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2שימי אורון



θάλασσα



ף  תֶּ תָיםְוָיַרד ַהְגֻבל ּוָמָחה ַעל כֶּ רֶּ נֶּ א"א י"במדבר לֵקְדָמה  כִּ

תָיםּוְגֻבל ַעד ְקֵצה  רֶּ נֶּ ר ַהַיְרֵדן ִמְזָרָחה  , כִּ ז"ג כ"יהושע יֵעבֶּ

Claes Janszoon Visscher 17-מאה 



עורימהאלתל-ְנרותכ  תל

תְוָעֵרי ִמְבָצר ַהִצִדים ֵצר ְוַחַמת ַרַקת וְ  ָנרֶּ ה"לט"ייהושע.כִּ















יל... ֵיׁשּוַע  הּוא ָעַזב ֶאת ָנְצַרת ּוָבא ָלגּור  .ָיָצא ֶאל ַהָגל 

ְכַפר ַנחּום ְלַיד ַהָים ֶחֶבל , ב  בּולּוןבְּ ִליזְּ תָּ ַנפְּ ,וְּ

יא י ְיַׁשְעָיהּו ַהָנב  ְתַקֵים ַהֶנֱאָמר ְבפ  :ְלַמַען י 

,ַנְפָתִליְוַאְרָצה ְזֻבלּוןַאְרָצה "
ְך ַהָים רֶּ ,דֶּ

ר ַהַיְרֵדן ,ֵעבֶּ
.ְגִליל ַהגֹוִים

ְך ָראּו אֹור ָגדֹול ,ָהָעם ַהֹהְלִכים ַבֹחשֶּ
ם ת אֹור ָנַגּה ֲעֵליהֶּ ץ ַצְלָמוֶּ רֶּ ."ֹיְשֵבי ְבאֶּ

יז ְולֹוַמר יא ֵהֵחל ֵיׁשּוַע ְלַהְכר  ן ָהֵעת ַהה  :מ 

ְתׁשּוָבה" ְזרּו ב  ,ח 

ם י ָקְרָבה ַמְלכּות ָׁשַמי  ."כ 

ה ַעל־ִפי מתי ֶפֶרק ד ׂשֹורָּ ַהבְּ





















יוחנן פרק ו 

ֶנֶרתַאֲחֵרי  י ֶׁשל ָים כ  ים ָהֵאֶלה ָעַבר ֵיׁשּוַע ַלַצד ַהֵשנ  ֲהמֹון ַעם ַרב ָבאּו 2. ַהְדָבר 

]...[ַאֲחָריו 

ים, ָהָיה ֶזה ָסמּוְך ְלֶפַסח4 .ַחג ַהְיהּוד 

ים ֵאָליו5 יּפֹוס, ְכֶׁשָנָשא ֵיׁשּוַע ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה ַעם ַרב ָבא  יל  :  ָאַמר ְלפ 

ְקֶנה ֶלֶחם ְכֵדי ֶׁשיֹאְכלּו ֵאֶלה" יּפֹוס7" ]...[ ?ֵאיֹפה נ  יל  יב לֹו פ  :  ֵהׁש 

יָנר" ם ד  ְכרֹות ֶלֶחם ְבָמאַתי  יקּו ָלֶהם כ  ."ְכֵדי ֶׁשָכל ֶאָחד ְיַקֵבל ְקָצת לֹא ַיְסּפ 

יָדיו8 ַתְלמ  ְמעֹון , ֶאָחד מ  יו ֶׁשל ׁש  9: ָאַמר לֹו, פטרוסְוהּוא ַאְנְדֵרי ָאח 

ים" ים ּוְׁשֵני ָדג  ְכרֹות ֶלֶחם ְשעֹור  יל  , ֵיׁש ֹּפה ַנַער ְולֹו ָחֵמׁש כ  ְׁשב  ַאְך ָמה ֵאֶלה ב 

"?ַעם ַרב ָכֶזה

ים: "ָאַמר ֵיׁשּועַ 10 יבּו ֶאת ָהֲאָנׁש  !"הֹוׁש 

ים ָיְׁשבּו ים. ַהְרֵבה ֵעֶשב ָהָיה ְבאֹותֹו ָמקֹום ְוָהֲאָנׁש  ְסָּפָרם ָהָיה ַכֲחֵמֶׁשת ֲאָלפ  .  מ 

ְכרֹות ַהֶלֶחם11 ֵלק ָלֶהם ְכַאַּות ַנְפָׁשם, ָלַקח ֵיׁשּוַע ֶאת כ  ְוֵכן ַגם ָעָשה  , ֵבַרְך ְוח 

ים יָדיו12. ַבָדג  ְספּו ֶאת ַמה ֶשנֹוָתר ְכֵדי ֶׁשלֹא  : "ַכֲאֶׁשר ָשְבעּו ָאַמר ְלַתְלמ  א 

ְכרֹות , ְוֵהם ָאְספּו13." יֹאַבד ְמאּוָמה ְׁשָיֵרי ֲחֵמׁש כ  ים ב  ְלאּו ְׁשֵנים־ָעָשר ַסל  ּומ 

