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מִ כַּלֹות בְשִ מְ חָּ ה אֶ ת־מְ רּוצָּתִ י ו ְאֶ ת־הַ שֵ רּות אֲ ׁשֶ ר קִ ַבלְתִ י מֵ אֵ ת
הָּ ָאדֹון י ֵׁשּועַ לְהָּ עִ יד עַ ל־ב ַ
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איזה תרגום
מאת דב אבנון
"תהילים קיט " - 24ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדברך
קורא יקר אתה מאמין משיחי מכוון שקבלת את ישוע בתור האדון והמושיע שלך .אולי שמעת
על דבר האמונה הזאת מחבר או ההורים שלך גידלו אותך בדרך הזאת ,אבל מה שבאמת הושיע
.אותך היתה האמונה בכתוב כלומר על פי הנאמר בכתבי הקודש תנ"ך וברית חדשה
המאמר הזה עוסק בשאלה האם אתה באמת יכול לבטוח בעותק הברית החדשה שנמצא בידך
כדבר אלוהים חיים .אתה תמצא שברוב השפות ישנם כמה וכמה תרגומים ורק אחד מהם יכול
להיקרא דבר האלוהים .מכוון שרק אחד מהם הוא תוצר ישיר של האמת שאלוהים שומר על
.דברו מדור לדור .תהילים יב 8,7
שים לב בשיעור אחר נדון יותר בנושא "אלוהים שומר על דברו" באופן כללי לא מדובר פה
בשמירת המקור מכוון שהעותק המקורי לא קיים .מדובר על עותקים שנעתקו בנאמנות.
העותק היודע ביותר אלו לוחות הברית .את הלוחות הראשונות שמשה קיבל מאלוהים הוא
שבר .את הלוחות השניות הוא כתב מחדש .לכן ,אנחנו מאמינים ובוטחים בלב שלם שמה
שמשה כתב מחדש הוא בדיוק אותו דבר מה שהיה כתוב בלוחות הראשונים .ברגע שאנחנו
מבינים את
העיקרון הזה ,נבין גם שאלוהים לא שמר על המקור אלא על העותקים שעברו מדור לדור ומיד
ליד".אלוהים שמר על דברו" למרות כל הידע בשפה יונית והוויכוחים מה היה כתוב במקור
ומה לא .אלוהים דאג ,דרך מאמינים נאמנים .לשמור על דבר .ככה שגם אנחנו שחיים בשנת
4002
יכולים בפה מלא להגיד שיש לנו ביד עותק נאמן של דבר האלוהים מבלי שנזדקק לידע בשפה
"היונית .בשפה העברית זאת הברית החדשה בתרגום פראנץ דעליטש
השליח פולוס מדבר על "....שלא להתהלך בערמה ולא לזייף את דבר האלוהים "...אל
הקורנתיים ב ד .4לכן למרות התרגומים הרבים בשפות שונות ישנם בעצם שני מקורות.
שממנו יצאו "" "Textus Receptusמקוראחד הוא אותם עותקים בשפה היונית שנקראים גם
" " "king Jamesברחבי העולם תרגומים נאמנים והידוע מהם הוא התרגום באנגלית שנקרא
ומקור מזויף .המקור המזויף הוא פרי עבודתם של אבות כנסייה ידועים שהם אלו שהניחו את
,הכנסייה הקתולית הצליחה  "Vulgata".היסוד לתרגומים מזויפים כאשר הידוע בהם הוא
בעזרת הזיוף הזה ,לבודד את העולם במשך כ 0000שנה מהכתבים היונים המקורים שאותם
.אלוהים שמר דרך מאמינים נאמנים
" "alexandrius vaticanus sinaiticusאין הרבה אנשים ששמעו על עותקים יונים בשם
.המהפך בעולם התרגומים החל ב 0700כאשר מלומד גרמני מצא בספריה של מנזר סנט
קתרינה בסיני עותק יוני .אז התחילה לנשוב רוח חדשה רוח לא נכונה מכוון שאלוהים מעולם
ְתם ו ַעֲ מַ דְ תֶ ם בָּּה׃  4וְגַם תִ ּוָּׁשְ עּו
ֹורה אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ תֶ ם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְׁש ֹ ָּ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
בָּּה אִ ם־תַ חֲ זִיקּו בַדָּ בָּר אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָּ ו ְא׃  3כִי ֵראׁשִ ית כָּל־דָּ בָּר מָּ סַ ְר ִתי
ָּלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַבלְתִ י כִי־הַ מָּ ׁשִ יחַ מֵ ת ְלכַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃  2וְנִקְ בַר ו ְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִיׁשִ י ַככָּתּוב׃

 42ו ְָאנֹכִי ֹלא ָאחּוׁש לְַאחַ ת מֵ הֵ נָּה וְגַם־נַפְ ׁשִ י ֹלא י ָּקְ ָּרה בְעֵ ינָּי
מִ כַּלֹות בְשִ מְ חָּ ה אֶ ת־מְ רּוצָּתִ י ו ְאֶ ת־הַ שֵ רּות אֲ ׁשֶ ר קִ ַבלְתִ י מֵ אֵ ת
הָּ ָאדֹון י ֵׁשּועַ לְהָּ עִ יד עַ ל־ב ַ
ְשֹורת חֶ סֶ ד אֱ ֹלהִ ים׃
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לא שמר את דברו במרתף של מנזר .במשך קרוב ל 40שנה עבדו כמה מומחים על חיברו של
מקור יוני חדש שהוא היו היה הבסיס להרבה תרגומים לא נכונים עד לימינו אנו .שימו לב
 .שיותר מאוחר התברר שאותם מומחים לא היו נאמנים לכמה אמיתות בסיסיות של האמונה
.כמו האלוהות של ישוע .סליחה דרך דמו ועוד ולכן רוב ההשמטות הם סביב הנושאים האלו
.בשפה העברית הידוע מהם הוא "התרגום החדש " שהחברה לכתבי הקודש בישראל הוציא
.אני בכוונה לא נכנס יותר מידי לעומק מכוון שבשפה האנגלית יש הרבה חומר על הנושא

