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הקדמה

מהדורה זו של הבשורה על פי יוחננ היא חוליה בשושלת מכובדת 
דליטש  של  החדשה  הברית  של  ההי�טוריות  המהדורות  של 
בעברית. זה זמנ רב רבימ רואימ בתרגומו של דליטש את התרגומ 
הטוב ביותר לעברית של הברית החדשה שביוונית. בהוצאה לאור 
של מהדורה ערוכה קלות זו של דליטש הקל�י, ביקשה האגודה 
הטריניטריאנית לכתבי הקודש להתאימו באופנ נאמנ יותר לנו�ח 
היווני המקובל. נו�ח יווני זה הוא הנו�ח המ�ורתי שהיה בשימוש 
לכל אורכ הדרכ, מימיה הראשונימ של הכנ�ייה, והוא שנשתמר על 
ידי האלוהימ לאורכ כל הדורות. כמו כנ ביקשה האגודה להתאימ 

מהדורה זו ל�גנונ השפה העברית שבו נכתב התנ"כ.

מטרתנו הייתה שמירה על נאמנות ל�גנונו של דליטש תוכ שימוש 
כיוונ שאנו מכירימ  זאת  זמננו.  בנ  לקורא  יותר  מובנת  בעברית 
יהיו  דליטש המקורי  באפשרות שהיבטימ מ�וימימ בשפתו של 
קשימ להבנה לדוברי העברית של היומ. כמו כנ חל שינוי מהותי 
במידת  עשרה.  התשע  המאה  מאז  מהמילימ  חלק  במשמעות 
האפשר, מילימ ששונו במהדורה שלנו הוחלפו במילימ מהתנ"כ, 
ושל  התנ"כ  ובשפה של  ב�גנונ  אחידות משופרת  ניכרת  ולכנ 
הברית החדשה. בככ מודגשת ההכרה ששתי הבריתות מרכיבות 

יחדיו את דבר האל.



נאמנות ליוונית, שמירה על ה�גנונ המקורי של דליטש ועל העברית 
המקראית בד בבד עמ יצירת בשורה שתהיה נגישה לקהל קוראימ 
רחב יותר, איננ בהכרח מטרות המתקיימות יחדיו בהרמוניה. עמ 
זאת אנו מוציאימ לאור מהדורה זו בידיעה שאפ אמ לא הצלחנו 
לחלוטינ בשמירה על איזונ מושלמ בינ כל מטרות אלה, זוהי מהדורה 
נאמנה ומדויקת של הבשורה על פי יוחננ. נו�פ על ככ, אנו מאמינימ 
פרויקט ארוכ  ביכוריו של  זו את  תייצג בשורה  שבח�די האל 
טווח, שיניב נו�ח ערוכ קלות של הברית החדשה של דליטש, ואנו 

מתפללימ שיהיה לברכה לקהילת דוברי העברית בעולמ.

בהכנת בשורה זו על פי יוחננ שימשו ב�י� גמ המהדורה הנוכחית 
של האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש של הברית החדשה 
של דליטש1 וגמ מהדורת הנגב2 (שתיהנ מושתתות על המהדורה 
השמינית של דליטש מ�1885). אולמ המטרות שצוינו לעיל נשמרו 
לצד הרצונ לשנות פחות ככל האפשר בנו�ח ההי�טורי של דליטש. 
כדאי לזכור את המידע הבא בדבר הטק�ט היווני ששימש ב�י� 

לעבודתנו.

ראוי לציינ ששפתה המקורית של הברית החדשה הייתה יוונית, ושל 
התנ"כ – עברית. הנו�ח היווני של הברית החדשה והנו�ח העברי 
של התנ"כ ניתנו בהשראה ישירה מאלוהימ, היו נתונימ לדאגתו 
ולהשגחתו המיוחדת, ובככ נשמרו בטהרתמ לאורכ כל הדורות. 

למרבה הצער, קיימימ שני נו�חימ עיקריימ של הברית החדשה  



עמ  ביותר.  טוענ שהוא המהימנ  וכל אחד מהמ  היוונית,  בשפה 
זאת האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש משוכנעת לחלוטינ 
שהנו�ח היווני המקובל מייצג נאמנה את הנו�ח שניתנ בהשראת 

האלוהימ ונשתמר על ידיו.
 

הנו�ח המקובל הוא הב�י� לברית החדשה של דליטש ולברית 
לגר�אות פרוט�טנטיות  וכנ  החדשה שבנו�ח האנגלי המאושר 
נאמנות אחרות, והוא נגזר מחמשת אלפימ או יותר כתבי יד עתיקימ 
רוב התרגומימ המודרניימ של הברית  קיימימ.  ביוונית שעדיינ 
החדשה, כולל הברית החדשה המודרנית בעברית, מושתתימ על 
טק�ט יווני אחר שנקרא הנו�ח הביקורתי, והוא נכנ� לראשונה 
יד  נו�ח זה מבו�� רק על כתבי  לשימוש במאה התשע עשרה. 
אחדימ, בעיקר הקודק� ָותיקנו� (שנשמר על ידי הוותיקנ במשכ 
יותר מחמש מאות שנה) והקודק� �ינאיטיקו� (שנתגלה במנזר 
�נטה קתרינה על הר �יני בשנת 1859). שני כתבי יד יווניימ אלה 
ומייצגימ טק�ט  ניכרת, המ אמינימ פחות  זה מזה במידה  שונימ 

יווני שאינו מהימנ. 

הברית החדשה של דליטש בעברית תורגמה תחילה מהקודק� 
לפי  דליטש  ידי  על  יותר הותקנה מחדש  ומאוחר  �ינאיטיקו�3 
הנו�ח המקובל, אולמ כמה קטעימ בכתבי הקודש, שחוקרי הנו�ח 
עדיינ  הביקורתי הטילו בהמ �פק, הושמו ב�וגריימ. ה�וגריימ 
גמ בברית  והמ משמשימ  מופיעימ בכמה מהדורות של דליטש, 



החדשה המודרנית בעברית, אכ השימוש בהמ מערער את �מכות 
הפ�וקימ שב�וגריימ. לכנ ה�ירה האגודה הטריניטריאנית לכתבי 
הקודש �וגריימ כגונ אלה מהמהדורות העבריות של הברית החדשה 

של דליטש שהיא מוציאה לאור.

כשמשווימ תרגומימ המבו��ימ על הנו�ח הביקורתי לתרגומימ 
המבו��ימ על הנו�ח המקובל, ברור שפ�וקימ שלמימ רבימ (נו�פ 
על מילימ, צירופי מילימ ומשפטימ) ח�רימ בגר�אות המבו��ות 
את  בקלות  לבדוק  יכול  העברי  הקורא  הביקורתי.  הנו�ח  על 
הפ�וקימ הח�רימ באמצעות השוואה בינ שני הנו�חימ   – העברי 
והאנגלי – במהדורת כתבי הקודש בעברית ובאנגלית, אשר נמצאת 
עתה בשימוש נרחב בישראל.4 התרגומ האנגלי מבו�� על הנו�ח 
היווני המקובל, אולמ התרגומ העברי המודרני מבו�� על הנו�ח 
הביקורתי. פ�וקימ שלמימ באנגלית אינמ מופיעימ בעברית עקב 
הבדלימ בינ הטק�טימ היווניימ ששימשו ב�י� לתרגומימ האלה. 
לדוגמה, יוחננ פרק ה פ�וק 4 בטק�ט האנגלי ח�ר בנו�ח העברי 
המודרני, והורד לדרגת הערת שוליימ. יוחננ פרק ז פ�וק 53 עד 
יוחננ פרק ח פ�וק 11 הושמ ב�וגריימ, ובככ מעמיד ב�פק את 
�מכותמ של פ�וקימ אלה. בגר�ה העברית המודרנית שבבשורה 
יז פ�וק  על פי מתי הושמטו שלושה פ�וקימ שלמימ (מתי פרק 
21, פרק יח פ�וק 11 ופרק כג פ�וק 14), בבשורה על פי מרקו� 
הושמטו ארבעה פ�וקימ (מרקו� פרק ז פ�וק 16, פרק ט פ�וקימ 
44, 46, פרק יא פ�וק 26), ושני פ�וקימ ח�רימ בבשורה על פי לוק� 



(לוק� פרק יז פ�וק 36 ופרק כג פ�וק 17). פ�וקימ רבימ חשובימ 
אחרימ, מילימ וצירופי מילימ ח�רימ בשאר הברית החדשה.

והשמטות שנעשו בגר�אות מודרניות  כנ, כמה שינויימ  על  יתר 
רבות (כולל הברית החדשה בעברית מודרנית) על �מכ הנו�ח 
היווני הביקורתי, מחלישימ תורות חשובות מאוד הנוגעות לאדונ 

ישוע המשיח. 

בנו�ח האנגלי המאושר כתוב   69 ו פ�וק  ביוחננ פרק  לדוגמה, 
”ַאָּתה ַהָּמִשיַח, ֶּבנ�ֵאל ָחי”. ני�וח זה שּונה ל”ָאָּתה ְקדֹוש ֶאֹלִהימ”. 
שינוי זה משמיט את ההתייח�ות למשיחיותו, לאלוהותו ולמעמדו 
של האדונ ישוע המשיח כבנ האלוהימ. דוגמה נו�פת אפשר למצוא 
�ביוחננ פרק ד פ�וק 42, שמ כתוב בנו�ח המקובל= ”ֵמַעָּתה ֹלא
ַוֵּנַדע ִּכי�ָאְמָנמ ֶזה הּוא  ַנַאִמינ ִּכי ְבָאְזֵנינּו ָשַמְענּו  ַבַעבּור ַמַאָמֵרְכ 

�ַהָּמִשיַח מֹוִשיַע ָהעֹוָלמ=” הנו�ח העברי המודרני משמיט את המי
לה החשובה ”ַהָּמִשיַח” מפ�וק זה, ובככ מערפל את הדוקטרינה 

המפוארת של משיחיותו של ישוע.

אפשר להזכיר עוד דוגמאות רבות, אכ רק אחת, מיוחננ פרק ג פ�וק 
13, תצוינ כאנ. בנו�ח המקובל כתוב= ”ְוִאיש ֹלא�ָעָלה ַהָּשַמְיָמה 
ַּבָּשָמִימ=”  הּוא  ַאֶשר  ֶּבנ�ָהָאָדמ  ִמנ�ַהָּשָמִימ  ָיַרד  ִאמ�ַאֶשר  ִּבְלִּתי 
בנו�ח היווני הביקורתי, שעליו התב�� הנו�ח העברי המודרני, 
ַּבָּשָמִימ=”, ובככ  ”ַאֶשר הּוא  מושמטות שלוש המילימ האחרונות 



נגרעת תכונה אלוהית מישוע. שינויימ והשמטות אלה הננקטימ 
בנו�ח הביקורתי מחלישימ אמיתות המצויות בכתבי הקודש באשר 

למהות המשיח.

לקבלת רשימה מקיפה של ההבדלימ המצויימ בדרכ כלל בגר�אות 
מודרניות, עיינ במפתח טק�טואלי של הברית החדשה= רשימה 
 ,(A 111) ייתנ�אומר  ואדוני   (A 100) ושינויימ  הח�רות  של 
שפור�מו על ידי האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש. אפשר 
חינמ,  ולהורידמ  בנושא,  אחר  ובמידע  אלה  ב�פרונימ  לצפות 
באתר האינטרנט של האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש= 
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כל קורא המעוניינ להעיר הערות על בשורה זו יכול לעשות זאת 
באמצעות דואר רגיל או בדואר אלקטרוני ולהיעזר בפרטי יצירת 
הקשר של האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש הכתובימ בצדו 
האחורי של עמוד השער. יש לציינ כי כל הערה והערה תתקבל 
בברכה ותיבחנ לגופה, אולמ אינ בידינו המשאבימ להגיב על כל 

הערה בנפרד.

לב�ופ, מהדורה ערוכה זאת יוצאת לאור בתפילה נלהבת של כל 
התורמימ לפר�ומה – שהאל יקיימ את הבטחתו לעמו – ככתוב 
ָּכל�ִיְשָרֵאל  ”ּוְבֵכנ  באיגרת אל הרומימ פרק יא פ�וקימ 26–27= 
ִיָּוֵשַע ַּכָּכתּוב ּוָבא ְלִצּיֹונ ּגֹוֵאל ְוָיִשיב ֶּפַשע ִמַּיַעקֹב= ַוַאִני זֹאת ְּבִריִתי 

אֹוָתמ ַּבַהִ�יִרי ַחָּטאָתמ=”
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ְוַהָּדָבר  ָהֶאֹלִהימ  ִעמ  ָהָיה  ְוַהָּדָבר  ַהָּדָבר  ָהָיה  ְּבֵראִשית 
ַהּכֹל  ָהֶאֹלִהימ=  ֵאֶצל  ְבֵראִשית  ָהָיה  הּוא  ֶאֹלִהימ=  ָהָיה 
ּבֹו  ִנְהָיה=  ָּכל�ַאֶשר  ִנְהָיה  ֹלא  ּוִמַּבְלָעָדיו  ַעל�ָידֹו  ִנְהָיה 
ָהיּו ַחִּיימ ְוַהַחִּיימ ָהיּו אֹור ְּבֵני ָהָאָדמ= ְוָהאֹור ַּבחֶשְכ ָזָרח 
ַוְיִהי ִאיש ָשלּוַח ֵמֵאת ָהֶאֹלִהימ  ְוַהחֶשְכ ֹלא ִהִּשיגֹו=
ּוְשמֹו יֹוָחָננ= הּוא ָבא ְלֵעדּות ְלָהִעיד ַעל�ָהאֹור ְלַמַענ ַיַאִמינּו 
�ֻכָּלמ ַעל�ָידֹו= הּוא ֹלא�ָהָיה ָהאֹור ִּכי ִאמ�ָּבא ְלָהִעיד ַעל
ָהאֹור= ֶזה הּוא ָהאֹור ָהַאִמִּתי ַהֵּמִאיר ְלָכל�ָאָדמ ַהָּבא ֶאל 
ְוָהעֹוָלמ ֹלא  ָהעֹוָלמ  ִנְהָיה  ְוַעל�ָידֹו  ָהָיה  ָּבעֹוָלמ  ָהעֹוָלמ= 
ִהִּכירֹו= הּוא ָבא ֶאל�ַאֶשר לֹו ַוַאֶשר�ֵהָּמה לֹו ֹלא ִקְּבֻלהּו= 
ָלֶהמ  ָנַתנ�ֹּתֶקפ  ִּבְשמֹו  ַהַּמַאִמיִנימ  ֹאתֹו  ְוָכל�ַהְמַקְּבִלימ 
ִלְהיֹות ָּבִנימ ֵלאֹלִהימ= ַאֶשר ֹלא ִמָּדמ ְוֹלא ֵמֵחֶפצ ַהָּבָשר 
ְוַהָּדָבר  ַאפ ֹלא�ֵמֵחֶפצ ָּגֶבר ִּכי ִאמ�ֵמֶאֹלִהימ נֹוָלדּו=
ַוֶּנֶחֶזה ִתְפַאְרּתֹו ְּכִתְפֶאֶרת ֵּבנ  ַוִּיְשּכֹנ ְּבתֹוֵכנּו  ִנְהָיה ָבָשר 
ַוִּיְקָרא  ָעָליו  ְויֹוָחָננ ֵהִעיד  ֶוֶאֶמת=  ְלָאִביו ָמֵלא ֶחֶ�ד  ָיִחיד 
ֵלאמֹר ִהֵּנה ֶזה הּוא ַאֶשר ָאַמְרִּתי ָעָליו ַהָּבא ַאַחַרי ַנַעֶלה 
ָעָלי ִּכי קֶֹדמ�ִלי ָהָיה= ּוִמְּמלֹואֹו ִקַּבְלנּו ֻכָּלנּו ֶחֶ�ד ַעל�ָחֶ�ד= 
�ַעל ָּבאּו  ְוָהֶאֶמת  ְוַהֶחֶ�ד  ְּבַיד�מֶשה  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  ִּכי 
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ְיֵדי ֵישּוַע ַהָּמִשיַח= ֶאת�ָהֶאֹלִהימ ֹלא�ָרָאה ִאיש ֵמעֹוָלמ 
יעֹו= ִQהֹוד ַאֶשר  הּוא  ָהָאב  ְּבֵחיק  ַאֶשר  ַהָּיִחיד  ַהֵּבנ 

ְוזֹאת ִהיא ֵעדּות יֹוָחָננ ִּבְשֹלַח ַהְּיהּוִדימ ִמירּוָשַלִימ ּכַֹהִנימ 
ּוְלִוִּימ ִלְשֹאל ֹאתֹו ִמי ָאָּתה= ַוּיֹוֶדה ְוֹלא ִכֵחש ַוּיֹוֶדה ֵלאמֹר 
ַהַאָּתה  ֹוא ָאָּתה  Qֵאפ ִמי  ַוִּיְשַאלּו ֹאתֹו  ַהָּמִשיַח=  ֵאיֶנִּני  ַאִני 
ֵאִלָּיהּו ַוּיֹאֶמר ֵאיֶנִּני ַהַאָּתה ַהָּנִביא ַוַּיַענ ֹלא= ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו 
ָעֶליָכ=  ַמה�ֹּתאַמר  ָּדָבר  ְלשְֹלֵחינּו  ָנִשיב  ְלַמַענ  ִמי�ָאָּתה 
ַוּיֹאֶמר ַאִני קֹול קֹוֵרא ַבִּמְדָּבר ַיְּשרּו ֶּדֶרְכ ְיהָֹוה ַּכַאֶשר ִּדֶּבר 
ְיַשְעָיהּו ַהָּנִביא= ְוַהְמֻשָּלִחימ ָהיּו ִמנ�ַהְּפרּוִשימ= ַוִּיְשָאֻלהּו 
ֹוא ַמְטִּביל ַאָּתה ִאמ�ֵאיְנָכ ַהָּמִשיַח  Qַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמּדּוַע ֵאפ
אֹו ֵאִלָּיהּו אֹו ַהָּנִביא= ַוַּיַענ ֹאָתמ יֹוָחָננ ַוּיֹאַמר ָאֹנִכי ַמְטִּביל 
תֹוְכֶכמ עֹוֵמד ֶאָחד ַאֶשר ֹלא ְיַדְעֶּתמ אֹותֹו= הּוא  ַּבָּמִימ ַאְכ ְבּ
ְשרֹוְכ  ֵמַהִּתיר  ָקטְֹנִּתי  ַוַאִני  ָעָלי  ַנַעֶלה  ַאֶשר  ַאַחַרי  ַהָּבא 
ְנָעָליו= זֹאת ָהְיָתה ְּבֵבית ַעָבָרה ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדנ ְמקֹומ ַאֶשר 
ַוְיִהי ִמָּמָחָרת ַוַּיְרא יֹוָחָננ ֶאת�ֵישּוַע  יֹוָחָננ ַמְטִּביל ָשמ=
ָּבא ֵאָליו ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ֵשה ָהֶאֹלִהימ ַהֹּנֵשא ַחַּטאת ָהעֹוָלמ= 
ַנַעֶלה  ַאֶשר  ִאיש  ָיבֹא  ַאַחַרי  ָעָליו  ָאַמְרִּתי  ַאֶשר  ֶזה הּוא 
ָעָלי ִּכי קֶֹדמ�ִלי ָהָיה= ַוַאִני ֹלא ְיַדְעִּתיו ִּכי ִאמ�ַּבַעבּור ִיָּגֶלה 
ְלִיְשָרֵאל ָּבאִתי ַאִני ִלְטּבֹל ַּבָּמִימ= ַוָּיַעד יֹוָחָננ ַוּיֹאַמר ָחִזיִתי 
ֹלא  ַוַאִני  ָעָליו=  ַוָּתַנח  ִמָּשַמִימ  יֶֹרֶדת  יֹוָנה  ִּכְדמּות  ָהרּוַח 
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א 18 הֹוִדיעֹו – בהקשר זה= הראהו, גילה אותו.
א 21, 25 ֵאפֹוא – בהקשר זה= אמ כנ.
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ְיַדְעִּתיו אּוָלמ ַהּשֵֹלַח ֹאִתי ִלְטּבֹל ַּבַּמִימ הּוא ָאַמר ֵאַלי ֵאת 
ַאֶשר�ִּתְרֶאה ָהרּוַח יֶֹרֶדת ְוָנָחה ָעָליו ִהֵּנה ֶזה הּוא ַהַּמְטִּביל 
ְּברּוַח ַהּקֶֹדש= ַוַאִני ָרִאיִתי ָוָאִעיָדה ִּכי ֶזה הּוא ֶּבנ�ָהֶאֹלִהימ=
ִמַּתְלִמיָדיו  ּוְשַנִימ  ַוַּיַעמֹד  יֹוָחָננ  ַוּיֶֹ�פ  ִמָּמָחָרת  ַוְיִהי 
ֵשה  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ִמְתַהֵּלְכ  ֶאת�ֵישּוַע  ִּכְראֹותֹו  ַוְיִהי  ִעּמֹו= 
ָהֶאֹלִהימ= ּוְשֵני ַהַּתְלִמיִדימ ָשְמעּו ֶאת�ְּדָברֹו ַוֵּיְלכּו ַאַחֵרי 
ֵישּוַע= ַוִּיֶפנ ֵישּוַע ַאַחָריו ַוַּיְרא ֹאָתמ הְֹלִכימ ַאַחָריו ַוּיֹאֶמר 
ַאֵליֶהמ ַמה�ְּתַבֵּקשּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַרִּבי ֵּפרּושֹו מֹוִרי ֵאיֹפה 
ַוִּיְראּו ֶאת�ְמקֹומ  ַוָּיבֹאּו  ּוְראּו  ּבֹאּו  ַאֵליֶהמ  ַוּיֹאֶמר  ָתִלינ= 

ְמלֹונֹו ַוֵּיְשבּו ִעּמֹו ַּבּיֹומ ַההּוא ְוָהֵעת ַּכָּשָעה ָהַעִשיִרית=
ַאַחָריו  ְוָהְלכּו  יֹוָחָננ  ֵמֵאת  ָשְמעּו  ַאֶשר  ִמנ�ַהְּשַנִימ  ְוֶאָחד 
ָּבִראשֹוָנה  ָמָצא  הּוא  ֶּפְטרֹו�=  ִשְמעֹונ  ַאִחי  ַאְנְּדַרי  הּוא 
ֵאת ִשְמעֹונ ָאִחיו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶאת�ַהָּמִשיַח ָמָצאנּו ַאֶשר 
ַּתְרּגּומֹו ְּכִריְ�טֹו�= ַוּיֹוִליֵכהּו ֶאל�ֵישּוַע ַוְיִהי ְּכַהִּביט ֵאָליו 
ֵישּוַע ַוּיֹאַמר ַאָּתה ִשְמעֹונ ֶּבנ�יֹוָנה ְלָכ ִיָּקֵרא ֵכיָפא ַאֶשר 
ַוְיִהי ִמָּמָחָרת ַוּיֹוֶאל ֵישּוַע ָלֵצאת ַהָּגִליָלה  נ= Qַּתְרּגּומֹו ֶאֶב
ַוִּיְמָצא ֶאת�ִפיִלּפֹו� ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵלְכ ַאַחָרי= ּוִפיִלּפֹו� ָהָיה 
�ִפיִלּפֹו� ֶאת ַוִּיְמָצא  ּוֶפְטרֹו�=  ַאְנְּדַרי  ִעיר  ִמֵּבית�ָצְיָדה 
ְנַתְנֵאל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָמָצאנּו ֹאתֹו ַאֶשר ָּכַתב מֶשה ְּבֵ�ֶפר 
ַוּיֹאֶמר  ִמְּנָצֶרת=  ֶּבנ�יֹוֵ�פ  ֶאת�ֵישּוַע  ְוַהְּנִביִאימ  ַהּתֹוָרה 

יוחננ  א

א 42 ֶאֶבנ – במקור היווני= πετρος (פטרו�).
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ִפיִלּפֹו�  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  טֹוָבה  ֵּתֵצא  ַהִמְּנֶצֶרת  ְנַתְנֵאל  ֵאָליו 
ַוּיֹאֶמר  ִלְקָראתֹו  ָּבא  ֶאת�ְנַתְנֵאל  ֵישּוַע  ַוַּיְרא  ּוְרֵאה=  ּבֹא 
ָעָליו ִהֵּנה ֶבֶאֶמת ֶּבנ�ִיְשָרֵאל ַאֶשר ֵאינ�ּבֹו ִמְרָמה= ַוּיֹאֶמר 
ְּבֶטֶרמ  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ֵישּוַע  ַוַּיַענ  ְיַדְעָּתִני  ֵמַאִינ  ְנַתְנֵאל  ֵאָליו 
ָקָרא ְלָכ ִפיִלּפֹו� ִּבְהיֹוְתָכ ַּתַחת ַהְּתֵאָנה ָאֹנִכי ְרִאיִתיָכ= 
ַוַּיַענ ְנַתְנֵאל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַרִּבי ַאָּתה ֶבנ�ָהֶאֹלִהימ ַאָּתה הּוא 
�ֶמֶלְכ ִיְשָרֵאל= ַוַּיַענ ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַעל�ָאְמִרי ְלָכ ִּכי
ַתַחת ַהְּתֵאָנה ְרִאיִתיָכ ֶהֶאָמְנָּת ִהֵּנה ְּגדֹלֹות ֵמֵאֶּלה ִּתְרֶאה= 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ֵמַעָּתה ִּתְראּו ַהָּשַמִימ 

ִנְפָּתִחימ ּוַמְלַאֵכי ֶאֹלִהימ עִֹלימ ְויְֹרִדימ ַעל ֶּבנ�ָהָאָדמ=

ְוֵאמ  ַּבָּגִליל  ַאֶשר  ְּבָקָנה  ַחֻתָּנה  ָהְיָתה  ַהְּשִליִשי  ּוַבּיֹומ 
ְקרּוִאימ  ַגמ�ֵהמ  ָהיּו  ְוַתְלִמיָדיו  ְוֵישּוַע  ָּשמ=  ָהְיָתה  ֵישּוַע 
ַיִינ ֵאינ  ַוֶּיְחַ�ר ַהָּיִינ ַוֹּתאֶמר ֵאמ ֵישּוַע ֵאָליו  ֶאל�ַהַחֻתָּנה= 
ַעַדִינ  ִעִּתי  ִאָּשה  ָוָלְכ  ַמה�ִּלי  ֵישּוַע  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ָלֶהמ= 
ֹלא�ָבָאה= ַוֹּתאֶמר ִאּמֹו ֶאל�ַהְמָשְרִתימ ְּכָכל�ַאֶשר יֹאַמר 
ָלֶכמ ַּתַעשּו= ְוִהֵּנה ִשָּשה ַכֵּדי�ֶאֶבנ ַערּוִכימ ָשמ ְּכִמְשַּפט 
ימ ָיִכיל ָּכל�ֶאָחד=  Qָשלש ַּבִּת�ַהְּיהּוִדימ ְלָטָהָרָתמ ְשַּתִימ אֹו
�ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ַמְלאּו ָלֶכמ ַהַּכִּדימ ָמִימ ַוְיַמְלאּומ ַעד

יוחננ  א ב

2ב

ִּתימ – מידה עתיקה לנוזלימ, כ�40 ליטר (ראה ישעיהו ה 10). ת, ַבּ ב 6 ַבּ
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ה  ְשֶתּ ְלָמְעָלה= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ַשַאבּו�ָנא ְוָהִביאּו ֶאל�ַשר ַהִמּ
ְשֶּתה ֶאת�ַהַּמִימ ַאֶשר ֶנֶהְפכּו ְלַיִינ  ר ַהִמּ Vַוָּיִביאּו= ַוִּיְטַעמ ַש
�ְוֹלא ָיַדע ֵמַאִינ הּוא ְואּוָלמ ַהְמָשְרִתימ ַאֶשר�ָשַאבּו ֶאת

ְשֶּתה ֶאל�ֶהָחָתנ= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ַהַּמִימ ָיָדעּו ַוִּיְקָרא ַשר�ַהִמּ
ִיְשְּכרּו  ְוַכַאֶשר  ַהּטֹוב  ָּבִראשֹוָנה ֶאת�ַהַּיִינ  ִיֵּתנ  ָּכל�ִאיש 
ִיֵּתנ ָלֶהמ ֶאת�ַהָּגרּוַע ְוַאָּתה ָצַפְנָּת ַהַּיִינ ַהּטֹוב ַעד�ָעָּתה= 
זֹאת ְּתִחַּלת ָהֹאתֹות ַאֶשר ָעָשה ֵישּוַע ְּבָקָנה ַאֶשר ְּבֶאֶרצ 
ַוְיִהי  ַּתְלִמיָדיו= בֹו  ַוַּיַאִמינּו  ֶאת�ְּכבֹודֹו  ְוִגָּלה  ַהָּגִליל 
ַאַחֵרי�ֵכנ ַוֵּיֶרד ֶאל�ְּכַפר ַנחּומ הּוא ְוִאּמֹו ְוֶאָחיו ְוַתְלִמיָדיו 
ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ַחג�ַהֶּפַ�ח ַאֶשר  ְוֹלא ָאְרכּו ְיֵמי ִשְבָּתמ ָשמ= 
ַלְּיהּוִדימ ַוַּיַעל ֵישּוַע ְירּוָשָלִימ= ַוִּיְמָצא ַבִּמְקָּדש מְֹכֵרי ָבָקר 
ָוֹצאנ ְויֹוִנימ ְוֵאת ַמַחִליֵפי�ַהֶּכֶ�פ יְשִבימ ָשמ= ַוִּיְקַלע שֹוט 
ֵמַחָבִלימ ַוְיָגֶרש ֻּכָּלמ ִמנ�ַהִּמְקָּדש ְוֵאת ַהֹּצאנ ְוֵאת ַהָּבָקר 
ַוַּיַהֹפְכ ֻשְלַחֹנֵתיֶהמ=   ַוְיַפֵּזר ֶאת ַמְטְּבעֹות ַמַחִליֵפי�ַהֶּכֶ�פ 
ְוַאל�ַּתַעשּו  ִמֶּזה  ֵאֶּלה  הֹוִציאּו  ָאָמר  ַהּיֹוִנימ  ְוֶאל�מְֹכֵרי 
ֶאת�ֵּבית ָאִבי ְלֵבית ִמְ�ָחר= ַוִּיְזְּכרּו ַתְלִמיָדיו ֶאת�ַהָּכתּוב 
�ִקְנַאת ֵּביְתָכ ַאָכָלְתִני= ַוַּיַענּו ַהְּיהּוִדימ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֵאי
ַוּיֹאֶמר  ֵישּוַע  ַוַּיַענ  ַאָּתה עֶֹשה=  ָכזֹאת  ִּכי  ַּתְרֵאנּו  ֶזה אֹות 
ַאִקיֶמּנּו=  ָיִמימ  ּוִבְשלָשה  ַהֶּזה  ִהְר�ּו ֶאת�ַהֵהיָכל  ַאֵליֶהמ 
ַוּיֹאְמרּו ַהְּיהּוִדימ ִהֵּנה ֶזה ַאְרָּבִעימ ָוֵשש ָשָנה ִנְבָנה ַהֵהיָכל 
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ַהֶּזה ְוַאָּתה ִּבְשלָשה ָיִמימ ְּתִקיֶמּנּו= ְוהּוא ִּדֶּבר ַעל�ֵהיַכל 
�ְּגִוָּיתֹו= ַעל�ֵּכנ ַאַחֵרי קּומֹו ִמנ�ַהֵּמִתימ ָזְכרּו ַתְלִמיָדיו ִּכי
זֹאת ָאַמר ָלֶהמ ַוַּיַאִמינּו ַבָּכתּוב ּוַבָּדָבר ַאֶשר�ִּדֶּבר ֵישּוַע=
ַרִּבימ  ֶהֶאִמינּו  ְּבַחג�ַהֶּפַ�ח  ִבירּוָשַלִימ  ִּבְהיֹתֹו  ַוְיִהי 
ִּבְשמֹו ִּכי ָראּו ָהֹאתֹות ַאֶשר ָעָשה= ְואּוָלמ ֵישּוַע ֹלא ִהְפִקיד 
ֶאת�ַעְצמֹו ְּבָיָדמ ַעל�ַאֶשר ָיַדע ֶאת�ֻּכָּלמ= ְוֹלא ִהְצָטֵרְכ 

