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שבו מנהג אבות הוא ליהודים לערוך  , באותו זמן חל החג

וחוגגים אותו  , זכר ליציאתם ממצרים, החג קרוי פסח, מצות

בהתלהבות ומקריבים בו קרבנות במספר רב במידה שלא  

המון לא ייספר בא מהארץ . נהוג אצלם לזבוח בשום חג אחר

.לעבודת אלהים, ואפילו מחוץ לארץ

ארכלאוס חשש שמא יצמח דבר נורא  ...  ומעוררי המהומות

, מהשתוללותם ושלח פלוגת חיילים מזוינים ושר אלף

שיבלמו את תנועת מעוררי המהומות בטרם יתמלא כל 

ההמון טירופם ואם יתגלו כמה אנשים בהתלהבותם למרידה  

.  יביאום אליו-יותר מן השאר 
17213-214ספר , קדמוניות–מרד וארוס /מרד היהודים נגד שלטון ארכלאוס 



.טיהור המקדש: השבוע האחרון 

, 22-13' יוחנן ב,48-45, לוקס יט;19-15' מרקוס יא;17-12' מתי כא

Carl Heinrich Bloch
19th century



,המלךבארמוןההואבלילהלןופלורוס.ח
.משפטלכסאעליהוישבהארמוןלפניבימההקיםובבוקר

.ההואביוםהרומאיםעשולאאשרורצחשודהיהולא....ט

אלאותםוהביאושלום-אוהביאזרחיםתפשוהצבא-אנשי

עלולהוקיעםבשוטיםבשרםאתלדושצווהוהואפלורוס

'י',בספר,מלחמות,פלביוסיוספוס.צלבים



ֶקר ַכֲאֶשר צָּׁ 25 ַשע ַבבֹּ ה תֵּ ְיתָּׁ ה הָּׁ עָּׁ ֹֹּ ַהשָּׁ ת ֹֹּ יָּׁה  26.ְְלו ּ א יֹ הָּׁ ְלָּׁ עָּׁ מֵּ
 ֹֹּ ת ו ַּע ְכַתו ַאְשמָּׁ ."ֶמְֶלְך ַהְיה ִּדים", קָּׁ

ְדִדים27 ֹֹּ י ש ְְלו ּ ְשנֵּ ֹֹּ צָּׁ ַיַחד ִאת ד ִמימִ , ְֹ ֹֹּ ֶאחָּׁ אְל מֹּ ד ִמְְֹֹּ ֶאחָּׁ ְֹ  ֹֹּ .ינ



מרקוס טו  12

ֹֹּס ט ן ַמה ֶאֱעֶשה ְלֶמְֶלְך ַהְיה: "ִפיְלָּׁ "? ִּדיםִאם כֵּ
13" ֹֹּ ת ֹֹּ ֲעק ּ!" ְצֹלו א צָּׁ

א ֶהם ֶאת ַבר־ַאבָּׁ ר ְלָּׁ , ִשְחרֵּ
ֶאת יֵּש ַּע  הְֹ הִהְְלקָּׁ ֹֹּ ְִלְצְִליוָּׁ ת ֹֹּ ַסר א . ּמָּׁ

ר ֶשבְ 16 צֵּ ֹֹּ ְִלְפִנים ֶהחָּׁ ת ֹֹּ ְִליכ ּ א ֹֹּ ְִלים ה ְל ַהַחיָּׁ ית ַהִמְמשָּׁ וֵּ
ְל ַהְגד ּד ְרא ּ ְְלכָּׁ קָּׁ ה...17.ְֹ ִציא ּה ּ ְִלְצְִליוָּׁ ֹֹּ ה ְֹ.

א22 תָּׁ ְְלגֹּ ם גָּׁ ֹֹּ ְִליכ ּ ֶאת יֵּש ַּע ֶאְל ְמק ֹֹּ ה ם  שֶ , ְֹ ֹֹּ ֹֹּ ְמק ר ּש פֵּ
ְֶלת .ַהגְְֻּלגֹּ



ה רֵּ ים־ֶעשְּ תֵּ ה שְּ עָׁ שָׁ בְּ

ר ֹחֶשְך רֵּ תָׁ ִים ִהשְּ ֳהרַּ צָׁ בַּ

ד  ֶרץ עַּ אָׁ ל הָׁ ל כָׁ עַּ

לֹוש ה שָׁ עָׁ שָׁ ,הַּ

ק  עַּ לֹוש צָׁ ה שָׁ עָׁ שָׁ ּובְּ

דֹול קֹול גָׁ :יֵּשּועַּ בְּ

,  ֱאָלִהי, ֱאָלִהי"

ְלָמה  

"?ְשַבְקָתִני

גּומֹו רְּ ,  ֵאִלי"ֶשתַּ

ָלָמה  , ֵאִלי

"?ֲעַזְבָתִני

מרקוס טו 

קֹום   מָׁ אּו ֶאל הַּ ֶשבָׁ כְּ

בּו  לְּ א צָׁ ֹגתָׁ לְּ א גָׁ רָׁ ִנקְּ הַּ

ם ִעם  אֹותֹו שָׁ

ִעים ּפֹושְּ הַּ

ד  ֶאחָׁ ד ִמיִמינֹו וְּ ֶאחָׁ

מֹאלֹו ר יֵּשּועַּ . ִמֹשְּ מַּ : אָׁ

ְסַלח  , ָאִבי"

