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Aquestes concordances contenen, dins el seu context, tots els mots del text bíblic ordenats alfabètica-
ment i amb la referència del llibre bíblic, el capítol i el verset. En el cas dels textos no bíblics que
acompanyen el text bíblic, es fan servir les abreviacions Inc i Expl per a l’incipit i explicit de cada
llibre, Tit per al títol de cada capítol i Prol i el número de línia en el cas dels pròlegs.

S’hi inclouen fins i tot els mots més repetits, però no els inclosos en el text entre claudàtors (text
afegit conjecturalment pels editors).

Les xifres aràbigues inserides en el text indiquen el lloc on comença el corresponent verset.
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Mt 3,3   יקרא במדבר ישרו הדרכים לפני אדונינו והתהפכו  א׳  אמר קול . נתנבא[*] זהו מה  3ת מתקרב 
Mt 5,18   18 ומי שיעבור 19. מהתורה שלא יושלם עד סוף העולם א׳  ני אומר לכם באמת שלא יחסר דבר א 
Mt 8,21   וישואש משיח  22בור אבי אדון והניחני ראשונה ק א׳  עוד אמר לו תלמיד  21: לו אנה יקוד ראשו 
Mt 18,2   ואמר אמתות אומר לכם אני שאם  3והניחו באמצעם  א׳  וישאוש קרא נער קטן  2. ות שמיםבמלכ 
Mt 18,6  מהצעירים אשר בי מאמינים יותר יהיה לו שוה א׳  ואותו שאשקנדליזדא  6. ותי ישעןכזה בשמי א  

Mt 25,18   ואחר זמן  19. הלך וחפר בארץ וטמן בזנט אדוניו א׳  ל ואותו שקב 18. וח אחרים שניםבמדומה ור 
Mt 27,7   ובעבור זה 8. מיוצר בעבור שיקברו שם הגרים א׳  וכשנתייעצו קנו שדה  7. דם הוא כי ערך  
Mc 4,10   והוא אמ׳ להם לכם 11התלמידים שאלוהו מהמשל  א׳  וכאשר היו בצד  10. אזנים ישמע מי שיש לו  
Mc 4,20   מי שיש לו אזנים. יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳ ק׳ א׳  עד שמגרגיר . ים פרי טובעל ועושבפו  
Mc 5,2    ְששוכב בקברים והיה כ״כ  3מושטן יצא אליו בדרך  א׳  ותכף שיצא מן הספינה אדם  2ֵרק נגד גְנֶיש 

Mc 9,41   כי. ותהאם ידך אישקנדליזט כרות א 42. בצוארו א׳  שוה לו שישליכוהו בים עם ריחים יותר יהיה  
Mc 16,14   ישאוש נראה . שיושבין בשולחן כל אחד עשר לאכול א׳  ואחר יום  14. יו והם לא האמינותלמיד 

Lc 1,Tit   1: שנה היו מובאים באנטוכא,Tit   בימי אירודיש מלך גודיאה כהן אחד שמו  5ללוקא  א׳  קפיטולו 
Lc 2,24   והנה אדם 25. ו שתי זוגות מבני יונהמתורים א א׳  י דת אלוהינו יביאו זוג שבנו קרבן כפ  

Jn 14,21   ויגודיש אמר 22. אותו ואגלה לו את עצמי אאהוב  ואני . והב אותי יהיה אהוב מאביומי שא  
Lc 12,17   ואמ׳ אעשה זאת אהרוס 18. טובתי ופירותי אאסוף  עצמו אומר מה אעשה שאין לי במה חושב ב  
Mt 10,29   לכן לא 31כל שערות ראשכם מנויים  30. שלכם אב  ץ בזולת ה ואחת מהם לא תפול לארבמחצ  
Mt 11,25   כי אתה הסתרת אלה הדברים אל. בורא שמים וארץ אב  עת ישאוש משיח אמר מחולל תהיה  אז באותו  
Mt 11,26   אבי נתן לי יכולת על כל 27. כאשר הוטב לפניך אב  וכן הוא  26. גלית אותם לתמימיםו. ספר  
Mt 13,43   43  והמלכות 44. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע. שלהם אב  יזרחו הצדיקים כמו השמש במלכות אז 
Mt 19,29   29 או אם או אשה או בנים או נחלות בעד שמי הוא אב  כל אדם שיעזוב ביתו אל אחים או ו  
Mt 21,33   וב ועשה בה יקב שנטע כרם אחד וסגרה בט. חיילות אב  ם אחד היה שהיה הן אחר דמיון אומר לכם אד 
Mt 24,43    הוא יהיה. חיילות היה יודע השעה שהגנב יהיה בא אב  ותדעו אם  43. באותה שהאדון יבאהשעה 
Mt 26,42  שלי אם לא יכול ממני עבור המות הזה תעשה אב  ופעם שנית הלך להתפלל ואמ׳  42 .הבשר חולה  
Mc 10,29    ואם או בנים או נחלות בעד אהבתי או בעד אב  שיעזוב ביתו ואחיו ואחיותיו או לכם שאיש  
Mc 14,36    שהוא היכול הרחק זאת המיתה ממני אכן לא יהיה אב  ואמ׳  36. עשות שתעבור אותה שעהאם איפשר  

Lc 1,32   וימלוך בבית יעקב לנצח ומלכותו לאין 33. שלו אב  אדונינו הש׳ יתן לו קתדראת הש׳ ו. עליון  
Lc 10,21   ואדון בשמים ובארץ שהעלמת דברי אלו מן החכמים אב  הקדש ואמר אני מתודה לך ש ברוח שמח ישאו. 
Lc 10,21    כל הדברים הם נמסרים אלי  22. כי כן ערב לפניך אב  וגליתם לקטנים אמת הוא . החכמיםאלו מן 
Lc 13,25  חוץואתם תעמדו ב. הסיעה יכנס יסגור הדלת אב  וכאשר  25. פצו ליכנס ולא יכולוכי רבים יח.  
Lc 16,27   כי חמשה אחים יש לי  28אחלי שתשלחהו לבית אבי  אב  והוא אמר א״כ  27 .להם יכולת לעבור פה 
Lc 16,30   אבל אם מקצת מהמתים ילכו להם הם יעשו. אברהם אב  והוא אמר לא  30. ם וישמעו אותםוהנביאי  
Lc 23,34    ומחלקים . ם כי אין יודעים מה הם עושיםמחול לה אב  וישו אמר  34. ימין והאחד לשמאלהאחד לצד 
Lc 23,46   ובאמרו אלה הדברים שלח רוחו. בידך אפקיד רוחי אב  . וישוש צועק בקול גדול 46. צעוונבקע באמ. 

Jn 5,43  אם אחד יבא בעולמו . ואינכם מקבלים אותי. מאבי אב  ני בא בעולם א 43. אתכם שאין אהבת האל בכם 
Jn 6,27   אז אמרו לו מה נעשה שנוכל לעשות  28. סימן הוא אב  כי האל . בן האדם יתן להםאותה ש. נצחיים 

Jn 11,41  ואני כבר 42חנות אני עושה לך כי שמעת אותי  אב  וישאוש נשא עיניו לשמים ואמ׳ . הסירו האבן  
Jn 12,27   שעה זוכי בעבור זה באתי ל. הושיעני בשעה זאת אב  . נפשי נבהלה עתה ומה אומר 27. יכבדוהו  
Jn 17,1   כמו  2תזכך בנך למען יברר אותך בנך . השעה באה אב  ר ישאוש ונשא עיניו לשמים ואמ׳ הדברים דב 
Jn 17,5   כי אותה אורה שהיתה לו קודם שנברא. תזככני עמך אב  ועתה את  5. למתי שנתת לי לעשותהמלאכה הש 

Jn 17,11   אותם שנתת לי בעבור. דוש שמור אותם בשמךק אב  ואני בא אליך . בעולם והם בעולםוכבר איני  
Jn 17,21   21 בעבור שאותם בנו יהיו דבר אחד: בי ואני בך אב  ר שיהיו כולם דבר אחד כמו שאתה בעבו.  
Jn 17,24   אני רוצה שאותן שנתת לי שבמקום שאני אהיה שם אב   24: שאהבת אותם כמו שאהבת אותיו. שלחתני  
Jn 17,25   אך אני הכרתיך והם הכירו. צדיק העולם לא הכירך אב   25. י קודם שהעולם היהאהבת אותכי . לי 

Mt 14,28  וירד ש׳ פירו  :והוא אמר בא 29אליך על המים  אבא  מר אדון אם אתה הוא תחפוץ שאני ש׳ פירו וא 
Jn 4,15  וקראיוישו אמ׳ לה לכי  16. פה לעולם לשאוב אבא  ושלא . ם בעבור שלא תהיה לי צמאלי המים הה  
Jn 14,3   ואביא אתכם אלי בעבור שבמקום שאני שם אתם אבא  פעם אחרת . ם אהלוך להכין המקוםוא 3. לכם  

Jn 14,18  עוד מעט כבר אינכם רואים אותי אבל 19אליכם  אבא  יתומים אני  לא אעזובכם 18. עתה ובכם יהיה  
Mc 7,24   כי 25. אכן לא היה יכול העלים. ידעהושאדם  אבה  ושידוניאה ונכנס בבית אחד ולא  בעברי טיר  
Lc 13,31    וישאוש אמר להם לכו ואמרו לאותו 32. המיתך אבה  אמרו אליו לך מעמנו כי אירודיש הפרושים  
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Mt 22,3    ופעם אחרת שלח עבדים אחרים אומר 4. לבוא אבו  לקרוא הקרואים אל הנישואין ולא העבדים  
Lc 19,47   ולא מצאו מה לעשות לו כי כל העם 48להשמידו  אבו  פרים ושרי העמים רי הכהני׳ והסווש. במקדש  

Jn 5,18    כי לא לבד מתיר השבת אבל עוד. יותר להמיתו אבו  אז היהודים  18. פעלתי בעבור זהואני ג״כ  
Mt 5,30   קפיטולו : אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש לעולם אבוד  כי יותר שוה לך . הרחק אותה ממךאותה ו 

Lc 6,9   וכאשר הביט כולם אמ׳ לאיש שלח ידך 10 .אבוד  או הנפש הושיע או . שות רע בשבתאו ע. טוב.  
Lc 19,10   וזה אמ׳ לאותן האנשים בעבור שיהיה נביא  11 .אבוד  א לבקש מן האדם להושיע מה שהיה ב 10אברהם 
Mt 16,26    ב יכול עשות האדם בעד נפשוואי זה חלוף טו .אבודה  והנפש היא . מרויח כל חללי עלמאאם הוא. 
Mt 18,12  12  [*] אינו עוזב הוא התשעים ותשע בהרים והולך .אבודה  שום איש יש לו ק׳ צאן ואחד מהן אם  

Lc 9,25  והמבזים אותי ודברי בן 26. וישמיד עצמו .אבודה  אם יצבור כעפר כסף ונפשו תהיה  יועיל לאדם  
Mt 9,17   אבל משים איש היין החדש בנאדות החדשים .אבודים  ת יהיו כי אם יעשה כן כל הנאדו .ישנים  
Mc 4,38  וישאוש קם וצוה לרוח ולים שינוחו 39 .אבודים  ה שאנחנו ואמרו רבי אינך פונה אלינו כי רא.  
Lc 13,5   5 אדם אחד היה .ואמר להם זה המשל 6: כאלו אבודים  ני אומר לכם שאם לא תשובו תהיו א  

Mt 23,32   איך תנצלו מדינה של . נחשים יחס שרפים 33 אבותיכם  ואתם ממלאים מדת  32הנביאים  תומי שהמי 
Lc 11,48   ובעבור 49. שהמיתום ואתם חוצבים קבריהם אבותיכם  באמת אתם מעידים שהחכמתם במעשה  48המיתום  
Lc 21,16   ובעד אוהבים. ובעד קרובים. ובעד אחיכם .אבותיכם  ותמסרו בעד  16. ר נגדה אויביכםיוכלו לאמ . 

Jn 6,49   זהו שירד מן 50. אכלו פת במדבר ומתו אבותיכם   49. אני הוא פת חיים 48. צחייםלו חיים נ  
Jn 6,59   59 מי שאוכל זה הפת יחיה לעולם. המן ומתו אבותיכם  לא כמו שאכלו : ת שירד מן השמיםזהו הפ:  

Mt 23,30    קדמונים אנו לא היינו מודים באמתת בותינוא  ואומרים אם אנחנו היינו בימי  30הצדיקים  
Lc 1,72  והשבועה שנשבע 73ולזכור קדושת צואתו  אבותינו  חסד עם  לעשות 72. ומיד כל אותן שהקציפונו  
Jn 4,20   התפללו לשם בזה ההר ואתם אומרים שבירושלם אבותינו   20: אדון אנכי מכרת שאתה נביא אמרה לו 
Jn 6,31   כפי שכתוב לחם שמים נתן . אכלו המן במדבר אבותינו   31. ו מלאכה אתה עושהאי ז. ותךונאמין א 

Lc 12,55   אי 56. כן יעשה. בא ומנשב אמרו חום יבא אבטאר  וכאשר רוח הנקרא  55. יבוא המטרו. המטר  
Mt 7,21   רבים יאמרו באותו 22: יכנסו במלכות שמימיי אבי  ת שמימיי אבל אותן שעושין רצון במלכו  
Mt 8,21   וישואש משיח אמר לו לך אתי והניח המת 22 אבי  ד א׳ אדון והניחני ראשונה קבור לו תלמי  

Mt 10,32   ואותו שיכירני לפני האנשים אני 33: שבשמים אבי  ני האנשים אני אבידתו לפני האל לפ  
Mt 10,33  עוד אמר ישאוש 34קפיטולו ל״ד כפי מתיאו  :אבי  ני האנשים אני אבידתו לפני האל שיכירני לפ  
Mt 11,27   26 נתן לי יכולת על כל מה שהוא ושום אחד אינו אבי   27. כן הוא אב כאשר הוטב לפניךו  
Mt 12,50   49 ] [*] [* 13: שבשמים הוא אחי ואחיותי ואמי אבי  כל מי שעושה רצון  50וקרובי,Tit  קפיטולו 
Mt 16,17   ואני אומ׳ לך שאתה הוא פירי ועל 18: שבשמים אבי  ר יונה כי בשר ודם לא לימדך רק שימון ב  
Mt 18,35   19: שבשמים אם לא תמחלו מלב טוב לריעכם אבי  כל כך יעשה לכם  35. בעד שיחזור כל החו,Tit  
Mt 26,29   וכאשר אמרו הודאה זהו שעשו חינות יצאו 30 .אבי  ו יום שאשתהו עמכם מחדש במלכות עד אות  
Mt 26,39    אבל. אם הוא דבר איפשרי הרחק ממני המות הזה אבי  עט הלאה וכרע פניו ואמ׳ והלך מ 39עמדי  
Mc 9,23   אכן ייטב לך שתעזור. הבן בוכה אני מאמין אבי  ותכף זעק  23. י מכל דברים תשיגלהאמינ  

Mc 14,25   מרוא 27. וכאשר עשו חינות יצאו בהר הזתים 26 .אבי  גפן עד שאשתה מאומן חדש במלכות לא מיין ה 
Lc 9,59    וישאוש אמ׳ לו הנח הישמעאלים לקבור את 60 .אבי  וענה הנח לי לקבור את . לך אחרילאיש אחר  

Lc 15,12   וחלק להם עצמות . תן לי חלק הירושה הראויה לי אבי  . ואמ׳ היותר קטן מהם לאב 12. םבנים שני 
Lc 15,17   אקום ואלך אל אבי 18. בכאן ברעבואני מת  .אבי  ו כמה שכירים מרבים באכילה בית אמ׳ בלב.  
Lc 15,18  אמ׳ לו אני חטאתי לשמים ולך. ובבואו לפניו .אבי  אקום ואלך אל  18. רעבואני מת בכאן ב. אבי . 
Lc 15,21   וכבר איני ראוי להקרא. אני חטאתי לשמים ולך אבי  והבן אמר לו  21. תו חבקו ונשקוובהיותו א  
Lc 15,29   הנה כמה שנים עבדתיך לא עברתי על מצותך ואתה  אבי  . והוא ענה לו ואמ׳ 29. יו שיבאלחלות פנ 
Lc 16,27   27 כי חמשה אחים יש לי ואמר להם שלא יבואו 28 אבי  אמר א״כ אב אחלי שתשלחהו לבית  והוא  

Jn 2,16   בת וזכרו תלמידיו שכתוב הוא אה 17. בית סחורה אבי  רים אלה ממקום זה ולא תעשו בית השליכו דב 
Jn 5,17   אז  18. ואני ג״כ פעלתי בעבור זה. פעל עד עתה אבי  וישוש ענה  17. דברים אלו בשבת לעשות 
Jn 5,36   המעשים שאני עושה עושים לי עדות . אשלים אותם אבי  ות גדול מזואן שהמעשים שנתן לי ולי יש עד 
Jn 6,32   ונותן חיים 33. אמתי מן השמים נתן לכם פת אבי  אבל . לא נתן לכם משה לחם שמים אומר לכם  
Jn 8,19   אלה 20: אם תהיו יודעים אותי באולי תדעו אבי .אבי  וש ואמ׳ לא אותי ידעתם ולא ענה ישא. אביך 
Jn 8,19  אלה הדברים דבר ישו משיח בגאסיפילסי מלמד 20 :אבי  ם תהיו יודעים אותי באולי תדעו א. ולא אבי 
Jn 8,49  ואני איני מבקש מעלתי 50. ואתם מבזים אותי .אבי  רק אני מכבד . שד ישאוש אין בי ענה 49: לך . 
Jn 8,54   אותו שאתם אומרים שהוא. הוא הנותן לי מעלה אבי  . בח ומעלה עצמי מעלתי אינה דבראם אני מש  

Jn 10,25    אבל אתם אינכם מאמינים בי  26. הם מעידים עלי אבי  המעשים שאני עושה בשם . מאמיניםואינכם 
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Jn 10,29   מה שנתן לי גדול הוא מכל הדבים ושום אדם אין  אבי   29. ואחר לא יטרוף אותם מידי: לעולם 
Jn 10,29   אז קבצו 31. אני והאב דבר אחד אנחנו 30 אבי  ם ושום אדם אין יכול לטרוף מיד מכל הדבי  
Jn 10,37  אבל אם אני עושה 38. מר ככההייתם יכולים לא אבי  אם לא הייתי עושה פעולות  37. םאני בן אלי  
Jn 12,26   אב. נפשי נבהלה עתה ומה אומר 27. יכבדוהו אבי  העובד אותי . א שם יהיה משרתישאני הו  
Jn 14,2    רוב דירות בו אמת הייתי אומר להלוך להכין אבי  בבית  2. האמינו באל ובי האמינונבהל  
Jn 14,7   ומכאן והלאה אתם תכירוהו ותראו. הייתם מכירים אבי   אם הייתם לעבד מכירים אותי 7. רק בעבורי 
Jn 14,9   אינך מאמין 10. איך אתה אומר שאראה לכם האב אבי  פיליף מי שרואה אותי רואה . וניולא הכרת  

Jn 14,23   מי שאינו 24. ואליו יצאו עמו עשו. יאהוב אותו אבי  ו אם אחד אוהב אותי ושומר דברי ישאוש אלי 
Jn 15,8   כמו 9ותעשו תלמידים . וממעלה שתשאו פרי רב אבי  כזה הוא זך  8: ו ותשאלו תשיגו לכם תחפצ  

Jn 15,15    אבל. ואתם לא בחרתם אותי 16. והודעתים לכם אבי  אוהבי כי כל הדברים שאמרתי אמר היותכם  
Jn 15,23    עשאם לא היה אם לא עשיתי דברים שאחר לא 24 .אבי  המכעיס אותי מכעיס  23: להם חטאלא היה  
Jn 20,17   ומריאה מגדלינא  18. אלהי ואלהיכם. ואל אביכם אבי  תלמידי ואמרי להם שאני עולה אל אבל לכי ל 

Mt 20,23   וכאשר העשרה שמעום היו מלאים חימה  24: בחרם אביא  מיני אינו לתת בידי כי אם לאשר גם לי 
Mt 1,13    אליקים הוליד אזור. אביאוט הוליד אליקים .יאוטאב  זרובבל הוליד  13. הוליד זרובבלשאלתיאל. 
Mt 1,13   אזור 14. אליקים הוליד אזור. הוליד אליקים אביאוט  . זרובבל הוליד אביאוט 13. ובבלהוליד זר 
Lc 3,34   34 שם היה 35. שם היה מקור. שם היה טארי .אביאם  שם היה . שם היה ישאק. יה ג֗ודישם ה  
Mt 1,7  אשא הוליד יושפט 8. אביאש הוליד אשא .אביאש  רבואם הוליד . וליד רבואםשלמה ה 7. אוריאש.  
Mt 1,7   7 יושפט הוליד. אשא הוליד יושפט 8. הוליד אשא אביאש  . רבואם הוליד אביאש. ליד רבואםשלמה הו 

Mt 10,32   32 רניואותו שיכי 33: לפני האל אבי שבשמים אבידתו  איש שיפרסמני לפני האנשים אני  לכן כל  
Mt 10,33   33 34קפיטולו ל״ד כפי מתיאו : לפני האל אבי אבידתו  שיכירני לפני האנשים אני  ואותו  

Lc 1,5    והיו 6. ואשתו היתה מבני אהרן ושמה אלישבק אביה  גודיאה כהן אחד שמו זכריה מיחס מלך  
Mt 4,21  ותכף 22ותיהם ויקרא אותם שהיו מתקנים רשת אביהם  ואן אחיו בספינה אחת עם זאבדיב שאבאדיב וז  

Mt 10,21   והכל יכעסו אתכם  22. ונגד אמותיהם וינגשום אביהם  והבנים יקומו נגד . והאב הבן. ההאחר למית 
Mc 1,20   ונכנסו  21זאבדיב בספינה קטנה והלכו אחריו  אביהם  ותכף קראם ועזבו  20. ימים רשתםקטנה מש 

Mc 13,12   והכל 13. ונגד אמותם וינגשום למיתה .אביהם  יקומו נגד  והאם הבן והבנים. תהאחיו למי  
Lc 6,26    אבל אני אומ׳ לכם שזה 27. של אלו לנביאים אביהם  כפי אלה הדברים עושים . יברכוכםכי כלם  
Mt 2,22   בארץ גודיאה פחד ללכת שם ונזהר בחלומו ללכת  אביו  רכיליאוס היה מולך תחת אירודיש שמע כי א 

Mt 10,37  36 מי 39[*]  38: אינו ראוי לי. ואמו יותר ממני אביו  מי שאוהב  37: מורגלים ממכריהם והאנשים 
Mt 15,4   ואתם אומרים אשר אי זה אדם 5. ואמו שימות אביו  ומי שיקלל . האל כבד אביך ואמך אינו אומ׳  
Mt 15,5   5 ה ממני או ממךואל אמו הנדבה אי זו שתהי אביו  אומרים אשר אי זה אדם יאמר אל  ואתם  
Mt 15,6   אתם עברתם מצות הש׳ בעבור גזירותיכם: ואמו אביו  ולא כבד  6. ממני או ממך תועיל זו שתהיה  

Mt 16,27   28עם המלאכים ואז ישיב לכל אחד כפי מעלליו  אביו  כן האל באספקלריות  27. עד נפשוהאדם ב  
Mt 19,5  אם  6. ואמו וידבק באשתו והיו שנים באחד בשר יואב  עזוב ואמר בעבור זה אדם י 5. עשה אדם ואשה 
Mc 7,10   ואתם אומרים אשר אי זה 11. ואמו מות יומת אביו  ואשר יקלל . בד את אביך ואת אמךמשה אמ׳ כ  
Mc 10,7  9. ויהיו שניהם לבשר אחד 8ואמו ויקח אשה  אביו  ואדם יעזוב  7. העולם איש ואשה יצר בהתחלת  
Lc 1,59    וענתה אמו ואמרה לא יהיה כן אבל 60. זכריה אביו  וקראו לו שם . שימולו הבן בעבורהימים  
Lc 1,67   ברוך יהיה 68היה מלא רוח הקדש וניבא וא׳  אביו  וזכריה  67ר כי יד הש׳ היתה בו זה הנע  
Lc 2,27   וןושמע 28. ואמו בעבור שיעשו כפי מנהג דתו אביו  וכאשר נשאוהו במקדש . אל המקדש ובא ברוח  
Lc 2,43   וחושבים שיהיה עם האחרים שהולכים 44. ואמו אביו  ולא הכירוהו . למו נשאר בירושלםונש  

Lc 14,26   26  ואמו ואשתו ואחיו ובנו ואחיותיו ועו׳ נשמתו  אביו  אי זה איש יבא עמי ולא ילך עמו אם 
Lc 15,20   חמן ממנו הבן האב נתמלא רחמים ואם שעדיין ר .אביו  וקם ובא אל  20: מו אחד משכיריךעשה לי כ 
Lc 18,29    ואמו או אחיו או אשתו בניו או בתי דירתו בעד אביו  שום אדם לא יניח . אומר אני לכםלהם אמת 

Jn 8,27   27 אז אמ׳ ישוש להם כי תנש תנשאו בן האדם 28 :אביו  האל הוא . לא הכירו מה אומר להםו  
Jn 8,44  אבל אני אם אומר לכם אמת אינכם 45. שקרן הוא אביו  כי . מדבר ר מה שהוא קרוביי לומה שמדבר שק 

Jn 9,3   אבל זה לו בעבור שמעשה האל יהיה. ולא אמו אביו  ענה ישאוש לא זה חטא ולא  3: ורזה נולד ע  
Jn 9,20   ואמו ואמרו יודעים אנו שבנינו זה נולד כשהוא אביו  ענו להם  20: באי זה צד ראה עתהא״כ . עור 
Jn 9,23  אז שאלו 24: ואמו שאלו הבן כי בן שנים הוא אביו  בעבור זה אמרו  23: מבית הכנסת יהיה מושלך  
Jn 12,8  אז הכירו 9: בכם ואני לא אהיה כל עת עמכם אביונים  כי לעולם יהיו  8. ביום קבורתי שאביט אותו 
Mt 6,4   5קפיטולו י״ט כפי מתיאו : שמימיי ישלם לך אביך  אבל תהיה צדקתך נעלמת כי  4. נךשעשתה ימי  

Mt 15,4   ואתם 5. ומי שיקלל אביו ואמו שימות. ואמך אביך  אינו אומ׳ האל כבד  4. זירותיכםבעבור ג  
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Mt 19,19   ואמ׳ אליו 20. ואהוב את רעך כמוך. ואת אמך אביך  כבד את  19. ב לא תעשה עדות שקרלא תגנו  
Mc 7,10   11. ואשר יקלל אביו ואמו מות יומת. ואת אמך אביך  ד את כאשר משה אמ׳ כב 10. ותיכםשמור מנהג  

Mc 10,19   והוא ענה ואמ׳ אליו רבי כל זה 20. ואת אמך אביך  כבד את . לא תונה שום אדם. שקר תעשה עדות  
Lc 18,20   והוא אמר כל אלה הדברים קיימתי 21. ואמך אביך  כבד . שקר לא תעשה עדות. לא תגנוב. תנאף  

Jn 8,19   אם . ענה ישאוש ואמ׳ לא אותי ידעתם ולא אבי .אביך  אז אמרו לו אנה הוא  19: דות לישה עעו 
Mt 5,16   עוד אמר  17קפיטולי י״ג כפי מתיאו : שבשמים אביכם  שיראו מעשיכם הטובים וישבחו . ללפני הכ 
Mt 5,45    ועל. ובים והרעיםהמוציא שמשו על הט. שבשמים אביכם  מפני שתהיו בני  45והתפללו על רודפיכם 
Mt 6,1   עוד אמר 2קפיטולו י״ח כפי מתיאו : שבשמים אביכם  כי תאבדו גמול . הם אנשים טוביםבעיני  

Mt 6,26   שבשמים נותן להם לחם וחיים ואינכם גדולים אביכם  . ולא מאספים במגורות. א קוצריםזורעים ול  
Mt 23,9   9  כי ישאוש. לא תחפצו נקראים רבנים 10שבשמים  כםאבי  כי אחד הוא . תאבו קרוא על הארץואב לא 
Lc 6,36   אל תחפצו לדון ולא תהיו 37. הוא חנון אביכם  לכן תהיו אתם בעלי חנינה כאשר  36. הרעים  
Jn 8,41   ואמרו לו אנחנו לא היינו נולדים מזנות .אביכם  ה אתם עושים מעש 41זה עשה אברהם . מהאל.  
Jn 8,42  כי אני באתי מאת האל. אתם תאהבו אותו .אביכם  להם ישאוש אם האל הוא  אז אמר 42: ואב אחד  
Jn 8,44  הוא היה רוצח. ורצון אביכם חפצתם לעשות .אביכם  אתם בני השטן  44. כולים לשומעוכי אינכם י  
Jn 8,44   הוא היה רוצח בתחלה ולא עמד. חפצתם לעשות אביכם  ורצון . אתם בני השטן אביכם 44 .לשומעו  
Jn 8,56  אמרו 57: חמד לראות יומי וראהו ושמח אביכם  אברהם  56. דע אותו ושומר דבריואבל אני יו  

Jn 20,17   ומריאה מגדלינא הלכה 18. אלהי ואלהיכם .אביכם  אמרי להם שאני עולה אל אבי ואל לתלמידי ו  
Mt 3,9    אל יכול להחיות מאלהכי אני אומר לכם שה אבינו  אברהם היה . ולא תאמרו בלבבכם 9ותשובה  
Mt 6,9   ויבא 10שבשמים שמך יהיה מקודש שהוא קדוש  אבינו  וזאת התפלה תאמרו  9: רם תשאלהוצריכים ט  

Lc 1,73    יהיה נתון לנו בעבור שיצילנו מאויבינו 74 אבינו  והשבועה שנשבע לאברהם  73קדושת צואתו  
Lc 3,8   אני אומ׳ לכם שהאל יכול מאבנים . הוא אברהם ינואב  ולא תתחילו לאמר . גונים מטבילהפירות ה 

Lc 11,2   תן לנו 3. ובמלכותך נבוא. שמך יהיה מקודש אבינו  ואמר להם אמרו  2לימד לתלמידיו כמו שיואן  
Lc 11,13   והיה 14. שבשמים שיתן הרוח למי שישאלהו אבינו  ו מתנות טובות לבניכם כמה וכמה אך תתנ  

Jn 4,12   והוא שתה מן הבור הזה. שנתן לנו זה הבור אבינו  האתה גדול מיעקב  12: יםמים חי תתן לי  
Jn 8,39  וישוש אמ׳ להם אם אתם בני אברהם עשו מעשי  :אבינו  ענו ואמרו לו אברהם הוא  39: יםבאביכם עוש 
Jn 8,53   עלותמי משבח אותך במ. שמת והנביאים שמתו אבינו  האתה גדול מאברהם  53. ות נצחיתיקרה לו מ  
Lc 3,32    שם היה נחשון. שם היה שלמון. שם היה בואז .אביק  שם היה . שם היה גאשי 32. רוינושם היה . 

Mt 23,37   39. ובעבור זה הנה דירתכם תהיה חריבה 38 .אבית  ת מאספת אפרוחיה תחת כנפיה ולא התרנגול  
Jn 5,35   35 ולי יש עדות גדול 36. אחת בינינו לשמוח שעה אביתם  היה אורה נר שורפת ומאירה ולא  הוא 
Jn 7,20   ענתה הסיעה ואמרה שטן הוא שרוצה: להמיתני אביתם  למה  20. ם אינו ממעט ומחסר הדתואחד מכ  
Jn 8,40    איש שאמרתי אמת לכם אותה ששמעתי. להורגני אביתם  ואתם  40. עשו מעשי אברהםאתם בני אברהם  

Mc 2,26    שר הכהנים ואכל לחמי הקדש אותם ששום אדם אביתר  במקדש תחת שהוא נכנס  26. נרעבוכאשר  
Mt 4,4   אז העלהו השטן אל העיר הקדושה 5: מחן השם אבל  וא אדם אינינו חי על הלחם לבדו לו כתוב ה  

Mt 5,15   להניחו על המנורה בעבור יעשה אור לכל אותן אבל  ם את הנר בעבור הניחו תחת מכסה מדליק האד  
Mt 5,17   אני אומר לכם באמת שלא יחסר 18: באתי למלאת אבל  בו שבאתי להרוס התורה והנבואות תחש אל  
Mt 5,19   גדול יהיה במלכות שמים. מי שילמדה ויקימנה אבל  . ד לשברם יהיה קטן במלכות שמיםאו ילמ.  
Mt 5,29   וציאה והרחיקה ממך אם ֵעינְָך ימנית טשקנדליזא ה אבל   29: ד אותה בלבו כבר עשה ניאוףאשה ויחמו 
Mt 5,39   אם יכה אתכם אדם על הלחי אחת הגשנו לו האחרת אבל  כי אם טוב ברע . א תשלמו רע ברעלכם של: 
Mt 6,4  תהיה צדקתך נעלמת כי אביך שמימיי ישלם לך אבל   4. דע יד שמאלך מה שעשתה ימינךלא ת. צדקה:  

Mt 6,13   אם אתם תמחלו לאנשים 14: שמרנו מכל רע אמןת אבל  ואל תנהיגנו בנסיון  13. ייבינולמחו  
Mt 6,20   תקבצו אוצרות שמים שחלדה ועש אין מחריבין אבל   20וגנבים גונבים אותם . דה ועשאותם חל  
Mt 7,21   אותן שעושין רצון אבי יכנסו במלכות שמימיי אבל  י אדון לא יכנסו במלכות שמימיי שיקראונ:  
Mt 8,4   לך והראה אל כהנך ועשה לו נדבה כמו שמשה צוה  אבל  . אל תאמר לשום אדם ש משיח השמרואמ׳ ישוא 

Mt 9,12  כי אני. לכו ללמוד מה רוצה לומר 13. החולים אבל   הדברים אמר להם הבריאים אינם צריכים רופא  
Mt 9,15   אין  16: כשיצא העת שאדם יעלם הארוס אז יצומו אבל  . שהם עמו† אותן†ולין לבכות כל חי אין יכ 
Mt 9,17   משים איש היין החדש בנאדות החדשים ושניהם אבל  . עשה כן כל הנאדות יהיו אבודיםכי אם י  
Mt 9,31   וכאשר היו 32: הם יצאו וגלוהו בכל הארץ אבל   31 :לאמר השמרו שלא תגידוהו לשום אדם  
Mt 9,37  לכן חלו פני האדון 38.הקוצרים מועטין אבל  גדולות [*] דיו עת הקציר סמוך וואמר לתלמי  
Mt 10,6   ואומרים שמלכות שמימיי מתקרב 7תלכו דורשים  אבל   6. אל תכנסו בארץ שמריאה היא. הנפילים . 

Mt 10,20   האח האחד ימסור 21 .הקדש רוח ידבר בעדכם אבל  : אתם לא תדברו 20: תצטרכו לדברשעה ש  
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Mt 10,35   והבת מהאם. כי אני באתי להפריד האב מהבן לאב   35. שאני באתי לשום שלום בארץ אל תחשבו.  
Mt 13,11    ומי. מי שיהיה לו יתן לאדם וישפיע 12. להם לא אבל  ניתן להבין סודות מלכות שמימיי אומר לכם 
Mt 13,21   כי בעד מלה זעומה: אין לו שרש ומתייבשת מהר אבל   21. ומע דברת הש׳ ובשמחה מקבלהאותו שש  
Mt 13,23   הוא אותו שיבין דברת. אותה שנפלה בארץ טובה אבל   23: בלבו ואינה עושה פרי זרועההש׳ ש  

Mt 16,3  אומה רעה 4. אינכם יכולים לידע אות העת אבל  . שפוט צבע השמים הוא חשוך א״כ אתם יודעים  
Mt 16,11   11 אני אומר לכם שתשמרו משאור הצדוקים והפרושים אבל  . למה לא תבינו שאיני אומר מהפתו. 
Mt 17,12   12 כן בן האלוה יסבול המות. עשו ממנו כל רצונם אבל  . אומר אני לכם שבא ולא הכירוהוו  
Mt 17,26   בעבור שלא נבהילם לך אל הים והשלך החכה והדג  אבל   26ישאוש אכן הבנים הם חופשים  ואמר 
Mt 18,22   ולכן דומה למלכות 23. פעמיםאני אומר לך ע׳  אבל  . וש אני איני אומר לך ז׳ פעמיםאמ׳ לו יש  
Mt 18,30    וכאשר  31. הלך ושם אותו במאסר עד שיפרע החוב אבל  . והוא לא רצה הקשיבו 30. אפרעךעלי ואני 

Mt 19,6   לכן אין ראוי לאדם להפריד מה. הם בשר אחד אבל  . אם כן אינן כבר שנים 6. ד בשרשנים באח  
Mt 19,8   רק אני אומר לכם שכל 9. בתחלה לא היה מסִכם אבל  . י לבבכםזבו נשותיכם בעבור קושלכם שתע  

Mt 19,26   לעשות כל הדברים יערבו לו. לאל הוא דבר נקל אבל  ר כבד מהבין אמ׳ להם בין האנשים הוא דב . 
Mt 20,23    גם לימיני אינו לתת בידי כי אם . תשבו לשמאלי אבל  . והוא אמ׳ מיתתי תסבלו 23: היןוהן אמרו 
Mt 20,28   28  29: בעבור עבוד ובעבור תת נפשו לפדות רבים אבל  : כך בן האלוה לא בא להיות נעבדכל  
Mt 21,21   אומר מהר אחד אם תאמרו שיקום וישפיל עצמו בים אבל  ולא תספקו לא לבד אומר מהתאנה  לכם אמונה 

Mt 22,8   תלכו אם כן  9. ינם הגוניםאותם שהיו קרואים א אבל  . אז אמר לעבדיו הנשואין מוכנים 8. ביתם 
Mt 22,32  וכאשר שמע העם זה היה תימה במוסר  33. מהחיים אבל  איננו אלוה מהמתים . אלהי יצחק ואלהי יעקב 

Mt 23,3   4. לא תעשו כמעשיהם כי הם אומרים ואינם עושים אבל  . כל מה שיאמרו לכם תשמרו ותעשו 3. משה 
Mt 23,8   7 כי אחד הוא: אתם לא תאבו היות נקראים רבנים אבל   8: רבניםדום ברחובות וישקראום ושיכב  

Mt 23,16    אותו שעושה נדר לתת זהב למקדש אותו חייב אבל  . שנשבעין במקדש דבר אין נשבעיןשאותן  
Mt 24,6   עם אחד יקום נגד האחר 7. עדיין לא יהיה הקץ אבל  . חיוב שאלו הצערים יבאו. תבהלוהשמרו שלא . 

Mt 24,13   אותו שיתמיד עד הקץ ויעמוד אותו יהיה נושע אבל   13. ותתקרר אהבת רבים. ת מרביםהרחמנוו.  
Mt 24,22   ואז אם איש  23. בעד בחירי הש׳ יקצר אותו זמן אבל  . ותו זמן שום אדם לא יהיה נושעלא יקצר א 
Mt 24,35   ום אדם אינו יודע היוםוש 36. דברי לא יעברו אבל  הארץ והשמים יעברו  35. יה נשלםשכל זה יה  
Mt 24,36   וכן כאשר היה בזמן נח כן  37. לבד האב השממיי אבל  . יודע היום והשעה ולא המלאכים ולא הבן 
Mt 26,39   ובא אל התלמידים 40. לא כפי רצוני רק כשלך אבל  . בר איפשרי הרחק ממני המות הזהאם הוא ד  
Mt 26,41   ופעם שנית הלך להתפלל ואמ׳ אב  42. הבשר חולה אבל  . כןכי הרוח הוא מו. נסו בנסיוןשלא תכ 
Mt 26,56   כל זה הוא נעשה בעבור זה שתשלימו הכתיבות אבל   56. כם מלמד במקדש ולא תפשתוניהייתי עמ  
Mt 27,24   24 לקח מים ונטל ידיו לפני העם ואמ׳. צועקים עוד אבל  פילאט ראה ששום דבר אינו משיג  וכאשר 

Mc Prol,13   דבר ראשונה מהאלהות המדבר כאשר השטן נסהו עם  אבל  . תבשרות מאד מאותה שאחרים דברודבר מהה 
Mc Prol,18   הציל מה שאבד אשר לו הושב . השם׳ מביט אמונתו אבל  . אצבעו בעבור שיגרשהו מהכהונה שהוא כרת 
Mc Prol,26   1 :הש׳ הוא שנותן גדול אבל  תו שנוטע ומשקה אחת מלאכה עושה כי או,Tit  קפיטולו ראשון כפי 

Mc 1,44   44 מה . לך ותתראה לסגני הכהנים ותדור בעד טהרתך אבל  . שום אדםואמ׳ לו שמע אל תאמר ל 
Mc 2,10  בעבור זה שאתם תדעו שבן הבתולה יש לו יכולת אבל   10. ח מטתך ושא אותה בביתך ולךלאמר קום ק  
Mc 2,17   והיו שם תלמידי ג׳ואן ומהפרושים 18החטאים  אבל  קים כי אני לא באתי לקרוא הצדי .להם חולי  
Mc 2,20   ובאותו עת. העת המתקרב שהחתנים יגזלו מכם אבל   20. ל לצום כך שהחתן יהיה עמהםאיך אוכ  
Mc 2,22   ונעשה פעם  23: יש לשים יין חדש בנודות חדשים אבל  . ות ישנים מתבקעים והיין משתפךכי הנאד 
Mc 3,26    שום אדם אינו יכול ליכנס בבית 27. יהיה לו קץ אבל  עצמו נחלק הוא ואינו יכול עמוד יקום נגד 
Mc 3,29    כי הם אמרו 30. הוא ראוי למיתה נפשיית נצחיית אבל  . זה העון לא יכופר לעולם. תקוהשאין לו 
Mc 4,11   ר שהם יראובעבו 12כי אם בדמיונות . להם לא אבל  . נתן להבין סודות מלכות שממיי להם לכם  
Mc 4,21   שום דבר לא נסתר ונעלם  22. מניחו אדם במנורה אבל  חת המטה מניח נר דלוק תחת הדרדור ולא ת 
Mc 5,5   היה עומד בלילה וביום בקברים ובהרים צועק אבל   5. ואינם יכולים להשקיטו. שברםכי תמיד מ  

Mc 5,19   ֽוַסֵּפר החסד שהש׳ . ו לך לביתך ולאותן שלךאמ׳ ל אבל  וישאוש לא רצה  19. הוא ילך עמומושטן ש 
Mc 5,39   וישאוש גרש. וכולם לעגו עליו 40היא ישינה  אבל  האם מתה . נבוכים ובוכים הנערה למה אתם  
Mc 6,5   6אחדים מועטים חולים שריפא בהשמת ידים עליהם  אבל  . ולא רצה שם עשות שום פלא 5תו ובבי 
Mc 6,8   8  ומנעלים של עור חי ברגל 9שרביט אחד ביד  אבל  . לחם ואבן וחגורהשלא ישאו שק ווציום.  

Mc 6,19   בעבור כי אירודיש מחזיק בזואן  20אינה יכולה  אבל  . אוס ואורבו בעבור שתוכל המיתולקחו במי 
Mc 7,5   וישאוש 6: אוכלים בידים לא נטולות פת כל היום אבל  ין תלמידיך גזירות ישישי האבות אין שומר 

Mc 7,15   מי שיש לו 16. מה שיוצא מלב האדם מלכלכו אבל  . לטנפו דבר מבחוץ נכנס באדם אינו יכול  
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Mc 8,33   אותו. וקרא לעם ולתלמידיו ואמ׳ להם 34. בשריי אבל  כי אין לך שכל אלהיי . י שכנגדיהפרד מעל 
Mc 9,36   וענה זואן אליו ואמר 37. מקבל מי ששלחני אבל  ותו שמקבל אותי אינו מקבל אותי וא. אותי  
Mc 9,49   אם המלח תפסק עם מה נבשל יהיה עמכם מלח ויהיה אבל  טוב הוא המלח  49: מרוצח מתעלם וכל אדם 
Mc 10,6   ואדם יעזוב 7. השם יצר בהתחלת העולם איש ואשה אבל   6. א הודה לכם בעבור רוע לבבכםהו. ואמ׳ 

Mc 10,27  28. לא לא לשם כי לאל כל הדברים איפשריים אבל  נמנע לכם הוא דבר . יר אומר להםוישאוש מזה  
Mc 10,40   אבל. שבת בימיני ובשמאלי אין לי ליתן לכם אבל   40. ואתם תהיו טבולים. יה טבולשאני אה  
Mc 10,40  וכאשר העשרה תלמידים 41. לאותם שהוא מוכן אבל  . מיני ובשמאלי אין לי ליתן לכםאבל שבת בי  
Mc 11,18    19. הם יראוהו כי כלל העם תמהים ממוסריו אבל  . מאותתים חפשו איך יוכלו המיתווחכמים  
Mc 12,12  כי הם הכירו שהוא אמ׳ אותה הצורה. יראו העם אבל  והם רצו לתופשו  12. אה בעינינומלא כה נפל  
Mc 12,14   מור לנואתה מראה דרך הש׳ באמיתות לכן א אבל  תה אינך שופט לפי הפנים של אדם כי א. אדם  
Mc 12,25   ומהמתים 26. יהיו כמו מלאכי השמים לפני האל אבל  . יהיה להם נשים ולא להן בעלים יחיו לא  
Mc 12,43   13: זאת הענייה נתנה כל מאכלה אבל  ייה נדבה יותר ממה שהם מספיקים שאותה ענ,Tit  קפיטולו  

Mc 13,7   או התחלת מלחמות אל. או מלחמות רבותכאשר תר אבל   7ורבים ירמו . אומרים שאני הואבשמי ו  
Mc 13,7  ועמים יקומו נגד עמים 8. עדיין לא יהיה הקץ אבל  ות אל תיראו כי זה חוייב שיהיה התחלת מלחמ  

Mc 13,11   והאח האחד ימסור אחיו 12: הקדוש רוח בעדכם אבל  יישרכם באותה שעה אתם לא תדברו הקדוש רוח  
Mc 13,20   ואז אם 21. בעבור הנבחרים שבחרם יקצר הימים אבל  . מן כל בשר לא יושעהש׳ לא יקצר אותו ז  
Mc 13,32   השמרו ועורו והתפללו כי לא ידעתם 33: האב אבל  א ידעה לא מלאכי השמים ולא הבן שעה ל  

Mc 14,2  אומרים אכן לא נעשה ביום חג למען לא יתקוממו  אבל   2. תפוש ישאוש בשקר ושימיתוהו היאך יוכלו 
Mc 14,36    ובא ומצאם ישנים ואמ׳ לפירו 37. כרצונך אבל  המיתה ממני אכן לא יהיה ברצוני הרחק זאת  
Mc 14,38   ופעם אחרת הלך להתפלל באותה 39. הבשר חולה אבל  הרוח מוכן . ר שלא תכנסו לנסיוןבעבו  
Mc 14,56  וקמו מקצת עידי שקר נגדו 57. לא היו מסכימים אבל  רבים עדי שקר אומרים נגד ישאוש ו 56. מצאו. 

Lc 1,11   מלאך השם׳ עומד לצד ימין המזבח הלבונה נראה אבל   11. ה שהיה לו לתת הלבו הלבונהבשע  
Lc 1,13   המלאך אומ׳ אליו אל תירא זכריה כי תפלתך אבל   13. יה נבהל ובאה יראה לו עליוראהו ה  
Lc 1,60   ואמרו לה אין ראוי 61. שיהיה שמו יואן אבל  וענתה אמו ואמרה לא יהיה כן  60. זכריה  
Lc 3,16    יבא יותר חזק ממני שאיני ראוי לחלוץ חגורת אבל  ואמ׳ לכולם אני טובל אתכם במים ענה יואן  
Lc 4,30   והלך בכפר נחום עיר 31הוא עבר בתוכם והלך לו  אבל   30. העיר בנויה בעבור שישאלוהועל אותן ש 
Lc 5,5   וכאשר זה נעשה אספו  6. בדבריך נאריך רשתותיך אבל  . לקחנו דבררחנו ולא ואמ׳ לו כל הלילה ט 

Lc 5,14  אמ׳ לו לך ותראה לכהנים ותדור בעד טהרתך כמו  אבל  . ישו צוה שלא יגידוהו לשום אדםו 14. ממנו 
Lc 5,24   בעבור שתדעו כי בן אלוה יש לו יכולת בארץ אבל   24. או אמור קום ולך. ך נמחליםעונותי  
Lc 5,31    כי אני לא באתי לקרוא  32החולים צריכים רופא  אבל  . אינו צריך רופא למי שהוא בריאואמ׳ להם 
Lc 5,33    להם אמ׳ יכולים אתם 34. שלך אוכלים ושותים אבל  . מלחמות וכן אותם מהפ מהפרושיםכובד  
Lc 5,35   הארוס יפרד מהם ואז יצומויבואו ימים כאשר  אבל   35שות שיצום בעוד שהארוס עמהם הארוס ע  
Lc 5,38    יין חדש ראוי לשים בנאד חדש והיין והנאדות אבל   38. והנאדות אובדין והיין נשפךהישנים  
Lc 6,27   אהבו אויביכם. אני אומ׳ לכם שזה אתם שומעים אבל   27. ושים אביהם של אלו לנביאיםהדברים ע  
Lc 6,30  ולאותו שיגזול את שלך אל . לכל אדם שישאלך תן אבל   30. הלמונעו ועו׳ הגונילא אם יחפוץ לגנול 
Lc 6,35    ותנו מתנות למי. אהבו אויביכם ועשו להם טוב אבל   35. לחוטאים בעבור שיקבלו גמולנותנים  
Lc 6,49   מי ששומע דברי ואינם משימם לפועל דומה הוא אבל   49: עו כי היתה מיוסדת על האבןיכול להני  

Lc 7,7   כי אני אדם 8. תאמ׳ זה בדברים ובני יהיה נרפא אבל  ני מדמה שאהיה ראוי שאבוא אליך זה א 
Lc 7,25  אי זה עניינים יצאתם לראות איש מלובש מרוב אבל   25. השוקים שנועות לכל רוחות. ראות במדבר  
Lc 7,26   כם ועודנביא אומ׳ ל. אי זה דבר יצאתם לראות אבל   26ם ובתענוג הנם מלכים בבתיהם יקרי  
Lc 7,28    וכל 29. מי שהוא קטן במלכות שמים גדול ממנו אבל  . מאשה לא נולד גדול מיואן טבולבעולם  
Lc 7,30   הפרושים וחכמי הדת מבזים ביניהם עצת הש׳ שלא  אבל   30. מעו הם נטבלים בטבילת יואןשזה ש 
Lc 7,44  אתה לא 45. רגלי ובשערי ראשה קנחם זאת רחצה אבל  . ואתה לא נתת לי מים לרגלי. תךנכנסתי בבי  
Lc 8,10   10 ואם. בעבור שאם יראו ולא יראו. לאחרים משל אבל  . מר לכם ניתן מלכות שמים להכירולהם א  

Lc 11,20   אמת שמלכות הש׳. אני במאמר האל מגרש השדים אבל   20: בעבור זה הם יהיו שופטיכם אותם  
Lc 11,22   הנה כל . אם אחרים יותר חזקים חיים יותר ממנו אבל   22. ם בשלוםיתו כל הדברימזויין שומר ב 
Lc 11,34   לכן 35: גופך יהיה חשוך. אם עינך יהיה רע אבל  ך יהיה תמים כל גופך יהיה מאיר אם עינ  
Lc 12,5    תיראו אותו שאחרי מות . אני אלמדכם ממי תיראו אבל   5הגוף ואחר אין להם דבר אחר שיעשו 

Lc 12,39   זה תדעו שאם האב פימיליאר יודע באי זו שעה אבל   39: כן מאושרים הם העבדים ההם ימצאםו  
Lc 12,45   אם אותו עבד יאמר בלבבו אדוני מתאחר לבא אבל   45. כל הדברים שמחזיק ישליטהו לכם שעל  
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Lc 12,47   ו מזמין עצמואותו עבד שידע רצון בעליו ואינ אבל   47. להניחם עם אשר לא נאמרו אותו ואביו  
Lc 14,13  14כשתעשה זימון קרא העניים והנטולים והעורים  אבל   13: שאתה קורא שישלמו לך גמול באולי אותם 
Lc 14,34   לא בעפר 35: במה ינתן הטעם. אם המלח ריקנית אבל  . המלח הוא טוב 34: היות תלמידייכול ל  
Lc 15,32   לאכול ולשמוח איני ראוי ולשמח אחרים כי אחיך  לאב   32. ית לעולם וכל אשר לי לך הםעמדי הי 
Lc 16,17   אחת . . יותר נקל הוא ששמים וארץ ישלוו מאות  אבל   17. א מוגד וכל העושים חוזק בוהאל הו 
Lc 16,30   31 .אם מקצת מהמתים ילכו להם הם יעשו תשובה אבל  . והוא אמר לא אב אברהם 30. וישמעו אותם  
Lc 17,1   יותר יהיה שוה לו 2אוי למי שבעבורו יבואו  אבל  . יפשרי הוא שלא יבואו צרותתי אדבר בל  

Lc 18,13   אומר אדון אלהים רחמני כי חוטא . מכה את חזהו אבל  רחוק ולא רצה לשאת עיניו לשמים עומד מ 
Lc 21,4   4 זאת ממה שפיחתה ויש לה חסרון שמה כל מאכלה אבל  . לו מהשפעתם שמו במתן האלכי כל א  

Lc 22,26   כי אותו שהוא גדול בבית יהיה. לא יהיה כן מכם אבל   26. משלה עליהם נקראים מאושריםאשר להם מ 
Lc 22,28   27 ואני מכין לכם  29. לכם לעמוד עמי בניסיונותי אבל   28. י באמצעם כמו מי שהוא משרתואנ 
Lc 22,32   ועתה. לתי בעדך שאמונתך לא תפסקאני התפל אבל   32: ור העבירכם בכברה כמו החטהאתכם בעב  
Lc 22,36  ומי שאין לו. עתה מי שיש לו שק יקח גם האבן אבל  . ואז אמר להם 36. והם אמרו לא .אי זה דבר  
Lc 23,41   ואומ׳ לישו אדון יהיה 42. זה שום רע לא עשה אבל  . וקבלנו משפט אמתי לפי מעשעינוהראוי לנו  

Jn 1,13   וכן האל נעשה בשר 14. הם נולדים מרצון האל אבל  ולא מרצון אדם  .ולא מרצון בשר מחטאות  
Jn 1,17   שום 18. חן ואמת היא נעשית בעד ישאוש משיח אבל  . כי הדת נתנה בעד משה 17. החן ובעבורו  
Jn 1,33   אותו ששלחני שאטביל במים הוא אמר לי אותו אבל  [*]  33. יונה עומד עליו השמים כמעט כמו  

Jn 2,9    העבדים ידעוהו אותן שהביאו מים לארטישיקלי אבל  . שחזרו יין רא לא ידעה מאין באהמים ראו.  
Jn 3,8  8 וכן הוא אדם. אינך יודע אנה הוא בא או הולך אבל  . ב למקום שרוצה ואתה שומע הקולהרוח מנש  

Jn 3,15   15  כמה. כי האל אוהב כל 16. ישיגו חיים נצחיים אבל  שבני אדם המאמינים בו לא יאבדו בעבור  
Jn 3,16   כי האלוה לא שלח בנו 17: יהיו לו חיים נצחיים אבל  עולם בעבור שהמאמין בו לא יאבד נתן ל 
Jn 3,18  כי אינו. מי שאינו מאמין בו כבר הוא נדון אבל  . מי שמאמין בו אינו נדון 18: ונושע בעבור  
Jn 3,21   מי שעושה אמת בא אל הנר בעבור שפעולותיו יהיו לאב   21. עבור שלא יהיה נתפש במעשיובנר ב 
Jn 3,29   הוא אוהב הארוס שעומד ושומע אותו ומשמח בגיל  אבל  שיש לו ארוסה וארוס  29ני אותו שולחתי לפ 
Jn 3,33  מי שמקבל העדות ממנו עושה סימן שהוא אלוה אבל   33. ועדותו שום אדם אינו מקבל .ששמע וראה  
Jn 3,36   36  מי שאינו מאמין הבן לא יהיה לו חיים רק אף אבל  . ין בבן יש לו חיים נצחייםשיאממי  
Jn 4,13  14. מי שישתה מהמים שאתן לו לא יצמא לעולם אבל  . זה המים יהיה לו צמא פעם אחרתמי שישתה מ  
Jn 4,14   יםהמים שאני אתן לו יהיו מעין מדלגת בחי אבל   14. מים שאתן לו לא יצמא לעולםשישתה מה  
Jn 4,23   יתפללו. ועתה היא שהאמתיים מתפללין. תבוא שעה אבל   23. כי שלום ליהודים עתיד לבא .יודעים 
Jn 5,18   ומדמה עצמו בשיווי . עוד אומר שאביו הוא אלוה אבל  כי לא לבד מתיר השבת . אבו יותר להמיתו 
Jn 5,22  בעבור שהכל יכבדו לבן 23. פט לבןנתן כל מש אבל  . כי האב אינו דן שום אדם 22פץ לאשר הוא ח  
Jn 5,24   אמת אומר אני לכם שתבא  25. יעבור ממות לחיים אבל  . ולא יבא במשפט. ו חיים נצחייםיהיו ל 
Jn 5,30   אם אני עושה עדות לעצמי 31. רצון מי ששלחני אבל  . הוא כי איני מבקש לעשות רצוניצדיק וישר  
Jn 5,34  הוא  35. זה אני אומר בעבור שאתם תהיו נושעים אבל  מקבל עדות אדם  רק אני איני 34 .עדות אמתי 
Jn 5,47   46 אם לאותיותיו אינכם מאמינים איך תאמינו אבל   47. מינו במשה תאמינו באולי ליואם תא  

Jn 6,9   אז אמ׳ ישאוש עשו שישבו  10. מה יהיה בין כלם אבל  . ות ככרות לחם שעורה ושני דגיםלו חמש מא 
Jn 6,20   אז רצו לקבלו 21. אמר להם אני הוא אל תיראו אבל   20. ויגש אל הספינה ופחדו. יהםהמלך אל  
Jn 6,22  ואוניות אחרות באו 23. תלמידיו הלכו לבדם אבל  . ושלא נכנס ישאוש באניה עם תלמידיו. האחת  
Jn 6,32   ונותן חיים 33. מן השמיםאבי נתן לכם פת אמתי  אבל  . לכם לא נתן לכם משה לחם שמים אני אומר 
Jn 6,36   37. כי ראיתוני ולא האמנתם בי. זה אמרתי לכם אבל   36. אמין בי לא יהיה צמא לעולםומי שמ  
Jn 6,65   כי ישאוש היודע. מקצת מכם הם שאינם מאמינים אבל   65. ם שאמרתי לכם רוח וחיים הםאחד הדברי  

Jn 7,6   העולם אינו יכול 7. עמכם כל שעה הוא מוכן אבל  בא  אמ׳ ישוש להם זמני האדם לא אז 6: בו  
Jn 7,10  ואז היהודים שואלים אותו ביום 11. כמעט בהחבא אבל  ום המועד אז עלה הוא ולא בגלוי בירושלם בי 
Jn 7,13  אחד מהם אינו מדבר ממנו בגלוי בעבור היהודים אבל   13. רק מרמה העמים. אחרים אינוו. טוב הוא. 
Jn 7,14   ומתמיהים 15. בתוך החג עלה ישו במקדש ומלמד אבל   14. ממנו בגלוי בעבור היהודים ו מדבראינ  
Jn 7,16  אם שום אדם רוצה לעשות רצון 17. מאותו ששלחני אבל  י ענה ישאוש ואמ׳ מוסרי אינינו של 16: למד 
Jn 7,18   א זרע אמיתי איןמי ששואל אות ממי ששלחו הו אבל  מי שמעצמו מדבר מעלתו מבקש  18 .מעצמו  
Jn 7,27   ומשיח כשיבא לא ידע. לא ידענו זה מאין הוא אבל   27. שרים באמיתות שזה הוא משיחהכירו ה  
Jn 7,29   אז רצו 30: אני יודע שממנו אני והוא שלחני אבל  . מר לא ידעתיו אהיה מכזב כמוכםואם או  
Jn 7,44  אז חזרו השלוחים 45: חד מהם לא שם ידיו עליוא אבל  . ומקצת רצו לתופשו 44. בעבורו חולקות העם 
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Jn 7,49   50: זאת הסיעה בלתי יודעת הדת ארורה היא אבל   49. והפרושים אינם מאמינים בו מהשרים  
Jn 8,12  אז אמרו הפרושים מעצמך 13: יהיה לו גם חיים אבל  מי שבא אחרי לא ילך בחשך וערפל . נר העולם  
Jn 8,15   וכשאני דן משפטי אמתי 16. איני דן שום אדם אבל  אתם דנים כפי הבשר  15. ני הולךולאן א:  
Jn 8,26    ואני הדברים ששמעתי ממנו. מי ששלחני הוא אמתי אבל  . רוב דברים ומדבר מכם או שופט 26עמכם 
Jn 8,37  38: אתם חפצים להמיתני כי דברי אינינו בתוככם אבל  . אני יודע שאתם בני אברהם 37: תהיו חפשים 
Jn 8,45    אי 46. אני אם אומר לכם אמת אינכם מאמינים לי אבל   45. כי אביו שקרן הוא. לו מדברקרוביי 
Jn 8,55   אבל אני יודע . ואהיה כמוכם מכזב. אני הכרתיו אבל   55. הוא אלהיכם ולא הכרתם אותואומרים ש 
Jn 8,55   55  אברהם אביכם 56. ו ושומר דבריואני יודע אות אבל  . ואהיה כמוכם מכזב. אני הכרתיואבל  

Jn 9,3  3 4: זה לו בעבור שמעשה האל יהיה מגולה בעבורו אבל  . ש לא זה חטא ולא אביו ולא אמוענה ישאו  
Jn 9,21   שאלו: באי זה צד נפתחו עיניו וראה לא ידענו אבל   21ו שבנינו זה נולד כשהוא עור יודעים אנ  
Jn 9,25  שהייתי עור ועתה אני רואה. דבר זה אני יודע אבל  . הוא איני יודעאז אמר  25. וטאשזה האיש ח : 
Jn 9,31   31 אם אחד הוא אוהב האל ועושה רצונו אותו שומע אבל  . םלא ידעתם שהאל אינו שומע לחטאי . 
Jn 10,2   והוא פותח 3. הכנס בעד השער רועה צאן הוא אבל   2. עולה בעד מקום אחר גנב הוא הצאן רק  

Jn 10,26   27. אתם אינכם מאמינים בי כי אינכם מצאני אבל   26. ושה בשם אבי הם מעידים עלישאני ע  
Jn 10,38    ואם. למה אתם אומרים כזה. אם אני עושה אותם אבל   38. אבי הייתם יכולים לאמר ככהפעולות  
Jn 10,42   מתיים ורביםכל הדברים שאמ׳ יואן מזה הם א אבל   42ואן כמעט אינו עושה שום אות שג׳  
Jn 11,10   11. מי שהולך בלילה מצער עצמו כי נר אין לו אבל   10. כי רואה אור זה העולם. רע אינו עושה  
Jn 11,22  עתה אנכי יודעת כי כל דברים שאתה שואל נותנים אבל   22. עבר היית פה אחי לא היה מתאדון אם לש 
Jn 11,30  אז  31: עדיין היה באותו מקום שמרטא באה אליו אבל   ועדיין לא בא ישאוש במגדול 30 והלכה אליו 
Jn 11,52   אז באותו 53: בעבור יקבץ יחד בני האל הנפוצים אבל  . ולא לבד בעד העם 52. לו למות בעד העם 
Jn 13,9  וישאוש אמר להם מי שהוא 10. גם הידים והראש אבל  לו שימון ופירי לא הרגלים לבד  ואמר 9. בי  

Jn 13,10  כי אני יודע אותו שעתיד לבגוד 11. לא כולכם אבל  לים והוא כולו נקי ואתם טהורים ץ הרגשירחו  
Jn 13,36  ואחרי כן אמר אליו למה איני  37. אחרי כן תלך אבל  הולך אינך יכול ללכת אחרי עתה  למקום שאני 
Jn 14,10   אינכם 11. עושה הדבריםהוא . האב האב עומד עמי אבל  . ים שאני מדבר איני מדבר מעצמיהדבר. בי 
Jn 14,19    באותו היום תכירו כי 20. תראוני חי ואתם תחיו אבל  עוד מעט כבר אינכם רואים אותי  19אליכם 
Jn 14,22   אי זה דבר הוא עשוי שבעבורינו תגלה. אדון אחר אבל  לא אשקריוטא . ויגודיש אמר אליו 22. עצמי 
Jn 14,26   25 אותו שהאב ישלח בשמי הוא . האב נאמר רוח הקדש אבל   26. כםהדברים אמרתי בעומדי עמ אלה 
Jn 15,15   אומר אני לכם היותכם אוהבי כי כל הדברים אבל  . מה האדון עושה עבדים כי העבד אינו יודע  
Jn 15,16   ושמתי אתכם בעבור שתלכו ותשאו. אני בחרתי בכם אבל  . ואתם לא בחרתם אותי 16. ם לכםוהודעתי 
Jn 15,19   20: כי אינכם מזה העולם בעבור זה מכעיס אתכם אבל  . העולם מה שהוא שלו אוהב. אתה מזה העולם  
Jn 15,21   כל אלה הדברים יעשו לכם בעבור שמי כי לא ידעו אבל   21. אם שמרו מצותי אתכם ישמרו .ירדפו 
Jn 16,7   לכם שאלך כי אם לאאני אומר לכם שצריך הוא  אבל   7. ה הדברים דאגה נתמלאה לבבכםלכם אל  

Jn 16,20  האשה 21: רק דאגתכם תחזור לששון. אתם תדאגו אבל  . מר לכם שאתם תבכו והעולם ישמחאמת אני או  
Jn 16,22    ולבבכם ישמח וגילכם . אני אראה אתכם פעם אחרת אבל  ואמת כן דאגתכם  22. נולד בעולםכי האדם 
Jn 17,15    אינם מהעולם כמו שאני איני 16. שתשמרם מהרע אבל  . ולםאני מחלה שתקחם מהע 15*]. [היה לו  
Jn 18,36   אז אמ׳ אליו 37. עתה מלכותי אינינו בכאן אבל  נגדים לבלתי אהיה נמכר ליהודים יהיו מ  
Jn 19,15   הם צועקים הקימוהו הקימוהו תלוהו והניחוהו אבל   15מ׳ פילאט ליהודים הנה מלככם וא. ששית  
Jn 19,24  נפילה גורלות עליה ממי תהיה בעבור שהכתיבה אבל  אז אמרו ביניהם לא נקרעה  24. ליועל מה שע  
Jn 20,7    אז נכנס שם אותו תלמיד 8היה בצד אחד מקופל  אבל  . ישאוש לא היה מונח עם הסדיניםבראש  

Jn 20,17   אל אבי ואל לכי לתלמידי ואמרי להם שאני עולה  אבל  . עי בי כי עדיין לא עליתי לאבילה אל תג 
Lc 9,60  60  וישאוש אמ׳ לו אתה בא עמי ותגיד מלכות האל אבלי  אמ׳ לו הנח הישמעאלים לקבור את וישאוש . 

Mt 13,46   טובה נערכת הלך ומכר כל מה שהיה לו וקנה אבן  וכאשר מצא  46חפש אבנים נערכות לסוחר שמ  
Mt 24,2   והוא יושב בהר הזתים 3: אבן שלא תחרב על אבן  אמיתות אומ׳ לכם אשר לא ישאר . העניינים.  
Mt 24,2   קרבו אליו . והוא יושב בהר הזתים 3: שלא תחרב אבן  ת אומ׳ לכם אשר לא ישאר אבן על אמיתו 

Mt 27,16   16 וכאשר 17. שמטעם רציחה היה תפוש בית הסוהר אבן  וא מחזיק תפוש אדם אחד ששמו בר וה  
Mt 27,26   27. ומסר להם ישאוש מוכה להקימו בשתי וערב אבן  ואז הניח בר  26. ינו ועל בנינויהיה על  
Mt 27,60  והיתה מריאה 61. אחת גסה בפתח הקבר והלך לו אבן  והניח . רו שהוא חדש מאבן חצובהוהניחו בקב  
Mc 13,2   וכאשר ישב בהר הזתים נגד  3. על אבן שלא תהרס אבן  ה אלו הבניינים גדולים לא תשאר רואה את 
Mc 13,2   וכאשר ישב בהר הזתים נגד המקדש 3. שלא תהרס אבן  ים גדולים לא תשאר אבן על אתה אלו הבניינ  

Mc 15,46   ומריאה 47חצובה ושם בפתח הקבר אבן גדולה  אבן  ב ועטפו בו והניחו בקבר אחד של מהשתי וער  
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Mc 15,46   מקדלינא ומריאה אם יקומוומריאה  47גדולה  אבן  חד של אבן חצובה ושם בפתח הקבר בקבר א  
Lc 9,3  ובאי זה  4לא מעות ולא תהיה לכם שני מלבושים  אבן  ו דבר ביד לא שרביט ולא לחם לא להם לא תשא 

Lc 11,11   [*]11 [*]  ואם ביצה יתן לו עקרב 12. ואם דג יתן לו נחש .אבן  מכם אם ישאל לחם לאביו יתן לו 
Lc 19,44   וכאשר 45 :בעבור שלא הכרת עת פקודתך. על אבן אבן  לא יניחו בך ו[*]  44מכל צדדין ויצורו לך 
Lc 19,44  וכאשר נכנס 45 :בעבור שלא הכרת עת פקודתך .אבן  ולא יניחו בך אבן על [*]  44ין לך מכל צדד  
Lc 20,17   18. מאסו הבונים הוא היתה מונחת בראש המלאך אבן  א״כ מה רוצה לומ׳ זה שכתו׳ [*]  17: השם׳  
Lc 20,18   והאבן יכתת אותן שעליהם. יהיה מוכה עם האבן אבן  כל איש שיפול על אותה  18. מלאךבראש ה  
Lc 21,6   ושאלוהו אדון מתי יהיו כל 7: על אבן ותפסד אבן  אים עדיין תראו ימים שלא יעמוד שאתם רו  
Lc 21,6   ון מתי יהיו כל אלהושאלוהו אד 7: ותפסד אבן  ין תראו ימים שלא יעמוד אבן על רואים עדי  

Lc 22,41   אומ׳ אם 42. ותקע הברכים לארץ והתפלל. אחת אבן  והוא נסע מהם כזריקת  41. יסיוןתכנסו לנ  
Lc 24,2   ונכנסו ולא מצאו גוף ישאוש 3. הקבר מהופכת אבן  ומצאו  2. סמים ומשיחות שהכינו נושאות  
Jn 20,1   אז רצתה ובאה לשימון פירי 2: הקבר הפוכה אבן  א באה בבקר לקבר ועד לילה ראתה מגדלינ  

Mt 16,18   ועוד דלתות גיהנם לא תהיה להם. אגלישיאה שלי אבנה  לך שאתה הוא פירי ועל זאת האבן ואני אומ׳ 
Mc 14,58   וקם הכהן 60. ולא היה מוסכם עדותם 59 .אבנהו  מים אחרים חדש עשוי בידי אנשים ובשלשת י  

Mt 7,9  א״כ 11. ואם ישאלהו דג יתן לו נחשים 10 .אבנים  ישאלהו בנו לחם יתן לו  םמי מכם א 9. יכנס  
Mt 13,5   שלא היה שם מאד עפר ותכף צמחו כי לא היה אבנים  ומקצת נפלו במקום  5. ות ואכלוםמקצת עופ  

Mt 13,45   45  וכאשר מצא אבן טובה נערכת הלך 46נערכות  אבנים  המלכות שממיי דומה לסוחר שמחפש עו׳  
Mc 4,5   ויבש כאשר 6שלא היה בו עפר רב ומיד יצא  אבנים  ואחרים נפלו במקום  5. ת ואכלוםובאו עופו  

Mc 13,1   וענה ישאוש ואמ׳ רואה אתה אלו הבניינים  2 :אבנים  ר לו רבי ראה זה בניינים ואיזה אמ 
Jn 8,59   ישאוש נחבא ויצא מן המקדשו. להשליכם עליו אבנים  אז הביאו  59: הם היה אני הייתיקודם שאבר : 

Jn 10,31    וענה להם ישאוש מעשים 32. בעבור שיסקלוהו אבנים  אז קבצו היהודים  31. אחד אנחנווהאב דבר  
Mt 10,3   .אלה 5. יודש שמסרו:שימון קאעיב 4טאטדיב  .אבפיב  גיקמי . בעל רבית מפורסם. מטיאו. טומאש  
Mt 5,29    ואם יד ימינך 30: אחד מהיות כל הגוף ענוש אבר  א לך שתאבד כי טוב הוהוציאה והרחיקה ממך  
Mt 5,30    קפיטולו י״ו: אחד מהיות כל הגוף ענוש לעולם אבר  כי יותר שוה לך אבוד . אותה ממךוהרחק  
Mc 3,4    וישו נקצף בעבור 5. והנם שותקים. אדם אחד אבר  הושיע או עזוב . ביום החג או רעעשות טוב  
Mt 1,1   ישאק הוליד יקוף. אבראם הוליד ישאק 2 .אבראם  זה ספר תולדות משיח בן דויט בן  1 מתיאו.  
Mt 1,2   יקוף הוליד. ישאק הוליד יקוף. הוליד ישאק אבראם   2. לדות משיח בן דויט בן אבראםזה ספר תו  
Mt 3,9   אל יכולהיה אבינו כי אני אומר לכם שה אברהם  . ולא תאמרו בלבבכם 9ים ותשובה מעשים טוב  
Mt 3,9   וכל עץ שאינו. הגרזן מונח לשורש העץ 10 .אברהם  ל יכול להחיות מאלה האבנים בני לכם שהא  

Mt 8,11    ובני ישראל 12. יצחק ויעקב במלכות שמים אברהם  וינוחו עם . יבואו ממזרח וממערבכי רבים  
Mt 22,32    איננו אלוה מהמתים. חק ואלהי יעקבאלהי יצ אברהם  הי אני הוא אל 32קראתם מה שהאל אמ׳ לכם  
Mc 12,26   אינו אלוה המתים  27. אלהי יצחק ואלהי יעקב אברהם  אה לו האל בסנה אומר אני אלוהי כאשר נר 

Lc 3,8   אני אומ׳ לכם שהאל יכול מאבנים אלו החזיר  .אברהם  ולא תתחילו לאמר אבינו הוא . להמטבי 
Lc 3,8   לכן כל עץ . כי הגרזן כבר עברה לשורש העץ 9 אברהם  זיר חי בן ל יכול מאבנים אלו החלכם שהא 

Lc 13,16   כמה וכמה שהשטן קשרה מאותו קשר שראוי אברהם  בת . אם כן זאת 16ו למים לשתות מוליכ  
Lc 13,28   28 ואתם. יצחק ויעקב וכל הנביאים במלכות הש׳ אברהם  כאשר תראו . היה בכי והרעשת האלושם י  
Lc 16,24   25.. לעמים.. חמול עלי ושלח לי לזריט  אברהם  . .. וצעק  24. במקומו.. חוק ולאה מרור  .. 
Lc 16,30  אבל אם מקצת מהמתים ילכו להם הם יעשו .אברהם  והוא אמר לא אב  30. ישמעו אותםוהנביאים ו  
Lc 19,9  ע מה שהיה אבודבא לבקש מן האדם להושי 10 אברהם   לו היום נעשה שלום בזה הבית בעבור שזה בן.  

Lc 20,37  אינו אלוה המתים  38. אלהי יצחק ואלהי יעקב אברהם  כי האל אמ׳ לו בסנה אני אלהי . והראהו משה 
Jn 8,33  ולעולם לא נהיה אחור איך אתה אומר שנהיה .אברהם  אז אמרו לו אנחנו זרע  33: תיכםתמלא משאלו  
Jn 8,37   אבל אתם חפצים להמיתני כי דברי אינינו .אברהם  ני אני יודע שאתם ב 37: ו חפשיםבמהרה תהי  
Jn 8,39   וישוש אמ׳ להם אם אתם בני אברהם: הוא אבינו אברהם  ענו ואמרו לו  39: באביכם עושיםמה שראיתם 
Jn 8,39   ואתם אביתם להורגני 40. עשו מעשי אברהם אברהם  וישוש אמ׳ להם אם אתם בני : ינוהוא אב.  
Jn 8,39   איש שאמרתי אמת. ואתם אביתם להורגני 40 .אברהם  להם אם אתם בני אברהם עשו מעשי וישוש אמ׳  
Jn 8,40  ואמרו לו אנחנו. אתם עושים מעשה אביכם 41 אברהם  זה עשה . לכם אותה ששמעתי מהאל שאמרתי אמת  
Jn 8,52  שאם אחד ואתה אומ׳. והנביאים מתים. מת אברהם  . חזךאמרו היהודים עתה אנו מכירים שהשטן א  
Jn 8,56  אמרו  57: אביכם חמד לראות יומי וראהו ושמח אברהם   56. אני יודע אותו ושומר דבריואבל . מכזב 

Lc 23,50   שלא הסכים בעצה 51שהיה אדם נכבד וצדיק  אברימסיאה  והנה אדם אחד שמו יוסף  50. ריםאלו הדב 
Jn 19,38  ועמד נחבא מפחד היהודים בעבור שהוא מטיאהאבר  אחר אלה הדברים בא יוסף  38. והאל אשר דקר  
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Mc 15,43   גבר נכבד שהמתין מלכות שמים ובחריצות אברמסיאה  בא יוסף  43. צות זהו לפני השבתכבר חג המ  
Jn 16,25   באותו היום לא תשאלו 26אגידהו לכם מאבי  אגי  ם אמרתי לכם במשל לכם רק בגלוי אלה הדברי  
Jn 16,25   באותו היום לא תשאלו בשמי 26לכם מאבי  אגידהו  ם במשל לכם רק בגלוי אגי רתי לכהדברים אמ.  

Mt 16,18  ועוד דלתות גיהנם לא תהיה להם. שלי אגלישיאה  תה הוא פירי ועל זאת האבן אבנה אומ׳ לך שא  
Mt Expl   בכל עת עד סוף העולם: Expl מרקו מגיד נבחר מהאל :שי׳ מתיב תלמיד ומגיד אגרת  נשלמה   תם 
Jn 14,30    ואין דבר אחר : כי שר זה העולם כבר בא. עמכם אדבר  מעתה רוב הדברים לא  30: תאמינוהעשיה 
Mt 16,2   ובבקר הייתם אומרים היום יהיה מטר כי 3 אדום  חר יהיה אור בהיר כי השמים הוא בערב למ  

Mt 27,28    וקנה ביד. על ראשו עטרת קוצים והניחו 29 .אדום  והו וכסוהו עם סרבל ֵסינְָּדאט והפשיט 28העם  
Mt 7,21   לא יכנסו במלכות שמימיי אבל אותן שעושין אדון  שיח לתלמידיו כל אותן שיקראוני ישאוש מ  
Mt 7,22  אנחנו מובאים בשמך ומרפאים המושטנים ובשמך אדון  רבים יאמרו באותו היום  22: מייבמלכות שמי  
Mt 8,6   7 בני שוכב חולה במטה מחולי גדול והוא נטול אדון  אמ׳ לו ו 6בא אחד שר גדול אליו . נחום 
Mt 8,8   איני ראוי שאתה תכנס בביתי רק לבד תאמ׳ אדון  ענה אותו השר ואמ׳  8 .אלך וארפאהו לך  

Mt 8,21   וישואש משיח אמר 22והניחני ראשונה קבור אבי  אדון  א׳ עוד אמר לו תלמיד  21: אנה יקוד ראשו 
Mt 8,25   וישאוש אמ׳ להם 26. הושיע כי בסכנה אנחנו אדון  והקיצוהו אומרים  25וישוש ישן  בספינה.  
Mt 8,31   31 שימנו באותן חזירים. אם אתה מגרש אותנו מכאן אדון  השטנים מחלים פני ישאוש אומרים ו 
Mt 12,8   ביתוכאשר היה מועבר בא ל 9. עדיין מהשבת אדון  כי בן האלוה הוא  8. שו השוגגיםלא תעני  

Mt 14,28   29אם אתה הוא תחפוץ שאני אבא אליך על המים  אדון  וענה ש׳ פירו ואמר  28. ל תפחדואני הוא א  
Mt 14,30    ואמ׳. ותכף ישאוש שלח היד ולקחו 31. הושיעני אדון  וכשהתחיל ליכנס צעק אומר . ופחדרוח חזק 
Mt 15,25   והוא ענה ואמ׳ אינינו טוב שאדם 26. זרניעו אדון  והיא באה ומתפללת אותו אומרת  25. ישראל  
Mt 16,22   וישוש הופך אומר לפירי לך מאחרי 23. שיקרך אדון  אומר האל לא יאבה . התחיל לגערולצד אחד ו  

Mt 17,4  אם אתה תאבה נעשה פה. טוב עמוד בזה המקום אדון  שאוש ואמ׳ פירו אל י 4. ואליהו מדברים עמו  
Mt 17,14   וסובל רע. יהיה לך חמלה מבני כי ירחיי הוא אדון  בא ויכרע לפניו אומר  ם אדם אחדבא לש  
Mt 18,21   אמחול לו ז׳. ריע חוטא לי כמה פעמים אסלח לו אדון  ואז פירו קרב אליו ואמ׳  21 :הוא באמצעם 
Mt 18,26   26 ןוהאדו 27. יהיה לך חמלה ממני ואפרעך חובך אדון  ותו העבד כרע בארץ מתחנן ואומר וא  

Mt 20,8  התחיל . הכרם למורשהו קרא הפועלים ותנם שכרם אדון  וכאשר הערב היה אמ׳  8כו לכרמי והוא אמ׳ ל 
Mt 20,33   וישאוש חמל עליהם ונגע 34שתפתח עינינו  אדון  והם אמרו  33. ם חפצים אעשה לכםמה את  
Mt 21,16   ונסע משם 17. ול מפי עולליםאתה השלמת ההל אדון  . לא אתם קראתם מה אומר הנביא: אמר הין  
Mt 24,50   אותו עבד יום שהוא לא יחשוב ושעה שהוא אינו  אדון  יבא  50. כול ולשתות עם השכוריםויתחיל לא 
Mt 25,11   11 והוא ענה ואמ׳ אמת אני 12. אדון פתח לנו אדון  ויצעקו . ואחר באו הבתולות הסכלות  
Mt 25,11  11 והוא ענה ואמ׳ אמת אני יודע מי  12. פתח לנו אדון  צעקו אדון וי. ו הבתולות הסכלותואחר בא 
Mt 25,23    [*]ובא אותו שקבל הא׳ ואמ׳ אדון אני יודע 24 :אדון  ס ביקר אדוניך ומרוב יעשו אותך תכנ  
Mt 25,24   אתה קוצר. אני יודע שאתה איש קשה ואכזרי אדון  ובא אותו שקבל הא׳ ואמ׳  24: וןאותך אד  
Mt 26,22   והוא ענה אותו שמשים היד עמי 23. אנכי הוא אדון  והתחיל כל אחד לאמר . אד דואגיםזה היו מ  
Mt 27,63   64אנחנו נזכרנו שאותו הרמאי אמ׳ שיקום חי  אדון  אומרים  63ושים והכהנים לפילאט שרי הפר  
Mc 2,28   3: בתמכל מה שהוא בעולם ומהש אדון  ובעבור זה בן האלוה  28. ר השבתלא בעבו,Tit  קפיטולו ג׳ 
Mc 7,28   אכן גורי הכלבים אוכלים פתי לחם הנופלים .אדון  והיא ענתה אמת הוא  28. לכלבים בעבור תתו  

Mc 12,29   אותו תאהב בכל לבבך ובכל נפשך 30. הוא אחד אדון  שמע ישראל אלהיך . הצווי העקרי ענה ואמ׳  
Mc 14,19   19 והוא אמ׳ להם אחד מהשנים עשר 20. אני הוא אדון  אמר והתחילו כל אחד ל. יו עצביםוהם ה  

Lc 1,68  69כי הוא פקד ועשה פדיון עמו . אלהי ישראל אדון  ברוך יהיה  68ח הקדש וניבא וא׳ היה מלא רו  
Lc 2,29   כי 30עתה אתה עזוב עבדך כפי דבריך בשלום  אדון   29ובירך האל ואמ׳ . בזרועותיו לקחו  

Lc 5,8   כי חרד הוא 9. הפרד נא מעלי כי חוטא אנוכי אדון  שוש משיח נפלו לרגליו ואמ׳ או יופירו ר . 
Lc 5,12    וישאוש נגעו 13אם תחפוץ אתה יכול לטהרני  אדון  וכאשר ראה ישו נפל לרגליו ובקשו ואומ׳  

Lc 6,5   עודונעשה היה  6. ועוד מהשבת. הוא בן האדם אדון  ואומ׳ לכם מה  5. כלו רק הכהניםאדם לאו  
Lc 6,46   כל איש שבא  47. ואינכם עושים מה שאני מצוה .אדון  למה אתם קוראים אותי  46. מדבר הפה הלב 

Lc 7,6   כי אני אינינו הגון שתכנס. אל תרצה להצטער אדון  לח אליו אוהביו שיאמרו לישאוש סנטוריאו ש  
Lc 9,7   כל הדברים שעשה ישאוש והיה לו טיטרקא שמע אדון  ואירודיש  7: ם החולים בכל מקוםומבריאי  

Lc 9,33   31-32  [*]33 לך אחד. שלשה אהלים. דבר טוב הוא שנעשה פה אדון  . ובא פירו ואמ׳ לישו . 
Lc 9,54  חפץ אתה שנאמר ירד אש מן השמים וישרוף את אדון  וכאשר יקומו ויואן ראוהו אמרו  54. ירושלם  

Lc 10,17   ואמר 18. השטנים עדיין הם משועבדים לנו בשמך אדון  ומרים וא. ה תלמידים חזרו בשמחהושלוש 
Lc 12,41   ואדונינו אמ׳ 42. אמור לנו זה הדבר או לכל אדון  ופירו אמ׳ לו  41: ה יבא בן אדםשלא תחשבו  
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Lc 13,8   הנח התאנה שנה זו ואחפור סביבה ואקיפנה אדון  והוא ענה לו  8. וכלת שבח האדמהכי היא א  
Lc 13,23   24. וישוש אמ׳ לו. הם מועטים אותם שנושעים אדון  ואמ׳ לו אדם אחד  23. גד ירושלםלכו נוה  
Lc 13,25   והוא יענה ויאמר לכם איני מכיר. פתח לנו אדון  ותקראו אל הפתח . בחוץואתם תעמדו . הדלת  
Lc 17,5   ׳ להם אם לכםוהאדון אמ 6. אדון הגדילנו .אדון  למדנו . ואמרו השלוחים 5. לח לונחמתי תס  
Lc 17,5   והאדון אמ׳ להם אם לכם אמונה 6. הגדילנו אדון  . למדנו אדון. ואמרו השלוחים 5 .תסלח לו  

Lc 17,36   35 [*] 36  ואמ׳ להם באיזה מקום יהיה הגוף שם יתקבצו 37 אדון  ועונים ואמרים לו אנה יהיה 
Lc 18,11   אלהים חינות אני עושה לך כי אני איניני כמו  אדון  . ומד על רגליו אומר אלה הדבריםוהפרוש ע 
Lc 18,13   אמת אני אומר 14אלהים רחמני כי חוטא אני  אדון  אומר . ו לשמים אבל מכה את חזהולשאת עיני  
Lc 18,41    וישאוש אמ׳ אליו ראה אמונתך 42שאהיה רואה  אדון  מה אתה חפץ שאעשה לך והוא אמ׳  41שאלו  
Lc 19,8   ואם רימיתי. אני חפץ לתת חצי נכסי לעניים אדון  וזאקיב עומד אמ׳ לישו  8. נכנס אדם חוטא  

Lc 19,16   והאדון  17. עם אימינא שלך י׳ אימינש הרוחתי אדון  והראשון בא אומר  16. אחד ואחד הוציא כל 
Lc 19,33   הם אמרו ו 34. העיר להם למה אתם מתירים העיר אדון  וכאשר באו להתיר העיר אמר  33ר כאשר אמ 
Lc 20,44   אמר לתלמידיו. ושומע כל העם 45איך הוא בן  אדון  א״כ דוד קורהו  44. הדום רגליך אויביך  
Lc 21,7   ומתי יתחילו. מתי יהיו כל אלה הדברים אדון  ושאלוהו  7: ד אבן על אבן ותפסדשלא יעמו  

Lc 22,33   וישאוש  34. כת עמך בסוהר ובמיתהאני מוכן לל אדון  והוא אמר אליו  33. תצייר אחיך .מתהפך 
Lc 22,38   39 .והוא אמר להם די. הנה שתי סכינים פה אדון  והם אמרו  38ם שהם ממני הם לקץ הדב הדברי  
Lc 22,49   ואחד מהם הכה עבד אחד משרי  50אם נכה בסכין  אדון  אמרו לו : יב היו מה שעתיד לבואאותם שסב 
Lc 23,42   43. יהיה לך זכרון ממנו כשתבוא במלכותך אדון  ואומ׳ לישו  42. שום רע לא עשה אבל זה  
Lc 24,29   כי כבר נעשה ערב והיום כבר נטה ונכנס עמהם אדון  ובקשוהו ואומרים תשאר עמנו  29 עוד רחוק . 

Jn 4,19   אבותינו התפללו לשם 20: אנכי מכרת שאתה נביא אדון  והאשה אמרה לו  19: יך אמת אמרתאינו בעל 
Jn 4,49   אמר אליו ישאוש לך 50. רד קודם שימות בני אדון  גיטו ואמר אליו הרי 49. אותות ונפלאות  

Jn 5,7   אין לי אדם שישימני בחפירה בשעה שהמים באים  אדון  והחולה ענה לו  7. ץ להיות בריאלו תחפו 
Jn 6,34   33 וישאוש אמר להם 35. כל עת ניתן לנו הפת הזה .אדון  אז אמרו לו  34נותן חיים לעולם ו 
Jn 6,69   ואותך 70: למי נלך דברי חיים נצחיים הם לך אדון  וענה שימון פירי  69. פצים ללכתואתם ח  
Jn 8,11   וישאוש אמר לה ואני לא. אין כאן גואל אחד אדון  והיא ענתה  11. ם לא העניש אותךעליך אד  
Jn 9,36   וישאוש אמ׳ אליו אתה 37. מי הוא שאאמין בו אדון  . ענה אותו האיש ואמר 36. ן האלמאמין בב  
Jn 9,38   39. ונהפך לאחור והתפלל אליו. אני מאמין בו אדון  והוא אמ׳  38: מדבר עמך הוא הואואותו ש  

Jn 11,12   וישאוש אמרו 13. אם ישן הוא נושע יהיה אדון  אז אמרו התלמידים  12. מן השינהשם להקיצו  
Jn 11,21   אבל עתה 22. אם לשעבר היית פה אחי לא היה מת אדון  אז אמרה מרטא לישאוש  21. בבית יושבת 
Jn 11,27   כן אני האמנתי שאתה הוא משיח בן אל חי שבא אדון  והיא אמרה  27. מאמינה את זה. חימות לנצ  
Jn 11,32   33. תאם אתה במה שעבר היית פה אחי לא היה מ אדון  ה כשראהו נפלה לרגליו ואמרה לו שישאוש הי  
Jn 11,34   ויצאו דמעות מעיני 35. בא וראה היכן הוא אדון  ואמר הנה הנחתם אותו ואמרו לו  34. בעצמו  
Jn 11,39  40. כי זה ארבעה ימים שמת. כבר הוא מסריח אדון  ו האבן ומרטא אחות המת אמרה לו ישאוש הסיר  
Jn 12,21   ובא פליף 22. חפצים ראות ישאוש משיחאנו  אדון  ובקשוהו אומרים . פגידא דגלליאהשהיה מבט  
Jn 12,38  39וכח האל שסופר . מי האמין מה ששמענו אדון  שאמר . י ישעיה הנביא יהיה נשלםבעבור שדבר  
Jn 13,6   8[*] [*] ענה לו  7. אתה תרחוץ רגלי אדון  ופירי אמ׳ לו . בא לשימון ופירואז  6. בו [*] [*] 

Jn 13,13   14[*] ורבי ונותנים שבח וברכה לשם כי  אדון  אתם קוראים אותי  13. בר שעשיתיאותו ד [*]  
Jn 13,25   אני אשלח הפת בצוע. הנו פה[*]  26מי הוא  אדון  ישאוש אמ׳ אליו . ה מסב על החזהכשהוא הי.  
Jn 13,36   ענה ישאוש ואמ׳ למקום שאני. לאן אתה הולך אדון  . ושימון פירי אמ׳ אליו 36. לזהוריעות זה  
Jn 14,8   וישאוש אמר להם כמה מן 9. הראנו האב ודי .אדון  ופליף אמר אליו  8: ותראו אותו תכירוהו  

Jn 14,22   22 אי זה דבר הוא עשוי שבעבורינו תגלה. אחר אדון  לא אשקריוטא אבל . דיש אמר אליוויגו  
Jn 20,15    לי אנה הנחתו ואנכי אם אתה נטלתו אמור .אדון  ואמרה לו [*] [*]  15. שגנב הואבעצמה  
Jn 21,15   וישאוש אמר. אתה יודע שאני אוהב אותך. כן אדון  והוא ענה . אתה אותי יותר מאלו יואן אוהב  
Jn 21,16   וישאוש אמ׳ אליו. אתה יודע שאני אוהב אותך אדון  ן אוהב אתה אותי ושימון אמ׳ כן פירי ג׳וא  
Jn 21,17   אתה יודע שאני אוהב אותך. יודע כל הדברים אדון  ׳ אליו אמ. ם שאלו אם אוהב אותושלשה פעמי.  
Lc 16,5   והוא 6ואמר לראשון כמה אתה חייב לאדוני  אדונו  קרא אחד אחד ממחוייבי  5. שנית שיקבלני  

Mt 24,48   ויתחיל להכות העבדים  49יעמוד באריכות לבא  אדוני  ואם העבד הרע יאמר בלבו  48. יוכל טובות 
Lc 1,43   תדעי כי כאשר שלומך שמעו אזני  44. באה אלי אדוני  ואיך קרה זה שאם  43. פרי בטנך רוךוב 

Lc 12,45   מתאחר לבא ויתחיל להכות הנערים והשפחות אדוני  אבל אם אותו עבד יאמר בלבבו  45. ישליטהו  
Jn 20,2   יודעת להיכןואין אנכי . נטלוהו מן הקבר אדוני  והב מאד ישאוש ומריאה אמרה להם האחד שא  
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Jn 20,13   וכאשר מריאה 14. מזה ולא ידעתי אנה הניחוהו אדוני  והוא אמרה כי נטלו . מה את בוכההאשה ל 
Jn 20,28   וישאוש אמ׳ אליו כי ראית אותי 29. ואלהי אדוני  ענה אליו טומאש ואמ׳  28. נאמן ותהיה  

Mt 10,25   כמה וכמה. זבל זאבוק הם משוטניםא אדוניהם  אם הם אמרו וכנו : ד כמו אדוניואל העב  
Mt 15,27    אז ישאוש ענה ואמ׳ אשה גדולה היא 28 .אדוניהם  אוכלים פירורים הנופלים משולחן שהגורים:  
Mt 10,25   אם הם אמרו וכנו אדוניהם אזבל זאבוק הם :אדוניו  ד אל מלמדו והמלמד אל העבד כמו כמו עב  
Mt 22,43   43 אמר האדון לאדוני שב לימיני עד 44אומר  .אדוניו  ד קראו ברוחני יך ולמה דואמ׳ ישאוש וא  
Mt 22,45  ושום אחד מהם לא היה יכול 46. איך הוא בנו אדוניו  א״כ אם דוד קראו  45. גלך אויבךשית הדום ר 
Mt 24,45   46. מניחו על כל סיעתו שהוא יזונם בזמנם אדוניו  ומה תחשבו מעבד חכם ונאמן  45. יהיה בא  
Mt 25,18   ואחר זמן ארוך בא האדון ורצה שמוע 19 .אדוניו  בל א׳ הלך וחפר בארץ וטמן בזנט ואותו שק  
Mt 25,20    ה׳ בישנטאש הפקדת לי הא לך עוד ה׳ מריוח אדוניו  ואמ׳ אל . ונתן לו עו׳ ה׳ מריוחבישנטש . 
Mc 12,37  וכל העם שומעין אותו ברצון. ואיך הוא בנ אדוניו  אם כן אם דוד קראו  37. לרגליך אויבך הדום . 
Lc 12,46   יבא ביום שלא יקווהו ובשעה שלא ידעה ויגרש אדוניו   46והשפחות ויאכל וישתה וישכר  הנערים 
Lc 17,9   איני חושב כן עליכם כי 10. כי עשה מצותו אדוניו  וימצא אותו עבד חן בעיני  9.תאכל ותשתה  

Mt 25,23    ובא אותו שקבל 24: ומרוב יעשו אותך אדון אדוניך  תכנס ביקר  [*] [*] 23[*]  22 [*]נאמן  
Jn 13,14  ולכם יש לרחוץ האחד רגל. רוחץ רגליכם אדוניכם  אני [*]  14[*] ח וברכה לשם כי ונותנים שב  
Lc 16,13   ...האחת יבזה.. כי שינא האחד והאחד יאהב  אדונים  שני ..שום אדם אינינו 13. ו לכםיגידה.  

Mt 3,3   ואותו זואן היה לבוש 4והתהפכו אליו  אדונינו  ׳ יקרא במדבר ישרו הדרכים לפני אמר קול א  
Mt 21,9   וכאשר 10 :מהולל תהיה בשמים. מושיענו אדונינו  ברוך יהיה אותו שעתיד לבא בשם  בן דוד  

Mt 27,10    ני פילאטו שאלווישאוש עומד לפ 11. גזר אדונינו  כן כמו . וקנו מהם שדה יוצר 10בני ישראל  
Lc Prol,12   שלש מאות וחמשים ותשע שנה היו מובאים אדונינו  נים מת בביטימיאה עצמותיו בשנת ושלש ש  

Lc 12,36   כשחוזר מן הנשואין למען כי יבא ויגע בדלת אדונם  ותהיו דומין לאנשים המחכים  36 בידיכם  
Lc 12,37   באמת אני אומ׳ לכם שיהיה יושב ויעשה עמהם  :ונםאד  הם העבדים הנמצאים ערים בבא . םומיד יברכ 
Lc 22,61   שאמ׳ לו קודם התרנגול יקרא שלש פעמים תהיה אדוננו  ונזכר פירו דבר . פך ומביט פירווישאוש נה 
Lc 9,61   אני אלך אחריך רק הנח לי עד שאעשה באופן אדוק  ואדם אחר אמר לו  61. מלכות האלעמי ותגיד  

Mt Prol,19   מרקו.. כי הוא דבר ראשונה מתולדות ישו משיח  .אדם  מתיאו רומז צורת . ן מה שרומזותביחייב ה 
Mt Prol,26   אריה שקם חי. עגל נקרב. איש נולד מבתולה. היה אדם  . ת ישואש משיח שממנו הם מדבריםהאלהו 
Mt Prol,28   נשר. ריה מלכותא. עגל גלחות. רומז אנושות אדם  בן . מיםנשר שעלה לש. שקם חי אחר מיתתו  

Mt 4,4    אז 5: אינינו חי על הלחם לבדו אבל מחן השם אדם  ויען ויאמר לו כתוב הוא  4. לחםשישובו  
Mt 5,28    שיביט אשה ויחמוד אותה בלבו כבר עשה ניאוף אדם  ואני אומ׳ לכם שכל  28. לא תנאףאמרה:  
Mt 5,32   הוא עושה ניאוף . רש אשתו אם לא בעת ניאוףהמג אדם  ואני אומר לכם שכל  32ר כריתות יתן לה ספ 
Mt 5,34   ולא בארץ מפני 35. לשמים מפני שהוא כסא האל אדם  ואני אומר לכם שלא ישבע  34. עתמה שנשב  
Mt 5,39   ומי שיגזול 40: על הלחי אחת הגשנו לו האחרת אדם  כי אם טוב ברע אבל אם יכה אתכם . רע ברע  
Mt 6,24  לכן 25 .האל והעולם[*] אין יכול בטוב לעבוד  אדם  שום  24. פליות תהיו בךרבות ער הוא ערפליי 
Mt 7,8   מי 9. והדופק יכנס. והמחפש ימצא. שישאל יקח אדם  כי כל  8. דפקו בדלת ויפתח לכם :ותמצאו  

Mt 7,16   כל ו 17. ולא מקוצים תאנים. ללקוט מסנה ענבים אדם   כי לא יכול. במעשיהם תכירום 16. וטורפים 
Mt 7,24    יהיה דומה אל החכם. השומע דברי ועושה אותם אדם  כל  24. ממני רשעים מלאי רוע לבסורו  
Mt 8,4   4 אבל לך והראה אל כהנך ועשה לו נדבה כמו שמשה .אדם  ישואש משיח השמר אל תאמר לשום  ואמ׳ 
Mt 8,9   ואומר אני לזה לך. פרשיםויש לי תחתי : חוטא אדם  כי אני  9. יבור ובני יהיה נרפאתאמ׳ בד  

Mt 8,20  עוד אמר לו תלמיד 21: אין לו אנה יקוד ראשו אדם  ועופות האויר יש להם קנים ובן  .להם מערות  
Mt 9,2  וישאוש משיח רואה. אחד נטול שוכב במטתו אדם  ונדרו לו  2ם הספינה ובא בעירו משיח עבר ע  
Mt 9,9    אחד שיושב בשלחן חלפני שהיה שמו מתיב אמ׳ לו  אדם   וכאשר ישאוש משיח נסע משם ראה 9מתיאו 

Mt 9,16   כי אם כן יעשו כן . מכפיל בגד חדש במלבוש ישן אדם  אין  16: ם יעלם הארוס אז יצומוהעת שאד 
Mt 9,17   כי אם יעשה כן כל. משים יין חדש בנאדות ישנים אדם  אין  17. המלבוש ועושה בו קרע מאד רע 
Mt 9,30   וכאשר  32: אבל הם יצאו וגלוהו בכל הארץ 31 :אדם  לאמר השמרו שלא תגידוהו לשום ם משיח צו 
Mt 9,32   32 וכאשר ראהו יאשוש משיח גרש  33אחד אלם משוטן  אדם  אשר היו מוצאים משם הם נהגו לו וכ 

Mt 10,11   11  כנסווכאשר ת 12. טוב ועמו תעמדו עד שתלכו אדם  עיר שתכנסו או מגדול שאלו מאתו בכל  
Mt 10,42  שיתן לשתות לאחד מאלו הקטנים כוס אחד ממים אדם  כל  42: בשם צדיק יהיה לו גמול שמקבל צדיק  

Mt 11,8  עם מלבושים יקרים אותם שלובשים מלבושים אדם  ן יצאתם ראות שחשבתם שהוא יהיה לכ 8. מניע  
Mt 11,12    כי כל 13קים משיגים אותו בחזקה והחו. בדוחק אדם  נכנס [*]  12[*] ממלכות שמימיי והקטן  
Mt 11,27    28. אינו מכיר האב רק אותו שהבן רצה לגלות לו אדם  ושום . אינו מכיר הבן כי אם האבושום אחד 
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Mt 12,10   אחד עם היד יבשה ושאלו לו אם ראוי למרק אותו  אדם  היה  ושם 10היה מועבר בא לבית הכנסת שלהם 
Mt 12,19   19 קנה רצוץ לא ישבר העץ מעשן לא 20. ברחוב קולו אדם  עק ולא ישמע שום א יחלוק ולא יצל 
Mt 12,35  ואדם רע מרוע. טוב מאוצרו נותן דברים טובים אדם   35. הפה מדברת מהשפעת הלב. עיםטוב שאתם ר  
Mt 12,36   בעבור דבריך תהיה 37. טעם לאל ביום הדין אדם  ה שידוברת תהיה בין האנשים יתן מלה כביד  
Mt 12,47  אחד אמך וקרוביך עומדים בחוץ ושואלים אותך אדם  ואמר לו  47. ץ ורוצים לדבר עמועומדים בחו.  

Mt 13,3  ובעוד שזורע מקצת 4אחד יצא לזרוע זרעו  אדם  ואמר . ואמר להם משלים רבים 3. על שפת הים  
Mt 13,12   בעבור. איש בדמיונות ובעבור זה מדבר 13 אדם  ין לו זה המעט שיש לו יגזול לו ומי שא  
Mt 15,5   יאמר אל אביו ואל אמו הנדבה אי זו שתהיה ממני אדם  ואתם אומרים אשר אי זה  5. ימותואמו ש 

Mt 16,20   20  ומיום ההוא והלאה התחיל  21. שהוא ישאוש משיח אדם  צוה לתלמידיו שלא יגידוהו לשום ואז 
Mt 17,8   וכאשר יורדים מן ההר ציום 9. אם לא לבד ישו אדם  ום ושאו העניים ואל תיראו ש 8. אל תפחדו  
Mt 17,9   9 10. אל תאמרו המראה עד שבן האל יחזור חי אדם  יורדים מן ההר ציום ואמ׳ לשום  וכאשר  

Mt 17,14   אחד בא ויכרע לפניו אומר אדון יהיה לך חמלה אדם  וכאשר בא לשם  14. זואן טבולשהוא אומ׳ מ  
Mt 19,3   והוא ענה ואמר 4. יכול לעזוב אשתו על שום דבר אדם  שים מנסים לו ואומרים לו אם פרואליו ה 
Mt 19,4    ואמר בעבור זה אדם יעזוב אביו ואמו 5. ואשה אדם  ואמר לא קראתם כי בראשיתכם עשה והוא ענה  
Mt 19,5    ו שנים באחד יעזוב אביו ואמו וידבק באשתו והי אדם  ואמר בעבור זה  5. עשה אדם ואשהבראשיתכם 
Mt 19,9   שיעזוב אשתו אם אינו עושה בעבור טעם ניאוף אדם  רק אני אומר לכם שכל  9. מסִכם לא היה  

Mt 19,12  מי שיכול . ומקצת הם קשטראטש בעד מלכות שמים .אדם  ומקצת הם קשטראטש בידי . טן אמםקשטראטש מב 
Mt 19,22   22  וישו אמר לתלמידיו 23. שהיו לו נחלות רבות אדם  כי היה . הבחור שמע זה היה נעצבוכאשר  
Mt 19,29   שיעזוב ביתו אל אחים או אב או אם או אשה או אדם  וכל  29. ם אותן י״ב שבטי ישראלי״ב שופטי  

Mt 20,7   וכאשר הערב 8והוא אמ׳ לכו לכרמי . לא שכרם אדם  וענו באשר שום  7. ם היום בטליםלמה עמדת  
Mt 21,3    אומר לכם דבר אמרו שהאדון צריך בהן למלאכתו אדם  ואם שום  3. ה והביאוה אליתתירואחד עמה  

Mt 21,28   ובא הראשון ואמ׳ בן לך. אחד היו לו עשרה בנים אדם  . מה דומה לכם 28. אלה הנפלאות אני עושה 
Mt 21,33   וסגרה  שנטע כרם אחד. אחד היה שהיה אב חיילות אדם  הן אחר דמיון אומר לכם  33: והוהאמינ 
Mt 22,11   ואמ׳ לו 12אחד שלא היו מלבוש ממלבושי נשואין  אדם  וראה  11. מלאו הנשואין מקרואיםונת 
Mt 22,16    תאמר לנו  17. כי אתה אין מביט גופות האנשים .אדם  ואינך פונה לשום . דרך האל באמתומלמד 
Mt 22,46   לא היה בידו וברשותו לשאול לו שום באותו היום אדם  ושום . ם לא היה יכול לענות דבראחד מה 

Mt 24,4   4 אומ׳ אני . כי רבים יבאו בשמי 5לא יונה אתכם  אדם  השמרו לכם ששום . שאוש ואמ׳ להםוענה י 
Mt 24,22   אבל בעד בחירי הש׳ יקצר אותו. לא יהיה נושע אדם  ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן שום  22. הקץ  
Mt 24,26   25  ואם אדם. לכם יאמר שהוא במדבר אל תרצו לצאת אדם  ולכן אם  26. זמןאומר זה קודם האני  
Mt 24,26   27. לכם יאמר הוא בזאת המערה אל תחפצו האמן אדם  ואם . שהוא במדבר אל תרצו לצאת לכם יאמר  
Mt 24,30   ואז יילילו כל שבטי. סימן בן האלוה בשמים אדם  אז יראה  30. וכחות השמים ינועו. תפולו  
Mt 24,36  אינו יודע היום והשעה ולא המלאכים ולא הבן אדם  ושום  36. רו אבל דברי לא יעברווהשמים יעב.  

Mt 25,6    אז קמו 7אחד קומו הנה החתן בא צאו אליו לדרך  אדם  צעק . עד חצי הלילה 6העשר ישנו באריכות 
Mt 25,29   ושם יסבול. תשליכהו בבור חשוכה והעבד הרע 30 .אדם  לו אותו המעט שיהיה לו יגזלנו  שלא יהיה 

Mt 26,9   וישאוש שהכירו אמ׳ להם למה 10. הערך לעניים אדם  ושיתן . חה ראויה לימכר בערך רבזאת המשי  
Mt 27,16   אחד ששמו בר אבן שמטעם רציחה היה תפוש בית אדם  והוא מחזיק תפוש  16. ים שואליםשהיהוד  
Mc 1,23  ואומ׳ מה לך עשות ממני ישואוש 24אחד וצועק  אדם  בבית הכנסת והיה  23. חכמי הדת לא כמו. כח  
Mc 1,25  וכולם  27והשטן מצערו יצא מאותו אדם צועק  26 אדם  אומ׳ שתוק צא מאותו . שאוש גערווי 25. הש׳ 
Mc 1,26   והלכו אחד אל אחד . וכולם היו תמיהים 27צועק  אדם  והשטן מצערו יצא מאותו  26אדם  צא מאותו 
Mc 1,40   אומר אם אתה תרצה אתה. ויקוד אליו. אחד מצורע אדם  ובא אליו  40: השדים מן האנשים מגרש 
Mc 1,44    אבל לך ותתראה לסגני הכהנים ותדור בעד .אדם  ר לשום ואמ׳ לו שמע אל תאמ 44הוציאוהו  
Mc 2,3   כלו לעשות ממנווכאשר לא י 4. אחד נטול במטה אדם  ובאו אליו ד׳ אנשים נושאים  3] . [*הפתח  

Mc 2,21   בדרך אחרת. אינו משים בגד חדש במלבושו הישן אדם  שום  21. תו עת יצומו ימים רביםובאו. מכם  
Mc 2,22  כי הנאדות ישנים . משים יין חדש בנאדות ישנים אדם  ואין  22. ויותר גדול קרע נעשה .שובר הישן 
Mc 2,26   הוא אכל ונתן. אינו ראוי לאוכלם לבד הכהנים םאד  הנים ואכל לחמי הקדש אותם ששום שר הכ  
Mc 3,1    והפרושים מארבים אותו אם  2. אחד עם היד יבשה אדם  פעם אחרת ישוש נכנס בבית הכנסת והיה שם 
Mc 3,4   וישו נקצף בעבור מעשיהם  5. והנם שותקים. אחד אדם  הושיע או עזוב אבר . החג או רע טוב ביום 

Mc 3,27   אינו יכול ליכנס בבית החזק ולגנוב הכלים אם אדם  שום  27. מוד אבל יהיה לו קץל עואינו יכו  
Mc 4,3  ובעוד שזורע מקצת 4אחד יצא לזרוע זרעו  אדם   3מייסרם ברוב משלים ואומ׳ להם דורש להם ו  

Mc 4,21   בלמניח נר דלוק תחת הדרדור ולא תחת המטה א אדם  ואומ׳ להם אין  21. לשמוע ישמע לו אזנים  
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Mc 4,21    שום דבר לא נסתר ונעלם שלא יהיה 22. במנורה אדם  הדרדור ולא תחת המטה אבל מניחו דלוק תחת  
Mc 5,2    ֶששוכב בקברים והיה  3א׳ מושטן יצא אליו בדרך  אדם  ותכף שיצא מן הספינה  2יְשֵרק לים נגד גְנ 

Mc 5,37  ובאו בבית הסגן של 38בד פירו ויקומו עמו ל אדם  ולא הוליך שום  37בשם׳ והאמין  טובה אמונה  
Mc 7,27   כי אין דבר טוב קחת הלחם מהבנים. לעזור לבניו אדם  חייב  וישאוש אמ׳ ראשונה 27. השטן מבתה 
Mc 7,36   ומתמיהים 37וכאשר הוא עו׳ מצוה עוד מגלה  .אדם  וישאוש צוהו שלא יגידהו לשום  36. ברוחה.  
Mc 8,26  ועדיין שאל ישאוש לתלמידים[*]  27. משכיניך אדם  מ׳ לו אל תאמר לשום או. ו בביתווישאוש שלח  
Mc 9,2  ונראו משה 3יכול לעשות בהם על פני האדמה  אדם  היו כן שאין שום . בנים כמו שלגמזהירים ול  
Mc 9,8   והם 9זאת המראה עד שהוא יחזור חי ממות  אדם  הר ישאוש צוה שלא יאמרוהו לשום ירדו מן ה  

Mc 9,37   37 אחד שהיה מרפא המשוטנים בשמך ואינו מחבורתינו אדם  נה זואן אליו ואמר אנחנו רואים וע 
Mc 9,38  ואותו 39. שיעשה נפלאות בשמי אינו אומ׳ רע אדם  אוש אמ׳ להם אל תמנעו לו כי כל ויש 38. לו  
Mc 9,40   39  י בעבור זה שאתם משיחיםשיתן לכם כוס אחד בשמ אדם  כל  40. שאינו כנגדינו הוא עמנוואותו. 
Mc 9,48   טוב הוא 49: באש יתעלם וכל אדם מרוצח מתעלם אדם  כל  48. שהארסים אינם מתים והאש לא נכבית  
Mc 9,48   טוב הוא המלח אבל אם המלח 49: מרוצח מתעלם אדם  כל אדם באש יתעלם וכל  48. כביתוהאש לא נ  
Mc 10,9    ואמר להם 11ועו׳ שאלוהו בבית  10: לא יפריד אדם  שום ומה שהאל מחבר  9. לבשר אחדשניהם . 