ְלֵעדּות ִאיש ַעל�ָהָאָדמ ִּכי הּוא ָיַדע ַמה�ְּבֶקֶרב ָהָאָדמ=

ַשר  ַנְקִּדימֹונ  ּוְשמֹו  ַהְּפרּוִשימ  ְּבתֹוְכ  ֶאָחד  ִאיש  ַוְיִהי 
ַלְּיהּוִדימ= ַוָּיבֹא ֶאל�ֵישּוַע ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַרִּבי ָיַדְענּו ִּכי 
ַאָּתה מֹוֶרה ֵמֵאת ֶאֹלִהימ ָּבאָת ִּכי ֹלא�יּוַכל ִאיש ַלַעשֹות 
ַוַּיַענ  ָהֹאתֹות ַאֶשר ַאָּתה עֶֹשה ִּבְלִּתי ִאמ�ָהֶאֹלִהימ ִעּמֹו= 
ִיָּוֵלד  ָלְכ ִאמ�ֹלא  ֹאֵמר  ַאִני  ָאֵמנ  ָאֵמנ  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵישּוַע 
ַוּיֹאֶמר  ָהֶאֹלִהימ=  ַמְלכּות  ִלְראֹות  ש ֹלא�יּוַכל  Qֵמָחָד ִאיש 
ֵאָליו ַנְקִּדימֹונ ֵאיְכ ִיָּוֵלד ָאָדמ ְוהּוא ָזֵקנ ַהיּוַכל ָלבֹוא ֵשִנית 
ֶאל�ֶּבֶטנ ִאּמֹו ּוְלִהָּוֵלד= ַוַּיַענ ֵישּוַע ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלְכ 
�ִאמ�ֹלא ִיָּוֵלד ִאיש ִמנ�ַהַּמִימ ְוָהרּוַח ֹלא�יּוַכל ָלבֹוא ֶאל
ְוַהּנֹוָלד  הּוא  ָּבָשר  ִמנ�ַהָּבָשר  ַהּנֹוָלד  ָהֶאֹלִהימ=  ַמְלכּות 
ִמנ�ָהרּוַח רּוַח הּוא= ַאל�ִּתְתַמּה ַעל�ָאְמִרי ָלְכ ִּכי ַעֵליֶכמ 
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ש= ָהרּוַח ַּבַאֶשר ַיְחֹּפצ ָשמ הּוא נֵשב ְוַאָּתה  Qְלִהָּוֵלד ֵמָחָד
ִּתְשַמע ֶאת�קֹולֹו ַאְכ ֹלא ֵתַדע ֵמַאִינ ָּבא ְוָאָנה הּוא הֹוֵלְכ 
ֵּכנ ָּכל�ַהּנֹוָלד ִמנ�ָהרּוַח= ַוַּיַענ ַנְקִּדימֹונ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵאיָכה 
ִתְהֶיה ָּכזֹאת= ַוַּיַענ ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַרָּבנ ֶשל ִיְשָרֵאל ַאָּתה 
ְוזֹאת ֹלא ָיָדְעָּת= ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלְכ ִּכי ֵאת ַאֶשר�ָיַדְענּו 
ְנַדֵּבר ְוֵאת ַאֶשר�ָרִאינּו ָנִעיד ְוַאֶּתמ ֹלא ְתַקְּבלּו ֵעדּוֵתנּו= 
ֵאיְכ  ַמַאִמיִנימ  ְוֵאיְנֶכמ  ָהָאֶרצ  ִּדְבֵרי  ַאֵליֶכמ  ִאמ�ָאַמְרִּתי 
ְוִאיש ֹלא�ָעָלה  ַהָּשָמִימ=  ִּדְבֵרי  ַאֵליֶכמ  ְּבָאְמִרי  ַּתַאִמינּו 
�ר ָיַרד ִמנ�ַהָּשָמִימ הּוא ֶּבנ Zי ִאמ ָהֶאָחד ַאֶש ַהָּשַמְיָמה ִכּ

ִהְגִּביַּה מֶשה ֶאת�ַהָּנָחש  ְוַכַאֶשר  ַּבָּשָמִימ=  ָהָאָדמ ַהּשֵֹכנ 
�ַּבִּמְדָּבר ֵּכנ ָצִריְכ ֶּבנ�ָהָאָדמ ְלִהָּנֵשא= ְלַמַענ ֹלא יֹאַבד ָּכל
ַהַּמַאִמינ ּבֹו ִּכי ִאמ�ִיְנַחל ַחֵּיי עֹוָלמ= ִּכי�כֹה ָאַהב ָהֶאֹלִהימ 
�ֶאת�ָהעֹוָלמ ַעד�ַאֶשר ָנַתנ ֶאת�ְּבנֹו ֶאת�ְיִחידֹו ְלַמַענ ֹלא

יֹאַבד ָּכל�ַהַּמַאִמינ ּבֹו ִּכי ִאמ�ִיְנַחל ַחֵּיי עֹוָלמ= ִּכי ָהֶאֹלִהימ 
יַע ֶאת�ָהעֹוָלמ ִּכי  Zָהעֹוָלמ ְלַהְרִש�ֹלא�ָשַלח ֶאת�ְּבנֹו ֶאל
ִאמ�ְלַמַענ ִיָּוַשע ּבֹו ָהעֹוָלמ= ַהַּמַאִמינ ּבֹו ֹלא ֻיְרַשע ַוַאֶשר 
ֹלא�ַיַאִמינ ּבֹו ְּכָבר ֻהְרַשע ִּכי ֹלא�ֶהֶאִמינ ְּבֵשמ ַהֵּבנ ַהָּיִחיד 
ּוְבֵני  ֶאל�ָהעֹוָלמ  ָּבא  ָהאֹור  ִּכי  ַהִּדינ  ְוֶזה הּוא  ֵלאֹלִהימ= 
ִּכי  ַמַעֵשיֶהמ=  ָרִעימ  ִּכי  ִמנ�ָהאֹור  ַהחֶשְכ  ָאַהבּו  ָהָאָדמ 
ָכל�ֹּפֵעל ַעְוָלה ִיְשָנא ֶאת�ָהאֹור ְוֹלא ָיבֹא ָלאֹור ֶּפנ�ִיָּוְכחּו 
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ַמַעָשיו= ַאָבל עֵֹשה ָהֶאֶמת ָיבֹא ָלאֹור ְלַמַענ ִיָּגלּו ַמַעָשיו ִּכי 
ַנַעשּו ֵּבאֹלִהימ=         ַוְיִהי ַאַחֵרי ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ַוָּיבֹא 
ֶשב�ָשמ ִעָּמֶהמ ַוִּיְטּבֹל=  ֵישּוַע ְוַתְלִמיָדיו ֶאל�ֶאֶרצ ְיהּוָדה ַוֵיּ
ְוַגמ יֹוָחָננ ָהָיה טֵֹבל ְּבֵעינֹונ ָקרֹוב ְלָשֵלמ ִּכי�ָשָּמה ַמִימ ָלרֹב 
ַהַֹּהר=  ֶאל�ֵּבית  יֹוָחָננ  עֹוד ֹלא�ִנַּתנ  ִּכי  ַוִּיָּטֵבלּו=  ַוָּיבֹאּו 
�ַוְּתִהי ַמַחֹלֶקת ֵּבינ ַּתְלִמיֵדי יֹוָחָננ ּוֵבינ ְיהּוִדימ ַאָחִדימ ַעל
ְּדַבר ַהָּטָהָרה= ַוָּיבֹאּו ֶאל�יֹוָחָננ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַרִּבי ָהִאיש 
ִהּנֹו  ָעָליו  ַהִעידָֹת  ַוַאֶשר  ַהַּיְרֵּדנ  ְּבֵעֶבר  ִעְּמָכ  ָהָיה  ַאֶשר 
טֵֹבל ְוֻכָּלמ ָּבִאימ ֵאָליו= ַוַּיַענ יֹוָחָננ ַוּיֹאַמר ֹלא�יּוַכל ִאיש 
ָלַקַחת ָּדָבר ִּבְלִּתי ִאמ�ִנַּתנ�לֹו ִמנ�ַהָּשָמִימ= ְוַאֶּתמ ַעְצְמֶכמ 
ֵעַדי ִּכי ָאַמְרִּתי ָאֹנִכי ֵאיֶנִּני ַהָּמִשיַח ַרק�ָשלּוַח ַאִני ְלָפָניו= 
ַאֶשר�לֹו ַהַּכָּלה הּוא ֶהָחָתנ ְוֵרַע ֶהָחָתנ ָהעֵֹמד ְושֵֹמַע ֹאתֹו 
ָשמֹוַח ִיְשַמח ְלקֹול ֶהָחָתנ ַעל�ֵּכנ ִשְמָחִתי זֹאת ַעָּתה ְשֵלָמה= 
ַהָּבא  וֹר=  Qְוָח� ָהלֹוְכ  ֶאְחַ�ר  ַוַאִני  ְוָגדֹול  ָהלֹוְכ  ִיְגַּדל  הּוא 
ִמנ�ָהָאֶרצ הּוא  ִמנ�ָהָאֶרצ  ַוַאֶשר  ַעל�ַהּכֹל  ַנַעֶלה  ִמַּמַעל 
ּוִמנ�ָהָאֶרצ ְיַדֵּבר ַהָּבא ִמנ�ַהָּשַמִימ ַנַעֶלה ַעל�ַהּכֹל= ְוֵאת 
ַאֶשר ָרָאה ְוָשַמע ֶאת�זֹאת ָיִעיד ְוֵאינ ְמַקֵּבל ֵעדּותֹו= ַוַאֶשר 
ִקֵּבל ֵעדּותֹו ָחתֹומ ָחַתמ ִּכי ָהֶאֹלִהימ ֶאֶמת= ִּכי ַאֶשר ְשָלחֹו 
ֶאֹלִהימ ִּדְבֵרי ֶאֹלִהימ ְיַדֵּבר ִּכי�ֹלא ְבִמָּדה ֹנֵתנ לֹו ֶאֹלִהימ 
ְּבָידֹו=  ָנַתנ  ְוֶאת�ַהּכֹל  ֶאת�ַהֵּבנ  ֹאֵהב  ָהָאב  ֶאת�ָהרּוַח= 
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ְיָמֵאנ ְלַהַאִמינ ַּבֵּבנ  ַהַּמַאִמינ ַּבֵּבנ ֶיש�לֹו ַחֵּיי עֹוָלמ ַוַאֶשר 
ֹלא ִיְרֶאה ַחִּיימ ִּכי ִאמ�ַחרֹונ ֶאֹלִהימ ִיְשּכֹנ ָעָליו=

ַוְיִהי ַּכַאֶשר נֹוַדע ָלָאדֹונ ִּכי ָשְמעּו ַהְּפרּוִשימ ַאֶשר ֵישּוַע 
ֶהֶעִמיד ְוִהְטִּביל ַּתְלִמיִדימ יֹוֵתר ִמּיֹוָחָננ= ְואּוָלמ ֵישּוַע ַעְצמֹו 
ֹלא ִהְטִּביל ִּכי ִאמ�ַּתְלִמיָדיו= ַוַּיַעזֹב ֶאת�ֶאֶרצ ְיהּוָדה ַוֵּיֶלְכ 
ֵשִנית ַהָּגִליָלה= ְוָהָיה�ָעָליו ַלַעבֹר ְּבֶאֶרצ שְֹמרֹונ= ַוָּיבֹא ְלִעיר 
ֵמָעֵרי שְֹמרֹונ ּוְשָמּה �ּוַכר ְוִהיא ְקרֹוָבה ֶאל ֶחְלַקת ַהָּשֶדה 
ְוֵישּוַע  ַיַעקֹב  ְּבֵאר  ְוָשמ  ְליֹוֵ�פ=  ִלְבנֹו  ַיַעקֹב  ַאֶשר�ְנָתָנּה 
ַּכָּשָעה  ְוָהֵעת  ַעל�ַהְּבֵאר  ַוֵּיֶשב�לֹו  ִמנ�ַהֶּדֶרְכ  ָעֵיפ  ָהָיה 
ית= ַוָּתבֹא ִאָּשה ִמּשְֹמרֹונ ִלְשָאב�ָמִימ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה  ִ Qַהִּשּש
ֵישּוַע ְּתִני�ָנא ִלי ִלְשּתֹות= ִּכי ַתְלִמיָדיו ָהְלכּו ָהִעיָרה ִלְקנֹות 
ָאָּתה  ְיהּוִדי  ֵהנ  ַהּשְֹמרֹוִנית  ָהִאָּשה  ֵאָליו  ַוֹּתאֶמר  ֹאֶכל= 
�ִּכי ְוָאֹנִכי ִאָּשה שְֹמרֹוִנית  ִלְשּתֹות  ִמֶּמִּני  ִּתְשַאל  ְוֵאיָכה 
ַוּיֹאֶמר  ֵישּוַע  ַוַּיַענ  ַהְּיהּוִדימ ִעמ�ַהּשְֹמרֹוִנימ=  ִיְתָעְרבּו  ֹלא 
ֵאֶליָה לּו ָיַדַעְּת ֶאת�ַמַּתת ֶאֹלִהימ ּוִמי הּוא ָהֹאֵמר ֵאַלִיְכ 
ַמִימ  ָלְכ  ְוָנַתנ  ִמֶּמּנּו  ָשַאְלְּת  ַעָּתה  ִּכי  ִלְשּתֹות  ִלי  ְּתִני�ָנא 
�ַחִּיימ= ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ָהִאָּשה ַאדִֹני ֵהנ ֵאינ�ְלָכ ְכִלי ִלְשָאב

ֹוא ַמִימ ַחִּיימ= ַהַאָּתה ָגדֹול  Qּבֹו ְוַהְּבֵאר ַעֻמָּקה ּוֵמַאִינ ְלָכ ֵאפ
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ַוֵּיְשְּת  ַהּזֹאת  ֶאת�ַהְּבֵאר  ָנַתנ�ָלנּו  ַאֶשר  ָאִבינּו  ִמַּיַעקֹב 
�ָּכל ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ֵישּוַע  ַוַּיַענ  ּוִמְקֵנהּו=  ּוָבָניו  ִמֶּמָּנה הּוא 
�ַהּשֶֹתה ִמנ�ַהַּמִימ ָהֵאֶּלה ָישּוב ְוִיְצָמא= ַוַאֶשר ִיְשֶּתה ִמנ
ַהַּמִימ ַאֶשר ָאֹנִכי ֹנֵתנ לֹו ֹלא ִיְצָמא ְלעֹוָלמ ִּכי ַהַּמִימ ַאֶשר 
ֶאֶּתנ�לֹו ִיְהיּו ְבִקְרּבֹו ִלְמקֹור ַמִימ ֹנְבִעימ ְלַחֵּיי עֹוָלמ= ַוֹּתאֶמר 
ֵאָליו ָהִאָּשה ַאדִֹני ְּתָנה�ִּלי ַהַּמִימ ָהֵהמ ְלַמַענ ֹלא�ֶאְצָמא 
ֵישּוַע  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ִלְשֹאב=  ֵהָּנה  ָלבֹוא  אֹוִ�יפ  ְוֹלא  עֹוד 
ַוֹּתאֶמר  ָהִאָּשה  ַוַּתַענ  ַהלֹומ=  ְושּוִבי  ְלִאיֵשְכ  ְוִקְרִאי  ְלִכי 
ֵאינ ִלי ִאיש ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ֵּכנ ִּדַּבְרְּת ֵאינ ִלי ִאיש= ִּכי 
ְבָעִלימ ַחִמָּשה ָהיּו ָלְכ ַוַאֶשר ָלְכ ַעָּתה ֵאיֶנּנּו ַּבְעֵלְכ ָלֵכנ 
ֶאֶמת ַהָּדָבר ַאֶשר ִּדָּבְרְּת= ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ָהִאָּשה ַאדִֹני רָֹאה 
ָאֹנִכי ִּכי ָנִביא ָאָּתה= ַאבֹוֵתינּו ִהְשַּתַחוּו ָּבָהר ַהֶּזה ְוַאֶּתמ 
ֹאְמִרימ ִּכי ְירּוָשַלִימ ִהיא ַהָּמקֹומ ַאֶשר ָעֵלינּו ְלִהְשַּתַחוֹת 
ָשָּמה= ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ִאָּשה ַהַאִמיִני ִלי ִּכי ָתבֹוא ָשָעה 
ָלָאב=  ִּתְשַּתַחוּו  ִבירּוָשַלִימ  ַהֶּזה ַאפ�ֹלא  ַאֶשר ֹלא�ָבָהר 
ַאֶּתמ ִמְשַּתַחִוימ ֶאל�ַאֶשר ֹלא ְיַדְעֶּתמ ַוַאַנְחנּו ִמְשַּתַחִוימ 
אּוָלמ  ִהיא=  ִמנ�ַהְּיהּוִדימ  ַהְישּוָעה  ִּכי  ָיָדְענּו  ֶאל�ַאֶשר 
ָּתבֹוא ָשָעה ְוַעָּתה ִהיא ַאֶשר עְֹבֵדי ֵאל�ָהַאִמִּתִּיימ ִיְשַּתַחוּו 
ָהָאב=  ָחֵפצ  ָּכֵאֶּלה  ְּבִמְשַּתַחִוימ  ִּכי  ּוֶבֶאֶמת  ְּברּוַח  ָלָאב 
ְלִהְשַּתַחוֹת  ְצִריִכימ  לֹו  ְוַהִּמְשַּתַחִוימ  הּוא  רּוַח  ָהֶאֹלִהימ 
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ְּברּוַח ּוֶבֶאֶמת= ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ָהִאָּשה ָיַדְעִּתי ִּכי�ָיבֹא ַהָּמִשיַח 
ַהִּנְקָרא ְּכִריְ�טֹו� הּוא ְּבבֹאֹו ַיִּגיד ָלנּו ַהּכֹל= ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה 
ֵישּוַע ַאִני הּוא ַהְמַדֵּבר ֵאָלִיְכ= עֹוד הּוא ְמַדֵּבר ְוַתְלִמיָדיו 
ָּבאּו ַוִּיְתְמהּו ַעל�ַּדְּברֹו ִעמ�ִאָּשה ַאְכ ֹלא ָאַמר�לֹו ִאיש 
�ַמה�ֶּזה ְתַבֵּקש אֹו ַמה�ְּתַדֵּבר ִעָּמּה= ַוַּתַעזֹב ָהִאָּשה ֶאת
ַּכָּדּה ַוֵּתֶלְכ ָהִעיָרה ַוֹּתאֶמר ֶאל�ָהַאָנִשימ= ּבֹאּו ּוְראּו ִאיש 
ַהָּמִשיַח=  ַהִכי�ֶזה הּוא  ָעִשיִתי  ָּכל�ַאֶשר  ִלי  ִהִּגיד  ַאֶשר 
ַוֵּיְצאּו ִמנ�ָהִעיר ַוָּיבֹאּו ֵאָליו= ֶטֶרמ ָיבֹאּו ְוַתְלִמיָדיו ִּבְקשּו 
ֹאֶכל  ֶיש�ִלי  ַאֵליֶהמ  ַוּיֹאֶמר  ַרִּבי=  ֶאכֹל�ָנא  ֵלאמֹר  ִמֶּמּנּו 
ִאיש  ַהַּתְלִמיִדימ  ַוּיֹאְמרּו  ְיַדְעֶּתמ=  ֹלא  ַאֶּתמ  ַאֶשר  ֶלֶאכֹל 
ֶאל�ֵרֵעהּו ַהִכי ֵהִביא לֹו ִאיש ֶלֶאכֹל= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע 
ַמַאָכִלי הּוא ַלַעשֹות ְרצֹונ שְֹלִחי ּוְלַהְשִלימ ַמַעֵשהּו= ַהֹלא 
ַאֶּתמ ֹּתאְמרּו ִּכי�עֹוד ַאְרָּבָעה ָחָדִשימ ְוַהָּקִציר ָּבא ִהֵּנה 
ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ְשאּו ֵעיֵניֶכמ ּוְראּו ַבָּשדֹות ִּכי�ְכָבר ִהְלִּבינּו 
ְלַחֵּיי עֹוָלמ  ְוֶיֶא�ֹפ ְּתבּוָאה  ְיַקֵּבל ְשָכרֹו  ְוַהּקֹוֵצר  ַלָּקִציר= 
ְלַמַענ ִיְשְמחּו ַיְחָּדו ַּגמ ַהּזֵֹרַע ַּגמ ַהּקֹוֵצר= ִּכי ָבזֹאת ֶאֶמת 
ַהָּמָשל ִּכי ֶזה זֵֹרַע ְוַאֵחר ִיְקֹצר= ָאֹנִכי ָשַלְחִּתי ֶאְתֶכמ ִלְקֹצר 
ֶאת�ַאֶשר ֹלא ַעַמְלֶּתמ ּבֹו ַוַאֵחִרימ ָעְמלּו ְוַאֶּתמ ִנְכַנְ�ֶּתמ 
�ַּבַעָמָלמ= ַוַּיַאִמינּו בֹו שְֹמרֹוִנימ ַרִּבימ ִמנ�ָהִעיר ַהִהיא ַעל
�ְּדַבר ָהִאָּשה ַאֶשר ֵהִעיָדה ֵלאמֹר הּוא ִהִּגיד ִלי ֶאת�ָּכל
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ַוְיִהי ַּכַאֶשר ָּבאּו ֵאָליו ַהּשְֹמרֹוִנימ ַוִּיְשַאלּו  ַאֶשר ָעִשיִתי= 
ֵמֵהָּמה  ַרִּבימ  ְועֹוד  יֹוָמִימ=  ָשמ  ַוֵּיֶשב  ִאָּתמ  ָלֶשֶבת  ִמֶּמּנּו 
�ֶהֶאִמינּו בֹו ַּבַעבּור ְּדָברֹו= ַוּיֹאְמרּו ֶאל�ָהִאָּשה ֵמַעָּתה ֹלא
ַבַעבּור ַמַאָמֵרְכ ַנַאִמינ ִּכי ְבָאְזֵנינּו ָשַמְענּו ַוֵּנַדע ִּכי�ָאְמָנמ 
ְשֵני  ַוְיִהי ִמֵּקצ  ֶזה הּוא ַהָּמִשיַח מֹוִשיַע ָהעֹוָלמ=          
ַהָּיִמימ ַוֵּיֵצא ִמָּשמ ַוֵּיֶלְכ ַהָּגִליָלה= ִּכי ֵישּוַע ַעְצמֹו ֵהִעיד ִּכי 
ָנִביא ְּבֶאֶרצ מֹוַלְדּתֹו ֵאיֶנּנּו ִנְכָּבד= ַוְיִהי הּוא ָבא ֶאֶרצ ַהָּגִליל 
ַוְיַקְּבֻלהּו ַאְנֵשי ַהָּגִליל ִּכי ָראּו ֵאת ָּכל�ַאֶשר ָעָשה ִבירּוָשַלִימ 
ִּביֵמי ֶהָחג ִּכי ַגמ�ֵהמ ָעלּו ָלחֹג ֶאת�ֶהָחג= ַוָּיבֹא ֵישּוַע עֹוד 
ַהַּפַעמ ֶאל�ָקָנה ַאֶשר ַּבָּגִליל ְמקֹומ ָהְפכֹו ַהַּמִימ ְלָיִינ ְוִאיש 
�ָהָיה ִמָּשֵרי ַהֶּמֶלְכ ּוְבנֹו חֶֹלה ִּבְכַפר�ַנחּומ= ַוְיִהי ְכָשְמעֹו ִּכי
ָבא ֵישּוַע ִמיהּוָדה ְלֶאֶרצ ַהָּגִליל ַוֵּיֶלְכ ֵאָליו ַוִּיְשַאל ֵמִאּתֹו 
ָלֶרֶדת ּוְלַרֵּפא ֶאת�ְּבנֹו ִּכי ָקַרב ָלמּות= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע 
ִאמ�ֹלא ִתְראּו ֹאתֹות ּומֹוְפִתימ ַהַאֵמנ ֹלא ַתַאִמינּו= ַוּיֹאֶמר 
י= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ֵאָליו ַהָּשר ַאדִֹני ְרָדה�ָּנא ְּבֶטֶרמ ָימּות ַיְלִדּ
ַאֶשר�ִּדֶּבר  ַלָּדָבר  ֶהֶאִמינ  ְוָהִאיש  ָחי  ִּבְנָכ  ֶלְכ�ְלָכ  ֵישּוַע 
ַוְיַבְּשרּו  ַעָבָדיו  שּוהּו  ַוִּיְפְגּ ְבִרְדּתֹו  ַוְיִהי  ַוֵּיַלְכ=  ֵישּוַע  ֵאָליו 
ָכ ָחי= ַוִּיְדרש ֵמִאָּתמ ֶאת�ַהָּשָעה ַאֶשר�ָּבּה  ֹאתֹו ֵלאמֹר ַיְלְדּ
ֵהֵחל ְלַהַחִלימ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּתמֹול ַּבָּשָעה ַהְּשִביִעית ַעָזַבּתּו 
ַהַּקָּדַחת= ַוֵּיַדע ָהָאב ִּכי ָהְיָתה ַהָּשָעה ַאֶשר ִּדֶּבר�לֹו ֵישּוַע 
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ִּבְנָכ ָחי ַוַּיַאֵמנ הּוא ְוָכל�ֵּביתֹו= ֶזה הּוא ָהאֹות ַהֵּשִני ַאֶשר 
ָעָשה ֵישּוַע ְּבבֹאֹו ִמיהּוָדה ְלֶאֶרצ ַהָּגִליל=

ַאַחר ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ָהָיה ַחג ַלְּיהּוִדימ ַוַּיַעל ֵישּוַע ְירּוָשָלִימ= 
ּוִבירּוָשַלִימ ְּבֵרָכה ְקרֹוָבה ְלַשַער ַהֹּצאנ ּוְשָמּה ְּבָלשֹונ ִעְבִרית 
ָשְכבּו  ָשָּמה  ַעּמּוִדימ=  אּוַלּמֹות  ַחִמָּשה  ְוָלּה  ֵּבית�ַחְ�ָּדא 
חֹוִלימ ְוִעְוִרימ ּוִפְ�ִחימ ִויֵבֵשי�ֵאיָבִרימ ָלרֹב ְוֵהָּמה ְמַיַחִלימ 
ִלְתנּוַעת ַהָּמִימ= ִּכי ַמְלָאְכ ָיַרד ְּבמֹוַעדֹו ֶאל�ַהְּבֵרָכה ַוַּיְרֵעש 
ֶאת�ֵמיֶמיָה ְוָהָיה ַהּיֵֹרד ִראשֹונ ֶאל�ּתֹוָכּה ַאַחֵרי ִהְתֹּגַעשּו 
ַהַּמִימ הּוא ִנְרָּפא ִמָּכל�ַמַחָלה ַאֶשר ָּדְבָקה ּבֹו= ְוִאיש ָהָיה 
ָשמ ַאֶשר ָחָלה ָחְליֹו ֶזה ְשלִשימ ּוְשמֶֹנה ָשָנה= ַוַּיְרא ֹאתֹו 
ֵישּוַע שֵֹכב ַוֵּיַדע ִּכי ָאְרכּו�לֹו ְיֵמי ָחְליֹו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַהַתְחֹּפצ 
ְלֵהָרֵפא= ַוַּיַענ ַהחֹוֶלה ַאדִֹני ֵאינ�ִאיש ִאִּתי ַאֶשר ַיְשִליֵכִני 
ְּבֵהָרֵעש ַהַּמִימ ֶאל�ַהְּבֵרָכה ּוְבֶטֶרמ ָאבֹא ְוָיַרד ַאֵחר ְלָפָני= 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע קּומ ָשא ֶאת�ִמְשָּכְבָכ ְוִהְתַהֵּלְכ= ּוְכֶרַגע 
ָשב ָהִאיש ְלֵאיָתנֹו ַוִּיָּשא ֶאת�ִמְשָּכבֹו ַוִּיְתַהָּלְכ ְוַהּיֹומ ַההּוא 
ֶאל�ָהִאיש  ַהְּיהּוִדימ  ַוּיֹאְמרּו  יֹומ ַשָּבת ָהָיה=       
ַהִּנְרָּפא ַשָּבת ַהּיֹומ ָא�ּור ְלָכ ָלֵשאת ֶאת�ִמְשָּכֶבָכ= ַוַּיַענ 
�ֹאָתמ ֵלאמֹר ָהִאיש ַאֶשר ֶהֶחִליַמִני הּוא ָאַמר ֵאַלי ָשא ֶאת

יוחננ  ד ה

ה 5
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ִמְשָּכְבָכ ְוִהְתַהֵּלְכ= ַוִּיְשָאֻלהּו ִמי ֶזה ָהִאיש ַאֶשר ָאַמר ְלָכ 
ָשא ֶאת�ִמְשָּכְבָכ ְוִהְתַהֵּלְכ= ְוַהִּנְרָּפא ֹלא ָיַדע ִמי הּוא ִּכי 
�ָ�ר ֵישּוַע ַוֵּיַלְכ ִּבְהיֹות ָהמֹונ ַרב ַּבָּמקֹומ ַההּוא= ַוְיִהי ַאַחֵרי
�ֵכנ ַוִּיְמָצֵאהּו ֵישּוַע ְּבֵבית ַהִּמְקָּדש ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ִנְרָּפא

ָלְכ ַאל�ּתֹוִ�יפ ַלַחטֹא ֶּפנ�ְּתֻאֶּנה ֵאֶליָכ ָרָעה ְּגדֹוָלה ִמּזֹאת= 
�ַוֵּיֶלְכ ָהִאיש ַוַּיֵּגד ַלְּיהּוִדימ ִּכי�ֵישּוַע הּוא ַאֶשר ְרָפאֹו= ְוַעל

ֵּכנ ָרְדפּו ַהְּיהּוִדימ ֶאת�ֵישּוַע ַוְיַבְקשּו ַהִמיתֹו ַעל�ִּכי�ָעָשה 
�ָכזֹאת ַּבַּשָּבת= ַוַּיַענ ֹאָתמ ֵישּוַע ָאִבי ֹּפֵעל ַעד�ַעָּתה ְוַגמ

ָאֹנִכי ֹּפֵעל= ַעל�ֵּכנ הֹוִ�יפּו ַהְּיהּוִדימ ְלַבֵּקש ֶאת�ַנְפשֹו ִּכי 
ִמְּלַבד ַאֶשר ִחֵּלל ֶאת�ַהַּשָּבת עֹוד ָאַמר ִּכי ָהֶאֹלִהימ הּוא 
ה ַעְצמֹו ָשֶוה ֵלאֹלִהימ=       ַוַּיַענ ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר  Vָאִביו ּוְבָכְכ ָעָש
ַלַעשֹות  ַהֵּבנ  ָלֶכמ ֹלא�יּוַכל  ֹאֵמר  ַאִני  ָאֵמנ  ָאֵמנ  ַאֵליֶהמ 
ָּדָבר ִמַּטַעמ ַעְצמֹו ִּבְלִּתי ֵאת ַאֶשר�ִיְרֶאה ֶאת�ָהָאב עֶֹשה 
ִּכי  ַיַעֶשה�ָכמֹהּו=  ַּגמ�ַהֵּבנ  עֶֹשה הּוא  ֶאת�ָּכל�ַאֶשר  ִּכי 
ְועֹוד  ַיַעֶשה  ַאֶשר  ּכֹל  ֹאתֹו  ּוַמְרֶאה  ֹאֵהב ֶאת�ַהֵּבנ  ָהָאב 
ַּכַאֶשר  ִּכי  ִּתַּתָּמהּו=  ְלַמַענ  ַיְרֵאהּו  ֵמֵאֶּלה  ְּגדֹוִלימ  ַמַעִשימ 
ָהָאב ָיִעיר ִויַחֶּיה ֶאת�ַהֵּמִתימ ֵּכנ ַּגמ�ַהֵּבנ ְיַחֶּיה ֶאת�ַאֶשר 
ָנַתנ  ִּכי ִאמ�ָּכל�ַהִּמְשָּפט  ָהָאב ֹלא�ָיִדינ ִאיש  ִּכי  ֶיְחָּפצ= 
ַלֵּבנ= ְלַמַענ ְיַכְּבדּו ֻכָּלמ ֶאת�ַהֵּבנ ַּכַאֶשר ְיַכְּבדּו ֶאת�ָהָאב 
ַּגמ ֶאת�ָהָאב ַאֶשר ְשָלחֹו  ִמי ַאֶשר ֹלא�ְיַכֵּבד ֶאת�ַהֵּבנ 
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ֵאיֶנּנּו ְמַכֵּבד= ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ַהּשֵֹמַע ְּדָבַרי ּוַמַאִמינ 
ְלשְֹלִחי ֶיש�לֹו ַחֵּיי עֹוָלמ ְוֹלא ָיבֹא�ַבִּמְשָּפט ִּכי�ָעַבר ִמָּמֶות 
ַלַחִּיימ= ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ִּכי�ָתבֹוא ָשָעה ְוַעָּתה ִהיא 
ַאֶשר ִיְשְמעּו ַהֵּמִתימ ֶאת�קֹול ֶּבנ�ָהֶאֹלִהימ ְוַהּשְֹמִעימ ָחיֹה 
ַּגמ�ַלֵּבנ  ָנַתנ  ֵּכנ  ְּבַעְצמֹו  ַחִּיימ  ֵיש  ָלָאב  ִּכי�ַכַאֶשר  ִיְחיּו= 
ָטנ ָנַתנ לֹו ַלַעשֹות ִמְשָּפט  Qָשְל�= ְוַאפ ֶשִּיְהיּו לו\ ַחִּיימ ְּבַעְצמו\
ָשָעה  ִהֵּנה  ִּכי  ַעל�זֹאת  ַאל�ִּתְתְמהּו  הּוא=  ֶבנ�ָאָדמ  ִּכי 
ָבָאה ַאֶשר ָּכל�שְֹכֵני ֶקֶבר ֶאת�קֹולֹו ִיְשָמעּונ= ְוֵיְצאּו עֵֹשי 
ַהּטֹוב ִלְתקּוַמת ַהַחִּיימ ְועֵֹשי ָהַרע ִלְתקּוַמת ַהִּמְשָּפט= ֹלא 
אּוַכל ַלַעשֹות ָּדָבר ִמַּטַעמ ַעְצִמי ַּכַאֶשר ֶאְשַמע ֵּכנ ֶאְשֹּפט 
ּוִמְשָּפִטי ִמְשַּפט�ֶצֶדק ִּכי ֹלא ַאַבֵּקש ְרצֹוִני ִּכי ִאמ�ְרצֹונ 
ֵאיֶנָּנה  ֵעדּוִתי  ָעָלי  ֵמִעיד  ִאמ�ָאֹנִכי  ְשָלָחִני=  ַאֶשר  ָהָאב 
�ַאֶשר ֵעדּותֹו  ִּכי  ְוָיַדְעִּתי  ָעָלי  ַהֵּמִעיד  ַאֵחר  ֵיש  ֶנֶאָמָנה= 