ים ירּו ָהאֹוְכל  ים ֶׁשהֹות  עֹור  .ֶלֶחם ַהֹשְ





ם ֵכן: "לֹוָאְמרּו 30 ין ְבָך, א  ְרֶאה ְוַנֲאמ  ? ָמה ָהאֹות ֶׁשַאָתה עֹוֶשה ְלַמַען נ 

ְדָבר31? ַאָתה ּפֹוֵעלָמה  ן  ': ְכמֹו ֶׁשָכתּוב, ֲאבֹוֵתינּו ָאְכלּו ֶאת ַהָמן ַבמ  ֶלֶחם מ 

ם ָנַתן ָלמֹו ֶלֱאֹכל ."'ַהָשַמי 

יב ָלֶהם ֵיׁשּועַ 32 י אֹוֵמר ָלֶכם: "ֵהׁש  ֹמֶׁשה ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהֶלֶחם  לֹא , ָאֵמן ָאֵמן ֲאנ 

ן  םמ  ַהָשַמי 

י נֹוֵתן ָלֶכם ֶאָלא  םָאב  ן ַהָשַמי  י מ  ת  ,ַהֶלֶחם ָהֲאמ 

ן 33 ים הּוא ַהיֹוֵרד מ  י ֶלֶחם ָהֱאֹלה  םכ  ַהָשַמי 

ים ָלעֹוָלם ."ְונֹוֵתן ַחי 
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י  ְקרֹא ָקרֹוא ְוָאמֹור ׁשּובּו כ  יא ֵהֵחל ֵיׁשּוַע ל  ן־ָהֵעת ַהה  מ 

בֹוא ה לָּ בָּ רְּ ַמִים קָּ כּות ַהשָּ ׃  ַמלְּ

ְתַהְלכֹו ַעל־ַיד  י ְבה  ילַוְיה  ָים־ַהָגל 

ים ים ַאח  ֵנה ְׁשֵני ֲאָנׁש  ַוַיְרא ְוה 

עֹון ְקָרא ִשמְּ רֹוסַהנ  ְוַאְנְדַריֶפטְּ

י ים ְמצֹוָדה ַבָים כ  יכ  יו ַמְׁשל  ָאח 

ים ֵהם׃ יְמֶכםַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ְלכּו ַאֲחָרי ַדָיג  ַוֲאש 

ִשים   ֵגי ֲאנָּ ַדיְּ (  מתי ד)לְּ



הּוא ָהַלְך ְקָצת ָהְלָאה ְוָרָאה                         19

ןֶבן־ַזְבַדי ְוֶאת ַיֲעֹקבֶאת  נָּ יו                        יֹוחָּ ָאח 

ים ֶאת ָהְרָׁשתֹות יָרה ְמַתְקנ  ָיד  . ְוֵהם ַבס  מ 

ַדיָעְזבּו ֶאת ֵהם .ָקָרא ָלֶהם ֲאִביֶהםַזבְּ

ם  יָרה ע  ִכיִריםַבס  (מרקוס א). ְוָהְלכּו ַאֲחָריוַהֹשְּ











עֹון3 ִשמְּ ֳאִניֹות ֲאֶשר ִהיא לְּ ַוֵיֶרד ֶאל־ַאַחת ִמן־הָּ

ַבֵקש ִמֶמנּו  ן ַהַיָבָׁשה ֶאל ַהָיםַויְּ ירֹו ְמַעט מ  ְלַהֲעב 

ָיה׃   תֹוְך ָהֳאנ  ַוֵיֶׁשב ַוְיַלֵמד ֶאת־ָהָעם מ 

י ְכַכלתֹו ְלַדֵבר 4 ְמעֹון ַויֹאֶמר ַוְיה  ַהֲעֵבר ֶאל־ֹעֶמק ַהָים  ֶאל־ׁש 

ְכְמרֹוֵתיֶכם ָלצּוד׃  ידּו ֶאת־מ  ְמעֹון ַויֹאֶמר ֵאָליו     ַיַעןו5ְוהֹור  ׁש 

יד   יָך אֹור  מֹוֶרה ָכל־ַהַלְיָלה ָיַגְענּו ְולֹא ָאַחְזנּו ְמאּוָמה ַאְך ַעל־ּפ 

ְכמוֶרת׃ ָקַרע  6ֶאת־ַהמ  ים ַהְרֵבה ְמאד ַות  ְלְכדּו ָדג  ַוַיֲעשּו־ֵכן ַוי 

ְכַמְרָתם׃  ְׁשֹקַע׃ ...מ  יֹות ַעד־ל  י  8ַוָיֹבאּו ַוְיַמְלאּו ֶאת־ְׁשֵתי ָהֳאנ  ַוְיה 

ְמעֹון ֶּפְטרֹוס ֶאת־זאת  ְראֹות ׁש  ְרֵכי ֵיׁשּוַע ַוִיפולכ  י  ַויאַמרְלב  ֲאדונ 

י יׁש חֹוֵטא ָאֹנכ  י־א  (לוקאס ה)׃ֵצא־ָנא ֵמָעַלי כ 



ֶקל  י א  ַגב  רֹוס ְגׁשּ ֶאל־ֶפטְ ַויִ וחּםַוְיִהי ְכבֹוָאם ֶאל־ְכַפר־נַ  ַמוֲחִצית ַהׁש 

