּכן ִאם־ֲאִני ָהָאדֹון 
הּוא  ֲאִני  ִּכי  ָאִחיו׃  ֶאת־ַרְגֵלי  ִאיׁש  ִאיׁש  ִלְרחֹץ  ַּגם־ַאֶּתם 
מֹוֶפְתֶכם ְלַמַען ַּתֲעׂשּון ַּגם־ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ָלֶכם ָאִני׃ 
ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ֵאין ָהֶעֶבד ָּגדֹול ֵמֲאדָֹניו ְוֵאין ַהָּׁשִליַח 
ַּתֲעׂשּון׃  ִאם־ֵּכן  ַאְׁשֵריֶכם  זֹאת  ְוִאם־ְיַדְעֶּתם  ִמּׁשְֹלחֹו׃  ַרב 
ָיַדְעִּתי ֶאת־ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי־ָבם  ְולֹא ַעל־ֻּכְּלֶכם ִּדַּבְרִּתי ֵכן ִּכי 
ֵמַעָּתה  ַאְך ְלַמַען ָיקּום ַהָּכתּוב אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל ָעַלי ֲעֵקב׃ 
ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ָּדָבר ֶטֶרם ּבֹאֹו ְלַמַען ַּתֲאִמינּו ַאֲחֵרי בֹאֹו ִּכי 
ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ַהְמַקֵּבל ֶאת־ִמי ֲאֶׁשר  ֲאִני הּוא׃ 
ֶאְׁשַלח ָּפַני הּוא ְמַקֵּבל ְוַהְמַקֵּבל ָּפַני הּוא ְמַקֵּבל ְּפֵני ׁשְֹלִחי׃
ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ֵיׁשּוַע ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו ְבִקְרּבֹו 
ִמֶּכם  ֶאָחד  ִּכי  ָלֶכם  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ָאֵמן  ֵלאֹמר  ָלֶהם  ַוַּיֵּגד 
ָיְדעּו  ִּכי לֹא  ְּבָפִנים  ָּפִנים  ַהַּתְלִמיִדים  ַוִּיְתָראּו  ֹאִתי׃  ַיְסִּגיר 

ַעל־ִמי ִדֵּבר׃ 
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ַוִּיְרָמז־ ְוֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע ֲאֵהבֹו ִנְׁשַען ַעל־ֵחיקֹו׃ 
לֹו ִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאָמר־ָנא ִמי־הּוא ֶזה ֲאֶׁשר 
ִמי  ֲאדִֹני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַעל־ַצְּואֵרי  ַוִיֹּפל  ָעָליו׃  ִּדֶּבר 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ֶאְטָּבל־לֹו ְפרּוָסה ּוְנַתִּתיָה  הּוא׃ 
ּלֹו ַוִּיְטּבֹל ֶאת־ַהְּפרּוָסה ַוִּיָקֶחָה ַוִּיְּתֶנָה ֶאל־ְיהּוָדה ֶּבן־ִׁשְמעֹון 
ֶאל־ ַהָּׂשָטן  ָּבא  ֶאת־ַהְּפרּוָסה  ָאְכלֹו  ְוַאֲחֵרי  ִאיׁש־ְקִרּיֹות׃ 
ַוֲעֵׂשה׃  ַמֵהר  ֲאֶׁשר־ַּתֲעֶׂשה  ֵאת  ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ִקְרּבֹו 
ְולֹא־ָיַדע ִאיׁש ִמן־ַהּיְֹׁשִבים ָׁשם ַּבְּמִסיָּבה ַעל־ֶמה ִדֶּבר ֵאָליו 
ִּכי ֵיׁש ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ִּבְהיֹות ְצרֹור ַהֶּכֶסף ְּבַיד ְיהּוָדה  ָּכזֹאת׃ 
ַעל־ֵּכן ָאַמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ְקֵנה־ָנא ֶאת־ֲאֶׁשר ֶיְחַסר ָלנּו ֶלָחג 
ְוהּוא ְּבַקְחּתֹו ֶאת־ַהְּפרּוָסה ֶאל־ִּפיו  אֹו ְּתָנא ָדָבר ַלֲעִנִּיים׃ 

ָיָצא ִפְתֹאם ַוְיִהי ָלְיָלה׃
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ַעָּתה ֶנְאָּדר ֶּבן־ָהָאָדם ְּבָכבֹוד 
ֹאתֹו  ַיְאִּדיר  הּוא  ֵואֹלִהים  ֶנְאָּדר׃  ְּבָכבֹוד  ֱאֹלִהים  ּובֹו 
ָּבַני ַהְיָקִרים עֹוד־ְמַעט ִמְזָער  ִּבְכבֹודֹו ְוַגם־ָיִחיׁש ְלַהְאִּדירֹו׃ 
ֵאֵׁשב ִעָּמֶכם ְוַאֶּתם ְּתַבְקׁשּוִני ְוַכֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאל־ַהְּיהּוִדים 
ִּכי ֶאל־ֲאֶׁשר ֲאִני הֵֹלְך לֹא תּוְכלּו ָלבֹא ָׁשָּמה ֵּכן ֲאִני ֹאֵמר 
ִהֵּנה ִמְצָוה ֲחָדָׁשה ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ְלַאֲהָבה  ַעָּתה ַּגם־ֲאֵליֶכם׃ 
ִאיׁש  ַּגם־ַאֶּתם  ֵּכן  ֶאְתֶכם  ָאַהְבִתי  ַּכֲאֶׁשר  ֶאת־ֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ָּבזֹאת ֵיְדעּו ֻכָּלם ִּכי ַּתְלִמיַדי ַאֶּתם ִאם  ֶאת־ֵרֵעהּו ֶּתֱאָהבּון׃ 

ַאֲהַבת ֵרִעים ָּתִלין ֵּביֵניֶכם׃
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס ֲאדִֹני ָאָנה ַאָּתה הֵֹלְך ַוַּיַען ֵיׁשּוַע 
ִהֵּנה  ַאְך  ַּכּיֹום  ַאֲחַרי  ָלֶלֶכת  לֹא־תּוַכל  הֵֹלְך  ֲאִני  ֶאל־ֲאֶׁשר 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶפְטרֹוס ֲאדִֹני ַעל־ֶמה  ָיִמים ָּבִאים ְוָהַלְכָּת ַאֲחָרי׃ 
לֹא־אּוַכל ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ַּכּיֹום ֲהלֹא ֶאת־ַנְפִׁשי ֶאֵּתן ַּבֲעֶדָך׃ 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ֲהִתֵּתן ֶאת־ַנְפְׁשָך ַּבֲעִדי ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלְך 
ְּפָעִמים׃  ָׁשֹלׁש  ְּתַכֶחׁש־ִּבי  ַעד־ֲאֶׁשר  ַהַּתְרְנגֹל  ִיְקָרא  לֹא 
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ִּבי׃  ַהֲאִמינּו  ּוְכמֹו־ֵכן  ֵבאֹלִהים  ַהֲאִמינּו  ִלְּבֶכם  ַאל־ֵיַחת 
ַמִּגיד  ָהִייִתי  ֵכן  ִּכי לּוֵלא  ָאִבי  ְּבֵבית  ִנְמָצאֹות  ְמעֹונֹות ַרּבֹות 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵאֵלְך ְוָאִכין  ָלֶכם ַוֲאִני הֵֹלְך ְלָהִכין ָלֶכם ָמקֹום׃ 
ִּתְהיּו  ְלַמַען  ֵאָלי  ֶאְתֶכם  ְוָלַקְחִּתי  ָאׁשּוב  ׁשֹוב  ָלֶכם  ָמקֹום 
ְוַגם  הֵֹלְך  ֲאִני  ָאָנא  ְיַדְעֶּתם  ְוַאֶּתם  ֶאְהֶיה׃  ַּבֲאֶׁשר  ָׁשם  ִעִּמי 
ָיַדְענּו  לֹא  ֲאדִֹני  ּתֹוָמא  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ְיַדְעֶּתם׃  ֶאת־ַהֶּדֶרְך 
ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֶאת־ַהָּדֶרְך׃  ֵנַדע  ְוֵאיָכה  הֵֹלְך  ַאָּתה  ָאָנה 
ֶאל־ לֹא־ָיבֹא  ְוִאיׁש  ְוַהַחִּיים  ְוָהֱאֶמת  ַהֶּדֶרְך  ָאֹנִכי  ֵיׁשּוַע 
ֶאת־ָאִבי  ַּגם  ְיַדְעֶּתם  ְיַדְעֶּתם  אִֹתי  לּו  ַעל־ָיִדי׃  ִּבְלִּתי  ָהָאב 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִפיִלּפֹוס  ּוֵמַעָּתה ְיַדְעֶּתם אֹתֹו ְוַגם־ְרִאיֶתם אֹתֹו׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֲהלֹא  ֲאדִֹני ַהְרֵאנּו ָנא ֶאת־ָהָאב ְוַרב ָלנּו׃ 
ָהרֶֹאה  ִּפיִלּפֹוס  אִֹתי  ֵּתַדע  ֲהֶטֶרם  ִעָּמֶכם  ָהִייִתי  ַרִּבים  ָיִמים 
ֶאת־ָהָאב׃  ַהְרֵאנּו  תֹאַמר  ְוָלָּמה־ֶּזה  ֶאת־ָהָאב  רֶֹאה  אִֹתי 
ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ִּבי  ְוָהָאב  ָבָאב  ֲאִני  ִּכי  ַתֲאִמין  לֹא  ֲהִכי 
הּוא  ִּבי  ַהּׁשֵֹכן  ָהָאב  ִּכי  דֵֹבר  ֲאִני  לֹא־ִמִּלִּבי  ֲאֵליֶכם  דֵֹבר 
ְוִאם־ ִּבי  ְוָהָאב  ָבָאב  ִּכי־ֲאִני  ִלי  ַהֲאִמינּו  ְּפֻעּלֹוָתיו׃  ִּבי  ֹפֵעל 
ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֵֹמר  לֹא ַהֲאִמינּו ִלי ִּבְגַלל ַהְּפֻעּלֹות ָהֵאֶּלה׃ 
ַיֲעֶׂשה  עֶֹׂשה  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהַּמֲעִׂשים  ִּבי  ַהַּמֲאִמין  ָלֶכם 
ְוָכל־ ַגם־הּוא ּוְגדֹלֹות ֵמֵאֶּלה ַיֲעֶׂשה ִּכי ֶאל־ָאִבי ָאֹנִכי הֵֹלְך׃ 
ְּכבֹוד  ִיְגַּדל  ְלַבֲעבּור  ֶאֱעֶׂשה  אֹתֹו  ִבְׁשִמי  ִּתְׁשֲאלּו  ֲאֶׁשר 
ֶאֱעֶׂשּנּו׃  ֲאִני  ִבְׁשִמי  ִּתְׁשֲאלּו  ֲאֶׁשר  ָּכל־ָּדָבר  ִּבְבנֹו׃  ָהָאב 
ַוֲאִני ֲאַחֶּלה ְפֵני ָהָאב  ֹצַתי ִּתְׁשמֹרּו׃  ִאם־ֲאַהְבֶּתם אִֹתי ֶאת־ִמְ
ֲהלֹא הּוא  ְוִיֵּתן ָלֶכם ֵמִליץ ַאֵחר ֲאֶׁשר־ִיְׁשּכֹן ִאְּתֶכם ֲעֵדי־ַעד׃ 
רּוַח ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם לֹא־ָיכֹל ְלַקְּבלֹו ַּבֲאֶׁשר לֹא ִיְרֶאּנּו 
ְולֹא ֵיָדֶעּנּו ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם אֹתֹו ִּכי הּוא ׁשֵֹכן ִאְּתֶכם ְוַאף־ָהיֹה 
ַוֲאִני לֹא ֶאֱעָזְבֶכם ְיתֹוִמים ִּכי בֹא ָאבֹא ֲאֵליֶכם׃ ִיְהֶיה ְּבתֹוְכֶכם׃ 

XIV 1-18 יוחנן   211

עוד



19

20

21

22

23

24

25,26

27

28

29

30

31

2
טו

3

ְוַאֶּתם  ֹאִתי  ִלְראֹות  יֹוִסיף  לֹא  ְוָהעֹוָלם  ִמְזָער  ְמַעט  עֹוד 
ַּבּיֹום ַההּוא ֵּתְדעּו  ִּתְרֻאִני ִּכי־ֲאִני ַחי ְוֵכן ַּגם־ַאֶּתם ִּתְחיּון׃ 
ִאּתֹו  ִמְצֹוַתי  ֲאֶׁשר  ִמי  ָבֶכם׃  ַוֲאִני  ִּבי  ְוַאֶּתם  ְבָאִבי  ִּכי־ֲאִני 
ְוׁשֵֹמר ַלֲעׂשֹוָתן ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ֶיֱאָהַבִני ְוֹאֲהִבי ָאהּוב ְלָאִבי 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה לֹא ִאיׁש־ ַוֲאִני ֹאֲהֵבהּו ְוֵאָליו ֶאְתַוָּדע׃ 
ְקִרּיֹות ְוֵאיָכה ֲאדִֹני ִּתְקֶריָנה ָכֵאֶּלה ִּכי ָתבֹא ְלִהְתַוַּדע ֵאֵלינּו 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאיׁש ִּכי ֶיֱאָהַבִני ִיְׁשֹמר  ְולֹא ָלעֹוָלם׃ 
ְוִאיׁש  ֶאת־ְּדָבַרי ְוָאִבי ֶיֱאַהב ֹאתֹו ְוֵאָליו ָנבֹא ְוָׁשַכּנּו ִאּתֹו׃ 
ֲאֶׁשר לֹא ֶיֱאָהַבִני הּוא לֹא ִיְׁשֹמר ֶאת־ְּדָבָרי ְוַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר 
ְׁשַמְעֶּתם לֹא ִמִּלִּבי ָיָצאּו ִּכי ִאם־ִמִּפי ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלָחִני׃

ְוַהֵּמִליץ הּוא  ֶאת־ֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְּבעֹוד ִׁשְבִּתי ִעָּמֶכם׃ 
ֶאת־ּכֹל  ְיַלֶּמְדֶכם  ִּבְׁשִמי  ָהָאב  ֲאֶׁשר־ִיְׁשָלֵחהּו  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח 
ְוַעָּתה ָׁשלֹום ֲאִני ַמִּניַח  ְוָאז ִּתְזְּכרּו ּכֹל ֲאֶׁשר־ִהַּגְדִּתי ָלֶכם׃ 
ִיֵּתן ָהעֹוָלם ֲאִני  ֹנֵתן ָלֶכם לֹא ַכַאֶׁשר  ָלֶכם ֶאת־ְׁשלֹוִמי ֲאִני 
ֵאת  ְׁשַמְעֶּתם  ֲהלֹא  ְוַאל־ֵיָחת׃  ִלְּבֶכם  ַאל־ִיְרַּגז  ָלֶכם  ֹנֵתן 
ֲאֵליֶכם  ֲאׁשּוב  ְועֹוד  ִמֶּכם  ֵאֵלְך  ִּכי  ֲאֵליֶכם  ֲאֶׁשר־ָאַמְרִּתי 
לּו ֲאַהְבֶּתם ֹאִתי ֱהִייֶתם ְׂשֵמִחים ְּבָאְמִרי ָלֶכם ִּכי־הֵֹלְך ֲאִני 
ַהָּדָבר  ָלֶכם  ִהַּגְדִּתי  ְוַעָּתה  ִמֶּמִּני׃  ָּגדֹול  ָהָאב  ִּכי  ֶאל־ָהָאב 
ַוֲאִני לֹא־אּוַכל עֹוד  ֶטֶרם ּבֹאֹו ְלַבֲעבּור ַּתֲאִמינּו ַאֲחֵרי בֹאֹו׃ 
ְלַהְרּבֹות ֲאָמִרים ִעָּמֶכם ִמְּפֵני ַׂשר־ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָיבֹא ְוהּוא 
ִּכי  ֵיַדע ָהעֹוָלם  ְלַבֲעבּור  ַרק  ִּבי ָּכל־ְמאּוָמה׃  ֵאין־לֹו ֵחֶלק 
ְלכּו  ָהָאב  ִצַּוִני  ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ֲאִני  ְועֶֹׂשה  ֶאת־ָהָאב  ֹאֵהב  ֲאִני 

ְוֵנְלָכה ִמֶּזה׃ 
ָּכל־ְזמֹוָרה ִמֶּמִּני ֲאֶׁשר  ָאֹנִכי ַהֶּגֶפן ֶּגֶפן ֱאֶמת ְוָאִבי ַהּכֵֹרם׃ 
ְיַקְיֶמָּנה  ֲעָנִבים  ַּתֲעֶׂשה  ַוֲאֶׁשר  ְיְכְרֶתָּנה  ֲעָנִבים  ַתֲעֶׂשה  לֹא 
ְוַאֶּתם ַזִּכים ִהְּנֶכם ַּכּיֹום ַעל־ִּפי ְדָבַרי  ְלַהְרּבֹות ֶאת־ִּפְרָיּה׃ 

ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם׃ 
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ַבל־ ְּפִרי  ַהְּזֹמָרה  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ָבֶכם  ַוֲאִני  ִּבי  ְדֵבִקים  ֱהיּו 
ַּגם־ַאֶּתם ִאם־לֹא  ֵּכן  ַבָּגֶפן  ָדְבָקה  ֵמֵאֶליָה ִאם־לֹא  ַּתֲעֶׂשה 
ֲאֹנִכי ַהֶּגֶפן ְוַאֶּתם ַהְּזֹמרֹות ַהָּדֵבק ִּבי ְוֲאִני בֹו  ִתְדְּבקּון ִּבי׃ 
ְמאּוָמה׃  ֲעׂשֹות  לֹא תּוְכלּו  ִּבְלָעַדי  ִּכי  ֶּפִרי  רֹב  ְיַׁשֶּוה  הּוא 
ִמי ֲאֶׁשר לֹא ִיְדַּבק ִבי ַיְׁשִליֻכהּו ְּכֵנֶצר ֲאֶׁשר ִייָבׁש ּוְמקֵֹׁשׁש 
ְּדֵבִקים  ַאֶּתם  ִאם־ִּבי  ְלָבֵער׃  ְוָהָיה  ָלֵאׁש  ּוְנָתנֹו  ְיקְֹׁשֶׁשּנּו 
ְּכָכל־ִמְׁשֲאלֹות  ָלֶכם  ְוֵיָעֶׂשה  ִּתְׁשֲאלּו  ָּבֶכם  ְׁשֻמִרים  ּוְדָבַרי 
ְּבזֹאת ִיְגַּדל ְּכבֹוד ָאִבי ִּכי־ַתֲעׂשּו רֹב ֶּפִרי ִוְהִייֶתם ִלי  ִלְּבֶכם׃ 
ַּכֲאֶׁשר ֲאַהב ֹאִתי ָהָאב ֵּכן ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ֲחסּו  ְלַתְלִמיִדים׃ 
ִאם ֶאת־ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ֶּתֱחסּו ְבַאֲהָבִתי  ְבַאֲהָבִתי ָּתִמיד׃ 
ָּתִמיד ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ֲאֹנִכי ִמְצֹות ָאִבי ָׁשַמְרִּתי ְוֶאֱחֶסה ְבַאֲהָבתֹו 
ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְלַבֲעבּור ִּתְהֶיה  ָּתִמיד׃ 
ִהיא  ְוזֹאת  ַנְפֵׁשֶכם׃  ִּתָּמֵלא  ְוִׂשְמַחְתֶכם  ֲעֵליֶכם  ִׂשְמָחִתי 
ְמְצָוִתי ְלַאֲהָבה ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ַּכֲאֶׁשר ֲאֹנִכי ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם׃ 
ְּבַעד  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ִיֵּתן  ִאם  ֵמֲאֶׁשר  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ְלִאיׁש  ֵאין 
ְוַאֶּתם ְיִדיַדי ִהְּנֶכם ַרק ִאם־ַּתֲעׂשּו ֵאת ֲאֶׁשר־ֲאֹנִכי  ְיִדיָדיו׃ 
לֹא עֹוד ֲעָבִדים ֶאְקָרא ָלֶכם ִּכי ָהֶעֶבד ֵאיֶנּנּו  ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם׃ 
יֵֹדַע ֶאת־ֲאֶׁשר ֲאדָֹניו עֶֹׂשה ַאְך ָלֶכם ָקָראִתי ְיִדיַדי ִּכי הֹוַדְעִּתי 
לֹא ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ִּבי  ֶאְתֶכם ּכֹל ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי ָאִבי׃ 
ְוַלֲעׂשֹות  ָלֶלֶכת  ֶאְתֶכם  ִמִּניִתי  ַוֲאִני  ָּבֶכם  ָּבַחְרִּתי  ַרק־ֲאִני 
ֶּפִרי ּוֶפְרְיֶכם ַיֲעמֹד ָלַעד ְוָכל־ָּדָבר ֲאֶׁשר ִּתְׁשֲאלּו ֵמֵאת ָהָאב 
ְוזֹאת ִהיא ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצֶּוה  ִּבְׁשִמי ֹאתֹו ִיֵּתן ָלֶכם׃ 
ִאם־ָהעֹוָלם ִיְׂשָנא ֶאְתֶכם  ֶאְתֶכם ִּכי ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ֶּתֱאָהבּון׃ 
לּו ֱהִייֶתם ִמן־ָהעֹוָלם  ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ֹאִתי ָׂשֵנא ִלְפֵניֶכם׃ 
ָהעֹוָלם ֶיֱאַהב ֵאת ֲאֶׁשר־לֹו ַאְך ַיַען ִּכי־ֵאין ַאֶּתם ִמן־ָהעֹוָלם 
ַוֲאִני ָבַחְרִּתי ָבֶכם ִמן־ָהעֹוָלם ַעל־ֵּכן ִיְׂשָנא ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם׃ 
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ָגדֹול  ֵאיֶנּנּו  ָהֶעֶבד  ָלֶכם  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהָּדָבר  ִזְכרּו 
ֶאת־ ִאם־ָׁשְמרּו  ִיְרּדֹפּו  ַּגם־ֶאְתֶכם  ֹאִתי  ִאם־ָרְדפּו  ֵמֲאדָֹניו 
ָלֶכם  ַיֲעׂשּו  ֲאָבל ָּכל־ֵאֶּלה  ִיְׁשֹמרּו׃  ְּדָבַרי ַּגם ֶאת־ִּדְבֵריֶכם 
לּוֵלי ָבאִתי ְוִהַּגְדִּתי  ַּבֲעבּור ְׁשִמי ִּכי ֵאיָנם יְֹדִעים ֶאת־ׁשְֹלִחי׃ 
ָלֶהם לֹא הּוַׁשת ֲעֵליֶהם ֵחְטא ֲאָבל ַעָּתה ֵאין ַמֲעֶנה ְּבִפיֶהם 
לּוֵלי  ַּגם־ֶאת־ָאִבי׃  ׂשֵנא  הּוא  ֹאִתי  ַהּׂשֵנא  ַעל־ַחּטֹאָתם׃ 
ָעִׂשיִתי ִלְפֵניֶהם ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר לֹא ֲעָׂשה ִאיׁש ַאֵחר לֹא־
ַוִּיְׂשְנאּו  ֶאת־ַמֲעַׂשי  ָראּו  ַעָּתה  ֲאָבל  ֵחְטא  ֲעֵליֶהם  הּוַׁשת 
ַאְך ְלַמּלֹאת ַהָּדָבר ַהָּכתּוב ְּבתֹוָרָתם  ַגם־ֹאִתי ְוַגם ֶאת־ָאִבי׃ 
ֲאֶׁשר  ַהֵּמִליץ  ָיבֹא  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  ְׂשֵנאּוִני׃  ִחָּנם  ְוִׂשיְנַאת 
ֶאְׁשָלֶחּנּו ֲאֵליֶכם ֵמֵאת ָהָאב ֲהלֹא הּוא רּוַח ָהֱאֶמת ַהּיֵֹצא 
ְוַגם־ַאֶּתם ָּתִעידּו ִלי ִּכי ֱהִייֶתם  ִמְּמקֹור ָהָאב הּוא ָיֶעד־ִלי׃ 

ִעָּמִדי ֵמרֹאׁש׃ 
ֵהם ְיַנּדּו ֶאְתֶכם  ֶאת־ֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְלַמַען לֹא ִתָּכֵׁשלּו׃ 
ִמּתֹוְך ַהָּקָהל ְוַאף ִהִּגיַע ַהְּזָמן ֲאֶׁשר ָּכל־הֵֹרג ֶאְתֶכם ַיֲחׁשֹב 
ַיֲעׂשּו  ְוֶאת־ֵאֶּלה  ֵלאֹלִהים׃  ַמְקִריב  הּוא  ָקְרָּבן  ִּכי  ְּבִלּבֹו 
ָוַאִּגיד ָלֶכם ֶאת־ ָיָדעּו׃  ְוַגם־ֹאִתי לֹא  ִּכי ַּגם־ֶאת־ָאִבי  ָלֶכם 
ֵאֶּלה ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ֹאָתם ְּבִעָּתם ִּכי ֲאִני ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם ְולֹא 
ִהְקַּדְמִּתי ְלַהִּגיד ָלֶכם ָּכל־ֶזה ֵמרֹאׁש ַּבֲעבּור ִּכי ָהִייִתי ִעָּמֶכם׃ 
ְוַעָּתה ִהְּנִני הֵֹלְך ֶאל־ׁשְֹלִחי ְוֵאין עֹוד ִאיׁש ִמֶּכם ׁשֵֹאל ֹאִתי 
ֲאֵליֶכם  ְּבַדְּבִרי  ֶעֶצב  ָמֵלא  ִלְּבֶכם  ַרק  הֵֹלְך׃  ַאָּתה  ָאָנה 
אּוָלם ֱאֶמת ַאִּגיד ָלֶכם ִּכי טֹוב ָלֶכם ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה׃ 
ְוִכי־ֵאֵלְך  ֲאֵליֶכם  ַהֵּמִליץ  לֹא־ָיבֹא  ֵאֵלְך  ִאם־לֹא  ִּכי  ֵאֵלְך 
ַעל־ְּדַבר  ֶאת־ָהעֹוָלם  יֹוַכח  ְּבבֹאֹו  ְוהּוא  ֲאֵליֶכם׃  ֶאְׁשָלֶחּנּו 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ַעל־ֲאֶׁשר  ַעל־ֵחְטא  ּוִמְׁשָּפט׃  ְצָדָקה  ֵחְטא 
ַעל־ְצָדָקה ַעל־ִּכי הֵֹלְך ֲאִני ֶאל־ָאִבי ְולֹא ִתְרֻאִני עֹוד׃  ִבי׃ 
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ְוַעל־ִמְׁשָּפט ַעל־ִּכי ַיְרִׁשיַע ֶאת־ַׂשר ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִהָּׁשְפטֹו׃
ְועֹוד ִלי ִמִּלין ַרּבֹות ְלהֹוִדיֲעֶכם ַאְך לֹא־תּוְכלּו ְׂשֵאת אֹוָתן 
ְורּוַח ָהֱאֶמת ְּבבֹאֹו ַיְנֶחה ֶאְתֶכם ֶאל־ָהֱאֶמת ֻּכָּלּה ִּכי  ַּכּיֹום׃ 
לֹא ִמִּלּבֹו ְיַדֵּבר ִּכי ִאם ֶאת־ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ַיְׁשִמיַע ְוַיִּגיד ֶאת־
ְוִהִּגיד  ִמֶּׁשִּלי  ִיַּקח  ִּכי  ְּכבֹוִדי  ְיַגֵּדל  הּוא  ְלָאחֹור׃  ָהֹאִתּיֹות 
ִיַּקח  ִמֶּׁשִּלי  ָאַמְרִּתי  ַעל־ֵּכן  ִלי הּוא  ְלָאִבי  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ָלֶכם׃ 
עֹוד ִּכְמַעט ֶרַגע ְולֹא ִתְרֻאִני עֹוד ְועֹוד ִּכְמַעט  ְוִהִּגיד ָלֶכם׃ 
ְוֵיׁש ִמַּתְלִמיָדיו ֲאֶׁשר  ֶרַגע ְוִתְרֻאִני ִּכי ֲאִני הֵֹלְך ֶאל־ָהָאב׃ 
עֹוד  ֵאֵלינּו  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַמה־ֶּזה  ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָאז  ִנְדְּברּו 
ִּכְמַעט ֶרַגע ְולֹא ִתְראּוִני ְועֹוד ִּכְמַעט ֶרַגע ְוִתְראּוִני ְוִכי ֲאִני 
ָאַמר  ֲאֶׁשר  ֶרַגע  ִּכְמַעט  ַמה־ֶּזה  ַוּיֹאְמרּו  ֶאל־ָהָאב׃  הֵֹלְך 
ַוַּיְרא ֵיׁשּוַע ִּכי ְמַבְקִׁשים  ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ָמה הּוא ְמַדֵּבר׃ 
ֶאת־ֶזה  ֶזה  ֲהַתְחְקרּון  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֶאת־ִּפהּו  ִלְׁשאֹל  ֵהם 
ַעל ִּכי־ָאַמְרִּתי עֹוד ִּכְמַעט ֶרַגע ְולֹא ִתְרֻאִני ְועֹוד ִּכְמַעט ֶרַגע 
ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִּכי ַאֶּתם ִּתְבּכּו ְוֵתיִלילּו  ְוִתְרֻאִני׃ 
ּוְבֵני ָהעֹוָלם ָיִגילּו ַאֶּתם ִּתְתַאְּבלּו ַאְך ֶאְבְלֶכם ֵיָהֵפְך ְלָׂשׂשֹון׃ 
ִאָּׁשה ָּתִחיל ַּבֲחָבֶליָה ִּכי ָבָאה ִעָּתּה ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִהְמִליָטה 
נֹוַלד  ִּכי־ִאיׁש  ִמִּׂשְמָחָתּה  ֶחְבָלּה  עֹוד  לֹא־ִתְזּכֹר  ֶאת־ַהָּוָלד 
ְוַגם־ַאֶּתם ְמֵלִאים ָיגֹון ַּכּיֹום ַאְך עֹוד ָאׁשּוב ֶאְרֶאה  ָּבעֹוָלם׃ 
ּוַבּיֹום  ֶאְתֶכם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם ְוִׂשְמַחְתֶכם לֹא־ִיַּקח ִמֶּכם ָּגֶבר׃ 
ַההּוא לֹא ִתְׁשֲאלּו ִלי ָּכל־ְׁשֵאָלה ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם 
ַעד־ַעָּתה  ִּבְׁשִמי׃  ָלֶכם  ִיֵּתן  ָהָאב  ֵמֵאת  ָדָבר  ְּתַבְקׁשּו  ִאם 
ִּתָּמֵלא  ְוַנְפְׁשֶכם  ְוִתְקחּו  ַּבְּקׁשּו  ִּבְׁשִמי  ָּדָבר  לֹא־ִבַּקְׁשֶּתם 

ִׂשְמָחה׃ 
ְולֹא  ַהּמֹוֵעד  ִהִּגיַע  ַאְך  ֲאֵליֶכם  ִּדַּבְרִּתי  ִּבְמָׁשִלים  ֶאת־ֵאֶּלה 
ַאֵּגְדֶכם  ְּבֻררֹות  ִאם־ְּבִמִּלים  ִּכי  ִּבְמָׁשִלים  עֹוד  ֲאֵליֶכם  ֲאַדֵּבר 

ַעל־ְּדַבר ָהָאב׃ 
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ַּבּיֹום ַההּוא ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם ִּבְׁשִמי ִּתְׁשָאלּו ְוֵאיֶנִּני ֹאֵמר ָלֶכם 
ִּכי־ָהָאב ַּגם־הּוא ֹאֵהב  ִּכי ֲאִני ַאְעִּתיר ַּבַעְדֶכם ֶאל־ָהָאב׃ 
ָהָאב  ִּכי־ֵמֵאת  ַוַּתֲאִמינּו  ֹאִתי  ֲאַהְבֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  ֶאְתֶכם 
ָאׁשּוב  ְוַעָּתה  ָבעֹוָלם  ּוָבאִתי  ָהָאב  ֵמֵאת  ָיָצאִתי  ָיָצאִתי׃ 
ַתְלִמיָדיו  ַוּיֹאְמרּו  ֶאל־ָהָאב׃  ְוֵאֶלְך־ִלי  ֶאת־ָהעֹוָלם  ֶאֱעזֹב 
ַעָּתה  ָמָׁשל׃  ַתִּביע  ְולֹא  ְּבֻררֹות  ְּבִמִּלים  ַעָּתה  ְמַדֵּבר  ִהְּנָך 
ָיַדְענּו ִּכי־ַאָּתה יֵֹדַע ּכֹל ְוֵאין ַמְחסֹר ְלָך ֲאֶׁשר ִיְׁשָאְלָך ִאיׁש 
ַוַּיַען ֹאָתם ֵיׁשּוַע ֲהִכי  ָּבזֹאת ַנֲאִמין ִּכי ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָיָצאָת׃ 
ִהֵּנה ַהְּזָמן ָּבא ּוְכָבר ִהִּגיַע ִּכי־ָתפּוצּו ִאיׁש  ַתֲאִמינּו ָעָּתה׃ 
ִאיׁש ִלֵביתֹו ְוֹאִתי ַתַעְזבּו ְלַבִּדי ַאְך ֵאיֶנִּני ְלַבִּדי ִּכי ָאִבי ִעָּמִדי׃ 
ַוֲאִני ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּבאִתי ְלַהִּגיד ָלֶכם ִּכי ִבי ָׁשלֹום ִיְהֶיה־
ִנַּצְחִּתי  ֲאִני  עֹז  ַאְך־ִהְתַאְּזרּו  ְּתבֹוַאְתֶכם  ָצָרה  ָּבעֹוָלם  ָלֶכם 

ֶאת־ָהעֹוָלם׃ 
ַּגֵּדל  ֲאִבי  ַוּיֹאַמר  ַלָּמרֹום  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא  ֵיׁשּוַע  ִּדֶּבר  ֶאת־ֵאֶּלה 
ַאָּתה  ַּכֲאֶׁשר  ְּכבֹוֶדָך׃  ְיַגֵּדל  ּוִבְנָך  ִּכי ָבא מֹוֵעד  ִּבְנָך  ְּכבֹוד 
ַתְמִׁשיֵלהּו ְּבָכל־ָבָׂשר ָלֵתת ַחֵּיי עֹוָלם ְלכֹל ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ּלֹו׃ 
ּוַמה ַחֵּיי עֹוָלם ֲאֶׁשר ֵיְדעּו ֹאְתָך ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ֶאל־ֱאֶמת 
ִּגַּדְלִּתי  ֶאת־ְּכבֹוְדָך  ָׁשָלְחָּת׃  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח  ְוֶאת־ֵיׁשּוַע 
ַלֲעׂשָתּה׃ ִּלי  ָנַתָּתה  ֲאֶׁשר  ִּכִּליִתי ֶאת־ַהְּמָלאָכה  ָבָאֶרץ 
ְוַעָּתה ַּכְּבֵדִני־ָנא ִעְּמָך ָאִבי ַּבָּכבֹוד ֲאֶׁשר ָהָיה־ִלי ִעְּמָך ֶטֶרם 
ֲאֶׁשר  ַלֲאָנִׁשים  ֶאת־ִׁשְמָך  הֹוַדְעִּתי  ָוָאֶרץ׃  ָׁשַמִים  ַנֲעׂשּו 
ְוֵהם  ִלי  ְנַתָּתם  ְוַאָּתה  ָהיּו  ְלָך  ִמן־ָהעֹוָלם  ָנַתָּתה־ִּלי  ֹאָתם 
ִּלי  ָנַתָּתה  ֲאֶׁשר  ִּכי־ֻכָּלם  ַּכּיֹום  ֵהם  יְֹדִעים  ִיְנצֹרּו׃  ִאְמָרְתָך 
ִּכי ַׂשְמִּתי ִלְפֵניֶהם ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת  ֵמִאְּתָך ֵהָּמה׃ 
ַוַּיֲאִמינּו  ָיָצאִתי  ֵמִאְּתָך  ִּכי  ֶבֱאֶמת  ַוַּיִּכירּו  ָׁשְמעּו  ְוֵהם  ְּבִפי 
ָהעֹוָלם  ְבַעד  לֹא  ַמְפִּגיַע  ַּבֲעָדם  ַוֲאִני  ְׁשַלְחָּתִני׃  ַאָּתה  ִּכי 
ֶאְפַּגע ְּבָך ִּכי ִאם־ְּבַעד ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ִּכי־ְלָך ֵהָּמה׃ 
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ֲאגּור  לֹא  ֶאְתָּפָאר׃  ָּבם  ֲאֶׁשר  ֶׁשִּלי  ְוֶׁשָּלְך  ֶׁשָּלְך  ְוָכל־ֶׁשִּלי 
עֹוד ָּבָאֶרץ ְוֵהם ָּגִרים ָּבָאֶרץ ַוֲאִני ָבא ֵאֶליָך ָאִבי ְקדִׁשי ְׁשֹמר 
ָּכֹמנּו׃   ֶאָחד  ִיְהיּו  ְלַמַען  ִּלי  ָנַתָּתה  ֲאֶׁשר  ֶאת־ֵאֶּלה  ְּבִׁשְמָך 
ֲאֶׁשר  ּכֹל  ִּבְׁשֶמָך  ֹאָתם  ָׁשַמְרִּתי  ָּבעֹוָלם  ִעָּמֶהם  ִּבְהיֹוִתי 
ָנַתָּתה ִּלי ָׁשַמְרִּתי ְולֹא־ָאַבד ֶאָחד ֵמֶהם זּוָלִתי ֶּבן־ָהֲאַבּדֹון 
ְוַהְּדָבִרים  ֵאֶליָך  ָבא  ִהְנִני  ְוַעָּתה  ְּדַבר־ַהָּכתּוב׃  ְלַמּלֹאת 
ָנַתִּתי  ֲאִני  ַנְפָׁשם ִׂשְמָחִתי׃  ִּדַּבְרִּתי ָבָאֶרץ ְלַמּלֹאת  ָהֵאֶּלה 
ָלֶהם ְּדָבְרָך ְוָהעֹוָלם ׂשֵנא ֹאָתם ַיַען ִּכי לֹא ִמן־ָהעֹוָלם ֵהם 
ַוֲאִני ֵאיֶנִּני ַמְפִּגיַע ַּבֲעָדם  ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ֲאִני לֹא ִמן־ָהעֹוָלם ָאִני׃ 
לֹא ִמן־ ִּכי ִתָּקֵחם ִמן־ָהעֹוָלם ַרק ִּכי ִאם־ַּתִּציֵלם ִמן־ָהָרע׃ 
ַקֵּדׁש אָֹתם  ָהעֹוָלם ֵהם ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ֲאִני לֹא ִמן־ָהעֹוָלם ָאִני׃ 
ֵּכן  ָבעֹוָלם  ְׁשַלְחַּתִני  ַאָּתה  ַּכֲאֶׁשר  ֱאֶמת׃  ְּדָבְרָך  ַּבֲאִמֶּתָך 
ְוֵכן ַּגם־ ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת־ַנְפִׁשי  ּוַבֲעָדם  ֲאִני ְׁשַלְחִּתים ָּבעֹוָלם׃ 
אּוָלם לֹא ְּבַעד־ֵאֶּלה ְלַבָּדם  ֵהם ֶאת־ַנְפָׁשם ֶּבֱאֶמת ַיְקִּדיׁשּו׃ 
ֲאִני ַמְעִּתיר ָלְך ִּכי ִאם־ַּגם־ְּבַעד ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַיֲאִמינּו ִבי ַעל־ִּפי 
ְלַמַען ִיְהיּו ֻכָּלם ְלֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ָאִבי ִּבי ַוֲאִני ָּבְך  ְדָבָרם׃ 
ֵּכן ִיְהיּו ַגם־ֵהם ָּבנּו ְלַבֲעבּור ַיֲאִמין ָהעֹוָלם ִּכי ַאָּתה ְׁשַלְחָּתִני׃ 
ִיְהיּו  ְלַבֲעבּור  ִּלי  ָנָתָּתה  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהָּכבֹוד  ָלֶהם  ָנַתִּתי  ַוֲאִני 
ֲאִני ָּבֶהם ְוַאָּתה ִּבי ְלַמַען ִיְהיּו  ְלֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ַּגם ֲאַנְחנּו ֶאָחד׃ 
ַּתִּמים ְּבֶאָחד ּוְלַמַען ֵיַדע ָהעֹוָלם ִּכי ַאָּתה ְׁשַלְחַּתִני ְוִכי ָאַהְבָּת 
ַוֲאִני ָחַפְצִּתי ָאִבי ִּכי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה  אָֹתם ַּכֲאֶׁשר ֲאַהְבָּתִני׃ 
ִּלי ִיְהיּו ִעִּמי ַּגם־ֵהם ַּבֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ְלַמַען ִיְראּו ֶאת־ְּכבֹוִדי ֲאֶׁשר 
ָאִבי ַהַּצִּדיק ֵהן  ָנַתָּתה ִּלי ִּכי ָאַהְבָּת אִֹתי ֶטֶרם ִהָּוֵסד ָאֶרץ׃ 
ְוֵאֶּלה יְֹדִעים ִּכי ַאָּתה  ְיַדְעִּתיָך  ַוֲאִני  ָהעֹוָלם ֵאיֶנּנּו יֵֹדַע אְֹתָך 
הֹוַדְעִּתי ָלֶהם ֶאת־ִׁשְמָך ְוֵכן אֹוִסיף ְלהֹוִדיָעם ְלַמַען  ְׁשַלְחָּתִני׃ 
ִּתְהֶיה־ָּבם ָהַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאַהְבָּתִני ְוַגם־ֲאִני ֶאְהֶיה ְּבתֹוָכם׃ 
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ִעם־ַּתְלִמיָדיו  ַוֵּיֵצא  ָהֵאֶּלה  ֶאת־ַהְּדָבִרים  ְלַדֵּבר  ֵיׁשּוַע  ַוְיַכל 
ְוַתְלִמיָדיו׃  הּוא  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַלָּגן  ַוָּיבֹא  ִקְדרֹון  ַלַּנַחל  ֶאל־ֵעֶבר 
ְוַתְלִמיָדיו  ֵיׁשּוַע  ִּכי  ָיַדע ֶאת־ַהָּמקֹום ַההּוא  ַהַּמְסִּגיר  ִויהּוָדה 
ְוֶאת־ ֶאת־ַהְּגדּוד  ְיהּוָדה  ַוִּיַּקח  ָׁשם׃  נֹוֲעדּו  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 
ָׁשם  ַוָּיבֹא  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּכֲֹהִנים  ְלָראֵׁשי  ֲאֶׁשר  ַהְמָׁשְרִתים 
ְוֵיׁשּוַע ָיַדע ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ְיבֶֹאּנּו  ְּבֵנרֹות ְוַלִּפיִדים ּוְכֵלי־ָנֶׁשק׃ 
ַוַיֲענּו אֹתֹו ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֶאת־ִמי ְתַבֵּקׁשּון׃  ַוֵּיֵצא 
ַהָּנְצִרי ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲאִני הּוא ִויהּוָדה ַהַּמְסִּגיר עֵֹמד 
ַוִּיּסֹגּו  הּוא  ֲאִני  יׁשּוַע  ֲאֵליֶהם  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  ֶאְצָלם׃ 
ְתַבֵּקׁשּו  ֶאת־ִמי  אָֹתם  ַוִּיְׁשַאל  ַוּיֹוֶסף  ָאְרָצה׃  ַוִּיְּפלּו  ָאחֹור 
ָלֶכם  ָאַמְרִּתי  ֲהלֹא  ֵיׁשּוַע  ַוַיַען  ַהָּנְצִרי׃  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאְמרּו 
ְוֵיֵלכּו׃  ָלֵאֶּלה  ַהִּניחּו  ְתַבְקׁשּו  ִאם־אִֹתי  ַעל־ֵּכן  הּוא  ֲאִני  ִּכי 
ִּלי לֹא־ָאַבד  ָנַתָּתה  ֲאֶׁשר  ֵמֵאֶּלה  ָאָמר  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ְלָהִקים 
ַוִּיְׁשֹלף  ֶּפְטרֹוס  ִׁשְמעֹון  ִּביֵדי  ָהְיָתה  ְוֶחֶרב  ַאף־ֶאָחד׃  ִלי 
אָֹתּה ַוַּיְך ֶאת־ֶעֶבד ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַוְיַקֵּצץ ֶאת־ָאְזנֹו ַהְיָמִנית ְוֵׁשם 
ַחְרְּבָך ֶאל־ ֵיׁשּוַע ֶאל־ֶּפְטרֹוס ָחֵׁשב  ַוּיֹאֶמר  ָהֶעֶבד ַמְלכֹוס׃ 

ְנָדָנּה ַהִאם ֶאת־ּכֹוס ֲאֶׁשר ָנַתן־ִלי ָאִבי ֲאִני לֹא־ֶאְׁשֶּתָּנה׃
ְוַהְּגדּוד ְוַׂשר ָהֶאֶלף ּוְמָׁשְרֵתי ַהְּיהּוִדים ָּתְפׂשּו ָאז ֶאת־ֵיׁשּוַע 
חֵֹתן  ָהָיה  הּוא  ִּכי  ֶאל־ָחָנן  ָבִראׁשֹוָנה  ַוּיִֹליֻכהּו  ַוַּיַאְסֻרהּו׃ 
הּוא ַקָּיָפא ֲאֶׁשר ַּבֲעָצתֹו  ַקָּיָפא ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַּבָּׁשָנה ַהִהיא׃ 
ַלְּיהּוִדים ִהִּגיד ִּכי טֹוב ֲאֶׁשר יֹאַבד ִאיׁש־ֶאָחד ְּבַעד ָּכל־ָהָעם׃
ְוִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס ְוַתְלִמיד ַאֵחר ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֵיׁשּוַע ְוַהַּתְלִמיד 
ַלֲחַצר  ִעם־ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹא  ַהָּגדֹול  ַלּכֵֹהן  ָהָיה  נֹוָדע  ַההּוא 
ַהַּתְלִמיד  ַוֵּיֵצא  ַלָּׁשַער  ָעַמד ִמחּוץ  ּוֶפְטרֹוס  ַהָּגדֹול׃  ַהּכֵֹהן 
ַוְיַדֵּבר ֶאל־ַהּׁשֶֹעֶרת ַוָּיֵבא ֶאת־ ָהַאֵחר ַהּנֹוָדע ַלּכֵֹהן ַהָּגדֹול 
ֶאל־ֶּפְטרֹוס  ַהּׁשֶֹעֶרת  ָהָאָמה  ַוּתֹאֶמר  ַהָּבְיָתה׃  ֶּפָטרֹוס 
ָאִני׃  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ִמַּתְלִמיֵדי  ַגם־ַאָּתה  ֲהלֹא 
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ְוָׁשם ָעְמדּו ָהֲעָבִדים ְוַהְמָׁשְרִתים ַוְיַבֲערּו ֶגָחִלים ְלִהְתַחֵּמם 
ִמְּפֵני ַהּקֹר ַוַּיֲעמֹד ַּגם־ֶּפְטרֹוס ִעָּמֶהם ַוִּיְתַחָּמם׃

ְוַעל־ּתֹוָרתֹו׃  ַעל־ַּתְלִמיָדיו  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ַוִּיְׁשַאל 
ֶאל־ָהעֹוָלם  ִּדַּבְרִּתי  ַהֶּׁשֶמׁש  ְלֵעין  ֲאֹנִכי  ֵיׁשּוַע  ֹאתֹו  ַוַּיַען 
ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַהִּמְקָּדׁש  ּוְבֵבית  ְּבֵבית־ַהְּכֵנֶסת  ִלַּמְדִּתי  ְוָתִמיד 
ְוָלָּמה־ֶּזה  ַּבָּסֶתר׃  ָדָבר  ְולֹא־ִדַּבְרִּתי  ִנְקָהִלים  ָּכל־ַהְּיהּוִדים 
ִהָּנם  ְדָבָרי  ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ָהֲאָנִׁשים  ְׁשַאל־ָנא  ִּתְׁשָאֵלִני 
ַוְיִהי ְּכַדְּברֹו ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  יְֹדִעים ֶאת־ֲאֶׁשר הֹוֵריִתי׃ 
ַוַּיְך ֶאָחד ַהְמָׁשְרִתים ָהעֵֹמד ָׁשם ֶאת־ֵיׁשּוַע ַעל־ַהְּלִחי ַוּיֹאַמר 
ַוַּיַען ֹאתֹו ֵיׁשּוַע ִאם־ָרָעה  ֲהָכזֹאת ַּתֲעֶנה ֶאת־ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול׃ 
ִהִּכיָתִני׃  ַעל־ֶמה  ְוִאם־ְנכֹוָנה  ֶאת־ָהָרָעה  ִבי  ֲעֵנה  ִדַּבְרִּתי 

ְוָחָנן ָׁשַלח ֹאתֹו ָאסּור ֶאל־ַקָּיָפא ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול׃
ַגם־ ֲהלֹא  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ּוִמְתַחֵּמם  עֵֹמד  ֶּפְטרֹוס  ְוִׁשְמעֹון 
ֵמַעְבֵדי  ְוֶאָחד  ָאִני׃  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ַוְיַכֵחׁש  ִמַּתְלִמיָדיו  ַאָּתה 
ֶּפְטרֹוס ֶאת־ ִקֵּצץ  ֲאֶׁשר  ַההּוא  ָלִאיׁש  ַהָּגדֹול מֹוָדע  ַהּכֵֹהן 
ַוּיֹוֶסף ֶּפְטרֹוס  ָאְזנֹו ָאַמר ֵאָליו ֲהלֹא ֲאִני ְרִאיִתיָך ִעּמֹו ַּבָּגן׃ 

ַוְיַכֵחׁש ּוְבֶרַגע ֶזה ָקָרא ַהַּתְרְנגֹל׃
ַּכֲעלֹות  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאל־ֵּבית  ַקָּיָפא  ִמֵּבית  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ַוּיֹוִליכּו 
ַהּבֶֹקר ְוֶהם לֹא ָבאּו ְלתֹוְך ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ְלִבְלִּתי ִיַּטְּמאּו ְולֹא 
ַוֵּיֵצא ִפיָלטֹוס ֲאֵליֶהם ַוּיֹאַמר ַמה־ יּוְכלּו ֶלֱאכֹל ֶאת־ַהָּפַסח׃ 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לּוֵלא  ַוַּיֲענּו  ִּׂשיְטָנה ָתִביאּו ַעל־ָהִאיׁש ַהֶּזה׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ָהָיה ֶזה ֹּפֵעל־ָאֶון לֹא ִהְסַּגְרנּו ֹאתֹו ְּבָיֶדיָך׃ 
ִּפיָלטֹוס ְקחּו ֹאתֹו ַאֶּתם ְוִׁשיְפֻטהּו ַעל־ִּפי תֹוַרְתֶכם ַוּיֹאְמרּו 
ְלַמּלֹאת  ָאָדם׃  ֶנֶפׁש  ְלָהִמית  כַֹח  ֵאין־ָלנּו  ַהְּיהּוִדים  ֵאָליו 

ְּדַבר ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ִהִּגיד ַמה־ִּיְהֶיה מֹותֹו ֲאֶׁשר יּוָמת׃
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ַוּיֹאֶמר  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוִּיְקָרא  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאל־ֵּבית  ִּפיָלטֹוס  ַוָּיָׁשב 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ֲהִמִּלְּבָך ַאָּתה  ֵאָליו ַהַאָּתה הּוא ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים׃ 
ֲהִכי  ִּפיָלטֹוס  ַוַּיַען  ֲאֵחִרים׃  ָעַלי  ִהִּגידּו־ְלָך  ֵכן  אֹו  ֵּכן  דֵֹבר 
ֶמה  ְבָיִדי  ִהְסִּגירּוָך  ַהּכֲֹהִנים  ְוָראֵׁשי  ַעְּמָך  ֵהן  ֲאֹנִכי  ְיהּוִדי 
ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמן־ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִאּלּו ִמן־ ָעִׂשָתה׃ 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָהְיָתה ַמְלכּוִתי ְמָׁשְרַתי ִיָּלֲחמּו ִלי ְלִבְלִּתי ֶאָּנֵתן 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ִּביֵדי ַהְּיהּוִדים ַאְך ַעָּתה ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמֹּפה׃ 
ִּפיָלטֹוס ִאם־ֵּכן ֶמֶלְך ָאָּתה ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַאָּתה ָאַמְרָּת ִּכי־ֶמֶלְך 
ָאִני ָלזֹאת נֹוַלְדִּתי ְוָלזֹאת ָּבאִתי ָבעֹוָלם ְלָהִעיד ַעל־ָהֱאֶמת 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּפיָלטֹוס ָמה  ִמי ֲאֶׁשר ָלֱאֶמת ִיְׁשַמע ֶאת־קֹוִלי׃ 
ַוּיֹאֶמר  ֶאל־ַהְּיהּוִדים  ָכזֹאת ָׁשב  ַדְּברֹו  ְוַאֲחֵרי  ָהֱאֶמת  ִהיא 
ְוִהֵּנה ֶזה ַהחֹק ֵמָאז ְלַׁשַּלח  ֲאֵליֶהם ֲאִני לֹא־ָמָצאִתי בֹו ֲעֹון׃ 
ִאם־טֹוב  ְוַעָּתה  ַלָחְפִׁשי  ֵמָהֲאִסיִרים  ֶאָחד  ַּבֶּפַסח  ָלֶכם 
ַוִּיְצֲעקּו  ַוּיֹוִסיפּו  ְּבֵעיֵניֶכם ֲאַׁשַּלח ָלֶכם ֶאת־ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים׃ 
ָהָיה  ּוַבר־ַאָּבא  ֶאת־ַּבר־ַאָּבא  ִאם  ִּכי  ֶאת־ֶזה  לֹא  ֵלאֹמר 

ׁשֹוֵדד׃ 
ְוַאְנֵׁשי  ַּבּׁשֹוִטים׃  ֹאתֹו  ַוְיַיֵּסר  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ִּפיָלטֹוס  ִיַּקח  ָאז 
ַהָּצָבא ָׂשְרגּו ֶכֶתר קֹוִצים ַוָּיִׂשימּו ַעל־רֹאׁשֹו ַוַּיְלִּביֻׁשהּו ְמִעיל 
ַוַּיֻּכהּו ַעל־ ַוִּיְקְראּו ְיִחי ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים  ַוִּיְגׁשּו ֵאָליו  ַאְרָּגָמן׃ 
ִהֵּנה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַהחּוָצה  ַוֵּיֵצא  ִּפיָלטֹוס  ַוָּיָׁשב  ַהֶּלִחי׃ 
ָעֹון׃  בֹו  לֹא־ָמָצאִתי  ִּכי  ֵּתְדעּו  ְלַבֲעבּור  ִלְפֵניֶכם  אֹוִציֶאּנּו 
ָהַאְרָּגָמן  ּוְמִעיל  ַהּקֹוִצים  ֶכֶתר  נֵֹׂשא  ַהחּוָצה  ֵיׁשּוַע  ַוֵּיֵצא 
ְוָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִּפיָלטֹוס ִהֵּנה ַהָּגֶבר׃  ָעָליו 
ְוַהְמַׁשְרִתים ִּכְראֹוָתם ֹאתֹו ָצֲעקּו ֵלאֹמר ַהְצֵלב ַהְצֵלב ֹאתֹו 
ֲאִני  ִּכי  ְוַהְצִליֻבהּו  ִּפיָלטֹוס ְקחּו ֹאתֹו ַאֶּתם  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 

לֹא־ָמָצאִתי בֹו ָעֹון׃ 
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תֹוָרֵתנּו  ּוְלִפי  ּתֹוָרה  ֶיׁש־ָלנּו  ִהֵּנה  ַהְּיהּוִדים  ֹאתֹו  ַוַּיֲענּו 
הּוא׃  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  ֵלאֹמר  ִּכי־ִמְתַאֵּמר  לֹו  ִמְׁשָּפט־ָמֶות 
ַוָּיָׁשב  ְמאֹד׃  ֶיֶתר  ַוִּייָרא  ַהֶּזה  ֶאת־ַהָּדָבר  ִּפיָלטֹוס  ִּכְׁשֹמַע 
ָאָּתה  ִמֶּזה  ֵאי  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאל־ֵּבית  ַוָּיבֹא 
ִּפיָלטֹוס  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ְמאּוָמה׃  ֹאתֹו  לֹא־ָעָנה  ְוֵיׁשּוַע 
ְוַרב־ ְלַׁשֵּלֲחָך  ַרב־ִלי  ָיִדי  ִּכי  ֵתַדע  ֲהלֹא  ְתַדֵּבר  לֹא  ַהֵאַלי 
ַוַיַען ֹאתֹו ֵיׁשּוַע ֵאין־ְלָך כַֹח ָעַלי לּוֵלא ִנַּתן־ְלָך  ִלי ִלְצָלֶבָך׃ 
ְוַעל־זֹאת ִּבֵקׁש  ֵמָעל ַעל־ֵּכן ֲעֹון ַמְסִּגיַרי ְּבָיֶדיָך ָּגדֹול ֵמֲעֹוֶנָך׃ 
ֶאת־ ִאם־ְּתַׁשַּלח  ְוָאְמרּו  ָצֲעקּו  ְוַהְּיהּוִדים  ְלַׁשְּלחֹו  ִּפיָלטֹוס 
ִלְהיֹות  ַהִּמְתקֹוֵמם  ִּכי  ֶאת־ַהֵּקיָסר  ֹאֵהב  ֵאיְנָך  ַהֶּזה  ָהִאיׁש 
ֶאת־ ִּפיְלטֹוס  ִּכְׁשֹמַע  ַעל־ַהֵּקיָסר׃  ִמְתקֹוֵמם  הּוא  ְלֶמֶלְך 
ַעל־ִּכֵּסא  ַוֵּיֶׁשב  ַהחּוָצה  ֶאת־ֵיׁשּוַע  הֹוִציא  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 
ּוְבִעְבִרית  ֲאָבִנים  ַמְרֶצֶפת  ַהִּנְקָרא  ַּבָּמקֹום  ַהִּמְׁשָּפט 
ַּכָּׁשָעה  ַההּוא  ַהֶּפַסח  ָּבֶעֶרב  ֶאל־ַהְּיהּוִדים  ַוּיֹאַמר  ַּגְּבָתא׃ 
ְצֹלב  ֹאתֹו  ַהְיֵצא  ַהְיֵצא  ַוִּיְצֲעקּו  ַמְלְּכֶכם׃  ִהֵּנה  ַהִּׁשִּׁשית 
ֶאת־ַמְלְּכֶכם  ֶאְצֹלב  ֲהָצֹלב  ִּפיָלטֹוס  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֹאתֹו 
ָאז  ִאם־ַהֵּקיָסר׃  ִּכי  ֶמֶלְך  ֵאין־ָלנּו  ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ַוַּיֲענּו 
ַוַּיִּׂשיאּו  ְנָתנֹו ְבָיָדם ִלְצֹלב ֹאתֹו ַוִּיְקחּו ֶאת־ֵיׁשּוַע ַוּיֹוִליֻכהּו׃ 
ְמקֹום  ַהִּנְקָרא  ֶאל־ַהָּמקֹום  ַוְיִביֻאהּו  ְצָלבֹו  ֶאת־ֵעץ  ֹאתֹו 
ַוִּיְצְלבּו ֹאתֹו ָׁשם ּוְׁשֵני ֲאָנִׁשים  ַהֻּגְלּגֶֹלת ּוְבִעְבִרית ָּגְלָּגְלָּתא׃ 
ַוִּיְכֹּתב  ֲאֵחִרים ִעּמֹו ֵמֵעֶבר ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְוֵיׁשּוַע ֵּבין ְׁשֵניֶהם׃ 
ַהָּנְצִרי  ֵיׁשּוַע  ַעל־ַהְּצָלב  ַוִיִׂשיֵמהּו  ַעל־לּוַח  ְּכֹתֶבת  ִּפיָלטֹוס 
ִּכי  ֶאת־ַהְּכֹתֶבת  ָקְראּו  ַרִּבים  ִויהּוִדים  ַהְּיהּוִדים׃  ֶמֶלְך 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִנְצַלב־ָׁשם ֵיׁשּוַע ָקרֹוב ָלִעיר ְוַהְּכֹתֶבת ְּכתּוָבה 
ַהְּיהּוִדים ֶאל־ ַוּיֹאְמרּו ָראֵׁשי כֲֹהֵני  ִויָוִנית׃  ִעְבִרית רֹוִמית 
ֶמֶלְך  ֲאִני  ָאַמר  ִּכי  ַרק  ַהְּיהּוִדים  ֶמֶלְך  ַאל־ִּתְכֹּתב  ִּפיָלטֹוס 

ַוַּיַען ִּפיָלטֹוס ֶאת־ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ָּכַתְבִּתי׃ ַהְּיהּוִדים׃ 
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ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָצְלבּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֶאת־ֵיׁשּוַע ַוִּיְקחּו ֶאת־ְּבָגָדיו 
ַוְיַחְּלקּום ַאְרָּבָעה רַֹבע ְלִאיׁש ִאיׁש ְוַגם ֶאת־ֻּכַּתְנּתֹו ְוַהְּכֹתֶנת 
לֹא ָהְיָתה ְּתפּוָרה ִּכי ִאם־ַמֲעֶׂשה ֹאֵרג ִמָּׂשָפה ַעד־ַהָּׂשָפה׃ 
ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו לֹא ִנְקְרָעה ֹאָתּה ַאְך ַנִּפיָלה ָעֶליָה 

ּגֹוָרל ְלִמי ִתְהֶיה ְלָהִקים ְּדַבר ַהָּכתּוב
ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלֶהם 

ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל 
ִאּמֹו  ָעְמדּו  ֵיׁשּוַע  ְצַלב  ְוַעל־ַיד  ַהָּצָבא׃  ַאְנֵׁשי  ַוַּיֲעׂשּו־ֵכן 
ַוַּיְרא  ַוֲאחֹות ִאּמֹו ּוִמְרָים ֵאֶׁשת ְקלֹוָפס ּוִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית׃ 
ֶאְצלֹו  עְֹמִדים  ָאַהב  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ַּתְלִמידֹו  ֶאת־ִאּמֹו  ֵיׁשּוַע 
ֶאל־ ָאַמר  ְוַאַחר  ְּבֵנְך׃  ֶזה  ְרִאי  ִאָּׁשה  ֶאל־ִאּמֹו  ַוּיֹאֶמר 
ַּתְלִמידֹו ְרֵאה זֹאת ִאֶּמָך ַוַּיַאְסָפּה ַהַּתְלִמיד ֶאל־ֵּביתֹו ֵמַהּיֹום 

ַההּוא ָוָמְעָלה׃
ְוֵיׁשּוַע ְּבַדְעּתֹו ַאֲחֵרי־ֵכן ִּכי ִנְׁשַלם ָּכל־ָּדָבר ַאְך ְלַמּלֹאת ֶאת־
ַוִּיְטְּבלּו  ְּכִלי ָמֵלא חֶֹמץ  ָעַמד  ְוָׁשם  ַהָּכתּוב ָאַמר ָצֵמאִתי׃ 
ֶאל־ִּפיו׃  ַוַּיִגיעּוהּו  ֵאזֹוב  ַעל־רֹאׁש  ַוָּיִׂשימּו  ַּבחֶֹמץ  ְספֹוג 
ַוִּיְטַעם ֵיׁשּוַע ִמן־ַהחֶֹמץ ַוּיֹאֶמר ִנְׁשָלם ַוֵּיט ֶאת־רֹאׁשֹו ַוַּיְפֵקד 

ֶאת־רּוחֹו׃ 
ְוַהְּיהּוִדים ָחׁשּו ְלִבְלִּתי ַהְׁשֵאר ֶאת־ַהְּפָגִרים ַעל־ָהֵעץ ְּביֹום 
ַהַּׁשָּבת ִּכי־ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה ְוַהַּׁשָּבת ַההּוא ָּגדֹול הּוא ַעל־ֵּכן 
ּוְלהֹוִריָדם  ָימּותּו  ִּכי  ֶאת־ׁשֹוֵקיֶהם  ְלַׁשֵּבר  ִמִּפָלטֹוס  ָׁשֲאלּו 
ָהֶאָחד  ֶאת־ׁשֹוֵקי  ַוְיַׁשְּברּו  ַהָּצָבא  ַאְנֵׁשי  ַוָּיבֹאּו  ִמן־ָהֵעץ׃ 
ַוִּיְראּו  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹאּו  ִעּמֹו׃  ִנְצְלבּו  ֲאֶׁשר  ַהֵּׁשִני  ְוֶאת־ׁשֹוֵקי 
ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ַאְך  ֶאת־ׁשֹוָקיו׃  ִׁשְּברּו  ְולֹא  ֵמת  ִּכי־ְכָבר 
ַעל־ֶזה  ְוַהֵּמִעיד  ָוָמִים׃  ָדם  ַוֵּיֵצא  ְּבִצּדֹו  ַבֲחִנית  ְּדָקרֹו  ַהָּצָבא 
ֶיְהֶּגה  ֱאֶמת  ִּכי  יֵֹדַע  ְוהּוא  ֶנֱאָמָנה  ְוֵעדּותֹו  ֶאת־ַהָּדָבר  ָרָאה 

ִחּכֹו ְלַבֲעבּור ַּתֲאִמינּו ַּגם־ַאֶּתם׃ 
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ְועֹוד  ְוָכל־ֶזה ָהָיה ְלַקֵּים ֶאת־ַהָּכתּוב ְוֶעֶצם לֹא־ִתְׁשְּברּו בֹו׃ 
ָּכתּוב ֵלאֹמר ְוִהִּבטּו ֵא*ָליו ֵאת ֲאֶׁשר־ָּדָקרּו׃ 

ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה יֹוֵסף ִמן־ָהָרָמַתִים הּוא ֲאֶׁשר ָהָיה 
ֵמֵאת  ַוִּיְׁשַאל  ֶאת־ַהְּיהּוִדים  ִמִּיְרָאתֹו  ַּבֵּסֶתר  ֵיׁשּוַע  ַּתְלִמיד 
ַוִיֶּתן־לֹו ִּפיָלטֹוס  ִּפיָלטֹוס ָלֶתת־לֹו ָלֵׂשאת ֶאת־ּגּוַפת ֵיׁשּוַע׃ 
ִרְׁשיֹון ַוָּיבֹא ַוִּיָׂשא ֶאת־ּגּוַפת ֵיׁשּוַע ְוַנְקִּדימֹון ֲאֶׁשר ְלָפִנים ָּבא 
ֹמר־ ְּבלּוִלים  ַסִּמים  ְוֵהִביא  ַּגם־הּוא  ָּבא  ַּבַּלְיָלה  ֶאל־ֵיׁשּוַע 
ַוַּיֲעטּוָה  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ּגּוַפת  ַוִּיְקחּו  ִליָטִרין׃  ְּכֵמָאה  ַוֲאָהלֹות 
ַהְּיהּוִדים׃  ְקבּוַרת  ְּכֶדֶרְך  ְבָׂשִמים  ִמְלאּו  ֲאֶׁשר  ְבַתְכִריִכים 
ּוַבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִנְצַלב־ָׁשם ָהָיה ָגן ּובֹו ֶקֶבר ָחָדׁש ֲאֶׁשר עֹוד 
ַלְּיהּוִדים  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ַהּיֹום  ּוִבְהיֹות  ִאיׁש׃  ּבֹו  לֹא־ִנְקַּבר 

ְוַהֶּקֶבר ָקרֹוב ָקְברּו בֹו ֶאת־ֵיׁשּוַע׃
ּבֶֹקר  ִלְפנֹות  ַהַּמְגָּדִלית  ִמְרָים  ַוָּתבֹא  ַּבַּׁשָּבת  ָּבֶאָחד  ַוְיִהי 
ַּבֲחֵׁשָכה ֶאל־ַהָּקֶבר ַוֵּתֶרא ֶאת־ָהֶאֶבן ְמגֹוָלָלה ֵמַעל־ַהָּקֶבר׃ 
ַוָּתָרץ ַוָּתבֹא ֶאל־ִׁשְמעֹון ֶּפְטרּוס ְוֶאל־ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ֲאֶׁשר 
ֶאת־ֲאדֵֹנינּו  ָנְׂשאּו  ִהֵּנה  ֲאֵליֶהם  ַוּתֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ֹאתֹו  ָאַהב 
ֶפְטרֹוס  ַוֵּיֵצא  אֹתֹו׃  ָׂשמּו  ָאָנה  ֵנַדע  לֹא  ַואֲַנְחנּו  ִמן־ַהֶּקֶבר 
ּוְׁשֵניֶהם ָרצּו ַיְחָּדו ַוְיַמֵהר  ְוַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ַוֵּיְלכּו ֶאל־ַהָּקֶבר׃ 
ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ָלרּוץ ַוַּיֲעבֹר ֶאת־ֶּפְטרֹוס ַוָּיבֹא ִראׁשֹון ֶאל־
ַוִּיַּׁשח ַוַּיְׁשֵקף ֶאל־ּתֹוכֹו ַוַּיְרא ֶאת־ַהַּתְכִריִכים ֻמָּנִחים  ַהָּקֶבר׃ 
ְוַגם־ִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס ָּבא ַאֲחָריו ַוֵּיֶרד  ְלַבָּדם ְולֹא ָיַרד ְּפִניָמה׃ 
ְוַהִּמְטַּפַחת  ֶאל־ַהָּקֶבר ַוַּיְרא ֶאת־ַהַּתְכִריִכים ֻמָּנִחים ְלַבָּדם׃ 
ֲאֶׁשר ָהְיָתה ַעל־רֹאׁשֹו ֵאיֶנָּנה ִעם־ַהַּתְכִריִכים ִּכי ִאם־ְצנּוָפה 
ַוֵּיֶרד ָׁשם ַּגם־ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ֲאֶׁשר־ ְלַבָּדּה ְּבָמקֹום ַאֵחר׃ 
ִּכי ַעד־ַעָּתה לֹא־ֵהִבינּו  ָּבא ִראׁשֹון ֶאל־ַהֶּקֶבר ַוַּיְרא ַוַּיֲאֵמן׃ 
ַוָּיֻׁשבּו  ִמן־ַהֵּמִתים׃  ָלקּום  לֹו  ָנכֹון  ִּכי  ֶאת־ַהְּכתּוִבים  עֹוד 

ַהַּתְלִמיִדים ַוֵּיְלכּו ֶאל־ֵּביָתם׃
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ומרים v. 37 נ׳׳א ֵאַלי, עיין זכריה י׳׳ב י׳.
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ַוִּתַּׁשח  ִּבְבּכֹוָתּה  ַוְיִהי  ַוֵּתְב  ַלֶּקֶבר  ִמחּוץ  ָעְמָדה  ּוִמְרָים 
ַוֵּתֶרא ְׁשֵני ַמְלָאִכים עִֹטים ְלָבִנים  ַוַּתְׁשֵקף ֶאל־ּתֹוְך ַהָּקֶבר׃ 
ְויְׁשִבים ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׂשמּו ֶאת־ּגּוַפת ֵיׁשּוַע ֶאָחד ְמַרֲאׁשָֹתיו 
ֲאֵליֶהם  ִתְבִּכי  ָלֶמה  ֵאֶליָה ִאָּׁשה  ַוּיֹאְמרּו  ַמְרְּגֹלָתיו׃  ְוֶאָחד 
עֹוד ִהיא  ִּכי ָנְׂשאּו ֶאת־ֲאדִֹני ִמֶּזה ְולֹא ֵאַדע ָאָנה ָׂשֻמהּו׃ 
ְולֹא  ַוֵּתֶרא ֶאת־ֵיׁשּוַע עֵֹמד  ֵמַאֲחֶריָה  ַוֵּתֶפן  ָּכזֹאת  ְמַדֶּבֶרת 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ִאָּׁשה ָלֶמה ִתְבִּכי  ָיְדָעה ִּכי הּוא ֵיׁשּוַע׃ 
ֶאת־ִמי ְתַבֵּקִׁשי ְוִהיא ָחְׁשָבה ִּכי־נֵֹטר ַהָּגן הּוא ַוּתֶֹאר ֵאָליו 
ֲאדִֹני ִאם־ַאָּתה ָנָׂשאָת ֹאתֹו ִמֶּזה ַהִּגיָדה־ָנא ִלי ֵאיפֹא ַׂשְמָּת 
ַוֵּתֶפן  ִמְרָים  ֵיׁשּוַע  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ְוֶאָּׂשֶאּנּו׃  ֵאֵלְך  ַוֲאִני  ֹאתֹו 
ַוּיֹאֵמר ֵאֶליָה  ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִעְבִרית ַרּבּוִני ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַרִּבי׃ 
ֵיׁשּוַע ַאל־ִּתְּגִעי ִבי ִּכי עֹוד לֹא ָעִליִתי ֶאל־ָהָאב ַאְך ְלִכי ֶאל־
ַאַחי ְוִאְמִרי ֲאֵליֶהם ִהְנִני עֶֹלה ֶאל־ָאִבי ַוֲאִביֶכם ֶאל־ֱאֹלַהי 
ִּכי־ ַלַּתְלִמיִדים  ַוַּתֵּגד  ַהַּמְגָּדִלית  ִמְרָים  ַוָּתבֹא  ֵואֹלֵהיֶכם׃ 

ָרֲאָתה ֶאת־ָהָאדֹון ְוִכי ָּכזֹאת ִּדֶּבר ֵאֶליָה׃
ַהַּבִית  ַדְלתֹות  ִנְסְּגרּו  ַּכֲאֶׁשר  ַההּוא  ַּבַּׁשָּבת  ָּבֶעֶרב  ַוְיִהי 
ֲאֶׁשר ִנְקְּבצּו ָׁשם ַהַּתְלִמיִדים ִמִּיְרָאָתם ֶאת־ַהְּיהּוִדים ַוָּיבֹא 
ְוַאֲחֵרי  ֵיׁשּוַע ַוַּיֲעמֹד ְּבתֹוָכם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם׃ 
ַדְּברֹו ָכזֹאת ֶהְרָאם ֶאת־ָיָדיו ְוֶאת־ִצּדֹו ַוִּיְׂשְמחּו ַהַּתְלִמיִדים 
ָׁשלֹום  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹוֶסף  ֶאת־ָהָאדֹון׃  ִּבְראֹוָתם 
ֶאְתֶכם׃  ׁשֵֹלַח  ִהְנִני  ֵּכן  ָהָאב  ֹאִתי  ָׁשַלח  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶכם 
ָלֶכם  ְקחּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָּבֶהם  ַוִּיַּפח  ָכזֹאת  ַדְּברֹו  ְוַאֲחֵרי 
ִּתְסְלחּו לֹו ֶאת־ֲחָטָאיו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ִאיׁש  ֶאת־רּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ 
ַהִּנְקָרא  ְותֹוָמא  ִיְהיּו׃  ָעָליו  ָעָליו  ְּתִׁשיתּום  ְוִאם  לֹו  ְוִנְסַלח 
ִדידּומֹוס ֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר לֹא־ָהָיה ִעָּמֶהם ְּבבֹא ֵיׁשּוַע׃ 
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ַוּיֹאֶמר  ֶאת־ָהָאדֹון  ָרִאינּו  ַהַּתְלִמיִדים  ֶיֶתר  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 
ְּבָיָדיו  ַהַּמְסְמִרים  ֶאת־ַמְדְקרֹות  ֶאְרֶאה  ִאם־ּלֹא  ֲאֵליֶהם 
ְולֹא ֶאְתַקע ֶאת־ֶאְצָּבִעי ְּבִנְקֵבי ַהַּמְסְמִרים ָהֵאֶּלה וְבָיִדי לֹא 
ִנְקֲהלּו  ָיִמים  ְׁשֹמַנת  ּוִמְקֵצה  ַאֲאִמיָנה׃  לֹא  ְּבִצּדֹו  ֶאַּגע 
ַוָּיבֹא  ִעָּמֶהם  ְותֹוָמא  ַהַּפַעם  ְּפִניָמה עֹוד  ַּבַּבִית  ַהַּתְלִמיִדים 
ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום  ַוַּיֲעמֹד ְּבתֹוָכם  ַהְּדָלתֹות  ֻסְּגרּו  ַּכֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע 
ֵהָּנה  ֶאת־ֶאְצָּבֲעָך  הֹוֵׁשט  ֶאל־ּתֹוָמא  ָאַמר  ְוַאַחר  ֲעֵליֶכם׃ 
ּוְרֵאה ֶאת־ָיַדי ְוהֹוֵׁשט ֶאת־ָיְדָך ּוֻמֵּׁשִני ְבִצִּדי ְוַאל־ְּתִהי ֲחַסר 
ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ּתֹוָמא  ַוַּיַען  ַּתֲאִמין׃  ִאם־ַהֲאֵמן  ִּכי  ֱאמּוָנה 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַיַען ֲאֶׁשר ְרִאיַתִני ֱהֶאַמְנָּת  ֲאדִֹני ֵואֹלָהי׃ 

ּתֹוָמא ַאְׁשֵרי ֵאֶּלה ַהַּמֲאִמיִנים ְוָראֹו לֹא ָראּו׃
ַתְלִמיָדיו  ְלֵעיֵני  ֵיׁשּוַע  ָעָׂשה  ַרִּבים  ֲאֵחִרים  ְוַגם־מֹוְפִתים 
ְלַבֲעבּור  ִנְכְּתבּו  ַאְך־ֵאֶּלה  ַהֶּזה׃  ַּבֵּסֶפר  לֹא־ִנְכְּתבּו  ֲאֶׁשר 
ַּתֲאִמינּו ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ּוְלַבֲעבּור ִיְהיּו 

ָלֶכם ַחִּיים ֵעֶקב ֱאמּוַנְתֶכם ִּבְׁשמֹו׃ 
ַעל־ ֶאל־ַּתְלִמיָדיו  ְלֵהָראֹות  ֵיׁשּוַע  ַוּיֹוֵסף  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוְיִהי 
ַיְחָּדו  ָיְׁשבּו  ַּכֲאֶׁשר  ֲאֵליֶהם׃  ִנְרָאה  ְוכֹה  ְטַבְרָיה  ַים 
ִמָּקָנה  ּוְנַתְנֵאל  ִדידּומֹוס  ַהִּנְקָרא  ְותֹוָמא  ֶּפְטרֹוס  ִׁשְמעֹון 
ַוּיֹאֶמר  ִמַּתְלִמיָדיו׃  ֲאֵחִרים  ּוְׁשַנִים  ַזְבִּדי  ּוְבֵני  ַּבָּגִליל  ֲאֶׁשר 
ֲאֵליֶהם ִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס ִהְנִני הֵֹלְך ָלִדיג ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִעָּמְך 
ָלְכדּו  ְולֹא  ֶאל־ָהֳאִנָּיה  ַוֵּיְרדּו  ִמָּיד  ַוֵּיְצאּו  ַּגם־ֲאָנְחנּו  ֵנֵלְך 
ַעל־ עֵֹמד  ֵיׁשּוַע  ְוִהֵּנה  אֹור  ַהּבֶֹקר  הּוא׃  ַּבַּלְיָלה  ְמאּוָמה 
ַוּיֹאֶמר  הּוא׃  ֵיׁשּוַע  ִּכי  ָיְדעּו  לֹא  ְוַהַּתְלִמיִדים  ַהָּים  ְׂשַפת 
ָאִין׃  ַוּיְֹמרּו  ַוַּיֲענּו  ֶלֱאכֹל  ָּדָבר  ֲהֵיׁש־ָלֶכם  ָּבַני  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם 
ָלֳאִנָּיה  ִמיִמין  ֶאת־ַהִּמְכֹמֶרת  ִּפְרׂשּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ָּדִגים׃  ֵמרֹב  ְלָמְׁשָכּה  עֹוד  ְולֹא־ָיְכלּו  ַוִיְפְרׂשּו  ּוְמָצאֶתם 
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ְוַהַּתְלִמיד ַההּוא ֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע ֲאֵהבֹו ָאַמר ֶאל־ֶּפְטרֹוס ָהָאדֹון 
ֶאת־ ַוַּיַעט  ָהָאדֹון  הּוא  ִּכי  ֶּפְטרֹוס  ִׁשְמעֹון  ְוִכְׁשֹמַע  הּוא 
ַהַּתְלִמיִדים  ְוֶיֶתר  ֶאל־ַהָּים׃  ַוִּיְתַנֵּפל  ָהָיה  ֵערֹם  ִּכי  ְמִעילֹו 
ָּבאּו ָבֳאִנָּיָתם ִּכי לֹא ִהְרִחיקּו ִמן־ַהַּיָּבָׁשה ִּכי ִאם־ְּכָמאַתִים 
ַוֵּיְצאּו ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה  ַאָּמה ַוִּיְמְׁשכּו ֶאת־ַהִמְכֹמֶרת ִעם־ַהָּדִגים׃ 
ָלֶחם׃  ְוִכַּכר  ֲעֵליֶהם  ְוָדג  ָׁשם  ֲערּוִכים  ַּגֲחֵלי־ֵאׁש  ַוִּיְראּו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָהִביאּו ֲהֹלם ִמן־ַהָּדִגים ֲאֶׁשר ְלַכְדֶּתם 
ֶאל־ ֶאת־ַהִּמְכֹמֶרת  ַוִּיְמׁשְֹך  ֶּפְטרֹוס  ִׁשְמעֹון  ַוַּיַעל  ָעָּתה׃ 
ַהַּיָּבָׁשה ְוִהיא ְמֵלָאה ָדִגים ְּגדֹוִלים ֵמָאה ַוֲחִמיִׁשים ּוְׁשלָׁשה 
ַוּיֹאֶמר  ַהָּדִגים׃  ֵמרֹב  ַהִּמְכֹמֶרת  ִנְקְרָעה  לֹא  ּוְבָכל־זֹאת 
ַּגם־ֶאָחד  ְוֵאין  ַהּבֶֹקר  ֲאֻרַחת  ִאְכלּו  ּבֹאּו  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהם 
ַּבַּתְלִמיִדים ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ִלְׁשאֹל ִמי ָאָּתה ִּכי ָיְדעּו ֲאֶׁשר 
ְוַגם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  ֶאת־ַהֶּלֶחם  ַוִּיַּקח  ֵיׁשּוַע  ַוָּיבֹא  ָהָאדֹון׃  הּוא 
ְוזֹאת ַהַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ֲאֶׁשר־ִנְרָאה ֵיׁשּוַע ֶאל־ ֶאת־ַהָּדָגה׃ 

ַּתְלִמיָדיו ַאֲחֵרי קּומֹו ִמן־ַהֵּמִתים׃
ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֲאֻרָחָתם ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּוַע ֶאל־ִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס ִׁשְמעֹון 
ַּבר־יֹוָנה ַהֹאֵהב ַאָּתה ֹאִתי ֶיֶתר ֵמֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵהן ֲאדִֹני 
ֶאת־ָעלֹוָתי׃  ַנֵהל  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֲאַהְבִּתיָך  ִּכי  ָיַדְעָּת  ַאָּתה 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַּפַעם ֵׁשִנית ִׁשְמעֹון ַּבר־יֹוָנה ַהֹאֵהב ַאָּתה ֹאִתי 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵהן ֲאדִֹני ַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכי ֲאַהְבִּתיָך ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ִׁשְמעֹון ַּבר־יֹוָנה  ְנֵחה ֶאת־צֹאִני׃ 
ֵאָליו  ָאַמר  ִּכי  ֶּפְטרֹוס ֶאל־ִלּבֹו  ַוִּיְתַעֵּצב  ֹאִתי  ַהֹאֵהב ַאָּתה 
ֵאָליו ֲאדִֹני ַאָּתה  ַוּיֹאֶמר  ֹאִתי  ַהֹאֵהב ַאָּתה  ְׁשִליִׁשית  ַּפַעם 
ֵיׁשּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֲאַהְבִּתיָך  ִּכי  ָיַדְעָּת  ָיַדְעָּת ַאָּתה  ֶאל־ּכֹל 
ָהִייָת  ַנַער  ְּבעֹוד  ָלְך  ֹאֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ָאֵמן  ְרֵעה ֶאת־צֹאִני׃ 
ִתְזַקן  ְוִכי  ָחַפְצָּת  ֶאל־ֲאֶׁשר  ַוֵּתֶלְך  ֶאת־ָמְתֶניָך  ָחַגְרָּת  ְּבָיְדָך 
ַתְחֹּפץ׃  לֹא  ֶאל־ֲאֶׁשר  ּוְנָׂשֲאָך  ַיְחָּגְרָך  ְוַאֵחר  ַּכֶּפיָך  ִּתְפרֹׂש 
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ָימּות  ָמֶות הּוא  ְּבֵאיֶזה  ְּבָרְמזֹו לֹו  ִדֵּבר  ָּכזֹאת הּוא  ְואּוָלם 
ֲאֶׁשר ִיְגַּדל ּבֹו ְּכבֹוד ֱאֹלִהים ְוַאֲחֵרי ַדְּברֹו ָכזֹאת ָאַמר ֵאָליו 
ֵיׁשּוַע  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהַּתְלִמיד  ַוַּיְרא  ֶּפְטרֹוס  ַוִּיֶפן  ַאֲחָרי׃  ֵלְך 
ֲאֵהבֹו הֵֹלְך ַאֲחֵריֶהם ְוהּוא ֲאֶׁשר ָנַפל ַעל־ַצָּוארֹו ְּבִמְׁשֵּתה 
ַוְיִהי ִּבְראֹות  ָהֶעֶרב ְוָאַמר ֲאדִֹני ִמי הּוא־ֶזה ֲאֶׁשר ַיְסִּגיֶרָך׃ 
ַאֲחִריתֹו׃  ָמה  ְוֶזה  ֲאדִֹני  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ַוּיֹאֶמר  ֶּפְטרֹוס  ֹאתֹו 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ִאם־ָחַפְצִּתי ִּכי ִיָּׁשֵאר ַעד־ֲאֶׁשר ָאבֹא ַאְך 
ַעל־ֵּכן ָיָצא ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵּבין ָהַאִחים ִּכי  ַמה־ָּלְך ֵלְך ַאֲחָרי׃ 
ַהַּתְלִמיד ַההּוא לֹא ָימּות ְוֵיׁשּוַע לֹא ָאַמר־לֹו ִּכי לֹא־ָימּות 
ַרק ָאַמר ִאם־ָחַפְצִּתי ִּכי־ִיָּׁשֵאר ַעד־ֲאֶׁשר ָאבֹא ַאְך ַמה־ָּלְך׃ 
ֶזה הּוא ַהַּתְלִמיד ַהֹּנֵתן ֶאת־ֵעדּותֹו ָלֵאֶּלה ְוהּוא ֲאֶׁשר ָּכַתב 

ָּכל־ֵאֶּלה ְוָיַדְענּו ִּכי ֵעדּותֹו ֶנֱאָמָנה׃
ְועֹוד ֵיׁש ַמֲעִׂשים ַרִּבים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע ַאְך ִאם־
ָתִכיל  לֹא  ִּכי  ְלָבִבי  ַיֲחׁשֹב  ֶאָחד  ַאַחר  ֶאָחד  ֻכָּלם  ִיָּכְתבּו 

ָּכל־ָהעֹוָלם ֶאת־ַהְּסָפִרים ֲאֶׁשר ִיָּכֵתבּון ָאֵמן׃ 
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ִמְפֲעלֹות ַהְּׁשִליִחים

ִהֵּנה ַהֵּסֶפר ָהִראׁשֹון ְּתאֹוִפילֹוס ָּכַתְבִּתי בֹו ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ַנֲעָלה  ַעד־ַהּיֹום ֲאֶׁשר  ְוָכל־ֲאֶׁשר הֹוָרה ִמּיֹום ַהִחּלֹו׃  ֵיׁשּוַע 
ֶאל־ְׁשִליָחיו  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח  ַאֲחֵרי ִתּתֹו ֶאת־ִמְצֹוָתיו  ֵמִאָּתנּו 
ָחי  ֲעֵליֶהם  ִהְתַיֵּצב  ֻעּנֹותֹו  ַאֲחֵרי  ַוֲאֶׁשר  ָּבֶהם׃  ֲאֶׁשר־ָּבַחר 
ַוְיַדֵּבר  יֹום  ַאְרָּבִעים  ֲאֵליֶהם  ִנְגלֹות  ְּבִהָּגלֹות  ַרִּבים  ְּבֹאתֹות 
ְוַכֲאֶׁשר ָסַעד ִעָּמֶהם ַיְחָּדו ִצָּוה ֹאָתם  ַעל־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ֵלאֹמר לֹא־ֵתְצאּו ִמירּוָׁשַלִים ִּכי ִאם־ּתֹוִחילּו ֶאל־ְּדַבר ָהָאב 
ִּתָּטְבלּו  ְוַאֶּתם  ַּבָּמִים  ִטֵּבל  יֹוָחָנן  ִּכי  ִמִּפי׃  ְׁשַמְעֶּתם  ֲאֶׁשר 
ַוְיִהי  ָהֵאֶּלה׃  ַהָּיִמים  ַאֲחֵרי  לֹא־ַכִּביר  ְּבעֹוד  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח 
ְּבִהְתַאְּסָפם ַיַחד ַוִּיְׁשָאֻלהּו ֵלאֹמר ֲאדֵֹנינּו ֲהָתִׁשיב ָּבֵעת ַהּזֹאת 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם לֹא ָלֶכם ָלַדַעת ֶאת־ ֶאת־ַהַּמְלכּות ְלִיְׂשָרֵאל׃ 
ֲאָבל  ְּבֶמְמַׁשְלּתֹו׃  ָהָאב  ָיַעד  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ַהמֹוֲעִדים  ָהִעִּתים 
ִּתְתַאְּזרּו עֹז ְּכֹנַח ֲעֵליֶכם רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִוְהִייֶתם ֵעַדי ִּבירּוָׁשַלִים 
ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ֶאת־ ּוְבָכל־ְיהּוָדה ּוְבׁשְֹמרֹון ְוַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ׃ 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַנֲעָלה ֵמֶהם ְוֵעיֵניֶהם רֹאֹות ַוִּיָּׂשֵאהּו ָעָנן ִמֶּנֶגד 
ַוַּיִּביטּו ַאֲחָריו ַּבֲעֹלתֹו ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים  ֵעיֵניֶהם׃ 
ָלָּמה־ֶּזה ַהָּגִליל  ַאְנֵׁשי  ְואְֹמִרים׃  ֲעֵליֶהם  ִנָּצִבים  ָלָבן  ְלֻבֵׁשי 
ֻלַּקח ֲאֶׁשר  ֶזה  ֵיׁשּוַע  ַהָּׁשָמְיָמה  ּוַמִּביִטים  עְֹמִדים  ַאֶּתם 
עֶֹלה אֹתֹו  ְרִאיֶתם  ַּכֲאֶׁשר  ָיבֹא  ֵּכן  ַלָּמרֹום  ַוַּיַעל  ֵמֲעֵליֶכם 

ַלָּמרֹום׃

ויפנו
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ַוִּיְפנּו ַוֵּיְלכּו ְירּוָׁשַלְיָמה ִמן־ָהָהר ַהִּנְקָרא ַהר־ַהֵּזיִתים ַהָּקרֹוב 
ֶאל־ָהֲעִלָּיה  ַוַּיֲעלּו  ַוָּיבֹאּו  ַׁשָּבת׃  ְּתחּום  ְּכֶדֶרְך  ִלירּוָׁשַלִים 
ֲאֶׁשר ָּגרּו ָׁשם ֶּפְטרֹוס ְויֹוָחָנן ְוַיֲעקֹב ְוַאְנְּדַרי ִּפיִלּפֹוס ְותֹוָמא 
ַּבר־ַּתְלַמי ּוַמִּתְתָיהּו ַיֲעקֹב ֶּבן־ַחְלַפי ְוִׁשְמעֹון ַהַּקָּנִאי ִויהּוָדה 
ּוְבַתֲחנּוִנים  ַעל־ַהְּתִפָּלה  ַיְחָּדו  ָׁשְקדּו  ָּכל־ֵאֶּלה  *ֶּבן־ַיֲעקֹב׃ 

ְּבֵלב ֶאָחד ִעם־ַהָּנִׁשים ִעם־ִמְרָים ֵאם ֵיׁשּוַע ְוִעם־ֶאָחיו׃
ֲאֶׁשר  ַהִּנְקָהִלים  ָהַאִחים  ְּבתֹוְך  ָקם  ּוֶפְטרֹוס  ָהֵהם  ַּבָּיִמים 
ֲאָנִׁשים ַאִחים ָנכֹון  ָהָיה ִמְסָּפָרם ְּכֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוּיֹאַמר׃ 
ָהָיה ִּכי ָיקּום ְּדַבר ַהָּכתּוב ֲאֶׁשר רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִּדֶּבר ִמֶּקֶדם 
ִּכי־ ֵיׁשּוַע׃  ִלְלכֵֹדי  ִלְמַנֵהל  ָהָיה  ַעל־ְיהּוָדה ֲאֶׁשר  ָדִוד  ְּבִפי 
ְוִהֵּנה הּוא  ִנְמָנה ִאָּתנּו ְוָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָנְפָלה ּלֹו ְּבגֹוָרלֹו׃ 
ָקָנה־לֹו ָׂשֶדה ִּבְׂשַכר ִּפְׁשעֹו ַוִּיֹּפל ְמלֹא קֹוָמתֹו ַאְרָצה ַוִּיָּבַקע 
ְוַהָּדָבר נֹוַדע ְלָכל־יְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים  ַּבָּתֶוְך ְוָכל־ֵמָעיו ִנְׁשָּפכּו׃ 
ִּכי ְלַבֲעבּור זֹאת ִנְקָרא ַהָּׂשֶדה ַההּוא ִּבְׂשָפָתם ֲחַקל־ְּדָמא 

ִּכי הּוא ְׂשֵדה ָדִמים׃
ִּכי־ָכתּוב ְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים 
ְּתִהי־ִטי*ָרתֹו ְנַׁשָּמה 
ְוַאל־ְיִהי ָבּה יֵׁשב 

ְועֹוד וְפֻקָּדתֹו ִיַּקח ַאֵחר׃
ִאָּתנּו  ָהְלכּו  ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ִמן־ָהֲאָנִׁשים  ִּכי  ָלנּו  ָנכֹון  ְוַעל־ֵּכן 
ָהֵחל ִמְּטִביַלת  ָּכל־ְיֵמי ֱהיֹות ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו יֹוֵצא ָוָבא ְלָפֵנינּו׃ 
ִיְהֶיה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲאֶׁשר  ִמֶּמּנּו  ֻלַּקח  ֲאֶׁשר  ַעד־ַהּיֹום  יֹוָחָנן 
ַוַּיֲעִמידּו ְׁשָנִים ֶאת־יֹוֵסף ַהִּנְקָרא  ִעָּמנּו ְלֵעד ַעל־ְּתקּוָמתֹו׃ 
ַוִּיְתַּפְּללּו ַוּיֹאְמרּו  ַּבר־ַׁשָּבא ּוְמֻכָּנה יּוְסטֹוס ְוֶאת־ַמִּתְתָיהּו׃ 
ִמן־ ֶאת־ָהֶאָחד  ַהְרֵאנּו־ָנא  ָּכל־ְלָבבֹות  יֵֹדַע  ְיהָֹוה  ַאָּתה 

ַהְּׁשַנִים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבַחְרָּת ּבֹו׃ 
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כי
 v. 13 פ׳׳א ֲאִחי, עיין אגרת יהודה פסוק א׳. 

v. 20 נ׳׳א תהי־ִטיָרָתם נשמה ְּבָאֳהֵליֶהם ַאל־יהי ישב, עיין תהלים ס׳׳ט כ׳׳ו.
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ְיהּוָדה  ֲאֶׁשר  ּוַמְלֲאכּות־ָיּה  ַהּזֹאת  ָהֲעבֹוָדה  ּגֹוַרל  ִיַּקח  ִּכי 
ּגֹוָרלֹות  ֲעֵליֶהם  ַוַּיִּפילּו  ֶׁשּלֹו׃  ִלְמקֹומֹו  ַוֵּיֶלְך  ֵמָעֶליָה  ָׂשָטה 
ַוִּיֹּפל ַהּגֹוָרל ַעל־ַמִּתְתָיהּו ַוִּיָּמֶנה ִעם־ַאַחד ָעָׂשר ַהְּׁשִליִחים׃ 
ֶאָחד  ְּבֵלב  ֻכָּלם  ֶנֶאְספּו  ַהָׁשֻבעֹות  ִׁשְבַעת  ְמלֹאת  ּוְביֹום 
ׁשֵֹאן  ִּפְתֹאם  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ָׁשאֹון  קֹול  ְוִהֵּנה  ֶאָחד׃  ְּבָמקֹום 
ַוֵּתָרֶאיָנה  ִּכְׁשאֹון ַרַעׁש ָּגדֹול ַוִּיָּמֵלא ָּכל־ֵּבית ִׁשְבָּתם ֹאתֹו׃ 
ֲאֵליֶהם ִלׁשֹנֹות ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ֲאֶׁשר ִנְפְלגּו ְוִנֲחתּו ַאַחת ַאַחת 
ַוִּיָּמְלאּו ֻכָּלם רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַוָּיֵחּלּו ְלַדֵּבר  ַעל ֶאָחד ֶאָחד ֵמֶהם׃ 
ָּבֶהם  ָׂשם  ַּכֲאֶׁשר  ִמִּפיֶהם  ִמִּלים  ַוּיֹוִציאּו  ֲאֵחרֹות  ִּבְלׁשֹנֹות 

ָהרּוַח׃
ַהּגֹוִים  ִמָּכל־ַאְרצֹות  ִבירּוָׁשַלִים  ָּגרּו  ֱאֹלִהים  ִיְרֵאי  ִויהּוִדים 
ַההּוא  ַהָּׁשאֹון  קֹול  ְּבִהָּׁשַמע  ַוְיִהי  ַהָּׁשָמִים׃  ַּתַחת  ֲאֶׁשר 
ַוְּיְתַאְּספּו ַעם־ָרב ַוְּתִהי ְמבּוָכה ֵּביֵניֶהם ִּכי־ִאיׁש ִאיׁש ֵמֶהם 
ַוִּיְׁשּתֹוְממּו ֻכָּלם ַוִּיְתְמהּו  ָׁשַמע ֹאָתם ְמַדְּבִרים ִּבְלׁשֹון ַאְרצֹו׃ 
ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ֲהלֹא ָּכל־ַהְמַדְּבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵני ַהָּגִליל 
ְׂשַפת־ֶאֶרץ  ֵמִאָּתנּו  ְוָכל־ֶאָחד  ִמִּפיֶהם  ִנְׁשַמע  ְוֵאיְך  ֵהָּמה׃ 
מֹוַלְדֵּתנּו׃ ְׂשַפת ָּפָרס ּוָמַדי ְוֵעיָלם יְׁשֵבי ֲאַרם ַנֲהַרִים ִויהּוָדה 
ְּפרּוְגָיא ּוַפְמּפּוְלָיא ִמְצַרִים ְוֶחֶבל  ְוַקּפּוְדִקָּיא ָּפְנטֹוס ְוַאְסָיא׃ 
ַּגם־ְׂשַפת  לּוב ַעל־ַיד קּוִריִני ְוֵגִרים ִויהּוִדים ַהָּבִאים ֵמרֹוִמי׃ 
ְּכֵרִתי ַוֲעָרב ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ִלְלׁשֹֹנֵתינּו ׁשְֹמִעים ֹאָתם ְמַסְּפִרים 
ַוּיֹאְמרּו  ַוִּיָּבֵהלּו  ֻכָּלם  ַוִּיְׁשּתֹוְממּו  ָהֱאֹלִהים׃  ֶאת־ִנְפְלאֹות 
ִּכי־ ְוָאְמרּו  ָלמֹו  ָלֲעגּו  ַוֲאֵחִרים  ַמה־זֹאת׃  ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ִעּמֹו  ֶהָעָׂשר  ְוַאַחד  ֶּפְטרֹוס  ָיקּום  ָאז  ֵהָּמה׃  ִתירֹוׁש  ְמֵלֵאי 
ִאיׁש  זֹאת  ָלֶכם  ְּדעּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ֶאת־קֹולֹו  ַוִּיָּׂשא 
ִּכי לֹא ִׁשּכֹוִרים  ְיהּוָדה ְוָכל־יְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ַהֲאִזינּו ִאְמָרִתי׃ 
ֵאֶּלה ַּכֲאֶׁשר ַּתְחְׁשבּון ַאֶּתם ִּכי ֲהלֹא ַהָּׁשָעה ַהְּׁשִליִׁשית ַּבּיֹום 

הּוא׃  ַאְך ֶזה הּוא ַהָּדָבר ָהָאמּור ְּבַיד־יֹוֵאל ַהָּנִביא׃
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והיה



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית* ַהָּיִמים ְנֻאם* ֱאֹלִהים 
ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת־רּוִחי ַעל־ָּכל־ָּבָׂשר 

ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם 
ּוַבחּוֵריֶכם* ֶחְזיֹנֹו*ת ִיְראּו 

ְוִזְקֵניֶכם* ֲחלֹומֹות* ַיֲחֹלמּון׃
ְוַגם ַעל־*ֲעָבַדי ְוַעל־ִׁש*ְפחֹוַתי ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה

ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת־רּוִחי ְוִנָּב*אּו׃
ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ִמ*ַּמַעל 

ְוֹאתֹות ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת 
ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן׃

ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלחֶׁשְך ְוַהָּיֵרַח ְלָדם 
ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ְיהָֹוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא׃

ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ִיָּמֵלט׃
ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ַהְקִׁשיבּו ִלְדָבַרי ֵאֶּלה ִהֵּנה ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ִאיׁש 
ּוְבמֹוְפִתים  ְּבִנְפָלאֹות  ִּבְגבּורֹות  ָהֱאֹלִהים  ָלֶכם ֵמֵאת  ֶנֱאָמן 
ַּגם־ ְיַדְעֶּתם  ַּכֲאֶׁשר  ְלֵעיֵניֶכם  ַעל־ָידֹו  ֱאֹלִהים  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִנְגַזר  ִמֶּקֶדם  ּוִמַּדְעּתֹו  ֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר ִמּסֹוד  ֶזה  הּוא  ַאֶּתם׃ 
ָעָליו ְלַקְחֶּתם ְלִהָּנֵתן ְוַאֶּתם ִּביֵדי ְבִלַּיַעל הֹוַקְעֶּתם ַוֲהִמיֶתם 
ַוְיִקיֵמהּו ִמן־ַהֵּמִתים ִּכי  ֵואֹלִהים ִהִּתיר ֶחְבֵלי ַהָּמֶות  ֹאתֹו׃ 

ִּכי־ָעָליו ָאַמר ָּדִוד  ַהָּמֶות לֹא ָעַצר ּכַֹח ְלַהֲחִזיק ּבֹו׃ 
ִׁשִּויִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד 

ִּכי ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט׃
ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּתֶגל* ְלׁשֹוִני 

ַאף־ְּבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח׃
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כי

v. 17 נ׳׳א והיה ַאֲחֵרי־ֵכן אשפוך. נ׳׳א ִזְקֵנֶכם ֲחֹלמֹות ַיֲחֹלמּון ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזיֹונֹות ִיְראּו׃ 
 עיין יואל ג׳ א׳. 

v. 18 נ׳׳א וגם על ָהֲעָבִדים ועל־ַהְּׁשָפחֹות. בנ׳׳א לא נמצא כאן ְוִנָּבאּו, עיין יואל ג׳ ב׳. 
 v. 19 נ׳׳א מופתים בשמים ּוָבָאֶרץ, עיין יואל ג׳ ג׳. 

 v. 26 נ׳׳א ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי, עיין תהילים ט׳׳ז ט׳. 
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ִּכי לֹא־ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול 
לֹא־ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת׃

הֹוַדְעָּתִני* ָאְרחֹות ַחִּיים 
ַּתְׂש*ִּביֵעִני ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך׃

כֹל  ְלֵעיֵני  ֲאֵליֶכם  ְלַדֵּבר  ֶּפה  ִּפְתחֹון  ִלי  ְּתנּו  ַאִחים  ֲאָנִׁשים 
ִעָּמנּו  ְוִקְברֹו  ְוַגם־ִנְקַּבר  ַגם־ֵמת  ִּכי  ָהָאבֹות  רֹאׁש  ַעל־ָּדִוד 
ְוהּוא ִּבְהיֹותֹו ָנִביא ְויֵֹדַע ִּכי ְׁשבּוָעה ִנְׁשַּבע לֹו  ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה׃ 
ֱאֹלִהים ְלהֹוִׁשיב ֶאָחד ִמּיְֹצֵאי ְיֵרכֹו ְלָהִקים ֶאת־ַהָּמִׁשיַח ְּכִפי 
ּוַבֲחזֹותֹו זֹאת ִמֶּקֶדם ִּדֶּבר ַעל־ְּתקּוַמת  ַהָּבָׂשר ַעל־ִּכְסאֹו׃ 
ַהָּמִׁשיַח ִּכי לֹא־ַתֲעזֹב ַנְפׁשֹו ִלְׁשאֹול ּוְבָׂשרֹו לֹא־ִיְרֶאה ָׁשָחת׃
 הּוא ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶׁשר ֱאֹלִהים ֲהִקימֹו ִמן־ַהֵּמִתים ַוֲאַנְחנּו ֻּכָּלנּו 
ְוַעָּתה ִּכי־ִנָּׂשא ִליִמין ָהֱאֹלִהים ְוֶאת־ַהְבָטַחת רּוַח  ֵעִדים לֹו׃ 
ַהּקֶֹדׁש ָלַקח ֵמֵאת ָאִביו ָׁשַפְך ֶאת־ָהרּוַח ַהֶּזה ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם 
ִּכי ָדִוד לֹא ָעָלה ַהָּׁשָמְיָמה ְוהּוא ְּבִפיו ָאַמר  רִֹאים ְוׁשְֹמִעים׃ 

ְנֻאם ְיהָֹוה ַלאדִֹני ֵׁשב ִליִמיִני׃
ַעד־ָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך׃

ַעל־ֵּכן ֵיַדע־ָנא ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת ִּכי ָׂשם ֱאֹלִהים ְלָאדֹון 
ּוְלָמִׁשיַח ֶאת־ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם הֹוַקְעֶּתם׃

ַוְיִהי ְכָׁשְמָעם ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ְּכַמְדְקרֹות ֶחֶרב ֶאל־ִלָּבם ַוּיֹאְמרּו 
ֲאָנִׁשים ַאִחים ָמה ֵאיפֹוא  ַהְּׁשִליִחים  ְוֶאל־ֶיֶתר  ֶאל־ֶּפְטרֹוס 
ְוִהָּטְבלּו  ִמַּדְרֵכיֶכם  ׁשּובּו  ֲאֵליֶהם  ֶּפְטרֹוס  ַוּיֹאֶמר  ַנֲעֶׂשה׃ 
ַחּטֹאֵתיֶכם  ִלְסִליַחת  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְּבֵׁשם  ִמֶּכם  ָּכל־ִאיׁש 
ָלֶכם  ַהַהְבָטָחה  ְדַבר  ִּכי  ַּתִּׂשיגּו׃  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְוֶאת־ַמְּתַנת 
לֹו  ֹאָתם  ִיְקָרא  ְלָכל־ֲאֶׁשר  ּוְלָכל־ָהְרחֹוִקים  ְוִלְבֵניֶכם  הּוא 
ְוֵכן ִּבְדָבִרים ַרִּבים ֲאֵחִרים ֵהִעיד ָּבם ַוַּיְזִהיֵרם  ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו׃ 

ֵלאֹמר ִהָּמְלטּו־ָלֶכם ִמן־ַהּדֹור ָהִעֵּקׁש ַהֶּזה׃ 
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וישמעו v. 28 נ׳׳א ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח. נ׳׳א ׂשַבע, עיין תהילים ט׳׳ז י׳׳א.
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ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל־ְּדָברֹו ְּבִׂשְמָחה ַוִּיָּטֵבלּו ַעד־ֲאֶׁשר נֹוְספּו ֲעֵליֶהם 
ְוׁשְֹקִדים ָהיּו ָתִמיד ַעל־ ַּבּיֹום ַההּוא ִּכְׁשלֶׁשת ַאְלֵפי ָנֶפׁש׃ 
ַלְחָמם  ּוִבְפרֹס  ֲאֵליֶהם  ְּבִהְתַחְּברּוָתם  ַהְּׁשִליִחים  ּתֹוַרת 

ּוִבְתִפָּלָתם׃ 
ְוִיְרָאה ָנְפָלה ַעל־ָּכל־ֶנֶפׁש ּומֹוְפִתים ְוֹאתֹות ַרִּבים ַנֲעׂשּו ִּביֵדי 
ַיְחָּדו ְוָכל־ֲאֶׁשר  *ְוָכל־ַהַּמֲאִמיִנים ָיְׁשבּו ְכַאִחים  ַהְּׁשִליִחי*ם׃ 
ַוִּיְמְּכרּו ֶאת־ֲאֻחָּזָתם ְוֶאת־ ָלֶהם ָנְתנּו ִלְהיֹות ְלַנֲחַלת ֻּכָּלם׃ 
ּוִמֵּדי  ִקְנָיָנם ַוְיַחְּלקּו ֹאָתם ְלֻכָּלם ְלִאיׁש ִאיׁש ְּכִפי ַמְחסֹרֹו׃ 
יֹום ְּביֹום ֶזה ַדְרָּכם ָּתִמיד ְלַבֵּקר ַּבֵהיָכל ְּבֵלב ֶאָחד ְוַלְחָמם 
ֵלָבב׃  ּוְבתֹם  ְּבִׂשְמָחה  ֻחָּקם  ֶלֶחם  ַוּיֹאְכלּו  ְּבָבֵתיֶהם  ָּפְרסּו 
ְוָהָאדֹון  ָכל־ָהָעם  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ַוִּיְמְצאּו  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ַוְיָבְרכּו 

הֹוִסיף יֹום יֹום ַעל־ָהֵעָדה ֶאת־ַהּנֹוָׁשִעים׃ 
ּוֶפְטרֹוס ְויֹוָחָנן ָעלּו ֶאל־ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלֵעת ַהְּתִפיָּלה ַּבָּׁשָעה 
ֲאֶׁשר  ָׁשָּמה  הּוָבא  ִאּמֹו  ִמֶּבֶטן  ִּפֵּסַח  ְוִאיׁש  ַהְּתִׁשיִעית׃ 
הֹוִׁשיֻבהּו יֹום יֹום ִלְפֵני ַׁשַער ַהֵהיָכל ַהִּנְקָרא ַׁשַער ַהִּתְפֶאֶרת 
ּוִבְרֹאתֹו ֶאת־ֶּפְטרֹוס ְוֵאת־ ְלַבֵּקׁש ְנָדבֹות ִמַּיד ָּבֵאי ַהֵהיָכל׃ 
ַוָּיֶׂשם ֶּפְטרֹוס  יֹוָחָנן ָּבִאים ֶאל־ַהֵהיָכל ַוְיַבֵּקׁש ִמָּיָדם ְנָדָבה׃ 
ַוִּיֶפן  ֵאֵלינּו׃  ַהִּביָטה  ַוּיֹאַמר  ַּגם־יֹוָחָנן  ְוֵכן  ָעָליו  ֶאת־ֵעיָניו 
ֶּפְטרֹוס  ַוּיֹאֶמר  ְמאּוָמה׃  ִמָּיָדם  ַיִּׂשיג  ִּכי  ְּבֹתַחְלּתֹו  ֲאֵליֶהם 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵאין־ִלי ֲאָבל ֵאת ֲאֶׁשר ְּבָיִדי ֶאֶּתן־ָלְך ְּבֵׁשם־ֵיׁשּוַע 
ַוְיִקיֵמהּו  ְיִמינֹו  ְּבַיד  ַוֶּיֱאחֹז  ְוִהְתַהֵּלְך׃  קּום  ַהָּנְצִרי  ַהָּמִׁשיַח 
ַוַּיֲעמֹד  ִמַּתְחָּתיו  ַוְיַדֵּלג  ְוַקְרֻסָּליו׃  ַרְגָליו  ִהְתַחְּזקּו  ּוִפְתֹאם 
ַוִּיְתַהֵּלְך ַוָּיבֹא ִעָּמֶהם ֵאל־ַהֵהיָכל הֹוֵלְך ּוְמַדֵּלג ּוְמִׁשֵּבַח ֶאת־
ַוִּיְרֵאהּו ָכל־ָהָעם ִמְתַהֵּלְך ּוְמַׁשֵּבַח ֶאת־ָהֱאֹלִהים׃  ָהֱאֹלִהים׃ 
ַׁשַער  ִלְפֵני  ַהֵהיָכל  ִלְפֵני  ַהּיֵׁשב  ֶזה  הּוא  ִּכי  ֹאתֹו  ַוַּיִּכירּו 
ַהִּתְפֶאֶרת ְלַבֵּקׁש ְנָדבֹות ַוִּיָּמְלאּו ִתָּמהֹון ּוַפָּלצּות ַעל־ֲאֶׁשר 

ַנֲעָׂשה ּלֹו׃
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והוא
v. 43 בס׳׳א נוסף כאן ִּבירּוָׁשָלִים.  v. 44 בס׳׳א נוסף כאן ְוֵאיָמה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ַעל־ֻּכָלם.



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20,21

22

23

24

ֲאֵליֶהם  ְוָכל־ָהָעם ָרצּו  ְויֹוָחָנן  ַאֲחֵרי ֶפְטרֹוס  ִכי ָדַבק  ְוהּוא 
ַוַּיְרא  ַעד־ְמאֹד׃  ַוָּיׁשֹּמּו  ְׁשֹלֹמה  ַהִּנְקָרא אּוָלם  ֶאל־ָהאּוָלם 
ֶּפְטרֹוס ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהָעם ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ָלָּמה ִתְׁשּתֹוְממּו 
ְּבכֵֹחנּו  ִמְתַהֵּלְך  הּוא  ְּכִאּלּו  ֵאֵלינּו  ַתִּביטּו  ְוָלָּמה  ַעל־זֹאת 
ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  אֹו ְבִצְדָקֵתנּו׃ 
ֹאתֹו  ִהְסַּגְרֶּתם  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַעְבּדֹו  ֵיׁשּוַע  ְּכבֹוד  ִהְגִּדיל 
ַלָחְפִׁשי׃   ְלַׁשְּלחֹו  ָׁשַפט  ַּכֲאֶׁשר  ִפיָלטֹוס  ִלְפֵני  ְוִכַחְׁשֶּתם ּבֹו 
ְוַאֶּתם ִּכַחְׁשֶּתם ַּבָּקדֹוׁש ּוַבַצִּדיק ּוְׁשֶאְלֶּתם ִּכי־ֻיַחן ָלֶכם ִאיׁש 
ֹאתֹו  ֵהִקים  ֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר  ֲהַרְגֶּתם  ַהַחִּיים  ְוֶאת־ַׂשר  רֵֹצַח׃ 
ּוֶבֱאמּוָנֵתנּו ִבְׁשמֹו ְׁשמֹו ָנַתן ּכַֹח  ִמן־ַהֵּמִתים ַוֲאַנְחנּו ֵעָדיו׃ 
ָנְתָנה־ ַעל־ָידֹו  ִּכי  ּוַמִּכיִרים  רִֹאים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ָלִאיׁש 
ֶאָחי  ְוַעָּתה  ֻכְּלֶכם׃  ְלֵעיֵני  ְלַעְצמֹוָתיו  ַמְרֵּפא  ֱאמּוָנֵתנּו  ּלֹו 
ֲאָבל  ַּגם־ָׂשֵריֶכם׃  ַּגם־ַאֶּתם  ֲעִׂשיֶתם  ִּבְבִלי־ַדַעת  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ִמֶּקֶדם  ִהִּגיד  ַּכֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ֵהִקים  ַהָּמִׁשיַח  ְיֻעֶּנה  ִּכי  ַהָּדָבר 
ַעל־ֵּכן ׁשּובּו סּורּו ִמַּדְרֵכיֶכם ְלַמַען ִּתָּמֶחיָנה  ְּבַיד־ָּכל־ְנִביָאיו׃ 
ְיהָֹוה׃  ִמִּלְפֵני  ֶנֶפׁש  ְמִׁשיבֹות  ִעּתֹות  ְוָתבֹאָנה  ַחּטֹאֵתיֶכם 
ֲאֶׁשר  ָלֶכם ִמֶּקֶדם׃  ְוִיְׁשַלח ֶאת־ֵיׁשּוַע ְמִׁשיחֹו ֲאֶׁשר ְמֻבָׂשר 
ְיַקְּבֵלהּו ְזבּול ַהָּׁשַמִים ַעד־ֲאֶׁשר ָיׁשּוב ַהּכֹל ַעל־ְמכֹונֹו ַּכֲאֶׁשר 
ֵהן מֶׁשה  ִּדֶּבר ֱאֹלִהים ְּבַיד־ְנִביָאיו ַהְּקדֹוִׁשים ִמימֹות עֹוָלם׃ 
ָלֶכם  ָיִקים  ָּכֹמִני  ֲאֵחיֶכם  ִמֶּקֶר*ב  ָנִביא  ֶאל־ֲאבֹוֵתינּו  ָאַמר 
ֲאֵליֶכ*ם׃  ְיַדֵּבר  ֲאֶׁשר*  ְּככֹל*  ִּתְׁשְמעּון*  ֵאָליו  ֱאֹלִהים  ְיהָֹוה 
ַההּוא  ֶאל־ַהָּנִביא  לֹא־ִתְׁשַמע  ֲאֶׁשר  ָּכל־ַהֶּנֶפׁש  ְוָהָי*ה 
ְוַהָּבִאים  ִמְּׁשמּוֵאל  ָּכל־ַהְּנִביִאים  ְוַגם  ֵמַעֶּמיָה׃  ְוִנְכְרָתה 
ַאֲחָריו ֲאֶׁשר ִנָּבאּו ֻּכָּלם ִהִּגידּו ֵמרֹאׁש ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה׃
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אתם

v. 22 נ׳׳א ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך כמני יקים ְלָך יהוה ֱאֹלֶהיָך. בנ׳׳א אליו ִּתְׁשָמעּון׃ ולא נמצא 
 ְּככֹל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ֲאֵליֶכם, עיין דברים י׳׳ח ט׳׳ו, מפעלות השליחים ז׳ ל׳׳ז. 

v. 23 נ׳׳א והיה ָהִאיׁש אשר לא־ִיְׁשַמע אל־ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי ָאֹנִכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמּו׃ 
 עיין דברים י׳׳ח י׳׳ט.  
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ִעם־ ֱאֹלִהים  ָּכַרת  ֲאֶׁשר  ְוַהְּבִרית  ַהְּנִביִאים  ְּבֵני  ַאֶּתם 
ֲאבֹוֵתיֶכם ֵלאֹמר ֶאל־ַאְבָרָהם ְוִנְבְרכּו ְבַז*ְרֲעָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹות 
ִראׁשָֹנה  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ַעְבּדֹו  ֱאֹלִהים  ֵהִקים  ְוָלֶכם  ָהֲאָדָמה׃ 
ַוִּיְׁשָלֵחהּו ְלָבֵרְך ֶאְתֶכם ִּכי ָתׁשּובּו ִאיׁש ִאיׁש ֵמֲעֹוֹנֵתיֶכם׃ 

ְצָבא  ְוַׂשר  ַהּכֲֹהִנים  ֲעֵליֶהם  ַוָּיקּומּו  ֶאל־ָהָעם  ְּכַדְּבָרם  ַוְיִהי 
ִּכי־ַצר ָלֶהם ַעל־ֲאֶׁשר הֹורּו ָלָעם ְוַעל־ ַהֵהיָכל ְוַהַּצּדּוִקים׃ 
ְיֵדיֶהם  ַוִיְׁשְלחּו  ַהֵּמִתים׃  ֶאת־ְּתִחַּית  ְבֵיׁשּוַע  ִהִּגדּו  ֲאֶׁשר 
ַאְך  ִהִּגיַע ָהָעֶרב׃  ַוִּיְּתנּום ַּבִּמְׁשָמר ַעד־ְלָמָחר ִּכי־ְכָבר  ָּבם 
ַרִּבים ִמּׁשְֹמֵעי ִדְבֵרי ַהְּבׂשֹוָרה ֶהֱאִמינּו ַוְיִהי ִמְסַּפר ָהֲאָנִׁשים 
ַהְּזֵקִנים  ַהָּׂשִרים  ַוִּיָּקֲהלּו  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי  ֲאָלִפים׃  ַּכֲחֵמֶׁשת 
ְויֹוָחָנן  ְוַקָּיָפה  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ְוָחָנן  ִּבירּוָׁשָלִים׃  ְוַהּסֹוְפִרים 
ַהָּגדֹול׃  ַהּכֵֹהן  ֵּבית  ְלִמְׁשַּפַחת  ְוָכל־ֲאֶׁשר  ַוֲאֶלְכַסְנְּדרֹוס 
ְּבֶׁשם־ אֹו  ְּבכַֹח־ִמי  ֵלאֹמר  ַוִּיְׁשָאלּום  ַּבָּתֶוְך  ֹאָתם  ַוַּיֲעִמידּו 
ֹאָתם  ָעָנה  ַהּקֶֹדׁש  ָמֵלא רּוַח  ּוֶפְטרֹוס  ָּכזֹאת׃  ֲעִׂשיֶתם  ִמי 
ַעל־ ַהּיֹום  ִּכי־ֵנָחֵקר  ְוַהְּזֵקִנים׃  ָהָעם  ָׂשֵרי  ְׁשָמעּוִני  ֵלאֹמר 
ִיָּוַדע  אֹדֹות ַמֲעֶׂשה טֹוב ְלָידּוַע חִֹלי ּוְבִמי ָּבַאְתהּו ְיׁשּוָעה׃ 
ָלֶכם ֻּכְּלֶכם ּוְלָכל־ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ְבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַהָּנְצִרי 
ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְצַלְבֶּתם ֵואֹלִהים ֱהִקימֹו ִמן־ַהֵּמִתים ִּבְׁשמֹו הּוא 
זֹאת ִהיא ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם  עֵֹמד ִלְפֵניֶכם ָּבִריא אּוָלם׃ 
ְוֵאין ֶיַׁשע ִּבְלּתֹו ִּכי לֹא־ִנַּתן  ַאֶּתם ַהּבֹוִנים ַוְּתִהי ְלרֹאׁש ִּפָּנה׃ 

ֵׁשם ַאֵחר ִלְבֵני ָאָדם ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר־ּבֹו ִנָּוֵׁשָעה׃
ִּכי  ְוַגם־ֵהִבינּו  ְויֹוָחָנן  ֶּפְטרֹוס  ֵלב  ֹאֶמץ  ָראּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי 
ֶהְדיֹוִטים ֵהם ְולֹא ְמֻלְּמֵדי ֵסֶפר ֵּכן ָּתְמהּו ֲעֵליֶהם ַוַּיִּכירּום ִּכי 
ִעָּמֶהם  ַהִּנְרָּפא עֵֹמד  ֶאת־ָהִאיׁש  ּוִבְרֹאָתם  ִעם־ֵיׁשּוַע׃  ָהיּו 
ֶאל־ִמחּוץ  ָלֵצאת  ֹאָתם  ַוְיַצּוּו  ָּדָבר׃  ָּבם  ַלֲענֹות  ָיְכלּו  לֹא 

ַלַּסְנֶהְדִרין ַוִּיָּוֲעצּו ֵּביֵניֶהם׃ 
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ויאמרו
v. 25 נ׳׳א ְבָך, וכן בגלטיים ג׳ ח׳, עיין בראשית י׳׳ב ג׳.
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ַוּיֹאְמרּו ַמה־ַּנֲעֶׂשה ָלֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִּכי מֹוֵפת ָּברּור ַנֲעָׂשה 
ַאְך  ַעל־ְיֵדיֶהם ָּגלּוי הּוא ְלָכל־יְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ְוֵאין ְלַכֵחׁש׃ 
ֶּפן־ִּתְפרֹץ ַהְּׁשמּוָעה ּוָפְׁשָתה ָבָעם ִנְגֲעָרה ָּבם ְלִבְלִּתי ַדֵּבר 
ַוִּיְקְראּו ֹאָתם ַוְיַצּוּו ֲעֵליֶהם ְלִבְלִּתי  עֹוד ְלִאיׁש ַּבֵּׁשם ַהֶּזה׃ 
ַוַּיֲענּו ֹאָתם ֶּפְטרֹוס ְויֹוָחָנן  ַדֵּבר ָּדָבר ְולֹא ְלַלֵּמד ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע׃ 
ַוּיֹאְמרּו ֲהִכי טֹוב ְּבֵעיֵני ָהֱאֹלִהים ִּכי ִנְׁשַמע ֲאֵליֶכם ִמְּׁשֹמַע 
ִּכי לֹא נּוַכל ַלֲחדֹל ִמַּדֵּבר ֵאת ֲאֶׁשר  ֵאָליו ִׁשְפטּו־ָנא ַאֶּתם׃ 
ְוֵהם הֹוִסיפּו ִלְגָער־ָּבם ַוְיַׁשְּלחּום ִמְּבִלי ְמצֹא  ָרִאינּו ְוָׁשָמְענּו׃ 
ָיַדִים ַלֲענֹוׁש ֹאָתם ִמִּיְרָאָתם ֶאת־ָהָעם ִּכי ֻכָּלם ָנְתנּו ָכבֹוד 
ִּכי ְלַמְעָלה ֵמַאְרָּבִעים  ֵלאֹלִהים ַעל־ְּדַבר ַהַּמֲעֶׂשה ַההּוא׃ 

ָׁשָנה ָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה־ִעּמֹו אֹות ָהְרפּוָאה׃
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ֻׁשְּלחּו ַוָּיבֹאּו ֶאל־ֲאֵחיֶהם ַוְיַסְּפרּו ָלֶהם ֵאת ֲאֶׁשר 
ַוִּיְׂשאּו  ָׁשְמעּו  ְוֵהם  ְוַהְּזֵקִנים׃  ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ֲאֵליֶהם  ָאְמרּו 
ֶאת־קֹוָלם ְּבֵלב ֶאָחד ֶאל־ֱאֹלִהים ַוּיֹאְמרּו ֲאדָֹני ַאָּתה ָהֱאֹלִהם 
ְוֶאת־ָּכל־ ְוֶאת־ַהָּים  ְוֶאת־ָהָאֶרץ  ֶאת־ַהָּׁשַמִים  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 

ּוְבִפי ַעְבְּדָך ָּדִוד ָאִבינּו ָאַמְרָּת ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש  ֲאֶׁשר־ָּבם׃ 
ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים

ּוְלֻאִּמים ֶיְהּגּו־ִריק׃
ִיְתַיְּצבּו ַמְלֵכי־ֶאֶרץ
ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו־ַיַחד 

ַעל־ְיהָֹוה ְוַעל־ְמִׁשיחֹו׃
ִּכי ֶבֱאֶמת ַעל־ֵיׁשּוַע ַעְבְּדָך ַהָּקדֹוׁש ֲאֶׁשר ַאָּתה ָנַסְכָּת נֹוְסדּו 
ַיְחָּדו ָּבִעיר ַהּזֹאת ַּגם־הֹוְרדּוס ּוָפְנִטּיֹוס ִּפיָלטֹוס ִעם־ַהּגֹוִים 
ּוְלִפי  ָיְדָך  ְלִפי  ֵיָעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ַוַּיֲעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל׃  ַוֲעָמֶמיָך 
ֶאל־ ַהְׁשִקיָפה  ְיהָֹוה  ְוַעָּתה  ִמֶּקֶדם׃  ָחַרְצָּת  ֲאֶׁשר  ֲעָצְתָך 

ַּגֲעָרָתם ּוְתָנה ַלֲעָבֶדיָך ְלַדֵּבר ְּדָבְרָך ְּבָיד ָרָמה׃ 
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ִּכי ִתְׁשַלח ָיְדָך ְלַרֵּפא חֹוִלים ְוַלֲעׂשֹות ֹאתֹות ּומֹוְפִתים ְּבֵׁשם 
ַוָּיַנע ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר  ַוְיִהי ְּבִהְתַּפְּלָלם  ֵיׁשּוַע ַעְבְּדָך ֲהָּקדֹוׁש׃ 
ִנְקֲהלּו ָׁשָּמה ַוִּיָּמְלאּו ֻכָּלם רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַוְיַדְּברּו ְדַבר ָהֱאֹלִהים 

ְּבָיד ָרָמה׃
ּוְקַהל ַהַּמֲאִמיִנים ָהָיה ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶנֶפׁש ַאַחת ְולֹא ָאַמר 
ִאיׁש ֵמֶהם ַעל־ֶׁשּלֹו ִּכי לֹו הּוא ִּכי ִאם־ֶאת־ֲאֶׁשר ָהָיה ָלֶהם 
ָהָאדֹון  ַעל־ְּתִחַּית  ֵעדּוָתם  ָנְתנּו  ְוַהְּׁשִליִחים  ֻּכָּלם׃  ְלַנֲחַלת 
ִנְמָצא  ְולֹא  ֻכָּלם׃  ַעל־ְּפֵני  הּוַצק  ַרב  ְוֵחן  ָּגדֹול  ְּבעֹז  ֵיׁש*ּוַע 
ָבֶהם ִאיׁש ָחֵסר ְמאּוָמה ִּכי ָכל־ַּבֲעֵלי ָׂשדֹות ּוָבִּתים ָמְכרּו 
ֲאֶׁשר ָׂשמּו ְלַרְגֵלי ַהְּׁשִליִחים  ֹאָתם ַוָּיִביאּו ֶאת־ֶּכֶסף ְמִחיָרם׃ 

ְלֵהָחֵלל ְלִאיׁש ִאיׁש ְּכֵדי ַמְחסֹרֹו׃
ְויֹוֵסף ֲאֶׁשר ָקְראּו לֹו ַהְּׁשִליִחים ַּבר־ַנָּבא ַעל־ִּכי הּוא מֹוִכיַח 
ָמַכר ֶאת־ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָהָיה  ְּכָנִביא ִאיׁש ֵלִוי ֵמֶאֶרץ ַקְפרֹוס׃ 

לֹו ַוָּיֵבא ַוָּיֶׂשם ֶאת־ַּכְסּפֹו ְלַרְגֵלי ַהְּׁשִליִחים׃ 
ֶאת־ ָמַכר  ַׁשִּפיָרא  ִאְׁשּתֹו  ְוֵׁשם  ְׁשמֹו  ֲחַנְנָיה  ֶאָחד  ְוִאיׁש 
ַוַּיְסֵּתר ֵחֶלק ִמן־ַהְּמִחיר ְוִאְׁשּתֹו יָֹדַעת ְוֵחֶלק ֶאָחד  ֲאֻחָּזתֹו׃ 
ָלָּמה־ֶּזה  ֶּפְטרֹוס  ַוּיֹאֶמר  ַהְּׁשִליִחים׃  ְלַרְגֵלי  ַוָּיֶׂשם  ֵהִביא 
ֲחַנְנָיה ִמֵּלא ַהָּׂשָטן ֶאת־ִלְּבָך ְלַכֵחׁש ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ּוְלַהְסִּתיר 
ְוַגם־ַאֲחֵרי  ָהָיה ַעד לֹא־ִנְמַּכר  ֲהלֹא ְלָך  ִמן־ְמִחיר ַהָּׂשֶדה׃ 
לֹא  ֵּכן  ַלֲעׂשֹות  ִלְּבָך  ְמָלֲאָך  ָלָּמה  ְבָיֶדָך  ָהָיה  ֲהלֹא  ִהָּמְכרֹו 
ֶאת־ ֲחַנְנָיה  ִּכְׁשֹמַע  ִאם־ֵּבאֹלִהים׃  ִּכי  ִׁשַּקְרָּת  ַבֲאָנִׁשים 
ְגדֹוָלה  ְוִיְרָאה  ִנְׁשָמתֹו  ַוֵּתֵצא  ַאְרָצה  ַוִּיֹּפל  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 
ֹאתֹו  ַוַּיַאְספּו  ַהְּנָעִרים  ַוָּיקּומּו  ָּכל־ַהּׁשְֹמִעים׃  ַעל  ָנְפָלה 

ַוּיִֹציֻאהּו ַוִּיְקְּבֻרהּו׃
ֲאֶׁשר  ֵאת  ָיְדָעה  ְולֹא  ִאְׁשּתֹו  ַוָּתבֹוא  ָׁשעֹות  ְּכִמְׁשֹלש  ַוְיִהי 
ַוַּיַען ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַהִּגיִדי־ִלי ַהְבַעד ֶּכֶסף ֶזה  ַנֲעָׂשה׃ 

ְמַכְרֶּתם ֶאת־ַהָּׂשֶדה ַוּתֹאֶמר ֵהן ְּבַעד ֶּכֶסף ֶזה׃ 
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ויאמר v. 33 בס׳׳א ישוע ַהָּמִׁשיַח. 
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ֶאת־ ְלַנּסֹות  ַיַחד  ְקַׁשְרֶּתם  ָלָּמה־ֶּזה  ֶּפְטרֹוס  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר 
רּוַח ְיהָֹוה ִהֵּנה ַרְגֵלי ַהְמַקְּבִרים ֶאת־ִאיֵׁשְך ַּבֶּפַתח ּוְנָׂשאּוְך 
ִנְׁשָמָתּה  ַוֵּתֵצא  ְלַרְגָליו  ִּפְתֹאם  ַוִּתֹּפל  ַהחּוָצה׃  ַּגם־אֹוֵתְך 
ַוָּיבֹאּו ַהְּנָעִרים ַוִּיְמָצֻאָה ִּכי ֵמָתה ַוּיֹוִציאּו ֹאָתּה ַוִּיְקְּבֻרָה ֵאֶצל 
ַוְּתִהי ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַעל ָּכל־ַהָּקָהל ְוַעל ָּכל־ַהּׁשְֹמִעים  ִאיָׁשּה׃ 
ְוֹאתֹות ּומֹוְפִתים ַרִּבים ַנֲעׂשּו ְּבֶקֶרב ָהָעם  ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה׃ 
ַעל־ְיֵדי ַהְּׁשִליִחים ַוִּיָּקֲהלּו ֻכָּלם ְּבֵלב ֶאָחד ְּבאּוָלם ְׁשֹלֹמה׃ 
ּוִמְּׁשָאר ָהֲאָנִׁשים ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ְלָדְבָקה־ָּבם ַאְך־
ּוַמֲאִמיִנים ַרִּבים ִנְסְּפחּו ַעל־ָהָאדֹון ֲהמֹון  ָיְקרּו ְּבֵעיֵני ָהָעם׃ 
ֶאל־ָהְרחֹבֹות  ֶאת־ַהחֹוִלים  ִּכי־ָנְׂשאּו  ַעד  ְוָנִׁשים׃  ֲאָנִׁשים 
ַיֲעבֹר  ֶפְטרֹוס  ִּכי  ְּבָאְמָרם  ּוִמְׁשָּכבֹות  ְּבִמטֹות  ְוִהְׁשִּכיבּום 
ִמן־ ָעם  ְוַגם־ֲהמֹון  ֵמֶהם׃  ַעל־ֲאָחִדים  ִיָּנֶטה  ְוִצּלֹו  ָׁשָּמה 
ַוָּיִביאּו ֶאת־ַהחֹוִלים  ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִמָּסִביב ִלירּוָׁשַלִים ָנֲהרּו 

ְוֶאת־ַהַּנֲעִנים ַּתַחת ְיֵדי רּוחֹות ְטֵמאֹות ְוֻכָּלם ִנְרָּפאּו׃
ַוָּיָקם ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוָכל־ַהִּנְלִוים ָעָליו ְוֵהם ֵמֲעַדת ַהַּצּדּוִקים 
ַוִּיְּתנּום  ַּבְּׁשִליִחים  ֶאת־ְיֵדיֶהם  ַוִּיְׁשְלחּו  ִקְנָאה׃  ַוִּיָּמְלאּו 
ַוְיִהי ַבַּלְיָלה ַוִּיְפַּתח ַמְלַאְך ְיהָֹוה ֶאת־ַּדְלֵתי  ְּבִמְׁשַמר ַהָּקַהל׃ 
ְלכּו ְוִעְמדּו ַבֵהיָכל ְוַדְּברּו ֶאל־ ֵבית־ַהֶּכֶלא ַוּיֹוִציֵאם ַוּיֹאַמר׃ 
ַוִּיְׁשְמעּו ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר  ָהָעם ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהַחִּיים ָהֵאֶּלה׃ 
ִאּתֹו  ַוֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ַוָּיבֹא  ַוְיַלֵּמדּון  ֶאל־ַהֵהיָכל  ַוָּיבֹאּו 
ַוִּיְׁשְלחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוֶאת־ָּכל־ִזְקֵני  ֶאת־ַהַּסְנֶהְדִרין  ַוַּיְקִהלּו 
ְוַהְמָׁשְרִתים ָּבאּו ְולֹא ְמָצאּום  ְלָהִביא ֹאָתם ִמֵּבית ַהֶּכֶלא׃ 
ָמָצאנּו ֶאת־ֵּבית ַהֶּכֶלא  ְּבֵבית ַהֶּכֶלא ַוָּיֻׁשבּו ַוַּיִּגידּו ֵלאֹמר׃ 
ָלחּוץ  ַעל־ִמְׁשַמְרָּתם  עְֹמִדים  ְוֶאת־ַהּׁשְֹמִרים  ּוְמֻסָּגר  ָסגּור 
ְּפִניָמה׃  ַּבַּבִית  ָאָדם  ְוֵאין  ַוֵּנֶרא  ַוִּנְפַּתח  ַהְּׁשָעִרים  ִלְפֵני 
ֶאת־ ְּבָׁשְמָעם  ַהּכֲֹהִנים  ְוָראֵׁשי  ַהֵהיָכל  ְצָבא  ְוַׂשר  ְוַהּכֵֹהן 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָנבֹכּו ַעד־ְמאֹד ֵלאֹמר ַמה־ִּיְהֶיה ִמָּכל־ֵאֶּלה׃
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ָאז ָּבא ִאיׁש ֶאָחד ְוִהִּגיד ָלֶהם ֵלאֹמר ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ְנַתֶּתם 
ַוֵּיֶלְך  ְּבֵבית ַהֶּכֶלא ִהָּנם עְֹמִדים ַּבֵהיָכל ּומֹוִרים ֶאת־ָהָעם׃ 
ָיְראּו  ִּכי  ְבָחְזָקה  ַאְך־לֹא  ַוִּיָּקֵחם  ִעם־ְמָׁשְרָתיו  ַהָּצָבא  ַׂשר 

ִמְּפֵני ָהָעם ֶּפן ִיָּסֵקלּו׃ 
ֹאָתם  ַוִּיְׁשַאל  ַהַּסְנֶהְדִרין  ִלְפֵני  ַוַּיֲעִמידּום  ֹאָתם  ַוָּיִביאּו 
ֲהלֹא ַצֹּוה ִצִּוינּו ֲעֵליֶכם ְלִבְלִּתי הֹורֹת  ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵלאֹמר׃ 
ַּבֵּׁשם ַהֶּזה ְוַאֶּתם ִהֵּנה ִמֵּלאֶתם ֶאת־ְירּוָׁשַלִים ּתֹוַרת ִּפיֶכם 
ֶּפְטרֹוס  ַוַּיַען  ַהֶּזה׃  ָהִאיׁש  ַּדם  ָעֵלינּו  ְלָהִביא  ּוִבַּקְׁשֶּתם 
ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְצַות  ִלְׁשֹמַע  ָעֵלינּו  ֲהלֹא  ַוּיֹאְמרּו  ְוַהְּׁשִליִחים 
ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהִקים ֶאת־ֵיׁשּוַע  ִמְּׁשֹמַע ֶאל־ִמְצַות ֲאָנִׁשים׃ 
ֵהִרים  ֹאתֹו  ַעל־ָהֵעץ׃  ֹאתֹו  ַוִּתְתלּו  ָיד  ּבֹו  ְׁשַלְחֶּתם  ֲאֶׁשר 
ֶאת־ִלָּבם  ְלָהִׁשיב  ְלִיְׂשָרֵאל  ּוְלמֹוִׁשיַע  ְלַׂשר  ִּביִמינֹו  ֱאֹלִהים 
רּוַח  ְוֵכן  ֵעִדים  ַוֲאַנְחנּו  ֶאת־ַחּטֹאֵתיֶהם׃  ָלֶהם  ְוִלְסלֹוַח 
ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָחַלק ֱאֹלִהים ְלׁשְֹמָעיו ֵעד ַעל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה׃
ַוְיִהי ְכָׁשְמָעם ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ַעד־ַנְפָׁשם ַוִיְתַנְּכלּו ֹאָתם ַלֲהִמיָתם׃ 
ַוָּיָקם ֶאָחד ִמן־ַהְּפרּוִׁשים ִמֶּקֶרב ַהַּסְנֶהְדִרין ּוְׁשמֹו ַּגְמִליֵאל 
ֶאת־ ְלהֹוִציא  ַוְיַצו  ָכל־ָהָעם  ְּבֵעיֵני  ְוִנְכָּבד  ַהּתֹוָרה  מֹוֵרה 
ַאְנֵׁשי  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִמְזָער׃  ְמַעט  ִמִּלְפֵניֶהם  ַהְּׁשִליִחים 
ִיְׂשָרֵאל ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ָּבֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹאְמִרים ַלֲעׂשֹות ָלֲאָנִׁשים 
ִהְתַנֵּׂשא  ֲאֶׁשר  ּתֹוָדס  ָקם  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ִלְפֵני  ִּכי  ָהֵאֶּלה׃ 
ֵלאֹמר ֲאִני הּוא ַהָּגֶבר ּוְכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִהְתַלְּקטּו ֵאָליו 
ָהיּו׃  ְּכלֹא  ְוָהיּו  ָנֹפצּו  ָעָליו  ְוָכל־ַהִּנְלִוים  ֲאֶׁשר־ֶנֱהָרג  ַעד 
ְוַאֲחָריו ָקם ְיהּוָדה ַהְּגִליִלי ִּביֵמי ַהִּמְפָקד ֲאֶׁשר ִהִּדיַח ַעם־
ְוַעָּתה ֲאִני  ָרב ַאֲחָריו ְוַגם־הּוא ָנַפל ְוָכל־ַהִּנְלִוים ָעָליו ִנְפָזרּו׃ 
ָלֶהם  ְוַהִּניחּו  ָהֵאֶּלה  ִמן־ָהֲאָנִׁשים  ָלֶכם  ִחְדלּו  ֲאֵליֶכם  ֹאֵמר 
ַהּזֹאת הּוֵפר ּתּוָפר׃  ְוַהְּפֻעָּלה  ָהֵעָצה  ָיְצָאה  ִּכי ִאם־ֵמָאָדם 
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ֶּפן־ִּתָּמְצאּו  ַלֲהִפיָרּה  תּוְכלּו  לֹא  ָיְצָאה  ֱאֹלִהים  ְוִאם־ֵמֵאת 
ֶאל־ַהְּׁשִליִחים  ַוִּיְקְראּו  ְבקֹולֹו  ַוִּיְׁשְמעּו  ֵּבאֹלִהים׃  ִנְלָחִמים 
עֹוד  ַדֵּבר  ְלִבְלִּתי  ֲעֵליֶהם  ְוִצּוּו  ֹאָתם  ִיְּסרּו  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי 
ִמִּלְפֵני  ְׂשֵמִחים  ָיְצאּו  ְוֵהם  ְלַדְרָּכם׃  ִׁשְּלחּום  ֵיׁשּוַע  ְּבֵׁשם 
ֶנְחְׁשבּו ְראּוִים ָלֵׂשאת ֶחְרָּפה ַעל־ְׁשמֹו׃  ַהַּסְנֶהְדִרין ַעל־ִּכי 
ְולֹא ָחְדלּו יֹום יֹום ְלַלֵּמד ְּבֵבית ַהִּמְקַּדׁש אֹו ְּבָבֵּתי ֲאָנִׁשים 

ּוְלַבֵּׂשר ְּבׂשֹוַרת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַוִּיֹּלנּו ַהַּתְלִמיִדים  ַּבָּיִמים ָהֵהם  ְוָגבֹר  ָּגְברּו ָהלֹוְך  ְוַהַּתְלִמיִדים 
ֵמַאְלְמנֹוֵתיֶהם  ִהְתַעְּלמּו  ִּכי  ֵלאמֹר  ַעל־ָהִעְבִרִּיים  ַהְּיָוִנים 
ֶהָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַוִּיְקְראּו  ֶאת־ַמְחסֹוָרן׃  יֹום  יֹום  ָלֶהן  ָנְתנּו  ְולֹא 
ֶאת־ְּדַבר ַלֲעזֹב  ָלנּו  לֹא־ָנכֹון  ַוּיֹאְמרּו  ַהַּתְלִמיִדים  ֶאל־ְקַהל 
ְלכּו  ַאֵחינּו  ַעל־ֵּכן  ַהֻּׁשְלָחנֹות׃  ֲעבַֹדת  ְוַלֲעבֹד  ָהֱאֹלִהים 
ְיֻדִעים ְמֵלֵאי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ּוְמֵלֵאי  ֲחזּו ִמֶּכם ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים 
ַעל־ ַוֲאַנְחנּו  ַהּזֹאת׃  ַעל־ָהֲעבָֹדה  ַנְפִקיָדה  ְוֹאָתם  ָחְכָמה 
ַוִּייַטב  ִמְׁשֶמֶרת ַהְּתִפָּלה ַנֲעמָֹדה ְוַעל־ֲעבַֹדת ְּדַבר ַהְּבׂשֹוָרה׃ 
ָמֵלא  ִאיׁש  ֶאת־ְסֵטָפנֹוס  ַוִּיְבֲחרּו  ָכל־ַהָּקָהל  ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר 
ְוֶאת־ ְוֶאת־ְּפרֹוכֹורֹוס  ְוֶאת־ִּפיִלּפֹוס  ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ֱאמּוָנה 
ִניָקנֹור ְוֶאת־ִטימֹון ְוֶאת־ַּפְרְמָנס ְוֶאת־ִניְקָלס ֵּגר ַאְנְטיֹוְכָיא׃ 
ֶאת־ֵאֶּלה ֶהֱעִמידּו ִלְפֵני ַהְּׁשִליִחים ְוֵהם ִהְתַּפְּללּו ְוָסְמכּו ֶאת־
ַוְיִהי ְדַבר ֱאֹלִהים הֵֹלְך ָהֹלְך ּוָפרֹץ ּוִמְסַּפר  ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם׃ 
ָרב  ְוַגם־ָהמֹון  ִּבירּוָׁשַלִים  ַעד־ְמאֹד  ָוָרב  ָהלֹוְך  ַהַּתְלִמיִדים 

ִמן־ַהּכֲֹהִנים ָנטּו ַאֲחֵרי ָהֱאמּוָנה׃
ּוְסֵטָפנֹוס ִאיׁש ָמֵלא ֱאמּוָנה ּוְגבּוָרה ָעָׂשה ֹאתֹות ּוֹמְפִתים 
ֲאֶׁשר  ִמֵּבית־ַהְּכֵנֶסת  ֲאָנִׁשים  ַוָּיקּומּו  ָהָעם׃  ְּבֶקֶרב  ְּגדִֹלים 
ְוָהֲאֶלְכַסְנְּדִרִּיים  ְוַהּקּוִריִנים  ֵיָחֵׁשב  ַעל־ֵׁשם־ַהִּליַבְרִטיִנים 

ּוִמן־ְּבֵני ִקיִליִקָּיא ְוַאְסָּיא ַוִיְתַוְּכחּו ִעם־ְסֵטָפנֹוס׃ 
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ְולֹא ָיְכלּו ְלָהִׁשיב ַעל־ִּדְבֵרי ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר־ִהִּביַע ָלֶהם רּוחֹו׃ 
ֹאתֹו  ָׁשַמְענּו  ֵלאֹמר  ֵהִעֻדהּו  ֲאֶׁשר  ֶנְגּדֹו  ֲאָנִׁשים  ַוּיֹוִׁשיבּו 
ַוְיעֹוְררּו ֶאת־ָהָעם  ְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ִגּדּוִפים ְּבמֶׁשה ּוֵבאֹלִהים׃ 
ְוֶאת־ַהְּזֵקִנים ְוֶאת־ַהּסֹוְפִרים ַוָּיקּומּו ָעָליו ַוִּיְתְּפֻׂשהּו ַוְיִביֻאהּו 
ַוּיֹוִׁשיבּו ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ַוְיִעיֻדהּו ֵלאֹמר ָהִאיׁש  ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין׃ 
ַהֶּזה לֹא ֶיְחַּדל ִמַּדֵּבר ִּגּדּוִפים ַעל־ַהָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְוַעל־
ַיֲהרֹוס  הּוא  ַהָּנְצִרי  ֵיׁשּוַע  ֹאֵמר  ֹאתֹו  ָׁשַמְענּו  ִּכי  ַהּתֹוָרה׃ 
ָנַתן־ָלנּו מֶׁשה׃  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהֻחִּקים  ְוָיִמיר  ַהֶּזה  ֶאת־ַהָּמקֹום 
ַוָּיִׂשימּו ָּכל־ַהּיֹוְׁשִבים ַּבַּסְנֶהְדִרין ֶאת־ֵעיָנם ּבֹו ַוִּיְראּו ֶאת־ָּפָניו 

ִּכְפֵני ַמְלַאְך ֱאֹלִהים׃ 
ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ְׁשָמעּוִני  ַוּיֹאֶמר ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַהֻאְמָנם ֵּכן ַהָּדָבר׃ 
ָאִבינּו  ֶאל־ַאְבָרָהם  ִנְרֶאה  ַהָּכבֹוד  ֱאֹלֵהי  ֵאל  ַוֲאבֹוָתי  ַאַחי 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶלְך־ ִּבְהיֹותֹו ַּבֲאַרם ַנֲהַרִים ֶטֶרם ָיַׁשב ְּבָחָרן׃ 
ַאְרֶאָך׃  ֲאֶׁשר  ֶאל־ָהָאֶרץ  ּובֹא  ּוִמּמֹוַלְדֶּתָך  ֵמַאְרְצָך  ְלָך 
ָאִביו  מֹות  ְוַאֲחֵרי  ְּבָחָרן  ַוֵּיֶׁשב  ַּכְׂשִּדים  ֵמֶאֶרץ  ָיָצא  ָאז 
יְֹשִבים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהּזֹאת  ֶאל־ָהָאֶרץ  ִמָּׁשם  ֹאתֹו  ֶהֱעִביר 
ַּכף־ָרֶגל  ַעד־ִמְדַרְך  ָּבּה  ַנֲחָלה  לֹו  ְולֹא־ָנַתן  ַהֶּזה׃  ַּכּיֹום  ָּבּה 
ָהָיה־ ְּבֶטֶרם  ַאֲחָריו  ּוְלַזְרעֹו  ַלֲאֻחָּזה  לֹו  ְלִתָּתּה  ָאַמר  ַאְך 
לֹא  ְּבֶאֶרץ  ַזְרעֹו  ִיְהֶיה  ִּכי־ֵגר  ֱאֹלִהים  ָאַמר  ְוכֹה  ָזַרע׃  לֹו 
ֶאת־ ְוַגם  ָׁשָנה׃  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ֹאָתם  ְוִעּנּו  ַוֲעָבדּום  ָלֶהם 
ֵיְצאּו  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ֱאֹלִהים  ָאַמר  ָאֹנִכי  ָּדן  ַיֲעבֹדּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי 
ַוִּיֶּתן־לֹו ֶאת ְּבִרית ַהִּמיָלה ְוָאז נֹוַלד־ ְוַיַעְבֻדִני ַּבָּמקֹום ַהֶּזה׃ 
לֹו ִיְצָחק ַוָּיָמל ֹאתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ְוִיְצָחק הֹוִליד ֶאת־ַיֲעקֹב 
ָראֵׁשי  ַוְיַקְנאּו  ָהָאבֹות׃  ָראֵׁשי  ֶהָעָׂשר  ֶאת־ְׁשֵנים  ְוַיֲעקֹב 
ָהָאבֹות ְּביֹוֵסף ַוִּיְמְּכרּו ֹאתֹו ַלֲהִביאֹו ִמְצָרְיָמה ֵואֹלִהים ָהָיה 
ְלֵעיֵני  ָנַתן־לֹו  ְוָחְכָמה  ְוֵחן  ִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ַוּיֹוַׁשע־לֹו  ִעּמֹו׃ 
ָּכל־ֵּביתֹו׃  ְוַעל  ַעל־ִמְצַרִים  ַוְיִׁשיֵתהּו  ִמְצָרִים  ֶמֶלְך  ַפְרעֹה 
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ַוָּיבֹא ָרָעב ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכָנַען ְוָצָרה ְגדֹוָלה ְולֹא־
ֶיׁש־ֶׁשֶבר  ִּכי  ַיֲעקֹב  ַוִּיְׁשַמע  ְלֵביָתם׃  ֶטֶרף  ֲאבֹוֵתינּו  ָמְצאּו 
ּוַבַּפַעם ַהֵּׁשִנית  ְּבִמְצַרִים ַוִּיְׁשַלח ֶאת־ֲאבֹוֵתינּו ַּפַעם ֶאָחת׃ 
יֹוֵסף׃  ִמְׁשַּפַחת  ְלַפְרעֹה  ַוִּתָּוַדע  ֶאל־ֶאָחיו  יֹוֵסף  ִהְתַוַּדע 
ַוִּיְׁשַלח יֹוֵסף ַוִּיְקָרא ֵאַליו ֶאת־ַיֲעקֹב ָאִביו ְוֶאת־ָּכל־מֹוַלְדּתֹו 
ָׁשם  ַוָּיָמת  ִמְצָרְיָמה  ַיֲעקֹב  ַוֵּיֶרד  ָנֶפׁש׃  ְוִׁשְבִעים  ָחֵמׁש 
ָקָנה  ֲאֶׁשר  ַּבֶּקֶבר  ַוִּיָּקְברּו  ְׁשֶכָמה  ַוִּיָּנְׂשאּו  ַוֲאבֵֹתינּו׃  הּוא 
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם ִּבְמִחיר ֶּכֶסף ִמַּיד ְּבֵני־ֲחמֹור ִּבְׁשֶכם׃ 
ְלַאְבָרָהם  ִּבְׁשֻבָעתֹו  ֱאֹלִהים  ִהְבִטיַח  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ָקְרבּו 
ַעד ִּכי־ָקם ֶמֶלְך  ַוֵּיֶרב ָהָעם ְּבִמְצַרִים ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד׃ 
הּוא ִהְתַחֵּכם ִלְבֵני  ָחָדׁש ְּבִמְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא־ָיַדע ֶאת־יֹוֵסף׃ 
ִמְׁשַּפְחֵּתנּו ַוִּיְלַחץ ֶאת־ֲאבֹוֵתינּו ִלְנטֹש ֶאת־עְֹלֵליֶהם ְלִבְלִּתי 
ָּבֵעת ַהִהיא נֹוַלד מֶׁשה ַוְיִהי־טֹוב ֵלאֹלִהים ּוְׁשֹלָשה  ַהֲחיֹוָתם׃ 
ְוַאֲחֵרי ֻנַּטׁש ָאְסָפה ֹאתֹו ַּבת־ ֳחָדִׁשים ִנְצַּפן ְּבֵבית ָאִביהּו׃ 
ַוְיִהי ַמְׂשִּכיל ְּבָכל־ָחְכַמת ִמְצָרִים  ַּפְרעֹה ַוְּתַגְּדֵלהּו ָלּה ְלֵבן׃ 
ְוַכֲאֶׁשר ָמְלאּו־לֹו ַאְרָּבִעים  ַׂשִּגיא־כַֹח ִּבְדָבָריו ְוַרב־ְּפָעִלים׃ 
ַוַּיְרא  ָׁשָנה ָׂשם ַעל־ִלּבֹו ִלְפקֹד ֶאת־ֶאָחיו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ 
ִנְקַמת  ַוִּיּקֹם  ָעָליו  ַוָּיֶגן  ַעל־לֹא־ָדָבר  ֻמֶּכה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ִאיׁש 
ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו ִּכי ָיִבינּו ֶאָחיו ֲאֶׁשר  ַהֻמֶּכה ַוַּיְך ֶאת־ַהִּמְצִרי׃ 
ַוֵּיֵצא  ַעל־ָידֹו ָּתבֹוא ָלֶהם ְּתׁשּוַעת ֱאֹלִהים ְוֵהם לֹא ֵהִבינּו׃ 
ַוְיַבֵּקׁש ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום  ִנִּצים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני  ַּביֹום 
ֵּביֵניֶהם ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ֲאָנִׁשים ַאִחים ַאֶּתם ָלָּמה ַתַעְׁשקּו ִאיׁש 
ְוַהּׁשֵֹלַח ָיד ְּבָאִחיו ֲהָדפֹו ֵלאֹמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש  ֶאת־ָאִחיו׃ 
ָהָרְגָּת  ַּכֲאֶׁשר  ֹאֵמר  ַאָּתה  ַהְלָהְרֵגִני  ָעֵלינּו׃  ְוׁשֵֹפט  ַׂשר 
ְוַעל־ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבַרח מֶׁשה ַוָּיָגר ְּבֶאֶרץ  ֶאְתֹמל ֶאת־ַהִּמְצִרי׃ 
ְוִכְמלֹאת לֹו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוֵּיָרא  ִמְדָין ַוּיֹוֶלד ָׁשם ְׁשֵני ָבִנים׃ 
ֵאָליו ַמְלָאְך ְיהָֹוה ְּבִמְדַּבר ַהר ִסיַני ְּבַלַּבת־ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה׃ 
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קֹול  ְוִהֵּנה  ִלְראֹות  ַוָּיַסר  ַעל־ַהַּמְרֶאה  ַוִּיְתַמּה  מֶׁשה  ַוַּיְרא 
ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי  ְיהָֹוה ִמַּדֵּבר ֵאָליו׃ 
ַוּיֹאֶמר  ָיֵרא ֵמַהִּביט׃  ִּכי  ַוֶּיֱחַרד מֶׁשה  ַיֲעקֹב  ִיְצָחק ֵואֹלֵהי 
ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה  ַרְגֶליָך  ְנָעֶליָך ֵמַעל  ְיהָֹוה ַׁשל  ֵאָליו 
ַעִּמי  ֶאת־ֳעִני  ָרִאיִתי  ָרֹאה  הּוא׃  ַאְדַמת־קֶֹדׁש  ָעָליו  עֹוֵמד 
ֲאֶׁשר ְּבִמְצַרִים ְוֶאת־ַצֲעָקָתם ָׁשָמְעִּתי ָוֵאֵרד ְלַהִּציָלם ְוַעָּתה 
הּוא מֶׁשה ֲאֶׁשר ִּכֲחׁשּו־בֹו ֵלאֹמר  ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ִמְצַרְיָמה׃ 
ַהַּמְלָאְך  ְּבַיד  ֱאֹלִהים  ָׁשַלח  ֹאתֹו  ְוׁשֵֹפט  ְלַׂשר  ָׂשְמָך  ִמי 
הֹוִציָאם  ְוהּוא  ּוְלֹגֵאל׃  ְלַׂשר  ִלְהיֹות  ַּבְּסֶנה  ֵאָליו  ַהִּנְרֶאה 
ַוַּיַעׂש ֹאתֹות ּוֹמְפִתים ְּבִמְצַרִים ּוְבַים־סּוף ּוַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים 
הּוא מֶׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנִביא ֵמֲאֵחיֶכם  ָׁשָנה׃ 
הּוא ֲאֶׁשר  ָּכֹמִני ָיִקים ָלֶכם ְיהָֹוה ֱאֹלֵהיֶכם ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון׃ 
ִסיַני  ְּבַהר  ֵאָליו  ַהּדֵֹבר  ִעם־ַהַּמְלָאְך  ּוַבִּמְדָּבר  ַבָּקָהל  ָהָיה 
ַוֲאבֵֹתינּו  ָלֶתת־ָלנּו׃  ַחִּיים  ִקֵּבל ּתֹוַרת  ְוהּוא  ְוִעם־ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא ָאבּו ִלְׁשֹמַע לֹו ִּכי ִהְמרּו ֶאת־רּוחֹו ַוִּיְּתנּו ֶאת־ִלָּבם ָלׁשּוב 
ִמְצָרְיָמה׃  ַוּיֹאְמרּו ֶאל־ַאֲהרֹן ֲעֵׂשה־ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו 
ְלָפֵנינּו ִּכי־ֶזה מֶׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא 
עֹלֹות  ַוַּיֲעלּו  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ֵעֶגל  ַוַּיֲעׂשּו  לֹו׃  ֶמה־ָהָיה  ָיַדְענּו 
ֵואֹלִהים ָסר ֵמֲעֵליֶהם  ַלַּמֵּסָכה ַוְיַצֲחקּו ִלְפֵני ַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם׃ 
ַוִּיְּתֵנם ַלֲעבֹד ֶאת־ְצָבא ַהָּׁשָמִים ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהְּנִביִאים 

ַהְּזָבִחים ּוִמְנָחה ִהַּגְׁשֶּתם־ִלי ַבִּמְדָּבר 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל׃
ּוְנָׂשאֶתם ֵאת* ֻסַּכת ֹמֶלְך 
ְוֶאת־ּכַֹכב ֱאֹלֵהיֶכם ֵריָפן

ַהְּצָלִמים ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָלֶהם 
ְוִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמָהְלָאה ְל*ָבֶבל׃
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ַוֲאבֵֹתינּו ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות ָהָיה ָלֶהם ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶׁשה 
ַהְמַדֵּבר  ֱאֹלִהים  ֹאתֹו  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּכִפי  ָרָאה  ֲאֶׁשר  ַּכַּתְבִנית 
ִאָּתם  ַוְיִביֻאהּו  ָלְקחּו  ַוֲאבֵֹתינּו ִעם־ְיהֹוֻׁשַע ְּברֹאָׁשם  ֵאָליו׃ 
ֲאבֹוֵתינּו  ִמְּפֵני  ֱאֹלִהים  הֹוִריָׁשם  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל־ַאְרצֹות 
ֶאת־ִלּבֹו  ַוִּיֵּתן  ֱאֹלִהים  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא  ְוהּוא  ָדִוד׃  ַעד־ְיֵמי 
ַאְך  ּוְׁשֹלֹמה ָּבָנה־לֹו ָבִית׃  ִלְמצֹא ִמְׁשָּכנֹות ֵלאֹלֵהי ַיֲעקֹב׃ 
ֵאל ֶעְליֹון לֹא ֵיֵׁשב ְּבָבִּתים ַמֲעֵׂשי ָיָדִים ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ַהָּנִביא׃

ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי 
ֵאי־ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ִּתְבנּו־ִלי ָאַמר ְיהָֹוה 

ְוֵאי־ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי׃ 
ֲהלֹא ֶא*ת־ָּכל־ֵאֶּלה ָיִדי ָעָׂשָתה׃

ֱהִייֶתם ָּתִמיד ִעם־ ְוַעְרֵלי אֶֹזן ַמְמִרים  ְקֵׁשי עֶֹרף ִּכְבֵדי ֵלב 
ִמן־ַהְּנִביִאים לֹא  ִמי  ַּגם־ֲאבֹוֵתיֶכם׃  ַּגם־ַאֶּתם  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח 
ָרְדפּו ֹאתֹו ֲאבֹוֵתיֶכם ֲהלֹא ָהְרגּו ֶאת־ַהְמַבְּׂשִרים ִמֶּקֶדם ִּכי 
בֹא ָיבֹא ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר ַאֶּתם ִהְסַּגְרֶּתם ַוִּתְהיּו לֹו ִלְמַרְּצִחים׃ 
ְולֹא  ִרְבבֹת קֶֹדׁש  ִמִּלְפֵני  ִקַּבְלֶּתם ֶאת־ַהּתֹוָרה  ֲאֶׁשר  ַאֶּתם 
ַעד־ַנְפָׁשם  ַוִּיַּגע  ַהֶּזה  ֶאת־ַהָּדָבר  ְּכָׁשְמָעם  ַוְיִהי  ְׁשַמְרֶּתם׃ 
ְוהּוא ָמֵלא רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַוַּיֵּבט ַהָּׁשָמְיָמה  ַוַּיַחְרקּו ָעָליו ִׁשֵּניֶהם׃ 
ַוַּיְרא ֶאת־ְּכבֹוד ֱאֹלִהים ְוֶאת־ֵיׁשּוַע עֵֹמד ִליִמין ָהֱאֹלִהים׃ 

ֶּבן־ָהָאָדם  ְוֵאת  ִנְפָּתִחים  ֶאת־ַהָּׁשַמִים  רֶֹאה  ִהְנִני  ַוּיֹאֶמר 
ֶאת־ ַוַּיַאְטמּו  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ַוִּיְזֲעקּו  ָהֱאֹלִהים׃  ִליִמין  עֵֹמד 
ַוּיֹוִציֻאהּו ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ַוִּיְרְּגמּו  ָאְזֵניֶהם ַוִּיְּפלּו ָעָליו ָיַחד׃ 
ֹאתֹו ָאֶבן ְוָהֵעִדים ִהְפִׁשיטּו ֶאת־ְמִעיֵליֶהם ְלַרְגֵלי ַנַער ֶאָחד 
ַוִּיְרְּגמּו ֶאת־ְסֵטָפנֹוס ְוהּוא ְמַׁשֵּוַע ְוקֵֹרא ֵיׁשּוַע  ּוְׁשמֹו ָׁשאּול׃ 
ַוִּיְכַרע ַעל־ִּבְרָּכיו ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול  ֲאדִֹני ַקח־ָנא ֶאת־רּוִחי׃ 
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ֶאת־ ְיהָֹוה ַאל־ָנא ָתֵׁשת ֲעֵליֶהם ַחָּטאת 

ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוִּייָׁשן׃
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ושאול v. 50 נ׳׳א ְוֶאת־כל־אלה, עיין ישעיה ס׳׳ו ב׳.
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ִּבירּוָׁשַלִים  ְוֶאת־ָהֵעָדה  ַלֲהִמיתֹו  ַאֲחֵריֶהם  ָנָטה  ְוָׁשאּול 
ָרְדפּו ָּבֵעת ַהִהיא ַעד־ְמאֹד ַוָּיֻפצּו ֻכָּלם ְלָכל־ֵעֶבר ִּביהּוָדה 
ַוֲאָנִׁשים ֲחִסיִדים  ּוְבׁשְֹמרֹון זּוָלִתי ַהְּׁשִליִחים ְלַבָּדם ִנְׁשָארּו׃ 
ָּגדֹול׃  ִמְסֵּפד  ָעָליו  ַוִּיְסְּפדּו  ַוִּיְקְּבֻרהּו  ֶאת־ְסֵטָפנֹוס  ָנְׂשאּו 
ְוָׁשאּול ָרַדף ֶאת־ָהֵעָדה ַעד־ָחְרָמה ָהֹלְך ִמַּבִית ְלַבִית ְוָסחֹוב 

ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְלִתָּתם ְּבֵבית ַהֶּכֶלא׃
ַוֵּיֶרד  ַהְּבׂשֹוָרה׃  ֶאת־ְּדַבר  ַוַּיְׁשִמיעּו  ָבָאֶרץ  ָׁשטּו  ְוַהְּנפֹוִצים 
ֶאת־ְקִריַאת  ְבָאְזֵניֶהם  ַוִּיְקָרא  ׁשְֹמרֹון  ֶאל־ִעיר  ִּפיִלּפֹוס 
ַוַּיְקֵׁשב ֲהמֹון ָהָעם ֶאל־ִאְמֵרי ִפיִלּפֹוס ְּבֵלב ֶאָחד  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָהיּו  ַרִּבים  ִּכי  ִּכי ָׁשְמעּו ַּגם־ָראּו ֶאת־ָהֹאתֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה׃ 
ָׁשם ֲאֶׁשר רּוחֹות ַהֻּטְמָאה ָּדְבקּו ָבם ְוֵהָּנה ָיְצאּו ֵמֶהם ָיצֹא 
ְוָצעֹק ְּבקֹול ָּגדֹול ּוְנֵכי ֲעָצמֹות ּוִפְסִחים ַרִּבים ַעל־ָידֹו ִנְרָּפאּו׃ 

ַוְּתִהי ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ָּבִעיר ַהִהיא׃
ְוִאיׁש ָהָיה ָבִעיר ּוְׁשמֹו ִׁשְמעֹון ֲאֶׁשר ִמְּלָפִנים ִהְגִּדיל ַמֲעֵׂשהּו 
הּוא  ַּבֲאֶׁשר  ַהּׁשְֹמרִֹנים  ָעָליו  ָׁשְממּו  ַעד־ֲאֶׁשר  ִבְכָׁשָפיו 
ְוֻכָּלם ִהְקִׁשיבּו ֵאָליו ִמָּקטֹון ְוַעד־ ָאַמר ִּכי־ִאיׁש ָּגדֹול הּוא׃ 
ְוֵהם ָנְתנּו־לֹו  ָּגדֹול ֵלאֹמר זּו כֹחֹו ּכַֹח ֱאֹלִהים ִּכי ַרב הּוא׃ 
ַלֲעׂשֹות  ַמְפִליא  ָהָיה  ִּבְכָׁשָפיו  ַרִּבים  ָיִמים  ִּכי  ַקֶּׁשֶבת  אֶֹזן 
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ֶהֱאִמינּו ְלִפיִלּפֹוס ֲאֶׁשר ִּבַּׂשר ָלֶהם  ְלֵעיֵניֶהם׃ 
ַוִּיָּטְבלּו ַּגם־ ַהָּמִׁשיַח  ְוֶאת־ֵׁשם ֵיׁשּוַע  ֶאת־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים 
ַוַּיֲאֵמן ִׁשְמעֹון ַּגם־הּוא ַוִּיָּטֵבל ַוִּיְסַּתַּפח  ֲאָנִׁשים ְוַגם־ָנִׁשים׃ 
ְוֶאת־ֹמְפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֶאת־ֹאתֹוָתיו  ּוִבְרֹאתֹו  ַעל־ִּפיִלּפֹוס 

ַהְּגדִֹלים ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ַעד־ְמאֹד׃
ׁשְֹמרֹון  ִּכי־ִקְּבָלה  ִּבירּוָׁשַלִים  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשִליִחים  ִּכְׁשֹמַע  ַוְיִהי 
ְוֶאת־ ֶאת־ֶּפְטרֹוס  ֲאֵליֶהם  ַוִּיְׁשְלחּו  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ְּדַבר 
ַוֵּיְרדּו ַוִּיְתַּפְּללּו ַבֲעָדם ִּכי ָתנּוַח ֲעֵליֶהם רּוַח ַהּקֶֹדׁש׃  יֹוָחָנן׃ 
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ִּכי־ִנְטָּבִלים  ַרק  ֵמֶהם  ַעל־ִאיׁש  ָצְלָחה  לֹא  ַעד־ַעָּתה  ִּכי 
ַוָּתַנח  ַוִּיְסְמכּו ֶאת־ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם  ָהיּו ְבֵׁשם ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע׃ 
ִּכי רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ִׁשְמעֹון  ִּכְראֹות  ַוְיִהי  ֲעֵליֶהם רּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ 
ִנְּתָנה ָבֶהם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָסְמכּו ַהְּׁשִליִחים ֶאת־ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם 
ַּגם־ָאִני  ַהֶּזה  ֶאת־ַהּכַֹח  ְּתנּו־ִלי  ַוּיֹאַמר  ָּכֶסף׃  ָלֶהם  ַוַּיְקֵרב 
ְלַמַען ִּתְצַלח רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר ֶאְסמְֹך ֶאת־ָיַדי ָעָליו׃ 
ַּבֲאֶׁשר  ֵאָליו ֶּפְטרֹוס ָאבֹד ּתֹאַבד ַאָּתה ִעם־ַּכְסֶּפָך  ַוּיֹאֶמר 
ֵאין־ְלָך  ַּבָּכֶסף׃  ָהֱאֹלִהים  ַמַּתת  ִתְקֶנה  ִּכי  ַנְפְׁשָך  ָחְׁשָבה 
ָהֱאֹלִהים׃  ִלְפֵני  ִלְּבָך  ָיָׁשר  לֹא  ִּכי  ַהֶּזה  ַּבָּדָבר  ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק 
ְלָך  ִיְסַלח  אּוַלי  ֶאל־ְיהָֹוה  ְוִהְתַּפֵּלל  ֵמָרָעְתָך  ׁשּוָבה  ְוַעָּתה 
ַחְרֻצּבֹות  ּוְבמֹו  ְרִאיִתיָך  רֹאׁש  ִּבְמרֹוַרת  ִּכי  ִלֶּבָך׃  ְלִנְכֵלי 
ַוַּיַען ִׁשְמעֹון ַוּיֹאַמר ַהְעִּתירּו ַבֲעִדי ֶאל־ְיהָֹוה ְלִבְלִּתי  ֶרַׁשע׃ 

ָיבֹא ָעַלי ָּדָבר ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם׃
ְירּוָׁשַלְיָמה ַאֲחֵרי  ַוָּיֻׁשבּו  ְוַדֵּבר  ְוֵהם ִּדְּברּו ְדַבר ְיהָֹוה ָהֵעד 
ֲאֶׁשר  ַרִּבים  ִּבְכָפִרים  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת־ְּדַבר  ִהְׁשִמיעּו  ֲאֶׁשר 

ַלּׁשְֹמרִֹנים׃
ַוְיַדֵּבר ַמְלַאְך ְיהָֹוה ֶאל־ִּפיִלּפֹוס ֵלאֹמר קּום ֶלְך־ְלָך ַהֶּנְגָּבה 
ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך  ַּבֶּדֶרְך ַהְּנַׁשָּמה ַהּיֶֹרֶדת ִמירּוָׁשַלִים ּבֲֹאָך ַעָּזָתה׃ 
ַקְנַּדק  ַהַּמְלָּכה  ְסִריס  ְלָפָניו  ּכּוִׁשי  ַחִיל  ִּגּבֹור  ִאיׁש  ְוִהֵּנה 
ֵמֶאֶרץ ּכּוׁש ְוהּוא ַׂשר ְלָכל־ֵּבית אֹוָצָרּה ֲאֶׁשר ָּבא ְירּוָׁשַלִים 
ְוַעָּתה הּוא ָׁשב ְלַדְרּכֹו יֹוֵׁשב ְּבֶמְרַּכְבּתֹו  ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָׁשָּמה׃ 
ֶאל־ִּפיִלּפֹוס  ָהרּוַח  ַוּיֹאֶמר  ַהָּנִביא׃  ְיַׁשְעָיהּו  ְּבֵסֶפר  ְוקֵֹרא 
ֵאָליו  ַוָּיָרץ  ַהּזֹאת׃  ַהֶּמְרָּכָבה  ֵאֶצל  ְוִהְתַהֵּלְך  ְלָך  ְנֵטה 
ִּפיִלּפֹוס ַוִּיְׁשַמע ִּכי הּוא קֵֹרא ְבֵסֶפר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ַוּיֹאֶמר 
ַוּיֹאַמר ֵאיָכה ֵאַדע ִּבְלִּתי  ֲהִכי ָיַדְעָּת ֶאת־ֲאֶׁשר ַאָּתה קֵֹרא׃ 
ִאּתֹו׃  ְוָלֶׁשֶבת  ַלֲעלֹות  ֶאת־ִּפיִלּפֹוס  ַוְיַבֵּקׁש  ִאיׁש  ִאם־יֹוֵרִני 
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ְוֶזה הּוא ַהָּכתּוב ֲאֶׁשר ָקָרא ַבֵּסֶפר 
ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל 

ּוְכָרֵחל ִלְפֵני גְֹזֶזיָה ֶנֱאָלָמה 
ְולֹא ִיְפַּתח ִּפיו׃

ְּבִׁשְפלֹו* ִמְׁשָּפטֹו ֻלָּקח
ְוֶאת־ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחַח 
ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַח*ָּייו׃

ַעל־ִמי  ִמְּמָך  ֶאְׁשֲאָלה־ָּנא  ֶאל־ִּפיִלּפֹוס  ַוּיֹאֶמר  ַהָּסִריס  ַוַּיַען 
ַוִּיְפַּתח ִּפיִלּפֹוס  ְמַדֵּבר ַהָּנִביא ַעל־ַנְפׁשֹו אֹו ַעל־ִאיׁש ַאֵחר׃ 
ֵיׁשּוַע׃  ֶאת־ְּבׂשֹוַרת  ַוַּיֶּגד־לֹו  ַהֶּזה  ִמן־ַהָּכתּוב  ַוָּיֶחל  ֶאת־ִּפיו 
ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ַּבֶּדֶרְך ַוָּיבֹאּו ֶאל־ָמִים ַוּיֹאֶמר ַהָּסִריס ִהֵּנה־ַמִים 
ִאם־ַמֲאִמין  ִּפיִלּפֹוס  ַוּיֹאֶמר  ֵמִהָּטֵבל׃  ַמה־ַּיַעְצֵרִני  ְלָפֵנינּו 
ַאָּתה ְּבָכל־ְלָבְבָך ֻמָּתר־ָלְך ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַמֲאִמין ִּכי ֵיׁשּוַע 
ַוֵּיְרדּו  ַהֶּמְרָּכָבה  ַוַּתֲעמֹד  ַוְיַצו  הּוא׃  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  ַהָּמִׁשיַח 
ַוְיִהי  ְׁשֵניֶהם ֶאל־ַהַּמִים ַּגם־ִּפיִלּפֹוס ַּגם־ַהָּסִריס ַוְיַטֵּבל ֹאתֹו׃ 
ַּבֲעלֹוָתם ִמן־ַהַּמִים ַוִּיָּׂשא רּוַח ְיהָֹוה ֶאת־ִּפיִלּפֹוס ְוַהָּסִריס לֹא 
ּוִפיִלּפֹוס ִנְמָצא ְבַאְׁשּדֹוד  ָרָאהּו עֹוד ַוַּיֲעבֹר ָׂשֵמַח ְלַדְרּכֹו׃ 
ַוַּיֲעבֹר ַוְיַבֵּׂשר ֶאת־ַהְּבׂשֹוָרה ְּבָכל־ֶהָעִרים ַעד־ּבֹאֹו ִקיְסִרין׃ 
ַעל־ַּתְלִמיֵדי  ַאּפֹו  ַּבֲחַמת  ָוָמֶות  ַזַעם  עֹוֵרר  עֹוֶדּנּו  ְוָׁשאּול 
ַוִּיְׁשַאל ְסָפִרים ִמֶּמּנּו ֶאל־ָּבֵּתי  ָהָאדֹון ַוֵּיֶלְך ֶאל־ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול׃ 
ַהְּכֶנֶסת ֲאֶׁשר ְּבַדֶּמֶׂשק ְלַהֲחִזיק ְּבָידֹו ִּכי ִיְמָצא תִֹעים ַּבֶּדֶרְך 
ַוְיִהי  ְירּוָׁשָלְיָמה׃  ֲאסּוִרים  ַלֲהִביָאם  ָנִׁשים  אֹו  ֲאָנִׁשים  ַהִהיא 
הּוא הֵֹלְך ְוָקֵרב ֶאל־ַּדָּמֶׂשק ְוִהֵּנה אֹור ִמן־ַהָּׁשַמִים ָזַרח ָעָליו 
ַוִּיֹּפל ַעל־ָּפָניו ָאְרָצה ַוִּיְׁשַמע קֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו  ְּכָבָרק ִמָּסִביב׃ 
ַוּיֹאֶמר ִמי ַאָּתה ֲאדִֹני ַוּיֹאֶמר  ָׁשאּול ָׁשאּול ָלָּמה־ֶּזה ִּתְרְּדֵפִני׃ 
ַּבָּדְרבֹנֹות׃  ָלְבעֹט  ְלָך  ָקֶׁשה  רֵֹדף  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע  ָאֹנִכי 
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והוא v. 33 נ׳׳א ֵמעֵֹצר ּוִמִּמְׁשָּפט. נ׳׳א ַחִּיים, עיין ישעיה נ׳׳ג ח׳.
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ַוָּיַען  ְוֶאֱעֶׂשה  ַמה־ַּתְחֹּפץ  ָאדֹוִני  ַוּיֹאֶמר  ְוִנְבָעת  ָחֵרד  ְוהּוא 
ָהָאדֹון ָאּך קּום ְלָך ְוֵלְך ָהִעיָרה ְוָׁשם ֵיָאֵמר ֵאֶליָך ֶאת־ֲאֶׁשר 
ִּכי  ְכֶנֱאָלִמים  ָעְמדּו  ִאּתֹו  ָהְלכּו  ֲאֶׁשר  ְוָהֲאָנִׁשים  ַּתֲעֶׂשה׃ 
ִמן־ָהָאֶרץ  ָׁשאּול  ַוָּיָקם  ָראּו׃  לֹא  ְוִאיׁש  ֶאת־ַהּקֹול  ָׁשְמעּו 
ְבָידֹו  ַוַּיֲחִזיקּו  ָּכל־ְמאּוָמה  ָרָאה  ְולֹא  ֶאת־ֵעיָניו  ַוִּיְפַּתח 
ּוְׁשלֶׁשת ָיִמים לֹא ָהָיה לֹו אֹור ֵעיָניו ְולֹא  ַוּיֹוִליֻכהּו ַּדָּמֶׂשק׃ 