ְתם ו ַעֲ מַ דְ תֶ ם בָּּה׃  4וְגַם תִ ּוָּׁשְ עּו
ֹורה אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ תֶ ם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְׁש ֹ ָּ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
בָּּה אִ ם־תַ חֲ זִיקּו בַדָּ בָּר אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָּ ו ְא׃  3כִי ֵראׁשִ ית כָּל־דָּ בָּר מָּ סַ ְר ִתי
ָּלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַבלְתִ י כִי־הַ מָּ ׁשִ יחַ מֵ ת ְלכַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃  2וְנִקְ בַר ו ְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִיׁשִ י ַככָּתּוב׃

 42ו ְָאנֹכִי ֹלא ָאחּוׁש לְַאחַ ת מֵ הֵ נָּה וְגַם־נַפְ ׁשִ י ֹלא י ָּקְ ָּרה בְעֵ ינָּי
מִ כַּלֹות בְשִ מְ חָּ ה אֶ ת־מְ רּוצָּתִ י ו ְאֶ ת־הַ שֵ רּות אֲ ׁשֶ ר קִ ַבלְתִ י מֵ אֵ ת
הָּ ָאדֹון י ֵׁשּועַ לְהָּ עִ יד עַ ל־ב ַ
ְשֹורת חֶ סֶ ד אֱ ֹלהִ ים׃
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.אז הנה לפניכם רשימת ההשמטות בתרגום החדש

אחד הפסוקים החשובים שעוסק בנושא הוא "כי כל הכתוב" השנייה אל טימותיוס ג " 01כי
כל הכתוב נכתב ברוח האלוהים "....בתרגום החדש "כל הכתוב" על פי פסוק זה ואחרים קמו
להם תיאוריות שטוענות שיש דברים בכתובים שלא נכתבו "ברוח האלוהים

השמטה

השנייה אל טימותיוס ג 61

:הבשורה על פי מתי
השמטה

א 52

ה 22

ו 61
ו 11
ח 42
ט 61
יג 16

תרגום דליטש

תרגום החדש

כָּל־ ַהכָּתּוב נִכְתָּ ב בְרּו ַח כִי 16
אֱֹלהִים ּומֹועִיל לְהֹור ֹת ּולְהֹוכִי ַח
ְהֹורָאה ,לְתֹו ֵכחָּה,
כָּל ַהכָּתּוב נִכְתַ ב בְרּו ַח אֱֹלהִיםּ ,ומֹועִיל הּוא ל ָּ
ּו ְליַשֵר ּו ְלהַדְ ִריְך ְב ַמ ְע ְגלֵי
לְתִ ּקּוןְ ,לחִּנּוְך ְב ַמ ְע ְגלֵי צֶדֶ ק
ְל ַמעַן ֲאשֶר־י ִ ְהי ֶה אִיש  17צֶדֶ ק׃
ָּהאֱֹלהִים תָּ ִמים ּומּוכָּן
ְלכָּל־ ַמ ֲעשֶה טֹוב׃
"

תרגום דליטש

תרגום החדש

וְֹלא י ְדָּ עָּּה עַד כִי־יָּלְדָּ ה בֵן
ְכֹורּה(
ַויִק ְָּרא )אֶת־ב ָּ
שמֹו י ֵשּועַ׃
אֶת־ ְ

שי ָּדַ ע אֹותָּ ּה עַד ֲאשֶר יָּלְדָּ ה בֵן ,וְקָּ ָּרא אֶת שְ מֹו
ִמ ְבלִי ֶ
.י ֵשּו ַע

ַו ֲאנִי אֹמֵר ָּלכֶם ֶאהֱבּו 44
ב ֲָּרכּו ( ֶאת־אֹיְבֵיכֶם
ַו ֲאנִי אֹומֵר ָּלכֶםֶ ,אהֱבּו ֶאת אֹויְבֵיכֶם ְוהִתְ ַפלְלּו ְבעַד 44
ֶאת־ ְמ ַק ְללֵיכֶם הֵיטִיבּו
,רֹודְ פֵיכֶם
ְוהִתְ ַפלֲלּו )לְשנְאֵיכֶם
ר ֹדְ פֵיכֶם׃ ) ַמ ְכאִיבֵיכֶם ְו( ְבעַד
וְַאל־תְ בִיאֵנּו לִידֵ י נִסָּיֹון כִי 13
לְָך אִם־תְ ַח ְלצֵנּו מִן־ה ָָּּרע ((כִי
'.וְַאל תְ בִיאֵנּו לִידֵ י נִסָּיֹון ,כִי אִם ַח ְלצֵנּו מִן ה ָָּּרע
ְבּורה ְוהַתִ ְפא ֶֶרת
ַה ַמ ְמ ָּלכָּה ְו ַהג ָּ
))לְעֹו ְלמֵי עֹו ָּל ִמים ָא ֵמן
ַאְך דִ ְרשּו ב ִָּראשֹונָּה
ַאתֶ ם ַבּקְשּו תְ ִחלָּה ֶאת ַמלְכּותֹו ְו ֶאת צִדְ ָּקתֹוְ ,וכָּל ֵאלֶה י ִ ָּּוסְפּו 33
ְו ֶאת־צִדְ קָּתֹו אֱ ֹלהִים ֶאת־ ַמלְכּות
ָּ .לכֶם
וְנֹוסַף ָּלכֶם כָּל־ ֵאלֶה׃
ְו ִהּנֵה הֵם צ ֹ ֲע ִקים לֵאמ ֹר מָּ ה 29
ָאז ֵהחֵלּו צֹו ֲעקִים" :מַה לָּנּו ּולְָך בֶן־ ָּהאֱֹלהִים  -בָּאתָּ ֵהּנָּה 29
בֶן ָּהאֱֹלהִים י ֵשּו ַע לָּנּו ָּולְָּך
"? ְלעַּנֹות אֹותָּ נּו ְבט ֶֶרם עֵת
ֲהבָּאתָּ הֲֹלם ְלעַּנֹותֵ נּו בְֹלא עֵת׃
ְו ַאתֶ ם צְאּו ְו ִלמְדּו מָּה הּוא 13
שּנֶ ֱאמַר ֶחסֶד ָּח ַפצְתִ י וְֹלא זָּבַח כִי ְו ַאתֶ ם צְאּו ְו ִל ְמדּו מַה ַמשְ מַע ' ֶחסֶד ָּח ַפצְתִ י וְֹלא־זֶבַח' ,כִי ֹלא
ֶ
".בָּאתִ י ִלקְר ֹא ַלצַדִ י ִקים כִי אִם לַחֹו ְטאִים
ֹלא־בָּאתִ י ִלקְר ֹא ֶאת־ ַהצַדִ יקִים
)לִתְ שּובָּה( כִי אִם־ ֶאת־ ַה ַח ָּט ִאים
וַי ֹאמֶר ֲאלֵיהֶם י ֵשּו ַע הֲתָּ בִינּו