הּוא ֵמִעיד ָעַלי ֶנֶאָמָנה ִהיא= ַאֶּתמ ְשַלְחֶּתמ ֶאל�יֹוָחָננ ְוהּוא 
ל ֵעדּות ֵמָאָדמ ַאְכ  ֵהִעיד ַעל�ָהֶאֶמת= אּוָלמ ַאִני ֵאיֶנִּני ְמַקֵבּ
ָאַמְרִּתי זֹאת ְלַמַענ ִּתָּוֵשעּונ= הּוא ָהָיה ַהֵּנר ַהּדֵֹלק ְוַהֵּמִאיר 
ֶיש�ִלי  ַאִני  ַאְכ  ְלאֹורֹו=  ה  ַקָלּ ָשָעה  ְרִציֶתמ ָלשּוש  ְוַאֶּתמ 
ֵעדּות ְּגדֹוָלה ֵמֵעדּות יֹוָחָננ ִּכי ַהַּמַעִשימ ַאֶשר ָנַתנ�ִלי ָהָאב 
ְלַהְשִליָממ ַהַּמַעִשימ ָהֵאֶּלה ַאֶשר�ַאִני עֶֹשה ְמִעיִדימ ָעַלי 
ִּכי ָהָאב ְשָלָחִני= ְוָהָאב ַאֶשר ְשָלַחִני הּוא ֵמִעיד ָעָלי ְוַאֶּתמ 
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ֶאת�קֹולֹו ֹלא�ְשַמְעֶּתמ ֵמעֹוָלמ ּוְתמּוָנתֹו ֹלא ְרִאיֶתמ= ּוְדָברֹו 
ֵאיֶנּנּו שֵֹכנ ְּבִקְרְּבֶכמ ִּכי ֵאיְנֶכמ ַמַאִמיִנימ ִלְשלּוחֹו= ִּדְרשּו 
ַבְּכתּוִבימ ַאֶשר ַּתְחְשבּו ֶשֵּיש ָלֶכמ ַחֵּיי עֹוָלמ ָּבֶהמ ְוֵהָּמה 
ַהְמִעיִדימ ָעָלי= ְוַאֶּתמ ֵאיְנֶכמ ַחֵפִצימ ָלבֹוא ֵאָלי ְּכֵדי ֶשִּיְהיּו 
ָלֶכמ ַחִּיימ= ֹלא�ַאַקֵּבל ָּכבֹוד ִמְּבֵני ָאָדמ= ָאֵכנ ָיַדְעִּתי ֶאְתֶכמ 
ִּכי ֵאינ�ַאַהַבת ֶאֹלִהימ ְּבִקְרְּבֶכמ= ַאִני ִהֵּנה ָבאִתי ְּבֵשמ ָאִבי 
ְוֹלא ִקַּבְלֶּתמ ֹאִתי ְוִאמ�ָיבֹא ַאֵחר ְּבֵשמ ַעְצמֹו ֹאתֹו ְתַקֵּבלּו= 
ֵמֵרֵעהּו  ִאיש  ַהְמַקְּבִלימ ָּכבֹוד  ַאֶּתמ  ְלַהַאִמינ  ֵאיְכ ּתּוְכלּו 
ַהָּיִחיד ֹלא�ְתַבֵּקשּו=  ְוֶאת�ַהָּכבֹוד ַאֶשר ֵמֵאת�ָהֶאֹלִהימ 
ַאל�ַּתְחְשבּו ִּכי ָאֹנִכי ֶאְטַענ ְלַאְשַמְתֶכמ ִלְפֵני ָהָאב מֶשה 
ַאֶשר�לֹו ְּתַיֵחלּו הּוא ַהּטֵֹענ ְלַאְשַמְתֶכמ= ִּכי לּו ֶהֶאַמְנֶּתמ 
ְוִאמ�ִלְכָתָביו  ָעָלי=  ָּכַתב  ִּכי הּוא  ַתַאִמינּו  ַּגמ�ִלי  ְלמֶשה 

ֵאיְנֶכמ ַמַאִמיִנימ ֵאיָכה ִלְדָבַרי ַּתַאִמינּו=

ַימ  ַימ�ַהָּגִליל הּוא  ֵישּוַע ֶאל�ֵעֶבר  ַוֵּיֵצא  ַאַחֵרי�ֵכנ  ַוְיִהי 
ִטיַבְרָיה= ַוֵּיְלכּו ַאַחָריו ַהמֹונ ַעמ�ָרב ִּכי ָראּו אֹוֹתָתיו ַאֶשר 
ָעָשה ִעמ�ַהחֹוִלימ= ַוַּיַעל ֵישּוַע ַעל�ָהָהר ַוֵּיֶשב�ָשמ הּוא 
ַוִּיָּשא  ָלבֹוא=  ָקְרבּו  ַהְּיהּוִדימ  ַחג  ַהֶּפַ�ח  ִויֵמי  ְוַתְלִמיָדיו= 
ֵישּוַע ֶאת�ֵעיָניו ַוַּיְרא ַעמ�ַרב ָּבא ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ֶאל�ִפיִלּפֹו� 
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�ֵמַאִינ ִנְקֶנה�ָלֶהמ ֶלֶחמ ֶלֶאכֹל= ְוַאְכ ְלַמַענ ַנֹּות ֹאתֹו ִּדֶּבר
זֹאת ִּכי הּוא ָיַדע ֶאת�ַאֶשר ַיַעֶשה= ַוַּיַענ ֹאתֹו ִפיִלּפֹו� ֶלֶחמ 
ִאיש  ִאיש  לֹו  ָלַקַחת  ָלֶהמ  ר ֹלא�ִיְהֶיה�ַדי  Qִּדיָנ ְּבָמאַתִימ 
ִשְמעֹונ  ַאִחי  ַאְנְּדַרי  ִמַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ְמָעט= 
ֶּפְטרֹו�= ֶיש�ֹּפה ַנַער ֶאָחד ַאֶשר�לֹו ָחֵמש ִּכְּכרֹות�ֶלֶחמ 
ְשעִֹרימ ּוְשֵני ָדִגימ ְקַטִּנימ ַאְכ�ֵאֶּלה ָמה�ֵהָּמה ְלַעמ�ַרב 
ְוֶדֶשא  ָאְרָצה  ָלֶשֶבת  ֶאת�ָהָעמ  ַצּוּו  ֵישּוַע  ַוּיֹאֶמר  ָּכֶזה= 
�ימ ַּכַחֵמֶשת ַאְלֵפי ַוֵּיְשבּו ְמֻ�ִבּ ָלרֹב ָהָיה ַּבָּמקֹומ ַההּוא 
ִאיש ְּבִמְ�ָּפר= ַוִּיַּקח ֵישּוַע ֶאת�ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחמ ַוְיָבֶרְכ ַוִּיֵּתנ 
ְלַתְלִמיָדיו ְוַהַּתְלִמיִדימ ֶאל�ַהְּמֻ�ִּבימ ְוָכָכה ַּגמ ִמנ�ַהָּדִגימ 
ְּכַאַּות ַנְפָשמ= ַוְיִהי ַּכַאֶשר ָשְבעּו ַוּיֹאֶמר ֶאל�ַּתְלִמיָדיו ִאְ�פּו 
ְמאּוָמה=  ֹלא�יֹאַבד  ְלַמַענ  ַהּנֹוָתִרימ  ֶחמ  ַהֶלּ ֶאת�ְּפתֹוֵתי 
�ַוַּיַאְ�פּו ַוְיַמְלאּו ְשֵנימ�ָעָשר ַ�ִּלימ ִּבְפתֹוֵתי ַחֵמש ִּכְּכרֹות
ִּכְראֹות  ַוְיִהי  ְלֹאְכֵליֶהמ=        ַהּנֹוָתִרימ  ַהְּשעֹוִרימ  ֶלֶחמ 
�ָהַאָנִשימ ֶאת�ָהאֹות ַהֶּזה ַאֶשר ָעָשה ֵישּוַע ַוּיֹאְמרּו ִהֵּנה
ֶזה הּוא ֶבֶאֶמת ַהָּנִביא ַהָּבא ָלעֹוָלמ= ַוֵּיַדע ֵישּוַע ִּכי�ָיבֹאּו 
ְוִיְתְּפֻשהּו ְלַהְמִליְכ אֹותֹו ַוִּיָּמֵלט עֹוד ַהַּפַעמ ֶאל�ָהָהר הּוא 
ְלַבּדֹו= ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוֵּיְרדּו ַתְלִמיָדיו ֶאל�ַהָּימ= ַוָּיבֹאּו ָבָאִנָּיה 
ַוַּיַעְברּו ֶאל�ֵעֶבר ַהָּימ ֶאל�ְּכַפר ַנחּומ ּוְכָבר ֶהְחִשיְכ ְוֵישּוַע 
ֵער ַהָּימ ִּכי�רּוַח ְּגדֹוָלה נֹוָשֶבת= ְוֵהמ  ָּ ֹלא�ָבא ַאֵליֶהמ= ַוִּי

יוחננ  ו

יָנר – מטבע רומי בשווי שכר ליומ עבודה (ראה בשורת מתי כ 1–16). ו 7 ִדּ
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�י� ַוִּיְראּו ֶאת Qָחְתרּו ְּכֶדֶרְכ ֶעְשִרימ ַוַחִמָּשה אֹו ְשלִשימ ִר
ֵישּוַע ִמְתַהֵּלְכ ַעל�ַהָּימ ָהלֹוְכ ְוָקֵרב ֶאל�ָהָאִנָּיה ַוִּייָראּו= 
ַאְכ הּוא ָאַמר ַאֵליֶהמ ַאִני הּוא ַאל�ִּתיָראּו= ַוַּיְחְּפצּו ְלַקֵּבל 
ֵהמ  ַאֶשר  ָלָאֶרצ  ָהָאִנָּיה  ִהִּגיָעה  ּוְבֶרַגע  ֶאל�ָהָאִנָּיה  ֹאתֹו 
הְֹלִכימ ָשָּמה=        ַוְיִהי ִמָּמָחָרת ַוַּיְרא ַהמֹונ ָהָעמ ָהעֵֹמד 
ה  ֵמֵעֶבר ַלָּימ ִּכי ֹלא ָהְיָתה ָאִנָּיה ַאֶחֶרת ָשמ ִּבְלִּתי ָהָאִנָיּ
ַאֶשר ָיְרדּו�ָבּה ַּתְלִמיָדיו ְוִכי ֵישּוַע ֹלא�ָבא ִעמ�ַּתְלִמיָדיו 
ֶאל�ָהָאִנָּיה ַאְכ ַּתְלִמיָדיו ְלַבָּדמ ָנְ�עּו ִמָּשמ= ָוָאִנּיֹות ַאֵחרֹות 
ָּבאּו ִמִּטיַבְרָיה ָקרֹוב ַלָּמקֹומ ַאֶשר ָאְכלּו�ָשמ ֶאת�ַהֶּלֶחמ 
ַוְיִהי ִּכְראֹות ַהמֹונ ָהָעמ ִּכי ֵישּוַע ֵאיֶנּנּו  ְּבִבְרַּכת ָהָאדֹונ= 
�ָשמ ַאפ�ֹלא ַּתְלִמיָדיו ַוֵּיְרדּו ַגמ�ֵהמ ָּבָאִנּיֹות ַוָּיבֹאּו ֶאל

ְּכַפר ַנחּומ ְלַבֵּקש ֶאת�ֵישּוַע= ְוַכַאֶשר ָמְצאּו ֹאתֹו ֵמֵעֶבר 
ַהָּימ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַרִּבי ָמַתי ָּבאָת ַהֹלמ= ַוַּיַענ ֹאָתמ ֵישּוַע 
�ַעל�ְראֹוְתֶכמ ֶאת ָלֶכמ ֹלא  ֹאֵמר  ַאִני  ָאֵמנ  ָאֵמנ  ַוּיֹאַמר 
ִמנ�ַהֶּלֶחמ  ַאַכְלֶּתמ  ִּכי ִאמ�ַעל�ַאֶשר  ָהֹאתֹות ְּתַבְקשּוִני 
ִּכי�ִאמ  יֹאַבד  ַאֶשר  ַמַאָכל  ְלַמַענ  ַאל�ַּתַעְמלּו  ַוִּתְשָּבעּו= 
ְלַמַענ ַהַּמַאָכל ַהַּקָּימ ְלַחֵּיי עֹוָלמ ַאֶשר ִיֵּתנ ָלֶכמ ֶּבנ�ָהָאָדמ 
ִּכי הּוא ַאֶשר ַחָתמֹו ֶאֹלִהימ ָהָאב ְּבחֹוָתמֹו= ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו 
ַמה�ַּנַעֶשה ִלְפעֹל ְּפֻעּלֹות ֶאֹלִהימ= ַוַּיַענ ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ 
ְשָלחֹו=  ַאֶשר הּוא  ָבֶזה  ִּכי�ַתַאִמינּו  ֶאֹלִהימ  ְּפֻעַּלת  זֹאת 
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ו 19 ִרי� - מידת אורכ קדומה השווה לכ�150 מטר.
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ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָמה�ֵאפֹוא ָהאֹות ַאֶשר ַּתַעֶשה ְלַמַענ ִנְרֶאה 
ְוַנַאִמינ ָלְכ ַמה�ִּתְפָעל= ַאבֹוֵתינּו ָאְכלּו ֶאת�ַהָּמנ ַּבִּמְדָּבר 
ַוּיֹאֶמר  ַּכַאֶשר ָּכתּוב ֶלֶחמ ִמנ�ַהָּשַמִימ ָנַתנ�ָלֶהמ ֶלֶאכֹל= 
ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ֹלא מֶשה ָנַתנ ָלֶכמ 
ֶאת�ַהֶּלֶחמ ִמנ�ַהָּשָמִימ ִּכי ִאמ�ָאִבי ֹנֵתנ ָלֶכמ ֶאת�ַהֶּלֶחמ 
�ָהַאִמִּתי ִמנ�ַהָּשָמִימ= ִּכי�ֶלֶחמ ָהֶאֹלִהימ הּוא ַהּיֹוֵרד ִמנ
ַהָּשַמִימ ְוֹנֵתנ ַחִּיימ ָלעֹוָלמ= ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאדִֹני ְּתָנה�ָּלנּו 
ָתִמיד ֶאת�ַהֶּלֶחמ ַהֶּזה= ַוּיֹאֶמר ָלֶהמ ֵישּוַע ָאֹנִכי הּוא ֶלֶחמ 
ַהַחִּיימ ָּכל�ַהָּבא ֵאַלי ָרעֹב ֹלא ִיְרַעב ַוַאֶשר ַיַאִמינ ִּבי ָצמֹא 
ֹלא ִיְצָמא עֹוד= ַוַאִני ִהֵּנה ָאַמְרִּתי ָלֶכמ ִּכי ַגמ�ְרִאיֶתמ ֹאִתי 
ְוֹלא�ַתַאִמינּו= ּכֹל ַאֶשר ִיְּתֶנּנּו�ִלי ָהָאב ָיבֹוא ֵאָלי ְוַהָּבא 
ֵאַלי ַהְשֵלְכ ֹלא ַאְשִליֶכּנּו ַהחּוָצה= ִּכי ָיַרְדִּתי ִמנ�ַהָּשַמִימ 
ֹלא ַלַעשֹות ְרצֹוִני ִּכי ִאמ�ְרצֹונ שְֹלִחי= ְוֶזה ְרצֹונ ָהָאב ַאֶשר 
ְשָלָחִני ִּכי ָכל�ַאֶשר ָנַתנ ִלי ֹלא�יֹאַבד ִלי ִּכי ִאמ�ַאִקיֶמּנּו 
ִּכי ָּכל�ָהרֶֹאה ֶאת�ַהֵּבנ  ְוֶזה ְרצֹונ שְֹלִחי  ַּבּיֹומ ָהַאַחרֹונ= 
ּוַמַאִמינ ּבֹו ִיְהיּו�לֹו ַחֵּיי עֹוָלמ ַוַאִני ַאִקיֶמּנּו ַּבּיֹומ ָהַאַחרֹונ= 
ַאֶשר  ַהֶּלֶחמ  הּוא  ָאֹנִכי  ַעל�ָאְמרֹו  ַהְּיהּוִדימ  ָעָליו  ֹנּו  ּ Qַוִּיל
ֶּבנ�יֹוֵ�פ  ֵישּוַע  הּוא  ֶזה  ַהֹלא  ַוּיֹאְמרּו  ִמנ�ַהָּשָמִימ=  ָיַרד 
�ַאֶשר�ַאַנְחנּו יְֹדִעימ ֶאת�ָאִביו ְוֶאת�ִאּמֹו ְוֵאיְכ יֹאַמר ִמנ
ינּו ִאיש  ִ ּ Qַּתל�ַהָּשַמִימ ָּבאִתי= ַוַּיַענ ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ַאל

יוחננ  ו

ינּו – התלוננו, תתלוננו (ראה שמות טו 24, טז 7). ִלּ ֹּלנּו, ַתּ ו 41, 43 ַוִיּ
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ֶאל�ֵרֵעהּו= ֹלא�יּוַכל ִאיש ָלבֹוא ֵאַלי ִּבְלִּתי ִאמ�ִיְמְשֵכהּו 
ָהָאב ַאֶשר ְשָלָחִני ַוַאִני ַאִקיֶמּנּו ַּבּיֹומ ָהַאַחרֹונ= ַהֹלא ָכתּוב 
�ַּבְּנִביִאימ ְוִיְהיּו ֻכָּלמ ִלּמּוֵדי ְיהָֹוה ָלֵכנ ּכֹל ַאֶשר ָשַמע ִמנ
ָהָאב ְוָלַמד ָיבֹא ֵאָלי= ֹלא ְכִאּלּו ָרָאה ִאיש ֶאת�ָהָאב ִּבְלִּתי 
ָהֶאָחד ַאֶשר הּוא ֵמֵאת ָהֶאֹלִהימ הּוא ָרָאה ֶאת�ָהָאב= ָאֵמנ 
ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ַהַּמַאִמינ ִּבי לֹו ַחֵּיי עֹוָלמ= ָאֹנִכי הּוא 
ֶלֶחמ ַהַחִּיימ= ַאבֹוֵתיֶכמ ָאְכלּו ֶאת�ַהָּמנ ַּבִּמְדָּבר ַוָּיֻמתּו= ַאְכ 
ֶזה הּוא ַהֶּלֶחמ ַהּיֵֹרד ִמנ�ַהָּשָמִימ ְלַמַענ יֹאַכל�ִאיש ִמֶּמּנּו 
ְוֹלא ָימּות= ָאֹנִכי ַהֶּלֶחמ ַהַחי ַאֶשר ָיַרד ִמנ�ַהָּשָמִימ ִאיש 
ִּכי�יֹאַכל ִמנ�ַהֶּלֶחמ ַהֶּזה ִיְחֶיה ְלעֹוָלמ ְוַהֶּלֶחמ ַאֶשר ֶאְּתֶנּנּו 
הּוא ְבָשִרי ַאֶשר ַאִני ֹנֵתנ ְלַמַענ ַחָּייו ֶשל ָהעֹוָלמ= ַוִּיְתַוְּכחּו 
ַהְּיהּוִדימ ִאיש ִעמ�ֵרֵעהּו ֵלאמֹר ֵאיָכה יּוַכל ֶזה ָלֶתת�ָלנּו 
ֶאת�ְּבָשרֹו ֶלֶאכֹל= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר 
�ָלֶכמ ִאמ�ֹלא ֹתאְכלּו ֶאת�ְּבַשר ֶּבנ�ָהָאָדמ ּוְשִתיֶתמ ֶאת
ָּדמֹו ֵאינ�ָלֶכמ ַחִּיימ ְּבִקְרְּבֶכמ= ָהֹאֵכל ֶאת�ְּבָשִרי ְוַהּשֶֹתה 
ָהַאַחרֹונ=  ַּבּיֹומ  ַאִקיֶמּנּו  ַוַאִני  ַחֵּיי עֹוָלמ  ֶאת�ָּדִמי ֶיש�לֹו 
ַמְשֶקה=  ֶּבֶאֶמת הּוא  ְוָדִמי  ַמַאָכל  ֶּבֶאֶמת הּוא  ְבָשִרי  ִּכי 
ָהֹאֵכל ֶאת�ְּבָשִרי ְושֶֹתה ֶאת�ָּדִמי הּוא ִיְשּכֹנ ִּבי ַוַאִני בֹו= 
ַּכַאֶשר ְשָלַחִני ָהָאב ַהַחי ְוָאֹנִכי ַחי ִּבְגַלל ָהָאב ֵּכנ ָהֹאֵכל 
�ֹאִתי ַּגמ�הּוא ִיְחֶיה ִּבְגָלִלי= ֶזה הּוא ַהֶּלֶחמ ַאֶשר ָיַרד ִמנ

יוחננ  ו
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�ַהָּשָמִימ ֹלא ַּכָּמנ ַאֶשר ָאְכלּו ַאבֹוֵתיֶכמ ַוָּיֻמתּו ָהֹאֵכל ֶאת
ַהֶּלֶחמ ַהֶּזה ִיְחֶיה ְלעֹוָלמ= ָּכזֹאת ִּדֶּבר ְּבֵבית ַהְּכֵנֶ�ת ְּבַלְּמדֹו 
ִּבְכַפר�ַנחּומ= ְוַרִּבימ ִמַּתְלִמיָדיו ְּכָשְמָעמ ָאְמרּו ָקֶשה ַהָּדָבר 
ַוָּיֶבנ ֵישּוַע ְּבִלּבֹו ִּכי ַתְלִמיָדיו  ַהֶּזה ִמי יּוַכל ִלְשמַֹע ֹאתֹו= 
�ַמִּליִנימ ַעל�זֹאת ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ַהזֹאת ָלֶכמ ְלִמְכשֹול= ָמה
�ָהָיה ֵאפֹוא ִאמ�ִּתְראּו ֶאת�ֶּבנ�ָהָאָדמ עֶֹלה ֶאל�ַאֶשר 
ָשמ ְלָפִנימ= ָהרּוַח הּוא ַהֹּנֵתנ ַחִּיימ ְוַהָּבָשר ֵאינ�ּבֹו מֹוִעיל 
ַהְּדָבִרימ ַאֶשר ַאִני ְמַדֵּבר ַאֵליֶכמ רּוַח ֵהָּמה ְוַחִּיימ ֵהָּמה= 
ִמי  ָיַדע ֵמרֹאש  ִּכי ֵישּוַע  ַיַאִמינּו  ַאְכ�ֵיש ִמֶּכמ ַאֶשר ֹלא 
ֵהמ ַאֶשר ֵאיָנמ ַמַאִמיִנימ ּוִמי ַהּמֹוֵ�ר ֹאתֹו= ַוּיֹאַמר ַעל�ֵּכנ 
�ָאַמְרִּתי ָלֶכמ ִּכי ֹלא�יּוַכל ִאיש ָלבֹוא ֵאַלי ִּבְלִּתי ִאמ�ִנַּתנ
לֹו ֵמֵאת ָאִבי= ִמנ�ָהֵעת ַהּזֹאת ַרִּבימ ִמַּתְלִמיָדיו ָנ�ֹגּו ָאחֹור 
ְוֹלא ָיְ�פּו ְלִהְתַהֵּלְכ ִאּתֹו= ַוּיֹאֶמר ֵישּוַע ֶאל�ְשֵנימ ֶהָעָשר 
ַהֵיש ֶאת ַנְפְשֶכמ ַּגמ�ַאֶּתמ ָל�ּור ִמֶּמִּני= ַוַּיַענ ֹאתֹו ִשְמעֹונ 
ֶּפְטרֹו� ַאדִֹני ֶאל�ִמי ֵנֵלְכ ִּדְבֵרי ַחֵּיי עֹוָלמ ִעָּמְכ= ַוַאַנְחנּו 
ֶהֶאַמּנּו ַוֵּנַדע ִּכי ַאָּתה ַהָּמִשיַח ֶּבנ�ֵאל ָחי= ַוַּיַענ ֹאָתמ ֵישּוַע 
ַהֹלא ָבַחְרִּתי ַאִני ָבֶכמ ְשֵנימ ֶהָעָשר ְוֶאָחד ִמֶּכמ ָשָטנ הּוא= 
זֹאת ָאַמר ַעל�ְיהּוָדה ֶּבנ�ִשְמעֹונ ִאיש ְקִרּיֹות ִּכי�ָעִתיד 

ָהָיה ְלָמְ�רֹו ְוהּוא ֶאָחד ִמְּשֵנימ ֶהָעָשר=
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ַאַחֵרי ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ָהַלְכ ֵישּוַע ְּבֶאֶרצ ַהָּגִליל ָהלֹוְכ ְוָעבֹור 
ִּכי ֹלא ָחֵפצ ְלִהְתַהֵּלְכ ִּביהּוָדה ַעל�ַאֶשר ִּבְקשּו ַהְּיהּוִדימ 
ּכֹות= ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ֻּ ְלָהְרגֹו= ַוִּיְקַרב ַחג ַהְּיהּוִדימ הּוא ַחג ַה
ֶאָחיו קּומ ְוֵלְכ ִמֶּזה ַאְרָצה ְיהּוָדה ְלַמַענ ִיְראּו ַּגמ�ַּתְלִמיֶדיָכ 
ֶאת ַהַּמַעִשימ ַאֶשר�ַאָּתה עֶֹשה= ִּכי ֹלא�ַיַעֶשה ִאיש ָּדָבר 
ֶתר ְוהּוא ָחֵפצ ְלִהְתַּפְרֵ�מ ָלֵכנ ִאמ�ַאָּתה עֶֹשה ָכֵאֶּלה  ֵּ ַּב
ִהָּגֵלה ֶאל�ָהעֹוָלמ= ִּכי�ֶאָחיו ַּגמ�ֵהמ ֹלא ֶהֶאִמינּו ּבֹו= ַוּיֹאֶמר 
ָּתִמיד  ִעְּתֶכמ  ִעִּתי ֹלא�ָבָאה ַעד�ָעָּתה ַאְכ  ֵישּוַע  ַאֵליֶהמ 
ְנכֹוָנה= ֹלא�יּוַכל ָהעֹוָלמ ִלְשנֹוא ֶאְתֶכמ ְוֹאִתי ִיְשָנא ַּבַאֶשר 
ַאִני ֵמִעיד ָעָליו ִּכי ָרִעימ ַמַעָלָליו= ַעלּו ַאֶּתמ ָלחֹג ֶאת�ֶהָחג 
�ַאִני עֹוד ֹלא ֶאֶעֶלה ֶאל�ֶהָחג ַהֶּזה ִּכי ִעִּתי ֹלא ָמְלָאה ַעד

ָעָּתה= ָּכזֹאת ִּדֶּבר ַאֵליֶהמ ַוֵּיֶשב ַּבָּגִליל= ַאְכ ַּכַאֶשר ָעלּו ֶאָחיו 
ָלֶרֶגל ַוַּיַעל ַּגמ�הּוא ֹלא ַבָּגלּוי ִּכי ִאמ�ְּכִמְ�ַּתֵּתר= ְוַהְּיהּוִדימ 
�ַרָּבה ַעל ַוְּתִהי ְּתלּוָנה  ַאֵּיה הּוא=  ַוּיֹאְמרּו  ֶבָחג  ִּבְקֻשהּו 
ֹאדֹוָתיו ְּבתֹוְכ ָהָעמ ֵאֶּלה ָאְמרּו טֹוב הּוא ְוֵאֶּלה ָאְמרּו ֹלא 
ִּכי�ַמְתֶעה הּוא ֶאת�ָהָעמ= ַאְכ ֵאינ�ִאיש ְמַדֵּבר ָעָליו ַּבָּגלּוי 
ִמְּפֵני ִיְרַאת ַהְּיהּוִדימ=        ַוְיִהי ַּבַחִצי ְיֵמי ֶהָחג ָעָלה ֵישּוַע 
ָיַדע  ַוּיֹאְמרּו ֵאיְכ  ַוִּיְתְמהּו ַהְּיהּוִדימ  ַוְיַלֵּמד=  ֶאל�ַהִּמְקָּדש 
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ִאיש ֶזה ֵ�ֶפר ְוהּוא ֹלא ָלָמד= ַוַּיַענ ֹאָתמ ֵישּוַע ַוּיֹאַמר ּתֹוָרִתי 
ֹלא�ֶשִּלי ִהיא ִּכי ִאמ�ַלַאֶשר ְשָלָחִני= ָהִאיש ֶהָחֵפצ ַלַעשֹות 
ְוִאמ�ִמַּנְפִשי  ִהיא  ֶאֹלִהימ  ִאמ�ֵמֵאת  ּתֹוָרִתי  ֵיַדע  ְרצֹונֹו 
ַאַדֵּבר= ַהְמַדֵּבר ִמַּנְפשֹו ְּכבֹוד ַעְצמֹו ְיַבֵּקש ַאָבל ַהְמַבֵּקש 
ְּכבֹוד שְֹלחֹו ֶנֶאָמנ הּוא ְוֵאינ ַעְוָלה ּבֹו= ַהֹלא מֶשה ָנַתנ ָלֶכמ 
ֶאת�ַהּתֹוָרה ְוֵאינ�ִאיש ִמֶּכמ עֶֹשה ַהּתֹוָרה ַמּדּוַע ְּתַבְקשּו 
ְלָהְרֵגִני= ַוַּיַענ ָהָעמ ַוּיֹאַמר ֵשד ְּבִקְרְּבָכ ִמי ְמַבֵּקש ְלָהְרֶגָכ= 
ַוַּיַענ ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר ָלֶהמ ְּפֻעָּלה ַאַחת ָּפַעְלִּתי ְוֻכְּלֶכמ ָעֶליָה 
ַהִּמיָלה ַאְכ ֹלא ִמּמֶשה ִהיא  ָלֶכמ  ָנַתנ  ֵהנ מֶשה  ִתְתָמהּו= 
ִּכי ִאמ�ִמנ�ָהָאבֹות ּוְביֹומ ַהַּשָּבת ָּתמּולּו ָכל�ָזָכר= ְוַעָּתה 
ִאמ�ִיּמֹול ָזָכר ַּבַּשָּבת ְלַמַענ ַאֶשר ֹלא�תּוַפר ּתֹוַרת מֶשה 
ַמה�ִּתְקְצפּו ָעַלי ִּכי ִרֵּפאִתי ִאיש ֻּכּלֹו ַּבַּשָּבת= ַאל�ִּתְשְּפטּו 
ְלַמְרֵאה ָעִינ ִּכי ִאמ�ִמְשַּפט�ֶצֶדק ְשֹפטּו= ַוּיֹאְמרּו ַאָנִשימ 
ִמּיְשֵבי ְירּוָשָלִימ ַהֹלא ֶזה הּוא ַאֶשר ִּבְקשּו ַלַהִמיתֹו= ְוִהֵּנה 
הּוא דֵֹבר ַּבָּגלּוי ּוְמאּוָמה ֵאיָנמ אֹוְמִרימ לֹו ַהֻאְמָנמ ָיְדעּו 
ָיַדְענּו  ַאְכ ֶאת�ֶזה  ַהָּמִשיַח=  ֶזה הּוא  ִּכי�ֶבֶאֶמת  ָראֵשינּו 
ֵמַאִינ הּוא ְוַכַאֶשר ָיבֹוא ַהָּמִשיַח ֹלא�ֵיַדע ִאיש ֵמַאִינ הּוא= 
�ָאז ָקָרא ֵישּוַע ַּבִּמְקָּדש ַוְיַלֵּמד ֵלאמֹר ֵהנ ְיַדְעֶּתמ ֹאִתי ַאפ

ְיַדְעֶּתמ ֵמַאִינ ָאִני ּוִמַּטַעמ ַעְצִמי ֹלא�ָבאִתי ַאְכ ַאֶשר ְשָלַחִני 
ַאִמִּתי הּוא ְוֹאתֹו ֹלא ְיַדְעֶּתמ= ַוַאִני ְיַדְעִּתיו ִּכי ֵמִאּתֹו ָאִני 
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ְוהּוא ְשָלָחִני= ַוְיַבְקשּו ְלָתְפשֹו ְוִאיש ֹלא�ָשַלח ּבֹו ָיד ִּכי 
ַוּיֹאְמרּו  בֹו  ֶהֶאִמינּו  ִמנ�ָהָעמ  ְוַרִּבימ  ִעּתֹו=  עֹוד ֹלא�ָבא 
ַהָּמִשיַח ַּכַאֶשר ָיבֹוא ַהַגמ ַיַעֶשה ֹאתֹות ַרִּבימ ֵמַאֶשר ָעָשה 
ָּכזֹאת  ָעָליו  ִמְתַלַחִשימ  ֶאת�ָהָעמ  ָשְמעּו  ְוַהְּפרּוִשימ  ֶזה= 
ְלָתְפשֹו=  ְמָשְרִתימ  ַהּכַֹהִנימ  ְוָראֵשי  ַהְּפרּוִשימ  ַוִּיְשְלחּו 
ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ַאְכ�ִלְמַעט ָקט עֹוֶדִּני ִעָּמֶכמ ְוָהַלְכִּתי 
ַאִני  ּוַבַאֶשר  ִתְמָצֻאְנִני  ְוֹלא  ְנִני  Qְּתַשַחֻר ְשָלָחִני=  ֶאל�ַאֶשר 
�ַהְּיהּוִדימ ִאיש ֶאל ַוּיֹאְמרּו  ָשמ ַאֶּתמ ֹלא תּוְכלּו ָלבֹוא= 
�ֶאל ֵיֵלְכ  ַהִכי  ִנְמָצֵאהּו  ֹלא  ַוַאַנְחנּו  ֶזה  ֵיֵלְכ  ָאָנה  ֵרֵעהּו 