Mc 10,15   לא יכנס במלכות שממיי אם לא יהיה שפל ותמים אדם  שום . אמת לכם אני אומר 15: מיימלכות שמי  
Mc 10,17  אחד וכרע לפניו מבקש ואומר מלמד טוב מה נעשה  אדם  וכאשר היה יוצא לדרך בא  17. כםעליהם ומבר 
Mc 10,18   לא. אתה יודע מצות השם 19. אין טוב לבד האל אדם  ׳ לו למה אתה אומר לי טוב ושום וישאוש אמ  
Mc 10,19   והוא ענה ואמ׳ אליו 20. כבד את אביך ואת אמך .אדם  לא תונה שום . לא תעשה עדות שקר. גניבה 

Mc 11,3  ושים אמרו שהאדון צריך לו אומר לכם למה אתם ע אדם  ואם שום  3. ירוהו והביאוהו אלישום רכב הת 
Mc 11,25   26. בעבור שאביכם שממיי ימחול לכם עונותיכם .אדם  חלו אם לכם שום תרעומת נגד שום בתפלה תמ  

Mc 12,1   אחד נטע כרם וסגר אותה היטב באטדים וחפר אותה אדם  ואמ׳ . והתחילם לדבר דמיונות 1 שן מרקו 
Mc 12,9   הכרם כאשר יבא יכלה אותן העובדים וישכור הכרם אדם  יעשה לכן מה  9. יכוהו חוץ לכרםוהשל 

Mc 12,14   כי אתה אינך שופט לפי הפנים של אדם אבל אתה  .אדם  תך אמיתי ואינך נותן לב על שום היו 
Mc 12,14   אבל אתה מראה דרך הש׳ באמיתות לכן אמור לנו אדם  כי אתה אינך שופט לפי הפנים של . שום אדם  
Mc 12,33   לאהוב מכל לב ומכל נפש ומכל חוזק ולאהוב רעהו אדם  ב אותו שחיי 33ואינו אחר אלא הוא  אחד 
Mc 12,34  ועונה 35. לא היה בו כח לעשות לו שום קושיא אדם  ומשם והלאה שום . וק ממלכות השםלו אינו רח  

Mc 14,9    ויודש אשקריוטא אחד 10. שהיא בזכרוני עשתה זה אדם  שתהיה מוגד זה האיונגליאו יאמר בכל מקום 
Mc 14,13  ובמקום 14. לכו אחריו. אחד שנושא חבית מים אדם  ם ואמ׳ להם לכו אל העיר ותפגשו מן התלמידי  

Mc 15,7   אותו שבת גר אחד עשה. אחד תפוש ששמו בראבן אדם  ואז הוא מחזיק  7. ה אשר שואליםאחד בחג ז  
Mc 15,21   אחד שהיה עובר באותו מקום שהיה שמו שימון עבד אדם   ואנסו 21. ושיו ונהגוהו לתלותולו מלב 

Mc 16,8    וישאוש כאשר חזר חי יום ראשון 9. לא אמרו דבר אדם  לפי שגדלה פחדתן ונרעדות ולשום מן הקבר 
Lc 2,25   זה האדם היה. אחד היה בירושלם ששמו שמעון אדם  והנה  25. שתי זוגות מבני יונה מתורים או  
Lc 2,38  וכאשר סיימו 39: אותן שממתינים פדיון ישראל אדם  ממנו לכל מתודה לש׳ והיתה מדברת  שעה היתה  
Lc 3,14   ותהיו נדיבים משכיריותיהם. ואל תעשו לו נזק אדם  ויואן אמ׳ אל תחפצו רע לשום . ומה יעש . 
Lc 3,38   38 4. שם האל .אדם  שם היה . שם היה שת. היה יאנוש שם,Tit  וישאוש 1א קפיטולו ד׳ כפי לוק 
Lc 4,26   רק צרפתא. מהם ולא שום אשה לא היה שולח אליהו אדם  ולשום  26. ר היה רעב גדול בארץוכאש 
Lc 5,12   וכאשר ראה ישו נפל לרגליו. אחד מלא צרעת אדם  ר ישאוש משיח היה בעיר אחד ובא נעשה כאש  
Lc 5,14  לו לך ותראה לכהנים ותדור בעד טהרתך אבל אמ׳ .אדם  וישו צוה שלא יגידוהו לשום  14 .ברחה ממנו 
Lc 5,27   אחד שמו לוי ואמ׳ לו יושב בסטון שלו לך אחרי  אדם  רים יצא ישאוש מאותו מקום וראה אלה הדב 
Lc 5,36   כי אם יעשהו . לא יחליף מלבוש חדש במלבוש ישן אדם  שום . ואומ׳ לכם משל 36. הימים באותן 
Lc 5,37    כי אם יעשהו. אין לו לשום יין חדש בנאד ישן אדם  ושום  37. הישןוחדש אינו מתי מתיחד עם  
Lc 5,39   ששותה יין ישן אינו רוצה מיד שתות יין חדש אדם  ושום  39. יין והנאדות מתקיימיןחדש וה  

Lc 6,4  ואומ׳ לכם מה אדון הוא 5. לאוכלו רק הכהנים אדם  ן למי שהוא עמו ואין ראוי לשום ואוכל ונות  
Lc 6,6   ומביטים הסופרים 7. אחד שהיה לו יד יבשה אדם  והיה שם . בית הכנסת ומלמדאחת שנכנס ב  

Lc 6,30   ולאותו שיגזול את שלך אל תבקשם. שישאלך תן אדם  אבל לכל  30. א אם יחפוץ לגנולההגוניל.  
Lc 6,45   ם רע מרועואד. טוב מטוב אוצר לבו מגיד טוב אדם   45. ומסנה אין איש מלקט ענבים .תאנים  

Lc 7,8  ואומר אני . שיש לי תחת רשותי ותחת כחי פרשים אדם  כי אני  8. ברים ובני יהיה נרפאתאמ׳ זה בד 
Lc 8,27   ואינינו לובש שום. אחד שאחזו שד זה זמן רב אדם  וכאשר יצאו בארץ בא לישוש  27ה לגליליא  
Lc 8,51   51 מו כי אם פירו ויקומו ויואן ואבישיכנסו ע אדם  כשבא ישו בבית השר לא עזב לשום ו  
Lc 8,56   9 :אדם  ו משיח שלא יגידו את העשוי לשם וצום יש,Tit   וישו משיח קרא  1קפיטולו י׳ כפי לוקא 
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Lc 9,21   שחוייב שבן האדם יסבול דברים רבים 22 .אדם  וישאוש צום לבל יגידו לשום  21 .בן אל חי  
Lc 9,38    אחד קורא בקול גדול ואומ׳ רבי תהיינה פקוחות  אדם  תוכם וב 38עם רב ירד מן ההר בא לקראתם 
Lc 9,44   ויראו . כי נעלמה להם. ולא הבינו מלת השם 45 .אדם  בן האדם יהיה נמסר בידי . ם לבאהעתידי 
Lc 9,49   ומחינו בידו . אחד מגרש השדים מן האנשים בשמך אדם  ויואן אמר רבי אנחנו ראינו  49 .הוא גדול 
Lc 9,57   אחד ואמ׳ לישאוש משיח חפצתי ללכת עמך למקום אדם  ובעודם הולכים בא  57מגדול אחד והלכו ב  
Lc 10,4   ובבית שתכנסו תאמרו תחלה שלום יבא 5. בדרך אדם  ואל תתנו שלום לשום . לא מנעליםשוקים ו  

Lc 10,22   22 ומי הוא האב כי. אביודע מי הוא הבן כי אם ה אדם  ואין . ברים הם נמסרים אלי מאביכל הד  
Lc 10,30   אחד יורד מירושלם ביריחו ובא בן גנבים אדם  . וישאוש מביטו אמ׳ 30. וא חבריומי ה  
Lc 12,10    מי. שיאמר דבר כנגד בן האדם והוא נמחל לו אדם  וכל  10[*]  9.המלאכים לפני האללפני  
Lc 12,16   והאדם חושב בעצמו  17. רות כגודל השפעעושה פי אדם  ואמ׳ להם משל שדה  16. מה שהוא מחזיק 
Lc 12,40   40 ופירו אמ׳ לו אדון אמור לנו זה הדבר או 41 :אדם  מדו כי בשעה שלא תחשבוה יבא בן ואתם ע  
Lc 13,6   אחד היה לו עץ תאנה בכרמו ובא לבקש הפרי ולא  אדם   .ואמר להם זה המשל 6: תהיו אבודים כאלו 

Lc 13,23   וישוש אמ׳ . אחד אדון הם מועטים אותם שנושעים אדם  ואמ׳ לו  23. גד ירושלםוהלכו נ ובמגדלים 
Lc 14,16  17. אחד עשה זימון גדול וזימן אנשים רבים אדם  וישאוש אמ׳ אליו  16. מלכות הש׳שיאכל פת ב  
Lc 14,24   רביםועמים  25: מהנקראים לא יאכלו בזימוני אדם  מר לכם כי אני אומר לכם כי שום כי אני או  
Lc 15,11  ואמ׳ היותר קטן מהם  12. אחד יש לו בנים שנים אדם  וישו אמר  11: א אחד שעשה תשובההאל על חוט 
Lc 16,13   11 ..שני אדונים כי שינא האחד והאחד יאהב ..אינינו אדם  שום  13. יגידהו לכם... 12..ניםנאמ 
Lc 16,18    אדם אחד 19: ומביא אחרת עושה נאוף.. .. ש אדם  תהיה יכל  ולא 18אחת שתעבור . . מאות  
Lc 16,19  20אחד עשיר היה לבוש ארגמן ואכל כל בטוב  אדם   19: ומביא אחרת עושה נאוף. .. .יכל אדם ש  
Lc 17,30    באותה שעה מי שיהיה בגג 31. יהיה מגולה אדם  כפי זה יהיה ביום שבן  30השמיד וכולם  
Lc 18,1   אומר דיין אחד היה 2. לעולם להתפלל ולא לחטוא אדם  חייב . דברואומר לכם  1פי לוקא י״ט כ 

Lc 18,14   המגביה עצמו יהיה נשפל ומי שישפיל עצמו ינשא אדם  כי כל . מיי זה הלך לביתו מצודקלכם שהעול. 
Lc 18,29  29  לא יניח אביו ואמו או אחיו או אשתו בניו או אדם  שום . אמ׳ להם אמת אומר אני לכםוישאוש  
Lc 19,7   וזאקיב עומד אמ׳ לישו אדון אני  8. חוטא נכנס אדם  לוננו כולם בקרבם אומרים שבבית ראה זה הת 
Lc 19,8  9. אני חפץ להשיב לו הדבר ההוא בד׳ כפלים אדם  ואם רימיתי שום . י נכסי לענייםחפץ לתת חצ  

Lc 19,12   במלכות אחד מאד רחוק בעבוראחד מעולה הלך  אדם  ואז אמר  12. שמיד יהיה נגלה מלכות שמים  
Lc 19,26   ומי שאין לו מה שיש. שיש לו ינתן לו ויושפע אדם  אני אומר לכם לכל  26. רה אימנשיש לו עש  
Lc 19,30  ואם אי זה איש שואל  31. התירו קשרו ונהגוהו .אדם  אתון קשור שלעולם לא רכב עליו  עיר אחד בן 
Lc 20,21  חייבים אנו  22. רק אומ׳ האמת ומלמד דרך האל .אדם  לא יגורת מפני ו. דברים צדיקים אומ׳ ומלמד 
Lc 21,17   ושער ראשכם אחד מכם לא יפסד 18. בעבור שמי אדם  ותהיו ארורים מכל  17. כם במיתהקצת מ.  
Lc 22,10   אחד נושא אשישה של מים לכו אחריו בבית שיכנס אדם  להם הנה כאשר תבאו בעיר תפגשו  והוא אמר. 
Lc 22,58   וכמעט שעה אחת אשה אחת אומרת אמת 59. אין אני אדם  ופירו אמר . ואמרה ואתה מהם אתהראתה אותו 
Lc 22,60   61. ומיד קרא התרנגול: איני יודע מה אתה אומר אדם  ופירו אמר  60. הם כי גלליב הואאמת זה עמ 
Lc 23,26   והניחו. נוש נקרא שימון שבא מן העיראחד סיריא אדם  וכאשר נהגוהו לקחו  26. להם ישאוש כרצונם 
Lc 23,50  אחד שמו יוסף אברימסיאה שהיה אדם נכבד וצדיק  אדם  והנה  50. יאה רואות אלו הדבריםאחריו מגלל 
Lc 23,50  50 שלא הסכים בעצה ובמעשה 51נכבד וצדיק  אדם  ם אחד שמו יוסף אברימסיאה שהיה והנה אד  

Jn 1,6    זה בא לעדות בעבור שיתן עדות 7אחד שמו ג׳ואן  אדם  האל שלח  6: יההיה להם יכולת עלוחשך לא 
Jn 1,9   8  [*]9 עולם היה והעולם בעבורו נעשה 10. בעולם הזה אדם  וא היה אמיתות נר והוא האיר כל ה . 

Jn 1,13   וכן האל נעשה 14. אבל הם נולדים מרצון האל אדם  ולא מרצון . טאות ולא מרצון בשרלדעת מח  
Jn 1,18   ילוד שהוא בן. הבן אחד לבד. לא ראה לעולם האל אדם  שום  18. נעשית בעד ישאוש משיח ואמת היא 

Jn 3,1  3. באנשים,Tit    2ששמו נקודימוש והיה שר היהודים [*] אחד היה  אדם   1קפיטולו ג׳ כפי ש׳ זואן 
Jn 3,2   ותות האלה אם לא האל יהיהאין יכול לעשות הא אדם  ושום . ה באת מן השמיםר׳ אנו יודעים שאת  
Jn 3,3  3 לא ישיג לראות מלכות שמים אם לא יהיה נולד אדם  ש ואמ׳ לו אמת אני אומ׳ לך שום ענה ישאו  
Jn 3,4   יכול אדם לשוב לבטן אמו: להולד והוא זקן אדם  ענה נקודימוש לו איך יוכל  4. שנולד מחד  
Jn 3,4    ענה 5: לשוב לבטן אמו ושיבא לעולם פעם אחרת אדם  יכול : יוכל אדם להולד והוא זקןלו איך  
Jn 3,5   לא יכנס במלכות שמים רק אותו שפעם אחרת יהיה  אדם  ענה ישאוש אמת אני אומר לך שום  5: אחרת 
Jn 3,8   ענה נקודימון ואמ׳ לו איך 9: שנולד מרוח אדם  וכן הוא . ע אנה הוא בא או הולךאינך יוד  

Jn 3,15   המאמינים בו לא יאבדו אבל ישיגו חיים נצחיים אדם  בעבור שבני  15ם יהיה נשא ן האדחוייב שב. 
Jn 3,27   אתם 28. יכול להשיג אם לא ינתן לו מן השמים אדם  ענה יואן ואמ׳ אין שום  27: ליובאים א  
Jn 3,32  32 ו עושה אבל מי שמקבל העדות ממנ 33. אינו מקבל אדם  עדותו שום ו. ועושה עדות ממה ששמע וראה 
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Jn 5,5    וכשראהו ישאוש  6. אחד שחלה שלשים ושמנה שנים אדם  והיה שם  5מאי זה חולי שחלו בו לרפאתם 
Jn 5,7  שישימני בחפירה בשעה שהמים באים לידי עכירות אדם  והחולה ענה לו אדון אין לי  7. להיות בריא. 

Jn 5,22   בעבור שהכל יכבדו 23. נתן כל משפט לבןאבל  .אדם  כי האב אינו דן שום  22הוא חפץ חיים לאשר  
Jn 5,27   27 אל תתמהו מזה כי עדיין תבא שעה שבה כל 28 :אדם  יכולת לעׂשֹות משפט כי הוא בן  ונתן לו  
Jn 5,34   35. אבל זה אני אומר בעבור שאתם תהיו נושעים אדם  רק אני איני מקבל עדות  34. מתיעדות א  
Jn 6,40    ואני . שרואה הבן ומאמין יהיה לו חיים נצחיים אדם  שכל . ן האב ששלחניכי זהו רצו 40אחרון 
Jn 7,17   רוצה לעשות רצון האל יכיר המוסר אם הוא מהאל אדם  אם שום  17. י אבל מאותו ששלחניאינינו של. 
Jn 7,23   בעבור זה אל תשפטו לפנים רק דין 24. בשבת אדם  ה אתם כועסים נגדי כי רפאתי כל למ: מאבד  
Jn 7,27   אז צעק ישאוש במקדש ומלמד ואומ׳  28: אנה הוא אדם  ומשיח כשיבא לא ידע . מאין הוא ידענו זה 
Jn 7,46   46 אז ענו 47: שדבר דבריו כאשר האיש ההוא דבר אדם  השלוחים ואמרו מעולם לא שמענו  ענו  
Jn 8,10   והיא ענתה אדון אין כאן 11. לא העניש אותך אדם  ׳ אל האשה אנה הם המעידים עליך קם ואמ  
Jn 8,15   15  כי איניני לבדי: וכשאני דן משפטי אמתי 16 .אדם  דנים כפי הבשר אבל איני דן שום אתם.  
Jn 8,20   אז אמר 21: כי עדיין לא באה שעתו. לא תפשו אדם  דבר ישו משיח בגאסיפילסי מלמד במקדש ושום  
Jn 8,34  34 והעבד אינו עומד בבית 35. שחוטא הוא עבד החטא אדם  שכל . ישאוש באמת אני אומר לכם ענה להם 

Jn 9,1   ושאלוהו תלמידיו רבי מי 2. עור מיום הולדו אדם  ראה . והולך ישאוש 1פי ש׳ יואן ט׳ כ  
Jn 9,32    אם לא זה 33שאחד פתח עיני אדם שנולד עור  אדם  מעולם לא שמע  32. אותו שומעועושה רצונו  
Jn 9,32  ואם לא היה לו. אם לא זה האיש 33שנולד עור  אדם  עולם לא שמע אדם שאחד פתח עיני מ 32. שומע  

Jn 10,18  לא יטול אותה נשמה אם אני מניח אותה מעצמי אדם  ושום  18. ר שפעם אחרת יקח אותהנשמתי בעבו  
Jn 10,29   י והאב דבר אחד אנ 30אין יכול לטרוף מיד אבי  אדם  תן לי גדול הוא מכל הדבים ושום אבי מה שנ 
Jn 10,33  ענה להם 34. ועושה אתה עצמך אלוה. ולא אל אדם  כי אתה . אותך רק מקללה וגידוף אנו סוקלין  
Jn 11,26   מאמינה את. שהוא חי ויאמין כי לא ימות לנצח אדם  וכל  26. עוד אם ימות יחיה. בי למאמין  
Jn 12,23  23  אמת אני אומר לכם אם גרגיר של חרדל 24. יתעלה דםא  ענה להם עתה באה השעה אותה שבן וישאוש 
Jn 16,2   ויהיה לו דומה שיעשה עבודה. שבא יהרוג אתכם אדם  ושעה תבוא שכל . לבתי כנסיותיהםאתכם מחוץ  

Jn 16,22   ואותו היום לא תשאלו לי 23. לא יגזלהו לכם אדם  ולבבכם ישמח וגילכם שום . אחרת אתכם פעם  
Jn 18,14   15. אחד בעד העם למען לא ילכו העם אחריו אדם  עצה ליהודים שצריך הוא שימות  ןהוא שנת  
Jn 19,41    אז בעבור שהיה ע״ש ליהודים 42. לא הושם בו אדם  גן היה קבר חדש ובאותו קבר שום ובאותו  

Mt 11,16   ים בשערזאת המשפחה הנה דומים לנערים היושב אדמה  אל מי  16. נים בעבור שמוע ישמעשיש לו אז  
Mc 4,30    דומה הוא 31. מלכות הש׳ לאי זה דמות אדמהו אדמה  ואומר לכם למי  30. עת קציר הואהמגל כי  
Mc 12,1   וכששב בעתו שלח עבדיו 2. והלך במהלך ארוך אדמה  בדי אותה ובנה בה מגדל אחד ושכר אותה לעו  
Lc 20,9   ובעת הבציר שלח  10. א היה הוא שם זמן רבול .אדמה  אחד נטע כרם אחד ושכרה לעובדי  איש. הדבר 

Lc 20,16    א״כ [*]  17: והדבר נשמע אמרו לא יאבה השם׳ :אדמה  יבא וישמיד אותן עובדי  16. להםמה יעשה 
Mc 4,30   דומה הוא לגרגיר של חרדל כשהוא זרוע 31 .אדמהו  מי אדמה מלכות הש׳ לאי זה דמות לכם ל  
Lc 18,5   ואדונינו אמר  6. לקץ הבא תעשה לעג ממני אדריכיאה  האלמנה הזאת ימצאני  אמנם כאשר 5. ואנשים 
Jn 13,1  ונעשית הסעודה שהשטן שם בלב יודי״ש 2: אותם אהב  והב אותם שהם שלו בעולם זה בקץ האב הא. זה  

Mt 12,12   12 ואז הוא אמר 13. זו הגון הוא עשות בשבת טוב אהבה  ובעד . כמה יותר טוב האדם מהצאןמ  
Mt 12,31   זו אומר אני לכם כי עון קללה יכופר לאנשים אהבה  ובעד  31. יקבץ עמי כנגדי מפזר ומי שלא  
Mt 24,44   זו עמדו מוכנים כי לא ידעתם השעה אותה שבן אהבה  ובעבור  44. ולא יעזוב שבור הבית אשר לו  
Jn 13,35   35 ושימון פירי אמ׳ אליו 36. ה לזהוריעות ז אהבה  אם לכם . כירו כל כי אתם תלמידיובזה י.  
Jn 15,12   אין באדם 13. ביניכם כמו שאני אהבתי אתכם אהבה  זהו צווי שתהיה  12. ם יהיה שלםבכם וגילכ  
Jn 15,13  אם[*]  14: גדולה מזו שישים נפשו בעד אוהביו אהבה  אין באדם  13. שאני אהבתי אתכם ביניכם כמו 
Mt 5,44   אויביכם ותעשו טוב לאשר עושים לכם רע אהבו  ואני אומ׳ לכם  44. תכעיס אויבךו. כמוך  
Lc 6,27   27 ועשו טוב למי שהכעיס אתכם. אויביכם ואוהבכם אהבו  . אני אומ׳ לכם שזה אתם שומעים אבל. 
Lc 6,35   ותנו מתנות למי. אויביכם ועשו להם טוב אהבו  אבל  35. אים בעבור שיקבלו גמוללחוט  

Jn 11,36   ומקצת מהם אמרו זה שפתח עיני האיש שנולד 37 .אהבו  אז אמרו היהודים ראו כמה  36: שישאומעיני 
Jn 12,43   וישוש צעק ואמ׳ 44. מעלת האנשים ממעלת האל אהבו  יותר כי  43בעבור שלא ישליכום מבית הכנסת  
Jn 10,17   בור שפעם אחרת יקחהאב כאשר אניח נשמתי בע אהבני  בעבור זה  17. פת אחד ורועה אחדויעשה ר  

Mt 24,12   אבל אותו שיתמיד עד הקץ ויעמוד 13. רבים אהבת  ותתקרר . החמלה והרחמנות מרבים יתירה על  
Jn 2,17   אז ענו היהודים ואמרו אי זה 18. ביתך אכלתני אהבת  וזכרו תלמידיו שכתוב הוא  17. הבית סחור 
Jn 5,42  ואינכם. אני בא בעולם אב מאבי 43. האל בכם אהבת   רק מכיר אני אתכם שאין 42. שיםלי זוהר אנ  

Jn 17,24   אב צדיק העולם לא  25. אותי קודם שהעולם היה אהבת  כי . יראו אורה שליחותם שנתת ליבעבור ש 
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Jn 17,26    ואני אהיה בהם. תהיה בהם. אשר אהבת אותי אהבת  ועוד אעשה שיכירוהו בעבור . שמךלהם  
Jn 17,26   18ואני אהיה בהם . תהיה בהם. אותי אהבת  עשה שיכירוהו בעבור אהבת אשר א ועוד. שמך,Tit  
Lc 11,8    שאלו[*]  9תקום ותתן לו כפי הצורך לו  .אהבתו  שואל אני אומר לכם שאם לא קם ולא בעד  

Mc 10,29  ההוא יקבל גמול מא 30או בעד האיונגליאו  אהבתי  ו אב ואם או בנים או נחלות בעד ואחיותיו א  
Jn 13,34  ובזה 35. אתכם בעבור שתאהבו אתכם ביניכם אהבתי  שתהיו אוהבים זה לזה יחד כאשר  .מצוה חדשה  
Jn 15,9  אלה הדברים 11[*]  10[*] אתכם ועומדים  אהבתי  כמו שהאב אוהב אותי ואני  9דים ותעשו תלמי  

Jn 15,12   12 אין באדם אהבה גדולה מזו שישים 13. אתכם אהבתי  וי שתהיה אהבה ביניכם כמו שאני זהו צו  
Mc 11,24   אומר אני כי בכל תפלותיכם יהיה לכם אמונה  אהבתכם  ובעבור  24. בלבו מיד יהיה עשויולא יפקפק 
Jn 11,15    כי אני לא הייתי שם בעבור שאתם תאמינו :אהבתכם  והנני שמח בעד  15: לזרו הוא מתבפירסום.  
Jn 16,27   אני יצאתי 28. אותי והאמנתם שיצאתי מהאל אהבתם  אוהב אתכם כאשר  כי הוא 27עדכם לאב ב  

Mt 11,19    [*]19 *] [ שפטו החכם. מהחוטאים מפורסם וביניהם אהוב  ואומרים זהו אוכל ושותה מיין.  
Mt 22,12  13. והוא שתק. איך נכנסת בזולת מלבוש נשואיי אהוב  ואמ׳ לו  12בוש ממלבושי נשואין שלא היו מל 
Mt 26,50   ואז נגשו אליו והשליכו הידים על. למה באת אהוב  וישאוש אמ׳ לו  50. ך רבי ונשקוהאל יושיע  

Lc 7,5   וישאוש הולך  6והוא בנה לו בית הכנסת . עמנו אהוב  כי הוא  5ראוי אתה שתתן זה להם אומרים לו 
Lc 14,10   כי  11. מעלה לפני הקרואים אז תשיג. עלה הנה אהוב  כשיבוא אותו שזימן לך יאמר לך  בעבור 
Jn 14,21    22. ואני אאהוב אותו ואגלה לו את עצמי. מאבי אהוב  יהיה הוא שאוהב אותי ומי שאוהב אותי 
Jn 19,12   אומר. כי כל איש שעושה עצמו אלוה מלך. משיסר אהוב  אם תניח זה לא תהיה . ם ואומריםצועקי 
Mt 3,17  4: ערב לי אהובי  הו בני ותצא בת קול ותאמר ז 17 בצורת יונה,Tit   אז 1קפיטולו ז׳ כפי מתיאו  
Mt 17,5  וכאשר 6. והם שומעים. אותו שמאד ערב לי אהובי  ת באה מתוך הענן אומרת זהו בני ובת קול אח  
Lc 3,22  וישאוש היה בהתחלת שלשים שנה והיו 23 .אהובי  בת קול משמים ואומרת אתהו מאד  ובאה. יונה  
Lc 11,5   כי אהובי בא מהדרך  6הלוה לי ככרות לחם ג׳  אהובי  ויאמר לו . ילך אליו בחצי הלילההב ולו או 
Lc 11,6   ואין לי מה שאוכל להניח. בא מהדרך אלי אהובי  כי  6ובי הלוה לי ככרות לחם ג׳ לו אה  

Lc 20,13   וכאשר  14. ובאולי כאשר יראוהו יתביישו ממנ אהובי  רם אמ׳ מה אעשה אשלח היקיר בני ואדון הכ 
Jn 11,11   12. ואני הולך שם להקיצו מן השינה. ישן אהובינו  ואחר אמר אליהם נלכה כי לזריט : אמר  

Mt 21,24  שואל דבר אחד ואם אתם אומרים אותו אני אענה  אהיה  ענה ישאוש ואמי להם אני  24. לתלך זה היכו 
Mt 26,11  11 וזאת הניחה משיחה זאת בגופי  12. לעולם עמכם האהי  ואני לא . לכם לעולם דלים עמכם כי יהיה 
Mt 26,32   וענה פירו 33: קם חי אהיה לפניכם בגליליאה אהיה  וכאשר  32תתפזרו הצאן מן הגדוד הרועה ו  
Mt 26,32   וענה פירו ואמר אליו 33: לפניכם בגליליאה אהיה  וכאשר אהיה קם חי  32מן הגדוד  הצאן  
Mt 26,33   וישוש אמר אליו אמיתות אומר  34. אישקנדליזט אהיה  טש בעבורך אני לעולם לא קנדליזאיהיו איש 
Mt 28,20   עמכם בכל עת עד סוף העולם אהיה  ואני . שמרו כל מה שִצויתי אתכםותלמדום ו: Expl נשלמה  תם  
Mc 5,28   כיוהרגישה . ותכף נפסק הגרת הדם 29. נרפאת אהיה  אם אנכי יכולה נגוע לבושו אני  בקרבה  
Mc 9,18   18  ושאוהו 19 עמכם לא אשא אתכם נהגו האיש אהיה  וישאוש אמ׳ אי משפחה ממאנת כמה זמן  

Mc 10,39   אבל שבת בימיני  40. ואתם תהיו טבולים. טבול אהיה  והטבילה שאני [*] [*] [*]  39] . [*אסבול 
Mc 14,7   כי ממה שהיה לה עבדה אותי 8 .לכם לעולם אהיה  תוכל תוכלו שיהיה לכם ואני לא  תחפצו אתם  

Mc 14,28  ופירו אמ׳ אם כולם יהיו 29עמכם בגליליאה  אהיה  אכן אחר שאחזור חי  28זרו הצאן הרועה ונתפ  
Mc 14,29  29 ואמר אליו ישאוש אמת אני אומר לכם 30. אני אהיה  מ׳ אם כולם יהיו אשקנדליזטש לא ופירו א . 
Mc 14,31   מוכרח למות עמך לא אכפור בך וכן אמרו כל אהיה  ד דבר אומר אם והוא עו 31. עמיםבי ג׳ פ  

Lc 2,49   והם לא הבינו 50. באותן הדברים שהן מאבי אהיה  תשאלותי לא ידעתם שחוייב שאני  להם מה זה  
Lc 13,32   רק חוייב לו למחרת ליום הבא 33. תם ואפס אהיה  שדים ועושה רפואות ביום השלישי מגרש ה  

Jn 7,29  29 אבל אני יודע שממנו אני והוא. מכזב כמוכם אהיה  ואם אומר לא ידעתיו . רק אני יודע אותו  
Jn 12,8   8 אז הכירו רוב עם מן היהודים 9: כל עת עמכם אהיה  עולם יהיו אביונים בכם ואני לא כי ל  

Jn 12,32   וזה  33משוך לעצמי כל הדברים א. נשא מן הארץ אהיה  ואני  32. מושלך שר העולם בחוץ עתה יהיה 
Jn 17,24   בעבור שיראו אורה שליחותם. שם הם יהיו עמי אהיה  וצה שאותן שנתת לי שבמקום שאני אב אני ר  
Jn 17,26    18בהם  אהיה  ואני . תהיה בהם. אשר אהבת אותיאהבת,Tit   כאשר  1קפיטולו י״ח כפי ש׳ יואן 
Jn 18,36   נמכר ליהודים אבל עתה מלכותי אינינו בכאן אהיה  באמת משרתי יהיו מנגדים לבלתי  :מלכותי.  
Jn 14,3   פעם אחרת אבא ואביא אתכם אלי . להכין המקום אהלוך  ואם  3. ר להלוך להכין מקום לכםהייתי אומ 

Mt 17,4   ובעוד 5. ולאליהו אחד. לך אחד ולמשה אחד .אהלים  אם אתה תאבה נעשה פה שלשה . קוםבזה המ  
Mc 9,4   ולא  5. לך אחד ולמ ולמשה אחד ולאליהו אחד .אהלים  הוא שאנחנו נעשה פה שלשה  ו טובאמ׳ ל 
Lc 9,33   ומדבר. ולאליהו אחד. ולמשה אחד. לך אחד .אהלים  שלשה . ון דבר טוב הוא שנעשה פהאד. לישו  

Mc 14,58   מיםזה המקדש עשוי בידי אנשים ובשלשת י אהרוס  אנחנו שמענו שאומ׳ אני  58מרים או. נגדו  
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Lc 12,18   אוצרותי ואעשם יותר גדולים ואקבץ כל דברי אהרוס  ואמ׳ אעשה זאת  18. פירותיאאסוף טובתי ו  
Lc 1,5  והיו שניהם צדיקים לפני האל 6. ושמה אלישבק אהרן  ריה מיחס אביה ואשתו היתה מבני אחד שמו זכ. 

Mt 5,19   19 אבל מי. יהיה קטן במלכות שמים ילמד לשברם או  שיעבור אחד מאלה המצות הקטנות  ומי  
Mt 5,36  38. דברכם יהיה אין הין הנשאר הוא רע 37שחור  או  ין אתה יכול לעשות שער אחת לבן בראשך כי א  
Mt 6,31   האב שלכם. העמים שואלים כל זה 32. מה נלבש או  נאנחים לאמר מה לאכול מה נשתה  אל תהיו  
Mt 9,5   5 ולמען זה תכירו כי אני יכול 6. לאמר קום ולך או  . יך נמחליםלאמר חטאת. קל יותר מהו דבר  

Mt 10,11   מגדול שאלו מאתו אדם טוב ועמו תעמדו עד שתלכו או  בכל עיר שתכנסו  11. אוי לשוכרוהפועל ר. 
Mt 11,3  וישוש ענה לכו וספרו לזואן 4. מקוים אנו אחר או  . אתהו שעתיד לבא להושיענו 3יו שנים תלמיד  

Mt 12,25  אם כן אם שד אחד מגרש 26. בית שנחלקת לא תעמוד או  וכל עיר . כו נחלק יהיה שמםמלכות שהוא בתו 
Mt 12,37   אז ענוהו מקצת מן 38: בעבור דבריך תהיה נמחק או  . בעבור דבריך תהיה נושע 37. יןביום הד  
Mt 13,57   שה שם הרבה נפלאות בעבור מיעוטולא ע 58. בביתו או  ביא איננו בזולת כבוד רק בארצו להם שום נ 

Mt 15,5   אתם עברתם: ולא כבד אביו ואמו 6. ממך תועיל או  אל אמו הנדבה אי זו שתהיה ממני אל אביו ו  
Mt 16,14   ואתם מה. וישאוש אמ׳ להם 15. אחד מן הנביאים או  ומקצת ירמיהו . צת אומרים אליהוומק. טבול  
Mt 17,24    ואמר ישאוש אכן. והוא ענה מהנכרים 25. מהנכרים או  . מס מביניהםמלכי הארץ ממי ראוי לקחת 

Mt 18,6   7. מושלך בים או ריחים בצאורו ונטבע בעומק הים או  ם יותר יהיה לו שוה שיהיה תלוי בי מאמיני 
Mt 18,6   אוי לעולם 7. ריחים בצאורו ונטבע בעומק הים או  ו שוה שיהיה תלוי או מושלך בים יהיה ל  
Mt 18,8    כי. ידך תאשקנדליזט כרות אותה או הרחיקה ממך או  אם רגלך  8אותו שאשקנדליזט אחד רע הוא  
Mt 18,8   8 כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן פסח . הרחיקה ממך או  ך או ידך תאשקנדליזט כרות אותה אם רגל 
Mt 18,8    נך אשקנדליזט תעקרםואם עי 9. בשתי רגלים או  עדן פסח מלכת בגיהנם בשתי ידים הכנס בגן  

Mt 18,16  17. ב׳ כי כל עדות הוא קיים בעד שנים או שלשה או  ואם לא ישמעך חבר אחד עמך  16. אתה הרוחתו  
Mt 18,16   ואם בזה לא ישמעך הגידהו באגליזיאה 17. שלשה או  כי כל עדות הוא קיים בעד שנים  עמך או ב׳  
Mt 18,20  ואז 21 :שלשה מקובצים בשמי אני הוא באמצעם או  ם ששנים קוכי למ 20: יתן לכם כל מה שתשאלו  
Mt 19,29   אב או אם או אשה או בנים או נחלות בעד שמי הוא או  וכל אדם שיעזוב ביתו אל אחים  29. ישראל 
Mt 19,29   29  אם או אשה או בנים או נחלות בעד שמי הוא יקבל  או  אדם שיעזוב ביתו אל אחים או אב וכל 
Mt 19,29  אשה או בנים או נחלות בעד שמי הוא יקבל מאה או  עזוב ביתו אל אחים או אב או אם וכל אדם שי  
Mt 19,29   בנים או נחלות בעד שמי הוא יקבל מאה לאחד משכר או  תו אל אחים או אב או אם או אשה שיעזוב בי 
Mt 19,29  יקבל מאה לאחד משכר וחייםנחלות בעד שמי הוא  או  ים או אב או אם או אשה או בנים ביתו אל אח  
Mt 21,25   אם אנחנו . והם חשבו ביניהם אומרים. מן האנשים או  טבילת זואן מאין היא מן השמים  25. זה 
Mt 22,17  וישאוש הכיר עצתם אמ׳ למה תנסוני רמאים 18. לא או  חייבים אנו לתת מס לסיסר . ה לךלנו מה נרא 
Mt 23,17   17 ואומרים אתם שאותו 18. המקדש שמקדש הזהב או  גדול הזהב  מה הוא דבר. ועורים פתאים 
Mt 23,19   כי מי שנשבע במזבח 20. שהמקדש המתן. המזבח או  עורים אי זה דבר גדול המתן  19 .לפרוע  
Mt 23,21   ומי 22. שנשבע במקדש נשבע בכל מה שהוא ממנו או   21. בע בעד כל הדברים שהם עליובמזבח נש  
Mt 24,23   רבים שקרנים יקומו ויעשו 24. לא תאמינו. שם או  ש יאמר לכם בזה המקום הוא משיח ם איואז א  
Mt 25,44    אז ענה להם אומר  45. חולה או אסור ולא שרתונך או  ראינוך רעב וצמא ובלא בית ערום ומתי 
Mt 25,44    ם אומר אמיתותאז ענה לה 45. אסור ולא שרתונך או  ראינוך רעב וצמא ובלא בית ערום או חולה  
Mt 27,17   כי הוא יודע שבעבור הנאה 18ישו שאמור משיח  או  מי אתם רוצים שאניח לכם בראבן  להם פילאט  

Mc 2,9  אבל  10. לאמר קום קח מטתך ושא אותה בביתך ולך או  . לה לאמר לנטול עונותיך נמחליןהיא מלה נק 
Mc 3,4   והנם שותקים. הושיע או עזוב אבר אדם אחד. ער או  אוש יש לאדם עשות טוב ביום החג להם יש . 
Mc 3,4   וישו נקצף 5. והנם שותקים. עזוב אבר אדם אחד או  הושיע . שות טוב ביום החג או רעיש לאדם ע  

Mc 6,15   אמר. וכאשר אירודיש שמע זה 16. אחד מן הנביאים או  ואחרים אומרים שנביא הוא . הוא שאליהו 
Mc 6,56   מדינה הוא נכנס עוברים בדרכים ומחלים פניו או  באי זו עיר  56ו שהוא שם שר שמעבמטות כא  

Mc 10,29   אב ואם או בנים או נחלות בעד אהבתי או בעד או  יש שיעזוב ביתו ואחיו ואחיותיו לכם שא  
Mc 10,29    30בנים או נחלות בעד אהבתי או בעד האיונגליאו  או  ביתו ואחיו ואחיותיו או אב ואם שיעזוב 
Mc 10,29   הוא 30נחלות בעד אהבתי או בעד האיונגליאו  או  יו ואחיותיו או אב ואם או בנים ביתו ואח  
Mc 10,29   הוא יקבל גמול מאה פעמים 30בעד האיונגליאו  או  אם או בנים או נחלות בעד אהבתי או אב ו.  
Mc 10,30  ם ושדות עם צרות ובעולם הבא חיים אחיות או בני או  ועו׳ בזה העת בתים ואחים . עמיםגמול מאה פ 
Mc 10,30  בנים ושדות עם צרות ובעולם הבא חיים נצחיים או  ׳ בזה העת בתים ואחים או אחיות ועו. פעמים.  
Mc 11,30   אם. והם חשבו ביניהם 31. מן האנשים ענו אותי או  טבילת ג׳ואן מן השמים  30. בריםאלו הד  
Mc 12,14   ואמר למה תנסוני שאו . וישוש הכיר שקרם 15. לו או  וייבנו לתת לשיסר כן אמור לנו חבאמיתות ל 

Mc 13,7  התחלת מלחמות אל תיראו כי זה חוייב שיהיה אבל  או  . אבל כאשר תראו מלחמות רבות 7 ורבים ירמו 
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Mc 13,35   יבאלא כש 36חצי הלילה או לתרנגול קורא או בקר  או  יום והשעה שאדון הבית יבא בערב יודעים ה 
Mc 13,35   לא כשיבא ימצאכם ישנים 36לתרנגול קורא או בקר  או  ון הבית יבא בערב או חצי הלילה והשעה שאד 
Mc 13,35   ומה שאני 37לא כשיבא ימצאכם ישנים  36בקר  או  או חצי הלילה או לתרנגול קורא  יבא בערב  

Lc 1,7   ושניהם היו מאד. ק היתה עקרהבת כי אלישב או  ולא היה להם בן  7. ולת שום רבההשם׳ בז  
Lc 2,24  והנה אדם אחד היה 25. שתי זוגות מבני יונה או  ת אלוהינו יביאו זוג א׳ מתורים קרבן כפי ד  
Lc 5,23   אבל בעבור שתדעו כי בן אלוה  24. אמור קום ולך או  . םאי זה דבר הוא נקל אמור עונותיך נמחלי 

Lc 6,9  10. או הנפש הושיע או אבוד. עשות רע בשבת או  . עשות טוב י שואל אתכם אם ראויאמ׳ להם אנ  
Lc 6,9  וכאשר הביט כולם אמ׳ 10. הנפש הושיע או אבוד או  . או עשות רע בשבת. וי עשות טובאתכם אם רא  
Lc 6,9   וכאשר הביט כולם אמ׳ לאיש שלח ידך 10. אבוד או  או הנפש הושיע . ו עשות רע בשבתא. טוב.  

Lc 6,34   שירות אי זו חן ראוי לכם כי החוטאים נותנים או  ואם תתנו למי שאתם מקוים שכר  34. כן  
Lc 7,19  וענה 22[*]  21[*] [*]  20. אנחנו מקוים אחר או  . רו לו אתה הוא אותו שעתיד לבאלישאוש ואמ  
Lc 8,16    המנורה או עלישימהו אחור רק בעבור שיניחנו על  או  נר אינו מדליקו בעבור שיחביאנו שמדליק 
Lc 8,16   על מקום גבוה בעבור אותן שנכנסין בבית יהיו או  ור רק בעבור שיניחנו על המנורה ישימהו אח  

Lc 10,13   ובאפר . בסדום יהיו נעשים נסים שנעשו בך לאחור או  אוי לך ביטישידה כי את בטירוש  כורושים 
Lc 12,11   כי רוח הקדש 12י זה דבר תענו או תאמרו בא או  ים אל תחפצו להשתכל באיזו אופן ולנביא  
Lc 12,11    כי רוח הקדש ילמדכם באותה שעה מענה 12תאמרו  או  באיזו אופן או באי זה דבר תענו להשתכל  
Lc 12,14   14 ואמ׳ להם השמרו מכל כילות כי 15. חולק עליכם או  שאוש אמר אל האדם מי שמני שופט וי  
Lc 12,38  39: שלישי וימצאם כן מאושרים הם העבדים ההם או  ואם יבא במשמר שני  38. וישרתם עמהם שיסבו  
Lc 12,41   41 ואדונינו אמ׳ לכל האיש הנאמן ועושה 42. לכל או  אמ׳ לו אדון אמור לנו זה הדבר  ופירו  
Lc 13,15    אם  16החמור מן הרפת ואינו מוליכו למים לשתות  או  כל אחד מכם אינו מתיר קשר השור רמאים 
Lc 14,12   12 ולא האחים ולא . סעודת ערב אל תרצה לזמן אוהבך או  מ׳ לאשר קראו כשתעשה סעודת בקר וא 
Lc 14,31    אם מלך הולך למלחמה נגד מלכים ואינו חושב או   31. לבנות ואין בידו כח להשליםהתחיל  
Lc 15,8   רה דרכמש ותאבד אחת מהםאי זה אשה שיש לה עש או   8: ה צדיקים שאינם חסרים תשובהיותר ממא.  

Lc 17,21  22. הלאה הוא כי הנה מלכות האל ראוי לבא לכם או  ולא יאמר הנו הוא  21בא בהעמדה אינו . האל  
Lc 18,29  אחיו או אשתו בניו או בתי דירתו בעד מלכות או  שום אדם לא יניח אביו ואמו . כםאומר אני ל  
Lc 18,29   שלא 30אשתו בניו או בתי דירתו בעד מלכות השם׳  או  ו או אחיו אדם לא יניח אביו ואמשום . לכם 
Lc 18,29   שלא יקבל יותר 30בתי דירתו בעד מלכות השם׳  או  תו בניו לא יניח אביו ואמו או אחיו או אש  
Lc 20,2   וישאוש ענה 3. מי הוא אשר נתן לך זאת הממשלה או  זו ממשלה אתה עושה אלה הדברי׳  לנו באי  
Lc 20,4   אומרים אם נאמ׳ . והם חושבים ביניהם 5. מאנשים או  טבילת יואן היתה מן השמים  4. יאחד ענונ 

Lc 20,22   אמ׳ להם אתם. והוא חושב שקר כזבים 23. לא או  חייבים אנו לתת מס לשישר  22. לדרך הא  
Jn 3,8   ענה נקודימון 9: וכן הוא אדם שנולד מרוח. הולך או  אבל אינך יודע אנה הוא בא . קולשומע ה 

Jn 7,17   מי שמעצמו מדבר מעלתו מבקש אבל 18. דברו מעצמו או  . ן האל יכיר המוסר אם הוא מהאללעשות רצו 
Jn 7,51   אז ענו ואמרו לו  52: אם אין מכיר מה הוא עושה או  . חד אם אינה שומעת אותו ראשונהשופטת א 
Jn 8,17  אני הוא שעושה עדות לעצמי 18: יותר הוא אמתי או   ובתורתכם כתו׳ שעדות שנים 17ו אחדים אנחנ  
Jn 8,26   ואני הדברים. אבל מי ששלחני הוא אמתי. שופט או  מכם  רוב דברים ומדבר 26קדמון שמדבר עמכם  

Jn 9,2   2 ענה ישאוש 3: בעבור זה נולד עור. האב או האם או  הו תלמידיו רבי מי הוא שחטא זה ושאלו  
Jn 9,2   ענה ישאוש לא זה 3: בעבור זה נולד עור. האם או  מי הוא שחטא זה או האב  דיו רביתלמי  

Jn 13,29  ואז אחרי לוקחו המלא 30. שיתן איזה דבר לעניים או  . דברים שצריכין לנו ליום המועדקנו אותן ה 
Lc 8,24    עמודוישאוש קם וצוה אל הרוח והסער שי .אובדים  ואמרו רבי הנה אנחנו . והקיצוהואל ישאוש  
Lc 5,37   אבל יין חדש ראוי לשים 38. והיין נשפך אובדין  דש משבר הנאדות הישנים והנאדות היין ח  
Mt 1,5   ישי הוליד דויט מלך 6. אוביק הוליד ישי .אוביק  בואס הוליד . שלמון הוליד בואס 5. שלמון  
Mt 1,5   5  ישי הוליד דויט מלך ישראל 6. הוליד ישי אוביק  . בואס הוליד אוביק. הוליד בואסשלמון.  

Mt 9,13   13 רק . לא באתי לקרוא הצדיקים. יותר חסד מקרבן אוהב  כי אני . לכו ללמוד מה רוצה לומר 
Lc 7,42  ענה שימון ואמר אני 43. יותר מאלו השנים אוהב  איזה . נתן לכל אחד מה שחייב. ומה שיפרעוה  
Lc 11,5   ויאמר לו אהובי הלוה . וילך אליו בחצי הלילה אוהב  לו ואמ׳ אליהם אי זה מכם יש  5 .לנסיון 
Jn 3,16   כמה העולם שבנו יחידו אחד לבדו נולד. כל אוהב  כי האל  16. ישיגו חיים נצחיים יאבדו אבל.  
Jn 3,29   הארוס שעומד ושומע אותו ומשמח בגיל בעבור אוהב  שיש לו ארוסה וארוס אבל הוא  29לפני אותו  
Jn 3,35   מי שיאמין בבן יש לו  36. הבן והכל נתן בידו אוהב  האב  35. אינינו נותן הרוח במדהם׳ כי הש 
Jn 5,20   ופעולות. וכל הדברים שהוא עושה מלמד לו. הבן אוהב  כי האב  20. הבן עושה כדומיהן. שהוא עושה 
Jn 9,31   מעולם לא שמע 32. עהאל ועושה רצונו אותו שומ אוהב  אבל אם אחד הוא . ו שומע לחטאיםשהאל אינ 
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Jn 11,3   וישאוש שומע אמ׳ זה החולי  4. אותו מאד חולה אוהב  אותו שאתה אומרות הנה . אחיותיו לישאוש 
Jn 11,5    אז כששמע שלאזריט  6. מאד מרטא ומריאה אחותה אוהב  וישאוש  5: יתעלה בעד אותו חולישבן האל 

Jn 13,23   ואמ׳ מי הוא אותו שממנו . ושימון זה 24. מאד הבאו  בחזה בשולי ישאוש אותו שישאוש  מסב 
Jn 14,23  ואליו יצאו. אותי ושומר דברי אבי יאהוב אותו אוהב  ענה ישאוש אליו אם אחד  23: ולםלנו ולא לע 
Jn 14,24   והדבר אשר שמעתם אינו שלי. אותי ומקיים דברי אוהב  מי שאינו  24. ליו יצאו עמו עשווא. אותו 
Jn 14,31  האב והוא נתן מצותו לי וכן אני עושה קומו אוהב  רק בעבור שהעולם יכיר שאני  31 ר בידבר אח  
Jn 15,9   11[*]  10[*] אותי ואני אהבתי אתכם ועומדים  אוהב  כמו שהאב  9ותעשו תלמידים . רב שתשאו פרי 

Jn 15,19   19 בעבור זה מכעיס אבל כי אינכם מזה העולם .אוהב  העולם מה שהוא שלו . מזה העולם אם אתה  
Jn 16,27    אתכם כאשר אהבתם אותי והאמנתם שיצאתי מהאל אוהב  כי הוא  27בעדכם אומר לכם שאתפלל לאב . 
Jn 21,15   אתה . והוא ענה אדון כן. אתה אותי יותר מאלו אוהב  ישאוש לשימון פירו שימון יואן  כשאכל אמר 
Jn 21,15   וישאוש 16: וישאוש אמר להם שמור שיותי. אותך אוהב  י אתה יודע שאנ. וא ענה אדון כןוה. מאלו 
Jn 21,16   אתה אותי ושימון אמ׳ כן אדון אתה יודע שאני  אוהב  עם אחרת אליו שימון פירי ג׳ואן אמר פ 
Jn 21,16   והאכיל שיותי. וישאוש אמ׳ אליו רעה. אותך אוהב  מון אמ׳ כן אדון אתה יודע שאני אותי ושי:  
Jn 21,17   17 ופירו היה דואג כי שלשה פעמים שאלו . אתה לי אוהב  שימון ג׳ואן . ר לו פעם שלישיתמא 
Jn 21,17   אתה. אמ׳ אליו אדון יודע כל הדברים. אותו אוהב  יה דואג כי שלשה פעמים שאלו אם ופירו ה  
Jn 21,17   אמת 18. אניוישאוש אמר אליו האכיל צ. אותך אוהב  אתה יודע שאני . יודע כל הדבריםאליו אדון  
Jn 21,20   אז 21. מאד הולך אחריו שהוסב בסעודה על חזהו אוהב  אחוריו וראה אותו תלמיד שישאוש נהפך ל 
Lc 15,29   וכאשר בנך הקטן שהפסיד עצמותיו עם 30 .אוהבי  נתת מעולם שעיר אחד לאוכלו עם  ואתה לא  
Jn 15,15    כי כל הדברים שאמרתי אמר אבי והודעתים לכם אוהבי  אבל אומר אני לכם היותכם . עושהמה האדון. 
Lc 15,9   ואוהבו ואוהבותיה ושכינותיה אומרת שמחו אוהביה  וכאשר תמצא הדרכמש תקרא כל  9. עד שימצאה  

Lc 7,6   כי. שיאמרו לישאוש אדון אל תרצה להצטער אוהביו  ה סמוך לבית סנטוריאו שלח אליו וכאשר הי  
Lc 15,6  ושכניו ואמר שמחו עמי כי מצאתי הצאן אוהביו  קורא  6. א אל ביתו שמחתיפיו ובישימה על כ  

Jn 15,13    אם תעשו אותם דברים שאמרתי לכם[*]  14 :אוהביו  אהבה גדולה מזו שישים נפשו בעד אין באדם  
Lc 6,32    אמת הוא[*]  33[*]. אי זו חן ראויה לכם  אוהביכם  אם תאהבו  32. יעשו לכם עשו להםשהאנשים  
Mt 23,6   שבת ראשונה בשלחן ושיהיה להם כסאות גדולים אוהבים  והם  6כשיטי מלבושם ומטויה דקה גודל ת 
Lc 12,4   אל תיראו מאותם שהורגין הגוף ואחר אין להם אוהבים  ואני אומר לכם  4. ש במקום גבוהיהיה נדר 

Lc 21,16   ותהיו ארורים 17. קצת מכם במיתה וינגשו .אוהבים  ובעד . םובעד קרובי. ובעד אחיכם. אבותיכם  
Lc 23,12   13באותו יום כי קודם זה היו אויבים מאד  אוהבים  שו פילאט ואירודיש ופילאט נעשו באופן שנג  
Jn 13,34   זה לזה יחד כאשר אהבתי אתכם בעבור שתאהבו  אוהבים  שתהיו . מצוה חדשה 34אומ׳ לכם  ועתה אני 
Lc 14,12    ולא השכנים. ולא האחים ולא הקרובים .אוהבך  ערב אל תרצה לזמן בקר או סעודת סעודת  
Lc 7,47   ואותן שיושבין יחד עמו התחילו לאמר ביניהם .אוהבת  ם ונמחלים בעבור זה כי היא מאד עונות רבי 
Mt 1,8   יותאש הוליד אקאם. אוזיאש הוליד יותאש 9 .אוזיאש  יורם הוליד . יושפט הוליד יורם .יושפט. 
Mt 1,9   אקאם. יותאש הוליד אקאם. הוליד יותאש אוזיאש   9. יורם הוליד אוזיאש. יד יורםיושפט הול  

Lc 9,39   ואינינו . ומיד זועק ומשברו ורוק יוצא מפיו אוחזו  והרוח  39. בני כי אין לי זולתופקוחות על 
Mt 18,7   צריך הוא שיבואו. טלעולם מפני האשקנדליז אוי   7. יםבים או ריחים בצאורו ונטבע בעומק ה  

Mt 23,13   לכם מאותתים ופרושים ורמאים שמונעים דרך אוי   13. ומי שישפיל עצמו יהיה נשגב. נשפל  
Mt 23,14   לכם יודעי ספר פרושים רמאים שאוכלים מה שיש אוי   14: ולא עזבתם הכנס. תם נכנסיםואין א  
Mt 23,15   לכם מאותתים פרושים רמאים שתסובבו הארץ והים  ויא   15. עבור זה תסבלו אורך הנגישהוב. ארוכה 
Mt 23,16   לכם פרנסים עורים שאומרין שאותן שנשבעין אוי   16. ם מעצמכם כפלים ובני גיהנםיותר רעי  
Mt 23,23   לכם מאותתים ופרושים רמאים שלוקחים מצמרת אוי   23: ראת האל ובאותו שיושב עליהנשבע בקתד  
Mt 23,25   לכם פרושים רמאין שתראו עצמכם מחוץ נקיים אוי   25: ין הפרעוׄש ובולעין הגמלעסעורים שלו.  
Mt 23,27   לכם מאותתים פרושים שדומים לקברים מצויירים אוי   27: חר תהיו כולכם נקיים מבחוץבפנים וא  
Mt 23,29   קברי לכם מאותתים פרושים רמאים שמיסדים אוי   29. לב רעובפנים אתם מלאים מכל רמאות ו  
Mt 24,19   ולאותן שיהיו מיניקות. לאותן שתהיו הרות אוי   19: בשדה לא יחזור לקחת כסותו ומי שיהיה  
Mt 26,24   ַדַבר: לו לאדם שבעבורו בן הבתולה יהיה נבגד אוי  . כמו שהתנבא ממנו. וד בן האלוהעמי יבג  
Mc 14,21   21 דבר. דם אשר בעדו בן הבתולה יהיה נבגדלו לא אוי  . וה הולך כמו כן שהנבואה אומרתבן האל  

Lc 6,24   אוי לכם [*]  25. לכם עשירים כי הוא נח דעתכם אוי  רק  24. ו עושים הנביאים והאבותכמו זה הי 
Lc 6,25   אוי לכם כי 26. לכם ששוחקים כי תבכו ותכאבו אוי  [*]  25. שירים כי הוא נח דעתכםאוי לכם ע  
Lc 6,26    [*]כפי אלה הדברים עושים. לכם כי כלם יברכוכם אוי   26. קים כי תבכו ותכאבוכם ששוחאוי ל  

Lc 10,13    לכם כורושים אוי לך ביטישידה כי את בטירוש או אוי   13. רע כדומה לאשר תסבלוהו אתםאותה עיר 
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Lc 10,13   יולך ביטישידה כי את בטירוש או בסדום יה אוי  י לכם כורושים או 13. לאשר תסבלוהו אתם  
Lc 11,42    לכם פרושים שאתם מעשרים הנענא והרודא והכרוב אוי  רק  42. הדברים יהיו לכם טהוריםלכם וכל. 
Lc 11,44   לכם פרושים אתם כמו הקברים שאינן נראין אוי   44. ושיתנו לכם רוב שלום בשער .כנסיות.  
Lc 11,46   מה אתם מעמיסין האנשים בעומסיןלכם חכמי הדת ל אוי  וישאוש אמר  46. אתה לנו בזיון עושה 
Lc 11,47   48לכם חוצבים קברי הנביאים שאבותיכם המיתום  אוי   47.לא חפצתם לנגוע אותם באצבע אחד שלכם  
Lc 11,52   לכם חכמים בדת שנשאתם מפתח החכמה ואינכם אוי   52: אומ׳ אליכם ידרש מזה הדור ולכן אני  
Lc 17,1  יותר יהיה שוה לו שיהיו  2למי שבעבורו יבואו  אוי  אבל . ו צרותיפשרי הוא שלא יבואדבר בלתי א 

Lc 22,22  22 והם התחילו לשאול ביניהם 23: לאותו אותו אוי  אכן . ן האדם כפי שהוא אפס הולךובאמת ב  
Mt 18,17   אמיתות אומר לכם אשר כל מה 18: ופרסמהו אויב  ליזיאה לא ישמעך הרחק ממנו כמו אמרתו באג  
Mt 13,25   26. ועליו זורע קמשונים בתוך החטים והולך אויביו  ובעוד שהאנשים ישנים באו  25הו טוב בשד  
Lc 20,43   א״כ דוד קורהו אדון איך 44. הדום רגליך אויביך  עד שאשית  43זהו ביכולתי . מינישב לי  
Mt 5,44   לכם רע והתפללו על ותעשו טוב לאשר עושים  אויביכם  ואני אומ׳ לכם אהבו  44. אויבך ותכעיס 
Lc 6,27    28. ועשו טוב למי שהכעיס אתכם. ואוהבכם אויביכם  אהבו . אומ׳ לכם שזה אתם שומעיםאבל אני  
Lc 6,35   ותנו מתנות למי שאינכם. ועשו להם טוב אויביכם  בו אבל אה 35. לחוטאים בעבור שיקבלו גמול  

Lc 21,15   ובעד אחיכם. ותמסרו בעד אבותיכם 16 .אויביכם  חכמה שאליה לא יוכלו לאמר נגדה לכם כח ו.  
Lc 19,27    שאין חפצים שאמלוך עליהם הביאו פה והמיתום אויבים  אכן אותם  27. שיש לו יגזל ממנולו מה 
Lc 23,12   ופילאט קרא שרי הכהנים והרבנים 13מאד  אויבים  הבים באותו יום כי קודם זה היו נעשו או  
Mt 5,25   והשופט. מפני שלא ימסור אותך ביד השופט אויבך  ובהיותך בדרך תמלא רצון  25. תךלנדב נדב  
Mt 5,43    ואני אומ׳ לכם אהבו אויביכם ותעשו טוב  44 .אויבך  ותכעיס . אומרת ואהבת לרעך כמוךשהתורה 

Mt 22,44   בנו א״כ אם דוד קראו אדוניו איך הוא 45 .אויבך  עד אשר אני אעשה שית הדום רגלך שב לימיני.  
Mc 12,36   אם כן אם דוד קראו אדוניו  37. הדום לרגליך אויבך  וני שב לימיני עד אשר אני אשית האדון לאד 

Mt 9,11   11 וישוש משיח 12. מלמדכם עם חטאים המפורסמים אוכל  פרושים שראו אמרו לתלמידים למה וה  
Mt 11,18   ואומרים זהו אוכל ושותה[*]  19. [*] הושות אוכל  זואן בא ולא היה  18. ם לא דניםבכינו ואת  
Mt 11,19    ושותה מיין אהוב מהחוטאים מפורסם וביניהם אוכל  ואומרים זהו [*]  19. [*] ושותההיה אוכל.  
Mt 14,15   וישוש ענה להם אין צריך להם לכת תנו להם 16 .אוכל  ניח ֵלֵכת העמים במגדלים ויקנו מועברת לה 
Mt 19,16    וענה 17. אנכי עשות שיהיה לי חיים נצחיים אוכל  אמ׳ לו רבי טוב אי זה טוב אלי ואחד נגש  

Mt 26,7   וכאשר התלמידים ראוהו היו מאד 8בשולחן  אוכל  ושפכה על ראשו בעוד שהוא . ליותמשיחה מרג  
Mc 2,16   16 עםעם העוגבים ועם החטאים אמרו לתלמידיו למה  אוכל  שר המאותתים והפרושים ראו שישו וכא 
Mc 2,16   וישו שמע זה אמ׳ הבריאים 17. ושותה רבנכם אוכל  למידיו למה עם העוגבים והחטאים אמרו לת  
Mc 2,19   אבל העת המתקרב 20. לצום כך שהחתן יהיה עמהם אוכל  אותם שהם קרובים לנישואין איך  להם ישו 
Mc 6,36  ענה ישאוש ואמ׳ להם תנו אתם להם ו 37. לאכול אוכל  בהרים הקטנות סביב מכאן ויקנו  העמים הלוך 

Mc 14,14   והוא יראה לכם בית גדול  15. הפסח עם תלמידי אוכל  בית הרב אומ׳ אנה הוא ביתי ששם לאדון ה 
Lc 7,34  ואויב. ושותה ואתם אומרים הנה האדם מחריב אוכל  בא מן האדם  34מרתם שהוא משוטן שתה מים וא  
Lc 7,37   בבית הפרוש באה לשם ונשאה קאפסא אחת ממשיחה  אוכל  דעה שישו משיח וכאשר י. תה בעירחוטאת הי 

Lc 12,22   22 כי 23. ואל תאמרו במה תלבשו גופכם. לנפשכם אוכל  תדלים לבקש ואמר לתלמידיו אל תהיו מש  
Lc 22,15    כי אני  16. עמכם זה הפסח קודם שאסבול המיתה אוכל  ואמ׳ בכוסף  15. שלו שלוחים עמווי״ב 
Lc 22,16    וכאשר לקח 17. אותו עד שיהא נשלם מלכות השם׳ אוכל  כי אני אומ׳ לכם שלא  16. המיתהשאסבול 

Jn 6,27   אותה. שאובד מי שאובד רק העומד בחיים נצחיים אוכל  אתם מתפעלים לא  27. ושבעתם בו אכלתם הפת 
Jn 6,52    והפת שאני אתן לכם הוא: עולםזה הפת יהיה ל אוכל  שאם אחד  52אשר מן השמים ירדתי פת חיים  

Mt 15,27   אז 28. פירורים הנופלים משולחן אדוניהם אוכלים  אכן אמת היא שהגורים . אמת הוא והיא אמרה  
Mc 2,15   עם ישו ותלמידיו והיו שם רבים שהולכים אוכלים  וכלין בבית רבים עוגבים וחטאים שהיו א  
Mc 7,2    כי היהודים 3בלא נטילת ידים ביזו אותם  אוכלים  ים שלו וכאשר ראו יחידי התלמיד 2בירושלם  
Mc 7,3    שתמיד לא יטלו את הידים כפי גזירת הישישים אוכלים  דים אינם כי היהו 3נטילת ידים ביזו אותם 
Mc 7,5   וישאוש ענם 6: בידים לא נטולות פת כל היום אוכלים  למידיך גזירות ישישי האבות אבל שומרין ת 

Mc 7,28  29. פתי לחם הנופלים תחת שולחן האדונים אוכלים  אכן גורי הכלבים . אמת הוא אדוןא ענתה והי  
Mc 14,22  ולקח הגביע ועשה 23. לקח הפת ואמר זהו לבי אוכלים  וכאשר היו  22: אם נולד לא היה לאותו האיש 

Lc 5,30   ענה 31. ם החוטאיםושותים עם העולמיים וע אוכלים  ם לתלמידים ישאוש משיח למה אתם ואומרי  
Lc 5,33   להם אמ׳ יכולים אתם בין הארוס  34. ושותים אוכלים  אבל שלך . כן אותם מהפ מהפרושיםמלחמות ו 

Lc 15,16   והוא אמ׳ בלבו כמה 17: ואין נותנין לו אוכלים  ונתאוה לאכול מה שהחזירים  16ם החזירי  
Lc 17,27   ושותים לוקחים נשים ועושין נישואין נח וכליםא   27מי נח כן יהיה בימי בן האדם נעשה בי  
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Lc 17,28  29ושותים קונים ומוכרים נוטעים ובונים  אוכלים  ג״כ כמו שנעשה בימי לוט  28. לםוהרג את כו  
Mc 2,15   בבית רבים עוגבים וחטאים אוכלים עם ישו אוכלין  ונעשה בעוד שהיו  15. משך אחריווקם ונ  
Lc 13,7   והוא ענה לו אדון הנח התאנה 8. שבח האדמה אוכלת  לזה תעקרה כי היא . מוצאואיני  .תאנה זו  
Mt 25,9  וכאשר 10לא יספיק לנו לכו למוכרות וקנו לכם  אולי  וענו החכמות ואמרו  9. נו מכבותכי עשישותי 
Mc 12,6   יו זהווהעובדים אמרו יחד 7ישאו כבוד לבני  אולי  ועו׳ שלח בנו מאד יקר ואמ׳  6] . [*המיתו  
Lc 17,34    האחד יתפש והאחד. הלילה יהיו שנים במטה אחת אומ  תו יאבד אני אומר לכם שאו 34אמת אותה  

Mt 3,7   אליהם משפחת ויבדיש מי למד לכם לברוח לאף אומ׳  ושים וצדוקים באים לטבילתו היה רבוי פר  
Mt 5,22   ומי. ישנא אחיו ראוי הוא למשפטלכם מי ש אומ׳  ואני  22. ומי שירצח ראוי למשפט. לא תרצח  
Mt 5,28   לכם שכל אדם שיביט אשה ויחמוד אותה בלבו כבר אומ׳  ואני  28. ה הישנה אמרה לא תנאףשהתור 
Mt 5,44   לכם אהבו אויביכם ותעשו טוב לאשר עושים לכם  אומ׳  ואני  44. ותכעיס אויבך. ך כמוךואהבת לרע 
Mt 6,2   וכאשר תעשו 3: לכם באמת שכבר קבלו תגמולם אומ׳  אני  :דרכים כדי שיכבדום האנשיםוב  
Mt 6,5  רק אתה כשתתפלל 6. לכם באמת כבר קבלו שכרם אומ׳  אני : ים כדי שיראו אותם האנשיםובצדי השוק  

Mt 6,29   לכם כי שלמה לא היה מכוסה עם כל מעלתו כמו אומ׳  ואני  29: א קוצרין ולא מתעמליןזורעים ול  
Mt 8,2    וישוש משיח 3. אם אתה חפץ אתה יכול לטהרני אומ׳  . וראה מצורע אחד והתפללו 2. יואחרהלכו  

Mt 11,11  לכם כי בכל ילודי אשה אין ילוד גדול מזואן אומ׳  אמת אני  11. שיפנה דרכך לפניך שולח מלאכי  
Mt 12,17   17  אני בחרתי ואהובירואה אתה בן שלי אשר  18 אומ׳  ששלם מה שנאמר בעד ישעיה הנביא בעבור  
Mt 12,44   וכשבא מוצא. בעצמו אשובה אל ביתי שיצאתי אומ׳  אז הוא  44. ש מנוח ואין מוצאקשים בק  

Mt 15,4  ומי שיקלל אביו ואמו. האל כבד אביך ואמך אומ׳  אינו  4. ת האל בעבור גזירותיכםעוברים מצו  
Mt 15,7   9. זה העם שלי מכבר מדברים ולבם רחוק ממני 8 אומ׳  טוב דבר מכם ישאוש  7. כם הרעיםגזירותי 
Mt 16,7   וישאוש שיודע מה שחושבים 8. כי אין לנו לחם אומ׳  והם חשבו בקרבם אומרים הוא  7. ופרושים. 

Mt 16,18  לך שאתה הוא פירי ועל זאת האבן אבנה אומ׳  ואני  18: לימדך רק אבי שבשמים בשר ודם לא  
Mt 17,13  וכאשר בא לשם אדם אחד בא 14. מזואן טבול אומ׳  השכילו תלמידיו שהוא  ואז 13. םהמות בעבור  
Mt 18,19   לכם אשר אם שנים מכם יהיו בהסכמה של שלום על אומ׳  ועו׳  19: בארץ יהיה מותר בשמיםמה שתתירו 
Mt 21,27    ה דומהמ 28. באי זה כח אני עושה אלה הנפלאות אומ׳  והוא אמ׳ להם גם אני לא . ידענואנחנו לא 

Mt 24,2  3: לכם אשר לא ישאר אבן על אבן שלא תחרב אומ׳  אמיתות . ם אתם כל אלה הענייניםאליהם רואי  
Mt 24,5   אתם תשמעו 6. אני הוא משיח ורבים אנשים יונו אומ׳  . כי רבים יבאו בשמי 5ונה אתכם אדם לא י 

Mt 25,45   י כל פעמים שלא עשיתם למקצת מקטנילכם כ אומ׳  אז ענה להם אומר אמיתות  45. נךולא שרתו  
Mt 26,13   אשר בכל מקום שאלו האיוגליו יהיו מוגדים בכל אומ׳  אמיתות לכם  13גופי לחנוט אותי זאת ב 
Mt 26,48   ותכף 49. מי אשר אני אשק אותו הוא וקחוהו אומ׳  ואותו שמסרו נתן זה הסימן  48. זקני העם  
Mt 26,70   וכאשר יצא מהפתח  71. ֶאינִי יודע מה את אומרת אומ׳  . כפרו לפני הכל והוא 70עם ישוש דגליליאה 

Mt 27,9   ולקחו שלשים פשיטי כסף זהו ערך שערכו בני אומ׳  ואז היה הדבר נשלם מירמיה נביא  9. הזה  
Mt 27,43   43 וכמדומה לדברים אלו 44. אני בן האלוה אומ׳  וח באל שיצילהו אם ירצה כי הוא הוא בט  
Mt 27,44   44 משעת חצי  45אחד מהגנבים שהיו תלויים אחריו  אומ׳  היה . מה לדברים אלו מחירופיןוכמדו 

Mt 28,9   9 10. והן כרעו לרגליו והתפללוהו. האל יושיעכם אומ׳  . ד שהולכות ישאוש יצא להן לדרךובעו 
Mc 1,25   והשטן מצערו יצא מאותו 26שתוק צא מאותו אדם  אומ׳  . וישאוש גערו 25. תהו קדוש הש׳יודע שא 
Mc 8,26   ועדיין[*]  27. לו אל תאמר לשום אדם משכיניך אומ׳  . וישאוש שלחו בביתו 26. בהירותלראות ב 
Mc 9,5   ונעשית עב אחד עושה 6כי הם היו מאד מפחדים  .אומ׳  ולא יודע מה הוא  5. לאליהו אחדאחד ו 

Mc 9,12  לכם שאליהו בא להם ועשו רצונם כמו שהכתיבה אומ׳  ני אכן א 12ל נגישה למות מגונה האלוה יסבו  
Mc 9,24   אני מצוה אותך שתצא ממנו. שטן חזק ואלם אומ׳  . שהעם מתאסף הוא צוה לשטן שיצאוכאשר ראה.  
Mc 9,38    כל 40. ואותו שאינו כנגדינו הוא עמנו 39. רע אומ׳  כל אדם שיעשה נפלאות בשמי אינו לו כי 

Mc 10,29   לכם שאיש שיעזוב ביתו ואחיו ואחיותיו או אב  אומ׳  וישאוש ענה ואמר אמת  29. אחריך והולכים 
Mc 10,32   ובן האל יהיה. הנה אנחנו עולים בירושלם 33 אומ׳  . והתחיל לאמר כל אשר יקרה לו. אמ׳ להם  
Mc 11,14   אחד לא יאכל  אליה מכאן והלאה אני רוצה ששום אומ׳  וישאוש עונה  14. כי לא היה זמן תאנים 
Mc 12,19  שאם אח מאי זה איש ימות ויניח אשתו בלא בן אומ׳  רבי משה כתב לנו  19אלוהו לאמר ויש. תחייה  

Mc 14,9  בכל מקום שתהיה מוגד זה האיונגליאו יאמר אדם אומ׳  אמת לכם אני  9הקבר למשוח לבי  וִמֲהָרה לפני 
Mc 14,14   14 15. אנה הוא ביתי ששם אוכל הפסח עם תלמידי אומ׳  ב ום שיכנס תאמרו לאדון הבית הרובמק  
Mc 14,45   והם שמו הידים עליו  46שלום עליך רבי ונשקו  אומ׳  ומיד שבא נגש אליו  45. ו בחכמהוהביאוה 
Mc 14,60   60 וישו 61. אינך עונה לחטאים שאלו מניחים נגדך אומ׳  הכהן הגדול בתוכם ושאל לישואש  וקם 

Mc 16,7   ויצאו וברחו מן הקבר לפי שגדלה פחדתן 8. לכם אומ׳  כאשר אני . בגליליאה שם תראוהו יהםכי לפנ 
Lc 1,13   אליו אל תירא זכריה כי תפלתך נשמעת ואשתך אומ׳  אבל המלאך  13. אה יראה לו עליונבהל וב  
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Lc 3,8   חי בן אברהם לכם שהאל יכול מאבנים אלו החזיר אומ׳  אני . ולא תתחילו לאמר אבינו הוא אברהם 
Lc 3,11   אותו שיש לו שתי מלבושים יתן למי שאין לו אומ׳  והוא ענה  11. מרים א״כ מה יעשולו או  
Lc 4,35   וכאשר גירש השד נכנס: שתוק וצא מן האדם אומ׳  וישאוש לחשו  35: הוא בן האלוה יודע שאתה  
Lc 6,20  אשריהם  21. ם של עניים שמהם מלכות האלאשריכ אומ׳  והוא נושא עיניו בתלמידיו  20. ומרפא כולם 
Lc 6,27   אהבו אויביכם ואוהבכם. לכם שזה אתם שומעים אומ׳  אבל אני  27. הם של אלו לנביאיםעושים אבי . 
Lc 7,26   26 זהו שממנו כתוב 27. לכם ועוד יותר מנביא אומ׳  נביא . ל אי זה דבר יצאתם לראותאב.  
Lc 7,47   לך כי לא תהיו נעזבים עונות רבים ונמחלים אומ׳  ובעבור זה אני  47 .רגלי במשיחהוזאת משחה  

Lc 11,51  אוי לכם חכמים בדת  52: אליכם ידרש מזה הדור אומ׳  ולכן אני . נשפך במובח ובבית כןדם זכריה ש 
Lc 12,8   כי כל האדם שמודה בי לפני האנשים יקרהו מן אומ׳  ני וא 8: כי אתם שוים יותר מרבים שעברו  

Lc 12,37  38. לכם שיהיה יושב ויעשה עמהם שיסבו וישרתם אומ׳  באמת אני : צאים ערים בבא אדונםהעבדים הנמ 
Lc 12,44  אבל 45. לכם שעל כל הדברים שמחזיק ישליטהו אומ׳  אמת אני  44. רבו מוצאו כן עושהאותו עבד ש  
Lc 12,59   תצא משם עד שתשוב אל היותר אחרוןלך שלא  אומ׳  אני  59. והשוטר יתנך במאסר. טרביד השו:  
Lc 15,7   לכם כן יהיה שמחה בשמים על חוטא אחד עושה אומ׳  אני  7. י כי מצאתי הצאן שנאבדהשמחו עמ  
Lc 20,8   9. לכם באי זו ממשלה אני עושה אלה הדברים אומ׳  וישאוש אמ׳ להם ואני לא  8. יתהמאין ה  

Lc 20,19  ושלחו לו אנשים שעושים עצמם צדיקי׳ 20. המשל אומ׳  יהם ובעבורם העם כי הכירו כי עלויראו . בו 
Lc 20,21  21 רק. ולא יגורת מפני אדם. ומלמד דברים צדיקים אומ׳  אומרים רבי אנחנו יודעים שאתה  ושאלוהו 
Lc 20,21   חייבים אנו לתת מס 22. האמת ומלמד דרך האל אומ׳  רק . אדם ולא יגורת מפני. דברים צדיקים  
Lc 22,16   לכם שלא אוכל אותו עד שיהא נשלם מלכות השם׳ אומ׳  כי אני  16. קודם שאסבול המיתה זה הפסח. 
Lc 22,42   אם אתה תחפוץ הסר המות הזה מעלי אכן לא תעשה אומ׳   42. ותקע הברכים לארץ והתפלל. אבן אחת 
Lc 23,2  ופילאט שואל אותו אתהו 3. יחשהוא מלך המש אומ׳  . ומונע לתת מס לסישר. הפך עמנוזה מדיח ומ  

Lc 23,40   ובאמת 41. אינך ירא אלהים כי בצרתם אתה אומ׳  והאחר עונה ומגדף  40. נחנו עמךעצמך וא  
Lc 23,43   והיתה כמעט 44. לך שהיום תהיה עמי בגן עדן אומ׳  וישוש אמ׳ אליו באמת אני  43. ךבמלכות  

Jn 1,22   ענה אני הוא קול הקורא במדבר ישרו 23. מעצמך אומ׳  אתה שיב מענה לאותם ששלחונו מה למען נ 
Jn 1,32  אני ראיתי הרוח יורד מן השמים כמעט כמו יונה אומ׳  . וג׳ואן עשה לו עדות 32ל במים באתי ומטבי 
Jn 2,20   ומה שהוא אמ׳ במקדש לבו  21. בג׳ ימים תעשהו אומ׳  ואתה . הלעמוד הפועל אותו ארבעים ושש שנ 
Jn 3,3   לך שום אדם לא ישיג לראות מלכות שמים אם לא  אומ׳  ענה ישאוש ואמ׳ לו אמת אני  3. יה עמויה 
Jn 3,7   הרוח מנשב למקום 8. חוייב שתהיו נולדים מחדש אומ׳  אל תתמה כי אני  7. רוח רוח הואשנולד מ 

Jn 6,47   48. לו חיים נצחייםאני לכם מי שמאמין כי יש  אומ׳  אמת  47. והוא ראה האב. וא מהאלאם לא שה 
Jn 6,72    מיוד״ש אשכריוטא כי זה עתיד לבגוד בו שהוא אומ׳  וזה  72. בחרתי אחד מכם הוא שטןשנים עשר  
Jn 8,52   שאם אחד ישמור דבריך לא יקרה לו מות נצחית אומ׳  ואתה . והנביאים מתים. אברהם מת. אחזך . 
Jn 8,58   אז  59: לכם שאני קודם שאברהם היה אני הייתי אומ׳  אז ישוש אמ׳ להם אמת אני  58. ךראה אות 
Jn 9,17   17 אז  18: והוא אמ׳ שנביא הוא. ממי שפתח עיניך אומ׳  מה אתה . אז אמרו פעם אחרת לעור 
Jn 10,1  10,Tit  לכם מי שאינו נכנס בעד השער לבית הצאן רק אומ׳  אמת אני  1טולו י׳ כפי ש׳ יואן קפי  

Jn 11,13   אז אמ׳ להם ישאוש בפירסום 14. משינת חלום אומ׳  והמה מאמינים שמה שאומר  .מיתתואמרו מ  
Jn 13,33  שתהיו אוהבים זה לזה יחד . מצוה חדשה 34לכם  אומ׳  ועתה אני . יכולים לבא במקום שאני הולך שם 
Jn 18,34    לך. םאז אמרוהו אחדי. אתה אומר זה מעצמך אומ׳  וישאוש ענה  34. אתהו מלך ישראלואמ׳ לו  
Jn 18,37   אני לדבר זה נולדתי בעבור זה באתי. שאני מלך אומ׳  ענה ישאוש אתה . טו א״כ אתה מלךאליו פילא 
Jn 19,22  אז הפרושים כשתלוהו 23 :מה שכתוב כתוב יהיה אומ׳  ענה פילאט  22. היה מלך היהודיםהיה אומר ש 

Mt 12,39   40. רעה אות לא ינתן לכם לבד אות יונה נביא אומה  וישאוש ענה להם  39. ת ראות ממךאי זה או  
Mt 16,4  ואות לא ינתן לכם לבד. רעה והפוכה שואלת אות אומה   4. אינכם יכולים לידע אות העת אבל. השמים 

Mt 17,16   ממאנת והפוכה עד כמה אעמוד עמכם שאוהו אלי אומה  וענה ישאוש ואמ׳  16: ו לרפאותוולא יכל . 
Mt 3,9   לכם שהאל יכול להחיות מאלה האבנים בני אומר  אברהם היה אבינו כי אני . לבבכםתאמרו ב  

Mt 3,14   ואתה בא. גביר לך נאות והיה לך לטבול אותי אומר  עו וזואן היה מונ 14. לזואן שיטבול אותו  
Mt 5,18   לם לכם באמת שלא יחסר דבר א׳ מהתורה שלא יוש אומר  אני  18: נבואות אבל באתי למלאתהתורה וה 
Mt 5,20  לכם באמת שאם לא תהיו צדיקים יותר מהחכמים אומר  ואני  20. דול יהיה במלכות שמיםג. ויקימנה  
Mt 5,32   לכם שכל אדם המגרש אשתו אם לא בעת ניאוף אומר  ואני  32שתו יתן לה ספר כריתות המגרש א.  
Mt 5,34  שבע אדם לשמים מפני שהוא כסא האללכם שלא י אומר  ואני  34. ך ושלם לאל מה שנשבעתתבטל שבועת . 
Mt 5,39    כי אם טוב ברע אבל אם. לכם שלא תשלמו רע ברע אומר  ואני  39עין תחת עין שן תחת שן אומרת 
Mt 6,25    מה. מה תאכלו. לכם לא תהיו מאד נאנחים מהגוף אומר  לכן אני  25 .האל והעולם[*] בטוב לעבוד 
Mt 8,10  ואומר 11. לכם לא מצאתי אמונה כזאת בישראל אומר  אמת אני . יו עמוואמר לאותן שה .ועמד נפלא  
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Mt 8,29   באת. מה לך לעשות ממני בן דוד ישאוש משיח אומר  וצועק  29. שאינו יכול לעבור באותו הדרך  
Mt 10,15   אני לכם שיותר עונש תסבול ליום הדין אותה אומר  אמת  15. ר והסירו העפר מרגליכםומהעי  
Mt 10,23  לכם שלא תגמרו עיירות ישראל אשר בן האלוה אומר  אמת אני : בעיר אחד נוסו באחרת ירדפו אתכם  
Mt 10,27   ומה. תאמרו אתם בקול רם לפני כל. בסוד אומר  מה שאני  27: עלם שלא יהיה נגלהלא נ  
Mt 10,42   11: לא יפסיד שכרו אומר  ם קרים בשם תלמידי אמת לכם אני אחד ממי,Tit  טולו ל״ה כפיקפי  

Mt 12,6   ואם 7לכם שאותו שהוא בכאן הוא גדול המקדש  אומר  אמת אני  6. בתות במקדש בלא עוןשוברים הש  
Mt 12,11   להם מי הוא מכם שהיה לו צאן אחת אם נופלת אומר  והוא  11. שבת בעבור שילשינו הםאותו ב  
Mt 12,31   אני לכם כי עון קללה יכופר לאנשים לבד מי אומר  ובעד אהבה זו  31. י כנגדי מפזריקבץ עמ  
Mt 12,36   אני לכם כי כל מלה כבידה שידוברת תהיה בין אומר  בעבור זה  36. רוע אוצר נודר רעואדם רע מ  
Mt 13,11   לכם ניתן להבין סודות מלכות שמימיי אבל להם  אומר  והוא ענה להם  11. דבר בדמיונותלמה אתה מ 
Mt 13,17   כי רבים נביאים ורבים סופרים כוספים ראות מה אומר  כי באמת לכם אני  17. ומעיםם ששואזניכ 
Mt 13,30   30 וקשרו אותם. לקוצרים לקטו ראשונה הקמשונים אומר  ובעת הקציר אני : הכל עד הקציר תניחו  

Mt 14,4   ובעבור 5ת אחיך אליו אינינו ראוי לקחת לך אש אומר  כי זואן  4. רֹוֶדינָא אשת אחיומתפישו על ִאי 
Mt 14,30   ותכף ישאוש שלח היד ולקחו 31. אדון הושיעני אומר  וכשהתחיל ליכנס צעק . חזק ופחד בא רוח. 
Mt 16,11    אבל אני אומר לכם שתשמרו משאור. מהפת אומר  ולמה לא תבינו שאיני  11. נשארודבילות  
Mt 16,11   ואז  12. לכם שתשמרו משאור הצדוקים והפרושים אומר  אבל אני . בינו שאיני אומר מהפתולמה לא ת 
Mt 16,12   13. משאור הבית רק מלימוד הפרושים והצדוקים אומר  ינו שאינינו ואז הב 12. הצדוקים והפרושים  
Mt 16,22   22 וישוש הופך אומר 23. האל לא יאבה אדון שיקרך אומר  . חו פירו לצד אחד והתחיל לגערוואז לק 
Mt 16,23    אל תצערני כי אינך מבין. לפירי לך מאחרי שטן אומר  וישוש הופך  23. אבה אדון שיקרךיהאל לא 
Mt 16,28    כי מקצת מאלו שהם פה לא ימותו עד שיראו. לכם אומר  אמת אני  28לכל אחד כפי מעלליו ואז ישיב 
Mt 17,14   14  וסובל. כי ירחיי הואאדון יהיה לך חמלה מבני  אומר  בא לשם אדם אחד בא ויכרע לפניו וכאשר 
Mt 17,19   לכם אני אשר אם לכם תהיה אמונה כמו גרגיר אומר  אמת . שאוש בעבור מיעוט האמנתכםאמ׳ להם י  

Mt 18,3    לכם אני שאם לא תשובו ותהיו כמו זה הנער לא  אומר  ואמר אמתות  3א׳ והניחו באמצעם נער קטן 
Mt 18,10   אם שום איש יש לו[*]  12[*]  11[*] אני לכם  אומר  י כ. ר לא תבזו אחד מאלו הקטניםלכם אש 
Mt 18,13  אני לכם כי יותר ששון יש לי ממנה מן התשעים  אומר  ואם יקרה שימצאנה אמיתות  13 .אותה שנאבדה 
Mt 18,18   לכם אשר כל מה שתקשרו בארץ יהיה קשור בשמים  אומר  אמיתות  18: ו כמו אויב ופרסמהוהרחק ממנ 
Mt 18,22   23. אבל אני אומר לך ע׳ פעמים. לך ז׳ פעמים אומר  אמ׳ לו ישוש אני איני  22. עמיםלו ז׳ פ  
Mt 18,22  ולכן דומה למלכות שמים לאדם 23. לך ע׳ פעמים אומר  אבל אני . יני אומר לך ז׳ פעמיםישוש אני א 
Mt 18,28   והוא מתחנן לו 29. בלו פרע מה שאתה חיי אומר  מאה פשוטים ומחזיק בו ומחניקו  שחייב לו  

Mt 19,9   לכם שכל אדם שיעזוב אשתו אם אינו עושה בעבור אומר  רק אני  9. בתחלה לא היה מסִכם אבל. לבבכם 
Mt 19,17  אם תרצה. אחד לבדו השם הוא טוב. אלי טוב אומר  וענה ישאוש אליו למה אתה  17. םחיים נצחיי  
Mt 19,23  דבר בלתי אפשרי הוא הכנס העשירים במלכות אומר  אמיתות וישו אמר לתלמידיו  23. נחלות רבות  

Mt 21,2   ותכף תמצאו . לכו אל אותו המגדל שהוא לפניכם אומר   2אז הוא שלח שנים מתלמידיו . םבהר הזתי 
Mt 21,3   לכם דבר אמרו שהאדון צריך בהן למלאכתו ותכף  אומר  ואם שום אדם  3. וה והביאוה אליעמה תתיר 

Mt 21,16   17. אדון אתה השלמת ההלול מפי עוללים. הנביא אומר  תם קראתם מה לא א: וישאוש אמר הין. לוא 
Mt 21,21   לכם שאם יהיה לכם אמונה ולא תספקו לא לבד אומר  וישאוש אמר להם אמיתות  21תכף  איך מתה  
Mt 21,21  ד אם תאמרו שיקוםמהתאנה אבל אומר מהר אח אומר  יה לכם אמונה ולא תספקו לא לבד לכם שאם יה  
Mt 21,21   מהר אחד אם תאמרו שיקום וישפיל עצמו בים אומר  תספקו לא לבד אומר מהתאנה אבל  אמונה ולא  
Mt 21,31   לכם שהעוגבים עצמם והזונות ילכו לפניכם אומר  והוא אמ׳ להם אמיתות . ו הראשוןוהם ענ  
Mt 21,33   שנטע כרם. ם אדם אחד היה שהיה אב חיילותלכ אומר  הן אחר דמיון  33: נות האמינוהווהזו  
Mt 21,43   שמלכות הש׳ יהי מכם לקוח ונתון לגוים שיעשו  אומר  אכן מזה לכם  43. מהאל לעיניכם פועל הוא 
Mt 21,45    רק יראו העם כי כולם חשבוהו. ורצו לתופשו 46 אומר  והפרושים שמעו זה הכירו כי מהם הכהנים 

Mt 22,4   תאמרו לקרואים אני הכינותי סעודות הבקר בקר  אומר  ם אחרים עם אחרת שלח עבדיופ 4. אבו לבוא 
Mt 22,35   35 אמ׳ לו 37רבי אי זה העליון צווי בדת  36 אומר  . ד מרבני הדת שאל לישאוש מנסהוואח  
Mt 22,43  אני אמר האדון לאדוני שב לימיני עד אשר 44 אומר  . ולמה דוד קראו ברוחני אדוניו ישאוש ואיך  
Mt 23,36   37: שכל אלה העניינים יבאו על אלה הדורות אומר  אמיתות לכם  36: ן המקדש והמזבחשהרגתם בי  
Mt 23,39   שלא תראוני היום עוד עד תאמרו ברוך יהיה הבא אומר  ואני  39. נה דירתכם תהיה חריבהזה ה 
Mt 24,25   ולכן אם אדם לכם יאמר שהוא 26. ם הזמןזה קוד אומר  אני  25. ו בטעות אם יהיה אפשריכמעט יכנס 
Mt 24,34    35. שזה הדור לא ימות עד שכל זה יהיה נשלם אומר  אמת לכם  34. אל הדלת[*]  33*] [מתקרב  
Mt 24,47   ואם העבד הרע 48. שהוא יניחהו על כל טובותיו אומר  אמיתות לכם  47. או ער וכן עושהמוצ 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

27 

 

Mt 25,40   לכם כי כל הטוב שמעולם עשיתם עם אחד מאחי אומר  אמר אלהם אמיתות והמלך יענה וי 40. אליך  
Mt 25,45   אמיתות אומ׳ לכם כי כל פעמים שלא עשיתם אומר  אז ענה להם  45. סור ולא שרתונךחולה או א  
Mt 26,18   19. עמך יעשה פסח עם תלמידיו. שעתו קרוב אומר  וזה האיש שתמצאו אמרו לו הרב . אל העיר  
Mt 26,21   וכשהם שמעו זה היו  22. לכם שאחד מכם יבגדני אומר  ובעוד שאוכלין אמר להם אמיתות  21תלמידיו 
Mt 26,25   וכאשר ישבו לסעוד ישאוש לקח הלחם וברכו  26 .אומר  וענה ישו ואמר לו אתה . נכי הואואמ׳ ר׳ א 
Mt 26,34   ילה קודם שהתרנגול יקרא תהיהלך כי בזאת הל אומר  אמיתות  וישוש אמר אליו 34. אישקנדליזט  
Mt 26,64   אמיתות אומר לכם שעדיין תראו בן הבתולה .אומר  וישאוש אמ׳ אליו אתה  64אל חי  משיח בן  
Mt 26,64    לכם שעדיין תראו בן הבתולה יושב לימין צד אומר  אמיתות . אוש אמ׳ אליו אתה אומרויש 64חי  
Mt 27,11   וכאשר שרי הכהנים הלשינוהו וזקני העם 12 .אומר  אתה . ושלך היהודים ואמ׳ לו ישאאתהו מ  
Mc 1,40   40 וישוש 41. אם אתה תרצה אתה יכול לטהרני אומר  . ויקוד אליו. יו אדם אחד מצורעובא אל  
Mc 2,11   ומיד הוא קם ולקח 12לך שתקום ותקח מטתך  אומר  לך אני  11ונות בארץ אמר לנטול לעזוב הע  
Mc 3,28  לבד עון נגד 29שכל העונות יהיו מכופרים  .אומר  אמתות לכם  28. ואז יגנוב הבית שרואינו קו  
Mc 5,7   מה לך עשות ישאוש ממני בן האלוה . בקול גבוה אומר   7ו מרחוק בא במרוצה והתפלל לו ראה יש 

Mc 5,41   יה והלכהותכף הנערה חזרה ח 42. לך שתקומי אומר  אני . אליה קפיטא קום שרוצה לומר בתולה  
Mc 8,12   12 ועזבם ועלה 13. שאתם לא תראו סימן ההראות אומר  אמת לכם אני [*] ישאוש אמר להם ו  
Mc 8,15   והם 16: ראו השמרו משאור הפרושים ואירודיש אומר  והוא מזהירם  15הם לבד לחם אחד ולא היה ל  
Mc 8,31   30  מד שאליו הוכרח לסבול צער ולהיותומראה ומל אומר   31. הוא צוה שלא יפרסמהובעבור זה  
Mc 9,40  ואותו שאישקנדליזט אחד 41. שלא יאבד הגמול אומר  באמת לכם אני . זה שאתם משיחים בשמי בעבור  

Mc 10,15   שום אדם לא יכנס במלכות שממיי אם לא יהיה .אומר  אמת לכם אני  15: מלכות שמימיי מאלו הוא  
Mc 10,18   אתה 19. לי טוב ושום אדם אין טוב לבד האל אומר  וש אמ׳ לו למה אתה וישא 18. מיימלכות שמי  
Mc 10,27   לכם הוא דבר נמנע אבל לא לא לשם כי לאל. להם אומר  וישאוש מזהיר  27כל להיות נושע א״כ מי יו 

Mc 11,3  מידלכם למה אתם עושים אמרו שהאדון צריך לו ו אומר  ואם שום אדם  3. רכב התירוהו והביאוהו אלי 
Mc 11,23    לכם כל מי ומי יאמר להר אחד קום ותכנס בים אומר  כי באמת אני  23טובה אמונה בשם יהיה לך  
Mc 11,24   אני כי בכל תפלותיכם יהיה לכם אמונה חזקה אומר  ובעבור אהבתכם  24. ד יהיה עשויבלבו מי  
Mc 11,29   30. ה כח אני עושה אלו הדבריםלכם באי ז אומר  ל לכם דבר אחד ענו לי ואחר אני אני אשא  
Mc 11,33   33 ] [*] [* 12: לכם באי זה אני עושה אלה הדברים אומר  ועונה ישו ואמר להם ואני לא,Tit  
Mc 12,26  27. אני אלוהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אומר  ספר משה כאשר נראה לו האל בסנה לא קראתם ב  
Mc 12,38  השמרו מן החכמים יודעי ספר שחפצים נשוא אומר  וישאוש מזהירם  38. אותו ברצון העם שומעין  
Mc 12,43   43 לכם שאותה ענייה נדבה יותר ממה שהם מספיקים  אומר  שאוש קרא תלמידיו ואמ׳ אמת אני וי 
Mc 13,30  לכם שזה הדור לא יעבור עד שכל אלו הדברים אומר  אמת אני  30. אתם שקץ העולם מתקרב אל הפתח  
Mc 13,37   36 14: לכם לכל אני אומר עורו אומר  ומה שאני  37שיבא ימצאכם ישנים לא כ,Tit   קפיטולו י״ד 
Mc 13,37   14: עורו אומר  ומה שאני אומר לכם לכל אני  37 ישנים,Tit   1קפיטולו י״ד כפי ש׳ מארקו  
Mc 14,18  והם היו 19בגדני שאחד מכם שאוכל עמי י אומר  בין ישאוש אמ׳ להם אמת לכם אני ובעוד שיוש  
Mc 14,25  שאני לא מיין הגפן עד שאשתה מאומן חדש אומר  אמת לכם אני  25. בור רבים ישפךדמי אשר בע  
Mc 14,30  בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא שני. לכם אומר  ואמר אליו ישאוש אמת אני  30. ילא אהיה אנ  
Mc 14,31   אם אהיה מוכרח למות עמך לא אכפור בך וכן אומר  והוא עוד דבר  31. בי ג׳ פעמים תהיה כופר  
Mc 14,67   67  והוא כפר 68. ואתה עם ישאוש דנזוריט היית .אומר  ראה פירו ֵׁשנֹוֶעל נעלו מביטו וכאשר  

Mc 15,4   למה אינך עונה אי זה דבר לאותן שהלשינו אותך אומר  ופילאט עוד שואלו  4. ינים רביםאותו מעני 
Mc 15,29  שתחריב מקדש השם׳ ואתה אחר שלשת ימים תבנהו אומר  ו מניעים ראשם אומרים אתה היית ותמקללים א. 

Lc 4,24  רבות 25. לכם שום נביא אינינו מקובל בארצו אומר  ואמ׳ להם באמת אני  24. ן בארצךעושה אתה כ  
Lc 5,24    ומיד קם  25ך לך לך קום וקם מטתך ושאהו לבית אומר  אמ׳ אל חולה אני . לעזוב החטאיםבארץ 

Lc 7,9  וחזרו אל 10. לכם לא מצאתי אמונה כזה בישראל אומר  ונהפך ואמ׳ אמת אני . שאוש ותמההדבר שמע י 
Lc 7,28   כי בכל אשר נולדו בעולם מאשה לא נולד. לכם אומר  כי אני  28יך שיכין הדרך לפניך מלאכי לפנ  
Lc 7,39   39  אם זה הוא נביא באמת יודע יהיה שהיא היא ומרא  הפרוש שזמנהו ראה זה חשב בעצמו וכאשר  

Lc 8,8    ותלמידיו 9. צועק מי שיש לו אזנים ישמע אומר  וזה . טובה ועשה פרי כמאה כפליםנפל בארץ  
Lc 8,25   ובאו ועברו אל מלכות 26. ושומעין לו. עמדו אומר  ים ואמרו מי הוא זה שלקח שלרוח ול. ותמהו  
Lc 8,45    ואני הכרתי שבח יצא ממני[*]  46. מי נגעני אומר  רו רבי מצערים אותך ואתה אמ׳ פיצחקו מזה  
Lc 9,33   ובאומרו דברים אלו באה עב לבנה ועשתה צל 34 .אומר  ומדבר ואינו יודע מה . ליהו אחדולא. אחד 

Lc 10,24  ן הדברים לכם כי נביאים רבים יחפצו ראות אות אומר  אני  24. שרואים מה שאתם רואים מאושרים הם 
Lc 11,8   תקום ותתן לו . לכם שאם לא קם ולא בעד אהבתו אומר  ואם הוא בהתמדה שואל אני  8. פתלתת לך ה 
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Lc 12,4  לכם אוהבים אל תיראו מאותם שהורגין הגוף אומר  ואני  4. יהיה נדרש במקום גבוה באוזן בסוד  
Lc 12,5   חמשה לחם שהם שלו נמכרין  6: אותו תיראולכם  אומר  לו כח לשולחו בגיהינם ולו האש  האדם יש 

Lc 12,17   מה אעשה שאין לי במה אאסוף טובתי ופירותי אומר  והאדם חושב בעצמו  17. ודל השפעפירות כג.  
Lc 12,27  לכם כי שלימה בכל מעלתו לא היה לו מלבוש אומר  אני . טוות השדה איך גדילות לא טורחות ולא  
Lc 12,51   51 ה׳ שיהיו בבית אחת  52: לכם לא כן רק להפריד אומר  אני . אתי לתת שלום בארץאתם שב סבורים 
Lc 13,3   כמו אותם 4לא רק אם לא תשובו כולם תאבדו  אומר   3. ש האחרים כי סבלו דברים אלומגלילב  
Lc 13,5    ואמר 6: לכם שאם לא תשובו תהיו אבודים כאלו אומר  אני  5. האנשים היושבים בירושלםעל כל  

Lc 13,24  25. לכם כי רבים יחפצו ליכנס ולא יכולו אומר  אני . ם סבורים שתכנסו בפתח הצרואת 24. לו  
Lc 13,35   35 שזה לא יהיה עד שאבוא ותאמרו ברוך הבא בשם אומר  ואני . נה תעזב ביתכם מאין יושבוה  
Lc 14,24   לכם כי שום אדם מהנקראים לאלכם כי אני אומר  אומר  כי אני  24: שענייני יבאו לגמר בעבור 
Lc 14,24   לכם כי שום אדם מהנקראים לא יאכלו בזימוני אומר  כי אני אומר לכם כי אני  24: מריבאו לג : 
Lc 15,10   לכם שמחה תהיה לפני המלאכים מן האל על חוטא  אומר  כן אני  10. מצאתי דרכמא שלי אותה שאבדתי 
Lc 16,7   ושבח האדון 8. לו קח אותיותך וכתוב שמנים אומר  טה והוא ני והוא אמר מאה מדות חלאדו  
Lc 16,9  הרוע לב בעבור שתהיו אפסים.. לכם שתעשו לכם  אומר  ואני  9לב קרבו .. ם יותר חכמיםזה העולם ה 

Lc 17,34  לכם שאותו יאבד אומ הלילה יהיו שנים במטה אומר  אני  34ומי יאבד אותה אמת אותה ומי . אותה  
Lc 18,2  דיין אחד היה בעיר אחד שאינו ירא אלהים ולא  אומר   2. אדם לעולם להתפלל ולא לחטואחייב . דבר 

Lc 18,11   אדון אלהים חינות אני עושה לך. אלה הדברים אומר  והפרוש עומד על רגליו  11. למייוהאחד עו  
Lc 18,13   אמת אני 14כי חוטא אני אדון אלהים רחמני  אומר  . עיניו לשמים אבל מכה את חזהו רצה לשאת  
Lc 18,14  כי כל אדם. לכם שהעולמיי זה הלך לביתו מצודק אומר  אמת אני  14רחמני כי חוטא אני  אדון אלהים 
Lc 18,17   מי ומי שלא יקבלו מלכות שמים כמו נערים לא  .אומר  באמת לכם אני  17. א מלכות שמיםבאלו הו 
Lc 18,19   אתה יודע 20. אלי טוב ואין טוב לבד האל אומר  למה אתה . ווישאוש אמר ל 19. יםחיים נצחי  
Lc 18,29  שום אדם לא יניח אביו ואמו או אחיו. אני לכם אומר  וישאוש אמ׳ להם אמת  29ו אחריך והולכים אנ 
Lc 19,16   17. אדון עם אימינא שלך י׳ אימינש הרוחתי אומר  והראשון בא  16. יא כל אחד ואחדכמה הוצ  
Lc 19,26   ומי. לכם לכל אדם שיש לו ינתן לו ויושפע אומר  אני  26. כבר יש לו עשרה אימנש לאדון  
Lc 19,30   לכו לאותו מגדול שהוא קרוב לנו בו תכנסו ותמ אומר   30. ושלח שני תלמידים. שנקרא הר הזתים 
Lc 19,40   וכאשר קרב אל 41. שאם הם ישתקו האבנים ידברו אומר  ואמר להם אני  40. ללים תלמידיךרבי מק 
Lc 21,3   לכם אני שזאת האשה האלמנה ענייה שמה יותר אומר  ואמר באמת  3. פשיטין מערך קטן ששמה שני  

Lc 21,32    לכם שלא ימות זה הדור עד שכל אלה העניינים אומר  באמת אני  32. שמלכות השם׳ קרובתדעו  
Lc 22,8   והם אמרו לאן אתה  9. לכו והכינו הפסח שנאכל מראו  ושלח פירו וזואן  8. שימות בפסחהיה מוכרח 

Lc 22,11   12. לך אנה הוא המקום שיאכל הפסח עם תלמידיו אומר  ותאמרו לבעל הבית האדון  11. נסבבית שיכ 
Lc 22,18   לכם שלא אשתה מהיוצא מהגפן עד שיבא מלכות אומר  כי אני  18חוהו וחלקוהו ביניכם ואמר ק  
Lc 22,19   19 זה תעשו לזכרוני. זה הוא גופי הנתון בעדכם אומר  ת ועשה חנות ובצעו ונתן להם הפ ולקח . 
Lc 22,34   לך פירו לא יקרא התרנגול שג׳ פעמים תהיה אומר  ני וישאוש אמר א 34. עמך בסוהר ובמיתה  
Lc 22,37    עם הרעות ו. לכם כי מה שכתוב חוייב שיעשה בו אומר  כי אני  37. מלבושיו ויקנה סכיןלו ימכור 
Lc 22,57   ואחר מעט פעם אחרת 58. אשה אשה איניני מכירו אומר  ופירו כפר לה  57. זה היה עמהם אותו אמרה 
Lc 22,60   וישאוש נהפך ומביט 61. ומיד קרא התרנגול :אומר  פירו אמר אדם איני יודע מה אתה ו 60. הוא  
Lc 22,67   ואם אשאל לכם לא 68. לכם לא תאמינו בי אומר  אם . וישאוש אמר להם 67. ור לנומשיח אמ  
Lc 23,3   איני. ופילאט אמר לשרי הכהנים ולחיילות 4 .אומר  והוא ענה אתה . תהו מלך היהודיםאותו א  
Jn 1,15   זה הוא אותו שאמרתי שעתיד לבא אחרי נעשה אומר  וצועק . זואן עושה עדות ממנו 15. חן ואמת  
Jn 1,50  תוכל להיות מאמין אתה . לך שראיתיך תחת תאנה אומר  כי אני . ש ואמר לוענה ישאו 50 .מלך ישראל 
Jn 1,51  אני לכם תראו השמים שתפתחו ומלאכי אלהים אומר  אמת ואמר לו ב 51. תראה דברים גדולים מאלו  

Jn 3,5    לך שום אדם לא יכנס במלכות שמים רק אותו אומר  ענה ישאוש אמת אני  5: פעם אחרתלעולם  
Jn 3,11   לך שאנחנו מה שיודעים מדברים וממה שראינו אומר  אמת אני  11. לה הדברים לא ידעתבישראל וא  
Jn 3,12  איך : לכם דברים עולמיים ואתם בהם לא תאמינו אומר  אם אני  12: ולא תקבלו עדותינו עושים עדות 
Jn 3,12   שעלה שמים אם לא ירד מן ואין מי 13: אותם אומר  איך תאמינו בדברים השמימיים אם : תאמינו  
Jn 4,35   לכם שאו עיניכם וראו כי כבר תבואות הקציר אומר  הנה אני . יש מכאן עד עת הקציר חדשי׳  
Jn 5,18   ענה. ומדמה עצמו בשיווי לאל. שאביו הוא אלוה אומר  כי לא לבד מתיר השבת אבל עוד . להמיתו 
Jn 5,24   לכם שמי ששומע דברי ומאמין אותו ששלחני יהיו אומר  אמת אני  24. נו מכבד האב ששלחוהבן אי 
Jn 5,25  אני לכם שתבא שעה ועתה היא שהמתים ישמעו קול אומר  אמת  25. אבל יעבור ממות לחיים .יבא במשפט 
Jn 5,34  34  הוא היה אורה נר 35. בעבור שאתם תהיו נושעים אומר  איני מקבל עדות אדם אבל זה אני רק אני 
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Jn 6,26  רק . אתם שואלים לא בעבור שראיתם אותות. לכם אומר  אמת אני . וישאוש ענה להם ואמר 26. באת פה 
Jn 6,32  אבל אבי נתן. לכם לא נתן לכם משה לחם שמים אומר  אמת אני . אז אמר להם ישאוש 32 .להם לאכול  
Jn 6,42   ישאוש ואמ׳ להםאז ענה  43: שירד מן השמים אומר  אם שאנו מכירים באיזה אופן הוא מהאב וה.  
Jn 6,54   ולא תשתו דמו . לכם אם לא תאכלו בשר בן האדם אומר  אמת אני . אז ישאוש אמר להם 54 :לאכול 
Jn 7,29   אבל אני יודע. לא ידעתיו אהיה מכזב כמוכם אומר  ואם . רק אני יודע אותו 29. ותוידעתם א  

Jn 8,5   וישאוש. והם מנסים אותו לב לוועדו 6. בזה אומר  ואתה מה . שתהיה נידונה בסקילה צותה לנו  
Jn 8,12  מי שבא אחרי לא ילך בחשך . אני הוא נר העולם אומר  וישאוש  12: ומכאן והלאה לא תעשי חטא. לכי 
Jn 8,27   אז אמ׳ ישוש להם כי 28: האל הוא אביו. להם אומר  ולא הכירו מה  27. י מדבר בעולםהן הם אנ  
Jn 8,33   ענה להם ישאוש באמת אני 34: שנהיה חפשים אומר  ולם לא נהיה אחור איך אתה ולע. זרע אברהם  
Jn 8,34   והעבד  35. שכל אדם שחוטא הוא עבד החטא. לכם אומר  ענה להם ישאוש באמת אני  34: יםשנהיה חפש 
Jn 8,45   מכםאי זה  46. לכם אמת אינכם מאמינים לי אומר  אבל אני אם  45. אביו שקרן הוא כי. מדבר  
Jn 8,46   מי שהוא 47. אני לכם אמת למה לא תאמינוני אומר  אם . אי זה מכם יתפשני בחטא 46 .לי  
Jn 8,51   לכם באמת שאם אחד יעמיד דברי לא ימות לעולם אומר  אני  51. וא ששואלה ודן דין אמתאחר ה: 
Jn 10,7   7 כל אותן שבאו היו 8 לכם שאני דלת הצאן אומר  ר ישאוש פעם אחרת להם באמת אני אז אמ  

Jn 10,25   המעשים שאני עושה בשם. לכם ואינכם מאמינים אומר  ענה ישאוש אני  25: ר לנו בגלוימשיח אמו  
Jn 12,24  לכם אם גרגיר של חרדל הנופל הלאה לא ימות אומר  אמת אני  24. ותה שבן אדם יתעלהבאה השעה א.  
Jn 12,27  כי בעבור זה באתי. אב הושיעני בשעה זאת .אומר  תה ומה נפשי נבהלה ע 27. כבדוהואותי אבי י  
Jn 12,33   ענה אליו  34. דרך רמז באיזו מיתה עתיד למות אומר  וזה  33ים אמשוך לעצמי כל הדבר. מן הארץ 
Jn 12,34   שבן האדם יהיה מורם מן הארץ מי הוא זה בן אומר  משיח עומד קיים ונצחי ואיך אתה מהדת שה  
Jn 13,16   לכם אין העבד גדול מאדוניו והשלוח יותר אומר  אמת אני  16: ני כן תעשו גם אתםיתי אעש  
Jn 13,18   רק בעבור. זה מכולכם אני יודע אותן שבחרתי אומר  אני  18. ושרים תהיו כאשר תעשוםהדברים מא  
Jn 13,19   ה תאמינו אני הוא לכם קודם מעשה בעבור כשיעש אומר  עתה אני  19. י יקום עקיבו נגדישאוכל פת 
Jn 13,20    כאשר  21. לכם מי שמקבל אותי מקבל מי ששלחני אומר  אמת אני  20בעבור כשיעשה תאמינו אני הוא 
Jn 13,21   אז התלמידים 22. אני לכם שאחד מכם יבגדני אומר  צא עצמו רוחני והזהיר ואמר אמת הדברים מ  
Jn 13,22  אז אחד מתלמידיו מסב בחזה בשולי ישאוש 23 :אומר  הוא ם הביטו זה לזה ומספקו ממי אז התלמידי  
Jn 13,38   לך לא יקרא התרנגול עד שתהיה כופר בי שלש אומר  ר נשמתך בעבורי לא תתן אמת אני וישאוש אמ  
Jn 14,2   2 ואם אהלוך להכין 3. להלוך להכין מקום לכם אומר  ית אבי רוב דירות בו אמת הייתי בב  
Jn 14,9   אינך מאמין שאני כאב 10. שאראה לכם האב אומר  שרואה אותי רואה אבי איך אתה י פיליף מ.  

Jn 14,12   12 אני לכם שהמאמין כי המעשים שאני עושה הוא אומר  : ד עשוי בעבור שהמעשים שתאמינוזה בלב  
Jn 15,15   מה האדוןשאתם תהיו עבדים כי העבד אינו יודע  אומר  לא  15. ברים שאמרתי לכם וצויתיאותם ד 
Jn 15,15   אני לכם היותכם אוהבי כי כל הדברים שאמרתי אומר  אבל . אינו יודע מה האדון עושה כי העבד  
Jn 16,7  לכם שצריך הוא לכם שאלך כי אם לא אלך רוח אומר  אבל אני  7. דאגה נתמלאה לבבכם אלה הדברים  

Jn 16,20   אבל אתם תדאגו. שאתם תבכו והעולם ישמחלכם  אומר  אמת אני  20. רת מעט ותראו אותיופעם אח . 
Jn 16,23   23  אני לכם אם תשאלו לאב אי זה דבר לשמי  אומר  אמת . היום לא תשאלו לי שום דברואותו.[*]  
Jn 16,26   כי הוא אוהב אתכם 27לכם שאתפלל לאב בעדכם  אומר  ואיני . ותו היום לא תשאלו בשמיבא 26מאבי  
Jn 16,29   עתה ידענו שיודע אתה כל הדברים ואין 30. לנו אומר  לנו בגלוי ושום משל אינך מדבר  הנה אתה 
Jn 18,34    ענה  35לך ממני . אז אמרוהו אחדים. זה מעצמך אומר  וישאוש ענה אומ׳ אתה  34. ישראלאתהו מלך 
Jn 19,12   אלה הדברים אז כאשר פילאט שמע  13: נגד שיסר אומר  . י כל איש שעושה עצמו אלוה מלךכ. משיסר 
Jn 19,21   ענה פילאט אומ׳ מה 22. שהיה מלך היהודים אומר  יה לא תכתו׳ מלך היהודים רק שהוא ה  
Jn 19,36   ועוד כתיבה אחרת אומרת  37. עצם לא תשברו בו אומר  : דברים נעשים הכת הכתיבה נשלמהוכל אלו ה 
Jn 21,18   כשהיית נער היית יושב והולך למקום אני לך אומר  אמת  18. ש אמר אליו האכיל צאניוישאו  
Mc 15,2   וגדולי הכהנים מלשינים אותו מעניינים 3 .אומרו  וישאוש ענה ואמר אתה . לך ישראלאתה הוא מ  
Lc 24,23   24. שראו מראה מלאכים שאומרים שהוא חי אומרות  ובאו . ולא מצאו גוף ישאוש 23ר היו בקב  
Lc 24,24   וישוש אמ׳ להם סכלים 25. ולא מצאו אותו אומרות  ו כמו כן הנשים הלכו לקבר ומצא ומקצתינו  

Jn 11,3   4. הנה אותו שאתה אוהב אותו מאד חולה אומרות  . אז שלחו אחיותיו לישאוש 3. לההיה חו  
Mt 9,33   והפרושים אומרי׳ 34 :מעולם לא קרא בישראל אומרי׳  והעמים תמהו . ש השטן והאלם דברמשיח גר 
Mt 9,34   וישו משיח 35. הוא מגרש השדים בכח השטן אומרי׳  והפרושים  34 :עולם לא קרא בישראלמ  
Mc 8,28   והוא אמ׳ 29. ואחרים אומרים נביא. אליהו אומרי׳  ואחרים . ים שאתה הוא גואן טבולענו אומר  
Lc 20,41   מר בספרודוד א 42שמשיח הוא בן דוד  אומרי׳  והוא אמר להם איך אתם  41. דבר לשאול לו  

Mt 2,2   אנה הוא מלך היהודים שנולד כי אנחנו ראינו אומרים   2הנה מלכי מזרח באו ירושלם . אירודיש 
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Mt 8,25   וישאוש אמ׳ 26. אדון הושיע כי בסכנה אנחנו אומרים  והקיצוהו  25בספינה וישוש ישן  נכנסים 
Mt 8,27    וא זה שהרוח והים שומעין אותומי ה אומרים  והאנשים תמהו  27. נחת גדול ביםותכף היה.  
Mt 8,31  שימנו באותן. אדון אם אתה מגרש אותנו מכאן אומרים  והשטנים מחלים פני ישאוש  31. םרבים שרועי 
Mt 9,14  14  למה אין מתענין תלמידיך כמונו והפרושים אומרים  אל ישואש משיח תלמידיו של זואן אז באו.  

Mt 10,12  ואם אותה 13: שלום יהיה עמכם ובזאת הבית אומרים  . ו בבית תנו שלוםוכאשר תכנס 12. עד שתלכו  
Mt 12,38  39. רבי אנחנו רוצים אי זה אות ראות ממך אומרים  מן החכמים יודעי ספר והפרושים  ענוהו מקצת  
Mt 13,36  ענהו 37. תפרש לנו דמיונות הקמשונים מהשדה אומרים  וקרבו אליו תלמידיו . א אל הביתהגייסות וצ 
Mt 14,33    ותכף לקחו ארץ 34אמת אתה הוא בן האלוה  אומרים  בקרון באו והתפללוהו [*]  33[*] וכשעלה  

Mt 15,5  אשר אי זה אדם יאמר אל אביו ואל אמו הנדבה אומרים  ואתם  5. שיקלל אביו ואמו שימותומי . ואמך 
Mt 16,2   חר יהיה אור בהיר כי השמים הואבערב למ אומרים  אתם . וישוש ענם ואמר להם 2. יםמן השמ  
Mt 16,3   היום יהיה מטר כי השמים הוא חשוך א״כ אתם  אומרים  ובבקר הייתם  3השמים הוא אדום  בהיר כי 
Mt 16,7  וישאוש שיודע  8. הוא אומ׳ כי אין לנו לחם אומרים  והם חשבו בקרבם  7. קים ופרושיםמשאור הצדו 

Mt 16,13   והם אמרו מקצת אנשים 14. האנשים ממני אומרים  ושאל לתלמידיו מה . ה ִפיִליִפיִטיְשַאִריַא  
Mt 16,14   ומקצת אומרים אליהו. שאתה הוא זואן טבול אומרים  והם אמרו מקצת אנשים  14. ממני האנשים . 
Mt 16,14   ומקצת ירמיהו או אחד מן הנביאים. אליהו אומרים  ומקצת . רים שאתה הוא זואן טבולאנשים אומ.  
Mt 16,15  וענה שימון פירו ואמר אתה הוא 16. ממני אומרים  ואתם מה אתם . אוש אמ׳ להםויש 15. הנביאים  
Mt 17,10   מה זה שאומרים חכמי הדת שאליהו יבא בתחלה אומרים  ושואלו לו תלמידיו  10. חזור חישבן האל י. 