ַ ".האִם ֲהבִינֹותֶ ם ֶאת כָּל זֶה?" ֵהשִיבּו לֹו" :כֵן

ְתם ו ַעֲ מַ דְ תֶ ם בָּּה׃  4וְגַם תִ ּוָּׁשְ עּו
ֹורה אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ תֶ ם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְׁש ֹ ָּ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
בָּּה אִ ם־תַ חֲ זִיקּו בַדָּ בָּר אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָּ ו ְא׃  3כִי ֵראׁשִ ית כָּל־דָּ בָּר מָּ סַ ְר ִתי
ָּלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַבלְתִ י כִי־הַ מָּ ׁשִ יחַ מֵ ת ְלכַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃  2וְנִקְ בַר ו ְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִיׁשִ י ַככָּתּוב׃

 42ו ְָאנֹכִי ֹלא ָאחּוׁש לְַאחַ ת מֵ הֵ נָּה וְגַם־נַפְ ׁשִ י ֹלא י ָּקְ ָּרה בְעֵ ינָּי
מִ כַּלֹות בְשִ מְ חָּ ה אֶ ת־מְ רּוצָּתִ י ו ְאֶ ת־הַ שֵ רּות אֲ ׁשֶ ר קִ ַבלְתִ י מֵ אֵ ת
הָּ ָאדֹון י ֵׁשּועַ לְהָּ עִ יד עַ ל־ב ַ
ְשֹורת חֶ סֶ ד אֱ ֹלהִ ים׃
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יט 61
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השמטה

ב 71

ו 77
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ֶאת־כָּל־ ֵאלֶה וַי ֹאמְרּו ֵאלָּיו
אֲ דֹנֵינּו׃ הֵן
שפָּתָּ יו ְבפִיו נִגַש ָּהעָּם ַהזֶה
ּו ִב ְ
ִכבְדּונִי ְו ִלבָּם ָּרחַק מִ ֶמּנִי׃
ת ֹאמְרּו הַיֹום ַסעַר ּובַב ֹ ֶקר
כִי־ָאדְ מּו ְוהִתְ קַדְ רּו
ש ָּמי ִם
ִירים ֲחנֵפִים ַה ָּ
ַאתֶ ם ַמכ ִ
ש ַמי ִם וְא ֹתֹות ָּהעִתִ ים
ֶאת־ ְפנֵי ַה ָּ
ֹלא תַ כִירּו׃
ש ֵל ַח 9
ַו ֲאנִי אֹמֵר ָּלכֶם ַה ְמ ַ
ֶאת־ ִאשְתֹו שֶלא עַל־דְ בַר זְנּות
ְוהַּנֹשֵא ( וְנֹשֵא ַאח ֶֶרת נֹאֵף הּוא
) ֶאת־ ַהגְרּושָּה נֹאֵף הּוא
וַי ֹאמֶר ֵאלָּיו מָּה־זֶה תִ שְָא ֵלנִי
עַל־הַטֹוב אֵין־טֹוב כִי אִם־ ֶאחָּד
ְואִם־ ֶח ְפצְָך לָּבֹוא ָּהאֱֹלהִים וְהּוא
ַל ַחי ִים שְמ ֹר ֶאת־ ַה ִמצְֹות׃
ַויַעַן י ֵשּו ַע וַי ֹאמֶר ֹלא י ְדַ עְתֶ ם ֵאת
ש ֶאלְתֶ ם ֲהי ָּכ ֹל תּוכְלּו
ֲאשֶר ְ
ִלשְתֹות ֶאת־הַכֹוס ֲאשֶר ֲאנִי
עָּתִ יד ִלשְתֹותֹוּו ְל ִה ָּטבֵל ְטבִילָּה
וַי ֹא ְמרּו ֵאלָּיו ֲאשֶר ֲאנִי נִ ְטבָּל
נּוכָּל׃
ָּלכֵן שְק ֹדּו כִי אֵינְכֶם יֹודְ עִים
שעָּה
ֲאשֶר ( ֶאת־הַיֹום ְו ֶאת־ ַה ָּ
י ָּב ֹא בָּּה בֶן־הָָּאדָּ ם)׃