ִכי ֵאיָנם  , ָלֶהם

יֹוְדִעים ַמה ֶשֵהם  

."  עֹוִשים

לוקאס כג 

ִשיב לֹו יֵּשּועַּ  :הֵּ

אֹוֵמר ֲאִני  . ָאֵמן"

ַהּיֹום ִתְהֶיה  , ְלָך

ַאָתה  

"ִאִתיְבַגן־ֵעֶדן

ֹרֶכת  כָׁה ּופָׁ שְּ ֶשֶמש חָׁ הַּ

נִַּים ה ִלשְּ עָׁ רְּ ל ִנקְּ יכָׁ הֵּ .הַּ

דֹול קֹול גָׁ א בְּ רָׁ יֵּשּועַּ קָׁ וְּ

ְבָיְדָך  , ָאִבי"

" ַאְפִקיד רּוִחי
ח ֶאת רּוחֹו נָׁפַּ וְּ





ο υπνος των μαθητών
תרדמת התלמידים  
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סּו אֹותֹו4 פְּ ם תָׁ יו . הֵּ ֲחרָׁ ְך אַּ לַּ א הָׁ יפָׁ כֵּ דֹול וְּ גָׁ ן הַּ ֹכהֵּ ית הַּ בֵּ ִניסּו אֹותֹו לְּ ִהכְּ הֹוִליכּוהּו וְּ

חֹוק רָׁ יו55.מֵּ דָׁ בּו יַּחְּ יָׁשְּ ר וְּ צֵּ ז ֶהחָׁ כַּ ֶמרְּ ש בְּ ִליקּו אֵּ ֲאֶשר ִהדְּ ם פטרוס , כַּ ב גַּ יָׁשַּ

ינֵּיֶהם ש56.בֵּ אֵּ יַּד הָׁ ב לְּ ת יֹושֵּ חַּ ה אַּ חָׁ ה אֹותֹו ִשפְּ ֲאתָׁ ה, רָׁ רָׁ מְּ אָׁ נָׁה בֹו וְּ בֹונְּ : ִהתְּ

יָׁה ִאתֹו" ם ֶזה הָׁ ר57."גַּ מַּ אָׁ ש וְּ חֵּ כַּ ְך הּוא ִהתְּ ה: "אַּ ִכיר אֹותֹו, ִאשָׁ יֶנִני מַּ ."אֵּ

ר58 מַּ אָׁ ר וְּ חֵּ הּו ִאיש אַּ אָׁ ן רָׁ ר ִמכֵּ חַּ אַּ ה לְּ לָׁ ה קַּ עָׁ ֶהם: "שָׁ ה מֵּ תָׁ ם אַּ ְך פטרוס ." גַּ אַּ

ִשיב ם: "הֵּ דָׁ ֶהם, ֶבן־אָׁ יֶנִני מֵּ ר 59."אֵּ חֵּ ר ִאיש אַּ מַּ ֶרְך אָׁ עֵּ ה בְּ עָׁ ֲעֹבר שָׁ כַּ

ִטּיּות לֵּ ֶהחְּ יָׁה ִאתֹו: "בְּ ם ֶזה הָׁ ִליִלי הּוא, ֶבֱאֶמת גַּ י גְּ ִשיב פטרוס60."וֲַּהרֵּ : הֵּ

ם" דָׁ ר, ֶבן־אָׁ ה אֹומֵּ תָׁ ה ֶשאַּ ִבין מַּ יֶנִני מֵּ ר, ּוִמּיָׁד." אֵּ בֵּ דַּ עֹודֹו מְּ א , בְּ רָׁ קָׁ

גֹול נְּ רְּ תַּ ִהִביט ֶאל פטרוס61.הַּ דֹון וְּ אָׁ נָׁה הָׁ ז ּפָׁ דֹון  . אָׁ אָׁ ר ֶשהָׁ בָׁ דָׁ כַּר פטרוס בַּ ִנזְּ

ר לֹו ־ מַּ ִמים"אָׁ עָׁ לֹוש ּפְּ ש ִלי שָׁ חֵּ כַּ גֹול ִתתְּ נְּ רְּ תַּ ּיֹום הַּ א הַּ רָׁ ֶטֶרם ִיקְּ א  62,־"בְּ יָׁצָׁ

ֶבִכי ר בְּ רֵּ ה ּומֵּ חּוצָׁ .הַּ

ַהְבשֹוָרה ַעל־ִפי לּוַקס ֶפֶרק כג





מתי כו 67 רֹוף ֶאגְּ ִהכּוהּו בְּ נָׁיו וְּ פָׁ קּו בְּ ז יָׁרְּ יַּד ;אָׁ ִתים לְּ רְּ שָׁ מְּ הַּ ִדים וְּ ֲעבָׁ דּו הָׁ מְּ ה עָׁ עָׁ ּה שָׁ אֹותָׁ
ִליקּו ה ֶשִהדְּ דּורָׁ מְּ הַּ

ם... מֵּ חַּ ִהתְּ ם וְּ ד ִאתָׁ מַּ ם פטרוס  עָׁ 18:18יוחנן. גַּ



Peter went out and wept bitterly

ר ִכי מַּ כָׁה בְּ ה ּובָׁ חּוצָׁ א הַּ .פטרוס יָׁצָׁ

ἔκλαυσ Πέτρος ἐξελθὼν ἔξω
εν πικρῶς.



ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν καὶ ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν 
αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας Περιβαλὼν -ἐσθῆτα λαμπρὰν ΛΚΑ KΓ 11

ִחילּו  הֹוְרדֹוסִהתְּ

לּו   תֵּ הֵּ ּזֹותֹו וְּ בַּ יו לְּ לָׁ ּיָׁ חַּ וְּ

ִבישּוהּו  . בֹו ם ִהלְּ הֵּ

ה ִהיקָׁ בְּ ה מַּ ִלימָׁ .גְּ
 :11לוקאס כג



ֶזה12 ִדיִדים ֶזה לָׁ דֹוס יְּ הֹורְּ טֹוס וְּ ינֵּיֶהם, אֹותֹו יֹום נֲַּעשּו ִּפילָׁ ה בֵּ יבָׁ ה אֵּ רָׁ רְּ ן שָׁ כֵּ .ִכי ֹקֶדם לָׁ

יו ֶאת 13 לָׁ א אֵּ רָׁ טֹוס קָׁ ִרים ְוָהָעםָראֵשי ִּפילָׁ ֲהִנים ְוַהשָֹּ ,ַהכֹּ

ֶהם14 ר לָׁ מַּ אָׁ ם: "וְּ עָׁ ִדיחַּ ֶאת הָׁ מַּ ֶּזה כְּ ִאיש הַּ י ֶאת הָׁ לַּ אֶתם אֵּ ִתי אֹותֹו , ֲהבֵּ רְּ קַּ ִהנֵּה ֲאִני חָׁ וְּ

יֶכם  ינֵּ עֵּ .ְולֹּא ָמָצאִתי ָבִאיש ַהֶזה ָכל ַאְשָמה ִמן ַהְדָבִרים ֶשַאֶתם ַמֲאִשיִמים אֹותֹולְּ

לּום15 א כְּ צָׁ דֹוס לֹא מָׁ ם הֹורְּ ינּו, גַּ לֵּ ה אֵּ רָׁ ֲחזָׁ ח אֹותֹו בַּ לַּ י שָׁ . ֶשֲהרֵּ

ֹּא ָעָשה ָדָבר ֶאָחד ַהְמַחֵּיב ָמֶות, ְראּו ָלֵכן ַאֲעִניש אֹותֹו ְבַמְלקֹות ַוֲאַשְחֵרר  . ָהִאיש ַאף ל

."אֹותֹו

ֲעקּו18 יו צָׁ דָׁ ם יַּחְּ א ֶשכֻּלָׁ א: "ֶאלָׁ בָׁ ר־אַּ נּו ֶאת בַּ ר לָׁ רֵּ חְּ שַּ ח אֹותֹו וְּ ְך  19-!" קַּ לַּ שְּ ִאיש ֶשהֻּ

ח ל ֶרצַּ לַּ ִעיר ּוִבגְּ יָׁה בָׁ יֶזה ֶמֶרד ֶשהָׁ ל אֵּ לַּ ית ֶכֶלא ִבגְּ בֵּ .לְּ

יֶהם20 ר ֲאלֵּ בֵּ דַּ טֹוס הֹוִסיף לְּ ר ֶאת יֵּשּועַּ , ִּפילָׁ רֵּ חְּ שַּ ה לְּ צָׁ .ִכי רָׁ