Mt 18,1    וישאוש קרא 2. ל מכולנו במלכות שמיםמי גדו אומרים  אותה שעה קרבו התלמידים לישאוש ב 1מתיאו 
Mt 20,12   11 ואתה עשיתים. אלו התחילו לפעול שעה שפלה אומרים   12. תם מלינים נגד בעל החיילותובקח  
Mt 20,30   והעם  31. ישואש בן דוד יהיה לך חמלה ממנו אומרים  מוך לדרך ושמעו ישו עובר וזעקו יושבים ס 

Mt 21,9   הושיענו בן דוד ברוך יהיה אותו שעתיד לבא  אומרים  ולכים עמו צועקים והחיל שה 9. מהם בדרך 
Mt 21,10   והעם אומרים זה ישו 11. מי הוא זה ישאוש אומרים  נס בירושלם כל העיר היתה מוקמת משיח נכ  
Mt 21,11   12. זה ישו הוא נביא נזאריט מגליליאה אומרים  והעם  11. מרים מי הוא זה ישאושמוקמת או  
Mt 21,15   ואמרו 16. מהולל יהיה בן דוד היו כעוסים אומרים  ות שעושה והנערים צועקים במקדש ראו הנפלא  
Mt 21,23   ומי. בעד אי זה כח עושה אתה אלה הדברים אומרים  רבו אליו שרי הכהנים וזקני העם ק. ומלמד  
Mt 21,24    אענה בעד אי זה כח אני עושה זהאותו אני  אומרים  ואמי להם אני אהיה שואל דבר אחד ואם אתם . 
Mt 21,25    אם אנחנו נאמר מן השמים היא יאמר אז למה  .אומרים  והם חשבו ביניהם . או מן האנשיםמן השמים 
Mt 22,16   16 רבי אנחנו יודעים שאתהו איש נאמן ומלמד אומרים  ו לו תלמידים עם משרתי אירודיש ושלח  

Mt 23,1   כל 3. המאותתים והפרושים עלו בקתדרא משה 2 אומרים  ש לעם ולתלמידיו אז אמ׳ ישאו 1 כפי מתיאו 
Mt 23,3   הם מעמיסים כובד משאת 4. ואינם עושים אומרים  אבל לא תעשו כמעשיהם כי הם . שותשמרו ותע  

Mt 26,66  רקקו בפניו והכוהו 67ראוי הוא למות  אומרים  מה דומה לכם והם ענו  66׳ גדוף ואמ׳ זה אמ.  
Mt 26,68   ופירו היה יושב בחוץ 69. תנבא מי הכה אותך אומרים   68. ם נותנים לו תפוחים גדוליםמאחרי 
Mt 27,11   אתה. אתהו מלך היהודים ואמ׳ לו ישאוש אומרים  וישאוש עומד לפני פילאטו שאלו  11. גזר  
Mt 27,29   ורוקקין בו 30יהודים הש׳ יושישעך מלך ה אומרים  וקנה ביד ימין ומברכין לפניו ברך . קוצים  
Mt 27,41   וכל. לו גדול הכהנים והמאותתים והחכמים אומרים  : וכמדומה לדברים אלו 41. וערב מן השתי  
Mt 27,54   והיו שם רבות בנות  55. באמת זהו בן האלוה אומרים  רץ רועשת וזה שנעשה יראו בחוזק הא 
Mt 27,63   אדון אנחנו נזכרנו שאותו הרמאי אמ׳ שיקום  אומרים   63הפרושים והכהנים לפילאט  הפסח באו שרי 
Mc 1,27   27 מה יהיה זה מהמוסר חדש אשר לו יכולת .אומרים  והלכו אחד אל אחד . היו תמיהים וכולם  
Mc 2,6   6 כי מי יוכל לכפר. איך מדבר כן זה קללה 7 אומרים  עמו קצת מחכמי הדת וחשבו בלבם  והיו שם  

Mc 2,12   ויצא משם 13. מעולם לא ראינו כזה הדבר אומרים  אופן שכולם תמהו וברכו האל ב. םבפני כל  
Mc 3,22   שהוא משוטן ומכח בעל זבוק שר השטנים מרפא  אומרים  וחכמי הדת שבאו מירושלם  22. ואנכבד ה 
Mc 5,12   13. הםמימינו בחזירים באופן שאנחנו נכנס ב אומרים  הרוחות . ונסוהו 12רבים חזירים משם רועים 
Mc 6,15   ואחרים אומרים שנביא הוא או. שאליהו הוא אומרים  והאחרים  15. בור זה עושה פלאותממות ובע  
Mc 6,15   15 וכאשר 16. שנביא הוא או אחד מן הנביאים אומרים  ואחרים . רים אומרים שאליהו הואוהאח  
Mc 7,5   ומרין תלמידיך גזירות ישישילמה אין ש אומרים  בור זה שאלו לישאוש ובע 5. כסף משתיהם  

Mc 7,11   אשר אי זה מהן שאדם ידור בעבור נדר העם אומרים  ואתם  11. ל אביו ואמו מות יומתואשר יקל  
Mc 7,37   כל מה שעשה ישאוש עשה היטב כי הוא עשה אומרים  . ומתמיהים 37ו׳ מצוה עוד מגלה הוא ע  
Mc 8,27   27 [*] והם ענו אומרים שאתה 28העמים ממני מי אני  אומרים   ועדיין שאל ישאוש לתלמידים מה 
Mc 8,28   ואחרים אומרי׳ אליהו. שאתה הוא גואן טבול אומרים  והם ענו  28העמים ממני מי אני  מה אומרים. 
Mc 8,28   והוא אמ׳ להם ואתם מה אתם אומרים 29. נביא אומרים  ואחרים . ואחרים אומרי׳ אליהו. גואן טבול 
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Mc 8,29   וענה פירו ואמר אתה משיח. מי אני. ממני אומרים  והוא אמ׳ להם ואתם מה אתם  29. אנבי.  
Mc 9,10   10 והסופרים אחריהם שחוייב הוא שאליהו יבא אומרים  ו לו מה רוצה לומ׳ זה שהפרושים ושאל  
Mc 9,25  וא חזר חיוישו לקחו ביד וה 26. שמת הוא אומרים  מצערו והנער נשאר כמת עד שרבים יצא צועק ו.  

Mc 10,26   27אומרים א״כ מי יוכל להיות נושע . ביניהם אומרים  . והם היו תמהים 26. מלכות שמיםעשיר ב 
Mc 10,26   וישאוש מזהיר 27א״כ מי יוכל להיות נושע  אומרים  . אומרים ביניהם. והם היו תמהים 26. שמים  
Mc 10,35   35 רבי אנחנו רוצים שאי זה דבר שאנחנו נשאל ריםאומ  ו אליו יקומו וזואן בני זאבדיב ויקרב  
Mc 11,31   הוא יאמר אלינו א״כ למה. מן השמים הוא אומרים  אם אנחנו . והם חשבו ביניהם 31 .ענו אותי  
Mc 12,35   דויט אמ׳ 36החכמים מאותתים ממי הוא בן  אומרים  מה . במקדש ועונה ישוש ומלמד 35. קושיא  

Mc 14,2   אכן לא נעשה ביום חג למען לא יתקוממו העם אומרים  אבל  2. וש בשקר ושימיתוהוש ישאיוכלו תפו. 
Mc 14,56   וקמו 57. נגד ישאוש אבל לא היו מסכימים אומרים  ורבים עדי שקר  56. ולא מצאו. האותו למית  
Mc 14,57   זה המקדש אנחנו שמענו שאומ׳ אני אהרוס  58 אומרים  . וקמו מקצת עידי שקר נגדו 57. מסכימים 
Mc 15,29   אתה היית אומר שתחריב מקדש השם׳ ואתה אחר  אומרים  ים שם מקללים אותו מניעים ראשם שעובר 
Mc 15,31   מצחקים האחד עם האחר ועם הסופרים האחרים אומרים  וכמדומה לזה עליוני הכוהנים  31. וערב  

Lc 2,15   ר בבית לחם ונראה זה הדבר אשר האלנֲַעבֹו אומרים  ים לשמים הרועים מדברים ביניהם ויורד  
Lc 3,10   והוא ענה אומ׳ אותו שיש 11. א״כ מה יעשו אומרים  והעמים שואלים לו  10 :יכרת ויושם באש  
Lc 3,14   ויואן אמ׳ אל תחפצו רע לשום אדם . מה יעשו אומרים  שאלוהו  והפרושים 14. כמה שנתן לכם רשות 
Lc 5,26    ואחר אלה 27. נפלאות גדולות ראינו היום אומרים  ים יראה ממנו וכלם היו מלא. לשםושבחו  

Lc 6,2   להם למה אתם עושים מה שאינו ראוי עשות אומרים  ומקצת מאותן פרושים  2. גרעיניםואוכלין ה  
Lc 7,4   4  כי הוא אהוב 5לו ראוי אתה שתתן זה להם  אומרים  שבאו לישאוש חילו פניו במהירות ואותם  

Lc 7,34   ואויב העולמיים והחוטאים. הנה האדם מחריב אומרים  בא מן האדם אוכל ושותה ואתם  34שוטן מ. 
Lc 9,8   אחרים אומרים אליהו. שיואן הוא שחזר חי אומרים  בעבור שיש  8שאוש והיה לו בספק שעשה י  
Lc 9,8   אומרים שאחדואחרים . אליהו הוא ונראה בארץ אומרים  אחרים . מרים שיואן הוא שחזר חישיש או 
Lc 9,8   ואמ׳ 9. שאחד מישישי הנביאים הוא שקם חי אומרים  ואחרים . אליהו הוא ונראה בארץ אומרים  

Lc 9,18   וענו ואמרו יואן טבול ומקצת 19העם מי אני  אומרים  למידיו סמוכים לו וישו שאלם מה והתפלל ות 
Lc 9,19    ויש אומרים נביא מן הראשונים שחזר . ליהוא אומרים  וענו ואמרו יואן טבול ומקצת  19מי אני 
Lc 9,19  וישאוש אמר  20. נביא מן הראשונים שחזר חי אומרים  ויש . טבול ומקצת אומרים אליהו ואמרו יואן 

Lc 11,18   ואם 19. שאני מגרש השדים בכח בלזאבוק אומרים  א״כ למה אתם . עמוד המלכות ההיאולב איך ת  
Lc 15,2   והוא אמ׳ 3ראה זה ראה חטאים ואכל עמהם  אומרים  פרים והפרושים מתלוננים והסו 2 .שישמעוהו  
Lc 19,7   וזאקיב עומד אמ׳ 8. שבבית אדם חוטא נכנס אומרים  הוא ראה זה התלוננו כולם בקרבם העם ה  

Lc 19,14   ונעשה כאשר  15. לא נחפוץ שזה ימלוך עלינו אומרים  רוניו כבר ושלחו לגאסיאו אחריו עי 
Lc 19,38   שלם יהיה לשמים . ברוך הוא זה שבא בשם האל אומרים   38. ל גדול על כל הנפלאות שראוהאל בקו 
Lc 20,5   כל העם[*]  6[*] אם נאמ׳ מן השמים  אומרים  . והם חושבים ביניהם 5. מאנשים השמים או  

Lc 20,21    ה אומ׳ ומלמד דבריםרבי אנחנו יודעים שאת אומרים  ושאלוהו  21. מה וימסרוהו לשריםבדבר  
Lc 21,5    שהמקדש שיהיה מעוטר מאבני מרגליות אומרים  ומקצת  5. שמה כל מאכלה שהיה להלה חסרון  

Lc 22,64   וקללות רבות 65. נביא מי הוא שהכה אותך אומרים  ם אותו אותו ומכים אותו בפנים ושואלי  
Lc 22,66   וישאוש אמר 67. אם אתה משיח אמור לנולו  אומרים  . י הכהנים והוליכוהו בבית עצמםושר  
Lc 22,70  והם אמרו למה אתם שואלים עוד 71. שאני הוא אומרים  וישאוש אמ׳ אתם . אתה בן האלוה כולם אם כן 
Lc 23,18   19. והנח לנו ברבאן. תסלק זה זה למיתה אומרים  . צעק יחדיו[*] [*] [*] כל העם ו 18. החג  
Lc 23,21    והוא פעם שלישית אמר להם אי זה 22. תלהו אומרים  והם צעקו  21ח ישאוש תחפצו להניאליהם  
Lc 23,35   יושיע עצמו אם הוא משיח. האחרים הושיע אומרים  . והשרים עמהם מלעיגים עליו. טועומד ומבי  
Lc 24,34   ם וה 35. שהאדון חזר חי באמת ונראה לשימון אומרים   34ואותם שעמדו היו . הי״א יחד בירושלם 

Jn 4,20   20 שבירושלם הוא המקום שיש לכל להתפלל לאל אומרים  ותינו התפללו לשם בזה ההר ואתם אב:  
Jn 4,35  הנה. שארבעה חדשי׳ יש מכאן עד עת הקציר אומרים  כם אינ 35: מי ששלחני בעבור שאשלים מלאכתו  
Jn 4,42   אמינים בעד דבריך ואנחנולא היינו מ אומרים  ולאשה  42. האמינו בו בעד דבריוויותר עוד  
Jn 6,53   אז 54: איך יוכל זה לתת לנו בשרו לאכול אומרים  . אז היהודים חלקו ביניהם 53: םהויי עול  
Jn 7,12   13. רק מרמה העמים. ואחרים אינו. טוב הוא אומרים  כי מקצת . ב העם ַמִלינִים עליוורו 12. הוא  
Jn 7,26    27. הכירו השרים באמיתות שזה הוא משיח. לו אומרים  אין אנו  הנה שמדבר בגלוי ודבר 26להמית 
Jn 7,40   40 ואחרים אומרים זהו 41. זהו נביא אמיתי אומרים  מקצת מאחוזת העם בשומעם דבריו  אז  
Jn 7,41   ואחרים אומרים יבא מגלליאה. זהו משיח אומרים  ואחרים  41. רים זהו נביא אמיתידבריו אומ  
Jn 7,41   41 אינה אומרת הכתיבה 42: יבא מגלליאה משיח אומרים  ואחרים . רים אומרים זהו משיחאחו  
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Jn 8,48   ענה 49: יפה שאתה שומרוני מהשטן יש לך אומרים  אז ענו היהודים ואמרו אין אנו  48: מהאל  
Jn 8,54   בל אניא 55. שהוא אלהיכם ולא הכרתם אותו אומרים  אותו שאתם . הוא הנותן לי מעלה אבי. דבר  

Jn 9,8   8 אינינו זה האיש שהיה שואל על הפתחים ויושב אומרים  . אותם שראוהו ראשונה כי דל היהו 
Jn 9,8   רק דומה . ויש אומרים אינינו זה 9. זה הוא אומרים  ויש : וכל לאהשואל על הפתחים ויושב וא 
Jn 9,9    והוא אמ׳ אני . דומה הוא לו רק. אינינו זה אומרים  ויש  9. ויש אומרים זה הוא: לאהואוכל 

Jn 9,16   איך יוכל איש חוטא לעשות האותות האלה אומרים  ואחרים . האל כי אינו שומר השבתאינינו מ:  
Jn 9,19   הוא זה בניכם שאתם אומרים שנולד כשהוא אומרים  ושאלום  19ד שקראו לאביו ולאמו ע. בעורון  
Jn 9,19   19 א״כ באי זה צד ראה עתה. שנולד כשהוא עור אומרים  תם אלום אומרים הוא זה בניכם שאוש : 
Jn 9,30   לא ידעתם 31. לא ידעתם מאין הוא ופתח עיני אומרים  יש ואמר להם זהו דבר נפלא שאתם אותו הא 

Jn 10,20   שטן לקחו ומדבר בשטות למה אתם שומעין אומרים  ורבים מהם  20. על הדברים האלו היהודים  
Jn 10,21   ושטן יכול. אלה הדברים אינם מאדם שאחזו שד אומרים  ואחרים  21. מה אתם שומעין אותובשטות ל 
Jn 10,36    37. כשאמרתי אני בן אלים. שאני מחרף ומגדף אומרים  לם אתם אותו שהאב קדש שלחו בעו 36למחק 
Jn 10,38   האמינו. ליואם לא חפצתם להאמין . כזה אומרים  למה אתם . אבל אם אני עושה אותם 38. ככה  
Jn 11,31   אז כשמריאה באה 32: לקבר הולכת לבכות אומרים  אה שקמתה מהר ויצאה הלכו אחריה כשראו מרי  
Jn 12,18   בעבור זה הפרושים אמרו  19. שעשה אות ופלא אומרים  יוצאת לדרך אותה סיעה כי שמעה  באה אליו 
Jn 12,21   ובא 22. אדון אנו חפצים ראות ישאוש משיח יםאומר  ובקשוהו . היה מבטפגידא דגלליאהלפיליף ש  
Jn 16,18   אין אנו יודעים . מה הוא זה שאומר לנו מעט אומרים  אז  18. וני כי אני הולך אל האבמעט ותרא 

Mt 21,16  לא אתם קראתם מה: וישאוש אמר הין. אלו אומרין  ואמרו לו שומע אתה מה  16. וסיםדוד היו כע  
Mt 4,14   14  מחדש היא מנוקה†. ארצה זבולון ונפתלי 15 אומרת  נשלמת נבואת ישעיה הנביא  שתהיהכדי†  
Mt 5,31   31  ואני אומר 32המגרש אשתו יתן לה ספר כריתות  אומרת  אמר ישאוש משיח לתלמידיו התורה עוד 
Mt 5,38   לכם ואני אומר 39עין תחת עין שן תחת שן  אומרת  אתם שמעתם שהתורה  38. ר הוא רעהין הנשא  
Mt 5,43  ואני 44. ותכעיס אויבך. ואהבת לרעך כמוך אומרת  אוש לתלמידיו אתם שמעתם שהתורה עוד אמר יש  
Mt 8,17   17 וכאשר  18. הוא מסלק החוליים ונושא מכאוביו אומרת  עבור שתהיה נשלמת שנבואת ישעיה ב 

Mt 13,14   15. עו ולא תבינו ותראו ולא תכירואתם תשמ אומרת  . הנבואה תהיה נשלמת בהם מישעיהש 14בעבור  
Mt 13,35  אני אפתח את פי במשלים ואדבר דברים נסתרים  אומרת  נבואה בעבור זה תהיה נשלמת ה 35: בדמיונות 
Mt 15,25   והוא ענה ואמ׳ אינינו טוב  26. אדון עוזרני אומרת  והיא באה ומתפללת אותו  25. ראלבית יש 

Mt 17,5   והם. זהו בני אהובי אותו שמאד ערב לי אומרת  חת באה מתוך הענן ובת קול א. לםלבנה צל  
Mt 21,4   אמרו לבני ישראל הנה מלכך בא שפל יושב 5 .אומרת  וכל זה להשלים הנבואה מהנביא  4. יניחוה  

Mt 26,69  והוא כפרו 70ואתה היית עם ישוש דגליליאה  אומרת  חוץ להיכל וקרבה אליו שפחה אחת היה יושב ב  
Mt 26,70   וכאשר יצא מהפתח האחר שפחה אמרה לאותן  71 .אומרת  אומ׳ ֶאינִי יודע מה את . י הכלכפרו לפנ 
Mt 27,35   ועל לבושי הניחו. חלקו ביניהם מלבושי .אומרת  ושיו בעבור שתהיה נשלמת הנבואה בגורל מלב  
Mc 1,11   ותכף נהגו 12. ב לי ואהובאתהו בני מאד ער אומרת  ונעשית קול בשמים  11. מות יונהעליו כד  
Mc 5,28   בקרבה אם אנכי יכולה נגוע לבושו אני אהיה אומרת  היא  כי 28העם נכנסה ונגעה אחורי מלבושיו  
Mc 6,25  25 אני חפיצה שתתן לי ראש גואן טבול באחד אומרת  א באה אל המלך ושאלה לו בהכבדה ותכף הי  
Mc 9,12    וכאשר היה בא אל התלמידים הוא 13: ממנו אומרת  תיבה בא להם ועשו רצונם כמו שהכשאליהו  

Mc 14,21   אוי לו לאדם אשר בעדו בן הבתולה יהיה .אומרת  בן האלוה הולך כמו כן שהנבואה  21. בקערה  
Mc 14,68  68 69ויצא לחוץ ועמד לפני ההיכל והתרנגול קרא  אומרת  ר איני יודע ואיני מכיר ממה את והוא כפ 

Lc 1,24   זה עשה האל לי באותן הימים הביט בי 25 אומרת  ק אשתו הרתה ונטמנת חמשה חדשים באליש  
Lc 11,27   והשדים שינקת. מאושר הוא הבטן שעמדת בה: לו אומרת  ים לעם אשה אחת מסיעתו בקול רם אלה הדבר 
Lc 15,9   לי אותהשמחו עמי כי אנכי מצאתי דרכמא ש אומרת  יה ואוהבו ואוהבותיה ושכינותיה כל אוהב  
Lc 18,3   3 ולא רצה  4. נראה מעניין שהוא ביני ושכנגדי אומרת  אחת היתה בעיר ההיא ובאה אליו  ואלמנה 

Lc 22,59    ופירו אמר 60. אמת זה עמהם כי גלליב הוא אומרת  וכמעט שעה אחת אשה אחת  59. אניאדם אין  
Jn 4,17   כי חמשה בעלים היו לך וזה 18לך בעל  שאין אומרת  וישאוש אמ׳ לה אמת את . לי בעל לו אין  
Jn 7,42  הכתיבה מזרע דויד ומעיר בית לחם שמשם היה אומרת  אינה  42: רים יבא מגלליאה משיחואחרים אומ  

Jn 12,13   וישאוש מצא עיר  14. הושענא זהו מלך ישראל .אומרת  תמרים ויצאה אליו לדרך וצועקת  לקחה כפות 
Jn 19,37   אחר אלה הדברים בא 38. והביטו אל אשר דקרוה אומרת  בה אחרת ועוד כתי 37. עצם לא תשברו בו 
Jn 20,9   אז הלכו 10. שחייב שיחזור חי לאחר מיתה אומרת  כי עדיין לא ידעו הכתיבה  9. רץוראהו ו  

Jn 20,18   18 בת אז ש 19ואמ׳ לי אלה הדברים . אנכי ראיתי אומרת  מגדלינא הלכה והגידה לתלמידים  ומריאה 
Lc 13,27    כאשר. ושם יהיה בכי והרעשת האל 28. ברוע לב און  סורו ממני אתם פועלי . מאין אתםלא ידעתי  

Mc 12,41   ורבים עשירים. העם מתנדבים שם מתנותיו אופן  ניחים אוצר המקדש ומביט באי זה סיאון מ  
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Lc 8,18   ואותו. כי לאותן שיש לו יעשוק. אתם שומעין אופן  לכן ראו באי זה  18. יבא לגלוי ניכר ושלא  
Lc 12,11   כי רוח הקדש 12או באי זה דבר תענו או תאמרו  אופן  לנביאים אל תחפצו להשתכל באיזו ולרבנים ו 
Lc 21,14   14 כי אני אתן לכם כח וחכמה שאליה לא  15. תענו אופן  ז ינוח לבבכם ואל תחשבו באי זה א 
Lc 23,55   וכשחזרו בבית 56גוף ישוש משיח היה מונח  אופן  קבר באי זה אות המגלליאה נמשכות אחריו רו  
Lc 24,6   6 אמר שחוייב 7. דבר עמכם בעוד שהיה בגלליאה אופן  תזכורנה באי זה . פה כי חזר חי אינינו  

Lc 24,20   מסרוהו עליוני הכהנים ושריהם בעונש מיתה אופן  ובאי זה  20פני השם׳ ולפני העם ובדיבור ל  
Jn 6,42   אז ענה ישאוש 43: הוא אומר שירד מן השמים אופן  ף מהאב והאם שאנו מכירים באיזה זה בן יוס  
Mt 6,1   6,Tit  1  ממעשיכם הטובים לפני העם מפני שתהיו .אופנא  השמרו לבלתי עשות אמבוה בלעז  

Mt Prol,10   ויחסו אנושי. ונגלישנושאה דרישת האי[*]  אופנים  ודרך האל היא בד׳ . חלקי העולם בארבעה  
Lc 6,42   ואז תביט שתגרש הקיסם מעין. הקיסם מעיניך אוציא  ואיך תוכל לאמר לאחיך הנח ואני  42. גדול  

Mt 12,35   בעבור זה אומר אני לכם כי כל 36. נודר רע אוצר  ואדם רע מרוע . ותן דברים טוביםמאוצרו נ  
Mt 19,21   וכאשר הבחור שמע  22. ובא ותמשך אחרי: בשמים אוצר  לך  ה שיש לך ותנהו לדלים ויהיהלך מכור מ 
Mc 10,21   וכאשר שמע זה היה 22. גדול בשמים ובא אחרי אוצר  אשר לך ותנהו לעניים ויהיה לך  מכור. לך  
Mc 12,41  המקדש ומביט באי זה אופן העם מתנדבים שם אוצר  פני לוגוט זופילא סיאון מניחים ושב ישוש ל  

Lc 6,45   ואדם רע מרוע אוצר לבבו מגיד . לבו מגיד טוב אוצר  אדם טוב מטוב  45. ש מלקט ענביםאי אין 
Lc 6,45   46. לבבו מגיד רע כי מהשפעת הפה הלב מדבר אוצר  ואדם רע מרוע . צר לבו מגיד טובמטוב או  

Lc 12,33  אין מתקרב לואין חסרון למי שגנב : בשמים אוצר  ם מתקנים מה שאתם מחזיקים ותנו צדקה כי את.  
Lc 18,22  ואלה הדברים נשמעים 23. ובא ולך אחרי. בשמים אוצר  ויהיה לך . אשר לך ותנהו לענייםמכור . אחד 
Mt 6,20   וגנבים . שמים שחלדה ועש אין מחריבין אותם אוצרות  אבל תקבצו  20נבים גונבים אותם וג. ועש 

Lc 12,24  כמה אתם שוים. והש׳ מאכילם. ולא ממגורות אוצרות   נם זורעים ולא לוקטים ואין להםכערבים שאי  
Lc 12,18   ואעשם יותר גדולים ואקבץ כל דברי תולדותי אוצרותי  ואמ׳ אעשה זאת אהרוס  18. ירותיטובתי ופ 
Mt 2,11   והמלאך  12. ויתנו לו זהב ולבונה ומירא אוצרותיהם  ריאה אמו וישתחוו לפניו ויפתחו הילד עם מ 

Lc 12,34   מתנים ערוכים תהיו 35: שם יהיה לבבכם אוצרכם  ובמקום שיהיה  34. עש אינה מכלהו .לו  
Mt 5,14    העולם אינה יכולה ליטמן העיר המונחת אל ההר אור   14רק להשליך חוצה ולרמוס אותם אינו שוה . 
Mt 5,15   איר נרכםכן יהיה מ 16. לכל אותן שבבית הן אור  ה בעבור יעשה מכסה אבל להניחו על המנור  
Mt 16,2  ובבקר הייתם אומרים 3בהיר כי השמים הוא אדום  אור  אתם אומרים בערב למחר יהיה . הםענם ואמר ל 
Lc 2,32   31 ואביו ואמו 33. והגדת עמים ואזרת ישראל עמך אור  שיהיו  32ינות לפני פני כל העם שהכ  
Lc 4,42  משם והולך במדבר והעמים מחפשים אותו יצא אור  והבקר  42כי יודעים שהוא משיח  וגוער אותם.  
Jn 11,9   אבל מי שהולך בלילה מצער עצמו 10. זה העולם אור  כי רואה . לך ביום אינו עושה רעשיהיה הו  

Jn 11,40    וישאוש נשא עיניו. ואז הסירו האבן 41. האל אור  אמרתי לך שאם תאמיני באמת תראי אליה לא  
Mt 4,16   17. ונר בהיר הראה אליהם שהיו עומדים בצלמות אורה  מדים בדרך ערפל ראו העם העו 16 .מגלילאה 
Jn 5,35  נר שורפת ומאירה ולא אביתם לשמוח שעה אחת אורה  הוא היה  35. שאתם תהיו נושעים אומר בעבור  
Jn 17,5  יתיאני גל 6. שהיתה לו קודם שנברא העולם עמך אורה  כי אותה . עתה את אב תזככני עמךו 5. לעשות 

Jn 17,24   כי אהבת אותי קודם שהעולם . שליחותם שנתת לי אורה  בעבור שיראו . ה שם הם יהיו עמישאני אהי 
Jn 1,14  ונולד מן האב שהוא מלא חן. שאחד הוא לבד אורו  ואנו רואין . שה בשר וישכון בכםוכן האל נע  
Mt 1,6   רבואם הוליד אביאש. הוליד רבואם שלמה 7 .אוריאש  ויט מלך ישראל הוליד שלמה מאשת ד. ישראל . 

Mt 23,14   אוי לכם מאותתים פרושים רמאים 15. הנגישה אורך  ובעבור זה תסבלו . ם תפלה ארוכהלאלמנות ע  
Lc 20,47   21: תפלה להם יהיה המחקה יתירה אורך  . שמחריבין דברי חיים 47[*] ות המקומ,Tit   קפיטולו 
Lc 3,33   33 שם היה. שם היה ג֗ודי 34. שם היה פאריש .אושרום  שם היה . יה רםשם ה. יה אמינאדףשם ה  

Mt 12,38   וישאוש ענה להם אומה רעה אות לא 39. ראות ממך אות  אומרים רבי אנחנו רוצים אי זה  והפרושים 
Mt 12,39   כי כמו 40. לא ינתן לכם לבד אות יונה נביא אות  וישאוש ענה להם אומה רעה  39. ךראות ממ  
Mt 12,39   כי כמו שיונה היה בבטן הדג 40. יונה נביא אות  אומה רעה אות לא ינתן לכם לבד  ענה להם  

Mt 16,3   ואות לא. אומה רעה והפוכה שואלת אות 4. העת אות  ע אבל אינכם יכולים ליד. שפוט צבע השמים  
Mt 16,4   ונפרד. בד אות יונה הנביאואות לא ינתן לכם ל .אות  אומה רעה והפוכה שואלת  4. העת לידע אות 
Mt 16,4   וכאשר באו  5: ונפרד מהם והלך לו. יונה הנביא אות  ואות לא ינתן לכם לבד . אלת אותוהפוכה שו 
Mc 8,11  אמת לכם אני[*] וישאוש אמר להם  12. מן השמים אות  שים ונתוכחו עמהם ונסוהו ושאלו ויצאו הפרו 
Lc 11,16   וישאוש כמבין מעשיהם מחשבותיהם  17. מן השמים אות  אותו שאלוהו ואחרים מנסים  16ם מגרש השדי 
Lc 11,29  כי כמו שיונה היה אות למלחים 30. יונה הנביא אות  זולת . אל אותי ואות לא ינתן לוהרע הזה שו. 
Lc 11,30   כן יהיה בן האדם לזאת המשפחה. למלחים אות  כי כמו שיונה היה  30. נה הנביאאות יו  
Lc 21,25   בשמש ובלבנה ובכוכבים ובארץ צרות לעמים אות  ויראה  25. ת הנבראים יהיה נשלםעד שע.  
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Lc 23,8   וישאוש מעולם לא. ושאל אליו דברים רבים 9 .אות   רבים ממנו ומצפה מתי יראהו שיעשה אי זה  
Jn 2,18   ה ישאוש ואמ׳ענ 19. אתה מראה לנו שאתה עושה אות  אז ענו היהודים ואמרו אי זה  18. אכלתני  
Jn 6,30    אי זו מלאכה. אתה עושה שנראהו ונאמין אותך אות  אז אמרו לו אי זה  30. שלח אותיבמי שהוא  
Jn 7,18   לא נתן 19. ממי ששלחו הוא זרע אמיתי אין בו אות  מדבר מעלתו מבקש אבל מי ששואל  מי שמעצמו  

Jn 10,41   אבל כל הדברים שאמ׳ יואן מזה הם אמתיים 42 ותא  רים שג׳ואן כמעט אינו עושה שום אליו ואומ  
Jn 12,18    בעבור זה הפרושים אמרו ביניהם הנה 19. ופלא אות  אותה סיעה כי שמעה אומרים שעשה לדרך  
Jn 12,45   אני נר שבאתי בעולם בעבור 46. רואה מי ששלחני אות  מי שרואה  45. ין רק במי ששלחניאינו מאמ 
Mt 1,19   19 ובעוד 20. ורוצה לכת בהחבא עזבה. למיתה אותה  ותו צדיק ובלתי רוצה למסור להי ויוסף  
Mt 5,28    אבל אם ֵעינְָך ימנית 29: בלבו כבר עשה ניאוף אותה  ויחמוד ואני אומ׳ לכם שכל אדם שיביט אשה  
Mt 5,30   ד אברכי יותר שוה לך אבו. והרחק אותה ממך אותה  ואם יד ימינך טשקנדליזא כרות  30: ענוש  
Mt 5,30   כי יותר שוה לך אבוד אבר אחד מהיות כל . ממך אותה  ינך טשקנדליזא כרות אותה והרחק ואם יד ימ 
Mt 7,14   השמרו לכם מנביאי שקר הבאים בלבוש 15 :אותה  ומעטין הם המוצאים . רה היא מאדלחיים צ  

Mt 10,13   ואם. ויה לשלום שלומכם יבא אליההבית תהיה רא אותה  ואם  13: יהיה עמכם ובזאת הבית שלום 
Mt 10,15  קפיטולו ל״ג כפי מתיאו : העיר מאותה דשידומה אותה  כם שיותר עונש תסבול ליום הדין אומר אני ל 
Mt 12,42    כי היא באה מראש העולם לשמוע חכמת שלמה .אותה  ליום הדין עם זאת האומה ותעניש שבא מקום.  
Mt 12,44   אז הוא הולך 45. מנוקה וטהורה מכל קסמים אותה  וכשבא מוצא . יצאתיבה אל ביתי שבעצמו אשו  
Mt 13,19   וזהו הזרע שנפל קרוב . בא השטן ועוקרה מלבו .אותה  אותו ששומע דבר השם ולא יבין . דברת הש׳ 
Mt 13,22  ׳ הוא אותו ששומע דברת הש. שנפלה בין החוחים אותה   22. ד מלה זעומה תכף הם נבוכיםכי בע: מהר 
Mt 13,23   הוא אותו שיבין דברת השם׳ . שנפלה בארץ טובה אותה  אבל  23: ה בלבו ואינה עושה פריהש׳ שזרוע 
Mt 15,13   13 הניחום כי הם עורים מנהיגי 14. תהיה נעקרת אותה  א ענם ואמר כל נטע שאבי לא נטע והו  
Mt 16,25    מה יועיל לאדם אם הוא מרויח כל 26. בעדי אותה  נפשו בזה העולם יושיעה כי יאבד להושיע  

Mt 18,8    כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן. או הרחיקה ממך אותה  יזט כרות אם רגלך או ידך תאשקנדל 8אחד 
Mt 18,12   ואם יקרה שימצאנה אמיתות אומר 13. שנאבדה אותה  התשעים ותשע בהרים והולך לחפש  עוזב הוא  
Mt 21,42  שמאסו בוני החומה היא היתה מונחת בפינה אותה  ות שאומרת האבן לא קראתם הכתיב ישאוש ואתם.  
Mt 21,44   45. ויכתות אותו שעליו תפול. האבן יהיה כתות אותה  אותו שיפול על  44שיעשו מעשיו  לגוים 
Mt 24,44   ומה תחשבו מעבד חכם 45. שבן האלוה יהיה בא אותה  עמדו מוכנים כי לא ידעתם השעה  אהבה זו  
Mt 26,44   44 אז בא לתלמידים ומצאם ישנים 45. עצמה מלה אותה  יחם והלך להתפלל פעם אחרת ואמ׳ והנ  
Mt 27,15   והוא מחזיק תפוש אדם 16. שהיהודים שואלים אותה  טר היה לו במנהג להניח נפש אחת ופילאט שו  

Mc 2,9  בור זה שאתם תדעו שבןאבל בע 10. בביתך ולך אותה  או לאמר קום קח מטתך ושא . חליןעונותיך נמ  
Mc 4,15   שנפלה בדרך הם אותם ששומעין דברי האל ותכף אותה   15ורש דבר אותו שזורע הוא הד 14. הדמיון  
Mc 6,17    וג׳ואן אמר לאירודיש אינו 18. שהוא מחזיק אותה  בעבור אירודיאש אשת פיליף אחיו הסוהר  
Mc 7,17   והוא אמ׳ להם א״כ אתם כ״כ פתאים  18. התמונה אותה  ר מה רוצה לאמ. התלמידים שאלוהונכנס בבית 
Mc 9,42   כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן ביד אחת מאשה  .אותה  אם ידך אישקנדליזט כרות  42. רוא׳ בצוא 
Mc 9,44   מהכנס בשתים. כי יותר שוה לך הכנס בג״ע באחת אותה  ואם רגלך אישקנדליזט כרות  44. אינו נח 
Mc 9,46   כי יותר שוה לך הכנס בג״ע בעין אחד משתים אותה  ואם עינך אשקנדליזט עקור  46: קתפסנח ולא  
Mc 12,1  היטב באטדים וחפר אותה ובנה בה מגדל אחד אותה  ואמ׳ אדם אחד נטע כרם וסגר . ותלדבר דמיונ  
Mc 12,1   עובדי אדמהובנה בה מגדל אחד ושכר אותה ל אותה  רם וסגר אותה היטב באטדים וחפר אחד נטע כ  
Mc 12,1    וכששב בעתו  2. לעובדי אדמה והלך במהלך ארוך אותה  אחד ושכר באטדים וחפר אותה ובנה בה מגדל 

Mc 12,10  וזה נעשה בעד אלהינו 11. היתה מונחת לפינה אותה  הבונים תהיה מאוסה בעד הבונים  האבן שמאסו . 
Mc 12,12   ואחר שלחו 13. הצורה בעבורם והלכו ועזבוהו האות  כי הם הכירו שהוא אמ׳ . ראו העםאבל י  
Mc 13,24    והכוכבים 25השמש תחשך והלבנה לא תזריח . צרה אותה  מועברת  24ובאותן הימים . שיהיהלכם קודם 
Mc 14,35   ואמ׳ אב שהוא היכול הרחק זאת המיתה  36. שעה אותה  תפלל לשם אם איפשר עשות שתעבור ארצה וה 

Mc 16,9   והיא הלכה 10. שהוא גירש שבעה שדים ממנה אותה  נראה ראשונה למריאה מגדלינא וא בבקר ה  
Lc 8,26   וכאשר יצאו בארץ בא 27שסמוכה לגליליאה  אותה  או ועברו אל מלכות גאניט זאריט וב 26. לו  
Lc 9,45   ונשאו ונתנו ביניהם מי מהם גדול מכולם 46 אותה  ויראו לשאול . כי נעלמה להם. שםמלת ה.  

Lc 10,12   אוי לכם  13. עיר רע כדומה לאשר תסבלוהו אתם אותה  ותו יום לא יסבלו שדומיטאנש של לכם שבא 
Lc 11,1   ואמר להם 2לשם כמו שיואן לימד לתלמידיו  אותה  מתלמידיו למד לנו תפלה שנתפלל  אמ׳ אחד  

Lc 11,24   ואז הולך ולוקח  26. מנוקה ביעים[*]  25[*]  אותה  במקומות מחפש מנוח ואינו מוצא  האדם הולך 
Lc 13,14   האשה בשבת ואמרו המם אשר בה ששת ימים הם אותה  כאשר ישאוש ריפא : ת מלאים חימהבבית הכנס  
Lc 15,5  קורא 6. ישימה על כתיפיו ובא אל ביתו שמח אותה  וכאשר ימצא  5. שאבד עד שימצאה וילך לאותה  
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Lc 15,8   וכאשר תמצא הדרכמש תקרא  9. בהשכל עד שימצאה אותה  ותחפש ד הבית לא תדליק את הנר ותכב. מהם 
Lc 15,9   כן אני אומר לכם שמחה תהיה לפני  10. שאבדתי אותה  ו עמי כי אנכי מצאתי דרכמא שלי אומרת שמח 

Lc 15,15   16ושלחהו בעירו לשמור החזירים . מלכות אותה  התחיל לקרב לאביו לאחד מעירוני ו 15. חסר  
Lc 17,33   אני אומר 34ומי ומי יאבד אותה אמת אותה  .אותה  מי שירצה שיושיע נפשו יאבד  33 מאשת לוט  
Lc 17,33   אני אומר לכם שאותו יאבד אומ 34אמת אותה  אותה  ומי ומי יאבד . נפשו יאבד אותה שיושיע  
Lc 17,33   ותו יאבד אומ הלילה יהיו אני אומר לכם שא 34 אותה  ומי ומי יאבד אותה אמת . ד אותהנפשו יאב 
Lc 19,23  ואמר לאותן שעומדין שם גזלו לו 24. עם המדות אותה  אני הייתי מבקש . ת ממוני ברביתולמה לא נת 
Lc 19,41   כי אם אתה הכרת והאמנת 42אמר . ובכה עליה אותה  וכאשר קרב אל העיר ראה  41. ברוהאבנים יד  
Lc 19,46   והיה מלמד כל היום במקדש 47: מערת גנבים אותה  אתם עשיתם  רק. להם כתוב ביתי בית תפלה.  
Lc 20,18   והאבן יכתת אותן. אבן יהיה מוכה עם האבן אותה  כל איש שיפול על  18. ראש המלאךמונחת ב  
Lc 20,28   ויקרה 29. האשה לו לאשה להקים זרע לאחיו אותה  ימות בלא בנים שאחיו יכול ליקח לו אשה אם  

Jn 4,9   אתה שיהודי אתה שאלת ממני. האשה שמריטנא אותה  אז אמרה לו  9. לקנות דבר מאכל ו בעירהלכ  
Jn 6,23   אז כשראה 24. ששם אכלו הפת ועשו חינות לאל אותה  ואוניות אחרות באו דטיבריאדיש  23. לבדם  
Jn 6,27   28. ב סימן הואכי האל א. שבן האדם יתן להם אותה  . שאובד רק העומד בחיים נצחיים שאובד מי  
Jn 8,40   אתם עושים 41זה עשה אברהם . ששמעתי מהאל אותה  איש שאמרתי אמת לכם . ם להורגניואתם אבית  

Jn 10,17  ושום אדם לא יטול אותה נשמה אם אני מניח 18 .אותה  ניח נשמתי בעבור שפעם אחרת יקח האב כאשר א 
Jn 10,18   נשמה אם אני מניח אותה מעצמי יכולת יש לי אותה   ושום אדם לא יטול 18. יקח אותהשפעם אחרת  
Jn 10,18    מעצמי יכולת יש לי לעזוב אותה ויכולת יש לי  אותה  לא יטול אותה נשמה אם אני מניח ושום אדם 
Jn 10,18   זאת המצוה. ויכולת יש לי פעם אחרת לקחתה אותה  אותה מעצמי יכולת יש לי לעזוב  אני מניח  
Jn 11,2   מריאה שמשחה ישוש משיח במשיחה וקנחה רגליו אותה  והיתה  2מריאה ומרטא אחיותיו ל ממגדו  

Jn 11,31   כשראו מריאה שקמתה מהר ויצאה הלכו אחריה אותה  ים שהיו שהיו אתה בבית ומנחמים אז היהוד  
Jn 11,49  50ה דבר ואמ׳ להם אתם לא ידעתם אי ז. שנה אותה  ה הגמון ואחד מהם ששמו קאיפש הי 49. ועמנו  
Jn 11,51  וניבא שישאוש משיח יצטרך לו למות בעד. שנה אותה  רק שהיה הגמון . ה לא אמר מעצמווז 51. העם  
Jn 12,18  19. סיעה כי שמעה אומרים שעשה אות ופלא אותה  ובעבור זה באה אליו יוצאת לדרך  18: לחיים  
Jn 12,23   אמת אני אומר לכם אם 24. שבן אדם יתעלה אותה  וישאוש ענה להם עתה באה השעה  23. לישאוש  
Jn 12,25   והמארר נשמתו בזה העולם יזכה לחיים נצחיים .אותה  מי שאוהב נפשו יאבד . תן פרי רבימות נו. 
Jn 15,2   כבר אתם טהורים 3. בעבור שתעשה פרי לרוב אותה  וכל העושה פרי בו ינקה . שה פרישאינה עו  
Jn 17,5   אני  6. אורה שהיתה לו קודם שנברא העולם עמך אותה  כי . אב תזככני עמך ועתה את 5. לי לעשות 
Mt 2,8   9: שובו אלי מפני שאלך להשתחות לפניו אותו  ו מהילד בתבונה ובדעת ובמוצאכם לכו שאל  

Mt 2,20   ויקם ויקח הילד ואמו 21. שרוצה להמית הילד אותו   קום וקח הילד ואמו ולך לארץ ישראל כי מת  
Mt 3,13   וזואן היה מונעו אומר גביר לך נאות והיה 14 .אותו  ליליאה בנחל ירדן לזואן שיטבול ישאוש מג 
Mt 4,11   11  כאשר שמע ישואש 12קפיטולו ח׳ כפי מתיאו  :אותו  עזבהו השטן והמלאכים באו ושרתו אז  
Mt 8,8   וי שאתה תכנס בביתי רקהשר ואמ׳ אדון איני רא אותו  ענה  8 .ישואש משיח אני אלך וארפאהו לך 

Mt 8,15   ובערב שלחו אל ישואש משוטנים והושיעם 16 אותו  וקמה ושרת : יד והקדחת עזבה תכףבעד ה  
Mt 8,27  וכאשר ישואש עבר  28קפיטולי כ״ח כפי מתיאו  .אותו  ם מי הוא זה שהרוח והים שומעין תמהו אומרי 
Mt 8,28   ים והיו בארץ גינשריק פגש מושטן אחד שיצא מן אותו  וכאשר ישואש עבר  28כפי מתיאו  כ״ח 

Mt 10,22  וכאשר ירדפו אתכם בעיר אחד 23. יהיה נושע אותו  ומי שיתמיד עד הקץ . בעבור שמי יכעסו אתכם  
Mt 10,28   שני צפרים  29: שהגוף והנפש יכול שום בגיהנם אותו  תיראו ביותר . כי אין יכולים להרוג הנפש 
Mt 11,10   שממנו הנביא אמר הנני שולח מלאכי שיפנה דרכך אותו  זה הוא  10: הוא יותר מנביאכם שאני ל 
Mt 11,12   12  [*]כי כל הנביאים והדת עד זואן טבול 13בחזקה  אותו  והחוקים משיגים . כנס אדם בדוחקנ  
Mt 11,27   ל אותןיבאו אלי כ 28. שהבן רצה לגלות לו אותו  ושום אדם אינו מכיר האב רק . אבכי אם ה  
Mt 12,10   והוא אומר להם מי 11. בשבת בעבור שילשינו הם אותו  יד יבשה ושאלו לו אם ראוי למרק אחד עם ה 
Mt 12,29    ואחר. אם בתחלה לא יקשרהו בחוזק. ביתו אותו  ליכנס בבית החזק והגבור ולשבור יכול אחד  
Mt 12,45   ומעשיו. היו יותר רעים מבראשונה האיש אותו  ובסוף . ם ממנו ונכנסו שם ועמדויותר רעי  
Mt 13,19   18 אותו . והזרע הוא דברת הש׳. שזורע הוא הדורש אותו   19. תם תשמעו המשל מאותו שזורעלכן א 
Mt 13,19   בא השטן. ששומע דבר השם ולא יבין אותה אותו  . והזרע הוא דברת הש׳. שזורע הוא הדורש  
Mt 13,20   אבל אין לו 21. ששומע דברת הש׳ ובשמחה מקבלה אותו  הוא . אבניםואותו שנפל בין ה 20. לדרך 
Mt 13,22   ששומע דברת הש׳ ויש לו אנחות מזה העולם אותו  הוא . אותה שנפלה בין החוחים 22. נבוכים  
Mt 13,23   שיבין דברת השם׳ וישמענה ועושה פרי ומעשים אותו  הוא . אותה שנפלה בארץ טובהאבל  23: פרי  
Mt 13,31   שהוא קטן כל הזרעים 32שאדם זורע בשדהו  אותו  לכות שמים הוא דומה לזרע החרדל אמר להם מ  
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Mt 13,37   השדה הוא 38. שזורע טוב זרע הוא בן הבתולה אותו  וענה ואמר  37. הקמשונים מהשדה דמיונות  
Mt 14,5   לדת לאירודיש עשהוביום הו 6. כמו נביא אותו  רק ירא העם שתופשים . פץ להורגואירודיש ח  
Mt 14,7   8: דבר הוא נשבע שהוא יתן לה כל מה שתשאלהו אותו  בעבור  7. וייטב מאד לאירודיש. לפני הכל  

Mt 15,20   ונסע משם ישוש והלך לו בעברי טיר 21 :אותו  ים האדם אין נטולות אין מטנפות מטנפ  
Mt 15,25   והוא ענה ואמ׳ אינינו 26. ומרת אדון עוזרניא אותו  והיא באה ומתפללת  25. ית ישראלשנאבדו ב 

Mt 16,1   1 2. מתחננים לו שיראם אי זה נפלאות מן השמים .אותו  בו אליו הפרושים והצדוקים נסות ויקר 
Mt 16,25   שחפץ להושיע נפשו בזה העולם יושיעה כי יאבד  אותו  כי  25. תי וערב שלו ושילך אחריושיקח ש 

Mt 17,5    וכאשר התלמידים  6. והם שומעים. שמאד ערב לי אותו  נן אומרת זהו בני אהובי מתוך העאחת באה 
Mt 18,7   אם רגלך או ידך תאשקנדליזט 8שאשקנדליזט אחד  אותו  אכן רע הוא . שיבואו האשקנדלזט צריך הוא 

Mt 18,25   נפרעושיהיה . ואשתו ובניו וכל מה שיהיה לו אותו  לו מה לפרוע האדון צוה שימכרו  לא היה . 
Mt 18,28    עבד היה יוצא לחוץ מצא אחד מרעיו שחייב לו אותו  וכאשר  28. לכת ומחל לו כל החובוהניחו  
Mt 18,30   30 וכאשר עבדי האדון 31. במאסר עד שיפרע החוב אותו  ך ושם אבל הל. והוא לא רצה הקשיבו  

Mt 20,6   והוא אמ׳ להם למה עמדתם. כן בטליםיום כמו  אותו  ומצא אחרים עומדים . יצא ברחוב שעה והוא  
Mt 20,20   והוא אמר מה תחפוצי 21. ושאלה מתן אחד לו אותו  סבאדיב עם בניה מתפללין מחלים  אם בני.  

Mt 21,2   ותכף תמצאו אתון אחת. המגדל שהוא לפניכם אותו  אומר לכו אל  2ח שנים מתלמידיו אז הוא של  
Mt 21,9   מהולל תהיה . שעתיד לבא בשם אדונינו מושיענו אותו  דוד ברוך יהיה מרים הושיענו בן צועקים או 

Mt 21,24   25. אני אענה בעד אי זה כח אני עושה זה אותו  ה שואל דבר אחד ואם אתם אומרים אני אהי  
Mt 21,44  ויכתות אותו . שיפול על אותה האבן יהיה כתות אותו   44וח ונתון לגוים שיעשו מעשיו יהי מכם לק 
Mt 21,44   וכאשר שרי הכהנים והפרושים 45. שעליו תפול אותו  ויכתות . ל אותה האבן יהיה כתותשיפול ע  
Mt 23,11  ומי 12. שהוא גדול בתוככם יהיה משרתכם אותו   11ח רב כי ישאוש משי. תחפצו נקראים רבנים  
Mt 23,16  ב למקדש אותו חייב לפרועשעושה נדר לתת זה אותו  אבל . עין במקדש דבר אין נשבעיןשאותן שנשב.  
Mt 23,16   מה הוא דבר. פתאים ועורים 17. חייב לפרוע אותו  אותו שעושה נדר לתת זהב למקדש  אבל  
Mt 23,35  אמיתות לכם 36: שהרגתם בין המקדש והמזבח אותו  הבל צדיק עד דם זכריה בן ברכיה מדם . הארץ  
Mt 24,13   14. שיתמיד עד הקץ ויעמוד אותו יהיה נושע תואו  אבל  13. ותתקרר אהבת רבים. ביםמר  
Mt 24,13   ואז האיונגיליאו יהיה נדרש 14. יהיה נושע אותו  אבל אותו שיתמיד עד הקץ ויעמוד  13. רבים  
Mt 24,15   אותן שהיו 16. שקורא יביניהן א״כ הוא אותו  ׳ בדניאל נביא עומד במקום הקדש משומם שנ  
Mt 24,22   אבל בעד בחירי. זמן שום אדם לא יהיה נושע אותו  ואם הש׳ לא יקצר  22 .ה ועד הקץעד עת  
Mt 24,22   ואז אם איש יאמר לכם בזה המקום הוא  23. זמן אותו  אבל בעד בחירי הש׳ יקצר . לא יהיה נושע 
Mt 24,46  כםאמיתות ל 47. שאדוניו מוצאו ער וכן עושה אותו  אשרי העבד  46. הוא יזונם בזמנםכל סיעתו ש  
Mt 24,50   עבד יום שהוא לא יחשוב ושעה שהוא אינו יודע אותו  יבא אדון  50. לשתות עם השכוריםלאכול ו: 
Mt 25,20   שקבל חמשה בישנטש ונתן לו עו׳ ה׳ מריוח אותו  ובא  20. ן ורצה שמוע חשבון מהםבא האדו.  
Mt 25,24   מ׳ אדון אני יודע שאתה איש קשהשקבל הא׳ וא אותו  ובא  24: ומרוב יעשו אותך אדון אדוניך  
Mt 25,29    והעבד הרע 30. המעט שיהיה לו יגזלנו אדם אותו  ואותו שלא יהיה לו . איש בהעדפהלו יתן  
Mt 25,34    אני 35. שלכם מוכן מראשית העולם עד הנה אותו  באו ברוכים מאבי ותחזקו המלכות לימינו  
Mt 26,23   ואיש 24. שמשים היד עמי בקערה הוא יבגדני אותו  והוא ענה  23. מר אדון אנכי הואכל אחד לא  
Mt 26,29   וכאשר  30. יום שאשתהו עמכם מחדש במלכות אבי אותו  עד . ה לא אשתה מחליקות זה הגפןמכאן והלא 
Mt 26,46   ועוד הוא מדבר הנה כי יוד״ש אחד 47. שיבגדני אותו  כי ראו שמתקרב . קומו ונלכה 46 החטאים 
Mt 26,48   ואמ׳ האל. ותכף נגש אל ישאוש 49. הוא וקחוהו אותו  זה הסימן אומ׳ מי אשר אני אשק  שמסרו נתן 
Mt 26,72   72  ואחר מעט נגשו לפירו אותן שעומדין  73. האדם אותו  ופעם אחרת כפר בשבועה שלא הכיר 
Mt 26,74   74  ופירו זכר דבר 75. ראומיד התרנגול ק. האדם אותו  התחיל לכפור ולהשבע שאינו מכיר ואז  

Mt 27,8   שדה נקרא ַאְלִקיֶדֶמך זהו שדה הדם עד היום הזה אותו  ובעבור זה  8. שיקברו שם הגרים בעבור . 
Mt 27,18    אשתו שלחה: והוא יושב בקתדרת הדין 19. למיתה אותו  י הוא יודע שבעבור הנאה מוסרים כ 18משיח 
Mt 27,39   אתהו שאומר שתשמיד[*].  40מניעין ראשן  אותו  מקללין  ואותן שעוברין 39. שמאלואחד ל  
Mt 27,55    ובתוכן היתה מריאה מקדלינא אם יקומו 56 .אותו  אותן שהלכו עם ישאוש דגליליאה ששרתו  
Mt 27,57   וזה קרב לפילאט ושאל 58. שהוא תלמיד ישאוש אותו  חד איש מבארי מסיאה ששמו יושאף בא עשיר א  

Mc Prol,25   שנוטע ומשקה אחת מלאכה עושה אבל הש׳ הוא אותו  כי . דם ישיג גמול מעמלינו חזקםן שאלמע  
Mc 1,7   7  אני טובל 8. שאיני ראוי לחלוץ שרוך נעליו אותו  . ואומר יותר חזק ממני יבא אחריודורש  

Mc 1,13   ושבא ישא. ואחר שג׳ואן היה אסור 14 .אותו  מד בין הבהמות והמלאכים משרתים ושם עו  
Mc 1,34   וקם בבקר ויצא והלך לו במדבר ושם התפלל 35 .אותו  שטנים מגרש השדים כי הם מכירים ורבים מו. 
Mc 3,2   וישאוש 3. אם ימרקהו בשבת בעבור שילשינוהו אותו  והפרושים מארבים  2. ם היד יבשהאדם אחד ע  
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Mc 3,11   אתהו בן האלוה 12קים ואומרים כרעו צוע אותו  והמשוטנים שרואים  11. ים לנגעומרפא רוצ  
Mc 3,24   בבית שיש חלוקת הלב ביניהם אינו 25. מלכות אותו  ה מלכות בזולת החכמה יכול עמוד ואם אי ז  
Mc 4,14  13 אותה שנפלה בדרך הם  15שזורע הוא הדורש דבר  אותו   14. ם איניכם מבינים זה הדמיוןואמ׳ לה 
Mc 4,25   25 ועוד אמר 26: הדבר עצמו שיהיה לו יגזלו ממנו אותו  ותו שיהיה לו וא. שיהיה לו יתן ואותו 
Mc 5,18   וישאוש לא  19. שהיה מאז מושטן שהוא ילך עמו אותו  ס בספינה המתחיל להתחנן לו ישאוש נכנ 
Mc 5,32   והאשה פחדה ויראה ויודעת בטוב 33. שזה עשה אותו  ומביט אם יוכל ראות  32. נגעני ואומר מי  
Mc 7,32   32 וישאוש הוליכו לצד 33. בתפלה שישים ידו עליו אותו  מבקשים . ו לו איש אחד חרש ואלםוהביא 
Mc 8,13   ותלמידיו שכחו לקחת לחם ולא היה להם  14הים  אותו  ועזבם ועלה בספינה עובר  13. ותסימן ההרא 
Mc 8,34   ויקח שתי וערב. י יכפור עצמושרוצה לימשך אחר אותו  . וקרא לעם ולתלמידיו ואמ׳ להם 34. בשריי 
Mc 9,34   שירצח היות גדול בינותינו יהיה משרת כולם אותו   ואמ׳ להם. וישאוש קרא השנים עשר תלמידים.  
Mc 9,36    שיקבל עו׳ מנערים אלו בשמי יקבלו אותי אותו   36אחד ושמו באמצעם וחבקו ואמ׳ ולקח נער.  
Mc 10,2   וישוש ענה ואמ׳ 3. היכול איש לעזוב אשתו .אותו  ו מנסים והפרושים שואלים ל 2גו להם כמנה  

Mc 10,43    ואותו 44. שירצה היות גדול יהיה עבדכם אותו  . לא יהיה כן ביניכם 43. הקטניםגדול על  
Mc 11,9   וברוך יהיה המלך מושיע 10. שבא בשם הש׳ אותו  ברוך הוא . הושיענו מושיע ברוך ואומרים  

Mc 12,30  תאהב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מחשבתך ובכל אותו   30. ישראל אלהיך אדון הוא אחד עשמ. העקרי  
Mc 12,32   החכם רבי אמת גדול שאינו לבד אלוה אחד ואינו אותו  ואמר לו  32. אחר אינו גדול מזהושום צווי 
Mc 12,33   מכל נפש ומכל חוזק שחייב אדם לאהוב מכל לב ו אותו   33אלוה אחד ואינו אחר אלא הוא שאינו לבד 
Mc 12,37  וישאוש מזהירם אומר השמרו מן 38. ברצון אותו  וכל העם שומעין . ו איך הוא בנוקראו אדוני  
Mc 13,14   ואז אותן שביג׳ודיאה ינוסו. שקורא יבינהו אותו  . וץ שומם עמוד במקום שאין ראויתראו השק  
Mc 13,20    אבל בעבור הנבחרים. זמן כל בשר לא יושע אותו  ואם הש׳ לא יקצר  20. תהיה אח״כעתה ולא  
Mc 13,32  היום ואותה שעה לא ידעה לא מלאכי השמים ולא  אותו   32ץ יעברו ודברי אלה לא יעברו השמים והאר 
Mc 14,40   אינו. בא פעם אחרת ואמר להם ישנים אתם 41 .אותו  ניהם היו כבדים ולא יכלו לענות כי עי  
Mc 14,42    עו׳ הוא מדבר בא יודש אשקריוטא  43. שימסרני אותו  הוא  קומו ונלכה כי הנה קרוב 42החוטאים 
Mc 14,44   45. שאני אנשק הוא הוא קחוהו והביאוהו בחכמה אותו  והבוגד נתנם זה הסימן אמ׳  44. וזקני העם 
Mc 14,48   ש מלמד ולאכל היום הייתי עמכם במקד 49 .אותו  ב יצאתם עם סכינים ומקלות תפוש הייתי גנ  
Mc 14,55   ורבים עדי שקר אומרים 56. ולא מצאו. למיתה אותו  ים עידי שקר בעבור שיוכלו מסור העצה מחפש  
Mc 14,65  ואומרים התנבא מי הכח והמשרתים נותנים לו אותו  וכסו פניו והכוהו בצואר ומכים  ורחקו עליו  

Mc 15,3  ופילאט עוד שואלו אומר למה 4. מעניינים רבים תואו  וגדולי הכהנים מלשינים  3. ומרוואמר אתה א 
Mc 15,7   ובעבור הרציחה הושם. שבת גר אחד עשה רציחה אותו  . חזיק אדם אחד תפוש ששמו בראבןואז הוא מ  

Mc 15,19  וכאשר מאד הלעיגוהו הפשיטו לו הארגמן 20 .אותו  וירקו בפניו וכורעים ומתפללים  עם קנה אחד  
Mc 15,29   מניעים ראשם אומרים אתה היית אומר שתחריב אותו  ברים שם מקללים ואותם שעו 29. םעם הרשעי  
Mc 16,16   שיאמין ויהיה טבול יהיה נושע ואותו שלא אותו   16רשו דבר מלך השמים לכל בריה העולם ד  

Lc 1,20    עם היהוה 21. יום שאלו הדברים יבאו לתכלית אותו  בעתן תהיה אלם ולא תוכל דבר עד שיושלמו  
Lc 1,49   שהוא כולו יכול הקדוש שמו הוא עשה בי דברים  אותו  כי  49. יאמרו אנכי היות מאושרתכל הבריות 
Lc 1,74   ואתה 76. בקדושה ובטהרה לפניו כל ימינו 75 אותו  יצילנו מאויבינו בלי פחד נעבוד בעבור ש  
Lc 2,47   וכאשר האב והאם 48. מחכמתו ומענהומתמיהין  אותו  וכל השומעין  47. ב אותם ושואלןמקשי  
Lc 3,11   שיש לו שתי מלבושים יתן למי שאין לו אחת אותו  והוא ענה אומ׳  11. א״כ מה יעשולו אומרים.  
Lc 4,42    43. ובאו עדיו ומחזיקים בו שלא יפרד מהם .אותו  משם והולך במדבר והעמים מחפשים אור יצא  

Lc 5,3  שיסיע האניה משם מעט ויושב ומלמד לעם אשר אותו  ומבקש . משימוןאוניה אחת שהיתה והוא עלה ב  
Lc 6,48   בית ולא היה יכול להניעו כי היתה מיוסדת על  אותו  עשה גודל השפעת מים הנחל בא על וכאשר נ 

Lc 7,3   ואותם שבאו לישאוש חילו  4. שיבא שירפא עבדו אותו  ה שם שלח לו חכמי היהודים מבקש ישאוש הי 
Lc 7,14   14 15וישאוש אמ׳ נער אני מצוה שתקום . עמדו אותו  ש קרב ונגע המטה ואותן שנושאין וישאו  
Lc 7,15   16. וחזרו לאמו. והתחיל לדבר. שהיה מת קם אותו  ומיד  15מ׳ נער אני מצוה שתקום וישאוש א  
Lc 7,19   20. מקוים אחראו אנחנו . שעתיד לבא אותו  הוא  מתלמידיו ושלחם לישאוש ואמרו לו אתה  [*] [*] 
Lc 7,39   וענה ישאוש ואמ׳ לו שימון אני  40. חטאה היא אותו  ודע יהיה שהיא היא האשה שנוגעת באמת י 

Lc 8,5   ובעוד שזורע נפל ממנו לדרך. שזרע זרעו אותו   5ואמרו . ערו לישאוש למשול משלהערים וצ  
Lc 8,12   12 ובא אחר כן השטן ומוציא הדבר מלבם בעבור .ואות  והם אותם ששומעין . ל סמוך לדרךשנפ  
Lc 8,40  שאדם אותו ששמו לירוש שהיה שר בית הכנסת  41 אותו  ונעשה כשחזר ישאוש לעם המחכים  40. עשה לו 
Lc 8,41    ששמו לירוש שהיה שר בית הכנסת נפל לרגלי אותו  שאדם  41ישאוש לעם המחכים אותו כשחזר  
Lc 8,47   וישו אמ׳ לה בתי  48. ושנתרפאה בעבור הנגיעה אותו  ל העם באי זו טעם נגעה ואמרה א ישו משיח 
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Lc 9,35   וכאשר שמעו התלמידים את הקול נפלו לפני  36 .אותו  ושמעו . בני האהוב לי מאד והערבואמרה זהו 
Lc 10,25   חייםואמר אי זה דברים אעשה למען השיגי  אותו  והנה חכם אחד בדת קם לנסות  25. ולא שמעו  
Lc 10,31   ולוי אחד קרוב מאותו מקום 32. עבר הלאה אותו  וראה . אחד הולך באותו דרך עצמווקרא שכהן.  
Lc 10,33  ושם לו שמן בחבורותיו[*]  34וחמל עליו  אותו  ד עובר קרוב ממנו בא אליו וראה ושמריטא אח  
Lc 10,37   ו החסד ההוא וישאוש אמ׳ לו לך ואתהשעשה ל אותו  ואמ׳ אליו  37. שנפל בין הגנביםורע לאותו  
Lc 11,16   וישאוש כמבין 17. שאלוהו אות מן השמים אותו  ואחרים מנסים  16ים מגרש השדים שר השד  
Lc 11,28  הדור הרע הזה. ואל העמים התחיל לאמר 29 .אותו  אותם ששומעין דבר הש׳ ושומרין  מאושרים הם  
Lc 11,54   ומבקשים מפיו אי זה דבר יוכלו להלשינו אותו  מארבים  54ם ו בכבדות ברוב דבריודברו את:  
Lc 12,5   שאחרי מות האדם יש לו כח לשולחו בגיהינם ולו אותו  תיראו . ל אני אלמדכם ממי תיראואב 5שיעשו 
Lc 12,5   חמשה לחם שהם שלו נמכרין במאה 6: תיראו אותו  ולחו בגיהינם ולו האש אומר לכם לו כח לש  

Lc 12,42    האיש משים האדון על ביתו לתת לבני ביתו החטה אותו  האיש הנאמן ועושה ההוצאה בחכמה אמ׳ לכל 
Lc 12,43  אמת אני אומ׳ 44. עבד שרבו מוצאו כן עושה אותו  מאושר הוא  43. ה לתת להם בזמנההחטה הראוי  
Lc 12,45  ני מתאחר לבא ויתחילעבד יאמר בלבבו אדו אותו  אבל אם  45. רים שמחזיק ישליטהושעל כל הדב  
Lc 12,46   אבל אותו  47. ואביו להניחם עם אשר לא נאמרו אותו  א יקווהו ובשעה שלא ידעה ויגרש ביום של 
Lc 12,47   עבד שידע רצון בעליו ואינו מזמין עצמו ולא אותו  אבל  47. ואביו להניחם עם אשר לא נאמרו  
Lc 14,1   וישאוש  3. והנה איש אחד משוקה היה לפניו 2 .אותו  ים שים לאכול פת בשבת והנם מביטמשר הפרו 
Lc 14,6   ואמר לאותן הקרואים דבר נשמע כאשר בחרו 7 :אותו  ולא יכלו לענות  6. ת שלא יעלהובבור בשב  

Lc 14,10   אז תשיג. שזימן לך יאמר לך אהוב עלה הנה אותו  מקום היותר אחרון בעבור כשיבוא לך ושב ב  
Lc 17,9   איני  10. עבד חן בעיני אדוניו כי עשה מצותו אותו  וימצא  9.ואחר אתה תאכל ותשתה. ולשתות 

Lc 18,39  והוא עור ביותר צועק בן דוד חמול. שישתוק אותו  ואותן שהולכין עמו מקללין  39. רחמנות עלי  
Lc 19,3   עלה באילן אחדורץ ו 4זאקיב היה קטן הצורה  אותו  כי . יכול לראותו בעבור רוב העםולא . הוא  

Lc 19,35    ומניחים מלבושיהם על העיר והניחו. לישאוש אותו  ונהגו  35. האדון רבינו צריך לואמרו כי  
Lc 20,11    ושלח עבד  12. והניחוהו להלוך. ברוב בזיונות אותו  ושוברים והאדון שלח עבד אחר והם נוגשים 
Lc 20,15   לכן בעל הכרם מה יעשה להם. מן הכרם והרגוהו ותוא  והשליכו  15. והירושה תהיה לנו ונהרגהו. 
Lc 22,6   ובא היום שעושים לחם מצות 7. בזולת הסיעות אותו  והוא נדרו להם ומחפש שימסור  6 .לו כסף  

Lc 22,12   12  ובלכת התלמידים מצאו כמו שאמר להם 13 .אותו  והוא יראך היכל גדול ושם תכינו  
Lc 22,16   וכאשר לקח הכוס 17. עד שיהא נשלם מלכות השם׳ אותו  ומ׳ לכם שלא אוכל כי אני א 16. המיתה 
Lc 22,20   אכן הנה יד המוסר אותי 21. שיהיה נשפך בעדכם אותו  ר זה הגביע הוא צווי החדש בדמי אכלו אמ 
Lc 22,22   ה והם התחילו לשאול ביניהם איזהו מהם שז 23 :אותו  אכן אוי לאותו . שהוא אפס הולך האדם כפי 
Lc 22,26   ואותו שהוא. שהוא גדול בבית יהיה כמו נער אותו  כי . אבל לא יהיה כן מכם 26. יםמאושר  
Lc 22,26   28. ואני באמצעם כמו מי שהוא משרת 27. שמשרת אותו  ואותו שהוא יהיה כמו . כמו נער בבית יהיה 
Lc 22,43  והיתה הזיעה 44יגוניאה שמתפלל בצרה ונעשה בא אותו  והנה מלאך השמים מחזק  43. צונךרצוני רק ר 
Lc 22,54    ופירו הולך אחריו. והוליכוהו בית סגן הכהנים אותו  ולקחו  54: שעתינו ועוז הערפלייזאת היא 
Lc 22,56  56 ופירו כפר לה אומר אשה 57. אמרה זה היה עמהם אותו  פחה אחת ראתהו יושב באש והביטה וכאשר ש 
Lc 22,58  ופירו אמר אדם אין אני. ואמרה ואתה מהם אתה אותו  ואחר מעט פעם אחרת ראתה  58. רואיניני מכי. 
Lc 22,63   63 ומכסים אותו ומכים אותו בפנים ושואלים 64 אותו  ו לעגו עליו מכים והעם התופשים ב  
Lc 22,64    ומכים אותו בפנים ושואלים אותו אומרים נביא  אותו  ומכסים  64לעגו עליו מכים אותו בו 
Lc 22,64   בפנים ושואלים אותו אומרים נביא מי הוא שהכה אותו  ומכסים אותו ומכים  64כים אותו עליו מ 
Lc 22,64  64  וקללות 65. אומרים נביא מי הוא שהכה אותך אותו  אותו ומכים אותו בפנים ושואלים ומכסים  
Lc 23,3    4. והוא ענה אתה אומר. אתהו מלך היהודים אותו  ופילאט שואל  3. שהוא מלך המשיחאומ׳  
Lc 23,6   והכיר כי מיכולת 7. האדם אם הוא גלליב אותו  וכאשר פילאט שמע מגלליאה שאל  6. ועד כאן  

Lc 23,10   ואירודיש עם סיעתו מבזים אותו 11 .אותו  הסופרים עומדים בחוזק ומלשינים הכהנים ו.  
Lc 23,11   12. הלבישוהו ארגמן לבנה והוציאו לעג עליוו .אותו  ואירודיש עם סיעתו מבזים  11. ואות 
Lc 23,14   והנה שום. וג״כ אירודיש כי הוא שלח אתכם 15 .אותו  שאלתי זה ולא מצאתי דבר ממה שאתם מלשינים 
Lc 23,25  24  שבעבור רציחה ובגידה הוסר במאסר שהם שאלוהו  אותו  והניח להם  25. שפט שיעשה שאלתםופילאט 
Lc 23,49  וכל הנשים שבאו אחריו מגלליאה. עמדו מרחוק אותו  וכל אותן שמכירין  49. חזותיהם חזרו להכות  
Lc 24,16    וישאוש אמ׳ באי זה דברים אתם מדברים 17 .אותו  ועיניהם עורות שלא היו מכירים  16עמהם  
Lc 24,24  ועים להאמין וישוש אמ׳ להם סכלים תהיו ת 25 .אותו  כמו כן הנשים אומרות ולא מצאו  לקבר ומצאו 

Jn 1,4   והנר היה מאיר 5. החיים היה נר האנשים אותו  כי היה חיים  4מה שנעשה : נעשה דבר אינו  
Jn 1,15   וקודם. שאמרתי שעתיד לבא אחרי נעשה קדום אותו  וצועק אומר זה הוא . עדות ממנו זואן עושה  
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Jn 1,26   הוא עתיד לבא אחרי 27כירים אותו שאינכם מ אותו  רק באמצעכם עומד . בל אתכם במיםאני טו  
Jn 1,26   הוא עתיד לבא אחרי והיה קודם לי אותו 27 אותו  מצעכם עומד אותו שאינכם מכירים רק בא  
Jn 1,27    אלו הדברים  28. שאיני ראוי לחלוץ שרוך נעלו אותו  וא עתיד לבא אחרי והיה קודם לי ה 27אותו 
Jn 1,30    כי הוא. הוא שאמרתי אחרי הגבר שנעשה קודם לי אותו   30. העולםהאל שמסיר העונות מן הנה זה 
Jn 1,33   ששלחני שאטביל במים הוא אמר לי אותו שעליו אותו  אבל [*]  33. ה עומד עליוכמעט כמו יונ  
Jn 1,33    זהו שמטביל. שעליו תראה הרוח יורד עומד עליו אותו  ששלחני שאטביל במים הוא אמר לי אבל אותו 
Jn 1,37   וישוש 38. שני תלמידים מדבר והלכו אחר ישאוש אותו  ושמעו  37ך ואמר הנה מלאך השם׳ ישאוש הול 
Jn 1,39   ועמדו שם אותו היום. ובאו וראו אנה עומד .אותו  בואו וראו [*]  39[*] [*] [*]  אמ׳ אליהם  
Jn 1,39  והיה אנדריב  40. ה עשיריתהיום והיה כמעט שע אותו  ועמדו שם . ובאו וראו אנה עומד .וראו אותו 
Jn 1,45   ואמ׳ לו 46: הוא שממנו כתב משה בדת ובנביאים אותו  . לו אנחנו מצאנו ישוש בן יוסף נזוריט 
Jn 1,46   ואמר . ראה ישאוש משיח נתנאל שבא שם 47[*]  .אותו  אמר לו פליף בא וראה . דבר טוב אי זה 
Jn 1,47  אמר לו נתנאל היאך אתה  48. שאין לו שום שקר אותו  שראל איש מי. תה חושב שיהיה אמתואמר ממי א 
Jn 2,20   ואתה אומ׳ בג׳ ימים תעשהו. ארבעים ושש שנה אותו  ארך בינינו והוצרך לעמוד הפועל המקדש נת . 

Jn 3,5   מה  6: שפעם אחרת יהיה נולד ממים ומרוח הקדש אותו  ום אדם לא יכנס במלכות שמים רק אומר לך ש 
Jn 3,28   שיש לו ארוסה וארוס אבל הוא אוהב הארוס 29 אותו  לכם שאיני משיח רק שולחתי לפני אמרתי ש  
Jn 3,29   ומשמח בגיל בעבור קול הארוס הזה הוא גיל אותו  בל הוא אוהב הארוס שעומד ושומע וארוס א  
Jn 4,45   שה ביר בירושלםהגליליבש כי ראו כל הדברים שע אותו  אז כשבא ישאוש בגלליאה קבלו  45. בארצו 
Jn 5,13   כי ישו נטמן מן העם שהיה באותו. שריפאהו אותו  והוא לא ידע מי הוא  13[*] [*]  12. ולך  
Jn 5,15  והם אמרו 16. האיש ואמ׳ ליהודים שישאוש רפאו אותו  והלך  15: א ולא יקרא לך דבר רעתחפוץ לחטו 
Jn 5,24   ולא יבא במשפט. ששלחני יהיו לו חיים נצחיים תואו  ומר לכם שמי ששומע דברי ומאמין אמת אני א. 
Jn 5,43   איך תוכלו אתם להאמין שאתם רודפים 44. תקבלו אותו  אם אחד יבא בעולמו . קבלים אותיואינכם מ 
Jn 6,37    כי אני ירדתי מן השמים לא בעבור 38. שבא אלי אותו  ואני לא אשליכנו בחוץ . יבוא לילי האב 

Jn 7,1   וסמוך ליום מועד ליהודים היה נקרא 2. להמיתו אותו  בגודיאה כי היהודים מבקשים  לכתלא רצה ל 
Jn 7,11   ורוב העם 12. ביום המועד ואומרים אנה הוא אותו  ואז היהודים שואלים  11. בהחבא אבל כמעט  
Jn 7,28   ידעתיו ואם אומר לא. רק אני יודע אותו 29 .אותו  הוא שאין אתם ידעתם . אמת. לחנימאותו שש  
Jn 7,29  אבל. ואם אומר לא ידעתיו אהיה מכזב כמוכם .אותו   רק אני יודע 29. הוא שאין אתם ידעתם אותו  
Jn 7,45   ענו השלוחים ואמרו מעולם לא שמענו אדם 46 .אותו  ואמרו להם למה לא הבאתם . רושיםופ  
Jn 7,51   אז  52: אם אין מכיר מה הוא עושה או. ראשונה אותו  אינה שופטת אחד אם אינה שומעת  שתורתכם 

Jn 8,6   וישאוש כורע כתב אחד בארץ. לב לוועדו אותו  והם מנסים  6. מה אומר בזה ואתה. בסקילה  
Jn 8,7   7 שנמצא בכם בזולת חטא ישליך האבן הראשונה בה אותו  קם ואמ׳ להם . ם מתמידין לשואלווכאשר ה: 

Jn 8,42   ולא באתי. כי אני באתי מאת האל ומהאל יצאתי .אותו  תם תאהבו א. ש אם האל הוא אביכםלהם ישאו 
Jn 8,47   אז ענו היהודים ואמרו 48: כי אינכם מהאל .אותו  ובעבור זה אינכם שומעים . ר האלשומע דב  
Jn 8,54   55. שאתם אומרים שהוא אלהיכם ולא הכרתם אותו אותו  . אבי הוא הנותן לי מעלה. ה דברמעלתי אינ 
Jn 8,54   אבל . ואהיה כמוכם מכזב. אבל אני הכרתיו 55 .אותו  אומרים שהוא אלהיכם ולא הכרתם  אותו שאתם 
Jn 8,55   אברהם אביכם חמד לראות יומי 56. ושומר דבריו אותו  אבל אני יודע . אהיה כמוכם מכזבו. הכרתיו 
Jn 9,21   אלה הדברים 22. בר מעצמוכי בן דעת הוא ומד אותו  שאלו : תחו עיניו וראה לא ידענוזה צד נפ  
Jn 9,30   האיש ואמר להם זהו דבר נפלא שאתם אומרים לא  אותו  ענה  30: ולא ידענו זה מאין הוא. עם משה 
Jn 9,31   מעולם לא שמע אדם שאחד פתח עיני 32. שומע אותו  אחד הוא אוהב האל ועושה רצונו  אבל אם  
Jn 9,36   37. אדון מי הוא שאאמין בו. האיש ואמר אותו  ענה  36. לו אתה מאמין בבן האל מצאו אמ׳  

Jn 10,20   ואחרים אומרים אלה הדברים אינם מאדם 21 .אותו  חו ומדבר בשטות למה אתם שומעין שטן לק  
Jn 10,36   שהאב קדש שלחו בעולם אתם אומרים שאני מחרף אותו   36ומה שכתוב אינו ראוי למחק . אלים נאמר  
Jn 11,3   3  וישאוש שומע אמ׳ 4. שאתה אוהב אותו מאד חולה אותו  אומרות הנה . אחיותיו לישאושאז שלחו 
Jn 11,3   וישאוש שומע אמ׳ זה החולי אינו  4. מאד חולה אותו  אומרות הנה אותו שאתה אוהב . ושלישא 
Jn 11,4  ה אחותהוישאוש אוהב מאד מרטא ומריא 5: חולי אותו  ו אלא בעבור שבן האל יתעלה בעד מיתה רק עמ. 

Jn 11,17   ובטניאה קרובה 18. שעמד בקבר ארבעה ימים אותו  אז בא ישאוש ומצא  17: נמות עמותלמידים ו  
Jn 11,34   ויצאו 35. ואמרו לו אדון בא וראה היכן הוא אותו  ואמר הנה הנחתם  34. נבוך בעצמורוחו והיה  
Jn 11,48   ויבואו רומיים ויגזלו. כולם יאמינו בוכן  אותו  אם אנחנו מניחין  48. ותות רביםעושה א  
Jn 12,1   ומרטא משרת . והכינו לו לאכול 2שישאוש החיה  אותו  הפסח בא בביטניאה ששם מת לזרו  ימים קודם 
Jn 12,2    אז מריאה לקחה 3. ולזרו אחד מן האוכלים .אותו  ומרטא משרת . והכינו לו לאכול 2החיה  
Jn 12,7   כי 8. אותו בעבור שאביט אותו ביום קבורתי אותו  ר ישאוש תעזבו אז אמ 7: נושאין מה שהם  
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Jn 12,7   כי לעולם 8. בעבור שאביט אותו ביום קבורתי אותו  אז אמר ישאוש תעזבו אותו  7: יןשהם נושא  
Jn 12,7   כי לעולם יהיו אביונים בכם 8. ביום קבורתי אותו  ש תעזבו אותו אותו בעבור שאביט אמר ישאו  

Jn 12,47   רק בעבור שאהיה . כי אני לא באתי לדון העולם אותו  דברי ולא ישמרם אני איני דן ואם אחד ישמע 
Jn 12,48   כי אני מעצמי לא דברתי רק 49. ביום אחרון אותו  הדברים שאמרתי ישפטו . שישפטהו כבר יש לו  
Jn 13,11   ובעבור זה אמר אין כולכם .שעתיד לבגוד בי אותו  כי אני יודע  11. אבל לא כולכם טהורים  
Jn 13,12   אתם קוראים אותי אדון ורבי 13. דבר שעשיתי אותו  אתם יוד יודעים . פעם אחרת להם והסב אמר  
Jn 13,23  23  ואמ׳ מי הוא. ושימון זה 24. שישאוש אוהב מאד אותו  מתלמידיו מסב בחזה בשולי ישאוש אז אחד 
Jn 13,24   אז כשהוא היה מסב על החזה 25. שממנו אמר זה אותו  מ׳ מי הוא וא. ושימון זה 24. אדאוהב מ. 
Jn 14,7   9. הראנו האב ודי. ופליף אמר אליו אדון 8 :אותו  ומכאן והלאה אתם תכירוהו ותראו . מכירים  

Jn 14,14   ואני 16אם תאהבוני ותשמרו מצותי  15: אעשה אותו  אם דבר אחד תשאלו בשמי  14. בבןמעולה האב  
Jn 14,17    רק אתם תכירו כי בכם הוא . ואינו יודע אותו .אותו  כי אינו רואה . אינו יכול לקחתושהעולם 
Jn 14,17   18. רק אתם תכירו כי בכם הוא עתה ובכם יהיה .אותו  ואינו יודע . כי אינו רואה אותו. לקחתו 
Jn 14,21   לא . ויגודיש אמר אליו 22. יואגלה לו את עצמ אותו  ואני אאהוב . שאוהב אותי יהיה אהוב מאבי 
Jn 14,23   מי שאינו אוהב אותי 24. ואליו יצאו עמו עשו .אותו  והב אותי ושומר דברי אבי יאהוב אם אחד א 
Jn 14,26   שלומי אני  27שהאב ישלח בשמי הוא ילמד אתכם  אותו  . אבל האב נאמר רוח הקדש 26. כםבעומדי עמ 
Jn 15,21    אם לא באתי ולא הייתי מדבר להם 22. ששלחני אותו  מי כי לא ידעו יעשו לכם בעבור שהדברים  
Jn 15,25   וכאשר יבא רוח הקדש 26. שערבות היה לו בי אותו  בור שיהיה נשלם דברי הכתוב בדת בע 25ואבי  
Jn 15,26  שאני אשלח בכם מהאב רוח אמת היוצא מהאב הוא  אותו  וכאשר יבא רוח הקדש  26. לו בי שערבות היה 
Jn 16,13   כי לא ידבר מלבו . רוח של אמת ילמדכם כל אמת אותו  רק כשיבא  13. יכולים נשוא עתה רק אינכם 
Jn 18,2   מקום כי הרבה פעמים בא הרבה לשם עם תלמידיו אותו  ויוד״יש שרוצה למוסרו יודע  2. ותלמידיו. 

Jn 18,13  ו לאנא אשת קאיפש שהיה הגמון באותה והוליכוה אותו  וקשרו  13שאוש השכנו ועבדי היהודים לקחו י 
Jn 18,26  26 אז 27. ואני ראיתיך בגן עמו. שפירו קטע אזנו אותו  פחות ההגמון אמרה לפירו אשת אח ואחת מש 
Jn 18,30   אז אמר פילאטו להם תפשוהו אתם וכפי 31: אליך אותו  א היה רע במעשיו לא היו מביאין זה האיש ל 
Jn 19,6   ההגמונים והמשרתים צועקים תלהו תלהו אותו  אז כשהיהודים ראו  6. שהנה האי .ליהודים.  

Jn 19,20   20 והיה: מקום שישאוש נתלה קרוב מן העיר היה אותו  רוב היהודים קראו הכתב הזה כי  אז  
Jn 20,8   כי 9. תלמיד האהוב שבא ראשון לקבר וראהו ורץ אותו  אז נכנס שם  8יה בצד אחד מקופל אבל ה 
Jn 21,7   ושימון. תלמיד האהוב מיישוש לפירו האדון הוא אותו  אז אמר  7. דגים ולא יכלו למשוךגודל רבוי 

Jn 21,17   אתה יודע. אמ׳ אליו אדון יודע כל הדברים .אותו  אג כי שלשה פעמים שאלו אם אוהב היה דו  
Jn 21,20   ד הולך אחריו שהוסבתלמיד שישאוש אוהב מא אותו  וריו וראה ופירו נהפך לאח 20: בא אחרי  
Mt 7,22   סורו . אז יאמר להם מעולם לא הכירם 23רבות  אותות  ומרפאים המושטנים ובשמך עושים  בשמך 
Jn 4,48  ואמר אליו הריגיטו אדון רד 49. ונפלאות אותות  לא תאמינו אם לא תראו . וש אליואז אמר ישא  
Jn 6,26   אתם 27. רק כי אכלתם הפת ושבעתם בו .ותאות  אתם שואלים לא בעבור שראיתם . םאומר לכ  

Jn 11,47   אם אנחנו מניחין אותו כן כולם 48. רבים אותות  מה נעשה שזה האיש עושה . ישאוש נגד  
Jn 12,37   בעבור שדברי ישעיה  38לפניהם לא האמינו בו  אותות  וכאשר עשה כמה  37. ך ונסתר מהםישאוש והל 
Mt 3,14   ענה ישואש 15 .ואתה בא אלי להיות טובל .אותי  ות והיה לך לטבול מר גביר לך נאמונעו או  

Mt 10,40   מי שמקבל נביא בשם נביא יהיה לו גמול 41 :אותי  מקבל מי ששלח . ומי שאותי מקבל 40: יהיה:  
Mt 18,5   ואותו שאשקנדליזדא א׳ מהצעירים אשר  6. ישען אותי  ומי שישען נער אחד כזה בשמי  5. שממיי 

Mt 26,12   12 אמיתות לכם אומ׳ אשר בכל מקום שאלו 13 אותי  ת הניחה משיחה זאת בגופי לחנוט וזא  
Mt 26,55   כל היום הייתי עמכם מלמד במקדש ולא .אותי  צאתם עם הסכינים ועם עצים תפוש גנב י  

Mc 7,7   ם מצות ועוזבי 8מלמדי המוסרים ומצות לאנשים  אותי  חנם מכבדים  7. ולבם רחוק ממני מדבר 
Mc 8,37    ודברו בזאת האומה מנאפת חטאה בן הבתולה  38 .אותי  ואותו שיכירנו ויפרסם  37. נפשוויאבד 
Mc 9,36  36 ואותו שמקבל אותי אינו מקבל אותי אבל מקבל  .אותי  קבל עו׳ מנערים אלו בשמי יקבלו אותו שי 
Mc 9,36  וענה 37. ו מקבל אותי אבל מקבל מי ששלחניאינ אותי  ואותו שמקבל . בשמי יקבלו אותי מנערים אלו 
Mc 9,36   וענה זואן אליו ואמר 37. אבל מקבל מי ששלחני אותי  ואותו שמקבל אותי אינו מקבל . ייקבלו אות 

Mc 11,30   אם אנחנו אומרים מן. והם חשבו ביניהם 31 .אותי  נשים ענו טבילת ג׳ואן מן השמים או מן הא  
Mc 14,8   אמת לכם אני 9וִמֲהָרה לפני הקבר למשוח לבי  אותי  כי ממה שהיה לה עבדה  8 .לעולם אהיה לכם  
Lc 4,18    ולרפא נשברי לב 19ושלחני לעניים להגיד  אותי  ובעבור זה משח . רוח אלהי׳ עלי 18בו  
Lc 6,46   ישכל א 47. ואינכם עושים מה שאני מצוה. אדון אותי  למה אתם קוראים  46. ה הלב מדברמהשפעת הפ 
Lc 9,26   ודברי בן האב יבזם כשיבואו בידו והאב אותי  והמבזים  26. וישמיד עצמו. בודהתהיה א  
Lc 9,48    והקטן. והמקבל אותי מקבל מי ששלחני. יקבל אותי  ואמ׳ להם המקבל נער זה בשמי  48אליו  
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Lc 9,48   49. ן ביניכם הוא גדולוהקט. מקבל מי ששלחני אותי  והמקבל . נער זה בשמי אותי יקבללהם המקבל  
Lc 10,16   והששים ושלושה תלמידים  17. מבזה ואשר שלחני אותי  מי שאתם מואס מי שאתם מבזה  16 .תרדי 
Lc 11,29   30. זולת אות יונה הנביא. ואות לא ינתן לו אותי  הדור הרע הזה שואל . התחיל לאמרואל העמים  
Lc 20,23   הראוני פשוט אחד מה דמותו 24. רמאים אותי  מנסים  אמ׳ להם אתם. שקר כזבים והוא חושב  
Lc 22,21   ובאמת בן האדם כפי שהוא אפס  22. היא בשולחן אותי  אכן הנה יד המוסר  21. פך בעדכםשיהיה נש 

Jn 5,43   43 איך 44. אם אחד יבא בעולמו אותו תקבלו .אותי  ואינכם מקבלים . בעולם אב מאבי אני בא  
Jn 6,29  אז אמרו לו אי זה אות אתה עושה שנראהו 30 .אותי  ולות האל שתאמינו במי שהוא שלח עזאת היא פ  
Jn 6,58  זהו הפת שירד מן השמים 59. הוא חי בעבורי אותי  ומי שאוכל . ואני חי בעבור האב שהאב שלחני:  

Jn 7,7   אתם  8. ו רעיםהכעיס כי אני מעיד עליו שמעשי אותי  . עולם אינו יכול להכע להכעיסכםה 7. מוכן 
Jn 8,19  אם תהיו יודעים אותי באולי. ידעתם ולא אבי אותי  ענה ישאוש ואמ׳ לא . ה הוא אביךאמרו לו אנ  
Jn 8,19   אלה הדברים דבר ישו משיח 20: באולי תדעו אבי אותי  ו יודעים אם תהי. לא אותי ידעתם ולא אבי 
Jn 8,49   אחר הוא ששואלה. ואני איני מבקש מעלתי 50 .אותי  ואתם מבזים . רק אני מכבד אבי. אין בי שד  

Jn 10,14  כמו שהאב מכיר אותי ואני מכיר האב 15 .אותי  והם מכירות . עה טוב ומכיר צאניאני הוא רו.  
Jn 10,15  וצאן אחר 16. ומשים נפשי. ואני מכיר האב אותי  כמו שהאב מכיר  15. מכירות אותיוהם . צאני  
Jn 10,32   אז ענו לו היהודים ממעשה טוב אין אנו 33 :אותי  י זה מעשה מאלו חפצתם לסקול בא מהם לכם  
Jn 11,41    רק . ואני כבר ידעתי שכל שעה אתה שומע לי 42 אותי  לשמים ואמ׳ אב חנות אני עושה לך כי שמעת 
Jn 12,26   יהיה משרתי ולמקום שאני הוא שם. ישרת אחרי אותי  הרוצה לשרת  26. ה לחיים נצחייםהעולם יזכ . 
Jn 12,26    נפשי נבהלה עתה ומה אומר 27. אבי יכבדוהו אותי  העובד . שאני הוא שם יהיה משרתיולמקום.  
Jn 12,48    הדברים . ואינו מקבל דברי כבר יש לו שישפטהו אותי  מי שמבזה  48. שאהיה להם למושיערק בעבור 
Jn 13,13   14[*] אדון ורבי ונותנים שבח וברכה לשם כי  אותי  אתם קוראים  13. ותו דבר שעשיתייודעים א  
Jn 13,20   כאשר ישאוש אמר אלה 21. מקבל מי ששלחני אותי  אמת אני אומר לכם מי שמקבל  20 אני הוא  
Jn 14,7   ומכאן והלאה אתם תכירוהו . אבי הייתם מכירים אותי  אם הייתם לעבד מכירים  7. עבוריהאב רק ב 
Jn 14,9  10. רואה אבי איך אתה אומר שאראה לכם האב אותי  פיליף מי שרואה . ולא הכרתונים שעמדתי עמכ  

Jn 14,19    באותו היום 20. אבל תראוני חי ואתם תחיו אותי  רואים עוד מעט כבר אינכם  19אבא אליכם  
Jn 14,21    י אאהוב ואנ. ומי שאוהב אותי יהיה אהוב מאבי אותי  השומר מצותי הוא שאוהב  21. בכםבי ואני 
Jn 14,21  21 ואני אאהוב אותו ואגלה לו. יהיה אהוב מאבי אותי  צותי הוא שאוהב אותי ומי שאוהב השומר מ  
Jn 14,23   ואליו יצאו עמו . ושומר דברי אבי יאהוב אותו אותי  ענה ישאוש אליו אם אחד אוהב  23: לעולם 
Jn 14,24   והדבר אשר שמעתם אינו שלי רק. מקיים דבריו אותי  מי שאינו אוהב  24. צאו עמו עשוואליו י  
Jn 14,28   אמת שאתם תגילו כי אני הולך אל האב והאב .אותי  אם אתם תאהבו : אלך ואבא אליכם אמרתי  
Jn 15,9   אלה  11[*]  10[*] ואני אהבתי אתכם ועומדים  אותי  כמו שהאב אוהב  9ותעשו תלמידים . פרי רב 

Jn 15,16   ושמתי אתכם בעבור שתלכו. אבל אני בחרתי בכם .אותי  ואתם לא בחרתם  16. לכםהודעתים אמר אבי ו 
Jn 15,18   העולם מה . אם אתה מזה העולם 19. מאס ראשונה אותי  כם תדעו כי אם העולם יכעיס את 18. את זה 
Jn 15,20   כם ישמרואם שמרו מצותי את. רדפו אתכם ירדפו אותי  אם : לכם עבד אינו גדול מאדוניואשר אמרתי. 
Jn 15,23    אם לא עשיתי דברים שאחר לא 24. מכעיס אבי אותי  המכעיס  23: להם לא היה להם חטאמדבר  
Jn 15,24  בעבור שיהיה נשלם דברי הכתוב בדת 25ואבי  אותי  רק עתה ראו והכעיסו : היה חוטא לא עשאם לא  
Jn 16,3   הדברים דברתי לכם בעבור שתבא שעת ואלה 4 .אותי  יעשו לכם כי לא הכירו האב ולא  הדברים  

Jn 16,10   12. כי שר זה העולם כבר נדון. רק מרחוק 11 אותי  ומעתה לא תראו . ני הולך אל האבכי א  
Jn 16,14  כל הדברים שהם לאבי  15מאבי יקח ויגיד לכם  .אותי  הוא יזכך  14ויגיד לכם הדברים  שישמע ידבר 
Jn 16,16   אז אמרו תלמידיו 17: כי אני הולך אל האב אותי  ומעתה לא תראו  16. גיד לכם מעטשלי הם וי  
Jn 16,19   אמת אני אומר לכם שאתם תבכו והעולם 20 .אותי  ת מעט ותראו ופעם אחר. ולא תראו. אחר מעט  
Jn 16,27    אני יצאתי מהאב 28. והאמנתם שיצאתי מהאל אותי  כי הוא אוהב אתכם כאשר אהבתם  27בעדכם  
Jn 16,32   אלה 33: ואיני יחיד כי האב עמי. יחידי אותי  ו מפוזרים כל איש בביתו ותעזבו ובה תהי  
Jn 17,23   אב אני רוצה שאותן שנתת לי שבמקום שאני  24 :אותי  ושאהבת אותם כמו שאהבת . שלחתנייכיר שאתה 
Jn 17,24    ב צדיק העולם לאא 25. קודם שהעולם היה אותי  כי אהבת . אורה שליחותם שנתת לישיראו  
Jn 17,26   18ואני אהיה בהם . תהיה בהם .אותי  שיכירוהו בעבור אהבת אשר אהבת  ועוד אעשה,Tit  קפיטולו  
Jn 18,8   בעבור שיהיה 9אתם מבקשים הניחו אלה ללכת  אותי  אם כן אם . ר אמרתי לכם אני הואישאוש כב  

Jn 18,23  והלך ישאוש ששלחוהו לקאיפש ההגמון עם 24 :אותי  רק אם טוב דברתי למה אתה מכה . לי עדות רע  
Jn 20,29  טומאש והאמנת בי מאושרים יהיו אותן שיאמינו  אותי  י ראית וישאוש אמ׳ אליו כ 29. אדוני ואלהי 
Jn 21,15   אתה יודע שאני. והוא ענה אדון כן. יותר מאלו אותי  ימון פירו שימון יואן אוהב אתה ישאוש לש 
Jn 21,16  ושימון אמ׳ כן אדון אתה יודע שאני אוהב אותי  ליו שימון פירי ג׳ואן אוהב אתה חרת אפעם א  
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Lc 16,7   ושבח האדון המעשה רע הלבב 8. וכתוב שמנים אותיותך  מאה מדות חטה והוא אומר לו קח  והוא אמר 
Mt 5,25   ביד עבדווהשופט ימסור אותך . ביד השופט אותך  מלא רצון אויבך מפני שלא ימסור בדרך ת  
Mt 5,25   באמת לא תצא משם עד 26ביד עבדו ותושם במאסר  אותך  והשופט ימסור . אותך ביד השופט שלא ימסור 

Mt 12,47  וישו ענה ואמ׳ לו מי היא אמי ומי הם אחי 48 .אותך  ך וקרוביך עומדים בחוץ ושואלים אדם אחד אמ 
Mt 25,23   23 *] [*] [ ובא אותו שקבל הא׳ ואמ׳ אדון אני 24: אדון ותךא  תכנס ביקר אדוניך ומרוב יעשו  
Mt 26,68  ופירו היה יושב בחוץ להיכל וקרבה אליו 69 .אותך  מרים תנבא מי הכה או 68. לו תפוחים גדולים  
Mc 1,37  37 והוא אמ׳ להם נלך בעיירות ובמדינות שהן  38 .אותך  צאוהו אמרו לו כל העמים שואלים וכאשר מ 
Mc 3,32    34. והוא ענה מי היא אמי ומי הם אחי 33 .אותך  ך וקרוביך עומדים בחוץ ומבקשים אמלו הנה  
Mc 5,31   31  ומביט אם יוכל ראות אותו 32. ואומר מי נגעני אותך  לו תלמידיו אתה רואה שעמך דוחק ואמרו 
Mc 9,24   והוא יצא 25. ואחר לא תחזור בו. שתצא ממנו אותך  אני מצוה . אומ׳ שטן חזק ואלם. לשטן שיצא  

Mc 10,49   51. ומיד בא אליו. והוא זרק מלבושיו 50 אותך  ראוהו ואמרו לו הנה ישאוש שואל והם ק  
Mc 15,4   ישאוש לא ענה אחרי כן ולא 5. מכמה דברים אותך  עונה אי זה דבר לאותן שהלשינו  למה אינך  
Lc 5,13   13 וישו צוה שלא 14. עת ברחה ממנוומיד הצר .אותך  ישאוש נגעו ואמ׳ אני רוצה לטהר ו  
Lc 8,20    .[*]20 וענה ואמ׳ להם אמי ואחי הם אותם ששומעין  21 אותך  ים ראות ואמרו לו אמך ואחיך חפצ 
Lc 8,45   ואני הכרתי שבח [*]  46. ואתה אומר מי נגעני אותך  צחקו מזה אמ׳ פירו רבי מצערים  התלמידים 

Lc 12,58    והשוטר יתנך . והשופט יתנך ביד השוטר. לשופט אותך  ואם באולי ימסור . שישלחוך מהרהעשה מעשה 
Lc 22,64   וכאשר 66. וקללות רבות שאומרים נגדו 65 .אותך  אותו אומרים נביא מי הוא שהכה  ושואלים  

Jn 6,30    אבותינו אכלו המן 31. אי זו מלאכה אתה עושה .אותך  זה אות אתה עושה שנראהו ונאמין לו אי 
Jn 8,10   והיא ענתה אדון אין כאן גואל אחד 11 .אותך  הם המעידים עליך אדם לא העניש  האשה אנה.  
Jn 8,53  ענה ישאוש 54: במעלות אלו כי אם אתה בעצמך אותך  מי משבח . נו שמת והנביאים שמתומאברהם אבי  
Jn 8,57   אמת אני אומ׳ לכם שאני  אז ישוש אמ׳ להם 58 .אותך  ן אין לך חמשים שנה ואברהם ראה אליו עדיי 

Jn 10,33  ועושה . כי אתה אדם ולא אל. רק מקללה וגידוף אותך  ודים ממעשה טוב אין אנו סוקלין ענו לו היה 
Jn 11,8   ענה ישאוש אין ביום 9. ועדיין חפצת ללכת שם .אותך  עברו ימים שהיהודים רצו לסקול  רבי לא 
Jn 17,1   כמו שנתת לו ממשלת כל בשר בעבור שהכל  2בנך  אותך  יברר  תזכך בנך למען. השעה באה ואמ׳ אב 
Jn 17,3    אני  4. ואותו ששלחת ישאוש משיח. לבד אל אמת אותך  שיכירו  3. יתן להם חיים נצחייםנתת לו 

Jn 18,35  ענה ישאוש מלכותי אינינו מזה 36: לי מה עשית אותך  ני יהודי עמך והגמוניך מסרו לי וא. פילאטו 
Jn 21,15   וישאוש אמר  16: וישאוש אמר להם שמור שיותי .אותך  שאני אוהב  אתה יודע. והוא ענה אדון כן 
Jn 21,16   אמר 17: והאכיל שיותי. וישאוש אמ׳ אליו רעה .אותך  מ׳ כן אדון אתה יודע שאני אוהב ושימון א 
Jn 21,17   אמת אומר 18. האכיל צאני וישאוש אמר אליו .אותך  אתה יודע שאני אוהב . כל הדבריםאדון יודע  

Mt 3,6   וכאשר היה 7. והיו מודים עונותיהם. בירדן אותם  והיה טובל  6ר סביבות נחל ירדן מלכות אש  
Mt 4,21  ותכף עזבו הרשתות ואביהם וילכו עמו 22 אותם  הם שהיו מתקנים רשתותיהם ויקרא זאבדיב אבי:  
Mt 4,24   והיה הולך אחריו עם רב מארץ גליליאה 25 אותם  נים וירחיים ונעולים והיה מרפא משוט  
Mt 5,2   אשרי עניי הרוח כי שלהם הוא מלכות 3לאמר  אותם  פתח את פיהו ומלמד  2. תלמידיו קרבו אליו  

Mt 5,13  אור העולם אינה יכולה ליטמן העיר המונחת  14 אותם  ינו שוה רק להשליך חוצה ולרמוס ואחר דבר א 
Mt 6,5   6. אני אומ׳ לכם באמת כבר קבלו שכרם: האנשים אותם  יראו ם ובצדי השוקים כדי שבבתי כנסיותיה 

Mt 6,19   אבל תקבצו  20וגנבים גונבים אותם . חלדה ועש אותם  האוצרות בתוך העמקים שמחריבים  לא תאספו 
Mt 6,19   ש איןאבל תקבצו אוצרות שמים שחלדה וע 20 אותם  וגנבים גונבים . אותם חלדה ועש שמחריבים  
Mt 6,20  תהיה גר. עינך 22[*]  21וגנבים אין גונבים  .אותם  ות שמים שחלדה ועש אין מחריבין תקבצו אוצר 
Mt 7,24  יהיה דומה אל החכם שמייסד ביתו אל האבן .אותם  כל אדם השומע דברי ועושה  24. במלאי רוע ל  

Mt 10,28  רגים הגוף כי אין יכולים להרוג הנפששהו אותם  ולא תחפצו לירא  28: הו בקול רםבאזן תדרשו.  
Mt 11,8   שלובשים מלבושים חשובים ועומדים בהיכל המלך אותם  הוא יהיה אדם עם מלבושים יקרים שחשבתם ש: 

Mt 11,25   27. וכן הוא אב כאשר הוטב לפניך 26. לתמימים אותם  וגלית . ים אל החכמים יודעי ספראלה הדבר 
Mt 12,27   ואם אני ברוח 28. ובעבור זה הם יהיו שופטיכם אותם  ח מגרשין ניכם באיזה כבי. בכח באלזאבוק 
Mt 13,30   והחטים אספו במגורתי. במשואות ושרפו אותם אותם  וקשרו . ם לקטו ראשונה הקמשוניםלקוצרי:  
Mt 13,30   משל אחר אמר להם 31: והחטים אספו במגורתי .אותם  וקשרו אותם במשואות ושרפו . ניםהקמשו  
Mt 14,18  ולקח הלחמים . צוה לישב העם על העשב 19 .לי אותם  והוא אמ׳ להם שאו  18. שני דגיםה׳ לחמים ו 

Mt 15,9  וקורא 10. חנם רמאים מוסריכם ומצות האנשים אותם  הם מכבדים  9. ם ולבם רחוק ממנימכבר מדברי  
Mt 17,23   23 פירו ואמרו מלמדכם לא פרע שקמים המכס אל אותם  באו . וכאשר היו באים בכפר נחום  
Mt 19,13   וישאוש אמר להם הניחו אלי בא הנערים 14 .אותם  והתלמידים גוערים . שיתפלל בעדםעליהם ו  

Mt 20,9   שהלכו בכרם עד הי״א שעה לקחו כל אחד פשוט אותם  וכאשר באו  9. ונים עד הראשוניםמן האחר.  
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Mt 22,6   וכאשר המלך שמע זה היה עצב וצוה 7. למיתה אותם  גשו והאחרים לקחו העבדים ונ 6. לסחורתו  
Mt 22,7   7  אז אמר לעבדיו 8. הרוצחים ולשרוף ביתם אותם  המלך שמע זה היה עצב וצוה הרוג וכאשר  
Mt 22,8   8 תלכו אם כן 9. שהיו קרואים אינם הגונים אותם  אבל . מר לעבדיו הנשואין מוכניםאז א  
Mt 22,9   הלכו העבדים 10. אנשים שתמצאו לנישואין אותם  ם כן בדרכים וקראו כל אתלכו  9. הגונים  

Mt 22,41   ולכן לכם מה דומה משיח ממי  42. שהיו נאספים אותם  ואז אמ׳ ישאוש לפרושים ולכל  41. צוויים 
Mt 23,5   6קה הם נושאים גודל תכשיטי מלבושם ומטויה ד .אותם  בדברים בעבור זה שהאנשים יראו  כל מעשיהם 

Mt 23,15   אוי  16. יותר רעים מעצמכם כפלים ובני גיהנם אותם  וכאשר הבינותם אתם אתם עושים . אנשים 
Mt 28,19   ותלמדום ושמרו 20בשם האב והבן ומהקדש רוח  אותם  לכן לכו דרשו לכל העמים וטבלו  19. ובארץ  
Mc 2,19   ים לנישואין איך אוכל לצום כך שהחתןשהם קרוב אותם  ואמ׳ להם ישו  19. ך אין מתעניןותלמידי 
Mc 2,26   הוא . ששום אדם אינו ראוי לאוכלם לבד הכהנים אותם  ביתר שר הכהנים ואכל לחמי הקדש תחת א 
Mc 3,6  וישו הלך לים 7. דירודיש נגד ישו שימיתוהו אותם  ותכף יצאו הפרושים ועשו עצה עם  6. ונרפאה  

Mc 3,34   וכל 35שהם סביביו ואמ׳ אלו הם אמי ואחי  אותם  והביט  34. יי הם אחענה מי היא אמי ומ  
Mc 4,15   ששומעין דברי האל ותכף בא השטן ומסלקה מלבם אותם  אותה שנפלה בדרך הם  15ורש דבר הוא הד. 
Mc 4,18    וחסרונות העולם ואובדן 19ששומעים הדרשות  אותם  הם . בארץ קוצים[*]  18[*]  17 [*]שנפלה  
Mc 4,20   עד. ששומעין ומשימין בפועל ועושים פרי טוב אותם  יחס . ואותה שנפלה על טוב הארץ 20. פרי  
Mc 5,14    ברחו והגידוהו בעיר ויצאו כולם לראות מה אותם  ואותם ששומרים  14. עד ב׳ אלפיםונחנקו  
Mc 5,15   16שכלם נפחדו . בשמאז היו מושטנים שהיו בטו אותם  וכאשר היו באים לישאוש והם ראו  15. שקרה  
Mc 6,33   ובאו. הכירוהו ונמשכו אחריו דרך ארץ לרגל אותם  ורבים עמים שראו  33במקום חרב  עצמם  
Mc 6,48  ובא. מצטערים במלחות כי הרוח היה להם מנגד אותם  וישו רואה  48. ישאוש יחיד נכנסהיתה בים ו  
Mc 7,2   כי היהודים אינם אוכלים שתמיד לא יטלו את  3 אותם  ידים ביזו התלמידים שלו אוכלים בלא נטילת 

Mc 10,14  אמת לכם אני 15: כי מאלו הוא מלכות שמימיי אותם  ניחו לבא הנערים אלי ואל תמנעו ואמר להם ה  
Mc 11,15    16. שמוכרים היונים גירש והפך מלמעלה למטה אותם  במקדש וקניות החלפנים ושולחנות והקונים  

Mc 12,4   ועו׳ שלח 6. [*] עו׳ שלח אחר ואותו המיתו 5 .אותם  והם פצעום בראש וביזו . אחריםם שלח עבדי 
Mc 12,40  שעוקרים הבתים והאלמנות עם שקר תפילותם אותם   40בדום ושיהיו ראשונים בשולחן כנסיות שיכ.  
Mc 16,14   ואמר להם 15לא האמינו לאותם שראוהו שחזר חי  אותם  הם להבחין מיאונם וקושי לבם כי נראה ל 
Mc 16,17   שיאמינו הם ירפאו בשמי המשוטנים וידברו חלוף אותם  ואלה הנפלאות יעשו  17. ין ימחהשלא יאמ 
Lc Prol,5   שכבר היו כתובים בעד האיונגליאו בגודאה ובעד אותם  חרי כן לא נפרד מחבורת שי׳ פאב וא 

Lc 1,45   46. ם שנאמרו לך מהש׳ יהיו נשלמים בךהדברי אותם  יך שהאמנת כי ואשר 45. בגיל גדול בבטני  
Lc 1,79  שיושבין בערפליות ובצלמות בעבור שרגליו תהיו אותם  והאיר  79 מי שהוא מרום. שבהן פוקד אותנו 
Lc 2,34   תדעו שזה הוא מונח בישראל . ואמ׳ למריאה אמו אותם  ושמעון בירך  34. ם שנאמרו ממנוהדברי 
Lc 2,46   וכל השומעין אותו מתמיהין מחכמתו 47. ושואלן אותם  ושב באמצעם מקשיב צאוהו במקדש יהשלישי מ 
Lc 4,39    וכאשר בא השמש כל אותן שהיו שם חולים 40 .אותם  ומיד קמה ושרתה . לקדחת שיעזבנהצוה לה  
Lc 4,41   והבקר אור יצא משם 42כי יודעים שהוא משיח  אותם  וגוער . אתה הוא משיח בן האלוה ואומרים  
Lc 5,17   והנה אנשים נושאים איש אחד במטתו ובקשו  18 .אותם  וכח הש׳ היה בו לרפא . וירושלם גודיאה 
Lc 5,33  34. אבל שלך אוכלים ושותים. מהפ מהפרושים אותם  ם תמיד ועושים כובד מלחמות וכן יואן מתעני  

Lc 6,1    ומקצת מאותן 2. יניםבידים ואוכלין הגרע אותם  ומוללין זרועים תלמידיו לוקטין השבולים  
Lc 6,47   דומה הוא 48: אני אראה לכם למי הוא דומה אותם  כל איש שבא אלי ובדברי ועושה  47. מצוה  
Lc 7,10   ומצאו הנער שהיה אפס שנתרפא . שנשלחו לישאוש אותם  וחזרו אל הבית  10. כזה בישראל אמונה 
Lc 8,12   ובא אחר כן השטן ומוציא הדבר . ששומעין אותו אותם  והם . שנפל סמוך לדרך 12ר השם׳ הוא דב 
Lc 8,13   ובאלו אין להם שרשים. שבשמחה מקבלים דבר הש׳ אותם  והזרע שנפל על הסלע הם  13: עיםיהיו נוש 
Lc 8,14   דבר הש׳ ויש להם לב[*]  15[*] ששומעים  אותם  ואותו זרע שנפל בקוצים הם  14: נפרדים  
Lc 8,21   ונעשה 22ששומעין דבר השם׳ ושמוהו למעשה  אותם  ואמ׳ להם אמי ואחי הם  וענה 21 ראות אותך  
Lc 8,31   והיו שם פרים הרועים בהר  32. שילכו בתהומות אותם  שדים בקשו ישאוש משיח שלא יצוה וה 31. בו 
Lc 9,10   כאשרוהדבר ההוא  11. במקום אחד נקרא בינשידא אותם  וישאוש לקח . יח כל הדברים שעשולישוש מש 
Lc 9,16  לחמים ושני הדגים ובצע הפת וחלקו לתלמידיו אותם  ם ושני דגים והביט לשמים ובירך החמשה לחמי  
Lc 9,36   עד שהבן . ואמ׳ להם אל תגידו לאדם מה שראיתם אותם  וישאוש צוה . וירדו כלם מן ההר .משיח לבד 
Lc 11,4   4  5. ואל תביאנו לנסיון. ו מחוייבינולכל מח אותם  כי אנו מניחים . לנו כל חטאתינווהנח  

Lc 11,19   אבל אני במאמר 20: בעבור זה הם יהיו שופטיכם אותם  בוק אני מגרש בניכם במה מגרשים ואם בבלזא 
Lc 11,28  ואל העמים 29. ששומעין דבר הש׳ ושומרין אותו אותם  והוא אמר אמת מאושרים הם  28קת והשדים שינ 
Lc 11,46    אוי לכם חוצבים קברי 47.באצבע אחד שלכם אותם  לשאת אתם לא חפצתם לנגוע יכולת שאין להם  
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Lc 11,52   וכאשר אמר אלה הדברים  53. שחפצים היו ליכנס אותם  כמה ואינכם נכנסין ואתם מונעין מפתח הח 
Lc 13,4  הרגשמנה עשר אשר עליהם נפל המגדל בשיבסי ו אותם  כמו  4אם לא תשובו כולם תאבדו  אומר לא רק  
Lc 13,4   תחשבו שהם היו חייבים יותר על כל האנשים .אותם  ר עליהם נפל המגדל בשיבסי והרג עשר אש  

Lc 13,23   23 ואתם סבורים 24. וישוש אמ׳ לו. שנושעים אותם  אמ׳ לו אדם אחד אדון הם מועטים ו  
Lc 13,30   באותה שעה נגשים אליו 31[*] שהיו ראשונים  אותם  והנה  30. רו ויסובו במלכות הש׳ומאבשט : 
Lc 14,12   אבל כשתעשה 13: שאתה קורא שישלמו לך גמול אותם  כי באולי . ולא השכנים עשירים. הקרובים  
Lc 16,26   שחפצין לעבור מכאן אלכם לא ינתן להם יכולת אותם  ומה גדולה היא תקועה בעבור זה .. הדברים  
Lc 16,29  אבל אם מקצת. והוא אמר לא אב אברהם 30 .אותם  וישמעו  ם הוא הוא משה והנביאיםלה. אמר לו  
Lc 18,7    שהם נבחרים צועקים אליו יום ולילה ולא יהיה  אותם  והש׳ לא ינקום  7. הדיין מה עלבמה אמר 

Lc 19,15   שנתן להם הממון בעבור שידע כמה הוציא כל אחד אותם  ר המלכות צוה שיקראו לו העבדים כאשר חז 
Lc 19,27  אויבים שאין חפצים שאמלוך עליהם הביאו פה אותם  אכן  27. ו מה שיש לו יגזל ממנושאין ל ומי  
Lc 21,1   וראה  2. שמשימין מתנותיהם בתיבה והם עשירים אותם  ומביט ישאוש ראה  1״ב כפי לוקא קפיטולו כ 

Lc 22,49    אמרו לו אדון אם: בואשסביב היו מה שעתיד ל אותם  וראו  49. בנשיקה תבגוד בן האדםאמר אליו  
Lc 24,11  ופירו קם ורץ לפני הקבר וכורע ראה 12 .אותם  ולא האמינו . בלתי מוסכמין להם אלו כדברים  
Lc 24,50   ובעוד  51. ונשא ידיו לשמים וברכם. בביטניאה אותם  ג ונה 50. עד שתהיו מלובשים מכח העליון 
Lc 24,51   והם 52והוא נשוא בשמים . היה נפרד מהם אותם  ה ובעוד שמברך הי 51. מים וברכםידיו לש  

Jn 1,38   39[*] [*] [*] אמ׳ אליהם . נמשכים אחריו אותם  וישוש מתהפך וראה  38. חר ישאושוהלכו א [*] 
Jn 3,12   ואין מי שעלה שמים אם לא ירד מן השמים 13 :אותם  ינו בדברים השמימיים אם אומר איך תאמ : 
Jn 3,23  אז  25: כי עדיין לא הושם יואן בבית הסהר 24 אותם  ובאו אליו רבים וטבל : ו שםם היכי מים רבי 
Jn 5,29  איני 30. שעשו טוב בחיים ומי שעשה רע בדין אותם  ויצאו  29: קברים ישמעו קול האלאותן שהם ב  
Jn 5,36   37*] [המעשים שאני עושה עושים לי עדות  .אותם  ואן שהמעשים שנתן לי אבי אשלים גדול מז [*] 
Jn 5,44   אל תהיו כ״כ סכלים 45. שהן מן השם׳ לבד אותם  ואינכם מבקשים . פים אחר המעלותשאתם רוד  
Jn 8,29   כל עת הוא  30. הדברים שאליו ערבים אני עושה אותם  כי . ואינו מניחני יחידי: א עמיששלחני הו 
Jn 10,8  אם אחד יבא ויהיה נכנס נושע. אני הוא דלת 9 .אותם  רק הצאן לא שמעו . או היו גנביםכל אותן שב 

Jn 10,16    17. ויכירו קולי ויעשה רפת אחד ורועה אחד אותם  שאינן מרפת זה והכרח הוא שאנהג וצאן אחר  
Jn 10,27   ואני נותן להם חיים נצחיים  28ונמשכות אחרי  אותם  צאני שומעות קולי ואני מכיר  27. מצאני 
Jn 10,28   אבי מה שנתן לי גדול הוא מכל הדבים 29. מידי אותם  ואחר לא יטרוף : דו לעולםלא יאבנצחיים ו 
Jn 10,35  ומה שכתוב אינו ראוי . שדבר אליהם אלים נאמר אותם  אם הם אמרו שאלים הם  35. אמרתי אלהים אתם 
Jn 10,38   להאמין ואם לא חפצתם. למה אתם אומרים כזה .אותם  אבל אם אני עושה  38. לאמר ככה יכולים  
Jn 11,19   19 ומרטא כששמעה שישאוש בא רצתה 20. מאחיהן אותם  ם רבים באו למריאה ולמרטא לנחם ויהודי  
Jn 12,40    כאשר ראה. אלה הדברים אמ׳ ישעיה הנביא 41 אותם  ויבינו בלב ויתבוננו ואני מרפא בעינים  
Jn 13,1   ונעשית 2: ו בעולם זה בקץ אהב אותםשהם של אותם  האב האוהב . לו לעבור מעולם זה באה שיש  
Jn 13,1   ונעשית הסעודה שהשטן שם בלב יודי״ש 2 :אותם  אותם שהם שלו בעולם זה בקץ אהב האב האוהב  

Jn 13,32   אינכם יכולים. [*] בנים שעדין הם עמכם 33 אותם  ובהתמדה יזכך . יזכך הוא ועצמו והאל. בו  
Jn 15,14   לא אומר שאתם 15. דברים שאמרתי לכם וצויתי אותם  אם תעשו [*]  14: שו בעד אוהביושישים נפ  
Jn 17,11   אותם שנתת לי בעבור שיהיו דבר אחד כמו. בשמך אותם  ואני בא אליך אב קדוש שמור . לםוהם בעו 
Jn 17,11   12שנתת לי בעבור שיהיו דבר אחד כמו שאנחנו  אותם  . אליך אב קדוש שמור אותם בשמך ואני בא  
Jn 17,12   12  כי אם בן . ואחד מהם לא נעדר. שנתת לי שמרתי אותם  . אני שמרתים בשמך. שעמדתי עמהםבעוד 
Jn 17,17    כמו שאתה שלחתני 18. דברך הוא אמת. באמת אותם  קדש  17. כמו שאני איני מהעולםמהעולם  
Jn 17,19   ואיני 20. הם מקודשים באמת עצמי למען יהיו אותם  ובעבורם אני מקדש  19. יה בעולםואני שלחת  
Jn 17,23  אב אני רוצה שאותן שנתת  24: כמו שאהבת אותי אותם  ושאהבת . עולם יכיר שאתה שלחתניבכל דבר וה 
Jn 17,25  ועוד אעשה. ואני הודעתי להם שמך 26 .אותם  והם הכירו שאתה שלחתני ושאהבת  אני הכרתיך  
Mt 5,15  כן יהיה מאיר נרכם לפני הכל 16. שבבית הן אותן  אור לכל  על המנורה בעבור יעשה אבל להניחו.  
Mt 7,21   שיקראוני אדון לא יכנסו במלכות שמימיי אבל אותן  ו׳ אמר ישאוש משיח לתלמידיו כל ע 21מתיאו  
Mt 7,21   22: שעושין רצון אבי יכנסו במלכות שמימיי אותן  ון לא יכנסו במלכות שמימיי אבל אד  
Mt 9,15   אבל כשיצא העת שאדם יעלם הארוס. שהם עמו †אותן†  ד שהוא חי אין יכולין לבכות כל עוארוס ב  

Mt 11,28   ושאו 29שמצטערים ונוגישים ואני אעזורכם  אותן  יבאו אלי כל  28. רצה לגלות לו אותו שהבן  
Mt 14,14    15. ולייהןהעמים כמה נתמלא רחמים וריפא ח אותן  וכאשר ראה  14לרגל מכל העיירות אחריו  
Mt 14,36    15: שהיו נוגעין תכף היו נרפאין מחוליים אותן  אשר לבד יגיעו שפת מלבושיו וכל פניו,Tit 
Mt 19,28  וכל אדם 29. י״ב שופטים אותן י״ב שבטי ישראל אותן  שאתם תשבו על . א ישב בבית צלמובן השם׳ יב 
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Mt 19,28  וכל אדם שיעזוב ביתו אל  29. י״ב שבטי ישראל תןאו  שאתם תשבו על אותן י״ב שופטים  .בבית צלמו 
Mt 21,12   12  שקונים ומוכרין והפך שלחנות החלוף ממטה אותן  כל ונכנס ישו במקדש האל וגרש  
Mt 24,16   ומי שהיה 17. שהיו בגודיאה יניסו בהרים אותן   16. ותו שקורא יביניהן א״כ הואהקדש א  
Mt 26,73   ואמרו אתה הוא מהם כי דבריך. שעומדין שם אותן  מעט נגשו לפירו  ואחר 73. האדם הכיר אותו  
Mt 27,55   55 56. שהלכו עם ישאוש דגליליאה ששרתו אותו אותן  יו שם רבות בנות שעומדות מרחוק וה  

Mc 1,5   שהיו ממלכות יהודה וירושלם וטובלן בנהר ירדן אותן  ויוצאין אליו כל  5. כפרת עונותתשובה ל 
Mc 1,33   ובאים רבים  34מהעיר היו מקובצים לפני הפתח  אותן  וכל  33לו כל החולים ומשוטנים  נכנע שלחו 
Mc 2,17   כי אני לא באתי לקרוא הצדיקים. שיש להם חולי אותן  ׳ הבריאים אינם צריכים רופא רק שמע זה אמ 
Mc 3,21   וץ ואומרים בלבבם נכבדשלא ראוהו יצאו בח אותן  וכאשר  21. נם יכולים לחמם אכולעם רב שאי  
Mc 3,35    4. שיעשו רצון הש׳ הם אחי ואחיותי אותן  וכל  35שהם סביביו ואמ׳ אלו הם אמי ואחי,Tit  
Mc 6,56  7: שנוגעים מתרפאין אותן  ו שלבד יגעו בשפת מלבושו כי כל ומחלים פני,Tit   קפיטולו ז׳ כפי שי׳ 
Mc 12,9   9 ולא קראתם 10: העובדים וישכור הכרם לאחרים אותן  ה ה יעשה אדם הכרם כאשר יבא יכללכן מ  

Mc 13,14  ומי שיהיה בעלייה 15שביג׳ודיאה ינוסו בהרים  אותן  ואז . אותו שקורא יבינהו. ראוי במקום שאין 
Lc 1,71   לעשות חסד עם אבותינו ולזכור  72. שהקציפונו אותן  שלום לנו משונאינו ומיד כל  71 העולם 
Lc 2,18    ששמעו תמהו מאותן הדברים שנאמרו להם באותו אותן  וכל  18. ה שאמרו להם מאותו נערהבבאבוס  
Lc 2,38  וכאשר סיימו כל 39: שממתינים פדיון ישראל אותן  לש׳ והיתה מדברת ממנו לכל אדם  היתה מתודה  

Lc 4,2   טן בא אליווהש 3מ׳ יום ישאוש משיח נרעב  אותן  וכאשר עברו . אכל עד ארבעים יוםולא . הש׳  
Lc 4,29   אבל הוא עבר 30. שהעיר בנויה בעבור שישאלוהו אותן  ונהגוהו בראש ההרים על . ץ לעירחו 
Lc 4,40   הוא. שהיו שם חולים מחלופי חליים הביאו לו אותן  וכאשר בא השמש כל  40. רתה אותםקמה וש  
Lc 5,9   ויק֗ומו ויואן 10. קיחת הדג שלקחושהיו עמו בל אותן  וכל . מסובב הוא. כי חרד הוא 9 .אנוכי 

Lc 6,28   28 ואותו שיכך בלחי האחד הזמין 29. שמכבדין לכם אותן  התפלל בעד . ו למי שאומר לכם רעברכ 
Lc 7,23   וכאשר היו 24. שלא יהיו אישקנדליזט בי אותן  ומבורכים יהיו  23הדלים מוגדים ו. חיים  
Lc 7,25   שנתלבשו במלבושים יקרים ובתענוג הנם מלכים אותן  והנה . יםות איש מלובש מרוב בגדיצאתם לרא  
Lc 8,16  כי שום דבר 17שנכנסין בבית יהיו רואין  אותן  המנורה או על מקום גבוה בעבור  שיניחנו על  

Lc 10,24    ולשמוע מה שאתם . הדברים שאתם רואים ולא ראו אותן  לכם כי נביאים רבים יחפצו ראות אני אומר 
Lc 10,28  ואמר . והוא חפץ לצדק עצמו 29. הדברים ותחיה אותן  עשה וישאוש אמר אליו כדין עניתי  28. כמוך 
Lc 13,17   שכנגדו נתביישו והעם שמחו בכל העניינים אותן  וכאשר אמ׳ כל אלה הדברים כל  17. בשבת  
Lc 20,16  מע אמרו לא יאבה השם׳והדבר נש: עובדי אדמה אותן  יבא וישמיד  16. רם מה יעשה להםלכן בעל הכ : 
Lc 20,18    ושרי הכהנים והסופרים חפצו  19. שעליהם תפול אותן  והאבן יכתת . יהיה מוכה עם האבןאותה אבן 
Lc 20,35   לא. שהיו ראויין מאותו עולם ומתחיית המתים אותן  רק  35: ישואין ונמסרין לנשואיןעושין נ  
Lc 23,49   וכל הנשים שבאו. שמכירין אותו עמדו מרחוק אותן  וכל  49. לה חזרו להכות חזותיהםהדברים הא  

Jn 1,12   שקבלוהו נתן יכולת שיהיו נעשים בני האל אותן  רק לכל  12. ואותן שלא קבלוהו. דבריו.  
Jn 1,12   זאת לדעת. שאינן ילודי דם 13שיאמינו בשמו  אותן  . תן יכולת שיהיו נעשים בני האלשקבלוהו נ  

Jn 2,9    10וקראה הארוס . שהביאו מים לארטישיקלי אותן  אבל העבדים ידעוהו . עה מאין באידרא לא  
Jn 5,28  28 ויצאו אותם 29: שהם בקברים ישמעו קול האל אותן  ו מזה כי עדיין תבא שעה שבה כל אל תתמה  

Jn 6,2   מלמד עם  אז עלה ישאוש בהר ושם 3. שהם חולים אותן  ים כי ראו האותות שהוא עושה על עמים רב 
Jn 6,14  האנשים כשראו האות שעשה אמרו זהו באמת נביא  אותן  אז  14. ורין הנותרים לאשר אכלוקופות מפיר 
Jn 10,8   9. רק הצאן לא שמעו אותם. שבאו היו גנבים אותן  כל  8י אומר לכם שאני דלת הצאן באמת אנ  

Jn 11,45   45 ומקצת מהם הלכו 46. דברים שעשה האמינו בוה אותן  ראו אז רבים מהיהודים שבאו עם מריאה ו  
Jn 13,18   מי. רק בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת. שבחרתי אותן  אני אומר זה מכולכם אני יודע  18. תעשום  
Jn 13,29  או שיתן. הדברים שצריכין לנו ליום המועד אותן  ה לו כיסין שיאמר לו ישאוש קנו שיודיש שהי  
Jn 17,20   בעבור שיהיו כולם 21. שיאמינו בעד דבריהם בי אותן  רק עדיין בעד . אלו לבד פלל בעדואיני מת 
Jn 18,9   9 אז שימון  10: שאלו שלי נתת אחד מהם לא נעדר אותן  ר שיהיה נשלם הדבר שאמר כי מכל בעבו 

Jn 19,31   יםאז באו הפר הפרוש 32. התלויין ויש שלום אותן  יתן להם רשות יוכלו לחתוך ירכי פילאט ש  
Jn 20,29   נסים רבים עשה ישאוש משיח 30. שיאמינו בי אותן  טומאש והאמנת בי מאושרים יהיו  ראית אותי  
Mt 8,31   וישאוש משיח 32שימנו באותן חזירים . מכאן אותנו  ישאוש אומרים אדון אם אתה מגרש מחלים פני  
Mc 1,24    וישאוש גערו 25. ודע שאתהו קדוש הש׳אני י .אותנו  להשמיד לך עשות ממני ישואוש נזוריט באת. 
Lc 1,69    כאשר הגיד 70ומהר תת שלום בית דוד נערו  אותנו  והיישיר  69פקד ועשה פדיון עמו כי הוא  
Lc 1,78   והאיר אותם שיושבין 79 מי שהוא מרום .אותנו  שבהן פוקד [*] בעבור חסד  78הם עונותי  
Mt 2,14  ויעמוד 15קם ויקח הילד ואמו לילה וילך למצרים  אז   14. כבידואירודיש ירצה הילד להעתיד הוא ש 
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Mt 2,17   גדולים קולות 18נשלם מה שאמר ירמיה הנביא  אז   17. נולד לפי הזמן ששאל למלכיםשהילד היה  
Mt 3,13    בא ישאוש מגליליאה בנחל ירדן לזואן שיטבול אז   13קפיטולו ו׳ כפי מתיאו . נצחיישרף באש  
Mt 3,15   ותכף שישואש משיח היה טובל 16. הטבילו זואן אז  מוד כי כן חויב שיושלם כל יושר לו עזוב ע  
Mt 4,1   4: ערב לי,Tit   ישואש משיח מוצא במדבר בעד הקדש רוח בעבור אז   1קפיטולו ז׳ כפי מתיאו  
Mt 4,5   יחו על גובה ביתהעלהו השטן אל העיר הקדושה והנ אז   5: י על הלחם לבדו אבל מחן השםאינינו ח 
Mt 4,8  7 העלהו השטן על הר אחד גבוה מאד ויראהו השטן כל אז   8 .עוד ענה לו כתוב הוא לא תנסה אלהיך 

Mt 4,10  אמר לו ישאוש לך לך השטן כי כתוב הוא התפלל אז   10 .אתנך כל זה אם תקוד ארצה ותתפלל אלי  
Mt 4,11   קפיטולו : זבהו השטן והמלאכים באו ושרתו אותוע אז   11אלהיך ואותו לבדו תעבוד הוא התפלל ל 
Mt 7,23   סורו ממני רשעים. יאמר להם מעולם לא הכירם אז   23נים ובשמך עושים אותות רבות המושט  
Mt 8,34   וכאשר ראוהו חלו. כל העיר יצא אל ישואש משיח אז   34. או אל העיר מספרים מהמשוטןברחו וב  
Mt 9,1   9,Tit  ונדרו 2ישאוש משיח עבר עם הספינה ובא בעירו  אז   1י שי׳ מתיאו קפיטולי כ״ט כפ  
Mt 9,6  8[*]  7: אמ׳ לנטול קום קח מטתך ולך לביתך אז  : י אני יכול למחות העונות בארץזה תכירו כ  

Mt 9,14   באו אל ישואש משיח תלמידיו של זואן אומרים למה אז   14. רק בעד החטאים לענוש. יקיםלקרוא הצד 
Mt 9,15   אין אדם מכפיל בגד חדש במלבוש ישן 16: יצומו אז  אבל כשיצא העת שאדם יעלם הארוס . שהם עמו . 