ֶקל׃   ן ַרְבֶכם ֶאת־ַמוֲחִצית ַהׁש  ן-ֹיאֶמר וַ ַוֹיאְמרּ ֲהֹלא ִית  ִית 

ם ֹאתֹו י ׁשַּע ִלְׁשֹאל ַוֹיאַמר ה ִקד  ְּבבֹואֹו ַהַבְית 

ְך  ה ֶאל־תֹוכֹו ְוֶאת־הַ ל  ִראׁשֹון ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה  ֶאל־ַהי ם ְוִהְׁשַלְכת  וַחכ  ג ה  ד 

הּ ְוַכֲאֶׁשר  א  א בֹו מַ ִתְפַתוח ש  ַע  ֶאת־ִפיו ִתְמצ  ְטב 

דִ  ַקְלת  ַעל י  ֶדָך׃ י אֹותֹו ַקוח ְוׁש  (24-27יזמתי)ְוַעל י 



ר ֶאת  יז ּוְמַבֹשֵ ְכָפר ְכֶׁשהּוא ַמְכר  ְכָפר ל  יר ּומ  יר ְלע  ַאֲחֵרי ֵכן ָעַבר ֵמע 

ים תֹו  . ַמְלכּות ָהֱאֹלה  ַהְשֵנים־ָעָשר ָהיּו א 

ים ְוַגם  יםַכָמה ָנׁש  ְרְּפאּו ֵמרּוחֹות ָרעֹות ּוֵמֳחָלא  :ֶׁשנ 

ִלית דָּ ֵראת ַמגְּ יָּם ַהִנקְּ ֶמָנהֲאֶׁשר , ִמרְּ ים ָיְצאּו מ  ְבָעה ֵׁשד  ,  ׁש 

נָּהוְ  ,  יֹוחָּ

דֹוס ַנֵהל ֶמֶשק ֵביתֹו ֶשל הֹורְּ א מְּ ,ֵאֶשת ּכּוזָּ

ה   שֹוַשנָּ וְּ

ַרבֹות  ֲאֵחרֹותוְּ

ְלְכלּו אֹותֹו  ְכֵסיֶהןֲאֶׁשר כ  נ  מ 

חלוקאס 



ולאורך ים גינוסר משתרעת ארץ הנקראת בשם זה 

והיא נפלאה בתכונתה וביופיה ואדמת , (בקעת גינוסר)

הארץ הזו דשנה ועל כן לא יחסר בה כל צמח האדמה  

ויושביה נטעו בה כל מיני מטעים  ומשום כך נטעו בה  

אכריה נטעים מכל השמות כי אוירה הממוזג יפה לכל  

האגוז שהוא חורפי  ; המינים השונים זה מזה בתכלית

גדל שם בהדר לרוב כמו הדקל שצריך חום ולצידם  

. גדלים עצי תאנה וזית הזקוקים לאויר מתוק יותר 

בקעה זו מספקת עשרה חודשים בלי הפסק את מלכי  

והתאנה ושאר כל הפירות  , הפירות האלו  הגפן

..."  המתבשלים על האילן כל השנה
.         'ח-'ז,י',מלחמת היהודים ברומאים ג,יוסף בן מתתיהו











ַפר ַנחּוםַאֲחֵרי בֹוָאם ֶאל 21 ּכְּ

ם ִלֵמד שָּ ֶנֶסת וְּ ֵבית ַהּכְּ ת לְּ ַשבָּ ֵנס בְּ ִהּכָּ .  ִמֵהר לְּ

ים ַעל הֹוָרָאתֹו ְׁשתֹוְממּו ָהֲאָנׁש  י ָהָיה ְמַלֵמד אֹוָתם  , ה  כ 

ים ְמָצא ְבֵבית  . ְכַבַעל ַסְמכּות ְולֹא ַכסֹוְפר  אֹוָתּה ֵעת נ 

הַהְכֶנֶסת  ֵמאָּ יׁש ְוָאַמר. ִאיש ּובֹו רּוַח טְּ ַמה : "ָצַעק ָהא 

ַנְצַרת יד אֹוָתנּו? ָלנּו ּוְלָך ֵיׁשּוַע מ  י יֹוֵדַע  ! ָבאָת ְלַהְׁשמ  ֲאנ 

י ַאָתה  ים-מ  !"ְקדֹוׁש ָהֱאֹלה 

ֶמנּו: "ֵיׁשּוַע ָגַער ָברּוַח ְוָאַמר י מ  י ּוְצא  ְתק  !"ׁש 

יׁש ְעְזָעה ָהרּוַח ַהְטֵמָאה ֶאת ָהא  ָצֲעָקה ְבקֹול ָגדֹול  , ז 

ֶמנּו ְׁשתֹוְממּו ְוָׁשֲאלּו ֶזה ֶאת ֶזה. ְוָיְצָאה מ  ַמה : "ַהֹכל ה 

ַגם ַעל ָהרּוחֹות  ? ָמה ַהתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה ַהזֹאת? ֶזה