שפָּתָּ יו ִכבְדּונִי ְולִבֹו ִרחַק ִמ ֶמּנִי'
ָּ .העָּם ַהזֶה ִב ְ
ש ַמי ִם'ֶ .את ְפנֵי 3
ּובַבֹקֶרַ ' ,סג ְִריר הַיֹום ,כִי אֲדֻ מִים וְקֹודְ ִרים ַה ָּ
ש ַמי ִם ַאתֶ ם יֹודְ עִים ְלפ ֵָּרשַ ,אְך ֶאת אֹותֹות ַהזְ ַמּנִים ֵאינְכֶם
ַה ָּ
י ְכֹולִים

שתֹו שֶֹּלא עַל־דְ בַר זְנּות וְנֹושֵא
ַו ֲאנִי אֹומֵר ָּלכֶםַ ,ה ְמג ֵָּרש ֶאת ִא ְ
"ַ.אח ֶֶרת נֹו ֵאף הּוא

ָאמַר ֵאלָּיו" :מַדּו ַע ַאתָּ ה שֹואֵל אֹותִ י בְנֹוגֵ ַע לַטֹוב? ֶאחָּד הּוא
".הַטֹובֲ ,אבָּל אִם ְרצֹונְָך לָּבֹוא ַל ַחי ִים ,שְמ ֹר ֶאת ַה ִמצְוֹות

ש ַאתֶ ם ְמ ַב ְקשִיםַ .האִם 22
ָּענָּה י ֵשּו ַע וְָאמַר" :אֵינְכֶם יֹודְ עִים מַה ֶ
שתֹות ֶאת הַכֹוס ֲאשֶר אֲ נִי עָּתִ יד ִלשְתֹות?" ֵהשִיבּו
י ְכֹולִים ַאתֶ ם ִל ְ
".לֹו" :י ְכֹולִים ָאנּו

שמָּר ,כִי אֵינְכֶם יֹודְ עִים ֶאת הַיֹום ַאף ֹלא ֶאת
ָּלכֵן ִעמְדּו עַל ַה ִמ ְ
שעָּה
"ַ .ה ָּ

ֵהּנָּה הֹלְכֹות ְל ַספֵר 9
ְו ִהּנֵה י ֵשּו ַע אֶל־תַ ְל ִמידָּ יו
פִתְ אֹום ָּפגַש אֹותָּ ן י ֵשּו ַע וְָאמַר" :שָּלֹום ָּלכֶן ".הֵן 9
נִק ְֶרה ֲאלֵיהֶן וַי ֹאמֶר שָּלֹום
.נִגְשּו ֵאלָּיוָ ,אחֲזּו ב ְַרגְלָּיו ְו ִהשְתַ חֲוּו לֹו
שנָּה וַת ֹא ַחזְנָּה
ָּלכֵן וַתִ ַג ְ
ש ַת ֲחוֶין ָּ לֹו׃
ב ְַרגְלָּיו וַתִ ְ

תרגום דליטש

תרגום החדש

שמַע י ֵשּו ַע וַיא ֹמֶ ר ַה ֲחזָּקִים
ַוי ִ ְ
אֵינָּם צ ְִריכִים לְרֹפֵא כִי
אִם־הַחֹלִים ֹלא בָּאתִ י ִלקְר ֹא
ַהצַדִ י ִקים כִי אִם־ ַה ַחטָּאִ ים
)לִתְ שּובָּה(

שמַע י ֵשּו ַע וְָאמַר ָּלהֶםֹ" :לא ַהב ְִריאִים צ ְִריכִים לְרֹופֵאֶ ,אלָּא
ָּ
".הַחֹולִיםֹ .לא בָּאתִ י ִלקְר ֹא ַלצַדִ יקִ ים ֶאלָּא לַחֹו ְטאִים

ְוכָּל־ ֲאשֶר ֹלא־י ַַאסְפּו ֶאתְ כֶם 11
שמְעּו ֲאלֵיכֶם צְאּו ִמשָּם
וְֹלא י ִ ְ
שמְעּו ָּלכֶם ,צְאּו 11
ְונַעֲרּו ֶאת־ ֲעפַר כַפֹות ַרגְלֵיכֶם ּו ְבכָּל מָּקֹום ֲאשֶר ֹלא י ְ ַקבְלּו ֶאתְ כֶם וְֹלא י ִ ְ
"ִ .משָּם ְונַעֲרּו ֶאת ֶה ָּעפָּר ֲאשֶר תַ חַת ַרגְלֵיכֶם ְלעֵדּות ָּלהֶם
ָאמֵן ֲאנִי אֹמֵר ָּלכֶם ( ְלעֵדּות ָּלהֶם
ִלסְד ֹם ְו ַלעֲמ ָֹּרה יֵקַל בְיֹום הַדִ ין
)מִן־ ָּהעִיר ַההִיא
הֹורדֹוסָ ,אמַ ר" :זֶהּו יֹו ָּחנָּן .הּוא ֲאשֶר ֲאנִי ע ַָּרפְתִ י ֶאת
ש ַמע ְ
ש ָּ
ְכ ֶ
הֹורדֹוס וַי ֹאמֶר יֹו ָּחנָּן
שמַע ְ
ַוי ִ ְ
",ר ֹאשֹו קָּם לִתְ ִחי ָּה
ֲאשֶר ָאנֹכִי נָּשָּאתִ י ֶאת־ר ֹאשֹו