Mt 11,20   התחיל ישאוש משיח להיותו גוער בעיירות באותן אז   20: קפיטולו ל״ו כפי מתיאו. כםשפטו הח  
Mt 11,25  משיח אמר מחולל תהיה אב בוראבאותו עת ישאוש  אז   25לו ל״ז כפי מתיאו קפיטו: ביום הדין ממך  

Mt 12,1   12: נקל,Tit  ישואש עובר בשבת אחת במקומות זרועים אז   1 קפיטולו ל״ח כפי מתיאו.  
Mt 12,38  ענוהו מקצת מן החכמים יודעי ספר והפרושים אז   38: או בעבור דבריך תהיה נמחק .תהיה נושע  
Mt 12,44   וכשבא. הוא אומ׳ בעצמו אשובה אל ביתי שיצאתי אז   44. ת קשים בקש מנוח ואין מוצאבמקומו  
Mt 12,45   הוא הולך ולוקח שבע רוחות יותר רעים ממנו אז   45. תה מנוקה וטהורה מכל קסמיםמוצא או  
Mt 13,26   ובאו המשרתים 27. נראו הקמשונים בין החטים אז  . וכאשר העשב גדל ועשה פרי 26. והולך  
Mt 13,43   מי. יזרחו הצדיקים כמו השמש במלכות אב שלהם אז   43. יה בכי ורעדת שניםם ושם יהבאש גהינ  

Mt 15,1  15: מחוליים,Tit   2ואמרו . נתקרבו אליו הסופרים ופרושים מירושלם אז   1קפיטולו מ״א כפי מתיאו 
Mt 15,28   לך אמונתך יעשה: ישאוש ענה ואמ׳ אשה גדולה היא אז   28. פירורים הנופלים משולחן אדוניהם 
Mt 17,18   נתקרבו התלמידים בסוד ואמרו לו למה לא היינו אז   18: חוץ ונתמרק הנער באותה שעהויצא ל  
Mt 20,22  ענה ישוש ואמ׳ אינכם יודעים מה אתם שואלים אז   22. והאחד לשמאלך במלכותך. ינךישב לצד ימ.  

Mt 21,1   אומר לכו אל אותו 2מתלמידיו  הוא שלח שנים אז  . והיו באים בביטפני בהר הזתים מירושלם  
Mt 21,25  ואם נאמר מן 26. למה אין אנחנו מאמינים בו אז  אנחנו נאמר מן השמים היא יאמר  אם. אומרים  

Mt 22,8   אבל אותם שהיו. אמר לעבדיו הנשואין מוכנים אז   8. ג אותם הרוצחים ולשרוף ביתםוצוה הרו  
Mt 22,13   אמר המלך לעבדיו קחוהו וקשרו לו הידים והרגלים אז   13. וא שתקוה. לת מלבוש נשואיינכנסת בזו 

Mt 23,1   23 :דבר,Tit   המאותתים 2אמ׳ ישאוש לעם ולתלמידיו אומרים  אז   1קפיטולו מ״ט כפי מתיאו  
Mt 24,1   24: בשם האל,Tit   יצא ישאוש מהמקדש והלך וקרבו תלמידיו אליו אז   1קפיטולו נ׳ כפי מתיאו  

Mt 24,30   ואז יילילו כל . יראה אדם סימן בן האלוה בשמים אז   30. וכחות השמים ינועו. תפולו שמים 
Mt 24,40  ושתי  41. יהיו שנים בשדה האחד יקח והשני יניח אז   40. כן יהיה ביאת בן הבתולה. םוהרג את כל 

Mt 25,7   8עשישותיהן  קמו כל הבתולות והדליקו כל אז   7ו הנה החתן בא צאו אליו לדרך אחד קומ  
Mt 25,31  ויהיו נאספים לפניו כל  32ישב על קתדראת צלמו  אז  בוא בצלם יקרו וכל המלאכים עמו בן האלוה י 
Mt 25,34   יאמר המלך לאותן שהיו לימינו באו ברוכים מאבי  אז   34. השיות לצד ימין והגדיים לצד שמאל 
Mt 25,44   ומתי ראינוך רעב וצמא ובלא. יענו ויאמרו הם אז   44. ה ואסור הייתי ולא בקרתוניחול  
Mt 25,45  ענה להם אומר אמיתות אומ׳ לכם כי כל פעמים שלא אז   45. ו חולה או אסור ולא שרתונךבית ערום א 

Mt 26,3   נתקבצו כל גדולי הכהנים וזקני העם בהיכל סגן אז   3: ובן האל יהיה נבגד ותלוי. יהיה פסח  
Mt 26,14   אחד מי״ב תלמידיו שהיה נקרא יודש אישקריוט הלך אז   14 :רו עשתה לזכרוניבכל העולם יאמ 
Mt 26,31   אמר ישו לתלמידיו כולכם תהיו אישקנדליזאטש אז   31. שעשו חינות יצאו להר הזתיםהודאה זהו  
Mt 26,38   ועורוהמתינו לי פה . אמר להם דאגה נפשי עד מות אז   38. יב והתחיל להיות עצב ונקצףבנים מזבד 
Mt 26,45   בא לתלמידים ומצאם ישנים ואמ׳ תשנו ותנוחו ראו אז   45. ם אחרת ואמ׳ אותה עצמה מלהלהתפלל פע 
Mt 26,56  והם חזקו ישאוש 57. כל התלמידים עזבוהו ונסו אז  . נעשה בעבור זה שתשלימו הכתיבות מהנביאים  
Mt 26,65   מה  66כהנים קרע מלבושו ואמ׳ זה אמ׳ גדוף שר ה אז   65. מין צד האל ובא כענני שמיםיושב לי 
Mt 27,13   פילאטו אמ׳ אליו אינך שומע כמה עדים יש לנו אז   13. העם אחריהם אינו עונה דבר וזקני  
Mt 27,22   והכל אמרו יהי 23. ומה אעשה מישו האמור משיח אז  ופילאט אמ׳  22. והם אמרו בראבן. השנים  
Mt 27,38    אחד לצד ימין ואחד לשמאל. תלו שני גנבים עמו אז   38: אוש מלך היהודיםכתב זהו ישעל ראשו . 
Mc 10,32   וישאוש הולך ראשון והם. בדרך עולים בירושלם אז  והיו  32: אחרונים יהיו ראשוניםוה  
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Mc 13,9   ִשְמרּו עצמכם כי הם יוליכו אתכם במועצותיכם :אז   9. ארץ ורעב והתחלת כאבים יהיורעשים ב  
Mc 13,22   יקומו שקרנים נביאים מראים סימנים ונפלאות אז   22. פה הנה משיח שם לא תאמינו הנה משיח  
Mc 13,26   27: יראו בן האלוה בא מן השמים בכח גדול ואורה אז   26. יפלו מן השמים וכחות השמים ינועו 
Mc 15,28   שאומרת הוא נמנה עם הרשעים היתה נשלמת הכתובה אז   28. נבים אחד מימין ואחד משמאלעמו שני ג. 

Lc 3,7   אמ׳ לעמים שבאים בעבור יטבילם תולדות ויבראש אז   7. ויראו כל בשר שלום האל 6. ישרים  
Lc 4,9   עלה הוא בעיר הקדושה זנח על מקום היותר גבוה אז   9: אלהיך תתפלל ואותו תעבוד הוא האדון  

Lc 8,33   ונכנסו בפרים. השדים יצאו יצאו מן האיש ההוא אז   33. וכן עשה. בקרבי הפרים ההם רשות לבא  
Lc 13,26    תתחילו לאמר אנחנו אכלנו ושתינו לפניך ואתה אז   26. לכם איני מכיר אתכם מי אתםויאמר  
Lc 14,10   כי המגביה עצמו בא 11. תשיג מעלה לפני הקרואים אז  . זימן לך יאמר לך אהוב עלה הנהאותו ש 
Lc 15,28   והוא 29. האב יצא אליו והתחיל לחלות פניו שיבא אז  . ולא רצה שיכנס בבית. ס עד מאדעכשומעו כ 
Lc 20,33    בתחיית המתים מאי זה מכל אלו תהיה לאשה אז   33[*]  32.השבעה ומתו בלא בניםוכן כל[*] .  
Lc 21,10   ומלכות נגד .אמר להם יקומו עמים נגד עמים אז   10. כן לא יהיה זה מיד ולא הקץא. להעשות  
Lc 21,14    כי 15. ינוח לבבכם ואל תחשבו באי זה אופן תענו אז   14. וזה יבא לכם לעדות 13. שמיבעבור 
Lc 21,20   20 אז אשר יהיו 21. תדעו שיתקרב סילוק נחמתה אז  ר יראו ירושלם מוקפת מחיל גדול רק כאש  
Lc 21,21   ואשר הם באמצעה. יהיו בגודיאה יברחו בהריםאשר  אז   21. ז תדעו שיתקרב סילוק נחמתהגדול א 
Lc 21,27   יראו בן האדם שיבא בענן עם עב גדול ובגודל צלם אז   27. כי כחות השמים ינועו. עולםעל כל ה 
Lc 23,16    והיה לו להניח אסיר אחד 17. עזבו לו כאשר יסרו אז   16. דבר ראוי למיתה לא נעשה לווהנה שום 
Lc 23,30   כי  31. יאמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו אז   30. והשדים שלא הניקו. לדאה וושלא נש 
Lc 24,45   ואמ׳ 46: פתח להם שכלם לדעת הכתיבות ולהבינם אז   45: ו עלימשה ובנביאים ובמזמורים שנאמר  

Jn 1,22   ענהלמען נשיב מ. אמרו לו אמור לנו מי אתה אז   22. אינך נביא ואמר לא. [*] הואתה אלי  
Jn 2,18   ענו היהודים ואמרו אי זה אות אתה מראה לנו אז   18. כתוב הוא אהבת ביתך אכלתניתלמידיו ש  
Jn 2,20   אמרו לו היהודים זה המקדש נתארך בינינו והוצרך אז   20. זה המקדש ובג׳ ימים אקימהולהם תתירו 
Jn 3,25   24 ובאו 26. לה בין תלמידי יואן על הטהרהנעשית שא אז   25: ין לא הושם יואן בבית הסהרכי עדי 

Jn 4,1   4: עליו,Tit   כאשר הכיר ישאוש שהפרושים שישוש עושה תלמידים  אז   1קפיטולו ד׳ כפי ש׳ זואן 
Jn 4,5   4 בא ישאוש בשמריאה שנקראת סיכאר סמוך למקום אז   5: היה לו בהכרח לעבור בשמריאהו  
Jn 4,9  8 אתה שיהודי אתה. אמרה לו אותה האשה שמריטנא אז   9. מאכל ם הלכו בעיר לקנות דברוהתלמידי  

Jn 4,28  עזבה האשה הבית שלה והלכה לעיר ואמרה לאנשים אז   28: אמר לו מה אתה שואל ומה אתה מדבר עמה  
Jn 4,33   34. אי זה שהביא מה לאכול. אמרו התלמידים אז   33: עתיד לאכול דבר שלא ידעתם להם אני  
Jn 4,40   כשבאו השומרונים אליו בקשוהו שיעמוד שם עמהם אז   40: ו שכל הדברים שעשתה אמר להל עדות  
Jn 4,45  כשבא ישאוש בגלליאה קבלו אותו הגליליבש כי ראו אז   45. ן לשום נביא כבוד בארצווהוא העיר שאי 
Jn 4,46   ום אשר עשה שםבא פעם אחרת בבית גלליאה אל מק אז   46: ביום המועד כשבא ליום החג בירושלם  
Jn 4,48   לא תאמינו אם לא תראו אותות. אמר ישאוש אליו אז   48. ריא בנו כי מסוכן היה למותשירד להב  
Jn 4,52    ואמרו לו. שאל שיאמרו לו השעה ששב לאיתנו הטוב אז   52. עלו אליו ואמרו לו שבנו חיעבדיו 
Jn 4,53   ר האב שאותה שעה היתה שאמר לו ישו שבנו חי הכי אז   53. ביעית מן היום הניחו הקדחתבשעה ש 
Jn 5,10   11. אמרו היהודים שבת הוא ואין לך לשאת מטתך אז   10. ואותו היום שבת היה. לך לומטתו וה  
Jn 5,18  כי לא לבד מתיר השבת. היהודים אבו יותר להמיתו אז   18. ואני ג״כ פעלתי בעבור זה. פעל עד עתה 

Jn 6,3   והיה 4. עלה ישאוש בהר ושם מלמד עם תלמידיו אז   3. ה על אותן שהם חוליםהוא עושהאותות ש  
Jn 6,5   4 ישאוש נשא עיניו וראה עמים רבים באים אליו אז   5. ה סמוך לפסח יום חג היהודיםוהי.  

Jn 6,10    ואמונה רבה היתה. אמ׳ ישאוש עשו שישבו העם אז   10. אבל מה יהיה בין כלם. דגיםושני  
Jn 6,11   לקח ישאוש הככרות וכאשר עשה חנות לשם׳ חלק הפת אז   11. והיו במספר כמו חמשת אלפים. האנשים 
Jn 6,13   אספו ומלאו י״ב קופות מפירורין הנותרים לאשר אז   13. אספו זה הנותר שלא יפסד. ולתלמידי  
Jn 6,14   שעשה אמרו זהו באמת אותן האנשים כשראו האות אז   14. פירורין הנותרים לאשר אכלוקופות מ  
Jn 6,19   הלכו עשרים וחמש מילין ראו ישוש המלך אליהם אז   19. וח גדול שהיה מנשב מבהיליםבעבור ר.  
Jn 6,21   20 ומיד היתה הספינה בארץ. רצו לקבלו בספינה אז   21. אמר להם אני הוא אל תיראו אבל  
Jn 6,24   עלו . שראה העם שישאוש לא היה שם ולא תלמידיוכ אז   24. ם אכלו הפת ועשו חינות לאלאותה שש 
Jn 6,28   אמרו לו מה נעשה שנוכל לעשות פעולות טובות אז   28. כי האל אב סימן הוא. האדם יתן להם  
Jn 6,30    אמרו לו אי זה אות אתה עושה שנראהו ונאמין אז   30. שתאמינו במי שהוא שלח אותיהאל  
Jn 6,32   אמת אני אומר לכם לא נתן לכם. אמר להם ישאוש אז   32. להם לאכול וב לחם שמים נתןכפי שכת  
Jn 6,34    35. כל עת ניתן לנו הפת הזה. אמרו לו אדון אז   34ונותן חיים לעולם  33. השמיםאמתי מן  
Jn 6,41   כי אמר אני הוא פת. התלחשו היהודים ממנו אז   41. קימהו חי ביום היותר אחרוןואני א  
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Jn 6,43   שום דבר 44. לא תלינו עלי. ענה ישאוש ואמ׳ להם אז   43: פן הוא אומר שירד מן השמיםיזה אובא 
Jn 6,53   אומרים איך יוכל זה לתת . היהודים חלקו ביניהם אז   53: הוא בשרי בעבור הויי עולם אתן לכם 
Jn 6,54   לכם אם לא תאכלו אמת אני אומר . ישאוש אמר להם אז   54: וכל זה לתת לנו בשרו לאכולאיך י 
Jn 6,61    מי. רבים מתלמידיו אמרו זה קשה הוא זה הדבר אז   61. בבית הכנסת מלמד בכפר נחוםאמר  
Jn 6,68   אמר ישאוש לשנים עשר שנשארו ואתם חפצים ללכת אז   68: וכבר אינם הולכים עמו. חורחזרו א . 

Jn 7,6  ישוש להם זמני האדם לא בא אבל עמכם כל שעהאמ׳  אז   6: י האחים עדיין לא האמינו בוכ 5. לעולם 
Jn 7,10   10 ואז 11. עלה הוא ולא בגלוי אבל כמעט בהחבא אז  ר אחיו עלו בירושלם ביום המועד וכאש  
Jn 7,25    אמרו קצת מבני ירושלם אינינו זה שחפצנו להמית  אז   25: אל תשפטו לפנים רק דין צדקבעבור זה 
Jn 7,28  צעק ישאוש במקדש ומלמד ואומ׳ ואותי ידעתם מאין אז   28: א ידע אדם אנה הואומשיח כשיבא ל. הוא 
Jn 7,30    כי עדיין. ואחד מהם לא שם ידיו בו: רצו לתופשו אז   30: יודע שממנו אני והוא שלחניאבל אני 
Jn 7,33   לך אחר י. אמר להם ישו עדיין יהיה לכם מעט זמן אז   33: רושים שלחו עבדים שיתפשוהועם הפ 
Jn 7,40   מקצת מאחוזת העם בשומעם דבריו אומרים זהו נביא אז   40. ו עדיין לא בא באור העליוןכי יש 
Jn 7,45  ואמרו להם למה. חזרו השלוחים להגמונים ופרושים אז   45: ל אחד מהם לא שם ידיו עליואב. לתופשו 
Jn 7,47   אינכם 48. ושים ובזה רמה אתכםענו להם הפר אז   47: דבריו כאשר האיש ההוא דבר אדם שדבר  
Jn 7,52   ענו ואמרו לו אתהו גליליב חפש הכתיבות ותמצא אז   52: ו אם אין מכיר מה הוא עושהא. ראשונה  
Jn 8,13    אמרו הפרושים מעצמך ומפיך אתה עושה עדות אז   13: וערפל אבל יהיה לו גם חייםילך בחשך.  
Jn 8,19  ענה ישאוש ואמ׳ לא אותי. אמרו לו אנה הוא אביך אז   19: דות ליעדות לעצמי והאב ששלחני עושה ע 
Jn 8,21   אני הולך ואתם תשאלוני . אמר להם פעם אחרת ישו אז   21: כי עדיין לא באה שעתו. פשואדם לא ת 
Jn 8,22   ואמ׳ להם אתם  23: יהרגו עצמם[*] [*] היהודים  אז   22. אני הולך אינכם יכולים לבאלמקום ש 
Jn 8,25   וישאוש אמ׳ להם קדמון. אמרו לו אתה מי אתה אז   25: ינו שאני הוא תמותו בעונכםאם לא תאמ  
Jn 8,28   אמ׳ ישוש להם כי תנש תנשאו בן האדם תכירו שאני אז   28: האל הוא אביו. מה אומר להםולא הכירו 
Jn 8,30   31. הודים שהאמינו בואמר ישאוש לאותם הי אז  : בר אלה הדברים רבים האמינו בועת הוא מד  [*] 
Jn 8,33  32  ולעולם לא נהיה אחור. אמרו לו אנחנו זרע אברהם אז   33: ואמת תמלא משאלותיכם. האמתותכירו 
Jn 8,42    אתם תאהבו. אמר להם ישאוש אם האל הוא אביכם אז   42: לנו אל אחד ואב אחד. מזנותנולדים  
Jn 8,48  ענו היהודים ואמרו אין אנו אומרים יפה שאתה אז   48 :האלכי אינכם מ. זה אינכם שומעים אותו  
Jn 8,52   אמרו היהודים עתה אנו מכירים שהשטן אחזך אז   52: יעמיד דברי לא ימות לעולם שאם אחד.  
Jn 8,58    ישוש אמ׳ להם אמת אני אומ׳ לכם שאני קודם אז   58. חמשים שנה ואברהם ראה אותךאין לך  
Jn 8,59    וישאוש נחבא ויצא. הביאו אבנים להשליכם עליו אז   59: ודם שאברהם היה אני הייתיקלכם שאני  

Jn 9,7   7 ואותם שראוהו 8. הלך וטבל שם וראה בעיניו אז  . שר״ל שלוח. לך ורחץ במי שלוח ואמ׳ לו  
Jn 9,10   איש וענה הוא 11. אמרו לו ואיך נפתחו עיניך אז   10. והוא אמ׳ אני הוא. הוא לו רק דומה  
Jn 9,15    והוא. שאלו לו הפרושים באי זה צד חזר לך הראות אז   15: ופתח עיני האיש ההוא. בשבתעשה טיט 
Jn 9,16   אמרו מקצת מהפרושים זה האיש אינינו מהאל כי אז   16. ניחו על עיני וקמתי וראיתיוה: עשה  
Jn 9,17   מה אתה אומ׳ ממי שפתח. לעור אמרו פעם אחרת אז   17. והיה מחלוקת גדולה ביניהם: האלה  
Jn 9,18    עד. לא האמינו היהודים שהיתה לידתו בעורון אז   18: והוא אמ׳ שנביא הוא. עיניךממי שפתח  
Jn 9,24   ואמרו לו תן . שאלו פעם אחרת האדם שעמד בעורון אז   24: ו שאלו הבן כי בן שנים הואאביו ואמ 
Jn 9,25   אבל דבר זה אני יודע. אמר הוא איני יודע אז   25. חוטא לא ידעת שזה האיש. ׳וחנות לשם.  
Jn 9,26   והוא 27. אמרו לו מה עשה לך ואיך פתח עיניך אז   26: שהייתי עור ועתה אני רואה .אני יודע  
Jn 9,34   ענו ואמרו לו הן בעון חוללת ואתה לא מלמד אז   34: האל לא היה בידו לעשות דברהיה לו מ  
Jn 9,41    אם הייתם אתם עורים לא יהיה. אמ׳ ישאוש להם אז   41. א״כ אנחנו עורים. ואמרו לוזה שמעו  
Jn 10,7  אמר ישאוש פעם אחרת להם באמת אני אומר לכם אז   7. רק הם לא הכירו מה אמ׳ להם .ישאוש להם  

Jn 10,24   23 תי אתה לוקחואמרו לו עד מ. היהודים הקיפוהו אז   24. ישאוש במקדש באכסדרת שלמה והולך  
Jn 10,31    וענה 32. קבצו היהודים אבנים בעבור שיסקלוהו אז   31. אני והאב דבר אחד אנחנו 30מיד אבי  
Jn 10,33   ענו לו היהודים ממעשה טוב אין אנו סוקלין אותך אז   33: עשה מאלו חפצתם לסקול אותיבאי זה מ 
Jn 11,3  אומרות הנה אותו שאתה. שלחו אחיותיו לישאוש זא   3. האח שהוא לזריט היה חולה. הבשערות ראש  
Jn 11,6   5  עמד באותו מקום ב׳. כששמע שלאזריט היה חולה אז   6. אוהב מאד מרטא ומריאה אחותהוישאוש  

Jn 11,12   13. אמרו התלמידים אדון אם ישן הוא נושע יהיה אז   12. ואני הולך שם להקיצו מן השינה. ישן  
Jn 11,14    והנני  15: אמ׳ להם ישאוש בפירסום לזרו הוא מת אז   14. מה שאומר אומ׳ משינת חלוםשמאמינים 
Jn 11,16   נלכה. אמר טומאש שאמור דידימוש למקצת אנשים אז   16. רק נלך אליו. שאתם תאמינו שם בעבור  
Jn 11,17   18. עה ימיםבא ישאוש ומצא אותו שעמד בקבר ארב אז   17: חנו כמו תלמידים ונמות עמונלכה אנ  
Jn 11,21   אמרה מרטא לישאוש אדון אם לשעבר היית פה אחי אז   21. ומריאה יושבת בבית. ה אליובא רצת  
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Jn 11,31   היהודים שהיו שהיו אתה בבית ומנחמים אותה אז   31: באותו מקום שמרטא באה אליועדיין היה  
Jn 11,32   מריאה באה למקום שישאוש היה כשראהו נפלהכש אז   32: ה אומרים לקבר הולכת לבכותהלכו אחרי  
Jn 11,33   ישוש כשראתה בוכה וראה היהודים שהיו עמה אז   33. עבר היית פה אחי לא היה מתאתה במה ש  
Jn 11,36   ומקצת מהם אמרו 37. אמרו היהודים ראו כמה אהבו אז   36: ויצאו דמעות מעיני ישאוש 35. הוא 
Jn 11,38   ושם היתה חפירה. ישאוש פעם אחרת בעצמו בא לקבר אז   38. עשות שזה לא ימותלא יוכל לשנולד עור 
Jn 11,45    רבים מהיהודים שבאו עם מריאה וראו אותן הדברים אז   45. להם התירוהו והניחוהו ללכתישאוש 
Jn 11,47   שה מה נע. התאספו ההגמונים והפרושים נגד ישאוש אז   47: ם ואמרו להם מה שישאוש עשהלפרושי 
Jn 11,53   54באותו יום חשבו היהודים איך יהרגו ישאוש  אז   53: יקבץ יחד בני האל הנפוצים אבל בעבור  
Jn 11,56   שאלו ישאוש עומד במקדש שהיה מדבר בעצמו מה אתם אז   56. ודם פסח בירושלם לטהר עצמםמלכות ק 
Jn 12,1  12,Tit  קודם הפסח בא בביטניאה ששם מת לזרו ששה ימים אז  וישוש  1טולו י״ב כפי ש׳ ג׳ואן קפי  
Jn 12,3    מריאה לקחה ליטרא אחת נירדי פישטיסי מרגליי אז   3. ולזרו אחד מן האוכלים. אותומשרת  
Jn 12,4   שעתיד למוסרו. אמר אחד מתלמידיו יודיש אשכריוט אז   4: וכל הבית נתמלא ריח טוב מן המשיחה 
Jn 12,7   אמר ישאוש תעזבו אותו אותו בעבור שאביט אותו אז   7: נושאיןין שבהם משים מה שהם לו כיס  
Jn 12,9   הכירו רוב עם מן היהודים ששם היו ובאו שם לא אז   9: כם ואני לא אהיה כל עת עמכםאביונים ב  

Jn 12,16  ידעו שדברים אלו עליו נאמרו ושיעשו לו דברים אז  : כאשר ישאוש נתעלה באור העליוןרק . בתחלה  
Jn 12,28   ואמרה ואני עיליתיו ועוד. באה קול מן השמים אז  : לעלות ולנשא שמך 28י לשעה זו זה באת  
Jn 12,29   אמרו זה הוא קול רעם. העם העומד שם שמעו זה אז   29. ואני עיליתיו ועוד אנשאנו ואמרה.  
Jn 12,35   בכם נר להו בפוד שהנראמר להם ישאוש עדין יש  אז   35. מן הארץ מי הוא זה בן האדםיהיה מורם  
Jn 13,6   ופירי אמ׳ לו אדון אתה תרחוץ. בא לשימון ופירו אז   6. וקנחם בסדינו שהיה חגור בו .התלמידים 

Jn 13,12   וכאשר ישב והסב אמר. כשרחץ רגליהם לקח מלבושיו אז   12. ובעבור זה אמר אין כולכם טהורים. בי 
Jn 13,22   התלמידים הביטו זה לזה ומספקו ממי הוא אומר אז   22. דניר אני לכם שאחד מכם יבגאמת אומ:  
Jn 13,23   אחד מתלמידיו מסב בחזה בשולי ישאוש אותו אז   23: ה לזה ומספקו ממי הוא אומרהביטו ז  
Jn 13,25   ישאוש אמ׳ אליו אדון. כשהוא היה מסב על החזה אז   25. מי הוא אותו שממנו אמר זה ואמ׳. זה  
Jn 13,27  וישו אמר אליו מה אתה עושה עשהו. בא השטן אז  ולקח מלא פת  27ן אשק אשקריוטא ש שימוליוד  
Jn 13,31   כשיצא אמר ישאוש עתה הוא זך בן האדם והאל זך אז   31. מלא פת מיד יצא ונעשה לילהלוקחו ה  
Jn 16,17   שאומר לנו אחר אמרו תלמידיו ביניהם מה הוא זה  אז   17: ו אותי כי אני הולך אל האבלא תרא 
Jn 16,18  אין אנו. אומרים מה הוא זה שאומר לנו מעט אז   18. תראוני כי אני הולך אל האבאחרת מעט ו  
Jn 18,3  כאשר יודיש אסף עם רב ועבדי ההגמונים אז   3. וכי הרבה פעמים בא הרבה לשם עם תלמידי.  
Jn 18,6   להם אני הוא חזרו לאחוריהם ונפלו*] [כשאמר  אז   6. אני הוא ג׳ודיש שמסרו עמהם אמר להם  
Jn 18,7   שאל פעם אחרת מה אתם מבקשים והם אמרו ישאוש אז   7: חזרו לאחוריהם ונפלו לאחור אני הוא  

Jn 18,10    שימון פירי שהיה לו סכין הוציאו והכה עבד אז   10: שלי נתת אחד מהם לא נעדראותן שאלו  
Jn 18,11   אינך רוצה. אמר ישוש לפירי חזור סכינך בנרתיקה אז   11. ו מלאקושוהעבד שמ. הימנית לו אזנו 
Jn 18,12   13הסיעה השכנו ועבדי היהודים לקחו ישאוש  אז   12: ה שבעבורה שלחני האב לסבלהרוצה המית  
Jn 18,16   יצא התלמיד האחד שהיה בן בית להגמון ושנכנס עם אז  . ופירו עומד בדלת בחוץ 16. מוןבהיכל ההג 
Jn 18,17    אמרה השפחה השומרת הפתח לפירי ואתה אינך מעבדי אז   17. אל השוערת ושמה פירו בפניםואמר 
Jn 18,19    ענה 20. ההגמון שאל לישוש מתלמידיו וממוסרו אז   19. פירו עומד עמהם ומתחמם. בוומתחממים  
Jn 18,25   ופירו כפר. ינך מתלמידיואמרו לפירו ואתה א אז  : ושימון ופירו עומד ומתחמם 25 .קשורות  
Jn 18,27   אז 28: ומיד קרא התרנגול. כפרו פעם אחרת אז   27. ואני ראיתיך בגן עמו. אזנושפירו קטע  
Jn 18,28   הנהיגו לישאוש לקאיפש בהיכל בעבור שלא יהיו אז   28: ומיד קרא התרנגול. עם אחרתאז כפרו פ  
Jn 18,29   ואמ׳ איזו עדות עשיתם. יצא פילאטו להם בחוץ אז   29: לא יהיו טמאים ויאכלו הפסחבעבור ש  
Jn 18,31   אמר פילאטו להם תפשוהו אתם וכפי דתכם שפטוהו אז   31: ו לא היו מביאין אותו אליךרע במעשי . 
Jn 18,31  אמרו לו היהודים לנו אין ראוי להמית שום איש אז  . תפשוהו אתם וכפי דתכם שפטוהו פילאטו להם  
Jn 18,33   וקרא ישוש. נכנס פילאט פעם אחרת באותו פריטורי אז   33: שהוא אמר בריא שבאותה מיתה. אמתי 
Jn 18,34   34 ואני. ענה פילאטו 35לך ממני . אמרוהו אחדים אז  . זה מעצמך וישאוש ענה אומ׳ אתה אומר  
Jn 18,37   ענה ישאוש אתה. מלך אמ׳ אליו פילאטו א״כ אתה אז   37. בל עתה מלכותי אינינו בכאןליהודים א  
Jn 18,40  ובראבן: צעקו כולם לא תעזוב לנו זה רק בראבן אז   40: תם שאעזוב לכם מלך היהודיםוחפצ. בפסח  
Jn 19,1   19) י״ח,Tit   והפרושים תקנו עטרה 2. פילאט תפש ישו ונגשו אז   1קפיטולו י״ט כפי ש׳ יואן  
Jn 19,4   ואמ׳ הנה אנכי. יצא פילאט להם פעם אחרת בחוץ אז   4ר ונותנים לו בצוא. ך היהודיםיושיעך מל  
Jn 19,5  יצא ישאוש נושא כתר קוצים ומלבוש ארגמן ואמ׳ אז   5. רו כי איני מוצא בו שום טעםבעבור שהכי  
Jn 19,6   כשהיהודים ראו אותו ההגמונים והמשרתים צועקים  אז   6. הנה האיש. גמן ואמ׳ ליהודיםומלבוש אר 
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Jn 19,8   9. כאשר פילאט שמע זה הדבר היה לו פחד גדול אז   8: כי עושה עצמו בן אלוה. מיתהא חייב הו  
Jn 19,10   אינך יודע שבידי . אמ׳ לו פילאטו אינך משיב לי אז   10. ישאוש לא ענה לוו. לישאוש הכאן אתה 
Jn 19,13   רים הביא ישו בחוץ וישבכאשר פילאט שמע אלה הדב אז   13: אומר נגד שיסר. ו אלוה מלךשעושה עצמ 
Jn 19,16    אז לקחו 17. שיסר מסר להם ישאוש שיתלוהו אז   16: לו אין לנו מלך כי אם שיסראמרו  
Jn 19,17   16 וישאוש נושא. לקחו היהודים ישאוש ונחגוהו בחוץ אז   17. יסר מסר להם ישאוש שיתלוהואז ש 
Jn 19,20   רוב היהודים קראו הכתב הזה כי אותו מקום אז   20: ישאוש דנזוריט מלך היהודים: לשונו  
Jn 19,21   הגמוני היהודים אמרו לפילאטו לא תכתו׳ מלך אז   21. וב בלשון עברי וגריק ולאטיוהיה כת  
Jn 19,23   וחלקום לד׳. הפרושים כשתלוהו לקחו המלבושים אז   23 :ענה פילאט אומ׳ מה שכתוב כתוב יהיה  
Jn 19,24   אמרו ביניהם לא נקרעה אבל נפילה גורלות עליה אז   24. נשאה על מה שעליוירה ונש ושום תפ  
Jn 19,26   כשישאוש ראה אמו עומדת סמוך והתלמיד שאוהב אז   26. תי וערב של ישומגדלינא עומדת סמוך ש  
Jn 19,29   והיה כי שמע זה לקחו. היה שם קנקן מלא חומץ אז   29. תהיה נשלמת אמ׳ יש לי צמא שהכתיבה  
Jn 19,30   כשישאוש טעם החומץ אמ׳ תם ונשלם הוא וכרע ראשו אז   30. ץ עם מלח וישימוהו בפה ישומליאה חומ 
Jn 19,32   באו הפר הפרושים וחתכו ירכותם של נתלים עם אז   32. רכי אותן התלויין ויש שלוםלחתוך י  
Jn 19,38   עם ניקודימוש לישאוש בלילה[*]  39 [*]בא יוסף  אז  . וש מהשתי וערב ופילאט הודה לולקחת ישא 
Jn 19,40  לקחו גוף ישאוש וקשרוהו בסדינין ומשחו הגוף אז   40. ובת מיררא כמו מאהל ליטריןנושאים תער  
Jn 19,42   בעבור שהיה ע״ש ליהודים ובעבור שהיה סמוך אז   42. תו קבר שום אדם לא הושם בוחדש ובאו  
Jn 20,2   רצתה ובאה לשימון פירי ולאותו תלמיד האחד אז   2: קבר הפוכהד לילה ראתה אבן הלקבר וע  
Jn 20,3   ובאו לקבר ושניהם. יצא פירו ואותו תלמיד האהוב אז   3. יכן הניחוהוואין אנכי יודעת לה. הקבר 
Jn 20,6   וראה. בא שימון פירו ההולך אחריו ונכנס בקבר אז   6. אמנם לא נכנס שם. ח לצד אחדהסדין מונ  
Jn 20,8   נכנס שם אותו תלמיד האהוב שבא ראשון לקבר אז   8אבל היה בצד אחד מקופל . יניםעם הסד  

Jn 20,10    11. הלכו התלמידים פעם אחרת באותו מקום עצמו אז   10. שחייב שיחזור חי לאחר מיתהאומרת  
Jn 20,19  הבית נעולות שבת אחד כשהיה ערב ודלתות אז   19ואמ׳ לי אלה הדברים . ראיתי אומרת אנכי  
Jn 20,20   אז אמר להם פעם 21. כשראו התלמידים האדון שמחו אז  . וכי אמר זה הראם הידים והצד 20. לכם 
Jn 20,21   כאשר אמ׳  22. [*] אמר להם פעם אחרת שלו׳ עמכם אז   21. כשראו התלמידים האדון שמחואז . והצד 
Jn 20,25   אמרו לו התלמידים האחרים אנחנו ראינו האדון אז   25 :מספק לא היה עמהם כשישאוש בא אליהם.  
Jn 21,5   אמ׳ להם ישאוש נערים יש לכם מה לאכול וענו לו  אז   5. כן התלמידים לא הכי הכירוהוא. הים 
Jn 21,6  6 שמו הרשתות במים ונכנס בהם גודל רבוי דגים ולא אז  . להם שימו הרשתות הלאה ותמצאו והוא אמר 
Jn 21,7   אמר אותו תלמיד האהוב מיישוש לפירו האדון הוא אז   7. רבוי דגים ולא יכלו למשוךל בהם גוד. 
Jn 21,9  כשירדו לארץ ראו אש יפה בגחלים יפות ודג מונח  אז   9. ק מן הארץ כמו מאתים זרועותלא היו רחו 

Jn 21,15  ימון יואן אוהב כשאכל אמר ישאוש לשימון פירו ש אז   15: וש אל תלמידיו אחר שחזר חישנתגלה ישא 
Jn 21,21  22 .מה יהיה מזה. כשפירו ראה זה אמר לישאוש אז   21. ה על חזהומאד הולך אחריו שהוסב בסעוד  
Jn 21,23   יצא זה הדבר בתוך אחיו שאותו תלמיד לא ימות אז   23. ד שאבא מה לך אתה תלך אחריפה ע.  

Mt 10,25   26: כמה וכמה המורגלים. זאבוק הם משוטנים אזבל  אם הם אמרו וכנו אדוניהם : וניוכמו אד  
Mt 1,13   אקים. צדוק הוליד אקים. אזור הוליד צדוק 14 .אזור  אליקים הוליד . וט הוליד אליקיםאביא 
Mt 1,14    אקים הוליד. צדוק הוליד אקים. הוליד צדוק אזור   14. אליקים הוליד אזור. אליקיםהוליד  
Lc 22,1   ושרי הכהנים והסופרים 2שנקרא פסח  ַאזִימֹורֹום  וקרב יום חג  1לו כ״ג כפי לוקא קפיטו  

Jn 18,10   אז אמר ישוש 11. והעבד שמו מלאקוש. הימנית אזנו  וציאו והכה עבד ההגמון וכרת לו לו סכין ה  
Jn 18,26  אז כפרו פעם אחרת 27. ואני ראיתיך בגן עמו .אזנו  ה לפירו אשת אח אותו שפירו קטע ההגמון אמר. 
Lc 1,44   ואשריך שהאמנת 45. הנער שמח בגיל גדול בבטני אזני  ו תדעי כי כאשר שלומך שמע 44. באה אלי 

Mc 7,35  היו פתוחות ובלבול לשונו היה נִַתר ודבר אזניו  ותכף  35. ח ואמ׳ אפתח ר״ל פתחולשמים מתאנ  
Mt 11,15   אל מי אדמה זאת המשפחה 16. ישמעבעבור שמוע  אזנים  מי שיש לו  15: אליהו שעתיד לבאלבחרו הוא 

Mt 13,9    וקרבו התלמידים אליו ואמרו לו 10. לשמוע אזנים  מי שיש לו  9. ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ ל׳רב בא׳  
Mt 13,43   והמלכות שממיי דומה לזהב 44. לשמוע ישמע אזנים  מי שיש לו . שמש במלכות אב שלהםכמו ה  

Mc 4,9  וכאשר היו בצד א׳ התלמידים שאלוהו 10. ישמע אזנים  שיש לו ואמ׳ ישאוש מי  9. א׳ ק׳והא׳ ס׳ וה 
Mc 4,20   ואומ׳ להם אין אדם מניח נר  21. לשמוע ישמע אזנים  מי שיש לו . ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳ ק׳א׳ יוצאין 
Mc 4,23   ואומר לכם ראו מה אתם 24. לשמוע ישמע אזנים  מי שיש לו  23. ם שלא יהיה ניכרנסתר ונעל  
Mc 7,16   וכאשר ישוש נכנס בבית 17. לשמוע ישמע אזנים  ו מי שיש ל 16. שיוצא מלב האדם מלכלכו מה  
Mc 8,18   כאשר 19. אין לכם זכרון. לכם ואינכם שומעין אזנים  . עינים לכם ואינכם רואים 18. םעור לבבכ 

Lc 8,8  איזה דבר הוא זה. ותלמידיו שאלוהו 9. ישמע אזנים  וזה אומר צועק מי שיש לו . פליםפרי כמאה כ. 
Lc 14,35  15: לשמוע ישמע אזנים  ועלתי רק ישולח בחוץ מי שיש לו ולא בדבר ת,Tit   1קפיטולו י״ו כפי לוקא 
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Mc 12,19   מאי זה איש ימות ויניח אשתו בלא בן שאח הנשאר  אח  רבי משה כתב לנו אומ׳ שאם  19ר לאמ 
Lc 3,1    אירודיש ופטריאקא ממלכות ִאיטּוֶריָאה וִטיְרקּוִדיגִיש אח  ואירודיש טטרקא מגליליאה ופליף בגודיאה 

Jn 1,40   שימון ופירו אחד מאותם שנים עשר ששמעוהו מיואן אח  והיה אנדריב  40. עט שעה עשיריתוהיה כמ 
Jn 6,8  בכאן הוא נער אחד שיש לו חמש 9שימון פירי  אח  אמר אליו אחד מתלמידיו אנדריב  8: אחד מעט  

Jn 18,26   26 27. ואני ראיתיך בגן עמו. אותו שפירו קטע אזנו אח  לפירו אשת  ואחת משפחות ההגמון אמרה 
Mt 1,23  24. ר״ל הש׳ם יהיה עמנו. ויהיה שמו עמנואל אחד  הנה העלמה תהר ויולדת בן  23יא על ידי הנב  
Mt 4,8   ות העולםגבוה מאד ויראהו השטן כל מלכי אחד  אז העלהו השטן על הר  8 .לא תנסה אלהיך  

Mt 5,19   מאלה המצות הקטנות או ילמד לשברם יהיה קטן אחד  ומי שיעבור  19. ם עד סוף העולםשלא יושל  
Mt 5,29   ואם יד ימינך 30: מהיות כל הגוף ענוש אחד  ה ממך כי טוב הוא לך שתאבד אבר והרחיק  
Mt 5,30  קפיטולו י״ו כפי: ף ענוש לעולםמהיות כל הגו אחד  כי יותר שוה לך אבוד אבר . ממך והרחק אותה  
Mt 6,29   ואם עשב השדה הנמצא היום ולמחר יהיה 30: מאלו אחד  לא היה מכוסה עם כל מעלתו כמו  כי שלמה 
Mt 8,2   3. אומ׳ אם אתה חפץ אתה יכול לטהרני. והתפללו אחד  וראה מצורע  2. ב עם הלכו אחריור. מן ההר 
Mt 8,5  ואמ׳ לו אדון בני שוכב חולה 6שר גדול אליו  אחד  בא . כפר נחוםש משיח היה נכנס בוכאשר ישוא  

Mt 8,28  שיצא מן הקבר מאד רע שאינו יכול לעבור באותו  אחד  ם והיו בארץ גינשריק פגש מושטן עבר אותו י 
Mt 9,2   וישאוש משיח רואה אמונתם. נטול שוכב במטתו אחד  ונדרו לו אדם  2פינה ובא בעירו עבר עם הס  
Mt 9,9   9  שיושב בשלחן חלפני שהיה שמו מתיב אמ׳ לו בא אחד  ישאוש משיח נסע משם ראה אדם וכאשר  

Mt 9,10   רבים חטאים מפורסמים באו והיו יושבים עם ישוש אחד  וכאשר היו מיושבים לאכול בבית  10. אחריו 
Mt 9,32   32  ראהו יאשוש משיח גרש השטןוכאשר  33אלם משוטן  אחד  היו מוצאים משם הם נהגו לו אדם וכאשר 

Mt 10,23   אמת אני אומר לכם שלא תגמרו: נוסו באחרת אחד  וכאשר ירדפו אתכם בעיר  23. ושעיהיה נ  
Mt 10,42   ממים קרים בשם תלמידי אמת לכם אני אומר לא אחד  תן לשתות לאחד מאלו הקטנים כוס כל אדם שי  
Mt 11,27   27 ושום אדם אינו מכיר. אינו מכיר הבן כי אם האב אחד  ושום ן לי יכולת על כל מה שהוא אבי נת 
Mt 12,10  עם היד יבשה ושאלו לו אם ראוי למרק אותו בשבת אחד  ושם היה אדם  10בית הכנסת שלהם מועבר בא ל 
Mt 12,22  וכל העם  23. עור ואלם ומרקו באופן שדבר וראה אחד  ואז שלחו לו משוטן  22. ם יחילוובשמו האיי 
Mt 12,26   א״כ איך ימשך. מגרש האחר נחלקים הם ביניהם אחד  אם כן אם שד  26. חלקת לא תעמודאו בית שנ  
Mt 12,29   אם. ליכנס בבית החזק והגבור ולשבור אותו ביתו אחד  ואיך יכול  29. ם המלכות שמימיילא בא בכ 
Mt 12,47   48. ם בחוץ ושואלים אותךאמך וקרוביך עומדי אחד  ואמר לו אדם  47. וצים לדבר עמובחוץ ור  

Mt 13,3   ובעוד שזורע מקצת גרעינים 4יצא לזרוע זרעו  אחד  ואמר אדם . ואמר להם משלים רבים 3. הים  
Mt 16,14    ואתם מה אתם . וישאוש אמ׳ להם 15. מן הנביאים אחד  ומקצת ירמיהו או . אומרים אליהוומקצת 
Mt 16,22   אומר האל לא יאבה אדון שיקרך. והתחיל לגערו אחד  לצד  ואז לקחו פירו 22: השלישי חי ביום . 
Mt 16,27  כי מקצת. אמת אני אומר לכם 28כפי מעלליו  אחד  אביו עם המלאכים ואז ישיב לכל  באספקלריות  

Mt 17,1   משונה הצורה לפניהם ותמונת פניו 2מאד גבוה  אחד  ואחר העלם אל הר . ו וזואן אחיופירו יקומ  
Mt 17,4   ובעוד שמדברים עב  5. ולאליהו אחד. ולמשה אחד אחד  לך . ה תאבה נעשה פה שלשה אהליםאת אם 
Mt 17,4   ובעוד שמדברים עב אחד לבנה 5. ולאליהו אחד .אחד  לך אחד ולמשה . ה פה שלשה אהליםתאבה נעש  
Mt 17,4   ובת קול . ה צללםובעוד שמדברים עב אחד לבנ 5 .אחד  ליהו ולא. לך אחד ולמשה אחד. שלשה אהלים 
Mt 17,5   ובת קול אחת באה מתוך הענן אומרת . לבנה צללם אחד  ובעוד שמדברים עב  5. אליהו אחדול. אחד 

Mt 17,14   בא ויכרע לפניו אומר אדון יהיה לך חמלה מבני  אחד  וכאשר בא לשם אדם  14. ואן טבולאומ׳ מז 
Mt 17,19  ותאמרו זה ההר תשתנה מזה המקום אל. של חרדל אחד   ר אם לכם תהיה אמונה כמו גרגירלכם אני אש  

Mt 18,5   ואותו שאשקנדליזדא א׳  6. כזה בשמי אותי ישען אחד  ומי שישען נער  5. במלכות שממיייהיה גדול 
Mt 18,7   אם רגלך או ידך תאשקנדליזט כרות אותה או 8 אחד  אכן רע הוא אותו שאשקנדליזט . טהאשקנדלז  
Mt 18,9    השמרו לכם אשר לא תבזו אחד  10. מגיהנם בשתים אחד  יותר שוה לך הכנס בגן עדן בעין ממך כי 

Mt 18,10   12[*]  11[*] כי אומר אני לכם . מאלו הקטנים אחד  השמרו לכם אשר לא תבזו  10. תיםמגיהנם בש  
Mt 18,14   ויסרחו. חוטא לך אם רעך 15. מאלו הקטנים יאבד אחד  ו שבשמים אשר א״כ אינו מאבינ 14: נאבדו 
Mt 18,16   עמך או ב׳ כי כל עדות הוא קיים בעד שנים או אחד  ואם לא ישמעך חבר  16. ה הרוחתוישמעך את  
Mt 18,23  וכאשר התחילו 24. מלך שרוצה לשמוע טעם מעבדיו אחד  ולכן דומה למלכות שמים לאדם  23. ע׳ פעמים 
Mt 18,24   24 וכאשר לא היה 25. שחייב לו עשרת אלפים בישנאש אחד   שלחו איש. שר התחילו לספר הטעםוכא 
Mt 18,28   28 מרעיו שחייב לו מאה פשוטים ומחזיק בו ומחניקו אחד  שר אותו עבד היה יוצא לחוץ מצא וכא 

Mt 19,6   7. לכן אין ראוי לאדם להפריד מה שהאל ִחֵבר .אחד  אבל הם בשר . כן אינן כבר שנים אם 6. בשר  
Mt 19,16   נגש אלי ואמ׳ לו רבי טוב אי זה טוב אוכל אנכי אחד  והנה  16. הידים עליהם נפרד מהם הניח 
Mt 19,17   אם תרצה להבין חיים נצחיים. לבדו השם הוא טוב אחד  . וש אליו למה אתה אומר אלי טובוענה ישא 
Mt 19,24   כאשר התלמידים שמעוו 25: שיכנס במלכות שמימיי אחד  א גמל בנקב המחט עבור מעשיר עניין נקל הו 
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Mt 20,2   2 וחזר בשוק סביב שעת שלישית היום 3. שלחם בכרם אחד  ר עשה תנאי עמהם מן הערך מפשוט וכאש 
Mt 20,9  ובאו הראשונים וחשבו קחת יותר ולקחו 10. פשוט אחד  הלכו בכרם עד הי״א שעה לקחו כל באו אותם ש 

Mt 20,10   ובקחתם מלינים נגד בעל 11. פשוט כמו כן אחד  ל שונים וחשבו קחת יותר ולקחו כובאו הרא  
Mt 20,13  קח מה שהוא שלך ולך כי אני חפץ לתת לאלה 14 אחד  לא עשית אתה תנאי עמי לפשוט . הלך שום עול  
Mt 20,20   והיא אמרה תרצה. והוא אמר מה תחפוצי 21. לו אחד  מתפללין מחלים אותו ושאלה מתן  עם בניה  

Mt 21,2   ואם שום אדם אומר  3. עמה תתירוה והביאוה אלי אחד  תכף תמצאו אתון אחת קשורה ועיר ו. לפניכם 
Mt 21,21   22אם תאמרו שיקום וישפיל עצמו בים שתכף תעשה  אחד  לבד אומר מהתאנה אבל אומר מהר  תספקו לא 
Mt 21,24  24 נה בעד אי זה כחואם אתם אומרים אותו אני אע אחד  וש ואמי להם אני אהיה שואל דבר ענה ישא  
Mt 21,28   ובא הראשון ואמ׳ בן לך. היו לו עשרה בנים אחד  אדם . מה דומה לכם 28. הנפלאות עושה אלה  
Mt 21,33   שנטע כרם אחד וסגרה בטוב. היה שהיה אב חיילות אחד  הן אחר דמיון אומר לכם אדם  33 :האמינוהו 
Mt 21,33   וסגרה בטוב ועשה בה יקב אחד ובנה בה מגדל אחד אחד  שנטע כרם . היה שהיה אב חיילות אדם אחד 
Mt 21,33   ואח״כ ֽשַכָרה לעובד. ובנה בה מגדל אחד בתוכה אחד  רם אחד וסגרה בטוב ועשה בה יקב שנטע כ  
Mt 21,33  34. ואח״כ ֽשַכָרה לעובד והלך במהלך אחד. בתוכה אחד  ובנה בה מגדל  וסגרה בטוב ועשה בה יקב אחד  
Mt 21,33   וכאשר בא עת לקנות הפירות שלח עבדיו 34 .אחד  אח״כ ֽשַכָרה לעובד והלך במהלך ו. אחד בתוכה  

Mt 22,1   מלכות שממיי הוא דומה לאדם מלך שעשה 2 .אחד  ועונה ישאוש ואמ׳ להם משל  1או כפי מתי  
Mt 22,11   ואמ׳ לו 12ן שלא היו מלבוש ממלבושי נשואי אחד  וראה אדם  11. הנשואין מקרואים ונתמלאו  
Mt 22,19   ואמ׳ להם 20: של מס והם הראוהו פשוט אחד אחד  הראוני פשוט  19ה תנסוני רמאים אמ׳ למ  
Mt 22,19   ואמ׳ להם ישאוש ממי היא זאת הצורה ומה 20 :אחד  שוט אחד של מס והם הראוהו פשוט הראוני פ  
Mt 22,24  ות בלא בנים שאחיו יקח אשתו בעבור שיקיםימ אחד  אמרו רבי משה אמר אם  24. אלוהוהצדוקים וש  
Mt 22,46  ושום אדם באותו. מהם לא היה יכול לענות דבר אחד  ושום  46. ו אדוניו איך הוא בנואם דוד קרא  

Mt 23,8  8 ואב לא תאבו קרוא  9. כולכם אחים. הוא מלמדכם אחד  כי : קראים רבניםאבל אתם לא תאבו היות נ 
Mt 23,9   לא תחפצו נקראים רבנים 10הוא אביכם שבשמים  אחד  כי . א תאבו קרוא על הארץואב ל 9. אחים . 
Mt 24,7   ויהיו. ומלכות אחד נגד אחר. יקום נגד האחר אחד  עם  7. אבל עדיין לא יהיה הקץ. יבאו  
Mt 24,7   8. ורעש בארץ. ויהיו מגפות ורעשות. נגד אחר אחד  ומלכות . עם אחד יקום נגד האחר 7. הקץ  
Mt 25,6   אז קמו כל  7קומו הנה החתן בא צאו אליו לדרך  אחד  צעק אדם . עד חצי הלילה 6ריכות ישנו בא 

Mt 25,15    ואותו  16. לכל אחד מהם כפי ערכו והלך לו תכף אחד  ולאחד . ולאחר ב׳ בזנטש. בזנטישמסר ה׳ 
Mt 25,15   ואותו שקבל ה׳  16. והלך לו תכף מהם כפי ערכו אחד  ולאחד אחד לכל . ולאחר ב׳ בזנטש. בזנטיש 
Mt 25,40   ואז יאמר לאותן  41. מאחי הקטנים כי לי עשיתם אחד  כם כי כל הטוב שמעולם עשיתם עם אומר ל 
Mt 26,14   מי״ב תלמידיו שהיה נקרא יודש אישקריוט הלך אחד  אז  14 :בכל העולם יאמרו עשתה לזכרוני  
Mt 26,22  והוא ענה אותו שמשים  23. לאמר אדון אנכי הוא אחד  והתחיל כל . םזה היו מאד דואגי וכשהם שמעו 
Mt 26,47   מי״ב התלמידים בא ועמו רב חיל עם סכינים ועם  אחד  ועוד הוא מדבר הנה כי יוד״ש  47. שיבגדני 
Mt 26,51   ואז ישאוש 52. מעבדי שרי הכהנים וכרת לו האזן אחד  שלח את ידו והוציא סכינו והכה  עם ישו 
Mt 27,16  ששמו בר אבן שמטעם רציחה היה תפוש בית הסוהר אחד  והוא מחזיק תפוש אדם  16. ואליםשהיהודים ש. 
Mt 27,38   ואותן שעוברין 39. לצד ימין ואחד לשמאל אחד  . אז תלו שני גנבים עמו 38: דיםמלך היהו  
Mt 27,44    משעת חצי היום  45לויים אחריו מהגנבים שהיו ת אחד  היה אומ׳ . לדברים אלו מחירופיןוכמדומה 
Mt 27,48   מהם ולקח ספוג ומלאה חומץ ושמה בראש קנה אחד  ותכף רץ  48. מרו זה קורא אליהוזה א  
Mt 27,57    איש מבארי מסיאה ששמו יושאף אותו שהוא תלמיד  אחד  וכאשר נעשה בא עשיר  57: זאבדיבואם בני 
Mt 27,59   והניחו בקברו שהוא חדש מאבן 60של משי נקי  אחד  טפו בבגד ושאף לקח גוף ישאוש ועוי 59. לו  

Mt 28,1   שנקרא דוקמנגיי באה מריאה מקדלינא ואחרת אחד  והראשון יום  1ו נ״ד כפי מטיאו קפיטול  
Mt 28,16  וכאשר. וישו נראה להם שם 17. שישו אמ׳ להם אחד  ״ב התלמידים הלכו בגליליאה בהר וי 16. הזה  

Mc Prol,20   הגמון אסכנדריאש וזה חוייב חפש ולהבין בסדר אחד  וזה . ה שאבד אשר לו הושב האצבעיל מהצ  
Mc 1,23  ואומ׳ מה לך עשות ממני ישואוש 24וצועק  אחד  ת אדם והיה בבית הכנס 23. לא כמו חכמי הדת  
Mc 1,27   חדש אשר לו מה יהיה זה מהמוסר. אל אחד אומרים אחד  והלכו . וכולם היו תמיהים 27עק אדם צו 
Mc 1,27    מה יהיה זה מהמוסר חדש אשר לו יכולת . אומרים אחד  והלכו אחד אל . כולם היו תמיהיםו 27צועק 
Mc 1,40   אומר אם אתה תרצה אתה. ויקוד אליו. מצורע אחד  ובא אליו אדם  40: ים מן האנשיםמגרש השד  
Mc 2,3    [*]3  וכאשר לא יכלו לעשות ממנו דורון 4. במטהנטול  אחד  ובאו אליו ד׳ אנשים נושאים אדם 

Mc 2,14   ראה לוי לרגליו והוא מטיו יושב בשלחן ואמ׳ לו אחד  ועובר במקום  14. מראה וילונים בא והוא 
Mc 3,1   והפרושים מארבים אותו אם 2. עם היד יבשה אחד  ש נכנס בבית הכנסת והיה שם אדם אחרת ישו  
Mc 3,4   וישו נקצף בעבור מעשיהם 5. והנם שותקים .אחד  ו עזוב אבר אדם הושיע א. או רע ביום החג  

Mc 3,23   ואם אי זה מלכות בזולת החכמה 24. גרש שטן אחר אחד  איך יוכל שטן . ואמר להם משלים וישו קראם 
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Mc 4,3   ובעוד שזורע מקצת גרעינים 4יצא לזרוע זרעו  אחד  אדם  3רם ברוב משלים ואומ׳ להם להם ומייס  
Mc 4,34   באותו יום כאשר נעשה ערב  35ואמר להם  אחד  ובעבור זה הוא מבארו לצד . ונותבזולת תמ[*]  
Mc 4,40   אל אחד מי חשבנו שיהיה זה שהרוח והים שמעוהו אחד  ואז יראוהו בעוז ואמ׳ . אין לכם אמונה: 
Mc 4,40   5: רוח והים שמעוהומי חשבנו שיהיה זה שה אחד  ואז יראוהו בעוז ואמ׳ אחד אל . לכם אמונה,Tit  
Mc 5,22   וכאשר ראהו כרע לברכיו. מבית הכנסת בשם גאריר אחד  ובא אליו גדול  22. מו בשפת היםרב נאסף ע 
Mc 6,2   התחיל ללמד בבית הכנסת ורבים שומעים תמהים אחד  ובשבת  2ונמשכו אחריו תלמידיו  בנכחיותיו  
Mc 6,3   ומריאה וקרוביו יקומו ויוסף ויודא ושימון וכל אחד  ן נפח אינו הוא ב 3. הידים יוצאלו הכח שמ 
Mc 6,8  ושלא ישאו שתי. ומנעלים של עור חי ברגל 9ביד  אחד  אבל שרביט . ק ולחם ואבן וחגורהשלא ישאו ש 

Mc 6,15   אמר זה. וכאשר אירודיש שמע זה 16. מן הנביאים אחד  ואחרים אומרים שנביא הוא או . אשאליהו הו 
Mc 7,24   אכן לא היה יכול העלים. ולא אבה שאדם ידעהו אחד  עברי טיר ושידוניאה ונכנס בבית והלך לו ב . 
Mc 7,32   מבקשים אותו בתפלה שישים ידו עליו. חרש ואלם אחד  והביאו לו איש  32. קראת קאליושגליליאה ל. 
Mc 7,33   ם האצבעות באזן ורוקק נגעמחוץ מקום המיושב וש אחד  וישאוש הוליכו לצד  33. דו עליושישים י 
Mc 8,14   והוא מזהירם אומר ראו השמרו משאור הפרושים 15 אחד  לקחת לחם ולא היה להם לבד לחם  שכחו 
Mc 8,16   17. הוא אמר בעבור שאין לנו לחם. אל אחד אחד  והם כחושבים אמ׳  16: ואירודיש הפרושים  
Mc 8,16   וישאוש כאשר 17. הוא אמר בעבור שאין לנו לחם .דאח  והם כחושבים אמ׳ אחד אל  16: ישואירוד 
Mc 8,22   וישאוש לקחו בעד היד  23עור ובקשוהו שיגיעהו  אחד  ש ובאו באקשרדא והוליכו לו אי 22. מבינים 
Mc 8,23   23  והניח ידיו עליו. מן הדרך ורקק לו בפניו אחד  וישאוש לקחו בעד היד ומשכו לצד  
Mc 9,1   והיה בשנוי. והיו הם כולם לבדם. מאד גבוה אחד  ויקומו ונהגם בהר מים לקח פירו ששה י  
Mc 9,4   ולא יודע מה 5. ולמ ולמשה אחד ולאליהו אחד אחד  לך . ה פה שלשה אהליםטוב הוא שאנחנו נעש  
Mc 9,4   כי הם . ולא יודע מה הוא אומ׳ 5. ולאליהו אחד אחד  לך אחד ולמ ולמשה . שלשה אהלים נעשה פה 
Mc 9,4   כי הם היו מאד. ולא יודע מה הוא אומ׳ 5 .אחד  לך אחד ולמ ולמשה אחד ולאליהו  .אהלים  
Mc 9,6   עושה צל עליהם וקול אחד באה מהעב שאמרנו זהו  אחד  ונעשית עב  6הם היו מאד מפחדים כי . אומ׳ 
Mc 9,6   6 ותכף 7. שמעוהובאה מהעב שאמרנו זהו בני יקר ו אחד  שית עב אחד עושה צל עליהם וקול ונע 

Mc 9,16    מהעם ואמ׳ רבי אני נהגתי בני לך שבלבו שטן אחד  וענה איש  16אתם חולקים ביניכם שאלם ממה.  
Mc 9,35   אותו שיקבל עו׳ 36ושמו באמצעם וחבקו ואמ׳  אחד  ולקח נער  35. ו יהיה משרת כולםבינותינ  
Mc 9,37   37 שהיה מרפא המשוטנים בשמך ואינו מחבורתינו אחד  ואן אליו ואמר אנחנו רואים אדם וענה ז  
Mc 9,40   באמת לכם אני. בשמי בעבור זה שאתם משיחים אחד  וס כל אדם שיתן לכם כ 40. הוא עמנו  
Mc 9,41   מהקטנים המאמינים בי יותר יהיה שוה לו אחד  ואותו שאישקנדליזט  41. ד הגמולשלא יאב  
Mc 9,46   מקום שהארסים אינם מתים והאש 47משתים בגהינם  אחד  בג״ע בעין  כי יותר שוה לך הכנסעקור אותה 
Mc 10,8   ועו׳  10: ומה שהאל מחבר שום אדם לא יפריד 9 .אחד  ויהיו שניהם לבשר  8ו ויקח אשה אביו ואמ 

Mc 10,17   וכרע לפניו מבקש ואומר מלמד טוב מה נעשה אחד  וכאשר היה יוצא לדרך בא אדם  17. ומברכם  
Mc 10,21  21  מכור אשר לך ותנהו לעניים ויהיה לך. חסר לך אחד  הביטו וייטב לו ויאמר אליו דבר וישאוש  
Mc 10,25   והם היו 26. בנקב המחט שאיש עשיר במלכות שמים אחד  יותר דבר נקל הוא עבור גמל  25 .האל 

Mc 11,2   התירוהו והביאוהוקשור שאין עליו שום רכב  אחד  ומיד שתכנסו באמצע תמצאו עיר . לפניכם  
Mc 11,14  ובאו 15וזה שמעו תלמידיו . לא יאכל פרי ממך אחד  ום עונה אומ׳ אליה מכאן והלאה אני רוצה שש  
Mc 11,23  קום ותכנס בים ולא יפקפק בלבו מיד יהיה עשוי אחד  י אומר לכם כל מי ומי יאמר להר כי באמת אנ. 
Mc 11,29  29 ענו לי ואחר אני אומר לכם באי זה כח אני עושה אחד  ם דבר אני אשאל לכ. נה ואמר להםוישוש ע 

Mc 12,1    נטע כרם וסגר אותה היטב באטדים וחפר אותה אחד  ואמ׳ אדם . התחילם לדבר דמיונותו 1מרקו  
Mc 12,1   2. ושכר אותה לעובדי אדמה והלך במהלך ארוך אחד  באטדים וחפר אותה ובנה בה מגדל אותה היטב  

Mc 12,15   והם נשאו לו וישאוש אמ׳ ממי היא 16ואראהו  אחד  ואמר למה תנסוני שאו לי פשוט . ר שקרםהכי  
Mc 12,28  ושאלו. מאותת ששמעם מתוכחים והכיר שטוב ענם אחד  ויגש אליו  28: ה אתם טועים מאדולז. החיים  
Mc 12,29   ובכל נפשך ובכלאותו תאהב בכל לבבך  30 .אחד  שמע ישראל אלהיך אדון הוא . קריהצווי הע  
Mc 12,32   אותו שחייב אדם לאהוב 33ואינו אחר אלא הוא  אחד  ו לבד אלוה אותו החכם רבי אמת גדול שאינ  

Mc 13,1    מתלמידיו אמר לו רבי ראה זה בניינים ואיזה אחד  וכאשר יוצאים מן המקדש  1מארקו י״ג כפי  
Mc 13,5  5 כי רבים יבאו לעולם בשמי 6לא יונה אתכם  חדא  אוש התחיל לאמר ראו הביטו שאיש ועונה יש  

Mc 14,10  מי״ב תלמידים הלך לעליוני הכהנים למסור הוא אחד  ויודש אשקריוטא  10. ני עשתה זהשהיא בזכרו  
Mc 14,13   ובמקום שיכנס  14. לכו אחריו. שנושא חבית מים אחד  מ׳ להם לכו אל העיר ותפגשו אדם וא 
Mc 14,19  והוא אמ׳ להם אחד 20. לאמר אדון אני הוא אחד  והתחילו כל . ם היו עצביםוה 19 עמי יבגדני  
Mc 14,20    בן האלוה 21. מהשנים עשר שמשים היד עמי בקערה אחד  והוא אמ׳ להם  20. אדון אני הואאחד לאמר 
Mc 14,32   אניששמו גיטשמני ואמ׳ לתלמידיו שבו פה עד ש אחד  ובאו בשדה  32. אמרו כל האחרים בך וכן  
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Mc 14,43   43  מי״ב תלמידים ועמו עם רב עם סכינים ומקלות אחד  עו׳ הוא מדבר בא יודש אשקריוטא.  
Mc 14,51  מלבישו שהיה מלובש מאחת אלמשיאה לבנה אחד  ונער  51: ים כולם ברחו ועזבוהוואז התלמיד  
Mc 14,54   יה יושב לפני האש עם המשרתים וה. מהכהן הגדול אחד  פירו הולך אחריו מרחוק עד היכל ו 54. העם 
Mc 14,66   וכאשר  67מן ההיכל באה שפחה אחת מהכהן הגדול  אחד  וכאשר פירו היה בצד  66. תפוחיםנותנים לו 

Mc 15,6   ואז הוא מחזיק אדם אחד  7. בחג זה אשר שואלים אחד  ופילאט נוהג לתת תפוש  6: נפלא ולא פילאט 
Mc 15,7   אותו שבת גר אחד עשה רציחה. תפוש ששמו בראבן אחד  ק אדם ז הוא מחזיוא 7. בחג זה אשר שואלים. 
Mc 15,7   ובא  8. ובעבור הרציחה הושם במאסר. עשה רציחה אחד  אותו שבת גר . תפוש ששמו בראבן אדם אחד 
Mc 15,8   ופילאט ענה להם ואמ׳ תחפצו שאניח לכם מלך  9 :אחד  ו כמו שהוא יודע שיתן להם תפוש לבקש 

Mc 15,19    וכאשר 20. וירקו בפניו וכורעים ומתפללים אותו אחד  והכוהו בראש עם קנה  19היהודים מלך 
Mc 15,21  שהיה עובר באותו מקום שהיה שמו שימון עבד שבא אחד  ואנסו אדם  21. ונהגוהו לתלותו לו מלבושיו 
Mc 15,24   26. ית כאשר תלוהווהיתה שעה שליש 25. מהם אחד  ניחו גורלות עליהן איזה יקח כל וה  
Mc 15,27   אז היתה נשלמת הכתובה 28. מימין ואחד משמאל אחד  ותלו עמו שני גנבים  27. יהודיםמלך ה  
Mc 15,36   בקנה אחד ומלאה חומץ ונותנים לו לשתות אחד  וקשר ספוג . ואחד מהם רץ מהר 36. אליהו.  
Mc 15,36   36 ואומרים. ומלאה חומץ ונותנים לו לשתות אחד  וקשר ספוג אחד בקנה . הם רץ מהרואחד מ  
Mc 15,46   יפה ולבן והוריד הגוף מהשתי וערב ועטפו בו אחד  ויוסף קנה בגד  46. ו גוף ישאושנתן ל  
Mc 15,46   47של אבן חצובה ושם בפתח הקבר אבן גדולה  אחד  שתי וערב ועטפו בו והניחו בקבר הגוף מה  

Mc 16,5    והוא אמר להן אל 6. מלובש בגד אחד לבן ונפחדו אחד  בצד ימין נער  תראו שב[*]  5[*] 4בקבר 
Mc 16,5    [*]אתם. והוא אמר להן אל תפחדו 6. לבן ונפחדו אחד  בת בצד ימין נער אחד מלובש בגד ראו ש  

Mc 16,14   14  ישאוש נראה להם להבחין מיאונם. עשר לאכול אחד  ואחר יום א׳ שיושבין בשולחן כל  
Lc 1,5   שמו זכריה מיחס אביה ואשתו היתה מבני אהרן אחד  בימי אירודיש מלך גודיאה כהן  5׳ ללוקא א  

Lc 1,63   וכל אשר היו שם. אשר בו כתב ג׳ואן הוא שמו אחד  וזכריה שאל לוח הנקרא בוישאט  63. שמו  
Lc 2,3   ויושאף 4. האדון לעירו בעבור שישמעו מצותו של אחד  וכולם היו הולכים כל  3ששיריאה האדון מלך 

Lc 2,25   זה האדם היה צדיק. היה בירושלם ששמו שמעון אחד  והנה אדם  25. זוגות מבני יונה או שתי  
Lc 2,44   וכאשר 45. וחפשוהו בין שאר הקרובים הנוכרים אחד  וכן הלכו יום . ים שהולכים עמהםעם האחר  

Lc 4,5   ואמ׳ לו  6ד גדול והראה לו כל מלכות העולם מא אחד  והשטן נהג ישאוש בהר  5. י השם׳שיוצא מפ 
Lc 4,27  וכל אשר היו בבית 28. מהם לא נטהר בסיריאה אחד  ושום . ו בישראל תחת אלישע נביאמצורעים הי  
Lc 4,33   היה לו השד והיה בבית הכנסת וצועק בקול גדול  אחד  ואדם  33. סרו כי דברו היה בעוזבמו 
Lc 5,12   12  וכאשר ראה ישו נפל. ובא אדם אחד מלא צרעת אחד  אוש משיח היה בעיר נעשה כאשר ישוזה  
Lc 5,12   וכאשר ראה ישו נפל לרגליו ובקשו. מלא צרעת אחד  אוש משיח היה בעיר אחד ובא אדם כאשר יש  
Lc 5,18   במטתו ובקשו לשומו לפנים ולהניחו לפני ישאוש  אחד  והנה אנשים נושאים איש  18. בו לרפא אותם 
Lc 5,27    28שמו לוי ואמ׳ לו יושב בסטון שלו לך אחרי  אחד  יצא ישאוש מאותו מקום וראה אדם הדברים  

Lc 6,6   ומביטים הסופרים והפרושים 7. שהיה לו יד יבשה אחד  והיה שם אדם . בבית הכנסת ומלמדאחת שנכנס 
Lc 6,12   12 וכאשר היה בקר 13. יה ערובתפלת האל ה. ומתפלל אחד  שה בימים ההם שישאוש עלה בהר ונע 
Lc 7,12    ורב עם מן. שהיה בן אלמנה ולא היה לה עוד אחד  הנה שנושאים מת . קרב בשער העירישאוש  
Lc 7,41  האחד חייב לו עשרה פשיטין והאחר היה חייב לו .אחד  שני אנשים חייבין לאיש  41. מורשימון ר׳ א 
Lc 7,41    נתן לכל אחד מה. ולא היה להם מה שיפרעוהו 42 .אחד  לו עשרה פשיטין והאחר היה חייב חייב לו 
Lc 7,42   42 ענה 43. איזה אוהב יותר מאלו השנים. מה שחייב אחד  נתן לכל . היה להם מה שיפרעוהו ולא 
Lc 8,27   27  ואינינו לובש שום מלבוש . שאחזו שד זה זמן רב אחד  וכאשר יצאו בארץ בא לישוש אדם 
Lc 9,10   והדבר ההוא כאשר ידעהו 11. נקרא בינשידא אחד  וישאוש לקח אותם במקום . עשום שכל הדברי  
Lc 9,33   ומדבר ואינו יודע. ולאליהו אחד. ולמשה אחד .אחד  לך . שלשה אהלים. הוא שנעשה פה דבר טוב  
Lc 9,33   34. רומדבר ואינו יודע מה אומ. ולאליהו אחד .אחד  ולמשה . לך אחד. שלשה אהלים. פההוא שנעשה  
Lc 9,33   ובאומרו דברים 34. ומדבר ואינו יודע מה אומר .אחד  ולאליהו . ולמשה אחד. לך אחד. םשלשה אהלי 
Lc 9,38   קורא בקול גדול ואומ׳ רבי תהיינה פקוחות על אחד  ובתוכם אדם  38ן ההר בא לקראתם רב ירד מ  
Lc 9,47   ואמ׳ להם המקבל נער זה בשמי 48אליו  וקרבו אחד  וישוש כיודע מחשבותם לקח נער  47. מכולם  
Lc 9,49   ומחינו בידו כאשר. מגרש השדים מן האנשים בשמך אחד  ויואן אמר רבי אנחנו ראינו אדם  49. גדול 
Lc 9,56   ובעודם הולכים בא אדם אחד ואמ׳ לישאוש 57 אחד  ונסעו משם והלכו במגדול . ושיעןאלא לה  
Lc 9,57   ואמ׳ לישאוש משיח חפצתי ללכת עמך למקום שתלך אחד  ולכים בא אדם ובעודם ה 57ל אחד במגדו. 

Lc 10,25   בדת קם לנסות אותו ואמר אי זה דברים אעשה אחד  והנה חכם  25. שומעין ולא שמעו מה שאתם  
Lc 10,30   יורד מירושלם ביריחו ובא בן גנבים והפשיטוהו  אחד  אדם . וישאוש מביטו אמ׳ 30. בריומי הוא ח 
Lc 10,31    32. וראה אותו עבר הלאה. הולך באותו דרך עצמו אחד  וקרא שכהן  31. להם והניחהו כמתוהלכו 
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Lc 10,32   והנה הוא עובר משם והלאה. קרוב מאותו מקום אחד  י ולו 32. וראה אותו עבר הלאה. דרך עצמו.  
Lc 10,33   אליו וראה אותו וחמל עליו  עובר קרוב ממנו בא אחד  ושמריטא  33. וא עובר משם והלאהוהנה ה 
Lc 10,38   והיה 39ואשה ששמה מריאה קבלו בתוך ביתה  .אחד  ונעשה בעוד שהולכים נכנס במגדל  38. כן  
Lc 10,41   צריכה את מריאה בחרת החלק היותר טוב אשר לא אחד  צה נמצאת ברוב עניינים אמת דבר מרטא חרו  
Lc 11,1    וכאשר סיים תפלתו אמ׳ אחד מתלמידיו למד לנו  .אחד  במקום  ונעשה שישו התפלל 1לוקא י״ב כפי 
Lc 11,1   מתלמידיו למד לנו תפלה שנתפלל אותה לשם כמו אחד  וכאשר סיים תפלתו אמ׳ . קום אחדהתפלל במ  

Lc 11,37   והפרוש 38. ונכנס בבית ישב וחשב. שיאכל עמו אחד  ובעוד שהוא מדבר בקשהו פרוש  37 :המאירה  
Lc 11,46    אוי לכם חוצבים קברי הנביאים 47.שלכם אחד  אתם לא חפצתם לנגוע אותם באצבע לשאת  
Lc 12,27   א״כ העשב שהוא בשדה היום ולמחר 28. מאלו אחד  ו לא היה לו מלבוש דומה למלבוש בכל מעלת  
Lc 13,6   ולא מצא היה לו עץ תאנה בכרמו ובא לבקש הפרי אחד  אדם  .ואמר להם זה המשל 6: אבודים כאלו. 

Lc 13,15   מכם אינו מתיר קשר השור או החמור מן הרפת אחד  וענה ישאוש להם ואמ׳ רמאים כל  15. בשבת  
Lc 13,23   וישוש אמ׳ לו. אדון הם מועטים אותם שנושעים אחד  ואמ׳ לו אדם  23. כו נגד ירושלםוהל . 
Lc 14,1    לאכול פת בשבת והנם מביטים אותומשר הפרושים  אחד  ונעשה כשנכנס בבית  1: כפי לוקאט״ו. 
Lc 14,2   וישאוש ענה ואמ׳ לחכמי 3. משוקה היה לפניו אחד  והנה איש  2. והנם מביטים אותו פת בשבת  

Lc 14,15   מתלמידיו שמע אלה הדברים אמר לו מאושר יהיה אחד  וכאשר  15. יגהו בתחיית הצדיקיםוהשכר תש  
Lc 14,16   ושלח 17. עשה זימון גדול וזימן אנשים רבים אחד  אמ׳ אליו אדם וישאוש  16. ת הש׳פת במלכו  
Lc 15,7   עושה תשובה יותר ממאה צדיקים שאינם חסרים אחד  אני אומ׳ לכם כן יהיה שמחה בשמים על חוטא  

Lc 15,10   וישו אמר אדם אחד יש לו בנים  11: שעשה תשובה אחד  ה לפני המלאכים מן האל על חוטא שמחה תהי 
Lc 15,11  ואמ׳ היותר קטן מהם לאב 12. יש לו בנים שנים אחד  וישו אמר אדם  11: ד שעשה תשובהעל חוטא אח. 
Lc 15,19   ואם שעדיין. וקם ובא אל אביו 20: משכיריך אחד  עשה לי כמו . וי להיות נקרא בנךאיני רא  
Lc 15,26   ואמרתי לו אחיך 27. מה זה ושאלו. מן העבדים אחד  וקרא  26. ית שמע השיר והמחולותנגש אל הב  
Lc 15,27   27 והבן הגדול 28. גדול בעבור ששב אליו חי ובריא אחד  ואביך המית עגל : תי לו אחיך באואמר 
Lc 15,29   וכאשר בנך הקטן שהפסיד 30. לאוכלו עם אוהבי אחד  מצותך ואתה לא נתת מעולם שעיר  עברתי על  
Lc 16,1   ויצא עליו שם. היה שעשה מורשה אחד על נכסיו אחד  עשיר . וואומ׳ לתלמידי 1י לוקא י״ז כפ  
Lc 16,1  שמפסיד נכסי. ויצא עליו שם רע. על נכסיו אחד  מורשה עשיר אחד היה שעשה . ואומ׳ לתלמידיו  
Lc 16,5   אחד ממחוייבי אדונו ואמר לראשון כמה אתה חייב אחד  קרא  5. שאה באופן שיקבלני שניתמן ההר 
Lc 16,5  ממחוייבי אדונו ואמר לראשון כמה אתה חייב אחד  קרא אחד  5. באופן שיקבלני שניתרשאה מן הה  

Lc 16,19  והיה דל 20עשיר היה לבוש ארגמן ואכל כל בטוב  אחד  אדם  19: ומביא אחרת עושה נאוף .. ..אדם ש 
Lc 16,31   17. ומהנביאים יתוור חי לא יאמינ אחד  אם לא ישמעו משה והנביאים ואם  אמ׳ לא,Tit  קפיטולו 
Lc 17,12   באו אליו עשרה אנשים מצורעים שעומדים מרחוק אחד  וכשנכנס במגדול  12. אה וגלליאהבתוך שמרי  
Lc 17,22   ויאמרו לכם הנו להלן  23מבן האדם ולא תראוהו  אחד  יו יבואו ימים שתאוו לראות יום לתלמיד 
Lc 18,2   היה בעיר אחד שאינו ירא אלהים ולא היה לו אחד  ן אומר דיי 2. להתפלל ולא לחטואאדם לעולם  
Lc 18,2   שאינו ירא אלהים ולא היה לו יראה ובושת מן אחד  אומר דיין אחד היה בעיר  2. טואולא לח  

Lc 18,18    מהפרושים שאלו אמ׳ רבי טוב מה אעשה שאוכל אחד  ושר  18. כמו נערים לא יכנסו בושמים  
Lc 18,22   ויהיה לך אוצר. מכור אשר לך ותנהו לעניים .אחד  עדיין חסרת דבר . אליואמ׳ . אוששמע יש  
Lc 18,35   35 36. יושב קרוב לדרך שואל לעוברים יתנו לו אחד  שה כאשר ישאוש קרב ליריחו עיור ונע  
Lc 19,2   ששמו זאקיב שהיה שר העולמיים והיה עשיר גדול אחד  והנה בא איש  2אוש הולך ביריחו ויש 1לוקא. 
Lc 19,4   בעבור יכול לראות ישאוש משיח. ששמו שיכומור אחד  ורץ ועלה באילן  4יה קטן הצורה זאקיב ה  

Lc 19,12   מעולה הלך במלכות אחד מאד רחוק בעבור שיקח אחד  ואז אמר אדם  12. לה מלכות שמיםיהיה נג  
Lc 19,12   12 13יקח מלכות לעצמו ושיחזור מאד רחוק בעבור ש אחד  אמר אדם אחד מעולה הלך במלכות  ואז  
Lc 19,15   והראשון בא אומר אדון עם אימינא שלך 16. ואחד אחד  מון בעבור שידע כמה הוציא כל שנתן להם המ 
Lc 19,30   התירו . בן אתון קשור שלעולם לא רכב עליו אדם אחד  ב לנו בו תכנסו ותמ ותמצאו עיר שהוא קרו 
Lc 20,3   טבילת יואן היתה מן השמים או 4. ענוני אחד  י אשאל לכם דבר ואנ. ה ואמ׳ להםוישאוש ענ  
Lc 20,9   ולא היה הוא . נטע כרם אחד ושכרה לעובדי אדמה אחד  איש . והתחיל לאמר לעם זה הדבר 9. הדברים 
Lc 20,9   ולא היה הוא שם זמן רב. ושכרה לעובדי אדמה אחד  איש אחד נטע כרם . לעם זה הדבר לאמר.  

Lc 20,24   והוא 25. והם ענו לו משישר. מה דמותו וכתיבתו אחד  הראוני פשוט  24. ים אותי רמאיםאתם מנס 
Lc 21,18  20. בסבלנותכם תנחלו נפשכם 19. מכם לא יפסד אחד  ושער ראשכם  18. אדם בעבור שמי ארורים מכל  
Lc 22,3   3  ָבר עם שרי הכהניםשהלך וד 4מהשנים עשר  אחד  אש נכנס ביודא הנקרא אשקריוטא וָשאָטנ  

Lc 22,10    11. נושא אשישה של מים לכו אחריו בבית שיכנס אחד  כאשר תבאו בעיר תפגשו אדם אמר להם הנה  
Lc 22,47   ויגש לישו בעבור. והולך לפניהם. משנים עשר אחד  נה סיעה ואותו שנקרא יודש עמהם וה. כן  
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Lc 22,50    וענה 51. משרי הכהנים וחתך לו האזן הימנית אחד  ואחד מהם הכה עבד  50נכה בסכין אדון אם  
Lc 23,17   צעק יחדיו[*] [*] [*] וכל העם  18. ביום החג אחד  והיה לו להניח אסיר  17. ר יסרולו כאש. 
Lc 23,26   והניחו. סיריאנוש נקרא שימון שבא מן העיר אחד  וכאשר נהגוהו לקחו אדם  26. ונםישאוש כרצ  
Lc 23,50    51שמו יוסף אברימסיאה שהיה אדם נכבד וצדיק  אחד  והנה אדם  50. אות אלו הדבריםרומגלליאה  
Lc 23,53    והיה יום  54חדש מצוייר ששם לא היה איש מונח  אחד  וערב עטפו בבגד משי ושמהו בקבר מהשתי 
Lc 24,18  א שמקרוב גר ואמר לו אתה הו. מהם ששמו קלאופש אחד  וענה  18. ר אתם הולכים ודואגיםביניכם וכב 

Jn 1,6    זה בא לעדות בעבור שיתן עדות 7שמו ג׳ואן  אחד  האל שלח אדם  6: יכולת עליהלא היה להם  
Jn 1,18   הוא. זהו אלוה אחד. ילוד שהוא בן האב. לבד אחד  הבן . שום אדם לא ראה לעולם האל 18. משיח  
Jn 1,18  כאשר שלחו. וזהו עדות יואן 19ספרו  הוא .אחד  זהו אלוה . ילוד שהוא בן האב. דהבן אחד לב  
Jn 1,40   מאותם שנים עשר ששמעוהו מיואן והלכו אחריו אחד  והיה אנדריב אח שימון ופירו  40. עשירית.  

Jn 3,1   3,Tit    2ששמו נקודימוש והיה שר היהודים [*] היה  אחד  אדם  1קפיטולו ג׳ כפי ש׳ זואן  
Jn 3,16  16  נתן לעולם בעבור שהמאמין בו לא. לבדו נולד אחד  ם שבנו יחידו כמה העול. אוהב כלכי האל  
Jn 3,23   ובאו אליו: קרוב שיליני כי מים רבים היו שם אחד  ויואן היה טובל בהר  23. וטובל עמד עמהם  
Jn 4,27   מהם לא אמר לו מה אמר לו מה אתה שואל ומה אתה אחד  אכן . הו כשמצאוהו מדבר עם האשהותמ 
Jn 4,29   30יהיה הוא משיח . הגיד לי כל הדברים שעשיתי אחד  ותראו איש  בואו 29עיר ואמרה לאנשים ל  
Jn 4,37    אני שלחתי אתכם 38. הוא הזורע ואחד המלקט אחד  כי בעניין זהו הדבר אמתי כי  37ישמחו  

Jn 5,5    שאוש שוכבוכשראהו י 6. שחלה שלשים ושמנה שנים אחד  והיה שם אדם  5זה חולי שחלו בו מאי 
Jn 5,43   איך תוכלו אתם 44. יבא בעולמו אותו תקבלו אחד  אם . ואינכם מקבלים אותי. מאבי בעולם אב  

Jn 6,7   אמר אליו אחד מתלמידיו אנדריב אח 8: מעט אחד  ם לא יספיק לעם הזה אם נתן לכל פשיטין לח  
Jn 6,8   בכאן הוא 9אנדריב אח שימון פירי מתלמידיו  אחד  אמר אליו  8: ם נתן לכל אחד מעטלעם הזה א  
Jn 6,9   שיש לו חמש מאות ככרות לחם שעורה ושני דגים אחד  בכאן הוא נער  9אח שימון פירי  אנדריב . 

Jn 6,52   והפת שאני אתן לכם: אוכל זה הפת יהיה לעולם אחד  שאם  52יים אשר מן השמים ירדתי הוא פת ח  
Jn 6,64   אבל מקצת 65. הדברים שאמרתי לכם רוח וחיים הם אחד  מועיל אי זה אינו . הרוח הוא שמחיה הבשר 
Jn 6,66   66  בעבור 67. יכול לבא אלי אם לא ינתן לו מאבי אחד  ואומ׳ בעבור זה אמרתי לכם שאין  
Jn 6,71   וזה אומ׳ מיוד״ש אשכריוטא כי 72. מכם הוא שטן אחד  לא אני לכם שנים עשר בחרתי . הםענה ל 
Jn 6,72   7: משנים עשר אחד  ה עתיד לבגוד בו שהוא ריוטא כי זאשכ,Tit   1קפיטולו ז׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 7,13  14. מהם אינו מדבר ממנו בגלוי בעבור היהודים אחד  אבל  13. רק מרמה העמים. ם אינוואחרי. הוא  
Jn 7,37    ן בי שאומרתמי שמאמי 38עשה יבא אלי וישתה  אחד  עומד ישוש צועק ואומר אם אי זה מן החג  
Jn 7,44   אז חזרו השלוחים 45: מהם לא שם ידיו עליו אחד  אבל . ומקצת רצו לתופשו 44. ורוהעם בעב  
Jn 7,51    או אם אין מכיר. אם אינה שומעת אותו ראשונה אחד  לא ידעתם שתורתכם אינה שופטת  51אמר להם  
Jn 7,53   8: ביתואיש ל אחד  ושבו כל  53ביא לא יבא מגלליאה ששום נ,Tit   1קפיטולו ח׳ כפי יואן  

Jn 8,6   קם . וכאשר הם מתמידין לשואלו 7. בארץ באצבעו אחד  וישאוש כורע כתב . תו לב לוועדומנסים או 
Jn 8,8   יצאו מאותו המקום. וכאשר שמעו זה 9. בארץ אחד  ופעם אחרת כורע כתב  8: שונה בההאבן הרא  
Jn 8,9   9 אחר האחד ובתחלה השרים ונשאר ישאוש יחידי בין אחד  המקום כולם ו יצאו מאות. וכאשר שמעו זה 

Jn 8,11   ומכאן. וישאוש אמר לה ואני לא אענישך לכי .אחד  והיא ענתה אדון אין כאן גואל  11. אותך  
Jn 8,41    אז אמר להם ישאוש אם האל הוא 42: ואב אחד אחד  לנו אל . לא היינו נולדים מזנותלו אנחנו  
Jn 8,41   אתם . אז אמר להם ישאוש אם האל הוא אביכם 42 :אחד  לנו אל אחד ואב . נולדים מזנות לא היינו 
Jn 8,51    אז אמרו 52: יעמיד דברי לא ימות לעולם אחד  אני אומר לכם באמת שאם  51. אמתודן דין  
Jn 8,52   האתה 53. ות נצחיתישמור דבריך לא יקרה לו מ אחד  ואתה אומ׳ שאם . והנביאים מתים .אברהם מת  

Jn 9,4   6. נר הוא בעולם. בעוד שאני בעולם 5. לפעול אחד  שבו לא יוכל . כי לילה יבא. יוםבעוד שהוא  
Jn 9,11   ושלח לי. שנקרא ישאוש עשה טיט ומשח את עיני אחד  וענה הוא איש  11. נפתחו עיניך לו ואיך  
Jn 9,22   מהם יאמר שהוא משיח יהיה מושלך מבית הכנסת דאח  אם כי יראו מהיהודים ש. אמרו האב והאם:  
Jn 9,31    32. הוא אוהב האל ועושה רצונו אותו שומע אחד  אבל אם . שהאל אינו שומע לחטאיםלא ידעתם  
Jn 10,9  יבא ויהיה נכנס נושע יהיה ויבא ויצא וימצא אחד  אם . אני הוא דלת 9. שמעו אותם רק הצאן לא  

Jn 10,16   בעבור זה אהבני האב כאשר אניח  17. ורועה אחד אחד  ם ויכירו קולי ויעשה רפת הג אותהוא שאנ 
Jn 10,16   בעבור זה אהבני האב כאשר אניח נשמתי 17 .אחד  כירו קולי ויעשה רפת אחד ורועה אותם וי  
Jn 10,30    אז קבצו היהודים אבנים בעבור 31. אנחנו אחד  אני והאב דבר  30לטרוף מיד אבי אין יכול  
Jn 11,1   בשם נקרא לזריט מבטניאה ממגדול מריאה ומרטא אחד  והיה חולה  1ו י״א כפי ש׳ יואן קפיטול  

Jn 11,50    וזה לא אמר מעצמו 51. ימות ולא ימות כל העם אחד  אינכם חושבים שצריך לנו שאדם  50זה דבר . 
Jn 11,57    מקום שיגלוהו בעבור שיתפשוהו יודע לאי זה אחד  אמרו ההגמונים והפרושים וצוו וציוו שאם:  
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Jn 12,2   אז מריאה לקחה ליטרא אחת נירדי 3. מן האוכלים אחד  ולזרו . ומרטא משרת אותו. לאכולוהכינו לו 
Jn 12,4   למה  5שעתיד למוסרו . מתלמידיו יודיש אשכריוט אחד  אז אמר  4: א ריח טוב מן המשיחההבית נתמל 

Jn 12,47  ישמע דברי ולא ישמרם אני איני דן אותו כי אני אחד  ואם  47. מוד בערפלמין בי לא יעשק שכל שיא 
Jn 13,5   וקנחם בסדינו. והתחיל לרחוץ רגלי התלמידים .אחד  אחרי כן שם מים במזרק  5וחגרו  ולקח סדין  

Jn 13,23  ושמתלמידיו מסב בחזה בשולי ישאוש אותו שישא אחד  אז  23: זה ומספקו ממי הוא אומרהביטו זה ל  
Jn 13,28    כי מקצת 29מהיושבים לא הבינוהו למה אמרו  אחד  וזה  28עושה עשהו ביותר מהירות מה אתה  
Jn 14,6   אם הייתם לעבד מכירים 7. בא אל האב רק בעבורי אחד  אין . אני דרך אמת וחיים[*]  6 . [*]אליו 

Jn 14,14   אם תאהבוני ותשמרו  15: אותו אעשה תשאלו בשמי אחד  אם דבר  14. בעבור שיהיה מעולה האב בבן 
Jn 14,23   ואליו . אוהב אותי ושומר דברי אבי יאהוב אותו אחד  ענה ישאוש אליו אם  23: א לעולםלנו ול 
Jn 15,6   ויאספוה. לא עמד בי ושולח בחוץ כמו הכף ותיבש אחד  אם  6. ינכם יכולים לעשות זולתיכי דבר א 

Jn 17,11  אני שמרתים . בעוד שעמדתי עמהם 12כמו שאנחנו  אחד  י בעבור שיהיו דבר אותם שנתת ל .אותם בשמך 
Jn 17,21   בעבור שאותם בנו: כמו שאתה אב בי ואני בך אחד  בעבור שיהיו כולם דבר  21. ם ביבעד דבריה  
Jn 17,21  הוהאור 22. למען שהעולם יאמין שאתה שלחתני .אחד  בעבור שאותם בנו יהיו דבר : בך אב בי ואני  
Jn 17,22   אני בהם ואתה בי 23. כמו שאנחנו דבר אחד .אחד  אני נתתי להם בעבור שיהיו דבר  .לי אתה  
Jn 17,22   אני בהם ואתה בי בעבור שיהיו אחדים בכל 23 .אחד  כמו שאנחנו דבר . שיהיו דבר אחדלהם בעבור  
Jn 18,9   אז שימון פירי שהיה לו סכין  10: רמהם לא נעד אחד  אותן שאלו שלי נתת נשלם הדבר שאמר כי מכל 

Jn 18,14   ושמעון 15. בעד העם למען לא ילכו העם אחריו אחד  ה ליהודים שצריך הוא שימות אדם שנתן עצ  
Jn 18,22   ואמ׳. ממשרתי היהודים הכה בצואר ישאוש משיח אחד  וכאשר ישאוש אמר אלה הדברים  22. שאמרתי  
Jn 18,39    אז  40: וחפצתם שאעזוב לכם מלך היהודים. בפסח אחד  שאני עוזב לכם איש ומנהג הוא  39שום דבר 
Jn 19,18   19לימין ואחד לשמאל וישאוש באמצע שניהם  אחד  ועמו שנים אחרים . שו בשתי וערבהניחו י  
Jn 19,19   ישאוש: והניחו על השתי וערב וזה לשונו אחד  ופילאט כת׳ מאמר  19אמצע שניהם וישאוש ב  
Jn 19,29    והניחו ספוג מליאה חומץ עם מלח וישימוהו בפה  אחד  והיה כי שמע זה לקחו קנה . חומץקנקן מלא 
Jn 20,1   20,Tit   מריאה מגדלינא באה בבקר לקבר ועד לילה ראתה אחד  שבת  1קפיטולו כ׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 20,5    אז בא שימון פירו ההולך  6. אמנם לא נכנס שם .אחד  הסדין מונח לצד  וכרע פניו וראה 5לקבר 
Jn 20,6   והסדין שהונח בראש ישאוש לא היה מונח עם 7 .אחד  וראה בגדי פשתן מונחים לצד . ברונכנס בק  
Jn 20,7   אז נכנס שם אותו תלמיד האהוב שבא 8מקופל  אחד  אבל היה בצד . מונח עם הסדינים לא היה  

Jn 20,12   12  בראש ואחד ברגלים במקום ששם הונח גוף ישאוש אחד  ין שני מלאכים מלובשים לבן יושבורואה  
Jn 20,19   כשהיה ערב ודלתות הבית נעולות שהתלמידים שם אחד  אז שבת  19ואמ׳ לי אלה הדברים  .ראיתי  
Jn 20,24   מן התלמידים שנקרא מספק לא היה עמהם כשישאוש  אחד  רק טומאש  24ת נעצרים יהיו להם העונו 

Jn 7,3  הפרד מפה ולך בגודיאה בעבור שתלמידיך יראו [*]אחד  ואמר לו  3. ים היה נקרא כנופיהמועד ליהוד 
Mc 2,1   1 רב עם נתאסף. וכאשר ידעו שהוא היה בבית 2 אחדים  ת פעם נכנס בכפר נחום אחר ימים ואחר  
Mc 6,5    כי  6יהם מועטים חולים שריפא בהשמת ידים על אחדים  אבל . ולא רצה שם עשות שום פלא 5ובביתו 
Lc 1,24   אלישבק אשתו הרתה ונטמנת חמשה חדשים אומרת  אחדים  ואחר ימים  24. בודתו הלך בביתוימי ע 
Jn 8,16   ובתורתכם כתו׳ שעדות שנים או יותר 17אנחנו  אחדים  שהאב שלחני ואני . איניני לבדי כי: אמתי 

Jn 17,23  ושאהבת. כל דבר והעולם יכיר שאתה שלחתניב אחדים  אני בהם ואתה בי בעבור שיהיו  23. דבר אחד  
Jn 18,34   ואני יהודי עמך. ענה פילאטו 35לך ממני  .אחדים  אז אמרוהו . אתה אומר זה מעצמך ענה אומ׳  
Jn 12,12   ושמעה שישאוש. עם רבה שבאה יחד ליום מלוד אחוזת  ולמחר  12 :באים שם בעדו ומאמינים בישאוש  
Jn 12,17   העם שהיתה עמו עושה לו עדות שקרא לזרו מן אחוזת  בעבור זה  17ו דברים אלו יעשו לנאמרו וש  

Mc 13,16  ואוי לאותן שיהיו הרות ולאותן 17. לקחת בגדו אחור  ואותו שיהיה בשדה לא ישוב  16ת ירד אל הבי 
Lc 8,16  מקום גבוה רק בעבור שיניחנו על המנורה או על אחור  ליקו בעבור שיחביאנו או ישימהו נר אינו מד 

Lc 17,31  מי שירצה שיושיע נפשו  33זכרו מאשת לוט  32 .אחור  וכן מי שיהיה בראש לא ישוב . סםלא ירד לכב 
Jn 6,67   אז אמר ישאוש 68: וכבר אינם הולכים עמו .אחור  בעבור זה רבים תלמידיו חזרו  67. לו מאבי  
Jn 8,33  ענה להם ישאוש 34: איך אתה אומר שנהיה חפשים אחור  ולעולם לא נהיה . חנו זרע אברהםאמרו לו אנ 

Mc 5,27  כי היא אומרת בקרבה אם אנכי 28מלבושיו  אחורי  ש משיח בא בין העם נכנסה ונגעה שמעה שישאו  
Lc 10,39   ששמה מרטא ויושבת ברגלי ישאוש משיח ושמעה אחות  והיה  39לו בתוך ביתה ואשה ששמה מריאה קב  
Jn 11,39   כי זה. המת אמרה לו אדון כבר הוא מסריח אחות  ישאוש הסירו האבן ומרטא  אמ׳ 39. עליה  
Jn 19,25  אם ישוש ומריאה מגדלינא עומדת סמוך שתי וערב אחות  ואם ישאוש ומריאה אליאופי  25. אלה הדברים 
Jn 11,5   תועמד באו. אז כששמע שלאזריט היה חולה 6 .אחותה  וישאוש אוהב מאד מרטא ומריאה  5: חולי  
Jn 8,52  52 ואתה אומ׳ שאם. והנביאים מתים. אברהם מת .אחזך  היהודים עתה אנו מכירים שהשטן  אז אמרו  

Mt 12,48   48  כל מי שעושה רצון  50וקרובי [*] [*]  49[*]  אחי  ענה ואמ׳ לו מי היא אמי ומי הם וישו 
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Mt 12,50   50 13: יואחיותי ואמ אחי  מי שעושה רצון אבי שבשמים הוא  כל,Tit   קפיטולו ל״ט כפי מתיאו 
Mc 3,33   והביט אותם שהם סביביו ואמ׳ אלו הם אמי 34 .אחי  והוא ענה מי היא אמי ומי הם  33. אותך  
Mc 3,35    4. ואחיותי אחי  וכל אותן שיעשו רצון הש׳ הם  35אמי ואחי,Tit   1קפיטולו ד׳ כפי שי׳ מארקו  
Lc 12,13   13 וישאוש אמר אל האדם מי 14שיחלוק איתי הירושה  אחי  יו רבי אמור אל ן החבורה אמ׳ אלואחד מ 
Jn 11,21   אבל עתה אנכי יודעת כי כל 22. לא היה מת אחי  לישאוש אדון אם לשעבר היית פה  אמרה מרטא  
Jn 11,32   אז ישוש כשראתה בוכה וראה 33. לא היה מת אחי  אדון אם אתה במה שעבר היית פה  ואמרה לו  

Mt Prol,4    כן חוייב דרוש אמונת האיונגלי לקיים .אחיו  בלשון הקדש כמו זכרון שיניח אל האונגילי  
Mt 1,2   פרש הוליד. יודא הוליד פרש וזרא מתמר 3 .אחיו  ואת יקוף הוליד יודא . ישאק הוליד יקוף  

Mt 4,18    ויאמר 19גים היו ששמים הרשתות בים כי דיי אחיו  והם שמעון הנקרא פירו ואנדריאה שני אחים  
Mt 4,21  בספינה אחת עם זאבדיב אביהם שהיו מתקנים אחיו  חים אחרים גיקמי שאבאדיב וזואן וירא שני א  
Mt 5,22   יהי[*] ומי שיאמ׳ לו פתי . ראוי הוא למשפט אחיו  ואני אומ׳ לכם מי שישנא  22. פטראוי למש  
Mt 10,2    זאבדיב וזואן. ג׳יקמו. ברטומי. יליפופ 3 .אחיו  הראשון הוא שימון פירי ואנדריב  
Mt 10,3   3 גיקמי. בעל רבית מפורסם. מטיאו. טומאש. אחיו  זאבדיב וזואן . ג׳יקמו. ברטומי .פיליפו  
Mt 14,3    כי זואן אומר אליו אינינו ראוי לקחת לך 4 .אחיו  כי מתפישו על ִאירֹוֶדינָא אשת אסור בעבור  
Mt 17,1   1 משונה 2ואחר העלם אל הר אחד מאד גבוה  .אחיו  פירו יקומו וזואן ה׳ ימים לקח  ואחר  

Mt 22,24  בינותינו היו ז׳ אחין והראשון לקח אשה 25 :אחיו  אחיו יקח אשתו בעבור שיקים זרע בלא בנים ש  
Mc 1,16   ואמ׳ 17. שמשימין הרשתות בים כי הם דייגים אחיו  ראה שימון ואנדריב . ם בגליליאהישו ואחרי  
Mc 3,17   זהו בינאטגיש ר״ל בן מהעליון . וקרא שם להם .אחיו  וללאזיר זאנאדיב ולג׳ואן  17רו לשימון פי 
Mc 6,17   וג׳ואן אמר לאירודיש 18. אותה שהוא מחזיק אחיו  בור אירודיאש אשת פיליף בבית הסוהר בע  

Mc 13,12   בן והבנים יקומו נגד אביהםוהאם ה. למיתה אחיו  והאח האחד ימסור  12: רוח בעדכםאבל הקדוש.  
Lc 3,19   קבל הרעות שעשה 20ומכל הרעות שעשה אירודיש  .אחיו  כאשר יואן מייסר אירודיאש אשת  ואירודיש 
Lc 6,14  מתיב טומאוש 15יקומו יואן פיליפו ברטומי  .אחיו  שימון שקרא פירו ואנדריו  14. םשקרא שלוחי  

Lc 18,29   או אשתו בניו או בתי דירתו בעד מלכות השם׳ אחיו  ביו ואמו או שום אדם לא יניח א .אני לכם  
Jn 1,41   42: ואמ׳ לו אנחנו מצאנו משיח שנקרא קרישטש .אחיו  וזה מצא ראשונה לשימון  41. והלכו אחריו 
Jn 7,10   עלו בירושלם ביום המועד אז עלה הוא ולא אחיו  וכאשר  10. רים הוא היה בגלליאהאלה הדב  

Jn 21,23  רק אמר אני רוצה שכן. שאותו תלמיד לא ימות אחיו  אז יצא זה הדבר בתוך  23. אחרי לך אתה תלך  
Mc 10,30   או בנים ושדות עם צרות ובעולם הבא חיים אחיות  ועו׳ בזה העת בתים ואחים או . םמאה פעמי  

Jn 11,1   שמשחה ישוש משיח והיתה אותה מריאה 2 אחיותיו  יט מבטניאה ממגדול מריאה ומרטא נקרא לזר  
Jn 11,3   אומרות הנה אותו שאתה אוהב אותו . לישאוש אחיותיו  אז שלחו  3. הוא לזריט היה חולההאח ש 

Mt 5,23  עזוב נדבתך לפני המזבח ולך תחלה להשלים 24 אחיך  ת לנדב נדבתך ותזכור שחטאת נגד ובכן אם בא  
Mt 5,24   ובהיותך בדרך 25. ואחרי כן תשוב לנדב נדבתך .חיךא  תך לפני המזבח ולך תחלה להשלים עזוב נדב 
Mt 7,5   אמ׳ ישאוש משיח 6קפיטולי כ״ב כפי מתיאו  :אחיך  ואחר תבוא להשליך הקיסם מעיני  .מעיניך  

Mt 14,4   רק ירא העם. ובעבור זה אירודיש חפץ להורגו 5 אחיך  אליו אינינו ראוי לקחת לך אשת  זואן אומר 
Mc 6,18   ואירודיאש לקחו במיאוס ואורבו בעבור 19 אחיך  ש אינו ראוי לך החזק באשת ירודיאמר לא  
Lc 6,41    42. ואינך חושב שאתה נושא בשלך בריח גדול אחיך  יך תראה קיסם בעין א 41כאשר הוא ברבו  
Lc 6,42  כי העץ אינינו טוב שעושה פירות רעים 43 .אחיך  ואז תביט שתגרש הקיסם מעין . יךהקיסם מעינ.  