ְׁשָמעֹות לֹו !"ַהְטֵמאֹות הּוא ְמַצֶּוה ְבַסְמכּות ְוֵהן נ 







ית ֶאל ְכַפר ַנחּום ים ָבא ֵׁשנ  ים ֲאָחד  ת ֶנֶאְספּו  . ַאֲחֵרי ָימ  י הּוא ַבַבי  ְכֶׁשנֹוַדע כ 

ְפֵני ֶּפַתח ַהַבי ת ים ַעד ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה עֹוד ָמקֹום ַגם ל  ֵבר ֲאֵליֶהם  , ַרב  ְוהּוא ד 

.  ֶאת ְדָברֹו

ים אֹותֹו ים נֹוְשא  ָתק ְוַאְרָבָעה ֲאָנׁש  יׁש ְמׁשֻׁ יאּו ֵאָליו א  ְגַלל ֶהָהמֹון לֹא  . ָאז ֵהב  ב 

יסֹו ֵאָליו  יָּה בֹו ֵישּועַ ָיְכלּו ְלַהְכנ  קֹום ֶשהָּ קּו ֶאת ַהַגג ֵמַעל ַהמָּ ֵכן ֵפרְּ לָּ ֶדֶרְך  , וְּ וְּ

ה  קָּ ֲאלּונְּ ׂשּו הֹוִרידּו ֶאת הָּ ָתק ַהשֹוֵכב ָעֶליהָ ַהֶפַתח ֶשעָּ ם ַהְמׁשֻׁ . ע 

ָתק :ָרָאה ֵיׁשּוַע ֶאת ֱאמּוָנָתם ְוָאַמר ֶאל ַהְמׁשֻׁ

י" ְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך, ְבנ  מרקוס ב."    נ 



איגריה  

עולת רגל לארץ ישראל במאה הרביעית

שהיה לכנסייה וקירותיו נסיך השליחים ביתו של , ובכפר נחום

.עומדים עד היום כפי שהיו

שם ריפא האדון

.את המשותק

...ושם גם בית כנסת

עולים אליו

.במדרגות רבות

בית הכנסת זה נבנה

.מאבנים מרובעות







הסערה בים הגליל



מתי  ח
ָּוה 18 יבֹו צ  ְסב  ְכֶׁשָרָאה ֵיׁשּוַע ֲהמֹון ַעם ַרב מ 

םַלֲעֹבר ֶאל  ....ֵעֶבר ַהיָּ

ְכְנסּו   יָדיו נ  יָרה ְוַתְלמ  ְכַנס ַלס  הּוא נ 

.ַאֲחָריו

ם ַעד  ה ַביָּ לָּ חֹולְּ ה ִהתְּ דֹולָּ ה גְּ רָּ עָּ ִהֵנה סְּ וְּ

ה ,                 ֲאֶשר ִּכּסּו ַהַגִלים ֶאת ַהִּסירָּ

ירּו אֹותֹו  .ַאְך הּוא ָהָיה ָיֵׁשן ְגׁשּו ֵאָליו ְוֵהע  נ 

ֲאַנְחנּו , ַהֵצל אֹוָתנּו, ֲאדֹוֵננּו: "ְבָאְמָרם

ים !"טֹוְבע 

: ָאַמר ָלֶהם

ים" !"?ְקַטֵני ֱאמּוָנה, ָלָמה ַאֶתם ּפֹוֲחד 

ְשָתְרָרה   הּוא ָקם ְוָגַער ָברּוחֹות ּוַבָים ְונ 

ָקה .ְדָמָמה ֲעמֻׁ

ים ְוָאְמרּו י הּוא ֶזה ֶׁשַגם  : "ָתְמהּו ָהֲאָנׁש  מ 

ים לֹו ְׁשָמע  "?ָהרּוחֹות ְוַהָים נ 
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:                  ָאַמר ָלֶהם, ְלֵעת ֶעֶרב, ְבאֹותֹו ַהיֹום

.ַלַצד ַהֵשִניבֹואּו ַנֲעֹבר "

יָרה ֲאֶׁשר   ֵהם ָעְזבּו ֶאת ֶהָהמֹון ְוָלְקחּו ֶאת ֵיׁשּוַע ַבס 

תֹו. ָיַׁשב ָבּה ירֹות ֲאֵחרֹות ָהיּו א  .ַגם ס 

ַהַגִלים   ה וְּ דֹולָּ ה גְּ רָּ עָּ ה רּוַח־סְּ לָּ חֹולְּ ִהֵנה ִהתְּ וְּ

ה אָּ ַמלְּ ה ַעד ֶשִנתְּ פּו ֶאת ַהִּסירָּ טְּ .שָּ

יָרהאֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ֵיׁשּוַע ָיֵׁשן ַעל ַכר .  ְבַיְרְכֵתי ַהס 