ָאַכל ְולֹא ָׁשָתה׃
ְוַתְלִמיד ֶאָחד ָהָיה ְבַדֶּמֶׂשק ּוְׁשמֹו ֲחַנְנָיה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהָאדֹון 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהָאדֹון קּום  ַּבַמְרֶאה ֲחַנְנָיה ַוּיֹאֶמר ִהְנִני ֲאדִֹני׃ 
ָוֵלְך ֶאל־ָהְרחֹוב ַהִּנְקָרא ָהְרחֹוב ַהָּיָׁשר ּוְדרׁש ְּבֵבית ְיהּוָדה 
ְוהּוא ָחָזה  ַאֲחֵרי ִאיׁש ַטְרִסי ּוְׁשמֹו ָׁשאּול ִּכי ִהּנֹו ִמְתַּפֵּלל׃ 
ַּבַּמֲחֶזה ִאיׁש ָּבא ֵאָליו ּוְׁשמֹו ֲחַנְנָיה ֲאֶׁשר ָׂשם ֶאת־ָיָדיו ָעָליו 
ַוַּיַען ֲחַנְנָיה ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי  ְלָהֶׁשב־לֹו אֹור ֵעָניו׃ 
ֲאֶׁשר  ִלְקדֹוֶׁשיָך  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ָהֵרַע  ִהְרָּבה  ַעד־ַּכָּמה  ַרִּבים 
ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ִמִּפי  ְּבָידֹו  ּכַֹח  ֶיׁש  ְוַגם־ֹּפה  ִּבירּוָׁשָלִים׃ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהָאדֹון ֵלְך ִּכי־ ֶלְאסֹר ֶאת־ּכֹל ַהּקִֹראים ִּבְׁשֶמָך׃ 
ְכִלי ֵחֶפץ הּוא ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי בֹו ָלֵׂשאת ֶאת־ְׁשִמי ִלְפֵני גֹוִים 
ַוֲאִני ַאְרֵאהּו ַעד־ַּכָּמה לֹו ְלִהְתַעּנֹות  ּוְמָלִכים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ 
ֶאת־ָיָדיו  ַוָּיֶׂשם  ַהַּבְיָתה  ַוָּיבֹא  ֲחַנְנָיה  ַוֵּיֶלְך  ְׁשִמי׃  ַּבֲעבּור 
ֵאֶליָך  ַהִּנְרֶאה  ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון  ִהֵּנה  ָאִחי  ָׁשאּול  ַוּיֹאַמר  ָעָליו 
ֵעיֶניָך  ִתָּפַקְחָנה  ִּכי  ֵאֶליָך  ְׁשָלַחִני  ֵהָּנה  ֲאֶׁשר־ָּבאָת  ַּבֶּדֶרְך 
ְּכַקְׂשַקִּׂשים  ֵעיָניו  ֵמַעל  ָנְפלּו  ּוְכֶרַגע  ַהּקֶֹדׁש׃  רּוַח  ְוִתָּמֵלא 
ַוּיֹאַכל ֶלֶחם ַוִּיְתַחָּזק ַוֵּיֶׁשב ָׁשאּול  ַוִּתָּפַקְחָנה ַוָּיָקם ַוִּיָּטֵבל׃ 
ַוִּיְקָרא  ַוְיַמֵהר  ְּבַדָּמֶׂשק׃  ֲאָחִדים  ָיִמים  ִעם־ַהַּתְלִמיִדים 
ֶּבן־ָהֱאֹלִהים׃ ִּכי־הּוא  ֵלאמֹר  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵׁשם  ְּבָבֵּתי־ַהְּכֶנֶסת 
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ִהְׁשִמיד  ֲאֶׁשר  הּוא  ֶזה  ֲהלֹא  ֵלאֹמר  ִנְבֲהלּו  ְוָכל־ַהּׁשְֹמִעים 
ִּבירּוָׁשַלִים ֶאת־ַהּקִֹראים ַּבֵּׁשם ַהֶּזה ּוְלַבֲעבּור זֹאת ָּבא ַגם־
ַוְיִהי ָׁשאּול  ֵהָּנה ְלהֹוִליְך ֹאָתם ֲאסּוִרים ֶאל־ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים׃ 
הֹוֵלְך ְוָחֵזק ּוְמַסְכֵסְך ֶאת־ַהְּיהּוִדים ְּבַדָּמֶׂשק ִּכי הֹוָרה ָלֶהם 

ֵּדי ָבֵאר ִּכי־ֶזה הּוא ַהָּמִׁשיַח׃
ַוִּיָּוַדע  ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַרִּבים ַוִּיְקְׁשרּו ָעָליו ַהְּיהּוִדים ְלָהְרגֹו׃ 
יֹוָמם  ֶאת־ַהְּׁשָעִרים  ֵהם  ַגם־ׁשְֹמִרים  ְוִכי  ִקְׁשָרם  ְלָׁשאּול 
ַוִּיְקחּו ֹאתֹו ַהַּתְלִמיִדים ָלְיָלה ַוּיֹוִריֻדהּו ַבַּסל  ָוַלְיָלה ְלָהְרגֹו׃ 

ֵמַעל ַהחֹוָמה׃
ָיְראּו  ֻּכָּלם  ְוֵהם  ַבַּתְלִמיִדים  ְלָדְבָקה  ַוְיַבֵּקׁש  ְירּוָׁשַלִים  ַוָּיבֹא 
ַּבר־ַנָּבא  אֹתֹו  ַוִּיַּקח  הּוא׃  ִּכי־ַתְלִמיד  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  ִמָּפָניו 
ַבֶּדֶרְך  ֲאֶׁשר־ָרָאה  ֵאת  ָלֶהם  ַוְיַסֵּפר  ֶאת־ַהְּׁשִליִחים  ַוְיִביֵאהּו 
ֶאת־ָהָאדֹון ְוֶאת־ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ְוִכי ַּגם־ָקָרא ְבַדֶּמֶׂשק ְּבֵׁשם 
ַוִּיְקָרא  ִּבירּוָׁשָלִים׃  ָוָבא  יֹוֵצא  ִאָּתם  ַוְיִהי  כֹל׃  ְלֵעיֵני  ֵיׁשּוַע 
ְּבֵׁשם ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ְלֵעיֵני ַהָּׁשֶמׁש ַוִּיְתַוַּכח ִעם־ַהְּיהּוִדים ַהְּיָוִנים 
ֶאל־ָהַאִחים  ַהָּדָבר  ַוִּיָּוַדע  ְלַקְחָּתּה׃  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ִּבְקׁשּו  ְוֵהם 

ַוְיִביֻאהּו ְלִקְסִרין ּוִמָּׁשם ִׁשְּלֻחהּו ֶאל־ַטְרסֹוס׃
ְיהּוָדה  ְּבָכל־ֶאֶרץ  ַעל־ַּכָּנּה  ַוִּתּכֹן  ֲאדָֹני  ַלֲעַדת  ָׁשלֹום  ַוְיִהי 
ְורּוַח  ְיהָֹוה  ְּבִיְרַאת  ִהְתַהְּלכּו  ְוַכֲאֶׁשר  ּוְבׁשְֹמרֹון  ּוַבָּגִליל 

ַהּקֶֹדׁש ְמַנֵהל ֹאָתם ֵּכן ַרּבּו ְוֵכן ָעֵצמּו׃
ַּגם ֶאת־ ַוִּיְפקֹד  ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום  ְוָסבֹב  ָהֹלְך  ָהַלְך  ּוֶפְטרֹוס 
ְנֵכה־ֲעָצמֹות  ִאיׁש  ָׁשם  ַוִּיְמָצא  ְּבֹלד׃  ַהּיְֹׁשִבים  ַהְּקדֹוִׁשים 
ַוּיֹאֶמר  ָׁשִנים׃  ְׁשֹמֶנה  ֶזה  ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ֲאִנַּיס ׁשֵֹכב  ּוְׁשמֹו 
ֵאָליו ֶּפְטרֹוס ֲאִנַּיס ֲהלֹא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח רְֹפֶאָך קּום ַהַּצע־ְלָך 
ַוִּיְראּו ֹאתֹו ָּכל־יְֹׁשֵבי ֹלד ְויְֹׁשֵבי ַהָּׁשרֹון  ַעְרֶׂשָך ַוָּיָקם ִּפְתֹאם׃ 

ַוָּיׁשּובּו ֶאל־ָהָאדֹון׃
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ֵעֶבר  ּוִבְׂשַפת  ָטִביָתא  ּוְׁשָמּה  ַאַחת  ַתְלִמיָדה  ָהְיָתה  ּוְבָיפֹו 
ַוְיִהי  ְצִבָּיה ְוִהיא ַרַּבת ְּפָעִלים טֹוִבים ּוְצָדקֹות ֲאֶׁשר ִּפֵּזָרה׃ 
ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוֶּתֱחֶלה ַוָּתֹמת ַוִּיְרֲחצּו אֹוָתּה ַוַּיְׁשִּכיֻבָה ַּבֲעִלָּיה׃ 
ָׁשָּמה  ִּכי־ֶפְטרֹוס  ָׁשְמעּו  ְוַהַּתְלִמיִדים  ְלָיפֹו  ְקרָֹבה  ְוֹלד 
ּבָֹאה־ָּנא  ֵלאֹמר  ַוִּיְפְצרּו־בֹו  ֲאָנִׁשים  ְׁשַנִים  ֵאָליו  ַוִּיְׁשְלחּו 
ַוָּיָקם ֶּפְטרֹוס ַוֵּיֶלְך ַוָּיבֹא ִאָּתם ַוַּיֲעלּוהּו  ֵאֵלינּו ַאל־ְּתַאַחר׃ 
ֶאל־ָהֲעִלָּיה ְוִהֵּנה ָּכל־ָהַאְלָמנֹות ָעְמדּו ָעָליו ְּבֶבִכי ְלַהְרֹאתֹו 
ֶאת־ַהֻּכֳּתֹנת ְוֶאת־ַהְּׂשָמלֹות ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ָלֵהן ְצִבָּיה ְּבעֹוָדּה 
ַעל־ִּבְרָּכיו  ַוִּיְכַרע  ַהחּוָצה  ֶאת־ֻּכָּלם  ֶפְטרֹוס  ַוּיֹוֵצא  ִעָּמֶהן׃ 
ַוִּיְתַּפֵּלל ַוִּיֶפן ֶאל־ַהֵּמָתה ַוּיֹאֶמר ָטִביָתא קּוִמי ַוִּתְפַקח ֶאת־
ַוְיִקיֶמָה  ֶאת־ָידֹו  ַוִּיְׁשַלח  ַוֵּתֶׁשב׃  ֶאת־ֶּפְטרֹוס  ַוֵּתֶרא  ֵעיֶניָה 
ִלְפֵניֶהם׃  ַחָּיה  ַוַּיֲעִמיֶדָה  ְוָלַאְלָמנֹות  ַלְּקדֹוִׁשים  ָקָרא  ְוַאַחר 
ָּבָאדֹון׃  ַרִּבים  ַוַּיֲאִמינּו  ָיפֹו  ְלָכל־יְֹׁשֵבי  נֹוַדע  ַהֶּזה  ְוַהָּדָבר 

ַוֵּיֶׁשב ָיִמים ַרִּבים ְּבָיפֹו ְּבֵבית ִׁשְמעֹון ַהּבּוְרִסי׃ 
ִּבְצָבא  ַׂשר־ֵמָאה  הּוא  ְׁשמֹו  ָקְרֵנִלּיֹוס  ְּבִקְסִרין  ָהָיה  ִאיׁש 
ְוהּוא ִאיׁש ָחִסיד  ַהַחִיל ֲאֶׁשר ָקְראּו לֹו ַהְּגדּוד ָהִאיַטְלִקי׃ 
ַוִּיְתַּפֵּלל  ָלרֹב  ָלָעם  ָנַתן  ּוִפַּזר  ִעם־ָּכל־ֵּביתֹו  ֱאֹלִהים  ִויֵרא 
ַוְיִהי ַהּיֹום ְּכָׁשָעה ַהְּתִׁשיִעית ְוִהֵּנה ַמְלַאְך  ֵלאֹלִהים ָּתִמיד׃ 
ֵאָליו  ַוַּיֵּבט  ָקְרֵניִלּיֹוס׃  ַוּיֹאַמר  ַּבַּמֲחֶזה  ֵאָליו  ִנְרָאה  ֱאֹלִהים 
ַוִּייָרא ַוּיֹאֶמר ָמה ֲאדִֹני ְמַצֶּוה ַוּיֶֹמר ֵאָליו ְּתִפָּלְתָך ְוִצְדקֶֹתיָך 
ְוַעָּתה ְׁשַלח־ְלָך ֲאָנִׁשים ֶאל־ָיפֹו  ָעלּו ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאֹלִהים׃ 
ּוְקָרא ֵאיֶלָך ֶאת־ִׁשְמעֹון ַהְמֻכֶּנה ֶּפְטרֹוס׃ ֲהלֹא הּוא ִמְתּגֹוֵרר 
ִעם־ִאיׁש ֶאָחד ּוְׁשמֹו ִׁשְמעֹון ַהּבּוְרִסי ּוֵביתֹו עֵֹמד ַעל־ְׂשַפת 
ַוֵּיֶלְך ַהַּמְלָאְך  ַהָּים הּוא יֹאַמר ְלָך ֶאת־ֲאֶׁשר ָעֶליָך ַלֲעׂשֹות׃ 
ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֵאָליו ְוהּוא ָקָרא ֶאל־ְׁשַנִים ֵמַעְבֵדי ֵביתֹו 
ְוֶאל־ִאיׁש ַחִיל ֶאָחד ְיֵרא ֱאֹלִהים ִמן־ָהעְֹמִדים ְלָפָניו ָּתִמיד׃

ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשָלֵחם ָיפֹו׃ 
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ֶאל־ָהִעיר  ְוָקרֹב  ָהֹלְך  ַבֶּדֶרְך  ָהְלכּו  ַּכֲאֶׁשר  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי 
ַוִּיְרַעב  ַעל־ַהָּגג׃  ַהִּׁשִּׁשית  ְּכָׁשָעה  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶּפְטרֹוס  ַוַּיַעל 
ַוִּיְתָאו ְלָהִׁשיב ַנְפׁשֹו ּוְבעֹוד ֲהִכינֹו לֹו ֹאֶכל ַוִּתְתַעֵּטף ַנְפׁשֹו 
ַוַּיְרא ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְּפתּוִחים ְוֵתָבה ַאַחת  ְבַמְראֹות ֱאֹלִהים׃ 
ִּכיִריָעה ְגדֹוָלה ְקׁשּוָרה ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹוֶתיָה יֹוֶרֶדת ַוָּתַנח ַעל־
ּוְבתֹוָכּה ִמָּכל־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַההְֹלכֹת ַעל־ַאְרַּבע  ְּפֵני ָהָאֶרץ׃ 
ַוְיִהי ֵאָליו קֹול קּום ֶּפְטרֹוס  ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְועֹוף ַהָּׁשָמִים׃ 
ַוּיֹאֶמר ֶּפְטרֹוס ָחִליָלה ִּלי ֲאדִֹני ִּכי ֵמעֹוִדי לֹא  ְזַבח ֶוֱאכֹל׃ 
ְוִהֵּנה קֹול ֵאָליו ֵׁשִנית  ָבא ֶאל־ִּפי ְּבַׂשר ִּפּגּול אֹו ֶׁשֶקץ ָטֵמא׃ 
ַהֶּזה  ְוַהִחָּזיֹון  ָאָּתה׃  ְתַׁשֵּקץ  לֹא  ֱאֹלִהים  ִטַהר  ֶאת־ֲאֶׁשר 

ֻׁשַּלׁש ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַוָּתָׁשב ַהֵּתָבה ַוַּתַעל ַהָּׁשָמְיָמה׃
ָחָזה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחֶזה  הּוא  ָמה  ָלַדַעת  ֶּפְטרֹוס  רּוַח  ַוִּתָּפֶעם 
ִׁשְמעֹון  ֵּבית  ְמַבְקִׁשים  ָקְרֵניִלּיֹוס  ְׁשלּוֵחי  ָהֲאָנִׁשים  ְוִהֵּנה 
ַוִּיְקְראּו ַוּיֹאְמרּו ֲהִמְתּגֹוֵרר ָּבֶזה ִׁשְמעֹון  ְועְֹמִדים ַעל־ַהָּפַתח׃ 
ַעל־ְּדַבר  ִבְלָבבֹו  הֶֹגה  ֶּפְטרֹוס  ּוְבעֹוד  ֶּפְטרֹוס׃  ַהְמֻכֶּנה 
ַהַּמֲחֶזה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהרּוַח ִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים ְמַבְקִׁשים 
ְוַעָּתה קּום ֵרד ָוֵלְך ִאָּתם ְוַאל־ִּתְפַסח ֵהָּנה ְוֵהָּנה ִּכי  ֹאָתְך׃ 
ַוֵּיֶרד ֶּפְטרֹוס ֶאל־ָהֲאָנִׁשים ַהִּנְׁשָלִחים ֵאָליו  ָאֹנִכי ְׁשַלְחִּתים׃ 
ֵמֵאת ָקְרֵניִלּיֹוס ַוּיֹאַמר ֲאִני ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ַעל־
ַהֵּמאֹות  ִמָּׂשֵרי  ֶאָחד  ָקְרֵניִלּיֹוס  ֵלאֹמר  ַוַּיֲענּו  ָּבאֶתם׃  ַמה 
ִאיׁש ַּצִדיק ִויֵרא ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר לֹו ֵׁשם טֹוב ְּבָכל־ַעם ַהְּיהּוִדים 
ִנְּתָנה ּלֹו ִמְצַות ְיהָֹוה ִמִּפי ַמְלָאְך ָקדֹוׁש ִלְקרֹא ְלָך ֶאל־ֵּביתֹו 
ַוִּיְקָרא ֹאָתם ַוָּיִלינּו ִאּתֹו ַּבָּבִית  ְלַבֲעבּור ִיְׁשַמע ִמַּדְּברֶֹתיָך׃ 
ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיָקם ֶּפְטרֹוס ַוֵּיֶלְך ִאָּתם ַוֲאָחִדים ִמן־ָהַאִחים 
ּוְלָמֳחָרתֹו ָּבאּו ֶאל־ִקְסִרין ְוָקְרֵניִלּיֹוס  ֲאֶׁשר ְּבָיפֹו ָהְלכּו ִעּמֹו׃ 
ְּבֵביתֹו׃  ִהְקִהיָלם  ֲאֶׁשר  ּוְמֻיָּדָעיו  ְקרָֹביו  ְוִעּמֹו  ָלֶהם  ִחָּכה 
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ְלַרְגָליו  ַוִּיֹּפל  ִלְקָראתֹו  ָקְרֵניִלּיֹוס  ַוֵּיֵצא  ֶּפְטרֹוס  ְּכבֹוא  ַוְיִהי 
ַוָּיֶקם ֹאתֹו ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאַמר קּום ָנא ַּגם־ֲאִני ֱאנֹוׁש  ַוִּיְׁשָּתחּו׃ 
ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ַוָּיבֹא ַהַחְדָרה ַוִּיְמָצא ַרִּבים ִנְקָהִלים ָׁשָּמה׃  ָאִני׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי לֹא־ָנכֹון ְלִאיׁש ְיהּוִדי ִלְקרֹב 
ֶאל־ִאיׁש ָנְכִרי ְלָדְבָקה ּבֹו ֵואֹלִהים ֶהְרַאִני ְלִבְלִּתי ְקרֹא ֶׁשֶקץ 
ַעל־ֵּכן לֹא ִנְמַנְעִּתי ִמּבֹוא ֲאֵליֶכם ִּכי  אֹו ָטֵמא ְלָכל־ֶּבן־ָאָדם׃ 
ְקָראֶתם ִלי ְוַעָּתה ֶאְׁשֲאָלה ַעל־ַמה־ֶּזה ְקָראֶתם ִלי ָלבֹוא׃ 
ַעד־ ְבצֹום  ָיַׁשְבִּתי  ָיִמים  ַאְרָּבָעה  ִלְפֵני  ָקְרֵניִלּיֹוס  ַוּיֹאֶמר 
ַהָּׁשָעה ַהּזֹאת ְוַכֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּבֵביִתי ַּבָּׁשָעה ַהְּתִׁשיִעית 
ָקְרֵניִלּיֹוס  ְּתִפָּלְתָך  ַוּיֹאַמר  ָעָלי׃  ִנָּצב  אֹור  עֶֹטה  ִאיׁש  ְוִהֵּנה 
ֶאל־ָיפֹו  ְׁשַלח  ְוַעָּתה  ֶאת־ִצְדקֶֹתיָך׃  ַוִּיְזָּכר־ְלָך  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ּוְקָרא ֵאֶליָך ֶאת־ִׁשְמעֹון ַהְמֻכֶּנה ֶּפְטרֹוס ֲהלֹא הּוא ִמְתּגֹוֵרר 
ְּבֵבית ִׁשְמעֹון ַהּבּוְרִסי ַעל־ְׂשַפת ַהָּים ֲאֶׁשר ְּבבֹואֹו ְיַדֶּבר־ָלְך׃ 
ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה  ִּכי־ָבאָת  ֵהיַטְבָּת  ְוַאָּתה  ֵאֶליָך  ָוֶאְׁשַלח  ָוֲאַמֵהר 
ֻכָּלנּו ֹּפה ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ִלְׁשמַֹע ְּככֹל ֲאֶׁשר ֻצֵּויָת ֵמֵאת ְיהָֹוה׃ 
ֵאין  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ָאֵמן  ַעָּתה  ַוּיֹאַמר  ֶאת־ִּפיו  ֶּפְטרֹוס  ַוִּיְפַּתח 
ּוֹפֵעל  ֹאתֹו  ַהָּיֵרא  ִאם־ִאיׁש  ִּכי  ִעם־ֱאֹלִהים׃  ָפִנים  נֹוֵׂשא 
ְוהּוא ָׁשַלח ְּדָברֹו ִלְבֵני  ֶצֶדק ִמָּכל־ּגֹוי ָוגֹוי ָיִפיק ָרצֹון ִמֶּמּנּו׃ 
ַהָּמִׁשיַח הּוא ֲאדֹון  ֵיׁשּוַע  ְּבַיד  ַוְיַבֵּׂשר ֹאָתם ָׁשלֹום  ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָקָרה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה  ּכֹל׃ 
ֵאת ֲאֶׁשר־ָמַׁשח  ָהֵחל ַּבָּגִליל ַאֲחֵרי ְקִריַאת יֹוָחָנן ִלְטִביָלתֹו׃ 
ֱאֹלִהים ֶאת־ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ּוְגבּוָרתֹו ְוהּוא ָהַלְך 
ָּבָאֶרץ ָהֹלְך ַוֲעׂשה טֹוב ְוֶאת־ָהְרצּוִצים ַּתַחת ַיד ַהָּׂשָטן ִׁשַּלח 
ַוֲאַנְחנּו ֵעִדים ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר  ָחְפִׁשי ִּכי ָהֱאֹלִהים ָהָיה ִעּמֹו׃ 
ֲהָרֻגהּו  ֵהם  ְוַעל־ֲאֶׁשר  ּוִבירּוָׁשַלִים  ַהְּיהּוִדים  ְּבֶאֶרץ  ָעָׂשה 
ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ֱאֹלִהים  ֵהִקים  ְוֹאתֹו  ַעל־ָהֵעץ׃  ֹאתֹו  ַוִּיְתלּו 

ַוִּיְּתֵנהּו ְלִהָּגלֹות ְלֵעיֵני ָהרִֹאים׃ 
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ָּבם  ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ָהֵעִדים  ִאם־ְלֵעיֵני  ִּכי  ָּכל־ָהָעם  ְלֵעיֵני  לֹא 
ֱאֹלִהים ִמֶּקֶדם ַוֲאַנְחנּו ֵהם ֲאֶׁשר ָאַכְלנּו ְוָׁשִתינּו ִעּמֹו ַאֲחֵרי 
ָהָעם  ְבָאְזֵני  ִלְקרֹא  ֹאָתנּו  ִצָּוה  ְוהּוא  ִמן־ַהֵּמִתים׃  קּומֹו 
ְלׁשֵֹפט  ֱאֹלִהים  ְנָתנֹו  ֲאֶׁשר  הּוא  ֶזה  ִּכי  ִלְפֵניֶהם  ּוְלָהִעיד 
ִּכי ְׁשמֹו  ָעָליו  ְוַגם ָּכל־ַהְּנִביִאים ְמִעיִדים  ְוַהֵּמִתים׃  ַהַחִּיים 

ִיְהֶיה ְלָכל־ַהַּמֲאִמיִנים ּבֹו ִלְסִליַחת ָעֹון׃
עֹוד ֶּפְטרֹוס ְמַדֵּבר ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ָצְלָחה 
ַהַּמֲאִמיִנים ֲאֶׁשר ָּבאּו  ְוַהִּנּמֹוִלים  ְּדָברֹו׃  ַעל־ָּכל ַהּׁשְֹמִעים 
ַעל־ ַּגם  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ִּכי־ַמְּתַנת  ָּתָמהּו  ִהַּתְּמהּו  ִעם־ֵּכיָפא 

ַהּגֹוִים ִנְׁשָּפָכה׃
ֵלאֹלִהים׃  ּגֶֹדל  ְוֹנְתִנים  ִּבְלׁשֹנֹות  ְמַדְּבִרים  ֹאָתם  ָׁשְמעּו  ִּכי 
ַוַּיַען ֶּפְטרֹוס ַוּיֹאַמר ֲהיּוַכל ִאיׁש ַלֲעצֹר ַּבַּמִים ְלִבְלִּתי ִיָּטְבלּו 
ֲאָנִׁשים ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָצְלָחה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֲעֵליֶהם ְּכמֹוֶהם ָּכֹמנּו׃ 
ִּכי  ְוֵהם ִּבְקֻׁשהּו  ִיָּטְבלּו ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח  ִּכי  ַוְיַצו ֹאָתם 

ֵיֵׁשב ִעָּמֶהם ָיִמים ֲאָחִדים׃ 
ַּגם־ַהּגֹוִים  ִּכי  ָׁשְמעּו  ִּביהּוָדה  ֲאֶׁשר  ְוָהַאִחים  ְוַהְּׁשִליִחים 
ּוֶפְטרֹוס ָּבא ְירּוָׁשַלִים ַוַּיִּלינּו ָעָליו  ִקְּבלּו ֶאת־ְּדַבר ָהֱאֹלִהים׃ 
ַוִּתְתָעֶרב־ָּבם  ָּבאָת  ֲעֵרִלים  ֲאָנִׁשים  ֵּבית  ֵלאֹמר׃  ַהִּנּמֹוִלים 
ָּדָבר  ָּדָבר  ָלֶהם  ַוְיַסֵּפר  ֶּפְטרֹוס  ַוָּיֶחל  ָלֶחם׃  ִאָּתם  ֶלֱאכֹל 
ָעַלי  ַוִּתֹּפל  ָיפֹו  ְּבִעיר  ָהִייִתי  ִמְתַּפֵּלל  ֵלאֹמר׃  ַעל־ָאְפָניו 
ְגדֹוָלה  ִּכיִריָעה  ַאַחת  ְוִהֵּנה־ֵתָבה  ַבַּמֲחֶזה  ָוֵאֶרא  ָהרּוַח 
ָעָדי׃  ַוָּתבֹא  ִמן־ַהָּׁשַמִים  יֶֹרֶדת  ַּכְנפֹוֶתיָה  ְּבַאְרַּבע  ְקׁשּוָרה 
ָוֵאֶפן ְלַהִּביט ָוָאִבין ָוֵאֶרא ָבּה ֶּבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה 
ָוֶאְׁשַמע  ַההְֹלכֹת ַעל־ַאְרַּבע ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְועֹוף ַהָּׁשָמִים׃ 
ָוֹאַמר ָחִליָלה  ַּגם־קֹול ֵמַּדֵּבר ֵאַלי קּום ֶּפְטרֹוס ְזַבח ֶוֱאכֹל׃ 
ִּלי ֲאדִֹני ִּכי ֵמעֹוִדי לֹא־ָבא ֶאל־ִּפי ְּבַׂשר ִּפּגּול אֹו ֶׁשֶקץ ָטֵמא׃
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ַוַּיַען ַהּקֹול ֵׁשִנית ִמן־ַהָּׁשָמִים ֶאת־ֲאֶׁשר ִטַהר ָהֱאֹלִהים לֹא 
ְוַהִחָּזיֹון ַהֶּזה ִנְרָאה ֵאַלי ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְוַאֲחֵרי־ ְתַׁשֵּקץ ָאָּתה׃ 
ְוִכְמַעט ֶרַגע ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה  ֵכן הּוַרם ַהּכֹל ַוַּיַעל ַהָּׁשָמְיָמה׃ 
ֲאָנִׁשים עְֹמִדים ַעל־ֶּפַתח ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָהִיינּו ָׁשם ִּכי ִנְׁשְלחּו 
ְוָהרּוַח ִּדֶּבר ִּבי ָלֶלֶכת ִאָּתם ְולֹא ִלְפסַֹח ֵהָּנה  ֵאַלי ִמִּקְסִרין׃ 
ֶאל־ֵּבית  ַוָּנבֹא  ָהֵאֶּלה  ָהַאִחים  ַּגם־ֵׁשֶׁשת  ִאִּתי  ַוֵּיְלכּו  ָוֵהָּנה 
ַוַּיֶּגד־ָלנּו ֵאת ֲאֶׁשר־ָרָאה ַמְלָאְך ִנָּצב ְּבֵביתֹו ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש׃ 
ֶאת־ִׁשְמעֹון  ֵאֶליָך  ּוְקָרא  ֶאל־ָיפֹו  ְׁשַלח  ֵלאֹמר  ֹאתֹו  ִצָּוה 
ִּתָּוַׁשע  ֲאֶׁשר  ְּדָבִרים  ֵאֶליָך  ְיַדֵּבר  ְוהּוא  ֶּפְטרֹוס׃  ַהְמֻכֶּנה 
ְוַכֲאֶׁשר ַהִחֹּלִתי ְלַדֵּבר ַוִּתְצַלח ֲעֵליֶהם  ָּבם ַאָּתה ְוָכל־ֵּביֶתָך׃ 
ָוֶאְזּכֹר ֶאת־ְּדַבר  רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַּכֲאֶׁשר ָצְלָחה ָעֵלינּו ַּבְּתִחָּלה׃ 
ְּברּוַח  ִּתָּטְבלּו  ְוַאֶּתם  ַּבַּמִים  ִטֵּבל  יֹוָחָנן  ָאָמר  ֲאֶׁשר  ָהָאדֹון 
ְוַעָּתה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ֱאֹלִהים ֶאת־ַהַּמָּתָנה  ַהּקֶֹדׁש׃ 
ַהּזֹאת ַּכֲאֶׁשר ָנַתן ַּגם־ָלנּו ַהַּמֲאִמיִנים ָּבָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 
ְּכָׁשְמָעם  ַוְיִהי  ֶאת־ָהֱאֹלִהים׃  ִלְכלֹוא  ָאבֹא  ִּכי  ֲאִני  ִמי  ֲאִני 
ַוִּיְּתנּו ָכבֹוד ֵלאֹלִהים ֵלאֹמר  ַוַּיֲחִריׁשּו  ָהֵאֶּלה  ֶאת־ַהְּדָבִרים 

ָאֵכן ַּגם־ַלּגֹוִים ָנַתן ֱאֹלִהים ָלׁשּוב ְלֶדֶרְך ַהַחִּיים׃
ַעל־ִּדְבַרת  ֲעֵליֶהם  ָעְבָרה  ֲאֶׁשר  ַהָּצָרה  ִמְּפֵני  ְוַהְּנפֹוִצים 
ְסֵטָפנֹוס ָהְלכּו ַעד־ִּפינּוְקָיא ְוַקְפרֹוס ְוַאְנְטיֹוְכָיא ְולֹא ִהִּגידּו 
ָהיּו  ּוֵמֶהם  ְלַבָּדם׃  ַלְּיהּוִדים  זּוָלִתי  ְלִאיׁש  ַהְּבׂשֹוָרה  ְדַבר 
ַאְנֵׁשי ַקְפרֹוס ְוקּוִריִני ֲאֶׁשר ָּבאּו ַאְנְטיֹוְכָיא ַוְיַדְּברּו ַּגם־ֶאל־
ְוַיד ְיהָֹוה ָהְיָתה ֲעֵליֶהם  ַהְּיָוִנים ַוְיַבְּׂשרּום ֶאת־ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע׃ 
ּוְׁשמּוָעָתם  ֶאל־ָהָאדֹון׃  ַוָּיׁשּובּו  ֶהֱאִמינּו  ְּבִמְסָּפר  ְוַרִּבים 
ֶאת־ַּבר־ ַוִּיְׁשְלחּו  ִּבירּוָׁשַלִים  ֲאֶׁשר  ָהֵעָדה  ֶאל־ָאְזֵני  ָּבָאה 
ַוָּיבֹא ַוַּיְרא ֶאת־ֶחֶסד ָהֱאֹלִהים ַוִּיְׂשָמח  ַנָּבא ֶאל־ַאְנְטיֹוְכָיא׃ 

ַוְיַדֵּבר ַעל־ֵלב ֻּכָּלם ְלָדְבָקה ָבָאדֹון ְּברּוַח ָנכֹון׃ 

XI 9-23 מפעלות   254

כי



24

25

26

27

28

29

30

יב
2,3

4

5

6

7

8

9

ִּכי ִאיׁש טֹוב ָהָיה ּוָמֵלא רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶוֱאמּוָנה ְוַעם־ָרב ִנְסְּפחּו 
ֶאת־ָׁשאּול׃  ְלַבֵּקׁש  ֶאל־ַטְרסֹוס  ִמָּׁשם  ַוֵּיֶלְך  ַעל־ָהָאדֹון׃ 
ַוִּיְמָצֵאהּו ַוְיִביֵאהּו ַאְנְטיֹוְכָיא ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ָׁשָנה ְתִמיָמה ְּבֶקֶרב 
ִלְקרֹא  ְּבַאְנְטיֹוְכָיא  הּוַחל  ָאז  ָלַרִּבים  תֹוָרה  ַוְיַלְּמדּו  ַהָּקָהל 

ַלַּתְלִמיִדים ְמִׁשיִחִּיים׃
ַאְנְטיֹוְכָיא׃  ִמירּוָׁשַלִים  ְנִביִאים  ַוֵּיְרדּו  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַוְיִהי 
ַוָּיָקם ֶאָחד ֵמֶהם ּוְׁשמֹו ֲאָגבֹוס ְוָהרּוַח ִּדֶּבר ּבֹו ִּכי ָרָעב ָּגדֹול 
ְקלֹוְדיֹוס׃  ִּביֵמי  ָּבא  ֲאֶׁשר  ָהָרָעב  הּוא  ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִיְהֶיה 
ַוִּיְתַנְּדבּו ַהַּתְלִמיִדים ִלְׁשֹלַח ִאיׁש ִאיׁש ֵמֶהם ַּכֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג 
ַוִּיְׁשְלחּו  ֵכן  ַוַיֲעׂשּו  ִּביהּוָדה׃  ַהּיְֹׁשִבים  ָלַאִחים  ַלֲעזֹר  ָידֹו 

ִנְדַבת ָיָדם ֶאל־ַהְּזֵקִנים ַעל־ַיד ַּבר־ַנָּבא ְוָׁשאּול׃ 
ָהֵעָדה  ְּבַאְנֵׁשי  ֶאת־ָידֹו  ַהֶּמֶלְך  הֹוְרדֹוס  ָׁשַלח  ַהִהיא  ָּבֵעת 
ִּכי־ ַוַּיְרא  ֶּבָחֶרב׃  יֹוָחָנן  ֲאִחי  ֶאת־ַיֲעקֹב  ַוַּיֲהרֹג  ְלַעּנֹוָתם׃ 
ַּגם־ֶאת־ֶּפְטרֹוס  ַוִּיְתֹּפׂש  ַוּיֹוֶסף  ַהְּיהּוִדים  ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר  טֹוב 
ַהֶּכֶלא  ְּבֵבית  ַוִּיְּתֵנהּו  ַוַּיֲחֶזק־ּבֹו  ַחג־ַהַּמּצֹות׃  ְיֵמי  ְוַהָּיִמים 
ַאְרָּבָעה  ַאְרָּבָעה  ַהָּצָבא  ַאְנֵׁשי  ַמְחְלקֹות  ַאְרַּבע  ַוִּיְׁשְמֻרהּו 
ַהָּפַסח׃  ַאֲחֵרי  ָהָעם  ִלְפֵני  ְלַהֲעִמידֹו  ָאַמר  ִּכי  ָּכל־ַמְחְלָקה 
ַוְיִהי ֶּפְטרֹוס ָעצּור ְּבֵבית ִּכְלאֹו ַאְך ָהֵעָדה ֶהְעִּתיָרה ַבֲעדֹו 
ַלֲהִביאֹו  הֹוְרדֹוס  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי  ְּבָחְזָקה׃  ֶאל־ֱאֹלִהים 
ְׁשֵני  ֵּבין  ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ֶּפְטרֹוס  ָׁשַכב  ַההּוא  ַּבַּלְיָלה  ַלִּמְׁשָּפט 
ַהֶּכֶלא  ֵבית  ְוׁשְֹמֵרי  ְּכָבִלים  ִּבְׁשַנִים  ָאסּור  ֲחֻמִּׁשים  ֲאָנִׁשים 
ָנַגּה  ְואֹור  ָעָליו  ִנָּצב  ְיהָֹוה  ַמְלַאְך  ְוִהֵּנה  ַעל־ַהָּסף׃  ִנָּצִבים 
ְּבִלְׁשָּכתֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף ֶיֶרְך ֶּפְטרֹוס ַוְיִעיֵרהּו ֵלאֹמר קּום ַמֵהר 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַהַּמְלָאְך ֲחֹגר ָמְתֶניָך  ַוִּיַּמּסּו ֲאסּוָריו ֵמַעל ָיָדיו׃ 
ּוְנָעֶליָך ִׂשים ְּבַרְגֶליָך ַוַּיַעׂש ֵּכן ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְוֶאת־ְמִעיְלָך ֲעֵטה 
ָיְדָעה ִאם־ֱאֶמת  ְוַנְפׁשֹו לֹא  ַאֲחָריו  ַוֵּיֶלְך  ַוֵּיֵצא  ַאֲחָרי׃  ְוֵלְך 
הּוא ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ּלֹו ְּבַיד ַהַּמְלָאְך ִּכי ְּכִחָּזיֹון ִנְרָאה ְבֵעיָניו׃ 
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ויעברּו
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ַהְּׁשִנִּיים  ְוֶאת־טּור  ָהִראׁשֹוִנים  ַהּׁשְֹמִרים  ֶאת־טּור  ַוַּיַעְברּו 
ַוָּיבֹאּו ֶאל־ַׁשַער ַהַּבְרֶזל ַהּיֵֹצא ָהִעיָרה ֲאֶׁשר ִנְפַּתח ִלְפֵניֶהם 
ֵמָעָליו  ַהַּמְלָאְך  ַוַּיַעל  ֶאָחד  ְרחֹוב  ַוַּיַעְברּו  בֹו  ַוֵּיְצאּו  ֵמֵאָליו 
ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  ֵאָליו  ַּדְעּתֹו  ְּכׁשּוב  ֶּפְטרֹוס  ַוּיֹאֶמר  ִּפְתֹאם׃ 
הֹוְרדֹוס  ִמַּכף  ַוַּיִּציֵלִני  ֶאת־ַמְלָאכֹו  ְיהָֹוה  ָׁשַלח  ִּכי  ֶאל־ָנכֹון 
עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ֶאל־ִלּבֹו ַוָּיבֹא ֶאל־ ּוִמָּכל־ְצִדַּית ַעם־ַהְּיהּוִדים׃ 
ִנְקָהִלים  ַרִּבים  ְוָׁשם  ַמְרקֹוס  ַהְמֻכֶּנה  יֹוָחָנן  ִמְרָים ֵאם  ֵּבית 
ַוִּיְדֹּפק ַעל־ֶּדֶלת ַהָּׁשַער ַוָּתבֹא ַנֲעָרה ַאַחת ְלקֹול  ּוִמְתַּפְּלִלים׃ 
וִמִּׂשְמָחָתּה  ֶּפְטרֹוס  ֶאת־קֹול  ַוַּתֵּכר  רֹוִדי׃  ּוְׁשָמּה  ַהּדֵֹפק 
ָלֶהם  ַוַּתֵּגד  ַהַּבְיָתה  ִּכי ִאם־ָרָצה  לֹא־ָפְתָחה ּלֹו ֶאת־ַהָּדֶלת 
ַוּיֹאְמרּו ֵאֶליָה ִמְׁשַּתֵּגָעה ָאְּת  ִּכי־ֶפְטרֹוס עֵֹמד ַעל־ַהָּפַתח׃ 
הּוא׃   ִּכי־ַמְלָאכֹו  ָאְמרּו  ָאז  ַהָּדָבר  ִּכי־ֵכן  לֹא  ָאְמָרה  ְוִהיא 
ְלֶפֶלא  ַוְיִהי  ֹאתֹו  ַוִּיְראּו  ַוִּיְפְּתחּו  ִלְדֹּפק  הֹוִסיף  ּוֶפְטרֹוס 
ֲאֶׁשר־ ָלֶהם ֵאת  ַוְיַסֵּפר  ַלְחׁשֹות  ָלֶהם  ָידֹו  ַוָּיֶנף  ְּבֵעיֵניֶהם׃ 
ְלַיֲעקֹב  זֹאת  ַהִּגידּו  ַוּיֹאֶמר  ַהֶּכֶלא  ִמֵּבית  ָהָאדֹון  הֹוִציאֹו 
ַהּבֶֹקר אֹור ּוְמהּוָמה  ְוָלַאִחים ַוֵּיֵצא ַוֵּיֶלְך־לֹו ְלָמקֹום ַאֵחר׃ 
ְלֶפְטרֹוס׃  ֶמה־ָהָיה  ֵלאֹמר  ַהָּצָבא  ַאְנֵׁשי  ֵּבין  ָהְיָתה  ַרָּבה 
ַוִּיֵּתן  ַוַּיֲחקֹר ֶאת־ַהּׁשְֹמִרים  ְמָצאֹו  ְולֹא  ָּדַרׁש ֹאתֹו  ְוהֹוְרדֹוס 

ָּדתֹו ַלֲהִמיָתם ַוֵּיֶרד ִמיהּוָדה ֶאל־ִקְסִרין ַוֵּיֶׁשב ָׁשם׃
ֶאָחד  ְּבֵלב  ֵאָליו  ָּבאּו  ְוֵהם  ּוַבִּצדִֹנים  ַּבּצִֹרים  ַאּפֹו  ָחָרה  ָאז 
ְלַהְפִּגיַע  ַהֶּמֶלְך  ַעל־ֲחַדר  ֲאֶׁשר  ְּבַלְסטֹוס  ַעל־ֵלב  ַוְיַדְּברּו 
ַּבֲעָדם ְוַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ָלֶהם ִּכי ֵמֶאֶרץ ַהֶּמֶלְך הֹוִציאּו ָלֶהם 
ַוִּיְלַּבׁש  מֹוֵעד  יֹום  ַהּיֹום  ַוְיִהי  ַאְרצֹוָתם׃  ַרֲעבֹון  ֶאת־ֶׁשֶבר 
הֹוְרדֹוס ִּבְגֵדי ַמְלכּות ַוֵּיֶׁשב ַעל־ִּכֵּסא ַהִּמְׁשָּפט ַוִּיָּׂשא ֲאֵליֶהם 
ַוָּיִריעּו ָהָאם ֵלאֹמר קֹול ֱאֹלִהים הּוא ְולֹא קֹול  ִמַּדְּברָֹתיו׃ 
ַוַּיֵּכהּו ַמְלַאְך־ְיהָֹוה ְּכֶרַגע ִּכי לֹא־ָנַתן ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים  ָאָדם׃ 

ַוּיֹאְכֻלהּו תֹוָלִעים ַוָּיֹמת׃
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ְוָׁשאּול  ַּבר־ַנָּבא  ַוָּיׁשּובּו  ָוָרב׃  ָעֹלה  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ּוְדַבר 
ָלֶהם  ַהְּנתּוָנה  ֶאת־ְּפֻקָּדָתם  ִמְלאּו  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ִמיר*ּוָׁשַלִים 

ַוִּיְקחּו ִאָּתם ֶאת־יֹוָחָנן ַהְמֻכֶּנה ַמְרקֹוס׃
ְוֵאֶּלה  ּוְמַלְּמִדים  ְנִביִאים  ְּבַאְנְטיֹוְכָיא  ֲאֶׁשר  ַּבָּקָהל  ַוִּיְהיּו 
ְׁשמֹוָתם ַּבר־ַנָּבא ְוִׁשְמעֹון ַהִּנְקָרא ַגם־ִניַגר ְולּוְקיֹוס ַהּקּוִריִני 
ְוָׁשאּול׃  ֶטְטַרְרְך  ִעם־הֹוְרדֹוס  ָאמֹון  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ּוְמַנֵחם 
ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְדַבר  ָהָיה  ּוְבצֹוָמם  ֶאת־ְיהָֹוה  ּוַבֲעבֹוָדָתם 
ַהְבִּדילּו־ָנא ִלי ֶאת־ַּבר־ַנָּבא ְוֶאת־ָׁשאּול ַלֲעׂשֹות ַּבְּמָלאָכה 
ֶאת־ְיֵדיֶהם  ַוִּיְסְמכּו  ַוִּיְתַּפְּללּו  ַוָּיצּומּו  ָלּה׃  ְקָראִתים  ֲאֶׁשר 

ֲעֵליֶהם ַוְיַׁשְּלחּום׃
ָיְרדּו  ְוָׁשם  ֶאל־ְסלּוְקָיא  ָהֵאֶּלה  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְׁשִליֵחי  ַוֵּיְלכּו 
ְּבבֹוָאם ִעיָרה ְסָלִמים ִהִּגידּו ֶאת־ ָבֳאִנָּיה ָלבֹא ֶאל־ַקְפרֹוס׃ 
ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ְּבָבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ַלְּיהּוִדים ְוַגם־יֹוָחָנן ָהָיה 
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ִלְסּבֹב ְּבָכל־ָהִאי ַעד־ָּפפֹוס  ִעָּמם ְלָׁשְרָתם׃ 
ְיהּוִדי  ִאיׁש  ְוהּוא  ּוְנִביא־ָׁשֶקר  ְמַכֵּׁשף  ִאיׁש  ָׁשם  ַוִּיְמְצאּו 
ָהִאי  ְנִציב  ּפֹולֹוס  ִעם־ֶסְרִּגּיֹוס  ָהָיה  הּוא  ַּבר־ֵיׁשּוַע׃  ּוְׁשמֹו 
ָלבֹוא  ְוֶאת־ָׁשאּול  ֶאת־ַּבר־ַנָּבא  ָקָרא  ֲחַכם־ֵלב  ִאיׁש  ְוֶזה 
ַהְמַכֵּׁשף  ְוַאִּליָמא  ָהֱאֹלִהים׃  ְּדַבר  ִמִּפיֶהם  ִלְׁשֹמַע  ֵאָליו 
ֶאת־ ְלָהֵסב  ָיַזם  ִּכי  ְלָׂשָטן  ָלֶהם  ָהָיה  ְׁשמֹו  ְמֻתְרָּגם  ִּכי־ֵכן 
ָמֵלא  ַגם־ּפֹולֹוס  ִנְקָרא  ֲאֶׁשר  ָׁשאּול  ַרק  ֵמַהֲאִמין׃  ַהְּנִציב 
ַוִּיְקָרא הֹוי ֶּבן־ְּבִלַּיַעל ָמֵלא ָכל־ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִהְׁשִּגיַח ֵאָליו׃ 
ָעְרָמה ּוִמְרָמה ְוׂשֹוֵנא ָכל־ֶצֶדק ֲהִכי לֹא ֶתְחַּדל עֹוד ֵמַעֵּקׁש 
ְּבָך  ִּתַּגע  ַיד־ְיהָֹוה  ִהֵּנה  ְוַעָּתה  ַהְיָׁשִרים׃  ְיהָֹוה  ֶאת־ַּדְרֵכי 
ְוָהִייָת ִעֵּור ַעד ִלְמלֹא־ָיִמים ְואֹור ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ִתְרֶאה ּוִבן ֶרַגע 
ְּכַדְּברֹו ָהְיָתה ָעָליו ֲאֵפָלה ַוֲחֵׁשָכה ַוֵּיַתע ַוְיַגֵּׁשׁש ָאֶנה ָוָאֶנה 
ִּכְראֹות ַהְּנִציב ֶאת־ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה  ִלְמצֹא ִאיׁש ַלְנחֹתֹו ְבָידֹו׃ 

ֶהֱאִמין ַוִּיְׁשָּתֶאה ְלתֹוַרת ָהָאדֹון׃
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וישב v. 25 ס׳׳א ִלירּוָׁשַלִים.
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ֶאל־ַּפְרִגי  ַוַּיֲעלּו  ָּבֳאִנָּיה  ִמָּפפֹוס  ָעָליו  ְוַהִּנְלִוים  ַוָּיָׁשב ּפֹולֹוס 
ֲאֶׁשר ְּבַפְמּפּוְלָיא ְוָׁשם ִנְפַרד יֹוָחָנן ֵמֲעֵליֶהם ָלׁשּוב ְירּוָׁשָלִים׃ 
ְוֵהם ָנְסעּו ִמַּפְרִגי ַוֵּיְלכּו ֶאל־ַאְנְטיֹוְכָיא ֲאֶׁשר ְּבִפיִסְדָיא ַוָּיבֹאּו 
ִהָּקֵרא  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  ַוֵּיֵׁשבּו׃  ֶאל־ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת  ַהַּׁשָּבת  ְביֹום 
ָלֶהם  ֵלאֹמר  ֵבית־ַהְּכֵנֶסת  ָראֵׁשי  ַוִּיְׁשְלחּו  ּוַבָּנִביא  ַבּתֹוָרה 
ַּדֵּברּו׃  ֶאת־ָהָעם  ְלהֹוַכח  ָּדָבר  ָלֶכם  ִאם־ֵיׁש  ַאִחים  ֲאָנִׁשים 
ַוַּיֲעמֹד ּפֹולֹוס ַוְיֹנֵפף ָידֹו ַוּיֹאַמר ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְוַגם־ַהְיֵרִאים 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ָהָעם ַהֶּזה הּוא  ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְׁשָמעּוִני׃ 
ָבַחר ַּבֲאבֹוֵתינּו ַוָּיֶרם ֶקֶרן ָלָעם ִּבְהיֹוָתם ֵּגִרים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ַוְיַכ*ְלְּכֵלם  ֹאָתם  ַוִּיָּׂשא  ְנטּוָיה׃  ִּבְזרַֹע  ִמָּׁשם  הֹוִציָאם  ְוהּוא 
ַוַּיְׁשֵמד ִמְּפֵניֶהם ִׁשְבָעה גֹוִים ְּבֶאֶרץ  ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִמְדָּבר׃ 
ַאֲחֵרי־ ְּכָנַען ַוַּיֵּפל ָלֶהם ַּבֶחֶבל ֶאת־ַאְדָמָתם ִליֻרַׁשת ַנֲחָלה׃ 
ַוֲחִמִּׁשים  ֵמאֹות  ְּכַאְרַּבע  ְלָׁשְפָטם  ׁשְֹפִטים  ָלֶהם  ָנַתן  ֵכן 
ֲעֵליֶהם  ִלְמֹלְך  ָׁשֲאלּו  ְּבָיָמיו  ַהָּנִביא׃  ַעד־ְׁשמּוֵאל  ָׁשָנה 
ְיִמיִני  ִאיׁש  ֶּבן־ִקיׁש  ֶאת־ָׁשאּול  ָלֶהם  ָנַתן  ְוָהֱאֹלִהים  ֶמֶלְך 
ִמְּמֹלְך  ֹאתֹו  ֲהִסירֹו  ְוַאֲחֵרי  ָׁשָנה׃  ַאְרָּבִעים  ֲעֵליֶהם  ְלֶמֶלְך 
ַוְיִעיֶדּנּו  ָעָליו  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ֲעֵליֶהם  ְלֶמֶלְך  ֶאת־ָּדִוד  ֵהִקים 
ָּכל־ֶחְפִצי  ֲאֶׁשר  ִּכְלָבִבי  ִאיׁש  ֶּבן־ִיַׁשי  ֶאת־ָּדִוד  ָמָצאִתי 
ִמַּזְרעֹו ֵהִביא ָהֱאֹלִהים ִּכְדָברֹו ֶאת־ֵיׁשּוַע ְלִיְׂשָרֵאל  ַיְׁשִלים׃  
ִיְׂשָרֵאל  ֶאל־ָּכל־ַעם  יֹוָחָנן  ְקרֹא  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  ְלמֹוִׁשיַע׃ 
ֶאת־ְמרּוָצתֹו  יֹוָחָנן  ּוְכַכּלֹות  ִלְפֵני בֹאֹו׃  ּוְלִהָּטֵבל  ִלְתׁשּוָבה 
ָאַמר ּוַמה־ְּתַחְׁשבּון ָעַלי ִמי־ָאִני לֹא ֲאִני הּוא ִּכי ִהֵּנה ַאֵחר 
ְנָעָליו ֲאֶׁשר  ָּבא ַאֲחַרי ְוהּוא ֲאֶׁשר ַקֹּלִתי ֵמַהֶּתר־לֹו ְׂשרֹוְך 
ַאֶּתם ֲאָנִׁשים ַאִחים ֶזַרע ַאְבָרָהם ְוָכל־ִיְרֵאי ֱאֹלִהים  ְּבַרְגָליו׃ 
ָׁשלּוַח׃  ַהּזֹאת  ַהְיׁשּוָעה  ְּדַבר  ֵאֵלינּו  ְּבתֹוֲכֶכם  ַהִּנְמְצִאים 
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כי
v. 18 בס׳׳א ַאֲכֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵׂמן ֶאת־ַהּיֵֹנק, עיין דברים א׳ ל׳׳א.
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ִּכי־ַהּיְׁשִבים ִּבירּוָׁשַלִים ְוָראֵׁשיֶהם ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ֹאתֹו 
ִמְלאּו  ְּבַׁשַּבּתֹו  ַׁשָּבת  ִמֵּדי  ַהִּנְקָרִאים  ַהְּנִביִאים  ְוֶאת־ִּדְבֵרי 
ְוַאף ִּכי־לֹא ָמְצאּו־בֹו ֵחְטא  אָֹתם ְּבִמְׁשָּפָטם ֲאֶׁשר ְׁשָפֻטהּו׃ 
ֶאת־ ְּכַבְּצָעם  ַלֲהִמיתֹו׃  ִּפיָלטֹוס  ֵמֵאת  ִּבְקׁשּו  ִמְׁשַּפט־ָמֶות 
ַהּכֹל ֲאֶׁשר ָּכתּוב ָעָליו הֹוִרֻדהּו ֵמַעל ָהֵעץ ַוַּיְׁשִּכיֻבהּו ַּבָּקֶבר׃ 
ְוהּוא ָיִמים ַרִּבים ִנְגֹלה ִנְגָלה  ְוָהֱאֹלִהים ֲהִקימֹו ֵמִעם־ַהֵּמִתים׃ 
ֶאל־ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ֵמַהָּגִליל ִלירּוָׁשַלִים ַוֲאֶׁשר ַעָּתה ַּכּיֹום ֵהם 
ְוכֹה ֲאַנְחנּו מֹוִדיִעים ָלֶכם ִּכי ְׁשבּוָעתֹו  ֶנֶגד ָהָעם׃  ֵעִדים לֹו 
ֵהִקים ֱאֹלִהים ַעָּתה ְלָבֵנינּו ֶאת־ְּדָברֹו ַּבֲהִקימֹו ֶאת־ ַלֲאבֵֹתינּו׃ 
ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה  ְּבִני  ַהֵּׁשִני  ַּבִּמְזמֹור  ָּכתּוב  ַּגם  ַּכֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע 
לֹא  ֲאֶׁשר  ַהֵּמִתים  ִמֵּבין  אֹתֹו  ֵהִקים  ֲאֶׁשר  ּוַבָּדָבר  ְיִלְדִּתיָך׃ 
ָיׁשּוב עֹוד ְלַׁשַחת־ְּבִלי ּכֹה ָאָמר ֶאֵּתן ָלֶכם ַחְסֵּדי ָדִוד ַהֶּנֱאָמִנים׃ 
ַעל־ֵּכן הּוא אֵֹמר עֹוד ְּבִמְזמֹר ַאֵחר לֹא־ִּתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות 
ִּכי ָדִוד ַאֲחֵרי ֶלְכּתֹו ְבדֹרָֹתיו ַּבֲעַצת ֱאֹלִהים הּוא ָגַוע  ָׁשַחת׃ 
ַאְך־ֶזה ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים ֲהִקימֹו  ַוֵּיָאֶסף ֶאל־ֲאבֹוָתיו ַוַּיְרא ָׁשַחת׃ 
ָלֵכן ֲאָנִׁשים ַאִחים ִיָּוַדע ָלֶכם ִּכי ַעל־ְיֵדי־ הּוא לֹא־ָרָאה ָׁשַחת׃ 
ִּכי־ַבּכֹל ֲאֶׁשר לֹא־ִנְצַּדְקֶּתם  ֶזה ֻהַּגד ָלֶכם ְסִליַחת ַהֲחָטִאים׃ 
ָלֵכן ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ ְּבתֹוַרת מֶׁשה ָּכל־ַהַּמֲאִמין ִיְצַּדק־ּבֹו׃ 

ָיבֹוא ֲעֵליֶכם ֲאֶׁשר ָּכתּוב ַּבְּנִביִאים׃
ְראּו ַאֶּתם ּבִֹזים ְוִהַּתְּמהּו* ָוׁשֹּמּו 

ִּכי־ֹפַעל ֹּפֵעל ֲאִני ִּביֵמיֶכם 
ֹּפַעל ֲאֶׁשר לֹא ַתֲאִמינּו ִּכי־ְיֻסַּפר ָלֶכם׃

עֹוד  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ֲאֵליֶהם  ְלַדֵּבר  ַוְיַבְקׁשּום  ְּבֵצאָתם  ַוְיִהי 
ְּבִהָּפֵרד ַהָּקָהל ָנטּו ְיהּוִדים  ֵׁשִנית ַּגם־ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ָהַאֵחר׃ 
ַרִּבים ְוֵגִרים ַהְיֵרִאים ֶאת־ְיהָֹוה ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי פֹולֹוס ּוַבר־ַנָּבא 

ְוֵהם ָאְמרּו ָלֶהם ַוַּיְזִהירּום ִלְהיֹות ְּדֵבִקים ְּבֶחֶסד ָהֱאֹלִהים׃
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ויהי
 v. 41 נ׳׳א והתמהו ְּתָמהּו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר,  

עיין חבקוק א׳ ה׳.
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ַוִּתָּקֵהל ִּכְמַעט ָּכל־ָהִעיר ִלְׁשֹמַע  ַוְיִהי ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ָהַאֵחר 
ָהָעם  ֶאת־ֲהמֹון  ַהְּיהּוִדים  ִּכְראֹות  אּוָלם  ְיהָֹוה׃  ֶאת־ְּדַבר 
ֶנְהַּפְך ִלָּבם ְלִקְנָאה ַוִּיְהיּו ַמְלִעיִבים ְּבפֹולֹוס ְוָכל־ְּדָבָריו ִעֵּצבּו׃ 
ַוּיֹאְמרּו ָהיֹה ִתְהיּו  ַוַּיֲענּו ֹאָתם ּפֹולֹוס ּוַבר־ַנָּבא ְּבֹאֶמץ ֵלב 
ְוַאֶּתם  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ְּדַבר  ְלַהְׁשִמיֲעֶכם  ָהִראׁשֹוִנים  ַאֶּתם 
ֶנְחָׁשִבים  לֹא  ִּכי  ָבֶכם  ָעָנה  ֶמְרְיֶכם  ֲהלֹא  לֹו  ּבֹוִזים  ִהְּנֶכם 
ַאֶּתם ְלִהָּכֵתב ְלַחֵּיי עֹוָלם ָלֵכן ַסּבֹנּו ִמֶּכם ַוִּנַׁשע ֶאל־ַהּגֹוִים׃ 

ִּכי כֹה ִצָּוה ָעֵלינּו ָהָאדֹון ֵלאֹמר 
ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור ּגֹוִים 

ִלְהיֹות ִליׁש*ּוָעה ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ׃
ַוִּיְׁשְמעּו ַהּגֹוִים ַוִּיְׂשְמחּו ַוְיַהְללּו ֶאת־ְּדַבר ְיהָֹוה ַוַּיֲאִמינּו ֻכָּלם 
ַוְיִהי ְדַבר ְיהָֹוה ִנְפָרץ ְּבָכל־ַהָּמקֹום  ֲאֶׁשר ִנְפְקדּו ְלַחֵּיי עֹוָלם׃ 
ַהְיָקרֹות  ֶאת־ַהָּנִׁשים  ַוָּיִסיתּו  ִהּצּו  ַהְּיהּוִדים  ַרק  ִמָּסִביב׃ 
ְוִיְראֹות ְיהָֹוה ְוֶאת־ָראֵׁשי ָהִעיר ִלְקָצף־ֶקֶצף ַעל־ּפֹולֹוס ְוַעל־
ְוֵהם ִנֲערּו ֶאת־ֲאַבק ַרְגֵליֶהם  ַּבר־ַנָּבא ַוְיָגְרׁשּום ִמֵּגו ְּגבּוָלם׃ 
ְורּוַח  ִׂשְמָחה  ִנְמְלאּו  ְוַהַּתְלִמיִדים  ְלִאיָקְניֹון׃  ַוֵּיְלכּו  ֲעֵליֶהם 

ַהּקֶֹדׁש׃ 
ַוְיִהי ְּבִאיָקְניֹון ַוָּיבֹאּו ְׁשֵניֶהם ֶאל־ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ַלְּיהּוִדים 
ּוִמן־ַהְּיָוִנים  ִמן־ַהְּיהּוִדים  ַרב  ִּכי־ָהמֹון  ַעד  ְלַלֵּמד  ַוַּיְפִליאּו 
ֶנֶאְמנּו ְוֶהֱאִמינּו׃ ַרק ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר לֹא ָהיּו ַמֲאִמיִנים ָמְסכּו 

רֶֹגז ְוַכַעס ְּבֵלב ַהּגֹוִים ַעל־ָהַאִחים׃
ְיהָֹוה  ְּבֵׁשם  ֵלב  ְּבֹאֶמץ  ַוְיַדְּברּו  ַהֶּזה  ַּבָּמקֹום  ֶהֱאִריכּו  ְוֵהם 
ַהֵּמִעיד ַעל־ְּדַבר ַחְסּדֹו ַוִּיֵּתן ֹאתֹות ּומֹוְפִתים ְּבָיָדם ַלֲעׁשָתם׃ 
ַהְּיהּוִדים  ַאֲחֵרי  ַהֵחִצי  ַוְיִהי  ַוֵּיָחצּו  ִלָּבם  ָחַלק  ָהִעיר  ַוֲהמֹון 
ְוַהֵחִצי ַאֲחֵרי ַהְּׁשִליִחים׃ ָאז נֹוְסדּו ַיַחד ַהּגֹוִים ְוַהְּיהּוִדים ִעם־
ַהָּדָבר  ָלֶהם  ַוִּיָּגֶלה  ּוְלָסְקָלם׃  ְלַהְבזֹוָתם  ַוִּיְתַנְּכלּו  ָראֵׁשיֶהם 
ַוִּיְמְלטּו ְלָעֵרי לּוקֹוְנָיא ֶאל־לּוְסְטָרא ְוֶאל־ַּדְרִבי ּוְסִביבֹוֵתיֶהן׃ 
ויבשרו v. 47 נ׳׳א ְיׁשּוָעִתי, עיין ישעיה מ׳׳ט ו׳.
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ַוְיַבְּׂשרּו ָׁשָּמה ֶאת־ְּדַבר ַהְּבׁשָרה׃
ִמּיֹום  יֵׁשב  ִּפֵּסַח  ַרְגָלִים  ְנֵכה  ִאיׁש  ִנְמָצא  ְּבלּוְסְטָרא  ְוָׁשם 
ְּבַדְּברֹו  ֶאת־ּפֹולֹוס  ַוִּיְׁשַמע  ֵמעֹודֹו׃  ֶלֶכת  ְולֹא־ָיַדע  ִהָּוְלדֹו 
ַוִּיָּׂשא  ְוהּוא ִהִּביט ָעָליו ַוֵּיַדע ִּכי הּוא ַמֲאִמין ְוָכֵׁשר ְלִהָּוֵׁשַע׃ 
ֶאת־קֹולֹו ַוִּיְקָרא קּום ַוֲעמֹד קֹוְמִמיּות ַעל־ַרְגֶליָך ַוְיַקֵּפץ ַוָּיָקם 
ַוָּיִרימּו  פֹולֹוס  ֶאת־ַמֲעֶׂשה  ָהָעם  ֲהמֹון  ִּכְראֹות  ַוִּיְתַהָּלְך׃ 
ִלְבֵני־ ָהֱאֹלִהים  ִהַּדּמּו  ָאֵכן  לּוקֹוִנית  ְּבָלׁשֹון  ַוּיֹאְמרּו  קֹוָלם 
ַוִּיְקְראּו ְלַבר־ַנָּבא ֵּבל ּוְלפֹולֹוס ָקְראּו  ָהָאָדם ַוֵּיְרדּו ֵאֵלינּו׃ 
ְוכֵֹהן ֵּבית־ֵּבל ֲאֶׁשר  ֶהְרִמיס ַּבֲאֶׁשר הּוא רֹאׁש ַהְמַדְּבִרים׃ 
ַוְיַבֵּקׁש הּוא  ַוֲעָטרֹות ִלְפֵני ַהַּׁשַער  ֹנַכח ָהִעיר ֵהִביא ָּפִרים 
ִּכְׁשֹמַע זֹאת ַּבר־ַנָּבא ּופֹולֹוס  ַוֲהמֹון ָהָעם ִלְזּבַֹח ָלֶהם ֶזַבח׃ 
ַוִּיְצֲעקּו  ַוָּירּוצּו ֶאל־ֵּבינֹות ָהָעם׃  ִבְגֵדיֶהם  ַהְּׁשִליִחים ָקְרעּו 
ַוּיֹאְמרּו ַאֶּתם ֲאָנִׁשים ָלָּמה ַתֲעׂשּו ָכזֹאת ֲהלֹא ַּגם־ֲאַנְחנּו ְּבֵני־
ַוֲאַנְחנּו ְמַלְּמִדים ֶאְתֶכם  ָאָדם ְּכמֹוֶכם ְּתכּוָנה ַאַחת ְלֻכָּלנּו 
ֶאת־ִּדְבֵרי ַהַּמְלֲאכּות ְלַמַען ִּתָּנְזרּו ֵמַאֲחֵרי לֹא־ֱאֹלִהים ֵאֶּלה 
ּוְדַבְקֶּתם ֵּבאֹלִהים ַחִּיים עֶֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוֶאת־ַהָּים ְוֶאת־
ָלֶלֶכת  ְלָכל־ַהּגֹוִים  ִהִּניַח  ֶקֶדם  ִּביֵמי  ַוֲאֶׁשר  ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבם׃ 
ַאף ִּכי־לֹא ָמַנע ֵעְדֹוָתיו ִּכי טֹוב הּוא  ְּבַדְרֵכיֶהם ֲאֶׁשר ָּבָחרּו׃ 
ְּבִתּתֹו ָלֶכם ְמַטר ַאְרְצֶכם ִמן־ַהָּׁשַמִים ּוְׁשנֹות ָרב־ְּתבּואֹות 
ָּכזֹאת  ַּגם־ְּבַדְּבָרם  ְוַאף  ְוִׂשְמָחה׃  ִמְחָיה  ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ְלַמֵּלא 
ָהְיָתה ְיִגיָעָתם ַרָּבה ְלַהְׁשִקיט ֶאת־ֲהמֹון ָהָעם ִמְּזבַֹח ָלֶהם ָזַבח׃
ַוַּיִּדיחּו  ּוֵמִאיָקְניֹון  ֵמַאְנְטיֹוְכָיא  ָּבאּו  ְיהּוִדים  ֲאָנִׁשים  ְוִהֵּנה 
ֶאת־ֲהמֹון ָהָעם ַוִּיְרְּגמּו ֶאת־ּפֹולֹוס ָּבֲאָבִנים ַוִּיְׁשְמטּוהּו ֶאל־
ַוִּיְהיּו ַהַּתְלִמיִדים עְֹטִרים  ִמחּוץ ָלִעיר ִּכי ָאְמרּו ֵמת הּוא׃ 
ֵאָליו ַוָּיָקם ַוָּיָׁשב ָהִעיָרה ּוְביֹום ַהָּמֳחָרת ָיָצא ִעם־ַּבר־ַנָּבא ַוֵּיֶלְך 
ַתְלִמיִדים  ַוַּיֲעׂשּו  ַהִהיא ֶאת־ַהְּבׁשָרה  ָּבִעיר  ַוְיַבְּׂשרּו  ְלַדְרִבי׃ 
ְוַאְנְטיֹוְכָיא׃  ְוִאיָקְניֹון  ֶאל־לּוְסְטָרא  ָׁשבּו  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ַהְרֵּבה 
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ויאמצו



22

23

24,25

26

27

28

טו

2

3

4

5

6

7

ֶּבֱאמּוָנָתם  ַלֲעמֹד  ַוַּיְזִהירּום  ַהַּתְלִמיִדים  ֶאת־ֵלב  ָׁשם  ַוְיַאְּמצּו 
ֶאל־ַמְלכּות  בֹאֵננּו  ֶזה  ּוְתָלָאה  ָעָמל  ַרק־ְּבֵדי  ִּכי  ּוְלַהֲאִמין 
ְוֵעָדה  ְּבָכל־ֵעָדה  ְזֵקִנים  ֲאָנִׁשים  ָלהֶם  ַוִּיְבֲחרּו  ָהֱאֹלִהים׃ 
ַוִּיְתַּפְּללּו ַוָּיצּומּו ַוַּיְפִקידּום ְּבַיד ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ֶהֱאִמינּו־בֹו׃ 
ֶאת־ ַוְיַדְּברּו  ֶאל־ַּפְמּפּוְלָיא׃  ַוָּיבֹאּו  ְּבִפיְסְדָיא  ָעְברּו  ְוֵהָּמה 
ּוִמָּׁשם ָהְלכּו ֶדֶרְך־ָים  ַהָּדָבר ְּבַפְרִגי ַוֵּיְרדּו ִמָּׁשם ֶאל־ַאַּטְלָיא׃ 
ַעל־ ֱאֹלִהים  ְּבֶחֶסד  ָהְפְקדּו  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַאְנְטיֹוְכָיא  ַוָּיבֹאּו 
ּוְבבָֹאם ָׁשָּמה ָאְספּו  ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ִּכּלּו ַלֲעׂשֹות ַעד־ֻּתָּמּה׃ 
ְוִכי־ ָהֱאֹלִהים  ָלֶהם  ָעָׂשה  ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר  ַוְיַסְּפרּו  ֶאת־ָהֵעָדה 
ַוֵּיְׁשבּו  בֹו׃  ָיבֹאּו  ַמֲאִמיִנים  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהַּׁשַער  ַלּגֹוִים  ָפַתח 

ִעם־ַהַּתְלִמיִדים ֶמֶׁשְך ָיִמים לֹא־ְמָעט׃ 
ֶאת־ָהַאִחים  ַוּיֹוִכיחּו  ְיהּוָדה  ֵמֶאֶרץ  ָּבאּו  ִמְסָּפר  ּוְמֵתי 
ִּתָּוֵׁשעּון׃  לֹא  מֶׁשה  ּתֹוַרת  ְּכִמְצַות  ִּתֹּמלּו  ִהּמֹול  ִאם־לֹא 
ַוְּתִהי  ַוִּיֶקׁש ָהִריב  ַוִּיְתַוְּכחּו ַהְרֵּבה ּפֹולֹוס ּוַבר־ַנָּבא ִעָּמֵהם 
ֲאֵחִרים  ִמְסָּפר  ְוַאְנֵׁשי  ּוַבר־ַנָּבא  ּפֹולֹוס  ַיֲעלּו  ָעֹלה  ֲעָצָתם 
ְירּוָׁשַלְיָמה ְוֵהִביאּו ֶאת־ְּדַבר ָהִריב ַעד־ַהְּׁשִליִחים ְוַהְּזֵקִנים׃ 
ִּפינּוְקָיא  ֶדֶרְך  ָנְסעּו  ְוֵהָּמה  ְלַׁשְּלָחם  ִעָּמם  ָהֵעָדה  ַוֵּתֵצא 
ְבֵלב  ַוִּיְּתנּו  ַהּגֹוִים  ֶאת־ְּתׁשּוַבת  ְוַסֵּפר  ָהֹלְך  ׁשְֹמרֹון  ְוֶדֶרְך 
ַוְיִהי ְּכבָֹאם ְירּוָׁשַלְיָמה ַוְיַקְּבלּו  ָּכל־ָהַאִחים ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה׃ 
ֶאת־ַהְּגדֹלֹות  ִסְּפרּו  ְוֵהם  ְוַהְּזֵקִנים  ְוַהְּׁשִליִחים  ָהֵעָדה  ֹאָתם 
ֵמֲעַדת  ֲאָחִדים  ַוָּיקּומּו  ִעָּמֶהם׃  ָהֱאֹלִהים  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ַאְך  ַוּיֹאְמרּו  ִמן־ַהַּמֲאִמיִנים  ָהיּו  ַּגם־ֵהם  ֲאֶׁשר  ַהְּפרּוִׁשים 
ַוִּיָּקֲהלּו  מֶׁשה׃  ֶאת־ּתֹוַרת  ִלְׁשֹמר  ְוַגם־ְיֻצּוּו  ִיֹּמלּו  ִהּמֹול 
ַוְיִהי ִּבְרבֹות  ְוַהְּזֵקִנים ְלִהְתָיֵעץ ַעל־ַהָּדָבר ַהֶּזה׃  ַהְּׁשִליִחים 
ִּדְבֵרי ָהִריב ַוָּיָקם ֶּפְטרֹוס ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאָנִׁשים ַאִחים ַאֶּתם 
ִמִּקְרְּבֶכם  ָהֱאֹלִהים  ָּבַחר  ִּבי  ַרִּבים  ָיִמים  ִלְפֵני  ִּכי  ְיַדְעֶּתם 
ַוַיֲאִמינּו׃  ַהְּבׂשָרה  ֶאת־ְּדַבר  ַהּגֹוִים  ִיְׁשְמעּו  ִמִּפי  ֲאֶׁשר 
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והאלהים



8

9

10
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14

15

16

17

18

19

20

21

ֶאת־רּוַח  ַוִּיֵּתן  ָּבֶהם  ֵעדּות  ֵהִקים  ַהְּלָבבֹות  יֵֹדַע  ְוָהֱאֹלִהים 
ֵּביֵנינּו  ְולֹא ִהְבִּדיל  ָעֵלינּו׃  ְנָתנֹו  ַהּקֶֹדׁש ַּגם־ֲעֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר 
ְוַעָּתה ֵאפֹוא  ּוֵביֵניֶהם ַוְיַחֵּטא ֶאת־ִלּבֹוָתם ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה׃ 
ַמה־ְּתַנּסּו ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְלָהִביא ַצְּוֵרי ַהַּתְלִמיִדים ָּבעֹל ֲאֶׁשר 
ַמֲאִמיִנים  ֲאָבל  ְׂשֵאתֹו׃  ָיכְֹלנּו  לֹא  ַּגם־ֲאַנְחנּו  ַּגם־ֲאבֹוֵתינּו 
ַּגם־ֲאַנְחנּו  ִנָּוַׁשע  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְבֶחֶסד  ִּכי  ֲאַנְחנּו 

ְוַגם־ֵהם׃
ְוֶאת־ ֶאת־ַּבר־ַנָּבא  ְוָׁשֹמַע  ַהֲחֵרׁש  ָכל־ַהָּקָהל  ַוַּיֲחִריׁשּו 
ַעל־ְיֵדיֶהם  ַלֲעׂשת  ָהֱאֹלִהים  ִהְפִליא  ִּכי  ְמַסְּפִרים  ּפֹולֹוס 
ֵהם ִּכּלּו ְלַסֵּפר  ֶאת־ָהֹאתֹות ְוֶאת־ַהּמֹוְפִתים ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים׃ 
ּכֹה  ַוַּיֲחִריׁשּו ְוַיֲעקֹב ָעָנה ַוּיֹאַמר ֲאָנִׁשים ַאִחים ִׁשְמעּו ִלי׃ 
ֶאת־ַהּגֹוִים  ָהֱאֹלִהים  ָּפַקד  ְלַמָּבִראׁשֹוָנה  ֵאיְך  ִׁשְמעֹון  ִסֵּפר 
ְוֵעִדים ֵהם ַלְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ָלַקַחת לֹו ִמִּקְרָּבם ָעם ִלְׁשמֹו׃ 

ִּדְבֵרי ַהְּנִביִאים ַּכָּכתּוב׃
ַאֲחֵרי* זֹאת ָאׁשּוב ְוָאִקים ֶאת־ֻסַּכת ָּדִוד ַהֹּנֶפֶלת

ַוֲהִריסֶֹתיָה ָאִקים ּוְבִניִתיָה׃
ְלַמַען ִיְד*ְרׁשּו ֶאת־ְיהָֹוה ְׁשֵאִרית ָאָדם 
ְוָכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ֲעֵליֶהם 

ְנֻאם־ְיהָֹוה עֶֹׂשה ָכל־ֵא*ֶּלה׃ 
נֹוָדִעים ֵלאֹלִהים ֵמעֹוָלם ָּכל־ַמֲעָׂשיו׃

ּוָבִאים  ַהָּׁשִבים  ֶאת־ַהּגֹוִים  ְלַהְפִחיד  ֵאין  ִּכי  ָחַרְצִּתי  ַעל־ֵּכן 
ִמִּׁשּקּוֵצי  ִיָּבְדלּו  ֲאֶׁשר  ָלֶהם  ִאם־ָּכֹתב  ִּכי  ֶאל־ָהֱאֹלִהים׃ 
ִּכי ֵיׁש ְלמֶׁשה  ָהֱאִליִלים ּוִמן־ִנֻאִפים ּוִמן־ַהֶּנֱחָנק ּוִמן־ַהָּדם׃ 
ִנְקָרא  ְוהּוא  ָוִעיר  ְּבָכל־ִעיר  ְׁשמֹו  קְֹרֵאי  ְוַעד־ַהּיֹום  ֵמָאז 

ְּבָבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת ְּבָכל־ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת׃ 
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ויישר

ַוֲהִריסָֹתיו  ֶאת־ִּפְרֵציֶהן  ְוָגַדְרִּתי  הנפלת  דויד  סכת  את  ָאִקים  ַההּוא  ַּבּיֹום  נ׳׳א   v.  16 
 ָאִקים ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי עֹוָלם׃ עיין עמוס ט׳ י׳׳א. 

v. 17 נ׳׳א למען ִייְרׁשּו את שארית ֱאדֹום וכל הגוים. נ׳׳א עשה ּזֹאת, עיין עמוס ט׳ י׳׳ב.
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34,35

ֵמֶהם  ִלְבחֹר  ְוָכל־ָהֵעָדה  ְוַהְּזֵקִנים  ַהְּׁשִליִחים  ְּבֵעיֵני  ַוִּייַׁשר 
ְוִעם־ַּבר־ַנָּבא  ִעם־ּפֹולֹוס  ֶאל־ַאְנְטיֹוְכָיא  ְלָׁשְלָחם  ֲאָנִׁשים 
ָפִנים  ְנֻׂשֵאי  ְוֶאת־ִסיָלא  ַּבר־ַׁשָּבא  ַהְמֻכֶּנה  ֶאת־ְיהּוָדה 
ֲאַנְחנּו  ֵלאֹמר  ַעל־ָיָדם  ְוָנתֹן  ֵסֶפר  ַוִּיְכְּתבּו  ָהַאִחים׃  ְּבתֹוְך 
ִהְננּו ֹפְקִדים ְלָׁשלֹום ֶאת־ָהַאִחים  ְוִזְקֵני ָהַאִחים  ַהְּׁשִליִחים 
ָׁשֹמַע  ִמֵּבין־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְּבַאְנְטיֹוְכָיא ּוְבסּוְרָיא ּוְבִקיִליְקָיא׃ 
ָׁשַמְענּו ִּכי ְמֵתי ִמְסָּפר ָיְצאּו ִמִּקְרֵּבנּו ֲאֵליֶכם ְוֵהם ַמְׁשִּגים 
ְוִלְׁשֹמר  ְלִהּמֹול  ָלֶכם  ְּבָאְמָרם  ְיַסְכְסכּו  ְוֶאת־ִלְּבֶכם  ֶאְתֶכם 
ָלֵכן ָיַעְצנּו ֻכָּלנּו ֵלב ֶאָחד  ֶאת־ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצִּוינּו ֹאָתם׃ 
ִעם־ַּבר־ַנָּבא  ִעם־ֲאהּוֵבינּו  ֲאֵליֶכם  ְלָׁשְלָחם  ֲאָנִׁשים  ִלְבחֹר 
ֲאדֵֹנינּו  ְּבַעד־ֵׁשם  ֶאת־ַנְפָׁשם  ָנְתנּו  ֲאֶׁשר  ֲאָנִׁשים  ּופֹולֹוס׃ 
ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ִסיָלא  ֶאת־ְיהּוָדה  ָׁשַלְחנּו  ָלֵכן  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע 
ִּכי טֹוב ִלְפֵני רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוֵכן  ְּבמֹו־ִפיֶהם ַיִּגידּו ָלֶכם ָּכזֹאת׃ 
ְלָפֵנינּו ִלְבִלי ַהְכֵּבד ֲעֵליֶכם עֹוד ַמָּׂשא ִּבְלִּתי ִאם ֶאת־ַהֻחִּקים 
ִמִּזְבֵחי  ָלֶכם  ִחְדלּו  ַלֲעבֹר׃  יּוְכלּון  לֹא  ֲאֶׁשר  ְלַבָּדם  ָהֵאֶלה 
ֱאִליִלים ּוִמן־ַהָּדם ּוִמן־ַהֶּנֱחָנק ּוִמן־ִנֻאִפים ִאם־ֵמֵאֶּלה ִּתָּׁשֵמרּו 

ִוְהִייֶתם עֵֹׂשי טֹוב ְוָׁשלֹום ָלֶכם׃
ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו ְוֵהם ָּבאּו ֶאל־ַאְנְטיֹוְכָיא ַוַּיַאְספּו ֶאת־ָהָעם 
ַוְיִהי ְּבָקְרָאם ּבֹו ַוִּיְׂשְמחּו ִּכי־ֻנָחמּו׃  ַוִּיְתנּו ָלֶהם ֶאת־ַהֵּסֶפר׃ 
ִויהּוָדה ְוִסיָלא ֲאֶׁשר ָהיּו ַגם־ֵהם ִמן־ַהְּנִביִאים הֹוִכיחּו ֶאת־
ְוִכְמלֹאת ְיֵמי ִׁשְבָּתם ָׁשם  ָהַאִחים ְּברֹב ְּדָבִרים ַוְיַאְּמצּום׃ 
ֻׁשְּלחּו ֵמִעם־ָהַאִחים ְּבָׁשלֹום ָלׁשּוב ֶאל־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְׁשָלחּום 
ּוַבר־ַנָּבא  ּופֹולֹוס  עֹוד׃  ָׁשם  ָלֶׁשֶבת  ִסָלא  ַוּיֹוֶאל  ֲאֵליֶהם׃ 
ְועֹוד  ֵהם  ֶאת־ְּדַבר־ְיהָֹוה  ְוַדֵּבר  ַלֵּמד  ְבַאְנְטיֹוְכָיא  ִנְׁשֲארּו 

ֲאֵחִרים ַיְחָּדו׃ 
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ָהָבה  ֶאל־ַּבר־ַנָּבא  ּפֹולֹוס  ַוּיֹאֶמר  ִמְסָּפר  ָיִמים  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 
ָׁשם  ֵהֵבאנּו  ֲאֶׁשר  ְּבָכל־ֶהָעִרים  ֶאל־ַאֵחינּו  ּוָבאנּו  ְוָנׁשּוָבה 
ַוְיַבֵּקׁש ַּבר־ַנָּבא  ְוֵנָדָעה׃  ְוִנְרֶאה ָמה ִאָּתם  ֶאת־ְּדַבר ְיהָֹוה 
ִּכי  ֶאֶפס  ַמְרקֹוס׃  ַהְמֻכֶּנה  ֶאת־יֹוָחָנן  ַּגם  ִעָּמֵהם  ָלַקַחת 
ּפֹולֹוס ִּכָהה בֹו ְּבָאְמרֹו לֹא־ִיָּתֵכן ָלׁשּוב ָלַקַחת ִעָּמֵהם ִאיׁש 
ֲאֶׁשר ִנְפַרד ֵמִעָּמם ְּבַפְמּפּוְלָיא ְולֹא ָהַלְך ִאָּתם ַלְּמָלאָכה׃ 
ַוִּיְתַעְּברּו ִאיׁש ְּבָאִחיו ַוִּיְתָּפְרדּו ַוִּיַּקח ַּבר־ַנָּבא ֶאת־ַמְרקֹוס 
ּופֹולֹוס ָלַקח־לֹו ֶאת־ִסיָלא ּוָברּוְך  ַוִּיַּסע ָּבֳאִנָּיה ֶאל־ַקְפרֹוס׃ 
ְּבסּוְרָיא  ַוַּיֲעבֹר  ַוֵּיַלְך׃  ַוִּיַּסע  ָהַאִחים  ֵמֵאת  ְיהָֹוה  ְלֶחֶסד 

ּוְבִקיִליְקָיא ַוְיַאֵּמץ ֶאת־ָהֵעדֹות׃ 
ֶאָחד  ַּתְלִמיד  ְוִהֵּנה־ָׁשם  ְוֶאל־לּוְסְטָרא  ֶאל־ַּדְרִבי  ַּגם  ַוָּיבֹא 
ַוְיִהי  ּוְׁשמֹו ִטימֹוִתּיּוס ֶּבן־ִאָּׁשה ְיהּוִדית ַמֲאֶמֶנת ְוָאִביו ְיָוִני׃ 
ַוִּייַׁשר ְּבֵעיֵני  ְרצּוי ָהַאִחים ְּבלּוְסְטָרא ּוְבִאיָקְניֹון ַוְיַׁשְּבחּוהּו׃ 
פֹולֹוס ְלהִֹליֵכהּו ִעּמֹו ְּבַדְרּכֹו ְלַמָּסָעיו ַוִּיַּקח ַוָּיָמל ֹאתֹו ְלַמַען 
ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ַּבְּמקֹמֹות ָהֵהם ַיַען ֻּכָּלם ָיְדעּו ֶאת־ָאִביו ִּכי 
ּוְבָכל־ְמקֹום ּבָֹאם הֹורּו ָלֶהם ְלַקֵּבל ֲעֵליֶהם ַרק־ ְיָוִני הּוא׃ 
ִּבירּוָׁשָלִים׃  ְוַהְּזֵקִנים  ַהְּׁשִליִחים  ִקְּימּו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהִּמְצֹות 
ָהֹלְך  ִמְסָּפָרן  ַוִּיֶרב  ְלַהֲאִמין  ֶּבֱאמּוָנה  ָהֵעדֹות  ַוִּתְתַחַּזְקָנה 

ָוָרב ִמּיֹום ֶאל־יֹום׃
ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ֱהִניָאם  ִּכי  ָּגַלְטָיא  ּוְבֶאֶרץ  ִבְפרּוְגָיא  ַוַּיַעְברּו 
ַוְיַנּסּו  ַעד־מּוְסָיא  ָּבאּו  ְוֵהם  ְּבַאְסָיא׃  ֶאת־ַהָּדָבר  ִמַּדֵּבר 
ַלֲעבֹר׃  ֵיׁשּוַע  רּוַח  ְולֹא־ְנָתָנם  ֶאל־ִּביתּוְנָיא  ַּדְרָּכם  ַלֲעׂשֹות 
ָחזֹון  ִנְרָאה  ְוֶאל־ּפֹולֹוס  ֶאל־ְטרֹוָאס׃  ַוֵּיְרדּו  ִמּמּוְסָיא  ַוִּיּטּוי 
ָלְיָלה ַוַּיְרא ִאיׁש מּוְקדֹון עֵֹמד ְלָפָניו ְמַבֵּקׁש ְוֹאֵמר ֲעָבר־ָנא 
ִעם־ ָהָיה  ְוַאֲחֵרי ְראֹותֹו ֶאת־ֶהָחזֹון  ְוָעְזֵרנּו׃  ֶאל־ַמְקּדֹוְנָיא 
ְלָבֵבנּו ְלָהִחיׁש ּבֵֹאנּו ֶאל־ַמְקּדוְנָיא ַּבֲאֶׁשר ֵהיֵטב ָיַדְענּו ִּכי 

ִנְקֵראנּו ֵמֱאֹלִהים ְלַבֵּׂשר ָׁשם ֶאת־ַהְּבׂשֹוָרה׃
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ַוֵּנֵצא ֶאת־ְטרֹוַאס ַוָּנבֹא ָבֲאִנָּיה ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ֶאל־ַסּמֹוְתַרְקָיא 
ּוִמָּׁשם ֶאל־ִּפיִלִּפי ָהִעיר ָהִראׁשֹוָנה  ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני ֶאל־ַנּפֹוִליס׃ 
ַעל־ְקֵצה ְגבּול ַמְקּדֹוְנָיא ְוֵראִׁשית מֹוָׁשב ְלַאְנֵׁשי ָׂשָדי ַוֵּנֶׁשב 
ָיָצאנּו ֶאת־ַהַּׁשַער ַעל־ַיד  ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת  ָיִמים ִמְסָּפר׃  ָּבּה 
ַהָּנָהר ֶאל־ְמקֹום ֶזה ִדִּמינּו ֶׁשָּׁשם ֵּבית ַהְּתִפיָּלה ַוֵּנֶׁשב ַוְּנַדֵּבר 
ִיְרַאת־ֱאֹלִהים  ְוִאָּׁשה  ָׁשָּמה׃  ִהְתַאְּספּו  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהָּנִׁשים 
לּוְדָיא ְׁשָמּה רֶֹכֶלת ְּבַאְרָּגָמן ֵמִעיר ִּתֲאִטיָרא ִהיא ִהְקִׁשיָבה 
ֶאל־ִּדְבֵרי פֹולֹוס׃  ְלַהְקִׁשיב  ָּפַתח ֶאת־ִלָּבּה  ַויהָֹוה  ַוִּתְׁשָמע 
ּכֹה  ִאם  ֵלאֹמר  ֵאֵלינּו  ַוְּתַדֵּבר  ּוֵביָתּה  ִהיא  ִנְטְּבָלה  ִּכי  ַוְיִהי 
ַתְחְׁשֻבִני ְלַמֲאִמיָנה ָּבָאדֹון ּבֹאּו־ָנא ֶאל־ֵּביִתי ּוְׁשבּו־בֹו ַוָּתֶאץ 

ָּבנּו׃
ַוְיִהי ְּכבֵֹאנּו ְלבֹא ֵבית ַהְּתִפיָלה ַוִּתְפְּגֵׁשנּו ִׁשְפָחה ְוִהיא רּוַח 
ַוְּתִהי  ָלּה ְלַגּלֹות ְנֻצרֹות ְועָֹׂשה הֹון ָיָקר ַלאדֶֹניָה ִּבְקָסֶמיָה׃ 
ָהֲאָנִׁשים  ִהֵּנה  ְוָאֹמר  ָקרֹא  ְוַאֲחֵרינּו  פֹולֹוס  ַאֲחֵרי  הֶֹלֶכת 
ָהֵאֶּלה עְֹבִדים ְלֵאל ֶעְליֹון ְוֶאת־ֶּדֶרְך ַהְיׁשּוָעה ֶאְתֶכם ְיַלֵּמדּון׃   
ַוִּיֶפן  ָּכזֹאת  ַּבֲעׂשָתּה  ּפֹולֹוס  ַוָּיָקץ  ַרִּבים  ָיִמים  ָעְׂשָתה  ּכֹה 
ָלֵצאת  ְמַצְּוָך  ֲאִני  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְּבֵׁשם  ֶאל־ָהרּוַח  ַוּיֹאֶמר 

ִמִּקְרָּבּה ַוֵּיֵצא ָהרּוַח ְּכָרַגע׃
ֶאת־ ַוִּיְתְּפׂשּו  ָאָבָדה  הֹוָנם  תֹוֶחֶלת  ִּכי  ֲאדֶֹניָה  ִּכְראֹות 
ַהָּׁשְעָרה׃    ָהִעיר  ֶאל־ְּפקּודֹות  ַוִּיְמְׁשכּום  ְוֶאת־ִסיָלא  ּפֹולֹוס 
ַוִיְתַנֲהגּום ִלְפֵני ָהָראִׁשים ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְמַתְעְּתִעים 
ַלֵּמד ְיַלְּמדּו ִדְבֵרי־ָדת ֲאֶׁשר לֹא  ֶאת־ִעיֵרנּו ִּכי ְיהּוִדים ֵהם׃ 
ֲהמֹון  ַוָּיָקם  ֲאָנְחנּו׃  רֹוִמִּיים  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ַלֲעׂשֹוָתם  ְכָדֵתינּו 
ַוְיַצּוּו  ֵמֲעֵליֶהם  ֶאת־ִּבְגֵדֶהם  ָקְרעּו  ְוָהָראִׁשים  ֲעֵליֶהם  ָהָעם 
ְוַאֲחֵרי ַהּכֹות ֹאָתם ַמּכֹות ַרּבֹות ִהְׁשִליֻכם  ְלַיְּסָרם ַּבּׁשֹוִטים׃ 
ִמְׁשָמר׃  ֲעֵליֶהם  ַהֲחֵזק  ֻצָּוה  ַהֶּכֶלא  ּוְפִקיד  ַהֶּכֶלא  ֶאל־ֵּבית 
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ַוָּיֶׂשם  ַהֶּכֶלא  ְּבַמֲחבֵֹאי  ֶהְחִּביָאם  ֵּכן  ֻצֹּותֹו  ַאֲחֵרי  ְוהּוא 
ַהָּלְיָלה  ַּבֲחצֹות  ְוִסיָלא  ּפֹולֹוס  ַוִּיְתַּפְללּו  ַּבָּסד׃  ַרְגֵליֶהם 
ִפְתֹאם  ַוְיִהי  ָהֲאִסיִרים׃  ָלֶהם  ַוִּיְׁשְמעּו  ֵלאֹלִהים  ַוָּיִׁשירּו 
ִנְפְּתחּו  ּוִפְתֹאם  ַהֶּכֶלא  ֵבית  ָנעּו מֹוְסֵדי  ִּכי  ַעד  ָּגדֹול  ַרַעׁש 
ּוְפִקיד ַהֶּכֶלא ֵנעֹור  ָכל־ַהְּדָלתֹות ַוֲאסּוֵרי ָהֲאִסיִרים ָנָמּסּו׃ 
ִנְבָהל ִמְּׁשָנתֹו ַוַּיְרא ֶאת־ַהְּדָלתֹות ֻּכָּלן ְוֵהָּנה ְּפֻתחֹות ַוִּיְׁשֹלף 
ַוִיָּׂשא  ֶחֶרב ִלְסּפֹות ֶאת־ַנְפׁשֹו ְּבָחְׁשבֹו ִּכי ָהֲאִסיִרים ִנְמָלטּו׃ 
פֹולֹוס ֶאת־קֹולֹו ַוִּיְקָרא ֲחָדל ַאל־ַּתַעׂש ְלָך ְמאּוָמה ָרע ִּכי 
ַוְיַצו ְלָהִביא ֵנר ְלָהֶאר־לֹו ַוְיִהי ֶנְחָּפז  ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ֹּפה ֻּכָּלנּו׃ 
ָלבֹא ֶאל־ַהַּבִית ְּפִניָמה ְוהּוא ָחֵרד ּוַמְרִעיד ַוִּיֹּפל ְלַרְגֵלי פֹולֹוס 
ֶאת־ ְלהֹוִׁשיַע  ָמה־ֶאֱעֶׂשה  ַרּבֹוַתי  ַוּיֹאַמר  ַוּיֹוִציֵאם  ְוִסיָלא׃ 
ְוִתָּוַׁשע  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ָּבָאדֹון  ַהֲאִמיָנה  ָאְמרּו  ְוֵהם  ַנְפִׁשי׃ 
ּוְלָכל־ֲאֶׁשר־ ְיהָֹוה  ַוַּיִּגידּו־לֹו ֶאת־ְּדַבר  ֵּביֶתָך׃  ְוֶנֶפׁש  ַנְפְׁשָך 
ַוִּיָּקֵחם ֵאָליו ָּבֵעת ַהּזֹאת ְּבעֹוד ַלְיָלה ַוִּיְרַחץ  ִאּתֹו ְּבֵביתֹו׃ 
ַוְיִביֵאם  ֶאת־ִּפְצֵעיֶהם ַוִּיָּטֵבל הּוא ְוָכל־ֲאֶׁשר־לֹו ִמְּבִלי־בֹׁש׃ 
ִּכי  ְוָכל־ֵּביתֹו  ַוִּיְׂשַמח הּוא  ֻׁשְלָחן  ִלְפֵניֶהם  ַוַּיֲערְֹך  ֶאת־ֵּביתֹו 

ָהַפְך ִלָּבם ְלַהֲאִמין ֵּבאֹלִהים׃
ַהְּפֻקּדֹות  ֶאת־ַעְבֵּדי  ָהָראִׁשים  ַוִּיְׁשְלחּו  ַהּיֹום  ְּכאֹור  ַוְיִהי 
ַוַּיֵּגד ְּפִקיד ַהֶּכֶלא ֶאת־ ֵלאֹמר ַׁשַּלח ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה׃ 
ָלֵצאת  ְלִתְּתֶכם  ָהָראִׁשים  ֵאַלי  ָׁשְלחּו  ִהֵּנה  ְלפֹולֹוס  ַהָּדָבר 
ַוּיֹאֶמר ּפֹולֹוס ֲאֵליֶהם ַיּסֹר  ִמֶּזה ְוַעָּתה ְצאּו ּוְלכּו ְלָׁשלֹום׃ 
ִיְּסרּונּו ְּבלֹא־ִדין ּוִמְׁשָּפט ְלֵעיֵני כֹל ַאף ִּכי־ַאְנֵׁשי רֹוִמי ֲאָנְחנּו 
ְּדחּוִפים  מּוָצִאים  ֲאַנְחנּו  ְוַעָּתה  ֶאל־ַהֶּכֶלא  ְוַגם־ִהְׁשִליֻכנּו 
ַעְבֵדי  ַוָּיִׁשיבּו  ִמֶּזה׃  ְוהֹוִציֻאנּו  ָיבֹאּו  ֵהם  לֹא־ֵכן  ַּבֵּסֶתר 
ַיַען  ַוִּייָראּו  ֶאל־ָהָראִׁשים  ָהֵאֶּלה  ֶאת־ַהְּדָבִרים  ַהְּפֻקּדֹות 
ַוָּיבֹאּו ַוְיַרּצּום ַוּיֹוִציאּום ַוְיַבְקׁשּום  ָׁשְמעּו ִּכי ַאְנֵׁשי רֹוִמי ֵהם׃ 

ַלֲעזֹב ֶאת־ָהִעיר׃ 
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ַוֵּיְצאּו ִמֵּבית ַהֶּכֶלא ַוָּיבֹאּו ֵביָתה לּוְדָיא ְוַאֲחֵרי ְראֹוָתם ֶאת־
ָהַאִחים ְוַדְּבָרם ָלֶהם ִנֻחִּמים ָיְצאּו ַוִּיָּסעּו׃ 

ֶאל־ ָּבאּו  ּוְבַאֹּפלֹוְנָיא  ְּבַאְמִפּפֹוִליס  ָנְסָעם  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 
ּופֹולֹוס ַּכֲאֶׁשר ִהְסִּכין  ַּתְסלֹוִניִקי ְוָׁשם ֵּבית־ְּכֵנֶסת ַלְּיהּוִדים׃ 
ְיֵמי  ְׁשֹלֶׁשת  ַּבִּמְקָרא  ְּבָהֵבן  ִעָּמֶהם  ַוִּיְתַוַּכח  ֲאֵליֶהם  ָּבא 
הּוא ֵּבֵאר ָלֶהם ֶאת־ַהְּכתּוִבים ַוְיבֹוְנֵנם ִּכי־ֵכן ִנְגָזר  ַׁשָּבתֹות׃ 
ֲאֶׁשר ְיֻעֶּנה ַהָּמִׁשיַח ְוָיקּום ֵמִעם ַהֵּמִתים ְוִכי־ֶזה ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר 
ִמְסָּפר  ְלַבב  ַוַּיט  ַהָּמִׁשיַח׃  ֶזה  הּוא  ָלֶכם  קֵֹרא  ֲאִני  ִּבְׁשמֹו 
ַאֲחָריו ַוִּיְדְּבקּו ְבפֹולֹוס ּוְבִסיָלא ְוַגם־ְיָוִנים ַרִּבים ֲאֶׁשר ָיְראּו 
ַוְיַקְנאּו ָבם  ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְוָנִׁשים ִנְכָּבדֹות ְּבִמְסָּפר לֹא־ְמָעט׃ 
ֵריִקים  ֲאָנִׁשים  ִמְסַּפר  ָלֶהם  ַוְיַלְּקטּו  ֶׁשַּבְיהּוִדים  ַהּסֹוְרִרים 
ָנַסּבּו  ְוָאז  ָבִעיר  ְמהּוָמה  ִלְהיֹות  ָמֵלא  ַוִּיְקְראּו  ִמן־ַהְּׁשָוִקים 
ִּכי  ַוְיִהי  ֶאל־ָהָעם׃  ַהחּוָצה  ְלהֹוִציָאם  ַוָּיִהינּו  ָיסֹון  ַעל־ֵּבית 
ַעד־ִלְפֵני  ִמן־ָהַאִחים  ַוֲאָחִדים  ֶאת־ָיסֹון  ַוִּיְּסחּו  לֹא־ְמָצאּום 
ָראֵׁשי ָהִעיר ַוִּיְקָראּו ֵאֶּלה ַהַּמְרִּגיִזים ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ִמָּקֶצה 
ְוָיסֹון הּוא ַהְמַאֵּסף ֹאָתם ְּבֵצל קָֹרתֹו  ִהֵּנה ֵהם ָּבאּו ַּגם־ֵהָּנה׃ 
ְוֵאֶּלה ֻכָּלם ַמֲעִבִרים ַעל־ָּדֵתי ַהֵּקיָסר ְוַגם־ִּכי ֹאְמִרים ֶיְׁשנֹו 
ַוִּיְהיּו ְמָיְרִאים ֶאת־ָהָעם ְוֶאת־ָראֵׁשי  ֶמֶלְך ַאֵחר ְוהּוא ֵיׁשּוַע׃ 
ְוֵהם ָלְקחּו ֲעֻרָּבה ֵמֵאת ָיסֹון  ָהִעיר ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת־זֹאת׃ 

ּוֵמֵאת ָהֲאֵחִרים ַוְיַׁשְּלחּום׃
ַוְיַׁשְּלחּום ֶאל־ ְוִסיָלא ַלְיָלה  ְוָהַאִחים ֵהִחיׁשּו ִמְפָלט ְלפֹולֹוס 
ֲאֶׁשר  ֶאל־ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת  ָּבאּו  ָׁשָּמה  ְּכבָֹאם  ְוֵהם  ְּברֹוָאה 
ְוֵאֶּלה ָהיּו טֹוִבים ִמיהּוֵדי ַתְסלֹוִניִקי ִּכי ָלְקחּו ֶאת־ ַלְּיהּוִדים׃ 
ַהָּדָבר ְּבֵלב ָמֵלא ָרצֹון ַוַּיְחְקרּו ַבְּכתּוִבים יֹום יֹום ָלַדַעת ִאם 
ְוַרִּבים ֵמֶהם ֶהֱאִמינּו ְוָנִׁשים ְּגִבירֹות ְיָוִנּיֹות  ִּכְדָבָרם ֶּכן־הּוא׃ 

ַוֲאָנִׁשים ְּבִמְסָּפר לֹא־ְמָעט׃ 
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ִּכְׁשמַֹע ַהְּיהּוִדים ְּבַתְסלֹוִניִקי ִּכי ַגם־ִּבְברֹוָאה ּפֹולֹוס ַמְׁשִמיַע 
ְוָהַאִחים  ֶאת־ְּדַבר ֱאֹלִהים ַוָּיבֹאּו ַוַּיּצּו ֶאת־ֲהמֹון ָהָעם ַּגם־ֹּפה׃ 
ְוִסיָלא  ַעד־ַהָּים  ָהַלְך  הּוא  ַוְיִהי  ֶאת־ּפֹולֹוס  ְלַמֵּלט  ֵהִחיׁשּו 
ִעם־ּפֹולֹוס  ְלֶחְבָרה  ָאְרחּו  ַוֲאֶׁשר  ָבֶזה׃  ִנְׁשֲארּו  ְוִטימֹוִתּיּוס 
הֹוִליֻכהּו ַעד ַאִּתיַנס ֲאֶׁשר ָׁשם ָׂשם ּפֹולֹוס ְּבִפיֶהם ָצו ְלִסיָלא 

ּוְלִטימֹוִתּיֹוס ִּכי־ָיבֹאּו ֵאָליו ַעד־ְמֵהָרה ְוֵהם ָׁשבּו ַוֵּיֵלכּו׃
עֹוד ּפֹולֹוס ְמַצֶּפה ִלְקַראת ּבָֹאם ְּבַאִּתיַנס ְורּוחֹו ִהְתַמְרַמר 
ַוְיַדֵּבר  ֱאִליִלים׃  ָהִעיר  ָמְלָאה  ִּכי  ֵעיָניו  ִמַּמְרֵאה  ְּבִקְרּבֹו 
ֱאֹלִהים  ְוִעם־ִיְרֵאי  ְּבֵבית־ַהְּכֵנֶסת  ִעם־ַהְּיהּוִדים  ַעל־ָּכָכה 
ַוִּיְתָעְרבּו ִאּתֹו  ְוַגם־ְּבַׁשַער יֹום יֹום ִעם־ָּכל־ַהִּנְמָצִאים ָׁשָּמה׃ 
ּוֵמַחְכֵמי  ַהְמַכֲחִׁשים  ַאִּפיקֹורֹוס  ֵּבית  ֵמַחְכֵמי  ַּגם־ֲאָחִדים 
ַוְיִהי ֵאֶּלה ֹאְמִרים לֹו ַמה־ֶּלֱאִויל  ֵּבית ָהִאְסְטָוה ַהַּמְצִניִעים 
ְׂשָפַתִים ַהֶּזה ָמה הּוא ֹאֵמר ְלַהִּגיד ְוֵאֶּלה ְּכִפי ַהִּנְׁשָמע הּוא 
ְוֶאת־ ֶאת־ֵיׁשּוַע  ִּכי־ִּבֵּׂשר  ַיַען  ָזִרים  ֱאֹלִהים  ַּדַעת  ְמַלֵּמד 
ִמי־ִיֵּתן  ַוּיֹאְמרּו  ֶאל־ָהַאְריֹוָפגֹוס  ַוִּיָּקֻחהּו  ַהֵּמִתים׃  ְּתִחַּית 
ִּכי־ ְוָיַדְענּו ַמה־ִהיא ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַלֵּמד׃ 
ְמַבְקִׁשים  ֲאַנְחנּו  ַעל־ֵּכן  ְבָאְזֵנינּו  ַאָּתה קֹוֵרא  ָזִרים  ְדָבִרים 
ְוָהַאִּתיִנִּיים ֻּכָּלם ְוַגם־ַהָּנְכִרים ַהִמְתּגֹוְרִרים  ְלֵדָעה ָמה ִהיא׃ 
אֹו  ְלַסֵּפר  ִאם־ּכֹה  ַלֲחָדׁשֹות  ַרק  ִלָּבם  ֵהִכינּו  ֵהם  ְּבִקְרָּבם 
ָהַאְריֹוָפגֹוס  ְּבתֹוְך  ָהֳעָמד  ּופֹולֹוס  ַמה־ְיֻסָּפר׃  ִלְׁשֹמַע  כֹה 
ִּכי  ֶאְתֶכם  ָרִאיִתי  ָרֹאה  ַאִּתיַנס  ַאְנֵׁשי  ַאֶּתם  ַוּיֹאַמר  ַּבַּתֶוְך 
ְוַעל־ כֹה  ְּבִהְתַהְּלִכי  ִּכי  ִּתְנָהגּו׃  ֲאֶׁשר  ְּבכֹל  ִעָּמֶכם  ִלְּבֶכם 
ֲעבֹדֵֹתיֶכם ֵלאֹלֵהיֶכם ֲאִני ִהְתּבַֹנְנִּתי ָוֵאֶרא ַגם־ִמְזֵּבַח ְוָעָליו 
ָּכתּוב ֵלאֹלִהים לֹא־ְיַדֲענּוהּו ְוִהֵּנה ַהָּלז ֲאֶׁשר ְּתַכְּבדּון ֹאתֹו 
ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָּבָרא  ְולֹא ֵתָדעּוהּו ֹאתֹו ֲאִני מֹוִדיַע ֶאְתֶכם׃ 
ֶאת־ָהעֹוָלם ְוכֹל ֲאֶׁשר־ּבֹו הּוא ֲאדֵֹני ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ לֹא ֵיֵׁשב 

ְּבִמְקָּדִׁשים ֲאֶׁשר ָעׂשּו לֹו ָיָדִים׃ 
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ַאף לֹא־ְיַכְלְּכֻלהּו ְיֵדי ָאָדם ְּכמֹו ִאם צֶֹרְך ְלָפָניו ְלִמי ָוִמי ֲהלֹא 
ְוהּוא ָעָׂשה ִמָּדם ֶאָחד  הּוא ַהֹּנֵתן ַחִּיים ּוְנָׁשָמה ְוַהּכֹל ַלּכֹל׃ 
ַוְימֵֹדד  ָהֲאָדָמה  ַעל־ָּכל־ְּפֵני  ָלֶׁשֶבת  ְּבֵני־ָאָדם  ַעֵּמי  ֶאת־ָּכל 
ֲאֶׁשר  ְלַמַען  ִהִּציב׃  ְּגבּולֹות  ּוְלמֹוְׁשבֹוֵתיֶהם  ְיֵמיֶהם  ִמַּדת 
ִיְדְרׁשּו ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים אּוַלי ְיַמְּׁשֻׁשהּו ְוִיְמָצֻאהּו ַאף ִּכי־ָרחֹוק 
ִמְתעֹוְרִרים  ַחִּיים  ֲאַנְחנּו  ִּכי־בֹו  ִמֶּמּנּו׃  ִמָּכל־ֶאָחד  ֵאיֶנּנּו 
ְוהִֹוים ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ׁשְֹררּו ִמֶּכם ֲאָנִׁשים ִּכי ְּבֵני־ֱאֹלִהים ֲאָנְחנּו׃ 
ִּכי דֶֹמה  ֵמֲחׁשֹב  ָּלנּו  ָחִליָלה  ֱאֹלִהים  ְבֵני  ַּגם־ִּבְהיֹוֵתנּו  ְוַאף 
ַמֲעֶׂשה  ּכֹל  ְלַתְבִנית  אֹו  ָלָאֶבן  אֹו  ַלֶּכֶסף  ַלָּזָהב  ָהֱאֹלִהים 
ֶאת־ְיֵמי ֵאין־ַּדַעת ֶהֱעִביר ֵאפֹוא ֱאֹלִהים  ָאָדם ָחָרׁש ְוחֵׁשב׃ 
ְוַעל־ֵּכן הּוא ְמַצֶּוה ֶאת־ְּבֵני ָהָאָדם ַעָּתה ִּכי בֹא ָיבֹאּו ֵאָליו 
ִּכי הּוא ִהְקִּדיׁש יֹום מֹוֵעד ִלְׁשָּפט־ּבֹו  ִמָּכל־ְקצֹות ָהָאֶרץ׃ 
ֶנֱאָמן ַלּכֹל  ַוִּיְּתֵנהּו  ֵתֵבל ְּבֶצֶדק ַעל־ַיד ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו 

ַּבֲהִקיצֹו ֹאתֹו ֵמִעם־ַהֵּמִתים׃
ָלֲעגּו־לֹו  ֵאֶּלה  ַהֵּמִתים  ִמּקּום  ְמַדֵּבר  ֹאתֹו  ְּכָׁשְמָעם  ַוְיִהי 
פֹולֹוס  ַוֵּיֵצא  ֵׁשִנית׃  ַעל־ָּכָכה  ִנְׁשָמֲעָך  עֹוד  ָאְמרּו  ְוֵאֶּלה 
ּוְקַצת ֲאָנִׁשים ָּדְבקּו ַאֲחָריו ַוַּיֲאִמינּו ּוֵביֵניֶהם  ִמּתֹוָכם ַוֵּיַלְך׃ 
ַּגם־ִּדּיֹונּוְסיֹוס ֶאָחד ֵמַהּׁשְֹפִטים ִמן־ַאְריֹוָפגֹוס ְוִאָּׁשה ַאַחת 

ֲאֶׁשר ְׁשָמּה ָּדָמִריס ְועֹוד ֲאֵחִרים ִעָּמֶהם׃ 
ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעַזב ֶאת־ַאִּתיַנס ַוָּיבֹא ֶאל־קֹוִרְנּתֹוס׃ 
ַוִּיְמָצא ָׁשם ִאיׁש ְיהּוִדי ֲאֶׁשר ָהָיה ְׁשמֹו ֲעִקיַלס ְוהּוא ְיִליד 
ִעם־ְּפִריְסְקָלה  ֵמִאיַטְלָיא  ָּבא  ִמָּקרֹוב  ֶזה  ְוַעָּתה  ּפֹוְנטֹוס 
ִאְׁשּתֹו ִּכי ֵמֵאת ְקלֹוְדיֹוס ָיָצא ָצו ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִדים ְלֵהָעלֹות 

ִמֶּקֶרב רֹוִמי ּוְלָעְזָבּה ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם ֶאל־ְמעֹוָנם׃
ָלֶׁשֶבת  הֹוִאיל  ַעל־ֵּכן  ַאַחת  ְמָלאָכה  ַבֲעֵלי  ָהיּו  ִּכי  ְוַיַען 
ְלֹאָהִלים׃ ַמֵּסכֹות  ֹאְרִגים  ְוֵהם  ַבְּמָלאָכה  ַוֲעׂשה  ִעָּמֶהם 
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ּוְבָכל־ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ִּדֶּבר ִעם־ַהְּיהּוִדים ְּבֵּבת־ַהְּכֵנֶסת ַוְיַלֵּמד 
ַּדַעת ַּגם־ֶאת־ַהְּיהּוִדים ְוַגם־ֶאת־ַהְּיָוִנים׃

ַוְיִהי ְּכבֹא ֵאָליו ִסיָלא ְוִטמֹוִתּיֹוס ִמַּמְקּדֹוְנָיא ִהְתַנֵּדב ּפֹולֹוס 
ֻּכּלֹו ַרק ִלְדַבר ַהָּדָבר ְּבַהְרֹאתֹו ַלְּיהּוִדים ָּברּור ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא 
ְוֵהם ִּכי ָמרּו ְוַגם־ִּגְּדפּו ַוְיַנֵער הּוא ֶאת־ִחְצנֹו ַוּיֹאֶמר  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ֲאֵליֶהם ִּדְמֶכם ְּברֹאְׁשֶכם ַוֲאִני ָנִקי ִמֶּכם ֵאְלָכה־ִּלי ַעָּתה ֶאל־
ַוָּיבֹא ֵּביָתה ִאיׁש ֶאָחד ִטיטֹוס יּוְסטֹוס  ַוֵּיֵלְך ִמָּׁשם  ַהּגֹוִים׃ 
ָהָיה ְׁשמֹו הּוא ָהָיה ְיֵרא ֱאֹלִהים ּוֵביתֹו ֵאֶצל ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת׃ 
ּוקִריְסּפֹוס רֹאׁש ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת ֶהֱאִמין ָּבָאדֹון הּוא ְוָכל־ֵּביתֹו 
ִעּמֹו ְועֹוד קֹוִרְנִּתים ַרִּבים ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֵּכן ֶהֱאִמינּו ַוִּיָּטֵבלּו׃ 
ּוְדַבר ָהָאדֹון ָהָיה ֶאל־ּפֹולֹוס ֶּבָחזֹון ָלְיָלה ַאל־ִּתיָרא ִּכי ִאם־
ִּכי־ִעְּמָך ָאֹנִכי ְוִאיׁש לֹא ִיַּגע ְּבָך ְלָרָעה  ְּתַדֵּבר ְולֹא ֶתֱחָרׁש׃ 
ַוֵּיֵׁשב ָׁשם ָׁשָנה ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים  ִּכי ַעם־ָרב ִלי ָּבִעיר ַהּזֹאת׃ 

ַוְיַלֵּמד ֹאָתם ֶאת־ְּדַבר ָהֱאֹלִהים׃ 
ַוְיִהי ָאז ַּגִּלּיֹון ְנִציב ְמִדיַנת ֲאַכָּיא ְוַהְּיהּוִדים ֻּכָּלם ַיַחד ָקמּו 
ַוּיֹאְמרּו ָהִאיׁש  ַעל־ּפֹולֹוס ַוַּיֲעִמידּוהּו ִלְפֵני ִכֵּסא ַהִּמְׁשָּפט׃ 
ֲאֶׁשר  ַּבֲעבָֹדה  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ַלֲעבֹד  ֶאת־ָהָעם  ְמַפֶּתה  ַהֶּזה 
ְׂשָפָתיו  ִלְפֹּתַח  ּפֹולֹוס  ַאְך־הֹוִאיל  ְואּוָלם  ַכּתֹוָרה׃  לֹא 
ֶרַׁשע  ִדין  ִאם־ָהָיה  לּו  ֶאל־ַהְּיהּוִדים  ַוּיֹאֶמר  ִהְקִּדימֹו  ְוַגִּלּיֹון 
ַהְּיהּוִדים  ַאֶּתם  ֶאת־ְּפֵניֶכם  ָנָׂשאִתי  ִּכי־ָאז  ְּבִלַּיַעל  ְּדַבר  אֹו 
ֶאֶפס ִּכי־ַרק ְּבתֹוָכחֹות ַעל־ִמִּלין ַעל־ִׂשים ֵׁשמֹות  ַּכִּמְׁשָּפט׃ 
ְלַבְּדֶכם  ַאֶּתם  ֵעָצה  ָלֶכם  ָהבּו  ְנדֹוִנים  ַאֶּתם  ְוַעל־ּתֹוַרְתֶכם 
ַעל־ַהָּדָבר  ׁשֵֹפט  ִלְהיֹות  ַנְפִׁשי  ֵאין  ַוֲאִני  ַהּטֹוב  ָמה  ָלַדַעת 
ֻכָּלם  ַוִּיְתְּפׂשּו  ַהִּמְׁשָּפט׃  ִכֵּסא  ִמִּלְפֵני  ֹאָתם  ַוְיָגֶרׁש  ַהֶּזה׃ 
ֶאת־סֹוְסְּתִניס רֹאׁש ֵּבית ַהְּכֵנֶסת ַוַּיֻּכהּו ִלְפֵני־ִכֵּסא ַהִּמְׁשָּפט 

ְוַגִּליֹון רֶֹאה ַוְיִהי ְּכלֹא רֶֹאה׃
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ַוִּיְתַמְהַמּה ָׁשם ּפֹולֹוס עֹוד ָיִמים ַרִּבים ַאַחר ֵּכן ִנְפַרד ֵמִעם 
ָהַאִחים ַוֵּיֵׁשב ָּבֳאִנָּיה ָלֶלֶכת ֶאל־סּוְרָיא ְוהּוא ָלַקח ִעּמֹו ֶאת־
ַוְיַגַּלח ֶאת־רֹאׁשֹו ְּבַקְנְּכַרי ִּכְמלֹאת  ְּפִריְסְקָלה ְוֶאת־ֲעִקיַלס 
ַוָּיבֹאּו ְלֶאְפסֹוס ַוַּיִּניֵחם ָׁשם ְוהּוא ָבא  ְיֵמי ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ָנָדר׃ 
ְוֵהם ִחּלּו ֶאת־ ַוְיַדֶּבר־ָׁשם ֶאל־ַהְּיהּוִדים׃  ֶאל־ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת 
ִּכי  ָּפָניו ִּכי ַיֲאִריְך ָלֶׁשֶבת ְּבתֹוָכם ַרק הּוא לֹא ֵנאֹות ָלֶהם׃ 
ַהָּבא  ֶאת־ֶהָחג  ָלחֹג  ֲאִני  ַחָּיב  ְּבָאְמרֹו  ֵמִעָּמם  ִאם־ִנְפַרד 
ִּבירּוָׁשַלִים ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם ִאם־ִיְרֶצה ְיהָֹוה ַוֵּיֶלְך 
ַוָּיבֹא ֶאל־ִקְסִרין ַוַּיַעל ִלְפקֹד ֶאת־ָהֵעָדה  ֶּדֶרְך ָים ֵמֶאְפסֹוס׃ 
ַוְיִהי ָׁשם ָיִמים ֲאָחִדים  ְלָׁשלֹום ַוָּיָׁשב ָלֶרֶדת ֶאל־ַאְנְטיֹוְכָיא׃ 
ַוֵּיֵצא ִמָּׁשם ַוַּיֲעבֹר ָהֹלְך ְוָעבֹר ְּבֶאֶרץ ָּגַלְטָיא ּוְפרּוְגָיא ַוְיַאֵּמץ 

ֶאת־ָּכל־ַהַּתְלִמיִדים׃
ְוִאיׁש ֶאָחד ְיהּוִדי ָּבא ֶאל־ֶאְפסֹוס ְׁשמֹו ַאּפֹולֹוס ַוֲאֶלְכַסְנְּדִרָּיא 
הּוא ָיַדע ֶאת־ ִעיר מֹוַלְדּתֹו ִאיׁש ְּדָבִרים ּוָמִהיר ַּבְּכתּוִבים׃ 
ֶּדֶרְך ָהָאדֹון ְורּוחֹו ִּכַלַהט ָיָצא ַוְיַדֵּבר ַוְיַלֵּמד ֵהיֵטב ֶאת־ִּדְבֵרי 
ְוהּוא  ֵיׁשּוַע ַרק הּוא לֹא ָיַדע ִּכי ִאם־ְטִביַלת יֹוָחָנן ְלַבָּדּה׃ 
ֵהֵחל ְלַהְׁשִמיַע ְּדָברֹו ְּבֹאֶמץ ֵלב ְּבֵבית ַהְּכֵנֶסת ַוִּיְׁשְמעּו ֹאתֹו 
ֶאת־ֶּדֶרְך  ַוְיבֹוְננּוהּו  ֶאל־ֵּביָתם  ַוְיִביֻאהּו  ַוֲעִקיַלס  ְּפִריְסְקָלה 
ּוִבְנטֹות ִלּבֹו ָלֶלֶכת ֶאל־ֲאַכָּיא  ָהֱאֹלִהים עֹוד יֹוֵתר ְמֹפָרׁש׃ 
ַוְיעֹורּוהּו ָהַאִחים ַוִּיְכְּתבּו ֶאל־ַהַּתְלִמיִדים ֶלֱאסֹף ֹאתֹו ֲאֵליֶהם 
ְוהּוא ְּכבֹאֹו ָׁשָּמה ָעַזר ַהְרֵּבה ַלֲאֶׁשר ָהְפנּו ְלַהֲאִמין ַעל־ְיֵדי 
ִּכי הּוא ָגַבר ַעל־ַהְּיהּוִדים ִּבְפֵני־כֹל ַוּיַֹכח ַּבְּכתּוִבים  ֶהָחֶסד׃ 

ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַוְיִהי ִּבְהיֹות ַאּפֹולֹוס ְּבקֹוִרְנּתֹוס ּופֹולֹוס ַאֲחֵרי ָעְברֹו ָבֲאָרצֹות 
ֲאָחִדים׃  ַּתְלִמיִדים  ַוִּיְמָצא־ָׁשם  ֶאל־ֶאְפסֹוס  ָּבא  ָהִעִּלּיֹות 
ַּכֲאֶׁשר  ֲעֵליֶכם  ַהּקֶֹדׁש  ַגם־רּוַח  ָבא  ֲהבֹא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ֱהִייֶתם ְלַמֲאִמיִנים ְוֵהם ָענּוהּו ַּגם ִּכי־ֵיׁש רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֲאַנְחנּו 

לֹא ָׁשָמְענּו עֹוד׃ 
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ויאמר



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ַעל־ַהְּטִבָלה  ַוּיֹאְמרּו  ִנְטַּבְלֶּתם  ַאֶּתם  ֵאפֹוא  ְוַעל־ָמה  ַוּיֹאַמר 
ַוּיֹאֶמר ּפֹולֹוס יֹוָחָנן ִהְטִּביל ִּבְטִביַלת ַהְּתׁשּוָבה ַוַּיֵּגד  ְליֹוָחָנן׃ 
ָלָעם ִּכי־ַהֲאֵמן ַיֲאִמינּו ְבַהָּלז ֲאֶׁשר ָיבֹא ַאֲחָריו ְוַהָּלז הּוא ֶזה 
ְּכָׁשְמָעם ֶאת־זֹאת ָׁשבּו ִנְטְּבלּו ַעל־ֵׁשם ָהָאדֹון  ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע׃ 
ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ֲעֵליֶהם  ַוָּיַנח  ֲעֵליֶהם  ָיָדיו  ָסַמְך  ּופֹולֹוס  ֵיׁשּוַע׃ 
ַוְיִהי ִמְסָּפָרם ִּכְׁשֵנים ָעָׂשר ִאיׁש׃  ַוְיַדְּברּו ִבְלׁשֹנֹות ַוִּיְתַנָּבאּו׃ 
ַוָּיבֹא ֶאל־ֵּבית־ַהְכֵנֶסת ַוַּיֵּגד ְּדָבָריו ְּבֹאֶמץ ֵלב ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים 
ַוְיִהי  ָהֱאֹלִהים׃  ַמְלכּות  ַעל־אֹדֹות  ֵׂשֶכל  ְוׂשּום  ִּבְנכֹחֹות 
ִּכי־ִנְמְצאּו ָבֶהם ֲאָחִדים ַעְרֵלי ֵלב ֲאֶׁשר ֵמָאנּו ְלַהֲאִמין ְוַגם־
ַוֵּיְׂשְט ֵמֲעֵליֶהם  ִלְפֵני ָהָעם  ָטְפלּו ָדָבר ַמר ַעל־ַהֶּדֶרְך ַהֶּזה 
יֹום  ְמַדֵּבר  ָהָיה  ְוהּוא  ִמּתֹוָכם  ִהְבִּדיל  ְוַגם־ֶאת־ַהַּתְלִמיִדים 
ָכֶזה  ַוְיִהי הּוא עֶֹׂשה  ְלטּוְרנּוס׃  ֲאֶׁשר  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  יֹום 
ְׁשָנַתִים ָיִמים ַעד ִּכי־ָׁשְמעּו ָּכל־יְֹׁשֵבי ַאְסָיא ֶאת־ְּדַבר ָהָאדֹון 
ְּגדֹולֹות  ִנְפָלאֹות  ָעָׂשה  ְוָהֱאֹלִהים  ַּכְּיָוִנים׃  ַּכְּיהּוִדים  ֵיׁשּוַע 
עֹור  ֵמַעל  ֶיַזע  ּוִמְטְּפחֹות  ַגם־ֲחֹגרֹות  ִּכי  פֹולֹוס׃  ַעל־ְיֵדי 
ָהָרעֹות  ְוָהרּוחֹות  ָחְלָים  ְוָסר  ַעל־ַהחֹוִלים  ִהִּניחּו  ְּבָׂשרֹו 
ִמְתַהְּלִכים  ְמַלֲחִׁשי  ְיהּוִדים  ֲאָנִׁשים  ְוַגם־ָהיּו  ֹּגָרׁשּו׃  ִמַּגָּום 
ָּבָאֶרץ ְוֶהם נֹוֲעזּו ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ֶאל־ֲאֶׁשר רּוחֹות 
ָרעֹות נֹאֲחזּו ְבִקְרָּבם ְּבָקְרָאם ֲאִני ַמְׁשִּביֲעֶכם ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע 
ְוֵהם ֲאֶׁשר ּכֹה ָעׂשּו ֵהם ָהיּו ִׁשְבַעת  ֲאֶׁשר ּפֹולֹוס ִיְקָרֵאהּו׃ 
ַוּיֹאֶמר  ָהָרָעה  ָהרּוַח  ַוַּיַען  ּכֲֹהִנים׃  ְורֹאׁש  ְיהּוִדי  ְסֵקָוה  ְּבֵני 
ֲאֵליֶהם ָיַדְעִּתי ֶאת־ֵיׁשּוַע ְוֶאת־ּפֹולֹוס ֲאִני ַמִּכיר ַרק ַאֶּתם ִמי 
ְבִקְרּבֹו  ָהָרָעה  ָהרּוַח  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֲעֵליֶהם  ַוִּיְתַנֵּפל  ַאֶּתם׃ 
ַוֶּיֱחַזק ֵמֶהם ַוַּיְכִריֵעם ַעד ִּכי־ֵעיֻרִּמים ְוִנְמָחִצים ָנסּו ִמן־ַהַּבִית 
ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָכל־ַהְּיהוִדים ְוַהְּיָוִנים ַהּיֹוְׁשִבים ְּבֶאְפסֹוס  ַההּוא׃ 
ְוַגם ַרִּבים ִמן־ ַוִּיְגַּדל ֵׁשם ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע׃  ּוַפַחד ָנַפל ַעל־ֻּכָלם 
ַהַּמֲאִמיִנים ָּבאּו ִלִהְתַוּדֹות ּוְלַגּלֹות ֶאת־ַמֲעֵׂשיֶהם ֲאֶׁשר ָעׂשּו׃ 
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ורבים



19
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22

23

24

25

26

27

28

29

ַוִּיְּׂשְרפּום  ִסְפֵריֶהם  ֵהִביאּו  ָׁשְוא  ְבַהְבֵלי  ָׁשעּו  ֲאֶׁשר  ְוַרִּבים 
ָּבֵאׁש ְלֵעיֵני־כֹל ַוִּיְמנּו ִמְסַּפר ָׁשְוָים ַוְיִהי ֲחִמיִּׁשים ֶאֶלף ָּכֶסף׃ 

ּוְדַבר־ְיהָֹוה ִנְׂשַּגב ַעד־ִלְמאֹד ְוַנֲעָלה ָהֹלְך ְוָעֹלה׃
ַוְיִהי ִּכְכלֹות ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיֵּתן ּפֹולֹוס ֶאל־ִלּבֹו ְלִהְתַהֵּלְך 
ַוּיֹאֶמר  ַעד־ְירּוָׁשַלִים  ָוָהְלָאה  ּוִמָּׁשם  ּוַבֲאַכָּיא  ְּבַמְקּדֹוְנָיא 

ַאֲחֵרי ֱהיֹוִתי ָׁשָּמה ָרֹאה ֶאְרֶאה עֹוד ֶאת־רֹוִמי׃ 
ְוֶאת־ ֶאת־ִטימֹוִתּיֹוס  ִמְּמָׁשְרָתיו  ְנָעִרים  ְׁשַנִים  ַוִּיְׁשַלח 
ְיֵמי  עֹוד  ֵאַחר  ְוהּוא  ֶאל־ַמְקּדֹוְנָיא  ְלָפָניו  ָלֶלֶכת  ֲאִרְסטֹוס 

ִמְסָּפר ְּבַאְסָיא׃
ְיהָֹוה׃  ֶּדֶרְך  ַעל־ִּדְבַרת  לֹא־ְמָעט  ָׁשאֹון  ָקם  ַהִהיא  ָּבֵעת 
ָהָיה עֶֹׂשה  ֶּכֶסף הּוא  ָחַרׁש  ְׁשמֹו  ְּדַמְטִרּיֹוס  ֶאָחד  ִאיׁש  ִּכי 
ַאְרְטִמיס  ְלֵׁשם  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבַתְבִנית  ְקַטִּנים  ִמְקְּדֵׁשי־ֶכֶסף 
ַוִּיְקּבֹץ ֹאָתם ִעם־ ַוְיַסֵּבב ָּבֶזה ֶלָחָרִׁשים ַמְׂשּכֶֹרת לֹא־ִמְצָער׃ 
ְיַדְעֶּתם ִּכי ַּבְּמָלאָכה  ַוּיֹאַמר ֲאָנִׁשים ַאֶּתם  עְֹזֵרי ְמַלאְכָּתם 
ֵעיֵניֶכם  ְוִהֵּנה  ְוֶאת־טּוֵבנּו׃  ֶאת־ַלְחֵמנּו  ָלנּו  ָרַכְׁשנּו  ַהּזֹאת 
רֹאֹות ְוָאְזֵניֶכם ׁשְֹמעֹות ִּכי־לֹא ַרק ְּבֶאְפסֹוס ְלַבָּדּה ִכי ִאם־
ַלֲהִסיָרם  ְמַפֶּתה ֲהמֹון ַעם־ָרב  ַהֶּזה  ְּבַכל־ַאְסָיא ּפֹולֹוס  ַּגם 
ֲאֶׁשר  ֵהָּמה  לֹא־ֱאֹלִהים  ָאֹמר  יֹאַמר  ִּכי  ֱאֹלֵהיֶהם  ֵמַאֲחֵרי 
ְוָעָּתה ַהְמַעט ָהָרָעה ַהּזֹאת ְלַבָּדּה ְלִהָּלַקח  ַּתֲעֶׂשיָנה ָיָדִים׃ 
ָרַעת ָהָרעֹות ִּתָּפַתח  ִּכי ִאם־עֹוד  ַהְּמָלאָכה ַהּזֹאת  ִמָּיֵדינּו 
ּוְלַאִין  ְלֶאֶפס  ִּכי  ַאְרְטִמיס  ַהְּגדֹוָלה  ָלֱאָלהּות  ַעל־ַהִּמְקָּדׁש 
ְוָכל־ ָּכל־ַאְסָיא  ְיַכְּבדּוָה  ֲאֶׁשר  הֹוָדּה  ְּכבֹוד  ְוֵיַקל  ֵיָחֵׁשב 
ַוִּיָּמְלאּו  ָהֵאֶּלה  ֶאת־ַהְּדָבִרים  ְּכָׁשְמָעם  ַוְיִהי  ֵתֵבל׃  יְֹׁשֵבי 
ֵחָמה ַוִּיְּתנּו קֹוָלם ַוִּיְקָראּו ְּגדֹוָלה ַאְרְטִמיס ָלָעם ְּבֶאְפסֹוס׃ 
ַוֵּתהֹם ָהִעיר ַוִּתָּמֵלא ַרַעׁש ָּגדֹול ְוֵהם ֻּכָּלם ִהְׂשָּתֲערּו ְּכִאיׁש 
ּוַבֲאִרְסַטְרכֹוס  ְבָגיֹוס  ַוַּיֲחִזיקּו  ֶאל־ֵּבית־ַהִּמְׂשָחק  ֶאָחד 
ַבָּדֶרְך׃  ְלָׁשְמרֹו  ּפֹולֹוס  ִעם  ַההְֹלִכים  ַמְקּדֹוִנים  ֲאָנִׁשים 
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ופולוס
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40

41

כ

ְנָתנּוהּו׃  לֹא  ַהַּתְלִמיִדים  ַרק  ֶאל־ָהָעם  ָלֵצת  ָחֵפץ  ּופֹולֹוס 
ַגם־ֵהם  ֵאֲהבּוהּו  ֲאֶׁשר  ֵמַאְסָיא  ָעם  ָראֵׁשי  ְוַגם־ֲאָחִדים 
ַוְיִהי  ָׁשְלחּו לֹו ְלַהְזִהירֹו ִּכי ִיָּמַנע ֵמֲהֹלְך ֶאל־ֵּבית־ַהִּמְׂשָחק׃ 
ֵהם ׁשֲֹאִגים ֵאֶּלה זֹאת ַוַאֵחִרים ַאֶחֶרת ִּכי ָהָיה ֶהָהמֹון ָנבּוְך 
ִמֵּבינֹות  ַוּיּוָבא  ִנְזָעקּו׃  ֵהם  ְּבֶׁשְּלַמה  ָיְדעּו  ַּגם־לֹא  ְוֻרָּבם 
ַוִּיָּׂשא  ְברֹאָׁשם  ָׂשמּוהּו  ַהְּיהּוִדים  ִּכי  ֲאֶלְכַסְנְּדרֹוס  ָהָעם 
ֲאָמִרים  ְלָהִׁשיב  הּוא  ָחֵפץ  ִּכי  ְלאֹות  ֶאת־ָידֹו  ֲאֶלְכֵסְנְּדרֹוס 
קֹול  ֻכָּלם  ַוִּיְׂשאּו  ְיהּוִדי  ִּכי־הּוא  ָלֶהם  ַוִּיָּוַדע  ָהָעם׃  ִלְפֵני 
ַאְרְטִמיס  ְּגדֹוָלה  ָדּמּו  ְולֹא  ָקְראּו  ָׁשעֹות  ְׁשַּתִים  ּוְכמֹו  ָחָזק 
ַוּיֹאַמר ַאֶּתם  ַוַּיַהס סֹוֵפר ָהִעיר ֶאת־ָהָעם  ָלָעם ְּבֶאְפסֹוס׃ 
ָהִעיר  ִּכי  ֵיַדע  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  הּוא  ִמי  ֶאְפסֹוס  ַאְנֵׁשי 
ֶאְפסֹוס ְמָׁשַרת ֶאת־ַאְרְטִמיס ַהְּגדֹוָלה ְוֶאת־ַּתְבִניָתּה ֲאֶׁשר 
ְוִהֵּנה ִּכי זֹאת ֱאמּוָנה ְוֵאין ִמי ְלַהְכִזיֶבָּנה  ָנְפָלה ִמן־ַהָּׁשָמִים׃ 
ֲהלֹא ָיֲאָתה ָלֶכם ִלְׁשקֹט ִמְּמהּוָמה ּוֵמֲעׂשֹות ְמאּום ְּבֶטֶרם 
ִּכי ַאֶּתם ֲהֵבאֶתם ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵהָּנה ְוֵהם  ְּתַחֵּׁשבּו׃ 
ְוִאם  ֵלאָלהּוֵתנּו׃  ָבזּו  ְוַאף־לֹא  ֶאת־ַהִּמְקָּדׁשֹות  ָבְזזּו  לֹא 
ִעם־ִאיׁש־ ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ְוֶהָחָרִׁשים  ִלְדַמְטִרּיֹוס  ִריב  ְּדַבר 
ָהָבה  ֲעֵלינּו  ִנָּצִבים  ּוְנִציִבים  ִמְׁשָּפט  ְּבִקְרֵּבנּו  ֵיׁש  ֲהלֹא  ִמי 
עֹוד  ְוִאם  ּוְׁשָפטּום׃  ַלּׁשְֹפִטים  ֲעֵליֶהם  ְלַבָּדם  ֵהם  ִיְקְראּו 
ָלֶכם ֻּכְּלֶכם ְלַבֵּקׁש ָּדָבר ִהֵּנה ְּבִהְתַאֵּסף ָּכל־ָהָעם ְלִפי חֹק 
ִּכי ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ְנֻתִנים ְּבִיְרָאה ֶּפן־ ֵיֵצא ִמְׁשַּפְטֶכם ְוִדיְנֶכם׃ 
ִיְתּגֵֹלל ָעֵלינּו ֲעֹון ֶמֶרד ְלַהְבִאיֵׁשנּו ִּבְגַלל ַהּיֹום ַהֶּזה ַמה־ָּלנּו 
ָלגֹל ֵמָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹא ָחָטאנּו ִּבְלִּתי ִאם ַהְּמהּוָמה 

ּוְכַכּלֹאתֹו ְלַדֵּבר ִׁשַּלח ֶאת־ַהָּקָהל׃ ַהּזֹאת׃ 
ַוְיַדֵּבר  ֶאת־ַהַּתְלִמיִדים  ָאַסף  ּופֹולֹוס  ַהְּמהּוָמה  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 
ָלֶלֶכת  ַוֵּיֵצא  ֵמֶהם  ִנְפַרד  ְלָׁשלֹום  אָֹתם  ּוְבִבְרָכתֹו  ַעל־ִלָּבם 

ֶאל־ַמְקּדֹוְנָיא׃ 
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ואחרי
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ְוַאֲחֵרי ָעְברֹו ַבְּמִדינֹות ָהֵהן ְוַאְּמצֹו ֶאת־ִלּבֹוָתם ְּבִמַּדְּברָֹתיו 
ְׁשֹלָׁשה  ָׁשם  ִׁשְבּתֹו  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  ָיָון׃  ֶאל־ֶאֶרץ  ָּבא  ָהַרִּבים 
ֳחָדִׁשים ַוִּתָּׂשֵאהּו רּוחֹו ָלֶלֶכת ֶאל־סּוְרָיא ַרק ֵמֲאֶׁשר ָטְמנּו 
ַמְקּדֹוְנָיא׃  ֶּדֶרְך  ָלׁשּוב  נֹוַעץ  ַעל־ֵּכן  מֹוֵקׁש  ַהְּיהּוִדים  לֹו 
ֶּבן־ּפּורֹס  סֹוַפְטרֹוס  ַעד־*ַאְסָיא  ַבֶּדֶרְך  ְלַלֹּותֹו  ֵאָליו  ַוִּיָּלוּו 
ְוָגיֹוס  ּוְסקֹוְנדֹוס  ֲאִרְסַטְרכֹוס  ּוֵמַהַּתְסְלִניִקים  ַהְּברֹוִאי 
ְוֵאֶּלה  ּוְטרֹוִפימֹוס׃  טּוִכיקֹוס  ּוֵמַאְסָיא  ְוִטימֹוִתּיֹוס  ַהַּדְרִבי 
ַוֲאַנְחנּו  ַעד־ּבֵֹאנּו׃  ִּבְטרֹוַאס  ָלנּו  ַוְיַחּכּו*  ְלָפֵנינּו  ָהְלכּו 
ַּבֶּדֶרְך  ַוְּנִהי  ַחג־ַהַּמּצֹות  תֹם  ַאֲחֵרי  ָּבֳאִנָּיה  ִמִּפיִלִּפי  ָעַבְרנּו 
ַוֵּנֶׁשב־ָׁשם  ֶאל־ְטרֹוַאס  ֲאֵליֶהם  ַעד־ּבֵֹאנּו  ָיִמים  ֲחִמיָּׁשה 

ִׁשְבַעת ָיִמים׃ 
ֶאת־ַהֶּלֶחם  ִלְפרֹס  ֶנֱאָסִפים  ַוֲאַנְחנּו  ַּבַּׁשָּבת  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום 
ּופֹולֹוס ָנָׂשא ִמַּדְּברָֹתיו ֲאֵליֶהם ַיַען ָהָיה ִעם־ִלּבֹו ָלֶלֶכת ֵמֶהם 
ְוֵנרֹות ַרִּבים  ְּביֹום ַהָּמֳחָרת ַוֶּיֶרב ִמַּדְּברָֹתיו ַעד ֲחִצי ַהָּלְיָלה׃ 
ֶאָחד  ַנַער  ְוִהֵּנה  ֶנֱאָסִפים׃  ָהִיינּו  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַּבֲעִלָּיה  ֵהִאירּו 
ּפֹולֹוס  ְּבַהֲאִריְך  ַהַחּלֹון  ַעל־ַסף  ְּבִׁשְבּתֹו  ַאְבטּוכֹוס  ּוְׁשמֹו 
ַאְרָצה  ַוִּיֹּפל  ַהֵּׁשָנה  ַוִּתְתְקֵפהּו  ְׁשָנתֹו  ָנם  ִאְמרֹוָתיו  ְלַהִּטיף 
ַוִּיָּׂשֻאהּו ְוהּוא ֵמת׃  ִמן־ָהֲעִלָּיה ֲאֶׁשר ֹּגַבּה ָלּה ָׁשֹלׁש קֹומֹות 
ִּתְצֲעקּו  ַאל־ָנא  ַוּיֹאַמר  ַוַּיֲחֶזק־ּבֹו  ָעָליו  ַוִּיְתמֹוֵדד  ַוֵּיֶרד ּפֹולֹוס 
ַוָּיָׁשב ַוַּיַעל ַוִּיְפרֹס ֶאת־ַהֶּלֶחם ַוּיֹאַכל ַוֶּיֶרב  ִּכי עֹוד ִנְׁשָמתֹו ּבֹו׃ 
ָחי  ֶהֱעלּו  ְוֶאת־ַהַּנַער  ַוֵּיַלְך׃  ַהַּׁשַחר  ַעד־ֲעלֹות  ִאָּתם  ְלַדֵּבר 

ַוִּיְתַנֲחמּו בֹו לֹא־ְמָעט׃
ַוֲאַנְחנּו ִקַּדְמנּו ָלֶרֶדת ָּבֳאִנָּיה ַוַּנֲעבֹר ֶאל־ַאּסֹוס ִלְכנֹוס ָׁשם 
ֵאֵלינּו ֶאת־ּפֹולֹוס ִּכי־ֵכן ִצָּוה ְוהוא ִאָּוה ָלבֹא ָׁשם ַרְגִלי ֶּדֶרְך 
ַוָּנבֹא  ֵאֵלינּו  ֹאתֹו  ַוִּנַּקח  ְּבַאּסֹוס  ֹאָתנּו  ַוִּיְפּגֹׁש  ַהַּיָּבָׁשה׃ 

ֶאל־ִמיטּוִליִני׃ 
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משם
 v. 4 בס׳׳א לא נמצא כאן ַעד־ַאְסָיא. 

v. 5 וס׳׳א ָּבאּו ויחכו.
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ִמָּׁשם ֲעַבְרנּו ָבֳאִנָּיה ַוָּנבֹא ְביֹום ַהָּמָחר ֶאל־ֹנַכח ִּכּיֹוס ּוַבּיֹום 
ַהְּׁשִליִׁשי ָעַבְרנּו ֶאל־ָסמֹוס ַוָּנֶלן ִּבְטרֹוגּוְליֹון ַוָּנבֹא ְלָמֳחָרתֹו 
ִּכי־ָיַעץ ּפֹולֹוס ַלֲחלֹוף ַעל־ְּפֵני ֶאְפסֹוס ִלְבִלי  ֶאל־ִמיִליטֹוס׃ 
ֱהיֹות לֹו ִסָּבה ִלְהְתַמְהֵמַּה ְּבַאְסָיא ַּבֲאֶׁשר ָהָיה ֶנְחָּפז ְּבָכל־

ְיָכְלּתֹו ְלַהִּגיַע ַעד־ְירּוָׁשַלִים ְליֹום ַחג־ַהָּׁשֻבעֹות׃
ּוִמִּמִליטֹוס ָׁשַלח ֶאל־ֶאְפסֹוס ִלְקרֹא ֶאת־ִזְקֵני ָהֵעָדה ְלבָֹאם 
ּוְכבָֹאם ָאַמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת־ָּדְרִּכי  ֵאָליו ָׁשָּמה׃ 
ְלִמן־ ְבתֹוְכֶכם  ָיַׁשְבִּתי  ֲאֶׁשר  ְּבָכל־ַהָּיִמים  ִלְפֵניֶכם  ּוְפֻעָּלִתי 
ַאְסָיא׃  ַעל־ַאְדַמת  ַכף־ַרְגִלי  ָּדְרָכה  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹון  ַהּיֹום 
ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ֶאת־ָהָאדֹון ַּבֲעָנָוה ְגדֹוָלה ּוִבְדָמעֹות ִּבְתָלאֹות 
ֲאֶׁשר לֹא־ ֲאֶׁשר ְמָצֻאִני ַעל־ְיֵדי ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ָיְקׁשּו ִלי׃ 
ִכַחְדִּתי ִמֶּכם ָּכל־ַהּטֹוב ָלֶכם ִּכי ִאם־ִהַּגְדִּתי ַוֲאַלֶּמְדֶכם ָמה 
ַיַען ָקָראִתי ַּגם־ַלְּיהּוִדים ְוַגם־ַלְּיָוִנים  ַהּטֹוב ַּבחּוצֹות ּוַבָּבִּתים׃ 
ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוע  ַבֲאדֵֹנינּו  ְוֶהֱאִמינּו  ֶאל־ָהֱאֹלִהים  ְיׁשּובּון  ִּכי 
ַוֲאִני  ְירּוָׁשַלְיָמה  ַלֲהֹלְך  ָהרּוַח  ַעל־ִּפי  ְמֻמָּׁשְך  ִהְנִני  ְוַעָּתה 
ַהּקֶֹדׁש  ֲאֶׁשר־רּוַח  זּוָלִתי  ָׁשם׃  ִיְקֵרִני  ְּדַבר־ָמה  ָיַדְעִּתי  לֹא 
ְיַנֵּבא ָעַלי ְּבָכל־ִעיר ָוִעיר ֵלאֹמר ִּכי־ְכָבִלים ַוֲחָבִלים ָנכֹנּו ִלי׃ 
ֶאת־ ְוַכֵּלה  ַמֵּלא  ְלַמַען  ִמִּתָּתּה  ִלי  ִתיַקר  לֹא  ֲאָבל־ַנְפִׁשי 
ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון  ֵמֵאת  ָעַלי  ַהּׂשּוָמה  ְוֶאת־ְּפֻקָּדִתי  ְמרּוָצִתי 
ָיַדְעִּתי  ִהֵּנה־ָנא  ְוַעָּתה  ֱאֹלִהים׃  ֶחֶסד  ֶאת־ְּבׂשַרת  ְלהֹוִדיַע 
ֶאְתֶכם  הֹוֵריִתי  ּוַמָּסַעי  ַמֲהָלַכי  ִּביֵמי  ֲאֶׁשר  ֻּכְּלֶכם  ַאֶּתם  ִּכי 
ֶאת־ָּפָני׃  ִלְראֹות  עֹוד  לֹא־תִֹספּון  ִּכי  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ַמְלכּות 
ִּכי  ַעל־ֵּכן ֵעד ֲאִני ַהּיֹום ִּבְפֵניֶכם ִּכי־ָנִקי ָאֹנִכי ִמְּדֵמי ֻכְּלֶכם׃ 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ֲעַצת  ֶאְתֶכם  הֹוַדְעִּתי  ָּדָבר  ַכֵחד  ִמְּבִלי  ֲאִני 
רּוַח  ֲאֶׁשר  ְוַעל־ָּכל־ָהֵעֶדר  ֲעֵליֶכם  ִלְּבֶכם  ִׁשיתּו  ְּכֻתָּמּה׃ 
ָהֱאלֹ*ִהים  ֶאת־ֲעַדת  ִלְרעֹות  לֹו  ְלַמְנִהיִגים  ֲהִקיְמֶכם  ַהּקֶֹדׁש 

ֲאֶׁשר ָקָנה־לֹו ְּבָדמֹו׃ 
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אני v. 28 בס׳׳א ָהָאדֹון.
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ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִיְּפלּו ָבֶכם ְזֵאֵבי־ֶטֶרף ֲאֶׁשר ַעל־
ֲאֶׁשר  ֲאָנִׁשים  ִמִּקְרְּבֶכם  ָיקּומּו  ַּגם־ִּכי  לֹא־ַיֲחֹמלּו׃  ָהֵעֶדר 
ַעל־ ַאֲחֵריֶהם׃  ְלַהְתעֹות ֶאת־ַהַּתְלִמיִדים  ְיַדֵּברּו  ַּתְהֻּפכֹות 
ֵּכן עּורּו ְוִזְכרּו ִּכי ָׁשֹלׁש ָׁשִנים יֹוָמם ָוַלְיָלה ֲאִני ְבִדְמעֹוַתי לֹא 
ְוַעָּתה ָאַחי ִהְנִני ַמְפִקיד  ָחַדְלִּתי ֵמהֹוַכח ּוֵמַאֵּמץ ֶאת־ּכֹל׃ 
ֶאְתֶכם ְּבַיד ָהֱאֹלִהים ּוְדַבר ַחְסּדֹו ֲאֶׁשר־לֹו ַהּכַֹח ַלֲהִקיְמֶכם 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְׂשָמֹלת  ְוָלֵתת ָלֶכם ַנֲחָלה ְּבֶקֶרב ָּכל־ַהְּקדֹוִׁשים׃ 
ְוַאֶּתם ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַּבֲעִדי  לֹא ִבַּקְׁשִּתי ֵמֵאת ָּכל־ִאיׁש׃ 
ִּכי ַּבּכֹל ָוכֹל  ּוְבַעד ֲאֶׁשר ָהיּו ִעִּמי ֵאֶּלה ְׁשֵּתי ָיַדי ַעׂשּו ִמְחָיה׃ 
ֶהְרֵאיִתי ֶאְתֶכם ִּכי־ַאְך ַיֲעבֹד ִאיׁש ְוָעׂשה ַבְּמָלאָכה ְלַנְפׁשֹו 
ְוַגם־ְלֶנֶפׁש ָהֶאְביֹון ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִּדְבֵרי ָהָאדֹן ֵיׁשּוַע ִּכי־

הּוא ָאַמר טֹוב ְנתֹן ִמָּקַחת׃ 
ְוֵהם  ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ָּכַרע ַעל־ִּבְרָּכיו ַוִּיְתַּפֵּלל ִעם־ֻּכָּלם ַיְחָּדו׃ 
ַוִּיָּׁשקּוהּו׃  פֹולֹוס  ַעל־ַצְּואֵרי  ַוִּיְּפלּו  ֶבֶכה  ַהְרֵּבה  ָּבכּו  ֻּכָּלם 
ְויֹוֵתר ֶנֶעְצבּו ֶאל־ִלָּבם ַעל־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ִּכי לֹא־יֹוִסיפּון 
עֹוד ִלְראֹות ֶאת־ָּפָניו ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ַעד־ַהְּסִפיָנה ַוְיַׁשְּלחּוהּו׃ 
ְיָׁשָרה  ֶּדֶרְך  ָּבאנּו  ָּבֳאִנָּיה  ַוַּנֲעבֹר  ֵמֶהם  ִנְפַרְדנּו  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 
ֶאל־ַּפָּטָרה׃  ּוִמָּׁשם  ֶאל־רֹודֹוס  ַהָּמֳחָרת  ּוְביֹום  ֶאל־קֹוס 
ַוֵּנֶרד־ָּבּה  ֶאל־ִּפינּוְקָיא  ַלֲהֹלְך  ִמְתַעֶּתֶדת  ֳאִנָּיה  ָמָצאנּו  ָׁשם 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִנְׁשַקף ָלנּו ָהִאי ַקְפרֹוס ֲאֶׁשר ֲעַזְבֻנהּו  ַוַּנֲעבֹר׃ 
הֲֹעָלה  ִּכי־ָׁשם  ֶאל־צֹור  ַוַּנִּגיַע  ֶאל־סּוְרָיא  ָנִטינּו  ִלְׂשמֹאֵלנּו 
ַוֲאַנְחנּו ְּבָמְצֵאנּו ֶאת־ַהַּתְלִמיִדים  ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר הּוָבא ָבֳאִנָּיה׃ 
ָיַׁשְבנּו ָׁשם ִעָּמֶהם ִׁשְבַעת ָיִמים ְוֵהם ָאְמרּו ֶאל־ּפֹולֹוס ְּבנֹוַח 
ַוְיִהי ִּכי ָמְלאּו ָלנּו ְיֵמי  ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ִּכי לֹא־ַיֲעֶלה ִלירּוָׁשָלִים׃ 
ִׁשְבֵּתנּו ָיָצאנּו ָלֶלֶכת ְּבַׁשְּלָחם אָֹתנּו ֻכָּלם ִעם־ְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם 
ַוְּנָבֶרְך ִאיׁש  ַעד־ִמחּוץ ָלִעיר ְוַעל־ַהחֹוף ָּכַרְענּו ַיְחָּדו ַוִּנְתַּפָּלל׃ 

ֶאת־ֵרֵעהּו ַוָּיַרְדנּו ָבֳאִנָּיה ְוֵהם ָשבּו ְלֵביָתם׃
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ִלְׁשלֹום  ָׁשַאְלנּו  ָׁשם  ֶאל־ַעּכֹו  ַוָּנבֹא  ִמּצֹר  ֶאת־ַּדְרֵּכנּו  ַוַּנַעׂש 
ּוִמָּמֳחָרת ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר ָהִיינּו  ָהַאִחים ַוֵּנֶׁשב ִעָּמם יֹום ֶאָחד׃ 
ַוֵּנֶלְך ֶאל־ִקְסִרין ֲאֶׁשר ָׁשם ָּבאנּו ֶאל־ֵּבית  ִאם ּפֹולֹוס ָיָצאנּו 
ְולֹו  ִעּמֹו׃  ַוֵּנֶׁשב  ֵמַהִּׁשְבָעה  ֶאָחד  ְוהּוא  ַהְמַבֵּׂשר  ִּפיִלּפֹוס 
ַוְיִהי ְּכִׁשְבֵּתנּו ֹפה ָיִמים  ַאְרַּבע ָּבנֹות ְּבתּולֹות ְוֵהן ִמְתַנְּבאֹות׃ 
ֲאָגבֹוס׃  ּוְׁשמֹו  ִמיהּוָדה  ָיַרד ַעד־ּכֹה  ְוָנִביא ֶאָחד  ֲאָחִדים 
ֶאת־ָיָדיו  ַוֶּיְאָסר־ּבֹו  ּפֹולֹוס  ֶאת־ֵאזֹור  ַוִּיַּקח  ֵאֵלינּו  ָבא  ְוהּוא 
ְוֶאת־ַרְגָליו ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָּכָכה ַיַאְסרּו ַהְּיהּוִדים 
ְוִהְסִּגיֻרהּו ִּביֵדי  ִּבירּוָׁשַלִים ֶאת־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־לֹו ָהֵאזֹור ַהֶּזה 
ְלֵׁשַמע ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִחִּלינּו ֶאת־ָּפָניו ֲאַנְחנּו ְוַאְנֵׁשי  ַהּגֹוִים׃ 
ּופֹולֹוס ָעָנה ָלָּמה ַתֲעׂשּו  ָהִעיר ִּכי־ֶיְחַּדל ֵמֲעלֹות ִלירּוָׁשָלִים׃ 
כֹה ִּכי ִתְבּכּו ְוַתְכִאיבּו ֶאת־ִלִּבי ַוֲאִני ִהְנִני ָנכֹון לֹא־ַרק ָלֵתת 
ֵּגִוי ְלאְֹסִרים ִּכי ִאם־ַּגם ְלַהְקִריב ַנְפִׁשי ִלְמִמיִתים ִּבירּוָׁשַלִים 
ַוַּנֲחֵרׁש  ִלְׁשמַֹע  לֹא־ָאָבה  ִּכי  ַוְיִהי  ֵיׁשּוַע׃  ָהָאדֹון  ְּבַעד־ֵׁשם 

ִמֶּמּנּו ַוּנֹאַמר ְרצֹון ְיהָֹוה ֵיָעֶׂשה׃ 
ַלֲעלֹות  ַוִּנַּסע  ָלנּו  ֶאת־ֲאֶׁשר  ָנָׂשאנּו  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ְוַאֲחֵרי 
ִמִּקְסִרין  ֲאָחִדים  ַגם־ַּתְלִמיִדים  ִעָּמנּו  ַוַּיֲעלּו  ְירּוָׁשָלִים׃ 
ָזֵקן  ַּתְלִמיד  ְוהּוא  ַהַּקְפרֹוִסי  ֶאת־ְמָנסֹון  ִאָּתם  ֵהִביאּו  ְוֵאֶּלה 
ְירּוָׁשַלְיָמה  ְּכבֵֹאנּו  ַוְיִהי  ִעּמֹו׃  ָלֶׁשֶבת  ַוִּיְּתֵננּו  ָהִאיׁש  ַוּיֹוֶאל 
ַוֵּנֶלְך  פֹולֹוס  ְלָקָחנּו  ּוִמָּמֳחָרת  ְּבִׂשְמָחה׃  ָהַאִחים  ִקְּבלּונּו 
ְלָׁשלֹום  ָלֶהם  ַוִּיְׁשַאל  ָּבאּו׃  ַּגם־ֵהם  ְוָכל־ַהְּזֵקִנים  ֶאל־ַיֲעקֹב 
ֶאת  ְוַעד־ַּכֵּלה  ֵמָהֵחל  ְּבָאְזֵניֶהם  ְלַסֵּפר  ֵהֵחל  ְוַאֲחֵרי־ֵכן 
ַּבֲעבָֹדתֹו  ַהּגֹוִים  ְּבֶקֶרב  ַלֲעׂשֹות  ָהֱאֹלִהים  ִהְגִּדיל  ֲאֶׁשר 
ֵאָליו  ַויֹאְמרּו  ֶאת־ֲהֱאֹלִהים  ַוְיָבְרכּו  ַוִּיְׁשְמעּו  ֲעָבדֹו׃  ֲאֶׁשר 
ִמן־ַהְּיהּוִדים  ֲאָלִפים  ַכָּמה  ִּכי  ָאִחינּו  ַאָּתה  רֶֹאה  ֲהלֹא 
ְגדֹוָלה׃  ְּבִקְנָאה  ַּבּתֹוָרה  ַמֲחִזיִקים  ְוֻכָּלם  ְלַמֲאִמיִנים  ָהיּו 
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ְוֵהם ָׁשְמעּו ָעֶליָך ִּכי ַאָּתה ִלַּמְדָּת ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִדים ַהּיֹוְׁשִבים 
לֹא  ֲאֶׁשר  ָאַמְרָּת  ְוַגם־ִּכי  ֵמַאֲחֵרי מֶׁשה  ָלסּור  ַהּגֹוִים  ְּבֶקֶרב 
ְוַעָּתה ַמה־ַּנֲעֶׂשה  ָימּולּו ֶאת־ְּבֵניֶהם ּוְבַדְרֵכי ַהּתֹוָרה לֹא ֵיֵלכּו׃ 
ֵאֶליָך  נֹאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ֲעֵׂשה  ָלֵכן  ִּכי־ָבאָת׃  ִיְׁשְמעּון  ָׁשמַֹע  ִּכי 
אָֹתם  ֶיְׁשָנם ִאָּתנּו ַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶנֶדר ְנִזיִרים ֲעֵליֶהם׃ 
ָלֶהם  ִּתֵּתן  ּוִמִּכיְסָך  ִאָּתם  ַּגם־ַאָּתה  ְוִהְתַקִּדְׁשָּת  ֵאֶליָך  ְקָחה 
ֲאֶׁשר ְיַגְּלחּו ֶאת־ְׂשַער ִנְזָרם ּוָבֶזה ֵיְדעּו ֻכָּלם ִּכי ַאְך־ְׁשמּוַעת 
ָׁשְוא ִהיא ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ָעֶליָך ַּבֲאֶׁשר ַּגם־ַאָּתה ִתְׁשמֹר ַלֲעׁשֹות 
ֲאַנְחנּו  ַהַּמֲאִמיִנים  ַהּגֹוִים  ְוַעל־אֹדֹות  ַּבּתֹוָרה׃  ְּכָכל־ַהָּכתּוב 
ְוַרק  ִיְׁשמֹרּו  ִּכי ֵהם ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה לֹא  ִעם־ַהֵּסֶפר  ִצִּוינּו  ְּכָבר 
ּוִמן־ַהִּנֻאִפים׃  ּוִמן־ַהֶּנֱחָנק  ּוִמן־ַהָּדם  ֱאִליִלים  ִמִּזְבֵחי  ִיָּבְדלּו 
ַוָּיבֹא  ִמָּמֳחָרת  ִאָּתם  ַוִּיְתַקֵּדׁש  ֶאת־ָהֲאָנִׁשים  ּפֹולֹוס  ַוִּיַּקח 
ְועֹוד  ָטֳהָרָתם  ְיֵמי  ִּכי־ָמְלאּו  ְלַהִּגיד  ֶאל־ַהִּמְקָּדׁש  ִעָּמֶהם 

ֲעֵליֶהם ַרק ְלָהִביא ִאיׁש ִאיׁש ֶאת־ָקְרָּבנֹו׃
ִּבְמלֹאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ַוִּיְרֻאהּו ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ֵמַאְסָיא ִּכי 
ֶאת־ ַוִּיְׁשְלחּו־בֹו  ֶאת־ָּכל־ֶהָהמֹון  ַוְיעֹוְררּו  ֶאל־ַהִּמְקָּדׁש  ָבא 
ַוִּיְזָעקּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל חּוׁשּו ְלֶעְזָרה ִהֵּנה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  ְיֵדיֶהם׃ 
ְּבָכל־ְמקֹום ּבֹאֹו הּוא ְמַלֵּמד ָסָרה ַלֲהִסיָרם ֵמָהָעם ֵמַהּתֹוָרה 
ַוְיַטֵּמא  ְיָוִנים ֶאל־ַהִּמְקָּדׁש  ְוַעָּתה עֹוד ֵהִביא  ּוֵמַהָּמקֹום ַהֶּזה 
ָראּו ֶאת־ְטרֹוִפימֹוס  ֶזה  ִלְפֵני  ִּכי  ַהֶּזה׃  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת־ַהָּמקֹום 
ַגם  ֱהִביָאהּו  ִּכי־פֹולֹוס  ַוַּיְחְׁשבּו  ָּבִעיר  ִעּמֹו  ִמְתַהֵּלְך  ָהֶאְפִסי 
ַוִּתְרַעׁש ָּכל־ָהִעיר ְוָכל־ָהָעם ִהְתַקָּבצּו ַוִּיְתְּפׂשּו  ֶאל־ַהִּמְקָּדׁש׃ 
ְוַהְּדָלתֹות  ַהחּוָצה  ַהִּמְקָּדׁש  ִמּתֹוְך  ַוִּיְסָחבּוהּו  ֶאת־ּפֹולֹוס 
ִּכי  ָהֶאֶלף  ְלַׂשר  ַוֻּיַּגד  ַלֲהִמיתֹו  ָאְמרּו  ִּכי  ַוְיִהי  ֻסָּגרּו׃  ִּבן־ֶרַגע 
ֶחֶבל  ִמְּבִלי־בֹוׁש  ִהְצִּביא  ְוהּוא  ִהְתקֹוָמָמה׃  ֻכָּלה  ְירּוָׁשַלִים 
ְוֵהם ָראּו ֶאת־ ָהָעם  ַוָּיָרץ ֶאל־ּתֹוְך  ְוָׂשֵרי ֵמאֹות  ָצָבא  ַאְנֵׁשי 
ֶאת־ּפֹולֹוס׃  ֵמַהּכֹות  ַוַּיְחְּדלּו  ַהָּצָבא  ְוֶאת־ַאְנֵׁשי  ַׂשר־ָהֶאֶלף 
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ְּכָבִלים  ִּבְׁשַנִים  ְלָאְסרֹו  ַוְיַצו  ַוַּיֲחֶזק־ּבֹו  ִהְקִריב  ְוַׂשר־ָהֶאֶלף 
ַוִּיְקְראּו  ָהָעם  ַוַּיַען  ָעָׂשה׃  ֲאֶׁשר  ּוַמֶּזה  הּוא־ֶזה  ִמי  ַוִּיְׁשַאל 
ֵאֶּלה כֹה ְוֵאֶּלה כֹה ְוַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָיכֹול ְלַהִּציל ָּדָבר ַלֲאִמּתֹו 
ְּבַהִּגיָעם  ִּכי ַרב ַהָּׁשאֹון ַעל־ֵּכן ִצָּוה ַלֲהִביֵאהּו ֶאל־ַהְּמצּוָדה׃ 
ֶאל־ַהַּמֲעלֹות ְנָׂשֻאהּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ְלַפְּלטֹו ִמִּתְגַרת ָהָעם ִּכי 
ִּכי ַעם־ָרב ִהְתרְֹצצּו ַאֲחָריו ְּבָקְרָאם ַהֲחֵרם  ָעְצָמה ְמאֹד׃ 

ֹאתֹו׃
ַוְיִהי ֶטֶרם הּוָבא פֹולֹוס ֶאל־ּתֹוְך ַהְּמצּוָדה ְוהּוא ָאַמר ֶאל־ַׂשר־
ָהֶאֶלף ֲהִתְּתֵנִני ְלַדֵּבר ֵאֶליָך ְּדַבר־ָמה ַוּיֹאֶמר ֲהיֹוֵדַע ַאָּתה ְלַדֵּבר 
ַהֵאיְנָך ַאָּתה ִאיׁש ִמְצַרִים ַההּוא ֲאֶׁשר ֶזה ִמָּקרֹוב ֵהִקים  ְיַוִנית׃ 
ַהִּמְדָּבָרה׃  ַאֲחָריו  ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ֲאָלִפים  ַאְרַּבַעת  ַוּיֹוֵצא  ֶמֶרד 
ֶאְזַרח  ַטְרסֹוס  ִעיר  ְיִליד  ְיהּוִדי  ִּכי־ֲאִני  לֹא  ּפֹולֹוס  ַוּיֹאֶמר 
ִעיר ְמֻהָּלָלה ְּבִקיִליְקָיא ְוָאֹנִכי ֲאַבֶּקְׁשָך ְּתֵנִני־ָנא ְלַדֵּבר ֶאל־
ּוְבֵתת ֹאתֹו ְלַדֵּבר ִהְתַיֵּצב ּפֹולוס ַעל־ַהַּמֲעלֹות ַוְיֹנֵפף  ָהָעם׃ 
ָידֹו ֶאל־מּול ָהָעם ַוְּתִהי ֻדִמָּיה ְגדֹוָלה ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ְּבִעְבִרית 

ֵלאֹמר׃ 
ִלְפֵניֶכם  ְלַמַען  ַוֲאַדֵּבָרה  ִׁשְמעּו־ָנא  ְוָאבֹות  ַאִחים  ֲאָנִׁשים 
ַוּיֹוִסיפּו עֹוד  ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר  ְבִעְבִרית  ִּכי  ְּכָׁשְמָעם  ֶאְצַטָּדק׃ 
ַטְרסֹוס  ְּבִעיר  ֲאֹנִכי  ִאיׁש־ְיהּוִדי  ָאָמר׃  ְוהּוא  ְלַהֲחִריׁש 
ַגְמִליֵאל  ְלַרְגֵלי  ֻּגַּדְלִּתי  ַהּזֹאת  ָּבִעיר  ֹפה  ֻיַּלְדִּתי  ְּבִקיִליְקָיא 
ַוְיַמְלֵאִני ִלּמּוֵדי תֹוַרת ֲאבֹוֵתינּו ְלָכל־ֻחֶּקיָה ַּגם־ָהִייִתי ְמַקֵּנא 
ָרַדְפִּתי  ְוָאֹנִכי  ֻּכְּלֶכם׃  ַהּיֹום  ַאֶּתם  ִהְּנֶכם  ַּכֲאֶׁשר  ֵלאֹלִהים 
ֶאת־ַהֶּדֶרְך ַהֶּזה ַעד־ַלָּמֶות ַוֲאָנִׁשים ַּגם־ָנִׁשים ָאַסְרִּתי ָוֶאְּתֵנם 
ַּכֲאֶׁשר ּכֹה־ְיִעידּון־ִלי ַּגם־ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוָכל־ ְּבֵבית ַהֶּכֶלא׃ 
ֶאל־ָהַאִחים  ְּבִאְּגרֹוֵתיֶהם  ִאְּמצּו־ִלי  ֲאֶׁשר  ַהְּזֵקִנים  ֵּבית 
ֶלֶלֶכת ְלַדֶּמֶׂשק ַלֲהִביָאם ַּגם־ִמָּׁשם ֲאסּוִרים ִלירּוָׁשַלִים ְלַמַען 

ֵיָעֵנׁשּו׃ 
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ֲאִני ַבֶּדֶרְך ָקרֹוב ְלבֹא ַדָּמֶׂשק ְוִהֵּנה ַּבֲחִצי ַהּיֹום ִּפְתֹאם אֹור 
ָוֶאְׁשַמע קֹול  ָוֶאֹּפל ַאְרָצה  ַוְיֻסֵּבִני׃  ָעַלי  ָנַגה  ָּגדֹול ִמָּׁשַמִים 
ָוַאַען ָאִני ִמי ַאָּתה  ִמַּדֵּבר ֵאָלי ָׁשאּול ָׁשאּול ָלָּמה ִּתְרְּדֵפִני׃ 
ַוֲאֶׁשר  ֲאדִֹני ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲאִני ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַרֵּדף׃ 
ָהיּו ִעִּמי ָראּו ֶאת־ָהאֹור ַוִּייָראּו ַרק ֶאת־ַהּקֹול ַהְמַדֵּבר ֵאַלי 
ָוֹאַמר ּוָמה ֵאפֹוא ֶאֱעֶׂשה ֲאדִֹני ַוּיֹאֶמר ָהָאדֹון  לֹא ָׁשֵמעּו׃ 
ֵאַלי קּום ָוֵלְך ְלַדֶּמֶׂשק ְוָׁשם ֻיַּגד ְלָך ּכֹל ֲאֶׁשר ְּתֻצֶּוה ַלֲעׂשֹות׃  
ַוֲאִני לֹא־ָיכְֹלִּתי ִלְראֹות ְּבֵעיַני ִכי־ָכהּו ִמְּפֵני ֹנַגּה ָהאֹור ַוַּיְנחּוִני 
ְוָׁשם ִאיׁש ּוְׁשמֹו ֲחַנְנָיה  ְבָיד ַההְֹלִכים ִעִּמי ָוָאבֹא ְלַדָּמֶׂשק׃ 
ְיֵרא ֱאֹלִהים ְּכִפי ַהּתֹוָרה ְוָרצּוי ְלָכל־ַהְּיהּוִדים ַהּיְֹׁשִבים ָׁשם׃ 
ּוְרֵאה  ֵעיֶניָך  ְּפַקח  ָׁשאּול  ָאִחי  ַוּיֹאַמר  ַוִּיַּגׁש  ֵאַלי  ָבא  ְוהּוא 
ֱאֹלֵהי  ַוּיֹאַמר  ְלָפָני׃  ָוֶאְרֵאהּו אֹתֹו  ֵעיַני  ִנְפְקחּו  ַהֶּזה  ּוְבֶרַגע 
ֶאת־ַהַּצִּדיק  ְוִלְראֹות  ֶאת־ְרצֹונֹו  ָלַדַעת  ְּבָך  ָּבַחר  ֲאבֹוֵתינּו 
ִּכי ָהיֹה ִתְהֶיה־ּלֹו ְלֵעד ֶנֶגד ָּכל־ָהָאָדם  ְוִלְׁשמַֹע ֶאת־קֹולֹו ִמִּפיו׃ 
ִתְתַמְהֵמַּה  ָלָּמה  ְוַעָּתה  ָׁשָמְעָּת׃  ַוֲאֶׁשר  ָרִאיָת  ַּבָּדָבר ֲאֶׁשר 
ַוְיִהי  קּום ִהָּטֵבל ְוִהְתַרֵחץ ֵמַחּטֹאֶתיָך ְּבָקְרֲאָך ְּבֵׁשם ָהָאדֹון׃ 
ְיהָֹוה  ְורּוַח  ַבִּמְקָּדׁש  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ַוֲאִני  ִלירּוָׁשַלִים  ְּבׁשּוִבי 
ָוֵאֶרא אֹתֹו ְמַדֵּבר ֵאַלי חּוָׁשה ַמֲהָרה ִמירּוָׁשַלִים  ְלָבָׁשְתִני׃ 
ָואַֹמר ֲאדִֹני ֲהלֹא ֵהם יֹוְדִעים  ִּכי ֶאת־ֵעדּוְתָך ָעַלי לֹא־ִיָּקחּו׃ 
ֵהיֵטב ִּכי ֲאִני הּוא ֲאֶׁשר ֶאת־ַמֲאִמיֶניָך ִּכֵּלאִתי ְּבָבֵּתי ְכָלִאים 
ַּגם־ ֵעְדָך  ַּדם־ְסֵטָפנֹוס  ּוְבִהָּׁשֵפְך  ִהֵּכיִתים׃  ּוְבָבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת 
ֲאִני ֲעַמְדִּתי ָׁשם ָנִטיִתי ַאֲחֵריֶהם ַלֲהִמיתֹו ְוֶאת־ִּבְגֵדי ְמַרְצָחיו 
ֲאִני  ֶאל־ַהּגֹוִים  ַבֶּמְרַחִּקים  ִּכי  ֵלְך  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ָנָטְרִּתי׃  ֲאִני 

ֶאְׁשָלֶחָך׃ 
ַוִּיְׁשְמעּו אֹתֹו ַעד־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוָאז ָנְתנּו קֹוָלם ַוִּיְקָראּו ִהָּכֵחד 

ִיָּכֵחד ִאיׁש ָּכֶזה ֵמַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵאין לֹו ַחִּיים׃ 
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ַוְיִהי ֵהם ׁשֲֹאִגים ּוֹפְׁשִטים ֶאת־ִּבְגֵדיֶהם ּוְמַעְּפִרים ֶּבָעָפר ַעד־
ְוָׁשם  ַלֲהִביאֹו ֶאל־ּתֹוְך ַהְּמצּוָדה  ַוְיַצו ַׂשר ָהֶאֶלף  ְלָמְעָלה׃ 
ִצָּוה ָעָליו ְלַעּנֹותֹו ְּבַמּכֹות ַאְכְזִרּיֹות ְלַמַען ִיָּוַדע לֹו ַעל־ֶמה 
ַוְיִהי ְּבֵהָאְסרֹו ְלֵהָענֹותֹו ַוּיֹאֶמר ּפֹולֹוס  ָּכָכה ָעָליו ִהְתַרָּגזּו׃ 
ָהִרְׁשיֹון  ֶיׁש־ָלֶכם  ֻאְמָנם  ַהַאף  ָעָליו  ַהִּנָּצב  ֶאל־ַׂשר־ַהֵּמָאה 
ְוַׂשר ַהֵּמָאה  ְלַעּנֹות ֶאְזַרח רֹוִמי ּוַמה־ַּגם ְּבלֹא־ִדין ּוִמְׁשָּפט׃ 
ְוַגם־ָאַמר  ַוְיַסֶּפר־לֹו  ֶאל־ַׂשר־ָהֶאֶלף  ִמַהר  ָכזֹאת  ְּבָׁשְמעֹו 
רֹוִמי  ֶאְזַרח  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ִּכי  ַלֲעׂשֹות  ֹאֵמר  ַאָּתה  ָמה  ְרֵאה 
ִּכי  ַהֻאְמָנם  ֱאָמר־ִלי  ֵאָליו  ַוּיֹאַמר  ַׂשר־ָהֶאֶלף  ַוָּיבֹא  הּוא׃ 
ָאִני  ַׂשר־ָהֶאֶלף  ַוַּיַען  ִּכְדָבֶרָך׃  ַוּיֹאַמר  ָאָּתה  רֹוִמי  ֶאְזַרח 
ָקִניִתי ִלי ְזכּות ֶאְזָרח ָּכזֹאת ְּבֶכֶסף ָמֵלא ַוֲאִני ֵהִׁשיב ּפֹולֹוס 
ַהְמַבְקִׁשים  ִמֶּמנּו  ִהְרּפּו  ְוַעד־ְמֵהָרה  ָבּה׃  ַּגם־ֻיַּלְדִּתי  ֲאִני 
ְלַעּנֹותֹו ְוַׂשר ָהֶאֶלף ָּפַחד ְּבָׁשְמעֹו ִּכי ֶזה ֲאֶׁשר ֲאָסרֹו ֶאְזַרח 
ַּבּיֹום ָהַאֵחר ִנְכַסף ְלָבֶרר־לֹו ֶאת־ַהָּדָבר ַלֲאִמּתֹו  רֹוִמי הּוא׃ 
ַעל־ָמה ַיְרִׁשיעּו ֹאתֹו ַהְּיהּוִדים ַוַּיִּתיֵרהּו ַוְיַצו ְלִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי 
ַוַּיֲעִמֵדהּו  ֶאת־ּפֹולֹוס  הֹוִריד  ְוהּוא  ְוָכל־ַהַּסְנֶהְדִרין  ַהּכֲֹהִנים 

