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קטע גניזה חדש של 'תולדות ישו' בארמית

מאת

גדעון בוהק

של  ובמותו  בחייו  העוסקים  חיבורים  מספר  כוללת  ישו'  'תולדות  המכונה  הספרותית  הסוגה 

ישו מנקודת מבט אנטי־נוצרית מובהקת. חיבורים אלו זכו לתפוצה רחבה בימי הביניים ובעת 

החדשה, כפי שניתן לראות ממספרם הרב של כתבי היד המציגים גרסאות שונות של 'תולדות 

הרגישות  עקב  ובלדינו.  ביידיש  בפרסית־יהודית,  בערבית־יהודית,  בעברית,  בארמית,  ישו' 

הרבה שבעיסוק בסוגה טעונה זו, ובשל איכותה הספרותית הירודה למדי, נטו רוב חוקרי היהדות 

של  החלוצי  ספרו  הוא  זו  לספרות  שהוקדש  הראשון  המקיף  המחקר  ישו'.  מ'תולדות  להתעלם 

גם בהמשך  העשרים.  אור בתחילת המאה  היהודיים', שראה  ישו במקורות  'חיי  שמואל קראוס 

המאה העשרים הוקדשו לספרות זו רק מחקרים מועטים, והחשובים שבהם הם אלו של ויליאם 

הורבורי ושל ריקרדו די סניי.1 לאחרונה ראתה אור מהדורתם המקיפה של מיכאל מאירסון ופטר 

שפר ל'תולדות ישו', הכוללת מבוא מקיף ובעקבותיו ההדרה ותרגום לאנגלית של כתבי יד רבים 

של הסוגה.2 אולם גם מהדורה זו איננה סוף פסוק בתחום מחקר זה – הן בשל מה שאין בה, בעיקר 

הטקסטים הרבים של 'תולדות ישו' בערבית־יהודית, והן בשל הליקויים הרבים שבה, שעל חלקם 
אעיר להלן.3

מחקר זה נכתב בתמיכת הקרן הלאומית למדע )מענק 986/14(. ברצוני להודות לעדנה אנגל על סיועה בתיארוך   *

כתבי היד, לווילם סמליק על שהעמיד לרשותי סינופסיס של קטעי 'תולדות ישו' בארמית שערך בעבר, למרים 

יליאם הורבורי, יעקב דויטש,  œגולדשטיין ואביעם בן־נעים על סיועם בקריאת הטקסטים בערבית־יהודית, ולו

יונתן בן־הראש, יובל הררי ועדי וינר על הערותיהם המועילות על טיוטה מוקדמת של המאמר.

 S. Krauss, Das Leben Jesu Nach Jüdischen Quellen, Berlin 1902; W. Horbury, ‘A Critical  1

 Examination of the Toledot Jeshu’, Ph.D. dissertation, University of Cambridge 1971; R. Di Segni, 
 Il Vangelo del Ghetto: Le ‘Storie Di Gesù’: Leggende e documenti della tradizione medievale

ebraica, Rome 1985
 M. Meerson and P. Schäfer, Toledot Yeshu: The Life Story of Jesus, I–II (TSAJ, 159), Tübingen  2

2014
 D. Stökl-Ben-Ezra, ‘Review of Michael זו, המצביעה על חלק מליקוייה, ראו:  לביקורת על מהדורה   3
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כפי שהראה די סניי, הדרך הטובה ביותר למיין את כתבי היד של 'תולדות ישו' היא לסווגם   

לפי זהותו של השופט האחראי למשפטו ולהוצאתו להורג של ישו. ברוב הטקסטים מדובר במלכה 

הלנה, בטקסט אחד המלך הורדוס הוא השופט את ישו, ובחלק מהטקסטים – כולל בטקסט הקדום 

לעברית  תורגם  בארמית,  נתחבר  זה  טקסט  פילטוס.4  הוא  השופט   – ישו'  'תולדות  של  ביותר 

ולערבית, וזכה לתפוצה רחבה לפחות בתקופה שמן המאה התשיעית עד המאה הארבע עשרה, 

עד שנדחק מפני החיבורים שבהם המלכה הלנה היא השופטת את ישו, או עוצב מחדש מתוך מגע 

הדוק עם חיבורים אלו.5 אין הסכמה על זמנו ועל מקום כתיבתו של הטקסט הארמי, אולם שני 

חוקרים שעיינו לאחרונה בקטעים הארמיים מסכימים כי לשונם, ובה מרכיבים רבים שמקורם 
בארמית הבבלית, מעידה שחוברו בסביבות אמצע האלף הראשון לסה"נ.6

עמדו  למעשה  ישו'.  'תולדות  של  הארמי  הנוסח  של  שלם  טקסט  בידינו  אין  הצער  למרבה   

הארמי,  הטקסט  של  שונים  יד  כתבי  ארבעה  המשקפים  גניזה  קטעי  חמישה  כה  עד  לרשותנו 

ציטוטים של שתי פסקאות בארמית בספר הפולמוס של שם טוב אבן שפרוט 'אבן בוחן' ופסקה 

ארמית אחת, בגרסה מעובדת, בכתב יד קטוע מסנקט פטרבורג.7 אל הקטעים הללו ניתן כעת 

 Meerson and Peter Schäfer, The Life Story of Jesus: Two Volumes and Database’, Asdiwal:
Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions, 11 (2016), pp. 226-230

די סניי, בשורת הגטו )לעיל הערה 1(, עמ' 29–42. מאירסון ושפר ניסו לשכלל את מיונו של די סניי, אולם   4

לא תמיד ניתן לקבל את הכרעותיהם. ראו: מאירסון ושפר, תולדות ישו )לעיל הערה 2(, וראו להלן הערה 7.

ישו" ',  נוסח קדום של "תולדות  'עדויות על  דויטש,  י'  לדיון מקיף בגרסת פילטוס ראו מאמרו החלוצי של   5

 ,31–29 עמ'  א,  )שם(,  ישו  תולדות  ושפר,  מאירסון  של  ובמהדורתם   ,198–177 עמ'  )תש"ס(,  סט  תרביץ, 

127–166, ב, עמ' 49–78. במקום אחר בכוונתי לדון בקטעים חדשים של גרסת פילטוס בעברית ובערבית־

 G. Bohak, ‘Jesus the Magician in :יהודית, המסייעים רבות בשחזורם של הטקסטים הארמיים. וראו גם

 the “Pilate” Recension of Toledoth Yeshu’, D. Barbu and Y. Deutsch (eds.), The Jewish Life of
Jesus (Toledoth Yeshu) in Context, Tübingen (forthcoming)

 W. F. Smelik, ‘The Aramaic Dialect(s) of the Toldot Yeshu Fragments’, Aramaic Studies, 7  6

 (2007), pp. 39–73; M. Sokoloff, ‘The Date and Provenance of the Aramaic Toledot Yeshu on the
 Basis of Aramaic Dialectology’, P. Schäfer, M. Meerson and Y. Deutsch (eds.), Toledot Yeshu
 (‘The Life Story of Jesus’) Revisited: A Princeton Conference (TSAJ, 143), Tübingen 2011, 

pp. 13-26. על המחלוקת בין סמליק לסוקולוף ראו עוד להלן.
 ;T-S Misc. 35.87 קטעי הגניזה של הטקסט הארמי שפורסמו עד כה הם קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  7