ֲעקּו21 ם צָׁ ְך הֵּ ֹלב: "אַּ ֹלב אֹותֹו, צְּ !"צְּ

ִליִשית22 ם שְּ עַּ ֶהם ּפַּ ר לָׁ מַּ ה : "אָׁ עָׁ ה רָׁ ל מָׁ הֲאבָׁ שָׁ עָׁ

ֶות? ֶזה ֶּיֶבת מָׁ חַּ ה מְּ מָׁ שְּ ל אַּ אִתי בֹו כָׁ צָׁ .לֹא מָׁ

ר אֹותֹו רֵּ חְּ קֹות וֲַּאשַּ לְּ מַּ ֲעִניש אֹותֹו בְּ ן אַּ ל כֵּ ."עַּ

ִבירּו 23 ם ִהגְּ ְך הֵּ שּו ַלֲחָצםאַּ רְּ דֹול דָׁ קֹול גָׁ ּובְּ

ב לֵּ ן . ֶשִּיצָׁ כֵּ אָׁ לוקאס כג.ִהְכִריעּו קֹולֹוֵתיֶהם ֶאת ַהַכףוְּ



מרקוס  יד
אּו ֶאל32 ם בָׁ הֵּ

ִנים מָׁ ת שְּ א גַּ רָׁ ִנקְּ קֹום הַּ ר  . מָׁ מַּ אָׁ

יו ִמידָׁ לְּ תַּ ד : "לְּ בּו ֹּפה עַּ שְּ

ל לֵּ ּפַּ ."ֶשֶאתְּ

ֶאת יֲַּעֹקב 33 א וְּ יפָׁ ח ִאתֹו ֶאת כֵּ קַּ לָׁ

ה  דָׁ א ֲחרָׁ לֵּ מַּ ל ִמתְּ חֵּ הֵּ ן וְּ נָׁ ֶאת יֹוחָׁ וְּ

ה קָׁ . ּומּועָׁ

ֶהם34 ר לָׁ מַּ ד : "אָׁ ה ִלי עַּ רָׁ ִשי מָׁ נַּפְּ

ֶות ִרים. מָׁ יּו עֵּ ֲארּו ֹּפה ִוהְּ 35." ִהשָׁ

ה אָׁ לְּ ט הָׁ עַּ ְך מְּ לַּ ה , הּוא הָׁ צָׁ רְּ ל אַּ נָׁפַּ

ה עָׁ שָׁ ֲעֹבר ִמֶמנּו הַּ ל ֶשתַּ לֵּ ּפַּ ִהתְּ , וְּ

ר שָׁ ִבי,ַאָבא"36. ִאם ֶאפְּ ר  " ,אָׁ מַּ אָׁ

ה ֹכל יָׁכֹול", יֵּשּועַּ  תָׁ ר נָׁא  , אַּ ֲעבֵּ הַּ

ּזֹאת כֹוס הַּ ְך לֹא  , ִמֶמִני ֶאת הַּ אַּ

ה תָׁ ָך אַּ צֹונְּ צֹוִני ֲאִני ִכי ִאם ִכרְּ .."ִכרְּ

מתי  כו
ם יֵּשּועַּ ֶאל  36 א ִאתָׁ ן בָׁ י כֵּ ֲחרֵּ אַּ

ר ֶאל   מַּ אָׁ ִנים וְּ מָׁ ת שְּ א גַּ רָׁ ִנקְּ קֹום הַּ מָׁ

ִמיִדים לְּ תַּ ד  : "הַּ ֶכם ֹּפה עַּ בּו לָׁ שְּ

ל לֵּ ּפַּ ֶאתְּ ם וְּ שָׁ ְך לְּ לֵּ ."  ֶשאֵּ

ֶאת  37 א וְּ יפָׁ ח ִאתֹו ֶאת כֵּ קַּ הּוא לָׁ

א ֶעֶצב  לֵּ מַּ ל ִמתְּ חֵּ הֵּ י וְּ דַּ בְּ י זַּ נֵּ י בְּ נֵּ שְּ

ה קָׁ .ּומּועָׁ

ֶהם38 ר לָׁ מַּ י : "אָׁ לַּ ה עָׁ רָׁ ִשי מָׁ נַּפְּ

ֶות ד מָׁ ִרים  , עַּ ֲארּו ֹּפה ֶוֱהיּו עֵּ ִהשָׁ

ה39." ִאִתי אָׁ לְּ ט הָׁ עַּ ְך מְּ לַּ ז הָׁ ,  אָׁ

רֹו מְּ אָׁ ל בְּ לֵּ ּפַּ ִהתְּ יו וְּ נָׁ ל ּפָׁ ל עַּ :  נָׁפַּ

ִבי" ר, אָׁ בָׁ דָׁ ר הַּ שָׁ ר נָׁא  , ִאם ֶאפְּ ֲעבֵּ הַּ

ּזֹאת כֹוס הַּ ְך לֹא  , ִמֶמִני ֶאת הַּ אַּ

ה תָׁ ָך אַּ צֹונְּ צֹוִני ֲאִני ִכי ִאם ִכרְּ ."ִכרְּ



מתי כז
ִים  ֳהרַּ צָׁ ה בַּ רֵּ ים־ֶעשְּ תֵּ ה שְּ עָׁ ִמשָׁ

ד   ֶרץ עַּ אָׁ ל הָׁ ל כָׁ ר ֹחֶשְך עַּ רֵּ תָׁ ִהשְּ

לֹוש ה שָׁ עָׁ שָׁ ה 46,הַּ עָׁ שָׁ ֶעֶרְך בְּ ּובְּ

דֹול קֹול גָׁ ק יֵּשּועַּ בְּ עַּ לֹוש צָׁ ִלי: "שָׁ ,  אֵּ

ִלי ִני, אֵּ תָׁ קְּ בַּ ה שְּ מָׁ ר" ?לְּ לֹומַּ ,  כְּ

ִלי" ִלי, אֵּ ִני, אֵּ תָׁ בְּ ה ֲעזַּ מָׁ "?לָׁ
עּו  47 מְּ ם שָׁ ִדים שָׁ עֹומְּ ה ִמן הָׁ מָׁ כַּ