Lc 15,27   ואביך המית עגל אחד גדול בעבור ששב אליו: בא אחיך  ואמרתי לו  27. ושאלו מה זה. יםמן העבד 
Lc 15,32   16. השבתיו כמת ונאבד ונחזר לנו אחיך  שמוח איני ראוי ולשמח אחרים כי לאכול ול,Tit  קפיטולו 
Lc 17,3   ואם ז׳ 4שה תשובה ומחול לו תוכיחהו ויע אחיך  שמעו אתם אם חטא חטא לך  3. ניםמן הקט  

Lc 22,32   והוא אמר אליו אדון אני מוכן ללכת עמך 33 .אחיך  תצייר . ועתה לפעמים מתהפך. פסקלא ת  
Jn 11,23   ומרטא אמרה לו יודעת אנכי 24. יחזור חי אחיך  וישאוש אמ׳ אליה  23. נותנים לךשאתה שואל  
Lc 21,16   וינגשו קצת מכם. ובעד אוהבים. ובעד קרובים .אחיכם  ובעד . ותמסרו בעד אבותיכם 16. אויביכם 
Mt 4,18   18  והם שמעון הנקרא פירו ואנדריאה אחיו ששמים אחים  בלכת ישואש לים גלילאה ראה שני ויהי  
Mt 4,21   אחרים גיקמי שאבאדיב וזואן אחיו בספינה אחת  אחים  וילך משם וירא שני  21. הרשתות והניחו 

Mt 19,29   או אב או אם או אשה או בנים או נחלות בעד אחים  וכל אדם שיעזוב ביתו אל  29. אלי ישרשבט  
Mt 20,24   וישאוש קראם ואמר אתם יודעים היטב כי 25 .אחים  רה שמעום היו מלאים חימה מהשני וכאשר העש  

Mt 23,8   כי אחד הוא. ארץואב לא תאבו קרוא על ה 9 .אחים  כולכם . כי אחד הוא מלמדכם: ניםנקראים רב  
Mc 12,20   ואחר  21הראשון לקח אשה ומת בלא בנים . יהיו אחים  כן שבעה ל 20. יקחה לאשה להקים זרע לאחיו 
Lc 16,28  יש לי ואמר להם שלא יבואו לנגישת המקום הזה  אחים  כי חמשה  28י שתשלחהו לבית אבי א״כ אב אחל 
Lc 20,29   31[*]  30והראשונים לקחו אשה ומתו בלא בנים  אחים  בעה ויקרה שיהיו ש 29. רע לאחיולהקים ז 
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Mt 22,25   והראשון לקח אשה ומת בלא זרע ועזב אשתו אחין  בינותינו היו ז׳  25: זרע אחיו שיקים  
Mc 13,19   ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן כל בשר לא 20 .אח״כ  ברא הש׳ העולם עד עתה ולא תהיה מיום ש  
Jn 20,27   אמר לטומאש שים אצבעך פה וראה ידי ושים ידך  אח״כ   27. ר להם שלום יהיה עמכםו ואמתלמידי 
Lc 14,19   השפעוהשלישי אמ׳ אני 20: שתקבל התנצלותי אחלי  ורים והולך אני לראותם ולנסותם עולי ש  
Lc 16,27  ליכי חמשה אחים יש  28שתשלחהו לבית אבי  אחלי  והוא אמר א״כ אב  27 .להם יכולת לעבור פה  
Lc 22,35   ואז אמר 36. והם אמרו לא. לכם אי זה דבר אחסר  . להם כאשר שלחתי אתכם בזולת שק ומנעלים  

Mt Prol,27    בן אדם רומז אנושות. נשר שעלה לשמים. מיתתו אחר  אריה שקם חי . עגל נקרב. מבתולהאיש נולד . 
Mt 11,3  3 שוש ענה לכו וספרו לזואן מה שראיתםוי 4 .אחר  או מקוים אנו . יד לבא להושיענואתהו שעת  

Mt 13,24   אמר המלכות שמימיי דומה לאדם. יש לפניהם אחר  ומשל  24: וא׳ שלשים. וא׳ חמשים. יש ק׳  
Mt 13,31  אמר להם מלכות שמים הוא דומה לזרע החרדל אותו אחר  משל  31: והחטים אספו במגורתי. ושרפו אותם 
Mt 13,33   אמ׳ להם המלכות שממיי דומה לשאור שלוקחת האשה אחר  דמיון  33: שלו ועומדים בענפים שוכבים 
Mt 15,14  ענה פירו ואמר תפרש 15: שניהם נופלים בקבר אחר  והעור המנהיג עור . נהיגי עוריםהם עורים מ  
Mt 17,19   ולא יהיה לכם דבר גדול לעשותו. כי הוא ישתנה אחר  ה ההר תשתנה מזה המקום אל מקום ותאמרו ז: 
Mt 18,33   והאדון עצב ומסרו לנגישה 34. כמו שהיה לי ממך אחר  לעשות כן להיות חומל מאותו עבד לא היה לך 

Mt 19,1    ונמשכו אחריו עמים רבים וירפאם 2נחל ירדן  אחר  מגליליאה ובא בקצות ארץ גודיאה יצא  
Mt 21,29  קרב אל הדרך ואמ׳ לו כדומהו 30נחם והלך  אחר  . והוא ענה איני רוצה ללכת 29. פעול בכרמי.  
Mt 21,33   דמיון אומר לכם אדם אחד היה שהיה אב חיילות אחר  הן  33: וטאים והזונות האמינוהובו והח . 
Mt 21,36   והיו . האדון שלח עבדיו לעובדים לקבל פירותיו אחר   36. ומקצתם הכו ומקצתם המיתו. העבדים 

Mt 24,7   7 ואלה 8. ורעש בארץ. ויהיו מגפות ורעשות .אחר  נגד  ת אחדומלכו. עם אחד יקום נגד האחר  
Mt 25,26   26 שאתה יודע שאני קוצר מה שלא זרעתי ומלקט אל אחר  ה האדון ואמ׳ לו עבד רשע ופחדן ענ  
Mt 27,53   והסונטוריאו ואותם שהיו  54התחייה נראו רבים  אחר  . יוצאים מהקברים 53. קמו וחיו הקדושים 
Mt 27,62  63הפסח באו שרי הפרושים והכהנים לפילאט  אחר  והיום הבא  62. יושבת נגד הקבר יא אחרתומר  

Mc 2,1  רב. וכאשר ידעו שהוא היה בבית 2ימים אחדים  אחר  ואחרת פעם נכנס בכפר נחום  1קו כפי שי׳ מר  
Mc 3,23   מה יכול עמודואם אי זה מלכות בזולת החכ 24 .אחר  איך יוכל שטן אחד גרש שטן . ליםלהם מש  
Mc 8,8   והיו האוכלים  9. סלקו ממותר ז׳ קופות מליאות אחר  . והם וכל העם אכלו והיו שבעים 8. לפניהם 

Mc 8,31    ופירו . ואמ׳ להם בגלוי 32. שלשה ימים אחר  הכהנים וחכמי הדת והוא יקום חי בעד שרי[*]  
Mc 10,1   1 והוא דורש להם. ירדן ונאסף שם עם רבנהר  אחר  אוש נסע משם ובא עד ארץ גודיאה ויש  
Mc 12,5   ועו׳ שלח בנו מאד יקר 6. [*] ואותו המיתו אחר  עו׳ שלח  5. ום בראש וביזו אותםוהם פצע  

Mc 12,31   ואמר לו אותו החכם רבי אמת 32. אינו גדול מזה אחר  ושום צווי . ואהבת לרעך כמוך. הדומה לז 
Mc 12,32   אותו שחייב אדם לאהוב מכל לב ומכל 33אלא הוא  אחר  אלוה אחד ואינו  נו לבדרבי אמת גדול שאי 
Mc 14,28   ופירו אמ׳ 29שאחזור חי אהיה עמכם בגליליאה  אחר  אכן  28אכה הרועה ונתפזרו הצאן אני . הוא  
Mc 15,29   תושע עצמך תרד מן השתי 30. שלשת ימים תבנהו אחר  ית אומר שתחריב מקדש השם׳ ואתה אתה הי  
Mc 16,19   20. שהוא דבר להם עלה לשמים ויושב לימין הש׳ אחר  ואדונינו ישאוש משיח  19וירפאו על החולים  

Lc 2,7   תוכל להניחו כאותו קרוי היוצא מן הקיר לחוץ אחר  ו באבוס הבהמות כי לא היו מקום והניח  
Lc 6,39  אינינו התלמיד  40. יפלו בבור הכרח הוא שניהם אחר  אינינו איפשרי עור ימשוך עור : לכם כדמותה 
Lc 7,19   וענה ישאוש ואמ׳ להם 22[*]  21[*] [*]  20 .אחר  או אנחנו מקוים . ותו שעתיד לבאאתה הוא א . 

Lc 8,6   וכאשר הזרע יצא נתייבש. נפל ממנו על הסלעים אחר  וזרע  6. ועופות שמים אכלוהו. סלדרך ונרמ  
Lc 8,12   כן השטן ומוציא הדבר מלבם בעבור שלא יאמינו אחר  ובא . ין אותווהם אותם ששומע. ךסמוך לדר  
Lc 9,28   אלה הדברים ישאוש לקח פירי ויקומו ויואן ועלה אחר  ושמנה ימים  28. ראו מלכות השם׳מות עד שי 
Lc 9,59   60. וענה הנח לי לקבור את אבי. לך אחרי אחר  וישו אמ׳ לאיש  59: שיכוף ראשו לו מקום  
Lc 9,61   אמר לו אדוק אני אלך אחריך רק הנח לי עד אחר  ואדם  61. עמי ותגיד מלכות האל לו אתה בא  
Lc 12,4    תיראו. אבל אני אלמדכם ממי תיראו 5שיעשו  אחר  שהורגין הגוף ואחר אין להם דבר מאותם  

Lc 20,11  וב בזיונותוהם נוגשים ושוברים אותו בר אחר  והאדון שלח עבד  11: תנו לו דברעבדו ולא נ.  
Lc 23,26   ורוב חיל אנשים ונשים הולכים אחריו  27ישאוש  אחר  והניחו השתי וערב עליו שישאנה  .מן העיר 

Jn 1,35   מביטים  36פעם אחרת עמד יואן ושנים מתלמידיו  אחר  וביום  35. שה עדות שזהו בן האלראיתיו עו 
Jn 1,37   37 וישוש מתהפך וראה אותם נמשכים 38. ישאוש ראח  תו שני תלמידים מדבר והלכו ושמעו או  
Jn 2,12   אלה הדברים ירד בכפר נחום הוא ואמו והאחים אחר   12. לה מעלתו ותלמידיו הכירוהוגלליאה וג  
Jn 3,22   אלה הדברים בא ישאוש עם תלמידיו בארץ גודיאה  אחר   22. ו גלויות כי בשם האל נעשותיהי 
Jn 4,43   והוא העיר 44. שני ימים מצא משם והלך בגלליאה אחר   43: מושיע העולם שזה הוא באמת וידענו 

Jn 5,1  5: מגודיאה,Tit   אלה הדברים היה יום חג היהודים ועלה ישאוש אחר   1קפיטולו ה׳ כפי ש׳ יואן  
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Jn 5,7   ומיד 9וישאוש אמר לו קום וסלק מטתך ולך  8 .אחר  וכאשר אני חפץ ללכת כבר קדמני  .עכירות  
Jn 5,32  אתם שלחתם לזואן ועשה  33: הוא שעושה עדות לי אחר   32דות לעצמי אינינו יוצא אמתי אני עושה ע 
Jn 5,44   44 ואינכם מבקשים אותם שהן מן השם׳ לבד. המעלות אחר  תוכלו אתם להאמין שאתם רודפים  איך. 

Jn 6,1   6. לדברי,Tit   שאוש מעבר לים גליליאה שהיאהדברים האלה הלך י אחר   1קפיטולו ו׳ כפי ש׳ יואן 
Jn 7,1   7: עשר,Tit   אלה הדברים הלך ישאוש בגלליאה כי לא רצה ללכת אחר   1קפיטולו ז׳ כפי ש׳ יואן 

Jn 7,33   למקום. לבקשני ולא תמצאוני 34ילך האב ששלחני  אחר  . ם ישו עדיין יהיה לכם מעט זמןאז אמר לה 
Jn 8,9    האחד ובתחלה השרים ונשאר ישאוש יחידי בין כך  אחר  אחד יצאו מאותו המקום כולם . זהשמעו 

Jn 8,50   אני אומר לכם 51. הוא ששואלה ודן דין אמת אחר  . ואני איני מבקש מעלתי 50. ותימבזים א  
Jn 10,1   אבל הכנס בעד השער רועה צאן הוא 2. גנב הוא אחר  ער לבית הצאן רק עולה בעד מקום בעד הש . 
Jn 10,3   4. הוא קורא הצאן בשם ומנהיגן בחוץ. קולו אחר  והוא פותח הדלת והצאן נמשכות  3 .צאן הוא  
Jn 10,5   רק. זה המשל אמר ישאוש להם 6. קול האיש הנכרי אחר  ואינן נמשכות  5. כירות הן קולוכי מ 

Jn 10,16   ם ויכירושאינן מרפת זה והכרח הוא שאנהג אות אחר  וצאן  16. ומשים נפשי. מכיר האבאותי ואני  
Jn 11,7   אלה הדברים אמ׳ לתלמידיו נלכה פעם אחרת אחר   7. עמד באותו מקום ב׳ ימים. לההיה חו  

Jn 14,16   רוח אמת 17קדוש בעבור שיעמוד עמכם לנצח  אחר  אני אתפלל אל האב ויתן לכם רוח ו 16מצותי:  
Jn 14,22   בר הוא עשוי שבעבורינו תגלה עצמך לנואי זה ד .אחר  לא אשקריוטא אבל אדון . מר אליוויגודיש א 
Jn 14,30   רק בעבור שהעולם יכיר שאני אוהב האב 31בי  אחר  ואין דבר : שר זה העולם כבר בא כי. עמכם  
Jn 16,17  ופעם אחרת מעט ותראוני כי אני. מעט לא תראוני אחר  מר לנו אמרו תלמידיו ביניהם מה הוא זה שאו 
Jn 16,19   20. ופעם אחרת מעט ותראו אותי. ולא תראו. מעט אחר  בקרבכם כי אני אמרתי תם מדברים מה זה א 
Jn 18,15   ואותו תלמיד היה בן בית. הלכו אחר ישאוש אחר  ושמעון פירו ותלמיד  15. אחריו ילכו העם  
Jn 18,15   ס ואותו תלמיד היה בן בית להגמון ונכנ. ישאוש אחר  ושמעון פירו ותלמיד אחר הלכו  15. אחריו 
Jn 19,38    אלה הדברים בא יוסף אברמטיאה ועמד נחבא מפחד  אחר   38. אומרת והביטו אל אשר דקרוהאחרת 
Jn 20,26   שמנה ימים פעם אחרת היו התלמידים תוך הבית אחר   26. משים ידי לצדו איני מאמין ואינִי  
Jn 21,1   21: משיח,Tit   וכן גלה 2אם טוביריאדיש גלה עצמו ישאוש ל אחר   1קפיטולו כ״א כפי יואן  

Jn 21,14    אז כשאכל אמר ישאוש לשימון פירו  15: שחזר חי אחר  פעמים שנתגלה ישאוש אל תלמידיו היו ג׳ 
Mt 27,64   ואמ׳ להם פילאט 65. ויותר רעה מהראשונה אחרון  וזה יהיה טעות . וא קם חי מהמותלעם שה  
Lc 12,59    13 :אחרון  יותר שלא תצא משם עד שתשוב אל האומ׳ לך,Tit   והיו באותו  1קפיטולי י״ד שן לוקא 
Lc 14,10  10 בעבור כשיבוא אותו שזימן לך יאמר לך אהוב אחרון  תהיה נקרא לך ושב במקום היותר  רק כאשר  

Jn 6,39   שכל אדם שרואה . כי זהו רצון האב ששלחני 40 אחרון  יד ממנו רק שאקימהו ביום היותר לי לא אשמ 
Jn 6,40   כי אמר אני. אז התלחשו היהודים ממנו 41 .אחרון  ואני אקימהו חי ביום היותר . יםחיים נצחי  
Jn 6,44   והיו כולם. כי כתוב הוא בנביאים 45 .אחרון  ותר ואני אקימהו ביום הי. לא ימשכהו  
Jn 6,55   דמי הׁשתייה ו: כי בשרי הוא האוכל האמתי 56 .אחרון  נצחיים ואה אקימהו ביום היותר  לו חיים 

Jn 11,24   אמ׳ אליה ישאוש אני הוא תחייה 25: שבתחיה אחרון  ו יודעת אנכי שיקום ביום היותר אמרה ל  
Jn 12,48   כי אני מעצמי לא דברתי רק האב ששלחני 49 .אחרון  הדברים שאמרתי ישפטו אותו ביום . שישפטהו : 

Mt 19,30   20 :והאחרונים יהיו ראשונים ניםאחרו  ורבים ראשונים יהיו  30. יחזיק נצחיים,Tit  קפיטולו 
Mt 20,16   ועלה 17: רבים הם הנקראים ומעטים נבחרים .אחרונים  יו האחרונים ראשונים והראשונים המדה יה 
Mc 10,31    והיו אז 32: והאחרונים יהיו ראשונים .אחרונים  ורבים ראשונים יהיו  31. נצחייםהבא חיים  

Mc 4,36  ואז קם רוח גדולה וחזק וגלים עד 37עמו  אחרות  ונכנסו בים ספינות . ת קטנהה אחועלה בספינ  
Mc 7,13   ואז קרא לעם ואמ׳ להם 14רעות אתם עושים  אחרות  ורבות . הש׳ בעד מנהגכם שמצאתם אתם מצות  
Mc 8,1    אכולנתאספו רוב חיל עם ישאוש ולא היה להם ל אחרות  ובאותן פעמים  1ח׳ כפי שן מרקו קפיטולו 

Mc 15,41    וכאשר ערב נעשה נכנס כבר  42. שבאו מירושלם אחרות  הן הולכות עמו והולכות עם רבות בגליליאה 
Lc 4,43  והיה 44. מלכות האל כי בעבור זה שולחתי אחרות  הם אמר חוייב לו להגיד לעיירות ול 43. מהם  
Jn 6,23    יאדיש אותה ששם אכלו הפת ועשובאו דטיבר אחרות  ואוניות  23. תלמידיו הלכו לבדםאבל  

Mt 3,11  11 חזק ממני ואיני ראוי לחלוץ נעלו והוא יטבול  אחרי  א והב. אני טובל אתכם במים במקום תשובה 
Mt 4,19   ותכף הלכו אחריו 20. ואעשה אתכם דייגי אנשים אחרי  ויאמר להם בואו  19דייגים היו  בים כי 

Mt 15,22    ישוש צועקת ואומרת רחמנות יהיה לך ממני בלי  אחרי  ים ההם הולכת כנענית שבאה מהעברבאה אשה 
Mt 16,24   ושיקח שתי וערב שלו. חוייב יתייאש מעצמו אחרי  ש אמר לתלמידיו מי שרוצה לימשך ואז ישאו  
Mt 16,24   כי אותו שחפץ להושיע נפשו בזה העולם 25 .אחרי  ושיקח שתי וערב שלו ושילך . צמויתייאש מע  
Mt 19,21   כי היה. וכאשר הבחור שמע זה היה נעצב 22 .אחרי  ובא ותמשך : יהיה לך אוצר בשמיםלדלים ו  
Mt 19,28   28 שבסוף העולם אשר בן השם׳ יבא ישב בבית צלמו אחרי  אמיתות לכם שנמשכתם . ו אמ׳ להםויש. 

Mc 1,7  אני 8. לוץ שרוך נעליואותו שאיני ראוי לח .אחרי  ודורש ואומר יותר חזק ממני יבא  7. מדבריי  
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Mc 1,17  והם תכף עזבו  18ואעשה אתכם דייגים מהאנשים  אחרי  לכו ואמ׳ להם ישו בואו ו 17. כי הם דייגים 
Mc 2,14   ונעשה בעוד שהיו 15. וקם ונמשך אחריו .אחרי  מטיו יושב בשלחן ואמ׳ לו תמשך  והוא  
Mc 8,2   2  ואם אני 3. ואין להם מה לאכול. זה שלשת ימים חריא  לי רחמנות על העם כי הם נמשכים אני יש 

Mc 8,34   ויקח שתי וערב עמו וימשך אחרי. יכפור עצמו אחרי  אותו שרוצה לימשך . ו ואמ׳ להםולתלמידי . 
Mc 8,34    ומי שיחפוץ עשות נשמתו נושעת יאבדה 35 .אחרי  ויקח שתי וערב עמו וימשך . עצמויכפור.  

Mc 10,21   והיה איש: וכאשר שמע זה היה עצב והֺלך 22 .אחרי  לך אוצר גדול בשמים ובא ויהיה  לעניים  
Mc 14,63    מה. שמעתם קללה 64. כן ואתם כוספים עדים אחרי  קרע בגדיו ואמר להם אתם שואלים הגדול  

Mc 15,5  וש ופילאט נוהג לתת תפ 6: כן ולא פילאט נפלא אחרי  ישאוש לא ענה  5. תך מכמה דבריםשהלשינו או 
Lc 5,11   וזה נעשה כאשר ישאוש משיח 12: ישאוש משיח אחרי  והלכו . בארץ עזבו כל ענייניהם האניות  
Lc 5,27    והאיש קם והניח כל ענייניו והלך אחריו 28 אחרי  לוי ואמ׳ לו יושב בסטון שלו לך אחד שמו.  
Lc 9,11   11 ומרפא . דבר עמהם במלכות השם׳ישאוש וקבלם ומ אחרי  בר ההוא כאשר ידעהו העמים הלכו והד 
Lc 9,23    יהיה כופר בעצמו ושתי וערב שלו ובכל יום יבא אחרי  ל אם איש חפץ לבא ואומר לכ 23למיתתו 
Lc 9,23   ומה יועיל לאדם  25. וזה יושיע עצמו[*]  24 .אחרי  מו ושתי וערב שלו ובכל יום יבא כופר בעצ 
Lc 9,36   וביום האחר עם רב ירד מן ההר בא 37. מותו אחרי  יקום חי  עד שהבן. דם מה שראיתםתגידו לא  
Lc 9,59    וישאוש אמ׳ 60. וענה הנח לי לקבור את אבי .אחרי  וישו אמ׳ לאיש אחר לך  59: ראשושיכוף  

Lc 14,27  27 כי אי זה מכם 28. אינו יכול להיות תלמידי אחרי  נו נושא שתי וערב שלו ואינו בא ומי שאי  
Lc 18,22   ואלה הדברים נשמעים הוא היה עצב מאד כי  23 .אחרי  ובא ולך . ויהיה לך אוצר בשמים. ענייםל 
Lc 18,43   ישו משבח לשם וכאשר כל העם ראה זה נתנו שבח  אחרי  והלך . ומיד ראה 43תך תושיע לך ראה אמונ 

Jn 1,15  ומשלימותו כלנו  16. יםוקודם לימ. נעשה קדום אחרי  זה הוא אותו שאמרתי שעתיד לבא  וצועק אומר 
Jn 1,27  והיה קודם לי אותו שאיני ראוי לחלוץ שרוך אחרי  הוא עתיד לבא  27ם מכירים אותו אותו שאינכ  
Jn 1,30   31. כי הוא ראשון לי. הגבר שנעשה קודם לי אחרי  אותו הוא שאמרתי  30. מן העולם העונות  
Jn 1,43   ופליף היה מעיר באטשידא ששם היה אנדריב  44 .אחרי   בגלליאה ומצא פליף ואמ׳ לו לך רצה לצאת 
Jn 6,45   לא בעבור שאי זה מהם ראה האב 46. כן בא אלי אחרי  כל איש השומע מהאב . ומדים מהאלכולם מל. 
Jn 8,12  12  13: לא ילך בחשך וערפל אבל יהיה לו גם חיים אחרי  מי שבא . אומר אני הוא נר העולםוישאוש  

Jn 10,27   ואני נותן להם חיים נצחיים ולא יאבדו 28 אחרי  משכות שומעות קולי ואני מכיר אותם ונצאני  
Jn 12,26   העובד אותי. ולמקום שאני הוא שם יהיה משרתי .אחרי  הרוצה לשרת אותי ישרת  26. חייםלחיים נצ 
Jn 13,5  חיל לרחוץ רגליוהת. כן שם מים במזרק אחד אחרי   5ניח מלבושיו ולקח סדין וחגרו מהסעודה ומ  

Jn 13,30   אז 31. לוקחו המלא פת מיד יצא ונעשה לילה אחרי  ואז  30. שיתן איזה דבר לעניים או. המועד  
Jn 13,36   ואחרי כן אמר אליו  37. עתה אבל אחרי כן תלך אחרי  מקום שאני הולך אינך יכול ללכת ואמ׳ ל 
Jn 13,36   ואחרי כן אמר אליו למה איני יכול 37. כן תלך אחרי  ך אינך יכול ללכת אחרי עתה אבל שאני הול 
Jn 19,27   באותה שעה התלמיד: כן אמ׳ לתלמיד הנה אמך אחרי   27. הפך לאמו ואמר אשה הנה בנךביותר נ  
Jn 21,19   ופירו נהפך לאחוריו וראה אותו תלמיד 20 :אחרי  וכאשר אמר זה אמר לפירו בא . אללזכך ה  
Jn 21,22   אז יצא זה הדבר בתוך אחיו שאותו תלמיד 23 .אחרי  לך ה עד שאבא מה לך אתה תשיע שיעמוד פ  
Jn 11,31   אז כשמריאה 32: אומרים לקבר הולכת לבכות אחריה  או מריאה שקמתה מהר ויצאה הלכו אותה כשר  

Mt 27,12   12  אליואז פילאטו אמ׳  13. אינו עונה דבר אחריהם  שרי הכהנים הלשינוהו וזקני העם וכאשר  
Mc 9,10   והוא 11. שחוייב הוא שאליהו יבא ראשונה אחריהם  ׳ זה שהפרושים אומרים והסופרים רוצה לומ  
Lc 21,8   וכאשר תשמעו קטטות ואנחות אל תחרדו 9 .אחריהם  ואז אתם לא תחפצו ללכת . יתקרב והעת. הוא.  

Mt 25,10   ויצעקו אדון. חר באו הבתולות הסכלותוא 11 .אחריהן  והדלת היתה סגורה . מו בנישואיןנכנסו ע 
Mt 4,20   וילך משם וירא שני אחים  21. והניחו הרשתות אחריו  ותכף הלכו  20. תכם דייגי אנשיםואעשה א 
Mt 4,25   עם רב מארץ גליליאה וקפוטלים וירושלם וארץ  אחריו  והיה הולך  25ם והיה מרפא אותם ונעולי 
Mt 8,1    אומ׳ אם אתה. וראה מצורע אחד והתפללו 2 .אחריו  כו רב עם הל. וכאשר ירד מן ההר 1מתיאו  

Mt 8,23    והיה הים מתנועע מאד עד שהגלים  24תלמידיו  אחריו  וכאשר ישואש עלה בספינה הלכו  23מתיאו 
Mt 9,9   וכאשר היו מיושבים לאכול בבית אחד רבים 10 .אחריו  יב אמ׳ לו בא עמי והוא קם והלך שמו מת 

Mt 9,27   קוראים ואומרים יהיה לך חמלה ממנו בן דויט אחריו  א מאותו מקום שני עורים נמשכים משיח יוצ. 
Mt 12,15    17וציום שלא יפרסמוהו  16. וכלם ממרקם אחריו  נסע מהם ועמים רבים הולכים . זהיודע  
Mt 14,13    ראה אותן העמים וכאשר  14לרגל מכל העיירות  אחריו  וכאשר העם ידעו הלכו : אל המדברפניו 

Mt 19,2   וקרבו אליו הפרושים 3. עמים רבים וירפאם שם אחריו  ונמשכו  2גודיאה אחר נחל ירדן  בקצות ארץ 
Mt 20,29  ושני עורים יושבים סמוך לדרך ושמעו ישו 30 .אחריו  כאשר יוצא מיריחו עם רב הולכים ו 29: רבים 
Mt 20,34    21 .אחריו  ו והלכחמל עליהם ונגע עיניהם ותכף ראו,Tit   וכאשר היו 1קפיטולו מ״ז כפי מתיאו 
Mt 26,58   מרחוק עד היכל קאיפש שר הכהנים ונכנס בפנים אחריו  ופירו נמשך  58. דש היו מקובציםוזקני המק 
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Mt 27,44   תשיעית[*]  46[*] משעת חצי היום עד שעה  45 אחריו  אומ׳ אחד מהגנבים שהיו תלויים  היה 
Mc 1,18   ראה יקומו וג׳ואן. והולכים מעט הלאה 19 .אחריו  והם תכף עזבו הרשתות והלכו  18 םמהאנשי  
Mc 1,20   ותכף בשבת נכנסו בבית. ונכנסו בכפר נחום 21 אחריו  ביהם זאבדיב בספינה קטנה והלכו ועזבו א 
Mc 1,36   שר מצאוהווכא 37. שימון ואותם שהיו עמו אחריו  והלכו  36. לו במדבר ושם התפלל ויצא והלך  
Mc 2,14  ונעשה בעוד שהיו אוכלין בבית רבים 15 .אחריו  וקם ונמשך . ואמ׳ לו תמשך אחרי יושב בשלחן  
Mc 2,15    וכאשר המאותתים והפרושים ראו שישו אוכל 16 .אחריו  ותלמידיו והיו שם רבים שהולכים עם ישו 
Mc 3,9   11. העם החולים שהוא מרפא רוצים לנגעו 10 .אחריו  ו בספינה קטנה כאשר העם הולכים ועל 9אליו  

Mc 5,24   ואשה אחת שהיה לה רפיון דם זה שנים 25[*].  אחריו  וישאוש הלך עמו ועם רב שהולך  24. נרפאת 
Mc 6,1   1  ובשבת אחד התחיל ללמד בבית הכנסת 2תלמידיו  אחריו  יצא משם והלך בנכחיותיו ונמשכו וישוש 

Mc 6,33   33  34. ובאו מכל העיירות אליו. דרך ארץ לרגל אחריו  ו אותם הכירוהו ונמשכו עמים שראורבים  
Mc 10,32   ואז פעם אחרת הוא אמ׳ להם: תמהים ויראים אחריו  וישאוש הולך ראשון והם נמשכים  .בירושלם.  
Mc 10,52   [*]11: בדרך אחריו  מיד ראה ונמשך ו. לך כי אמונתך הושיעך,Tit  1קו קפיטולו י״א כפי שן מר  

Mc 11,9   9 ברוך. קוראים ואומרים הושיענו מושיע ברוך אחריו  ן שהולכין לפניו ואותן שנמשכים ואות  
Mc 14,13  ובמקום שיכנס תאמרו לאדון הבית הרב 14 .אחריו  לכו . ו אדם אחד שנושא חבית מיםהעיר ותפגש  
Mc 14,54   והיה יושב . ל אחד מהכהן הגדולמרחוק עד היכ אחריו  ופירו הולך  54. תתים וזקני העםמאו 

Lc 5,28    ועשה משתה גדול בביתו והיו שם רוב 29 .אחריו  האיש קם והניח כל ענייניו והלך ו 28אחרי  
Lc 8,44  וישאוש  45. ומיד נעצר הדם. ונגעה במלבושיו אחריו  ונגשה לישוש ובאה  44. א שוה להלרופאים ול 
Lc 9,44   שימו  ואמ׳ ישו לתלמידיו. המה ראו כן תמהו אחריו  וההולכים  .והרואים נבהלו 44. טשלו ושק 
Lc 9,62   10. אינו ראוי בלמכות הש׳ אחריו  האיש המשים ידו במחרישה ומביט  אמ׳ אליו,Tit   קפיטולו י״א 

Lc 13,33   ללכת כי אין ראוי שנביא יראה חוץ לירושלם אחריו  רק חוייב לו למחרת ליום הבא  33. תם ואפס  
Lc 17,23   כי כמו שהשמש זורח תחת השמים ומזריח 24 .אחריו  ולא תלכו . ן הוא לא תחפצו ללכתהנו להל.  
Lc 19,14   14 ונעשה 15. אומרים לא נחפוץ שזה ימלוך עלינו אחריו  והו עירוניו כבר ושלחו לגאסיאו והקציפ 
Lc 22,10    ותאמרו לבעל הבית האדון 11. בבית שיכנס אחריו  אדם אחד נושא אשישה של מים לכו תפגשו  
Lc 22,54   וכאשר הדליקו האש באמצעם והם 55. מרחוק אחריו  ופירו הולך . הו בית סגן הכהניםוהוליכו  
Lc 23,27    וישאוש מתהפך אליהם 28. בוכים ואוננים עליו אחריו  ורוב חיל אנשים ונשים הולכים  27ישאוש 
Lc 23,49  והנה אדם אחד 50. מגלליאה רואות אלו הדברים אחריו  שבאו  וכל הנשים. תו עמדו מרחוקשמכירין או 
Lc 23,55   רואות הקבר באי זה אופן גוף ישוש משיח היה  אחריו  והנשים שבאו מגלליאה נמשכות  55. להאיר 

Jn 1,38   בואו וראו[*]  39[*] [*] [*] אמ׳ אליהם  .אחריו  וישוש מתהפך וראה אותם נמשכים  38. ישאוש  
Jn 1,40   ואמ׳ לו. וזה מצא ראשונה לשימון אחיו 41 .אחריו  שנים עשר ששמעוהו מיואן והלכו  אחד מאותם  

Jn 6,2  עמים רבים כי ראו האותות שהוא עושה על אותן אחריו  והלכו  2דיש מעבר לים גליליאה שהיא טיבריא 
Jn 10,4    ואינן נמשכות אחר 5. כי מכירות הן קולו .אחריו  בחוץ הולך לפניהם והצאן נמשכות הצאן  

Jn 12,19   והיה מקצת מבני מבני ענק ר״ל גנטילש 20 .אחריו  בדבר זה שכל העולם הולך . עיליםאנו מו  
Jn 18,14   ושמעון פירו ותלמיד אחר הלכו אחר 15 .אחריו  אחד בעד העם למען לא ילכו העם  שימות אדם  
Jn 20,6   וראה בגדי פשתן מונחים לצד. ונכנס בקבר אחריו  אז בא שימון פירו ההולך  6. שם לא נכנס  

Jn 21,20   אז כשפירו ראה זה 21. שהוסב בסעודה על חזהו אחריו  תו תלמיד שישאוש אוהב מאד הולך וראה או 
Mt 8,19    וישוש אמר לו השועלים  20למקום שתרצה ללכת  אחריך  תוריי מהדת ואמ׳ לו ר׳ אני אלך ובא חכם 

Mt 19,27    אמיתות. וישו אמ׳ להם 28. מה גמול יהיה לנו אחריך  ו עזבנו כל העולם ונמשכים שאנחנאליו הנה 
Mc 10,28   וישאוש ענה ואמר אמת אומ׳ לכם שאיש 29 .אחריך  הולכים לו הנה אנחנו עזבנו כל הדברים ו  

Lc 9,49   י כי מ. וישוש אמ׳ להם אל תמנעו לו 50עמנו  אחריך  ומחינו בידו כאשר שאינו הולך . בשמך 
Lc 9,61   רק הנח לי עד שאעשה באופן שידע הכל אין חפץ אחריך  ואדם אחר אמר לו אדוק אני אלך  61. האל 

Lc 18,28   שום. וישאוש אמ׳ להם אמת אומר אני לכם 29 אחריך  ו עזבנו כל הדברים והולכים אנו הנה אנחנ  
Jn 13,37  37 וישאוש אמר 38י אתן את נפשי בעדך עתה אנ אחריך  ן אמר אליו למה איני יכול ללכת ואחרי כ  
Jn 21,18   ואז אמר רמז 19. וינהגך במקום שלא תחפוץ אחריך  כשתהיה זקן תשלח ידך ואחר ילך  רק. חפצך  
Mt 4,21   גיקמי שאבאדיב וזואן אחיו בספינה אחת עם אחרים  וילך משם וירא שני אחים  21. ותהרשת  

Mt 15,30   עד שהעם 31. ומשליכים עצמם לרגלו ומרפאם .אחרים  ולים ורבים מים עורים פסחים ונטשנהגו אל  
Mt 20,3   3  ואמ׳ להם לכו 4שהיו עומדים בטלים בשער  אחרים  וחזר בשוק סביב שעת שלישית היום ומצא  
Mt 20,6   והוא אמ׳. עומדים אותו יום כמו כן בטלים אחרים  ומצא . בי״א שעה והוא יצא ברחובסביב  6זה  
Mt 22,4   אומר תאמרו לקרואים אני הכינותי סעודות אחרים  ופעם אחרת שלח עבדים  4. ו לבואולא אב  

Mt 25,16    ואותו שקיבל שנים עשה במדומה ורוח 17 .אחרים  ה׳ בשנטש פעל בהם והרויח ה׳ ואותו שקבל  
Mt 25,17   17 חפר בארץ וטמןואותו שקבל א׳ הלך ו 18. שנים אחרים  תו שקיבל שנים עשה במדומה ורוח ואו 
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Mt 25,32  33. כן כמו הרועה השיות מהגדיים. מאחרים אחרים  והוא יפריד . ים לפניו כל העמיםויהיו נאספ  
Mt 27,42   אם מלך אתה מישראל. ואינו יכול להושיע עצמו אחרים  הוא מושיע  42ואומרים : ים ממנומלעיג 

Mc 7,4   זהו ליטול כיסותיהם וכלי כסף. שציום שמור אחרים  ורבי חקים [*]  4[*] ת הישישים כפי גזיר  
Mc 8,3   3 והתלמידים ענו מאי זה 4. מהם באו מרחוק אחרים  כי . י אשלחם בביתם יתעלפו בדרךואם אנ  

Mc 11,8   8 9. כורתים ענפים מן האילנות ומגמגמין הדרך אחרים  ם רבים פשטו בגדיהם בדרך ועמים ואנשי  
Mc 12,4   עו׳ שלח אחר 5. והם פצעום בראש וביזו אותם .אחרים  עו׳ שלח עבדים  4. ותידים ריקניושלחום ב 
Mc 14,4   שהיו כעוסים ביניהם למה נעשית זאת האבדה אחרים  והיו שם  4. ה על ראשוושברה ושפכה המשיח  

Mc 14,58   ולא היה 59. חדש עשוי בידי אנשים אבנהו אחרים  ש עשוי בידי אנשים ובשלשת ימים זה המקד  
Lc 3,18   ואירודיש כאשר יואן 19. מזהיר ומגיד לעם אחרים  ורוב דברים  18בן באש שלא תכבה וישרוף הת  

Lc 9,8   8  ואחרים. אומרים אליהו הוא ונראה בארץ אחרים  . שיש אומרים שיואן הוא שחזר חיבעבור  
Lc 11,22   הנה כל כלי. ותר ממנויותר חזקים חיים י אחרים  אבל אם  22. תו כל הדברים בשלוםשומר בי  
Lc 11,26   יותר רעים ממנו עמו ונכנסים באותו בית שהיו אחרים  ואז הולך ולוקח שבעה רוחות  26 .ביעים 
Lc 15,32  כי אחיך השבתיו כמת ונאבד ונחזר לנו אחרים  לאכול ולשמוח איני ראוי ולשמח  אבל 32. הם.  
Lc 23,32   וכאשר  33: רעים נוהגים עמהם בעבור שימיתום אחרים  ם ושני 32. ים אלו מה יעשו ביבשנעשו דבר 

Jn 4,38   39. ואתם נכנסתם ביגיע כפם. הם שטרחו עליו אחרים  . י אתכם ללקוט מה שלא טרחתם בואני שלחת  
Jn 19,18   אחד לימין ואחד לשמאל וישאוש באמצע שניהם אחרים  ועמו שנים . ניחו ישו בשתי וערבמקום ה  
Jn 21,2   אני. ושימון פירו אמר אלהם 3. שהיו יחדיו אחרים  ה ולבני סבאדיב ולשנים תלמידים גליליא  

Mt 15,23   והוא ענה לא שולחתי רק לצאן שנאבדו 24 .אחרינו  ו שלא יניחנה לכת כי היא צועקת וחילו פני  
Mt 2,12   רי שובם נראהואח 13קפיטולו ד׳ כפי מתיאו  :אחרת  לאירודיש וישובו למלכותם בדרך  שלא ישובו  
Mt 19,9  אמרו התלמידים אליו א״כ הוא  10. עושה ניאוף אחרת  ולוקח  .אם אינו עושה בעבור טעם ניאוף שלה 
Mt 20,5   הלך בין הצהרים ושעה תשיעית היתה ועשה כדמות אחרת  ופעם . והם הלכו 5ם דבר בינוני ואתן לכ 
Mt 22,4    ח עבדים אחרים אומר תאמרו לקרואים אנישל אחרת  ופעם  4. הנישואין ולא אבו לבואאל  

Mt 26,43   44לפירו ומצאם ישנים כי העינים היו כבידות  אחרת  ובא פעם  43. ות הזה תעשה רצונךעבור המ  
Mt 26,44   אז בא לתלמידים 45. ואמ׳ אותה עצמה מלה אחרת  והניחם והלך להתפלל פעם  44דות היו כבי  
Mt 26,72   ואחר מעט 73. כפר בשבועה שלא הכיר אותו האדם אחרת  ופעם  72. דנזוריטהיה עם ישוש  וזה. שם 
Mt 27,50   והנה המקדש נשבר 51. צועק שלח הקדוש רוח אחרת  וישאוש פעם  50. אליהו שיתירהו אם יבא  
Mt 27,61   והיום הבא אחר הפסח באו  62. יושבת נגד הקבר אחרת  והיתה מריאה מקדלינא ומריא  61 .והלך לו 
Mc 2,13   ועובר 14. לים וכל העם בא והוא מראה וילונים אחרת  כת ויצא משם בעבור ל 13. ראינו כזה הדבר 
Mc 2,21   ויותר גדול קרע. במלבוש הבגד שובר הישן אחרת  בדרך . ים בגד חדש במלבושו הישןאינו מש  
Mc 2,23  ת זרעים בשבת ותלמידיושהוא עובר במקומו אחרת  ונעשה פעם  23: דש בנודות חדשיםלשים יין ח  
Mc 3,1   3,Tit  ישוש נכנס בבית הכנסת והיה שם אדם אחד עם אחרת  עוד פעם  1טולו ג׳ כפי מארקו קפי  
Mc 4,1   4,Tit  התחיל ישוש ללמד לחוף הים ורוב עם מתאסף אחרת  ופעם  1יטולו ד׳ כפי שי׳ מארקו קפ  

Mc 10,11   ואם האשה עוזבת בעלה מנאפת 12. עושה ניאוף .אחרת  מי ומימניח אשתו ולוקח . מר להםוא 11בבית: 
Mc 10,24   24 תכף אמר להם בנים מאד הוא כבד שאיש שיבטח אחרת  וישאוש פעם . ידים נבהלו מדבריווהתלמ  
Mc 10,32   והתחיל לאמר כל אשר יקרה לו. הוא אמ׳ להם אחרת  ואז פעם : ם אחריו תמהים ויראיםוהם נמשכי.  
Mc 14,39   וכששב מצאם 40. הלך להתפלל באותה עצמה מלה אחרת  ופעם  39. מוכן אבל הבשר חולהח הרו  
Mc 14,41   אינו די השעה באה שבן. ואמר להם ישנים אתם אחרת  בא פעם  41. לא יכלו לענות אותוכבדים ו  
Mc 14,61  בן משיח בן  הכהן הגדול הגדול שאלו אמר אתהו אחרת  ופעם : ישו שותק ואינו עונה דברו 61. נגדך 
Mc 14,70   וסמוך מזה מעט פעם אחרת אחת מאותן. כפר לה אחרת  והוא פעם  70. צב סביבה זהו מהםלאותו שני  
Mc 14,70  אחת מאותן ששבות שם אמרה לפירו באמת אתהו אחרת  וסמוך מזה מעט פעם . חרת כפר להוהוא פעם א  
Mc 14,72   ואחר זכר פירו הדבר שאמ׳ לו ישאוש שקודם .רתאח  ומיד התרנגול קרא פעם  72. ומרתהאיש שא  
Mc 15,12  והם צעקו 13מה תחפצו שאעשה ממלך היהודים  אחרת  ופילאט אמ׳ להם פעם  12. ור להםבראבן שיחז  

Lc 4,12   ונשלם כל  13. לא תנסה האדון השם׳ אלהיך[*]  אחרת  וישוש אמ׳ לו פעם  12. אבן רגלךפן תגוף ב 
Lc 13,20   אמשול לכם משל מלכות הש׳ למה הוא. אמרה אחרת   ופעם 20 :השמים נחים בכנפיו עד שעופות  
Lc 16,18   אדם אחד עשיר היה לבוש ארגמן  19: עושה נאוף אחרת  ומביא .. .. ולא תהיה יכל אדם ש 18שתעבור 
Lc 22,58    פירו אמרו. ראתה אותו ואמרה ואתה מהם אתה אחרת  ואחר מעט פעם  58. איניני מכירואשה אשה  
Lc 23,20   והם צעקו אומרים 21אליהם תחפצו להניח ישאוש  אחרת  ופילאט אמ׳ עוד פעם  20. רציחה בעיר ובעד 

Jn 1,35   מביטים ישאוש 36עמד יואן ושנים מתלמידיו  אחרת  וביום אחר פעם  35. שזהו בן האלעושה עדות  
Jn 3,4    ענה ישאוש אמת אני אומר לך שום אדם לא 5 :אחרת  לשוב לבטן אמו ושיבא לעולם פעם יכול אדם  
Jn 3,5    מה שנולד 6: יהיה נולד ממים ומרוח הקדש אחרת  יכנס במלכות שמים רק אותו שפעם אדם לא  
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Jn 4,3  5: והיה לו בהכרח לעבור בשמריאה 4. בגליליאה אחרת  והלך פעם [*]  3. עזבו בגודיאה רק תלמידיו 
Jn 4,13   אבל מי שישתה מהמים שאתן לו לא יצמא לעולם .אחרת  יהיה לו צמא פעם  לה מי שישתה מזה המים. 
Jn 4,46   בבית גלליאה אל מקום אשר עשה שם ממים יין אחרת  אז בא פעם  46: ד כשבא ליום החגביום המוע.  
Jn 6,15   וכשנעשה ערב ירדו תלמידיו לים 16. בהר לבדו אחרת  ברח פעם . ויעשוהו מלך. יתפשוהובעבור ש. 

Jn 8,2    3. וכל העם באו אליו ויושב ומלמד להם. במקדש אחרת  ולמחר בבקר בא פעם  2להר הזתים הלך 
Jn 8,8   יצאו. וכאשר שמעו זה 9. כורע כתב אחד בארץ אחרת  ופעם  8: ישליך האבן הראשונה בהבזולת חטא  

Jn 8,21  אתם תשאלוני ובעונכם תמותואני הולך ו. ישו אחרת  אז אמר להם פעם  21: א באה שעתוכי עדיין ל . 
Jn 9,17   והוא אמ׳. מה אתה אומ׳ ממי שפתח עיניך. לעור אחרת  אז אמרו פעם  17. גדולה ביניהם מחלוקת 
Jn 9,24  ואמרו לו תן שבח וחנות. האדם שעמד בעורון אחרת  אז שאלו פעם  24: י בן שנים הואשאלו הבן כ  
Jn 9,27  28. חפצתם להיות תלמידיו. לשמוע אחרת  פעם  פצתםואתם שמעתם למה ח. ענה כבר אמרתי [*] [*]  
Jn 10,7  כל 8להם באמת אני אומר לכם שאני דלת הצאן  אחרת  אז אמר ישאוש פעם  7. ה אמ׳ להםלא הכירו מ  

Jn 10,17  ושום אדם לא יטול אותה נשמה אם 18. יקח אותה אחרת  אב כאשר אניח נשמתי בעבור שפעם זה אהבני ה 
Jn 10,18  פעם אחרת 19: זאת המצוה לקחתי מאבי. לקחתה אחרת  י לעזוב אותה ויכולת יש לי פעם יכולת יש ל  
Jn 10,19   20. היתה מחלוקת בין היהודים על הדברים האלו אחרת  פעם  19: זאת המצוה לקחתי מאבי .לקחתה 
Jn 10,40  מקום שהיה זואן טובל בעבר הירדן באותו אחרת  והלך פעם  40ויצא מידיהם  39. בבי ואני כא  
Jn 11,7   7 ואמרו לו התלמידים רבי לא עברו 8. בגודיאה אחרת  הדברים אמ׳ לתלמידיו נלכה פעם  אחר אלה  

Jn 11,38  ושם היתה חפירה ואבן גדולה. בעצמו בא לקבר אחרת  אז ישאוש פעם  38. שזה לא ימות יוכל לעשות  
Jn 12,39   39 עור עיניהם ותקשה לבם 40אמר ישעיה הנביא  אחרת  כי פעם  אמיןובעבור זה לא היה בידם לה  
Jn 13,12   13. אתם יוד יודעים אותו דבר שעשיתי. להם אחרת  וכאשר ישב והסב אמר פעם . בושיולקח מל  
Jn 14,3   אבא ואביא אתכם אלי בעבור שבמקום שאני שם אחרת  פעם . ואם אהלוך להכין המקום 3 .מקום לכם  

Jn 16,17    אז 18. מעט ותראוני כי אני הולך אל האב אחרת  ופעם . ר לנו אחר מעט לא תראונישאומזה  
Jn 16,19    אמת אני אומר לכם שאתם 20. מעט ותראו אותי אחרת  ופעם . ולא תראו. אמרתי אחר מעטכי אני  
Jn 16,22  22 לא יגזלהו לכם ולבבכם ישמח וגילכם שום אדם .אחרת  דאגתכם אבל אני אראה אתכם פעם  ואמת כן. 
Jn 16,28   28 ואמרו לו 29. אני עוזב העולם והולך אל האב אחרת  ופעם . יצאתי מהאב ובאתי לעולם אני  
Jn 18,7  8. מה אתם מבקשים והם אמרו ישאוש דנאזריט אחרת  אז שאל פעם  7: יהם ונפלו לאחורחזרו לאחור  

Jn 18,27   אז הנהיגו לישאוש 28: ומיד קרא התרנגול .אחרת  רו פעם אז כפ 27. ואני ראיתיך בגן עמו  
Jn 18,33   וקרא ישוש ואמ׳ לו אתהו מלך . באותו פריטורי אחרת  אז נכנס פילאט פעם  33: תה מיתהבריא שבאו 
Jn 18,38   ומנהג 39אמ׳ להם אני איני מוצא בזה שום דבר  אחרת  וכאשר זה אמ׳ פעם . מה הוא אמת אמ׳ אליו 
Jn 19,4  ואמ׳ הנה אנכי מוליך לכם בחוץ זה. בחוץ אחרת  אז יצא פילאט להם פעם  4צואר ב ונותנים לו  
Jn 19,9   10. וישאוש לא ענה לו. ואמר לישאוש הכאן אתה אחרת  ונכנס פעם  9. היה לו פחד גדול זה הדבר 

Jn 19,37   האחר אל 38. אומרת והביטו אל אשר דקרוה אחרת  ועוד כתיבה  37. צם לא תשברו בואומר ע  
Jn 20,10    ומריאה עומדת מחוץ לקבר 11. באותו מקום עצמו אחרת  אז הלכו התלמידים פעם  10. מיתהחי לאחר 
Jn 20,21    כאשר אמ׳ זה גנח ואמ׳ להם 22. [*] שלו׳ עמכם אחרת  אז אמר להם פעם  21. האדון שמחוהתלמידים 
Jn 20,26   התלמידים תוך הבית וטומאש עמהם ובאהיו  אחרת  נה ימים פעם אחר שמ 26. לצדו איני מאמין  
Jn 21,16    אליו שימון פירי ג׳ואן אוהב אתה אותי ושימון אחרת  וישאוש אמר פעם  16: שמור שיותיאמר להם 
Mt 4,21   עם זאבדיב אביהם שהיו מתקנים רשתותיהם ויקרא  אחת  קמי שאבאדיב וזואן אחיו בספינה אחרים גי 
Mt 5,36   דברכם יהיה אין הין הנשאר הוא 37לבן או שחור  אחת  תה יכול לעשות שער אשך כי אין אתשבע בר 
Mt 5,39   ומי שיגזול לך החלוק 40: הגשנו לו האחרת אחת  ע אבל אם יכה אתכם אדם על הלחי אם טוב בר  
Mt 6,27   27  הביטו חבצלות. ומהמלבושים למה אתם נאנחים 28 .אחת  מכם יכול להוסיף לחיי גופו מדה ומי 
Mt 12,1   והתלמידים רעבים לקחו. במקומות זרועים אחת  אז ישואש עובר בשבת  1 ל״ח כפי מתיאו  

Mt 12,11  11 מכמה 12. אם נופלת בשוחה אחת בשבת לא יוציאנה אחת  מר להם מי הוא מכם שהיה לו צאן והוא או 
Mt 12,11   מכמה יותר טוב האדם 12. בשבת לא יוציאנה אחת  בשוחה  הוא מכם שהיה לו צאן אחת אם נופלת  

Mt 13,2   2  ואמר להם 3. ויושב וכל העם עומד על שפת הים אחת  בעבור זה עלה לספינה . שם עם רבואוסף  
Mt 17,5  באה מתוך הענן אומרת זהו בני אהובי אותו שמאד אחת  ובת קול . רים עב אחד לבנה צללםובעוד שמדב 
Mt 21,2  3. קשורה ועיר אחד עמה תתירוה והביאוה אלי אחת  אתון  ותכף תמצאו. שהוא לפניכם אותו המגדל  

Mt 21,19   קרוב לדרך ובא שם ולא מצא תאנים כי אם עלין אחת  וראה תאנה  19העיר היה לו רעב  בשובו אל  
Mt 24,41  לכן הקיצו כי לא 42. האחד ילקח והאחד יניח .אחת  ושתים במטה . ת יקח והאחרת יניחהריחים האח  

Mt 26,7   עם קופסת אלא בשטרוס מליאה משיחה מרגליות אחת  נגשה אליו אשה  7ת שימון מצורע ביב.  
Mt 26,36   שנאמרת גיטשמאני ואמר אל תלמידיו שבו פה בעוד אחת  ואז בא ישאוש עמהם בעיר  36. יםכל התלמיד 
Mt 26,40    לו שלא תכנסועורו והתפל 41. להיות ער עמדי אחת  ישנים ואמ׳ לפירו לא יכולה שעה ומצאם  
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Mt 26,69   והוא 70אומרת ואתה היית עם ישוש דגליליאה  אחת  שב בחוץ להיכל וקרבה אליו שפחה היה יו  
Mt 27,15   15 והוא מחזיק תפוש 16. אותה שהיהודים שואלים אחת  ט שוטר היה לו במנהג להניח נפש ופילא  
Mt 27,60   והיתה מריאה 61. ה בפתח הקבר והלך לוגס אחת  והניח אבן . הוא חדש מאבן חצובהבקברו ש  

Mc Prol,25   1: מלאכה עושה אבל הש׳ הוא שנותן גדול אחת  כי אותו שנוטע ומשקה . ינו חזקםגמול מעמל,Tit  
Mc 1,3   ישרות. קול תקרא במדבר שתאמר הכינו דרך האדון אחת   3. מלאכי לפניך שיפנה הדרך שלך לפניך 

Mc 4,36    ואז קם 37ונכנסו בים ספינות אחרות עמו . קטנה אחת  לות ועלה בספינה והניחו החיי 36הלאה 
Mc 5,25  26שהיה לה רפיון דם זה שנים עשר שנים עברו  אחת  ואשה  25[*]. ם רב שהולך אחריו הלך עמו וע  
Mc 7,25  שהיה לה בת אחת מושטנת באה אליו וכרעה אחת  כי אשה  25. לא היה יכול העלים אכן. ידעהו  
Mc 7,25   והיא נאה 26. מושטנת באה אליו וכרעה ברגליו אחת  כי אשה אחת שהיה לה בת  25. ליםיכול הע  
Mc 9,42   אל מקום שאין מתים 43מאשה של גיהנם בשתים  אחת  יותר שוה לך הכנס בגן עדן ביד  כי. אותה  

Mc 12,42   וישאוש קרא 43וטות ענייה ונדבה שתי פר אחת  ובאה אשה  42. נדבים גודל דבריםעשירים מת  
Mc 14,3   עם ַקאֵפָסא אל בשטרי מליאה אינגנט מרגלי נרדי אחת  בבטניאה ויושב בשולחן באה אשה  מצורע  

Mc 14,66    וכאשר ראה פירו ֵׁשנֹוֶעל נעלו 67מהכהן הגדול  אחת  היה בצד אחד מן ההיכל באה שפחה פירו  
Mc 14,69   70. והתחילה לאמר לאותו שניצב סביבה זהו מהם אחת  חה ומיד ראתהו שפ 69תרנגול קרא ההיכל וה  
Mc 14,70  מאותן ששבות שם אמרה לפירו באמת אתהו מהם כי  אחת  וסמוך מזה מעט פעם אחרת . פר להפעם אחרת כ 
Mc 15,17    הש׳ יושיעך. והתחילו לתת לו שלום 18מקוצים  אחת  ושמו בראשו עטרה . לבישתו ארגמןוי 17העם  
Mc 16,12   והם הלכו וספרוהו לאחרים 13בצורת גרים  אחת  ראה לשני תלמידים שהולכים לעיר זה הוא נ  

Lc 2,36   והיתה קרוב לארישיאה. משמואל היתה משבט אשר אחת  ובת  36. ב לבבות תהיו מפורסמותמחשבות רו . 
Lc 3,11  12. ים יעשה זה גם כןומי שיש לו חלופי העושר .אחת  ו שתי מלבושים יתן למי שאין לו אותו שיש ל 
Lc 4,26  ורבים מצורעים היו בישראל תחת 27. אלמנה אחת  רק צרפתא דסידוניאה לאשה . ליהוהיה שולח א  

Lc 5,3   ומבקש אותו שיסיע האניה משם. שהיתה משימון אחת  והוא עלה באוניה  3. יצאו ורוחצים הרשתות  
Lc 6,6   והיה שם אדם אחד. שנכנס בבית הכנסת ומלמד אחת  ונעשה היה עוד משבת  6. ד מהשבתועו. האדם  

Lc 7,37   וכאשר ידעה שישאוש נכנס. חוטאת היתה בעיר אחת  והנה אשה  37ישבו לשולחן . פרושבבית ה  
Lc 7,37   וכאשר ידעה שישו משיח אוכל . חוטאת היתה בעיר אחת  ישבו לשולחן והנה אשה . שנכנס בבית הפרו 
Lc 7,37   ועמדה מאחור קרוב רגלי ישאוש משיח  38ממשיחה  אחת  באה לשם ונשאה קאפסא  בית הפרושאוכל ב 
Lc 8,22   22 ותלמידיו עמו וישו אמ׳ להם נעבור מעבר ליאור  אחת  באחת הימים שישאוש עלה בספינה  ונעשה 
Lc 8,43   ב חולה משפיכות דמיה והחולי ההוא צערה כמו י״ אחת  והנה באה אשה  43. נענה מרוב עםנגש ו 

Lc 11,27   27 מאושר הוא הבטן: מסיעתו בקול רם אומרת לו אחת  ישאוש אמ׳ אלה הדברים לעם אשה  וכאשר  
Lc 12,52   האב יהיה נגד הבן והבן נגד האב 53. לב׳ ולג׳ אחת  ה׳ שיהיו בבית  52: ן רק להפרידלכם לא כ. 
Lc 13,11  ח שנים מחולי והולכת ככורעת בזולתשחלתה י״ אחת  והנה אשה  11. שלהם בשב בשבתות בבית הכנסת  
Lc 15,4  מהם לא יניח תשעים ותשעה במדבר וילך לאותה אחת  זה מכם שיש לו מאה צאן ונאבדה  אי 4. הדבר  
Lc 15,8   8 לא תדליק את הנר ותכבד הבית ותחפש אותה . מהם אחת  ה אשה שיש לה עשרה דרכמש ותאבד או אי ז 

Lc 16,17    ומביא.. .. ולא תהיה יכל אדם ש 18שתעבור  אחת  . . ארץ ישלוו מאות הוא ששמים ויותר נקל  
Lc 17,34   ועונים 36[*]  35: האחד יתפש והאחד יעזב .אחת  יאבד אומ הלילה יהיו שנים במטה לכם שאותו  
Lc 18,3   היתה בעיר ההיא ובאה אליו אומרת נראה מעניין  אחת  ואלמנה  3. ראה ובושת מן האנשיםהיה לו י 
Lc 21,2   ואמר באמת 3. ענייה ששמה שני פשיטין מערך קטן אחת  וראה אשה  2. בתיבה והם עשירים מתנותיהם 

Lc 22,41   אומ׳ אם אתה 42. ותקע הברכים לארץ והתפלל .אחת  זריקת אבן והוא נסע מהם כ 41. לניסיון  
Lc 22,56   הביטה אותו אמרה זה היהראתהו יושב באש ו אחת  וכאשר שפחה  56. יה יושב באמצעםפירו ה  
Lc 22,59    60. אשה אחת אומרת אמת זה עמהם כי גלליב הוא אחת  וכמעט שעה  59. אמר אדם אין אניופירו  
Lc 22,59    ופירו 60. אומרת אמת זה עמהם כי גלליב הוא אחת  וכמעט שעה אחת אשה  59. אין אניאמר אדם  
Lc 24,42   42 44. וכאשר אכל לפניהם לקח הנותר ונתן להם 43 .אחת  ת דבש ויער. תנו לו חלק דג אפויוהם נ 

Jn 2,6   וישאוש 7. מהאירידיש מחזקת שתים ושלש מדות אחת  מונחת כמנהג טהרת היהודים וכל  ואבן  
Jn 4,7   8. וישאוש אמר לה תן לי לשתות. לשאוב מים אחת  ובאה אשה  7: שעה ששית מן היום והיה כמעט  
Jn 5,2  ששם מתקבצים המים מכוסה נקרא בלשון עברי אחת  והיה בירושלם חפירה  2ירושלם ב ועלה ישאוש  

Jn 5,35   ולי יש עדות גדול מזואן שהמעשים 36. בינינו אחת  פת ומאירה ולא אביתם לשמוח שעה נר שור  
Jn 7,21   21 ברית  נתן לכם משה: בעבור זה 22וכולכם תמהים  אחת  אני עשיתי פעולה . אוש ואמ׳ להםענה יש 

Jn 8,3   ואמרו לו זאת האשה נתפשה 4: שתפשוה בניאוף אחת  הסופרים והפרושים הביאו לו אשה ו 3. להם  
Jn 12,3   נירדי פישטיסי מרגליי מאד ומשחה רגלי ישוש אחת  אז מריאה לקחה ליטרא  3. יםאחד מן האוכל.  
Jn 19,2   וכסוהו בלבוש: חוהו בראש ישומקוצים והני אחת  והפרושים תקנו עטרה  2. ו ונגשותפש יש  

Jn 19,13   והיה יום שישי ופסח 14. מקום שנקרא גאלבאטו אחת  רים הביא ישו בחוץ וישב בקתרדא אלה הדב  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

66 

 

Lc 3,28   29. שם היה אנן. שם היה מודאן. שם היה קושן .אטדי  שם היה . שם היה מלאכי 28. נרי שם היה 
Mt 11,22   ואתה כפר נחום  23. דשידון יותר מכם ליום הדין אי  לאותן דטיר לכם שעונש מעט יהיה ואומ׳ אני 
Mt 12,38   וישאוש ענה להם אומה רעה  39. זה אות ראות ממך אי  פרושים אומרים רבי אנחנו רוצים ספר וה 

Mt 15,5    זה אדם יאמר אל אביו ואל אמו הנדבה אי זו אי  ואתם אומרים אשר  5. ואמו שימותאביו  
Mt 15,5    ולא כבד אביו 6. זו שתהיה ממני או ממך תועיל אי  דם יאמר אל אביו ואל אמו הנדבה זה אאי  
Mt 16,1   וישוש ענם ואמר להם 2. זה נפלאות מן השמים אי  חננים לו שיראם מת. והצדוקים נסות אותו.  

Mt 19,16   16 חיים נצחייםזה טוב אוכל אנכי עשות שיהיה לי  אי  ה אחד נגש אלי ואמ׳ לו רבי טוב והנ . 
Mt 21,23   ומי נתן לך זה. זה כח עושה אתה אלה הדברים אי  י הכהנים וזקני העם אומרים בעד אליו שר  
Mt 21,24   טבילת זואן מאין היא מן 25. זה כח אני עושה זה אי  אתם אומרים אותו אני אענה בעד  אחד ואם 
Mt 22,36   אמ׳ לו ישאוש תאהוב 37זה העליון צווי בדת  אי  רבי  36אומר . שאל לישאוש מנסהומרבני הדת  
Mt 23,19    20. שהמקדש המתן. זה דבר גדול המתן או המזבח אי  עורים  19. תת למזבח חייב לפרועשנשבע  
Mt 24,17   ומי שיהיה בשדה לא יחזור 18.זה דבר מביתו אי  ומי שהיה בעלייה לא ירד לקחת  17. בהרים  
Mt 27,21   והם אמרו. זה תרצו שאניח לכת מאלו השנים אי  ופילאט אמר להם  21. ושואש ימיתבראבן וי  

Mc 2,9   זו היא מלה נקלה לאמר לנטול עונותיך נמחלין אי   9כם הקדוש רוח ואמ׳ להם מה תחשבו בלבב.  
Mc 3,24   זה מלכות בזולת החכמה יכול עמוד אותו מלכות אי  ואם  24. ל שטן אחד גרש שטן אחראיך יוכ.  
Mc 7,1   2זה פרושים וחכמי הדת ישנה שבאו בירושלם  אי  ואז באו לישאוש  1פי שי׳ מארקו ז׳ כ  

Mc 7,11    זה מהן שאדם ידור בעבור נדר העם האב והאם אי  ואתם אומרים אשר  11. מות יומתאביו ואמו  
Mc 9,18   לא אשא אתכם משפחה ממאנת כמה זמן אהיה עמכם אי  וישאוש אמ׳  18. ולא יכלו עשות שירפאוהו  
Mc 9,33   וישאוש קרא השנים עשר 34. זה מהם יהיה גדול אי  והם שותקים כי הם היו חולקים  33. בדרך  

Mc 11,16   ומלמדם ואומ׳ להם אינו כתוב 17זה משא במקדש  אי  ולא עזב נשוא  16. מלמעלה למטה גירש והפך  
Mc 11,28  זה כח עושה אתה אלו הנפלאות ומי נתן לך זה הכח אי  ואמרו לו בעד  28ותתים והזקנים והחכמים מא 
Mc 12,28    וישאוש ענה 29. זה ציווי הוא העקרי בישראל אי  ושאלו . מתוכחים והכיר שטוב ענםששמעם  

Mc 15,4   4 5. זה דבר לאותן שהלשינו אותך מכמה דברים אי  עוד שואלו אומר למה אינך עונה  ופילאט  
Mc 15,21   ונהגוהו בגולגוטא  22דנופי שישא שתי וערב שלו  אי  א מעירו אס אלשנדריאה ון עבד שבשמו שימ 

Lc 1,66   66 וזכריה  67זה יהיה זה הנער כי יד הש׳ היתה בו  אי  שמוהו בלבם ואמרו  וכל אשר שמעו 
Lc 5,23   או אמור . זה דבר הוא נקל אמור עונותיך נמחלים אי   23מ׳ להם למה חשבתם רע בלבבכם ענה וא 
Lc 6,32   אמת הוא שהחוטאים[*]  33[*]. זו חן ראויה לכם  אי  אם תאהבו אוהביכם  32. עשו להם יעשו לכם 
Lc 6,34  34 זו חן ראוי לכם כי החוטאים נותנים לחוטאים אי  ו למי שאתם מקוים שכר או שירות ואם תתנ  
Lc 7,25   ם לראות איש מלובש מרוב בגדיםזה עניינים יצאת אי  אבל  25. וקים שנועות לכל רוחותהש. במדבר. 
Lc 7,26   נביא אומ׳ לכם ועוד יותר . זה דבר יצאתם לראות אי  אבל  26תענוג הנם מלכים בבתיהם יקרים וב 
Lc 7,40   שני אנשים 41. וענה שימון ר׳ אמור. זה דברים אי  אמ׳ לו שימון אני רוצה לומר לך ישאוש ו  

Lc 10,25   25 ואמ׳ 26זה דברים אעשה למען השיגי חיים נצחיים  אי  ות אותו ואמר כם אחד בדת קם לנסוהנה ח 
Lc 10,36   זה מאלה השלשה נראה לך שהיה יותר חבר ורע אי   36. פשיטין אלו יתנם לו בחזרתויותר משני  
Lc 11,5   זה מכם יש לו אוהב וילך אליו בחצי הלילה אי  ואמ׳ אליהם  5. ל תביאנו לנסיוןוא.  

Lc 11,54   12: זה דבר יוכלו להלשינו אי  מארבים אותו ומבקשים מפיו  54ם דברי ברוב,Tit  קפיטולו י״ג כפי 
Lc 12,56   רמאים אתם יודעים פני השמים והארץ למה לא אי   56. כן יעשה. נשב אמרו חום יבאבא ומ  
Lc 14,5   ור בשבת שלאזה מכם אם שורו וחמורו נופלים בב אי  וענה להם ואמר  5. א האדם ועזבווהוא ריפ  

Lc 14,26  זה איש יבא עמי ולא ילך עמו אביו ואמו ואשתו אי  אם  26ונהפך אליהם ואמר . ם עמורבים הולכי  
Lc 14,28    ולא ימנה ראשונה. זה מכם שחפץ לבנות מגדל אי  כי  28. אינו יכול להיות תלמידיבא אחרי  
Lc 15,4   מכם שיש לו מאה צאן ונאבדה אחת מהם לא יניח זה אי   4. והוא אמ׳ אליהם זה הדבר 3ם ואכל עמה 
Lc 15,8   לא. זה אשה שיש לה עשרה דרכמש ותאבד אחת מהם אי  או  8: סרים תשובהממאה צדיקים שאינם ח  

Lc 18,24   איפשר הוא שאותן שיש להם ממון שיכנסו במלכות אי  וישוש ראה עצבונו ואמ׳ דבר  24 .עשיר הוא  
Lc 19,3   ולא יכול לראותו בעבור רוב העם. זה איש הוא אי  פץ מאוד לראות ישוש משיח והיה ח 3. גדול.  

Lc 19,31   זה איש שואל אתכם למה אתם מתירים קשרו אתם אי  ואם  31. התירו קשרו ונהגוהו. םעליו אד  
Lc 22,35   ל עתהאב. ואז אמר להם 36. והם אמרו לא. זה דבר אי  אחסר לכם . כם בזולת שק ומנעליםשלחתי את 
Lc 23,8   וישאוש מעולם. ושאל אליו דברים רבים 9. זה אות אי  ים ממנו ומצפה מתי יראהו שיעשה דברים רב 

Lc 23,22  זה רע עשה איני מוצא שום טעם שבעבורו יהיה אי  והוא פעם שלישית אמר להם  22. ואומרים תלה  
Lc 24,41   והם נתנו לו חלק דג אפוי 42. כולזה דבר לא אי  ואמר יש לכם . מרוב שמחה גדולה ותמהים.  

Jn 1,46   46 47. [*] אמר לו פליף בא וראה אותו. זה דבר טוב אי  יכול להיות . וריטואמ׳ לו נתנאל בנז 
Jn 2,18   ענה ישאוש  19. זה אות אתה מראה לנו שאתה עושה אי  אז ענו היהודים ואמרו  18. לתניביתך אכ 
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Jn 4,33   אכילתי. וישאוש אמ׳ להם 34. זה שהביא מה לאכול אי  . רו התלמידיםאז אמ 33: א ידעתםדבר של 
Jn 5,19   כי הדברים. רק מה שראה עשות לאב. זה דבר מעצמו אי  אמת הבן אינו יכול לעשות לכם  19ואמ׳ להם 
Jn 6,30   אי זו. זה אות אתה עושה שנראהו ונאמין אותך אי  אז אמרו לו  30. שהוא שלח אותי במי  
Jn 6,30   אבותינו אכלו המן 31. זו מלאכה אתה עושה אי  . אתה עושה שנראהו ונאמין אותך אי זה אות  
Jn 6,64   64 65. זה אחד הדברים שאמרתי לכם רוח וחיים הם אי  אינו מועיל . וח הוא שמחיה הבשרהר  
Jn 7,37   שמאמין בימי  38זה אחד עשה יבא אלי וישתה  אי  ן החג עומד ישוש צועק ואומר אם הגדול מ  
Jn 8,46   אם אומר אני לכם אמת למה . זה מכם יתפשני בחטא אי   46. אם אומר לכם אמת אינכם מאמינים לי 
Jn 11,9  9 כי רואה אור. זה שיהיה הולך ביום אינו עושה רע אי  אם . ש אין ביום שתים עשרה שעותענה ישאו 

Jn 11,49   אינכם חושבים שצריך לנו שאדם אחד 50ה דבר ז אי  ואמ׳ להם אתם לא ידעתם . תה שנההגמון או  
Jn 14,22   זה דבר הוא עשוי שבעבורינו תגלה עצמך לנו ולא  אי  . לא אשקריוטא אבל אדון אחר. יואמר אל 
Jn 15,7   כזה 8: זה דבר ודבר תחפצו ותשאלו תשיגו לכם  אי  . אם תעמדו בי ודברי תשמרו בכם 7. ותשרף  

Jn 16,23   תשאלו ותקחו בעבור[*]  24[*]. זה דבר לשמי  אי  ומר אני לכם אם תשאלו לאב אמת א. שום דבר  
Jn 18,21   21 זה דברים דברתי להם כי הם יודעים הדברים אי  שאל לאותן שמנעוני . תה שואל לימה א  
Mc 6,49   ש וישאו. כולם והיו נבוכים 50רוח רעה וצעקו  איזה  חשבו הוא [*]  49ה הולך על הים חצי הליל 

Mc 12,13   וכאשר באו אמרו לו רבי אנחנו יודעים 14. דבר איזה  ו על מהפרושים ומקצת מאנשי אירודיש לתופש 
Mc 13,21   איש יאמר לכם הנה משיח פה הנה משיח שם לא איזה  ואז אם  21. ם שבחרם יקצר הימיםהנבחרי  
Mc 15,24  והיתה שעה שלישית כאשר 25. אחד מהםיקח כל  איזה  והניחו גורלות עליהן . מלבושיו תלוהו חלקו  

Lc 7,42   ענה שימון ואמר 43. אוהב יותר מאלו השנים איזה  . נתן לכל אחד מה שחייב. פרעוהולהם מה שי  
Lc 8,9   ולהם אמר לכם ניתן מלכות 10. דבר הוא זה איזה  . ותלמידיו שאלוהו 9. זנים ישמעשיש לו א  

Lc 24,18  ולהם ישאוש ענה מה 19דברים נעשו באלו הימים  איזה  שלם ואינך יודע שמקרוב גר בירו לו אתה הוא 
Jn 13,29   ואז אחרי לוקחו המלא פת מיד  30. דבר לעניים איזה  או שיתן . ריכין לנו ליום המועדהדברים שצ 
Lc 22,23   25[*] והיה מחלוקת בין  24. מהם שזה יעשה איזהו  והם התחילו לשאול ביניהם  23: ולאותו אות  
Jn 18,29   וענו ואמרו אם 30. עדות עשיתם נגד זה האיש איזו  ואמ׳ . ם בחוץאז יצא פילאטו לה 29: הפסח  

Mt 1,9   מנשיש הוליד. איזקיאש הוליד מנשיש 10 .איזקיאש  אקאם הוליד . יותאש הוליד אקאם .יותאש  
Mt 1,10   אמון. מנשיש הוליד אמון. הוליד מנשיש איזקיאש   10. אקאם הוליד איזקיאש. אקאם הוליד  

Lc 3,1   וִטיְרקּוִדיגִיש אליש אניאה ואבילינא דטרקא  ִאיטּוֶריָאה  יף אח אירודיש ופטריאקא ממלכות ופל 
Lc 23,22    והם צועקים בקול גדול שואלים 23. ואניחהו אייסרהו  אם כן . שבעבורו יהיה חייב מיתהשום טעם 
Mt 12,23   וכאשר הפרושים שמעו זה 24: אינו זה בן דויט איך  וראה ואמ׳ וכל העם תמה  23. ראהשדבר ו  
Mt 12,26   אם אני מגרש השדים בכח 27. ימשך מלכותם איך  א״כ . רש האחר נחלקים הם ביניהםשד אחד מג  
Mt 12,34  הפה מדברת מהשפעת . תוכלו לאמר טוב שאתם רעים איך  יחס שרפים  34רי מכיר האדם העץ לכן בפ. רע 
Mt 21,20   20 וישאוש אמר להם אמיתות אומר לכם 21מתה תכף  איך  תמהים  וכאשר התלמידים ראוהו היו  
Mt 22,12   אז 13. והוא שתק. נכנסת בזולת מלבוש נשואיי איך  ואמ׳ לו אהוב  12מלבושי נשואין מלבוש מ  
Mt 22,15   ושלחו לו 16. ויוכלו לתפוש ישאוש בדבר איך  ואז נתקבצו הפרושים ועשו עצת  15: נבחרים  
Mt 22,45   ושום אחד מהם לא היה יכול לענות  46. הוא בנו איך  א״כ אם דוד קראו אדוניו  45. בךרגלך אוי 
Mt 23,33   בעבור זה הנה שאנכי 34. תנצלו מדינה של גיהנם איך  . נחשים יחס שרפים 33ת אבותיכם ממלאים מד 
Mt 26,4  ואמרו לא נעשה ביום חג  5. יוכלו במרמה המיתו איך  וש ועשו עצה נגד ישא 4רא קאיפש הכהנים שנק 

Mt 26,16   ויום ראשון של פסח באו 17יוכל לבוגדו  איך  ומכאן והלאה מחפש  16. שיטי כסףלו ל׳ פ  
Mt 26,54   באותה 55. כן חוייב שיעשה. תשלימו הכתיבות איך  רק  54. לח לי יותר מי״ב מלאכיםלאבי שיש  

Mc 2,7    כי מי יוכל לכפר עונות לבד . מדבר כן זה קללה איך   7מי הדת וחשבו בלבם אומרים מחכעמו קצת 
Mc 2,19   אבל העת 20. אוכל לצום כך שהחתן יהיה עמהם איך  ישו אותם שהם קרובים לנישואין  ואמ׳ להם  
Mc 3,23   אי זהואם  24. יוכל שטן אחד גרש שטן אחר איך  . וישו קראם ואמר להם משלים 23 .המושטנים  

Mc 10,23   דבר נמנע שאיש שיהיו לו מעות הרבה יתנם איך  ונהפך ישאוש אל תלמידיו ואמ׳  23. רבות  
Mc 11,18   אבל הם יראוהו כי כלל העם תמהים. יוכלו המיתו איך  ים שמעוהו וחכמים מאותתים חפשו שרי הכהנ 
Mc 12,37   38. כל העם שומעין אותו ברצוןו. הוא בנו איך   אם כן אם דוד קראו אדוניו 37. לרגליך  
Mc 15,35    וקשר ספוג. ואחד מהם רץ מהר 36. צועק אליהו איך  העומדים שם כאשר שמעו אמרו ראו ומקצת מן  

Lc 1,18   וענה 19. יעשה זה שאני זקן ואשתי מהרה ימיה איך  ואמ׳ זכריה למלאך  18. ם עם שלםויכין לש  
Lc 1,29   והמלאך אמ׳ לה אל תיראי מריאה כי את  30. הוא איך  שלו׳ ההוא מלאך נבהלה וחושבת הדברי ה 
Lc 1,34    והמלאך  35. יוכל העשות זה שאין לי ידיעת איש איך  ומריאה אמרה למלאך  34. לאין קץומלכותו 
Lc 1,62   וזכריה שאל לוח הנקרא 63. הוא חפץ יהיה שמו איך  ועשו סימן לאביו  62. ך כזה השםשתהיה ל  
Lc 6,41   תראה קיסם בעין אחיך ואינך חושב שאתה נושא איך   41מיד הוא שלכם כאשר הוא ברבו הרב כל תל  
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Lc 11,18  א״כ למה אתם אומרים שאני . תעמוד המלכות ההיא איך  ם ַשאָטנָאש בעצמו הוא בלב ולב וא 18. על בית 
Lc 12,27   אני אומר לכם כי . חות ולא טוותגדילות לא טור איך  השדה  תהיו חושבים חבצלות 27. יתר הדברים 
Lc 20,41    ודוד אמר 42אתם אומרי׳ שמשיח הוא בן דוד  איך  והוא אמר להם  41. לשאול לו דברלא יכלו  
Lc 20,44   46אמר לתלמידיו . ושומע כל העם 45הוא בן  איך  א״כ דוד קורהו אדון  44. רגליך הדום  
Lc 22,2   וָשאָטנָאש נכנס  3. רק יראים העם. יוכלו להמיתו איך  מחפשים ושרי הכהנים והסופרים  2שנקרא פסח 

Jn 3,4  יכול אדם לשוב לבטן: יוכל אדם להולד והוא זקן איך  ענה נקודימוש לו  4. נולד מחדש אם לא יהיה 
Jn 3,9   ענה ישאוש ואמר 10: באיפשר יהיו אלה הדברים איך  ענה נקודימון ואמ׳ לו  9: מרוח אדם שנולד  

Jn 3,12   13: תאמינו בדברים השמימיים אם אומר אותם איך  : ם עולמיים ואתם בהם לא תאמינולכם דברי  
Jn 5,44   תוכלו אתם להאמין שאתם רודפים אחר המעלות איך   44. אחד יבא בעולמו אותו תקבלואם . אותי.  
Jn 5,47   6. תאמינו לדברי איך  בל אם לאותיותיו אינכם מאמינים א 47. לי,Tit  יטולו ו׳ כפי ש׳ יואן קפ 
Jn 6,53  אז ישאוש אמר 54: יוכל זה לתת לנו בשרו לאכול איך  אומרים . ז היהודים חלקו ביניהםא 53: עולם 
Jn 7,15   ענה ישאוש ואמ׳ 16: יודע זה ספר שלא למד איך  ומתמיהים היו היהודים ואומרים  15. ומלמד  
Jn 8,33  ענה להם ישאוש באמת 34: אתה אומר שנהיה חפשים איך  חור ולעולם לא נהיה א. רע אברהםלו אנחנו ז 
Jn 9,16    והיה: יוכל איש חוטא לעשות האותות האלה איך  ואחרים אומרים . אינו שומר השבתמהאל כי  

Jn 11,53   וכבר לא היה הולך בפרסום בין  54יהרגו ישאוש  איך  הודים אז באותו יום חשבו הי 53: הנפוצים 
Jn 14,9   אינך מאמין שאני  10. אתה אומר שאראה לכם האב איך  פיליף מי שרואה אותי רואה אבי  .יהכרתונ 

Lc 13,19   ופעם 20 :גדול עד שעופות השמים נחים בכנפיו אילן  דל שהאדם זורע בגנו וגדל ונעשה של חר 
Mc 8,24   חיל לראות ועדיין הניח ידיו בעיניו והת 25 אילנות  ני רואה הלוך העמים זקופים כמו אמ׳ א 
Lc 24,13   והם מדברים ביניהם מאשר נעשה וקרא באותן 14 אימבש  וק מירושלם ארבעים מילין שנקרא שהיה רח 
Lc 19,16  והאדון אמר אליו 17. שלך י׳ אימינש הרוחתי אימינא  והראשון בא אומר אדון עם  16. דכל אחד ואח 
Lc 19,20   18  שלך שנתת לי שמר שמרתיה והצנעתיה בנעלם ימינאא  [*]  20[*] [*]  19[*] בא ואמ׳ והאחר.  
Lc 19,16    והאדון אמר אליו שמח עבד טוב 17. הרוחתי אימינש  בא אומר אדון עם אימינא שלך י׳ והראשון  
Lc 19,24   26. ואמרו לאדון כבר יש לו עשרה אימנש 25 .אימנש  שיש לו עשרה  גזלו לו האימנא ותנוה לאותו  
Lc 19,25   אני אומר לכם לכל אדם שיש לו ינתן לו 26 .אימנש  ואמרו לאדון כבר יש לו עשרה  25 .אימנש  
Lc 19,13   13 ואמ׳ אליהם עשו הוצאותיכם מאלו האימנש עד  .ׅאיֵמנֵש  א עשרה עבדים שלו ונתן להם עשר וקר 
Mt 5,15  יחו תחת מכסה אבל מדליק האדם את הנר בעבור הנ אין   15. ליטמן העיר המונחת אל ההר אינה יכולה 
Mt 5,36    דברכם 37אתה יכול לעשות שער אחת לבן או שחור  אין  ולא תשבע בראשך כי  36. עיר האלשהיא 
Mt 5,37   אתם שמעתם שהתורה אומרת 38. הין הנשאר הוא רע אין  דברכם יהיה  37אחת לבן או שחור לעשות שער 
Mt 6,20   22[*]  21וגנבים אין גונבים . מחריבין אותם אין  ל תקבצו אוצרות שמים שחלדה ועש אב 20אותם  
Mt 6,20  תהיה גר כל גופך כי. עינך 22[*]  21גונבים  אין  וגנבים . ועש אין מחריבין אותם שמים שחלדה  
Mt 6,24  לכן אני 25 .האל והעולם[*] יכול בטוב לעבוד  אין  שום אדם  24. ת ערפליות תהיו בךערפליי רבו 
Mt 8,20  עוד אמר לו תלמיד א׳ 21: לו אנה יקוד ראשו אין  פות האויר יש להם קנים ובן אדם עוו. מערות  
Mt 9,14   וישוש 15. מתענין תלמידיך כמונו והפרושים אין  יח תלמידיו של זואן אומרים למה ישואש מש  
Mt 9,15  אבל כשיצא .שהם עמו† אותן†יכולין לבכות כל  אין  אמ׳ להם מה ארוס בעוד שהוא חי  וישוש משיח  
Mt 9,16   כי אם כן יעשו. אדם מכפיל בגד חדש במלבוש ישן אין   16: שאדם יעלם הארוס אז יצומו כשיצא העת 
Mt 9,17  כי אם יעשה. אדם משים יין חדש בנאדות ישנים אין   17. כן ממחה המלבוש ועושה בו קרע מאד רע  

Mt 10,28   28 תיראו ביותר אותו שהגוף. יכולים להרוג הנפש ןאי  פצו לירא אותם שהורגים הגוף כי ולא תח  
Mt 11,11   11  והקטן ממלכות שמימיי. ילוד גדול מזואן טבול אין  אני אומ׳ לכם כי בכל ילודי אשה אמת  
Mt 13,21    כי בעד מלה זעומה תכף: לו שרש ומתייבשת מהר אין  אבל  21. דברת הש׳ ובשמחה מקבלהששומע  
Mt 13,29   תניחו 30. בעבור שלא תעקרו החטים עם הקמשונים אין  והוא אמ׳  29נלך ונלקטהו חפוץ שאמרו ת 
Mt 14,16   ענו לו 17צריך להם לכת תנו להם אתם לאכול  אין  וישוש ענה להם  16. ויקנו אוכל במגדלים  
Mt 14,17   אמ׳  והוא 18. לנו פה לבד ה׳ לחמים ושני דגים אין  ענו לו  17ת תנו להם אתם לאכול להם לכ 

Mt 15,2   והוא ענה להם  3. נוטלין ידיהם כשרוצים לאכול אין  למה . ם תלמידיך תקוני הקדמוניםלמה עוברי 
Mt 15,20   ונסע משם ישוש 21 :נטולות אין מטנפות אותו אין  אלו הדברים מטנפים האדם  20. להשקר קל  
Mt 15,20   20  ונסע משם ישוש והלך לו 21 :ותומטנפות א אין  הדברים מטנפים האדם אין נטולות אלו  

Mt 16,7   7  אמ׳ להם. וישאוש שיודע מה שחושבים 8. לנו לחם אין  חשבו בקרבם אומרים הוא אומ׳ כי והם 
Mt 17,20    והוא עמד 21. מגרש אם לא בתפלה ובצום אין  וזאת המדה שטן  20: גדול לעשותולכם דבר  

Mt 19,6    והם אמרו 7. ראוי לאדם להפריד מה שהאל ִחֵבר אין  לכן . אבל הם בשר אחד. כבר שניםכן אינן  
Mt 19,10    והוא אמר כולכם אינכם  11: מחוייב שיקחה לאשה אין  התלמידים אליו א״כ הוא בין האיש והאשה 
Mt 21,25    ואם נאמר מן האנשים 26. אנחנו מאמינים בו אין  נאמר מן השמים היא יאמר אז למה אם אנחנו  
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Mt 22,16   תאמר לנו מה נראה לך 17. מביט גופות האנשים אין  כי אתה . ואינך פונה לשום אדם. האל באמת . 
Mt 23,4   הם עושים כל מעשיהם  5. רוצים הגיעם באצבעותם אין  את לעמים שאין יכולים לישא והם כובד מש 

Mt 23,16   ה נדר לתת זהב למקדשאבל אותו שעוש. נשבעין אין  ומרין שאותן שנשבעין במקדש דבר עורים שא  
Mc 2,18   ואמ׳ להם ישו אותם שהם קרובים 19. מתענין אין  למידי גואן ומהפרושים ותלמידיך מתענין ת  
Mc 4,21   אדם מניח נר דלוק תחת הדרדור ולא תחת המטה אין  ואומ׳ להם  21. זנים לשמוע ישמעשיש לו א  
Mc 4,40   ואז יראוהו בעוז ואמ׳ אחד אל אחד . לכם אמונה יןא  ואמ׳ להם למה פחדתם עדיין  40ה רבה הנח 
Mc 7,5   5 שומרין תלמידיך גזירות ישישי האבות אבל אין  בור זה שאלו לישאוש אומרים למה ובע  

Mc 7,18   אתם מבינים שאין שום דבר שיכנס בגוף האדם אין  . אתם כ״כ פתאים שאינכם מבינים להם א״כ  
Mc 7,27   דבר טוב קחת הלחם מהבנים בעבור תתו לכלבים אין  כי . עזור לבניושונה חייב אדם לאמ׳ רא.  
Mc 8,18   כאשר חלקתי ה׳ לחמים לה׳ אלף 19. לכם זכרון אין  . לכם ואינכם שומעיןאזנים . ואינכם רואים  
Mc 8,33   וקרא לעם 34. לך שכל אלהיי אבל בשריי אין  כי . אמ׳ הפרד מעלי שכנגדי. ירוגוער פ  

Mc 10,18   לא תעשה . אתה יודע מצות השם 19. טוב לבד האל אין  למה אתה אומר לי טוב ושום אדם  אמ׳ לו 
Mc 10,40   וכאשר  41. אבל לאותם שהוא מוכן. לי ליתן לכם אין  אבל שבת בימיני ובשמאלי  40. יםתהיו טבול 

Lc 1,61  ועשו סימן 62. ך כזה השםראוי במשפחתך שתהיה ל אין  ואמרו לה  61. ל שיהיה שמו יואןיהיה כן אב 
Lc 5,37   כי אם יעשהו היין . לו לשום יין חדש בנאד ישן אין  ושום אדם  37. תי מתיחד עם הישןאינו מ 
Lc 6,44   ומסנה אין איש מלקט ענבים. איש מלקט תאנים אין  כי מקוצים . י כל עץ ניכר בפריוכ 44. טוב.  
Lc 6,44   אדם טוב מטוב אוצר לבו 45. איש מלקט ענבים אין  נה ומס. צים אין איש מלקט תאניםכי מקו  
Lc 8,13   14: להם שרשים כי לזמן היו ובעת נסיון נפרדים אין  ובאלו . הש׳ הם אותם שבשמחה מקבלים דבר 
Lc 8,52   ומלעיגים על ישאוש 53. רק ישינה. הנערה מתה אין  נערה וישוש אמר להם אל תבכו כי בוכים ה  
Lc 9,13   לנו לבד חמשה לחמים ושני דגים וצריכים אנו אין  ואמרו לו . ׳ להם תנו להם לאכולוישוש אמ  
Lc 9,38   והרוח אוחזו ומיד זועק ומשברו 39. לי זולתו אין  ׳ רבי תהיינה פקוחות על בני כי גדול ואומ  
Lc 9,58   איש אחר לךוישו אמ׳ ל 59: לו מקום שיכוף ראשו אין  ובן האדם . מערות והעופות קנים יש להם 
Lc 9,61  וישאוש אמ׳ אליו  62. חפץ בכל נכסי ולא מביתי אין  נח לי עד שאעשה באופן שידע הכל אחריך רק ה 
Lc 12,2   ואותם דברים 3. דבר מכוסה שלא יבא לגלוי אין  . דבר אינו נחבא שלא יהיה נגלה 2. רמאות  
Lc 12,4   אבל אני אלמדכם ממי 5דבר אחר שיעשו  להם אין  תיראו מאותם שהורגין הגוף ואחר אוהבים אל  

Lc 12,26   בידכם לעשות על מה תשתדלו בחריצות על יתר אין  ר המעט הזה ואם הדב 26. יוסיף בקומתו אמה  
Lc 12,33   ועש אינה מכלה. חסרון למי שגנב אין מתקרב לו אין  : דקה כי אתם מתקנים אוצר בשמיםותנו צ. 
Lc 12,33   ובמקום שיהיה 34. ועש אינה מכלה. מתקרב לו אין  אין חסרון למי שגנב : וצר בשמיםמתקנים א  
Lc 13,33   שיהרוג 34ראוי שנביא יראה חוץ לירושלם  אין  למחרת ליום הבא אחריו ללכת כי  חוייב לו  
Lc 14,14   והשכר תשיגהו בתחיית: להם מה שיגמלוך אין  וברוך תהיה כי  14ולים והעורים והנט  
Lc 22,58   וכמעט שעה אחת אשה אחת אומרת אמת זה  59. אני אין  ופירו אמר אדם . ה ואתה מהם אתהתו ואמראו 
Lc 23,34  ומחלקים ביניהם מלבושיו . יודעים מה הם עושים אין  וישו אמר אב מחול להם כי  34. לוהאחד לשמא 

Jn 2,3    אשה מה לי ולך. ענה ישאוש אליה 4. להם יין אין  . חסרים מהיין אמרה אם ישו אליוהיו  
Jn 2,4   4 אמרה אם ישוש למשרתים כל אשר  5. שעתי ראוייה אין  אשה מה לי ולך עדיין . אוש אליהענה יש 
Jn 3,2   יכול לעשות האותות האלה אם לא האל יהיה עמו אין  ושום אדם . ם שאתה באת מן השמיםאנו יודעי . 

Jn 3,27   שום אדם יכול להשיג אם לא ינתן לו מן השמים אין  ענה יואן ואמ׳  27: ל באים אליוטובל והכ . 
Jn 4,17   וישאוש אמ׳ לה אמת את אומרת שאין לך . לי בעל אין  ענתה האשה ואמרה לו  17. ובי פהאישך וש 

Jn 5,7   לי אדם שישימני בחפירה בשעה שהמים באים לידי  אין  והחולה ענה לו אדון  7. ות בריאתחפוץ להי 
Jn 5,41  רק מכיר אני אתכם שאין 42. לי זוהר אנשים אין   41. אלי שתהיה לכם חיים נצחיים חפצים לבא  
Jn 7,18   ואחד מכם אינו: לא נתן לכם משה הדת 19. בו אין  ל אות ממי ששלחו הוא זרע אמיתי מי ששוא  
Jn 7,26   ת שזה הוא הכירו השרים באמיתו. אנו אומרים לו אין  הנה שמדבר בגלוי ודבר  26להמית זה שחפצנו 
Jn 7,51   אז ענו ואמרו לו אתהו 52: מכיר מה הוא עושה אין  או אם . אחד אם אינה שומעת אותו ראשונה  
Jn 8,11    וישאוש אמר לה ואני לא אענישך . כאן גואל אחד אין  והיא ענתה אדון  11. העניש אותךאדם לא 
Jn 8,44   כי כל מה שמדבר שקר מה שהוא קרוביי . אמת אתו אין  יה רוצח בתחלה ולא עמד באמת כי הוא ה 
Jn 8,48    49: אנו אומרים יפה שאתה שומרוני מהשטן יש לך אין  אז ענו היהודים ואמרו  48: מהאלכי אינכם 
Jn 8,49   50. ואתם מבזים אותי. רק אני מכבד אבי. בי שד אין  ענה ישאוש  49: וני מהשטן יש לךשאתה שומר 
Jn 8,57   אז ישוש 58. לך חמשים שנה ואברהם ראה אותך אין  מרו היהודים אליו עדיין א 57: חוראהו ושמ  

Jn 10,29   אני והאב דבר אחד 30יכול לטרוף מיד אבי  אין  י גדול הוא מכל הדבים ושום אדם מה שנתן ל  
Jn 10,33   אדםכי אתה . אנו סוקלין אותך רק מקללה וגידוף אין  אז ענו לו היהודים ממעשה טוב  33: אותי 
Jn 11,9   אם אי זה שיהיה הולך. ביום שתים עשרה שעות אין  ש ענה ישאו 9. ועדיין חפצת ללכת שם. אותך  
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Jn 11,10   10 ואחר אמר אליהם נלכה : אלה הדברים אמר 11. לו אין  י שהולך בלילה מצער עצמו כי נר אבל מ 
Jn 13,11   אז כשרחץ רגליהם לקח 12. טהוריםכולכם  אין  ובעבור זה אמר . שעתיד לבגוד בייודע אותו  
Jn 13,16  אם 17. העבד גדול מאדוניו והשלוח יותר משלוחו אין  אמת אני אומר לכם  16: ו גם אתםאני כן תעש 
Jn 14,6   אם הייתם לעבד 7. אחד בא אל האב רק בעבורי אין  . אני דרך אמת וחיים[*]  6[*]  .אמר אליו  

Jn 15,13   באדם אהבה גדולה מזו שישים נפשו בעד אוהביו אין   13. אהבתי אתכםיניכם כמו שאני אהבה ב : 
Jn 16,18   18 וכשבא רצו 19: אנו יודעים מה מדבר ישאוש אין  . מרים מה הוא זה שאומר לנו מעטאז או  
Jn 18,31   בעבור שדבר ישאוש משיח 32ראוי להמית שום איש  אין  אז אמרו לו היהודים לנו . פטוהודתכם ש 
Jn 19,11  אם לא יהיה לך נתון מן. לך נגדי שום יכולת אין  נה וישאוש ע 11. שבידי הוא להמיתך ולתלותך  
Jn 19,15    אז שיסר מסר להם 16: לנו מלך כי אם שיסר אין  וההגמונים אמרו לו : מלככם אתלהאמר להם  
Jn 21,5   אז. מו הרשתות הלאה ותמצאווהוא אמר להם שי 6 .אין  נערים יש לכם מה לאכול וענו לו להם ישאוש 

Mc 14,3   4. מרגלי נרדי ושברה ושפכה המשיחה על ראשו אינגנט  חת עם ַקאֵפָסא אל בשטרי מליאה באה אשה א 
Mt 5,14   אין 15. יכולה ליטמן העיר המונחת אל ההר אינה  אור העולם  14חוצה ולרמוס אותם רק להשליך  

Mt 10,13   ואותם שלא יקבלו  14. ראויה תשאר עמכם השלום אינה  ואם . ליהיה לשלום שלומכם יבא אתהיה ראו 
Mc 6,19    בעבור כי אירודיש מחזיק בזואן 20יכולה  אינה  אבל . ואורבו בעבור שתוכל המיתובמיאוס  
Mc 9,28    ונסעו משם 29יכולה לירפא רק בתפלה ובצום  אינה  והוא אמ׳ זו מדת השטן  28. רפאואנו.  
Lc 12,15  15 ואמ׳ להם משל שדה  16. בהשפעת מה שהוא מחזיק אינה  להם השמרו מכל כילות כי חיי האדם  ואמ׳ 
Lc 12,33   ובמקום שיהיה אוצרכם שם יהיה 34. מכלה אינה  ועש . ון למי שגנב אין מתקרב לואין חסר  

Jn 7,42   לחם שמשם אומרת הכתיבה מזרע דויד ומעיר בית  אינה   42: ם אומרים יבא מגלליאה משיחואחרי 
Jn 7,51   או אם. שופטת אחד אם אינה שומעת אותו ראשונה אינה  לא ידעתם שתורתכם  51ר להם שהיה עמהם אמ 
Jn 7,51   51 או אם אין מכיר מה הוא. שומעת אותו ראשונה אינה  עתם שתורתכם אינה שופטת אחד אם לא יד  
Jn 8,54   אותו שאתם. אבי הוא הנותן לי מעלה. ברד אינה  אם אני משבח ומעלה עצמי מעלתי  ענה ישאוש  
Jn 12,5   נמכרת בעד שלש מאות פשיטין ושינתנו לעניים אינה  למה זו המשיחה  5שעתיד למוסרו  .אשכריוט . 
Jn 15,4   יכולה לעשות פרי מעצמה אם אינה עומדת באילן  אינה  כמו שהכף . עמדו בי ואני בכם 4 .לכם 
Jn 15,4    עומדת באילן כן אתם לא תוכלו לעשות פרי אינה  עשות פרי מעצמה אם אינה יכולה לכמו שהכף  
Jn 15,4   אני הוא האילן ואתם 5. עומדת אם לא תעמדו בי אינה  ם לא תוכלו לעשות פרי מעצמה אם כן את 

Jn 16,21    כי האדם. זוכרת הצער בעבור שמחה וגיל שיש לה אינה  וכשילדה כבר . דואגת כי שעתה באהיולדת 
Mt 5,13   אור 14שוה רק להשליך חוצה ולרמוס אותם  אינו  ואחר דבר . ו נושעיםנפסק לאותם שלא הי  

Mt 10,24   כי די לתלמיד 25: והעבד על האדון: על הרב אינו  כי התלמיד  24 .אשר בן האלוה יבא לתלמיד  
Mt 10,37   37 ב נפשו יאבדמי שאוה 39[*]  38: ראוי לי אינו  . מי שאוהב אביו ואמו יותר ממני  
Mt 11,27  ושום אדם אינו מכיר האב. מכיר הבן כי אם האב אינו  יכולת על כל מה שהוא ושום אחד  אבי נתן לי 
Mt 11,27   28. מכיר האב רק אותו שהבן רצה לגלות לו אינו  ושום אדם . מכיר הבן כי אם האב אחד אינו  
Mt 12,4   ולא אתם קראתם  5. ראוי לאכול רק לכהנים לבד אינו  אותן לחמים הוא ואותן שהיו עמו הקדש ש 

Mt 12,23  וכאשר הפרושים שמעו זה אמרו  24: זה בן דויט אינו  וכל העם תמה וראה ואמ׳ איך  23 .שדבר וראה 
Mt 12,24   25. מגרש השדים כי אם בכח בלזאבוק שר השדים אינו  וכאשר הפרושים שמעו זה אמרו זה  24: דויט  

Mt 15,4   ומי שיקלל אביו. אומ׳ האל כבד אביך ואמך אינו   4. ם מצות האל בעבור גזירותיכםילמה עובר  
Mt 15,11   ואז נתקרבו אליו תלמידיו אמרו 12. מלכלכו אינו  מה שנכנס בפה  11שמעו והקשיבו  העם ואמ׳  
Mt 18,12  ולך לחפש אותהעוזב הוא התשעים ותשע בהרים וה אינו  . יש לו ק׳ צאן ואחד מהן אבודה אם שום איש 
Mt 18,14    15. מאבינו שבשמים אשר אחד מאלו הקטנים יאבד אינו  א״כ  14: התשעים ותשע שלא נאבדוממנה מן 

Mt 19,9   ולוקח אחרת עושה . עושה בעבור טעם ניאוף שלה אינו  מר לכם שכל אדם שיעזוב אשתו אם רק אני או 
Mt 20,23  וכאשר 24: לתת בידי כי אם לאשר אביא בחרם אינו   גם לימיני. אליאבל תשבו לשמ. מיתתי תסבלו  
Mt 24,36   אבל. יודע היום והשעה ולא המלאכים ולא הבן אינו  ושום אדם  36. בל דברי לא יעברויעברו א  
Mt 24,50   ויעבירהו מפקידתו ויניחהו עם 51: יודע אינו  ד יום שהוא לא יחשוב ושעה שהוא אותו עב  

Mt 27,6   כי ערך דם הוא. דבר ראוי שנשימם בבית המקדש אינו  הנים לקחו הל׳ פשיטין אמרו י הכושר 6. לו. 
Mt 27,12   אז פילאטו אמ׳ אליו אינך שומע  13. עונה דבר אינו  נים הלשינוהו וזקני העם אחריהם שרי הכה 
Mt 27,14   ופילאט שוטר  15: ופילאטו תמה. עונה שום דבר אינו  וישו  14. כמה עדים יש לנו נגדךאינך שומע 
Mt 27,24  לקח מים ונטל ידיו. משיג אבל צועקים עוד אינו  וכאשר פילאט ראה ששום דבר  24. צעקו תלוהו  
Mc 2,21   בדרך אחרת. משים בגד חדש במלבושו הישן אינו  שום אדם  21. ת יצומו ימים רביםובאותו ע  
Mc 2,26   הוא אכל ונתן. י לאוכלם לבד הכהניםראו אינו  ותם ששום אדם שר הכהנים ואכל לחמי הקדש א  
Mc 3,25   ואם השטן יקום נגד עצמו 26. יכול התקיים אינו  בבית שיש חלוקת הלב ביניהם  25 .מלכות  
Mc 3,27   יכול ליכנס בבית החזק ולגנוב הכלים אם בתחלה אינו  שום אדם  27. וד אבל יהיה לו קץיכול עמ 
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Mc 3,27   אמתות לכם אומר 28. קושרו ואז יגנוב הבית אינו  ים אם בתחלה ית החזק ולגנוב הכלליכנס בב.  
Mc 4,27   ויותר על זה הארץ מגדלה ראשונה 28. יודע אינו  נח והוא והזרע גדל ומזריע והוא ולילה ו  
Mc 5,8  והוא ענה שמי מספר כי . ושאלו מה שמך 9. נקי אינו  ואמר אליו ישאוש צא חוץ רוח  8 שלא תצערני 
Mc 6,3  הוא בן נפח אחד ומריאה וקרוביו יקומו ויוסף  אינו   3. ומאין לו הכח שמהידים יוצא .נתונה לוש 
Mc 6,4   בזולת כבוד אם לא בארצו ובין מכיריו ובביתו  אינו  וישאוש אמ׳ להם שום נביא  4. בו 

Mc 6,18   אירודיאש לקחוו 19ראוי לך החזק באשת אחיך  אינו  וג׳ואן אמר לאירודיש  18. מחזיקאותה שהוא  
Mc 7,15   אבל מה שיוצא מלב האדם מלכלכו. יכול לטנפו אינו  שום דבר מבחוץ נכנס באדם  15ני ותבינו . 
Mc 7,18  כי אינו נכנס לגוף רק בבטן 19. יכול לטנפו אינו  שאין שום דבר שיכנס בגוף האדם  אתם מבינים  
Mc 7,19   20. נכנס לגוף רק בבטן ויוצא בעד טבע מנקה נואי  כי  19. ף האדם אינו יכול לטנפושיכנס בגו  
Mc 9,36   וענה זואן 37. מקבל אותי אבל מקבל מי ששלחני אינו  ואותו שמקבל אותי . יקבלו אותי אלו בשמי 
Mc 9,38  ואותו שאינו כנגדינו הוא עמנו 39. אומ׳ רע אינו  ו כי כל אדם שיעשה נפלאות בשמי אל תמנעו ל . 
Mc 9,43    ואם רגלך אישקנדליזט כרות אותה כי 44. נח אינו  אל מקום שאין מתים הארסים והאש  43בשתים  
Mc 9,45   ואם עינך אשקנדליזט עקור 46: נח ולא תפסק אינו  אל מקום שאין מתים הארסים והאש  45בגהינם  

Mc 11,17    ואתם. כתוב שבית שלי הוא תפלה לכל העמים אינו  ואומ׳ להם ומלמדם  17אי זה משא במקדש  
Mc 12,27   ולזה אתם טועים מאד. אלוה המתים אלא החיים אינו   27. ברהם אלהי יצחק ואלהי יעקבאלוהי א : 
Mc 12,31   ואמר לו אותו החכם רבי אמת 32. גדול מזה אינו  ושום צווי אחר . אהבת לרעך כמוךו. לזה  
Mc 12,34   34 ומשם והלאה שום אדם לא היה. ות השםרחוק ממלכ אינו  אשר שמע שהוא ענה בחכמה אמר לו וכ 
Mc 14,41   41 די השעה באה שבן הבתולה יהיה נמסר בידי אינו  . פעם אחרת ואמר להם ישנים אתם בא  
Mc 15,31   אם אתה משיח ישראל רד מן 32. יכול להושיע אינו  ופרים האחרים עשה נושעים ועצמו ועם הס  

Lc 5,31   אבל החולים צריכים. צריך רופא למי שהוא בריא אינו  להם  ענה ישאוש ואמ׳ 31. חוטאיםועם ה 
Lc 5,36   ושום אדם אין לו לשום 37. מתי מתיחד עם הישן אינו  כי אם יעשהו הישן נשבר וחדש . ןבמלבוש יש 
Lc 5,39   רוצה מיד שתות יין חדש שאומ׳ הישן הוא טוב אינו  ושום אדם ששותה יין ישן  39. יןמתקיימ : 
Lc 6,43  כי כל עץ ניכר 44. יכול לעשות פרי טוב אינו  ועץ רע . טוב שעושה פירות רעים אינינו העץ  
Lc 8,16  מדליקו בעבור שיחביאנו או ישימהו אחור רק אינו  ומי שמדליק נר  16. הצער מאהבה פרי בקיבול  
Lc 9,62  10. ראוי בלמכות הש׳ אינו  ים ידו במחרישה ומביט אחריו אליו האיש המש,Tit  יטולו י״א כפיקפ  

Lc 11,33   רק מניחה על. מניחה במקום נחבא ותחת כיסוי אינו  המדליק העששית  33. גדול מנינוהבכאן יותר  
Lc 11,38   ואדונינו אמר 39. רוחץ ידיו בסעודת הבקר אינו  והפרוש אמ׳ בלבו למה זה  38. שבישב וח  
Lc 12,2   אין דבר מכוסה שלא יבא . נחבא שלא יהיה נגלה אינו  דבר  2. כאת הפרושים שהיא רמאותהשמרו מה 

Lc 13,15  15 מתיר קשר השור או החמור מן הרפת ואינו אינו  אוש להם ואמ׳ רמאים כל אחד מכם וענה יש  
Lc 14,27   כי אי זה מכם שחפץ 28. יכול להיות תלמידי אינו  שא שתי וערב שלו ואינו בא אחרי שאינו נו  
Lc 14,33    אבל אם. המלח הוא טוב 34: יכול להיות תלמידי אינו  מתיאש מכל הדברים שמחזיק שאינו איש מכם 
Lc 17,20   20 ולא יאמר הנו הוא או הלאה הוא  21בא בהעמדה  אינו  . אל לפרושים מתי יבא מלכות האלוש 
Lc 20,38  39. מואלוה המתים אכן החיים כי כלם חיים ע אינו   38. ם אלהי יצחק ואלהי יעקבאני אלהי אברה  

Jn 1,3   3 כי היה חיים אותו החיים 4מה שנעשה : נעשה אינו  וזולתו שום דבר . ים נעשים בעדוכל הדבר  
Jn 2,24   25. נותן האמנה מעצמו להם כי הוא מכיר כלם אינו  רק ישאוש  24. עושה האמינו בשמוהאותות ש  
Jn 3,18   מי שאינו מאמין בו כבר הוא נדוןאבל . נדון אינו  מי שמאמין בו  18: נושע בעבורו יהיה . 
Jn 3,18   19: מאמין בעולם האחד לבד נולד בן האלוה אינו  כי . ינו מאמין בו כבר הוא נדוןאבל מי שא  
Jn 3,32    אבל מי שמקבל העדות ממנו עושה סימן 33. מקבל אינו  ועדותו שום אדם . ממה ששמע וראהעדות 
Jn 4,18   והאשה אמרה לו אדון אנכי 19: בעליך אמת אמרת אינו  וזה שעתה לך חמשה בעלים היו לך כי  18בעל 
Jn 5,19   רק מה שראה. יכול לעשות לכם אי זה דבר מעצמו אינו  אמת הבן  19בעבור זה ואמ׳ להם  ענה ישו 
Jn 5,22   בעבור  23. אבל נתן כל משפט לבן. דן שום אדם אינו  כי האב  22לאשר הוא חפץ כן הבן נותן חיים 
Jn 5,23   אמת אני אומר לכם שמי 24. מכבד האב ששלחו אינו  מי שאינו מכבד הבן . מכבדין לאבלבן כמו ש  
Jn 6,44    אם האב ששלחני לא ימשכהו. יכול לבא אלי אינו  שום דבר  44. לא תלינו עלי. להםואמ׳.  
Jn 6,64  ים שאמרתי לכם רוחמועיל אי זה אחד הדבר אינו  . הרוח הוא שמחיה הבשר 64: שונהשם שהיה רא  

Jn 7,4  עושה שום דבר בסתר אם תעשה אלה הדברים תפרסם אינו  כי הרוצה שיתפרסם לכל  4. עושה מעשיך שאתה 
Jn 7,7   אותי הכעיס כי אני מעיד. יכול להכע להכעיסכם אינו  העולם  7. עמכם כל שעה הוא מוכןלא בא אבל 

Jn 7,12   אבל אחד מהם אינו מדבר 13. רק מרמה העמים .אינו   ואחרים. י מקצת אומרים טוב הואכ. עליו  
Jn 7,13   אבל בתוך 14. מדבר ממנו בגלוי בעבור היהודים אינו  אבל אחד מהם  13. רק מרמה העמים. אינו 
Jn 7,19  ענתה: למה אביתם להמיתני 20. ממעט ומחסר הדת אינו  ואחד מכם : משה הדתלא נתן לכם  19. אין בו 
Jn 8,13   ואם אני עושה . ענה ישאוש ואמר להם 14: אמתי אינו  עדותך . מפיך אתה עושה עדותמך ומעצ 
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Jn 8,35   ואם  36: רק החטא עומד לנצח. עומד בבית לנצח אינו  והעבד  35. שחוטא הוא עבד החטא שכל אדם 
Jn 9,16   איש חוטאואחרים אומרים איך יוכל . שומר השבת אינו  פרושים זה האיש אינינו מהאל כי מקצת מה 
Jn 9,31   אבל אם אחד הוא אוהב האל ועושה. שומע לחטאים אינו  לא ידעתם שהאל  31. א ופתח עינימאין הו 

Jn 10,34   אם 35. אני אמרתי אלהים אתם. כתו׳ בתורתכם אינו  ענה להם ישאוש  34. ה עצמך אלוהועושה את  
Jn 10,35  אותו שהאב קדש שלחו בעולם אתם  36אוי למחק ר אינו  ומה שכתוב . בר אליהם אלים נאמרהם אותם שד 
Jn 10,41   41 אבל כל הדברים שאמ׳ יואן 42עושה שום אות  אינו  באו אליו ואומרים שג׳ואן כמעט  ורבים  
Jn 11,4   חולי מיתה רק עמו אלא בעבור שבן האל יתעלה אינו  וישאוש שומע אמ׳ זה החולי  4. המאד חול  
Jn 11,9   אבל מי 10. כי רואה אור זה העולם. עושה רע אינו  זה שיהיה הולך ביום  אם אי. עותעשרה ש  

Jn 12,35   בעוד שיש לכם נר 36. יודע לאן הוא הולך אינו  ומי שהולך בחשך . לו בחשך וערפלשלא תפ  
Jn 12,44   מי שרואה אות רואה  45. מאמין רק במי ששלחני אינו  וישוש צעק ואמ׳ מי שהאמין בי  44. האל 
Jn 13,10   חסר רק שירחוץ הרגלים והוא כולו נקי ואתם אינו  וישאוש אמר להם מי שהוא רחוץ  10. והראש  
Jn 14,17   ואינו יודע . כי אינו רואה אותו. יכול לקחתו אינו  שהעולם : רוח אמת 17עמכם לנצח  שיעמוד 
Jn 14,17   17 רק אתם תכירו. ינו יודע אותווא. רואה אותו אינו  כי . שהעולם אינו יכול לקחתו: תרוח אמ  
Jn 14,24   אלה הדברים אמרתי 25: שלי רק מאבי ששלחני אינו  והדבר אשר שמעתם . ומקיים דברי אוהב אותי  
Jn 15,15   15 אבל אומר אני לכם. יודע מה האדון עושה אינו  אומר שאתם תהיו עבדים כי העבד  לא  
Jn 15,20   אם . אם אותי רדפו אתכם ירדפו: גדול מאדוניו אינו  ם עבד תזכרו דברי אשר אמרתי לכ 20: אתכם 
Jn 16,5   רק כאשר אמרתי לכם 6. שואלני לאן אתה הולך אינו  ואחד מכם . י הולך לאותו ששלחניועתה אנ  
Mt 8,8   ראוי שאתה תכנס בביתי רק לבד תאמ׳ בדיבור איני  ענה אותו השר ואמ׳ אדון  8 .וארפאהו לך  

Mt 18,22   אבל אני אומר לך ע׳. אומר לך ז׳ פעמים איני  אמ׳ לו ישוש אני  22. ז׳ פעמים לו אמחול  
Mt 20,13   לא עשית אתה תנאי עמי. עושה לך שום עולה איני  ואמ׳ חביב . והוא ענה לא׳ מהם 13. העמל  
Mt 20,15  יך הוא קנאיואת עינ. יכול לעשות משלי כרצוני איני   15. לתת לאלה האחרונים כמו לך כי אני חפץ 
Mt 21,29  וקרב אל הדרך 30אחר נחם והלך . רוצה ללכת איני  והוא ענה  29. היום פעול בכרמי ואמ׳ בן לך  
Mc 14,68  יודע ואיני מכיר ממה את אומרת ויצא לחוץ איני  והוא כפר  68. וש דנזוריט הייתואתה עם ישא  
Lc 13,25   אז תתחילו לאמר אנחנו  26. מכיר אתכם מי אתם יאינ  והוא יענה ויאמר לכם . פתח לנו הפתח אדון 
Lc 15,19   עשה לי כמו אחד. ראוי להיות נקרא בנך איני  וכבר  19. אני חטאתי לשמים ולך אמ׳ לו  
Lc 15,21    ואח״כ אמ׳ לעבדיו לכו 22. ראוי להקרא בנך איני  וכבר . אבי אני חטאתי לשמים ולךאמר לו  
Lc 15,32    ראוי ולשמח אחרים כי אחיך השבתיו כמת ונאבד  איני  אבל לאכול ולשמוח  32. לי לך הםוכל אשר 
Lc 16,3    איני יודע 4. יודע לחשוב בושת יש לי לשאול איני  . אעשה שאדוני נוטל ממני הרשאתיבקרבו מה  
Lc 16,4   ן יודע מה אעשה כשאהיה מסולק מן ההרשאה באופ איני   4. ודע לחשוב בושת יש לי לשאולאיני י 

Lc 17,10    חושב כן עליכם כי עשיתם כל הדברים שצוה לכם איני   10. בעיני אדוניו כי עשה מצותועבד חן. 
Lc 18,11  אני צם שני פעמים בשבוע 12. כמו זה העולמיי איני  ועו׳ : ם גזלנים רעים ומנאפיםהאנשים האחרי. 
Lc 22,60   61. ומיד קרא התרנגול: מה אתה אומר יודע איני  ופירו אמר אדם  60. י גלליב הואזה עמהם כ  
Lc 23,4   4 והם צועקים  5. מוצא בזה האדם שום טעם שימות איני  . ופילאט אמר לשרי הכהנים ולחיילות 

Lc 23,22  22 אם כן. מוצא שום טעם שבעבורו יהיה חייב מיתה איני  ם שלישית אמר להם אי זה רע עשה והוא פע 
Jn 1,31  רק בעבור שהיה מפורסם בישראל בעבור. מכירו איני  ואני  31. ראשון לי כי הוא. לי שנעשה קודם  
Jn 5,30   יכול מעצמי לעשות דבר רק כמו שאני שומע דן איני   30. וב בחיים ומי שעשה רע בדיןשעשו ט  
Jn 5,30    31. אבל רצון מי ששלחני. מבקש לעשות רצוני איני  ודיני צדיק וישר הוא כי . אנוכישומע דן  
Jn 5,34   מקבל עדות אדם אבל זה אני אומר בעבור שאתם איני  רק אני  34. ואן ועשה עדות אמתישלחתם לז  
Jn 8,15  כי: וכשאני דן משפטי אמתי 16. דן שום אדם איני  אתם דנים כפי הבשר אבל  15. ולךולאן אני ה  
Jn 8,23  בעבור זה אמרתי לכם שתמותו 24: מזה העולם איני  ואני . אתם מזה העולם: העליוניםואני הוא מ  
Jn 8,50    51. אחר הוא ששואלה ודן דין אמת. מבקש מעלתי איני  ואני  50. ואתם מבזים אותי. אביאני מכבד 
Jn 9,12  ואמרו שישאוש  14והביאוהו לפרושים  13. יודע איני  ענה . ואמרו לו אנה הוא 12. יתיורחצתי ורא 
Jn 9,25   שהייתי עור ועתה. אבל דבר זה אני יודע. יודע איני  אז אמר הוא  25. שזה האיש חוטא לא ידעת 

Jn 12,47   47 רק. דן אותו כי אני לא באתי לדון העולם איני  ם אחד ישמע דברי ולא ישמרם אני וא  
Jn 13,37    יכול ללכת אחריך עתה אני אתן את נפשי בעדך איני  ואחרי כן אמר אליו למה  37. תלךאחרי כן  
Jn 14,10  הוא עושה. אבל האב האב עומד עמי. מדבר מעצמי איני  אני מדבר הדברים ש. והאב הוא בי. שאני כאב 
Jn 14,27   לא תיראו. נותנו לכם על דרך שהעולם נותנו איני  . שלומי אני נותן לכם 27ד אתכם הוא ילמ  
Jn 17,11   ני בא אליך אב קדוש שמורוא. בעולם והם בעולם איני  וכבר  11. ואני זך בהם. שלי הם ושלך. הן 
Jn 17,16    18. דברך הוא אמת. קדש אותם באמת 17. מהעולם איני  אינם מהעולם כמו שאני  16. מהרעשתשמרם 
Jn 18,38   ומנהג הוא שאני עוזב 39מוצא בזה שום דבר  איני  ר זה אמ׳ פעם אחרת אמ׳ להם אני וכאש. אמת  
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Jn 19,4   אז יצא ישאוש נושא כתר 5. מוצא בו שום טעם איני  כירו כי ך לכם בחוץ זה בעבור שהאנכי מולי  
Jn 19,6   והיהודים ענו לו כפי 7. מוצא בו שום טעם איני  כי . טו אמ׳ להם תקחו אתם ותלהוופילא  

Jn 20,25  אחר שמנה ימים פעם אחרת היו 26. מאמין איני  המסמרים ואינִי משים ידי לצדו  אצבעי במקום  
Mt 26,70   וכאשר יצא מהפתח האחר  71. יודע מה את אומרת ֶאינִי  אומ׳ . לוהוא כפרו לפני הכ 70אה דגלילי 
Mc 4,13  אותו שזורע הוא 14. מבינים זה הדמיון איניכם  ואמ׳ להם  13. אתיהם שהם מספריםמבינים בחט  

Mc 11,31   יראים. נשיםואם נאמר מן הא 32. מאמינים איניכם  הוא יאמר אלינו א״כ למה . ם הואמן השמי  
Mt 2,18    וכאשר אירודיש מת מלאך השם נראה לו 19 :אינינה  מבכה על בניה ולא לקחה נחמה כי ברמה רחל  

Mt Prol,15   רוצה שהמספר למעלה אמור יהיה מועבר בעבור  אינינו  כי השם . ם הבל שלא היו מקובליםהאחרי 
Mt 4,4   אז העלהו  5: על הלחם לבדו אבל מחן השם חי אינינו  ויען ויאמר לו כתוב הוא אדם  4. לחם 

Mt 13,55  זה בן נפח ואינינו כנגד אמו וקרוביו אינינו   55ין יש לזה כמה חכמה וכמה כח ואומרים מא  
Mt 14,4    ובעבור זה 5ראוי לקחת לך אשת אחיך  אינינו  כי זואן אומר אליו  4. אשת אחיוִאירֹוֶדינָא  

Mt 15,26    טוב שאדם יקח לחם מהבנים ושיתנהו לכלבים אינינו  והוא ענה ואמ׳  26. אדון עוזרניאומרת  
Mt 28,6   בואו ותראו. פה כי קם חי כאשר אמר לכם אינינו   6. אני יודע ששאלתם ישו שנתלה תפחדו כי  
Lc 1,37    ואמרה  38. שלא יהיה בלתי איפשרי לפני הש׳ אינינו  כי שום דבר  37שהיא נקראת עקרה לאותה 
Lc 4,22   וישאוש אמ׳ להם אמת הוא 23. זה בן יוסף אינינו  ים של חן היוצאים מפיו ואומרין בדבר.  
Lc 4,24   24 רבות נושנים היו בימי 25. מקובל בארצו אינינו  הם באמת אני אומר לכם שום נביא ואמ׳ ל  
Lc 6,39    אחר הכרח הוא שניהם איפשרי עור ימשוך עור  אינינו  : ויתנו לכם כדמותה 39תמדד לכם שתמדדו 
Lc 6,40   התלמיד על הרב כל תלמיד הוא שלכם כאשר הוא אינינו   40. הכרח הוא שניהם יפלו בבור עור אחר 
Lc 6,43   ועץ רע אינו יכול. טוב שעושה פירות רעים אינינו  כי העץ  43. רש הקיסם מעין אחיךתביט שתג  

Lc 7,6   ובעבור זה אני 7. הגון שתכנס בצל קורתי נינואי  כי אני . אל תרצה להצטער לישאוש אדון  
Lc 8,17    ביותר נעלם שלא יהיה ניכר ושלא יבא לגלוי אינינו  כי שום דבר  17בבית יהיו רואין שנכנסין. 
Lc 24,6   תזכורנה באי זה אופן דבר. פה כי חזר חי אינינו   6. ם למה תשאלו החיים עם המתיםאמרו לה  
Jn 3,34   34 האב אוהב הבן והכל נתן 35. נותן הרוח במדה אינינו  כי השם׳ . הש׳ מדבר דבר י ששולחכי מ 
Jn 5,31   33: אחר הוא שעושה עדות לי 32יוצא אמתי  אינינו  אם אני עושה עדות לעצמי  31. נימי ששלח  
Jn 6,42   זהזה בן יוסף מהאב והאם שאנו מכירים באי אינינו  ואמרו  42. פת שירדתי מן השמים אני הוא  
Jn 7,16  אם שום אדם רוצה 17. שלי אבל מאותו ששלחני אינינו  ענה ישאוש ואמ׳ מוסרי  16: למד זה ספר שלא 
Jn 7,25   הנה שמדבר בגלוי ודבר  26זה שחפצנו להמית  אינינו  אז אמרו קצת מבני ירושלם  25: קרק דין צד 
Jn 8,37   אני מדבר מה שראיתי מהאב ואתם  38: כםבתוכ אינינו  חפצים להמיתני כי דברי  אבל אתם. אברהם 

Jn 9,8  8 זה האיש שהיה שואל על הפתחים ויושב ואוכל  אינינו  אומרים . אוהו ראשונה כי דל היהואותם שר 
Jn 9,9   10. והוא אמ׳ אני הוא. רק דומה הוא לו. זה אינינו  ויש אומרים  9. ש אומרים זה הואוי: לאה 

Jn 9,16   16 ואחרים אומרים. מהאל כי אינו שומר השבת אינינו  ושים זה האיש אז אמרו מקצת מהפר  
Jn 18,36  באמת: מזה העולם אם זה העולם היה מלכותי אינינו  ענה ישאוש מלכותי  36: מה עשית לי אותך לי  
Jn 18,36   אז אמ׳ אליו פילאטו א״כ אתה מלך 37. בכאן אינינו  ה נמכר ליהודים אבל עתה מלכותי לבלתי אהי. 
Lc 16,13   ..אדונים כי שינא האחד והאחד יאהב  שני..אינינו  שום אדם  13. יגידהו לכם... 12..נאמנים..  
Lc 11,7  ואם הוא בהתמדה 8. יכול לקום לתת לך הפת איניני  ה הדלת סגורה ובני הם עתה במטה הנ. תצערני  

Lc 18,11   האחרים גזלנים רעים ומנאפים כמו האנשים איניני  להים חינות אני עושה לך כי אני אדון א:  
Lc 22,57   ואחר מעט פעם אחרת ראתה אותו 58. מכירו איניני  ופירו כפר לה אומר אשה אשה  57 .היה עמהם  

Jn 8,16  17שהאב שלחני ואני אחדים אנחנו . לבדי איניני  כי : וכשאני דן משפטי אמתי 16. דן שום אדם  
Jn 18,17   והעבדים והמשרתים עומדים לפני האש 18. מהם איניני  ירו ענה ואמ׳ ופ. מעבדי זה האישואתה אינך 
Jn 18,25    ואחת משפחות ההגמון אמרה לפירו אשת אח 26 .איניני  ופירו כפר ואמר . אינך מתלמידיוואתה 

Mt 16,23   ואז ישאוש אמר 24. מבין דברי האל רק מהאנשים אינך  רני כי אל תצע. אומר לפירי לך מאחרי שטן 
Mt 26,62  וישו שותק 63. עונה לעדות שאלו עושים נגדך אינך  וקם שר הכהנים ואמ׳ לישאוש  62 .ימים חדשו . 
Mt 27,13   וישו אינו 14. שומע כמה עדים יש לנו נגדך אינך  אז פילאטו אמ׳ אליו  13. נה דבראינו עו  
Mc 4,38   וישאוש 39. כי ראה שאנחנו אבודים פונה אלינו אינך  והם הקיצוהו ואמרו רבי . על כר ִאינְּפּוָפא 

Mc 12,14   שופט לפי הפנים של אדם אבל אתה מראה דרך הש׳ אינך  כי אתה . נך נותן לב על שום אדםאמיתי ואי 
Mc 14,60   וישו שותק 61. עונה לחטאים שאלו מניחים נגדך אינך  הגדול בתוכם ושאל לישואש אומ׳  וקם הכהן 

Mc 15,4   עונה אי זה דבר לאותן שהלשינו אותך מכמה אינך  שואלו אומר למה ופילאט עוד  4. רבים  
Lc 23,40    ובאמת אנחנו 41. ירא אלהים כי בצרתם אתה אינך  והאחר עונה ומגדף אומ׳  40. עמךואנחנו  

Jn 1,21   21 אז אמרו לו אמור לנו מי 22. נביא ואמר לא אינך  . [*] אליהוא״כ אתה . ושאלהו מי אתה  
Jn 1,25   25 יואן ענה להם 26. משיח ולא אליהו ולא נביא אינך  והו ואמרו לו למה אתה מטביל אם ושאל  
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Jn 3,8   וכן הוא אדם שנולד. יודע אנה הוא בא או הולך אינך  אבל . קום שרוצה ואתה שומע הקולמנשב למ 
Jn 13,36   37. חרי כן תלךיכול ללכת אחרי עתה אבל א אינך  נה ישאוש ואמ׳ למקום שאני הולך ע. הולך  
Jn 14,10  הדברים שאני. והאב הוא בי. מאמין שאני כאב אינך   10. יך אתה אומר שאראה לכם האברואה אבי א  
Jn 16,29  עתה ידענו שיודע אתה כל הדברים 30. אומר לנו אינך  ה אתה מדבר לנו בגלוי ושום משל תלמידיו הנ 
Jn 18,11   אז  12: רוצה המיתה שבעבורה שלחני האב לסבלה אינך  . השוש לפירי חזור סכינך בנרתיקאז אמר י 
Jn 18,17  17 ופירו ענה ואמ׳ איניני מהם. מעבדי זה האיש אינך  השפחה השומרת הפתח לפירי ואתה  אז אמרה . 
Jn 18,25   ואחת 26. ופירו כפר ואמר איניני. מתלמידיו אינך  אז אמרו לפירו ואתה : ופירו עומד ומתחמם  
Jn 19,10   אינך יודע שבידי הוא להמיתך. משיב לי אינך  אז אמ׳ לו פילאטו  10. א ענה לווישאוש ל  
Jn 19,10   וישאוש 11. יודע שבידי הוא להמיתך ולתלותך אינך  . ז אמ׳ לו פילאטו אינך משיב ליא 10. לו  

Mt 15,17   16 נכנס בבטן ויוצא מבינים שכל מה שנכנס בפה אינכם   17: מר להם עדיין אתם בלתי שכלוהוא א  
Mt 16,3  אומה רעה והפוכה 4. יכולים לידע אות העת אינכם  אבל . תם יודעים שפוט צבע השמיםחשוך א״כ א  
Mt 16,9   מבינים ומזכירים מה׳ לחמים ומה׳ אלפים איש אינכם  למה  9. בים בעבור שאין לכם לחםאתם חוש. 