 ;T-S NS 298.56 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה ;T-S Misc. 35.88 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

 ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA 2102.1( Ms. 2529.1(; ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים

 T-S NS 298.56 וקיימברידג'   Ms. 2529.2 יורק  ניו  כי הקטעים  לציין  יש   .)ENA 2102.2(  Ms. 2529.2
שייכים לכתב יד אחד, כך שמקורם של חמשת הקטעים בארבעה כתבי יד בלבד. )מאירסון ושפר סיווגו את 

הקטע ניו יורק Ms. 2529.2 למשפחת Early Oriental A ואת הקטע קיימברידג' T-S NS 298.56 למשפחת 

Early Oriental B. ראו: מאירסון ושפר, תולדות ישו  ]לעיל הערה 2[ , א, עמ' 28. טעות דומה חלה באשר 
לקטעי הגניזה Mosseri I.81 ו־T-S NS 329.820, שפורסמו לראשונה על ידי דויטש, שהראה שהם שייכים 

יד. ראו: שם, שם.(  יד אחד, אך סווגו אצל מאירסון ושפר לשתי משפחות שונות של כתבי  בבירור לכתב 

למהדורה עדכנית של קטעים אלו ראו: מאירסון ושפר, תולדות ישו )שם(, ב, עמ' 52–57, 60–61. לציטוט 
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להוסיף קטע גניזה נוסף, המייצג כתב יד חמישי של 'תולדות ישו' בארמית. הקטע מצוי בספריית 

B 3791.8 הטקסט בקטע זה חופף לטקסט הארמי המופיע  ג'ון רילנדס במנצ'סטר, ומספרו שם 

בשני קטעים שכבר פורסמו בעבר, ולפיכך תרומתו לשחזור הטקסט הארמי של גרסת פילטוס 

איננה מרובה, אולם עצם קיומו הוא הוכחה נוספת לתפוצתו הרחבה של חיבור זה בקרב יהודי 

המזרח בימי הביניים. יתרה מזו, קטע זה מעיד על ריבוי הפנים של הטקסטים הארמיים של גרסת 

פילטוס ועל ההבדלים הרבים ביניהם, כפי שַאראה להלן.

הקטע החדש מועתק על דף נייר שרוחבו 8.3 ס"מ ואורכו 12.9 ס"מ. הכתיבה היא מזרחית,   

כנראה מהמאה האחת עשרה. בדף שני קרעים, והטקסט עצמו נתכהה, אולם קיומם של טקסטים 

מקבילים, שאפנה אליהם בהרחבה להלן, מסייע מאוד בפענוח הטקסט.9 גם סדר העמודים בדף 

ששם  רילנדס,  ג'ון  בספריית  המוצע  מהסדר  הפוך  והוא  המקבילים,  הטקסטים  מתוך  מתאשר 

 עמוד ב מוצג כ־B 3791-1, ועמוד א מוצג כ־B 3791-2, ובאתר פרידברג, ששם עמוד ב מוצג 

 .B 3791 (1v)ועמוד א מוצג כ־ ,B 3791 (1r)כ־

תרגום: עמוד א  
1  ]מקברך כנצר נת[ עב10  ]מקברך כנצר נת[ עב'

2  ]ופקיד עלוהי וקטמו[ הי  ]והוא ציווה עליו וחתכו[ 
את ראשו. והביאו לראשיה. ואתיוהי }ל̊תו{   3

את תודה אמ)ר( לו 'למה לתודה א'מ' ליה למה   4
נקרא )שמך( תודה?' אמ)ר( לו איתקרי תודה א'מ' ליה   5

'עלי אמר דויד: מזמור על̊י א̊מ̊ר דויד מזמור   6
לתודה'.  ]אמר[  לו 'שוטה! לתודה11  ]א'מ'[  ̊ליה שוטא   7
8  ]ע[ ̊ל ]יך אמר דוי[ ד זובח  ]ע[ ל ]יך אמר דוי[ ד: זובח

9  ]תודה י[ ̊כ̊בדיניני12 ופקיד  ]תודה י[ כבדנני!'. והוא ציווה
10  ]עלוהי וקטלו[ ̊ה̊י מ>י<ת̊י̊ב  ]עליו והרגו[  אותו. ענה

ראו:  פטרבורג  מסנקט  הקטוע  היד  ולכתב   ,147 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  ישו  חיי  קראוס,  ראו:  שפרוט  מאבן 

מאירסון ושפר, תולדות ישו )שם(, ב, עמ' 63–64.

הגניזה(,  לחקר  פרידברג  באתר  המוצע  הזיהוי  )וזהו  רבנית'  ספרות   / בארמית  כ'קטע  בעבר  זוהה  זה  קטע   8

ולפיכך לא צד עד כה את עיניהם של חוקרי 'תולדות ישו'. באתר פרידברג מצוי תצלום של הקטע, ומספרו 

.C423968/C423292
בההדרת הטקסטים השתמשתי בסימנים אלה: ̊א – אות שנשתמרה רק באופן חלקי;  ]א[  – קרע בדף, והשלמות   9

ב,  ובעמ'   3 א, שורה  – בעמ'  אות שנמחקה במכוון. בשני מקומות   – }א{  בין השיטין;  – תוספת  >א<   שלי; 

שורה 4 – המעתיק מילא את סוף השורה בתחילתה של המילה הבאה, אולם סימן זאת באמצעות סימני מחיקה 

וכתב את המילה השלמה בראשית השורה הבאה.

יש' יד 19.  10

תה' ק 1.  11

תה' נ 23.  12
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תרגום: עמוד ב 
פ ]ילטוס ההגמון ליהושע[  ̊פ ]ילטוס הגמונא ליהושע[    1

ו ]אמר 'חמשת תלמידיו[  ו ]אמר חמשה תלמידוי[    2
של ישו הוצאו להורג. ישו דישו איתקטילו ̊י̊שו̊   3

הרשע ויוחנן רשיעא ויוחנן }דאט{   4

שהטעו את העם )ל(איזה דאטעיאו עמא מאי   5
)עונש( מוות הם ראויים?', ענו קטלא חיבין מתיבין   6

ואמרו לו 'אם  ]יר[ צה ואמרין ליה אם  ]יצ[ בי   7
אדוננו, נשלח ל ]טב[ רינוס מרנא נשלח ל ]טב[ ̊רינוס   8
קיסר'. ושלחו והודיעו לו. קיסר ושלחו ואודעוהי   9

וכששמע טברי ]נוס[  וכד שמע טברי ]נוס[    10

קיסר, אמ)ר( להם 'ה ]ביאום[  קיסר א'מ' להו̊ן ̊א ]יתינון[    11

לפני'. ו ... ̊ל̊קדמ ]וי[  ו ] [    12

הטקסט שבקטע החדש מכיל את סוף הסיפור על הוצאתם להורג של חמשת תלמידיו של ישו ואת 

תחילת הסיפור על הבאתם של ישו ושל יוחנן המטביל לדין. לקטע זה, שיסומן להלן מ, מקבילות 

בארמית בקטעי הגניזה קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S Misc. 35.87 )להלן ק( וניו יורק, 

ספריית בית המדרש לרבנים ENA 2102.2( Ms. 2529.2( )להלן נ(.13 כמו כן יש מקבילות לקטע 

 T-S NS 298.55 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  הגניזה  בקטעי  בערבית־יהודית,  גם   זה 