רּו מְּ אָׁ א: "זֹאת וְּ ִלּיָׁהּו הּוא קֹורֵּ אֵּ ."לְּ

ֶהם48 ד מֵּ ץ ֶאחָׁ פֹוג  , ִמּיָׁד רָׁ ח סְּ קַּ לָׁ

א אֹותֹו ֹחֶמץ ִמיד אֹותֹו ֶאל  , ּוִמלֵּ ִהצְּ

תֹות ִהִגיש לֹו ִלשְּ ֶנה וְּ ְך ֶיֶתר  49.קָׁ אַּ

רּו מְּ ֲאנִָׁשים אָׁ ֶאה ִאם  : "הָׁ ה ִנרְּ בָׁ הָׁ

ִציל אֹותֹו הַּ ִלּיָׁהּו לְּ ."יָׁבֹוא אֵּ

ח  50 נָׁפַּ דֹול וְּ קֹול גָׁ ק שּוב בְּ עַּ יֵּשּועַּ צָׁ

.ֶאת רּוחֹו

מרקוס  טו
ִים  ֳהרַּ צָׁ ה בַּ רֵּ ים־ֶעשְּ תֵּ ה שְּ עָׁ שָׁ בְּ

ד   ֶרץ עַּ אָׁ ל הָׁ ל כָׁ ר ֹחֶשְך עַּ רֵּ תָׁ ִהשְּ

לֹוש ה שָׁ עָׁ שָׁ לֹוש  34, הַּ ה שָׁ עָׁ שָׁ ּובְּ

דֹול קֹול גָׁ ק יֵּשּועַּ בְּ עַּ ִהי: "צָׁ ,  ֱאלָׁ

ִהי ִני, ֱאלָׁ תָׁ קְּ בַּ ה שְּ מָׁ גּומֹו  " ?לְּ רְּ ֶשתַּ

ִלי" ִלי, אֵּ ִני, אֵּ תָׁ בְּ ה ֲעזַּ מָׁ 35" ?לָׁ

עּו זֹאת   מְּ ם שָׁ ִדים שָׁ עֹומְּ ה ִמן הָׁ מָׁ כַּ

רּו מְּ אָׁ א: "וְּ ִלּיָׁהּו הּוא קֹורֵּ אֵּ ."  ִהנֵּה לְּ

ֹחֶמץ36 פֹוג בְּ א סְּ ץ ּוִמלֵּ ,  ִמיֶשהּו רָׁ

ִהִגיש לֹו   ֶנה וְּ ִמיד אֹותֹו ֶאל קָׁ ִהצְּ

רֹו מְּ אָׁ תֹות בְּ ֶאה ִאם  : "ִלשְּ ה ִנרְּ בָׁ הָׁ

הֹוִריד אֹותֹו ִלּיָׁהּו לְּ ."יָׁבֹוא אֵּ

ח37 נָׁפַּ דֹול וְּ קֹול גָׁ ק בְּ עַּ יֵּשּועַּ צָׁ

.ֶאת רּוחֹו



Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, 
ΜΑΤΘ 26 :67 מתי כו 67 רֹוף ֶאגְּ ִהכּוהּו בְּ יו וְּ נָׁ פָׁ קּו בְּ ז יָׁרְּ ;אָׁ

Then did they spit in his face and buffeted him; MT 26:67



εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκε ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ 
εἰπών· Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; ΙΩ 18:22
one of the officers which stood by struck Jesus with the palm 
of his hand, saying, Answerest thou the high priest so? John 

18:22

יֹו ֶשל  ל ֶלחְּ ם עַּ ִדים שָׁ עֹומְּ ִתים הָׁ רְּ שָׁ מְּ ד הַּ חַּ ר אַּ טַּ סָׁ

ר מַּ אָׁ דֹול": יֵּשּועַּ וְּ גָׁ ן הַּ ֹכהֵּ ה עֹוֶנה לַּ תָׁ כָׁה אַּ 22: יוחנן יח"?כָׁ



Προσάγεται τω Πιλάτω
καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ
Πιλᾶτος ·
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν
Ἰουδαίων;       
ΜΑΤΘ KZ  11 
ΜΆΡΚ IE 2

ישוע מול פילאטוס

אטֹוס ל אֹותֹו ִּפילָׁ אַּ :  שָׁ

ה ֶמֶלְך" תָׁ הּוִדיםאַּ ּיְּ “?הַּ
2:מרקוס טו/ 11:מתי כז



ל־ִּפי 15 ד עַּ ִסיר ֶאחָׁ ם אָׁ עָׁ ר לָׁ רֵּ חְּ שַּ ג לְּ ִציב נֹוהֵּ נָׁ יָׁה הַּ ג הָׁ ֶבחָׁ

ם תָׁ ִחירָׁ ם16. בְּ סָׁ רְּ פֻּ ִסיר מְּ ֶהם אָׁ יָׁה לָׁ ת הָׁ ּה עֵּ יֵּשּועַּ  , אֹותָׁ

מֹו א שְּ בָׁ ר־אַּ טֹוס17. בַּ ם ִּפילָׁ ל אֹותָׁ אַּ ֲהלּו שָׁ ֲאֶשר ִנקְּ ן כַּ כֵּ :  לָׁ

ֶכם" ר לָׁ רֵּ חְּ ֶתם רֹוִצים ֶשֲאשַּ א  , ֶאת ִמי אַּ בָׁ ר־אַּ ֶאת יֵּשּועַּ בַּ

ִשיחַּ  א מָׁ רָׁ ִנקְּ רּו  18" ?אֹו ֶאת יֵּשּועַּ הַּ סְּ ה מָׁ אָׁ ע ֶשִמִקנְּ ִכי יָׁדַּ

.אֹותֹו

תֹו  19 יו ִאשְּ לָׁ ה אֵּ חָׁ לְּ ט שָׁ ּפָׁ ִמשְּ ס הַּ ל כֵּ ב עַּ ֲאֶשר יָׁשַּ כַּ

