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 ספור לסדר ?*בם אל נתנו רבים אשר אחרי
 כאיבר ב אמתם: לנו נכונה אשר המעשים

 מראשית בעיניהם הבל ראו אשר לנו מסרו
 בעיני גס ריטב ג היו: יהוה דבר ומשרתי
 דרשי אחר כסדר ידידיה היקר לך לכתוב
 למען ד מתחלתו: היטב 1הבד־ וחקרי
 בם: למדת אשר הדברים ומכון אמת תרע

 איש ויהי יהודה מלך הורדוס בימי ויהי ה
 אביר־־. ממחלוקות זכריר־, ושמו כהן אחד

 אלישבע: ושמד־ז אהרון מבנור־ז ואשתו
 הלכים אלהים לפני צדיקים שניהס ויהיו ו

א ז חמימים: יהוה וחקי מצות ככל ל  ו
 עקרד־־ו היתדד אלישבע כי בן להבם היה

 בכהנו ויהי ח בימים: באו זקנים ושניהם
ה לפני הו  ויהי ט משמרתו: בסדר י

 אד־* ויבא להקטיר הכהונה כמשפט בגורלו
היכל £



 מתפלל העם.־;יה המון וכל י ודכ־ייהוה:
א יא דקטוחת: •בעת מחוץ ד  אליו !
 הקטורת: למזבח מימין עומד אלהים מלאך

 נפאת ויראה בראותו זכריה ויבהל יב
 תירא אל המלאך לו ויאטר יג עליו:
 אלישבע ואשתך חחנתך נשניעה בי זכ־־יה
 ותהיה יד יוחנן: שמו ותקרא בן לך תלד

 ג מולדתו על ישמחו ורבים וגילה שמחה לך
 לא ושכר• ויק האדון לפני יהוה גדול כי טו

 הקדש? ימלא'רוח אמו כנטן ובעודנו ישתה
 יהח־ז 1אל־ ישיב ישראל מבני ורבים טז

 ברוח לפניו ילך והוא יז אלחיהם:
 בנים אל אבות לב להשיב אליהו ובגבורת

 להכין העריקים ביני־ת אל הסוריים ואת
 1א?־ זכריה ויאמר יח מוכן: עם ליחוח

 ואשתי זקנתי אני כי אדע זאת במה המלאך
 1ל ויאכר המלאך ויק יט בימים: באה
 ושלחתי אלהים לפני העומד גבריאל אני

 והנה כ זאת: אתך ו־'בשר אליך לדבר
 זאת היות יום עד לדבר תוכל ולא תחריש

א אשר על  יכלו אשר לדברי האמנות ל
 ויתמהו לזכריה חכו העם וכל כא בעתם:

א ויצא כב בהיכל: התמהמהו על ל  ו
ראות מראה כי וידעו א?יהם לרבר יכל

בהיכל

טונה ויה1בע



 אלם ויהי בעצבעו להש מורה והוא בהיכל
 ימי במלאת ויהי כג והלאה: הזה מיום

 אחר ויהי כר לביתו: וילך כהונתו
 ותתחבא אשתו אלישבע וההר האלה הימים
 עשה ככה כי כה :לאמר חדשים חמשה

 אות להכיר הביט אשר בימים לי יהוה
 חששי ובחדש בו אדם: מבני חרפתי

 אחת אל אלהים מלפני גבריאל המלאך שלך
 נערה אל כז נצרת: ושמה הנליל מערי

 ושם דוד מבית יוסף ושמו לאיש המאורשה
 המלאך אליה ויבא כח מרים: ■הנערה
 עמך יהוה חן מלאה מחננה שמחי ויאמר
 על חרדה ובראיחה כט :בנשים את ברוכח

 הברכה: זאת היא מה בלבה ותאמר דברו
 כי מרים תראי אל המלאך לה ויאמר ל

 , הרה והנך לא אלהים: בעיני חן מצאת
א לב ישוע: שמו וקיאת בן ויולדת הו  ו

 יהודת לו דתן יקרא העליון ובן יהיה גדול
א אח אלהים ס  וימלוך לג א_יו: דור כ

 קץ: אין ולמלכותו לעולכש יעקוב בבית
 תהייה איך המלאך אל מרים ותאמר לד

 המלאך ויען לה ידעתי: לא ואיש זאת
 וגבורית עליך תכא הקדש רוח לה ויאמר
הקדש עול לכן עליך ותכסה תרחף העליון

הנולד *
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 והנד־. ליו יקדא: אלהים בן ממך הנולד
ט עקרד־ז נקראה אשר דורתך אלישבע  ג

 הששי: חודש לה וזה לזקוניה בן הרה היא
 דבר: 1בד־ מאלהים ויבצר יפלא לא כי לז

 אנייהילי שפחתיהוה הנה מרים ותאמר לח
 ותקם לט מעליה: המלאך ויעל כדברך

 אל ההרה בחפזון ותלך האלה בימים מרים
 זכריד־! בירת אד־* ותבא מ יהודה: עיר

 כשמוע ויהי מא אלישבע: את ותבין־
 הילד וירקוד מרים כרכרת את אלישבע
 : הקדש רוח אלישבע ותמלא בקרבד־ז

 אות ברוכה לאמר גדול בקול ותצעק מב
 לי ומאין מג בטנך: פרי וברוך בנשים

 כיהנה מד אלי: באה אדני אם כי זאת
 דזילד וירקוד באזני ברבתך 1קול־ בחיורת

 האמנת אשר ו&שריך מה בדטני: בשמחה
 אליה: יהוה דבר אשר מכל דבר יפל לא כי
 ליהודה: נפשי מגרלר־ז מרים ותאמר מו
 כי מח מושיעי: באלהם רוחי ותנל מז

 יאשרוני מעתות והנדה אמתו בעני ראדת
 גדולות עמדי עשה כי מט הדורות: כל

 לדור ליראיו וחסדו נ שמו: וקדוש הגבור
 אות פזר בזרועו חיל עשה נא ודור:

מוריד נב לבם: כמחשבת הרהבים ,
העריצים

טובה ניעורה



 את נג השפלים: והרים מכסא העריצים
א רעבים ל ם שלח ועשירים טוב מ ק  :רי

 לזכור נערו ישראל ביד לההזיק יסף נד
 לאברהם אבותינו אל דבר כאשר נה חסדו;
 עסד־ן מרים ותשב נו עולם: עד ולזרעו

שים כשלשד־ז  :ביתד־; אל־* ותשב חד
 :בן ותלר ללדת אלישבע ימי וימלאו נז

 יהודה הגדיל כי ואהיה שכניה וישמעו נח
ם ויהי נט עמה: וישמחו אתה חסדו  ביו

 אתו ייקראו הנער את לפול ויבאו השמיני
תק ס זכריה: אביו בשם  ותאמר אמו ו

 ויאמרו סא יקרא: יוחנן אם כי כן לא
א אשר במשפחתך איש אין כי אליה קר  נ
 ירצדה מה לאביו וירמזו סב הזה: בשם

 לאמר ויכתב לוח וישאל סג לו: להקרא
 נפתח וברגע סר כלם: ויתמהו שמו יוחנן

ם אות ויברך וידבר ולשונו פיו הי  :אל
 מסביב שכניהם 1כל־־ על ידאה ותהי סה

 הדברים כל נשמעו יהודה הררי ובכל
ם אל שמו הששעיס וכל סו האלה: ב  ל
 היתה יהוה ויד הזה הנער יהיה ומי לאמר
 הקדש רוח נמלא אביו וזכריה סז עמו:

 אלהי יהור־, ברוך סח לאדר: ויתנבא
 להם: פדות ועשה עמו את פקד כי ישראל
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סובה בשורה

 דוד.עבדו: בבית ישועה קק לנו ויקס סט
 אשר הקדושים הנביאים בפי דבר כאשר ע

 כל ומיד מאויבינו להושיענו עא סעולם:
 אבותינו עבש חסד לעשות עב שנאינו:
 השבועה את עג קדי&ו: ברית את ולזכור

 עד :לנו לתת אבינו לאברהם נשבע אשר
 ופחד: יראה בלי ולעבדו אויבינו מיד להנצל

 ימיחיינו: כל לפניו ובצדקה בקדושה עה
 תלך כ־ תקרא עליון גבי* הנער ואתה עו

 לעמו לתת עז דרכיו: להכין האדון לפני
 חטאותנם: בסליחות הישיעה דעת את
 אשר הנכמריכם אלהינו חסד ברחמי עח

 להופיע עט :ממרום זורח אור פקדנו בהם
 רגלינו ולשוורת ובצלמורת בחשך ליושבים

 ויחזק הנער ויגדל פ שלום: בדרך וולהדריכם
ישראל: אל הראלתו ברוחויהיבמדברעדילם

- כ שגי פרק

 חקיסר מלפני דת ותצא ההם בימים ויהי
 : הארץ כל יושבי את לפקוד אוגושטוס

 קירינוס ישלוט בטרם היתה הפקודה וזאת ב
 איש איש להתפקד וילכו ג בארם:
 מעיר מגליל יוסף גם ויעל ר לעירו:
הנקראה דוד עיר אל יהודה ארץ אל נצרת

בית



 דוד מבית היו־ז אשר יען לחבש בירת
ם להתפקד ה וממשפחתו: ם ע רי  מ

 ויהי ו הרה: והיא לאשה לו המאורשה
 ותלד ז :ללדת ימיה וימלאו שם בהיותם

 באבוס ותשיתהו אותו ותחתל הבכור בנה
 ויהיו ח במלון: מקום להם היה לא כי

ם ההוא במקום הרועים אנשים  בשדר־ז לני
 : עדריהם 1על- הלילה אשמרות ושומרים

ם נצב יהוו־; מלאך והנה ט ה  וכבוד עלי
 גדולה: יראה וייראו מסביב עליהם נגה יהוה

 הנני כי תיראו אל המלאך להם ויאמר י
 רז תהי אשר גדולרק שמחה אתכם מבשר

ם: לכל ע ם לכס יולד כי יא ה  היו
א אשר מושיע  דוד: בעיר יהודה המשיח הו

ם וזה יב כ  אות תמצאו הנד־ז האורת ל
 ופתאום יג באבוס: ומושם מהותל הילד
 מהללים השמים צבא המןן המלאך עם היה
ם את  לאלהים כבוד יד לאמר: אלהי

ם בבני ורצונו בארץ ושלום במרומים ד  :א
 השמימה מאתם המלאכים בעלות ויהי טו

 נלך רעהו אל איש הרועים האנשים ויאמרו
 הזרז הדבר את ונראה להם בית עד נא

 ויבאו טז לנו: הודיע יהוד, אשר את הנעשה
וארז יוסף וארת מרים את וימצאו כהפזון

הילד
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 ױראװױדיעואת יז באבוס: מושם הילד
ם דבר אשר הרבר ה  הזד־.: הילד 1על־ ל

 אשר הדברים על תמהו השומעים וכל יח
 את שמרה ומרים יט הרועים: להם דברו

 שיח לבה עם בם ותשיח האלה הדברים כל
 את וישבהו ויכבדו הרועים וישוכו כ והק:

 כאשר ראו ואשר שמעו אשר כל על אלהים
 שמונה נמלאו וכאשר כא : אליהם דבר
 הנקרא ישוע שמו ויקרא הילד להבלול ימים

 ובמלאת כב בבטן: הורה בטרם המלאך סן
 ירושלימה הביאוהו משה כתורת ימיטהרתם

 ככתוב כג יהוה: לפני אותו להעמיד
 ליהוה קדוש רחם פטר זכר כל יהוה בתורת
 בתורת כשנאמר קרבן ולתת כד יקרא:
 והנה כה :יונה בני שני או תורים שתי יהוה
 והוא שמעון ושמו בירושלים היה אהד איש
 ישראל לנהמת מיחל אלהים וירא צדיק איש
 הקדש ורוח כו בו: היר־ז הקדש ורוח
 ארת יראה כי עד המית ראות לבלתי ענהו

 ההיכל אל ברוח ויבא בז יהוה: משיח
 לעשותם ישוע הילד את והאם האב ובהביא

 אותו לקח והוא כח התורה: כהוקת לו
 אדני כט עלזרועיוויברךאתאלהיםלאמר:

אבותיו אל בשלום עבדך את תביא מעתה
כדברך

טובה בשורח



 : ישועתך את עיני ראו כי ל כדברך:
 : העמים 1כל־ לפני הכינורת אשד לא
 עמך ולתפארת הגוים עיני לגלות אור לב

 הדברים על ואמו יוסף ויתמהו לג ישראל:
 שמעון אותם ויברך לד :עליו דוברו אשר

 למכשול הושם זה הנה אמו מרים אל ויאמר
 :בה יריבו אשר ולאות בישראל ולקימתרבים

 להגלורת הרב תעכור בנפשך ואף לה
 הנד־, ותהי לו :רכים לבבות מחשבות
 באה והיא אשר ממטה פנואל בת הנביאה

 שגים שבע רק ה*תה אישה ועם רבים כימים
 ושמונים כארבע אלמנה והיא לז מבתוליה:

א שנה ל  לפני ותעבוד 1ההיכר־ מן סרר־ן ו
 ואף־ לח וכתפלות: בצומות ולילה יומם יהוה
 את היא גם ותודה ההיא בעת קרבה היא
ם כלבם אל ישוע על ותדבר יהוה  המחכי

 1הכד־ ובכלותם לט בירושלים: לגאולה
 עירם: נצרת אל גלילה וישובו יהוה כתורת

א הקדש ברוח ויחזק הנער 1ויגדל־ מ ל  מ
 וילכו מא בו: היתה אלהים וחן חכמה

 הפסח בחג ימימד־י, מימיכם ואמו אביו
 שתים בן בהיותו ויהי מב ירושלימה:

 ההג: כמשפט לירושלים ויעלו שנה עשרה
 הנער וישאר בשובם הימים וככלות מג
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א ואמו ויוסף בירושלים ישוע  כי ידעו ל
שים בין אולי בלבם אמרי  הנוסעים האנ
ם כדרך ויבאו מד הוא: עסם יהרו ו  י

 וכאשר מה :ובמיודעים באחים ״ויבקשוהו
 ויבקשוהו: יתשלימה וישובו זו או מצאו לא
ם שלשרת אחרי ויחי מו מי  אותו וימצאו י

ם ושומע המזרים בתוך יושב בהיכל ת  או
 שמעיהו אשר וכל מז אותם: ושואל
 ובראותם מח תשובותיו: ועל בינתו על וישמו

 זאת מה בני אמו אליו ותאמר תמהו תו א
 נפש: בקשנוךבמר ואני אביך הנח לנו עשית

שתם כי זארת ולמה להם ויאמר מט  בק
א אותי ל  עלי־־להיװת כי ידעתם ה

 את הבינו לא והמה נ הוא: לאבי באשר
ם וירד נא להם: דבר אשר הדבר מ  ע

 שמרה ואמו ידם תחת ויכנע נצרת אל ויבא
 וילך נב בלבה: האלה הדברים כל את

 בחכמה מאוד הזק כי עד וגדול הלוך ישוע
ואדם: אלהים בעיני ובחן ובקומה

ג שלישי פיק

 הקיסר למלכודת שנד־ז עשרה ובחמש
 על פקיד פילאטיס פנטיוס כהיות טיבריאוס

איטוריא על מארבעח שר והוררוס יהודה
ומדינת

טובה בשורה



 על מארבעה שר ולוסניא םיאכוינא ומדינת
 חנן גדולים כהנים בהיות כ אבילינא:

 זכריה בן יוחנן אל אלהים דבר היה וכיפא
 ויקרא הירדן ככר בכל ויבא ג במדבר:
ם לסליחרת התשובד־ז טבילרת  : החטאי

 הנביא עיהו י דברי בספר נכתב כאשר ד
 ישרו יהוד־ז דרך פנו נכדבר קורא 1קול־־

 כלגיאינשא ה לאלדינו: מסלה בערבה
 למישור העקוב והיה ישפלו וגבעה הי וכל

 יהוד־! כבוד ונגלה ו לבקעה: והרכסים
 ויאמר ז אלהינו: ישועת את בשד כל וראו
 צאצאי ממנו להטבל אליו היוצא העם אל

ם הגיד מי הצפעונים כ  מחרון להמלט ל
 הראויות עריות עשו לכן ה עליכם: הבא אף

 לנו יש בלבבכם לאמר תחלו ואל לתשובה
 יוכל אשר לכם אני אומי כי* אבינז אברהם

 האלה: מאבנים לאביהם בנים להכךם יהוה
 העצים שרש על הגרזן הושם מעתה כי ט

 יכרת טוב פרי יעשה לא אשר עץ כל לכן
 לאמר ההמון לו וישאלו י ױשולךבאש:

ם ויאמר ויען יא נעש״:: ומה ה  למי ל
 לו אין לאשר יתן כתנורת שתי לו אשר

 ויבאו יב יעשה: כן כלו אוכל לו ולאשר
ויאמרו להטבל המכס על אשר האנשים גם

אלל £ *
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ם ויאמר יג געשה: מה רבינו אליו ה  ל
 הושם אשר החוק מן יותר לקחת תרבו אל

 המלחמה אנשי גם לו וישאלו יד לכם:
ם ויאמר נעשה מה ואנחנו לאמר ה  ארת ל

 הלשינו ולא תעשוקו ולא תפחידו לא איש
 העם קוה כי ויהי טו לכם: ימצא והקכם

 המשיח: הוא פ; יוחנן על בלבבם אמרו יכלם
 אתכם טובל אני לכלם ויאמר יוחנן ויען טז

 אשר ממני והזק הגבור יבא בוא אבל במים
 ה>א נעליו שרוך את לו מלפתח קטגתי
 ובידו יז ובאש: הקודש ברוח אתכם יטבל

 החטדת את ויאסוף גרנו את ויטהר המזרה
 תכבה: לא אשר באש יבעיר והתבן באסמיו

 אלהעם: ומבשר קורא הוא כהנה והרבה יה
 מאתו הוכח כאשר מארבעה שר והורדוס יט
 ועד־י פיליפוס אחיו אשת הרודית דבר על

 ויוסף כ דברכלהרעותאשרעשההוררוס:
 יוחנן ארת ויכלא הרעורת כל על זאת גם

 ויטבל העם כל בהט;ל ויהי כא •במטרה:
 וירד כב .השמים נפתחו ובהתפללו ישוע גם

 קול ויהי היונה גופת בדמות קרש י רוח עליו
 רצתה בך ידידי י ב אתה דאמר השמים מן

 שלשים.שנה כבן ~יה ישוע כגוהוא נפשי:
בן כד עלי: ב; והוא יוסף ב; ויחשב בההלו

מתת
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 כה יוסף: בן ינאי ב; מלכי בן לוי בן מתת
ם בן אמוץ בן מתתיהו בן חו  בן חטלי בן נ

 בן שמעי בן מתתיהו ב; מאת בן כו גגי:
 בן בןרסא יוהנא בן כז יהודה: בן יוסף

 מלכי בן כה בןשאלתיאלכןנרי: זרובבל
 בן כט עיר: כן אלכורד בן קוסם בן אדי בן

 : לוי גן מתת בן יורם בז אליעזר בן יוסי
 יונד־י. בן יוסף בן יהורה בן שמעון בן ל

 כןמליאבןמאנאבןמתתא לא בןאליקים:
 בן עובד בן ישי בן לב דוד: בן נתן בן

 עמינדב כן לג :נחשון בן שלמון בן בועז
 בן לד יהודה: בן פרץ בן הצרון בן רם ב;

 נהור: בן תרח בן אברהם בן יצחק בן יעקב
עו בן סרוג בן לה  שלח: בן עבר בן פלג בן ר
 בן נח בן שכם בן ארפכשד ב; קינן ב; לו

 בן ירר ב; חנוך בן מתושלח בן לז למך;:
 בן שת בן אנש בן לה קינן: בן מהללאל

ם ד ם: בן א אלהי
ה עי פי בי  ד ר

 ויולך הירדן מן שב הקדש ריח מלא וישוע
 השטן וינסהו ב בר: המ אל הרוח אותו

 האלה בימים מאומ״ אכל ולא יום ארבעים
ם השטן לו ויאמר ג וירעב: זיבמלאותם  א

 ותהלדז הזאת לאבן אמור אתה אלהים בן
לחם 5 3
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 כי כתוב לאמר לשוע אליו ויען ד לחם:
 כל על כי האדם יהיה לבדו הי־יהם על לא

 הד אל̂־ השטן ויעלהו ה יהוה: פי מוצא
 ברגע התבל ממלכות כל את ויראהו נבוה
 הממשלה כל את השטן ריו ויאמר ו קטון:
̂ך אתן כבודם ואת הזאת  ולאשר נתנו לי כי י

 תשתחוה אם ואתה ז אותם: נותן אני חפצתי
 לו ויאמר ישזע ויעז ח יהיו: לן כלם לי

 יהודה את כתוב כי השט; מאחרי לך סור
 ויוליכהו ט תענוד: לבדו ואתו אלהיךתירא

 ויאמר ההיכל כנת על ויעמידהו ירושלימה
 למטה: מפה השמט אתה אלהים בן אם לו
 ז וגר לשמרך לך יצוה מלאכיו כי כתוב כי י

 רגלך: באק תגוף פן ישאונך כפיים על יא
 תנסה לא נאמר כי לו ויאמר ישוע ויען יב

 המסה כל כלה וכאשר יג אתיהוחאלהיך:
 ישוע וישוב יד לימים: ממנו השטן ויחדל

 כל אל יצאה ושמועתו גלילה הרוח בגבורת
ם וילמד טו מסביב: המדינה ת  בבתי או

 לנצרת ויבא טז כבדוהו: וכלם כנסיותיהם
 השבת ביוםכמשגטו וילך שם אמון היה אשר
 וינתן יז בתורה: לקרא רקם הכנסת לבית

א ישעיהו פפר לו  הספר ארת ויפתח הנבי
רוח יח שם: כתוב אשר ׳המקום את וימצא

ארג*
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 לבשר אותי יהוה משח יען עלי יהוה אדני
 לקרא יט לנשברילב: להבוש שלחני ענוים

 ולרצוצים עינים כפתח ולעורים דרור לשבוים
 1ויגולד־ כ ליהוה: רצון שנת לקרא חפשי

 בלם ועיני וישב לשמש אותו ויתן הספר את
 : אליו מביטור־ז היו הבנסרת בבירת אשר

 בלה חיום בי לאפר אליהם לדבר ויחל כא
 כלס לו ויעידו בב באזגיבם: הזה הכתוב
 ויאמרו מפיו היוצאים חן דברי על ויתמהו

 אמנם אליה□ ויאמר כג יוסף: בן זה הלא
 ארת רפא רופא הזה המ^ל את לי תאמרו
 גדולים מעשים עשית כי שמענו כאשי נפשך
ם עשה נחים בכפר  : מולדתך בעיר פר־ז ג

 הנביא כי לכם אני אומר אמגם ויאמר כד
 ובאמת כה מולדתו: בארץ הוא נרצה לא

 בישראל היו אלמנות רבות כי לכם אגי אומר
ם שלש השמים בהעצר אליהו בימי  שני

 בכד־* ,גדול־ רעב היה כאשר הרשים וששה
 מהן אהת אל אליהו שולח ולא כו הארץ:

 לצידון: אשר בצרפת אלמנה אשה אל אם כי
 אלישע בימי בישראל היו כצירעים ורבים כז

ם כי נטהר לא מהם ואיש הנביא  נעמן א
ם כה הארמי: ל כ  הכנסרת בבירת אשר ו

ויקומו כט חמה: ללאו זאת השומעים
וישליכוהו
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 גב 1על־ אותו ויוליכו לעיר חוצה רשלכוהו
 סיגים: להשליכו עירם עליו נבנתה אשר ההר

 לכפר ויבא לא וילך: בתוכם עבר והוא ל
 בשבותת: אותם מורה ויהי הגליל עיר נחום

 בגבורר־ז כי למורו 1עד־ וישתיממו לב
 אחד איש ויהי לג דברו: היה ובממשלה

 ויצעק הטומאה רוח בו אשר הכנסת בביה
 ולך לנו מה לי הנח לר לאמר: גדול כקול
 אתה מי ידעתיך לאבדנו באת הנוצרי ישוע
 ישועלאמר בו ויגער לה :אתה אלהים קדוש

 ויצא בתוך הרוח וישליכהו ממנו וצא דום
 כלם על פחד ויהי לו לו: הרע ולא ממנו

 כי הדבר זד־, מדק רעהו 1אל־ איש ויאמרו
 וחורת ר ע?^ מצוה הוא ובגבורה כממשלה
 בכל־* שמועתו ותצא לז ויצאו: הטומאה

 וילך ישוע רקם לח ההיא: המרינה מקום
 וחמורת שמעון לביו~נ ויבא הכנסר־ז מבית

 פניו את ויחלו גדולה בקדחת חלתה שמעון
 בקדחרת ויגער עליר־ו ויעמוד לט עליה:

 :אותבש ותשררת כרגע היא והקם ותעזבה
 חוליכש להבש אשר כלם השמש וכבוא מ

 הוא וישם אליו אותם הביאו שונים בחליים
 ותצאנד־ז מא וירפאם: יריו איש איש על

א אתדה לאמר צועסת מרבים הרוחות הו
המשיח
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ם דגער אלהים ב; המשיח א ב ל  נהנ־ש ו
א אשר ידעו כי ,-האלו כדברים לדבר  הו

 אד־* וילך ויצא אור הבוקר מב זזמשיה:
 ויאחזו אליו ויבאו העם ויבקשוהו פנוי מקום

 אליהם ויאמר מג מאהם: לכת לבלתי בו
ם לבשר אני צריך ם ארת ג ערי  אחרורת ה

 ויהי מד שולחתי: לזאת כי אלהים מלכות
:1בגלי?־ כנסיות בבתי ומבשר קורא

ק ר שי פ ט ה ה

 דבר אה לשמוע רב עם עליו בנהור ויהי
ת ים יד על עומר והוא אלהים ר  וירא ב :מ

 ירדו והדייגים הים יד על קמות אגיות שתי
 באחת ויעל ג המצודות: את לרחוץ כהן

 ויבקשהו לשמעון היתרה אשר האניורת
 את וילמד וישב היבשה מן מעט להוליכ;ה

 1אל־ אמר לדבר בכי־ותו ד מאניה: העם
א הולך שמעון  וזרו לעומק האנידה א־׳■ נ

 לו ו־אניר שמעון ויק ה לאחוז: מצודיכם
א יגענו הלילה בכל רבי ל  מאופרה אחזנו ו

 ויעשו ו המצדה: את אזרה דברך על אבל
ם דגים ויאחזו כן בי  ותקרע מאוד חיברה ר

 באיידה אשר לחבריהם וירמזו ז מצודם:
א האחרת בו שתי וימלא,• ויבאו לעזרם ל

אניות 0
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 זאת וירא ח לחשקע: חשבו אשר עד <>ניות
 לאמר ישוע לרגלי ויפול כיפא המכונה שמעון

א א צ  אנכי: חוטא איש כי כיאתי אדני נ
 חיל אשר ובלם החזיקוהו ורעדה פחד כי ט

 וככה י אחזו: אשר הדגים אחיזת על עמו
 חברי זבדי בגי דיוחנן יעקב עד־' פחד גפד־־י

 פי תירא אל שמעון אל ישוע ויאמר שמעון
 ויוליכו יא האדם: בני את מדיג תהיה מעתה

 אשר כל את ויעזבו היבשה אל הספינות את
 באחת כהיותו ויהי יב אחריו: וילכו להם

 אות ובראותו צרעת מלא איש והנה הערים
 אדני לאמר לו ויתחנן פניו על ויפול ישוע

 תרצדת; אם מצרעתי לטהרני 1תוכר־ אתד־י
 רוצות ויאמר כו ויגע ידו אות ישוע ויט יג

 ויטהר: ברגע הצרעה ממנו ותסר הטהר אני
 אם כי לאיש תגד אל לאמד צוהו והוא יד
 1עד קרבנך והקרב הכהן 1אל־ הראדת לך

 להב£: לעדורת פשד־ז צוד־־. כאשר טהרחך
א 1וגדל־ הלך ושומעו טו ב  המון אליו וי
 מתחלואיהם: ולהרפא דבריו את לשמוע רב
א טז הו  :1להתפלל־־ המרברורת אל̂־ סר ו
 והפרושים מלמד והוא הימים באחד ויהי יז

 ויהודה הגליל ערי כיכל באו אשר והסופרים
היתד, אדני וגבורת לפניו יושבים וירושלים

לרפא
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 נושאיבש אנשים והנה יח אותם: לרפא
 ויבקשו אברים נשול היה אשר במטה איש

 איך מצאו ולא יט לפניו: ולשימו להביאו
 וױרירוהו הננ על ויעלו ההכיון ספני יביאוהו

 ישוע: לפני בתוך ערשי עכם הלבנים דרך
 נסלהו אנוש לחולה ייאסר אמונתם וירא ב

 הסופריבש ויחלו בא חטאותיך: לך
 זדה הוא מי לאמר בלבם להשב והפרושים

 לסלוח יבול מי כי מרבד היא נדמ״ות אשר
 וידע כב לבת: אלהיכש בלתי לחטאות

 מה להם ויאסר ויען לבס מחשבות את ישוע
 לדבר נקל יותר מה כג בלבבכם: תחשבו

 לאמר או חטאותיך לך נסלחי החולד־־, אל
 יד לאל יש כי תרעו ולמען כד ולך: קום

 ויאמר לחטאות לסלוח הארץ על האדם בן
 מטתך ושא קום לך אני אוסר אברים לנשול

 ויקח לפניהם קם וברגע כה ביתך: אל ולך
 ביתו אל וילך עלייה שכב אשר סטתו את

 אחזה ורעדה כו אלהים: את וסכבד מגדל
 כי לאסר יראה וימלאו לאלהים ויגדלו כלם
א כן ואחרי כז נפלאות: ראינו היום צ  י
 יושב לוי ושמו אחד המוכס את וירא ישוע

א לו ויאטר הסכס בבירת  : אחרי ולך בו
 :אחריו ויבא ויקם לו אשר כל את ויעזוב כה
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 קהל ויהי בביתו גדול משתה לר לו ויעש
 עטם ישבו אשר ומאחרים המוכסים מן רב

 והפרושים הסופרים וילונו ל במסבה: לאכול
 תאכלו למה תלמידיו אל ויאמרו ישוע על

 ויען לא והחטאים: המוכסים עם ותשתו
 לרופא צריכים לא הבריאים להם ויאמר יעוע

א לב החולים: אם כי א באתי ל  לקרו
ם כי התשובה 1אד־ לצדיקים  לחטאים: א

מה לג ה  יוחנן תלמידי למרה אליו אסרו ו
ם וככר־־, ולהתפלל לצום סרבים  תלמידי ג

ם ותלמידיך הפרושים  :ושותים אוכלי
 יצומו כי לעשות תוכלון איך להם ויאמר לד
 מים כיי לה עמם: החתן בעוד החופה בני

ם יצומו אז מאתם החתן וילקח באים סי  בי
 הזה המשל את אליהם ויאמר לו האלה:

 בגד על חדש סבגד חלק יתפור איש אין כי
 נאה לא והחדש ישחית הדש הבגד הלא ישן

 יין בלים נאדות יסלא איש ואין לז לישן:
א הנאדות יבקע הדש היין הלא חדש הו  ו
 אם כי לח לכל: יצלחו והנאודותלא ישפך

 ושניהם חדשים נאדות אל ישפך הדש יין
 ומיד ישן יין שותה אי,ש ואין לט ישכרו:
הוא: מהדש טוב היש; אוסר כי הדש סתאוה

טובה בשורה
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ו י ש ש :ק ד פ
 הקמה בין ישוע וילך העבה ממהרת ויהי
 בידם אותם וימללו מלילות תלמידיו ויקטפו

 מפרושים אנשים אליהם ויאמרו ב ויאכלו:
 ויען ג בשבת: יעשה לא אשר תעשו מה

 עשה אשר את קראתם הלא להם ויאמר ישוע
 כאשר ד אתו; ואשר הוא רעב כאשר דור
 הפניכש לחם את ויקח אלהים בית אל בא

 1יאכד־ לא אשר עמו לאשר גם ויתן ויאכל
 כי להם ויאמר ה לבדם: לכהנים אם כי
 גם ויהי ו השבת: אדון הוא גם האדם בן

 לימד הכנסת בית אל בבאו האחרת בשבת
 :.,יבשו־־ הימנירת ידו אשר איש שבם ויהי

 לראורת והפרושים הםופריס עליו וישות ז
 תואנד־ז ימצאו למען בשבת ירפא הוא אם

א ה אותו: להלשין הו  מחשבותכש ידע ו
 ועמור קוכם יבשד־ז ידו אשר לאיש ויאמר
 ישיע אליהם ויאמר ט ויעמוד: רקם בתוך
ח דבר אתככם אני שואל  בשברת מותר מ

 נפש: לאבד או נפש להציל להרע או להטיב
 לאיש ויאמר כלם אל ויבט וכה כה ויפן י

 :כאחרת ותהי ידו ותרפא כ; ויעש ידך נטה
 איש ויאמרו ושנעון המה מלאו והמה יא

 ביפים ויהי יב יעשולישוע: מה רעהו אל
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ם ויל! 1להתפלד־ ההר 1אד ויצא האלה  ש
 במקר ויהי יג האלהים: לפני בתפלה

 עשראשר שנים מהם ויבהר לתלמידיו ויקרא
 שמעון את יד שליחים: אותם גם קיא
 ויעקב אחיו ואנדריאס כיפא שמו הסב אשר
 ומתתי טו תלמי: בר ופיליפוס ויוח-ן

 קנא: הנקרא ושמעון חלפי בן ויעקב והאומה
 כריות איש ויהורה יעקב אחי יהורה ואת טז

 עמס וירד יז המוסר: היה אשר יהודה הוא
 העם רב והמון תלמידיו וקהל בערבה ויעמוד

 וצידון: צור ים ומשפת וירושלים יהודה מכל
 ולהרפא אותו לשמוע באו אשר יח

ם ומציקים מצירים ולאשר מתהלואיהם ה  ל
 ההמון וכל יט וירפאו: הטומאה רוחות

 ורפא ממנו יצא וגבורה כה כי לנגעו בקש
 ויאמר תלמידיו אל עיניו דשא כ :לכלם
 אלהים: מלכות היא לכם כי האביונים אשרי

ם עתה אשר אש*יכם כא  תשבעו כי רעבי
 :תצחקו כי בוכים עתרה אשר אשרי

ם אשריכם כב ם ישנאו א כ ת  האנשים א
ם ינדו ואם כ ת ם א א ם יחרפו ו כ ת  ואכש א

 :האדם בן למען רע כמו שמכם את ישליכו
 שכרכם הנה כי ההוא ביום וגילו שמחו כג

ם בשמים הרבד־, ם עשו כאלד־ו וג ת אבו
לנביאים
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 כי עבירים לכם אוי אבל כר :לנביאים
 אוי כה תנחומותיכם: כל את קבלתם

 המשחקים לכם אוי תרעכו כי המלאים לכם
 אם לכם אוי כו ותבכו: תתאבלו כי עתה

 עדו בזאת כי האנשים כל אתכם ישבחו '
 אני אומר אם כי כז שקר: לנביאי אבותם
ם אשר לכבש ת  אות אהבו לי ש־מעים א

 ברכו כח לשונאיכבש: והיטיבו אויביכם
 ואם כט :צורריכם בעד והתפללו מקלליכם

חי על איש יבכה  ארת גס לו תן האחת ה̂י
ם בגדך את ממך איש יקח ואם השנית  ג

 אשר לכל ל ממנו: הכלא לא הכתונת את
 אל לך אשר דבר וכלוקח לו תן ממך שואל
ם ואשר לא ממנו: אותו חגש ת ב ה  כי א
 :כן ככו להם עשו אתם גם האנשים יעשו

א מד־ז אוהביככש אר־ז תאהבו ואם לב  הו
 את;אהביהם: אוהבים הרשעים גם כי חסדכם

 חסדכם הוא מה תטיבו; למטיביכם ואם לג
 הזד־ן: הדבר ארח עושים החסאיכש גם כי
ם תלוו ואם לד ת ם מקוים מאשר או ת  א

א מה לקבל ם הו סדכ ם כי ח  הרשעים ג
 הזה: כדבר להם להעשותגם לרשעים ישאלו

ם אומר ואני לה כ  אויביכם אר־ז אהבו ל
שכרכם ויהי למאומה תחכו ואל ותלוו והטיבו

הרבח
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 ומטיב טוב כי העליון בני ותהיו מאוד הרבה
 בטובתו גמוליוולמכחשים כל למשכהים הוא

ם תהיו לכן לו ולרעים: מני  כאשר רח
א לז הוא: רחום אביכם גם ל תיינוו  אל

 ירשיעו ולא רעיכם את תרשיעו אל תשפטו
 וינחן תנו לח לכם: ונסלח תמחלו אתכם

 תנתן וגדושה מבופה מלאה יפה מדה לכם
ם אשר במרה כ* אל'חיקכם ת  מודדים א

 המשל את אליהם ויאמר לט לכם: ימוד
 שניהם הלא העור את להוליך היוכלעור הזה

 הוא רבו על התלמיד לא מ יפלו: בשחת
 ואיך מא כרבו: הוא אם שלם התלמיד וכל

 אשר הקורד־ז ואת אחיך בעין קסם תראה
 לאמר תוכל איך או מב תבין: לא בעינך
 מבין הקיסם את ואוציא הרף אחל לאחיך

 החנף תראדה לא בעינך הקורה ואת עינך
 עינך מבין הקורה את בראשונה הוציא אתה

 כי מג אהיך: מעין הקיסם להוציא תראה ואז
 רע עץ ואין רעות פירות עושה טוב עץ אין

 יוודע עץ כל כי מד טובות: פירות עושה
 יבצרו ולא חאנים יאספו מקוצים לא כי מפריו
 לבו מאוצר טוב איש מה מסגד־.: ענבים
 הרע לבו מאוצר רע טוב׳ואיש מוציא הטוב

ם לב מלא ואשר רע מוציא ד א יביע: פיו ה
ומה מו י
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ם אדוני אדוני לי הקיאו ומד*. מו כ אינ  ו
 אלי כא אישר כל מז דובר: אני אישר עושים
ם ועושה דברי את ו׳שופע ת ם אניד או כ  ל

ם הוא דוכלה מח דומה: הוא למי ד א  ל
 על יסודו ויישם להסור והעמיק בית הבונה
 הבירה על הנהל וינה השטף ובהיות הסלע
 1על־ הוא מיוסד כי להמיטו יכול ולא ההוא

 עושרה ואיננו שומע ואישר מט הסלע:
 בלי הארץ 1על־ ביתו הבונדה לאדם דומה
 ותהי 1נפל־ ופתאום הנהי־* עליו וינה יסור

גדולדה: הבית מפלת

ק י פי ע י נ ז ע

ם באזני רבייו כל את כלה וכאשר ע  ה
 אחד לאיש ועבד כ כפרנחום: אל ויבאו

 חלה אדוניו בעיני יקר היה אשר מאה ער
 ישועוישלח •שמע את בשמעו ויהי ג לכות:

 ולהושיע לבוא לו להתחנן היהודים זקני אליו
 לו ויההנו ישוע אל ויבאו ד עבדו: את

 את לו תעישה אשר הוא ראוי לאמר מאור
א עדנו אוהב כי ה הזה: הדבר הו  בנדה ו

 וכאשר עמם ישוע וילך 1 הכנסת: בית לנו
 •שר אליו וישלח הבירה מן הידה רחוק לא

אותך תיגע 1אל־ אדוני לאמר אוהביו מאה
ני 1)
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א אשר אני ראוי לא כי ב קורתי: 1בצד ת
 אליך אבוא מאשר קלותי אמרתי כן ועל ז

 גם כי ח נערי: וירפא כדבור אמור אם כי
 ולאנשי הצבא שר יד תחת נתון אנוש אני

 וילך לך לזה אומר אס בידי אשר המלחמה
 רעש: זארה עשה ולעברי ויבא בוא ולאחר

 ויהמרה האלה הדברים את ישוע וישסע ט
 אומר עמו ההולך העם אל ויאמר ויפן עליו
 בכל האמונה כזאת מצאתי לא כי לכם אני

 הביתה ויבואו המלאכים וישובו י ישראל:
 מחליו: הוא נרפא כי חולה העבד את וימצאו

ם ושמה עיר אל וילך ממהרת ויהי יא עי  נ
 ויהיכאשר יב עמו: הולכים רב ותלמיריוועם

 אשר מת נשאו והנה העיר שער אל הקריב
 מן רב ועם אלמנה והיא לאמו יחיד בן היה

 מעיו ויהמו האדון ויראה יג עמה: העיר
 ויגע ויקרב יד תבכי: אל לה ויאכר עליה

ם ויאמר הנושאים ויעמדו במטה ל  אומר ע
 לדבר ויחל וישב המת ויקם טו קום: לך אני
ם אחזר־ז ויראה ט! לאמו: אותו ויתן ל  כ

 בנו קם גדול נביא לאמו אלהים את ויככדו
 עליו ויצא י! עמו: את אלהים פקד וכי

 מסביב: הארץ ובכל יהודה בכל ההוא הדבר
הדברים כל את אליו יוחנן תלמידי ויגידו יה
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 תלמידיו לשני יוחנן ויקרא יט האליה:
שלחם  או הכא זה האתה לאמר ישוע אל וי

 ישוע אל האנשים רבאו כ ניחל: לאחי
 לאמוי אליך שלחנו 1הטובי־־ יוחנן ויאמרו
 וכיום כא לאחר: ניחל או הבא זה האתה
א ההוא פ ם ר  ומנגעים מתחלואים לרבי

 כעיני חנן רבים עורים ואת רעות ומרוחות
 השיבו לכו להם ויאמר ישוע ויען כב רואי:

 כי ושמעתם ראיתם אתם אשר ארת ליוחנן
 והמצורעים הולכים הפסה־ם רואים העורים
ם והמתים שומעים והחרשים נטהרים מי  קו

 אשר האיש ואשרי כנ מתבשרים: ועניים
 מלאכי הלכו ובאשר כד בי: יכי:ל לא

 יוחנן על העם אל לדבר רחל לדרכם יוחנן
 הקנדה במדבר לראורת יצאתם כה לאכד
 אומהיצאתםלראות בה סרוח: ינוד אשר

ש אשר הנה ומשי שש בנדי לבוש האדם ח  ל
 המה: מלכים בהיכלי ותענוגות יקדים בגדים

 אמנם הנביא את לראות יצאתם מה או כו
ם אשר לכם אני אומר  הוא: כנביא יותר ג

 שולח אנכי חנה עליו כתוכ אשר הוא זה כז
 כי כח לפניך: דרכך את ופנה לפניך מלאכי

 גדול נביא אשה בילודי אין לכם אני אומר
ם במלכות הקטון ואשר יוחנן מן  גדול אלהי

הוא ע *
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 והמוכסיםשמעו העם 1וכל כט ממנו: הוא
 ױהנןן בטביחת ויטבלו אלהים את ויצדיקו

 עצרת ארת מאסו והסופרים והפרושים ל
 סמנו: נטבלו ולא עליהם יעץ אשר אלהים

 אנשי ארת אדמד־ז לסי אדוני ויאסר לא
 הס דומים לב דומים: הם ולמי הזה הדור

 לזדז זד־. ומדברים בשוק היושבים לנערים
 כיכרתס ולא כחיילים לכם חללנו לאמר
 יוחנן בא כי לג בכיתם: ולא לכס קוננו

 ותאמרו יין שתה ולא לחם אכל ולא הטובל
 אוכלושותח האדם בן ב* לד בו: רעה רוח

 למוכסים חבר וסובא זולל איש הגה ואסרתם
 מכל נצדקה והחכמה לה הוא: ולרשעים

 מאתו שאל מפרושים אחד ואיש לו בניה:
 והנה לז ויסב: ביהו אל ויבא עמו לאכול
 כי ידעה וכאשר בעיר היתה הוטאת אשה
א הפרוש בבירת הסב  :הבושים כלי ותבי
 ותהל־* ותבך מאחור רגליו עד־̂־ ותצב לח

 אותבש יתמחה בדמעות רגליו את להמסות
 אותם ותמשח לרגליו ותשק ראשה בשערות
 אותו קרא אשר הפרוש וירא לט בבושם:

 אבש לאמר בקרבו ויאמר הזרת הדבר ארת
א זאת ואי מה ירע ירוע נביא זה יהיה  הי

היא: הוטאת אשה כי בו נגעה אשר האשה
ויען מ
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̂יו ויעןישועױאמר מ  אליך לי דבר שמעון אי
דבר: מררבי א  שגי ישוע לו ויאמר מא ד

 חמש לו חייב זה אחד לנושה היו חוב בעלי
 לא וכאשר מב חמישים: וזה דינריס מאות

 ועתה במתנה לשניהם נתן לשלם הם1? היה
: יותר אותו יאהב מהנכס זד־; אי נא אסור

 נתן לאשר אני חושב ויאמר שמעין רען מג
: שפטרת ישר ויאמר יותר יאהבו יותר

 הרואה שמעון אל ויאמר האשה אל ויפן מד
ם לביתך באתי הזאה האשה את אתה מי  ו

א נתת לא רגלי על הי  רגלי אות רחצדק ו
 אתה מה מחתם: ראשה ובשערות בדמעות

 בואי מערת וחיא לי נשקת לא אחת פעס
 ראשי מו לרגלי: מנשק הדלה לא אליך
: רגלי בבישם משחה והיא סכת לא בשמן

 חטאיה לה נסלהו לך אני אומר כן על מז
 מעט נסלח ולאשר לאהוב הרבתה כי הרבים
 לך נסלחו אליה ויאמר מח מעט: אוהב

 לאמר הקרואים ויחלו מט חטאותיך:
לעונות: סולח גם אשר זה הוא מי בלבבם

 לך הושיעה אמונתך האשד־־. 1אל־ ויאמר ג
ם: לכי שלו ל

ק י פי מי ה ש
אלה הדברים אהר ויהי א ויעבור ה • הי

כערים , 1נ 3
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 אלהים מלכות ומבשר קורא וכפרים בערים
ם ב אתו: עשר והשנים  אשר הנשים וג

ם ומתחלואים רעור־ז מרוחות נרפאו רי  מ
 שבעות ממנה יצאו אשר מנדלנא הנקיאת

 בית על אשר בוזה אשת ויוהנה ג רוחות:
 עזרוהו אשר רבות ואחרות ושושנה הורתם

 הערים ומכל רב עם ויאספו ד בנכסיהן:
א ה במשל־*: ויאמר אליו לבוא אצו צ  י

 מן אחר נפל ובזרעי זרעו את לזרוע הזורע
 אכלוהו: השמ־ם ועוף ונרמס הדרך על הזרע

 לשד כי וייבש ויצמח הסלע על נפל ואחר ו
 הקיצים בין נפל־־' ואחר ? לו: היה לא

ם ויצמחו ובצמחו  וישח־חו עמו הקוצים ג
 ויצמח טובה ארץ על נפל ואחר ח אוהו:
 הדברים את ובדברו באה אהה על פרי ויעש

 :ישמע לשמוע אעים למי לאמר ויצעק האלה
 1המש?־ מה לאמר תלמידיו לו וישאלו ט

 את לרעת נתן לכם אליהם ויאמר י הזה:׳
 במשלים נאמר ולאחיי□ אלהים מלכות סוד

א —ראו לסען א ושכוע יראו ל  יבינו: ל
 אלהים דבר הזרע הזה המשל פתחו; וזה יא

ם השומעים הדרך על ואשר יב הוא:  ה
ם הדבר את ויקח השכן נא כ; ואחרי ב ל  מ
הסלע על ואשר יג ויושעי: יאמינו לא למען

השומעים
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טז ח לוקאס פי על ״ 1
 הכה הדבר את מקבלים ובשמחה השומעים

 מאמינים כן 1על־ להם אין ועקר שורש אבל
 ואשר יד והולכים: הנסיוןהרים ובעת לימים

 אלהים דבר את השומעים הקוצים בין נפל
ם ומתעגוגי מעושר מדאגות אבל הם חיי  ה

 עשות לבלתי מלבם אותו ומאבדים הולכים
 השומעים טובה בארץ נפל ואשר סו פרי:
 וטוב יפה בלב בו ומחזיקים המה הדבר את

 נר מדליק ארם ואין טז בתקוה: פרי ויעשו
 המטד־ז תחרת משים או בכלי אוהו ומכסה

ם כי  יראו למען ישימנו־. המנורד־ז א
 אשר נעלם דבר אין כי יז :אורו את הבאים

 ויצא יוודע 5י4ל אשר נסתר ואין יגלה לא
 שומעים אתם איך תראו ראוה לכן יה לאור:

ם אי; ולאשר לו ינתן לו יש לאשר •כי ג ו  ל
 : לו להיורת הושב אשר מעמו יוקה זארת

 לקרוב יכלו ולא ואה־ו אמו אליו ויבאו יט
 ואהיך אמך לאמר לו ויוגד כ העם: כפני לו

 ויען בא לראותך: ומבקשים בהוץ קמים
ם ויאמר ה  דבר השומעים ואהי אמי אלי

 ויהיבאהד כב אותו: ועושים הטה אלהים
מים  ויאמר עמו ותלמידיו אניד־. ב וירד הי
 הנדה הזה האגם עבר אל נא נעבור אל־הם

ישן והוא מהתרים המה בג ויעברו: וירדו
ותרד.