ְתם ו ַעֲ מַ דְ תֶ ם בָּּה׃  4וְגַם תִ ּוָּׁשְ עּו
ֹורה אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ תֶ ם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְׁש ֹ ָּ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
בָּּה אִ ם־תַ חֲ זִיקּו בַדָּ בָּר אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָּ ו ְא׃  3כִי ֵראׁשִ ית כָּל־דָּ בָּר מָּ סַ ְר ִתי
ָּלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַבלְתִ י כִי־הַ מָּ ׁשִ יחַ מֵ ת ְלכַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃  2וְנִקְ בַר ו ְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִיׁשִ י ַככָּתּוב׃

 42ו ְָאנֹכִי ֹלא ָאחּוׁש לְַאחַ ת מֵ הֵ נָּה וְגַם־נַפְ ׁשִ י ֹלא י ָּקְ ָּרה בְעֵ ינָּי
מִ כַּלֹות בְשִ מְ חָּ ה אֶ ת־מְ רּוצָּתִ י ו ְאֶ ת־הַ שֵ רּות אֲ ׁשֶ ר קִ ַבלְתִ י מֵ אֵ ת
הָּ ָאדֹון י ֵׁשּועַ לְהָּ עִ יד עַ ל־ב ַ
ְשֹורת חֶ סֶ ד אֱ ֹלהִ ים׃
מעשי השליחים כ 42
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מִן־ ַה ֵמתִ ים׃ ֵמ ָּעלָּיו הּוא קָּ ם
כִי ֲעזַבְתֶ ם אֶת־ ִמ ְצוַת אֱֹלהִים 8
ְל ַה ֲחזִיק ְבמַס ֶֹרת
ְטבִילֹות כַדִ ים וְכ ֹסֹות ( ְבנֵי־ָאדָּ ם
ְו ָּכ ֵאלֶה ַרבֹות ַאתֶ ם עֹשִים)׃
כָּל־ ֲאשֶר ָאזְנַי ִם לֹו ִלשְמ ֹע 16
שמָּע׃
יִ ְ
ַוי ִתֵ ן ֲאבִי ַהיֶלֶד ֶאת־ק ֹלֹו ִב ְבכִי 4
ֲעזָּר־נָּא אֲדֹנִי וַי ֹאמַר ֲאנִי ַמאֲ מִין
ְל ֶחסְרֹון אֱמּונָּתִ י׃
ְוכָּל־ ַה ַמ ְכשִיל ַאחַד הַּקְ ַטּנִים
שי ִתָּ לֶה בִי ַה ַמ ֲאמִ ינִים
טֹוב לֹו ֶ
שלְַך
ַח־רכֶב עַל־ ַצּוָּארֹו ְו ֻה ְ
ֶפל ֶ
ַבי ָּם׃
ֲאשֶר־שָּם תֹו ַלעְתָּ ם ֹלא 44
תָּ מּות ְו ִאשָּם ֹלא תִ ְכבֶה׃
ֲאשֶר־שָּם תֹו ַלעְתָּ ם ֹלא 46
תָּ מּות ְו ִאשָּם ֹלא תִ ְכבֶה׃
כִי כָּל־אִיש ָּב ֵאש י ָּ ְמלָּח
ְוכָּל־ק ְָּרבָּן ַב ֶמלַח י ָּ ְמלָּח׃
ַויַבֶט־בֹו י ֵשּו ַע ַוי ֶאֱ ָּהבֵהּו 21
וַי ֹאמֶר ֵאלָּיו ַאחַת ָּחס ְַרתָּ לְֵך
מְכ ֹר ֶאת־כָּל־ ֲאשֶר־לְָך וְתֵן
ָּל ֲענִי ִים וִיהִי־לְָך אֹוצָּר
ש ָּמי ִם
ּובֹוא שָּא ַב ָּ
ְולְֵך ַא ֲח ָּרי׃ ֶאת־ ַהצְלּוב
בְרּוכָּה ַמלְכּות דָּ וִד ָאבִינּו 10
הֹושַע־נָּא )בְּשֵ ם יְּהֹוה( ַהבָָּאה
ַבמְרֹו ִמים׃
ְו ַאתֶ ם אִם־ֹלא תִ ְמחֲלּו 26
ש ַמי ִם ֹלא־י ִ ְסלַח
ש ַב ָּ
ַאף־ ֲאבִיכֶם ֶ
שעֵיכֶם׃
ְל ִפ ְ
ְוכִי תִ ְראּו ֶאת־שִּקּוץ
ֲאשֶר ָאמַר דָּ נִי ֵאל מְש ֹ ֵמם
עֹמֵד ַבמָּקֹום ֲאשֶר ֹלא־לֹו ַהּנָּבִיא
ַּקֹורא יָּבִין ָאז נֹוס יָּנּוסּו ַאנְשֵי
ה ֵ
י ְהּודָּ ה אֶל־ ֶהה ִָּרים׃
שקְדּו 33
כִי ֹלא ְוהִתְ ַפלֵלּו ְראּו ִ
י ְדַ עְתֶ ם ָּמתַ י ָּהעֵת׃
ַוי ְ ַכחֵש וַי ֹאמֶר ֹלא אֵדַ ע וְֹלא 68
ָאבִין מָּה ַאתְ אֹמ ֶָּרת ַוי ֵצֵא הַחּוצָּה
ַוי ִ ְק ָּרא הַתַ ְרנְג ֹל׃ אֶל־הָּאּולָּם
ַוי ִ ָּמלֵא ַהכָּתּוב הָּאֹמֵר
שעִים נִ ְמנָּה׃
ְו ֶאת־פ ְ

" .כִי עֹוזְבִים ַאתֶ ם ֶאת ִמ ְצוַת אֱֹלהִים ְל ַה ֲחזִיק ְבמָּס ֶֹרת ְבנֵי ָאדָּ ם 8