אֹמר ִדיק: "לֵּ ר ִעם אֹותֹו צַּ בָׁ ָך דָׁ ֶיה לְּ ל ִיהְּ בֹות  , אַּ ִכי רַּ

לֹו לָׁ ֲחלֹום ִבגְּ ּיֹום בַּ ִתי הַּ לְּ בַּ ."סָׁ

ם 20 עָׁ עּו ֶאת ֲהמֹון הָׁ נְּ ִנים ִשכְּ קֵּ ּזְּ הַּ ֹכֲהִנים וְּ י הַּ אשֵּ ם רָׁ אּולָׁ וְּ

ִחיד ֶאת יֵּשּועַּ  כְּ הַּ א ּולְּ בָׁ ר־אַּ ש ֶאת בַּ קֵּ בַּ יֶהם  21. לְּ נָׁה ֲאלֵּ ּפָׁ

ל אַּ שָׁ ִציב וְּ נָׁ ֶכם: "הַּ ר לָׁ רֵּ חְּ צּו ֶשֲאשַּ נֵּיֶהם ִתרְּ "?ֶאת ִמי ִמשְּ

רּו מְּ א: "אָׁ בָׁ ר־אַּ ."ֶאת בַּ

טֹוס22 ם ִּפילָׁ ל אֹותָׁ אַּ ן: "שָׁ יֵּשּועַּ  , ִאם כֵּ ה ֶאֱעֶשה לְּ מָׁ

ִשיחַּ  א מָׁ רָׁ ִנקְּ "?הַּ

ם רּו כֻּלָׁ מְּ ב: "אָׁ לֵּ !"ֶשִּיצָׁ

ל23 אַּ ה: "שָׁ שָׁ ה עָׁ עָׁ ה רָׁ ל מָׁ ֶיֶתר  " ?ֲאבָׁ ֲעקּו בְּ ם צָׁ ְך הֵּ אַּ

ת אֵּ ב: "שְּ לֵּ מתי כז!"     ֶשִּיצָׁ



ִפיָלטֹוס

ָרַחץ ֶאת ָיָדיו

ִלְפֵני ֶהָהמֹון

:ְבָאְמרֹו

ִכי" ָנִקי ָאנֹּ

ִמָדמֹו

.ֶשל ֶזה

"!ֶזהּו ִעְנַיְנֶכם

:ָענּו ְוָאְמרּו ָכל ָהָעם

“.ָדמֹו ָעֵלינּו"

24:מתי כז 

Pilate took water 

washed his hands 

before the 

multitude, saying,

“I am innocent of 

the blood of this

just Person.

You see to it.”

And all the people 

answered and said,

“His blood be on us 

and on our 

children.”



אטֹוס  רֹו... ִּפילָׁ מְּ אָׁ מֹון בְּ י ֶההָׁ נֵּ יו ִלפְּ ץ ֶאת יָׁדָׁ חַּ :רָׁ

מֹו ֶשל ֶזה ֹנִכי ִמדָׁ ִקי אָׁ ֶכם. נָׁ יַּנְּ .ֶזהּו ִענְּ

ם עָׁ ל הָׁ רּו כָׁ מְּ אָׁ נּו וְּ ינּו        : עָׁ לֵּ מֹו עָׁ מתי כזדָׁ

ὁ πιλᾶτος ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, 
λέγων, ἀθῶός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τον δικἀιον τούτου· 
ὑμεῖς ὄψεσθε. kαὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν, τὸ αἷμα 
αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς         ΜΑΤΘ KZ 24



ִכי ִמָדמֹו ֶשל ֶזה" !"ֶזהּו ִעְנַיְנֶכם. ָנִקי ָאנֹּ

."ָדמֹו ָעֵלינּו ְוַעל ָבֵנינּו: "ָענּו ְוָאְמרּו ָכל ָהָעם25

ה ֲאֶשר ה מָׁ ֲאדָׁ ל בָׁ לָׁ א חָׁ צֵּ ּה  ' א ִכי ִימָׁ תָׁ ִרשְּ ָך לְּ ן לְּ ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ

ע ִמי ִהכָׁהּו  ֶדה  לֹא נֹודַּ שָׁ ל בַּ ִהיא .]...[ ֹנפֵּ ִעיר הַּ נֵּי הָׁ ֹכל ִזקְּ וְּ

ל לָׁ ֹרִבים ֶאל ֶהחָׁ קְּ ה  ,  הַּ לָׁ ֶעגְּ ל הָׁ יֶהם עַּ דֵּ ֲחצּו ֶאת יְּ ִירְּ

ל נָׁחַּ ה בַּ ֲערּופָׁ רּו. הָׁ מְּ אָׁ נּו וְּ עָׁ ם : ז וְּ דָׁ כּו ֶאת הַּ פְּ ינּו לֹא  שָׁ יָׁדֵּ
ֶּזה ָך . ]...[ הַּ מְּ ֶקֶרב עַּ ִקי בְּ ם נָׁ ן דָׁ ל ִתתֵּ אַּ וְּ

ט–א ' דברים כא



אז  [ לרומא]חשש כי אם באמת ישגרו משלחת ... פילאטוס"