ספריית  קיימברידג'  הגניזה  ובקטע  עי1(,  )להלן  ברצף  לזה  זה  המצטרפים   ,T-S 8 Ka 7.4ו־

בכתב  בעברית  מצויות  לקטע  נוספות  מקבילות  עי2(.14  )להלן   T-S NS 246.24 האוניברסיטה 

יד ביזנטי מסנקט פטרבורג הספרייה הלאומית הרוסית Evr. I.274 )להלן עב1(,15 בכתב יד מניו 

יורק ספריית בית המדרש לרבנים Ms. 8998, ובו צורפו יחדיו שני עותקים שונים של הטקסט 

עב2 ועב3(,16 ובכתב יד אחר מניו יורק, שעותק נוסף שלו מצוי באוסף ביל גרוס   העברי )להלן 

להסתפק  נאלצתי  ולכן  לחלוטין,  כמעט  דהה  הדיו  ק  בקטע  למדי,  קריא  נ  הקטע  בעוד  כי  להדגיש  יש   13

בקריאותיהם של מהדיריו הקודמים של קטע זה. בעתיד אני מקווה לקרוא אותו מחדש בעזרת טכנולוגיות 

צילום טובות יותר מאלו שעמדו לרשות החוקרים בעבר. 

כתבי היד בערבית־יהודית טרם הוהדרו, ואני מכין אותם כעת לפרסום במקום אחר.  14

כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית Evr. I.274 הוהדר במאמרו של דויטש, עדויות על נוסח קדום   15

)לעיל, הערה 5(, והוא שימש גם את מאירסון ושפר, תולדות ישו )לעיל הערה 2(, ב, עמ' 71–78.

בכ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים 8998, שני עותקים שונים של גרסת פילטוס שהועתקו זה אחר   16

זה – עב2 בדפים 4ב–6ב, ועב3 בדפים 7א–8ב. מאירסון ושפר ההדירו רק את עב3, והשמיטו ממנו עמוד אחד 

ללא כל סיבה נראית לעין. ראו: מאירסון ושפר, תולדות ישו )שם(, ב, עמ' 59–62. לאחר שמאמר זה נשלח 

לפרסום גיליתי שהמשכו הישיר של כתב היד עב3 מצוי בקטע הגניזה T-S K 17.1, והדבר מוכיח שגם מוצאו 

של עב3 בגניזת קהיר, הגם שלא זוהה ככזה ואיננו מופיע באתר פרידברג.
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בתל אביב )להלן עב4(.17 כדי להקל את ההשוואה בין עדי הנוסח השונים, אציג אותם בטבלה:

סימון 
כתב היד

תאריך משוערהכתיבההשפההספרייה ומספר המדף

המאה האחת עשרה לערךמזרחיתארמיתמנצ'סטר, ספריית ג'ון רילנדס, B 3791מ

 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה ק

T-S Misc. 35.87
המאה האחת עשרה או מזרחיתארמית

השתים עשרה

 ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים נ

)ENA 2102.2( Ms. 2529.2
המאה השתים עשרה או מזרחיתארמית

השלוש עשרה

 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה עי1

T-S 8 Ka 7.4 ,T-S NS 298.55
ערבית־

יהודית

המאה האחת עשרה או מזרחית

השתים עשרה

 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה עי2

T-S NS 246.24
ערבית־

יהודית

המאה השתים עשרה או מזרחית

השלוש עשרה

סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית עב1

Evr. I.274
1536ביזנטיתעברית

 ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים עב2

Ms. 8998, דפים 4ב–6ב 
המאה השלוש עשרהמזרחית עברית

 ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים עב3

Ms. 8998, דפים 7א–8ב
המאה השלוש עשרהמזרחית עברית

ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים 6312 עב4

)Rab. 273(, דפים 67ב–69א

1653תימניתעברית

על מנת לעמוד מקרוב על הדומה והשונה בין עדי הנוסח הללו אחלק להלן את הטקסט ליחידות 

תוכן קטנות, אציג את עדי הנוסח לכל יחידת תוכן במקביל, ואעיר בקצרה על ההבדלים ביניהם. 

הסיפור על משפטם של חמשת תלמידיו של ישו מופיע בתלמוד הבבלי )סנהדרין מג ע"א(,   

בפרקא דרבנו הקדוש )בבא דחמישה( ובגרסאות נוספות של 'תולדות ישו'.18 ברוב עדי הנוסח 

של הבבלי סדר התלמידים הוא: מתי, נקי, נצר, בוני ותודה, וכך הוא גם בפרקא דרבנו הקדוש 

ובטקסט בערבית־יהודית מן הגניזה שמצוטט בו הסיפור התלמודי, אולם ב'הגדות התלמוד' הסדר 

הוא: מתאי, נקאי, בוני, נצר, ותודה.19 בעדי הנוסח של גרסת פילטוס, שבה עסקינן, יש הבדלים 

'מעשה  של  עותק  מצוי  67ב–69א,  דפים   ,)Rab. 273(  6312 לרבנים  המדרש  בית  ספריית  יורק,  ניו  בכ"י   17 

זה  במאמר  הנדונה  שבפסקה  כיוון  הלנה.  מגרסת  חלקים  עם  פילטוס  מגרסת  חלקים  בו  שמשולבים   ישו' 

 הטקסט מקביל לגרסת פילטוס, אשלב אותו להלן. עותק זהה כמעט לחלוטין, אבל קטוע בסופו, מצוי בכ"י ביל 

גרוס 67, דפים 44א–46ב, ולא אצטט ממנו להלן, שכן בפסקה הנדונה כאן הוא זהה כמעט לחלוטין למה שמצוי 

בכ"י ניו יורק 6312. וראו גם: מאירסון ושפר, תולדות ישו )שם(, ב, עמ' 66–70, והשוו להלן, הערה 36.

במקום אחר בכוונתי לדון בשאלת היחס בין הסיפור שבבבלי לזה שב'תולדות ישו' ולטעון כי מקור הסיפור   18

בתלמוד דווקא, ואין כאן מקום להאריך.

עדי הנוסח של הקטע בבבלי, כפי שהם מופיעים באתר 'הכי גרסינן', הם: דפוס ונציה ר"ף–רפ"ג; דפוס ברקו   19
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בסדר בין שני התלמידים הראשונים – בחלק מעדי הנוסח נקי מקדים את מתי, ובחלקם הסדר 

הפוך; אולם בכל עדי הנוסח שבידינו סדר שלושת התלמידים האחרונים הוא: בוני, נצר ותודה, 

זו  שלא כמו הסדר שבתלמוד הבבלי ובפרקא דרבנו הקדוש.20 הקטע ממנצ'סטר דומה בנקודה 

לשאר עדי הנוסח של גרסת פילטוס, ולפיכך שני התלמידים האחרונים המובאים למשפט הם נצר 

ותודה.21 נוסף על כך גרסת פילטוס מתאפיינת בכך שכל אחד מהתלמידים מוצא להורג בדרך 

אחרת, בעוד בבבלי ובפרקא דרבנו הקדוש אין אזכור של הדרכים שבהן הוצאו התלמידים להורג. 

גם בנקודה זו נראה כי הקטע החדש תואם את עדי הנוסח של גרסת פילטוס – הוא מציין שנצר 

הוצא להורג בהתזת ראשו, הגם שהפועל הכרוך בהתזה זו לא השתמר. 