Mt 19,11    מבינים זה הדבר אם לא למי שנתון לו דעת אינכם  והוא אמר כולכם  11: שיקחה לאשהמחוייב  
Mt 20,22   תוכלו לסבול המות. יודעים מה אתם שואלים אינכם  אז ענה ישוש ואמ׳  22. במלכותך לשמאלך  
Mc 7,12   א״כ שוברים אתם  13. מניחים השלים לאב ולאם אינכם  ואחר  12. האב והאם שיועילו לו נדר העם 
Mc 8,17    עדיין הוא עור לבבכם. מכירים ולא מבינים אינכם  עדיין [*] תם אמ׳ להם ראה מחשבוכאשר.  
Mc 8,21   ובאו באקשרדא והוליכו לו איש 22. מבינים אינכם  והוא אמ׳ להם אם כן  21. מרו ז׳והם א  

Mc 10,38  תוכלו אתם סבול. יודעים מה אתם שואלים אינכם  . וישאוש אמ׳ להם 38. באורך. לךוהאחר בשמא  
Mc 13,35  יודעים היום והשעה שאדון הבית יבא בערב או  אינכם  לכן עורו כי  35. וה לחוש שיעורלעבדיו ומצ 

Lc 7,32   וכאשר יואן טבול בא לא אכל לחם 33. בוכים אינכם  אנחנו בוכים ואתם . ניגון ולא ערב לכם  
Lc 9,55   בן האדם לא בא 56. ה רוח אתםיודעים מאי ז אינכם  ונהפך ישאוש ואמ׳ להם  55: כולםוישרוף את  

Lc 16,13    והפרושים שהם 14.. יכולים לעבוד השם׳ וה אינכם  . האחת יבזה.. האחד והאחד יאהב כי שינא  
Jn 4,35   אומרים שארבעה חדשי׳ יש מכאן עד עת הקציר אינכם   35: שלחני בעבור שאשלים מלאכתורצון מי ש . 
Jn 5,40   41. חפצים לבא אלי שתהיה לכם חיים נצחיים אינכם   40. עדות לי ים והם הן המעידותחיים נצחי  
Jn 5,47    6. מאמינים איך תאמינו לדברי אינכם  אבל אם לאותיותיו  47. באולי ליתאמינו,Tit  קפיטולו  
Jn 7,48  47  רואים שאחד מהשרים והפרושים אינם מאמינים אינכם   48. להם הפרושים ובזה רמה אתכםאז ענו  
Jn 8,21   יהרגו[*] [*] אז היהודים  22. יכולים לבא אינכם  למקום שאני הולך . בעונכם תמותותשאלוני ו  
Jn 8,43   44. מכירים דברי כי אינכם יכולים לשומעו אינכם  למה  43. ירק הוא שלחנ. ולא באתי מעצמי  
Jn 8,43   אתם בני השטן אביכם 44. יכולים לשומעו אינכם  למה אינכם מכירים דברי כי  43. הוא שלחני.  
Jn 8,45   אם . אי זה מכם יתפשני בחטא 46. מאמינים לי אינכם  אבל אני אם אומר לכם אמת  45. אשקרן הו 
Jn 8,47    אז ענו 48: כי אינכם מהאל. שומעים אותו אינכם  ובעבור זה . שומע דבר האל. מהאלמי שהוא  
Jn 8,47   אז ענו היהודים ואמרו אין אנו 48: מהאל אינכם  כי . עבור זה אינכם שומעים אותווב. האל  

Jn 10,26    צאני שומעות 27. מאמינים בי כי אינכם מצאני אינכם  אבל אתם  26. אבי הם מעידים עליעושה בשם 
Jn 10,26   צאני שומעות קולי ואני מכיר אותם 27. מצאני אינכם  אבל אתם אינכם מאמינים בי כי  26. עלי 
Jn 11,50  חושבים שצריך לנו שאדם אחד ימות ולא ימות אינכם   50להם אתם לא ידעתם אי זה דבר ׳ ואמ. שנה  
Jn 13,33    ועתה אני. יכולים לבא במקום שאני הולך שם אינכם  . [*] כםבנים שעדין הם עמ 33יזכך אותם  
Jn 14,11    זה בלבד עשוי 12. מאמינים שאני הוא והאב בי אינכם   11. הוא עושה הדברים. עומד עמיהאב האב 
Jn 14,19   20. רואים אותי אבל תראוני חי ואתם תחיו אינכם  עוד מעט כבר  19אני אבא אליכם  יתומים  
Jn 15,5  אם אחד לא עמד בי 6. יכולים לעשות זולתי אינכם  הוא הוא הנושא פרי רב כי דבר . בי ואני בו  

Jn 15,19   תזכרו 20: מזה העולם בעבור זה מכעיס אתכם כםאינ  אבל כי . עולם מה שהוא שלו אוהבה. העולם  
Jn 16,12   12 רק כשיבא אותו רוח של  13. יכולים נשוא עתה אינכם  רק . עוד יש לי לאמר לכם רוב דברים 

Mt 25,13   כן כמו האדם שהלך 14. יודעות היום והשעה אינכן  לכן תהיו עדות כי  13מי ָאֶּתן אמת אני יודע  
Mt 6,26    ולא מאספים במגורות. זורעים ולא קוצרים אינם  הביטו עופות השמים  26. מהמלבוש[*] הנפש.  
Mt 9,12   לכו ללמוד מה 13. צריכים רופא אבל החולים אינם  מע אלו הדברים אמר להם הבריאים כאשר ש  
Mt 22,8   אותם  תלכו אם כן בדרכים וקראו כל 9. הגונים אינם  אבל אותם שהיו קרואים . מוכנים הנשואין 
Mc 2,17  כי אני. צריכים רופא רק אותן שיש להם חולי אינם  וישו שמע זה אמ׳ הבריאים  17. םושותה רבנכ  
Mc 6,52    53. מכירים פלא החמשה לחמים ולבם היה ערפליי אינם  כי עדיין  52עומדים יותר תמהים עומד והם 
Mc 7,3   ים שתמיד לא יטלו את הידים כפי גזירתאוכל אינם  כי היהודים  3ת ידים ביזו אותם בלא נטיל  

Mc 9,47    כל אדם באש יתעלם 48. מתים והאש לא נכבית אינם  סים מקום שהאר 47בעין אחד משתים בגהינם  
Lc 18,34    זה הדבר נעלם היה מהם ולא הבינו מה . מבינים אינם  והם שום דבר מאלו  34: יחזור חיהשלישי 
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Lc 24,41  ואמר יש. ותמהים מרוב שמחה גדולה. מאמינים אינם  ועדיין [*]  41.[*]  40[*] גלי ראו ידי ור  
Jn 4,9   ענה ישאוש ואמ׳ לה  10. מורגלים עם השמריטנש אינם  אני אשה ממקום שמריאה והיהודים ו. לשתות 

Jn 6,67   אז אמר ישאוש לשנים עשר 68: הולכים עמו אינם  וכבר . רבים תלמידיו חזרו אחור בעבור זה  
Jn 7,48   48 אבל זאת הסיעה בלתי יודעת 49. מאמינים בו אינם  כם רואים שאחד מהשרים והפרושים אינ  

Jn 10,12   כאשר הוא רואה הזאב שבא עוזב. שלו קרוביות אינם  ומי שאינו שוכר טוב כאשר הצאן  12. השוכר  
Jn 10,21   ן יכול עיני עורים לפקוחושט. מאדם שאחזו שד אינם  ואחרים אומרים אלה הדברים  21. אותו. 
Jn 17,16   קדש אותם 17. מהעולם כמו שאני איני מהעולם אינם   16. אבל שתשמרם מהרע. מחלה שתקחם מהעולם  
Mt 19,6  לכן אין ראוי. אבל הם בשר אחד. כבר שנים אינן  אם כן  6. ו והיו שנים באחד בשרוידבק באשת  

Mt 13,57   ולא עשה  58. בזולת כבוד רק בארצו או בביתו איננו  שום נביא וישאוש אמר להם . ט בואשקנדליזא 
Mt 22,32   וכאשר שמע העם  33. אלוה מהמתים אבל מהחיים איננו  . י אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקבהוא אלה 
Mc 16,6   לכו תכף 7. ראו זה המקום שהניחוהו. פה איננו  אתם בקשתם ישאוש נזוריט שנתלה  .אל תפחדו  
Mc 4,38   והם הקיצוהו ואמרו רבי אינך פונה . על כר ִאינְּפּוָפא  וישאוש ישן  38. נה מתחלת למלאתעד שהספי 

Mc 13,22   אני אמר לכם קודם. השמרו 23עשות הנבחרים  איפשר  ם סימנים ונפלאות לדמות עוד אם מראי  
Mc 14,35   ואמ׳ אב שהוא 36. עהעשות שתעבור אותה ש איפשר  כרע באפיו ארצה והתפלל לשם אם  מעט הוא  
Lc 18,24   הוא שאותן שיש להם ממון שיכנסו במלכות איפשר  וישוש ראה עצבונו ואמ׳ דבר אי  24. הוא  
Mt 26,39    אבל לא כפי רצוני רק . הרחק ממני המות הזה איפשרי  וכרע פניו ואמ׳ אבי אם הוא דבר מעט הלאה 

Lc 1,37   ואמרה מריאה הנה פה שפחת הש׳ 38. לפני הש׳ איפשרי  תי שום דבר אינינו שלא יהיה בל כי 37עקרה 
Lc 6,39   עור ימשוך עור אחר הכרח הוא שניהם יפלו איפשרי  אינינו : ויתנו לכם כדמותה 39ם תמדד לכ  
Lc 17,1    אבל אוי למי שבעבורו . הוא שלא יבואו צרות איפשרי  ואמ׳ לתלמידיו דבר בלתי  1לוקא י״ח כפי 

Mc 10,27  ופירו התחיל לאמר לו הנה אנחנו 28 .איפשריים  ל כל הדברים נע אבל לא לא לשם כי לאדבר נמ  
Lc 18,27   27 ופירו אמר הנה אנחנו עזבנו כל 28. לאל איפשריים  ש אמ׳ להם הדברים הנמנעים לאדם וישאו  
Mc 6,17  18. א מחזיקאשת פיליף אחיו אותה שהו אירודיאש  ש ג׳ואן ושמו בבית הסוהר בעבור אירודיש תפ  
Lc 3,19   20ומכל הרעות שעשה אירודיש . אשת אחיו אירודיאש  ואירודיש כאשר יואן מייסר  19. ומגיד לעם  
Mt 14,3    כי זואן אומר אליו אינינו 4. אשת אחיו ִאירֹוֶדינָא  בזואן אסור בעבור כי מתפישו על מחזיק  
Mt 2,1   אומרים אנה 2הנה מלכי מזרח באו ירושלם  .דישאירו  בימי מלך . בית לחם בארץ גודיאהישואש ב 

Mt 2,15   למלאת דבר האל שאמר על ידי הנביא אני אירודיש  ויעמוד שם עד מות  15לך למצרים לילה וי  
Mt 2,19    מת מלאך השם נראה לו בחלום אל יוסף אל אירודיש  וכאשר  19: לקחה נחמה כי אינינהבניה ולא  
Mt 2,22  אביו בארץ גודיאה פחד ללכת שם ונזהר אירודיש  ולך תחת רכיליאוס היה מויהי כאשר שמע כי א  
Mt 14,1   14,Tit  ואמ׳ לבניו זהו זואן 2טינורקא שמע ישאוש  אירודיש  באותו עת  1יטולו מ׳ כפי מתיאו קפ 
Mt 14,3  מחזיק בזואן אסור בעבור כי מתפישו על אירודיש  כי  3. בול ששב חי ועושה נפלאותזהו זואן ט  
Mt 14,5   רק ירא העם שתופשים אותו כמו. חפץ להורגו אירודיש  ובעבור זה  5לקחת לך אשת אחיך  ראוי 
Mt 14,6   וייטב מאד. לאירודינא מחול לפני הכל אירודיש  וביום הולדת לאירודיש עשה  6. אכמו נבי  

Mt 22,16   יודעים שאתהו איש נאמן  אומרים רבי אנחנו אירודיש  ושלחו לו תלמידים עם משרתי  16 .בדברו 
Mc 6,14   אמ׳ שזואן טבול הוא. בפירסום שמע ישאוש אירודיש  וכאשר שמע  14. משיחת שמן מבורךהחולים ב  
Mc 6,16   אמר זה זואן שאני חתכתי ראשו. שמע זה אירודיש  וכאשר  16. א או אחד מן הנביאיםשנביא הו  
Mc 6,17   תפש ג׳ואן ושמו בבית הסוהר בעבור אירודיש  ה כי ז 17. חתכתי ראשו וחזר ממות לחיים  
Mc 6,20  מחזיק בזואן וחושב שהוא קדוש וצדיק אירודיש  בעבור כי  20אבל אינה יכולה . ושתוכל המית  
Mc 6,22   וייטב מאד. מכרכרת לפני כל הקרואים אירודיש  ובאה בת  22ם הגדולים מגליליאה והשרי  
Mc 6,22   שאלי מה תחפוצי ואתנהו לך. המלך אל הנערה אירודיש  ואמר . האוכלים וייטב מאד לאירודיש ולכל 

Mc 12,13   וכאשר באו אמרו 14. לתופשו על איזה דבר אירודיש  לו מקצת מהפרושים ומקצת מאנשי  ואחר שלחו  
Lc 1,5   1: באנטוכא,Tit   מלך גודיאה כהן אחד שמו זכריה מיחס אביה  אירודיש  בימי  5קפיטולו א׳ ללוקא 
Lc 3,1   ופטריאקא ממלכות ִאיטּוֶריָאה וִטיְרקּוִדיגִיש אירודיש  רודיש טטרקא מגליליאה ופליף אח ואי  

Lc 3,19   קבל הרעות שעשה תפש יואן ושמו בבור 20 אירודיש  ומכל הרעות שעשה . יאש אשת אחיואירוד:  
Lc 8,3  שאר רבות בנות ששרתו ישאושו. ושושאמה אירודיש  ויושאננא אשת קוזן מורשה  3. יםממנה ז׳ שד  
Lc 9,9   אני הוא שצויתי לשחוט ש׳ יואן מי הוא זה  אירודיש  ואמ׳  9. שי הנביאים הוא שקם חישאחד מישי 

Lc 13,31    וישאוש אמר להם לכו ואמרו  32. אבה המיתך אירודיש  הפרושים אמרו אליו לך מעמנו כי ומקצת 
Lc 23,7   8. כי בירושלם בימים ההם היה. נשתלח אירודיש  מיכולת  והכיר כי 7. האדם אם הוא גלליב  

Lc 23,15   והנה שום דבר ראוי. כי הוא שלח אתכם אירודיש  וג״כ  15. מה שאתם מלשינים אותודבר מ  
Mt 2,3   4. דבריהם עמד נבהל וכל אנשי ירושלם עמו אירודש  ויהי כשמוע  3. ת להשתחות לפניועם מנחו  

Mt 2,16   שהלעיגו ממנו שלשת המלכים היה מאד כעוס אירודש  ויהי כראות  16. בני ממצריםתי לאני קרא  
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Jn 2,6   ואבן מונחת כמנהג טהרת היהודים וכל אחת אירידי  והיה שם שש  6. ר יאמר לכם תעשוכל אש  
Mt Prol,26   אריה שקם חי אחר. עגל נקרב. נולד מבתולה איש  . אדם היה. שיח שממנו הם מדבריםישואש מ  

Mt 9,17  היין החדש בנאדות החדשים ושניהם נשמרים איש  אבל משים . הנאדות יהיו אבודים יעשה כן כל:  
Mt 10,32   שיפרסמני לפני האנשים אני אבידתו לפני האל איש  לכן כל  32 .אתם טובים מעופות רבים  
Mt 13,13    ושומעים לא . אים לא יראובעבור שרו. בדמיונות איש  ובעבור זה מדבר  13שיש לו יגזול לו אדם 
Mt 14,31   31 33[*] וכשעלה  32. במעט אמונה למה חששת איש  ואמ׳ . תכף ישאוש שלח היד ולקחוו [*]  

Mt 16,9    ומז׳ לחמים וד׳ אלפים  10. וכמו דבלות נשארו .איש  ומזכירים מה׳ לחמים ומה׳ אלפים מבינים 
Mt 16,10   ולמה לא תבינו שאיני 11. וכמה דבילות נשארו איש  ים ומז׳ לחמים וד׳ אלפ 10. שארודבלות נ  
Mt 18,12   אינו עוזב הוא . יש לו ק׳ צאן ואחד מהן אבודה איש  אם שום [*]  12[*]  11[*] לכם  אומר אני 
Mt 18,24  וכאשר לא 25. אחד שחייב לו עשרת אלפים בישנאש איש  שלחו . וכאשר התחילו לספר הטעם 24. מעבדיו 
Mt 22,16    ואינך פונה לשום. נאמן ומלמד דרך האל באמת איש  אומרים רבי אנחנו יודעים שאתהו אירודיש  
Mt 24,23   לא. יאמר לכם בזה המקום הוא משיח או שם איש  ואז אם  23. הש׳ יקצר אותו זמן בעד בחירי  
Mt 25,24   ם שלא זרעת ומלקטאתה קוצר במקו. קשה ואכזרי איש  ה אותו שקבל הא׳ ואמ׳ אדון אני יודע שאת  
Mt 25,29   ואותו שלא יהיה לו אותו המעט שיהיה. בהעדפה איש  כי למי שיהיה לו יתן  29. עשרה שיש לו  
Mt 26,24   וענה. ענה יוד״ש שמסרו ואמ׳ ר׳ אנכי הוא 25 איש  ואותו . היה לו אם נולד לא היה ַדַבר טוב  
Mt 26,52   חושב אתה שאיניני 53. בסכין ימות. שיכה בסכין איש  ל אמ׳ אליו חזור הסכין במקומו כואז ישאוש 
Mt 27,32   ִסיִרינִיב ששמו שמעון ואנסוהו לישא השתי וערב איש  וכאשר הולכים בעיר מצאו  32. תולתלו . 
Mt 27,57   מבארי מסיאה ששמו יושאף אותו שהוא תלמיד איש  וכאשר נעשה בא עשיר אחד  57: יבבני זאבד  
Mc 6,44   ותכף צוה לתלמידיו שיכנסו בספינה קטנה 45 .איש  ואותן שאכלו חיו חמשת אלפים  44 .והדגים  
Mc 7,32   מבקשים אותו בתפלה שישים ידו. אחד חרש ואלם איש  והביאו לו  32. אה לקראת קאליושבים גלילי  
Mc 8,9   פינה עםותכף ישו עלה בס 10. והניחם הלוך איש  והיו האוכלים סביב ארבעת אלף  9. מליאות  

Mc 8,19   20. והם אמרו י״ב. וכמה קופות נשארו ממותר .איש  כאשר חלקתי ה׳ לחמים לה׳ אלף  19. זכרון  
Mc 8,20   והוא אמ׳ 21. והם אמרו ז׳. וכמה סלים נשארו איש  ומהז׳ לחמים ומד׳ אלף  20. י״ב והם אמרו  
Mc 8,22   וישאוש לקחו בעד  23ובקשוהו שיגיעהו אחד עור  איש  ובאו באקשרדא והוליכו לו  22. םמביני 
Mc 9,16   אחד מהעם ואמ׳ רבי אני נהגתי בני לך שבלבו איש  וענה  16ממה אתם חולקים ביניכם והוא שאלם  
Mc 10,2   2 מה צוה. וישוש ענה ואמ׳ להם 3. לעזוב אשתו איש  ל היכו. והפרושים שואלים לו מנסים אותו  
Mc 10,6   8ואדם יעזוב אביו ואמו ויקח אשה  7. ואשה איש  יצר בהתחלת העולם אבל השם  6. םרוע לבבכ  

Mc 10,22   22 ונהפך ישאוש אל 23. שהיו לו נחלות רבות איש  והיה : שר שמע זה היה עצב והֺלךוכא  
Mc 12,19   19  ימות ויניח אשתו בלא בן שאח הנשאר יקחה לאשה  איש  כתב לנו אומ׳ שאם אח מאי זה רבי משה 
Mc 13,21   יאמר לכם הנה משיח פה הנה משיח שם לא תאמינו איש  ואז אם איזה  21. רם יקצר הימיםשבח. 

Lc 1,27    והבתולה שמה מריאה. ששמו יושאף הוא מבית דוד איש  לבתולה ארוסה עם  27ששמה נזורט גליליאה. 
Lc 1,34   דוש רוח יבא עליך וכח והמלאך ענה ואמ׳ הק 35 .איש  ך יוכל העשות זה שאין לי ידיעת למלאך אי 
Lc 5,18   אחד במטתו ובקשו לשומו לפנים ולהניחו לפני איש  והנה אנשים נושאים  18. פא אותםהיה בו לר  
Lc 5,20    והסופרים והפרושים 21. אמונה עונותיך נמחלו איש  וכאשר ישאוש ראה אמונתם אמ׳  20משיח  
Lc 6,44   44 45. ומסנה אין איש מלקט ענבים. מלקט תאנים איש  כי מקוצים אין . עץ ניכר בפריו כי כל  
Lc 6,44   אדם טוב מטוב אוצר לבו מגיד 45. מלקט ענבים איש  ומסנה אין . אין איש מלקט תאניםכי מקוצים  
Lc 6,47   שבא אלי ובדברי ועושה אותם אני אראה לכם למי  איש  כל  47. ושים מה שאני מצוהואינכם ע. אדון 
Lc 7,25  והנה אותן שנתלבשו. מלובש מרוב בגדים איש  אבל אי זה עניינים יצאתם לראות  25. רוחות  
Lc 9,23    חפץ לבא אחרי יהיה כופר בעצמו ושתי וערב שלו  איש  ואומר לכל אם  23השלישי למיתתו חי ביום 

Lc 11,10   יתן לומכם אם ישאל לחם לאביו [*]  11[*]  איש  כי כל  10תקעו ויפתח לכם . מצאותבקשו ות  
Lc 14,2    וישאוש ענה ואמ׳ 3. אחד משוקה היה לפניו איש  והנה  2. בשבת והנם מביטים אותולאכול פת  

Lc 14,26   יבא עמי ולא ילך עמו אביו ואמו ואשתו ואחיו איש  אם אי זה  26ונהפך אליהם ואמר  .עמו  
Lc 14,33    תיאש מכל הדברים שמחזיק אינו יכולמכם שאינו מ איש  כן כל  33. להשתדל עם דברי שלוםשלוחיו 
Lc 19,2   אחד ששמו זאקיב שהיה שר העולמיים והיה עשיר איש  והנה בא  2וישאוש הולך ביריחו  1כפי לוקא  
Lc 19,3   3 כי אותו. ולא יכול לראותו בעבור רוב העם. הוא איש  אות ישוש משיח אי זה והיה חפץ מאוד לר 

Lc 19,21   וקוצר מה שלא. אכזרי אתה לוקח מה שלא הנחת איש  ך כי אתה הוא כי פחדתי ממ 21. םבנעל  
Lc 19,22  אכזרי לוקח מה שלא הנחתי ומלקט מה שלא זרעתי  איש  אתה יודע שאני . רע מפיך אשפטך אמר לו עבד 
Lc 19,31   שואל אתכם למה אתם מתירים קשרו אתם תאמרו כי  איש  ואם אי זה  31. רו קשרו ונהגוהוהתי. אדם 
Lc 20,9   ולא היה . אחד נטע כרם אחד ושכרה לעובדי אדמה איש  . והתחיל לאמר לעם זה הדבר 9. םאלה הדברי 

Lc 20,18  והאבן . שיפול על אותה אבן יהיה מוכה עם האבן איש  כל  18. הבונים הוא היתה מונחת בראש המלאך 
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Lc 20,28   אשה אם ימות בלא בנים שאחיו יכול שיהיה לו איש  משה כתב לנו . רבי 28. ושאלוהו קרבו אליו  
Lc 21,8   כי רבים יבאו בשמי שיאמרו לכם : לא יונה אתכם איש  והוא אמר השמרו לכם שאיזה  8. תלהעשו 

Lc 23,19   ששמוהו במאסר בעד בגידה שעשה בעיר ובעד איש  והוא היה  19. והנח לנו ברבאן. זה למיתה  
Lc 23,53   55. והיה יום ששי ובשבת התחיל להאיר 54מונח  איש  שם לא היה קבר אחד חדש מצוייר שושמהו ב  

Jn 1,47   אמר לו 48. מישראל אותו שאין לו שום שקר איש  . ואמר ממי אתה חושב שיהיה אמת .שבא שם  
Jn 2,10   וכשהם שכורים היותר. מניח ראשונה היין הטוב איש  ואמרה לו כל  10וקראה הארוס . ילארטישיקל  
Jn 3,20   ואינו בנר בעבור שלא. העושה הרע מארר הנר איש  כי כל  20. כי מעשיהם הם רעים. ערפל מנרו  
Jn 4,29   יהיה הוא משיח. אחד הגיד לי כל הדברים שעשיתי איש  בואו ותראו  29יר ואמרה לאנשים והלכה לע 
Jn 6,45  לא בעבור שאי  46. ליהשומע מהאב אחרי כן בא א איש  כל . והיו כולם מלומדים מהאל. םהוא בנביאי 
Jn 7,23   דת. נכנס בברית מלח בשבת ואינו מתירא עצמו איש  אם  23: בשבת מוהלים אתם האנשיםו. מהאבות  
Jn 7,53  8: לביתו איש  ושבו כל אחד  53א יבא מגלליאה ששום נביא ל,Tit   וישאוש 1קפיטולו ח׳ כפי יואן  
Jn 8,40    זה עשה. שאמרתי אמת לכם אותה ששמעתי מהאל איש  . ניואתם אביתם להורג 40. אברהםעשו מעשי  
Jn 9,11   ושלח . אחד שנקרא ישאוש עשה טיט ומשח את עיני איש  וענה הוא  11. אמרו לו ואיך נפתחו עיניך 
Jn 9,16   והיה מחלוקת גדולה: חוטא לעשות האותות האלה איש  ואחרים אומרים איך יוכל . השבת אינו שומר  

Jn 16,32  ואיני יחיד כי האב . בביתו ותעזבו אותי יחידי איש  ובה תהיו מפוזרים כל . כבר הגיעשעה ובאה ה 
Jn 18,31   שהוא. בעבור שדבר ישאוש משיח יהיה אמתי 32 איש  יהודים לנו אין ראוי להמית שום אמרו לו ה  
Jn 18,37   פילאטו אמ׳ אליוו 38: שהוא אמיתי שומע דברי איש  כל . תי לעולם לעשות עדות אמיתיזה בא  
Jn 18,39   40: וחפצתם שאעזוב לכם מלך היהודים. אחד בפסח איש  ומנהג הוא שאני עוזב לכם  39בר בזה שום ד 
Jn 19,12   אז 13: אומר נגד שיסר. שעושה עצמו אלוה מלך איש  כי כל . זה לא תהיה אהוב משיסר אם תניח  
Jn 4,16   ענתה האשה ואמרה לו אין לי 17. ושובי פה אישך   וישו אמ׳ לה לכי וקראי 16. אובלעולם לש  

Mt 26,31   31 אני. בעבורי בזאת הלילה כי כתוב הוא אישקנדליזאטש   אז אמר ישו לתלמידיו כולכם תהיו 
Mt 26,33   33 בעבורך אני לעולם לא אהיה אישקנדליזאטש  פירו ואמר אליו ואם כולם יהיו  וענה  
Mt 26,33   וישוש אמר אליו אמיתות אומר לך כי 34 .אישקנדליזט  אני לעולם לא אהיה  זאטש בעבורךאישקנדלי 
Mc 9,42   כי יותר שוה לך הכנס בגן. כרות אותה אישקנדליזט  אם ידך  42. ים א׳ בצוארובים עם ריח  
Mc 9,44   כרות אותה כי יותר שוה לך הכנס בג״ע אישקנדליזט  ואם רגלך  44. סים והאש אינו נחמתים האר  
Lc 7,23    וכאשר היו מושבים שלוחי יואן 24. בי אישקנדליזט  ומבורכים יהיו אותן שלא יהיו  23מוגדים  

Mt 15,12   והוא ענם ואמר כל 13. הם מהדבר ששמעו אישקנדלישטש  ליו תלמידיו אמרו תדע שהפרושים נתקרבו א 
Mt 26,14   14 ואמר להם מה תרצו תת 15הכהנים  הלך לשרי אישקריוט  ד מי״ב תלמידיו שהיה נקרא יודש אז אח 
Lc 12,13   וישאוש אמר אל האדם מי שמני שופט  14הירושה  איתי   החבורה אמ׳ אליו רבי אמור אל אחי שיחלוק 
Mt 5,48  6: שלמים כמו שאביכם שמימיי שלם הוא א״כ  תהיו  48. ר עושים פחותי הנצריםהלא זה הדב,Tit  1  
Mt 6,34    כי יום מחר יחשוב על עצמו. אל תאנחו ליום מחר א״כ   34. לכם כל זההאל ויותר ותהיה מלכות 
Mt 7,11   10 אתם אם דעתכם תדעו לתת דברים טובים לבניכם א״כ   11. אם ישאלהו דג יתן לו נחשיםו  
Mt 11,9   ואומר אני לכם: למה יצאתם ראות נביא הוא באמת א״כ   9: חשובים ועומדים בהיכל המלך מלבושים 

Mt 12,26   אם אני מגרש השדים בכח 27. איך ימשך מלכותם א״כ  . ד מגרש האחר נחלקים הם ביניהםאם שד אח  
Mt 12,28  ואיך יכול אחד 29. לא בא בכם המלכות שמימיי א״כ  ואם אני ברוח האל מגרש השדים  28. שופטיכם  

Mt 16,3   אבל אינכם יכולים. ע השמיםאתם יודעים שפוט צב א״כ  ום יהיה מטר כי השמים הוא חשוך אומרים הי 
Mt 18,14  אינו מאבינו שבשמים אשר אחד מאלו הקטנים א״כ   14: בדויש לי ממנה מן התשעים ותשע שלא נא  
Mt 19,10   הוא בין האיש והאשה אין מחוייב שיקחה לאשה א״כ  אמרו התלמידים אליו  10. ניאוף אחרת עושה:  
Mt 19,25   ומביטם ישאוש אמ׳ להם 26. מי יוכל הושיענו א״כ  ד ואמרו ם שמעו זה היו תמהים מאהתלמידי  
Mt 22,28    בתחייה מאי זה מכל הז׳ תהיה אשה כי אשה היתה  א״כ   28. ואח״כ מתה אשתם 27. עד הז׳והשלישי 
Mt 22,45  ושום אחד 46. אם דוד קראו אדוניו איך הוא בנו א״כ   45. אעשה שית הדום רגלך אויבך עד אשר אני 
Mt 23,31   אתם הם עדים לעצמכם שאתם בני מי שהמיתו א״כ   31היינו מודים באמתת הנביאים  אנו לא  
Mt 24,15   17. אותן שהיו בגודיאה יניסו בהרים 16. הוא א״כ  במקום הקדש אותו שקורא יביניהן נביא עומד  
Mc 6,37   38. ו להם לאכוללקנות מאתים ככרות לחם ותנ א״כ  לכו . [*] הם תנו אתם להם לאכולואמ׳ ל  
Mc 7,13  12 שוברים אתם מצות הש׳ בעד מנהגכם שמצאתם א״כ   13. םואחר אינכם מניחים השלים לאב ולא.  
Mc 7,18   אין אתם מבינים. אתם כ״כ פתאים שאינכם מבינים א״כ  והוא אמ׳ להם  18. אותה התמונה רוצה לאמר 

Mc 10,26  26 וישאוש מזהיר אומר 27מי יוכל להיות נושע  א״כ  אומרים . אומרים ביניהם. תמהים והם היו  
Mc 11,31   ואם נאמר מן האנשים 32. למה איניכם מאמינים א״כ  הוא יאמר אלינו . מן השמים הוא אומרים . 

Lc 3,10   והוא ענה אומ׳ אותו שיש לו שתי 11. מה יעשו א״כ  והעמים שואלים לו אומרים  10 :ויושם באש  
Lc 11,18   למה אתם אומרים שאני מגרש השדים בכח בלזאבוק א״כ  . ב איך תעמוד המלכות ההיאלב ולהוא ב. 
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Lc 12,28   העשב שהוא בשדה היום ולמחר בתנור הש׳ מלבישו  א״כ   28. לבוש דומה למלבוש אחד מאלוהיה לו מ 
Lc 16,27   שה אחים ישכי חמ 28אב אחלי שתשלחהו לבית אבי  א״כ  והוא אמר  27 .ינתן להם יכולת לעבור פה 
Lc 20,17   מה רוצה לומ׳ זה שכתו׳ אבן מאסו הבונים הוא א״כ  [*]  17: שמע אמרו לא יאבה השם׳והדבר נ  
Lc 20,25    ואותן שהם מן. כל הדברים שהם מסישר תנו לסישר א״כ  והוא אמר להם  25. ענו לו משישרוהם 
Lc 20,44   43 ושומע כל העם 45ו אדון איך הוא בן דוד קורה א״כ   44. ד שאשית אויביך הדום רגליךע . 

Jn 1,21   אז 22. אינך נביא ואמר לא. [*] אתה אליהו א״כ  . ושאלהו מי אתה 21. ינינו משיחוהודה שא  
Jn 9,19   ענו להם אביו ואמו 20: באי זה צד ראה עתה א״כ  . שאתם אומרים שנולד כשהוא עור זה בניכם  
Jn 9,40   אם הייתם . אז אמ׳ ישאוש להם 41. אנחנו עורים א״כ  . ואמרו לו ים שהיו עמו שמעו זהמהפרוש 

Jn 18,37   אני. ענה ישאוש אתה אומ׳ שאני מלך. אתה מלך א״כ  אז אמ׳ אליו פילאטו  37. ו בכאןאינינ  
Mt 20,26   ואותו 27. מי שירצה להיות רב יהיה משרתכם אך  . לא יהיה כן בתוככם 26. רב כח ביותר  
Mc 1,45   חוייב עמוד בחוץ במדבר ושם מתקבצין עמים מכל אך  יכול ליכנס בהחבא בעיר ישאוש לא היה עד ש  
Lc 10,20    רק כי שמכם כתוב. אל תשמחו כי הם משועבדים לכם אך   20. האויבים ושום דבר לא יזככםכל כחות 
Lc 11,13    מה וכמה אבינותתנו מתנות טובות לבניכם כ אך  . אם לא שלא תבטחו בריע 13עקרב יתן לו  
Jn 17,13  ואלה הדברים דבר בעולם בעבור: עתה אליך אני בא אך   13. ון למען תהיה הכתיבה נשלמתאם בן האבד 
Jn 17,25   אני הכרתיך והם הכירו שאתה שלחתני ושאהבת אך  . אב צדיק העולם לא הכירך 25. השהעולם הי  

Mt 26,31   וכאשר אהיה 32הרועה ותתפזרו הצאן מן הגדוד  אכה  אני . י בזאת הלילה כי כתוב הואבעבור  
Mc 14,27   אכן אחר שאחזור חי 28הרועה ונתפזרו הצאן  אכה  אני . י בזאת הלילה כי כתוב הואב  

Mc 3,20   וכאשר אותן שלא ראוהו יצאו בחוץ ואומרים 21 .אכול  סף שם עם רב שאינם יכולים לחמם הבית ונא 
Lc 19,21   וקוצר מה שלא זרעת. אתה לוקח מה שלא הנחת אכזרי  י אתה הוא איש ממך ככי פחדתי  21. בנעלם . 
Lc 19,22   23לוקח מה שלא הנחתי ומלקט מה שלא זרעתי  אכזרי  אתה יודע שאני איש . מפיך אשפטךלו עבד רע  
Lc 21,34   ובצורך זה החייב וזה היום יבא: ושכרות אכילה  אולי לבבכם לא יהיה כבד ביתרון השמרו שב  

Jn 4,34   היא לעשות רצון מי ששלחני בעבור שאשלים אכילתי  . וישאוש אמ׳ להם 34. מה לאכול זה שהביא  
Lc 9,43   ושתייתם לפני הנער וחזרו לאביו שלו ושקט אכילתם  ימן הנעשה היום בין הגוים קודם בידו הס . 

Mc 2,26   ואמ׳ השבת עשוי בעבור 27. ונתן לחיילותיו אכל  הוא . ו ראוי לאוכלם לבד הכהניםאדם אינ  
Lc 4,2  וכאשר עברו אותן מ׳ יום ישאוש. עד ארבעים יום אכל  ולא . רבעים יום ונתנסה בעד הש׳ועומד שם א 

Lc 7,33   בא מן  34לחם ולא שתה מים ואמרתם שהוא משוטן  אכל  וכאשר יואן טבול בא לא  33. כיםאינכם בו 
Lc 24,43  ואמר להם אלה  44. לפניהם לקח הנותר ונתן להם אכל  וכאשר  43. תיערת דבש אחו. לו חלק דג אפוי 

Mc 8,8   אחר סלקו ממותר ז׳ קופות. והיו שבעים אכלו  והם וכל העם  8. הניחום לפניהם להם וצוה  
Lc 10,8   ורפאו 9. מאותן הדברים המונחים לפניכם אכלו  ובאיזו עיר שתכנסו ויקבלו אתכם  8. לבית  

Lc 22,20   אמר זה הגביע הוא צווי החדש בדמי אותו שיהיה אכלו  וכאשר . וכן הגביע 20. לזכרוני שוזה תע 
Jn 6,13   אז אותן האנשים כשראו האות שעשה אמרו 14 .אכלו  ב קופות מפירורין הנותרים לאשר ומלאו י״  
Jn 6,23    ראה העם שישאושאז כש 24. הפת ועשו חינות לאל אכלו  אחרות באו דטיבריאדיש אותה ששם ואוניות 
Jn 6,31   כפי שכתוב לחם שמים נתן להם. המן במדבר אכלו  אבותינו  31. זו מלאכה אתה עושהאי . אותך  
Jn 6,49   זהו שירד מן השמים בעבור  50. פת במדבר ומתו אכלו  אבותיכם  49. אני הוא פת חיים 48. נצחיים 
Lc 8,5   וכאשר. וזרע אחר נפל ממנו על הסלעים 6 .והואכל  ועופות שמים . מסשזורע נפל ממנו לדרך ונר  

Lc 12,19  19 בזה. והאל אמ׳ לאותו סכל 20. ושתי ותנוחי אכלי  נפשי רוב טובות אספת ברוב שנים ואומר ל  
Lc 13,26   ושתינו לפניך ואתה למדתנו ברח ברחובותינו אכלנו  אז תתחילו לאמר אנחנו  26. אתם אתכם מי . 

Jn 6,26  אתם מתפעלים לא אוכל 27. הפת ושבעתם בו אכלתם  רק כי . בעבור שראיתם אותות לא אתם שואלים  
Jn 2,17   17 אז ענו היהודים ואמרו אי זה אות אתה 18 .אכלתני  ו תלמידיו שכתוב הוא אהבת ביתך וזכר  

Mt 15,27   אמת היא שהגורים אוכלים פירורים הנופלים אכן  . והיא אמרה אמת הוא 27. לאכול לכלבים  
Mt 17,25   25 אבל בעבור שלא נבהילם לך  26הבנים הם חופשים  אכן  ואמר ישאוש . והוא ענה מהנכרים 

Mt 18,7   אם רגלך או ידך 8רע הוא אותו שאשקנדליזט אחד  אכן  . צריך הוא שיבואו האשקנדלזט. טהאשקנדליז 
Mt 21,43   שמלכות הש׳ יהי מכם לקוח ונתון  מזה לכם אומר אכן   43. עיניכםפועל הוא מהאל ל. מונחת בפינה 
Mc 7,24   כי אשה אחת שהיה לה בת 25. לא היה יכול העלים אכן  . בבית אחד ולא אבה שאדם ידעהו ונכנס 
Mc 7,28   גורי הכלבים אוכלים פתי לחם הנופלים תחת אכן  . והיא ענתה אמת הוא אדון 28. םתתו לכלבי  
Mc 9,12   אני אומ׳ לכם שאליהו בא להם ועשו רצונם כמו אכן   12ונה לוה יסבול נגישה למות מגשבן הא  
Mc 9,23   23 וכאשר ראה שהעם 24. ייטב לך שתעזור להאמנתי אכן  . ף זעק אבי הבן בוכה אני מאמיןותכ  
Mc 14,2  3. לא נעשה ביום חג למען לא יתקוממו העם אכן  אבל אומרים  2. בשקר ושימיתוהו תפוש ישאוש  

Mc 14,28  ופירו 29אחר שאחזור חי אהיה עמכם בגליליאה  אכן   28אני אכה הרועה ונתפזרו הצאן . ואכתוב ה  
Mc 14,36   ובא ומצאם 37. לא יהיה ברצוני אבל כרצונך אכן  הוא היכול הרחק זאת המיתה ממני ואמ׳ אב ש  
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Lc 17,25  והיותו. דברים ראשונה חוייב לו לסבול רוב אכן   25. וכי יהיה בן האדם ביומ. השמים ומזריח  
Lc 18,8   9. בן האדם בא תאמינו שימצא אמונה בארץ אכן  [*]  8. ה ולא יהיה לו חמלה מהםיום וליל  

Lc 19,27   אותם אויבים שאין חפצים שאמלוך עליהם הביאו אכן   27. ין לו מה שיש לו יגזל ממנוומי שא  
Lc 20,38   ומקצת מהסופרים 39. ם כי כלם חיים עמוהחיי אכן  אינו אלוה המתים  38. אלהי יעקביצחק ו  
Lc 21,9   אז אמר להם יקומו 10. לא יהיה זה מיד ולא הקץ אכן  . שחוייב כל אלה להעשות. תחרדו ואנחות אל 

Lc 22,21   ובאמת בן 22. הנה יד המוסר אותי היא בשולחן אכן   21. דמי אותו שיהיה נשפך בעדכםהחדש ב  
Lc 22,22   22 והם התחילו לשאול ביניהם  23: אוי לאותו אותו אכן  . כפי שהוא אפס הולךמת בן האדם ובא 
Lc 22,42   42 והנה מלאך השמים  43. לא תעשה רצוני רק רצונך אכן  ם אתה תחפוץ הסר המות הזה מעלי אומ׳ א 

Jn 4,27   ל ומהאחד מהם לא אמר לו מה אמר לו מה אתה שוא אכן  . האשה ותמהו כשמצאוהו מדבר עם. תלמידיו 
Jn 12,42   רבים מהשרים האמינו בו רק בעבור פחד הפרושים  אכן   42אשר ראה מעלת האל ודבר ממנו כ. הנביא 
Jn 21,4  אז אמ׳ להם ישאוש 5. התלמידים לא הכי הכירוהו אכן  . ובבקר עמד ישוש בחוף הים 4. רלא לקחו דב 

Mt 26,35   ואז בא 36. וכמדומה אמרו כל התלמידים. בך אכפור  ואם אתחייב למות עמך לא . פירו ואמ׳ אליו  
Mc 14,31   ובאו בשדה אחד 32. בך וכן אמרו כל האחרים אכפור  ומר אם אהיה מוכרח למות עמך לא עוד דבר א  

Lc 13,9   ובשבת הבאה היה בבית הכנסת שלהם בשב  10 :אכריתנה  ואם תעשה פרי מוטב ואם לאו  9ם זבלי 
Mt Prol,4   כן חוייב דרוש אמונת האיונגלי לקיים. אחיו אל  ון הקדש כמו זכרון שיניח לי בלשזה האונגי  

Mt 1,20   20 יוסף בחלום אמר יושאף בן דויט אל תירא לקחת אל  מלאך הש׳ נראה . היותו מחשב זה ובעוד  
Mt 1,20   תירא לקחת מרים אשתך כי מה שהרתה הרתה מרוח אל  יוסף בחלום אמר יושאף בן דויט  נראה אל  
Mt 2,13   יוסף ויאמר לו קום ולקחת הילד ואמו וברחת אל  אחרי שובם נראה מלאך השם בחלום ו 13מתיאו  
Mt 2,19  ואמר לו קום וקח הילד ואמו 20יוסף אל מצרים  אל  דיש מת מלאך השם נראה לו בחלום וכאשר אירו  
Mt 2,19   ם וקח הילד ואמו ולך לארץ ואמר לו קו 20מצרים  אל  לאך השם נראה לו בחלום אל יוסף מת מ 
Mt 4,5   ואמ׳  6העיר הקדושה והניחו על גובה בית המקדש  אל  אז העלהו השטן  5: אבל מחן השם הלחם לבדו 
Mt 4,6   מלאכיו שיקבלוך בידיהם בעבור שלא תקח שום רע אל  צמך למטה כי כתוב הוא האל מצוה הפיל ע  
Mt 5,1   פתח את 2. ההר וכאשר נתיישב קרבו אליו תלמידיו אל  לים ישואש משיח מביט העם עו 1ו כפי מתיא 

Mt 5,13    תלמידיו אתם מוסר העולם והמוסר נפסק לאותם שלא אל  והיה עשוי בעוד שישוש משיח אמר  13מתיאו 
Mt 5,14   אין מדליק האדם את הנר בעבור הניחו 15. ההר אל  אינה יכולה ליטמן העיר המונחת  אור העולם  
Mt 5,17   תחשבו שבאתי להרוס התורה והנבואות אבל באתי אל  עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו  17יאו מת  
Mt 6,2  תעשו הרעשה כמו שעושים המזוייפים בבתי אל  ואש משיח לתלמידיו כשתעשו צדקה עוד אמר יש  
Mt 6,6   6 ותוהאל היודע הנסתר. השם בסוד בדלת סגורה אל  תה כשתתפלל הכינה בחדרך ותתפלל רק א  
Mt 6,7    כי הם חשבו . תחפצו דבר מאד כאשר עושים החסרים אל  וכאשר תתפללו  7: הנסתרות ישמעךהיודע 

Mt 6,31  תהיו נאנחים לאמר מה לאכול מה נשתה או מה אל  לכן  31. אתם מאמינים[*] למה . כ״ש יגונכם  
Mt 6,34   כי יום מחר יחשוב על עצמו. תאנחו ליום מחר אל  א״כ  34. ויותר ותהיה לכם כל זהמלכות האל  
Mt 6,34    7: עמלו אל  מחר יחשוב על עצמו והיום יספיק כי יום,Tit   עוד אמ׳  1קפיטולו כ״א כפי מתיאו 
Mt 7,1   כי במדה 2. אל תדינו ואל תהיו נדונים. תלמידיו אל  עוד אמ׳ ישואש משיח  1פי מתיאו כ״א כ 
Mt 7,1    כי במדה שתפרעו כך 2. תדינו ואל תהיו נדונים אל  . ידיווד אמ׳ ישואש משיח אל תלמע 1מתיאו  

Mt 7,13  תלמידיו הכנסו בעד פתח הצר כי רחב הוא הדרך אל  אמר ישאוש משיח  13ג כפי מתיאו קפיטולי כ״  
Mt 7,24  26[*]  25. החכם שמייסד ביתו אל האבן הקיימת אל  יהיה דומה . מע דברי ועושה אותםכל אדם השו  
Mt 7,24   ואותו ששומע דברי 26[*]  25. האבן הקיימת אל  יהיה דומה אל החכם שמייסד ביתו . תםאו  
Mt 8,4  אבל לך והראה אל כהנך ועשה לו . תאמר לשום אדם אל  ואמ׳ ישואש משיח השמר  4. היה טהור מהצרעת 
Mt 8,4   כרוןכהנך ועשה לו נדבה כמו שמשה צוה לז אל  אבל לך והראה . ל תאמר לשום אדםהשמר א:  

Mt 8,16  17וכל החולים . ישואש משוטנים והושיעם בדברו אל  ובערב שלחו  16 וקמה ושרת אותו: עזבה תכף  
Mt 8,22    וכאשר ישואש 23קפיטולו כ״ז כפי מתיאו : האחר אל  לך אתי והניח המת לקבור משיח אמר לו  
Mt 8,33    אז כל העיר יצא אל 34. מהמשוטן העיר מספרים אל  ברחו ובאו . שהיו שומרים ראו זהוהרועים  
Mt 8,34   וכאשר ראוהו חלו פניו שיצא מעמהם. ישואש משיח אל  אז כל העיר יצא  34. ים מהמשוטןהעיר מספר: 
Mt 9,14  ישואש משיח תלמידיו של זואן אומרים למה אין אל  אז באו  14. ק בעד החטאים לענושר. הצדיקים  
Mt 9,28  וישו משיח אמ׳ להם אתם . הבית באו העורים אליו אל  וכאשר בא  28. טיהיה לך חמלה ממנו בן דוי 
Mt 10,5   5 אל תכנסו בארץ שמריאה. תכנסו בארץ הנפילים אל  ב שלח ישוש משיח וצום ואמר להם אלה י״  
Mt 10,5   7אבל תלכו דורשים  6. תכנסו בארץ שמריאה היא אל  . מר להם אל תכנסו בארץ הנפיליםוצום וא  
Mt 10,9   ושק 10תחפצו לישא זהב וכסף ומעות בחגורה  אל   9. ובעד חן תתנוהו: ר חן קבלתםבעבו  

Mt 10,19   תאנחו מה תענו ומה תאמרו כי השם ילמדכם באותה  אל  הגו אתכם תפושים כאשר ינ 19. לפני העמים 
Mt 10,25  אם הם אמרו : ו אדוניומלמדו והמלמד אל העבד כמ אל  כי די לתלמיד שיהיה כמו עבד  25: על האדון 
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Mt 10,25   אם הם אמרו וכנו אדוניהם: העבד כמו אדוניו אל  שיהיה כמו עבד אל מלמדו והמלמד די לתלמיד  
Mt 10,34    אבל כי 35. תחשבו שאני באתי לשום שלום בארץ אל  עוד אמר ישאוש משיח לתלמידיו  34מתיאו  

Mt 11,7   למה יצאתם רואות במדבר חשבתם שהוא. עם ג׳ואן אל  מר שר הלכו ישאוש משיח התחיל לאוכא 7. בי  
Mt 11,16   15 מי אדמה זאת המשפחה הנה דומים לנערים היושבים  אל   16. לו אזנים בעבור שמוע ישמע מי שיש 
Mt 11,25   וכן 26. וגלית אותם לתמימים. החכמים יודעי ספר אל  כי אתה הסתרת אלה הדברים . וארץבורא שמים 
Mt 12,13    היתה לו חזורה בבריאות. האדם שלח ידך ושלוחה אל  ואז הוא אמר  13. עשות בשבת טובהגון הוא  
Mt 12,44   וכשבא מוצא אותה מנוקה וטהורה. ביתי שיצאתי אל  אז הוא אומ׳ בעצמו אשובה  44. ואין מוצא  
Mt 12,46   ם בחוץ ורוצים לדבר עמוהעם אמו וקרוביו עומדי אל  ובעוד שדובר  46. לאומה זו רעה עתיד לבא. 
Mt 13,27   אם כן מי. האדון לא זרעת אתה חטה טובה בשדך אל  ובאו המשרתים ואמרו  27. החטים בין  
Mt 13,36   וקרבו אליו תלמידיו אומרים תפרש לנו. הבית אל  ואז הניח ללכת הגייסות וצא  36 :מעולם  
Mt 13,54   עד שהם מתמימים. ארצו ומלמדם בבתי כנסיותיהם אל  ובא  54ו אלה הדמיונות נסע משם כאשר נשלמ  
Mt 14,13   וכאשר העם ידעו הלכו אחריו לרגל מכל: המדבר אל  וש שמעו עלה בספינה והיפך פניו וכאשר יש  
Mt 14,19   ונשארו ממותרות י״ב . ואכלו כולם ושבעו 20העם  אל  והתלמידים נתנום . תנם לתלמידיםובצעם ונ 
Mt 14,27  וענה ש׳ פירו ואמר אדון אם אתה הוא  28. תפחדו אל  היה לכם טוב בטחון באל אני הוא י ואמר להם 
Mt 14,29    וכשהתחיל. וראה בא רוח חזק ופחד 30. ישאוש אל  מהאניה קטנה והולך על המים לבא ש׳ פירו  

Mt 15,5  ה ממני או ממךאביו ואל אמו הנדבה אי זו שתהי אל  אתם אומרים אשר אי זה אדם יאמר ו 5. שימות  
Mt 15,29    וקרב אליו רוב חיל שנהגו 30. ההר ויושב שם אל  נסע משם בא שפת ים גלילאה ועלה ישאוש  
Mt 16,16  16 וישו ענה ואמ׳ אליו אשריך שימון בר 17. חי אל  מון פירו ואמר אתה הוא משיח בן וענה שי  
Mt 16,23   23  24. צערני כי אינך מבין דברי האל רק מהאנשיםת אל  . הופך אומר לפירי לך מאחרי שטןוישוש  
Mt 17,1   משונה הצורה לפניהם ותמונת  2הר אחד מאד גבוה  אל  ואחר העלם . ו יקומו וזואן אחיולקח פיר 
Mt 17,4  אם אתה תאבה. ישאוש אדון טוב עמוד בזה המקום אל  ואמ׳ פירו  4. אליהו מדברים עמואליו משה ו  
Mt 17,7   ושאו העניים ואל תיראו שום אדם אם לא 8. תפחדו אל  אלהם ישאוש ואמר להם קומו  וקרב 7. גדול 
Mt 17,9   ושואלו 10. תאמרו המראה עד שבן האל יחזור חי אל  דים מן ההר ציום ואמ׳ לשום אדם וכאשר יור  

Mt 17,19   לכם דבר גדולולא יהיה . מקום אחר כי הוא ישתנה אל  ותאמרו זה ההר תשתנה מזה המקום . של חרדל 
Mt 17,23  והוא אמ׳ 24. פירו ואמרו מלמדכם לא פרע המכס אל  באו אותם שקמים המכס . כפר נחוםהיו באים ב  
Mt 17,24   אמר מה לך דומה שימון. הבית קרב אליו ישוש אל  וכאשר נכנס . והוא אמ׳ אמת הוא 24. המכס  
Mt 17,26   ים והשלך החכה והדג הראשון שתקח תפתח לו הפה ה אל  אבל בעבור שלא נבהילם לך  26ים הם חופש 
Mt 18,31  והאדון צוה 32האדון וספרו לו כל אשר עשה לו  אל  והלכו . םעבדי האדון ראו זה היו מאד נבהלי  
Mt 19,29    אחים או אב או אם או אשה או בנים או נחלות בעד אל  וכל אדם שיעזוב ביתו  29. ישראלי״ב שבטי 

Mt 21,2   ותכף תמצאו אתון אחת . אותו המגדל שהוא לפניכם אל  אומר לכו  2לח שנים מתלמידיו ש אז הוא 
Mt 21,14   וכאשר סגני הכהנים וחכמי  15. המקדש והוא מרקם אל  וקרבו אליו העורים והפסחים  14 :פריצים 
Mt 21,18    ִאחת קרוב לדרך וראה תאנה 19העיר היה לו רעב  אל  ובבקר בשובו  18. יָאה ועמד שםוהך ְבֵבַטנ  
Mt 21,23   קרבו אליו שרי הכהנים וזקני . בית המקדש ומלמד אל  וכאשר היה בא  23. אמונה תשיגו בהיות לכם 
Mt 21,30   והוא ענה אני אלך בחפץ. הדרך ואמ׳ לו כדומה אל  וקרב  30אחר נחם והלך . צה ללכתאיני רו  

Mt 22,3  ופעם אחרת שלח עבדים 4. הנישואין ולא אבו לבוא אל  ושלח העבדים לקרוא הקרואים  3ו נשואין מבנ 
Mt 24,26   26 ואם אדם לכם יאמר הוא בזאת המערה. תרצו לצאת אל  כם יאמר שהוא במדבר ולכן אם אדם ל  
Mt 24,26   כי כל כך כמו שהברק שיוצא 27. תחפצו האמן אל  ם אדם לכם יאמר הוא בזאת המערה וא. לצאת  
Mt 24,33   אמת לכם אומר שזה הדור לא ימות עד 34. הדלת אל  [*]  33[*] ו שהקיץ מתקרב תכיר יוצאים  
Mt 25,20   אדוניו ה׳ בישנטאש הפקדת לי הא לך עוד ה׳ אל  ואמ׳ . טש ונתן לו עו׳ ה׳ מריוחחמשה בישנ  
Mt 25,26   ונילכן היה לך לפקוד ממ 27מקום שלא פזרתי  אל  שאני קוצר מה שלא זרעתי ומלקט  שאתה יודע  
Mt 26,18    וזה האיש שתמצאו אמרו לו הרב אומר שעתו . העיר אל  וישאוש אמר לכו  18. שנכין הפסחתחפוץ 
Mt 26,36    ולקח  37תלמידיו שבו פה בעוד שאני אלך להתפלל  אל  בעיר אחת שנאמרת גיטשמאני ואמר עמהם 
Mt 26,40   מצאם ישנים ואמ׳ לפירו לא יכולה שעההתלמידים ו אל  ובא  40. לא כפי רצוני רק כשלך אבל. הזה 
Mt 26,49   וישאוש  50. ואמ׳ האל יושיעך רבי ונשקו. ישאוש אל  ותכף נגש  49. ואני אשק אותו הוא וקחוה 
Mt 26,55    הסיעות כן כמו אם הייתי גנב יצאתם עם הסכינים  אל  באותה שעה אמ׳ ישאוש  55. שיעשהכן חוייב 
Mt 26,63   אמיתות אומר . וישאוש אמ׳ אליו אתה אומר 64חי  אל  מר לנו אם אתה משיח בן ל חי שתאמשביעך בא 
Mt 28,10   תפחדו ותלכו ותגידו לאחי שיבואו בגלילאה ושם אל  וישאוש אמ׳ להן  10. והתפללוהו לרגליו  
Mc 1,27   ומה יהיה זה מהמוסר חדש אשר ל. אחד אומרים אל  והלכו אחד . וכולם היו תמיהים 27אדם צועק  
Mc 1,44   אבל לך ותתראה לסגני הכהנים. תאמר לשום אדם אל  ואמ׳ לו שמע  44ר תכף הוציאוהו כאשר נטה  
Mc 2,5   והיו שם עמו קצת 6. הנטול עונותיך מחולין לך אל  וכאשר ישאוש ראה אמונתם אמר  5 .ישאוש  
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Mc 3,20   19 ב שאינם יכולים לחמם אכולהבית ונאסף שם עם ר אל  ואחר בא  20. דש אשקריוטא שבגדוויו . 
Mc 4,40  אחד מי חשבנו שיהיה זה שהרוח והים שמעוהו אל  ואז יראוהו בעוז ואמ׳ אחד . ונהאין לכם אמ:  
Mc 5,35   למה אתה. ואמרו לו בתך מתה. סגן בית הכנסת אל  ובעוד שמדבר באו  35. היי נרפאתלשלום ות  
Mc 6,22   ועשה 23 שאלי מה תחפוצי ואתנהו לך. הנערה אל  ואמר אירודיש המלך . כל האוכליםול  
Mc 6,25  המלך ושאלה לו בהכבדה אומרת אני חפיצה שתתן לי אל  ותכף היא באה  25. אש גואן טבוללה תשאלי ר 
Mc 6,50   ואז עלה עמהם בספינה והרוח עומד והם 51. תפחדו אל  ף זעק ואמר עמדו בבטחה אני הוא וישאוש תכ 
Mc 8,16   וישאוש 17. הוא אמר בעבור שאין לנו לחם. אחד אל  והם כחושבים אמ׳ אחד  16 :רודישואי  
Mc 8,26   ועדיין שאל[*]  27. תאמר לשום אדם משכיניך אל  אומ׳ לו . וישאוש שלחו בביתו 26. בבהירות  
Mc 9,13  כמיםהתלמידים הוא מוצא עם רב ביניהם ורבים ח אל  וכאשר היה בא  13: ה אומרת ממנוכמו שהכתיב  
Mc 9,20   והוא אמ׳ מנערותו . האב כמה זמן עבר שיש לו זה אל  וישאוש שאל  20. ל ורוקקלפניו ומתבול 
Mc 9,38   תמנעו לו כי כל אדם שיעשה נפלאות בשמי אינו אל  וישאוש אמ׳ להם  38. מונעים לו זה אנחנו  
Mc 9,43   ואם 44. תים הארסים והאש אינו נחמקום שאין מ אל   43יד אחת מאשה של גיהנם בשתים בגן עדן ב  
Mc 9,45   מקום שאין מתים הארסים והאש אינו נח ולא תפסק אל   45מהכנס בשתים בגהינם . ע באחתהכנס בג״: 

Mc 10,23    תלמידיו ואמ׳ איך דבר נמנע שאיש שיהיו לו מעות אל  ונהפך ישאוש  23. לו נחלות רבותאיש שהיו 
Mc 13,7   תיראו כי זה חוייב שיהיה אבל עדיין לא יהיה אל  או התחלת מלחמות . תכאשר תראו מלחמות רבו  

Mc 13,11   תפחדו מה תאמרו אתם תדברו כאשר הקדוש רוח אל  וכאשר ינהגו אתכם תפושים  11. םלכל העמי  
Mc 13,15   ואותו שיהיה בשדה לא ישוב אחור לקחת 16הבית  אל  ומי שיהיה בעלייה לא ירד  15ים ינוסו בהר  
Mc 13,29   אמת אני אומר לכם שזה הדור לא יעבור  30. הפתח אל  רים תדעו אתם שקץ העולם מתקרב אלה הדב 

Mc 14,3   בשטרי מליאה אינגנט מרגלי נרדי ושברה ושפכה אל  שולחן באה אשה אחת עם ַקאֵפָסא ויושב ב  
Mc 14,6   ִבים דעו כי פעלה פעולה טובה תתפשוה למה אתה ַעצֵ  אל  וישאוש אמר להם  6. לעניים וילונו נגדה 

Mc 14,13   13  לכו. העיר ותפגשו אדם אחד שנושא חבית מים אל  שנים מן התלמידים ואמ׳ להם לכו ושלח  
Mc 14,16  17: העיר ומצאו כאשר ישו אמ׳ להם והכינו הפסח אל  והלכו תלמידיו ובאו  16: ו ולכוושם תכינוה  

Mc 16,6   אתם בקשתם ישאוש נזוריט שנתלה איננו. תפחדו אל  אמר להן  והוא 6. חד לבן ונפחדובגד א  
Lc 1,13   תירא זכריה כי תפלתך נשמעת ואשתך אלישבק תלד אל  אבל המלאך אומ׳ אליו  13. עליו יראה לו  
Lc 1,30   תדעי 31. תיראי מריאה כי את מצאת חן בעיני הש׳ אל  והמלאך אמ׳ לה  30. הוא איך הואהשלו׳ ה 
Lc 2,10   הנה אנכי מגיד לכם שמחה גדולה שתהיה. תפחדו אל  והמלאך אמ׳ להם  10הם פחד גדול יה לוה  
Lc 2,26   וכאשר נשאוהו במקדש. ובא ברוח אל המקדש 27. חי אל  אה מות עד שיראה ישאוש משיח בן שלא יר 
Lc 2,27   ו ואמו בעבורוכאשר נשאוהו במקדש אבי. המקדש אל  ובא ברוח  27. וש משיח בן אל חישיראה ישא  
Lc 2,48   כי אני ואביך כואבים. הבן למה עשית זאת לנו אל  ואמ׳ האב והאם . האם ראוהו תמהוהאב ו  
Lc 3,14   ותהיו. תחפצו רע לשום אדם ואל תעשו לו נזק אל  ויואן אמ׳ . והו אומרים מה יעשושאל  

Lc 4,3    וישוש ענה  4. ים האלה שישובו לחםחי אמור לאבנ אל  מ׳ לו אם אתה בן והשטן בא אליו וא 3נרעב 
Lc 5,7   ובאו ומלאו כל. החברים אשר באניה האחרת שיבואו אל  ועשו סימן  7. תות שלהם משתבריןבאותן שרש 

Lc 5,10   וכאשר  11. תפחד כי בעבור זה תהיה שתקח האנשים אל  וישאוש אמר לשימון . דין שוממיןשימון עומ 
Lc 5,24  חולה אני אומר לך לך קום וקם מטתך ושאהו לביתך אל  אמ׳ . לעזוב החטאיםיכולת בארץ  אלוה יש לו 
Lc 6,30  וכאשר אתם חפצים שהאנשים יעשו לכם 31. תבקשם אל  ולאותו שיגזול את שלך . שאלך תןלכל אדם שי  
Lc 6,37    שאל תחפצו לענו. תחפצו לדון ולא תהיו נדונים אל   37. חנינה כאשר אביכם הוא חנוןאתם בעלי  
Lc 6,37  38. תעזבו ותעזב לכם. תחפצו לענוש ולא תענשו אל  . ל תחפצו לדון ולא תהיו נדוניםא 37. חנון  

Lc 7,6   כי אני אינינו הגון שתכנס בצל. תרצה להצטער אל  ליו אוהביו שיאמרו לישאוש אדון שלח א  
Lc 7,10   ומצאו הנער שהיה אפס. ו לישאושהבית אותם שנשלח אל  וחזרו  10. כזה בישראללכם לא מצאתי אמונה 
Lc 7,13   וישאוש קרב ונגע המטה ואותן שנושאין  14. תבכי אל  וישאוש אמ׳ לה . ה נע בחסד עליהישאוש הי 
Lc 7,44   אני. רואה אתה זאת האשה. האשה ואמ׳ לשימון אל  וישאוש נהפך  44. אמר יושר שפטתישאוש ו  
Lc 7,48    אמונתך הושיעך לכי[*]  50[*]  49[*] האשה  אל  אוש אמר ויש 48. זה שמוחל עונותמי הוא  
Lc 8,24   ואמרו רבי הנה אנחנו אובדים. ישאוש והקיצוהו אל  ונגשו  24. נתמלאה מים ואובדים שהאוניה . 
Lc 8,24   25. הרוח והסער שיעמוד ועמד ונעשה נחת גדול אל  וישאוש קם וצוה . אנחנו אובדים רבי הנה  
Lc 8,26    27מלכות גאניט זאריט אותה שסמוכה לגליליאה  אל  ובאו ועברו  26. ושומעין לו. דועמאומר  
Lc 8,41   כי בן היה לו שחולה למות זה שנים עשר  42ביתו  אל  גלי ישאוש משיח וחלה פניו שיבא נפל לר 
Lc 8,47   ה בעבורהעם באי זו טעם נגעה אותו ושנתרפא אל  משיח ואמרה  ובאה ברעדה ונפלה לרגלי ישו  
Lc 8,49  וישאוש  50. תחפוץ לצער ישאוש משיח כי בתך מתה אל  ושר בית הכנסת בא לו ואמר אליו  49. לשלום 
Lc 8,50  וכשבא 51. תפחד בטח בשם׳ ותאמין ותהיי נושעת אל  וישאוש שמע זה לאבי הנערה  50. כי בתך מתה  
Lc 8,52   ומלעיגים 53. רק ישינה. כו כי אין הנערה מתהתב אל  אמה בוכים הנערה וישוש אמר להם ו 52הנערה 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

82 

 

Lc 9,20   22. וישאוש צום לבל יגידו לשום אדם 21. חי אל  ון פירי ואמר אתה הוא ישאוש בן ענה שימ  
Lc 9,28  ונשתנו פניו ומלבושיו לבן 29. ההר והתפלל אל  וש לקח פירי ויקומו ויואן ועלה הדברים ישא  
Lc 9,36    עד שהבן יקום חי אחרי. תגידו לאדם מה שראיתם אל  צוה אותם ואמ׳ להם וישאוש . ההרכלם מן  
Lc 9,50   51. כי מי שאינו כנגדינו לנו הוא. תמנעו לו אל  וישוש אמ׳ להם  50ך אחריך עמנו שאינו הול  
Lc 10,1    האחרים ששים ושלושה תלמידים ושלחם שנים שנים אל  אה ישאוש ואחר הר 1קפיטולו י״א כפי לוקא  
Lc 10,7   ובאיזו עיר שתכנסו 8. תאבו לעבור מבית לבית אל  . ראוי הוא הפועל להיות לו שכרוכי . לכם  

Lc 10,20   רק כי שמכם כתוב. תשמחו כי הם משועבדים לכם אל  אך  20. יבים ושום דבר לא יזככםכחות האו  
Lc 11,7  לת סגורה ובני הם עתה במטההנה הד. תצערני אל  והוא ענה לו מבפנים  7. ח לפניושאוכל להני  
Lc 12,4  תיראו מאותם שהורגין הגוף ואחר אין להם דבר אל  ואני אומר לכם אוהבים  4. גבוה נדרש במקום  
Lc 12,7   ואני 8: תיראו כי אתם שוים יותר מרבים שעברו אל  ושערכם כולם ספורין לפני  7. אללפני ה  

Lc 12,11  תחפצו להשתכל באיזו אופן או באי זה דבר תענו אל  לנביאים בבתי כנסיות ולרבנים ו ינהגו אתכם  
Lc 12,13   13 וישאוש אמר אל האדם 14אחי שיחלוק איתי הירושה  אל  ד מן החבורה אמ׳ אליו רבי אמור ואח 
Lc 12,14  ואמ׳ להם 15. האדם מי שמני שופט או חולק עליכם אל  וישאוש אמר  14לוק איתי הירושה אל אחי שיח 
Lc 12,22   ואל תאמרו במה. תהיו משתדלים לבקש אוכל לנפשכם אל  ואמר לתלמידיו  22: נו עשיר בשםהזה ואי 
Lc 12,32   תהיו יראים מגוי חלש כי לאביכם ערב תת לכם אל   32. הש׳ וכל אלה הדברים תשיגו מלכות  
Lc 12,59   59 13: היותר אחרון אל  אומ׳ לך שלא תצא משם עד שתשוב  אני,Tit  1י י״ד שן לוקא קפיטול  
Lc 13,25    והוא יענה ויאמר לכם איני . הפתח אדון פתח לנו אל  ותקראו . ואתם תעמדו בחוץ. הדלתיסגור 
Lc 14,8    9כי באולי יותר נכבד ממך נקרא שם . תשב בראש אל  כאשר יקראוך לנישואין  8וכסא הכבוד  

Lc 14,12   ולא . ולא האחים ולא הקרובים. תרצה לזמן אוהבך אל  כשתעשה סעודת בקר או סעודת ערב לאשר קראו 
Lc 15,5   5  קורא אוהביו ושכניו ואמר שמחו עמי 6. ביתו שמח אל  ימצא אותה ישימה על כתיפיו ובא וכאשר 

Lc 15,18   אמ׳ לו אני חטאתי לשמים. ובבואו לפניו. אבי אל  אקום ואלך  18. ני מת בכאן ברעבוא. אבי  
Lc 15,20  ואם שעדיין רחמן ממנו הבן האב נתמלא. אביו אל  וקם ובא  20: כמו אחד משכיריךי עשה ל. בנך  
Lc 15,25   25 וקרא אחד מן 26. הבית שמע השיר והמחולות אל  הבן הגדול היה בשדה ובבואו נגש ו  
Lc 17,14   ואחד 15ונעשה שבעודם הולכים נשתנו . הכהנים אל  כאשר ראם ישאוש אמ׳ לכו ותתראו ו 14עלינו  
Lc 19,5    המקום זאקיב הביט וראה ישוש משיח ואמר לו אל  וכאשר ישאוש בא  5היה לו לעבור כי שם  

Lc 19,41  כי אם אתה 42אמר . העיר ראה אותה ובכה עליה אל  וכאשר קרב  41. קו האבנים ידברושאם הם ישת  
Lc 21,9  אכן לא יהיה זה . אלה להעשות שחוייב כל. תחרדו אל  וכאשר תשמעו קטטות ואנחות  9. םללכת אחריה 

Lc 21,21   בעבור. כי אלה הימים יום נקם הם 22יכנסו בה  אל  ואשר בגבולותיה . באמצעה יפרדו ואשר הם  
Lc 22,45   ואמר 46. תלמידיו ומצאם ישנים בעבור דאגה אל  וכשקם מהתפלה ובא  45. ארץדם נגרות ב  
Lc 23,28   28 כי 29. תבכו עלי רק על עצמכם תבכו ועל בניכם אל  ושלם וש מתהפך אליהם אמ׳ בני ירוישא  
Lc 23,33  המקום הנקרא קלוארי שם תלו ישאוש והגנבים אל  וכאשר באו  33: ם בעבור שימיתוםנוהגים עמה.  
Lc 23,52   53. פילאט ושאל שיתן לו גוף ישאוש והודה לו אל  בא ונגש  52. ומצפה מלכות השם׳ עיר יהודה  
Lc 24,36   חשבו ושערו שראו. והם נבהלים וחרדים 37. תיראו אל  צעם ואמר להם שלום לכם אני הוא ד באמעמ 

Jn 1,42   וישאוש מביטו אמ׳ שימון בן יואן אתה. ישאוש אל  והביאו  42: משיח שנקרא קרישטש מצאנו  
Jn 3,2   באת מן ישאוש ואמר לו ר׳ אנו יודעים שאתה אל  ובלילה בא  2ש והיה שר היהודים נקודימו  
Jn 3,7   8. תתמה כי אני אומ׳ חוייב שתהיו נולדים מחדש אל   7. ומה שנולד מרוח רוח הוא. ואבשר ה  

Jn 3,21   הנר בעבור שפעולותיו יהיו גלויות כי בשם האל אל  שה אמת בא אבל מי שעו 21. נתפש במעשיו  
Jn 4,46  והיה שם מלך קטן. שה שם ממים ייןמקום אשר ע אל  אז בא פעם אחרת בבית גלליאה  46: ליום החג  
Jn 5,28   תתמהו מזה כי עדיין תבא שעה שבה כל אותן שהם אל   28: עׂשֹות משפט כי הוא בן אדםלו יכולת ל  
Jn 5,45   תהיו כ״כ סכלים שתחשבו שאני הוא המלשין אתכם אל   45. קשים אותם שהן מן השם׳ לבדואינכם מב . 
Jn 6,19   אבל אמר להם אני הוא אל 20. הספינה ופחדו אל  ויגש . המלך אליהםלין ראו ישוש וחמש מי  
Jn 6,20   ומיד היתה. אז רצו לקבלו בספינה 21. תיראו אל  אבל אמר להם אני הוא  20. ופחדואל הספינה  
Jn 7,24   אז אמרו קצת מבני  25: תשפטו לפנים רק דין צדק אל  בעבור זה  24. פאתי כל אדם בשבתנגדי כי ר 
Jn 8,10   האשה אנה הם המעידים עליך אדם לא העניש אותך אל  וישאוש קם ואמ׳  10: כך ובין כךיחידי בין . 
Jn 8,41   אז אמר להם ישאוש אם האל הוא  42: אחד ואב אחד אל  לנו . נו לא היינו נולדים מזנותלו אנח 

Jn 10,33   ענה להם ישאוש אינו  34. לוהועושה אתה עצמך א .אל  כי אתה אדם ולא . מקללה וגידוף אותך רק 
Jn 11,27   וכאשר אמרה אלה הדברים 28. חי שבא בזה העולם אל  ן אני האמנתי שאתה הוא משיח בן אדון כ  
Jn 11,54  המדבר בעיר שנקראת אפרים ושם עומד עם תלמידיו אל  רק הלך במלכות קרובה . היהודים בפרסום בין. 
Jn 12,15  תראי בת ציון הנה מלכך בא יושב על עיר בן אל   15כמו שכתוב . אתון וישב עליו מצא עיר בן  
Jn 13,38   14: תלמידיו אל  מרו וא. עד שתהיה כופר בי שלש פעמים,Tit   לא 1קפיטולו י״ד כפי ש׳ יואן 
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Jn 14,6   [*]6  [*]אם הייתם לעבד מכירים אותי 7. האב רק בעבורי אל  אין אחד בא . אני דרך אמת וחיים  
Jn 14,12  והדבר שתשאלו לאב בשמי הוא יעשה לכם 13: העם אל  לים יותר מהם עושה כי אני הולך ודברים גדו . 
Jn 14,16   האב ויתן לכם רוח אחר קדוש בעבור שיעמוד עמכם  אל  ואני אתפלל  16ני ותשמרו מצותי אם תאהבו 
Jn 14,28   עתה גלו מי זה לכם 29: יהאב והאב גדול ממנ אל  אמת שאתם תגילו כי אני הולך . יתאהבו אות  
Jn 16,10   כי שר. רק מרחוק 11ומעתה לא תראו אותי . האב אל  ומצדקה כי אני הולך  10מינו בי כי לא הא  
Jn 16,16   אז אמרו תלמידיו ביניהם מה הוא זה 17: האב אל  מעתה לא תראו אותי כי אני הולך ו 16. מעט  
Jn 16,17   אז אומרים מה הוא זה שאומר לנו מעט 18. האב אל  ולך אחרת מעט ותראוני כי אני ה ופעם.  
Jn 16,28   ואמרו לו תלמידיו הנה אתה מדבר לנו 29. האב אל  עולם והולך ופעם אחרת אני עוזב ה. לעולם  
Jn 17,3   אני הודעתיך 4. ואותו ששלחת ישאוש משיח. אמת אל  שיכירו אותך לבד  3. יים נצחייםיתן להם ח  

Jn 18,16    אז אמרה השפחה 17. השוערת ושמה פירו בפנים אל  ואמר . להגמון ושנכנס עם ישאוש ביתבן  
Jn 19,37   אחר אלה הדברים בא יוסף 38. אשר דקרוה אל  ועוד כתיבה אחרת אומרת והביטו  37. בו  
Jn 20,17    יאבל לכ. תגעי בי כי עדיין לא עליתי לאבי אל  וישוש אמר לה  17. שר״ל מאישטרולו רבי  
Jn 20,17   ומריאה 18. אלהי ואלהיכם. אבי ואל אביכם אל  י לתלמידי ואמרי להם שאני עולה אבל לכ  
Jn 21,14    אז כשאכל אמר ישאוש 15: תלמידיו אחר שחזר חי אל  ואז היו ג׳ פעמים שנתגלה ישאוש  14להם  
Mt 26,7   ושפכה על ראשו. מרגליותבשטרוס מליאה משיחה  אלא  נגשה אליו אשה אחת עם קופסת  7 מצורע  

Mc 12,27   ויגש אליו אחד 28: ולזה אתם טועים מאד. החיים אלא  אינו אלוה המתים  27. אלהי יעקביצחק ו 
Mc 12,32   אותו שחייב אדם לאהוב מכל לב ומכל נפש 33הוא  אלא  שאינו לבד אלוה אחד ואינו אחר  אמת גדול 

Lc 9,56   57ונסעו משם והלכו במגדול אחד . להושיען אלא  הנפשות בן האדם לא בא לאבד  56 .רוח אתם  
Lc 17,18    ואמ׳ אליו קום ולך כי אמונתך 19זה מעם נכר  אלא  מצא שחזר ונתן שבח לשם לא נ 18הם התשעה  

Jn 11,4  וישאוש 5: בעבור שבן האל יתעלה בעד אותו חולי אלא  ה החולי אינו חולי מיתה רק עמו שומע אמ׳ ז 
Mt 10,5   י״ב שלח ישוש משיח וצום ואמר להם אל תכנסו אלה   5. יודש שמסרו:שימון קאעיב 4ב טדיטא  
Mt 11,1   הדברים הוא צוה לתלמידיו שילכו עמו דרוש אלה  וכאשר ישאוש משיח השלים  1תיאו ל״ה כפי מ  

Mt 11,25   ית אותםוגל. הדברים אל החכמים יודעי ספר אלה  כי אתה הסתרת . בורא שמים וארץ תהיה אב  
Mt 13,34   בעבור זה תהיה 35: הדברים אמ׳ ישואש בדמיונות אלה  כל  34. מדות קמח עד שהכל מחמץ בשלשת 
Mt 13,51    והוא אמ׳ להם לכן 52. והם אמרו הין. הדברים אלה  שמעתם כל  51. בכי והרעשת שיניםושם יהיה  
Mt 13,53  ובא אל ארצו ומלמדם בבתי 54מיונות נסע משם הד אלה  ונעשה כאשר נשלמו  53. ם וישניםדברים חדשי 

Mt 19,1    הדברים יצא מגליליאה ובא בקצות ארץ גודיאה אלה  נעשה כאשר ישאוש כלה ו 1מ״ה כפי מתיאו  
Mt 21,23   ענה ישאוש  24. ומי נתן לך זה היכולת. הדברים אלה  אומרים בעד אי זה כח עושה אתה  וזקני העם 
Mt 21,27   אדם אחד היו לו. מה דומה לכם 28. הנפלאות אלה  אומ׳ באי זה כח אני עושה  ני לאלהם גם א  
Mt 23,36   ירושלם 37: העניינים יבאו על אלה הדורות אלה  אמיתות לכם אומר שכל  36: המזבחהמקדש ו  
Mt 23,36    ירושלם ירושלם שהרגת הנביאים 37: הדורות אלה  אומר שכל אלה העניינים יבאו על לכם  

Mt 24,2   2 אמיתות אומ׳ לכם אשר לא ישאר אבן. העניינים אלה  א ענה ואמ׳ אליהם רואים אתם כל והו  
Mt 24,3   וענה ישאוש 4: הדברים וסימני ביאתך וקץ העולם אלה  ו בסוד אליו אמור לנו מתי יהיו ואמר 
Mt 26,1   ו כי מכאן ועד ב׳ תדע 2אמ׳ לתלמידיו . הדברים אלה  והיה עשוי כאשר סיים  1י מתיאו נ״ב כפ 

Mc 11,33    12: הדברים אלה  עושה להם ואני לא אומר לכם באי זה אני,Tit   1קפיטולו י״ב כפי שן מרקו  
Mc 13,29   30. הדברים תדעו אתם שקץ העולם מתקרב אל הפתח אלה  כמו כן כאשר תראו  29. קץ מתקרבאתם שה 
Mc 13,31  אותו היום ואותה שעה לא ידעה לא  32לא יעברו  אלה  השמים והארץ יעברו ודברי  31. והדברים יבא 

Lc 1,19  בעבור שלא האמנת לדברי שיושלמו 20הדברים  אלה  ומד לפני האל ושולחתי להגיד לך אני הוא שע  
Lc 1,65  וכל אשר שמעו שמוהו בלבם ואמרו אי 66. הדברים אלה  ובכל הרי גודיאה נתפשטו . יניהםפחד בכל שכ 
Lc 2,19   והעם שבו מודים ומשבחים הש׳ 20. הדברים בלבה אלה  ומריאה שמה כל  19. בעד הרועים תולהם באו. 
Lc 2,51  וישאוש מרבה בחכמתו ובשנים 52. הדברים בלבה אלה  ואמו מקיימת כל . יה משועבד להםבואזריק וה  

Lc 4,6    ענה ישו 8. פללניאם תפול לרגלי ות 7העניינים  אלה  ואמ׳ לו הנה אתן לך כל  6העולם כל מלכות 
Lc 4,28   28 וקמו 29. הדברים היו נקצפין ומלאים חימה אלה  כל אשר היו בבית הכנסת ושומעין ו  
Lc 5,27   הדברים יצא ישאוש מאותו מקום וראה אדם אחד אלה  ואחר  27. ות גדולות ראינו היוםנפלא  
Lc 6,26   אבל 27. ושים אביהם של אלו לנביאיםהדברים ע אלה  כפי . אוי לכם כי כלם יברכוכם 26. ותכאבו  

Lc 7,1  7,Tit  ועבד 2. הדברים באזני העם נכנס בכפר נחום אלה  וכאשר השלים  1ולו ז׳ כפי לוקא קפיט  
Lc 7,18  ויואן קרא שנים מתלמידיו ושלחם 19. הדברים אלה  ותלמידים הלכו ליואן ואמרו כל  18. גודיאה  
Lc 9,28    הדברים ישאוש לקח פירי ויקומו ויואן ועלה אל  אלה  ושמנה ימים אחר  28. מלכות השם׳עד שיראו 
Lc 9,44   בן האדם יהיה נמסר בידי . הדברים העתידים לבא אלה  שימו לבבכם  ואמ׳ ישו לתלמידיו. כן תמהו 

Lc 11,27   הדברים לעם אשה אחת מסיעתו בקול רם אומרת לו אלה  וכאשר ישאוש אמ׳  27. מהראשוניםיותר רעים: 
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Lc 11,42  ראוי 43. הדברים ראויים שיעשו ולא להכניסם אלה  . ועוזבים משפט וצדקת השם׳. רובוהרודא והכ  
Lc 11,45   45  וישאוש אמר 46. הדברים עושה אתה לנו בזיון אלה  וענה מחכמי הדת ואמ׳ רבי באמרך  
Lc 11,53   לו הפרושים לחלוק דבריוהדברים אליהם התחי אלה  וכאשר אמר  53. חפצים היו ליכנסאותם ש  
Lc 12,30   אמנם תשאלו מלכות הש׳ וכל אלה הדברים 31 .אלה  כם יודע באמת כי לכם חסרון מכל ואבי  
Lc 12,31   אל תהיו יראים מגוי חלש כי  32. הדברים תשיגו אלה  אמנם תשאלו מלכות הש׳ וכל  31. מכל אלה 
Lc 13,17   הדברים כל אותן שכנגדו נתביישו והעם שמחו בכל אלה  כל וכאשר אמ׳  17. להתירה בשבת קשר שראוי 
Lc 14,15   הדברים אמר לו מאושר יהיה מי שיאכל פת במלכות אלה  וכאשר אחד מתלמידיו שמע  15. יםהצדיק 
Lc 16,14    וישאוש אמ׳ אתם  15. הדברים והוציאו לעג עליו אלה  שהם במידת הכילות והגללים שמעו והפרושים 
Lc 16,26   ומה גדולה היא תקועה בעבור זה אותם .. הדברים אלה  בכל  26ואתה בצער .. ועתה לזרו רעות ..ה 
Lc 18,11   אדון אלהים חינות אני עושה לך כי אני. הדברים אלה  והפרוש עומד על רגליו אומר  11 .עולמיי 
Lc 18,21  והדבר ההוא שמע 22. הדברים קיימתי בנערותי אלה  והוא אמר כל  21. כבד אביך ואמך. עדות שקר  
Lc 18,26   וישאוש  27. הדברים אמרו ומי יוכל להיות נושע אלה  ואותן ששמעו  26. ס במלכות שמיםעשיר שיכנ 
Lc 20,2   3. הדברי׳ או מי הוא אשר נתן לך זאת הממשלה אלה  מור לנו באי זו ממשלה אתה עושה אליו א  
Lc 20,8   איש אחד . והתחיל לאמר לעם זה הדבר 9. הדברים אלה  ושה ע ואני לא אומ׳ לכם באי זו ממשלה אני 
Lc 21,7   והוא אמר 8. ומתי יתחילו להעשות. הדברים אלה  ושאלוהו אדון מתי יהיו כל  7: דאבן ותפס  
Lc 21,9   אז 10. אכן לא יהיה זה מיד ולא הקץ. להעשות אלה  שחוייב כל . ות ואנחות אל תחרדותשמעו קטט  

Lc 21,12   וימסרו. הדברים ישלחו בכם ידיכם וירדופכם אלה  רק קודם כל  12. ת גדולים בשמיםואותו  
Lc 21,22  בעבור שיושלמו כל הדברים. הימים יום נקם הם אלה  כי  22ר בגבולותיה אל יכנסו בה ואש. יפרדו  
Lc 21,28   כי. יטוהדברים התבוננו ושאו ראשיכם והב אלה  וכאשר  28. ול ובגודל צלם דמותועם עב גד  
Lc 21,31   באמת 32. הדברים שיעשו תדעו שמלכות השם׳ קרוב אלה  כן כאשר תראו כל  31. הקץ מתקרביודעים ש 
Lc 21,32   ודברי. השמים והארץ יכלו 33. העניינים יעשו אלה  ר לכם שלא ימות זה הדור עד שכל אני אומ  
Lc 21,36  ביום 37עומד בן האדם . דברים שעתידין לבאה אלה  כל  לעולם והתפללו לשם שתהיו ראויים לברוח  
Lc 23,46   ולכל אלה . וסנטוריאו בא 47. הדברים שלח רוחו אלה  ובאמרו . אב בידך אפקיד רוחי. לבקול גדו 
Lc 23,47   ואמר באמת זה האיש היה. הדברים שנעשו הלל הש׳ אלה  ולכל . וסנטוריאו בא 47. ח רוחוהדברים של 
Lc 24,9   והיה 10. הדברים לאותן י״א ולכל האחרים אלה  זרות מן הקבר מגידות כל וחו 9ו דברי  

Lc 24,10  ונראו להם דברים אלו כדברים בלתי 11הדברים  אלה  רות שהיו עמהן שאומרות לשלוחים שלומי והאח  
Lc 24,44   ב הואשחויי. הם הדברים שאמרתי לכם בעמדי עמכם אלה  ואמר להם  44. ח הנותר ונתן להםלפניהם לק 

Jn 2,12   הדברים ירד בכפר נחום הוא ואמו והאחים אלה  אחר  12. עלתו ותלמידיו הכירוהווגלה מ  
Jn 2,16   16 17. ממקום זה ולא תעשו בית אבי בית סחורה אלה  אמר למוכרי יונים השליכו דברים ו  

Jn 3,9   9 ואמר לו אתה הוא רביענה ישאוש  10: הדברים אלה  דימון ואמ׳ לו איך באיפשר יהיו ענה נקו  
Jn 3,22   הדברים בא ישאוש עם תלמידיו בארץ גודיאה ושם  אלה  אחר  22. ויות כי בשם האל נעשותיהיו גל 

Jn 5,1   5,Tit   הדברים היה יום חג היהודים ועלה ישאוש אלה  אחר  1קפיטולו ה׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 6,60   אז 61. רים אמר בבית הכנסת מלמד בכפר נחוםהדב אלה   60: חיה לעולםמי שאוכל זה הפת י. ומתו 

Jn 7,1  7: עשר,Tit   הדברים הלך ישאוש בגלליאה כי לא רצה ללכת אלה  אחר  1קפיטולו ז׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 7,4   כי האחים עדיין 5. הדברים תפרסם עצמך לעולם אלה  ינו עושה שום דבר בסתר אם תעשה לכל א  
Jn 7,9    וכאשר אחיו עלו 10. הדברים הוא היה בגלליאה אלה  כאשר אמר  9: וזמני לא נשלם. חגזה של  

Jn 8,20   הדברים דבר ישו משיח בגאסיפילסי מלמד במקדש אלה   20: ודעים אותי באולי תדעו אביאם תהיו י  
Jn 8,28   ואינו מניחני: ומי ששלחני הוא עמי 29. הדברים אלה  מעצמי רק כמו שהאב למדני לדבר  אני עושה 
Jn 8,30  אז אמר ישאוש לאותם: הדברים רבים האמינו בו אלה  כל עת הוא מדבר  30. ם אני עושהשאליו ערבי  

Jn 9,6   ומשח . ונעשה טיט ברוק ההוא. הדברים ירק בארץ אלה  באומרו  6. נר הוא בעולם. בעולםבעוד שאני 
Jn 9,22  כי יראו מהיהודים שאם . ב והאםהדברים אמרו הא אלה   22. מעצמו שאלו אותו כי בן דעת הוא ומדבר 

Jn 10,21    ושטן יכול עיני. הדברים אינם מאדם שאחזו שד אלה  ואחרים אומרים  21. שומעין אותולמה אתם  
Jn 10,22   23. הדברים נאמ נאמרו בירושלם וחורף היה אלה   22. שטן יכול עיני עורים לפקוחו. שד  
Jn 11,7  הדברים אמ׳ לתלמידיו נלכה פעם אחרת בגודיאה אלה  אחר  7. עמד באותו מקום ב׳ ימים. היה חולה . 

Jn 11,11   ואחר אמר אליהם נלכה כי לזריט: הדברים אמר אלה   11. לה מצער עצמו כי נר אין לושהולך בלי  
Jn 11,28   ותכף 29[*] [*] הדברים הלכה וקראה מריאה  אלה  וכאשר אמרה  28. שבא בזה העולם בן אל חי  
Jn 11,43   וצא 44הדברים צעק ואמ׳ לזרו בוא בקול גדול  אלה  כשאמ׳  43. שיאמין שאתה שלחתני זה בעבור  
Jn 12,36   37. הדברים אמר להם ישאוש והלך ונסתר מהם אלה  : אמינו בנר בעבור שתהיו בני נרלכם נר ה  
Jn 12,41   כאשר ראה מעלת האל. הדברים אמ׳ ישעיה הנביא אלה   41פא אותם ויבינו בלב ויתבוננו ואני מר  
Jn 13,17   אני אומר 18. הדברים מאושרים תהיו כאשר תעשום אלה  אם תהיו יודעים  17. ותר משלוחווהשלוח י 
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Jn 13,21   הדברים מצא עצמו רוחני והזהיר ואמר אמת אומר  אלה  כאשר ישאוש אמר  21. מי ששלחני אותי מקבל 
Jn 14,25   אבל האב נאמר 26. הדברים אמרתי בעומדי עמכם אלה   25: חנים אינו שלי רק מאבי ששלאשר שמעת  
Jn 15,11   הדברים אמרתי לכם בעבור שגילי יהיה בכם אלה   11[*]  10[*] תי אתכם ועומדים ואני אהב  
Jn 15,17   אם  18. הדברים אני מצוה לכם שתאהבו זה את זה אלה   17. בעבור שהדבר תשאלו בשמי יתן לכם 
Jn 15,21   הדברים יעשו לכם בעבור שמי כי לא ידעו אותו אלה  אבל כל  21. ו מצותי אתכם ישמרומראם ש  
Jn 16,1   16: עמדי,Tit   2הדברים אמרתי לכם בעבור שלא תהיו ניזוקים  אלה   1קפיטולו י״ו כפי ש׳ יואן  
Jn 16,4   4 ואני לא 5. תיםהדברים תהיו נזכרים שאני אמר אלה  ברים דברתי לכם בעבור שתבא שעת ואלה הד  
Jn 16,6    אבל אני אומר 7. הדברים דאגה נתמלאה לבבכם אלה  רק כאשר אמרתי לכם  6. אתה הולךלאן  

Jn 16,25   הדברים אמרתי לכם במשל לכם רק בגלוי אגי אלה   25: קחו בעבור ששונכם יהיה שלםתשאלו ות  
Jn 16,33   ים אמרתי לכם בעבור שבי לבד יהיה לכםהדבר אלה   33: ואיני יחיד כי האב עמי. דיאותי יחי  
Jn 17,1   17: העולם,Tit   הדברים דבר ישאוש ונשא עיניו לשמים ואמ׳ אב אלה   1קפיטולו י״ז כפי יואן  
Jn 18,1   הדברים הלך עם תלמידיו מעבר לנהר הנקרא אלה  כאשר ישאוש אמ׳  1כפי ש׳ יואן  י״ח  
Jn 18,8  בעבור שיהיה נשלם הדבר שאמר כי מכל 9ללכת  אלה  ים הניחו ם כן אם אותי אתם מבקשא. אני הוא  

Jn 18,22   הדברים אחד ממשרתי היהודים הכה בצואר ישאוש אלה  וכאשר ישאוש אמר  22. ים שאמרתיהדבר  
Jn 19,13   הדברים הביא ישו בחוץ וישב בקתרדא אחת מקום אלה  פילאט שמע  אז כאשר 13: אומר נגד שיסר  
Jn 19,24   ואם ישאוש ומריאה אליאופי אחות אם 25. הדברים אלה  והפרושים עשו . גורלות במלבושי ושמו 
Jn 19,38   הדברים בא יוסף אברמטיאה ועמד נחבא מפחד אלה  אחר  38. ת והביטו אל אשר דקרוהאחרת אומר  
Jn 20,18   לתות הבית אז שבת אחד כשהיה ערב וד 19הדברים  אלה  ואמ׳ לי . דים אומרת אנכי ראיתילתלמי 
Jn 21,24   ועוד 25. ואתם יודעים שאמת הוא עדותו. הדברים אלה  ד שעושה עדות מאלו הדברים וכתב הוא התלמי 

Mt 15,31   וישואש קרא תלמידיו ואמ׳ אני מרחם 32. ישראל אלהי  ומהללים . והעורים ראות. ים לכתוהפסח 
Mt 22,32  איננו אלוה. אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב יאלה  אני הוא  32תם מה שהאל אמ׳ לכם לא אתם קרא  
Mt 22,32    איננו אלוה מהמתים אבל. יצחק ואלהי יעקב אלהי  אני הוא אלהי אברהם  32אמ׳ לכם מה שהאל  
Mc 12,26    אינו אלוה המתים אלא 27. יצחק ואלהי יעקב אלהי  האל בסנה אומר אני אלוהי אברהם נראה לו  

Lc 1,68   69כי הוא פקד ועשה פדיון עמו . ישראל אלהי  ברוך יהיה אדון  68א׳ ש וניבא ורוח הקד  
Lc 20,37   אינו אלוה 38. אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלהי  כי האל אמ׳ לו בסנה אני . ו משהוהראה  
Lc 20,37   אינו אלוה המתים אכן 38. יצחק ואלהי יעקב אלהי  אל אמ׳ לו בסנה אני אלהי אברהם כי ה. משה  
Jn 20,17   ומריאה מגדלינא הלכה והגידה 18. ואלהיכם אלהי  . ם שאני עולה אל אבי ואל אביכםואמרי לה  
Lc 4,18   ובעבור זה משח אותי ושלחני לעניים. עלי אלהי׳  רוח  18הספר מצא מקום שכתו׳ בו וכאשר פתח  

Mc 8,33   לעם ולתלמידיו ואמ׳וקרא  34. אבל בשריי אלהיי  כי אין לך שכל . רד מעלי שכנגדיאמ׳ הפ  
Mt 4,7  אז העלהו השטן על הר אחד גבוה מאד 8 .אלהיך  עוד ענה לו כתוב הוא לא תנסה  7: רע בנפשך  

Mt 22,37   זהו 38. בכל לבבך ובכל נפשך ומכל שכלך אלהיך  אמ׳ לו ישאוש תאהוב  37ווי בדת העליון צ  
Mc 12,29   אותו תאהב בכל לבבך ובכל  30. אדון הוא אחד היךאל  שמע ישראל . ה ואמ׳ הצווי העקריוישאוש ענ 

Lc 4,8   8 אז עלה הוא בעיר 9: תתפלל ואותו תעבוד אלהיך  נה ישו ואמ׳ לו כתי׳ הוא האדון ע  
Lc 4,12   14. המנסה נסע ממנו. ונשלם כל הנסיון 13 .אלהיך  לא תנסה האדון השם׳ [*] ם אחרת אמ׳ לו פע  

Lc 10,27  בכל לבבך ובכל נפשך ובכל כחך ומחשבתך אלהיך  ענה ואמ׳ תאהב האדון  והוא 27. מזה העניין.  
Jn 8,54   ואהיה. אבל אני הכרתיו 55. ולא הכרתם אותו אלהיכם  אותו שאתם אומרים שהוא . י מעלההנותן ל 
Lc 2,52  3. ואנשים אלהים  ישאוש מרבה בחכמתו ובשנים ובחן ו 52. בלבה,Tit   בשנת 1קפיטולו ג׳ כפי לוקא  
Lc 18,2   2 ואלמנה 3. ולא היה לו יראה ובושת מן האנשים אלהים  ין אחד היה בעיר אחד שאינו ירא אומר די 
Lc 18,4   אמנם כאשר האלמנה הזאת ימצאני 5. ואנשים אלהים  ואחר אמר בלבו ואם שאיני ירא . זמן רב  

Lc 18,11   שה לך כי אני איניני כמוחינות אני עו אלהים  אדון . ל רגליו אומר אלה הדבריםעומד ע  
Lc 18,13   אמת אני אומר לכם 14רחמני כי חוטא אני  אלהים  אומר אדון . ים אבל מכה את חזהועיניו לשמ  
Lc 23,40   ובאמת אנחנו סובלים המשפט 41. כי בצרתם אתה אלהים  האחר עונה ומגדף אומ׳ אינך ירא ו 40. עמך 

Jn 1,51   2: עולים ויורדים על בן האדם אלהים  ו ומלאכי לכם תראו השמים שתפתח אומר אני,Tit  קפיטולו  
Jn 10,34   אם הם אמרו שאלים הם אותם שדבר 35. אתם אלהים  אני אמרתי . להם ישאוש אינו כתו׳ בתורתכם  

Mc 12,11   והם רצו 12. היא מלא כה נפלאה בעינינו .אלהינו  וזה נעשה בעד  11. מונחת לפינה אותה היתה  
Mt 17,7  ושאו 8. ישאוש ואמר להם קומו אל תפחדו אלהם  וקרב  7. יהם והיה להם פחד גדולנפלו על פנ  

Mt 25,40   אמיתות אומר לכם כי כל הטוב שמעולם עשיתם עם אלהם  והמלך יענה ויאמר  40. נו אליךומאוסר ובא 
Jn 21,3    ם אמרו לו ואנחנווה. אני הולך לצוד דגים .אלהם  ושימון פירו אמר  3. שהיו יחדיואחרים  

Mt 7,28   שהוא מלמדם 29הדברים העם היו תמהים ממוסרו  אלו  וכאשר ישוש משיח אמ׳  28. כבדותוהפילוה ב  
Mt 9,12  הדברים אמר להם הבריאים אינם צריכים רופא אבל אלו  וישוש משיח כאשר שמע  12. רסמיםחטאים המפו 
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Mt 15,20  הדברים מטנפים האדם אין נטולות אין מטנפות אלו   20 .ופים גניבות עדות שקר קללהרציחות ניא  
Mt 20,12   ואתה עשיתים שוים. התחילו לפעול שעה שפלה אלו  אומרים  12. ים נגד בעל החיילותמלינ  
Mt 21,16   לא אתם קראתם מה אומר: וישאוש אמר הין .אלו  ואמרו לו שומע אתה מה אומרין  16. כעוסים  
Mt 21,31   והוא אמ׳ להם . והם ענו הראשון. עשה רצון האב אלו  מי משני  31. בחפץ ולא הלךאלך  ענה אני 
Mt 27,41  אומרים לו גדול הכהנים והמאותתים והחכמים :אלו  וכמדומה לדברים  41. תי וערבאתה ירד מן הש.  
Mt 27,44   יו תלויים היה אומ׳ אחד מהגנבים שה. מחירופין אלו  וכמדומה לדברים  44. י בן האלוהאומ׳ אנ 
Mc 3,34   וכל אותן שיעשו רצון הש׳ הם 35הם אמי ואחי  אלו  והביט אותם שהם סביביו ואמ׳  34. הם אחי  
Mc 6,3   וישאוש  4. הם אתנו והיו אשקנד אשקנדליזטש בו אלו  יקומו ויוסף ויודא ושימון וכל  וקרוביו 

Mc 7,23   24: ת מתנועעות מהלב ואלו מטנפים האדםהרעו אלו  כל  23. ילאות חמדה גיאות סכלותגניבות כ  
Mc 9,36    ואותו שמקבל אותי אינו מקבל. בשמי יקבלו אותי אלו  אותו שיקבל עו׳ מנערים  36ואמ׳ וחבקו 

Mc 11,28   28 29: הנפלאות ומי נתן לך זה הכח שאתה עושה זה אלו  אמרו לו בעד אי זה כח עושה אתה ו  
Mc 11,29  טבילת ג׳ואן מן השמים או מן 30. הדברים אלו  אי זה כח אני עושה י אומר לכם בלי ואחר אנ  
Mc 12,23   וענה ישאוש ואמר להם אתם טועים ואינכם 24 .אלו  ה של מי תהיה לאשה מכל בתחי 23.להם לאשה  
Mc 13,2  הבניינים גדולים לא תשאר אבן על אבן שלא אלו  וענה ישאוש ואמ׳ רואה אתה  2: םואיזה אבני  
Mc 13,4   והסימן מתי יהיה הקץ של עולם שכל. הדברים אלו  אמור לנו מתי יהיו  4ן ואנדריב וגוא  

Mc 13,30   השמים והארץ יעברו ודברי אלה 31. הדברים יבאו אלו  לכם שזה הדור לא יעבור עד שכל  אני אומר 
Lc 3,8   זן כבר עברה לשורשכי הגר 9החזיר חי בן אברהם  אלו  אני אומ׳ לכם שהאל יכול מאבנים . אברהם 

Lc 6,26   אבל אני אומ׳ לכם שזה אתם 27. לנביאים אלו  כפי אלה הדברים עושים אביהם של . יברכוכם  
Lc 9,9    וחזרו התלמידים 10. ורצה לראות ישאוש משיח .אלו  ש׳ יואן מי הוא זה שעושה דברים לשחוט  

Lc 9,27   ום פה לא יטעמו מות עד שיראו מלכות השם׳שהי אלו  ואומר אני לכם באמת שמקצת  27. והמלאכים . 
Lc 9,34   באה עב לבנה ועשתה צל להם ונכנסו בעב ופחדו אלו  דברים  ובאומרו 34. ואינו יודע מה אומר  

Lc 10,21    וגליתם לקטנים אמת הוא אב כי כן. מן החכמים אלו  ואדון בשמים ובארץ שהעלמת דברי לך אב  
Lc 10,35   אי זה מאלה השלשה נראה לך 36. יתנם לו בחזרתו אלו  יותר משני פשיטין  וציא בהוצאתוואם ת 
Lc 13,2  כמו  4אומר לא רק אם לא תשובו כולם תאבדו  3 .אלו  מגלילבש האחרים כי סבלו דברים  חטאים יותר 

Lc 20,33    [*]33  וישאוש אמר להם בני זה 34. [*] תהיה לאשה אלו  אז בתחיית המתים מאי זה מכל  
Lc 21,4   אבל זאת ממה שפיחתה. מהשפעתם שמו במתן האל אלו  כי כל  4. נייה שמה יותר מכולכםהאלמנה ע  
Lc 21,6   שאתם רואים עדיין תראו ימים שלא יעמוד אבן על אלו  דברים  6וישאוש אמ׳ . ת וממתנותמרגליו 

Lc 23,31   נים אחרים רעים נוהגיםוש 32. מה יעשו ביבש אלו  כי אם בעין הלח נעשו דברים  31 .עלינו  
Lc 23,49   והנה אדם אחד שמו יוסף אברימסיאה  50. הדברים אלו  נשים שבאו אחריו מגלליאה רואות וכל ה 
Lc 24,11    ולא האמינו אותם. כדברים בלתי מוסכמין להם אלו  ונראו להם דברים  11אלה הדברים לשלוחים.  
Lc 24,21   רק מקצת מנשינו החרידונו שקודם היום היו  22 .אלו  רים ל והיום יום שלישי שנעשו דבאת ישרא 

Jn 1,28   הדברים נעשו בביטניאה מעבר הירדן ששם יואן אלו   28. איני ראוי לחלוץ שרוך נעלולי אותו ש  
Jn 5,16   ואני ג״כ. וישוש ענה אבי פעל עד עתה 17. בשבת אלו  הלך ישאוש בגודיאה לעשות דברים זה מת 

Jn 6,5   זה אמר היה לנסות כי יודע הוא מה 6. העמים אלו  אמר לפיליף אנה נקנה פת שיאכלו ו. אליו  
Jn 8,53   ענה ישאוש אם אני משבח 54: כי אם אתה בעצמך אלו  מי משבח אותך במעלות . אים שמתושמת והנבי  

Jn 12,16  בעבור זה  17ו עליו נאמרו ושיעשו לו דברים אל אלו  אז ידעו שדברים : ה באור העליוןישאוש נתעל 
Jn 12,16   בעבור זה אחוזת העם שהיתה עמו עושה לו 17 אלו   שדברים אלו עליו נאמרו ושיעשו לו דברים  
Jn 17,9   9 ושלך . וכל שלי שלך הן 10כי שלך הן . שנתת לי אלו  עדם מתפלל לא בעד העולם רק בעד אני ב 

Jn 17,20   רק עדיין בעד אותן שיאמינו בעד דבריהם. בדל אלו  ואיני מתפלל בעד  20. דשים באמתהם מקו  
Jn 19,36   אומר עצם לא : הדברים נעשים הכת הכתיבה נשלמה אלו  וכל  36. ת בעבור שאתם תאמינוהושאמ׳ אמ 
Jn 20,14   14 נהפכה וראתה ישאוש עומד על רגליו ולא הכירה אלו  כאשר מריאה מגדלינא אמרה דברים ו  
Jn 20,31   נכתבים למען תאמינו שישאוש משיח הוא בן האל אלו  רק  31. תובים בספר זהו שאינם כלתלמידי . 