ירּו אֹותֹו ְוָאְמרּו לֹו י: "ֵהע  ְכַּפת ְלָך , ַרב  ם לֹא א  ַהא 

ים "?ֶׁשֲאַנְחנּו טֹוְבע 

ְתעֹוֵרר !  ֹדם: "ָגַער ָברּוַח ְוָאַמר ֶאל ַהָים, הּוא ה 

ְשָתְרָרה ְדָמָמה  !" ֵהָרַגע ָאז ָּפְסָקה ָהרּוַח ְונ 

ָקה ים ָכל ָכְך: "ָאַמר ָלֶהם.ֲעמֻׁ ? ַמדּוַע ַאֶתם ּפֹוֲחד 

"                               ?ֵאיְך ֶזה ֶׁשֵאין ָלֶכם ֱאמּוָנה

ְרָאה ְגדֹוָלה ְוָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה י : "ֵהם ָיְראּו י  ם ֵכן מ  א 

ים לֹו ְׁשָמע  "?הּוא ֶזה ֶׁשַגם ָהרּוַח ְוַהָים נ 





Venus Hercules 















י: "אַמר ָלֶהם ֵהם ָעְזבּו ֶאת ֶהָהמֹון  .בֹואּו ַנֲעֹבר ַלַצד ַהֵשנ 

יָרה ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָבּה ְתחֹוְלָלה  ...ְוָלְקחּו ֶאת ֵיׁשּוַע ַבס  ֵנה ה  ְוה 

ְתַמְלָאה יָרה  ַעד ֶׁשנ  ים ָׁשְטפּו ֶאת ַהס  .רּוַח־ְסָעָרה ְגדֹוָלה ְוַהַגל 



יָרה .אֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ֵיׁשּוַע ָיֵׁשן ַעל ַכר ְבַיְרְכֵתי ַהס 

ירּו אֹותֹו ְוָאְמרּו לֹו י: "ֵהע  ים, ַרב  ְכַּפת ְלָך ֶׁשֲאַנְחנּו טֹוְבע  ם לֹא א  "?ַהא 

ְתעֹוֵרר !"  ֵהָרַגע! ֹדם: "ָגַער ָברּוַח ְוָאַמר ֶאל ַהָים, הּוא ה 

ָקהָאז  ְשָתְרָרה ְדָמָמה ֲעמֻׁ :ָאַמר ָלֶהם.ָּפְסָקה ָהרּוַח ְונ 

ים ָכל ָכְך" "?ֵאיְך ֶזה ֶׁשֵאין ָלֶכם ֱאמּוָנה? ַמדּוַע ַאֶתם ּפֹוֲחד 



יָרה .  אֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ֵיׁשּוַע ָיֵׁשן ַעל ַכר ְבַיְרְכֵתי ַהס 

ירּו אֹותֹו ְוָאְמרּו לֹו י: "ֵהע  ְכַּפת ְלָך  , ַרב  ם לֹא א  ַהא 

ים "?ֶׁשֲאַנְחנּו טֹוְבע 

ְתעֹוֵרר ! ֹדם: "ָגַער ָברּוַח ְוָאַמר ֶאל ַהָים, הּוא ה 

ְשָתְרָרה ְדָמָמה !" ֵהָרַגע ָאז ָּפְסָקה ָהרּוַח ְונ 

ָקה ים ָכל ָכְך: "ָאַמר ָלֶהם.ֲעמֻׁ ? ַמדּוַע ַאֶתם ּפֹוֲחד 

"?ֵאיְך ֶזה ֶׁשֵאין ָלֶכם ֱאמּוָנה

יונה פרק א

. ֲאִמַתי ֵלאֹמר-יֹוָנה ֶבן-ֶאל'  ַוְיִהי ְדַבר ה
יהָ ָהִעיר ַהְגדֹוָלה , ִניְנֵוה-קּום ֵלְך ֶאלב  :  ּוְקָרא ָעלֶּ
.ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני-ִכי