נצר של  ו(מותו  )משפטו 
]מקברך כנצר נת[ עב ]ופקיד עלוהי וקטמו[ הי לראשיה.מ
אתה השלכת מקברך כנצר נתעב ופקיד עלוהי וקטים רישיהק
)חסר(נ

 ואתה השלכ̊ת>ה< מקברך כנצר מתעב22 פאומר בצרב23 רקבתה עי1
)וציוו לחתוך את צווארו(

)חסר(עי2
ואתה הש)לכת( מק)ברך( כנצר נתעב גזר עליו והתיזו את ראשו בחרב עב1
ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב ויצוו עליו וירגמוהו באבן את נצרעב2
ואתה הושלכת מקברך כנצר יתעב )כך!( וירגמוהו באבן וימותעב3
ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב וצוו עליו וחתכו ראשו עב4

רנ"ח; כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 95; כ"י קרלסרוהה, ספריית מדינת באדן, רויכלין 2; כ"י 

 ,Magl. II-I-9-7 1. על אלה יש להוסיף את כ"י פירנצה, ספרייה לאומית מרכזית  ירושלים, יד הרב הרצוג 

המופיע באתר של ה'מכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן'. לפרקא דרבנו הקדוש השתמשתי במהדורת 

ש' שנבלום, שלשה ספרים נפתחים, למברג 1877, דף כא ע"א, ובקטע הגניזה ניו יורק, ספריית בית המדרש 

לרבנים ENA 3061.4. בקטע הגניזה ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA 2594.6–7 מושווים סיפורי 

התלמוד על ישו, וביניהם הסיפור על חמשת תלמידיו, עם סיפורי המקרא על אלישע )והשוו: כ"י ניו יורק, 

ספריית בית המדרש לרבנים ENA 3401.2–3, שנשתמר בו כנראה קטע קטן מאותו הטקסט(. וראו: הגדות 

התלמוד, קושטא רע"א, דף קד ע"א.

מאירסון ושפר כתבו שסדר התלמידים בבבלי סנהדרין זהה לזה שבמשפחת כתבי היד Early Oriental A של   20

גרסת פילטוס. ראו: מאירסון ושפר, תולדות ישו )לעיל הערה 2(, א, עמ' 90. אולם מעיון במהדורתם למשפחה 

זו ניכר שלא כך הוא. ראו: שם, ב, עמ' 52.

יוצא הדופן היחיד בין עדי הנוסח של גרסת פילטוס הוא עב4, שנוסף בו תלמיד שישי, 'נוקב' שמו. אין ספק   21

במסורת  כמקובל  עשר,  לשנים  ישו  של  הכולל  תלמידיו  מספר  את  להתאים  שנועדה  מאוחרת,  תוספת  שזו 

 J. M. Benarroch, :הנוצרית, בעוד על פי רוב עדי הנוסח של גרסת פילטוס היה מספרם אחד עשר. וראו גם

ישו  חיי  וברבו,  דויטש   ,‘ “A Real Spark of Sama’el”: Kabbalistic Reading(s) of Toledot Yeshu’
היהודיים )לעיל הערה 5(.

צ"ל: נתעב.  22

צ"ל: בצ'רב, אולם בכתב יד זה אין הבחנה בין ص ל־ض, ושתיהן נכתבו צ.  23
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תחילת הסיפור על משפטו של נצר לא נשתמרה בקטע ממנצ'סטר, אולם מהמעט שנותר נראה כי 

בין שני הנוסחים הארמיים המצויים כעת בידינו יש הבדלים קטנים בלבד – ' ]קטמו[ הי לראשיה' 

במ מול 'קטים רישיה' בק. התרגום לערבית־יהודית שומר על תוכנו של הטקסט הארמי, ואילו 

נצר  של  ראשו  שהתזת  מוסיף  עב1   – ממנו  מסוימות  סטיות  יש  העבריים  מהתרגומים  בשניים 

נעשתה בחרב, בעוד עב2 ועב3 משנים את עונשו של נצר למוות בסקילה. לעומת זאת בעב4 יש 

תרגום מדויק של הטקסט הארמי.    

תודה של  ומותו  משפטו 

מזמור מ דויד  א̊מ̊ר  על̊י  ליה  א'מ'  תודה  איתקרי  למה  ליה  א'מ'  לתודה  ואתיוהי 

̊לתודה  ]א'מ'[  ̊ליה שוטא  ]ע[ ̊ל ]יך אמר דוי[ ד זובח  ]תודה י[ ̊כ̊בדיניני ופקיד  ]עלוהי 

וקטלו[ ̊ה̊י

ובתריה אתווה לתודה אמ' ליה למה את קרי שמך תודה אמ' ליה דעלי אמ' דויד ק

מזמור לתודה אמ' ליה שטיא הכי אמ' עלך דויד זובח >תודה< יכבדנני ופקיד עלוהי 

וקטלוה

... [ ך ] תודה אמר ליה דעלי[  אמ' דויד מזמ ]ור[  ̊ל̊תו̊ ]דה אמ'[  ̊ליה שוטה עליך אמר נ

דויד זוביח תודה יכבדי̊נ̊י ופקיד עליה וקטלוהי

תם קוד>ם< תודה ליקתל פקאל להם כיף תקתלוני ועלי אוקיל ל̊תודה פקאלו לה עי1

כדי שיוצא  תודה  הובא  )אז  פ̊א̊ומר בקתלה  יכבדנ̊ני  תודה  זובח  אוקיל  הם עליך 

'גם  לו  ואמרו  לתודה?'.  נאמר  כשעליי  להורג  תוציאוני  'איך  להם  ואמר  להורג, 

עליך נאמר זובח תודה יכבדנני'. וציוו להוציאו להורג(.

... פקאל לה יא א̊ח̊מק כדי קאל עליך מן ידבח24 תודה יכרמני פאמר בה וקתל עי2

וציווה  יכבדני',  תודה  שזובח  מי  עליך,  אמר  ]הכתוב[   כך  שוטה,  'הוי  לו  )ואמר 

עליו, ונהרג(

מזמור עב1 דוד  אמר  עלי  א"ל  תודה  שמך  נק'  למה  א"ל  לשאול  לתודה  קרא  אחריו 

לתודה א"ל אי כסיל עליך נא' זובח תודה גזר עליו והרגוהו

ואחר קראו לתודה ויאמרו לו למה קראו שמך תודה ויאמר להם בעבור כן קראוני עב2

תודה כי עלי אמר דויד ֹבאּו שעריו בתודה25 ויענו אתו ויאמרו לו אתה קל ושוטה 

מכל בעלי החיים כי לא אמר הכתוב עלי26 ולא כן אמר דויד כי אם כתוב בתורה 

וכי תזבחו זבח תודה:27 וגם כן אמר דויד זובח תודה יכבדנני ויצוו עליו ויהרגו את 

תודה

הצורה  של  קל  בשיבוש  יכבדני',  תודה  'זובח  המקורי,  העברי  הפסוק  את  מאוחרת  יד  כתבה  השורה  מעל   24 

הנדירה 'יכבדנני'.