ִלְפֵניֶהם׃ 
ּופֹולֹוס ָנַתן ֵעיָניו ַעל־ַהַּסְנֶהְדִרין ַוּיֹאַמר ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאִני 
ַוֲחַנְנָיה  ְּבֵלב ָטהֹור ִהְתַהַּלְכִּתי ִלְפֵני ֱאֹלִהים ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה׃ 
ַעל־ִּפיו׃  ְלַהּכֹתֹו  ָעָליו  ֶאת־ָהעְֹמִדים  ִצָּוה  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן 
ֵהן  ַיֶּכה ֱאֹלִהים ַאָּתה ִקיר טּוַח  ְוֹאְתָך  ֵאָליו ּפֹולֹוס  ַוּיֹאֶמר 
ַאָּתה יֵֹׁשב ֹּפה ְלָׁשְפֵטִני ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה ְוִהֵּנה ִצִּויָת ְלַהּכִֹתי 
ַוּיֹאְמרּו ָהעְֹמִדים ָׁשם ֲהַגם ֶאת־ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול  ְּבלֹא־ִמְׁשָּפט׃ 
ִּכי  ָיַדְעִּתי  לֹא  ַאַחי  ּפֹולֹוס  ַוּיֹאֶמר  ְמַקֵּלל׃  ַאָּתה  ֵלאֹלִהים 
ָתֹאר׃  לֹא  ְבַעְּמָך  ְוָנִׂשיא  ִּכי־ָכתּוב  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  הּוא 
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ּופֹולֹוס ָיַדע ִּכי ִמְפַלְגָּתם ָהַאַחת ַצּדּוִקים ּוִמְפַלְגָּתם ַהֵּׁשִנית 
ְּפרּוִׁשים ַוִּיֵּתן קֹולֹו ַוּיֹאֶמר ְּבתֹוְך ַהַּסְנֶהְדִרין ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאִני 
ַלִּמְׁשָּפט  ֲאִני  ַהֵּמִתים  ִלְתִחַּית  ְוַעל־ִּתְקָוִתי  ֶּבן־ָּפרּוׁש  ָּפרּוׁש 
ּוֵבין  ַהְּפרּוִׁשים  ֵּבין  ְמִריָבה  ָּפְרָצה  ָכזֹאת  ְּבָאְמרֹו  ֻהָּגְׁשִּתי׃ 
ָאְמרּו  ַהַּצּדּוִקים  ִּכי  ִלְקָרִעים׃  ִנְקְרָעה  ְוָהֲאֵסָפה  ַהַּצּדּוִקים 
ְוֵאין ַמְלָאִכים ְוַאף־ֵאין רּוַח ְוַהְּפרּוִׁשים  ֵאין ְּתִחַּית ַהֵּמִתים 
ְוַהּסֹוְפִרים  ָּגדֹול  ָׁשאֹון  ַוָּיָקם  ָּכל־ֵאֶּלה׃  ָוֵיׁש  ֵיׁש  ָאְמרּו 
ָאֶון  ֹמְצִאים  ֲאַנְחנּו  ֵאין  ַוּיֹאְמרּו  ַוִּיְתַוְּכחּו  ָעְמדּו  ַהְּפרּוִׁשים 
ָּבִאיׁש ַהֶּזה ִאם ּכֹה רּוַח ִּדֶּבר ֵאָליו אֹו ַמְלָאְך ֲאַנְחנּו לֹא ָנִריב 
ְלפֹולֹוס  ָּדַאג  ְוַׂשר־ָהֶאֶלף  ָהִריב  ִּכי־ָחַזק  ַוְיִהי  ֶאל־ֱאֹלִהים׃ 
ֶּפן־ִיְטְרֻפהּו ְבַאָּפם ַוְיַצו ֶאת־ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ְלַקְחּתֹו ִמֵּביֹנָתם 
ָהָאדֹון  ֵאָליו  ִנְרָאה  ּוַבַּלְיָלה ַההּוא  ְוַלֲהִׁשבֹו ֶאל־ַהְּמצּוָדה׃ 
ַוּיֹאֶמר ֲחָזק ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהִעידָֹת ִּלי ִּבירּוָׁשַלִים ֵּכן ְּתִעיֵדִני ַּגם־
ְבָאָלה  ַוִּיְׂשאּו  נֹוְסדּו  ְוַהְּיהּוִדים  יֹוָמם  ִּבְהיֹות  ַוְיִהי  ְּברֹוִמי׃ 
ַעד ִאם־ֲהִמיָתם ֶאת־ּפֹולֹוס׃  ִיְׁשּתּו  ְוִאם  יֹאְכלּו  ַנְפָׁשם ִאם 
ֵמַאְרָּבִעים  יֹוֵתר  ַהּזֹאת  ָהָאָלה  ִּבְׁשבּוַעת  ַהָּבִאים  ַוִּיְהיּו 
ְוֵהם ָהְלכּו ֶאל־ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוֶאל־ַהְּזֵקִנים ַוּיֹאְמרּו  ִאיׁש׃ 
ֲאַנְחנּו ִנְׁשַּבְענּו ִּבְׁשבּוַעת ָאָלה ְלִבְלִּתי בֹא ֶאל־ִּפינּו ְמאּום 
ַעל־ֵּכן ַאֶּתם ְוַהַּסְנֶהְדִרין ִאְמרּו  ַעד ִאם־ֵהַמְתנּו ֶאת־ּפֹולֹוס׃ 
ְלַׂשר־ָהֶאֶלף ִּכי יֹוִריֵדהּו ָמָחר ֲאֵליֶכם ְּכמֹו ִאם ַאֶּתם ֲחֵפִצים 
ַלֲחקֹר ֵהיֵטב ֶאת־ִמְׁשָּפטֹו ְוִדינֹו ַוֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ְנכִֹנים ַלֲהִמיתֹו 
ַוִּיָּוַדע ְּדַבר ַהְּצִדָּיה ַהּזֹאת ְלֶבן־ֲאחֹות  ְּבֶטֶרם ַיִּגיַע ֲאֵליֶכם׃ 
ַוִּיְקָרא פֹולֹוס  ּפֹולֹוס ַוְיַמֵהר ַוָּיבֹא ֶאל־ַהְּמצּוָדה ַוַּיֵּגד ְלפֹולֹוס׃ 
ַהֶּזה  ֶאת־ַהַּנַער  ְקָחה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ַהֵּמאֹות  ִמָּׂשֵרי  ֶאל־ֶאָחד 
ַוִּיָּקֵחהּו ַוְיִביֵאהּו  ְוָהֵבא ֹאתֹו ֶאל־ַׂשר־ָהֶאֶלף ִּכי־ָדָבר לֹו ֵאָליו׃ 
ֶאל־ַׂשר־ָהֶאֶלף ַוּיֹאַמר ּפֹולֹוס ָהַאִּסיר ְקָרַאִני ֵאָליו ַוְיַבְקֵׁשִני 
ָלְך׃  ְלַהִּגיד  לֹו  ָּדָבר  ַּבֲאֶׁשר  ְלָפֶניָך  ַהֶּזה  ֶאת־ַהַּנַער  ְלָהִביא 
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ַוֶּיֱחַזק ַׂשר ָהֶאֶלף ְּבָידֹו ַוַּיֵּטהּו ַהִּצָּדה ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַמה־ָּדָבר ָלַאט 
ַבָּסֶתר  ֵעָצה  ַהְּיהּוִדים  ּכֹה־ִחְּבלּו  ַוּיֹאַמר  ִלי׃  ְלַגּלֹותֹו  ִעְּמָך 
ֶאל־ַהַּסְנֶהְדִרין  ָמָחר  ֶאת־ּפֹולֹוס  ְלהֹוִריד  ֵמִאְּתָך  ְלַבֵּקׁש 
ְוִדינֹו׃  ֶאת־ִמְׁשָּפטֹו  ֵהיֵטב  ַלֲחקֹר  ַאָּתה  ִאם־ָחֵפץ*  ְּכמֹו 
ֲאָנִׁשים  ֵמַאְרָּבִעים  יֹוֵתר  ִּכי  ָלֶהם  ַאל־ִּתְׁשַמע  ַאָּתה  ְוַעָּתה 
ְוָׁשתֹו  ָאכֹל  ְלִבְלִּתי  ָאָלה  ִבְׁשבּוַעת  ִנְׁשְּבעּו  ְוֵהם  לֹו  ֶיֶאְרבּו 
ַעד ִאם־ֲהִמיָתם ֹאתֹו ְוַעָּתה ֵהם מּוָכִנים ּוְמַיֲחִלים ְלמֹו־ִפיָך׃ 
ֶאת־ ְלִאיׁש  ֵמַהִּגיד  ַוְיַצֵּוהּו  ֶאת־ַהַּנַער  ִׁשַּלח  ְוַׂשר־ָהֶאֶלף 
ַוִּיְקָרא ִלְׁשֵני ָׂשֵרי ֵמאֹות ַוּיֹאַמר ַהֲעִמידּו  ֲאֶׁשר הֹוַדע ֹאתֹו׃ 
ָמאַתִים ַאְנֵׁשי ָצָבא ֲחלּוִצים ּוְנכִֹנים ָלֶלֶכת ִלִקְסִרין ְוִׁשְבִעים 
ַּבַּלְיָלה  ַהְּׁשִליִׁשית  ַּבָּׁשָעה  ְרָמִחים  נְֹׂשֵאי  ּוָמאַתִים  ָּפָרִׁשים 
ֶאת־ּפֹולֹוס  ָלֵׂשאת  ָּתִביאּו  ַמָּׂשא  ַּגם־ַּבֲהמֹות  ְנכִֹנים׃  ִיְהיּו 
ִאֶּגֶרת  ַוִּיְכֹּתב  ֶאל־ִּפיִליַכס׃  ֶאל־ַהֶּפָחה  ָׁשֵלם  ְוַלֲהִביֵאהּו 
ִמֶּמִני ְקלֹוְדיֹוס לּוִסיַאס ֶאל־ִּפיִליַכס  ּוָבּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה׃ 
ַהֶּזה  ֶאת־ָהִאיׁש  ְוָׁשלֹום׃  ְּבָרָכה  ְוַהִּנְכָּבד ַעד־ְמאֹד  ַהֶּפָחה 
ִהַּצְלִּתי  ֹאתֹו  ַלֲהִמיתֹו  ַוּיֹאְמרּו  ְּתָפׂשּוהּו  ַהְּיהּוִדים  ֲאֶׁשר 
ְּבַמֲהִרי ִעם־ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַיַען ָׁשַמְעִּתי ִּכי־ֶאְזַרח רֹוִמי הּוא׃ 
ֹאתֹו  ַמְרִׁשיִעים  ֵהם  ָמה  ַעל־ְּדַבר  ְלֵדָעה  ָחַפְצִּתי  ּוַבֲאֶׁשר 
ָוֶאְׁשַמע ִּכי ַרק ַעל־אֹדֹות ְּדַבר  ִהְקַרְבִּתיו ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין׃ 
ִריב ְּבִחְקֵרי תֹוָרָתם ֵהם ַמְרִׁשיִעים ֹאתֹו ְולֹא ַעל־ְּדַבר־ָאֶון 
ַוְיִהי ִּכי ֻהַּגד  ִלְהיֹות ָרָׁשע ָלמּות אֹו ֲאִסיר עִֹני ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל׃ 
ִלי ֲאֶׁשר ּכֹוְננּו ְלַהְׁשִחיתֹו ִמַהְרִּתי ָוֶאְׁשָלֵחהּו ֵאֶליָך ְוַגם ֶאת־

ׂשְטָניו ָיַעְדִּתי ָלבֹא ּוְלַדֵּבר ְלָפֶניָך ָׁשלֹום׃
ְּבעֹוד  ַוְיִביֻאהּו  ֻצּוּו  ַּכֲאֶׁשר  ֶאת־ּפֹולֹוס  ַהָּצָבא  ַאְנֵׁשי  ַוִּיְקחּו 
ְנָתנּוהּו ַעל־ַיד ַהָּפָרִׁשים  ּוִמָּמֳחָרת  ַלְיַלה ֶאל־ַאְנִטַּפְטִריס׃ 
ְוֵאֶּלה ָּבאּו ֶאל־ִקְסִרין ַוִּיְּתנּו ֶאת־ ְוֵהם ָׁשבּו ֶאל־ַהְּמצּוָדה׃ 
ְלָפָניו׃  ֶהֱעִמידּו  ֶאת־ּפֹולֹוס  ְוַגם  ַהֶּפָחה  ֶאל־ַיד  ָהִאֶּגֶרת 
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ויהי v. 20 ס׳׳א ֲחֵפִצים ֵהם, עיין לעיל פסוק ט׳׳ו.
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ַוְיִהי ְּבָקְראֹו ַוִּיְׁשַאל ֵמֵאי־זֹו ְמִדיָנה הּוא ַוִּיְׁשַמע ִּכי־ִמִּקיִליְקָיא 
ַוּיֹאַמר ָאֹנִכי ֶאְבָחְנָך ַאֲחֵרי בֹא ֵהָּנה ַּגם־ׂשְטֶניָך ַוְיַצו  הּוא׃ 

ְלָׁשְמרֹו ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ְלהֹוְרדֹוס׃ 
ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֲחִמיָּׁשה ָיִמים ַוֵּיֶרד ֲחַנְנָיה ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוַהְּזֵקִנים 
ְוִאיׁש ֶאָחד יֵֹדַע ַּדֵּבר ַטְרֻטּלֹוס ְׁשמֹו ַוִּיֹּלנּו ַעל־ּפֹולֹוס ִלְפֵני 
ֲאֶׁשר  ַוּיֹאַמר  ִלִׂשְטנֹו  ֵהֵחל  ְוַטְרֻטּלֹוס  ִנְקָרא  הּוא  ַהֵּפָחה׃ 
ָלָעם  ַהְרֵּבה  ַוָּתבֹאָנה טֹובֹות  ָלנּו  ּוִבְטָחה  ַהְׁשֵקט  ַעל־ָיְדָך 
ַעל־ֶזה ֲאַנְחנּו  ַהֶּזה ַיַען ִהְׂשַּכְלָּת ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ְּבׁשּום ֶׂשֶכל׃ 
מֹוִדים ְלָך ִּפיִליַכס ַהִּנְכָּבד ּוְמָבְרִכים ֹאְתָך ְּבָכל־יֹום ּוְבָכל־
ְואּוָלם ְלַמַען ֲחדֹל ֵמהֹוִגיֲעָך ַהְרֵּבה ַעל־ֵּכן ֲאַׁשְחְרָך  ָמקֹום׃ 
ֲאַנְחנּו ָמָצאנּו ֶאת־ ְּבקֶֹצר ִמִּלים ִּכי ִתְׁשָמֵענּו ְּברֹב ַחְסֶּדָך׃ 
ָּכל־ַהְּיהּוִדים  ֵּבין  ְמָדִנים  ְמַׁשַּלח  ַיֲהֹלְך  ַּכֶּדֶבר  ַהֶּזה  ָהִאיׁש 
ְוַגם־הּוא ָחַמס  ְּבָכל־ָהָאֶרץ ְוהּוא ַמְנִהיג ְלִמְפֶלֶגת ַהָּנְצִרים׃ 
ְמִזָּמה ְלַחֵּלל ֶאת־ַהִּמְקָּדׁש ַוֲאַנְחנּו ְּתַפְׂשֻנהּו ַוּנֹאֶמר ַלֲעׂשֹות 
ַוָּיבֹא לּוִסיַאס ַׂשר־ָהֶאֶלף ְּבָיד־ ּבֹו ִמְׁשָּפט ָּכתּוב ְּבתֹוָרֵתנּו׃ 
ְוִהֵּנה ִּפיו  ֲחָזָקה ַוִּיְגְזֵלהּו ִמָּיֵדנּו ְוֶאת־ִׂשְטָניו ִצָּוה ָלבֹא ָעֶדיָך׃ 
ֶאת־ַהְּתלּוָּנה  ְוָיַדְעָּת  ִתְבַחן  ְוַאָּתה  ִאם־ַּתְחְקֵרהּו  ּבֹו  ַיֲעֶנה 
ְוַהְּיהּוִדים ֵהִעידּו ַוּיֹאְמרּו ֵּכִנים  ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ַמִּליִנים ָעָליו׃ 

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה׃
ִכי  ִמַּדְעִּתי  ַלֲענֹות  אֹות  ַהֶּפָחה  לֹו  ְּבֵתת  ָעָנה  ּופֹולֹוס 
ׁשֵֹפט ַאָּתה ָלָעם ַהֶּזה ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות ַעל־ֵּכן ֶאֱעֶנה ִצְדִקי 
ָחְלפּו  לֹא  עֹוד  ִּכי  ָלַדַעת  ְלָך  ַהָּנֵקל  ּוָבטּוַח׃  ָנכֹון  ְּבֵלב  ִבי 
יֹוֵתר ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר יֹום ִמּיֹום ֲעֹלִתי ִלירּוָׁשַלִים ְלִהְׁשַּתֲחֹות׃ 
ָּדָבר  ַּבִּמְקָּדׁש אֹו־ְמַסֵּבב  ֵמִׂשיַח ִעם־ִאיׁש  ְמָצֻאִני  ְוֵהם לֹא 
ְוֵכן ַּגם־לֹא  ְלִהָּזֵעק ָהָעם ַאף לֹא־ְּבָבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת אֹו ָּבִעיר׃ 
יּוְכלּו ְלהֹוַכח ְלָפֶניָך ִּכי ֱאֶמת ַהְּתלּוָּנה ֲאֶׁשר ֵהם ַמִּליִנים ָעָלי׃ 
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אּוָלם ֶאת־זֹאת ֲאִני מֹוֶדה ְלָפֶניָך ִּכי ֲאִני ַּבֶּדֶרְך ַהִהיא ֲאֶׁשר 
ֲאִני  ְוִכי  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת־ֱאֹלֵהי  עֵֹבד  ֲאִני  ָּבּה  ִמְפַלָּגה  ִיְּקבּוָה 
ִבי  ִּתְקָוִתי  ְוזֹאת  ּוַבְּנִביִאים׃  ַּבּתֹוָרה  ְּבָכל־ַהָּכתּוב  ַמֲאִמין 
ֵלאֹלִהים ֲאֶׁשר ַּגם־ֵהם ַמֲחִזיִקים ָּבּה ִּכי ָּכל־ֵמֵתי עֹוָלם ְיקּומּון 
ָהִייִתי  ְוֶאל־ֶזה  ַיְחָּדו׃  ְוָלְרָׁשִעים  ַלַּצִּדיִקים  ַהֵּמִתים  ִלְתִחַית 
ְוַאֲחֵרי ָׁשִנים  ָעֵמל ָּתִמיד ִלְהיֹוִתי ַבר־ֵלָבב ִלְפֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם׃ 
ַרּבֹות ָּבאִתי ְירּוָׁשַלְיָמה ִּבְנָדבֹות ַלֲעִנֵּיי ַעִּמי ּוְלַהְקִריב ָקְרָּבן׃  
ְבַמְקֲהלֹות ָעם  ְולֹא  ַבִּמְקָּדׁש  ְמָצֻאִני  ִהְתַקִּדְׁשִּתי  ַאֲחֵרי  ְוכֹה 
ִויהּוִדים ֲאָחִדים ֵמַאְסָיא ֵהם ֲאֶׁשר  ְולֹא ִבְתֻׁשאֹות ָהמֹון ָרב׃ 
ֲעֵליֶהם ָהָיה ִלְקרֹא ֵאֶליָך ָעַלי ִאם ָּכל־ְּדַבר ֶּפַׁשע ִּבי ָמָצאּו׃ 
ִבי  ִנְמָצא  ָמה־ָעֶול  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים  כֹה  ַיִּגידּו  ַהֵּגד  ְואּוָלם 
ִאם ַרק־ִּבְגַלל ַהָּדָבר ָהֶאָחד ֲאֶׁשר־ ְּבָעְמִדי ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין׃ 
ָּפצּו ְׂשָפַתי ְּבָעְמִדי ֵביֵניֶהם ַעל־ְּדַבר ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ֲהִביאֶֹתם 

אִֹתי ַהּיֹום ַּבִּמְׁשָּפט ִלְפֵניֶכם׃
ְוַיַען ֲאֶׁשר ָיַדע ֵהיֵטב ִּפיִליַכס ֶאת־ַהָּדָבר ַוּיֹוִעֵדם ְליֹום מֹוֵעד 
ַוּיֹאַמר ְּבבֹא ֵאַלי לּוִסיַאס ַׂשר־ָהֶאֶלף ְוהֹוֵצאִתי ֶאת־ ַאֵחר 
ְוֶאת־ַׂשר ַהֵּמָאה ִצָּוה ָלֵתת ֹאתֹו ַּבִּמְׁשָמר  ִמְׁשַּפְטֶכם ָלאֹור׃ 
ַוַהָנָחה ַיֲעֶׂשה־ּלֹו ְלָהִניַח ֶאת־ְמֻיָּדָעיו ָלבֹא ֵאָליו ּוְלָׁשְרתֹו׃

ְוַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים ָּבא ִפיִליַכס ּוְדרּוִסָּלה ִאְׁשּתֹו ַהְּיהּוִדָּיה 
ַוְיַצו ְלהֹוִציא ֵאָליו ֶאת־ּפֹולֹוס ַוִּיְׁשַמע ֹאתֹו ַעל־ְּדַבר ָהֱאמּוָנה 
ְוַעל־ ֶלֶכת  ַעל־ַהְצֵנַע  ֶצֶדק  ַעל־ֲעֵׂשה  ּוְכַדְּברֹו  ַּבָּמִׁשיַח׃ 
ֶלְך־ָנא  ַוַּיַען  ִּפיִליַכס  ַוֶּיֱחַרד  ַהָּיִמים  ְלֵקץ  ֶהָעִתיד  ַהִּדין  יֹום 
ַגם  הּוא  ּוְבָכל־ֶזה  ָלְך׃  ְוָקָראִתי  ֶעת־ִלי  ַעד־ֶאְמָצא  ַעָּתה 
ִּדָּמה ְלַסֵּבב ֲאֶׁשר ּפֹולֹוס ִיְׁשקֹל ַעל־ָידֹו ַמְׂשַאת ֶּכֶסף ְלַמַען 
ִעּמֹו׃  ַוְיַדֵּבר  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ֵאָליו  ְקָראֹו  ְוַעל־ֵּכן  ַיִּתיֵרהּו 
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ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ַוָּיָקם ָּפְרִקּיֹוס ֶּפְסטֹוס ַּתַחת ִּפיִליַכס 
ְוַיַען ֲאֶׁשר ָחֵפץ ִּפיִליַכס ְלָהִפיק ָרצֹון ֵמֵאת ַהְּיהּוִדים ִהִּניַח 

ֶאת־ּפֹולֹוס ְּבֵבית ַהֶּכֶלא ַוַּיַעְזֵבהּו׃
ַוַּיַעל  ֶאל־ַהְּמִדיָנה  ֶפְסטֹוס  ְּכבֹא  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 
ַוִּיֹּלנּו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ַוֲאִציֵלי ַהְּיהּוִדים  ִמִּקְסִרין ִלירּוָׁשָלִים׃ 
ָלֶהם  ִלְגֹמל  ֵמִאּתֹו  ַוִּיְׁשֲאלּו  ַוִּיְפְצרּו־בֹו׃  ַעל־ּפֹולֹוס  ְּבָאְזָניו 
ַהֶחֶסד ֶנְגּדֹו ִּכי ְיַצֶּוה ַלֲהִביֵאהּו ִלירּוָׁשַלִים ַיַען ִּכי ִהְתַנְּכלּו־בֹו 
ּוֶפְסטֹוס ָעָנה ֵהן ּפֹולֹוס ָעצּור ַּבִּמְׁשֶמֶרת  ְלַהְׁשִחיתֹו ַבָּדֶרְך׃ 
ְּבִקְסִרין ְוִכי ַגם־הּוא ַמֵהר ָיׁשּוב ָׁשָּמה׃ ְועֹוד ָאַמר ְוַאִּדיֵריֶכם 
ֲאֶׁשר ָּבֶכם ַעָּתה ֵיְרדּו־ָנא ַגם־ֵהם ַאֲחָרי ְוִאם ָעֹון ָּבִאיׁש ַהֶּזה 

ָׁשם ֵהם ְיִעיֻדהּו׃
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר לֹא ֶהֱאִריְך ָלֶׁשֶבת ִעָּמֶהם ַרק ְׁשֹמָנה ָיִמים אֹו 
ֲעָׂשָרה ָׁשב ֶאל־ִקְסִרין ּוִמָּמֳחָרת ְליֹום ׁשּובֹו ָיַׁשב ַעל־ִּכְסאֹו 
הּוָבא  הּוא  ַאְך  ְלָפָניו׃  ֶאת־ּפֹולֹוס  ְלָהִביא  ַוְיַצו  ַלִּמְׁשָּפט 
ַוָּיסֹּבּו ֹאתֹו ַהְּיהּוִדים ַהָּבִאים ִמירּוָׁשַלִים ַוַּיִּׂשיאּו ָעָליו ֲעֹונֹות 
ֱאֶמת׃  ַעל־ְּדַבר  ְלַהֲעִמיָדם  לֹא־ָיְכלּו  ֲאֶׁשר  ּוְכֵבִדים  ַרִּבים 
ּופֹולֹוס ִהְצַטֵּדק ֵלאֹמר לֹא ְלתֹוַרת ַהְּיהּוִדים ְולֹא ַלִּמְקָּדׁש 
ּוֶפְסטֹוס ְּבַבְּקׁשֹו ְלָהִפיק  ְוַאף לֹא ְלַהֵּקיַסר ַעד ָמה ָחָטאִתי׃ 
ָרצֹון ֵמֵאת ַהְּיהּוִדים הּוא ָעָנה ְוֲאַמר ֶאל־ּפֹולֹוס ֲהֵיׁש ֶאת־
ַהֶּזה  ַעל־ַהָּדָבר  ָׁשם  ְלִהָּׁשֵפט  ִלירּוָׁשַלִים  ִּכי־תּוָבא  ַנְפְׁשָך 
ַוּיֹאֶמר ּפֹולֹוס ִלְפֵני ֵכס ַהִּמְׁשָּפט ְלַהֵּקיַסר ֲאִני עֵֹמד  ְלָפָני׃ 
ּוֹפה ֵיָעֶׂשה ִמְׁשָּפִטי ַלְיהּוִדים לֹא ָעִׂשיִתי ְמאּום ָרע ַּכֲאֶׁשר 
ַוֲאִני  ָאֶון  ָּפַעְלִּתי  ָרַׁשְעִּתי  ִאם־ּכֹה  ָיָדְעָּת׃  ֵהיֵטב  ַּגם־ַאָּתה 
ֶבן־ָמֶות ִהְנִני ָנכֹון ָלמּות ְוִאם לֹא־ֵכן ַּכֲאֶׁשר ֵהָּמה ַיְרִׁשיֻעִני 
ֵאין ִאיׁש ֵאפֹוא ֲאֶׁשר ִיְמָלֶאּנּו ִלּבֹו ְלִתְּתֵנִני ְבָיָדם ֶאל־ַהֵּקיַסר 
ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ֲעָצתֹו  ֶאת־ַאְנֵׁשי  ֶּפְסטֹוס  נֹוַעץ  ָאז  קֵֹרא׃  ֲאִני 

ָאָמר ֶאל־ַהֵּקיַסר ָקָראָת ְוֶאל־ַהֵּקיַסר ֵּתֵלְך׃
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ַוְיִהי ַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ַאְגִרַּפס ִעם־ֶּבְרִניָקה 
ּוְבִׁשְבָּתם ָׁשם ִמְסָּפר  ֶאל־ִקְסִרין ִלְפקֹד ֶאת־ֶּפְסטֹוס ְלָׁשלֹום׃ 
ָיִמים הֹוִדיַע ֶּפְסטֹוס ַלֶּמֶלְך ֶאת־ִּדְבֵרי פֹולֹוס ַוּיֹאֶמר לֹו ִאיׁש 
ַוֲאִני  ֶאָחד ַאִּסיר ִנְמָצא ֹפה ֲאֶׁשר ִּפיִליַכס ִהְׁשִאירֹו ַאֲחָריו׃ 
ְוִזְקֵני  ַהּכֲֹהִנים  ָראֵׁשי  ְּבָאְזַני  ָעָליו  ֵהִלינּו  ִלירּוָׁשַלִים  ְּבבִֹאי 
ָוַאַען ֹאָתם ִּכי  ַהְיהּוִדים ַוִּיְפְצרּו־ִבי ִלְגָמר־לֹו ִמְׁשַּפט־ָמֶות׃ 
ֵאין זֹאת ֶּדֶרְך ָהרֹוִמִּיים ְלהֹוִציא ֶנֶפׁש ִאיׁש ְלַׁשֲחָתּה ְּבֶטֶרם 
ַיַעְמדּו ַמְרִׁשיָעיו ְּבָפָניו ַעִין ְּבָעִין ְלִהָּמֵצא לֹו ָיַדִים ָלגֹל ֵמָעָליו 
ָלֵכן ְּבִהָּקְבָצם ֵהָּנה ָאז ִמְּבִלי־ ֶאת־ֲאֶׁשר ָׁשתּו ָעָליו ִאם יּוָכל׃ 
ָוֲאַצו  ַהִּמְׁשָּפט  ַעל־ִּכֵּסא  ְליֹום ׁשּוִבי  ִמָּמֳחָרת  ָיַׁשְבִּתי  בֹוׁש 
ֲאָבל ְּבקּום ׂשְטָניו ְלִׂשְטנֹו ִנְלאּו ִלְמצֹא  ְלָהִביא ֶאת־ָהִאיׁש׃ 
ַרק  תֹוְכחֹות ֱאֶמת ְלִהָּגלֹות ָעָליו ֲעֹונֹוָתיו ְּכִפי ֲאֶׁשר ִיָחְלִּתי׃ 
ְּבִדְבֵרי ֵחֶקר ַּבֲעבֹוַדת ֱאֹלֵהיֶהם ְסָבֻבהּו ְוַעל־ְּדַבר ִאיׁש ֶאָחד 
ֵיׁשּוַע ְׁשמֹו ֶׁשהּוא ְכָבר ֵמת ּופֹולֹוס ֹאֵמר ִּכי הּוא ָחי ָעָליו 
ָהֵאֶּלה  ָהִריבֹת  ְּתכּונֹות  ִמֶּמִני  ִנְפְלאּו  ִּכי  ַוֲאִני  ְנדֹוִנים׃  ָהיּו 
ָוֶאְׁשָאֵלהּו ִאם ִיָּׂשֵאהּו ִלּבֹו ָלֶלֶכת ִלירּוָשַלִים ְלִהָּׁשֶפט־ָׁשם 
ַעד־ֵצאת  ַּבִּמְׁשֶמֶרת  ְלִהָּוֵתר  ָׁשַאל  ֲאָבל ּפֹולֹוס  ַעל־ֵאֶּלה׃ 
ִמְׁשָּפטֹו ִמִּלְפֵני ֲאגּוְסטֹוס ַעל־ֵּכן ִצִּויִתי ְלַהֲחִזיק ּבֹו ַעד־ֲאֶׁשר 
ַּגם־ֲאִני  ֶאל־ֶּפְסטֹוס  ַאְגִרַּפס  ַוּיֹאֶמר  ְלַהֵּקיָסר׃  ֶאְׁשָלֵחהּו 
ִנְכסֹף ִנְכַסְפִּתי ִלְׁשֹמַע ֶאת־ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוּיֹאֶמר ָמָחר ְוַאָּתה 

ִּתְׁשָמֶעּנּו׃
ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיבֹאּו ַאְגִרַּפס ּוֶבְרִניָקה ְּבָכבֹוד ָּגדֹול ֶאל־ֵּבית 
ַוּיּוָבא  ַהִּמְׁשָּפט ִעם־ָׂשֵרי ָהֶאֶלף ְוטּוֵבי ָהִעיר ּוֶפְסטֹוס ִצָּוה 
ֹּפה  ְוָעל־ָהֲאָנִׁשים  ַאְגִרַּפס  ַהֶּמֶלְך  ֶּפְסטֹוס  ַוּיֹאֶמר  ּפֹולֹוס׃ 
ַאֶּתם־ִהְּנֶכם רִֹאים ֶאת־ֶזה ֲאֶׁשר ָעָליו ָצעֹק ִיְצֲעקּו ֵאַלי ָכל־
ֲהמֹון ַהְּיהּוִדים ִּבירּוָׁשַלִים ּוָבִעיר ַהּזֹאת ִּכי־ָחיֹו לֹא ִיְחֶיה עֹוד׃ 
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ַוֲאִני ָמָצאִתי ִּכי לֹא־ְמאּום ָעָׂשה ְלהּוֹמת ַעל־ָּכָכה ְוהּוא ַּגם־
הּוא ָקָרא ֶאל־ֲאגּוְסטֹוס ַעל־ֵּכן ָּגַמְרִּתי ְלָׁשְלחֹו ֶאל־ַהֵּקיָסר׃ 
ַלאדִֹני  ְלָכְתָבם  ַעל־אֹדֹוָתיו  ְּבֻרִרים  ְדָבִרים  לֹא־ָיַדְעִּתי  ַרע 
ּוִבְגַלל ֶזה ֶהֱעַמְדִּתיו ִלְפֵניֶכם ּוְביֹוֵתר ְלָפֶניָך ַהֶּמֶלְך ַאְגִרַּפס 
ִּכי לֹא־ָכֵׁשר ַהָּדָבר ִלְׁשֹלַח  ְוַאֲחֵרי ִהָּבֲחנֹו ֵאַדע ָמה ֶאְכֹּתב׃ 
ִאיׁש ָאסּור ְּבַחְבֵלי ַחָּטאתֹו ִמְּבִלי הֹוַדע ָמה ִהיא ַחָּטאתֹו 

ֲאֶׁשר ֶנֱאָחז ָּבה׃ 
ְלַמַען  ּכֹל  ְלַדֵּבר  ְלָך  ָנתּון  ִהֵּנה  ֶאל־ּפֹולֹוס  ָאַמר  ְוַאְגִרַּפס 
ַהֶּמֶלְך  ֵלאֹמר׃  ַוִּיְצַטֵּדק  ֶאת־ָידֹו  ֵהִרים ּפֹולֹוס  ָאז  ִּתְצַטָּדק 
ַעל־ ְלָפֶניָך  ְלִהְצַטֵּדק  ְתִחָּנה  ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ְּבָאְׁשִרי  ַאְגִרַּפס 
ְוִחְקֵרי  ַהְּיהּוִדים  ָכל־ֻחֵּקי  ִּכי  ַיְרִׁשיֻעִני׃  ַהְּיהּוִדים  ֲאֶׁשר  ּכֹל 
ִמְׁשְּפֵטיֶהם ַאָּתה יֵֹדַע ֵהיֵטב ּוְבֵכן ֶאְתַחֶּנן־ְלָך ַהְקִׁשיָבה ִּלי 
ָּבֶהם  ָלֶלֶכת  ַהִחֹּלִתי  ֵמָאז  ַחַּיי  ֶאת־ָאְרחֹות  רּוֶחָך׃  ְּבֹאֶרְך 
יְֹדִעים׃  ַהְּיהּוִדים  ָּכל־ַעם  ּוִבירּוָׁשַלִים  ַעִּמי  ְּבֶקֶרב  ִמְּנעּוַרי 
ָהִייִתי  ִויִעֻדִני ִּכי ָחֵבר  ַיִּכירּו ִבי לּו יֹאבּו  ַוֲאֶׁשר ֵמעֹוִדי ֵהם 
ַלֲעַדת ַהְּפרּוִׁשים ַהְּדֵבִקים ַּבּתֹוָרה ְלָכל־ִמְׁשָּפֶטיָה ּוִפּקּוֶדיָה 
ּתֹוַחְלִּתי  ַעל־ִּדְבַרת  ְוַעָּתה  ָחִייִתי׃  ּוְכֹמֶהם  ְּבָכל־ְמאָֹדם 
עֵֹמד  ֲאִני  ַלֲאבֵֹתינּו  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  ְּדַבר  ִלְמלֹאת 
ְמַיֲחִלים  ְׁשָבֵטינּו  ָעָׂשר  ָּכל־ְׁשֵנים  לֹא  ִאם  ַלִּמְׁשָּפט׃  ַהּיֹום 
ַהּתֹוֶחֶלת  ִּבְגַלל  ְויֹוָמם  ַלְיָלה  ַעל־ָּכָכה  ּוִמְתַּפְּלִלים  ֵּכן 
ַהֻאְמָנם ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים  ַהּזֹאת ַהֶּמֶלְך ַהְּיהּוִדים ַיְרִׁשיֻעִני׃ 
ְלַהְכִזיב  ִדִּמיִתי  ַּגם־ֲאִני  ַוֲאִני  ֵמִתים׃  ְמַחֶּיה  ֱאֹלִהים  ִּכי 
ָעִׂשיִתי  ֵּכן  ֲאֶׁשר  ַהְרֵּבה׃  ּוְלָמֲרֵרהּו  ַהָּנְצִרי  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ֵׁשם 
ַהְּכָלִאים  ְּבָבֵּתי  ִּכֵּלאִתי  ֵמַהְּקדֹוִׁשים  ְוַרִּבים  ִבירּוָׁשַלִים 
ָּבִרְׁשיֹון ֲאֶׁשר ִקַּבְלִּתי ֵמֵאת ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוִכי הּוְמתּו ָנַתִּתי 

ֶצֶדק ְלִמְׁשָּפָטם׃ 

XXV 25-XXVI 10 מפעלות   290

ובכל



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ֹאָתם  ְלַיְּסָרה  הֹוַסְפִּתי  ּוְבָכל־ָּבֵּתי־ַהְּכֵנֶסת 
ֲהִציקֹוִתי  ַאִּפי  ְּבֶׁשֶטף  ְוכֹה  ַעד־ְלָחֵרף  ֲעֵליֶהם  ָיִדי  ָוַאְכִּביד 
ְלַבֲעבּור ֲעׂשֹות ָּכָכה ָהַלְכִּתי  ָלֶהם ַּגם־ֶּבָעִרים ִמחּוץ ָלָאֶרץ׃ 
ַוְיִהי  ְלַדָּמֶׂשק ְּבִרְׁשיֹון ַהּכֲֹהִנים ָהָראִׁשים ּוְבַמְּלָאם ֶאת־ָיִדי׃ 
ַּבֶּדֶרְך ְלֵעת ַהָּצֳהָרִים ַהֶּמֶלְך ְוִהֵּנה אֹור ִמן־ַהָּׁשַמִים ְוֹנַגּה לֹו 
ֲאַנְחנּו  ָּגדֹול ִמֹּנַגּה ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּגּה ַּבֲעֵדִני ּוְבַעד ַההְֹלִכים ִעִּמי׃ 
ְּבִעְבִרית  ֵאַלי  קֵֹרא  קֹול  ָׁשַמְעִּתי  ַוֲאִני  ָלָאֶרץ  ָנַפְלנּו  ֻכָּלנּו 
ָׁשאּול ָׁשאּול ַמה ִּתְרָּדף־ִלי ָקֶׁשה ְּלָך ְלַהּכֹות ַהָּדְרָבן ָאחֹור׃ 
ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע  ֲאִני  ָהָאדֹון  ַוּיֹאֶמר  ָאדֹון  ַאָּתה  ִמי  ֲאִני  ָוֹאַמר 
ֲאָבל קּום ַוֲעמֹד ַעל־ַרְגֶליָך ִּכי ַעל־ֵּכן ִנְרֵאיִתי  ַאָּתה רֶֹדף־ִלי׃ 
ַוֲאֶׁשר ַאְרֲאָך  ָרִאיָת  ַלֲאֶׁשר  ְוֵעד  ִלְמָׁשֵרת  ִלְבָחר־ְּבָך  ֵאֶליָך 
ְלַהִּציְלָך ִמן־ָהָעם ּוִמן־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֲחָך ֲאֵליֶהם׃  עֹוד׃ 
ּוִמִּׁשְלטֹון  ְלאֹוָרה  ֵמחֶׁשְך  ְוַלֲהִׁשיָבם  ֶאת־ֵעיֵניֶהם  ִלְפקַֹח 
ַהֲחָטִאים  ֶאת־ְסִליַחת  ִיְמְצאּו  ְלַמַען  ֶאל־ָהֱאֹלִהים  ַהָּׂשָטן 
ַהֶּמֶלְך  ַעל־ֵּכן  ִּבי׃  ְּבַהֲאִמיָנם  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּבֶקֶרב  ְוַנֲחָלה 
ִמן־ַהָּׁשָמִים׃  ָהְרֵאיִתי  ֲאֶׁשר  ַּבַּמְרֶאה  ִהְמֵריִתי  לֹא  ַאְגִרַּפס 
ּוְבָכל־ ּוִבירּוָׁשַלִים  ִראׁשֹוָנה  ְּבַדֶּמֶׂשק  ִאם־ֶאל־ַהּיְׁשִבים  ִּכי 
ֶאֶרץ ַהְּיהּוִדים ְוַגם־ַלּגֹוִים ָקָראִתי ָלׁשּוב ּובֹא ֶאל־ָהֱאֹלִהים 
ְּתָפׂשּוִני  ֶזה  ַּבֲעבּור  ֶּבֱאֶמת׃  ַלָּׁשִבים  ְּכָיאּות  טֹוב  ַּבֲעׂשה 
ּוְבֶעְזִרי ֵמִעם ָהֱאֹלִהים  ַהְּיהּוִדים ַּבִּמְקָּדׁש ַוְיַבְקׁשּו ַלֲהִמיֵתִני׃ 
עֹוֶדִּני ַחי ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ַוֲאִני ֵמִעיד ּוְמַלֵּמד ִּבְפֵני ָקטֹן ְוָגדֹול 
ִּכי־ָהיֹה  ִּדְּברּו  ְוַגם־מֶׁשה  ַּגם־ַהְּנִביִאים  ֲאֶׁשר  ֶאת־ֶזה  ַרק 
ֵמִעם־ַהֵּמִתים  ָיקּום  ְוִראׁשֹון  ְיֻעֶּנה  ַהָּמִׁשיַח  ֲאֶׁשר  ִיְהֶיה׃ 

ְלָהֶאר־אֹור ְּבֶקֶרב ָהָעם ּוְבֶקֶרב ַהּגֹוִים׃

XXVI 11-23 מפעלות   291

ויהי



24

25

26

27

28

29

30

31

32

כז

2

3

4

5

ַוְיִהי הּוא כֹה ִמְצַטֵּדק ּוֶפְסטֹוס ָקָרא ְבקֹול ָרם ְמֻׁשָּגע ַאָּתה 
ּופֹולֹוס ָאַמר  ּפֹולֹוס זֹה ָחְכָמְתָך ָהַרָּבה ָעְׂשָתה ְּלָך ִׁשָּגעֹון׃ 
ֱאֶמת  ִאם־ִּדְבֵרי  ִּכי  ָאֹנִכי  ְמֻׁשָּגע  לֹא  ַהִּנְכָּבד  ֶּפְסטֹוס  לֹא 
ְוַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ָׂשׂש ֲאִני ְלַדֵּבר ְלָפָניו  ְנכִֹחים ְלֵמִבין ֲאִני דֵֹבר׃ 
הּוא יֵֹדַע ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֵּבְרִּתי ַוֲאִני נֹוַכְחִּתי ִּכי לֹא־ִנְסָּתר ִמֶּמּנּו 
ְוַנֲעָלִמים׃  ָהיּו  לֹא־ְבַמֲחֵבא  ִכי  ָהֵאֶּלה  ִמָּכל־ַהְּדָבִרים  ָּדָבר 
ֲהַמֲאִמין ַאָּתה ַהֶּמֶלְך ַאְגִרַּפס ַּבְּנִביִאים ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ַמֲאִמין 
ְוַאְגִרַּפס ָאַמר ֶאל־ּפֹולֹוס ִּבְמַעט ַאָּתה ֹאֵמר ְלַפֹּתֵתִני  ִהֶּנָך׃ 
ַוּיֹאֶמר ּפֹולֹוס זֹאת  ִּכי־ֱהיֹות ֶאְהֶיה ַמֲאִמין ִּבְמִׁשיֲחָך ָּכמֹוָך׃ 
ַאָּתה  לֹא  אֹו־ְבַהְרֵּבה  ִּכי־ִבְמַעט  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ְׁשֵאָלִתי 
חּוץ  ָכֹמִני  ִיְהיּו  ַהּיֹום  ֹאִתי  ַּגם־ָּכל־ַהּׁשְֹמִעים  ִּכי־ִאם  ְלַבְּדָך 

ִמן־ַהִּזִּקים ָהֵאֶּלה׃
ְּבַדְּברֹו ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוָּיָקם ַהֶּמֶלך ְוַהֶּפָחה ּוֶבְרִניָקה ְוַהּיְׁשִבים 
ּוְבֶלְכָּתם ִנְדְּברּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ַוּיֹאְמרּו ָאֵכן ָהִאיׁש  ִאָּתם׃ 
ַהֶּזה לֹא־ָעָׂשה ָדָבר ִלְהיֹות לֹו ִּדין ָרָׁשע ָלמּות אֹו ְלֵהָאֵסר 
ָהִאיׁש  ְיֻׁשַּלח  ָׁשֹלַח  ֶאל־ֶּפְסטֹוס  ַאְגִרַּפס  ַוּיֹאֶמר  ַּבִּזִּקים׃ 

ַהֶּזה ִאם־לֹא ָקָרא ֶאל־ַהֵּקיַסר ַלֲעׂשֹות לֹו ִמְׁשָּפטֹו׃ 
ַוִּיָּמֵסר ּפֹולֹוס ִעם־ ַוְיִהי ִּכי־ָנכֹון ַהָּדָבר ְלַהֲעִביֵרנּו ִאיַטְלָיא 
ִמְסַּפר ַאִּסיִרים ֲאֵחִרים ַעל־ַיד ַׂשר־ַהֵּמָאה ִמְּצָבא ֲאגּוְסטֹוס 
ַוֵּנֶרד ָּבֳאִנָּיה ַאְדָרִמִּטית ֲאֶׁשר ְנָׁשאְתנּו ַעל־ ּוְׁשמֹו יּוִלּיֹוס׃ 
ְּפֵני ָעֵרי ַהָּים ְּבַאְסָיא ַוַּנֲעבֹר ְוִאָּתנּו ְּבֶחְבָרֵתנּו ֲאִרְסַטְרכֹוס 
ְויּוִלּיֹוס  ֶאל־ִצידֹון  ָּבאנּו  ּוִמָּמֳחָרת  ִמַּתְסלֹוִניִקי׃  ַהַּמְקּדֹוִני 
ִהְתַחֵּסד ִעם־ּפֹולֹוס ַוִּיְּתֵנהּו ָלֶלֶכת ֶאל־ֹאֲהָביו ְלָהִׁשיב ַנְפׁשֹו 
ָהַלְך  ַיַען  ַקְפרֹוס  ָלִאי  ִמֶּנֶגד  ַוָּנָסב  ִמֶּזה  ַוַּנֲעבֹר  ַעל־ָיָדם׃ 
ַאַחר־ֵּכן ָעַבְרנּו ַבָּים ִמּמּול ִקיִליְקָיא  ָהרּוַח ֶאל־ֵעֶבר ָּפֵנינּו׃ 

ּוַפְמּפּוְלָיא ַוָּנבֹא ֶאל־מּוָרא ֲאֶׁשר ְּבלּוְקָיא׃ 
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ְוָׁשם ָמָצא ַׂשר־ַהֵּמָאה ֳאִנָּיה ֲאֶלְכַסְנְּדִרית ֻמֶעֶדת ְלִאיַטְלָיא 
ַרק ֳאִנָּיֵתנּו ִהְתַנֲהָלה ְלִאָּטּה ָיִמים  ַוִּיָּקֵחנּו ַוְיִביֵאנּו ֵאֶליָה׃ 
ְנָתָננּו  לֹא  ְוָהרּוַח  ְקִנידֹוס  ַעד־ִלְפֵני  ִהַּגְענּו  ּוִביִגיָעה  ַרִּבים 
ְוכֹה  ְלָקְרָבה ֶאל־ַהחֹוף ַוַּנֲעבֹר ֵאֶצל ְקֵריִטי ִמּמּול ַסְלמֹוִני׃ 
ַעד־ ְלָאְרּכֹו  ַהחֹוף  ַעל־ְּפֵני  ַּדְרֵּכנּו  ֶלֱאחֹז  ֲעֵמִלים  ָהִיינּו 
ּוְקרֹוָבה  ְיֵפה־ְמבֹוא־ָים  לֹו  קָֹרא  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהָּמקֹום  ּבֵֹאנּו 
ַוִּיְרּבּו ֵּבין ּכֹה ָוכֹה ַהָּיִמים ְויֹוְרֵדי ַהָּים לֹא  לֹו ָהִעיר ָלִּסָּיא׃ 
ַיַעְברּו עֹוד ָלֶבַטח ִּכי ַגם־ַהצֹום ְּכָבר ָעָבר ַוַּיְזִהיֵרם ּפֹולֹוס׃ 
ַעל־ ִּכי  רֶֹאה  ֲאִני  ִהֵּנה  ֲאָנִׁשים  ַאֶּתם  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ַּדְרֵּכנּו ַהֶּזה ָרָעה ִנְׁשֶקֶפת ְלַסֵּבב ֶנֶזק ָּגדֹול ְולֹא ַרק ָלֳאִנָּיה 
ַהֵּמָאה  ְוַׂשר  ְלַנְפׁשֵֹתינּו׃  ִאם־ַּגם  ִּכי  ְּדָאָגה  ֵיׁש  ּוְלַמָּׂשָאּה 
ָׁשַמע ֶאל־ַרב ַהחֵֹבל ְוֶאל־ַּבַעל ָהֳאִנָּיה ְוֶאל־ִּדְבֵרי פֹולֹוס לֹא־
ּוִבְהיֹות ְמבֹוא ַהָּים לֹא טֹוב ַלֲחָרף־ּבֹו ַעל־ֵּכן ָיֲעצּו  ָׁשַמע׃ 
ְלַהִּגיַע  ֻרֵּבי ָהֲאָנִׁשים ַלֲחֹלף ִמֶּזה ְּבָחְׁשָבם אּוַלי עֹוד יּוְכלּו 
ְּבֶקֶרן  ִּבְקֵריִטי  ַהָּים  ְמבֹוא  ְוהּוא  ַלֲחָרף־ָׁשם  ַעד־ְלֵפיִניַכס 
רּוַח  ִּכי־ָנַׁשב  ְוַיַען  ְוַגם־ְלָדרֹום׃  ַּגם־ְלָצפֹון  ַהּנֹוֶטה  ַמֲעָרב 
ִמָּדרֹום ַרק ְלָאט ַעל־ֵּכן ִקּוּו ְלַהִּגיַע ַעד־ְמחֹוז ֶחְפָצם ַוַּיֲעלּו 
ַמֵהר  ַוְיִהי  ְקֵריִטי׃  ִלְׂשַפת  ִמָּקרֹוב  ַוַּיַעְברּו  ֶאת־ָהעֹוִגיִנים 
ַאֲחֵרי־ֵכן ַוִּיְסַער ַסַער ָּגדֹול ֶאל־מּול ָהִאי ְוֵׁשם ַהַּסַער ַההּוא 
ְוָהֳאִנָּיה סֲֹעָרה ַוֻּתָּדח ּוֵמֲאֶׁשר לֹא ָעְצָרה  ִנְקָרא ַאְוִריְקִלידֹון׃ 
ֵמָעְבָדּה  ֶאת־ָיֵדינּו  ָאַסְפנּו  ַעל־ֵּכן  ַהַּסַער  ִּבְפֵני  ַלֲעמֹד  ּכַֹח 
ְדחּוָפה  ָעְבָרה  ּכֹה  ַהָּסַער׃  ַיְתֶעָּנה  ֶאל־ֲאֶׁשר  ֵּתֵלְך  ְלַמַען 
ּוְבֵדי־ָעָמל  ְקַלאּוָדה  ַהִּנְקָרא  ִאי־ָקטֹן  ְלֵצַלע  ִבְמרּוָצָתּה 
ַתְחֻּבלֹות  ַוְיכֹוְננּו  ֲאֵליֶהם  ָמְׁשכּו  ֹאָתּה  ַבְּסִפיָנה׃  ֶהֱחַזְקנּו 
ֶּפן־ּתּוַטל  ּוִמִּיְרָאָתם  ַּבֲעבִֹתים  ֶאת־ָהֳאִנָּיה  ַוְיַחְּבׁשּו  ְלֶעְזָרה 
ָהְלָאה׃  ַוַּנֲעבֹר  ֶאת־ַהִּמְפָרִׂשים  הֹוִרידּו  ַהחֹול  ַעל־ֻרְכֵסי 
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ְמאֹד  נֹוָרָאה  ַטְלֵטָלה  ָוָאֶנה  ָאֶנה  ַבַּסַער  ֻטְלַטְלנּו  ְוַכֲאֶׁשר 
ֶאת־ָּכל־ַהַּמָּׂשא  ַוַּיִּטילּו  ַעל־ָהֳאִנָּיה  ְלָהֵקל  ִמָּמֳחָרת  ֵהֵחלּו 
ֶאת־ָּכל־ְּכֵלי  ַּגם  ִביֵדיֶהם  ֵהִטילּו  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוַבּיֹום  ֶאל־ַהָּים׃ 
ְוָיִמים ִמְסָּפר ֲאֶׁשר ֵאין ֶׁשֶמׁש ַּבּיֹום ְוָיֵרַח ְוכֹוָכִבים  ָהֳאִנָּיה׃ 
ְוזֵֹעף ָאז ָאְבָדה ַּגם־ְׁשֵאִרית ִּתְקָוֵתנּו  ְוַהַּסַער הֹוֵלְך  ַּבַּלְיָלה 
ּפֹולֹוס  ַוַּיֲעמֹד  ִמִּפיֶהם  ֹאֶכל  ֻכָּלם  ָמְנעּו  ּוַבֲאֶׁשר  ְלִהָּנֵצל׃ 
ְּבתֹוָכם ַוּיֹאַמר ַאֶּתם ֲאָנִׁשים טֹוב ֱהִייֶתם עִֹׂשים ִאם־ַלֲעָצִתי 
ַהֶּנֶזק  ִהִּׂשיָגנּו  לֹא  ָאז  ִּכי  ֶאת־ְקֵריִטי  ִלְבִלי־ֲעזֹב  ְׁשַמְעֶּתם 
ִתַּמּסּו  ְולֹא  ִתְתמֹוְגגּו  לֹא  ְּבמֹו־ִפי  ֲאַאִּמְצֶכם  ְוַעָּתה  ַהֶּזה׃ 
ִּכי ַגם־ֶנֶפׁש ַאַחת ִמֶּכם ֻּכְּלֶכם לֹא־תֹאַבד זּוָלִתי ַרק ָהֳאִנָּיה 
ִּכי־ַבַּלְיָלה ַהֶּזה ִנְרָאה ֵאַלי ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר־לֹו  ְלַבָּדּה׃ 
ַוּיֹאַמר ַאל־ִּתיָרא ּפֹולֹוס ִּכי ִלְפֵני ַהֵּקיַסר  ֲאִני ְוֹאתֹו ֶאֱעבֹד׃ 
ִּתְתַיֵּצב ְוָהֱאֹלִהים ָנַתן־ְלָך ַמָּתָנה ַנְפׁשֹות ָּכל־ָהעְֹבִרים ִעָּמְך׃ 
ִּכי  ָּבַטְחִּתי  ֵּבאֹלִהים  ַוֲאִני  ֲאָנִׁשים  ַאֶּתם  ִהְתַחְּזקּו־ָנא  ָלֵכן 
ְואּוָלם ֶאל־ַאַחד ָהִאִּיים ִנָּדֶחה׃ ַכֲאֶׁשר ֻהַּגד ִלי ֵּכן ַּגם־ֶיִהי׃ 
ּוְבֵליל ָהַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֵמָאז ָהְׁשַלְכנּו כֹה ָוכֹה ְּבַים ַאְדִרָּיה 
ָקְרָבה  ִּכי־ָהֳאִנָּיה  ָלֶהם  ָאַמר  ַהַּמָּלִחים  ְוֵלב  ַהָּלְיָלה  ַּבֲחִצי 
ִמַּדת  ַוִּיְמְצאּו  ַוַּיֲעלּו  ֶאת־ָהעֶֹפֶרת  ַוּיֹוִרידּו  ָאֶרץ׃  ְלַיֶּבֶׁשת 
ָהעֶֹמק ֶעְׂשִרים קֹוָמה ַוִּיְרֲחקּו ְמַעט ַוִּיְׁשנּו עֹוד ַוִּיְמְצאּו ַרק 
ַאְך ֵהם ָיְראּו ֶּפן־ִיְפְּגעּו ְבצּוֵרי ִמְכׁשֹול  קֹומֹות ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה׃ 
ְלאֹור  ַוּיֹוִחילּו  עֹוִגיִנים  ַאְרָּבָעה  ָהֳאִנָּיה  ֵמֲאחֵֹרי  ַוַּיְׁשִליכּו 
ְלַהִּתיר  ַוִּיְּגׁשּו  ָהֳאִנָּיה  ֵמַעל  ִלְברַֹח  ָיְזמּו  ְוַהַּמָּלִחים  ַהּבֶֹקר׃ 
ַּגם־ֵמרֹאׁש  ִּכי  ֵלאֹמר  ְּבַהֲעִריָמם  ּוְלהֹוִריָדּה  ֶאת־ָהֲעָבָרה 
ֶאל־ַׂשר  ָאַמר  ּפֹולֹוס  ֲאָבל  ֶאת־ָהעֹוִגיִנים׃  יֹוִרידּו  ָהֳאִנָּיה 
לֹא  ָבֳאִנָּיה  ִיָּוְתרּו  לֹא  ִאם־ֵאֶּלה  ַהָּצָבא  ְוֶאל־ַאְנֵׁשי  ַהֵּמָאה 
ָאז ָּכְרתּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֶאת־ֵמיְתֵרי ָהֲעָבָרה  תּוְכלּו ְלִהָּנֵצל׃ 

ְוִהיא ָנְפָלה ֶאל־ַהָּים׃ 
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כח
2

ָאֹמר  ֶלֶחם  ִלְברֹות  ּפֹולֹוס  ָּבם  ִהְפִציר  ַהּבֶֹקר  ּוְבֶטֶרם אֹור 
ִמִּבְלִּתי  ַנֲעִנים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָעָׂשר  ָהַאְרָּבָעה  ַהּיֹום  ֶזה  ָלֶהם 
ִלְסַעד  ָּבֶכם  ַמְפִציר  ֲאִני  ַעל־ֵּכן  ְמאּוָמה׃  ְטעֹם  אֹו  ֲאכֹל 
ִלְּבֶכם ּוָבזֹאת ִּתָּנֵצלּו ִּכי לֹא־ִיֹּפל ִמַּׂשֲערֹות רֹאְׁשֶכם ֻּכְּלֶכם 
ַוּיֹוֶדה  ֶלֶחם  ָלַקח  ָכזֹאת  ַדְּברֹו  ְוַאֲחֵרי  ָאְרָצה׃  ַאף־ֶאָחד 
רּוַח  ַוְּתִחי  ֶלֱאכֹל׃  ַוָּיֶחל  ַוִּיְפרֹס  ֻכָּלם  ִלְפֵני  ֵלאֹלִהים  ָעָליו 
ָהֲאָנִׁשים  ְוָכל־ִמְסַּפר  ַוּיֹאֵכלּו׃  ַּגם־ֵהם  ֶלֶחם  ַוִּיְקחּו  ֻּכָלם 
ַוְיִהי  ְנָפׁשֹות׃  ְוֵׁשׁש  ֶנֶפׁש  ְוִׁשְבִעים  ָמאַתִים  ָּבֳאִנָּיה  ֲאֶׁשר 
ַאֲחֵרי ָאְכָלם ְלַמֵּלא ַנְפָׁשם ֵהֵקּלּו עֹוד ֵמַעל ָהֳאִנָּיה ַוַּיְׁשִליכּו 
ַהּבֶֹקר ָהָיה ְוֵהם לֹא־ִהִּכירּו ֶאת־ ַגם־ֶאת־ַהֵּצָדה ֶאל־ַהָּים׃ 
ָהָאֶרץ ִּכי ִאם־ָראּו ְלׁשֹון־ָים ְוחֹוף ְרַחב ָיָדִים ַוִּיָּוֲעצּו ְלָהִביא 
ְלָעְזָבם  ֶאת־ָהעֹוִגיִנים  ַוְיַקְּצצּו  ִאם־יּוָכלּו׃  ֶאת־ָהֳאִנָּיה  ָׁשם 
ֶאת־ ַוִּיְפְרׂשּו  ִמַּמֲאָסָרם  ֶאת־ַהְּמׁשֹוִטים  ַּגם־ִהִּתירּו  ַּבָּים 
ְוָהֳאִנָּיה  ַהִּמְפָרׂש ִלְפֵני ָהרּוַח ְלָהִריץ ֶאת־ָהֳאִנָּיה ֶאל־ַהחֹוף׃ 
ֶנְהְּדָפה ַעל־ָמקֹום לֹא־ָעמֹוק ַּתְחֶּתיָה ַוִּיְדַּבק רֹאָׁשּה ַּבַּקְרַקע 
ַוִּתָּׁשֵבר  ְבֵחיָלם ֶאת־ֲאחֹוֶריָה  ֵהִניעּו  ַהָּים  ְוַגֵּלי  ִמְּבִלי ָלמּוׁש 
ֶּפן־ ֶאת־ָהַאִּסיִרים  ַלֲהרֹג  ַהָּצָבא  ַאְנֵׁשי  ַוּיֹאְמרּו  ִלְׁשָבִרים׃ 
ְוַׂשר ַהֵּמָאה ְּבֶחְפצֹו ְלַהִּציל ֶאת־ּפֹולֹוס  ִיְׂשחּו ַבַּמִים ְוִיָּמֵלטּו׃ 
לֹא ְנָתָנם ְלַבַּצע ְמִזָּמָתם ְוַגם־ִצָּוה ִמי ַהּיֵֹדַע ִלְׂשחֹות ִיְתַנֵּפל 
ְוַהִּנְׁשָאִרים ַיֲחִזיקּו  ִראׁשָֹנה ֶאל־ַהַּמִים ְלִהָּנֵצל ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה׃ 
ֵכן  ַוְיִהי  ֶאת־ַנְפָׁשם  ְלַהִּציל  ָהֳאִנָּיה  ִׁשְבֵרי  ּוְׁשָאר  ִבְקָרִׁשים 

ַוִּיָּמְלטּו ֻכָּלם ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה׃ 
ַהֶּזה׃  ָהִאי  ֵׁשם  ְמִליִטי  ִּכי  ָׁשַמְענּו  ִנְמַלְטנּו  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי 
ְוַהֹּלֲעִזים ֵהִטיבּו ִעָּמנּו ַעד־ִלְמאֹד ִּכי־ִבֲערּו ֵאׁש ְלָהֶחם־ָלנּו 
ַוַּיַאְספּו ֶאת־ֻּכָּלנּו ֲאֵליֶהם ִמְּפֵני ַהֶּגֶׁשם ֲאֶׁשר ֶהֱאִריְך ָלֶרֶדת 

ּוִמְּפֵני ַהּקֹר׃ 
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ְוִהֵּנה  ַעל־ַהּמֹוֵקד  ַוִּיְּתֵנם  ְנָצִרים  ָיָדיו  ְמלֹא  ָאַסף  ּופֹולֹוס 
ִּכְרֹאת  ִהְׂשָּתֵרג ֶצַפע ַעל־ָידֹו ְּבִפְגעֹו־ָבּה ְּבנּוסֹו ִמְּפֵני ַהחֹם׃ 
ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ַעל־ָידֹו  ְמֻצָּמד  ֶאת־ַהּזֵֹחל  ַהֹּלֲעִזים 
ְּדָבַקּתּו  ָהֱאֹלִהים  ִנְקַמת  ִּכי  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  הּוא  רֵֹצַח  ָאֵכן 
ֲאָבל הּוא ִהְׁשִליְך  ְלִבְלִּתי ַהֲחיֹתֹו ַאֲחֵרי ִּכי־ִנַּצל ִמּמּות ַּבָּים׃ 
ְוֵהם עֹוד  ֶאת־ַהּזֵֹחל ֶאל־ָהֵאׁש ְולֹו לֹא־ֶנֶעְׂשָתה ְמאּוָמה ָרע׃ 
ְמַחִּכים ִלְראֹות ִּכי ִיְצֶּבה ְבָׂשרֹו אֹו ִכי ִיֹּפל ָוֵמת ּוְכַחּכֹוָתם 
ּכֹה־ַעד־ּבֹוׁש ַוִיְראּו ִּכי לֹא־ָנְגָעה ּבֹו ָרָעה ָאז ָחְׁשבּו ַאֶחֶרת 

ַוּיֹאְמרּו ֱאֹלִהים הּוא׃
ָהִאי  ִלְקִצין  ֲאֻחַּזת־ָׂשֶדה  ָהְיָתה  ַההּוא  ַהָּמקֹום  ּוְבִקְרַבת 
טֹוב  ְּבֵלב  ַוְיַכְלְּכֵלנּו  ֵאָליו  ְלָקָחנּו  ְוהּוא  ּפֹוְבִלּיֹוס  ּוְׁשמֹו 
ַּבֲחֹלתֹו  ַלִּמְׁשָּכב  ֹנֵפל  פֹוְבִלּיֹוס  ֲאִבי  ַוְיִהי  ָיִמים׃  ְׁשֹלָׁשה 
ַּבֲעדֹו  ַוִּיְתַּפֵּלל  ּפֹולֹוס  ֵאָליו  ַוָּיבֹא  ַהֵּמָעִים  ּוַבֲחִלי  ַבַּקַּדַחת 
ָּבאּו  ָכזֹאת  ֲעׁשתֹו  ְוַאֲחֵרי  ַוִּיְרָּפֵאהּו׃  ָעָליו  ָיָדיו  ַוָּיֶׂשם 
ִנְרָּפאּו׃  ְוַגם־ֵהם  ָּכל־חִֹלי  ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ַּגם־ִמָּכל־ָהִאי  ֵאָליו 
ָּכל־ ָלנּו  ִמְלאּו  ֵמֶהם  ּוְבָעְבֵרנּו  ַרּבֹות  ַמָּתנֹות  ָלנּו  ַוִּיְּתנּו 

ַמְחסֵֹרינּו ַעל־ַהָּדֶרְך׃
ֲאֶלְכַסְנְּדִרית  ָּבֳאִנָּיה  ִמָּׁשם  ָעַבְרנּו  ֳחָדִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ְוַאֲחֵרי 
ְוִהיא נֵֹׂשאת אֹות ַעל־ ֲאֶׁשר ָׁשְבָתה ָּׁשם ָּכל־ְימֹות ַהחֶֹרף 
ַוָּנבֹא ֶאל־ַסְרקּוָסא ַוֵּנֶׁשב־ָׁשם ְׁשֹלָׁשה ָיִמים׃  ִנָּסּה ְּתאֹוִמים׃ 
רּוַח  ִמָּמֳחָרת  ּוִבְנסַֹע  ֶאל־ֶרְגיֹון  ַוָּנבֹא  ַוָּנָסב  ָעַבְרנּו  ִמָּׁשם 
ָׁשם ָמָצאנּו ַאִחים  ִמָּדרֹום ָּבאנּו ַבּיֹום ַהֵּׁשִני ֶאל־ּפֹוִטּיֹוִלי׃ 
ָהַלְכנּו  ְוַאַחר־ֵּכן  ָיִמים  ִׁשְבָעה  ִאָּתם  ָלֶׁשֶבת  ִׁשֲחֻרנּו  ְוֵהם 
ַוֵּיְצאּו  ָבִאים  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ָהַאִחים  ָׁשם  ַוִּיְׁשְמעּו  רֹוִמי׃  ָלבֹא 
ּופֹולֹוס  ְמלֹוִנים  ְוַעד־ְׁשֹלֶׁשת  ַאִּפּיֹוס  ַעד־ַׁשַער  ִלְקָראֵתנּו 

ָרָאה ֹאָתם ַוְיָבֶרְך ָאת־ָהֱאֹלִהים ַוְּתִחי רּוחֹו׃
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ַׂשר  ֶאל־ַיד  ֶאת־ָהֲאִסיִרים  ַהֵּמָאה  ַׂשר  ָמַסר  רֹוִמי  ְּכבֵֹאנּו 
ָלֶׁשֶבת  ְּבֶחֶסד  ֻהַחן  ְוַרק ּפֹולֹוס  ַהֵּקיָסר  ְצָבא ׁשְֹמֵרי רֹאׁש 

ְלַבּדֹו ִעם־ִאיׁש ָצָבא ֶאָחד ְלָׁשְמרֹו׃
ַהְּיהּוִדים  ֵאָליו ֶאת־ָראֵׁשי  ַוִּיְקָרא  ָיִמים  ַאֲחֵרי ְׁשֹלֶׁשת  ַוְיִהי 
ָפַׁשְעִּתי  ִּכי־לֹא  ַאף  ַאִחים  ֲאָנִׁשים  ֲאֵליֶהם  ָאַמר  ּוְבבָֹאם 
ֲאָסרּוִני  ְּבָכל־זֹאת  ָרַׁשְעִּתי  לֹא  ֲאבֹוֵתינּו  ּוִמּתֹורֹת  ְבַעִּמי 
ֲחָקרּוִני  ְּבָחנּוִני  ְוֵהם  ָהרֹוִמִּיים׃  ִּביֵדי  ַוִּיְּתנּוִני  ִבירּוָׁשַלִים 
ִבי ֵחְטא ִמְׁשָּפט־ ַיַען לֹא־ִנְמָצא  ַלֶּמְרָחב  ְלַׁשְּלֵחִני  ַוְיַבְקׁשּו 
ִלְקרֹא  ָאנּוס  ָהִייִתי  ַעל־ֵּכן  ְלִׂשְטִני  ִהְקׁשּו  ְוַהְּיהּוִדים  ָמֶות׃ 
ִּבְגַלל  ַעל־ָּדָבר׃  ֶאת־ַעִּמי  לֹא־ְלַהְלִׁשין  ַרק  ֶאל־ַהֵּקיָסר 
ִאְּתֶכם  ּוְלַדֵּבר  ִלְרֹאְתֶכם  ֵאַלי  ֶאְתֶכם  ָקָראִתי  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ְלַמַען ִּתְקַות ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ָאסּור ַּבֶּכֶבל ַהֶּזה׃ 
ָּבא  ִמן־ָהַאִחים  לֹא־ֶאָחד  ְוַאף  ִמיהּוָדה  ָּבאּונּו  ִאְּגרֹות  לֹא 
ֲאַנְחנּו  ִהֵּנה  ְוַעָּתה  ָרע׃  ָּדָבר  ְלַדֶּבר־ְּבָך  ָעֶליָך אֹו  ְלהֹוִדיַע 
ְמַבְקִׁשים ִלְׁשֹמַע ִמִּפיָך ֶאת־ֲאֶׁשר ִעם־ִלֶּבָך ְּבֶׁשְּכָבר ָׁשֹמַע 

ָׁשַמְענּו ַעל־ַהִּמְפַלָּגה ַהּזֹאת ִּכי ַיְמרּוָה ְּבָכל־ַהְּמקֹומֹות׃
ֶאל־ ַרִּבים  ֵאָליו  ָּבאּו  ַההּוא  ּוַבּיֹום  מֹוֵעד  יֹום  לֹו  ַוַּיְקִּדיׁשּו 
ֵּבית ְמלֹונֹו ָאז ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם ֶאת־ִּדְבֵרי ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ַּבֵאר 
מֶׁשה  ִמּתֹוַרת  ֵיׁשּוַע  ַעל־ֱאֶמת  ְלַמְכִּביר  ַּגם־הֹוִכיַח  ֵהיֵטב 
ָהְפנּו  ֲאֶׁשר  ָבֶהם  ַוִּיְהיּו  ַעד־ָהָעֶרב׃  ֵמַהּבֶֹקר  ְוַהְּנִביִאים 
ַוָּיׁשּובּו  ֶהֱאִמינּו׃  ְולֹא  ֵמִעּמֹו  ָּפנּו  ַוֲאֶׁשר  ִּבְדָבָריו  ְלַהֲאִמין 
ֶאת־ ַרק  עֹוד  ִּדֶּבר  ּופֹולֹוס  ַעל־אֹדֹוָתיו  ְנדֹוִנים  ְוֵהם  ָלֶלֶכת 
ְיַׁשְעָיהּו  ַעל־ִּפי  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ִּדֶּבר  ֵהיֵטב  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 

ַהָּנִביא ַלֲאבֵֹתיֶכם ֵלאֹמר׃
ֵלְך ְוָאַמְרָּת ָלָעם ַהֶּזה 

ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ְוַאל־ָּתִבינּו 
ּוְראּו ָראֹו ְוַאל־ֵּתָדעּו׃
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27
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30

31

ִּכי* ָׁשֵמן ֵלב־ָהָעם ַהֶּזה 
ְוָאְזָניו ָּכְבדּו ִמְּׁשמֹוַע ְוֶאת־ֵעיָניו ֵהַׁשע 

ֶּפן־ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע 
ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוֶאְר*ָּפֵאהּו׃

ָלֵכן ְּדעּו ִּכי ֶאל־ַהּגֹוִים ִנְׁשְלָחה ְּתׁשּוַעת ֱאֹלִהים ְוֵהם ִיְׁשָמעּו׃ 
ְּדָבִרים  ְּבתְֹכחֹות  ֵמָעָליו  ָהְלכּו  ְוַהְּיהּוִדים  ְלַדֵּבר  ִּכָּלה  הּוא 

ִּביֵניֶהם׃
ְׂשָכָרּה  ֲאֶׁשר  ִּבְמעָֹנתֹו  ְּתִמימֹות  ָׁשִנים  ְׁשַּתִים  ָיַׁשב  ְוהּוא 
ֶאת־ַמְלכּות  ַוִּיְקָרא  ֵאָליו׃  ָּבאּו  ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר  ַוְיַקֵּבל  לֹו 
ְּבֵלב  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ַּדְרֵכי  ַוְיַלֵּמד  ָהֱאֹלִהים 

ֱאמּוִנים ְּבֵאין ַמְפִריַע׃
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v. 27 נ׳׳א ַהְׁשֵמן לב העם הזה ואזניו ַהְכֵּבר ְוֵעיָניו ָהַׁשע. נ׳׳א ושב ְוָרָפא לֹו, עיין ישעיה 
ו׳ י׳ וכן במתתיהו י׳׳ג י׳׳ד.
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ֶאל־ָהרֹוִמִּיים 

ּפֹולֹוס ֶעֶבד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָׁשִליַח ִנְבָחר ּוְמֻקָּדׁש ְלַבֵּׂשר ֶאת־
ְנִביָאיו  ַעל־ִּפי  ֹאָתּה  ִהִּגיד  ִמֶּקֶדם  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים׃  ְּבׁשַרת 
ְלִפי  ָּדִוד  ִמֶּזַרע  ָיָצא  ֲאֶׁשר  ְּבנֹו  ַעל־ְּדַבר  ַהּקֶֹדׁש׃  ְּבִכְתֵבי 
ְוהּוַכן ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ִּבְגבּוָרה ְלִפי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַּבֲהִקיצֹו  ְבָׂשרֹו׃ 
ָלנּו  ִנַּתן  ְוַעל־ָידֹו  ֲאדֵֹנינּו׃  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  הּוא  ִמן־ַהֵּמִתים 
ֵחן ּוַמְלֲאכּות־ָיּה ְלַהּטֹות ֶאת־ֵלב ָּכל־ַהּגֹוִים ָלֱאמּוָנה ַּבֲעבּור 
ָּכל־ ּוְבתֹוָכם ִהְּנֶכם ַּגם־ַאֶּתם ְקִריֵאי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃  ְׁשמֹו׃ 
ַהָּקָהל ְּברֹוִמי ְיִדיֵדי ֱאֹלִהים ְּבִחיָריו ּוְקדָׁשיו ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ִיֵּתן 

ָלֶכם ֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃
ְּבֵפַתח ְּדָבַרי אֹוֶדה ֶאת־ֱאֹלַהי ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבַעד־ֻּכְלֶכם 
ִּכי ֱאמּוַנְתֶכם ָׁשְמָעה ְּבָכל ָהעֹוָלם׃ ְוָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִּבְבׁשַרת 
לֹא־ָחַדְלִּתי  ִּכי  ֵעִדי  ְוַנְפִׁשי הּוא  ְּברּוִחי  ֹאתֹו  עֵֹבד  ֲאִני  ְּבנֹו 
ּוַמְעִּתיר ֲאִני ָתִמיד ִּבְתִפּלֹוַתי ְלָמַתי ֵאפֹוא  ֵמַהְזִּכיר ֶאְתֶכם׃ 
ִּכי־ִנְכסֹף ִנְכַסְפִּתי  ַאְצִליַח ַּדְרִּכי ִּבְרצֹון ֱאֹלַהי ָלבֹוא ֲאֵליֶכם׃ 
ָלֶכם  ְלהֹוִסיף  ֲעֵליֶכם  ָהרּוַח  ִמן־ַמְּתַנת  ּוְלַהֲאִציל  ִלְרֹאְתֶכם 
ְוַגם־ֵּכן ְלִהְתַנֵחם ִעָּמֶכם ַיְחָּדו ֶּבֱאמּוַנת ִאיׁש ְוִאיׁש  ֹאֶמץ׃ 
ְוֵאין־ַנְפִׁשי ְלַהֲעִלים ִמֶּכם ַאַחי ִּכי־ַרּבֹות  ִמֶּמּנּו ְּכמֹוֶכם ָּכֹמִני׃ 
ָנַתִּתי ֶאת־ִלִּבי ָלבֹוא ֲאֵליֶכם ִלְמצֹא ִלי ְמַעט ְּפִרי ַגם־ָבֶכם ְּכמֹו 
ִהֵּנה ַּבַעל חֹוב ֲאִני ִלְבֵני  ַגם־ְּבֶיֶתר ַהּגֹוִים ְוִנְמַנְעִּתי ַעד־ָעָּתה׃ 

ַהְּיָוִנים ְוַגם־ִלְבֵני ַעם ֹלֵעז ִלְבֵני ִביָנה ְוִלְבֵני ְבִלי־ִביָנה׃ 
ובכן
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ְּבֵני  ַּגם־ָלֶכם  ֶאת־ַהְּבׁשָרה  ְלַהִּגיד  ְיָכְלִּתי  ְלִפי  ֲאִני  ָנכֹון  ּוְבֵכן 
ִּכי לֹא־ֵאבֹוׁש ִמְּבׁשַרת ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְּגבּוַרת ֱאֹלִהים  רֹוִמי׃ 
ִּכי־ ִהיא ִלְתׁשּוָעה ֶאל־ָּכל־ַמֲאִמין ַהְּיהּוִדי ְּברֹאׁש ְוַגם־ַהְּיָוִני׃ 
ָבּה ִנְגְלָתה ִצְדַקת ֱאֹלִהים ִמְּמקֹור ֱאמּוָנה ְלַמַען ִנְחֶיה ֶבֱאמּוָנה 

ַּכָּכתּוב ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה׃
ַעְוָלה  ּוְבֵני  ִרְׁשָעה  ַעל־עֵֹׂשי  ִנְׁשָקף  ִמָּׁשַמִים  ֱאֹלִהים  ַוֲחרֹון 
ְּברּוָרה  ֱאֹלִהים  ַּדַעת  ִּכי  ְּבַעְוָלָתה׃  ֶאת־ָהֱאֶמת  ַהּכְֹבִׁשים 
ִּכי ֶחְביֹון ֻעּזֹו ֵנַצח ְּגבּוָרתֹו  ְבִקְרָּבם ִּכי ִגָּלה ָלֶהם ֱאֹלִהים׃ 
ֵואֹלהּותֹו נֹוְדעּו ְוָיְצאּו ָלאֹוָרה ַעל־ְיֵדי ְפֻעּלֹוָתיו ִמּיֹום ְּברֹא 
ִּכי יְֹדִעים ֵהם  ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים ַעד־ִּכי ֵאין־ָלֶהם ֶּפה ְלִהְצַטָּדק׃ 
ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְולֹא ָנְתנּו לֹו ְכבֹודֹו ַאף־לֹא הֹודּו לֹו ִּכי ִאם־
ִיְתַאְּמרּו  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם ֶיְהָּבלּו ְוִלָּבם ַהִּנְבָער ָהַלְך ֲחֵׁשִכים׃ 
ַוָּיִמירּו ְכבֹוד ֲאדָֹני ֵאל עֹוָלם  ִּכי ֲחָכִמים ֵהם ַעל־ֵּכן ִנְבָערּו׃ 
ִּבְדמּות ַּתְבִנית ָאָדם ֶּבן־ְּתמּוָתה ְוַתְבִנית עֹוף ַהָּׁשַמִים ְוהֹוֵלְך 

ַעל־ַאְרַּבע ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה׃
ּוְלַחֵּלל  ְלֻטְמָאה  ְּבַיד ְׁשִררּות ִלָּבם  ִהְסִּגיָרם  ַעל־ֵּכן ֱאֹלִהים 
ֲאֶׁשר ֵהִמירּו ֱאֹלֵהי ֱאֶמת ַּבָּׁשֶקר ַוִּייְראּו  ְּבָׂשָרם ֵהם ֵּביֵניֶהם׃ 
ָוֶעד  ְלעֹוָלם  הּוא  ָּברּוְך  ַהּיֹוֵצר  ַעל־ְּפֵני  ֶאת־ַהּנֹוָצר  ַוַּיַעְבדּו 

ָאֵמן׃
ַּגם־ ִּכי  ְּתׁשּוָקָתם  ְקלֹון  ְּבַיד  ֱאֹלִהים  ִהְסִּגיָרם  זֹאת  ַּבֲעבּור 
ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ַהְּגָבִרים  ְנֵׁשיֶהם ֶהֱחִליפּו ֹאַרח ֻחָּקָתן ְּבֹאַרח ָזר׃ 
ָחְדלּו ִמּבֹוא ֶאל־ַהָּנִׁשים ְּכֶדֶרְך ָּכל־ָהָאֶרץ ַוִּתְבַער־ָּבם ֵאׁש 
ַּתֲאָוָתם ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ְוֶגֶבר ְּבֶגֶבר ִיְתַעְּללּו ְלִקיָקלֹון ְוֵעֶקב 

ַּתְעֻּתֵעיֶהם ָלְקחּו ֵדי־ְגמּול ְּבַנְפׁשֹוָתם׃
ֲעָזָבם  ֵּכן  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ְוָידַֹע  ַהְׂשֵּכל  ָחְפצּו  לֹא  ְוַכֲאֶׁשר 

ִּבְמׁשּוַבת ִלָּבם ַלֲעׂשֹות ֵאת ֲאֶׁשר־לֹא ֵיָעֶׂשה׃ 
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ַעד ֲאֶׁשר ָמְלאּו ָּכל־ַעְוָלה ְזנּות ֶרַׁשע ֶּבַצע ָוָאֶון ְוַגם־ִקְנָאה 
ֻּכָּלם ַמְלִׁשיִנים ְוהְֹלֵכי ָרִכיל ׁשְנֵאי  ְוֶרַצח ָמדֹון ּוְרִמָּיה ּוְמִזָּמה׃ 
ּוַמְמִרים  ַמְׁשִחית  ָחָרֵׁשי  ּוְרָהִבים  ֵּגִאים  ְוהֹוְלִלים  ֱאֹלִהים 
ַחְסֵרי ַּדַעת ּוְמִפיֵרי ְבִרית ַאְכָזִרים נְֹטֵרי ִׂשְנָאה  ְלהֹוֵריֶהם׃ 
ְוֵהם ַאף־ִּכי יְֹדִעים ִמְׁשַּפט ֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר ֲחִניָנה לֹא ֵיָדעּו׃ 
ִּכי־ָהעִֹׂשים ַמֲעִׂשים ָּכֵאֶּלה ְּבֵני־ָמֶות ֵהם ְּבָכל־זֹאת לֹא ְלַבד 

ִּכי ַיֲעׂשּום ִּכי־ִאם ַּגם־ְיַאְּׁשרּון עֹוד עֵֹׂשיֶהם׃ 
ִלְהיֹות ׁשֵֹפט  ְלָך  ְצָדָקה  ֵאין  ָגדֹול  ָקטֹן אֹו  ֶּבן־ָאָדם  ַעל־ֵּכן 
ֶאת־ַנְפְׁשָך  ַּגם  ַּתְרִׁשיַע  ֶאת־ֵרֲעָך  ַּתְרִׁשיַע  ֲאֶׁשר  ַבָּדָבר  ִּכי 
ַוֲאַנְחנּו  ְּכַמֲעֵׂשהּו׃  ָעִׂשיָת  ַהּׁשֵֹפט  ַּגם־ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי 
ָאֶון׃  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ֱאֹלִהים  ִיְׁשֹּפט  ְּבֵמיָׁשִרים  ִּכי  ָיַדְענּו  ֲהלֹא 
ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ְּבָׁשְפְטָך ֹאָתם ּוְכַמֲעֵׂשיֶהם ַּגם־ַאָּתה עֶֹׂשה 
אֹו ֲהָתבּוז  ִּכי ִתָּמֵלט ִמִּמְׁשַּפט ֱאֹלִהים׃  ֲהתֹאַמר ֶאל־ִלְּבָך 
ִּכי־ְבטּובֹו הּוא  ְולֹא ִתְתּבֹוֵנן  ְוֶאֶרְך ַאּפֹו  ְוֶחְמָלתֹו  רֹב טּובֹו 
ַהָּקֶׁשה  ּוְבָעְרְּפָך  ִלְּבָך  ּוִבְׁשִררּות  ֵאָליו׃  ָלׁשּוב  ַמְדִריְכָך 
ִנְגלֹות  ְּבִהָּגלֹות  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול  ַלּיֹום  ֶעְבָרה  ִּתְצָּבר־ְלָך 
ֲאֶׁשר ִיְגֹמל ְלִאיׁש ִאיׁש ְּכִמְפָעָליו׃  ִצְדַקת ִמְׁשַּפט ֱאֹלִהים׃ 
ַחֵּיי עֹוָלם ְלׁשְֹקֵדי ֲעׂשה־טֹוב ׁשֲֹחֵרי ָכבֹוד ְוָהָדר ֲאֶׁשר לֹא 
ִלְׁשֹמַע  ַהְמָמֲאִנים  ֶמִרי  ִלְבֵני  ְוֶעְבָרה  ְוַזַעף  ָלֶנַצח׃  ַיֲעבֹר 
ָצָרה ְוצּוָקה ְלָכל־ֶנֶפׁש ִאיׁש  ִּדְבֵרי ֱאֶמת ְוַלֲעׂשֹות ָעֶול ָיִהינּו׃ 
ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְוָׁשלֹום  ַהֹּפֵעל ָרע ַהְּיהּוִדי ְּברֹאׁש ְוַגם־ַהְּיָוִני׃ 
ֵאין־ַמּׂשא  ִּכי  ְוַגם־ַהְּיָוִני׃  ְּברֹאׁש  ַהְּיהּוִדי  טֹוב  ְלָכל־ֹּפֵעל 
ִּכי ָכל־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָחְטאּו ִּבְבִלי־תֹוָרה  ָפִנים ִעם־ָהֱאֹלִהים׃ 
ֲאדָֹני  ְותֹוַרת  ָחְטאּו  ֲאֶׁשר  ְוֵאֶּלה  יֹאֵבדּו  ִּבְבִלי־תֹוָרה  ַּגם 
ִּכי לֹא ׁשְֹמֵעי ַהּתֹוָרה  ִאָּתם ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ִיָּׁשֵפטּו׃ 
ִיְצָּדקּו׃  ַהּתֹוָרה  ִאם־ׁשְֹמֵרי  ִּכי  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ֵהם  ַצִּדיִקים 
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ִּכי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֵאין־ָלֶהם אֹור ּתֹוָרה ְועִֹׂשים ְּכִדְבֵרי ַהּתֹוָרה 
תֹוָרה  ִיְהיּו  ָלֶהם  ֵאין  ּתֹוָרה  ֲאֶׁשר  ֵהם  ַּדְעָּתם  אֹור  ַעל־ִּפי 
ְּבַהְרֹאָתם ִּכי ִמְׁשַּפט ַהּתֹוָרה ָּכתּוב ַעל־לּוַח ִלָּבם  ְלַנְפָׁשם׃ 
ַּבֲאֶׁשר ַּדְעָּתם ַּתִּגיד ָלֶהם ְוֶעְׁשֹּתנֹוֵתיֶהם ֲחִליפֹות ׂשְטנֹות אֹו 
ַּבּיֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּפט ֱאֹלִהים  ְמַזּכֹות ִאָּׁשה ֶאת־ֲאחֹוָתּה׃ 
ְבֵני ָאָדם ַעל־ִּפי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּכֲאֶׁשר הֹוַדְעִּתי  ֶאת־ִסְתֵרי 

ִּבְבׁשָרִתי׃
ַבּתֹוָרה  ִמְבַטֲחָך  ַוָּתֶׁשת  ְיהּוִדי  ְבֵׁשם  ִנְקֵראָת  ִּכי  ְוַאָּתה 
ְוָתִבין  ֶאת־ְרצֹונֹו  ָיַדְעָּת  ִּכי  ַנְפֶׁשָך׃  ִּתְתַהֵּלל  ּוֵבאֹלִהים 
ְוִלְּבָך  ַּבּתֹוָרה׃  ַמְׂשִּכיל  ִלְהיֹוְתָך  ָלָרע  ֵּבין־טֹוב  ְלַהְבִּדיל 
חֶׁשְך׃  ְליְׁשֵבי  ְואֹור  ְלִעְוִרים  ַהְמַנֵהל  הּוא  ַאָּתה  ִּכי  ָבטּוַח 
מֹוֶרה ִלְפָתאִים ַאּלּוף ִליָלִדים ְוחֹוַתם ָּתְכִנית ְּבַדַעת ֶוֱאֶמת 
ֶאת־ ְתַאֵּלף  ֲהלֹא  ֶאת־ֲאֵחִרים  ַהְמַאֵּלף  ְוַאָּתה  ַּבּתֹוָרה׃ 
ַאָּתה ַהֹאֵמר  ַנְפֶׁשָך ַאָּתה ַהּקֵֹרא לֹא־ִתְגֹנב ֲהִתְגֹנב ָאָּתה׃ 
לֹא־ִתְנָאף ֲהִתְנֹאף ָאָּתה ַאָּתה ֲאֶׁשר ְּתַׁשֵּקץ ֶאת־ָהֱאִליִלים 
ַהְתַחֵּלל  ִתְתַהֵּלל ַּבּתֹוָרה  ִּכי  ַאָּתה  ֲהִתְמַעל ַמַעל ַּבּקֶֹדׁש׃ 
ֱאֹלִהים  ֵׁשם  ִבְגַלְלֶכם  ִּכי  ִמן־ַהּתֹוָרה׃  ְוסּור  ָהֱאֹלִהים  ֵׁשם 
ְלָך  ְלהֹוִעיל  ַהּמּוָלה  ָאֵמן  ִּכי  ֶׁשָּכתּוב׃  ְּכמֹו  ַּבּגֹוִים  ְמֻחָּלל 
ֲהלֹא  ֵהַפְרָּת  ִאם ֶאת־ַהּתֹוָרה  ַאְך  ִאם־ִּתְׁשֹמר ֶאת־ַהּתֹוָרה 
ְּכִמְׁשַּפט  ַיֲעֶׂשה  ֶהָעֵרל  ְוִאם  ִנְהָיָתה׃  ְלָעְרָלה  מּוָלְתָך 
ִמֵּלָדה  ַהֶּזה  ְוֶהָעֵרל  ֵּתָחֶׁשב־לֹו׃  ְלמּוָלה  ָעְרָלתֹו  ַהּתֹוָרה 
ֵסֶפר  ֶיׁש־ְלָך  ֲאֶׁשר  ֹאְתָך  ָיִדין  ַהּתֹוָרה  ְכִמְׁשַּפט  ָהעֶֹׂשה 
ִּכי לֹא־ ַהִּמְצָוה ְואֹות ְּבִרית ַהּמּולֹות ְוֶאת־ַהּתֹוָרה ֵהַפְרָּת׃ 
ֲאֶׁשר  ַהּמּוָלה  ִהיא  זֹאת  ְולֹא  ָלֵעיָנִים  ֲאֶׁשר  ְיהּוִדי  ֶזה הּוא 
הּוא  ִלּבֹו  ְּבתֹוְך  ֲאֶׁשר  ְיהּוִדי  ֶזה  ַאְך  ַּבָּבָׂשר׃  ַלַּמְרֶאה 
ְיהּוִדי ְוַהּמּוָלה מּוַלת ַהֵּלָבב ִהיא ְלִפי רּוַח ַהִּדֵּבר ְולֹא ְלִפי 
אֹות ַהְּכָתב ֲאֶׁשר ְּתִהָּלתֹו לֹא ִמְּבֵני ָאָדם ִּכי ִאם ֵמֱאֹלִהים׃ 
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ִּבְבִרית  לֹו  ּוַמה־ֶּבַצע  ִליהּוִדי  ַמה־ִּיָתרֹון  ֵאפֹוא  ֵּכן  ִאם 
ִּכי־ָהְפְקדּו  ָהרֹאׁש  ְוִיְתרֹון  ִמָּכל־ֵעֶבר  ְמאֹד  ַרב  ַהּמּולֹות׃ 
ּוָמה ֵאפֹוא ִאם־ִמְקָצָתם לֹא ֶהֱאִמינּו  ִאָּתם ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים׃ 
ָחִליָלה ַאְך  ֶהָהֵפר ָיֵפר חֶֹסר ֱאמּוָנָתם ֶאת־ֱאמּוַנת ֱאֹלִהים׃ 

ֱאֹלִהים ֶנֱאָמן הּוא ְוָכל־ָאָדם ּכֵֹזב ַּכָּכתּוב 
ְלַמַען־ִּתְצַּדק ִּבְד*ָבֶריָך 

ְוִתְזֶּכה ְּבִהָּׁשְפֶטָך׃
ַאְך ִאם־ִיָּוַדע עֹז ִצְדַקת ֱאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ְפָׁשֵעינּו ַמה־ּנֹאַמר 
ֱאֹלֵהי ָעֶול הּוא ֲאֶׁשר ָיִעיר ֲחָמתֹו ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ְּבֵני־ָאָדם ֲאִני 
ֶאת־ָהָאֶרץ׃ ֱאֹלִהים  ֵאיְך־ִיְׁשֹּפט  ִאם־ֵּכן  ִּכי  ָחִליָלה  ְמַדֵּבר׃ 
ְוִאם־ִּפְׁשִעי ְוַכֲחִׁשי ֵבאֹלִהים ִיֶּתן־לֹו עֹז ְוָכבֹוד ִמְׁשֶנה ָלָּמה־
ְמַנֵּדינּו  ְּדַבר  ֶזה הּוא  ֲהלֹא  ַאְך  ְּבִהָּׁשְפִטי׃  ָרָׁשע  ֵאֵצא  ֶּזה 
ַהּמֹוִציִאים ִּדָּבֵתנּו ָרָעה ֵלאֹמר ִּכי ֲאַנְחנּו ֹאְמִרים ַנֲעֶׂשה ָרע 
ְּבִהָּׁשְפָטם  ַּבֲעֵקבֹו ֵאֶּלה ֵהם ֲאֶׁשר  ָיבֹא  ִּבְגַלל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר 

ֶיְאָׁשמּו׃ 
ּוָמה ַעָּתה ֲהֵיׁש ִיְתרֹון ָלנּו ֶאֶפס ָוָאִין ִּכי ִלְפֵני ֵכן הֹוַכְחנּו ִּכי 

ַּכָּכתּוב ְיהּוִדים ִויָוִנים ֶּבָעֹון ֵהָּמה ָיַחד׃ 
 ֵאין ַצִּדיק ֵאין ַּגם־ֶאָחד׃

ֵאין ַמְׂשִּכיל ֵאין* ּדֵֹרׁש ֶאת־ֱאֹלִהים׃
ַהּכֹל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 

ֵאין עֶֹׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד׃
ֶקֶבר־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון

ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו׃
*ֲאֶׁשר ָאָלה ִּפיֶהם ָמֵלא ּוְמ*רֹרֹות׃

ַרְגֵליֶהם ְיַמֲהרּו ִלְׁשָּפְך־ָּדם׃
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 v. 4 נ׳׳א ְּבָדְבֶרָך ִּתְזֶּכה ְּבָׁשְפֶטָך, עיין תהלים נ׳׳א ו׳. 
 v. 11 נ׳׳א משכיל דרש את אלהים, עיין תהלים י׳׳ד ב׳. 
v. 14 נ׳׳א אלה ִּפיהּו מלא ּוִמְרמֹות, עיין תהלים י׳ ז׳.
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ׁשֹד ָוֶׁשֶבר ִּבְמִסּלֹוָתם׃
ְוֶדֶרְך ָׁשלֹום לֹא ָיָדעּו׃

ֵאין ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם׃
ַוֲאַנְחנּו ָיַדְענּו ִּכי ָכל־ֲאֶׁשר ַּתִּגיד ַהּתֹוָרה ָלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִקְּבלּו 
ְוָכל־ָהָאֶרץ  ִיָּסֵכר ָּכל־ֶּפה  ְּדָבֶריָה ּוָבזֹאת  ֶאת־ַהּתֹוָרה ָּתִׂשים 
ַיַען ְּבַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה לֹא  ֶּתְאַׁשם ִלְפֵני ֱאֹלִהים׃ 
ִיְצַּדק ָּכל־ָּבָׂשר ְלָפָניו ִּכי ִמְּמקֹור ַהּתֹוָרה ָיְצָאה ַּדַעת ַהֵחְטא׃
ֲאֶׁשר  ָלאֹור  ֱאֹלִהים  ִצְדַקת  ָיְצָאה  ַהּתֹוָרה  ִמַּבְלֲעֵדי  ְוַעָּתה 
ְוִצְדַקת ֱאֹלִהים ֶּבֱאמּוַנת  ֵהִעידּו ָעֶליָה ַהּתֹוָרה ְוַהְּנִביִאים׃ 
ְוִלְבֵני ֱאֻמִנים ֻּכָּלם ִּכי  ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְנתּוָנה ְלָכל־ְּבֵני ָאָדם 
ֱאֹלִהים׃  ְכבֹוד  ֵמַאֲחֵרי  ַוִּיּסֹגּו  ָחָטאּו  ִּכי־ֻּכָּלם  ֵאין־ַמְבִּדיל׃ 
ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ֹאָתם  ִּכי־ָפָדה  ִיְצָּדקּו  ֻּכָּלם  ִחָּנם  ּוְבִחּנֹו 
הּוא ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁשֹו ֱאֹלִהים ִמֶּקֶדם ְלַכֵּפר ָעֵלינּו ְבָדמֹו ַעל־ִּפי 
ֱאמּוָנֵתנּו ְלַבֲעבּור ַּגּלֹות ֶאת־ִצְדָקתֹו ְוֶחְמָלתֹו ַּבֲאֶׁשר ָסַלח 
ְוַגם ְלַגּלֹות ֶאת־ִצְדָקתֹו ְלֵעת ָּכזֹאת  ַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ 
ַאֵּיה  ִּכי הּוא ַהַּצִּדיק ְוהּוא ַהַּמְצִּדיק ֶאת־ַהַּמֲאִמין ְּבֵיׁשּוַע׃ 
ֵאפֹוא ַעָּתה ְּגאֹון ַהִּמְתַהְּלִלים ֵאין ָּכל־ְמאּוָמה ַעל־ִּפי ֵאיֶזה 
ָחק־ָהֱאמּוָנה׃  ַעל־ִּפי  ִאם  ִּכי  לֹא  ָחק־ַהַּמֲעֶׂשה  ַעל־ִּפי  חֹק 
ָלֵכן ָחַרְצנּו ֵלאֹמר ָּבֱאמּוָנה ִיְצַּדק ִאיׁש ִמַּבְלֲעֵדי ַהַּמֲעִׂשים 
ְולֹא  הּוא  ְלַבד  ַלְּיהּוִדים  ַהֱאֹלִהים  ַהּתֹוָרה׃  ַעל־ִּפי  ֲאֶׁשר 
ֶאָחד  ֱאֹלִהים  הּוא  ִּכי  הּוא׃  ַהּגֹוִים  ַּגם־ֱאֹלֵהי  ָאֵכן  ַלּגֹוִים 
ֲאֶׁשר ַיְצִּדיק ֶאת־ַהּמּוִלים ָּבֱאמּוָנה ְוֶאת־ָהֲעֵרִלים ַּגם־ֵּכן ַעל־
ֲהִכי ָנִפיר ֶאת־ַהּתֹוָרה ֶּבֱאמּוָנֵתנּו ָחִליַלה ַאְך  ְיֵדי ָהֱאמּוָנה׃ 

ְנַקֵּים ֶאת־ַהּתֹוָרה׃ 
ְּבַמֲעֵׂשהּו׃  ָמָצא  ַמה־ִּיְתרֹון  ָאִבינּו  ַעל־ַאְבָרָהם  ּוַמה־ּנֹאַמר 
ִּכי לּו־ִנְצַּדק ַאְבָרָהם ְּבַמֲעָׂשיו ָנאָוה־לֹו ְתִהָּלה ַאְך־לֹא ִלְפֵני 

ֱאֹלִהים׃ 
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ִּכי ַמה־ְּדַבר ַהּתֹוָרה ְוֶהֱאִמן ַאְבָרָהם ֵּבאֹלִהים ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו 
ְצָדָקה׃ ּוְלִאיׁש ֲאֶׁשר ַמֲעֵׂשהּו ְבָידֹו לֹא ֵיָחֵׁשב ְׂשָכרֹו ְּכַמְּתַנת 
ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ַאְך  חֹוב׃   ִאם־ְּכִׁשֻּלַמת  ִּכי  ִחָּנם 
ֱאמּוָנתֹו  ֵעֶקב  ֶאת־ָהָרָׁשע  ַּבַּמְצִּדיק  ַמֲאִמין  ְוהּוא  ִאּתֹו  ֵאין 
ֶאת־ ְמַאֵּׁשר  ַּגם־ָּדִוד  ַּכֲאֶׁשר  ִלְצָדָקה׃  ֵּתָחֵׁשב  זּו  ֱאמּוָנתֹו 

ָהָאָדם ֲאֶׁשר ֱאֹלִהים ַיְצִּדיֶקּנּו לֹא ַעל־ִּפי ָפֳעלֹו׃
ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע 

ְּכסּוי ֲחָטָאה׃
ַאְׁשֵרי ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָֹוה לֹו ָעֹון׃ 

ָואֶׁשר ַהֶּזה ְלִמי ְלִנּמֹוִלים אֹו ַגם־ַלֲעֵרִלים ַיַען ִנְקָרא ָבֶזה ִּכי 
ּוָמַתי ֶנְחְׁשָבה־ּלֹו ֵכן  ֱאמּוַנת ַאְבָרָהם ֶנְחְׁשָבה ּלֹו ִלְצָדָקה׃ 
ַאֲחֵרי ִהֹּמלֹו אֹו ֶטֶרם ִהֹּמלֹו לֹא ַאֲחֵרי ִהֹּמלֹו ִּכי ִאם־ֶטֶרם 
ְואֹות ְּבִרית ַהּמּולֹות ָנָׂשא ִלְהיֹות לֹו ְלחֹוַתם ִצְדָקתֹו  ִהֹּמלֹו׃ 
ְלָכל־ ְלָאב  ִיְהֶיה  ְלַמַען  ָעֵרל  ְּבעֹוֶדּנּו  ֶהֱאִמין  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב 
ֵּתָחֵׁשב  ַּגם־ֱאמּוָנָתם  ֲאֶׁשר  ֲעֵרִלים  ִּכי־ֵהם  ַאף  ַהַּמֲאִמיִנים 
ְלִנּמֹוִלים  ַרק  ַאְך־לֹא  ְלִנּמֹוִלים  ָאב  ְוהּוא  ִלְצָדָקה׃  ָלֶהם 
ֲאֶׁשר  ֱאמּוָנתֹו  ְּבִעְּקבֹות  ַההְֹלִכים  ִּכי־ִאם־ַּגם־ָלֵאֶּלה  ְלַבָּדם 

ִהְתַהֵּלְך ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבעֹוֵדנּו ָעֵרל׃ 
ּוְלַזְרעֹו  ְלַאְבָרָהם  ַהַהְבָטָחה  ָּבָאה  ַהּתֹוָרה  ִבְגַלל  לֹא  ִּכי 
ִּכי ִאם־ ִלְהיֹות יֹוֵרׁש ָהָאֶרץ ִּכי ִאם־ִּבְגַלל ִצְדַקת ֱאמּוָנתֹו׃ 
ְוַהְבָטָחה  ָלִריק  ִתְהֶיה  ֱאמּוָנה  ֵהם  יֹוְרִׁשים  ַהּתֹוָרה  ַּבֲעֵלי 
ַבֲאֶׁשר  ִּכי  ַהָּקֶצף  ֵיֵצא  ַהּתֹוָרה  ִמְּפַאת  ִּכי  ְללֹא־ָדָבר׃ 
ְלַמַען  ִּתָּמֵצא  ֱאמּוָנה  ְּבֶדֶרְך  ַעל־ֵּכן  ָּפַׁשע׃  ֵאין  ּתֹוָרה  ֵאין 
ִלְבֵני  ְוַהַהְבָטָחה ִתְהֶיה ְנכֹוָנה ְלָכל־ַהָּזַרע לֹא  ִּתּכֹון ְּבֶחֶסד 
ַהּתֹוָרה ְלַבָּדם ִּכי־ִאם ַּגם־ִלְבֵני ֱאמּוַנת ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר הּוא 
ַּכָּכתּוב ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך ִלְפֵני ֱאֹלִהים  ָאב ְלֻכָּלנּו׃ 
ַּכֵּיׁש׃  ָלַאִין  ְוַהּקֵֹרא  ַלֵּמִתים  ַחִּיים  ַהֹּנֵתן  ִלּבֹו  ּבֹו  ָּבַטח  ֶזה 
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ְלִהָּנֵתן  ְּבִתְקָותֹו  ֶהֱחִזיק  ִּתְקָוה  ֶפַתח  ִנְרָאה  לֹא  ִּכי  ְוַאף 
ְוַכֲאֶׁשר לֹא  ַאב־ֲהמֹון ּגֹוִים ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך׃ 
ִהְתַרָּפה ֶבֱאמּוָנתֹו ִהִּביט ֶאל־ְּבָׂשרֹו ֲאֶׁשר ָהָיה ַכֵּמת ִּבְהיֹותֹו 
לֹא  ְורּוחֹו  ָּבָלה׃  ֲאֶׁשר  ָׂשָרה  ְוֶאל־ֶרֶחם  ָׁשָנה  ְּכֶבן־ְמַאת 
ִאם־ִהְתַּגֵּבר  ִּכי  ֱאֹלִהים  ִּבְדַבר  ֵאֻמן  ִמְּבִלי  ְבִקְרּבֹו  ִנְפְלָגה 
ְוַנְפׁשֹו יַֹדַעת ְמאֹד ִּכי ַתִּׂשיג  ֶּבֱאמּוָנתֹו ְוָנתֹון ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים׃ 
ְוַעל־ֵּכן ֶנְחְׁשָבה לֹו ִלְצָדָקה׃  ַיד ֵאל ְלַמּלֹאת ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֵּבר׃ 
ִאם־ַּגם  ִּכי  ֶנְחָׁשָבה׃  לֹו  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְלַמֲענֹו  ַרק  ִנְכַּתב  ְולֹא 
ְלַמֲעֵננּו ֲאֶׁשר ֵּכן ֵּתָחֵׁשב־ָלנּו ַהַּמֲאִמיִנים ַּבֵּמִקים ֶאת־ֵיׁשּוַע 
ֲאֶׁשר ִנְמַסר ַלָּמֶות ִּבְפָׁשֵעינּו ְוֻהַּקם ָעל  ֲאדֵֹנינּו ִמן־ַהֵּמִתים׃ 

ִלְצָדָקה ָלנּו׃ 
ֱאֹלִהים  ִיְׁשָּפת־ָלנּו  ָׁשלֹום  ָבֱאמּוָנה  ִנְצַּדְקנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַעל־ֵּכן 
ָמָצאנּו  ַעל־ָידֹו  ַּגם  ֲאֶׁשר  ֲאדֵֹנינּו׃  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ַעל־ְיֵדי 
ּבֹו  ָבִאים  ֲאַנְחנּו  ֲאֶׁשר  ַהֶחֶסד  ֶאת־ַׁשַער  ֱאמּוָנה  ְבֶדֶרְך 
ְלַבד  ְולֹא־זֹאת  ִקִּוינּו לֹו׃  ַּכֲאֶׁשר  ֶקֶרן  ָנִרים  ָהֱאֹלִהים  ּוְבעֹז 
ִּכי־ָצָרה  ָיַדְענּו  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  רֹאׁש  ָנִרים  ְּבָצָרה  ִאם־ַּגם  ִּכי 
ְועֶֹצר ָהרּוַח ֶאת־ְּבִחיַנת ֵלב ּוְבִחיַנת  תֹוִליד ֶאת־עֶֹצר רּוַח׃ 
הּוַצק  ַּבֲאֶׁשר  ֵתבֹוׁש  לֹא  ְוַהִּתְקָוה  ֶנֶפׁש׃  ֶאת־ִּתְקַות  ַהֵּלב 
ִּכי  ָעֵלינּו׃  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ָקְדׁשֹו  ְּברּוַח  ַאֲהַבת־ֵאל  ְּבִלֵּבנּו 
ַהַחָּטִאים  ְּבַעד  ְּבִעּתֹו  ַהָּמִׁשיַח  ֵמת  ָיָדִים  ְרֵפי  ָהִיינּו  ְבעֹוד 
ֵהן ִּתיַקר ְלָאָדם ַנְפׁשֹו ִמִּתּתֹו ֹאָתּה ְּבַעד ֶנֶפׁש  ְּבַנְפׁשֹוָתם׃ 
ָלמּות  ַיְעָצר־ּכַֹח  ִמְתַנֵּדב  ִאיׁש  אּוַלי  ַהְּצָדָקה  ּוְבַעד  ַצִּדיק 
ָהִיינּו  ְבעֹוד  ִּכי  ְלֵעיֵנינּו  ַאֲהָבתֹו  ִּגָּלה  ֵואֹלִהים  ַּבֲעָּדּה׃ 
ַאף ִּכי־ַעָּתה ַאֲחֵרי  חְֹטִאים ָנַתן ַהָּמִׁשיַח ֶאת־ַנְפׁשֹו ַּבֲעֵדנּו׃ 
ֵמֲחרֹון־ָאף׃  ְלִהָּמֵלט  ָידֹו  ָלנּו  ּתֹוִׁשיַע  ְבָדמֹו  ִנְצַּדְקנּו  ֲאֶׁשר 
ֶאל־ָהֱאֹלִהים  ִהְתַרְּצנּו  ֲאַנְחנּו  ָהִיינּו  אֹוְיִבים  ִאם־ְּבעֹוד  ִּכי 
ִנָּוֵׁשַע׃  ְבנֹו  ְּבַחֵּיי  ָּבנּו  ָרָצה  ֲאֶׁשר  ִּכי־ַאֲחֵרי  ַאף  ְּבנֹו  ְּבמֹות 

IV 18-V 10 אל־הרומיים   306

ולא



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ְולֹא־זֹאת ְלַבד ִּכי ִאם־ַּגם ָרָמה ַקְרֵננּו ֵבאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע 
ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ֲאֶׁשר ּבֹו ָלַקח ָרצֹון ִמָּיֵדינּו׃ 

ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ַהֵחְטא ָעָלה ָבָאֶרץ ַעל־ְיֵדי ָאָדם ֶאָחד ְוַהָּמֶות 
ָּבא ְלַרְגֵלי ַהֵחְטא ֵּכן ָּפַגע ַהָּמֶות ְּבָכל־ְּבֵני ָאָדם ַּבֲאֶׁשר ֻּכָּלם 
ִּכי ִנְמָצא ֵחְטא ָּבָאֶרץ ַּגם־ִלְפֵני ַמָּתן ַהּתֹוָרה ְוַאף ִּכי  ָחָטאּו׃ 
ְּבָכל־זֹאת ָׁשַלט ַהָּמֶות ֵמָאָדם  ֵחְטא לֹא ֵיָחֵׁשב ִּבְבִלי־תֹוָרה׃ 
ַעד־מֶׁשה ַּגם־ַּבּפְׁשִעים ֲאֶׁשר ִּפְׁשָעם לֹא ִנְדָמה ְלֶפַׁשע ָאָדם 
הּוא ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו ָהָאָדם ָהַאֲחרֹון 
ֶאֶפס ִּכי ֵאין ֵעֶרְך ַהֶּפַׁשע ְּכֵעֶרְך ַמְּתַנת ִחָּנם  ִהְתַעֵּתד ָלבֹוא׃ 
ִּכי ִאם־ְּבֶפַׁשע ֶאָחד ֵמתּו ַרִּבים ַּכֶּמה ְפָעִמים ֶיֶתר ַעל־ַהִּמָּדה 
יֹוִעיל ְלַרִּבים ֶחֶסד ֱאֹלִהים ּוַמְּתַנת ָידֹו ַעל־ִּפי ֶחֶסד ָהִאיׁש 
ְולֹא ַכִּמְׁשָּפט ַהֶּנֱחַרץ ִּבְגַלל ַהּפֵׁשַע  ָהֶאָחד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָהֶאָחד ִנְּתָנה ָּלנּו ַהַּמָּתת ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ָיָצא ְלַהְרִׁשיַע ֶאת־ֻּכָּלם 
ְּבֶפַׁשע ֶאָחד ְוַהַּמָּתת ִהיא ְלַטֵהר ֶאת־ֻּכָּלם ִמְּפָׁשִעים ַרִּבים׃ 
ִּכי ִאם־ְּבֶפַׁשע ָהֶאָחד ָׁשַלט ַהָּמֶות ָּבנּו ַעל־ְיֵדי ָהֶאָחד ַאף ִּכי־
נְֹׂשֵאי ִׁשְפַעת ַהֶחֶסד ּוַמְּתַנת ַהְּצָדָקה ִיְמְׁשלּו ַבַחִּיים ַעל־ְיֵדי 
ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ְּבֶפַׁשע ִאיׁש ֶאָחד  ָהֶאָחד הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ֶאָחד  ִאיׁש  ַּגם־ְּבִצְדַקת  ֵּכן  ַוֶּיְאָׁשמּו  ָכל־ְּבֵני־ָאָדם  ִנְׁשְּפטּו 
ִאיׁש  ְּבַהְפַצר  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְצָדָקה׃  ְלַחֵּיי  ָכל־ְּבֵני־ָאָדם  ִיְזּכּו 
ֶאָחד ַרִּבים ָיְצאּו ֲאֵׁשִמים ֵּכן ַּגם־ְּבַהְקֵׁשב ָהֶאָחד ַרִּבים ֵיְצאּו 
ַהָּפַׁשע  ִיְגַּדל  ְלַבֲעבּור  ַהּתֹוָרה  ָּבָאה  ָוכֹה  ּכֹה  ּוֵבין  ְנִקִּיים׃ 
ְוַכֲאֶׁשר  ַאְך ַּבֲאֶׁשר ָּגַדל ַהֶּפַׁשע ָׁשם ָּגַדל ַהֶחֶסד ֶיֶתר ְמאֹד׃ 
ָׁשַלט ַהֵחְטא ַּבָּמֶות ֵּכן ִיְמׁשֹל ַהֶחֶסד ַעל־ְיֵדי ַהְּצָדָקה ְלַחֵּיי 

עֹוָלם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 

V 11-21 אל־הרומיים   307

ומה



ו
2

3

4

5

6

7,8

9

10

11

12

13

14

15

16

ּוַמה־ּנֹאַמר ָעָּתה ֲהַנֲעמֹד עֹוד ַּבַחָּטָאה ְלַמַען ִיְגַּדל ֶהָחֶסד׃ 
ָחִליָלה ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר ַּכֵּמִתים ֶנְחַׁשְבנּו ַלֵחְטא ֵאיְך ִנְחֶיה־ּבֹו 
ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ֻּכָּלנּו ַהִּנְטָּבִלים ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח  עֹוד׃ 
ִעּמֹו  ִנְקַּבְרנּו  ֵּכן  ְבמֹותֹו  ִנְטַּבְלנּו  ְוַכֲאֶׁשר  ִנְטָּבְלנּו׃  ְּבמֹותֹו 
ַּגם־ָעֵלינּו  ֵּכן  ִמן־ַהֵּמִתים  ֲהִקימֹו  ִּבְכבֹודֹו  ֲאִבי־כֹל  ְוַכֲאֶׁשר 
ִּכי ִאם־ָהִיינּו ְדֵבִקים  ָלקּום ְלִהְתַהֵּלְך ְלָפָניו ְּבַחִּיים ֲחָדִׁשים׃ 
ּבֹו ַּכֲעָנִפים ָּבֵעץ ְוֶנְחָׁשִבים ְּכמֹו־ֵמִתים ְּבמֹותֹו ֲהלֹא ִנְׁשֶוה־
ְּבַדְעֵּתנּו ִּכי ָהָאָדם ַהַּקְדֹמִני ְּבִקְרֵּבנּו ִנְתָלה  ּלֹו ַּגם־ַּבְּתקּוָמה׃ 
ִנְהֶיה  ְלִבְלִּתי  ַהֶּזה  ַהחֵֹטא  ָהָאָדם  ֶעֶצם  ֶיְחַּדל  ְלַמַען  ָּכֹמהּו 
ְוִהֵּנה  ִּכי ַהֵּמת ָחְפִׁשי הּוא ִמן־ַהֵחְטא׃  עֹוד ֲעָבִדים ַלֵחְטא׃ 
ִאם־ֵמִתים ֲאַנְחנּו ִעם־ַהָּמִׁשיַח ָסמּוְך ִלֵּבנּו ִּכי ַגם־ִנְחֶיה ִעּמֹו׃ 
ְּבַדְעֵּתנּו ִּכי ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ָקם ִמן־ַהֵּמִתים לֹא ִייַׁשן עֹוד ְולֹא 
ִּכי ַּבֲאֶׁשר ֵמת ֵמת הּוא ַּפַעם ַאַחת  ִיְׁשַלט־ּבֹו ַהָּמֶות ֵׁשִנית׃ 
ַנְפְׁשֶכם  ִחְׁשבּו  ֵּכן  ֵלאֹלִהים׃  הּוא  ַחי  ַחי  ּוַבֲאֶׁשר  ַלֵחְטא 
ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ֵלאֹלִהים  ְוַחִּיים  ַלֲחָטָאה  ֵמִתים  ַּגם־ַאֶּתם 
ַאל־ִיׁשֹלט ֵאפֹוא ַהֵחְטא ִּבְבַׂשְרֶכם ַההֵֹלְך ָלמּות  ֲאדֹוֵנינּו׃ 
ִלְהיֹות  ֶאת־ֵאָבֵריֶכם  ְוַאל־ִּתְּתנּו  ְּבַתֲאָותֹו׃  ַאֲחָריו  ִלְנטֹות 
ְּכַחִּיים  ֵלאֹלִהים  ֶאת־ַנְפְׁשֶכם  ַהְקִריבּו  ַאְך  ַלֵחְטא  ְּכֵלי־ָאֶון 
ְוַהֵחְטא לֹא  ִמן־ַהֵּמִתים ְוֶאת־ֵאָבֵריֶכם ְּכֵלי ְצָדָקה ֵלאֹלִהים׃ 
ִיְׂשָּתֵרר ֲעֵליֶכם ִּכי ֵאיְנֶכם ַּתַחת ַיד־ַהּתֹוָרה ִּכי ִאם־ַּתַחת ַיד 

ּתֹוַרת ָחֶסד׃
ּוָמה ֵאפֹוא ֲהִכי ֶנְחָטא ַיַען ַּתַחת ַיד־ַהּתֹוָרה ֵאין ֲאַנְחנּו עֹוד 
ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ְלִמי  ִּכי ִאם־ַּתַחת ַיד ּתֹוַרת ֶחֶסד ָחִליָלה׃ 
ַאֶּתם  לֹו  ְלִמְׁשַמְעּתֹו  ָסִרים  ַּכֲעָבִדים  ַנְפְׁשֶכם  ָּתִפיקּו  ֲאֶׁשר 
ְוַלָּמֶות  ַלֵחְטא  ֲעָבִדים  ִאם  ִּתְׁשָמעּון  ֵאָליו  ַּכֲאֶׁשר  ַלֲעָבִדים 

ְוִאם ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ֲאדָֹני ְוִלְצָדָקה׃ 

VI 1-16 אל־הרומיים   308

וברוך



17

18

19

20

21

22

23

ז
2

3

4

5

6

ּוָברּוְך הּוא ֱאֹלִהים ִּכי ַאֲחֵרי ֱהיֹוְתֶכם ֲעָבִדים ַלֵחְטא ַׂשְמֶּתם 
ַעל־ִלְּבֶכם ִלְׁשֹמַע ְוִלׁשֹמר ֶאת־ַהּתֹוָרה ַהִהיא ְּכצּוָרָתּה ֲאֶׁשר 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ַלָחְפִׁשי ִמַּיד־ַהֵחְטא  ִקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם׃ 
ְּכֶדֶרְך ְּבֵני־ָאָדם ֲאִני ְמַדֵּבר ַּבֲעבּור  ְלַעְבֵדי ַהְּצָדָקה ֱהִייֶתם׃ 
ְלתֹוֵעָבה  ֵאָבֵריֶכם  ִהְקַרְבֶּתם  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְּבַׂשְרֶכם  ִרְפיֹון 
ְוַעְוָלָתה ַלֲעׂשֹות ָעֶול ֵּכן ַהְקִּדיׁשּו־ָנא ֵאָבֵריֶכם ַּכּיֹום ְלַמֲעֵׂשה 
ִּכי־ִבְהיֹוְתֶכם ְלָפִנים ֲעָבִדים  ַהְּצָדָקה ְלַמַען ִּתְהיּו ּוְקדִׁשים׃ 
ָאז  ְמָצאֶתם  ּוָמה־ְּפִרי  ִמְּצָדָקה׃  ֱהִייֶתם  ִנְפָרִדים  ַלֵחְטא 
ֵאֶּלה  ֵעֶקב  ִּכי  ַּכּיֹום  ֵמֶהם  ִּתָּכְלמּו  ֲאֶׁשר  ָהֵהם  ֵמַהַּמֲעִׂשים 
ַוִּתְהיּו  ַהֵחְטא  ִמַּיד  ַלָחְפִׁשי  ִּכי־ְיָצאֶתם  ַעָּתה  ַאְך  ֲאַבּדֹון׃ 
ֲעָבִדים ֵלאֹלִהים ֲהלֹא ִתְׂשאּו ֶפְרְיֶכם ַּבּקֶֹדׁש ְוֵעֶקב־ֶזה ַחֵּיי 
ִּכי ַמְׂשּכֶֹרת ַהֵחְטא ֲאָבדֹון ּוַמַּתת ֲאֹלִהים ַחֵּיי ֶנַצח  עֹוָלם׃ 

ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ַאַחי ִּכי ְליְֹדֵעי ַהּתֹוָרה ֲאִני ְמַדֵּבר ִּכי ַהּתֹוָרה 
ְבֻעַלת־ַּבַעל  ִאָּׁשה  ִּכי  ִהֵּנהּו׃  ַחי  ָּכל־עֹוד  ָּבָאָדם  מֶֹׁשֶלת 
ַהַּבַעל  ְוִכי־ָימּות  ַבְעָלּה  ְּבַחֵּיי  ַהּתֹוָרה  ַעל־ִּפי  ִהיא  ְצרּוָרה 
ַאֵחר  ִאיׁש  ֵּתַדע  ִאם  ְוַעל־ֵּכן  ַהָּבַעל׃  ִמּתֹוַרת  ָּלּה  ָיְצָאה 
ַהַּבַעל  מֹות  ַאֲחֵרי  ַאְך  ָלּה  ִיָּקֵרא  ֹנֶאֶפת  ַחי  ַּבְעָלּה  ְּבעֹוד 
ְלִאיׁש  ִּבְהיֹוָתּה  ִהיא  ֹנֶאֶפת  ְולֹא  ִמן־ַהּתֹוָרה  ִהיא  ָחְפִׁשית 
ָלֵכן ַאַחי ַּגם־ַאֶּתם ְּכֵמִתים ֶנְחַׁשְבֶּתם ַלּתֹוָרה ִּבְבַׂשר  ַאֵחר׃ 
ֲאֶׁשר  הּוא  ֲהלֹא  ְלַאֵחר  ַוִּתְהיּו  ַוָּתקּומּו  ַהֵּמת  ַהָּמִׁשיַח 
ָכל־ ִּכי  ֵלאֹלִהים׃  ְּפִרי  ֲעׂשֹות  ְלַמַען  ִמן־ַהֵּמִתים  ָקם 
ִלְתׁשּוקֹות  ַהּתֹוָרה  ִמְצַות  ָקְרָאה  ְבָׂשִרים  ַחֵּיי  ָרַדְפנּו  עֹוד 
ַאְך  ַלָּמֶות׃  ְּפִרי  ַוַּנַעׂש  ָבנּו  ִהְתָּגרּו  ֲאֶׁשר  ְּבִקְרֵּבנּו  ָאֶון 
ִמֶּמּנּו  ִהְׁשַלְכנּו  ּומֹוְסרֹוֶתיָה  ַהּתֹוָרה  ִמַּיד  ֶנְחַלְצנּו  ַעָּתה 
ֶאת־ְיהָֹוה  ַלֲעבֹד  ָעֵלינּו  ּוְבֵכן  ָלּה  ַמְתנּו  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי 
ַּבּתֹוָרה׃ ַהּנֹוָׁשנֹות  ַהִּמּלֹות  ְלִפי־ַטַעם  ְולֹא  ַהֲחָדָׁשה  ָּברּוַח 
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ּוַמה־ּנֹאַמר ַעָּתה ֲהִכי ַהּתֹוָרה ֵחְטא ִהיא ָחִליָלה ֶאֶפס ֵחְטא 
ָיַדְעִּתי  לֹא  ַלְחמֹד  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ַעל־ִּפי  לֹא  ִאם  ָיַדְעִּתי  לֹא 
ְוַהֵחְטא ָמָצא־לֹו תֲֹאָנה  לּוֵלא ָאְמָרה ַהּתֹוָרה לֹא ַתְחמֹד׃ 
ַהֵחְטא  ַהּתֹוָרה  ִמַּבְלֲעֵדי  ִּכי  ָּכל־ַּתֲאָוה  ִּבי  ַוְיעֹוֵרר  ַּבִּמְצָוה 
ַוֲאִני ַחי ָהִייִתי ְלָפִנים ְּבלֹא־תֹוָרה ּוְכבֹוא ַהִּמְצָוה  ַּכֵּמת הּוא׃ 
ְוַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר  ָנַפְלִּתי ֵמת׃  ְוָאֹנִכי  ַוְיִחי  ָקם ַהֵחְטא 
תֲֹאָנה  ִּבְמצֹא  ִּכי־ַהֵחְטא  ַּכָּמֶות׃  ִנְמְצָאה־ִּלי  ָּבּה  ַחִּיים 
ּוְבֵכן ַהּתֹוָרה  ַּבִּמְצָוה ִהִּׁשיַאִני ּוְבַיד ַהִּמְצָוה ַהִהיא ֲהָרָגִני׃ 
ֶנֶהְפָכה־ִּלי  ֲהִכי  ְוטֹוָבה׃  ְיָׁשָרה  ְקדָׁשה  ְוַהִּמְצָוה  ְקדָׁשה 
ַּכֲאֶׁשר  ִיָּוַדע  ְלַמַען  ַהֵחְטא הּוא  ָחִליָלה ַאְך  ַלָּמֶות  ַהּטֹוָבה 
ַהִּמְצָוה  ְלֹנַכח  ִּכי  ִמן־ַהּטֹוָבה  ֶאת־ַהָּמֶות  ִלי  ַּבֲהִביאֹו  הּוא 
נֹוַדע  ִּכי  ַעד־ְמאֹד׃  ְגדָֹלה  ַלֲחָטָאה  ַהֵחְטא  ְוַיֲעֶלה  ִיְגַּדל 
ִנְמַּכְרִּתי  ֲאִני  ָבָׂשר  ַוֲאִני  ִהיא  רּוַח  ּתֹוַרת  ִּכי־ַהּתֹוָרה  ָלנּו 
ִּכי  ָאִבין  ְולֹא  ֶאְרֶאה  עֶֹׂשה  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ִּכי  ַלֵחְטא׃ 
ָׂשֵנאִתי  ִאם־ֶאת־ֲאֶׁשר  ִּכי  ָעִׂשיִתי  ַנְפִׁשי  ָרְצָתה  לֹא־ַכֲאֶׁשר 
לֹא־ָחַפְצִּתי־ ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ּוַבֲעׂשֹוִתי  ָיִדי׃  ָעְׂשָתה  זֹאת 
ְוַעָּתה לֹא־עֹוד  בֹו ִהְנִני ֹנֵתן ֵעדּות ַלּתֹוָרה ִּכי טֹוָבה ִהיא׃ 
ִּכי  ָאֹנִכי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ִּכי ִאם־ַהֵחְטא ַהּׁשֵֹכן ְּבִקְרִּבי׃ 
ְבִקְרִּבי ּוְבָׂשִרי ָיַדְעִּתי לֹא ִיְׁשָּכן־טֹוב ַּבֲאֶׁשר ַהֵחֶפץ ַלֲעׂשֹות 
ִּכי  טֹוב ִנְמָצא ִעָּמִדי ַאְך ְלַבַּצע ֶאת־ֶחְפִצי לֹא ִתְמָצא ָיִדי׃ 
ֵאיֶנִּני עֶֹׂשה ֶאת־ַהָּדָבר ַהּטֹוב ַּכֲאֶׁשר ָחָפְצִּתי ַאְך ֶאת־ָהָרע 
ֲאִני  עֶֹׂשה  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי  ְּתַבַּצְעָנה׃  ָיַדי  ָחַפְצִּתי  לֹא  ֲאֶׁשר 
ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לא ָחָפְצִּתי לֹא ָאֹנִכי עֹוד ַּבַעל ַהָּמֲעֶׂשה 
ֲאֶׁשר  ַהחֹק  הּוא  ֶזה  ְּבִקְרִּבי׃  ַהּׁשֵֹכן  ִאם־ַהֵחְטא  ִּכי  ַהֶּזה 
ָמָצאִתי ְבַנְפִׁשי ַּכֲאֶׁשר ֶאְחֹּפץ ַלֲעׂשֹות טֹוב ֵּכן ָהָרע ַיֲעמֹד 
ַהְּפִניִמי׃  ָהָאָדם  ְּכֵחֶפץ  ֶחְפִצי  ֱאֹלִהים  ְבתֹוַרת  ִּכי  ֶנְגִּדי׃ 
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ַאְך ּתֹוָרה ַאֶחֶרת ֲאִני מֹוֵצא ְבֶקֶרב ֵמַעי ַהִּנְלֶחֶמת ְּבתֹוַרת 
ִׂשְכִלי ְוַנְפִׁשי ַּבְּׁשִבי ָהְלָכה ִלְפֵני תֹוַרת ַהֵחְטא ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב 
אֹוי ְלֶגֶבר ֻאְמָלל ָּכֹמִני ִמי ַיִּציֵלִני ִמּגּוף ַהָּמֶות ַהָּלֶזה׃  ֵמָעי׃ 
ּוְבֵכן  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ֶאת־ֱאֹלִהים  ַהַּפַעם  אֹוֶדה 
ֶאת־ ּוִבְבָׂשִרי  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ּתֹוַרת  ְּברּוִחי  ֲאִני  עֵֹבד  ֵאפֹוא 

ּתֹוַרת ַהֵחְטא׃ 
ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ַלְּדֵבִקים  ֵאין־ַאְׁשָמה  ֵאפֹוא  ַעל־ֵּכן 
ִּכי ּתֹוַרת רּוַח  ַהִּמְתַהְלִכים ֶׁשלֹא ַכָּבָׂשר ֶאָלא ְלִפי ָהרּוַח׃ 
ַהֵחְטא  ִמּתֹוַרת  ֶאת־ַנְפִׁשי  ִחְלָצה  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ַהַחִּיים 
ָיָדּה  ָקְצָרה  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ָׁשָתה  לֹא  ֶאת־ֲאֶׁשר  ִּכי  ְוַהָּמֶות׃ 
ִלְכּבׁש ֶאת־ַהָּבָׂשר ָׁשת ֱאֹלִהים ְּבָׁשְלחֹו ֶאת־ְּבנֹו ִּבְדמּות ְּבַׂשר 
ַהֵחְטא  ְלָהֵתם  ּוְׁשָפטֹו  ַעל־ַהֵחְטא  ְלָקְרָּבן  ַהחֵֹטא  ָהָאַדם 
ְּבֶדֶרְך  ַההְֹלִכים  ָּבנּו  ַהּתֹוָרה  ִצְדַקת  ְלַמַען ּתּוַקם  ִּבְבָׂשרֹו׃ 
ִּכי ַההְֹלִכים ְלִפי־ַהָּבָׂשר  ַהַחִּיים ְלִפי־ָהרּוַח ְולֹא ְלִפי־ַהָּבָׂשר׃ 
ָהרּוַח׃  ְּבִדְבֵרי  ְלִפי־ָהרּוַח  ְוַההְֹלִכים  ַהָּבָׂשר  ְּבִדְבֵרי  ֶיְהּגּו 
ַיַען ֶהְגיֹון  ְוֶהְגיֹון ָהרּוַח ַחִּיים ְוָׁשלֹום׃  ִּכי ֶהְגיֹון ַהָּבָׂשר ָמֶות 
ַהָּבָׂשר ֹּפֶרה ִׂשְנַאת ֱאֹלִהים ִּכי לֹא ִנְכַנע ִמְּפֵני תֹוָרתֹו ְוַגם־
ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַחֵּיי ְבָׂשִרים ַחֵּייֶהם לֹא יּוְכלּו  ְלִהָּכַנע לֹא יּוָכל׃ 
ִּכי  ַחֵּייֶכם  ְבָׂשִרים  ַחֵּיי  לֹא  ְוַאֶּתם  ֵמֱאֹלִהים׃  ָרצֹון  ְלָהִפיק 
ִאם־ַחֵּיי ָהרּוַח ִאם ַרק רּוַח ָהֱאֹלִהים ׁשֵֹכן ְּבתֹוְכֶכם ֶאל־ָנכֹון 
ְוִאם־ַהָּמִׁשיַח  ַאְך ִמי ֲאֶׁשר ֵאין לֹו רּוַח ַהָּמִׁשיַח לֹא לֹו הּוא׃ 
ַחי  ָהרּוַח  ַאְך  ַהֵחְטא  ֵעֶקב  הּוא  ֵמת  ַהּגּוף  ִהֵּנה  ָּבֶכם  ֵיׁש 
ְוִאם־רּוַח ֵאל ַהֵּמִקים ֶאת־ֵישּוַע ִמן־ַהֵּמִתים  ֵעֶקב ַהְּצָדָקה׃ 
ִמן־ ַהָּמִׁשיַח  ֵהִקים ֶאת־ֵיׁשּוַע  ֲאֶׁשר  ֲהלֹא הּוא  ָּבֶכם  ִיְׁשּכֹן 
ָּברּוַח  ַלָּמֶות  ַהְּלֻקִחים  ַּגם־ְלַעְצמֹוֵתיֶכם  ַחִּיים  ִיֵּתן  ַהֵּמִתים 

ַההּוא ַהּׁשֵֹכן ָּבֶכם׃
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ִּכי ִאם־ַחֵּיי  ָלֵכן ַאַחי לֹא ַלָּבָׂשר ָנָדְרנּו ִלְחיֹות ַחֵּיי ְבָׂשִרים׃ 
ְבָׂשִרים ִתְחיּו מּות ְּתֻמתּון ְוִאם ָּברּוַח ַּתְכִחידּו ֶאת־ַמַעְלֵלי 
ִּכי ָכל־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּברּוַח ֱאֹלִהים יּוָבלּו  ַהָּבָׂשר ָחיֹה ִתְחיּון׃ 
ֲאֶׁשר  ִקַּבְלֶּתם  ַעְבדּות  רּוַח  לֹא  ִּכי  ֵהָּמה׃  ֱאֹלִהים  ְּבֵני 
ָאנּו  ַהָּבִנים ֲאֶׁשר ּבֹו  ְּכִמְׁשַּפט  ִּכי ִאם־רּוַח  ְלִיְרָאה  ָּתׁשּובּו 
הּוא ָהרּוַח ַהֹּנֵתן ֵעדּות ְלַנְפֵׁשנּו ִּכי־ קִֹראים ַאָּבא ָאִבינּו׃ 
ְוִאם־ָּבִנים ַּגם־יְֹרִׁשים ֲאַנְחנּו יְֹרֵׁשי ַנֲחַלת  ְבֵני ֱאֹלִהים ִהֵּננּו׃ 
ִעּמֹו  ִנְתַעֶּנה  ִאם־ָאְמָנם  ִעם־ַהָּמִׁשיַח  ְּכֵחֶלק  ֵחֶלק  ֱאֹלִהים 

ְלַמַען ַּגם־ִעּמֹו ִנָּכֵבד׃
ִּכי ָׁשַקְלִּתי ֵסֶבל ַהְזָמן ַהֶּזה ְוֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ְלִהָּׁשֵקל ִעם־ַהָּכבֹוד 
ְּתלּויֹות  ַהְּבִריָאה  ַּגם־ֵעיֵני  ִּכי  ָעֵלינּו׃  ֵיָרֶאה  ֲאֶׁשר  ַהָּבא 
ִבְרצֹוָנה  לֹא  ִּכי  ָהֱאֹלִהים׃  ְּבֵני  ְכבֹוד  ַעד־ִיָּגֶלה  ְּבִצִּפָּיָתּה 
ַהּכֵֹבׁש  ִאם־ִּבְרצֹון  ִּכי  ְלַהְבֵלי־ָׁשְוא  ַהְּבִריָאה  ִנְכְּבָׁשה 
ֵמַעְבדּוָתּה  ִתָּגֵאל  ִּכי  ִּתְקָוה׃  ֶּפַתח  ָלּה  ִהִּניַח  ֲאֶׁשר  ֹאָתּה 
ִּכי  ָהֱאֹלִהים׃  ִעם־ְּבֵני  ּוְלָכבֹוד  ִלְצִבי  ִלְדרֹור  ּוִמְּׁשִחיתֹוֶתיָה 
ַעד־ָעָּתה׃  ַּבֲחָבֶליָה  ִּתְזַעק  ֶתֱאנֹק  ִּכי  ָיַדְענּו  ֻכָּלּה  ַהְּבִריָאה 
ְולֹא־ִהיא ְלַבָּדּה ִּכי ִאם־ַּגם ָאנּו ֲאֶׁשר ָלַקְחנּו ֵראִׁשית ַהֵחֶלק 
ְּבַנְפֵׁשנּו  ֶנֱאָנִחים  ַּגם־ָאנּו  ָהרּוַח  ְּבַמְּתַנת  ִבּכּוִרים  ִּכְפִרי 
ִּכי ְתׁשּוָעֵתנּו ַעד־ ּוְמַחִּכים ְלִמְׁשַּפט ַהָּבִנים ִלְפדּות ְּגִוָּיֵתנּו׃ 
לֹא־עֹוד  ָלֵעיַנִים  ִנְרָאה  ִּתְקָוה  אּוָלם  ִהיא  ַּבִּתְקָוה  ַרק  ּכֹה 
ִּתְקָוה ִהיא ִּכי ָדָבר ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָאָדם ְּבֵעיָניו ָלָּמה ְיַקֶּוה לֹו 
ַאְך ִאם־ְנַקֶּוה ַלָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ָרִאינּו נֹוִחיל לֹו הֹוִחיל  עֹוד׃ 

ְודּוָמם ַעד־ּבֹואֹו׃
ֵאפֹוא  ָמה  ִּכי  ְּבִרְפיֹוֵננּו  ַיְעָזר־ָלנּו  ַעזֹר  ַּגם־ָהרּוַח  ְוָכזֹאת 
ְלִהְתַּפֵּלל לֹא ֵנַדע ַּכֲאֶׁשר ָנכֹון ָלנּו ַאְך ָהרּוַח ַההּוא ַמְפִּגיַע 
יֵֹדַע  הּוא  ִלּבֹות  ְוַהּבֵֹחן  ִמַּסֵּפר׃  ָעְמקּו  ַּבֲאָנחֹות  ַּבֲעֵדנּו 
ַיְפִּגיַע׃  ְקדָׁשיו  ְּבַעד  ֱאֹלִהים  ְּכֵלב  ֲאֶׁשר  ָהרּוַח  ֶהְגיֹון  ָמה 
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ְוָכל־ַהַּמֲעִׂשים ָיַדְענּו ִּכי ַיְעְזרּו ַיְחָּדו ְלטֹוָבה ְלֹאֲהֵבי ֱאֹלִהים 
ִּכי ֶאת־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָיַדע ִמֶּקֶדם ֹאָתם  ַהְּקֻרִאים ְּבסֹוד ֲעָצתֹו׃ 
ָיַעד ַּגם־ֵמָאז ִּכי ִיְׁשוּו ִלְדמּות ְּבנֹו ְלַבֲעבּור ִיְהֶיה הּוא ַהְּבכֹור 
ַּגם־ָקָרא  ֹאָתם  ֵמָאז  ָיַעד  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ֵאֶּלה  ַרִּבים׃  ְלַאִחים 
ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ֵאֶּלה  ַּגם־ִהְצִּדיק  ֹאָתם  ָקָרא  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ֵאֶּלה 

ִהְצִּדיק ֹאָתם ַּגם־ִּכֵּבד׃
ּוַמה־ּנֹאַמר ַעָּתה ַעל־זֹאת ִאם־ֱאֹלִהים ָלנּו ִמי ִיְתַיֵּצב ְּבָפֵנינּו׃ 
ֵהן הּוא לֹא ָחַמל ַעל ֶּבן־ְסֻגָּלתֹו ִּכי ִאם־ִהְסִּגירֹו ְּבַעד ֻּכָּלנּו 
ִמי ָיִׁשית  ֲהִכי ִעּמֹו לֹא ִיֶּתן־ָלנּו ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו ְּכרֹב ַחְסּדֹו׃ 
ַהַּמְצִּדיק׃  הּוא  ָהֱאֹלִהים  ֵהן  ָהֱאֹלִהים  ַעל־ְּבִחיֵרי  ַחָּטאת 
ְוַגם־ ָוָחי  ֵמת  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲהלֹא  ַהַּמְרִׁשיַע  ֶזה  ִמי־הּוא 
ַיְפִריֵדנּו  ִמי  ְוַגם־הּוא ַמְפִּגיַע ַּבֲעֵּדנּו׃  ִליִמין ָהֱאֹלִהים  יֵׁשב 
ֵמַאֲהַבת ַהָּמִׁשיַח ַהִאם ַצר ֵמִציק ְורֵֹדף אֹו ְרָעבֹון ּוַמֲעֻרָּמה 

ַּכָּכתּוב  ִּפי־ֶחֶרב ְוָכל־מֹוְקֵׁשי ָמֶות׃ 
ִּכי־ָעֶליָך הַֹרְגגּו ָכל־ַהּיֹום 
ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה׃

ּוְבָכל־ֵאֶּלה ֶיֶתר ַהְרֵּבה ִמְּמַנְּצִחים ָיכֹל נּוַכל ְּבַיד ָהֹאֵהב ֶאת־
ִּכי ָבַטְחִּתי ִּכי לֹא ָמֶות ְולֹא ַחִּיים לֹא ַמְלֲאֵכי ֵאל לֹא  ַנְפֵׁשנּו׃ 
ָׂשֵרי ַהָּצָבא לֹא ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶיְׁשָנם ְולֹא ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֲעִתִדים 
ְיקּום  ֵאיֶזה  ְולֹא  ְולֹא עֶֹמק  ְולֹא רּום  ִגּבֵֹרי כַֹח׃  ְולֹא  ָלבֹא 
ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  ֵמַאֲהַבת  ְלַהְפִריֵדנּו  ָיָדם  ְלֵאל  ִיְהֶיה  ַאֵחר 

ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
ִהֵּנה ֱאֶמת ֲאִני דֵֹבר ַּבָּמִׁשיַח ְולֹא ֲאַכֵּזב ְוִחְקֵרי ִלִּבי ְיִעידּון 
ִּכי ַצר ִלי ְמאֹד ְוָכל־ַהּיֹום ִלִּבי ָעַלי ַּדָּוי׃ ַעד  ִלי ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ 
ַיֲחִרים ַהָּמִׁשיַח ֹאִתי  ַנְפִׁשי ֵלאֹמר לּו ַהֲחֵרם  ֲאֶׁשר־ִּבְקָׁשה 

ַּתַחת ַאַחי ְׁשֵאִרי ּוְבָׂשִרי׃ 
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ְוַהָּכבֹוד  ַהָּבִנים  ִמְׁשַּפט  ְוָלֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵהם  ֲאֶׁשר 
ְוִדְבֵרי ַהַהְבָטחֹות׃  ְוַהְּבִריתֹות ַמָּתן ַהּתֹוָרה ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש 
ָהָאבֹות ָלֶהם ֵהם ְוַהָּמִׁשיַח ְלִפי־ְבָׂשרֹו ֵמֶהם ָיָצא ֲאֶׁשר ַעל־
ֶאֶפס לֹא־ֵכן  ַהּכֹל הּוא ָהֱאֹלִהים ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ָאֵמן׃ 
ֲאֶׁשר  לֹא־ֻּכָּלם  ִּכי  ָאְרָצה  ָנַפל  לֹא  ּוְדַבר־ֱאֹלִהים  ַהָּדָבר 
ֵהם  ָּבִנים  ַאְבָרָהם  ָכל־ֶזַרע  ְולֹא  ֵהם׃  ִיְׂשְרֵאִלים  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ְוֶזה יֹוֵרנּו ִּכי לֹא ְבֵני־ַהָּבָׂשר  ִּכי ַאְך ְּבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע׃ 
ְלָזַרע׃  ֵיָחְׁשבּו  ַהַהְבָטָחה  ְּבֵני  ִאם־ַרק  ִּכי  ֵהם  ֱאֹלִהים  ְּבֵני 
ּוִמְּלַבד  ֵבן׃  ּוְלָׂשָרה  ָאׁשּוב  ַלּמֹוֵעד  ַהַהְבָטָחה  ְדַבר  ֶזה  ִּכי 
ָאִבינּו׃  ְלִיְצָחק  ֶבן־ָיִחיד  ָהָרה  ִּבְהיֹוָתּה  ַּגם־ִרְבָקה  זֹאת 
ַעד־ָרע  ִמּטֹוב  ְמאּוָמה  לֹא־ָעׂשּו  ַעד  ְיָלֶדיָה  נֹוְלדּו  ְּבֶטֶרם 
ַמֲעִׂשים  ֵעֶּקב  לֹא  ְלִפי־ְבִחיָרתֹו  ֱאֹלִהים  ֲעַצת  ָּתקּום  ְלַמַען 
ַּכָּכתּוב  ֻהַּגד ָלּה ִּכי־ַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר׃  ִּכי ִאם־ִּכְרצֹון ַהּבֵֹחר׃ 
ּוַמה־ּנֹאַמר ָעָּתה ֲהִכי  ָוֹאַהב ֶאת־ַיֲעקֹב ְוֶאת־ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי׃ 
ִּכי ֶאל־מֶׁשה ָאַמר ְוַחֹּנִתי ֶאת־ ֵיׁש ַעְוָלָתה ֵבאֹלִהים ָחִליָלה׃ 
ּוִמְּפֵני ֶזה ֵאין ַהָּדָבר  ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת־ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם׃ 
ִּכי־ ְּבַיד ָהרֶֹצה ְולֹא ְּבַיד ָהָרץ ִּכי ִאם־ְּבַיד ֱאֹלֵהי ַהֲחִניָנה׃ 
ַּבֲעבּור  ֶהֱעַמְדִּתיָך  זֹאת  ַּבֲעבּור  ְלַפְרעֹה  ֹאֵמר  ַהָּכתּוב  ֵכן 
ְוֶזה  ְּבָכל־ָהָאֶרץ׃  ְׁשִמי  ַסֵּפר  ּוְלַמַען  ֶאת־ּכִֹחי  ַהְרֹאְתָך 
יֹוֶרה ָּלנּו ִּכי ֶאת־ֲאֶׁשר ִיְרֶצה ְיֻחֶּנּנּו ְוֶאת־ֲאֶׁשר ִיְרֶצה ַיְכִּביד 

ֶאת־ִלּבֹו׃
ְוִאם־ֵּכן ָלָּמה־ֶּזה  ְלַהְפִריַע  ְוִכי תֹאַמר ֵאַלי ֲהלֹא ְרצֹונֹו ֵאין 
ֲאָבל ִמי ַאָּתה הּוא ֶּבן־ָאָדם ִּכי ָתִריב ִריב ִעם־ ִיְפקֹד ָעֹון׃ 
ַהֵאין  ְיַצְרָּתִני׃  ּכֹה  ָלָּמה־ֶּזה  ְליְֹצרֹו  ֵיֶצר  ֲהיֹאַמר  ָהֱאֹלִהים 
ִׁשְלטֹון ְליֵֹצר ַהחֶֹמר ַלֲעׂשֹות ִמּגֶֹלם ַההּוא ְּכִלי ֶאָחד ְלָכבֹוד 

ּוְכִלי ַאֵחר ְלָקלֹון׃ 
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ּוָמה ֵאפֹוא ִאם־ָחֵפץ ָהֱאֹלִהים ְלַהְראֹות ֶאת־ַזְעמֹו ּוְלהֹוִדיַע 
ֶאת־ְּגבּוָרתֹו ְוִיָּׂשא ְּבֹאֶרְך רּוחֹו ֶאת־ְּכֵלי ַהַּזַעם ֲאֶׁשר ָנכֹונּו 
ַהֲחִניָנה ֲאֶׁשר  ִּבְכֵלי  ְוֶאת־עֶׁשר ִּתְפַאְרּתֹו הֹוִדיַע  ַלֲאַבּדֹון׃ 
ּוְכֵלי ַהֲחִניָנה ֲאַנְחנּו ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָּבַחר  ֲהִכיָנם ֵמָאז ְלָכבֹוד׃ 

ָּבנּו לֹא ִמן־ַהְּיהּוִדים ְלַבָּדם ִּכי ִאם־ַּגם ִמן־ַהּגֹוִים׃ 
ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ִּדֶּבר ְּבהֹוֵׁשַע 

ֶאְק*ָרא ְללֹא־ַעִּמי ַעִּמי׃
ּוְללֹא־ֻרָחָמה ֻרָחָמה 

ְוָהָיה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר־ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא־ַעִּמי ַאֶּתם 
ָׁשם* ִיָּקְראּו ְּבֵני ֵאל־ָחי׃

ִויַׁשְעָיה קֵֹרא ַעל־ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר 
ִּכי ִאם־ִיְהֶיה ִמְסַּפר ְּבֵני* ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים 

ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו׃ 
ִּכָּליֹון ָחרּוץ ׁשֹוֵטף ְצָדָקה ִּכי ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה 

ֲאדָֹני* עֶֹׂשה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ׃
ְוַכֲאֶׁשר ָאַמר ְיַׁשְעָיה ְלָפִנים

לּוֵלי ְיהָֹוה ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָז*ַרע
ִּכְסדֹם ָהִיינּו ַלֲעֹמָרה ָּדִמינּו׃

ֶאת־ַהְּצָדָקה  ָרְדפּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ִּכי  ַמה־ּנֹאַמר  ְוַעָּתה 
ּוְבֵני  ֱאמּוָנה׃  ִמְּמקֹור  ֲאֶׁשר  ַהְּצָדָקה  ִהיא  ְצָדָקה  ִהִּׂשיגּו 
ֶאת־ ִהִּׂשיגּו  לֹא  ַהְּצָדָקה  ֶאת־ּתֹוַרת  ָרְדפּו  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי  ָרְדפּו  ֶבֱאמּוָנה  ִּכי־לֹא  ַיַען  ְוַיַען־ָמה  ַהְּצָדָקה׃  ּתֹוַרת 

ִמַּמֲעֵׂשי ַהּתֹוָרה ִּבְפֻעּלֹות ַוִּיְתַנְּגפּו ְּבֶאֶבן ָנֶגף׃ 
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ככתוב

ְוָאַמְרִּתי ללא עמי עמי־ַאָּתה, עיין הושע ב׳ כ׳׳ה. ֻרָחָמה  ְוִרַחְמִּתי ֶאת־לֹא  נ׳׳א   v. 25 
 v. 26 נ׳׳א ֵיָאֵמר ָלֶהם, עיין הושע ב׳ א׳. 

 v. 27 נ׳׳א כי אם־יהוה ַעְּמָך ישראל, עיין ישעיה י׳ כ׳׳ב. 
 v. 28 נ׳׳א אדני ֱיהִוה ְצָבאֹות עשה בקרב ָּכל־הארץ, עיין ישעיה י׳ כ׳׳ג. 

 v. 29 נ׳׳א ָׂשִריד ִּכְמָעט, עיין ישעיה א׳ ט׳. 
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ַּכָּכתּוב 
ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון 

ֶאֶבן ֶנֶגף ְוצּור ִמְכׁשֹול 
ְוַהַּמֲאִמין ּבֹו לֹא ֵי*בֹוׁש׃ 

ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעד  ֵלאֹלִהים  ּוְתִפָּלִתי  ִלִּבי  ַּתֲאַות  ַאַחי 
ַאְך  ִאָּתם  ֱאֹלִהים  ִקְנַאת  ִּכי  ָלֶהם  ֲאִני  ֵעדּות  ִּכי  ִיָּוֵׁשעּו׃ 
ַוִּיְתַאְּמצּו  ִצְדַקת ֱאֹלִהים ִהְׂשִּכילּו  ִּכי ֵמֲאֶׁשר  לֹא־ְבַהְׂשֵּכל׃ 
ִצְדַקת ֱאֹלִהים׃  ִלְפֵני  ִלָּבם  ִנְכַנע  ַנְפָׁשם לֹא  ִצְדַקת  ְלָהִקים 
ְלָכל־ַהַּמֲאִמין  ִלְצָדָקה  ַהָּמִׁשיַח  הּוא  ַהּתֹוָרה  ַתְכִלית  ִּכי 
ִּכי מֶׁשה כֵֹתב ַעל־ַהְּצָדָקה ְלִפי ִמְׁשְּפֵטי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר  ּבֹו׃ 
ְוַהְּצָדָקה ִמְּמקֹור ָהֱאמּוָנה  ָוַחי ָּבֶהם׃  ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם 
ֶזה  ַהָּׁשָמְיָמה  ַיֲעֶלה  ִמי  ִּבְלָבְבָך  ַאל־ּתֹאַמר  ָכזֹאת  ִּתְקָרא 
הּוא  ֶזה  ְׁשאָֹלה  ִמי־ֵיֵרד  אֹו  ֶאת־ַהָּמִׁשיַח׃  ְלהֹוִריד  הּוא 
ְלַהֲעלֹות ֶאת־ַהָּמִׁשיַח ִמן־ַהֵּמִתים׃ ּוָמה ִהיא ֹאֶמֶרת ִּכי ָקרֹוב 
ָהֱאמּוָנה  ְדַבר  הּוא  ְוֶזה  ּוִבְלָבֶבָך  ְּבִפיָך  ַהָּדָבר  ֵאֶליָך 
ֵיׁשּוַע  ִּכי  תֹוֶדה  ִאם־ְּבִפיָך  ִּכי  ְמַבְּׂשִרים׃  ֲאַנְחנּו  ֲאֶׁשר 
הּוא ָהָאדֹון ּוִבְלָבְבָך ַתֲאִמין ִּכי ֱאֹלִהים ֲהִקימֹו ִמן־ַהֵּמִתים 
ִלְצָדָקה  ְוָהָיה־לֹו  ָהָאָדם  ּבֹו  ַיֲאִמין  ִבְלָבבֹו  ִּכי  ִּתָּוֵׁשַע׃ 
ֹאֵמר  ַהָּכתּוב  ִּכי  ִליׁשּוָעה׃  ְוָהָיה־לֹו  יֹוֶדה־ּלֹו  ּוְבִפיהּו 
ַלְּיָוִני  ֵּבין־ְיהּוִדי  ַמְבִּדיל  ְוֵאין  ֵי*בֹוׁש׃  לֹא  ּבֹו  ְוַהַּמֲאִמין 
ִּכי־כֹל  ְלָכל־קְֹרָאיו׃  ֶחֶסד  ְוַרב  ֲאדֹון־ּכֹל  הּוא  ֲהלֹא  ִּכי 
ֵאָליו  ִיְקְראּו  ֵאיְך  ָאֵכן  ִיָּמֵלט׃  ְיהָֹוה  ְבֵׁשם  ֲאֶׁשר־ִיְקָרא 
ָׁשְמעּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ַיֲאִמינּו־בֹו  ְוֵאיְך  ֶהֱאִמינּו־בֹו  לֹא  ֲאֶׁשר 
ׁשֵֹלַח  ִאם־ֵאין  ַיִּגידּו  ְוֵאיְך  ַמִּגיד׃  ְּבֵאין  ִיְׁשְמעּו  ְוֵאיְך  ָעָליו 
טֹוב׃  ְמַבֵׂשר  ָׁשלֹום  ְמַבֵׂשר  ַרְגֵלי  ַמה־ָּנאוּו  ַּכָּכתּוב  ֹאָתם 
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אך

ָיִחיׁש, עיין ישעיה כ׳׳ח ט׳׳ז. ו׳, נ׳׳א לא  י׳׳א, אגרת פטרוס א׳ ב׳  י׳   v. 33 וכן לקמן 
 v. 11 נ׳׳א לא ָיִחיׁש, עיין ישעיה כ׳׳ח ט׳׳ז. 