טובה בשורה

 מים האניה והמלא הים אל סערה רוח ותרד
ה: בסכנה ויהיו ל מ  ויעירו ויקרבו כד. ג
 ויקכש אבדנו רבנו רבנו לאדר אותו
ם ובמשכרי ברוח ויגער מי  ותהי וישקטו ה

 • אמונתכם ואיה אליהם ויאמר כה דממה:
 ומי רעהו 1א?־ איש ויאמרו ויתמהו וייראו

 לו: וישמעו מצוה ולים לרוחות גם כי זה הוא
 היא אשר הגדרים אלמדינת ויסעוויבאו כו

 בו ויפגע היבשה אל ויצא כז הגליל: מול
 רבים מימים רוחות בו אשר ההיא עיר איש
ם כי בבית ישב ולא בגד לבוש היה ולא  א

 ויפול ישוע את כראותו והוא כח בקברים:
 ולך לי מרה לאמר גדול בקול ויצעק לפניו
א אל עליון אל בן ישוע ה נ ענ  : אותי ת

ח כט רו ל ה צו  מן' לצאר־ב הטומאה כי
ם כי האדם מי ם י בי  נאסר וכאשר אחזתו ר

 אסוריו וינתק בנהושתים ונשמר כזיקים
 ישוע לו וישאל ל ותשאהוהרוחהמדברה:

 רבות רוחות כי לגיון ויאמר שמך מה לאמר
 צוורת לקבלתי ממנו ויבקשו לא בו: כאו

 ויהי לב תחתיה: השאול אל לרדת להם
 ויתחננו בהר רועים רבים חזירים עדר שם
ם להניח לו ה  ויצאו לג :להם וינח בם לבוא ל

א .איש1 מן חרוחוה בחזירים ויבאו ההו
ויעט



ם בחמת והחיש העיט הערר רעט ח  על כ
ם סעיפי  : שמדין ויטבע העם א>̂ר הסלעי

 וינוסו הזרה הדבר אות הרועים ויראו לד
 לראות ויצאו לה ובכפרים: בעיר ויגידו

 האיש את וימצאו ישוע אל ויבאו המעשה
 ישוע לרגלי יושב הרוה־ת ממנו יצאו אשר
 והאנשיכש לו וייראו: ודעתתנכונה לבוש
ם הגידו הזה הדבר את ראו אשר ה  איך ל
 ויבקשו לז הרוחות: בו היו אשר האיש נושע

 הגדרים מדינת סביבות אשר ההמון סלפניו
 וירד אחזתם גדולה יראה כי מאתם ללכת

 אשר והאיש לח מאתם: וישב בספינה
 להיוות ישוע את בקש הרוחות ממנו יצאו
 לביתך שוב לס ישועלאמר: וישלחהו עמו

 בכל ויקרא וילך אלהים לך עשה כמה וספר
 כאשר ויהי מ ישוע: לו עשה כמה העיר

 עליו: שברו כלם כי העם ויקבלהו ישוע שב
א איש והנה מא א יאיר ושביו ב הו  ראש ו

 לבא ממנו וישאל ישוע רגלי אל ויפיל הקהל
 כשתים לו היתה יחידה בת כי מב לביתו:
 ההמון ובלכתו למות נטתה והיא שנה עשרה
ם דם זובה אחת ואשה מג דחקו: שתי  מ
 לרופאים כלמחיתה הוציאה והיא שנה עשרה
מאחור ותבא מד :לרפאה יכול לא ואיש

ותנע £
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טובה ביטויה

ה זוב עמד וברגע בגדו בכנף ותגע מ  ז ד
ם ויכחשו בי נגע מי ישוע ויאמר מה ל  כ

 דוחקים העם המון רבי עסו ואשר כיפא ויאמר
 :בי נגע מי אומר ואהד־ו אותך ולוחצים

 ידעתי כי איש בי נגע כי ישוע ויאמר מו
 לא כי האשה ותרא טז כח: ממני יצא כי

 אל ותפול בחרדה והבא ממנו הדבר נעלם
 בו נגער־, למה העם כל לפני ותאמר רגליו
 בתי לה אמר והוא מח ברגע: נרפתה ואיך

 עורנו מט לשלום: לכי לך הושיעה אמונתך
 ביתו מבני הקהל ראשי אל בא ואחד מדבר
 המורה: את תיגע אל בתך מתה כי לו לאמר

 לאבי ויען הזרה הדבר את ישוע וישמיע נ
 : בחך ותורעע תאמין רק תירא אל הנערה

 לבוא לאיש הניח לא הבית אל ובבואו נא
 הנערה ואבי ויוחנן ויעקב כיפא אם כי עמו

א עליה ויסודו כלם ויבכו נב ואמה: הו  ו
ם כי הנערה מתה איננה תבכו אל אמר  א

 :היא מתה כי ביידעו עליו וישחקו נג ישנה:
ה ויהזק החוצה כלם הוציא והוא נד ד  בי

 אליה ותשב נה קומי: לאמרטליתא ויקרא
 :1לאכול־ לה להנתן ויצו מיד ותקם דוהה

 לבלתי אותם רצו השתוממו ואמה ואביה נו
הזרד: המעשה את לאיש הגיד



ע י ע ע ה ק ר פ

 ויתן תלמידיו עשר לשניכם ישוע ויקרא
שדים כל־־י על ושלטון כח להם  ולרפא ה

א וישלחם ב התחלואים:  מלכודת לקרו
 אל אליהם ויאמר ג לחולים: ולרפא אלהים
א מטה לא בדרך מאומה אתכם תשאו ל  ו

א כסף ילא לחם ולא תרמיל ל  שתי יהיו ו
 *גם או ת אשר ובבית ד לאחד: כתנות
 אתכם יקבלו לא ואם ה תצאו: ומשם תשבו
 תנערו רגליכם עפר וגם ההיא העיר מן תצאו

ם ויעברו ויצאו ו עליהם: לערות  בכפרי
 הורתס וישמע ז מקום: בבל וירפאו ויבשת

ם כל את מארבעה אחד שר  אשר הדברי
ם ישיע עשה ע תפ ת  1עד־ נסער ולבו רוחו ו

ם מכין יוחנן קם כי מקצתם אכרם תי מ  :ה
 קם כי ומקצתם אליהו נראה כי ומקצתם ח

 הוררוס ייאמר ט הדדמונים: מנביאים אחד
 זה הוא ומי מעליו הסירותי יוחנן ראש את

 ויבקש האלה כדברים עליו שומע אנכי אשר
 כל לו ויספרו השלוחים וישובו י לראותו:

 המדבר אל לבדו הוא ויסר ויקחם עשו אשר
 וידעו יא צידה: בית הנקראת העיר על אשר
 על אליהם וידבר ויקבלם אחריו ויבאו העם

מחלורת; להם לאשר וירפא אלהים מלכות
£ והיום יב 2
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 עשר השנים ויקרבו לנטות 1הח־ והיום יב
 מעליך הזה ההמון את נא שלח לו ויאמרו
 מסביב אשר הכפרים ואל הקריות אל ללכת

 במרבר פה כי אוכל להם ולמצוא שם ללון
 אתם אזם תנו ישוע להם ויאמר יג אנחנו:
 ככרורת מחמש יותר לנו אין ויאמרו לאכול

 אוכל־־* ונשבור נלך לא אם דגים ושני לחם
 אלפי כחמשת היו כי יד הזה: העם לכל
 אותם נא הושיבו תלמידיו אל ויאמר איש

 אחרת: במסבדת חמישים מסבורת מסבות
 ויקח טז סביב: כלם וישבו כן ויעשו טי
 עיניו וישא דגים שני ואת לחם חמשת את
 לתלמידיו ויתן אותם ויפרוס ויברך השמים אל

 כלם וישבעו ויאכלו יז העם: לפני להשים
 אשר פתיתין מלאים סלים עשר שנים ויאספו
 מתפלד־י* כהיותו ויהי יה משבעם: הותירו

 לאמר להם וישאל עמו תלמידיו ויהיו לבדו
 ויענו ־ יט הוא: אני אשר העם אומר מי

 הטובל יוחנן כי אומרים מקצתם לו ויאמרו
 כי ומקצתם אתה אליהו כי ומקצתם אתה

 ויאמר כ הקדמונים: מן אחד נביא קם
 ויען הוא אני אשר תאמרו מי ואתם אליהם

 ויגער כא אלהים: משיה אתה ויאמר כיפא
אחד: לאיש זארת אמור לבלתי ויצום בס

ױאסך בנ
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 חליים לשאת האדם עלב; נגזר כי ויאמר כב
 ולהמאם ולהענית ולהנגש מכאובים ולסבול

 ולהערות הכהנים ושרי והסופרים ה׳;קנים מן
 ז יקונם השלישי וביובש למוות נפשו אדת

א אשר איש איש כרבם אל ויאמר כג ל  מ
 עצי את וישא נפשו את ימאס אהרי לבוא
 ירצח אשד כי כד אחרי: ויבא יום יום עליו

 נפשו יאבד ואשי יאבדנה נפשי את להושיע
 כי לאדם מועיל ומה כה יושיענה: בגללי
 כי :אותה יזיק או נפשו ייאבד העולם כל יבצע

 בן גם ובדברי בי להודורת יבוש אשר כל כי
 אביו וביקר ביקרו בביאו יבישגד האדכש

 אני אומר ואמנם מ הקדושים: ומלאכים
 יטעמו לא אשר פה עומדים אנשים כי לכס
 :אלהיכש מלכור־ז יראו כי עד המורת ארת
 האלה הדברים אחרי ימים כשמונה ויהי כח

 !הר11על־ ויעל ויעקב ויוחנן כיפא את ויקח
 תואר נהפך בהתפללו ויהי כט להתפלל:

 שגי והנה ל כברק.; ונגה לבן ובגדו פניו
 ויראו לא ואליהו: משה והמה עמו אנשים

 למלאות עתיד הוא אשר קצו על ודברו בירך
 נרדמו עמו ואשר וכיפא לב בירושלים:

 אנשיכם שיי ואת יקרו ויראו הקיצו וכאשר
 ממנו בהפרדכש ויהי לג עליו: העימרים

ויאמר £ 3
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 פה להיותנו טוב רבי ישוע אל כיפא ויאטר
 ולמשד־ז אחרת לך סוכות שלוש נא נעשה
 הוא: דובר מה ירע ולא אחת ולאליהו אחת

 עליהם סוכך הענן ויהי אליו כדבר עורנו לד
 לאמר מענן קול ויהי לה בענן: בבואם ויראו

 ובהיורת לו תשמעו: אותו ידידי בני זה
א שתקו והמד־־, לבדו ישוע וימצא הקול ל  ו
 מאשרראו: דבר האלה ביניים לאיש הגירו

 בו ויפגע ההר מן ברדתכש ממחרת ויהי לז
 לאמר צעק מהמון איש והנה לח רב: עם

א הבט רבי אנא א יחיד כי לבני נ  לי: הו
א ופתאום אחזתו הרוח והנה לט  צועק הו

 הולך הוא ובדוחק לקצף ער אותו והטרוף
 סתלמידיך ושאלתי מ אותו: מכתת מאתו

 ויאמר ישוע ויען מא יכלו: ולא להוציאו
 עמכם אהיה מה עד ופתלתול עקש דור הוי

 : בנך ארת פחז הביאד־־ז אתככש 1ואקטול־־
 אותו וינפץ השד ויטרפו אליו ובקרובו מב

 הנער וירפא הטומאד־; ברוח ישוע ויגער
 1עד־ כלכש וישתוממו מג לאביו: ויתנהו
 אשר כל על כלם אלהיפובהתמהמם גדולת

 שימו מד לתלמידיו: ויאמר ישוע עשה
 כי באזניככש האלה הדברים את אתם נא

אדכש: בני בידי להסגר האדם בן הלא עתיר
וחמה מה

טובה בשורה



ה הדבר ארת ידעו לא והמה מה  ויהי הז
 1לשאול־ וייראו אותו הבינו ולא מהם נסתר

 לבם על מזמה ותעל מו הזה: הדבר על לו
 ישוע וירא מז בהם: הגרול הוא מי לשאול

 אצלו: אותו ויעמד הילד רקה לכם מחשבות
 כזה הילד יאסוף מי כל אליהם ויאמר מח

 אשר את יאסוף יאספני ואשר יאספני בשמי
 :1הגדול־ הוא כבלכם הקטון אשר כי שלחני

 מוציא איש ראינו רבי ויאמר יוחנן ויען מט
א כי ונכלאנו בשמך הרוחורת א ל  עמנו: ב

 לא אשר כי תכלאו אל ע ישו אליו ויאמר נ
 ימי במלואית ויהי נא הוא: עמנו עלינו

ת וישם עלותו  :ירושלימות ללכרת פניו א
 אד־י ויבאו וילכו לפניו מלאכים וישלה נב

 אספוהו ולא נג לו: להכין שימרק בני עיר
 תלמידיו ויראו נד ירושלימה: ללכת פניו כי

 אליו ויאמרו הזרת הדבר אות ויוחנן יעקב
 משסים אש ותרד נאמר נפשך יש אם אדוני

ם ותאכלו ת ם עשזת כאשר או  : אליהו ג
ם לא לאמר בם ויגער ויפן נה ת ע  אות יד

א לא האדם בן כי נו בכם: אשר הרוה  ב
 אחר: לכפר אפלהושיעוילכו כי לאבדנפשות

 אל אחר איים ויאמר בדרך בלכתם ויהי נז
:תלך באשי־ אחריך אלך אדוני ישוע

ויאמר נח
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ם יש לשועלים ישוע אליו ויאמר נח ה  ל
ם ולבן קניהם השמים ולעוף מחבואים ד  א

 :ראשו אר־ן שמח יניח איטר מקום לו אין
 אחרי לך אחר איש 1אל־ ישוע ויאמר נט

 לקבור בראשונה ללכת לי הנח אדוני ויאמר
 למתים הנה ישוע אליו ויאמר ס אבי: את

 מלכות לבשר לך ואתה מתיהם את לקבור
 אלך אדוני אליו אמר ואחר פא אלהים:
 ולצוודז לנשק בראשונה לי הנח אך אחריך

 ישועהשולח אליו ויאמר סב לאשרכביתי:
 למלכות יצלח לא אהריו ומביט למחרשה ירו

ם: אלהי

י עשירי פדק

ם האדון ויבחר האלו־ז הדברים אחר  נ
ם לפניו וישלחם אהריס שבעים ם שני  שני

 לבוא היה עתיד הוא אש־ ומקים עיר בכל
 והפועלים רב הקציר אליהם ויאמר ב שמה:

 להוציא הקציר לארון התפללו לכן מעטים
 שולח אנכי הנד־. לכו נ לקצירו: פועלים
 תשאו אל ד הזאבים: בין בטלאים אתכם
ם ולא תרמיל ולא כיס לא עמכם  ולא נעלי

 חבירת בכל ה בדרך: איש בשלום תשאלו
הזה: לבית שלום בתחלה אמרו בו תבאו אשר

ואם ו
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 שלומכם עליו ינוח אז היטלום בן שב יהיה ואם ו
 הזה בכית ותשבו ז אליכם: ישוב אין ואם

א ראוי כי־ להכם כאשר ותשתו ותאכלו  הו
 :לבית מבית תלכו ואל עכרו -לקבל הפועל

 ויקבלו שכה תבאו אשר ועיר עיר ובכל ח
 : לפניככם ישימו אשר אית אכלו אתכם

ן ורפאו ט לי חו  להבם ואמרו בד־־, אשר ה
 עיר 1ובכי־ י אלהים: מי־יכות לכם קרבה

א שמה תבאו אשר ועיר ל ם יקבלו ו כ ת  א
 העפר את גם יא ואמרו: החוצותיה צאו

 דעו אך עליכם נגער מעירכם בנו דבק אשר
 ואומר יב אלהים: מלכות אליכם קרבה כ־

 כיום תהיה נהת ועמורה לסדום כי לכם אני
 לך אוי כורזין לך אוי יג ההיא: מעיר הדין
 האלד־ז היבורורת נעשו אבש כי צידה בית

 רביפש מימים בבם נעשו וציחדאשר בצור
 : ושבו ועפר בשק ישבו קדמוניות ומשנים

 הדין נם ביו וצידון לצור תהיה נחת אך יד
 למרום עד אשר נחום כפר ואת טו ממבם:
 אשר כל טז תושלכי: שאול עד דוממת

 בוזה ובוזי בוזי ובוזכם אלי ישמע לכם ישמע
 התלמידים שבעים וישובו יז שלחני: אשר את

 תחת נכנעו השדים גם אדוני לאטר בשמחה
את ראיתי אליהם ויאכר יה כשמך; ירינו

השטן ?

כא י לוקאס פי על



 הבה יט ביק: כמו השמים מן נופל השטן
 ועד־* הנחשים על לדרוך שלטון לכם נתתי

 לא ומאומה האויב צבא כל ועל העקרבים
 אורות על תשמחו אל אבל כ אתכם: יזיק

 מפניכם נכנעו הטומאה רוחות אשר הדבר
 שמותיכם נכתבו אדר ,עד־ •שמחו אם כי

 בלבו ישוע עלץ ההיא בעת כא בשמים:
שמים אדון אבי אודך ויאמר  כי והארץ ה

 ונבונים החכמים מן הזה הדבר את הסתרת
 נרצד־ז כן כי אבי אף לעוללים אותו וגלית

א ואיש מאבי לי נתנו כלם כב לפניך:  ל
א סי או האב אם כי הבן הוא מי יודע  הו
 לגלות: הבן יחפוץ ולאשר הבן אם כי האב

ם ויאמר תלמידיו אל ויפן כג ה ם ל ד ב  ל
 רואים: אתם אשר את הרואות העינים אשרי

ם כי לכם אני אומר כי כד ם נביעי בי  ר
ם אשר לראות התאוו ומלכים ת  רואים א

א שומעים אתם אשר ולשמוע ראו ולא ל  ו
 קס בתורה רב אחר איש והנה כה שמעו:
 ואנחד־י אעשה מה רבי לאמר אותו ומנסה

 כתוב מה אליו ויאמר כו הבא: עולם חיי
 ויאמר ויען כז קורא: אתה ואיך בתורה
 1ובכל־ לבבך בכל אלהיך יהוה את ואהבת
ויאמר כח כמוך: ולרעך מאודך ובכל נפשך

אליו

טובה בשורח



 : ותחידה זארת עשד־ז להשיב הטבית א^יו
 אל ויאמר נפשו את להצדיק רצה והוא כט

 איש ויאמר ישוע ויען ל רעי: הוא מי ישוע
 ביד ויפול יריחו אל מירושלים ירד פלוני

ם וילכו ויכוהו ויפשיטוהו הפריצים ה  ל
 והנד-, מקרה ויקר לא מת: רעזבוהו״כמו

 : ויעבור ויראהו הזד־־, כדרך אהד כהן ירד
 הזד־ז המקום אל בבואו הלוי גם ככה לב

 בדרך הולך אחד ושומרוני לג ויראויעבור:
 ויקרב לד רחמיו: אותורכמרו וירא אליו בא

 וירכיבהו ושמן יין עליהם ױםך פצעיו ויחבוש
 :עליו לבו וישם המלון אל ויוליכהו חמורו על
 לבעל ויתן דנרים ״שני הוציא וממהרת לה

ם לו ויאמר המלון  עליו ועיניך לבך נא שי
 בשובי: לך אשלם תוציא מזה יותר אשר וכל
 רע האלד־ז בשלושריין הוא זה אי ועתה לו

 אמר והוא לז הפריצים: ביד נפל לאשר
 אליו ויאמר חסד עמו עשרת אשר הוא זה

 ויהי לח כן: כמו אהה גם ועשה לך ישוע
 ושמה אחת ואשה אחת לקריה ויבאו בלכתם
 אחות ולה לט :ביתה אותו אספה מרתא
 ושומעת ישוע לרגלי יושבת והיא מרים ושמה

 בשרת לטרוח הרבתה ומיתא מ אתדבריח:
 לבך משים האינך רבי ותאמר ותקם הרבה

על * ,

כנ י לוקאס פי על



טיבה בשורה

ברי לשרת אדותי עזבתני כי זאת על  אטור ̂י
 לר־ז ויאמר ישוע ויען מא לעזרגי: לה נא

 החרדה כל את לדרור הרבית מרתא מרתא
 אבל^ מב הרבה: בענינים והתענית הזאה
ם בחרה יפה בחלק צריכה היא אחת  מרי
ה: ילקח לא אשר מכנ

פרק

 אכר בכלותו 1להתפלל פאני במקום ויהי
 להתפלל למרנו אדוני כתלמידיו אהד אליו

 ויאמר ב אתתלמידיו: יוחנן גם לכד כאשר
 שבשמים אבינו אמרו תתפללו אם אליהם
 בארץ רצונך יהי מלכותך תבוא שכך יתקדש
ם דבר לחמנו אר־ז ג בשמים: כאשר ו  י
 את לנו וסלה ד הלם: בכל לנו הן ביוכו

 חובנו לבעלי סולחים אנהנו גם כי חטאותינו
 ככל הצלנו אם כי נסיו; לידי תביאנו ואל
ם כי אליהם ראכר ה רע: כ  אשר האיש ב

 לו ויאמר הלילה בחצי אליו ויבא אוהב לו
ם: ככרי שלושת לי השאל אוהבי אנא ה  ל

 אין ומאוכה הדרך כן אלי בא קרובי כי ו
 יענה כבית וזה ז לפניו: אשים אשר כידי

 ובני סגויה הדלת כי תיגעני אל לו ויאמר
אומד ח לך: ותת קום אוכל לא במטה עסי



 אוהבו כי על לו ויתן יקום לא אם לכם אני
 ואני ס פניו: עזות על דיו לו ויתן יקום הוא

 ותמצאו בקדו לכם רנהן דאלו לכם אומר
 דואד־י אדר כל כי י לכם: ויפתה דפקו
 כי יא יפתח: ימצאולדופק ואדרמבקד יקח
 לחם ממנו בנו ידאל אם אדי האב בכם מי

 תחתיו: בחד ויתןלו דג או אבן לו יתן והוא
ם או יב  : עקרב לו ויחן ביצר־. 1ידאל־ א
 מתנות לתת תדעו הרעים אתם אם לכן יג

 יתן דבדמים אביכם כי אה לבניכם טובות
 מוציא ויהי יד ידאלוהו: לאדר חקודד רוח
 וידבר הדד ובצארת אלכם היד־־, אדר דר

 מקצת אבל טו ההמון: כל רישומו האלם
 בבעליה הרוחוית מוציא היא כי אמרו העם
ם טז הדדיס: ראד זבוב ם ואחרי סי  מנ

 והוא יז מדמים: אות ממנו אותוומבקדים
ם אמר מהישבותם את בראותו ה  1כי־ אלי
 4עד־ ובית תחרב מריבה ביניה אדר מלכות

 מריבדה הדשן בין גם ואם יה תפול: בית
 מוציא אני אדר תאמרו כי מלכותו תקום איך

 מוציא אני ואם יט זביב: בבעל הרוחות
 מוציאים במד־־. בניכם זבוב בבעל הרוחות

 ואפאניסוציא כ אתכם: ידונו המה לכן אותם
ם באה אכן אלהים בעצבע הרוחות כ  אלי

מלכות ? 5

כ: יא לוקאם פי על



סויה בשורה

 חגור גבוי איש אם כא השטים: מלכות
 :בשדיים כלקניניויהיו חצרו יסור מלחסתו (יכי־
ם כב א א ו ב  ויכבש ססנו וחזק גבור איש י

 אשר מלחמתו כלי 1כי־ סמנו ישא אז אותו
 עמי אין ואשר כג שלל: ויחלק בהם בטח

א ספזר עמי יאסיף לא ואשר הוא י1עי  : הו
ם מן הטומאד־י, רוח יצא אם כד אר  אז ה

 מצאדה ולא מנוחה ותבקש בציות תתהלך
 כה :משם יצאתי אשר לביתי אשוב ותאמר

 ומפואר: במטאטא מטואטא ותמצאנו ותבא
 אחרורת רוחות שבע לו ותקח תבא אז כו

 ותהי שסד־־. ותשכינה ותבאנה מסנה רעות
 ויהי כז כראשיתו: רעה ההוא האיש אחרית
 אחת ותשאאשה האלה הדברים את בדברו

 אשר הבטן אשרי אליו ותאמר קולה את בעם
 ויאלר כה :ינקת אשר ואשרי׳השדים הרתך

 ושומרים אלהים דבר השומעים אשרי אבל
 ויחל רב המון אליו נהר וכאשר כט אותו:
ם לדבר ה א רע הזרה הדור לאסר אלי  הו

 יונד־ז אורת אם כי לו ינתן ולא אות ומבקש
 לאנשי אות יונה היה כאשר כי ל הנביא:

 מלכת לא הזה: לדור האדם בן יהיה כן נינוה
 הזרד דור אנשי עם הדין ביום תעמוד שבא

חכמת לשמוע ארץ סאפסי באה כי ותרשיעם
שלמה



א משלמה יותר אשר פה והנה שלמה  :הו
 ביובש הזה הדור עם יקומו נינוה אנשי לב

 קריאת על מרעתם שבו כי וירשיעום הדין
 ואין לג הוא: מיונה יותר אשר פה והנה יונה
 תחרת או בסתר אותו וישם נר ידליק איש

 יראו למען ישימנו המנורה על אם כי הסאה
 העין הוא הגוף נר לד האור: את הבאי□

 יהיר־־. גופך בל אז־ וישרה תמה עינך ואם
 חושךיהיה: גופך כל גם רעה עינך ואם אור
 בך אשר האור יהיה פ; לך השכר לכן לה

 בלתי אור מך כל יהיה אם כ; לו הושך:
 ביק וכנוגה אור יהיה כלו אז כחושך הלק
 ככנו 1וישאל־ בדברו ויהי לז אותך: יאיר
 ויבא בצהרים אתו לאכול הפיוש־ם כן אהד
 ויתמה הזה הדבר את הפרוש וירא לה ויסב:

 :הסעודה קודם יריו את ישיע רחץ לא אשר על
 הפרושים אתם עתה אליו האדון ויאכר לט

 בקרבכם ואשה כחוץ וקערה כוס מטהרים
 אשד הלא כסילים הוי מ ורעה: גזלה מלא
 עשה: הוא כבפנים אשר גם מבחוץ את עשה

 הכל והנה בהן יש מאשר צדקה תני רק מא
 הפרושים לכם אוי אבל כב לכם: טהור

 הירק מיני וכל ופינם מינתא את המעשרים
הם אלה אלהים ואהבת משפט את ותעברו

לעשות

כד יא לוקאס פי על



טובה בשורה
י • י , י י .־ • ־* ־ י? .. ׳ , י

 לכם אוי מג לעזוב: לא אלה ואת לעשות
 בבתי בראש לשבות אהבתם כי הפרושים

 אוי מד בשוקים: בשלום ולהשאל הכנסת
ם כי ההנפים והסופרים הפרושים לכם ת  א
ם כמו  ובני נראו לא אשר הטמונים קברי

 ויען מה יודעים: ואינם עליהם הולכים אדם
 את בדברך רבי לו ויאמר הסופרים מ; אחד

ם האלה הדברים ה אותנו ג ת  : מהרף א
 העמיסו כי הסופרים לכם גם ואוי ויאמר מו
 יכלו לא אשר כבדות משאות האנשים על

 :מאצבעותיכם באחת תגעום לא לשאתואתם
ם אוי מז כ ם כי ל ת  הנביאים קברי את בני

 מעירים כן על מח הרגום: ואבותיכם
ם ת  .,המד־ כי אבותיכם במעשי ורוצים א

ם הרגום ת א ם ו  על מט קבריהם: בוני
ם כן ם חכמת ג ם אשלח אמרה אלהי ה  ל

ם וירדפו ושטיחים נביאים ת צ  ויהרגו מק
ם: ת ם הזה הדור מ; ידרש למען נ או  ד

ם מבריאות הנשפך הנביאים כר־י ל  : עו
 בין הנהרג זכריה־־, דמי עד הבל מדמי נא

ם העזרה ובין המזבח מנ ם אני אומר א כ  ל
ם אוי נב הזה: מרור ידרש דרוש כ  ל

ם כי הסופרים ת ח ק ם ל כ  מפתח אות ל
ם הבינה ת שתם ל* א ואשר שמה לבוא בק

מבקעים



 ובדברו: נג תכל^ום: שמה מבקעיםלצויא
ם ד  ויפצרו ויאיצו האלה הדברים את אלי

ם בו פרי  מאוד לו ויציקו והפרושים ה־ו
ם על לשאוללו רקעו  ויצפו נד ח: הרב דברי

אותו: הלשין מפיולפען דבר לאחוז ויבקשו לו

ק . , - ר יב פ

ם רבבות נאספו כאשר ויהי  אשר עד ע
 תלמידיו 1אי לרבר ויחל רעהו את איש רכס

ם השמת בראשונדי: לאמר כ  משאור ל
 אלן כי ב החנופה: היא אשר הפרושים

ם ואין •;לה לא אשר נסתר דבר ל ע  אשר נ
ם אשר 1כי־ לכן '1 יודע: לא ת ר ב  בחושך ד

ם ואשר ישמע באור ת ר ב ם ד  אד־־* בחדרי
ם אומר ואני ד הגגות: על יקרא האוזן כ  ל
 ארת ההורגים אלרה את תיראו אל אוהבי
ם לאל אין כן ואחרי דגוף ר  מאומה? לעשות י

ם אראה אני אבל ה כ ת  תיראון מי אות א
 המ־תו אחי ידו לאל־־* יש• אשר תיראו אותו

ם להשליך ם גיהנום אל ג מנ  אני אומר א
ם ב  צפרים חמשה הלא ו תיראו: אותו ל
ם בשני נמכרו  כיהם אהד ישכח ולא אברי

ם ז אלהים: לפני ג שכם שעתרתי ו  רא
ם ל ם כי תיראו אל לכן נמנו כ ם סיבי ת א

מצפרים 0

כה יב יא לוקאס פי על



 אשר כל לכם אני ואומר ח רבים: מצפרים
 יודה האדם בן גם בו האנשים לפני בי יודה
 בי יבחש ואשר ט אלהים: מלאכי לפגי
 לפני האדכש בן גם יכחש בו האנשים לפני

 דבר ידבר אשר 1ולכל־ - י אלהים: מלאכי
 רוח את יגדף ולאשר לו ונסלח האדם בן על

 אתכם יוליכו וכאשר יא לו: יסלח לא הקרש
 ולשלטוניכש העם ראשי ולפני הקהל לפני

 אתככש להצדיק תענון ומה איך תדאגו אל
 תלמדכם חקדש רוח כי יב תדברו: מה או

 ויאמר יג תדכרון: אשר את ההיא בשעה
 ויהלק לאחי אמור רבי העם מתוך אחד אליו

 שסני מי אנוש אליו ויאמר יד אתי: נחלת
 אליהם ויאמר טו מחלק: או עליכם שופט

א כי מבצע לכם והשמרו ראו  יתרון 1על־ ל
 אות אליהכש ויאמר טז אדם: יהיה קניניו
 עשה ושדהו עשיר היה אחד איש הזה המשל

 לאמר בלבו ויאמר יז הרבה: תבואה לו
 תבואתי לאסוף מקום עור לי אין כי אעשה מה

 אסמי אהרוס אעשה זאת ויאמר יח שמה:
 תבואתי כל שמה ואאסוף מהם גדולים ואבנה
 בל לנפשיישלך ואומר יט תנובתי: ומיטב

 לשניס הונח אשר למאוד עד הרבה נפשי טוב
ויאמר כ והתענגי: שתי אכלי נוחי רבות

טונה בשוי־ה



 נפשך יגשו הלילה כזה הנבל אלהים אליו
 כן בא :צברת אשר אלה יהיו ולמי ממך
ם ולא אוצרות לו האוצר לכל הוא  באלהי
 לכן תלמידיו אל ויאמר כב עשיר: הוא

 מרה לנפשותיכם תדאגו אל לכם אני אומר
 היא יקרה כג תלבשו: מה לגוף האכלוולא

 מהכגד: יותר והגוף המזון מן יותר הנשמה
 ולא יזרעו לא כי העורבים וראו הביטו כד

 ואלהים גורן ולא אסם לא להם ואין יקצרו
 מעופות: אתםױתר יקרים אותםוהלא מכלכל

 אמדה להוסיף יוכל ידאג אם בכם ומי כה
 לכןאםלאתוכלולעשות כו אחתעלקומתו:

 :אחרים לדברים תדאגו למה הקטון הדבר את
 אינם צומחים המה איך בשושנים הביטו כז

ם כי לכם אני ואוסר טווים ואינם עומלים  ג
 מלובש היה לא כבודו ובכל יקרו בכל שלמה
 עשב אח מלביש ככה ואס כח מהם: כאחד
 ,אד־ ישולך ומחר בשדה היום אשר השרה

 ואתם כט החנוראףכיאתכסקטניאמונה:
 ולבבכם תשתו מה או תאכלו מה תשאלו אל
 גויי אלה כל את כי ל יסער: ואל ינוע אל

 מחסורכם זה כי יודע ואביכם מבקשים הארץ
 בראשונה בקשו אבל לא אשרתחסרולו:

ם ונוספו אלהים מלכות את ב  :אלדה 1כל־ ל
אל לב 0 3
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לתת •אביכם רצה כי קטון עדר תירא 1אי
 ותנו מכרוקגיניכם לג המלכות: את לכם

 ואוצר יבלו לא אשר כיסים לכם עשו צדקה
 ננב שמדת יבא ולא יכלה לא אשר בשב,ים

 הואאוצרכם אשר במקום כי יאכלגו ל\> ועש
 מתניכםיהױ לה לבבכם: גם יהיה שלה

 דומים ותהיו לו מדולקות: עדותיכם חגורים
ם לעבדים חני מ  ן0 ישוב מתי לאדונם ה
 יבאויתדפק אם ברגע לו יפתחו למען ההתונה

 אשר האלה העבדים אשרי לז הפתה: על
 אימר אמנם יבא אם שוקדים האדון ימצאם

 במסבדת ויושיבם מתניו יחגור כי יכם *ני
 באשמורד־־ז יבא ואס לח וישרתם: ויקרו*
 כן וימצאם היעלישית באשמורה או הש״ית
 כי תדעו וזאת לט :האלה העבדים אשרי

 הגנב יבא שעי-־! זו באי הבית בעל ירע אם '
א ישקוד שקוד אך ל  : ביתו פור לה יתן ו
 לא אשר בשעה כי עתידים תהיו ואתם מ

 כיפא ויאמר מא האדם: בן יבא בוא תחשבו
 אל או הזה 1המש: את אמרת האלינו אדוני

 עבד זה היא סי אדוני ויאמר מב העם: יכל
 עמדתו על אדוניו יפקידהו אשר והכם אמונים

 העבד אשרי מג ;בעתו הוקם להם לתת
:בבואו כ; עושה אדוניו ימצאנו אשר

באמת גד

טובה בציורה



 1על־ יפקידדזו כי לכס אני אוכר באמת מד
 העכד יאמר אמור ואם מה לו: אשר כל

א בושש בלבו ההוא  1ויחד־ לבוא אדוני הו
 ולגתות ולאכול והשײהות העבדים להכות

 ביום ההוא העבד אדוני יבא אז סו ולשכור:
 וישסעהו ידע לא אשר ובשעה הכה לא אשר

 היודע והעבד מז הבוגדים: עם הלקו וישים
 כרצונו עושה ולא נכון לא והוא אדוניו רצון
 ועושה יודע לא ואשר מה המתרבות: יוכה
 הרבה לו נתן אשר וכל יוכה מעט הכות דבר
ם  בידו הפקידו ואשר ממנו יבוקש הרבה ג

 להשליך באתי מט ממגל: יגשו יותר הרבה
 אך נ מעתה: ותוקד ורו הארץ על אש

 כי עד לי צר מאוד ומה להסבל לי טבילה
 לתת באתי כי אתם החושבים נא תכלה:

 ריב: אם כי לכם אני אימר לא בארץ שלום
 נחלקים אחד בכית המשה יהיו מעתה כי נב

 כי נג שלשה: על ושנים שנים על שלשה
 בתה על אס אביו על ובן בנו על אב יחלק

 1ער ובלד־ז כלתה על חמות אמה על ובת
 את תראו אם העם אל ויאמר נד חמותה:

 :ויהיה גשם יבא תאמרו אז ממערב עולה הענן
 חום תאמרו מנגב נשבה הרוה תראו ואם נה

 הארץ פני אר־ז החנפינם .נו ויהי: יהיה
והשמים 0 3

כז *ב לוקאס פי על



א ומדוע ולהכיר להבחין תדעו והשמים  ל
 גם תדעו לא ולמה גז ההיא: העת תבחינו

 כי נח מלבכם: הישרה את להבחין אתם
 בעודך האלהים אל ריבך איש עם תלך אם

 אלהשופט ממנופןױליכך בדרךוראהלהנצל
 ישליך והשוטר השוטר 1אד־ יסגירך והשופט

 לך אני אומר נט הכלא: בית אל אותך
א לא כי צ שם ת  פרוטד־ז תשלם כי עד מ

:אחרונד־ז

ק י יג פ

 לו ויגידו ההיא בעת אנשים ויהיו־עמו
 פילאטוס ערב אשר הגליל אנשי על־דבר

 ויאמר ישוע ויען ב :זבחיהם עם־־רם דמם
 האלה גליל בגי כי־ אתם החשבים אליהם
 על-אשרסנלן מכל־הגלילאים היו רשעים

 לא* אם כי לכם אני אמר כן לא ג :זאת
ם הרעד־! מדרכיכם תשובו ב ל  כן כמו כ
 שמנה- כי אתם השבים או ד :חאבדו

ם אשר־נפל אנשים עשר ה  המגדל־י עלי
 מכל־ יותר היו רשעים המה ויתרגם בשילח

 לא־כן ה :בירושלים הישבים האנשים
ם תשובו לא—אם כי לבם אני אמר ב ל  כ

הזה את־־המשל ויאמר ו. :תאבדו כסהם
איש

טובה כשורה



 בכרמו שתולה ולו־תאנה היה אחד איש
 ויאמר ז :מצאה ולא פרי לבקש־בה ויבא

 אשר־באתי שנים זה־שלש הנה אל־הכורם
 כרת מצאתי ולא הזאת בתאנה פרי לבקש
 את־־הארמה נם תשחית ולמה אתה חכרת

ח- אדוני הכורם אליו ויאמר ח :חנם  הנ
א  אהפר עד־כי הזארת אף־השנד־, לר־ז נ

 אם־היא ט :זכל עליה ואשליך סביבותיה
 וילמד י תעשהפריואס־לאאזתכרתאתה:

 אחת אשה והנה יא בשבת: הכנסת בבית
 ותהי שנה משמנה־־עשרה אחלה רוח וכה

 יב :ולהזף להתעודד ולא־יכלד־, כפופה
 אשד־. ויאמר אליו רקרא־־לה ישוע ויראה

 אח־ידו עליה וישם יג :מהליך תרפאי
ם את ותהלל התועדדה ומיד הי  יד :אל
 על־אשר־רפא כועס והוא הכנסת ראש ויען

ם ישוע  ששרת אל־־העם ויאמר השבת ביו
ם ימים  ובאלה מלאכה בהם אשר־תעשה ה

 טו :השבת ולא־ביום והרפאו באו הימים
 כל־איש הלא החנף ויאמר האדון ױעךלו

 מאבוס בשבת וחמדו שורו מתיר בכם ואיש
 בת־אברהם ואיך טז :להשקותו ויוליכו
 אשר־ מאסוריהביופהשבת לא־תתר הזאת
יז :שנדה זח־שמנח־עשרה השטן אסרה

ובדברו*

כח יג ל־וקאס פי על



סדנה ב^ויה

 כל־אויביו ויבשו האלה את־הדבריס ובדברו
 הנוראים על״כל־המעשים כל־העם וישמח

 אלהים מלכות ויאמר יה :עשה אשר
 יט אתד־־י: אדמה ולמה היא דומד־ן למה
א דומה  אתו־ לקה אשר חרדל־י לגרגיר הי
 גדול לעץ ויהי אל־גנתוויגדל וישליכהו איש
 לאמר ויוסף כ :בענפיו ישכנו השמים ועוף
 היא דומה כא :אלים מלכות אדמה למה

 בשלש־ האשהותטמנהו אשר־תקההו לשאר
 ויתהלך כב יהמץ: כי־כלו עד קמה סאים

 ויסע ארדהעם וילמד ובכפרים בערים
 אהד איש אליו ויאמר כג : ירושלימה

 ויאמר כד :הנושעים יהס המעטים אדוני
 בכחײחיל־־* אוצו'והלחמו והתאמצו התחזקו

 כי־־רבים לכם אני כי־אמר צר שער לבא
א יבקשל־לעלורת ל  מאז כי כה : יוכלו ו

ם יבא אשר  ארדהדלת וייסגר בעל-הבית ק
 על־הפתה ולהתרפק לקום־בחוץ אתם תחלו
 ויאמר ויענה לנו פתה־נא אדוני אדוני לאמר

ם מאין אתכם לא־ידעתי לכם ת  אז כו :א
 וברהובתינו אכלנוושתינולפניך תחלולאמר

ם אני אמר יאמר והוא כז :למדת כ  אלי
 1כר ממני סורו אתם מאין אתכם לא־ידעתי
שנים וחירוק בכי יהיה שמה כח פעלי־און:

כאשר״



בט '״ לוקאס פי על 1 י
 וארת* ואתיצחק את־אברהכש כאשר־־־תראו

 ואתם אלהים בסלכות וכל־הנביאיס יעקב
 ממזרח ויבאו כט :החוצה משלבים תהיו

 במלכורת וישבו ומדרום ומצפון וממערב
 ראשונים יהיו האחרונים והנה ל :אלהים

 ביום,ההוא לא :אחרונים יהיו והראשונים
 ולך צא אליו ויאמרו מפרושים אנשים באו
 לב :להרגך מבקש בי־הררוס מפרת לך

 הנר־; הזה לשועל ואמרו לכו אליהם ויאמר
 אני־עשר־ז ורפואות הרוחות את אני־־מוציא

 אך לג :אכלה השלישי וביום ומהר היום
 כי וממחרתו וסחר היום ונטוע הלוך אהלך

 :לירושלים מחוץ נביא יומת אשר כן יעשה לא
 את־הנביאים ההורגת, ירושלם ירושלם לר

 כבר פעמים כמרת אליך הנשלחים וסוקלרת
 התרנגולת מקבצת כאשר בניך לקבץ רציתי

 לה :ולא־אביתם כנפיה תחת את־אפרחיה
ם הנה כ ת  אני אמר כי לכם ישאר חרבה בי

 עד־באהעתאשר־תאמרו לא־תראני ליכםכי
ם הבא ברוך בו ש :יתרת ב

ק ר יד פ

 לבית־־ראש־־הפרושים ישוע כבוא ויהי
 והנה ב לאכללחפבשכתוהמהשררועליו:

איש־ מ



̂  כהלי־מים: חולה והוא לפניו איש־אחד
 ואל־הפרושים אל־הסופרים ויאמר ישוע ויען

א הכותר לאמר  ד :בשבו־, הלרפא הו
 ויק ה :וירפאהו ויחזק־בו החשו והמר־!
 שורו אס־יפל אשר ככמש מי אליהם ויאמר

 השבת: ביום ולאויעלהומיר בבור או־חמורו
 וירכר ז :דבר על־זאת לענותו ולא־יכלו ו

 בם בהתבוננו הזה את־המשל אל־הקיאים
 :אליהם ויאמר ראשונות משבות כל־בחרו

 במשב אל־תשב !4אל־המשתר בי־תקרא ה
 קרוא—הוא ממך נכבד איש—פן הראשון
 ואתו אותך קרא אשר ויבא ט כמו־כן:

ם לך. ויאמר  תקח ואז מקומך ותךלזה קו
ם  בי י ז וכלמה בבושד־ז התחתון מקו

 ואפ־יבא האחרון במקום ושב לך אפ־תקרא
 למעלה עלה אהבי אליך ויאמר אשר־־קראך

 אתך היושבים כל לפני כבוד יהיה־לך ואז
 1ושפל־ כל־המתעלה כי יא :במסבי־!

 בי- לאשר ויאמר יב והמשתפליעלה:
 אל־תקרא או־בערב בצהרים משתה תעשה

 ולא־ ולא־קרוביך את־אחיך או אח־אהביך
 גם־הם יקראוך למק ולא־עשירים שבניך

 משתר־ז אפ־תעשה כי יג :גכול ויהי־לך
החולים ואות העניים אות תקרא קרוא

והפסחים

טונה' כשורה



 ואשריךכילא־ יד ועורים: והפסחים
 :הצדיקים בתחיית לך וישלם לך לשלם להם

 את־הדברים מן־המוסבים אחד וישמע טו
אלה ם אשד־יאכל אשרי אליו ויאמר ה ה  ל

 ישוע אליו ויאמר טז :אלהים במלכות
א רצו 1גדוד־ כשתה עשד־ז אהד איש ר ק  ל

ם  המשתה לעת עבדו את וישלח יז :לרבי
 יח מוכן: הכל כי באו קרואים אלה לאמד
ם רחלו ל  אליו ויאמר 1להתנצר־ כאחד כ

 ואראהו קניתיואצאיצא את־השדה הראשון
 זארת ותהשב־לי ואל לפניך תחנתי תפל־נא

 קניתי בקד צמדי חמיצת אמר וזה כ עון:
 ואל־י־ לפניך תחנתי תפל־נא לבקרם ואלך

 לקהת״ אשד, אמר וזה :עון זאת תחשב־לי
 ויגד העבר וישב בא :לכא לא־אוכל ולכן

 בעל־הבית ויחר־אף האלה כדברים לאדוניו
 ואל־ אל־השוקים וצא מהר לעבדו ויאמר

 ואת־ את־העניים והביא־פה העיר דהוברת
 ויאמר כב הנכיםאת־העוריםואת־הפסחים:

 עוד והן צויר־ז כאשר נעשה אדוני העבד
 אל־הדרכים צא אדוניו לו ויאמר כג מקוש:

 למען־ אלי לסור באנשים ופצר ואל־הגדרות
 איך כי לכם אמר־אני כי כד :ביתי ימלא
 כה ;משתי יטעם האלה מהקרואים .איש

וילכו מ 3
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 :אליהם ויאמר ויפן עפ־־ישוע עפ־רב וילכו
 ולא־ישנא אלי אשר־יבא איש איש כו

 ואחיו ובניו וארדאשתו ואת־אמו את־אביו
 להיורת 1לא־יוכד־־ את־־נפשו וגם ואחיותיו
 ויבא צליבו לא־־ישא ואשר כז :תלמידי

 כי כח :תלמידי להיות לא־יוכל אחרי
 ולא־ישב 1מגדל־ לבנות הרוצה מי־בככש
 לו היש את־הוצאותיו ומחשב בתחלד־ן
 אחר־ לכלותו פךלא־ױכל כט ג לכלותו

 ל לו: ילעיגו וכל־הרואים את־יסודו שימו
 ולא־יכד־* לבנות 1החר הזד־ז האיש לאמר

 ההלך המלך מי־־הוא או לא לכלותו:
 בתחלד־ז ולא־ישב אחר עם־־מלך להלחם
 אשר־יבא ברבבה להפגיע־בו היכל ומתיעץ

 בעודנו ואם־לא לב ברבותיבש: עליו
ם לבקש מלאכים ישלח ממנו רחוק  :שלו

 לא־יעזב אשר בככש ואיש כל־איש כן לג
 לד :תלמידי לא־יוכל־־להיות כל־קנינו

 ימלה: במה יתפל ואם הוא טוב דבר המלה
 כי־ לזבל ולא לא־לארץ לא־יצלח לכל לה

 אשר־לו האיש לו :החוצה להשליכו א:ם
:ישמע לשמע אזניבש

טובה בשורה

טל פרק



טי פרק

 והרשעים כל־המוכסים אליו ויקרבו
 ׳יהפרושים עליו וילנו ב אותו: לשמע

 ואוכל הרשעים את כקבל כי והםופריםלאמר
 הזה את־המשל אליהם ויאמר ג :עמהם
 מאדה אשר־לו האיש ככם אי ד :לאמר

 יעזבאת־התשעים ולא מהם אחד ויאבדו צאן
 :ימצאנו עד־כי האבר אהר יולך במדבר ותשע

 1 וישמח: אתועל־־כתפיו ישיםואם־ימצאנו ה
 ולשכניו לאהביו יקרא אל־ביתו ובבאו ו

 את־ כי־מצאתי אתי שמחו אליהם ויאמר
ם אני אמר ז האובד: כבשי כ  כן כי ל
 השב אחד על־רשע בשמרם שמחה תהיה

 אינם אשר צדיקים מתשעים־ותשע מרשעתו
 האשה אי־זו־היא או ח :לתשובדת צריכים

 ולא־תדליק ואפ־תאבד זוזים עשרה לה אשר
 ותחפש במטאטא את־ביתדת וטאטאדת גר

״ ט :תמצאנו עד־כי מחפש חפש ם א  ו
 ולשכונתידת לאהמתיה תקרא אז תמצאנו

 אשר הזוז כי־מצאתי אתי שמחנדת לאמר
 שמחה תהיה כ; לכם אני אמר י :אכדתי

ם מלאכי לפני  השב אחד רשע 1עד־ אלהי
לאיש היו בנים שני ויאמר יא :מרעתו

אהד: 11 3
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ך אבי לאביו הצעיר ויאפר יב :אחד  ת
 ויחלק בהלקי אשר־תבא לי־את-הנחלה