תה' ק 4.  25

צ"ל: עליך.  26

וי' כב 29.  27
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ואחריו קראו לתודה אמרו לו למה נקרא שמך תודה ענה להם ואמר כך אמר עלי עב3

דויד בנו )כך!( שעריו בתודה חצרותיו בתהלה ענו ואמ' לו קל לא כן אמ' אתה קל 

ושוטה בעולם מכל החיים ולא עליך כן אמרה התורה וכי תזבחו זבח תודה וכ' זובח 

תודה יכבדנו ויצו ויהרגו את תודה

ואח"כ קראו לחמישי למה נקרא שמך תודה אמ' להם עלי אמ' דוד מזמור לתודה עב4

אמרו לו שוטה אינו כן אלא אמ' זובח תודה יכבדנני וצוו עליו וחתכו ראשו

בפסקה זו עומדים לרשותנו שלושה עותקים שונים של הטקסט הארמי, וההבדלים ביניהם נובעים 

משיבושים )'איתקרי' שבמ היה צ"ל 'איתקרי שמך', ו'שוטא' היה צ"ל 'שוטה' או 'שטיא'; 'אתווה' 

שבק היה צ"ל: 'אתיוהי' או 'אתיוה'(, מהבדלים דיאלקטיים )'ופקיד עלוהי וקטלוה' בק מול 'ופקיד 

האירועים,  סדר  את  מבליטה  בק  'בתריה'  )המילה  קלים  עריכה  ומהבדלי  בנ(,  וקטלוהי'  עליה 

כשהתלמידים נשפטים זה אחר זה(. 

בתרגום בעי1 חלו שיבושים מסוימים, כמו נפילת המילה 'מזמור' בציטוט של תה' ק 1, אולם   

עולים בו גם הבדלי עריכה משמעותיים יותר: בעוד בטקסטים הארמיים יש שופט יחיד, פילטוס, 

בעי1 יש שופטים רבים, פילטוס ונכבדי היהודים. יתר על כן, במקום שהשופטים ישאלו את תודה 

מדוע הוא נקרא כך, והוא יענה בציטוט הפסוק המתאים מבחינתו, בעי1 נאמר שתודה הובא כדי 

המתאים.28  הפסוק  את  ומצטט  להורג?'  תוציאוני  'איך  שופטיו  את  שואל  והוא  להורג,  שיוצא 

התרגום בעי2 שונה מזה שבעי1 הן בכך שהוא מתרגם את הפסוקים המצוטטים במקום להביאם 

בצורתם העברית המקורית, והן בצמידותו הרבה לנוסח הארמי. 

גדולים: ראשית,  יש הבדלים  ואילו בעב2  לנוסח הארמי,  התרגום העברי בעב1 קרוב מאוד   

1; שנית, אזכור תמוה שתודה הוא 'קל ושוטה מכל בעלי  4 במקום תה' ק  ציטוט הפסוק תה' ק 

 ,23 נ  תה'  על  נוסף  תודה,  של  שופטיו  שאומרים   ,29 כב  וי'  פסוק,  הוספת  שלישית,  החיים'; 

המופיע בטקסט הארמי. בעב3 בולט הדמיון הרב לעב2 בהבדלים קטנים, כגון 'אתה קל ושוטה 

מכל בעלי החיים' שבעב2 מול 'אתה קל ושוטה בעולם מכל החיים' בעב3. ואילו בעב4 יש תרגום 

מדויק למדי של הטקסט הארמי, אלא שעונש המוות של תודה שונה מהריגה לחיתוך ראשו, אותו 
העונש שכבר הושת על נצר.29

וכך הוא גם באשר לשאר ארבעת התלמידים על פי עי1, ויש לשער כי השינוי הוא בהשפעת הטקסט שבבבלי,   28

סנהדרין מג ע"א, ששם כל תלמיד מובא בפני השופטים, שואל אותם אם יהרגו אותו למרות פסוק מסוים, והם 

עונים שכן, ומצטטים פסוק אחר.

 ,)21 )וראו לעיל הערה  זה נובע מהוספתו של תלמיד שישי לרשימת המוצאים להורג  ייתכן כמובן ששינוי   29

אולם תלמיד זה מוצא להורג בסקילה ולא בהריגה.
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פרחיה בן  יהושע  לרבי  פילטוס  של  שאלתו 

מ>י<ת̊י̊ב ̊פ ]ילטוס הגמונא ליהושע[  ו ]אמר חמשה תלמידוי[  דישו איתקטילו ̊י̊ש̊ו מ

רשיעא ויוחנן דאטעיאו עמא מאי קטלא חיבין 

רשיעא ק דישו  תלמידוי  חמשה  פרחיה  בן  יהושע  לר'  הגמונא  פילטוס  מתיב 

דאטעו  ]על[ מא איתקטילו ויוחנן מצבענא רביה דיישו ואיהו חיבין קטלא 

דישו נ תלמידוי  חמשה  פר ]חיה[   בן  ליהושוע  ואמר  הגמונאה  אגליטוס  מתיב 

איתק ]טי[ ̊ל̊ו ישו רשיעא ויוחנן דא̊ט ]עי[ ̊או עמא מאי קטלא חיבין 

̊קתלתם עי1 קד  פרחיה  בן  ליהושוע  אלקאיד  קאל  אלתלאמיד  אלכמס  קתלו  פלמא 

אלתלאמיד אלהם30 פרוע אקתלו יוחנן וישו אלדי הם אצול )וכאשר הוצאו להורג

חמשת התלמידים, אמר ההגמון ליהושע בן פרחיה 'הרגתם את התלמידים אשר הם 

ענפים. הרגו את יוחנן וישו אשר הם שורשים'(

אסתג'אב פ̊ליטוס אלקאיד וקאל לר' יהושוע בן פרחיה האולי אלה' תלאמיד ישו עי2

אלפאסק מצ'ל אלכלק קתלו ויוחנן אלצבא̊ג מעלם ישו וישו אסת̊ו̊ג'בו אלק̊ת ]ל[ 

)השיב פליטוס ההגמון ואמר לר' יהושע בן פרחיה 'חמשת התלמידים הללו של ישו 

הרשע, מטעה העולם, הוצאו להורג, ויוחנן המטביל מורו של ישו, וישו, חייבים 

להיות מוצאים להורג'(

אז כשראה פילטוס ההגמון אמ' לר' יהו ]ש'[  כבר תלמידיו של יישו נהרגו זולת עב1
שב>ר<חו עתה ישו הרשע ויוחנן רבו שהן הגרימו כל זאת אי זו מיתה הם חייבים 

אחרי כן אמר פטלוס השר לרבי יהושע בן פרחיה הנשיא ולמרינוס זקן שליהודים עב2

ולקהילות בני אדם את תלמידי ישוע הרשע נהרגו ועתה מה נעשה באלה אשר 

שמם ישוע ויוחנן מה נשפוט עליהם ומה יתתחיבו30 מן הדין 

זקן שליהודים עב3 ולמרינוס  יהושע בן פרחיה הנשיא  אחר כן אמר פלטוס השר לר' 

ועתה מה נעשה באלה אשר  נהרגו  ישוע הרשע  בני האדם את תלמידי  ולקהלת 

שמם ישוע ויוחנן ומה נשפוט עליהם ומה נתחייב>ו< מן הדין והמשפט 

ואח"כ אמ' פליטס השר לר' יהושע בן פרחיה תלמידיו שלישו הרשע נהרגו ישו עב4

הרשע ויוחנן הצבע שהתעו את העולם גם הם חייבים מיתה

בפסקה זו ניכר בבירור כי מ ונ שייכים לענף נוסח אחד של הטקסט הארמי, ואילו ק שייך לענף 

איזה  שואל  ופילטוס  העם,  את  שהטעו  הם  ויוחנן  הרשע  ישו  הראשון  הנוסח  בענף  אחר.  נוסח 

עונש מוות ראוי להטיל עליהם )'מאי קטלא חיבין'(, ואילו בענף הנוסח השני מתברר שחמשת 

תלמידיו של ישו הרשע הם שהטעו את העולם, או את העם, ופילטוס קובע שהן יוחנן המטביל, 

צ"ל: אלדי הם?  30

צ"ל: יתחיבו.  31
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רבו של ישו, והן ישו עצמו, ראויים לעונש מוות. אין ספק כי ההבדלים בין שני ענפי הנוסח אינם 

נובעים משיבושי העתקה בעלמא אלא משקפים הבדלי עריכה. עם זאת יש להניח כי השם התמוה 

'אגליטוס' בנ – המופיע גם במקום אחר בכתב היד32 – היה ייחודי לכתב יד זה, ולא הופיע במ, 

שקרא כנראה 'פילטוס', כמו בק וכפי שניתן היה לצפות מלכתחילה. 