ג ַוָיָקם יֹוָנה ִלְבֹרַח 
';  ִמִלְפֵני הַתְרִשיָשה 

ד ָיפֹו ַוִיְמָצא ֳאִנָיה   ַוֵירֶּ
ּה  ַוִיֵתן ְשָכָר , ָבָאה ַתְרִשיש

ם  ד ָבּה ָלבֹוא ִעָמהֶּ ַוֵירֶּ
.  'ִמִלְפֵני ה, ַתְרִשיָשה



יל רּוַח ְגדֹוָלה ֶאל ַהָים' וה ,ֵהט 

י ַסַער ָגדֹול ַבָים ָיה  ; ַוְיה  ְוָהֳאנ 

ָשֵבר ְשָבה ְלה  ה.  ח 

יׁש   ְזֲעקּו א  ים ַוי  יְראּו ַהַמָלח  ַוי 

ים  , ֶאל ֱאֹלָהיו לּו ֶאת ַהֵכל  ַוָיט 

ָיה ֶאל ְלָהֵקל  ַהָים -ֲאֶׁשר ָבֳאנ 

;ֵמֲעֵליֶהם

ד, יונה פרק א



:  ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם

י ֶאל  " נ  ילֻׁ י ַוֲהט  ָשאּונ 

ְׁשֹתק ַהָים  ַהָים ְוי 

י  , ֵמֲעֵליֶכם י יֹוֵדַע ָאנ  כ 

ֶשִלי ַהַּסַער   ִּכי בְּ

דֹול ַהֶזה ֲעֵליֶכם ".  ַהגָּ

ים    יג ַוַיְחְתרּו ָהֲאָנׁש 

יב ֶאל ַהַיָבָׁשה   ְלָהׁש 

י ַהָים הֹוֵלְך , ְולֹא ָיֹכלּו כ 

.... ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם

ְשאּו ֶאת יֹוָנה טו ַוי 

לֻׁהּו ֶאל ַהָים ו, ַוְיט 

ַזְעּפֹוַַיֲעֹמד  .  ַהָים מ 



ָדג ָגדֹול  ' ַוְיַמן ה

ְבֹלַע ֶאת יֹוָנה י , ל  ַוְיה 

ְמֵעי ַהָדג  יֹוָנה ב 

ים ּוְׁשֹלׁשָ  ה  ְׁשֹלָׁשה ָימ 

ְתַּפֵלל יֹוָנה  ב. ֵלילֹות ַוי 

ְמֵעי , ֱאֹלָהיו' ֶאל ה מ 

' ַויֹאֶמר ה. ... ַהָדָגה

ַוָיֵקא ֶאת יֹוָנה , ַלָדג

.  ֶאל ַהַיָבָׁשה



, ֶאל ֵעֶבר ַהיָּםַכֲאֶׁשר ָבא 

ִרִיים ְּפָגׁשּוהּו  , ֶאל ֶאֶרץ ַהַגדְּ

ים   ים ֲאחּוֵזי ֵׁשד  ְׁשֵני ֲאָנׁש 

ים ְמָערֹות ַהְקָבר  .  ְבֵצאָתם מ 

ים ָכל ָכְך י  ,  ֵהם ָהיּו תֹוְקָפנ 

יׁש לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹבר   ֶׁשא 

ָאז ֵהֵחלּו  .ְבאֹוָתּה ֶדֶרְך

ים :צֹוֲעק 

ֱאֹלִהים  " ָך ֶבן־הָּ נּו ּולְּ ַמה לָּ

נּו  - ַענֹות אֹותָּ ה לְּ אתָּ ֵהנָּ בָּ

ֶטֶרם ֵעת "?בְּ

ֶאל ֶאֶרץ  , ֶאל ֵעֶבר ַהיָּםֵהם ָבאּו 

ִשִיים ֵנה  2. ַהֵגרָּ יָרה ְוה  ן ַהס  ַאְך ָיָצא מ 

ים ְורּוַח   ֵבין ַהְקָבר  יׁש מ  ְקָראתֹו א  ָבא ל 

ְמָערֹות  3. ְטֵמָאה בֹו הּוא ָהָיה ָגר ב 

ְכֹבל  יׁש לֹא ָיכֹול עֹוד ל  ים ְוא  ַהְקָבר 

ים, אֹותֹו ק  ים  4, ַגם לֹא ַבֲאז  י ְּפָעמ  כ 

ים   ק  ים ּוַבֲאז  ְכָבל  ַרבֹות ָכְבלּו אֹותֹו ב 

ים ְוָקַרע ֶאת   ק  ֵתק ֶאת ָהֲאז  ְוהּוא נ 

יַע  יׁש לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַהְכנ  ים ְוא  ַהְכָבל 