לא קיים
ִמי ָּד ָּצעַק ֲאבִי ַהיֶלֶד וְָאמַרֲ " :אנִי מַ ֲאמִין ,עֲז ֹר נָּא לִי ְב ֶחסְרֹון 24
"!אֱמּונָּתִ י
ְוכָּל ַה ַמ ְכשִיל ֶאחָּד ִמן הַּקְ ַטּנִים ָּה ֵאלֶה ַה ַמ ֲאמִ ינִים ,מּוטָּב לֹו " 42
שלְַך ַלי ָּם
שתֻ ּנַח ֶאבֶן ֵר ַחי ִם עַל ַצּוָּארֹו ְוי ֻ ְ
ֶ

לא קיים
לא קיים
הֵן כָּל ֶאחָּד י ֻ ְמלַח ָּב ֵאש 49

ִהבִיט בֹו י ֵשּו ַע ו ְָּרחַש לֹו ַא ֲהבָּהָ .אמַר ֵאלָּיו" :דָּ בָּר ֶאחָּד ." 21
שי ֵש לְָך וְתֵ ן ָּל ֲענִי ִיםְ ,ויִ ְהי ֶה לְָך אֹוצָּר
ָּחסֵר לְָך .לְֵך מְכ ֹר מַה ֶ
ש ַמי ִם; ַאחַר כְָּך בֹוא ְולְֵך ַאח ֲַרי
"ַ .ב ָּ

!תְ ב ַֹרְך ַמלְכּות דָּ וִד ָאבִינּו ַהבָָּאה ָּעלֵינּו
"!הֹושַע־נָּא ַבמְרֹומִ ים

לא קיים
שאֵינֹו " 14
שתִ ְראּו ֶאת ַהשִּקּוץ ַהמְשֹומֵם עֹומֵד ְבמָּקֹום ֶ
ּו ְכ ֶ
שי ָּנּוסּו אֶל
ַּקֹורא ְל ָּהבִין ֲ -אזַי ַהּנִ ְמ ָּצאִים בִיהּודָּ הֶ ,
מְקֹומֹו  -עַל ה ֵ
; ֶהה ִָּרים
ִהזָּהֲרּו ,הֱיּו ע ִֵרים ,כִי אֵ ינְכֶם יֹודְ עִים ָּמתַ י ָּהעֵת 33
ַאְך הּוא ִה ְכחִיש בְָאמְרֹו" :אֵינֶּנִי ֵמבִין מָּה ַאתְ אֹומ ֶֶרת"ְ ,ויָּצָּא
הַחּוצָּה אֶל מְבֹוא ֶה ָּחצֵר
שעִים נִ ְמנָּה [ 28
]"ָּ .בזֶה הִתְ ַקי ֵם ַהכָּתּוב " ְו ֶאת פֹו ְ

הבשורה על פי לוקס
השמטה

תרגום דליטש

תרגום החדש

לוקס כב 37

שמְעֹון וַי ֹאמֶר הָָּאדֹון 31
שמְעֹון ִ
ִ
שטָּן ִלזְרֹות
ִהּנֵה שַָּאל לֹו ַה ָּ

ַש ֹטָּן ְל ַט ְלטֵל ֶאתְ כֶם ְכ ִחטִים ַב ְכב ָָּּרה"
שמְעֹוןִ ,הּנֵה דָּ ַרש ה ָּ
שמְעֹוןִ ,
ִ

ְתם ו ַעֲ מַ דְ תֶ ם בָּּה׃  4וְגַם תִ ּוָּׁשְ עּו
ֹורה אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ תֶ ם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְׁש ֹ ָּ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
בָּּה אִ ם־תַ חֲ זִיקּו בַדָּ בָּר אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָּ ו ְא׃  3כִי ֵראׁשִ ית כָּל־דָּ בָּר מָּ סַ ְר ִתי
ָּלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַבלְתִ י כִי־הַ מָּ ׁשִ יחַ מֵ ת ְלכַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃  2וְנִקְ בַר ו ְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִיׁשִ י ַככָּתּוב׃

 42ו ְָאנֹכִי ֹלא ָאחּוׁש לְַאחַ ת מֵ הֵ נָּה וְגַם־נַפְ ׁשִ י ֹלא י ָּקְ ָּרה בְעֵ ינָּי
מִ כַּלֹות בְשִ מְ חָּ ה אֶ ת־מְ רּוצָּתִ י ו ְאֶ ת־הַ שֵ רּות אֲ ׁשֶ ר קִ ַבלְתִ י מֵ אֵ ת
הָּ ָאדֹון י ֵׁשּועַ לְהָּ עִ יד עַ ל־ב ַ
ְשֹורת חֶ סֶ ד אֱ ֹלהִ ים׃
מעשי השליחים כ 42

לוקס כב 12
לוקס כג 71
לוקס כג 53

ֶאתְ כֶם ַכ ִחטִים׃
ַויַכֻהּו ַויֶחֱפּו ֶאת־ר ֹאשֹו
ַויִשְָאלֻהּו לֵאמ ֹר ִהּנָּבֵא עַל־ ָּפנָּיו "?הֵם כִסּו ֶאת עֵינָּיו וְָאמְ רּוִ " :הּנָּבֵא! מִי הּוא ַה ַמכֶה אֹותְ ָך 64
מִי הּוא ַה ַמכֶה אֹותָּ ְך׃
וְלֹו ָּהי ָּה ְלהַתִ יר ָּלהֶם חָּבּוש 17
ֶאחָּד ִבימֵי ֶהחָּג׃
ְוגַם־ ִמכְתָּ ב ָּהי ָּה מִ ַמעַל לֹו 38
"ְ .וגַם כְתֹבֶת ָּהי ְתָּ ה ֵמ ָּעלָּיו" :זֶהּו ֶמלְֶך ַהי ְהּודִ ים 38
זֶה הּוא י ְ ָּונִי וְרֹומִ י ְו ִעב ְִרי ִבכְתָּ ב
ֶמלְֶך ַהי ְהּודִ ים׃