 מעטים ימים ואחרי יג להסאת־הנחלה:
 ייסע וילך את־כל־נכסיו הצעיר בן ויאסף

 :1כזולד־־ כל־הונו פזר ושם רהקה אל־ארץ
 רעב ויהי אשר־לו כת־כל 1הזיק וכאשר יד

 וילך טו :לחסר ויהל ההיא בארץ הזק
 והואשלח הארץ־ההיא מיושבי באיש וידבק

 טז :את־־חזיריכש לרעות אל־שדותיו אהו
 מךחרוגא־ את־בטנו למלאת תאוה ויתאו
 ויאמר אל־לבו וישב יז :לו לא־נתן ואיש
ם יש אשר לאבי שכירים כמה ה  לחב;־־־ ל

 נא אקום יח :ברעב פה אבד והותר די
 ליהוה חטאתי אבי לו ואומר אל־אבי ואלך
 עשה בנך להקרא אני ולא־ראוי יט :ולך

 אל־ ויבא ויקם כ :שכיריך כאהד אותי
 אביו־ויכמרו ויראהו ממנו רחוק ובעודנו אביו

 כא :וישקהו על־צואריו ויפל וירץ רחמיו
 אלהיכם לפני חטאתי איי אליו הבן ויאמר
 'כב בנך: להקרא אני ולא־ראוי ולפניך
 אר־זך' והוציאו מהרו אל־עבדיו האב .ויאמר
 את־הטבערת ותנו והלבישהו הראשון אדר

 אר־ד־ וקחו כג :על־רגליו ונעלים על־ידו
ונשמח ונשתה אותוונאכל ושחטו מרבק .עגל

ונטיב

טוכה בעודה



 ויחי היה מת בני כי־זה כד :לבנו ונטיב
 בנו ויהי כה לשמה: ויחלו וימצא ואובד;
 וישמע אל־הבית ויקרב ויבא בשדה הגדול

 לאחד ויקרא כו ;ומחלות השיר את־קול
 ויאמר כז :מה־זארת וישאל מהנערים

 מרבק את־עגל אביך וישחט אחיך בא אליו
 רהר כח בשלום: אבדפניו על־ראותו

א וימאן אפו ב  אביו אליו ויצא אל־הבירת ל
 הנד־ז לאביו ויאמר ויק כט :ויתחנךלו
 לא־־ מצותיך וכל עבדתיך, שנים זה־־כמה

 עם־ לשמח עדים גדי לי ולא־נתת עברתי
 אשרזבלע הזה בבא־בנך אבל ל :.רעי

 :הבריא עגל לו שהטת כל־הונו עם־הזונות
 וכל אתה עמדי בכל־עת בני לו ויאמר לא

 ולשמה לשיש היה לב :הוא לך אשר־לי
:וימצא ואגד ויהי היה מת אחיך כי־זה

ק ר טז פ

 היד־ז אחד איש אל־־־תלמידיו ויאמר
 בארה רעה אשר־דבתו בירת רב ולו עשיר
 אותו ויקרא ב :את־קניניו כי־פזר לפניו

 תן עליך שמע אנכי מה־־־־זאת אליו ויאמר
 להיות־ לא־־תוכל—כי מךפקדתך השבון

בלבו הזה הפקיד ויאמר ג :כיתי רב עוד

לב ם.ו לוקאס פי על



שויה סוכה ב

 פקדתי מן יעבירני אדוני הנד־ז אעשד־ז מה
 יודע ד :לשאל ואבוש לחפר לא־־אוכל

 האנשים אותי יאספו למען אעשה מה אני
 לכל־ ויקרא ה מךכניג אפ־אוסי לבתיהם

 לראשון ויאמר לבדו אדוניו מבעלי־חוב אהד
 מאת־ ויאמר ו :לאדוני אתה־חיב במה
 מהר—ושב חכך קח־כתב ויאמר שמן כתי

ם המשים וכתב  ואמר ואחרי־כן ז :בתי
 חטים כדי מאת ויאמר אתהחיב וכמה לאחר
 וישבח ח שמנים: וכתב אגרתך קח ויאמר
 1כי־השכיד־ על העול את־רב־הבית האדון
 המד־ז חכמים הזה העולם בני כי לעשת

ם אמר ואני ט מבניהאור: בדרותם כ  ל
 יקכלו למען שקר בממון אהבים עשרלכם

 הנאמן י עולםאם־תחסרו: במשכני אתכם
ואשר הוא נאמן נדול נם־בדבר קט; בדבר

 ואס יא נאמן: איננו בנדול נם בקטן נאמן אי;
 אתכם יפקיד מי שקר בממון נאמנים הייתם לא

 אתס־באשר נאמנים לא ואם יב אמרת
א לכם אשר את לכם יתן מי לכם לא  ן הו
 או כי אדונים שני לעבד יכל עבד אין יג

שנא אחד  ידבק או יאהב אחר וארת י
 יהוה את לעבד תוכלו לא כן יבז ואחר בזד.
כל את הפרושים וישמעו יר :הממון ואת

הדברים



המה האלה הדברים  המד־ן מפיון אהבי ו
 הכם אתם להם ויאמר טו :עליו רלעיגו

 ידע ואלהים האנשים לפני המצטדקים
□ 1כד־ כי לבבכם  האנשים בעיני וגבה ר

ם לפני הוא תועבה  התורד־ן טז :אלהי
 אלהים מלכות מאז אבל יוחנן עד והנביאים
 בה: יבא בה לעלות המתאמץ וכל כתבשרת

 1מנפול־־ וארץ שמים לעבור הוא נקל כי יז
 אשתו את המשלה יח :אחדמןהתורה קוץ

 מאישה גרושה הוא־ולקח נאף אחרת ולקח
 ולבוש עשיר היה, אהד איש ים הוא: באף
 בכל יום יום בשרו את וימשך בוץואגמן שש

 ושמו אהד עני ויהי כ :אדם בני תענוגי
א אלעזר הו  :שחין מלא שערו לפני שכב ו

 הנופלים הפירורין מן נפשו לשבע ויתאו כא
ם נתן איש ואין העשיר משלהן תנ  לו נ

 ויהי י כב שחינו: באימולקקים והכלבים
ם וישאהו העני במורת  היק 1אי־ המלאכי

ם וימרת אברהם  כג : ויקבר העשיר ג
 אר־ז וישא וצירים בדבלים בשאל ובהיותו

 אלעזר ואת מרחוק אכדהם את וירא עיניו
 אבי אברהם ויאמר ויצעק כד :בחיקו

 ארת לטבל אלעזר את ושלה עלי נא רהס
נעניתי כי לשוני ויקרר במים אצבעו ראש

עד ׳ 1
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 לו ויאמר כה :הזאות ב^הבה מאד עד
 בחין טובתך קבלת אשר זכר בני אברהם

 ואתד־ז נחם הוא ועתה רע רק 1קבל ואלעזר
 1גדוד פחת זאת (כל ועל ; כו :נענית
 מפה לעבור החפצים אשר עד וביניכם בינינו

 אלינו: לעבור יכלו משם ואין יכלו לא אליכם
 אשר אבי ממך אני שואל העשיר ויאמר כז

 לי יש! כי כה :אחי בית 1אר תשלחהו
ם חמשה ם יעיד למען אחי ה א למען ב  ל

 כט :הזה הצירים מקום אל המה גם יבאו
ם יש אברהם לו ויאמר ה  משות תורת ל

 כן לא ויאמר ל ישמעו: אותם והנביאים
 אהד איש אליהם יבא אם כי אנײ אברהם

 ויאמר לא :מרעתם ישובו אז המתים מן
 ולנביאים משה לתורת ישמעו לא אם אליו

:יאמינו לא המתים מן איש יקום כי גם

ק ר יז פ

 יבאו אשר יהיה לא תלמידיו אל ויאמר
 בוגבית(.• יבאו אשר לזד־ז ואוי מכשולים

 אל וישלך בצוארו רחיב יתלה כי לו טוב ב
ם  ג :האלה מהקטנים אחד מהכשיל הי

 הוכח אחיך בך יחטא אם לנפשותיכם השמרו
ם ד :לו תמחל ונהם אפישוב הוכיחו א ו

שבע

טובה בשורה



 אליך ישוב ביום ושבע בך יהטא ביום שבע
 ויאמרו ה לו: תמחל( נ נחמתי יאמר לאמי

:האמונה את לנו הוסיף האדון אל השלוחים
 כגרגיר אמונה לכם יש אם האדון ויאמר ו

 התעקרי חזארת לשקמה ותאמרו 1החרדל־
 אשר בכם מי ז :לכם ותשמע ביס* והשתלי

 השדד־ז מן יבא ואם רועה או חורש עבד לו
 הלא ח : לאכול ושב ולך מהר לו יאמר
 הגר בערב 1אוכל־ אשר ארת הכן לו יאמר

 ואחרי ואשתה אוכל כי עד ושרתני מתניך
 יקדם אם ם :אתה גם ותשתה תאכל כן

 ארת עשותו על בתודה ההוא עכד פני את
ם גם כן י :לא אני אומר צוהו אשר ת  א

 עבדים אמרו אשרצויתם כל את עשיתם אם
ם אין אשר אנחנו ה  אשר עשינו מועיל ב
 ירושלימה בלכתו ויהי יא :לעשות עלינו

 ובכואו ב וגלילה: שומרון גבולי בתוך ויעבור
 אנשים עשרד־ו בו ויפגעו אחד כפר 1אד־

 ארת וישאו יג :מרחוק העמדים מצורעים
 ויראס יד :חננו רבינו ישוע לאמר קולם

ם 1אד־ והראו לכו להם ויאמר  ויהי הכהני
 כי בראותץ מהם ואחד טו :ויטהרו בלכתם

 טז :גדול בקול ליהוה ויגדל וישב הוא נרפא
והוא לו להודות רגליו לפניוי פניו על ויפל

שמרוני: 1 2
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 עשרה הלא ויאמר ישוע ויען יז :שמרוני
 ולא יה תשעה: איפה ואים נטהרו אנש-ם
 לאלהיכם כבוד ויתן ישוב אשר איש נמצא

 ולך קום לו ויאמר יט :הזה הנכרי אם כי
 וישאלהו כ :לך הושיעה אמונתך כי לך

 אלהיבם מלכות תבא מתי לאמר הפרישים
 אלהיבם מלכות תבא לא להם ויאמר ויען

 פד־ז הנה יאמרו ולא כא :עינים למראה
 מלכות בתוככם דנה היאכי שם הנה היא

 תלמידיו 1אל־ ויאמר כב :היא אלהים
 יום את לראות תתאוו אשר באים ימים הנה
 ויאמרו כג תראו: ולא קהאדם מימות אחד
 תלכו לא הוא שם הנה הוא פי־־. הנה לבם
 יברק כאשר כי כד :אהריהם תבאו ולא

 תחתיו אשר כל על ונגה השמים מן הברק
 עליו אבל כה :ביומו האדם בן ידדה כן

 מכאוביכם ולם:ל הליים כתחילה לשאת
 למורת נפשו את ולהערות ולהניגש רבים

 היה וכאשר כו : הזה הדור מן ולהמאס
 כי כז :האדם בן בימי יהיה כן נח בימי
 ונתנו נשים להם נשאו ושתו אכלו נה כימי
 בא אשר היום עצם לאנשיפעד בנותיהם את
 :כלבם ויאבד המבול ויבא ז^תיבה אל נח
אכלװשתו לוט כימי היה כאשר כן וכמו כח

וקנו

טובה ביעורה



א וכיום כט :ובנו שתלו ומכרו וקנו  ההו
א אשר צ  אש יהודה המטיר מסדום לוט י

 כן כמו ל : כלכם ויאבר משמים וגפרית
 לא ״ :האדם בן בו יגלה אשר ביום יהיה
ם ההיא ובערת ביום  הגג על־̂־ איש יהיה א
 בשדה אלירדלשאתאותםואשר בבית וכליו
 בשדה ואשד אותם לקהת ישוב אל כן כמו
 זכר לב :אחור לאשר ישוב אל כן כמו

 יבקש אשר כי לג :לוט אשת את הזכרו
 ואשר יאבדנה נפשו את להחיות להושיע

 אני אמר לד :יהינה יושיענה נפשו יאבד
 אחות במטה יהיו שנים ההיא בלילה לכם
 שתינשים לה :יעזב ואחר ינצל אחד

 תעזב ואחרת תנצל אחת יחדו טחנות תהינה
 :יעזב ואחד 1ינצל־־ אהד בשדה יהיו שנים

 להם ויאמר איה אדוני לו ויאמרו ויענו לו
יאספוהנשרים: שמה הפגר הוא אשר במקום

יח פרק

 להודיע הזה המשל את אליהם ויאמר
ם ה א עת בכד־* תמיד 1להתפלל־־ כי ל ל  ו

 חידה אחד שופט ב :מר לא להתרפות
 לא בוש וגם ירא לא יהוה את אחת בעיר !

 אחת אלמנה ותהי ג :האנשים מפני יבוש
בע׳יר 1 3
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 אות נקום !תאמר ו(יאל והבא ההיא בעיר
 בקול לשמע וימאן ד :ריבי מאיש גקמתי
 כי בקרבי אמר כ; ואחרי רכים ימים דבריה

ם יראות אין  מפני בושר־. ואין כי אלהי
 האלמנות הלאותי על אבל ה :האנשים

 ותציק לנצח הבא פן נקמתה את אקום ההיא
 אמר אשר נא שמעו אדוני ויאמר ו :לי

 אלהים יקום לא ואיך ז העול: הזה השפט
 ולילד־ז יום אליו הצועקים בחיריו נקמת את

 כי לכם אני אמר ה :אפו להם ויאריך
ת יעשה בסהרזת  בן בבוא אך נקמתם א

 ויאמר ט :בארץ אמונה הימצא האדם
 בנפשם הבוטחים האנשים ער אתהמשלהזה

 שני י :לאחרים ויבזו המה צדיקים בי
 פרוש אהד להתפלל ההיכל אל עלו אגשים

 1ויתפלל־־ הפרוש ויעמד יא מוכסן: ואחד .
 אני לא כי אלהי אודך האלה כדברים בלבו

 כמו או נואפים עולנים גזלנים אנשים כשאר
 בשבועה פעמים צמתי יב :הזה זזמוכסן ,

 קם וממוכסן יג :לי אשר כל את ומעשר
ם ומרחוק  עיניו אות להרים ונכלם בוש וג
ס כי למרום  הנני ויאמר לבו על^ הכה א
: (לך חטאתי )אני חוטא כי הנני אלהים

נצדק לביתו ירד זה כי לכס אני אמר יד
מזה

טובה בשורה



 והמשתפל־־* ישפל רומם המת כל כי כזה
 הילרים את גם אליו ויקריבו סו :ירום

 ויגערו התלמידים ויראו עליהם ידיו לשית
 הניחו ויאמר ישוע להם ויקרא טז :בם

 לאשר כי תכלאום ואל אלי לבא לילדים
ם יז :הוא אלהים מלכות כמהם מנ  א

 מלכודת יקכל לא אשר כל לרם אני אמר
 וישאלהו יה :בד־. יבא לא כילד אלהים

 ־מזת הטוב מורה לאמר הראשים מן אהד
 ויאמר יט :הבא עולם חיי ואנהל אעשה

 ואץ כי טוב אותי תקרא ומדוע ישיע אליו
 אות ידעת כ :אחד אלהים אם תוב׳כי
א תגנב לא תנאף לא תרצח לא המצות  ל
 :אמך ואת אביך את ככד שקר עד תענה

 כב :מנעורי שמרתי אלה כל ויאמר כא
 לך חסר אהד דבר ויאמר זאת ישוע וישמע

 לך ויהי לעניים ותן לך אשר כל את מכר
בא ולך בשים אוצר  ויהי כג :אחרי ו

 רוחו ותתעצב האלה הדברים את בשמעו
 וירא כד מאוד: היה עשיר מאוד כי ויתעצב

 יבואו כי הוא קשה מאוד מה ויאמר כי ישוע
 נקל כי כה אלהים: במלכית העשירים

א המחט הר בער 1הגמד־ לעבר  עשיר מב
חשמעים ויאמרו כו :אלהיס כמלכות

ומי
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ם ויאמר כז להושע: 1יכל־ ומי ה  אשר ל
 האנושים מן יפלא אפשר לאי יכלת בלתי

 עזבנו הנה כיפא ויאמר כח לאיפלא&יהוה:
 ויאמר כס אהריך: וײלאנו )ונבא( הכל

 עזב איש אין כי לכם אני אמר אמנם אלהיס
 ובנים אשה או אהים או ואם אב או בירת

 יקבל לא אשר ל אלהים: מלכות בעבור
 כעולם העולם וחיי הזה בעולם מזה הרבה
ם ישוע ויקה לא הבא: שגי  עשר אתה
 ירושלימר־ז עולים אנחנו הנה אליהם ויאמר
 הנביאים ידי על הכתובים הדברים כל ויכלו

 הגוים בידי יסגר כי לב :האדם בן על
 לג :בפניו וירקו ויחרפוהו עליו וישהקווילעיגו

 והמה לד יקום: השלישי וביום ויהרגהו ויכהו
 ויהי האלה הדברים 1מכד באחד הבינו לא

 אשר את הנינו ולא מהם נסתר הזה הדבר
 ירהו 1אד־ בקרבו ויהי לה :אלהים דבר
 שואל)משלי והוא הדרך על אהד עור וישב

 העברים ההמון את ובשמעו לו : (ד ו
 כי לו ויגידו לז :זאת מה לאמר וישאל

 לאמר ויצעק לח הוא: עבר הנוצרי ישוע
 ההולכים בו ויגערו לט :הנני דוד בן ישוע
 מאוד לצעק הוסיף והוא לו.: להחשות לפניו
רצו ישוע ויעמד מ :הנני דוד בן לאמר

להוליכו .

טובה בשורה



 : לאמו־ וישאלהו ובקרבו אליו להוליכו
 אדוני אמר והוא לך ואעשה תרצה מה מא

 ייכיוע ויאמר מב :עיני תפקהנד־, אישר
 :לך הושיעה אמונתך וראה עיניך תפקהנה

בא וירא עיניו נפקהו וברגע מג  אחריו וי
 הרואה ההמון ובל לאייהים ומכבד 1מהלל־

:לאלהיבש והודיה שבח נתן זאת
ה ר יט פ ׳ ־ • . / . - 1 1 ,4

 ושמו איש והגה ב :ירהו ויעבר ויעל
 ויבקש ג :ועשיר המוכסים ראש והוא זכאי

 ההמון מפני יכל ישועמ׳/הואולא את לראות
 על^ רעל לפניו וירץ ד :שפלה קומתו כי

 :עובר הוא עליה כי משם לראתו השקמה
 ישוע וישא הזה המקום אל בא ובאשר ה

 ורד מהר זכאי אליו ויאמר ויראהו עיניו את
 וירד וימהר ו :ביתך אל אבא היום כי

 וילנו כולם ויראו ז :בשמהדק ויקבלהו
 ה :ללין חוטא איש 1אך בא לאמר עליו

 חצי אדוני הנה אדוני אל ויאמר זכאי ויעמד
ם לעניים נתתי קניני א  איש ארת עשקתי ו

 אליו ויאמר ט :ארבעתם ואשיב מאומה
 למען הזה לבית ישועה נעשתה היום ישוע

 הוא: אברהם בן זה גם אשר כי( זה )בעבור
כי י י7 ' ^
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ם בן בי י  ארת ולהושיע לבקש בא האד
 הדברים את כשמעם ויהי יא האובד:

 היותו 1עד־ משל אליהם לדבר ויוסף האלה
 אלהים מלכות כי חשבם ועל לירושלים קרוב

 אחד איש ויאמר יב :להגלות היא במהרה
 (1)לקבל־ רחוקה ארץ הלך הורים ובן גדול

 ויקרא יג :ולשוב המלכות את לו לקחת
 ויאמר מגיס עשרה להם ויתן עבריו לעשר
 יד :אשוב כי עד עמהם סחרו אליהם

 מלאכים אחריו וישלחו עירו ישבי וישנאוהו
 טו :עלינו זר־, ימלך כי חפצנו לא לאמר

 להקרא ויאמר המלכות מקחת בשובו ויהי
ם נתן אשד עבדיו לפניו  לדעת הכסף את ל
 הראשון ויבא ט! :ואיש איש סחר כמה

ם עשרת עשה מנך אדוגי ויאמר  יז :מני
 נאמן( היותך ועל ) טוב עבד האח לו ויאמר
ם עשר ער־י שליט תהיה בקטן  יח :ערי
 חמשה עשה מנך ארוני ויאמר השני ויבא
ם ויאמר יט :מנים ה ואתה לזה ג הי  ת
 אדוני ויאמר בא ואחר ב ערים: חמש על־*
 :בסורר ומושם אתי צפון היה אשר מנך הנה
 אשר לקח אתה אישקשה כי יראתיך כי בא
 ויאמר כב :זרעת לא אשר וקצר שמת לא

איש:קשה כי ידעת בליעל עבד אשפטך מפיך
אנכי 'ץ יי

טובה בשורה



א אשר וקצר שמתי לא אשר לוקח אנכי  ל
 על־־* כספי את נתת לא ולמה כג :זרעתי
 בתרבית: אתו ואקח ואבא השולחניים שולחן

 אות ממנו שאו)קחו( לנצבים ויאמר כד
ם עשרה לו לאשר ותנוהו המנה  כה :מני

 עשרות כבר לזית יש אדונינו אליו ויאמרו
 לו יש לאשר כי לכס אני אכיר כו :זמנים
 תלקת זאת גם מאומה לו אין ולאשר לו ינתן

 אות אלי הביאו אד כז :לו אשר ממנו
 עליהם אמלך כי אבו לא אשר האלה אויבי

 אות דבר וכאשר כח :לפני והמיתים
 וילך וישא רגליו את וישא האלה הדברים

 ויהי כט :ירושלימה לעלות לפניהם ויסע
 ההר 1אד־ היני ובית פגי בית 1אל־ בקרבו

א ר ק  :תלמידיו שני וישלח הזיתים הר הנ
 מנגד אשר הטירה אל לכו אליהם ויאמר ל

 ונורת את בן עיר תמצאו שמזת ובביאכם
א אשר אסור  פתחוהו איש עליו רככ ל

 לאמר איש ישאלכם ואם לא :והביאו
ם למדת ת  כי אליו תאמרו כה מפתחים א

 וילכו)התלמידים( לב צריךלו: )האדון(
ם דבר כאשר וימצאו הנשלחים ה  לג :ל

 בעליו ויאמרו העיר ארת מפתחים הכזת
ויאמרו לד ; העיר את תפתחו למה אלהים

כי £ 2
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 ישוע אל ויביאהו לה :לו צריך האדון בי
 את וירכיבו העיר עד־* בגדיהם את וישליכו

 ארת פרשו הציע ובלכתו לו . :עליו ישוע
 כאשר ויהי לז :הדרך( 1;על־ בגדיהם

 1קהל־ 1כ?־ ויהל הזיתים הר מורד 1אד־־ קרב
 1גדוד־ בקול ליהוה ולהלל לשכוח תלמידיו

 לח :ראו אשר והנפלאות הגבורות 1כי־ על
 שלובש יהוה בשם הבא המלך ברוך ויאכרו
 אליו ויאמרו לט :במרומים וכבור בשמים

 רבי העם: בתוך אשר מפרושים האנשים
 אמר אליהם ויאמר מ :בתלמידך גער
ם לכם אני  תזעקנה: האבנים אלה יחשו א
 מב :עליה ויבך העיר את וירא ויקרב מא

 הזה ביומך את גם ותדעי תשכילי לו ויאמר
 נסתרמעיניך: ועתה הוא לשלומך אשר את
 עליך אויביך וישפכו ימים עליך יבאו כי מג

 :מסביב לך ויציקו עליך כדור ויחנו סוללה
 בניך עם ררטשוך היסוד ױערואותךעד כד

 1עי־ אב; על־־' אבן בך ישאירו ולא בך אשי
 ויבא מה . :פקודתך ערת הבנת לא אשר
 והקונים המוכרים השם וישלך המקדש 1אי־