16

17

18

19

20

21

יא

2

3

4

5

ְי*הָֹוה  ָאַמר  ְיַׁשְעָיהּו  ִּכי  ֶאל־ַהְּבׂשָרה  ָׁשְמעּו  לֹא־ֻכָּלם  ַאְך 
ִמִּפי  ָבָאה  ָהֱאמּוָנה  ָלזֹאת  ֲאֶׁשר  ִלְׁשֻמָעֵתנּו׃  ֶהֱאִמין  ִמי 
ַאְך ֲאִני ֹאֵמר ֲהִכי  ַהְּׁשמּוָעה ְוַהְּׁשמּוָעה ִהיא ִּבְדַבר ֱאֹלִהים׃ 

לֹא ָׁשָמעּו ֲהלֹא 
ְּבָכל־ָהָאֶרץ ָיָצא* קֹוָלם 
ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם׃

ְועֹוד ֲאִני ֹאֵמר ֲהִכי לֹא ָיַדע ִיְׂשָרֵאל ּוִמֶּקֶדם ָאַמר מֶׁשה
ֲאִני ַא*ְקִניֲאֶכם ְּבלֹא־ָעם 
ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִע*יְסֶכם׃

ִויַׁשְעָיה ָיעֹז ֵלאֹמר 
ִנְמֵצאִתי* ְללֹא ִבְקֻׁשִני 
ִנְגֵליִתי ְללֹוא ְׁשָאלּוִני׃

ְוַעל־ִיְׂשָרֵאל הּוא ֹאֵמר ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ָּכל־ַהּיֹום ֶאל־ַעם סֹוֵרר* 
ּוֹמֶרה׃ 

ֵמַעל־ ֶאת־ַעּמֹו  ֱאֹלִהים  ִהְׁשִליְך  ֲהִכי  ַּכּיֹום  אֵֹמר  ַואֲִני 
ְלַמֵּטה  ַאְבָרָהם  ִמֶּזַרע  ֲאִני  ִיְׂשְרֵאִלי  ַּגם־ָאֹנִכי  ָחִליָלה  ָּפָניו 
ְיָדעֹו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַעּמֹו  ֵמַעל־ָּפָניו  ֱאֹלִהים  לֹא־ִהְׁשִליְך  ִבְנָיִמין׃ 
ְּבֵאִלָּיהּו  ַהָּכתּוב  יֹאַמר  ֶאת־ֲאֶׁשר  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹא  ִמֶּקֶדם 
ְיהָֹוה ֶאת־ְנִביֶאיָך  ְּבִהְתאֹוְננֹו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ֱאֹלִהים ֵלאמֹר׃ 
ֶאת־ ַוְיַבְקׁשּו  ְלַבִּדי  ֲאִני  ָוִאָּוֵתר  ָהָרסּו  ְוֶאת־ִמְזְּבחֶֹתיָך  ָהְרגּו 
ִלי  ִהְׁשַאְרִּתי  ֱאֹלִהים  ְּדַבר  אֹתֹו  ַּיֲעֶנה  ּוַמה  ְלַקְחָּתה׃  ַנְפִׁשי 
ְוֵכן  ַלָּבַעל׃  ֲאָלִפים ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ָכְרעּו ַעל־ִּבְרַּכִים  ִׁשְבַעת 
ַּגם־ַּבּיֹום ַהֶּזה ִהְׁשִאיר לֹו ְׁשֵאִרית ַּכֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבֶהם ְּבָחֶסד׃
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ואם

 v. 16 וכן יוחנן י׳׳ב ל׳׳ח, נ׳׳א לא נמצא כאן ְיהָוֹה, עיין ישעיה נ׳׳ג א׳. 
 v. 18 נ׳׳א יצא ַקָּום, עיין תהלים י׳׳ט ה׳. 

 v. 19 נ׳׳א אני ַאְקִניֵאם. נ׳׳א ַאְכִעיֵסם, עיין דברים ל׳׳ב כ׳׳א. 
 v. 20 נ׳׳א ִנְדַרְׁשִּתי ְללֹוא ָשָאלּו ִנְמֵצאִתי ְללֹא ִבְקֻׁשִני, עיין ישעיה ס׳׳ה א׳. 

v. 21 בנ׳׳א לא נמצא כאן ּוֹמֶרה, עיין ישעיה ס׳׳ה ב׳. 
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ִאם־ֵּכן  ִּכי  ַמֲעֶׂשה  ִּבְׂשַכר  עֹוד  זֹאת  ָעָׂשה  לֹא  ְּבֶחֶסד  ְוִאם 
ֵאיֶננּו־ ַהַּמֲעִׂשים  ִמּתֹוְך  ְוִאם־ָהְיָתה  ָחֶסד  עֹוד  ֵאיֶנּנּו  ַהֶחֶסד 
ְוַעָּתה ָמה  עֹוד ֶחֶסד ִּכי ִאם־ֵּכן ַהַּמֲעֶׂשה ֶיְחַּדל ִלְהיֹות ַמֲעֶׂשה׃ 
ֵאפֹוא ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ִהִּׂשיגּו ֶאת־ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ַרק ַהִּנְבָחִרים 

ַּכָּכתּוב  ִהִּׂשיגּו ְוַהּנֹוָתִרים ֻהּכּו ָּבִעָּורֹון׃ 
ָנַתן ָלֶהם ְיהָֹוה רּוַח ַּתְרֵּדָמה 

ֵעיַנִים לֹא ִלְראֹות ְוָאְזַנִים לֹא ִלְׁשֹמַע 
ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה׃

ְוָדִוד ֹאֵמר 
ְיִהי* ֻׁשְלָחָנם ְלַפח ּוְלָרֶׁשת 

ּוְלמֹוֵקׁש ּוְלִׁשּלּוִמים ָלֶהם׃ 
ֶּתֱחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות 
ּוָמְתֵניֶהם ָּתִמיד ַהְמֵעד׃

קּום  יֹוִסיפּו  ְולֹא  ִיְּפלּו  ְלַמַען  נֹוְקׁשּו  ֲהִכי  ַּכּיֹום  ֹאֵמר  ַוֲאִני 
ָחִליָלה ַאְך ְּבַמַּפְלָּתם ָיְצָאה ְיׁשּוָעה ַלּגֹוִיים ְלַמַען ַהְקִניָאם׃ 
ּגֹוִים  ְלֵחיל  ְוִנְזָקם  ָהעֹוָלם  ָהְיָתה ְּתׁשּוַעת  ִאם־ַמַּפְלָּתם  ַאְך 

ַאף ִּכי קּוָמם ְוֵהם ְמֵלִאים׃
ָאֹנִכי  ַלּגֹוִים  ָׁשִליַח  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  דֵֹבר  ֲאִני  ַהּגֹוִים  ַוֲאֵליֶכם 
ּוְבָׂשִרי  ַעִּמי  ַאְקִניא ֶאת־ְּבֵני  אּוַלי  ֲאַכֵּבָדה׃  ֶאת־ִמְׁשַמְרִּתי 
ָּבָאה ֵעת  ִנְּדחּו  ִּכי ִאם־ֵמֲאֶׁשר  ֵמֶהם׃  ַלֲאָחִדים  ְוהֹוַׁשְעִּתי 
ָרצֹון ְליְׁשֵבי ֵתֵבל ָמה־ֵאפֹוא ִתְהֶיה ָלֵעת ִיָּקְבצּו ֲהלֹא ַחִּיים 
ַּגם־ָהֲעִריָסה  ֵּכן  קֶֹדׁש  ָהֲעִרָסה  ְוִאם־ֵראִׁשית  ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
ִמן־ ִנְקְטפּו  ְוִכי  ַּגם־ֲעָנָפיו׃  ֵּכן  קֶֹדׁש  ָהֵעץ  ְוִאם־ׁשֶֹרׁש 
ָהֲעָנִפים ְוַאָּתה ֵזית ַהַּיַער ִנַּטְעָּת ִבְמקֹוָמם ַוִּתְתָעֶרה ְּבׁשֶֹרׁש 
ַאל־ִּתְתַנֵּׂשא ַעל־ָהֲעָנִפים ְוִאם־ִּתְתַנֵּׂשא ְזכֹר  ַהַּזִית ּוְבִדְׁשנֹו׃ 
ִּכי לֹא ַאָּתה ִתָּׂשא ֶאת־ַהּׁשֶֹרׁש ִּכי ִאם־ַהּׁשֶֹרׁש ִיָּׂשא ֹאָתְך׃ 
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והן
v. 9 נ׳׳א יהי שלחנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח ְוִלְׁשלֹוִמים ְלמֹוֵקׁש׃ עיין תהלים ס׳׳ט כ׳׳ג.
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ֵּכן  ְוֵהן ַּתֲעֶנה ֲהלֹא ִנְקְטפּו ָהֲעָנִפים ְלַהְרִּכיב ֹאִתי ֲעֵליֶהם׃ 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך  ִנָּצב  ְוַאָּתה  ֱאמּוָנָתם  ְבחֶֹסר  ִנְקְטפּו  ֵהן  ִּדַּבְרָּת 
ֱאֹלִהים  ָחַמל  ִאם־לֹא  ִּכי  ִאם־ְיָרא׃  ִּכי  ִלְּבָך  ַאל־ִיְגַּבּה 
ׁשּור־ לֹא־ַיְחֹמל׃  ַּגם־ָעֶליָך  ֲהלֹא  ָהֱאְזָרִחים  ַעל־ָהֲעָנִפים 
ַהּנֹוָקִׁשים  ָלֵאֶּלה  ַהּנֹוָרא  ּוִמְׁשָּפטֹו  ֱאֹלִהים  ֶחֶסד  ֵאפֹוא  ָנא 
ִּתְׁשֹמר  ֶחֶסד  ִאם־ָאְרחֹות  ֱאֹלִהים  ֶחֶסד  ּוְלָך  נֹוָרא  ִמְׁשָּפט 
ַיֲחִזיקּו ְבחֶֹסר  ְוַגם־ֵהם ִאם־לֹא  ְוִאם־ַאִין ַּגם־ַאָּתה ִּתָּגֵדַע׃ 
ִּכי ִאם־ ֱאמּוָנָתם ִיָּטעּו ִּכי־ָיכֹל ֱאֹלִהים ָלׁשּוב ָלַטַעת ֹאָתם׃ 
ַאָּתה ִנְקַטְפָּת ִמֵּזית ַהַּיַער ְּבַאְדַמת מֹוַלְדּתֹו ְוִנַּטְעָּת ְבמֹו־ַזִית 
טֹוב ֲאֶׁשר לֹא ְכֻחֶּקָך ַאף־ִּכי ָהֲעָנִפים ָהֶאְזָרִחים ְּבמֹו־ֵזיָתם 
ִּכי ֵאין־ַנְפִׁשי ְלַכּסֹות ִמֶּכם ַאַחי ֶאת־ַהּסֹוד ַהֶּזה ֶּפן־ ִיָּטעּו׃ 
ִּתְהיּו ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ִיְׂשָרֵאל ֻהָּכה ְּבִעָּורֹון ִמָּקֶצה ֶאָחד 

ַעד ִּכי־ָיבֹא ְמלֹא ַהּגֹוִים׃ 
ּוְבֵכן ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִיָּוֵׁשַע ַּכָּכתּוב

ּוָבא ִמ*ִּצּיֹון ּגֹוֵאל 
ְוָיִׁש*יב ֶּפַׁשע ִמּי*ֲַעקֹב׃

ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי אֹוָתם 
ִּכי־ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם׃

ִּבְדַבר  ַאְך  ִּבְגַלְלֶכם  ֵהם  ְׂשנּוִאים  ַהְּבׂשֹוָרה  ִּבְדַבר  ֵהן 
ִּכי לֹא־ִיָּנֵחם ֱאֹלִהים  ַהְּבִחיָרה ֲאהּוִבים ֵהם ִּבְגַלל ָהָאבֹות׃ 
ַּגם־ַאֶּתם  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ִּפיהּו׃  ְוַעל־ְקִריַאת  ָידֹו  ַעל־ַמְּתַנת 
חֶֹסר  ֵעֶקב  ֻרַחְמֶּתם  ְוַעָּתה  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאַמְנֶּתם  לֹא  ְלָפִנים 
ֵּכן ַּגם־ֵהם לֹא ֶהֱאִמינּו ָעָּתה ְלַמַען ֵעֶקב ַרֲחֵמיֶכם  ֱאמּוָנָתם׃ 
ִּכי־ִהְסִּגיר ֱאֹלִהים ֶאת־ֻּכָּלם ְללֹא־ֱאמּוָנה  ַּגם־ֵהָּמה ְיֻרָחמּו׃ 

ְלַמַען ְיַרֵחם ַעל־ֻּכָּלמֹו׃
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מה

v. 26 נ׳׳א ְלִצּיֹון גואל ּוְלָשֵבי פשע ְּבַיֲעקֹב, עיין ישעיה נ׳׳ט כ׳.
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ַיְחקֹר  ִמי  ֵלאֹלִהים  ְוַהַּדַעת  ַהָחְכָמה  ְּתהֹום  ֶמה־ָעֹמק 
ִּכי ִמי־ִתֵּכן ֶאת־רּוַח ְיהָֹוה ְוִאיׁש  ִמְׁשָּפָטיו ּוְדָרָכיו ִמי ִיְמָצא׃ 
ִּכי  לֹו׃  ִויֻׁשַּלם  ֵאָליו  ָלֵתת  ִמי־ִהְקִּדים  אֹו  יֹוִדיֶעּנּו׃  ֲעָצתֹו 
ְוַהּכֹל לֹו הּוא ֲאֶׁשר־לֹו ַהָּכבֹוד ְלעֹוָלם  ִמָּידֹו ַהּכֹל ּבֹו  ַהּכֹל 

ָוֶעד ָאֵמן׃ 
ְלַהְקִּדיׁש  ֱאֹלִהים  ָּבַרֲחֵמי  ַאַחי  ֲאֵלֶכם  ִמְתַחֵּנן  ֲאִני  ְוַעָּתה 
ִּכי־ְבזֹאת  ֵלאֹלִהים  ְלָרצֹון  ְוָקדֹוׁש  ַחי  ְּכָקְרָּבן  ֶאת־ְּגִוּיֹוֵתיֶכם 
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִלְבֵני  דֹוִמים  ְוַאל־ִּתְהיּו  ֹאתֹו׃  ַלֲעבֹד  ַּתְׂשִּכילּו 
ֲאֵחִרים  ַלֲעָנִׁשים  ְוֶנְהַּפְכֶּתם  ְלִהְתַחֵּדׁש  ִלְּבֶכם  ִאם־ְּתנּו  ִּכי 
ְוַהָּנִעים  ַהּטֹוב  ְרצֹונֹו  ַמה־הּוא  ִלְבחֹן  ֵלאֹלִהים  ְוֵעיֵניֶכם 

ְוַהָּׁשֵלם׃
ִּכי ַעל־ִּפי רּוַח ַהֵחן ַהָּנתּון ִלי ֶאְקָרא ְלִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם ְלִבְלִּתי 
ַיֲעִריְך ֶאת־ַנְפׁשֹו ֶיֶתר ֵמֲאֶׁשר ָנכֹון לֹו ִּכי ִאם־ַהֲעֵרְך ְוַהְצֵנַע 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיֻצִרים  ְלִפי ִמַּדת ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר־ָמַדד לֹו ֱאֹלִהים׃ 
ֶאָחת׃  ִמְׁשֶמֶרת  ְלָכל־ַהְיֻצִרים  ְולֹא  ֶאָחד  ְּבגּוף  ָלנּו  ַרִּבים 
ֵּכן ַרִּבים ֲאַנְחנּו ְלגּוף ֶאָחד ַּבָּמִׁשיַח ְוִאיׁש ִאיׁש ִמֶּמּנּו ִּכיצּור 
ְוֵכן ָלנּו ַמָּתנֹות ׁשֹנֹות ְלִפי רּוַח ַהֵחן ַהָּנתּון ָלנּו ִאם־ ַלֲחֵברֹו׃ 
ִמי ָהעֵֹמד ְלָׁשֵרת ְיָׁשֵרת  ְנבּוָאה ִנְתַנֵּבא ְלִפי ַקו ֱאמּוָנֵתנּו׃ 
ַיְׂשִּכיל  ַהמֹוִכיַח  ַּכִּמְׁשָּפט׃  יֹוֶרה  ַהּמֹוֶרה  ְוֵכן  ָחִיל  ְּכִאיׁש 
ִּפיהּו ְבתֹוַכְחּתֹו ַהֹּנֵתן ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ְּבַמְּתַנת ָידֹו ָהעֵֹמד ְּברֹאׁש 
ֵלב׃  ְּבטּוב  ִיְגֹמל  ֶחֶסד  ְוַהֹּגֵמל  ָחרּוץ  ְּכִאיׁש  ַיֲעמֹד  ָהֵעָדה 
ַאל־ְּתִהי ַאֲהַבְתֶכם ִּבְׂשַפת ֲחָלקֹות ִׁשְנאּו ֶאת־ָהָרע ְוִדְבקּו 
ְוַכְּבדּו  ַרֲחֵמיֶכם  ִמְּמקֹור  ֶאת־ָאִחיהּו  ִאיׁש  ֶאֱהבּו  ַּבּטֹוב׃ 
ִׁשְקדּו ַעל־ַמֲעֵׂשיֶכם ְוַאל־ ִאיׁש ֶאת־ֲחֵברֹו יֹוֵתר ִמַּנְפְׁשֶכם׃ 
ִׂשְמחּו ַבִּתְקָוה  ֵּתָעְצלּו ִהְתאְׁשׁשּו ָברּוַח ְוִעְבדּו ֶאת־ְיהָֹוה׃ 
ִהְתַחְּברּו  ָּתִמיד׃  ַבְּתִפָּלה  ְוִאְמצּו  ִחְזקּו  ַבָּצָרה  הֹוִחילּו 
ְלַמּלֹאת ַמֲחסֵֹרי ַהְּקדֹוִׁשים ְוחּוׁשּו ְלָהִביא ֹאְרִחים ְלָבֵּתיֶכם׃ 
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ִׂשְמחּו ִעם־ַהְּׂשֵמִחים  ָּבְרכּו ֶאת־רְֹדֵפֶכם ָּבְרכּו ְוַאל־ְּתַקֵּללּו׃ 
ִׁשיתּו ֶאת ִלְּבֶכם ַלְחׁשֹב ִאיׁש ִאיׁש ִּכְלַבב  ּוְבכּו ִעם־ַהּבִֹכים׃ 
ָאִחיו ַאל־ְּתַהְּלכּו ִבְגדֹלֹות ִמֶּכם ִהְתרֹוֲעעּו ִעם־ֲעָנִוים ְוַאל־
ַאל־ִּתְגְמלּו ְלִאיׁש ָרָעה ַּתַחת ָרָעה  ִּתְהיּו ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶכם׃ 
ְוִאם־ֵיׁש ָמקֹום ַּכֲאֶׁשר  חּוׁשּו ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהּטֹוב ְּבֵעיֵני־כֹל׃ 
ַאל־ִּתְתַנְּקמּו ְיִדיִדים  ֶיׁש־ְלֵאל ֶיְדֶכם ַהְׁשִלימּו ִעם־ָּכל־ָאָדם׃ 
ִּכי ִאם־ְּתנּו ָמקֹום ַלֲחרֹון־ָאף ִּכי ָכתּוב ִלי ָנָקם ֲאִני ֲאַׁשֵלם* 
ְוִאם־ָצֵמא  ֶלֶחם  ַהֲאִכיֵלהּו  ׂשַנֲאָך  ְוִאם־ָרֵעב  ְיהָֹוה׃  ָאַמר 
ַאל־ִּתָּכֵבׁש  ַהְׁשֵקהּו ָמִים ִּכי ֶגָחִלים ַאָּתה חֶֹתה ַעל־רֹאׁשֹו׃ 

ִלְפֵני ָהָרע ִּכי ִאם־ְּכבֹׁש ֶאת־ָהַרע ְלָפֶניָך ַּבּטֹוב׃ 
ֶמְמָׁשָלה  ִּכי־ֵאין  ָהָראִׁשים  ֶמְמֶׁשֶלת  ִלְפֵני  ִּתָּכַנע  ָּכל־ֶנֶפׁש 
ַהֶּמְמָׁשלֹות  ִנְהיּו  ּוֵמִאּתֹו  ָהֱאֹלִהים  ַעל־ִּפי  ַהְּנתּוָנה  זּוָלִתי 
ִּבְפֻקַּדת  ִהְמָרה  ַּבֶּמְמָׁשָלה  ָּכל־ַהֹּמֵרד  ָלֵכן  ֶיְׁשָנן׃  ֲאֶׁשר 
ֵאיֶנּנּו  ִּכי־ַהַּׁשִּליט  ֲעֹוָנם ְּברֹאָׁשם׃  ִיְׂשאּו  ְוַהַּמְמִרים  ֱאֹלִהים 
ִּכי־ ְוִכי־תֹאֶבה  ִאם־ְלָרִעים  ִּכי  טֹוִבים  ְלַמֲעִׂשים  ִלְמִחָּתה 
ִתָּׂשא  ּוְתִהָּלה  טֹוב  ֲעֵׂשה  ִלְמִחָּתה  ְלָך  לֹא־ְתִהי  ֶמְמַׁשְלּתֹו 
ִאם־ָאֶון  ֶאֶפס  ָלְך  ְלטֹוב  הּוא  ֱאֹלִהים  ִּכי־ְמָׁשֵרת  ִמְּלָפָניו׃ 
ֱאֹלִהים  ּוְמָׁשֵרת  ֶאת־ַחְרּבֹו  ִיָּׂשא  לֹא־ִחָּנם  ִּכי  ְיָרא  ָּפַעְלָּת 
ְלִהָּכַנע  ָלֶכם  ָנכֹון  ָלֵכן  ָאֶון׃  ֶאת־ֹּפֵעל  ְּבַזַעם  ַהִּנְׁשָּפט  הּוא 
ֲאֶׁשר  ִּכי־ִאם ַּגם־ִמְּפֵני מּוַסר ַהֵּלב׃  ְלַבּדֹו  ַהַּזַעם  ִמְּפֵני  לֹא 
ַּבֲעבּור ֶזה ַאֶּתם ְמַׁשְּלִמים ַּגם ֶאת־ַהָּמס ִּכי־ְמָׁשְרֵתי ֱאֹלִהים 
ֶאת־ֲאֶׁשר  ְלָכל־ִאיׁש  ָהבּו  ַהֶּזה׃  ַעל־ַהָּדָבר  ַהּׁשְֹקִדים  ֵהם 
לֹו ַהַּמס ַלֲאֶׁשר־לֹו ַהַּמס ַהֶּמֶכס ַלֲאֶׁשר־לֹו ַהֶּמֶכס ַהִּיְרָאה 

ַלֲאֶׁשר־לֹו ַהִּיְרָאה ְוַהָּכבֹוד ַלֲאֶׁשר־לֹו ַהָּכבֹוד׃
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v. 19 וכן באגרת אל העבריים י׳ ל׳, נ׳׳א  ְוִׁשֵּלם, עיין דברים ל׳׳ב ל׳׳ה.
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ִּכי  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ַאֲהַבת  ִּבְלִּתי  ָּכל־חֹוב  ִאְּתֶכם  ָתִלינּו  לֹא 
ִתְנָאף  לֹא  ִּכי־ִהֵּנה  ֶאת־ַהּתֹוָרה׃  ִקֵּים  ֶאת־ֲחֵברֹו  ָהֹאֵהב 
ַתְחמֹד ִעם  ֵעד ֶׁשֶקר לֹא  ַתֲעֶנה  ִתְגֹנב לֹא  ִתְרָצח לֹא  לֹא 
ָּכל־ִמְצֹות ֲאֵחרֹות ָיִכיל ֹאָתן ַהָּכתּוב ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך׃ 
ִקּיּום  ִהיא  ָהַאֲהָבה  ַעל־ֵּכן  ָלֵרַע  ָרע  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ָהַאֲהָבה 

ַהּתֹוָרה׃
ִמֵּׁשָנה  ְלָהִקיץ  ַהמֹוֵעד  ָבא  ִּכי  ְתַנֵּכרּו  לֹא  ֶאת־ַהְּזָמן  ְוַאף 
ִּכי ְיׁשּוָעֵתנּו ְקרָֹבה ָלנּו ַעָּתה ִמּיֹום ֲאֶׁשר ֲהִחּלנּו ְלַהֲאִמין׃ 
ַהַּלְיָלה ָחַלף ָהַלְך לֹו ְוַהּיֹום ִהִּגיַע ַנַעְזָבה־ָּנא ֶאת־ָּפֳעֵלי ַהחֶֹׁשְך 
ְּכמֹו־ַבּיֹום  ִנְתַהֵּלְך  ּוְבֵמיָׁשִרים  ַנְחֹּגָרה׃  ָהאֹור  ֶנֶׁשק  ּוְכֵלי 
ְולֹא־ְבָזדֹון  ַוֲעָגִבים  ְוִׁשָּכרֹון לֹא־ְבִזָּמה  ְבִמְרַזח ְסרּוִחים  לֹא 
ַאְך רּוַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ִּתְלַּבׁש ֶאְתֶכם ְולֹא  ְוִקְנָאה׃ 

ְתַמְלאּו ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם ְלִפי ַתֲאַות ַהָּבָׂשר׃ 
ֵלב  ְלִחְקֵרי  ְולֹא  ְבתֹוְכֶכם  ַקְּבֻלהּו  ֶּבֱאמּוָנה  ָיַדִים  ְרֵפה  ִאיׁש 
ֶלֱאכֹל  לֹו  ָנכֹון  ָּכל־ָּדָבר  ִּכי  ַמֲאִמין  ֵיׁש  ְוֶעְׁשּתֹנָֹתיו׃  ִלְׂשִעיָּפיו 
ָהאֵֹכל ָּכל־ַמֲאָכל ַאל־ָיבּוז ַלֲאֶׁשר  ּוְרֵפה ָיַדִים ֶזה יֹאַכל ָיֶרק׃ 
ִּכי־ָנָׂשא  ֵאיֶנּנּו אֵֹכל ַאל־ִיְׁשֹּפט ֶאת־ָהאֵֹכל  ַוֲאֶׁשר  ֵאיֶנּנּו אֵֹכל 
ַלאדָֹניו  ֵהן  לֹא־ָלְך  ֶעֶבד  ִּכי־ִתְׁשֹּפט  ַאָּתה  ִמי  ֱאֹלִהים׃  ָפָניו 
ַלֲהִקימֹו׃  ְיהָֹוה  ּכַֹח  ִּכי־ַרב  ָיקּום  ְוהּוא  ְוִכי־ִיֹּפל  ָיקּום  ִּכי  הּוא 
ְיִהי־ ֶנְחָׁשב־לֹו  ַּכּיֹום  ְוֵיׁש ֲאֶׁשר יֹום  ֵיׁש ַמְבִּדיל יֹום ֵמַעל יֹום 
הּוא  ַליהָֹוה  ָיִמים  ַהְמַכֵּבד  ְּבַדְעּתֹו׃  ִלּבֹו  ָסמּוְך  ָּכל־ִאיׁש  ָנא 
ְלַמַען ְיהָֹוה ֵאיֶננּו ְמַכְבָדם  ָיִמים  ַוֲאֶׁשר ֵאיֶננּו ְמַכֵּבד  ְמַכְבָדם 
ְלֵׁשם  ֵאיֶנּנּו אֵֹכל  ַוֲאֶׁשר  לֹו  ִּכי־יֹוֶדה  ְיהָֹוה  ְלֵׁשם  ָהאֵֹכל אֵֹכל 
ְוֵאין־ִאיׁש  ִיְחֶיה ְלַנְפׁשֹו  ִּכי ֵאין־ִאיׁש ֵמִאָּתנּו  ִויהֹוֶדּנּו׃  ֱאֹלִהים 
ִּכי ִאם־ִנְחֶיה ִנְחֶיה ַליהָֹוה ְוִכי־ָנמּות ָנמּות ַליהָֹוה  ָימּות ְלַנְפׁשֹו׃ 
ִּכי ֲהלֹא ַּבֲעבּור זֹאת ֵמת  ָלֵכן ִּכי־ִנְחֶיה ְוִכי־ָנמּות ַליהָֹוה ִהֵּננּו׃ 
ְוַעל־ַהַחִּיים׃  ְלִהְׂשָּתֵרר ְּכָאדֹון ַעל־ַהֵּמִתים  ָוָחי  ַוָּיָקם  ַהָּמִׁשיַח 

XIII 8-XIV 9 אל־הרומיים   322

ואתה



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ַאָּתה  ָּתבּוז  ַמּדּוַע  אֹו  ֶאת־ָאִחיָך  ִתְׁשֹּפט  ָלָּמה־ֶּזה  ְוַאָּתה 
ִּכי  ַהָּמִׁשיַח׃  ִּדין  ִכֵּסא  ִלְפֵני  ַנֲעמֹד  ַלִמְׁשָּפט  ְוֻכָּלנּו  ְלָאִחיָך 

ָכתּוב 
ַחי־ָאִני ְנֻאם ְיהָֹוה ִּכי ִלי ִּתְכַרע ָּכל־ֶּבֶרְך 

ְוָכל־*ָלׁשֹון ּתֹוֶדה* ֵלאֹלִהים׃
ַעל־ֵּכן ָּכל־ִאיׁש ְוִאיׁש ְלַנְפׁשֹו ָיִׁשיב ֶאת־ֱאֹלִהים ָּדָבר׃ 

ְוַעָּתה לֹא ִנְׁשֹּפט עֹוד ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ִּכי ִאם־ַנֲחרֹץ ִמְׁשָּפט 
ָיַדְעִּתי ַּגם־ ְלִבְלִּתי ֵתת ִאיׁש ִלְפֵני ָאִחיו מֹוֵקׁש אֹו ִמְכׁשֹול׃ 
ְוַרק־ָטֵמא  ִּכי־ֵאין ָּדָבר ָטֵמא ֵמֵאָליו  ָיַדְעִּתי ְּבֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו 
ְוִאם־ֵיָעֵצב ָאִחיָך ְּבַמֲאָכְלָך  הּוא ְלִמי ֲאֶׁשר ַיְחְׁשֶבּנּו ְלָטֵמא׃ 
ֶאת־ ְּבַמֲאָכְלָך  ַאל־ַּתְׁשֵחת  ַאֲהָבה  ְּבֹאַרח  עֹוד  הֵֹלְך  ֵאיְנָך 
ַנְפְׁשָך  ִיְׁשַרת  ְוַאל־ִּתֵּתן  ַּבֲעדֹו׃  ֵמת  ַהָּמִׁשיַח  ֲאֶׁשר  ָאִחיָך 
ִּכי־ַמְלכּות ֱאֹלִהים ֵאיֶנָּנה ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ִּכי ִאם־ ְלִגּדּוִפים׃ 
ֶאת־ַהָּמִׁשיַח  ְוָהעֵֹבד  ַהּקֶֹדׁש׃  ְּברּוַח  ְוֶחְדָוה  ָׁשלֹום  ְצָדָקה 
ַעל־ֵּכן  ֲאָנִׁשים׃  ְּבֵעיֵני  ְוֶנְחָמד  ֵלאֹלִהים  הּוא  ָרצּוי  ָּבֵאֶּלה 
ַאל־ַּתֲהרֹס  ִנְרְּדָפ*ה־ָּנא ַדְרֵכי ָׁשלֹום ְלכֹוֵנן ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו׃  
ֹּפַעל ֱאֹלִהים ַעל־ִּדְבַרת ַמֲאָכל ָּכל־ָּדָבר הּוא ָטהֹור ְוַרק ַרע 
טֹוב לֹא־ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר  הּוא ַלֲאֶׁשר יֹאְכֶלּנּו ְלִהְתַנֵּקם ְּבַנְפׁשֹו׃ 
ֵלב  ִמְכׁשֹול  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ְולֹא־ַלֲעׂשֹות  ָיִין  לֹא־ִלְׁשּתֹות 
ֶיׁש־ְלָך ֱאמּוָנה  ְלָאִחיָך אֹו ֲאֶׁשר ִיָּוֶקׁש־ּבֹו אֹו ָיָדיו ִּתְרֶּפיָנה׃ 
ְּתִהי־ְלָך ְלַבְּדָך ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִלּבֹו לֹא 
ַאְך ִאם־יֹאַכל ְוִלּבֹו ִנְפַלג ָעָליו  ַיְרִׁשיֶעּנּו ַּבֲאֶׁשר ִיְבַחר־לֹו׃ 
ַנֲעָׂשה  ֲאֶׁשר  ְוכֹל  ַמֲעֵׂשהּו  ֶבֱאמּוָנה  לֹא  ִּכי  ַיַען  ֲעֹונֹו  ְוָנָׂשא 

ִּבְבִלי ֱאמּוָנה ֵחְטא הּוא׃ 
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ואנחנו

 v. 11 נ׳׳א ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי. נ׳׳א ִּתָּׁשַבע ָּכל־ָלׁשֹון, עיין ישעיה מ׳׳ה כ׳׳ג. 
v. 19 ס׳׳א רְֹדִפים ֲאַנְחנּו.
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ַוֲאַנְחנּו ִגּבֵֹרי כַֹח ָעֵלינּו ַהִּמְצָוה ָלֵׂשאת ִרְפיֹון ַּדֵּלי כַֹח ְולֹא 
ְוִאיׁש ִאיׁש ֵמִאָּתנּו ָיחּוׁש ְלֵחֶפץ ֵרֵעהּו  ָלחּוׁש ְלֵחֶפץ ַנְפֵׁשנּו׃ 
ָחׁש  לֹא  ַגם־ַהָּמִׁשיַח  ִּכי  ִמֶּמנּו׃  ִיָּבֶנה  ְלַבֲעבּור  ְלטֹוב־לֹו 
ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך  ְוֶחְרּפֹות  ָּכתּוב  ַלֲאֶׁשר  ִאם־ָחׁש  ִּכי  ְלַנְפׁשֹו 
ְלַהֲחִזיק  ָלנּו  ְלמּוָסר  ִנְכַּתב  ִמֶּקֶדם  ִנְכַּתב  ְוָכל־ֲאֶׁשר  ָעָלי׃ 
ֶאֶרְך  ְוֵאל  ַהְּכתּוִבים׃  ּוְבַתְנחּומֹות  ַאַּפִים  ְּבֹאֶרְך  ְּבִתְקָוה 
ַאַּפִים ֲאִבי ַהַּתְנחּוִמים ִיֵּתן ָלֶכם ֵלב ֶאָחד ְלִאיׁש ְּכָאִחיו ְּכַיד 
ֶאת־ ַיְחָּדו  ְּתַכְּבדּו  ֶאָחד  ּוֶפה  ֵאָחד  ּוְבֵלב  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע 
ַקְּבלּו ָנא ִאיׁש  ַעל־ֵּכן  ַהָּמִׁשיַח׃  ֲאִבי ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע  ֱאֹלִהים 
ֶאת־ֵרֵעהּו ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ַהָּמִׁשיַח ִקֵּבל ֶאְתֶכם ִלְכבֹוד ָהֱאֹלִהים׃  
ֶאת־ַהִּנּמֹוִלים  ִלְמָׁשֵרת  ָהָיה  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ִּכי  ֹאֵמר  ַוֲאִני 
ְוַהּגֹוִים  ֶאל־ָהָאבֹות׃  ְּדָבָריו  ְלָהִקים  ֱאֹלהים  ֱאֶמת  ַּבֲעבּור 

ַּגם־ֵהם ְיַכְּבדּו ֶאת־ָהֱאֹלִהים ַעל־ַחְסּדֹו ַּכָּכתּוב 
ַעל־ֵּכן אֹוְדָך ַבּגֹוִים* ּוְלִׁשְמָך ֲאַזֵּמָרה׃

ְועֹוד ָּכתּוב 
ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו׃

ְועֹוד 
ַהְללּו ֶאת־ְיהָֹוה ָּכל־ּגֹוִים 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל־ָהֻאִּמים׃

ִויַׁשְעָיה יֹאַמר עֹוד 
ְוָהָיה ׁשֶֹרׁש ִיַׁשי 

*ְוָהעֵֹמד ִלְמׁשֹל ָּבַעִּמים 
ֵאָליו ּגֹוִים*ְיַקּוּו׃

ֵואֹלֵהי ַהִּתְקָוה ְיַמֵּלא ֶאְתֶכם ָּכל־ִׂשְמָחה ְוָׁשלֹום ֶּבֱאמּוַנְתֶכם 
ְלהֹוִסיף ַחִיל ְּבִתְקָוה ְּבעֹז רּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ 
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וגם
 v. 9 נ׳׳א בגוים ְיהָוֹה, עיין תהילים י׳׳ח נ׳, ועיין עוד שמואל ב׳ כ׳׳ב נ׳. 
v. 12 נ׳׳א ישי ֲאֶׁשר עֵֹמד ְלֵנס ַעִּמים. נ׳׳א  ִיְדְרׁשּו, עיין ישעיה י׳׳א י׳.
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ֶחֶסד  ְמֵלִאים  ִּכי־ַאֶּתם  ְמאֹד  ַנְפִׁשי  ָּבְטָחה  ַאַחי  ְוַגם־ָּבֶכם 
ַוֲאִני  ֶאת־ָאִחיו׃  ִאיׁש  ְלַהְזִהיר  ּוְנכִֹנים  ְּבָכל־ַּדַעת  ְׁשֵלִמים 
ְּבֶיֶתר עֹז ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ַעל־אֹדֹות ְּדָבִרים ֲאָחִדים ְּכַמְזִּכיר 
ָוֶאְהֶיה  ֲאִני ִלְפֵניֶכם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִהָּטה ֱאֹלִהים ֵאַלי ָחֶסד׃ 
ִלְמָׁשֵרת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֵּבין ַהּגֹוִים ַוֲאַכֵהן ִלְבׂשֹוַרת ָהֱאֹלִהים 
ּוְבֵכן  ַּבֲעבּור ַיֲעֶלה ָקְרָּבן ַהּגֹוִים ְלָרצֹון ְמֻקָּדׁש ְּברּוַח ַהקֶֹדׁש׃  
ְלִהְתַהֵּלל ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּבֲחָפִצים ֲאֶׁשר ֵלאֹלִהים׃  ֶיׁש־ִלי 
ַעל־ָיִדי  ַהָּמִׁשיַח  ִבַּצע  לֹא  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ְלַדֵּבר  לֹא־ִנִּסיִתי  ִּכי 
ָיָדי׃  ּוַבֲעִלילֹות  ִפי  ְּבִאְמֵרי  ַהּגֹוִים  ֶאת־ֵלב  ֵאָליו  ְלַהּטֹות 
ֲאֶׁשר  ַעד  ֱאֹלִהים  רּוַח  ְּבעֹז  ְוַהֹּמְפִתים  ָהֹאתֹות  ִּבְגבּוַרת 
ַעד  ּוְסִביבֹוֶתיָה  ִמירּוָׁשַלִים  ַהָּמִׁשיַח  ְּבׂשַרת  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ְוֵכן ַׂשְמִּתי ְמַגַּמת ָּפַני ְלַבֵּׂשר ַאְך ִּבְמקֹמֹות ֲאֶׁשר  ִאּלּוִריקֹון׃ 
ַעל־ְיסֹוד  ֶאְבֶנה  ְלִבְלִּתי  ָׁשם  ִנְקָרא  לֹא  עֹוד  ַהָּמִׁשיַח  ֵׁשם 

ִּכי ִאם־ַּכָּכתּוב  ֲאֵחִרים׃ 
ֲאֶׁשר לֹא־ֻסַּפר ָלֶהם ָראּו 
ַוֲאֶׁשר לֹא־ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּו׃

ַעָּתה  ֲאָבל  ֲאֵליֶכם׃  ִמּבֹוא  ָרב  ְזַמן  ֶנֱעַצְרִּתי  ָלזֹאת  ַוֲאֶׁשר 
ּוְתׁשּוָקִתי  ָהֵאֶּלה  ַּבְּגִלילֹות  ָמקֹום  עֹוד  ֵאין־ִלי  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי 
ָאבֹוא ֲאֵליֶכם ְּבֶלְכִּתי  ְגדֹוָלה ָלבֹוא ֲאֵליֶכם ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות׃ 
ִלְסָפַרד ִּכי ְמַקֶּוה ֲאִני ִלְראֹוְתֶכם ְּבָעְבִרי ִלְׂשּבַֹע ְׂשָמחֹות ֶאת־
ֶאֶפס ַּכּיֹום ִהְנִני הֵֹלְך  ְּפֵניֶכם ִלְמָעט ַאַחר ְּתַׁשְּלחּוִני ְלַדְרִּכי׃ 
ַהָּדָבר  ִּכי־ָיָׁשר  ַלְּקדֹוִׁשים׃  ִמְחָיה  ָׁשם  ְלָהִביא  ְירּוָׁשַלְיָמה 
ְּבֵעיֵני ַהַּמְּקדֹוִנים ְוָהֲאַכִּיים ְלָהִרים ַמְׂשַאת ְנָדָבה ֶאל־ֶאְביֹוֵני 
ְוַהָּדָבר ַהֶּזה ָיָׁשר ְּבֵעיֵניֶהם ְוַגם־חֹוב  ְירּוָׁשַלִים ַהְּקדֹוִׁשים׃ 
ֵהם ְמִׁשיִבים ָלֶהם ִּכי ִאם־ַהּגֹוִים נֹאֲחזּו ְבַנֲחָלָתם ַּכֲחֵבִרים 
ְבָׂשִרים׃  ְּבַחֵּיי  ְלַהֲחיָֹתם  ַּגם־ֲעֵליֶהם  ֲהלֹא  ָהרּוַח  ְּבַחֵּיי 
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וכאשר
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ְוַכֲאֶׁשר ֲאַכֶּלה ֶאת־ַהָּדָבר ְוַהְּפִרי ַהֶּזה ִיְהֶיה ְבָיָדם ֶאל־ָנכֹון 
ִּכי־ ָיַדְעִּתי  ֲאֵליֶכם  ּוְכבִֹאי  ִלְסָפַרד׃  ֲעֵליֶכם  ֶּדֶרְך  ֶאְעְּבָרה 

ִבְמלֹא ִּבְרָכָתה ֶׁשל־ְּבׂשֹוַרת־ַהָּמִׁשיַח ָאבָֹאה׃
ַוֲאִני ִמְתַחֵּנן ֲאֵליֶכם ַאַחי ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ּוְבַאֲהַבְתֶכם 
ַהְּנתּוָנה ָלֶכם ֵמרּוַח ַהּקֶֹדׁש ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלִהְתַּפֵּלל ִאִּתי ֶאל־
ִּכי ְיַמְּלֵטִני ִמַּיד ַהַּמְמִרים ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה  ֱאֹלִהים ְּבַעד ַנְפִׁשי׃ 
ְוָלבֹא  ִּבירּוָׁשָלִים׃  ַלְּקדֹוִׁשים  ְלָרצֹון  ֲעבָֹדִתי  ִלְגֹמר  ְוִיְּתֵנִני 
ִעָּמֶכם׃  ָׁשם  ְלִהָּנֵפׁש  ֱאֹלִהים  ִּבְרצֹון  ָׂשֵמַח  ְּבֵלב  ֲאֵליֶכם 

ֵואֹלֵהי ַהָּׁשלֹום ִיְהֶיה ִעם־ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃ 
ְוִהְנִני ַמְפִּגיַע ְּבַעד ֲאחֵֹתנּו ַהָּבָאה ִלְפֵניֶכם ִהיא פֹויֶּבה ְמָׁשַרת 
ְּכִמְׁשָּפט  ַּבֲאדֵֹנינּו  ַקְּבלּוָה־ָּנא  ָאָּנא  ְּבַקְנְּכָרי׃  ֶאת־ָהֵעָדה 
ִּכי  ִעְּמֶכם  ֶּתְחַסר  ֲאֶׁשר  ְּבָכל־ָּדָבר  ְוִתְמכּוָה  קֶֹדׁש  ְלַאְנֵׁשי 
ִלְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  זּוָלִתי׃  ַרִּבים  ּוִביֵדי  ְבָיִדי  ָתְמָכה  ַּגם־ִהיא 
ְּפִריְסִקָּלא ַוֲעִקיָלס ֲחֵבַרי ַּבֲעבַֹדת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֲאֶׁשר ָנְתנּו 
ַצָּואָרם ְּבַעד ַנְפִׁשי ְולֹא־ֲאִני ְלַבִּדי ַמִּכיר טֹוָבָתם ִּכי ִאם־ַּגם 
ְוַגם ֶאל־ָהֵעָדה ְּבֵביָתם ִּתְׁשֲאלּו ְלָׁשלֹום  ָּכל־ְקִהיּלֹות ַהּגֹוִים׃ 
ָׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ַאֵּפיְנטֹוס ְיִדיִדי ֲהלֹא הּוא ֵראִׁשית ְּפִרי ַאְסָיא 
ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ִמְרָים ֲאֶׁשר ָעְמָלה ָלֶכם ָעָמל ָרב׃  ַלָּמִׁשיַח׃ 
ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ַאְנְּדרֹוִניקֹוס ְויּוְנָיס ְקרָֹבי ֲאֶׁשר ֶנֶאְסרּו ִאִּתי 
ְלָפַני  ָּדְבקּו  ְוֵהם  ַהְּׁשִליִחים  ֵּבין  ִׁשְמָעם  ְוַגם־ָיָצא  ַּבִּמְׁשָמר 
ַׁשֲאלּו  ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ַאְמְּפִליָאס ְיִדיִדי ַּבאדֵֹנינּו׃  ִּבְמִׁשיֵחנּו׃ 
ִלְׁשלֹום אּוְרָבנֹוס ֲחֵבֵרנּו ַּבֲעבַֹדת ַהָּמִׁשיַח ְוִלְׁשלֹום ְסַטִּכיס 
ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ַאַּפִּליס ַהֶּנֱאָמן ַּבָּמִׁשיַח ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום  ְיִדיִדי׃ 
ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום הֹרֹוִדּיֹון ְקרִֹבי ַׁשֲאלּו  ְּבֵני ֵבית ֲאִריְסטֹוְבלֹוס׃ 
ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום  ִלְׁשלֹום ְּבֵני ֵבית ַנְרִקיסֹוס ַהְּדֵבִקים ַּבאדֵֹנינּו׃ 
ַׁשֲאלּו  ַּבאדֵֹנינּו  ַמֲעֵׂשיֶהן  ָהעֹׂשֹות  ּוְטרּוָפָסה  ְטרּוֵפיָנה 
ַּבאדֵֹנינּו׃  ְפָעֶליָה  ִהְרְּבָתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאהּוָבה  ַּפְרִסיס  ִלְׁשלֹום 
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ְּכֵאם  ִאּמֹו  ְוִלְׁשלֹום  ֲאדֵֹנינּו  ְּבִחיר  רּופֹוס  ִלְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו 
ַּפְטרֹוָבס  ֶהְרָמס  ְּפֵליגֹון  ֲאסּוְנְקִריטֹוס  ִלְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  ִלי׃ 
ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ִּפילֹולֹוגֹוס  ְוָהַאִחים ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם׃  ְוֶהְרִמיס 
ְויּוְלָיא ִניְרַוס ַוֲאחֹותֹו ְואֹולּוְמָּפס ְוָכל־ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ִאָּתם׃ 
ָּכל־ְקִהיּלֹות  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְנִׁשיַקת  ְלָׁשלֹום  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ַׁשֲאלּו 

ְמִׁשיֵחנּו ּדְֹרׁשֹות ְלָׁשלֹום ָלֶכם׃
ְמָדִנים  ִמְּמַׁשְּלֵחי  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ַאַחי  ֶאְתֶכם  ַמְזִהיר  ַוֲאִני 
סּורּו־ָנא  ְלַמְדֶּתם  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהֶּלַקח  ַלֲהֹפְך  ּומֹוְקִׁשים 
ֵיׁשּוַע  ֶאת־ֲאדֵֹנינּו  ַיַעְבדּו  לֹא  ָּכֵאֶּלה  ֲאָנִׁשים  ִּכי  ֵמֲעֵליֶהם׃ 
ַוֲחַלְקַלּקֹות  ֲחָלקֹות  ּוִבְׂשַפת  ִאם־ֶאת־ְּכֵרָׂשם  ִּכי  ַהָּמִׁשיַח 
ֵלב  ָלֶכם  ִּכי־ֵיׁש  ַלּכֹל  ְונֹוַדע  ַהְּתִמיִמים׃  ֶאת־ִלּבֹות  ַיִּדיחּו 
ׁשֵֹמַע ְוַעל־ֵּכן ָׂשׂש ֲאִני ֲעֵליֶכם ַאְך ָחַפְצִּתי ִּכי ִתְהיּו ֲחָכִמים 
ֵואֹלֵהי ַהָּׁשלֹום ְיַדֵּכא  ַלֲעׂשֹות טֹוב ּוְתִמיִמים ֵמֲעׂשֹות ָרָעה׃ 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶחֶסד  ַרְגֵליֶכם  ַּתַחת  ַמֵהר  ּכֹה  ֶאת־ַהָּׂשָטן 

ֲאדֵֹנינּו ִיְהֶיה ִעָּמֶכם׃
ִטימֹוִתּיֹוס ֲחֵבִרי ְולּוְקיֹוס ְוָיסֹון ְוסֹוְסַּפְטרֹוס ְקרֹוַבי ּדְֹרִׁשים 
ׁשֵֹאל  ַהּזֹאת  ָהִאֶּגֶרת  סֵֹפר  ַטְרִטּיֹוס  ַוֲאִני  ִלְׁשלֹוְמֶכם׃ 
ָּגּיֹוס ַּבַעל ַהָּמלֹון־ִלי ּוְלָכל־ָהָּקָהל ּדֵֹרׁש  ִלְׁשלֹוְמֶכם ַּבאדֵֹנינּו׃ 
ׁשֲֹאִלים  ָאִחינּו  ּוְקַוְרטֹוס  ָהִעיר  סֵֹכן  ֲאַרְסטֹוס  ִלְׁשלֹוְמֶכם 
ֶחֶסד ֲאדֹוֵנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִעם־ֻּכְלֶכם ָאֵמן׃ ִלְׁשלֹוְמֶכם׃ 

ְוהּוא ֲאֶׁשר ַהּכַֹח ְּבָידֹו ְלכֹוֵנן ֶאְתֶכם ִּכְבׂשָרִתי ִהיא ְבׂשַרת 
ִמיֵמי  ָכֻמס  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַהּסֹוד  ִהְתַּגּלּות  ְּכִפי  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע 
ִּבְפֻקַּדת  ַהְנִביִאים  ִכְתֵבי  ַעל־ִּפי  ַכּיֹום  ִנְגָלה  ַוֲאֶׁשר  ֶקֶדם׃ 
ֱאֹלֵהי עֹוָלם ְוֻהַּגד ְלָכל־ַהּגֹוִים ְלַהּטֹות ֶאת־ִלָּבם ֶאל־ֱאמּוָנתֹו׃ 
הּוא ֵאל ֵּדעֹות ְלַבּדֹו ְולֹו ַהָּכבֹוד ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד 

ָאֵמן׃ 
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ֶאל־ָהּקֹוִרְנִּתִּיים א

ּפֹולֹוס ַהָּׁשִליַח ֲאֶׁשר ָּבַחר־ּבֹו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּבְרצֹון ֱאֹלִהים 
ֲאִני ְוסֹוְסְּתִניס ָאִחינּו׃ ֶאל־ֲעַדת ֱאֹלִהים ְּבקִֹרְנּתֹוס ַהְּבִחיִרים 
ְוַהְּקדִׁשים ֲאֶׁשר ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִהְתַקָּדׁשּו ִעם ָּכל־ַהּקְֹרִאים 
ַוֲאדֵֹנינּו׃   ֲאדֵֹניֶהם  הּוא  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְּבֵׁשם  ְּבָכל־ָמקֹום 
ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ִיֵּתן ָלֶכם ֱאֹלִהים ָאִבינּו ַוֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃
ֲאָבֵרְך ֶאת־ֱאֹלַהי ָּתִמיד ַעל־ַחְסּדֹו ֲאֶׁשר ָּגַמל ֲעֵליֶכם ְּבֵיׁשּוַע 

ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַּכֲאֶׁשר  ְוַהְׂשֵּכל׃  ְּבָכל־ַמָּדע  ַּבּכֹל  ָלֶכם  אֹון  ְמָצאֶתם  בֹו  ִּכי 
ֲחַסְרֶּתם  ֲאֶׁשר־לֹא  ַעד  ָבֶכם׃  ֶנֶאְמָנה  ַהָּמִׁשיַח  ֵעדּות 
ְּפֵני  ִנְגלֹות  ְלִהָּגלֹות  ְוֵעיֵניֶכם צִֹפּיֹות  ְמאּוָמה ִמָּכל־ַמַּתת־ָיּה 
ֲאֶׁשר ַּגם־הּוא ְיכֹוֵנן ֶאְתֶכם ַעד־ַהֵּקץ  ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְלִבְלִּתי ִיָּמֵצא ָבֶכם ֶׁשֶמץ ָּדָבר ְּביֹום ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ִּבְבנֹו  ְלָדְבָקה  ּבֹו  ִנְקֵראֶתם  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ֶנֱאָמן  ִּכי 

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃
ְלַדֵּבר  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֵֹנינּו  ְּבֵׁשם  ַאַחי  ִמֶּכם  דֵֹרׁש  ַוֲאִני 
ִאם־ִהְתַחְּברּו  ִּכי  ִלְפַלּגֹות  ְוַאל־ִּתְתּגְֹדדּו  ֶאָחד  ֶּפה  ֻּכְּלֶכם 
ִּכי ֻהַּגד־ִלי ַאַחי ִמִּפי ְבֵני־ ַיְחָּדו ְּבֵלב ֶאָחד ּוְבֵעָצה ֶאָחת׃ 
ְדָבִרי  ֶזה  ְוִהֵּנה  ְּבַׁשֲעֵריֶכם׃  ִריבֹות  ִּכי־ִדְבֵרי  ְּכלֹוָאה  ֵבית 
ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם ֹאֵמר ֲאִני ְלפֹולֹוס אֹו ֲאִני ְלַאּפֹולֹוס אֹו ֲאִני 
ֲהִכי ֶנֱחַלק ַהָּמִׁשיַח ֲהִנְצַלב ּפֹולֹוס  ְלֵכיָפא אֹו ֲאִני ַלָּמִׁשיַח׃ 

ַּבַעְדֶכם אֹו ֲהִנְטַּבְלֶּתם ְּבֵׁשם ּפֹולֹוס׃ 
שוש
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זּוָלִתי  ִמֶּכם  ִאיׁש  לֹא־ָטַבְלִּתי  ִּכי  ֵּבאֹלִהים  ָאִׂשיׂש  ׂשֹוׂש 
ַאְך ָטַבְלִּתי  ֶּפן־יֹאְמרּו ִּכי־ִנְטַּבְלֶּתם ִּבְׁשִמי׃  ְקִרְסּפֹוס ְוָגיֹוס׃ 
ַגם ֶאת־ְּבֵני־ֵבית ְסֵטָפַנס ּוִמְּלַבד ֵאֶּלה ֵאיֶנִּני יֵֹדַע עֹוד ִאם־
ִּכי  ְלַטֵּבל  ַהָּמִׁשיַח  ְׁשָלַחִני  לֹא  ִּכי  ַאֵחר׃  ִאיׁש  ָטַבְלִּתי 
ַהָּמִׁשיַח  ְצַלב  ֶּפן־ִיְהֶיה  ְׂשָפַתִים  ְולֹא־ְבָחְכַמת  ִאם־ְלַבֵּׂשר 

ְלֹתהּו׃
ִּכי־ִפְתָּגם ַהְּצַלב ִּכְפַתּיּות הּוא ָלֹאְבִדים ְוָלנּו ַהּנֹוָׁשִעים הּוא 

ִּכי־ָכתּוב  ְּגבּוַרת ֱאֹלִהים׃ 
ֲא*ַאֵּבד ָחְכַמת ֲחָכִמים 
ּוִביַנת ְנבֹוִנים ַאְסִּתיר׃

ִסֵּכל  ֲהלֹא  ָהעֹוָלם  ִחְקֵרי  ׁשֵֹקל  ַאֵּיה  סֵֹפר  ַאֵּיה  ָחָכם  ַאֵּיה 
ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ִּכי  ַהֶּזה׃  ָהעֹוָלם  ֶאת־ָחְכַמת  ֱאֹלִהים 
ְּבָחְכָמתֹו לֹא ָיַדע ֶאת־ָהֱאֹלִהים ָּבָאה ָחְכַמת ֱאֹלִהים ּוְרצֹונֹו 
ַהְּיהּוִדים  ִּכי  ֶאת־ַהַּמֲאִמיִנים׃  ְלהֹוִׁשיַע  ַהְּבׂשָרה  ְּבִסְכלּות 
ַוֲאַנְחנּו ְמַבְּׂשִרים  ְוַהְּיָוִנים ְמַבְקִׁשים ָחְכָמה׃  ׁשֲֹאִלים אֹות 
ְוַלְּיָוִנים  ְלִמְכׁשֹול  ַלְּיהּוִדים  ַהִּנְצָלב  ַהָּמִׁשיַח  ְּבָאְזֵניֶהם 
ָמִׁשיַח  ַּגם־ִלְיָוִנים  ַּגם־ִליהּוִדים  ִלְבִחיִרים  ַאְך  ְלִסְכלּות׃ 
ִּכי ִסְכלּות ֱאֹלִהים טֹוָבה  ְּגבּוַרת ֱאֹלִהים ְוָחְכַמת ֱאֹלִהים׃ 

ֵמָחְכַמת ָאָדם ְוִרְפיֹון ְיֵדי ֱאֹלִהים ֵאיָתן ִמּכַֹח ָּגֶבר׃
ֲחָכִמים  ַרִּבים  לֹא  ְקרּוֵאי־ָיּה  ַאַחי  ַאֶּתם  ִמי  ִתְראּו  ֲהלֹא 
ָאֶרץ׃  ְנִדיֵבי  ַרִּבים  ְולֹא  ַחִיל  ִּגּבֵֹרי  ַרִּבים  לֹא  ָבָׂשר  ְלֵעיֵני 
ִּכי ַהְּפָתאִים ְּבֵעיֵני ָהעֹוָלם ָּבַחר ָּבם ֱאֹלִהים ְלַהְכִלים ֶאת־
ְלַהְכִלים  ָּבַחר  ָּבם  ָהעֹוָלם  ְּבֵעיֵני  ַהָּיַדִים  ּוְרֵפי  ַהֲחָכִמים 
ְּכֶאֶפס  ֲאֶׁשר  ְוַהִּנְבִזים  ָהָאֶרץ  ַעם  ְוַדַּלת  ֶאת־ָהֵאיָתִנים׃ 
ֲאִני  ֶאת־ָהֹאֵמר  ְלֶאֶפס  ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלִהים  ָּבם  ָּבַחר  ֶנְחָׁשבּו 
ָהֱאֹלִהים׃  ִלְפֵני  ָּכל־ָּבָׂשר  לֹא־ִיְתַהֵּלל  ְלַמַען  עֹוד׃  ְוַאְפִסי 
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אך
 v. 19 נ׳׳א ְוָאְבָדה חכמת ֲחָכָמיו 

     ובינת ְנבָנֹיו ִּתְסַּתָּתר׃ עיין ישעיה כ׳׳ט י׳׳ד.
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ָלנּו  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ִהְּנֶכם  ֵמִאּתֹו  ַאֶּתם  ַאְך 
ֶאת־ ְוִלְפּדֹות  ְלַקְּדֵׁשנּו  ְלַצְּדֵקנּו  ָהֱאֹלִהים  ִמַּיד  ְלָחְכָמה 
ְוֵכן ָיקּום ַהָּדָבר ַּכָּכתּוב ַהִּמְתַהֵּלל ִיְתַהֵּלל ַּביהָֹוה׃  ַנְפֵׁשנּו׃ 
ְולֹא  ַהָּׂשָפה  ִבְמִליַצת  לֹא  ֶאַחי  ֲאֵליֶכם  ָּבאִתי  ַּכֲאֶׁשר  ַוֲאִני 
ִּכי  ְבִיְתרֹון ַהָחְכָמה ָּבאִתי ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת־ֵעדּות ֱאֹלִהים׃ 
ֶנֱחָרָצה ְבִלִּבי ִלְבִלי ִהְתּבֹוֵנן ֵּביֵניֶכם ֶאל־ָּדָבר ַאֵחר ִּכי ִאם־
ַוֲאִני ָהִייִתי ִעָּמֶכם ְּבלֹא־כַֹח  ֶאל־ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ֶאל־ַהִּנְצָלב׃ 
ְולֹא ָהָיה ְדָבִרי ּוְקִריָאִתי ְלַפֹּתְתֶכם  ְּבַפַחד ּוִבְרָעָדה ְגדָֹלה׃ 
ְּבִאְמֵרי ָחְכַמת־ֲאָנִׁשים ִּכי ִאם־ִּבְתעּוָדה ֶנֱאָמָנה ִמִּפי ָהרּוַח 
ֱאֹלִהים  ִּבְגבּוַרת  ֱאמּוָנְתֶכם  ִּתּכֹון  ְלַמַען  ַהְּגבּוָרה׃  ּוִמִּפי 
ֵּבין  ְמַדְּבִרים  ֲאַנְחנּו  ָחְכָמה  ְוִדְבֵרי  ֲאָנִׁשים׃  ְּבָחְכַמת  ְולֹא 
ַהְּׁשֵלִמים ֶאֶפס לֹא ֵמָחְכַמת ְּבֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְולֹא ֵמָחְכַמת 
ִּכי ִאם־ְמַדְּבִרים ֲאַנְחנּו  ָׂשֵריֶהם ֲאֶׁשר ְלֶאֶפס ָוֹתהּו ֶנְחָׁשבּו׃ 
ֵמרֹאׁש  ָלנּו  ָצַפן  ֲאֶׁשר  עֹוָלם  ְוָרֵזי  ֱאֹלִהים  ָחְכַמת  ִסְתֵרי 
ִהיא ַהָחְכָמה ֲאֶׁשר לֹא ְיָדָעּה ִאיׁש  ִמַּקְדֵמי ֶאֶרץ ִלְכבֹוֵדנּו׃ 
ִמָּׂשֵרי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִּכי לּו ָיְדעּו לֹא הֹוִקיעּו ֶאת־ֲאדֹון ַהָּכבֹוד׃ 

ַאְך ַּכָּכתּוב
ֲאֶׁש*ר־ַעִין לֹא־ָרֲאָתה 

ְואֶֹזן לֹא ָׁשָמָעה 
ְולֹא ָעָלה ַעל־ֵלב ִאיׁש 

ֲאֶׁשר־ֵהִכין ָהֱאֹלִהים ְלֹאֲהָביו׃
ְוָכל־ֵאֶּלה ִּגָּלה ָלנּו ֱאֹלִהים ַעל־ִּפי רּוחֹו ִּכי ָהרּוַח חֵֹקר ַהּכֹל 
ִּכי ִמי ִמְּבֵני ָאָדם יֵֹדַע ֵאת  ַאף עֶֹמק ֵחֶקר ֱאֹלִהים ִיְמָצא׃ 
ֲאֶׁשר ְּבֵלב ָהָאָדם ִּבְלִּתי רּוַח ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ֵּכן ֵאין־
ִאיׁש יֵֹדַע ֵאת ֲאֶׁשר ְּבֵלב ָהֱאֹלִהים ִּבְלִּתי רּוַח ָהֱאֹלִהים ְלַבּדֹו׃ 
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ואנחנו

v. 9 נ׳׳א ּוֵמעֹוָלם לֹא־ָׁשְמעּו לֹא ֶהֶאִזינּו עין לא ראתה ֱאֹלִהים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה־לֹו׃ 
עיין ישעיה ס׳׳ד ג׳.
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ַוֲאַנְחנּו ֵאין ִאָּתנּו רּוַח ָהעֹוָלם ִּכי ִאם־רּוַח ֱאֹלִהים ּדֵֹבר ָּבנּו 
ָהֱאֹלִהים׃  ִמַּיד  ָלנּו  ַהְּנֻתנֹות  ֶאת־ַהַּמָּתנֹות  ֵנַדע  ְלַבֲעבּור 
ְוַגם לֹא ְבִמּלֹות ֲאֶׁשר ּתֹוֶרה ָחְכַמת ֲאָנִׁשים ְנַדֵּבר ִּכי ִאם־
ִמּלֹות רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל־ְלׁשֹוֵננּו ְוֵאת ִאְמֵרי רּוַח ָּבֵאר ְנָבֵאר 
ֶאֶפס ֶּבן־ָאָדם ֶּבן־ָּבָׂשר ָוָדם לֹא ַיְקִׁשיב  ַעל־ִּפי ִאְמֵרי רּוַח׃ 
לֹא  ְוַהְׂשֵּכל  ְּבֵעיָניו  ֵהם  ִּכי־ְכִסְכלּות  ָהֱאֹלִהים  רּוַח  ְלִאְמֵרי 
ִאיׁש  ַאְך  ִיַּׁשֵפטּו׃  ַעל־ָידֹו  ַרק  ֲאֶׁשר  ּבֹו  ֵאין  רּוַח  ִּכי  יּוַכל 
ִּכי  ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו ִיְׁשֹּפט ָּכל־ָּדָבר ְוהּוא לֹא־ִיָּׁשֵפט ֵמִאיׁש׃ 
ִמי־ִתֵּכן ֶאת־רּוַח ְיהָֹוה ְוִאיׁש ֲעָצתֹו יֹוִדיֶעּנּו ָאֵכן ִאָּתנּו רּוַח 

ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַוֲאִני לֹא ָיכְֹלִּתי ָאז ְלַדֵּבר ֲאֵליֶכם ַאַחי ְּכַאְנֵׁשי רּוַח ִּכי ִאם־
ָחָלב  ֶאְתֶכם  ִהְרֵויִתי  ַּבָּמִׁשיַח׃  ְּכעְֹלִלים  ָוָדם  ָבָׂשר  ִּכְבֵני 
ְולֹא ָנַתִּתי ָלֶכם ָלֶחם ִּכי לֹא־ָהָיה ָבֶכם ּכַֹח ֶלֱאכֹל ְוַגם ַעד־
ִּכי עֹוד ַהּיֹום ְּבֵני ָבָׂשר ַאֶּתם ִּכי ַּכֲאֶׁשר  ַהּיֹום ּכַֹח ָלֶכם ָאִין׃ 
ּוְבַדְרֵכי  ִהְּנֶכם  ָבָׂשר  ְבֵני  ֲהלֹא  ּוְמִריָבה  ְבִקְנָאה  ִּתְתּגְֹדדּו 
ְוַכֲאֶׁשר יֹאַמר ֶאָחד ִמֶּכם ֲאִני ְלפֹולֹוס  ְבֵני ָאָדם ִּתְתַהָּלכּון׃ 
ִמי הּוא  ְוַהֵּׁשִני יֹאַמר ֲאִני ְלַאּפֹולֹוס ֲהלֹא ִיְלֵדי ָבָׂשר ִהְּנֶכם׃ 
ַעל־ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵהם  ְמָׁשְרִתים  פֹולֹוס  ּוִמי־הּוא  ַאּפֹולֹוס 
ָנַטְעִּתי  ֲאִני  ָהָאדֹון׃  לֹו  ָנַתן  ַּכֲאֶׁשר  ִאיׁש  ִאיׁש  ֶהֱאַמְנֶּתם 
ַעל־ֵּכן ַּבֶּמה ֶנְחָׁשב  ְוַאּפֹולֹוס ִהְרָוה ֲאָבל ָהֱאֹלִהים ִהְפָרה׃ 
ַהּנֵֹטַע ְוַהַּמְרֶוה ַּבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא ִּכי ָהֱאֹלִהים הּוא ַהַּמְפֶרה׃ 
ְוַהּנֵֹטַע ְוַהַּמְרֶוה ְּכֶאָחד ֵהם ְוִאיׁש ִאיׁש ִיַּקח ֶאת־ְׂשָכרֹו ְלִפי 
ֲאַנְחנּו עִֹׂשים ִעם־ָהֱאֹלִהים ִּבְמַלאְכּתֹו ְוַאֶּתם ְׂשֵדה  ֲעָמלֹו׃ 

ֱאֹלִהים ּוִבְנַין ֱאֹלִהים׃
ַואֲִני ְּבֶחֶסד ֵאל ֲאֶׁשר ָּגַמל ָעָלי ָיַסְדִּתי ֶאת־ַהְיסֹוד ְכָאָמן ַמְׂשִּכיל 
ַּכִּמְׁשָּפט׃  הּוא־בֶֹנה  ִאם  ִיְרֶאה  ַאְך  ָעָליו  ּבֶֹנה  ַאֵחר  ְוִאיׁש 
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ִּכי לֹא־יּוַכל ִאיׁש ְלַיֵּסד ְיסֹוד ַאֵחר זּוָלִתי ְיסֹוד ַהּמּוָּסד ֲהלֹא 
ְוִאיׁש ִּכי־ִיְבֶנה ַעל־ַהְיסֹוד ַהֶּזה ִּבְנַין ָזָהב  הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַמֲעֶׂשה ָכל־ ָוָקׁש׃  ְוָחִציר  ֵעִצים  ַאְבֵני ֵחֶפץ אֹו  אֹו ֶכֶסף אֹו 
ִאיׁש ִיָּוַדע ְּבַאֲחִריתֹו ִּכי ַהּיֹום יֹוִציאֹו ָלאֹור ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּבֵאׁש 
ִאם־ַיֲעמֹד ַמֲעֵׂשהּו  ִיָּבֵחן ִּכי ָכל־ַמֲעֶׂשה ִאיׁש ָהֵאׁש ִּתְצְרֶפּנּו׃ 
ְוִאם־ַמֲעֵׂשהּו ִיָּׂשֵרף יֹאַבד  ַּכֲאֶׁשר ָּבָנה ִיַּקח־לֹו ְׂשַכר ֲעָמלֹו׃ 

ְׂשַכר ֲעָמלֹו ַאְך הּוא ִיָּנֵצל ְּכאּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש׃
ׁשֵֹכן  ֱאֹלִהים  ְורּוַח  ֱאֹלִהים  ִמְׁשַּכן  ַאֶּתם  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹא 
ָהֱאֹלִהים  ֱאֹלִהים  ֶאת־ִמְׁשַּכן  ִּכי־ַיְׁשִחית  ִאיׁש  ְּבתֹוֲכֶכם׃ 
ַיְׁשִחיֶתּנּו ִּכי־ִמְׁשַּכן ֱאֹלִהים ָקדֹוׁש הּוא ְוַהִּמְׁשָּכן ַההּוא ַאֶּתם 

ֵהם׃
ִיְתַחֵּׁשב  ְלָחָכם  ֲאֶׁשר  ָבֶכם  ִמי  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ִאיׁש  ַאל־ַיְתֶעה 
ָהעֹוָלם  ִּכי־ָחְכַמת  ֶיְחָּכם׃  ְלַמַען  ִלְכִסיל  ְיִהי  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ְּכִסילּות ִהיא ְּבֵעיֵני ָהֱאֹלִהים ִּכי־ֵכן ָּכתּוב 
ֹלֵכד ֲחָכִמים ְּבָעְרָמם׃

ְועֹוד 
ְיהָֹוה יֵֹדַע ַמְחְׁשבֹות ֲחָכ*ִמים ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל׃

ִאם־ ִּכי ַהּכֹל ָלֶכם׃  ִּבְבֵני ָאָדם  ָלֵכן ַאל־ְיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל 
ּפֹולֹוס ַאּפֹולֹוס אֹו ֵכיָפא ִאם־ֵּתֵבל ַחִּיים אֹו ָמֶות ִאם הִֹוים 
ְוַהָּמִׁשיַח  ַלָּמִׁשיַח  ְוַאֶּתם  ֵהָּמה׃  ָלֶכם  ֻּכָּלם  ֲעִתיִדים  אֹו 

ֵלאֹלִהים׃
ֲאַנְחנּו  ַלָּמִׁשיַח  ְמָׁשְרִּתים  ִּכי  ַיִּכיֵרנּו  ָּכל־ָאָדם  ְוִהֵּנה 
ִיָּדֵרׁש  עֹוד  ָּכל־ָּפִקיד  ָאֵכן  ֱאֹלִהים׃  סֹוד  ַעל־ָּבֵּתי  ּוְפִקיִדים 
ֶנְחָׁשב  ִּכְמַעט  ַאף  ַוֲאִני  ַעל־ִמְׁשַמְרּתֹו׃  ֶנֱאָמן  ִלְהיֹות  ִמָּידֹו 
ֲחלֹוף  ָּכל־ְּבֵני  ְּבִדין  אֹו  ְּבִמְׁשַּפִטֶכם  ִנְׁשָּפט  ֱהיֹוִתי  ִלי 
ָמה  יֵֹדַע  ֵאיֶנִּני  ִּכי  ַּגם־ָאִני׃  ְלַנְפִׁשי  ׁשֵֹפט  ֵאיֶנִּני  ַּבֲאֶׁשר 
ְיהָֹוה׃  הּוא  ׁשְֹפִטי  ַאְך  עֹוד  ֶאְצַּדק  לֹא  ְּבזֹאת  ֶאֶפס  ִעָּמִדי 
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ָהָאדֹון  ִּכי־ָיבֹוא  ַעד  ִעּתֹו  ִלְפֵני  ָדָבר  ַאל־ִּתְׁשְּפטּו  ַעל־ֵּכן 
ְלֵעין  ְיַגֶּלה  ֵלב  ּוְמִזּמֹות  ִמִּני־חֶׁשְך  ַתֲעֻלמֹות  יֹוִציא  ֲאֶׁשר 

ַהֶּׁשֶמׁש ְוָאז ִיָּׂשא ִאיׁש ִאיׁש ְּתִהָּלתֹו ִמִּלְפֵני ֱאֹלִהים׃
ְוַעל־ַאּפֹולֹוס  ָעַלי  ֶאת־ִאְמָרִתי  ָנָׂשאִתי  ַאַחי  ּוְבזֹאת 
ֶאת־ ַיְחָׁשב־ִאיׁש  ְלַבל  ִמֶּמּנּו  ִּתְלְמדּו  ְלַבֲעבּור  ָלֶכם  ְלהֹוִעיל 
ָלֵתת  ֶּתְהָּבלּו  ּוְלַבל  ֹפה  ַהְּכתּוָבה  ֵמַעל־ַהִּמָּדה  ֶיֶתר  ֶעְרּכֹו 
ֶעְליֹון  ְנָתְנָך  ִמי  ְוַאָּתה  ִּבְפֵני־ֵרֵעהּו׃  ְלִאיׁש  ְׂשֵאת  ֶיֶתר 
ָלָּמה־ ְוִאם־ִקַּבְלָּת  ִקַּבְלָּת  לֹא  ֲאֶׁשר  ְּבָיְדָך  ַמה  ַעל־ֲחֵבֶריָך 
ַּכּיֹום  ַאֶּתם  ִהֵּנה  ִקַּבְלָּת׃  לֹא  ְּכמֹו  ְּבֶחְלְקָך  ִתְתָּפֵאר  ֶּזה 
ְׂשַבְעֶּתם ֲעַׂשְרֶּתם ְמַלְכֶּתם ִמַּבְלָעֵדינּו ִמי ִיֵּתן ּוָמֹלְך ִּתְמְלכּו 
ָחַׁשְבִּתי  ַהְּׁשִליִחים  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ַּגם־ֲאָנְחנּו׃  ִעָּמֶכם  ּוָמַלְכנּו 
ִּכי  ַלָּמֶות  ִּכְלקּוִחים  ַהַּמְדֵרָגה  ִּבְׁשַפל  ֱאֹלִהים  ְנָתָננּו  ִּבְלָבִבי 
ּוְלֵעיֵני  ַהָּמרֹום  ְצָבא  ְלֵעיֵני  ָּכל־ַהָּׁשַמִים  ַּתַחת  ָהִיינּו  ִלְׂשחֹק 
ֲחָכִמים  ְוַאֶּתם  ַהָּמִׁשיַח  ְלַמַען  ֲאַנְחנּו  ְּכִסיִלים  ָהָאָדם׃  ְבֵני 
ַּבָּמִׁשיַח ֲאַנְחנּו ַחָּלִׁשים ְוַאֶּתם ִּגּבֹוִרים ַאֶּתם ִנְכָּבִדים ַוֲאַנְחנּו 
ֲעֻרִּמים  ַּגם־ְצֵמִאים  ְרֵעִבים  ֲאַנְחנּו  ַהֶּזה  ְוַעד־ַהּיֹום  ִנְבִזים׃ 
ְנָבֵרְך  ְיַקְלֻלנּו  ִּכי  ְוַנֲעבֹד  ִניַגע  ַּכֵּפנּו  ַּבֲעַמל  ְונְֹדִדים׃  ֻמִּכים 
ְתִפָּלה  ַוֲאַנְחנּו  ְמַגְּדִפים  ֵהם  ִּפינּו׃  ֶּבָעָפר  ִנֵּתן  ִיְרְּדפּונּו  ְוִכי 
ַוְּנִהי ְכדֶֹמן ַעל־ְּפֵני ָהָאֶרץ ּוְכסּוָחה ְּבֵעיֵני כֹל ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה׃
ִאם־ְלהֹוִכיַח  ִּכי  ָהֵאֶּלה  ַכְּדָבִרים  ָּכַתְבִּתי  ְלַהְכִליְמֶכם  ְולֹא 
ִּכי ִאם־ַּגם־ִרֲבבֹות  ֶאְתֶכם ַעל־ְּפֵניֶכם ְּכָבַני ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי׃ 
ְבֵיׁשּוַע  ִּכי  ָלֶכם  ַרִּבים  ָאבֹות  לֹא  ַּבָּמִׁשיַח  לֶכם  מֹוִרים 
ְוַעל־ ַהְּבׂשָרה׃  ַעל־ְיֵדי  ֶאְתֶכם  הֹוַלְדִּתי  ָאֹנִכי  ַהָּמִׁשיַח 
זֹאת  ַּבֲעבּור  ְּבִעְּקבֹוָתי׃  ָלֶלֶכת  ִמֶּכם  דֵֹרׁש  ֲאִני  ֵּכן 
ַּבֲאדֵֹנינּו  ַהֶּנֱאָמן  ְיִדיִדי  ְּבִני  ֶאת־ִטימֹוִתּיֹוס  ֲאֵליֶכם  ָׁשַלְחִּתי 
ַּגם־ ַּכֲאֶׁשר  ַּבָּמִׁשיַח  ַחָּיִתי  ֶאת־ָאְרחֹות  ִלְפֵניֶכם  ְלַהְזִּכיר 
מֹוְׁשבֵֹתיֶהן׃  ִּבְמקֹמֹות  ְוֵעָדה  ְלָכל־ֵעָדה  מֹוֶרה  ֲאִני  ֵּכן 

IV 5-17 אל־הקורנתיים  א   333

יש



18,19

20

21

ה
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ַאְך  ֲאֵליֶכם׃  לֹא־ָאבֹוא  ִּכי  ַלאֹמר  ֶאְתֶכם  ַמְהִּבִלים  ֵיׁש 
לֹא־ ְוָאז  ְיהָֹוה  ִאם־ִיְרֶצה  ַהָּיִמים  ְּבֶקֶרב  ֲאֵליֶכם  ָבא  ִהְנִני 
ִּכי  ָאחּוׁש ְלִדְבֵרי ַהַּמְהִּביִלים ִּכי ִאם־ֶאְרֶאה ַמה־ְּגבּוָרָתם׃ 
לֹא ִבְדַבר ְׂשָפַתִים ִּתּכֹן ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ִּכי ִאם־ִּבְגבּוָרה׃ 
ְוַעָּתה ָמה־ְרצֹוְנֶכם ִאם ּכֹה ָאבֹוא ֲאֵליֶכם ְּבֵׁשֶבט מּוָסר אֹו 

ְבַאֲהָבה ְוַעְנַות רּוַח׃ 
ִמִּפי־כֹל ָיְצָאה ַהְּׁשמּוָעה ִּכי־ְזנּות ְּבִקְרְּבֶכם ּוְזנּות ֲאֶׁשר ֵאין 
ְוַאֶּתם  ֻסַּפר ַּגם־ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים ִּכי־ְיַגֶּלה ִאיׁש ֶאת־ֶעְרַות ָאִביו׃ 
ָהִאיׁש  ִיָּכֵרת  ִהָּכֵרת  ַעד־ֲאֶׁשר  ִתְתַאְּבלּו  ְולֹא  ֶפה  ַּתְרִחיבּו 
ְוָאֹנִכי ַאף ִּכי ֵמָרחֹוק ָאִני ִהְנִני עֵֹמד  ָהעֶֹׂשה זֹאת ֵמֲעַדְתֶכם׃ 
ִמְׁשַּפט ָהעֶֹׂשה  ָחַרְצִּתי  ְּכָבר  ֵּביֵניֶכם  ּוְכַדָּין  ְּברּוִחי  ֶאְצְלֶכם 
ְוַגם־רּוִחי  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֵֹנינּו  ְּבֵׁשם  ִתְתַאְּספּו  ִּכי  זֹאת׃ 
ְוָאז ִּתְּתנּו  ְבתֹוְכֶכם ִעם־ְּגבּוָרה ֵמֵאת ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ּוְלָהִביא  ֶאת־ַהָּבָׂשר  ְלַכלֹות  ַהָּׂשָטן  ִליֵדי  ַהֶּזה  ֶאת־ָהִאיׁש 
ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  לֹא־טֹוב  ֲאדֵֹנינּו׃  ֵיׁשּוַע  ְּביֹום  ָלרּוַח  ְתׁשּוָעה 
ִּתְתַהְּללּו ְבמֹו־ִפיֶכם ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ְׂשֹאר ְמַעט ַיֲחִמיץ ֶאת־
ַּבֲערּו ֶאת־ַהְּׂשאֹר ַהָּיָׁשן ִמִּקְרְּבֶכם ְלַמַען ִּתְהיּו  ָּכל־ָהֲעִריָסה׃ 
ַלֲעִריָסה ֲחָדָׁשה ְלַחַּלת ַמָּצה ִּכי ַגם־ָמִׁשיַח ֶזַבח ִּפְסֵחנּו ָהְקַרב 
ְולֹא־ִבְׂשאֹר רַֹע  ָיָׁשן  ָנחֹג ֶאת־ֶהָחג לֹא־ִבְׂשאֹר  ּוְבֵכן  ַּבֲעֵדנּו׃ 
ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ְּבִמְכָּתִבי  ְוֶרַׁשע ִּכי ִאם־ְּבַמּצֹות ּתֹם ֶוֱאֶמת׃ 
ַעל־ ָכזֹאת  ָאַמְרִּתי  לֹא  ְזנּוִנים׃  ִעם־ַאְנֵׁשי  ִּתְתָעְרבּו  ְלַבל 
ַאְנֵׁשי ְזנּוִנים ָּבעֹוָלם אֹו ַעל־ּבְֹצֵעי ֶבַצע ְוַאְנֵׁשי ָחָמס ְועְֹבֵדי 
ֲאָבל  ֱאִליִלים ִּכי ִאם־ֵּכן ַהִּמְצָוה ֲעֵליֶכם ָלֵצאת ִמן־ָהעֹוָלם׃ 
ָּכַתְבִּתי ָכזֹאת ְלַבל ִּתְתָעְרבּו ִעם־ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּבֵׁשם ָאח ִיָּקֵרא 
ְוהּוא ִאיׁש ְזנּוִנים אֹו־בֵֹצַע ֶּבַצע אֹו־עֵֹבד ֱאִליִלים אֹו ְמַגֵּדף 
אֹו סֵֹבא ַיִין אֹו ִאיׁש ָחָמס הּוא ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִעּמֹו לֹא תֹאֵכלּו׃
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ִּכי ַמה־ִּלי ִלְׁשֹּפט ֶאת־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלֲעָדֵתנּו ַרק ֵאֶּלה 
ֲאָבל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ְּבִקְרֵּבנּו ֵהם ֹאָתם ַאֶּתם ׁשְֹפִטים׃  ֲאֶׁשר 
ִמחּוץ ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט ֹאָתם ְוַאֶּתם ַּבֲערּו ֶאת־ָהָרע ִמִּקְרְּבֶכם׃ 
ֶאת־ ְלַהְקִריב  ִעם־ֵרֵעהּו  ִריב  ֲאֶׁשר־לֹו  ִמֶּכם  ִאיׁש  ֲהָיעֹז 
ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם  ִמְׁשָּפטֹו ִלְפֵני ְבֵני ַעְוָלה ְולֹא ִלְפֵני ַאְנֵׁשי קֶֹדׁש׃ 
ִּכי ַהְּקדֹוִׁשים ׁשְֹפֵטי ֵתֵבל ְוִאם־ַאֶּתם ִּתְׁשְּפטּו ֵּתֵבל ַהְנַקֹּלֶתם 
ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ִנְׁשֹּפט ַּגם ֶאת־ַהַּמְלָאִכים  ִלְׁשֹּפט ָּדָבר ָקטֹן׃ 
ִריב־ ַּכֲאֶׁשר  ְוַאֶּתם  ְּבִמְחָיֵתנּו׃  ַהּנְֹגִעים  ִּכי־ִבְדָבִרים  ְוַאף 
ָלֶכם ִּבְדַבר ִמְחָיה ּתֹוִׁשיבּו ֲאָנִׁשים ֵריִקים ָּבֵעָדה ְלׁשְֹפֵטיֶכם׃ 
ְלָבְׁשְּתֶכם ֲאִני ְמַדֵּבר ֲהִכי ֵאין ָחָכם ְּבִקְרְּבֶכם ֲהִכי ֵאין ַּגם־ֶאָחד 
ִנְׁשָּפט  ְוִהֵּנה ָאח  ְלָאִחיו׃  ִאיׁש  ֵּבין  ִלְׁשֹּפט  ַמֶּׂשֶגת  ָידֹו  ֲאֶׁשר 
ְוַעָּתה ַרע ַהָּדָבר ְמאֹד  ֶאת־ָאִחיו ִלְפֵני ֲאָנִׁשים ֵאין־ֱאמּוָנה ָבם׃ 
ֲעׁשּוִקים  ֱהיֹות  ָלֶכם  לֹא־טֹוב  ַמּדּוַע  ַּבֲעִמיתֹו  ִאיׁש  ָתִריבּו  ִּכי 
ַאף  ּוְתרְֹצצּו  ַּתַעְׁשקּו  ְוַאֶּתם  ְרצּוִצים׃  ֱהיֹות  לֹא־טֹוב  ַמּדּוַע 
ִייְרׁשּו  לֹא  ְבֵני־ַעְוָלה  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  לֹא  ַהִאם  ֶאת־ֲאֵחיֶכם׃ 
ֶאת־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ַאל־ַּתְתעּו ֶאת־ַנְפְׁשֶכם ָּכל־ְּבֵני ְזנּוִנים 
אֹו עְֹבֵדי ֱאִליִלים אֹו־ְמָנֲאִפי אֹו־ְקֵדִׁשים אֹו־ֹנְתֵני ְׁשָכְבָּתם 
ַיִין אֹו־ְמַגְּדִפים  ֶבַצע אֹו סְֹבֵאי  אֹו־ַגָּנִבים אֹו־בְֹצֵעי  ְּבָזָכר׃ 
ָהֱאֹלִהים׃  ִייְרׁשּו ֶאת־ַמְלכּות  ָּכל־ֵאֶּלה לֹא  ָחָמס  ַאְנֵׁשי  אֹו 
ִנְקַּדְׁשֶּתם  ֻרַחְצֶּתם  ֲאָבל  ְלָפִנים  ָבֶכם  ָהיּו  ָּכֵאֶּלה  ַוֲאָנִׁשים 

ְוִנְצַּדְקֶּתם ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ּוְברּוַח ֱאֹלֵהינּו׃
ְלָפַני  ָנכֹון  ַהּכֹל  ִלי  ְלהֹוִעיל  ַהּכֹל  לֹא  ֲאָבל  ְלָפַני  ָנכֹון  ַהּכֹל 
ְוַהֶּבֶטן  ַלֶּבֶטן  ָהֹאֶכל  ֵמֶהם׃  ְלֶאָחד  ֶעֶבד  ֶאְהֶיה  לֹא  ֲאָבל 
ִלְזנּות  ֵאיֶנּנּו  ְוַהּגּוף  ַּגם־ֶאת־ְׁשֵניֶהם  ְיַאֵּבד  ְוָהֱאֹלִהים  ָלֹאֶכל 
ֶאת־ ֵהִקים  ְוָהֱאֹלִהים  ַלּגּוף׃  ְוָהָאדֹון  ָלָאדֹון  ִאם־קֶֹדׁש  ִּכי 

ָהָאדֹון ְוַגם־אֹוָתנּו ָיִקים ִּבְגבּוָרתֹו׃ 

הלא
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ֶאַּקח  ֲהִכי  ֵהם  ַהָּמִׁשיַח  ֵאָבֵרי  ַעְצֹמֵתיֶכם  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹא 
לֹא  ֲהִכי  ָחִליָלה׃  זֹוָנה  ְלֵאָבֵרי  ַלֲעׂשֹוָתם  ַהָּמִׁשיַח  ֵאָבֵרי 
ְּכמֹו  ֶאָחד  ְלָבָׂשר  ִעָּמּה  ִנְהָיה  ְלזֹוָנה  ַהִּנְצָמד  ִּכי  ְיַדְעֶּתם 
ִנְהָיה  ָלָאדֹון  ְוַהִּנְצָמד  ֶאָחד׃  ְלָבָׂשר  ְׁשֵניֶהם  ְוָהיּו  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲאֶׁשר־ ָּכל־ֵחְטא  ִמן־ַהְּזנּות  ֵאפֹוא  נּוסּו  ֶאָחד׃  ְלרּוַח  ִעּמֹו 
ֶאת־ֶחְטאֹו  ְזנּוִנים  ְוִאיׁש  ִלְבָׂשרֹו  ִמחּוץ  הּוא  ָהָאָדם  ֶיֱחָטא 
ִמְׁשַּכן  הּוא  ְבַׂשְרֶכם  ִּכי  לֹא־ְיַדְעֶּתם  ֲהִכי  ִיְּתֶנּנּו׃  ִּבְבָׂשרֹו 
רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְּבִקְרְּבֶכם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ֱאֹלִהים ְוִכי לֹא־ֶׁשָּלֶכם 
ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ַּכְּבדּו  ַעל־ֵּכן  ִנְקֵניֶתם  ִבְמִחיר  ִּכי  ַאֶּתם׃ 

ִּבְבַׂשְרֶכם ּוְברּוֲחֶכם ֲאֶׁשר ֵלאֹלִהים ֵהָּמה׃ 
ִיַּגע  ְלַבל  ְלִאיׁש  ֹאֵמר טֹוב  ִהְנִני  ֲאֶׁשר־ְּכַתְבֶּתם  ְוַעל־אֹדֹות 
ִאָּׁשה  ִיַּקח־לֹו  ָּכל־ִאיׁש  ֶאת־ַהְּזנּות  ְלַהְרִחיק  ַאְך  ְּבִאָׁשּה׃ 
ִאְׁשּתֹו  ֶחְפֵצי  ְיַמֵּלא  ָהִאיׁש  ְלָבַעל׃  ִּתָּנֵׂשא  ְוָכל־ִאָּׁשה 
ֵאין ָלִאָּׁשה ִׁשְלטֹון ַעל־ְּבָׂשָרּה  ַּכִּמְׁשָּפט ְוֵכן ָהִאָּׁשה ְלַבְעָלּה׃ 
ִאם־ ִּכי  ַעל־ְּבָׂשרֹו  ִׁשְלטֹון  ַלַּבַעל  ֵאין  ְוֵכן  ִאם־ַּבְעָלּה  ִּכי 
ַאל־ִּתְגְרעּו ְמָנת ִאָּׁשה ִעם־ִאיָׁשּה ִּבְלִּתי ִאם־ָּתִכינּו  ִאְׁשּתֹו׃ 
ִלְּבֶכם ְלַתֲעִנית ּוִלְתִפָּלה ְלָיִמים ְמֻזָּמִנים וְַאַחר ָּתׁשּובּו ְוָתבֹאּו 
ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו ֶּפן־ְיַנֶּסה ֶאְתֶכם ַהָּׂשָטן ְוַתֲאַוְתֶכם ִּתְפָרץ־ָּפֶרץ׃ 
ִּכי הֹוַאְלִּתי  ְוזֹאת ֲאִני ְמַדֵּבר ְּבֶדֶרְך ִרְׁשיֹון ְולֹא ִּכְדַבר ִמְצָוה׃ 
ִיְהיּו ָכל־ְּבֵני ָאָדם ָּכמִֹני ַאְך ֱאֹלִהים ָחַלק ְלָכל־ִאיׁש ְמָנת  לּו 

ֶחְלקֹו ָלֶזה ְּבכֹה ְוָלֶזה ְּבכֹה׃
ֹאֵמר  ִהְנִני  ְלַאְלָמנֹות  אֹו  ָלֶהם  ֵאין  ָנִׁשים  ֲאֶׁשר  ְוַלֲאָנִׁשים 
ְוִאם־לֹא ַיַעְצרּו ְבַתֲאָוָתם  טֹוב־ָלֶהם ִּכי ֵיְׁשבּו ְּבַגָּפם ָּכֹמִני׃ 
ְּבַתֲאָותֹו׃  ִמְּבעֹר  ַהֶּדֶבק  ִּכי־טֹוב  ְּבִאָּׁשה  ִאיׁש  ִיְדְּבקּו 
ִּכי ִאם־ָהָאדֹון  ָאֹנִכי  ִהְנִני ְמַצֶּוה ַאְך לֹא  ְוַלֲאֶׁשר ַּבְּנׂשּוִאים 
ְלַבָּדּה  ֵּתֵׁשב  ְוִאם־ִּתָּפֵרד  ִמַּבְעָלּה׃  ִאָּׁשה  ִּתָּפֵרד  ְלַבל 
ֶאת־ִאְׁשּתֹו׃  ַאל־ְיַׁשַּלח  ְוִאיׁש  ֶאל־ַּבְעָלּה  ִתְתַרֶּצה  אֹו 
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ְוִלְׁשָאר ָהַאִחים ֹאֵמר ָאֹנִכי ְולֹא ָהָאדֹון ִּכי־ִתְהֶיה ְלָאח ִאָּׁשה 
ַאל־ְיַׁשְּלֶחָּנה׃  ִעּמֹו  ָלֶׁשֶבת  ּוְרצֹוָנּה  ַמֲאֶמֶנת  ֵאיֶנָּנה  ֲאֶׁשר 
ְוִאָּׁשה ִּכי־ִיְהֶיה ָּלּה ַּבַעל ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ַמֲאִמין ּוְרצֹונֹו ָלֶׁשֶבת 
ִיָּקֵדׁש  ַמֲאִמין  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ִּכי  ַאל־ַּתַעְזֶבּנּו׃  ִעָּמּה 
ְוָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ַמֲאֶמֶנת ִּתָּקֵדׁש ְּבַבְעָלּה ִּכי  ְּבִאְׁשּתֹו 
ִאם־לֹא־ֵכן ֵיָחְׁשבּו ְבֵניֶכם ִּכְטֵמִאים ַאְך ַעָּתה ְטהֹוִרים ֵהָּמה׃ 
ְוָהָאח  ִיָּפֶרד־לֹו  ַמֲאִמין  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  הּוא  ִאם־ִיָּפֵרד  ֲאָבל 
ָהֱאֹלִהים  ִּכי  ָּכֶזה  ְּבַמָּצָבם  עֹוד  ְמֻׁשְעָּבִדים  ֵאיָנם  ְוָהָאחֹות 
ִאם־ּתֹוִׁשיִעי  ִאָּׁשה  ַמה־ֵּתְדִעי  ִּכי  ְלָׁשלֹום׃  ֹא*ָתנּו  ָקָרא 
ְלִאְׁשֶּתָך׃  ִאם־ּתֹוִׁשיַע  ָהִאיׁש  ַאָּתה  ַמה־ֵּתַדע  אֹו  ְלַבְעֵלְך 
ְוַעָּתה ָּכל־ָאָדם ִיְתַהֵּלְך ַרק ְּכִפי ֲאֶׁשר־ָחַלק לֹו ָהָאדֹון ּוְכִפי 
ִאם־ ְּבָכל־ַהְּקִהיּלֹות׃  ֲאִני  ְוֵכן־ְמַצֶּוה  ֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר־ְקָראֹו 
הּוא  ְוִאם־ָעֵרל  ֶאת־ָעְרָלתֹו  ַאל־ִיְמׁשְֹך  ִנּמֹול  ִאיׁש  ִיָּקֵרא 
ֱאֹלִהים׃  ִמְצַות  ִאם־ִמְׁשֶמֶרת  ִּכי  ְכַאִין  ַהּמּוָלה  ַאל־ִיּמֹול׃ 
ִאם־ ְּבִהָּקְראֹו׃  ַיַעְזֶבָּנה  לֹא  ָיקּום  ַעל־ִמְׁשַמְרּתֹו  ָּכל־ִאיׁש 
ָלֵצאת  ָיְדָך  ְוִאם־ַּתִּׂשיג  ַאל־ִּתְדַאג  ֶעֶבד  ִּבְהיֹוְתָך  ִנְקֵראָת 
ִּכי־ֶעֶבד ֲאֶׁשר ָהָאדֹון ְקָראֹו ֶּבן־ ַלָחְפִׁשי טֹוב־ָלְך ִּכי ֵתֵצא׃ 
הּוא  ֶעֶבד  ְּבִהָּקְראֹו  ֶּבן־חִֹרים  ּוְכמֹו־ֵכן  ָלָאדֹון  הּוא  חִֹרים 
ַאַחי ָּכל־ ִּבְמִחיר ִנְקֵניֶתם ַאל־ִּתְהיּו ַעְבֵדי ָאָדם׃  ַלָּמִׁשיַח׃ 
ִלְפֵני  ָהִראׁשֹון  ֶאת־ַמֲעָמדֹו  ִיְׁשָמר־לֹו  ִנְקָרא  ַּכֲאֶׁשר  ִאיׁש 
ָהָאדֹון  ִמִּפי  ִמְצָוה  ֵאין־ִלי  ַהְּבתּולֹות  ְוַעל־ְּדַבר  ָהֱאֹלִהים׃ 
ַרק ֲאַחֶּוה ַדְעִּתי ָלֶכם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר־ֱהִקיַמִני ָהָאדֹון ְּבֶחְמָלתֹו 
ַהָּבאֹות  ָהִעִּתים  ְּבצֹוק  ֹאֵמר  ְוִהְנִני  ְלָפָניו׃  ֱאמּוִנים  ְלִאיׁש 
ִאם־ָּדַבְקָּת ְבִאָּׁשה  טֹוב ְוָנכֹון ָלָאָדם ָלֶׁשֶבת ַּבֲאֶׁשר הּוא׃ 
ַאל־ְּתָבֵּקׁש ְלִהָּפֵרד ִמֶּמָּנה ְוִאם־ִנְפַרְדָּת ֵמִאָּׁשה ַאל־ְּתַבֵּקׁש 

ַאֶחֶרת׃ 
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ְוִאם־ִאָּׁשה ָלַקְחָּת ָּלְך לֹא ָחָטאָת ּוְבתּוָלה ִּכי־ִתָּבֵעל ֵאין ָּבּה 
ֶחְמָלה  ַוֲאִני  ִיְכַאב  ֲעֵליֶהם  ּוְבָׂשָרם  ִתְמָצֵאם  ַאְך־ָצָרה  ָעֹון 
ִּכי ָהֵעת לֹא ִתָּמֵׁשְך  ֲאִני ֹאֵמר ַאַחי  ָּכזֹאת  ֲעֵליֶכם׃  ָמֵלִתי 
עֹוד ַעד־ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים ִיְהיּו ַּכֲאֶׁשר לֹא 
ְוַהּבִֹכים ְּכלֹא בִֹכים ְוַהְּׂשֵמִחים ְּכלֹא ְׂשֵמִחים ְוַהּקִֹנים  ָנָׂשאּו׃ 
ְוַהֹּמְצִצים ְׁשֵדי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֵאיָנם ֹמְצִאים  ְּכלֹא ָקנּו ִקְנָין׃ 
ָחַפְצִּתי  ַוֲאִני  ַיֲחֹלף׃  ָּכִליל  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִּכי תַֹאר  ָּכל־ַטַעם 
ְלֶחְפֵצי  ּדֵֹאג  ִאָּׁשה  ֵאין־לֹו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ִמֶּכם  ְּדָאָגה  ִלְמֹנַע 
ְלֶחְפֵצי  ּדֵֹאג  ִאָּׁשה  ּוַבַעל  ָהָאדֹון׃  ְּבֵעיֵני  ִייַטב  ֵאיְך  ָׁשַמִים 
ִאיׁש  ֵאֶׁשת  ִנְבֶּדֶלת  ְוֵכן  ָהִאָּׁשה׃  ְּבֵעיֵני  ִייַטב  ֵאיְך  ָהָאֶרץ 
ִמן־ְּבתּוָלה זֹאת ֲאֶׁשר לֹא־ָיְדָעה ִאיׁש ּדֶֹאֶגת ְלֶחְפֵצי ָהָאדֹון 
ִלְהיֹות ְטהֹוָרה ְּבַנְפָׁשּה ּוְברּוָחּה ּוְבֻעַלת־ַּבַעל ּדֶֹאֶגת ְלֶחְפֵצי 
ְוָכזֹאת ֲאִני ְמַדֵּבר ְלהֹוִעיל  ָהָאֶרץ ֵאיְך ִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַבְעָלּה׃ 
ִּתְהיּו  ִאם־ְלַמַען  ִּכי  ִלְפֵניֶכם  מֹוֵקׁש  ְלַהְׁשִליְך  לֹא  ְלַנְפְׁשֶכם 
ְוִכי־ַיְחׁשֹב  ַמֲעצֹור׃  ְּבֵאין  ֲאדֵֹנינּו  ַעל־ֲעבַֹדת  ְוׁשְֹקִדים  ְנכִֹנים 
ָאָדם ִּכי ִבּתֹו ַהְּבתּוָלה ִּתְהֶיה ְלֶחְרָּפה ִאם־ַיַעְברּו ְיֵמי ְנעּוֶריָה 
ְוִכי־ַהָּדָבר ָנחּוץ ְלִתָּתּה ְלִאיׁש ַיֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִעם־ְלָבבֹו ִיְּתֶנָּנה 
ְוהּוא ֲאֶׁשר עֵֹמד ָסמּוְך ְּבִלּבֹו ֵאין ֵמִציק  ְלִהָּנֵּׂשא ְוֵאין ּבֹו ָעֹון׃ 
ְוִיְגָזר־אֶֹמר ִלְׁשמֹר ֶאת־ִּבּתֹו ַהְּבתּוָלה  לֹו ּומֵׁשל הּוא ִבְרצֹונֹו 
ַעל־ֵּכן ַהֹּנֵתן אָֹתּה ְלִאיׁש טֹוב עֶֹׂשה ַוֲאֶׁשר  ֵהיִטיב ַלֲעׂשֹות׃ 
ָהִאָּׁשה ְצרּוָרה ְלַבֲעָלּה ִמן־ ֵאיֶנּנּו ֹנֵתן אָֹתּה עֶֹׂשה טֹוב ִמֶּמּנּו׃ 
ַהּתֹוָרה ָּכל־עֹוד ִאיָׁשּה ָחי ְוִכי־ִייַׁשן ַהָּמֶות ּתּוַכל ְלִהָּנֵׂשא ַרק 
אּוָלם ַעל־ַּדְעִּתי ַאְׁשֶריָה ִאם־ ַלֲאֶׁשר ִּתְבַחר־ּבֹו ִלְפֵני ָהָאדֹון׃ 

ֵּתֵׁשב ְלַבָּדּה ּוְלָבִבי ַיְחׁשֹב ִּכי ַגם־ִּבי רּוַח ֱאֹלִהים׃ 
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ַּדַעת  ַאְך  ְלֻכָּלנּו  ֶיׁש־ַּדַעת  ִּכי  נֹוַדע  ֵהן  ֱאִליִלים  ְוַעל־ְּדַבר 
ִּכי ַיְחָׁשב־ִאיׁש ִּך־הּוא  תֹוִסיף ַּגֲאָוה ְוַאֲהָבה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש׃ 
ֲאָבל  ְנבֹון ָּדָבר עֹוד לֹא־ָיִבין ָּדָבר ַלֲאֻׁשרֹו ַּכֲאֶׁשר ָנכֹון־לֹו׃ 
ְוַעל־ִּדְבַרת  ְיבֹוְנֵנהּו׃  הּוא  ֱאֹלִהים  ֶאת־ֱאֹלִהים  ִאם־ֶיֱאַהב 
ֹאֶכל ִמִּזְבֵחי ָהֱאִליִלים ָיַדְענּו ִּכי־ֱאִליל ְּכַאִין הּוא ָּבעֹוָלם ְוִכי 
ְוַאף ִּכי־ֵיׁש ִנְקָרִאים ֱאֹלִהים ִאם־ ֵאין ֱאֹלִהים זּוָלִתי ֶאָחד׃ 
ַרִּבים׃  ַוֲאדִֹנים  ַרִּבים  ְוִאם־ָּבָאֶרץ ְּכמֹו ֵהם ֱאֹלִהים  ַּבָּׁשַמִים 
ָלנּו ַרק־ֱאֹלִהים ֶאָחד הּוא ֲאִבי־ַעד ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו  ְּבָכל־זֹאת 
ַהּכֹל ְולֹו ֲאָנְחנּו ְוָאדֹון ֶאָחד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ַהּכֹל ַעל־
ַהּזֹאת  ַהַּדַעת  ָקנּו  ֻכָּלם  לֹא  ַאְך  ַּגם־ֲאָנְחנּו׃  ְוַעל־ָידֹו  ָידֹו 
ִּכי־ֵיׁש ֲאֶׁשר ִלָּבם ֹּפֶנה ֶאל־ֱאִליִלים ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ְוֹאְכִלים 
ִמִּזְבָחם ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ֶלֱאִליל ַעד־ֲאֶׁשר ִלָּבם ַהָּנבּוב ִיַּטָּמא׃ 
ְוִהֵּנה ֹאֶכל לֹא ְיָקְרֵבנּו ֶאל־ֱאֹלִהים ִאם־לֹא נֹאַכל לֹא ְיבֹוֵאנּו 
ֶּפן־ ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ַאְך  ִיְתרֹון׃  לֹא־ִנְמָצא  ְוִאם־נֹאַכל  ֶחֶסר 
ִּכי ִאם־ַאָּתה ִאיׁש  ִּתֵּתן ְׁשִרירּות  ִלְּבֶכם ִמְכׁשֹול ְלֵאין אֹוִנים׃ 
ֲחַסר  רֲֹאָך  ֲהלֹא  ָהֱאִליִלים  ְּבֵהיַכל  ֶאל־ַהֻּׁשְלָחן  ְוֵתֵׁשב  ַּדַעת 
ְּבִיְתרֹון  ּוְבֵכן  ָהֱאִליִלים׃  ִמִּזְבֵחי  ֶלֱאכֹל  ִבְלָבבֹו  ְיֻפֶּתה  אֹוִנים 
ַדְעְּתָך יֹאַבד ָאִחיָך ֲחַסר אֹוִנים ֲאֶׁשר ָנַתן ַהָּמִׁשיַח ַנְפׁשֹו ַּבֲעדֹו׃ 
ַהָּנבּוב  ֶאת־ִלָּבם  ּוְתַדְּכאּו  ַלֲאֵחיֶכם  חְֹטִאים  ַאֶּתם  ְוִאם־ָּכָכה 
ַעל־ֵּכן ִאם־ַמֲאָכִלי ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש ְלָאִחי  ַלָּמִׁשיַח ַאֶּתם חְֹטִאים׃ 

לֹא־אַֹכל ָּבָׂשר ְלעֹוָלם ֶּפן־ָאִחי ִיָּוֶקׁש־ּבֹו׃ 
ֲהִכי לֹא ָחְפִׁשי ֲאִני ֲהִכי לֹא־ָׁשִליַח ָאִני ֲהִכי לֹא ָרִאיִתי ֶאת־
ַּבאדֵֹנינּו׃  ָיַדי  ֹּפַעל  ַאֶּתם  ַהֵאין  אֹו  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע 
ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ֶזה  הּוא  ֲאִני  ָלֶכם  ַלֲאֵחִרים  ָׁשִליַח  ִאם־ֵאיֶנִּני 
ְוָכזֹאת  ַאֶּתם ְּכחֹוָתם ְּבָיִדי ִלְפֵני ֲאדֵֹנינּו ִּכי־ִציר ֻׁשָּלח ָאִני׃ 
ַהֵאין ִׁשְלטֹון ְּבָיֵדינּו ֶלֱאכֹל  ֲאִני ִמְצַטֵּדק ֶנֶגד חְֹקֵרי ַמֲעָׂשי׃ 

ְוִלְׁשּתֹות׃ 
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ְּבִריֵתנּו  ִמְּבנֹות  ִאָּׁשה  ִעָּמנּו  ְלהִֹליְך  ְּבָיֵדינּו  ִׁשְלטֹון  ַהֵאין 
אֹו ֲהַרק־ִלי ּוְלַבר־ ְּכֶיֶתר ַהְּׁשִליִחים ַוֲאֵחי ָהָאדֹון ְוֵכיָפא׃ 
ַהּיֵֹצא  הּוא  ִמי  ִמְּמָלאָכה׃  ַלֲחדֹל  ִׁשְלטֹון  ֵאין  ְלָבד  ַנָּבא 
ַבָּצָבא ְוֶאת־ַנְפׁשֹו ְיַכְלֵּכל ִמֶּׁשּלֹו ִמי ִיַּטע ֶּכֶרם ְולֹא יֹאַכל 
ֲהִכי  ַהּצֹאן׃  ֵמֲחֵלב  יֹאַכל  ְולֹא  צֹאן  ִיְרֶעה  ִמי  אֹו  ִמִּפְריֹו 
ַגם־ ֲהלֹא  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ְמַדֵּבר  ֲאִני  ָאָדם  ְּבֵני  ְּכֶדֶרְך  ַרק 
לֹא־ַתְחסֹם  מֶׁשה  ְּבתֹוַרת  ָכתּוב  ִּכי  ֵּכן׃  ֹאֶמֶרת  ַהּתֹוָרה 
אֹו ְלטֹוָבֵתנּו ִּדֵּבר ָּכל־ ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו ֲהִלְׁשָוִרים ּדֵֹאג ֱאֹלִהים׃ 
ְּבִתְקָוה  ַיֲחרׁש  ַהחֵֹרׁש  ִּכי  ֶזה  ָּכתּוב  ְלטֹוָבֵתנּו  ָאֵכן  ְּדָבָריו 
ִּכי־ָזַרְענּו  ַוֲאַנְחנּו  ֶחְלקֹו׃  ִיַּקח  ִּכי  ְּבִתְקָוה  ָידּוׁש  ְוַהָּדׁש 
ָבֶכם ֶזַרע ָׁשָמִים ֲהַרב הּוא ְבֵעיֵניֶכם ִּכי־ִנְקצֹר ְקִציר ָאֶרץ׃ 
ֲאָנְחנּו  ִּכי  ַאף  ָּבֶכם  ּוְצָדָקה  ֵחֶלק  ֶיׁש־ָלֶהם  ֲאֵחִרים  ְוִאם 
ָכל־ֵסֶבל  ִאם־ָסַבְלנּו  ִּכי  ָלֶכם  ַּבֲאֶׁשר  ָנַגְענּו  לֹא  ּוְבַכל־זֹאת 
ֵהן ְיַדְעֶּתם ִּכי עְֹבֵדי  ְלִבְלִּתי ְנתֹן ַמְעָצר ִלְבׂשֹוַרת ַהָּמִׁשיַח׃ 
ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש ֹאְכִלים ִמן־ַהּקֶֹדׁש ּוְמָׁשְרֵתי ַהִּמְזֵּבַח ֹלְקִחים 
ַהְּבׂשֹוָרה  ְמַבְּׂשֵרי  ִּכי  ַגם־ָהָאדֹון  ִצָּוה  ְוֵכן  ַּבִּמְזֵּבַח׃  ֶחְלָקם 
ַוֲאִני ְּבַאַחת ֵמֵאֶּלה לֹא ָנַגְעִּתי ְוַגם לֹא־ ַעל־ַהְּבׂשֹוָרה ִיְחיּון׃ 
ָכַתְבִּתי ָכזֹאת ְלַבֲעבּור ַסֶּבב־ִלי ֶאת־ְּפֵני ַהָּדָבר ִּכי־טֹוב ִלי 
ְוִאם ְמַבֵּׂשר  ַהָּמֶות ֵמֲאֶׁשר ָיִׁשית ִאיׁש ֶאת־ִּתְפַאְרִּתי ָלִריק׃ 
ְואֹוי־ִלי ִאם־ ְּתַאְּלֵצִני  ֲחָזָקה  ִּכי־ָיד  ְלִהְתָּפֵאר  ֵאין־ִלי  ָאֹנִכי 
ְוִאם ְּבֵחֶפץ ֵלב ֶאֱעֶׂשה־ּזֹאת ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלִתי  לֹא ֲאַבֵּׂשר׃ 
ִאִּתי׃  ָהְפְקָדה  ַהְּבׂשֹוָרה  ְכֻהַּנת  ֲהלֹא  ֵלב  ֵחֶפץ  ְּבלֹא  ְוִאם 
ַהָּמִׁשיַח  ֶאת־ְּבׂשֹוַרת  ְלַבֵּׂשר  ַרק  ֲהלֹא  ְׂשָכִרי  ֵאפֹוא  ּוָמה 
ְוַאף ִּכי־ ְּבלֹא־ְמִחיר ְולֹא ִלְׁשֹלט ַּבֲאֶׁשר ָלֶכם ֵעֶקב ְּבׂשֹוָרִתי׃ 
ָחְפִׁשי ֲאִני ִמָּכל־ָאָדם ָהִייִתי ֶעֶבד ְלֻכָּלם ְלַמַען ְקנֹות ֵלב ַרִּבים׃ 
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ַלְּיהּוִדים ָהִייִתי ִּכיהּוִדי ִלְקנֹות ֶאת־ַהְיהּוִדים ְלַבֲעֵלי הּתֹוָרה 
ְּכַבַעל ּתֹוָרה ַאף ִּכי לֹא־ָהִייִתי ַּבַעל ּתֹוָרה ִלְקנֹות ֶאת־ַּבֲעֵלי 
ְוָלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהם ְּבלֹא־תֹוָרה ְּכמֹו ְּבלֹא־תֹוָרה ַאף  ַהּתֹוָרה׃ 
ִּכי לֹא־ָהִייִתי ְּבלֹא־תֹוָרה ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ִּכי תֹוַרת ַהָּמִׁשיַח 
ִלְרֵפי ָיַדִים  ּתֹוָרִתי ִלְקנֹות ֶאת־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהם ְּבלֹא־תֹוָרה׃ 
ַלּכֹל  ָהִיִיִתי  ּכֹל  ַהָּיָדִים  ֶאת־ְרֵפי  ִלְקנֹות  ָיַדִים  ִּכְרֵפה  ָהִייִתי 
עֶֹׂשה  ֲאִני  ְוֵאֶּלה  ּוִפָּנה׃  ִמָּכל־ֵעֶבר  ִלְקָצָתם  אֹוִׁשיַע  ְלַמַען 
ִּכי־ ְיַדְעֶּתם  ֵהן  ָּבּה׃  ֶחְלִקי  ִיְהֶיה  ְלַמַען  ַהְּבׂשֹוָרה  ַּבֲעבּור 
ַבֵּמרֹוץ ָירּוצּו ָהָרִצים ֻּכָּלם ְוַרק־ֶאָחד ֵמֶהם ַיִּׂשיג ֶאת־ְׂשַכר 
ְוֶדֶרְך  ַּגם־ַאֶּתם׃  ֶאת־ַהָּׂשָכר  ְוִהַּׂשְגֶּתם  ָּכָכה רּוצּו  ַהְמַנֵּצַח 
ְוֵהם  ֵיָחֵׁשב  ְלִיְתָרה  ְלִהָּנֵזר ִמָּכל־ָּדָבר ֲאֶׁשר  ַמֲעָרָכה  עְֹדֵרי 
ַוֲאִני ּכֹה  ַלֲעֶטֶרת עֹוָלם׃  ַוֲאַנְחנּו  ַלֲעֶטֶרת ַּבת־ֲחלֹוף  ָרִצים 
ְולֹא  ִּבְזרֹעַֹתי  ֹלֵחם  ּכֹה  ַּבֲחֵׁשָכה  ִכְמַמֵּׁשׁש  ְולֹא  ָרץ  ִהְנִני 
ַאְך ֲאַעֶּנה ֶאת־ַנְפִׁשי ְוֶאת־ְּבָׂשִרי ֶאְכּבֹׁש  ְּכחֵֹצב ִּבְפֵני ָהרּוַח׃ 

ֶּפן־ֶאְהֶיה קֵֹרא ַלֲאֵחִרים ּוְלַנְפִׁשי ִיָּקֵרא ֵאין־ֶחְפִצי־ָבּה׃ 
ֻכָלם  ָהיּו  ֲאבֹוֵתינּו  ִּכי  ֶאָחי  ֵמהֹוִדיֲעֶכם  ַאֲחִריׁש  לֹא  ַוֲאִני 
ֶבָעָנן  ִנְטְּבלּו  ְוֻכָּלם  ַהָּים׃  ְּבתֹוְך  ָעְברּו  ְוֻכָּלם  ֶהָעָנן  ַּתַחת 
ַההּוא׃  ַהָּׁשַמִים  ִמן־ֶלֶחם  ֻכָּלם  ַוּיֹאְכלּו  מֶׁשה׃  ִלְפֵני  ּוַבָּים 
ִמן־צּור  ָׁשתּו  ִּכי  ַההּוא  ַהָּׁשַמִים  ִמן־ַמְׁשֵקה  ֻכָּלם  ַּגם־ָׁשתּו 
ֲאָבל  ַהְיׁשּוָעה ַההֵֹלְך ַאֲחֵריֶהם ְוַהּצּור ַהֶּזה הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְוָכל־ ֻרָּבם לֹא ָרָצה ָבם ֱאֹלִהים ִּכי־ָנְפלּו ִפְגֵריֶהם ַּבִּמְדָּבר׃ 
ֶזה ִנַּתן־ָלנּו ְלמֹוֵפת ִלְבִלי ִנְתֲאָוה ַּתֲאָוה ָרָעה ַּכֲאֶׁשר ִהְתַאּוּו 
ֲאָנִׁשים  ָעְבדּו  ַּכֲאֶׁשר  ַתַעְבדּו  לֹא  ְוֶאת־ַהְּפִסיִלים  ֵהָּמה׃ 
ְלַצֵחק׃ ַוָּיֻקמּו  ְוָׁשתֹו  ֶלֱאכֹל  ָהָעם  ַוֵּיֶׁשב  ַּכָּכתּוב  ִמְקצֹוָתם 
ְּביֹום  ַוִּיְּפלּו  ֵמֶהם  ֲאָנִׁשים  ָזנּו  ַּכֲאֶׁשר  ִנְהֶיה  לֹא  ְוזִֹנים 
ְנַנֶּסה  לֹא  ְוֶאת־ַהָּמִׁשיַח  ָאֶלף׃  ְוֶעְׂשִרים  ְׁשלָׁשה  ֶאָחד 
ַהְּנָחִׁשים׃  ַוְיַנְּׁשכּום  ֶאת־ְיהָֹוה  ִנּסּו  ֵמֶהם  ֲאָנִׁשים  ַּכֲאֶׁשר 
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ְולֹא ִתֹּלנּו ַּכֲאֶׁשר ֵהִלינּו ֲאָנִׁשים ֵמֶהם ַוּיֹאְבדּו ְּבַיד ַהַּמְׁשִחית׃ 
ְוָכל־ֵאֶּלה ָמְצאּו ֹאָתם ִלְהיֹות ְלמֹוֵפת ְוַגם־ִנְכְתבּו ְלמּוָסר ָלנּו 
ַעל־ֵּכן ַהחֵׁשב ִּכי הּוא עֵֹמד  ֲאֶׁשר ָּבאנּו ַעד־ִקֵּצי עֹוָלִמים׃ 
עֹוד לֹא־ָעְבָרה ַמָּסה ֲעֵלֶכם זּוָלִתי  ָנכֹון ִיָּזֵהר ְלִבְלִּתי ִיֹּפל׃ 
ַּכֲאֶׁשר ִּתָּמֵצא ִלְבֵני ָאָדם ְוֶנֱאָמן הּוא ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר לֹא ִיֵּתן 
ְלַנּסְֹתֶכם ֶיֶתר ִמֵּדי כֲֹחֶכם ְוַגם־ְּביֹום ַמָּסה ָיִכין ָלֶכם ִמְפָלט 

ַּכֲאֶׁשר ּתּוְכלּון ְׂשֵאת׃
ֶאל־ ְכמֹו  ִהֵּנה  ֱאִליִלים׃  ֵמֲעבַֹדת  נּוסּו  ַנְפִׁשי  ֲאהּוֵבי  ָלֵכן 
ַהְּבָרָכה  ּכֹוס  ִמָּלִתי׃  ִׁשְמעּו־ָנא  ֲאַדְּבָרה  ְנבֹוִנים  ֲאָנִׁשים 
ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָאנּו ְמָבְרִכים ֲהלֹא ִהיא ַהְמַחֶּבֶרת ֹאָתנּו ֶאל־
ַּדם ַהָּמִׁשיַח ְוַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָאנּו ֹפְרִסים ֲהלֹא הּוא ַהְמַחֵּבר 
ְלָבָׂשר  ָהִיינּו  ָהַרִּבים  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ַהָּמִׁשיַח׃  ֶאל־ְּבַׂשר  ֹאָתנּו 
ֶאָחד ְּכמֹו ֶלֶחם ֶאָחד ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ְּבֶלֶחם ֶאָחד ָהִיינּו ֻכָּלנּו 
ְּבָׂשִרים  ֲעבַֹדת  ַּבֲעבָֹדָתם  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת־ְּבֵני  ְראּו  ֲחֵבִרים׃ 
ֹאֵמר  ֲאִני  ּוָמה  ַּבִּמְזֵּבַח׃  ֵהם  ֲחֵבִרים  ַהְּזָבִחים  ֹאְכֵלי  ֲהלֹא 
ֲהִכי־ֶזַבח ֱאִליִלים ׁשֶֹרׁש ָּדָבר ּבֹו אֹו ִּכי־ֱאִליל ֶיׁש־ּבֹו ׁשֶֹרׁש 
ֲאָבל ֶאת־ֲאֶׁשר ִיְזְּבחּו ַהּגֹוִים ַלֵּׁשִדים ֵהם זְֹבִחים ְולֹא  ָּדָבר׃ 
לֹא  ַהֵּׁשִדים׃  ַחְבֵרי  ַאֶּתם  ִּכי־ִתְהיּו  ֵחֶפץ  ִלי  ְוֵאין  ֵלאֹלִהים 
תּוְכלּו  לֹא  ַהֵּׁשִדים  ּוִמּכֹוס  ָהָאדֹון  ִמּכֹוס  ִלְׁשּתֹות  תּוְכלּו 
ֲהִכי־ָנִעיר  אֹו  ַהֵּׁשִדים׃  ּוְלֻׁשְלָחן  ָהָאדֹון  ְלֻׁשְלָחן  ְלִהְתַחֵּבר 

ֲחַמת ִקְנַאת ָהָאדֹון ַהְּבָרב־ּכַֹח ִיְגַּבר ִאיׁש ָעָליו׃
ֲאָבל  ָנכֹון  ַהּכֹל  ְלהֹוִעיל  ַהּכֹל  לֹא  ֲאָבל  ִלי  ָנכֹון  ַהּכֹל 
ַאל־ְיַבֵּקׁש ִאיׁש טֹוַבת ַנְפׁשֹו ְלַבּדֹו  לֹא ַהּכֹל ְלִהָּבנֹות ִמֶּמּנּו׃ 
תֹאֵכלּו  ֹאתֹו  ַּבּׁשּוק  ָּכל־ַהִּנְמָּכר  ֵרֵעהּו׃  ִאם־ַּגם־טֹוַבת  ִּכי 
ּוְמלֹוָאּה׃  ָהָאֶרץ  ַליהָֹוה  ִּכי  ְלִחְקֵרי־ֵלב׃  ְוַאל־ִּתְדְרׁשּו 
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ַמֲאִמיִנים  ֵאיָנם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ַאַחד  ֶאְתֶכם  ְוִאם־ִיְקָרא 
ְוִתְרצּו ָלֶלֶכת ְלֵביתֹו ָאכֹל ּתֹאְכלּו ִמָּכל־ֲאֶׁשר יּוַׂשם ִלְפֵניֶכם 
ֶזה הּוא  ִאיׁש  ֲאֵליֶכם  ְוִכי־יֹאַמר  ְלִחְקֵרי־ֵלב׃  ְוַאל־ִּתְדְרׁשּו 
ֶזַבח לֹא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ַּבֲעבּור ֶזה ֲאֶׁשר ִהִּגיד ָלֶכם ּוַבֲעבּור 
ַוֲאִני ֹאֵמר ִחְקֵרי־ֵלב  ִחְקֵרי־ֵלב ִּכי ַליהָֹוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה׃ 
לֹא ִחְקֵרי ִלְּבָך ִּכי ִאם־ִחְקֵרי־ֵלב ָהַאֵחר ִּכי ָלָּמה־ֶּזה ֵתָחֵׁשב 
ִאם־ָאַכְלִּתי ּוֵבַרְכִּתי  ֻחְפָׁשִתי ַלֲחָטָאה ְּבַמֲחֶׁשֶבת ֵלב ַאֵחר׃ 
ַעל־ֵּכן ִאם ּתֹאְכלּו  ָלָּמה־ֶּזה ְיָחְרֵפִני ַעל־ֲאֶׁשר ֲאִני ְמָבֵרְך׃ 
ִלְכבֹוד  ָכל־ַמֲעֵׂשיֶכם  ֲעׂשּו  ְמאּוָמה  ַתֲעׂשּו  אֹו  ְוִאם־ִּתְׁשּתּו 
ַאל־ִּתְהיּו ְלִמְכׁשֹול ִלְפֵני ַהְּיהּוִדים ְולֹא ִלְפֵני ַהְּיָוִנים  ֱאֹלִהים׃ 
ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ָאֹנִכי ְבָכל־ַמֲעַׂשי ִהְנִני  ְולֹא ִלְפֵני ְקַהל ֱאֹלִהים׃ 
ִאם־טֹוַבת  ִּכי  דֵֹרׁש  ֲאִני  ַנְפִׁשי  טֹוַבת  ְולֹא  ְלֻכָּלם  ְלֵהיִטיב 
ְוַעָּתה ְלכּו ַאֲחָרי ַּכֲאֶׁשר ֲאִני הֵֹלְך ַאֲחֵרי  ַרִּבים ְלַמַען יָּוֵׁשעּו׃ 

ַהָּמִׁשיַח׃
ְוִהְנִני ְמַׁשֵּבַח ֶאְתֶכם ִּכי־ְזַכְרֶּתם ֹאִתי ְּבָכל־ֵעת ְוִכי־ְׁשַמְרֶּתם 
זֹאת  ַאְך  ָלֶכם׃  ָמַסְרִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּנְמָסרֹות  ֶאת־ַהּתֹורֹת 
ְורֹאׁש  ַהָּמִׁשיַח  הּוא  ָּכל־ִאיׁש  ִּכי־רֹאׁש  ִּכי־ֵתְדעּון  ָחַפְצִּתי 
ָּכל־ִאיׁש  ָהִאָּׁשה הּוא ָהִאיׁש ְורֹאׁש ַהָּמִׁשיַח הּוא ָהֱאֹלִהים׃ 
ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל אֹו ִיְתַנֵּבא ְורֹאׁשֹו ְמֻכֶּסה ּבֹוֶזה ֶאת־רֹאׁשֹו׃ 
לֹא  ְוֶאת־רֹאָׁשּה  ִתְתַנֵּבא  אֹו  ִּתְתַּפֵּלל  ֲאֶׁשר  ְוָכל־ִאָּׁשה 
ֶאת־רֹאָׁשּה׃  ִאם־ִּגְּלָחה  ְּכמֹו  ָּבְזָתה  ֶאת־רֹאָׁשּה  ִכְּסָתה 
רֹאָׁשּה  ָתגֹז  ַגם־לֹא  ָלָּמה  ִתְתַּכֶּסה  לֹא  ִאם־ָהִאָּׁשה  ִּכי 
ִּתְתַּכֶּסה׃  ַׂשֲערֹוֶתיָה  ְלַגַּלח  אֹו  ָלגֹז  ָלִאָּׁשה  ִהיא  ְוִאם־ֶחְרָּפה 
ְוָהִאיׁש ֵאיֶנּנּו ְמֻצֶּוה ְלַכּסֹות ֶאת־רֹאׁשֹו ִּבְהיֹותֹו ֶצֶלם ֱאֹלִהים 
ֵאין־ָהִאיׁש  ִּכי  ָהִאיׁש׃  ְכבֹוד  ִהיא  ָהִאָּׁשה  ֲאָבל  ּוְכבֹודֹו 
לֹא־ִנְבָרא  ַּגם  ִמן־ָהִאיׁש׃  ִאם־ָהִאָּׁשה  ִּכי  ִמן־ָהִאָּׁשה  ֻלַּקח 
ָהִאיׁש׃  ַּבֲעבּור  ִאם־ָהִאָּׁשה  ִּכי  ָהִאָּׁשה  ַּבֲעבּור  ָהִאיׁש 
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ִמְּפֵני  ַעל־רֹאָׁשּה  ְּכסּות  ָלֵׂשאת  ָהִאָּׁשה  חֹוַבת  ַעל־ֵּכן 
ָהִאיׁש  ְוֵאין  ָהִאיׁש  ִמַּבְלֲעֵדי  ָהִאָּׁשה  ֵאין  ָאֵכן  ַהַּמְלָאִכים׃ 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהִאָּׁשה ִמן־ָהִאיׁש  ִמַּבְלֲעֵדי ָהִאָּׁשה ִלְפֵני ֲאדֵֹנינּו׃ 
ִׁשְפטּו־ָנא  ֵמֱאֹלִהים׃  ְוַהּכֹל  ָהִאָּׁשה  ַעל־ְיֵדי  ֵּכן־ַּגם־ָהִאיׁש 
ְבַנְפְׁשֶכם ֲהִכי ָנאָוה ְלִאָּׁשה ְּבֵאין ַּכּסֹות רֹאׁש ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל־
ְלַגֵּדל  ְלִאיׁש  ֶחְרָּפה  ִּכי  ָלֶכם  יֹוֶרה  ַּגם־ַהֶּטַבע  ֵהן  ָהֱאֹלִהים׃ 
ֲאָבל ָהִאָּׁשה ִּכי ְתַגֵּדל ֶּפַרע ְּפֵאר הּוא ָלּה  ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו׃ 
ְמָדִנים  ְלעֹוֵרר  ִאיׁש  ְוִאם־ִיְבַחר  ַהָּפַרע׃  ָלּה  ִנַּתן  ִּכי־ִלְכסּות 

לֹא־זֹה ַהֶּדֶרְך ָלנּו ְולֹא ִלְקִהּלֹות ָהֱאֹלִהים׃
ַאֲחֵרי  ֶאְתֶכם  ֲאַׁשֵּבַח  לֹא  ְדָבָרי  ֹּפה  ַאְׁשִמיֲעֶכם  ְוַכֲאֶׁשר 
ְּתִחַּלת  ְוֶזה  ִאם־ְלָרָעה׃  ִּכי  ְלטֹוָבה  לֹא  ַיְחָּדו  ִּתָּקֲהלּו  ֲאֶׁשר 
ַמֲחֹלקֹות  ִּכי־ֵיׁש  ָׁשַמְעִּתי  ֵהן  ַבָּקָהל  ִּתָּקֲהלּו  ַּכֲאֶׁשר  ְּדָבָרי 
ֶתְחַּדְלָנה  לֹא  ִּכי  ֶהֱאָמְנִּתי׃  ַהְּׁשמּוָעה  ּוְלִמְקַצת  ֵּביֵניֶכם 
ְוַעָּתה  ָּבֶכם׃  ַהֶּנֱאָמִנים  ִיָּוְדעּו  ְלַמַען  ִמִּקְרְּבֶכם  ַהַּמֲחֹלקֹות 
ָהָאדֹון׃  ִמֶּלֶחם  ֶלֱאכֹל  ַהֶּדֶרְך  לֹא־זֹה  ַיְחָּדו  ִּתְתַאְּספּו  ַּכֲאֶׁשר 
ִּכי ָכל־ִאיׁש ַּבֵּכָרה ַיְקִּדים ֶלֱאכֹל ֶחְלקֹו ְוֶאָחד ָרֵעב ְוַהֵּׁשִני ׁשֶֹתה 
ַהֵאין ָלֶכם ָּבִּתים ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ָׁשָּמה אֹו ִאם־ָּתבּוזּו  ִׁשּכֹור׃ 
ְמאּוָמה  ֵאין־ְּבָיָדם  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ְּפֵני  ְוהֹוִביׁש  ָהֱאֹלִהים  ִלְקַהל 
ָמה אַֹמר ָלֶכם ֲהִכי ֲאַׁשֵּבֲחֶכם ֵעֶקב זֹאת לֹא ֲאַׁשֵּבַח ֶאְתֶכם׃ 
ִּכי ָאֹנִכי ִמן־ָהָאדֹון ִקַּבְלִּתי ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ָמַסְרִּתי ָלֶכם ִּכי ָהָאדֹון 
ַוִּיְבַצע  ַוְיָבֵרְך  ָלֶחם׃  ָלַקח  אֹתֹו  ֲאֶׁשר־ִהְסִּגירּו  ַּבַּלְיָלה  ֵיׁשּוַע 
ַוּיֹאַמר ְקחּו ִאְכלּו ֶזה הּוא ְבָׂשִרי ַהִּנְבָצע ַּבַעְדֶכם זֹאת ֲעׂשּו 
ּוְכמֹו־ֵכן ַאֲחֵרי ָאְכָלם ָלַקח ֶאת־ַהּכֹוס ַוּיֹאַמר ַהּכֹוס  ְלִזְכרִֹני׃ 
ַהּזֹאת ִהיא ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה ְּבָדִמי זֹאת ֲעׂשּו ְּבָכל־ֵעת ֲאֶׁשר 
ַהֶּזה  ֶאת־ַהֶּלֶחם  ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו  ְבָכל־ֵעת  ִּכי  ְלִזְכרִֹני׃  ִּתְׁשּתּו 
ָיבֹוא׃  ִּכי  ַעד  ֲאדֵֹנינּו  מֹות  ַּתְׁשִמיעּו  ַהּזֹאת  ֶאת־ַהּכֹוס  ְוָׁשתֹו 
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ְוִלּבֹו  ַעל־ֵּכן ִמי ֲאֶׁשר יֹאַכל ִמֶּלֶחם ָהָאדֹון אֹו־ִיְׁשֶּתה ִמּכֹוסֹו 
ִיְבַחן  ֲאָבל  ּוְבָדמֹו׃  ֲאדֵֹנינּו  ִּבְבַׂשר  ַמַעל  ָמַעל  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא 
ִּכי  ִיְׁשֶּתה׃  ּוִמן־ַהּכֹוס  יֹאַכל  ִמן־ַהֶּלֶחם  ְוָאז  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ָאָדם 
ָהאֵֹכל ְוַהּׁשֶֹתה ֶׁשלֹא ָכָראּוי אֵֹכל ְוׁשֶֹתה ְלַאְׁשָמתֹו ִּכי ֶאת־
ְנֵכִאים  ַרִּבים  ַעל־ֵּכן  ַּכִּמְׁשָּפט׃  לֹו  ִהְבִּדיל  לֹא  ָהָאדֹון  ְּבַׁשר 
ָאֵכן ִאם־ִנְבַחן ֶאת־ַנְפֵׁשנּו לֹא  ְוחִֹלים ָּבֶכם ְוַרִּבים ְיֵׁשֵני ָעָפר׃ 
ֶנְאַׁשם  ְלַמַען לֹא  ְיהָֹוה  ְיַיְּסֵרנּו  ַיּסֹר  ְוַאף ִאם־ִנָּׁשֵפט  ִנָּׁשֵפט׃ 
ָלֵכן ַאַחי ַּכֲאֶׁשר ִּתְתַאְּספּו ַיְחָּדו ֶלֱאכֹל הֹוִחילּו  ִעם־ָהעֹוָלם׃ 
ּוִמי ֲאֶׁשר ִיְרַעב יֹאַכל ְּבֵביתֹו ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ָאֶון  ִאיׁש ְלֵרֵעהּו׃ 

ַוֲעָצָרה ְוֶיֶתר ַהְּדָבִרים ֶאֶעְרָכה ִלְפֵניֶכם ְּבבִֹאי׃
ְוַעל־ְּדַבר ַמְּתנֹות ָהרּוַח ֶאָחי ֵאין ֶאת־ַנְפִׁשי ְלַהְעִלים ִמֶּכם 
ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי ְלָפִנים ּגֹוִים ֱהִייֶתם ִנְמָׁשִכים ַאֲחֵרי  ָּדָבר׃ 
ַעל־ֵּכן אֹוִדיַע  ֱאִליִלים ִאְּלִמים ַּכֲאֶׁשר ַאֲחֵריֶהם ִנְמַׁשְכֶּתם׃ 
יֹאַמר  ֲאֶׁשר  ִּדֶּבר־ּבֹו  ֱאֹלִהים  רּוַח  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ֵאין  ִּכי  ָלֶכם 
ַעל־ֵיׁשּוַע ִּכי ֵחֶרם הּוא ְולֹא יּוַכל ִאיׁש ִלְקרֹא ְלֵיׁשּוַע ְּבֵׁשם 

ָאדֹון ִאם־לֹא ְברּוַח ַהּקֶֹדׁש׃
ְוׁשֹנֹות  ְוׁשֹנֹות ֵהָּנה ַמְּתנֹות ֶהָחֶסד ֲאָבל ֶאָחד הּוא ָהרּוַח׃ 
ֵהָּנה  ְוׁשֹנֹות  ָהָאדֹון׃  ֶאָחד הּוא  ֲאָבל  ַהּקֶֹדׁש  ֲעבֹדֹות  ֵהָּנה 
ּוְלָכל־ ַהְּפֻעּלֹות ֲאָבל ֶאָחד הּוא ָהֱאֹלִהים ַהֹּפֵעל ַהּכֹל ַּבּכֹל׃ 
ֲאֶׁשר  ֵיׁש  ֻּכָּלם׃  ְלטֹוַבת  ָהרּוַח  ִהְתַּגּלֹות  ִנְּתָנה  ָוִאיׁש  ִאיׁש 
ִיָּנֶתן־לֹו ָברּוַח ִאְמֵרי ָחְכָמה ְוַאֵחר ִיָּנֶתן־לֹו ִאְמֵרי ַדַעת ָּברּוַח 
ַההּוא׃ ְלַאֵחר ֱאמּוָנה ָּברּוַח ַההּוא ּוְלַאֵחר ִיָּנֵתן ִלְרּפֹא ָחָלִים 
ָלֶזה ֲעִלילֹות ִנְפָלאֹות ְוָלֶזה ִּדְבֵרי ְנבּוָאה ָלֶזה  ָּברּוַח ַההּוא׃ 
ִלְבחֹן ֶאת־ָהרּוחֹות ָלֶזה ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹנֹות ׁשֹנֹות ְוָלֶזה ִּפְתרֹון 
ַהֹּנֵתן  ַההּוא  ָהֶאָחד  ָהרּוַח  ֹּפֵעל  ְוֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה  ְלׁשֹנֹות׃ 

ְלִאיׁש ִאיׁש ְמָנת־ֶחְלקֹו ְלִפי ְרצֹונֹו׃
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ְוָכל־ֵאָבֵרי  ַרִּבים  ֵאָבִרים  ּובֹו  הּוא  ֶאָחד  ַהּגּוף  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 
ִּכי  ַהּגּוף ַאף ִּכי־ַרִּבים ֵהם ֻּכָּלם ּגּוף ֶאָחד ֵּכן ַּגם־ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַגם־ֲאַנְחנּו ִנְטַּבְלנּו ֻכָּלנּו ְּברּוַח ֶאָחד ְלגּוף ֶאָחד ִאם־ְיהּוִדים 
ִאם־ְיָוִנים ִאם־ֲעָבִדים אֹו ְבֵני חֹוִרים ְורּוַח ֶאָחד ִהְׁשָקה ֹאָתנּו 
ִּכי ַהּגּוף לֹא ֵאֶבר ֶאָחד הּוא ִּכי ִאם־ֵאָבִרים ַרִּבים׃  ֻּכָּלנּו׃ 
ִמן־ַהּגּוף  ֵאיֶנִּני  ֲאִני  ָיד  לֹא  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ָהֶרֶגל  ִאם־ּתֹאַמר 
ְוִאם־ּתֹאַמר ָהאֶֹזן ַאֲחֵרי  ַהַבֲעבּור זֹאת לֹא ִמן־ַהּגּוף ִהיא׃ 
ֲאֶׁשר לֹא ַעִין ֲאִני ֵאיֶנִּני ִמן־ַהּגּוף ֲהַבֲעבּור זֹאת לֹא ִמן־ַהּגּוף 
ִאם־ַהּגּוף ֻּכּלֹו ִיְהֶיה ַעִין ַאֵּיה ִיְהֶיה ָאז ַהֶּׁשַמע ְוִאם־ ִהיא׃ 
ֱאֹלִהים  ָׂשם  ְוַעָּתה  ָהֵריַח׃  ָאז  ִיְהֶיה  ַאֵּיה  ֶׁשַמע  ִיְהֶיה  ֻּכּלֹו 
לּו־ָהיּו ֻכָּלם ֵאָבר  ֶאת־ָהֶאָבִרים ֵאֶבר ֵאֶבר ַּבּגּוף ְלִפי ְרצֹונֹו׃ 
ְוִהֵּנה ֵאפֹוא ָהֵאָבִרים ַרִּבים ֵהם  ֶאָחד ֵאיָכה ִיְהֶיה ָאז ַהּגּוף׃ 

ְוַהּגּוף ֶאָחד׃ 
ְולֹא תּוַכל ָהַעִין ֵלאֹמר ֶאל־ַהָּיד ֵאין ִלי ְדַבר ֵחֶפץ ָּבְך ְוַגם 
ַאף  לֹא ָהרֹאׁש ֶאל־ָהַרְגַלִים ֵלאֹמר ְּדַבר ֵחֶפץ ִלי ָבֵכן ָאִין׃ 
ֵּכן  ְּכָרִפים  ַהּגּוף  ֵאָבֵרי  ֵיָראּו  ָּכל־עֹוד  ִנְמָצא  ַּגם־נֹוָספֹות 
ְנַחֵּׁשב  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ֵאֶּלה  ַעד־ְמאֹד׃  ַלֲחָפֵצינּו  ֵהם  ְּדרּוִׁשים 
ֶיֶתר  עֹוד  ְוִלְמֻבֵׁשינּו  ָרב  ָּכבֹוד  ִנַּתן  ָלֶהם  ַּבּגּוף  ְּכִאי־ָכבֹוד 
ַמַעְרֵכי  ָאֵכן  ַמְחסֹור  ֵאין  ָּבנּו  ַהָּיִפים  ַלֲחָלִקים  ִּכי  ְׂשֵאת׃ 
ְלִבְלִּתי ִתְהֶיה  ַהּגּוף ָעַרְך ֱאֹלִהים ַוִּיֵּתן ָּכבֹוד ָרב ְלִאי־ָכבֹוד׃ 
ִאם־ִיְתַעֶּנה  ַמֲחֹלֶקת ַּבּגּוף ּוְלַמַען ִיְדֲאגּו ָהֵאָבִרים ֶזה ָלֶזה׃ 
ֵאָבר ֶאָחד ִיְתַעּנּו ָּכל־ָהֵאָבִרים ִעּמֹו ְוִאם־ְיֻכַּבד ֵאָבר ֶאָחד 
ְוַאֶּתם ּגּוף ַהָּמִׁשיַח ְוֵאָבָריו ָּכל־ ָיִׂשיׂשּו ִעּמֹו ָּכל־ָהֵאָבִרים׃ 
ּוֵמֶהם ֵהִקים ֱאֹלִהים ְּבתֹוְך ָהֵעָדה ָּבִראׁשָֹנה  ֶאָחד ְּבֶחְלקֹו׃ 
ְוַאֲחֵרי־ מֹוִרים  ַּבְּׁשִליִׁשית  ְנִביִאים  ַּבֵּׁשִנית  ְׁשִליִחים 
ֳחָלִים  ִלְרּפֹא  ִנְפָלאֹות  ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ֵכן 
ְלָהִביא ֶעְזָרה ַלֲעמֹד ְּברֹאׁש ָהֵעָדה ּוְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹנֹות ׁשֹנֹות׃ 
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ֻכָּלם מֹוִרים אֹו עֵֹׂשי  ְנִביִאים אֹו  ְׁשִליִחים ִאם־ֻּכָּלם  ֲהֻכָּלם 
ַהְלֻכָּלם ָנַתן ִלְרּפֹא ֳחָלִים אֹו ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹנֹות אֹו  ִנְפָלאֹות׃ 
ְוַאֶּתם ַּבְּקׁשּו ִּבָכל־ְמאְֹדֶכם ַמָּתנֹות טֹובֹות  ִלְפֹּתר ְלׁשֹנֹות׃ 

ֵאֶּלה ַוֲאִני אֹוֶרה ָלֶכם ֶּדֶרְך ְמאֹד ַנֲעָלה׃ 
ְוַאֲהָבה ֵאין־ִּבי ָאז  ִאם־ִּבְׂשַפת ֲאָנִׁשים אֹו ַמְלָאִכים ֲאַדֵּבר 
ְוִאם־ְנבּוָאה ִבי ְוָכל־ ְנחֶׁשת הִֹמָּיה ֲאִני אֹו ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ 
ָרז ֲאִני ֵמִבין ְוָכל־ַּדַעת ְוִאם־ֱאמּוָנה ֻכָּלּה ִלי ִהיא ְלַהְעִּתיק 
ִאם־ֲאַפֵּזר  ְּכָאִין׃  ָאז  ֲאִני  ֵאין־ִּבי  ְוַאֲהָבה  ִמְּמקֹוָמם  ָהִרים 
ְוַאֲהָבה  ֵאׁש  ְלַמֲאכֶֹלת  ֶאֵּתן  ְוֶאת־ְּבָׂשִרי  ִלְרֵעִבים  ָּכל־הֹוִני 
ַאף  ַתֲאִריְך  ָהַאֲהָבה  ְמאּוָמה׃  יֹוִעיֵלִני  לֹא  ָּכל־ֶזה  ֵאין־ִּבי 
ִתְתַנֵּׂשא  לֹא  ָהַאֲהָבה  ְתַקֵּנא  לֹא  ָהַאֲהָבה  ֲחִניָנה  ּוְמֵלָאה 
ְולֹא ְתַבֵּקׁש  ִיָּמֵצא ָבּה ֶׁשֶמץ־ָּדָבר  לֹא  ְולֹא ִתְלַּבׁש ֵּגאּות׃ 
לֹא ָתִׂשיׂש  ָרָעה׃  ְולֹא ַתֲחרׁש  ִתְתַקֵּצף  ֵאת ֲאֶׁשר־ָלּה לֹא 
ָּכל־ ִּתָּׂשא  ָּכל־ָּדָבר  ֲעֵלי־ֱאֶמת׃  ִאם־ְמׂשֹוָׂשּה  ִּכי  ְּבַעְוָלָתה 
ָּדָבר ַּתֲאִמין ָּכל־ָּדָבר ְּתַקֶּוה ּוְלָכל־ָּדָבר ִּתֶּטה ִׁשְכָמּה ִלְסּבֹל׃
ָהַאֲהָבה לֹא־ֶתְחַּדל ָלֶנַצח ַאף ִּכי־ְנבּואֹות ִּתְכֶליָנה ּוְלׁשֹנֹות 
ִּתָּכַחְדָנה ְוַדַעת ֵאין־עֹוד׃ ִּכי־ַאְך ֵחֶלק ָקטֹן ָיָדְענּו ְוֵחֶלק ָקטֹן 
ְוַכֲאֶׁשר ּבֹוא ָתבֹוא ַתְכִלית ָּכל־ֵאֶּלה ַהֵחֶלק ַהָּקטֹן  ִנֵּבאנּו׃ 
ְּבעֹוד ֶיֶלד ָהִייִתי ִּדַּבְרִּתי ְכֶיֶלד ִּבינֹוִתי ְכֶיֶלד ְוָהִגיִתי  ַיֲחֹלף׃ 
ַיְלדּות׃  ִּדְבֵרי  ֵמָעַלי  ֲהִסרִֹתי  ְלִאיׁש  ָהִייִתי  ְוַכֲאֶׁשר  ְכָיֶלד 
ָּפִנים  ִנְרֶאה  ְוָאז  ּוְבִחידֹת  ְּבַמְרָאה  ֲאַנְחנּו  רִֹאים  ַעָּתה  ִּכי 
ְוָאז ֵאַדע ַּכֲאֶׁשר נֹוַדְעִּתי  ָיַדְעִּתי ֵחֶלק ָקטֹן  ֶאל־ָּפִנים ַעָּתה 
ְוַעָּתה ַתֲעמְֹדָנה ְׁשָלׁש־ֵאֶּלה ֱאמּוָנה ִּתְקָוה ְוַאֲהָבה  ַגם־ָאִני׃ 

ְוַהְּגדָֹלה ָבֵהן ִהיא ָהַאֲהָבה׃ 
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ָהרּוַח  ַמְּתנֹות  ְבָכל־ְמאְֹדֶכם  ַּבְּקׁשּו  ַאֲהָבה  ִרְדפּו  ְוַאֶּתם 
ִּכי ַהְמַדֵּבר ְּבַלֲעֵגי ָלׁשֹון לֹא ֶאל־ ְוַעל־ָּכל־ֵאֶּלה ְלִהְתַנְּבאֹות׃ 
ֵאין־ִאיׁש ׁשֵֹמַע  ִּכי  ִאם־ֶאל־ֱאֹלִהים  ִּכי  ְמַדֵּבר  ֲאָנִׁשים הּוא 
ְוַהִּמְתַנֵּבא ַמִּטיף ַלֲאָנִׁשים ְּדָבִרים  ְוהּוא ַיִּביַע ִחידֹות ָּברּוַח׃ 
ַּבָּלׁשֹון  ַהְמַדֵּבר  ִנֻחִמים׃  ְוִדְבֵרי  טֹוב  מּוָסר  ָנֶפׁש  ְמִׁשיֵבי 
ְוָהָיה  ִיֵּתן  ּוִמי  ָהֵעָדה׃  ֶנֶפׁש  ָיִׁשיב  ְוַהִּמְתַנֵּבא  ַנְפׁשֹו  ָיִׁשיב 
ַמָּתן ַהְּלׁשֹנֹות ְלֻכְּלֶכם ְוַאף עֹוד יֵֹתר ִּכי־ִתְהיּו ֻכְּלֶכם ְנִביִאים 
ְּדָבָריו  ִאם־ִיְפֹּתר  זּוָלִתי  ַהָּלׁשֹון  ִמַּבַעל  ַהִּמְתַנֵּבא  ָגדֹול  ִּכי 
ְוַעָּתה ִּכי־ָאבֹוא ֲאֵליֶכם ַאַחי ְוִכי־ֲאַדֵּבר  ַוֲעָדתֹו ִּתָּבֶנה ִמֶּמּנּו׃ 
אֹו  ְּכחֶֹזה  ְּדָבַרי  ֲאַדֵּבר  ִאם־לֹא  ָלֶכם  ָמה־אֹוִעיל  ִּבְלׁשֹנֹות 
ֹנְתֵני קֹול  ַּגם־ֵּכִלים  ְׁשמּוָעה׃  ֵמִבין  ְּכָנִביא אֹו  ֵדָעה  מֹוֶרה 
ֲאֶׁשר ֵאין ָּבֶהם ִנְׁשַמת ַחִּיים ְּכמֹו ָחִליל אֹו ִכּנֹור ִאם־לֹא ִיְּתנּו 
קֹול ְמֹפָרׁש ִמי ָיִבין ַמה־ֶּיֱהֶמה ֶהָחִליל אֹו ַמה־ֶּיְהֶּגה ַהִּכּנֹור׃ 
ַלִּמְלָחָמה׃  ֵיָחֵלץ  ִמי  ָברּור  ִּבְלִּתי  ִאם־ִיֶּתן־קֹול  ַּגם־ַהּׁשֹוָפר 
ִמי  ְּבֻררֹות  ִמִּלים  ִבְלׁשֹוְנֶכם  לֹא־תֹוִציאּו  ִאם  ַּגם־ַאֶּתם  ְוֵכן 
ֶאל־ָהרּוַח׃  ִּכְמַדְּבִרים  ָאז  ִתְהיּו  ֲהלֹא  ְׂשָפֵתיֶכם  ָיִבין מֹוָצא 
ָּבָאֶרץ לֹא ִתָּמֵצא  ְוָכֵהָּנה  ָכֵהָּנה  ִתְהֶייָנה ְלׁשֹנֹות ַרּבֹות  לּו 
ְוִאם־ֲאִני ֵאיֶנִּני ֵמִבין  ַאַחת ֵמֶהן ֲעֻמָּקה ֵמָהִבין קֹול ִמֶּליָה׃ 
ְוֵכן  ָלׁשֹון  ְּכִנְלַעג  ַהְמַדֵּבר  ְבֵעיֵני  ֶאְהֶיה  ָאז  ַהִּמּלֹות  ֵּפֶׁשר 
ֵּכן ַּגם־ַאֶּתם ְּבַבֶּקְׁשֶכם ַמְּתנֹות ָהרּוַח  ִיְהֶיה ְבֵעיַני ַּגם־הּוא׃ 
ָלֵכן ַהְמַדֵּבר ַּבָּלׁשֹון  ִּדְרׁשּו טֹובֹת ָהֵעָדה ְלכֹוְנָנּה ְּבֶיֶתר עֹז׃ 
ַּבָּלׁשֹון  ִאם־ֶאְתַּפֵּלל  ְוַאף  ְּדָבָריו׃  ַּגם־ֹּפֵתר  ִלְהיֹות  ִיְתַּפֵּלל 
ּוָמה  ְּתנּוָבה׃  ָתנּוב  לֹא  ִלִּבי  ּוְתבּוַנת  ִיְתַּפֵּלל  ְׂשָפַתי  רּוַח 
ֵאפֹוא ַעָּתה ֶאְתַּפְלָלה ְברּוַח ְׂשָפַתי ְוֶאְתַּפְלָלה ַגם־ִּבְתבּוַנת 
ִּכי־ ִלִּבי׃  ַגם־ִּבְתבּוַנת  ַוֲאַזְּמָרה  ְׂשָפַתי  ְברּוַח  ֲאַזְּמָרה  ִלִּבי 
לּוֵלא ֵכן ַּכֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְּברּוַח ְׂשָפֶתיָך ְוֶהְדיֹוט עֵֹמד ִּבְמקֹומֹו 
ְלָפֶניָך ֵאיְך ַיֲעֶנה ָאֵמן ְלִבְרָכְתָך ִּבְבִלי ַדַעת ָמה ַאָּתה אֵֹמר׃ 
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ִמֶּמָך׃  ִיָּבֶנה  לֹא  ֵרֲעָך  ַאְך  ִּכי־ְתָבֵרְך  ֵתיִטיב  ַאָּתה  ָאְמָנם 
ֲאָבל  אֹוֶדה ֵלאֹלִהים ִּכי ֶיׁש־ִלי ַמַּתת ַהָּלׁשֹון ֶיֶתר ַעל־ֻּכְּלֶכם׃ 
ַּבָּקָהל ֶאְבַחר ְלַדֵּבר ָחֵמׁש ִמִּלים ִּבְתבּוַנת ִלִּבי ְלהֹורֹת ֶאת־

ַהּׁשְֹמִעים ֵמִרֲבבֹות ִמִּלים ְּבַלֲעֵגי ָלׁשֹון׃
ַאְך  ַאל־ָּתֵרעּו  ִּכיָלִדים  ְוַרק  ַּבִּביָנה  ִכיָלִדי  ַאל־ִּתְהיּו  ַאַחי 

ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה  ַּבִּביָנה ֱהיּו ְׁשֵלִמים׃ 
ִּכי ְּבַלֲעֵגי ָׂשָפה ּוְבָלׁשֹון ַאֶחֶרת 

ֲא*ַדֵּבר ֶאל־ָהָעם ַהֶּזה 
ְוַגם־ְּבזֹאת לֹא־ָאבּוא ְׁשמֹוַע ֵאַלי ָאַמר ְיהָֹוה׃

ִאם־ְלֵאיָנם  ִּכי  ַלַּמֲאִמיִנים  לֹא  ְלאֹות  ֵהן  ַהְּלׁשֹנֹות  ַעל־ֵּכן 
ִאם־ ִּכי  ַמֲאִמיִנים  ְלֵאיָנם  ֵאיֶנָּנה  ְוַהְּנבּוָאה  ַמֲאִמיִנים 
ְוִהֵּנה ִאם־ִּתָּקֵהל ָּכל־ָהֵעָדה ְּכֶאָחד ְוֻכָּלם ְיַדְּברּו  ַלַּמֲאִמיִנים׃ 
ַמֲאִמיִנים  ֵאיָנם  ֲאָנִׁשים  ֶהְדיֹוִטים אֹו  ָׁשָּמה  ּוָבאּו  ִבְלׁשֹנֹות 
ַאְך ִאם־ִיְתַנְּבאּו ֻכָּלם ּוָבא  ֲהלֹא יֹאְמרּו ִּכי־ְמֻׁשָּגִעים ַאֶּתם׃ 
ִמִּפי  ּתֹוַכַחת  ִיְׁשַמע  הּוא  ֶהְדיֹוט  אֹו  ֱאמּוָנה  ֲחַסר  ָׁשָּמה 
ּוְבֵכן ִסְתֵרי ִלּבֹו ִיָּגלּו ְוהּוא ִיֹּפל ַעל־ ֻכָּלם ּוִמְׁשָּפט ִמִּפי ֻכָלם׃ 
ַאָּפיו ַאְרָצה ִיְׁשַּתֲחֶוה ֵלאֹלִהים ְוַיֲעֶנה ֵלאמֹר ָאֵכן ֵיׁש ֱאֹלִהים 

ְּבִקְרְּבֶכם׃
ְוָכל־ִאיׁש ַיְחָּדו  ִּתָּקֲהלּו  ַּכֲאֶׁשר  ֶאָחי  ָמה־ֵאפֹוא  ְוַעָּתה 
ִניב  אֹו  ָחזֹון  ְדַבר  אֹו  ְּבִפיו  מּוָסר  אֹו  ִמְזמֹר  ֶיׁש־ִאּתֹו  ִמֶּכם 
ְוִכי־ְיַדֵּבר  ַהָּקָהל׃  ְלטֹוַבת  ַהּכֹל  ְיִהי  ָּדָבר  ֵפֶׁשר  אֹו  ָלׁשֹון 
יֵֹתר  ְולֹא  ְׁשֹלָׁשה  אֹו  ְׁשַנִים  ַהְמַדְּבִרים  ִיְהיּו  ַּבָּלׁשֹון  ִאיׁש 
ִיּדֹם  ָאז  ֹּפֵתר  ְוִאם־ֵאין  ִיְפּתֹר׃  ְוֶאָחד  ְיַדֵּברּו  ֶזה  ַאַחר  ְוֶזה 
ְיַדְּברּו  ְוַהְּנִביִאים  ְיַדֵּבר׃  ְוֶאל־ֱאֹלִהים  ְוֶאל־ַנְפׁשֹו  ַּבָּקָהל 
ְוִכי ִנְגָלה ָדָבר  ְׁשַנִים אֹו ְׁשלָׁשה ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְבֲחנּו ִדְבֵריֶהם׃ 
ֻכְּלֶכם  תּוְכלּו  ִּכי  ָהִראׁשֹון׃  ִיְׁשּתֹק  ָאז  ָׁשם  ַהּיְׁשִבים  ְלַאַחד 
ְיֻנָחמּו׃  ְוֻכָּלם  ֻכָּלם  ִיְלְמדּו  ְלַמַען  ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ְלִהְתַנְּבאֹות 
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ִּכי  ַהְּנִביִאים׃  ֵחֶפץ  ְלִפי  ֲעצּוִרים  ַהְּנִביִאים  רּוחֹות  ֲהלֹא 
ֱאֹלִהים לֹא ֱאֹלֵהי ַהְּמבּוָכה הּוא ִּכי ִאם־ֱאֹלֵהי ַהָּׁשלֹום ְּכמֹו 

ְבָכל־ְקִהּלֹות ַהְּקדֹוִׁשים׃
ִּכי  ָׁשם  ְלַדֶּבר  ִרְׁשיֹון  ֵאין־ָלֶהן  ִּכי  ַבָּקָהל  ִּתְׁשּתְֹקָנה  ְנֵׁשיֶכם 
ְוִאם־ֶחְפָצן ִלְלמֹד  ִאם־ְלִהָּכַנע ַּכֲאֶׁשר ֹאֶמֶרת ַּגם־ַהּתֹוָרה׃ 
ְלִאָּׁשה  ִהיא  ִּכי־ֶחְרָּפה  ַּבָּבִית  ֶאת־ַּבֲעֵליֶהן  ִּתְׁשַאְלָנה  ָּדָבר 
אֹו ַמה־ַּתְחְׁשבּו ֲהִמֶּכם ֵיֵצא ְדַבר ֱאֹלִהים אֹו  ְלַדֵּבר ַּבָּקָהל׃ 

ָבא ֲאֵליֶכם ְלַבְּדֶכם׃
ִאיׁש ִּכי־ִיְתַחֵּׁשב ְלָנִביא אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו ִּבין ָיִבין ֵאת 
ּוִמי ֲאֶׁשר לֹא  ֲאֶׁשר־ֲאִני כֵֹתב ֲאֵליֶכם ִּכי־ִמְצַות ָהָאדֹון ִהיא׃ 

ָיִבין זֹאת לֹא ָיִבין׃
ַעל־ֵּכן ַאַחי ַּבְּקׁשּו ְבָכל־ְמאְֹדֶכם ְלִהְתַנֵּבא ּוִמַּדֵּבר ִּבְלׁשֹנֹות 

ַאְך ַהּכֹל ַּכִּמְׁשָּפט ֵיָעֶׂשה ּוִבְסָדִרים ְנכִֹנים׃  ַאל־ִּתְכָלאּו׃ 
ַוֲאִני ִהְנִני מֹוִדיַע ָלֶכם ַאַחי עֹוד ַהַּפַעם ֶאת־ַהְּבׁשָרה ֲאֶׁשר 
ָקָראִתי ְבָאְזֵניֶכם ֲהלֹא ִהיא ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ּוָבּה ַאֶּתם ְּדֵבִקים׃ 
ְוַגם־ָּבּה ִּתָּוְׁשעּון ִאם־ַּתֲחִזיקּו ַבָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ִּכי־
ְּבֵראִׁשית ָּכל־ָּדָבר ָמַסְרִּתי ָלֶכם  לּוֵלא ֵכן ֶהֱאַמְנֶּתם ָלִריק׃ 
ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ָאֹנִכי ִקַּבְלִּתי ִּכי־ֵמת ַהָּמִׁשיַח ַּבֲעֹוֵנינּו ְּכִפי ִכְתֵבי 
ְוִכי ִנְקַּבר ַוָּיָקם ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְּכִפי ִכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש׃  ַהּקֶֹדׁש׃ 
ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ְוִכי ִנְרָאה ֶאל־ֵּכיָפא ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֶאל־ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר׃ 
ִנְרָאה ֶאל־יֵֹתר ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאִחים ְּכֶאָחד ֲאֶׁשר ֻרָּבם עֹוָדם 
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִנְרָאה  ַחִּיים ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ּוִמְקָצָתם ָנמּו ְׁשָנָתם׃ 
ְוַאַחר ִנְרֶאה ַגם־ ֶאל־ַיֲעקֹב ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֶאל־ַהְּׁשִליִחים ֻּכָּלם׃ 
ַעד  ַהְּׁשִליִחים  ֵּבין  ֲאִני  ָצִעיר  ִּכי  ָאֹנִכי׃  ֲאֶׁשר־ְּכֵנֶפל  ֵאָלי 
ֲאֶׁשר־ָקטְֹנִּתי ֵמִהָּקֵרא ָׁשִליַח ִּכי ָרַדְפִּתי ֶאת־ֲעַדת ֱאֹלִהים׃ 
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ָעַלי לֹא־ָהָיה  ְוָחְסּדֹו  ָאִני  ַּכֲאֶׁשר  ִהְנִני  ֱאֹלִהים  ְּבֶחֶסד  ֲאָבל 
ָלִריק ִּכי־יֵֹתר ִמֻּכָּלם ָעַמְלִּתי ְולֹא ֲאִני ִּכי ִאם־ֶחֶסד ֱאֹלִהים 
קִֹראים  ָאנּו  ָּכזֹאת  ֵהם  אֹו  ֲאִני  ִאם  ְוַעָּתה  ִעָּמִדי׃  ֲאֶׁשר 

ְוָכזֹאת ַאֶּתם ֶהֱאַמְנֶּתם׃
יֹאְמרּו  ֵאיְך  ִמן־ַהֵּמִתים  ָקם  ִּכי־ַהָּמִׁשיַח  ִנְקָרא  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי 
ְּתקּוָמה  ְוִאם־ֵאין  ָאִין׃  ַלֵּמִתים  ִּכי־ְתקּוָמה  ִמֶּכם  ֲאָנִׁשים 
ָאז  ַהָּמִׁשיַח  ָקם  לֹא  ְוִאם  ָקם׃  לֹא  ַּגם־ַהָּמִׁשיַח  ַלֵּמִתים 
ֵעֵדי ֶׁשֶקר  ִנָּמֵצא  ְוַאף  ְוֶהֶבל ַּגם־ֱאמּוַנְתֶכם׃  ְקִריָאֵתנּו  ֶהֶבל 
ֶאת־ ֵהִקים  ִּכי  ֵלאֹלִהים  ָהִיינּו  ֵעִדים  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ֵלאֹלִהים 
ַהָּמִׁשיַח ְולֹא ֲהִקימֹו ִאם־ֱאֶמת ַהָּדָבר ִּכי־ַהֵּמִתים לֹא ָיקּומּו׃ 
לֹא  ְוִאם  ָקם׃  לֹא  ַּגם־ַהָּמִׁשיַח  ַהֵּמִתים  ָיקּומּו  ִאם־לֹא  ִּכי 
ְוַאף  ֲעֵליֶכם׃  ַוֲחָטֵאיֶכם עֹוָדם  ָקם ַהָּמִׁשיַח ֱאמּוַנְתֶכם ֶהֶבל 
ִאם־ַרק ַּבַחִּיים ָהֵאֶּלה ַׂשְמנּו  ַהְיֵׁשִנים ַּבָּמִׁשיַח ָאַבד ִנְצָחם׃ 

ַמְחֵסנּו ַּבָּמִׁשיַח ָאז ֲעִנִּיים ְמרּוִדים ֲאַנְחנּו ִמָּכל־ָאָדם׃
ְוַעָּתה ַהָּמִׁשיַח ִהּנֹו ָקם ִמן־ַהֵּמִתים ֵראִׁשית ַהִּבּכּוִרים ִמן־
ִּכי־ַכֲאֶׁשר ַהָּמֶות ָּבא ַעל־ְיֵדי ָאָדם ֵּכן ַעל־ְיֵדי  ְיֵׁשֵני ַהָּמֶות׃ 
ֵּכן ֻּכָּלם  ְוַכֲאֶׁשר ֻּכָּלם ֵמתּו ָבָאָדם  ָאָדם ְּתקּוַמת ַהֵּמִתים׃ 
הּוא  ַהָּמִׁשיַח  ָנכֹון־לֹו  ְּבֵסֶדר  ִאיׁש  ְוִאיׁש  ַּבָּמִׁשיַח׃  ִיְחיּו 
ָיקּומּו  ַּבָּמִׁשיַח  ַהַּמֲאִמיִנים  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ַהִּבּכּוִרים  ֵראִׁשית 
ֶאל־ ֶאת־ַהַּמְלכּות  ַּבֲהִׁשיבֹו  ַהֵּקץ  ַאֲחֵרי־ֵכן  ּבֹואֹו׃  ְלֵעת 
ְוָכל־ִׁשְלטֹון  ָּכל־ִמְׂשָרה  ַיְכִחיד  ֲאֶׁשר  ַּבּיֹום  ָהָאב  ָהֱאֹלִהים 
ַּתַחת  ָּכל־אְֹיָביו  ִּכי־ָיִׁשית  ַעד  ִיְמֹלְך  ָמֹלְך  ִּכי־הּוא  ּוְגבּוָרה׃ 
ִּכי־כֹל ָׁשת  ְוָהאֵֹיב ָהַאֲחרֹון ֲאֶׁשר ִיָּכֵחד הּוא ַהָּמֶות׃  ַרְגָליו׃ 
ַּתַחת ַרְגָליו ְוַכֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ּכֹל ַׁשָּתה ַּתַחת ַרְגָליו מּוַדַעת זֹאת 
ְוַכֲאֶׁשר ִיְכּבׁש ֶאת־ ִּכי־ַהּכֹל הּוַׁשת ַּתְחָּתיו ִמְּלַבד ַהָּׁשת ּכֹל׃ 
ּכֹל ָאז ַּגם־ַהֵּבן יּוַׁשת ַּתַחת ַהָּׁשת־ּכֹל ַּתַחת ַרְגָליו ְלַמַען ִיְהֶיה 

ָהֱאֹלִהים ַהּכֹל ַּבּכֹל׃ 
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ַהִּנְטָּבִלים  ַמה־ּיֹוִעילּו  ַלֵּמִתים  ְּתקּוָמה  ֵאין  ִאם  לֹא־ֵכן  ִאם 
ְּבַעד ַהֵּמִתים ָלָּמה־ֶּזה ִיָּטְבלּו ַבֲעָדם ְוֵהם לֹא ָיקּומּו ְלעֹוָלם׃ 
ְּבָכל־ֶרַגע  ִמֶּנֶגד  ֶאת־ַנְפֵׁשנּו  ֲאַנְחנּו  ַמְׁשִליִכים  ְוָלָּמה־ֶּזה 
ֵיׁשּוַע  ִלְפֵני  ַאַחי  ָבֶכם  ֶאֶעְלָצה  ֲאֶׁשר  ַּבֲעִליֻצִתי  ָוָרַגע׃ 
ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ִהְנִני ִנְׁשַּבְעִּתי ִּכי־ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות יֹום יֹום׃ 
ְוַגם־ְּבֶאְפסֹוס ֲהִכי ְכַדְרֵכי ֱאנֹוׁש ִנְלַחְמִּתי ִעם־ַחְיתֹו ָיַער ַמה־
ִּיֵּתן ּוַמה־ּיֹוִסיף ִלי ֶזה ִאם־ַהֵּמִתים לֹא ָיקּומּו נֹאַכל ְוִנְׁשֶּתה 
ַאל־ִּתְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר ֶחְבַרת ֲאָנִׁשים ָרִעים  ִּכי־ָמָחר ָנמּות׃ 
ִּכי־ ְוַאל־ֶּתֱחָטאּו  ְבֶצֶדק  ִהְתעֹוְררּו  ְיָׁשִרים׃  ָאְרחֹות  ְּתַסֵּלף 
ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֵאין־ָּבֶהם ַּדַעת ֱאֹלִהים ְלָבְׁשְּתֶכם ֲאִני אֵֹמר 

ָּכזֹאת׃
ָסָכל  ְוִכי־יֹאַמר ִאיׁש ֵאיְך ָיקּומּו ַהֵּמִתים ַמה ְּגִוָּיָתם ְּבבֹוָאם׃ 
ִראׁשָֹנה׃  ִאם־ָימּות  ִּבְלִּתי  ִיְחֶיה  לֹא  ִּתְזַרע  ֲאֶׁשר  ַהֶּזַרע  ֵהן 
ַאֲחֵרי־ֵכן  ֲאֶׁשר  ַההּוא  ָהֶעֶצם  ִתְזַרע  לֹא  ִּתְזַרע  ֲאֶׁשר  ְוֵאת 
ַרק ֱאֹלִהים  ִיְצָמח ִּכי ִאם־ַּגְרַּגר ָערֹם ִחָּטה אֹו ֶזַרע ַאֵחר׃ 
ְולֹא ָכל־ ִיֶּתן־לֹו ְגִוָּיה ְּכִפי ְרצֹונֹו ְלָכל־ֶזַרע ָוֶזַרע ְּגִוָּיה ְלִמיֵנהּו׃ 
ָּבָׂשר ּוָבָׂשר ֶאָחד הּוא ִּכי ְבַׂשר ָאָדם ְלִמינֹו ְוֵכן ְּבַׂשר ְּבֵהָמה 
ְוֵיׁש ְּגִוּיֹות ַּבָּׁשַמִים  ְּבַׂשר עֹוף ּוְבַׂשר ָּדִגים ָּכל־ֶאָחד ְלִמיֵנהּו׃ 
ְוֵיׁש ְּגִוּיֹות ָּבָאֶרץ ַאְך ְּכבֹוד ַהְּגִוּיֹות ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ׁשֶֹנה הּוא 
ֵיׁש ָּכבֹוד ֶאָחד ַלֶּׁשֶמׁש ְוָכבֹוד  ִמְּכבֹוד ַהְּגִוּיֹות ֲאֶׁשר ַּבָאֶרץ׃ 
ׁשֶֹנה  ִמּכֹוָכב  ִּכי־כֹוָכב  ַלּכֹוָכִבים  ַאֵחר  ְוָכבֹוד  ַלָּיֵרַח  ַאֵחר 
ּוְכמֹו־ֵכן ִּבְתקּוַמת ַהֵּמִתים ִנְזַרע ְּבַׁשַחת־ְּבִלי ְוָקם  ִּבְכבֹודֹו׃ 
ִנְזַרע ְּבלֹא־ָכבֹוד ְוָקם ְּבָכבֹוד ִנְזַרע ְּבלֹא־כַֹח ְוָקם  ְלַחֵּיי־ַעד׃ 
ִנְזַרע ֵּגו ֶנֶפׁש ַחָּיה ְוָקם ֵּגו ֲאֶׁשר רּוַח הּוא ֶיׁש־ֵּגו ֶנֶפׁש  ַּבּכַֹח׃ 
ָהָאָדם הּוא  ַוְיִהי  ָּכתּוב  ְוֵכן  רּוַח הּוא׃  ֲאֶׁשר  ְוֶיׁש־ֵּגו  ַחָּיה 
ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ְלֶנֶפׁש ַחָּיה ְוָהָאָדם ָהַאֲחרֹון ְלרּוַח ְמַחֶּיה׃ 
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טז
2

ְולֹא ֶזה ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר רּוַח הּוא ִּכי ִאם־ֶזה ֲאֶׁשר ִנְׁשָמתֹו 
ָהִראׁשֹון הּוא  ָהָאָדם  ֲאֶׁשר רּוַח הּוא׃  ֶזה  ְוַאֲחָריו  ְבַאָּפיו 
ִמן־ַהָּׁשָמִים׃  ָהָאדֹון  הּוא  ַהֵּׁשִני  ְוָהָאָדם  ִמן־ָהֲאָדָמה  ָעָפר 
ִמן־ ַהֵּׁשִני  ּוְכמֹו  ֵהם  ָעָפר  ַּגם־ָּבָניו  ֵּכן  ָעָפר  ָהִראׁשֹון  ְּכמֹו 
ְוַכֲאֶׁשר  ֵהם׃  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר־לֹו  ַּגם־ֵאֶּלה  ֵּכן  ַהָּׁשַמִים 
ָלַבְׁשנּו ְדמּות ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְיסֹודֹו ֵמָעָפר ֵּכן ִנְלְּבָׁשה ְדמּות 
ְוָכזֹאת ֲאִני ֹאֵמר ַאַחי ִּכי־ ָהָאָדם ֲאֶׁשר מֹוָצֹאָתיו ִמָּׁשָמִים׃ 
ֵאין ְּבכַֹח ָּבָׂשר ָוָדם ָלֶרֶׁשת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ּוֶבן־ִּכָּליֹון לֹא 
ְראּו ִהְנִני ְמַגֶּלה ּסֹוד לֹא ֻכָּלנּו ִניַׁשן ַהָּמֶות  ִיְנַחל ִאי־ִכָּליֹון׃ 
ְּבֶרַגע ְּכִׁשית ַעִין ִּבְמׁשְֹך  ַאְך ֶעֶצם ַנְפׁשֹוֵתינּו ְיֻׁשֶּנה ְלֻכָּלנּו׃ 
ַהּיֵֹבל ְּתרּוָעה ַאֲחרָֹנה ִּכי ִיָּתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְוַהֵּמִתים ָיִקיצּו ְלַחֵּיי 
ִאי־ ַיֲעֶטה  ֶזה  ֶבן־ִּכָליֹון  ִּכי  ְיֻׁשֶּנה׃  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ְוֶעֶצם  עֹוָלם 
ְוַכֲאֶׁשר ֶּבן־ִּכָּליֹון ַיֲעֶטה  ִכָּליֹון ּוֶבן־ָמֶות ֶזה ִיְלַּבׁש ַאל־ָמֶות׃ 

ִאי־ִכָּליֹון ּוֶבן־ָמֶות ִיְלַּבׁש ַאל־ָמֶות ָאז ָיקּום ְּדַבר 
ַהָּכתּוב 

ֻּב*ַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח׃
ַאֶּיה ִנְצֲחָך ָמֶות

ַאֵּיה ֵׁשֶבט אֹוֵנָך ְׁשאֹול׃
ַאְך  ַהּתֹוָרה׃  ִהיא  ַהֵחְטא  ְוכַֹח  ַהֵחְטא  הּוא  ַהָּמֶות  ֵׁשֶבט 
ָּברּוְך הּוא ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָנַתן־ָלנּו ְּתׁשּוָעה ִנַּצַחת ְּבַיד ֵיׁשּוַע 
ַעל־ֵּכן ֱהיּו ְנכִֹנים ּוְמֻיָּסִדים ַאִחים ֲאהּוִבים  ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
יֹום  יֹום  ַלֲעבֹד  הֹוִסיפּו  ֲאדֵֹנינּו  ּוַבֲעבֹוַדת  ִתְתמֹוְטטּו  ְולֹא 

ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ְיַדְעֶּתם ִּכי־לֹא ָלִריק ְּפֻעַּלְתֶכם ַּבֲאדֵֹנינּו׃ 
ֶאת־ ִצִּויִתי  ַּכֲאֶׁשר  ַלְּקדִׁשים  ַהְּנָדבֹות  ְקֻבַצת  ְוַעל־אֹדֹות 
ַּבַּׁשָּבת  ְּבֶאָחד  ַּגם־ַאֶּתם׃  ַּתֲעׂשּו  ֵּכן  ְּבָגַלְטָיא  ַהְּקִהּלֹות 
ִלְהיֹות  ֶאת־ִנְדָבתֹו  ָיִרים  ָידֹו  ִּתְמָצא  ַּכֲאֶׁשר  ִמֶּכם  ָּכל־ִאיׁש 

ְלִפָּקדֹון ִאּתֹו ְולֹא־ָתִרימּו ֶאת־ַהְּנָדבֹות ְּבבִֹאי׃ 
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ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָאבֹוא ֶאְׁשַלח ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ַהּטֹוִבים ְּבֵעיֵניֶכם 
ְוִאם־ִיְכַׁשר  ִלירּוָׁשָלִים׃  ֶאת־ִנְדַבְתֶכם  ְלָהִביא  ִעם־ִאְּגרֹות 
ָאבֹא  ַוֲאִני  ִעָּמִדי׃  ֵהם  ֵיְלכּו  ָאז  ַּגם־ָאֹנִכי  ָלֶלֶכת  ַהָּדָבר 
ֲאֵליֶכם ִמן־ַמְקּדֹוְנָיא ִּכי ֶדֶרְך ַמְקּדֹוְנָיא ֶאֱאבָֹרה׃ ְואּוַלי ָאגּור 
ְּתַׁשְּלחּוִני  ְלַמַען  ִעָּמֶכם  ְיֵמי ַהחֶֹרף  ַּגם־ֶאֱחַרף  ְּבתֹוְכֶכם אֹו 
ִלְרֹאְתֶכם  ַכּיֹום  ְרצֹוִני  ֵאין  ִּכי  הֹוֵלְך׃  ֲאִני  ֶאל־ֲאֶׁשר  ָאז 
ָיִמים  ִעָּמֶכם  ָלֶׁשֶבת  ִאם־ֲאַקֶּוה  ִּכי  ָללּון  ָנָטה  ְּכֹאֵרַח 
ַעד־ַחג  ֶאְתַמְהַמּה  ּוְבֶאְפסֹוס  ְיהָֹוה׃  ִאם־ִיְרֶצה  ִמְסָּפר 
ְגדֹוָלה  ַהְּמָלאָכה  ָּגדֹול  ַׁשַער  ִלי  ִנְפַּתח  ִּכי־ָׁשם  ַהָּׁשֻבעֹות׃ 
ְוִכי ָיבֹוא ִטמֹוִתיֹוס ְּתֻנהּו־ָנא ָלֶׁשֶבת  ְוַהִּמְתקֹוְמִמים ַרִּבים׃ 
ָּכֹמהּו  עֶֹׂשה  הּוא  ְיהָֹוה  ִּכי־ְמֶלאֶכת  ִּבְבִלי־ָפַחד  ְּבתֹוְכֶכם 
ְוָלֵכן ַאל־ִיְבֵזהּו ִאיׁש ַאְך ַׁשְּלֻחהּו ְבָׁשלֹום ְוֵאַלי ָיבֹוא  ָּכֹמִני׃ 
ְוַעל־אֹדֹות ַאּפֹולֹוס ָאִחינּו ִהֵּנה  ִּכי ֲאַחֶּכה־ּלֹו ִעם־ָהַאִחים׃ 
ִהְפַצְרִּתי בֹו ְמאֹד ָלבֹוא ֲאֵליֶכם ִעם־ָהַאִחים ְוֵאין לֹו ָּכל־ָרצֹון 

ָלבֹוא ַעָּתה ּבֹא ָיבֹוא ְלֵעת־ְמצֹא׃
ָחִיל׃  ַוֲעׂשּו  ִהְתאְׁשׁשּו  ֱאמּוָנה  ְבֶדֶרְך  ִעְמדּו  ִׁשְקדּו 

ְוָכל־ַמֲעֵׂשיֶכם ֲעׂשּו ֵמַאֲהָבה׃
ְסֵטָפַנס  ֶאת־ֵּבית  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹא  ֶאָחי  ִמֶּכם  ִהְנִני דֵֹרׁש  ַוֲאִני 
ִּכי־ֵהם ֵראִׁשית ְּפִרי ֲאַכָּיא ְוִכי ִהְקִּדיׁשּו ֶאת־ַנְפָׁשם ְלָׁשֵרת 

ֶאת־ַהְּקדֹוִׁשים׃ 
ֲאֶׁשר ַעל־ֵּכן ַלֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ָּתסּורּו ְלִמְׁשַמְעָּתם ַּגם־ַאֶּתם 
ְסֵטָפַנס  ּבֹוא  ַעל  ָׂשַמְחִּתי  ַוֲאִני  ְּכמֹוֶהם׃  ְועֵֹבד  ּוְלָכל־ֹּפֵעל 
ּוָפְרטּוָנטֹוס ַוֲאַכְיקֹוס ִּכי ֵהָּמה ִמְלאּו ֶאת־ַמְחסִֹרי ַּתְחֵּתיֶכם׃ 
ֵעֶרְך  ְיַקר  ְּדעּו  ַעל־ֵּכן  ַיְחָּדו  ְורּוֲחֶכם  ֶאת־רּוִחי  ְוִכי־ִהִּניחּו 

ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה׃
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ּוְפִריְסָקא  ֲעִקיַלס  ְלָׁשלֹום  ָלֶכם  ׁשֲֹאלֹות  ַאְסָיא  ְקִהּלֹות 
ְוַגם־ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ְּבֵביָתם יֹאְמרּו ָלֶכם רֹב ָׁשלֹום ַּבֲאדֵֹנינּו׃ 
ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ַׁשֲאלּו  ְלָׁשלֹום  ָלֶכם  ׁשֲֹאִלים  ֻּכָּלם  ָהַאִחים 

ְלָׁשלֹום ִּבְנִׁשיַקת ַהּקֶֹדׁש׃
ִמי ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו  ֲאִני ּפֹולֹוס ׁשֵֹאל ָלֶכם ְלָׁשלֹום ִּבְכָתב ָיִדי׃ 
ֶחֶסד  ֲאָתא׃  ָמַרן  ָיֳחָרם  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ָהָאדֹון  ֹאֵהב 
ְוַאֲהָבִתי ִעם־ֻּכְּלֶכם ְּבֵיׁשּוַע  ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ֲעֵליֶכם׃ 

ַהָּמִׁשיַח ָאֵמן׃ 
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ֶאל־ָהּקֹוִרְנִּתִּיים ב

ּפֹולֹוס ְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּבְרצֹון ֱאֹלִהים ֲאִני ְוִטימֹוִתּיֹוס 
ָאִחינּו ֶאל־ֲעַדת ֱאֹלִהים ְּבקִֹרְנּתֹוס ְוֶאל־ָּכל־ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר 
ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ִיֵּתן ָלֶכם ֱאֹלִהים ָאִבינּו ַוֲאדֵֹנינּו  ְּבֶאֶרץ ֲאַכָּיא׃ 

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃
ֲאִבי  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֵֹנינּו  ֲאִבי  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ָּברּוְך 
ַהְמַנֵחם ֹאָתנּו ְּבָכל־ָצָרה ְוַהֹּנֵתן  ָהַרֲחִמים ֵואֹלֵהי ָכל־ֶנָחָמה׃ 
ָלנּו ּכַֹח ְלַנֵחם ֲאֵחִרים ְּבָכל־ָצָרָתם ַּבַּתְנחּוִמים ֲאֶׁשר ֻנַחְמנּו 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָעְצמּו ַמְכֹאֵבינּו ַּבֲעבּור ַהָּמִׁשיַח  ֵמֵאת ֱאֹלִהים׃ 
ָעֵלינּו  ִאם־ָאְפפּו  ָלנּו׃  ַהִּנֻחִמים  ַיַעְצמּו  ֵּכן ַעל־ְיֵדי ַהָּמִׁשיַח 
ָרעֹות ֹנַחם ְוֶיַׁשע ֵיְצאּו ָלֵכם ֵמֶהן ְוִאם־ִנְמָצא ֹנַחם ַאֶּתם ֵהם 
ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהָּצרֹות  ִמִּסְבלֹות  ּכֲֹחֶכם  ִּכי־ִיְגַּדל  ַהְמֻנָחִמים 
ְוֶיׁש־ָלנּו ִּתְקָוה ֶנֱאָמָנה ְּבַדְעֵּתנּו ִּכי ַּכֲאֶׁשר  ִנְסּבֹל ַּגם־ֲאָנְחנּו׃ 
ִּכי ֵאין־ ֵחֶלק ָלֶכם ַּבָּצָרה ֵּכן ִיְהֶיה ָלֶכם ֵחֶלק ַּגם־ַּבֶּנָחָמה׃ 
ַנְפֵׁשנּו ְלַהְעִלים ִמֶּכם ַאֵחינּו ֶאת־ַהָּצרֹות ֲאֶׁשר ָעְברּו ָעֵלינּו 
ַעד  ַהַּסָּבל  ּכַֹח  ְוִכי־ָכַׁשל  ַעד־ְמאֹד  ִמֶּמּנּו  ָכְבדּו  ִּכי  ְּבַאְסָיא 
ַוֲאַנְחנּו ִדַּבְרנּו ִעם־ִלֵּבנּו ֵלאֹמר  ִּכי־ַגם ְלַחֵּיינּו ָאַמְרנּו נֹוָאׁש׃ 
ִמְׁשַּפט־ָמֶות ִנְגַזר ָעֵלינּו ְלִבְלִּתי ִנְבַטח עֹוד ְּבַנְפֵׁשנּו ִּכי ִאם־
ִמן־ַהָּמֶות  ִהִּציָלנּו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהֵּמִתים׃  ַהְמַחֶּיה  ֵּבאֹלִהים 
ִּכי  ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה ִּכי ַמִּציל הּוא ְולֹו הֹוַחְלנּו ִּכי ַיִּציֵלנּו עֹוד׃ 
יֹודּו  ַרִּבים  ּוָבזֹאת  ִּבְתִפַּלְתֶכם  ַלֲעָזר־ָלנּו  ָּתחּוׁשּו  ַּגם־ַאֶּתם 
ֵלאֹלִהים ַעל־ַמְּתַנת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ִּבְתִפיַלת ַרִּבים׃
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ְוזֹאת ִהיא ְתִהָּלֵתנּו ֲאֶׁשר ִלֵּבנּו ְלֵעדּות ָלנּו ִּכי ְבִנְקיֹון ַּכַּפִים 
ּוְבֶנֶפׁש ַזָּכה ְּכֵלב ֱאֹלִהים ִהְתַהַּלְכנּו ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְוַאף ִּכי־
ִאם־ְּבֶחֶסד  ִּכי  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְבָחְכַמת  ְולֹא  ַמֲחֵניֶכם  ְבֶקֶרב 
ִּכי לֹא־ָכַתְבנּו ֲאֵליֶכם ָּדָבר זּוָלִתי ֵאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם  ֱאֹלִהים׃ 
ַעד־ַהֵּקץ׃  ְדָבַרי  ִּכי־ָתִקימּו  הֹוַחְלִּתי  ְוַגם  ּוְמַקְּיִמים  קִֹראים 
ֵּכן  ֹאָתנּו  ַהַּמִּכיִרים  ִמֶּכם  ַלֲאָנִׁשים  ִלְתִהָּלה  ָהִיינּו  ְוַכֲאֶׁשר 

ַאֶּתם ִלְתִהָלה ָלנּו ְּביֹום ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו׃
ָלֵתת  ָאז  ֲאֵליֶכם  ָלבֹוא  ֶאת־ְלָבִבי  ָהָיה  ַהֶּזה  ּוַבִּבָטחֹון 
ֶאל־ַמְקּדֹוְנָיא  ֲעֵליֶכם  ֶּדֶרְך  ְוַלֲעבֹר  ֵׁשִנית׃  ִלְוַית־ֵחן  ָלֶכם 
ֶאל־ֶאֶרץ  ָאז  ְּתַׁשְּלחּוִני  ְוַאֶּתם  ֲאֵליֶכם  ָלׁשּוב  ּוִמַּמְקּדֹוְנָיא 
ֵלב  ִנְמַהר  ָבזֹאת  ֲהִכי  ֶאת־ְלָבִבי  ֵכן  ָהָיה  ְוַכֲאֶׁשר  ְיהּוָדה׃ 
ַוְיִהי  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּכַמֲחֶׁשֶבת  ַמֲחַׁשְבִּתי  ָהְיָתה  ֲהִכי  ָהִייִתי אֹו 
ַעל־ֱאמּוַנת ֱאֹלִהים ִּכי־ְדָבֵרנּו  ְּבִפי ֵהן ְולֹא לֹא ָוֵהן ָּכֶאָחד׃ 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶבן־ָהֱאֹלִהים  ִּכי  ָולֹא׃  ֵהן  ָהָיה  לֹא  ֲאֵליֶכם 
ֲאֶׁשר ֲאִני ְוִסְלָונֹוס ְוִטימֹוִתּיֹוס ָקָראנּו ֹאתֹו ֵביֵניֶכם הּוא לֹא 
ֱאֹלִהים  ָכל־ַהְבָטחֹות  ּובֹו  ּבֹו׃  ַרק־ֱאֶמת  ִּכי  ָולֹא  ֵהן  ָהָיה 
הּוא  ִּכי־ֱאֹלִהים  ֱאֹלִהים׃  ִלְכבֹוד  ַעל־ָיֵדינּו  ְוָאֵמן  ֱאֶמת 
ַקְדׁשֹו׃  ְּבִמְׁשַחת  ַוִּיְמְׁשֵחנּו  ִעָּמֶכם  ַבָּמִׁשיַח  ֲהִקיָמנּו  ֲאֶׁשר 
ְלֵעָרבֹון  ְּבִלֵּבנּו  ָנַתן  ְוֶאת־רּוחֹו  עֹז  ְלַמְחֶסה  ָלנּו  ְוַגם־ָהָיה 
ַוֲאִני ֵלאֹלִהים ֶאְקָרא ְלֵעדּות ִלי ִּכי ֵמֶחְמָלִתי ֲעֵליֶכם  ָלנּו׃ 
ַעל־ ְלִהְׂשָּתֵרר  לֹא  ִּכי  ַעד־ָעָּתה׃  ֶאל־קִֹרְנּתֹוס  לֹא־ָבאִתי 
ֱאמּוַנְתֶכם ִהֵּננּו ִּכי ִאם־ַרק ַּכֲחַבִרים ְלַהְגִּדיל טּוְבֶכם ֲאֶׁשר 

ֶּבֱאמּוָנה ַאֶּתם ַחִּיים׃ 
ְּבִעָּצבֹון׃  עֹוד  ֲאֵליֶכם  ׁשּוב  ְלִבְלִּתי  ַעל־ִלִּבי  ַׂשְמִּתי  ַוֲאִני 
עֹוד  ְיַׂשְּמֵחִני  ֵאפֹוא  ִמי  ְּבָעְצִּבי  ַאֲעִציְבֶכם  ִאם־ֲאִני  ִּכי 

ֲהִכי הּוא ְיַׂשְּמֵחִני ֲאֶׁשר ֶנְעַצב ַעל־ָיִדי׃ 
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ְּבִקְרְּבֶכם  ְּבבִֹאי  ֶאל־ִלִּבי  ֶּפן־ֶאְתַעֵּצב  ָכַתְבִּתי  ִהֵּנה  ְוָכזֹאת 
ִּכי  ְּבֻכְּלֶכם  ָוֶאְבַטח  ָּבֶכם  ִלְׂשֹמַח  הֹוַחְלִּתי  ֲאֶׁשר  ַּתַחת 
ֵלב  ּוְמצּוַקת  ָיגֹון  ֵמרֹב  ַוֲאִני  ֻּכְּלֶכם׃  ִׂשְמַחת  ִהיא  ִׂשְמָחִתי 
ְלַמַען ֵּתָעֵצבּו ִּכי ִאם־ ְולֹא  ָּכַתְבִּתי ָכזֹאת ּוְבֶׁשֶטף ְּדָמעֹות 
ַרק ְלַמַען ֵּתְדעּו ֶאת־ָהַאֲהָבה ָהַעָּזה ֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם׃

ִּכי  ֶהֱעִציב  ְלַבִּדי  ֹאִתי  ַרק  לֹא  ֲעָצֶבת  ָנַתן  ִמֶּכם  ְוִאם־ִאיׁש 
ַאְך  ִאם־ִמְּבִלי ַאְכִּביר ִמִּלים ִּכְמַעט ֶאְתֶכם ֻּכְּלֶכם ֶהֱעִציב׃ 
ַעל־ֵּכן ֵאפֹוא  ַּדי ָלִאיׁש ַההּוא ַהַּזַעם ֲאֶׁשר ְזָעמּוהּו ַרִּבים׃ 
ֶּפן־ְיֻבַּלע  ַעל־ִלּבֹו  ְוַדְּברּו  ַההּוא  ָלִאיׁש  ֲחִניָנה  ְּתנּו  ׁשּובּו 
ִּפְקדּו־ָנא  ֵמִאְּתֶכם  ׁשֵֹאל  ֲאִני  ְוָלזֹאת  הּוא׃  ַרב  ִּכי  ִּביגֹונֹו 
ְוַגם־ְלַבֲעבּור זֹאת ָּכַתְבִּתי ִּכי־ְמַנֶּסה ֲאִני  ֹאתֹו ְּבַאֲהַבְתֶכם׃ 
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ַאֶּתם  ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם ׁשְֹמִעים ֶאל־ָּכל־ִמְצֹוָתי׃ 
ְמאּוָמה  ִאם־ָסַלְחִּתי  ֲאִני  ִּכי  ַּגם־ָאִני  ֶאְסַלח־לֹו  ִּתְסְלחּו־לֹו 
ֶּפן־ ַהָּמִׁשיַח׃  ִלְפֵני  ְלַמַעְנֶכם  ָסַלְחִּתי  ֶאת־ֲאֶׁשר  ָסַלְחִּתי 

ַיְעְקֵבנּו ַהָּׂשָטן ִּכי לֹא־ֶנֶעְלמּו ִמֶּמּנּו ְמִזּמֹוָתיו׃
ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח  ְּבׁשַרת  ַעל־ְּדַבר  ֶאל־ְטרֹוַאס  ָּבאִתי  ְוַכֲאֶׁשר 
ְבִקְרִּבי  רּוִחי  לֹא־ָנָחה  ַּבֲאדֵֹנינּו׃  ַׁשַער  ָׁשם  ִנְפַּתח־ִלי 
ֵמִאָּתם  ָוֵאֵלְך  ָוֵאֶפן  ָאִחי  ֶאת־ִטיטֹוס  ָׁשם  לֹא־ָמָצאִתי  ִּכי 

ֶאל־ַמְקּדֹוְנָיא׃
ִבְמִׁשיֵחנּו  ְתׁשּוָעה  ָלנּו  ַהּנֹוֵתן  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ָּברּוְך  ַאְך 
ִּכי ֲאַנְחנּו ֵריַח  ָּתִמיד ְוֵריַח ַּדְעּתֹו ַיִּזיל ַעל־ָיֵדינּו ְּבָכל־ָמקֹום׃ 
ַהִּניחַֹח ָהעֶֹלה ֵמֵאת ַהָּמִׁשיַח ֵלאֹלִהים ֵּבין ְּבתֹוְך ַהּנָׁשִעים ּוֵבין 
ָלֵאֶּלה ֵריַח ַהָּמֶות ַלָּמֶות ְוָלֵאֶּלה ֵריַח ַהַחִּיים  ְּבתֹוְך ָהאְֹבִדים׃ 
ְכַרִּבים  לֹא  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ָכזֹאת׃  ִלְכֻהָּנה  ָנכֹון  ּוִמי־הּוא  ַלַחִּיים 
ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ֵלָבב  ִאם־ְּבִיְׁשַרת  ִּכי  ֱאֹלִהים  ִּדְבֵרי  ַההְֹפִכים 

ּוֵבאֹלִהים ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים ַּבָּמִׁשיַח׃ 
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ַּכֲאָנִׁשים  ָלנּו  ֲהֵחֶפץ  ִמי־ָאנּו  ְלַחֹּוְתֶכם  ַהַּפַעם  עֹוד  ֲהָנֵחל 
ֲאֵחִרים ְּבִכְתֵבי ְמִליָצה ֲאֵליֶכם אֹו ִמֶּכם׃ ַאֶּתם ִאַּגְרֵּתנּו ֲחרּוָתה 
ַּכֲאֶׁשר מּוַדַעת זֹאת  ַעל־ִלֵּבנּו ֲאֶׁשר ָּכל־ָאָדם ֵמִבין ְוקֵֹרא ָבּה׃ 
ִבְדיֹו  לֹא  ּוְכתּוָבה  ַעל־ָיֵדינּו  ֲערּוָכה  ַהָּמִׁשיַח  ִאֶּגֶרת  ַאֶּתם  ִּכי 
ִּכי ִאם־ְּברּוַח ֱאֹלִהים ַחִּיים לֹא ַעל־ֻלחֹות ֲאָבִנים ִּכי ִאם־ַעל־
ַעל־ְיֵדי  ֵּבאֹלִהים  ֶיׁש־ָלנּו  ַּכֶזה  ַרב  ּוִבָּטחֹון  ָּבָׂשר׃  ֵלב  ֻלחֹות 
לֹא ִכי ּכַֹח ָלנּו ְלַקֵּים ָּכל־ָּדָבר ְּכִפי ָהעֶֹלה ַעל־רּוֵחנּו  ְמִׁשיֵחנּו׃ 
ִּכי ִאם־ּכֵֹחנּו ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים׃ ֲאֶׁשר ַּגם־ּכַֹח ָנַתן ָלנּו ִלְהיֹות ּכֲֹהֵני 
ְבִרית ַהֲחָדָׁשה לֹא ְלִפי ָהאִֹתּיֹות ִּכי ִאם־ְלִפי ָהרּוַח ִּכי־ָהאֹות 
ַוֲאֶׁשר  ָּבּה  ָמֶות  ֲאֶׁשר  ְוִאם־ַהְּכֻהָּנה  ְמַחֶּיה׃  ְוָהרּוַח  ֵמִמית 
ָיְכלּו  לֹא  ַעד־ִּכי  ָכבֹוד  ָמְלָאה  ַעל־ָהֲאָבִנים  ְּבאִֹתּיֹות  ֲחרּוָתה 
לֹא  ֲאֶׁשר  ָּפָניו  ִמְּפֵני אֹור  ֶאל־ְּפֵני מֶׁשה  ְלַהִּביט  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני 
ַאף ִּכי ָיֲאָתה ָכבֹוד ִלְכֻהָּנה ֲאֶׁשר ָּבּה ַחֵּיי רּוַח׃  ַיֲעמֹד ָלֶנַצח׃ 
ַהְּכֻהָּנה  ִתָּכֵבד  ֲהלֹא  ִּדין  תֹוָרָתּה  ֲאֶׁשר  ַהְּכֻהָּנה  ְוִאם־ִּתָּכֵבד 
ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב ְּכבֹוד  ֲאֶׁשר ָצְדָקה תֹוָרָתּה ְּבָכבֹוד ִמְׁשֶנה׃ 
ַהְּכֻהָּנה ָהִראׁשָֹנה ֶנֶגד ֵעֶרְך ַהְּכֻהָּנה ֲאֶׁשר־ָלּה ֶיֶתר ְׂשֵאת׃ 

ְוִאם־ַּבת־ֲחלֹוף ְּכבּוָדה ִהיא ַאף ִּכי־זֹאת ָהעֶֹמֶדת ָלֶנַצח׃
ְולֹא ְּכמֶׁשה  ַעל־ֵּכן ִּבְהיֹות ָלנּו ִּתְקָוה ָכזֹאת ִּפינּו ַיִּביַע ָעָתק׃ 
ֲאֶׁשר ָנַתן ַמְסֶוה ַעל־ָּפָניו ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיְכלּו ְלִהְתּבֹוֵנן ֶאל־
ִּכי ָּכֵבד ִלָּבם ְוַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה  ַּתְכִלית ּתֹוָרתֹו ַהָּבָאה ַעד־ִקָּצּה׃ 
ַּכֲאֶׁשר ִיְקְראּון ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהְיָׁשָנה עֹוד ַהַּמְסֶוה ַההּוא ְלֶנֶגד 
ֵהם ֶיְהּגּון ְּבתֹוַרת מֶׁשה  ֵעיֵניֶהם ִּכי לֹא ָיסּור ִּבְלִּתי ַבָּמִׁשיַח׃ 
ַאְך ַּכֲאֶׁשר ָיׁשּוב  ְוַהַּמְסֶוה ְּכִמְכֶסה ַעל־ִלָּבם ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה׃ 
ַוֲאדֵֹנינּו הּוא ָהרּוַח ּוִמי  ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָהָאדֹון ָאז ַהַּמְסֶוה יּוָסר׃ 
ִמְכֶסה  ְּבִלי  ֻכָּלנּו  ַוֲאַנְחנּו  ָחְפִׁשי הּוא׃  ֲאדֵֹנינּו  ֲאֶׁשר־ּבֹו רּוַח 
ַעל־ָּפֵנינּו רִֹאים ְּכבֹוד ֲאדֵֹנינּו ְּכמֹו ִבְרִאי מּוָצק ְוַצְלֵמנּו ְיֻׁשֶּנה 
ִיְדֶמה ַלֶּצֶלם ַההּוא ְוַיֲעֶלה ִמָּכבֹוד ֶאל־ָּכבֹוד ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָהרּוַח׃ 
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ַעל־ֵּכן ִּבְהיֹות ָלנּו ְּכֻהָּנה ָכזֹאת ְּבֶחֶסד ֵאל לֹא ֵנַחת ִמְּפֵני־
ְּבִעְּקבֹות  ִנְרָחק  ַבֲעֵליֶהן  ְּפֵני  ַהְּמִביׁשֹות  ִמִּנְסָּתרֹות  כֹל׃ 
ָעְקָבה לֹא ֵנֵלְך ְוַעל־ְּדַבר ָהֱאֹלִהים לֹא ִנְטֹּפל ֶׁשֶקר ִּכי ִאם־
ָּכל־ְּבֵני  ִמֵּלב  ָרצֹון  ָנִפיק  ּוְבזֹאת  ָּבאנּו  ֶאת־ָהֱאֶמת  ְלַגּלֹות 
ַעל־ָּפֶניָה  ַמְסֶוה  ַּגם־ְּבׁשָרֵתנּו  ְוִאם  ֱאֹלִהים׃  ִלְפֵני  ָאָדם 
ֲאֶׁשר ִעֵּור ֱאֹלֵהי ָהעֹוָלם  ַהַּמְסֶוה הּוא ַרק ְלֵעיֵני ָהֹאְבִדים׃ 
ַהֶּזה ֵעיֵני ֵאֶּלה ֲאֶׁשר לֹא ֵאֻמן ָּבם ְלִבְלִּתי ִיַּגּה ֲעֵליֶהם אֹור 
לֹא  ִּכי  ָהֱאֹלִהים׃  ֶצֶלם  הּוא  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח  ְּבׁשַרת  ְּכבֹוד 
ָהָאדֹון  הּוא  ִּכי  נֹאַמר  ַהָּמִׁשיַח  ִאם־ַעל־ֵיׁשּוַע  ִּכי  ָעֵלינּו 