ַהְּנפֹוִצימ ֵּבינ ַהְּיָוִנימ ִויַלֵּמד ַאְנֵשי ָיָונ= ַמה�ֶּזה ַהָּדָבר ַאֶשר 
ְנִני ְוֹלא ִתְמָצֻאְנִני ּוַבַאֶשר ַאִני ָשמ ַאֶּתמ ֹלא  Qָאַמר ְּתַשַחֻר
תּוְכלּו ָלבֹוא=         ַוְיִהי ְּביֹומ ֶהָחג ָהַאַחרֹונ ַהָּגדֹול ָעַמד 
ֵישּוַע ַוִּיְקָרא ֵלאמֹר ִאיש ִּכי ִיְצָמא ָיבֹא�ָנא ֵאַלי ְוִיְשֶּתה= 
ַהַּמַאִמינ ִּבי ִּכְדַבר ַהָּכתּוב ִמִּקְרּבֹו ִיְנַהרּו ַנַהֵרי ַמִימ ַחִּיימ= 
�ְוזֹאת ָאַמר ַעל�ָהרּוַח ַאֶשר ְיַקְּבֻלהּו ַהַּמַאִמיִנימ ּבֹו ִּכי ֶטֶרמ
ְוַרִּבימ  ַיַענ ַאֶשר ֵישּוַע עֹוד ֹלא ִנְתָּפָאר=  ִנַּתנ רּוַח ַהּקֶֹדש 
ֵמַהמֹונ ָהָעמ ְּכָשְמָעמ ֶאת�ַהָּדָבר ַהֶּזה ָאְמרּו ָאֵכנ ֶזה הּוא 
ַהָּנִביא= ְוֵיש ַאֶשר ָאְמרּו ֶזה הּוא ַהָּמִשיַח ַוַאֵחִרימ ָאְמרּו 
ַהִמנ�ַהָּגִליל ָיבֹא ַהָּמִשיַח= ַהֹלא ַהָּכתּוב ֹאֵמר ִּכי ִמֶּזַרע ָּדִוד 
ּוִמְּכַפר ֵּבית�ֶלֶחמ ְמקֹומ ָּדִוד ֵיֵצא ַהָּמִשיַח= ַוְּתִהי ַמַחֹלֶקת 
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ְּבתֹוְכ ָהָעמ ַעל�ֹאדֹוָתיו= ּוִמְקָצָתמ ָרצּו ְלָתְפשֹו ַאְכ ִאיש 
ַהּכַֹהִנימ  ַהְמָשְרִתימ ֶאל�ָראֵשי  ַוָּיבֹואּו  ָיד=  ֹלא�ָשַלח ּבֹו 
ְוַהְּפרּוִשימ ְוֵהָּמה ָאְמרּו ַאֵליֶהמ ַמּדּוַע ֹלא�ַהֵבאֶתמ ֹאתֹו= 
ַוַּיַענּו ַהְמָשְרִתימ ֵמעֹוָלמ ֹלא�ִדֶּבר ִאיש ָּכִאיש ַהֶּזה= ַוּיֹאְמרּו 
ַאֵליֶהמ ַהְּפרּוִשימ ַהִכי ֻהְתֵעיֶתמ ַּגמ�ַאֶּתמ= ַהִכי�ֶהֶאִמינ ּבֹו 
ִאיש ִמנ�ַהָּשִרימ אֹו ִמנ�ַהְּפרּוִשימ= אּוָלמ ֶהָהמֹונ ַהֶּזה ַאֶשר 
ַאֵליֶהמ  ַוּיֹאֶמר  ֵהָּמה=  ַארּוִרימ  ֶאת�ַהּתֹוָרה  יְֹדִעימ  ֵאיָנמ 
ֵמֶהמ=  ֶאָחד  ָהָיה  ְוהּוא  ַּבַּלְיָלה  ֵאָליו  ַאֶשר�ָּבא  ַנְקִּדימֹונ 
ַהִתְשֹּפט ּתֹוָרֵתנּו ִאיש ְּבֶטֶרמ ִּתְשְמֵעהּו ְוֵתַדע ֶאת�ַאֶשר 
�ַחָקר ִמנ�ַהָּגִליל  ַהַגמ�ַאָּתה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ַוַּיַענּו  ָעָשה= 

ִאיש  ִאיש  ַוֵּיְלכּו  ִמנ�ַהָּגִליל=  ָנִביא  ִּכי ֹלא�ָקמ  ּוְרֵאה  ָנא 
ְלֵביתֹו=

ְוֵישּוַע ָהַלְכ ֶאל�ַהר ַהֵּזיִתימ= ַוְיִהי ַּכַעלֹות ַהַּשַחר ַוָּיבֹא עֹוד 
ֶאל�ַהִּמְקָּדש ְוָכל�ָהָעמ ָּבאּו ֵאָליו ַוֵּיֶשב ַוְיַלְּמֵדמ= ַוָּיִביאּו 
ַהֹּוְפִרימ ְוַהְּפרּוִשימ ִאָּשה ְלָפָניו ַאֶשר ִנְתְּפָשה ְּבִנאּוָפּה 
ַוַּיַעִמידּוָה ַּבָּתֶוְכ= ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַרִּבי ָהִאָּשה ַהּזֹאת ִנְתְּפָשה 
ְּבֵעת ִנאּוָפּה= ּומֶשה ִצָּונּו ַבּתֹוָרה ִלְ�קֹל ָנִשימ ָּכֵאֶּלה ְוַאָּתה 
ַּבֶּמה  ִלְמֹצא  ִּדְּברּו�זֹאת  ֹאתֹו  ְלַנֹּות  ְוַאְכ  ַמה�ֹּתאֵמר= 
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ְלַהַאִשימֹו ַוִּיַּכפ ֵישּוַע ְלַמָּטה ַוִּיְכֹּתב ְּבֶאְצָּבעֹו ַעל�ַהַּקְרַקע 
ְּכֵאינֹו שֹוֵמַע= ַוְיִהי ַּכַאֶשר הֹוִ�יפּו ִלְשֹאל ֹאתֹו ַוִּיְזקֹפ קָֹמתֹו 
ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ִמי ָבֶכמ ַזְכ ְּבִלי�ֶפַשע הּוא ִראשֹוָנה ַיֶּדה�ָּבּה 
ָאֶבנ= ַוִּיַּכפ ֵשִנית ְלַמָּטה ַוִּיְכֹּתב ַעל�ַהַּקְרַקע= ַוְיִהי ְכָשְמָעמ 
ְכ ִלָּבמ ֹאָתמ ַוֵּיְצאּו ֶאָחד ֶאָחד ַהחּוָצה ָהֵחל ִמנ�ַהְּזֵקִנימ  Qַוַּי
ַוִּיָּוֵתר ֵישּוַע ְלַבּדֹו ְוָהִאָּשה ִנֶּצֶבת ַּבָּתֶוְכ=  ְוַעד ָהַאַחרֹוִנימ 
ַוִּיְזקֹפ ֵישּוַע קָֹמתֹו ַוַּיְרא ִּכי�ֵאינ ִאיש ִּבְלִּתי ָהִאָּשה ְלַבָּדּה 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִאָּשה ֵאיֹפה ַמַאִשיַמִיְכ ַהִכי ִהְרִשיֵעְכ ִאיש= 
ַּגמ�ַאִני  ֵישּוַע  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ַאדִֹני  ֶאָחד  ֹלא  ַאפ  ַוֹּתאֶמר 
ֹלא ַאְרִשיֵעְכ ְלִכי ְלַדְרֵּכְכ ְוַאל�ֶּתֶחְטִאי עֹוד=        ַוּיֶֹ�פ 
ָּכל�ַההֵֹלְכ  ָהעֹוָלמ  ַאִני אֹור  ֵלאמֹר  ַאֵליֶהמ  ַוְיַדֵּבר  ֵישּוַע 
�ַאַחַרי ֹלא ִיְתַהֵּלְכ ַּבַחֵשָכה ְלעֹוָלמ ִּכי�אֹור ַהַחִּיימ ִיְהֶיה

ּלֹו= ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהְּפרּוִשימ ַעל�ַעְצְמָכ ֵמִעיד ָאָּתה ֵעדּוְתָכ 
ִאמ�ָאִעיד  ַאפ  ַאֵליֶהמ  ַוּיֹאֶמר  ֵישּוַע  ַוַּיַענ  ֶנֶאָמָנה=  ֵאיֶנָּנה 
ַעל�ַעְצִמי ֵעדּוִתי ֶנֶאָמָנה ַיַענ ִּכי�ָיַדְעִּתי ֵמַאִינ ָּבאִתי ְוָאָנה 
ַאִני הֵֹלְכ ְוַאֶּתמ ֹלא ְיַדְעֶּתמ ֵמַאִינ ָּבאִתי ְוָאָנה ֵאֵלְכ= ַאֶּתמ 
ר ִּתְשֹּפטּו ַוַאִני ֹלא ֶאְשֹּפט ִאיש= ְוַגמ ִאמ�ָאֹנִכי  Vְּכֶדֶרְכ ַהָּבָש
ֶאְשֹּפט ִמְשָּפִטי ֶאֶמת ִּכי ֹלא ְלַבִּדי ִהֵּנִני ִּכי ִאמ�ַאִני ְוָהָאב 
ַאֶשר ְשָלָחִני= ְוַגמ ְּבתֹוַרְתֶכמ ָּכתּוב ִּכי ֵעדּות ְשֵני ַאָנִשימ 
ֶנֶאָמָנה ִהיא= ַאִני הּוא ַהֵּמִעיד ָעָלי ְוַגמ�ָהָאב ַאֶשר ְשָלַחִני 
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ַוַּיַענ ֵישּוַע ַּגמ�ֹאִתי ַּגמ  ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָאִביָכ  ְיִעיֵדִני= 
ֶאת�ָאִבי ֹלא ְיַדְעֶּתמ ִאּלּו ֹאִתי ְיַדְעֶּתמ ִּכי ַעָּתה ַּגמ ֶאת�ָאִבי 
ְיַדְעֶּתמ= ַּכְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ֵישּוַע ְּבֵבית ָהאֹוָצר ְּבַלְּמדֹו 
ַּבִּמְקָּדש ְוֹלא�ְתָפשֹו ִאיש ִּכי עֹוד ֹלא�ָבא ִעּתֹו=        ַוּיֹוֶ�פ 
ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ַאִני הֵֹלְכ ִמֶּזה ּוְתַבְקשּוִני ּוְבַחַּטאְתֶכמ 
ָּתמּותּו ֶאל�ַאֶשר ַאִני הֵֹלְכ ָשָּמה ַאֶּתמ ֹלא�תּוְכלּו ָלבֹוא= 
ַוּיֹאְמרּו ַהְּיהּוִדימ ֶהָהֵמת ָיִמית ֶאת�ַנְפשֹו ִּכי ָאַמר ֶאל�ַאֶשר 
ַאֵליֶהמ  ַוּיֹאֶמר  ָלבֹוא=  ַאֶּתמ ֹלא�תּוְכלּו  ָשָּמה  הֹוֵלְכ  ַאִני 
ַאֶּתמ ִהְּנֶכמ ִמְּלַמָּטה ַוַאִני ִמְלַמְעָלה ַאֶּתמ ִמנ�ָהעֹוָלמ ַהֶּזה 
ַוַאִני ֵאיֶנִּני ִמנ�ָהעֹוָלמ ַהֶּזה= ָלֵכנ ָאַמְרִּתי ַאֵליֶכמ ִּכי ָתמּותּו 
ַּבַחָטֵאיֶכמ  ִּכי�ַאִני הּוא  ַתַאִמינּו  ִאמ�ֹלא  ִּכי  ַּבַחָטֵאיֶכמ 
�ָּתמּותּו= ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִמי�ָאָּתה ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ַמה

ֶּשַּגמ ֵמֵראִשית ִּדַּבְרִּתי ַאֵליֶכמ= ַרּבֹות ִעִּמי ְלַדֵּבר ְוִלְשֹּפט 
ֹאתֹו  ִמֶּמּנּו  ָשַמְעִּתי  ַוַאֶשר  הּוא  ֶנֶאָמנ  שְֹלִחי  ָאֵכנ  ַעֵליֶכמ 
ַאִני ְמַדֵּבר ֶאל�ָהעֹוָלמ= ְוֵהמ ֹלא ֵהִבינּו ִּכי ַעל�ָהָאב ָאַמר 
ַאֵליֶהמ= ָאז ָאַמר ָלֶהמ ֵישּוַע ְּבֵעת ְּתַנְּשאּו ֶאת�ֶּבנ�ָהָאָדמ 
ה ָדָבר ִמַּטַעמ ַעְצִמי ִּכי  Vַאִני הּוא ְוִכי ֵאיֶנִּני עֶֹש�ִויַדְעֶּתמ ִּכי
ִאמ�ַּכַאֶשר ִלְּמַדִני ָאִבי ֵאֶּלה ַאַדֵּבר= ַוַאֶשר ָשַלח ֹאִתי הּוא 
ה  Vַהּטֹוב ְּבֵעיָניו ַאִני עֶֹש�ִעָּמִדי ָהָאב ֹלא ַעָזַבִני ְלָבָדד ִּכי ֶאת
ָּתִמיד= ַוְיִהי ְּבַדְּברֹו זֹאת ַוַּיַאִמינּו בֹו ַרִּבימ=       ַוּיֹאֶמר ֵישּוַע 
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ֶּבֶאֶמת  ִּבְדָבִרי  ִאמ�ַּתַעְמדּו  ּבֹו  ַהַּמַאִמיִנימ  ֶאל�ַהְּיהּוִדימ 
ַּתְלִמיַדי ַאֶּתמ= ִויַדְעֶּתמ ֶאת�ָהֶאֶמת ְוָהֶאֶמת ְּתִשיְמֶכמ ִלְבֵני 
חֹוִרינ= ַוַּיַענּו ֹאתֹו ֶזַרע ַאְבָרָהמ ַאַנְחנּו ּוֵמעֹוָלמ ֹלא�ָהִיינּו 
ְלִאיש ַלַעָבִדימ ֵאיָכה ֹתאַמר ְּבֵני חֹוִרינ ִּתְהיּו= ַוַּיַענ ֹאָתמ 
ֵישּוַע ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ָּכל�עֶֹשה ֵחְטא ֶעֶבד ַהֵחְטא 
הּוא= ְוָהֶעֶבד ֹלא�ִיְשּכֹנ ַּבַּבִית ְלעֹוָלמ ַהֵּבנ ִיְשּכֹנ ְלעֹוָלמ= 
ָלֵכנ ִאמ�ַהֵּבנ ַיַעֶשה ֶאְתֶכמ ְּבֵני חֹוִרינ ָחְפִשימ ֶּבֶאֶמת ִּתְהיּו= 
ָיַדְעִּתי ִּכי�ֶזַרע ַאְבָרָהמ ַאֶּתמ ַאָבל ַאֶּתמ ְמַבְקִשימ ַלַהִמיֵתִני 
ִּכי ִלְדָבִרי ֵאינ ָמקֹומ ְּבִקְרְּבֶכמ= ַאִני ְמַדֵּבר ֵאת ַאֶשר ָרִאיִתי 
ֵאֶצל ָאִבי ְוַאֶּתמ עִֹשימ ֵאת ַאֶשר ְרִאיֶתמ ֵאֶצל ַאִביֶכמ= ַוַּיַענּו 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָאִבינּו הּוא ַאְבָרָהמ ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ִאּלּו 
י ַאְבָרָהמ ַעִשיֶתמ= ְוַעָּתה ַאֶּתמ  Vֶהִייֶתמ ְּבֵני ַאְבָרָהמ ְּכַמַעֵש
ְמַבְקִשימ ַלַהִמיֵתִני ִאיש ּדֵֹבר ַאֵליֶכמ ָהֶאֶמת ַאֶשר ָשַמְעִּתי 
ֵמִעמ ָהֶאֹלִהימ ַאְבָרָהמ ֹלא ָעָשה ָּכזֹאת= ֶאת�ַמַעֵשי ַאִביֶכמ 
ַאֶּתמ עִֹשימ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֹלא ַיְלֵדי ְזנּוִנימ ַאַנְחנּו ֵיש�ָלנּו 
ָהָיה  ִאּלּו  ֵישּוַע  ַאֵליֶהמ  ַוּיֹאֶמר  ָהֶאֹלִהימ=  ֶאָחד הּוא  ָאב 
ָיָצאִתי  ָאֹנִכי  ִּכי  ֹאִתי  ַאַהְבֶּתמ  ִּכי�ַעָּתה  ַאִביֶכמ  ֶאֹלִהימ 
ּוָבאִתי ֵמֵאת ָהֶאֹלִהימ ֵהנ ֹלא�ִמַּטַעמ ַעְצִמי ָבאִתי ַאְכ�הּוא 
�ְשָלָחִני= ַמּדּוַע ֹלא ָתִבינּו ְלשֹוִני ַיַענ ֹלא�תּוְכלּונ ִלְשמַֹע ֶאת
ְּדָבִרי= ַאֶּתמ ִמנ�ַאִביֶכמ ַהָּשָטנ ְוַלַעשֹות ֶאת�ַּתַאוֹות ַאִביֶכמ 
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ַחַפְצֶּתמ הּוא רֹוֵצַח�ֶנֶפש ָהָיה ֵמֵראִשית ּוָבֶאֶמת ֹלא ָעָמד 
ִּכי ֶאֶמת ֵאינ�ּבֹו ִמֵּדי ַדְּברֹו ָכָזב ִמֶּשּלֹו ְיַדֵּבר ִּכי�כֵֹזב הּוא 
ַוַאִבי ַהָּכָזב= ַוַאִני ַיַענ ַּדְּבִרי ָהֶאֶמת ֹלא ַתַאִמינּו ִלי= ִמי ָבֶכמ 
ַעל�ָעוֹנ יֹוִכיֵחִני ְוִאמ�ֶאֶמת ִּדַּבְרִּתי ַמּדּוַע ֹלא�ַתַאִמינּו ִלי= 
�ַאֶשר ֵמֵאת ָהֶאֹלִהימ הּוא ִיְשַמע ֶאת�ִּדְבֵרי ָהֶאֹלִהימ ַעל
ֵּכנ ַאֶּתמ ֹלא ְשַמְעֶּתמ ִּכי ֵאיְנֶכמ ֵמֵאת ָהֶאֹלִהימ= ָאז ַיַענּו 
ִּכי שְֹמרֹוִני  ְבָאְמֵרנּו  ָצַדְקנּו  ֵאָליו ַהֹלא  ַוּיֹאְמרּו  ַהְּיהּוִדימ 
ֶאת�ָאִבי  אּוָלמ  ֵאינ�ִּבי  ֵשד  ֵישּוַע  ַוַּיַענ  ָּבְכ=  ְוֵשד  ַאָּתה 
ַאִני ְמַכֵּבד ְוַאֶּתמ ִּתְבזּוִני= ָאֵכנ ֹלא ַאַבֵּקש ֶאת�ְּכבֹוִדי ֵיש 
�ֶאָחד ַאֶשר ְיַבֵּקש ְוִיְשֹּפט= ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ִאמ

מֹר ִאיש ֶאת�ְּדָבִרי ֹלא ִיְרֶאה�ָּמֶות ָלֶנַצח= ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  Zִיְש
ְוַהְּנִביִאימ  ַאְבָרָהמ  ֵהנ  ָּבְכ  ד  Zֵש�ִּכי ָיַדְענּו  ַעָּתה  ַהְּיהּוִדימ 
�ֵמתּו ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ִאמ�ִיְשמֹר ִאיש ֶאת�ְּדָבִרי ֹלא ִיְטַעמ
�ָמֶות ָלֶנַצח= ַהַאָּתה ָגדֹול ֵמַאְבָרָהמ ָאִבינּו ַאֶשר ֵמת ַּגמ

ַהְּנִביִאימ ֵמתּו ַמה�ַּתַעֶשה ֶאת�ַעְצֶמָכ= ַוַּיַענ ֵישּוַע ִאמ�ַאִני 
ָאִינ ָאִבי ַאֶשר ֹּתאְמרּו ָעָליו  ְמַכֵּבד ֶאת ַעְצִמי ְּכבֹוִדי ָכמֹהּו ְכּ
ִּכי הּוא ֶאֹלֵהיֶכמ הּוא ַהְמַכֵּבד ֹאִתי= ְוֹלא ְיַדְעֶּתמ ֹאתֹו ַוַאִני 
ְיַדְעִּתיו ְוִאמ�ֹאַמר ֹלא ָיַדְעִּתי ֹאתֹו ֶאְהֶיה כֵֹזב ְּכמֹוֶכמ ַאָבל 
ְיַדְעִּתיו ְוֶאת�ְּדָברֹו ָשָמְרִּתי= ַאְבָרָהמ ַאִביֶכמ ָשש ִלְראֹות 
ֶאת�יֹוִמי ַוַּיְרא ַוִּיְשָמח= ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהְּיהּוִדימ ִהֵּנה ֵאיְנָכ 
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ֶּבנ�ַחִמִּשימ ָשָנה ְוֶאת�ַאְבָרָהמ ָרִאיָת= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע 
ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ְּבֶטֶרמ ֶהיֹות ַאְבָרָהמ ַאִני הּוא= ָאז 
�ָיִרימּו ַאָבִנימ ִלְרֹּגמ ֹאתֹו ְוֵישּוַע ִנְ�ַּתר ִמְּפֵניֶהמ ַוֵּיֵצא ִמנ

ַהִּמְקָּדש ַוַּיַעבֹר ְּבתֹוָכמ ָעבֹור ְוָחלֹופ=

ַוְיִהי ְּבָעְברֹו ַוַּיְרא ִאיש ְוהּוא ִעֵּור ִמּיֹומ ִהָּוְלדֹו= ַוִּיְשַאלּו ֹאתֹו 
ַּתְלִמיָדיו ֵלאמֹר ַרִּבי ִמי�הּוא ַאֶשר ָחָטא ַהֶזה ִאמ�יְֹלָדיו 
ִּכי נֹוַלד ִעֵּור= ַוַּיַענ ֵישּוַע ֹלא ֶזה ָחָטא ְוֹלא יֹוְלָדיו ַאְכ ְלַמַענ 
ִיָּגלּו�בֹו ַמַעְלֵלי�ֵאל= ָעַלי ַלַעשֹות ַמַעֵשי שְֹלִחי ְּבעֹוד יֹומ 
ָיבֹוא ַהַּלְיָלה ַאֶשר�ּבֹו ֹלא�יּוַכל ִאיש ִלְפעֹל= ִּבְהיֹוִתי ָּבעֹוָלמ 
אֹור ָהעֹוָלמ ָאִני= ַוְיִהי ְּכַדְּברֹו זֹאת ַוָּיָרק ַעל�ָהָאֶרצ ַוַּיַעש 
ַוּיֹאֶמר  ָהִעֵּור=  ַוִּיְמַרח ֶאת�ַהִּטיט ַעל�ֵעיֵני  ִטיט ִמנ�ָהרֹוק 
ֵאָליו ֵלְכ ּוְרַחצ ִּבְבֵרַכת ַהִּשֹּלַח ֵּפרּושֹו ָשלּוַח ַוֵּיֶלְכ ַוִּיְרַחצ 
ֵכִנימ ַוַאֶשר ָראּו ֹאתֹו ְלָפִנימ  ּ Zַוָּיבֹא ְוֵעיָניו רֹאֹות= ַוּיֹאְמרּו ַהְש
ְנָדבֹות= ֵאֶּלה  ִּכי�ִעֵּור הּוא ַהֹלא�ֶזה הּוא ַהּיֵשב ּוְמַבֵּקש 
ָאְמרּו ֶזה הּוא ְוֵאֶּלה ָאְמרּו הּוא ּדֹוֶמה לֹו ְוהּוא ָאַמר ַאִני 
ַוּיֹאֶמר ִאיש  ַוַּיַענ  ֵעיֶניָכ=  ִנְפְקחּו  ֵאָליו ַּבָּמה  ַוּיֹאְמרּו  הּוא= 
ַאֶשר�ִנְקָרא ְשמֹו ֵישּוַע ָעָשה ִטיט ַוִּיְמַרח ַעל�ֵעיַני ַוּיֹאֶמר 
ֵאַלי ֵלְכ ּוְרַחצ ִּבְבֵרַכת ַהִּשֹּלַח ָוֵאֵלְכ ָוֶאְרַחצ ַוָּתֹאְרָנה ֵעיָני= 
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ַוָּיִביאּו  ָיָדְעִּתי=         ַוּיֹאֶמר ֹלא  ֵאָליו ַאֵּיה הּוא  ַוּיֹאְמרּו 
ְוַהּיֹומ  ֶאל�ַהְּפרּוִשימ=  ְלָפִנימ  ִעֵּור  ָהָיה  ַאֶשר  ֶאת�ָהִאיש 
ַשָּבת  ֶאת�ֵעיָניו  ַוִּיְפַקח  ֶאת�ַהִּטיט  ֵישּוַע  ָעָשה�בֹו  ַאֶשר 
ָהָיה= ַוּיֹוִ�יפּו ִלְשֹאל ֹאתֹו ַּגמ�ַהְּפרּוִשימ ֵאיְכ ִנְפְקחּו ֵעיָניו 
מ ַעל�ֵעיַני ָוֶאְרַחצ ְוִהְנִני רֶֹאה= ַוּיֹאְמרּו  Vַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ִטיט ָש
ִמְקָצת ַהְּפרּוִשימ ֶזה ָהִאיש ֹלא ֵמֶאֹלִהימ הּוא ִּכי ֹלא�ִיְשמֹר 
ֶאת�ַהַּשָּבת ַוַאֵחִרימ ָאְמרּו ֵאיָכה יּוַכל ִאיש חֵֹטא ַלַעשֹות 
�ֹאתֹות ָּכֵאֶּלה ַוְּתִהי ַמַחֹלֶקת ֵּביֵניֶהמ= ַוּיֹוִ�יפּו ַוּיֹאְמרּו ֶאל

ָהִעֵּור ַמה�ֹּתאַמר ַאָּתה ָעָליו ַעל ַאֶשר ָּפַקח ֵעיֶניָכ ַוּיֹאֶמר 
ָנִביא הּוא= ְוֹלא�ֶהֶאִמינּו ַהְּיהּוִדימ ָעָליו ִּכי ִעֵּור ָהָיה ְוֹארּו 
ֵעיָניו ַעד�ַאֶשר ָקְראּו ֶאל�יֹוְלֵדי ַהִּנְרָּפא ֵמִעְורֹונֹו= ַוִּיְשַאלּו 
ִעֵּור  ִּכי נֹוַלד  ַאַמְרֶּתמ  ִבְנֶכמ ַאֶשר  ַהֶזה הּוא  ֹאָתמ ֵלאמֹר 
ְוֵאיָכה הּוא רֶֹאה ָעָּתה= ַוַּיַענּו ֹאָתמ יֹוְלָדיו ַוּיֹאְמרּו ָיַדְענּו 
ִּכי ֶזה הּוא ְבֵננּו ְוִכי נֹוַלד ִעֵּור= ַאָבל ֵאיְכ הּוא רֶֹאה ַעָּתה 
אֹו ִמי ָפַקח ֶאת�ֵעיָניו ַאַנְחנּו ֹלא ָיָדְענּו ַהֹלא ֶבנ�ַּדַעת הּוא 
ַשַאלּו ֶאת�ִּפיהּו ְוהּוא ַעל ַעְצמֹו ְיַדֵּבר= ָּכזֹאת ִּדְּברּו יֹוְלָדיו 
�ּו ְלַנּדֹות ֶאת Qַהְּיהּוִדימ ִּכי ַהְּיהּוִדימ ְּכָבר נֹוַעצ�ִמִּיְרָאָתמ ֶאת
�ָּכל�ַאֶשר יֹוֶדה ִּכי הּוא ַהָּמִשיַח= ַעל�ֵּכנ ָאְמרּו יֹוְלָדיו ֶּבנ

ַּדַעת הּוא ַשַאלּו ֶאת�ִּפיהּו= ַוִּיְקְראּו ֵשִנית ָלִאיש ַאֶשר ָהָיה 
ִעֵּור ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֵּתנ ָּכבֹוד ֵלאֹלִהימ ַאַנְחנּו ָיַדְענּו ִּכי�ָהִאיש 
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ַוּיֹאַמר ִאמ�ָהִאיש חֵֹטא הּוא ֵאיֶנִּני  ַוַּיַענ  ַהֶּזה חֵֹטא הּוא= 
יֵֹדַע ַאַחת ָיַדְעִּתי ִּכי ִעֵּור ָהִייִתי ְוַעָּתה ִהְנִני רֶֹאה= ַוּיֹוִ�יפּו 
ִלְשאֹול אֹותֹו ֶמה�ָעָשה ְלָכ ֵאיָכה ָּפַקח ֵעיֶניָכ= ַוַּיַענ ֹאָתמ 
ֵשִנית  ִלְשמַֹע  ּוַמה�ָּלֶכמ  ְשַמְעֶּתמ  ְוֹלא  ָלֶכמ  ָאַמְרִּתי  ְּכָבר 
פּו ֹאתֹו ַוּיֹאְמרּו  ַוְיַגְדּ ַהַתְחְּפצּו ַגמ�ַאֶּתמ ִלְהיֹות ַּתְלִמיָדיו= 
ַאָּתה ַתְלִמידֹו ַוַאַנְחנּו ַּתְלִמיָדיו ֶשל�מֶשה= ַאַנְחנּו יֹוְדִעימ 
ִּכי ֶאל�מֶשה ִּדֶּבר ָהֶאֹלִהימ ְוֶאת�ֶזה ֹלא ָיַדְענּו ֵמַאִינ הּוא= 
ַוַּיַענ ָהִאיש ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ זֹאת ִהיא ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ִּכי�ֹלא 
ִּכי  ָיַדְענּו  ְוִהֵּנה  ֶאת�ֵעיָני=  ָפַקח  ְוהּוא  ֵמַאִינ הּוא  ְיַדְעֶּתמ 
ָהֶאֹלִהימ  ִאמ�ֶאת�ְיֵרא  ִּכי  ֵאל  ֶאת�ַהַחָּטִאימ ֹלא�ִיְשַמע 
ְועֵֹשה ְרצֹונֹו ֹאתֹו ִיְשָמע= ֵמעֹוָלמ ֹלא ִנְשַמע ִּכי�ָפַקח ִאיש 
ֵעיֵני ִעֵּור ֵמָרֶחמ= לּוֵלא ָהָיה ֶזה ֵמֵאת ֶאֹלִהימ ֹלא ָהָיה ָיכֹל 
נֹוַלְדָּת  ַּבַחָטִאימ  ֵהנ  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ַוַּיַענּו  ְמאּוָמה=  ַלַעשֹות 
ֻּכָּלְכ ְוַאָּתה ְתַלְּמֵדנּו ַוַּיְשִליֻכהּו ַהחּוָצה=        ַוִּיְשַמע ֵישּוַע 
�ִּכי ִהְשִליֻכהּו ַהחּוָצה ַוִּיְמָצֵאהּו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַהַתַאִמינ ְּבֶבנ
ָהֶאֹלִהימ= ַוַּיַענ ַוּיֹאַמר ִמי הּוא�ֶזה ַאדִֹני ְלַמַענ ַאַאִמינ ּבֹו= 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ֵהנ�ָרִאיָת ֹאתֹו ְוַהְמַדֵּבר ֵאֶליָכ ִהֵּנה ֶזה 
הּוא= ַוּיֹאֶמר ַאִני ַמַאִמינ ַאדִֹני ַוִּיְשַּתחּו לֹו= ַוּיֹאֶמר ֵישּוַע ַאִני 
ְלִמְשָּפט ָּבאִתי ָלעֹוָלמ ַהֶּזה ְלַמַענ ִיְראּו ָהִעְוִרימ ְוָהרִֹאימ ֻיּכּו 
ְבִעָּורֹונ=       ַוַאֶשר ָהיּו ִעּמֹו ִמנ�ַהְּפרּוִשימ ָשְמעּו ְדָבָריו 
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�ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהַגמ ַאַנְחנּו ִעְוִרימ= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ִאמ
ִעְוִרימ ֶהִייֶתמ ֹלא�ָהָיה ָבֶכמ ֵחְטא ְוַעָּתה ִּכי ַאַמְרֶּתמ רֹוִאימ 