לא קיים

כג 25

וַי ֹאמֶר אֶל־י ֵשּו ַע 42
בְבֹאֲָך אֲדֹנִי זָּכ ְֵרנִי־נָּא
ְב ַמלְכּותֶ ָך׃

וְעֹוד ָאמַר" :י ֵשּו ַעָּ ,אּנָּא זְכ ֹר אֹותִ י כַאֲשֶ ר תִ ָּכנֵס
"ְ .ל ַמלְכּותְ ָך

כד 94

ְו ִהנְנִי שֹו ֵל ַח ָּלכֶם ֵאת ַה ְב ָּטחַת
ָאבִי ְו ַאתֶ ם שְבּו ָּבעִיר
ש ַלי ִם
עַד כִי־תִ ְלבְשּו ע ֹז י ְרּו ָּ
ִממָּרֹום׃

ִהנְנִי שֹו ֵל ַח ָּלכֶם ֶאת ֲאשֶר ִה ְבטִי ַח ָאבִיְ ,ו ַאתֶ ם שְבּו ָּבעִיר עַד
שתִ ְל ְבשּו ע ֹז ִממָּרֹום
ֶ .

הבשורה על פי יוחנן
השמטה

יוחנן א 51
יוחנן ג 73
יוחנן ג 72
יוחנן ד 25
יוחנן ה 3
ו 21
יא 27
טז 71

תרגום דליטש

תרגום החדש

אֲ שֶ ר ָּהיָּה הּוא ַהבָּא ַאח ֲַרי 27
וַאֲ נִי נְּקַּלתִ י ֵמהַתִ יר ְּל ָּפנָּי
שְּ רֹוְך נְּ ָּעלָּיו׃
ש ַמי ְמָּ ה 13
ְואִיש ֹלא־ ָּעלָּה ַה ָּ
ש ַמי ִם  -בֶן־הָָּאדָּ ם
שי ַָּרד ִמן ַה ָּ
ש ַמיְמָּה ִמ ְלבַד זֶה ֶ
ש ָּמי ִם  .אִיש ֹלא ָּעלָּה ַה ָּ
ִבלְתִ י אִם־ ֲאשֶר י ַָּרד מִן־ ַה ָּ
ש ָּמי ִם׃ בֶן־הָָּאדָּ ם
ֲאשֶר הּוא ַב ָּ
ֹלא ְל ַמעַן ֲאשֶר 15
ְל ַמעַן יִהְיּו ַחי ֵי עֹולָּם ְלכָּל הַמַ ֲאמִין בֹו
כָּל־ ַה ַמ ֲאמִין בֹו כִי י ֹאבַד
אִם־י ִ ְחי ֶה ַחי ֵי עֹולָּם׃
וַי ֹא ְמרּו אֶל־ ָּה ִאשָּה ֵמעַתָּ ה 42
ְואֶל ָּה ִאשָּה ָאמְרּוֹ" :לא עֹוד ִבגְלַל דְ ב ֵָּרְך ֲאנַחְנּו ַמ ֲא ִמינִים ,כִי
ֹלא־ ִבגְלַל ַמ ֲאמ ֵָּרְך נַ ֲאמִין כִי
שזֶהּו בֶאֱ ֶמת מֹושִי ַע הָּעֹולָּם
ש ַמעְנּו וְיֹודְ עִים ָאנּו ֶ
ְב ַע ְצמֵנּו ָּ
ש ַמעְנּו ַוּנֵדַ ע כִי־ָאמְ נָּם
בְָאזְנֵינּו ָּ
ַה ָּמשִי ַחמֹושִי ַע הָּעֹולָּם׃ זֶה הּוא
שכְבּו חֹולִים ְו ִעו ְִרים
שמָּה ָּ
ָּ
שכְבּו ה ְַרבֵה חֹולִים ְו ִעו ְִרים ּו ִפ ְסחִים 3
בַָּא ְכסַדְ ָּראֹות ָּה ֵאלֶה ָּ
ְו ֵהמָּה ּו ִפ ְסחִים וִי ֵבשֵי־כ ֹ ַח לָּר ֹב
.וִי ֵבשֵי ֵאב ִָּרים
ְמי ַ ֲחלִים לִתְ נּועַת ַה ָּמיִם׃
ָאמֵן ָאמֵן ֲאנִי אֹמֵר ָּלכֶם
ָאמֵן ָאמֵן ֲאנִי אֹומֵר ָּלכֶםַ ,ה ַמ ֲאמִין י ֵש לֹו ַחי ֵי עֹולָּם
לֹו ַחי ֵי עֹו ָּלם׃ בִי ַה ַמ ֲאמִ ין
ֲאשֶר ַה ֵמת ַויִשְאּו ֶאת־ ָּה ֶאבֶן
שם הֵם ֵהסִירּו ֶאת ָּה ֶאבֶן ְוי ֵשּו ַע נָּשָּא ֶאת עֵינָּיו ַל ָּמרֹום וְָאמַרָ" :אבִי,
ְוי ֵשּו ַע נָּשָּא ֶאת־עֵינָּיו הּושַם ָּ
ש ַמעְתַ נִי
אֹודְ ָך כִי ְ
ַלמָּרֹום וַי ֹאמַר אֹודְ ָך ָאבִי כִי
ֲענִיתָּ נִי׃
".הּוא ַהבָּא ַאח ֲַרי וַאֲ נִי אֵ ינֶנִי ָּראּוי ְּלהַתִ יר אֶ ת שְּ רֹוְך נְּ ָּעלָּיו