התרגום בעי1 חופשי למדי, ומשולבת בו ההבחנה – האופיינית מאוד לספרות הערבית33 – בין   

ה'אצול' )שורשים של עניין מסוים( ובין ה'פרוע' )ענפיו של אותו עניין(, ולכן קשה לדעת איזה 

טקסט ארמי עמד לפניו. לעומת זאת התרגום בעי2 הוא תרגום מדויק ביותר של הנוסח הארמי 

שבק, כולל הטענה שיוחנן המטביל הוא מורו של ישו, והטענה שיוחנן וישו חייבים להיות מוצאים 

להורג. גם ההשלמה ' ]על[ מא' בק מתאשרת כנראה מתוך המקבילות בעי2, המדבר על ישו כעל 

'מצ'ל אלכלק', כלומר מטעה העולם, ובעב4, המדבר על ישו ויוחנן 'שהתעו את העולם', בעוד במ 

ובנ תלמידיו של ישו, או ישו ויוחנן, הטעו את העם ולא את העולם כולו. מנגד בעב4 ישו ויוחנן – 

ולא תלמידיו של ישו – הם שהטעו את העולם, ובכך הוא דומה למ ולנ ולא לק. 

לחלקים  בסיפור  הזה  החלק  את  להתאים  שנועדו  פרטים  מוסיף  שבעב1  העברי  התרגום   

הקודמים, ולפיכך באה ההפניה לתלמידי ישו שברחו ולכן לא הוצאו להורג, כפי שנזכר קודם לכן 

בעלילה. נראה שגם תרגום זה משלב ניסוחים משני ענפי הנוסח הארמי – הוא קורא ליוחנן 'רבו' 

של ישו, כמו בק, ואף קורא להגמון 'פילטוס', כמו בק, אך מוסיף ושם בפיו של פילטוס שאלה 

חיבין'(.  קטלא  )'מאי  ובנ  שבמ  הנוסח  של  מילולי  כתרגום  הנראית  זו מיתה הם חייבים'(,  )'אי 

מובן מאליו שאין צורך להניח ששני הטקסטים הארמיים הללו עמדו לנגד עיניהם של המתרגמים 

לעברית שתרגומיהם נשתמרו בעב1 ובעב4, אלא שהם תרגמו טקסטים שונים במקצת מהטקסטים 

שהגיעו לידינו, או תרגמו את הטקסטים שלפניהם בצורה חופשית למדי. 

עיבודים  בשני  בעב4,  או  שבעב1  מאלו  שונים  תרגומים  משקפים  ועב3  שעב2  ספק  כל  אין   

אולם  בעב1,  כמו  כשאלה,  כאן  מופיעים  פילטוס  של  דבריו  קטנים.  בפרטים  מזה  זה  הנבדלים 

וה'אוכלוסין'  מרינוס  גם  אלא  פרחיה  בן  יהושע  רק  לא  כאן  ונזכרים  ניכרת,  במידה  הורחבה  זו 

עמד  המתרגם  של  עיניו  שלנגד  ייתכן  הארמי.  בטקסט  אחרים  במקומות  המוזכרים  היהודים, 

טקסט שהזכיר את מרינוס וה'אוכלוסין' גם בנקודה זו, אולם סביר יותר להניח שההרחבות נוספו 

בידי המתרגם או בידי מעבד מאוחר יותר של תרגום זה.

יוחנן המטביל הובא 'קדם ר' יהושוע בן פרחיה וקדם  T-S NS 298.56 נאמר כי  בקטע הגניזה קיימברידג'   32

מרינוס וקדם א̊ג̊ל ]י[ טוס'. מהדיריו הקודמים של הטקסט קראו את השם האחרון 'אומטוס', ולפיכך תהו באשר 

לזהותה של דמות זו. ראו למשל: די סניי, בשורת הגטו )לעיל הערה 1(, עמ' 45; מאירסון ושפר, תולדות ישו 

)לעיל הערה 2(, א, עמ' 141, הערה 25; ב, עמ' 61. על היותם של שני קטעי גניזה אלו חלק מכתב יד אחד 

)כפי שניתן לראות בוודאות מהכתיבה עצמה ומהרגלי הכתיבה של הסופר, כגון הסימנים המיוחדים בהם הוא 

משתמש למילוי שורות( ראו גם לעיל הערה 7. 

אני מודה למרים גולדשטיין על שהפנתה את תשומת ליבי לנקודה זו.  33
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טברינוס  אל  השליח  ושליחת  החכמים  של  תשובתם   / יהושע  ר'  של  תשובתו 

קיסר

מתיבין ואמרין ליה אם  ]יצ[ בי מרנא נשלח ל ]טב[ ̊רינוס קיסר ושלחו ואודעוהימ

מתיב ר' יהושע וא ]מ'[  לפילטוס אם צביתו  ]איג[ רא נישלח ונודעיה ל ]טב[ רינוס ק

כולי  גוברין דאטעו  ליה הכא שבעה  נעביד ש ]אל[ ה  לנא  כ ]דיש[ מ ]ע[   והי  קיסר 

עלמא והכן עסקיהו כוליה מה דהוו עבדין

מתיבין ואמרין )שאר הטקסט חסר(נ

רשות עי1 'נבקש  יהושוע  )ואמר  קיסר  טברינוס  אלמלך  פיהם  נסתאדן  יהשוע  פקאל 

בעניינם מהמלך טברינוס קיסר'(

טברינוס קיסר עי2 ר̊אי  ]סי[ דנא נבעת  ]ונ[ ערף  לפלטוס אן  ו̊ק̊א̊ל  אגאב ר יהושוע 

ואלדי  ] [ נא >נ<מתתל בע̊ת̊ו  ]אל[ יה ̊ה ] ס[ בעה  ] [  אטלו34 אלכלק ופ̊ע̊ל̊ו כדי וכדי 

נשלח  רוצה,  אדוננו  'אם  לפלטוס  ואמר  יהושע  ר  )השיב  כאנו י̊פעלוה  מא  גמ̊י̊ע 

ונודיע לטברינוס קיסר ומה  ]שיצווה אות[ נו – נציית'. שלחו אליו 'שבעת ה ]אנשים 

הללו[  הטעו את העולם ועשו כך וכך', כל מה שהם היו עושים(

נשלח ונודיע לאדונינו טברינוס קיסר המלך עב1 אם רצון אדונינ ]ו[   יהוש'  א"ל ר' 