ַאַנְחנּו ַחַּטאְתֶכמ ַּתַעמֹד=

ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ִאיש ַאֶשר ֹלא�ָיבֹוא ֶּדֶרְכ ַהַּשַער 
ּוָפִריצ  ַּגָּנב  ַאֵחר  ְּבֶדֶרְכ  ִּכי ִאמ�ַיַעֶלה  ַהֹּצאנ  ֶאל�ִמְכָלא 
הּוא= ַוַאֶשר ָיבֹוא ֶּדֶרְכ ַהַּשַער הּוא רֵֹעה ַהֹּצאנ= לֹו ִיְפַּתח 
פ ְוַהֹּצאנ ֶאת�קֹלֹו ִתְשַמְעָנה ְוהּוא ְלֹצאנֹו ֶשּלֹו  ַּ שֵֹמר ַה
ֵיֵלְכ  הּוא  ֶאת�ֹצאנֹו  ּוְבהֹוִציאֹו  ְויֹוִציֵאמ=  ִיְקָרא  ְּבֵשמ 
ִלְפֵניֶהנ ְוַהֹּצאנ הְֹלכֹות ַאַחָריו ִּכי ָיְדעּו ֶאת�קֹולֹו= ְוַאַחֵרי 
ֶאת�קֹול  ִּכי  ִמָּפָניו  ִאמ�ָינּו�ּו  ִּכי  ֵתַלְכָנה  ֹלא  ָהלֹוְכ  ָזר 
ַהָּזִרימ ֹלא ָיָדעּו= ַהָּמָשל ַהֶּזה ִּדֶּבר ֵישּוַע ְּבָאְזֵניֶהמ ְוֵהָּמה 
ֹלא ָיְדעּו ַמה�ּזֹאת ַאֶשר ָאַמר ַאֵליֶהמ=        ַוּיֹוֶ�פ ֵישּוַע 
ֶּדֶלת  הּוא  ַאִני  ָלֶכמ  ֹאֵמר  ַאִני  ָאֵמנ  ָאֵמנ  ַאֵליֶהמ  ַוְיַדֵּבר 
ַהֹּצאנ= ּכֹל ַאֶשר ָּבאּו ְלָפַני ַּגָּנִבימ ֵהָּמה ּוָפִריִצימ ְוַהֹּצאנ 
ֹלא�ָשְמעּו ְלקֹוָלמ= ָאֹנִכי ַהָּדֶלת ִאיש ִּכי�ָיבֹוא ִבי ִיָּוֵשַע 
�ִיְמָצא ִמְרֶעה= ַהַּגָּנב ֹלא ָיבֹוא ִּכי ִאמ ּוְבֵצאתֹו ּוְבבֹואֹו 

ַחִּיימ  ָלֶהמ  ִיְהיּו  ְלַמַענ  ַוַאִני ָבאִתי  ּוְלַאֵּבד  ְוַלַהרֹוג  ִלְגנֹוב 
ּוְבֶשַפע ַעד�ְּבִלי�ָדי= ָאֹנִכי הּוא ָהרֶֹעה ַהּטֹוב ָהרֶֹעה ַהּטֹוב 
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ִיֵּתנ ֶאת�ַנְפשֹו ְּבַעד ֹצאנֹו= ְוַהָּשִכיר ַאֶשר ֹלא רֶֹעה הּוא 
�ֶאת ַיַעזֹב  ַהְּזֵאב  ִּכי�ָבא  ִּבְראֹותֹו  ֵהָּנה  ְוַהֹּצאנ ֹלא�לֹו 

ַהֹּצאנ ָוָנ� ְוַהְּזֵאב ַיַחטֹפ ְוָיִפיצ ֶאת�ַהֹּצאנ= ַהָּשִכיר ָינּו� 
ִּכי ָשִכיר הּוא ְוֹלא ִיְדַאג ַלֹּצאנ= ַאִני ָהרֶֹעה ַהּטֹוב ְוָיַדְעִּתי 
ְיָדַעִני  ָהָאב  ַּכַאֶשר  ִלי=  ַלַאֶשר  ְונֹוַדְעִּתי  ַאֶשר�ִלי  ֵאת 
ַוַאִני ָיַדְעִּתי ֶאת�ָהָאב ְוֶאת�ַנְפִשי ֶאֵּתנ ְּבַעד ַהֹּצאנ= ְוֹצאנ 
�ַאֵחרֹות ֶיש�ִלי ַאֶשר ֵאיָננ ִמנ�ַהִּמְכָלא ַהֶּזה ְוָעַלי ְלַנֵהל ַּגמ
ֹאָתנ ְוִתְשַמְעָנה קֹוִלי ְוָהָיה ֵעֶדר ֶאָחד ְורֶֹעה ֶאָחד= ַעל�ֵּכנ 
י ֶאֵּתנ ְלַמַענ ָאשּוב ְוֶאָּקֶחָה=  Zַנְפִש�ֹאֵהב ֹאִתי ָאִבי ִּכי ֶאת
�ְוִאיש ֹלא ִיָּקֶחָּנה ֵמִאִּתי ִּכי ִאמ�ַאִני ֵמַעְצִמי ֶאְּתֶנָּנה ֶיש

ְּבָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ּוְבָיִדי ָלשּוב ְלַקְחָּתּה ֶאת�ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת 
ֵּבינ  ַהּזֹאת  ַּגמ�ַּבַּפַעמ  ַמַחֹלֶקת  ַוְּתִהי  ָאִבי=  ֵמִעמ  ִקַּבְלִּתי 
ֵשד  ֵמֶהמ  ַרִּבימ  ַוּיֹאְמרּו  ָהֵאֶּלה=  ַעל�ַהְּדָבִרימ  ַהְּיהּוִדימ 
ֵאינ  ָאְמרּו  ַוַאֵחִרימ  ֵאָליו=  ִתְשְמעּו  ָלָּמה  הּוא  ּוְמֻשָּגע  ּבֹו 
ֵאֶּלה ִּדְבֵרי ִאיש ַאחּוז�ֵשד ַהיּוַכל ֵשד ִלְפקַֹח ֵעיֵני ִעְוִרימ=

        ַוְיִהי ַחג ַחֻנַּכת ַהַּבִית ִּבירּוָשָלִימ ְוחֶֹרפ ָהָיה= ַוִּיְתַהֵּלְכ 
ֵישּוַע ַּבִּמְקָּדש ְּבאּוַלמ�ְשֹלמֹה= ַוָּי�ֹּבּו ֹאתֹו ַהְּיהּוִדימ ַוּיֹאְמרּו 
ִאמ�ַהָּמִשיַח  ְּבָ�ֵפק  ֶאת�ַנְפֵשנּו  ּתֹוִתיר  ַעד�ָאָנה  ֵאָליו 
ַאָּתה ַהִּגיָדה ָּלנּו ָּברּור= ַוַּיַענ ֹאָתמ ֵישּוַע ֵהנ ָאַמְרִּתי ַאֵליֶכמ 
ֵהמ  ָאִבי  ְּבֵשמ  עֶֹשה  ַאֶשר�ַאִני  ַהַּמַעִשימ  ֶהֶאַמְנֶּתמ  ְוֹלא 
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ַיַענ ֹלא ִמֹּצאִני ַאֶּתמ  ָיִעידּו ָעָלי= ַאָבל ַאֶּתמ ֹלא ַתַאִמינּו 
ַּכַאֶשר ָאַמְרִּתי ָלֶכמ= ֹצאִני ִּתְשַמְעָנה ֶאת�קֹוִלי ַוַאִני ְיַדְעִּתינ 
ֹתאַבְדָנה  ְוֹלא  עֹוָלמ  ַחֵּיי  ָלֶהנ  ֶאֵּתנ  ַוַאִני  ֵּתַלְכָנה=  ְוַאַחַרי 
ִלי  ְנָתָננ  ַאֶשר  ָאִבי  ִמָּיִדי=  אֹוָתנ  ֹלא�ַיַחטֹפ  ְוִאיש  ָלֶנַצח 
ָּגדֹול הּוא ַעל�ּכֹל ְוִאיש ֹלא�יּוַכל ַלַחטֹפ אֹוָתנ ִמַּיד ָאִבי= 
ַאִני ְוָהָאב ֶאָחד ַאָנְחנּו= ַוּיֹוִ�יפּו ַהְּיהּוִדימ ְלָהִרימ ַאָבִנימ 
ְלָ�ְקלֹו=         ַוַּיַענ ֹאָתמ ֵישּוַע ַמַעִשימ טֹוִבימ ַרִּבימ ֶהְרֵאיִתי 
ֶאְתֶכמ ֵמֵאת ָאִבי ַעל�ֵאי�ֶזה ִמנ�ַהַּמַעִשימ ָהֵהמ ִּתְ�ְקֻלִני= 
ִנְ�קֹל  ֹלא  טֹוב  ַעל�ַמַעֶשה  ֵלאמֹר  ֹאתֹו  ַהְּיהּוִדימ  ַוַּיַענּו 
ְוַעל�ִּכי ָאָדמ ַאָּתה  ֹאָתְכ ִּכי ִאמ�ַעל�ִחּלּול ֵשמ ֶאֹלִהימ 
ַוַּתַעש ֶאת�ַעְצְמָכ ֵלאֹלִהימ= ַוַּיַענ ֹאָתמ ֵישּוַע ַהֹלא ָכתּוב 
ְּבתֹוַרְתֶכמ ַאִני ָאַמְרִּתי ֶאֹלִהימ ַאֶּתמ= ֵהנ ָקָרא ֵשמ ֶאֹלִהימ 
�ֹלא ְוַהָּכתּוב  ַאֵליֶהמ  ָהֶאֹלִהימ  ְּדַבר  ָהָיה  ַאֶשר  ָלֵאֶּלה 

יּוָפר= ְוֵאיְכ ֹּתאְמרּו ַעל�ַאֶשר ִקְּדשֹו ָהָאב ּוְשָלחֹו ָלעֹוָלמ 
�ל ֵשמ ֶאֹלִהימ ָאָּתה ַיַענ ָאַמְרִּתי ֶּבנ�ֶאֹלִהימ ָאִני= ִאמ ְמַחֵלּ
ֹלא ֶאֶעֶשה ֶאת�ַמַעֵשי ָאִבי ַאל�ַּתַאִמינּו ִלי= ְוִאמ�ָעִשיִתי 
ַאפ ִאמ ֹלא�ַתַאִמינּו ִלי ַהַאִמינּו�ָנא ְלַמַעָשי ְלַמַענ ֵּתְדעּו 
ְוַתַאִמינּו ִּכי�ִבי ָהָאב ַוַאִני בֹו= ָאז ָישּובּו ַוְיַבְקשּו ְלָתְפשֹו 
ַוִּיָּמֵלט ִמָּיָדמ=      ַוֵּיֶלְכ ַוָּיָשב ֶאל�ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדנ ֶאל�ַהָּמקֹומ 
ַאֶשר ִהְטִּביל�ָשמ יֹוָחָננ ַּבְּתִחָּלה ַוֵּיֶשב ָשמ= ַוָּיבֹאּו ֵאָליו 

יוחננ  י

26

27

28

29

31 ,30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



36

ַוּיֹאְמרּו ִהֵּנה יֹוָחָננ ֹלא�ָעָשה אֹות ַאָבל ָּכל�ַאֶשר  ַרִּבימ 
ִּדֶּבר יֹוָחָננ ַעל�ָהִאיש ַהֶּזה ֶאֶמת ָהָיה= ַוַּיַאִמינּו בֹו ַרִּבימ 

ַּבָּמקֹומ ַההּוא=

ַוְיִהי ִאיש חֹוֶלה ַלְעָזר ְשמֹו ִמֵּבית�ִהיִני ְּכַפר ִמְרָימ ּוָמְרָתא 
ָחה ֶאת�ָהָאדֹונ ְּבֶשֶמנ ַהּמֹר  Zר ָמְש Zַאחֹוָתּה= ִהיא ִמְרָימ ַאֶש
ָחָלה=  ָאִחיָה  ַלְעָזר  ְוַעָּתה  ְּבַשַערֹוֶתיָה  ֶאת�ַרְגָליו  ַוְּתַנֵּגב 
ַוִּתְשַלְחָנה ַאְחיֹוָתיו ֵאָליו ֵלאמֹר ַאדִֹני ִהֵּנה ֶזה ַאֶשר ָאַהְבָּת 
חֶֹלה הּוא= ַוִּיְשַמע ֵישּוַע ַוּיֹאַמר ַהַּמַחָלה ַהזֹּאת ֵאיֶנָּנה ַלָּמֶות 
ֶּבנ�ָהֶאֹלִהימ=  ִיָּכֶבד�ָּבּה  ְלַמַענ  ָהֶאֹלִהימ  ִאמ�ִלְכבֹוד  ִּכי 
ַוְיִהי  ְוֶאת�ַלְעָזר=  ְוֶאת�ַאחֹוָתּה  ָמְרָתא  ֶאת  ָאֵהב  ְוֵישּוַע 
ב יֹוַמִימ ַּבָּמקֹומ ַאֶשר�הּוא  Zֶש ְכָשְמעֹו ִּכי ָחָלה ַוִּיְתַמְהַמּה ַוֵיּ
ָשמ= ְוַאַחֵרי�ֵכנ ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו ְלכּו ְוָנשּוָבה ְלֶאֶרצ ְיהּוָדה= 
ַהְּיהּוִדימ  ִּבְקשּו  ֶזה  ַעָּתה  ַרִּבי  ַהַּתְלִמיִדימ  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 
ִלְ�ָקְלָכ ְוַאָּתה ָּתשּוב ָשָּמה= ַוַּיַענ ֵישּוַע ַהֹלא ְשֵּתימ�ֶעְשֵרה 
ָשעֹות ַלּיֹומ ִאיש ִּכי�ֵיֵלְכ ַּבּיֹומ ֹלא ִיָּכֵשל ִּכי ִיְרֶאה אֹור 
ָהעֹוָלמ ַהֶּזה= ַאָבל ַההֵֹלְכ ַּבַּלְיָלה ִיָּכֵשל ִּכי ָהאֹור ֵאינ ּבֹו= 
ָּכזֹאת ִּדֵּבר ְוַאַחֵרי�ֵכנ ָאַמר ַאֵליֶהמ ַלְעָזר ְיִדיֵדנּו ָיֵשנ הּוא 
�ַאְכ ָאֹנִכי הֵֹלְכ ְלַמַענ ַאִעיֶרּנּו= ַוּיֹאְמרּו ַּתְלִמיָדיו ַאדִֹני ִאמ
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�ָיֵשנ הּוא ִיָּוֵשַע= ְוֵישּוַע ִּדֶּבר ַעל�מֹותֹו ְוֵהָּמה ָחְשבּו ִּכי ַעל
ְמנּוַחת ַהֵּשָנה ִּדֵּבר= ָאז ָאַמר ָלֵהמ ֵישּוַע ִּבְמֹפָרש ַלְעָזר ֵמת= 
ֵמַח ַאִני ִּבְגַלְלֶכמ ִּכי ֹלא�ָהִייִתי ָשמ ְלַמַענ ַּתַאִמינּו ְוַעָּתה  Vְוָש
�ִנְ�ָעה ְוֵנְלָכה ֵאָליו= ַוּיֹאֶמר ּתֹוָמא ַהִּנְקָרא ִדידּומֹו� ֶאל
ַהַּתְלִמיִדימ ַחֵבָריו ֵנְלָכה ַגמ�ַאַנְחנּו ְלַמַענ ָנמּות ִעּמֹו=       
�ַוָּיבֹא ֵישּוַע ַוִּיְמָצֵאהּו ֶזה ַאְרָּבָעה ָיִמימ שֵֹכב ַּבָּקֶבר= ּוֵבית
י�= ְוַרִּבימ  Qִהיִני ָהָיה ָקרֹוב ִלירּוָשָלִימ ְּכֶדֶרְכ ַחִמָּשה ָעָשר ִר
�ַעל אֹוָתנ  ְלַנֵחמ  ּוִמְרָימ  ֵבית�ָמְרָתא  ָּבאּו  ִמנ�ַהְּיהּוִדימ 

ַאִחיֶהנ= ַוְיִהי ִכְשמַֹע ָמְרָתא ִּכי ֵישּוַע ָּבא ַוֵּתֵצא ִלְקָראתֹו 
ּוִמְרָימ יֹוֶשֶבת ַּבָּבִית= ַוֹּתאֶמר ָמְרָתא ֶאל�ֵישּוַע ַאדִֹני ִאּלּו 
ָהִייָת ֹּפה ִּכי�ָאז ֹלא�ֵמת ָאִחי= ַאְכ ַגמ�ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי 
ַוּיֹאֶמר  ֶאֹלִהימ=  ְלָכ  ִיֵּתנ  ֶאֹלִהימ  ֵמֵאת  ִּתְשַאל  ָכל�ַאֶשר 
ֵאֶליָה ֵישּוַע קֹומ ָיקּומ ָאִחיְכ= ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ָמְרָתא ָיַדְעִּתי 
ִּכי ָיקּומ ַּבְּתקּוָמה ַּבּיֹומ ָהַאַחרֹונ= ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ָאֹנִכי 
ַהְּתקּוָמה ְוַהַחִּיימ ַהַּמַאִמינ ִּבי ִיְחֶיה ַּגמ ִּכי�ָימּות= ְוָכל�ַהַחי 
ַאֶשר ַיַאִמינ�ִּבי ֹלא�ָימּות ְלעֹוָלמ ַהַתַאִמיִני זֹאת= ַוֹּתאֶמר 
ֶּבנ�ָהֶאֹלִהימ  ַהָּמִשיַח  ִּכי�ַאָּתה  ֶהֶאַמְנִּתי  ַאדִֹני  ֵּכנ  ֵאָליו 
ַהָּבא ָלעֹוָלמ= ַוְיִהי ַאַחר ַּדְּבָרּה זֹאת ַוֵּתֶלְכ ַוִּתְקָרא ְלִמְרָימ 
ִהיא  ָלְכ=  ְוקֵֹרא  ֹּפה  ַהּמֹוֶרה  ִהֵּנה  ֵלאמֹר  ֶתר  ֵּ ַּב ַאחֹוָתּה 
�ָשְמָעה ַוְּתַמֵהר ָלקּומ ַוָּתבֹא ֵאָליו= ְוֵישּוַע ֶטֶרמ ָיבֹא ֶאל

יוחננ  יא

יא 18 ִרי� - מידת אורכ קדומה השווה לכ�150 מטר.

13

14

15

16

18 ,17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



38

ר ְּפָגַשּתּו�ָשמ ָמְרָתא=  Zעֹוֶדּנּו עֵֹמד ַּבָּמקֹומ ַאֶש�ַהְּכָפר ִּכי
�ּה ְּבֵביָתּה ְוִנַחמּוָה ִּכְראֹוָתמ ֶאת ְוַהְּיהּוִדימ ַאֶשר�ָהיּו ִאָתּ
�ִמְרָימ ִּכי�ָקָמה ִפְתֹאמ ַוֵּתֵצא ָהְלכּו ַאַחֶריָה ְּבָאְמָרמ ִּכי
�ֶאל ִמְרָימ  ַוָּתבֹא  ָשָּמה=  ִלְבּכֹות  ֶאל�ַהֶּקֶבר  ָּלּה  ָהְלָכה 
ְלַרְגָליו  ַוִּתֹּפל  ֹאתֹו  ַוֵּתֶרא  ָשמ  עֵֹמד  ֵישּוַע  ַאֶשר  ַהָּמקֹומ 
ַוֹּתאֶמר לֹו ַאדִֹני ִאּלּו ָהִייָת ֹּפה ִּכי�ָאז ֹלא�ֵמת ָאִחי= ַוְיִהי 
ִּכְראֹות ֵישּוַע ֹאָתּה ּבִֹכָּיה ְוַגמ�ַהְּיהּוִדימ ַאֶשר�ָּבאּו ִאָּתּה 
ְמֶּתמ ֹאתֹו  Vֵער ִלּבֹו= ַוּיֹאֶמר ֵאיֹפה ַש ָּ ּבִֹכימ ַוֵּיָאַנח ְּברּוחֹו ַוִּי
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאדִֹני ּבֹא ּוְרֵאה= ַוֵּיְבְּכ ֵישּוַע= ַוּיֹאְמרּו ַהְּיהּוִדימ 
ִהֵּנה ַמה�ָּגְדָלה ַאַהָבתֹו ֹאתֹו= ּוִמְקָצָתמ ָאְמרּו ַהֹּפֵקַח ֵעיֵני 
ַוּיֹוֶ�פ עֹוד  ָימּות=  ֶשַּגמ�ֶזה ֹלא  ַלַעשֹות  ָיכֹל  ָהִעֵּור ַהֹלא 
ַנח ְּבִקְרּבֹו ַוָּיבֹא ֶאל�ַהֶּקֶבר ְוהּוא ְמָעָרה ְוֶאֶבנ  ֵישּוַע ְלֵהָאַ
ַעל�ְמבֹוָאּה= ַוּיֹאֶמר ֵישּוַע ְשאּו ֶאת�ָהֶאֶבנ ֵמָעֶליָה ַוֹּתאֶמר 
ֵאָליו ָמְרָתא ַאחֹות ַהֵּמת ַאדִֹני ִהֵּנה ְּכָבר ָּבַאש ִּכי�ַאְרָּבָעה 
�ִאמ ִּכי  ָלְכ  ָאַמְרִּתי  ַהֹלא  ֵישּוַע  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  לֹו=  ָיִמימ 
ַּתַאִמיִני ֶּתֶחִזי ֶאת�ְּכבֹוד ָהֶאֹלִהימ= ַוִּיְשאּו ֶאת�ָהֶאֶבנ ַאֶשר 
ַהֵּמת הּוַשמ ָשמ ְוֵישּוַע ָנָשא ֶאת�ֵעיָניו ַלָּמרֹומ ַוּיֹאַמר אֹוְדָכ 
אּוָלמ  ַּתַעֵנִני  ְבָכל�ֵעת  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַוַאִני  ַעִניָתִני=  ִּכי  ָאִבי 
ַּבַעבּור ָהָעמ ַהֶּזה ַאֶשר ְ�ִביבֹוַתי ִּדַּבְרִּתי ְלַמַענ ַיַאִמינּו ִּכי 
ָּגדֹול  ְּבקֹול  ַוִּיְקָרא  ְלַדֵּבר  ְּכַכּלֹותֹו  ַוְיִהי  ְשַלְחָּתִני=  ַאָּתה 
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ַלְעָזר קּומ ֵצא= ַוֵּיֵצא ַהֵּמת ְוָיָדיו ְוַרְגָליו ְּכרּוכֹת ְּבַתְכִריִכינ 
ּוָפָניו לּוִטימ ְּבִמְטַּפַחת ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ַהִּתירּו ֹאתֹו 
�ְוֵיֵלְכ ְלַדְרּכֹו=        ְוַרִּבימ ִמנ�ַהְּיהּוִדימ ַאֶשר ָּבאּו ֶאל
ִמְרָימ ִּבְראֹוָתמ ֶאת�ַאֶשר ָעָשה ֵישּוַע ֶהֶאִמינּו בֹו= ּוִמְקָצָתמ 
ָהְלכּו ֶאל�ַהְּפרּוִשימ ַוַּיִּגידּו ָלֶהמ ֶאת�ַאֶשר ָעָשה ֵישּוַע= 

ְנֶהְדִרינ  ַּ         ָאז ַיְקִהילּו ָראֵשי ַהּכַֹהִנימ ְוַהְּפרּוִשימ ֶאת�ַה
ַוּיֹאְמרּו ַמה�ַּנַעֶשה ִּכי ָהִאיש ַהָּלֶזה עֶֹשה ֹאתֹות ַהְרֵּבה= 
ָהרֹוִמִּיימ  ּוָבאּו  בֹו  ַיַאִמינּו  ֻּכָּלמ  ֵּכנ  ַלַעשֹות  לֹו  ִאמ�ַנִּניַח 
ְוָלְקחּו ַּגמ ֶאת�ַאְדָמֵתנּו ְוַגמ ֶאת�ַעֵּמנּו= ְוֶאָחד ֵמֶהמ ַקָּיָפא 
�ְשמֹו ְוהּוא ּכֵֹהנ ָּגדֹול ַּבָּשָנה ַהִהיא ָאַמר ַאֵליֶהמ ֵהנ ֹלא
נּו ִּכי טֹוב ָלנּו מּות ִאיש  Qִתְתּבֹוַנ�ֵתְדעּו ְמאּוָמה= ַאפ ֹלא
ֶאָחד ְּבַעד ָהָעמ ֵמַאבֹד ָהָעמ ֻּכּלֹו= ְוזֹאת ֹלא�ִדֶּבר ִמִּלּבֹו ִּכי 
ִאמ�ִּבְהיֹותֹו ּכֵֹהנ ָּגדֹול ַּבָּשָנה ַהִהיא ִנָּבא ִּכי�ֵישּוַע ָימּות 
�ְּבַעד ָהָעמ= ְוֹלא�ְבַעד ָהָעמ ְלַבד ִּכי ִאמ�ְלַקֵּבצ ַּגמ�ֶאת
ְּבֵני ֶאֹלִהימ ַהְמֻפָּזִרימ ְוָהיּו ְלֶאָחד= ַוִּיָּוַעצּו ַיְחָּדו ַלַהִמיתֹו 
עֹוד  ֵישּוַע  ֹלא�ִהְתַהֵּלְכ  ַעל�ֵּכנ  ָוָהְלָאה=  ַההּוא  ֵמַהּיֹומ 
ְּבתֹוְכ ַהְּיהּוִדימ ַּבָּגלּוי ִּכי ִאמ�ָ�ר ִמָּשמ ָלָאֶרצ ַהְּקרֹוָבה 
ִעמ�ַּתְלִמיָדיו=  ַוָּיָגר�ָשמ  ֶאְפָרִימ  ֶאל�ִעיר  ֶאל�ַהִּמְדָּבר 
ִמנ�ָהָאֶרצ  ָעלּו  ְוַעמ�ַרב  ַלְּיהּוִדימ  ַהֶּפַ�ח  ְיֵמי  ַוִּיְקְרבּו 
ְירּוָשַלְיָמה ִלְפֵני ַהֶּפַ�ח ְלַמַענ ִיֶּטָהרּו= ַוְיַבְקשּו ֶאת�ֵישּוַע 
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ּוְבָעְמָדמ ְּבֵבית ַהִּמְקָּדש ִנְדְּברּו ֵלאמֹר ַמה�ַּתְחְשבּו ַהִכי 
ֹלא�ָיבֹוא ֶאל�ֶהָחג= ְוָראֵשי ַהּכַֹהִנימ ְוַהְּפרּוִשימ ָּגְזרּו ְגֵזָרה 
ר ִאמ�ֵיַדע ִאיש ֶאת�ְמקֹומֹו יֹוִדיֶעּנּו ְלַמַענ ִיְתְּפֻשהּו= Zַאֶש

ְוֵשֶשת ָיִמימ ִלְפֵני ַחג�ַהֶּפַ�ח ָּבא ֵישּוַע ְלֵבית ִהיִני ְמקֹומ 
ר ָהָיה ֵמת ְוֵישּוַע ֶהִעירֹו ֵמִעמ ַהֵּמִתימ= ַוַּיַעשּו�לֹו  Zַלְעָזר ַאֶש
�ָשמ ִמְשֶּתה ָּבָעֶרב ּוָמְרָתא ְמָשֶרֶתת ְוַלְעָזר ָהָיה ֶאָחד ִמנ
ְוָיָקר ְמֹאד  ַזְכ  ְרְּד  Qֵנ ִמְרַקַחת  ִמְרָימ  ַוִּתַּקח  ַהְמֻ�ִּבימ ִאּתֹו= 
א ַאַחת ִמְשָקָלּה ַוִּתְמַשח�ָּבּה ֶאת�ַרְגֵלי ֵישּוַע ַוְּתַנֵּגב  Qִלְטָר
ֶאת�ַרְגָליו ְּבַשַערֹוֶתיָה ְוַהַּבִית ִיָּמֵלא ֵריַח ַהִּמְרָקַחת= ַוּיֹאֶמר 
ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו הּוא ְיהּוָדה ֶּבנ�ִשְמעֹונ ִאיש ְקִרּיֹות ֶהָעִתיד 
ְלָמְ�רֹו= ַמּדּוַע ֹלא�ִנְמְּכָרה ַהִּמְרַקַחת ַהּזֹאת ִּבְשלש ֵמאֹות 
ֵמֶחְמָלתֹו  ֶאת�זֹאת  ֹלא�ִדֶּבר  ְוהּוא  ָלַעִנִּיימ=  ְוִנַּתנ  ר  Qִּדיָנ
ַעל�ָהַעִנִּיימ ִּכי ִאמ�ַּגָּנב ָהָיה ְוִכי� ַהֶּכֶ�פ ִאּתֹו ַוִּיָּשא ֵאת 
ַאֶשר�ָיִשימּו בֹו= ַוּיֹאֶמר ֵישּוַע ַהִּניָחה�ָּלּה ְליֹומ ְקבּוָרִתי 
ָצְפָנה זֹאת= ִּכי ָהַעִנִּיימ ָּתִמיד ֵהָּמה ִעָּמֶכמ ַוַאִני ֵאיֶנִּני ָתִמיד 
ִעָּמֶכמ=       ַוִּיְשְמעּו ַעמ�ַרב ִמנ�ַהְּיהּוִדימ ִּכי�ָשמ הּוא 
�ֶאת ַּגמ  ִאמ�ִלְראֹות  ִּכי  ְלַבּדֹו  ֵישּוַע  ַוָּיבֹאּו ֹלא�ַבַעבּור 
ַלְעָזר ַאֶשר ֶהִעירֹו ֵמִעמ ַהֵּמִתימ= ְוָראֵשי ַהּכַֹהִנימ ִהְתָיַעצּו 
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יב 3 ִמְרַקַחת ֵנְרְדּ – שמנ מבושמ המופק מצמח הוולריאנ.
יב 3 ִלְטָרא - יחידת משקל רומית, כ�350 גרמ.