Mt 17,21   21 וימיתוהו 22יהיה נבגד ונמסר בידי החטאים  אלוה  אמ׳ להם ישו בן . עמד בגליליאה והוא.  
Mt 22,32   זה היהוכאשר שמע העם  33. מהמתים אבל מהחיים אלוה  איננו . ם אלהי יצחק ואלהי יעקבאלהי אברה 
Mt 27,40   וכמדומה לדברים 41. אתה ירד מן השתי וערב אלוה  תושיע עצמך אם בן . ובשלשה ימים תבנהו  
Mc 3,17   ואנדריב ופיליף וטומאוש ומתיב וטומש 18 אלוה  זהו בינאטגיש ר״ל בן מהעליון . שם להם  

Mc 12,27    28: ולזה אתם טועים מאד. םהמתים אלא החיי אלוה  אינו  27. אלהי יצחק ואלהי יעקבאברהם  
Mc 12,32   אותו שחייב אדם 33אחד ואינו אחר אלא הוא  אלוה  בי אמת גדול שאינו לבד לו אותו החכם ר  

Lc 5,24    אמ׳ אל חולה. יש לו יכולת בארץ לעזוב החטאים אלוה  אבל בעבור שתדעו כי בן  24. ולךאמור קום 
Lc 20,38    ומקצת  39. המתים אכן החיים כי כלם חיים עמו אלוה  אינו  38. אלהי יצחק ואלהי יעקבאברהם 
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Jn 1,1   כל הדברים נעשים 3זה היה בתחלה עם האל  2 :אלוה  ובן האל היה  .ובן האל עם האל. בן האלוה  
Jn 1,18  כאשר שלחו. וזהו עדות יואן 19הוא ספרו . אחד אלוה  זהו . ילוד שהוא בן האב. חד לבדהבן א. האל 
Jn 3,33    כי השם׳ . כי מי ששולח הש׳ מדבר דבר 34אמתי  אלוה  אבל מי שמקבל העדות ממנו עושה סימן שהוא 
Jn 5,18  ענה ישו בעבור זה. ומדמה עצמו בשיווי לאל .אלוה  ר השבת אבל עוד אומר שאביו הוא לא לבד מתי  

Jn 10,33   אני. כתו׳ בתורתכם ענה להם ישאוש אינו 34 .אלוה  ועושה אתה עצמך . תה אדם ולא אלכי א  
Jn 19,7   אז כאשר פילאט שמע זה הדבר היה לו פחד 8 :אלוה  כי עושה עצמו בן . א חייב מיתהדתינו הו  

Jn 19,12   אז כאשר פילאט שמע 13: אומר נגד שיסר. מלך אלוה  כי כל איש שעושה עצמו . ב משיסרתהיה אהו  
Mc 12,26  אינו אלוה  27. אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלוהי  י אשר נראה לו האל בסנה אומר אנבספר משה כ 

Lc 2,24   יביאו זוג א׳ מתורים או שתי זוגות מבני אלוהינו  ובעבור שבנו קרבן כפי דת  24שם קדוש ל  
Mt 2,8   ובשומעם דברי 9: מפני שאלך להשתחות לפניו אלי  בונה ובדעת ובמוצאכם אותו שובו מהילד בת  

Mt 3,14   ענה ישואש ואמ׳ לו עזוב עמוד 15 .להיות טובל אלי  ואתה בא . ה לך לטבול אותית והילך נאו 
Mt 4,9   אז אמר לו ישאוש לך לך השטן כי כתוב הוא 10 .אלי  תנך כל זה אם תקוד ארצה ותתפלל לו אני א 

Mt 11,28   29רכם כל אותן שמצטערים ונוגישים ואני אעזו אלי  יבאו  28. תו שהבן רצה לגלות לוהאב רק או  
Mt 17,16   וישוש גער לשטן ויצא לחוץ ונתמרק הנער 17 .אלי  כה עד כמה אעמוד עמכם שאוהו ממאנת והפו  
Mt 19,14    כי אמ׳. בא הנערים קטנים ולא תאבו למונעם אלי  וישאוש אמר להם הניחו  14. אותםגוערים  
Mt 19,16   רבי טוב אי זה טוב אוכל אנכי עשותואמ׳ לו  אלי  והנה אחד נגש  16. יהם נפרד מהםהידים על  
Mt 19,17  אם תרצה להבין. אחד לבדו השם הוא טוב. טוב אלי  וענה ישאוש אליו למה אתה אומר  17. נצחיים  

Mt 21,2   ואם שום אדם אומר לכם דבר אמרו שהאדון 3 .אלי  ה ועיר אחד עמה תתירוה והביאוה אחת קשור  
Mt 27,46    [*]ומקצת שעומדים שם שומעים  47. אלי למה עזבתני אלי  ודל קולות ואמ׳ ית זעק ישאוש בגתשיע 
Mt 27,46   ומקצת שעומדים שם שומעים זה 47. למה עזבתני אלי  עק ישאוש בגודל קולות ואמ׳ אלי תשיעית ז  
Mc 10,14   15: ואל תמנעו אותם כי מאלו הוא מלכות שמימיי אלי  ימה ואמר להם הניחו לבא הנערים היה מלא ח 

Mc 11,2   ואם שום אדם אומר לכם למה אתם עושים אמרו  3 .אלי  עליו שום רכב התירוהו והביאוהו קשור שאין 
Mc 15,34   ומקצת מן העומדים שם כאשר 35. אלי למה עזבתני אלי  יעית זעק ישאוש בקול גדול ואמ׳ ובשעה תש 
Mc 15,34   ומקצת מן העומדים שם כאשר 35. ילמה עזבתנ אלי  זעק ישאוש בקול גדול ואמ׳ אלי  תשיעית  

Lc 1,43   תדעי כי כאשר שלומך שמעו אזני הנער שמח 44 .אלי  ואיך קרה זה שאם אדוני באה  43 .פרי בטנך  
Lc 3,30  שם היה מליאה 31. שם היה אקים. שם היה אלים .אלי  שם היה . שם היה יונה. היה יוסףשם . יהודה: 
Lc 6,47   ובדברי ועושה אותם אני אראה לכם למי הוא אלי  יש שבא כל א 47. עושים מה שאני מצוה  
Lc 8,28   29בן האל מאד עליון מבקש אני ממך שלא תצערני  אלי  ול גדול ואומר מה לך ישאוש לבא צועק בק 
Lc 9,41   וכאשר קרב הנער לישאוש השטן הכהו ושברו 42 אלי  כם ונתתי לכם לאכול הבא נא בנך עמדתי עמ.  

Lc 10,22   ואין אדם יודע מי הוא הבן כי אם האב. מאבי אלי  כל הדברים הם נמסרים  22. לפניךכי כן ערב.  
Lc 11,6   והוא ענה 7. ואין לי מה שאוכל להניח לפניו .אלי  כי אהובי בא מהדרך  6ות לחם ג׳ לי ככר  

Lc 18,16   16 ו הוא מלכות שמיםולא תמנעום כי מכיוצא באל אלי  ר להם הניחו הנערים הקטנים לבא ואמ.  
Lc 18,19   לא. אתה יודע המצות 20. טוב ואין טוב לבד האל אלי  למה אתה אומר . וישאוש אמר לו 19. נצחיים 

Jn 5,11  והוא לא ידע מי  13[*] [*]  12. שא מטתך ולך אלי  הוא ענה להם מי שעשה לי זה אמ׳ ו 11. מטתך 
Jn 5,40   אין לי זוהר 41. שתהיה לכם חיים נצחיים אלי  לבא  ציםאינכם חפ 40. הן המעידות עדות לי  
Jn 6,35  ומי שמאמין בי לא יהיה צמא לעולם. לא ירעב אלי  מי שבא . להם אני הוא לחם חיים וישאוש אמר.  
Jn 6,37   כי אני ירדתי מן השמים לא בעבור שאעשה 38 .אלי  ואני לא אשליכנו בחוץ אותו שבא . יבוא לי  
Jn 6,44   ואני אקימהו ביום . אם האב ששלחני לא ימשכהו .אלי  שום דבר אינו יכול לבא  44. עליו לא תלינ 
Jn 6,45   אם לא שהוא. לא בעבור שאי זה מהם ראה האב 46 .אלי  כל איש השומע מהאב אחרי כן בא  .מהאל 
Jn 6,66   רבים בעבור זה 67. אם לא ינתן לו מאבי אלי  ה אמרתי לכם שאין אחד יכול לבא בעבור ז  
Jn 7,37   מי שמאמין בי שאומרת הכתיבה נחל מים 38וישתה  אלי  עק ואומר אם אי זה אחד עשה יבא ישוש צו 
Jn 14,3   ואינכם 4. בעבור שבמקום שאני שם אתם תהיו אלי  פעם אחרת אבא ואביא אתכם . מקוםלהכין ה  

Jn 20,15   ואמרה. וש אמ׳ לה מריאה והיא נהפכהוישא 16 .אלי  אתה נטלתו אמור לי אנה הנחתו ואנכי אשאנו  
Mt 1,14  אלעזר הוליד נתן. אליאוט הוליד אלעזר 15 .אליאוט  אקים הוליד . צדוק הוליד אקים. הוליד צדוק. 
Mt 1,15   נתן הוליד . אלעזר הוליד נתן. הוליד אלעזר אליאוט   15. אקים הוליד אליאוט. ד אקיםצדוק הולי 
Jn 19,25   אחות אם ישוש ומריאה מגדלינא עומדת סמוך  אליאופי  ואם ישאוש ומריאה  25. ה הדבריםעשו אל 

Mt 10,13   ואותם  14. ואם אינה ראויה תשאר עמכם השלום .אליה  ת תהיה ראויה לשלום שלומכם יבא אותה הבי 
Mc 5,41   אני אומר לך. קפיטא קום שרוצה לומר בתולה אליה  ולקחה בעד היד ואמר  41ת הנערה ששוכב  
Mc 7,29   30[*] הנה השטן . בעד דבר זה תתרפא בתך אליה  ואמר ישאוש  29. שולחן האדונים תחת  [*] 

Mc 11,13  14. כי לא היה זמן תאנים. לא מצא כי אם עלים אליה  וכאשר בא . לראות אם ימצא תאניםהלך . עלין 
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Mc 11,14   י רוצה ששום אחד לא יאכל פרימכאן והלאה אנ אליה  ׳ וישאוש עונה אומ 14. לא היה זמן תאנים  
Jn 2,4   5. אשה מה לי ולך עדיין אין שעתי ראוייה .אליה  ענה ישאוש  4. אין להם יין. ליואם ישו א  

Jn 11,23    ומרטא אמרה לו יודעת אנכי 24. אחיך יחזור חי אליה  וישאוש אמ׳  23. שואל נותנים לךשאתה 
Jn 11,25   עוד. ישאוש אני הוא תחייה וחיים למאמין בי אליה  אמ׳  25 :ום היותר אחרון שבתחיהשיקום בי  
Jn 11,40    לא אמרתי לך שאם תאמיני באמת תראי אור האל אליה  וישאוש אמר  40. ארבעה ימים שמתכי זה . 

Mt 11,14   מי שיש לו אזנים בעבור שמוע  15: שעתיד לבא אליהו  ואם תרצו לבחרו הוא  14. ד לבואשהיה עתי 
Mt 16,14  15. ומקצת ירמיהו או אחד מן הנביאים .אליהו  ומקצת אומרים . ה הוא זואן טבולאומרים שאת  
Mt 17,11   ואומר אני לכם שבא 12. יבא ויציל כל הדברים אליהו  והוא ענם ואמ׳  11. ו יבא בתחלההדת שאליה 
Mt 27,47   הם ולקח ספוג ומלאה חומץ ותכף רץ אחד מ 48 .אליהו  קורא ומקצת שעומדים שם שומעים זה אמרו זה 
Mt 27,49   וישאוש פעם אחרת צועק שלח 50. שיתירהו אליהו  והסונטוריאו אמ׳ נראה אם יבא  49: לשתות  
Mc 8,28   והוא אמ׳ להם ואתם 29. ואחרים אומרים נביא .אליהו  ואחרים אומרי׳ . הוא גואן טבול שאתה 
Mc 9,11   יבא בתחלה יציל כל העולם כמו שכתו׳ שבן יהואל  והוא ענה ואמר כאשר  11. אשונהיבא ר  

Mc 15,35   וקשר ספוג אחד בקנה. ואחד מהם רץ מהר 36 .אליהו  ם כאשר שמעו אמרו ראו איך צועק העומדים ש  
Mc 15,36   וישאוש זעק קול גדול ונשף 37. להצילו אליהו  ואומרים תעזבוהו ונראה אם יבא  .לו לשתות  

Lc 1,17  בעבור שישב לב האבות בבנים וידריכם בחכמת אליהו  יזהו לפני הש׳ ברוח ובכח  17יו ויבונן לפנ  
Lc 4,26   27. רק צרפתא דסידוניאה לאשה אחת אלמנה .אליהו  ם מהם ולא שום אשה לא היה שולח ולשום אד  

Lc 9,8   מישישיואחרים אומרים שאחד . הוא ונראה בארץ אליהו  אחרים אומרים . אומרים שיואן הוא שחזר חי 
Lc 9,19   19 20. ויש אומרים נביא מן הראשונים שחזר חי .אליהו  ואמרו יואן טבול ומקצת אומרים  וענו  
Jn 1,21  אז אמרו לו 22. אינך נביא ואמר לא[*]  .אליהו  א״כ אתה . ושאלהו מי אתה 21. יחשאינינו מש  
Jn 1,25  אני טובל . יואן ענה להם ואמר 26. ביאולא נ אליהו  מה אתה מטביל אם אינך משיח ולא ואמרו לו ל 
Mt 3,7    8. משפחת ויבדיש מי למד לכם לברוח לאף הש׳ם אליהם  וצדוקים באים לטבילתו היה אומ׳ פרושים 

Mt 4,16   ומשם והלאה התחיל 17. שהיו עומדים בצלמות אליהם  ך ערפל ראו אורה ונר בהיר הראה בדר  
Mt 24,2   אמיתות אומ׳. רואים אתם כל אלה העניינים אליהם  א ענה ואמ׳ והו 2. בניני המקדש שיראוהו  
Mc 6,48   חשבו[*]  49סביב חצי הלילה הולך על הים  אליהם  ובא . חות כי הרוח היה להם מנגדבמל  
Lc 1,22   22  והכירו שמריאה ראתה בסימנין מראה להם ועמד  אליהם  יצא מן המקדש לא היה יכול לדבר וכאשר 
Lc 11,5   אי זה מכם יש לו אוהב וילך אליו בחצי אליהם  ואמ׳  5. ואל תביאנו לנסיון. נוייבימחו  

Lc 11,53   התחילו הפרושים לחלוק דבריו ודברו אתו אליהם  וכאשר אמר אלה הדברים  53. יכנסהיו ל  
Lc 14,25   25 ו אם אי זה איש יבא עמי ולא ילך עמ 26ואמר  אליהם  ונהפך . ועמים רבים הולכים עמו 
Lc 15,3   אי זה מכם שיש לו מאה צאן 4. זה הדבר אליהם  והוא אמ׳  3אה חטאים ואכל עמהם ראה זה ר  

Lc 19,13  14. עשו הוצאותיכם מאלו האימנש עד שאבוא אליהם  ואמ׳ . ו ונתן להם עשר ׅאיֵמנֵשעשרה עבדים של  
Lc 23,20   והם צעקו אומרים 21הניח ישאוש תחפצו ל אליהם  ופילאט אמ׳ עוד פעם אחרת  20. הובעד רציח  
Lc 23,28    אמ׳ בני ירושלם אל תבכו עלי רק על עצמכם אליהם  וישאוש מתהפך  28. ואוננים עליובוכים  

Jn 1,38  ובאו. בואו וראו אותו[*]  39[*] [*] [*]  אליהם  אמ׳ . ך וראה אותם נמשכים אחריווישוש מתהפ  
Jn 6,17   והים בעבור רוח גדול שהיה מנשב 18 .אליהם  וישו לא בא נאום וכבר היה ערב  לים לכפר  
Jn 6,19   אבל אמר להם אני 20. ויגש אל הספינה ופחדו .אליהם  שרים וחמש מילין ראו ישוש המלך אז הלכו ע 
Jn 9,15   16. והניחו על עיני וקמתי וראיתי: טיט עשה אליהם  והוא אמ׳ . באי זה צד חזר לך הראות  

Jn 10,35   36ומה שכתוב אינו ראוי למחק . אלים נאמר אליהם  אם הם אמרו שאלים הם אותם שדבר  35. אתם  
Jn 11,11   ואני הולך שם. נלכה כי לזריט אהובינו ישן אליהם  ואחר אמר : אלה הדברים אמר 11. נר אין לו  
Jn 16,19  כי אני אמרתי אחר  מה זה אתם מדברים בקרבכם אליהם  אמר . וכשבא רצו לשואלו 19: אושמה מדבר יש 
Jn 20,24   אז אמרו לו התלמידים האחרים אנחנו 25 :אליהם  א מספק לא היה עמהם כשישאוש בא שנקר  

Mt 3,3   ואותו זואן היה לבוש עורות והיה מזונו 4 אליו  ו הדרכים לפני אדונינו והתהפכו במדבר ישר  
Mt 4,3   ן וא״ל אם אתה הוא בן האלוה תאמר לאבנים השט אליו  בא  3יום ומ׳ לילה היה לו רעב  התענה מ׳ 
Mt 5,1  3פתח את פיהו ומלמד אותם לאמר  2. תלמידיו אליו  ולים אל ההר וכאשר נתיישב קרבו מביט העם ע  
Mt 8,5  ואמ׳ לו אדון בני שוכב חולה במטה מחולי 6 אליו  בא אחד שר גדול . משיח היה נכנס בכפר נחום  

Mt 9,28   וישו משיח אמ׳ להם אתם מאמינים שאוכל .אליו  אל הבית באו העורים וכאשר בא  28. דויט  
Mt 13,10   והוא 11. ואמרו לו למה אתה מדבר בדמיונות אליו  וקרבו התלמידים  10. זנים לשמועשיש לו א  
Mt 13,36   תלמידיו אומרים תפרש לנו דמיונות הקמשונים אליו  וקרבו . ייסות וצא אל הביתהניח ללכת הג  

Mt 14,4    ֶובעבור זה 5אינינו ראוי לקחת לך אשת אחיך  אליו  כי זואן אומר  4. ינָא אשת אחיועל ִאירֹוד  
Mt 14,35   35 וחילו פניו  36בכל הארץ ושלחו לו כל החולים  אליו  אנשי המקום ההוא הכירוהו שלחו  וכאשר 

Mt 15,1   למה 2ואמרו . מירושלם הסופרים ופרושים אליו  אז נתקרבו  1ולו מ״א כפי מתיאו קפיט  
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Mt 15,10   מה שנכנס בפה אינו 11העם ואמ׳ שמעו והקשיבו  אליו  וקורא  10. וסריכם ומצות האנשיםרמאים מ 
Mt 15,12  תלמידיו אמרו תדע שהפרושים אישקנדלישטש הם אליו  ואז נתקרבו  12. פה אינו מלכלכומה שנכנס ב  
Mt 15,30   רוב חיל שנהגו אלמים עורים פסחים ונטולים אליו  וקרב  30 .ועלה אל ההר ויושב שםים גלילאה  

Mt 16,1   16,Tit  מתחננים לו. הפרושים והצדוקים נסות אותו אליו  ויקרבו  1פיטולי מ״ב כפי מתיאו ק  
Mt 16,17  אשריך שימון בר יונה כי בשר ודם לא לימדך רק אליו  וישו ענה ואמ׳  17. יח בן אל חיאתה הוא מש 

Mt 17,3  ואמ׳ פירו אל 4. משה ואליהו מדברים עמו אליו  ויראו  3. ושמלתו היתה כמו שלג אירה כשמשמ  
Mt 17,24   אמר מה לך דומה שימון מלכי הארץ ממי. ישוש אליו  וכאשר נכנס אל הבית קרב . ת הואאמ׳ אמ  
Mt 18,21   פעמים אסלח לו ואמ׳ אדון ריע חוטא לי כמה אליו  ואז פירו קרב  21 :בשמי אני הוא באמצעם.  

Mt 19,3   הפרושים מנסים לו ואומרים לו אם אדם יכול אליו  וקרבו  3. עמים רבים וירפאם שם אחריו  
Mt 19,10  א״כ הוא בין האיש והאשה אין מחוייב שיקחה אליו  דים אמרו התלמי 10. ולוקח אחרת עושה ניאוף  
Mt 19,17    אחד לבדו השם הוא. למה אתה אומר אלי טוב אליו  וענה ישאוש  17. לי חיים נצחייםשיהיה  
Mt 19,20   21. הבחור כל זה בטוב שמרתי מה אני חסר עוד אליו  ואמ׳  20. ואהוב את רעך כמוך. ךואת אמ  
Mt 19,21  ישו אם תחפוץ היות שלם לך מכור מה שיש לך אליו  אמ׳  21. שמרתי מה אני חסר עוד כל זה בטוב  
Mt 19,27   הנה שאנחנו עזבנו כל העולם ונמשכים אחריך מה אליו  ובכן ענה פירו ואמ׳  27. רבו לוהדברים יע 
Mt 20,20  אם בני סבאדיב עם בניה מתפללין מחלים אותו אליו  ואז נגשה  20: ם חי ביום השלישיויקו. וערב  
Mt 21,14   15. קםהעורים והפסחים אל המקדש והוא מר אליו  וקרבו  14: עשיתוה מערת פריצים כתוב ואתם  
Mt 21,23   שרי הכהנים וזקני העם אומרים בעד אי זה כח אליו  קרבו . ה בא אל בית המקדש ומלמדוכאשר הי  
Mt 22,23   אמרו רבי משה אמר אם 24. הצדוקים ושאלוהו אליו  ום קרבו ובאותו הי 23. ועזבוהו והלכו להם  

Mt 24,1   והוא ענה ואמ׳ 2. בור שיראוהו בניני המקדשבע אליו  אוש מהמקדש והלך וקרבו תלמידיו אז יצא יש 
Mt 24,3   תלמידיו ואמרו בסוד אליו אמור לנו מתי יהיו  אליו  קרבו . והוא יושב בהר הזתים 3: שלא תחרב 
Mt 24,3  אמור לנו מתי יהיו אלה הדברים וסימני ביאתך  אליו  קרבו אליו תלמידיו ואמרו בסוד  .בהר הזתים 
Mt 25,6  אז קמו כל הבתולות והדליקו כל 7לדרך  אליו  אחד קומו הנה החתן בא צאו  אדם צעק. הלילה  
Mt 26,7   אשה אחת עם קופסת אלא בשטרוס מליאה משיחה אליו  נגשה  7טאניא בבית שימון מצורע היה בבא  

Mt 26,33  ואם כולם יהיו אישקנדליזאטש בעבורך אני אליו  וענה פירו ואמר  33: ם בגליליאהאהיה לפניכ  
Mt 26,34    אמיתות אומר לך כי בזאת הלילה קודם שהתרנגול אליו  וישוש אמר  34. אהיה אישקנדליזטלעולם לא 
Mt 26,35    ואם אתחייב למות עמך לא אכפור בך. פירו אליו  ואמ׳  35תהיה כופר בי ג׳ פעמים יקרא.  
Mt 26,50  50  והנה 51. ם על ישאוש ותפשוהווהשליכו הידי אליו  ואז נגשו . אמ׳ לו אהוב למה באתוישאוש  
Mt 26,52   בסכין. חזור הסכין במקומו כל איש שיכה בסכין אליו  ואז ישאוש אמ׳  52. כרת לו האזןהכהנים ו 
Mt 26,63   אני משביעך באל חי שתאמר לנו אם אתה משיח בן אליו  ושר הכהנים אמר . וישו שותק 63 .נגדך 
Mt 26,64   אמיתות אומר לכם שעדיין תראו בן. אתה אומר אליו  וישאוש אמ׳  64ה משיח בן אל חי לנו אם את  
Mt 26,69   69 שפחה אחת אומרת ואתה היית עם ישוש דגליליאה  אליו  בה ופירו היה יושב בחוץ להיכל וקר 
Mt 27,13   וישו 14. אינך שומע כמה עדים יש לנו נגדך אליו  אז פילאטו אמ׳  13. נו עונה דבראחריהם אי  

Mc 1,5   כל אותן שהיו ממלכות יהודה וירושלם וטובלן אליו  ויוצאין  5. תשובה לכפרת עונות טבילת  
Mc 1,40   אומר אם אתה. ויקוד אליו. אדם אחד מצורע אליו  ובא  40: מגרש השדים מן האנשים גליליאה  
Mc 1,40   40 41. רניאומר אם אתה תרצה אתה יכול לטה .אליו  ויקוד . ובא אליו אדם אחד מצורע  
Mc 2,3   וכאשר 4. ד׳ אנשים נושאים אדם אחד נטול במטה אליו  ובאו  3. [*] ת היה מלא עד הפתחכי כל הבי 
Mc 3,8    ועלו בספינה קטנה כאשר העם הולכים אחריו 9 אליו  לאמר הפלאים אשר הוא עושה ובאו כי שמעו . 
Mc 5,2   2 ששוכב בקברים והיה כ״כ רע שאין 3ך בדר אליו  צא מן הספינה אדם א׳ מושטן יצא ותכף שי  
Mc 5,8   ושאלו מה שמך 9. ישאוש צא חוץ רוח אינו נקי אליו  ואמר  8ביעך באל חי שלא תצערני אני מש. 

Mc 5,22   וכאשר ראהו . גדול אחד מבית הכנסת בשם גאריר אליו  ובא  22. רב נאסף עמו בשפת הים בספינה עם 
Mc 5,33   והוא הבין ואמר לה בתי אמונתך 34. כל האמת אליו  כה לפניו ואמרה ה היה עשוי ונברהפלא שב  
Mc 6,33   וכאשר ישאוש לארץ וראה העם ריחם עליהם 34 .אליו  ובאו מכל העיירות . אחריו דרך ארץ לרגל  
Mc 6,35   זהו מקום חרב מאד ורב שעה. תלמידיו ואמרו לו אליו  וכאשר רוב היום עבר קרבו  35. םוטובי 
Mc 7,25  25  והיא נאה ממשפחת סיריא 26. וכרעה ברגליו אליו  אחת שהיה לה בת אחת מושטנת באה כי אשה  
Mc 9,37   ואמר אנחנו רואים אדם אחד שהיה מרפא אליו  וענה זואן  37. מקבל מי ששלחני אותי אבל  

Mc 10,20   וישאוש  21. ד עתהרבי כל זה קיימתי מנעורי ע אליו  והוא ענה ואמ׳  20. ביך ואת אמךכבד את א 
Mc 10,21   מכור אשר לך ותנהו לעניים. דבר אחד חסר לך אליו  וישאוש הביטו וייטב לו ויאמר  21. עד עתה  
Mc 10,35   יקומו וזואן בני זאבדיב אומרים רבי אנחנו אליו  ויקרבו  35: קום חי ביום השלישיוי  
Mc 10,50   לך [*]  52[*] [*] [*] וישאוש אמ׳ אליו  51 .יואל  ומיד בא . והוא זרק מלבושיו 50 שואל אותך 
Mc 10,51   לך כי אמונתך הושיעך[*]  52[*] [*] [*]  אליו  ישאוש אמ׳ ו 51. ומיד בא אליו. מלבושיו.  
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Mc 11,21   וענה ישו 22. רבי הנה התאנה שקללת שיבשה אליו  ואז פירו נזכר ואמ׳  21. השורש עד  
Mc 11,22   כי באמת אני אומר 23יהיה לך טובה אמונה בשם  אליו  וענה ישו ואמר  22. שהשקללת שיבהנה התאנה 
Mc 11,27    28שרי הכהנים והחכמים מאותתים והזקנים  אליו  וכאשר הלך במקדש קרבו : בירושלםנכנסו  
Mc 12,18  וישאלוהו. הצדוקים שאומרים לא תהיה תחייה אליו  ובאו  18: והם עמדו תמהים ממנו .שהוא מהאל  
Mc 12,28   אחד מאותת ששמעם מתוכחים והכיר שטוב ענם אליו  ויגש  28: ולזה אתם טועים מאד. אלא החיים.  
Mc 14,30   בזאת הלילה קודם. ישאוש אמת אני אומר לכם אליו  ואמר  30. קנדליזטש לא אהיה אנייהיו אש  
Mc 14,45   והם שמו הידים  46ליך רבי ונשקו אומ׳ שלום ע אליו  ומיד שבא נגש  45. ביאוהו בחכמהקחוהו וה 

Lc 1,11   וכאשר זכריא ראהו היה נבהל ובאה יראה לו 12 .אליו  אה השם׳ עומד לצד ימין המזבח הלבונה נר 
Lc 1,13   אל תירא זכריה כי תפלתך נשמעת ואשתך אלישבק  אליו  אבל המלאך אומ׳  13. אה לו עליוובאה יר 

Lc 4,3   ואמ׳ לו אם אתה בן אל חי אמור לאבנים האלה אליו  והשטן בא  3ב ום ישאוש משיח נרעאותן מ׳ י  
Lc 4,14   וחזר ישאוש משיח בכח הרוח. ושרתו ישאוש משיח אליו  והניח ישו ונגשו המלאכים  14. ונסע ממנ 

Lc 5,1    והוא עומד סמוך יאור . בעבור שישמעו דבר הש׳ אליו  נעשה היה כאשר עמים רבים באו  1כפי לוקא 
Lc 7,2    וכאשר זה שמע ישאוש היה שם שלח לו חכמי 3 .אליו  למות ואותו עבד היה מאד מרגליי עד שנטה  
Lc 7,6   אוהביו שיאמרו לישאוש אדון אל תרצה להצטער אליו  שר היה סמוך לבית סנטוריאו שלח וכא. עמהם . 

Lc 8,49   50. אוש משיח כי בתך מתהאל תחפוץ לצער יש אליו  ושר בית הכנסת בא לו ואמר  49. לכי לשלום  
Lc 9,12    הי״ב שלוחים ואמרו לו העם זה ילכו למגדליהם  אליו  נגשו  .והיום מתחיל לרדת 12ומרפא החולים 
Lc 9,47   ואמ׳ להם המקבל נער זה בשמי אותי יקבל 48 אליו  ודע מחשבותם לקח נער אחד וקרבו וישוש כי.  
Lc 9,62    האיש המשים ידו במחרישה ומביט אחריו אינו אליו  אוש אמ׳ ויש 62. נכסי ולא מביתיחפץ בכל  

Lc 10,28  והוא  29. כדין עניתי עשה אותן הדברים ותחיה אליו  וישאוש אמר  28. אהבת לרעך כמוךו. ומחשבתך 
Lc 10,33  ושם לו שמן[*]  34וראה אותו וחמל עליו  אליו  ושמריטא אחד עובר קרוב ממנו בא  33. והלאה  
Lc 10,37   אותו שעשה לו החסד ההוא וישאוש אמ׳ לו לך אליו  ואמ׳  37. אותו שנפל בין הגנביםחבר ורע ל  
Lc 11,5   5 ויאמר לו אהובי הלוה לי ככרות. בחצי הלילה אליו  יהם אי זה מכם יש לו אוהב וילך ואמ׳ אל  

Lc 11,39   רים מה שהוא מחוץ גביעפרושים עתה אתם מטה אליו  ואדונינו אמר  39. בסעודת הבקר רוחץ ידיו  
Lc 12,13   14רבי אמור אל אחי שיחלוק איתי הירושה  אליו  ואחד מן החבורה אמ׳  13 :שעה מענה לשון  
Lc 13,31   ומקצת הפרושים אמרו אליו לך מעמנו כי :אליו  באותה שעה נגשים  31[*] אשונים שהיו ר  
Lc 13,31   וישאוש 32. לך מעמנו כי אירודיש אבה המיתך אליו  ומקצת הפרושים אמרו : גשים אליושעה נ  
Lc 14,16   אדם אחד עשה זימון גדול וזימן אנשים רבים אליו  וישאוש אמ׳  16. פת במלכות הש׳ מי שיאכל.  
Lc 14,31   וזולת זה הוא עומד מרחוק שולח שלוחיו 32 .אליו  ל לבא נגד מי שעם עשרים אלף בא אלף יכו  
Lc 15,1   והסופרים 2. עולמיים וחוטאים בעבור שישמעוהו אליו  והיו נגשים  1לוקא  ולו י״ו כפיקפיט 

Lc 15,27   והבן הגדול כשומעו כעס עד מאד 28. חי ובריא אליו  ך המית עגל אחד גדול בעבור ששב ואבי: בא. 
Lc 15,28   לווהוא ענה  29. והתחיל לחלות פניו שיבא אליו  אז האב יצא . לא רצה שיכנס בביתו. עד מאד  
Lc 17,12   13עשרה אנשים מצורעים שעומדים מרחוק  אליו  אחד באו  וכשנכנס במגדול 12. וגלליאה  
Lc 17,19   ושאל לפרושים 20קום ולך כי אמונתך הושיעך  אליו  ואמ׳  19בח לשם אלא זה מעם נכר ונתן ש  
Lc 18,3   3 ולא 4. ביני ושכנגדי אומרת נראה מעניין שהוא אליו  אלמנה אחת היתה בעיר ההיא ובאה ו 
Lc 18,7   7 אכן [*]  8. יום ולילה ולא יהיה לו חמלה מהם אליו  ינקום אותם שהם נבחרים צועקים  והש׳ לא 

Lc 18,22   מכור אשר לך ותנהו. עדיין חסרת דבר אחד .אליו  אמ׳ . והדבר ההוא שמע ישאוש 22 .בנערותי  
Lc 18,40   מה אתה חפץ שאעשה לך והוא אמ׳ אדון  41שאלו  אליו  והו עמד וצוה שיביאו לו העור וכאשר הביא 
Lc 18,42    והלך אחרי. ומיד ראה 43ראה אמונתך תושיע לך  אליו  וישאוש אמ׳  42אדון שאהיה רואה והוא אמ׳ 
Lc 19,17   יהיה לך. שמח עבד טוב כי בדבר קטן היית נאמן אליו  והאדון אמר  17. אימינש הרוחתי שלך י׳ 
Lc 19,48  20 :אליו  ו כי כל העם שומעין לו מקשיבין ה לעשות למ,Tit   ונעשה באחד  1קפיטולו כ״א כפי לוקא 
Lc 20,2   אמור לנו באי זו ממשלה אתה עושה אלה הדברי׳  אליו  ואמרו  2ים והסופרים עם הזקנים שרי הכהנ 

Lc 20,27   שה כתב לנו איש שיהיה לו מ. רבי 28. ושאלוהו אליו  ים שלא הודו בתחיית המתים קרבו מן הצדוק 
Lc 22,33   34. אדון אני מוכן ללכת עמך בסוהר ובמיתה אליו  והוא אמר  33. תצייר אחיך. תהפךלפעמים מ  
Lc 22,48   וראו אותם שסביב 49. בנשיקה תבגוד בן האדם אליו  וישאוש אמר  48. ו בעבור שישקהוויגש ליש  
Lc 22,52   כגנב. ולשרי הכהנים ולרבני המקדש ולזקנים אליו  לאשר בא מר וישאוש א 52. נגע באזן הניחו  
Lc 23,9   וישאוש מעולם לא ענהו על דבר. דברים רבים אליו  ושאל  9. יראהו שיעשה אי זה אותומצפה מתי.  

Lc 23,43  באמת אני אומ׳ לך שהיום תהיה עמי בגן עדן אליו  וישוש אמ׳  43. כשתבוא במלכותך זכרון ממנו.  
Jn 1,19   והודה שאינינו. והודה ולא כפר 20מי הוא  אליו  כהנים ודיאקש בעבור שישאלו . לםמירוש  
Jn 1,29   30. ואמר הנה זה האל שמסיר העונות מן העולם אליו  וביום האחר ראה יואן ישאוש שבא  29. נטבל  

Jn 2,3    אשה מה לי . אליהענה ישאוש  4. אין להם יין .אליו  בנישואין היו חסרים מהיין אמרה אם ישו 
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Jn 3,23   כי עדיין לא הושם יואן 24רבים וטבל אותם  אליו  ובאו : ליני כי מים רבים היו שםקרוב שי  
Jn 3,26   ענה יואן ואמ׳ אין שום אדם יכול להשיג 27 :אליו  א עשית עד שהוא טובל והכל באים הירדן שהו  
Jn 4,11  הבור הוא עמוק ואין לך מה שתוכל לשאוב ואיך  ליוא  ענתה האשה  11. יתן לך מים חייםתשאלי לו ו 
Jn 4,15   ושלא. תן לי המים ההם בעבור שלא תהיה לי צמא אליו  והאשה אמרה  15. ת בחיים נצחייםמעין מדלג 
Jn 4,30   והוא 32. ובין כך תלמידיו בקשוהו שיאכל 31 אליו  ויצאו מן העיר ובאו  30וא משיח יהיה ה  
Jn 4,40    41. בקשוהו שיעמוד שם עמהם ועמד שני ימים אליו  אז כשבאו השומרונים  40: להאמר שעשתה  
Jn 4,47  47  אז 48. שירד להבריא בנו כי מסוכן היה למות אליו  שישאוש בא מגודיאה בגלליאה הלך וכששמע  
Jn 4,48   49. ותלא תאמינו אם לא תראו אותות ונפלא .אליו  אז אמר ישאוש  48. בנו כי מסוכן היה למות  
Jn 4,49   אמר 50. הריגיטו אדון רד קודם שימות בני אליו  ואמר  49. א תראו אותות ונפלאותאם ל  
Jn 4,50   והאדם האמין לדבר שאמר. ישאוש לך בנך חי הוא אליו  אמר  50. דון רד קודם שימות בניהריגיטו א 
Jn 4,51   אז שאל שיאמרו לו השעה 52. בנו חיואמרו לו ש אליו  וכאשר רצה לרדת עבדיו עלו  51. והלך לו 
Jn 5,20   כי כמו שהאב החיה  21. בעבור שלא תהיו תמהים אליו  ופעולות גדולות מאלו מראה . לו עושה מלמד 

Jn 6,5    ואמר לפיליף אנה נקנה פת שיאכלו אלו העמים .אליו  נשא עיניו וראה עמים רבים באים אז ישאוש. 
Jn 6,7   פיליף ב׳ מאות פשיטין לחם לא יספיק לעם הזה  אליו  ענה  7. לעשות ע הוא מה שהיה לוכי יוד 
Jn 6,8   בכאן 9אחד מתלמידיו אנדריב אח שימון פירי  אליו  אמר  8: הזה אם נתן לכל אחד מעטיספיק לעם  

Jn 6,15   ברח פעם אחרת . ויעשוהו מלך. בעבור שיתפשוהו אליו  וישאוש שהכיר שבאו  15. א בעולםנביא שב 
Jn 8,2   והסופרים והפרושים הביאו 3. ויושב ומלמד להם אליו  וכל העם באו . א פעם אחרת במקדשבבקר ב 

Jn 8,57   58. עדיין אין לך חמשים שנה ואברהם ראה אותך אליו  אמרו היהודים  57: י וראהו ושמחלראות יומ 
Jn 9,37   38: שמדבר עמך הוא הואואותו . אתה ראיתו אליו  וישאוש אמ׳  37. א שאאמין בואדון מי הו  
Jn 9,38   אתה בדין באתי בזה. וישאוש אמ׳ אליו 39 .אליו  ונהפך לאחור והתפלל . מאמין בו אדון אני  
Jn 9,39   אתה בדין באתי בזה העולם בעבור שאותם שאינן .אליו  וישאוש אמ׳  39. ור והתפלל אליוונהפך לאח 

Jn 10,41   42ואומרים שג׳ואן כמעט אינו עושה שום אות  אליו  ם באו ורבי 41. ועמד שם. ראשונהזואן טובל  
Jn 11,15   אז אמר טומאש שאמור דידימוש למקצת 16 .אליו  רק נלך . שם בעבור שאתם תאמינו לא הייתי  
Jn 11,20   אז אמרה מרטא לישאוש 21. ומריאה יושבת בבית .אליו  ומרטא כששמעה שישאוש בא רצתה  20. מאחיהן 
Jn 11,29   *][*] [ 29  ועדיין לא בא ישאוש במגדול אבל עדיין היה 30 אליו  ותכף ששמעה קמה מהרה והלכה 
Jn 11,30   אז היהודים שהיו שהיו אתה בבית ומנחמים  31 :אליו  דיין היה באותו מקום שמרטא באה אבל ע 
Jn 12,6   והיה לו. נבולעצמו דורש בעבור כי הוא ג אליו  רק . בעבור שומו עין על העניים לא אמרו  

Jn 12,13   הושענא זהו מלך ישראל. לדרך וצועקת אומרת אליו  לקחה כפות תמרים ויצאה  13ושלם בא ליר.  
Jn 12,18   יוצאת לדרך אותה סיעה כי שמעה אומרים שעשה אליו  ובעבור זה באה  18: ממות לחיים ושהחזירו  
Jn 12,34   העם אנחנו שמענו מהדת שהמשיח עומד קיים אליו  ענה  34. באיזו מיתה עתיד למות דרך רמז  
Jn 13,25   25 אני אשלח הפת. הנו פה[*]  26אדון מי הוא  אליו  ישאוש אמ׳ . וא היה מסב על החזהאז כשה  
Jn 13,27   27 וזה אחד 28מה אתה עושה עשהו ביותר מהירות  אליו  וישו אמר . ולקח מלא פת אז בא השטן  
Jn 13,36   ענה ישאוש ואמ׳ למקום. אדון לאן אתה הולך .אליו  ושימון פירי אמ׳  36. הות זה לזאהבה וריע  
Jn 13,37   למה איני יכול ללכת אחריך עתה אני אתן את אליו  ואחרי כן אמר  37. אחרי כן תלך עתה אבל  
Jn 14,5   אין אחד בא. אני דרך אמת וחיים[*]  6[*]  .אליו  וטומאש אמר  5. הדרך אתם יודעיםוהדרך ו  
Jn 14,8   וישאוש אמר להם כמה  9. הראנו האב ודי. אדון אליו  ופליף אמר  8: ירוהו ותראו אותואתם תכ 

Jn 14,22   אי זה דבר הוא. לא אשקריוטא אבל אדון אחר .אליו  ויגודיש אמר  22. לה לו את עצמיאותו ואג  
Jn 14,23   ב אותי ושומר דברי אבי יאהובאם אחד אוה אליו  ענה ישאוש  23: ך לנו ולא לעולםתגלה עצמ  
Jn 18,20   אני בגלוי דברתי בעולם ואני כל שעה למדתי .אליו  ענה ישאוש  20. תלמידיו וממוסרולישוש מ  
Jn 18,23    רק אם. אם אני דברתי דבר רע עשה לי עדות רע .אליו  וישאוש ענה  23. עונה כן להגמוןלו אתה 
Jn 18,37    ענה ישאוש אתה אומ׳. פילאטו א״כ אתה מלך אליו  אז אמ׳  37. מלכותי אינינו בכאןאבל עתה  
Jn 18,38   וכאשר זה אמ׳ פעם אחרת אמ׳ להם . מה הוא אמת אליו  ופילאטו אמ׳  38: יתי שומע דברישהוא אמ 
Jn 19,3   ונותנים. ואומרים לו האל יושיעך מלך היהודים אליו  ובאים  3וכסוהו בלבוש ארגמן : בראש ישו 

Jn 20,28    וישאוש אמ׳ אליו 29. טומאש ואמ׳ אדוני ואלהי אליו  ענה  28. בלתי מאמין ותהיה נאמןולא תהיה 
Jn 20,29   כי ראית אותי טומאש והאמנת בי מאושרים יהיו  אליו  וישאוש אמ׳  29. מ׳ אדוני ואלהיטומאש וא 
Jn 21,16    ואן אוהב אתה אותי ושימון אמ׳ שימון פירי ג׳ אליו  וישאוש אמר פעם אחרת  16: שיותילהם שמור 
Jn 21,16   אמר לו פעם שלישית 17: והאכיל שיותי. רעה אליו  וישאוש אמ׳ . דע שאני אוהב אותךאתה יו.  
Jn 21,17   אתה יודע שאני אוהב. אדון יודע כל הדברים אליו  אמ׳ . פעמים שאלו אם אוהב אותו כי שלשה  
Jn 21,17   אמת אומר אני לך כשהיית נער  18. האכיל צאני אליו  אוש אמר ויש. דע שאני אוהב אותךאתה יו 
Jn 21,22   אני רוצה שיע שיעמוד פה עד שאבא מה לך אתה אליו  ישאוש אמר  22 .מה יהיה מזה. אמר לישאוש  
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Mt 2,13   14. כי עתיד הוא שאירודיש ירצה הילד להכבידו אליך  וברחת למצרים וישבת שם עד בואי הילד ואמו 
Mt 14,28   וירד ש׳ פירו :והוא אמר בא 29על המים  אליך  דון אם אתה הוא תחפוץ שאני אבא ואמר א  
Mt 25,39   39  והמלך יענה ויאמר אלהם אמיתות אומר לכם  40 .אליך  ומתי ראינוך חולה ומאוסר ובאנו 

Lc 7,7   7 כי 8. נרפא אבל תאמ׳ זה בדברים ובני יהיה אליך  זה אני מדמה שאהיה ראוי שאבוא  ובעבור  
Lc 13,34   34 כמה פעמים חפצתי לאסוף בניך כמו שהתרנגולת  .אליך  יהרוג הנביאים ויסקול המשולחים ש 
Jn 17,11   11  אותם שנתת לי בעבור. אב קדוש שמור אותם בשמך אליך  ואני בא . איני בעולם והם בעולםוכבר 
Jn 17,13   ואלה הדברים דבר בעולם בעבור שיהיה : בא אני אליך  אך עתה  13. תהיה הכתיבה נשלמת למען 
Jn 18,30   אז אמר פילאטו להם תפשוהו אתם וכפי דתכם 31 :אליך  רע במעשיו לא היו מביאין אותו  לא היה 
Mt 5,46   46 47: הלא זה בעצמו עושים הרשעים המפורסמים .אליכם  אהבו האוהבים אתכם מה שכר יגיע אם ת  

Lc 11,51    אוי לכם חכמים בדת 52: ידרש מזה הדור אליכם  ולכן אני אומ׳ . ת כןבמובח ובבישנשפך  
Lc 17,6   מי מכם יש לו עבד תועה ושומר השורים מי  7 .אליכם  ילן יכרת ויהיה מושלך בים ישמע לזה הא 

Jn 14,18  עוד מעט כבר אינכם רואים אותי אבל 19 אליכם  לא אעזובכם יתומים אני אבא  18 .ובכם יהיה  
Jn 14,28  אמת שאתם תגילו כי אני. אם אתם תאהבו אותי :אליכם  אתם שמעתם אמרתי אלך ואבא  28. לבבכם נבהל 
Jn 16,7   וכי יבא יקח ויתן 8ואם אלך אשלחהו לכם  .אליכם  כי אם לא אלך רוח הקדש לא יבא  לכם שאלך  
Lc 3,30   שם היה: שם היה מליאה 31. שם היה אקים .אלים  שם היה . שם היה אלי. היה יונה שם. יוסף  

Jn 10,35   35  אותו 36ומה שכתוב אינו ראוי למחק . נאמר אלים  אמרו שאלים הם אותם שדבר אליהם אם הם  
Jn 10,36   אם לא הייתי עושה פעולות אבי הייתם 37 .אלים  כשאמרתי אני בן . ני מחרף ומגדףאומרים שא  
Mc 4,38   וישאוש קם וצוה 39. כי ראה שאנחנו אבודים אלינו  ונה ם הקיצוהו ואמרו רבי אינך פוה. על כר  

Mc 11,31   ואם נאמר מן 32. א״כ למה איניכם מאמינים אלינו  הוא יאמר . אם אנחנו אומרים מן השמים הוא  
Lc 3,29   שם היה לוי. שם היה מאטאטק. שם היה יורם .אליעזר  שם היה . שם היה ישאוש 29. אנן שם היה. 
Mt 1,13   13 אזור הוליד צדוק 14. אליקים הוליד אזור .אליקים  אביאוט הוליד . בל הוליד אביאוטובזר . 
Mt 1,13   צדוק. אזור הוליד צדוק 14. הוליד אזור אליקים  . אביאוט הוליד אליקים. אוטהוליד אבי  

Lc 3,1    ת שרי הכהנים הולךתח 2אניאה ואבילינא דטרקא  אליש  ִאיטּוֶריָאה וִטיְרקּוִדיגִיש ופטריאקא ממלכות 
Lc 1,5   עומדים. והיו שניהם צדיקים לפני האל 6 .אלישבק  ביה ואשתו היתה מבני אהרן ושמה מיחס א  
Lc 1,7   קרה 8. ושניהם היו מאד זקנים. היתה עקרה אלישבק  ולא היה להם בן או בת כי  7. בהשום ר  

Lc 1,13  ותהיה שמחה 14. תלד לך בן ותקרא שמו יוחנן אלישבק  רא זכריה כי תפלתך נשמעת ואשתך אליו אל תי 
Lc 1,24    זה  25אשתו הרתה ונטמנת חמשה חדשים אומרת  אלישבק  ואחר ימים אחדים  24. הלך בביתועבודתו 
Lc 1,36   וזהו החדש השישי. קרובתיך הרתה בן בזקנותה אלישבק  והנה  36[*]. וש ויהיה נקרא בן יהיה קד 
Lc 1,41   ואלישבק נתמלאה. נער אלישבק שמח בבטנה .אלישבק  ששמעה השלום ממריאה  ומיד 41. קלאלישב  
Lc 1,41   41 42ואלישבק נתמלאה מהקדוש רוח . שמח בבטנה אלישבק  נער . שלום ממריאה אלישבקומיד ששמעה ה  
Lc 1,56   57ואחר שבא בביתה במקדש . כמעט ג׳ חדשים אלישבק  ומריאה עמדה עם  56. עו לעולמיםולזר  
Lc 1,57   58. יש לה ללדת יהיה נשלם ותלד והיה לה בן אלישבק   57ואחר שבא בביתה במקדש . דשיםכמעט ג׳ ח 
Lc 4,27   28. ושום אחד מהם לא נטהר בסיריאה. נביא אלישע  ורבים מצורעים היו בישראל תחת  27. אלמנה  
Mt 8,7   אותו השר ואמ׳ אדון איני  ענה 8 .וארפאהו לך אלך  ואמ׳ לו ישואש משיח אני  7 והוא נטול 

Mt 8,19   19  וישוש אמר לו 20אחריך למקום שתרצה ללכת  אלך  חכם תוריי מהדת ואמ׳ לו ר׳ אני ובא  
Mt 21,30   מי משני אלו עשה רצון האב 31. בחפץ ולא הלך אלך  והוא ענה אני . ך ואמ׳ לו כדומהאל הדר . 
Mt 26,36   ולקח פירו ושני בנים מזבדיב והתחיל 37להתפלל  אלך  ר אל תלמידיו שבו פה בעוד שאני ואמ 

Lc 9,61   אחריך רק הנח לי עד שאעשה באופן שידע הכל אין אלך  ואדם אחר אמר לו אדוק אני  61. מלכות האל 
Jn 14,28  אמת שאתם. אם אתם תאהבו אותי: ואבא אליכם אלך  אתם שמעתם אמרתי  28. בבכם נבהלולא תהיה ל  
Jn 16,7   8ואם אלך אשלחהו לכם . רוח הקדש לא יבא אליכם אלך  ם שצריך הוא לכם שאלך כי אם לא אומר לכ 
Jn 16,7  וכי יבא יקח ויתן שהעולם 8אשלחהו לכם  אלך  ואם . לך רוח הקדש לא יבא אליכםכי אם לא א  

Lc 16,26   הוא אמרו 27 .לא ינתן להם יכולת לעבור פה אלכם  בור זה אותם שחפצין לעבור מכאן תקועה בע  
Mt 9,32  וכאשר ראהו יאשוש משיח גרש השטן 33משוטן  אלם  ם אחד וכאשר היו מוצאים משם הם נהגו לו אד  
Lc 1,20   ולא תוכל דבר עד אותו יום שאלו הדברים יבאו אלם  האמנת לדברי שיושלמו בעתן תהיה בעבור שלא  
Lc 1,22   24. השלים ימי עבודתו הלך בביתווכאשר  23 אלם  אה ראתה בסימנין מראה להם ועמד שמרי  
Lc 12,5   תיראו אותו שאחרי מות האדם יש . ממי תיראו אלמדכם  אבל אני  5ן להם דבר אחר שיעשו ואחר אי 

Mt 15,30   ומשליכים. עורים פסחים ונטולים ורבים אחרים אלמים  וקרב אליו רוב חיל שנהגו  30. םויושב ש 
Lc 2,37    ִואינה זזה מהמקדש עושה. עד ארבע ושלשים שנה אלמנה  והיתה  37. וליהשבע שנים עם בת עם ִאָשה 
Lc 4,26  ורבים מצורעים היו בישראל תחת אלישע 27 .אלמנה  רק צרפתא דסידוניאה לאשה אחת . שולח אליהו  
Lc 7,12   ורב עם מן העיר הולכים עם . ולא היה לה עוד אלמנה  הנה שנושאים מת אחד שהיה בן . רבשער העי 
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Mc 14,51   51 והוא עזב האלמשיאה וברח 52. לבנה ותפשוהו אלמשיאה   ונער אחד מלבישו שהיה מלובש מאחת 
Mt 1,15    יקוף 16. נתן הוליד יקוף. אלעזר הוליד נתן .אלעזר  אליאוט הוליד  15. הוליד אליאוטאקים 
Mt 1,15   יקוף הוליד  16. ליד יקוףנתן הו. הוליד נתן אלעזר  . אליאוט הוליד אלעזר 15. ליאוטהוליד א 
Mt 5,41   ומי שישאלך תן לו 42: פסיעות לך עמו אלפיים אלף  ומי שיכריחך לכת  41: לו המעיל בחזקה הנח : 
Mc 8,9  ותכף ישו עלה בספינה עם  10. איש והניחם הלוך אלף  והיו האוכלים סביב ארבעת  9. ותקופות מליא 

Mc 8,19   והם אמרו י״ב. וכמה קופות נשארו ממותר. איש אלף  חמים לה׳ כאשר חלקתי ה׳ ל 19. ןלכם זכרו . 
Mc 8,20    והוא 21. והם אמרו ז׳. איש וכמה סלים נשארו אלף  ומהז׳ לחמים ומד׳  20. אמרו י״בוהם  
Lc 14,31   32. יכול לבא נגד מי שעם עשרים אלף בא אליו אלף  ואינו חושב ראשונה אם עם עשרה  נגד מלכים  
Lc 14,31    וזולת זה הוא עומד מרחוק שולח 32. בא אליו אלף  אלף יכול לבא נגד מי שעם עשרים עם עשרה  
Lc 6,15  גודא יודיש 16. ושימון שנקרא זילוזיש .אלפיב  מתיב טומאוש יקומו  15ו ברטומי יואן פיליפ  

Mc 3,18   דש אשקריוטאויו 19ושימון קאעיב . ושאדיב .אלפיי  יף וטומאוש ומתיב וטומש ויקומו ופיל  
Mt 5,41   41  ולא תחלוק עם מי: ומי שישאלך תן לו 42 :אלפיים  שיכריחך לכת אלף פסיעות לך עמו ומי  

Mt 14,21   ותכף צוה לתלמידים 22. אנשים לבד ונשים וטף אלפים  ומספר האוכלים היו ה׳  21. יאותדבלות מל 
Mt 15,38   והניח העם ועלה  39. אנשים לבד נשים וילדים אלפים  והיו האוכלים כמו ד׳  38. דבלות מליאות 

Mt 16,9   ומז׳ לחמים וד׳  10. וכמו דבלות נשארו. איש אלפים  בינים ומזכירים מה׳ לחמים ומה׳ אינכם מ 
Mt 16,10   ולמה לא תבינו 11. איש וכמה דבילות נשארו אלפים  ומז׳ לחמים וד׳  10. בלות נשארווכמו ד  
Mt 18,24   וכאשר לא היה לו מה לפרוע האדון 25. בישנאש אלפים  ו איש אחד שחייב לו עשרת שלח. םלספר הטע 
Mc 5,13    ואותם ששומרים אותם ברחו והגידוהו בעיר 14 .אלפים  ונחנקו עד ב׳ . והפילו עצמם ביםבחזירים 
Mc 6,44   ותכף צוה לתלמידיו שיכנסו בספינה 45. איש אלפים  ואותן שאכלו חיו חמשת  44. דגיםוה  
Lc 9,14   וישאוש אמ׳ לתלמידיו עשו שישבו העם חמשים אלפים  והם כמו חמשת  14ל לכל העם הזה דבר מאכ  
Jn 6,10  אז לקח ישאוש הככרות וכאשר עשה חנות 11 .אלפים  והיו במספר כמו חמשת . ו האנשיםהמקום וישב  

Mt 27,8   ואז היה הדבר 9. ה הדם עד היום הזהזהו שד ַאְלִקיֶדֶמך  ובעבור זה אותו שדה נקרא  8. יםשם הגר 
Mc 15,21   ונהגוהו 22אי דנופי שישא שתי וערב שלו  אלשנדריאה  יה שמו שימון עבד שבא מעירו אס מקום שה 

Mt 6,16   רק אתה כשתצום שרוק ראשך 17: לכם שקיבלו שכרם אמ׳  כאמר . ים פניהם כדי שיראו צמיםשמחליש 
Mt 6,19    ישואש משיח לתלמידיו לא תאספו האוצרות בתוך אמ׳  עוד  19פי מתיאו פיטולי עשרים כק[*]: צם  
Mt 7,1  7: עמלו,Tit   אל תדינו ואל תהיו. ישואש משיח אל תלמידיו אמ׳  עוד  1קפיטולו כ״א כפי מתיאו  
Mt 7,6    לא תדברו בכתיבות. ישאוש משיח לתלמידיו אמ׳   6קפיטולי כ״ב כפי מתיאו : אחיךמעיני  

Mt 7,28   שהוא 29אלו הדברים העם היו תמהים ממוסרו  אמ׳  וכאשר ישוש משיח  28. וה בכבדותהפילו  
Mt 8,13  לאותו שר לך וכמו שהיא אמונתך יהיה עשוי אמ׳  וישואש משיח  13. כי ורעדה מהאלושם יהיה ב.  
Mt 8,26   וקם וצוה . הלמה אתם יראים עם במעט אמונ. להם אמ׳  וישאוש  26. שיע כי בסכנה אנחנואדון הו 
Mt 8,32  והשטנים יצאו מן האדם ונכנסו. להם לכו אמ׳  וישאוש משיח  32ו באותן חזירים שימנ. מכאן  
Mt 9,2   לנטול בן יהיה לך אמונה בשם חטאתיך הם אמ׳  וישאוש משיח רואה אמונתם . מטתושוכב ב  
Mt 9,4   מהו דבר קל יותר 5. בלבבכםלמה חשבתם רע  אמ׳  חשבתם וכאשר ישוש משיח הכיר מ 4. זה מקלל.  
Mt 9,6  והעם  8[*]  7: לנטול קום קח מטתך ולך לביתך אמ׳  אז : ני יכול למחות העונות בארץתכירו כי א 
Mt 9,9  וכאשר היו  10. לו בא עמי והוא קם והלך אחריו אמ׳  ושב בשלחן חלפני שהיה שמו מתיב אדם אחד שי 

Mt 9,15    להם מה ארוס בעוד שהוא חי אין יכולין לבכות אמ׳  ישוש משיח ו 15. כמונו והפרושיםתלמידיך  
Mt 9,28   והם. להם אתם מאמינים שאוכל להחזיר לכם הראות אמ׳  וישו משיח . ית באו העורים אליובא אל הב 
Mt 12,3    להם לא אתם קראתם מה שעשה דוד כשנרעב הוא אמ׳  וישואש  3. שאין ראוי עשות בשבתעושים מה  

Mt 13,29  30. אין בעבור שלא תעקרו החטים עם הקמשונים אמ׳  והוא  29רו תחפוץ שנלך ונלקטהו והעבדים אמ  
Mt 13,33  להם המלכות שממיי דומה לשאור שלוקחת האשה אמ׳  דמיון אחר  33: מדים בענפים שלושוכבים ועו  
Mt 13,34  בעבור זה תהיה נשלמת 35: ישואש בדמיונות אמ׳  לה הדברים כל א 34. מדות קמח עד שהכל מחמץ  
Mt 13,52    להם לכן כל חכם מאותות דומה למלכות שממיי אמ׳  והוא  52. והם אמרו הין. הדבריםכל אלה  
Mt 14,18   צוה לישב העם על העשב 19 .להם שאו אותם לי אמ׳  והוא  18. ד ה׳ לחמים ושני דגיםלנו פה לב . 

Mt 16,8  אתם. להם מה תחשבו ביניכם אנשים בלתי מאמינים אמ׳  . יםוישאוש שיודע מה שחושב 8. םאין לנו לח 
Mt 16,15   וענה שימון 16. ואתם מה אתם אומרים ממני. להם אמ׳  וישאוש  15. או אחד מן הנביאים ירמיהו 
Mt 17,19    אמת אומר לכם. להם ישאוש בעבור מיעוט האמנתכם אמ׳   19. לא היינו יכולים אנו לגרשולו למה 
Mt 17,21   להם ישו בן אלוה יהיה נבגד ונמסר בידי החטאים אמ׳  . והוא עמד בגליליאה 21. ובצום בתפלה לא 
Mt 17,24   וכאשר נכנס אל הבית קרב אליו ישוש. אמת הוא אמ׳  והוא  24. ו מלמדכם לא פרע המכספירו ואמר . 
Mt 18,22   אבל אני . לך ז׳ פעמים לו ישוש אני איני אומר אמ׳   22. אמחול לו ז׳ פעמים. סלח לופעמים א 
Mt 19,14  וכאשר הניח  15: מכיוצא באלו הוא מלכות שממיי אמ׳  כי . רים קטנים ולא תאבו למונעםאלי בא הנע 
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Mt 19,18   לא תעשה. וישוש אמ׳ לא תעשה רציחה. ומה הם אמ׳  והוא  18. יים שמור וקיים המצותחיים נצח  
Mt 19,18   לא תגנוב לא. לא תעשה ניאוף. לא תעשה רציחה אמ׳  וישוש . םוהוא אמ׳ ומה ה 18. ותוקיים המצ  
Mt 19,21    אליו ישו אם תחפוץ היות שלם לך מכור מה שיש אמ׳   21. בטוב שמרתי מה אני חסר עודכל זה  
Mt 19,24   לכם שנות עניין נקל הוא גמל בנקב המחט עבור אמ׳  ועוד  24: ייהוא הכנס העשירים במלכות שממ  
Mt 19,26    להם בין האנשים הוא דבר כבד מהבין אבל לאל אמ׳  ומביטם ישאוש  26. יוכל הושיענוא״כ מי  
Mt 19,28  אמיתות לכם שנמשכתם אחרי שבסוף העולם. להם אמ׳  וישו  28. ריך מה גמול יהיה לנוונמשכים אח  

Mt 20,6   וענו באשר שום 7 .להם למה עמדתם היום בטלים אמ׳  והוא . ם אותו יום כמו כן בטליםעומדי  
Mt 20,7   7 וכאשר הערב היה אמ׳ אדון הכרם 8לכו לכרמי  אמ׳  והוא . נו באשר שום אדם לא שכרםוע  
Mt 20,8   אדון הכרם למורשהו קרא הפועלים ותנם שכרם אמ׳  וכאשר הערב היה  8מ׳ לכו לכרמי והוא א.  

Mt 20,23   גם לימיני. אבל תשבו לשמאלי. תתי תסבלומי אמ׳  והוא  23: והן אמרו הין. אסבול המות שאני  
Mt 21,27   להם גם אני לא אומ׳ באי זה כח אני עושה אלה אמ׳  והוא . והם ענו אנחנו לא ידענו 27. נביא  
Mt 21,31   להם אמיתות אומר לכם שהעוגבים עצמם והזונות אמ׳  והוא . והם ענו הראשון. צון האבאלו עשה ר  
Mt 22,18  הראוני פשוט אחד של מס 19למה תנסוני רמאים  אמ׳  וישאוש הכיר עצתם  18. לא סר אולתת מס לסי  
Mt 22,31   31 אני הוא אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי 32לכם  אמ׳  ית המתים לא אתם קראתם מה שהאל ומתחי  
Mt 22,37    נפשךלו ישאוש תאהוב אלהיך בכל לבבך ובכל  אמ׳   37רבי אי זה העליון צווי בדת  36אומר  
Mt 22,41    42. ישאוש לפרושים ולכל אותם שהיו נאספים אמ׳  ואז  41. תלוים באלו שני צווייםוהנביאים  
Mt 22,43  ישאוש ואיך ולמה דוד קראו ברוחני אדוניו אמ׳   43. ו מדודאמר. מה דומה משיח ממי יהיה בן.  

Mt 23,1  23 :דבר,Tit   המאותתים 2ם ולתלמידיו אומרים ישאוש לע אמ׳  אז  1קפיטולו מ״ט כפי מתיאו  
Mt 26,1   תדעו כי מכאן ועד ב׳ ימים יהיה 2לתלמידיו  אמ׳  . יה עשוי כאשר סיים אלה הדבריםוה 1מתיאו  

Mt 26,10   להם למה חרה לכם מזאת האשה כי היא פעלה פעולה אמ׳  וישאוש שהכירו  10. הערך לענייםושיתן אדם 
Mt 26,50   ואז נגשו אליו והשליכו. לו אהוב למה באת אמ׳  וישאוש  50. שקול יושיעך רבי ונואמ׳ הא  
Mt 26,52   אליו חזור הסכין במקומו כל איש שיכה בסכין אמ׳  ואז ישאוש  52. ים וכרת לו האזןשרי הכהנ.  
Mt 26,55   ישאוש אל הסיעות כן כמו אם הייתי גנב יצאתם אמ׳  באותה שעה  55. כן חוייב שיעשה .הכתיבות  
Mt 26,64   אמיתות אומר לכם שעדיין תראו . אליו אתה אומר אמ׳  וישאוש  64ם אתה משיח בן אל חי לנו א 
Mt 26,65   65 מה דומה לכם והם ענו אומרים ראוי הוא 66גדוף  אמ׳  ׳ זה אז שר הכהנים קרע מלבושו ואמ 
Mt 27,13   14. עדים יש לנו נגדך אליו אינך שומע כמה אמ׳  אז פילאטו  13. ם אינו עונה דברהעם אחריה  
Mt 27,17   להם פילאט מי אתם רוצים שאניח לכם בראבן או אמ׳  וכאשר קבצם  17. תפוש בית הסוהררציחה היה  
Mt 27,22   והכל אמרו 23. אז ומה אעשה מישו האמור משיח אמ׳  ופילאט  22. והם אמרו בראבן. יםמאלו השנ  
Mt 27,23  23 24. והם עוד צעקו תלוהו. להם ואי זה רעה עשה אמ׳  ופילאט . רו יהי מונח בשתי וערבוהכל אמ  
Mt 27,49   וישאוש פעם 50. נראה אם יבא אליהו שיתירהו אמ׳  והסונטוריאו  49: תנין לו לשתותקנה ונו  
Mt 27,63  63  לכן צוה שמור הקבר עד יום שאמר 64שיקום חי  אמ׳  אדון אנחנו נזכרנו שאותו הרמאי אומרים  

Mt 28,5   לנשים שלא תפחדו כי אני יודע ששאלתם ישו אמ׳  והמלאך  5. חדים ועמדו כמו מתיםהיו נפ  
Mt 28,7   ותצאנה מהרה מהקבר ברוב פחד וברוב 8: לכם אמ׳  כמו שהוא לפניכם בגליליאה ואתם תראוהו שם  

Mt 28,10   אחי שיבואולהן אל תפחדו ותלכו ותגידו ל אמ׳  וישאוש  10. ו לרגליו והתפללוהווהן כרע  
Mt 28,16   וכאשר ראוהו. וישו נראה להם שם 17. להם אמ׳  ים הלכו בגליליאה בהר אחד שישו התלמיד  
Mc 1,38    להם נלך בעיירות ובמדינות שהן סביבותינו אמ׳  והוא  38. כל העמים שואלים אותךאמרו לו  
Mc 2,17   יכים רופא רק אותן שיש להםהבריאים אינם צר אמ׳  וישו שמע זה  17. ל ושותה רבנכםאוכ  
Mc 3,3   4. לאדם עם היד יבשה קום מעלה ועמוד באמצע אמ׳  וישאוש  3. שבת בעבור שילשינוהוימרקהו ב  

Mc 4,11    אבל. להם לכם נתן להבין סודות מלכות שממיי אמ׳  והוא  11התלמידים שאלוהו מהמשל בצד א׳  
Mc 5,19    ֽוַסֵּפר החסד שהש׳ עשה . לו לך לביתך ולאותן שלך אמ׳   וישאוש לא רצה אבל 19. ילך עמושהוא 
Mc 5,36  לא תפחד לבד יהיה לך טובה אמונה בשם׳ והאמין  אמ׳  ישאוש ששמע זה  36והמלמד . מצטער היום עו׳ 
Mc 5,39  האם מתה אבל. למה אתם נבוכים ובוכים הנערה אמ׳  וישוש נכנס בבית  39. ות וצעקותשם מאד בכי  
Mc 6,4  להם שום נביא אינו בזולת כבוד אם לא בארצו אמ׳  וישאוש  4. אשקנד אשקנדליזטש בוו והיו אתנ  

Mc 6,14  14 שזואן טבול הוא וחזר חי ממות ובעבור זה עושה  אמ׳  . מע אירודיש בפירסום שמע ישאושוכאשר ש 
Mc 6,31    כי רב עם הולךבואו ונלך במדבר ונחו מעט  אמ׳  וישאוש  31לו כל מה שעשו ולמדו וספרו  
Mc 7,6   להם טוב נביא מכם רמאים ישעיה שאמ׳ זה העם אמ׳  וישאוש ענם  6: ולות פת כל היוםלא נט  

Mc 7,10   ואשר יקלל אביו ואמו. כבד את אביך ואת אמך אמ׳  כאשר משה  10. ן שמור מנהגותיכםהש׳ למע  
Mc 7,18   אין. ם כ״כ פתאים שאינכם מביניםלהם א״כ את אמ׳  והוא  18. וצה לאמר אותה התמונהמה ר  
Mc 7,27   כי אין דבר טוב. ראשונה חייב אדם לעזור לבניו אמ׳  וישאוש  27. הו שיגרש השטן מבתהובקשת 
Mc 8,16   17. הוא אמר בעבור שאין לנו לחם. אחד אל אחד אמ׳  והם כחושבים  16: ושים ואירודישמשאור הפר  
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Mc 8,17   עדיין אינכם מכירים ולא מבינים[*] להם  אמ׳  אה מחשבותם וישאוש כאשר ר 17. םלנו לח.  
Mc 8,21   ובאו באקשרדא 22. להם אם כן אינכם מבינים אמ׳  והוא  21. ׳והם אמרו ז. וכמה סלים נשארו  
Mc 8,24   25אני רואה הלוך העמים זקופים כמו אילנות  אמ׳  והוא מביטו  24ו ושאלו אם רואה ידיו עלי  
Mc 8,29   וענה. מי אני. להם ואתם מה אתם אומרים ממני אמ׳  והוא  29. ואחרים אומרים נביא. ואליה  
Mc 8,33  33  כי אין לך שכל אלהיי אבל. הפרד מעלי שכנגדי אמ׳  . נהפך לפני התלמידים גוער פירווישאוש  
Mc 9,4   לך. יםלו טוב הוא שאנחנו נעשה פה שלשה אהל אמ׳  וענה פיר לישאוש  4. רים עם ישוומדב  

Mc 9,18   אי משפחה ממאנת כמה זמן אהיה עמכם לא אשא אמ׳  וישאוש  18. אוהו ולא יכלו עשותשירפ  
Mc 9,20   ותמיד זורקו באש ובמים 21. מנערותו עד עתה אמ׳  והוא . ב כמה זמן עבר שיש לו זהשאל אל הא  
Mc 9,22   23. ל להאמיני מכל דברים תשיגלו אם אתה תוכ אמ׳  וישאוש  22. ה עשות עזרני בחסדךיכול את  
Mc 9,28   זו מדת השטן אינה יכולה לירפא רק בתפלה ובצום אמ׳  והוא  28. יינו יכולין אנו רפאולמה לא ה 
Mc 9,38    להם אל תמנעו לו כי כל אדם שיעשה נפלאות בשמי אמ׳  וישאוש  38. זה אנחנו מונעים לוובעבור 

Mc 10,18    לו למה אתה אומר לי טוב ושום אדם אין טוב לבד אמ׳  וישאוש  18 .להשיג מלכות שמימיישנוכל 
Mc 10,32   33אומ׳ . והתחיל לאמר כל אשר יקרה לו. להם אמ׳  ואז פעם אחרת הוא : ים ויראיםאחריו תמה  
Mc 10,36   והם אמרו תן לנו 37. אעשה לכם. להם מה תרצו אמ׳  וישאוש  36. נחנו נשאל תעשה לנוזה דבר שא  
Mc 10,38   תוכלו אתם . אינכם יודעים מה אתם שואלים. להם אמ׳  וישאוש  38. באורך. האחר בשמאלךימינך ו 
Mc 10,51   לך כי אמונתך[*]  52[*] [*] [*] אליו  אמ׳  וישאוש  51. ומיד בא אליו. ושיוזרק מלב  
Mc 12,12   ואחר 13. ו ועזבוהואותה הצורה בעבורם והלכ אמ׳  כי הם הכירו שהוא . בל יראו העםלתופשו א  
Mc 12,16   ממי היא זאת התמונה והכתוב על הגג והם אמרו אמ׳  והם נשאו לו וישאוש  16ואראהו  פשוט אחד  
Mc 12,17   להם תחזרו לשישר מה שהוא לסיסר ולאל מה שהוא  אמ׳  וישוש  17ל הגג והם אמרו דשיסר והכתוב ע 
Mc 12,36   מתנבא ממנו אמר האדון לאדוני שב לימיני עד אמ׳   דויט 36ים מאותתים ממי הוא בן החכמ  
Mc 14,16    וכאשר היה ערב בא ישאוש  17: להם והכינו הפסח אמ׳  אל העיר ומצאו כאשר ישו תלמידיו ובאו 
Mc 14,18   להם אמת לכם אני אומר שאחד מכם שאוכל עמי אמ׳  ובעוד שיושבין ישאוש  18למידים עם י״ב הת  
Mc 14,20   21. להם אחד מהשנים עשר שמשים היד עמי בקערה אמ׳  והוא  20. אמר אדון אני הואחד לכל א  
Mc 14,29   30. אם כולם יהיו אשקנדליזטש לא אהיה אני אמ׳  ופירו  29י אהיה עמכם בגליליאה שאחזור ח  
Mc 14,44   אותו שאני אנשק הוא הוא קחוהו והביאוהו אמ׳  והבוגד נתנם זה הסימן  44. העם וזקני  
Mc 14,62   ותראו בן האלוה לימין כח האל בא. להם אני הוא אמ׳  וישאוש  62. משיח בן השם הברוך אתהו בן 
Mc 15,12   13להם פעם אחרת מה תחפצו שאעשה ממלך היהודים  אמ׳  ופילאט  12. ו בראבן שיחזור להםהעם שישאל 
Mc 15,14   ו רעה עשה לכם ועוד הם צועקיםלהם ואי ז אמ׳  ופילאט  14: והם צעקו תלהו 13ם היהודי  

Lc 1,28   לה הש׳ יושיעך מלאה חן הש׳ עמך ברוכה את בין  אמ׳  מלאך נכנס לבתולה וכאשר ה 28. שמה מריאה 
Lc 1,30    לה אל תיראי מריאה כי את מצאת חן בעיני הש׳ אמ׳  והמלאך  30. השלו׳ ההוא איך הואוחושבת . 
Lc 2,10   הנה אנכי מגיד לכם שמחה גדולה . להם אל תפחדו אמ׳  והמלאך  10ל ב והיה להם פחד גדומסבב סבי 
Lc 2,49   להם מה זה תשאלותי לא ידעתם שחוייב שאני אהיה אמ׳  והוא  49. ך כואבים ומאד חפשנוךאני ואבי 

Lc 3,7   לעמים שבאים בעבור יטבילם תולדות ויבראש מי אמ׳  אז  7. ויראו כל בשר שלום האל 6. ישרים  
Lc 3,14   ותהיו. אל תחפצו רע לשום אדם ואל תעשו לו נזק אמ׳  ויואן . שאלוהו אומרים מה יעשו והפרושים 
Lc 4,12   לא תנסה האדון השם׳ אלהיך[*] לו פעם אחרת  אמ׳  וישוש  12. ך פן תגוף באבן רגלךישאונ.  
Lc 4,23   רופא. זאת התמונהאתם תאמרו . להם אמת הוא אמ׳  וישאוש  23. אינינו זה בן יוסף ואומרין  

Lc 5,4   ופזרו הרשתות בו. תוליך האניה בים. לשמעון אמ׳  שר סיים לדבר וכא 4. ומלמד לעם אשר באניה  
Lc 5,14   14  לו לך ותראה לכהנים ותדור בעד טהרתך כמו שמשה אמ׳  אבל . צוה שלא יגידוהו לשום אדםוישו 
Lc 5,20   והסופרים 21. איש אמונה עונותיך נמחלו מ׳א  וכאשר ישאוש ראה אמונתם  20שיח ישאוש מ  
Lc 5,24   אל חולה אני אומר לך לך קום וקם מטתך ושאהו אמ׳  . ש לו יכולת בארץ לעזוב החטאיםבן אלוה י  
Lc 5,34  יכולים אתם בין הארוס עשות שיצום בעוד שהארוס אמ׳  להם  34. אבל שלך אוכלים ושותים. מהפרושים 

Lc 6,9   או עשות. להם אני שואל אתכם אם ראוי עשות טוב אמ׳  וישאוש  9. ד על רגליווקם ועמ. באמצע 
Lc 6,10   ומיד ידו. והאיש שלח ידו. לאיש שלח ידך אמ׳  וכאשר הביט כולם  10. ע או אבודהנפש הושי  
Lc 7,13   וישאוש קרב ונגע המטה ואותן 14. לה אל תבכי אמ׳  וישאוש . שאוש היה נע בחסד עליהראתה י  
Lc 7,14   ומיד אותו שהיה מת קם 15נער אני מצוה שתקום  אמ׳  וישאוש . ותן שנושאין אותו עמדוהמטה וא. 
Lc 8,22  23. להם נעבור מעבר ליאור ועלו כלם בספינה אמ׳  בספינה אחת ותלמידיו עמו וישו  שישאוש עלה  
Lc 8,25   ויראו יראה גדולה וראו . נתכםלהם אנה הוא אמו אמ׳  וישאוש  25. עמד ונעשה נחת גדולשיעמוד ו 
Lc 8,38   שוב לביתך וספר כל הדברים האלה שעשה לך 39לו  אמ׳  וישו . שדים מבקש מישו שילך עמוממנו ה 
Lc 8,45  וכאשר התלמידים. לתלמידיו מי הוא הנוגע בי אמ׳  וישאוש משיח  45. ומיד נעצר הדם. במלבושיו  
Lc 8,45   46. פירו רבי מצערים אותך ואתה אומר מי נגעני אמ׳  ו מזה צחקוכאשר התלמידים . הוא הנוגע בי 
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Lc 8,48   ושר בית  49. לה בתי אמונתך הושיעך לכי לשלום אמ׳  וישו  48. שנתרפאה בעבור הנגיעהאותו ו 
Lc 9,13   ואמרו לו אין לנו לבד. להם תנו להם לאכול אמ׳  וישוש  13כי המקום הזה הוא חרב מה שיאכלו  
Lc 9,14   וכן  15לתלמידיו עשו שישבו העם חמשים לחמשים  אמ׳  והם כמו חמשת אלפים וישאוש  14 עם הזהה 
Lc 9,50   כי מי שאינו כנגדינו לנו. להם אל תמנעו לו אמ׳  וישוש  50אינו הולך אחריך עמנו כאשר ש  
Lc 9,58   ובן. פות קניםלו השועלים יש להם מערות והעו אמ׳  וישאוש  58. לכת עמך למקום שתלךחפצתי ל  
Lc 9,59   וענה הנח לי לקבור את אבי. לאיש אחר לך אחרי אמ׳  וישו  59: ן לו מקום שיכוף ראשוהאדם אי. 
Lc 9,60   לו הנח הישמעאלים לקבור את אבלי וישאוש אמ׳ אמ׳  וישאוש  60. נח לי לקבור את אביוענה ה  
Lc 9,60    ואדם אחר  61. ו אתה בא עמי ותגיד מלכות האלל אמ׳  לו הנח הישמעאלים לקבור את אבלי וישאוש 
Lc 9,62    אליו האיש המשים ידו במחרישה ומביט אחריו אמ׳  וישאוש  62. בכל נכסי ולא מביתיאין חפץ  

Lc 10,30    אדם אחד יורד מירושלם ביריחו ובא בן גנבים .אמ׳  וישאוש מביטו  30. ומי הוא חברילישאוש  
Lc 10,37   ונעשה בעוד שהולכים 38. לו לך ואתה תעשה כן אמ׳  עשה לו החסד ההוא וישאוש אותו שואמ׳ אליו  
Lc 11,1   אחד מתלמידיו למד לנו תפלה שנתפלל אותה לשם אמ׳  וכאשר סיים תפלתו . ל במקום אחדשישו התפל  

Lc 11,27   אומרת אלה הדברים לעם אשה אחת מסיעתו בקול רם אמ׳  וכאשר ישאוש  27. עים מהראשוניםיותר ר 
Lc 11,38   39. בלבו למה זה אינו רוחץ ידיו בסעודת הבקר אמ׳  והפרוש  38. נכנס בבית ישב וחשבו. עמו  
Lc 12,13  14אליו רבי אמור אל אחי שיחלוק איתי הירושה  אמ׳  ואחד מן החבורה  13 :באותה שעה מענה לשון  
Lc 12,20   בזה הלילה יבקשו נשמתך ואותם. סכללאותו  אמ׳  והאל  20. נים אכלי ושתי ותנוחיברוב ש  
Lc 12,41  42. לו אדון אמור לנו זה הדבר או לכל אמ׳  ופירו  41: א תחשבוה יבא בן אדםכי בשעה של  
Lc 12,42   לכל האיש הנאמן ועושה ההוצאה בחכמה אותו האיש אמ׳  ואדונינו  42. ו זה הדבר או לכלאמור לנ 
Lc 13,17   כל אלה הדברים כל אותן שכנגדו נתביישו והעם אמ׳  וכאשר  17. בתר שראוי להתירה בשמאותו קש  
Lc 13,18   להם למה הוא דומה מלכות שמים ומי משערו לאי אמ׳  ואז  18: מחו בכל העניינים שעשהוהעם ש  
Lc 13,23   אני. ואתם סבורים שתכנסו בפתח הצר 24. לו אמ׳  וישוש . אחד אדון הם מועטים אותם שנושעים  
Lc 14,16   אליו אדם אחד עשה זימון גדול וזימן אנשים אמ׳  וישאוש  16. יאכל פת במלכות הש׳יהיה מי ש  
Lc 14,18   אני קניתי עיר ויש לי ללכת שמה לראותה בבקשה  אמ׳  והתחילו כלם להתנצל הראשון  18 .הכל מוכן 
Lc 14,19   שורים והולך אני לראותם  אני קניתי חמשה עולי אמ׳  והשני  19. ממך שתקבל התנצלותי בבקשה 
Lc 14,20   וחזר 21. אני לקחתי אשה ואיני יכול ללכת אמ׳  השפעוהשלישי  20: תקבל התנצלותיאחלי ש  
Lc 14,22   ועדיין הזמן נאות לזה. עשוי הוא כאשר צוית אמ׳  והעבד  22. ם והחגרים והביאם פהוהנטולי  
Lc 14,23   האדון לעבד לך בעיירות ובדרכים והכניסם בחזקה אמ׳   23: ן הזמן נאות לזה ניאות לזהועדיי 
Lc 15,3    אי זה מכם שיש לו מאה צאן 4. אליהם זה הדבר אמ׳  והוא  3זה ראה חטאים ואכל עמהם ראה  

Lc 15,17  ואני . בלבו כמה שכירים מרבים באכילה בית אבי אמ׳  והוא  17: וכלים ואין נותנין לושהחזירים א 
Lc 15,18   18 וכבר איני ראוי 19. לו אני חטאתי לשמים ולך אמ׳  . ובבואו לפניו. אלך אל אביום ואק  
Lc 15,22  ובאו. לעבדיו לכו כולכם שאו התלמיד הראשון אמ׳  ואח״כ  22. איני ראוי להקרא בנךוכבר . ולך  
Lc 15,31   י לך הםאתה עמדי היית לעולם וכל אשר ל. לו אמ׳  והאיש  31. ה בעדו עגל שמןזונות אתה המת.  
Lc 16,3   איני. בקרבו מה אעשה שאדוני נוטל ממני הרשאתי אמ׳  והמורשה  3. תשתדל בהרשאה ההיא ואילך לא 

Lc 16,15   אתם הם המצדיקים עצמם לפני האנשים רק האל אמ׳  וישאוש  15. ם והוציאו לעג עליואלה הדברי  
Lc 16,31   לא ישמעו משה והנביאים ואם אחדלא אם  אמ׳  ואברהם  31 .ילכו להם הם יעשו תשובה  
Lc 17,6   להם אם לכם אמונה כגרגיר חרדל ואתם תאמרו לזה אמ׳  והאדון  6. אדון הגדילנו. אדון למדנו 

Lc 17,14    ונעשה שבעודם הולכים. לכו ותתראו אל הכהנים אמ׳  וכאשר ראם ישאוש  14חמול עלינו רם ישאוש  
Lc 18,18   19. רבי טוב מה אעשה שאוכל לנחול חיים נצחיים אמ׳  הפרושים שאלו ושר אחד מ 18. בו לא יכנסו 
Lc 18,22   מכור אשר לך ותנהו. עדיין חסרת דבר אחד. אליו אמ׳  . והדבר ההוא שמע ישאוש 22. ותיבנער 
Lc 18,27   28. להם הדברים הנמנעים לאדם איפשריים לאל אמ׳  וישאוש  27. היות נושעאמרו ומי יוכל ל  
Lc 18,29   שום אדם לא יניח אביו . להם אמת אומר אני לכם אמ׳  וישאוש  29ם והולכים אנו אחריך כל הדברי 
Lc 18,41   וישאוש אמ׳ אליו ראה 42אדון שאהיה רואה  אמ׳  מה אתה חפץ שאעשה לך והוא  41ו אליו שאל  
Lc 18,42    והלך . ומיד ראה 43לך  אליו ראה אמונתך תושיע אמ׳  וישאוש  42אמ׳ אדון שאהיה רואה לך והוא 
Lc 19,8   ואם . לישו אדון אני חפץ לתת חצי נכסי לעניים אמ׳  וזאקיב עומד  8. אדם חוטא נכנס שבבית 
Lc 19,9    לו היום נעשה שלום בזה הבית בעבור שזה בן אמ׳  וישאוש  9. הדבר ההוא בד׳ כפליםלהשיב לו  

Lc 19,11   לאותן האנשים בעבור שיהיה נביא לירושלם וכי אמ׳  וזה  11. ם להושיע מה שהיה אבודמן האד  
Lc 19,46   רק אתם עשיתם אותה. להם כתוב ביתי בית תפלה אמ׳  והוא  46. תחיל לגרש משם הקוניםבמקדש ה  
Lc 20,8   7 להם ואני לא אומ׳ לכם באי זו ממשלה אני עושה  אמ׳  וישאוש  8. שלא ידעו מאין היתה וענו 

Lc 20,13  מה אעשה אשלח היקיר בני אהובי באולי כאשר אמ׳  ואדון הכרם  13. רה שלחוהו בחוץומוכה בחבו  
Lc 20,23  הראוני פשוט 24. להם אתם מנסים אותי רמאים אמ׳  . והוא חושב שקר כזבים 23. ו לאמס לשישר א  
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Lc 20,37   ואלהי לו בסנה אני אלהי אברהם אלהי יצחק אמ׳  כי האל . למדהו והראהו משה. חיומתים שי  
Lc 21,5    דברים אלו שאתם רואים עדיין תראו ימים שלא  6 אמ׳  וישאוש . מאבני מרגליות וממתנותמעוטר 

Lc 22,31   לשימון הנה השטן מבקש אתכם בעבור העבירכם אמ׳  הש׳ ו 31. תשפטו הי״ב שבטי ישראל. טרוניש  
Lc 22,70   והם אמרו למה אתם 71. מרים שאני הואאתם או אמ׳  וישאוש . לם אם כן אתה בן האלוהואמרו כו  
Lc 23,20   והם 21עוד פעם אחרת אליהם תחפצו להניח ישאוש  אמ׳  ופילאט  20. שה בעיר ובעד רציחהבגידה שע 
Lc 23,28   בני ירושלם אל תבכו עלי רק על עצמכם תבכו ועל אמ׳  וישאוש מתהפך אליהם  28. ם עליוואונני 
Lc 23,43    אליו באמת אני אומ׳ לך שהיום תהיה עמי בגן אמ׳  וישוש  43. וא במלכותךממנו כשתבלך זכרון  
Lc 24,17   באי זה דברים אתם מדברים ביניכם וכבר אתם אמ׳  וישאוש  17. לא היו מכירים אותועורות ש  
Lc 24,25  להם סכלים תהיו תועים להאמין כל הדברים אמ׳  וישוש  25. ומרות ולא מצאו אותוכן הנשים א  

Jn 1,38   38  בואו וראו אותו[*]  39[*] [*] [*] אליהם  אמ׳  . מתהפך וראה אותם נמשכים אחריווישוש.  
Jn 1,42   42 שימון בן יואן אתה תמיה נקרא כיפאש ר״ל פירא אמ׳  וישאוש מביטו . והביאו אל ישאוש. 
Jn 2,21   והאמינו בכתיבה ובדבר ] [* 22. במקדש לבו אמר אמ׳  ומה שהוא  21. ׳ בג׳ ימים תעשהוואתה אומ 
Jn 4,16   ענתה האשה 17. לה לכי וקראי אישך ושובי פה אמ׳  וישו  16. א אבא פה לעולם לשאובושל. צמא  
Jn 4,17   כי חמשה 18לה אמת את אומרת שאין לך בעל  אמ׳  וישאוש . ה ואמרה לו אין לי בעלענתה האש  
Jn 4,32    אז 33: להם אני עתיד לאכול דבר שלא ידעתם אמ׳   והוא 32. תלמידיו בקשוהו שיאכלובין כך  
Jn 4,34   אכילתי היא לעשות רצון מי ששלחני בעבור . להם אמ׳  וישאוש  34. זה שהביא מה לאכול אי 
Jn 5,11   והוא לא ידע 13[*] [*]  12. אלי שא מטתך ולך אמ׳  והוא ענה להם מי שעשה לי זה  11. מטתך 
Jn 6,10   ואמונה רבה היתה באותו . ישאוש עשו שישבו העם אמ׳  אז  10. יהיה בין כלם אבל מה. םושני דגי 

Jn 7,6   5 ישוש להם זמני האדם לא בא אבל עמכם כל שעה אמ׳  אז  6: אחים עדיין לא האמינו בוכי ה  
Jn 8,25   25 רוב דברים ומדבר מכם 26להם קדמון שמדבר עמכם  אמ׳  וישאוש . אז אמרו לו אתה מי אתה 
Jn 8,28    ישוש להם כי תנש תנשאו בן האדם תכירו שאני אמ׳  אז  28: האל הוא אביו. אומר להםהכירו מה  
Jn 8,39   39 40. להם אם אתם בני אברהם עשו מעשי אברהם אמ׳  וישוש : בינוענו ואמרו לו אברהם הוא א  
Jn 8,58   ם שאני קודם שאברהם היהלהם אמת אני אומ׳ לכ אמ׳  אז ישוש  58. ה ואברהם ראה אותךחמשים שנ  

Jn 9,9   11. אז אמרו לו ואיך נפתחו עיניך 10. אני הוא אמ׳  והוא . רק דומה הוא לו. נינו זהאומרים אי 
Jn 9,15  והניחו על עיני וקמתי וראיתי: אליהם טיט עשה אמ׳  והוא . באי זה צד חזר לך הראות לו הפרושים. 
Jn 9,17   אז לא האמינו היהודים שהיתה 18: שנביא הוא אמ׳  והוא . יךאתה אומ׳ ממי שפתח עינמה . לעור  
Jn 9,35   ענה אותו האיש 36. לו אתה מאמין בבן האל אמ׳  וכאשר מצאו . גרשוהו בחוץ ומצאושמע ש  
Jn 9,37   38: ואותו שמדבר עמך הוא הוא. אליו אתה ראיתו אמ׳  וישאוש  37. ן מי הוא שאאמין בואדו. ואמר 
Jn 9,38  ונהפך לאחור והתפלל אליו. אדון אני מאמין בו אמ׳  והוא  38: תו שמדבר עמך הוא הואואו .ראיתו. 
Jn 9,39   אתה בדין באתי בזה העולם בעבור שאותם. אליו אמ׳  וישאוש  39. וונהפך לאחור והתפלל אלי. בו  
Jn 9,41   ים לא יהיה לכםאם הייתם אתם עור. ישאוש להם אמ׳  אז  41. א״כ אנחנו עורים. רו לוזה ואמ  
Jn 10,6   אז אמר ישאוש פעם אחרת להם באמת אני 7. להם אמ׳  רק הם לא הכירו מה . ישאוש להם המשל אמר  
Jn 11,4   זה החולי אינו חולי מיתה רק עמו אלא בעבור אמ׳  וישאוש שומע  4. אותו מאד חולה שאתה אוהב  
Jn 11,7   ואמרו לו  8. לתלמידיו נלכה פעם אחרת בגודיאה אמ׳  אחר אלה הדברים  7. קום ב׳ ימיםבאותו מ 

Jn 11,14   והנני שמח 15: להם ישאוש בפירסום לזרו הוא מת אמ׳  אז  14. שאומר אומ׳ משינת חלום שמה 
Jn 11,23  ומרטא אמרה לו יודעת  24. אליה אחיך יחזור חי אמ׳  וישאוש  23. אתה שואל נותנים לךכל דברים ש 
Jn 11,25   אליה ישאוש אני הוא תחייה וחיים למאמין בי אמ׳   25: ביום היותר אחרון שבתחיהם אנכי שיקו.  
Jn 11,39   ישאוש הסירו האבן ומרטא אחות המת אמרה לו אמ׳   39. שמה עליההיתה חפירה ואבן גדולה הו  
Jn 12,41   42ר ממנו כאשר ראה מעלת האל ודב. ישעיה הנביא אמ׳  אלה הדברים  41ואני מרפא אותם  ויתבוננו 
Jn 13,6   8[*] [*] ענה לו  7. לו אדון אתה תרחוץ רגלי אמ׳  ופירי . אז בא לשימון ופירו 6. חגור בו  

Jn 13,25   אני אשלח. הנו פה[*]  26אליו אדון מי הוא  אמ׳  ישאוש . כשהוא היה מסב על החזה אז 25. זה  
Jn 13,36    ענה ישאוש ואמ׳. אדון לאן אתה הולך. ליוא אמ׳  ושימון פירי  36. וריעות זה לזהלכם אהבה  
Jn 18,1   אלה הדברים הלך עם תלמידיו מעבר לנהר הנקרא אמ׳  כאשר ישאוש  1י״ח כפי ש׳ יואן  קפיטולו  

Jn 18,37    ענה ישאוש אתה אומ׳. אליו פילאטו א״כ אתה מלך אמ׳  אז  37. עתה מלכותי אינינו בכאןאבל 
Jn 18,38  וכאשר זה אמ׳ פעם אחרת אמ׳ . אליו מה הוא אמת אמ׳  ופילאטו  38: מע דבריא אמיתי שוכל איש שהו 
Jn 18,38    פעם אחרת אמ׳ להם אני איני מוצא בזה שום דבר  אמ׳  וכאשר זה . אמ׳ אליו מה הוא אמתופילאטו 
Jn 18,38   הג הוא ומנ 39להם אני איני מוצא בזה שום דבר  אמ׳  וכאשר זה אמ׳ פעם אחרת . וא אמתאליו מה ה 
Jn 19,6   כי איני מוצא בו שום. להם תקחו אתם ותלהו אמ׳  ופילאטו . תים צועקים תלהו תלהווהמשר  

Jn 19,10   אינך יודע שבידי הוא. לו פילאטו אינך משיב לי אמ׳  אז  10. וישאוש לא ענה לו. אתה הכאן 
Jn 19,27   באותה שעה התלמיד לקחה כשלו : אמךלתלמיד הנה  אמ׳  אחרי כן  27. ואמר אשה הנה בנך נהפך לאמו 
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Jn 19,28   והיה. אז היה שם קנקן מלא חומץ 29. יש לי צמא אמ׳  ובעבור שהכתיבה תהיה נשלמת . נוהדברים נע 
Jn 19,30   31. תם ונשלם הוא וכרע ראשו ושלח הרוח לאל אמ׳  אז כשישאוש טעם החומץ  30. ישו בפה  
Jn 20,16  ואמרה לו רבי שר״ל. לה מריאה והיא נהפכה אמ׳  וישאוש  16. ליתו ואנכי אשאנו אלי אנה הנח  
Jn 20,22  ולמי 23. זה גנח ואמ׳ להם קבלו רוח הקדש אמ׳  כאשר  22. [*] ם אחרת שלו׳ עמכםאמר להם פע  
Jn 20,29   אליו כי ראית אותי טומאש והאמנת בי מאושרים אמ׳  וישאוש  29. ש ואמ׳ אדוני ואלהיאליו טומא  
Jn 21,5   להם ישאוש נערים יש לכם מה לאכול וענו לו אמ׳  אז  5. אכן התלמידים לא הכי הכירוהו. הים  

Jn 21,10    ושימון פירי עלה 11להם שאו מהדג אשר לקחתם  אמ׳  וישאוש  10. ודג מונח למעלה ופתיפות  
Jn 21,16   וישאוש אמ׳. אוהב אותךכן אדון אתה יודע שאני  אמ׳  רי ג׳ואן אוהב אתה אותי ושימון שימון פי 
Jn 21,16  אמר לו פעם 17: והאכיל שיותי. אליו רעה אמ׳  וישאוש . ה יודע שאני אוהב אותךכן אדון את  
Jn 21,17    אתה יודע שאני. אליו אדון יודע כל הדברים אמ׳  . שלשה פעמים שאלו אם אוהב אותודואג כי  
Mt 1,17    כן כל תולדות מאברם עד דויט הם י״ד ומדוד עד םא   17קפיטולו ב׳ כפי מתיאו : משיחשקרוי  
Mt 1,18   18 ישואש משיח היתה ארוסה זאת היא מריאה ויוסף אם  וכאשר . ות ישואש משיח היתה זאתותולד  
Mt 4,3  אתה הוא בן האלוה תאמר לאבנים האלו שישובו אם  בא אליו השטן וא״ל  3יה לו רעב ומ׳ לילה ה  
Mt 4,6   אתה הוא בן האלוה הפיל עצמך למטה כי כתוב הוא  אם  ואמ׳ לו  6בית המקדש ו על גובה והניח 
Mt 4,9   אז אמר לו ישאוש לך 10 .תקוד ארצה ותתפלל אלי אם  ואמר לו אני אתנך כל זה  9. ודםהעולם וכב 

Mt 5,23   ובעז 24באת לנדב נדבתך ותזכור שחטאת נגד אחיך  אם  ובכן  23קפיטולי י״ד כפי מתיאו : גיהנם 
Mt 5,29   ֵעינְָך ימנית טשקנדליזא הוציאה והרחיקה ממך כי אם  אבל  29: בו כבר עשה ניאוףויחמוד אותה בל  
Mt 5,32   32 עוד 33[*]. הוא עושה ניאוף . לא בעת ניאוף אם  י אומר לכם שכל אדם המגרש אשתו ואנ  
Mt 5,39   39  אם יכה אתכם אדם על הלחי אחתטוב ברע אבל  אם  כי . אומר לכם שלא תשלמו רע ברעואני  
Mt 5,39  40: יכה אתכם אדם על הלחי אחת הגשנו לו האחרת אם  כי אם טוב ברע אבל . למו רע ברעלכם שלא תש  
Mt 5,46   הלא זה. תאהבו האוהבים אתכם מה שכר יגיע אליכם אם   46: ועל הצדיקים והרשעים. רעיםהטובים וה 
Mt 6,14   אתם תמחלו לאנשים חטאתיהם האל יכפר לכם אם   14: אמן יון אבל תשמרנו מכל רעבנס  
Mt 6,22   21 *] [22 ואם עינך 23. עינך תמימה כל הגוף יהיה בהיר אם  תהיה גר כל גופך כי . עינך  
Mt 7,9  ואם ישאלהו 10. ישאלהו בנו לחם יתן לו אבנים אם  מי מכם  9. והדופק יכנס. ש ימצאוהמחפ. יקח  

Mt 7,11   דעתכם תדעו לתת דברים טובים לבניכם כמה וכמה אם  א״כ אתם  11 .ו דג יתן לו נחשיםואם ישאלה  
Mt 8,2   וישוש משיח פשט 3. אתה חפץ אתה יכול לטהרני אם  אומ׳ . וראה מצורע אחד והתפללו 2. אחריו  

Mt 8,31   31 32חזירים שימנו באותן . אתה מגרש אותנו מכאן אם  ם מחלים פני ישאוש אומרים אדון והשטני  
Mt 9,16  16 כן יעשו כן ממחה המלבוש ועושה בו קרע מאד רע אם  כי . מכפיל בגד חדש במלבוש ישן אין אדם . 
Mt 9,17    אבל משים איש . יעשה כן כל הנאדות יהיו אבודים אם  כי . משים יין חדש בנאדות ישניםאין אדם 

Mt 10,25  הם אמרו וכנו אדוניהם אזבל זאבוק הם משוטנים אם  : דו והמלמד אל העבד כמו אדוניועבד אל מלמ . 
Mt 11,21    הנפלאות שנעשו בכם תהיו נעשות בארץ טיר ושידון אם  . רע יהיה לכם כורושים וביטשידה 21ואמר 
Mt 11,23  הפלאות שנעשו בך היו נעשים בשידוניאה עדיין אם  כי . קמת עד לשמים תרדי עד שאולכפר נחום ש  
Mt 11,27  ושום אדם אינו מכיר האב רק אותו שהבן רצה. האב אם  ם אחד אינו מכיר הבן כי שהוא ושו על כל מה 
Mt 12,10  10 11. ראוי למרק אותו בשבת בעבור שילשינו הם אם  אדם אחד עם היד יבשה ושאלו לו  ושם היה  
Mt 12,11   מכמה 12. הנופלת בשוחה אחת בשבת לא יוציאנ אם  הם מי הוא מכם שהיה לו צאן אחת אומר ל  
Mt 12,24    וישואש שיודע 25. בכח בלזאבוק שר השדים אם  זה אמרו זה אינו מגרש השדים כי שמעו  
Mt 12,26  א״כ. כן אם שד אחד מגרש האחר נחלקים הם ביניהם אם   26. יר או בית שנחלקת לא תעמודוכל ע. שמם 
Mt 12,26    א״כ איך. מגרש האחר נחלקים הם ביניהםשד אחד  אם  אם כן  26. בית שנחלקת לא תעמודעיר או  
Mt 12,27   ביניכם באיזה כח. אני מגרש השדים בכח באלזאבוק אם   27. א״כ איך ימשך מלכותם. ניהםהם בי 
Mt 12,29    30. ואחר שיגזלהו הבית. בתחלה לא יקשרהו בחוזק אם  . החזק והגבור ולשבור אותו ביתובבית 
Mt 13,27   והוא אמר להם האיש 28: כן מי עליו זרע קמשונים אם  . חטה טובה בשדךון לא זרעת אתה אל האד 
Mt 14,28  והוא  29אתה הוא תחפוץ שאני אבא אליך על המים  אם  וענה ש׳ פירו ואמר אדון  28. דוהוא אל תפח 
Mt 16,26   ואי. והנפש היא אבודה. הוא מרויח כל חללי עלמא אם  מה יועיל לאדם  26. ד אותה בעדיכי יאב 

Mt 17,4   לך אחד ולמשה. אתה תאבה נעשה פה שלשה אהלים אם  . שאוש אדון טוב עמוד בזה המקוםפירו אל י  
Mt 17,8   וכאשר יורדים מן ההר ציום ואמ׳  9. לא לבד ישו אם  ושאו העניים ואל תיראו שום אדם  8. תפחדו 

Mt 17,19   ותאמרו. ה כמו גרגיר אחד של חרדללכם תהיה אמונ אם  אני אשר  אמת אומר לכם. מיעוט האמנתכם 
Mt 17,20   אמ׳. והוא עמד בגליליאה 21. לא בתפלה ובצום אם  וזאת המדה שטן אין מגרש  20: תוגדול לעשו  

Mt 18,8   רגלך או ידך תאשקנדליזט כרות אותה או הרחיקה אם   8רע הוא אותו שאשקנדליזט אחד  אכן  
Mt 18,12   אינו. שום איש יש לו ק׳ צאן ואחד מהן אבודה אם  [*]  12[*]  11[*] ומר אני לכם כי א  
Mt 18,15   ויסרחו בינך לבינו אם הוא ישמעך . רעך חוטא לך אם   15. אשר אחד מאלו הקטנים יאבד שבשמים 
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Mt 18,15   15 ואם לא ישמעך חבר 16. הוא ישמעך אתה הרוחתו אם  ויסרחו בינך לבינו . עך חוטא לךאם ר  
Mt 18,19   שנים מכם יהיו בהסכמה של שלום על הארץ שאבי אם  ועו׳ אומ׳ לכם אשר  19: ר בשמיםמות יהיה  
Mt 18,35   19: לא תמחלו מלב טוב לריעכם אם  כל כך יעשה לכם אבי שבשמים  35 .כל החוב,Tit   קפיטולי מ״ה 

Mt 19,3   והוא ענה 4. דבר אדם יכול לעזוב אשתו על שום אם  לו  וקרבו אליו הפרושים מנסים לו ואומרים  
Mt 19,6   לכן אין. אבל הם בשר אחד. כן אינן כבר שנים אם   6. ק באשתו והיו שנים באחד בשרואמו וידב  
Mt 19,9   9 ולוקח אחרת. אינו עושה בעבור טעם ניאוף שלה אם  אומר לכם שכל אדם שיעזוב אשתו  רק אני  

Mt 19,11   11 יש מקצת אנשים  12: לא למי שנתון לו דעת להבין אם  מר כולכם אינכם מבינים זה הדבר והוא א 
Mt 19,17  18. תרצה להבין חיים נצחיים שמור וקיים המצות אם  . אחד לבדו השם הוא טוב. לי טובאתה אומר א  
Mt 19,21   תחפוץ היות שלם לך מכור מה שיש לך ותנהו לדלים אם  אמ׳ אליו ישו  21. אני חסר עוד שמרתי מה 
Mt 19,29  29 או אשה או בנים או נחלות בעד שמי הוא יקבל מאה אם  שיעזוב ביתו אל אחים או אב או  וכל אדם 
Mt 20,20    בני סבאדיב עם בניה מתפללין מחלים אותו ושאלה  אם  ואז נגשה אליו  20: ביום השלישיויקום חי 
Mt 20,23  וכאשר העשרה שמעום היו 24: לאשר אביא בחרם אם  גם לימיני אינו לתת בידי כי . יתשבו לשמאל  
Mt 21,19   ותכף יבשה. עלין לבדן ואמר מעולם לא תטעני פרי אם  לדרך ובא שם ולא מצא תאנים כי  אחת קרוב 
Mt 21,21   וכל 22תאמרו שיקום וישפיל עצמו בים שתכף תעשה  אם  אומר מהתאנה אבל אומר מהר אחד  לא לבד 
Mt 21,25   אנחנו נאמר מן השמים היא יאמר אז למה אין אם  . ומריםוהם חשבו ביניהם א. נשיםאו מן הא  

Mt 22,9   כן בדרכים וקראו כל אותם אנשים שתמצאו אם  תלכו  9. יו קרואים אינם הגוניםאותם שה  
Mt 22,24   אחד ימות בלא בנים שאחיו יקח אשתו בעבור שיקים אם  אמרו רבי משה אמר  24. הצדוקים ושאלוהו 
Mt 22,45   ושום אחד מהם 46. דוד קראו אדוניו איך הוא בנו אם  א״כ  45. ית הדום רגלך אויבךה שאני אעש 
Mt 23,30   אנחנו היינו בימי אבותינו קדמונים אנו לא אם  ואומרים  30יינים קברי הצדיקים ומצ  
Mt 24,23  לא. איש יאמר לכם בזה המקום הוא משיח או שם אם  ואז  23. י הש׳ יקצר אותו זמןאבל בעד בחיר  
Mt 24,24   26. אני אומר זה קודם הזמן 25. יהיה אפשרי אם  הנבחרים מהש׳ כמעט יכנסו בטעות עד ש  
Mt 24,26   25 ואם. אדם לכם יאמר שהוא במדבר אל תרצו לצאת אם  ולכן  26. ני אומר זה קודם הזמןא  
Mt 24,43   הוא. השעה שהגנב יהיה באאב חיילות היה יודע  אם  ותדעו  43. עה באותה שהאדון יבאידעתם הש  
Mt 26,24   ענה יוד״ש שמסרו 25ואותו איש . נולד לא היה אם  ַדַבר טוב היה לו : ה יהיה נבגדבן הבתול  
Mt 26,39   39 אבל לא. הוא דבר איפשרי הרחק ממני המות הזה אם  ך מעט הלאה וכרע פניו ואמ׳ אבי והל  
Mt 26,42   42 43. לא יכול ממני עבור המות הזה תעשה רצונך אם  לי ם שנית הלך להתפלל ואמ׳ אב שופע  
Mt 26,55  55 הייתי גנב יצאתם עם הסכינים ועם עצים תפוש אם  עה אמ׳ ישאוש אל הסיעות כן כמו באותה ש  
Mt 26,63   וישאוש אמ׳ אליו אתה 64אתה משיח בן אל חי  אם  ל חי שתאמר לנו אמר אליו אני משביעך בא  
Mt 27,40    וכמדומה 41. בן אלוה אתה ירד מן השתי וערב אם  תושיע עצמך . שלשה ימים תבנהוובהמקדש  
Mt 27,42   מלך אתה מישראל רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו  אם  . אחרים ואינו יכול להושיע עצמוהוא מושיע 
Mt 27,43   וכמדומה 44. ירצה כי הוא אומ׳ אני בן האלוה אם  הוא בטוח באל שיצילהו  43. מינךנראהו ונא  
Mt 27,49   וישאוש פעם אחרת צועק 50. יבא אליהו שיתירהו אם  והסונטוריאו אמ׳ נראה  49: שתותלו ל  
Mt 27,56   וכאשר נעשה 57: יקומו ויושאף ואם בני זאבדיב אם  ובתוכן היתה מריאה מקדלינא  56 .אותו  
Mt 28,14    והם 15אנחנו נשיג שתהיו בטוחים ידע פילאט  אם  והם אמרו  14. הם ישנים וגנבוהובעוד  
Mc 1,40   וישוש כמרחם 41. אתה תרצה אתה יכול לטהרני אם  אומר . ויקוד אליו. ם אחד מצורעאליו אד  
Mc 3,2  וישאוש אמ׳ 3. ימרקהו בשבת בעבור שילשינוהו אם  תו והפרושים מארבים או 2. אחד עם היד יבשה  

Mc 3,27   אמתות 28. בתחלה אינו קושרו ואז יגנוב הבית אם  נוב הכלים ליכנס בבית החזק ולג אינו יכול  
Mc 4,11  וישמעו. בעבור שהם יראו ולא ראו 12בדמיונות  אם  כי . אבל להם לא. ת מלכות שממיילהבין סודו  
Mc 5,28    29. אנכי יכולה נגוע לבושו אני אהיה נרפאת אם  כי היא אומרת בקרבה  28מלבושיו אחורי  
Mc 5,32  והאשה פחדה ויראה  33. יוכל ראות אותו שזה עשה אם  ומביט  32. אותך ואומר מי נגענידוחק  שעמך 
Mc 6,4  ולא רצה שם 5לא בארצו ובין מכיריו ובביתו  אם  להם שום נביא אינו בזולת כבוד  וישאוש אמ׳  

Mc 8,21   רדא והוליכו לו ובאו באקש 22. כן אינכם מבינים אם  והוא אמ׳ להם  21. והם אמרו ז׳ .נשארו 
Mc 8,23   והוא מביטו אמ׳ אני רואה הלוך העמים 24רואה  אם  והניח ידיו עליו ושאלו . בפניו ורקק לו  
Mc 9,22    ותכף זעק 23. אתה תוכל להאמיני מכל דברים תשיג אם  וישאוש אמ׳ לו  22. עזרני בחסדךאתה עשות 
Mc 9,42  כי יותר שוה לך. ידך אישקנדליזט כרות אותה אם   42. הו בים עם ריחים א׳ בצוארולו שישליכו  
Mc 9,49   המלח תפסק עם מה נבשל יהיה עמכם מלח ויהיה אם  טוב הוא המלח אבל  49: צח מתעלםאדם מרו  

Mc 10,15   וישאוש 16: לא יהיה שפל ותמים ויהיה כמו נער אם  שום אדם לא יכנס במלכות שממיי . אני אומר  
Mc 11,13    וכאשר בא אליה לא מצא כי אם עלים. ימצא תאנים אם  הלך לראות . נה רואה עליןראה תאמרחוק. 
Mc 11,13   וישאוש עונה 14. כי לא היה זמן תאנים. עלים אם  וכאשר בא אליה לא מצא כי . אניםאם ימצא ת  
Mc 11,25   אביכםבעבור ש. לכם שום תרעומת נגד שום אדם אם  וכאשר תעמדו בתפלה תמחלו  25. ומה שתשאל  
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Mc 11,31   הוא יאמר אלינו. אנחנו אומרים מן השמים הוא אם  . והם חשבו ביניהם 31. ענו אותימן האנשים  
Mc 12,37   וכל העם. כן אם דוד קראו אדוניו איך הוא בנו אם   37. עד אשר אני אשית אויבך הדום לרגליך  
Mc 12,37   וכל העם שומעין . או אדוניו איך הוא בנודוד קר אם  אם כן  37. ת אויבך הדום לרגליךאני אשי 
Mc 13,21   איזה איש יאמר לכם הנה משיח פה הנה משיח שם לא אם  ואז  21. חרים שבחרם יקצר הימיםבעבור הנב 
Mc 13,22   אני אמר לכם. השמרו 23איפשר עשות הנבחרים  אם  ראים סימנים ונפלאות לדמות עוד נביאים מ  
Mc 14,21   וכאשר היו אוכלים לקח הפת 22: נולד לא היה אם  טוב היה לו לאותו האיש דבר . גדיהיה נב  
Mc 14,29   ואמר 30. כולם יהיו אשקנדליזטש לא אהיה אני אם  ופירו אמ׳  29יה עמכם בגליליאה חי אה  
Mc 14,31   אהיה מוכרח למות עמך לא אכפור בך וכן אמרו כל אם  והוא עוד דבר אומר  31. ׳ פעמיםכופר בי ג  
Mc 14,35    ואמ׳ אב שהוא  36. איפשר עשות שתעבור אותה שעה אם  הוא כרע באפיו ארצה והתפלל לשם כרע מעט 
Mc 14,48   הייתי גנב יצאתם עם סכינים ומקלות תפוש אותו אם  וענה ישאוש ואמ׳ להם כמו  48. ןלו האז . 
Mc 15,32   שראל רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו אתה משיח י אם   32. ים ועצמו אינו יכול להושיעעשה נושע 
Mc 15,36  וישאוש זעק קול גדול 37. יבא אליהו להצילו אם  ואומרים תעזבוהו ונראה . לשתות ונותנים לו  
Mc 15,40   כי כאשר היה 41. יקומו קטן ומישף ואם שלומי אם  ובתוכם מריאה מקדלינא ומריאה . להביטו  
Mc 15,44   45. ושאל לו עושה המשפט אם כבר מת. כבר הוא מת אם  פילאטו היה נפלא ו 44. וף ישאושושאל לו ג 
Mc 15,44   וכאשר ידעו בעד עושה המשפט נתן לו  45. כבר מת אם  ושה המשפט ושאל לו ע. נפלא אם כבר הוא מת 
Mc 15,47  חין יקומו ושלומי קנו מש יוסף מביטות היכן מני אם  ומריאה מקדלינא ומריאה  47דולה הקבר אבן ג 

Mc 16,1   1 יקומו ושלומי קנו משיחה מרגליית בעבור שתמשחו  אם  שבת עברה מריאה מקדלינא ומריאה וכאשר ה 
Lc 4,3  4. אתה בן אל חי אמור לאבנים האלה שישובו לחם אם  והשטן בא אליו ואמ׳ לו  3נרעב  ישאוש משיח  
Lc 4,4    והשטן נהג ישאוש 5. ר שיוצא מפי השם׳בכל הדב אם  שאינו חי האדם על הלחם לבדו כי כתו׳ הוא  
Lc 4,7   6 ענה ישו ואמ׳ לו כתי׳ 8. תפול לרגלי ותפללני אם   7הנה אתן לך כל אלה העניינים  ואמ׳ לו  
Lc 4,9   כתו׳ 10אתה הוא בן האלוה תפיל עצמך וענה לו  אם  יותר גבוה מהמקדש ואמ׳ לו השטן על מקום ה  

Lc 5,12   וישאוש נגעו ואמ׳ 13תחפוץ אתה יכול לטהרני  אם  בקשו ואומ׳ אדון ו נפל לרגליו וראה יש  
Lc 5,36   יעשהו הישן נשבר וחדש אינו מתי מתיחד עם הישן אם  כי . מלבוש ישןאדם לא יחליף מלבוש חדש ב. 
Lc 5,37   יעשהו היין חדש משבר הנאדות הישנים והנאדות אם  כי . לו לשום יין חדש בנאד ישן אדם אין  

Lc 6,7   8. בעבור שימצאו מקום שילשינוהו. ירפאהו בשבת אם  ומביטים הסופרים והפרושים  7. הלו יד יבש  
Lc 6,9   או הנפש. או עשות רע בשבת. ראוי עשות טוב אם  וישאוש אמ׳ להם אני שואל אתכם  9. רגליו  

Lc 6,29   אדם שישאלך תןאבל לכל  30. יחפוץ לגנולה אם  ך לא תרצה למונעו ועו׳ הגונילא מלבוש.  
Lc 6,32   33[*]. תאהבו אוהביכם אי זו חן ראויה לכם  אם   32. שהאנשים יעשו לכם עשו להם אתם חפצים [*] 
Lc 7,39   זה הוא נביא באמת יודע יהיה שהיא היא האשה אם  שזמנהו ראה זה חשב בעצמו אומר  הפרוש  
Lc 8,51    ואמה בוכים 52ירו ויקומו ויואן ואבי הנערה פ אם  לא עזב לשום אדם שיכנסו עמו כי בבית השר  
Lc 9,23    איש חפץ לבא אחרי יהיה כופר בעצמו ושתי וערב אם  ואומר לכל  23חי ביום השלישי למיתתו  
Lc 9,25    [*] וישמיד. יצבור כעפר כסף ונפשו תהיה אבודה אם  ומה יועיל לאדם  25. יושיע עצמווזה  

Lc 10,22   ומי שיחפוץ הבן. ומי הוא האב כי אם הבן. האב אם  יודע מי הוא הבן כי ואין אדם . אלי מאבי  
Lc 10,22    והפך פניו 23. ומי שיחפוץ הבן להגידלו. הבן אם  ומי הוא האב כי . הבן כי אם האבמי הוא  
Lc 11,11   ואם דג יתן לו. ישאל לחם לאביו יתן לו אבן אם  מכם [*]  11[*] כי כל איש  10ם ויפתח לכ  
Lc 11,13   אך תתנו מתנות טובות. לא שלא תבטחו בריע אם   13ואם ביצה יתן לו עקרב  12. שיתן לו נח  
Lc 11,22   הנה כל כלי . אחרים יותר חזקים חיים יותר ממנו אם  אבל  22. ביתו כל הדברים בשלום שומר 
Lc 11,34   גופך יהיה מאיר אבל אם עינךעינך יהיה תמים כל  אם  . ועששית גופך הוא עינך 34. הנרבבית יראו 
Lc 11,34   לכן שמור 35: גופך יהיה חשוך. עינך יהיה רע אם  אם עינך יהיה תמים כל גופך יהיה מאיר אבל  
Lc 12,45    אותו עבד יאמר בלבבו אדוני מתאחר לבא ויתחיל אם  אבל  45. הדברים שמחזיק ישליטהושעל כל  
Lc 13,3   כמו אותם שמנה עשר אשר  4לא תשובו כולם תאבדו  אם  ומר לא רק א 3. סבלו דברים אלו האחרים כי 

Lc 13,16   בת אברהם כמה וכמה שהשטן קשרה מאותו. כן זאת אם   16פת ואינו מוליכו למים לשתות מן הר  
Lc 14,5   6. שורו וחמורו נופלים בבור בשבת שלא יעלהו אם  וענה להם ואמר אי זה מכם  5. בוהאדם ועז  

Lc 14,26   אי זה איש יבא עמי ולא ילך עמו אביו ואמו אם   26ונהפך אליהם ואמר . לכים עמורבים הו  
Lc 14,28   ואם יבנה היסודות ולא 29. בידו כח להשלימו אם  ולא ימנה ראשונה ההוצאה הצריכה . מגדל  
Lc 14,31   נו חושב ראשונה מלך הולך למלחמה נגד מלכים ואי אם  או  31. ות ואין בידו כח להשליםהתחיל לבנ 
Lc 14,31  עם עשרה אלף יכול לבא נגד מי שעם עשרים אלף בא אם  ה נגד מלכים ואינו חושב ראשונה הולך למלחמ 
Lc 14,34  לא בעפר ולא 35: במה ינתן הטעם. המלח ריקנית אם  אבל . המלח הוא טוב 34: תלמידי יכול להיות  
Lc 16,30   31 .מקצת מהמתים ילכו להם הם יעשו תשובה אם  אבל . והוא אמר לא אב אברהם 30 .אותם  
Lc 16,31   לא ישמעו משה והנביאים ואם אחד מהנביאים יתוור אם  ואברהם אמ׳ לא  31 .להם הם יעשו תשובה 
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Lc 17,3    חטא חטא לך אחיך תוכיחהו ויעשה תשובה ומחול לו אם  שמעו אתם  3. רע לאחד מן הקטניםשאם יעשה 
Lc 17,6   לכם אמונה כגרגיר חרדל ואתם תאמרו לזה האילן אם  והאדון אמ׳ להם  6. הגדילנודון א. אדון  

Lc 19,42    אתה הכרת והאמנת הדברים שהם שלך כזה היום אם  כי  42אמר . ראה אותה ובכה עליהאל העיר  
Lc 20,5   כי. וכל העם יסקלונ[*]  6[*] נאמ׳ מן השמים  אם  אומרים . והם חושבים ביניהם 5. או מאנשים  

Lc 20,28   28 ימות בלא בנים שאחיו יכול ליקח אותה האשה לו אם  משה כתב לנו איש שיהיה לו אשה  .רבי  
Lc 22,42   אתה תחפוץ הסר המות הזה מעלי אכן לא תעשה אם  אומ׳  42. ע הברכים לארץ והתפללותק. אחת  
Lc 22,49   ואחד מהם הכה עבד אחד משרי 50 נכה בסכין אם  אמרו לו אדון : ו מה שעתיד לבואשסביב הי  
Lc 22,66    אם. וישאוש אמר להם 67. אתה משיח אמור לנו אם  אומרים לו . בבית עצמםהכהנים והוליכוהו  
Lc 22,67   ואם אשאל לכם לא 68. אומר לכם לא תאמינו בי אם  . וישאוש אמר להם 67. אמור לנו אתה משיח  
Lc 22,70   וישאוש אמ׳ אתם אומרים שאני . כן אתה בן האלוה אם  ואמרו כולם  70. לימין כח השם׳ האדם יושב 
Lc 23,6  6 והכיר כי מיכולת אירודיש נשתלח 7. הוא גלליב אם  לאט שמע מגלליאה שאל אותו האדם וכאשר פי . 