יד5. אֹותֹו ַבְקָברֹות , יֹוָמם ָוַלְיָלה, ָתמ 

ים ָהָיה צֹוֵעק ּופֹוֵצַע ֶאת ַעְצמֹו   ּוֶבָהר 

ים ְראֹותֹו ֶאת ֵיׁשּוַע ֵמָרחֹוק6. ַבֲאָבנ  ,  כ 

ְׁשַתֲחָוה לֹו :  ְוָצַעק ְבקֹול ָגדֹול7, ָרץ ְוה 

ָך" יֹון, ַמה ִלי ּולְּ ֲאִני  ? ֵישּוַע ֶבן ֵאל ֶעלְּ

ָך ֵבאֹלִהים ִביַע אֹותְּ ַעֶנה  , ַמשְּ ַאל תְּ

"אֹוִתי



ְראֹותֹו ֶאת ֵיׁשּוַע ֵמָרחֹוק ְׁשַתֲחָוה לֹו, כ  ,ָרץ ְוה 

י ּוְלָך: "ְוָצַעק ְבקֹול ָגדֹול ? ֵיׁשּוַע ֶבן ֵאל ֶעְליֹון, ַמה ל 

ים יַע אֹוְתָך ֵבאֹלה  י ַמְׁשב  י, ֲאנ  !"ַאל ְתַעֶנה אֹות 

י ֵיׁשּוַע ָאַמר ְוָאַמר לֹו יׁש", כ  ן ָהא  י מ  !"  ָהרּוַח ַהְטֵמָאה, ְצא 



ְמָך: "ָׁשַאל אֹותֹו ֵיׁשּועַ  " ?ַמה ש 

יב לֹו ְגיֹון: "ֵהׁש  י ל  ים ֲאַנְחנּו, ְׁשמ  י ַרב  ."כ 



ָים ֵמֶהם ָרָעה  ְבֶמְרָחק ְמסֻׁ

דֹולֹ  ירּו  .ֵעֶדר ֲחִזיִרים גָּ ְפצ  ה 

ים ְוָאְמרּו ם  : "בֹו ַהֵשד  א 

ְׁשַלח אֹוָתנּו  , ְתָגֵרׁש אֹוָתנּו

ים יר  ָאַמר  ." ְלתֹוְך ֵעֶדר ַהֲחז 

ְכְנסּו !" ְלכּו: "ָלֶהם ֵהם ָיְצאּו ְונ 

ים יר  ֵנה ָכל  , ְלתֹוְך ַהֲחז  ְוה 

ְסָתֵער ַבמֹוָרד ֶאל   ָהֵעֶדר ה 

ם ָבְרחּו  .ַהָים ּוֵמת ַבַמי 

יָרה ים ּוָבאּו ָהע  ָׁשם  . ָהרֹוע 

ְּפרּו ֶאת ַהֹכל ְוֶאת ַמה   ס 

ים ְוָכל  ,ֶשָקָרה ַלֲאחּוֵזי ַהֵשד 

ְקַראת ֵיׁשּועַ  יר ָיְצָאה ל  .  ָהע 

ים   ְכֶׁשָראּו אֹותֹו ַהתֹוָׁשב 

ֶמנּו ֶׁשֵיֵלְך ֶמֱאזֹוָרם ְקׁשּו מ  .ב 

ְמָך: "ָׁשַאל אֹותֹו ֵיׁשּועַ  יב לֹו" ?ַמה ש  :  ֵהׁש 

ְגיֹון" י ל  ים ֲאַנְחנּו, ְׁשמ  י ַרב  ירּו בֹו ."   כ  ְפצ  ֵהן ה 

חּוץ ָלֵאזֹור ְׁשַלח אֹוָתן ֶאל מ  .    ְמֹאד ֶׁשלֹא י 

דֹול ֶשל ֲחִזיִרים  ָהָיה רֹוֶעה ָׁשם ָסמּוְך  ֵעֶדר גָּ

ֵיׁשּועַ ,   ָלָהר ְקׁשּו מ  ְׁשַלח אֹוָתנּו ֶאל  : "ְוֵהן ב 

ָכֵנס ְלתֹוָכם ים ְונ  יר  ְרָׁשה ָלֶהן."   ַהֲחז  .  הּוא ה 

ים יר  ְכְנסּו ַבֲחז  ,  ָיְצאּו ָהרּוחֹות ַהְטֵמאֹות ְונ 

מֹוַרד ָהָהר ֶאל ַהָים ְסָתֵער מ  .  ְוָהֵעֶדר ה 

ם רֹאׁש ָטְבעּו ַבָים ים .   ְכַאְלַּפי  ָבְרחּו ָהרֹוע 

ים יר ּוַבְכָפר  ְּפרּו ֶאת ַהַמֲעֶשה ָבע  ים  , ְוס  ַוֲאָנׁש 

ְראֹות ַמה ֶשָקָרה ֵהם ָבאּו ֶאל ֵיׁשּוַע  .  ָבאּו ל 

ְגיֹון ים ֲאֶׁשר ָדַבק בֹו ַהל  ,  ְוָראּו ֶאת ֲאחּוז ַהֵשד 

ַּפַחד ָנַפל  . ָׁשפּוי ְבַדְעתֹו, ְוהּוא יֹוֵׁשב ָלבּוׁש

ְּפרּו .   ֲעֵליֶהם ים ֶׁשָראּו ֶאת ַהַמֲעֶשה ס  ָהֲאָנׁש 

ים ְוַגם ֶאת  , ָלֶהם ֶאת ֶׁשָקָרה ַלֲאחּוז ַהֵשד 

ים יר  ְנַין ַהֲחז  ֶמנּו  .   ע  ים מ  ָאז ֵהֵחלּו ְמַבְקׁש 

.  ֶׁשֵיֵלְך ֵמֱאזֹוָרם
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The herdsmen fled, and told it in the city and in the 

country (ἐν τῇ Δεκαπόλει) .                                        

And people came to see what it was that had happened. 

And they came to Jesus, and saw the demoniac sitting 

there, clothed and in his right mind, the man who had 

had the legion; and they were afraid.



יז  20 הּוא ָהַלְך ְוֵהֵחל ְלַהְכר 

ֶעֶׂשר  ִריםבְּ ֶהעָּ

.  ְוַהֹכל ָתְמהּו, ֶאת ֲאֶׁשר ָעָשה לֹו ֵיׁשּועַ 

תֹו ָשֵאר א  ים ְלה  ֶמנּו ֲאחּוז ַהֵשד  ֵקׁש מ  יָרה ב  ְכַנס ַלס  ,   ְכֶׁשנ 

ם ָאַמר ֵאָליו י א  ְרָׁשה לֹו כ  :ַאְך ֵיׁשּוַע לֹא ה 

ְׁשַּפְחְתָךֵלְך ְלֵביְתָך ֶאל " מ 

ים ְבַרֲחָמיו ָעֶליָך ."ְוַהֵגד ָלֶהם ַמה ֶשָעָשה ְלָך ֱאֹלה 
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Statue of Aphrodite Beth Shean