 כי כתוב אליהם ויאמר מו :החוצדק בו
 למעידת עשיתוהו ואתם תפילה בית ביתי

ושרי יום יום בהיכל וילמד מז :הפרצים
הנהנים

טובה בשורה



לט ' כ לוקאס פ׳ על
״ \

 יאבדנו בקשו העם וראשי והסופרים הכהגים
 העם 4כל־ כי לו לעשת כה מצאו ולא פח

1 ודנק־־בו נקשר אותו השומע

כ פיק
 ארת בלמדו האלה הימים באחד ויהי

 הכוהנים ויקומו 1בהיכל־ איתס ויבשר העם
 אליו ויאמרו ב :הזקנים עם והסופרים

 עושה אחה ממשלה זאת באי לנו נא אמור
א מי או זארת  ארת לך נתן אשר זרה הו

ם ױאמר רען ג :הזאת הממשלה ה  אלי
 :לי ותענו דבר אני ■גם אתכם נא אשא^ה

 מאנשים! או מןהעצדםהיתה יוחנן טבילת ד
 היתה מןהשמים נאמר אם בלבם ויאמרו ה
 ואם ו :בה האמנתם לא •ולמה יאמר אז

 כי הלם1כל יסקלנו אז האנשים מן נאמר
 ויענו ז :נביא יוחנן כי נכון ולבם האמינו
 ראמר ח :היא מאין ידענו לא ויאמרו
 זאת באי לכם ^מר לא אני וגם ישוע אליהם

 4ויחל״ ט :אלה 1כל־ *עושה אנכי ממשלה
ה 1המשל־ את העם 1אד־ לבבד  ג לאמר הז

 הכרמים ביר אתו ו*תן כרם נטע אחד איש
ם ימים מביתו נסע והוא  ובעתי י :רבי
 הכרם מפרי לו לתת לכרמים עבדיו את שלח

ױכהו £ 3



 לשלוח ויוסף יא וישלחהוריקם: ויכהו
ם הכו והמה אחר עבד  ויחרפוהו זד־! את ג

 לשלוח רוסף יב ג ריקם וישלחהו ויכלימוהו
 הן:וצח: וישליכהו זה גם ויפצעו השלישי את

 את אשלח אעשה מה הכרם בעל ויאמר יג
 ויראהו יד ויבושו: יראוהו אך ידידי בני

 היורש זה זהנה לאמר בלבם ויאמרו הכרמים
 טו :לנו הירושה ותהי ונהרגהו לכו הוא

 מד־ז ועתה וימיתהו לכרם מחוץ וישליכהו
ם בעי להם יעשה א בא טז :הכר ב  י
 הכרם ויתן האלה הכרמים ארת ויאבד

 ויאמרו האלה חדברים את ובשמעם לאחרים
 ומה ויאמר ישוע אליהם ויבט יז :חלילה

 היתדת הבונים מאסו אבן הכתוב .,זד־ הוא
 האבן 1על־־ יפל אשר כל יח :פנית לראש
 הזאת האבן תפל אשר כי̂־ ועל ינפץ הזאת

 והסופרים הכוהנים שרי ויבקשו יט תדרנו:
ם את בו לשלוח ר  ארת וייראו ההיא בעת י

הם כי ידעו כי העם  1המשל־־ את אמר עלי
 אורבים וישלחו עליו וישררו כ :הזרת

 בדבריו ילכדוהו למען כצדיקים המתראים
 :הפקיד וממשלות הפלילים בידי ויסגירהו

 תדבר כי ידענו רבי לאמר וישאלהו כא
ם כי איש פני את תשא ולא אמת תלמד א

את
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 ועתה כב :וביושר באמת יהוה דרך את
 :לא אם לקיסר מס לתת לנו המותר נא אמר

 ויאמר מרמתם את ידע( וידע;וכאשר כג
 אות הראני־נא כד :תנסוני למה אליהם
 ויאמר הזה והכתב הזאת הצורה למי הדינר
 לאלהים אשר לקיסרולאלהים השיבו אליהם

ם מפני דבר לאהז יכלו ולא כו :הוא ע  ה
 אליו ויקרבו כז :וידמו מענתו על ויתמהו

 בקימות המכחשים הצדוקים מן אנשים
 וישאלו היא לא ואומרים המתים (בתחיות )

 ימות כי לנו כתב משה רבי לאמר כח :לו
 אשת אחיו ויקח לו אין אשהובן לו אשר איש

 כם :לאחיו זרע ויקים לאשה לו המרת
 וימות אשה לקח הראשון אחים שבעה ויהיו
 ויפת האשה את השני ויקה ל : נניס בלי
ם  ויקחאותה לא בן: )בנים( בלא הוא ג

ם כן וכמי השלישי  עזבו ולא השבעה כל ג
 האשה: גם מתה כן ואחרי לב וימותו: בנים

ם למי ועתה לו. ה  הזאות האשה תהיה מ
 לאשד־ז: היתה לשבעה כי בתחית)בקימת

 לקחו הזה עולם בני ישוע להם ויאמר לד
ם להם שי  אך לה :בנותיהם את ונתנו נ
 ולקימת ולתחית( י הבא לעולם יזכו אשר

בנותיהם את יתנו ולא נשים יקהו לא המתים
לאנשים:

מ כ לוקאס פי על



 דמים כי למות עוד יוכלו ולא לו :לאנשים
 התקומה בני אלהיםכי בני והם יהיו למלאכים

 הודיע משה וגם לז :המה המתים ותחית
 אלהי אמר כאשד המתים יקומו כי בסנד־ז

 לה : יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם
 אלהי אפ כי הוא המתים אלהי איננו ואלהים
 הסופרים רענו־ לט לו: חיים כלם כי החיים
 מ :לענורת )להשיב׳( היטבת רבי ויאמרו

 מלאו אשר והלאה ההוא מיום איש נמצא ולא
 אליהם־ ויאמר מא : למלשאללודבראחד

 דוד בן כי משיח עדת הסופרים יאמרו איך
 תהילים בספר אמר דוד והוא מב י הוא
 אשית עד מג :לימיני שב לאדוני יהוה נאם

ם אויביך ד  קראו אם ועתה מד :רגליך ה
 לתלמידיו ויאמר מה בנו: הוא איך אדון דוד

 הסופרים מן לכם השמת מו העם: כל לפני
 בשלום־ להשאל ואוהבים בטלית המתהלכים

 בבתי ראשנורת במושבות ולשבת בשוק
 בתי את האוכלים מז :ובמשתות הכנסת

 להתפלד־י אנחנו מרבים באמרם אלמנות
:יקבלו מאוד גדול עונש הם גם לכן

ק ר כא פ

המשליכים העשירים את וירא ישוע ויבט
את

טובה בשורה



 אלמנה גם וירא ב ג לגנזך מתנתיהם את
 .*פרוטורת שמי שמי־• משליכה עניה אחת

ם ויאמר ג מנ  האלמנה כי לכם אני אמר א
 :מכלם השליכה.לגניך יותר העניה הזאת

 מיתרונם אלהים למתנות נתנו כלם כי ד
 יום דבר מחית כל ממהסורה השליכה והיא
 מקצרת אמרו כאשר ויהי ה :לד־ז אשר

א כי 1ההיכל־ 1על־ תלמידיו  יפד־ז נבנה הו
 :ויאמר במתנות ונעים ומלא יקרים באבנים

 על בהם ישאר לא אשר באים ימים הנה ו
 :תהרס לא אשר רואים אתם אשר מכל אבן

 הדברים יהיו מתי רבינו לאמר וישאלהו ז
 ה :להיות יחלו כאשר האות ומה האלה
ם השמרו ויאמר כ ם ישיאו 5ואל־־ ל תכ  כי א
 וקרבד־ז משיח אני לאמר בשמי יבאו רבים
 וכאשר ט אחריהם: ללכת תאבו אל העת

 היו כי תהרדו אל ומהומות מלחמות תשמעו
 כה עד לא)הגיע( אבל בראשונה זמת תהיה
 וממלבד־ז יקום גוי על גוי ויאמר י :הקץ
 1בכל־ גדול רעש ויהי יא :ממלכד־ן 1עי־

 גדלות ואותות ובהלות ורעב ודבר המקומות
 כל־י לפני אבל יב :יהיו משמים ונוראות

ם את ישלחו זאת ד  אתכם וירדפו בכם י
 ויגשו הכלא ולבית הרין לבתי אתכם ויסגירו

אתכם 1-
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 אורות 1ער הפקידים ואל המלכים אל אתכם
 יך :לעדות לכם תקרה זאת יג :שמי
 1ואד־ נ חשוב לבלתי לבבכם על שיכו לכן

תה זאת מלפני מלפנים מקדם תחשבו(  מע
 פהוחכמח לכם נתן אנכי כי סו :תענון מה

 בפניה לקום אויביכם 1כד־ יוכלו לא אשר
 ואחיכם אבותיכם נם כי טז :כנגדה ולדבר

 להמיתו אתכם יסגירו ואוהביכם וקרוביכם
ם תכ  אודות על אתכם ישנאו וכלם יז :א

 ראשכם משערת ויאבד יפול ולא יה :שמי
 נפשותיכם: את תקנו בתקותכם ים ארצה:

 המלחמה אנשי סבבו כי תראו וכאשר כ
 :שממתה קרבה כי תדעו אז ירושלים את
 ואשר ביהודה אשר ההרים על ינוסו אש כא

 ישיבו אל בשדות ואשר ממנה יסורו בתוכה
 1כד לכלות הם הנקמה ימי כי כב אליה:

 אוי אבל כג י :בתורה הכתיבים הדברים
 גדולה צרה כי האלה בימים ולמניקות להרות
ה העם עד־* אף. וחרון הארץ 4עד־ תהיה  :הז

ם 1בכל־־ ויגלו חרב לפי ויפלו כד  העמי
 עתי ימלאו כי עד הגרם מ; וירושלים,תימס

 ובלבברת בשמש אתות ויהיו _ כה :הגוים
 העמים בין ומצוקה צרה הארץ ועל ובכוכבים

וכאשר כו גליו: ושאון ים מנהמת בבהלה
ימס

ה ביצ&ורה טונ



 בקרבכם תהיה לא ורוח בשר 1כל לבב ימס
 הדבריכם 1עד־ וממבטח וכתוחלת כיראד־ז

א וכל הארץ׳( 1)עד־־ בתבל יבואו אשר  צב
 האדם בן את יראו אז .בז :ימוט השמים

 )כבוד( ונתלה ויקר גדול 1היד־־ עם בענן בא
 :הדנריבם כל יחלו וכאשר כח : רבה

 קרבה כי ראשכם ושאו הביטו אז להיות האלה
 המשל את אליהם ויאמר כט , :גאולתכם

 אם ל :העצים ובכל בתאנה והביטו ראו
 תדעו דדע תראו ראו אז רח0 והוציאו הנטו

 אכם אתבש כן.גם לא :הקיץ קרוב כל
 כי תדעו אז האלה הדברים יהיו כי תראו

 אמננם לב :אלהים מלבות היא קרובה
 כי עד הזה הדור יהלף לא כי לכם אני אמר
 והארץ השמים לג :הדברים 1כל־ יבלו

 השמת לכן לד :יהלפו לא ודברי יחלפו
 וביין בכשר לבבכם ארת תכבדו פן לכ.מ

 עולם חיי ובדאגת וכסובאיםובשבר׳־ן כזוללים
 כי לה ההוא: היום עליכם יבא ופתאלם הזה

 הארץ: כל פני על ישבי כל על יבא כמוקש
 והתפללו עת בכד־י והתפללו שקדו לכן רו

 העתידות הצרות כל מפני לברוח תזכו למען
 וילמד לז :האדם בן לפני ולעמד להיות

 הנקרא בהר וילן יצא ובלילה בהיכל ביום
1 י 2 ד
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טובה נ״עירה

 בבקר העם כל וישכימו לח :הזתינם הר
אתו: לשמוע ההיכל־־' 1אל אליו ויבאו

כב פרק

 ב :פסח הנקרא המצורת חג ויקרב
 ויבקשו והסופרים הכהנים שרי אלתו ויתנכלו
 השטן ויבא ג :העם מפני וייראו להמיתו
 משנים אהד והוא כריות איש המכנה ביהודה

 שרי עכם וידבר וילך ד :תלמידיו עשר
 ה :בידם יסגירנו איך והפקידים הכהנים
 ו :כסף לו ויתנו גדולה שמחה וישמחו
 בלי להסגירנו נכון עת ויבקש להם וישבע
 אשר הפסח יום ויבא ז :ורעש מהומה

 את וישלח ח הפסח: את בו לשי,ט היה
 הפסח את לני והכינו לכו ויוח,ןלאמר כיפא

 כי תרצה ואיה אליו ויאמרו ט :1ונאכל־־
 העירד־ז בבואכם אלייהם ויאמר י :נכינו
 אחריו מיםלכו כד נשא אהד איש בכם יפגע
 ותאמרו יא שמה: הוא יבא אשר הבית אל

 איד־ז (■ לך לאמי צונו הרב הבית 1לבעל־־
 :תלמידי עם הפסח שמה אוכל אשר המלון

 שמה □פנה גדולה עליה לכם יראה והוא יב
 אמר כאשר וימצאו וילכו יג :תכינו

באח וכ^שר יד :הפסח את ויכינו אליהם
העת



 ושנים בהיסבה"( במסבה ויסב)וישב דעת
 נכסף ויאמר טו :עמו שליחים עשר

 בטרם עמכם הזה הפסה את לאכל נכספתי
 ואערה ואענה ואנגש רבים מכאובים אסכל

ם אני אמר כי טז ׳ :למות נפשי את ב  ל
כלה כי ער הפסח את אוכל לא מעתה כי  י

 ויברך הכוס את רקח יז :אלהים במלכות
 אני אמר כי יח ביניכם; וחדקו קחו ויאמר

א כי עד היין מפרי אשתה לא כיי לכם ב  ת
 ויברך המצה את ויקה ים אלהים; מלכות
ם ויתן ויפרס ה  נתן אשר גופי זדה לאמר ל

 כן וכמו כ : לזכרוני זאת עשו בעדכם
 ברית הכוס זה ויאמר אכלו אחר הכוס לקה

 כא• :בעדכם ני:;פך אשר בדמי הוא החדשה
 השלה;: על הוא עמי אותי המוסר יד הנה אך
 1אבד־ עליו נגזר כאשר הולך האדם בן כב

 והמה בג אשריאסרבו: אוילאשישההוא
ה הוא מי לאמר לרעהו איש לשאול החלו  ז
ם ה  .כד :זארת לעשות הוא עתיד אשר מ

 להיוד־ז יאחה מהם למי ביניהם ריב ויהי
 מלכי אליהם ויאמר כה :1 הראש)הגדול

 עליהם משלים והשלטים בהם משלו הגוים
ם כי כן לא ואתם כו :יקראו נדיבים  א
כז ;כמשרת והראש יהיה כקטון בכם הגדול

כי 3
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א המשרת או היושב הגדול הוא מי בי ל  ה
 המשרת: כמו בתוככם ואני הגדול הוא היושב

 בנסיוני: עמי תמיד העומדים הם ואתם כה
 נתן כאשר המלכות את לכם נותן ואני כט
 שלהגי על ותשתו תאכלו למען ל :איי לי

 שנים את ותשפטו כסאות על ותשבו במלכותי
 אדוני ויאמר לא :1ישראל שבטי עשר

 אתכם להניע השטן בקש הנה שמעון שמעון
 ואני לב :בכברה ההטיה ינוע כאשר

 אמונתך תהסר לא למען בעדך התפללתי
ם ואתה  לג אחיך: ירי את תחזק תשוב א
א אני מוכן ארוני שמעון לו ויאסר  עמך לב
 שמעון אמר והוא לד :ולמוא הכלא לבית
 כי עד הגבר היום יקרא לא כי לך אני אומר

 :תדעני לא ותאמר פעמים שלש בי הכחש
 אתכם שלחתי כאשר אליהם ויאמר לה

 ההסרתס נעלים ובלא תרמיל ובלא כים בלא
 ויאמר לו לא: ויאמרו מאומה )דבר(

 וכמו יקהנו כיס לו לאשר עתה 1אבד־ להם
ה ימכור לו שאי; וימי התרכיד־י כן  בגדו א

 צרייך כי לכם אני אמר כי לז חרב: ויקנה
 יוקם להוקם בי( לחוקם )למלאות לכלות
ה פושעים ואת הכתוב כי יבלה כלות מנ  נ

אמרו והמה לח : עלי הדברים 1כד כלו כי
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 לט :יי להם ויאמר חרבותים הנה אדוננו לו
ם וילכו הזיתים הר אל בדרכו וילך ויצא  ג

ר המקום ובבאואל מ אחריו: תלמידיו מ  א

 והוא מא ליךינסױ;: תכאו פן התפללו להם
 ויתפלל: יו ברב על ויכרע באבן כקילע ם מה סר
ם אבי לאםר מכ א רצח נפשך יש א  נ

א אך ממני הזי־־י הטס אות להעבר  יהי ל
 מלאך אליי וידא מג :ברצונך ביאם כרצוני
 מפגי לו בצר ויה מד :ויהזקהו אלהים

 ותהי לנצח מאוד עוד 1ויתפלל־ נפשו צרות
 מה הארץ: 1על־ נוזלת דם כטפות זעתועליו

 וימצאם תלמידיו אל ויבא מתפילתו רקם
 ויאמר _מו :ויגון)מעצבו!( מצרה ישנים
ם ה  תבאו פן והתפללו קומו תישנו למה ל
 ההמון והנה מדבר עורנו מז :נסיון לידי
 לפניהם הולך יהודא הנקרא עשר משנים ואחד
 נתן האורת זד־־ז כי לנשקהו ישוע 1אל־ ויקרב
 מה הוא: זדק אנשקנו אשר את לאמר להם

 תמסור אתה בנשיקה יהודה ישוע אליו ויאמר
 עמו אשר ראו וכאשר מט :האדם בן את
 אליו ויאמרו להם )יקרה( יהיה אשר את

 אות מהם אחר רך נ :בחרב הנכה אדוני
 נא :הימנית אזנו את ויקץ הגדול כהן עבד
באזנו ויגע עד,פדה הרפו ויאמר ישוע ויען

• וירפאו

מד א5 לוקאס פי על



 הכהנים שרי אל ישוע ויאמר נב :ררפאו
 הזקנים ואל ההיכל 1על אשר השרים ואל

ם  בחרבורת אלי יצאתם לאמר עליו הבאי
ם ובהיותי נג :הגזלן אל כמו ובעצים  יו

ם ם עמכם יו תכ  אר־ו שלחתם לא בהיכל א
 :החשך ושליטת עתכם היא זאת אבל בי ידכם

 1הגדול־ כהן בית אל ויוליכהו ויאחזוהו נד
 ויבערו נה :מרחוק אחריו הלך וביפא

 כיפא גם ויהי מסביב וישבו החצר בתוך אש
 ער־* ישב אחת אמה ותראהו נו ;בתוכם

ם ותאמר אליו ותבט האש ם זה וג  ישוע ע
 לאמראשהלאידעתיו: ויכחשהו נז היה:

 אחר איש אותו ראה מזער מעט ואחר נח
 ישוע מתלמידי אחד אתה וגם אליו ויאמר
 ויהי נט :מהם אני לא אנוש כיפא ויאמר
 זד־ז גם באמת אחר איש ויאמר אחת כשעה

ם  ויאמר ס :הוא גלילי כי היה ישוע ע
 עורנו ומיד תדבר מה ידעתי לא אנוש כיפא
 ויבט אדוני ויפן סא :הגבר קרא מדבר

 דבר אשר אדוני דבר ארת ויזכר כיפא אל
 תכחשבי הגבר יקרא בטרם לאמר אליו

 ויצאכיפאהחוצהויבך יסב שלשפעמים:
 המחזיקיםבישועוהאנשים סג במרירותנפש:

ראשו את ויחפו םד :ויכהו עליו שחקו
רנהו
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 מי נא הנבא לאמי וישאלהו פניו, אל ויכהו
 רבים ודברים סה : אותך המכה זרה הוא:

 אור הבקר סו :ויהרפוהו לו אמרו אחרים
ם זקני ויקהלו ע ם ושיי ה  והסופרים הנהגי

ם אליו ויאמרו סז :דין ויביאוהו'לבית  א
ם אליהם ויאמר לנו אמר אתה המשיח  א

 אשאל ואם סח לי: האמינו לא לבם אומר
 כי סט :תשלחיני ולא לי תענו לא אתכם
 :אלהים גבורת לימין האדם בן ישב מעתה

ם בן לכן אליו ויאמרו כלס •ויענו ע  אלהי
הם ויאמר אתה  אני כי אסרתם אתם אלי
 עד עוד נבקש ולמה ויאמרו עא : הוא

 עדות לנו צריך עוד למה שמענו מפיו ואנחנו
:שמענו מפיו ואנחנו

כג פרק

פילאטוס; אל ויוליכוהו הקהל כל רקם
 הנדה לאסר אליו אותו להלשין ויחלו .ב

 ומנעדאותם עמנו את ומטעה עוכר מצאנו זה
 המשיח מלך כי באמת לקיסר מסי מתרת

 האתה לאמר פילאטוס וישאלהו ג :הוא
 :אמרת אתה אליו ויאמר ויען היחודים מלך

 1ואל־ הכהנים שרי אל פילאטום ויאמר ד
והמה ה :עון הזה באיש מצאתי לא העם

נשאו ' ^ ׳/ • י׳\ .\ ׳ ✓
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 ארתזמסית זה לאמר ויצעקו קולם את גש&ו
 ועד החל בגלילה יהודה בכל בלמדו העם

 גלילד־ז את פילאטוס כשמע ויהי ו :פה
 כי וידע ז ;הוא גלילי האיש וישאלהו

 1אד־ וישלחהו דוא הורדוס ממשלת סתהת
 האלד־ז בימים היד־ז ]הוא גם כי הודדם

 בראותי מאור שמח והודדוס ה בירושלים:
 אותו לראות הפץ רבים מימים כי ישוע את
 לראות רביםויקו דברים עליו שמע אשר על

 דברים וישאלהו ט ממנו: יעשה אשר אות
 שרי ויקומו י :דבר ענהו לא והוא רבים

 לנצח: עוד אוהו וילשינו הכהניםוהסופרים
 אשר המלחמה ואנשי הורתם אותו ויבז יא

 וישלחהו אדרת וילבשהו בו ויתעללו ברגליו
 ביום ואוהבים רעים ויהיו יב אלפילאטוס:

 שנאד־ז לפנים כי והורדוס פילאטוס ההוא
 פילאטוס ויקרא יג :ביניהם היתה גדולה

 1 ההמון וכל העם וראשי הכהנים שרי אל
 האיש את אלי הבאתם אליהם ויאמר יד

א ם ארת ומטעה עוכר כמו ההו  והנדה הע
 מצאתי ולא לפניכם ודרשתיהו חקרתיהו

א באיש עון ם כאשר ההו ת  בו עניתם א
 בו מצא לא הורדוס וגם טו' :מלשינים

א והנה אליו אתכם שלחתי כי מאומה ל
נעשה

ה1בש סובה י



 איסדנו לכן טז :מות משפט לו נעשה
 היה 0)משפט צריך כי יז ואשלהנו:

 כל ויצעק יה :החג על אחד להם לשליה
 ושלח והרגהו ?ה את קח לאמר יחדיו הקהל

 לבירת השלך אשר יט :אבא בר את לנו
 הנעשה הרעש,הסהומה( דבר 1על האסורים

 עוד ויוסף כ : הרצח דבר 1ועד־ בעיר
 ארת לשלח וחפץ אליהכש לדבר פילאטוס

 גדול בקול וקראו צעקו והמה כא :ישוע
 ויאמר כב :דיעץ על תלהו תלדו לאמר

 זד־־ז עשה הרע וס השלישי בפעם גס אליהם
א  איסרנו לכן מורת משפט בו מצאתי ל

 לו ויציקו בו ויפצרו כג י : ואשלחהו
 וישאלו קולם בכה רשאי ויאלצהו בדבריהם:

 העב£ קול ויהי העץ 1על־ אתו לתלות ממנו
 כד :מאור עד והזק הלך הכדניכם ושרי
 שב( )ויו כשאלתכם הדין את פילאטוס וידי!
 להםשאלתם(: לתת להעשות פילאטוס ויצג
 הש׳ך אשר אכא בר את להב ויוציא כה

 והרעש הרצח דבר עד־* אסוריבש לבירת
 לחכם ויתנהו שאלו איםיי ואת והמהומה )

 :כרצונם לו להעשות בידם הסגיר ישוע ואת
 אחד באיש ויאחזו אותו* בהוליככם ויהי כו

וישימו מקיריגי שמעון ושמו חשדה מן הבא
עליו *1 2

מל כג לוקאס פי ל17



 כז ישוע: אחרי אתו לשאת העין אה עליו
 ספרו אשר והנעים רב עם המו; אחריו וילבו

 ויאמר ישוע אליהם ויפן בח :אותו ובכו לו
ם כי עלי תבכינה נא אל ירושלים במת  א

 הנד־־; כי כט :בנינן ועל עליכן הביעה
 העקרות אשרי בם יאמרו אשר באים ימים

א אשר והדדים ילדו לא אשר והבטנורת  ל
 כסונו להרים לאמר יחלו ואו ל :הניקו

ם כי לא :עלינו נפלו ולגבעות  יעשו א
 ויוליכו לב :יעשה מה ליבש לח לעץ זאת
 אחריכם בליעל( )בני מרעים אנשי שגי גם