ושלחו והודיעו לו

אבל אנחנו לא נשפוט עד אשר נשלח אל המלך טברינוס קיסר כי נפס̊נו35 אנשים עב2

אשר היו עוסקים בכשפים עתה צ̊וה מה נעשה להם וישלחו אליו מלאך

ענו ואמרו אנחנו לא נשפוט א̊תם̊ עד אשר נשלח אל המלך טברינוס קיסר ויאמר עב3

לו כי תפשנו את אנשים אשר היו עוסקים במשפט מכשפים עתה מה תצוה שנעשה 

בהם וישלחו אליו מלאך

אמ' אמרצין לרבנן 36 נשלח ונהודע ית טברינוס קיסר המלך ואח"כ נידון אותם מיד עב4

ויוחנן  ישו  כשפנות  שנמצאו  למלכא  הודענא  ואמרו  קיסר  לטברינוס  כתב  שלחו 

בכישופם  העולם  כל  שהתעו  מיתה  תלמידיו  ונתחיבו  תלמידיו  עשר  ושנים  רבו 

שבידיהם וישו ויוחנן רבו אסרנום בבית הסוהר עד דנהודע לך מלכא והוא ישלח 

עלינו כתב ונעשה עמהם דין

מ ונ שייכים לענף  גם במקרה זה יש הבדלים בין הטקסטים הארמיים השונים, וייתכן שגם כאן 

לפילטוס,  משיבים  היהודים  המנהיגים  שבו  בלבד(,  מילים  שתי  נשתמרו  מנ  כי  )אם  אחד  נוסח 

צ"ל: אצ'לו, ובכתב יד זה ض נכתבת לעיתים ט.  34

צ"ל: תפסנו.  35

זו הקריאה בכ"י ניו יורק 6312, ואילו בכ"י גרוס 67 הטקסט הוא 'אמ' ציק לרבנן'. מאירסון ושפר קראו 'אמ'   36

68. אין ספק  2(, ב, עמ'  ציין לרבין', אולם קריאתם שגויה. ראו: מאירסון ושפר, תולדות ישו )לעיל הערה 

שהטקסט משובש, וייתכן שהיה צ"ל: אמ)רו( רבנן, אם רצון )אדוננו( נשלח וכו'.
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ואילו ק שייך לענף נוסח שונה, שבו יהושע בן פרחיה לבדו הוא המשיב. בכל מקרה הטקסט בק 

ארוך בהרבה מזה שבמ, וכולל פירוט מלא של השאלה שנשלחה אל הקיסר. 

לק  דומה  שוב  בעי2  התרגום  בעוד  הקצר,  הנוסח  את  כנראה  משקף  בעי1  לערבית  התרגום   

ומפרט בדבר השאלה שנשלחה אל טברינוס על אודות שבעת האנשים שהטעו את העולם )כלומר 

של  פשעיהם  של  ביותר  הכללי  בתיאור  בעיקר  בולט  הדמיון  התלמידים(.  וחמשת  ישו,  יוחנן, 

השבעה, 'והכן עסקיהו כוליה מה דהוו עבדין', המתורגם מילה במילה: 'ופעלו כדי וכדי גמיע מא 

כאנו יפעלוה'.37 

כך  כל  סוטה  ועב3  שבעב2  התרגום  ואילו  הקצר,  הנוסח  את  משקף  בעב1  לעברית  התרגום   

אחרים  רבים  במקומות  העולה  בכשפים,  העיסוק  בדבר  התוספת  )כולל  הארמיים  מהניסוחים 

בגרסת פילטוס(, עד שקשה לשפוט איזה טקסט ארמי משתקף בו. לעומתם התרגום בעב4 נראה 

קרוב הרבה יותר אל הטקסט הארמי, וגם הוא תרגם כנראה טקסט הדומה לזה שבק, אולם הרחיב 

אותו בהרבה, ושינה את הדיון ב'שבעה גוברין', שכן לשיטתו היו שישה תלמידים שהוצאו להורג 

בסצנה הקודמת, ועוד שישה שהוצאו להורג בסיף, ולפיכך הוא מדבר על 'ישו ויוחנן רבו ושנים 

עשר תלמידיו'. אולם העובדה שתרגום זה מדבר על 'כתב' שנשלח אל טיברינוס קיסר תומכת 

בהשלמה בק, ' ]איג[ רא נישלח ונודעיה ל ]טב[ רינוס קיסר', השלמה שאכן התקבלה על דעתם של 

כל המהדירים הקודמים.

הקיסר של  תשובתו 

וכד שמע טברי ]נוס[  קיסר א'מ' להון̊ ̊א  ]יתינון[  ̊ל̊קדמ ]וי[  ו ...מ

 ]וכדש[ מע טברינוס קיסר מלכא שלח איתינון קדמו' ואובלינון לויתיה ק

)חסר(נ

את עי1 ביקשו  )וכאשר  חצרתה  אלמלך  אחצרהם  אמרהם  פי  אסתאדנוה  פל>א<מא 

רשותו בעניינם, המלך הביא אותם אליו(

)וכאשר שמע עי2 ולמא סמע בדלך אלמלך קיסר אמר באן ידפע̊א לחצ'רתה פד̊פ̊ע̊א 

זאת המלך, ציווה ששניהם יובאו לפניו, והם הובאו(

וכששמע טברינוס שלח ואמר להם קחו לישו וליוחנן רבו ובואו לפנייעב1

ויוחנ[ ן עב2  ... ישו  ל ]...  וישלח.  ויק̊ו̊מו  אלי  שלחום  כי  אותם  ויע̊נ̊ה  אליהם  וישלח 

הצובע לפני טברינוס קיסר המלך

וישלח אליהם ויען אתם כי שלחתם אלי בשביל מכשפים תשלחו אתם אלי וישלחו עב3

אליו את ישוע ואת יוחנן לפני קיסר המלך 

יסתיים  'והי כ ]דיש[ מ ]ע[  לנא נעביד ש ]אל[ ה ליה', כך שהמשפט  יש מקום לשקול גם תיקון הקריאה בק,   37

ב'נעביד' )כלומר מה שהקיסר יצווה – אנחנו נעשה(, והמשפט הבא יתחיל: 'ש ]דר[ ו ליה' או 'ש ]לח[ ו ליה', 

שכן זהו הנוסח שעמד כנראה לפני המתרגמים בעי2 ובעב4. 



655קטע גניזה חדש של 'תולדות ישו' בארמית  ]13

וכאשר שמע טברינוס קיסר וראה את הכתב ששלח פליטוס השר ור' יהוש' בן פרחיה עב4

ומורינוס סבא וכל חכמי ישראל מיד שלח ואמר להם הביאום לפנינו והביאום לפניו 

מקטע זה נשתמר במ מעט מאוד, ולכן קשה לראות בו תופעות מובהקות, אולם אין ספק שגם 

במקרה זה התרגום הערבי עי2 מספק תרגום מילולי למדי של הטקסט הארמי שבק, ושגם במקרה 

זה עב1 קרוב למדי לנוסח הארמי, בעוד עב2 ועב3 רחוקים ממנו למדי; עב3 מוסיף גם כאן הפניה 

הנוסח שבק,  מול  עב4 מרחיב בהרבה  גם  ויוחנן בכשפים כבפסקה הקודמת.  ישו  לעיסוקם של 

 ואין לדעת איזה נוסח משתקף בתרגום זה, שכן הוא משלב את הפועל 'שלח' שבק ואת הפועל 

'אמר' שבמ.