,  גם יוקיעו את שאר מעלליו כמשגיח כגון מעשי השוחד

,  השערוריות וההתעללויות, מעשי העושק, התוקפנות

ומעשי אכזריותו  , הרציחות התכופות ללא דין ומשפט

בהיותו אדם  נקמן ומהיר  , אכן. המציקים מאוד ללא חשך
...חימה

(. 305, 299המשלחת אל גאיוס , פילון)

וקטרגו על פילאטוס על רצח ... הלכה מועצת השומרונים"

פקד על פילאטוס לילך לרומי לתת ... וויטליוס ... המומתים
"  דין וחשבון לפני קיסר  על הקטרוג

.(  88' ספר יח, קדמוניות היהודים, יוספוס פלביוס)



קֹוִצים125 ל רֹאשֹו ֲעֶטֶרת הַּ עַּ ן וְּ מָׁ גָׁ רְּ אַּ ת הָׁ ִלימַּ בּוש גְּ א יֵּשּועַּ לָׁ .  יָׁצָׁ

.ָאַמר ָלֶהם ִפיָלטֹוס!" ִהֵנה ָהִאיש"

ִתים6 רְּ שָׁ מְּ הַּ ֹכֲהִנים וְּ י הַּ אשֵּ אּו אֹותֹו רָׁ ֶשרָׁ לּו צֹוֲעִקים, כְּ חֵּ !"ְצֹלב! ְצֹלב: "הֵּ

טֹוס ֶהם ִּפילָׁ ר לָׁ מַּ ה, ְקחּוהּו ַאֶתם ְוִצְלבּו אֹותֹו: "אָׁ מָׁ שְּ א בֹו אַּ יֶנִני מֹוצֵּ ."ִכי ֲאִני אֵּ

ִשיבּו לֹו7 ה: "הֵּ ּיָׁב ִמיתָׁ ה הּוא חַּ תֹורָׁ ל־ִּפי הַּ עַּ נּו וְּ ה יֵּש לָׁ מֹו ֶבן־ֱאֹלִהים, תֹורָׁ צְּ ה עַּ שָׁ ."ִכי עָׁ

ר 8 בַּ ֶּזה גָׁ ר הַּ בָׁ דָׁ טֹוס ֶאת הַּ ע ִּפילָׁ מַּ ֶששָׁ ל 9. ַפְחדֹוכְּ אַּ שָׁ ל וְּ שָׁ ִממְּ ית הַּ בֵּ נַּס שּוב לְּ הּוא ִנכְּ

ה: "ֶאת יֵּשּועַּ  תָׁ ִין אַּ אַּ נָׁה לֹו" ?מֵּ ְך יֵּשּועַּ לֹא עָׁ טֹוס10. אַּ ר לֹו ִּפילָׁ מַּ ר: "אָׁ בֵּ דַּ י לֹא תְּ לַּ ?  אֵּ

ָך ֹלב אֹותְּ כּות ִלצְּ מְּ יֵּש ִלי סַּ ָך וְּ ר אֹותְּ רֵּ חְּ שַּ כּות לְּ מְּ עַּ ֶשּיֵּש ִלי סַּ ָך יֹודֵּ ינְּ אֵּ "?הַּ

ִשיב לֹו יֵּשּועַּ 11 ה: "הֵּ לָׁ עְּ מַּ ָך ִמלְּ ן לְּ א ִנתַּ י לּולֵּ לַּ כּות עָׁ מְּ ָך שּום סַּ ה לְּ תָׁ יְּ .לֹא הָׁ

."ָלֵכן ָגדֹול יֹוֵתר ֲעוֹונֹו ֶשל ַהּמֹוֵסר אֹוִתי ֵאֶליָך

ר אֹותֹו12 רֵּ חְּ שַּ טֹוס לְּ ה ִּפילָׁ ע ֶזה ִנסָׁ ֶרגַּ ם,מֵּ רָׁ מְּ אָׁ ֲעקּו בְּ ִחים צָׁ נֹוכְּ א ֶשהַּ :ֶאלָׁ

ר" יסָׁ קֵּ ִדיד הַּ ָך יְּ ינְּ ר ֶאת ֶזה אֵּ רֵּ חְּ שַּ ר! ִאם תְּ יסָׁ קֵּ ם ֶנֶגד הַּ קֹומֵּ מֹו ֶמֶלְך ִמתְּ צְּ עֹוֶשה עַּ ל הָׁ !"כָׁ

ֶלה13 אֵּ ִמִלים הָׁ טֹוס ֶאת הַּ ע ִּפילָׁ מַּ ֲאֶשר שָׁ ט , כַּ ּפָׁ ִמשְּ ל כֵּס הַּ ב עַּ יָׁשַּ הֹוִציא ֶאת יֵּשּועַּ וְּ

א  רָׁ ִנקְּ ִנים הַּ ף ֲאבָׁ צָׁ רֻּ קֹום מְּ מָׁ א"בְּ תָׁ בְּ ה 14". גַּ עָׁ שָׁ ה הַּ עָׁ שָׁ הַּ ח וְּ יָׁה ֶעֶרב ֶּפסַּ אֹותֹו יֹום הָׁ