 הנקרא המקום אל ויבאו לגי להמיתם: עמו
 אחד עמו הגזלנים ושני שמר. ויתלהו גלגלת
 ישוע ויאמר לד :משמאלו ואחד בימינו

 המרה מה יודעים לא כי להם נא סלח אני
 גורל: עליהם ויפילו בגדיו את ויחלקו עושים

 הלעיגו העם ושרי אליו ויבט העם ויעמד לה
 יושיע ועתה הושיע לאחרים לאמר עמם לו
 א :יהרה בהיר משיה הוא אם לנפשו גם

ם וילעיגו  לראותו בבואם המלחמה אנשי ג
ם ויאמרו לז : חמץ לו ויביאו  מלך א

 ויהי לה :לנפשך הושע אתה היהודים
 (באיתיורת)-בלשון ראשו מן למעלד־י. כחוב
: היהודים מלך זה ועבריות רומיות יוניות

טובה ביעורה



 הרפו עמו הנתלים הגזלנים מן ואחד לט
 :ולנו לנפשך הושע אתה המשיח אם לאמר

 לא אתה וגם לאמר בו ויגער האחר רען מ
 אתה: הוה מות במשפט אשר יהוה את ירא
 כי )מןהרין( צדק במשפט ואנחנו מא

 רע: 1כר־ עשה לא זה אבל קבלנו כמעלליגו
 כאשר זכרני אדוני ישוע 1,אד־ ויאמר סב

 ישוע אליו ויאמר מג י : במלכותך תבא
 מד העדן: בגן עמי תהיה היום לך אני אמנם

 על גדולה חשכה ותהי ששית ה כשעה ויהי
 ויחשך מה :התשיערת שעה עד הארץ כל

 מו :בתוך נקרע ההיכל ופרוכת השמש
 בידך אבי לאמר 1גדול־־ 1בקוד־ ישוע ויצעק
 האלהויגוע: הדברים את ונאמרו רודר אפקיר

 אשר )את המעשה את סאה שר וירא סז
 )אבר־*׳; אמנם לאמר ליהוה ויהלל נעשה(

 העבש המון וכל סח :היה צדיק הזה איש
 הזאות המראה אל יהרו שמה קרבו אשר
 מט :וישובו לבם על הכו נעשו אשר וראו

 ההולכות והנשים מרחוק מירעיו כל ויעמדו
 האלה: הדברים כל את ויראו מגלילה אחריו

 עיר הרמתים מן יוסף ושמו איש והנדה נ
 והוא נא וצדיק: טוב ואיש יועץ והוא יהירה

א לעצתם ;אבה בעצתכם היה )רצה( ל
דזסנים- 1\1 3
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א גם וייחל ולמעשיהם עמהס.( הסכים  הו
 פילאטוס אל ויגיש נכ :אלה־ם למלכות

 ויורידהו בג :לשוע גוית את ממנו וישאל
 בקכרחצוב,חקוק( אותו וישם בסדין דיעטפהו

 והיה)ערב בד :איש שם הושם לא אשר
 :הקריב והשבת החג לפני אשד היום 1 טוב יום
 עמו ובאו אחריו הלכו אשר והגשים בה

 הניחה ואיך הציון( )׳הקבר את ראו נזגלילה
 אות ותכיננה ותשבנה נו :גויתו שמה

כמשפט: בשבת ותשבתנה והשמנים הבשמים
"כד פרק

 בנשף ותקמנד־ן בשברת באחד ויהי
 ארת ותשאנה הקבר הציון אל ותבואינר־־־,

 עמהם: אחרות ונשים הכינו אשר הבשמים
 :הקבר מפי גלולה האבן את ותמצאנה ב
 ישוע: האדון גוית את מצאו ולא ותעלעה ג
ה הזה הדבר על לבן בהסער ויהי ד הנ  ו

 בגדיהכם ומדאה עליהם נצבי־ם אנשים שני
 ותתנה מאוד ותיראן ה :־הברק כמראה

ה ה אליהן ויאמרו ארצד־ז פניהבם א מ  ל
 איננו ו :המתים אצל החי את תבקשנה

 אליכן דבר אשר את זכורנה קם אם כי פה
האדם בן צריך לא־מר ז בגלידה: בעודנו

להמסד

טלנה ■'בשורה



 בן את יסגרו הסגיר ימסד( )המסר המסר1?
ם אד ם ויקם ויתלה הרשעים בידי ה  כיו

 ותשבנה דבריו את ותזכודנה ח :השלישי
 האלות הרבדים כל! את ותגדנה הקבר מן

ם ולאחרים תלמידיו עשר לעשתי  י : כל
 לתלמידים זאת הגידו אשר הנשים ואלה

ם  יעקב אשית ומדים ויוחנה מגדלנא מרי
 הדברים ויהיו יא עמהן: אשההיו ואהרות
 רוח וכדברי שקר כדברי בעיניהם האלות
 כיפא ויקם יב :לה; האמינו ולא ושנעו;

 להכט (ארצה )ויגהר ויקוד הקבר אל וירץ
ם את וירא תוכו אל  לבדם מושמים הבדי

 הדבר על ) :הזאת המעשה! על ויתמה וילך
ם הלכו מהם שנים והנה יג : (ההוא  ביו
 כברורת כשתי היא אשר אחת לטירה ההוא
 וידברו יד עימאוס: ושמה מירושלים הארץ

 ויהי טו :קרה אשר כל על רעהו אל איש
 ישוע גם ויקרב לרעהו איש ובשאלם בדברם
ם: ויתהלך ת  עיניהם ותעצמנה טז א

 ויאמר יז מהכירתולאנתןלהםשהכירו(:
ם אשר האלדת הדברים מרה אליהם ת  א

 : זועפים ותהלכו לרעהו איש בם מדברים
 אליו ויאמר קליאפס ושמו אחד ויען יה

 אשד ידעת ולא בירושלים לבד אתה הנכרי
נעשה ,י

מה כד לוקאס פי' על



 וייאמר יט כימיםהאלה: ההיא בעיר נעשה
 הנוצרי ישוע על אליו ויאמר זאת ובה אליהם

ה אשר א איש הי בי  במעשים ורב גבור נ
 ואיך כ :העם וכל אלהים לפני ובדברים
ם ההגירהו  משפט 1אל־ ושרינו גדולים כהני

 הכינד ואנהנו כא :העץ על ותלחך מות
ם זאת ובכל ישראל את יגאל הוא כי  היו
 הדבריםהאלה: נעשו מאשר הוא שלישי יום
 בנשף המשכימות ממנו הנשים ומקצה כב
 לא כאשר כי כג :אותנו החרידו הקבר אל

 ראו כי ותאמרנה ותבאינה גויתו את מצאו
 חי: הוא כי אמרו אשר המלאכים מראת את
ם כד  הקכר אל־> הלכו ממנו אנשיכם וג

 :ראו לא ישוע גוף ואת הנשים כדברי וימצאו
 לב וכבדי כסילים הוי אליהם ויאמר כה

 כו : הנביאים דברו אשר 1בכד להאמין
 ולעלורת זאת לסבול המשיח על נגזר הלא
 לבאר ויהל כז :ולגדולת לכבודו כן אהרי
 1וכד משה מתורת הנביאות דברי כל להם

 המאמרים הכתובים בכל להם ויבאר הנביאים
 אשד הכפר אלהטירד־ז ויקרבו כח :עליו

 והלאד־ד: משם ללכת ויסתובב שמה הלכו
 נטר־ז כי עמנו נא שב לאמי בו ויפצרו כט

כאשר ויהי ל :עמהם ויבא לערוב היום
הסב

שדיה סוכה ב



םט בג לוקאס פי על
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 )ויבצע( ויברך הלהם את *ינמהםױקח הסב
 עיניהם ותפקחנה לא .להם ויתן ויפרוס

 ויאמר לה :מעגיהם עלה והוא ויכירהו
 בלבבנו כאש בער בעור הלא רעהו אל איש

 4כל־ ארת לגו ויבאר בדרך אתנו בדברו
 ההיא בשעה ויקומו לג בהורה: הכתובים

 עשר העשתי את וימצאו ירושלימה וישובו
 כי ויאמרו לד :נקהלים עמם אשר ואת

 לה :שמעון אל ונראה האדון קם באמת
 הכירוהו ואיך בדרך געשה אשר את ויספרו

 אדה בדברכם ויהי לו : לחכם בפריסת
 ויאמר בתוכם ישוע ויעמד האלה הדברים

ם ה ם שלום ל כ  מאוד ויחרדו לז : ל
 לח : הרוח את לראות חשבו כי דבהלו
 עלו ולמדה תחרדו למרה אליהם ויאמר

 לט : )כאלה( כזאת מחשבות בלבבכם
א ראו א אני בי ורגלי ידי נ  באמרת הו

 כאשר ועצם בשר לרוח אין כי המישו
ם לי כי תראו  ארת ובדברו מ : ה

 :רגליו ואת ידיו ארת ויראם האלה הדברים
 וכאשר משמחה כה עד האמינו ולא מא

 לאכול: מאומה לכסופה היש להם אמר תמהו
 ויערר־ז אש צלי דג מעט לפניו ויקריבו מב

מד לפניהם: 1ראכי־ רקח מג :דבש
ויאמר



הם ויאמר  דברתי אשר הדברים אלה אלי
 לאמרצריךלכלורח עמכם בעורני אליכם

 בתורת עלו הכתובים הדברים כל יכלו( כלות )
 פתח אז מה :ובכתובים ובנביאים משה

 כל להבין תבונתם(;שכלם את להם )פקח(
 כד־ז אליהם ויאמר מו :בתורה הכתובים

 לשארת )יסבול המשיח על נגזי וכה כתוב
 ולהענות רביםלהנגש מכאובים ולסבול חליים

 מז השלישי; ביום ולקום (למות נפשו אנת
 החטאים וסליחת התשובה בשנ־ו להקרא וגם

 )ובירושלים בירושלים הגויסולהחל בכל
 הדברים כל עדי תהיו ואתם מה יהל,:
 (דבר )את שולח אנכי והנה מט :האלה

 תשבו ואתם עליכם אבי אמרר־/ הבטחת
 אתכם( תלבשו;לבשה כי עד הזאת בעיר
 עד ההוצה ויוציאם נ :ממרום וגבורה רוח
 ויהי נא :ויברכם ידיו את וישא עניה בית

 1אד ויעל (מעליהם ) מהם ויפרד ככרכם
 ירושלימה וישובו לו וישתחוו נב :השמים

 תמיד ויהיו נג גדוליה: בשמחה
 ומברכיכש משכתים 1בהיכל־

 יהוה את ומודים
אם;:

*
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העבריים 4־אד אגררת
א  האלהי איש המובחר שלח אשר האגררז הי

 רבן מהלטיוי ימיכי איש בן שאול הקדוש
הגקר*י* גמליאל

פעולום ע עבד ' שו ׳
 אוהבו תימוטיאוס ידי 1על־ המאמינים אחיו 5א?־

 : איטליא מארץ

********:*********:******** 
 ראשון פרק

ם מי ה אייהים דבר הקדמונים בי מ  כ
ם על האבודת אל דמיונים ובכמה פעמי

 הימים באחרית ועתה ב : הנביאים פי
 ליורש אותו נתן אשר בנו עלי־־פי אלינו דבר
ה עשה ובו הכל  אשר ג העולמים: א
 נושא )הױתו־(ישותו ורמוה ההדר זיו הוא
 עשה עצמו ידי ועל דברו בכה הכל את

ה ר ה א לימין יושב חטאינו מ  הכבוד כס
 כאשר המלאכים מכל נגבה וכך ד במרום:
 לאיזה כי ה ,:כלם על גדול שם לו הנחיל
 אני ילדהיךועוד היום אתה בני אמר מלאך
 וכשיביא ו :לבן לי יהיה והוא לאב לו אהיה

 השתחוו אמר הארץ על בכירו בנו את עור
 אומר הוא המלאכים ומן ז :אלהים כל לו

 : להט אש משרתיו רוהות מלאכיו עושה
 אומרכםאךאלהיםעולפועד ואלהבןהוא ח

ט  אהבתצדקות ט מלכותך: שבט מישר עי
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 העבריים אל אגרת
 אלהיך אלהים משחך כן על רשע ותשנא

 יפניבם יהוה ואתה י :■מחבריך ששון שמן
 המה יא :שמים ידיך ומעשה יסדת הארץ
 :יבלו כבגד וכלכם תעמוד .,ואתר־ יאבדו

 הואזשנותיך ואתה ויחלפו תחליפם כלבוש יב
 שב אמר מלאך לאיזה ועוד יג :יתמו לא

 :לרגליך הדם אויביך אשית עד לימיני
 משלחים משרתים רוחות כלם המה הלא יד

 הישועה את לנחול העתידים בעבור לעבודה
(:עולכםהבא )חיי

שני פרק
 שלא שמענו אשר הדבר את יותר נשמר לכן

 פי על נדברו אשר הדברים כי ב : נספה
 שמעו ולא סררו אשר וכלם יתקימו המלאכים

 ישועה נבזה אם נברה ואיך ג שכרם: קבלו
 אתד־ז קבלנו מתחילה אשר כזאת גדולה

 .* בנו תתקים השומעים ועל־ידי מהאדון
 גבורות ובכמה נפלאות באותות העיד והאל ד

 לא כי ה רצונו: לפי הקודש רוח ובחלוקת
 דברנו אשר הבא את־העולם הכניע למלאכים

 ואומר אחד במקום מעיד אחת ואבל ו ממנו:
 :תפקדנו כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה

 והדר וכבוד מעט!~מאלהים ותחסרהו ז
 כל ח :י ידיך במעשי תמשילהו תעטרהו

לא הכלן לו שהכניע בזה רגליו תחת שתה
הניח



 ג שני פיק העבריים אל אגרת
 רואים איזאנו מוכנעלוועתה שלא דבר הגיח

 מאלהים מעט שחסר וזה ט :לו מוכנע שהכל
 מות בסבילת אשר ישוע שהוא אנחנו רואים

 המיתה שיטעום למען והדר בכבוד נתעטר
 שבעבורו לזה יאה בי י :האל בחסד כלם בעד
 בנים המביא כל־דברנהיה ובו נהיה דבר כל

 בסבילת ישועתם שר את לתמם לגדלה רבים
 המקדש מאחד כלם־באים כי יא מיתה:

 :אחים להם לקרוא בש לא גם לכן והמקדשים
 קהל־־* בתוך לאחי שמך אספרה ואומר יב

 ואומר בו אחסה אומר ועוד יג אהללך:
 :אלהים לי נתן אשר והילדים אנכי הנה

 נחלק הוא גם ודם בשר שלילדים ומפני יד
 אה מיתתו על־ירי לקחת שיכול למען ממנו

 מורת שליטת לו היה אשר מזר־־, הממשלה
 בכל־ שהיו אלו את ולגאל טו :השד וזה

א כי טז מות: ביראת עבדים חייהם  ל
 זרע טבעת אם כי המלאכים מדת בו לקח

 לאחיו הושוה מכאן יז :בו לקח אברהם
 ליהוה נאמן גדול וכהן רחמן שיהיה דבר בכל

 סבל אשר בזה כי יח :העם חטאת לכפר
; המנסים לכל להושיע יכול ונסה

 שלישי פרק
 נקראים אתם אשר הקדושים אחים אתם לכן

את חשבו ;מיהוה( השמים מן ונבחרים
השליח ^ 3



 העבריים אל אירת
 אנו אשר המשיח ישוע גדול והכהן השליה

 לעושהו)כמשה( הוא נאמן כי ב מודיסלו:
 כי!לזה ממשה נכבד וזה ג ז ביתו בכל

 : עצמו מבית גדול כבור הבית את שהכין
 אתהכל:כל־ביתכונןמאהדױהוהכונןכי ד
 לערות כעבר ביתו בכל נאמן היה משה כי ה

 כבן היה המשיח אבל ו לכלמהשנאמר:
 ונשמור בו שנחסה באם ביתו ואנו ביתו על
 כמו לכן ז :קצנו עד התקוה תחלת את

 :בקילותשמעו היופאם הקודש רוח שאומרת
 מסה כיום כמריבה לבבכם תקשו אל ח

ם בחנוני אבותיכם אשרנסוני ט :במדבר  ג
 ארבעיםשנהאקוטבחדיאומד י ראופעלי:

 : את־דרבי ידעו לא והם הם לבב תועי עם
 נשבעתיכאפיאםיבאוןאלמנוחתי: אשר יא
 רע לב בכם יהיה שלא אהובים אחים ראו יב
ם כי יג :חיים מאלהים וסר מאמין לא  א

ם שנקרא ױםבעוד ככל אתכם הזהירו  היו
ם יהיה שלא כ  על־ידירמייר־ן עורף קשרה ב

ם במשיח ישלנוהלק כי יד החטא: א  ב
 טובעוד שנעמודעדקצנובהתחלההטובה:

 תקשו אל ולכן תשמעו בקולו אם היום שיאמר
 קצתםכאשרשמעו כי כבמריבה:טז לבבכם
 על־ידי ממצרים יצאו אשר כלם ולא הריבו
שנה ארבעים אפו חרה מי ועל יז משה:

הלא



 נפלו פגריהם חטאו אשר אלו עד^ הלא
 מנוחתו אל יבואו שלא נשבע מי ועל במדבר

 אנחנו רואים יח :המאמינים לא על הלא
א יכלו שלא ב  שלא מפני המנוחה 1אד־ ל

: האמינו
 רביעי פרה

 לבא ההבתהה את נאחר שיא נירא על־כן
 : חוצה ישאר אל מכם ואחד מנוחתו אל

ה הגד לגו גם כי ב א ם לאלה כמו ז  אמנ
 מפני הדבר הועיל לא האלה להשומעים

א המאמינים אנו כי ג :האמינו שלא ב  נ
 באפי נשבעתי אשר שאמר כמו המנוחה אל

 בריאת מעשי וכשנעשו מנוחתי אל אפיבאון
 וישבות כך השביעי מיום אומר ד :העולם
 וכאן ה מלאכתו: מכל השביעי ביום אלהים

 אחרי ו הואאומראםיבאוןאלמנוחתי:
 ואלו המנוחה 1אד שיבאו כמה עוד שיש

 מפני המנוחה 1אד־ באו לא בתחלה שנזהרו
 אחרי אהד יום עוד ומיחד ז :האמינו שלא
 כמו דוד על־ידי הרום ואומר ארוכים עתים

 תקשו אל לכן תשמעו בקולו אם היום שנאמר
ם ה :לבבכם א  1אד־ הביאם יהושיע ו
 :אהד מיום כ; אחרי לומר צריך מה המנוחה

 כי י :האל לעם אחר שבת עוד יש כי ט
 כמו מכל־מעשיו שובת מנוחתי אל שבא מי

ששבת 2
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 העכר״ם אל אגרת
 לבא נכוון ובכן יא• :ממעשיו האל ששבת

 :האמין שלא הזה במשל נפול שלא זו למניחה
 פיפיות מהרב חדור וחזק האל דבר חי כי יב

 ושופט ועצם מוח ורוח נפש יפרד עד מדחף
 כל־בריה ואין יג :הלב וכונת המחשבות

 לעיניו גלוי הכל אם כי ממנו ונעלמה נסתרה
 יקר גדול כהן לנו יש כי יד ;דברנו וממנו
 נא נאחז לשמים עלה אשר אלהים בן ישוע

 שלא גדול כהן לנו אין כי טו זו: בהודאה
ם כי חלושתנו את עמנו 1לסבול יוכל  הוא א

 לכן טז :חטא אנחנוובלי כמו בכל מנסה
ם 1ונקבל החסד כסא אל בבטח גגש  רחמי

 : הישועה לנו צריכה שתהיה לעת ח; ונמצא
 חמישי פרק

ם מבני שילקח גדול כל־כהן כי ד  הוא א
ם בני בעד יתמנה אד  להקריב 1האד־ נגד ה
 שיכול גם ב :החטאים בעד ועולות מתנות
 מפני ותועים יודעים שלא אלה עם לסבול

 נצרך על־כן ג :בחלשות מקף הוא שגם
 ואין ד העם: עונות בעד כמו בעדו להקריב

 נבחר אשר כי־אם זה כבוד לו לוקח איש
 לקח לא המשיח כך ה :כאהרן מאלהים

 שאמר גדולכי־אסזה כהן להיות זה כבוד לו
ם אתר־; בני אליו  כמו ו :ילדתיך היו

על־ לעולם כהן אתה אחר במקום שאומר
דברתי



 ד / העבריים אל אגרת
 בשרו בימי אשר ז : מלכיצרק דברתי

 ותחנה תפלה הקריב הארץ( על ;כשהיה
 להושיעו שיכול לזה בדמעות גדולה וזעקה
 גכש ואף ח :'י הכבוד מפני ונשמע ממות

 למדמזהאשר אלהים( הבן)בן שהיה זאת
 סבה נהיה וכשיתם ט :את־השמע סבל

 :לו שמעו אשר לכליאלה עולמים לישועת
 מלכי דברתי על גדול כהן מאלהים נקרא י

 אמנם הרבה לדבר נוכל ומזה יא :צדק
ם כי לבאר הוא קשה □ עצלי  ;להבין את

 והנז־־ז רבנים כבר תהיו הדין ולפי יב
ם ללמד הוצרכתם תכ  ראשונות יסודות א

ם לתתן ונצרכתם אלהים מדברי כ  חלב ל
 שנותנים למי כי יג אכילותחזקות: ולא

 :הוא ילד כי צדקה דברי מבין לא הוא חלב
 בכח כי חזקות אכילות נותנים ולגדולים יד

ם יש ההרגל ה  בין להבדיל ומדע שכל ל
: לרע טוב

 ששי פרק
 וונלך משיחי חיי התחלת דברי נעזוב לכן

א לתמימורת ל  יסוד עוד ונעשה נחזר ו
 :באלהים ומהאמונה מתים מעשי מתשובת

 מתהית ידים( מסמכת מהלמוד ב)מהטבילה
 נעשה וזה ג :עולמים וממשפט המתים

אלולז אפשר בלתי כי ד באםשיתןהאל:
שנארו 2 2



ם שנארו ם מתנות וטעמו אחד פע שמי  ה
 טוב את וטעמו ה : הקודש כרוח ונחלקו

 הם אם ו :הבא עולם היי וכה האל דבר
ם ותולים לכורם חוזרין ה  י האל בן עוד ל

 : תשובד־ן ועשו שיתחדשו עליו ולועגים
 עליה הבא הגשם את השותה הארץ כי ז

 לעובדיה טובים עשבות וצומחת פעמים כמה
 הצומחת וזאת ח מאלהים: ברכה מקבלת
 לקללה וקרובה טובה לא ודרדרין קוצים
 מובטחים אמנם ט :אותם שורפים ובסוף

 לישועה וקרובים אהובים כן לא שאתם אנו
 עולה ואין י : כך שדברנו ואף־גם־זאת

 ומעבדיכם מעשיכם את שישכח באלהים
 עבדתם אשר לשמו הראיתם אשר מאהבה

 ורצונינו יא : עובדים ועוד לקדושים
 התוחלת לקיים זו כוונה כל־אהדמכם שיראה
 אחרי לכו תמעדוכי־אם ולא יב׳ :עחהקץ

 ירשו רוח וארך האמונה על־ידי אשר אלה
 האל הבטיח כאשר כי יג ההבטחה: את

 בגדול להשנע לו היה שלא מפני לאכרהם
 אברכך ברך כי ואמר יד :בו נשבע ממנו

 הגיע שיהלוסבל ומפני טו ארבך: והרבה
 בגדול נשבעים אדם בני טז :הבטחה את

ם ה  המחלוקת כל סוף היא והשבועה מ
1והאל־ יז : הדבר יתקלים ובשבועה

כשרצה

העבריים' אל אגרת



 הבטחתו ליורשי בשפע להראות כשרצה
 ועל יה : לזה נשבע נתקיימה שעצתו

 .בלתי כי ממוטטים לא אשר דברים שני
 חזקה נחמה לנו שירדה האל שיכזב אפשר

 אשר יט •ז לפנינו העומדת באמנה להחדק
 שהולך לנשמתנו וחזק בטוח כעוגן לנו יש
 אשר *שוע הוא כ :הפרוכת מבית גם

 דברתי־ על הפרוכת בית אל בעדינו הלך
 : לעולם כהן נעשה צדק מלכי

 שביעי פרק
ם מלך היה זה ומלכיצדק  לאל כחן של

 מחכות אתאברהמבשובו הקרה אשד עליו;
 שנתן היא וזה ב זיפדכהוז ארדהמלאכים

 יפרש ראשית רכושו •מכל מעשר אברהם לו
ם הצדקה מלך שמו  זדה שלם מלך יהיה וג
 משפחה ובלא אב בלתי ו. :השלום מלך
 אם כי לחייו כוף היה ולא לימיו תחלה •אין