יָנר – מטבע רומי בשווי שכר ליומ עבודה (ראה בשורת מתי כ 1–16). יב 5 ִדּ
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ִמנ�ַהְּיהּוִדימ  ַרִּבימ  ָּפנּו  ִבְגָללֹו  ִּכי  ֶאת�ַלְעָזר=  ַּגמ  ַלַהרֹג 
ִּכְשמֹוַע ָהמֹונ ָרב  ִמָּמָחָרת  ַוְיִהי  ְּבֵישּוַע=          ַוַּיַאִמינּו 
ָלִימ= ַוִּיְקחּו ְבָיָדמ  Zָיבֹא ֵישּוַע ְירּוָש�ַאֶשר ָּבאּו ָלחֹג ֶהָחג ִּכי
הֹוַשע�ָנא  ֵלאמֹר  ַוָּיִריעּו  ִלְקָראתֹו  ַוֵּיְצאּו  ְּתָמִרימ  ַּכּפֹות 
ַעִיר  ֵישּוַע  ַוִּיְמָצא  ִיְשָרֵאל=  ֶמֶלְכ  ְיהָֹוה  ְּבֵשמ  ַהָּבא  ָּברּוְכ 
ֶאָחד ַוִּיְרַּכב ָעָליו ַּכַאֶשר ָּכתּוב= ַאל�ִּתיְרִאי ַּבת�ִצּיֹונ ִהֵּנה 
�ַמְלֵּכְכ ָיבֹוא ָלְכ רֵֹכב ַעל�ַעִיר ֶּבנ�ַאֹתנֹות= ְוָכל�זֹאת ֹלא
ֵהִבינּו ַתְלִמיָדיו ָּבִראשֹוָנה ַאְכ ַּכַאֶשר ִנְתָּפַאר ֵישּוַע ָזְכרּו 
ַוָּיִעידּו ָהָעמ ַאֶשר  ְוִכי�זֹאת ָעשּו לֹו=  ָעָליו  ִּכי�ֵכנ ָּכתּוב 
ָהיּו ֶאְצלֹו ְּבָקְראֹו ֶאל�ַלְעָזר ָלֵצאת ִמנ�ַהֶּקֶבר ַוָּיַער ֹאתֹו 
�ֵמִעמ ַהֵּמִתימ= ַעל�זֹאת ַּגמ�ַהמֹונ ָהָעמ ָיָצא ִלְקָראתֹו ַעל
�ָשְמָעמ ִּכי ָעָשה ָהאֹות ַהֶּזה= ְוַהְּפרּוִשימ ִּדְּברּו ִאיש ֶאת

ָאִחיו ֵלאמֹר ַהְרִאיֶתמ ִּכי הֹוֵעיל ֹלא תֹוִעילּו ְמאּוָמה ִהֵּנה 
ָכל�ָהעֹוָלמ הֵֹלְכ ַאַחָריו=         ּוְבתֹוְכ ָהעִֹלימ ְלִהְשַּתַחוֹת 
�ַוִּיְקְרבּו ֶאל�ִפיִלּפֹו� ִאיש ֵּבית ְיָוִנימ=  ֶּבָחג ָהיּו ַאָנִשימ 
ַאלּו ִמֶּמּנּו ֵלאמֹר ַאדִֹני ִלְראֹות  Zַצְיָדה ַאֶשר ְּבֶאֶרצ ַהָּגִליל ַוִּיְש
ֶאל�ַאְנְּדָרי  זֹאת  ַוַּיֵּגד  ִפיִלּפֹו�  ַוָּיבֹא  ָחָפְצנּו=  ֶאת�ֵישּוַע 
ְוַאְנְּדַרי ּוִפיִלּפֹו� ִהִּגידּו ֶאל�ֵישּוַע= ַוַּיַענ אֹוָתמ ֵישּוַע ַוּיֹאַמר 
ָּבָאה ַהָּשָעה ֶשְּיֹפַאר ֶּבנ�ָהָאָדמ= ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ 
ִאמ ֹלא�ִיֹּפל ַּגְרֵּגר ַהִחָּטה ֶאל�ּתֹוְכ ָהַאָדָמה ָוֵמת ִיָּשֵאר 
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ַהְרֵּבה= ָהֹאֵהב ֶאת�ַנְפשֹו  ְּפִרי  ַיַעֶשה  ְוַכַאֶשר ֵמת  ְלַבּדֹו 
ְיַאְּבֶדָּנה ְוַהּשֵנא ֶאת�ַנְפשֹו ָּבעֹוָלמ ַהֶּזה ִיְנְצֶרָה ְלַחֵּיי ֶנַצח= 
ִיְהֶיה  ֶאְהֶיה ָשמ  ַאַחָרי ּוַבַאֶשר  ֵיֶלְכ�ָנא  ַרֵתִני  Zְלָש ֶהָחֵפצ 
ַּגמ�ְמָשְרִתי ְוִאיש ַאֶשר ְיָשְרֵתִני ֹאתֹו ְיַכֵּבד ָהָאב= ַעָּתה 
ִנְ�ַעָרה ַנְפִשי ּוָמה ֹאַמר הֹוִשיֵעִני ָאִבי ִמנ�ַהָּשָעה ַהּזֹאת 
�ֶאת ָּפֵאר  ָאִבי  ַהּזֹאת=  ֶאל�ַהָּשָעה  ָּבאִתי  ַעל�ֵּכנ  ַאְכ 

ְשֶמָכ ַוֵּתֵצא ַבת�קֹול ִמנ�ַהָּשַמִימ ַּגמ�ֵּפַאְרִּתי ְוַגמ�אֹוִ�יפ 
ִנְשָמע  ְוָהָעמ ָהעְֹמִדימ ָשָּמה ְּכָשְמָעמ ָאְמרּו ַרַעמ  ְלָפֵאר= 
ֹלא  ַוּיֹאַמר  ֵישּוַע  ַוַּיַענ  ִאּתֹו=  ִּדֶּבר  ַמְלָאְכ  ָאְמרּו  ַוַאֵחִרימ 
ְלַמַעִני ָהָיה ַהּקֹול ַהֶּזה ִּכי ִאמ�ְלַמַעְנֶכמ= ַעָּתה ִמְשָּפט ָּבא 
ר ָהעֹוָלמ ַהֶּזה חּוָצה= ַוַאִני  Vַלְכ ַש Zָהעֹוָלמ ַהֶּזה ַעָּתה ֻיְש�ַעל
ְּבִהָּנְשִאי ֵמַעל�ָהָאֶרצ ֶאְמשְֹכ ֻּכָּלמ ֵאָלי= ְוזֹאת ִּדֶּבר ִלְרמֹוז 
ַוּיֹאְמרּו  ָהָעמ  ֹאתֹו  ַוַּיַענּו  ָלמּות=  ָעִתיד  ָמֶות הּוא  ֵאי�ֶזה 
ִהֵּנה ָשַמְענּו ַבּתֹוָרה ִּכי ַהָּמִשיַח ִיּכֹונ ְלעֹוָלמ ְוֵאיְכ ָאַמְרָּת 
ִּכי ֶבנ�ָהָאָדמ ָצִריְכ ְלִהָּנֵשא ּוִמי ֶּבנ�ָהָאָדמ ַהָּלֶזה= ַוּיֹאֶמר 
ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ַאְכ�ִלְמַעט ִמְזָער ִיְהֶיה ָהאֹור ִעָּמֶכמ ִהְתַהְּלכּו 
יְגֶכמ ַהחֶשְכ ְוַההֵֹלְכ ַּבחֶשְכ ֹלא  ְּבעֹוד ָלֶכמ ָהאֹור ֶּפנ�ַיֹּשִ
ֵיַדע ָאָנה הּוא הֵֹלְכ= ְּבעֹוד ָלֶכמ ָהאֹור ַהַאִמינּו ָבאֹור ְלַמַענ 
ִּתְהיּו ְּבֵני ָהאֹור ֶאת�ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ֵישּוַע ַוֵּיֶלְכ לֹו 
ֵתר ִמְּפֵניֶהמ=        ַרִּבימ ָהֹאתֹות ַאֶשר ָעָשה ְלֵעיֵניֶהמ  ָּ ַוִּי
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ּוְבָכל�זֹאת ֹלא ֶהֶאִמינּו ּבֹו= ְלַמֹּלאת ְּדַבר ְיַשְעָיהּו ַהָּנִביא 
ַאֶשר ָאָמר ְיהָֹוה ִמי ֶהֶאִמינ ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזרֹוַע ְיהָֹוה ַעל�ִמי 
ִנְגָלָתה= ַעל�ֵּכנ ֹלא ָיְכלּו ְלַהַאִמינ ִּכי עֹוד ָאַמר ְיַשְעָיהּו= 
ּוְלָבָבמ  ְבֵעיֵניֶהמ  ֶּפנ�ִיְראּו  מ  Qְלָבָב ְוִהְשִמינ  מ  Qֵעיֵניֶה ֵהַשע 
ִּבְראֹותֹו  ְיַשְעָיהּו  ִּדֶּבר  ָּכזֹאת  ָלֶהמ=  ְוָרָפאִתי  ְוָשבּו  ָיִבינ 
ִמנ�ַהָּשִרימ  ַרִּבימ ַאפ  ָעָליו= אּוָלמ  ַוִּיָּנֵבא  ֶאת�ִּתְפַאְרּתֹו 
�ְלַמַענ ַאֶשר ַהְּפרּוִשימ ֹלא הֹודּו  ִּבְגַלל  ֶהֶאִמינּו�בֹו ַאְכ 
ֹלא ְיֻנּדּו= ִּכי ָאַהבּו ְּכבֹוד ַאָנִשימ יֹוֵתר ִמְּכבֹוד ָהֶאֹלִהימ= 
�ַוִּיְקָרא ֵישּוַע ַוּיֹאַמר ַהַּמַאִמינ ִּבי ֹלא�ִבי הּוא ַמַאִמינ ִּכי ִאמ
ְוָהרֶֹאה ֹאִתי ֶאת�ַאֶשר ְשָלַחִני הּוא רֶֹאה=  ַּבּשֵֹלַח ֹאִתי= 
ִּבי  ַיַאִמינ  ָּכל�ַאֶשר  ְלַמַענ  ֶאל�ָהעֹוָלמ  ְלאֹור  ָבאִתי  ַאִני 
ֹלא ֵיֵשב ַּבחֶשְכ= ְוַהּשֵֹמַע ֶאת�ְּדָבַרי ְוֹלא ַיַאִמינ ַאִני ֹלא 
�ִאמ ִּכי  ֶאת�ָהעֹוָלמ  ִלְשֹּפט  ִּכי ֹלא�ָבאִתי  ֹאתֹו  ֶאְשֹּפט 

ְלהֹוִשיַע ֶאת�ָהעֹוָלמ= ְוִאיש ַאֶשר ִיְדֵחִני ְוֹלא ְיַקֵּבל ַאָמַרי 
ָיִדינ  ִּדַּבְרִּתי הּוא  ַאֶשר  ַהָּדָבר  ֶאָחד ַאֶשר�ָיִדינ ֹאתֹו  ֵיש 
ִּכי  ִּדַּבְרִּתי  ַעְצִמי  ִמַּטַעמ  ַאִני ֹלא  ִּכי  ֹאתֹו ַּבּיֹומ ָהַאַחרֹונ= 
�ְוֶאת ִצַּוִני ֶאת�ַאֶשר ֹאַמר  ִאמ�ָהָאב ַהּשֵֹלַח ֹאִתי הּוא 
�ַאֶשר ַאַדֵּבר= ַוַאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ִמְצָותֹו ַחֵּיי עֹוָלמ ָלֵכנ ָּכל

ַאֶשר ַאַדֵּבר ַּכַאֶשר ָאַמר ֵאַלי ָהָאב ֵּכנ ַאִני ְמַדֵּבר=
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13יג
�ְוִלְפֵני ַחג ַהֶּפַ�ח ְּכֶשָּיַדע ֵישּוַע ִּכי ָבָאה ְשָעתֹו ַלַעבֹר ִמנ
ַאֶשר  ְּבִחיָריו  ֶאת  ָאֵהב  ַּכַאֶשר  ֶאל�ָהָאב  ַהֶּזה  ָהעֹוָלמ 
עּוָדה ְוַהָּשָטנ  ְּ ָּבעֹוָלמ ֵּכנ ַאֵהָבמ ַעד�ַהֵּקצ= ַוְיִהי ַאַחֵרי ַה
ְלָמְ�רֹו=  ְקִרּיֹות  ִאיש  ֶבנ�ִשְמעֹונ  ְיהּוָדה  ְּבֵלב  ָנַתנ  ְּכָבר 
ֵמֶאֹלִהימ  ְוִכי  ְּבָידֹו  ֶאת�ַהּכֹל  ָהָאב  ָנַתנ  ִּכי  ֵישּוַע  ַוֵּיַדע 
�ָּבא ְוֶאל�ֶאֹלִהימ ָישּוב= ַוָּיָקמ ֵמַעל ַהֻּשְלָחנ ַוִּיְפשֹט ֶאת
ַּבִּכּיֹור  ַמִימ  ָיַצק  ְוַאַחר  ַוַּיְחְּגֶרָה=  ִמְטַּפַחת  ַוִּיַּקח  ַאַּדְרּתֹו 
�ַוָּיֶחל ִלְרחֹצ ֶאת�ַרְגֵלי ַהַּתְלִמיִדימ ּוְלַנֵּגב ַּבִּמְטַּפַחת ַאֶשר
ָאַמר  ְוהּוא  ֶּפְטרֹו�  ֶאל�ִשְמעֹונ  ַוִּיְקַרב  ָּבּה=  ָחגּור  הּוא 
ַוּיֹאֶמר  ֵישּוַע  ַוַּיַענ  ֶאת�ַרְגָלי=  ִּתְרַחצ  ַהַאָּתה  ַאדִֹני  ֵאָליו 
ֵאָליו ֵאת ַאֶשר ַאִני עֶֹשה ֵאיְנָכ יֵֹדַע ָּכֵעת ְוַאַחֵרי�ֵכנ ֵּתָדע= 
ַוַּיַענ  ֶאת�ַרְגָלי  ֹלא�ִתְרַחצ  ְלעֹוָלמ  ֶּפְטרֹו�  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 
ֹאתֹו ֵישּוַע ִאמ�ֹלא ֶאְרַחצ ֹאְתָכ ֵאינ ְלָכ ֵחֶלק ִעִּמי= ַוּיֹאֶמר 
ֵאָליו ִשְמעֹונ ֶּפְטרֹו� ַאדִֹני ֹלא ְלַבד ֶאת�ַרְגַלי ִּכי ִאמ�ַּגמ 
ֶאת�ָיַדי ְוֶאת�רֹאִשי= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ַהְמֻרָחצ ֵאינ�לֹו 
ִלְרחֹצ עֹוד ִּכי ִאמ�ֶאת�ָהַרְגַלִימ ִּכי ֻכּלֹו ָטהֹור הּוא ְוַאֶּתמ 
ְטהֹוִרימ ַאְכ ֹלא ֻכְּלֶכמ= ִּכי ָיַדע ִמי ִיְמְ�ֵרהּו ַעל�ֵּכנ ָאַמר 
�ֹלא ֻכְּלֶכמ ְטהֹוִרימ=            ַוְיִהי ַאַחֵרי ַאֶשר�ָרַחצ ֶאת
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ַרְגֵליֶהמ ַוִּיְלַּבש ֶאת�ַאַּדְרּתֹו ַוָּיָשב ְלָהֵ�ב ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ 
ַהְיַדְעֶּתמ ָמה ַהָּדָבר ַאֶשר ָעִשיִתי ָלֶכמ= ַאֶּתמ קְֹרִאימ�ִלי 
ָלֵכנ  ִּדַּבְרֶּתמ ִּכי�ַאִני הּוא=  ְוֵהיַטְבֶּתמ ַאֶשר  ְוָאדֹונ  מֹוֶרה 
ַּגמ�ַאֶּתמ  ָרַחְצִּתי ֶאת�ַרְגֵליֶכמ  ְוָהָאדֹונ  ַהּמֹוֶרה  ִאמ�ַאִני 
ַחָּיִבימ ִלְרחֹצ ִאיש ֶאת�ַרְגֵלי ָאִחיו= ִּכי מֹוֵפת ָנַתִּתי ָלֶכמ 
ְלַמַענ ַּתַעשּו ַגמ�ַאֶּתמ ַּכַאֶשר ָעִשיִתי ָלֶכמ= ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני 
ְוַהָּשלּוַח ֵאיֶנּנּו  ֹאֵמר ָלֶכמ ִּכי ָהֶעֶבד ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ֵמַאדָֹניו 
ָגדֹול ִמּשְֹלחֹו= ִאמ�ְיַדְעֶּתמ זֹאת ַאְשֵריֶכמ ִאמ�ֵּכנ ַּתַעשּו= 
ֹלא ַעל�ֻּכְּלֶכמ ִּדַּבְרִּתי יֹוֵדַע ַאִני ֶאת�ַאֶשר ָּבַחְרִּתי ָבֶהמ 
ב=  Qָעֵק ָעַלי  ִהְגִּדיל  ַלְחִמי  אֹוֵכל  ַהָּכתּוב  ִיָּמֵלא  ְלַמַענ  ַאְכ 
ֵמַעָּתה ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ְּבֶטֶרמ ֶהיֹוָתּה ְלַמַענ ְּבבֹוָאּה ַּתַאִמינּו 
ִּכי ַאִני הּוא= ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ִּכי ַהְמַקֵּבל ָּכל�ִאיש 
�ַאֶשר ֶאְשָלֵחהּו ֹאִתי הּוא ְמַקֵּבל ְוַהְמַקֵּבל ֹאִתי ְמַקֵּבל ֶאת
שְֹלִחי=         ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ֵישּוַע ְלַדֵּבר ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה 
ֵער ְּברּוחֹו ַוָּיַעד ַוּיֹאֶמר ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ִּכי ֶאָחד  ָּ ַוִּי
ַוִּיְתְמהּו  ֶאל�ֵרֵעהּו  ִאיש  ַתְלִמיָדיו  ַוַּיִּביטּו  ִיְמְ�ֵרִני=  ִמֶּכמ 
ָלַדַעת ַעל�ִמי ִדֵּבר= ְוֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ַאֶשר ֵישּוַע ַאֵהבֹו 
�ֵמֵ�ב ַעל�ֵחיק ֵישּוַע= ַוִּיְרָמז�לֹו ִשְמעֹונ ֶּפְטרֹו� ִלְדרש ִמי
הּוא ֶזה ַאֶשר ִּדֶּבר ָעָליו= ַוִּיֹּפל ַעל�ֵלב ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 
�ַאדִֹני ִמי הּוא= ַוַּיַענ ֵישּוַע ִהֵּנה ֶזה הּוא ַאֶשר�ֶאְטּבֹל ֶאת
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�ַוִּיֵּתנ ֶאל ַוִּיְטּבֹל ֶאת�ַּפת ַהֶּלֶחמ  ַּפת ַהֶּלֶחמ ּוְנַתִּתיָה לֹו 
ְיהּוָדה ֶבנ�ִשְמעֹונ ִאיש ְקִרּיֹות= ְוַאַחֵרי ַקְחּתֹו ֶאת�ַהַּפת 
ה  Vַּתַעֶש�ָּבא ַהָּשָטנ ֶאל�ִקְרּבֹו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ֵאת ַאֶשר
ה ְמֵהָרה= ּוִמנ�ַהְמֻ�ִּבימ ֹלא�ָיַדע ִאיש ַעל�ֶמה ִדֶּבר  Vַעֵש
�ֵאָליו ָּכזֹאת= ִּכי ֵיש ַאֶשר ָחְשבּו ִּכי�ָאַמר ֵאָליו ֵישּוַע ְקֵנה
ַיַענ ַאֶשר ִּכי� ַהֶּכֶ�פ  ָלנּו ָצְרֵכי ֶהָחג אֹו ָלֵתת ָלֶאְביֹוִנימ 
ַּתַחת ַיד ְיהּוָדה= ְוהּוא ְּבַקְחּתֹו ֶאת�ַּפת ַהֶּלֶחמ ִמֵהר ָלֵצאת 
ִנְתָּפַאר  ְוֵישּוַע ָאַמר ַעָּתה  ָיָצא  ָלְיָלה= הּוא  ַוְיִהי  ַהחּוָצה 
ִנְתָּפַאר  ָהֶאֹלִהימ  ִאמ  ּבֹו=  ִנְתָּפַאר  ְוָהֶאֹלִהימ  ֶּבנ�ָהָאָדמ 
ּבֹו ַּגמ�ָהֶאֹלִהימ הּוא ְיָפַאֵרהּו ְּבַעְצמֹו ּוִבְמֵהָרה ְיָפַאֵרהּו= 
ָּבַני עֹוד�ְמַעט ִמְזָער ֶאְהֶיה ִעָּמֶכמ ַאֶּתמ ְּתַבְקשּוִני ְוַכַאֶשר 
ָאַמְרִּתי ֶאל�ַהְּיהּוִדימ ִּכי ֶאל�ַאֶשר ַאִני הֹוֵלְכ ֹלא תּוְכלּו 
ה ַאִני  Zָלבֹוא ָשָּמה ֵּכנ ַאֵליֶכמ ֹאֵמר ַאִני ָעָּתה= ִמְצָוה ַחָדָש
ֹנֵתנ ָלֶכמ ִּכי ְתֵאַהבּו ִאיש ֶאת�ָאִחיו ַּכַאֶשר ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכמ 
ֵּכנ ַּגמ�ַאֶּתמ ִאיש ֶאת�ָאִחיו ֶּתֶאָהבּונ= ָּבזֹאת ֵיְדעּו ֻכָּלמ ִּכי 
ַתְלִמיַדי ַאֶּתמ ִּבְהיֹות ַאַהָבה ֵּביֵניֶכמ= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִשְמעֹונ 
ַאִני  ֶאל�ַאֶשר  ֵישּוַע  ֹאתֹו  ַוַּיַענ  ֵתֵלְכ  ָאָנה  ַאדִֹני  ֶּפְטרֹו� 
הֹוֵלְכ ָשָּמה ֹלא�תּוַכל ַעָּתה ָלֶלֶכת ַאַחָרי ַאְכ ַאַחֵרי�ֵכנ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶּפְטרֹו� ַאדִֹני ַמּדּוַע ֹלא�אּוַכל  ֵלְכ ַאַחָרי=  ֵתּ
ַעָּתה ָלֶלֶכת ַאַחֶריָכ ֵהנ�ַנְפִשי ְּבַעד�ַנְפְשָכ ֶאֵּתנ= ַוַּיַענ ֹאתֹו 
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ָכ ְּבַעד ַנְפִשי ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלְכ  Zִתֵּתנ ַנְפְש�ֵישּוַע ַהִכי
ְּבֶטֶרמ ִיְקָרא ַהַּתְרְנֹגל ְּתַכֵחש ִּבי ָשלש ְּפָעִמימ=

ַאל�ִיָּבֵהל ְלַבְבֶכמ ַהַאִמינּו ֵבאֹלִהימ ּוִבי ַהַאִמינּו= ְּבֵבית ָאִבי 
ְמעֹונֹות ַרִּבימ ְוִאמ�ֹלא ֵכנ הּוא ִּכי ַעָּתה ִהַּגְדִּתי ָלֶכמ ִהְנִני 
הֵֹלְכ ְלָהִכינ ָמקֹומ ָלֶכמ= ְוָהָיה ִּכי�ָהַלְכִּתי ַוַהִכינֹוִתי ָלֶכמ 
ָמקֹומ שֹוב ָאשּוב ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכמ ֵאָלי ְלַמַענ ַּבַאֶשר ֶאְהֶיה 
ְיַדְעֶּתמ  ַאִני הֹוֵלְכ ָשָּמה  ְוֶאל�ַאֶשר  ָשמ ִּתְהיּו ַּגמ�ַאֶּתמ= 
ְוֶאת�ַהֶּדֶרְכ ְיַדְעֶּתמ= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּתֹוָמא ַאדִֹני ֹלא ָיַדְענּו 
ָאָנה ַאָּתה הֵֹלְכ ְוֵאיָכה ֵנַדע ֶאת�ַהָּדֶרְכ= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע 
ָאֹנִכי ִהְנִני ַהֶּדֶרְכ ְוָהֶאֶמת ְוַהַחִּיימ ֹלא�ָיבֹא ִאיש ֶאל�ָהָאב 
ְיַדְעֶּתמ  ֶאת�ָאִבי  ַּגמ  ֹאִתי  לּו�ְיַדְעֶּתמ  ִּכי�ִאמ�ַעל�ָיִדי= 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִפיִלּפֹו�  ּוֵמַעָּתה ְיַדְעֶּתמ ֹאתֹו ּוְרִאיֶתמ ֹאתֹו= 
ַאדִֹני ַהְרֵאנּו ָנא ֶאת�ָהָאב ְוַדי ָלנּו= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ֶזה 
ָיִמימ ַרִּבימ ָאֹנִכי ִאְּתֶכמ ְוַאָּתה ִפיִלּפֹו� ַהֶטֶרמ ֵּתָדֵעִני ָהרֶֹאה 
ֹאִתי ָרָאה ֶאת�ָהָאב ְוָלָּמה�ֶּזה ֹּתאַמר ַהְרֵאנּו ֶאת�ָהָאב= 
ַהֵאיְנָכ ַמַאִמינ ִּכי ָאֹנִכי ָבָאב ְוָהָאב ִּבי הּוא ַהְּדָבִרימ ַאֶשר 
ַאַדֵּבר ַאֵליֶכמ ֹלא�ִמַּטַעמ ַעְצִמי ָאֹנִכי דֵֹבר ִּכי ָהָאב ַהּשֵֹכנ 
ה ֶאת�ַהַּמַעִשימ= ַהַאִמינּו ִלי ִּכי�ָאֹנִכי ָבָאב  Vְּבִקְרִּבי הּוא עֶֹש
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ְוָהָאב ִּבי הּוא ְוִאמ�ֹלא ַאְכ�ִּבְגַלל ַהַּמַעִשימ ַהַאִמינּו ִלי= 
�ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ַהַּמַאִמינ ִּבי ַיַעֶשה ַגמ�הּוא ֶאת
ה ִּכי ַאִני  Vַיַעֶש ַהַּמַעִשימ ַאֶשר ָאֹנִכי עֶֹשה ּוְגדֹלֹות ֵמֵאֶּלה 
ְלַמַענ  ֶאֶעֶשּנּו  ִבְשִמי  ְוָכל�ַאֶשר ִּתְשַאלּו  הֹוֵלְכ ֶאל�ָאִבי= 
�ְיֻכַּבד ָהָאב ַּבֵּבנ= ִּכי�ִתְשַאלּו ָדָבר ִּבְשִמי ַאִני ֶאֶעֶשּנּו= ִאמ
ַאַהְבֶּתמ ֹאִתי ֶאת�ִמְצוַֹתי ִּתְשמֹרּו= ַוַאִני ֶאְשַאָלה ֵמָהָאב 
ָלֶנַצח=  ִאְּתֶכמ  ִיְשּכֹנ  ְלַמַענ  ַאֵחר  יט  ִ Qְּפַרְקל ָלֶכמ  ִיֵּתנ  ְוהּוא 
ֶאת�רּוַח ָהֶאֶמת ַאֶשר ֹלא�ָיכֹל ָהעֹוָלמ ְלַהִּשיגֹו ַּבַאֶשר ֹלא 
ִיְרֵאהּו ְוֹלא ֵיָדֵעהּו ְוַאֶּתמ ְיַדְעֶּתמ ֹאתֹו ִּכי�ִאְּתֶכמ שֵֹכנ הּוא 
ַאפ�ִיְהֶיה ְּבתֹוַכֶכמ= ֹלא ֶאֶעָזְבֶכמ ְיתֹוִמימ ָאבֹוָאה ַאֵליֶכמ= 
עֹוד ְמַעט ְוָהעֹוָלמ ֹלא יֹוִ�יפ ִלְראֹות ֹאִתי ְוַאֶּתמ ִּתְראּוִני ִּכי 
ַחי ַאִני ְוַגמ�ַאֶּתמ ָחיֹה ִתְחיּו= ְוָהָיה ַּבּיֹומ ַההּוא ָידֹוַע ֵּתְדעּו 
ִּכי�ַאִני ְבָאִבי ְוַאֶּתמ ִּבי ַוַאִני ָבֶכמ= ִמי ַאֶשר ִמְצוַֹתי ִאּתֹו 
ְוִיְנְצֵרנ ֶזה הּוא ַאֶשר ֶיֶאָהַבִני ְוֹאַהִבי ָאהּוב הּוא ְלָאִבי ַוַאִני 
ֹאַהֵבהּו ְוֵאָליו ֶאְתַוָּדע= ִויהּוָדה ֹלא ְיהּוָדה ִאיש ְקִרּיֹות ָאַמר 
ֵאָליו ַאדִֹני ַמה�הּוא ֶזה ִּכי�ִתְתַוַּדע ֵאֵלינּו ְוֹלא ָלעֹוָלמ= ַוַּיַענ 
ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאיש ִּכי ֶיֶאָהַבִני ִיְשמֹר ֶאת�ְּדָבִרי ְוָאִבי 
ֶיֶאַהב ֹאתֹו ְוָנבֹוָאה ֵאָליו ְוָנִשימ ֶאְצלֹו ְמעֹוֵננּו= ַוַאֶשר ֹלא 
ֶיֶאָהַבִני הּוא ֹלא ִיְשמֹר ֶאת�ְּדָבִרי ְוַהָּדָבר ַאֶשר ְשַמְעֶּתמ 
�ֹלא�ֶשִּלי הּוא ִּכי ִאמ�ֶשל�ָהָאב ַאֶשר ְשָלָחִני=          ֶאת
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יט רּוַח  ִ Qֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ַאֵליֶכמ ְּבעֹוד ֶהיֹוִתי ִעָּמֶכמ= ְוַהְּפַרְקל
ַהּקֶֹדש ַאֶשר�ִיְשָלֶחּנּו ָהָאב ִּבְשִמי הּוא ְיַלֶּמְדֶכמ ֶאת�ַהּכֹל 
ָלֶכמ  ַאִּניַח  ָשלֹומ  ָלֶכמ=  ַאֶשר�ִהַּגְדִּתי  ֶאת�ּכֹל  ְוַיְזִּכיְרֶכמ 
ֶאת�ְשלֹוִמי ֶאֵּתנ ָלֶכמ ֹלא ַּכַאֶשר ִיֵּתנ ָהעֹוָלמ ָאֹנִכי ֹנֵתנ ָלֶכמ 
ָאַמְרִּתי  ִּכי  ְשַמְעֶּתמ  ַהֹלא  ְוַאל�ֵיָחת=  ְלַבְבֶכמ  ַאל�ִיָּבֵהל 
�ַאֵליֶכמ ֵאֶלְכ�ִלי ְוָאשּוָבה ַאֵליֶכמ ִאמ�ָאהֹב ֶּתֶאָהבּוִני ִּכי
ְמחּו ְּבָאְמִרי ָלֶכמ ִּכי�הֵֹלְכ ַאִני ֶאל�ָהָאב ִּכי ָאִבי  Vַעָּתה ִתְש
ֶהיֹוָתּה  ְּבֶטֶרמ  ָלֶכמ  זֹאת  ִהַּגְדִּתי  ִהֵּנה  ְוַעָּתה  ִמֶּמִּני=  ָּגדֹול 
ְלַמַענ ְּבבֹוָאּה ַּתַאִמינּו= ֹלא�ַאְרֶּבה עֹוד ַאָמִרימ ִעָּמֶכמ ִּכי 
ר ָהעֹוָלמ ַהֶּזה ּוִבי ֵאינ�לֹו ְמאּוָמה= ַאְכ ְלַמַענ ֵיַדע  Vָיבֹוא ַש
ָהעֹוָלמ ִּכי ֶאת�ָהָאב ַאִני ֹאֵהב ְוַכַאֶשר ִצַּוִני ָהָאב ֵּכנ ַאִני 

ה קּומּו ְוֵנְלָכה ִמֶּזה= Vעֶֹש

ִּבי  ִריג  Vָש�ָּכל ַהּכֵֹרמ=  הּוא  ְוָאִבי  ָהַאִמִּתית  ַהֶּגֶפנ  ָאֹנִכי 
ְיַטַהֶרּנּו  ַיַעֶשה ְפִרי  ַוַאֶשר  ְיִ�יֶרּנּו  ַאֶשר ֵאיֶנּנּו עֶֹשה�ְּפִרי 
ְלַהְרּבֹות ֶאת�ִּפְריֹו= ַאֶּתמ ָּכֵעת ְמטָֹהִרימ ַּבַעבּור ְּדָבִרי ַאֶשר 
ר ַהָּשִריג ֹלא יּוַכל  Zִבי ַוַאִני ָבֶכמ ַּכַאֶש�ּו Qִּדַּבְרִּתי ַאֵליֶכמ= ִעְמד
�ד ַּבֶּגֶפנ ֵּכנ ַּגמ�ַאֶּתמ ִאמ Qֹֹלא ַיַעמ�ַלַעשֹות ְפִרי ֵמֵאָליו ִאמ

ד ִּבי  Qּו ִּבי= ָאֹנִכי הּוא ַהֶּגֶפנ ְוַאֶּתמ ַהָּשִרִגימ ָהעֵֹמ Qֹלא ַתַעְמד
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ַוַאִני בֹו הּוא ַיַעֶשה�ְּפִרי ָלרֹב ִּכי ִבְלָעַדי ֹלא תּוְכלּונ ַעשֹות 
ַהחּוָצה  ַּכָּשִריג  ֻיְשַלְכ  ִּבי  ד  Qַֹיַעמ ֹלא  ַאֶשר  ִאיש  ְמאּוָמה= 
ְלָבֵער=  ְוָהָיה  ָהֵאש  ֶאל�ּתֹוְכ  ְוַיְשִליכּומ  ְוִיְלְקטּומ  ְוִייָבש 
ְּכָכל�ֶחְפְצֶכמ  ָבֶכמ  ּו  Qַיַעְמד ּוְדָבַרי  ִבי  ּו  Qַּתַעְמד�ִאמ ְוָהָיה 
ְּפִרי  ַּבַעשֹוְתֶכמ  ָאִבי  ִנְכַּבד  ְּבזֹאת  ָלֶכמ=  ְוֵיָעֶשה  ִּתְשַאלּו 
ָלרֹב ִוְהִייֶתמ ִלי ְלַתְלִמיִדימ= ַּכַאֶשר ַאֵהַבִני ָהָאב ָאַהְבִּתי 
�ּו ְבַאַהָבִתי= ִאמ�ִּתְשְמרּו ֶאת Qָאִני ְוַאֶּתמ ִעְמד�ֶאְתֶכמ ַּגמ
ּו ְבַאַהָבִתי ַּכַאֶשר ָשַמְרִּתי ַגמ�ַאִני ֶאת�ִמְצוֹת  Qִמְצוַֹתי ַּתַעְמד
ְדִּתי ְבַאַהָבתֹו= ֶאת�ֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ַאֵליֶכמ ַּבַעבּור  Qָאִבי ְוָעַמ
ּכֹנ ִשְמָחִתי ָּבֶכמ ְוִתָּמֵלא ִשְמַחְתֶכמ= ִהֵּנה�זֹאת ִמְצָוִתי  Zְש ִתּ
ִּכי ֶתֶאָהבּונ ִאיש ֶאת�ָאִחיו ַּכַאֶשר ַאַהְבִּתיֶכמ= ֵאינ ְלִאיש 
ַאַהָבה ְיֵתָרה ִמִּתּתֹו ֶאת�ַנְפשֹו ְּבַעד ְיִדיָדיו= ְוַאֶּתמ ִהְּנֶכמ 
ְיִדיָדי ִאמ�ַּתַעשּו ֵאת ַאֶשר�ַאִני ְמַצֶּוה ֶאְתֶכמ= ֹלא�ֶאְקָרא 
ַיַעֶשה  ֶאת�ַאֶשר  יֵֹדַע  ֵאיֶנּנּו  ָהֶעֶבד  ִּכי  ַעָבִדימ  עֹוד  ָלֶכמ 
ָשַמְעִּתי  ָכל�ַאֶשר  ִּכי  ַאֶּתמ  ְיִדיַדי  ִּכי ִאמ�ָאַמְרִּתי  ַאדָֹניו 
�ֵמֵאת ָאִבי הֹוַדְעִּתי ֶאְתֶכמ= ֹלא ַאֶּתמ ְּבַחְרֶּתמ ִּבי ִּכי ִאמ
ָאֹנִכי ָּבַחְרִּתי ָבֶכמ ְוִהְפַקְדִּתי ֶאְתֶכמ ָלֶלֶכת ְוַלַעשֹות ֶּפִרי 
ד ְוָהָיה ֹכל ַאֶשר ִּתְשַאלּו ֵמָהָאב ִּבְשִמי  Qַֹעמ ּוֶפְרְיֶכמ ָעמֹד ַיּ
ִיֵּתנ ָלֶכמ= ֶאת�ֵאֶּלה ַאִני ְמַצֶּוה ֶאְתֶכמ ְלַמַענ ֶּתֶאָהבּונ ִאיש 
ֶאת�ָאִחיו=          ִאמ�ָהעֹוָלמ שֵנא ֶאְתֶכמ ְּדעּו ִּכי ֹאִתי 
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ָשֵנא ִראשֹוָנה= ִאּלּו ִמנ�ָהעֹוָלמ ֶהִייֶתמ ִּכי�ָאז ָאַהב ָהעֹוָלמ 
ְוַיַענ ִּכי�ֵאיְנֶכמ ִמנ�ָהעֹוָלמ ִּכי ִאמ�ָּבַחְרִּתי  ֵאת ַאֶשר�לֹו 
�ֶאְתֶכמ ִמּתֹוְכ ָהעֹוָלמ ָלֵכנ ָהעֹוָלמ ִיְשָנא ֶאְתֶכמ= ִזְכרּו ֶאת
�ָבִרי ַאֶשר ִּדַּבְרִּתי ַאֵליֶכמ ָהֶעֶבד ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ֵמַאדָֹניו ִאמ ְדּ
ַּגמ  ֶאת�ְּדָבִרי  ִאמ�ָשְמרּו  ִיְרּדֹפּו  ַּגמ�ֶאְתֶכמ  ֹאִתי  ָרְדפּו 
ֶאת�ְּדַבְרֶכמ ִיְשמֹרּו= ַאָבל ָּכל�זֹאת ַיַעשּו ָלֶכמ ַּבַעבּור ְשִמי 
�ִּכי ֹלא�ָיְדעּו ֶאת�שְֹלִחי= לּוֵלא ָבאִתי ְוִדַּבְרִּתי ַאֵליֶהמ ֹלא
ָהָיה ָבֶהמ ֵחְטא ְוַעָּתה ֵאינ ָלֶהמ ִצּדּוק ְלַחּטֹאָתמ= ַהּשֵנא ֹאִתי 
ִיְשָנא ַּגמ�ֶאת�ָאִבי= לּוֵלא ָעִשיִתי ְבתֹוָכמ ֶאת�ַהַּמַעִשימ 
ְוַעָּתה  ֵחְטא  ָבֶהמ  ָעָשה ֹלא�ָהָיה  זּוָלִתי ֹלא  ַאֶשר�ִאיש 
�ָראּו ְוַאפ ָשְנאּו ַּגמ�ֹאִתי ַּגמ�ֶאת�ָאִבי= ַאְכ ְלַמֹּלאת ְּדַבר
יט  Qַהְּפַרְקִל ּוְבבֹוא  ְשֵנאּוִני=  ִחָּנמ  ִשְנַאת  ַהָּכתּוב ְּבתֹוָרָתמ 
ַאֶשר ֶאְשָלֶחּנּו ָלֶכמ ֵמֵאת ָהָאב רּוַח ָהֶאֶמת ַהּיֹוֵצא ֵמֵאת 
ה ֶהִייֶתמ  ִחָלּ ָהָאב הּוא ָיִעיד ָעָלי= ְוַגמ�ַאֶּתמ ָּתִעידּו ִּכי ִמְתּ