*

הקטע החדש של 'תולדות ישו' בארמית קצר ומקוטע, ומקביל לחלקים בגרסת פילטוס שכבר 

המקורי  הנוסח  לשחזור  ממש  של  תרומה  בו  אין  כך  ומשום  אחרים,  גניזה  מקטעי  לנו  מוכרים 

דווקא הקריאה הסינופטית של הקטע החדש עם כל עדי הנוסח המקבילים  זו. אולם  של גרסה 

ניתן להשגה כשמדובר בטקסט כמו  הוא אתגר בלתי  כזה  נוסח מקור  לו מלמדת ששחזורו של 

'תולדות ישו' – בכל מקום שיש חפיפה טקסטואלית בין כתבי יד שונים של הטקסט הארמי, אנו 

מוצאים ביניהם הבדלים רבים, חלקם קטנים, חלקם מהותיים.38 

הוא  ביותר,  והצפוי  סוגים. הסוג הראשון,  דומני שניתן לחלק את ההבדלים הללו לשלושה   

והמעניין  השני,  הסוג  יד.  כתבי  בההדרת  שעוסק  מי  לכל  כמובן  המוכרים  העתקה,  שיבושי 

אלו  הבדלים  שונים.39  ארמיים  בדיאלקטים  מקבילות  לשוניות  צורות  בין  הבדלים  הוא  יותר, 

עשויים להוביל למסקנות מסוימות באשר למוצאו של הטקסט המקורי של גרסת פילטוס, אולם 

מאחר שכתבי היד שבידינו מאוחרים במאות שנים מן הזמן המשוער שבו נכתב הטקסט, ייתכן 

את  ולא  מאוחרים  ומהדירים  מעתיקים  של  הכתיבה  דרכי  את  משקפים  הלשוניים  שההבדלים 

העולם או העולמות שבהם התחברו הטקסטים המקוריים.40 לעומת זאת סוג ההבדלים השלישי 

משקף הבדלי עריכה מובהקים, הנובעים מכך שאין מדובר בטקסט קנוני אלא בספרות עממית 

בעלת קיום מרובה, וכך כל מי שהעתיק את הטקסט והשתמש בו לא נמנע מלהכניס בו שינויים.41 

כל האמור להלן מתאשר גם מבחינת חלקים אחרים בטקסט, והשוו: בוהק, ישו המכשף )לעיל הערה 5(.  38

)לעיל  והמוצא  התאריך  וסוקולוף,   35 עמ'   ,)6 הערה  )לעיל  הארמי  הדיאלקט  סמליק,  של  במאמריהם  כבר   39 

ספריית  קיימברידג',  הגניזה  )קטע  פילטוס  גרסת  של  היד  מכתבי  באחד  כי  מצוין   ,16 עמ'   ,)6 הערה 

יש  בו(  כיוון שהפסקה הרלוונטית לענייני לא נשתמרה  נדון לעיל  T-S Misc. 35.88, שלא  האוניברסיטה 

תופעות לשוניות של הארמית הארץ ישראלית שאינן מופיעות בשאר כתבי היד הארמיים.

לאור זאת דומני כי ניטל עוקצו של הוויכוח בין סמליק לסוקולוף שנזכר לעיל בהערה 6, וכי גם בעתיד יהיה   40

קשה להשתמש בלשונו של 'תולדות ישו' הארמי לקביעת מוצאו הארץ ישראלי או הבבלי. 

 E. Yassif, ‘Toledot Yeshu: Folk-Narrative as Polemics and Self :על מאפיין זה של 'תולדות ישו' ראו  41

’Criticism, שפר, מאירסון ודויטש, תולדות ישו )לעיל הערה 6(, עמ' 101–135, בעיקר עמ' 109–110.
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יתרה מזו, תרגומיו השונים של 'תולדות ישו' הארמי מלמדים שהטקסט זכה לפופולריות רבה.   

הוא תורגם לערבית־יהודית לפחות בשתי הזדמנויות שונות, וגם לעברית תורגם לפחות פעמיים 

וכנראה שלוש פעמים.42 אולם כשבוחנים כל תרגום לגופו, ניכרים ביניהם הבדלים רבים: עי2 

קרוב מאוד לנוסח הארמי, בעיקר לזה שבק; עב1 קרוב למדי לנוסח הארמי; ואילו עי1 ועב4 רחוקים 

הטקסטים  בשחזור  לסייע  יכולים  הללו  התרגומים  שלושת  בעוד  אולם  הארמי.  הנוסח  מן  יותר 

ועב3 רחוק כל כך מהטקסטים הארמיים עד  הארמיים שמהם תורגמו, התרגום המשתקף בעב2 

שתרומתו האפשרית לשחזורם מועטה ביותר; אין פירושו של דבר שאין להם חשיבות, שכן הם 

הדורות,  לאורך  ישראל  בקהילות  וגלגוליו  ישו'  'תולדות  של  תולדותיו  לבחינת  רבות  תורמים 

אולם לשחזור הטקסטים הארמיים תרומתם מועטה למדי. 

כל המעיין במהדורתם של מאירסון ושפר ל'תולדות ישו' יתרשם מיד שגרסת הלנה של סוגה   

זו זכתה לעיבודים רבים, הנבדלים זה מזה בפרטים רבים, ואילו גרסת פילטוס נראית יציבה יותר 

שונים  גורמים  שני  כאן  חברו  כי  דומה  אולם  המצב,  אכן  שזהו  ספק  אין  טקסטואלית.  מבחינה 

זה מזה. מחד גיסא גרסת פילטוס נדחקה בשלב מסוים מפני גרסת הלנה, ולכן נעשו לה  מאוד 

פחות עיבודים ו'עדכונים'. מאידך גיסא קדמותה של גרסת פילטוס גרמה לכך שרוב עדי הנוסח 

בניסיון  לזה  זה  לצרפם  ועלינו  קרעים,  בקרעי  לידינו  הגיעו  שנותרו  ואלו  אבדו,  בה  הקשורים 

להבין אילו טקסטים עומדים מאחוריהם. לפיכך ככל שאנו מגלים עדי נוסח של גרסת פילטוס, 

כך אנו נחשפים לריבוי פניה של גרסה זו, ונדחקים למסקנה שבגלל ריבוי מופעיו של הטקסט, 

היה  לא  שמעולם  וייתכן  ביותר,  קלוש   Urtextה־ אל  נגיע  פעם  שאי  הסיכוי  שונות,  בעריכות 

'עותק מקורי' אחד ויחיד של טקסט זה. במילים אחרות, אם הטקסט של גרסת פילטוס נראה יציב 

יותר מזה של גרסת הלנה, הדבר נובע בעיקר מכך שלפי שעה עדי הנוסח של גרסה זו העומדים 

לרשותנו מועטים מאלו של גרסת הלנה.
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שאלה נוספת, שאינני יכול לענות עליה בשלב זה, היא אם התרגומים לעברית נעשו תמיד מטקסט ארמי או   42

מטקסט בערבית־יהודית. דומה כי רק מחקר מעמיק יותר של שימושי הלשון התמוהים שבטקסטים העבריים 

יוכל להאיר על מקורם האפשרי בתרגום שגוי משפה אחרת.