2nd century CE Marble from Aphrodisias 

(Asia Minor) and pigment H: 156; W: 42 

cm IAA

Statue of Dionysus Beth Shean

2nd century CE Marble H: 124; W: 61 cm IAA



Statue of the Ephesian Artemis

Caesarea

Roman period, 2nd century CE

Marble

H: 130; W: 60; D: 35 cm

Cultural encounters in the ancient world 

often brought about religious syncretism: 

the merging of gods and cults. In the city 

of Ephesus in Asia Minor, the virginal 

Greek goddess of childbirth and wildlife 

Artemis was identified with Cybele, the 

great mother goddess worshiped in the 

East. Their character traits were blended 

into one Ephesian goddess of birth and 

midwives, nature and fertility, wildlife and 

the hunt. Artemis’ dress is adorned with 

winged goddesses, lions, bees, and 

mythological figures. Wound around her 

chest are 43 bull testicles symbolizing 

fertility.



יפו

מלכים ב יד 

ַתי  -יֹוָנה ֶבן ֲאמ 

יא , ַהָנב 

ֲאֶשר ִמַגת  

.ַהֵחֶפר



42–1239מתי 

ם ,  דֹור ַרע ּוְמָנֵאף ְמַבֵקש אֹות: "ֵהִשיב ְוָאַמר ָלהֶּ
יאְואֹות לֹא ִיָנֵתן לֹו ִמְלַבד     .אֹות יֹוָנה ַהָנבִּ

ֹלָשה ים ּושְּ ֹלָשה ָימִּ ֵעי ַהָדג שְּ מְּ ָהָיה יֹוָנה בִּ מֹו שֶּ כְּ
לֹוָשה , ֵלילֹות ֵלב ָהֲאָדָמה שְּ ן־ָהָאָדם בְּ יֶּה בֶּ הְּ ָכְך יִּ

לֹוָשה ֵלילֹות ים ּושְּ ֵנה .ָימִּ הִּ ּיֹוָנה ָכאןוְּ .ָגדֹול מִּ



42–1239מתי 

ם ,  דֹור ַרע ּוְמָנֵאף ְמַבֵקש אֹות: "ֵהִשיב ְוָאַמר ָלהֶּ
יאְואֹות לֹא ִיָנֵתן לֹו ִמְלַבד     .אֹות יֹוָנה ַהָנבִּ

ֹלָשה ים ּושְּ ֹלָשה ָימִּ ֵעי ַהָדג שְּ מְּ ָהָיה יֹוָנה בִּ מֹו שֶּ כְּ
לֹוָשה , ֵלילֹות ֵלב ָהֲאָדָמה שְּ ן־ָהָאָדם בְּ יֶּה בֶּ הְּ ָכְך יִּ

לֹוָשה ֵלילֹות ים ּושְּ .ָימִּ
ה  ַאְנֵשי ִניְנֵוה ָיקּומּו ַבִמְשָפט ִעם ַהדֹור ַהזֶּ

;ִכי ָחְזרּו ִבְתשּוָבה ִבְקִריַאת יֹוָנה, ְוַיְרִשיעּוהּו
ּיֹוָנה ָכאן ֵנה ָגדֹול מִּ הִּ .וְּ

ה ְוַתְרִשיַע   ַמְלַכת ֵתיָמן ָתקּום ַבִמְשָפט ִעם ַהדֹור ַהזֶּ
ץ, אֹותֹו ת ָחְכַמת ִכי ָבָאה ִמְקֵצה ָהָארֶּ ִלְשֹמַע אֶּ

."ְוִהֵנה ָגדֹול ִמְשֹלֹמה ָכאן; ְשֹלֹמה





ֵיׁשּוַע ָיֵׁשן ַעל   אֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה 

יָרה ירּו אֹותֹו  . ַכר ְבַיְרְכֵתי ַהס  ֵהע 

י: "ְוָאְמרּו לֹו ְכַּפת , ַרב  ם לֹא א  ַהא 

ים "?ְלָך ֶׁשֲאַנְחנּו טֹוְבע 

ְתעֹוֵרר ָגַער ָברּוַח ְוָאַמר  , הּוא ה 

!"             ֵהָרַגע! ֹדם: "ֶאל ַהָים

ְשָתְרָרה ְדָמָמה  ָאז ָּפְסָקה ָהרּוַח  ְונ 

ָקה :            ָאַמר ָלֶהם.ֲעמֻׁ

ְך" ל ּכָּ ?     ַמדּוַע ַאֶתם פֹוֲחִדים ּכָּ

ֶכם ֱאמּונָּה "?ֵאיְך ֶזה ֶשֵאין לָּ

ֵהם ָעְזבּו ֶאת ֶהָהמֹון ְוָלְקחּו  .ַנֲעֹבר ַלַצד ַהֵשִניבֹואּו : "ָאַמר ָלֶהם

יָרה ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָבּה ...ֶאת ֵיׁשּוַע ַבס 

ְתחֹוְלָלה רּוַח ְסָעָרה ְגדֹוָלה ֵנה ה  ְוה 

יָרה ַעד ים ָׁשְטפּו ֶאת ַהס  ְוַהַגל 

ְתַמְלָאה .ֶׁשנ 
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