ּוְלַמֲענֹו ֲאַנְחנּו ַעְבֵדיֶכם׃ 
ֵנרֹו  ִהְדִליק  ַוּיֹוַפע אֹור ֵמאֶֹפל הּוא  ִּכי ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָאַמר 
ַהָּמִׁשיַח׃ ֵיׁשּוַע  ִּבְפֵני  ְּכבֹודֹו  ַּדַעת  ְלָהִפיץ אֹור  ִלֵּבנּו  ְּבַחְדֵרי 
ֵלאֹלִהים  עֹז  ֶיֶתר  ֵּתת  ְלַמַען  ָחֶרׂש  ִּבְכִלי  ָלנּו  ַהֶּזה  ְוָהאֹוָצר 
ִנְלָחִצים ֲאַנְחנּו ִמָּכל־ֵעֶבר ַאְך לֹא ְרצּוִצים ְנֻבִכים  ְולֹא ָלנּו׃ 
ֹאְבִדים׃  ְולֹא  ִנָּדִחים  ֶנֱעָזִבים  ְולֹא  ִנְרָּדִפים  נֹוָאִׁשים׃  ְולֹא 
ְוֶאת־מֹות ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע נְֹׂשִאים ֲאַנְחנּו ָּתִמיד ְּבַנְפֵׁשנּו ְלַמַען 
ִּכי ְנתּוִנים ֲאַנְחנּו ַלָּמֶות ָּכל־ְיֵמי ַחֵּיינּו  ִיָּגלּו ְבַנְפֵׁשנּו ַּגם־ַחָּייו׃ 
ַּבֲעבּור ֵיׁשּוַע ְלַמַען ִיָּגלּו ַגם־ַחֵּיי ֵיׁשּוַע ִּבְבָׂשֵרנּו ָּבָׂשר ָּכֶלה׃ 
ַהַחִּיים׃    ּכַֹח  ֲעֵליֶכם  ֵּכן  ַהָּמֶות  ּכַֹח  ָּגַדל  ָעֵלינּו  ַּכֲאֶׁשר  ּוְבֵכן 
ַאְך ִּבְהיֹות ָּבנּו רּוַח ָהֱאמּוָנה ַההּוא ַּכָּדָבר ַהָּכתּוב ֶהֱאַמְנִּתי 
ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְוַגם־ְנַדֵּבָרה׃  ֲאַנְחנּו  ַמֲאִמיִנים  ָלֵכן  ִּכי־ֲאַדֵּבר 
ָיַדְענּו ִּכי ַהֵּמִקים ֶאת־ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע הּוא ַּגם־ָיִקים אָֹתנּו ַעל־ַיד 
ְוָכל־ֵאֶּלה ַּבֲעבּוְרֶכם ְלַמַען  ֵיׁשּוַע ְוַגם־ַיֲעִמיֵדנּו ִעָּמֶכם ְלָפָניו׃ 

יֹוִסיפּו ַרִּבים ְלהֹודֹות ִלְכבֹוד ָהֱאֹלִהים רֹב ַחְסּדֹו׃
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ְוַעל־ֵּכן ֵאפֹוא לֹא ֵנַחת ִמְּפֵני־כֹל ַאף ִאם־ָהָאָדם ַהִחיצֹון ָנַמק 
ִּכי ָעְנֵינּו ֲאֶׁשר  ָּבנּו ִהֵּנה ָהָאָדם ַהְּפִניִמי ַיֲחִליף ּכַֹח יֹום יֹום׃ 
ַנֲעָלה׃  ְמאֹד  ָּכבֹוד  ִיֶּתן־ָלנּו  ֶנַצח  עֹז  ְּכָרַגע  ְועֵֹבר  הּוא  ַקל 
ֵאיָנם  ִּכי ִאם־ַלֲאֶׁשר  ְמַצִּפים  ָאנּו  ַהִּנְרִאים  ִלְדָבִרים  ִּכי לֹא 
ִנְרִאים ִּכי ַהִּנְרִאים ְלָיִמים ֲחרּוִצים ַוֲאֶׁשר ֵאיָנם ִנְרִאים ַעד־

עֹוְלֵמי ַעד׃ 
ַּבִית  ָלנּו  ֻיַּתן  ַנְפֵׁשנּו  אֶֹהל  חֶֹמר  ֵּבית  ֵיָהֵרס  ִאם  ָיַדְענּו  ִּכי 
עֹוָלם  ֵּבית  ִּכי  ְּבָיַדִים  ָבנּוי  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת 
ֲאָנְחנּו ְוׁשֲֹאִפים  ֶנֱאָנִחים  ִּכי ֹפה ְּבָבֵּתי ַהֶּנֶפׁש  הּוא ַּבָּמרֹום׃ 
ִנְהֶיה  לֹא  ָׁשם  ִנְתלֹוֵנן  ְוִאם  ָהֶעְליֹון׃  ַהָּמעֹון  ְּבֵצל  ְלִהְתלֹוֵנן 
ְּבָבֵּתי  ֹּפה  ִנְתּגֹוֵרר  ָכל־עֹוד  ִּכי  ַמְחֶסה׃  ִמְּבִלי  ְּכֵעיֻרִּמם  עֹוד 
ֲחִליָצֵתנּו  ַלֲחִליַפת  ְולֹא  ְוֶנֱאָנִקים  ְמֻסָּבִלים  ֲאַנְחנּו  ַהֶּנֶפׁש 
ְיֻבַּלע  ְלַבֲעבּור  ְמֻלָּבִׁשים  ִאם־ִלְהיֹות  ִּכי  ִמְתַאִּוים  ֲאַנְחנּו 
ְלָכל־זֹאת  ֲהִכיָננּו  ֲאֶׁשר  הּוא  ְוָהֱאֹלִהים  ְּבמֹו־ַהַחִּיים׃  ַהָּמֶות 
ָּתִמיד ְסמּוִכים  ֲאַנְחנּו  ּוְבזֹאת  ָלנּו׃  ְלֵעָרבֹון  ָנַתן  ְוֶאת־רּוחֹו 
גִֹלים  ְּכמֹו  ִנְׁשּכֹן  ַּבְּגִוָּיה  ִנְׁשּכֹן  ֲאֶׁשר  ָכל־עֹוד  ִּכי  ְוַגם־יְֹדִעים   
ְלַמְרֵאה  ְולֹא  הְֹלִכים  ָאנּו  ָבֱאמּוָנה  ִּכי  ָהָאדֹון׃  ְּפֵני  ֵמַעל 
ְוֶיׁש־ָלנּו ַעל־ִמי ְלִהָּסֵמְך ְוַתֲאַות ִלֵּבנּו ְגדָֹלה ְלַהְרִחיק  ֵעיָנִים׃ 
ִאם־ ִנְתַאֵּמץ  ַעל־ֵּכן  ָהָאדֹון׃  ְּבֵצל  ּוְלִהְתלֹוֵנן  ִמן־ַהְּגִוָּיה  ְנדֹד 
ִמְתַעְּתִדים  ֻכָּלנּו  ִּכי  ְלָרצֹון׃  לֹו  ִלְהיֹות  אֹו־ֵמָרחֹוק  ִמָּקרֹוב 
ִאיׁש  ִאיׁש  ָלַקַחת  ַהָּמִׁשיַח  ִמְׁשַּפט  ִכֵּסא  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד 

ְּכַמֲעֵׂשהּו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבעֹודֹו ִּבְבָׂשרֹו ִאם־טֹוב ְוִאם־ָרע׃
ָהָאָדם  ֶאת־ְּבֵני  ְנַפֶּתה  ֵעיֵנינּו  ְלֶנֶגד  ְיהָֹוה  ִיְרַאת  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי 
ְלִיְרָאה אֹתֹו ּוְבִיְׁשַרת ְלָבֵבנּו ְיֻדִעים ֲאַנְחנּו ֵלאֹלִהים אֹוִחיָלה 
ְולֹא ָבאנּו ְבזֹאת ְלרֹוֵמם ַנְפֵׁשנּו  ִכי ֵכן ְיֻדִעים ֲאַנְחנּו ַּגם־ָלֶכם׃ 
ִלְפֵניֶכם עֹוד ַהָּפַעם ִּכי ִאם־ָלִׂשים ָלֶכם ָיַדִים ְלִהְתָּפֵאר ָּבנּו ְוָלֵתת 
ָלֶכם ִּפְתחֹון ֶּפה ֶנֶגד ַהִּמְתָּפֲאִרים ָלֵעיַנִים ְוַלֵּלָבב ֵאין ְמאּוָמה׃ 

IV 16-V 12 אל־הקורנתיים  ב   361

ואף



13

14

15

16

17

18

19

20

21

ו
2

3

4

5

6

ְוִאם  ֵלאֹלִהים  ָהִיינּו  ֵּכן  ְכִמְׁשּתֹוְלִלים  ִאם־ֶנְחַׁשְבנּו  ְוַאף 
ָעֵלינּו  ָחְזָקה  ַהָּמִׁשיַח  ִּכי־ַאֲהַבת  ָלֶכם׃  ָהִיינּו  ֵּכן  ִּכְמֻחָּכִמים 
ְלהֹוִציא ִמְׁשָּפט ָּכֶזה ִאם־ֶאָחד ֵמת ְּבַעד ֻּכָּלם ָאז ֻּכָּלם ְּכֵמִתים 
ְלַנְפָׁשם  ֻכָּלמֹו לֹא  ִיְחיּו  ְלַמַען  ֻּכָּלם  ְּבַעד  ְוהּוא ֵמת  ֶנְחָׁשבּו׃ 
לֹא־ֵנַדע  ֵמַעָּתה  ַעל־ֵּכן  ַּבֲעָדם׃  ְוָקם  ֵמת  ֲאֶׁשר  ִּכי ִאם־לֹו 
ְלִפי ְּבָׂשרֹו  ְוַאף ַהָּמִׁשיַח ִאם־ְיַדֲעֻנהּו  ְלִפי ְבָׂשרֹו  עֹוד ִאיׁש 
ִּכי ִמי ַלָּמִׁשיַח ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה הּוא  לֹא־ֵנָדֵעהּו עֹוד ָעָּתה׃ 
ִמַּיד  ְוָכל־זֹאת  הּוא׃  ָחָדׁש  ַהּכֹל  ְוִהֵּנה  ָחְלפּו  ַקְדֹמִנּיֹות 
ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ְנָתָננּו ְלִהְתַרּצֹות ֵאָליו ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַוֲעבַֹדת 
ַּבָּמִׁשיַח  ָהָיה  ֱאֹלִהים  ֵהן  ִּכי  ָעֵלינּו׃  ָׂשם  ַהּזֹאת  ַהְּסִליָחה 
ִלְסֹלַח ִלְבֵני ָהעֹוָלם ְולֹא־ִלְזּכֹר ָלֶהם ֶאת־ַחּטֹאֵתיֶהם ְותֹוַרת 

ַהְּסִליָחה ַהּזֹאת ִהְפִקיד ְּבָיֵדינּו׃
ִאם־ֱאֹלִהים  ְּכמֹו  ֲאָנְחנּו  ַהָּמִׁשיַח  ְמִליֵצי  ֵאפֹוא  ֵּכן  ְוִאם 
ְּבֵׁשם  ֶאת־ְּפֵניֶכם  ְמַחִּלים  ֲאַנְחנּו  ַעל־ִּפינּו  ֲאֵליֶכם  ִמְתַחֵּנן 
לֹא־ָיַדע  ֲאֶׁשר  הּוא  ֶאל־ָהֱאֹלִהים׃  ִהְתַרּצּו־ָנא  ַהָּמִׁשיַח 
בֹו  ֲאַנְחנּו  ִנְהֶיה  ְלַמַען  ַּבֲעֵדנּו  ְלַחָּטאת  ָעָׂשה  ֹאתֹו  ַחָּטאת 
ַוֲאַנְחנּו ְּכעִֹׂשים ִעּמֹו ִּבְמַלאְכּתֹו ְמַבְקִׁשים  ְלִצְדַקת ֱאֹלִהים׃ 

ִּכי הּוא ֹאֵמר  ִמֶּכם ַאל־ָנא ִתְׂשאּו ֶחֶסד־ֵאל ָלִריק׃ 
ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָך 

ּוְביֹום ְיׁשּוָעה ֲעַזְרִּתיָך 
ִנֵּתן  ְולֹא  ְיׁשּוָעה׃  יֹום  ַעָּתה  ִהֵּנה  ָרצֹון  ֵעת  ַעָּתה  ִהֵנה 
אּוָלם  ְלִׁשְמָצה׃  ֲעבָֹדֵתנּו  ֶּפן־ֵּתָחֵׁשב  ִלְפֵני־כֹל  ִמְכׁשֹל 
עֶֹצר  ְּברֹב  ִּכְמָׁשְרֵתי־ֵאל  ָהרִֹאים  ְלֵעיֵני  ַנֲעמֹד  ְּבָכל־ַמֲעָמד 
ְכָלִאים  ְּבָבֵּתי  ְּבַמֲהֻלּמֹות  ּכֹל׃  ּוְבחֶֹסר  ְּבָמצֹוק  ְּבַלַחץ  רּוַח 
ַּבּיֹום׃  ּוְבִהְתַעּנֹות  ַּבַּלְיָלה  ִּבְבִלי־ֵׁשָנה  ִּבְתָלאֹות  ִּבְמהּומֹות 
ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח  ַּבֲחִניָנה  ּוְבֹאֶרְך רּוַח  ַהַּדַעת  ְּבאֹור  ֵלב  ְּבבֹר 

ּוְבַאֲהָבה ְּבלֹא ֵלב ָוֵלב׃ 
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ִמָּיִמין  ַהְּצָדָקה  ֵנֶׁשק  ּוִבְכִלי  ֱאֹלִהים  ִּבְגבּוַרת  ֱאֶמת  ְּבִדבֵרי 
ְּתִהָּלה  ּוְבֵׁשַמע  ָרָעה  ְּבִדָּבה  ּוְבָקלֹון  ְּבָכבֹוד  ּוִמְּׂשמֹאל׃ 
ִּכְבֵני ְבִלי־ֵׁשם ְוַאְנֵׁשי ֵׁשם ְּכֵמִתים ְוִהֵּנה  ְּכַמְתִעים ְוֶנֱאָמִנים׃ 
ּוְׂשֵמִחים  ְּכֶנֱעָצִבים  מּוָמִתים׃  ְולֹא  ְּכֻמִּכים  ַחִּיים  ֲאַנְחנּו 
ְוֵיׁש  ְמאּוָמה  ָלֶהם  ְּכֵאין  ַרִּבים  ּוַמֲעִׁשיֵרי  ְּכָרִׁשים  ָּתִמיד 

ָלֶהם ּכֹל׃
לֹא־ ְוַאֶּתם יֹוְׁשֵבי קִֹרְנּתֹוס ִּפינּו ָפַתְחנּו ָלֶכם ַאף ִלֵּבנּו ָרָחב׃ 
ַצר הּוא ֵמָהִכיל ֶאְתֶכם ַאְך ֵמֵעיֶכם ְוַרֲחֵמיֶכם ָצרּו ֵמָהִכיל 
ַוֲאִני ְּכמֹו ֶאל־ָּבִנים ֲאִני ְמַדֵּבר ָהִׁשיבּו ְגמּול ְוַהְרִחיבּו  ֹאָתנּו׃ 

ִלְּבֶכם ַּגם־ַאֶּתם׃
ַאל־ִּתָּצְמדּו ִלְמָהְרֵסי ֱאמּוָנה ִלְמׁשְֹך ִעָּמם ְּבעֹל ֶאָחד ִּכי ַמה 
ַּבֶּמה  ַאֲחָוה ֵּבין ֶצֶדק ָלֶרַׁשע ּוַמה ְּבִרית ֵּבין אֹור ַלחֶֹׁשְך׃ 
ִעם־ ֱאמּוָנה  ְלׁשֵֹמר  ֵחֶלק  ֶמה  אֹו  ִלְבִלָּיַעל  ַהָּמִׁשיַח  ִיְׁשֶוה 
ִעם־ֱאִליִלים  ֱאֹלִהים  ְלֵהיַכל  ַמה־ֶּקֶׁשר  ֱאמּוָנה׃  ְמָהֵרס 
ִּכי־ֲאַנְחנּו* ֵהיַכל ֱאֹלִהים ַחִּיים ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ָהֱאֹלִהים ְוָׁשַכְנִּתי 
ְבתֹוָכם ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְבתֹוָכם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהם ִיְהיּו־

ַעל־ֵּכן  ִלי ְלָעם׃ 
ְצאּו* ִמּתֹוָכם ְוִהָּברּו ְנֻאם־ְיהָֹוה 

ְוָטֵמא ַאל־ִּתָּגעּו 
ַוֲאִני ֲאַקֵּבל ֶאְתֶכם׃
ְוָהִייִתי ָלֶכם ְלָאב 

ְוַאֶּתם ִּתְהיּו־ִלי ְלָבִנים ּוְלָבנֹות 
ְנֻאם־ְיהָֹוה ְצָבאֹות׃

ַנְפֵׁשנּו  ְנַטֵהר  ֵאֶּלה  ַהְבָטחֹות  ָלנּו  ִּבְהיֹות  ְיִדיִדים  ָלֵכן 
ֱאֹלִהים׃  ְּבִיְרַאת  ַבּקֶֹדׁש  ְוַנֲעֶלה  ָורּוַח  ָּבָׂשר  ִמָּכל־ֻטְמַאת 
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v. 16 נ׳׳א ְוָנָתִּתי ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוֲכֶכם. נ׳׳א והתהלכתי ְּבתֹוֲכֶכם והייתי ָלֶכם לאלהים ְוַאֶּתם 
 ִּתְהיּו־לי לעם׃ עיין ויקרא כ׳׳ו י׳׳א י׳׳ב. 

v. 17 נ׳׳א צאו ִמָּׁשם ָטֵמא אל תגעו ְצאּו ִמּתֹוָכה ִהָּברּו נְֹׂשֵאי ְּכֵלי יהוה, עיין ישעיה 
נ׳׳ב י׳׳א.
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ְולֹא  ִאיׁש׃  ָעַקְבנּו  ְולֹא  ִחַּבְלנּו  לֹא  ָעַׁשְקנּו  לֹא  ָׂשאּונּו־ָנא 
ְלַהֲאִׁשיְמֶכם ֲאִני ְמַדֵּבר ִּכי ֲהלֹא ִקַּדְמִּתי ֵלאֹמר ִּכי ְׁשמּוִרים 
ִנְמְרָצה  ְׂשָפַתי  ֲאֶרֶׁשת  ַּגם־ַּבַחִּיים׃  ַּגם־ַּבָּמֶות  ְּבִלֵּבנּו  ַאֶּתם 
ֲאֵליֶכם ְוֶאְתָּפֵאר ָּבֶכם ַעד־ְמאֹד ּוְבָכל־ָצָרֵתנּו ָמֵלאִתי ֹנַחם 

ְוֵדי ְׂשָמחֹות ָׂשָבְעִּתי׃
ִאם־ָצָרה  ִּכי  ִּבְבָׂשֵרנּו  ָׁשלֹום  לֹא־ָהָיה  ַמְקּדֹוְנָיא  ְּבבֵֹאנּו  ִּכי 
ַאְך זֵֹקף ְּכפּוִפים  ִמָּכל־ֵעֶבר ִמחּוץ ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה׃ 
ְולֹא ְּבבֹאֹו ִּבְלָבד  ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָסַמְך ָלנּו ְּבַיד ִטיטֹוס ְּבבֹאֹו׃ 
ִּכי ִאם־ַּגם ְּבַתְנחּוִמים ֲאֶׁשר ָמָצא ֵביֵניֶכם ְּבַהִּגידֹו ָלנּו ֶאת־
ַעל־ֵּכן  ֲאֶׁשר  ִלי  ְוֶאת־ִקְנַאְתֶכם  ֶאת־ְיגֹוְנֶכם  ִלְּבֶכם  ֵחֶׁשק 
ְוִאם ַּגם־ֶהֱעַצְבִּתי ֶאְתֶכם ְּבִאַּגְרִּתי לֹא  הֹוִסיף ִׂשְמָחה ְּבִלִּבי׃ 
ַהִהיא  ִּכי־ָהִאֶּגֶרת  ִּבְרֹאִתי  ָאז  ִּכי־ִנַחְמִּתי  ַאף  ַעָּתה  ֶאָּנֵחם 
ְוַעָּתה ֲאִני ָׂשֵמַח לֹא ַעל־ָעְצְּבֶכם  ֶהֱעִציָבה ֶאְתֶכם ִלְזָמן ָמה׃ 
ְלִפי  ֶנֱעַצְבֶּתם  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ִלְתׁשּוָבה  ִאם־ַעל־ָעְצְּבֶכם  ִּכי 
ִּכי ָהעֶֹצב  ְרצֹון ֱאֹלִהים ִלְבִלי ֱהיֹות ָלֶכם ָּכל־ֶנֶזק ַעל־ָיֵדנּו׃ 
ַעל־ ֲאֶׁשר  ְוִלְתׁשּוָעה  ִלְתׁשּוָבה  מֹוִליְך  ֱאֹלִהים  ְרצֹון  ְלִפי 
זֹאת לֹא ִיָּנֵחם ִאיׁש ַאְך עֶֹצב ְלִפי־ֶדֶרְך ָהעֹוָלם יֹוִליְך ַלָּמֶות׃ 
עֹוֵרר  ִּכי  ֱאֹלִהים  ִּכְרצֹון  ֲאֶׁשר  ָעְצְּבֶכם  ְפִרי  ִתְראּו  ֲהלֹא 
ֶאְתֶכם ִלְׁשקֹד ַעל־ְּדָבֵרינּו ַאף ְלִהְצַטֵּדק ְוַאף ְלִהְתַקֵּצף ַאף 
ְלִיְרָאה ְוַאף ְלַאֲהָבה ַאף ְלִקְנָאה ְוַאף ִלְנָקָמה הֹוַכְחֶּתם ִּכי־
ְוַעל־ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי  ְנִקִּיים ֱהִייֶתם ִמּכֹל ָוכֹל ָּבִעְנָין ַההּוא׃ 
ֲאֵליֶכם לֹא ָכַתְבִּתי ַּבֲעבּור ֶזה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת־ָהָרָעה ְולֹא 
ַּבֲעבּור ֶזה ֲאֶׁשר ָסַבל ֶאת־ָהָרָעה ִּכי ִאם־ַּבֲעבּור ַהְרֹאְתֶכם 
ּוַבֲעבּור־זֹאת  ָהֱאֹלִהים׃  ִלְפֵני  ָעֵלינּו  ֲחֵרִדים  ַאֶּתם  ַּכָּמה 
ְׂשָמחֹות  ְורֹב  ְּבַתְנחּומֵֹתיֶכם  ַנְפֵׁשנּו  ְיַׁשַעְׁשעּו  ַּתְנחּוִמים 
ָׂשַבְענּו ְּבִׂשְמַחת ִטיטֹוס ֲאֶׁשר ֻּכְּלֶכם ַיְחָּדו ֵהַּנְחֶּתם ֶאת־רּוחֹו׃ 
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ָּכל־ ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְלָפָניו  ִהַּלְלִּתיֶכם  ֵמֲאֶׁשר  ֵאבֹוׁש  לֹא  ַוֲאִני 
ְּדָבֵרינּו ֲאֵליֶכם ִּדְבֵרי ֱאֶמת ֵהם ֵּכן הּוַקם ְּדַבר ַהְּתִהָּלה ֲאֶׁשר 
ְוַגם־הּוא ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֲאֵליֶכם ֶיֶתר  ִהַּלְלִּתיֶכם ִלְפֵני ִטיטֹוס׃ 
ְמאֹד ַוִּיְזּכֹר ִּכי ֻכְּלֶכם ַיְחָּדו ִהְקַׁשְבֶּתם ְלקֹולֹו ְוִכי ִקַּבְלֶּתם אֹתֹו 
ַוֲאִני ָׂשֵמַח ִּכי ְבָכל־ָּדָבר ִלִּבי ָבֶכם ָּבטּוַח׃ ְּבִיְרָאה ּוַבֲחָרָדה׃ 

ְוִהְננּו מֹוִדיִעים ֶאְתֶכם ַאִחים ִּכי ָגַבר ֶחֶסד ֵאל ַעל־ְקִהלֹות 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִהְגִּדיל ּכּור ָצָרָתם ֵּכן ָּגְדָלה ִׂשְמָחָתם  ַמְקּדֹוְנָיא׃ 
ְלִפי־ ִּכי  ִהֵּנִני  ֵעד  ַוֲאִני  ִנְדָבָתם׃  ִׁשְפַעת  ִהְרָּבה  ָעְנָים  ְורֹב 
ִּבְקׁשּו ִמֶּמּנּו  ֵעֶרְך ּכָֹחם אֹו ַגם־ֶיֶתר ִמֵּדי־כָֹחם ִּכְנִדיֵבי ֵלב׃ 
ְּבַתֲחנּוִנים ַרִּביַם ַעד־ֲאֶׁשר ְנַקֵּבל ַעל־ְּדַבר ִנְדָבָתם ֶזה ַחְסָּדם 
ִּכי  ִקִּוינּו  ֵמֲאֶׁשר  ֶיֶתר  ְוַגם־ָעׂשּו  ַלְּקדֹוִׁשים׃  ֲעבָֹדָתם  ְוֵחֶלק 
ָהֱאֹלִהים׃  ִּבְרצֹון  ְוָלנּו  ַלֲאדֵֹנינּו  ַנְפָׁשם  ִהְקִּדיׁשּו  ַבְּתִחָּלה 
ּוְלִפי־זֹאת ִּבַּקְׁשנּו ֵמֵאת ִטיטֹוס ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחל ֵמָאז ֵּכן ְיַכֶּלה 
ָלֶכם  ַרב  ֵחֶלק  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה  ָּבֶכם׃  ַהֶּזה  ַהֶחֶסד  ַמֲעֵׂשה 
ּוְבַאֲהָבה  כַֹח  ְּבָכל־ַמֲאַמֵּצי  ּוְבַדַעת  ְּבתֹוָרה  ֶּבֱאמּוָנה  ַּבּכֹל 
ְולֹא  ַהֶּזה׃  ַּגם־ַּבֶחֶסד  ֶחְלְקֶכם  ַּתְרּבּו  ֵּכן  ֶּתֱאָהֻבנּו  ֲאֶׁשר 
כַֹח  ְּבַמֲאַמֵּצי  ִאם־ְלַנּסְֹתֶכם  ִּכי  ֹאֵמר  ֲאִני  ִמְצָוה  ִכְדַבר 
ֶאת־ֶחֶסד  ִּכי־ְיַדְעֶּתם  ַזָּכה׃  ִאם־ַאֲהַבְתֶכם  ִלְראֹות  ֲאֵחִרים 
ְלַמַעְנֶכם  ְלָרׁש  ַוְיִהי  ָהָיה  ָעִׁשיר  ִּכי  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע 
ַבָּדָבר  ַדְעִּתי  ְמַחֶּוה  ַוֲאִני  ַּתֲעִׁשירּו׃  ִריׁשֹו  ֵעֶקב  ֲאֶׁשר 
ַרק  לֹא  ָׁשָנה  ֶזה  ַהִחֹּלֶתם  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ָלֶכם  ְלהֹוִעיל  ַהֶּזל 
ְוַעָּתה ַהְׁשִלימּו  ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִּכי ִאם־ַּגם ַלֲעׁשתֹו ְּבֵחֶפץ ֵלב׃ 
ַהְּנִדיָבה  רּוֲחֶכם  ְלִפי  ֶאת־ַהְמָלאָכה  ְוַכּלּו  ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה 
ִיְהֶיה  ְנִדיָבה  רּוחֹו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ִּכי  ֶיְדֶכם׃  ִּתְמָצא  ַּכֲאֶׁשר 
ֵאין־ְלֵאל  ֲאֶׁשר  ְולֹא־ְכִפי  ָידֹו  ֶיׁש־ְלֵאל  ֲאֶׁשר  ְּכִפי  ְלָרצֹון 
ְּדָבָרי׃  ֲעֵליֶכם  ּוְלַמֲעָמָסה  ַלֲאֵחִרים  ִלְרָוָחה  לֹא  ִּכי  ָידֹו׃ 
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ִּכי ִאם־ְּבַקו ַהָּׁשֶוה ַהּיֹום ִיְתָרה ָלֶכם ְלַמֵּלא ַמְחסָֹרם ּוְלֵעת 
ַאֶחֶרת ִיְתָרָתם ִּתְהֶיה ְלַמֵּלא ַמְחסְֹרֶכם ְלַמַען ִיְהֶיה ַקו ָׁשֶוה׃ 

ַּכָּכתּוב ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר׃
ַוֲאִני אֹוֶדה ֶאת־ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָנַתן ְּבֵלב ִטיטֹוס ָלחּוׁש ָלֶכם 
ְּפָעִלים  ִאם־ַרב  ִּכי  ָׁשָמר  ֶאת־ְּפֻקָּדֵתנּו  ַרק  לֹא  ִּכי  ָּכזֹאת׃ 
ֶאת־ָאִחינּו  ִעּמֹו  ַוִּנְׁשַלח  ַנְפׁשֹו׃  ֵמְרצֹון  ֲאֵליֶכם  ָהַלְך  ַהֶּזה 
ּוִמְּלַבד זֹאת  ֲאֶׁשר נֹוַדע ִלְתִהָּלה ַּבְּבׁשָרה ְּבָכל־ַהְּקִהּלֹות׃ 
ַּבֲעבָֹדֵתנּו  ִעָּמנּו  ָלֶלֶכת  ַהְּקִהּלֹות  ֵמַאְנֵׁשי  ַּגם־הּוא  ִנְבַחר 
ְוַאף ַּגם־ְלַהְרִחיק  ֶלֱאסֹף ַהְּנָדבֹות ִלְכבֹוד ֲאדֵֹנינּו ְוַלֲעָזר־ָלנּו׃ 
ָאַסְפנּו  ֲאֶׁשר  ָהָרב  ַהֶּכֶסף  ַעל־ְּדַבר  ָרָעה  ִּדָּבה  ֵמָעֵלינּו 
ָהָאדֹון  ַּגם־ְּבֵעיֵני  ַמה־ּטֹוב  ְלַהְׁשִּגיַח  ִּכי־ַחְׁשנּו  ַּבֲעבָֹדֵתנּו׃ 
ַוִּנְׁשַלח ִעָּמֶהם ֶאת־ָאִחינּו ִאיׁש ַאִּמיץ  ְוַגם־ְּבֵעיֵני ְבֵני־ָאָדם׃ 
ְוַעָּתה  ׁשִֹנים  ִּבְדָרִכים  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ֹאתֹו  ָּבַחּנּו  ֲאֶׁשר  ּכַֹח 
ַעל־ ְוִהֵּנה  הּוא׃  ַרב  ִּכי  ָבֶכם  ְּבִבְטחֹונֹו  ִלּבֹו  ֹאֶמץ  הֹוִסיף 
ְּדַבר ִטיטֹוס ָחֵבר הּוא ִלי ְוֹתֵמְך ָיִדי ַּבֲעבָֹדִתי ְּבִקְרְּבֶכם ְוֵכן 
ַעל־ְּדַבר ַאֵחינּו ֲהלֹא ֵהם ְׁשלּוֵחי ַהְּקִהּלֹות ִלְכבֹוד ְמִׁשיֵחנּו׃ 
ַעל־ֵּכן ְּתַחּוּו ֵעדּות ַאֲהַבְתֶכם ָלֶהם ַוֲאֶׁשר ַּגם־ִנְתָּפֵאר ָּבֶכם 

ְוֶנֶגד ְּפֵני ַהְּקִהּלֹות׃
ָאְמָנם ַעל־ְּדַבר ִמְׁשַמְרֵּתנּו ְלַכְלֵּכל ֶאת־ַהְּקדֹוִׁשים ַאְך־ְלמֹוָתר 
ִּכי ָיַדְעִּתי ִנְדַבת ִלְּבֶכם ֲאֶׁשר ָהְיָתה ִלְתִהָּלה  ִלי ִלְכּתֹב ֲאֵליֶכם׃ 
ְּבִפי ֵמָאז ִלְפֵני ְקַהל ַמְקּדֹוְנָיא ֵלאמֹר ִּכי ֶזה ָׁשָנה ֲאֶׁשר ֲאַכָּיא 
ֲאָבל  ָנכֹון ִלָּבּה ְלִהְתַנֵּדב ְוִכי ַּגם־ִקְנַאְתֶכם עֹוְרָרה ֵלב ַרִּבים׃ 
ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֶאת־ָהַאִחים ְלַמַען לֹא ִתְהֶיה ְתִהַּלְתֶכם ְּבִפי 
ִּכי ִאם־ ַּבָּדָבר ַהֶּזה ָלִריק ּוְלַמַען ִּתְהיּו ְנכִֹנים ַּכֲאֶׁשר ָאָמְרִּתי׃ 
ֵאיֶנִּני  ְנכִֹנים  ֵאיְנֶכם  ִּכי  ְוִיְמְצאּו  ִעִּמי  ַמְקּדֹוְנָיא  ַאְנֵׁשי  ָיבֹואּו 
ִמִּמְבָטֵחנּו׃  ֵנבֹוׁש  ֲהלֹא  ֲאַנְחנּו  ַאְך  ֵּתבׁשּו  ַאֶּתם  ִּכי  אֵֹמר 
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ְלַקֵּדם  ֶאת־ָהַאִחים  ְלָהִעיר  ַהָּדָבר  ָעַלי  ִּכי  ָחַׁשְבִּתי  ַעל־ֵּכן 
ָלבֹוא ֲאֵליֶכם ְלָהִכין ִמַּסת ִנְדַבת ֶיְדֶכם ִּכְמֻדָּבר ֵמָאז ִלְהיֹות 

ֲערּוָכה ְּכִמַּסת ַיד ָנִדיב ְולֹא ְכַיד ִּכיַלי׃
ִּכי ִהֵּנה ַהּזֵֹרַע ֶזַרע ָרֶזה ִיְקצֹר ָרזֹון ְוַהּזֵֹרַע ְּבַיד ְנִדיָבה ִיְקצֹר 
ָּכל־ִאיׁש ִיֵּתן ַּכֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו לֹא ְבַעִין ָרָעה ְולֹא  ְנִדיבֹות׃ 
ְוַיד ֱאֹלִהים  ְבֹאֶנס ִּכי ַהֹּנֵתן ְּבֵלב טֹוב ֶיֱאַהב ֹאתֹו ֱאֹלִהים׃ 
ַמֶּׂשֶגת ִלְׁשֹּפת ָלֶכם ָּכל־ָחֶסד ְלַמֵּלא ֵדי ַמְחסְֹרֶכם ָּכל־ַהָּיִמים 

ַּכָּכתּוב  ְוָלֵתת ָלֶכם ַחִיל ַלֲעׂשֹות ָּכל־טֹוב׃ 
ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים 
ִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד׃

ָלֶכם  יֹוִסף  ְוכֹה  ִיֵּתן  ּכֹה  ָלֹאֵכל  ְוֶלֶחם  ַלּזֵֹרַע  ֶזַרע  ְוַהֹּנֵתן 
ַבּכֹל  ִתְתָּבֲרכּו  ִּכי  ַיְרֶּבה׃  ִצְדַקְתֶכם  ְוֶאת־ְּפִרי  ֶאת־ַזְרֲעֶכם 
ִּכי־ ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ְנִדיבֹות ְלַהְׁשִמיַע ְּתִהַּלת ֱאֹלִהים ַעל־ָיֵדינּו׃ 
ְּתַמֵּלא  ַהְּקדֹוִׁשים  ְלַבד ַמְחסֹור  ַהּזֹאת לֹא  ַהְּצָדָקה  ֲעבַֹדת 
ּוְבַמֲעֶׂשה  ַלאֹלִהים׃  ְלהֹודֹות  ַרִּבים  ִּפי  ִאם־ַּגם־ִּתְפַּתח  ִּכי 
ִנְכַנע ִלְּבֶכם  ִיְּתנּו ֵלאֹלִהים ָּכבֹוד ַעל־ֲאֶׁשר  ַהְּצָדָקה ַהּזֹאת 
ְלַקֵּבל ֲעֵליֶכם ְּבׁשַרת ַהָּמִׁשיַח ְוַעל־ִנְדַבת ֶיְדֶכם ְלאֹות ַאֲחָוה 

ָלֶהם ּוְלָכל־ֶאְביֹוֵני ָאָדם׃ 
ַּבֲעבּור  ְבַנְפְׁשֶכם  ָּדְבָקה  ַנְפָׁשם  ִּכי  ַבַעְדֶכם  ִיְתַּפְללּו  ְוֵהם 
ָּברּוְך הּוא ֱאֹלִהים ַהֹּנֵתן ָלנּו  ֶחֶסד ֵאל ֲאֶׁשר ָּגַבר ֲעֵליֶכם׃ 

ַמָּתן ָעצּום ִמַּסֵּפר׃
ִמֶּכם  דֵֹרׁש  ִהְנִני  ּוְבַעְנָותֹו  ְמִׁשיֵחנּו  ְּבנַֹעם  פֹולֹוס  ַוֲאִני 
ָיָצא  ּוֵמָרחֹוק  ִלְפֵניֶכם  ָהִייִתי  ָׁשֵפל  ְּבָפִנים  ָּפִנים  ַלֲאֶׁשר 
תֲֹאָנה  ִלי  ַאל־ִּתְּתנּו  ִמֶּכם  דֵֹרׁש  ֲאִני  ְוָלזֹאת  ִמִּפי׃  ָעָתק 
ִמְתַעֵּתד  ַּכֲאֶׁשר  ִלִּבי  ֶּבֱעזּוז  ִמִּפי  ָעָתק  ְלהֹוִציא  ְּבבֹוִאי 
ִּכי  ַחֵּיינּו׃  ְבָׂשִרים  ַחֵּיי  ִּכי  ָהֹאְמִרים  ֵאֶּלה  ִלְקַראת  ֲאִני 
ָנֶׁשק׃  ִלְקַראת  ֵנֵצא  ְוָדם  ָּבָׂשר  ְכֶדֶרְך  לֹא  ְבָׂשֵרנּו  ְבַחֵּיי 
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ִּכי ַגם־ְּכֵלי ִנְׁשֵקנּו ֵאיָנם ְּכֵלי ָבָׂשר ִּכי ִאם־ֲחָזִקים ֵלאֹלִהים 
ָּכל־ ְלַהְׁשִּפיל  ֲערּוִמים  ַמְחְׁשבֹות  ְלָהֵפר  ִמְבָצִרים׃  ַלֲהרֹס 
ַּבְּׁשִבי  ָּכל־ֵלב  ּוְלהִֹליְך  ֱאֹלִהים  ַעל־ַּדַעת  ִיְגֶאה  ֲאֶׁשר  ֵּגֶאה 
ִעם  ְבִמְׁשָּפט  ָלבֹא  ֲאַנְחנּו  ּוְנכִֹנים  ַהָּמִׁשיַח׃  ִלְפֵני  ְלַהְכִניעֹו 
ֶאָחד׃  ְׁשֶכם  ָּתִׂשימּו  ַרק־ַאֶּתם  ִאם  ִלְׁשֹמַע  ָּכל־ַהֵּמֲאִנים 
ֲהִתְׁשְּפטּו ְלַמְרֵאה ָעִין ִמי הּוא ֲאֶׁשר ָסמּוְך ִלּבֹו ִּכי ַלָּמִׁשיַח 
ַּגם־ ֵּכן  ַלָּמִׁשיַח  ִּכי־ַכֲאֶׁשר הּוא  ְּבַנְפׁשֹו  ִיְתּבֹוֵנן  ָיׁשּוב  הּוא 
ְלִהְתַהֵּלל  ְוַגם לֹא ֵאבֹוׁש ִאם אֹוִסיף עֹוד  ַלָּמִׁשיַח׃  ֲאָנְחנּו 
ִלְפרֹוץ  ְולֹא  ֶאְתֶכם  ִלְבנֹות  ֲאדֵֹנינּו  ָנַתן־ָלנּו  ֲאֶׁשר  ַּבִּׁשְלטֹון 
ְּבִאְּגרֹות׃  ֶאְתֶכם  ְּכַמֲחִריד  ִאיׁש  ַיְחְׁשֵבִני  לֹא  ַאְך  ָּבֶכם׃ 
ַּבֲעבּור ָהֹאְמִרים ָעַלי ִהֵּנה ִאְּגרֹוָתיו ִנְכָּבדֹות ְוָקׁשֹות ּוַמְרֵאה 
ִּכי ַהחֵׁשב ָּכזֹאת ֲהלֹא ֵיַדע ִּכי־ִכְלׁשֹון  ָפָניו ַרע ְוִניבֹו ִנְבֶזה׃ 
ָּפִנים  ָנבֹוא  ַּכֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות  ִנְׁשֹמר  ֵּכן  ֵמָרחֹוק  ִאַּגְרֵּתנּו 
ַּכֲאָנִׁשים  ּוְלִהְתַמֵּׁשל  ְלִהְתַחֵּׁשב  ָנעֹז  לֹא  ִּכי  ְּבָפִנים׃ 
ַהּמְֹדִדים  ֵלב  ַחְסֵרי  ֵהָּמה  ֵהן  ְּבמֹו־ִפיֶהם  ַהִּמְתַהְּלִלים 
ַוֲאַנְחנּו  ְּבֶעְרָּכם׃  ֶעְרָּכם  ְועְֹרֵכי  ַנְפָׁשם  ְּבִמַּדת  ַנְפָׁשם 
ָחַלק־ ֲאֶׁשר  ַהִּמָּדה  ַקו  ִאם־ְלִפי  ִּכי  ִלְבִלי־חֹק  ִנְתַהֵּלל  לֹא 
ִּכי  ֲאֵליֶכם׃  ָלֶגֶׁשת  ִּתְּתֵננּו  ֲאֶׁשר  זּו  ַּבִּמָּדה  ֱאֹלִהים  ָלנּו 
לֹא ָעַבְרנּו חֹק ְּכִאּלּו ֵאין ָלנּו ָלֶגֶׁשת ֲאֵליֶכם ִּכי ֲהלֹא ִבְבׁשַרת 
ְולֹא ִנְתַהֵּלל ִלְבִלי־חֹק  ַהָּמִׁשיַח ְּכָבר ִקַּדְמנּו ְלַהִּגיַע ָעֵדיֶכם׃ 
ִלְנֹּגַע ְּבַנֲחַלת ְיִגיַעת ֲאֵחִרים ֲאָבל ֶיׁש־ָלנּו ִתְקָוה ִּכי־ִתְרֶּבה 
ֱאמּוַנְתֶכם ְוֵכן ִיְגַּדל ְּכבֹוֵדנּו ָבֶכם ְלִפי ַקו ַהִּמָּדה ֻכָּלּה ַעד־
ָוָהְלָאה  ִמֶּכם  ֶאת־ַהְּבׁשָרה  ְוַגם־ְנַבֵּׂשר  רֹאׁש׃  ְלַמְעָלה 
ַאְך  ַלֲאֵחִרים׃  ָנְפלּו  ַּבֲחָבִלים  ְלִהְתַהֵּלל  ָנבֹוא  לֹא  ִּכי 
ִּכי לֹא ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ִּפיו ְיַׁשְּבֶחּנּו  ַהִּמְתַהֵּלל ִיְתַהֵּלל ַּביהָֹוה׃ 

ֶנֱאָמן הּוא ִּכי ִאם־ֶזה ֲאֶׁשר ְיַׁשְּבֶחּנּו ִּפי ְיהָֹוה׃
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ַאֲחַלי ָׂשאּוִני־ָנא ְמַעט ְּבִאַּוְלִּתי ַאְך ָיַדְעִּתי ִּכי ָנׁשא ִּתָּׁשֻאִני׃ 
ָלִאיׁש הּוא  ֶאְתֶכם  ְוִיַעְדִּתי  ֱאֹלִהים  ִקְנַאת  ָלֶכם  ִקֵּנאִתי  ִּכי 
ַאְך  ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְלָפָניו ִהְנִני ְלַהֲעִמיְדֶכם ִּכְבתּוָלה ַּתָּמה׃ 
ָיֵראִתי ִּכי ַכֲאֶׁשר ִהִּׁשיא ַהָּנָחׁש ֶאת־ַחָּוה ְּבָעְרָמתֹו ֵּכן ַּגם־
ַאֶּתם ֶּפן־ָּתִסירּו ֶאת־ִלְּבֶכם ְוֶאת־ֻּתַּמְתֶכם ֵמַאֲחֵרי ַהָּמִׁשיַח׃ 
לּו ִאיׁש ַהָּבא ֲאֵליֶכם ַיִּגיד ָלֶכם ֵיׁשּוַע ַאֵחר ֲאֶׁשר לֹא ִהַּגְדנּו 
ְבׁשָרה  אֹו  לֹא־ְלַקְחֶּתם  ֲאֶׁשר  ַאֶחֶרת  רּוַח  ִתְקחּו  ִכי  אֹו 
ֲאָבל  ְּדָבָריו׃  ְלָהִכיל  ּתּוְכלּו  ָאז  לֹא־ִקַּבְלֶּתם  ֲאֶׁשר  ַאֶחֶרת 
ָחַׁשְבִּתי ִּכי לֹא ֹנֵפל ֲאִני ֵמָראֵׁשי ַהְּׁשִליִחים ַאף לֹא ְּבָדָבר 
ַּבָּדַעת  ֲאִני  ְּבִמְדָּבִרי לֹא־ֵכן  ֲאִני  ַּכֲעַרל ְׂשָפַתִים  ִאם  ֶאָחד׃ 
ַהֵחְטא  ִּכי ָכל־ֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ֲהלֹא נֹוַדע ָלֶכם ִּבְפֵני ָכל־ָאָדם׃ 
ִּכי  רֹאׁש  ָּתִרימּו  ַאֶּתם  ְלַמַען  ַנְפִׁשי  ִהְׁשַּפְלִּתי  ִּכי  ָחָטאִתי 
ְקִהּלֹות  ַׁשּלֹוִתי  ְּבלֹא־ָכֶסף׃  ֱאֹלִהים  ְּבׁשַרת  ָלֶכם  ֵהֵבאִתי 
ִחָּנם׃  ַלֲעבֹד ֶאְתֶכם  ְּפֻעָּלִתי  ֵמֶהן ְׂשַכר  ָלַקְחִּתי  ִּכי  ֲאֵחרֹות 
ַמְחסִֹרי  ֵדי  ִּכי  ִאיׁש  ֶהְלֵאיִתי  לֹא  ָוֶאְחַסר  ִעָּמֶכם  ּוִבְהיֹוִתי 
ִמְלאּו ָהַאִחים ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמַּמְקּדֹוְנָיא ָוֶאְׁשַּתֵּמר ְמאֹד ִמְהיֹות 
ַהָּמִׁשיַח  ַּכֲאֶׁשר  ְלִהְׁשַּתֵּמר׃  אֹוִסיף  ְוֵכן  ְלַמָּׂשא  ֲעֵליֶכם 
ִּבְגִלילֹות  זּו  ְּתִהָּלִתי  ִמֶּמִּני  ֵתָעֵצר  לֹא  ֵּכן  הּוא  ִלי  ַוֲאִמּתֹו 
ְוַעל־ַמה־ֶּזה ֶאְׁשַּתָּמר ַהַעל ֲאֶׁשר לֹא ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם  ֲאַכָּיא׃ 
ַאְך ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן אֹוִסיף ַלֲעׂשֹות  ָהֱאֹלִהים הּוא יֹוֵדַע׃ 
ְלַהֲעִביר ּתֲֹאָנה ִמן־ַהְמַבְקִׁשים ּתֲֹאָנה ְלַמַען יּוְכלּו ְלִהְתַחֵּׁשב 
ִּכי ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ְׁשִליֵחי ֶׁשֶקר ֵהם עֵֹׂשי  ִּבְתִהָּלָתם ָּכֹמנּו׃ 
ְוֵאין ֶזה ֶּפֶלא ַאֲחֵרי  ְרִמָּיה ַהִּמְתַחְּפִׂשים ִלְׁשִליֵחי ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָדָבר  לֹא  ַעל־ֵּכן  אֹור׃  ְלַמְלַאְך  ִמְתַחֵּפׂש  ַּגם־ַהָּׂשָטן  ֲאֶׁשר 
ֶצֶדק ֲאֶׁשר  ִלְמָׁשְרֵתי  ַגם־ְמָׁשְרָתיו  ִיְתַחְּפׂשּו  ָּגדֹול הּוא ִאם 

ְּבַאֲחִריָתם ִמְּפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו׃
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ְועֹוד ֲאִני ֹאֵמר ַאל־ַיְחְׁשֵבִני ִאיׁש ֶלֱאִויל ִּכי ִאם־ֵּכן ַאף ֶּכֱאִויל 
ֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני דֵֹבר לֹא  ְׂשאּו ָפַני ְוֶאְתַהֵּלל ְמַעט ַּגם־ָאִני׃ 
ִמִּפי ָהָאדֹון הּוא ִּכי ִאם־ְּדָבַרי ְּכֹאֵחז ְּבִסְכלּות ַלֲאֶׁשר ָסמּוְך 
ָּבָׂשר  ְּכֶדֶרְך  ִמְתַהְּלִלים  ַרִּבים  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ִּבְתִהָּלִתי׃  ִלִּבי 

ָוָדם ֶאְתַהֵּלל ַּגם־ָאִני׃ 
ִּכי  ַאֶּתם׃  ֲחָכִמים  ַיַען  ֵלב  ְּבֵחֶפץ  ֶאת־ָהֱאִויִלים  ִתְׂשאּו  ִּכי 
ֲהלֹא ִתְׂשאּו ִאם־ַיֲעִביד ֶאְתֶכם ִאיׁש ִאם־ְיַבַּלע ֶאְתֶכם ִאיׁש 
ִאם־ַיֲעׁשֹק ֶאְתֶכם ִאם־ִיְתַנֵּׂשא ֲעֵליֶכם אֹו ַיֶּכה ֶאְתֶכם ַעל־
ְלָבְׁשֵּתנּו ֲאִני דֵֹבר ְּכמֹו ִאם ְרֵפי ָיַדִים ָהִיינּו ַלֲעׂשֹות  ַהֶּלִחי׃ 
ָּכֵאֶּלה ֲאָבל ַּבֲאֶׁשר ָיִעיז ִאיׁש ֶאת־ָּפָניו ִהֵּנה ְּכֹאֵחז ְּבִסְכלּות 
ִאם ֵהם ִעְבִרים ֵּכן ַּגם־ָאִני ִאם  ֲאִני ֹאֵמר ָאִעיז ָּפַני ַּגם־ָאִני׃ 
ֵהם ִיְׂשְרֵאִלים ֵּכן ַּגם־ָאִני ִאם ֵהם ֶזַרע ַאְבָרָהם ֵּכן ַּגם־ָאִני׃ 
עֶֹלה  ֲאִני  דֵֹבר  ֲאִני  ַטַעם  ְּכָסר  ַהָּמִׁשיַח  ְמָׁשְרֵתי  ֵהם  ִאם 
ְּבַמֲהֻלּמֹות  ְּפָעִמים ַרּבֹות  ְכָלִאים  ְּבָבֵּתי  ָעָמל  ֲעֵליֶהם ְּברֹב 
ָחֵמׁש ְּפָעִמים  ְלֵאין ְסֹפרֹות ּוַפַעם ַאֲחֵרי ַפַעם ְּבַׁשֲעֵרי ָמֶות׃ 
ָׁשלׁש ְּפָעִמים  ֻהֵּכיִתי ִמיֵדי ַהְּיהּוִדים ַאְרָּבִעים ֲחֵסָרה ֶאָחת׃ 
ֻהֵּכיִתי ַבּׁשֹוִטים ַּפַעם ַאַחת ֻסַּקְלִּתי ָבֲאָבִנים ָׁשלׁש ְּפָעִמים 
ְּבַמָּסעֹות  ָהִייִתי ִּבְמֻצלֹות ָים׃  ֳאִנָּיִתי ּוְכיֹום ָּתִמים  ִנְׁשְּבָרה 
ַרִּבים ּוָמגֹור ִמָּסִביב ִמֶּׁשֶטף ַמִים ָמגֹור ִמְּפֵני ׁשְֹדִדים ָמגֹור 
ִמְּפֵני ְבֵני ַעִּמי ָמגֹור ִמְּפֵני גֹוִים ָמגֹור ָּבִעיר ָמגֹור ַּבִּמְדָּבר ָמגֹור 
ְּבָעָמל ּוִבְתָלָאה ּוִבְבִלי־ֵׁשָנה  ַּבָּים ּוָמגֹור ְּבֶקֶרב ֲאֵחי ָׁשֶקר׃ 
ְּפָעִמים ַהְרֵּבה ִּבְבִלי־ֶלֶחם ּוִבְבִלי־ָמִים ְוַגם־ַרּבֹות ִעֵּניִתי ַבּצֹום 
ִמְּלַבד ֲהמֹון ְצָרַכי יֹום  ַנְפִׁשי ּוִבְבִלי ִׂשְמָלה ְלעֹוִרי ַּבָּקָרה׃ 
ִמי ָחָלה ְולֹא  יֹום ְוַדֲאַגת ָּכל־ַהְּקִהּלֹות ֲאֶׁשר ָעַלי ָהיּו ֻּכָּלָנה׃ 
ִאם־ָעַלי ְלִהְתַהֵּלל  ֻחֵּליִתי ִמי ִנְכַׁשל ְולֹא ָבֲעָרה ֵאׁש ַּבֲהִגיִגי׃ 
ַהָּמִׁשיַח  ְלֵיׁשּוַע  ָהָאב  ָהֱאֹלִהים  ִהֵּנה  ְּבַתֲחלּוָאי׃  ֶאְתַהֵּלל 
ֲאַׁשֵּקר׃  לֹא  ִּכי  יֵֹדַע  הּוא  ָוֶעד  ְלעֹוָלם  הּוא  ָּברּוְך  ֲאדֹוֵנינּו 
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ּוְבַדֶּמֶׂשק ַהְּנִציב ֲאֶׁשר ַלֲאֵרַטס ַהֶּמֶלְך ָׁשַמר ָׁשם ֶאל־ָהִעיר 
ּוְבַסל ְּבַעד ַהַחּלֹון הֹוִרידּו ֹאִתי ֵמַעל ַהחֹוָמה  ַהִהיא ְלָלְכֵדִני׃ 

ְוִנְמַלְטִּתי ִמָּידֹו׃
ַמְראֹות  ְלַסֵּפר  ָּבאִתי  ַאְך  ְלִהְתַהֵּלל  ִלי  ְלהֹוִעיל  לֹא  ָאְמָנם 
ֶזה ַאְרַּבע־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָיַדְעִּתי ִאיׁש  ְוֶחְזיֹנֹות ֵמֵאת ָהָאדֹון׃ 
ַּבָּמִׁשיַח ְולֹא ָיכְֹלִּתי ָלַדַעת ִאם־ַּבּגּוף ֱהיֹותֹו אֹו־ִמחּוץ ַלּגּוף 
ַההּוא  ְוָהִאיׁש  יֵֹדַע  הּוא  ֱאֹלִהים  ִמֶּמִּני  ַדַעת  ְּפִליָאה  ִּכי 
ִאם־ַּבּגּוף  ָיָדְעִּתי  ַההּוא  ֶאת־ָהִאיׁש  ַהְּׁשִליִׁשי׃  ָלָרִקיַע  ָעָלה 
יֵֹדַע׃  ָלַדַעת ֱאֹלִהים הּוא  ָיכְֹלִּתי  ֱהיֹותֹו אֹו־ִמחּוץ ַלּגּוף לֹא 
ְוֵאין  ִמַּסֵּפר  ָעְצמּו  ֲאֶׁשר  ַוִּיְׁשַמע  ָעָלה  ַהַּפְרֵּדס  ְוֶאל־ּתֹוְך 
ּוְבַנְפִׁשי  ֶאְתַהֵּלל  ַההּוא  ָּבִאיׁש  ְלַמֲלָלם׃  ָאָדם  ִּבְלׁשֹון  ּכַֹח 
ְלִהְתַהֵּלל  לּו־ָחַפְצִּתי  ְוַאף  ְּבַתֲחלּוָאי׃  זּוָלִתי  ֶאְתַהֵּלל  לֹא 
לֹא־ָהִייִתי ִכְכִסיל ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֱאֶמת ֲאִני ְמַדֵּבר ַאְך ֶאֱעצֹר 
אֹו  ִיְרֶאה־ִּבי  ֵמֲאֶׁשר  ְלַמְעָלה  ֶעְרִּכי  ִאיׁש  ֶּפן־ַיֲחׁשֹב  ְּבִמִּלין 
ּוְלִבְלִּתי ֶאְתַנֵּׂשא ְּבַתֲעֻצּמֹות ַהֶחְזיֹנֹות  ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ִמֶּמִּני׃ 
ַהָּׂשָטן  ַמְלַאְך  ְוהּוא  ִּבְבָׂשִרי  ַמְכִאיב  ִנַּתן־ִלי קֹוץ  ִמַּדי  ֶיֶתר 
ְוַעל־זֹאת ִהְתַחַּנְנִּתי  ְלַהּכֵֹתִני ְבֶאְגרֹף *ֶּפן־ֶאְתַנֵּׂשא ֶיֶתר ִמָּדי׃ 
ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ִמֶּמִּני׃  ַלֲהִסיֵרהּו  ְּפָעִמים  ֶזה ָׁשֹלׁש  ֶאל־ָהָאדֹון 
ַחְסִּדי ַרב־ְלָך ִּכי ְלֵאין אֹוִנים ַאְׁשִלים ְּגבּוָרִתי ַעל־ֵּכן ִמּטּוב 
ַהָּמִׁשיַח׃  ְּגבּוַרת  ִבי  ִּתָּמֵצא  ְלַמַען  ְּבַתֲחלּוָאי  ֶאְתַהֵּלל  ֵלב 
ִנְרָּדף  ְוִלְהיֹות  ּוְבִגּדּוִפים  ְבַתֲחלּוִאים  ַנְפִׁשי  ָרְצָתה  ְוַעל־ֵּכן 
ִאם־ְנפּוֹגִתי  ִּכי  ַהָּמִׁשיַח  ְלַמַען  ּכֹל  ּוְבחֶֹסר  ְּבָמצֹוק  ְוָלֶׁשֶבת 

ָאז ִּגּבֹור ָאִני׃
ָהִייִתי ִלְכִסיל ְּבִהְתַהֲלִלי ַאְך ַאֶּתם ִאְלְצּתּוִני ִּכי ֲעֵליֶכם ָהָיה 
ְלַהֲלֵלִני ַיַען לֹא־ֹנֵפל ֲאִני ֵמָראֵׁשי ַהְּׁשִליִחים ַאף ִּכי־ְכַאִין ָאִני׃ 
ְבִקְרְּבֶכם  ַנֲעׂשּו  ַהָּׁשִליַח  הּוא  ֲאִני  ִּכי  ָהֹאתֹות  ָאְמָנם 
ִנְׂשָּגבֹות׃  ּוַבֲעִלילֹות  ּוְבִנְפָלאֹות  ְּבמֹוְפִתים  רּוַח  ְּבָכל־ֶאֶרְך 
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לֹא  ַּבֲאֶׁשר  ִאם־לֹא  ַהְּקִהּלֹות  ִמֶּיֶתר  ַאֶּתם  ֹנְפִלים  ִּכי־ַבֶּמה 
הֹוַגְעִּתי ֶאְתֶכם ִסְלחּו־ִלי ְלַעָּוָתִתי זֹאת׃

ֶאְהֶיה  ּוְלַמָּׂשא לֹא  ְׁשִליִׁשית  ַּפַעם  ֲאֵליֶכם  ָלבֹוא  ָנכֹון  ִהְנִני 
ֲעֵליֶכם ִּכי לֹא הֹוְנֶכם ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִּכי ִאם־ֵאת ִלְּבֶכם ִּכי לֹא 
ִאם־ָהָאבֹות  ִּכי  ַלֲאבֹוָתם  אֹוָצרֹות  ֶלֱאצֹר  ַהָּבִנים  ִמְׁשַּפט 
ַוֲאִני ִהְנִני ֹנֵתן ָלֶכם ֶאת־ֲאֶׁשר ִלי ְּבֵחֶפץ ְלָבִבי ְוַגם  ִלְבֵניֶהם׃ 
ֶאת־ַנְפִׁשי ֶאֵּתָנה ַאף ִּכי־ַכֲאֶׁשר אֹוִסיף ְלַאֲהָבה ֶאת־ַנְפְׁשֶכם 
ֲאָבל לּו ְיִהי־ֵכן ָאֹנִכי לֹא  ֵּכן ַּתְמִעיטּו ְלַאֲהָבה ֶאת־ַנְפִׁשי׃ 
ֶאְתֵכם  ָלַכְדִּתי  ָערּום  ִּבְהיֹוִתי  ַרק  ְלַמֲעָמָסה  ָלֶכם  ָהִייִתי 
ֵמֵאֶּלה  ֵמַאַחד  ָאח  ַעל־ְיֵדי  ֶאְתֶכם  ַהִאם הֹוֵניִתי  ְּבָעְרָמה׃ 
ִהְפַצְרִּתי ְבִטיטֹוס ָלֶלֶכת ְוַגם־ַאַחד  ֲאֶׁשר ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליֶכם׃ 
ָהַאִחים ָׁשַלְחִּתי ִאּתֹו ַהִאם־הֹוָנה ֶאְתֵכם ִטיטֹוס ֲהלֹא ְברּוַח 

ַאַחת ּוְבֹאַרח ֶאָחד ְצָעֵדינּו ּכֹוָננּו׃
ֲאָבל  ִלְפֵניֶכם  ִמְצַטְּדִקים  ִהְננּו  ִּכי  חְׁשִבים  עֹוְדֶכם  אּוַלי 
ְּדָבֵרינּו ֶנֶגד ְּפֵני ָהֱאֹלִהים ּוְמִׁשיחֹו ִּכי ָכל־ֵאֶּלה ַרק ִּבְגַלְלֶכם 
ֶּפן־ֶאְמָצֲאֵכם  ְּבבִֹאי  ָאֹנִכי  ָיֵרא  ִּכי  ִמֶּמּנּו׃  ְלִהָּבנֹות  ְיִדיִדים 
ָבֶכם  ֶּפן־ֶאְמָצא  ִכְלַבְבֶכם  לֹא  ִּתְמָצאּוִני  ְוַאֶּתם  ִכְלָבִבי  לֹא 
ְמִריָבה ְוִקְנָאה ֶעְבָרה ּוָמדֹון הֹוְלֵכי ָרִכיל ּומֹוִציֵאי ִדָּבה ְּגאֹון 
ֶּפן־ְּבבִֹאי עֹוד ַיְׁשִּפיֵלִני ֱאֹלַהי ִלְפֵניֶכם  ֵזִדים ּוְמהּוָמה ַרָּבה׃ 
ְוִהְתַעַּצְבִּתי ֶאל־ִלִּבי ַעל־ַרִּבים ֵמֶהם ֲאֶׁשר־ָחְטאּו ְכָבר ְולֹא 

ָׁשבּו ִמן־ַהּתֹוֵעָבה ּוִמן־ַהְּזנּות ּוִמן־ַהְּנָבָלה ֲאֶׁשר ָעׂשּו׃
ִהְנִני ָבא ֲאֵליֶכם ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ַעל־ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ַעל־ִּפי 
ֵהן ָאַמְרִּתי ֵמָאז ּוְכמֹו ִמָּקרֹוב  ְׁשלָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּכל־ָּדָבר׃ 
ֵמָרחֹוק  ַּגם־ַעָּתה  ֵּכן  ַהֵּׁשִנית  ַּבַּפַעם  ִעָּמֶכם  ָהִייִתי  ַּכֲאֶׁשר 
ּוְלָכל־ ְכָבר  ָחְטאּו  ְלָכל־ֲאֶׁשר  ְוכֵֹתב  ַמִּגיד  ִהְנִני  ּבִֹאי  ֶטֶרם 
ֲאֵליֶכם׃ ְּבׁשּוִבי  ָלחּוס  לֹא־אֹוִסיף  ִּכי  ְקִהַּלְתֶכם  ַאְנֵׁשי  ֶיֶתר 
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לֹא  ֲאֶׁשר  ִּבי  ִּדֶּבר  ִאם־ַהָּמִׁשיַח  ְמַבְקִׁשים  ַאֶּתם  ִלְבחֹן  ַיַען 
ַאף־ִאם־ ִּכי  ְּבִקְרְּבֶכם׃  הּוא  ְכִגּבֹור  ִּכי  ָלֶכם  ָידֹו  ָקְצָרה 
ִנְצַלב ֶּכֱאנֹוׁש ָאנּוׁש ַחי הּוא ִּבְגבּוַרת ֱאֹלִהים ְוֵכן *ּבֹו ַּגם־ֲאַנְחנּו 
ָלֶכם׃  ְלטֹוב  ֱאֹלִהים  ִּבְגבּוַרת  ִעּמֹו  ַחִּיים  ַאְך  ִהֵּננּו  ִקְצֵרי־ָיד 
אֹו  ְוִהָּבֵחנּו  עְֹמִדים  ַאֶּתם  ִאם־ֶּבֱאמּוָנה  ֶאת־ַנְפְׁשֶכם  ַנּסּו 
ֲהֶטֶרם ֵּתְדעּו ִמַּנְפְׁשֶכם ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבִקְרְּבֶכם ִאם־לֹא 
ַוֲאִני הֹוַחְלִּתי ִּכי ַתְׂשִּכילּו ֲאֶׁשר לֹא ֶכֶסף ִנְמָאס  ִסיִגים ַאֶּתם׃ 
לֹא  ָּכל־ָרע  ַתֲעׂשּון  ְלִבְלִּתי  ִנְתַּפֵּלל  ְוֶאל־ָהֱאֹלִהים  ֲאָנְחנּו׃ 
ְלַמַען ִהָּוַדע ִּכי ֲאַנְחנּו ְמֻזָּקִקים ִּכי ִאם־ְלַמַען ַּתֲעׂשּון ַאֶּתם 
ִּכי לֹא נּוַכל ֲעׂשֹות  ֶאת־ַהּטֹוב ַאף ִּכי־ֲאַנְחנּו ְּכִסיִגים ֵנָחֵׁשב׃ 
ַגם־ָנִגיָלה ִאם  ִּכי  ָהֱאֶמת׃  ִּכי ִאם־ְּבַעד  ָהֱאֶמת  ְלֶנֶגד  ָּדָבר 
ִּגּבֵֹרי כַֹח ַאֶּתם ַאף ִּכי ֲאַנְחנּו ְּכַדֵּלי כַֹח ֵנָחֵׁשב ִּכי ֶאל־ַהָּדָבר 
ְוַעל־ֵּכן ָּכַתְבִּתי ֶאת־ ַהֶּזה ָאנּו ִמְתַּפְלִלים ִלְהיֹוְתֶכם ְׁשֵלִמים׃ 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבעֹוֶדִּני ָרחֹוק ִמֶּכם ְלַמַען ְּבבִֹאי לֹא ִיְהֶיה־ִּלי 
ָמקֹום ְלַדֵּבר ִאְּתֶכם ָקׁשֹות ְלִפי ַהּכַֹח ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ָהָאדֹון 

ִלְבנֹות ֶאְתֶכם ְולֹא ִלְפרֹוץ ָּבֶכם׃
ַיֲחדּו ֶאת־ִלְּבֶכם  ְוִהְתַחָּזקּו  ְתִמיִמים  ֱהיּו  ַאַחי  ְוַעָּתה ִׂשיׂשּו 
ְוֶאת־ַהָּׁשלֹום ֶאֱהבּו ֵואֹלֵהי ָהַאֲהָבה ְוַהָּׁשלֹום ִיְהֶיה ִעָּמֶכם׃ 

ַׁשֲאלּו ְלָׁשלֹום ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ִּבְנִׁשיַקת ַהּקֶֹדׁש׃
ַהְּקדֹוִׁשים ֻּכָּלם ׁשֲֹאִלים ְלָׁשלֹום ָלֶכם׃

רּוַח  ְוִלְוַית  ָהֱאֹלִהים  ְוַאֲהַבת  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֵֹנינּו  ֶחֶסד 
ַהּקֶֹדׁש ִעם־ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃
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v. 4 ס׳׳א ִעּמֹו.
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ֶאל־ַהָּגָלִטִּיים

ֲאָנִׁשים  ַעל־ִּפי  ְולֹא  ֲאָנִׁשים  ֵמֵאת  לֹא  ֻׁשַּלח  ָׁשִליַח  ּפֹולֹוס 
ִּכי ִאם־ַעל־ִּפי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֵואֹלִהים ֲאִבי־כֹל ֲאֶׁשר ֲהִקימֹו 
ָּגַלְטָיא׃  ֶאל־ְקִהּלֹות  ִאִּתי  ֲאֶׁשר  ְוָכל־ָהַאִחים  ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ִיֵּתן ָלֶכם ֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
ִמן־ ּוְלַהִּציֵלנּו  ַעל־ַחּטֹאֵתינּו  ְלַכֵּפר  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ֲאֶׁשר־ָנַתן 
ַהָּכבֹוד  ֲאֶׁשר־לֹו  ָאִבינּו׃  ֱאֹלִהים  ִּכְרצֹון  ַהֶּזה  ָהָרע  ָהעֹוָלם 

ְלעֹוָלם ָוֶעד ָאֵמן׃
ִּתָּמהֹון ֲאָחַזִני ִּכי־כֹה ְמֵהָרה ַסְרֶּתם ֵמַאֲחֵרי ַהּקֵֹרא ֶאְתֶכם 
ֵאיֶנָּנה  ְוִהיא  ַאֶחֶרת׃  ְבׂשָרה  ַאֲחֵרי  ַוֵּתְלכּו  ְמִׁשֵחנּו  ְּבֶחֶסד 
ְבׂשָרה ֲאָבל ֵיׁש ֲאָנִׁשים ָהעְֹכִרים ֶאְתֶכם ְוַהְמַבְקִׁשים ִלְבֹלל 
ֲאַנְחנּו  ָאֵכן ִאם־ַּגם  ְוָהֹפְך ַעל־ָּפֶניָה׃  ְּבׂשַרת ַהָּמִׁשיַח ָּבֹלל 
ֲאֶׁשר לֹא  ַאֶחֶרת  ַיְׁשִמיֲעֶכם ְּבׂשָרה  ִמן־ַהָּׁשַמִים  אֹו־ַמְלָאְך 
עֹוד־ ֹאֵמר  ֲאִני  ְוֵכן  ֵמָאז  ָאַמְרנּו  ָּכֶזה  ָיֳחָרם׃  ִהְׁשַמֲענּוָה 
ַהָּפַעם ְוִאם ַיְׁשִמיֲעֶכם ִאיׁש ְּבׂשָרה ִמַּבְלֲעֵדי זּו ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם 
ִּכי ַהְמַפֶּתה ֲאָנִׁשים ֲאִני ַעָּתה אֹו ְמַדֵּבר ְּדָבַרי ִלְפֵני  ָיֳחָרם׃ 
לּו־ ִּכי  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ָאָדם  ִמְּבֵני  ָרצֹון  ְלָהִפיק  ַהִאם  ֱאֹלִהים 
ִּבַּקְׁשִּתי ְלָהִפיק ָרצֹון ִמְּבֵני ָאָדם לֹא ָהִייִתי ֶעֶבד ַלָּמִׁשיַח׃

ַוֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ֶאָחי ִּכי ַהְּבׂשָרה ֲאֶׁשר נֹוְדָעה ָלֶכם ִמִּפי לֹא 
ִקַּבְלִּתיָה  ִּכי ַּגם־ָאֹנִכי לֹא ִמִּפי ָאָדם  ָיָצָאה׃  ִמְּמקֹור ָאָדם 
ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ֵמֵאת  ִאם־ֶּבָחזֹון  ִּכי  ֶבן־ֱאנֹוׁש  הַֹרִני  ְולֹא 
כי
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ִּכי ֲהלֹא־ְׁשַמְעֶּתם ֲהִליכֹוַתי ְלָפִנים ַּבָּדת ַהְּיהּוִדית ְוֶאת־ֲעַדת 
ְּבֵדעֹות  ַדַעת  ְוהֹוַסְפִּתי  ּוְלַהְׁשִחית׃  ְלַבַּלע  ָרַדְפִּתי  ֱאֹלִהים 
ְגדֹוָלה  ְוִקְנָאה  ַעִּמי  ְּבֶקֶרב  ִגיִלי  ִּבְבֵני  ֵמַרִּבים  ַהְּיהּוִדית 
ַאְך ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִהְבִּדיַלִני ִמְּמֵעי  ִקֵּנאִתי ְלַקָּבַלת ֲאבֹוָתי׃ 
ֶאת־ ִלי  ְלַגּלֹות  ָחֵפץ  ַּכֲאֶׁשר  ְּבַחְסּדֹו׃  ְקָרַאִני  ַוֲאֶׁשר  ִאִּמי 
ַאף  ָוָדם  ִעם־ָּבָׂשר  נֹוַעְצִּתי  לֹא  ַבּגֹוִים  ְיׁשּוָעתֹו  ְלַבֵּׂשר  ְּבנֹו 
ְוַגם לֹא־ָעִליִתי ְירּוָׁשַלְיָמה ֶאל־ַהְּׁשִליִחים ֲאֶׁשר  לֹא ְּכָרַגע׃ 

ִקְּדמּוִני ִּכי ִאם־ָהַלְכִּתי ַלֲעָרב ּוִמָּׁשם ַׁשְבִּתי ְלַדָּמֶׂשק׃
ֶאת־ ִלְראֹות  ְירּוָׁשַלְיָמה  ָאז  ָעִליִתי  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ּוִמֵּקץ 
ִאיׁש  ְולֹא־ָרִאיִתי  יֹום׃  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה  ִעּמֹו  ָוֵאֵׁשב  ֶּפְטרֹוס 
ֲאִני  ְוזֹאת  ָהָאדֹון׃  ֲאִחי  ַיֲעקֹב  זּוָלִתי  ִמן־ַהְּׁשִליִחים  ַאֵחר 
ֶאל־ ָּבאִתי  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ֲאַכֵּזב׃  ְולֹא  ֱאֹלִהים  ֶנֶגד  ֹּפה  כֵֹתב 
ֲאָבל ְקִהּלֹות ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ  ְּגִלילֹות ֲאָרם ְוִקיִלְקָיא׃ 
ַאְך־זֹאת ָׁשְמעּו ִּכי־ ְיהּוָדה לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם ָּפִנים ְּבָפִנים׃ 
ֶזה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְרָדָפם ֵמָאז ְמַבֵּׂשר ַּכּיֹום ְּבׂשַרת ָהֱאמּוָנה 

ַוִּיְּתנּו ָכבֹוד ֵלאֹלִהים ִּבְגָלִלי׃  ֲאֶׁשר ִהְכִחיָדּה ִמֶקֶדם׃ 
ִעם  ְירּוָׁשַלְיָמה  עֹוד  ָעִליִתי  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ּוִמֵּקץ 
ָעִליִתי  ַוֲאִני  ִעָּמִדי׃  ָלַקְחִּתי  ֶאת־ִטיטֹוס  ְוַגם  ַּבר־ַנָּבא 
ָקָראִתי  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּבׂשָרה  ְוִדְבֵרי  ֶבָחזֹון  ֻצֵּויִתי  ַּכֲאֶׁשר  ָׁשָּמה 
ְקִריֵאי  ִלְפֵני  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ִלְפֵניֶהם  ַׂשְמִּתי  ַהּגֹוִים  ְבֶקֶרב 
ַלֲעׂשֹות  ָאִחיׁש  ֲאֶׁשר  ָלִריק  ִיְהֶיה  לֹא  ְלַמַען  ְלָבד  ָהֵעָדה 
הּוא  ִּכי־ְיָוִני  ִעָּמִדי  ָאֶׁשר  ְוַגם־ִטיטֹוס  ֵמָאז׃  ַחְׁשִּתי  ַוֲאֶׁשר 
ִהְתַּגְּנבּו  ֲאֶׁשר  ֶׁשֶקר  ֲאֵחי  ַּבֲעבּור  ְלִהּמֹול׃  ָעָליו  ָנַטל  לֹא 
ְלַמַען  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ָאֶׁשר־ָלנּו  ֶאת־ַהחֶֹפׁש  ָלתּור  ַוָּיבֹאּו 
ַאף־לֹא  ִמְּפֵניֶהם  ְלִהָּכַנע  ִלֵּבנּו  ְולֹא־ִנְפָּתה  ַהֲעִביֵדנּו׃ 
ְלעֹוָלם׃  ַהְּבׂשָרה  קְֹׁשְט  ִעָּמֶכם  ַיֲעמֹד  ְלַמַען  ְכָרַגע 
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ְוָלֵאֶּלה ַהְמֻסָּלִאים ְּבֶעְרָּכם ִאם ֶעְרָּכם ֵּכן אֹו ֵכן לֹא ַׂשְמִּתי 
ֶאת־ִלִּבי ֱאֹלִהים לֹא ִיָּׂשא ְפֵני־ִאיׁש ְוַהְמֻסָּלִאים ַהֵאֶּלה לֹא 
ַאְך ְלֶהֶפְך ֵהם ָראּו ִּכי־ְפֻקָּדה ִנְּתָנה־ִּלי  הֹוִסיפּו ִלי ְמאּוָמה׃ 
ְלַבֵּׂשר ְּבֶקֶרב ָהֲעֵרִלים ַּכֲאֶׁשר ִנְּתָנה ְלֶפְטרֹוס ְלַבֵּׂשר ְּבֶקֶרב 
ִּכי־ַהֹּנֵתן ּכַֹח ְלֶפְטרֹוס ִלְהיֹות ָׁשלּוַח ֶאל־ָהִּנּמֹוִלים  ַהִּנּמֹוִלים׃ 
ְוַכֲאֶׁשר ָראּו ַיֲעקֹב  הּוא ָנַתן ִלי ּכַֹח ִלְהיֹות ָׁשלּוַח ֶאל־ַהּגֹוִים׃ 
ְוֵכיָפא ְויֹוָחָנן ַהֶּנֱחָׁשִבים ְלַעּמּוֵדי ַהְּקִהָּלה ִּכי־ֶחֶסד ֵאל ָעָלי 
ִּכי  ֵלאֹמר  ַאֲחָוה  ְלאֹות  ְיִמיָנם  ֶאת־ַיד  ּוְלַבר־ַנָּבא  ִלי  ָנְתנּו 
ִאם־ִנְזּכֹר  ַאְך  ֶאל־ַהִּנּמֹוִלים׃  ְוֵהם  ֶאל־ַהּגֹוִים  ֵנֵלְך  ֲאַנְחנּו 

ֶאת־ָהֲעִנִּיים ֲאֶׁשר ַּגם־ָׁשַקְדִּתי ַלֲעׂשֹות ֵּכן׃
ִּכי  ַעל־ָּפָניו  הֹוַכְחִּתיו  ְלַאְנִטּיֹוְכָיא  ֶּפְטרֹוס  ְּבבֹא  ֲאָבל 
ֵמֵאת  ֲאָנִׁשים  ָּבאּו  ַעד־לֹא  ִּכי  ַאְׁשָמה׃  ְּדַבר  בֹו  ִנְמָצא 
ֵמֶהם  ִנְבַּדל  בָֹאם  ַאֲחֵרי*  ַאְך  ֶאת־ַהּגֹוִים  ַיְחָּדו  ָאַכל  ַיֲעקֹב 
ַהְּיהּוִדים  ַּגם־ְׁשָאר  ְוֵכן  ֶאת־ַהִּנּמֹוִלים׃  ִמִּיְרָאתֹו  ַוִּיָּפֵרד 
ַוֲאִני  ְּבַכֲחָׁשם׃  ִנְתַּפׂש  ִּכי־ַגם־ַּבר־ַנָּבא  ַעד  ִעּמֹו  ִהְתַּכֲחׁשּו 
ָאַמְרִּתי  ָהֶאֱמת  ְבׂשַרת  ְלִפי  ְנכָֹחה  ֵיְלכּון  לֹא  ִּכי  ִבְרֹאִתי 
ֶאל־ֶּפְטרֹוס ְלֵעיֵני־כֹל ִאם־ַאָּתה ַהְּיהּוִדי ֵּתֵלְך ְּבֶדֶרְך ַהּגֹוִים 
ְולֹא ְבֶדֶרְך ַהְּיהּוִדים ַמּדּוַע ֶזה ְּתַאֵּלץ ֶאת־ַהּגֹוִים ְלִהְתַיֵהד׃ 
ַהַחָּטִאים  ַהּגֹוִים  ִמֶּזַרע  ְולֹא  נֹוָלְדנּו  ַהְּיהּוִדים  ִמֶּזַרע  ֵהן 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָיַדְענּו ִּכי לֹא־ִיְצַּדק ִאיׁש ְּבֻחּקֹות  ְּבַנְפׁשֹוָתם׃ 
ָבאנּו  ַּגם־ֲאַנְחנּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ִאם־ֶּבֱאמּוַנת  ִּכי  ַהּתֹוָרה 
ַהָּמִׁשיַח  ֶּבֱאמּוַנת  ִנְצַּדק  ְלַמַען  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ְלַהֲאִמין 
ָּכל־ ִיְצַּדק  לֹא  ַהּתֹוָרה  ְבֻחּקֹות  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ְבֻחּקֹות  ְולֹא 
ָעֹון  ּוְבָכל־זֹאת  ַּבָּמִׁשיַח  ִצְדָקֵתנּו  ְנַבֵּקׁש  ִּכי  ְוַעָּתה  ָּבָׁשר׃ 
ִּכי ִאם־ָאׁשּוב  ִיָּמֵצא ָבנּו ֲהִיְהֶיה ַהָמִׁשיַח ּכֵֹהן ֶלָעֹון ָחִליָלה׃ 
ָאִני׃  פֵֹׁשַע  ִּכי  ְּבַנְפִׁשי  ֵמִעיד  ִהְנִני  ָהָרְסִּתי  ֶאת־ֲאֶׁשר  ְוֶאְבֶנה 
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כי
v. 12 ס׳׳א אחרי ָבא.
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ֶאְחֶיה  ְלַמַען  ַהּתֹוָרה  ַעל־ִּפי  ַלּתֹוָרה  ֶנֱחַׁשְבִּתי  ִּכי־ַּכֵּמת 
ָאֹנִכי ַאְך לֹא־ָאֹנִכי  ְוַחי  ִהְנִני ָצלּוב ִעם־ַהָּמִׁשיַח  ֵלאֹלִהים׃ 
ִּכי ִאם־ַהָּמִׁשיַח ַחי ִּבי ְורּוַח ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ִּבְבָׂשִרי ַּכּיֹום ָקִניִתי 
ֶאת־ַנְפׁשֹו  ַוִּיֵּתן  ֹאִתי  ָאַהב  ֲאֶׁשר  ְּבֶב*ן־ָהֱאֹלִהים  ֶבֱאמּוָנִתי 
לֹא ֶאֱעֶׂשה ֶאת־ֶחֶסד ָהֱאֹלִהים ְלָאִין ִּכי ִאם־ִתָּמֵצא  ָּכְפִרי׃ 

ְצָדָקה ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ָאז ַהָּמִׁשיַח ֵמת ִחָּנם׃ 
ִמְׁשֹמַע  ִלְּבֶכם  ִּבְכָׁשִפים  ִהְׁשִמין  ִמי  ְסָכִלים  ָּגָלִטִּיים  הֹוי 
ָהָיה  ַהָּצלּוב  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ֶאל־ָהֱאֶמת 
ָחַפְצִּתי  זֹאת  ַרק  ְלֵעיֵניֶכם׃  ַעל־לּוַח  ְּכמֹו  ְּבתֹוֲכֶכם  ָחרּות 
ִלְׁשֹמע ִמִּפיֶכם ֵאיְך ִקַּבְלֶּתם ֶאת־ָהרּוַח ֵעֶקב ֻחּקֹות ַהּתֹוָרה 
ַאֲחֵרי  ִנְסַּכְלֶּתם  ָּכזֹאת  ַהִאם  ָהֱאמּוָנה׃  ּכַֹח  ֵעֶקב  אֹו 
ְּבֻחּקֹות  ַעָּתה  ַּתְׁשִלימּו  רּוַח  ַאְנֵׁשי  ִלְהיֹות  ַהִחֹּלֶתם  ֲאֶׁשר 
ְלֵעֶזר  לֹא  ִאם  ִחָּנם  ָרב  ָעָמל  ְנָׂשאֶתם  ָלָּמה־ֶּזה  ַהָּבָׂשר׃ 
אֹו  ֲעֵליֶכם  ִמן־ָהרּוַח  ַהַּמֲאִציל  ִהֵּנה  ְלהֹוִעיל׃  ְולֹא  הּוא 
ַהּתֹוָרה  ְּבֻחּקֹות  ָכזֹאת  ֲהַיֲעֶׂשה  ִנְפָלאֹות  ָבֶכם  ָהעֶֹׂשה 
ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמין  ַּגם־ַאְבָרָהם  ַּכֲאֶׁשר  ָהֱאמּוָנה׃  ְבכַֹח  אֹו 
ְּבֵני  ָהֱאמּוָנה  ִּכי־ְבֵני  ְּדעּו־ָנא  ַעל־ֵּכן  ְצָדָקה׃  ּלֹו  ַוַּיְחׁשֶבָה 
ַיְצִּדיק  ָהֱאֹלִהם  ִּכי  ֵמרֹאׁש  ָצָפה  ְוַהִּמְקָרא  ֵהָּמה׃  ַאְבָרָהם 
ֵלאֹמר  ֶאת־ַאְבָרָהם  ְלַבֵּׂשר  ִהְקִּדים  ֶּבֱאמּוָנה  ֶאת־ַהּגֹוִים 
ִיְתָּבְרכּו  ֱאמּוָנה  ַאְנֵׁשי  ַרק  ַעל־ֵּכן  ָּכ*ל־ַהּגֹוִים׃  ְבָך  ְוִנְבְרכּו 
ַעל־ִמְצֹות  ַהּבְֹטִחים  ֲאָבל  ֱאמּוִנים׃  ִאיׁש  ִעם־ַאְבָרָהם 
ַהּתֹוָרה ִיְמְצאּו ְקָלָלה ְבִצָּדּה ִּכי ָכתּוב ָארּור ֲאֶׁשר לֹא־ָיִקים 
ֶאת־ָּכ*ל־ַהְּדָבִרים ַהְּכתּוִבים ְּבֶסֶפר ַהּתֹוָרה ַלֲעׂשֹות אֹוָתם׃ 
ְוִכי ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה לֹא־ִיְצַּדק ִאיׁש ִלְפֵני ֱאֹלִהים ָּדָבר ָּברּור 
ְוַהּתֹוָרה לֹא ֱאמּוָנה ְתַבֵּקׁש  הּוא ִּכי־ַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה׃ 
ָּבֶהם׃  ָוַחי  ֶאת־ִמְׁשָּפֶטיָה  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִאם־ֶאת־ָהָאָדם  ִּכי 
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המשיח
י׳׳ב ג׳. ָהֲאָדָמה, עיין בראשית  ִמְׁשְּפחֹת  נ׳׳א ּכֹל   v. 8 ּוַבָּמִׁשיַח.   v. 20 ס׳׳א ֵּבאֹלִהים 

 v. 10 נ׳׳א את־ִדְבֵרי התורה־ַהּזֹאת, עיין דברים כ׳׳ז כ׳׳ו. 
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ָהָיה  ַּבֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ִמִּקְלַלת  ֶאת־ַנְפֵׁשנּו  ָּפָדה  ַהָּמִׁשיַח 
ִלְקָלָלה ַּתְחֵּתינּו ִּכי ָכתּוב ָארּור ָּכ*ל־ַהָּתלּוי ַעל־ָהֵעץ׃   ּוָבזֹאת 
ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּגם־ַהּגֹוִים ִיְתָּבְרכּו ְּבִבְרַכת ַאְבָרָהם 

ְוָהרּוַח ֲאֶׁשר ָאַמר ֱאֹלִהים ְלִתּתֹו ְנַקֵּבל ֵעֶקב ֱאמּוָנה׃
ָּכַרת  ֲאֶׁשר  ַּגם־ְּבִרית  ְמַדֵּבר  ֲאִני  ְּבֵני־ָאָדם  ְּכֶדֶרְך  ַאַחי 
ִאיׁש  ְיִפיֶרָּנה  לֹא  ַּכִּמְׁשָּפט  ֹאָתּה  ַוְיַקֵּים  ָהֲאָנִׁשים  ַאַחד 
ְלַאְבָרָהם  ֶנֶאְמרּו  ַהַהְבָטחֹות  ְוִהֵּנה  ָּדָבר׃  ְיַׁשֶּנה־ָּבּה  ְולֹא 
ְּבָיִחיד  ִאם־ּוְלַזְרֲעָך  ִּכי  ְּבַרִּבים  ְוִלְזָרֶעיָך  ְולֹא־ָאַמר  ּוְלַזְרעֹו 
ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאָמְרִּתי ִּכי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר  ְוהּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָּכַרת ֱאֹלִהים ַּבָּמִׁשיַח ִמֶּקֶדם ַוְיַקֵּים ֹאָתּה לֹא תּוַכל ַהּתֹוָרה 
ֹאָתּה  ְלָהֵפר  ָׁשָנה  ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ַאֲחֵרי  ַהְּנתּוָנה 
ִּכי ִאם־ִּתָּנֵתן ַהּמֹוָרָׁשה ְּבכַֹח  ַעד־ִׂשים ֶאת־ַהַהְבָטָחה ְלָאִין׃ 
ְלַאְבָרָהם  ֲאָבל  ַהַהְבָטָחה  ֵּבכַֹח  עֹוד  לֹא־ִתְהֶיה  ַהּתֹוָרה 
ִאם־ֵּכן ָלָּמה־ֶּזה נֹוְסָפה  ְנָתָנּה ֱאֹלִהים ְּבַהְבָטָחה ְלִפי־ָחֶסד׃ 
ִיָּוַדע ַהֶּפַׁשע ִּכי־ַרב הּוא ַעד ִּכי־ָיבֹוא ַהֶּזַרע  ַהּתֹוָרה ְלַמַען 
ַעל־ ֲערּוָכה  ַהּתֹוָרה  ְוזֹאת  ַהַהְבָטָחה  ִמְׁשַּפט  ֲאֶׁשר־לֹו 
ֵּבַנִים  ִאיׁש  ֲאָבל  ַהֵּבָנִים׃  ִאיׁש  ְּבַיד  ּוְנתּוָנה  ַהַּמְלָאִכים  ִּפי 
ַהּתֹוָרה  ֲהִכי  ְוַעָּתה  ֶאָחד׃  הּוא  ֵואֹלִהים  הּוא  ְלֶאָחד  לֹא 
ִנְּתָנה תֹוָרה ֲאֶׁשר ְּבכָֹחּה  ֶנֶגד ַהְבְטחֹות ֵאל ָחִליָלה ִּכי לּו 
ֲאָבל ִּכְתֵבי  ָלֵתת ַחִּיים ָאז ָהְיָתה ַגם־ַהְּצָדָקה ְּבַיד ַהּתֹוָרה׃ 
ֵיׁשּוַע  ֶּבֱאמּוַנת  ּוָבזֹאת  חֵֹטא  ָכל־ָאָדם  ִּכי  ַיִּגידּון  ַהּקֶֹדׁש 

ַהָּמִׁשיַח ָּתבֹוא ַהַהְבָטָחה ֶאל־ַהַּמֲאִמיִנים׃
ְיֵדי  ַּתַחת  ַּבִּמְׁשָמר  ְׁשֻמִרים  ָהִיינּו  ָהֱאמּוָנה  בֹא  ְוִלְפֵני 
ּוְבֵכן  ְלִהָּגלֹות׃  ָהֲעִתיָדה  ָהֱאמּוָנה  ַּכֲאִסיֵרי  ַהּתֹוָרה 
ֶאל־ַהָּמִׁשיַח  ְלַנֲהֵגנּו  ְלֹאֶמֶנת  ַהּתֹוָרה  ָּלנּו  ָהְיָתה 
ַאְך ַעָּתה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִנְגְלָתה  ֲאֶׁשר ִמָּׁשם ִנְצַּדק ָּבֱאמּוָנה׃ 

ָהֱאמּוָנה לֹא עֹוד ֲאַנְחנּו ַּתַחת ַיד ָהֹאָמֶנת׃ 
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כי v. 13 ִקְלַלת ֱאֹלִהים ַּתלּוי, עיין דברים כ׳׳א כ׳׳ג.
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ְּבֵיׁשּוַע  ֱאמּוַנְתֶכם  ֵעֶקב  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים  ְּבֵני  ִּכי־ֻכְּלֶכם 
ַהָּמִׁשיַח  ְבֵׁשם  ִנְטְּבלּו  ֲאֶׁשר  ִמֶּכם  ָכל־ֵאֶּלה  ִּכי  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְיָוִני לֹא  ְולֹא  ְיהּוִדי  ֹּפה לֹא  ְוֵאין עֹוד  ָלְבׁשּו ֶאת־ַהָּמִׁשיַח׃ 
ֶאָחד  ֻכְּלֶכם  ִּכי  ְנֵקָבה  ְולֹא  ָזָכר  לֹא  ֶּבן־חֹוִרים  ְולֹא  ֶעֶבד 
ִהְּנֶכם  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  ַאֶּתם  ְוִאם־ַלָּמִׁשיַח  ַהָּמִׁשיַח׃  ְּבֵיׁשּוַע 

ְויֹוְרֵׁשי ַהּמֹוָרָׁשה ְלִפי ַהַהְבָטָחה׃ 
ֵמָעֶבד  ְמֻׁשֶּנה  ֵאיֶנּנּו  ֶיֶלד  הּוא  ָּכל־עֹוד  ַהּיֹוֵרׁש  ֹאֵמר  ַוֲאִני 
ֶבן־ֶמֶׁשק  ִּביֵדי  ָנתּון  ְוהּוא  ָּכל־ַהַּנֲחָלה׃  ֲאדֹון  ִּכי־הּוא  ַאף 
ֵּכן  ָאִביו׃  לֹו  ָיַעד  ֲאֶׁשר  ַההּוא  ַהּיֹום  ַעד  ּוְפִקיָדיו  ַהַּבִית 
ִליסֹדֹות ָהָראִׁשים  ָהִיינּו  ַּכֲעָבִדים  ַהַּיְלדּות  ִּביֵמי  ַּגם־ֲאַנְחנּו 
ֱאֹלִהים  ָׁשַלח  ַהָּיִמים  ָמְלאּו  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  ֶּבָחֶלד׃  ַהְּׁשָפִלים 
ֶאת־ְּבנֹו ֲאֶׁשר נֹוַלד ֵמֶרֶחם ִאָּׁשה ַוֲאֶׁשר ָנתּון ַּתַחת ִמְׁשַטר 
ִלְפּדֹות ֶאת־ַהְּנתּוִנים ַּתַחת ִמְׁשַטר ַהּתֹוָרה ְלַמַען  ַהּתֹוָרה׃ 
ְוַיַען ָּבִנים ַאֶּתם ָׁשַלח ֲאֵליֶכם ֱאֹלִהים  ְנַקֵּבל ִמְׁשַּפט ַהָּבִנים׃ 
ֶאת־רּוַח ְּבנֹו ְּבֶקֶרב ְלָבֵבנּו ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו־בֹו ָאִבינּו ָאִבינּו׃ 
ַעל־ֵּכן ֵאיְנָך עֹוד ֶעֶבד ִּכי ֵבן ָאָּתה ְוִאם־ֵּבן ַּגם־יֹוֵרׁש ַנֲחַלת 
ְוִהֵּנה ְלָפִנים ֶטֶרם ְיַדְעֶּתם ֶאת־ ָהֱאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְוַעָּתה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים ִהְׁשַּתֲחִויֶתם ְללֹא־ֱאֹלֵהי ֱאֶמת׃ 
ָּתׁשּובּו  ֵאיְך  לֹו  ַּגם־נֹוַדְעֶּתם  ְוַאף  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ְיַדְעֶּתם 
ֶאל־ַהְיסֹדֹות ַהְּׁשָפִלים ָהֲאֵמָלִלים ִּכי ַתְחְּפצּו ְלָעְבָדם עֹוד׃ 
ַוֲאִני ָיֵראִתי  ַאֶּתם ׁשְֹמִרים ָיִמים ָוֳחָדִׁשים ּומֹוֲעִדים ְוָׁשִנים׃ 

ִּכי כִֹחי ִּכִּליִתי ָבֶכם ָלִריק׃
ֱהיּו־ָנא ָכֹמִני ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ֲאִני ְכמֹוֶכם ְראּו ִהְנִני ִמְתַחֵּנן ֲאֵליֶכם 
ִּכי  יְֹדִעים  ְוַאֶּתם  ָרָעה׃  ֲעִׂשיֶתם־ִלי  לֹא  ֵמעֹוְדֶכם  ִּכי  ַאַחי 
ְבלֹא כַֹח ְּבַעְצמֹוָתי הֹוַדְעִּתי ֶאְתֶכם ֶאת־ַהְּבׂשָרה ַּבְּתִחיָּלה׃ 
ִּכי  ְגַעְלֶּתם  ְולֹא  ְמַאְסֶּתם  לֹא  ְּבָׂשִרי  ַהּצֵֹרף  ָעְנִיי  ּוְבכּור 
ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ְּפֵני  ִּכְראֹות  ָּפַני  ְרִאיֶתם  ֱאֹלִהים  ְכַמְלַאְך 
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ְוַאֵּיה ֵאפֹוא ַעָּתה ָאְׁשְרֶכם ֵעד ֲאִני ָלֶכם ִּכי ְבִהָּדֵרׁש ִמֶּכם 
ָעָּתה  ָהִייִתי  ְלאֹוֵיב  ַהִאם  ְלִתָּתן־ִלי׃  ְּתַנְּקרּון  ַּגם־ֵעיֵניֶכם 
לֹא טֹוָבה ִקְנַאת ַהְמַקְנִאים  ַּבֲעבּור ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ַאִּגיד ָלֶכם׃ 
ִּתְדָּבקּון׃  ָּבֶהם  ְלַמַען  ַהְּדֵבִקים  ֵּבין  ְלַהְפִריד  ַהֲחֵפִצים  ָלֶכם 
ִּבְרֹאְתֶכם  ְלַבד  ְולֹא  טֹוב  ְלָדָבר  ָתִמיד  ְלַקֵּנא  הּוא  טֹוב 
ַעד  ֲעֵליֶכם  יֹאֲחֻזִני  ֵלָדה  ֶחְבֵלי  ַהַּפַעם  עֹוד  ְיָלַדי  ֶאת־ָּפָני׃ 
ִעָּמֶכם  ִלְהיֹות  ַעָּתה  ֶחְפִצי  ְוֶזה  ַהָּמִׁשיַח׃  ָּבֶכם  ֲאֶׁשר־יּוַצר 

ּוְלַׁשּנֹות ֶאת־קֹוִלי ִּכי ִבְמבּוָכה ֲאִני ַעל־אֹדֹוֵתיֶכם׃
ַהּתֹוָרה  ִמְׁשַטר  ַּתַחת  ִלְהיֹות  ַהֲחֵפִצים  ַאֶּתם  ִלי  ִאְמרּו 
ֵהן ָּכתּוב ִּכי ְׁשֵני ָבִנים ָהיּו  ַהִאם לֹא ָתִבינּו ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה׃ 
ֶּבן־ ִמן־ַהְּגִביָרה׃  ְוַהֵּׁשִני  ִמן־ַהִּׁשְפָחה  ָהֶאָחד  ְלַאְבָרָהם 
ַהִּׁשְפָחה נֹוַלד ְּכֶדֶרְך ָּכל־ָּבָׂשר ּוֶבן־ַהְּגִביָרה ִּבְדַבר ֱאֹלִהים׃ 
ְוֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֵהם ְלָמָׁשל ִּכי ְׁשֵּתי ַהְּבִריתֹות ֵהָּנה ָהַאַחת 
ִּכי ָהָגר  ֵמַהר ִסיַני ַהּיֶֹלֶדת ְיָלֶדיָה ְלַעְבדּות ְוזֹאת ִהיא ָהָגר׃ 
ִהיא  ַּכֲאֶׁשר  ַּכּיֹום  ִלירּוָׁשַלִים  ְוָדְמָתה  ַּבֲעָרב  ִסיַני  ַהר  *ִהיא 
ַאְך ְירּוָׁשַלִים ֲאֶׁשר ְלַמְעָלה ִהיא ִעיר  ְבַעְבדּוָתּה ִעם־ָּבֶניָה׃ 

ִּכי ָכתּוב׃  ַהחֶֹפׁש ְוִהיא ָהֵאם ְלֻכָּלנּו׃ 
ָרִּני ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה 

ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי לֹא־ָחָלה 
ִּכי־ַרִּבים ְּבֵני־ׁשֹוֵמָמה ִמְּבֵני ְבעּוָלה׃

ְוַכֲאֶׁשר ַהּנֹוָלד  אּוָלם ֶאָחי ְּכִיְצָחק ֵּכן ְּבֵני ַהַהְבָטָחה ֲאָנְחנּו׃ 
ָאז ְּכֶדֶרְך ָּכל־ָּבָׂשר ָרַדף ֶאת־ַהּנֹוָלד ַעל־ִּפי רּוַח ֱאֹלִהים ֵּכן 
ֲאָבל ָמה ֹאֵמר ַהָּכתּוב ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת־ ַּגם־ָעָּתה׃ 
ַעל־ֵּכן  ְּבָנּה ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן־ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ֶּבן־ַהְּגִביָרה׃ 

ַאַחי לֹא־ְּבֵני ָהָאָמה ֲאַנְחנּו ִּכי ִאם־ְּבֵני־חֹוִרים׃
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ְוַאל־ ַהָּמִׁשיַח  ָלנּו  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַּבחֵֹפׁש  ָהֵכן  ִעְמדּו  ַעל־ֵּכן 
ָלֶכם  ַמִּגיד  פֹולֹוס  ֲאִני  ִהֵּנה  ָהַעְבדּות׃  ְּבעֹל  עֹוד  ִּתָּתְפׂשּו 
ְועֹוד ֲאִני ַמְזִהיר ָּכל־ ִאם־ִּתּמֹולּו ַהָּמִׁשיַח לֹא־ְלהֹוִעיל ָלֶכם׃ 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיּמֹול ְמֻצֶּוה הּוא ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה׃ 
ְוָנסֹוג  ַּבּתֹוָרה  ַהִּמְצַטְּדִקים  ַאֶּתם  ַהָּמִׁשיַח  ֵמִעם  ִנְפָרִדים 
ִּכי־ֲאַנְחנּו ְּברּוַח ּוֶבֱאמּוָנה ִנָּׂשא ֵעיֵנינּו ֶאל־ ֵמַאַחר ֶהָחֶסד׃ 
ֵאין־ֶיֶתר  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ִלְפֵני  ִּכי  ָלּה׃  ִקִּוינּו  ַּכֲאֶׁשר  ְצָדָקה 
ָעז לֹא ַלּמּוָלה ְולֹא ָלָעְרָלה ִּכי ִאם־ֶלֱאמּוָנה ַּבֲעַלת ְּפָעִלים 
ֲעֵליֶכם  ָסַגר  ִמי  ָהָיָתה  טֹוָבה  ְמרּוַצְתֶכם  ְוַאֶּתם  ְּבַאֲהָבה׃ 
לֹא ִמִּפי ַהּקֵֹרא ֶאְתֶכם ִּדְבֵרי ְמַפֵּתיֶכם  ֵמַהֵּׂשג ֶאת־ָהֱאֶמת׃ 
בֵֹטַח  ַוֲאִני  ָּכל־ָהֲעִריָסה׃  ֵאת  ַיֲחִמיץ  ְׂשֹאר  ְמַעט  ָיָצאּו׃ 
ַעל־ִלְּבֶכם  ַתֲעֶלה  לֹא  ָזָרה  ַמֲחָׁשָבה  ִּכי  ֲאדֵֹנינּו  ִלְפֵני  ָּבֶכם 
ַוֲאִני ַאַחי ִאם  ַאְך ָהעֵֹכר ֶאְתֶכם ִויִהי ִמי ֶׁשִּיְהֶיה ֲעֹונֹו ִיָּׂשא׃ 
עֹוד ֶאְקָרא ְלִהּמֹול ַעל־ַמה־ֶּזה ֲאִני ִנְרָּדף ֲהלֹא ָסר ִמְכׁשֹול 

ִמי־ִיֵּתן ֵאפֹוא ּוְמַסְּלֵפי ַדְרֵכיֶכם ִיָּמלּו׃ ַהְּצִליב ְוֵאיֶנּנּו׃ 
ֶאת־ ְלַהֲחִטיא  ְדרֹור  לֹא  ַאְך  ַאַחי  ָלֶכם  ִנְקָרא  ְדרֹור  ִּכי 
ָכל־ ִּכי  ְּבַאֲהָבה׃  ֶאת־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ִאם־ַלֲעבֹד  ִּכי  ְּבַׂשְרֶכם 
ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ַהּזֹאת  ָהַאַחת  ַּבִּמְצָוה  ּתּוַקם  ַהּתֹוָרה 
ֶּפן־ ְראּו  ֶאת־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְותֹאְכלּו  ִאם־ְּתַנְּׁשכּו  ַאְך  ָּכמֹוָך׃ 
ְכַאְנֵׁשי  ִהְתַהְּלכּו  ֹאֵמר  ִהְנִני  ַוֲאִני  ִּתָּספּו׃  ֵרֵעהּו  ְּבַיד  ִאיׁש 
ַהָּבָׂשר  ִּכי  ַהָּבָׂשר׃  ַּתֲאַות  ֶאת  ְתָמְלאּון  לֹא  ְוָאז  רּוַח 
לֹא  ֶאת־ֲאֶׁשר  ְוָהרּוַח  ָהרּוַח  יֹאֶבה  לֹא  ֶאת־ֲאֶׁשר  ִמְתַאֶּוה 
יֹאֶבה ַהָּבָׂשר ִּכי ְׁשֵניֶהם ָצִרים ֶזה ָלֶזה ַעד ֲאֶׁשר לֹא תּוְכלּון 
יֹוִלֲכֶכם ָהרּוַח  ְוִאם־ֵּתְלכּון ַּכֲאֶׁשר  ֲעׂשֹות ַּכֲאֶׁשר ַּתְחֹּפצּו׃ 
ְידּוִעים  ַהבָָּׂשר  ּוַמַעְלֵלי  ַהּתֹוָרה׃  ִמְׁשַטר  ַּתַחת  עֹוד  ֵאיְנֶכם 
ֲעבַֹדת ֱאִליִלים ּוְכָׁשִפים  ְוֵאֶּלה ֵהם ִנאּוף ְזנּות ִזָּמה ַוֲעָגִבים׃ 
ּוִמְפָלּגֹות׃  ַמְחֹלֶקת  ָמדֹון  ַּכַעׂש  ְוִקְנָאה  ְמִריָבה  ֵאיָבה 
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ֲאֵחִרים  ְועֹוד  ְוזֹוְלִלים  סְֹבִאים  ְוַדְרֵכי  ָוֶרַצח  ַמְׂשֵטָמה 
ְּכמֹוֶהם ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ֲאִני ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר ֵמָאז ָאַמְרִּתי ִּכי־עֵֹׂשי 
ּוְפִרי ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה  ֵאֶּלה לֹא ִייְרׁשּו ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים׃ 
ֲעָנָוה  ֶוֱאמּוָנה׃  ֶחֶסד  ְנִדיבֹות  ַאַּפִים  ֹאֶרְך  ְוָׁשלֹום  ִׂשְמָחה 
ְלֵיׁשּוַע  ּוִמי ֲאֶׁשר  ֵאין ּתֹוָרה׃  ָּכֵאֶּלה  ּוְלִמּדֹות  ֶלֶכת  ְוַהְצֵנַע 
ַהָּמִׁשיַח ֵהם ִהְצִליבּו ֶאת־ַהָּבָׂשר ִעם־ָּכל־ְּתׁשּוָקתֹו ְוַתֲאָותֹו׃
ְוָכבֹוד ָׁשְוא  ִאם־ַחֵּיי ָהרּוַח ָּבנּו ֵנְלָכה ַּגם־ְּבָאְרחֹות ָהרּוַח׃ 
לֹא ִנְרּדֹף ְלִהְתָּגרֹות ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו אֹו ְלַקֵּנא ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו׃

לֹא  ֲאֶׁשר  ֵמֵאֶּלה  ַאַחת  ְוָעָׂשה  ִנְלַּכד  ִמֶּכם  ִאם־ִאיׁש  ַאַחי 
רּוַח  ְּבַעָנַות  ֹאתֹו  ָּתִקימּו  ָהֵקם  רּוַח  ַאְנֵׁשי  ַאֶּתם  ֵתֲעֶׂשיָנה 
ְׂשאּו ֲעֵליֶכם ִאיׁש ֵסֶבל  ְוָזַכְרָּת ֶּפן־ִּתָּלֵכד ְּבַמָּסה ַגם־ָאָּתה׃ 
ְוִאיׁש ִּכי־ֵיָחֵׁשב  ֵרֵעהּו ּוָבזֹאת ִּתְׁשְמרּו ֶאת־ּתֹוַרת ַהָּמִׁשיַח׃ 
הּוא  ַמְתֶעה  ִכְבִליָמה  ִּבְהיֹותֹו  הּוא  ֶנְחָׁשב  ַּכָּמה  ְּבֵעיָניו 
ִיְׂשַמח  ְוָאז  ֶאת־ַמֲעֵׂשהּו  ִאיׁש  ִיְבַחן  ַאְך  ֶאת־ַנְפׁשֹו׃ 
ּכֶֹבד  ִאיׁש  ִאיׁש  ִּכי  ֵרֵעהּו׃  ְלֹנַכח  ְולֹא  ְלַבּדֹו  ְּבַמֲעָׂשיו 
ַהַּתְלִמיד ִלְמַלְּמדֹו ֵדָעה ִיֵּתן ֵחֶלק ִמָּכל־טּובֹו׃  ַמָּׂשאֹו ִיָּׂשא׃ 
ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ּבֹו  ְלָהֵתל  ֵאין  ָהֱאֹלִהים  ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ַאל־ַּתִּׁשאּו 
ְּבְׂשרֹו  ְקִציר  ִיְקצֹר  ִלְבָׂשרֹו  ִּכי־ַהּזֵֹרע  ִיְקצֹר׃  ֵּכן  ִאיׁש  ִיְזַרע 
עֹוָלם׃  ַחֵּיי  ָהרּוַח  ְקִציר  ִיְקצֹר  ָלרּוַח  ְוַהּזֵֹרַע  ָחרּוץ  ִּכָּליֹון 
ַוֲאַנְחנּו ַּבל־ִּתְרֶּפיָנה ָיֵדינּו ַּבֲעׂשֹות טֹוב ִּכי־ִנְקצֹר ְּבִעּתֹו ִאם־
ֵנִטיָבה־ָּנא  ָיַדִים  ֶיׁש־ָלנּו  ְּבעֹוד  ֵאפֹוא  ְוַעל־ֵּכן  ִנְרֶּפה׃  לֹא 

ְלָכל־ְּבֵני ָאָדם ְוַעל ֻּכָּלם ִלְבֵני ֵבית ָהֱאמּוָנה׃
ֲאֵליֶכם  ֲאֶׁשר־ָּכַתְבִּתי  ַהֶּזה  ַהִּמְכָּתב  ָמה־ַרב  ְראּו 
ֶאְתֶכם  ְיַאְּלצּו  ָלֵעיַנִים  ְלִהְתַיּפֹות  ַהְמַבְקִׁשים  ֵאֶּלה  ְּבָיִדי׃ 
ַהָּמִׁשיַח׃  ְצַלב  ַעל־ְּדַבר  ַּבל־ֵיָרְדפּו  ְלַמַען  ַרק  ְלִהּמֹול 
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ִּכי  ֶחְפָצם  ַרק  ׁשְֹמִרים  ֵאיָנם  ֶאת־ַהּתֹוָרה  ָהֵהם  ְוַהִּנּמֹוִלים 
ַוֲאִני ָחִליָלה ִּלי ֵמִהְתַהֵּלל  ִתּמֹולּו ְלַמַען ִיְתַהְללּו ִּבְבַׂשְרֶכם׃ 
זּוָלִתי ִּבְצַלב ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ֲאֶׁשר־ּבֹו ָהעֹוָלם ָצלּוב־ִלי 
ִּכי־ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֵאין ֶיֶתר ָעז לֹא ַלּמּוָלה  ַוֲאִני ָצלּוב ָלעֹוָלם׃ 
ְוָכל־ַהְמַיְּׁשִרים ֶלֶכת  ְולֹא ָלָעְרָלה ִּכי ִאם־ִלְבִריָאה ֲחָדָׁשה׃ 
ְוַעל־ִיְׂשָרֵאל  ֲעֵליֶהם  ְוֶחֶסד  ָׁשלֹום  ַהּזֹאת  ַהִּמָּדה  ְקֵנה  ְלִפי 
ֵמַעָּתה ָוָהְלָאה ַאל־ַיְלֵאִני עֹוד ִאיׁש ִּכי אֹות  ַעם ָהֱאֹלִהים׃ 

חֹוַתם ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע נֵֹׂשא ֲאִני ִּבְבָׂשִרי׃
ַאַחי ֶחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ִעם־רּוֲחֶכם ָאֵמן׃ 
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ֶאל־ָהֶאְפִסִּיים

ֶאל־ַהְּקדֹוִׁשים  ֱאֹלִהים  ִּבְרצֹון  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְׁשִליַח  ּפֹולֹוס 
ֶחֶסד  ְּב*ֶאְפסֹוס ְוֶאל־ֲאֶׁשר ֶנֱאָמן ִלָּבם ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 

ְוָׁשלֹום ִיֵּתן ָלֶכם ֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
ָּברּוְך הּוא ָהֱאֹלִהים ֲאִבי ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ֵּבַרְך 
ַּכֲאֶׁשר ּבֹו  ֹאָתנּו ִמְּׁשֵמי ְמעֹונֹו ְּבָכל־ִּבְרַּכת ַהֶּנֶפׁש ַּבָּמִׁשיַח׃ 
ְבָחָרנּו ַעד לֹא נֹוְסָדה ָאֶרץ ִלְהיֹות ְקדִׁשים ּוְתִמיִמים ְלָפָניו׃ 
ֵיׁשּוַע  ַעל־ְיֵדי  ְלָבִנים  לֹו  ִלְהיֹות  ֵמרֹאׁש  ְיָעָדנּו  ּוְבַאֲהָבתֹו 
ְלִתְפֶאֶרת עֹז ַחְסּדֹו ֲאֶׁשר־ָּגַמל  ַהָּמִׁשיַח ְּכֵחֶפץ ִלּבֹו ַהּטֹוב׃ 
ִּכי־בֹו ִנְמָצא ְפדּות ּוְסִליָחה ְלַחּטֹאֵתינּו ְּבָדמֹו  ָעֵלינּו ִּביִדידֹו׃ 
ְּבָכל־ָחְכָמה  ָעֵלינּו  ִהְרָּבה  ֲאֶׁשר  ֲחָסָדיו׃  ַּכֲהמֹון  ַהָּׁשפּוְך 
ַהְיעּוָצה  ַהּטֹוָבה  ַּכֲעָצתֹו  ְרצֹונֹו  ָלנּו ֶאת־סֹוד  ַוּיֹוַדע  ּוִביָנה׃ 
ְלַקֵּבץ ַּבָּמִׁשיַח ִּבְמלֹאת ְיֵמי ַהְּפֻקָּדה ּכֹל ֲאֶׁשר  ְבִלּבֹו ִמֶּקֶדם׃ 
ַעל־ָידֹו  ְוַגם  ַלֲאָחִדים׃  בֹו  ְוָהיּו  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְוכֹל  ַּבָּׁשַמִים 
ַנֲחִזיק ַּבּמֹוָרָׁשה ַּכֲאֶׁשר ִנְבַחְרנּו ָלּה ֵמָאז ִמַּטַעם ָהעֶֹׂשה ּכֹל 
ְלַמַען ֵיָרֶאה ָעֵלינּו ֲהַדר ְּכבֹודֹו ִּבְהיֹות ֲאַנְחנּו  ַּכֲעַצת ֶחְפצֹו׃ 
ַּגם־ַאֶּתם  בְֹטִחים  ּובֹו  ַּבָּמִׁשיַח׃  ָּבַטְחנּו  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשִֹנים 
ַהְּבׁשָרה  ָהֱאֶמת ֶאת־ְּדַבר  ְׁשַמְעֶּתם ֶאת־ְּדַבר  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי 
ַאֶּתם  ַּגם־ֶנְחָּתִמים  ֵּכן  ּבֹו  ֶהֱאַמְנֶּתם  ְוַכֲאֶׁשר  ִלְתׁשּוַעְתֶכם 
ְלמֹוָרָׁשֵתנּו  ֵעָרבֹון הּוא  ֲאֶׁשר  ִּדֵּבר׃  ַּכֲאֶׁשר  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח 
ַעד ֲאֶׁשר־ִּתָּגֵאל ְוָהְיָתה־ָּלנּו ַלֲאֻחָּזה ִלְתִהַּלת ֵׁשם ְּכבֹודֹו׃

ואשרv. 1 בס׳׳א לא נמצא כאן ְּבֶאְפסֹוס.
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ַוֲאֶׁשר ַעל־ֵּכן ַּגם־ָאֹנִכי ַאֲחֵרי ָׁשְמִעי ֶאת־ֱאמּוַנְתֶכם ְּבֵיׁשּוַע 
ֵמהֹודֹות  ָחַדְלִּתי  לֹא  ְלָכל־ַהְּקדֹוִׁשים׃  ְוַא*ֲהַבְתֶכם  ֲאדֵֹנינּו 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֱאֹלֵהי  ִּכי  ִּבְתִפּלֹוַתי׃  ּוְלַהְזִּכיְרֶכם  ַּבַעְדֶכם 
ָלַדַעת  ְוֶהָחזֹון  ַהָחְכָמה  רּוַח  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַהָּכבֹוד  ֲאִבי  ֲאדֵֹנינּו 
ּוְלָהִאיר ֵעיֵני ִׂשְכְלֶכם ְלַהְׂשִּכיל ָמה ִהיא ִתְקַות ְקרּוָאיו  ֹאתֹו׃ 
ּוָמה עֶֹצם ּגֶֹדל ְּגבּוָרתֹו  ּוֶמה חֶֹסן ָּכבֹוד ִלְקדָׁשיו ְּבַנֲחָלתֹו׃ 
הּוא ֲאֶׁשר ָּפַעל  ֲאֶׁשר ָּפַעל ָּבנּו ַהַּמֲאִמיִנים ּבֹו ְלִפי תֶֹקף ֻעּזֹו׃ 
ַּבָּמִׁשיַח ַּבֲאֶׁשר ֲהִקימֹו ִמן־ַהֵּמִתים ַוּיֹוִׁשיֵבהּו ִליִמינֹו ַּבָּמרֹום׃ 
ּוִמָּכל־ֲאֶׁשר  ּוֶמְמָׁשָלה  ּוְגבּוָרה  ְוִׁשְלטֹון  ִמָּכל־ִמְׂשָרה  ָּגבֹוַּה 
ָׁשת  ְוכֹל  ַהָּבא׃  ְוַגם־ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה  ַּגם־ָּבעֹוָלם  ְבֵׁשם  ִנְקָרא 
ְגִוָּיתֹו  ִהיא  ֲאֶׁשר  ְלָכל־ָהֵעָדה׃  ְלרֹאׁש  ַוִּיְּתֵנהּו  ַרְגָליו  ַּתַחת 

ּוְמלֹאֹו ִּכי ָמֵלא הּוא ֶאת־ּכֹל ַּבּכֹל׃ 
ְוַחּטֹאֵתיֶכם׃ ְּבִפְׁשֵעיֶכם  ֱהִייֶתם  ֵמִתים  ֲאֶׁשר  ַּגם־ַאֶּתם 
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ְּבֵני  ְּכִמְנַהג  ְלָפִנים  ֲהַלְכֶּתם  ִּכי־ְבָאְרחֹוָתם 
ָהרּוַח  הּוא  ַהָּׁשָמִים  ִמַּתַחת  ָהרּוחֹות  ֵחיל  ַׂשר  ְוִכְרצֹון 
ּוְכמֹוֶהם ַּגם־ֲאַנְחנּו  ַהִּמְתעֹוֵרר ְּבֵלב ָּבִנים לֹא־ָאבּו ְׁשמֹוַע׃ 
ְוַהֵּלב ָהָרע  ָרַדְפנּו ַתֲאֹות ְּבָׂשִרים ְלַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ַהָּבָׂשר 
ָזַעם׃  עֹוְרֵרי  ָּבִנים  ִלְׁשָאר  ַחֵּיינּו  ְּבַדְרֵכי  ֲאֶׁשר־ִנְדִמינּו  ַעד 
ֹאָתנּו׃  ָאַהב  ֲאֶׁשר  ַאֲהָבתֹו  ְּברֹב  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל  ַאְך 
ַּבֶחֶסד  ְוַאְך  ַּבְּפָׁשִעים  ֵמִתים  ִּבְהיֹוֵתנּו  ִעם־ַהָּמִׁשיַח  ֶהֱחָינּו 
ָלֶׁשֶבת  ַוִּיֶּתן־ָלנּו  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ֲהִקיָמנּו  ִּכי  נֹוַׁשְעֶּתם׃ 
ַּבָּיִמים ָיבֹואּו ֶאת־ּגֶֹדל עֶׁשר ַחְסּדֹו  ְלַהְראֹות  ִעּמֹו ַּבָּמרֹום׃ 
ִּכי־ַבֶחֶסד  ַהָּמִׁשיַח׃  ְּבֵיׁשּוַע  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ֲאֶׁשר־ָּגַמל 
נֹוַׁשְעֶּתם ֵעֶקב ֱאמּוַנְתֶכם ְולֹא ִמֶּיְדֶכם ָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ִּכי־
לֹא ִבְׂשַכר ַמֲעֵׂשיֶכם ֶּפן־ִיְתַהֵּלל ִאיׁש׃  ַמַּתת ֱאֹלִהים ִהיא׃ 
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ְלַמֲעִׂשים  ַהָּמִׁשיַח  ְבֵיׁשּוַע  נֹוַצְרנּו  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה  ֲאַנְחנּו  ִּכי 
ָּבם׃ ָלֶלֶכת  ִמֶּקֶדם  ֱאֹלִהים  ָלנּו  ֵהִכין  ֲאֶׁשר  טֹוִבים 
ְלָפִנים  ֱהִייֶתם  ָבָׂשר  ַעְרֵלי  ִּכי־גֹוִים  זֹאת  ִזְכרּו  ַעל־ֵּכן 
ְוַהִּנְקָרִאים ִנּמֹוֵלי ָבָׂשר ֲאֶׁשר הּוא ַמֲעֵׂשה ָיַדִים ָקְראּו ָלֶכם 
ְלָכל־ ָנְכִרים  ָמִׁשיַח  ֱהִייֶתם ְּבלֹא  ַהִהיא  ְוִכי־ָבֵעת  ֲעֵרִלים׃ 
ִּתְקָוה  ְּבֶאֶפס  ְוַהְבָטָחה  ְלָכל־ְּבִרית  ְוָזִרים  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶאְזָרח 
ַאְך ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַאֶּתם ָהְרחִֹקים  ּוְבלֹא ֱאֹלִהים ָּבָאֶרץ׃ 
ִּכי הּוא ְׁשלֹוֵמנּו ֲאֶׁשר  ֵמָאז ִנְקַרְבֶּתם ַּכּיֹום ְּבַדם ַהָּמִׁשיַח׃ 
ִּכי־ ָהָרס׃  ֵּביֵנינּו  ַהַּמְבִּדיל  ְוֶאת־ַהִּקיר  ְלֶאָחד  ְׁשַנִים  ָעָׂשה 
ִבְבָׂשרֹו ָמָחה ֶאת־ָהֵאיָבה ְוֶאת־ִמְצֹות ַהֻחִּקים ַּבּתֹוָרה ַוַּיַעׂש 
ָׁשלֹום׃  ָלנּו  ָעָׂשה  ּוָבזֹאת  ְּבַנְפׁשֹו  ָחָדׁש  ְלִאיׁש־ֶאָחד  ְׁשַנִים 
ִּכי ַעל־ַהְּצִליב ִהְׁשִלים ְׁשֵניֶהם ְּבֵגו ֶאָחד ֶאל־ָהֱאֹלִהים ַוִּיַמח 
ַוָּיבֹא ַוְיַבֵּׂשר ָׁשלֹום ָלְרחֹוִקים ְוָׁשלֹום  ֶאת־ָהֵאיָבה ְּבַנְפׁשֹו׃ 
ָלֶגֶׁשת ְּברּוַח ֶאָחד  ִלְׁשֵנינּו ָמבֹוא  ִנְפַּתח  ִּכי־בֹו  ַלְּקרֹוִבים׃ 
ִאם־ ִּכי  ְותֹוָׁשִבים  ֵּגִרים  עֹוד  ֵאיְנֶכם  ַעל־ֵּכן  ֶאל־ָאִבינּו׃ 
ְּבנּוִיים  ֶאְזְרֵחי ָהִעיר ְּבֶקֶרב ַהְּקדֹוִׁשים ּוְבֵני ֵבית ָהֱאֹלִהים׃ 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶׁשָּׁשם  ְוַהְּנִביִאים  ַהְּׁשִליִחים  ַעל־מֹוְסדֹות 
ּובֹו ָּכל־ַהִּבְנָין ֻחָּבר ַוִּיְגַּדל ְלֵהיַכל ָקדֹוׁש  ָהָיה ְלרֹאׁש ִּפָּנה׃ 

ּובֹו ִנְבֵניֶתם ַּגם־ַאֶּתם ְלִמְׁשַּכן ֱאֹלִהים ָּברּוַח׃ ַּביהָֹוה׃ 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאִסיר  ִהְנִני  פֹולֹוס  ֲאִני  ֵאפֹוא  זֹאת  ַּבֲעבּור 
ֲהלֹא ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ִנְּתָנה ִּלי ְפֻקָּדִתי ְּבֶחֶסד  ְלַמַעְנֶכם ַהּגֹוִים׃ 
ְוִכי הֹוִדיַע ִלי ַהּסֹוד ַּבַּמֲחֶזה ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי  ֵאל ַּבֲעבּוְרֶכם׃ 
ּתּוְכלּו  ְדָבַרי  ִּתְקְראּו  ִאם  ֵלאֹמר׃  ְקָצָרה  ְּבָלׁשֹון  ְלָפִנים 
ֲאֶׁשר לֹא נֹוַדע ִלְבֵני  ְלַהִּכיר ְּכי ַהַּדַעת ִאִּתי ְּבסֹוד ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָאָדם ְּבדֹרֹות ִמֶּקֶדם ַּכֲאֶׁשר ִנְגָלה ַכּיֹום ִלְׁשִליָחיו ַהְּקדִׁשים 

ְוִלְנִביָאיו ַעל־ִּפי ָהרּוַח׃ 
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ְּכֵאָבִרים  ִלְהיֹות  ְּבַנֲחָלתֹו  ַּגם־ֵהם  ֵחֶלק  ַהּגֹוִים  ִיְקחּו  ִּכי 
ִּבְגִוָּיתֹו ַוֲחֵבִרים ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְלַקֵּבל ַהְבָטָחתֹו ַעל־ִּפי 
ֱאֹלִהים  ֶחֶסד  ְּבַמְּתַנת  ִלְמָׁשֵרת  ָלּה  ָהִייִתי  ֲאֶׁשר  ַהְּבׂשָרה׃ 
ַּבְּצִעיִרים  ַהָּצִעיר  ֲאִני  ְּגבּוָרתֹו׃  ְּפֻעַּלת  ְלִפי  ִלי  ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ֶאל־ַהּגֹוִים חֶֹסן  ְלַבֵּׂשר  ַהֶּזה  ַהֶחֶסד  ִלי  ָנתּון  ַהְּקדֹוִׁשים  ֵּבין 
ָלַדַעת  ֵעיֵני־כֹל  ּוְלָהִאיר  ֵחֶקר׃  ְלֵאין  הּוא  ִּכי־ַרב  ַהָּמִׁשיַח 
ַהּכֹל  יֹוֵצר  ֵּבאֹלִהים  ֵמעֹוָלם  ָהָיה  ָצפּון  ֲאֶׁשר  ַהּסֹוד  ֵעֶרְך 
ּוָבזֹאת ִיָּוַדע ַעל־ִּפי ָהֵעָדה ְלָראֵׁשי  ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָּכֵעָצה  ַהָּצָבא ּוְלִגּבֵֹרי כַֹח ַּבָּמרֹום ִנְפְלאֹות ָחְכַמת ֱאֹלִהים׃ 
ֲאֶׁשר ּבֹו נֹוִסיף  ֲאֶׁשר ָיַעץ ִמֶּקֶדם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
ֲאִני  זֹאת  ַעל־ֵּכן  ָנכֹון׃  ְּבֵלב  ֶּבֱאמּוָנתֹו  ֵאָליו  ָלֶגֶׁשת  ֹאֶמץ 
ְמַבֵּקׁש ַאל־ָנא ִּתְתַעְּטפּו ְבָצרֹוַתי ֲאֶׁשר ֲאָפפּוִני ְלַמַעְנֶכם ִּכי 

זֹאת ִהיא ִּתְפַאְרְּתֶכם׃
ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵנינּו  ָאִבי  ִלְפֵני  ִּבְרָּכי  ַעל  ֶאְכְרָעה  ַעל־ֵּכן 
ַּבָּׁשַמִים  ָּכל־ִצְבאֹוָתיו  ַעל  ְׁשמֹו  ִנְקָרא  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְלִהְתַאֵּזר  ְּכבֹודֹו  ְּכִפי־חֶֹסן  ָלֶכם  ִיֵּתן  ְוהּוא  ּוָבָאֶרץ׃ 
ִיְׁשּכֹן  ְוַהָּמִׁשיַח  ַהְּפִניִמי׃  ָּבָאָדם  רּוחֹו  ַעל־ִּפי  ִּבְגבּוָרה 
ָאז  ְּבַאֲהָבה׃  ְוִתָּוְסדּו  ַתְׁשִריׁשּו  ִּכי  ֶּבֱאמּוָנה  ִלְּבֶכם  ְּבֶקֶרב 
ּתּוְכלּו ְלַהְׂשִּכיל ִעם ָּכל־ַהְּקדֹוִׁשים ַמה־הּוא ָהרַֹחב ְוָהֹאֶרְך 
ּוְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַאֲהַבת ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ִמַּדַעת  ְוַהֹּגַבה ְוָהעֶֹמק׃ 
ְוהּוא ֲאֶׁשר  ִנְׂשָּגָבה ַעד־ֲאֶׁשר ִּתָּמְלאּו ִמָּכל־ְמלֹא ָהֱאֹלִהים׃ 
ַעל־ָּכל־ ֶיֶתר  ָלנּו  ְוַלֲעׂשֹות  ִלֵּבנּו  ַּבּכַֹח  ְלעֹוֵרר  לֹו  ַרב  ָיָדיו 
ָהֵעָדה  ְּבתֹוְך  ַהָּכבֹוד  הּוא  לֹו  ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו׃  ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו 
ָאֵמן׃  ְוַעד־ָהעֹוָלם  ּוֵמָהעֹוָלם  ְלדֹור  ִמּדֹור  ַהָּמִׁשיַח  ּוְבֵיׁשּוַע 
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ַוֲאִני ֲאִסיר ָהָאדֹון ֶאְפַצר ָּבֶכם ָלֶלֶכת ְּכָנאָוה ְלַמַּצב ַהְּקֻרִאים 
ֶאת־ ִאיׁש  ְוָלֵׂשאת  ַאָּפִים  ְּבֹאֶרְך  ַוֲעָנָוה  ְּבַהְצֵנַע  ָּכמֹוֶכם׃ 
ְּבַמְחֶּבֶרת  רּוֲחֶכם  ְלַיֵחד  ְוִלְׁשֹמר  ִלְׁשקֹד  ְּבַאֲהָבה׃  ֵרֵעהּו 
ַּכֲאֶׁשר  ֶאָחד  ּוְברּוַח  ֶאָחד  ְּבגּוף  ְּכֵאָבִרים  ִלְהיֹות  ַהָּׁשלֹום׃ 
ֱאמּוָנה  ֶאָחד  ָאדֹון  ֶאָחת׃  ְּבִתְקָוה  ְלַמַּצְבֶכם  ַּגם־ִנְקַראֶתם 
ַעל־ הּוא  ֲאֶׁשר  ַוֲאִבי־כֹל  ֶאָחד  ֵאל  ֶאָחת׃  ּוְטִביָלה  ַאַחת 
ַאְך ְלִאיׁש ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֻחַּלק ְמָנת  ּכֹל ְוִעם־ּכֹל ּוְבתֹוְך ֻּכְלֶכם׃ 

ַעל־ֵּכן הּוא ֹאֵמר ָחֶסד ְּכִמַּדת ַמְּתַנת ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָע*ָלה ַלָּמרֹום ָׁשָבה ֶׁשִבי 

ַוִּיֵּתן ַמָּתנֹות ָלָאָדם׃
ְוִכי נֹאַמר ִּכי־ָעָלה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם־ָיַרד ָּבִראׁשָֹנה ְלַתְחִּתּיֹות 
ְלַמֵּלא  ָמרֹום  ִמָּכל־ְׁשֵמי  ְלַמְעָלה  ָהעֶֹלה  ַהּיֵֹרד הּוא  ָאֶרץ׃ 
ְוֶאת־ֵאֶּלה  ְׁשִליִחים  ִלְהיֹות  ֶאת־ֵאֶּלה  ָנַתן  ְוהּוא  ֶאת־ַהּכֹל׃ 
ּומֹוִרים׃  רִֹעים  ְוֶאת־ֵאֶּלה  ְמַבְּׂשִרים  ְוֶאת־ֵאֶּלה  ְנִביִאים 
ְלַהְׁשִלים ֶאת־ַהְּקדִׁשים ִלְמֶלאֶכת ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש ְלַמַען ִיָּבֶנה 
ְלַיֵחד ְלָבֵבנּו ֶּבֱאמּוָנה  ַעד ֲאֶׁשר ֻּכָּלנּו ָנבֹוא  ּגּוף ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַאַחת ּוְבַדַעת ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ְוָהִיינּו ְלָאָדם ָׁשֵלם ַּבִּמָּדה ִּכְמלֹא 
ְלִבְלִּתי ִנְהֶיה עֹוד עֹוֲלִלים ִנָּדִפים ְוִנְגָרִׁשים  קֹוַמת ַהָמִׁשיַח׃ 
ְּבִנְכֵליֶהם  ֲאֶׁשר  ְוַתְרִמיָתם  ֲאָנִׁשים  ְּבתֹוַרת  ָכל־רּוַח  ִמְּפֵני 
ְוָהַלְכנּו ָהלֹוְך  ִּכי ִאם־ַנֲחִזיק ָּבֱאֶמת ֵמַאֲהָבה  ָיצּודּו ֵחֶרם׃ 
ּובֹו ֻמְדָּבק ּוְמֻקָּׁשר  ְוָגדֹול ִלְפֵני ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר הּוא ָהרֹאׁש׃ 
ְּבַאֲהָבה  ֲאֶׁשר  ֶאל־ָנכֹון  ַוֲחָלָקיו  ָּכל־ְּפָרָקיו  ִעם  ָּכל־ַהּגּוף 

ַיַעְבדּון ְלַהְגִּדילֹו ּוְלַהֲאִדירֹו ְּכֵדי כָֹחם׃
ְּכֶיֶתר  ַאל־ֵּתְלכּו  ֵלאֹמר  ָהָאדֹון  ִלְפֵני  ָבֶכם  ַהִעדִֹתי  ְוַעָּתה 
ְמאֹור ַּדְעָּתם ָחַׁשְך  ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ַהְבֵלי ָׁשְוא ִלָּבם הֵֹלְך׃ 
ְוַחֵּיי ֱאֹלִהים מּוָזִרים ָלֶהם ֵעֶקב ֲאֶׁשר ִהְקׁשּו רּוָחם ְּבִאַּוְלָּתם׃ 
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ַוִּיְתַמְּכרּו ַלֲעׂשֹות ָּכל־ְנָבָלה ְותֹוֵעָבה  ֵהם ֲאֶׁשר ָטַפׁש ִלָּבם 
ְוַאֶּתם לֹא ָכזֹאת ְלַמְדֶּתם ַּדְרֵכי ַהָּמִׁשיַח׃  ְולֹא ֵיְדעּו ָׂשְבָעה׃ 
ִאם ַרק ַמְקִׁשיִבים ֱהִייֶתם ְלקֹולֹו ְוִלּמּוֵדי ְדָברֹו ַאֶּתם ִּכי ֵהם 
ַעד־ ָהִראׁשִֹנים  ַּדְרֵכיֶכם  ֲעַזְבֶּתם  ְוֵען  ֵיׁשּוַע׃  ִּבְפֵני  ֱאֶמת 
ְוַהִּנְתֶעה  ַהִּנְׁשָחת  ַהַּקְדֹמִני  ֶאת־ָהָאָדם  ֵמֲעֵליֶכם  ְלָהִסיר 
ְוִלְלּבׁש  ְלִהְתַחֵּדׁש ְּברּוַח ֲחָדָׁשה ְּבֶקֶרב ִלְּבֶכם׃  ְּבַתֲאָותֹו׃ 
ְּכֵלב  ֶּבֱאֶמת  ּוְבקֶֹדׁש  ְבֶצֶדק  ַהִּנְבָרא  ֶהָחָדׁש  ֶאת־ָהָאָדם 

ָהֱאֹלִהים׃
ִּכי  ֶאת־ֵרעֹו  ִאיׁש  ֱאֶמת  ְוַדְּברּו  ִמֶּכם  ֶׁשֶקר  ַהְרִחיקּו  ַעל־ֵּכן 
ִרְגזּו ְוַאל־ֶּתֱחָטאּו ְולֹא ָתבֹוא  ֵאָבִרים ֲאַנְחנּו ִאיׁש ְלָאִחיו׃ 
ִמי  ַלָּׂשָטן׃  ָמקֹום  ֶּפן־ִּתְּתנּו  ְּבַאְּפֶכם׃  רֶֹגז  ְּבעֹוד  ַהֶּׁשֶמׁש 
ֶׁשָּגַנב ַאל־יֵֹסף ִלְגֹנב עֹוד ִּכי ִאם־ַיֲעֹמל ַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבָיָדיו 

ִלְהיֹות לֹו ָלֵתת ָלֶאְביֹון׃ 
טֹוִבים  ִאם־ְּדָבִרים  ִּכי  ִמִּפיֶכם  לֹא־ֵיֵצא  ְּבִלַּיַעל  ָּכל־ְּדַבר 
ְוַאל־ְּתַעְּצבּו  ְלׁשְֹמֵעיֶהם׃  ְוָלֶתת־ֵחן  ֶנֶפׁש  ְלָהִׁשיב  ּוְנכִֹחים 
ֶאת־רּוַח ַהּקֶֹדׁש הּוא רּוַח ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנְחָּתִמים ַאֶּתם 
ְוַהְרִחיקּו ִמֶּכם ָּכל־ְמִרירּות ֵלב ַוֲחרֹון ָאף  ַעד יֹום ַהְּגֻאָּלה׃ 
ֲאָבל חְֹנִנים ִּתְהיּו ֶזה  רֶֹגז ּוְתלּוָּנה ּוְנָאָצה ִעם ָּכל־ָּדָבר ָרע׃ 
ַּגם־ָהֱאֹלִהים  ַּכֲאֶׁשר  ְלָאִחיו  ִאיׁש  ְוַסָּלִחים  ְמַרֲחִמים  ָלֶזה 

ָסַלח ָל*ֶכם ַּבָּמִׁשיַח׃ 
ּוְבַאְהָבה  ֲאהּוִבים׃  ְּכָבִנים  ֵּתֵלכּו  ֱאֹלֵהיֶכם  ַאֲחֵרי  ָלֵכן 
ֶאת־ ַוִּיֵּתן  ֹאָת*נּו  ָאַהב  ַּגם־ַהָּמִׁשיַח  ַּכֲאֶׁשר  ְצָעֵדיֶכם  ָּתִכינּו 
ֵלאֹלִהים׃  ִניחַֹח  ְלֵריַח  ָוֶזַבח  ְלָקְרָּבן  ַנְפֵׁשנּו  ַּתַחת  ַנְפׁשֹו 
ַּכֲאֶׁשר  ַעל־ִּפיֶכם  ִיָּׁשַמע  לֹא  ּוֶבַצע  ְוָכל־ִזָּמה  ְזנּות  ַאְך 
הֹוֵללֹות  ְולֹא  ְנָבָלה  ִדְבֵרי  לֹא  ְוֵכן  קֶֹדׁש׃  ְלַאְנֵׁשי  ָנכֹון 
ְתִהָּלה׃  ִאם־ִאְמֵרי  ִּכי  ָלֶכם  ְלִתְפֶאֶרת  לֹא  ֲאֶׁשר  ְוָתֳהָלה 
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כי
v. 2 בס׳׳א ֶאְתֶכם. v. 32 בס׳׳א ָלנּו. 
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ֹאֵהב  אֹו  ְוַטֵמא  זֶֹנה  ָּכל־ִאיׁש  ִּכי  ֵּתְדעּו  ָידֹע  ִּכי־זֹאת 
ַנֲחָלה  ָלֶהם  ֵאין  ֱאִליִלים  ְּכעֵֹבד  ַמֲעַׁשּקֹות ֲאֶׁשר הּוא  ֶּבַצע 
ִלְׁשּגֹות  ִלְּבֶכם  ַאל־ִּתְּתנּו  ֵואֹלֵהינּו׃  ְמִׁשיֵחנּו  ְּבַמְלכּות 
ַאּפֹו  ֲחרֹון  ֱאֹלִהים  ְיַׁשַּלח  ִבְגַלל־ֶזה  ִּכי  ַמְהִּבִלים  ְּבִדְבֵרי 
ִּכי־ֲחֵׁשָכה  ַעל־ֵּכן לֹא ִתְהיּו ֲחֵבִרים ָלֶהם׃  ְּבָבִנים סֹוְרִרים׃ 
ִהְתַהְּלכּו־ ַּבֲאדֵֹנינּו  ְלאֹוָרה  ֶנְהַּפְכֶּתם  ְוַעָּתה  ְלָפִנים  ֱהִייֶתם 
ְוֶזה ְּפִרי ָהרּוַח הּוא ֲעׂשֹות ֶחֶסד ַלּכֹל ְוֶצֶדק  ָנא ִּכְבֵני־אֹור׃ 
ְוַאל־ִּתְתָעְרבּו  ֲאדֵֹנינּו׃  ְּבֵעיֵני  ַמה־ִּייַטב  ּוָבחֹון  ֶוֱאֶמת׃ 
ִּכי ֶאת־ ְּבַמַעֲלֵלי ִריק ְוחֶֹׁשְך ִּכי ִאם־הֹוֵכַח ּתֹוִכיחּון ֹאָתם׃ 
ַאְך ַּכֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר ֵהם עִֹׂשים ַּבַּמְחָׁשְך ֶחְרָּפה ִהיא ְלַסֵּפר׃ 
ְוַעל־ֶזה  ִיָּוְכחּו ָאז ִיָּגלּו ָלאֹור ָמה ֵהם ָלאֹור ַהְמַגֶּלה ֹאָתם׃ 

ֶנֱאַמר 
קּום ְלָך ִנְרָּדם 

ָהִקיָצה ִמן־ַהֵּמִתים 
ְוַהָּמִׁשיַח ִיְזַרח ָעֶליָך׃

ְוַעָּתה ָּתִׂשימּו ַעִין ַעל־ַּדְרֵכיֶכם ְלֵהיִטיב ֶלֶכת ְולֹא ֶכֱאִויִלים ִּכי 
ְולֹא  ִּדי ִעָּדָנא ָזְבִנין ַּבֲעבּור ִּכי ָרִעים ַהָּיִמים׃  ִאם־ַּכֲחָכִמים׃ 
ֲאדֵֹנינּו׃  ֵחֶפץ  ַמה  ָלַדַעת  ִאם־ַּתְׁשִּכילּו  ִּכי  ֵלב  ַחְסֵרי  ִתְהיּו 
ְוַאל־ִּתְסְּבאּו ַיִין ֲאֶׁשר רּוַח ִעְוִעים ְּבִקְרּבֹו ַרק ִהָּמְלאּו רּוַח 
ְוִאְמרּו ְבַנְפְׁשֶכם ְּתִהּלֹות ְוִׁשירֹות ְוִזְמרֹות ָיּה ִׁשירּו  ֶעְליֹון׃ 
ָאִבינּו  ֵלאֹלֵהינּו  הֹודּו  ְוַעל־ַהּכֹל  ַליהָֹוה׃  ִבְלַבְבֶכם  ְוַזְּמרּו 
ִהָּכְנעּו ִאיׁש ִמְּפֵני ָאִחיו  ָּתִמיד ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 

ְּבִיְרַאת ֱאֹלִהים׃
ִמְּפֵני  ְּכמֹו  ַבֲעֵליֶהן  ִמְּפֵני  ִּתְהֶייָנה  ִנְכָנעֹות  ְוַהָּנִׁשים 
ַגם־ַהָּמִׁשיַח  ְּכמֹו  ָהִאָּׁשה  הּוא־רֹאׁש  ַהַּבַעל  ִּכי  ָהָאדֹון׃ 

רֹאׁש ָהֵעָדה ְוהּוא ַהמֹוִׁשיַע ִלְגִוָּיתֹו׃ 

V 5-23 אל־האפסיים   390

אך



24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ו
2

3

4

5

6

7

8

ַּגם־ַהָּנִׁשים  ֵּכן  ְמִׁשיָחּה  ִמִּלְפֵני  ָהֵעָדה  ִנְכַנַעת  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך 
ֲאָנִׁשים  ְוַאֶּתם  ְּבָכל־ָאְרחֹוָתן׃  ַבֲעֵליֶהן  ִמִּלְפֵני  ִּתָּכַנְעָנה 
ָאֵהב  ֶאת־ֲעָדתֹו  ַּגם־ַהָּמִׁשיַח  ַּכֲאֶׁשר  ֶאת־ְנֵׁשיֶכם  ֶאֱהבּו 
ְלַמַען ְיַקְּדֶׁשָּנה ִבְדָברֹו ַאֲחֵרי  ַוִּיֵּתן ֶאת־ַנְפׁשֹו ַּתַחת ַנְפָׁשּה׃ 
ִנְכָּבָדה  ֵעָדה  לֹו  ְלָהִקים  ָמִים׃  ְּבִמְקֵוה  ֹאָתּה  ֲאֶׁשר־ָרַחץ 
ֵּכן  ָּבָרה ּוְתִמיָמה ִמְּבִלי ַבֶהֶרת אֹו ְּפֶחֶתת ְוָכל־מּום ֵאין ָּבּה׃ 
ַהִּמְצָוה ַעל־ָהֲאָנִׁשי ְלַאֲהָבה ֶאת־ְנֵׁשיֶהם ְּכגּוָפם ִּכי ָהֹאֵהב 
ֵמעֹוָלם  ִּכי  ְוֶאת־ְּבָׂשרֹו׃  ֶאת־ַעְצמֹו  ֹאֵהב  הּוא  ֶאת־ִאְׁשּתֹו 
ַּכֲאֶׁשר  ֹאתֹו  ּוְמַפֵּנק  ְמַכְלֵּכל  ַרק  ֶאת־ְּבָׂשרֹו  ִאיׁש  לֹא־ָׂשֵנא 
ִמְּבָׂשרֹו  ֲאָנְחנּו  גּופֹו  ִּכי־ֵאָבֵרי  ֶאת־ֲעָדתֹו׃  ַּגם־ַהָּמִׁשיַח 
ְוָדַבק  ְוֶאת־ִאּמֹו  ֶאת־ָאִביו  ַיֲעָזב־ִאיׁש  ַעל־ֵּכן  ּוֵמֲעָצָמיו׃ 
ַוֲאִני  ַהֶּזה  ָּגדֹול ַהּסֹוד  ֶאָחד׃  ְלָבָׂשר  ְׁשֵנ*יֶהם  ְוָהיּו  ְּבִאְׁשּתֹו 
ִאיׁש  ִאיׁש  ַּגם־ַאֶּתם  ַאְך  ְוַעל־ֲעָדתֹו׃  ַעל־ַהָּמִׁשיַח  ְמַדֵּבר 
ִמֶּכם ֶיֱאַהב ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְּכַנְפׁשֹו ְוָהִאָּׁשה ֶאת־ַּבְעָלּה ִּתיָרא׃ 
הּוא׃  ָיָׁשר  ָדָבר  ִּכי  ַּבֲאדֵֹנינּו  יְֹלֵדיֶכם  ְּבקֹול  ָבִנים  ִׁשְמעּו 
ֲאֶׁשר  ָהִראׁשָֹנה  ַהִּמְצָוה  זֹאת  ְוֶאת־ִאֶּמָך  ֶאת־ָאִביָך  ַּכֵּבד 
ַעל־ ָיֶמיָך  ַיֲאִריכּון  ּוְלַמַען  ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען  ְּבִצָּדּה׃  ְׂשָכָרּה 
ְוָהָאבֹות ַאל־ָּתִעירּו ֲחַמת ְּבֵניֶכם ִּכי ִאם־ְּתַגְּדלּום  ָהֲאָדָמה׃ 

ְּבמּוַסר ֲאדֵֹנינּו ּוְבתֹוַכְחּתֹו׃ 
ְוַאֶּתם ֲעָבִדים ַהְקִׁשיבּו ְלקֹול ֲאדֵֹניֶכם ֲאדֵֹני ְגִוַּיְתֶכם ְּבִיְרָאה 
ְולֹא ַבֲעבָֹדה ְלַמְרֵאה ֵעיַנִים  ּוְרָעָדה ּוְבָתם־ֵלב ְּכמֹו ַלָּמִׁשיַח׃ 
ְלָהִפיק ָרצֹון ִמְּבֵני ָאָדם ִּכי ִאם־ְּכַעְבֵדי ַהָּמִׁשיַח ָהעִֹׂשים ְרצֹון 
ְועְֹבִדים ִמּטּוב ֵלב ְּכעְֹבֵדי ֲאדֵֹנינּו ְולֹא  ֱאֹלִהים ְּבָכל־ַנְפָׁשם׃ 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  טֹוב  ָּכל־ָּדָבר  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹא  ֲאָנִׁשים׃  ְּכעְֹבֵדי 
ֹאתֹו ָהָאָדם ֲאדֵֹנינּו ְיַׁשֶּלם־לֹו ִאם־ֶעֶבד הּוא אֹו ֶבן־חֹוִרים׃ 
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וגם

v. 31 וכן במתתיהו י׳׳ט ה׳, מרקוס י׳ ז׳, נ׳׳א והיו לבשר אחד, עיין בראשית ב׳ כ׳׳ד.
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ַּבֲאֶׁשר  ִמְּגָער־ָּבם  ִחְדלּו  ָלֶהם  ַּתֲעׂשּו  ֵּכן  ֲאדִֹנים  ְוַגם־ַאֶּתם 
ִעּמֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ַּבָּׁשַמִים  ָאדֹון  ְוָלֶכם  ַגם־ָלֶהם  ִּכי  ְיַדְעֶּתם 

ַמּׂשֹוא ָפִנים׃
ּוְבעֹז  ַבֲאדֵֹנינּו  ִהְתעֹוְדדּו  ֹאֵמר  ִהְנִני  ֶאָחי  ַהְּדָבִרים  ְוֶיֶתר 
ִלְפֵני  ָלקּום  ּתּוְכל  ְלַמַען  ֱאֹלִהים  ְכֵלי־ֶנֶׁשק  ִחְגרּו  ְּגבּוָרתֹו׃ 
ָלנּו ַאְך ִעם־ ִמְלָחָמה  ָוָדם  ִּכי לֹא ִעם־ָּבָׂשר  ַהָּׂשָטן׃  ִנְכֵלי 
ַאּלּוִפים ְוֵאיִלים ַׁשִּליֵטי ֶאֶרץ ַמְאֵּפְלָיה ּוַמְלֲאֵכי ָרִעים ֲאֶׁשר 
ְותּוְכלּו  ֱאֹלִהים  ְּכֵלי־ֶנֶׁשק  ָלֶכם  ְקחּו  ַעל־ֵּכן  ַּבְּמרֹוִמים׃ 
ִנָּצִבים  ּוְלִהָּׁשֵאר  ָרע  ְּביֹום  ֲעֵליֶכם  ַהָּקִמים  ִּבְפֵני  ְלִהְתַיֵּצב 
ְוִׁשְריֹון  ֱאֶמת  ֲחגּוֵרי  ָמְתֵניֶכם  ִעְמדּו־ָנא  ָּכל־ְקָרב׃  ִּבְכלֹות 
ְּבׂשַרת  ְלַבֵּׂשר  ַּבְּנָעִלים  ָיפֹות  ּוְפָעֵמיֶכם  ְלבּוְׁשֶכם׃  ֶצֶדק 
ּוַבּכֹל ִעְרכּו ָמֵגן ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ּתּוְּכלּו ְלַכּבֹות ּבֹו  ַהָּׁשלֹום׃ 
ְוִהְתַיְּצבּו ְבכַֹבע ַהְיׁשּוָעה ּוְבֶחֶרב  ִחִּצים ֹלֲהִטים ִמַּיד ַהָּצר׃ 
ְוִהְתַּפְּללּו ְבָכל־ֵעת ָּכל־ ָהרּוַח ֲאֶׁשר הּוא ְּדַבר ָהֱאֹלִהים׃ 
ְלַהְעִּתיר  ִּתְהיּו  ְוׁשְֹקִדים  ָורּוַח  ֵלב  ִמֶּקֶרב  ּוְתִחיָּנה  ְּתִפָּלה 
ְוַגם־ְּבַעד ַנְפִׁשי ִּכי יּוַׂשם ָּדָבר  ּוְלִהְתַחֵּנן ְּבַעד ָּכל־ַהְּקדֹוִׁשים׃ 
ַהְּבׁשָרה  ְלַהִּגיד סֹוד ַהְּבׁשָרה׃  ְׂשָפַתי  ִּכי־ֶאְפַּתח  ְועֹז  ְּבִפי 
ְּבָיד  ְלַמֵּלל  ּוְלִהָּנֶתן־ִלי  ִּבְכָבִלים  ָאסּור  ַמְלָאָכּה  ֲאִני  ֲאֶׁשר 

ָרָמה ַּכֲאֶׁשר ָנכֹון ִלי׃
ִהֵּנה  עֶֹׂשה  ֲאִני  ְוָכל־ֲאֶׁשר  ִעָּמִדי  ָמה  ֵּתְדעּון  ְלַבֲעבּור  ַאְך 
טּוִכיקֹוס ָהָאח ָהָאהּוב ְוַהְמָׁשֵרת ַהֶּנֱאָמן ַלֲאדֵֹנינּו ַיִּגיד ָלֶכם 
ִּכי ַלָּדָבר ַהֶּזה ְׁשַלְחִּתיו ֲאֵליֶכם ְלהֹוִדיֲעֶכם ַמה ַּמֲעֵׂשינּו  ּכֹל׃ 

ּוְלַנֵחם ֶאת־ִלְּבֶכם׃
ָאִבינּו  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ֶאל־ָהַאִחים  ֶוֱאמּוָנה  ַאֲהָבה  ָׁשלֹום 
ֶחֶסד ְלָכל־ָהֹאֵהב ֶאת־ֲאדֵֹנינּו  ּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבַאֲהָבה ִנָּצַחת׃ 
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ֶאל־ַהִּפיִלִּפִּיים

ֶאל־ָּכל־ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ַעְבֵדי  ְוִטימֹוִתּיֹוס  ּפֹולֹוס 
ּוְמָׁשְרֵתיֶהם׃  ְּבִפִלִּפי ִעם־ִזְקֵניֶהם  ַהּיְֹׁשִבים  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע 
ַהָּמִׁשיַח  ְוֵיׁשּוַע  ָאִבינּו  ֱאֹלִהים  ָלֶכם  ִיֵּתן  ְוָׁשלֹום  ֶחֶסד 

ֲאדֵֹנינּו׃
ְוֶאֶעְלָצה  ֲאָבְרָכה ֶאת־ֱאֹלָהי ְּבָכל־ֵעת ֲאֶׁשר ֱאְזּכֹר ֶאְתֶכם׃ 
ֻּכְּלֶכם׃  ְּבַעד  ֶאְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר  ְּבָכל־ְּתִפּלֹוָתי  ָּתִמיד 
ְוַעד־ָעָּתה׃  ָהִראׁשֹון  ְלִמן־ַהּיֹום  ֶאל־ַהְּבׂשָרה  ַהִּנְלִוים  ַאֶּתם 
טֹוב  ָּדָבר  ִלְפעֹל  ֵהֵחל  ֲאֶׁשר  הּוא  ִּכי  בֵֹטַח  ֲאִני  ּוָבזֹאת 
ָחְׁשָבה  ֵּכן  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ַעד־יֹום  ְיַכֶּלּנּו  ַּגם־הּוא  ָּבֶכם 
ֶאְתֶכם  ֶאָּׂשא  ְלָבִבי  ְבֶקֶרב  ִּכי  ְּבֵמיָׁשִרים  ֲעֵליֶכם  ַנְפִׁשי 
ְלַהְצִּדיק ֶאת־ ַדְּבִרי  ִמֵּדי  ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים אֹו  ְּבִׁשְבִּתי  ִאם 
ַּבֲחָבִלים  ֻכְּלֶכם  ִּבי  ַאֶּתם  ְדֵבִקים  ִּכי  וְלַהֲאִדיָרּה  ַהְּבׂשָרה 
ֵהן ֱאֹלִהים ִלי ְלֵעד ַּכָּמה ֶאְרָחְמֶכם ְּבַרֲחֵמי  ָנְפלּו ִלי ֶּבָחֶסד׃ 
ַאֲהַבְתֶכם  ִּכי־ִתְרֶּבה  ֶאְתַּפֵּלל  ְוַעל־זֹאת  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע 
טֹוב  ֵּבין  ּוְלַהְבִּדיל  ְלָהִּכיר  ְוַהְׂשֵּכל׃  ְּבָכל־ֵּדָעה  ָוָרב  ָהלֹוְך 
ְמֵלִאים  ָלָרע ִלְהיֹות ָּבֵרי ֵלב ְולֹא ְלמֹוֵקׁש ַעד־יֹום ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְּפִרי ֶצֶדק ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִלְכבֹוד ֱאֹלִהים ְוִתְפַאְרּתֹו׃
ַרק  ָּבָאה  ָּבַאְתִני  ֲאֶׁשר  זֹאת  ֶאָחי  ֵתְדעּון  ִּכי  ָחֵפץ  ַוֲאִני 
ְּבַׁשַער  ִנְׁשַמע  ֲאֶׁשר  ַעד  ַהְּבׂשָרה׃  ַלֲהִליכֹות  ְלהֹוִעיל 
ַהִּביָרה ּוְבָכל־ְׁשָאר ַהְּמקֹמֹות ִּכי ָאִסיר ֲאִני ְלַמַען ַהָּמִׁשיַח׃ 

ְוַאִחים



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ְוַאִחים ַרִּבים ַהְּדֵבִקים ַּבֲאדֵֹנינּו ָלְבׁשּו ֹאֶמץ ָרב ְלֹנַכח מּוָסִרי 
ָאְמָנם ֵיׁש  ַוַּיְׁשִמיעּו ְבֶיֶתר עֹז ֶאת־ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ִּבְבִלי־ָפַחד׃ 
ַמִּגיִדים ֵעדּות ַהָּמִׁשיַח ִמִּקְנָאה ּוְמִריָבה ְוֵיׁש ַמִּגיִדים ֵמרּוַח 
ְוֵאֶּלה ַהַּמִּגיִדים ֵעדּות ַהָּמִׁשיַח ִמְּמִריָבה ְולֹא ְּבָתם־ ְנִדיָבה׃ 
ֵאֶּלה ַהַּמִּגיִדים ֵמַאֲהָבה  ֵלב ַיְחְׁשבּו ְלהֹוִסיף ַלַחץ ְלמּוָסִרי׃ 
ֹּפה׃  עֵֹמד  ָאֹנִכי  ְלאֹור  ַהְּבׂשָרה  ִצְדַקת  ְלהֹוִציא  ִּכי  יְֹדִעים 
ַאְך ָמה ֵאפֹוא ַעָּתה ִאם־ִּבְלׁשֹון ְרִמָּיה אֹו ִּבְׂשַפת ֱאֶמת ֲהלֹא 
ִמָּכל־ֵעֶבר ֻהַּגד ַהָּמִׁשיַח ַעל־ִּפיֶהם ְוַעל־ֶזה ָעֵלז ֲאִני ְוִגיל ָּתִגיל 
ִּכי ִבְתִפַּלְתֶכם ּוְברּוַח ֵיׁשּוַע ְמִׁשיֵחנּו ַהָּנתּון ִלי ָיַדְעִּתי  ַנְפִׁשי׃ 
ְבָכל־ ִּכי  ַּכֲאֶׁשר הֹוַחְלִּתי  ִליׁשּוָעה׃  ִּתְהֶיה־ִּלי  ַּגם־זֹאת  ִּכי 
ְּדָרַכי לֹא ֵאבֹוׁש ִמִּׁשְבִרי ְוָכל־ִמְבָטִחי ְּכָאז ֵּכן ַעָּתה ִּכי ָירּום 
הּוא  ַחָּיִתי  ִּכי  ִאם־ַּבָּמֶות׃  ִאם־ַּבַחִּיים  ְּבמֹו־ַנְפִׁשי  ַהָּמִׁשיַח 
ָאֵכן ִאם ִיָּנְתנּו ִלי ַחֵּיי ְבָׂשִרי  ַהָּמִׁשיַח ְוַהָּמֶות הּוא ְלַרְוָחִתי׃ 
ִּכי ִנְלָחץ  ְלָהִביא עֹוד ְּפִרי ֲעָמִלי ָאז לֹא ֵאַדע ָמה ֶאְבָחר׃ 
ִעם־ַהָּמִׁשיַח  ִלְהיֹות  ְלִהָּפֵרד  ָכְלָתה  ַנְפִׁשי  ְׁשָּתִים  ֵּבין  ֲאִני 
ֶאֶפס ְלַהֲאִריְך ַחֵּיי ְבָׂשִרי יֵֹתר טֹוב  ֲאֶׁשר הּוא טֹוב ִלי ִמּכֹל׃ 
ְוָיַׁשְבִּתי  ִאָּוֵתר ֹּפה  ִּכי  ְויֹוֵדַע  ֲאִני בֵֹטַח  ּוָבזֹאת  ָלֶכם׃  הּוא 
ְוִתְפַאְרְּתֶכם  ִעם־ֻּכְּלֶכם ְלַמְרֶּבה ָהֱאמּוָנה ְוַהִּׂשְמָחה ָלֶכם׃ 
ַרק  ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּתְגַּדל ִּבי ַּכֲאֶׁשר ָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם׃ 
ָאבֹוא  ְוִכי  ַהָּמִׁשיַח  ִלְבׂשַרת  ָיֲאָתה  ַּכֲאֶׁשר  ַדְרְּכֶכם  ִׂשימּו 
ִלְרֹאְתֶכם אֹו ְלֵׁשַמע אֶֹזן ֵמָרחֹוק ָאז ֶאְמָצא ִּכי רּוַח ֶאָחד 
ָּבֶכם ְוֶנֶפׁש ַאַחת ְלִהָּלֵחם ַיְחָּדו ִמְלֲחמֹות ֱאמּוַנת ַהְּבׂשָרה׃ 
ְוַאל־ִּתיָראּו ְוַאל־ַּתַעְרצּו ִמְּפֵני ַהָּקִמים ֲעֵליֶכם ֶזה הּוא ָלֶהם 
ְלאֹות ִּכָּליֹון ְוָלֶכם ִלְתׁשּוָעה ְוַגם־זֹאת ָיְצָאה ֵמִעם ָהֱאֹלִהים׃ 
ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ַּגם־ְלַהֲאִמין ַּבָּמִׁשיַח ְוַגם־ְלִהְתַעּנֹות ִּבְגָללֹו׃ 
ְוַנְפּתּוֵלי ֱאֹלִהים ִנְפַּתְלֶּתם ָּכֹמִני ַּכֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֹאִתי ְוַכֲאֶׁשר 

ִהְּנֶכם ׁשְֹמִעים ָעַלי ַּכּיֹום ַהֶּזה׃ 
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ָלֵכן ִאם־ֵיׁש ֹנַחם ָמה ַּבָּמִׁשיַח ִאם־ֵיׁש ַאֲהָבה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש 
ַהְׁשִלימּו־ָנא  ִאם־ֵיׁש ִחּבּור ָהרּוַח ִאם־ֵיׁש ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים׃ 
ְׂשׂשֹון ְלָבִבי ְוִהְתַאֲחדּו ְבֵדָעה ַאַחת ַאֲהָבה ַאַחת ֶנֶפׁש ַאַחת 
ִּכי  ָׁשְוא  ִּבְכבֹוד  אֹו  ִּבְמִריָבה  ָדָבר  ַאל־ַּתֲעׂשּו  ֶאָחד׃  ְוֵלב 
ַאל־ ִמֶּמּנּו׃  ְלָגדֹול  ֶאת־ָאִחיו  ִאיׁש  ַּתְחְׁשבּו  ִאם־ְּבַעְנַוְתֶכם 
ֵרֵעהּו׃  ְלטֹוַבת  ִאם־ַּגם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ַנְפׁשֹו  ְלטֹוַבת  ִאיׁש  ָיחּוׁש 
הּוא ֲאֶׁשר ְּבמֹוָצֹאָתיו  ִויִהי ֵכן ִלְּבֶכם ִּכְלַבב ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָׁשֶוה  ֱהיֹותֹו  ָחַׁשב  לֹא  ּוְבָכל־זֹאת  ֱאֹלִהים  ִבְדמּות  ִנְמָצא 
ִּכי ִאם־ִהְתַנֵּצל ֶאת־ְּכבֹודֹו ַוִּיְלַּבׁש ְּדמּות  ֵלאֹלִהים ְּכָׁשָלל לֹו׃ 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְכָאָדם  ָעֶבד ַוְיִהי ְּכַתְבִנית ַאַחד ָהָאָדם׃ 
ַעל־ָהֵעץ׃ ַעד־מּות  ַעד־ָמֶות  ַוִּיָּכַנע  ַנְפׁשֹו  ִהְׁשִּפיל  ַלּתַֹאר 
ַעל־ֵּכן ַּגם־ָהֱאֹלִהים ֵהִרימֹו ָעל ַוִּיֶּתן־לֹו ֵׁשם ַנֲעֶלה ִמָּכל־ֵׁשם׃  
ִּכי ְלֵׁשם ֵיׁשּוַע ִּתְכַרע ָּכל־ֶּבֶרְך ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ 
ְוָכל־ָלׁשֹון ִּתָּׁשַבע ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח  ַוֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָאֶרץ׃ 

הּוא ָהָאדֹון ִלְכבֹוד ֱאֹלִהים ָהָאב׃
ִּבְהיֹוִתי  ָּתִמיד  ֵאַלי  ְׁשַמְעֶּתם  ַּכֲאֶׁשר  ַנְפִׁשי  ֲאהּוֵבי  ַעל־ֵּכן 
ִעְבדּו  ֵמָרחֹוק  ִּבְהיֹוִתי  ַּכּיֹום  ַהְרֵּבה  ֶיֶתר  ְוַגם־עֹוד  ִלְפֵניֶכם 
ִּכי ֱאֹלִהים הּוא ַהֹּנֵתן ָלֶכם  ְבִיְרָאה ּוִבְרָעָדה ְלֵיַׁשע ַנְפְׁשֶכם׃ 
ֲעׂשּו  ַּתֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ְוכֹל  ְּכֶחְפצֹו׃  ְוַגם־ַלֲעׂשֹות  ַלְחֹּפץ  ּכַֹח 
ּוְתִמיִמים  ַזִּכים  ִּתְהיּו  ְלַבֲעבּור  ָמדֹון׃  ּוִבְבִלי  ְתלּוָּנה  ִּבְבִלי 
ֲאֶׁשר־ וְפַתְלּתֹל  ִעֵּקׁש  ּדֹור  ְּבתֹוְך  ִּבְבִלי־מּום  ֱאֹלִהים  ִּכְבֵני 
ִּבְדַבר  תֹאֲחזּון  ִּכי  ֲעֵלי־ָהָאֶרץ׃  ִּכְמֹארֹת  ֵביֵניֶהם  ָּתִאירּו 
ַחְׁשִּתי  לֹא  ִּכי  ַהָּמִׁשיַח  ְּביֹום  ְלִתְפֶאֶרת  ִלי  ִלְהיֹות  ַהַחִּיים 
ְוַגם לּו ִיָּׁשֵפְך ָּדִמי ֲעֵלי־ֶזַבח ַוֲעבָֹדה  ָלִריק ְולֹא ָיַגְעִּתי ַלֹּתהּו׃ 
ְוֵכן ִׂשיׂשּו ַגם־ַאֶּתם  ֶלֱאמּוַנְתֶכם ָאִׂשיׂש ַעל־ֻּכְּלֶכם ְוָאִגיָלה׃ 

ְוִגילּו ִעָּמִדי׃
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ֶאת־ ְמֵהָרה  ָלֶכם  ִלְׁשֹלַח  ֲאדֵֹנינּו  ְבֵיׁשּוַע  תֹוַחְלִּתי  ַוֲאִני 
ִעָּמֶכם׃  ֵאַדע ָמה  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם־ֲאִני  ַנְפִׁשי  ְלָהִׁשיב  ִטימֹוִתּיֹוס 
ִּכי זּוָלתֹו ֵאין־ִאִּתי ִאיׁש ִּכְלָבִבי ַהּדֵֹאג ָלֶכם ִמּמקֹור ַנְפׁשֹו׃ 
ְוַרק  ִּכי ֻכָּלם ֶחְפֵצי ַנְפָׁשם ִיְדרֹׁשּון ְולֹא ֶחְפֵצי ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח׃ 
ֹאתֹו ְיַדְעֶּתם ִּכי ָצרּוף הּוא ַּבֲעִליל ּוְכֵבן ִלְפֵני ָאִביו ָעַבד ִעִּמי 
ַאֲקֶּוה ִּכי ֶאְׁשָלֶחּנּו ָלֶכם ְּבֶקֶרב ַהָיִמים  ְּבַמְלֲאכּות ַהְּבׂשָרה׃ 
ָבַטְחִּתי  ַּבֲאדֵֹנינּו  ַאְך  ִּבי׃  ַמה־ֵּיָעֶׂשה  ֶאְרֶאה  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי 
ְוָרִאיִתי ִּכי ָנכֹון ַהָּדָבר  ִּכי ַגם־ָאֹנִכי ָאבֹוא ֲאֵליֶכם ְמֵהָרה׃ 
ַּבֲעבָֹדִתי  ָיִדי  סֹוֵמְך  ָאִחי  ֶאת־ֶאַּפְפרֹוִדיטֹוס  ָלֶכם  ִלְׁשֹלַח 
ְוֶגֶבר ֲעִמיִתי ְּבִמְלַחְמִּתי ֲהלֹא הּוא ַהָּׁשלּוַח ִמֶּכם ְוַהֹּנֵתן ִלי 
ִּכי ִנְכְסָפה ַנְפׁשֹו ְל*ֻכְּלֶכם ְוִיְתַעֵּצב ֶאל־ִלּבֹו ַּבֲעבּור  ַמְחסָֹרי׃ 
ִּכי ָאֵמן ָחֹלה ָחָלה ְוָנָטה ָלמּות ַאְך  ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ָחָלה׃  
ָהֱאֹלִהים ִהָּטה ֵאָליו ָחֶסד ְולֹא ֵאָליו ְלַבּדֹו ִּכי ִאם־ַּגם ֵאַלי 
ַעל־ֵּכן ַחְׁשִּתי ְלָׁשְלחֹו ְלַמַען  ְלִבְלִּתי הֹוִסיף ִלי ָיגֹון ַעל־ָיגֹון׃ 
ַקְּדמּו  ָלזֹאת  ֲאֶׁשר  ִמֶּמִּני׃  ָיגֹון  ְוִנְגַרע  ְוָתִׂשיׂשּו בֹו  ִּתְרֻאהּו 
ִּכי  ָּכֹמהּו׃  ַלֲאָנִׁשים  ָכבֹוד  ְוָהבּו  ָרב  ְּבָׂשׂשֹון  ַּבֲאדֵֹנינּו  ָפָניו 
ַוַּיְׁשֵלְך ַנְפׁשֹו  ִהִּגיָע ַעד־ַׁשֲעֵרי ָמֶות ַּבֲעבּור ֲעבַֹדת ַה*ָּמִׁשיַח 
ִמֶּנֶגד ְלַמַען ִהָּמנֹות ַהֶחְסרֹון ֲאֶׁשר ָקְצָרה ֶיְדֶכם ְלָסְמֵכִני׃ 

ִלְכֹּתב  ֵהן  ַבֲאדֵֹנינּו  ִׂשְמחּו  ֹאֵמר  ִהְנִני  ַאַחי  ַהְּדָבִרים  ְוֶיֶתר 
ֲאַׁשֵּנן  ִּכי  ָלֶכם  ְוטֹוב  ָעַלי  ְלטַֹרח  לֹא  ָדָבר  ִמְׁשֶנה  ֲאֵליֶכם 
ָאֶון  ֹפֲעֵלי  ִמְּפֵני  ִהָּׁשְמרּו  ַהְּכָלִבים  ִמְּפֵני  ִהָּׁשְמרּו  ְּדָבָרי׃ 
ִּכי ֲאַנְחנּו ְּבֵני ְבִרית ַהּמּולֹות  ִהָּׁשְמרּו ִמְּפֵני ְקצּוֵצי ָעְרָלה׃ 
ֲאָנְחנּו ֲאֶׁשר ַנֲעבֹד ֶאת־ֱאֹלִהים ָּברּוַח ַוֲאֶׁשר ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 
ִנְתַהֵּלל ְולֹא ָנִׂשים ְּבָבָׂשר ִמְבָטֵחנּו׃ ַאף ִּכי ֶיׁש־ִלי ִלְבטַֹח ַּגם־
ְּבָבָׂשר ְוִאם־ָיִׂשים ִאיׁש ַּבָּבָׂשר ִמְבַטחֹו ֲהלֹא ַרב ִלי ִמֶּמּנּו׃ 

נמול
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 v. 26 בס׳׳א ִלְראֹות ֶאת־ֻּכְּלֶכם. 
v. 30 בס׳׳א ֲאדֵֹנינּו.
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ִעְבִרי  ִּבְנָיִמין  ִמֵּׁשֶבט  ִיְׂשָרֵאל  ִמֶּגַזע  ָיִמים  ֶּבן־ְׁשֹמַנת  ִנּמֹול 
ִמַּצד ַהִּקְנָאה ָרַדְפִּתי ֶאת־ ֶּבן־ִעְבִרי ּוְבַדת ַהּתֹוָרה ָּפרּוׁש׃ 
ֲעַדת ַהָּמִׁשיַח ּוִמַּצד ִצְדַקת ַהּתֹוָרה לֹא ִנְמָצא ִבי ֶׁשֶמץ ָּדָבר׃ 
ַהָּמִׁשיַח׃  ַּבֲעבּור  ְלַמְחסֹור  ִלי  ָחַׁשְבִּתי  ָּכל־ֵאֶּלה  ַאְך־מֹוַתר 
ַּדַעת  ִיְתרֹון  ִמְּפֵני  ְלֶחְסרֹון  ֲאַחְּׁשָבה  ֶאת־ּכֹל  ֲהלֹא  ָאֵמן  ִּכי 
ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדִֹני ֲאֶׁשר ִהְתַנַּצְלִּתי ַבֲעבּורֹו ֶאת־ּכֹל ֲאֶׁשר 
ְלִהָּמֵצא  ִלי ּוְלדֶֹמן ֲחַׁשְבִּתים ְלַמַען ִיְהֶיה ִּלי ַהָּמִׁשיַח ְׂשָכִרי׃ 
ָדֵבק ּבֹו ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ִצְדָקִתי ֵאיֶנָּנה ִמן־ַהּתֹוָרה ִּכי ִאם־ִמְּמקֹור 
ָּבֱאמּוָנה׃  ֱאֹלִהים  ִמְּמקֹור  ַהְּצָדָקה  ִהיא  ַהָּמִׁשיַח  ֱאמּוַנת 
ֵחֶלק  ָלַקַחת  ְּתקּוָמתֹו  ִעם־עֹז  ָלַדַעת  ֲאַבֵּקׁש  ֹאתֹו  ִּכי 
ַלֲעמֹד  אּוַכל  אּוַלי  ְּבמֹותֹו׃  ְּכַמְתֻּכְנּתֹו  ְוִלְהיֹות  ְּבַמְכֹאָביו 
ִהַּׂשְגִּתי  ִאם־ְּכָבר  ְכמֹו  לֹא  ִמן־ַהֵּמִתים׃  ִלְתקּוָמה  ְלגֹוָרִלי 
ֶחְפִצי אֹו ִהַּגְעִּתי ַעד־ַּתְכִלית ֲאָבל ָארּוץ ַאֲחָריו אּוַלי ֲאִׂשיֶגּנּו 
ַאַחי  ַּכֲאֶׁשר ַּבֲעבּור ֶזה ֶנֱאַחְזִּתי ְבַיד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּגם־ָאִני׃ 
לֹא ָאַמְרִּתי ְבִלִּבי ִּכי ִהַּׂשְגִּתי ֶחְפִצי ַאְך־ַאַחת ָאַמְרִּתי ִלְׁשּכַֹח 
ְוָרץ  ֶאת־ֲאֶׁשר ֵמַאֲחַרי ְוִלְנטֹות ְּבָכל־ְמאִֹדי ֶאל־ֲאֶׁשר ְלָפָני׃ 
ֲאִני ֶאל־ַהַּמָּטָרה ֶאל־ְׂשַכר ַהְּמרּוָצה ַּכֲאֶׁשר ְקָרַאִני ֱאֹלִהים 
ֵמִאָּתנּו  ָּכל־ַהְּׁשֵלִמים  ְוַעָּתה  ַהָּמִׁשיַח׃  ְּבֵיׁשּוַע  ַוְירֹוְמֵמִני 
ֵּביֵניֶכם ַהחְֹׁשִבים לֹא־ֵכן ַּגם־זֹאת  ְוִאם־ֵיׁש  ַיְחׁשֹבּו  ֵכן  ְּכמֹו 
ַהּזֹאת  ַּבְּמִסָּלה  ִהָּגְענּו  ֶאל־ֲאֶׁשר  ַרק  ֱאֹלִהים׃  ָלֶכם  ְיַגֶּלה 

ִנְתַהֵּלָכה ְּבַמְעָּגל ֶאָחד ּוְבֵלב ֶאָחד׃ 
ַּכֲאֶׁשר  ֵּכן  ֶאל־ַההְֹלִכים  ְוִהְתּבֹוְננּו  ְּבִעְּקבֹוַתי  ַאַחי  ְלכּו 
ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַההְֹלִכים  ֵהם  ַרִּבים  ִּכי  ְלמֹוֵפת׃  ָלֶכם  ָהִיינּו 
ִּכי־ֹאְרֵבי  ֹאֵמר  ֲאִני  ַגם־ִּבְבִכי  ְוַעּתה  ַעל־אֹדֹוָתם  ָלֶכם 
ֵואֹלֵהיֶהם  ֲאבּדֹון  ֲאֲחִריָתם  ֲאֶׁשר  ֵהם׃  ַהָּמִׁשיַח  ְצִליב 
ָחֶלד׃  ַהְבֵלי  ְוַאף־ֶהְגיֹוָנם  ְּבָבְׁשָּתם  ּוְכבֹוָדם  ַהֶּבֶטן  הּוא 
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ְנַחֶּכה  ִמָּׁשם  ֲאֶׁשר  ַּבָּׁשָמִים  ֶאְזָרִחים  ֶהְגיֹון  ֶהְגיֹוֵננּו  ִּכי 
ֶאת־ ְיַׁשֶּנה  ֲאֶׁשר  ֲאדֵֹנינּו׃  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  הּוא  ְלמֹוִׁשיֵענּו 
ּכֹחֹו  ְּכִפי־ְפֻעַּלת  ְּכבֹודֹו  ּגּוף  ְבתַֹאר  ִויַׁשֵּוהּו  ַהָּׁשֵפל  ּגּוֵפנּו 

ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ָלִׁשית ּכֹל ַּתַחת־ַרְגָליו׃ 
ַוֲעֶטֶרת  ִלִּבי  ְמׂשֹוׂש  ַנְפִׁשי  ַמֲחַמֵּדי  ֲאהּוִבים  ַאִחים  ַעל־ֵּכן 
ִמן־ דֵֹרׁש  ִהְנִני  ְיִדיִדים׃  ֲאדֵֹנינּו  ִלְפֵני  ָהֵכן  ִעְמדּו  רֹאִׁשי 
ִלְפֵני  ֶאָחד  ְּבֵלב  ְלִהְתַהֵּלְך  ִמן־סּוְנִטיִכי  ֵּכן  ְוַגם  ַאְבהֹוִדָּיה 
ֶאְקָרא־ָנא  ַּבֲעבָֹדה  ַהִּנְצָמד־ִלי  ֶנֱאָמן  ָחֵבר  ְוֵאֶליָך  ֲאדֵֹנינּו׃ 
ַלֲעזֹר ָלֶהן ֲאֶׁשר ָעְבדּו ִעִּמי ַיְחָּדו ְּבַמְלֲאכּות ַהְּבׂשָרה ִעם־
ְקִליִמיס ְוִעם־ֶיֶתר סְֹמֵכי ָיִדי ֲאֶׁשר ְׁשמֹוָתם ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים׃

ִׂשיׂשּו ַבֲאדֵֹנינּו ָּתִמיד ְועֹוד ֶאְׁשֶנה ֵלאֹמר ִׂשיׂשּו בֹו ָמׂשֹוׂש׃ 
ֲאדֵֹנינּו׃  הּוא  ָקרֹוב  ָאָדם  ְלָכל־ְּבֵני  ִּתָּוַדע  רּוֲחֶכם  ַעְנַות 
ָכל־ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם  הֹוִדיעּו  ַאְך  ִמֶּכם  ָכל־ְּדָאָגה  ַהְרִחיקּו 
ֶאת־ ְיַצו  ְוָהֱאֹלִהים  ֵלאֹלֵהינּו׃  ּוְבתֹוָדה  ִּבְתִחָּנה  ִּבְתִפָּלה 
ְׁשלֹומֹו ֲאֶׁשר לֹא ְיִכיֶלּנּו ָכל־ֵׂשֶכל ִלְנצֹר ֶאת־ִלְּבֶכם ְוֶאת־ֶהְגיֹון 
סֹוף ָּדָבר ַאַחי ִׂשימּו ִלְּבֶכם ֵאיֶזה  רּוֲחֶכם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָדָבר ֱאֶמת הּוא ֵאיֶזה ִנְכָּבדֹות ּבֹו ְוֵאיֶזה ְמכֹונֹו יֶׁשר ֵאיֶזה 
הּוא ָזְך ֵאיֶזה הּוא ֶנְחָמד ְוֵאיֶזה לֹו ֵׁשם טֹוב ִאם־ֵיׁש ַמֲעֵׂשה 
ְוכֹל  ְצָדָקה אֹו ָדָבר לֹו ָנאָוה ְתִהָּלה ִׂשימּו ִלְּבֶכם ְלָכל־ֵאֶּלה׃ 
ֲאֶׁשר ְלַמְדֶּתם ְוִקַּבְלֶּתם ּוְכַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם אֹו ְרִאיֶתם 

ֵּכן ַּתֲעׂשּו ַּגם־ַאֶּתם ֵואֹלֵהי ַהָּׁשלֹום ְיִהי ִעָּמֶכם׃
ַוֲאִני ָׂשַמְחִּתי ַבֲאדֵֹנינּו ַעד־ְמאֹד ִּכי עֹוד ָינּוב ֵחיְלֶכם ְוָתִׂשימּו 
ַעִין ָלחּוׁש ִלי ַאף ִּכי־ֵעיֵניֶכם ַׂשְמֶּתם ָלחּוׁש ִלי ָתִמיד ֲאָבל 
ִּכי  ֵּכן  דֵֹבר  ֲאִני  ַמְחסַֹרי  ַבֲעבּור  ְולֹא  ָיָדִים׃  ָלֶכם  ָהיּו  לֹא 
ִּבְׁשַפל  ַלֲעמֹד  ֲאִני  יֵֹדַע  ְּבֶחְלִקי׃  ָׂשֵמַח  ִלְהיֹות  ָלַמְדְּתי 
ַהַּמְדֵרָגה ְוַלֲעמֹד ִּבְהיֹות ִלי ַּדי ְוהֹוֵתר ְּבָכל־ָמקֹום ּוְבָכל־ֵעת 
ְוַגם־ְּבַמְחסֹור׃  ְּבמֹוָתר  ִלְחיֹות  ְוַגם־ִלְרָעב  ִלְׂשּבַֹע  ִהְסַּכְנִּתי 
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ַאֶּתם  ֲאָבל  ָחִיל׃  ַהְמַאְּזֵרִני  ַהָּמִׁשיַח  ְּבַיד  אּוַכל  ֶאת־ּכֹל 
ַּגם־ְּדעּו־ָנא  ְּבָצָרִתי׃  ִעִּמי  ִהְתַחַּבְרֶּתם  ִּכי  ֲעׂשֹו  ֵהיַטְבֶּתם 
ְּבֵני ִפיִלִּפי ְּכֵצאִתי ִמן־ַמְקּדֹוְנָיא ִּבְתִחַּלת ַהְּבׂשָרה לֹא ָהְיָתה 
ַאֶּתם  זּוָלִתי  ִעָּמִדי  ּוַמָּתן  ַמָּׂשא  ְבִדְבֵרי  ֲאֶׁשר־ָּבָאה  ֵעָדה 
ֵּדי  ּוְׁשַּתִים  ַּפַעם  ִלי  ְׁשַלְחֶּתם  ַּגם־ְלַתְסלֹוִניִקי  ִּכי  ְלַבְּדֶכם׃ 
ְולֹא ַמָּתן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִּכי ִאם־ֶּפְרְיֶכם ְמַבֵּקׁש ֲאִני  ַמְחסָֹרי׃ 
ַוֲאִני  ְוהֹוֵתר  ַּדי  כֹל  ֶיׁש־ִלי  ַעָּתה  ַאְך  ָלרֹב׃  ָלֶכם  ִיְׂשֶּגה  ִּכי 
ְׁשַלְחֶּתם  ֶאת־ֲאֶׁשר  ֶאַּפְפרֹוִדיטֹוס  ִמַּיד  ָלַקְחִּתי  ִּכי  ָמֵלאִתי 
ֵואֹלַהי  ֵלאֹלִהים׃  ְלָרצֹון  ֲעֵרָבה  ִמְנָחה  ִניחַֹח  ְלֵריַח  ִלי 
ַהָּמִׁשיַח׃  ְּבֵיׁשּוַע  ּוִבְכבֹודֹו  ְּבָעְׁשרֹו  ָכל־ַמְחסְֹרֶכם  ְיַמֵּלא 
ִלְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  ָאֵמן׃  ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ַהָּכבֹוד  ָאִבינּו  ְוֵלאֹלֵהינּו 
ָּכל־ַהְּקדֹוִׁשים ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהַאִחים ֲאֶׁשר ִעָּמִדי ׁשֲֹאִלים 
ּוְברֹאָׁשם  ִלְׁשלֹוְמֶכם  ׁשֲֹאִלים  ָּכל־ַהְּקדֹוִׁשים  ִלְׁשלֹוְמֶכם׃ 
ֶחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ִעם־ ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמֵּבית ֵקיָסר׃ 

ֻּכְלֶכם ָאֵמן׃ 
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ֶאל־ַהּקֹוַלִּסים

ּפֹולֹוס ְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּבְרצֹון ָהֱאֹלִהים ֲאִני ְוִטימֹוִתּיֹוס 
יְׁשֵבי  ַּבָּמִׁשיַח  ַהֶּנֱאָמִנים  ְוָהַאִחים  ֶאל־ַהְּקדֹוִׁשים  ָאִחינּו׃ 
קֹוַלָּסא ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ִיֵּתן ָלֶכם ֱאֹלִהים ָאִבינּו ַוֲאדֹוֵנינּו ֵיׁשּוַע 

ַהָּמִׁשיַח׃
ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאִבי  ֵלאֹלִהים  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ִהֵּנה 
ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֱאמּוַנְתֶכם  וִמְתַּפְּלִלים ַּבַעְדֶכם ָּתִמיד׃ 
ַּבֲעבּור ַהִּתְקָוה  ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוַאֲהַבְתֶכם ְלָכל־ַהְּקדֹוִׁשים׃ 
ִאְמֵרי  ִמִּפי  ֵמָאז  ְׁשַמְעֶּתם  ֲאֶׁשר  ַּבָּׁשָמִים  ָלֶכם  ַהְּצפּוָנה 
ֲאֶׁשר הּוְבָאה ֲאֵליֶכם ְּכמֹו ַגם ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ֱאֶמת ַּבְּבׂשָרה׃ 
ְלִמן־ ַגם־ְּבתֹוֲכֶכם  ְּכמֹו  ָׁשם  ִהיא  ַּבֲאֶׁשר  ַוֲעֵנָפה  ּוֹפִרָּיה 
ֶּבֱאֶמת׃  ֱאֹלִהים  ֶחֶסד  ְיַדְעֶּתם  ְוָידַֹע  ְׁשַמְעֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהּיֹום 
ִעָּמנּו  ָהעֵֹבד  ְיִדיֵדנּו  ֶאַּפְפָרס  ִמִּפי  ְלַמְדֶּתם  ַּגם־ֵּכן  ְוַכֲאֶׁשר 
ְוהּוא ִהִּגיד ָלנּו  ֶנֱאָמן ִלְפֵניֶכם׃  ַיְחָּדו הּוא ְמָׁשֵרת ַהָּמִׁשיַח 
ַּבֲעבּור זֹאת ַּגם־ֲאַנְחנּו ִמן־ַהּיֹום  ֶאת־ַאֲהַבְתֶכם ְלִפי ָהרּוַח׃ 
ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ָכזֹאת לֹא ָחַדְלנּו ֵמִהְתַּפֵּלל ּוֵמִהְתַחֵּנן ַּבַעְדֶכם 
ָהֶעְליֹוָנה׃  ּוְתבּוָנה  ְּבָכל־ָחְכַמה  ֵאל  ְרצֹון  ַדַעת  ִתָּמְלאּו  ִּכי 
ְּפִרי  ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  ְלָכל־ֵחֶפץ  ָהָאדֹון  ְּבֵעיֵני  ַּכּטֹוב  ְלִהְתַהֵּלְך 
ְלִהְתַאֵּזר ְּבָכל־עֹז  ְּבָכל־ַמֲעֶׂשה ּטֹוב ּוְלהֹוִסיף ַּדַעת ֱאֹלִהים׃ 
ּוְלהֹודֹות  ְּכעֹז ְּכבֹודֹו ְלָכל־ּתֹוֶחֶלת ְוֹאֶרְך רּוַח ְּבֵלב ָׂשֵמַח׃ 
ְלָאִבינּו ֲאֶׁשר ֱהִכיָננּו ָלַקַחת ֵחֶלק ְּבַנֲחַלת ְקדָׁשיו ְּבמֹו־אֹור׃ 
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ַוֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת־ַנְפֵׁשנּו ִמֶּמְמֶׁשֶלת ַהחֶֹׁשְך ַוִיֶּתן־ָלנּו ָמקֹום 
ּובֹו ִנְמָצא ְפדּות ְּבָדמֹו ּוְסִליָחה  ְּבַמְמֶלֶכת ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָאֵהב׃ 
ְוהּוא ֶצֶלם ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָּפָניו לֹא ֵיָראּו ּוְבכֹור  ְלַחּטֹאֵתינּו׃ 
ָּבָאֶרץ  ַוֲאֶׁשר  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ִנְבְראּו  ִּכי־בֹו  ָּכל־ִנְבָרא׃ 
ָכל־ִמְׂשָרה  ּוֶמְמָׁשלֹות אֹו  ִּכְסאֹות  ִאם  ְוַהִּנְסָּתרֹות  ַהִּנְגלֹות 
ְלָכל־ָּדָבר  ַקְדמֹון  ְוהּוא  ִנְבָראּו׃  ּוְלַמֲענֹו  ּבֹו  ֻּכָּלם  ְוִׁשְלטֹון 
ִהיא  ֲאֶׁשר  ָהֵעָדה  רֹאׁש  הּוא  ֻּכָּלם׃  עְֹמִדים  ֵהם  ְוַעל־ִּפיו 
ִראׁשֹון  ִלְהיֹותֹו  ִמן־ַהֵּמִתים  ֶׁשָּקם  ּוְבכֹור  ְוַגם־רֹאׁש  ְגִוָּיתֹו 
ְוֵכן  ַהּכֹל׃  ְמלֹא  ִיְׁשּכֹן  ֲאֶׁשר ּבֹו  ֱאֹלִהים  ָרָצה  ִּכי־ֵכן  ַלּכֹל׃ 
ַעל־ָידֹו ַיֲהֹפְך ֵלב ֻּכָּלם ְלִהְתַרּצֹות ֵאָליו ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַעל־ָידֹו 
ְּבַדם ַהְּצָלב ָעָׂשה ָׁשלֹום ְלֻכָּלם ְלָכל־ֲאֶׁשר ָּבָארץ ּוְלָכל־ֲאֶׁשר 
ְואְֹיִבים  ְלָפִנים  ֱהִייֶתם  מּוָזִרים  ֲאֶׁשר  ְוַגם־ַאֶּתם  ַּבָּׁשָמִים׃ 
ָהַפְך ַעָּתה ֶאת־ִלְּבֶכם  ִמְּמקֹור ַהֵּלב ֵעֶקב ַמֲעֵׂשיֶכם ָהָרִעים׃ 
ְלִהְתַרּצֹות ֵאָליו ְּבַעְצמֹו ּוִבְבָׂשרֹו ְּבמֹותֹו ַלֲהִקיְמֶכם ְקדִׁשים 
ַרק ִאם־ַּתַעְמדּו  ְלָפָניו ַזִּכים ֵמָעֹון ּוְנִקִּיים ִמָּכל־ֶׁשֶמץ ָּדָבר׃ 
ְמֻיָּסִדים ְוָהֵכן ָּבֱאמּוָנה ְולֹא ַתְרּפּו ִמּתֹוֶחֶלת ַהְּבׂשָרה ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָכל־ְיצּור  ְבָאְזֵני  ׂשּוָמה  ַוֲאֶׁשר  ְּבָאְזֵניֶכם  ְׁשַמְעֶּתם 

ַהָּׁשַמִים ַוֲאִני פֹולֹוס ָהִיִיִתי ָלּה ִלָמָׁשֵרת׃
ְוַעָּתה ִהְנִני ָׂשֵמַח ְּבָעְנִיי ִּכי ֶאְתַעֶּנה ִּבְגַלְלֶכם ְוֵחֶלק ַהֶּנְעָּדר 
ֲהלֹא  ְּגִוָּיתֹו  ְּבַעד  ִּבְבָׂשִרי  ֲאִני  ַאְׁשִלים  ַהָּמִׁשיַח  ִמן־ֶחְבֵלי 
ְּכִפי־ְפֻקַּדת ֱאֹלִהים  ִלְמָׁשֵרת  ָהִייִתי ָלּה  ֲאֶׁשר  ֲעָדתֹו׃  ִהיא 
הּוא ַהּסֹוד  ַהְּנתּוָנה ִלי ָּבֲעבּוְרֶכם ְלַמּלֹאת ֶאת־ְּדַבר ֱאֹלִהים׃ 
ִלְקדָֹׁשיו׃  ִנְגָלה  ְוַעָּתה  ּוִמּדֹור ּדֹור  ֵמעֹוָלם  ָהָיה  ָצפּון  ֲאֶׁשר 
ַּבּסֹוד  ְוָכבֹוד  עֶׁשר  ַרב  ָמה  ְלהֹוִדיָעם  ֱאֹלִהים  ִּכי־ָחֵפץ 
ָכל־ֶחְמָּדה׃  ְצִבי  ְּבתֹוֲכֶכם  ַהָּמִׁשיַח  הּוא  ֲהלֹא  ַלּגֹוִים  ַהֶּזה 
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ֶאת־ָּכל־ִאיׁש  ְלַהְזִהיר  ְמַבְּׂשִרים  ֲאַנְחנּו  ְּבׂשָרתֹו  ֲאֶׁשר 
ּוְלַלְּמדֹו ִּבְלַבב ָחְכָמה ַעד־ֲאֶׁשר ַנִּציֶגּנּו ְּכָאָדם ָׁשֵלם ַּבָּמִׁשיַח 
ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ּבֹו ֲאִני ָעֵמל ְועֵֹדר ְּבלֹא ֵלב ְוֵלב ְּככַֹח  ֵיׁשּוַע׃ 

ָידֹו ַהֲחָזָקה ָעָלי׃ 
ָעַרְכִּתי  ֲאֶׁשר  ַהְּקָרבֹות  ָמה־ַרּבּו  ֵתְדעּון  ִּכי  ָחַפְצִּתי  ַוֲאִני 
ַּבַעְדֶכם ּוְבַעד־ַאְנֵׁשי לּוְדְקָיא ּוְבַעד־ּכֹל ֲאֶׁשר לֹא־ָראּו ֹאִתי 
ְקׁשּוִרים  ִלְהיֹות  ְּבִלָּבם  ֹנַחם  ִיְמְצאּו  ְלַמַען  ְּבָפִנים׃  ָּפִנים 
סֹוד  ֶאל־ָנכֹון  ַיְׂשִּכילּו  ִׂשְכָלם  אֹור  ּוְבָכל־חֶֹסן  ְּבַאֲהָבָתם 
ֲאֶׁשר ּבֹו ְצפּוִנים ָּכל־ֹאְצרֹות  ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוסֹוד ַהָּמִׁשיַח׃ 
ִאיׁש  ֶאְתֶכם  ֶּפן־ַיִּדיַח  ֹאֵמר  ֲאִני  ְוָכזֹאת  ְוַהָּדַעת׃  ַהָחְכָמה 
ִּכי ַאף־ִאם ִּבְבָׂשִרי ָרחֹוק ֲאִני ִמֶּכם ְּבָכל־ ְּבִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות׃ 
ֵסֶדר  ִלְראֹות  ְׂשֵמָחה  ְוַנְפִׁשי  ֶאְצְלֶכם  ִהְנִני  ְּברּוִחי  זֹאת 

ֲהִליכֹוֵתיֶכם ְותֶֹקף ֱאמּוַנְתֶכם ַּבָּמִׁשיַח׃
ַעל־ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ֵאת ַהָּמִׁשיַח ֶאת־ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו ֵּכן־ַּגם־
ַמְׁשִריִׁשים ּוְבנּוִים ּבֹו ַלֲעמֹד ָהֵכן ָּבֱאמּוָנה  ִּתְתַהְּלכּו ְלָפָניו׃ 

ַּכֲאֶׁשר ֻלַּמְדֶּתם ְוַלֲעׂשֹות ַחִיל ְּבִאְמֵרי תֹוָדה׃ 
ְּבַמְׂשאֹות  ִאיׁש  ְלֶמְחְקֵרי  ְלָׁשָלל  ֶּפן־ִּתְהיּו  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו 
ָׁשְוא ְלִפי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה ְּכֶדֶרְך ָהעֹוָלם ְולֹא ְכֶדֶרְך 
ְּבתֹוְך  ְּכמֹו  ְּבתֹוכֹו  ָׁשֵכן  ֱאֹלִהים  ָכל־ְמלֹא  ִּכי  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְלָכל־ִמְׂשָרה  ָהרֹאׁש  ֲאֶׁשר הּוא  ְמֻמָּלִאים ּבֹו  ְוַאֶּתם  ְּגִוָּיה׃ 
ִּכי ִאם־ ָיד  ְמֶלאֶכת  ְנֻמלֶתם לֹא ְבמּוַלת  ְוַגם־ּבֹו  ְוִׁשְלטֹון׃ 
ְבִרית  ִהיא  ֲהלֹא  ַהחֹוֵטא  ַהָּבָׂשר  ֶאת־ְּגִוַּית  ַּבֲהִסיְרֶכם 
ַּגם־ ְוֵכן  ַבְּטִביָלה  ִעּמֹו  ִנְקַּבְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ַלָּמִׁשיַח׃  ַהּמּולֹות 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ִּבְגבּוַרת  ֱאמּוַנְתֶכם  ַעל־ְיֵדי  ַקְמֶּתם  ִעּמֹו 
ְוַאֶּתם ֲאֶׁשר ֵמִתים ֱהִייֶתם ְּבִפְׁשֵעיֶכם  ֲהִקימֹו ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
ּוְבָעְרַלת ָּבָׂשר ֶהֱחָיה ַגם־ֶאְתֶכם ִעּמֹו ִּכי ָסַלח ְלכֹל ְּפָׁשֵעינּו׃
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ָמָחה  ָבנּו  ָעָנה  ֲאֶׁשר  ַהֻחִּקים  ֵסֶפר  הּוא  חֵֹבנּו  ְוֶאת־ֵסֶפר 
ְצָבאֹות  ָׂשֵרי  ַוַּיְפֵׁשט  ַּבְּצָלב׃  ַוִּיְתָקֵעהּו  ִמן־ַהְּמִסָּלה  ְוָהגֹו 
ְוַׁשִּליֵטי ֵתֵבל ְוֶנֶגד ַהֶּׁשֶמׁש ְנָתָנם ְלַרֲאָוה ָּבם ְוָׁשם ָּגֹאה ָּגָאה 

ֲעֵליֶהם׃
ַמֲאָכל  ַעל־ְּדַבר  עֹוד  ֶאְתֶכם  ְלַהְרִׁשיַע  ְלִאיׁש  ֵאין  ַעל־ֵּכן 
ִּכי־ֵהם  ּוַמְׁשֶקה אֹו ַעל־ְּדַבר מֹוֵעד רֹאׁש חֶֹדׁש אֹו ַׁשָּבת׃ 
הּוא  ּוְמקֹוָרם  ָלבֹוא  ִהְתַעְּתדּו  ֲאֶׁשר  ַלְּדָבִרים  ַרק־ְצָלִלים 
ַאל־ָיעֹז ִאיׁש ְלַהֲחִליף ֶאת־ַמְׂשֻּכְרְּתֶכם ִּכי ִיְתַאֵּמר  ַּבָּמִׁשיַח׃ 
ְּבִׁשְפלּות רּוַח ְוָנתֹון ָּכבֹוד ַלַּמְלָאִכים ְועֵֹמד ִּבְדָבִרים ֲאֶׁשר 
ְוֵאיֶנּנּו  ָּבָׂשר׃  ְּבֶעְׁשֹּתנֹות  ַלָּׁשְוא  ּוִמְתַנֵּׂשא  ֵעיָניו  ָראּו  לֹא 
ַמֲחִזיק ָּברֹאׁש ֲאֶׁשר ְמֻקָּׁשר ּבֹו ָּכל־ַהּגּוף ִּבְפָרָקיו ּוֵמיָתָריו 

ּוִמֶּמּנּו ִיְמָצא אֹון־לֹו ְוִיְגַּדל ַּכֲאֶׁשר ְיַגְּדֶלּנּו ֱאֹלִהים׃
ָלֵכן ִאם־ַמֶּתם ִעם־ַהָּמִׁשיַח ַּבֲעָזְבֶכם ְיסֹודֹות ָהעֹוָלם ָלָּמה־
ֵלאֹמר׃    ַאֲחֵרי־ָצו  ֶלֶכת  ּתֹוִאילּו  ָּבעֹוַלם  ַחִּיים  ְּבעֹוְדֶכם  ֶּזה 
ֻחִּקים  ֻּכָּלם  ְוֵהם  ִתָּגע׃  לֹא  ִתְטַעם  לֹא  ֲהֹלם  ִתְקַרב  לֹא 
ֲאֶׁשר ָלֶהם ַמְרֵאה  עֵֹׂשיֶהם לֹא ִיְחיּו ָבֶהם ְּכִמְצַות ְוֻחֵּקיֶהם׃ 
ְפֵני ַהָחְכָמה ִמחּוץ ְּבִיְרַאת ֱאֹלִהים ּוְבִׁשְפלּות רּוַח ּוְלַעּנֹות 
ֶאת־ּגּוָפם ַּכֲאֶׁשר ָּבְדאּו ִמִּלָּבם ְוָכל־ֵאֶּלה לֹא ְלָכבֹוד ָלֶהם ִּכי 

ִאם־ְּבָׂשָרם ִיְמָצא ֵחֶפץ ָּבמֹו׃ 
ְלָמְעָלה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ַּבְּקׁשּו  ִעם־ַהָּמִׁשיַח  ִאם־ַקְמֶּתם  ְוַעָּתה 
ִׂשימּו ִלְּבֶכם ַלֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר ָׁשם ַהָּמִׁשיַח יֵֹׁשב ִליִמין ֱאֹלִהים׃ 
ְצפּוִנים  ְוַחֵּייֶכם  ַאֶּתם  ִּכי־ֵמִתים  ָּבָאֶרץ׃  ַלֲאֶׁשר  ְולֹא  ֵמָעל 
הּוא  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח  יֹוִפיַע  ְוַכֲאֶׁשר  ֵּבאֹלִהים׃  ִעם־ַהָּמִׁשיַח 

*ַחֵּיינּו ָאז ַּגם־ַאֶּתם ּתֹוִפיעּו ִעּמֹו ִּבְכבֹודֹו׃
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ִׁשּקּוִצים  ְזנּוִנים  ָּבָאֶרץ  ַתֲאַוְתֶכם  ְּכֵלי  ַהְכִחידּו  ַעל־ֵּכן 
ּוְתׁשּוקֹות ָזרֹות ֵיֶצר ָרע ְוַאֲהַבת ֶּבַצע ֲאֶׁשר ָּדְמָתה ַלֲעבַֹדת 
ַעל־ְּבֵני  ֱאֹלִהים  ֲחַמת  ְׁשפּוָכה  ֵאֶּלה  ִבְגַלל  ִּכי  ֱאִליִלים׃ 
ְוַגם־ַאֶּתם ְלָפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ְּבתֹוָכם ֵּכן ֲהַלְכֶּתם  ַהֶּמִרי׃ 
ַּגם־ַאֶּתם  ֵמֲעֵליֶכם  ָכל־ֵאֶּלה  ָהִסירּו  ַאְך־ַעָּתה  ְּבַדְרֵכיֶהם׃ 
ַאל־ ִמִּפיֶכם׃  ְנָבָלה  ְוִדְבֵרי  ַוֲחָרפֹות  ְוִרְׁשָעה  ְוֶעְבָרה  ַזַעף 
ֶאת־ָהָאָדם  ְּפַׁשְטֶּתם  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ַּבֲעִמיתֹו  ִאיׁש  ְּתַׁשְּקרּו 
הּוא  ֶהָחָדׁש  ֶאת־ָהָאָדם  ּוְלַבְׁשֶּתם  ִעם־ְּפָעָליו׃  ַהַּקְדֹמִני 
אֹו  ְיָוִני  ֵאין־ּבֹו  ֲאֶׁשר  יְֹצרֹו׃  ְּכֶצֶלם  ְּבַדַעת  ִהְתַחֵּדׁש  ֲאֶׁשר 
ֶבן־ אֹו  ֶעֶבד  ָאָדם  ֶּפֶרא  ָלׁשֹון  ִנְלַעג  ָעֵרל  אֹו  ִנּמֹול  ְיהּוִדי 

חֹוִרים ִּכי ַהּכֹל ּוַבּכֹל הּוא ַהָּמִׁשיַח׃
ַרֲחִמים  ִלְבׁשּו  ִויִדיָדיו  ִּכְקדָֹׁשיו  ָהֱאֹלִהים  ִּכְבִחיֵרי  ְוַאֶּתם 
ַאָּפִים׃  ְוֹאֶרְך  ֲעָנָוה  ְׁשָפָלה  רּוַח  ִלְּבֶכם  ִמְּמקֹור  ַוֲחָסִדים 
ָלֵׂשאת ִאיׁש ֶאת־ְּפֵני ֵרֵעהּו ְוִלְסֹלַח לֹו ִלְדַבר ִריב ִּכי־ִיָּמֵצא 
ְוַעל־ ֵביֵניֶכם ּוְכמֹו ַהָּמִׁשיַח ָסַלח ָלֶכם ֵּכן ִּתְסְלחּו ַּגם־ַאֶּתם׃ 
ּוְׁשלֹום  ָּכל־ֵאֶּלה ִלְבׁשּו ַאֲהָבה ֲאֶׁשר ִהיא ֲאֻגַּדת ַהְּתִמיִמים׃ 
ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר־ִנְבַחְרֶּתם לֹו ְּבגּוף ֶאָחד ִיְמׁשֹל ְּבֶקֶרב ִלְּבֶכם 
ָּתִמיד  ְבִפיֶכם  ִּתְהֶיה  ַה*ָּמִׁשיַח  ְותֹוַרת  ַּתִּכירּו׃  ְוֶאת־טּובֹו 
ִּבְתִהּלֹות  ֶאת־ָאִחיהּו  ִאיׁש  ּוְלעֹוֵרר  ְלַלֵּמד  ְּבָכל־ָחְכָמה 
ְוִׁשירֹות ְוִזְמרֹות־ָיּה ּוִמֶּקֶרב ִלְּבֶכם ָּתִׁשירּו ֵלאֹלִהים ְּבתֹוָדה׃  
ְוכֹל ֲאֶׁשר־ַּתֲעׂשּו ַּגם־ִּבְדַבר ְׂשָפַתִים ַּגם־ְּבַמֲעֵׂשה ָיָדִים ָעׂשּו 

כֹל ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו ּוְלהֹדֹות ַעל־ָידֹו ֵלאֹלִהים ָאִבינּו׃
ֲאדֵֹנינּו׃   ִלְפֵני  ַּכִּמְׁשָּפט  ְלַבֲעֵליֶכן  ִהָּכַנְעָנה  ָנִׁשים  ְוַאֵּתָנה 
ַּבֲעֵלי ִאָּׁשה ֶאֱהבּו ֶאת־ְנֵׁשיֶכם ְולֹא ִתְהיּו ָלֶהן ְלֹמַרת רּוַח׃ 
ִׁשְמעּו ָבִנים ֶאל־יְֹלֵדיֶכם ְלכֹל ֲאֶׁשר יֹאֵמרּון ִּכי ְלָרצֹון הּוא 
נֹוָאׁש׃ ֶּפן־יֹאְמרּו  ֶאת־ְּבֵניֶכם  ַאל־ַּתְכִעיסּו  ָאבֹות  ַלֲאדֵֹננּו׃ 
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ְלכֹל ֲאֶׁשר  ַהָּבָׂשר  ֲאדֵֹני  ֲעָבִדים ִׁשְמעּו ֶאל־ֲאדֵֹניֶכם  ְוַאֶּתם 
יֹאֵמרּון ְולֹא ַבֲעבָֹדה ְלַמְרֵאה ֵעיַנִים ְלָהִפיק ָרצֹון ִמְּבֵני ָאָדם 
ְוכֹל ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ֲעׂשּו ְבָכל־ ִּכי ִאם־ְּבָתם־ֵלב ְּכִיְרֵאי ְיהָֹוה׃ 
ִּכי ֵמֵאת  ְיַדְעֶּתם  ֵהן  ִלְבֵני־ָאָדם׃  ְולֹא  ַנְפְׁשֶכם ְּכמֹו ַליהָֹוה 
ַהָּמִׁשיַח  ֶאת־ֲאדֵֹנינּו  ִּכי  ְוַנֲחַלְתֶכם  ְׂשַכְרֶכם  ִּתְקחּו  ְיהָֹוה 
ְוֵאין  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ִיְקָצר־ָעֶול  ַהְמַעֵּול  ִּכי  עְֹבִדים׃  ַאֶּתם 
ַּתֲעִבידּון  ּוְבִמְׁשָּפט  ְּבֶצֶדק  ֲאדִֹנים  ְוַגם־ַאֶּתם  ָפִנים׃  ַמּׂשֹוא 
ַּבָּׁשָמִים׃  ָאדֹון  ַגם־ָלֶכם  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹא  ֶאת־ַעְבֵדיֶכם 
ְוַחּלּו  ְלַהְעִּתיר ְּבתֹוָדה׃  ְוִׁשְקדּו  ָּתִמיד  ִלִהְתַּפֵּלל  ִהְתעֹוְררּו 
ֶאת־ְּפֵני ָהֱאֹלִהים ַּגם־ַּבֲעֵדנּו ִלְפֹּתַח ָלנּו ַׁשַער ְלִניב ְׂשָפֵתינּו 
ְלַמַען ִיָּוַדע ַלּכֹל  ְלַגּלֹות סֹוד ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ִּבְגָללֹו ָאסּור ָאִני׃ 
ַּכֲאֶׁשר ַאִּביַע ַּכִּמְׁשָּפט׃ ִהִתַהְּלכּו ִבְתבּוָנה ְּבֶקֶרב ֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ְיִהי ְדַבְרֶכם ָמהּול ְּבֵחן ְּכמֹו  ִמחּוץ ַלֲעָדֵתנּו ּוְזַבנּו ַית־ִעָּדָנא׃ 
ַעל־ ְמֻמָּלח ַּבֶּמַלח ְוֵתְדעּו ְלָהִׁשיב ְנכֹחֹות ְלָכל־ִאיׁש ָוִאיׁש׃ 
ְּדַבר ַמֲעָמִדי ֲהלֹא טּוִכיקֹוס ַיִּגיד ָלֶכם ַהּכֹל הּוא ָאח ָאהּוב 
ַהֶּזה  ַלָּדָבר  ִּכי  ַלֲאדֵֹנינּו׃  ְוֶעֶבד  ֲעִמיִתי  ֶּגֶבר  ֶנֱאָמן  ּוְמָׁשֵרת 
ַעל־ ִנֻחִמים  ּוְלַדֵּבר  ֶאת־ְׁשלֹוֵמנּו  ָלַדַעת  ֲאֵליֶכם  ְׁשַלְחִּתיו 
ְוִעּמֹו ַּגם־אֹוִניִסימֹוס ֶּבן־ַאְרְצֶכם ָאח ֶנֱאָמן ְוַיִּקיר ִלי  ִלְּבֶכם׃ 

ֵהָּמה יֹוִדיעּו ֶאְתֶכם ָּכל־ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ֹּפה׃
ֲאִריְסַטְרכֹוס ֲאֶׁשר הּוא ָעצּור ִעָּמִדי ׁשֵֹאל ִלְׁשלֹוְמֶכם ַּגם־
ָּפָניו  ְלַקֵּבל  ִנְדַרְׁשֶּתם  ֲאֶׁשר  ַּבר־ַנָּבא  ֶּבן־ֲאחֹות  ַמְרקֹוס 
ִמן־ ֵהם  ֲאֶׁשר  יּוְסטֹוס  ְבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ְוַגם־ֵיׁשּוַע  ְּבבֹואֹו׃ 
ַהִּנּמֹוִלים ֵהם ְלַבָּדם ָּתְמכּו ְבָיִדי ְּבַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ַוָּיִׁשיבּו 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְוֶעֶבד  ֶּבן־ַאְרְצֶכם  ֶאַּפְפָרס  ֶאת־ַנְפִׁשי׃ 
ְּבָכל־ֵעת  ִּבְתִפּלֹוָתיו  ָּגַבר  ֲאֶׁשר  הּוא  ִלְׁשלֹוְמֶכם  ׁשֵֹאל 
ְלַהֲעִמיְדֶכם ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ְׁשֵלִמים ּוְמֻמָּלִאים ִּבְמלֹא ֶחְפצֹו׃ 

III 22-IV 12 אל־הקורנתיים  ב   405

כי



13

14

15

16

17

18

לּוְדְקָיא  ּוְליְֹׁשֵבי  ָלֶכם  ָגְדָלה  ִקְנָאתֹו  ֲאֶׁשר  לֹו  ֲאִני  ֵעד  ִּכי 
ׁשֲֹאִלים  ְוִדיָמס  ָהרֵֹפא  לּוָקס  ְיִדיֵדנּו  ִהיַרּפֹוִליס׃  ּוְליְֹׁשֵבי 
ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ַאֵחינּו ֲאֶׁשר ְּבלּוְדְקָיא ְוִלְׁשלֹום  ִלְׁשלֹוְמֶכם׃ 
ַאֲחֵרי ְקִריַאת ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת  נּוְמָפס ְוַהָּקָהל ֲאֶׁשר ְּבֵביָתם׃ 
ְוָהִאֶּגֶרת  לּוְדְקָיא  ְקַהל  ַּגם־ְּבָאְזֵני  ְלִהָּקֵרא  ְּתנּוָה  ְּבָאְזֵניֶכם 
ְוִאְמרּו ֶאל־ַאְרִכּפֹוס  ֲאֶׁשר ְללּוְדְקָיא ִּתְקְראּו ָבּה ַּגם־ַאֶּתם׃ 
ָהָאדֹון  ִמִּלְפֵני  ָלַקְחָּת  ֲאֶׁשר  ַהְּכֻהָּנה  ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת  ָזכֹור 

ְלַמּלֹאָתּה׃
ְלמֹוֵסָרי  ִזְכרּו  פֹולֹוס  ֲאִני  ָיִדי  ִּבְכָתב  ָׁשלֹום  ְׁשֵאַלת  זֹאת 

ְוֶחֶסד ֵאל ִעָּמֶכם ָאֵמן׃ 
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ֶאל־ַהַּתְסלֹוִניִקים א

ּפֹולֹוס ְוִסְלָונֹוס ְוִטימֹוִתּיֹוס ֶאל־ֲעַדת ַהַּתְסלֹוִניִקים ַהְּדֵבִקים 
ָלֶכם  ֶחֶסד  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ּוְבֵיׁשּוַע  ָאִבינּו  ֵּבאֹלִהים 
ִהֵּנה  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ַוֲאדֹוֵנינּו  ָאִבינּו  ְוָׁשלֹום ֵמֵאת ֱאֹלִהים 
ְולֹא  ַעל־ֻּכְּלֶכם  ְּבָכל־ֵעת  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ְמָבְרִכים  ֲאַנְחנּו 
ִלְפֵני  ָתִמיד  ְּבָזְכֵרנּו  ִּבְתִפּלֹוֵתינּו׃  ֶאְתֶכם  ֵמַהְזִּכיר  ֶנְחַּדל 
ֶאת־ֲעבַֹדְתֶכם  ֶּבֱאמּוָנה  ֶאת־ַמֲעֵׂשיֶכם  ָאִבינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ְּבַאֲהָבה ְוֶאת־ִמְבַטח ֻעְּזֶכם ְּבִתְקָוה ַּבֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַּבֲאֶׁשר  ִויִדיָדיו׃  ָיַדְענּו ַאִחים ִּכי ְּבִחיֵרי ָהֱאֹלִהים ַאֶּתם  ִּכי 
ִּכי  ְלָבד  ְּדָבִרים  ְּבקֹול  ֶאְתֶכם  ִהְׁשַמְענּו  לֹא  ַּגם־ְּבׂשָרֵתנּו 
ַּכֲאֶׁשר  ֲעֻצָמה  ּוְבִבְטָחה  ַהּקֶֹדׁש  ּוְברּוַח  ִאם־ַּגם־ִּבְגבּוָרה 
ֲהַלְכֶּתם  ְוַאֶּתם  ָלֶכם׃  ְלטֹוב  ְבתֹוֲכֶכם  ָהַלְכנּו  ֵאיְך  ְרִאיֶתם 
ְוִלְּבֶכם  ֶאת־ְּדָבֵרינּו  ַוְּתַקְּבלּו  ֲאדֵֹנינּו  ּוְבִעְּקבֹות  ְּבִעְּקבֹוֵתינּו 
ַעד ֲאֶׁשר  ָעַלץ ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ַאף ִּכי־ָצָרה ְגדֹוָלה ְמָצַאְתֶכם׃ 
ִּכי  ֱהִייֶתם ְלמֹוֵפת ְלָכל־ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ְּבַמְקּדֹוְנָיא ּוַבֲאַכָּיא׃  
ִמֶּכם ָיָצא קֹול ְּדַבר ְיהָֹוה לֹא ְלַבד ְּבַמְקּדֹוְנָיא ּוַבֲאַכָּיא ִּכי 
ִאם־ַּגם ְּבָכל־ָמקֹום ָיָצא ֵׁשַמע ֱאמּוַנְתֶכם ֵּבאֹלִהים ַעד ֲאֶׁשר 
ִּכי ַהּׁשְֹמִעים ִהִּגידּו ְבִפיֶהם  לֹא נֹוַתר ָלנּו ְלַדֶּבר־עֹוד ָּדָבר׃ 
ֵאיְך ָּבאנּו ֲאֵליֶכם ְוֵאיְך ֲעַזְבֶּתם ֶאת־ָהֱאִליִלים ַוָּתׁשּובּו ֶאל־
ִלְבנֹו  ּוְלַחּכֹות  ֱאֶמת׃  ֱאֹלֵהי  ַחִּיים  ֱאֹלִהים  ַלֲעבֹד  ָהֱאֹלִהים 
הּוא  ַוֲאֶׁשר  ִמן־ַהֵּמִתים  ֲהִקימֹו  ֲאֶׁשר  ְלֵיׁשּוַע  ִמן־ַהָּׁשַמִים 

ַמִּציֵלנּו ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵמָחרֹון ָאף׃ 
הן
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ָלִריק׃ לֹא־ָהָיה  ֲאֵליֶכם  בֵֹאנּו  ִּכי  יָֹדַעת  ַאַחי  ַנְפְׁשֶכם  ֵהן 
ִהְתַעְּללּו  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי  ְמָצַאְתנּו  ֲאֶׁשר  ַהְּתָלָאה  ַאֲחֵרי  ִּכי 
ָבנּו ְּבִפיִלִּפי ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ָאז ָמָצאנּו עֹז ֵּבאֹלֵהינּו ְלַהִּגיד 
ִּכי לֹא ִמִּפי ַמְׁשֶּגה  ָלֶכם ְּבׂשַרת ָהֱאֹלִהים ֶנֶגד צְֹרִרים ַרִּבים׃ 
ָיְצָאה ֵעדּוֵתנּו ְולֹא ִמֶּקֶרב ְטֵמא ְׂשָפַתִים ְולֹא ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה׃ 
ְּבָיֵדינּו  ַוַּיְפֵקד  ְלָפָניו  ָנכֹון  ִלֵּבנּו  ֱאֹלִהים  ָמָצא  ַכֲאֶׁשר  ִּכי 
ִּכי  ִמְּבֵני־ָאָדם  ָרצֹון  ְלָהִפיק  לֹא  ְנַדֵּבָרה  ֵּכן  ֶאת־ַהְּבׂשָרה 
ֵהן ְיַדְעֶּתם ִּכי ֵמעֹוֵדנּו לֹא ָבאנּו  ִאם־ֵמאֹלִהים ַהּבֵֹחן ֵלָבב׃ 
ְלֵעד׃  ָלנּו  ֱאֹלִהים  ָבַצע  בְֹצֵעי  ְבִנְכֵלי  ְולֹא  ֲחָלקֹות  ִבְׂשַפת 
ַּגם לֹא־ִבַּקְׁשנּו ְכבֹוד ֲאָנִׁשים לֹא ִמֶּיְדֶכם ְולֹא ִמיֵדי ֲאֵחִרים 
ַאף ִּכי־ָהְיָתה ָּלנּו ְצָדָקה ְלַהֲעִמיס ֲעֵליֶכם ְלַכְלְּכֵלנּו ִּכְׁשִליֵחי 
ַאְך ִּב*ְנִעמֹות ָהַלְכנּו ִעָּמֶכם ְּבֹאֶמֶנת ֲאֶׁשר ִּתָּׂשא  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַעד  ָלֶכם  ִנְכַסְפנּו  ִנְכסֹף  ַכָּמה  ֶזה  ְוֵכן  ְּבֵחיָקּה׃  ֶאת־ְּבָנּה 
ְוַגם־ַנְפֵׁשנּו  ָהֱאֹלִהים  ַּגם־ְּבׂשַרת  ָלֶכם  ָלֵתת  ֲאֶׁשר־ָאַמְרנּו 
ַּבַעְדֶכם ִּכי־ְיַקְרֶּתם ְּבֵעיֵנינּו ַעד־ְמאֹד׃ ֲהלֹא ִתְזְּכרּו ַאַחי ֶאת־
ֱהיֹות  ְלִבְלִּתי  ְויֹוָמם  ַלְיָלה  ָעַבְדנּו  ֵאיְך  ְוֶאת־ַהְיִגיָעה  ֶהָעָמל 
ְלַמָּׂשא ַעל־ִאיׁש ִמֶּכם ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְדנּו ָלֶכם ְּבׂשַרת ָהֱאֹלִהים׃  
ְוֵעד ֱאֹלִהים ִּכי ְבקֶֹדׁש ְּבֶצֶדק ּוְבָתִמים ָהַלְכנּו  ֵעִדים ַאֶּתם 
ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹדִעים ִּכי־ְכָאב ֶאל־ ִלְפֵניֶכם ׁשְֹמֵרי ֱאֻמִנים׃ 
ָּבָניו ֵּכן ִּדַּבְרנּו ִדְבֵרי מּוָסר ְוַתְנחּוִמים ַעל־ֵלב ָּכל־ִאיׁש ִמֶּכם׃ 
ָקָרא  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ְיָׁשָרה  ְּבֶדֶרְך  ָלֶלֶכת  ָּבֶכם  ַוָּנִעיד 

ֶאְתֶכם ִלְכבֹוד ַמְלכּותֹו׃ 
ֶאת־ֱאֹלֵהינּו  ֵמהֹודֹות  ֶנְחַּדל  לֹא  ַּגם־ֲאַנְחנּו  זֹאת  ּוַבֲעבּור 
לֹא  ְבָאְזֵניֶכם  ִהְׁשַמְענּו  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  ִלְדַבר  ֶהֱאַזְנֶּתם  ִּכי 
ִכְדַבר ֲאָנִׁשים ִּכי ִאם־ִקַּבְלֶּתם ֹאתֹו ִּכְדַבר ָהֱאֹלִהים ַלֲאִמיּתֹו 

ֲאֶׁשר ַרב ּכֹחֹו ְלַמֲאִמיִנים׃ 

II 1-13 אל־התסלוניקים  א   408

כי
v. 7 בס׳׳א ִּביָלִדים.



14

15

16

17

18

19

20

ג
2

3

4

5

6

ִּכי ִנְמַׁשְלֶּתם ַאַחי ִלְקִהלֹות ָהֱאֹלִהים ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר־
ַהְיהּוִדים  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶכם  ֵהִציקּו  ָהָאֶרץ  ַעם  ִּכי  ְיהּוָדה  ְּבֶאֶרץ 
ֲהלֹא ֵהם ֲאֶׁשר ֵהִמיתּו ֶאת־ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו ְוֶאת־ ֵהִציקּו ָלֶהן׃ 
ַהְּנִביִאים ְוַגם־ֹאָתנּו ֵּגְרׁשּו ִמֵּגו ְוֵהם לֹא טֹוִבים ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים 
ֲאֶׁשר ָסְגרּו ָעֵלינּו ִמְּקרֹא ֶאל־ַהּגֹוִים  ּוְנלֹוִזים ִלְפֵני ָכל־ָאָדם׃ 
ַוֲחרֹון  ָּתִמיד  ְּכַדְרָּכם  ֲעֹוָנם  ְסַאת  ָמְלָאה  ּוָבזֹאת  ִלְתׁשּוָעה 

ַאף ִהִּׂשיָגם ַעד־ְלַכֵּלה׃
ַוֲאַנְחנּו ַאַחי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר־ָרַחְקנּו ִמֶּכם ֶזה ְמַעט ְּכַמְסִּתיֵרי 
ֶאת־ְּפֵניֶכם  ִלְראֹות  ְמאֹד  ִּבַּקְׁשנּו  ֵלב  ְכַמְרִחיֵקי  ְולֹא  ָפִנים 
פֹולֹוס  ֲאִני  ֲאֵליֶכם  ָלבֹוא  הֹוַאְלנּו  ַעל־ֵּכן  ְּבֵחֶׁשק־ָרב׃ 
ִּתְקָוֵתנּו  ַמה  ִּכי  ֲעָצָרנּו׃  ְוַהָּׂשָטן  ַּגם־ַּפֲעָמִים  ַּגם־ַּפַעם 
ִהְּנֶכם  ַאֶּתם  ֲהלֹא  ִּתְפַאְרֵּתנּו  ֲעֶטֶרת  ּוָמה  ִּׂשְמָחֵתנּו  ַמה 
ְּכבֹוֵדנּו  ַאֶּתם  ֵהן  ִּכי  ְּבבֹאֹו׃  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ִלְפֵני 

ְוִׂשְמָחֵתנּו׃
ְּבַאִּתיַנס  ְלִהָּוֵתר  ַוֵּנאֹות  עֹוד  ָיכְֹלנּו  לֹא  ַּכְלֵּכל  ַעל־ֵּכן 
ִּבְבׂשַרת  ְמָׁשֵרת־ֵאל  ִטימֹוִתּיֹוס  ְוֶאת־ָאִחינּו  ְלַבֵּדנּו׃ 
ֶאְתֶכם  ּוְלַהְזִהיר  ֶאת־ִלְּבֶכם  ְלַחֵּזק  ָׁשַלְחנּו  ַהָּמִׁשיַח 
ָהֵאֶּלה  ַהָּצרֹות  ִמְּפֵני  ֶלב־ִאיׁש  ִיּנֹוַע  ְלִבְלִּתי  ֶּבֱאמּוַנְתֶכם׃ 
ַגם־ִהַּגְדנּו  ִּכי  ֻיָעְדנּו׃  ָלזֹאת  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ְבַנְפְׁשֶכם  ֲהלֹא 
ְוֵכן  ָעֵלינּו  ָתבֹוא  ִּכי־ָצָרה  ֶאְצְלֶכם  ִּבְהיֹוֵתנּו  ֵמָאז  ָלֶכם 
ַּכְלֵּכל  ִנְלֵאיִתי  ֲאִני  ַּגם  ְוַעל־ֵּכן  ְיַדְעֶּתם׃  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם־ָּבָאה 
ַהְמַנֶּסה  ִנָּסה  לֹא  ִאם  ֱאמּוַנְתֶכם  ַעל־ְּדַבר  ָלַדַעת  ָוֶאְׁשַלח 
ֵאֵלינּו  ָׁשב  ַּכֲאֶׁשר  ְוַעָּתה  ָלִריק׃  ֶאת־ֲעָמֵלנּו  ָלֵתת  ֶאְתֶכם 
ְוַאֲהַבְתֶכם  ֱאמּוַנְתֶכם  ַעל־ְּדַבר  ַוְיַבְּׂשֵרנּו  ִמֶּכם  ִטימֹוִתּיֹוס 
ִלְראֹות  ִתְתַאּוּו  ְוִכי  ְּבָכל־ֵעת  ְלטֹוָבה  ֹאָתנּו  ְזַכְרֶּתם  ִּכי 
ֶאת־ְּפֵניֶכם׃  ִלְראֹות  ִמְתַאִּוים  ַּגם־ֲאַנְחנּו  ַּכֲאֶׁשר  ֶאת־ָּפֵנינּו 
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ְלזֹאת ֵאפֹוא ֶאָחי ְּבָכל־ָצרֹות ְוָרעֹות ָמָצאנּו ַתְנחּוִמים ָּבֶכם 
עְֹמִדים  ַרק  ִאם  ַהּיֹום  ֲאַנְחנּו  ַחִּיים  ִּכי  ֱאמּוַנְתֶכם׃  ִּבְגַלל 
ִּכי ַבֶּמה־ּנֹוֶדה ַמה־ָּנִׁשיב ֵלאֹלִהים  ַאֶּתם ָהֵכן ִלְפֵני ֲאדֵֹנינּו׃ 
ִלְפֵני  ֲעֵליֶכם  ָׂשַמְחנּו  ֲאֶׁשר  ָּכל־ַהִׂשְמָחה  ַעל  ַּבֲעבּוְרֶכם 
ִלְראֹות  ָלנּו  ִיָּנֶתן  ִּכי  ְוִנְתַּפֵּלל  ַנְעִּתיר  ְויֹוָמם  ַלְיָלה  ֱאֹלֵהינּו׃ 

ֶאת־ְּפֵניֶכם ּוְלַהְׁשִלים ֵאת ֲאֶׁשר־ָלֵכם ֶּבֱאמּוַנְתֶכם׃
ֶאת־ַּדְרֵּכנּו  ְיַיֵּׁשר  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ְוֵיׁשּוַע  ָאִבינּו  ֵואֹלֵהינּו 
ְוֶאְתֶכם ַיְרֶּבה ְוֵכן ִיֵּתן ָלֶכם ֲאדֵֹנינּו ְלהֹוִסיף ְּבַאֲהַבת  ֲאֵליֶכם׃ 
נֹוִסיף  ַּגם־ֲאַנְחנּו  ַּכֲאֶׁשר  ָּכל־ָאָדם  ּוְבַאֲהַבת  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ִיָּמֵצא  ְולֹא  ַּבּקֶֹדׁש  ֶאת־ִלְּבֶכם  ְיכֹוֵנן  ְוֵכן  ֶאְתֶכם׃  ְלַאֲהָבה 
ָבֶכם ֶׁשֶמץ ָּדָבר ִלְפֵני ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו ְּביֹום ּבֹוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 

ֲאדֵֹנינּו ִעם־ָּכל־ְקדָֹׁשי*ו׃
ֵיׁשּוַע  ְּבֵׁשם  ֶאְתֶכם  ְוַנְזִהיר  ִמֶּכם  ִנְדרֹׁש  ַאַחי  ָּדָבר  סֹוף 
ֲאדֵֹנינּו ַּכֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ִמִּפינּו ְלִהְתַהֵּלְך ְּבֵמיָׁשִרים ְוִלְמצֹא 
ְוֵכן  ַּתֲעׂשּו  ֵּכן  הְֹלִכים  ַּגם־ַאֶּתם  ְוַכֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ְּבֵעיֵני  ֵחן 
ְּבֵׁשם  ָלֶכם  ָנַתּנּו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהִּמְצֹות  ְיַדְעֶּתם  ִּכי  ּתֹוִסיפּו׃ 
ִּכי ֶזה ְרצֹון ֱאֹלִהים ִּכי ְקדִׁשים ִּתְהיּו ְוִתָּנְזרּו  ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו׃ 
ְוָכל־ִאיׁש ִמֶּכם ָיִבין ִלְׁשֹמר ִּכְליֹו ְּבקֶֹדׁש ּוְבָכבֹוד׃  ִמן־ַהְּזנּות׃ 
ֶאת־ ָיְדעּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְּכֶדֶרְך  ַוֲעָגִבים  לֹא־ְבַתֲאָוה 
ְולֹא־ִיְפרֹץ ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ְולֹא יֹוֶנּנּו ַּבָּדָבר ַהֶּזה  ָהֱאֹלִהים׃ 
ִּכי נֵֹקם ְיהָֹוה ַעל־ָּכל־ֵאֶּלה ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְדנּו ְוַהִעידֹנּו ָבֶכם ֵמָאז׃ 
ִּכי לֹא־ְלתֹוֵעָבה ָקָרא ֹאָתנּו ֱאֹלֵהינּו ִּכי ִאם־ְלֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש׃ 
ִאם־ֶאת־ֱאֹלִהים  ִּכי  בֶֹזה  הּוא  ֶאת־ָאָדם  לֹא  ַהּבֶֹזה  ְוַעל־ֵּכן 

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם רּוַח ָקְדׁשֹו׃
ֲאֵליֶכם  ָּדָבר  ִלְכֹּתב  ֵאין־ָלנּו  ַאִחים  ַאֲהַבת  ְוַעל־ְּדַבר 
ֶאת־ָאִחיו׃  ִאיׁש  ְלַאֲהָבה  ֱאֹלִהים  ִלּמּוֵדי  ַאֶּתם  ֲהלֹא  ִּכי 
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ַרק־ ֻכָּלּה  ְּבַמְקּדֹוְנָיא  ֲאֶׁשר  ְלָכל־ֲאֵחיֶכם  ַּגם־ֲעִׂשיֶתם  ְוֵכן 
ְוִתְתַאְּמצּו  ּתֹוִסיפּו׃  ְוֵכן  ַּתֲעׂשּו  ֵכן  ִּכי  ַאַחי  ֲאֵליֶכם  ִנְתַחֵּנן 
ַעל־ ְוִלְחיֹות  ֶאת־ְמַלאְכּתֹו  ִאיׁש  ַלֲעׂשֹות  ְּבַהְׁשֵקט  ָלֶׁשֶבת 
ְבִמיׁשֹור  ִּתְתַהְּלכּו  ּוְבֵכן  ֶאְתֶכם׃  ִצִּוינּו  ַּכֲאֶׁשר  ַּכָּפיו  ְיִגיַע 
ֶאת־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלֲעָדֵתנּו ְולֹא ֶיְחַסר ָלֶכם ָּכל־ָּדָבר׃

ְוַעל־ְּדַבר ְיֵׁשֵני ָעָפר ָחַפְצנּו ִּכי ֵתְדעּון ִּכי לֹא ָלֶכם ְלִהְתַאֵּבל 
ִּכי ַכֲאֶׁשר ַנֲאִמין ִּכי ֵיׁשּוַע  ַּכֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֵאין־ָלֶהם ִּתְקָוה׃ 
ֱאֹלִהים  ָיִקים  ֵיׁשּוַע  ַעל־ְיֵדי  ַּגם־ֶאת־ַהְיֵׁשִנים  ֵּכן  ַוֶּיִחי  ֵמת 
ֲאַנְחנּו  ִּכי  ְיהָֹוה  ִּבְדַבר  ָלֶכם  ִּכי ָכזֹאת ָאנּו ֹאְמִרים  ְלָפָניו׃ 
ֶאת־ ְנַקֵּדם  לֹא  ֲאדֵֹנינּו  ְלמֹוֵעד ּבֹוא  ַבַחִּיים  ֹּפה  ַהִּנְׁשָאִרים 
ִּכי ִבְתרּוָעה ֵיֵרד ֲאדֵֹנינּו ִמן־ַהָּׁשַמִים ְּבקֹול ׁשֹוַפר  ַהְיֵׁשִנים׃ 
ֱאֹלִהים ִמִּפי ַׂשר־ְצָבא ַהָּמרֹום ְוַהֵּמִתים ַּבָּמִׁשיַח ָיקּומּו ָאז 
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֲאַנְחנּו ַהִּנְׁשָאִרים ַּבַחִּיים ִנָּלַקח ְוַנֲעֶלה  ִראׁשֹוָנה׃ 
ְוֵכן  ַהָּׁשָמִים  ִּבְרִקיַע  ָהָאדֹון  ִלְקַראת  ַּבֲעָנִנים  ַיְחָּדו  ִעָּמֶהם 
ַנֲחמּו ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו  ָלֵכן ֵאפֹוא  ָלֶנַצח׃  ִנְהֶיה ִעם־ָהָאדֹון 

ִּבְדָבִרים ָּכֵאֶּלה׃ 
ָלֶכם׃  ְלִהָּכֵתב  ַאַחי  ֵאין־ָּדָבר  ְוַהְּזַמִּנים  ָהִעִּתים  ְוַעל־ְּדַבר 
ַּכֲאֶׁשר  ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ֵהיֵטב ִּכי יֹום־ְיהָֹוה ְּכַגָּנב ַּבַּלְיָלה ָיבֹוא׃ 
יֹאְמרּו ָׁשלֹום ְוַׁשְלָוה ָאז ִּפְתֹאם ָיבֹוא ֲעֵליֶהם ֵאיָדם ְּכֶחְבֵלי 
יֹוֵלָדה ְולֹא ִיָּמֵלט ָלֶהם ָּפִליט׃ ֲאָבל ַאֶּתם ַאַחי ֵאיְנֶכם ַּבחֶֹׁשְך 
ִּכי ֻכְּלֶכם ְּבֵני אֹור ּוְבֵני יֹום  ֲאֶׁשר ָיבֹוא ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּכַגָּנב׃ 
ַעל־ֵּכן ֵאין ָלנּו  ַאֶּתם לֹא ְבֵני ַלְיָלה ְולֹא ְבֵני חֶׁשְך ֲאָנְחנּו׃ 
ִּכי  ִליׁשֹון ִּכְׁשָאר ָהֲאָנִׁשים ִּכי ִאם־ִנְׁשקֹד ְוִנְׁשַּתֵּמר ִמִּׁשָּכרֹון׃ 
ַוֲאַנְחנּו ְבֵני  ַהְיֵׁשִנים ִייְׁשנּו ַבָּלְיָלה ְוַהִּׁשּכִֹרים ִיְׁשְּכרּון ַּבָּלְיָלה׃ 
יֹום ִנְׁשַּתֵּמר ִמְּׁשָּכרֹון ְוִנְלַּבׁש ִׁשְריֹון ֱאמּוָנה ְוַאֲהָבה ּוְלכֹוַבע 
ְלַכֹּלֵתנּו  ֱאֹלִהים  ֹאָתנּו  לֹא־ָיַצר  ִּכי  ַהְיׁשּוָעה׃  ִּתְקַות  ָלנּו 
ְבַאּפֹו ִּכי ִאם־ְלָהִביא ָלנּו ְיׁשּוָעה ְּבַיד־ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
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הּוא ֲאֶׁשר ֵמת ַּבֲעֵדנּו ְוִאם־ָנִקיץ אֹו־ִניַׁשן ִעּמֹו ִנְחֶיה ַיְחָּדו׃ 
ַעל־ֵּכן ַהְזִהירּו ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוָהִׁשיבּו ִאיׁש ֶאת־ֶנֶפׁש ָאִחיו 

ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַעד־ּכֹה׃
ֶאת־ָהֲעֵמִלים  ֵלב  ְּבׂשּום  ָלַדַעת  ַאִחים  ָּבֶכם  ִנְפַצר  ַוֲאַנְחנּו 
ְוֶאת־ַהּמֹוִכיִחים  ָהָאדֹון  ְּבֵׁשם  ֲעֵליֶכם  ְוֶאת־ַהִּנָּצִבים  ָּבֶכם 
ְלַמַען  ֹאָתם  ְלַאֲהָבה  ַהָּגדֹול  ֶעְרָּכם  ְיַקר  ּוְלַהִּכיר  ֶאְתֶכם׃ 
ְוַאֶּתם ַאֵחינּו ַנְזִהיר ֶאְתֶכם  ָּפֳעָלם ְוַהֲחִזיקּו ָׁשלֹום ֵּביֵניֶכם׃ 
ֶאת־ ַסֲעדּו  ַהֵּלָבב  ֶאת־ַרֵּכי  ַאְּמצּו  ֶאת־ַהַּמְמִרים  הֹוִכיחּו 
ִאיׁש  ֶּפן־ִיְגֹמל  ִהָּׁשְמרּו  ְלָכל־ָאָדם׃  ַאף  ְוַהֲאִריכּו  החִֹלים 
ְלִאיׁש ָרָעה ַּתַחת ָרָעה ִּכי ִאם־ִרְדפּו ְלֵהיִטיב ָּתִמיד ְלִאיׁש 
ְוַאְך ְׂשֵמִחים ִּתְהיּו ָּכל־ַהָּיִמים׃  ִאיׁש ִמֶּכם ְוַגם ְלָכל־ָאָדם׃ 
ִּכי־ֶזה  ַעל־ָּכל־ָּדָבר  הֹודּו  ָּתִמיד׃  ֵמִהְתַּפֵּלל  ַתְחְּדלּו  ְולֹא 
לֹא ְתַכּבּו ֶאת־ָהרּוַח׃  ָלֶכם ֵחֶפץ ֱאֹלִהים ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַּב*ֲחנּו ָּכל־ָּדָבר ְוַהֲחִזיקּו ַּבּטֹוב׃  ְוֶאת־ַהְּנבּואֹות לֹא ִתְפָרעּו׃ 
ַרְגֵליֶכם׃  ַהְרִחיקּו  ָעִין  ְלַמְרֵאה  ַאף  ָרע  ָּדָבר  ּוִמָּכל־ֶׁשֶמץ 
ְוַעד־ַּכֵּלה  ֵמָחֵחל  ֶאְתֶכם  ְיַקֵּדׁש  הּוא  ַהָּׁשלֹום  ֵואֹלֵהי 
ֲאדֵֹנינּו  ּבֹוא  ְלמֹוֵעד  ּוְגִוָּיה  ֶנֶפׁש  ְּברּוַח  ִמָּכל־ָרע  ְוִיְׁשָמְרֶכם 
ֶנֱאָמן הּוא ַהּקֵֹרא ֶאְתֶכם ְוהּוא ַּגם־ַיֲעֶׂשה׃  ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃   

ָאָּנא ֶאָחי ִהְתַּפְּללּו־ָנא ַּבֲעֵדנּו׃
ִהְנִני ַמְׁשִּביֲעֶכם  ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ָּכל־ָהַאִחים ִּבְנִׁשיַקת ַהּקֶֹדׁש׃ 
ָכל־ָהַאִחים  ְבָאְזֵני  ְלִהָּקֵרא  ַהּזֹאת  ָהִאֶּגֶרת  ָלֵתת  ַּבֲאדֵֹנינּו 

ֶחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ִעָּמֶכם ָאֵמן׃  ַהְּקדֹוִׁשים׃ 

v. 21 בס׳׳א ַאְך בחנו.
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ֶאל־ַהַּתְסלֹוִניִקים ב

ּפֹולֹוס ְוִסְלָונֹוס ְוִטימֹוִתּיֹוס ֶאל־ֲעַדת ַהַּתְסלֹוִניִקים ַהְּדֵבִקים 
ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ִיֵּתן  ֵּבאֹלִהים ָאִבינּו ּוְבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 

ָלֶכם ֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃
ַאַחי  ַּבֲעבּוְרֶכם  ָּתִמיד  ֵלאֹלִהים  ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  ַּכָּמה 
ְוַאֲהַבת  ְוָגדֹל  ָהלֹוְך  הֶֹלֶכת  ֱאמּוַנְתֶכם  ִּכי  ָלנּו  ָנכֹון  ַּכֲאֶׁשר 
ִנְתָּפֵאר  ַּגם־ֲאַנְחנּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ֻּכְּלֶכם׃  ֵּבין  ָוָרב  ָהלֹוְך  ֵרִעים 
ְּבָכל־ ֶוֱאמּוַנְתֶכם  ָהֱאֹלִהים ַעל־ֻסָּבְלֶכם  ְקִהּלֹות  ִלְפֵני  ָּבֶכם 
ֵעדּות ֵלאֹלִהים ִּכי ָיָׁשר  ָהעֶׁשק ְוַהְּמרּוָצה ֲאֶׁשר ָּפְגעּו ָבֶכם׃ 
ִמְׁשְּפטֹו ֵלאֹמר ִּכי ְנכִֹנים ַאֶּתם ְלַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ָעֶליָה ְנַתֶּתם 
ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ַצִּדיק הּוא ֱאֹלִהים ְלָהִׁשיב ָצָרה  ִׁשְכְמֶכם ִלְסּבֹל׃ 
ִהָּגלֹות  ְלֵעת  ִאָּתנּו  ְרָוָחה  ִיֵּתן  ָהֲעׁשּוִקים  ְוָלֶכם  ְלצְֹרֵריֶכם׃ 
כַֹח׃  ִּגּבֵֹרי  ִעם־ַמְלָאָכיו  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ֲאדֵֹנינּו  ֵיׁשּוַע  ִנְגלֹות 
ֶאת־ לֹא־ָיְדעּו  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ֵמֵאת  ֵאׁש  ְּבַלֲהבת  ָנָקם  ִלְנקֹם 
ֲאדֵֹנינּו׃  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶאת־ְּבׂשַרת  ָׁשְמעּו  ְולֹא  ָהֱאֹלִהים 
ֲאֶׁשר ֵיָעְנׁשּו ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי־ַעד ִמִּלְפֵני ָהָאדֹון ּוֶמֲהַדר ְּגֹאנֹו׃ 
ְלֶפֶלא  ְוִלְהיֹות  ִּבְקדָׁשיו  ְלִהָּכֵבד  ָיבֹוא  ַּכֲאֶׁשר  ַההּוא  ַּבּיֹום 
ֱאֶמת׃  ִמִּפינּו  ְׁשַמְעֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵעדּוֵתנּו  ִּכי  ְּבָכל־ַמֲאִמיָניו 
ֲאֶׁשר ָלזֹאת ִנְתַּפֵּלל ָּתִמיד ֵלאֹלֵהינּו ְלָהִכין ֶאת־ִלְּבֶכם ֵאָליו 
ְוָכל־ ָּבֶכם  ַהּטֹוב  ֶחְפצֹו  ּוְלַהְׁשִלים  ֶאְתֶכם  ָקָרא  ַּכֲאֶׁשר 
ֵיׁשּוַע  ֵׁשם  ָּבֶכם  ִיָּכֵבד  ְלַמַען  ִּבְגבּוָרתֹו׃  ָהֱאמּוָנה  ַמֲעֶׂשה 
ְוֵיׁשּוַע  ֱאֹלֵהינּו  ְּכַחְסֵדי  בֹו  ִּתָּכְבדּו  ְוַאֶּתם  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח 

ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
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ְיַקְּבֵצנּו  ַוֲאֶׁשר  ְוַעל־ְּדַבר ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ֲאֶׁשר ָיבֹוא 
ַאל־ָנא ִיַּתר ִלְּבֶכם ִּפְתֹאם  ֵאָליו זֹאת ַּבָּקָׁשֵתנּו ִמֶּכם ֶאָחי׃ 
ִמְּפֵני  ְולֹא  ְׁשמּוָעה  ִמְּפֵני  ְולֹא  ִמְּפֵני־רּוַח  לֹא  ְוַאל־ָּתִחילּו 
ַהָּמִׁשיַח  יֹום  ֵלאֹמר  ִמָּיֵדינּו  ָיְצָאה  ִּכי  יֹאְמרּון  ֲאֶׁשר  ִאֶּגֶרת 
ִּכי  לֹו  ְולֹא תֹאבּו  ְלֹתהּו  ִאיׁש  ֶאְתֶכם  ַאל־יֹוִליְך  ָבא׃  ִהֵּנה 
ִאיׁש  ְוִנְגָלה  ַהַּמַעל  ִיְהֶיה  ָבִראׁשֹוָנה  ִאם־לֹא  לֹא־ָיבֹוא 
ַעל־ָּכל־ֵאל  ְוִיְתַּגֵּדל  ִיְתקֹוֵמם  ֲאֶׁשר  ֶּבן־ָהֲאַבּדֹון׃  ַהַחָּטָאה 
ֵּכאֹלִהים  ֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ַגם־ֵיֵׁשב  ַעד־ִּכי  ַהֵּׁשם  ַוֲעבַֹדת 
ֲאֵליֶכם  ִדַּבְרִּתי  ִּכי  ִתְזְּכרּו  ֲהלֹא  ָהֱאֹלִהים׃  הּוא  ֵלאֹמר 
ְוֵכן ְיַדְעֶּתם ֶאת־ֲאֶׁשר  ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבעֹוד ָהִייִתי ִעָּמֶכם׃ 
ִּכי סֹוד ַהֶּפַׁשע ְּכָבר ֵהֵחל  ַיַעְצֶרּנּו ַעָּתה ְלַמַען ִיָּגֶלה ְּבִעּתֹו׃ 
ְלהֹוִציא ְפֻעָּלתֹו ֶאֶפס ָהעֵֹצר ַיַעְצֶרּנּו ַעד ֲאֶׁשר יּוַסר ִמּתֹוְך 
ְוָאז ִיָּגֶלה ַהּפֵׁשַע ֲאֶׁשר ְיִמיֶתּנּו ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ְּברּוַח  ַהְּמִסיָּלה׃ 
ְכָׂשָטן  ָיבֹוא  ֲאֶׁשר  הּוא  ֶזה  ַיְכִחיֶדּנּו׃  ָּפָניו  ּוִבְבַרק  ְׂשָפָתיו 
ַאְכָזב׃  ִמָּמקֹור  ּוְבמֹוְפִתים  ְּבֹאֹתת  ְּבָרב־ּכַֹח  ַּבֲעִלילֹוָתיו 
ָרצּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֲהלֹא  ָהֹאְבִדים  ֵּבין  ּוְרִמָּיה  ּוְבָכל־ָאֶון 
ּוַבֲעבּור זֹאת ְיַׁשַּלח ָּבם ֱאֹלִהים  ְלִהָּוַׁשע ְּבַאֲהַבת ָהֱאֶמת׃ 
ְוֶיְאְׁשמּו ָּכל־ ַמְׂשאֹות ָׁשְוא ּוַמּדּוִחים ְלַמַען ַיֲאִמינּו ַּבָּׁשֶקר׃ 
ֵאֶּלה ֲאֶׁשר לֹא ָׁשעּו ֶאל־ִּדְבֵרי ֱאֶמת ְוַאֲחֵרי ָאֶון ִּלָּבם הֵֹלְך׃ 
ֲעֵליֶכם  ָּתִמיד  ֵלאֹלִהים  ְלהֹודֹות  ִלֵּבנּו  ָנכֹון  ַאִחים  ַוֲאַנְחנּו 
ָלֶכם  ַוְיִהי  ֱאֹלִהים  ָּבֶכם  ָּבַחר  ֵמֵר*אִׁשית  ִּכי  ֲאדֵֹנינּו  ְּבִחיֵרי 
ִליׁשּוָעה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִהְתַקִּדְׁשֶּתם ָּברּוַח ֶוֱאמּוַנְתֶכם ֱאֶמת׃ 
ָלֶכם  ָלֵתת  ְּבׂשָרֵתנּו  ַעל־ִּפי  ְלָכל־ֵאֶּלה  ֶאְתֶכם  ָקָרא  ְוהּוא 
ִעְמדּו  ַאַחי  ְוַעָּתה  ֲאדֵֹנינּו׃  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ִּבְכבֹוד  ֵחֶלק 
ִפינּו אֹו ַעל־ִּפי  ָלֶכם ַעל־ִּדְבֵרי  ַהָּנתּון  ַבֶּלַקח  ְוַהֲחִזיקּו  ָהֵכן 

ִאַּגְרֵּתנּו׃
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v. 13 בס׳׳א ְּכֵרִׁשית ִּבּכּוִרים.
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ֹאָתנּו  ָאַהב  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהינּו  ְוָאִבינּו  ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ְוֵיׁשּוַע 
ְיַנֵחם  הּוא  ְוִתְקָוה טֹוָבה׃  ֲעֵדי־ַעד  ֹנַחם  ָלנּו  ָנַתן  ּוְבַחְסּדֹו 

ֶאת־ִלְּבֶכם ִויכֹוֵנן ֹאָתם ְּבָכל־ַמֲעֶׂשה טֹוב ּוְבָכל־ָּדָבר׃ 
ְוֶנְאָּדר  ָירּוץ  ְיהָֹוה  ּוְדַבר  ָעֵלינּו  ִהְתַּפְללּו  ַאַחי  ָּדָבר  סֹוף 
ָאֶון  ִמְּמֵתי  ְפֵליָטה  ִתְהֶיה  ְוָלנּו  ָּבֶכם׃  הּוא  ֶנְאָּדר  ַּכֲאֶׁשר 
ְוַאְנֵׁשי ֶרַׁשע ִּכי לֹא ָכל־ֲאָנִׁשים ֱאמּוָנה ָבם׃ ַאְך ֲאדֵֹנינּו ֶנֱאָמן 
ַוֲאַנְחנּו ְסמּוְך  הּוא ֲאֶׁשר ְיעֹוֵדד ֶאְתֶכם ְוִיְׁשָמְרֶכם ִמן־ָהָרע׃ 
ִלֵּבנּו ַּבֲאדֹוֵנינּו ִּכי־עִֹׂשים ַאֶּתם ְּכִמְצָוֵתנּו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו ַּבָּיִמים 
ֶאת־ֱאֹלֵהֶכם  ְלַאֲהָבה  ֶאת־ִלְּבֶכם  ַיֶּטה  ַוֲאדֵֹנינּו  ַהָּבִאים׃ 

ּוְלהֹוִחיל ִלְמִׁשיֲחֶכם׃
ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְּבֵׁשם  ַאֵחינּו  ֶאְתֶכם  ְמַצִּוים  ַוֲאַנְחנּו 
ַהַּקָּבָלה  ְלִפי  ְולֹא  ִעֵּקׁש  ְּבֶדֶרְך  ַההֵֹלְך  ִמָּכל־ָאח  ְלִהָּבֵדל 
ָלֶלֶכת  ֲעֵליֶכם  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹא  ִמֶּמּנּו׃  ִקֵּבל  ֲאֶׁשר 
ִלְפֵניֶכם׃  ָהַלְכנּו  ְּבַמְעְּגלֹוָתם  ִכְנלֹוִזים  לֹא  ִּכי  ְּבִעְּקבֹוֵתינּו 
ַלְיָלה  ּוִבְתָלָאה  ִּכי ִאם־ְּבָעָמל  ִחָּנם  ָאַכְלנּו  ְוֶלֶחם ִאיׁש לֹא 
לֹא ֵמֲאֶׁשר ֵאין־ ְויֹוָמם ְלִבְלִּתי ִנְהֶיה ַעל־ִאיׁש ִמֶּכם ָלטַֹרח׃ 
ְצָדָקה ָלנּו ִּכי ִאם־ִלְהיֹות ְלמֹוֵפת ָלֶכם ְּבַנְפֵׁשנּו ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו 
ֵלאֹמר  ֶאְתֶכם  ִצִּוינּו  ִעָּמֶכם  ַּגם־ִּבְהיֹוֵתנּו  ִּכי  ְּבִעְּקבֹוֵתינּו׃ 
ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ִאיׁש ַלֲעׂשֹות ִּבְמָלאָכה ַגם־ָאכֹול לֹא יֹאֵכל׃ 
ִּכי ָׁשַמְענּו ִּכי־ֵיׁש ָּבֶכם ֲאָנִׁשים ְמַעְּקֵׁשי ֶדֶרְך ֲאֶׁשר לֹא ִייְגעּו 
ָּכֵאֶּלה  ְוֶאת־ֲאָנִׁשים  ִריק׃  ְבֵדי  ִאם־ִייְגעּו  ִּכי  ְמָלאָכה  ְבֵדי 
ֲאַנְחנּו ְמַצִּוים ּוְמַבְקִׁשים ֵמֶהם ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו 
ַלֲעׂשֹות ְּבַנַחת ְמַלאְכָּתם ְוֶלֱאכֹל ֶאת־ַלְחָמם ִמיִגיַע ַּכֵּפיֶהם׃ 
ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  ַּבֲעׂשְתֶכם טֹוב׃  ֲעֵיִפים  ַאל־ִּתְהיּו  ֶאָחי  ְוַאֶּתם 
ְולֹא  לֹא־ִיְׁשַמע ֶאת־ְּדָבֵרנּו ָּבִאֶּגֶרת ַהּזֹאת ַהְתוּו ֹאתֹו ְלָבד 
ִּכי  ְלאֵֹיב  ְוַאל־ַּתְחְׁשֻבהּו  ֵיבֹוׁש׃  ְלַמַען  ְבֶחְבָרתֹו  ִתְתָעְרבּו 

ִאם־הֹוֵכַח ּתֹוִכיחּון ֹאתֹו ְּכָאח׃
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ָּכל־ ִּתְפנּו  ֲאֶׁשר  ְּבכֹל  ָׁשלֹום  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַהָּׁשלֹום הּוא  ַוֲאדֹון 
ַהָּיִמים ַוֲאדֵֹנינּו ְיִהי ִעם־ֻּכְּלֶכם׃

זֹאת ְׁשֵאַלת ָׁשלֹום ִּבְכָתב ָיִדי ֲאִני פֹולֹוס ֲאֶׁשר הּוא ְלאֹות 
ֲאדֵֹנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶחֶסד  כֵֹתב׃  ֲאִני  ָּכֶזה  ְּבָכל־ִאְּגרֹוַתי 

ִעם־ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃ 
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ֶאל־ִטימֹוִתּיֹוס א

ּפֹולֹוס ְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַעל־ִּפי ְדַבר ָהֱאֹלִהים מֹוִׁשיֵענּו 
ְּבִני  ֶאל־ִטימֹוִתּיֹוס  ִּתְקָוֵתנּו׃  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון  ְוַעל־ִּפי 
ְּכֵבן ֵמֲחָלַצי ִמְּמקֹור ֱאמּוָנה ֶחֶסד ַרֲחִמים ְוָׁשלֹום ְלָך ֵמֵאת 

ֱאֹלִהים ָאִבינּו ּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃
ַעל־ ְלַצֹּות  ְּבֶאְפסֹוס  ָלֶׁשֶבת  ִּבַּקְׁשִּתיָך  ְלַמְקּדֹוְנָיא  ְּבֶלְכִּתי 
ִיְתַעְּסקּו  ְולֹא  ָנְכִרָּיה׃  ּתֹוָרה  יֹורּו  ְלִבְלִּתי  ֲאָחִדים  ֲאָנִׁשים 
ְבִדְבֵרי ַאָּגָדה ּוְבתֹוְלדֹות ַהּדֹרֹות ִחְּׁשבֹנֹות ְלֵאין־ֵקץ ַהֹּנְתִנים 
ִּכי־ַתְכִלית  ָיַדִים ְלִהְתַוֵּכַח ְולֹא ְלַחֵּזק ֵּבית־ֱאֹלִהים ָּבֱאמּוָנה׃ 
ִמְצַות ַהּתֹוָרה ִהיא ַאֲהָבה ְּבֵלב ָטהֹור ְּברּוַח ָנכֹון ּוֶבֱאמּוָנה 
ַאֲחֵרי  ַוֵּיְלכּו  ִמִּני־ֹאַרח  ָנטּו  ֲאֶׁשר  ֵיׁש  ַאְך  ִמָּכל־ִסיג׃  ְנִקָּיה 
ִיְתַאְּמרּו ִלְהיֹות מֹוִרים ַּבּתֹוָרה ְולֹא־ָיִבינּו ֵאת ֲאֶׁשר  ֶהָהֶבל׃ 
ַהּתֹוָרה  ֵהן  ַיְחֹלטּון׃  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהָּדָבר  ְולֹא  ְיַדֵּברּון 
ָיַדְענּו ִּכי טֹוָבה ִהיא ִאם־ֵיֵלְך ָהָאָדם ִּבְנִתיבֶֹתיָה ַּכִּמְׁשָּפט׃ 
ִאם־ִלְבֵני  ִּכי  ֶצֶדק  ְלַאְנֵׁשי  לֹא  ְנתּוָנה  תֹוָרה  ִּכי  ָיִבין  ְוהּוא 
ַמֵּכי  ּוְנָבָלה  תֹוֵעָבה  עֵֹׂשי  ְוַחָּטִאים  ּפְׁשִעים  ֹמְרִדים  ְבִלַּיַעל 
ֹנֲאִפים ְוׁשְֹכִבים ֶאת־ָזָכר ֹּגְנֵבי ֶנֶפׁש  ָאב ְוֵאם אֹו ְמַרְּצִחים׃ 
ָּבִנים ֶּכָחִׁשים ְוִנְׁשָּבִעים ַלָּׁשֶקר ְועֹוד ֲאֵחִרים ְּכמֹוֶהם ַמְמִרים 
ְּכִפי ְּבׁשַרת ְּכבֹוד ָהֱאֹלִהים ָּברּוְך הּוא ֲאֶׁשר  ְּבתֹוַרת ַחִּיים׃ 

ִהְפִקיד ְּבָיִדי׃
ולישוע
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ּוְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ַהְמַאְּזֵרִני ַחִיל ֶאֵּתן ְּתִהָּלה ִּכי ָמָצא 
ֲאֶׁשר  ָאֹנִכי  ְלָׁשְרתֹו׃  ֹאִתי  ַוַּיְקֵרב  ְלָפָניו  ֶנֱאָמן  ֶאת־ְלָבִבי 
ָעִׂשיִתי  ִּכי  ֻרַחְמִּתי  ַאְך  ּוְמַחֵּבל  ְמַרֵּדף  ְלָפִנים  ָהִייִתי  ְמַגֵּדף 
ַעד־ְמאֹד  ָעַלי  ֲאדֵֹנינּו  ֶחֶסד  ַוִּיְגַּדל  ִּבְבִלי־ֱאמּוָנה׃  ִבְׁשָגָגה 
ְוָיֲאָתה  ַהָּדָבר  ֱאֶמת  ְמִׁשיֵחנּו׃  ְּבֵיׁשּוַע  ְוַאֲהָבה  ֶוֱאמּוָנה 
ְלָכל־ָאָדם ְלַקְּבלֹו ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָּבא ֶאל־ָהָאֶרץ ְלהֹוִׁשיַע 
ֻרַחְמִּתי  זֹאת  ּוַבֲעבּור  ָלֶהם׃  ָהרֹאׁש  ְוָאֹנִכי  ֶאת־ַהַחָּטִאים 
רּוחֹו  ֶאת־ָּכל־ֹאֶרְך  ִראׁשָֹנה  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ִּבי  ְיַגֶּלה  ְלַמַען 
ַיֲאִמינּו בֹו ְלַחֵּיי עֹוָלם׃  ִלְהיֹות ְלמֹוֵפת ַלָּבִאים ַאֲחַרי ֲאֶׁשר 
ַעִין לֹא ְתׁשּוֶרּנּו הּוא ֱאֹלִהים  ּוְלֶמֶלְך עֹוָלם ׁשֵֹכן ַעד ֲאֶׁשר 
ְוַעד־ ֵמָהעֹוָלם  ְוַהִּתְפֶאֶרת  ַהְּגֻדָּלה  לֹו  ְלַבדֹו  ְוֶהָחָכם  ֶאָחד 

ָהעֹוָלם ָאֵמן׃
ַּכֲאֶׁשר  ְּבִני  ִטימֹוִתּיֹוס  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ֲאִני  ַהּזֹאת  ֶאת־ַהִּמְצָוה 
ִּדְּברּו ָעֶליָך ַהְּנבּואֹות ֵמָאז ֲאֶׁשר ַעל־ִּפיֶהן ִּתָּלֵחם ִמְלֶחֶמת 
ִּכי ַתֲחִזיק ֶּבֱאמּוָנה ּוְברּוַח ָנכֹון ְולֹא ַכֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר  ֶצֶדק׃ 
ּוֵמֶהם  ִנְׁשְּבָרה׃  ֱאמּוָנָתם  ָוֳאִנַּית  ִאָּתם  ַאֶחֶרת  ָהְיָתה רּוַח 
ְלַמַען  ַהָּׂשָטן  ְּבַיד  ִהְסַּגְרִּתים  ֲאֶׁשר  ַוֲאֶלְכַסְנְּדרֹוס  הּוְמִנּיֹוס 

ִיָּוְסרּו ְולֹא ְיַגְּדפּו עֹוד׃ 
ִלְפֵני ָכל־ָּדָבר ְלַהְעִּתיר ִרָּנה ּוְתִפָּלה  ְוזֹאת ֲאִני דֵֹרׁש ִמְּמָך 
ְוָכל־ ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  ְּבַעד  ָּכל־ְּבֵני־ָאָדם׃  ְּבַעד  ְותֹוָדה  ְּתִחָּנה 
ְוַׁשְלָוה  ְמנּוָחה  ַחֵּיי  ִנְחֶיה  ְלַמַען  ַעל־ִׁשְכָמם  ִמְׂשָרה  ֲאֶׁשר 
ּוְלָרצֹון  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  טֹוב  ֵלָבב׃  ּוְבִיְׁשַרת  ֱאֹלִהים  ְּבִיְרַאת 
ֲאֶׁשר ָחֹפץ ַיְחֹּפץ ִּכי ִיָּוְׁשעּו ָכל־ְּבֵני־ ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים מֹוִׁשיֵענּו׃ 
ִּכי ֱאֹלִהים ֶאָחד הּוא ּוֵמִליץ  ָאָדם ְוִיְלְמדּו ָלַדַעת ֶאת־ֲאִמּתֹו׃ 
ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ָהִאיׁש  ֲאָנִׁשים הּוא  ּוֵבין  ֱאֹלִהים  ֵּבין  ֶאָחד 
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זּו  ְוֵעדּות  ָאָדם  ָּכל־ְּבֵני  ְּבַעד  ּכֶֹפר  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ִלְהיֹות־ָלּה  ִנְקֵראִתי  ַוֲאִני  ְמצֹא׃  ְלֵעת  ְלַהְׁשִמיַע  ָעֵלינּו 
ְלַמִּגיד ְוָׁשִליַח ּומֹוֶרה ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ַלּגֹוִים ֵהן ֱאֶמת ֲאַדֵּבָרה 

ַּבָּמִׁשיַח ְולֹא ֶׁשֶקר ִמָּלי׃
ְוִיְׂשאּו  ְבָכל־ָמקֹום  ִיְתַּפְּללּו  ָהֲאָנִׁשים  ִּכי  ְמַבֵּקׁש  ִהְנִני  ְוָלֵכן 
ַּגם־ַהָּנִׁשים  ֵכן  ּוְכמֹו  ּוָמדֹון׃  ִּבְבִלי־ַכַעס  קֶֹדׁש  ְיֵדיֶהם 
ּוְבטּוב  ָּפִנים  ְּבבֶׁשת  ָלֶהן  ָהְרֻאּיֹות  ִׂשְמלֹות־ֵחן  ִּתְלַּבְׁשָנה 
ְחְלפֹות רֹאָׁשן ְולֹא ְבָזָהב ּוְפִניִנים ְולֹא ְבַמְחָלצֹות  ָטַעם לֹא ְבַ
ִּכי ִאם־ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים ַּכֲאֶׁשר ָנכֹון ַלָּנִׁשים ֲאֶׁשר  ְיָקרֹות׃ 
ְוַנְפָׁשּה  ְּבַהְׁשֵקט  ִּתְלַמד  ָהִאָּׁשה  ֶחְפָצן׃  ֱאֹלִהים  ְּבִיְרַאת 
ְוֵאיֶנִּני ֹנֵתן ָלִאָּׁשה ְלַלֵּמד ְולֹא ְלִהְׂשָּתֵרר ַעל־ ָּכִליל ִּתָּכֵנַע׃ 
ִראׁשָֹנה  נֹוַצר  ָאָדם  ִּכי  ַּתֲחִריׁש׃  ִאם־ַהֲחֵרׁש  ִּכי  ָהִאיׁש 
ַּכֲאֶׁשר  ִאם־ָהִאָּׁשה  ִּכי  ִנְפָּתה  לֹא  ְוָאָדם  ַחָּוה׃  ְוַאֲחֵרי־ֵכן 
ַאְך ֶיׁש־ָלּה ְּתׁשּוָעה  ָׁשְמָעה ִדְבֵרי ַהְמַפֶּתה ָעְבָרה ְּבִרית׃ 
ַבָּבִנים ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ִאם ְצנּוָעה ִהיא ּוְבַמְעְּגֵלי ֱאמּוָנה ְוַאֲהָבה 

ּוְבֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ֵּתיִטיב ָלֶכת׃ 
ָהֵעָדה  ִמְׁשֶמֶרת רֹאׁש  ִּכי־ְיַבֵּקׁש  ִאיׁש  ֱאֶמת הּוא  ְּדַבר  ֵהן 
ֶׁשֶמץ  ְּבלֹא  ִיְהֶיה  ָּתִמים  ָהֵעָדה  רֹאׁש  ַאְך  טֹוב׃  ְמַבֵּקׁש 
ָּדָבר ַּבַעל־ִאָּׁשה ַאַחת ָׂשם ֶּדֶרְך ְנבֹון ָּדָבר ְוָרצּוי ִלְבֵני ָאָדם 
לֹא ׁשֶֹתה ִׁשּכֹור  ְּדָלָתיו ְלֹאֵרַח ִיְפַּתח ְוִאיׁש ַמְׂשִּכיל ְלַלֵּמד׃ 
ַנְפׁשֹו  ִנְבֶזה  ְלֶבַצע  ָנָׂשא  לֹא  ַוֲאֶׁשר  ַמֲהֻלּמֹות  ַבַעל  ְולֹא 
ָּכֶסף׃  ְּבֶבַצע  ּוֹמֵאס  ָׁשלֹום  רֵֹדף  זּוָלתֹו  ְרצֹון  ִאם־עֶֹׂשה  ִּכי 
ְוַגם הּוא ׁשֵרר ְּבֵביתֹו ּוָבָניו ִנְכָנִעים ְלָפָניו ּומֹוָראֹו ֲעֵליֶהם׃ 
ְיַכְלֵּכל  ֵאיָכה  ְּבֵביתֹו  ׁשֵרר  ִלְהיֹות  ִאיׁש  ֵיַדע  ִאם־לֹא  ִּכי 
ְלָבבֹו  ֶּפן־ָירּום  ָחָדׁש  ַתִלִמיד  לֹא  ַאף  ֱאֹלִהים׃  ֶאת־ֲעַדת 
ִמִּפי  לֹו  ָנחּוץ  טֹוב  ְוַגם־ֵׁשם  ַּבִּדין׃  ַיְרִׁשיֶעּנּו  ְוַהַּמְׂשִטין 
ָהעְֹמִדים ִמחּוץ ְלִבְלִּתי ְיִהי ָלבּוז ּוְלִבְלִּתי ִיֹּפל ְּבַפח ַהַּמְׂשִטין׃ 
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ְוֵכן ַהְמָׁשְרִתים ְמֻכָּבִדים ִיְהיּו לֹא דְֹבִרים ְּבֵלב ָוֵלב לֹא סְֹבֵאי 
ַיִין ְולֹא נִֹטים ַאֲחֵרי ַהָּבַצע׃ ֹנְצִרים סֹוד ָהֱאמּוָנה ְּבֵלב ָטהֹור׃ 
ָבם  ִנְמָצא  לֹא  ָּדָבר  ֶׁשֶמץ  ְוִאם  ָבִראׁשָֹנה  ִיָּבֲחנּו  ְוַגם־ֵהם 
ִּתְהֶייָנה  ְּכבּודֹות  ַּגם־ַהָּנִׁשים  ֵכן  ּוְכמֹו  ְלָׁשֵרת׃  ִיְקְרבּו 
ִּבְלׁשֹוָנן׃  ׁשְטנֹות  ְולֹא  ַּבּכֹל  ְוֶנֱאָמנֹות  ֲהִליכֹוֵתיֶהן  צֹוִפּיֹות 
ְּבֵניֶהם  ַהְמַכְלְּכִלים  ִיְהיּו  ַאַחת  ִאָּׁשה  ַּבֲעֵלי  ְוַהְמָׁשְרִתים 
ִיְקנּו  ַּכִּמְׁשָּפט  ְיָׁשְרתּון  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ִּכי  ַּכִּמְׁשָּפט׃  ּוָבֵּתיֶהם 

ָלֶהם ַמֲעָלה ָרָמה ְוֶיֶתר־ָעז ֶּבֱאמּוָנה ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃
ְוִאם־ ָּכזֹאת ָּכַתְבִּתי ְלָך ְּבתֹוַחְלִּתי ִּכי ָאִחיׁש ָלבֹוא ֵאֶליָך׃ 
ֵאַחר ִמּבֹוא ֵּתַדע ָּבזֹאת ֵאיְך ְלִהְתַהֵּלְך ְּבֵבית ֱאֹלִהים ֲהלֹא 
ָאְמָנם ָּגדֹול סֹוד  ִהיא ֲעַדת ֵאל ַחי ַעּמּוד ָהֱאֶמת ִויסֹוָדּה׃ 
ָברּוַח  ִנְגְלָתה  ְוִצְדָקתֹו  ַבָּבָׂשר  ִנְגָלה  ֱאֹלִהים  ַהֲחִסידּות 
ַמְלָאִכים ָראּו ָפָניו ְוגֹוִים ִהְתַּבְּׂשרּו ְיׁשּוָעתֹו ֱאמּוָנתֹו ָמְלָאה 

ֵתֵבל ַוַּיַעל ַלָּמרֹום ְּבָכבֹוד׃ 
ֲאָנִׁשים  ִיְתעּו  ַהָּיִמים  ְבַאֲחִרית  ִּכי  ֵּדי־ָבֵאר  ַיִּגיד  ְוָהרּוַח 
ְותֹורֹת  ְמַתְעְּתִעים  רּוחֹות  ַאֲחֵרי  ְוִיְזנּו  ֱאמּוָנה  ֵמָאְרחֹות 
ִלָּבם  ֲאֶׁשר  ֲחֵנִפים  ְוִׂשְפֵתי  ָכָזב  ַמִּטיֵפי  ַעל־ְיֵדי  ַהֵּׁשִדים׃ 
ֵאֶּלה ֵהם ֲאֶׁשר לֹא ִיְּתנּו ָלַקַחת  ָקֶׁשה ְּכִנְכֶוה ְּבַבְרֶזל ֹלֵהט׃ 
ֶלֱאכֹל  ֱאֹלִהים  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַיְרִחיקּון  ׁשֹוִנים  ּוַמֲאָכִלי  ִאָּׁשה 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  כֹל  ִּכי  ֱאֶמת׃  ְויְֹדֵעי  ֱאמּוָנה  ְלַאְנֵׁשי  ְּבתֹוָדה 
ֵיָאֵכל׃  ִאם־ְּבתֹוָדה  ְמאּוָמה  ִּפּגּול  ְוֵאין  הּוא  טֹוב  ֱאֹלִהים 
ַּכְּדָבִרים  ִאם־ָּתִׂשים  ּוִבְרָכתֹו׃  ְּבִאְמֵרי־ֵאל  ִיְתַקֵּדׁש  ִּכי 
ְמִׁשיֵחנּו  ְלֵיׁשּוַע  ִּתְהֶיה  טֹוב  ְמָׁשֵרת  ָהַאִחים  ִלְפֵני  ָהֵאֶּלה 
ָּדְבָקה  ֲאֶׁשר  ְיָׁשָרה  ְותֹוָרה  ֱאמּוָנה  ֲעֵלי־ָאְרחֹות  ְוָאמּון 
ַאְך ַהְרֵחק ֵמַאָּגדֹות ָסרֹות ַטַעם ְּכִׂשיחֹות  ַנְפְׁשָך ַאֲחֶריָה׃ 
ֱאֹלִהים׃  ִיְרַאת  ִּבְפֻעּלֹות  ְלַנְפְׁשָך  ַוֲחנְֹך  ְזֵקנֹות  ָנִׁשים 
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ֱאֹלִהים  ְוִיְרַאת  ִמְזָער  ְמַעט  ִּתְׂשַּתֵּכר  ַהּגּוף  ִּבְפֻעּלֹות  ִּכי 
ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ִאָּתּה  ּוְׂשָכָרּה  ִּתְפֶנה  ְּבָכל־ֲאֶׁשר  ְלָך  ְלהֹוִעיל 
ְוָיֲאָתה  הּוא  ֱאֶמת  ַהֶּזה  ְוַהָּדָבר  ַהָּבא׃  ָהעֹוָלם  ְוַחֵּיי  ַהֶּזה 
ַיַען  ְוָיַגְענּו  ָעַמְלנּו  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ּוַבֲעבּור  ְלַקְּבלֹו׃  ְלָכל־ָאָדם 
ְוַעל־ֶיֶתר  ְלָכל־ָאָדם  ַהּמֹוִׁשיַע  ַמְחֵסנּו  ְבֵאל־ַחי  ִּכי־ַׂשְמנּו 
ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ּוְתַלֵּמד ֹאָתם׃  ַלַּמֲאִמיִנים ּבֹו׃ 
ַלַּמֲאִמיִנים  ֱהֵיה  ַרק  ָנַער  עֹוְדָך  ֵלאֹמר  ִאיׁש  ְלָך  ַאל־ָיבּוז 
ְלמֹוֵפת ִּבְדָבֶריָך ְּבַמֲעֶׂשיָך ְּבַאֲהָבְתָך ְּברּוַח ְּבֱאמּוָנֶתָך ּוְבבֹר 
מּוָסְרָך  ְלַהְׁשִמיַע  ָּתִמיד  ִּבְסָפִרים  ַלֲהגֹות  ְוָׁשַמְרָּת  ְלָבֶבָך׃ 
ַאל־ֶּתֶרף ָיֶדיָך ִמַּמַּתת ָׁשַמִים ֲאֶׁשר  ְוִלְקֲחָך ַעד־ּבִֹאי ֵאֶליָך׃ 
ַהְּזֵקִנים ֶאת־ְיֵדיֶהם  ָסְמכּו  ַּכֲאֶׁשר  ְנבּוָאה  ִּבְדַבר  ְלָך  ִנְּתָנה 
ִׁשיָתה ָּכל־ֶהְגיֹוְנָך ּוַמְעָיֶניָך ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָכל־ָאָדם  ָעֶליָך׃ 
ְׁשמֹור ֶאת־ַנְפְׁשָך  ָמְעָלה׃  ַמְעָלה  ַּתֲעֶלה  ַּכֲאֶׁשר  ֶיֱחֶזה ְּבָך 
ְוֶאת־ִּדְבֵרי ַהּתֹורֹת ְוִׁשִּויָת ֹאָתם ְלֶנְגְּדָך ָתִמיד ְוִאם ֵּכן ַּתֲעֶׂשה 

ַּגם־ֶאת־ַנְפְׁשָך ְוַגם ֶאת־ֶנֶפׁש ׁשְֹמֶעיָך ּתֹוִׁשיַע׃ 
ְוֶאת־ַהְּצִעיִרים  ַּתְזִהיֶרּנּו  ִאם־ְּכָאב  ִּכי  ְּבָזֵקן  ַאל־ִּתְגַער 
ַּכֲאָחיֹות  ְוֶאת־ַהְּצִעירֹות  ְּכִאּמֹות  ֶאת־ַהְּזֵקנֹות  ְּכַאִחים׃ 
ֵהָּנה  ֲאֶׁשר  ֶאת־ָהַאְלָמנֹות  ַּכֵּבד  ַזָּכה׃  ֻּכָּלּה  ְּבַמֲחָׁשָבה 
ָבִנים  אֹו־ְבֵני  ְלַאְלָמָנה  ָבִנים  ְוִכי־ִיְהיּו  ְנכֹחֹות׃  ַאְלָמנֹות 
ִראׁשִֹנים ֵהם ִלְלמֹד ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם־ֵּבית מֹוַלְדָּתם ּוְלָהִׁשיב 
ְּגמּול ְליְֹלֵדיֶהם ִּכי ַהָּדָבר ַהֶּזה טֹוב הּוא ְוָרצּוי ִלְפֵני ֱאֹלֵהינּו׃ 
ָאֵכן ַאְלָמָנה ַגְלמּוָדה ְנכָֹחה ֲהלֹא ִהיא ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ֵּבאֹלִהים 
ַאְך  ִמְבַטָחּה ְוִתְתַּפֵּלל ָּתִמיד ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ַלְיָלה ָויֹום׃ 
ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ָכֵאֶּלה  ָהרֶֹדֶפת ַחֵּיי ְבָׂשִרים ֵמָתה ִהיא ְּבַחֶּייָה׃ 
ְיַכְלֵּכל  לֹא  ֲאֶׁשר  הּוא  ּוִמי  ָּדָבר׃  ֶׁשֶמץ  ָבֵהן  ִיָּמֵצא  ְלִבְלִּתי 
ְוַרע  ָּבֱאמּוָנה  בֵֹגד  הּוא  ִיְתַעָּלם  ֵביתֹו  ִמְּבֵני  ְוַגם  ְקרָֹביו 

ִמְּמַכֵחׁש ַּביהָֹוה׃ 
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ִמַּבת־ִׁשִּׁשים  ִּבְלִּתי  ַהָּקָהל  ַעל־ֵסֶפר  ַאְלָמָנה  ָתבֹוא  לֹא 
ְוֶיׁש־ָלּה  ֶאָחד׃  ִאיׁש  ֵאֶׁשת  ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ָוָמְעָלה  ָׁשָנה 
ֵעדּות ַעל־ַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים ִּכי ִגְּדָלה ָבִנים ְוֹאְרִחים ֵהִביָאה 
ַנֲעָנה  ֶנֶפׁש  ְוהֹוִציָאה  ַהְּקדֹוִׁשים  ַרְגֵלי  ָרֲחָצה  ִּכי  ָּבִית 
ַאְלָמנֹות  ַאְך  ּטֹוב׃  ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ָרְדָפה  ְוִכי  ִמְּמצּוקֹוֶתיָה 
ְצִעירֹות ַאל־ְּתַקֵּבל ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָטַפׁש ִלָּבן ּוָפְרקּו עֹל ַהָּמִׁשיַח 
ֲעֵליֶהן  ֲעֹוָנן  ְוֵהָּנה  ְלִהָּבֵעל׃  ַנְפָׁשן  ֶּתֱחַׁשק  ֵּכן  ַצָּואָרן  ֵמַעל 
ַּבֲעַצְלַּתִים  ֵהָּנה  ְוֵהן  ֵמרֹאׁש׃  ְׂשָפֵתיֶהן  ִמְבָטא  ֵהֵפרּו  ִּכי 
ִּתְלמְֹדָנה ָלסֹב ִמַּבִית ָלָבִית ְולֹא־ְלַבד ַּבֲעַצְלַּתִים ִּכי ִאם־ַּגם־
ְוַעל־ֵּכן  לֹא טֹוב׃  ֲאֶׁשר  ְוִׂשיַח  ִדָּבה  ּוְלהֹוִציא  ֶהֶבל  ְלַבֵּטא 
ְוָלׂשּום  ָּבִנים  ָלֶלֶדת  ְלִהָּנֵׂשא  ַהְּצִעירֹות  ְתַבֵּקְׁשָנה  ִּכי  ְרצֹוִני 
ַעִין ַעל־ֲהִליכֹות ַהָּבִית ְולֹא ָלֵתת ּתֲֹאָנה ְלׂשֹוֵטן ְלַדֵּבר ִׂשְטָנה 
ִּכי־ִתְהֶייָנה  ַהָּׂשָטן׃  ַאֲחֵרי  ָסרּו  ְּכָבר  ֲאָחדֹות  ִּכי  ָעֵלינּו׃ 
ֶאְתֶהן  ְּתַכְלֵּכל  ַבת־ֱאמּוָנה  אֹו  ֶּבן־ֱאמּוָנה  ְּבֵבית  ַאְלָמנֹות 
ְולֹא ִתְהֶייןָ ְלַמָּׂשא ַעל־ֲעַדת ֱאֹלִהים ְלַמַען ַּתִּׂשיג ָיָדם ְלַכְלֵּכל 

ַאְלְמנֹוֵתיֶהם ַהְּנכֹחֹות׃
ִמְׁשֶנה  ְּבָכבֹוד  ְיֻכְּבדּו  ֵהיֵטב  ִמְׁשַמְרָּתם  ַהּׁשְֹמִרים  ַהְּזֵקִנים 
ִּכי־ ּוְבִלְקחֹו׃  ֱאֹלִהים  ִּבְדַבר  ֲעבָֹדָתם  ֲאֶׁשר  ֵמֶהם  ְויֵֹתר 
ַהָּכתּוב ֹאֵמר לֹא־ַתְחסֹם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו ְועֹוד ֶנֱאַמר ַהֹּפֵעל ֵיׁש 
ַעל־ָזֵקן לֹא ְתַקֵּבל ִׂשְטָנה ִּבְלִּתי ִאם־ַעל־ִּפי  ָׂשָכר ִלְפֻעָּלתֹו׃ 
ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָחְטאּו הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח  ְׁשַנִים אֹו־ְׁשלָׁשה ֵעִדים׃ 
ַהִעדִֹתי ְבָך  ֹאָתם ִּבְפֵני כֹל ְלַמַען ִיְׁשְמעּון ַּגם־ֵהם ְוִייָראּון׃ 
ַהּיֹום ֶנֶגד ָהֱאֹלִהים ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוֶנֶגד ַהַּמְלָאִכים ְּבִחיֵרי־ָיּה 
ִלְׁשֹמר ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְולֹא ְלַהּטֹות ִמְׁשָּפט ּוְבָכל־ֲאֶׁשר 
ַאל־ִּתְסמְֹך ָיֶדיָך ַעל־ִאיׁש ְּבִחָּפזֹון  ַּתֲעֶׂשה לֹא־ִתָּׂשא ְפֵני ָגֶבר׃ 
ִּתְׁשֹמר׃  ַנְפְׁשָך  ְוֶאת־ָטֳהַרת  ֲאֵחִרים  ַּבֲעֹונֹות  ִתְתָעֵרב  ְולֹא 
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ַאל־ִּתְׁשֶּתה עֹוד ַמִים ִּכי ִאם־ַקח ְלָך ְמַעט־ָיִין ִׁשּקּוי ְלִבְטֶנָך 
ְּגלּוִים  ֲעֹונֹוָתם  ֲאֶׁשר  ָאָדם  ְּבֵני  ֵיׁש  ָלרֹב׃  ַאָּתה  ַחָּלׁש  ִּכי 
ֲעֹונֹוָתם  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש  ְלִמְׁשָּפט  ִלְפֵניֶהם  ָלבֹוא  ּוַמְקִּדיִמים 
ּוְכמֹו ֵכן ַּגם־ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים  ְמַאֲחִרים ָלבֹוא ַאֲחֵריֶהם׃ 

נֹוָדִעים ֵהם ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר לֹא־ֵכן לֹא יּוְכלּו ְלִהָּסֵתר׃ 
ְּכָכל־ ַלֲאדֵֹניֶהם  ָכבֹוד  ִיְּתנּו  ֻעָּלם  ַהּנְֹׂשִאים  ָהֲעָבִדים 
ְוֵאֶּלה  ְותֹוָרתֹו׃  ֱאֹלִהים  ֵׁשם  ְולֹא־ְיֻחַּלל  ָּלֶהם  ָיֲאָתה  ֲאֶׁשר 
ְלִנְקִלים  ַאל־ְיַחְּׁשבּום  ֱאמּוָנה  ַאְנֵׁשי  ַּגם־ֲאדֵֹניֶהם  ֲאֶׁשר 
ֶאת־ ַיַעְבדּון  ֶיֶתר  ִאם־ְּבֵחֶפץ  ִּכי  ֵהם  ִּכי־ַאִחים  ַּבֲעבּור 
ְוִלַּמְדָּת  ְוַאֲהָבָתם  ֱאמּוָנָתם  ִּבְגַלל  ֲעבָֹדָתם  טּוב  ַהחְֹלִקים 

ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוַגם־ְּתַצֶּוה ֲעֵליֶהם׃ 
ִאיׁש ִּכי־יֹוֶרה ֶדֶרְך ַאֶחֶרת ְולֹא ָיִׁשית ִלּבֹו ַלְּדָבִרים ַהֶּנֱאָמִנים 
ִאיׁש  ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ּוְלִדְבֵרי מּוָסר ְּבִיְרַאת ֱאֹלִהים׃ 
ָיִהיר הּוא ְוֵאין ְּתבּוָנה בֹו ִּכי ָנגּוַע הּוא ְּבִדְבֵרי ִריבֹות ְלהֹוַכח 
ִמִּלים ּוִמְּמקָֹרם ֵּתֵצא ִקְנָאה ִּתְגָרה ְנָאָצה ְוֵלב חֵֹרׁש ָרָעה׃ 
ִמְלֲחמֹות ֲהָבִלים ֵּבין ּתֵֹעי רּוַח ֲאֶׁשר ָהֱאֶמת ְּבתֹוָכם ֶנְעֶּדֶרת 
ֵמֲאָנִׁשים  סּור  ְוִקְנָין  ִמְקֶנה  ַלֲעׂשֹות  ְּבָיָדם  ָׁשַמִים  ְוִיְרַאת 
ָאְמָנם ִיְרַאת ֱאֹלִהים ְוֵלב ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו ִקְנָין ָּגדֹול  ָּכֵאֶּלה׃ 
לֹא  ִּכי  ְוָיַדְענּו  ַאְרֵצנּו  ְלֵתֵבל  ְמאּוָמה  לֹא־ֵהֵבאנּו  ִּכי  הּוא׃ 
ַעל־ֵּכן ִּבְהיֹות ָלנּו ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד  נֹוִציא ִמֶּמָּנה ְמאּוָמה׃ 
ִיָּלְכדּו  ְלַהֲעִׁשיר  ְוַהְמַבְקִׁשים  ְּבֶחְלֵקנּו׃  ִנְׂשְמָחה  ִלְלּבׁש 
ְבַמּסֹות ּוְבמֹוְקִׁשים ּוְברֹב ַּתֲאַות ֶּכֶסל ּוָמְׁשָחת ּוְבַאֲחִריָתם 
ֶּכֶסף  ַאֲהַבת  ִּכי ׁשֶֹרׁש ָּכל־ָרע  ַוֲאַבּדֹון׃  ִלְבֵאר ַׁשַחת  ֵיְרדּו 
ֲאֶׁשר ָחְמדּו ְבֵני־ָאָדם ְוָתעּו ִמֶּדֶרְך ֱאמּוָנָתם ַוַּיְכִאיבּו ַנְפָׁשם 

ְּבַמְכֹאִבים ַרִּבים׃
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ִּתְרּדֹף  ִאם־ֶצֶדק  ִּכי  ֵמֵאֶּלה  ְּבַרח־ְלָך  ֱאֹלִהים  ִאיׁש  ְוַאָּתה 
ִהָּלֵחם  ַוֲעָנָוה׃  עֶֹצר־רּוַח  ַאֲהָבה  ֱאמּוָנה  ֱאֹלִהים  ִיְרַאת 
ֲאֶׁשר  עֹוָלם  ַחֵּיי  ְּבַנֲחַלת  ְוַהֲחֵזק  ֶלֱאמּוָנֵתנּו  ֶצֶדק  ִמְלֶחֶמת 
ַרִּבים׃  ֵעִדים  ְלֵעיֵני  ָעִניָת  טֹוָבה  ֵעדּות  ַוֲאֶׁשר  ָלּה  נֹוַעְדָּת 
ִהְנִני ֹפֵקד ָעֶליָך ַהּיֹום ֶנֶגד ָהֱאֹלִהים ַהְמַחֶּיה כֹל ְוֶנֶגד ֵיׁשּוַע 
ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ָעָנה ָהֵעדּות ַהּטֹוָבה ְלֵעיֵני ֹפְנִטּיֹוס ִּפיָלטֹוס׃ 
ַעד־יֹום  ּוְתִמיָמה  ָּבָרה  ַהּזֹאת  ֶאת־ַהִּמְצָוה  ִּכי־ִתְׁשֹמר 
ֲאֶׁשר ְּבִעּתֹו ַיְרֵאנּו ַהְמבָֹרְך  ִהְתַּגּלֹות ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
ִעּמֹו  ֲאֶׁשר  ָהֲאדִֹנים׃  ַוֲאדֵֹני  ַהְּמָלִכים  ֶמֶלְך  ַהָּיִחיד  ַהּמֵׁשל 
ְלַבּדֹו ְמקֹור ַחִּיים ׁשֵֹכן אֹור ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶגֶׁשת ֵאָליו לֹא ָרָאה 
ֹאתֹו ָאָדם ְולֹא ַיְעָצר־ּכַֹח ִלְראֹותֹו ֲאֶׁשר לֹו ַהָּכבֹוד ְוַהְּגבּוָרה 

ְלעֹוָלם ָוֶעד ָאֵמן׃
ַצו ַעל־ֲעִׁשיֵרי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ָירּום ְלָבָבם ְולֹא־ִיְבְטחּו 
ָבעֶׁשר ֲאֶׁשר ְּכָנַפִים לֹו ִּכי ִאם־ֵּבאֹלִהים ַהֹּנֵתן ָלנּו ַּדי ְוהֹוֵתר 
טֹוִבים  ְבַמֲעִׂשים  ְוַיֲעִׁשירּו  ֶאת־ַהּטֹוב  ַיֲעׂשּו  ַאְך  ִלְׂשּבַֹע׃ 
ְוֶלְאצֹר ָלֶהם אֹוָצר ִליסֹוד  ָלֵתת ּוְלַחֵּלק ַלֲאֶׁשר ֵאין ָנכֹון לֹו׃ 

טֹוב ֶלָעִתיד ָלֶרֶׁשת ֶאת־ַחֵּיי ָהעֹוָלם׃
ִאְּתָך  ָהְפַקד  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהִּפָּקדֹון  ְׁשֹמר  ִטימֹוִתּיֹוס  ָאָּנא 
ּוִמן־ַהִּבּקֶֹרת  רּוַח  ְרעּות  חּוִלין  ִמִּׂשיחֹות  ַנְפְׁשָך  ְוַהְרֵחק 
ַוֲאֶׁשר ִמן־ ֲאֶׁשר ְיַכּנּו ִבְׂשַפת ֶׁשֶקר ְּבֵׁשם ְנִתיבֹות ַהָחְכָמה׃ 
ַההְֹלִכים ָּבֵהן ָּתעּו ֵמֹאַרח ֱאמּוָנָתּם ַהֶחֶסד ְיִהי ִעָּמְך ָאֵמן׃ 
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ֶאל־ִטימֹוִתּיֹוס ב

ּפֹולֹוס ְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּבְרצֹון ֱאֹלִהים ַּכֲאֶׁשר ִהְבִטיַח 
ֶאל־ִטימֹוִתּיֹוס ֵּבן ַיִּקיר ִלי ֶחֶסד  ָלנּו ַחִּיים ִּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַרֲחִמים ְוָׁשלֹום ְלָך ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָאִבינּו ּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 

ֲאדֵֹנינּו׃
ִמיֵמי  ְּבָתם־ְלָבִבי  ֹאתֹו  ָעַבְדִּתי  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ָּברּוְך 
ַּבַּלְיָלה  ֶאְתַּפֵּלל  ִמֵּדי  ִּבְתִפָּלִתי  ָתִמיד  ִּכי־ֶאְזָּכְרָך  ֲאבֹוָתי 
ְוַנְפִׁשי ָכְלָתה ִלְראֹוֶתָך ִּכי ִדְמעֹוֶתיָך ָעלּו ְלִזָּכרֹון ְלָפַני  ּוַבּיֹום׃ 
ְוָהִגיִתי ָּבֱאמּוָנה ַהְּצרּוָפה ֲאֶׁשר  ִלְׂשּבַֹע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך׃ 
ִאֶּמָך  ַאְבִניָקה  ּוְבֵלב  ִאְּמָך  ֵאם  לֹוִאיס  ְּבֵלב  ִמֶּקֶדם  ָהְיָתה 
ּוַבֲעבּור  ַּגם־ְּבִלֶּבָך׃  ִהיא  ַהּזֹאת  ָהֱאמּוָנה  ִּכי  ְמאֹד  ְוָיַדְעִּתי 
ַהְּנתּוָנה  ָהֱאֹלִהים  ַמְּתַנת  ִּכי־ְתעֹוֵרת  ְלַהְזִּכיְרָך  ָּבאִתי  זֹאת 
ָנַתן ָלנּו ֱאֹלִהים  ִּכי לֹא  ָיַדי ָעֶליָך׃  ְלָך ֵמֵעת ֲאֶׁשר ָסַמְכִּתי 
רּוַח ָּפַחד ִּכי ִאם־רּוַח ְּגבּוָרה ַאֲהָבה ּומּוָסר׃ ְוָלֵכן ַאל־ֵּתבֹוׁש 
ְולֹא ִמֶּמִּני ֲאִסירֹו ַרק ְנָׂשא ֶחְבֵלי ַהְּבׁשָרה  ֵמֵעדּות ֲאדֵֹנינּו 
ָלנּו  ַוִּיְקָרא  ֶיַׁשע  ָלנּו  ֵהִביא  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים׃  ִּבְגבּוַרת  ָּכֹמִני 
ֲאֶׁשר  ּוְבַחְסּדֹו  ִאם־ַּכֲעָצתֹו  ִּכי  ְכַמֲעֵׂשינּו  לֹא  ָקְדׁשֹו  ִּבְדַבר 
ְוֶזה ַעָּתה ִנְגָלה  ָחַלק ָלנּו ְּבֵיׁשּוַע ְמִׁשיֵחנּו ִלְפֵני ְימֹות עֹוָלם׃ 
ָלאֹור ַּכֲאֶׁשר ִנְגָלה מֹוִׁשיֵענּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ִּבְבׁשָרתֹו 
ַאל־ָמֶות׃ ּוְנִתיב  ַחֵּיי־ַעד  ָלאֹור  ַוּיֹוֵצא  ֶאת־ַהָּמֶות  ִּבַּלע 
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ּוְלָׁשִליַח  ְלַמִּגיד  ִלְהיֹות־ָלּה  ִנְקֵראִתי  ֲאֶׁשר  ַהְּבׁשָרה  ִהיא 
ּוַבֲעבּור זֹאת ָנָׂשאִתי ַהְּתָלָאה ַהּזֹאת ְולֹא  ּוְלמֹוֶרה ַהּגֹוִים׃ 
ֵאבֹוׁש ִּכי־ָיַדְעִּתי ְּבִמי ֶהֱאַמְנִּתי ּובֹו ָבְטָחה ַנְפִׁשי ִּכי־ַרב ּכַֹח 
ֶאת־ הּוא ִלְׁשֹמר ֵאת ֲאֶׁשר ִהְפַקְדִּתי ְבָידֹו ַעד־ַהּיֹום ַההּוא׃ 
ַּכֲאֶׁשר  ִאְּתָך  ִּתְצֹּפן  ְוָתְכִניָתם  ְּכצּוָרָתם  ַהֶּנֱאָמִנים  ַהְּדָבִרים 

ָׁשַמְעָּת ִמִּפי ֶבֱאמּוָנה ּוְבַאֲהָבה ֲאֶׁשר ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְּברּוַח  ְׁשָמר־ְלָך  ִאְּתָך  ָהְפַקד  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב  ְוֶאת־ַהִּפָּקדֹון 
ִהֵּנה ָיַדְעָּת ִּכי־ֲעָזבּוִני ֻכָּלם ֲאֶׁשר ְּבַאְסָיא  ַהּקֶֹדׁש ַהּׁשֵֹכן ָּבנּו׃ 
ִעם־ֵּבית  ֶחֶסד  ָהָאדֹון  ִיְגֹמל  ְוַהְרמֹוְגִניס׃  ּפּוְגלֹוס  ּוְבתֹוָכם 
ִמן־ ְולֹא־בֹוׁש  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ַנְפִׁשי  ִּכי־ֵהִׁשיב  ֳאִניִסיפֹורֹוס 
ּוִבְהיֹוִתי ְברֹוִמי ָׁשַקד ְלַבְּקֵׁשִני ַעד  ַהֶּכֶבל ֲאֶׁשר ֶנֱאַסְרִּתי בֹו׃ 
ִיֶּתן־לֹו ָהָאדֹון ִלְמצֹא ֶחֶסד ִמִּלְפֵני ְיהָֹוה ַּבּיֹום  ִּכי־ָמָצא ֹאִתי׃ 
ַההּוא ְוָכל־ֲאֶׁשר ֵהיִטיב ִעָּמִדי ְּבֶאְפסֹוס ַנְפְׁשָך יַֹדַעת ְמאֹד׃
ְוַאָּתה ְּבִני ֲחַזק ְּבֶחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֶאת־ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ִמִּפי 
ִּבְפֵני ֵעִדים ַרִּבים ַהְׁשַמע ָּבָאְזֵני ֲאָנִׁשים ֶנֱאָמִנים ֲאֶׁשר ִיּכֹנּו 
ְלַלֵּמד ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַּגם־ְלזּוָלָתם׃ ּוְתָנה ִׁשְכְמָך ִלְסּבֹל 
ַלָּצָבא  יֵֹצא  ִאיׁש  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ִּבְצָבא  ְכִאיׁש־ַחִיל  ִעִּמי 
ְוַאף  ְוָיִפיק ָרצֹון ִמַּׂשר ְצָבאֹו׃  ְּבִעְנָיִנים ֲאֵחִרים  לֹא־ִיְתָעֵרב 
ִאם־ִיְצּבֹא ָצָבא עֹוד לֹא ַיִּׂשיג ֶאת־ָהֲעָטָרה ַעד ֲאֶׁשר ִיְצּבֹא 
ָהִאָּכר ָהעֵֹבד ַאְדָמתֹו ִראׁשֹון הּוא ֶלֱאכֹל ִמְּפִרי  ַּכִּמְׁשָּפט׃ 
ִּבין ַּבֲאֶׁשר־ֲאִני דֵֹבר ְוָהָאדֹון ִיֶּתן־ְלָך ָחְכָמה ַּבּכֹל׃  ְתבּוָאתו׃ 
ָיָצא  ַוֲאֶׁשר  ִמן־ַהֵּמִתים  ָקם  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ְזכֹר 
ִמֶּזַרע ָּדִוד ִּכְדַבר ְּבׁשָרִתי׃ ֲאֶׁשר ַּבֲעבּוָרּה ָצרֹות ָעְברּו ָעַלי ַעד 
ֲאֶׁשר ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַנְפִׁשי ְּכֹפֵעל ָאֶון ַאְך ְּדַבר ֱאֹלִהים לֹא ֵיָאֵסר 
ַעל־ֵּכן ֶאְסּבֹל ָּכל־ֵסֶבל ְלַמַען ַיִּׂשיגּו ַהְּבִחיִרים ַּגם־ ַּבָּכֶבל׃ 
ֵהם ְּתׁשּוָעָתם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוִתְפַאְרָּתם ִּתְפֶאֶרת עֹוָלִמים׃ 
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ִאם־ִנְסּבֹל  ֱאֶמת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם־ָנמּות ִעּמֹו ַגם־ִעּמֹו ִנְחֶיה׃ 
ִאם  ִעּמֹו ַּגם־ִעּמֹו ִנְמֹלְך ִאם ְנַכֶחׁש־ּבֹו ַּגם־הּוא ְיַכֶחׁש־ָּבנּו׃ 
לֹא  ְּבַנְפׁשֹו  ְלַכֵחׁש  ִּכי  ַיֲעמֹד  ֶבֱאמּוָנתֹו  הּוא  ָּבנּו  ֵאֻמן  ֵאין 

יּוָכל׃
ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַּתְזִּכיר ִלְפֵניֶהם ְוָהֵעד ָּבם ִלְפֵני ָה*ָאדֹון 
ְלִבְלִּתי ָיבֹאּו ְבִדְבֵרי ִריבֹות ְלהֹוַכח ִמִּלים ֲאֶׁשר לֹא יֹוִעילּו 
ַּבֵּקׁש  ִלְמאּוָמה ִּכי ִאם־ִלְמסְֹך רּוַח ִעְוִעים ְּבֵלב ׁשְֹמֵעיֶהם׃  
לֹא־ ֲאֶׁשר  ְּכֹפֵעל  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ָצרּוף  ְּכֶכֶסף  ָטהֹור  ִלְהיֹות 
ֵיבֹוׁש ִמָּפֳעלֹו ְוַכּיֹוֵדַע ְלַחֵּלק ְּדַבר־ֱאֶמת ָּדָבר ָּדֻבר ַעל־ָאְפָניו׃ 
ַאְך ַהְרֵחק ַנְפְׁשָך ִמִּׂשיחֹות חּוִלין ּוְרעּות רּוַח ֲאֶׁשר ִיְמְׁשכּו 
ְּכָרָקב  ִּפיֶהם  ּוְדַבר  ְלַמְכִּביר׃  ֶרַׁשע  ְלהֹוִסיף  ֶאת־ַּבֲעֵליֶהם 
ִמֶּדֶרְך  ָסרּו  ְוֵהם  ּוִפיִליטֹוס׃  הּוְמִנּיֹוס  ֵמֶהם  ֲאֶׁשר  יֹאַכל 
ַוִּיְהיּו  ֵמָאז  ָהְיָתה  ְּכָבר  ַהֵּמִתים  ִּכי־ְתִחַּית  ֵלאֹמר  ֱאֶמת 
ָלֶנַצח  ָיקּום  ָהֱאֹלִהים  ְיסֹוד  ַאְך  ְלמֹוֵקׁש׃  ַרִּבים  ֶלֱאמּוַנת 
ְוֶזה הּוא חֹוָתמֹו יֹוֵדַע ְיהָֹוה ֵאת ֲאֶׁשר־לֹו ְוַגם ֶזה ִמי ֲאֶׁשר 
אּוָלם ְּבַבִית ָּגדֹול  ִיְקָרא ְבֵׁשם ַהָּמִׁשיַח ֶיְחַּדל ֵמֲעׂשֹות ָאֶון׃ 
ְּכֵלי  ָׁשם  ִיָּמְצאּון  ִאם־ַּגם  ִּכי  ֶכֶסף  ּוְכֵלי  ָזָהב  ְּכֵלי  ְלַבד  לֹא 
ְלָקלֹון׃  ֵמֶהם  ְוֵיׁש  ְלָכבֹוד  ֵמֶהם  ֵיׁש  ֲאֶׁשר  ָחֶרׁש  ּוְכֵלי  ֵעץ 
קֶֹדׁש  ִלְכִלי  ָכבֹוד  ִלְכִלי  ְוָהָיה  ֵמֶהם  ַנְפׁשֹו  ִּכי־ְיַטֵהר  ְוִאיׁש 
ַהְרֵחק ִלְּבָך  ְוִלְכִלי ְיָקר ְּבַיד ְּבָעָליו מּוָכן ְלָכל־ַמֲעֶׂשה טֹוב׃ 
ִמַּתֲאֹות ַהְּנעּוִרים ַאְך ְרדֹף ֶצֶדק ֱאמּוָנה ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ִעם־
ֶכֶסל  ֵמִחְקֵרי  ַרק  ָטהֹור׃  ִמֵּלב  ָהָאדֹון  ְּבֵׁשם  ָּכל־ַהּקִֹראים 
ְולֹא  ּוָמדֹון׃  ִריב  ִיְפֶרה  ִמָּׁשְרָׁשם  ִּכי  ְלָך  ֲחַדל  רּוַח  ּוְרעּות 
ְלַלֵּמד׃  ּוֵמִבין  ַלּכֹל  נֹוַח  ִאם־ִלְהיֹות  ִּכי  ָלִריב  ָהָאדֹון  ְלֶעֶבד 
ִּבְלָבָבם  ֱאֹלִהים  ִיֵּתן  אּוַלי  ֶאת־ַהַּמְמִרים  יֹוֶרה  ּוְבַעְנַות־ֵחן 
ּוְלִהָּמֵלט ֵמֶרֶׁשת ַהָּׂשָטן ֲאֶׁשר  ָלׁשּוב ּוְלַהִּכיר ֶאת־ָהֱאֶמת׃ 

ָּפַרׂש ְלַרְגָלם ַוֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ִּכְרצֹונֹו׃ 
ועתה v. 14 בס׳׳א ֱאֹלִהים.
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ְוַעָּתה ַּדע־ְלָך ִּכי דֹרֹות ִיָּוְלדּו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ַעד־ְלַהְׁשִחית׃ 
ֶפה  ַמְרִחיֵבי  ֶבַצע  רְֹדֵפי  ַעְצָמם  ֹאֲהֵבי  ֲאָנִׁשים  ִּכי־ָיקּומּו 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ּדְֹבֵרי ָסָרה ַמְמִרים ְליְֹלֵדיֶהם ֶחֶסד לֹא ַיִּכירּו 
ּוְמָלְׁשִנים  ְבִרית  ְמִפיֵרי  ַרֲחִמים  ַחְסֵרי  ְיַחֵּללּון׃  ְוָכל־קֶֹדׁש 
ְוֵזִדים  ֹּפֲחִזים  ֹמְסִרים  ָכל־טֹוב׃  ְוׁשְנֵאי  ַאְכָזִרים  זֹוְלִלים 
ָּפִנים  ְוֵהם  ֵּבאֹלִהים׃  ֵמִהְתַעֵּנג  ְּבַתֲענּוִגים  ְלִהְתַעֵּנג  רְֹדִפים 
ָלֶהם ִּכְדמּות ִיְרַאת ָׁשַמִים ַאְך ִמּכָֹחּה ֵאין ְּבִקְרָּבם ְוַעל־ֵּכן 
ַהְרֵחק ַנְפְׁשָך ֵמֶהם׃ ִּכי־ֵמֶהם ֵהם ַהּזֲֹחִלים ָלבֹוא ֶאל־ַהָּבִּתים 
ְוַנְפָׁשן  ָעֹון  ָנִׁשים ָסרֹות ַטַעם ְמֵלאֹות  ִּכְׁשֻבּיֹות ֶחֶרב  ְלַנֵהג 
ֵהן ֵהָּנה ַהֹּלְמדֹות ָּתִמיד ְוָלַדַעת ֶאת־ ׁשֹוֵקָקה ְלָכל־ְּתׁשּוָקה׃ 
ִּכי־ְכמֹו ַיִּניס ְוַיְמְּבִריס ִהְתַיְּצבּו ִּבְפֵני  ָהֱאֶמת ֵאין ְלֵאל ָיָדן׃ 
מֶׁשה ֵּכן ַּגם־ֵאֶּלה ִמְתַיְּצִבים ִּבְפֵני ָהֱאֶמת ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים 
ְּבָיָדם  עֹוד  ִיְצַלח  לֹא  ֶחְפָצם  ַאְך  ָּבֱאמּוָנה׃  ּוְנלֹוִזים  ְּבַדַעת 
ִּכי ִתָּגֶלה ַנְבֻלָתם ְלֵעיֵני־כֹל ַּכֲאֶׁשר ָקָרה ַּגם־ַלֲאָנִׁשים ָהֵהם׃ 
ַחַּיי  ַּבֲהִליכֹות  תֹוָרִתי  ְּבַמְעְּגֵלי  ְבִעְּקבֹוַתי  ָהַלְכָּת  ְוַאָּתה 
ּוְבִסְבלּות  ְּבַאֲהָבִתי  רּוִחי  ְּבֹאֶרְך  ֶּבֱאמּוָנִתי  ָּפָני  ּוִבְמַגַּמת 
ַנְפִׁשי׃   ּוִבְרִדיפֹות ּוְבָצרֹות ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי ֲאָפפּוִני ְּבַאְנְטיֹוְכָיא 
ְּבִאּקֹוְנָיא ּוְבלּוְסְטָרא ִּכי־ָׁשם ִנְרַּדְפִּתי ַעל־ַצָּואִרי ַעד ֲאֶׁשר־
ְּבַחֵּיי  ַהֲחֵפִצים  ֻכָּלם  ֲהלֹא  ִּכי  ִמָּכל־רְֹדָפי׃  ָהָאדֹון  ִהִּציַלִני 
ֲאָנִׁשים  ַאְך  ֵהָּמה׃  ִנְרָּדִפים  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ָׁשַמִים  ִיְרַאת 
ְוִנְתִעים׃  ֵהם  ַמְתִעים  ַיְׁשִחיתּו  ְוֵכן  ָיֵרעּו  ֵּכן  ְוקְֹסִמים  ָרִעים 
ִּכי  ֶאל־ָנכֹון  ְוִהְׂשַּכְלָּת  ָלַמְדָּת  ֶאת־ֲאֶׁשר  ְׁשֹמר  ַאָּתה  ֳאָבל 
ְוִכי־ִמְּנֻעֶריָך ָיַדְעָּת ֶאת־ ָיַדְעָּת ִמי־הּוא ֲאֶׁשר ִמִּפיו ָלָמְדָּת׃ 
ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ַעל־ָיָדם ַּתְׂשִּכיל ְלִהָּוַׁשע ֶּבֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע 
ָּכל־ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ַעל־ִּפי רּוַח ֱאֹלִהים ֵהָּמה ּוְנכִֹנים  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְוַעל־ ְלהֹורֹת ּוְלהֹוִכיַח ְלָהִׁשיב ֶנֶפׁש ּוְלַיֵּׁשר ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק׃ 
ִּפיֶהם ָׁשֵלם ִיְהֶיה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ְוָנכֹון ְלָכל־ַמֲעֶׂשה ּטֹוב׃ 
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ֲאדֹוֵנינּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְּפֵני  ְוֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ְּפֵני  ֶנֶגד  ֲאִני  ָלֵכן 
ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּפט ֶאת־ַהַחִּיים ְוֶאת־ַהֵּמִתים ַּכֲאֶׁשר ִיָּגֶלה ְבַמְלכּותֹו 
ְקָרא ֶאת־ְּדַבר ְּבׁשָרתֹו ְולֹא ֶתְחַּדל  ִהְנִני ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֵלאֹמר׃ 
הֹוֵכַח  רּוֲחָך  ּוְבָכל־ֹאֶרְך  ִעּתֹו  ְּבלֹא  ְוַגם  ַּגם־ְּבִעּתֹו  ִמְּקרֹא 
ִּכי־ָיִמים ָיבֹואּו  ּתֹוִכיַח ְוִתְגַער ְוַתְזֵהר ְלִפי ָכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה׃ 
ֲאֶׁשר לֹא־ָיִכילּו ְבֵני־ָאָדם ּתֹוַרת ַחִּיים ִּכי ָאְזֵניֶהם ֻהּכּו ֶבָחֶרס 
ִמן־ָהֱאֶמת  ַוֲהמֹון מֹוִרים ִיְצְּברּו ָלֶהם ְּבַאָּוָתם ְלִהְתָּגֶרד־ָּבם׃ 
ֲעמֹד  ַאָּתה  ֲאָבל  ָׁשְוא׃  ִמְׁשִלי  ַאֲחֵרי  ְלַהּטֹות  ָאְזָנם  ָיִסירּו 
ְמֶלאֶכת  ֲעֵׂשה  ָהָרָעה  ְיֵדי  ַּתַחת  ִהְתַעֶּנה  ַעל־ִמְׁשַמְרֶּתָך 
ְלִהְׁשַּתֵּפְך  ַנְפִׁשי  ְנכֹוָנה  ַוֲאִני  ֶאת־ֲעבָֹדֶתָך׃  ְוַכֵּלה  ַהְמַבֵּׂשר 
ִמְלֶחֶמת ֶצֶדק ִנְלָחְמִּתי ֶאת־ ֲעֵלי־ָזַבח ְוֵעת ֲחִליָפִתי ָּבָאה׃ 
ַהֶּזה  ּוְלִמן־ַהּיֹום  ָנָצְרִּתי׃  ְוֶאת־ָהֱאמּוָנה  ִהְׁשַלְמִּתי  ְמרּוָצִתי 
ָצפּון ִלי ֶּכֶתר ַהְּצָדָקה ֲאֶׁשר ַּבּיֹום ַההּוא ִיֶּתן־ִלי ָהָאדֹון ׁשֵֹפט 

ֶצֶדק ְולֹא־ִלי ְלַבִּדי ִּכי ִאם־ַּגם ְלָכל־ַהֲחֵפִצים ְּבִהְתַּגּלֹותֹו׃
ָאַהב  ִּכי  ֲעָזַבִני  ִּדיָמס  ַעד־ְמֵהָרה:  ֵאַלי  ּובָֹאה  חּוָׁשה 
ְלָגַלְטָיא  ְקִריְסִקיס  ְלַתְסלֹוִניִקי  ַוֵּיֶלְך־לֹו  ַהֶּזה  ֶאת־ָהעֹוָלם 
ְולּוָקס ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר ִעִּמי ְקָחה־ָּנא ֶאת־ ְוִטיטֹוס ְלַדְלָמְטָיא׃ 
ֶאת־טּוִכיקֹוס  ַּבֲעבָֹדִתי׃  ַלְעָזר־ִלי  ִעְּמָך  ַוֲהִביֵאהּו  ַמְרקֹוס 
ָהֵבא־ָנא ִאְּתָך ֶאת־ְמִעיִלי ֲאֶׁשר ָעַזְבִּתי  ָׁשַלְחִּתי ְלֶאְפסֹוס׃ 
ֶאת־ ַאְך  ֶאת־ַהְּסָפִרים  ְוַגם  ַקְרּפֹוס  ְיֵדי  ַּתַחת  ִבְטרֹוַאס 
ָעָׂשה  ַהְּנחֶׁשת  ָחַרׁש  ֲאֶלְכַסְנְּדרֹוס  ְּברֹאָׁשם׃  ַהְּקָלִפים 
ְוַגם־ַאָּתה  ְּכַמֲעֵׂשהּו׃  ְיהָֹוה  ְיַׁשֶּלם־לֹו  ַרּבֹות  ָרעֹות  ִלי 
ּוְלָהֵפר  ַלְמרֹות  ְּבָפַני  ִהְתַיֵּצב  הּוא  ִּכי  ִמָּפָניו  ִהְׁשַּתֵמר 
לֹא־ ָהִראׁשָֹנה  ַּבַּפַעם  ְלִהְצַטֵּדק  ָּבאִתי  ַּכֲאֶׁשר  ְּדָבֵרינּו׃ 
ְלָעֹון׃ ָלֶהם  ַאל־ֵיָחֵׁשב  ֲעָזבּוִני  ִּכי־ֻכָּלם  ִאִּתי  ִאיׁש  ַעַמד 
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ַהְּבׁשָרה  ִּתָּקֵרא  ְלַמַען  ַוְיַחְּזֵקִני  ְבֶעְזִרי  ָהָיה  ָהָאדֹון  ֲאָבל 
ִנָּצְלִּתי׃  ַאְרֵיה  ִמִּפי  ְוַגם־ְּבֶעְזָרתֹו  ָכל־ַהּגֹוִים  ְוִיְׁשְמעּו  ַעל־ִּפי 
ֵּכן ַיִּציֵלִני ָהָאדֹון ִמָּכל־ָרע ְויֹוִׁשיֵעִני ָלבֹוא ֶאל־ַמְלכּות ָׁשָמִים 

ְולֹו ֶאֵּתן ָּכבֹוד ְלעֹוָלם ָוֶעד ָאֵמן׃
ֲאַרְסטֹוס  ְׁשַאל ִלְׁשלֹום ְּפִריְסָקה ַוֲעִקיָלס ּוֵבית ֳאִניִסיפֹורֹוס׃ 
ִנְׁשַאר ְּבקֹוִרְנּתֹוס ְוֶאת־ְטרֹוִפימֹוס ִהַּנְחִּתי ְּבִמיֵלטֹוס ִּכי חֶֹלה 
ּופּוִדיס  ֶאְובּולֹוס  ַהחֶֹרף  ְימֹות  ִלְפֵני  ֵאַלי  ָובֹא  ַמֵהר  הּוא׃ 

ְוִלינֹוס ּוְקלֹוְדָיה ְוָכל־ַאֵחינּו ׁשֲֹאִלים ִלְׁשלֹוֶמָך׃
ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִעם־רּוֶחָך ְוַחְסּדֹו ִעָּמֶכם ָאֵמן׃ 
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ֶאל־ִטיטֹוס

ֱאמּוַנת  ְּכִפי  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ּוְׁשִליַח  ֱאֹלִהים  ֶעֶבד  ּפֹולֹוס 
ִּבִתְקַות  ָׁשַמִים׃  ְּבִיְרַאת  ָהֱאֶמת  ּוְכִפי־ַדַעת  ְּבִחיֵרי ֱאֹלִהים 
ִמַּקְדֵמי־ ֵמרֹאׁש  ַהֶּנֱאָמן  ָהֵאל  ִהְבִטיַח  ֲאֶׁשר  עֹוָלם  ַחֵּיי 
ַהְּבׂשָרה  ְקִריַאת  ַעל־ִּפי  ְבִעּתֹו  ִגָּלה  ְוֶאת־ְּדָברֹו  ָארֶץ׃ 
ֶאל־ מֹוִׁשיֵענּו׃  ֵאל  ִּבְפֻקַּדת  ִאִּתי  הְקָדה  ֲאֶׁשרָ ְ ִהיא  ֲהלֹא 
ִטיטֹוס ְּבִני ְּכֵבן ֵמֲחָלַצי ִּבְמָנת ֵחֶלק ֱאמּוָנֵתנּו ֶחֶסד ְוַרֲחִמים 
ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵנינּו  ּוֵמֵאת  ָהָאב  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ְלָך  ְוָׁשלֹום 

ַהָּמִׁשיַח מֹוִׁשיֵענּו׃
ַּבֲעבּור זֹאת ִהַּנְחִּתיָך ִבְקֵריִטי ְלַמּלֹאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֶיְחַסר ָׁשם 
ִּכי־ ִצִּויִתיָך׃  ַּכֲאֶׁשר  ָוִעיר  ְּבָכל־ִעיר  ָהֵעָדה  ִזְקֵני  ּוְלָהִקים 
ּוָבָניו  ַאַחת  ַּבַעל־ִאָּׁשה  ָּדָבר  ֶׁשֶמץ  ְוֵאין־ּבֹו  ָנִקי  ִאיׁש  ִיְהֶיה 
ַמֲאִמיִנים ְוֵאין ִּדָּבָתם ָרָעה ִּכי ְבֵני ְבִלַּיַעל ֵהם אֹו ְבֵני־ֶמִרי׃ 
ִּכי ַעל־רֹאׁש ָהֵעָדה ִלְהיֹות ָנִקי ִמָּכל־ֶׁשֶמץ ָּדָבר ְּכֶבן־ֶמֶׁשק 
ֵּבית־ֱאֹלִהים לֹא עֶֹׂשה ִכְרצֹון ַעְצמֹו לֹא ִאיׁש ֵחָמה לֹא סֵֹבא 
ַנְפׁשֹו׃  ִנְבֶזה  ְלֶבַצע  ָנָׂשא  ַוֲאֶׁשר לֹא  ַבַעל ַמֲהֻלּמֹות  ַיִין לֹא 
ִּכי ִאם־ֹּפֵתַח ְּדָלָתיו ָלֹאֵרַח ְוֹאֵהב ָּכל־טּוב ַהָּׂשם ֵעינֹו ַעל־
ּוַמֲחִזיק ִּבְדַבר ֱאֶמת  ְּדָרָכיו ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ְוכֵֹבׁש ֶאת־ִיְצרֹו׃ 
ְלִפי ַהּתֹוָרה ּוְבֵכן ָיָדיו ַרב־לֹו ְּבתֹוַרת ַחִּיים ַּגם־ְלַהְזִהיר ְוַגם 

ְלהֹוִכיַח ֶאת־ַהָּקִמים ָעֵלינּו׃
כי
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ָׁשְוא  ַמְׂשאֹות  ַיִּטיפּון  ְוַהֵּטף  ִלְׁשֹמַע  ַהֵּמֲאִנים  ֵהם  ִּכי־ַרִּבים 
ִיָּסֵכר  ִהָּסֵכר  ֲאֶׁשר  ַהִּנּמֹוִלים׃  ִמְּבֵני  ְוַעל־ֶיֶתר  ּוַמּדּוִחים 
ִּפיֶהם ִּכי ֵהם ַההְֹפִכים ָּבִּתים ְׁשֵלִמים ּוְדָבִרים ְיַלְּמדּון ֲאֶׁשר 
ְוהּוא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָאַמר  ּוְכָבר  ִנְבֶזה׃  ֶּבַצע  ֵעֶקב  ַכָּדת  לֹא 
ָנִביא ִמִּקְרָּבם ַהְּקֵרִטים ַאְנֵׁשי ָכָזב ֵהם ֵמעֹוָלם ִּדְמיָֹנם ְּכַחְיתֹו 
ָהֵעדּות ַהּזֹאת ֵעדּות ֱאֶמת ְוַעל־ ַיַער ּוִבְטָנם ֶּבֶטן ַעְצלּות׃ 
כַֹח  ַיֲחִליפּו  ְלַמַען  ִנְמָרָצה  ּתֹוֵכָחה  ֹאָתם  ּתֹוִכיַח  הֹוֵכַח  ֵּכן 
ְוֶאל־ ַהְּיהּוִדים  ֶאל־ַאָּגדֹות  ֵלב  עֹוד  ָיִׂשימּו  ְולֹא  ָּבֱאמּוָנה׃ 
ַהּכֹל ָטהֹור  ִמְצֹות ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַיְסִּתירּו ָפִנים ִמן־ָהֱאֶמת׃ 
ַלְּטהֹוִרים ַאְך ִלְטֵמִאים ְוִלְבֵני ִבְלי־ֱאמּוָנה ֵאין ָטהֹור ְמאּוָמה 
ִּכי־ַדַעת  ַיִּגידּו  ְּבִפיֶהם  ָּבם׃  ִטְמָאָתם  ְוַדְעָּתם  ַגם־ִלָּבם  ִּכי 
ְולֹא  ֵהם  ִנְתָעִבים  ִּכי  ְיַכְּזבּו־לֹו  ּוְבַמֲעֵׂשיֶהם  ִאָּתם  ֱאֹלִהים 

ֵאֻמן ָּבם ְולֹא־ִיְצְלחּו ְלָכל־ַמֲעֶׂשה ּטֹוב׃ 
ֶאל־ַהְּזֵקִנים  ַדֵּבר  ַחִּיים׃  ְּכָדת ּתֹוַרת  ְּדָבֶריָך  ְּתַדֵּבר  ְוַאָּתה 
ְמֻאָּׁשִרים  ְּכבּוִדים  ִלְהיֹות  ַעל־ַּדְרֵכיֶהם  ַעִין  ִיְפְקחּו  ִּכי 
ַּגם־ֶאל־ ְוֵכן  ַהַּסָּבל׃  ּוְבכַֹח  ְּבַאֲהָבה  ָּבֱאמּוָנה  ּוְׁשֵלִמים 
ַהְּזֵקנֹות ִלַפֵּלס ֲהִליכֹוֵתיֶהן ְּכִמְׁשָּפט ַלֲהִליכֹות ָנִׁשים ַּבּקֶֹדׁש 
ִאם־ ִּכי  ֶאת־ְּבָׂשָרן  ַּבַּיִין  ִלְמׁשֹוְך  ְולֹא  ִּבְלׁשֹוָנן  ְלַהְלִׁשין  לֹא 
ְלַאֲהָבה  ַהְּצִעירֹות  ֶאת־ַהָּנִׁשים  ְלַאֵּׁשר  ֹאַרח טֹוב׃  ְלהֹורֹת 
ֶאת־ָאְרָחן  ְלַּזּכֹות  ֶלֶכת  ְלַהְצַנע  ְוֶאת־ְּבֵניֶהן׃  ֶאת־ַּבֲעֵליֶהן 
ַּתַחת  ְוִנְכָנעֹות  טֹובֹות  וִלְהיֹות  ְּבֵביָתן  ְמַלאְכָּתן  ְוַלֲעׂשֹות 
ְוַגם ַעל־ ְיֵדי ַבֲעֵליֶהן ְלִבְלִּתי ִיָּנֵתן ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ְלִגּדּוִפים׃ 
ָאְרחֹוָתם׃  ְיַיְּׁשרּון  ִּכי  ֵלאֹמר  ְּתַצֶּוה  ַהְּצִעיִרים  ָהֲאָנִׁשים 
ְוַאָּתה ְּבַנְפְׁשָך ֱהֵיה ָתִמיד ְלמֹוֵפת ָלֶהם ְּבַמֲעֶׂשיָך ַהּטֹוִבים 
ּוְבֶלַקח טֹוב ֲאֶׁשר ָמְׁשָחת ֵאין־ּבֹו  ּוַבֲאָמִרים ְנכִֹחים ִויָקִרים׃ 
ַעד ֲאֶׁשר ָצֶריָך ִיְלְּבׁשּו־בֶׁשת ְולֹא ִיְמְצאּו ְלַדֵּבר ָעֵלינּו ָסָרה׃
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ְוִלְהיֹות  ֲאדֵֹניֶהם  ְיֵדי  ַתַחת  ִּכי־ִיָּכְנעּו  ְּתַצֶּוה  ְוַעל־ָהֲעָבִדים 
ְולֹא  ָלֶהם ְלָרצֹון ָּתִמיד ְולֹא ְלָהִׁשיב ָּדָבר ַלְמרֹות ֵעיֵניֶהם׃ 
ִלְגֹנב ִּכי ִאם־ְלַהְראֹות ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי רּוָחם ֶנֱאָמָנה ּוְבזֹאת 
ֶחֶסד  ִּכי  ָלנּו׃  ַהּמֹוִׁשיַע  ֱאֹלֵהינּו  ֶאת־ּתֹוַרת  ַבּכֹל  ְיָפֲארּו 
ָלנּו  ּוְלהֹורֹת  ֻּכָּלם׃  ָהָאָדם  ְּבֵני  ְלֵיַׁשע  ַּכַּׁשַחר  ָזַרח  ֱאֹלִהים 
ַהֵּלזּו  ָּבָאֶרץ  ְוָלגּור  ְבָׂשִרים  ַחֵּיי  ּוִמַּתֲאֹות  ִמָּכל־ָרע  ְלִהָּבֵדל 
ְוֵעיֵנינּו ְנׂשּואֹות ֶאל־ ְּבַהְׂשֵּכל ּוְבֵמיָׁשִרים ּוְבִיְרַאת ָׁשָמִים׃ 
ְוֵיׁשּוַע  ַהָּגדֹול  ָהֱאֹלִהים  ְכבֹוד  ִיָּגֶלה  ְלֵעת  ַהּטֹוָבה  ַהִּתְקָוה 
ְלַהִּציל  ַּבֲעֵדנּו  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ָנַתן  ֲאֶׁשר  מֹוִׁשיֵעינּו׃  ַהָּמִׁשיַח 
ְסֻגָּלה  ְלַעם  לֹו  ִלְהיֹות  ֶאת־ַנְפֵׁשנּו  ּוְלַטֵהר  ִמָּכל־ָעֹון  ֹאָתנּו 

ְמֵלֵאי ִקְנָאה ְלַמֲעִׂשים טֹוִבים׃
ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּתַדֵּבר ְוַתְזִהיר ְּבָכל־ּתֶֹקף ְוִאיׁש ַאל־ָיבּוז ָלְך׃ 
ַצו ֲעֵליֶהם ִלְזּכֹר ִלְהיֹות ִנְכָנִעים ַּתַחת ְיֵדי מְׁשֵליֶהם ְוָׂשֵריֶהם 
ְלַגֵּדף  לֹא  טֹוב׃  ְלָכל־ֹּפַעל  ְנכִֹנים  ְוִלְהיֹות  ְּבקֹוָלם  ִלְׁשֹמַע 
ּוַבֲעָנָוה  ְּבַנַחת  ִאם־ְלִהְתַהֵּלְך  ִּכי  ָמדֹון  ְלַחְרֵחר  לֹא  ִאיׁש 
ִּכי ְלָפִנים ָהִינּו ַגם־ֲאַנְחנּו ִּבְבִלי־ֵלב ָלַדַעת  ְלֵעיֵני ָכל־ָאָדם׃ 
ְוֶחְמָּדה  ְלָכל־ַּתֲאָוה  ֲעָבִדים  רּוַח  ְותֵֹעי  ְלַהְקִׁשיב  ִּבְבִלי־אֶֹזן 
ּוְמֻגָּדִלים ְּבַמְׂשֵטָמה ּוְבִקְנָאה ְׂשנּוִאים ְוׂשְנִאים ִאיׁש ְלֵרֵעהּו׃ 
ָאָדם׃  ִלְבֵני  ְוַרֲחָמיו  מֹוִׁשיֵענּו  ֵאל  ַחְסֵּדי  ִנְגלּו  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך 
הֹוִׁשיָעה ָּלנּו ָידֹו לֹא ְבִצְדָקֵתנּו ֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִּכי ִאם־ְּבַחְסּדֹו 
ֲאֶׁשר  ַוְיַחְּדֵׁשנּו ְּברּוַח ָקְדׁשֹו׃  נֹוַלְדנּו ֵמָחָדׁש ְּבֵמי ָהַרְחָצה 
ְלַמַען  ָׁשַפְך ָעֵלינּו ֶׁשַפע ָרב ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח מֹוִׁשיֵענּו׃ 
ֶנֱאָמִנים  ִנְצַּדק ְּבַחְסּדֹו ְוִניַרׁש ָלנּו ַחֵּיי עֹוָלם ַּכֲאֶׁשר ִקִּוינּו לֹו׃ 
ְּבָכל־ ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ִּכי־ְתַלֵּמד  ֶחְפִצי  ְוֶזה הּוא  ִאְמֵרי־ִפי 
ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשֹמר  ֵּבאֹלִהים  ַהַּמֲאִמיִנים  ִיְתַאְּמצּו  ְלַמַען  ּתֶֹקף 
ַמֲעִׂשים טֹוִבים ֵאֶּלה ֵהם ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ְלהֹוִעיל ִלְבֵני ָאָדם׃ 
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ּוִמְּמִריבֹות  ַהּדֹורֹת  ְותֹוְלדֹת  ֶּכֶסל  ִמְּׁשֵאלֹות  ְלָך  ֲחַדל  ַאְך 
ֵהָּנה׃  ֹתהּו  ִּכי  יֹוִעילּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ּוַמְחֹלקֹות 
ּוְׁשָּתִים  ַּפַעם  ְּבתֹוֵכָחה  הּוַכח  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ִאיׁש־ַמְמֶרה 
ִּכי־ִאיׁש ָּכֶזה ֲהלֹא ֵתַדע ִּכי ִעֵּקׁש הּוא ְוָאֵׁשם  ְׂשֵטה ֵמָעָליו׃ 

ִּכי ִלּבֹו ַיֲאִׁשיֶמּנּו׃ 
ַּכֲאֶׁשר ֶאְׁשַלח ֵאֶליָך ֶאת־ַאְרְטָמס אֹו ֶאת־טּוִכיקֹוס ָּתִחיׁש 
ַהֶּזה׃  ַהחֶֹרף  ָׁשם  ֶלֱחַרף  ִּכי־ָחַרְצִּתי  ְלִניָקֹּפִליס  ֵאַלי  ָלבֹוא 
ִעָּמם  ֵּתֵלְך  ְלַדְרָּכם  ֵיְלכּון  ַּכֲאֶׁשר  ְוַאּפֹולֹוס  ַהּסֵֹפר  ְוֵזיָנס 
ָהֵעָדה  ְוַגם־ַאְנֵׁשי  ִּכי לֹא־ַיְחְסרּון ְמאּוָמה׃  ּוְרֵאה  ְלַׁשְּלָחם 
ְלַמּלֹאת  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשֹמר  ִיְלְמדּון  ֶׁשָּלנּו 

ַמְחסֹור זּוָלָתם ְלִבְלִּתי ִיְהיּו ְּכלֹא עִֹׂשים ֶּפִרי׃
ָּכל־ָהַאִחים ֲאֶׁשר ִעִּמי ׁשֲֹאִלים ִלְׁשלֹוֶמָך ְׁשַאל ִלְׁשלֹום ֹאֲהֵבי 

ַנְפֵׁשנּו ֶּבֱאמּוָנה׃
ַהֶחֶסד ִעם־ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃  
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ֶאל־ִּפיֵלימֹון

ּפֹולֹוס ֲאִסיר ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוִטימֹוִתּיֹוס ָאִחי ֶאל־ִּפיֵלימֹון אֵֹהב 
ֶּגֶבר  ְוֶאל־ַאְרִכּפֹוס  ֲאחִֹתי  ְוֶאל־ַאִּפָּיה  ְּבָיֵדינּו׃  ְותֵֹמְך  ָלנּו 
ָלֶכם  ֶחֶסד  ְּבֵביֶתָך׃  ֲאֶׁשר  ְוֶאל־ַהָּקָהל  ְּבִמְלֲחֹמֵתינּו  ֲעִמיִתי 
ְוָׁשלֹום ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָאִבינּו ּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃

ִלְׁשֻמַעת  ִּבְתִפָּלִתי׃  ָתִמיד  ְוַאְזִּכיְרָך  ֶאת־ֱאֹלָהי  ֲאָבְרָכה 
ֲאדֵֹנינּו  ֶאל־ֵיׁשּוַע  ְּבַנְפְׁשָך  ִּתְנצֹר  ֲאֶׁשר  ְוָהֱאמּוָנה  ָהַאֲהָבה 
ְוֶאל־ָּכל־ְקדָׁשיו׃ ּוְתִפָּלִתי ִּכי ֱאמּוָנְתָך ּתֹוִסיף ֹאֶמץ ַּבֲאֻגָּדָתּה 
ִּכי  ֵיׁשּוַע׃  ַהָּמִׁשיַח  ִלְפֵני  ָּבֶכ*ם  ַמה־ּטֹוב  ַהַּדַעת  ַעל־ְיֵדי 
ַאֲהָבְתָך ָהְיָתה ִּלי ְלָׂשׂשֹון ָרב ְוַתְנחּוִמים ַאֲחֵרי ֲאֵׁשר ַאָּתה 

ָאִחי ָהִייָת ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ְּבֶקֶרב ַהְּקדֹוִׁשים׃
ְוַעָּתה ַאף ִּכי ָרַחב ִלִּבי ַּבָּמִׁשיַח ְלַצֹּות ָעֶליָך ֶאת־ַהּטֹוב ָלְך׃ 
ֵיׁשּוַע  ַוֲאִסיר  ַהָּזֵקן  ּפֹולֹוס  ֲאִני  ַאֲהָבֵתנּו  ְלַמַען  ְּבָכל־זֹאת 
ִּכי ַאְפִּגיַע ְּבַעד ְּבִני ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח ַּכּיֹום ִהְנִני ְלַהְפִּגיַע ָּבְך׃ 
ֲאֶׁשר  ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים הֹוַלְדִּתיהּו ֲהלֹא הּוא ֳאִנִסימֹוס ְּבִני׃ 
לֹא ְלִיְתרֹון ָהָיה ְלָך ִמְּלָפִנים ֲאָבל ֵמַעָּתה ַּגם־ְלָך ַּגם־ִלי הּוא 
ֶאת־ ָנא  ָׂשא  ַּכּיֹום  ֵאֶליָך  ְמִׁשיבֹו  ִהְנִני  ַוֲאִני  ָּגדֹול׃  ְלִיְתרֹון 
ִּכי  ְלַהֲחֵזק־ּבֹו  ִחַּמְדִּתי  ִּכי  ַאף  הּוא׃  ְּכֶבן־ֵמֲחָלַצי  ִּכי  ָּפָניו 
ַהְּבׂשָרה׃  ְּבַכְבֵלי  ָאסּור  ֲאִני  ְּבעֹוד  ַּתְחֶּתיָך  ְלָׁשְרֵתִני  ַיֲעמֹד 
ִיְהֶיה  ְלַמַען  ַדְעֶּתָך  ִּבְבִלי  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ָחַפְצִּתי  לֹא  ֲאָבל 
ְואּוַלי ַּבֲעבּור  ְגמּול טּוְבָך לֹא ְכמֹו ְבֹאֶנס ִּכי ִאם־ִּבְנָדָבה׃ 
זֹאת ִנְפַרד ִמְּמָך ִלְזָמן ָקצּוב ְלַמַען ִיְהֶיה ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ 

ולא
v. 6 בס׳׳א ָּבנּו.
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ְולֹא עֹוד ְּכֶעֶבד ִּכי ִאם־ַרב ֵמֶעֶבד ְּכָאח ַיִּקיר ִּכי ַיִּקיר הּוא ִלי 
ַעד־ְמאֹד ּוַמה־ַּגם ִּכי ֵכן ְיִהי ְלָך ַּגם־ֶנֶגד ְּפֵני ֲאָנִׁשים ְוַגם ֶנֶגד 
ְוַעל־ֵּכן ִאם ְלָחֵבר ְלָך ַּתְחְׁשֵבִני ַקֶּבל־ָנא ָּפָניו  ְּפֵני ֲאדֵֹנינו׃ 
ְוִאם ָעַׁשק ֹאְתָך אֹו ֲאָׁשמֹו ְברֹאׁשֹו ִמָּיִדי ִתְדְרֶׁשּנּו׃  ְּכָפָני׃ 
ֵאֶליָך  ֹאַמר  ְולֹא  ֲאַׁשֵּלם  ֲאִני  ְּבָיִדי  ֶזה  ָּכַתְבִּתי  פֹולֹוס  ֲאִני 
ָאָּנא ָאִחי ֶאְמָצא  ִּכי חֹוב ָעֶליָך ְלַׁשֶּלם־ִלי ַּגם־ְּבַעד ַנְפֶׁשָך׃ 
ַּבָּמִׁשיַח׃  ְוִכְליֹוַתי  ִלִּבי  ָהִׁשיָבה־ָּנא  ַּבֲאדֵֹנינּו  זּו  ְרָוָחה  ְּבָך 
ִּכי־תֹוִסף  ָיַדְעִּתי  ְוַגם  ֵאֶליָך  ָוֶאְכֹּתב  ַתֲעֶנה  ִּכי  ָבַטְחִּתי  ְּבָך 
ָמלֹון  ֵּבית  ָּתֶכן־ִלי  ַעל־ֶזה  נֹוָסף  ָאָמְרִּתי׃  ֵמֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות 
ׁשֲֹאִלים  ֵאֶּלה  ְתִפַּלְתֶכם׃  ְּכִפי  ָלֶכם  ְלִהָּנֵתן  ְמַיֵחל  ִהְנִני  ִּכי 
ַהָּמִׁשיַח׃  ְּבֵיׁשּוַע  ִאִּתי  ָעצּור  הּוא  ֲאֶׁשר  ֶאַּפְפָרס  ִלְׁשלֹוֶמָך 
ֶחֶסד  ּוַמְרקֹוס ַוֲאִרְסַטְרכֹוס ְוִדיָמס ְולּוָקס ַהֹּתְמִכים ְּבָיִדי׃ 

ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ִעם־רּוֲחֶכם ָא*ֵמן׃ 
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v. 25 בס׳׳א לא נמצא כאן ָאֵמן.