 שימו ד :ועד קייםכהןלעולם האל לבן נדמה
 נותן אבינו אברהם שגם זה גדול כמה לב על
 לוי בני אמנם ה : רכושו מכל מעשר לו

 לקחתאת־המעשר צוו הכהונה את כשקבלו
 אף מאחיהם )כלומר( התורה לפי העם מ;

 אשר וזה ו :אברהם מחלצי שהיױוצאים
 המעשר את קבל בתוכם משפחתו נזכרה

:ההבטחה לו שהיה זה את וברך מאברהם
ובלתי 3 3
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 העבריים אל אגרת
 מן הברכה את מקבל שהקטן ספק ובלתי ז

 בני המעשר את מקבלים וכאן ח :הגדול
 , שבש הוא אכן למות( שמתים)שסופם אדם
 לוי הגם מדבר אני וכן ט חי: שהוא מעיד

 זאת ואף־גם אברהם על־יד המעשר נתן
 עוד היה כי י :המעשר את מקבל שהוא

 את מלכי־צדק הקרה כאשר אביו בחלצי
 עלירי התמימות נעשה ואם יא :אברהם
ם קבלו ידם תחת הלוים)בי כהונת ע  את ה

 כהן שיקום אחר־כך לומר צריך מה התורה(
 דבררז לפי ולא צדק מלכי דברת לפי אחר

 בהכרח הכהונה השתנות מפני יב אהרון:
 שנאמר מזה כי יג : התורה גם תשתנה

 ממנו שרת לא אשר אחר משבט הוא זאת
 שמשבט הוא גלוי הלא יד :למזבח איש

 כלל משה אמר לא אשר אדוננו יצא יהודה
 גלוי ויותר טו ג הכהנה מן הזה לשבט
 : צדק מלכי ודברת כדמיון אחר כהן שיקום

 גופנייתנעשה ומצות ההורה לפי לא אשר טז
 הוא כי יז : סוף אין כחחיי לפי אנם כי

 דברת לפי לעולם כהן אתה זה בדרך מעיד
 הראשונד־ז חוסיה על־כן יח :צדק מלכי
 כי יט הועילה: ולא חלושה שהיתה מפני

 ביאה היה אכן לתסםדבר התורה יכלה לא
לאלהים; נקרבים בה אשר התוחלת אל טובה

גם כ



 שבועה בלא היה שלא הוא גדול דבר גם כ
 וזה כא שבועה: בלא כהנים נעשו אלה כי

 יהוהולא נשבע לו שאמר זה על־פי בשבועה
 מלכיצדק: דברת לפי לעולם כהן אתה ינחם

 אמצעי נעשה טוב לברית מאוד ומה כב
 ספני כהנים הרבה נעשו ומאלה כג ישוע:

 וזח כד לעמוד)בחיים(: הניחם לא שהמות
ם לעולם הי שהוא מפני  : לעולם כהנחו ג

 על הבאים לכל לעולם להושיע יכול לכן כה
ם אל ידו  תמיד ומבקש לעולם חי אלהי

 כזה גדול כהן אנו צריכים כי כו :בעדם
ם ובלא אשם בלתי קדוש שיהיה ת  ויהיה כ
 ושלא מ :משמים וגבוה מחוטאים נפרש
 להקריב האלה גדולים ככהנים מוכרח יהיה

 העם בעדעונות ואחר־כך עונותיו בעד תחלה
ם עשה זה את כי  את כשהקריב אחד פע

 בני נעשו התורה על־פי כי כח :עצמו
 אכן בחלושת המוסבים גדולים כהנים אדם
 התורה אחר נאמר אשר השבועה דבר

 : זמתממו לעולם הבן מושיב
 שמיני פרק

 גדול כהן לנו שיש דברנו אשר כל סכום וזהו
 והוא ב :בשמים הכבוד כסא לימין היושב
 האמיתי המשכן ׳ועל הקדושים על ממונה

כיכלכהןגחל ג אשרהקיפאלולאאדם:
נמנה

ו העבריים אל אנרת



 חעבלייס אל אנרת
 צריך זה גם ולכן ועולות מתנות להקריב נמנה

 על היה אם כי ד :להקריב מה לו שיהיה
ם כאן שיש מפני כהן היה לא הארץ ני  מז

 אשר ה :התורה לפי המתנות את המקריבים
 השמימיים מעבודת וצל לתבנית עובדים

 את לכלות משה אל עיהוה׳( דבר שהיה כמו
 אשר כתבנית הכל ועשה ראה כי המשכן

 ועלה הגיע היא ועתה ו :בהר מראה אתה
 אשר טוב לברית אמצעי ונעשה טוב לשיריות

 ; מהראשונורת הטובות הבטחות על עומד
ם כי ז  מבקש היה לא טוב הראשון היה א

 הוא אותם הוכיח וכאשר ח לאחר: מקוים
 את וכרתי יהוה נאם באים ימים הנה אומר
 ;חדשה ברית יהודה בית ואת ישראל בית

ם אבותם את כרתי אשר כברית לא ט  ביו
 אשר מצרים מארץ! להוציא בידם החזיקי

 אמר בס געלתי ואנכי בריתי את הפרו המה
 את אכרות אשר הברית זאת כי י :יהוה

 נתתי יהוה נאם ההם הימים אחרי ביתישראל
 והייתי אכתבנה לבם ועל בקרבם תורתי את

 ולא ׳״א :לעם לי יהיו והמה לאלהים להם
 אחיולאמור רעיהוואיש את איש עוד ילמדו

 למקטנס אותי יודעים כלם כי יהוה את דעו
 לעונם אסלה כי יב יהוה: אמר גדולים ועד

שאמר ובזה יג :עור אזכיר לא ולחטאתם
ברית



 שהוא דבר וכל הראשון את מיש; חדשה נרית
; לקצו קרוב שנותיו ותמו ישן

 תשיעי פרק
ם מנ ם א  משפסו לו היה הראשון המשכן ג

 אוהל הוקם היה כי ב :חצוגייה וקדושה
 ולהם והשלח; המנורה היה כו אשר הראשון
 הפרוכת ואחרי ג : קודש שנקרא הפנים
 : קדשים קודש הנקרא האהל היה השני

 מצפה הברית וארון הזהב כפות היו ושם ד
 ומטה המן בה שהיה הזהב וצנצנת בזהב
 ולמעלה ה הברית: ולוחות פרח אשר אהרון

 כסא את בכנפיהם סוככים הכבוד כרובי היו
 ממנו לדבר לא אשר ;והרחמים׳( הסליחה

 זאת כל נעשה כאשר ויהי ו :בפרט עתה
 הראשון האהל אל עת בבל הכהנים הלכו

 באהל אמנם ז הקרבנות: עבודת לעבוד
 הגדול הכהן הלך הקדשים השני)בקודש

ם בלתי ולא בשנה אחד פעם בלבד  אשר ד
ם שגגת ובעד בעדו הקריב ע  בזה ח : ה
 נגלה לא שעוד הקודש רות גרומז( מורה
 :הראשון המשכן שעמר לקדושהבעוד הדרך

 בו להקריב הזאת בעת תבנית היה אשר ט
 לפי לתמם יכלו לא אשר ומתנות קרבנות

 : האל עבודת עברו אשר את המחשבה
 וצדקורת טבילות וכמה ושתיה באכילה י

נ\פיות € ־
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 העבריים אל אגרת
 : התקנה עת עד עליהם דונהה אשר גופיית

 לנחלות גדול כהן להיות בא המשיח אכן יא
 לא אשר ותמים גדול משכן ירי על הבאות
ם נעשה•  : כך נבנה שלא ;כלומר( בידי

 אם כי ועגלים עתודים דם ידי עי לא כי יב
 הקודש אל אחד פעם הלך דמו ידי 1על־

שדם כי יג : עולמים גאלת והמציא  כ
 מקרש הפרה אפר והזיית והעתודים הפרים

 על~אהת יד :גופנית לטהרת הטמאים את
ם וכמה כמה  אר־ז הקריב אשר המשיח ד
 אשמה׳ בלי הקודשלאלהים רוח ידי על עצבו

 את לעבוד מתים ממעשי לבביכט את שיטהר
 לברית האמצעי הוא ולק טו אלהיסהיים;

 לגאול שנעשה המיתה ידי שעל למען החדש
 הראשון הברית תחת היו אשר העבירות מן

 כי טז : ירושרדעולמים לקבל נקראים
 זד־ז במיתה להיות צריך ברית שיש במקום
 ״1עד יתחזק הברית כי יז ;אותו שעושה

 שבעל בעור כח לו אין זאת ובלתי המיתה ידי
 שגם ומכאן יח :הי הצוואה הברית
ם בלתי הוקמה לא הראשונה הברית  : ד

 המצות כל לדבר משה כלה כאשר כי יט
 ודם פרים רם לקח כל׳העם אל התורה לפי

ם עתודים  ארת ויז ואזוב תולעת ושני במי
ם זה ויאמר כ : העם כל ואת הסער ר

הברית



ם עמכם כררת אשר הברירת  : אלהי
ם הזה העבודה כלי והמשקיוכל כא ד  : ב
ם נמהר והיל כב ד  ובלתי התורה לפי ב

 לכן כג : וכפרה סליחה אין דם שפיכת
 להטהר בשמים אשר דמיוניהדברים הוכרחו
 אחר בקרבן עצמם השמימיים אכן באלה
 אל המשיח בא לא כי כד :נטחרו הטוב

 לאמיתי משל שהוא בידים שנעשה הקודש
 האלהיס לפני לעמוד בשמים)ממש׳( כי״אם
 להקריב ולא כה :בעדינו להתפלל עתה

 הגדול כהן שהולך כמו פעמים כמה עצמו את
 כן אם כו : זר בדם אחד פעם שנה בכל

 העולם מבריאת פעמים כמה לסבול הוצרך
 הקרבת ידי על בא הימים באחרית עתה אכן

 שחוק וכמו כז :החטאים את להסיר עצמו
ם הוא אד ם למות ל ע  ואחרי־־כן אחד פ

א ב  נקרב המשיח כך כה : למשפט י
 יראה שני ופעם רבים חטא להסיר אהד פעם
 : לישועה לו המיחלים לבל חטא בלא עוד

 עשירי פרק _
 ולא הבאות מנחלות הצל לה התורה־יש כי

 מקריבים היו שנח בכל עצמם הנחלות דמות
 1יבול־ לא אשר הכפורים( אחר)ביום קרבן

 כן אס כי ב : ארת־׳־המקריבים לתמם
ם חקרבנודת שנתו  לאלד־ז היד־־ז שלא א

)המקרבים( 0 2

ח העבריים אל אגרת



 העבריים אל איית
 את רומם אשר זה על באים רעים שיסורים

 אשר הברית רכש ברגליוומחשבאת האל בן
 : ההן ארדרוה ומבזה טמא( חול בו נקדש

 לי אמר אשר זדה אות אנחנו יודעים בי ל
 ישפוט יהוה ועוד יהוה נאם אשלם אני נקם

רא לא :את־עמו א ני  בידי 1לפול־ הו
א זכרו לב : חייכש אלהיכש  בימיכם נ

ם נאוריתם אשר הקדמוניכש ה  סבלתם ב
 כבזיון קצתבעצמיכם לג באבקההסכלה;

תם כגלוי לשחוק וצרה  וקצרת 1לכד־ היי
 כי לד :כך שהיו אהרים עם שסבלתם

 סברתם הונכם וגזלת כבלי על עמי סבלתם
 לכבש שיש בכם יודעים אתכש כי בשמחה

 תשליכו 1אל־ לה : בשמים קיימת טובה
 כי לו : גדול שכר לה יש כי תוחלתכם

 1האד־ רצון שתעשו לכם הצריכה הסבילה
 רגע עור כי לז : ההבטחה את ותקבלו

 וצדיק לח : יאחר ולא שיבא יבא קטנה
 : בו נפשי ישרה לא והסורר יהיה באמונתו

 ונאבדים סוררים אשר מאלה לא אנו אכן לס
 : את־נפשם ומצילים המאמינים מן אם כי

 עשר אחד פרק
 לזה )ודעה׳! ברורה הבטחה היא והאמונה

 :רואים שלא בזה מתיאשיס ולא שמיהלים
באמונה ג עדות: הזקנים קבלו ידה על ב

שומעים



 העולמים אלהיכש שבדבר אנחנו שומעים
א שרואים וכד^־־מד־, נעשו ל  ;מאין מ
 האמונה עד^״־ידי ד ;נהירה דבר(

 מקין 1גדוד־ קרבן לאלהים 1הכד הקריב
 בשהעיד צדיק שהוא עדות קבל ועל־ידו

 מדבר.* ועוד מת ועל־ידו ממתנתו האל
 מות ראה שלא חנוך נלקח האמונה עלי־ידי ה

 היה לקרי טרם כי אלהים אתו לקח כי ואיננו
 אפשר ובלתי ו :לאל שרצה הערות לו

 לבא שרוצה מי כי אמונה בלא לאל להרצות
 האלהים שהוא להאמין מוכרה אלהים אל

 על-ידי ז :אותו לכל־הדורשים גומל ויהיה
 לא אשר מזה האל אזהרת נח קבל האמונה

 את־התיבהלישעביתוועל*־ עודנהובנה היה
 ;הרשיע^את־־־ אבד התיבה( )בבנין זה ידי

 על־־פי לצדקה יורש נעשה והוא העולם
 אברהם שמע האמונה על־ידי _ ח :האמונה
 אתה יקבל אשר הארץ אל ללפת קמי כשהיה
 על ■ט :יבא הוא אנה ירע ולא ויצא לרשת

 בארץ גר )אברהם( הידה האמונד״, ידי
ם באלהים ויגר נכריה כבארץ ההבטחה  ע

ם יצחק ע  : הז*ת ההבטחה יורשי יעקב ו
 בוניה ואל יסוד לה שיש* לעיר יחל כי י

 שרה קבלה האמונה על־ידי יא ובוראיה:
לעתה חוץ וילדה הרה שנהיהה זרע העקרה

וזקנתה

י העבריים אל ^גרת



 העבריים אל אגרת
 הבטיח אשר לנאמן אתו חשבה כי וזקנתה

 חמרסד אשר אחד מבטן לכן יב :לה
 ככוכבים הרבה נוליו זקנתה מפני ייבש

 $ מספר אי! הים שפת על אשר וכחול בשמים
 ההבטחה קבלו ולא באמונה מתו אלו כל יג
ם כ׳  ויושעו והאמינו מרהוק אתה ראו א

ם וגרים אורחים כי והודו  : הארץ על ה
 יפר־־, מבררים כך אומרים אשר ואלה יד

 ובאמת טו :אבותם ארץ מבקשים שהם
 והלא משם יצאו אשר את־הארץ זכרו אם

 לעוג העת להם שהיה ספק ובלתי. כייר
ם ועתרה טז :•שמה  ארץ מבקשים ה
ם האל בש לא לכן בשמים וזה טובה ה  ל

 על־ יז :עיר להם רכון אלהיהם להקרא
 בנו יצחק את אברהם הקריב האמונה ידי

 1קבל־ בו אשר את־יחירו והקריב כשנטה
 ביצחק נאמר וממנו יח :ההבטחה את

 האל שיכלו חשב כי יט :זרע לך יקרא
 :ותבנית למשל קבלו לכן ממות גם להחיות

 את־יעקג יצחק ברך האמונה על־י־ירי כ
 ידי על־* כא : עתיד מדברי ואת־עשו
 בניו שני ארת במותו יעקב ברך האמונה

 מטהו: אל־ראש וישתהו כברכתו אחר—כל
 מיציאת במותו יוסף דבר האמונה ידי על כב
על כג :עצמותיו אודות ויצו ישראל כני

ידי



 נצפן כשנולד משד־; היז־ז האמונד־ז ידי
 ילד שהיד־, ראו כי ירחים שלישה מאבותיו

 על־ידי כד :המלך מפני יראו ולא יפה
ה לא משד-, משגדל האמונה  בן להקרא רצ

 לסבול באהבה ויבהר כה :פרעה לבת
ם צרות  : החטא בתאות מלהיות האל ע

 העשירור־ג לגדול המשיח בזיון ויחשב כוי
 :את־השכר ראה כי המצריים אוצרות מכל

 את־מצריב* משדה עזב האמונה ירי על כז
 אשר בזה בטח כי המלך את־חמת ירא ולא
 האמונה על־ידי כח :רואהו כמו ראה לא

 אליהם יקרב לא למען רם ושפיכת פסח עשה
 על־ידי כט :את־הבכורים הרג אשר זה

 ביבשו־ז כמו ים־סוף בתוך הלכו האמונה
 על־ ל :וטבעו לנסות רצו המצריים שגם
 הלכו כאשר יריחו חומות נפלו האמונה ידי

 האמונד־ז על־י־ירי לא :ימים שבע סביב
ם הזונה רחב אבדה לא  המאמינים לא ע

 ומה לב :בשלום את־המרגלים כשקבלה
ם לי קצרה העת כי לדבר עוד לי  אספר א

ם ויפתח ומשמש; ומברק מגדעון  מדוד וג
 על־ירי אשר לג : הנביאים ומן ושמואל
 הגיעו צדקו־; פעלו מלכיות כבשו האמונה

 כה לד : אריות פי וסברו את־ההבטחה
 בחלשת התחזקו נמלטו חרב מפי כבו האש

התגברו ט

יא העבריים אל אגרת



 העבריים אל אגרת
 חילורת כל לארץ הפילו במלחמה התגברו
 את־מתיהן לקחו הגשים לה : הנכרים
 פדיון לקת ולא נלקו והאחרים מתחיה

 ; הטובר־. תהיד־־ו שיגיעו כדי לנפשם
ם ומלקות הללות סבלו וקצתם לו  ובבלי

 נסו נתחו נסקלו לז :ומטרה)תפיסה־(
 בהוסר ועזים צאן כעורות הלכו כחרב מתו
 -*1כל־ ואשר לח ; ובתרחות בצרות כל

 במדברות תועים הלכו להם ראוי לא העולם
 ;הארץ ובמערי הסלעים וגקיקי על־ההרים

 האמונה על־ידי עדותם קבלו כל־אלה לט
 שראה מפני מ :את־ההבטהה קבלו ולא

א גדולה טובה האל מקדם  תתכלד־י של
;זולתינו( בלעדינו;

 עשר שנים פרק
ם לכן ם הריד־ו לנו שיש מפני ג  עדי

 בנו הדבק כל־החטא את נסיר סביביתינו
 עדוכד־ז במלחמו־ז הסבילד־. ידי על ונרוץ

 ישוע על ונראוה עינינו )ונשא ב ו לנו
 להיור־ן 1שיכול־ האמונה והגומר המתחיל
 אות" חשב ולא את־המיתה סבל בשמחה

 : ,האל־־ כסא לימין יושב הבושה;המיון(
 כמד־! מהחוטאים סבל אשר בזה זכרו ג

א לנגדו רעות( מתגים)תשובות ל  תהיו ו
לא עדין כי ד ;ברוחכם וחלושים רפוים

הלהכתש



ם עד הלחמתם  : החטא לנגד במלחמה ד
 המדברית ארתי־הנהמד״ו ושכחתם ה

ט ב  יהודה מוסר אד^־הבנים כמו אלי
 : בתוכחתו ואל־י״תקוץ אל־^־־תמאס - בני

 ומיסר יוכיח יהודה יאהב אשר ארת כי ו
ם ? ן אתו ירצדה אשר הבן ארת  א

 אליכם יפנד־ז התוכהרה ארת תסבלו
ם 1אל־ כפו 1האל״  אשר בן איד־ה כי בני
א ם ח : אביו ייסרנו ל א ם ו ת  א

א ל ם אשר מוסר ב ל  ממנו נחלקו כ
ם ממזרים ת א א ל ם ו ם ט : בני  כ

ם  מיסרים הגופניים אבותינו היו א
 —1על־ מפניהם יראים היו ואנו אותנו
א איך וכמדה כמר־;—אחרת  נכנע ל
 ואמנם י :שנחיה הרוחני אבינו מלפני
ם יסרוני אלדה מי ם לפי מעטים י ת  דע
 למען מדז (מיסרינו ) לצרכינו מדין

א  וכל יא : קדושתו 1אל־ אותנו הבי
שהם היסורים  עלינו( /שבאים לנכה כ

ם ם שאין נראי ה ם כי שמחרת ב  א
ם עוצב מנ ם נותנים כך אחר א  שלו
ם הרגילים לאלו הצדקדה ופרי ה  ז ב

ם ;ותחזקו( תקימו לכן יב די  רפורת י
 ברגליכם ודרכו יג : עיפים וברכים

: כפיסח בדרך תכשלו שלא ישר
רדפו יד פ 2
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 העבריים אנרתאל
ם כאלו האסורים ת ם נאסרים א ס  ע

ם נם כי צרות הסובלים ואת ת  עודכם א
 נכבדת תהיה האישות ד : בחיים בגוף

טה לבלכם מי  תכתמו 1אד־ איש אשרת ו
ה והעוברים והנואפים  ישפוט האישוה א

א יהיו עסקיכם ה : אלהים  בל
ה לו ה( כי  בחלקיכם שמהים והיו נקמצנו
א בי שישכם א אפר הו א אעזבך—ל ל  ו

 יהוד־! לומר 1ואף!שנוכל־ ו : ארפך
א לי עוזר  לי יעשה—מר־, אירא ל
א זכרו ז :אדם  במלמריכם)רבניכם( נ
 אלהים דברי לכם )למרו( דברו אשר

 אחרי ולכו עסקיהם סוף 1עג־ ראו ,
 תמול־* המשיח ישוע ח ו אמונתם

א והיום  - לימודי ם .׳ לעולם גם והו
 תניהולהדיחכם 1אל־ )והנכרים( האהרים

א טוב כי  ידי על חזרן הלב שיהיה הו
א ההסד ל  שאין האכילה על־י־״־ידי ו

ה : הרגילים לכהי צורך ב ה  יש י ב
לה שאי; מזבח לנו כו  המשכן לעובדי י

 הבהמוה כי יא : ממנו 1לאכוי־
בא אשר  על־י״ירי הקודש 1אד מדמם יו
 נשרף ובשרם( )עורם גופם 1הגדוד־ הכהן
ה ן מהו־  ישוע גם על־כן יב : למהנ
ה שיקדיש למען חוץ סבל בדמו העם א

לשער:



יד העבריים אל אגרת
א נלבה יג : לשער  החוצה אליו נ

 כי יד :כלימתו את ונשא למחנה חוץ
 העתידה אם כי קיימות עיר פז־ו לנו אין
 נקריב ־־ירו1ועד־ טו ו מבקשים אנו

רה קרבן ה בבד־* תו ה לאלהים ע  וז
 לשמו; המוריש השפתיים פרי (כלומר >

 תשכחו 1אל־ )לעניים( ולחלק להיטיב טז
 שמעו יז :לאל רצויים האלה קרבנות כי

ה והכנעו מלמדיכם 1בקול־ ה  כי ירם ת
 חשבו; יתנו אשר נפשותיכם שומרי הם

ה שיעשו בעדם א א בשמחה ז ל  באנחה ו
א כי  התפללו יח :זד־ז לכם טוב ל

ה בערינו א  מחשבה לנו יש כי לנו מחסה ז
 :בכבוד 1הכד־ עם להנהג ומבקשים טובה

 אהובים אחים מאוד אתכם אני מבקש יט
 : מהרה אליכם ואבא זארת .שתעשו

ה השיב אשר השלום 1ואד־ כ  את ממו
ה ה רם ידי 1עד־ 1הנדוד־ צאן רע רי  כ
א כא : ישוע.המשיח אדוננו עולם  הו
 לעשות טובים מעשים 1בכד אתכם יתמם
רי בעיניו הטוב בכם ויברא רצונו ^-י  ע
 מן הכבוד יהי לו אשר המשיח יש־ע

 מבקש כב :אמן העולם ועד העולם
ה שתקבלו אהובים אחים אתכם אני  א

י בקצרה לכם כתבתי כי הנחמה דברי
דעו כג



העברײב( אל אגרת
 מבית נחפש טימותיוס אחינו כי דעו כג

א אם ועפו הסוהר ב  אפקוד מהרדז י
 כיל־ לשלום דרשו כד :)אירק( אתכם

 מאיטליא האחים וכל־הקדושים מלמדיכם
 1האל־ חסד כה :שלומכם את דורשים

 1אל־ נכתב : אמן כולכם עם יהיד־,
 ידי 1עד מאיטליא העבריים

ן טימותיוס
: עולים לבורא שבח ונשלם תם
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