ֶעֶרְך ִשִשית בְּ הּוִדים. הַּ ּיְּ י הַּ אשֵּ רָׁ ר לְּ מַּ ֶכם: "אָׁ כְּ לְּ !"ִהנֵּה מַּ

ֲעקּו15 לּו צָׁ לָׁ ְך הַּ !"ַקח ּוְצֹלב אֹותֹו, ַקח": אַּ

"?ַהֶאְצֹלב ֶאת ַמְלְכֶכם: "ָאַמר ָלֶהם ִפיָלטֹוס

ֹכֲהִנים י הַּ אשֵּ ִשיבּו רָׁ ר: "הֵּ יסָׁ קֵּ ִתי הַּ נּו ֶמֶלְך זּולָׁ ין לָׁ !"אֵּ

ה16 ִליבָׁ ֶהם ִלצְּ ר אֹותֹו לָׁ סַּ ז מָׁ יוחנן יט. אָׁ



דמו של ... דמו של ישוע אינו קורא לנקמה או עונש"
.  הוא נשפך בעבור הרבים, ישוע לא נשפך נגד איש

,  אינן קללההקריאה לאור האמונה מראה שמילים אלו 
XVIבנדיקטוס ". אלא דווקא גאולה וישועה



Krister)קריסטר סטנדהל  Stendahl 2008 -1921: )

נטל האשמה בצליבתו של ישוע הועתק  , ככל שהסיפור גדל והתפתח"

,  מהכוהנים הגדולים לפרושים, לכוהנים הגדולים, מפונטיוס פילאטוס

."היהודים( כלל)והלאה אל 

הבשורה הופצה בעולם הרומי והיה הכרחי לנטרל את העימות מול 

הטקטיקה לנטרל את הקושי . העולה לאורך כל הפרשה, רומא

לנתק את ישוע הייתה , שבעימות ההיסטורי והדתי העמוק הזה

ולהעמידו בחזית אחת עם פילאטוס ויתר  ומעריציו משייכות יהודית

. העולם הרומי



:  התאולוג הפרוטסטנטי קרל בארת

פחות או  , הוא עושה מה שהפוליטיקאים עשו תמיד? מה עושה פילאטוס"

הוא מנסה  : ומה שקשור למימוש המעשי של הפוליטיקה בכל הזמנים, יותר

ובתוך כך לשמור על עמדת הכוח שלו  , להציל ולקיים את הסדר בירושלים
." בכך שהוא מקריב את הצדק המובהק שעל שמירתו הופקד, עצמו



Κύριε, κατέκριναν σε Ἰουδαῖοι θάνατω … 

" ...!היהודים דנו אותך למוות, אדון"



Κύριε, κατέκριναν σε Ἰουδαῖοι θάνατω … 

" ...!היהודים דנו אותך למוות, אדון"

Triodion



טרופאריון ראשון

והחמה מסתירה אורה  , המקדש כהוכחה לפושעים–היום נקרעת פרוכת 

בראותה את האדון הצלוב

טרופאריון שישי

?  יהודים, בשל איזה מעשה רוצים אתם לרצחני: אדון, כך קראת, פצוע על הצלב

האם מפני שהקמתי את מתיכם כמתוך ? האם מפני שרפאתי את המשותקים שבכם

בשל איזה מעשה רוצים אתם ? ריחמתי על הכנענית, רפאתי את זבות הדם, שינה

.  במשיח, פושעים בזה אשר אשר שספתם, אבל התבוננו? יהודים, לרצחני

טרופאריון שביעי

פקחתי את עיני ? עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך: כך אומר האדון ליהודים

ובמה  , במה הצקתיך, עמי. הקמתי מרותקים אלי ערש, טיהרתי מצורעיך, עווריך

לא . תחת אהבתי סמרתני אל הצלב, תחת המים חומץ, מררה–תחת המן ? גמלתני

ואני  , אקרא אלי את הגויים והם יפארוני עם האב ורוח הקודש. אשמור עליך עוד

.הנצח–אעניק להם את חיי 



טרופאריון שמיני

ונראה מה זמם יהודה הבוגד עם הכוהנים החוטאים , בואו העמים נושאי המשיח

ובהסגירם אותו  , מוות-היום דנו למוות את הדיבור שאין הוא בן . נגד מושיענו

וכאשר סבל זאת קרא מושיענו בקול . על הגולגותא, לידי פילאטוס צלבוהו כאן

. למען ידעו הגויים על תחייתי מהמתים, על החטא הזה, אבא, סלח להם: ואמר

טרופאריון תשיעי

: מקהלת האפוסטולים קוראת אליכם בקול, יהודים ופרושים, מחוקקי ישראל

,  ראו את הטלה שאתם צלבתם ולקבר הסגרתם. ראו את המקדש שאתם הרסתם

הוא אשר הצילכם –הוא , אל תטעו יהודים. אולם בעצמתו שלו שב לתחייה

מעתה ואילך  . האור ושלום היקום, הוא החיים. אשר כלכלכם במדבר, מהים

.קורא אני את הגויים והם יפארו אותי ואת האב ורוח הקודש



Κύριε, κατέκριναν σε θάνατω

" דנו אותך למוות, אדון"



Κύριε, κατέκριναν σε Ἰουδαῖοι θάνατω … 

" ...!היהודים דנו אותך למוות, אדון"

Triodion