הֵן־ ְמעַט וְֹלא תִ ְראּונִי
עֹוד ְמעַט וְֹלא תֹוסִיפּו ל ְִראֹותֵ נִי וְעֹוד מְ עַט וְשּוב " 16
כִי־ ֲאנִי וְעֹוד־ ְמעַט וְתֶ חֱזּונִי
".תִ ְראּונִי
 17הֹלְֵך אֶל־ָאבִי׃

ספר מעשי השליחים
השמטה

תרגום דליטש

תרגום החדש

ב 31

וְהּוא נָּבִיא וְי ֹדֵ ַע 30
שבַע לֹו
ֶאת־ ַהשְבּועָּה ֲאשֶר נִ ְ

שבַע לֹו שְבּועָּה לְהֹושִיב
ש ָּהי ָּה נָּבִיא ְוי ָּדַ ע כִי אֱֹלהִים נִ ְ
ִמכֵיוָּן ֶ
ִמפ ְִרי ֲח ָּלצָּיו עַל ִכסְאֹו

ְתם ו ַעֲ מַ דְ תֶ ם בָּּה׃  4וְגַם תִ ּוָּׁשְ עּו
ֹורה אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ תֶ ם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְׁש ֹ ָּ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
בָּּה אִ ם־תַ חֲ זִיקּו בַדָּ בָּר אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָּ ו ְא׃  3כִי ֵראׁשִ ית כָּל־דָּ בָּר מָּ סַ ְר ִתי
ָּלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַבלְתִ י כִי־הַ מָּ ׁשִ יחַ מֵ ת ְלכַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃  2וְנִקְ בַר ו ְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִיׁשִ י ַככָּתּוב׃

 42ו ְָאנֹכִי ֹלא ָאחּוׁש לְַאחַ ת מֵ הֵ נָּה וְגַם־נַפְ ׁשִ י ֹלא י ָּקְ ָּרה בְעֵ ינָּי
מִ כַּלֹות בְשִ מְ חָּ ה אֶ ת־מְ רּוצָּתִ י ו ְאֶ ת־הַ שֵ רּות אֲ ׁשֶ ר קִ ַבלְתִ י מֵ אֵ ת
הָּ ָאדֹון י ֵׁשּועַ לְהָּ עִ יד עַ ל־ב ַ
ְשֹורת חֶ סֶ ד אֱ ֹלהִ ים׃
מעשי השליחים כ 42

ז 31

ח 31

ט2

ט6

ְל ָּהקִים ֶאת ַה ָּמשִי ַח ְכפִי ָּהאֱֹלהִים
שיבֹו ַה ָּבשָּר
ִמפ ְִרי ֲח ָּלצָּיו לְהֹו ִ
עַל־ ִכסְאֹו׃
הּוא משֶה ֲאשֶר ָאמַר אֶל־ ְבנֵי
זֶהּו אֹותֹו מֹשֶה ֲאשֶר ָאמַר ִל ְבנֵי יִש ְָּראֵ ל' ,נָּבִיא ִמּק ֶֶרב ֲאחֵיכֶם,
יִש ְָּראֵל נָּבִיא ִמּקֶ ֶרב ֲאחֵיכֶם
כָּמֹונִי ,יָּקִים ָּלכֶם יהוה
כָּמֹנִי יָּקִים ָּלכֶם יְהֹוָּה
שמָּעּון׃ אֱֹלהֵיכֶם
ֵאלָּיו תִ ְ
וַי ֹאמֶר פִילִפֹוס אִ ם־ ַמ ֲאמִין ( 37
ַאתָּ ה ְבכָּל־ ְל ָּבבְָך ֻמתָּ ר־לְָּך ַויַעַן
וַי ֹאמֶר ֲאנִי ַמאֲ מִין כִי י ֵשּו ַע
ַה ָּמשִי ַח בֶן־ ָּהאֱֹלהִים הּוא)׃
וַי ֹאמֶר מִי ַאתָּ ה אֲדֹנִי וַי ֹאמֶר 5
"?שַָּאל שָּאּול" :מִי ַאתָּ ה ,אֲדֹונִי 5
הָָּאדֹון ָאנֹכִי י ֵשּו ַע ֲאשֶר ַאתָּ ה
ָאנֹכִי י ֵשּו ַע ֲאשֶר ַאתָּ ה רֹודֵ ף"
ָּקשֶה לְָך ִלבְע ֹט ( רֹודֵ ף
בַדָּ ְרב ֹנֹות׃
וְהּוא ח ֵָּרד ְונִ ְבעָּת וַי ֹאמֶר אֲדֹנִי
מַה־תַ חְפ ֹץ ְו ֶא ֱעשֶה ַויַעַן
ש ָּעלֶיָך ַלעֲשֹות 6
ִירה ְוי ֵָאמֵר לְָך מַה ֶ
"ֲ .אבָּל קּום לְֵך ָּהע ָּ
ִירה ְוי ֵָאמֵר )הָָּאדֹון
קּום לְֵך ָּהע ָּ
לְָך ֶאת־ ֲאשֶר ָּעלֶיָך ַלעֲשֹות׃

לא קיים

ְתם ו ַעֲ מַ דְ תֶ ם בָּּה׃  4וְגַם תִ ּוָּׁשְ עּו
ֹורה אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ תֶ ם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְׁש ֹ ָּ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
בָּּה אִ ם־תַ חֲ זִיקּו בַדָּ בָּר אֲ ׁשֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָּ ו ְא׃  3כִי ֵראׁשִ ית כָּל־דָּ בָּר מָּ סַ ְר ִתי
ָּלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַבלְתִ י כִי־הַ מָּ ׁשִ יחַ מֵ ת ְלכַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃  2וְנִקְ בַר ו ְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִיׁשִ י ַככָּתּוב׃