ִעָּמִדי=

ְיַנּדּו  ִהֵּנה  ִתָּכֵשלּו=  ֹלא  ְלַמַענ  ַאֵליֶכמ  ִּדַּבְרִּתי  ֶאת�ֵאֶּלה 
ְיַדֶּמה  ֶאְתֶכמ  ָּכל�הֵֹרג  ַאֶשר  ַהָּשָעה  ָּבָאה  ְוַאפ  ֶאְתֶכמ 
�ְלַהְקִריב ַעבֹוָדה ֵלאֹלִהימ= ְוָכזֹאת ַיַעשּו ָלֶכמ ַיַענ ַּגמ�ֶאת

יוחננ  טו טז
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ָהָאב ְוַגמ�ֹאִתי ֹלא ָיָדעּו= ַאָבל ִהַּגְדִּתי ָלֶכמ ֶאת�ֵאֶּלה ְלַמַענ 
�ַאֶשר�ְּבבֹא ַהָּשָעה ִּתְזְּכרּומ ִּכי ָאֹנִכי ָאַמְרִּתי ַאֵליֶכמ ְוֶאת
ה ִּכי ָהִייִתי ִעָּמֶכמ= ְוַעָּתה  ֵאֶּלה ֹלא�ָאַמְרִּתי ַאֵליֶכמ ִמְּתִחָלּ
הֵֹלְכ ָאֹנִכי ֶאל�שְֹלִחי ְוֹלא ִיְשָאֵלִני ִאיש ִמֶּכמ ָאָנה ֵתֵלְכ= 
ַעָּצֶבת=  ְלַבְבֶכמ  ָמֵלא  ַאֵליֶכמ  ֶאת�ֵאֶּלה  ַעל�ַּדְּבִרי  ַאְכ 
�אּוָלמ ָהֶאֶמת ַאִּגיד ָלֶכמ ִּכי ֶלְכִּתי ַאְכ�טֹוב ָלֶכמ ִּכי ִאמ

יט ְוִאמ�ֵאֵלְכ ֶאְשָלֵחהּו  Qָיבֹא ַאֵליֶכמ ַהְּפַרְקִל�ֹלא ֵאֵלְכ ֹלא
ַאֵליֶכמ= ְוָהָיה ְּבבֹאֹו יֹוִכיַח ֶאת�ָהעֹוָלמ ַעל�ְּדַבר ַהֵחְטא 
�ְוַהֶּצֶדק ְוַהִּמְשָּפט= ַעל�ַהֵחְטא ִּכי ֹלא�ֶהֶאִמינּו ִבי= ְוַעל
�ַהֶּצֶדק ִּכי ֵאֵלְכ ֶאל�ָאִבי ְוֹלא תֹוִ�יפּו ִלְראֹות ֹאִתי= ְוַעל

ְלַהִּגיד  ִלי  ר ָהעֹוָלמ ַהֶּזה= עֹוד ַרּבֹות  Vַהִּמְשָּפט ִּכי ִנּדֹונ ַש
ֵאת ָעָּתה= ְורּוַח ָהֶאֶמת ְּבבֹאֹו הּוא  Vתּוְכלּונ ְש�ָלֶכמ ַאְכ ֹלא
ִּכי  ֵמַעְצמֹו  ְיַדֵּבר  ֹלא  ִּכי  ֶאל�ָּכל�ָהֶאֶמת  ֶאְתֶכמ  ַיְדִריְכ 
ִאמ�ַאֶשר ִיְשַמע ְיַדֵּבר ְוַהָּבאֹות ַיִּגיד ָלֶכמ= הּוא ְיָפַאֵרִני 
ִּכי ִמֶּשִּלי ִיַּקח ְוַיִּגיד ָלֶכמ= ּכֹל ַאֶשר ָלָאב ִלי הּוא ַעל�ֵּכנ 
ָאַמְרִּתי ִּכי ִמֶּשִּלי ִיַּקח ְוַיִּגיד ָלֶכמ= ֵהנ�ְמַעט ְוֹלא ִתְראּוִני 
ּוִני ִּכי�ַאִני הֵֹלְכ ֶאל�ָהָאב=         ּוִמְקָצת  Qְמַעט ְוֶתֶחז�ְועֹוד
ַּתְלִמיָדיו ִנְדְּברּו ִאיש ֶאל�ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה�ֶּזה ָאַמר ֵאֵלינּו 
ּוִני ִּכי�ַאִני הֵֹלְכ  Qְוֶתֶחז ֵהנ�ְמַעט ְוֹלא ִתְראּוִני ְועֹוד�ְמַעט 
�ֶאל�ָהָאב= ַוּיֹאְמרּו ַמה�ֶּזה ַאֶשר ָאַמר ְמָעט ֹלא ָיַדְענּו ַמה
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ִּדֵּבר= ַוֵּיַדע ֵישּוַע ִּכי ִעמ�ְלָבָבמ ִלְשֹאל ֹאתֹו ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ 
ַהַעל�זֹאת ַאֶּתמ ּדְֹרִשימ ֵּביֵניֶכמ ִּכי ָאַמְרִּתי ֵהנ�ְמַעט ְוֹלא 
ּוִני= ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר ָלֶכמ ִּכי  Qְמַעט ְוֶתֶחז�ִתְראּוִני ְועֹוד
ַאֶּתמ ִּתְבּכּו ּוְתקֹוְננּו ְוָהעֹוָלמ ִיְשָמח ֵהנ�ַאֶּתמ ֵּתָעְצבּו ַאְכ 
ָעְצְּבֶכמ ֵיָהֵפְכ ְלָששֹונ= ָהִאָּשה ְּבִלְדָּתּה ֶעֶצב ָלּה ִּכי ָבָאה 
ִעָּתּה ְוַאַחֵרי ָיְלָדה ֶאת�ַהֶּיֶלד ֹלא�ִתְזּכֹר עֹוד ֶאת�ִעְּצבֹוָנּה 
ִמִּשְמָחָתּה ִּכי�ָאָדמ נֹוַלד ָלעֹוָלמ= ְוַגמ�ַאֶּתמ ָּכֵעת ִּתְתַעָּצבּו 
ְמַחְתֶכמ  Vֹלֵקַח ִש�ַאְכ ָאשּוב ֶאְרֶאה ֶאְתֶכמ ְוָשש ִלְּבֶכמ ְוֵאינ
ִמֶּכמ= ּוַבּיֹומ ַההּוא ֹלא ִתְשָאלּוִני ָּדָבר ָאֵמנ ָאֵמנ ַאִני ֹאֵמר 
ַאלּו ֵמֵאת ָהָאב ִּבְשִמי ִיְּתֶנּנּו ָלֶכמ=  Zַאֶשר ִּתְש�ָלֶכמ ִּכי ָכל
ַעד�ַעָּתה ֹלא�ְשֶאְלֶּתמ ָּדָבר ִּבְשִמי ַשַאלּו ּוְתַקְּבלּו ְלַמַענ 
ִּתָּמֵלא ִשְמַחְתֶכמ= ֶאת�ֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ַאֵליֶכמ ִּבְמָשִלימ ָאֵכנ 
ִלימ ִּכי ִאמ�ָּברּור  Zָשָעה ָבָאה ְוֹלא ַאַדֵּבר עֹוד ַאֵליֶכמ ִּבְמָש
ִמי ְוֵאיֶנִּני  Zָהָאב= ַּבּיֹומ ַההּוא ִּתְשַאלּו ִבְש�ַאַמֵּלל ָלֶכמ ַעל
ֹאֵמר ָלֶכמ ִּכי ַאִני ַאְעִּתיר ָלָאב ַּבַעְדֶכמ= ִּכי�ָהָאב ַעְצמֹו 
ִּכי�ֵמֵאת  ְוֶהֶאַמְנֶּתמ  ַאַהְבּתּוִני  ַאֶשר  ֵעֶקב  ֶאְתֶכמ  ֹאֵהב 
ֶאֹלִהימ ָיָצאִתי= ֵמֵאת ָהָאב ָיָצאִתי ָוָאבֹא ָלעֹוָלמ ָאשּוָבה 
ֶאֶעזֹב ֶאת�ָהעֹוָלמ ְוֵאֵלְכ ֶאל�ָהָאב=          ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו 
ַּתְלִמיָדיו ִהֵּנה ָכֵעת ָּברּור ְּתַמֵּלל ְוֹלא ִתְמשֹל ָמָשל= ַעָּתה 
ָיַדְענּו ִּכי�ַהּכֹל ָיַדְעָּת ְוֹלא ִתְצָטֵרְכ ִּכי ִיְשָאְלָכ ִאיש ָּבזֹאת 

יוחננ  טז

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



54

ַהַעָּתה  ֵישּוַע  ֹאָתמ  ַוַּיַענ  ָיָצאָת=  ֶאֹלִהימ  ֵמֵאת  ִּכי  ַנַאִמינ 
ַתַאִמינּו= ִהֵּנה ָשָעה ָבָאה ְוַעָּתה ֶזה ִהִּגיָעה ּוְנֹפצֹוֶתמ ִאיש 
ִאיש ְלֵביתֹו ְוֹאִתי ַתַעְזבּו ְלַבִּדי ְוֵאיֶנִּני ְלַבִּדי ִּכי ָהָאב ִעָּמִדי= 
ֶאת�ֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ַאֵליֶכמ ְלַמַענ ִּבי ִיְהֶיה�ָלֶכמ ָשלֹומ ָצָרה 
�ָתבֹוא ַעֵליֶכמ ָּבעֹוָלמ ַאְכ�ַיַאֵמצ ְלַבְבֶכמ ַאִני ִנַּצְחִּתי ֶאת

ָהעֹוָלמ=

ָאִבי  ַוּיֹאַמר  ַהָּשַמְיָמה  ֵעיָניו  ַוִּיָּשא  ֵישּוַע  ִּדֶּבר  ֶאת�ֵאֶּלה 
ִהֵּנה�ָבָאה ַהָּשָעה ָּפֵאר ֶאת�ִּבְנָכ ְלַמַענ ַּגמ�ִּבְנָכ ְיָפַאֶרָּכ= 
נ ַעל�ָּכל�ָּבָשר ְלַמַענ ִיֵּתנ ַחֵּיי עֹוָלמ  Qַּכַאֶשר ָנַתָּת ּלֹו ַהָּשְלָט
ְלכֹל ַאֶשר�ָנַתָּת ּלֹו= ְוֵאֶּלה ֵהמ ַחֵּיי עֹוָלמ ָלַדַעת ֹאְתָכ ַאֶשר 
ָשָלְחָּת=  ַאֶשר  ַהָּמִשיַח  ְוֶאת�ֵישּוַע  ֶאֶמת  ֵאל  ְלַבְּדָכ  ַאָּתה 
ַלַעשֹות=  ִצִּויַתִני  ָפָעְלָכ ַאֶשר  ִּכִּליִתי  ָבָאֶרצ  ֵּפַאְרִּתיָכ  ַאִני 
ְוַעָּתה ָפַאֵרִני ַאָּתה ָאִבי ִעָּמְכ ַּבָּכבֹוד ַאֶשר ָהָיה�ִלי ִעְּמָכ 
ֶטֶרמ ֶהיֹות ָהעֹוָלמ=          ֶאת�ִשְמָכ הֹוַדְעִּתי ִלְבֵני ָהָאָדמ 
�ַאֶשר ְנַתָּתמ ִלי ִמּתֹוְכ ָהעֹוָלמ ְלָכ ָהיּו ְוִלי ָנַתָּת ֹאָתמ ְוֶאת
ְּדָבְרָכ ָנָצרּו= ְוַעָּתה ָיְדעּו ִּכי�כֹל ַאֶשר ָנַתָּת ִּלי ֵמִעְּמָכ הּוא= 
ִּכי ַהְּדָבִרימ ַאֶשר ָנַתָּת ִּלי ָנַתִּתי ָלֶהמ ְוֵהמ ִקְּבלּומ ַוַּיִּכירּו 
ַאִני  ְשַלְחָּתִני=  ַאָּתה  ִּכי  ַוַּיַאִמינּו  ָיָצאִתי  ֵמִעְּמָכ  ִּכי  ֶבֶאֶמת 
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ִאמ�ְּבַעד  ִּכי  ַאְעִּתיר  ָהעֹוָלמ  ְּבַעד  ָלְכ ֹלא  ַאְעִּתיר  ַּבַעָדמ 
ֵאֶּלה ַאֶשר ָנַתָּת ִּלי ִּכי�ְלָכ ֵהָּמה= ְוָכל�ַאֶשר ִלי ְלָכ הּוא 
ְוֶשְּלָכ ֶשִּלי ְוִנְתָּפַאְרִּתי ָּבֶהמ= ַוַאִני ֵאיֶנִּני עֹוד ָּבעֹוָלמ ְוֵהמ 
ָּבעֹוָלמ ַוַאִני ָּבא ֵאֶליָכ ָאִבי ַהָּקדֹוש ְנֹצר ְּבִשְמָכ ֶאת�ַאֶשר 
ְנַתָּתמ ִלי ְלַמַענ ִיְהיּו ֶאָחד ָּכמֹנּו= ִּבְהיֹוִתי ִעָּמֶהמ ָּבעֹוָלמ ַאִני 
ר ְנַתָּתמ ִלי ָשַמְרִּתי ְוֹלא�ָאַבד  Zַאֶש�ֶמָכ ֶאת Zָנַצְרִּתי ֹאָתמ ִּבְש
ֵמֶהמ ִאיש זּוָלִתי ֶּבנ�ָהַאַבּדֹונ ְלַמֹּלאת ְּדַבר ַהָּכתּוב= ְוַעָּתה 
ִהְנִני ָבא ֵאֶליָכ ְוֵאֶּלה ַאִני ְמַדֵּבר ָּבעֹוָלמ ְלַמַענ ִּתָּמֵלא ָלֶהמ 
ִשְמָחִתי ְּבִקְרָּבמ= ַאִני ָנַתִּתי ָלֶהמ ֶאת�ְּדָבְרָכ ְוָהעֹוָלמ ָשֵנא 
�ֹאָתמ ַיַענ ִּכי ֹלא ִמנ�ָהעֹוָלמ ֵהָּמה ַּכַאֶשר ַּגמ�ָאֹנִכי ֹלא ִמנ
ָהעֹוָלמ ָאִני= ְוֹלא ַאְעִּתיר ְלָכ ַאֶשר ִּתָּקֵחמ ִמנ�ָהעֹוָלמ ַרק 
ַּגמ�ָאֹנִכי  ַּכַאֶשר  ֵהמ  ִמנ�ָהעֹוָלמ  ִמנ�ָהָרע= ֹלא  ֶשִּתְנְצֵרמ 
ֵאיֶנִּני ִמנ�ָהעֹוָלמ= ַקֵּדש ֹאָתמ ַּבַאִמֶּתָכ ְּדָבְרָכ ֶאֶמת הּוא= 
ַּכַאֶשר ַאָּתה ָשַלְחָּת ֹאִתי ֶאל�ָהעֹוָלמ ֵּכנ ַּגמ�ַאִני ָשַלְחִּתי 
ִיְהיּו ַגמ�ֵהמ  ְלַמַענ  ַּבַעָדמ  ְוִהְתַקַּדְשִּתי  ֹאָתמ ֶאל�ָהעֹוָלמ= 
ְמֻקָּדִשימ ָּבֶאֶמת=            אּוָלמ ֹלא ְלַבד ְּבַעד�ֵאֶּלה ָאֹנִכי 
ַמְעִּתיר ָלְכ ִּכי ִאמ�ַּגמ�ְּבַעד ֵאֶּלה ַאֶשר ַיַאִמינּו ִּבי ַעל�ִּפי 
ְדָבָרמ= ְלַמַענ ִיְהיּו ֻכָּלמ ֶאָחד ַּכַאֶשר ַאָּתה ָאִבי ִּבי ַאָּתה ַוַאִני 
ָבְכ ְוָהיּו ַגמ�ֵהָּמה ֶאָחד ָּבנּו ְלַמַענ ַיַאִמינ ָהעֹוָלמ ִּכי ַאָּתה 
ְשַלְחָּתִני= ַוַאִני ָנַתִּתי ָלֶהמ ֶאת�ַהָּכבֹוד ַאֶשר ָנַתָּת ִּלי ְלַמַענ 
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ִיְהיּו ֶאָחד ַּכַאֶשר ַאַנְחנּו ֶאָחד= ַאִני ָבֶהמ ְוַאָּתה ִבי ְלַמַענ 
ָלִמימ ְלֶאָחד ּוְלַמַענ ֵיַדע ָהעֹוָלמ ִּכי ַאָּתה ְשַלְחָּתִני  Zִיְהיּו ֻמְש
ְוָאַהְבָּת ֹאָתמ ַּכַאֶשר ַאַהְבָּתִני= ָאִבי ָחַפְצִּתי ִּכי ַגמ�ֵהמ ַאֶשר 
ְנַתָּתמ ִלי ִיְהיּו ִעִּמי ַּבַאֶשר ֶאְהֶיה ָאִני ְלַמַענ ֶיֶחזּו ֶאת�ְּכבֹוִדי 
ַאֶשר ָנַתָּת ִּלי ִּכי ַאַהְבַּתִני ִלְפֵני ִהָּוֵ�ד ָהעֹוָלמ= ָאִבי ַהַּצִּדיק 
ֵהנ ָהעֹוָלמ ֹלא ְיָדַעָכ ַאְכ ַאִני ְיַדְעִּתיָכ ְוֵאֶּלה ִהִּכירּו ִּכי ַאָּתה 
ְמָכ ְואֹוִ�יפ ְלהֹוִדיָעמ ְלַמַענ  Zִש�ְשַלְחָּתִני= ַוַאִני הֹוַדְעִּתימ ֶאת

ִּתְהֶיה�ָּבמ ָהַאַהָבה ַאֶשר ַאַהְבָּתִני ַוַאִני ֶאְהֶיה ָבֶהמ=

ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ֵישּוַע ְלַדֵּבר ֶאת�ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה 
הּוא  בֹו  ַוָּיבֹא  ַּגנ  ְוָשמ  ִקְדרֹונ  ְלַנַחל  ֵמֵעֶבר  ִעמ�ַּתְלִמיָדיו 
ְוַתְלִמיָדיו= ְוַגמ�ְיהּוָדה מֹוְ�רֹו ָיַדע ֶאת�ַהָּמקֹומ ִּכי�ְפָעִמימ 
�ַרּבֹות נֹוַעד ָשָּמה ֵישּוַע ִעמ�ַּתְלִמיָדיו= ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ֶאת
ַוָּיבֹא  ְוַהְּפרּוִשימ  ַהּכַֹהִנימ  ָראֵשי  ֵמֵאת  ּוְמָשְרִתימ  ַהְּגדּוד 
�ָשָּמה ְּבֵנרֹות ּוְבַלִּפיִדימ ּוִבְכֵלי�ָנֶשק= ְוֵישּוַע ָיַדע ֵאת ָּכל

ַאֶשר ָיבֹא ָעָליו ַוֵּיֵצא ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֶאת�ִמי ְתַבֵּקשּו= ַוַּיַענּו 
ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאת�ֵישּוַע ַהָּנְצִרי ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ַאִני הּוא 
ְוַגמ�ְיהּוָדה מֹוְ�רֹו ָעַמד ֶאְצָלמ= ַוְיִהי ְּבַדֵּבר ֵישּוַע ַאֵליֶהמ ַאִני 
הּוא ַוִּיֹּגּו ָאחֹור ַוִּיְּפלּו ָאְרָצה= ַוּיֶֹ�פ ַוִּיְשַאל ֹאָתמ ֶאת�ִמי 
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ְתַבֵּקשּו ַוּיֹאְמרּו ֶאת�ֵישּוַע ַהָּנְצִרי= ַוַּיַענ ֵישּוַע ַהֹלא ָאַמְרִּתי 
ָלֶכמ ַאִני הּוא ָלֵכנ ִאמ�ֹאִתי ְתַבְקשּו ַהִּניחּו ָלֵאֶּלה ְוֵיֵלכּו= 
ְלַמֹּלאת ַהָּדָבר ַאֶשר ָאָמר ֵמֵאֶּלה ַאֶשר ָנַתָּת ִּלי ֹלא�ָאַבד 
ִלי ַאפ�ֶאָחד= ּוְלִשְמעֹונ ֶּפְטרֹו� ֶחֶרב ַוִּיְשְלָפּה ַוַּיְכ ֶאת�ֶעֶבד 
ַהּכֵֹהנ ַהָּגדֹול ַוְיַקֵּצצ ֶאת�ָאְזנֹו ַהְיָמִנית ְוֵשמ ָהֶעֶבד ַמְלכֹו�= 
�ַוּיֹאֶמר ֵישּוַע ֶאל�ֶּפְטרֹו� ָהֵשב ַחְרְּבָכ ֶאל�ְנָדָנּה ַהִכי ֹלא

ֶאְשֶּתה ֶאת�ַהּכֹו� ַאֶשר ָנַתנ�ִלי ָאִבי=            ָאז ָּתְפשּו 
ַהְּגדּוד ְוַשר ָהֶאֶלפ ּוְמָשְרֵתי ַהְּיהּוִדימ ֶאת�ֵישּוַע ַוַּיַאְ�ֻרהּו= 
ַוּיֹוִליֻכהּו ָבִראשֹוָנה ֶאל�ָחָננ ְוהּוא חֵֹתנ ַקָּיָפא ַאֶשר ִשֵּמש 
�ִּבְכֻהָּנה ְגדֹוָלה ַּבָּשָנה ַהִהיא= הּוא ַקָּיָפא ַאֶשר ָיַעצ ֶאת
ָהָעמ=  ְּבַעד  יֹאַבד  ִאיש�ֶאָחד  ַאֶשר  טֹוב  ִּכי  ַהְּיהּוִדימ 
ְוִשְמעֹונ ֶּפְטרֹו� ְוַתְלִמיד ַאֵחר ָהְלכּו ַאַחֵרי ֵישּוַע ְוַהַּתְלִמיד 
ַההּוא ָהָיה נֹוָדע ַלּכֵֹהנ ַהָּגדֹול ַוָּיבֹא ִעמ�ֵישּוַע ַלַחַצר ַהּכֵֹהנ 
ַהָּגדֹול= ּוֶפְטרֹו� ָעַמד ִמחּוצ ַלָּפַתח ַוֵּיֵצא ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר 
ַהְמֻיָּדע ַלּכֵֹהנ ַהָּגדֹול ַוְיַדֵּבר ֶאל�ַהּשֶֹעֶרת ַוָּיֵבא ֶאת�ֶּפְטרֹו� 
ְּפִניָמה= ַוֹּתאֶמר ָהָאָמה ַהּשֶֹעֶרת ֶאל�ֶּפְטרֹו� ַהֹלא ַגמ�ַאָּתה 
ִמַּתְלִמיֵדי ָהִאיש ַהֶּזה ַוּיֹאֶמר ֵאיֶנִּני= ְוָהַעָבִדימ ְוַהְמָשְרִתימ 
�ִּבַערּו ֵאש ֶּגָחִלימ ִמְּפֵני ַהּקֹר ַוַּיַעְמדּו�ָשמ ַוִּיְתַחָּממּו ְוַגמ
�ֶאת ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהנ  ַוִּיְשַאל  ּוִמְתַחֵּממ=  ִעָּממ  עֵֹמד  ֶּפְטרֹו� 

ֵישּוַע ַעל�ַּתְלִמיָדיו ְוַעל�תֹוָרתֹו= ַוַּיַענ ֹאתֹו ֵישּוַע ָאֹנִכי ְּבָגלּוי 
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ִּדַּבְרִּתי ֶאל�ָהעֹוָלמ ְוָתִמיד ִלַּמְדִּתי ְּבֵבית ַהְּכֵנֶ�ת ּוְבֵבית 
ַהִּמְקָּדש ַאֶשר ַהְּיהּוִדימ ִנְקָהִלימ ָשָּמה ָתִמיד ְוֹלא�ִדַּבְרִּתי 
ֶאת�ַהּשְֹמִעימ  ְשַאל�ָנא  ֹאִתי  ּוַמה�ִּתְשַאל  ֶתר=  ָּ ַּב ָדָבר 
ַמה�ֶּשִּדַּבְרִּתי ַאֵליֶהמ ִהָּנמ יֹוְדִעימ ֶאת�ַאֶשר ָאָמְרִּתי= ַוְיִהי 
ְּכַדְּברֹו ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ַוַּיְכ ַאַחד ַהְמָשְרִתימ ָהעֵֹמד ָשָּמה 
ֶאת�ַהּכֵֹהנ  ַּתַעֶנה  ַהָכזֹאת  ַוּיֹאַמר  ַעל�ַהֶּלִחי  ֶאת�ֵישּוַע 
�ַהָּגדֹול= ַוַּיַענ אֹותֹו ֵישּוַע ִאמ�ָרָעה ִדַּבְרִּתי ְּתָנה�ֵעד ִּכי
ָרָעה ִהיא ְוִאמ�טֹוב ַמּדּוַע ִּתְ�ְטֵרִני= ַוְיַשְּלֵחהּו ָחָננ ָא�ּור 
עֵֹמד  ֶּפְטרֹו�  ְוִשְמעֹונ  ֶאל�ַקָּיָפא ַהּכֵֹהנ ַהָּגדֹול=          
ּוִמְתַחֵּממ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהֹלא ַגמ�ַאָּתה ִמַּתְלִמיָדיו ַוְיַכֵחש 
ֵאר  Zַוּיֹאֶמר ֵאיֶנִּני= ַוּיֹאֶמר ִאיש ֵמַעְבֵדי ַהּכֵֹהנ ַהָּגדֹול ְוהּוא ְש
ִעּמֹו  ְרִאיִתיָכ  ַהֹלא  ֶאת�ָאְזנֹו  ֶּפְטרֹו�  ִקֵּצצ  ַלַאֶשר  ָקרֹוב 

ְּבתֹוְכ ַהָּגנ= ַוּיֶֹ�פ ֶּפְטרֹו� ְלַכֵחש ּוִפְתֹאמ ָקָרא ַהַּתְרְנגֹול= 
       ַוּיֹוִליכּו ֶאת�ֵישּוַע ִמֵּבית ַקָּיָפא ֶאל�ֵּבית ַהִּמְשָּפט 
ַהִּמְשָּפט  ֶאל�ֵּבית  ִנְכְנ�ּו  ֹלא  ְוֵהָּמה  ַהְשֵּכמ  ַּבּבֶֹקר  ַוְיִהי 
ְלַמַענ ַאֶשר ֹלא�ִיַּטְּמאּו ִּכי ִאמ�יֹאְכלּו ֶאת�ַהָּפַ�ח= ַוֵּיֵצא 
ֶאת�ָהִאיש  ַתַאִשימּו  ַעל�ֶמה  ַוּיֹאַמר  ַאֵליֶהמ  ִפיָלטֹו� 
ה ָרע ִּכי ַעָּתה  Vַהֶּזה= ַוַּיַענּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לּוֵלא ָהָיה ֶזה עֶֹש
ֹלא ִהְ�ַּגְרֻנהּו ֵאֶליָכ= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ִּפיָלטֹו� ָקֻחהּו ַאֶּתמ 
ַהְּיהּוִדימ  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ְּכתֹוַרְתֶכמ  ִמְשָּפטֹו  ַוַעשּו  ִעָּמֶכמ 
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ַאֶשר  ֵישּוַע  ְּדַבר  ְלַמֹּלאת  ִאיש=  ְלָהִמית  ִרְשיֹונ  ֵאינ�ָלנּו 
ִּדֵּבר ִלְרמֹז ֵאי�ֶזה ָמֶות ָעִתיד הּוא ָלמּות= ַוָּיָשב ִּפיָלטֹו� 
ֶאל�ֵּבית ַהִּמְשָּפט ַוִּיְקָרא ֶאל�ֵישּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַהַאָּתה 
הּוא ֶמֶלְכ ַהְּיהּוִדימ= ַוַּיַענ ֹאתֹו ֵישּוַע ַהִמִּלְּבָכ ְּתַדֵּבר זֹאת 
אֹו ַאֵחִרימ ִהִּגידּו�ְלָכ ָעָלי= ַוַּיַענ ִּפיָלטֹו� ַהַאפ ָאֹנִכי ְיהּוִדי 
ַהֹלא ַעְּמָכ ְוָראֵשי ַהּכַֹהִנימ ִהְ�ִּגירּוָכ ֵאָלי ֶמה ָעִשיָת= ַוַּיַענ 
ֵישּוַע ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמנ�ָהעֹוָלמ ַהֶּזה ִאמ�ָהְיָתה ַמְלכּוִתי 
ִמנ�ָהעֹוָלמ ַהֶּזה ִּכי ָאז ִנְלַחמּו ְמָשְרַתי ְלִבְלִּתי ִהָּמֵ�ר ְּבַיד 
ַהְּיהּוִדימ ְוַעָּתה ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמֹּפה= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּפיָלטֹו� 
�ִּכי ָאַמְרָּת  ַאָּתה  ֵישּוַע  ַוַּיַענ  ָאָּתה  ֶמֶלְכ  ֵאפֹוא  ִאמ�ֵּכנ 

ַעל  ְלָהִעיד  ָבעֹוָלמ  ָּבאִתי  ְוָלֶזה  נֹוַלְדִּתי  ָלֶזה  ָאֹנִכי  ֶמֶלְכ 
ַוּיֹאֶמר  ְּבקֹוִלי=  ִיְשַמע  ִמנ�ָהֶאֶמת  ָּכל�ַאֶשר הּוא  ָהֶאֶמת 
ָיָצא  זֹאת  ַּדְּברֹו  ְוַאַחֵרי  ָהֶאֶמת  ִהיא  ָמה  ִּפיָלטֹו�  ֵאָליו 
בֹו  ַאִני ֹלא�ָמָצאִתי  ַאֵליֶהמ  ַוּיֹאֶמר  ֶאל�ַהְּיהּוִדימ  ֵשִנית 
ֶאָחד  ִאיש  ָלֶכמ  ַאַשַּלח  ִּכי  ָלֶכמ  ִמְנָהג הּוא  ֵהנ  ָּכל�ָעוֹנ= 
ָחְפִשי ַּבָּפַ�ח ַהֵיש ֶאת�ַנְפְשֶכמ ִּכי�ַאַשַּלח ָלֶכמ ֶאת�ֶמֶלְכ 
ַהְּיהּוִדימ= ַוּיֹוִ�יפּו ַוִּיְצַעקּו ֻכָּלמ ֵלאמֹר ֹלא ֶאת�ָהִאיש ַהֶּזה 