א
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8

ֶאל־ָהִעְבִרים

ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ֶאל־ֲאבֹוֵתינּו  ִמֶּקֶדם  ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר  ָהֱאֹלִהים 
ַהָּיִמין  ְלֵקץ  ֵאֵלינּו  ִּדֶּבר  ַהְּנִביִאים׃  ַעל־ְיֵדי  ׁשִֹנים  ּוְבָפִנים 
ָהֵאֶּלה ַעל־ִּפי ַהֵּבן ֲאֶׁשר ָׂשָמהּו ְלַבַעל ַנֲחָלה ַבּכֹל ַוֲאֶׁשר ּבֹו 
ְוהּוא זַֹהר ְּכבֹודֹו ְוֶצֶלם ָּפָניו ְונֵֹׂשא־ ָעָׂשה ַּגם־ָׁשַמִים ָוָאֶרץ׃ 
כֹל ְּבכַֹח ְּדָברֹו ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִטֵהר ֹאָתנּו ְּבַנְפׁשֹו ֵמַחּטֹאֵתינּו 
ִמן־ ְלַמְעָלה  ַוִּיְגַּבּה  ַּבָּמרֹום׃  ַהְּגֻדָּלה  לֹו  ֲאֶׁשר  ִמיִמין  ָיַׁשב 
ְלִמי  ִּכי  ֵמֶהם׃  ְוִנָּׂשא  ָרם  ֵׁשם  לֹו  ָקָנה  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּמְלָאִכים 

ִמן־ַהַּמְלָאִכים ָאַמר ֵמעֹוָלם 
ְּבִני ָאָּתה 

ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך
ְוֵכן עֹוד 

ֲאִני ֶאְהֶיה־ּלֹו ְלָאב
ְוהּוא ִיְהֶיה־ִּלי ְלֵבן׃

ְוֵכן ְּבִתּתֹו ֶאת־ְּבכֹורֹו ָלׁשּוב ְלֵתֵבל ַאְרָצה הּוא ֹאֵמר ִהְׁשַּתֲחוּו 
לֹו ָּכל־ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים׃ 

ְוַעל־ַהַמְלָאִכים הּוא ֹאֵמר 
עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות 
ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט׃

ַאְך ַעל־ַהֵּבן ֹאֵמר 
ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים עֹוָלם ָוֶעד 

ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכ*ּוֶתָך׃

אהבת
 v. 8 ס׳׳א ַמְלכּותֹו. 
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6

ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע 
ַעל־ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך 

ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך׃
ְוֵכן עֹוד 

ַאָּתה* ֲאדָֹני ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת 
ּוַמ*ֲעֵׂשי ָיֶדיָך ָׁשָמִים׃ 

ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעמֹד
ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו׃

ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיְחֹלפּו 
ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך לֹא ִיָּתּמּו׃

ּוְלִמי ֵאיפֹוא ִמן־ַהַּמְלָאִכים ָאַמר ֵמעֹוָלם 
ֵׁשב ִליִמיִני 

ַעד־ָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך׃
ִלְפֵני  ְלָׁשֵרת  ַהְּׁשלּוִחים  ֵהם  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ֻכָּלם  ֲהלֹא 

ַהָּבִאים ִלְנחֹל ֵיַׁשע ַנֲחָלָתם׃ 
ַעל־ֵּכן ַהִּמְצָוה ֵאֵלינּו ְלִהָּזֵהר ַעד־ְמאֹד ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשָמְענּו 
ִּכי ִאם־ַהָּדָבר ָּדֻבר ַעל־ִּפי ַמְלָאִכים ָעַמד  ֶּפן־ָילּוזּו ֵמֵעיֵנינּו׃ 
ִנָּמֵלט  ֵאיְך  ִמְׁשָּפט׃  ְּבֵׁשֶבט  ִנְפַקד  ָוֶפַׁשע  ְוָכל־ָעֹון  ְּבָתְקפֹו 
ֲאַנְחנּו ִאם־לֹא ָנִׁשית ֵלב ְלֶיַׁשע ַרב ָּכמֹוהּו ֲאֶׁשר ִּבַּׂשר ָהָאדֹון 
ְוַגם־ֱאֹלִהים ָנַתן ֵעדּות  ֵמרֹאׁש ַוֵּיָאֵמן ְּדָברֹו ָלנּו ִמִּפי ׁשְֹמָעיו׃ 
ַעל־זֹאת ְּבֹאתֹות ּוְבמֹוְפִתים ְוִנְפָלאֹות ׁשֹונֹות ּוְבַמְּתנֹות רּוַח 

ָקְדׁשֹו ֲאֶׁשר ִחֵּלק ִּכְרצֹונֹו׃
ֶהָעִתיד  ֶאת־ָהעֹוָלם  ָׁשת  ְיֵדי־ַהַמְלָאִכים  ַתַחת  לֹא  ִּכי 
ַהָּכתּוב  ִאם־ְּכֵעדּות  ִּכי  ְמַדְּבִרים׃  ֲאַנְחנּו  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ָלבֹא 

ָהֹאֵמר ָׁשם 
ָמה־ֱאנֹוׁש ִּכי־ִּתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן־ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו׃
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ותחסרהו
 v. 10 בנ׳׳א לא נמצא כאן ַאָּתה ֲאדָֹני. נ׳׳א ּוַמֲעֵׂשה, 

 עיין תהלים ק׳׳ב כ׳׳ו.
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ַוְּתַחְּסֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים
ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך׃
ּכֹל ַׁשָּתה ַתַחת־ַרְגָליו

ַאְך ַּבֲאֶׁשר ָׁשת ּכֹל ַּתְחָּתיו לֹא הֹוִתיר ָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא הּוַׁשת 
ַּתְחָּתיו ְוַעָּתה לֹא ָרִאינּו עֹוד ַכּיֹום ִּכי ַהּכֹל הּוַׁשת ַּתְחָּתיו׃ 
ְמַעט  ִחְּסרֹו  ֲאֶׁשר  ַההּוא  ֶאת־ֵיׁשּוַע  ֲאַנְחנּו  רִֹאים  ֲאָבל 
ֲאֶׁשר  ַהָמֶות  ֶחְבֵלי  ֵעֶקב  ְוָהָדר  ָכבֹוד  ַוְיַעְּטֵרהּו  ֵמֱאֹלִהים 
ִּכי  ֻּכָּלם׃  ְּבַעד  ַהָּמֶות  ַטַעם  ָטַעם  ְבֶחֶסד־ֵאל  ִּכי  ֲאָפפּוהּו 
הּוא ֲאֶׁשר ַהּכֹל ְלַמֲעֵנהּו ּוִמָּידֹו ַהּכֹל ָהָדר הּוא לֹו ְלַהְנחֹות 
ְּבכּור  ְיׁשּוָעָתם  ֶאת־ַׂשר  ּוְלַהְׁשִלים  ֻעָּזם  ִלְגאֹון  ַרִּבים  ָּבִנים 
ְיַכֵּפר ֵמָאב ֶאָחד ֵהם  ְוֵהם ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם  ִּכי ַהְמַכֵּפר  עִֹני׃ 

ְּבָאְמרֹו  ֻּכָּלם ַעל־ֵּכן לֹא בֹוׁש ִמְּקרֹא ָלֶהם ַאִחים׃ 
ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי 
ְּבתֹוְך ָקָהל ֲאַהֲלֶלָך׃

ְועֹוד ֵיָאַמר ְוִקֵּויִתי לֹו ְועֹוד יֹוִסיף ִהֵּנה ָאֹנִכי ְוַהְיָלִדים ֲאֶׁשר 
ֵּכן  ֶחְלָקם  ְמָנת  ָוָדם  ָּבָׂשר  ַהְיָלִדים  ִּכי  ְוַיַען  ְיהָֹוה׃  ָנַתן־ִלי 
ֶאת־ ְּבמֹותֹו  ְיַבַּלע  ְלַמַען  ְּכמֹוֶהם  ָוָדם  ָּבָׂשר  ָלַבׁש  ַּגם־הּוא 
ְוִׁשַּלח ַלָחְפִׁשי ֶאת־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ַמְלַאְך ַהָּמֶות הּוא ַהָּׂשָטן׃ 
ִּכי לֹא  ֵמֵאיַמת ָמֶות ָהיּו ִנְכָּבִׁשים ָּכל־ְיֵמי ַחֵּייֶהם ַּכֲעָבִדים׃ 
הּוא  ַאְבָרָהם  ִאם־ְלֶזַרע  ִּכי  ְלהֹוִׁשיָעם  ָידֹו  ָנָטה  ַלַּמְלָאִכים 
ְוַעל־ֵּכן ִנְמַׁשל ִנְדָמה ְלֶאָחיו ַּבּכֹל ְלַמַען ְיִהי כֵֹהן  ְלמֹוִׁשיַע׃ 
ַעל־ַחּטֹאת  ְלַכֵּפר  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ּוֶבֱאמּוָנתֹו  ְּבַרֲחָמיו  ָּגדֹול 
ִּכי ַכֲאֶׁשר ָהָיה ִאיׁש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ַמָּסה ְּבַנְפׁשֹו ֵּכן  ָהָעם׃ 

יּוַכל ְלהֹוִׁשיַע ְּבחּוֵני ַמָּסה׃ 
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ַעל־ֵּכן ַאַחי ַאְנֵׁשי קֶֹדׁש ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ִלְקִריַאת ָמרֹום 
ְלׁשֹוֵננּו  ִתָּׁשַבע  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ַמְלָאכֹו  ְפֵני  ַהִּביטּו 
ְּבָכל־ֵּביתֹו  ְלעֵֹׂשהּו  הּוא  ֶנֱאָמן  ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע׃  ַהָּמִׁשיַח  הּוא 
ּבֵֹנה  ַּכֲאֶׁשר  ַעל־מֶׁשה  ְׂשֵאת  ֶיֶתר  ּלֹו  ִּכי־ָיֲאָתה  ְּכמֶׁשה׃ 
ִּכי ָכל־ַּבִית ָּבנּוי ִּביֵדי בֶֹנה ּובֵֹנה־ ַבִית ַרב ְּכבֹודֹו ִמן־ַהָּבִית׃ 
ָאְמָנם מֶׁשה ְּכֶעֶבד ֶנֱאָמן ָהָיה ְבָכל־ֵּביתֹו  כֹל הּוא ֱאֹלִהים׃ 
ְּכֵבן  ֶנֱאָמן  ַהָּמִׁשיַח  ַאְך  ֵיָאֵמרּון׃  ֲאֶׁשר  ַעל־ֲאָמָריו  ְלֵעדּות 
ִּתְקָותֹו  ְועֹז  ְּבִמְבַטֵחנּו  נֹאֵחז  ַרק  ִאם  ֲאָנְחנּו  ּוֵביתֹו  ְּבֵביתֹו 

ַעל־ֵּכן ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל־ִּפי רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ַעד־ַהֵּקץ׃ 
ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו׃

ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר׃

ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני 
ַּגם־ָראּו ָפ*ֳעַלי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה׃

ָל*ֵכן ָאקּוט ַּבּדֹור ַההּוא 
ָוֹאַמר ָּת*ִמיד ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם 

ְוֵהם לֹא־ָיְדעּו ְדָרָכי׃
ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי 

ִאם־ְיבֹאּון ֶאל־ְמנּוָחִתי׃ 
ֱאמּוָנה  ֲחַסר  ָרע  ֵלב  ָּבֶכם  ֶּפן־ֵיׁש  ַּגם־ַאֶּתם  ַאַחי  ְראּו־ָנא 
ַאְך הֹוִכיחּו ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו יֹום  ָלסּור ֵמַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ַחִּיים׃ 
ְּביֹום ָּכל־עֹוד ֲאֶׁשר ִיָּקֵרא ַהּיֹום ְלִבְלִּתי ִיֶקׁש ֵלב ִאיׁש ִמֶּכם 
נֹאֵחז  ַלָּמִׁשיח ִאם ַרק  ֲאַנְחנּו  ֲחֵבִרים  ִּכי  ְּבִנְכֵלי ַחָּטאתֹו׃ 

ְוַכֲאֶׁשר ֶנֱאַמר  ְּבִמְבַטֵחנּו ֵמָהֵחל ְוַעד־ַּכֵּלה׃ 
ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו 

ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה׃
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ומי
 v. 9 ,10 נ׳׳א ָפֳעִלי. נ׳׳א ארבעים שנה אקוט ְּבדֹור. נ׳׳א ַעם, עיין תהלים  

צ׳׳ה ט׳ י׳.
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ּוִמי ָהיּו ַהּׁשְֹמִעים ַּבֲעֵלי ַהְּמִריָבה ֲהלֹא ָכל־ַהּיְֹצִאים ִמִּמְצַרִים 
ּוְבִמי ִהְתקֹוֵטט ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֲהלֹא ַבַחָּטִאים  ְּבַיד־מֶׁשה׃ 
ְוַעל־ִמי ִנְׁשַּבע ִאם־ְיבֹאּון ֶאל־ ֲאֶׁשר ִּפְגֵריֶהם ָנְפלּו ַבִּמְדָּבר׃ 
ַוֲאַנְחנּו רִֹאים ִּכי  ְמנּוָחתֹו ֲהלֹא ַעל־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר לֹא ֶהֱאִמינּו׃ 

לֹא ָיְכלּו ָלבֹא ִמְּפֵני חֶֹסר ֱאמּוָנָתם׃ 
ִנְדַאג  ֶאל־ְמנּוָחתֹו  ָלבֹא  ַהַהְבָטָחה  ָלנּו  ְּבִהָּוֵתר  ַעל־ֵּכן 
ִּכי  ָׁשָּמה׃  ָלבֹא  ִּכְמַאֵחר  ִמֶּכם  ִאיׁש  ֶּפן־ֵיָחֵׁשב  ְלַנְפֵׁשנּו 
ְבׂשָרה טֹוָבה ָּבָאה ַּגם־ֵאֵלינּו ַּגם־ֲאֵליֶהם ַאְך ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ָׁשְמעּו ֵהם לֹא־הֹוִעיל ָלֶהם ִּכי לֹא ִהְתָעַרב ֶּבֱאמּוַנת ִלָּבם׃ 

ִּכי ֲאַנְחנּו ַהַּמֲאִמיִנים ָּבִאים ֶאל־ְמנּוָחתֹו ַּכֲאֶׁשר ָאָמר
ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי 
ִאם־ְיבֹאּון ֶאל־ְמנּוָחִתי 

ֶאֶרץ  ְּבִהָּוֵסד  ֶנֶעְׂשָתה  ֲאֶׁשר  ִמן־ַהְּמָלאָכה  ִהיא  זּו  ּוְמנּוָחה 
ַוִּיְׁשּבֹת  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֹאֵמר  ַהְּׁשִביִעי  ַעל־יֹום  ִּכי  ְוָׁשָמִים׃ 
ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה יֹאַמר  ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו׃ 

עֹוד 
ִאם־ְיבֹאּון ֶאל־ְמנּוָחִתי׃

ְוַהּׁשְֹמִעים  ֶאל־ַהְּמנּוָחה  ָּבִאים  ֵיׁש  ִּכי  ִמָּכל־ֶזה  ָלנּו  ַהּיֵֹצא 
ֱאמּוָנָתם׃  חֶֹסר  ִמְּפֵני  לֹא־ָבאּו  ֵמרֹאׁש  טֹוָבה  ֶאת־ְּבׂשָרה 
ּוְלֵקץ ָיִמים ַרִּבים הֹוִסיף ְוָיַעד יֹום ַאֵחר ְּבָאְמרֹו ַעל־ִּפי ָדִוד 

ַהּיֹום ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו 

ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם׃
ִּכי ִאּלּו ֵהִביָאם ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ַהְּמנּוָחה ַהְּנכֹוָנה לֹא ָהָיה ְמַדֵּבר 
ְוָלֵכן עֹוד ִנְׁשַאר יֹום ַׁשָּבתֹון ְלַעם  ַאֲחֵרי־ֵכן ַעל־יֹום ַאֵחר׃ 
ַּכֲאֶׁשר  ִמְּמַלאְכּתֹו  ִיְׁשּבֹת  ֶאל־ְמנּוָחתֹו  ַהָּבא  ִּכי  ֱאֹלִהים׃ 

ַּגם־ָׁשַבת ֱאֹלִהים ִמְּמַלאְכּתֹו ֶׁשּלֹו׃ 
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ִאיׁש  ֶּפן־ִיָּכֶׁשל  ַהִהיא  ֶאל־ַהְּמנּוָחה  ָלבֹא  ִנְתַאְּמָצה  ָלֵכן 
ְוַחד  ִּכי־ַחי ְּדַבר ֱאֹלִהים ָחָזק  ְּבֶלְכּתֹו ְּבִעְּקבֹות ַהַמְמִרים׃ 
ִמָּכל־ֶחֶרב ִּפיִפּיֹות חֵֹצב ּובֵֹקַע ֶנֶפׁש ָורּוַח ַּגם־ֹמַח ַוֲעָצמֹות 
ְוֵאין ְיצּור ֶנְעָלם ִמְּלָפָניו ַאְך ַהּכֹל  ּובֵֹחן ַמְחְׁשבֹות ֵלב ְוִיְצרֹו׃ 

ָחׂשּוף ְוָגלּוי ְלֵעיֵני ַההּוא ֲאֶׁשר ָעֵלינּו ָלֵתת ִּדין ְלָפָניו׃
ָצַלח  ֲאֶׁשר  ַעד־ְמאֹד  ַנֲעֶלה  ָּגדֹול  כֵֹהן  ִּבְהיֹות־ָלנּו  ְוַעָּתה 
ֶאת־ַהָּׁשַמִים ֵיׁשּוַע ֶּבן־ֱאֹלִהים ִנְׁשְמָרה ֶאת־ַהְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר 
ָלחּוׁש  לֹא־יּוַכל  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  כֵֹהן  ָלנּו  ֵאין  ִּכי  לֹו׃  ִנְׁשַּבְענּו 
ְוֵחְטא  ָּכֹמנּו  ְּבַמּסֹות  ִנְבַחן  ַּגם־הּוא  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְלִׁשְבֵרנּו 
ַעל־ֵּכן ִנְּגָׁשה ְּבֶפה ָמֵלא ֶאל־ִּכֵּסא ָהַרֲחִמים  לֹא ִנְמָצא־בֹו׃ 

ָלַקַחת ֶחֶסד ְוִלְמצֹא ֲחִניָנה ַלֲעָזר־ָלנּו ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה׃ 
ִלְפֵני  ַלֲעמֹד  נֹוַעד  ָאָדם  ִמְּבֵני  ַהּמּוָרם  ָּגדֹול  ָכל־ּכֵֹהן  ִּכי 
ֱאֹלִהים ְּבַעד ְּבֵני ָאָדם ְלַהְקִריב ִמְנָחה ָוֶזַבח ַעל־ַחּטֹאָתם׃
ַגם־ ִּכי  ּוְלתִֹעים  ְלׁשְֹגִגים  ַנְפׁשֹו  ִרְגַׁשת  ְלַהְרִּגיַע  ְוהּוא מּוָכן 
ַּבֲעבּור זֹאת  הּוא ֵאין ְמתֹם ִּבְבָׂשרֹו ִמַּכף־ֶרֶגל ְוַעד־רֹאׁש׃ 
ְולֹא  ָהָיה עָליו ְלַהְקִריב ְּבַעד ַחַּטאת ַנְפׁשֹו ְּכמֹו ְבַעד ָהָעם׃ 
ִיַּקח ִאיׁש ֶאת־ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ְלַנְפׁשֹו ִּכי ִאם־ֶאת־ֲאֶׁשר ִיְבַחר־
ִמַּנְפׁשֹו  ִהְתַנֵּׂשא  ַּגם־ַהָּמִׁשיַח לֹא  ֵּכן  ְּכַאֲהרֹן׃  ָהֱאֹלִהים  ּבֹו 

ִלְהיֹות ּכֵֹהן ָּגדֹול ִּכי ִאם־ַעל־ִּפי ָהֹאֵמר ֵאָליו 
ְּבִני ַאָּתה 

ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך׃
ְוַכֲאֶׁשר ָאַמר ַּגם־ְּבָמקֹום ַאֵחר 

ַאָּתה־כֵֹהן ְלעֹוָלם 
ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃

ֲאֶׁשר ִּביֵמי ְמּגּוָריו ִּבְבָׂשרֹו ִהְקִריב ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ְּבקֹול 
ַוֵּיָעֵתר־לֹו  ִמָּמֶות  ְיַחְּלֶצּנּו  כַֹח  ַׂשִּגיא  ִלְפֵני  ְוִדְמָעתֹו  ַׁשְוָעתֹו 

ֵעֶקב ִיְרָאתֹו׃ 
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ְמַצֶּוה׃  ְּבקֹול  ִלְׁשֹמַע  ְּבִסְבֹלָתיו  ֻלַּמד  ֵבן  ִּבְהיֹותֹו  ְוַאף 
ּוְבִהָּמְצאֹו ָׁשֵלם ָהָיה ְלָכל־ׁשְֹמָעיו ִלְמקֹור ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים׃ 

ּוִפי ֱאֹלִהים ִיֳּקֶבּנּו ּכֵֹהן ָּגדֹול ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃
ַעל־ֶזה ֶיׁש־ָלנּו ַהְרֵּבה ְלַדֵּבר ְוֵדי־ָבֵאר ָּכֵבד ִמֶּמּנּו ִּבְהיֹוְתֶכם 
ִּכי ַתַחת ֲאֶׁשר ָהָיה ֲעֵליֶכם ִלְהיֹות מֹוִרים ְּברֹב  ַעְרֵלי־אֶֹזן׃ 
ַהָּיִמים ָנחּוץ ַהָּדָבר ַעָּתה ָלׁשּוב ְלַחֹּות ַּדַעת ָלֶכם ָמה ֵהָּמה 
ַאְבֵני ִפָּנה ְּבתֹוַרת ֱאֹלִהים ּוְנכִֹנים ַאֶּתם ְלָחָלב ְולֹא ְלֶלֶחם 
ִּכי ָכל־ִמי ֲאֶׁשר ָחָלב ְמזֹונֹו ֵאין לֹו ֵדָעה ְבִדְבֵרי ֶצֶדק  ָׁשֵמן׃ 
ִהְסִּכינּו  ַהְסֵּכן  ֲאֶׁשר  ִלְׁשֵלִמים  ָׁשֵמן  ְוֶלֶחם  הּוא׃  עֹוֵלל  ִּכי 

ִּבְבִחיַנת ִלּבֹוָתם ְלַהְבִּדיל ֵּבין־טֹוב ָלָרע׃ 
ַעל־ֵּכן ֶנֶרף ָּכֵעת ֵמַאְבֵני ִפָּנה ְּבתֹוַרת ַהָמִׁשיַח ְוַנֲעֶלה ַעד־
ַתְכִליָתּה ְולֹא ָנׁשּוב ִלירֹות ֶאת־ַהְיסֹוד ִלְתׁשּוָבה ִמן־ַמֲעִׂשים 
ַהְּטִבילֹות  ִדין  אֹו  ֱאֹלִהים׃  ֱאמּוַנת  אֹו  ָּבם  ָמֶות  ֲאֶׁשר 
ַוֲאַנְחנּו  עֹוָלם׃  ּוִמְׁשַּפט  ַהֵּמִתים  ּוְתקּוַמת  ָיָדִים  ּוְסִמיַכת 
ִּכי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּכָבר ֹארּו ֵעיֵניֶהם  ַנֲעֶׂשה ּזֹאת ִּבְרצֹות ָהֵאל׃ 
ַוִּיְטֲעמּו ֶאת־ַמַּתת ָׁשַמִים ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ָהְיָתה ִלְמָנת ֶחְלָקם׃ 
ָהעֹוָלם  ְוֶאת־ִנְפְלאֹות  ַהּטֹוב  ֱאֹלִהים  ֶאת־ְּדַבר  ַוִּיְטֲעמּו 
ְלִהְתַחֵּדׁש  עֹוד  ָלֶהם  ִיָּתֵכן  לֹא  סֲֹררּו  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ֶהָעִתיד׃ 
ַוּיִׂשימּו  ֶאת־ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  ֵמָחָדׁש  ָלֶהם  ִהְצִליבּו  ִּכי  ְוָלׁשּוב 
ִהְרָוה  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהֶּגֶׁשם  ַהּׁשָֹתה  ָהָאֶרץ  ִּכי  ְלֶחְרָּפה׃  אֹותֹו 
ֹאָתּה ְּכַפַעם ְּבַפַעם ְוֵתֵלד ֶזַרע טֹוב ַלּזֵֹרַע ִּתָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת 
ְוִכי־ַתְצִמיַח קֹוץ ְוַדְרַּדר ֵאין ֵחֶפץ ָּבּה ְצפּוָיה ִהיא  ָהֱאֹלִהים׃ 

ֱאֵלי־ְמֵאָרה ְוַאֲחִריָתּה ְלָבֵער׃
ִנְמָצִאים  ֵמֵאֶּלה  טֹוִבים  ְדָבִרים  ִּכי  ְיִדיִדים  הֹוַחְלנּו  ָאֵמן 
ִּדַּבְרנּו׃  ִּכי־ָכזֹאת  ַאף  ֱאֵלי־ְיׁשּוָעה  ְצפּוִים  ְּדָבִרים  ָּבֶכם 
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ְוֶאת־ֲעַמל  ִיְׁשַּכח ֶאת־ַמֲעֵׂשיֶכם  ְולֹא  ְיַעֵּול ָהֱאֹלִהים  ִּכי לֹא 
ִלְקדָׁשיו  ֱהִייֶתם  סְֹמִכים  ִלְׁשמֹו  ֶהְרֵאיֶתם  ֲאֶׁשר  ַאֲהַבְתֶכם 
ִיָּוַדע  ִמֶּכם  ִאיׁש  ִאיׁש  ִּכי  ְוֶחְפֵצנּו  ַּגם־ַהּיֹום׃  ֵּכן  ְועֹוְדֶכם 
ִתְהיּו  ְולֹא  ַעד־ַהֵּקץ׃  ֶנֱאָמָנה  ִתְקָותֹו  ִּכי  ֲעָמלֹו  ִמְּמַגַּמת 
ֲעֵצִלים ִּכי ִאם־ֵּתְלכּון ְּבִעְּקבֹות ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶּבֱאמּוָנָתם ְוֹאֶרְך 

רּוָחם ָיְרׁשּו ֶאת־ַהַהְבָטחֹות׃
ִמֶּמּנּו  ָּגדֹול  ְוֵאין  ֶאת־ַאְבָרָהם  ֱאֹלִהים  ִהְבִטיַח  ַכֲאֶׁשר  ִּכי 
ֲאָבֶרְכָך  ִּכי־ָבֵרְך  ַוּיֹאַמר  ְּבַנְפׁשֹו׃  ִנְׁשַּבע  ּבֹו  ְלִהָּׁשַבע 
ּוְבֵכן הֹוִחיל ְּבֹאֶרְך רּוחֹו ַוִּיְנַחל ֶאת־ ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה אֹו*ָתְך׃ 
ְותֶֹקף  ֵמֶהם  ְּבָגדֹול  ִנְׁשָּבִעים  ֲאָנִׁשים  ָאְמָנם  ִּכי  ַהַהְבָטָחה׃ 
ָחֵפץ  ַּכֲאֶׁשר  ְוֵכן  ֵּביֵניֶהם׃  ְלָכל־ִריב  ֵקץ  ָיִביא  ַהְּׁשבּוָעה 
ִּכי  ַהַהְבָטָחה  ֶאת־יֹוְרֵׁשי  ְלַהְראֹות  ְּבָכל־ּתֶֹקף  ָהֱאֹלִהים 
ּוִבְׁשֵּתי ֲאָמרֹות  ֲעָצתֹו ֵאין ְלָהִׁשיב ָעַרב ִלְפֵניֶהם ִּבְׁשבּוָעתֹו׃ 
ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות ָלֵהן ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ָהֱאֹלִהים ְלַכֵּזב 
ִנְמָצא ָלנּו ֹנַחם־עֹז ַהְמַמְּלִטים ֶאת־ַנְפֵׁשנּו ְלַהֲחִזיק ַּבִּתְקָוה 
ֲאֶׁשר־ָהְיָתה ָּלנּו עֹוִגין ְלֶנֶפׁש ֶנֱאָמן ְוָחָזק  ָהֲערּוָכה ְלָפֵנינּו׃ 
ֲאֶׁשר־ָׁשם ָּבא ֵיׁשּוַע ָהָרץ ְלָפֵנינּו  ּוַמִּגיַע ֶאל־ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת׃ 

ֲאֶׁשר־ָהָיה ְלכֵֹהן ָּגדֹול ְלעֹוָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃ 
ָיָצא  ֲאֶׁשר  ֶעְליֹון  ְלֵאל  ּכֵֹהן  ָׁשֵלם  ֶמֶלְך  ַמְלִּכי־ֶצֶדק  ֶזה  ִּכי 
ֶאת־ַהְּמָלִכים  ֵמַהּכֹות  ׁשּובּו  ַאֲחֵרי  ַאְבָרָהם  ִלְקַראת 
ַוֲאֶׁשר ָחַלק־לֹו ַאְבָרָהם ַמֲעֵׂשר ִמּכֹל ּוֵפֶׁשר ְׁשמֹו  ַוְיָבְרֵכהּו׃ 
ַהָּׁשלֹום׃  ֶמֶלְך  הּוא  ָׁשֵלם  ֶמֶלְך  ְוַגם־ֵּכן  ֶצֶדק  ֶמֶלְך  ְּברֹאׁש 
ְּבלֹא־ָאב ְּבלֹא־ֵאם ְּבלֹא ַיַחׂש ְוֵאין לֹו ְּתִחַּלת ַהָּיִמים ְוַאף לֹא 

ֵקץ ַהַחִּיים ְודֹוֶמה ְלֶבן־ָהֱאֹלִהים הּוא עֵֹמד ּכֵֹהן ְלעֹוָלם׃
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v. 14 נ׳׳א ֶאת־ַזְרֲעָך, עיין בראשית כ׳׳ב י׳׳ד.
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ּוְראּו־ָנא ַמה־ִּנְכָּבד הּוא ֲאֶׁשר ַאְבָרָהם רֹאׁש ָהָאבֹות ָנַתן־
ְוָאֵמן יֹוְרֵׁשי ַהְּכֻהָּנה ִמְּבֵני ֵלִוי  לֹו ַמֲעֵׂשר ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָלל׃ 
ָהָעם  ֵמֵאת  ַהּתֹוָרה  ַעל־ִּפי  ַמֲעֵׂשר  ָלַקַחת  ַהִּמְׁשָּפט  ָלֶהם 
ְוֶזה ֲאֶׁשר לֹא  ֵמֵאת ֲאֵחיֶהם ַאף ִּכי־יְֹצֵאי ֶיֶרְך ַאְבָרָהם ֵהם׃ 
ִהְתַיֵחׂש ְלִמְׁשְּפחָֹתם ָלַקח ַמֲעֵׂשר ֵמַאְבָרָהם ְוַגם־ֵּבַרְך ֹאתֹו 
ְוָדָבר ָידּוַע הּוא ֵמֵאין ֹּפֶצה  ֲאֶׁשר ַהַהְבָטָחה ְנתּוָנה לֹו ֵמָאז׃ 
ּוֹפה ֹלְקִחים ַמֲעֵׂשר ֲאָנִׁשים  ֶפה ִּכי ַהָּקטֹן ְיבַֹרְך ִמן־ַהָּגדֹול׃ 
ְוִאם  ְּבֵני ְתמּוָתה ְוָׁשם ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ֵעדּות לֹו ִּכי הּוא ָחי׃ 
ִּתְׂשאּו ִניב ְׂשָפָתי ַּגם־ֵלִוי ַהֹּלֵקַח ַמֲעֵׂשר ָנַתן ַמֲעֵׂשר ְּבתֹוְך 
ִּכי ְּבֶיֶרְך ָאִביו ָהָיה ְּבֵצאת ַמְלִּכי־ֶצֶדק ִלְקָראתֹו׃  ַאְבָרָהם׃ 
ְוִאם ַּתְכִלית ָּכל־ֵחֶפץ ִנְמְצָאה ִּבְכֻהַּנת ְּבֵני ֵלִוי ֲאֶׁשר ְּבָיֶמיָה 
ַעל־ִּדְבָרִתי  ָיקּום  ִּכי  ַאֵחר  ַמה־ְּלכֵֹהן  ָלָעם  ַהּתֹוָרה  ִנְּתָנה 
ְבִהְׁשַּתּנֹות  ִּכי  ַאֲהרֹן׃  ַעל־ִּדְבָרִתי  ִיָּקֵרא  ְולֹא  ַמְלִּכי־ֶצֶדק 
ְוִהֵּנה־ֶזה  ַהְּכֻהָּנה ַּגם־ֲחִליַפת ַהּתֹוָרה ּבֹא ָתבֹוא ֶאל־ָנכֹון׃ 
ִאיׁש  ֵאין  ֲאֶׁשר  ַאֵחר הּוא  ֶּבן־ֵׁשֶבט  ָכזֹאת  ֲאֶׁשר־ְיֻדַּבר ּבֹו 
ִּכי מּוַדַעת זֹאת ִּכי ִמיהּוָדה ָצַמח  ִמֶּמּנּו ָקֵרב ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח׃ 
ַעל־אֹדֹות  ְמאּוָמה  מֶׁשה  לֹא־ִדֶּבר  ֶזה  ְוַעל־ֵׁשֶבט  ֲאדֵֹנינּו 
ְוַגם־זֹאת מּוַדַעת ְּבֶיֶתר ִמָּדה ִּכי ָיקּום ּכֵֹהן ַאֵחר  ַהְּכֻהָּנה׃ 
ְלַחֵּיי  ִמְצַות ַהּתֹוָרה  ְלִפי  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃  ִּבְדמּות 
ִּכי־ֵהִעיד ֵלאֹמר  ְבָׂשִרים ִּכי ִאם־ְלִפי ַהְּגבּוָרה ְלַחֵּיי ֵאין־סֹוף׃ 

ַאָּתה כֵֹהן ְלעֹוָלם 
ַעל־ִּדְבַרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃

ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ִמֶּקֶדם  ַהְּנתּוָנה  ַלָּדת  ְּתנּוָאה  ֵיׁש  ָאְמָנם  ִּכי 
ָּדָבר  ִבְּצָעה  לֹא  ַהּתֹוָרה  ִּכי  הֹוִעיל׃  ְוִלְבִלי  ִמְּבִלי־כַֹח 
טֹוָבה  ִתְקָוה  ָּבָאה  ַעל־ָיָדּה  ֲאֶׁשר  ִאם־ֵאת  ִּכי  ְלַתְכִליתֹו 
לֹא  ֵיׁשּוַע  ּוַבֲאֶׁשר  ֶאל־ָהֱאֹלִהים׃  ִנְקַרב  ָּבּה  ֲאֶׁשר  ִמֶּמָּנה 

ָהָיה ְלכֵֹהן ִמְּבִלי ְׁשבּוָעה׃ 
כי
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ַעל־ִּפי  ִּבְׁשבּוָעה  ְוֶזה  ְׁשבּוָעה  ִמְּבִלי  ְלכֲֹהִנים  ָהיּו  ֵהָּמה  ִּכי 
ָהֹאֵמר ֵאָליו 

ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה ְולֹא ִיָּנֵחם 
ַאָּתה־כֵֹהן ְלעֹוָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק׃

ִמן־ ַהּטֹוָבה  ַלְּבִרית  ָהֵעָרבֹון  הּוא  ֵיׁשּוַע  ָלזֹאת  ֲאֶׁשר 
ְוַרִּבים ָהיּו כֲֹהֶניָה ָהֵהם ִּכי לֹא ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ָלַעד  ָהִראׁשָֹנה׃ 
ְוֶזה ַיַען ִּכי ֵיֵׁשב ְלעֹוָלם ַּגם־ְּכֻהָּנתֹו לֹא ַתֲעבֹר  ִמְּפֵני ַהָּמֶות׃ 
ּוַבֲעבּור זֹאת ַרב הּוא ְלהֹוִׁשיַע ְּתׁשּוַעת ֶנַצח ְלָכל־ ִמֶּמּנּו׃ 
ַהָּבִאים ַעל־ָידֹו ֵלאֹלִהים ִּכי הּוא ַחי ָלֶנַצח ְלַהְפִּגיַע ַּבֲעָדם׃

ִּכי טֹוב ָלנּו כֵֹהן ָּגדֹול ָקדֹוׁש ָּכמֹוהּו ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ְלָבב ִנְבָּדל 
יֹום  יֹום  חֹק  ֵאין־לֹו  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשָמִים׃  ֵמַעל  ְוִנָּׂשא  ֵמַחָּטִאים 
ַּכּכֲֹהִנים ַהְּגדֹוִלים ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַּבְּתִחָּלה ַעל־ַחַּטאת ַנְפׁשֹו 
ַאַחת  ְּבַפַעם  ֶאת־זֹאת  ִהְׁשִלים  ִּכי  ָהָעם  ְּבַעד  ְוַאֲחֵרי־ֵכן 
ְלכֲֹהִנים  ֲאָנִׁשים  ֵהִקיָמה  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ֶאת־ַנְפׁשֹו׃  ְּבַהְקִריב 
ְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר ִרְפיֹוָנם ָּבם ַאְך ְּדַבר־ַהְּׁשבּוָעה ַאֲחֵרי ַהּתֹוָרה 

ֵהִקים ֶאת־ַהֵּבן ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה הּוא ִּבְׁשֵלמּות ֶנַצח׃ 
סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע ֶיׁש־ָלנּו כֵֹהן ָּגדֹול ַהּיֵֹׁשב ִליִמין ִּכֵּסא 
ַהָּכבֹוד ַּבָּׁשָמִים׃ ְמָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש ּוְבִמְׁשָּכן ֱאֶמת ֲאֶׁשר ֶהֱאִהיל 
ְוָכל־ּכֵֹהן ָּגדֹול ָיֳעַמד ְלַהְקִריב ִמְנָחה ָוָזַבח  ְיהָֹוה ְולֹא ָאָדם׃ 
ָהָיה  ְוִאּלּו  ַיְקִריב׃  ֲאֶׁשר  ָקְרָּבן  ַּגם־לֹו  ִלְהיֹות  ָנכֹון  ְוַעל־ֵּכן 
ָּכל־ָקְרָּבן  ַהַּמְקִריִבים  ַהּכֲֹהִנים  ִמְּפֵני  כֵֹהן  ָהָיה  לֹא  ָבָאֶרץ 
ַהְמַכֲהִנים ַּבִּמְקָּדׁש ֲאֶׁשר הּוא ְדמּות ְוֵצל ַלֲאֶׁשר  ַּכּתֹוָרה׃ 
ַּבָּמרֹום ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוה מֶׁשה ִמִּפי ֱאֹלִהים ַּבֲעׁשתֹו ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּכן 
ִּכי ָאַמר ְרֵאה ַוֲעֵׂשה כֹל ַּכַּתְבִנית ֲאֶׁשר ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר׃ 
ְוַעָּתה הּוא ָלַקח־לֹו ְכֻהָּנה ִנְׂשָּגָבה ִמּזֹאת ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ַהְּבִרית 
ֲעֵלי־ ּוְנתּוָנה  ִמן־ָהִראׁשָֹנה  ִנְׂשָּגָבה  ָלּה  ְלֵמִליץ  הּוא  ֲאֶׁשר 

ַהְבָטחֹות טֹובֹות ִמן־ָהִראׁשֹנֹות׃ 
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ִּכי לּו ָהְיָתה ַהְּבִרית ָהִראׁשָֹנה ְבִלי ֶחְסרֹון ֲהלֹא לֹא־ְיֻבַּקׁש 
ַאְך ִּבְמצֹא ֶחְסרֹון ָאַמר ֲאֵליֶהם  ָמקֹום ִלְׁשִנָּיה׃ 

ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהָֹוה 
ְוָכַרִּתי ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָׁשה׃

לֹא ַכְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת־ֲאבֹוָתם 
ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי 
ְוָאֹנִכי ָּב*ַחְלִּתי ָבם ְנֻאם־ְיהָֹוה׃

ִּכי זֹאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכרֹת ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם־ְיהָֹוה 

ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם 
ְוַעל־ִלָּבם ֶאְכֳּתֶבָּנה 
ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים 
ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם׃

ְולֹא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו 
ְוִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ֵלאֹמר ְּדעּו ֶאת־ְיהָֹוה 

ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו ֹאִתי 
ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד־ְּגדֹוָלם׃

ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם 
ּוְלַחָּטאָתם ּוְלִפְׁשֵעיֶהם לֹא ֶאְזָּכר־עֹוד׃

ְּבָאְמרֹו ְּבִרית ֲחָדָׁשה ִּבָּלה ֶאת־ָהִראׁשָֹנה ְוַהָּבָלה ְוַהּנֹוֶׁשֶנת 
ָקרֹוב ִקָּצּה׃ 

אּוָלם ַּגם־ַהְּבִרית ָהִראׁשָֹנה ָהיּו ָלּה ֻחֵּקי ֲעבֹוַדת־ֵאל ּוִמְקַּדׁש 
ִּכי ַנֲעָׂשה ַהִמְׁשָּכן ַהִחיצֹון ֲאֶׁשר ָׁשם ַהְּמנֹוָרה  ַמָּטה ָּבָאֶרץ׃ 
ַלָּפרֶֹכת  ּוִמֵּבית  ִנְקָרא קֶֹדׁש׃  ְוהּוא  ַהָּפִנים  ְוֶלֶחם  ְוַהֻּׁשְלָחן 

ִמְׁשָּכן ַהִּנְקָרא קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים׃ 
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ָׁשם ַמְחַּתת ַהָּזָהב ַוֲארֹון ַהְּבִרית ְמֻצֶּפה ָזָהב ָסִביב ְוִצְנֶצֶנת 
ְולּוחֹת  ָּפַרח  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ּוַמֵּטה  ְּבתֹוָכּה  ַהָּמן  ֲאֶׁשר  ָזָהב 
ּוִמְלַמְעָלה ְּכרּוֵבי ַהָּכבֹוד סְֹכִכים ַעל־ַהַּכֹּפֶרת ְוֵאין  ַהְּבִרית׃ 
ַנֲעׂשּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְלַבּדֹו׃  ְוֵחֶלק  ַעל־ָּכל־ֵחֶלק  ְלַדֵּבר  ַעָּתה  ָלנּו 
ֵאֶּלה ָּבאּו ָתִמיד ַהּכֲֹהִנים עְֹבֵדי ֲעבָֹדה ֶאל־ַהִּמְׁשָּכן ַהִחיצֹון׃ 
ַּבָּׁשָנה  ַאַחת  ַּפַעם  ְלַבּדֹו  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ָּבא  ְוֶאל־ַהְּפִניִמי 
ּוְבַעד ִׁשְגגֹות ָהָעם׃  ְלַכֵּפר ַּבֲעדֹו  ִהָּזה  ִּבְבִלי־ָדם ֲאֶׁשר  לֹא 
ְּבזֹאת הֹוִדיַע רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִּכי עֹוד לֹא ִנְפַּתח ַהֶּדֶרְך ְלקֶֹדׁש 
ְוֶזה  ַעל־ְמכֹונֹו׃  עֵֹמד  ָהִראׁשֹון  ַהִמְׁשָּכן  ָּכל־עֹוד  ַהֳּקָדִׁשים 
הּוא ְלמָׁשל ַלְּזָמן ַהֶּזה ְּבַהְקִריָבם ִמְנָחה ָוֶזַבח ֲאֶׁשר ֵאין ָּבם 
ִעם־ ֵהם  ַהּגּוף  ֻחּקֹות  ִּכי  ֶאל־ָהעְֹבִדים׃  ָׁשֵלם  ֵלָבב  ְלָהִכין 
ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ּוְטִבילֹות ׁשֹנֹות ֲאֶׁשר ִנְּתנּו ַעד־ֵעת ַהִּתּקּון׃
ֲאָבל ְּבבֹא ַהָּמִׁשיַח ִלְהיֹות ְלכֵֹהן ָּגדֹול ַעל־ַהּטֹבֹות ָהֲעִתידֹות 
ְוֵאיֶנּנּו  ָיַדִים  ַמֲעֶׂשה  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ְוַהָּׁשֵלם  ַהָּגדֹול  ַּבִּמְׁשָּכן 
הּוא ָבא ַפַעם ַאַחת ֶאל־ַהּקֶֹדׁש לֹא ְבַדם  ֵמַהְּבִריָאה ַהֵּלזּו׃ 
עֹוָלם׃  ְּפדּות  ַוִּיְמָצא  ַנְפׁשֹו  ִאם־ְּבַדם  ִּכי  ַוֲעָגִלים  ְׂשִעיִרים 
ַעל־ַהָּטֵמא  זַֹרק  ַהָּפָרה  ְוֵאֶפר  ּוָפִרים  ְׂשִעיִרים  ַּדם  ְוִאם 
ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח  ִּכי־ַדם  ַאף  ְויַקְּדֵׁשהּו׃  ֶאת־ְּבָׂשרֹו  ְיַטֵהר 
ְיַטֵהר  ֵלאֹלִהים  ִּבְבִלי־מּום  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ִהְקִריב  עֹוָלם  ְּברּוַח 
ֶאת־ֱאֹלִהים  ַלֲעבֹד  ָּבם  ָמֶות  ֲאֶׁשר  ִמן־ַמֲעִׂשים  ֶאת־ִל*ְּבֶכם 
ַהֲחָדָׁשה  ַלְּבִרית  הּוא  ֵמִליץ  ַמְלָאְך  זֹאת  ַּבֲעבּור  ַחִּיים׃ 
ָהִראׁשָֹנה  ַהְּבִרית  ַּתַחת  ַהּפְׁשִעים  ְלַכָּפַרת  ִנְמָצא  ּומֹותֹו 
ִּכי  עֹוָלם׃  ַנֲחַלת  ֶאת־ַהְבָטַחת  ְבִחיֵרי־ָיּה  ַיִּׂשיגּו  ְלַמַען 
ַהַמְנִחיל  ְוַצָּואת  ַהַּמְנִחיל׃  מֹות  ֶיְחַסר  ַהַּמְנִחיל  ְבַצָּוַאת 
ַהַּמְנִחיל׃  ְּבַחֵּיי  ּתֶֹקף  ָלּה  ֵאין  ַיַען  ַהָּמֶות  ַאֲחֵרי  ַאְך  ָּתקּום 
ִּבְבִלי־ָדם׃  ֶנֶעְׂשָּתה  לֹא  ָהִראׁשָֹנה  ַהְּבִרית  ַּגם־ֲחֻנַּכת  ְוָלֵכן 
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כי  v. 14 בס׳׳א ִלֵּבנּו. 
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ְּבַיד־ ְלָכל־ָהָעם  ְּכִפי ַהּתֹוָרה  ֶנֶאְמָרה ָכל־ִמְצָוה  ַכֲאֶׁשר  ִּכי 
מֶׁשה ָלַקח ַּדם ֲעָגִלים ּוְׂשִעיִרים ִעם־ַמִים ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹוב 
ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ַדם־ַהְּבִרית ֲאֶׁשר  ַוִּיְזרֹק ַעל־ַהֵּסֶפר ְוַעל־ָהָעם׃ 
ְוֵכן ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל־ָּכל־ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת  ִצָּוה ֶאְתֶכם* ֱאֹלִהים׃ 
ְוִכְמַעט ַהּכֹל ְלִפי ַהּתֹוָרה ִיְטַהר ַּבָּדם וִבְבִלי  ָזַרק ֶאת־ַהָּדם׃ 

ְׁשָפְך־ָּדם ֵאין ְסִליָחה׃
ְוָלֵכן ָנכֹון ָהָיה ְלַטֵהר ָּכזֹאת ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתְבִנית ֵהם 
ַלֲאֶׁשר ַּבָּמרֹום ֲאָבל ַהְּדָבִרים ַעְצָמם ַּבָּמרֹום ִּבְזָבִחים טֹוִבים 
ִּכי לֹא ָבא ַהָּמִׁשיַח ֶאל־ַהִּמְקָּדׁש ַמֲעֵׂשה ָיַדִים ֲאֶׁשר  ֵמֵאֶּלה׃ 
ַהָּׁשַמִים  ֶאל־ֶעֶצם  ִאם־ָּבא  ִּכי  ֱאֶמת  ְלִמְקָּדׁש  הּוא  ַּתְבִנית 
ַּגם־לֹא ְלַהְקִריב ֶאת־ ְלֵהָראֹות ַעָּתה ַּבֲעֵדנּו ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים׃ 
ָׁשָנה  ֶאל־ַהּקֶֹדׁש  ַהָּבא  ַהָּגדֹול  ַּכּכֵֹהן  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ַנְפׁשֹו 
ְּפָעִמים  ְלִהְתַעּנֹות  ִּכי ִאם־ֵּכן ָהָיה לֹו  ְבָׁשָנה ְּבַדם לֹא־לֹו׃ 
ַפַעם  ִנְגָלה  ַהּדֹרֹות  ְּבֵקץ  ַעָּתה  ַאְך  ָאֶרץ  ִהָּוֵסד  ְלִמן  ַרּבֹות 
ְוַכֲאֶׁשר ִנְגַזר ַעל־ְּבֵני  ַאַחת ְלָהֵתם ַהַחָּטאֹות ְּבֶזַבח ַנְפׁשֹו׃ 
ֵּכן ַּגם־ַהָּמִׁשיַח  ָאָדם ָלמּות ַּפַעם ַאַחת ְוַאֲחֵרי־ֵכן ַהִּמְׁשָּפט׃ 
ּוִבְבִלי  ַרִּבים  ֵחְטא  ָלֵׂשאת  ַאַחת  ַפַעם  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ִהְקִריב 

ַחָּטאת ֵיָרֶאה ֵׁשִנית ַלְמַחִּכים־לֹו ִלְתׁשּוָעה׃
ִּכי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָּבּה ַרק ֵצל טֹבֹות ָהֲעִתידֹות ְולֹא ְפֵני ֶעֶצם 
ַּבְּזָבִחים  ַלִּנָּגִׁשים  ָׁשֵלם  ְלָהִכין  ְּבכָֹחּה  ֵאין  ָהֵהָּנה  ַהּטֹבֹות 
ִאם־לֹא־ֵכן  ִּכי  ְבָׁשָנה׃  ָׁשָנה  ָתִמיד  ַיְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה 
ֲהלֹא ֶיְחְּדלּו ֵמַהְקִריָבם עֹוד ִּכי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִהַּטֲהרּו ָהעְֹבִדים 
ַפַעם ַאַחת ֵאין ָלָהם עֹוד ַמְחֶׁשֶבת ַהֵחְטא׃ אּוָלם ַּבָּקְרָּבנֹות 
ָּפִרים  ְּבַדם  ֵאין  ִּכי  ְבָׁשָנה׃  ָׁשָנה  ַלֲחָטִאים  ֶיׁש־ֵזֶכר  ָהֵאֶּלה 

ּוְׂשִעיִרים ִלְנׂשא ֲחָטִאים׃ 
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על
v. 20 נ׳׳א ָּכַרת ְיהָוֹה ִעָּמֶכם, עיין שמות כ׳׳ד ח׳.
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ַעל־ֵּכן ְּבבֹאֹו ֶאל־ֵּתֵבל ַאְרָצה ָאָמר 
ֶזַבח ּוִמְנָחה לֹא ָחַפְצָּת 

ּגּוף* ּכֹוַנְנָּת ִּלי׃
עֹוָלה ַוֲחָּטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת׃
ָאז ָאַמְרִּתי ִהֵּנה־ָבאִתי 
ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי 
ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלָהי׃

ְּבָאְמרֹו ֵמרֹאׁש ֶזַבח ּוִמְנָחה ְועֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָחַפְצָּת ְולֹא 
ָאז יֹאַמר ִהֵּנה־ ָׁשָאְלָּת ְוֵהם ֵהָּמה ַהּמּוָבִאים ְלִפי ַהּתֹוָרה׃ 
ָבאִתי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ֵהִסיר ֶאת־ָהִראׁשָֹנה ְלַמַען ָהֵקם 
ּוָבָרצֹון ַהֶּזה ָאנּו ִמְתַקְּדִׁשים ְּבָקְרַּבן ֶנֶפׁש ֵיׁשּוַע  ֶאת־ַהְּׁשִנָּיה׃ 
ְלָׁשֵרת  ְוָכל־ּכֵֹהן עֵֹמד  ֶאָחת׃  ַּפַעם  ִהְקִריב  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח 
יֹום יֹום ּוְלַהְקִריב ְּפָעִמים ׁשֹנֹות ֶאת־ַהְּזָבִחים ָהֵהָּמה ֲאֶׁשר 
ֲאָבל הּוא ִהְקִריב ֶזַבח  ֵאין ָּבם ֵמעֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל־ֲחָטִאים׃ 
ּוֵמָאז  ַעד־עֹוָלם׃  ֱאֹלִהים  ִליִמין  ַוֵּיֶׁשב  ַעל־ַהֲחָטִאים  ֶאַחד 
ִּכי ְבָקְרָּבן ֶאָחד  הּוא ְמַיֵחל ַעד־יּוְׁשתּו אְֹיָביו ֲהדֹם ְלַרְגָליו׃ 
ָיֶעד־ ְוַגם־רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ִהְׁשִלים ֶאת־ַהְמֻקָּדִׁשים ַעד־עֹוָלם׃ 

ָלנּו ָכזֹאת ִּכי ַאֲחֵרי ָאְמרֹו׃
זֹאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכרֹת ִאָּתם 
ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם־ְיהָֹוה 

ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם
ְוַעל־ִלָּבם ֶאְכֳּתֶבָּנה׃

יֹוִסיף יֹאַמר 
ְוַלֲעֹוָנם ּוְלַחָּטאָתם לֹא ֶאְזָּכר־עֹוד׃

ּוַבֲאֶׁשר ֶיׁש־ָׁשם ְסִליָחה ָלֵאֶּלה ֵאין ָמקֹום ְלָקְרָּבן ָעל־ַהֵחְטא׃ 
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על
v. 5 נ׳׳א ָאְזַנִים ָּכִריָּת לי, עיין תהלים מ׳ ז׳.
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ַעל־ֵּכן ֶאָחי ִּבְהיֹות ָלנּו ִבָּטחֹון ָלבֹא ֶאל־ַהּקֶֹדׁש ְּבַדם ֵיׁשּוַע׃ 
ַהָּפרֶֹכת  ֶּדֶרְך  ַחִּיים  ְמִסַּלת  ָלנּו  ֲחָדָׁשה  ְמִסָּלה  ָחַנְך  ֲאֶׁשר 
ּוִבְהיֹות ָלנּו ּכֵֹהן ָּגדֹול ַעל־ֵּבית ָהֱאֹלִהים׃  ֲאֶׁשר ְּבָׂשרֹו הּוא׃ 
ִנְּגָׁשה ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוֶבֱאמּוָנה ֹאֶמן ְמטָֹהִרים ֵמַרְעיֹון ָרע ְּבִלֵּבנּו 
ְוִנְׁשֹמר  ֲאֶׁשר זַֹרק ָעָליו ּוְבָׂשֵרנּו ֲאֶׁשר ֻרַחץ ְּבַמִים ְטהֹוִרים׃ 
ֵהיֵטב ְׁשבּוַעת ִּפינּו ַעל־ְּדַבר ִּתְקָוֵתנּו ְולֹא ֶנֶרף ִּכי ֶנֱאָמן הּוא 
ְלַאֲהָבה  ְלִהְתעֹוֵרר  ֶאל־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְוִנְתּבֹוְנָנה  ַהַּמְבִטיַח׃ 
ְּכֶדֶרְך  ֶאל־ְקִהָּלֵתנּו  ִמּבֹא  ֶנְחַּדל  ְולֹא  טֹוִבים׃  ּוְלַמֲעִׂשים 
ּוַמה  ֶאת־ֲעִמיתֹו  ִאיׁש  ִאם־נֹוִכיַח  ִּכי  ִמֶּכם  ֲאָחִדים  ֲאָנִׁשים 

ַּגם־ִּבְרֹאְתֶכם ִּכי־ָקרֹוב ַהּיֹום׃
לֹא־ ָהֱאֶמת  ַדַעת  ָקִנינּו  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְבָזדֹון  ִאם־ֶנְחָטא  ִּכי 
ִּכי ִאם־ָמגֹור ִמְּפֵני ִמְׁשָּפט  ִיָּׁשֶאר עֹוד ָקְרָּבן ַעל־ַחָּטאֵתנּו׃ 
ָהעֵֹבר ּתֹוַרת מֶׁשה  ַהָּצפּוי ְוֵאׁש ִקְנָאה ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָצִרים׃ 
ִהְתּבֹוְננּו־ יּוַמת ְּבִלי־ֶחְמָלה ַעל־ִּפי ְׁשַנִים אֹו־ְׁשלָׁשה ֵעִדים׃ 
ָנא ַמה־ּנֹוָרא ָהעֶֹנׁש ֲאֶׁשר יּוַׁשת ַעל־רֵֹמס ֶּבן־ֱאֹלִהים ּוְמַטֵּמא 
ִּכי־ָיַדְענּו ִמי  ַדם ְּבִרית ֲאֶׁשר ִנְקַּדׁש ּבֹו ּוְמַגֵּדף רּוַח ְנִדיָבה׃ 
הּוא ָהֹאֶמר ִלי ָנָקם ֲאִני* ֲאַׁשֵּלם ָאַמר ְיהָֹוה ְוֹאֵמר עֹוד ִּכי 

ַמה־ּנֹוָרא ִלְנֹּפל ְּבַיד ֱאֹלִהים ַחִּיים׃ ָיִדין ְיהָֹוה ַעּמֹו׃ 
ׁשֹוֵטף  ְוׁשֹוט  ֵעיֵניֶכם  ֹארּו  ַּכֲאֶׁשר  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִזְכרּו־ָנא 
ְוֶקֶלס  ֵמעִֹני  ְלַרֲאָוה  ֱהִייֶתם  ַּפַעם  ֲעֵליֶכם׃  ָעַבר  ָצָרה 
ִנְכְמרּו  ִּכי  ָּכֶכם׃  ֲאֵחיֶכם  ְלִסְבלֹות  ַנְפְׁשֶכם  ָּדֲאָבה  ּוַפַעם 
ַרֲחֵמיֶכם ֶאל־מֹוֵסָרי ְוהֹוְנֶכם ַהָּגזּול ִמֶּכם ִהַּנְחֶּתם ְּבטּוב־ֵלב 
ְּבַדְעְּתֶכם ִּכי ִקְנָין ָּגדֹול ִמֶּזה ֶיׁש־ָלֶכם ַּבָּׁשַמִים ָהעֵֹמד ָלַעד׃ 
ְוִכי  ַעל־ֵּכן ַאל־ַּתְׁשִליכּו ִמְבַטֲחֶכם ִּכי ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמאֹד׃ 
ַגם־ַהּתֹוֶחֶלת ְנכֹוָנה ָלֶכם ַּבֲעבּור ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ְרצֹון ֱאֹלִהים 

ְוַתִּׂשיגּו ֵאת ֲאֶׁשר־ִּדֵּבר ָלֶכם׃
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v. 30 וכן באגרת אל הרומיים י׳׳ב י׳׳ט, נ׳׳א אני ְוִׁשֵּלם, עיין דברים ל׳׳ב ל׳׳ה. 
כי
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ִּכי* עֹוד ְמַעט־ָרַגע ְוַהָּבא ָיבֹא לֹא ְיַאֵחר׃ 
ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה 

ְוִאם־ִיּסֹג ָאחֹור לֹא־ִתֶרץ ַנְפִׁשי ּבֹו׃
ִאם־ִמְּבֵני  ִּכי  ַלֲאַבּדֹון  ָאחֹור  ִמן־ַהְּנסֹוִגים  ֵאיֶנּנּו  ַוֲאַנְחנּו 

ֱאמּוָנה ְלַהִּציל ֶאת־ַהָּנֶפׁש׃ 
ְולֹא  ַּבֵּלב  ָּבחּון  ָּדָבר  לֹו  ִחִּכנּו  ַּבָּדָבר  ִמְבַטח־עֹז  ְוָהֱאמּוָנה 
ּדֹור׃  ִמּדֹור  ַלְּזֵקִנים  ֵעדּות  ִנְּתָנה  ָבזֹאת  ִּכי  ָעִין׃  ְתׁשּוֶרּנּו 
ְוִכי  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ַנֲעׂשּו  ֱאֹלִהים  ִּבְדַבר  ִּכי  ָנִבין  ָּבֱאמּוָנה 
ָּבֱאמּוָנה  ִנְבָראּו׃  ַקְדמֹוִני  ֵמחֶֹמר  לֹא  ְלֵעיֵנינּו  ַהִּנְמָצִאים 
ֵהִביא ֶהֶבל ָקְרַּבן ִמְנָחה ֵלאֹלִהים ִמְנָחה טֹוָבה ִמִּמְנַחת ָקִין 
ֲאֶׁשר ַעל־ָיָדּה ִנְּתָנה לֹו ֵעדּות ִּכי ַצִּדיק ָהָיה ְּבָהִעיד ֱאֹלִהים 
ָּבֱאמּוָנה  ֹמתֹו׃  ַאֲחֵרי  דֹוֵבב  עֹוֶדּנּו  ְוַעל־ִּפיָה  ַעל־ִמְנָחתֹו 
ִּכי־ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים  ְוֵאיֶנּנּו  ָמֶות  ִמְּבִלי ְראֹות  ֲחנֹוְך  ֻלַּקח 
ִהְתַהָּלְך׃  ִּכי ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ֵעדּות  ִנְּתָנה ּלֹו  ִהָּלְקחֹו  ּוְבֶטֶרם 
ִּכי  ֵמֱאֹלִהים  ָרצֹון  ְלָהִפיק  ִאיׁש  לֹא־יּוַכל  ֱאמּוָנה  ּוְבלֹא 
ַהָּבא ִלְפֵני ֱאֹלִהים ָעָליו ְלַהֲאִמין ִּכי הּוא ֵיׁש ּוְמַׁשֵּלם ְּגמּול 
ָּבֱאמּוָנה ָעָׂשה ֹנַח ֶאת־ַהֵּתָבה ַוַּיֵּצל ֶאת־ֵּביתֹו ִּכי  ְלדְֹרָׁשיו׃ 
ָיֵרא ָהָיה ֶאת־ֱאֹלָהיו ֲאֶׁשר ִהְזִהירֹו ַעל־ָהֲעִתידֹות ֶטֶרם ָּבאּו 
ְוַעל־ִּפיָה ִהְרִׁשיַע ֶאת־ָהָאֶרץ ַוְיִהי ְליֹוֵרׁש ַהְּצָדָקה ֶּבֱאמּוָנתֹו׃ 
ֶאל־ָהָאֶרץ  ָלֶלֶכת  ִנְקָרא  ַּכֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם  ָׁשַמע  ָּבֱאמּוָנה 
ָבא׃  הּוא  ָאָנה  ִּבְבִלי־ַדַעת  ַוֵּיֶלְך  ְלִרְׁשָּתּה  ֻעַּתד  ֲאֶׁשר 
ָּבֱאמּוָנה ִהְתּגֹוֵרר ָּבָאֶרץ ַהְּנתּוָנה לֹו ִּכְבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה ַוֵּיֶׁשב 
ִּכי־ ִעּמֹו׃  ַהַהְבָטָחה  יֹוְרֵׁשי  ְוַיֲעקֹב  ְוִיְצָחק  הּוא  ְּבֹאָהִלים 
ַוֲאֶׁשר ּבֹוָנּה ְועָֹׂשּה הּוא  ָלִעיר ֲאֶׁשר ְיסֹוד עֹוָלם ָלּה  ִחָּכה 
ַוֵּתֶלד  ְלַהְזִריַע  ֶהֱחִליָפה־כַֹח  ַּגם־ָׂשָרה  ָּבֱאמּוָנה  ָהֱאֹלִהים׃ 
הּוא׃  ֶנֱאָמן  ַהַּמְבִטיַח  ִּכי  ָחְרָצה  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  ְּבֹלָתּה  ַאֲחֵרי 
ועל v. 37 ,38 נ׳׳א ִאם־ִיְתַמְהַמּה ַחֵּכה־לֹו יבא לא יאחר׃     
ִהֵּנה ֻעְּפָלה לֹא ָיְׁשָרה ַנְפׁשֹו ּבֹו וצדיק באמונתו יחיה׃ עיין חבקוק ב׳ ג׳ ד׳.    
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ְוַעל־ֵּכן ֵמֶאָחד ַההּוא ַהָּקרֹוב ַלָּמֶות נֹוְלדּו ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים 
ָלרֹב ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסֵפר׃

ְּבִקּיּוָמן  ֶאת־ַהַהְבָטחֹות  ָראּו  ְולֹא  ָכל־ֵאֶּלה  ֵמתּו  ָּבֱאמּוָנה 
ִּכי ִאם־ֵמָרחֹוק ָחזּו ֹאָתן ַוַּיֲאִמינּו ַוִּיְצֲהלּו ִלְקָראָתן ַוּיֹודּו ִּכי־
ְוֵאֶּלה ָהֹאְמִרים ָּכזֹאת מֹוִדיִעים  ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ֵהם ָּבָאֶרץ׃ 
ְוִאם ָהָאֶרץ ַהִהיא ֲאֶׁשר  ִּכי ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ָלֵהם ֵהם ְמַבְקִׁשים׃ 
ָיְצאּו ִמֶּמָּנה ָעְלָתה ַעל־ִלָּבם ֲהלֹא ָהָיה ְבָיָדם ָלׁשּוב ֵאֶליָה׃ 
לֹא  ְוַעל־ֵּכן  ָמַעל  ִבְׁשֵמי  ְוִהיא  ִהְתַאּוּו  ִמֶּמָּנה  טֹוָבה  אּוָלם 
בֹוׁש ָהֱאֹלִהים ֵמֶהם ְלִהָּקֵרא ֱאֹלֵהיֶהם ַוָּיֶכן־ָלֶהם ִעיר ָׁשָּמה׃
ְויֵֹרׁש  ַמָּסה  ְּביֹום  ֶאת־ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֶהֱעָלה  ָּבֱאמּוָנה 
ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ָעָליו ִּכי  ַהַהְבָטחֹות ִהְקִריב ֶאת־ְיִחידֹו ְלעָֹלה׃ 
ֱאֹלִהים  ַיד  ַתִּׂשיג  ִּכי  ָאַמר  ּוְבִלּבֹו  ָזַרע׃  ְלָך  ִיָּקֵרא  ְבִיְצָחק 
ְלמֹוֵפת׃  ַוְיִהי  ֵאָליו  ַּגם־ֱהִׁשיבֹו  ְוֵכן  ִמן־ַהֵּמִתים  ַלֲהִקימֹו 
ַעל־ ַוְיַדֵּבר  ְוֶאת־ֵעָׂשו  ֶאת־ַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ֵּבַרְך  ָּבֱאמּוָנה 
ְבֵני־יֹוֵסף  ֶאת־ְׁשֵני  ְּבֹמתֹו  ַיֲעקֹב  ֵּבַרְך  ָּבֱאמּוָנה  ֲעִתדָֹתם׃ 
ָּבֱאמּוָנה ִהְזִּכיר יֹוֵסף ִלְפֵני מֹותֹו  ַוִּיְׁשַּתח ַעל־רֹאׁש ַה*ַּמֶּטה׃ 
ָּבֱאמּוָנה  ַעְצמֹוָתיו׃  ַעל־אֹדֹות  ַוְיַצו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת־ֵצאת 
ִּכי  ְּבִהָּוְלדֹו  ֲאבֹוָתיו  ַעל־ְיֵדי  ְיָרִחים  ְׁשלָׁשה  מֶׁשה  ִנְצַּפן 
ָּבֱאמּוָנה ֵמֵאן  ָיְראּו ִמָּדת ַהֶּמֶלְך׃  ְולֹא  ַהֶּיֶלד  ָראּו ִּכי־טֹוב 
ַוִּיְבַחר־לֹו ְלִהְתַעּנֹות  מֶׁשה ְבָגְדלֹו ְלִהָּקֵרא ֵבן ְלַבת־ַּפְרעֹה׃ 
ְוֶאת־ ִעם־ַעם ֱאֹלִהים ֵמִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוֵגי ַהֵחְטא ִּביֵמי ָחֶלד׃ 
ֵמֹאְצרֹות  ָּגדֹול  ְלעֶׁשר  ָחַׁשב  ַהָּמִׁשיַח  ְּכֶחְרַּפת  ֶחְרָּפתֹו 
ָּבֱאמּוָנה ָעַזב ֶאת־ִמְצַרִים ְולֹא  ִמְצָרִים ִּכי ָצָפה ֶאל־ַהְּגמּול׃ 
ֹאתֹו  ְּכרֶֹאה  ֵאָליו  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ָנָׂשא  ִּכי  ַמְלָּכּה  ֵמֲחַמת  ָיֵרא 
ָּבֱאמּוָנה ָעָׂשה ֶאת־ַהֶּפַסח ְוָנתֹון ֶאת־ ֲאֶׁשר ָּפָניו לֹא ֵיָראּו׃ 
ֶאת־ַהְּבכִֹרים׃  ַהַּמְׁשִחית  ָּבם  ִיַּגע  ְלִבְלִּתי  ַעל־ַהָּבִתים  ַהָּדם 
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באמונה
 v. 21 נ׳׳א ַהִּמָּטה, עיין בראשית מ׳׳ז ל׳׳א. 
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ָהְלכּו  ְוַהִּמְצִרים  ַבָּיָּבָׁשה  ְּכמֹו  ְבַים־סּוף  ָהְלכּו  ָּבֱאמּוָנה 
ְּבָהֵסב  ְיִריחֹו  חֹמֹות  ָנְפלּו  ָּבֱאמּוָנה  ַוִּיְׁשָקעּו׃  ַאֲחֵריֶהם 
ַהּזֹוָנה ִעם־ ָרָחב  ָאְבָדה  ָּבֱאמּוָנה לֹא  ָיִמים׃  ֹאָתן ִׁשְבַעת 
ְּבֵני ְבִלָּיַעל ַּכֲאֶׁשר ָאְסָפה ֶאת־ַהְמַרְּגִלים ֶאל־ֵּביָתּה ְּבָׁשלֹום׃ 
ִמִּדְבֵרי  ִּכי־ֲאַסֵּפר  ָהֵעת  ִתְקַצר־ִלי  ֲהלֹא  עֹוד  ֹאַמר  ּוָמה 
ֲאֶׁשר  ְוִיְפָּתח ָּדִוד ְׁשמּוֵאל ְוַהְּנִביִאים׃  ִגְדעֹון ָּבָרק ִׁשְמׁשֹון 
ַהְבָטחֹות  ִהִּׂשיגּו  ְצָדקֹות  ָּפֲעלּו  ַמְמָלכֹות  ָּכְבׁשּו  ָּבֱאמּוָנה 
ִּכּבּו ֲחַמת ֵאׁש ִנְמְלטּו ִמִּפי ֶחֶרב ָמְצאּו  ְוָסְכרּו ִּפי ֲאָריֹות׃ 
אֹון ָלֶהם ִמּתֹוְך ִרְפיֹוָנם ָעׂשּו ַחִיל ַּבִּמְלָחָמה ַוָּיִניסּו ַמֲחנֹות 
ְוַרִּבים  ִמן־ַהֵּמִתים  ִּכי ָקמּו  ָנִׁשים ָמְצאּו ֶאת־ֵמֵתיֶהן  ָזִרים׃ 
ַהְּתקּוָמה  ְביֹום  ָיקּומּו  ְלַמַען  ְפֵליָטה  ָמְצאּו  ְולֹא  ִהְתַעּנּו 
ְוַגם־ְּכָבִלים  ּוַמֲהֻלּמֹות  ָקלֹון  ָנְׂשאּו  ִמְקצֹוָתם  עֹז׃  ְּבֶיֶתר 
ְבַמָּסה  ִנְצְרפּו  ַבְּמֵגרֹות  ֹּגְררּו  ָבֲאָבִנים  ִנְסְקלּו  ּוְכָלִאים׃ 
ְוִעִּזים  ְּכָבִׂשים  ְּבעֹורֹת  ָנעּו  ָחֶרב  ְלִטְבַחת  ַנְפָׁשם  ְוהֹוִציאּו 
ְוָהָאֶרץ לֹא ׁשָֹוה ָלֶהם ָּתעּו  ְוָנֹמגּו ְבחֶֹסר ּכֹל ְּבַלַחץ ְבָמצֹוק׃ 
ְוָכל־ֵאֶּלה ֵעדּות  ַבִּמְדָּבר ְּבָהִרים ִּבְמָערֹות ּוִבְמִחילֹות ָעָפר׃ 
ַיַען  ְּבִקּיּוָמן׃  ֶאת־ַהַהְבָטחֹות  ָראּו  ְולֹא  ָעל־ֱאמּוָנָתם  ָלֶהם 
ַיִּגיעּו ֵהם ְלָכל־ ֵהִכין ֱאֹלִהים ָלנּו ֶאת־ַהּטֹוב ִמֶּקֶדם ְלִבְלִּתי 

ַּתְכִליָתם ִמַּבְלָעֵדינּו׃ 
ָלֵכן ַגם־ֲאַנְחנּו ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֲהמֹון ֵעִדים ָּכֵאֶּלה עְֹטִרים ֹאָתנּו 
ַּכֲעָנִנים ִמָּסִביב ַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו ָּכל־ַמָּׂשא ְוֵחְטא ֲאֶׁשר ִיְגְּדרּו 
ַבֲעֵדנּו ָתִמיד ְוַעל־ַּגב ּתֹוֶחֶלת ָנרּוָצה ַבֵּמרֹוץ ֶהָערּוְך ְלָפֵנינּו׃ 
ְוֵעיֵנינּו ֶאל־ֵיׁשּוַע צּור ֱאמּוָנֵתנּו ַהֹּגֵמר ָעֵלינּו ֲאֶׁשר ַּבֲעבּור 
ָבָזה  ְוֶאת־ַהֶחְרָּפה  ֻסֳּבלֹו  ֵעץ  ָנָׂשא  לֹו  ַהְּזרּוָעה  ַהִּׂשְמָחה 
ַוֵּיֶׁשב ִליִמין ִּכֵּסא ָהֱאֹלִהים׃ ִהְתּבֹוְננּו ֵאָליו ֲאֶׁשר־ָנָׂשא ִתְגָרה 
ַנְפְׁשֶכם׃  ְוָעְיָפה  ֶּפן־ִּתְתַרּפּו  ְּבַנְפׁשֹו  ַהַחָּטִאים  ִמַּיד  ָכזֹאת 

XI 29-XII 3 אל־העברים   454

עד



4,5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ַוִּתְׁשְּכחּו  ַעד־ּכֹה עֹוד לֹא ַקְמֶּתם ְלִהָּלֵחם ַּבֵחְטא ַעד־ַהָּדם׃ 
ֶאת־ַהּתֹוֵכָחה ֲאֶׁשר נֹוַכְחֶּתם ְּכָבִנים ֵלאֹמר 

מּוַסר ְיהָֹוה ְּבִני ַאל־ִּתְמָאס 
ְוַאל־ָּתקֹץ ְּבתֹוַכְחּתֹו׃

ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר־ֶיֱאַהב ְיהָֹוה יֹוִכיַח 
ַיְכ*ִאיב ֶאת־ֵּבן ִיְרֶצה׃

ִאם־ִתְׂשאּו ֶאת־מּוָסרֹו הּוא ְלאֹות ִּכי ֵעיֵני ֱאֹלֵהיֶכם ֲעֵליֶכם 
ֶאֶפס ִאם־ ְּכָבִנים ִּכי ִמי הּוא ַהֵּבן ֲאֶׁשר ָאִביו לֹא ְיַיְּסֶרּנּו׃ 
ִּתְהיּו ְּבֵאין־מּוָסר ֲאֶׁשר הּוא ְמָנת ֻּכָלם ֲהלֹא ָזִרים ַאֶּתם ְולֹא 
ֵהן ֶיׁש־ָלנּו ֲאבֹות ְּבָׂשֵרנּו ֲאֶׁשר ִיְּסרּונּו ַוִּניָרא ִמְּפֵניֶהם  ָבִנים׃ 
ַאף ִּכי־ָעֵלינּו ְלִהָּכַנע ִמְּפֵני ֲאִבי ָהרּוחֹות ְלַמַען ָחיֹה ִנְחֶיה׃ 
ְוֵהָּמה ִיְּסרּונּו ְלָיִמים ְמָעִּטים ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם ַאְך הּוא ְלטֹוב 
ִיָּמֵצא ְלָׂשׂשֹון  ְוָכל־מּוָסר לֹא  ָלנּו ָלֶתת־ָלנּו ֵחֶלק ְּבָקְדׁשֹו׃ 
ְּבִעּתֹו ִּכי יֹוִסף ֶעֶצב ִעּמֹו ַאְך ַאֲחֵרי־ֵכן ִיֵּתן ְּפִרי ָׁשלֹום ַלֲאֶׁשר 
ַעל־ֵּכן ַחְּזקּו ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרַּכִים ּכְׁשלֹות  ִיָּצְרפּו בֹו ִלְצָדָקה׃ 
ְוַיְּׁשרּו ְמִסּלֹות ְלַרְגֵליֶכם ְלִבְלִּתי ֵתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַהּצֵֹלַע  ַאֵּמצּו׃ 

ִּכי ִאם־ֵּתָרֵפא׃
לֹא־ ִמַּבְלָעֶדיָה  ֲאֶׁשר  ּוְקֻדָּׁשה  ִעם־ָּכל־ָאָדם  ָׁשלֹום  ַּבְּקׁשּו 
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ִיָּגַרע ִאיׁש ֵמֶחֶסד  ִיְרֶאה ִאיׁש ֶאת־ָהָאדֹון׃ 
ֱאֹלִהים ֶּפן־ֵיׁש ָּבֶכם ׁשֶֹרׁש ֹּפֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה ְוֻחְּללּו בֹו ַרִּבים׃ 
ֶּפן־ִיְהֶיה ָבֶכם ִאיׁש זֶֹנה ְוָחָלל ְּכֵעָׂשו ֲאֶׁשר ָמַכר ֶאת־ְּבכָֹרתֹו 
ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ָחֵפץ ַאֲחֵרי־ֵכן ָלֶרֶׁשת  ְּבַעד ְנִזיד ֲעָדִׁשים׃  
ֶאת־ַהְּבָרָכה ְוׁשֵֹמַע לֹא ָהָיה לֹו ְוַאף ִּכי־ִבֵּקׁש ְּבִדְמָעה לֹא 

ָמָצא ָמקֹום ִלְתׁשּוָבתֹו׃
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ֵאׁש  ַוֲאֶׁשר  ָיד  ּבֹו  ִּתַּגע  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהר  ָבאֶתם  לֹא  ִהֵּנה  ִּכי 
ְולֹא ְלקֹול ׁשֹוָפר  ְּתַלֵהט ֹאתֹו ְולֹא ֶאל־ָעָנן ַוֲעָרֶפל ָוָרַעׁש׃ 
ְוקֹול ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ׁשְֹמָעיו ָׁשֲאלּו ְלִבְלִּתי יֹוֵסף ַּדֵּבר ִעָּמֵהם׃ 
ַּגם־ְּבֵהָמה  ְוַאף  ֵלאֹמר  ִמְּנׂשא  ַהִּמְצָוה  ֲעֵליֶהם  ָקְׁשָתה  ִּכי 
ּוַמה־ּנֹוָרא  ִּתַּגע ָּבָהר ָסקֹל ִּתָּסֵקל אֹו־ָירֹה ִתָּיֶרה ַּבִחִּצים׃ 
ּוְרָעָדה׃  ְקָרַאִני  ַּפַחד  ָאַמר  מֶׁשה  ֶׁשַּגם  ַעד  ַהַּמֲחֶזה  ָהָיה 
ֶאל־ְירּוָׁשַלִים  ָחי  ֵאל  ֶאל־ִעיר  ִצּיֹון  ֶאל־ַהר  ִאם־ָּבאֶתם  ִּכי 
ְוֶאל־ֲעַדת ַהְּבכֹוִרים  ָהֶעְליֹוָנה ְוֶאל־ִרֲבבֹות ְצָבא ַמְלָאִכים׃ 
ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַבְּכתּוִבים ַּבָּׁשָמִים ְוֶאל־ֱאֹלִהים ׁשֵֹפט ַהּכֹל ְוֶאל־
ֵמִליץ  ְוֶאל־ֵיׁשּוַע  ְׁשֵלִמים׃  ַנֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיִקים  רּוחֹות 
טֹוב  ְקִריָאתֹו  קֹול  ֲאֶׁשר  ַהִּנְזָרק  ְוֶאל־ָּדמֹו  ֲחָדָׁשה  ִלְבִרית 
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ָּתסּורּו ִמן־ַהּדֵֹבר ָּבֶכם ִּכי  ִמּקֹול ְּדֵמי ָהֶבל׃ 
ִאם־לֹא ִנְמְלטּו ַהָּסִרים ִמן־ַמְזִהיָרם ָּבָאֶרץ ֵאיְך ִנָּמֵלט ַאֲנְחנּו 
ֲאֶׁשר קֹלֹו ָאז ִהְרִעיׁש ֶאת־ ִאם ָנסּור ִמן־ַמְזִהיֵרנּו ִמָּׁשַמִים׃ 
ָהָאֶרץ ְוַעָּתה ֻהַּגד ֵלאֹמר עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאִני ַמְרִעיׁש 
ּוַמה ֶּׁשָאַמר  לֹא ְלַבד ֶאת־ָהָאֶרץ ִּכי ִאם־ַּגם ֶאת־ַהָּׁשָמִים׃ 
ִמן־ ִיּמֹוט  ֲאֶׁשר  ֲחִליַפת־ּכֹל  ַמִּגיד  הּוא  ְמַעט  ַאַחת  עֹוד 
ָהַרַעׁש ְּכָדָבר ִנְבָרא ַרק ִלְזַמּנֹו ַוֲאֶׁשר לֹא ִיּמֹוט ִמן־ָהַרַעׁש 
ָלֵכן ִּבְהיֹות ָלנּו ַמְלכּות ֲאֶׁשר לֹא ִתּמֹוט ָנבֹוָאה  ַיֲעמֹד ָלַעד׃ 
וְבִיְרָאה׃  ְּבֵאיָמה  לֹו  ְלָרצֹון  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ְוַנַעְבָדה  ְבתֹוָדה 

ִּכי ֱאֹלֵהינּו ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא׃ 
ְוַאל־ִּתְׁשְּכחּו ֵמַהְכִניס  ִׁשְמרּו ַאֲהַבת ַאִחים ֵּביֵניֶכם ָּתִמיד׃ 
ֹאְרִחים ֵמַאֲהָבה ִּכי ְבַאֲהָבה זּו ֵיׁש ֲאֶׁשר ִּבְבִלי־ַדַעת ִהְכִניסּו 
ִאם־ַאֶּתם  ְּכמֹו  ֶאת־ָהֲאִסיִרים  ִזְכרּו  ֶאת־ָּבֵּתיֶהם׃  ַמְלָאִכים 
ִעָּמֶהם  ַּגם־ַאֶּתם  ַּכֲאֶׁשר  ְוֶאת־ַהִּנְלָחִצים  ִעָּמֶהם  ֲאסּוִרים 
לֹא  ִמֶּכם  ְלָכל־ִאיׁש  ָהִאיׁשּות  ִּתְהֶיה  קֶֹדׁש  ֶאָחד׃  ְּבָבָׂשר 
ֱאֹלִהים׃  ִיְׁשֹּפט  ְוֹנֲאִפים  ְוֶאת־זִֹנים  ִאיׁש  ֶאת־ְיצּוַע  ְתַחְּללּו 
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ַהְרִחיקּו ַדְרְּכֶכם ֵמַאֲהַבת ֶּכֶסף ְוִׂשְמחּו ְבֵדי ֶחְלְקֶכם ִּכי הּוא 
ַעל־ֵּכן ִנְבַטח ְונֹאַמר ָאַמר לֹא ַאְרְּפָך ְולֹא ֶאֶעְזֶבָך׃ 

ְיהָֹוה ִלי ְּב*עְֹזָרי לֹא ִאיָרא 
ַמה־ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם׃ 

ִזְכרּו ֶאת־ְמַאְּׁשֵריֶכם ֲאֶׁשר־ִהִּגידּו ָלֶכם ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ִּבינּו 
הּוא  ִהּנֹו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶבֱאמּוָנָתם׃  ּוְלכּו  ַּדְרָּכם  ְלַתְכִלית 
ִמְּפֵני  ַאל־ִּתּמֹוטּו  ָוֶעד׃  ְלעֹוָלם  ְוהּוא  ַהּיֹום  ְוהּוא  ֶאְתֹמל 
לֹא  ִיְסָעֶדּנּו  ֶחֶסד  ֲאֶׁשר  ַלֵּלב  טֹוב  ִּכי  ְוָזרֹות  ׁשֹנֹות  תֹורֹת 
ֶיׁש־ָלנּו ִמְזֵּבַח  ֻחֵּקי ַמֲאָכִלים ֻחִּקים לֹא־טֹוִבים ְלַבֲעֵליֶהם׃ 
ִּכי־ִפְגֵרי  ֲאֶׁשר ֶלֱאכֹל ֵמָעָליו ֵאין ִמְׁשָּפט ִלְמָׁשְרֵתי ַהִּמְׁשָּכן׃ 
ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ְּבַיד  ֶאל־ַהּקֶֹדׁש  הּוָבא  ָּדָמם  ֲאֶׁשר  ַהְּזָבִחים 
ַּגם־ֵיׁשּוַע  זֹאת  ַּבֲעבּור  ַלַּמֲחֶנה׃  ִמחּוץ  ִנְׂשְרפּו  ָעֹון  ְלַכֵּפר 
ַעל־ֵּכן  ַלָּׁשַער׃  ִמחּוץ  ֻעָּנה  ְּבָדמֹו  ֶאת־ָהָעם  ְיַקֵּדׁש  ַלֲאֶׁשר 
ֹּפה  ֵנְצָאה־ָּנא ֵאָליו ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוִנָּׂשא ֶאת־ֶחְרָּפתֹו׃ 
ֵאין־ָלנּו ִעיר עֶֹמֶדת ָלַעד ַאְך ָהִעיר ָהֲעִתיָדה ָאנּו ְמַבְקִׁשים׃ 
ֲהלֹא  ָּתִמיד  ֵלאֹלִהים  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ַעל־ָידֹו  ַנְקִריב  ְוַעָּתה 
ִלְגָמל־טֹוב  ַאְך  ִלְׁשמֹו׃  ּתֹוָדה  ַהֹּנְתנֹות  ְׂשָפֵתינּו  ְּפִרי  ֵהם 
ְלֵריַח  ֵהם  ָּכֵאֶּלה  ִּכי־ְזָבִחים  ַאל־ִּתְׁשָּכחּו  ָלֶאְביֹוִנים  ּוְלָפֵּזר 
ִמְּפֵניֶהם  ְוִהָּכְנעּו  ֶאל־ְמַאְּׁשֵריֶכם  ִׁשְמעּו  ֵלאֹלִהים׃  ִניחַֹח 
ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ָלֵתת  ְּכעְֹמִדים  ַעל־ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֵהם  ִּכי־ׁשְֹקִדים 
ַּבֲעבּור ַיֲעׂשּו ָכזֹאת ְּבֶחְדָוה ְולֹא ַבֲאָנָחה ִּכי לּוֵלא ֵכן לֹא־
ִּכי  ְמאֹד  ִּכי־ָיַדְענּו  ָעֵלינּו  ִהְתַּפְללּו  ַהֶּזה׃  ַהָּדָבר  ָלֶכם  טֹוב 
ּוְבֵחֶפץ  ָנכֹון ִלֵּבנּו ּוְלִהְתַהֵּלְך ְּבֵמיָׁשִרים ָּתִמיד ָּכל־ֶחְפֵצנּו׃ 
ֶיֶתר ֲאִני ׁשֵֹאל ֵמִעָּמֶכם ַלֲעׂשֹות זֹאת ְלַבֲעבּור ֻיַּתן ִלי ָלׁשּוב 

ֲאֵליֶכם ַעד־ְמֵהָרה׃
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ואלהי
v. 6 נ׳׳א יהוה לי לא אירא, עיין תהלים קי׳׳ח ו׳.
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ִמן־ַהֵּמִתים  ֵהִקים  עֹוָלם  ְּבִרית  ְּבַדם  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשלֹום  ֵואֹלֵהי 
הּוא ְיכֹוֵנן ֶאְתֶכם  ֶאת־רֵֹעה ַהּצֹאן ַהָּגדֹול ֶאת־ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו׃ 
ַּכּטֹוב  ִעָּמֶכם  ְוִיְפַעל  ֶאת־ֶחְפצֹו  ְלַמֵּלא  ּטֹוב  ְּבָכל־ַמֲעֶׂשה 
ְּבֵעיָניו ְּבַיד־ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר־לֹו ַהָּכבֹוד ְלעֹוָלם ָוֶעד ָאֵמן׃
ִּכי־ְמַעט  מּוָסִרי  ִּדְבֵרי  ְׂשאּו־ָנא  ַאַחי  ֵמִעָּמֶכם  ׁשֵֹאל  ַוֲאִני 
ָיָצא  ָאִחינּו  ִטימֹוִתּיֹוס  ִּכי  ּוְדעּו  ֲאֵליֶכם׃  ָּכַתְבִּתי  ִמְזָער 

ַלָחְפִׁשי ְוִאם־ָיבֹא ְבֶקֶרב ַהָּיִמים ֶאְרֶאה ִאּתֹו ֶאת־ְּפֵניֶכם׃
ֲאֶׁשר  ְוֵאֶּלה  ְוָכל־ַהְּקדֹוִׁשים  ָּכל־ְמָאְּׁשֵריֶכם  ִלְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו 

ֵמִאיַטְלָיא ֹּפְקִדים ְלָׁשלֹום ָלֶכם׃
ַהֶחֶסד ִעם־ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃ 
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ַיֲעֹקב
ֶאל־ָהֵעָדה  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ּוְלָאדֹון  ֵלאֹלִהים  ֶעֶבד  ַיֲעקֹב 

ַהְּפזּוָרה ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּׁשָבִטים ָׁשלֹום׃
ִּתְקֶריָנה  ׁשֹנֹות  ַמּסֹות  ִאם  ְלִׂשְמָחה  ַאְך  ַאַחי  ָלֶכם  ִחְׁשבּו 
ֶאת־ ָלֶכם  ִיֵּתן  ֱאמּוַנְתֶכם  ּבֵֹחן  כּור  ִּכי  ְּבַדְעְּתֶכם  ֶאְתֶכם׃ 
ּוְפֻעַּלת ּכַֹח ַהַּסָּבל ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה ְלַבֲעבּור ִּתְהיּו  ּכַֹח ַהַּסָּבל׃ 

ְׁשֵלִמים ּוְתִמיִמים ְולֹא ֶיְחַסר ָלֶכם ָּדָבר׃
ֵמֵאת  ְוִתָּנֶתן־לֹו  ְיַבְקֶׁשָּנה  ָחְכָמה  ֶיְחַסר  ִּכי  ִמֶּכם  ְוִאיׁש 
ַאְך  ָּדָבר׃  ְוֵאין־ַמְכִלים  ְנִדיָבה  ְּברּוַח  ַלּכֹל  ַהֹּנֵתן  ָהֱאֹלִהים 
ְיַבֵּקׁש ֶּבֱאמּוָנה ְולֹא ִיְפַסח ַעל־ְׁשֵּתי ְסִעִּפים ִּכי ַהֹּפֵסַח ַעל־
ְׁשֵּתי ְסִעִּפים ּדֹוֶמה הּוא ְלַגֵּלי ַהָּים ֲאֶׁשר ֵהם עִֹלים ְויְֹרִדים 
ְוָהִאיׁש ַההּוא ַאל־ְיַדֶּמה ְבַנְפׁשֹו ִּכי־ִיָּׂשא ָדָבר  ִמְּפֵני־רּוַח׃ 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ָחַלק ִלּבֹו ֹּפֵחז הּוא ְּבָכל־ְנִתיבָֹתיו׃ ֵמֵאת ְיהָֹוה׃ 
ְוָעִׁשיר ְּבִׁשְפלּות  אּוָלם ָאח ָׁשֵפל ִיְתַהֵּלל ְּברֹוְממֹות ַנְפׁשֹו׃ 
ִּכי ְכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו  ַנְפׁשֹו ִּכי ְכִציץ ָחִציר ֵּכן ַיֲעבֹר׃ 
ִייַבׁש ָחִציר ֻאְמַלל ִציץ ּוְצִבי ִתְפַאְרּתֹו ֹנֵבל ֵּכן ִיּבֹל ֶהָעִׁשיר 

ֲעֵלי־ְׁשִביל ְמרּוָצתֹו׃
ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ַהִּנְבַחן ְּבַמָּסה ִּכי ְבִהָּבֲחנֹו ִיָּׂשא ֲעֶטֶרת ַהַחִּיים 
ְּבַמָּסה  ַהִּנְכָׁשל  ַאל־יֹאַמר  ְלֹאֲהָביו׃  ֲאדָֹני  ֲאֶׁשר־ִדֶּבר 
ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ְמַנֶּסה  ֵאין  ַכֲאֶׁשר  ִּכי  ֹאִתי  ִנָּסה  ָהֱאֹלִהים 
ַּתֲאַות  ָּכל־ִאיׁש  ַאְך  ִאיׁש׃  לֹא־ְיַנֶּסה  ַּגם־הּוא  ֵּכן  ְּבָרע 
ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְוַהַּתֲאָוה  ְוִיָּלֶכד־ָּבּה׃  ִיָּמֵׁשְך  ִּכי  ְּתַנֵּסהּו  ַנְפׁשֹו 
ָמֶות׃  יֹוִליד  ָׁשֵלם  ַּכֲאֶׁשר הּוא  ְוַהֵחְטא  ֵחְטא  ֵּתֵלד  ָהְרָתה 

אל
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טֹוָבה  ָּכל־ַמָּתָנה  ַהְיָקִרים׃  ַאַחי  ֶאת־ַנְפְׁשֶכם  ַאל־ַּתְתעּו 
ְוָכל־ְּתׁשּוָרה ְׁשֵלָמה יֶֹרֶדת ֵמָעל ֵמֵאת ֲאִבי ַהְּמֹארֹת ֲאֶׁשר 
ַנְפׁשֹו  ְּבַאַּות  ְוהּוא  ְּתמּוָרה׃  ֵצל  לֹא  ַאף  לֹו  ֵאין־ֲחִליפֹות 
ְּתבּוָאתֹו  ְּכֵראִׁשית  לֹו  ִלְהיֹות  ֲאִמּתֹו  ִּבְדַבר  ֹאָתנּו  הֹוִליד 

ְּבתֹוְך ְיצּוָריו׃
ּבֵׁשׁש  ִלְׁשֹמַע  ָמִהיר  ִמֶּכם  ָכל־ִאיׁש  ְיִהי  ַהְיָקִרים  ַאַחי  ָלֶכן 
ִּכי־ֶקֶצף ָאָדם לֹא ִיְפַעל ִצְדַקת  ְלַדֵּבר ּובֵׁשׁש ִלְקָצף־ָקֶצף׃ 
ִרְׁשָעה  ְוכֶֹבד  ָּכל־ִּגּלּוִלים  ֵמֲעֵליֶכם  ָהִסירּו  ַעל־ֵּכן  ֱאֹלִהים׃ 
ֶיׁש־ָּבּה  ֲאֶׁשר  ְבתֹוֲכֶכם  ַהְּנטּוָעה  ַבּתֹוָרה  ַהֲחִזיקּו  ּוַבֲעָנָוה 
ַהִּמְצָוה  ְּדַבר  עִֹׂשים  ִלְהיֹות  ּוְראּו  ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם׃  ְלהֹוִׁשיַע 
ַהּׁשֵֹמַע  ִּכי  ֶאת־ַנְפְׁשֶכם׃  ְלַהְתעֹות  ְלאֶֹזן  ׁשְֹמִעים  ַרק  ְולֹא 
ָּפָניו  ּתַֹאר  ַהַּמִּביט  ְלִאיׁש  הּוא  ִנְמַׁשל  ַיֲעֶׂשּנּו  ְולֹא  ָּדָבר 
ְוׁשֵֹכַח  הֹוֵלְך  ּוְכֶרַגע  ְּבָפָניו  ַמִּביט  הּוא  ִּכי  ְמֻלָּטׁש׃  ִּבְרִאי 
ֲאֶׁשר חֶֹפׁש  ַהְּתִמיָמה  ַבּתֹוָרה  ֵעינֹו  ַהָּׂשם  ַאְך  ַמה־ַּתֳארֹו׃ 
ִאם־עֶֹׂשה  ִּכי  ְוׁשֵֹכַח  ׁשֵֹמַע  ְוֶאיֵנּנּו  ָּתִמיד  ָבּה  ְוהֶֹגה  ָּבּה 
ְוִאם־ ְּבַמֲעֵׂשהּו׃  ְיֻאַּׁשר  ַההּוא  ָהִאיׁש  ְלַמֲעֵנהּו  ַהָּדָבר 
ֶרֶסן  ִיְׁשֹמר  ְולֹא  ֱאֹלִהים  עֵֹבד  ִלְהיֹות  ִמֵּכם  ִאיׁש  ְיַדֶּמה 
זֹאת  ִהיא׃  ֶהֶבל  ֲעבָֹדתֹו  ֶאת־ְלָבבֹו  ִאם־ַיְתֶעה  ִּכי  ְלׁשֹונֹו 
ְלַבֵּקר  ָאִבינּו  ֱאֹלֵהינּו  ִלְפֵני  ּוְתִמיָמה  ְטהֹוָרה  ֲעבָֹדה  ִהיא 
ְוַאְלָמנֹות ִּבְמצּוקֹוֵתיֶהם ּוְלִהְׁשַּתֵמר ִמן־ֶׁשֶמץ ָּדָבר  ְיתֹוִמים 

ִמן־ֶעְרַות ָהָאֶרץ׃
ַאל־ַּתִּכירּו ָפִנים ַאַחי ֶּבֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ֲאדֹון 
ָהדּור  ָלֶכם  ַהְּכֵנֶסת  ֶאל־ֵּבית  ִאיׁש  ִאם־ָיבֹא  ִּכי  ַהָּכבֹוד׃ 
ִּבְבָגִדים  ַּגם־ָעִני  ָׁשם  ּוָבא  ַמֲחָלצֹות  ְוָלבּוׁש  ָזָהב  ְּבַטְּבעֹות 
ּוְפִניֶתם ֶאל־ַהָּלבּוׁש ַמֲחָלצֹות ֵלאֹמר ְׁשָבה־ָּנא ֹפה  צֹוִאים׃ 
ְוֶאל־ֶהָעִני תֹאְמרּון ַאָּתה ֲעמֹד ָׁשם אֹו ֵׁשב  ִנְכָּבד  ְּבמֹוָׁשב 

ַלֲהדֹם ַרְגָלי׃ 
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ַרע  ְכׁשְֹפִטים חְֹרֵׁשי  לֹא  ְוִאם  ְּבִקְרְּבֶכם  ָוֵלב  ֵלב  לֹא  ַהִאם 
ַּבֲעִנֵּיי  ָּבַחר  ֱאֹלִהים  ֲהלֹא  ַהְיָקִרים  ַאַחי  ְׁשָמעּוִני  ַאֶּתם׃ 
ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַמְלכּות  ְויְֹרֵׁשי  ֱאמּוָנה  ֲעִׂשיֵרי  ִלְהיֹות  ָהָאֶרץ 
ֵהם  ָהֲעִׁשיִרים  ֲהלֹא  ֶהָעִני  ְּפֵני  הֹוַבְׁשֶּתם  ְוַאֶּתם  ְלֹאֲהָביו׃ 
ְוַגם ַהֵּׁשם ַהּטֹוב  ַיַעְׁשקּון ְוִיְסֲחבּון ֶאְתֶכם ִלְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט׃ 
ִהֵּנה ִאם ִּתְׁשְמרּו  ֲאֶׁשר ִנְקָרא ֲעֵליֶכם ָיִׂשימּו ֹאתֹו ַלֲחָרפֹות׃ 
ָדת ַהַּמְלכּות ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֵּתיִטיבּו 
ַלֲעׂשֹות׃ אּוָלם ִאם־ִּתְׂשאּו ָפִנים ֶּתֶחְטאּו ְבַמֲעֵׂשיֶכם ְוַעל־ִּפי 
ִּכי ַהּׁשֵֹמר ֶאת־ָּכל־ַהּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה ִּתָּׁשְפטּו ְּכֹפְׁשִעים ָּבּה׃ 
ִּכי  ְועֵֹבר ַאַחת ִמִּמְצֹוֶתיָה הּוא ָאֵׁשם ְּכעֵֹבר ָּכל־ִמְצֹוֶתיָה׃ 
ָהֹאֵמר לֹא ִּתְנָאף ַּגם־הּוא ֹאֵמר לֹא ִּתְרָצח ְוִאם־ַאָּתה לֹא 
ְתַדְּברּון  ְוַאֶּתם ּכֹה  ִהֶּנָך׃  ָרַצְחָּת ּפֶׁשַע ַּבּתֹוָרה  ַאְך  ָנַאְפָּת 
ְלִהָּׁשֵפט ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר חֶֹפׁש  ַּכֲעִתִדים  ְוכֹה ַתֲעׂשּון 
ִּכי ֵאין ֶחֶסד ַּבִּדין ְללֹא ָחֶסד ַאְך ּכַֹח ַהֶחֶסד ָיעֹז ַעל־ ָּבּה׃ 

ּכַֹח ַהִּדין׃
ֵאין  ּוַמֲעִׂשים  בֹו  ֱאמּוָנה  ִּכי  ָהֹאֵמר  ְלִאיׁש  ַמה־ּיֹוִעיל  ַאַחי 
ִיְהיּו  אֹו־ָאחֹות  ָאח  ִאם  ְלהֹוִׁשיַע־לֹו׃  ֱאמּוָנה  ֲהתּוַכל  לֹו 
ְוִאיׁש ִמֶּכם יֹאַמר ֲאֵליֶהם  ְוֵאין ָלֶהם ֶלֶחם ֻחָּקם׃  ֵעיֻרִּמים 
ֵּדי־ ְלַנְפָׁשם  ְולֹא־ִתְּתנּו  ּוְׂשַבְעֶּתם  ְוַחם־ָלֶכם  ְלָׁשלֹום  ְלכּו 
ֵּכן ַּגם־ָהֱאמּוָנה ִאם  ַמְחסָֹרם ַמה־ִּיֵּתן ָלֶהם ְּדַבר ְׂשָפָתִים׃ 
ֲאָבל יֹאַמר ִאיׁש ֵהן  ַמֲעִׂשים ֵאין ִעָּמּה ֵמָתה ִהיא ְלַבָּדּה׃ 
ַאָּתה ֵיׁש ֱאמּוָנה ְבָך ַוֲאִני ֶיׁש־ִלי ַמֲעִׂשים ַהְרֵאִני ֶאת־ֱאמּוַנְתָך 
ַאָּתה  ִּבְבִלי ַמֲעֶׂשיָך ַוֲאִני ִמּתֹוְך ַמֲעַׂשי ַאְרֲאָך ֶאת־ֱאמּוָנִתי׃ 
ַמֲאִמין ִּכי ֱאֹלִהים ֶאָחד הּוא ְוֵהיַטְבָּת ְלַהֲאִמין ְוַגם ַהֵּׁשִדים 
ַאְך ַעָּתה רֵֹעה רּוַח ִאם ָחַפְצָּת ָלַדַעת  ֵּכן ַיֲאִמינּו ְוָיִחילּון׃ 
ֲהלֹא ְבַמֲעָׂשיו ִנְצַּדק  ִּכי ֱאמּוָנה ִּבְבִלי ַמֲעִׂשים ֵמָתה ִהיא׃ 
ַהִּמְזֵּבַח׃  ַעל־ַּגב  ְּבנֹו  ֶאת־ִיְצָחק  ְּבַהֲעֹלתֹו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
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ַמֲעָׂשיו  ּוִמּתֹוְך  ְלַמֲעָׂשיו  ָנְתָנה־ּכַֹח  ִּכי־ָהֱאמּוָנה  רֶֹאה  ִהְּנָך 
ְוֶהֱאִמן  ָהֹאֵמר  ַהָּכתּוב  ְוהּוַקם  ְׁשֵלָמה׃  ֱאמּוָנתֹו  ֶנֶעְׂשָתה 
ֹאֵהב  ִנְקָרא  ְוַגם  ְצָדָקה  ַוֵּתָחֶׁשב־לֹו  ֵּבאֹלִהים  ַאְבָרָהם 
ְולֹא  ִאיׁש  ִיְצַּדק  ְבַמֲעִׂשים  ִּכי  ַאֶּתם  רִֹאים  ִהֵּנה  ֱאֹלִהים׃ 
ְבַמֲעֶׂשיָה  ִנְצְּדָקה  ַהּזֹוָנה  ַּגם־ָרָחב  ְוֵכן  ְלַבָּדּה׃  ֶבֱאמּוָנה 
ְּבֶדֶרְך  ַוְּתַׁשְּלֵחם  ֶאל־ֵּביָתּה  ֶאת־ַהַּמְלָאִכים  ֵהִביָאה  ַּכֲאֶׁשר 
ַּגם־ֱאמּוָנה  ֵּכן  ְנָׁשָמה ֵמת הּוא  ְּבלֹא  ִּכי ְכמֹו־גּוף  ַאֶחֶרת׃ 

ִּבְבִלי ַמֲעִׂשים ֵמָתה ִהיא׃
ִתְכַּבד  ִּכי  ְּבַדְעְּתֶכם  ַרִּבים  מֹוִרים  ַאַחי  ִמֶּכם  ָתִקימּו  לֹא 
ִּכי ַרּבֹות ִנְכַׁשְלנּו ֻכָּלנּו ּוִמי ֲאֶׁשר לֹא־ ָעֵלינּו ַיד־ַהִּמְׁשָּפט׃ 
ִיָּכֵׁשל ִּבְׂשָפָתיו ִאיׁש ָּתִמים הּוא ְוָיָדיו ַרב־לֹו ָלִׂשים ַמֲעצֹור 
ִיְׁשַמע  ְלַבֲעבּור  ְּבֶמֶתג  ִנְבֹלם  ַהּסּוס  ִפי  ִהֵּנה  ְלָכל־ְּבָׂשרֹו׃ 
ְוִהֵּנה ַּגם־ֱאִנּיֹות ְּגדֹֹלת ַהֶּנְהָּדפֹות ְּברּוַח  ְוִיָּנֶטה ְלִפי ְרצֹוֵננּו׃ 
ֵּכן  ַעָּזה ַיֶּטה ֹאָתן ָמׁשֹוט ָקטֹן ֶאל־ֲאֶׁשר ַיְחֹּפץ רּוַח ַהחֵֹבל׃ 
ַּגם־ַהָּלׁשֹון ֵאָבר ָקטֹן ּוְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות ֵאיְך ְמַעט ֵאׁש ִּתְבַער 
ְוַהָּלׁשֹון ֵאׁש ִהיא ַהָּלׁשֹון עֹוָלם ָקטֹן ּוְמלֹאֹו ָאֶון  ַיַער ָּגדֹול׃ 
ַּגְלַּגל  ְמַלֶהֶטת  ָּכל־ַהָּבָׂשר  ְמחֶֹלֶלת  ֵאָבֵרינּו  ְבתֹוְך  ְנתּוָנה 
ְוֶרֶמׂש  ְועֹוף  ְּבֵהָמה  ָּכל־ִמין  ֵּגיִהֹּנם׃  ֵמֵאׁש  ְויֶֹקֶדת  ַהֶּטַבע 
ְוַחְיתֹו־ָים ִנְכָּבִׁשים ֵהם ֻּכָּלם ִּכי ָהָאָדם ְלִמיֵנהּו ּכֵֹבׁש ֹאָתם׃ 
ַאְך ַהָּלׁשֹון ְלַבָּדּה ֵאין ְלֵאל ַיד ָאָדם ְלָכְבָׁשּה ָרָעה ִהיא ֵמֵאין 
ּוָבּה  ָאִבינּו  ְיהָֹוה  ְנָבֵרְך  ָּבּה  ָמֶות׃  ֲחַמת  ּוְמֵלָאה  ַמְעצֹור 
ִמֶּפה ֶאָחד ֵּתֵצא  ְנַקֵּלל ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים׃ 
ֲהָתִקיר ְּבֵאר  ְבָרָכה ּוְקָלָלה לֹא־ֵכן ַאַחי לֹא־ֵיָעֵׂשה ֵכן ָּבֶכם׃ 
ֲהַתֲעֶׂשה ְתֵאָנה ַאַחי  ֵמיֵמיָה ְמתּוִקים ּוָמִרים ִמּמֹוָצא ֶאָחד׃ 
ִעְנֵבי ֶגֶפן ְוַהֶּגֶפן ֲהתֹוִציא ְתֵאִנים ֵּכן ִמַּמִים ְמלּוִחים לֹא ֵיְצאּו 

ְמתּוִקים׃ 
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ַחָּייו  ַמְעְּגֵלי  ִמּתֹוְך  ֶאת־ַמֲעָׂשיו  ַיְרֵאנּו  ָּבֶכם  ְוָנבֹון  ָחָכם  ִמי 
ְוִלְּבֶכם  ָבֶכם  ִקְנָאה  ְוִאם־ֲחַמת  ָחְכָמתֹו׃  ְּבַעְנַות  ַהּטֹוִבים 
לֹא זּו  ְיָגֶרה ָמדֹון ָלָּמה ִּתְתַהְללּו ּוְתַכֵחׁשּו ֶנֶגד ְּפֵני ָהֱאֶמת׃ 
ַהָחְכָמה ַהָּבָאה ֵמָעל ִּכי ִהיא ִמְּלַמָּטה ָלָאֶרץ ִמֶּטָבע ַהָּבָׂשר 
ְוכל־ ְמהּוָמה  ָׁשם  ּוְמָדִנים  ִקְנָאה  ִּכי־ִבְמקֹום  ַהֵּׁשִדים׃  אֹו 
ַאְך ַהָחְכָמה ַהּיֶֹרֶדת ֵמָעל ְטהֹוָרה ִהיא ִּפיָה  ְּדַבר ְּבִלָּיַעל׃ 
ִתְפַּתח ְלָׁשלֹום ּוַבֲעָנָוה ְדָבֶריָה נֹוָחה ִהיא ְלִהְתַרּצֹות ְמֵלָאה 
ַרֲחִמים ּוִפְרָיּה טֹוב ֵאין ִעָּמּה ַמּׂשא ָפִנים ְוֵאין ֲחֻנָּפה ָּבּה׃ 

ֶזה ְּפִרי ַהְּצָדָקה ָזֻרַע ָלֶבַטח ְלעֵֹׂשי ָׁשלֹום׃
ַהַּתֲאֹות  ִמּתֹוְך  לֹא  ִאם  ֵּביֵניֶכם  ּוִמְלָחמֹות  ִּתְגָרה  ֵמַאִין 
ּוְתַקְנאּו  ְּתַרְּצחּו  ָלֶכם  ְוֵאין  ִּתְתַאּוּו  ְּבֵאָבֵריֶכם׃  ַהֹּפְרצֹות 
ָלֵכם  ְוֵאין  ְוִתָּלֲחמּו  ִּתְתְּגרּו  תּוִׁשָּיה  ַתֲעֶׂשיָנה  לֹא  ִוְיֵדיֶכם 
ְׁשֶאְלֶּתם ְולֹא ִהַּׂשְגֶּתם ַיַען ְּבָרָעה  ְמאּוָמה ַיַען לֹא ְׁשֶאְלֶּתם׃ 
ְיַדְעֶּתם  לֹא  ַהִאם  ַּתֲאַוְתֶכם׃  ִמְׁשֲאלֹות  ְלַמֵּלא  ְׁשֶאְלֶּתם 
ֵלאֹלִהים  ִהיא  ֵאיָבה  ָהעֹוָלם  ִּכי־ַאֲהַבת  ְוֹנֲאפֹות  ֹנֲאִפים 
אֵֹיב  ָהעֹוָלם  ֹאֵהב  ִלְהיֹות  ֶהָחֵפץ  הּוא  ִמי  ֵאפֹוא  ְלזֹאת 
ָלִריק  ַיְזִהיר  ַהִּמְקָרא  ִּכי  ַּתְחְׁשבּון  ַהִאם  ֵיָחֵׁשב׃  ֵלאֹלִהים 
ָאֵכן הּוא ֹנֵתן  ְוָהרּוַח ַהּׁשֵֹכן ְּבִקְרֵּבנּו ַהִאם ַּתֲאָותֹו ִקְנָאה׃ 

ֶיֶתר ֵחן ַעל־ֵּכן הּוא ֹאֵמר 
ְיהָֹוה* ַלֵּלִצים ָיִליץ 
ְוַלֲעָנִוים ִיֶּתן־ֵחן׃

ְוָינּוס  ַהָּׂשָטן  ִּבְפֵני  ִהְתַיְּצבּו  ֱאֹלִהים  ִמְּפֵני  ִהָּכְנעּו  ָלֵכן 
ְיֵדיֶכם  ַרֲחצּו  ֲאֵליֶכם  ְוִיְקַרב  ֶאל־ֱאֹלִהים  ִקְרבּו  ִמְּפֵניֶכם׃ 
ִהְתַעְּצבּו ִהְתַאְּבלּו  ְמֵתי־ָאֶון ִהַּזּכּו ִבְלַבְבֶכם ַּבֲעֵלי ֵלב ָוֵלב׃ 
ַהְׁשִּפילּו  ְוֵהיִלילּו ְׂשחֹוק ֵיָהֵפְך ָלֶכם ְלֵאֶבל ְוִׂשְמָחה ְלתּוָגה׃ 

ַנְפְׁשֶכם ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוהּוא ָיִרים ֶאְתֶכם׃

אחי
v. 6 ִאם־ללצים הּוא יליץ, עיין משלי ג׳ ל׳׳ד.
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ֶאת־ ְוַהָּדן  ְּבָאִחיו  ַהְמַדֵּבר  ַּבֲעִמיתֹו  ִאיׁש  ְתַדְּברּו  לֹא  ַאַחי 
ָאִחיו הּוא ְמַדֵּבר ַּבּתֹוָרה ְוָדן ֶאת־ַהּתֹוָרה ְוִאם ֶאת־ַהּתֹוָרה 
הּוא  ֶאָחד  ִאם־ׁשְֹפָטּה׃  ִּכי  ַהּתֹוָרה  עֵֹׂשה  ֵאיְנָך  ָתִדין 
ַהְמחֵֹקק ְוַהּׁשֵֹפט הּוא ֲאֶׁשר ַהּכַֹח ְּבָידֹו ְלַהִּציל ּוְלַאֵּבד ּוִמי 

ַאָּתה הּוא ִּכי ִתְׁשֹּפט ֶאת־ֲעִמיֶתיָך׃ 
הֹוי ָהאֹוְמִרים ֵנְלָכה ָּלנּו ַהיֹום אֹו ְלָמָחר ָלִעיר ַהִהיא ְוִנְסַחר 
ַמה־ ֵתְדעּון  לֹא  ְוַאֶּתם  ָחִיל׃  ָּלנּו  ְוַנֲעֶׂשה  ַאַחת  ָׁשָנה  ָׁשם 
ֵּיֵלד יֹום ָמָחר ִּכי ֶמה ַחֵּייֶכם ִקיטֹור ֵיָרֶאה ְּכֶרַגע ְוַאַחר ַיֲעֶלה 
ְוִנְחֶיה  ְיהָֹוה  ִאם־ִיְרֶצה  ֵלאֹמר  ֲעֵליֶכם  ָּכזֹאת  ַאְך  ַבֹּתהּו׃ 
ְּבֵגאּוְתֶכם  ִמְתַהֲּלִלים  ַאֶּתם  ַרק  ָּכזֹאת׃  אֹו  ָכזֹאת  ַנֲעֶׂשה 
ַּכּטֹוב  ַלֲעׂשֹות  ְוָכל־ַהּיֵֹדַע  ִהיא׃  ָרָעה  ָכזֹאת  ָּכל־ְּתִהיָּלה 

ְוַכָּיָׁשר ְולֹא ַיֲעֶׂשּנּו ֶחְטאֹו ִיָׂשא׃ 
הֹוי ֲעִׁשיֵרי ָעם ַזֲעקּו ֵהיִלילּו ַלָּצרֹות ֲאֶׁשר ִּתְקֶריָנה ֶאְתֶכם׃ 
ַהָּזָהב יּוַעם ַהֶּכֶסף ִיְׁשֶנא  ָעְׁשְרֶכם ָרָקב ּוִבְגֵדיֶכם יֹאַכל ָעׁש׃ 
ֶזה  ְּבַׂשְרֶכם ָּכֵאׁש  ְוָאַכל  ְלֵעד  ַיֲעֶנה ָבֶכם  ַהֶּזה  ִנְמָאס  ְוהֹון 
ִהֵּנה ְׂשַכר ַהֹּפֲעִלים  הּוא ָהאֹוָצר ֲאַצְרֶּתם ָלֶכם ְליֹום ַאֲחרֹון׃ 
ִיְזָעק ְׂשַכר קְֹצֵרי ְׂשדֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ֲעַׁשְקֶּתם ְוַזֲעַקת ַהּקְֹצִרים 
ִהְתַעַּדְנֶּתם  ָּבָאֶרץ  ִהְתַעַּנְגֶּתם  ְצָבאֹות׃  ְיהָֹוה  ְבָאְזֵני  ָּבָאה 
ֶאת־ ֲהִמיֶּתם  ִהְרַׁשְעֶּתם  ִטְבָחה׃  ְליֹום  ְּכמֹו  ִלְּבֶכם  ַוִּיְׁשַמן 

ַהַּצִּדיק ְוהּוא לֹא־ָעַמד ִּבְפֵניֶכם׃
ַעל־ֵּכן ּדֹּמּו ַאַחי ַעד־ּבֹא ָהָאדֹון ִהֵּנה ָהִאָּכר ְיַחֶּכה ִלְתבּוַאת 
ֵּכן  ּוַמְלקֹוׁש׃  יֹוֶרה  ָיבֹוא  ַעד־ֲאֶׁשר  ְיַיֵחל  ַהּטֹוָבה  ָהֲאָדָמה 
ִהֵּנה  ָהָאדֹון  ְפֵני  ִּכי  ֶאת־ִלְּבֶכם  ַאְּמצּו  ַגם־ַאֶּתם  הֹוִחילּו 
ָּבִאים׃ ַאל־ִּתּלֹונּו ַאַחי ִאיׁש ַעל־ֵרֵעהּו ְולֹא ֶתְאְׁשמּו ַבִּמְׁשָּפט 
ָצרֹות  ְלמֹוֵפת  ַאַחי  ָלֶכם  ְקחּו  ַלָּפַתח׃  עֵֹמד  ַהּׁשֵֹפט  ִהֵּנה 
ְיהָֹוה׃  ְּבֵׁשם  ִּדְּברּו  ֲאֶׁשר  ַהְּנִביִאים  רּוָחם  ְוֹאֶרְך  ַהְּנִביִאים 
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ֲהלֹא  ִאּיֹוב  ִסְבלֹות  ְוכַֹח  ַהַּסָּבל  ּכַֹח  ְמַאְּׁשִרים  ֲאַנְחנּו  ִהֵּנה 
ְיהָֹוה  ֵמֵאת  ַאֲחִריתֹו  ֶמה־ָהְיָתה  ְרִאיֶתם  ְוַגם  ְׁשַמְעֶּתם 
ָכל־ָּדָבר  ִלְפֵני  ַאַחי  ְוַעָּתה  הּוא׃  ְוַחּנּון  ַרחּום  ְיהָֹוה  ִּכי 
ָכל־ְׁשבּוָעה  ְולֹא  ָבָאֶרץ  ְולֹא  ַבָּׁשַמִים  לֹא  ַאל־ִּתָּׁשְבעּו 
ֶּפן־ֵּתָעְנׁשּו  לֹא  לֹא  אֹו  ֵהן  ֵהן  ְדַבְרֶכם  ִיְהֶיה  ְוכֹה  ַאֶחֶרת 

ַּבִּמְׁשָּפט׃
ִאם־ ִאם־ֵיַצר ְלִאיׁש ִמֶּכם ִיְתַּפֵּלל ְוִאם ִלּבֹו טֹוב ָעָליו ְיַזֵּמר׃ 
ִיְהֶיה ָּבֶכם חֶֹלה ִיְקָרא ְלִזְקֵני ָהֵעָדה ְוִהְתַּפְללּו ָעָליו ּוָמְׁשחּו 
ַלחֶֹלה  ַּתֲעזֹר  ִעם־ֱאמּוָנה  ּוְתִפָּלה  ְיהָֹוה׃  ְּבֵׁשם  ֶׁשֶמן  ֹאתֹו 
ָלֵכן ִהְתַוּדּו ֲעֹונֹוֵתיֶכם  ַויהָֹוה ְיִקיֶמּנּו ְוִאם ָחָטא ְוִנְסַלח־לֹו׃ 
ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ְוִהְתַּפְללּו ִאיׁש ְּבַעד ֵרֵעהּו ְוָרָפא ָלֶכם ִּכי־
ֶנֶפׁש  ַּבַעל  ָהָיה  ֵאִלָּיהּו  ִּבְפֻעָּלָתּה׃  ַרב ּכָֹחּה  ַצִּדיק  ְתִפַּלת 
ַעל־ ָמָטר  ְולֹא־ָהָיה  ָמָטר  ֱהיֹות  ְלִבְלִּתי  ְוִהְתַּפֵּלל  ָּכֹמנּו 
ַוָּיָׁשב ַוִּיְתַּפֵּלל ְוַהָּׁשַמִים  ָהָאֶרץ ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים׃ 

ֶהֱעִריפּו ָמָטר ְוָהָאֶרץ ָנְתָנה ֶאת־ְיבּוָלּה׃
ַאַחי ִאם ֶאָחד ִמֶּכם ָיסּור ִמֶּדֶרְך ָהֱאֶמת ְוִאיׁש ַאֵחר ְיִׁשיֶבּנּו׃ 
ֶנֶפׁש  ַיִּציל  ִּפְׁשעֹו  ִמֶּדֶרְך  ֶאת־ַהחֹוֵטא  ַהֵּמִׁשיב  ִּכי  ֵיַדע־ָנא 

ִמָּמֶות ִויַכֶּסה ַעל־ְּפָׁשִעים ַרִּבים׃ 
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ֶּפְטרֹוס א
ֶּפְטרֹוס ְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶאל־ַהְּבִחיִרים ַהְּפזּוִרים ַהָּגִרים 
ִנְבֲחרּו  ֲאֶׁשר  ּוִביתּוְנָיא׃  ַאְסָיא  ַקּפֹוְדִקָּיא  ָּגַלְטָיא  ְּבָפְנטֹוס 
ִלָּבם  ּוְלָהִכין  ְּברּוחֹו  ְלַקְּדָׁשם  ָהָאב  ֱאֹלִהים  ִמַּטַעם  ִמֶּקֶדם 
ִלְׁשֹמַע ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַוֵּיז ָּדמֹו ֲעֵליֶהם ַחְסְּדֶכם ּוְׁשלֹוְמֶכם 

ִיְׂשֶּגא׃
ָּברּוְך הּוא ָהֱאֹלִהים ֲאִבי ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְּכגֶֹדל 
ֵיׁשּוַע  ִּבְתקּוַמת  ַחִּיים  ְלִתְקַות  ֵׁשִנית  ֹאָתנּו  הֹוִליד  ַחְסּדֹו 
ְלַנֲחָלה ֲאֶׁשר לֹא ִתָּׁשֵחת ְולֹא ְתֻחַּלל  ַהָּמִׁשיַח ִמן־ַהֵּמִתים׃ 
ִּכי ְׁשמּוִרים ַאֶּתם ְּבכַֹח  ְולֹא ִתּבֹול ַהְּצפּוָנה ָלֶכם ַּבָּׁשָמִים׃ 
ַהָּיִמים׃  ֵאל ַעל־ְיֵדי ֱאמּוַנְתֶכם ַלְּתׁשּוָעה ֲאֶׁשר ִּתָּגֶלה ְלֵקץ 
ַלִּמְצָער  ִתְתַאְּבלּו  ִּכי־ַעָּתה  ַאף  ַעד־ְמאֹד  ָּתִגילּו  ָּבּה  ֲאֶׁשר 
ְלָצֵרף ֱאמּוַנְתֶכם ֲאֶׁשר  ְלַרְגֵלי ַמּסֹות ׁשֹנֹות ֲאֶׁשר ּבָֹאן ָנחּוץ׃ 
ָרחֹוק ְמִחיָרּה ִמָּזָהב ְמֻזָּקק ָּבֵאׁש ֲאֶׁשר ַאֲחִריתֹו ֲעֵדי־ֹאֵבד 
ְּבִהְתַּגּלֹות  ּוְלִתְפֶאֶרת  ְלָכבֹוד  ִלְתִהָּלה  ִּתְהֶיה  ֶוֱאמּוַנְתֶכם 
ֲאֶׁשר ֹאתֹו ֲאַהְבֶּתם ַאף ִּכי לֹא ֲחִזיֶתם ָּפָניו  ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְּבֵעיֵניֶכם  ֹאתֹו  ְרִאיֶתם  לֹא  ַעד־ַעָּתה  ִּכי  ַאף  ַוַּתֲאִמינּו־בֹו 
ַּכֲאֶׁשר  ַּבֲהָדרֹו׃  ְוָכִליל  ִמַּסֵּפר  ָעצּום  ְבָׂשׂשֹון  ָתִׂשיׂשּו  ּובֹו 
ֵאת  ַנְפְׁשֶכם׃  ְוֶאת־ְּתׁשּוַעת  ֱאמּוַנְתֶכם  ֶאת־ְּפִרי  ִּתְמְצאּו 
ַהְּתׁשּוָעה ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָחְקרּו ְוָדְרׁשּו ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ִנְּבאּו ַעל־
ַוַּיְחְּתרּו ָלַדַעת ָמַתי ְוֵאיְך ָיבֹוא ַהּמֹוֵעד  ַהֶחֶסד ַהָּצפּון ָלֶכם׃ 
ַּכֲאֶׁשר  ְּבִקְרָּבם  ָׁשַכן  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח  רּוַח  הֹוִדיָעם  ֲאֶׁשר 
ַּבֲעֵקָבם׃  ֲאֶׁשר  ְוַהָּכבֹוד  ַהָּמִׁשיַח  ֵחְבֵלי  ֵמרֹאׁש  ָלֶהם  ִהִּגיד 
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ְלַנְפָׁשם ִּכי ִאם־ְלַנְפְׁשֶכם ָחזּו ַהְּדָבִרים  ְוִנְגָלה ָלֶהם ִּכי לֹא 
ָהֵהם ֲאֶׁשר ֻהַּגד ָלֶכם ַהּיֹום ִמִּפי ַהְמַבְּׂשִרים ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש 
ַהָּׁשלּוַח ִמָּׁשַמִים ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַמְלֲאֵכי־ָיּה ִנְכָסִפים ְלַהֶּבט־
ְוַיְחלּו  ִהְתעֹוְררּו  ִלְּבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ָמְתֵניֶכם  ִחְגרּו  ַעל־ֵּכן  ָּבם׃ 
ֵיׁשּוַע  ְּבִהְתַּגּלֹות  ֶאְתֶכם  ְיסֹוֵבב  ֲאֶׁשר  ַלֶחֶסד  ְבָכל־ְמאְֹדֶכם 
ְלֶנֶפׁש  ַנְפְׁשֶכם  ַאל־ְּתַׁשּוּו  ַמְקִׁשיִבים  ּוְכָבִנים  ַהָּמִׁשיַח׃ 
ִּכי ִאם־ְקדִׁשים  ַּתֲאָוה ֲאֶׁשר ָהְיָתה ָלֶכם ְלָפִנים ִמְּבִלי־ָדַעת׃ 
ִּכי  ִּתְהיּו ְבָכל־ַּדְרֵכיֶכם ַּכֲאֶׁשר ַהּקֵֹרא ֶאְתֶכם ָקדֹוׁש הּוא׃ 
ְוִאם ַהּׁשֵֹפט ִאיׁש  ֵכן ָּכתּוב ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני׃ 
ִתְקְראּו  ִאם־ֹאתֹו  ָפִנים  ִיָּׂשא  לֹא  ֲאֶׁשר  ַמֲעָלָליו  ְלִפי  ִאיׁש 
ֵהן  ְמגּוֵריֶכם׃  ָּכל־ְיֵמי  ְּבִיְרָאה  ְלָפָניו  ִהְתַהְּלכּו  ֲאִביֶכם 
ְיַדְעֶּתם ִּכי לֹא־ְבֶכֶסף ּוְבָזָהב ֲאֶׁשר ִיְכלּו ְבַאֲחִריָתם ִנְפֵּדיֶתם 
ִאם־ְּבַדם  ִּכי  ֲאבֹוֵתיֶכם׃  ָלֶכם  ִנֲחלּו  ֲאֶׁשר  ָׁשְוא  ֵמָאְרחֹות 
הּוַכן  ְוהּוא  ֵאין־ּבֹו׃  ּומּום  ָתִמים  ֶׂשה  ַהָּמִׁשיַח  ְּבַדם  ָיָקר 
ִמֶּקֶדם ֶטֶרם ִהָּוֵסד ָאֶרץ ְוִנְגָלה ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְלַמַעְנֶכם׃ 
ִמן־ ֲהִקימֹו  ֲאֶׁשר  ֵּבאֹלִהים  ַאֶּתם  ַמֲאִמיִנים  ַעל־ָידֹו  ֲאֶׁשר 
ַהֵּמִתים ַוִיֶּתן־לֹו ָכבֹוד ְלַבֲעבּור ִּתָּמֵצא ֱאמּוַנְתֶכם ְוִתְקַוְתֶכם 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִזִּכיֶתם ֶאת־ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִלְׁשֹמַע ֶאל־ ֵּבאֹלִהים׃ 
ָהֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ָהרּוַח ּוְלַאֲהָבה ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ְּבלֹא ִׂשְפֵתי 
ַּכֲאָנִׁשים  ִמְרָמה ִהְתַאְּמצּו ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת־ֲאֵחיֶכם ְּבָתם־ֵלב׃ 
ֶנֱאָמן  ִאם־ִמָּמקֹור  ִּכי  ַאְכָזב  ִמֶּזַרע  ְולֹא  ֵׁשִנית  נֹוְלדּו  ֲאֶׁשר 

ִּבְדַבר ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר הּוא ַחי ְוִנָּצב ְלעֹוָלם׃ 
ִּכי 

ָּכל־ַהָּבָׂשר ָחִציר 
ְוָכל־ְּכבֹו*ד־ִאיׁש ְּכִציץ ָחִציר 

ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ׃
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v. 24 נ׳׳א וכל־ַחְסּדֹו כציץ ַהָּׂשֶדה, עיין ישעיה מ׳ ו׳. 
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ּוְדַבר ְיהָֹוה ָיקּום ְלעֹוָלם 
ְוהּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּבְּׂשרּו ָלֶכם ַהְמַבְּׂשִרים׃ 

ְוִקְנָאה  ַוֲחֻנָּפה  ְוָכל־ִמְרָמה  ָּכל־ִרְׁשָעה  ִמֶּכם  ָהִסירּו  ְוַעָּתה 
ַּבְּקׁשּו  ִמָּקרֹוב  נֹוְלדּו  ֲאֶׁשר  ּוְכעֹוֲלִלים  ָרִכיל׃  ְוָכל־ְׂשַפת 
ִליׁשּוָעה׃  ִּתְגְּדלּו  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ִביָנה  ִמְּׁשֵדי  ַזְך  ָחָלב  ִלְׂשּבַֹע 
ְוֵאָליו  ֲאדֵֹנינּו׃  ִּכי־טֹוב  ְטַעְמֶּתם  ּוְבָתִמים  ֶּבֱאֶמת  ִאם־ַרק 
ָּבאֶתם ְּכמֹו ֶאל־ֶאֶבן ַחִּיים ֲאֶׁשר ָמֲאסּו ְבֵני ָאָדם ַאְך ִנְבֶחֶרת 
ְוַגם־ַאֶּתם ַאְבֵני ַחִּיים ְלִהָּבנֹות ֵהיָכל  ִהיא ִויָקָרה ֵלאֹלִהים׃ 
ֶעְליֹון ִלְכֻהַּנת קֶֹדׁש ְלַהְקִריב ִזְבֵחי־רּוַח ְלֵריַח ִניחַֹח ֵלאֹלִהים 

ְוֶזה הּוא ֶׁשָאַמר ַּבִּמְקָרא  ְּבַיד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפָּנה ִויָקָרה 

ְוַהַּמֲאִמין ָּבּה לֹא ֵיבֹוׁש׃
ֵאיָנם  ְוַלֲאֶׁשר  ֵחֶפץ  ְלֶאֶבן  הּוא  ַהַּמֲאִמיִנים  ָלֶכם  ַעל־ֵּכן 

ַמֲאִמיִנים הּוא 
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים 
ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה׃

ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף ּוְלצּור ִמְכׁשֹול 
נֹוֲעדּו  ַּגם־ְלִהָּכֵׁשל  ַּכֲאֶׁשר  ֱאמּוָנָתם  ְּבחֶֹסר  ִנְכְׁשלּו־בֹו  ִּכי 
ְוַאֶּתם ִהְּנֶכם ְּבִחיֵרי־ָיּה ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ּגֹוי ָקדֹוׁש ְוַעם  ֵמָאז׃ 
ְלאֹור  ֵמחֶׁשְך  ֶאְתֶכם  ָקָרא  ֲאֶׁשר  ְּתִהָּלתֹו  ְלַסֵּפר  לֹו  ְסֻגָּלה 
ֲאֶׁשר ְלָפִנים לֹא־ָעם ֱהִייֶתם ְוַעָּתה ַעם ֱאֹלִהים ְלָפִנים  ֶּפִלאי׃ 

ָּבִנים לֹא־ֻרָחמּו ְוַעָּתה ְמֻרָחִמים׃ 
ִמַּתֲאֹות  ְלִהָּנֵזר  ְותֹוָׁשִבים  ְּכֵגִרים  ְיִדיִדים  ִמֶּכם  ׁשֵֹאל  ַוֲאִני 
ּוְלִהְתַהֵּלְך ְּבֵמיָׁשִרים ֵּבין ַהּגֹוִים  ַהָּבָׂשר ַהִּנְלָחמֹות ַּבָּנֶפׁש׃ 
ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֲעֵליֶכם ָסָרה ְּכֹפֲעֵלי ָאֶון ְוַעָּתה ִיְתּבְֹננּו ְבַמֲעֵׂשיֶכם 

ַהּטֹוִבים ִויַכְּבדּו ֶאת־ֱאֹלִהים ְּביֹום ָּפְקדֹו׃
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ְוִהָּכְנעּו ְלָכל־ִמְׂשָרה ֲאֶׁשר ִלְבֵני־ָאָדם ְלַמַען ָהָאדֹון ִאם־ַלֶּמֶלְך 
ְוִאם־ַלָּׂשִרים ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְׁשלּוָחיו ָלֵתת  ַּכֲאֶׁשר הּוא ָהרֹאׁש׃ 
ָחֵפץ ֱאֹלִהים  ֵכן  ִּכי  ְלעֵֹׂשי טֹוב׃  ְוָכבֹוד  ָאֶון  ְּבֹפֲעֵלי  ְנָקָמה 
ַּבֲעׁשְתֶכם טֹוב ָלִׂשים ַמְחסֹום ְלִפי ַהְּסָכִלים ֵאין ְּתבּוָנה ָּבם׃ 
ֶוֱהיּו ִכְבֵני חֹוִרים ַאְך לֹא ָלִׁשית ֻחְפַׁשְתֶכם ְּכִמְכֶסה ַעל־ְּפֵני 
ַּכְּבדּו ָכל־ִאיׁש ִּכְכבֹודֹו  ַמֲעִׂשים ָרִעים ִּכי ִאם־ְּכַעְבֵדי ֵאל׃ 
ֶאֱהבּו ֶאת־ֲאֵחיֶכם ְיראּו ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְוָהבּו ָכבֹוד ַלֶּמֶלְך׃

ַוֲעָבִדים ָּבֶכם ִהָּכְנעּו ִלְפֵני ֲאדֵֹניֵכם ְּבָכל־ִיְרָאה לֹא ְלַבד ִלְפֵני 
ְיֻאַּׁשר  ְבזֹאת  ִּכי  ְנלֹוִזים׃  ִאם־ַּגם־ִלְפֵני  ִּכי  ְוטֹוִבים  ְיָׁשִרים 
ָתִמים  ִלּבֹו  ִלְהיֹות  ַרק  ִחָּנם  ִויֻעֶּנה  ַמְכֹאב  ִאם־ִיָּׂשא  ָאָדם 
ִּכי ַמה־ִּתְפַאְרְּתֶכם ִאם ַּתֲחִריׁשּו ַּכֲאֶׁשר ֻּתּכּו  ִעם־ֱאֹלָהיו׃ 
ְוַהֲחֵרׁש  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ֵעֶקב  ִאם־ְּתֻעּנּו  ַרק  ְבַאְׁשמֹוֵתיֶכם 
ִּכי ֲהלֹא  ַּתֲחִרׁשּון זֹאת ִּתְהֶיה ָלֶכם ִלְתִהָּלה ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים׃ 
ָלזֹאת ִנְקֵראֶתם ְוַאף ַּגם־ַהָּמִׁשיַח ִנְדָּכה ִּבְגַלְלֶכם ַוְיִהי ָלֶכם 
ֲאֶׁשר לֹא־ָחָמס ָעָׂשה ְולֹא ִמְרָמה  ְלמֹוֵפת ָלֶלֶכת ְּבִעְּקבֹוָתיו׃ 
ֲאֶׁשר ֵחְרפּוהּו חֹוְרָפיו ְולֹא ֵהִׁשיב ֶחְרָּפָתם ֶאל־ֵחיָקם  ְּבִפיו׃ 
ַנֲעֶנה ְולֹא ִיְפַּתח־ִּפיו ִּכי ִאם־ִהְפִקיד ִמְׁשָּפטֹו ְלׁשֵֹפט ֶצֶדק׃ 
ְוהּוא ָנָׂשא ֶאת־ַחּטֹאֵתינּו ִּבְבָׂשרֹו ַעל־ָהֵעץ ְלַבֲעבּור ָנמּות 
ִּכי  ָלֶכם׃  ִנְרָּפא  ַּבֲחֻבָרתֹו  ַוֲאֶׁשר  ִלְצָדָקה  ְוִנְחֶיה  ַלֲחָטָאה 
ַהַּמְׁשִּגיַח  ֶאל־ָהרֶֹעה  ַכּיֹום  ַוָּתֻׁשבּו  ֱהִייֶתם  ֹאְבדֹות  צֹאן 

ֶאל־ַנְפׁשֵֹתיֶכם׃ 
ֲאָנִׁשים  ְוִאם־ֵיׁש  ַבֲעֵליֶכן  ִלְפֵני  ִהָּכַנְעָנה  ַּגם־ַהָּנִׁשים  ְוֵכן 
ֵמֲאִנים ִלְׁשֹמַע ַהְּבׁשָרה ַאֶּתן ְּבַעְנַות ַּדְרְּכֶכן ִּתְקֶניָנה ֹאָתם 
ּוְבתֹם  ְבִיְרָאה  ִּכי  ֶיֱחזּו  ַּכֲאֶׁשר  ּוְדָבִרים׃  ְּבֵאין־ֹאֶמר  ַליהָֹוה 
ּוְפֵאְרֶכן לֹא ִיְהֶיה ְפֵאר ִחיצֹון ְּבַמְחָלפֹות רֹאׁש ַוֲעִדי  ַדְרְּכֶכן׃ 

ָזָהב אֹו ִבְגֵדי ֲחֻמדֹות׃ 
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ְוַהְׁשֵקט  ֲעָנָוה  ְּברּוַח  ַהֵּלב  ְּבֵסֶתר  ַהְּפִניִמי  ִאם־ָהָאָדם  ִּכי 
ָהָיה  ִּכי־ֵכן  ָהֱאֹלִהים׃  ְּבֵעיֵני  ָיָקר  ְוהּוא  ִכָּליֹון  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ְלָפִנים ְּפֵאר ַהָּנִׁשים ַהְּקדֹוׁשֹות ֶאֶׁשר ָׂשמּו תֹוַחְלָּתן ֵּבאֹלִהים 
ְבקֹול  ָׁשְמָעה  ֲאֶׁשר  ָׂשָרה  ְּכמֹו  ִנְכָנעּו׃  ַבֲעֵליֶהן  ְוִלְפֵני 
ַאְבָרָהם ְוָקְרָאה־ּלֹו ֲאדִֹני ְוַאֶּתן ְלָבנֹות ָלּה ִאם טֹוב ַּתֲעֶׂשיָנה 

ְולֹא ָיבֹא ְבתֹוֲכֶכן ֹמֶרְך ֵלב ִמָּפַחד׃
ְּתנּו  ְּבַהְׂשֵּכל  ִעם־ְנֵׁשיֶכם  ָלֶׁשֶבת  ְראּו  ָהֲאָנִׁשים  ַאֶּתם  ְוֵכן 
ָכבֹוד ְלִאָּׁשה ִּכי־ְכִלי ַרְך ִהיא ִמֶּכם ְוַגם ֲחֶבְרְּתֶכם ְּבַמְּתַנת 

ַהֶחֶסד ְוַהַחִּיים ּוְבֵכן לֹא ִתָּמַנע ְּתִפָּלה ִמָּבֵּתיֶכם׃
ֹאֲהֵבי  ֶחְמָלה  ַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ֵלב  ְלַאְנֵׁשי  ֻכְּלֶכם  ֱהיּו  ָּדָבר  סֹוף 
לֹא ִתְגְמלּו ְלִאיׁש ָרָעה  ְוִׁשְפֵלי רּוַח׃  ַאֲחָוה ַאְנֵׁשי ַרֲחִמים 
ַּתַחת ָרָעה אֹו ְקָלָלה ַּתַחת ְקָלָלה ִּכי ִאם־ְּבָרָכה ִּכי ָלזֹאת 

ִנְקֵראֶתם ְלַמַען ִּתיְרׁשּו ֶאת־ַהְּבָרָכה׃
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים 
ְוִלְראֹות ָיִמים טֹוִבים 

ִיּצֹר ְלׁשֹונֹו ֵמָרע 
ּוְׂשָפָתיו ִמַּדֵּבר ִמְרָמה׃
ָיסּור ֵמָרע ְוַיֲעֶׂשה־ּטֹוב 
ְיַבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוִיְרְּדֵפהּו׃

ִּכי ֵעיֵני ְיהָֹוה ֶאל־ַצִּדיִקים 
ְוָאְזָניו ֶאל־ַׁשְוָעָתם
ְּפֵני ְיהָֹוה ְּבעֵֹׂשי ָרע׃

ֶאֶפס ִאם־ ּוִמי ַיֲעֶׂשה ִעָּמֶכם ָרע ִאם־ִּתְרְדפּו ַלֲעׂשֹות טֹוב׃ 
ַּגם־ְּתֻעּנּו ֵעֶקב ְצָדָקה ַאְׁשֵריֶכם ַאְך ֶאת־מֹוָרָאם לֹא ִתיְראּו 
ִּבְלַבְבֶכם  ַתְקִּדיׁשּו  ֹאתֹו  ֱאֹלִהים  ֶאת־ְיהָֹוה  ַתֲערֹוצּו׃  ְולֹא 
ְלָכל־ַהּדֵֹרׁש  ַמֲעֶנה  ָלֵתת  ָּתִמיד  ְנכִֹנים  ֱהיּו  ְוִיְרָאה  ּוַבֲעָנָוה 

ִמֶּכם ַמה ְּיסֹוד ִּתְקַוְתֶכם׃ 
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ַעל־ ָסָרה  ַהּדְֹבִרים  ֵיבֹוׁשּו  ְּבִקְרְּבֶכם  ֲאֶׁשר  ָנכֹון  ּוְברּוַח 
ָאֶון׃  ְּכֹפֲע*ֵלי  ֶאְתֶכם  ְוַהַּמְלִׁשיִנים  ַּבָּמִׁשיַח  ַהּטֹוָבה  ַּדְרְּכֶכם 
ִּכי טֹוב ָלֶכם ְלִהְתַעּנֹות ִאם ֵּכן ָרָצה ָהֱאֹלִהים ֵעֶקב ֲעׂשֹות 
ִּכי ַּגם־ַהָּמִׁשיַח ֻע*ָּנה  טֹוב ֵמֲאֶׁשר ִּתְתַעּנּו ֵעֶקב ֲעׂשֹות ָרע׃ 
ַחָּטִאים  ֲאָנִׁשים  ְּבַעד  ַצִּדיק  ִאיׁש  ְּבַחּטֹאֵתינּו  ַאַחת  ַּפַעם 
ַוְיִביֵאנּו ַעד־ָהֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר הּוַמת ְּבָׂשרֹו ַוְיִחי ָברּוַח׃ 
ַוַּיֲעבֹר ַוִּיְקָרא ֶאת־ַהְּקִריָאה ַּגם ֶאל־ָהרּוחֹות ֲאֶׁשר ַּבִּמְׁשָמר׃ 
ֱאֹלִהים  ִחָּכה  ַּכֲאֶׁשר  ְלָפִנים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֲהלֹא 
ַהֵּתָבה  ֶנֶעְׂשָתה  ַעד־ֲאֶׁשר  ֹנַח  ִּביֵמי  ַאּפֹו  ְּבֹאֶרְך  ֲאֵליֶהם 
ַוְיִהי  ַוֲאָנִׁשים ְמַעִּטים ְׁשֹמֶנה ְנָפׁשֹות ִנְמְלטּו ָבּה ִמן־ַהָּמִים׃ 
לֹא  ַּגם־ַהּיֹום  ָלנּו  ּתֹוִׁשיַע  ֲאֶׁשר  ְבַמִים  ִלְטִביָלֵתנּו  ְלמֹוֵפת 
ִלְרחֹץ ֶאת־צֹוַאת ַהָּבָׂשר ִּכי ִאם־ְלַזּכֹות ֶאת־ִלֵּבנּו ְּברּוַח ָנכֹון 
ֲאֶׁשר ָעָלה  ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ְתקּוַמת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַהָּׁשַמְיָמה ַוֵּיֶׁשב ִליִמין ָהֱאֹלִהים ּוַמְלָאִכים ָׂשֵרי ָצָבא ְוִגּבֵֹרי 

כַֹח ָׁשת ֱאֹלִהים ַּתַחת ָידֹו׃ 
ִהְתַאְּזרּו  ַּבָּבָׂשר  ַּבֲעֵדנּו  ַהָּמִׁשיַח  ֻעָּנה  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְוַעָּתה 
ִבְבָׂשרֹו  ְוַהְּמֻעֶּנה  ַהֻּמֶּכה  ִּכי  ַּגם־ַאֶּתם  ָּכמֹוהּו  רּוַח  עֹז 
ָּכל־ ָוָדם  ָּבָׂשר  ַתֲאַות  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְולֹא  ֵמֲחטֹוא׃  ֶיְחַּדל 
ִּכי ַרב  ְיֵמי ַחֵּייֶכם ַעל־ָהֲאָדָמה ִּכי ִאם־ַאֲחֵרי ֵחֶפץ ֱאֹלִהים׃ 
ָלנּו ֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ְּכֵחֶפץ ַהּגֹוִים ַּבָּיִמים ָעְברּו ָעֵלינּו ְּבֶלְכֵּתנּו 
ְוסְֹבִאים  זֹוְלִלים  ְּבָבֵּתי  ַוֲעָגִבים  ִזָּמה  ְּבָאְרחֹות  ִעָּמֶהם 
ְוַכּיֹום ָיִניעּו רֹאׁש ְוַיְלִעיבּו ָבֶכם  ְוִהלּוִּלים ּוְבִגּלּוֵלי ָהֱאִליִלים׃ 
ָלֵתת  ָהֲעִתיִדים  ִזָּמָתם׃  ְלֶׁשֶטף  ִעָּמֶהם  עֹוד  לֹא־ָתרּוצּו  ִּכי 
ְוֶאת־ ֶאת־ַהַחִּיים  ִלְׁשֹּפט  ָלבֹוא  ֶהָעִתיד  ִלְפֵני  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין 
ִּכי ַעל־ֵּכן ָהְיָתה ְקִריַאת ַהְּבׁשָרה ַּגם ֶאל־ַהֵּמִתים  ַהֵּמִתים׃ 
ְלַמַען ִיָּׁשְפטּו ַבָּבָׂשר ִּכְבֵני ָאָדם ְוִיְחיּו ְבַחֵּיי רּוַח ֵּכאֹלִהים׃
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ִהֵּנה ֵקץ ָּכל־ָּדָבר ָקרֹוב ַעל־ֵּכן ַהְׂשִּכילּו ְוִהְתעֹוְררּו ִבְתִפָּלה׃ 
ַרָּבה  ְּבַאֲהָבה  ֶאת־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ֶאֱהבּו  ָּכל־ָּדָבר  ְּברֹאׁש  ַאְך 
ִׁשְמרּו ַאֲהַבת ַאִחים  ִּכי ַאֲהָבה ְּתַכֶּסה ַעל־ְּפָׁשִעים ַרִּבים׃ 
ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם ַּכַּמָּתן  ְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִתְתָעֵרב ְּתלּוָּנה ָּבּה׃ 
ֶנֱאָמִנים  ִּכְפִקיִדים  ֵּכן ְּתַפְּזרּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו  ָידֹו  ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג 
ִּכי ְיַדֵּבר ִאיׁש ְּבָקָהל ְיִהי ְדָברֹו  ַעל־ַחְסֵּדי ֱאֹלִהים ָהַרִּבים׃ 
ִּכְדַבר ֱאֹלִהים ְוַהְמָׁשֵרת ְיַמֵּלא ְפֻקָּדתֹו ְּכַיד ֱאֹלִהים ַהּטֹוָבה 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ַעל־ְיֵדי  ַּבּכֹל  ֱאֹלִהים  ֵׁשם  ִיָּכֵבד  ְלַמַען  ָעָליו 

ֲאֶׁשר לֹו ַהָּכבֹוד ְוַהֶּמְמָׁשָלה ְלעֹוָלם ָוֶעד ָאֵמן׃
ַאל־ִּתְתַּפְּלאּו ְיִדיִדים ִּכי ָתבֹואּו ְלִהָּבֵחן ְּבכּור עִֹני ְּכמֹו ִאם־
ַאֶּתם  ֲחֵבִרים  ַּבֲאֶׁשר  ָּתִׂשיׂשּו  ַאְך  ָזר׃  ָּדָבר  ֶאְתֶכם  ָקָרה 
ְלֶחְבֵלי ַהָּמִׁשיַח ְוֵכן ָּתִׂשיׂשּו ְוַתַעְלצּו ְּבִהָּגלֹות ִנְגלֹות ְּכבֹודֹו׃ 
ָנָחה  ִּכי  ַהָּמִׁשיַח  ַּבֲעבּור ֵׁשם  ֶאְתֶכם  ְיָחְרפּו  ַאְׁשֵריֶכם ִאם 
ֲעֵליֶכם רּוַח ַהָּכבֹוד ְורּוַח ֱאֹלִהים ֶאְצָלם ִמֹּנַאץ הּוא ְוֶאְצְלֶכם 
ְולֹא ִיָּוֵסר ִאיׁש ִמֶּכם ְּכרֵֹצַח אֹו־ְכַגָּנב אֹו־ְכֹפֵעל ָאֶון  ִנְכָּבד׃ 
ֵׁשם  ַּבֲאֶׁשר  ִאם־ְיֻעֶּנה  ֲאָבל  ֲאֵחִרים׃  ִּבְפֻקַּדת  אֹו־ִכְמַרֵּגל 
ֶאת־ֱאֹלִהים  ִאם־יֹוֶדה  ִּכי  ַאל־ֵיבֹוׁש  ָעָליו  ִנְקָרא  ַהָּמִׁשיַח 
ֱאֹלִהים  ִמֵּבית  ִמְׁשָּפט  ְלָהֵחל  ַהּיֹום  ָבא  ִּכי  ַהֶּזה׃  ַּבֵּׁשם 
ֶאת־ ַהַּמְמִרים  ַאֲחִרית  ִתְהֶיה  ָמה־ֵאפֹוא  ֵהֵחל  ְוִאם־ָּבנּו 
ִיְפֶנה  ֶאל־ִמי  ְלִהָּנֵצל  ָקֶׁשה  ַלַּצִּדיק  ְוִאם  ֱאֹלִהים׃  ְּבׁשַרת 
ַעל־ֵּכן ַהְמֻעִּנים ִּכְרצֹון ֱאֹלִהים יֹוִסיפּו ְלֵהיִטיב  ָרָׁשע ְוחֵֹטא׃ 

ְוַיְפִקידּו ֶאת־ַנְפָׁשם ְּבַיד יֹוְצָרם ִּכי ֶנֱאָמן הּוא׃ 
ְלֶחְבֵלי  ְוֵעד  ָלֶהם  ְּכָחֵבר  ַהָּזֵקן  ֲאִני  ָּבֶכם  ְוֶאל־ַהְּזֵקִנים 
ַהָּמִׁשיַח ַוֲאֶׁשר ָנכֹון ִלי ֵחֶלק ַּבָּכבֹוד ֶהָעִתיד ְלִהָּגלֹות ֶאְקָרא 
ִאְּתֶכם  ַהִּנְמָצא  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ֵעֶדר  ְרעּו  ֵלאֹמר׃  ַוֲאַצֶּוה 
ְּבֶנֶפׁש  ְנִדיָבה  ִאם־ְּברּוַח  ִּכי  ְבֹאֶנס  לֹא  ֲאֵליֶהם  ַהְׁשִּגיחּו* 

ֲחֵפָצה ְולֹא ְלַמַען ְּבצַֹע ָּבַצע׃ 
לא

IV 7-V 2 פטרוס  א   472

v. 2 בס׳׳א לא נמצא כאן ַהְׁשִּגיחּו ֲאֵליֶהם.



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ְלמֹוֵפת  ִאם־ִלְהיֹות  ִּכי  ְיהָֹוה  ַעל־ַנֲחַלת  ְלִהְׂשָּתֵרר  לֹא 
ֲעֶטֶרת  ִּתְׂשאּו  ָאז  ָהרִֹעים  ַאִּביר  יֹוִפיַע  ְוַכֲאֶׁשר  ַלּצֹאן׃ 
ִלְפֵני  ִהָּכְנעּו  ָּבֶכם  ַהְּנָעִרים  ְוֵכן  ִתּבֹול׃  לֹא  ֲאֶׁשר  ִּתְפֶאֶרת 
ִּכי  ְלָאִחיו  ִאיׁש  ְוִעְזרּו  ָהֲעָנָוה  עֹז  ִהְתַאְּזרּו  ְוֻכְּלֶכם  ַהְּזֵקִנים 
ַנְפְׁשֶכם  ַהְׁשִּפילּו  ִיֶּתן־ֵחן׃  ְוַלֲעָנִוים  ִיַּסח ֱאֹלִהים  ֵּגִאים  ֵבית 
ְוָכל־ְיָהְבֶכם  ַּתַחת ַיד־ֵאל ַׁשָּדי ְוהּוא ְירֹוֵמם ֶאְתֶכם ְּבִעּתֹו׃ 
ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ִהְתעֹוְררּו  ָלֶכם׃  ִיְדַאג  ְוהּוא  ָעָליו  ַהְׁשִליכּו 
ְמאֹד ִּכי ַהָּׂשָטן ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ָיתּור ַּכֲאִרי ֹנֵהם ִויַׁשֵחר ֶאל־
ְוֵתְדעּון  ְכִגּבִֹרים  ֶנְגּדֹו  ַתַעְמדּו  ָּבֱאמּוָנה  ַאְך  ְיַבֵּלַע׃  ֲאֶׁשר 
ֵהָּמה׃  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ַעל־ֲאֵחיֶכם  ַּגם  ָעְברּו  ָּכֵאֶּלה  ִּכי ָצרֹות 
ָׁשֵלם  ֵלב  ָלֶכם  ִיָּנֵתן  ְמַעִּטים  ְלָיִמים  ֻעֵּניֶתם  ֲאֶׁשר  ְוַאֲחֵרי 
ַעד־עֹוְלֵמי  ִלְכבֹודֹו  ֶאְתֶכם  ָקָרא  ֲאֶׁשר  ַהֶחֶסד  ֱאֹלֵהי  ֵמֵאת 
ְולֹו  ָלֶנַצח׃  ֶאְתֶכם  ִויכֹוֵנן  ִויַאֵּמץ  ִויַחֵּזק  ֵיׁשּוַע  ַּבָּמִׁשיַח  ַעד 

ַהָּכבֹוד ְוַהֶּמְמָׁשָלה ַעד־עֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָאֵמן׃
ֶאת־ַהְּדָבִרים ַהְּמַעִּטים ָהֵאֶּלה ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ְּבַיד־ִסְלָונֹוס 
ֲאִחיֶכם ַהֶּנֱאָמן ְלַהְזִהיר ֶאְתֶכם ְלִפי ַחֹות ַּדְעִּתי ּוְלָהִעיד ָלֶכם 
ֲעַדת ָּבֶבל  ִּכי ֶחֶסד ֱאֹלִהים הּוא ֶחֶסד ֱאֶמת ִעְמדּו ּבֹו ָהֵכן׃ 
ַהִּנְבָחָרה ְּכמֹוֶכם ׁשֶֹאֶלת ְלָׁשלֹום ָלֶכם ְוֵכן ַּגם־ַמְרקֹוס ְּבִני׃ 

ַׁשֲאלּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלֹום ִּבְנִׁשיַקת ַאֲהָבה 
ָׁשלֹום ְלֻכְּלֶכם ֲאֶׁשר ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ָאֵמן׃ 
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ֶּפְטרֹוס ב

ֶאל־ֲאֶׁשר  ּוְׁשִליחֹו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶעֶבד  ֶּפְטרֹוס  ִׁשְמעֹון 
ּומֹוִׁשיֵענּו  ֱאֹלֵהינּו  ּוְבִצְדַקת  ַהְיָקָרה  ָּבֱאמּוָנה  ִעָּמנּו  נֹאֲחזּו 
ֱאֹלִהים  ְּבַדַעת  ָרב  ְוָׁשלֹום  ָלֶכם  ֶחֶסד  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע 
ָּכל־ִמְׁשַען  ִּבְגבּוָרתֹו  ְיהָֹוה  ָלנּו  ָנַתן  ַּכֲאֶׁשר  ֲאדֵֹנינּו׃  ְוֵיׁשּוַע 
ְּבעֹז  ֹאָתנּו  ַהּקֵֹרא  ַדַעת  ַעל־ְיֵדי  ָׁשָמִים  ְוִיְרַאת  ַהַחִּיים 
ַעד־ ְיָקרֹות  ְּגדֹלֹות  ַהְבָטחֹות  ָלנּו  ָנַתן  ְוַעל־ָיָדם  ִצְדָקתֹו׃ 
ְמאֹד ְלַהְנִחיל ָלֶכם ֵחֵלק ִמֶּטַבע ֱאלֹוַּה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִנַּצְלֶּתם 
ְבָכל־ ִהְתַאְּמצּו  זֹאת  ַּבֲעבּור  ָהעֹוָלם׃  ְוַתֲאֹות  ִמַּׁשַחת 
ָּדַעת׃  ְוֶאל־ְצָדָקה  ְצָדָקה  ֶאל־ֱאמּוַנְתֶכם  ְלהֹוִסיף  ְמאְֹדֶכם 
ְוֶאל־ַּדַעת ַמְעָצר ְלרּוַח ְוֶאל־ַמְעָצר ְלרּוַח ּכַֹח ַהַּסָּבל ְוֶאל־ּכַֹח 
ְוֶאל־ִיְרַאת ֱאֹלִהים ַאֲחָוה ְוֶאל־ַאֲחָוה  ַהַּסָּבל ִיְרַאת ֱאֹלִהים׃ 
ִּכי ִאם־ֵאֶּלה ִתְהֶייָנה ָבֶכם ְּכֵדי ַהִּמָּדה אֹו ֶיֶתר ַעל־ ַאֲהָבה׃ 
ַהִּמָּדה לֹא תּוְכלּו ָלֶׁשֶבת ַּבֲעַצְלַּתִים ִמְּבִלי ֲעׂשֹות ְּפִרי ְּבַגן 
ִּכי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ֵאין־לֹו  ַהַּדַעת ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃ 
הּוא ִעֵּור אֹו עֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְוׁשֵֹכַח ֶאת־ָטֳהָרתֹו ֵמֲחָטָאיו 
ִּכי  ְלַקֵּים  ְוַעל־ֵּכן ַאַחי ֲעׂשּו ָכל־ֲאֶׁשר ְּבכֲֹחֶכם  ָהִראׁשִֹנים׃ 
ִתָּכְׁשלּו  לֹא  ַּתֲעׂשּו  ֵּכן  ְוִאם  ֶאל־ָנכֹון  ְוִנְבַחְרֶּתם  ִנְקֵראֶתם 
ֲאֶׁשר  עֹוָלם  ְלַמְלכּות  ַהַּׁשַער  ָלֶכם  ִיָּפַתח  ָבֶזה  ִּכי  ָלֶנַצח׃ 
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ַעל־ֵּכן לֹא ֶאֶרף ֵמַהְזִּכיְרֶכם ָּתִמיד ַעל־ֵאֶּלה ַאף ִּכי־ְיַדְעֶּתם 
ִלִּבי  ְוַרַחׁש  ְמֻיָּסִדים׃  ַאֶּתם  ּוָבּה  ִהיא  ַּבֲאֶׁשר  ֶאת־ָהֱאֶמת 
ָּכל־ְיֵמי  ֶאְתֶכם  ּוְלָהִעיר  ַעל־רּוֲחֶכם  ְלַהֲעלֹות  טֹוב  ָּדָבר 
ִּכי יֵֹדַע ֲאִני ִּכי ִחיׁש ִיָצַען ָאֳהִלי ַּכֲאֶׁשר  ִׁשְבִּתי ְבָאֳהִלי ַהֶּזה׃ 
ְוִהְנִני ָעֵמל ַּכּיֹום  ַּגם־ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו ִּגָּלה ֶאת־ָאְזִני׃ 
ְלִבְלִּתי ָימּוׁש ִמֶּכם ִזְכרֹון ַהְּדָבִרים ָהֵהם ַּגם־ַאֲחֵרי ֲחִליָפִתי׃ 
ִּכי לֹא ַאֲחֵרי ִמְׁשֵלי ָׁשְוא ּוַמּדּוִחים ָהַלְכנּו ַּכֲאֶׁשר הֹוַדְענּוֶכם 
ֶאת־ְּגבּורֹות ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ּובֹאֹו ִּכי ִאם־ֵעיֵנינּו ָהיּו 
ַּכֲאֶׁשר ָנָׂשא ָכבֹוד ָועֹז ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים  רֹאֹות ֶאת־הֹוד ָּפָניו׃ 
ָהָאב ְּכבֹא ֵאָליו קֹול ֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו ֵלאֹמר ֶזה ְּבִני ְיִדיִדי ֲאֶׁשר 
ְוֶאת־ַהּקֹול ַההּוא ָׁשַמְענּו ְבָאְזֵנינּו יֵֹצא ִמן־ ּבֹו ָרְצָתה ַנְפִׁשי׃ 
ּוְדַבר ַהְּנבּוָאה ָּברּור  ַהָּׁשָמִים ִּבְהיֹוֵתנּו ִעּמֹו ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש׃ 
ָלנּו ַּכּיֹום ִּפי ְׁשָנִים ְוַאֶּתם ֵּתיִטיבּו ָלִׁשית ֵאָליו ֵלב ְּכמֹו ֶאל־
ַהּיֹום  ְואֹור  ַהַּׁשַחר  ִיָּבַקע  ְּבַמֲחַׁשִּכים ַעד ֲאֶׁשר  ַלִּפיד ּבֵֹער 
ְוזֹאת ָידַֹע ֵּתְדעּון ֵמרֹאׁש ִּכי ְנבּוַאת ִּכְתֵבי  ִיְזַרח ִּבְלַבְבֶכם׃ 
ִּכי  ִלְרצֹונֹו׃  ֹאָתּה  ַהֹּפֵתר  ְּבִפְתרֹון  ְתלּוָיה  ֵאיֶנָּנה  ַהּקֶֹדׁש 
ִאם־ַאְנֵׁשי  ִּכי  ִלְרצֹונֹו  ִאיׁש  ִמִּפי  ְנבּוָאה  לֹא־ָיְצָאה  ֵמעֹוָלם 
ֱאֹלִהים ַהְּקדֹוִׁשים ִהִּביעּו ַּכֲאֶׁשר ְנָתָנם רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְלַהִּביַע׃
ְוַגם־ְנִביֵאי ֶׁשֶקר ָהיּו ָבָעם ַּכֲאֶׁשר ִיְהיּו מֹוִרים ַמְתִעים ַּגם־
ֲאֶׁשר  ַבֲאדָֹנם  ְיַכֲחׁשּו  ַמְׁשִחיִתים  ְגדּוִדים  ָיגֹּדּו  ֲאֶׁשר  ָּבֶכם 
ּוִמְּפֵני רַֹע ַמַעְלֵליֶהם  ָקָנם ְוָיִביאּו ׁשַֹאת ִּפְתֹאם ַעל־ַנְפָׁשם׃ 
ְוִלְבצַֹע  ַרִּבים ִיָּמְׁשכּו ַאֲחֵריֶהם ּוַבֲעבּוָרם ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת ְיֻחָּלל׃ 
ֲאֶׁשר  ָלֶהם  ְלִמְסָחר  ֶאְתֶכם  ַיֲעׂשּו  ָׁשְוא  ְּבַמְׂשאֹות  ֶּבַצע 
ִמְׁשָּפָטם הּוַכן ֵמָאז לֹא ְיַאֵחר ּבֹאֹו ְוֵאיָדם לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן׃ 
ֵהן ֱאֹלִהים לֹא ָחס ַעל־ַהַּמְלָאִכים ַהַחָּטִאים ֲאֶׁשר הֹוִריָדם 
ַהִמְׁשָּפט׃  ַעד־יֹום  ּוָבֹאֶפל  ַּבִּמְׁשָמר  ַוַּיְסִּגיֵרם  ַׁשַחת  ִלְבֵאר 
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ַדְרָּכם ַעל־ָהָאֶרץ  ְוֵכן לֹא ָחס ַעל־ּדֹרֹות ְקדּוִמים ַמְׁשִחיֵתי 
ַהּקֵֹרא  ֶאת־ֹנַח  ַרק  ַוְיַמֵּלט  ַהַּמּבּול  ְּבֵמי  ֹאָתם  ָמָחה  ֲאֶׁשר 
ַוֲעֹמָרה  ְסדֹם  ְוֶאת־ָעֵרי  ִעּמֹו׃  ְנָפׁשֹות  ְוֶׁשַבע  הּוא  ְבֶצֶדק 
ְלַמְהֵּפָכה  ָׁשת  ְוֶאת־ָהֲאֵׁשִמים  ְלֵאֶפר  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ִׁשֵחת 
ִלְהיֹות ְלאֹות ְלֵזִדים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם׃ ַוַּיֵּצל ֶאת־לֹוט ַהַּצִּדיק 
ֲאֶׁשר ִהְתַעֵּצב ֶאל־ִלּבֹו ִּבְרֹאתֹו ַמֲעֵׂשה ַתְעֻּתִעים ְּבֶקֶרב ְּבֵני 
ָעָליו  ָּדֲאָבה  ְּבתֹוָכם  ָיַׁשב  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ְבִלָּיַעל׃ 
ַמֲעֲלֵליֶהם׃  רַֹע  ּוְבָׁשְמעֹו  יֹום  יֹום  ִּבְרֹאתֹו  ַהְיָׁשָרה  ַנְפׁשֹו 
ְוַלֲחׁשְך ֶאת־ ְלַהִּציל ֶאת־ְיֵרָאיו ִמּכּור צְֹרָפם  ְיהָֹוה  יֵֹדַע  ִּכי 
ּוְברֹאָׁשם  ָהְרָׁשִעים ְלֵעת ִמְׁשָּפט ְלָהִׁשיב ֲעֵליֶהם ֶאת־אֹוָנם׃ 
ֵהם ַהְמַבְקִׁשים ַּתֲענּוֵגי ְבָׂשִרים ְּבִזָּמה ַוֲעָגִבים ּבֹוֵזי ֶמְמָׁשָלה 
ָיִחילּו ִמְּפֵני ַאִּדיִרים ְלַדֵּבר  ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶֹרף ֲאֶׁשר לֹא 
ַאף ִּכי ַמְלָאִכים ְּגדִֹלים ֵמֶהם ְּבעֹז ָוכַֹח לֹא  ֲעֵליֶהם ָעָתק׃ 
ּבֲֹעִרים  ַאְך  ַּבִּמְׁשָּפט׃  ְיהָֹוה  ִלְפֵני  ֲעֵליֶהם  ָעָתק  ַיִּביעּון 
ַהּנֹוָצִרים  ָהִבין  ֵאין  ִּכְבֵהמֹות  ָמה  ֵיְדעּון  ְולֹא  ְיָחְרפּון  ֵאֶּלה 
ִבְׁשִחיתֹוָתם  ִיָּתְפׂשּו  ֵּכן  ֶאל־ֶטַבח  ְויּוָבלּו  ִיָּלְכדּו  ֻחָּקם  ְלִפי 
ֶזה ְגמּול ָלֶהם ִּכְפִרי ַמַעֲלֵליֶהם ֲהלֹא ֵהם ַהִּמְתַעְּנִגים  ְויֹאֵבדּו׃ 
ַּבֲחַבְרֻּברֹות  ְוַהְמֹגָאִלים  ַהּיֹום  ְלאֹור  ְסרּוִחים  ַעל־ִמְרַזח 
ִעָּמֶכם׃  ָיחֹּגּו  ַּכֲאֶׁשר  ִיְתַעְּלסּו  ֲאָהִבים  ּוְבִמְׁשֵּתה  ּומּוִמים 
ַנְפׁשֹות  ִיְׂשָּבעּון  לֹא  ֵמֲחטֹוא  ִנֻאִפים  ְמֵלאֹות  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ְמֻקָּלִלים׃  ָּבִנים  הֵֹלְך  ִלָּבם  ִבְצָעם  ְוַאֲחֵרי  ְיצְֹדדּו  ְּפָתִאים 
ָעְזבּו ֹאַרח ְיָׁשָרה ַוִּיְתעּו ַוֵּיְלכּו ְבֶדֶרְך ִּבְלָעם ֶּבן־ְּבעֹור ֲאֶׁשר 
ֵעֶקב  ְּב*תֹוָכָחה  הּוַכח  ַאָך  ַעְּוָלָתה׃  ֵעֶקב  ַׁשְלֹמִנים  ָחַמד 
ַהָּנִביא  ְּבָאְזֵני  ָאָדם  ְבקֹול  ִּדְּבָרה  ֶנֱאָלָמה  ְוָאתֹון  ִּפְׁשעֹו 
ְנִׂשיִאים  ַמִים  ְּבֵאין  ֵהם  ְּבֵארֹות  ֶאת־ְמׁשּוָגתֹו׃  ַלְחׁשְך 
ֶנְהָּדִפים ְּברּוַח ְוֵאין ָּגֶׁשם ְוחֶׁשְך ֲאֵפָלה ָצפּון ָלֶהם ְלעֹוָלם׃ 
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ִּכי ָׁשְוא ְיַדְּברּו ְּבָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות ּוִבְתׁשּוַקת ַחֵּיי ְבָׂשִרים 
ְּדרֹור  ָיצּודּו ְבֶרֶׁשת ָעְרָמָתם ֶאת־ַהְמַמְּלִטים ִמן־ּתֵֹעי ָדֶרְך׃ 
ֲאֶׁשר  ְלִמי  ִּכי  ַלַּמְׁשִחית  ֲעָבִדים  ְּבַנְפָׁשם  ְוֵהם  ָלֶהם  ִיְקְראּו 
ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְמְלטּו ִמּתֹוֲעבֹות  ִיָּכֶבׁש־ִאיׁש ַּגם־ֶעֶבד הּוא לֹו׃ 
ִאם־ ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ּומֹוִׁשיֵענּו  ֶאת־ֲאדֵֹנינּו  ְּבַדַעת  ָהָאֶרץ 
ָיׁשּובּו ִיְׁשְקעּו ַבּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ִיָּכְבׁשּו ַתַחת ָיָדן ְוַאֲחִריָתם 
טֹוב ָלֶהם לֹא ָלַדַעת ַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ֵמֲאֶׁשר  ָרָעה ֵמֵראִׁשיָתם׃ 
ַוֵּיָאֵמן ֲעֵליֶהם  ֵיְדעּון ְוסּור ִמִּמְצָוה ַהְּקדָׁשה ַהְּנתּוָנה ָלֶהם׃ 
ַהָּמָׁשל ֶאל־ָנכֹון ֶּכֶלב ָׁשב ַעל־ֵקאֹו ַוֲחִזיר עֶֹלה ִמן־ָהַרְחָצה 

ְלִהְתּגֵֹלל ָּבָרֶפׁש׃ 
זֹאת ִהיא ָהִאֶּגֶרת ַהֵּׁשִנית ְיִדיִדים ֲאֶׁשר ֲאִני כֵֹתב ָלֶכם ַעָּתה 
ְלַמַען  ַהּטֹוב׃  ֶאת־ִלְּבֶכם  ְלעֹוֵרר  ְכַמְזִּכיר  ָּבאִתי  ּוִבְׁשֵּתיֶהן 
ַהְּנִביִאים  ְּבַיד  ִמֶּקֶדם  ֶנֶאְמרּו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהְּדָבִרים  ִּתְזְּכרּו 
ַהְּקדֹוִׁשים ְוֶאת־ִמְצֹות ֲאדֵֹנינּו ּומֹוִׁשיֵענּו ַעל־ְיֵדי ְׁשִליֵחיֶכם׃ 
ַאְך ְּדעּו ָלֶכם ֵמרֹאׁש ִּכי ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָיבֹאּו ֵלִצים ַהּזִֹנים 
ִּכי  ּבֹאֹו  ַהְבָטַחת  ַאֵּיה  ֵלאֹמר׃  ְוִיְתלֹוְצצּו  ַתֲאָוָתם  ַאֲחֵרי 
ֵמָאז ָׁשְכבּו ָהָאבֹות ִנְׁשַאר ָּכל־ָּדָבר ַעל־ֻחּקֹו ְּכמֹו ֵמֵראִׁשית 
ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵניֶהם ְּכַאַּות ַנְפָׁשם ִּכי ַהָּׁשַמִים ַנֲעׂשּו  ַהְּבִריָאה׃ 
ִּבְדַבר  ִמן־ַהַּמִים  ָהָאֶרץ  ִנְבְרָאה  ַהַּמִים  ְוַעל־ְיֵדי  ִמֶּקֶדם 
ּוַבַּמִים ָאז ָאְבָדה ָהָאֶרץ ַהִהיא ַּבֲעבֹר ׁשֹוט ׁשֹוֵטף  ֱאֹלִהים׃ 
ִבְדָברֹו  הּוָכנּו  ַהּיֹום  ְלָפֵנינּו  ֲאֶׁשר  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ָעֶליָה׃ 
ְלַמֲאכֶֹלת ֵאׁש ּוְׁשֻמִרים ֵהם ְליֹום ַהִּמְׁשָּפט ַּבֲאבֹד ְרָׁשִעים׃

ְּבֵעיֵני  ֶאָחד  יֹום  ִּכי  ֱאָחת  זֹאת  ְיִדיִדים  ַאל־ִּתְׁשְּכחּו  ַאְך 
ְולֹא ְיַאֵחר ְיהָֹוה  ְיהָֹוה ְּכֶאֶלף ָׁשִנים ְוֶאֶלף ָׁשִנים ְּכיֹום ֶאָחד׃ 
ְלַמּלֹאת ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶנֶגד ַהחְׁשִבים ִּכי ָעַבר ַהּמֹוֵעד ִּכי 
ִאם־ַמֲאִריְך ָלנּו ָאף ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר לֹא ַיְחֹּפץ ָּבֲאבֹד ִאיׁש ִּכי 

ִאם־ְּבָהִביא ָכל־ָאָדם ֶאת־ִלּבֹו ִלְתׁשּוָבה׃ 

II 18-III 9 פטרוס  ב   477

אך



10

11

12

13

14

15

16

17

18

ַאְך יֹום ְיהָֹוה ְּכַגָּנב ָיבֹא ַּבָּלְיָלה ָאז ַיְחְלפּו ַהָּׁשַמִים ְּבַרַעׁש 
ָּגדֹול ַהְיסֹדֹות ִיַמּסּו ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְוָהָאֶרץ ְוַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ָּבּה 
ֲעֵליֶכם  ַעד־ַּכָּמה  ָּכל־ֵאֶלה  ְנֹמִגים  ִאם  ְוַעָּתה  ְבַלַהב׃  ַיֲעלּו 
ּוְלַחּכֹות ּוְלַצּפֹות  ְלִהָּזֵהר ְלִהְתַהֵּלְך ַּבּקֶֹדׁש ּוְבִיְרַאת ֱאֹלִהים׃ 
ְלבֹא יֹום ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ְיַלֵהט ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוַיְמֵסם ְוַהְיסֹדֹות 
ְמַחִּכים  ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר־ָלנּו  ְּכִפי  ַוֲאַנְחנּו  ֻּכָּלם׃  ָּבֵאׁש  ְנֹמִגים 

ְלָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ְוֶאֶרץ ֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר־ֶצֶדק ָיִלין ָּבם׃
ַעל־ֵּכן ְיִדיִדים ַּבֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַחִּכים ָלֵאֶּלה ִׁשְקדּו ְלִהָּמֵצא 
ֲאדֵֹנינּו  רּוַח  ְוֶאת־ֹאֶרְך  ְּבָׁשלֹום׃  ּוְתִמיִמים  ַזִּכים  ְלָפָניו 
ָאִחינּו  ַּגם־ּפֹולֹוס  ֲאֵליֶכם  ָּכַתב  ַּכֲאֶׁשר  ִלְתׁשּוָעה  ַּתְחְׁשבּו 
ְּבָכל־ִאְּגרֹוָתיו  ָּכַתב  ְוֵכן  לֹו׃  ַהְּנתּוָנה  ָחְכָמתֹו  ְּכִפי  ְיִדיֵדנּו 
ְּבַדְּברֹו ָׁשם ַעל־ֵאֶּלה ּוָבֵהן ֵיׁש ְּדָבִרים ָקִׁשים ֵמָהִבין ֲאֶׁשר 
ַהְּסָפִרים  ְּבֶיֶתר  ַּגם־ַיֲעׂשּו  ַּכֲאֶׁשר  ְיַסְּלפּום  ּוֹפֲחִזים  ּבֲֹעִרים 
ְיַדְעֶּתם  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְיִדיִדים  ְוַאֶּתם  ַנְפָׁשם׃  ְלַהְׁשִחית 
ָּכל־זֹאת ֵמרֹאׁש ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ָּתתּורּו ַאֲחֵרי ַתְעֻּתֵעי ְבֵני־
ַאְך ִּתְגְּדלּו ָהלֹוְך ְוָגדֹול  ְבִלַּיַעל ּוְנַפְלֶּתם ִמַּמַּצְבֶכם ַהֶּנֱאָמן׃ 
ֲאֶׁשר־לֹו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ּומֹוִׁשיֵעינּו  ֲאדֵֹנינּו  ּוְבַדַעת  ְּבֶחֶסד 

ַהָּכבֹוד ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ָאֵמן׃ 
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יֹוָחָנן א

ֲאֶׁשר  הּוא  ַהַחִּיים  ֶאת־ְּדַבר  ָלֶכם  ַמִּגיִדים  ֲאַנְחנּו  ִהֵּנה 
ֲאֶׁשר  ְבֵעיֵנינּו  ָרִאינּו  ְבָאְזֵנינּו  ָׁשַמְענּו  ֲאֶׁשר  ֵמֵראִׁשית  ָהָיה 
הּוא ְמקֹור ַהַחִּיים ֲאֶׁשר  ִהַּבְטנּו ַוֲאֶׁשר ָיֵדינּו ִמֲׁשׁשּו ְמקֹורֹו׃ 
ַחֵּיי  ֶזה הּוא ְמקֹור  ִּכי  ָלֶכם  ַוַּנִּגיד  ַוָּנִעיד  ַוִּנְרֵאהּו  ָּלנּו  ִנְגָלה 
ֶאת־ֲאֶׁשר  ִּכי  ָּלנּו׃  ִנֳגה  ַוֲאֶׁשר  ִעם־ָהָאב  ָהָיה  ֲאֶׁשר  עֹוָלם 
ִּכי  ַּגם־ַאֶּתם  ָבנּו  ִּתְדְּבקּו  ְלַמַען  ָלֶכם  ַנִּגיד  ְוָׁשַמְענּו  ָרִאינּו 
ַוֲאַנְחנּו  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ּוִבְבנֹו  ָבָאב  ֲאַנְחנּו  ְדֵבִקים  ֲהלֹא 
ִׂשְמָחה׃ ֶאת־ִלְּבֶכם  ְלַמּלֹאת  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ָלֶכם  כְֹתִבים 
ְוזֹאת ִהיא ַמְלֲאכּות־ָיּה ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ִמֶּמּנּו ְלַהִּגיד ָלֶכם ִּכי 
ִאם־נֹאַמר ִּכי ְדֵבִקים  ֱאֹלִהים אֹור הּוא ְוָכל־חֶׁשְך ֵאין ּבֹו׃ 
לֹא  ֶוֱאֶמת  ְבִפינּו  הּוא  ָּכָזב  ִנְתַהָלְך  ּוַבֲחֵׁשָכה  בֹו  ֲאַנְחנּו 
ַאְך ִאם־ָּבאֹור ִנְתַהֵּלְך ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּבאֹור ִהֵּנהּו ָאז  ָפַעְלנּו׃ 
ִאם־ ֻחַּבְרנּו ַיְחָּדו ְוַדם־ְּבנֹו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְיַטֲהֵרנּו ִמָּכל־ָעֹון׃ 
ֶוֱאֶמת  ֶאת־ַנְפׁשֵֹתינּו  ֲאַנְחנּו  ַמְתִעים  ָעֹון  ֵאין־ָּבנּו  ִּכי  נֹאַמר 
הּוא  ֶנֱאָמן  ֶאת־ַחּטֹאֵתינּו  ִאם־ִנְתַוֶּדה  ֶנְעָּדֶרת׃  ְּבִקְרֵּבנּו 
ִמָּכל־ ֶאת־ַנְפֵׁשנּו  ּוְלַטֵהר  ֶאת־ַחּטֹאֵתינּו  ָלנּו  ִלְסֹלַח  ְוַצִּדיק 
ְוִאם־נֹאַמר ִּכי לֹא ָחָטאנּו ַׂשְמנּו ֹאתֹו ִלְמַכֵּזב ּוְדָברֹו  ָעֹון׃ 

ְבִקְרֵּבנּו ָאִין׃ 
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ֶתֱחָטאּו  ְלִבְלִּתי  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ְיָלִדי  ֲאֵליֶכם  כֵֹתב  ִהְנִני 
הּוא  ָאִבינּו  ִלְפֵני  ֵמִליץ  ַמְלָאְך  ָעָליו  ֵיׁש  ִאיׁש  ְוִאם־ֶיֱחָטא 
ְוהּוא כֶֹפר ַעל־ַחּטֹאֵתינּו ְולֹא ְלַבד  ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַהַּצִּדיק׃ 
ִּכי  ַנִּכיר  ּוָבזֹאת  ַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ׃  ִאם־ַּגם  ִּכי  ַעל־ַחּטֹאֵתינּו 
ֹאתֹו  ָיַדְעִּתי  ָהֹאֵמר  ֶאת־ִמְצֹוָתיו׃  ִאם־ִנְׁשֹמר  ֹאתֹו  ָיַדְענּו 
ַאְך ַהּׁשֵֹמר  ְוֶאת־ִמְצֹוָתיו לֹא ִיְׁשֹמר ּכֵֹזב הּוא ְוֵאין ֱאֶמת ּבֹו׃ 
ַנִּכיר  ּוָבזֹאת  ֶּבֱאֶמת  בֹו  ְּכלּוָלה  ֱאֹלִהים  ַאֲהַבת  ֶאת־ְּדָברֹו 
ָלֶלֶכת  ֶיׁש־לֹו  ּבֹו  ִמְתלֹוֵנן  הּוא  ִּכי  ָהֹאֵמר  ִנְתלֹוָנן׃  ִּכי־בֹו 

ַּגם־ְּבִעְּקבֹוָתיו׃
ַאַחי לֹא ִמְצָוה ֲחָדָׁשה ֲאִני־כֵֹתב ֲאֵליֶכם ִמְצָוה ְיָׁשָנה ִהיא 
ֲאֶׁשר ָהְיָתה ָלֶכם ִמֶּקֶדם ְוַהִּמְצָוה ַהְיָׁשָנה ִהיא ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר 
ֲחָדָׁשה  ִמְצָוה  ָלֶכם  ְוכֵֹתב  מֹוִסיף  ְוִהְנִני  ִמֶּקֶדם׃  ְׁשַמְעֶּתם 
ֱאֶמת  ְואֹור  ָעַבר  ַהחֶֹׁשְך  ִּכי  ַּגם־ָּבֶכם  ַּגם־ּבֹו  ִהיא  ְוֶנֱאֶמֶנת 
עֹוֶדּנּו  ֶאת־ָאִחיו הּוא  ְוׁשֵנא  ִהֵּנהּו  ִּכי־ָבאֹור  ָהֹאֵמר  זֹוֵרַח׃ 
ָהֹאֵהב ֶאת־ָאִחיו הּוא ׁשֵֹכן ָּבאֹור ְוֵאין לֹו ִמְכׁשֹול׃    ַּבֲחֵׁשָכה׃ 
הּוא  ָאָנה  ְולֹא־ֵיַדע  ֵיֵלְך  ּוַבחֶׁשְך  חֶׁשְך  יֵׁשב  הּוא  ְוַהּׂשֵנא 

הֵֹלְך ִּכי ַהחֶׁשְך ִעֵּור ֶאת־ֵעיָניו׃
ִהְנִני כֵֹתב ֲאֵליֶכם ְיָלִדים ִּכי־ִנְסְלחּו ָלֶכם ַחּטֹאֵתיֶכם ַּבֲעבּור 
ֲאֶׁשר  ֹאתֹו  ִּכי־ְיַדְעֶּתם  ָאבֹות  ֲאֵליֶכם  ֲאִני  ּכֵֹתב  ְׁשמֹו׃ 
מֹוָצֹאָתיו ִמֶּקֶדם ּכֵֹתב ֲאִני ֲאֵליֶכם ַּבחּוִרים ִּכי־ְגַבְרֶּתם ַעל־
ָּכַתְבִּתי  ָהָרע ָּכַתְבִתי ֲאֵליֶכם ְיָלִדים ִּכי ְיַדְעֶּתם ֶאת־ָהָאב׃ 
ֲאֵליֶכם ָאבֹות ִּכי־ְיַדְעֶּתם ֹאתֹו ֲאֶׁשר מֹוָצֹאָתיו ִמֶּקֶדם ָּכַתְבִּתי 
ֲאֵליֶכם ַּבחּוִרים ִּכי־ְבֵני ַחִיל ַאֶּתם ּוְדַבר ֱאֹלִהים ׁשֵֹכן ְּבִקְרְּבֶכם 
לֹא ֶתֱאָהבּון ֶאת־ָהעֹוָלם ְולֹא ֶאת־ֲאֶׁשר  ּוְגַבְרֶּתם ַעל־ָהָרע׃ 
ָלעֹוָלם ִאיׁש ִּכי־ֶיֱאַהב ֶאת־ָהעֹוָלם ֵאין ְּבִקְרּבֹו ַאֲהַבת ָהָאב׃ 
ּוְגאֹון  ָהֵעיַנִים  ַּתֲאַות  ַהָּבָׂשר  ֶחְמַּדת  ָּבעֹוָלם  ָכל־ֲאֶׁשר  ִּכי 
ִאם־ִמן־ָהעֹוָלם׃  ִּכי  ִמן־ָהָאב  ֵאיָנם  ָאָדם  ְּבַחֵּיי  ֲאֶׁשר  ָׁשְוא 
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ְוָהעֹוָלם ַהֶּזה ָּכִליל ַיֲחֹלף ִעם־ַּתֲאָותֹו ְוָהעֶֹׂשה ְרצֹון ָהֱאֹלִהים 
ִיְׁשּכֹן ָלֶנַצח׃

ׂשֹוֵטן  ָיבֹא  ִּכי  ְׁשַמְעֶּתם  ְוַאֶּתם  ָּבָאה  ַהֵּקץ  ֵעת  ִהֵּנה  ְיָלַדי 
ַהָּמִׁשיַח ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַרִּבים ַעָּתה ׁשְטֵני ַהָּמִׁשיַח ֵנַדע ָּבזֹאת 
ְוֵהם ָיְצאּו ֵמִאָּתנּו ֶאֶפס לֹא־ִמֶּׁשָּלנּו ָהיּו  ִּכי ֵעת ַהֵּקץ ִהיא׃ 
ִּכי לּו ָהיּו ִמֶּׁשָּלנּו ָאז ִנְׁשֲארּו ִעָּמנּו ַאְך ָיְצאּו ְלַבֲעבּור ִיָּוַדע 
ֲאָבל ַאֶּתם ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ַהּקֶֹדׁש  ִּכי לֹא ֻכָּלם ִמֶּׁשָּלנּו ֵהם׃ 
לֹא־ ִּכי  ַעל  ֲאֵליֶכם  ָכַתְבִּתי  לֹא  ְיַדְעֶּתם׃  ְוֶאת־ּכֹל  ֲעֵליֶכם 
ֵאיֶנּנּו  ָכל־ֶׁשֶקר  ְוִכי  ֹאָתּה  ְיַדְעֶּתם  ִּכי  ֶאת־ָהֱאֶמת  ְיַדְעֶּתם 
ִמי הּוא ַהּכֵֹזב ִּבְלִּתי ַהְמַכֵחׁש ְּבֵיׁשּוַע ֵלאֹמר  ְיִליד ָהֱאֶמת׃ 
ִּכי לֹא ַהָּמִׁשיַח הּוא ֶזה הּוא ׂשֹוֵטן ַהָּמִׁשיַח ַהְמַכֵחׁש ָּבָאב 
ּתֹוָדה  ְוַהֹּנֵתן  ֵאין־לֹו  ַּגם־ָהָאב  ַּבֵּבן  ָּכל־ַהְמַכֵחׁש  ּוַבֵּבן׃ 
ֶאת־ַהָּדָבר  ִבְלַבְבֶכם  ִׁשְמרּו  ְוַאֶּתם  ַּגם־ָהָאב׃  לֹו  ַלֵּבן 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהָּדָבר  ִאם־ִּתְׁשְמרּו  ִּכי  ֵמרֹאׁש  ְׁשַמְעֶּתם  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ַּגם־ָּבָאב׃  ַּגם־ַּבֵּבן  ִּתְתלֹוְננּו  ֵמרֹאׁש  ְׁשַמְעֶּתם 
ָּכזֹאת ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ִמְּפֵני  ִּדֶּבר ָלֶתת־ָּלנּו הּוא ַחֵּיי עֹוָלם׃ 
ְוִהֵּנה ַהִּמְׁשָחה ֲאֶׁשר ִנְמַׁשְחֶּתם  ַהֲחֵפִצים ְלַהְתעֹות ֶאְתֶכם׃ 
ָהֲאָנִׁשים  ְלַאַחד  ָלֶכם  ַמְחסֹור  ְוֵאין  ֲעֵליֶכם  ִנְׁשֶאֶרת  ִמָּידֹו 
ָּכל־ְּדַבר  ֶאְתֶכם  ּתֹוֶרה  ַהִהיא  ַהִּמְׁשָחה  ִּכי  ָּדָבר  ְלַלְּמְדֶכם 
ֱאֶמת ּוָבּה ֵאין ֶׁשֶקר ְוַכֲאֶׁשר ּתֹוֶרה ֶאְתֶכם ֵּכן ּבֹו ִּתְתלֹוָננּו׃ 
ְוַעָּתה ְיָלַדי ִהְתלֹוְננּו ְבִצּלֹו ְלַמַען ָנִגיָלה ְבִהָּגלֹותֹו ְולֹא־ֵנבֹוׁש 
ִאם־ְיַדְעֶּתם ִּכי־ַצִּדיק הּוא ֲהלֹא ֵתְדעּון  ִמְּלָפָניו ְּביֹום ּבֹאֹו׃ 

ִּכי ַגם ָּכל־ֹּפֵעל ֶצֶדק נֹוָלד ִמֶּמּנּו׃ 
ְלִהָּקֵרא  ָלנּו  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ָהָאב  ַאֲהַבת  ַמה־ִּנְפָלָאה  ְראּו 
ִּכי  ֹאָתנּו ָהעֹוָלם  ָיַדע  ּוַבֲעבּור זֹאת לֹא  ְבֵני ֱאֹלִהים  ְוִנְהֶיה 

ַגם־ֹאתֹו לֹא ָיָדע׃ 
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ְוַעָּתה ְיִדיִדים ָּבִנים ֲאַנְחנּו ֵלאֹלִהים ְוַעד־ּכֹה לֹא נֹוַדע ַמה־
ִּנְהֶיה ְבַאֲחִריֵתנּו ַאְך ָיַדְענּו ִּכי ִנְׁשֶוה־ּלֹו ְלֵעת ִיָּגֶלה ִּכי ִנְרֵאהּו 
ֶאת־ַנְפׁשֹו  ְיַטֵהר  בֹו  ִמְבַטחֹו  ְוָכל־ַהָּׂשם  הּוא׃  ַּכֲאֶׁשר  ָאז 
ַבּתֹוָרה  הּוא  ַמְמֶרה  ָּכל־ַהחֵֹטא  ָטהֹור׃  הּוא  ַּגם  ַּכֲאֶׁשר 
ָבא  הּוא  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ְוַאֶּתם  ַבּתֹוָרה׃  הּוא  ְמִרי  ַהֵחְטא  ִּכי 
ָּכל־ַהִּמְתלֹוֵנן ּבֹו  ָלֵׂשאת ֶאת־ַחּטֹאֵתינּו ְוֵחְטא לֹא ָהָיה בֹו׃ 
ְיָלַדי ַאל־ַיְתֶעה  לֹא ֶיֱחָטא ְוָכל־חֵֹטא לֹא ָרָאהּו ְולֹא ְיָדעֹו׃ 
ֶאְתֶכם ִאיׁש ִמי הּוא ֹפֵעל ֶצֶדק ַצִּדיק הּוא ַּכֲאֶׁשר ַּגם־הּוא 
ּוִמי הּוא ֹפֵעל ָאֶון ִמן־ַהָּׂשָטן הּוא ִּכי ַהָּׂשָטן ֹּפֵעל ָאֶון  ַצִּדיק׃ 
ְּפֻעּלֹות  ַלֲהרֹס  ֶבן־ָהֱאֹלִהים  ָּבא  זֹאת  ּוַבֲעבּור  ִמֶּקֶדם  הּוא 
ִנְׁשָאר  ַזְרעֹו  ִּכי  ֶיֱחָטא  לֹא  ֵמֱאֹלִהים  ָּכל־ַהּנֹוָלד  ַהָּׂשָטן׃ 
ָּבזֹאת  ְּבתֹוכֹו ְולֹא יּוַכל ַלֲחטֹא ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר נֹוַלד ֵמֱאֹלִהים׃ 
ִיָּוְדעּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ּוְבֵני ַהָּׂשָטן ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ְצָדקֹות לֹא־
ֶאת־ָאִחיו׃  לֹא־ֶיֱאַהב  ָּכל־ֲאֶׁשר  ְוֵכן  ֵמֱאֹלִהים  ֵאיֶנּנּו  ַיֲעֶׂשה 
ִּכי זֹאת ִהיא ַהְּפֻקָּדה ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ִמֶּקֶדם ְלַאֲהָבה ִאיׁש 
ֶאת־ָאִחיו  ַוַּיֲהרֹג  ָהָרע  ִמְּמקֹור  ַהָּבא  ְכַקִין  לֹא  ֶאת־ָאִחיו׃ 
ּוַמּדּוַע ֲהָרגֹו ַיַען ִּכי־ַמֲעָׂשיו ָהיּו ָרִעים ּוַמֲעֵׂשי ָאִחיו ְיָׁשִרים׃
יְֹדִעים  ֵהן  ֶאְתֶכם׃  ִיְׂשָנא  ָהעֹוָלם  ִאם  ֶאָחי  ַאל־ִּתְתְמהּו 
ֲאַנְחנּו ִּכי ָעַבְרנּו ִמן־ַהָּמֶות ֶאל־ַהַחִּיים ַּבֲאֶׁשר ָאַהְבנּו ֶאת־
הּוא׃  ָמֶות  ׁשֵֹכן  ֶאת־ָאִחיו  ֶיֱאַהב  לֹא  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ַאֵחינּו 
ָּכל־ַהּׂשֵנא ֶאת־ָאִחיו רֵֹצַח הּוא ִויַדְעֶּתם ִּכי ָכל־רֵֹצַח ֵאין לֹו 
ִּכי הּוא  ַנְׂשִּכיל ָמה ִהיא ַאֲהָבה  ָּבזֹאת  ְּבַחֵּיי עֹוָלם׃  ֵחֶלק 
ָנַתן ַנְפׁשֹו ַּתַחת ַנְפֵׁשנּו ֵּכן ַּגם־ָעֵלינּו ָלֵתת ֶנֶפׁש ַּתַחת ֶנֶפׁש 
ִמי הּוא ֲאֶׁשר־לֹו הֹון ָּבָאֶרץ ְוָרָאה ֶאת־ָאִחיו ְּבחֶֹסר  ַאֵחינּו׃ 
ְיָלַדי  ּכֹל ְוָקַפץ ַרֲחָמיו ֵמִאּתֹו ֵאיְך ָּתֶלן־ּבֹו ַאֲהַבת ֱאֹלִהים׃ 
ַאל־ֶנֱאַהב ְּבִניב ְׂשָפַתִים ּוְבַמֲעֵנה ָלׁשֹון ִּכי ִאם־ְּבַמֲעֶׂשה ָיד 