ֶאָּלא ֶאת�ַּבר�ַאָּבא ּוַבר�ַאָּבא ָהָיה שֹוֵדד=
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ֵרהּו ַּבּשֹוִטימ= ַוְיָשְרגּו ַאְנֵשי  ְּ ָאז ָלַקח ִּפיָלטֹו� ֶאת�ֵישּוַע ַוְיַי
ַהָּצָבא ַעֶטֶרת קִֹצימ ַוָּיִשימּו ֹאָתּה ַעל�רֹאשֹו ַוַּיְעֻטהּו ְלבּוש 
ַאְרָּגָמנ= ַוּיֹאְמרּו ָשלֹומ ְלָכ ֶמֶלְכ ַהְּיהּוִדימ ַוַּיֻּכהּו ַעל�ַהֶּלִחי= 
ַוֵּיֵצא ִפיָלטֹו� עֹוד ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ִהְנִני מֹוִציא ֹאתֹו 
ַאֵליֶכמ ְלַמַענ ֵּתְדעּו ִּכי ֹלא�ָמָצאִתי בֹו ָּכל�ָעוֹנ= ְוֵישּוַע ָיָצא 
ַהחּוָצה ְוָעָליו ַעֶטֶרת ַהּקִֹצימ ּוְלבּוש ָהַאְרָּגָמנ ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ 
ַהּכַֹהִנימ  ָראֵשי  ָרֻאהּו  ַּכַאֶשר  ַוְיִהי  ָהָאָדמ=  ִהֵּנה  ִּפיָלטֹו� 
ַאֵליֶהמ  ַוּיֹאֶמר  ַהְצֵלב  ַהְצֵלב  ֵלאמֹר  ַוִּיְצַעקּו  ְוַהְמָשְרִתימ 
ְוַהְצִליֻבהּו ִּכי ָאֹנִכי ֹלא�ָמָצאִתי בֹו  ִּפיָלטֹו� ָקֻחהּו ַאֶּתמ 
תֹוָרֵתנּו  ְוַעל�ִּפי  ֵיש�ָלנּו  ּתֹוָרה  ַהְּיהּוִדימ  ַוַּיַענּו  ַאְשָמה= 
ַחַּיב�ָמֶות הּוא ִּכי�ָעָשה ַעְצמֹו ְלֶבנ�ָהֶאֹלִהימ=          ַוְיִהי 
ַוָּיָשב  עֹוד=  ַוִּייָרא  ַוּיֶֹ�פ  ַהֶּזה  ֶאת�ַהָּדָבר  ִּפיָלטֹו�  ִּכְשמַֹע 
�ַוָּיבֹא ֶאל�ֵּבית ַהִּמְשָּפט ַוּיֹאֶמר ֶאל�ֵישּוַע ֵמַאִינ ָאָּתה ְוֹלא
ְתַדֵּבר  ֵאַלי ֹלא  ִּפיָלטֹו�  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ָּדָבר=  ֵישּוַע  ֶהִשיבֹו 
ַהֹלא ָיַדְעָּת ִּכי ֶיש�ְלֵאל ָיִדי ִלְצָלְבָכ ְוֶיש�ְלֵאל ָיִדי ְלַשְּלֶחָּכ= 
ִנַּתנ�ְלָכ  ָעַלי לּוֵלא  ָהְיָתה�ְּלָכ ָּכל�ְרשּות  ֵישּוַע ֹלא  ַוַּיַענ 
ִמְּלָמְעָלה ָלֵכנ ַעוֹנ ַהַּמְ�ִּגיר ֹאִתי ֵאֶליָכ ָּגדֹול ֵמַעוֶֹנָכ= ָאז ְיַבֵּקש 
�ִּפיָלטֹו� ְלַשְּלחֹו ְוַהְּיהּוִדימ ָצַעקּו ַוּיֹאְמרּו ִאמ�ְּתַשַּלח ֶאת
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ֶזה ֵאיְנָכ ֹאֵהב ַלֵּקיָ�ר ִּכי ָכל�ַהִּמְתַנֵּשא ִלְהיֹות ֶמֶלְכ מֵֹרד 
הּוא ַּבֵּקיָ�ר= ַוְיִהי ִּכְשמַֹע ִּפיָלטֹו� ֶאת�ַהָּדָבר ַהֶּזה הֹוִציא 
א ַהִּמְשָּפט ַּבָּמקֹומ ַהִּנְקָרא  ֵּ ב ַעל�ִּכ Zֵישּוַע ַהחּוָצה ַוֵּיֶש�ֶאת
ְבֵשמ ִרְצָפה ּוִבְלשֹונ�ֵעֶבר ַּגְּבָתא= ְוָאז ָהְיָתה ַהָכַנת ַהֶּפַ�ח 
ית ַוּיֹאֶמר ֶאל�ַהְּיהּוִדימ ִהֵּנה ַמְלְּכֶכמ=  Qְוַהָּשָעה ַּכָּשָעה ַהִּשִּש
ְוֵהמ ָצַעקּו ַקח ַקח ְצֹלב ֹאתֹו ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ִּפיָלטֹו� ַהָצֹלב 
ֶמֶלְכ  ָלנּו  ֵאינ  ַהּכַֹהִנימ  ָראֵשי  ַוַּיַענּו  ֶאת�ַמְלְּכֶכמ  ֶאְצֹלב 
ִּכי ִאמ�ַהֵּקיָ�ר=         ָאז ְמָ�רֹו ַאֵליֶהמ ְלַהְצִליבֹו ַוִּיְקחּו 
ַוֵּיֵצא ֶאל�ַהָּמקֹומ  ַוִּיָּשא ֶאת�ְצָלבֹו  ַוּיֹוִליֻכהּו=  ֶאת�ֵישּוַע 
ַהִּנְקָרא ְמקֹומ ַהֻּגְלֹּגֶלת ּוִבְלשֹונ�ֵעֶבר ָּגְלָּגְלָּתא= ַוִּיְצְלבּו ֹאתֹו 
ָשָּמה ּוְשֵני ַאָנִשימ ַאֵחִרימ ִעּמֹו ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד ְוֵישּוַע 
ְוֶזה  ַעל�ַהְּצָלב  מ  Vַוָּיֶש ַעל�לּוַח  ָּכַתב  מ  ַגּ ּוִפיָלטֹו�  ַּבָּתֶוְכ= 
ְדַבר�ַהָּכתּוב ֵישּוַע ַהָּנְצִרי ֶמֶלְכ ַהְּיהּוִדימ= ִויהּוִדימ ַרִּבימ 
ָקְראּו ֶאת�ַהָּכתּוב ַהֶּזה ִּכי ַהָּמקֹומ ַאֶשר ִנְצַלב�ָשמ ֵישּוַע 
ֶבר ָיָונ ְורֹוִמי=  Qֵע�ָהָיה ָקרֹוב ֶאל�ָהִעיר ְוַהָּכתּוב ָהָיה ִּבְלשֹונ
ַוּיֹאְמרּו ָראֵשי כַֹהֵני ַהְּיהּוִדימ ֶאל�ִּפיָלטֹו� ַאל�ָנא ִתְכֹּתב 
ֶמֶלְכ ַהְּיהּוִדימ ִּכי ִאמ�ַאֶשר ָאַמר ַאִני ֶמֶלְכ ַהְּיהּוִדימ= ַוַּיַענ 
ַּכַאֶשר  ַוְיִהי  ָּכָתְבִּתי=  ַוּיֹאַמר ֶאת�ַאֶשר�ָּכַתְבִּתי  ִּפיָלטֹו� 
ָצְלבּו ַאְנֵשי ַהָּצָבא ֶאת�ֵישּוַע ַוִּיְקחּו ֶאת�ְּבָגָדיו ַוְיַחְּלקּומ 
ְלַאְרָּבָעה ַחָלִקימ ְלִאיש ִאיש ֵחֶלק ֶאָחד ְוַגמ ֶאת�ֻּכָּתְנּתֹו 
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ְוַהֻּכֹּתֶנת ֹלא�ָהְיָתה ְתפּוָרה ִּכי ִאמ�ַמַעֵשה ֹאֵרג ִמְּלַמְעָלה 
ְוַעד�ָקֶצָה= ַוּיֹאְמרּו ִאיש ֶאל�ָאִחיו ַאל�ָנא ִנְקָרֶעָה ִלְקָרִעימ 
ַהָּכתּוב  ְּדַבר  ְלַמֹּלאת  ִתְהֶיה  ְלִמי  ּגֹוָרל  ָעֶליָה  ַאְכ�ַנִּפיל 
ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלֶהמ ְוַעל�ְלבּוִשי ַיִּפילּו גֹוָרל ַוַּיַעשּו�ֵכנ ַאְנֵשי 
ַהָּצָבא= ְוַעל�ַיד ְצָלב ֵישּוַע ָעְמדּו ִאּמֹו ַוַאחֹות ִאּמֹו ִמְרָימ 
�ֵאֶשת ְקלֹוָפ� ּוִמְרָימ ַהַּמְגָּדִלית= ַוַּיְרא ֵישּוַע ֶאת�ִאּמֹו ְוֶאת
ַהַּתְלִמיד ַאֶשר ָאַהב עְֹמִדימ ֶאְצלֹו ַוּיֹאֶמר ֶאל�ִאּמֹו ִאָּשה 
ִאֶּמָכ  זֹאת  ִהֵּנה  ָאַמר ֶאל�ַהַּתְלִמיד  ְוַאַחר  ְּבֵנְכ=  ֶזה  ִהֵּנה 
ַוְיִהי  ֶאל�ֵּביתֹו=  ַהַּתְלִמיד  ֹאָתּה  ָאַ�פ  ַהִהיא  ּוִמנ�ַהָּשָעה 
ֵמַאַחֵרי�ֵכנ ַּכַאֶשר ָיַדע ֵישּוַע ִּכי ַעָּתה�ֶזה ִנְשַלמ ַהּכֹל ְלַמַענ 
חֶֹמצ  ָמֵלא  ְוָשמ�ְּכִלי  ָצֵמאִתי=  ָאַמר  ֻּכּלֹו  ַהָּכתּוב  ִיָּמֵלא 
ַוְיַמְלאּו ְ�פֹוג ַּבחֶֹמצ ַוְיִשיֻמהּו ַעל�ֵאזֹוב ַוַּיְקִריֻבהּו ֶאל�ִּפיו= 
ַוִּיַּקח ֵישּוַע ֶאת�ַהחֶֹמצ ַוּיֹאֶמר ִנְשָלמ ַוֵּיט ֶאת�רֹאשֹו ַוַּיְפֵקד 
ֶאת�רּוחֹו=         ּוְלַמַענ ֹלא ִתָּשַאְרָנה ַהְּגִוּיֹות ַעל�ַהְּצָלב 
ְּביֹומ ַהַּשָּבת ִּכי�ֶעֶרב ַשָּבת ָהָיה ְוָגדֹול יֹומ ַהַּשָּבת ַההּוא 
ָשַאלּו ַהְּיהּוִדימ ִמנ�ִּפיָלטֹו� ְלַשֵּבר ֶאת�שֹוֵקיֶהמ ּוְלהֹוִריד 
ָהִראשֹונ  ֶאת�שֹוֵקי  ַוְיַשְּברּו  ַהָּצָבא  ַאְנֵשי  ַוָּיבֹאּו  ֹאָתמ= 
ְוַהֵּשִני ַהִּנְצָלִבימ ִעּמֹו= ַוָּיבֹאּו ֶאל�ֵישּוַע ּוִבְרֹאָתמ ִּכי�ְכָבר 
ֵמת ֹלא ִשְּברּו ֶאת�שֹוָקיו= ַאְכ ֶאָחד ֵמַאְנֵשי ַהָּצָבא ָּדַקר 
ַּבַחִנית ֶאת�ִצּדֹו ּוְכֶרַגע ָיָצא ָּדמ ָוָמִימ= ְוָהרֶֹאה זֹאת ֵהִעיד 
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ְוֵעדּותֹו ֶנֶאָמָנה ְוהּוא יֹוֵדַע ִּכי ָהֶאֶמת ַיִּגיד ְלַמַענ ַּגמ�ַאֶּתמ 
�ַּתַאִמינּו= ִּכי ָכל�זֹאת ָהְיָתה ְלַמֹּלאת ַהָּכתּוב ְוֶעֶצמ ֹלא
ִתְשְּברּו בֹו= ְועֹוד ָּכתּוב ַאֵחר ֹאֵמר ְוִהִּביטּו ֵאָליו ֵאת ַאֶשר 
ָּדָקרּו=         ַוְיִהי ַאַחֵרי�ֵכנ ָּבא יֹוֵ�פ ָהָרָמִתי ְוהּוא ַּתְלִמיד 
ִּפיָלטֹו�  ֵמֵאת  ַוִּיְשַאל  ַהְּיהּוִדימ  ִמִּיְרַאת  ֶתר  ֵּ ַאְכ�ַּב ֵישּוַע 
את ֶאת�ּגּוַפת ֵישּוַע ַוַּיַּנח לֹו ִּפיָלטֹו� ַוָּיבֹא  Vַאֶשר ִיְּתֵנהּו ָלֵש
ה  ִחָלּ ַוִּיָּשא ֶאת�ּגּוַפת ֵישּוַע= ַוָּיבֹא ַּגמ�ַנְקִּדימֹונ ַאֶשר ָּבא ַּבְתּ
ַבַּלְיָלה ֶאל�ֵישּוַע ַוָּיֵבא ֵערּוב מֹר�ַוַאָהלֹות ְּכֵמָאה ִליְטִרינ= 
ַוִּיְקחּו ֶאת�ּגּוַפת ֵישּוַע ַוִּיְכְרכּוָה ְבַתְכִריִכינ ִעמ�ַהְּבָשִמימ 
ַּכַאֶשר ֹנַהִגימ ַהְּיהּוִדימ ִלְקּבֹר ֶאת�ֵמֵתיֶהמ= ּוַבָּמקֹומ ַאֶשר 
ִנְצַלב�ָשמ ָהָיה ָגנ ּוַבַּגנ ֶקֶבר ָחָדש ַאֶשר ֹלא�הּוַשמ ּבֹו ִאיש 
ַעד�ָעָּתה= ָשמ ָשמּו ֶאת�ֵישּוַע ִּכי�ֶעֶרב ַשָּבת ָהָיה ַלְּיהּוִדימ 

ְוַהֶּקֶבר ָקרֹוב=

ת ִלְפנֹות ַהּבֶֹקר ְּבעֹוד חֶשְכ ַוָּתבֹא ִמְרָימ  Qַוְיִהי ְּבֶאָחד ַּבַּשָּב
ֵמַעל  מּוָ�ָרה  ֶאת�ָהֶאֶבנ  ַוֵּתֵרא  ֶאל�ַהָּקֶבר  ַהַּמְגָּדִלית 
ְוֶאל�ַהַּתְלִמיד  ֶּפְטרֹו�  ֶאל�ִשְמעֹונ  ַוָּתבֹא  ַוָּתָרצ  ַהָּקֶבר= 
ָנְשאּו  ִהֵּנה  ַאֵליֶהמ  ַוֹּתאֶמר  ֵישּוַע  ַאֵהבֹו  ַאֶשר  ָהַאֵחר 
ַוֵּיֵצא  ִהִּניֻחהּו=  ֵאיֹפה  ָיַדְענּו  ְוֹלא  ִמנ�ַהֶּקֶבר  ֶאת�ָהָאדֹונ 
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ֶפְטרֹו� ְוַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ַוֵּיְלכּו ֶאל�ַהָּקֶבר= ַוָּירּוצּו ְשֵניֶהמ 
ֶאת�ֶּפְטרֹו�  ַוַּיַעבֹר  ָלרּוצ  ָהַאֵחר  ַהַּתְלִמיד  ַוְיַמֵהר  ַיְחָּדו 
ַוַּיְרא  ַוַּיְשֵקפ ֶאל�ּתֹוכֹו  ַוִּיַּכפ  ַוָּיבֹא ִראשֹוָנה ֶאל�ַהָּקֶבר= 
ֶאת�ַהַּתְכִריִכינ ֻמָּנִחימ ַאְכ ֹלא�ָבא ְפִניָמה= ַוָּיבֹא ִשְמעֹונ 
ֶּפְטרֹו� ַאַחָריו ְוהּוא ִנְכַנ� ֶאל�ַהָּקֶבר ַוַּיְרא ֶאת�ַהַּתְכִריִכינ 
ְוַהִּמְטַּפַחת ַאֶשר ָהְיָתה ַעל�רֹאשֹו ֵאיֶנָּנה ֻמַּנַחת  ֻמָּנִחימ= 
ַוָּיבֹא  ִּבְמקֹוָמּה=  ְלַבָּדּה  ִאמ�ְמֻקֶּפֶלת  ִּכי  ַהַּתְכִריִכינ  ֵאֶצל 
ָשָּמה ַּגמ�ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ַאֶשר�ָּבא ִראשֹוָנה ֶאל�ַהָּקֶבר 
ִּכי ֹלא�ֵהִבינּו ַעד�ַעָּתה ֶאת�ַהָּכתּוב ַאֶשר  ַוַּיַאֵמנ=  ַוַּיְרא 
�ֶאל ַוֵּיְלכּו  ַהַּתְלִמיִדימ  ַוָּישּובּו  ַהֵּמִתימ=  ֵמִעמ  ָיקּומ  קֹומ 

ִבְבכֹוָתּה  ַוְיִהי  ַלָּקֶבר  ִמחּוצ  בֹוִכָּיה  ָעְמָדה  ּוִמְרָימ  ֵּביָתמ= 
ַוִּתַּכפ ַוַּתְשֵקפ ֶאל�ּתֹוְכ ַהָּקֶבר= ַוֵּתֶרא ְשֵני ַמְלָאִכימ ְלבּוֵשי 
קֹומ ַאֶשר�ָשמּו ָשמ ֶאת�ּגּוַפת ֵישּוַע ֶאָחד  ָמּ ְלָבִנימ יְשִבימ ַבּ
ָלָמה  ִאָּשה  ֵאֶליָה  ַוּיֹאְמרּו  ַמְרְּגלֹוָתיו=  ְוֶאָחד  ְמַרַאשֹוָתיו 
ִתְבִּכי ַוֹּתאֶמר ַאֵליֶהמ ִּכי ָנְשאּו ִמֶּזה ֶאת�ַאדִֹני ְוֹלא ָיַדְעִּתי 
�ֵאיֹפה ִהִּניֻחהּו= ַוְיִהי ְבַדְּבָרּה זֹאת ַוֵּתֶפנ ַאַחֶריָה ַוֵּתֶרא ֶאת
ֵישּוַע עֵֹמד ְוֹלא ָיְדָעה ִּכי הּוא ֵישּוַע= ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע 
ִאָּשה ָלָמה ִתְבִּכי ֶאת�ִמי ְתַבֵּקִשי ְוִהיא ָחְשָבה ִּכי�הּוא 
שֵֹמר ַהָּגנ ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ַאדִֹני ִאמ�ַאָּתה ָנָשאָת ֹאתֹו ִמֶּזה 
ַהִּגיָדה�ָּנא ִלי ֵאיֹפה ִהַּנְחּתֹו ּוְלַקְחִּתיו ִמָּשמ= ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה 
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ֵישּוַע ִמְרָימ ַוֵּתֶפנ ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ַרּבּוִני ַאֶשר ֵּפרּושֹו מֹוֶרה= 
�ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ַאל�ִּתְּגִעי ִבי ִּכי עֹוד ֹלא ָעִליִתי ֶאל
�ָאִבי ַאְכ ְלִכי�ָנא ֶאל�ַאַחי ְוִאְמִרי ַאֵליֶהמ ַאִני עֶֹלה ֶאל

ָאִבי ַוַאִביֶכמ ְוֶאל�ֶאֹלַהי ֵואֹלֵהיֶכמ= ַוָּתבֹא ִמְרָימ ַהַּמְגָּדִלית 
ַוְּתַ�ֵּפר ֶאל�ַהַּתְלִמיִדימ ִּכי�ָרַאָתה ֶאת�ָהָאדֹונ ְוָכזֹאת ִּדֶּבר 
ֵאֶליָה=            ַוְיִהי ְלֵעת�ֶעֶרב ַּבּיֹומ ַההּוא ְוהּוא ֶאָחד 
ָשמ  ַאֶשר�ִנְקְּבצּו  ַהַּבִית  ַּדְלתֹות  ִנְ�ְּגרּו  ַּכַאֶשר  ת  Qַּבַּשָּב
ֵּביֵניֶהמ  ַוַּיַעמֹד  ֵישּוַע  ַוָּיבֹא  ַהְּיהּוִדימ  ִמִּיְרַאת  ַהַּתְלִמיִדימ 
�ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ָשלֹומ ָלֶכמ= ּוְבַדְּברֹו זֹאת ֶהְרָאה ֹאָתמ ֶאת
ָיָדיו ְוֶאת�ִצּדֹו ַוִּיְשְמחּו ַהַּתְלִמיִדימ ִּבְראֹוָתמ ֶאת�ָהָאדֹונ= 
ַוּיֶֹ�פ ֵישּוַע ְלַדֵּבר ַאֵליֶהמ ָשלֹומ ָלֶכמ ַּכַאֶשר ָשַלח ֹאִתי ָהָאב 
ח ָּבֶהמ ַוּיֹאֶמר  Qֵּכנ ָאֹנִכי שֵֹלַח ֶאְתֶכמ= ַוְיִהי ְבַדְּברֹו זֹאת ַוִּיַּפ
ַאֵליֶהמ ְקחּו ָלֶכמ ֶאת�רּוַח ַהּקֶֹדש= ְוָהָיה ָּכל�ַאֶשר ִּתְ�ְלחּו 
ֶאת�ַחּטֹאָתמ ְוִנְ�ַלח ָלֶהמ ַוַאֶשר ַּתַאִשימּו ֶיְאָשמּו= ְותֹוָמא 
ְבתֹוָכמ  ִדידּומֹו� ֹלא�ָהָיה  ַהִּנְקָרא  ֶהָעָשר  ִמְּשֵנימ  ֶאָחד 
ְּכבֹוא ֵישּוַע= ַוַּיִּגידּו לֹו ַהַּתְלִמיִדימ ַהִּנְשָאִרימ ָרֹאה ָרִאינּו 
�ֶאת ְבָיָדיו  ֶאְרֶאה  ִאמ�ֹלא  ַאֵליֶהמ  ַוּיֹאֶמר  ֶאת�ָהָאדֹונ 

ַהַּמְ�ְמרֹות  ִּבְמקֹומ  ֶאת�ֶאְצָּבִעי  ְוָאִשימ  ַהַּמְ�ְמרֹות  רֶשמ 
צ ְשמֹוַנת ָיִמימ  ְוָאִשימ ֶאת�ָיִדי ְּבִצּדֹו ֹלא ַאַאִמינ= ַוְיִהי ִמֵקּ
ֵישּוַע  ַוָּיבֹא  ִעָּמֶהמ  ְותֹוָמא  ְּפִניָמה  ַּבַּבִית  ֵשִנית  ְוַתְלִמיָדיו 
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ְוַהְּדָלתֹות ְמֻ�ָּגרֹות ַוַּיַעמֹד ֵּביֵניֶהמ ַוּיֹאֶמר ָשלֹומ ָלֶכמ= ְוַאַחר 
ָאַמר ֶאל�ּתֹוָמא ְשַלח ֶאְצָּבַעָכ ֵהָּנה ּוְרֵאה ֶאת�ָיַדי ּוְשַלח 
�ימ ְּבִצִּדי ְוַאל�ְּתִהי ַחַ�ר ֶאמּוָנה ִּכי ִאמ Vָיְדָכ ֵהָּנה ְוִש�ֶאת
ַמַאִמינ= ַוַּיַענ ּתֹוָמא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאדִֹני ֵואֹלָהי= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 
ֵישּוַע ַיַענ ָרִאיָת ֹאִתי ּתֹוָמא ֶהֶאָמְנָּת ַאְשֵרי ַהַּמַאִמיִנימ ְוֵאיָנמ 
ַרִּבימ ָעָשה ֵישּוַע  ַאֵחִרימ  ְוִהֵּנה ַּגמ�ֹאתֹות  רִֹאימ=        
ֶפר ַהֶּזה= ַאְכ�ֵאֶּלה  ֵּ ְלֵעיֵני ַתְלִמיָדיו ַאֶשר ֹלא�ִנְכְּתבּו ַּב
ִנְכְּתבּו ְלַמַענ ַּתַאִמינּו ִּכי ֵישּוַע הּוא ַהָּמִשיַח ֶּבנ�ָהֶאֹלִהימ 

ּוְלַמַענ ִיְהיּו ָלֶכמ ַהַּמַאִמיִנימ ַחִּיימ ִּבְשמֹו=

ַוְיִהי ַאַחֵרי�ֵכנ ַוּיֶֹ�פ ֵישּוַע ִהָּגלֹות ֶאל�ַהַּתְלִמיִדימ ַעל�ַימ 
ִטיַבְרָיה ְוכֹה ִנְגָלה ַאֵליֶהמ= ִשְמעֹונ ֶּפְטרֹו� ְותֹוָמא ַהִּנְקָרא 
ַזְבַּדי  ּוְבֵני  ַהָּגִליל  ְּבֶאֶרצ  ַאֶשר  ִמָּקָנה  ּוְנַתְנֵאל  ִדידּומֹו� 
ְועֹוד ְשַנִימ ַאֵחִרימ ִמַּתְלִמיָדיו ָיְשבּו ַיְחָּדו= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַּגמ�ַאַנְחנּו  ִשְמעֹונ ֶּפְטרֹו� ִהְנִני הֵֹלְכ ָלדּוג 
ֵנֵלְכ ִעָּמְכ ַוֵּיְצאּו ַוְיַמַהרּו ָלֶרֶדת ֶאל�ָהָאִנָּיה ּוַבַּלְיָלה ַההּוא 
ֹלא ָאַחזּו ְמאּוָמה= ַהּבֶֹקר אֹור ְוֵישּוַע ָעַמד ַעל�ְשַפת ַהָּימ 
ְוֹלא ָיְדעּו ַהַּתְלִמיִדימ ִּכי ֵישּוַע הּוא= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע 
ָּבַני ַהֵיש�ָלֶכמ ֹאֶכל ְמאּוָמה ַוַּיַענּו ֹאתֹו ָאִינ= ַוּיֹאֶמר ָלֶהמ 
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�ַהְשִליכּו ַהִּמְכמֶֹרת ִמיִמינ ָלָאִנָּיה ְוִתְמָצאּו ַוַּיְשִליכּו ְוֹלא
ָיְכלּו עֹוד ִלְמשְֹכ ֹאָתּה ֵמרֹב ַהָּדִגימ= ַוּיֹאֶמר ַהַּתְלִמיד ַההּוא 
ַאֶשר ֵישּוַע ַאֵהבֹו ֶאל�ֶּפְטרֹו� ֶזה הּוא ָהָאדֹונ ַוְיִהי ִּכְשמַֹע 
ִשְמעֹונ ֶּפְטרֹו� ִּכי הּוא ָהָאדֹונ ַוַּיְחֹּגר ֶאת�ְמִעילֹו ִּכי ָחשּופ 
ָּבאּו  ַהִּנְשָאִרימ  ְוַהַּתְלִמיִדימ  ֶאל�ַהָּימ=  ַעְצמֹו  ֶטל  ַוָיּ ָהָיה 
�ִאמ ִּכי  ִמנ�ַהַּיָּבָשה  ִהְרִחיקּו  ֹלא  ִּכי  ַטָּנה  ַהְקּ ִפיָנה  ַבְ�ּ

ַוְיִהי  ַוִּיְמְשכּו ֶאת�ַהִּמְכמֶֹרת ִעמ�ַהָּדִגימ=  ְּכָמאַתִימ ַאָּמה 
ְכֵצאָתמ ֶאל�ַהַּיָּבָשה ַוִּיְראּו�ָשמ ַּגַחֵלי�ֵאש ַערּוִכימ ְוָדִגימ 
ַעֵליֶהמ ָוָלֶחמ= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ָהִביאּו ַהֹלמ ִמנ�ַהָּדִגימ 
�ֶאת ַוִּיְמשְֹכ  ֶּפְטרֹו�  ִשְמעֹונ  ַוַּיַעל  ָעָּתה=  ַאַחְזֶּתמ  ַאֶשר 

ֵמָאה  ְּגדֹוִלימ  ָּדִגימ  ְמֵלָאה  ְוִהיא  ֶאל�ַהַּיָּבָשה  ַהִּמְכמֶֹרת 
ַרִּבימ  ַאפ�ִּכי  ַהִּמְכמֶֹרת  ִנְקְרָעה  ְוֹלא  ּוְשלָשה  ַוַחִמִּשימ 
ֶכמ ְוֵאינ ַּגמ�ֶאָחד  ָהיּו= ַוּיֹאֶמר ַאֵליֶהמ ֵישּוַע ּבֹאּו ַ�ַעדּו ִלְבּ
ֹאל ֹאתֹו ִמי ָאָּתה ִּכי ָיְדעּו  Zַּבַּתְלִמיִדימ ַאֶשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ִלְש
ַאֶשר הּוא ָהָאדֹונ= ַוָּיבֹא ֵישּוַע ַוִּיַּקח ֶאת�ַהֶּלֶחמ ַוִּיֵּתנ ָלֶהמ 
ְוַגמ ֶאת�ַהָּדִגימ= ְוזֹאת ַהַּפַעמ ַהְּשִליִשית ַאֶשר�ִנְגָלה ֵישּוַע 
ֶאל�ַּתְלִמיָדיו ַאַחֵרי קּומֹו ֵמִעמ ַהֵּמִתימ=          ַוְיִהי ַאַחֵרי 
ֶּבנ�יֹוָנה  ִשְמעֹונ  ֶּפְטרֹו�  ֶאל�ִשְמעֹונ  ֵישּוַע  ָאַמר  ָאְכָלמ 
ַהֶתֶאַהב ֹאִתי יֹוֵתר ֵמֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵּכנ ַאדִֹני ַאָּתה ָיַדְעָּת 
ַוּיֹאֶמר  ַוּיֶֹ�פ  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְרֵעה ֶאת�ְטָלָאי=  ִּכי ַאַהְבִּתיָכ 
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ֵאָליו ֵשִנית ִשְמעֹונ ֶּבנ�יֹוָנה ַהֶתֶאַהב ֹאִתי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵּכנ 
ַאדִֹני ַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכי ַאַהְבִּתיָכ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְנַהג ֶאת�ֹצאִני= 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַּפַעמ ְשִליִשית ִשְמעֹונ ֶּבנ�יֹוָנה ַהֶתֶאַהב ֹאִתי 
ַהֶתֶאַהב  ַּבְּשִליִשית  ֵאָליו  ִּכי�ָאַמר  ַעל  ֶּפְטרֹו�  ַוִּיְתַעֵּצב 
ִּכי  ְוָיַדְעָּת  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ַאדִֹני ֶאת�ַהּכֹל  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֹאִתי 
ָאֵמנ  ָאֵמנ  ֶאת�ֹצאִני=  ְרֵעה  ֵישּוַע  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַאַהְבִּתיָכ 
ַאִני ֹאֵמר ָלְכ ִּבְהיְֹתָכ ָצִעיר ְלָיִמימ ַאָּתה ָחַגְרָּת ֶאת�ַעְצְמָכ 
ַוֵּתֶלְכ ֶאל�ַאֶשר ָחַפְצָּת ְוָהָיה ַּכַאֶשר ִּתְזַקנ ּוָפַרְשָּת ַכֶּפיָכ 
ְוַאֵחר ַיְחָּגְרָכ ּוְנָשַאָכ ֶאל�ַאֶשר ֹלא ֶתְחָּפצ= ְוָכל�זֹאת ִּדֶּבר 
ַוְיִהי  ֶאת�ָהֶאֹלִהימ  ְיַכֶּבד�ָּבּה  ַאֶשר  ַעל�ַהִּמיָתה  ִלְרמֹז 
ְּכַכּלֹותֹו ְלַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵלְכ ַאַחָרי= ַוִּיֶפנ ֶּפְטרֹו� ַוַּיְרא 
ֶאת�ַהַּתְלִמיד ַאֶשר ֵישּוַע ַאֵהבֹו הֵֹלְכ ַאַחֵריֶהמ הּוא ַהֹּנֵפל 
עּוָדה ְוַגמ�ָשַאל ַאדִֹני ִמי הּוא�ֶזה ַאֶשר  ְּ ַעל�ִלּבֹו ְּבֵעת ַה
ִיְמְ�ֶרָּכ= ַוְיִהי ִּבְראֹות ֹאתֹו ֶּפְטרֹו� ַוּיֹאֶמר ֶאל�ֵישּוַע ַאדִֹני 
�ְוֶזה ַמה�ּלֹו= ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ִאמ�ֶחְפִצי ִּכי ִיָּשֵאר ַעד

ּבִֹאי ַמה�ְּלָכ ְוָלזֹאת ַאָּתה ֵלְכ ַאַחָרי= ַעל�ֵּכנ ָיָצא ַהָּדָבר 
ַהֶּזה ֵּבינ ָהַאִחימ ִּכי�ַהַּתְלִמיד ַההּוא ֹלא ָימּות ְוֵישּוַע ֹלא 
�ָאַמר�לֹו ִּכי ֹלא�ָימּות ַאְכ ָאַמר ִאמ�ֶחְפִצי ִּכי�ִיָּשֵאר ַעד
�ּבִֹאי ַמה�ֶּזה ָלְכ=          ֶזה הּוא ַהַּתְלִמיד ַהֵּמִעיד ַעל

ֵאֶּלה ַוַאֶשר ָּכַתב ָּכל�זֹאת ְוָיַדְענּו ִּכי ֵעדּותֹו ֶנֶאָמָנה= ְוֵיש 
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ָיִכיל  ִּכי ַגמ�ָהעֹוָלמ ֻּכּלֹו ֹלא  ַאַחְּשָבה  ֶאָחד  ְלַאַחד  ֻכָּלמ 

ָפִרימ ַאֶשר ִיָּכֵתבּו ָאֵמנ= ְּ ֶאת�ַה
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