ּוְבֶדֶרְך ֱאֶמת׃ 
ובזאת
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ְוִלְקַראת  ֲאָנְחנּו  ֱאֶמת  ִמְּמקֹור  ִּכי  ַמִּכיִרים  ֲאַנְחנּו  ּוָבזֹאת 
ִאם־ִלֵּבנּו ַיְרִׁשיַע ֹאָתנּו ֱאֹלִהים ָּגדֹול  ָּפָניו ָסמּוְך ִיְהֶיה ִלֵּבנּו׃ 
ִאם־ִלֵּבנּו ְיִדיִדים לֹא־ַיְרִׁשיַע ֹאָתנּו  ִמִּלֵּבנּו ּוֵמִבין־ּכֹל הּוא׃ 
ִּכי־ ִמָּידֹו  ִנַּקח  ִנְׁשַאל  ְוָכל־ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים׃  ִלְפֵני  ִלֵּבנּו  ָנכֹון 
ִהיא  ְוזֹאת  ַנֲעֶׂשה׃  ְּבֵעיָניו  ְוֶאת־ַהּטֹוב  ֶאת־ִמְצֹוָתיו  ִנְׁשֹמר 
ִמְצָותֹו ְלַהֲאִמין ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבנֹו ּוְלַאֲהָבה ִאיׁש ֶאת־
ְוהּוא  ִיְתלֹוָנן  ּבֹו  ֶאת־ִמְצֹוָתיו  ְוַהּׁשֵֹמר  ִצָּונּו׃  ַּכֲאֶׁשר  ֵרֵעהּו 
ַגם־ֵּכן ִיְׁשָּכן־ּבֹו ּוָבזֹאת ַנִּכיר ִּכי־הּוא ׁשֵֹכן ָּבנּו ּוָברּוַח ֲאֶׁשר־

ָנַתן ָלנּו׃
ֶאת־ָהרּוחֹות  ִאם־ַּבֲחנּו  ִּכי  ְלָכל־רּוַח  ַאל־ַּתֲאִמינּו  ְיִדיִדים 
ָּבזֹאת  ִאם־ֵמֱאֹלִהים ֵהם ִּכי ְנִביֵאי ֶׁשֶקר ַרִּבים ָיְצאּו ָבָאֶרץ׃ 
ִּכי־ֵיׁשּוַע  מֹוֶדה  ֲאֶׁשר  ָּכל־רּוַח  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־רּוַח  ַּתִּכירּון 
הּוא ַהָּמִׁשיַח ּוָבא ַבָּבָׂשר ֵמֵאת ֱאֹלִהים הּוא׃ ְוָכל־רּוַח ֲאֶׁשר 
לֹא מֹוֶדה ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַהָּבא ַבָּבָׂשר ֵאיֶנּנּו ֵמֱאֹלִהים ְוהּוא 
רּוַח ׂשֹוֵטן ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ָעָליו ִּכי־ָיבֹא ּוְכָבר ֶיְׁשנֹו 
ְוֶאת־ְנִביֵאי ֶׁשֶקר  ִהְּנֶכם  ְיָלַדי ֵמֵאת ֱאֹלִהים  ְוַאֶּתם  ָּבָאֶרץ׃ 
ָּבָאֶרץ׃  ִאָּתם  ֵמֲאֶׁשר  ִאְּתֶכם  ֲאֶׁשר  הּוא  ִּכי־ָגדֹול  ִנַּצְחֶּתם 
ִּתְׁשַמע  ְוָהָאֶרץ  ְיַדֵּברּון  ַעל־ָהָאֶרץ  ַעל־ֵּכן  ִמן־ָהָאֶרץ  ֵהם 
ִיְׁשַמע  ֶאת־ֱאֹלִהים  ְוַהּיֵֹדַע  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ַוֲאַנְחנּו  ֲאֵליֶהם׃ 
ָּבזֹאת  ֵאֵלינּו  ִיְׁשַמע  לֹא  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ֵאיֶנּנּו  ַוֲאֶׁשר  ֵאֵלינּו 

ַנִּכיר רּוַח ֱאֶמת ְורּוַח ַּתְעֻּתִעים׃
ְיִדיִדים ֶנֱאַהב־ָנא ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ִּכי ָהַאֲהָבה ֵמֵאת ֱאֹלִהים 
ֶאת־ֱאֹלִהים׃  ְויֵֹדַע  ֵמֱאֹלִהים  נֹוָלד  ֶיֱאַהב  ְוָכל־ֲאֶׁשר  ִהיא 
ּוִמי ֲאֶׁשר לֹא ֶיֱאַהב ֵאיֶנּנּו יֵֹדַע ֶאת־ֱאֹלִהים ִּכי ֱאֹלִהים הּוא 
ָּבזֹאת ִנְגְלָתה ַאֲהַבת ֱאֹלִהים ָלנּו ִּכי־ָׁשַלח ֶאת־ְּבנֹו  ַאֲהָבה׃ 

ְיִחידֹו ָבָאֶרץ ְלַמַען ִנְחֶיה ּבֹו׃ 
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ָאַהְבנּו ֶאת־ֱאֹלִהים  ֲאַנְחנּו  ִכי  ַאֲהָבה ֹמֵצאת לֹא  ִהיא  ֹּפה 
ְלכֶֹפר  ִלְהיֹות  ֶאת־ְּבנֹו  ַוִּיְׁשַלח  ֹאָתנּו  ָאַהב  ִאם־הּוא  ִּכי 
ְיִדיִדים ִאם־ָּכָכה ֹאֵהב ֹאָתנּו ָהֱאֹלִהים ַּגם־ ַעל־ַחּטֹאֵתינּו׃ 
ִאיׁש  לֹא־ָרָאה  ֶאת־ֱאֹלִהים  ֶאת־ֵרֵעהּו׃  ִאיׁש  ֶלֱאהֹב  ָעֵלינּו 
ֵמעֹוָלם ִאם־ֶנֱאַהב ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ֱאֹלִהים ִיְׁשָּכן־ָּבנּו ְוָהְיָתה 
ָּבזֹאת ֵנַדע ִּכי ָאנּו ִמְתלֹוְנִנים ּבֹו  ַאֲהָבתֹו ְּכלּוָלה ְבתֹוֵכנּו׃ 
ַוָּנִעיָדה ִּכי  ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו  ָעֵלינּו׃  ְוהּוא ָבנּו ִּכי־ָנַתן ֵמרּוחֹו 
ִמי הּוא ֲאֶׁשר מֹוֶדה ִּכי  ָׁשַלח ָהָאב ֶאת־ַהֵּבן ֹּגֵאל ָהָאֶרץ׃ 
ֵיׁשּוַע הּוא ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ֱאֹלִהים ִיְנֶוה ְבתֹוכֹו ְוהּוא ֵּבאֹלִהים׃ 
ַוֲאַנְחנּו ָיַדְענּו ַוִּנְבַטח ְּבַאֲהַבת ֱאֹלִהים ֱאֹלִהים הּוא ַאֲהָבה 
ּבֹו׃  ִיְנֶוה  ֵואֹלִהים  ֵבאֹלִהים  ִיְנֶוב  ָבַאֲהָבה  ִיְנֶוה  ֲאֶׁשר  ּוִמי 
ְליֹום  ִבָּטחֹון  ָלנּו  ִּבְהיֹות  ַאֲהָבה  ַּתְכִלית  ְּכלּוָלה־ָבנּו  ָּבזֹאת 
ַהִּמְׁשָּפט ִּכי ַגם־ֲאַנְחנּו ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְמֵלֵאי ַאֲהָבה ָּכמֹוהּו׃ 
ִּכי־ ָּפַחד  ְּתָגֵרׁש  ְׁשֵלָמה  ַאֲהָבה  ֲאָבל  ָּבַאֲהָבה  ַּפַחד  ֵאין 
ַהַּפַחד הּוא ַּפַחד ִמְּפֵני עֶֹנׁש ְוַהְמַפֵחד ֵאיֶנּנּו ָׁשֵלם ְּבַאֲהָבתֹו׃ 
ִאם־יֹאַמר  ֲאַנְחנּו ֹאֲהִבים ֹאתֹו ִּכי הּוא ָאַהב ֹאָתנּו ִמֶּקֶדם׃ 
ִאיׁש ֶאת־ֱאֹלִהים ֲאִני ֹאֵהב ְוהּוא ׂשֵנא ֶאת־ָאִחיו ּכֵֹזב הּוא 
ֶלֱאהֹב  יּוַכל  ֵאיָכָכה  רֵֹאהּו  ֲאֶׁשר  ָאִחיו  ֶיֱאַהב  ִאם־לֹא  ִּכי 
ְוזֹאת ַהִּמְצָוה ֵמִאּתֹו ָבָאה ֵאֵלינּו  ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר לֹא ִיְרֶאּנּו׃ 

ִּכי ָהֹאֵהב ֶאת־ֱאֹלִהים ֶיֱאַהב ַגם־ֶאת־ָאִחיו׃ 
ֱאֹלִהים  ֵמאת  ֻיַּלד  ֶזה  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע הּוא  ִּכי  ָּכל־ַהַּמֲאִמין 
ִּכי  ֵנַדע  ָּבזֹאת  ֶאת־ְיִליָדיו׃  ַּגם  ֶיֱאַהב  ֶאת־מֹוִלידֹו  ְוָהֹאֵהב 
ֶנֱאַהב ֶאתֹ־ִיְלֵדי ֱאֹלִהים ִאם ֶאת־ֱאֹלִהים ֶנֱאַהב ְוֶאת־ִמְצֹוָתיו 
ֶאת־ִמְצֹוָתיו  ִלְׁשֹמר  ֱאֹלִהים  ַאֲהַבת  ִהיא  זֹאת  ִּכי  ִנְׁשֹמר׃ 
ִּכי ָכל־ַהִּיּלֹוד ֵמֵאת ֱאֹלִהים  ּוִמְצֹוָתיו לֹא ָקׁשֹות ֵהן ִמְּנׂשא׃ 
ְיַנַּצח ֶאת־ָהעֹוָלם ְוַהִּנָּצחֹון ְלַנַּצח ָאת־ָהעֹוָלם ְּבַיד ֱאמּוָנֵתנּו׃

ומי
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ֵיׁשּוַע  ִּכי  ַהַּמֲאִמין  ַרק  ִּבְלִּתי  ַהְמַנֵּצַח ֶאת־ָהעֹוָלם  ּוִמי הּוא 
ְוֶזה הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר־ָּבא ֵאֵלינּו  הּוא ֶּבן־ָהֱאֹלִהים׃ 
ְוָהרּוַח  ּוְבָדם  ִאם־ְּבַמִים  ִּכי  ְלַבד  ְבַמִים  לֹא  ּוְבָדם  ְּבַמִים 
ִּכי ְׁשֹלָׁשה ַהְּמִעיִדים  הּוא ֵמִעיד ָעָליו ִּכי ָהרּוַח ֱאֶמת הּוא׃ 
ּוְׁשָלְׁשָּתם ֶאָחד ֵהָּמה׃  ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש  ְוַהָדָבר  ָהָאב  ַּבָּׁשַמִים 
ּוְׁשָלְׁשָּתם  ְוַהָּדם  ְוַהַּמִים  ָהרּוַח  ָּבָאֶרץ  ַהְּמִעיִדים  ּוְׁשֹלָׁשה 
ִאם־ֵעדּות ֲאָנִׁשים ְנכֹוָנה ְבֵעיֵננּו  ֵאֶּלה ְלָדָבר ֶאָחד ְיִעידּון׃ 
ֵעדּות ֱאֹלִהים ְּגדָֹלה ִמּזֹאת ִּכי זֹאת ִהיא ֵעדּות ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר 
ַהַּמֲאִמין ְּבֶבן־ָהֱאֹלִהים ֶיׁש־לֹו ֵעדּות ְּבַנְפׁשֹו  ֵהִעיד ַעל־ְּבנֹו׃ 
ִּכי  ַיַען  ְלכֵֹזב  ֹאתֹו  ֹנֵתן  ָהֱאֹלִהים  ְלִדְבֵרי  ַיֲאִמין  לֹא  ַוֲאֶׁשר 
ְוזֹאת ִהיא  לֹא־ֶהֱאִמין ָלֵעדּות ֲאֶׁשר ֵהִעיד ֱאֹלִהים ַעל־ְּבנֹו׃ 
ָהֵעדּות ִּכי ַחֵּיי עֹוָלם ָנַתן ָלנּו ֱאֹלִהים ְוַחֵּיי עֹוָלם ֵאֶּלה ְּבַיד 
ֶּבן־ ֵאין־לֹו  ֲאֶׁשר  ּוִמי  ַחִּיים  ֶיׁש־לֹו  ַהֵּבן  ֲאֶׁשר־לֹו  ִמי  ְּבנֹו׃ 

ָהֱאֹלִהים ֵאין־לֹו ַחִּיים׃
ָּכזֹאת ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ַהַּמֲאִמיִנים ְּבֵׁשם ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ְלַמַען 
ֶּבן־ ְּבֵׁשם  ַּתֲאִמינּו  ּוְלַמַען  עֹוָלִמים  ַחֵּיי  ָלֶכם  ֵיׁש  ִּכי  ֵּתְדעּון 
ִּכְרצֹונֹו  ָדָבר  ִמֶּמּנּו  ִאם־ִנְׁשַאל  בֹו  ִּבְטחֹוֵננּו  ְוֵכן  ֱאֹלִהים׃ 
ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָיַדְענּו ִּכי ׁשֵֹמַע הּוא ְבקֹוֵלנּו  ִיְׁשַמע ְּבקֹוֵלנּו׃ 
ִיֶּתן־ָלנּו  ִלֵּבנּו  ִמְׁשֲאלֹות  ִּכי  ִנְבַטח  ִנְׁשָאֵלהּו  ְלָכל־ֲאֶׁשר 
ִאיׁש ִּכי־ִיְרֶאה ֶאת־ָאִחיו ָחָטא ֵחְטא  ַּכֲאֶׁשר ָׁשַאְלנּו ִמֶּמּנּו׃ 
ֲאֶׁשר ֵאין ּבֹו ִמְׁשַּפט־ָמֶות ַיְפִּגיַע ְוִיָּנֶתן־לֹו ַחִּיים ָּכל־עֹוד הּוא 
ֵמֵאֶּלה ֲאֶׁשר לֹא ָחְטאּו ֵחְטא ָמֶות ִּכי־ֵיׁש ֵחְטא ָמֶות ֲאֶׁשר 
ָּכל־ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר לֹא ָנכֹון ֵחְטא  ֵאיֶנִּני ֹאֵמר ְלַהְפִּגיַע ַּבֲעדֹו׃ 

הּוא ְוֶיׁש־ֵחְטא ֵאין ָמֶות ּבֹו׃
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21

ַהִּיּלֹוד  ִּכי  ֶיֱחָטא  לֹא  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ָכל־ַהִּיּלֹוד  ִּכי  ָיַדְענּו 
ָיַדְענּו ִּכי  ֵמֵאת ֱאֹלִהים ִיְׁשֹמר ֶאת־ַנְפׁשֹו ְוָהָרע לֹא־ִיַּגע ּבֹו׃ 
ְוָיַדְענּו ִּכי ֶבן־ ֵמֵאת ֱאֹלִהים ֲאָנְחנּו ְוָכל־ָהעֹוָלם ְּבָרע הּוא׃ 
ָהֱאֹלִהים ָּבא ַוִּיֶּתן־ָלנּו ֵלב ְלַהְׂשִּכיל ֹאתֹו ֲאֶׁשר הּוא ָאֵמן ְולֹו 
ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר הּוא ָאֵמן הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבנֹו ֶזה הּוא ֱאֹלֵהי 

ְיָלַדי ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמן־ָהֱאִליִלים ָאֵמן׃  ָאֵמן ְוַחֵּיי־ַעד׃ 

V 18-21 יוחנן  א     486



א

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

יֹוָחָנן ב

אֵֹהב  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ְוֶאל־ָּבֶניָה  ַהְּבִחיָרה  ַהַּבִית  ֶאל־ַּבֲעַלת  ַהָּזֵקן 
ְּבָתם־ֵלב ְולֹא־ֲאִני ְלַבִּדי ִּכי ִאם־ַּגם ָּכל־יְֹדֵעי ָהֱאֶמת ֶיֱאָהבּום׃ 
ְלעֹוָלם׃ ְוַגם־ִּתָּׁשֵאר  ְּבתֹוֵכנּו  ִּתְׁשּכֹן  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת  ַּבֲעבּור 
ֶחֶסד ַרֲחִמים ְוָׁשלֹום ִיֵּתן ָלנּו ָהֱאֹלִהים ָהָאב ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 

ֲאדֹוֵנינּו ֶּבן־ָהָאב ִמְּמקֹור ָהֱאֶמת ְוָהַאֲהָבה׃
ֱאֶמת  ְּבֶדֶרְך  הְֹלִכים  ִמָּבַנִיְך  ִּכי־ָמָצאִתי  ַעד־ְמאֹד  ָׂשַמְחִּתי 
ִמֵּמְך  ַּכּיֹום  ַוֲאִני ׁשֵֹאל  ָעֵלינּו׃  ִקַּבְלנּו  ֲאֶׁשר  ָאִבינּו  ְּכִמצֹות 
ַּבֲעַלת ַהָּבִית לֹא ִּכְכֹתב ֵאַלִיְך ִמְצָוה ֲחָדָׁשה ִּכי ִאם־ָּכזֹאת 
ִהיא  ְוזֹאת  ֶאת־ֵרֵעהּו׃  ִאיׁש  ֶנֱאַהב  ִּכי  ִמֶּקֶדם  ָעֵלינּו  ֲאֶׁשר 
ַאֲהָבה ִּכי ִנְׁשֹמר ֶאת־ִמְצֹוָתיו ְוַהִּמְצָוה ִהיא ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון 
ָיְצאּו  ַרִּבים  ִּכי ַמְתִעים  ַלֲעׂשָתּה ַּכֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֵמרֹאׁש׃ 
ַבָּבָׂשר  ַהָּבא  ַהָּמִׁשיַח הּוא  ִּכי־ֵיׁשּוַע  יֹודּו  ֲאֶׁשר לֹא  ָבָאֶרץ 
ְלִבְלִּתי  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ַהָּמִׁשיַח׃  ְוׂשֹוֵטן  ַמְתֶעה  הּוא  ָכֶזה 
ְתַאְּבדּון ֵאת ֲאֶׁשר ָּפ*ָעְלנּו ַרק ְראּו ְלַהִּׂשיג ְמלֹא ְׂשַכְרֶכם׃ 
ֱאֹלִהים  ֵאין־לֹו  ָּבּה  ְוֵאיֶנּנּו חֶֹסה  ַהָּמִׁשיַח  ָּכל־ָהעֵֹבר ּתֹוַרת 
ִּכי־ָיבֹא  ְוַהחֶֹסה ְבתֹוַרת ַהָּמִׁשיַח ֶיׁש־לֹו ַּגם־ָהָאב ְוַגם־ַהֵּבן׃ 
ֲאֵליֶכם ִאיׁש ְולֹא ָיִביא ֶאת־ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת לֹא ַתַאְספּו ֹאתֹו 
ִּכי ַהּׁשֵֹאל ְלָׁשלֹום לֹו ָחֵבר  ַהַּבְיָתה ְולֹא ִתְׁשֲאלּו־לֹו ְלָׁשלֹום׃ 

הּוא לֹו ְּברַֹע ַמֲעָׂשיו׃

רבות v. 8 בס׳׳א ְּפַעְלֶּתם.
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13

ּוִבְדיֹו  ְּבֵסֶפר  ִלְכֹּתב  ָחֵפץ  ְוֵאיֶנִּני  ֲאֵליֶכם  ִלְכֹּתב  ִלי  ַרּבֹות 
ִלְּבֶכם  ְלַמּלֹאת  ֶאל־ֶּפה  ֶּפה  ּוְלַדֵּבר  ֲאֵליֶכם  ָלבֹא  ֲאַקֶּוה  ִּכי 
ְּבֵני ֲאחֹוֵתְך ַהְּבִחיָרה ּדְֹרִׁשים ְלָׁשלֹום ָלְך ָאֵמן׃  ִׂשְמָחה׃ 
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יֹוָחָנן ג

ַהָּזֵקן ֶאל־ָּגיֹוס ַהָּיָקר ֲאֶׁשר ֲאִני ֹאֵהב ְּבָתם־ֵלב׃
ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְיִדיִדי ִּכי ַתְצִליַח ְּבָכל־ֲחָפֶציָך ְוָהִייִתי ָׁשֵלם ַּבּגּוף 
ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ַאִחים  ִּכי ָׂשַמְחִּתי ְמאֹד  ַמְצִליַח׃  ְוִאיׁש  ּוַבֶּנֶפׁש 
ְּגדָֹלה  ֵאין  הֵֹלְך׃  ַאָּתה  ֱאֶמת  ְבֶדֶרְך  ִּכי  ַעל־ֲאִמֶּתָך  ַוַּיִּגידּו 

ִמִּׂשְמָחִתי ִּכי ֶאְׁשַמע ַעל־ָּבַני ֲאֶׁשר ְּבֶדֶרְך ֱאֶמת ְיַהֵּלכּון׃
ִעם־ָהַאִחים  ַאָּתה עֶֹׂשה  ָּכל־ֲאֶׁשר  ְיִדיִדי  ַמֲעֶׂשיָך  ֶּבֱאמּוָנה 
ָהֹאְרִחים׃ ֲאֶׁשר ָנְתנּו ֵעדּוָתם ַעל־ַאֲהָבְתָך ִּבְפֵני ַהָּקָהל ְוטֹוב 
ִּכי  ַּתֲעֶׂשה ִּכי ַתֲעזֹר ָלֶהם ַעל־ַּדְרֵכיֶהם ְלָרצֹון ִלְפֵני ֱאֹלִהים׃ 
ַעל־ֵּכן  ְמאּוָמה׃  ַהּגֹוִים  ִמַּיד  ָלְקחּו  ְולֹא  ָיָצאּו  ְׁשמֹו  ְלַמַען 

מּוָטל ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ְּפֵניֶהם ְוִלְהיֹות עְֹזִרים ָלֱאֶמת׃
ַוֲאִני ָכַתְבִּתי ֶאל־ָהֵעָדה ַאְך ִּדּיֹוְטִריַפס ֶהָחֵפץ ִלְהיֹות ְלרֹאׁש 
ַעל־ֵּכן ְּבבִֹאי ֶאְפקֹד ָעָליו ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר  ָלֶהם לֹא ִקֵּבל אָֹתנּו׃ 
ָעָׂשה ִּכי ִדֶּבר ָסָרה ָעֵלינּו ְוֵאין ַּדי לֹו ָבזֹאת ִּכי ַאף־לֹא יֹאֶבה 
ּוִמּתֹוְך  ַיְעָצר־ָּבם  יֹאבּו  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ֵאֶּלה  ֶאת־ָהַאִחים  ְלַקֵּבל 
ִאם־ ִּכי  ָהָרִעים  ְּבִעְּקבֹות  ַאל־ֵּתֵלְך  ְיִדיִדי  ְיָגְרֵׁשם׃  ַהָּקָהל 
ְּבִעְּקבֹות ַהּטֹוִבים ָהעֶֹׂשה טֹוב הּוא ֵמֵאת ֱאֹלִהים ְוַהֹּפֵעל ָרע 
ְוִדיֶמְטִרּיֹוס ֶיׁש־לֹו ֵעדּות ִמָּכל־ָהֵעָדה  ֶאת־ֱאֹלִהים לֹא ָרָאה׃ 

ַּגם־ִמִּפי ָהֱאֶמת ְוַגם־ִמִּפינּו ְוָיַדְעָּתה ִּכי ֵעדּוֵתנּו ֶנֱאָמָנה׃

רבות



13

14,15
ּוִבְדיֹו׃  ְּבֵעט  ִלְכֹּתב  ָחַפְצִּתי  ֵאֶליָך ַאְך לֹא  ִלְכֹּתב  ִלי  ַרּבֹות 
ָׁשלֹום  ֲאָבל ֲאַקֶּוה ִלְראֹוְתָך ִבְמֵהָרה ּוֶפה ֶאל־ֶּפה ְנַדֵּבָרה 
ָלְך ֵרֵעינּו ֹּפְקִדים ִלְׁשלֹוְמָך ְוֶאת־ֵרֵעינּו ִאְּתָך ִּתְפקֹד ְלָׁשלֹום 

ְלִאיׁש ִאיׁש ִּבְׁשמֹו׃ 
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ְיהּוָדה

ֶאל־ַהְמקָֹרִאים  ַיֲעקֹב  ַוֲאִחי  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֶעֶבד  ְיהּוָדה 
ֶחֶסד ָׁשלֹום  ֵּבאֹלִהים ָהָאב ַוֲאהּוִבים ְנצּוֵרי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 

ְוַאֲהָבה ִיְרְּביּון ָלֶכם׃
ַעל־ ָכל־ֶחְפִצי  ְלִפי  ֲאֵליֶכם  ִלְכֹּתב  ַחְׁשִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ְיִדיִדים 
ְּבִמְכָּתִבי  ֶאְתֶכם  ֱהִציַקְתִני רּוִחי ְלעֹוֵרר  ֻּכָּלנּו  ְיׁשּוַעת  ְדַבר 
ִּכי  ַלְּקדִׁשים׃  ָכִליל  ִנְּתָנה  ְלִהָּלֵחם ִמְלֲחמֹות ֱאמּוָנה ֲאֶׁשר 
ָבאּו ֲאָנִׁשים ְּבִהְתַּגְּנָבם ְּבתֹוֵכנּו ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ֵמָאז ִלְנֹּפל ִּביֵדי 
ַהִּמְׁשָּפט ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע ַההְֹפִכים ֶחֶסד ֱאֹלֵהינּו ִלְדַבר ְּבִלַּיעל 
ּוֵבאֹלִהם מֵׁשל ָיִחיד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְיַכֲחׁשּו ֵלאֹמר לֹא הּוא׃
ַוֲאִני ְלַהֲעלֹות ַעל־ִלְּבֶכם ָחַפְצִּתי ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ְיַדְעֶּתם ֵמָאז 
ִּכי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּגַאל ְיהָֹוה ֶאת־ָהָעם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶהֱאִביד 
ְוֶאת־ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשְמרּו  ֹאָתם ֲאֶׁשר לֹא ֶהֱאִמינּו׃ 
ַצְלָמֶות  ְלֵגיא  ִהְסִּגיָרם  ָעָזבּו  ְוֶאת־ְמעֹוָנם  ֶאת־ֶמְמַׁשְלָּתם 
ַוֲעֹמָרה  ִּכְסדֹם  ַהָּגדֹול׃  ַהּיֹום  ְלִמְׁשַּפט  ְּבמֹוֵסרֹות  ֲאסּוִרים 
ָזִרים  ְוֶאל־ְּבַׂשר  ְזנּוֵניֶהם  ְבַדְרֵכי  ָזנּו  ֲאֶׁשר  ִמָּסִביב  ְוֶהָעִרים 
ָעָגבּו ִנְמנּו ְלִנְקַמת ֵאׁש עֹוָלם ִלְהיֹות ְלאֹות ֵּדָראֹון ְלָכל־ָּבָׂשר׃ 
ֶאת־ַהָּבָׂשר  ְיַטְּמאּו  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהֲחֹלמֹות  חְֹלֵמי  ּוְכמֹו־ֵכן 
ַהַּׂשר  ּוִמיָכֵאל  ָעָתק׃  ַיִּביעּו  ְוַעל־ַאִּדיִרים  ַמְעָלה  ָׂשֵרי  ִיְבזּו 
ַהָּגדֹול ַלַּמְלָאִכים ַּכֲאֶׁשר ָרב ִעם־ַהָּׂשָטן ִּבְמִריַבת ְּגִוַּית מֶׁשה 
ָּבְך׃ ְיהָֹוה  ִיְגַער  ָאַמר  ַרק  ַּבִּמְׁשָּפט  ָעָליו  ָעָתק  לֹא־ִהִּביַע 
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ְּכָחק־ ֵיְדעּון  ֲאֶׁשר  ּוָמה  ָמה  ֵיְדעּון  ְולֹא  ְיָחְרפּון  ֵאֶּלה  ַאְך 
ְלַמְׁשִחית׃  ֲעֵליֶהם  ֵיָהֵפְך  ָבם  ְּתבּוָנה  ֵאין  ְּבֵהמֹות 
ְבַתְעֻּתֵעי  ִנְּדחּו  ָׂשָכר  ְוֵעֶקב  ַקִין  ְבֶדֶרָך  ִּכי־ָהְלכּו  ָלֶהם  אֹוי 
ֵהם  ִמְכׁשֹל  צּוֵרי  ַלֲאַבּדֹון׃  ָיְרדּו  קַֹרח  ְבֶמֶרד  ּוְכמֹו  ִבְלָעם 
ֶאת־ ְורִֹעים  ֲאָהִבים  ְלִמְׁשֵּתה  ִאְּתֶכם  יְׁשִבים  ַעל־ַּדְרֵכיֶכם 
ֶּגֶׁשם  ְוֵאין  ָּברּוַח  ִנָּדִפים  ְנִׂשיִאים  בֶׁשת  ֵיְדעּו  ְולֹא  ַנְפָׁשם 
ְוַעד־ ֵמָעָנף  ִמְׁשֶנה  ָמֶות  ּוֵמִתים  ֶּפִרי  ְוֵאין  ְּבַׁשֶּלֶכת  ֵעִצים 
ַּגִּלים סֲֹעִרים ַּבָּים ֲאֶׁשר ִיְגְרׁשּו ֶרֶפׁש ָּבְׁשָּתם ּכֹוָכִבים  ׁשֶֹרׁש׃ 
ְוַעל־ֵאֶּלה  ֲעֵדי־ַעד׃  ָלֶהם  ָצפּון  ֲאֵפָלה  ֲאֶׁשר־חֶׁשְך  ְנֻבִכים 
ִנָּבא ְׁשִביִעי ְלָאָדם הּוא ֲחנֹוְך ֵלאֹמר ִהֵּנה ָבא ְיהָֹוה ְוִרְבבֹות 
ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ַּבּכֹל ּוְלהֹוִכיַח ֶאת־ְּבֵני ְבִלַּיַעל  ְקדָׁשיו ִעּמֹו׃ 
ָעָתק  ְוַעל־ָּכל־ִּדְבֵרי  ַלֲעׂשֹות  ִהְרִׁשיעּו  ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר  ֻּכָלם 
ֵאֶּלה ֵהם רְֹגִנים ִמְתלֹוְנִנים  ֲאֶׁשר ִּדְּברּו־בֹו ַהַחָּטִאים ְּבָזדֹון׃ 
ְוזִֹנים ַאֲחֵרי ַתֲאָוָתם ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ְיַדֵּבר ְּגדֹלֹות ְונְֹׂשִאים ָּפִנים 

ְּבַעד ֶּבַצע ָּכֶסף׃
ִמֶּקֶדם  ֶנֶאְמרּו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהְּדָבִרים  ִזְכרּו  ְיִדיִדים  ַאֶּתם  ַאְך 
ָלֶכם  ִהִּגידּו  ֵאת ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ֲאדֵֹנינּו  ְׁשִליֵחי  ְּבַיד 
ִּכי ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָיקּומּו ֵלִצים רְֹדֵפי ַתֲאָוה ְלִפי ְׁשִרירּות 
ֲהלֹא ֵהם ַהִּמְתּגְֹדִדים ִלְגדּוִדים ַּבֲעֵלי־ֶנֶפׁש ְורּוַח  ִלָּבם ָהָרע׃ 
ְוַאֶּתם ְיִדיִדם ָהִׁשיבּו ַנְפְׁשֶכם ָּבֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ִהיא  ֵאין ָּבֶהם׃ 
ּוְׁשַמְרֶּתם  ָלֶכם קֶֹדׁש ֳקָדִׁשים ְוַחּלּו ְפֵני־ֵאל ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ּוְלַחְסֵדי  ֱאֹלִהים  ְּבַאֲהַבת  ֶאת־ַנְפׁשֵֹתיֶכם 
ְוֶאת־ֵאֶּלה ַהִּמְתּגְֹדִדים ַיּסֹר  ֲאדֵֹנינּו ַחֵּכה ְתַחּכּו ְלַחֵּיי עֹוָלם׃ 
ְוַהִּצילּו  ּתֹוִׁשיעּון  ֲאֶׁשר  ֵמֶהם  ְוֵיׁש  ְּבֶחְמָלה׃  ֹאָתם  ְּתַיְּסרּון 
ֹאָתם ְּכאּוד ִמְּׂשֵרָפה ְוֵיׁש ֵמֶהם ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ָּתחֹוסּו ִבְרָעָדה 

ְוַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקצּו ֶאת־ַהֶּבֶגד ַהְמֹגָאל ִמּזֹוב ַהָּבָׂשר׃ 
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24

25
ְּתִמיִמים  ְוַלֲהִקיְמֶכם  ִמּמֹוֵקׁש  ִלְׁשָמְרֶכם  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  ְוהּוא 
ֱאֹלִהים ֶהָחָכם ְלַבּדֹו ַהֹּגֵאל ֹאָתנּו  ִלְפֵני ְכבֹודֹו ְּבָׂשׂשֹון ָרב׃ 
לֹו ַהָּכבֹוד ְוַהְּגֻדָּלה ְוַהֶּמְמָׁשָלה ְוַהְּגבּוָרה ֵמעֹוָלם ְוַעד־ַעָּתה 

ְוַעד־עֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָאֵמן׃ 
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ִחָּזיֹון

ַהִחָּזיֹון ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ָנַתן־לֹו ָהֱאֹלִהים ְלַהְראֹות ֶאת־
ַוִּיְׁשַלח  ַהָּיִמים  ְּבֶקֶרב  ֶאל־ָנכֹון  ֲאֶׁשר־ִּתְקֶריָנה  ֵאת  ֲעָבָדיו 
ְּבַיד־ַמְלָאכֹו ַוּיֹוֶרה ְלַעְבּדֹו ְליֹוָחָנן׃ הּוא ֲאֶׁשר ִהִּגיד ֶאת־ְּדַבר 
ַאְׁשֵרי  ָהֱאֹלִהים ְוֶאת־ֵעדּות ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּככֹל ֲאֶׁשר ָרָאה׃ 
ַהּקֵֹרא ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ַהּזֹאת ְוַאְׁשֵרי ׁשְֹמֶעיָה ַהּׁשְֹמִרים 

ְּכָכל־ַהָּכתּוב ֹּפה ִּכי ָקרֹוב ַהּיֹום׃
יֹוָחָנן ֶאל־ֶׁשַבע ַהְּקִהיּלֹות ֲאֶׁשר ְּבַאְסָיא ֶחֶסד ָלֶכם ְוָׁשלֹום 
ָהרּוחֹות  ִׁשְבַעת  ּוֵמֵאת  ָוָבא  ָהָיה  הֶֹוה  הּוא  ֲאֶׁשר  ֵמִאּתֹו 
ַהֶּנֱאָמן  ָהֵעד  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ּוֵמֵאת  ִכְסאֹו׃  ִלְפֵני  ָהעְֹמִדים 
ָאַהב  ֲאֶׁשר  ְלַמְלֵכי־ָאֶרץ  ְוֶעְליֹון  ִמן־ַהֵּמִתים  ַהָּקם  ַהְּבכֹור 
ְלַמְמֶלֶכת  ֹאָתנּו  ַוַיַעׂש  ֵמַחּטֹאֵתינּו׃  ְרָחָצנּו  ּוְבָדמֹו  ֹאָתנּו 
ּכֲֹהִנים ֵלאֹלִהים ָאִביו ֲאֶׁשר לֹו ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֶּנָצח ַעד־עֹוְלֵמי 
ִהֵּנה ָבא ִעם־ֲעָנִנים ְוָרֲאָתה ֹאתֹו ָּכל־ַעִין ְוֵעיֵני  עֹוָלִמים ָאֵמן׃ 
ָאֵמן  ָהֲאָדָמה  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ָעָליו  ְוָסְפדּו  ֹאתֹו  ָּדְקרּו  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ְנֻאם־ְיהָֹוה  ָוסֹוף  רֹאׁש  ְוָתו  ָאֶלף  ָאֹנִכי  ָאֵמן׃ 

הּוא הֶֹוה ְוָהָיה ְוָיבֹוא ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות׃
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְּבֶחְבֵלי  ֵחֶלק  ַהֹּלֵקַח  ֲאִחיֶכם  יֹוָחָנן  ֲאִני 
ַעל־ְּדַבר  ַּפְטמֹוס  ַהִּנְקָרא  ָּבִאי  ָהִייִתי  ּוְבתֹוַחְלּתֹו  ְּבַמְלכּותֹו 
ָהרּוַח  ָעַלי  ַוָּתַנח  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ְוַעל־ֵעדּות  ָהֱאֹלהים 
ְּביֹום ָהָאדֹון ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ָּגדֹול ְּכקֹול ׁשֹוָפר ֵלאֹמר׃ 
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ֲאִני ָהָאֶלף ְוַהָּתו ָהִראׁשֹון ְוָהַאֲחרֹון ְוֵאת ֲאֶׁשר ַאָּתה רֶֹאה 
ְּבַאְסָיא ֶאל־ ַהְּקִהּלֹות ֲאֶׁשר  ַּבֵּסֶפר ּוְׁשַלח ֶאל־ֶׁשַבע  ְּכֹתב 
ִּפיָלֶדְלִפָּיא  ַסְרִּדיס  ִּתיֲאִטיָרא  ַּפְרְּגמֹוס  ְׂשִמיְרָנא  ֶאְפסֹוס 
ַוְיִהי  ֵאָלי  ַהְמַדֵּבר  ֶאת־ַהּקֹול  ִלְראֹות  ָוֵאֶפן  ְוֶאל־לּוְדְקָיא׃ 
ּוְבתֹוְך ַהְּמֹנרֹות  ְבַהְפֹנִתי ִׁשְכִמי ָוֵאֶרא ֶׁשַבע ְמֹנרֹות ָזָהב׃ 
ְוֵאזֹור  ַעד־ַמְרְּגֹלָתיו  ַמִּגיע  ְמִעיל  עֶֹטה  ֶבן־ָאָדם  ְּכַמְרֵאה 
ַּכָּׁשֶלג  ָלָבן  ָנִקי  ְּכֶצֶמר  רֹאׁשֹו  ּוְׂשַער  ְּבָמְתָניו׃  ָאזּור  ָזָהב 
ְּבתֹוְך  ָצרּוף  ָקָלל  ְנחֶׁשת  ְּכֵעין  ְוַרְגָליו  ֵאׁש׃  ְּכַלּבֹות  ְוֵעיָניו 
ְולֹו ִׁשְבָעה כֹוָכִבים ַעל־ַיד  ַהִּכְבָׁשן ְוקֹולֹו ְּכקֹול ַמִים ַרִּבים׃ 
ַהֶּׁשֶמׁש  ִּכְבַרק  ּוָפָניו  ָחָּדה  ִּפיִפּיֹות  ֶחֶרב  יֵֹצאת  ִמִּפיו  ְיִמינֹו 
ַוְיִהי ִּבְרֹאִתי ֹאתֹו ָוֶאֹּפל ְלַרְגָליו ַּכֵּמת ַוָּיֶׁשת ֶאת־ ִּבְגֻבַרתֹו׃ 
ַיד ְיִמינֹו ָעַלי ַוּיֹאַמר ֵאַלי ַאל־ִּתיָרא ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון׃ 
ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ַחי  ֲאִני  ְוִהֵּנה  ֵמת  ָהִייִתי  ֲאֶׁשר  ַהַחי  ַוֲאִני הּוא 
ֵאת  ְּכֹתב  ְוַאָּתה  ֵהָּמה׃  ְּבָיִדי  ְוַהְּׁשאֹול  ַהָּמֶות  ּוַמְפְּתחֹות 
ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְלָפֶניָך ְוֶאת־ָהֹאִתּיֹות ְלָאחֹור׃ 
ֶאת־סֹוד ִׁשְבַעת ַהּכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ָרִאיָת ַעל־ְיִמיִני ְוֶאת־ֶׁשַבע 
ְמֹנרֹות ַהָּזָהב ִׁשְבַעת ַהּכֹוָכִבים ַמְלֲאֵכי ֶׁשַבע ְקִהּלֹות ֵהָּמה 

ְוֶׁשַבע ַהְּמֹנרֹות ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶׁשַבע ְקִהּלֹות ֵהָּנה׃ 
ִׁשְבָעה  ָהֹאֵחז  ָאַמר  ּכֹה  ְּכֹתב  ְּבֶאְפסֹוס  ַהָּקָהל  ֶאל־ַמְלַאְך 
ָיַדְעִּתי  כֹוָכִבים ִּביִמינֹו ַהִּמְתַהֵּלְך ְּבתֹוְך ֶׁשַבע ְמֹנרֹות ָזָהב׃ 
לֹא־תּוַכל  ְוִכי  רּוֶחָך  ְוֶאת־עֶֹצר  ֶאת־ֲעָמְלָך  ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך 
ֵהם  ְׁשִליִחים  ִּכי  ֶאת־ָהֹאְמִרים  ַוִּתְבַחן  ַאְנֵׁשי־ָאֶון  ְׂשֵאת 
רּוֲחָך  ְּבעֶֹצר  ְוַאָּתה  ּכְֹזִבים׃  ֹאָתם  ִּכי־ָמָצאָת  ֵּכן  ְוֵאיָנם 
ָּדָבר  ֶאֶפס  ַנְפְׁשָך׃  ָעְיָפה  ְולֹא  ְׁשִמי  ְלַמַען  ַהְרֵּבה  ָסַבְלָּת 
ְזָכר־ָנא ֵאפֹוא  ָעָזְבָּת׃  ִלי ֵאֶליָך ִּכי־ֶאת־ַאֲהָבְתָך ָהִראׁשָֹנה 
ֵמַאִין ָנַפְלָּת ׁשּוָבה ֵאַלי ַוֲעֵׂשה ְכַמֲעֶׂשיָך ָהִראׁשִֹנים ְוִאם לֹא 
תֹאֶבה ְולֹא ָתׁשּוב ָאבֹוא ֵאֶליָך ְוָהַדְפִּתי ְמֹנָרְתָך ִמַּמָּצָבּה׃ 
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ַהִּנְקָלִסִּיים  ְתַתֵעב ֶאת־ָּפֳעֵלי  ִּכי  ִנְמָצא ְבָך  ָּדָבר טֹוב  ֲאָבל 
ִמי ֲאֶׁשר־ָאְזַנִים לֹו ַיְקִׁשיב ֵאת  ֲאֶׁשר ַּגם־ָאֹנִכי ְמָתֵעב ֹאָתם׃ 
ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ַלְּקִהּלֹות ַלְמַנֵּצַח ֶאֵּתן ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ ַהַחִּיים 

ֲאֶׁשר ְּבַגן ָהֱאֹלִהים׃
ָהִראׁשֹון  ָאַמר  ּכֹה  ְּכֹתב  ִּבְׂשִמיְרָנא  ַהָּקָהל  ְלַאְך  ְוֶאל־ַמ 
ְוֶאת־ָצָרְתָך  ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך  ָיַדְעִּתי  ָוָחי׃  ֲאֶׁשר־ֵמת  ְוָהַאֲחרֹון 
ְוֶאת־ֵריְׁשָך ַאף ִּכי ָעִׁשיר ַאָּתה ְוֶאת־ַהִּגּדּוִפים ִמִּפי ָהֹאְמִרים 
ַלָּׂשָטן׃  ֵּבית־ַהְּכֵנֶסת  ִאם־ֵהם  ִּכי  ֵּכן  ְוֵאיָנם  ֵהם  ְיהּוִדים  ִּכי 
ַאל־ִּתיָרא ִמְּפֵני ַהָּצָרה ַהָּבָאה ָעֶליָך ִהֵּנה ַהּׂשֹוֵטן ִיֵּתן ֲאָנִׁשים 
ָצָרה  ֲעֵליֶכם  ְוָעְבָרה  ִּתָּבֵחנּו  ְלַמַען  ַהּסַֹהר  ֶאל־ֵּבית  ִמֶּכם 
ֲעֶׂשֶרת ָיִמים ֱהֵיה ֶנֱאָמן ַעד־ַהָּמֶות ְוָנַתִּתי ְלָך ֲעֶטֶרת ַהַחִּיים׃ 
ִמי ֲאֶׁשר־ָאְזַנִים לֹו ַיְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ַלְּקִהּלֹות 

ַהְמַנֵּצַח לֹא ִיְפַּגע ּבֹו ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני׃
ְוֶאל־ַמְלַאָך ַהָּקָהל ְּבַפְרְּגמֹוס ְּכֹתב ּכֹה ָאַמר ַההּוא ֲאֶׁשר־
ְוֶאת־ְמקֹום  ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך  ָיַדְעִּתי  ַחָּדה׃  ִּפיִפּיֹות  ֶחֶרב  לֹו 
ִׁשְבְּתָך ְמקֹום ִּכֵּסא ַהָּׂשָטן ְוַאָּתה ָדַבְקָּת ִבְׁשִמי ְולֹא ִׁשַּקְרָּת 
ֶּב ֱאמּוָנִתי ַּגם־ַּבָּיִמים ֲאֶׁשר הּוַמת ָּבֶכם ַאְנִטיַּפס ֵעד ֶנֱאָמן 
ֶאֶפס ֶׁשֶמץ ָּדָבר ָמָצאִתי ָבָך ִּכי־ ִלי ִּבְמקֹום מֹוַׁשב ַהָּׂשָטן׃ 
ִנְמְצאּו ְבָך ֲאָנִׁשים ְּדֵבִקים ְּבתֹוַרת ִּבְלָעם ֲאֶׁשר הֹוָרה ְלָבָלק 
ָלֵתת ִמְכׁשֹול ִלְפֵני ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאכֹל ִמִּזְבֵחי ֱאִליִלים ְוִלְזנֹות׃ 
ְוֵכן ִנְמְצאּו ַגם־ְּבָך ֲאָנִׁשים ְּדֵבִקים ְּבתֹוַרת ַהִּניְקָלִסִּיים ֲאֶׁשר 
ָעֶליָך  ָאבֹוא  ָתׁשּוב  לֹא  ְוִאם  ֵאפֹוא  ׁשֹוָבה־ָּנא  ָׂשֵנאִתי׃ 
ִמי ֲאֶׁשר־ָאְזַנִים לֹו ַיְקִׁשיב  ְמֵהָרה ְוִנְלַחְמִּתי־ָבם ְּבֶחֶרב־ִּפי׃ 
ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ַלְּקִהּלֹות ַלְמַנֵּצַח ֶאֵּתן ִמן־ַהָּמן ַהָּׁשמּור 
ְוָנַתִּתי לֹו ֶאֶבן ְלָבָנה ְוַעל־ָהֶאֶבן ָחקּוק ֵׁשם ָחָדׁש ֲאֶׁשר ִאיׁש 

לֹא ִיֳּקֶבנּו ִּבְלִּתי ַהְמַקֵּבל׃
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ְוֶאל־ַמְלַאְך ַהָּקָהל ְּבִתיֲאִטיָרא ְּכֹתב ּכֹה ָאַמר ֶּבן־ָהֱאֹלִהים 
ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר ֵעיָניו ְּכַלּבֹות ֵאׁש ּוַמְרְּגֹלָתיו ְּכֵעין־ְנחֶׁשת ָקָלל׃ 
ְוֶאת־ ֶאת־ֲעבָֹדְתָך  ֶאת־ֱאמּוָנְתָך  ֶאת־ַאֲהָבְתָך  ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך 
ִמן־ָהִראׁשִֹנים׃  ָהַאֲחרֹוִנים  ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ְוִכי  רּוֶחָך  עֶֹצר 
ָה*ִאָּׁשה  ֶאת־ִאיֶזֶבל  ִעְּמָך  הֹוַׁשְבָּת  ִּכי  ֵאֶליָך  ִלי  ָּדָבר  ֶאֶפס 
ִלְזנֹות  ּוְלַפֹּתָתם  ֶאת־ֲעָבַדי  ְלַלֵּמד  ִהיא  ִּכי־ְנִביָאה  ָהֹאֶמֶרת 
ַוֲאִני ָנַתִּתי ָלּה ְזָמן ָלׁשּוב ְוִהיא לֹא  ְוֶלֱאכֹל ִמִּזְבֵחי ֱאִליִלים׃ 
ִהֵּנה ֲאִני ַמִּטיל ֹאָתּה ֶאל־ַהִּמָּטה ְוֹנֲאֶפיָה  ָׁשָבה ִמַּתְזנּוֶתיָה׃ 
ְוֶאת־ָּבֶניָה  ִעָּמּה ְּבָצָרה ְגדֹוָלה ִאם־לֹא ְיׁשּובּון ִמַּמֲעֵׂשיֶהם׃ 
ַאֶּכה ַבָּדֶבר ְוָיְדעּו ָכל־ַהְּקִהּלֹות ִּכי ֲאִני הּוא בֵֹחן ְּכָליֹות ָוֵלב 
ַהִּנְׁשָאִרים  ְוַאֶּתם  לֹו׃  ָאִׁשיב  ְּכַמֲעָלָליו  ִמֶּכם  ִאיׁש  ּוְלִאיׁש 
ָהֵהם  ִעם־ַהִּלּמּוִדים  ָיָדם  ָנטּו  לֹא  ָּכל־ֲאֶׁשר  ְּבִתיֲאִטיָרא 
ְולֹא ָיְרדּו ְלעֶֹמק ֶמְחְקֵרי ַהָּׂשָטן ַּכֲאֶׁשר ֶזה ְלׁשֹוָנם ְּבִפיֶהם 
ִּבְלִּתי  ֲאֵליֶכם ִהְנִני ְמַדֵּבר ִּכי לֹא־ָאִׂשים ֲעֵליֶכם עֹל ַאֵחר׃ 
ִכי־ִתְׁשְמרּון ֵאת ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם ִלְׁשֹמר ַעד ִּכי ָאבֹוא׃ 
ַהְמַנֵּצַח ַהּׁשֵֹמר ֶאת־ִמְצֹוַתי ַעד־ַהֵּקץ ֶאֶּתן־לֹו ֶמְמָׁשָלה ַעל־
ְוהּוא ְירֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֵזל ְוִכְכִלי יֹוֵצר ְיַנְּפֵצם ַּכֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים׃ 
ִמי  ַהָּׁשַחר׃  ֶאת־ּכֹוַכב  לֹו  ְוָנַתִּתי  ַּגם־ָאִני׃  ָאִבי  ִלי  ִדֶּבר 

ֲאֶׁשר־ָאְזַנִים לֹו ַיְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ַלְּקִהּלֹות׃
ְוֶאל־ַמְלַאְך ַהָּקָהל ְּבַסְרִּדיס ְּכֹתב ּכֹה ָאַמר ַההּוא ֲאֶׁשר־לֹו 
ִׁשְבָעה רּוחֹות ָהֱאֹלִהים ְוִׁשְבָעה כֹוָכִבים ָיַדְעִּתי ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך 
ְוַחֵּזק  ִהְתעֹוֶרר־ָנא  ֵמת׃  ְוִהְּנָך  ַחי  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ֵׁשם  ִּכי־ְלָך 
לֹא־ָמָצאִתי  ִּכי  ַלָּמֶות  ַהְּקרָֹבה  ַהִּנְמָצָאה  ֶאת־ַהְּׁשֵאִרית 
ַמה־ָּלַמְדָּת  ֵאפֹוא  ְזכֹר  ֱאֹלָהי׃  ִלְפֵני  ְׁשֵלִמים  ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך 
ָתחּוׁש  ְוִאם־לֹא  ֵאָלי  ְוׁשּוָבה  ָּכל־ֵאֶּלה  ּוְׁשֹמר  ָּׁשַמְעָּת  ּוַמה 
ְלִהְתעֹוֵרר ָאבֹוא ְכַגָּנב ְולֹא ֵתַדע ְּבֵאי־זּו ָׁשָעה ֲאִני ָבא ָעֶליָך׃ 
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ֶאת־ ִטְּמאּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ַגם־ְּבַסְרִּדיס  ְמַעִּטים  ְׁשמֹות  ֶיׁש־ְלָך 
ִּבְגֵדיֶהם ֵהם ִיְתַהְּלכּון ִעִּמי ִּבְבָגִדים ְלָבִנים ִּכי ָלֶהם ָיָאָתה׃ 
ִמֵּסֶפר  ֶאת־ְׁשמֹו  ֶאְמֶחה  ְולֹא  ְלָבִנים  ִיְלַּבׁש  הּוא  ַהְמַנֵּצַח 
ִמי  ַמְלָאָכיו׃  ְוִלְפֵני  ָאִבי  ִלְפֵני  אֹוֶדה  ֶאת־ְׁשמֹו  ִּכי  ַהַחִּיים 

ֲאֶׁשר־ָאְזַנִים לֹו ַיְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ַלְּקִהּלֹות׃ 
ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ּכֹה  ְּכֹתב  ְּבִפיָלֶדְלִפָּיא  ַהָּקָהל  ְוֶאל־ַמְלַאְך 
ַהֶּנֱאָמן ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ַמְפֵּתַח ָּדִוד ַהֹּפֵתַח ְוֵאין סֵֹגר ְוַהּסֵֹגר ְוֵאין 
ָּפתּוַח  ַׁשַער  ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך  ָיַדְעִּתי  ֹּפֵתַח׃ 
ַוִּתְׁשֹמר  ְמַעט  כַֹח  ֶיׁש־ְלָך  ִּכי  ְלָסְגרֹו  ִאיׁש  ֲאֶׁשר־לֹא־יּוַכל 
ִמֵּבית־ ֶאת־ֵאֶּלה  ֹנֵתן  ִהְנִני  ִּבְׁשִמי׃  ִׁשַּקְרָּת  ְולֹא  ֶאת־ְּדָבִרי 
ַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ַלָּׂשָטן ָהֹאְמִרים ִּכי ְיהּוִדים ֵהם ְוֵאיָנם ֵּכן ִּכי 
ַעל־ַּכּפֹות  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹאּו  ִּכי  ְלָפֶניָך  ֹנְתָנם  ִהְנִני  ִאם־ּכְֹזִבים 
ַיַען ָׁשַמְרָּת ֶאת־ְּדָבִרי ְּבעֶֹצר  ַרְגֶליָך ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ֲאַהְבִּתיָך׃ 
ֻּכָּלּה  ַעל־ֵּתֵבל  ַהָּבא  ַמָּסה  ְּביֹום  ֶאְׁשָמְרָך  ְוַגם־ֲאִני  רּוַח 
ִהְנִני ָבא ְמֵהָרה ְׁשֹמר ֵאת ֲאֶׁשר  ְלַנּסֹות ֶאת־יְׁשֵבי ָהָאֶרץ׃ 
ַהְמַנֵּצַח ֶאְּתֶנּנּו ְלַעּמּוד  ְלָך ֶּפן־ִיַּקח ִאיׁש ִמְּמָך ֶאת־ִּכְתֶרָך׃ 
ְּבֵהיַכל ֱאֹלַהי ְולֹא־ֶיְעַּתק עֹוד ִמְּמקֹומֹו ַהחּוָצה ְוָכַתְבִּתי ָעָליו 
ְירּוָׁשַלִים  ִהיא  ֲהלֹא  ֱאֹלָהי  ִעיר  ְוֶאת־ֵׁשם  ֱאֹלַהי  ֶאת־ֵׁשם 
ַהֲחָדָׁשה ַהּיֶֹרֶדת ֵמֵאת ֱאֹלַהי ִמן־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ְׁשִמי ֶהָחָדׁש׃ 
ִמי ֲאֶׁשר־ָאְזַנִים לֹו ַיְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ַלְּקִהּלֹות׃
ֵעד  ָהָאֵמן  ָאַמר  ּכֹה  ְּכֹתב  ְּבלּוְדְקָיא  ַהָּקָהל  ְוֶאל־ַמְלַאְך 
ֶאת־ ָיַדְעִּתי  ָהֱאֹלִהים׃  ְּבִריַאת  ְוֵראִׁשית  ְוַהֶּצֶדק  ָהֱאֶמת 
ַמֲעֶׂשיָך ִּכי לֹא ַקר ְולֹא ַחם ָאָּתה ִמי־ִיֵּתן ְוָהִייָת ַקר אֹו־ָחם׃ 
ַאְך ַיַען ִּכי נֶֹטה ַאָּתה ִמְּׁשֵניֶהם לֹא ַחם ְולֹא ַקר ָאִקיא ֹאְתָך 
ְולֹא  ָיִדי  ָמְצָאה  ְוַכִּביר  ֶהְעַׁשְרִּתי  ֵהן  ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה  ִמִּפי׃ 
ֶאְחַסר ָּדָבר ְולֹא ָיַדְעָּת ִּכי־ִנְדֶּכה ְוֻאְמָלל ַאָּתה ָעִני ִעֵּור ְוֵערֹם׃ 
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ִאיָעְצָך ִלְקנֹות ִמָּיִדי ָזָהב ָצרּוף ָּבֵאׁש ְוֶתְעַׁשר ּוְבָגִדים ְלָבִנים 
ֲאֶׁשר ִּתְלַּבׁש ּובֶׁשת ֶעְרָוְתָך לֹא ִתָּגֶלה ְוֶׁשֶמן ַמְרֵּפא ִלְמׁשַֹח 
אֹוִכיֶחּנּו  ֹאֵהב  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָּכל־ִאיׁש  ִּתְרֶאה׃  ְלַמַען  ֵעיֶניָך 
עֵֹמד  ֲאִני  ִהֵּנה  ֵאָלי׃  ְוׁשּוָבה  ִהְתַאֶּמץ־ָנא  ַעל־ֵּכן  ַוֲאַיְּסֶרּנּו 
ֶאת־ַהֶּדֶלת  ּוָפַתח  ֶאת־קֹוִלי  ִיְׁשַמע  ִּכי  ִאיׁש  ְודֵֹפק  ַלֶּפַתח 
ַהְמַנֵּצַח ֶאֶּתן־לֹו ָלֶׁשֶבת ִעִּמי  ָאבֹא ֶלֱאכֹל ִעּמֹו ְוהּוא ִעָּמִדי׃ 
ַעל־ ִעם־ָאִבי  ְוָיַׁשְבִּתי  ִנַּצְחִּתי  ַּגם־ָאֹנִכי  ַּכֲאֶׁשר  ַעל־ִּכְסִאי 
ַמִּגיד  ָהרּוַח  ֲאֶׁשר  ֵאת  ַיְקִׁשיב  לֹו  ֲאֶׁשר־ָאְזַנִים  ִמי  ִּכְסאֹו׃ 

ַלְּקִהּלֹות׃ 
ַּבָּׁשָמִים  ִנְפָּתח  ַׁשַער  ְוִהֵּנה  ָרִאיִתי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר 
ֵלאֹמר  ֵאַלי  ְמַדֵּבר  ַכּׁשֹוָפר  ָׁשַמְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹון  ְוַהּקֹול 
ַוָּתַנח  ַאֲחֵרי־ֵכן׃  ִּתְקֶריָנה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוֶהְרֵאִתיָך  ֵהָּנה  ֲעֵלה 
יֵׁשב  ְוֶאָחד  ַּבָּׁשַמִים  ִנָּצב  ִכֵּסא  ְוִהֵּנה  ְּכָרַגע  ָהרּוַח  ָעַלי 
ְּכֶאֶבן  ָיְׁשֶפה  ֶאֶבן  ְּכַמְרֵאה  ַההּוא  ְוַהּיֵׁשב  ַעל־ַהִּכֵּסא׃ 
ְוַאְרָּבָעה  ְוֶעְׂשִרים  ָּבָרֶקת׃  ְּכֵעין  ַלִּכֵּסא  ָסִביב  ְוֶקֶׁשת  אֶֹדם 
ָרִאיִתי  ְוַעל־ַהִּכְסאֹות  ִמָּסִביב  ֶאל־ַהִּכֵּסא  עְֹמִדים  ִכְסאֹות 
ְלָבִנים  ְּבָגִדים  ְמֻלָּבִׁשים  יְׁשִבים  ְזֵקִנים  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים 
ַרַעם  ָבָרק  יֵֹצא  ַהִּכֵּסא  ּוִמּתֹוְך  ְּבָראֵׁשיֶהם׃  ָזָהב  ְוַעְטרֹות 
ֲאֶׁשר־ֵהם  ַהִּכֵּסא  ִלְפֵני  ּבֲֹעִרים  ַלִּפיִדים  ְוִׁשְבָעה  ְוַרַעׁש 
ְּכֵעין  ְזכֹוִכית  ַים  ַהִּכֵּסא  ְוִלְפֵני  ָהֳאֹלִהים׃  רּוחֹות  ִׁשְבָעה 
ַהָּקַרח ּוְבתֹוְך ַהִּכֵּסא ְוָסִביב לֹו ַאְרַּבע ַחּיֹות ְמֵלאֹות ֵעיַנִים 
ְוַהַחָּיה  ְּכַאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ְּדמּות  ּוֵמָאחֹור׃  ִמָּפִנים 
ַהֵּׁשִנית ְּכֵעֶגל ְוַהַחָּיה ַהְּׁשִליִׁשית ָּפִנים ָלּה ִּכְפֵני ָאָדם ּוְדמּות 
ְוַאְרַּבע ַהַחּיֹות ֵׁשׁש ְּכָנַפִים  ַהַחָּיה ָהְרִביִעית ְּכֶנֶׁשר ְמעֹוֵפף׃ 
ּוִמִּלְפִנים  ִמָּסִביב  ֵעיַנִים  ְמֵלאֹות  ְוֵהן  ְלֶאָחת  ְּכָנַפִים  ֵׁשׁש 
ְוַהְׁשֵקט ֵאין ָלֵהן יֹוָמם ָלְיָלה ִּכי קְֹראֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 
ָלבֹא׃  ְוָעִתיד  הֶֹוה  ָהָיה  הּוא  ֲאֶׁשר  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָֹוה 

III 18-IV 8 חזיון   499

ולעת



9

10

11

ה
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ַעל־ַהִּכֵּסא  ַלּיֵׁשב  ְוֶׁשַבח  ְוָהָדר  הֹוד  ֹנְתנֹות  ַהַחּיֹות  ּוְלֵעת 
ָהֶעְׂשִרים  ִיְּפלּו  ֵּכן  עֹוָלִמים׃  ַעד־עֹוְלֵמי  ַחי  ֲאֶׁשר־הּוא 
ַעל־ ַהּיֵׁשב  ִלְפֵני  ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ַעל־ְּפֵניֶהם  ַהְּזֵקִנים  ְוַאְרָּבָעה 
ְוֶאת־ַעְטרֹוֵתיֶהם  ַעד־עֹוְלֵמי עֹוָלִמים  ַחי  ֲאֶׁשר הּוא  ַהִּכֵּסא 
ְלָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו  ָיִניפּו יֹוִרידּו ַאְרָצה ִלְפֵני ַהִּכֵּסא ֵלאֹמר׃ 
ָּכל־ֵאֶּלה  ָבָראָת  ַאָּתה  ִּכי  ָועֹז  ְוָהָדר  הֹוד  ָלַקַחת  ָיֲאָתה 

ּוִבְרצֹוְנָך ִנְהיּו ְוִנְבָראּו׃ 
ָּפִנים  ָּכתּוב  ֵסֶפר  ַעל־ַהִּכֵּסא  ַהּיֵׁשב  ִּביִמין  ְוִהֵּנה  ָוֵאֶרא 
ּוַמְלָאְך ַאִּדיר ָרִאיִתי קֵֹרא  ְוָאחֹור ְוָחתּום ְּבִׁשְבָעה חָֹתמֹות׃ 
ְבקֹול־ָּגדֹול ִמי ָיָדיו ַרב־לֹו ִלְפֹּתַח ֶאת־ַהֵּסֶפר ּוְלַהִּתיר ֶאת־
ְולֹא־ִנְמָצא ַרב־ּכַֹח ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמַּתַחת ָלָאֶרץ  חָֹתָמיו׃ 
ַוֲאִני ָבִכיִתי ַהְרֵּבה  ִלְפֹּתַח ֶאת־ַהֵּסֶפר ְוַאף לֹא־ְלַהִּביט ֵאָליו׃ 
ּבֹו  ְוִלְקרֹא  ֶאת־ַהֵּסֶפר  ִלְפֹּתַח  ַרב־ּכַֹח  לֹא־ִנְמָצא  ִּכי  ֶבֶכה 
ַאל־ִּתְבֶּכה  ִמן־ַהְּזֵקִנים  ֶאָחד  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ֵאָליו׃  אֹו־ְלַהִּבט 
ֶאת־ ִלְפֹּתַח  ָּדִוד  ׁשֶֹרׁש  ְיהּוָדה  ִמֵּׁשֶבט  ָהַאְרֵיה  ָגַבר  ִהֵּנה 
ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ְּבתֹוְך ַהִּכֵּסא  ַהֵּסֶפר ּוְלַהִּתיר ִׁשְבַעת חָֹתָמיו׃ 
ְולֹו  ָטבּוַח  ְּכמֹו  ֶׂשה  עֵֹמד  ַהְּזֵקִנים  ּוְבתֹוְך  ַהַחּיֹות  ְוַאְרַּבע 
ָהֱאֹלִהי  רּוחֹות  ִׁשְבָעה  ֲאֶׁשר  ֵעיַנִים  ְוִׁשְבָעה  ְקָרַנִים  ֶׁשַבע 
ַוָּיבֹא ַוִּיַּקח ֶאת־ַהֵּסֶפר ִמיִמין  ֵהָּמה ְמׁשְֹטִטים ְּבָכל־ָהָאֶרץ׃ 
ַוְיִהי ְּבַקְחּתֹו ֶאת־ַהֵּסֶפר ַוִּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם  ַהּיֵׁשב ַעל־ַהִּכֵּסא׃ 
ַאְרַּבע ַהַחּיֹות ְוֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים ִלְפֵני ַהֶּׂשה ְוִכּנֹור 
ֲאֶׁשר  ְקטֶֹרת  ְמֵלאֹות  ָזָהב  ּוַמְחּתֹות  ֵמֶהם  ִאיׁש  ִאיׁש  ְּבַיד 
ַוָּיִׁשירּו ִׁשיר ָחָדׁש ֵלאֹמר ְלָך ָנֲאָוה  ְּתִפּלֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֵהָּנה׃ 
ּוְבָדְמָך  ִנְׁשַחְטָּת  ִּכי  ֶאת־חָֹתָמיו  ִלְפֹּתַח  ֶאת־ַהֵּסֶפר  ָלַקַחת 
ָוגֹוי׃  ּוִמָּכל־ָעם  ְוָלׁשֹון  ִמָּכל־ֵׁשֶבט  ֵלאֹלִהים  ֲעָדְתָך  ָקִניָת 
ַוַּתַעׂש ֹאָתם ִלְמָלִכים ּוְלכֲֹהִנים ִלְפֵני ֱאֹלֵהינּו ִלְמֹלְך ָּבָאֶרץ׃ 
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ַלִּכֵּסא  ָסִביב  ַרִּבים  ַמְלָאִכים  קֹול  ְוָׁשַמְעִּתי  ָרִאיִתי  ָאז 
ֲאָלִפים׃  ְוַאְלֵפי  ְרָבבֹות  ִרּבֹאֹות  ּוִמְסָּפָרם  ְוַלְּזֵקִנים  ְוַלַחּיֹות 
ְועֶׁשר  עֹז  ָלַקַחת  ַהָּטבּוַח  ַלֶּׂשה  ָנאָוה  ָרם  ְבקֹול  ָענּו  ְוֵהם 
ֲאֶׁשר  ְוָכל־ָיצּור  ּוְבָרָכה׃  ְוָהָדר  ְוהֹוד  ּוְגבּוָרה  ְוָחְכָמה 
ְוכֹל  ַהַּיִּמים  ַעל־ְּפֵני  ַוֲאֶׁשר  ָלָאֶרץ  ּוִמַּתַחת  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים 
ֲאֶׁשר ָּבֶהם ָׁשַמְעִּתי עִֹנים ֵלאֹמר ֶאל־ַהּיֵׁשב ַעל־ַהִּכֵּסא ְוֶאל־
ַהֶּׂשה ַהְּבָרָכה ְוַההֹוד ְוֶהָהָדר ְוַהֶּמְמָׁשָלה ַעד־עֹוְלֵמי עֹוָלִמים׃ 
ָנְפלּו  ַהְּזֵקִנים  ְוַאְרָּבָעה  ְוֶעְׂשִרים  ָאֵמן  ָענּו  ַהַחּיֹות  ְוַאְרַּבע 

ַעל־ְּפֵניֶהם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלֵחי עֹוְלֵמי ָהעֹוָלִמים׃  
ַאֲחֵרי־ֵכן ָרִאיִתי ֶאת־ַהֶּׂשה ֹּפֵתַח ֶאָחד ִמן־ִׁשְבָעה ַהחָֹתמֹות 
ְוקֹול ַאַחת ִמן־ַאְרַּבע ַהַחּיֹות ְּכקֹול ַרַעם ָׁשַמְעִּתי ֵלאֹמר ּבֹא 
ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה סּוס ָלָבן ְוָהרֵֹכב ָעָליו לֹו ֶקֶׁשת ַוְיַעְּטרּו־ ּוְרֵאה׃ 

לֹו ֲעָטָרה ַוֵּיֵצא ְכִגּבֹור ִמְלָחָמה ֲאֶׁשר ָיעֹז ִּבְגֻבָרתֹו׃
ְוַכֲאֶׁשר ָּפַתח ֶאת־ַהחֹוָתם ַהֵּׁשִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ַהַחָּיה ַהֵּׁשִנית 
ַוֵּיֵצא סּוס ַאֵחר ָאדֹם ְוָהרֵֹכב ָעָליו ּכַֹח  ֹאֶמֶרת ּבֹא ּוְרֵאה׃ 
ַיַהְרגּו ִאיׁש  ְלַבֲעבּור  ִמן־ָהָאֶרץ  ְלַהֲעִביר ֶאת־ַהָּׁשלֹום  ְּבָידֹו 

ֶאת־ֵרֵעהּו ְוֶחֶרב ְּגדָֹלה ִנְּתָנה ְבָידֹו׃
ְוַכֲאֶׁשר ָּפַתח ֶאת־ַהחֹוָתם ַהְּׁשִליִׁשי ָׁשַמְעִּתי ֶאת־קֹול ַהַחָּיה 
ַהְּׁשִליִׁשית ֵלאֹמר ּבֹא ּוְרֵאה ָוַאֵּבט ְוִהֵּנה סּוס ָׁשחֹר ְוָהרֵֹכב 
ָוֶאְׁשַמע קֹול ִמּתֹוְך ַאְרַּבע ַהַחּיֹות  ָעָלי מֹאְזֵני ִמְׁשָקל ְּבָידֹו׃ 
ֵלאֹמר ַקב ִחִּטים ְּבֶבַקע ֶּכֶסף ּוְׁשלָׁשה ַקִּבים ְׂשעִֹרים ְּבֶבַקע 

ֶּכֶסף ְוֶאת־ַהֶּׁשֶמן ְוֶאת־ַהַּיִין ַאל־ַּתְׁשֵחת׃ 
ַהַחָּיה  קֹול  ָׁשַמְעִּתי  ָהְרִביִעי  ֶאת־ַהחֹוָתם  ָּפַתח  ְוַכֲאֶׁשר 
ֵיָרקֹון  ְּכֵעין  ְוִהֵּנה סּוס  ָוֵאֶרא  ָהְרִביִעית ֵלאֹמר ּבֹא ּוְרֵאה׃ 
ְוָהרֵֹכב ָעָליו ָמֶות ְׁשמֹו ּוְׁשאֹול יֵֹצאת ַאֲחָריו ְוכַֹח ִנַּתן ָלֶהם 
ַלֲהרֹג ֶאת־רַֹבע ָהָאֶרץ ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ַּבֶּדֶבר ּוְבַחַּית ַהָּׂשֶדה׃ 
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ַלִּמְזֵּבַח  ִמַּתַחת  ָוֵאֶרא  ַהֲחִמיִׁשי  ֶאת־ַהחֹוָתם  ּוְכִפְתחֹו 
ָנְתנּו  ְוַעל־ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  ַעל־ְּדַבר  ַהֶּנֱהָרִגים  ֶאת־ַנְפׁשֹות 
ֵאל  ֲאדָֹני  ַעד־ָמַתי  ָּגדֹול  ְּבקֹול  צֲֹעִקים  ְוֵהם  ֶאת־ֵעדּוָתם׃ 
ָקדֹוׁש ֵאל ֱאֶמת ַעד־ָמַתי לֹא־ָתבֹא ַבִּמְׁשָּפט ְולֹא־ִתּקֹם ָּדֵמנּו 
ַוִּיָּנֵתן־ָלֶהם ַמֲחָלצֹות ְלָבנֹות ֵלאֹמר  ַהָּׁשפּוְך ִמּיְׁשֵבי ָהָאֶרץ׃ 
ִּכי ֲעֵליֶהם ְלהֹוִחיל עֹוד ְמָעט ַעד ֲאֶׁשר ָׁשֵלם ִיְהֶיה ִמְסַּפר 

ַחְבֵריֶהם ַוֲאֵחיֶהם ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵפְך ָּדָמם ְּכמֹוֶהם׃
ְגדָֹלה  ְזָוָעה  ְוִהֵּנה  ָוֵאֶרא  ַהִּׁשִּׁשי  ֶאת־ַהחֹוָתם  ּוְכִפְתחֹו 
ְלָדם׃  ֶנְהַּפְך  ְוַהָּיֵרַח  ֵׂשָער  ְּכַאֶּדֶרת  ַקְדרּות  ָלְבָׁשה  ַהֶּׁשֶמׁש 
ִמְּפֵני  ַּפֶּגיָה  ְבַׁשֶּלֶכת  ִּכְתֵאָנה  ָאְרָצה  ָנְפלּו  ַהָּׁשַמִים  ְוכֹוְכֵבי 
ְוִאֵּיי ַהָּים ֶנְעְּתקּו  ַהָּׁשַמִים ְּכֵסֶפר ָנגֹּלּו ְוָהִרים  רּוַח ְסָעָרה׃ 
ֲעִׁשיֵרי ָעם  ָהֲאָלִפים  ְוָׂשֵרי  ְוָׂשֶריָה  ּוַמְלֵכי־ֶאֶרץ  ִמְּמקֹוָמם׃ 
ְוִגּבֵֹרי כַֹח ֲעָבִדים ּוְבֵני חֹוִרים ִהְתַחְּבאּו ִבְמָערֹות ֻּכָּלם ּוֵבין 
ַוּיֹאְמרּו ֶאל־ֶהָהִרים ְוֶאל־ַהְּסָלִעים ִנְפלּו  ַהְּסָלִעים ֶּבָהִרים׃ 
ַאף  ֲחרֹון  ּוִמְּפֵני  ַעל־ַהִּכֵּסא  ַהּיֵׁשב  ִמְּפֵני  ֹאָתנּו  ַּכּסּו  ָעֵלינּו 

ִּכי יֹום ַזְעָמם ַהָּגדֹול ָּבא ּוִמי ַיֲעמֹד׃  ַהֶּׂשה׃ 
ַעל־ַאְרַּבע  עְֹמִדים  ַמְלָאִכים  ַאְרָּבָעה  ָרִאיִתי  ְוַאֲחֵרי־ֵכן 
ְוֹתְפִׂשים ְּבַאְרַּבע רּוחֶֹתיָה ְלִבְלִּתי ְתִהי רּוַח  ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ 
ַמְלָאְך  ָוֵאֶרא  ְבָכל־ֵעץ׃  ְולֹא  ַבָּים  ְולֹא  ָבָאֶרץ  לֹא  נֶׁשֶבת 
ַאֵחר עֶֹלה ִמִּמְזַרח־ֶׁשֶמׁש ְונֵֹׂשא חֹוַתם ֵאל־ָחי ַוִּיְקָרא ְּבקֹול 
ָּגדֹול ֶאל־ַאְרָּבָעה ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ַהְּפֻקָּדה ְבָיָדם ְלַהְׁשִחית 
ֶאת־ָהָאֶרץ  ַאל־ַּתְׁשִחיתּו  ַוּיֹאֶמר  ְוֶאת־ַהָּים׃  ֶאת־ָהָאֶרץ 
ֱאֹלֵהינּו  ֶאת־ַעְבֵדי  ִּכי־ָחַתְמנּו  ַעד  ְוֶאת־ָהֵעִצים  ְוֶאת־ַהָּים 
ְמַאת  ַהֶּנְחָּתִמים  ֶאת־ִמְסַּפר  ָוֶאְׁשַמע  ַעל־ִמְצחֹוֵתיֶהם׃ 
ֶאֶלף ְוַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים ָאֶלף ֲאֶׁשר ֶנְחְּתמּו ִמֶּקֶרב ָּכל־ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְלִׁשְבֵטיֶהם׃
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ְלַמֵּטה ְבֵני־ְיהּוָדה ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף 
ְלַמֵּטה ְבֵני ְראּוֵבן ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף 
ְלַמֵּטה ְבֵני־ָגד ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף 

ְלַמֵּטה ְבֵני־ֲאֶׁשר ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף׃
ְלַמֵּטה ְבֵני־ַנְפָּתִלי ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף 
ְלַמֵּטה ְבֵני־ְמַנֶּׁשה ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף׃
ְלַמֵּטה ְבֵני־ִׁשְמעֹון ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף 

ְלַמֵּטה ְבֵני־ֵלִוי ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף 
ְלַמֵּטה ְבֵני־ִיָּׂששָכר ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף׃
ְלַמֵּטה ְבֵני־ְזֻבלּון ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף
ְלַמֵּטה ְבֵני־יֹוֵסף ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף 
ְלַמֵּטה ְבֵני־ִבְנָיִמין ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף׃

ַאֲחֵרי־ֵכן ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ָהמֹון ָרב ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא־יּוַכל ִאיׁש 
ְוַהְּלׁשֹנֹות  ְוָהַעִּמים  ְוַהִּמְׁשָּפחֹות  ָּכל־ַהּגֹוִים  ִמֶּקֶרב  ִלְסֹּפר 
ְׂשָמלֹות  ְמֻלָּבִׁשים  ַהֶּׂשה  ְוִלְפֵני  ַהִּכֵּסא  ִלְפֵני  ַוַּיַעְמדּו  ָּבאּו 
ַוִּיְקְראּו ְבקֹול־ָּגדֹול ַוּיֹאְמרּו  ְלָבנֹות ְוַכּפֹות ְּתָמִרים ִּביֵדיֶהם׃ 
ְוָכל־ַהַּמְלָאִכים  ַהְיׁשּוָעה ֵלאֹלֵהינּו ַהּיֵׁשב ַעל־ַהִּכֵּסא ְוַלֶּׂשה׃ 
ַהִּנָּצִבים ָסִביב ַלִּכֵּסא ְוָסִביב ַלְּזֵקִנים ּוְלַאְרַּבע ַהַחּיֹות ָנְפלּו 
ָאֵמן  ַוּיֹאְמרּו  ֵלאֹלִהים׃  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ַהִּכֵּסא  ִלְפֵני  ַעל־ְּפֵניֶהם 
ְוַהְּגבּוָרה  ְוַהְּגֻדָּלה  ְוַהּתֹוָדה  ְוַהִּביָנה  ְוַהִּתְפֶאֶרת  ַהְּבָרָכה 
ִמן־ ֶאָחד  ַוַּיַען  ָאֵמן׃  עֹוָלִמים  ַעד־עֹוְלֵמי  ֵלאֹלֵהינּו  ְוַהֶּנַצח 
ַהְּזֵקִנים ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ִמי ֵאֶּלה ֵהם ַהְמֻלָּבִׁשים ְׂשָמלֹות ְלָבנֹות 
ָוֹאַמר ֵאָליו ֲאדִֹני ַאָּתה ָיָדְעָּת ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֵאֶּלה ֵהם  ּוֵמַאִין ָּבאּו׃ 
ַהָּבִאים ֵמרֹב ָצָרה ֲאֶׁשר ִּכְּבסּו ִׂשְמֹלָתם ְּבַדם ַהֶּׂשה ַעד ֲאֶׁשר 
ְוַעל־ֵּכן ֵהם עְֹמִדים ִלְפֵני ִכֵּסא ָהֱאֹלִהים ּוְמָׁשְרִתים  ִהְלִּבינּו׃ 
ֲעֵליֶהם׃  ָיֵגן  ַעל־ַהִּכֵּסא  ְוַהּיֵֹׁשב  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ְּבֵהיָכלֹו  ְלָפָניו 
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ִּכי ַהֶּׂשה  לֹא ִיְרָעבּו ְולֹא ִיְצְמאּו עֹוד ְולֹא־ַיֵּכם ָׁשָרב ָוָׁשֶמׁש׃ 
ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ַהִּכֵּסא הּוא ִיְרֶעה ֹאָתם ְוַעל־ַמּבּוֵעי ַמִים ַחִּיים 

ְיַנֲהֵלם ּוָמָחה ֱאֹלִהים ָּכל־ִּדְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם׃ 
ַאַחר ָּפַתח ֶאת־ַהחֹוָתם ַהְּׁשִביִעי ַוְּתִהי ְדָמָמה ַבָּׁשַמִים ַּכֲחִצי 
ָוֵאֶרא ִׁשְבָעה ׁשֹוָפרֹות ְנתּוִנים ְלִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים  ָׁשָעה׃ 

ָהעְֹמִדים ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים׃
ַוָּיבֹא ַמְלָאְך ַאֵחר ַוַּיֲעמֹד ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ּוְבָידֹו ִמְקֶטֶרת ָזָהב 
ַוִּיְתנּו לֹו ֲעֶתֶרת ְקטֶֹרת ְלַהְקִטיר ִעם־ְּתִפּלֹות ָּכל־ַהְּקדֹוִׁשים 
ַוַּיַעל ֲעַתר ֲעַנן ַהְּקטֶֹרת  ַעל־ִמְזַּבח ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַהִּכֵּסא׃ 
ַוִּיַּקח  ָהֱאֹלִהים׃  ִלְפֵני  ַהַּמְלָאְך  ִמַּיד  ַהְּקדֹוִׁשים  ִעם־ְּתִפּלֹות 
ַוִּיּצֹק  ֵמַעל־ַהִּמְזֵּבַח  ֵאׁש  ַוְיַמְלֶאָה  ֶאת־ַהִּמְקֶטֶרת  ַהַּמְלָאְך 
ְוִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים  ֲעֵלי־ָהָאֶרץ ַוְיִהי קֹול ָוַרַעם ּוָבָרק ָוָרַעׁש׃ 

ִעם־ִׁשְבַעת ׁשֹוְפרֵֹתיֶהם ָעְמדּו ְנכִֹנים ִלְתקַֹע׃
ַוִּיְתַקע ַהַּמְלָאְך ָהִראׁשֹון ַוְיִהי־ָבָרד ְוֵאׁש ָוָדם ְּבלּוִלים ַיְחָּדו 
ַוִּתָּׂשֵרף ְׁשִליִׁשית ָהָאֶרץ ּוְׁשִליִׁשית ָהֵעִצים  ׁשְֹטִפים ָאְרָצה 

ְוָכל־ֶיֶרק ֵעֶׂשב ִנְׂשָרף׃
ַוִּיְתַקע ַהַּמְלָאְך ַהֵּׁשִני ּוְכמֹו ַהר ָּגדֹול ּבֵֹער ָּבֵאׁש ָנַפל ֶאל־
ַוִּיְגַוע ָּכל־ָּבָׂשר ֲאֶׁשר  ּתֹוְך ַהָּים ּוְׁשִליִׁשית ַהָּים ֶנְהְּפָכה ְלָדם׃ 
ְוָהֳאִנּיֹות  ַהָּים  ַּבְּׁשִליִׁשית  ֲאֶׁשר  ְּבַאָּפיו  ַחִּיים  ִנְׁשַמת־רּוַח 

ְׁשִליִׁשית ֵמֶהן ֶנֱהָרסּו׃
ּבֵֹער  ְּכַלִּפיד  ָּגדֹול  ּכֹוָכב  ַוִּיֹּפל  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהַּמְלָאְך  ַוִּיְתַקע 
ּוִמן־ַמְעְינֹות  ִמן־ַהְּנָהרֹות  ַעל־ַהְּׁשִליִׁשית  ַוִּיֹּפל  ִמן־ַהָּׁשָמִים 
ִמן־ַהַּמִים  ּוְׁשִליִׁשית  ַלֲעָנה  ְׁשמֹו  ִנְקָרא  ְוַהּכֹוָכב  ַהַּמִים׃ 
ָמִרים  ִּכי  ִמן־ַהַּמִים  ֵמתּו  ָאָדם  ִמְּבֵני  ְוַרִּבים  ְלַלֲעָנה  ָהְיָתה 

ֵהם׃
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ַוִּיְתַקע ַהַּמְלָאְך ָהְרִביִעי ְוִהֵּנה ְׁשִליִׁשית ִמן־ַהֶּׁשֶמׁש ֻהְּכָתה 
ּוְׁשִליִׁשית ִמן־ַהָּיֵרַח ּוְׁשִליִׁשית ִמן־ַהּכֹוָכִבים ַעד ִּכי־ָחְׁשָכה 
ַהָּלְיָלה׃  ְוֵכן  ְׁשִליִׁשיתֹו  אֹורֹו  ִהִּגיַּה  לֹא  ְוַהּיֹום  ְׁשִליִׁשיָתם 
ְּבקֹול  קֵֹרא  ַהָּׁשַמִים  ַּבֲחִצי  ְמעֹוֵפף  ַמְלָאְך  ָוֶאְׁשַמע  ָוֵאָרא 
ָּגדֹול אֹוי אֹוי אֹוי ְליְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵני קֹלֹות ַהּׁשֹוָפר ֲאֶׁשר 

ֶיֶתר ְׁשלֶׁשת ַהַּמְלָאִכים ְנכִֹנים ִלְתקַֹע׃ 
ַוִּיְתַקע ַהַּמְלָאְך ַהֲחִמיִׁשי ָוֵאֶרא כֹוָכב ֹנֵפל ִמן־ַהָּׁשַמִים ַאְרָצה 
ַוִּיְפַּתח ֶאת־ְּבֵאר ַהְּתהֹום  ַוִּיָּנֶתן־לֹו ַמְפֵּתַח ִלְבֵאר ַהְּתהֹום׃ 
ַוֶּתְחַׁשְך  ַרב־ְמאֹד  ַהִּכְבָׁשן  ְּכִקיטֹר  ִמן־ַהְּבֵאר  ִקיטֹר  ַוַּיַעל 
ָיָצא  ּוִמּתֹוְך ַהִּקיטֹר  ּוְפֵני ַהָּׁשַמִים ִמִּקיטֹר ַהְּבֵאר׃  ַהֶּׁשֶמׁש 
ָּבָאֶרץ׃  ָהַעְקַרִּבים  ְּככַֹח  ָלֶהם  ִנַּתן  ְוכַֹח  ַעל־ָהָאֶרץ  ַאְרֶּבה 
ְוֵהם ֻצּוּו ְלִבְלִּתי ַׁשֵחת ֶאת־ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ְולֹא ֶאת־ַהָּיָרק ְולֹא 
ֶאת־ֵעץ ַהָּׂשֶדה ִּכי ִאם־ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ְלַבָּדם ֲאֶׁשר ֵאין־ָלֶהם 
ְולֹא ִנַּתן ָלֶהם ַלֲהִמיָתם ִּכי ִאם־ חֹוַתם ֱאֹלִהים ַעל־ַהֶּמַצח׃ 
ַרק ְלַעֹּנָתם ֲחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבַמְכאֹוב ָקֶׁשה ְּכַמְכאֹוב ָאָדם 
ֶאת־ ְבֵני־ָהָאָדם  ְיַבְקׁשּו  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַיֶּכּנּו׃  ָהַעְקָרב  ֲאֶׁשר 
ַהָּמֶות ְולֹא ִיְמָצֻאהּו ִיְׁשֲאלּו ֶאת־ַנְפָׁשם ָלמּות ְוַהָּמֶות ִיְבַרח 
ּוַמְרֵאה ָהַאְרֶּבה ְּכַמְרֵאה סּוִסים ֲערּוִכים ְלִמְלָחָמה  ֵמֶהם׃ 
ְוֵׂשָער  ְּפֵניֶהם׃  ֲאָנִׁשים  ְוִכְפֵני  ָזָהב  ְּכַעְטרֹות  ְוַעל־ָראֵׁשיֶהם 
ִׁשְריִֹנים  ַוֲעֵליֶהם  ֲאָריֹות׃  ִׁשֵּני  ְוִׁשֵּניֶהם  ָנִׁשים  ִּכְׂשַער  ָלֶהם 
סּוִסים  ֲהמֹון  ַמְרְּכבֹות  ְּכקֹול  ַּכְנֵפיֶהם  ְוקֹול  ַבְרֶזל  ְּכִׁשְריֵֹני 
ּוְבַזְנבֹוָתם  ַעְקַרִּבים  ּוְזָנבֹות ָלֶהם ְּכמֹו  ַלְּקָרב׃  ְיֻרצּון  ֲאֶׁשר 
ֲחִמָּׁשה  ָאָדם  ֶאת־ְּבֵני  ְלַעּנֹות  ָּבם  אֹוָנם  ֲאֶׁשר  ָּדְרבֹנֹות 
ְׁשמֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּתהֹום  ַמְלַאְך  הּוא  ֶמֶלְך  ַוֲעֵליֶהם  ֳחָדִׁשים׃ 
ְנִהי ֶאָחד  ִּבְׂשַפת ֵעֶבר ֲאַבּדֹון ְוַהְּיָוִנים ִיְקְראּו־לֹו ַאּפֹוְליֹון׃ 

ָחַלף ָהַלְך־לֹו ּוְנִהי ֵׁשִני ְׁשִליִׁשי ִהָּנם ָּבִאים׃
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ַקְרנֹות  ִמֵּבין  קֵֹרא  קֹול  ָוֶאְׁשַמע  ַהִּׁשִּׁשי  ַהַּמְלָאְך  ַוִּיְתַקע 
ֶאל־ַהַּמְלָאְך ַהִּׁשִּׁשי ֲאֶׁשר  ִמְזַּבח ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ֱאֹלִהים׃ 
ַהּׁשֹוָפר ְּבָידֹו ֵלאֹמר ַהֵּתר ֶאת־ַאְרָּבָעה ַהַּמְלָאִכים ָהֲאסּוִרים 
ֻהָּתרּו  ַהַּמְלָאִכים  ְוַאְרָּבָעה  ְנַהר־ְּפָרת׃  ַהָּגדֹול  ַעל־ַהָּנָהר 
ֲאֶׁשר ֲערּוִכים ָהיּו ַלָּׁשָעה ְוַלּיֹום ְוַלחֶֹדׁש ְוַלָּׁשָנה ְלָהִמית ֶאת־
ּוִמְסַּפר ִצְבאֹות ַהָּפָרִׁשים ָעָלה  ַהְּׁשִליִׁשית ִמן־ְּבֵני ָהָאָדם׃ 
ְוֵכן ָרִאיִתי  ִלְׁשֵּתי ִרּבֹאֹות ְרָבבֹות ִּכי־ֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמְסָּפָרם׃ 
ֶבָחזֹון ֶאת־ַהּסּוִסים ְוֶאת־רְֹכֵביֶהם ֲאֶׁשר ִׁשְריֵֹניֶהם ְּכַמְרֵאה 
ֵאׁש ְּתֵכֶלת ְוָגְפִרית ְוָראֵׁשי ַהּסּוִסים ְּכָראֵׁשי ֲאָריֹות ּוִמִּפיֶהם 
ָּבָׁשלׁש ַמֵּגפֹות ֵאֶּלה ָּבֵאׁש ֶּבָעָׁשן  ָעְלָתה ֵאׁש ָעָׁשן ְוָגְפִרית׃ 
ּוַבָּגְפִרית ָהעֹלֹות ִמִּפיֶהם ֻהָּכה ֵחֶלק ְׁשִליִׁשי ִמן־ְּבֵני ָהָאָדם׃ 
ִּכי־כַֹח ַהּסּוִסים ְּבמֹו־ִפיֶהם ּוְבַזְנבֹוָתם ִּכי ַזְנבֹוָתם ִּכְנָחִׁשים 
ְּבֵני  ּוְׁשָאר  ְמַחְּבִלים׃  ֵהם  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָלֶהם  ְוָראִׁשים  ֵהם 
ִמַּמֲעֵׂשי  לֹא־ָׁשבּו  ָהֵאֶּלה  ַּבַּמֵּגפֹות  ֵמתּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם 
ְיֵדיֶהם ֵמִהְׁשַּתֲחֹות עֹוד ַלֵּׁשִדים ְוַלֲעַצֵּבי ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶׁשת 
ְוַגם  ְיַהֵּלכּון׃  ְולֹא  ְולֹא־ִיְׁשְמעּון  לֹא־ִיְראּון  ֲאֶׁשר  ָוֵעץ  ְוֶאֶבן 
לֹא־ָׁשבּו ֵמֶרַצח ּוִמְּכָׁשִפים ּוִמְּזנּות ּוִמְּגֵנָבה ֲאֶׁשר ִּביֵדיֶהם׃ 
ָוֵאֶרא ַמְלָאְך ַאֵחר ַאִּדיר יֵֹרד ִמן־ַהָּׁשָמִים עֶֹטה ָעָנן ַּכַּׂשְלָמה 
ֵאׁש׃  ְּכַעּמּוֵדי  ְוַרְגָליו  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵעין  ָּפָניו  ַעל־רֹאׁשֹו  ְוֶקֶׁשת 
ּוְבָידֹו ֵסֶפר ָקטֹן ָּפתּוַח ַוַּיֵּצג ֶאת־ַרְגלֹו ַהְיָמִנית ַעל־ַהָּים ְוֶאת־
ַהְּׂשָמאִלית ַעל־ָהָאֶרץ׃ ְוַכֲאִרי ׁשֵֹאג ָקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול ּוְבָקְראֹו 
ִהְׁשִמיעּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְּדָבִרים׃  קֹול  ָהְרָעִמים  ִׁשְבַעת  ִהְׁשִמיעּו 
ִׁשְבַעת ָהְרָעִמים קֹול ִּדְבֵריֶהם הֹוַאְלִּתי ִלְכֹּתב ָוֶאְׁשַמע קֹול 
ִמן־ַהָּׁשַמִים ֵלאֹמר ֵאַלי ֲחתֹום ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיעּו 
ְוַהַּמְלָאְך ֲאֶׁשר ָרִאיִתי  ִׁשְבַעת ָהְרָעִמים ְוַאל־ִּתְכֹּתב ֹאָתם׃ 
ֶאל־ַהָּׁשָמִים׃  ֶאת־ְיִמינֹו  ֵהִרים  ְוַעל־ָהָאֶרץ  ַעל־ַהָּים  עֵֹמד 
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ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבָרא ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ֲאֶׁשר־ָּבם 
ְוֶאת־ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ְוֶאת־ַהָּים ְוֶאת־ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִאם־ִּתָמֵׁשְך 
ִיֵּתן  ַהְּׁשִביִעי  ַהַּמְלָאְך  ֲאֶׁשר  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַרק  ָהֵעת׃  עֹוד 
קֹולֹו ְויֹוֵאל ִלְתקֹוַע ִיּתֹם סֹוד ֱאֹלַּה ַּכֲאֶׁשר ִּבַּׂשר ֶאת־ֲעָבָדיו 
ְוַהּקֹול ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ִמן־ַהָּׁשַמִים ִּדֶּבר ֵאַלי ֵׁשִנית  ַהְּנִביִאים׃ 
ָהעֵֹמד  ִמַּיד־ַהַּמְלָאְך  ַהָּפתּוַח  ֶאת־ַהֵּסֶפר  ַקח  ֵלְך  ֵלאֹמר 
ָוֵאֵלְך ֶאל־ַהַּמְלָאְך ָוֹאַמר ֵאָליו ְּתָנה־ ַעל־ַהָּים ְוַעל־ָהָאֶרץ׃ 
ֶוֱאכֹל ֹאתֹו ְוהּוא  ַוּיֹאֶמר ֵאֵלי ַקח ְלָך  ִּלי ֶאת־ַהֵּסֶפר ַהָּקטֹן 
ָוֶאַּקח ֶאת־ַהֵּסֶפר  ֵיַמר ְלִבְטְנָך ּוְבִפיָך ִיְהֶיה ִּכְדַבׁש ְלָמתֹוק׃ 
ַהָּקטֹן ִמַּיד־ַהַּמְלָאְך ָוֹאַכל ֹאתֹו ַוְיִהי ְבִפי ִּכְדַבׁש ְלָמתֹוק ַאְך 
ֲהלֹא תֹוִסיף  ֵאָלי  ַוּיֹאְמרּו  ֹאתֹו׃  ָאְכִלי  ַאֲחֵרי  ְלִבְטִני  ֵהַמר 

עֹוד ְלִהָּנֵבא ַעל־ַרִּבים ַעִּמים ְוגֹוִים ּוְלׁשֹנֹות ּוְמָלִכים׃ 
ַוּיֹאֶמר  ַהַּמְלָאְך  ַוַּיֲעמֹד  ַהִּמָּדה  ִלְקֵנה  ּדֹוֶמה  ָקֶנה  ַוִּיָּנֶתן־ִלי 
ְוֶאת־ְמקֹום  ְוֶאת־ַהִּמְזֵּבַח  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ֵהיָכל  ּומֹד  קּום 
ְולֹא  ַהִחיצֹון  ַהֵהיָכל  ֶאת־ֲחַצר  ְוָנַתְׁשָּת  ָׁשם׃  ַהִּמְׁשַּתֲחִוים 
ַהּקֶֹדׁש  ֶאת־ִעיר  ְוָרְמסּו  ַהּגֹוִים  ִּביֵדי  ִּכי־ִנַּתן  ֹאתֹו  ָתמֹד 
ְוָנַתִּתי ִלְׁשֵני ֵעָדי ְוִנְּבאּו ָיִמים ֶאֶלף  ַאְרָּבִעים ּוְׁשַנִים חֶֹדׁש׃ 
ֵאֶּלה ֵהם ְׁשֵני ַהֵּזיִתים ּוְׁשֵּתי  ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ִּבְלבּוׁש ָׂשק׃ 
ְוִכי־ְיַבֵּקׁש ִאיׁש ִלְנֹּגַע  ַהְּמֹנרֹות ָהעְֹמִדים ַעל־ֱאֹלֵהי ָהָאֶרץ׃ 
ָימּות  מֹות  ֶאת־אְֹיֵביֶהם  ְותֹאַכל  ִמִּפיֶהם  ֵאׁש  ֵּתֵצא  ָּבם 
ַלֲעצֹר  ָיָדם  ֶיׁש־ְלֵאל  ְוֵהם  ְלָרָעה׃  ָּבם  ִלְנֹּגַע  ָּכל־ַהְמַבֵּקׁש 
ְוֶיׁש ְלֵאל  ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָמָטר ָּכל־ְיֵמי ְנבּוָאָתם 
ָיָדם ַלֲהֹפְך ֶאת־ַהַּמִים ְלָדם ּוְלַהּכֹות ֶאת־ָהָאֶרץ ְּבָכל־ַמָּכה 
ּוְכַכּלֹות ֵעדּוָתם ִּתָּלֶחם־ָּבם ַהַחָּיה ָהעָֹלה ִמן־ ְּכֵדי ֶחְפָצם׃ 
ּוִפְגֵריֶהם ִיְּפלּו ִּבְרחֹוב  ַהְּתהֹום ִּתְגַּבר ֲעֵליֶהם ְוַתֲהרֹג ֹאָתם׃ 
ָהִעיר ַהְּגדָֹלה ַהִּנְקֵראת ִּבְׂשַפת ָמָׁשל ְסדֹום ּוִמְצָרִים ֲאֶׁשר 

ָׁשם־ִנְצַלב ַּגם־ֲאדֵֹניֶהם׃ 
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ְוַרִּבים ִמן־ָהַעִּמים ְוַהִּמְׁשָּפחֹות ְוַהְּלׁשֹנֹות ְוַהּגֹוִים ִיְראּו ֶאת־
ִיְּתנּו ִלְקּבֹר ֶאת־ַהֲחָלִלים  ָוֵחִצי ְולֹא  ָיִמים  ִּפְגֵריֶהם ְׁשלֶׁשת 
ְוִיְׁשְלחּו  ֲעֵליֶהם  ָיִגילּו  ָיִׂשיׂשּו  ָהָאֶרץ  ְויְׁשֵבי  ָקֶבר׃  ִּבְמקֹום 
ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעְכרּו ְׁשֵני ַהְּנִביִאים ָהֵאֶּלה 
ָבֶהם  ָּבא  ָוֵחִצי  ָיִמים  ְׁשלֶׁשת  ּוִבְמלֹאת  ָהָאֶרץ׃  ֶאת־יְׁשֵבי 
רּוַח ַחִּיים ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ַוַּיַעְמדּו ַעל־ַרְגֵליֶהם ְוִחַּתת ֱאֹלִהים 
ֲאֵליֶהם  קֵֹרא  ָּגדֹול  קֹול  ַוִּיְׁשְמעּו  ַעל־ָּכל־רֵֹאיֶהם׃  ָנְפָלה 
ְוֵעיֵני  ַהָּׁשַמִים  ֶבָעָנן  ַוַּיֲעלּו  ֵהָּנה  ֲעלּו  ֵלאֹמר  ִמן־ַהָּׁשַמִים 
ַוְיִהי ַרַעׁש ָּגדֹול ָּבֵעת ַהִהיא ַוִּתֹּפל ֲעִׂשיִרית  אְֹיֵביֶהם רֹאֹות׃ 
ָהִעיר ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים ְלִמְסַּפר ֵׁשמֹות ֵמתּו ָבַרַעׁש 
ְנִהי  ְוַהִּנְׁשָאִרים ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ַוִּיְּתנּו ָכבֹוד ֵלאֹלֵהי ַהָּׁשָמִים׃ 

ַהֵּׁשִני ָחַלף ָהַלְך־לֹו ּוְנִהי ַהְּׁשִליִׁשי ַעד־ְמֵהָרה ִהֵּנה ָבא׃
ַבָּׁשַמִים  ִנְׁשְמעּו  ְּגדֹוִלים  ְוקֹלֹות  ַהְּׁשִביִעי  ַהַּמְלָאְך  ַוִּיְתַקע 
ֵלאֹמר ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת ָהָאֶרץ ַלֲאדֵֹנינּו ְוִלְמִׁשיחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך 
ִלְפֵני  ַהּיְׁשִבים  ַהְּזֵקִנים  ְוַאְרָּבָעה  ְוֶעְׂשִרים  ָוֶעד׃  ְלעֹוָלם 
ָהֱאֹלִהים ַעל־ִּכְסאֹוָתם ָנְפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם ַוִיְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלִהים׃ 
ְוָהָיה  הֶֹוה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָֹוה  ְלָך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  ַוּיֹאְמרּו 
ַבֲחרֹות  ָרְגׁשּו  ַהּגֹוִים  ַוִּתְמֹלְך׃  ָּגְדְלָך  עֹז  ָלַבְׁשָּת  ִּכי  ְוָיבֹוא 
ְוָלֵתת  ָעָפר  ִליֵׁשֵני  ַהִּמְׁשָּפט  ְויֹום  ַאְּפָך  ַאָּפם ַעד ּבֹא ֲחרֹון 
ַהְּקַטִּנים  ִׁשְמָך  ְוִיְרֵאי  ְוַהְּקדֹוִׁשים  ַהְּנִביִאים  ַלֲעָבֶדיָך  ָׂשָכר 

ִעם־ַהְּגדִֹלים ְוַלֲעכֹר ֶאת־עְֹכֵרי ָהָאֶרץ׃
ָאז ִנְפַּתח ֵהיַכל ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ַוֲארֹון ְּבִריתֹו ִנְרָאה ָּׁשם 
ּוְזָוָעהּוָבָרד  ְרָעִמים  ְוקֹוֹלת  ְבָרִקים  ַוִּיְתַמְּלטּו  ְּבִמְקָּדׁשֹו 
ַמֲעֵטה  עָֹטה  ִאָּׁשה  ַּבָּׁשָמִים  ָאז  ִנְרָאה  ָּגדֹול  ְואֹות  ָּכֵבד׃ 
ֶׁשֶמׁש ּוְלָבָנה ַּתַחת ַרְגֶליָה ְוַעל־רֹאָׁשּה ָיִציץ ֵנֶזר ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ְוִהיא ָהָרה ָלַלת ַוִּתְזַעק ַּבֲחָבֶליָה ִּכי ֶנְהְּפכּו ָעֶליָה  ּכֹוָכִבים׃ 

ִצֶריָה׃ 
וירא
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ְולֹו  ֵאׁש  ְּכַמְרֶאה  ָּגדֹול  ַּתִנין  ְוִהֵּנה  ַבָּׁשָמִים  ֵׁשִני  ַוֵּיָרא אֹות 
ּכָֹתרֹות׃ ֶׁשַבע  ְוַעל־ָראָׁשיו  ְקָרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָראִׁשים  ִׁשְבָעה 
ַוִּיְסַחב ִּבְזָנבֹו ְׁשִליִׁשית ִמן־ּכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ַוַּיְׁשִליֵכם ָאְרָצה 
ֶאת־ְּבָנּה  ִלְבֹלַע  ִלְדָּתּה  ְלֵעת  ָהִאָּׁשה  ִלְפֵני  ַהַּתִּנין  ַוַּיֲעמֹד 
ִלְרעֹות  ֻעַּתד  ָזָכר ֲאֶׁשר  ֵּבן  ָיְלָדה ֶאת־ְּבָנּה  ְוִהיא  ְּבִהָּוְלדֹו׃ 
ֶאת־ַהּגֹוִים ֻּכָּלם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ַוִּיָּלַקח ְּבָנּה ֶאל־ָהֱאֹלִהים ֶאל־
ֲאֶׁשר־ָׁשם הּוַכן־ָלּה  ַהִּמְדָּבָרה  ָּלּה  ָּבְרָחה  ְוָהִאָּׁשה  ִּכְסאֹו׃ 
ָמקֹום ַעל־ִּפי ָהֱאֹלִהים ְלַכְלֵּכל ֹאָתּה ָׁשם ָיִמים ֶאֶלף ּוָמאַתִים 

ְוִׁשִּׁשים׃
ִעם־ ְקָרב  ָעְרכּו  ּוְצָבָאיו  ִמיָכֵאל  ַּבָּׁשָמִים  ִמְלָחָמה  ַוְּתִהי 
ְולֹא ָיְכלּו ָלֶהם ּוְמקֹוָמם  ַהַּתִּנין ְוַהַּתִּנין ּוְצָבָאיו ִנְלֲחמּו ִעָּמם׃ 
הּוא  ַהָּגדֹול  ֶאת־ַהַּתִּנין  ַוַּיְׁשִליכּו  ַּבָּׁשָמִים׃  עֹוד  ִנְמָצא  לֹא 
ִהִּדיַח  ֲאֶׁשר  ְוָׂשָטן  ׂשֹוֵטן  לֹו  ָקְראּו  ֲאֶׁשר  ַהַּקְדֹמִני  ַהָּנָחׁש 
ָאְרָצה׃  ִהְׁשִליכּו  ִעּמֹו  ְוֶאת־ַמְלָאָכיו  ֹאתֹו  ֵתֵבל  ָּכל־יְׁשֵבי 
ָוֶאְׁשָמע קֹול ָּגדֹול ַּבָּׁשַמִים ֵלאֹמר ַהּיֹום ָּבָאה ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו 
ַאֵחינּו  ִּכי־הּוַרד ׂשֹוֵטן  ְמִׁשיחֹו  ּוֶמְמֶׁשֶלת  ּוַמְלכּותֹו  ְּגבּוָרתֹו 
ְוֵהם ָּגְברּו  ָוָלְיָלה׃  ֲאֶׁשר־ָעַמד ְלִׂשְטָנם ִלְפֵני ֱאֹלֵהינּו יֹוָמם 
ָעָליו ְּבַדם ַהֶּׂשה ּוְבֵעדּות ִּפיֶהם ְולֹא־ָאֲהבּו ֶאת־ַנְפָׁשם ַעד־
אֹוי  ָׁשם  ַהּׁשְֹכִנים  ַאֶּתם  ְוַצֲהלּו  ָׁשַמִים  ָרּנּו  ַעל־ֵּכן  ָמֶות׃ 
ַוֲחָמתֹו  ַהָּׂשָטן  ֲאֵליֶכם  ִּכי־ָיַרד  ַהָּים  ּוְלׁשְֹכֵני  ָהָאֶרץ  ְליְׁשֵבי 
הּוַרד  ִּכי  ַהַּתִּנין  ְוִכְראֹות  ִעּתֹו׃  ִתְקַצר  ִּכי  ִמַּדְעּתֹו  ְגדֹוָלה 
ַהָּזָכר׃  ֵּבן  ֵאת  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ָהִאָּׁשה  ַאֲחֵרי  ַוִּיְרּדֹף  ָאְרָצה 
ַוָּתָעף  ַהָּגדֹול  ַהֶּנֶׁשר  ַּכְנֵפי  ְכָנַפִים  ְׁשֵּתי  ָלִאָּׁשה  ַוֻּיְּתנּו 
מֹוֲעִדים  מֹוֵעד  ֹאָתּה  ְיַכְלְּכלּו  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהָּמקֹום  ַהִּמְדָּבָרה 
ַאֲחֵרי  ִמִּפיו  ְנַהר־ַמִים  ַהָּנָחׁש  ַוָּיֶקא  ַהָּנָחׁש׃  ִמְּפֵני  ָוֵחִצי 
ָוִּתְפַּתח  ָלִאָּׁשה  ָהָאֶרץ  ַוַּתֲעזֹר  ַּבָּנָהר׃  ְלָׁשְטָפּה  ָהִאָּׁשה 
ָהָאֶרץ ֶאת־ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֶאת־ַהָּנָהר ֲאֶׁשר־ֵהִקיא ַהַּתִּנין ִמִּפיו׃ 
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ַוֵּיֶלְך ְלִהָּלֵחם ְּבֶיֶתר ַזְרָעּה ׁשְֹמֵרי  ַוִּיְקצֹף ַהַּתִּנין ַעל־ָהִאָּׁשה 
ַעל־ ָוֶאֱעמֹד  ִאָּתם׃  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְוֵעדּות  ֱאֹלִהים  ִמְצֹות 
חֹול ְׂשַפת ַהָּים ָוֵאֶרא ַחָּיה עָֹלה ִמן־ַהָּים ֲאֶׁשר ָלּה ִׁשְבָעה 
ּוְׁשמֹות  ֲעָטרֹות  ֶעֶׂשר  ְוַעל־ַקְרֶניָה  ְקָרָנִים  ְוֶעֶׂשר  ָראִׁשים 
ְלָנֵמר  ֵעיַני ָראּו ָּדְמָתה  ְוַהַחָּיה ֲאֶׁשר  ִּגּדּוִפים ַעל־ָראֶׁשיָה׃ 
ְוַרְגֶליָה ַרְגֵלי דֹב ּוִפיָה ִפי ֲאִרי ְוַהַּתִּנין ָנַתן ָלּה ֶאת־ּכֹחֹו ְוֶאת־
ַמַּכת  ְּכֻמֶּכה  ֵמָראֶׁשיָה  ֶאָחד  ָוֶאֱחֶזה  ּוִמְמָׁשל־ָרב׃  ִּכְסאֹו 
ֶאת־ַהַחָּיה  ֶהֱעִריצּו  ְוָכל־ָהָאֶרץ  ִנְרָּפָאה  ַהָּמֶות  ּוַמַּכת  ָמֶות 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֶאל־ַהַּתִּנין ִּכי־ָנַתן ֶמְמָׁשָלה ַלַחָּיה  ַוִּיְנֲהרּו ַאֲחֶריָה׃ 
ְוִלְפֵני ַהַחָּיה ִהְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹמר ִמי ְכמֹו ַהַחָּיה ִמי ָיעֹז ְלִהָּלֵחם 
ִנַּתן־ָלּה  ְוכַֹח  ַוֲחָרפֹות  ַרְבְרָבן  ְמַמֵּלל  ֻּפם  ִנַּתן  ְוָלּה  ָּבּה׃ 
ֶאת־ִּפיָה  ַוִּתְפַּתח  ְוַאְרָּבִעים חֶֹדׁש׃  ְׁשַנִים  ִּכְרצֹוָנּה  ַלֲעׂשֹות 
ְוֶאת־ ְוֶאת־ִמְׁשָּכנֹו  ֶאת־ְׁשמֹו  ּוְלַגֵּדף  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ְלָחֵרף 
ִעם־ַהְּקדֹוִׁשים  ִמְלָחָמה  ַלֲעׂשֹות  ַוִּיָּנֶתן־ָלּה  ַהָּׁשָמִים׃  ׁשְֹכֵני 
ְוִלְגּבֹר ֲעֵליֶהם ּוֶמְמָׁשָלה ִנְּתָנה ָלּה ַעל ָּכל־ֵׁשֶבט ָוָעם ְוָלׁשֹון 
ְוָכל־יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָה ּכֹל ֲאֶׁשר לֹא ִנְכְּתבּו  ָוגֹוי׃ 
ִמי  ְׁשמֹוָתם ִמִּני ָאז ִּתָּוֶסד ָאֶרץ ְּבֵסֶפר ַחֵּיי ַהֶּׂשה ַהָּטבּוַח׃  
ֵיֵלְך  ַּבְּׁשִבי  ֶּׁשִבי  ִיְׁשֶּבה  ֲאֶׁשר  ִמי  ִיְׁשָמע׃  לֹו  ֲאֶׁשר־ָאְזַנִים 
ִמי ֲאֶׁשר ָיִמית ַּבֶחֶרב ַּבֶחֶרב יּוָמת ְּבזֹאת ִנְמָצא עֶֹצר רּוַח 

ֶוֱאמּוָנה ִלְקדִׁשים׃
ְקָרַנִים  ְׁשֵּתי  ַּבֲעַלת  ִמן־ָהֲאָדָמה  עָֹלה  ַאֶחֶרת  ַחָּיה  ָוֵאֶרא 
ַהַחָּיה  ַעל־ְּפֵני  מֶׁשֶלת  ְוִהיא  ַתִּנין׃  ְּכִפי  ּוְמַדֶּבֶרת  ְּכֶכֶבׂש 
ָהָאֶרץ  ִהְׁשַּתֲחוּו  ָיֶדיָה  ּוִבְפֻעַּלת  ְּבָכל־ֶמְמַׁשְלָּתּה  ָהִראׁשָֹנה 
ַהָּמֶות׃  ִמן־ַמַּכת  ַהִּנְרָּפָאה  ָהִראׁשָֹנה  ַהַחָּיה  ִלְפֵני  ְויְׁשֶביָה 
ִמן־ַהָּׁשַמִים  ֵאׁש  ַּגם־ְלהֹוִריד  ַעד  ְּגדֹוִלים  מֹוְפִתים  ַוַּתַעׂש 

ַאְרָצה ְלֵעיֵני ְבֵני ָאָדם׃ 
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ַלֲעׂשֹות  ָלּה  ַהְּנתּוִנים  ְּבמֹוְפִתים  ָהָאֶרץ  ֶאת־יְׁשֵבי  ַוַּתִּדיַח 
ַלַחָּיה  ֶצֶלם  ַלֲעׂשֹות  ָהָאֶרץ  ֶאל־יְׁשֵבי  ַוּתֹאֶמר  ַהַחָּיה  ִלְפֵני 
רּוַח  ְלָהִפיַח  ָלּה  ִנַּתן  ְוַגם  ַוֶּתִחי׃  ַמַּכת־ֶחֶרב  ֲאֶׁשר־ֻהְּכָתה 
ְּבֶצֶלם ַהַחָּיה ַעד ֲאֶׁשר ָיכֹל ְלַדֵּבר ְוַלֲעׂשֹות חֹק ִמי ֲאֶׁשר־לֹא 
ַוִּתְגָזר ֹאֶמר ִּכי ַכָּקטֹן ַּכָּגדֹול  ִיְׁשַּתֲחֶוה ְלֶצֶלם ַהַחָּיה יּוָמת׃ 
ֶּכָעִני ֶּכָעִׁשיר ָּכֶעֶבד ְּכֶבן־חֹוִרים ֻּכָּלם ַיְתוּו ָתו ַעל־ַיד ְיִמיָנם 
ְוִכי לֹא־יּוַכל ִאיׁש ִלְקנֹות ְוִלְמּכֹר ִּבְלִּתי הּוא  אֹו ַעל־ִמְצָחם׃ 
ֹּפה ָחְכָמה  ֲאֶׁשר לֹו ַהָּתו הּוא ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו־ִמְסַפר ְׁשָמּה׃ 
ְצפּוָנה ְוַהַּמְׂשִּכיל ְיַחֵּׁשב ֶאת־ִמְסַּפר ַהַחָּיה ִּכי ִמְסַּפר ָאָדם 

הּוא ּוִמְסָּפרֹו ֹתרֹסֹֹו׃ 
ֵמָאה  ְוֶאְצלֹו  ִצּיֹון  ַעל־ַהר  עֵֹמד  ְוִהֵּנה־ֶׂשה  ֵעיַני  ָוֶאָּׂשא 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֶנֶפׁש ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ֵהם ֲאֶׁשר ְׁשמֹו ְוֵׁשם 
ְּכקֹול  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ָוֶאְׁשַמע קֹול  ַעל־ִמְצָחם׃  ְּכתּוִבים  ָאִביו 
ַמִים ַרִּבים ְּכקֹול ַרַעם ַאִּדיר ָוַאְקִׁשיב ֶקֶׁשב ְוִהֵּנה הּוא קֹול 
ִלְפֵני  ַוָּיִׁשירּו ִׁשיר ָחָדׁש  ִנְבֵליֶהם׃  ְמַנְּגִנים ַהֹּפְרִטים ַעל־ִּפי 
ַהִּכֵּסא ְוִלְפֵני ַאְרַּבע ַהַחּיֹות ְוַהְּזֵקִנים ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ִאיׁש ִלְלמֹד 
ְוַאְרַּבַעת  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים  ֵמָאה  ִּבְלִּתי  ַהּזֹאת  ֶאת־ַהִּׁשיָרה 
לֹא־ ֲאֶׁשר  ֵהם  ֲהלֹא  ִמן־ָהָאֶרץ׃  ִנְפּדּו  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ֲאָלִפים 
ַאֲחֵרי  ְוהְֹלִכים  ִּכְבתּולֹות  ֵהם  ְבֻתָּמָתם  ִּכי  ְבָנִׁשים  ְנֹגֲאלּו 
ַהֶּׂשה ֶאל־ֲאֶׁשר ֵיֵלְך ּוְפדּוִים ֵהם ִמֶּקֶרב ְּבֵני ָהָאָדם ְּכִבּכּוִרים 
ְיָׁשִרים  ִּכי  ְבִפיֶהם  לֹא־ִנְמְצָאה  ּוִמְרָמה  ְוַלֶּׂשה׃  ֵלאֹלִהים 

ּוְתִמיִמים ֵהם ִלְפֵני ִּכֵסא ָהֱאֹלִהים׃
עֹוָלם  ּוְבׁשַרת  ַהָּׁשַמִים  ְּבֵלב  ְמעֹוֵפף  ַאֵחר  ַמְלָאְך  ָוֵאֶרא 
ָוָעם׃  ְוָלׁשֹון  ְוֵׁשֶבט  ּוְלָכל־ּגֹוי  ָהָאֶרץ  ְליְׁשֵבי  ְלַהִּגיד  ְּבָידֹו 
ַוִּיְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול ִיְראּו ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְוָהבּו־לֹו ָכבֹוד ִּכי יֹום 
ַהִּמְׁשָּפט ִהֵּנה ָבא ִהְׁשַּתֲחוּו ְלָפָניו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת־ַהָּׁשַמִים 

ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהָּים ְוֵאת ָּכל־ַמְעְינֹו ָמִים׃
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ּוַמְלָאְך ַאֵחר קֵֹרא ַאֲחָריו ָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֶבל ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה 
ֲאֶׁשר ִמֵּיין ֲחַמת ַּתְזֻנָתּה ִהְׁשְקָתה ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים׃

ּוַמְלָאְך ְׁשִליִׁשי קֵֹרא ַאֲחֵריֶהם ְּבקֹול ָּגדֹול ִמי ֲאֶׁשר ִיְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאל־ַהַחָּיה ְוֶאל־ַצְלָמּה ְוִיְתֶוה ֶאת־ַהָּתו ַעל־ִמְצחֹו אֹו ַעל־ָידֹו׃ 
ַּגם־הּוא ִיְׁשֶּתה ִמֵּיין ֲחַמת ֱאֹלִהים ִמּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה ַהְּמֵלָאה 
ֶמֶזג ַזְעמֹו ְוִיְתּגֵֹלל ְּבַזְלֲעפֹות ֵאׁש ְוָגְפִרית ְלֵעיֵני ְצָבא ַהּקֶֹדׁש 
עֹוָלִמים  ַעד־עֹוְלֵמי  ַיֲעֶלה  ָעְנָים  ּכּור  ַוֲעַׁשן  ַהֶּׂשה׃  ּוְלֵעיֵני 
ּוָמנֹוַח לֹא ִיְמְצאּו יֹוָמם ָוַלְיָלה ַהִּמְׁשַּתֲחִוים ֶאל־ַהַחָּיה ְוֶאל־
ֹּפה ִנְמָצא עֶֹצר  ַצְלָמּה ַוֲאֶׁשר ִהְתוּו ָתו ְׁשָמּה ַעל־ְּבָׂשָרם׃ 
רּוַח ִלְקדִׁשים ֹּפה ַהּׁשְֹמִרים ִמְצֹות ָהֱאֹלִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע׃
ַהֵּמִתים  ַאְׁשֵרי  ְּכֹתב  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ֵאַלי  קֵֹרא  קֹול  ָוֶאְׁשַמע 
ָעָנה  ַּגם־ָהרּוַח  ְוַאף  ַבאדָֹני  ָימּותּו  ָוָהְלָאה  ִמן־ַהּיֹום  ֲאֶׁשר 
ֵלאֹמר ָׁשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח ְוָהַלְך ַאֲחֵריֶהם ַמֲעֵׂשה ִצְדָקם׃

ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ְוִהֵּנה ָעָנן ַצח ְוַעל־ֶהָעָנן רֵֹכב ִּכְדמּות ֶּבן־ָאָדם 
ּוַמְלָאְך ַאֵחר ָיָצא  ְוֵנֶזר ָזָהב ַעל־רֹאׁשֹו ּוְבָידֹו ַמָּגל ְמֻלָּטׁש׃ 
ִמן־ַהֵהיָכל ַוִּיְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל־ָהרֵֹכב ַעל־ֶהָעָנן ְׁשַלח ֶאת־
ַהַּמָּגל ּוְקצֹר ִּכי ָבא מֹוֵעד ְלָך ִלְקצֹר ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּבַׁשל ְקִציר 
ָהָאֶרץ  ַעל־ְּפֵני  ֶאת־ַמָּגלֹו  ַעל־ֶהָעָנן  ָהרֵֹכב  ַוִּיְׁשַלח  ָהָאֶרץ׃ 

ַוִּיְקצֹר ֶאת־ְקִציר ָהָאֶרץ׃
ְוַגם־ְּבָידֹו  ַּבָּמרֹום  ֲאֶׁשר  ִמן־ַהֵהיָכל  ָיָצא  ַאֵחר  ּוַמְלָאְך 
ַוָּיבֹא ַמְלָאְך ַאֵחר ִמן־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר לֹו  ַמְזֵמָרה ְמֻלָּטָׁשה׃ 
ִׁשְלטֹון ַעל־ָהֵאׁש ַוִּיְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל־ֲאֶׁשר לֹו ַהַּמְזֵמָרה 
ּוְבצֹר  ַהְמֻלָּטָׁשה  ֶאת־ַהַּמְזֵמָרה  ְׁשַלח  ֵלאֹמר  ַהְמֻלָּטָׁשה 
ַוָּיֶנף ַהַּמְלָאְך  ֶאת־ַאְׁשְּכֹלת ֶּגֶפן ָהָאֶרץ ִּכי־ִהְבִׁשילּו ֲעָנֶביָה׃ 
ָהָאֶרץ  ֶּגֶפן  ֶאת־ַאְׁשְּכֹלת  ַוִּיְבצֹר  ַעל־ָהָאֶרץ  ֶאת־ַמְזֵמָרתֹו 
ֱאֹלִהים׃  ֲחַמת  ַגת  ִהיא  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּגת  ֶאל־ּתֹוְך  ַוַּיְׁשִלֵכן 
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ַוִּיְדְרכּו ַבַּגת ִמחּוץ ָלִעיר ַוֵּיֵצא ָדם ִמן־ַהַּגת ַוַּיִּגיַע ַעד־ִרְסֵני 
ַהּסּוִסים ֶּדֶרְך ֶאֶלף ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות ִּכְבַרת ָאֶרץ׃ 

ַמְלָאִכים  ִׁשְבָעה  ַּבָּׁשָמִים  ְונֹוָרא  ָּגדֹול  ַאֵחר  מֹוֵפת  ָוֵאֶרא 
נְֹׂשִאים ֶׁשַבע ַמֵּגפֹות ַאֲחרֹנֹות ִּכי ָבֵהָּנה ִּתּתֹם ֲחַמת ֱאֹלִהים׃ 
ּוְכַים ְזכֹוִכית ָּבלּול ָּבֵאׁש ִנְרָאה ְלֵעיָני ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָּגְברּו ַעל־
ַעל־ַים  עְֹמִדים  ְׁשָמּה  ּוִמְסַּפר  ְוַעל־ָּתָוה  ְוַעל־ַצְלָמּה  ַהַחָּיה 
ֶעֶבד  מֶׁשה  ִׁשיר  ָיִׁשירּו  ָאז  ְּבָיָדם׃  ְוִכֹּנרֹות־ֵאל  ַהְּזכֹוִכית 
ָהֱאֹלִהים ְוִׁשיר ַהֶּׂשה ֵלאֹמר ְּגדִֹלים ְונֹוָרִאים ַמֲעֶׂשיָך ְיהָֹוה 
ִמי לֹא  ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ּוְדָרֶכיָך ֱאֶמת ָוֶצֶדק ֶמֶלְך ַהְּק*ּדֹוִׁשים׃ 
ִיָרֲאָך ְיהָֹוה ִמי לֹא ִיֵּתן ָּכבֹוד ִלְׁשֶמָך ָקדֹוׁש ַאָּתה ְלַבְּדָך ְוָכל־

ַהּגֹוִים ָיבֹאּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ִּכי־ִצְדָקְתָך ִנְגָלָתה׃ 
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ֵהיַכל ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות ִנְפַּתח ַּבָּׁשָמִים׃ 
ִמן־ַהֵהיָכל  ָיְצאּו  ַהַּמֵּגפֹות  ֶׁשַבע  נְֹׂשֵאי  ַמְלָאִכים  ְוִׁשְבָעה 
ְמֻלָּבִׁשים ִּבְגֵד*י־ֵׁשׁש ַּצח ּוָבִהיר ַוֲחגֹוֵרי ֵאזֹור ָזָהב ְּבָמְתֵניֶהם׃ 
ַוִּתֵּתן ַאַחת ֵמַאְרַּבע ַהַחּיֹות ֶאל־ִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים ִׁשְבָעה 
ִמְזְרֵקי ָזָהב ְמֵלִאים ֲחַמת ֱאֹלִהים ֵאל ַחי ַעד־עֹוְלֵמי עֹוָלִמים׃ 
ְוַהֵהיָכל ִיָּמֵלא ָעָׁשן ִמְּכבֹוד עֹז ֱאֹלִהים ְולֹא ָיכֹל ִאיׁש ָלבֹא 
ִּביֵדי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֵּגפֹות  ֶׁשַבע  ִּתְכֶליָנה  ֲאֶׁשר  ַעד  ֶאל־ַהֵהיָכל 

ִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים׃ 
ַהַּמְלָאִכים  ֶאל־ִׁשְבַעת  ִמן־ַהֵהיָכל קֵֹרא  ָּגדֹול  ָוֶאְׁשַמע קֹול 
ֲחַמת  ַהְּמִכיִלים  ַהִּמְזָרִקים  ֶאת־ִׁשְבָעה  ְוָהִריקּו  ְלכּו  ֵלאֹמר 
ַעל־ ֶאת־ִמְזָרקֹו  ַוָּיֶרק  ָהִראׁשֹון  ַוֵּיֶלְך  ַעל־ָהָאֶרץ׃  ָהֱאֹלִהים 
ָהָאֶרץ ַוְיִהי ִלְׁשִחין ָרע ֹּפֵרַח ָּבֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּתו ַהַחָּיה ָּבֶהם 

ְוַהִּמְׁשַּתֲחִוים ֶאל־ַצְלָמּה׃
ַוְיִהי ְלָדם ַּכָּדם ֲאֶׁשר  ַוָּיֶרק ַהֵּׁשִני ֶאת־ִמְזָרקֹו ֶאל־ּתֹוְך ַהָּים 

ָיזּובּו ְפָגִרים ֵמִתים ַוָּתָמת ָּכל־ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ַּבָּים׃
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ָמִים  ְוַעל־ַמְעְיֵני  ַעל־ַהְּנָהרֹות  ֶאת־ִמְזָרקֹו  ַהְּׁשִליִׁשי  ַוָּיֶרק 
ָוֶאְׁשַמע ֶאת־ַמְלַאְך ַהַּמִים ֹאֵמר ַצִּדיק ַאָּתה  ַוֵּיָהְפכּו ְלָדם׃ 
ַדם  ָׁשְפכּו  ֵהם  ָחָרְצָּת׃  ִּכי־ֵכן  ְוִיְהֶיה  ְוָהָיה  ַההֶֹוה  ְיהָֹוה 
ָלֶהם׃  ָיֲאָתה  ִּכי־ֵכן  ָּדם  ִהְׁשִקיָתם  ְוַאָּתה  ּוְנִביִאים  ְקדִׁשים 
ָוֶאְׁשַמע קֹול ִמן־ַהִּמְזֵּבַח ֹאֵמר ָאֵמן ִמְׁשָּפְטָך ְיהָֹוה ֱאֹלִהים 

ֵאל ַׁשַּדי ֱאֶמת ָוֶצֶדק׃
ְוָהְרִביִעי ֵהִריק ֶאת־ִמְזָרקֹו ַעל־ְּפֵני ַהָּׁשֶמׁש ַוִיָּנֶתן־לֹו ְלַלֵהט 
ְמאֹד  נֹוָרא  ְּבַלַהט  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיָּצְרבּו  ָּבֵאׁש׃  ֶאת־ָהֲאָנִׁשים 
ְולֹא  ָהֵאֶּלה  ַעל־ַהַּמֵּגפֹות  ַהַּׁשִּליט  ֱאֹלִהים  ֶאת־ֵׁשם  ַוְיַגְּדפּו 

ָׁשבּו ָלֶתת־לֹו ָּכבֹוד׃
ַוָּיֶרק ַהֲחִמיִׁשי ֶאת־ִמְזָרקֹו ַעל־ִּכֵּסא ַהַחָּיה ַוֶּתְחַׁשְך ַמְלכּוָתּה 
ַוְיַגְּדפּו ֶאת־ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים  ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת־ְלׁשֹוָנם ֵמרֹב ְּכֵאָבם׃ 

ִמְּפֵני ַהַּמְכאֹוב ְוַהְּׁשִחין ְולֹא ָׁשבּו ִמַּמֲעֵׂשיֶהם׃
ְנַהר־ְּפָרת  ַהָּגדֹול  ַהָּנָהר  ֶאל־ּתֹוְך  ֶאת־ִמְזָרקֹו  ַהִּׁשִּׁשי  ַוָּיֶרק 
ַוֶּיֶחְרבּו ֵמיָמיו ְלַפּנֹות ֶּדֶרְך ִלְפֵני ַהְּמָלִכים ַהָּבִאים ִמִּמְזַרח־
ְצַפְרְּדִעים  ְּכַתְבִנית  ְטֵמִאים  ְׁשלָׁשה רּוחֹות  ָוֵאֶרא  ָׁשֶמׁש׃ 
ִּכי ֵהם  יְֹצִאים ִמִּפי ַהַּתִּנין ּוִמִּפי ַהַחָּיה ּוִמִּפי ְנִביא ַהָּׁשֶקר׃ 
ֶאֶרץ  ֶאל־ַמְלֵכי  ּוָבִאים  מֹוְפִתים  ָהעִֹׂשים  ַהֵּׁשִדים  רּוחֹות 
יֹום  הּוא  ַהָּגדֹול  ַלּיֹום  ְלִמְלָחָמה  ֹאָתם  ֶלֱאסֹף  ֻּכָּלה  ְוֵתֵבל 
ְוֶאת־ ְּכַגָּנב ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ַהֵּנעֹור  ִהְנִני ָבא  ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות׃ 
ְוֵהם  ֶאת־ֶעְרָותֹו׃  ְוָראּו  ָערֹם  ֵיֵלְך  ְלִבְלִּתי  ֹנֵצר  הּוא  ְּבָגָדיו 
ַהר  לֹו  ִיְקְראּו  ָהִעְבִרים  ֲאֶׁשר  ֶאל־ַהָּמקֹום  ֹאָתם  ִהְקִהילּו 

ְמִגּדֹו׃
ְוַהְּׁשִביִעי ֵהִריק ֶאת־ִמְזָרקֹו ַעל־ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים ַוֵּיֵצא קֹול 
ְוִהֵּנה  ֶנֱעָׂשָתה׃  ֵלאֹמר  ִמן־ַהִּכֵּסא  ָהֶעְליֹון  ִמן־ַהֵהיָכל  ָּגדֹול 
ִנְׁשְמעּו קֹלֹות ּוְבָרִקים ּוְרָעִמים ַוְיִהי ַרַעׁש ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹא־ָהָיה 
ָכֹמהּו ְלִמן־ֱהיֹות ָאָדם ַעל־ָהָאֶרץ ִּכי ָגדֹל ָהַרַעׁש ַעד־ְמאֹד׃ 

XVI 4-18 חזיון   514

ותחלק



19

20

21

יז

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ָנָפלּו  ַהּגֹוִים  ָעֵרי  ֲחָלִקים  ִלְׁשלָׁשה  ַהְּגדֹוָלה  ָהִעיר  ַוֵּתָחֵלק 
ֵיין  ּכֹוס  ְלַהְׁשקֹוָתּה  ָהֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ִנְפְקָדה  ַהְּגדֹוָלה  ּוָבֶבל 
ָנְדדּו ִאֵּיי ַהָּים ְוֶהָהִרים ֶנְעְּתקּו ִמְּמקֹוָמם ְוֵאיָנם׃   ֲחַמת ַאּפֹו׃ 
ּוִמן־ַהָּׁשַמִים ִהְמִטירּו ָבָרד ָּכֵבד ְּכִכָּכר ַעל־ָראֵׁשי ָהֲאָנִׁשים 
ִּכי־ ַהָּבָרד  ַמֵּגַפת  ַעל־ְּדַבר  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ָהֲאָנִׁשים  ַוְיַגְּדפּו 

ָכְבָדה ַמָּכתֹו ַעד־ְמאֹד׃ 
ַהִּמְזָרִקים  ִׁשְבַעת  נְֹׂשֵאי  ַהַּמְלָאִכים  ִמן־ִׁשְבַעת  ֶאָחד  ַוָּיבֹא 
ַהּזֹוָנה  ֶאת־ִמְׁשַּפט  ְוַאְרֲאָך  ּבֹא  ֵאַלי  ֵלאֹמר  ִעָּמִדי  ַוְיַדֵּבר 
ַמְלֵכי  ַאֲחֶריָה  ָזנּו  ֲאֶׁשר  ַרִּבים׃  ַעל־ַמִים  ַהּיֶׁשֶבת  ַהְּגדֹוָלה 
ָברּוַח  ַוּיֹוִליֵכִני  ַּתְזֻנָתּה׃  ִמֵּיין  ִהְׁשַּתְּכרּו  ֵתֵבל  ְויְׁשֵבי  ָהָאֶרץ 
ַהִּמְדָּבָרה ָוֵאֶרא ִאָּׁשה יֶׁשֶבת ַעל־ַחָּיה ֲאֻדָּמה ַכּתֹוָלע ְמֵלָאה 
ְוָהִאָּׁשה  ְׁשמֹות ִּגּדּוִפים ְוִׁשְבָעה ָראִׁשים ָלּה ְוֶעֶׂשר ְקָרָנִים׃ 
ְלבּוָׁשּה ַאְרָּגָמן ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְועָֹטה ָזָהב ַאְבֵני־ֵחֶפץ ּוְפִניִנים 
ְוַעל־ ְזנּוֶניָה׃  ְותֹוֲעבֹות  ִׁשּקּוִצים  ְמֵלָאה  ְּבָיָדּה  ָזָהב  ְוכֹוס 
ִמְצָחּה ָּכתּוב ֵׁשם ְּבֶדֶרְך סֹוד ָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה ִהיא ֵאם ַהְּזנּות 
ָוֵאֶרא ֶאת־ָהִאָּׁשה ִׁשּכָֹרה ִמַּדם ַהְּקדֹוִׁשים  ְוִׁשּקּוֵצי ָהָאֶרץ׃ 
ַוּיֹאֶמר  ְוֵעֵדי ֵיׁשּוַע ְוַׁשָּמה ֲאָחַזְתִני ַעד־ְמאֹד ַמְראֹות ֹאָתּה׃ 
ֵאַלי ַהַּמְלָאְך ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשּתֹוֵמם ִהְנִני ַמִּגיד ְלָך סֹוד ָהִאָּׁשה 
ְוַהַחָּיה ַהּנֵֹׂשאת ֹאָתּה ַּבֲעַלת ִׁשְבָעה ָראִׁשים ְוֶעֶׂשר ְקָרָנִים׃ 
ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ָרֲאָתה ֵעיְנָך ָהְיָתה ָבָאֶרץ ַאֲחֵרי־ֵכן ָחְלָפה ָּלּה 
ְועֹוד ַּתֲעֶלה ִמן־ַהְּתהֹום ְוַלֲאַבּדֹון ֵּתֵרד ְויְׁשֵבי ֵתֵבל ֲאֶׁשר לֹא 
ֶאֶרץ ַׁשָּמה  ִמַּקְדֵמי  ַהַחִּיים ֵמרֹאׁש  ְּבֵסֶפר  ִנְכְּתבּו ְׁשמֹוָתם 
ַוֲעִתיָדה  ְוֵאיֶנָּנה  ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהַחָּיה  ִּבְרֹאָתם  תֹאֲחֵזם 
ֹּפה ִאיׁש ְּתבּונֹות ָיִבין ִׁשְבָעה ָהָראִׁשים ִׁשְבָעה ָהִרים  ָלבֹא׃ 
ֵהם  ִׁשְבָעה  ְוַהְּמָלִכים  ֲעֵליֶהם׃  יֶׁשֶבת  ָהִאָּׁשה  ֲאֶׁשר  ֵהם 
ֲחִמָּׁשה ֵמֶהם ָנָפלּו ֶאָחד ֹמֵלְך ַּכּיֹום ְוָהַאֲחרֹון לֹא־ָבא עֹוד 

ְוָהָיה ִּכי ָיבֹא ַיֲעמֹד ַאְך ִלְזָמן ָקטֹן׃ 
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ְוַהַחָּיה ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְוֵאיֶנָּנה הּוא ֶמֶלְך ְׁשִמיִני ּוִמן־ַהִּׁשְבָעה 
ֲעָׂשָרה  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ַהְּקָרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ֵיֵלְך׃  ְוַלֲאַבּדֹון  הּוא 
ְמָלִכים ֵהם ֲאֶׁשר לֹא ִהִּגיעּו עֹוד ַלְּמלּוָכה ִּכי ִאם־ִּכְמָלִכים 

ִיְמְׁשלּו ָׁשָעה ַאַחת ִעם־ַהַחָּיה׃ 
ֶאל־ַהַחָּיה׃  ִיְּתנּו  ּוֶמְמַׁשְלָּתם  ְוֶאת־ֵחיָלם  ָּבֶהם  ֶאָחד  ְורּוַח 
ֲאדֹון  הּוא  ִּכי  ֲעֵליֶהם  ִיְגַּבר  ְוַהֶּׂשה  ֶאת־ַהֶּׂשה  ִיָּלֲחמּו  ְוֵהם 
ְּבִחיָריו  ֵאל  ְקִריֵאי  ִעּמֹו  ּוְצָבָאיו  ַהְּמָלִכים  ּוֶמֶלְך  ָהֲאדִֹנים 
ַוּיֹוֶסף ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲאֶׁשר יֶׁשֶבת  ְוֶנֱאָמָניו׃ 
ְוֶעֶׂשר  ּוְלׁשֹנֹות׃  ְוגֹוִים  ַעִּמים  ּוְקַהל  ַעִּמים  ֵהם  ַהּזֹוָנה  ָׁשם 
ֶאת־ ִיְׂשְנאּוָה  ַיְחָּדו  ֵהם  ִעם־ַהַחָּיה  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ַהְּקָרַנִים 
ַהּזֹוָנה ְוִהִּציגּוָה ׁשֵֹמָמה ַוֲעֻרָּמה ְוָאְכלּו ֶאת־ְּבָׂשָרּה ּוְׂשָרפּוָה 
ִּכי ָהֱאֹלִהים ָנַתן ְּבִלָּבן ְלַמֵּלא ֶאת־ֲעָצתֹו ְוִלְהיֹות  ָּכִליל ָּבֵאׁש׃ 
ִּכי־ִיַּתּמּו  ַעד  ַלַחָּיה  ֶאת־ֶמְמַׁשְלָּתן  ָלֵתת  ֶאָחת  ֵּדָעה  ָלֶהן 
ְוָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָרִאיָת ִהיא  ִדְבֵרי ָהֱאֹלִהים ֵמָהֵחל ְוַעד־ַּכֵּלה׃ 

ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ָׂשָרִתי ְבַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ׃ 
ְוָגדֹול  ַׂשר  ִמן־ַהָּׁשָמִים  יֵֹרד  ַאֵחר  ַמְלָאְך  ָרִאיִתי  ְוַאֲחֵרי־ֵכן 
ֵלאֹמר  ָּגדֹול  ּוְבקֹול  ְּבכַֹח  ַוִּיְקָרא  ִמְּכבֹדֹו׃  ֵהִאיָרה  ְוָהָאֶרץ 
ָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה ָהְיָתה ִלְנֵוה ְׂשִעיִרים ָּבֵּתי ְכָלִאים 
ִמֵיין ֲחַמת  ִּכי  ְוִנְתָעב׃  ְלָכל־עֹוף ֶׁשֶקץ  ְוֵקן  ְלָכל־רּוַח ָטֵמא 
ַּתְזֻנָתּה ָׁשתּו ָכל־ַהּגֹוִים ּוַמְלֵכי ֵתֵבל ָזנּו ֵאֶליָה ְוסֲֹחֵרי ֶאֶרץ 

ֶהְעִׁשירּו ִמִּׁשְפַעת ֵחיל ַּתֲעֻנֶגיָה׃
ַעִּמי  ִמּתֹוָכּה  ְצאּו  קֵֹרא  ִמן־ַהָּׁשַמִים  ַאֵחר  קֹול  ָוֶאְׁשַמע 
ֶאל־ ָנְגעּו  ִּכי  ַּתֲחֻלֶאיָה׃  ָבֶכם  ְוָדְבקּו  ְבַחּטֹאֶתיָה  ֶּפן־ִּתְּגעּו 
ַׁשְּלמּו־ָלּה  ֶאת־ֲעֹוָנּה׃  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזּכֹר  ַחּטֹאֶתיָה  ַהָּׁשַמִים 
ֲאֶׁשר  ַהּכֹוס  ְּבֶמֶסְך  ִּכְפָלִים  ֲעׂשּו־ָלּה  ָלֶכם  ֶׁשָּגְמָלה  ְּגמּוָלּה 

ָמְסָכה ִמְסכּו־ָלּה ִּכְפָלִים׃ 
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ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְגִביָרה ּוְמֻעָּנָגה ֵּכן ָהִביאּו ָעֶליָה ַמְדֶוה ָוֵאֶבל 
ִּכי ָאְמָרה ִבְלָבָבּה ַמְלָּכה ֲאִני ְלעֹוָלם לֹא ֵאֵׁשב ַאְלָמָנה ְולֹא 
ָּכל־ַּתֲחֻלֶאיָה  ֶאָחד  ְּביֹום  ָּלּה  ָּתבֹאָנה  ַעל־ֵּכן  ְׁשכֹול׃  ֵאַדע 
ָמֶות ֵאֶבל ְוָרָעב ְוָהְיָתה ְלַמֲאכֶֹלת ֵאׁש ִּכי ָחָזק ְיהָֹוה ֱאֹלִהים 
ּוַמְלֵכי־ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ָזנּו ֹאָתּה ְוִהְתַעְּלסּו ִעָּמּה  ַהּׁשֵֹפט ֹאָתּה׃ 
ְׂשֵרָפָתּה׃  ֶאת־ֲעַׁשן  ִּבְרֹאָתם  ָלּה  ִיְסְּפדּו  ִיְבּכּו  ְּבַתֲענּוִגים 
ְוקֹוֵננּו אֹוי־ָלְך אֹוי־ָלְך ָּבֶבל  ַיַעְמדּו  ְוֶׁשֶבר ֵמָרחֹוק  ּוִמָּמגֹור 
ִעיר ַרָּבִתי ָעם ִקְרָיה ִנְׂשָּגָבה ְּבֶרַגע ֶאָחד ָּבא ָעַלִיְך ִמְׁשָּפֵטְך׃ 
ּוָבכּו ְוִהְתַאְּבלּו ָעֶליָה ְּכַנֲעֵני־ָאֶרץ ִּכי ֵאין קֶֹנה עֹוד ְלַסְחָרם׃ 
ְסַחר ָזָהב ָוֶכֶסף ְוֶאֶבן ְיָקָרה ּוְפִניִנים ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ּוֶמִׁשי ְוָׁשִני 
ְנחֶׁשת  ְיָקִרים  ֵעִצים  ּוְכֵלי  ֶׁשְנַהִּבים  ְּכֵלי  ְבָׂשִמים  ָּכל־ֲעֵצי 
ִקְּנָמן־ֶּבֶׂשם ּוְקטֶֹרת ַסִּמים ֹמר ּוְלבֹוָנה ַיִין ְוֶׁשֶמן  ַּבְרֶזל ָוָׁשִיׁש׃ 
ְוִׁשְפָחה׃  ֶעֶבד  ְוֶרֶכב  סּוס  ְוצֹאן  ָבָקר  ִמְקֵנה  ְוִחִּטים  סֶֹלת 
לֹא  ּוְמָגִדים  ְוָכל־ֲעָדִנים  ְלֵעיָנִיְך  ַתֲאָוה  ְּפִרי  ִמֵּמְך  ָרַחק 
ְוָהרְֹכִלים ֲאֶׁשר ָמְצאּו אֹון  ִתְמְצִאי־עֹוד ָאְזלּו ָלֶהם ְוֵאיָנם׃ 
ָלֶהם ְּבִעְזבֹוֶניָה ִמָּמגֹור ּוִמֶּׁשֶבר ַיַעְמדּו ֵמָרחֹוק ּוָבכּו ֵאֶליָה 
ֵׁשׁש  ָלְבָׁשה  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה  ַלִּקְרָיה  ַאְלַלי  ֵלאֹמר׃  ְוָסְפדּו 
ֵאיְך ָספּו  ְוַאְרָּגָמן ְוָׁשִני ַוַּתַעד ֲעִדי־ָזָהב ַאְבֵני־ֵחֶפץ ּוְפִניִנים׃ 
ַיִּמים  ַּתּמּו ְּכֶרַגע ָּכל־הֹון ָעָתק ֶזה ְוָכל־חֵֹבל ְועֵֹבר ָאְרחֹות 
ַוִּיְצֲעקּו  ַמָּלִחים ְועֵֹׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים ַרִּבים ֵמָרחֹוק ָעָמדּו׃ 
ִבְרֹאָתם ֶאת־ֲעַׁשן ְׂשֵרָפָתּה ֵלאֹמר ַאֵּיה ִעיר ָּכִעיר ַהְּגדֹוָלה׃ 
ַוִּיְזְרקּו ָעָפר ַעל־ָראֵׁשיֶהם ַוִּיְזֲעקּו ִּבְבִכי ְוֵאֶבל ֵלאֹמר ַאְלַלי 
ַלִּקְרָיה ַהְּגדֹוָלה ֵמֵחיל ָעְׁשָרּה ֶהֱעִׁשירּו ָּכל־ַּבֲעֵלי ֳאִנּיֹות ַּבָּים 
ְקדִׁשים  ָׁשַמִים  ָורֹּנּו  ַצֲהלּו  ְּכמֹו־ָרַגע׃  ִהיא  ֲהפּוָכה  ְוַעָּתה 

ְׁשִליִחים ּוְנִביִאים ִּכי־ָנַקם ֱאֹלִהים ֶאת־ִנְקַמְתֶכם ִמָּיָדּה׃
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ּוַמְלָאְך ֶאָחד ִּגּבֹור ָנָׂשא ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ְּכֶפַלח ֶרֶכב ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל־
ְּבֶׁשֶצף  ַהְּגדֹוָלה  ָהִעיר  ָּבֶבל  ִּתְׁשַקע  ָּכָכה  ַוּיֹאַמר  ַהָּים  ּתֹוְך 
ְמַנְּגִנים  קֹול  ָּבְך  עֹוד  לֹא־יָּׁשַמע  עֹוד׃  ְולֹא־ִתָּמֵצא  ֶקֶצף 
לֹא־ ְוחֵׁשב  ְוָכל־ָחָרׁש  ַוֲחצְֹצרֹות  ֲחִלִלים  ְוֶהְמַית  ְוָׁשִרים 
ְואֹור ֵנר  ִיָּמֵצא עֹוד ְבתֹוֵכְך ַאף לֹא ִיָּׁשַמע ָּבְך קֹול ֵרָחִים׃ 
ְּכַנֲעַנִיְך  ַיַען  ִמֵּמְך  ָאַבד  ַּכָּלה  ְוקֹול  ָחָתן  ְוקֹול  ָיֶאר־ָּבְך  לֹא 
ְוַדם ַהְּנִביִאים  ָהיּו ִנְכַּבֵּדי־ֶאֶרץ ּוִבְכָׁשַפִיְך ִנְּדחּו ָכל־ַהּגֹוִים׃ 

ְוַהְּקדֹוִׁשים ִנְמָצא ִבְכָנֶפיָה ְוָכל־ַחְלֵלי ָהָאֶרץ׃ 
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָׁשַמְעִּתי קֹול ָּגדֹול ְּכקֹול ָהמֹון ַרב ַּבָּׁשַמִים קִֹראים 
ֱאֶמת  ַליהָֹוה ֱאֹלֵהינּו׃  ְוָהעֹז  ְוַהִּתְפֶאֶרת  ַהֲללּוָיּה ַהְּתׁשּוָעה 
ָוֶצֶדק ִמְׁשָּפטֹו ִּכי־ָׁשַפט ֶאת־ַהּזֹוָנה ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר־ִהְׁשִחיָתה 
ֶאת־ָהָאֶרץ ְּבַתְזֻנָתּה ַוִּיְדרׁש ִמָּיָדה ֶאת־ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּוְך׃
ֲעָׁשָנּה׃  ַיֲעֶלה  עֹוָלִמים  ַעד־עֹוְלֵמי  ַהֲללּוָיּה  ֵׁשִנית  ַוַּיֲענּו 
ְוֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים ְוַאְרַּבע ַהַחּיֹות ָנְפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלִהים ַהּיֵׁשב ַעל־ַהִּכֵּסא ַוּיֹאְמרּו ָאֵמן ַהֲללּוָיּה׃
ָּכל־ ֶאת־ֱאֹלֵהינּו  ַהֲללּו  ֵלאֹמר  ִמן־ַהִּכֵּסא  ָיָצא  קֵֹרא  ְוקֹול 
ָהמֹון  ְּכקֹול  ָוֶאְׁשַמע  ִעם־ַהְּגדֹוִלים׃  ַהְּקַטִּנים  ִויֵרָאיו  ֲעָבָדיו 
ַרב ּוְכקֹול ַמִים ַרִּבים ְוִכְׁשאֹון ַרַעם ָחָזק קֵֹרא ַהֲללּוָיּה ִּכי־
ְוִנְּתָנה ּלֹו  ְוָנִגיָלה  ְוִנְׂשְמָחה  ְלכּו  ָמַלְך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות׃ 
ַוֻּיַּתן ָלּה  ְוַכָּלתֹו ֲערּוָכה ַבּכֹל׃  ָכבֹוד ִּכי ָבָאה ֲחֻתַּנת ַהֶּׂשה 
ַוּיֹאֶמר  ִלְלּבׁש ּבּוץ ַזְך ְוָנִקי ִּכי בּוץ הּוא ִצְדַקת ַהְּקדֹוִׁשים׃ 
ַהֶּׂשה  ַלֲחֻתַּנת  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה  ַהִּקֻרִאים  ַאְׁשֵרי  ְּכֹתב  ֵאַלי 
ַוֲאִני ָנַפְלִּתי ְלַרְגָליו  ַוּיֹוֶסף ַוּיֹאֶמר ֵאֶּלה ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ֱאֶמת׃ 
ָּכמֹוָך  ֶעֶבד  ָאֹנִכי  ְרֵאה  לֹא־ֵכן  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  לֹו  ְלִהְׁשַּתֲחֹות 
ֵלאֹלִהים  ֵיׁשּוַע  ְּבֵעדּות  ַהַּמֲחִזיִקים  ּוְלַאֶחיָך  ְלָך  ֲאִני  ְוָחֵבר 

ִּתְׁשַּתֲחֶוה ִּכי ֵעדּות ֵיׁשּוַע ִהיא רּוַח ַהְּנבּוָאה׃
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ָעָליו  ְוָהרֵֹכב  ָלָבן  ְוִהֵּנה־סּוס  ִנְפָּתִחים  ֶאת־ַהָׁשַמִים  ָוֵאֶרא 
ֵעיָניו  ְּבֵמיָׁשִרים׃  ּוִמְלַחְמּתֹו  ּוִמְׁשָּפטֹו  ְוָיָׁשר  ֶנֱאָמן  ִנְקָרא 
ָחקּוק  ֵׁשם  ְוָעָליו  ַעל־רֹאׁשֹו  ַרּבֹות  ַוֲעָטרֹות  ֵאׁש  ְּכַלֲהבֹות 
ְוהּוא עֶֹטה ְלבּוׁש ְמָאָּדם  ֲאֶׁשר לֹא־ֵיַדע ֹאתֹו ִאיׁש ִמְּלַבּדֹו׃ 
רְֹכִבים  ַהָּׁשַמִים  ּוְצָבא  ָהֱאֹלִהים׃  ְּדַבר  ִנְקָרא  ּוְׁשמֹו  ְּבָדם 

ַאֲחָריו ַעל־סּוִסים ְלָבִנים ְמֻלָּבִׁשים ִּבְגֵדי־בּוץ ַזְך ְוָנִקי׃ 
ּוְלרֵֹעם  ֶאת־ַהּגֹוִים  ָּבּה  ְלַהּכֹות  ִמִּפיו  יֵֹצאת  ַחָּדה  ְוֶחֶרב 
ֱאֹלֵהי  ְוַהַּזַעף  ַהֵחָמה  ֵיין  ְּבַגת  דֵֹרְך  ְוהּוא  ַּבְרֶזל  ְּבֵׁשֶבט 
ַהְּמָלִכים  ֶמֶלְך  ֵׁשם  ָּכתּוב  ְוַעל־ְיֵרכֹו  ְוַעל־ִּבְגדֹו  ַהְּצָבאֹות׃ 

ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים׃
ָוֵאֶרא ַמְלָאְך ֶאָחד עֵֹמד ַעל־ַהֶּׁשֶמׁש ְוקֵֹרא ְבקֹול ָּגדֹול ֶאל־
ּבֹאּו  ֵלאֹמר  ַהָּׁשַמִים  ְרִקיַע  ַעל־ְּפֵני  ַהְמעֹוֵפף  ָּכָנף  ָּכל־עֹוף 
ְּבַׂשר  ַוֲאַכְלֶּתם  ֵלאֹלִהים׃  ַהָּגדֹול  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה  ֵהָאְספּו 
סּוִסים  ְּבַׂשר  ִּגּבֹוִרים  ּוְבַׂשר  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ְּבַׂשר  ְמָלִכים 
ְורְֹכֵביֶהם ּוְבַׂשר ְּבֵני חֹוִרים ַוֲעָבִדים ְקַטִּנים ִעם־ְּגדֹוִלים ֻּכָּלם׃ 
ָוֵאֶרא ֶאת־ַהַחָּיה ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ ּוַמֲחֵניֶהם ִּכי־ָעְרכּו ְלִהָּלֵחם 
ַוִּתָּתֵפׂש ַהַחָּיה ּוְנִביא ַהֶּׁשֶקר ֶנֱאַחז  ִעם־רֵֹכב ַהּסּוס ּוְצָבאֹו׃ 
ִעָּמּה הּוא ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֹאתֹות ְלָפֶניָה ְלַהִּדיַח ֶאת־נְֹׂשֵאי ָתו 
ַהַחָּיה ְוֶאת־ַהִּמְׁשַּתֲחִוים ְלַצְלָמּה ְוֵהם ְׁשֵניֶהם ֻהְׁשְלכּו ַחִּיים 
ָנְפלּו  ְוַהִּנְׁשָאִרים  ְּבָגְפִרית׃  ַהּבֵֹער  ַהַּתְבֵעָרה  ַים  ֶאל־ּתֹוְך 
ָׂשְבעּו  ָּכל־ָּכָנף  ְועֹוף  ַהּסּוס  רֵֹכב  ִמִּפי  ַהּיֵֹצאת  ַהֶחֶרב  ְלִפי 

ִמְּבָׂשָרם׃ 
ָוֵאֶרא ַמְלָאְך יֹוֵרד ִמן־ַהָּׁשָמִים ּוְבָידֹו ַמְפֵּתַח ַהְּתהֹום ְוַרּתֹק 
ַהָּׁשָטן  הּוא  ַהַּקְדֹמִני  ֶאת־ַהָּנָחׁש  ֶאת־ַהַּתִּנין  ַוִּיְתֹּפׂש  ָּגדֹול׃ 
ֶאל־ַהְּתהֹום  ַוַּיְׁשִליֵכהּו  ָׁשִנים׃  ְלֶאֶלף  ֹאתֹו  ַוֶּיְאסֹר  ַהּׂשֹוֵטן 
ַוִּיְסֹּגר ָעָליו ַוַּיְחּתֹם ֵמַעל ַלַּמְסֵּגר ְלִבְלִּתי ַיִּדיַח עֹוד ֶאת־ַהּגֹוִים 

ַעד־ּתֹם ַהָּׁשִנים ֶאֶלף ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֻיַּתר ִלְזָמן ָקטֹן׃
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ָוֵאֶרא ִכְסאֹות עְֹמִדים ְוַלּיְׁשִבים ֲעֵליֶהם ִנַּתן ְּבָיָדם ַלֲעׂשֹות 
ִמְׁשָּפט ְוַנְפׁשֹות ְּכרּוֵתי רֹאׁש ְלַמַען ֵעדּות ֵיׁשּוַע ּוְלַמַען ְּדַבר 
ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר לֹא ִהְׁשַּתֲחוּו ַלַחָּיה ּוְלַצְלָמּה ְולֹא ָנְתנּו ֶאת־
ִעם־ַהָּמִׁשיַח  ַוִּיְמְלכּו  ַוִּיְחיּו  ָקמּו  ֵהם  ְוָיָדם  ַעל־ִמְצָחם  ַהָּתו 
ֶאֶלף  ַעד־ּתֹם  ַלַחִּיים  לֹא־ָקמּו  ַהֵּמִתים  ְוֶיֶתר  ָּׁשִנים׃  ֶאֶלף 
ַאְׁשֵרי ַאְנֵׁשי־קֶֹדׁש  ַהָּׁשִנים זֹאת ִהיא ַהְּתקּוָמה ָהִראׁשָֹנה׃ 
ֲאֶׁשר ִיְקחּו ֶחְלָקם ַּבְּתקּוָמה ָהִראׁשָֹנה ַהָּמֶות לֹא ִיְׁשָלט־ָּבם 
ֶאֶלף  ִעּמֹו  ּוָמְלכּו  ְוִלְמִׁשיחֹו  ֵלאֹלִהים  ִיְהיּו  כֲֹהִנים  ִּכי  ֵׁשִנית 

ָׁשִנים׃
ְוָיָצא  ִּכְלאֹו׃  ִמֵּבית  ַהָּׂשָטן  ֻיַּתר  ַהָּׁשִנים  ֶאֶלף  ְכלֹות  ְוַאֲחֵרי 
ּוָמגֹוג  ֶאת־ּגֹוג  ָהָאֶרץ  ַּכְנפֹות  ְּבַאְרַּבע  ֶאת־ַהּגֹוִים  ְלַהִּדיַח 
ַהָּים׃  ְּכחֹול  ִיָּסֵפר  לֹא  ֲאֶׁשר  ָקָהל  ַלִּמְלָחָמה  ּוְלַהְקִהיָלם 
ְוֶאת־ ַהְּקדֹוִׁשים  ֶאת־ַמֲחֵנה  ַוָּיסֹּבּו  ָאֶרץ  ַעל־ֶמְרֲחֵבי  ַוַּיֲעלּו 
ִמן־ַהָּׁשַמִים  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ֵאׁש  ַוֵּתֶרד  ַהֶּנֱחָמָדה  ָהִעיר 
ְּבֵאׁש  ְלָים ּבֵֹער  ִנַּדח  ִהִּדיָחם  ֲאֶׁשר  ְוַהָּׂשָטן  ֹאָתם׃  ַוּתֹאַכל 
ְוָגְפִרית ֲאֶׁשר־ָׁשם ַהַחָּיה ּוְנִביא ַהָּׁשֶקר ִלְהיֹות ְמֻעִּנים ָׁשם 

יֹוָמם ָוַלְיָלה ַעד־עֹוְלֵמי עֹוָלִמים׃
ָוֵאֶרא ִכֵּסא ַזְך ְוָגדֹול ְוַהּיֵׁשב ָעָליו ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים ָנְדדּו 
ְּגדֹוִלים  ֶאת־ַהֵּמִתים  ָוֵאֶרא  ַאּיֹו׃  ְמקֹוָמם  ְולֹא־נֹוַדע  ִמָּפָניו 
ַּגם־ֵסֶפר  ִנְפָּתִחים  ּוְסָפִרים  ִלְפֵני־ְיהָֹוה  עְֹמִדים  ִעם־ְקַטִּנים 
ַאֵחר ִנְפָּתח הּוא ֵסֶפר ַהַחִּיים ַוִּיָּׁשְפטּו ַהֵּמִתים ַּכֲעִלילֹוָתם 
ַוִּיֵּתן ַהָּים ֶאת־ַהֵּמִתים  ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְּכתּוִבים ַּבְּסָפִרים ָהֵהם׃ 
ֲאֶׁשר־ָּבם  ֶאת־ַהֵּמִתים  ָנְתנּו  ְוַהְּׁשאֹול  ְוַהָּמֶות  ְּבתֹוכֹו  ֲאֶׁשר 
ְוַהָּמֶות ְוַהְּׁשאֹול ֶנֶהְדפּו ֶאל־ ַוִּיָּׁשְפטּו ִאיׁש ִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו׃ 
ּתֹוְך ָים ּבֵֹער ָּבֵאׁש ֶזה הּוא ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני ַהָּים ַהּבֵֹער ָּבֵאׁש׃ 
ְוָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ִנְמָצא ָכתּוב ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ֶנְהַּדף ֶאל־

ּתֹוְך ַהָּים ַהּבֵֹער ָּבֵאׁש׃ 
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ְוֶאֶרץ ֲחָדָׁשה ִּכי ַהָּׁשַמִים ָהִראׁשִֹנים  ָוֵאֶרא ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים 
ְוֶאת־ָהִעיר ַהְּקדֹוָׁשה  ְוָהָאֶרץ ָהִראׁשָֹנה ָעְברּו ְוַהָּים ֵאין עֹוד׃ 
ֵמֵאת  יֶֹרֶדת  ָרִאיִתי  יֹוָחָנן  ָאֹנִכי  ַהֲחָדָׁשה  ֶאת־ְירּוָׁשַלִים 
ְוקֹול  ֱאֹלִהים ִמן־ַהָּׁשָמִים ְּכַכָּלה ְבִקֻּׁשֶריָה ֲערּוָכה ְלַבְעָלּה׃ 
ִעם־ ֱאֹלִהים  ִמְׁשַּכן  ִהֵּנה  ֵלאֹמר  ָׁשַמְעִּתי  ִמן־ַהִּכֵּסא  ָּגדֹול 
ֲאָנִׁשים ְוָׁשַכן ְּבתֹוָכם ֵהם ִיְהיּו־לֹו ְלָעם ְוָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִאָּתם 
ַהָּמֶות  ֵמֵעיֵניֶהם  ָכל־ִּדְמָעה  ּוָמָחה  ֵלאֹלִהים׃  ָלֶהם  ְוָהֶיה 
ָהִראׁשֹנֹות  ִּכי  ְדָאָבה  אֹו  ּוְצָעָקה  ֵאֶבל  ְוֵאין  עֹוד  לֹא־ִיְהֶיה 
ְוַהּיֵׁשב ַעל־ַהִּכֵּסא ָאַמר ִהְנִני עֶֹׂשה ַהּכֹל ָחָדׁש  ָחְלפּו ְוֵאיָנם׃ 
ַוּיֹוֶסף  ְוֵאַלי ָאַמר ְּכֹתב ִּכי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵּכִנים ְוֶנֱאָמִנים׃ 
ַוּיֹאֶמר ֶנֱעָׂשָתה ָאֹנִכי ָאֶלף ְוָתו ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ְוַלָּצֵמא ֶאֵּתן 
ֵהְמַנֵּצַח ִייַרׁש ָּכל־ֵאֶּלה ַוֲאִני ֶאְהֶיה־ ִמְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ִחָּנם׃ 
ָּבִנים  רֶֹגז  ֵלב  ַּבֲעֵלי  ֲאָבל  ְלֵבן׃  ִּלי  ִיְהֶיה  ְוהּוא  ֵלאֹלִהים  ּלֹו 
לֹא ֵאֻמן ָּבם ִנְבִזים ּוְמַרְּצִחים זִֹנים ְוקְֹסִמים עְֹבֵדי ֶפֶסל ְוָכל־
ַהָּמֶות  הּוא  ְוָגְפִרית  ְּבֵאׁש  ַהּבֵֹער  ַּבָּים  ֶחְלָקם  ֶׁשֶקר  ַאְנֵׁשי 

ַהֵּׁשִני׃
ִׁשְבָעה  נְֹׂשֵאי  ַהַּמְלָאִכים  ִמן־ִׁשְבַעת  ֶאָחד  ֵאַלי  ַוָּיבֹא 
ֵאַלי  ַוְיַדֵּבר  ָהַאֲחרֹנֹות  ַהַּמֵּגפֹות  ֶׁשַבע  ַהְּמֵלִאים  ַהִּמְזָרִקים 
ַוִּיָּׂשֵאִני ָברּוַח  ֵלאֹמר ּבֹא ְוַאְרֲאָך ֶאת־ַהַּכָּלה ֵאֶׁשת ַהֶּׂשה׃ 
ֶאל־ַהר ָּגדֹול ְוִנָּׂשא ַוַּיְרֵאִני ֶאת־ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֶאת־ְירּוָׁשַלִים 
ְוָעֶליָה חֵֹפף  ִעיר ַהּקֶֹדׁש יֶֹרֶדת ִמן־ַהָּׁשָמִים ֵמֵאת ֱאֹלִהים׃ 
ְּכֶאֶבן  ֵעֶרְך  ִיְקַרת  ְּכֶאֶבן  זֹוֵרַח  ָלּה  ְוַהָּמאֹור  ֱאֹלִהים  ְּכבֹוד 
ָּתסֹב  ּוְגבָֹהה  ְגדָֹלה  ְוחֹוָמה  ָלטַֹהר׃  ַּתְרִׁשיׁש  ְּכֵעין  ָיְׁשֶפה 
ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְוַעל־ַהְּׁשָעִרים  ְׁשָעִרים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ּוָבּה  ֹאָתּה 
ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ַעל־ְׁשמֹות  ֲעֵליֶהם  ְּכתּוִבים  ְוֵׁשמֹות  ַמְלָאִכים 
ְׁשלָׁשה ְׁשָעִרים ִמְזָרָחה ְׁשֹלָׁשה ְׁשָעִרים  ִׁשְבֵטי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ 
ַמֲעָרָבה׃  ְׁשָעִרים  ּוְׁשֹלָׁשה  ֶנְגָּבה  ְׁשָעִרים  ְׁשֹלָׁשה  ָצפֹוָנה 
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ּוְלחֹוַמת ָהִעיר ְׁשֵנים ָעָׂשר ְיסֹדֹות ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֵׁשמֹות ַעל־
ִּבי  ְוַהּדֵֹבר  ֲעֵליֶהם׃  ֲחקּוִקים  ַהֶּׂשה  ְׁשִליֵחי  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
ְוֶאת־ ְוֶאת־ְׁשָעֶריָה  ָלמֹד ֶאת־ָהִעיר  ְּבָידֹו  ָזָהב  ְקֵנה  ֶהֱחִזיק 
ַוָּיָמד  ְּכָרְחָּבּה  ָאְרָּכּה  ְמֻרַּבַעת  ָהְיָתה  ְוָהִעיר  חֹוָמָתּה׃ 
ִּכְבַרת־ֶאֶרץ  ֶאֶלף  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַהִּמָּדה  ִּבְקֵנה  ֶאת־ָהִעיר 
ַוָּיָמד ֶאת־חֹוָמָתּה  ָאְרָּכּה ְוָרְחָּבּה ְוקָֹמָתּה ִמָּדה ַאַחת ָלֶהם׃ 
ִמַּדת  ִּכי־זֹאת  ִאיׁש  ְּבִמַּדת  ַאּמֹות  ְוַאְרַּבע  ְוַאְרָּבִעים  ֵמָאה 
ְזַהב אֹוִפיר  ְוָהִעיר  ָיְׁשֶפה  ַאְבֵני  ּוִבְנַין ַהחֹוָמה  ַהַּמְלָאִכים׃ 
ְּבָכל־ ִמֻמָּלִאים  ָהִעיר  ְלחֹוַמת  ְוַהְיסֹדֹות  ָלטַֹהר׃  ִּכְזכֹוִכית 
ַהְּׁשִליִׁשי  ַסִּפיר  ַהֵּׁשִני  ָיְׁשֶפה  ָהִראׁשֹון  ַהְיסֹוד  ֵחֶפץ  ַאְבֵני 
ַהֲחִמיִׁשי ׁשַֹהם ַהִּׁשִּׁשי אֶֹדם ַהְּׁשִביִעי  ְׁשבֹו ְוָהְרִביִעי ָּבָרֶקת׃ 
ַּתְרִׁשיׁש ַהְּׁשִמיִני ַיֲהֹלם ַהְּתִׁשיִעי ִּפְטָדה ָהֲעִׂשיִרי ֹנֶפְך ַעְׁשֵּתי 

ֶהָעָׂשר ֶלֶׁשם ּוְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ַאְחָלָמה׃ 
ָוַׁשַער  ְּפִניִנים ָּכל־ַׁשַער  ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּׁשָעִרים ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ָלטַֹהר׃  ִּכְזכֹוִכית  ָּפז  ֶּכֶתם  ָהִעיר  ּוְרחֹוב  ַהְּפִניִנים  ֵמֶאָחד 
ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָֹוה  ֵהיָכָלּה  ִּכי  ָׁשָּמה  לֹא־ָרִאיִתי  ְוֵהיָכל 
ַהָּיֵרַח  ּוְלֹנַגּה  ַהֶּׁשֶמׁש  ְלאֹור  ָלּה  צֶֹרְך  ֵאין  ְוָהִעיר  ְוַהֶּׂשה׃ 
ּוְפדּוִים  ָלּה׃  ְלָהִאיר  ֵנר  ְוַהֶּׂשה  אֹוָרּה  ֱאֹלִהים  ִּכי־ְכבֹוד 
ִמֶּקֶרב ַהּגֹוִים ָהְלכּו ְלאֹוָרּה ּוַמְלֵכי־ֶאֶרץ ָיִביאּו ֵאֶליָה ֲהָדָרם׃ 
ְוהּוָבא ֵאֶליָה  ְׁשָעֶריָה יֹוָמם לֹא־ִיָּסֵגרּו ְוַלְיָלה לֹא־ִיְהֶיה ָּׁשם׃ 
ְולֹא־ָיבֹא ָׁשם ִאיׁש ָחָלל ְולֹא ַבַעל  ֲהַדר ַהּגֹוִים ְוִתְפַאְרָּתם׃ 
ּתֹוֵעָבה אֹו ֹפֵעל ָׁשֶקר ִּכי ָבֶאיָה ַרק ַהְּכֻתִבים ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים 

ֲאֶׁשר ַלֶּׂשה׃ 
ַוַּיְרֵאִני ַנַחל ַמִים ַחִּיים ָטהֹור ְּכֵעין ְזכֹוִכית ָלטַֹהר יֵֹצא ִמַּתַחת 
ּוְבתֹוְך ְרחֹוב ָהִעיר ַעל־ְׂשַפת ַהַּנַחל  ִּכֵּסא ָהֱאֹלִהים ְוַהֶּׂשה׃ 
ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵעץ ַחִּיים עֶֹׂשה ְּפִרי ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְפָעִמים ַּבָּׁשָנה 
ַהּגֹוִים׃  ִלְתרּוַפת  ְוָעֵלהּו  ִּפְריֹו  ְיַבֵּכר  ְּבָחְדׁשֹו  ִמֵּדי־חֶֹדׁש 
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ְוָכל־ֵחֶרם לֹא־ִיְהֶיה עֹוד ּוְבתֹוָכּה ִיּכֹון ִּכֵּסא ָהֱאֹלִהים ְוַהֶּׂשה 
ְוֵהם ִיְראּו ֶאת־ָּפָניו ְוָנְׂשאּו ֶאת־ְׁשמֹו ַעל־ ַוֲעָבָדיו ְיָׁשְרֻתהּו׃ 
ּוְלאֹור  ֵנר  ְלאֹור  ָלֶהם  צֶֹרְך  ְוֵאין  ָׁשם  ַלְיָלה  ְוֵאין  ִמְצָחם׃ 
ָׁשֶמׁש ִּכי־ְיהָֹוה ֱאֹלִהים ִיֵּתן אֹורֹו ֲעֵליֶהם ּוְלָפָניו ִיְמְלכּו ַעד־

עֹוְלֵמי עֹוָלִמים׃
ֱאֹלֵהי  ַויהָֹוה  ְוֶנֱאָמִנים  ֵּכִנים  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר 
רּוחֹות ַהְּנִביִאים ָׁשַלח ֶאת־ַמְלָאכֹו ְלַהְראֹות ֶאת־ֲעָבָדיו ֵאת 
ַאְׁשֵרי  ַעד־ְמֵהָרה  ָבא  ִהְנִני  ַהָּיִמים׃  ְּבֶקֶרב  ִּתְקֶריָנה  ֲאֶׁשר 

ַהּׁשֵֹמר ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה׃
ַוֲאִני יֹוָחָנן ָׁשַמְעִּתי ְוָרִאיִתי ֶאת־ֵאֶּלה ַוְיִהי ְּבָׁשְמִעי ּוִבְרֹאִתי 
ֶאת־ֵאֶּלה  ֲאֶׁשר־ֶהְרַאִני  ַהַּמְלָאְך  ְלַרְגֵלי  ָוֶאֹּפל  ֶאת־ֵאֶּלה 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי לֹא־ֵכן ְרֵאה ָאֹנִכי ֶעֶבד ָּכמֹוָך  ְלִהְׁשַּתֲחֹות לֹו׃ 
ְוָחֵבר ֲאִני ְלָך ּוְלַאֶחיָך ַהְּנִביִאים ְוַלּׁשְֹמִרים ֶאת־ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר 

ַהֶּזה ֵלאֹלִהים ִּתְׁשַּתֲחֶוה׃
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי עֹוד ַאל־ַּתְחּתֹם ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ֲאֶׁשר ַּבֵּסֶפר 
ֶּבן־ַעְוָלה יֹוִסיף ֲעׂשֹות ָעֶול ְוִנְתָעב  ַהֶּזה ִּכי ָקרֹוב ַהּמֹוֵעד׃ 
ְוָקדֹוׁש  ַעל־ִצְדָקתֹו  יֹוִסיף  ַצִּדיק  ִאיׁש  ַעל־ּתֹוֲעָבתֹו  יֹוִסיף 
ַוֲאִני ִהְנִני ָבא ַעד־ְמֵהָרה ּוְׂשָכִרי  יֹוִסיף ְלִהְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדָּׁשתֹו׃ 
ָאֹנִכי ָאֶלף ְוָתו ִראׁשֹון  ִאִּתי ְלַׁשֵּלם ְלִאיׁש ִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו׃ 
ְוָהָיה  ֶאת־ִמְצֹוָתיו  ַהּׁשֹוְמִרים  ַאְׁשֵרי  ָוסֹוף׃  רֹאׁש  ְוַאֲחרֹון 
ָלֶהם ִרְׁשיֹון ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָלבֹא ָהִעיָרה ֶּדֶרְך ְׁשָעֶריָה׃ 
ּוִמחּוץ ָלִעיר ַהְּכָלִבים ְוַהּקְֹסִמים ְוַהּזִֹנים ְוַהְמַרְּצִחים ְועְֹבֵדי 

ָהֱאִליִלים ְוָכל־ֹאֵהב ָּכָזב ּוֹפֵעל ָׁשֶקר׃
ֲאִני ֵיׁשּוַע ָׁשַלְחִּתי ֶאת־ַמְלָאִכי ְלָהִעיד ָלֶכם ַעל־ֵאֶּלה ְלֵעיֵני 
ְוכֹוַכב  ֹנַגּה  אֹור  ִמֶּמּנּו  ְוחֶֹטר  ָּדִוד  ׁשֶֹרׁש  ָאֹנִכי  ַהְּקִהּלֹות 

ַהָּׁשַחר׃
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ּבָֹאה־ָּנא  יֹאַמר  ְוַהּׁשֵֹמַע  ּבָֹאה־ָּנא  ֹאְמִרים  ְוַהַּכָּלה  ְוָהרּוַח 
ְוָכל־ָצֵמא ָיבֹא ְוָכל־ֶהָחֵפץ ִיַּקח ַמִים ַחִּיים ִחָּנם׃

ִאם־יֹוִסיף  ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר  ְנבּוַאת  ִּדְבֵרי  ְבָכל־ַהּׁשֵֹמַע  ַהִעדִֹתי 
ַהְּכתּובֹות  ֶאת־ַהַּמּכֹות  ָעָליו  ֱאֹלִהים  יֹוִסיף  ֲעֵליֶהם  ִאיׁש 
ְוִאם־ְיְגַרע ִאיׁש ִמִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּנבּוָאה ַהּזֹאת  ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה׃ 
ַהּקֶֹדׁש  ּוֵמִעיר  ַהַחִּיים  ֵמֵסֶפר  ֶאת־ֶחְלקֹו  ֱאֹלִהים  ִיְגַרע 

ַהְּכֻתִבים ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה׃
ְוַהֵּמִעיד ְּדָבִרים ֵאֶּלה ָעָנה ֵלאֹמר ָאֵכן ֲאִני ָבא ַעד־ְמֵהָרה 

ָאֵמן ּבָֹאה־ָּנא ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע׃
ֶחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו *ִעם־ֻּכְלֶכם ָאֵמן׃

v. 21 בס׳׳א עם ָּכל־ַהְּקדֹוִׁשים.
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