Lc 23,22   והם צועקים בקול גדול  23. כן אייסרהו ואניחהו אם  . ם טעם שבעבורו יהיה חייב מיתהמוצא שו 
Lc 23,31   32. בעין הלח נעשו דברים אלו מה יעשו ביבש אם  כי  31. ונו ולגבעות נפלו עלינולהרים כס  
Lc 23,35   והפרושים מתקרבים 36. הוא משיח נבחר מהשם׳ אם  יושיע עצמו . מרים האחרים הושיעאו. עליו  
Lc 23,37   ועל הכתב שעליו  38. שיע עצמךאתה מלך ישראל תו אם  ואומרים  37. בים לו חומץ לשתותלעג ומתנד 
Lc 23,39   והאחר 40. אתה משיח תושיע עצמך ואנחנו עמך אם  ים שהיה תלוי עמו מחרפו ואומ׳ ואחד מהגנב  

Jn 1,25   25 יואן ענה 26. אינך משיח ולא אליהו ולא נביא אם  שאלוהו ואמרו לו למה אתה מטביל ו  
Jn 2,1  3. וישאוש נקרא עם תלמידיו לנשואין 2ישאוש שם  אם  ריאה ו נשואין בגליליאה והיתה מהשלישי נעש 
Jn 2,3   3  אשה. ענה ישאוש אליה 4. אין להם יין. ישו אליו אם  בנישואין היו חסרים מהיין אמרה וכאשר 
Jn 2,5   והיה שם 6. ישוש למשרתים כל אשר יאמר לכם תעשו אם  אמרה  5. עדיין אין שעתי ראוייהמה לי ולך 
Jn 3,2   ענה ישאוש ואמ׳ לו אמת אני 3. לא האל יהיה עמו אם  דם אין יכול לעשות האותות האלה ם אושו 
Jn 3,3   ענה נקודימוש לו איך 4. לא יהיה נולד מחדש אם  אדם לא ישיג לראות מלכות שמים  לך שום  

Jn 3,12  בהם לאאני אומר לכם דברים עולמיים ואתם  אם   12: ים עדות ולא תקבלו עדותינושראינו עוש  
Jn 3,12   ואין מי שעלה שמים אם לא ירד מן 13: אומר אותם אם  ברים השמימיים איך תאמינו בד: לא תאמינו 
Jn 3,13   כמו  14: בן האדם שהוא בשמים: לא ירד מן השמים אם  ואין מי שעלה שמים  13: מר אותםאם או 
Jn 3,27  27 אתם בעצמכם עשו לי 28. לו מן השמים לא ינתן אם  ן ואמ׳ אין שום אדם יכול להשיג ענה יוא  
Jn 4,10   את. היית יודעת מתן האל ומי הוא השואל לשתות אם  ענה ישאוש ואמ׳ לה  10. שמריטנשעם ה  
Jn 4,48   ואמר אליו הריגיטו  49. לא תראו אותות ונפלאות אם  לא תאמינו . אז אמר ישאוש אליו 48. למות 
Jn 5,31    אחר  32אני עושה עדות לעצמי אינינו יוצא אמתי  אם   31. ששלחני אבל רצון מי. רצונילעשות 
Jn 5,43   איך תוכלו אתם  44. אחד יבא בעולמו אותו תקבלו אם  . ואינכם מקבלים אותי. אב מאבי בא בעולם 
Jn 5,47  לאותיותיו אינכם מאמינים איך תאמינו לדברי אם  אבל  47. במשה תאמינו באולי לי ואם תאמינו.  

Jn 6,7   אמר אליו אחד מתלמידיו 8: נתן לכל אחד מעט אם  עם הזה ב׳ מאות פשיטין לחם לא יספיק ל  
Jn 6,44   ואני אקימהו ביום היותר. האב ששלחני לא ימשכהו אם  . שום דבר אינו יכול לבא אלי 44. עלי 
Jn 6,46  אמת אומ׳ אני  47. בוהוא ראה הא. לא שהוא מהאל אם  . לא בעבור שאי זה מהם ראה האב 46. בא אלי 
Jn 6,54   54 ולא תשתו דמו לא יהיה. לא תאכלו בשר בן האדם אם  אמת אני אומר לכם . אוש אמר להםאז יש  
Jn 6,63   הרוח 64: תראו בן האדם עולה שם שהיה ראשונה אם   63ע אמונתם אמר מי מבהיל אתכם כששמ  
Jn 6,66   בעבור זה רבים תלמידיו 67. ינתן לו מאבילא  אם  רתי לכם שאין אחד יכול לבא אלי זה אמ  

Jn 7,4   כי האחים 5. תעשה אלה הדברים תפרסם עצמך לעולם אם  סם לכל אינו עושה שום דבר בסתר שיתפר 
Jn 7,17   שום אדם רוצה לעשות רצון האל יכיר המוסר אם אם   17. נינו שלי אבל מאותו ששלחנימוסרי אי  
Jn 7,17   מי שמעצמו מדבר 18. או דברו מעצמו. הוא מהאל אם  ון האל יכיר המוסר וצה לעשות רצשום אדם ר  
Jn 7,23   דת. איש נכנס בברית מלח בשבת ואינו מתירא עצמו אם   23: ובשבת מוהלים אתם האנשים. רק מהאבות 
Jn 7,37  בי מי שמאמין  38אי זה אחד עשה יבא אלי וישתה  אם  ל מן החג עומד ישוש צועק ואומר וביום הגדו 
Jn 7,51    או אם אין מכיר מה. אינה שומעת אותו ראשונה אם  ידעתם שתורתכם אינה שופטת אחד  לא 51להם  
Jn 7,51   אז ענו ואמרו לו 52: אין מכיר מה הוא עושה אם  או . אם אינה שומעת אותו ראשונהשופטת אחד  
Jn 8,19   אלה 20: אותי באולי תדעו אביתהיו יודעים  אם  . ש ואמ׳ לא אותי ידעתם ולא אביענה ישאו  
Jn 8,24  אז אמרו  25: לא תאמינו שאני הוא תמותו בעונכם אם  כי . מרתי לכם שתמותו בעונותיכםבעבור זה א 
Jn 8,31  ותכירו 32אתם תעמדו בדברי באמת תהיו תלמידי  אם  [*]  31. ישאוש לאותם היהודים שהאמינו בו  
Jn 8,39  ואתם אביתם  40. אתם בני אברהם עשו מעשי אברהם אם  ישוש אמ׳ להם ו: ברהם הוא אבינוואמרו לו א 
Jn 8,42  כי אני באתי. אתם תאהבו אותו. האל הוא אביכם אם  אז אמר להם ישאוש  42: ואב אחד לנו אל אחד  
Jn 8,45   אי זה מכם  46. אומר לכם אמת אינכם מאמינים לי אם  אבל אני  45. כי אביו שקרן הוא .לו מדבר 
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Jn 8,46    מי שהוא 47. אומר אני לכם אמת למה לא תאמינוני אם  . אי זה מכם יתפשני בחטא 46. לימאמינים 
Jn 8,53   ענה ישאוש אם אני משבח ומעלה 54: אתה בעצמך אם  מי משבח אותך במעלות אלו כי . ושמת  
Jn 8,54    אבי הוא . אינה דבראני משבח ומעלה עצמי מעלתי  אם  ענה ישאוש  54: כי אם אתה בעצמךאלו 
Jn 9,31   31 32. אחד הוא אוהב האל ועושה רצונו אותו שומע אם  אבל . תם שהאל אינו שומע לחטאיםלא ידע  
Jn 9,33   ואם לא היה לו מהאל לא היה בידו. לא זה האיש אם   33אחד פתח עיני אדם שנולד עור שמע אדם ש  
Jn 9,41   הייתם אתם עורים לא יהיה לכם עון ועונכם עומד אם  . אז אמ׳ ישאוש להם 41. ו עוריםא״כ אנחנ. 
Jn 10,9   אחד יבא ויהיה נכנס נושע יהיה ויבא ויצא וימצא אם  . אני הוא דלת 9. לא שמעו אותם רק הצאן 

Jn 10,10   אני באתי . לא בעבור שימצא לגנוב והרוג והשמיד אם  הגנב לא בא  10. צא וימצא מרעה ויבא וי 
Jn 10,18  אני מניח אותה מעצמי יכולת יש לי לעזוב אותה אם  ושום אדם לא יטול אותה נשמה  18. ותהיקח א  
Jn 10,24   ענה ישאוש אני 25: אתה משיח אמור לנו בגלוי אם  ו לו עד מתי אתה לוקח נפשותינו ואמר  
Jn 10,35   הם אלים נאמרהם אמרו שאלים הם אותם שדבר אלי אם   35. אני אמרתי אלהים אתם. רתכםכתו׳ בתו . 
Jn 10,37   לא הייתי עושה פעולות אבי הייתם יכולים לאמר אם   37. כשאמרתי אני בן אלים. מגדףמחרף ו  
Jn 10,38    ואם לא. למה אתם אומרים כזה. אני עושה אותם אם  אבל  38. הייתם יכולים לאמר ככהאבי  
Jn 11,9   9 כי רואה . שיהיה הולך ביום אינו עושה רעאי זה  אם  . שאוש אין ביום שתים עשרה שעותענה י 

Jn 11,12   וישאוש אמרו ממיתתו 13. ישן הוא נושע יהיה אם  אז אמרו התלמידים אדון  12. ינהמן הש.  
Jn 11,21  אבל עתה אנכי 22. לשעבר היית פה אחי לא היה מת אם  אז אמרה מרטא לישאוש אדון  21. יושבת בבית 
Jn 11,25   וכל אדם שהוא חי ויאמין כי לא 26. ימות יחיה אם  עוד . ים למאמין ביוא תחייה וחיאני ה  
Jn 11,32   אז 33. אתה במה שעבר היית פה אחי לא היה מת אם  אהו נפלה לרגליו ואמרה לו אדון היה כשר  
Jn 11,48   ויבואו . אנחנו מניחין אותו כן כולם יאמינו בו אם   48. שזה האיש עושה אותות רבים מה נעשה 
Jn 12,24  והוא 25. גרגיר של חרדל הנופל הלאה לא ימות אם  אמת אני אומר לכם  24. דם יתעלהאותה שבן א  
Jn 13,8   7 ואמר לו שימון  9. לא ארחצם לא יהיה לך חלק בי אם  ישאוש [*] [*] [*]  8[*] [*] ו ענה ל 

Jn 13,17   הדברים מאושרים תהיו כאשר תהיו יודעים אלה אם   17. גדול מאדוניו והשלוח יותר משלוחו  
Jn 13,35  ושימון פירי אמ׳ 36. לכם אהבה וריעות זה לזה אם  . ובזה יכירו כל כי אתם תלמידי 35. ביניכם  
Jn 14,7   הייתם לעבד מכירים אותי אבי הייתם מכירים אם   7. ין אחד בא אל האב רק בעבוריא. וחיים.  

Jn 14,14  אם תאהבוני  15: דבר אחד תשאלו בשמי אותו אעשה אם   14. ב בבןבעבור שיהיה מעולה הא. יעשה לכם 
Jn 14,15   14 ואני אתפלל אל האב 16תאהבוני ותשמרו מצותי  אם   15: אחד תשאלו בשמי אותו אעשה אם דבר  
Jn 14,23   אחד אוהב אותי ושומר דברי אבי יאהוב אותו אם  ענה ישאוש אליו  23: ולא לעולם עצמך לנו.  
Jn 14,28   28 אמת שאתם תגילו כי אני הולך. אתם תאהבו אותי אם  : ם שמעתם אמרתי אלך ואבא אליכםאת  
Jn 15,4   אינה עומדת באילן כן אתם לא תוכלו לעשות פרי אם  כף אינה יכולה לעשות פרי מעצמה כמו שה  
Jn 15,4   אני הוא האילן 5 .אינה עומדת אם לא תעמדו בי אם  עצמה באילן כן אתם לא תוכלו לעשות פרי מ  
Jn 15,4    אני הוא האילן ואתם הכפות 5. לא תעמדו בי אם  לעשות פרי מעצמה אם אינה עומדת לא תוכלו  
Jn 15,6   אחד לא עמד בי ושולח בחוץ כמו הכף ותיבש אם   6. ר אינכם יכולים לעשות זולתירב כי דב.  
Jn 15,7  אי זה דבר ודבר. עמדו בי ודברי תשמרו בכםת אם   7. ויאספוה וישמרוה באש ותשרף .הכף ותיבש  

Jn 15,14   לא 15. תעשו אותם דברים שאמרתי לכם וצויתי אם  [*]  14: שישים נפשו בעד אוהביוגדולה מזו  
Jn 15,18  19. העולם יכעיס אתכם תדעו כי אותי מאס ראשונה אם   18. מצוה לכם שתאהבו זה את זה הדברים אני 
Jn 15,19   אבל. העולם מה שהוא שלו אוהב. אתה מזה העולם אם   19. דעו כי אותי מאס ראשונהם תיכעיס אתכ  
Jn 15,20   אם שמרו מצותי אתכם. אותי רדפו אתכם ירדפו אם  : תי לכם עבד אינו גדול מאדוניואשר אמר  
Jn 15,20   ה הדברים אבל כל אל 21. שמרו מצותי אתכם ישמרו אם  . פואם אותי רדפו אתכם ירד: גדול מאדוניו 
Jn 15,22   לא באתי ולא הייתי מדבר להם לא היה להם חטא אם   22. מי כי לא ידעו אותו ששלחניבעבור ש:  
Jn 15,24   רק : לא עשיתי דברים שאחר לא עשאם לא היה חוטא אם   24. המכעיס אותי מכעיס אבי 23 :להם חטא 
Jn 16,7   ואם אלך אשלחהו. אלך רוח הקדש לא יבא אליכם לא אם  ומר לכם שצריך הוא לכם שאלך כי אבל אני א 

Jn 16,23   תשאלו[*]  24[*]. תשאלו לאב אי זה דבר לשמי  אם  אמת אומר אני לכם . לי שום דבר לא תשאלו  
Jn 17,12   אך עתה  13. בן האבדון למען תהיה הכתיבה נשלמת אם  כי . ואחד מהם לא נעדר. י שמרתישנתת ל 
Jn 18,8   8 בעבור 9כן אם אותי אתם מבקשים הניחו אלה ללכת  אם  . בר אמרתי לכם אני הואישאוש כ ענה 
Jn 18,8   בעבור שיהיה 9אותי אתם מבקשים הניחו אלה ללכת  אם  אם כן . כבר אמרתי לכם אני הוא ענה ישאוש 

Jn 18,23  אם טוב רק. אני דברתי דבר רע עשה לי עדות רע אם  . וישאוש ענה אליו 23. ן להגמוןאתה עונה כ  
Jn 18,23   והלך ישאוש 24: טוב דברתי למה אתה מכה אותי אם  רק . רתי דבר רע עשה לי עדות רעאם אני דב  
Jn 18,30   זה האיש לא היה רע במעשיו לא היו מביאין אותו  אם  וענו ואמרו  30. תם נגד זה האישעדות עשי 
Jn 18,36   36  באמת משרתי יהיו מנגדים : העולם היה מלכותיזה  אם  ישאוש מלכותי אינינו מזה העולם ענה 
Jn 19,11   11 ובעבור . לא יהיה לך נתון מן השמים זהו מן האל אם  . וש ענה אין לך נגדי שום יכולתוישא 
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Jn 19,12   כי כל איש שעושה . תניח זה לא תהיה אהוב משיסר אם  . ועקים ואומריםרק היהודים צ. חפץ להניחו 
Jn 19,15   17. אז שיסר מסר להם ישאוש שיתלוהו 16: שיסר אם  מונים אמרו לו אין לנו מלך כי גוהה: אתלה  
Jn 19,25   25  ישוש ומריאה מגדלינא עומדת סמוך שתי וערב של אם  ואם ישאוש ומריאה אליאופי אחות  
Jn 20,15   ו אליאתה נטלתו אמור לי אנה הנחתו ואנכי אשאנ אם  . ואמרה לו אדון[*] [*]  15. ואשגנב ה. 
Jn 20,25   אני רואה בידים תקיעת המסמרים ואני משים אצבעי אם  . וטומאש אמר להם. ראינו האדון אנחנו 
Jn 21,17   אתה. אמ׳ אליו אדון יודע כל הדברים. אוהב אותו אם  ו היה דואג כי שלשה פעמים שאלו ופיר. לי 

Mt 6,1   6: שלם הוא,Tit  1  ממעשיכם הטובים לפני העם מפני . נאבלעז אופ אמבוה  השמרו לבלתי עשות 
Lc 12,25   ואם הדבר המעט הזה אין בידכם לעשות על מה 26 .אמה  י בכם יוכל לחשוב יוסיף בקומתו מ 25: מהם 
Mt 2,11   11 וישתחוו לפניו ויפתחו אוצרותיהם ויתנו לו זהב אמו  לד עם מריאה ויבאו בבית וימצאו הי 

Mt 12,46   47. וקרוביו עומדים בחוץ ורוצים לדבר עמו אמו  בעוד שדובר אל העם ו 46. זו רעהלבא לאומה  
Mt 13,55    56וקרוביו ג׳יקמי ויושאף ושימון וג׳ודיש  אמו  אינינו זה בן נפח ואינינו כנגד  55כח  

Mt 15,5   ולא  6. הנדבה אי זו שתהיה ממני או ממך תועיל אמו  שר אי זה אדם יאמר אל אביו ואל אומרים א 
Lc 1,15    17ויבונן לפניו  16. יהיה נשלם מהקדוש רוח אמו  קודם שיצא מבטן . ישתה יין ושכרהאל ולא  
Lc 1,60   61. ואמרה לא יהיה כן אבל שיהיה שמו יואן אמו  וענתה  60. או לו שם אביו זכריהוקר. הבן  
Lc 2,21    י טהרת מריאה כדתוכאשר נשלמו ימ 22. מריאה אמו  בעד המלאך קודם שהנער היה בבטן נקרא  
Lc 2,34   תדעו שזה הוא מונח בישראל לפדיון רבים .אמו  ושמעון בירך אותם ואמ׳ למריאה  34. ממנו  
Lc 8,19   ואמרו לו אמך ואחיך חפצים ראות 20[*]. ואחיו  אמו  ובאו לישוש  19. שיהיה לו יהיה לו נגזל 

Jn 3,4   ענה ישאוש אמת אני 5: ושיבא לעולם פעם אחרת אמו  יכול אדם לשוב לבטן : והוא זקן אדם להולד  
Jn 9,3  אבל זה לו בעבור שמעשה האל יהיה מגולה .אמו  ישאוש לא זה חטא ולא אביו ולא  ענה 3: עור  

Jn 19,26  עומדת סמוך והתלמיד שאוהב ביותר נהפך לאמו אמו  אז כשישאוש ראה  26. ערב של ישוסמוך שתי ו  
Mt 1,10   10 יושיאש הוליד 11. אמון הוליד יושיאש .אמון  מנשיש הוליד . מנשישקיאש הוליד איז  
Mt 1,10   יושיאש הוליד יקוניאש 11. הוליד יושיאש אמון  . מנשיש הוליד אמון. וליד מנשישאיזקיאש ה  
Mt 8,10   ואומר אני לכם כי רבים 11. כזאת בישראל אמונה  אמת אני אומר לכם לא מצאתי . מושהיו ע  
Mt 8,26   וקם וצוה לרוח ולים שינוחו ותכף היה נחת .אמונה  למה אתם יראים עם במעט . מ׳ להםישאוש או  
Mt 9,2   ומקצת מן החכמים 3. בשם חטאתיך הם נמחלים אמונה  ה אמונתם אמ׳ לנטול בן יהיה לך משיח רוא  

Mt 14,31  בקרון באו [*]  33*] [וכשעלה  32. למה חששת אמונה  ואמ׳ איש במעט . שלח היד ולקחו ותכף ישאוש 
Mt 17,19   ותאמרו זה ההר. כמו גרגיר אחד של חרדל אמונה  אומר לכם אני אשר אם לכם תהיה  אמת  
Mt 21,21   ולא תספקו לא לבד אומר מהתאנה אבל אומר מהר אמונה  ם שאם יהיה לכם אמר להם אמיתות אומר לכ 
Mt 21,22    וכאשר היה בא אל בית המקדש 23. תשיגו ונהאמ  וכל מה שתשאלו בתפלה בהיות לכם  22תעשה  
Mt 26,29   עד. כי מכאן והלאה לא אשתה מחליקות זה הגפן אמונה  ואומר אני לכם  29. רת עונותיכםשפוכה לכפ 
Mc 4,40   40 ואז יראוהו בעוז ואמ׳ אחד אל אחד מי חשבנו .אמונה  ׳ להם למה פחדתם עדיין אין לכם ואמ 
Mc 5,36   ולא הוליך שום אדם עמו לבד  37בשם׳ והאמין  אמונה  תפחד לבד יהיה לך טובה  אמ׳ לא ששמע זה 

Mc 11,22   22 כי באמת אני אומר לכם כל מי ומי 23בשם  אמונה  נה ישו ואמר אליו יהיה לך טובה וע  
Mc 11,24   וכאשר 25. חזקה באל ותשיגו כל מה שתשאלו אמונה  אני כי בכל תפלותיכם יהיה לכם  אומר  

Lc 5,20    והסופרים והפרושים 21. עונותיך נמחלו אמונה  כאשר ישאוש ראה אמונתם אמ׳ איש ו 20משיח  
Lc 7,9   וחזרו אל הבית אותם שנשלחו  10. כזה בישראל אמונה  אמ׳ אמת אני אומר לכם לא מצאתי ונהפך ו 

Lc 12,28   ש מה תאכלו ומה תשתו ואל ואל תחפצו לבק 29 .אמונה  למה אתם במעט . כמה שמלביש אתכםכן כמה ו 
Lc 17,6   כגרגיר חרדל ואתם תאמרו לזה האילן יכרת אמונה  והאדון אמ׳ להם אם לכם  6. ילנואדון הגד  
Lc 18,8   ואומרים מקצת שבוטחים בעצמם כמו 9. בארץ אמונה  אכן בן האדם בא תאמינו שימצא ] [* 8. מהם  

Mt Prol,5   ועם. האיונגלי לקיים הכתיבות נגד המינין אמונת  ב דרוש כן חויי. שיניח אל אחיו כמו זכרון  
Mt Prol,9   ודרך האל היא. השילוש בארבעה חלקי העולם אמונת  הגידו  כי הם. לבד ארבעה יש עדות אמת  

Mc Prol,19   וזה אחד. הציל מה שאבד אשר לו הושב האצבע .אמונתו  אבל השם׳ מביט . יגרשהו מהכהונהבעבור ש 
Mt 8,13   והילד נתרפא באותה שעה ובזולת . יהיה עשוי אמונתך  שיח אמ׳ לאותו שר לך וכמו שהיא שואש מוי 

Mt 15,28   28  יעשה לך מה שאת חפצה ובתה נתרפאה באותה אמונתך  : ישאוש ענה ואמ׳ אשה גדולה היאאז  
Mc 5,34   ובעוד  35. י נרפאתלכי לשלום ותהי. הושיעך אמונתך  והוא הבין ואמר לה בתי  34. אמתאליו כל ה 

Mc 10,52    ומיד ראה ונמשך אחריו בדרך. הושיעך אמונתך  לך כי [*]  52[*] [*] [*] אליו אמ׳:  
Lc 7,50  48  8 .הושיעך לכי לשלום אמונתך  [*]  50[*]  49[*] אמר אל האשה וישאוש,Tit   קפיטולו ט׳ כפי 
Lc 8,48   ושר בית הכנסת בא לו 49. יעך לכי לשלוםהוש אמונתך  וישו אמ׳ לה בתי  48. ור הנגיעהבעב 

Lc 17,19   ושאל לפרושים מתי יבא מלכות 20הושיעך  אמונתך  ואמ׳ אליו קום ולך כי  19ם נכר אלא זה מע  
Lc 18,42   והלך אחרי ישו משבח. ומיד ראה 43תושיע לך  אמונתך  וישאוש אמ׳ אליו ראה  42ה רואה אדון שאהי 
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Mt 9,29   29 ותכף ישוש משיח צום לאמר[*]  30. יעשה אמונתכם  ע עיניהם ואמ׳ להם כפי משיח נג וישוש  
Lc 8,25   ואמרו מי . ויראו יראה גדולה וראו ותמהו .אמונתכם  וישאוש אמ׳ להם אנה הוא  25. ולנחת גד 
Mt 9,2   םאמ׳ לנטול בן יהיה לך אמונה בשם חטאתיך ה אמונתם  וישאוש משיח רואה . שוכב במטתו אחד נטול 
Mc 2,5   והיו 6. אמר אל הנטול עונותיך מחולין לך אמונתם  וש ראה וכאשר ישא 5. והביֻאהו לפני ישאוש  
Lc 5,20    והסופרים 21. אמ׳ איש אמונה עונותיך נמחלו אמונתם  וכאשר ישאוש ראה  20ישאוש משיח כלם לפני 
Jn 6,62   אם תראו בן האדם 63מבהיל אתכם אמר מי  אמונתם  וישאוש כששמע  62: יוכל לשומעו מי. הדבר  

Mt Prol,15   האיונגלישטש. יהיה מועבר בעבור כח שבועתם אמור  השם אינינו רוצה שהמספר למעלה  כי  
Mt 24,3   לנו מתי יהיו אלה הדברים וסימני ביאתך וקץ אמור  אליו תלמידיו ואמרו בסוד אליו  קרבו  

Mc 12,14  וישוש הכיר 15. לנו חוייבנו לתת לשיסר או לו אמור  ת לכן אתה מראה דרך הש׳ באמיתו של אדם אבל 
Mc 13,4  והסימן מתי יהיה. לנו מתי יהיו אלו הדברים אמור   4ד פירו ויקומו וגואן ואנדריב שאלוהו בסו  
Lc 2,20   ואחר נשלמו שמנה ימים הנער היה נמול 21. להם אמור  רים ששמעו ושראו כן כאשר למעלה וכל הדב 

Lc 4,3  3 וישוש ענה כתו׳ 4. לאבנים האלה שישובו לחם אמור  ן אל חי השטן בא אליו ואמ׳ לו אם אתה בו  
Lc 5,23   אבל 24. או אמור קום ולך. עונותיך נמחלים אמור  אי זה דבר הוא נקל  23ע בלבבכם חשבתם ר  
Lc 5,23   דעו כי בן אלוה יש אבל בעבור שת 24. קום ולך אמור  או . א נקל אמור עונותיך נמחליםזה דבר הו 
Lc 7,40   האחד חייב. שני אנשים חייבין לאיש אחד 41 .אמור  וענה שימון ר׳ . לך אי זה דבריםרוצה לומר  

Lc 12,13   וישאוש אמר אל 14אל אחי שיחלוק איתי הירושה  אמור  ואחד מן החבורה אמ׳ אליו רבי  13 :לשון 
Lc 12,41  ואדונינו אמ׳ לכל 42. לנו זה הדבר או לכל אמור  דון ופירו אמ׳ לו א 41: בן אדם תחשבוה יבא  
Lc 17,4   למדנו. ואמרו השלוחים 5. נחמתי תסלח לו אמור  ם יחטא נגדך ושבע ביום ישוב לך ז׳ פעמי  
Lc 20,2   לנו באי זו ממשלה אתה עושה אלה הדברי׳ או מי אמור  ואמרו אליו  2סופרים עם הזקנים הכהנים וה 

Lc 22,66   אם אומר לכם לא. וישאוש אמר להם 67. לנו אמור  משיח אומרים לו אם אתה . מםבבית עצ  
Jn 1,22    [*]למען נשיב מענה לאותם ששלחונו. לנו מי אתה אמור  אז אמרו לו  22. ך נביא ואמר לאאינ  

Jn 10,24   םענה ישאוש אני אומר לכ 25: לנו בגלוי אמור  אתה לוקח נפשותינו אם אתה משיח לו עד מתי  
Jn 20,15   15 *] [*] [וישאוש 16. לי אנה הנחתו ואנכי אשאנו אלי אמור  אם אתה נטלתו . ואמרה לו אדון  

Mt 10,21   והכל יכעסו אתכם בעבור שמי 22. וינגשום אמותיהם  והבנים יקומו נגד אביהם ונגד . והאב הבן . 
Mc 13,12   ואותו. והכל יקציפו 13. ום למיתהוינגש אמותם  ונגד . והבנים יקומו נגד אביהם והאם הבן  
Mt 18,21   אמ׳ לו ישוש אני איני אומר 22. לו ז׳ פעמים אמחול  . יע חוטא לי כמה פעמים אסלח לואדון ר 
Mt 12,48   כל מי  50וקרובי [*] [*]  49[*] ומי הם אחי  אמי  וישו ענה ואמ׳ לו מי היא  48. ךאות 
Mc 3,33   והביט אותם שהם סביביו ואמ׳ 34. ומי הם אחי אמי  נה מי היא והוא ע 33. בחוץ ומבקשים אותך  
Mc 3,34   34 וכל אותן שיעשו רצון הש׳ הם אחי 35ואחי  אמי  ט אותם שהם סביביו ואמ׳ אלו הם והבי  
Lc 8,21   ואחי הם אותם ששומעין דבר השם׳ ושמוהו למעשה  אמי  וענה ואמ׳ להם  21ים ראות אותך ואחיך חפצ 
Mt 1,4   שלמון 5. נאשון הוליד שלמון. הוליד נאשון אמינאדף  . אראם הוליד אמינדף 4. ד אראםרון הוליאש 

Lc 3,33   שם היה. שם היה אושרום. שם היה רם .אמינאדף  שם היה  33. שם היה נחשון. למוןשם היה ש  
Mt 1,4   נאשון הוליד שלמון .אמינאדף הוליד נאשון .אמינדף  אראם הוליד  4. שרון הוליד אראםא. ֶאְׁשרֹום. 

Mt 18,13   אומר אני לכם כי יותר ששון יש לי ממנה מן  אמיתות  ואם יקרה שימצאנה  13. ה שנאבדהלחפש אות 
Mt 18,18  אומר לכם אשר כל מה שתקשרו בארץ יהיה קשור אמיתות   18: רחק ממנו כמו אויב ופרסמהולא ישמעך ה 
Mt 19,23   אומר דבר בלתי אפשרי הוא הכנס העשירים אמיתות  ו ידיוישו אמר לתלמ 23. לו נחלות רבות  
Mt 19,28   לכם שנמשכתם אחרי שבסוף העולם אשר בן השם׳ אמיתות  . וישו אמ׳ להם 28. ול יהיה לנומה גמ 
Mt 21,21   אומר לכם שאם יהיה לכם אמונה ולא תספקו לא אמיתות  וישאוש אמר להם  21איך מתה תכף היו תמהים 
Mt 21,31   אומר לכם שהעוגבים עצמם והזונות ילכו אמיתות  והוא אמ׳ להם . והם ענו הראשון .ן האברצו  
Mt 23,36   לכם אומר שכל אלה העניינים יבאו על אלה אמיתות   36: ו שהרגתם בין המקדש והמזבחברכיה אות  

Mt 24,2   על אבן שלא אומ׳ לכם אשר לא ישאר אבן אמיתות  . הם רואים אתם כל אלה הענייניםואמ׳ אלי  
Mt 24,47   48. לכם אומר שהוא יניחהו על כל טובותיו אמיתות   47. שאדוניו מוצאו ער וכן עושההעבד אותו  
Mt 25,40   אומר לכם כי כל הטוב שמעולם עשיתם עם אחד  אמיתות  והמלך יענה ויאמר אלהם  40. ליךובאנו א 
Mt 25,45   אומ׳ לכם כי כל פעמים שלא עשיתם למקצת אמיתות  ומר אז ענה להם א 45. או אסור ולא שרתונך  
Mt 26,13    לכם אומ׳ אשר בכל מקום שאלו האיוגליו יהיו אמיתות   13משיחה זאת בגופי לחנוט אותי הניחה 
Mt 26,21  וכשהם שמעו  22. אומר לכם שאחד מכם יבגדני אמיתות  ובעוד שאוכלין אמר להם  21ידיו עם י״ב תלמ 
Mt 26,34    אומר לך כי בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא אמיתות  וישוש אמר אליו  34. אישקנדליזטלא אהיה 
Mt 26,64   אומר לכם שעדיין תראו בן הבתולה יושב אמיתות  . וישאוש אמ׳ אליו אתה אומר 64 בן אל חי  

Jn 1,9   עולם 10. נר והוא האיר כל אדם בעולם הזה אמיתות  הוא היה  9[*]  8. [*] ות מרחוקשיתן עד  
Mc 12,14   כי אתה אינך. ואינך נותן לב על שום אדם אמיתי  בי אנחנו יודעים ומכירים היותך אמרו לו ר  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

105 

 

Jn 7,18  ואחד מכם: לא נתן לכם משה הדת 19. אין בו אמיתי  י ששואל אות ממי ששלחו הוא זרע מבקש אבל מ  
Jn 7,40  ואחרים אומרים. ואחרים אומרים זהו משיח 41 .אמיתי  בשומעם דבריו אומרים זהו נביא  מאחוזת העם 

Jn 18,37   ופילאטו  38: כל איש שהוא אמיתי שומע דברי .אמיתי  עבור זה באתי לעולם לעשות עדות נולדתי ב 
Jn 18,37    ופילאטו אמ׳ אליו מה הוא 38: שומע דברי אמיתי  כל איש שהוא . לעשות עדות אמיתילעולם  

Mt 12,47   וישו 48. וקרוביך עומדים בחוץ ושואלים אותך אמך  ואמר לו אדם אחד  47 .לדבר עמו ורוצים  
Mt 19,19   ואמ׳ אליו הבחור כל 20. ואהוב את רעך כמוך .אמך  כבד את אביך ואת  19. עדות שקר לא תעשה  
Mc 3,32   והוא 33. וקרוביך עומדים בחוץ ומבקשים אותך אמך  לו הנה ואמרו . ורוב עמים יושבים סביביו  
Mc 7,10   10  ואתם 11. ואשר יקלל אביו ואמו מות יומת .אמך  כאשר משה אמ׳ כבד את אביך ואת  

Mc 10,19   והוא ענה ואמ׳ אליו רבי כל זה קיימתי 20 .אמך  כבד את אביך ואת . תונה שום אדםלא . שקר  
Lc 8,20   וענה ואמ׳ להם אמי  21ואחיך חפצים ראות אותך  אמך  ואמרו לו  20[*]. ש אמו ואחיו ובאו לישו 

Jn 19,27   ואחר זה ישוש 28באותה שעה התלמיד לקחה כשלו  :אמך  אחרי כן אמ׳ לתלמיד הנה  27. נךאשה הנה ב 
Mt 19,12   12 ומקצת הם. ומקצת הם קשטראטש בידי אדם .אמם  צת אנשים שנולדים קשטראטש מבטן יש מק  

Mt 6,13  13 אם אתם תמחלו לאנשים חטאתיהם האל יכפר 14 :אמן  רע יגנו בנסיון אבל תשמרנו מכל ואל תנה  
Lc 10,14  ושדומה דומה לרעה המוכן. לא יהיה רע תירוש אמנם   14. פר מוצעים היו עושים תשובהובא. לאחור  
Lc 12,31    32. תשאלו מלכות הש׳ וכל אלה הדברים תשיגו אמנם   31. באמת כי לכם חסרון מכל אלהיודע  
Lc 18,5   כאשר האלמנה הזאת ימצאני אדריכיאה לקץ הבא אמנם   5. ואם שאיני ירא אלהים ואנשיםו אמר בלב  
Jn 20,5   5  אז בא שימון פירו ההולך אחריו 6. לא נכנס שם אמנם  . פניו וראה הסדין מונח לצד אחדוכרע 

Mt 26,15  16. פשיטי כסףלכם ישאוש והם נדרו לו ל׳  אמסור  ואמר להם מה תרצו תת ואני  15ם לשרי הכהני  
Mt 1,20   יושאף בן דויט אל תירא לקחת מרים אשתך כי מה  אמר  מלאך הש׳ נראה אל יוסף בחלום . מחשב זה 
Mt 3,3   קול א׳ יקרא במדבר ישרו הדרכים לפני אדונינו  אמר  . נתנבא[*] זהו מה  3יי מתקרבת שמימ 

Mt 4,10   שאוש לך לך השטן כי כתוב הוא התפלללו י אמר  אז  10 .כל זה אם תקוד ארצה ותתפלל אלי  
Mt 5,13   אל תלמידיו אתם מוסר העולם והמוסר נפסק לאותם אמר  והיה עשוי בעוד שישוש משיח  13 כפי מתיאו 
Mt 5,17   ישואש משיח לתלמידיו אל תחשבו שבאתי להרוס אמר  עוד  17קפיטולי י״ג כפי מתיאו : שבשמים  
Mt 5,27   ישאוש לתלמידיו אתם שמעתם שהתורה הישנה אמרה  אמר  עו׳  27כפי מתיאו קפיטולו ט״ו  :היות קטן 
Mt 5,31   ישאוש משיח לתלמידיו התורה אומרת המגרש אשתו  אמר  עוד  31קפיטולו י״ו כפי מתיאו  :לעולם 
Mt 5,43   ישאוש לתלמידיו אתם שמעתם שהתורה אומרת ואהבת אמר  עוד  43קפיטולו י״ז כפי מתיאו  :ללות ממך 
Mt 6,2   ישואש משיח לתלמידיו כשתעשו צדקה אל תעשו אמר  עוד  2קפיטולו י״ח כפי מתיאו : שבשמים  
Mt 6,5   ישואש משיח לתלמידיו כאשר תתפללו לא תעשו אמר  עוד  5קפיטולו י״ט כפי מתיאו : ישלם לך  

Mt 7,13   סו בעד פתח הצר כי ישאוש משיח אל תלמידיו הכנ אמר   13קפיטולי כ״ג כפי מתיאו  :והנביאות 
Mt 7,21   ישאוש משיח לתלמידיו כל אותן שיקראוני אדון אמר  עו׳  21קפיטולו כ״ג כפי מתיאו  עו׳  
Mt 8,20  ועופות האויר יש. לו השועלים יש להם מערות אמר  וישוש  20ריך למקום שתרצה ללכת אני אלך אח  
Mt 8,21   22ו תלמיד א׳ אדון והניחני ראשונה קבור אבי ל אמר  עוד  21: אין לו אנה יקוד ראשו ובן אדם 
Mt 8,22   קפיטולו : לו לך אתי והניח המת לקבור אל האחר אמר  וישואש משיח  22אשונה קבור אבי והניחני ר 
Mt 9,12   12  13. להם הבריאים אינם צריכים רופא אבל החולים אמר  כאשר שמע אלו הדברים וישוש משיח 

Mt 10,34   ישאוש משיח לתלמידיו אל תחשבו שאני באתי לשום אמר  עוד  34לו ל״ד כפי מתיאו קפיטו :האל אבי 
Mt 11,10   אמת 11. הנני שולח מלאכי שיפנה דרכך לפניך אמר  זה הוא אותו שממנו הנביא  10: איותר מנבי  
Mt 11,25  אתה הסתרת כי . מחולל תהיה אב בורא שמים וארץ אמר  אז באותו עת ישאוש משיח  25יאו ל״ז כפי מת 
Mt 12,13    היתה לו חזורה. אל האדם שלח ידך ושלוחה אמר  ואז הוא  13. הוא עשות בשבת טובזו הגון  
Mt 12,25   וכל עיר . כל מלכות שהוא בתוכו נחלק יהיה שמם אמר  וישואש שיודע מחשבותיהם  25. שר השדים 
Mt 13,24    ימיי דומה לאדם שזורע זרע טוב בשדהוהמלכות שמ אמר  . ומשל אחר יש לפניהם 24: שלשיםוא׳ 
Mt 13,28   והעבדים אמרו. להם האיש האויב עשה דבר זה אמר  והוא  28: מי עליו זרע קמשונים אם כן  
Mt 13,31   להם מלכות שמים הוא דומה לזרע החרדל אותו אמר  משל אחר  31: ם אספו במגורתיוהחטי. אותם  
Mt 13,57  להם שום נביא איננו בזולת כבוד רק בארצו או אמר  וישאוש . ט בווהיו אשקנדליזא 57. לו כל זה  
Mt 14,29   וירד ש׳ פירו מהאניה קטנה והולך על המים :בא אמר  והוא  29שאני אבא אליך על המים הוא תחפוץ 
Mt 15,16   אינכם מבינים שכל 17: להם עדיין אתם בלתי שכל אמר  והוא  16. תפרש לנו זאת התמונה פירו ואמר 

Mt 16,6   והם חשבו 7. להם השמרו משאור הצדוקים ופרושים אמר  והוא  6. ר הלאה שכחו לקחת לחמםהים לעבו 
Mt 16,24   לתלמידיו מי שרוצה לימשך אחרי חוייב יתייאש אמר  וש ואז ישא 24. מבין דברי האל רק מהאנשים  
Mt 17,24   ה שימון מלכי הארץ ממי ראוי לקחת מסמה לך דומ אמר  . ר נכנס אל הבית קרב אליו ישושוכאש. הוא 

Mt 19,8   משה הודה לכם שתעזבו נשותיכם בעבור קושי אמר  וישוש  8. ר כריתות ואותה יעזוביתן לה ספ  
Mt 19,11   כולכם אינכם מבינים זה הדבר אם לא למי שנתון  אמר  והוא  11: ין מחוייב שיקחה לאשהוהאשה א 
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Mt 19,14   להם הניחו אלי בא הנערים קטנים ולא תאבו אמר  וישאוש  14. אותם למידים גועריםוהת. בעדם  
Mt 19,23   לתלמידיו אמיתות אומר דבר בלתי אפשרי הוא אמר  וישו  23. ם שהיו לו נחלות רבותכי היה אד  
Mt 20,21   והיא אמרה תרצה שאחד מבני ישב לצד. מה תחפוצי אמר  והוא  21. ותו ושאלה מתן אחד לומחלים א 
Mt 21,16  אדון אתה. לא אתם קראתם מה אומר הנביא: הין אמר  וישאוש . ומע אתה מה אומרין אלוואמרו לו ש  
Mt 21,21    להם אמיתות אומר לכם שאם יהיה לכם אמונה ולא  אמר  וישאוש  21ראוהו היו תמהים איך מתה תכף 
Mt 21,42   לא קראתם הכתיבות שאומרת האבןלהם ישאוש ואתם  אמר   42. שיחזרו לו הפרי הגון בעתו טובים 

Mt 22,8   אבל אותם שהיו קרואים. לעבדיו הנשואין מוכנים אמר  אז  8. ותם הרוצחים ולשרוף ביתםהרוג א 
Mt 22,13    המלך לעבדיו קחוהו וקשרו לו הידים והרגלים אמר  אז  13. והוא שתק. מלבוש נשואייבזולת  
Mt 22,21   להם לכן תנו לשישאר מה שראוי לסישאר ולאל מה  אמר  ר והוא ואמרו מסיס 21. עלה כתובומה שלמ 
Mt 22,24   אם אחד ימות בלא בנים שאחיו יקח אשתו בעבור אמר  אמרו רבי משה  24. וקים ושאלוהואליו הצד  
Mt 22,44   האדון לאדוני שב לימיני עד אשר אני אעשה שית  אמר   44אומר . ד קראו ברוחני אדוניוולמה דו 
Mt 26,18  וזה האיש שתמצאו אמרו לו הרב. לכו אל העיר אמר  וישאוש  18. ם תחפוץ שנכין הפסחבאי זה מקו  
Mt 26,21    22. להם אמיתות אומר לכם שאחד מכם יבגדני אמר  בעוד שאוכלין ו 21לסעוד עם י״ב תלמידיו  
Mt 26,31   ו אישקנדליזאטש בעבוריישו לתלמידיו כולכם תהי אמר  אז  31. ו חינות יצאו להר הזתיםזהו שעש 
Mt 26,34   אליו אמיתות אומר לך כי בזאת הלילה קודם אמר  וישוש  34. לא אהיה אישקנדליזט אני לעולם  
Mt 26,38    המתינו לי פה ועורו. להם דאגה נפשי עד מות אמר  אז  38. והתחיל להיות עצב ונקצףמזבדיב  
Mt 26,61   אני יכול להשמיד מקדש האל ואחר ג׳ ימים חדשו אמר  ה ואמרו ז 61שנים עדים כוזבים  מחדש באו. 
Mt 26,63   אליו אני משביעך באל חי שתאמר לנו אם אתה אמר  ושר הכהנים . וישו שותק 63. גדךעושים נ  
Mt 27,21    והם. להם אי זה תרצו שאניח לכת מאלו השנים אמר  ופילאט  21. בראבן וישואש ימיתושישאלו  

Mt 28,6   ותלכו מהרה 7. בואו ותראו המקום שאניחהו. לכם אמר  אינינו פה כי קם חי כאשר  6. להישו שנת 
Mc 1,2   הנה אני שולח מלאכי לפניך שיפנה הדרך שלך אמר  עיה נביא כמו כן שהוא כתוב ביש 2בן האלוה  
Mc 2,5   ם עמווהיו ש 6. אל הנטול עונותיך מחולין לך אמר  וכאשר ישאוש ראה אמונתם  5. אושלפני יש  

Mc 2,10    12לך אני אומר לך שתקום ותקח מטתך  11לנטול  אמר  יש לו יכולת לעזוב העונות בארץ הבתולה  
Mc 4,26   להם כן הוא מלכות שממיי כאדם שזורע זרע טוב אמר  ועוד  26: שיהיה לו יגזלו ממנו הדבר עצמו  
Mc 4,33    ולא דבר להם בזולת 34זה שיבינו  להם בעבור אמר  רבות כאלה תמונות  33. בצל הענףדרים  
Mc 6,16   17. זה זואן שאני חתכתי ראשו וחזר ממות לחיים אמר  . וכאשר אירודיש שמע זה 16. איםמן הנבי 
Mc 6,18   19לאירודיש אינו ראוי לך החזק באשת אחיך  אמר  וג׳ואן  18. יו אותה שהוא מחזיקפיליף אח  
Mc 7,9   להם אתם שוברים מצות הש׳ למען שמור אמר   9וכאלו . םהם וכדומה דברים רביכסף משתי  

Mc 8,12   אמת לכם אני אומר שאתם לא תראו סימן [*] להם  אמר  וישאוש  12. ונסוהו ושאלו אות מן השמים 
Mc 8,16   16 וישאוש כאשר ראה 17. בעבור שאין לנו לחם אמר  הוא . ם כחושבים אמ׳ אחד אל אחדוה  

Mc 10,24   להם בנים מאד הוא כבד שאיש שיבטח מאד בעושרו  אמר  וישאוש פעם אחרת תכף . וו מדברינבהל 
Mc 12,34  ומשם והלאה שום אדם. לו אינו רחוק ממלכות השם אמר  וכאשר שמע שהוא ענה בחכמה  34: קרבן אנושי 
Mc 12,36    תהאדון לאדוני שב לימיני עד אשר אני אשי אמר  דויט אמ׳ מתנבא ממנו  36הוא בן ממי  

Mc 13,1   1 וענה 2: לו רבי ראה זה בניינים ואיזה אבנים אמר  יוצאים מן המקדש אחד מתלמידיו  וכאשר  
Mc 13,23  מועברת אותה 24ובאותן הימים . לכם קודם שיהיה אמר  אני . השמרו 23שר עשות הנבחרים עוד אם איפ 

Mc 14,6   שוה למה אתה ַעֵצִבים דעו כי פעלהלהם אל תתפ אמר  וישאוש  6. לעניים וילונו נגדה ושיתננו  
Mc 14,61   וישאוש אמ׳ 62. אתהו בן משיח בן השם הברוך אמר  עם אחרת הכהן הגדול הגדול שאלו ופ: דבר  
Mc 15,39   והיו שמה מקצת נשים 40. זה האיש היה בן האל אמר  ראה שהוא היה מועבר בקול גדול  שם כאשר  

Mc 16,6   אתם בקשתם ישאוש נזוריט שנתלה . להן אל תפחדו אמר  והוא  6. פחדובש בגד אחד לבן ונאחד מלו 
Lc 4,43   חוייב לו להגיד לעיירות אחרות מלכות האל כי אמר  ולהם  43. ו שלא יפרד מהםעדיו ומחזיקים ב  
Lc 5,10   לשימון אל תפחד כי בעבור זה תהיה שתקח אמר  וישאוש . י שימון עומדין שוממיןזבדיב חבר  

Lc 6,8   וקם ועמד. קום ועמוד באמצע לאיש שידו יבשה אמר  וישאוש [*]  8. מקום שילשינוהו שימצאו  
Lc 7,48   אמונתך הושיעך לכי[*]  50[*]  49[*] אל האשה  אמר  וישאוש  48. הוא זה שמוחל עונותביניהם מי 
Lc 8,10   בל לאחרים משלא. לכם ניתן מלכות שמים להכיר אמר  ולהם  10. איזה דבר הוא זה. והושאל . 
Lc 8,52   53. רק ישינה. להם אל תבכו כי אין הנערה מתה אמר  ואמה בוכים הנערה וישוש  52ערה ואבי הנ  
Lc 9,20   ענה שימון פירי. ואתם בדעתכם מי אני. להם אמר  וישאוש  20. ן הראשונים שחזר חינביא מ  
Lc 9,49  בי אנחנו ראינו אדם אחד מגרש השדים מןר אמר  ויואן  49. קטן ביניכם הוא גדולוה. ששלחני  
Lc 9,61  לו אדוק אני אלך אחריך רק הנח לי עד שאעשה אמר  ואדם אחר  61. ותגיד מלכות האל אתה בא עמי  

Lc 10,28  29. אליו כדין עניתי עשה אותן הדברים ותחיה אמר  וישאוש  28. ואהבת לרעך כמוך. ךכחך ומחשבת  
Lc 11,28  אמת מאושרים הם אותם ששומעין דבר הש׳ ושומרין אמר  והוא  28והשדים שינקת . עמדת בההוא הבטן ש 
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Lc 11,39   אליו פרושים עתה אתם מטהרים מה שהוא מחוץ אמר  ואדונינו  39. ידיו בסעודת הבקראינו רוחץ  
Lc 11,46    יםאוי לכם חכמי הדת למה אתם מעמיסין האנש אמר  וישאוש  46. עושה אתה לנו בזיוןהדברים  
Lc 11,53   אלה הדברים אליהם התחילו הפרושים לחלוק דבריו אמר  וכאשר  53. סמונעין אותם שחפצים היו ליכנ 
Lc 12,14   ואמ׳ 15. אל האדם מי שמני שופט או חולק עליכם אמר  וישאוש  14שיחלוק איתי הירושה  אל אחי 
Lc 13,32   ו ואמרו לאותו שועל שאנכי מגרש השדיםלהם לכ אמר  וישאוש  32. אירודיש אבה המיתך מעמנו כי  
Lc 14,15   15 16. לו מאושר יהיה מי שיאכל פת במלכות הש׳ אמר  ר אחד מתלמידיו שמע אלה הדברים וכאש  
Lc 15,11   ואמ׳ היותר קטן  12. אדם אחד יש לו בנים שנים אמר  וישו  11: חוטא אחד שעשה תשובה מן האל על 
Lc 15,21  וכבר איני ראוי . לו אבי אני חטאתי לשמים ולך אמר  והבן  21. ו חבקו ונשקוהיותו אתוב. על הבן 
Lc 16,6    ואמר 7. לו קח שטרך ועשה מהרה וכתב חמשים אמר  והוא . והוא עונהו מאה מדות שמן 6לאדוני  
Lc 16,7   7 ב מאה מדות חטה והוא אומר לו קח אותיותך וכתו אמר  לאחר כמה התחייבת לאדוני והוא  ואמר 

Lc 16,27   כי חמשה 28א״כ אב אחלי שתשלחהו לבית אבי  אמר  והוא  27 .לא ינתן להם יכולת לעבור פה  
Lc 16,29   להם הוא הוא משה והנביאים וישמעו אותם. לו אמר  ואברהם  29או לנגישת המקום הזה שלא יבו.  
Lc 16,30    אבל אם מקצת מהמתים ילכו להם הם. לא אב אברהם אמר  והוא  30. והנביאים וישמעו אותםהוא משה 
Lc 18,4   4 אמנם 5. בלבו ואם שאיני ירא אלהים ואנשים אמר  ואחר . ועבר זמן רב. רצה לעשות ולא  
Lc 18,6    והש׳ לא ינקום 7. ראו מה אמר הדיין מה עלב אמר  ואדונינו  6. הבא תעשה לעג ממנילקץ  
Lc 18,6   והש׳ לא ינקום אותם שהם 7. הדיין מה עלב אמר   ואדונינו אמר ראו מה 6. ג ממניתעשה לע  

Lc 18,19  למה אתה אומר אלי טוב ואין טוב לבד האל. לו אמר  וישאוש  19. לנחול חיים נצחיים אעשה שאוכל . 
Lc 18,21   והדבר ההוא 22. כל אלה הדברים קיימתי בנערותי אמר  והוא  21. כבד אביך ואמך. ת שקרתעשה עדו 
Lc 18,28   הנה אנחנו עזבנו כל הדברים והולכים אנו אחריך אמר  ופירו  28. ם לאדם איפשריים לאליהנמנע 
Lc 19,12   אדם אחד מעולה הלך במלכות אחד מאד רחוק בעבור אמר  ואז  12. יהיה נגלה מלכות שמים חשבו שמיד 
Lc 19,17   קטן היית נאמן אליו שמח עבד טוב כי בדבר אמר  והאדון  17. ך י׳ אימינש הרוחתיאימינא של.  
Lc 19,22   אתה יודע שאני איש. לו עבד רע מפיך אשפטך אמר  והאדון  22. וקוצר מה שלא זרעת .שלא הנחת  
Lc 19,32   וכאשר באו להתיר העיר אמר אדון העיר להם 33 אמר  הלכו שם ומצאו העיר עומד כאשר  והשלוחים  
Lc 19,33    והם 34. אדון העיר להם למה אתם מתירים העיר אמר  התיר העיר וכאשר באו ל 33עומד כאשר אמר  
Lc 19,41   כי אם אתה הכרת והאמנת הדברים שהם שלך כזה 42 אמר  . ב אל העיר ראה אותה ובכה עליהוכאשר קר 
Lc 20,25   להם א״כ כל הדברים שהם מסישר תנו לסישר אמר  והוא  25. והם ענו לו משישר. תווכתיב.  
Lc 20,34  להם בני זה העולם עושין נישואין ונמסרין אמר  וישאוש  34. [*] לו תהיה לאשהא מאי זה מכל  
Lc 20,41    ודוד 42להם איך אתם אומרי׳ שמשיח הוא בן דוד  אמר  והוא  41. לא יכלו לשאול לו דברוהלאה 
Lc 20,42  לימיניבספר המזמורי׳ האדון אמר לאדוני שב  אמר  ודוד  42מרי׳ שמשיח הוא בן דוד איך אתם או.  
Lc 20,42    עד שאשית 43זהו ביכולתי . לאדוני שב לימיני אמר  ודוד אמר בספר המזמורי׳ האדון  42בן דוד  
Lc 20,45   השמרו מהסופרים שחפצים ללכת 46לתלמידיו  אמר  . ושומע כל העם 45ן איך הוא בן קורהו אדו  
Lc 21,8   כי רבים: רו לכם שאיזה איש לא יונה אתכםהשמ אמר  והוא  8. תומתי יתחילו להעשו. אלה הדברים  

Lc 21,10    ומלכות נגד מלכות. להם יקומו עמים נגד עמים אמר  אז  10. לא יהיה זה מיד ולא הקץאכן . 
Lc 22,10  9 להם הנה כאשר תבאו בעיר תפגשו אדם אחד נושא אמר  והוא  10. לאן אתה חפץ שנכינהו והם אמרו  
Lc 22,20   זה הגביע הוא צווי החדש בדמי אותו שיהיה נשפך אמר  וכאשר אכלו . וכן הגביע 20. וניתעשו לזכר 
Lc 22,33   אליו אדון אני מוכן ללכת עמך בסוהר ובמיתה אמר  והוא  33. תצייר אחיך. ים מתהפךועתה לפעמ.  
Lc 22,34   ג׳ פעמים אני אומר לך פירו לא יקרא התרנגול ש אמר  וישאוש  34. מוכן ללכת עמך בסוהר ובמיתה 
Lc 22,36  ומי . אבל עתה מי שיש לו שק יקח גם האבן. להם אמר  ואז  36. והם אמרו לא. י זה דבראחסר לכם א 
Lc 22,38   ויוצא המלך כמנהגו להר הזתים 39 .להם די אמר  והוא . אדון הנה שתי סכינים פה והם אמרו.  
Lc 22,40   והוא 41. ם התפללו בעבור שלא תכנסו לניסיוןלה אמר  וכאשר בא להם  40. ים ברחו ממנווהתלמיד 
Lc 22,48   וראו אותם 49. אליו בנשיקה תבגוד בן האדם אמר  וישאוש  48. לישו בעבור שישקהו ויגש  
Lc 22,52  לאשר בא אליו ולשרי הכהנים ולרבני המקדש אמר  וישאוש  52. אשר נגע באזן הניחווכ. עד כאן  
Lc 22,58   וכמעט שעה אחת אשה אחת אומרת 59. אדם אין אני אמר  ופירו . מהם אתה ותו ואמרה ואתהראתה א 
Lc 22,60   ומיד קרא: אדם איני יודע מה אתה אומר אמר  ופירו  60. ה עמהם כי גלליב הואאמת ז  
Lc 22,67   ואם אשאל  68. אם אומר לכם לא תאמינו בי. להם אמר  וישאוש  67. אתה משיח אמור לנו לו אם 
Lc 23,4   איני מוצא בזה האדם. לשרי הכהנים ולחיילות אמר  ופילאט  4. והוא ענה אתה אומר. יהודיםה  

Lc 23,22   להם אי זה רע עשה איני מוצא שום טעם שבעבורו  אמר  והוא פעם שלישית  22. מרים תלהוצעקו או 
Lc 23,34   ה הם עושיםאב מחול להם כי אין יודעים מ אמר  וישו  34. האחד לשמאלהאחד לצד ימין ו.  
Lc 24,7    שחוייב שבן האדם יהיה נמסר בידי חטאים והיותו אמר   7. דבר עמכם בעוד שהיה בגלליאהזה אופן 
Jn 1,33   33  [*]זהו. לי אותו שעליו תראה הרוח יורד עומד עליו אמר  ל אותו ששלחני שאטביל במים הוא אב 
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Jn 1,46   ראה ישאוש משיח 47. [*] ו פליף בא וראה אותול אמר  . יכול להיות אי זה דבר טוב. יטבנזור 
Jn 1,48   ענה ישאוש ואמר. לו נתנאל היאך אתה מכירני אמר   48. שראל אותו שאין לו שום שקראיש מי  

Jn 2,7   להם מלאו כל האירידיש מים וימלאום כל מה אמר  וישאוש  7. חזקת שתים ושלש מדותמ  
Jn 2,8   להם תוציאו מהם והביאו ותנו לשתות אמר  וישאוש  8. כל מה שיוכלו החזיק וימלאום  

Jn 2,21   23: והאמינו בכתיבה ובדבר שאמר ישאוש[*]  22 .אמר  ומה שהוא אמ׳ במקדש לבו  21. הוימים תעש 
Jn 4,7   והתלמידים הלכו בעיר לקנות 8. לה תן לי לשתות אמר  וישאוש . באה אשה אחת לשאוב מיםו 7: היום 

Jn 4,21  לאשה תאמיני ִּבי שעדיין יהיה עת שלא תתפללו אמר  וישאוש  21: שיש לכל להתפלל לאל הוא המקום  
Jn 4,26  ותכף באו תלמידיו 27. אני הוא שמדבר עמך אמר  וישאוש  26. א יראנו דברים רביםוכשיב. לבא.  
Jn 4,27   תה מדבר עמהלו מה אמר לו מה אתה שואל ומה א אמר  אכן אחד מהם לא . דבר עם האשהכשמצאוהו מ : 
Jn 4,27   אז עזבה 28: לו מה אתה שואל ומה אתה מדבר עמה אמר  אכן אחד מהם לא אמר לו מה . אשהמדבר עם ה 
Jn 4,39   אז כשבאו השומרונים אליו בקשוהו 40: לה אמר  עושה עדות לו שכל הדברים שעשתה בו ש  
Jn 4,48   לא תאמינו אם לא תראו אותות. יוישאוש אל אמר  אז  48. בנו כי מסוכן היה למות להבריא  
Jn 4,50  והאדם האמין לדבר . אליו ישאוש לך בנך חי הוא אמר   50. טו אדון רד קודם שימות בניאליו הריגי 

Jn 5,6   והחולה ענה לו אדון 7. לו תחפוץ להיות בריא אמר  ש שוכב והכיר שזמן רב עמד חולה ישאו  
Jn 5,8   ומיד נעשה בריא וסלק  9לו קום וסלק מטתך ולך  אמר  וישאוש  8. ללכת כבר קדמני אחר אני חפץ 
Jn 6,6   7. היה לנסות כי יודע הוא מה שהיה לו לעשות אמר  זה  6. קנה פת שיאכלו אלו העמיםאנה נ  
Jn 6,8   9אליו אחד מתלמידיו אנדריב אח שימון פירי  אמר   8: אחד מעט לא יספיק לעם הזה אם נתן לכל  

Jn 6,12   אז 13. אספו זה הנותר שלא יפסד. לתלמידיו אמר  כאשר שבעו  12. קם בכל אשר שאלופלהם ס  
Jn 6,20   אז רצו לקבלו 21. להם אני הוא אל תיראו אמר  אבל  20. ויגש אל הספינה ופחדו .אליהם  
Jn 6,32   ם משה אמת אני אומר לכם לא נתן לכ. להם ישאוש אמר  אז  32. לחם שמים נתן להם לאכולכפי שכתוב 
Jn 6,35  מי שבא אלי לא ירעב. להם אני הוא לחם חיים אמר  וישאוש  35. ת ניתן לנו הפת הזהכל ע. אדון.  
Jn 6,41   ואמרו אינינו 42. אני הוא פת שירדתי מן השמים אמר  כי . אז התלחשו היהודים ממנו 41. אחרון 
Jn 6,54  אמת אני אומר לכם אם לא תאכלו בשר בן. להם אמר  אז ישאוש  54: ת לנו בשרו לאכוליוכל זה לת  
Jn 6,60    אז רבים 61. בבית הכנסת מלמד בכפר נחום אמר  אלה הדברים  60: הפת יחיה לעולםשאוכל זה  
Jn 6,62   אם תראו בן האדם עולה שם 63מי מבהיל אתכם  אמר  ם וישאוש כששמע אמונת 62: מי יוכל לשומעו  
Jn 6,68   69. ישאוש לשנים עשר שנשארו ואתם חפצים ללכת אמר  אז  68: לכים עמווכבר אינם הו. חזרו אחור  

Jn 7,9   וכאשר אחיו 10. אלה הדברים הוא היה בגלליאה אמר  כאשר  9: וזמני לא נשלם. של חג ביום זה  
Jn 7,33   אחר ילך האב. להם ישו עדיין יהיה לכם מעט זמן אמר  אז  33: ים שלחו עבדים שיתפשוהועם הפרוש 
Jn 7,50  50 לא ידעתם שתורתכם אינה שופטת אחד אם 51להם  אמר  וש שבא לישאוש בלילה שהיה עמהם ונקודימ  
Jn 8,11   ומכאן והלאה לא תעשי . לה ואני לא אענישך לכי אמר  וישאוש . אדון אין כאן גואל אחדוהיא ענתה 
Jn 8,21   אני הולך ואתם תשאלוני. שולהם פעם אחרת י אמר  אז  21: כי עדיין לא באה שעתו. לא תפשו  
Jn 8,30    אם [*]  31. ישאוש לאותם היהודים שהאמינו בו אמר  אז : אלה הדברים רבים האמינו בוהוא מדבר 
Jn 8,42  אתם תאהבו אותו. להם ישאוש אם האל הוא אביכם אמר  אז  42: לנו אל אחד ואב אחד. ותנולדים מזנ. 
Jn 9,25   שהייתי . אבל דבר זה אני יודע. הוא איני יודע אמר  אז  25. לא ידעת שזה האיש חוטא .לשם׳ 
Jn 10,6    אז  7. רק הם לא הכירו מה אמ׳ להם. ישאוש להם אמר  זה המשל  6. אחר קול האיש הנכרינמשכות 
Jn 10,7   ישאוש פעם אחרת להם באמת אני אומר לכם שאני אמר  אז  7. הם לא הכירו מה אמ׳ להם רק. להם  

Jn 11,11   ואחר אמר אליהם נלכה כי לזריט אהובינו ישן :אמר  אלה הדברים  11. ו כי נר אין לומצער עצמ . 
Jn 11,11   ואני הולך . אליהם נלכה כי לזריט אהובינו ישן אמר  ואחר : מראלה הדברים א 11. כי נר אין לו 
Jn 11,16   נלכה אנחנו. למקצת אנשים טומאש שאמור דידימוש אמר  אז  16. רק נלך אליו. תם תאמינובעבור שא 
Jn 11,40   אליה לא אמרתי לך שאם תאמיני באמת תראי אור אמר  וישאוש  40. זה ארבעה ימים שמת כי. מסריח  
Jn 11,51   וניבא שישאוש. רק שהיה הגמון אותה שנה. מעצמו אמר  וזה לא  51. ות ולא ימות כל העםאחד ימ 
Jn 12,4    5שעתיד למוסרו . אחד מתלמידיו יודיש אשכריוט אמר  אז  4: חהנתמלא ריח טוב מן המשיוכל הבית  
Jn 12,7    ישאוש תעזבו אותו אותו בעבור שאביט אותו ביום אמר  אז  7: שבהם משים מה שהם נושאיןלו כיסין 

Jn 12,35    להם ישאוש עדין יש בכם נר להו בפוד שהנר בכם  אמר  אז  35. הארץ מי הוא זה בן האדםמורם מן 
Jn 12,36   וכאשר עשה כמה  37. להם ישאוש והלך ונסתר מהם אמר  אלה הדברים : עבור שתהיו בני נרבנר ב 
Jn 12,39   עור עיניהם ותקשה לבם בעבור 40ישעיה הנביא  אמר  אמין כי פעם אחרת זה לא היה בידם לה  
Jn 13,10    רק שירחוץ הרגלים  להם מי שהוא רחוץ אינו חסר אמר  וישאוש  10. אבל גם הידים והראשלבד 
Jn 13,11  אז כשרחץ רגליהם לקח 12. אין כולכם טהורים אמר  ובעבור זה . ותו שעתיד לבגוד ביאני יודע א  
Jn 13,12   אתם יוד יודעים אותו דבר. פעם אחרת להם אמר  וכאשר ישב והסב . ם לקח מלבושיורגליה  
Jn 13,21    ה הדברים מצא עצמו רוחני והזהיר ואמר אמתאל אמר  כאשר ישאוש  21. מקבל מי ששלחניאותי  
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Jn 13,24   24 ישאוש אמ׳ . אז כשהוא היה מסב על החזה 25. זה אמר  ואמ׳ מי הוא אותו שממנו . ון זהושימ 
Jn 13,27   27 וזה 28אליו מה אתה עושה עשהו ביותר מהירות  אמר  וישו . ולקח מלא פת אז בא השטן  
Jn 13,31  32[*] ישאוש עתה הוא זך בן האדם והאל זך  אמר  אז כשיצא  31. ה לילהד יצא ונעשהמלא פת מי [*] 
Jn 13,37   אליו למה איני יכול ללכת אחריך עתה אני אתן אמר  ואחרי כן  37. אבל אחרי כן תלך אחרי עתה  
Jn 13,38   ראנשמתך בעבורי לא תתן אמת אני אומר לך לא יק אמר  וישאוש  38ני אתן את נפשי בעדך עתה א 
Jn 14,5   אין אחד . אני דרך אמת וחיים[*]  6. [*] אליו אמר  וטומאש  5. רך והדרך אתם יודעיםהולך והד 
Jn 14,8   וישאוש אמר להם  9. הראנו האב ודי. אליו אדון אמר  ופליף  8: ם תכירוהו ותראו אותווהלאה את 
Jn 14,9    מן הזמן שעמדתי עמכם ולא הכרתונילהם כמה  אמר  וישאוש  9. הראנו האב ודי. אדוןאמר אליו.  

Jn 14,22  אי זה דבר. לא אשקריוטא אבל אדון אחר. אליו אמר  ויגודיש  22. אאהוב אותו ואגלה לו את עצמי  
Jn 15,15   ואתם לא בחרתם אותי 16. אבי והודעתים לכם אמר  תכם אוהבי כי כל הדברים שאמרתי לכם היו.  
Jn 16,19   אליהם מה זה אתם מדברים בקרבכם כי אני אמרתי  אמר  . בא רצו לשואלווכש 19: ר ישאושמה מדב 
Jn 18,5   אז כשאמר 6. להם אני הוא ג׳ודיש שמסרו עמהם אמר  וישאוש . ואמרו ישאוש דנזריט 5 .מבקשים  

Jn 18,11  אינך רוצה. ישוש לפירי חזור סכינך בנרתיקה אמר  אז  11. והעבד שמו מלאקוש. מניתלו אזנו הי  
Jn 18,22   אלה הדברים אחד ממשרתי היהודים הכה בצואר אמר  וכאשר ישאוש  22. הדברים שאמרתיהם יודעים  
Jn 18,31   אז . פילאטו להם תפשוהו אתם וכפי דתכם שפטוהו אמר  אז  31: א היו מביאין אותו אליךבמעשיו ל 
Jn 18,32   אז נכנס פילאט פעם אחרת 33: יתהבריא שבאותה מ אמר  שהוא . בר ישאוש משיח יהיה אמתיבעבור שד 
Jn 19,15   וההגמונים אמרו לו אין לנו: להם מלככם אתלה אמר  ופילאט  :תלוהו והניחוהו בשתי וערב  
Jn 20,17    אבל. לה אל תגעי בי כי עדיין לא עליתי לאבי אמר  וישוש  17. לו רבי שר״ל מאישטרוואמרה  
Jn 20,20   אז כשראו התלמידים האדון. זה הראם הידים והצד אמר  וכי  20. שוש ואמ׳ להם שלום לכםשם בא י 
Jn 20,21   כאשר אמ׳ זה  22. [*] להם פעם אחרת שלו׳ עמכם אמר  אז  21. או התלמידים האדון שמחואז כשר 
Jn 20,25   אם אני רואה בידים תקיעת המסמרים ואני. להם אמר  וטומאש . רים אנחנו ראינו האדוןהאח  
Jn 20,27   לטומאש שים אצבעך פה וראה ידי ושים ידך לצדי  אמר  אח״כ  27. להם שלום יהיה עמכם ואמר 
Jn 21,3  והם אמרו לו. אני הולך לצוד דגים. אלהם אמר  ושימון פירו  3. רים שהיו יחדיותלמידים אח  
Jn 21,6   הרשתות אז שמו . להם שימו הרשתות הלאה ותמצאו אמר  והוא  6. מה לאכול וענו לו אין יש לכם 
Jn 21,7  אותו תלמיד האהוב מיישוש לפירו האדון הוא אמר  אז  7. וי דגים ולא יכלו למשוךבהם גודל רב.  

Jn 21,12   ואחד מהם לא רצה לשאול מי הוא. להם באו ואכלו אמר  וישאוש  12. רבים הרשת לא נשבר זה שהדגים 
Jn 21,15   ש לשימון פירו שימון יואן אוהב אתה אותי ישאו אמר  אז כשאכל  15: ידיו אחר שחזר חיאל תלמ 
Jn 21,15   וישאוש אמר פעם אחרת אליו 16: להם שמור שיותי אמר  וישאוש . ה יודע שאני אוהב אותךאת. כן 
Jn 21,16    פעם אחרת אליו שימון פירי ג׳ואן אוהב אתה אמר  וישאוש  16: אמר להם שמור שיותיוישאוש  
Jn 21,17   שימון ג׳ואן אוהב אתה לי. לו פעם שלישית אמר   17: והאכיל שיותי. המ׳ אליו רעוישאוש א.  
Jn 21,17  אמת אומר אני לך כשהיית  18. אליו האכיל צאני אמר  וישאוש . ה יודע שאני אוהב אותךאת. הדברים 
Jn 21,19   זה וכאשר אמר . רמז באיזו מיתה עתיד לזכך האל אמר  ואז  19. ינהגך במקום שלא תחפוץאחריך ו 
Jn 21,19  ופירו נהפך לאחוריו 20: זה אמר לפירו בא אחרי אמר  וכאשר . יזו מיתה עתיד לזכך האלאמר רמז בא 
Jn 21,19   ופירו נהפך לאחוריו וראה 20: לפירו בא אחרי אמר  וכאשר אמר זה . ה עתיד לזכך האלבאיזו מית  
Jn 21,21   ישאוש אמר אליו אני 22 .מה יהיה מזה. לישאוש אמר  אז כשפירו ראה זה  21. על חזהו בסעודה 
Jn 21,22   אליו אני רוצה שיע שיעמוד פה עד שאבא מה לך אמר  ישאוש  22 .מה יהיה מזה. זה אמר לישאוש  
Jn 21,23   זה הוא 24. אני רוצה שכן יעמוד עד שאבא מה לך אמר  רק . אחיו שאותו תלמיד לא ימות הדבר בתוך 
Mt 5,27   ואני אומ׳ לכם שכל אדם שיביט 28. לא תנאף אמרה  הישנה  ם שמעתם שהתורהישאוש לתלמידיו את  
Mt 14,8   ובעד. והמלך נעצב 9. תן לי ראש זואן טבול אמרה  והיא היתה מוזהרת מאמה  8: אלהוכל מה שתש  

Mt 15,27    אכן אמת היא שהגורים אוכלים. אמת הוא אמרה  והיא  27. ושיתנהו לכלבים לאכולמהבנים  
Mt 20,21  והאחד לשמאלך. תרצה שאחד מבני ישב לצד ימינך אמרה  והיא . והוא אמר מה תחפוצי 21. מתן אחד לו 
Mt 26,71   72. וזה היה עם ישוש דנזוריט. לאותן שהם שם אמרה  וכאשר יצא מהפתח האחר שפחה  71 .את אומרת  
Mc 1,30   30 וש ונשא היד ותכף עזבה הקדחתובא יש 31לו  אמרה  ות פירו שוכבת חולה מקדחת ותכף וחמ  
Mc 6,24  והיא אמרה לה תשאלי ראש גואן . לאמה מה אשאל אמרה  וכאשר יצאתה משם  24: צי מלכותושתשאל עד ח 
Mc 6,24  ותכף היא באה אל 25. לה תשאלי ראש גואן טבול אמרה  והיא . ה משם אמרה לאמה מה אשאלוכאשר יצאת 

Mc 14,70   71. לפירו באמת אתהו מהם כי באמת גליליב אתה אמרה  ותן ששבות שם ט פעם אחרת אחת מאמזה מע 
Lc 1,34   למלאך איך יוכל העשות זה שאין לי ידיעת איש אמרה  ומריאה  34. צח ומלכותו לאין קץיעקב לנ. 
Lc 1,46   ורוחי שמח באל 47נשמתי משבחת ומעלה האל  אמרה  ומריאה  46. הש׳ יהיו נשלמים בךלך מ  

Lc 11,49    הנני שלח להם נביאים שלוחים ומהם ימיתו אמרה  ובעבור זה חכמת האל  49. קבריהםחוצבים.  
Lc 13,20  21. אמשול לכם משל מלכות הש׳ למה הוא דומה .אמרה  ופעם אחרת  20 :שעופות השמים נחים בכנפיו  
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Lc 22,56   ר לה אומר אשה אשה ופירו כפ 57. זה היה עמהם אמרה  חת ראתהו יושב באש והביטה אותו שפחה א 
Jn 2,3   3 ענה ישאוש 4. אין להם יין. אם ישו אליו אמרה  כאשר בנישואין היו חסרים מהיין ו  
Jn 2,5   6. אם ישוש למשרתים כל אשר יאמר לכם תעשו אמרה   5. ולך עדיין אין שעתי ראוייה אשה מה לי  
Jn 4,9   אתה שיהודי אתה שאלת . שמריטנא לו אותה האשה אמרה  אז  9. ר מאכלהלכו בעיר לקנות דב 

Jn 4,15   אליו תן לי המים ההם בעבור שלא תהיה לי צמא אמרה  והאשה  15. מדלגת בחיים נצחיים יהיו מעין. 
Jn 4,19    אבותינו 20: לו אדון אנכי מכרת שאתה נביא אמרה  והאשה  19: אינו בעליך אמת אמרתשעתה לך  
Jn 4,25   לו אנכי יודעת שמשיח הוא קרישטו עתיד לבא אמרה  והאשה  25. מתתפללו לו ברוח ובאחוייב שי.  

Jn 11,21   מרטא לישאוש אדון אם לשעבר היית פה אחי לא אמרה  אז  21. ומריאה יושבת בבית. ליובא רצתה א  
Jn 11,24  לו יודעת אנכי שיקום ביום היותר אחרון אמרה  ומרטא  24. אליה אחיך יחזור חי וישאוש אמ׳  
Jn 11,27   אדון כן אני האמנתי שאתה הוא משיח בן אל חי  אמרה  והיא  27. מאמינה את זה. ת לנצחכי לא ימו 
Jn 11,28    29[*] [*] אלה הדברים הלכה וקראה מריאה  אמרה  וכאשר  28. אל חי שבא בזה העולםמשיח בן  
Jn 11,39   39 כי זה ארבעה ימים. א מסריחלו אדון כבר הו אמרה  אבן ומרטא אחות המת אמ׳ ישאוש הסירו ה  
Jn 18,17    השפחה השומרת הפתח לפירי ואתה אינך מעבדי זה אמרה  אז  17. השוערת ושמה פירו בפניםואמר אל 
Jn 18,26    ואני. לפירו אשת אח אותו שפירו קטע אזנו אמרה  ואחת משפחות ההגמון  26. איניניכפר ואמר  
Jn 20,2   ואין אנכי יודעת . להם אדוני נטלוהו מן הקבר אמרה  מריאה ד האחד שאוהב מאד ישאוש ותלמי 

Jn 20,13   13 כי נטלו אדוני מזה ולא ידעתי אנה הניחוהו אמרה  והוא . לאותה האשה למה את בוכה ואמרו.  
Jn 20,14   דברים אלו נהפכה וראתה ישאוש עומד על רגליו  אמרה  וכאשר מריאה מגדלינא  14. אנה הניחוהו 
Jn 20,14  ואמרה לו אדון[*] [*]  15. בעצמה שגנב הוא אמרה  . על רגליו ולא הכירה שהוא ישו שאוש עומדי . 
Mt 1,22   22 הנה העלמה תהר ויולדת בן 23על ידי הנביא  אמרו  אשר . ה היה עשוי למלאת דבר האלוכל ז  
Mt 9,3   ישוש משיח הכירוכאשר  4. בקרבם זה מקלל אמרו  ומקצת מן החכמים מאותתים  3. יםהם נמחל  

Mt 9,11   לתלמידים למה אוכל מלמדכם עם חטאים אמרו  והפרושים שראו  11שיח ותלמידיו עם ישוש מ  
Mt 10,25   כמה. וכנו אדוניהם אזבל זאבוק הם משוטנים אמרו  אם הם : למד אל העבד כמו אדוניומלמדו והמ  

Mt 12,2   3. ו תלמידיך עושים מה שאין ראוי עשות בשבתל אמרו  והפרושים שראוהו  2. ולים ואכלולקחו מהשב 
Mt 12,24   זה אינו מגרש השדים כי אם בכח בלזאבוק שר אמרו  וכאשר הפרושים שמעו זה  24: ויטזה בן ד  
Mt 13,28   והוא אמ׳ אין בעבור 29תחפוץ שנלך ונלקטהו  אמרו  והעבדים . אמר להם האיש האויב עשה דבר זה  
Mt 13,51   והוא אמ׳ להם לכן כל חכם מאותות 52. הין אמרו  והם . תם כל אלה הדבריםשמע 51. שינים  
Mt 14,15  לו זה המקום הוא חרב ושעה היא מועברת להניח  אמרו  . וכי היה ערב התלמידים 15. יהןוריפא חולי 
Mt 15,12  שמעותדע שהפרושים אישקנדלישטש הם מהדבר ש אמרו  ואז נתקרבו אליו תלמידיו  12. ואינו מלכלכ.  
Mt 15,34  והוא צוה לעם שישבו 35. שבעה ומעט דגים אמרו  ר להם ישואש כמה פת יש לכם והם ואמ 34. עם  
Mt 16,14    מקצת אנשים אומרים שאתה הוא זואן טבול אמרו  והם  14. מה אומרים האנשים ממנילתלמידיו.  

Mt 19,7  וה שאדם יתן לה ספר כריתות ואותהמשה צ אמרו  והם  7. ם להפריד מה שהאל ִחֵבראין ראוי לאד  
Mt 19,10   התלמידים אליו א״כ הוא בין האיש והאשה אין אמרו   10. ולוקח אחרת עושה ניאוף. להניאוף ש  
Mt 20,22   אבל תשבו. והוא אמ׳ מיתתי תסבלו 23: הין אמרו  והן . לו לסבול המות שאני אסבולתוכ  
Mt 20,33    וישאוש חמל עליהם ונגע 34אדון שתפתח עינינו  אמרו  והם  33 .מה אתם חפצים אעשה לכםשואלים 

Mt 21,3  וכל 4. שהאדון צריך בהן למלאכתו ותכף יניחוה אמרו  ואם שום אדם אומר לכם דבר  3. יוהביאוה אל 
Mt 21,5   4 לבני ישראל הנה מלכך בא שפל יושב על האתון אמרו   5. שלים הנבואה מהנביא אומרתוכל זה לה  

Mt 21,38   ביניהם זהו היורש נהרגהו ותהיה לנו ירושתו אמרו  וכאשר העובדים ראוהו  38. לבני ישאו כבוד . 
Mt 22,24    רבי משה אמר אם אחד ימות בלא בנים שאחיו יקח אמרו   24. קרבו אליו הצדוקים ושאלוהוהיום 
Mt 22,42   42  וש ואיך ולמה דוד קראואמ׳ ישא 43. מדוד אמרו  . לכם מה דומה משיח ממי יהיה בןולכן  

Mt 25,8   לחכמות תנו לנו משמנכם כי עשישותינו מכבות אמרו  והסכלות  8הדליקו כל עשישותיהן הבתולות ו . 
Mt 26,18  עמך יעשה פסח עם. לו הרב אומר שעתו קרוב אמרו  וזה האיש שתמצאו . וישאוש אמר לכו אל העיר  
Mt 26,30   אז 31. הודאה זהו שעשו חינות יצאו להר הזתים אמרו  וכאשר  30. מכם מחדש במלכות אבישאשתהו ע 
Mt 26,35    ואז בא ישאוש עמהם בעיר אחת 36. כל התלמידים אמרו  וכמדומה . למות עמך לא אכפור בךאתחייב 

Mt 27,6   כי ערך דם. אינו דבר ראוי שנשימם בבית המקדש אמרו  ושרי הכהנים לקחו הל׳ פשיטין  6. והלך לו 
Mt 27,21   ופילאט אמ׳ אז ומה אעשה מישו 22. בראבן אמרו  והם . רצו שאניח לכת מאלו השניםאי זה ת  
Mt 27,23    ופילאט אמ׳ להם ואי זה . יהי מונח בשתי וערב אמרו  והכל  23. אעשה מישו האמור משיחאז ומה 
Mt 27,47   ף רץ אחד מהם ולקחותכ 48. זה קורא אליהו אמרו  ומקצת שעומדים שם שומעים זה  47. עזבתני  
Mt 28,14   15אם ידע פילאט אנחנו נשיג שתהיו בטוחים  אמרו  והם  14. בעוד הם ישנים וגנבוהובאו הלילה  
Mc 1,37   והוא אמ׳ להם 38. לו כל העמים שואלים אותך אמרו  וכאשר מצאוהו  37. ותם שהיו עמושימון וא  
Mc 2,16   לתלמידיו למה עם העוגבים והחטאים אוכל ושותה אמרו  שו אוכל עם העוגבים ועם החטאים ראו שי 
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Mc 2,24   25. לו תלמידך עושים בשבת מה שאין ראוי עשות אמרו  והפרושים  24ילו לשבור מהקוצים התח 
Mc 3,30    ובאה האם וקרוביו ועמדו בחוץ  31. משוטן הוא אמרו  כי הם  30. למיתה נפשיית נצחייתהוא ראוי 
Mc 6,38   וישו צום  39. ושני דגים. יש לנו חמשה לחמים אמרו  ש לכם הביטוהו וכאשר הביטוהו י כמה לחמים 
Mc 8,19   ומהז׳ לחמים ומד׳ אלף איש וכמה סלים 20. י״ב אמרו  והם . וכמה קופות נשארו ממותר. אלף איש 
Mc 8,20  22. ם מביניםוהוא אמ׳ להם אם כן אינכ 21. ז׳ אמרו  והם . אלף איש וכמה סלים נשארו לחמים ומד׳ 
Mc 10,4   משה התיר שאדם יכתוב לה ספר כריתות אמרו  והם  4. מה צוה לכם משה. מ׳ להםענה וא  

Mc 10,37   תן לנו שאחד ממנו ישב בצד ימינך והאחר אמרו  והם  37. אעשה לכם. מה תרצו אמ׳ להם  
Mc 11,3   3 והלכו ומצאו 4. יד יניחוהושהאדון צריך לו ומ אמרו  ום אדם אומר לכם למה אתם עושים ואם ש 
Mc 11,5   6. מה אתם עושים. להם למה אתם מתירים העיר אמרו  ואותן שהיו שם  5. דלת והתירוהולפני ה  
Mc 11,6   להוליך העיר 7מה שישאוש צום והניחוהו  אמרו  והם  6. מה אתם עושים. רים העיראתם מתי  
Mc 12,7  יחדיו זהו היורש בואו ונמיתהו ותהיה לנו אמרו   והעובדים 7ולי ישאו כבוד לבני יקר ואמ׳ א  

Mc 12,14   לו רבי אנחנו יודעים ומכירים היותך אמיתי אמרו  וכאשר באו  14. פשו על איזה דברלתו  
Mc 12,16   וישוש אמ׳ להם תחזרו לשישר מה שהוא 17דשיסר  אמרו  זאת התמונה והכתוב על הגג והם  ממי היא 
Mc 14,12   לו התלמידים להיכן תחפוץ שנלך ונכין לך הפסח אמרו  . פת המצה כאשר הפסח עושים ן שלויום ראשו 
Mc 14,31    ובאו בשדה אחד ששמו גיטשמני 32. כל האחרים אמרו  עמך לא אכפור בך וכן אם אהיה מוכרח למות  
Mc 15,35   35  מהרואחד מהם רץ  36. ראו איך צועק אליהו אמרו  ומקצת מן העומדים שם כאשר שמעו.  

Mc 16,8   וישאוש כאשר חזר חי יום ראשון בבקר 9. דבר אמרו  לה פחדתן ונרעדות ולשום אדם לא לפי שגד  
Lc 5,33   לו למה תלמידי יואן מתענים תמיד ועושים כובד אמרו  והם  33יקים רק לחוטאים בתשובה לקרוא הצד 
Lc 9,54  חפץ אתה שנאמר ירד אש מן השמים וישרוף אדון  אמרו  וכאשר יקומו ויואן ראוהו  54. םפניו ירושל 
Lc 11,2   תן  3. ובמלכותך נבוא. אבינו שמך יהיה מקודש אמרו  ואמר להם  2יואן לימד לתלמידיו לשם כמו ש 

Lc 11,15   ואחרים 16בבלזאבוק שר השדים מגרש השדים  אמרו  ומקצת מהם  15. והעמים תמהו. ברהאלם ד  
Lc 12,55  אי רמאים אתם יודעים 56. כן יעשה. חום יבא אמרו  נקרא אבטאר בא ומנשב כאשר רוח הו 55. המטר  
Lc 13,31   31 32. אליו לך מעמנו כי אירודיש אבה המיתך אמרו  ומקצת הפרושים : אליו באותה שעה נגשים  
Lc 18,26   וישאוש אמ׳ להם 27. ומי יוכל להיות נושע אמרו  ואותן ששמעו אלה הדברים  26. יםבמלכות שמ  
Lc 19,34   ונהגו אותו 35. כי האדון רבינו צריך לו אמרו  והם  34. ם למה אתם מתירים העירהעיר לה  
Lc 19,39  ואמר להם אני 40. עליו רבי מקללים תלמידיך אמרו  ואותן פרושי העם  39. י למרומיםלשמים ועלו  
Lc 20,14   14 15. ונהרגהו והירושה תהיה לנוזהו היורש לכו  אמרו  אשר ראוהו מחזיקי הכרם בנכליהם וכ 
Lc 20,16   א״כ מה רוצה לומ׳ זה[*]  17: לא יאבה השם׳ אמרו  והדבר נשמע : ד אותן עובדי אדמהיבא וישמי  
Lc 20,39   ומשם והלאה לא יכלו לשאול 40. רבי בטוב אמרת אמרו  ומקצת מהסופרים  39. ם חיים עמוכי כל 
Lc 22,9  והוא אמר להם הנה 10. לאן אתה חפץ שנכינהו אמרו  והם  9. נאכללכו והכינו הפסח ש וזואן אומר  

Lc 22,35   אבל עתה מי שיש לו שק. ואז אמר להם 36. לא אמרו  והם . אחסר לכם אי זה דבר. עליםשק ומנ  
Lc 22,38   והוא אמר להם די. אדון הנה שתי סכינים פה אמרו  והם  38הדברים שהם ממני הם לקץ כי כל הדב.  
Lc 22,49   49  ואחד מהם הכה עבד 50לו אדון אם נכה בסכין  אמרו  : אותם שסביב היו מה שעתיד לבואוראו  
Lc 22,71   למה אתם שואלים עוד עדים אנחנו בעצמינו אמרו  והם  71. ׳ אתם אומרים שאני הואוישאוש אמ  
Lc 24,5   אינינו פה  6. ים עם המתיםלהם למה תשאלו החי אמרו  והם . שר יראו ותקדו פניהם ארצהוהנשים כא 

Lc 24,25   ובזה יכנס. חוייב משיח זה לסבול 26. לכם אמרו  הנביאים תהיו תועים להאמין כל הדברים ש  
Lc 24,32  היה נשרף בקרבינו שדבר בנו. ביניהם לבינו אמרו  והם  32. היה בלתי נראה בעיניהםואחר . הפת  

Jn 1,22  למען נשיב מענה לאותם. לו אמור לנו מי אתה אמרו  אז  22 .אינך נביא ואמר לא[*]  .אתה אליהו  
Jn 2,20    לו היהודים זה המקדש נתארך בינינו והוצרך אמרו  אז  20. המקדש ובג׳ ימים אקימהותתירו זה  
Jn 4,33  וישאוש  34. אי זה שהביא מה לאכול. התלמידים אמרו  אז  33: יד לאכול דבר שלא ידעתםלהם אני עת 
Jn 5,10  והוא 11. היהודים שבת הוא ואין לך לשאת מטתך אמרו  אז  10. ואותו היום שבת היה. לוטתו והלך מ 
Jn 5,16   ובעבור זה מתהלך ישאוש בגודיאה לעשות דברים  אמרו  והם  16. ׳ ליהודים שישאוש רפאוהאיש ואמ 
Jn 6,14  וישאוש שהכיר 15. בעולםזהו באמת נביא שבא  אמרו  ז אותן האנשים כשראו האות שעשה א 14. אכלו  
Jn 6,25   וישאוש ענה להם ואמר 26. לו רבי מתי באת פה אמרו  צאוהו לעבר הים וכאשר מ 25. שואלים ישאוש. 
Jn 6,28  לו מה נעשה שנוכל לעשות פעולות טובות לאל אמרו  אז  28. כי האל אב סימן הוא. הםהאדם יתן ל.  
Jn 6,30   לו אי זה אות אתה עושה שנראהו ונאמין אותך אמרו  אז  30 .מינו במי שהוא שלח אותיהאל שתא . 
Jn 6,34   וישאוש 35. כל עת ניתן לנו הפת הזה. לו אדון אמרו  אז  34ונותן חיים לעולם  33. יםמן השמ 
Jn 6,61   62: מי יוכל לשומעו. זה קשה הוא זה הדבר אמרו  אז רבים מתלמידיו  61. כפר נחוםמלמד ב  
Jn 7,25    26קצת מבני ירושלם אינינו זה שחפצנו להמית  אמרו  אז  25: תשפטו לפנים רק דין צדקזה אל  
Jn 7,39  מרוח הקדש שעתידין לקבל המאמינים בו כי אמרו  וזה  39. מים חיים ירוצו מבטנו הכתיבה נחל  
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Jn 8,13   עדותך. ותהפרושים מעצמך ומפיך אתה עושה עד אמרו  אז  13: פל אבל יהיה לו גם חייםבחשך וער  
Jn 8,19   ענה ישאוש ואמ׳ לא אותי. לו אנה הוא אביך אמרו  אז  19: ילעצמי והאב ששלחני עושה עדות ל  
Jn 8,25   וישאוש אמ׳ להם קדמון שמדבר . לו אתה מי אתה אמרו  אז  25: שאני הוא תמותו בעונכם לא תאמינו 
Jn 8,33  ולעולם לא נהיה אחור. לו אנחנו זרע אברהם אמרו  אז  33: ואמת תמלא משאלותיכם. תותכירו האמ  
Jn 8,52  אברהם. היהודים עתה אנו מכירים שהשטן אחזך אמרו  אז  52: מיד דברי לא ימות לעולםשאם אחד יע  
Jn 8,57    היהודים אליו עדיין אין לך חמשים שנה ואברהם אמרו   57: חמד לראות יומי וראהו ושמחאביכם 
Jn 9,10  וענה הוא איש אחד 11. לו ואיך נפתחו עיניך אמרו  אז  10. הוא אמ׳ אני הואו. א לורק דומה הו  
Jn 9,16  מקצת מהפרושים זה האיש אינינו מהאל כי אינו  אמרו  אז  16. ו על עיני וקמתי וראיתיוהניח: עשה 
Jn 9,17   עיניך מה אתה אומ׳ ממי שפתח. פעם אחרת לעור אמרו  אז  17. יה מחלוקת גדולה ביניהםוה: האלה. 
Jn 9,22   כי יראו מהיהודים שאם אחד מהם. האב והאם אמרו  אלה הדברים  22. בן דעת הוא ומדבר מעצמו  
Jn 9,23   אז 24: אביו ואמו שאלו הבן כי בן שנים הוא אמרו  בעבור זה  23: מושלך מבית הכנסתמשיח יהיה  
Jn 9,26   והוא ענה 27. עשה לך ואיך פתח עיניךלו מה  אמרו  אז  26: ייתי עור ועתה אני רואהשה. יודע  

Jn 10,35   ומה. שאלים הם אותם שדבר אליהם אלים נאמר אמרו  אם הם  35. אני אמרתי אלהים אתם. בתורתכם  
Jn 11,12   13. התלמידים אדון אם ישן הוא נושע יהיה אמרו  אז  12. ולך שם להקיצו מן השינהואני ה  
Jn 11,13   והמה מאמינים שמה שאומר אומ׳ משינת . ממיתתו אמרו  וישאוש  13. היהישן הוא נושע י אדון אם 
Jn 11,36   ומקצת מהם אמרו זה 37. היהודים ראו כמה אהבו אמרו  אז  36: יצאו דמעות מעיני ישאושו 35. הוא 
Jn 11,37  ות זה שפתח עיני האיש שנולד עור לא יוכל לעש אמרו  ומקצת מהם  37. ים ראו כמה אהבואמרו היהוד 
Jn 11,57   ההגמונים והפרושים וצוו וציוו שאם אחד יודע  אמרו  וכבר  57בא ביום המועד מה אתם חושבים שלא 
Jn 12,6    רק אליו ולעצמו. בעבור שומו עין על העניים אמרו  וזה שאמ׳ לא  6. ושינתנו לענייםפשיטין  

Jn 12,19    בדבר זה שכל. ה שאין אנו מועיליםביניהם הנ אמרו  בעבור זה הפרושים  19. אות ופלאשעשה  
Jn 12,29   ואחרים אמרו מלאך דבר לו. זה הוא קול רעם אמרו  . אז העם העומד שם שמעו זה 29. אנשאנו.  
Jn 12,29  קול זה לא : ענה ישאוש ואמר 30. מלאך דבר לו אמרו  ואחרים . אמרו זה הוא קול רעם. שם שמעו זה 
Jn 13,28   28 כי מקצת חשבו שיודוש שיודיש שהיה לו 29 אמרו  א הבינוהו למה ה אחד מהיושבים לוז  
Jn 16,17   תלמידיו ביניהם מה הוא זה שאומר לנו אחר מעט אמרו  אז  17: ותי כי אני הולך אל האבלא תראו א 
Jn 18,7   7 ענה ישאוש כבר אמרתי לכם 8. ישאוש דנאזריט אמרו  אל פעם אחרת מה אתם מבקשים והם אז ש  

Jn 18,25  ופירו כפר ואמר. לפירו ואתה אינך מתלמידיו אמרו  אז : ירו עומד ומתחמםושימון ופ 25. קשורות  
Jn 18,31   32לו היהודים לנו אין ראוי להמית שום איש  אמרו  אז . שוהו אתם וכפי דתכם שפטוהולהם תפ  
Jn 19,15   אז שיסר מסר  16: אם שיסרלו אין לנו מלך כי  אמרו  וההגמונים : ופילאט אמר להם מלככם אתלה 
Jn 19,21   לפילאטו לא תכתו׳ מלך היהודים רק שהוא היה אמרו  אז הגמוני היהודים  21. ק ולאטיעברי וגרי  
Jn 19,24   ביניהם לא נקרעה אבל נפילה גורלות עליה ממי  אמרו  אז  24. ונש ונשאה על מה שעליו שום תפירה 
Jn 20,25   לו התלמידים האחרים אנחנו ראינו האדון אמרו  אז  25 :הםלא היה עמהם כשישאוש בא אלי.  
Jn 21,3    ויצאו משם ועלו בספינה. לו ואנחנו נלך עמך אמרו  והם . אני הולך לצוד דגים. אלהםפירו אמר . 

Jn 12,22   וישאוש ענה להם עתה באה השעה 23. לישאוש אמרוהו  ואחר אנדריב ופיליף . ו לאנדריבפליף ואמר  
Jn 18,34   ואני יהודי. ענה פילאטו 35לך ממני . אחדים אמרוהו  אז . נה אומ׳ אתה אומר זה מעצמךוישאוש ע 
Lc 20,39   41. ומשם והלאה לא יכלו לשאול לו דבר 40 .אמרת  ומקצת מהסופרים אמרו רבי בטוב  39. עמו  

Jn 4,18  אדון אנכי מכרת שאתהוהאשה אמרה לו  19 :אמרת  יך אמת בעלים היו לך וזה שעתה לך אינו בעל  
Mt 18,17   באגליזיאה לא ישמעך הרחק ממנו כמו אויב אמרתו  מעך הגידהו באגליזיאה ואם כאשר בזה לא יש  

Jn 6,36   כל מה 37. כי ראיתוני ולא האמנתם בי. לכם אמרתי  אבל זה  36. לא יהיה צמא לעולם שמאמין בי  
Jn 6,66   לכם שאין אחד יכול לבא אלי אם לא ינתן לו אמרתי   ואומ׳ בעבור זה 66. תיד למוסרוומי שע  
Jn 8,24  כי אם לא תאמינו. לכם שתמותו בעונותיכם אמרתי  בעבור זה  24: י איני מזה העולםואנ. העולם  
Jn 9,27   ואתם שמעתם למה חפצתם פעם אחרת לשמוע .אמרתי  והוא ענה כבר  27. יך פתח עיניךעשה לך וא.  

Jn 10,32   32 לכם והראתי מהם לכם באי זה מעשה מאלו חפצתם אמרתי  הם ישאוש מעשים רבים טובים נה לוע 
Jn 10,34  34 אם הם אמרו שאלים הם אותם 35. אלהים אתם אמרתי  אני . ישאוש אינו כתו׳ בתורתכם ענה להם  
Jn 11,40   ואז 41. ללך שאם תאמיני באמת תראי אור הא אמרתי  א וישאוש אמר אליה ל 40. ארבעה ימים שמת  
Jn 11,42   כשאמ׳ אלה 43. זה בעבור שיאמין שאתה שלחתני אמרתי  רק בעבור העם שעומד סביבי . לי אתה שומע 
Jn 14,25    אבל האב נאמר רוח הקדש 26. בעומדי עמכם אמרתי  אלה הדברים  25: רק מאבי ששלחניאינו שלי.  
Jn 14,28   אמת. אם אתם תאהבו אותי: אלך ואבא אליכם רתיאמ  אתם שמעתם  28. תהיה לבבכם נבהלתיראו ולא  
Jn 15,11   לכם בעבור שגילי יהיה בכם וגילכם יהיה שלם אמרתי  אלה הדברים  11[*]  10[*] מדים אתכם ועו. 
Jn 15,20    אם אותי רדפו: לכם עבד אינו גדול מאדוניו אמרתי  תזכרו דברי אשר  20: מכעיס אתכםבעבור זה  
Jn 16,1   הם יעמידו 2לכם בעבור שלא תהיו ניזוקים  אמרתי  אלה הדברים  1״ו כפי ש׳ יואן י קפיטולו  
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Jn 16,5    ועתה אני הולך. לכם בראשונה כשהייתי עמכם אמרתי  ואני לא  5. נזכרים שאני אמרתיםתהיו  
Jn 16,6  אבל 7. לכם אלה הדברים דאגה נתמלאה לבבכם אמרתי  ק כאשר ר 6. מכם אינו שואלני לאן אתה הולך  

Jn 16,19   ופעם אחרת מעט ותראו. ולא תראו. אחר מעט אמרתי  ה זה אתם מדברים בקרבכם כי אני אליהם מ  
Jn 16,25   לכם במשל לכם רק בגלוי אגי אגידהו לכם מאבי אמרתי  אלה הדברים  25: שונכם יהיה שלםבעבור ש 
Jn 16,33   כי תהיה . עבור שבי לבד יהיה לכם שלוםלכם ב אמרתי  אלה הדברים  33: חיד כי האב עמיואיני י 
Jn 18,8  אם כן אם אותי אתם מבקשים. לכם אני הוא אמרתי  ענה ישאוש כבר  8. שאוש דנאזריטוהם אמרו י  
Jn 16,4   ואני לא אמרתי לכם בראשונה כשהייתי 5 .אמרתים  ת אלה הדברים תהיו נזכרים שאני שתבא שע  

Jn 12,32   32 וזה אומר דרך רמז באיזו מיתה עתיד 33לעצמי  אמשוך  כל הדברים . ץי אהיה נשא מן הארואנ 
Lc 13,20   לשאור  21. לכם משל מלכות הש׳ למה הוא דומה אמשול  . ופעם אחרת אמרה 20 :השמים נחים בכנפיו 

Mt Prol,8   כי הם הגידו אמונת השילוש בארבעה חלקי .אמת  רבעה יש עדות ֶׁשַרִּבים כתבו האיונגלי לבד א  
Mt 8,10   11. אני אומר לכם לא מצאתי אמונה כזאת בישראל אמת  . ואמר לאותן שהיו עמו. מד נפלאזה השר וע 

Mt 10,15   אומר אני לכם שיותר עונש תסבול ליום הדין אמת   15. מהעיר והסירו העפר מרגליכםמהבית ו  
Mt 10,23   שלא תגמרו עיירות ישראל אשר בן  אני אומר לכם אמת  : דפו אתכם בעיר אחד נוסו באחרתוכאשר יר 
Mt 10,42   11: לכם אני אומר לא יפסיד שכרו אמת  כוס אחד ממים קרים בשם תלמידי  הקטנים,Tit   קפיטולו 
Mt 11,11   אני אומ׳ לכם כי בכל ילודי אשה אין ילוד גדול אמת   11. לח מלאכי שיפנה דרכך לפניךהנני שו 

Mt 12,6   אני אומר לכם שאותו שהוא בכאן הוא גדול המקדש אמת   6. דש בלא עוןוברים השבתות במקלפעמים ש 
Mt 14,33    [*]33 ] [* ותכף לקחו ארץ 34אתה הוא בן האלוה  אמת  בקרון באו והתפללוהו אומרים  
Mt 15,27   אכן אמת היא שהגורים אוכלים פירורים. הוא אמת  והיא אמרה  27. הו לכלבים לאכולושיתנ  
Mt 15,27  היא שהגורים אוכלים פירורים הנופלים משולחן אמת  אכן . והיא אמרה אמת הוא 27. ולם לאכלכלבי  
Mt 16,28   כי מקצת מאלו שהם פה לא ימותו . אני אומר לכם אמת   28אז ישיב לכל אחד כפי מעלליו המלאכים ו 
Mt 17,19   19 ם תהיה אמונה כמואומר לכם אני אשר אם לכ אמת  . הם ישאוש בעבור מיעוט האמנתכםאמ׳ ל  
Mt 17,24   אמר . וכאשר נכנס אל הבית קרב אליו ישוש. הוא אמת  והוא אמ׳  24. מדכם לא פרע המכסואמרו מל 
Mt 24,34    לכם אומר שזה הדור לא ימות עד שכל זה יהיה אמת   34 .אל הדלת[*]  33[*] שהקיץ מתקרב  
Mt 25,12   לכן תהיו עדות כי אינכן 13אני יודע מי ָאֶּתן  תאמ  והוא ענה ואמ׳  12. דון פתח לנואדון א  
Mc 7,28   אכן גורי הכלבים אוכלים פתי לחם. הוא אדון אמת  והיא ענתה  28. עבור תתו לכלביםמהבנים ב  
Mc 8,12   13. לכם אני אומר שאתם לא תראו סימן ההראות אמת  [*] וישאוש אמר להם  12. השמים אות מן  

Mc 10,15  שום אדם לא יכנס במלכות שממיי . לכם אני אומר אמת   15: י מאלו הוא מלכות שמימייכ תמנעו אותם 
Mc 10,29   אומ׳ לכם שאיש שיעזוב ביתו ואחיו ואחיותיו או אמת  וישאוש ענה ואמר  29. כים אחריךוהול 
Mc 12,32   ר אלא הואגדול שאינו לבד אלוה אחד ואינו אח אמת  ואמר לו אותו החכם רבי  32. מזהאינו גדול  
Mc 12,43   אני אומר לכם שאותה ענייה נדבה יותר ממה שהם  אמת  וישאוש קרא תלמידיו ואמ׳  43ות שתי פרוט 
Mc 13,30   אני אומר לכם שזה הדור לא יעבור עד שכל אלו אמת   30. תחתדעו אתם שקץ העולם מתקרב אל הפ  

Mc 14,9   לכם אני אומ׳ בכל מקום שתהיה מוגד זה תאמ   9ִמֲהָרה לפני הקבר למשוח לבי עבדה אותי ו  
Mc 14,18   19לכם אני אומר שאחד מכם שאוכל עמי יבגדני  אמת  ובעוד שיושבין ישאוש אמ׳ להם  18התלמידים  
Mc 14,25   לכם אני אומר שאני לא מיין הגפן עד שאשתה אמת   25. ו דמי אשר בעבור רבים ישפךלהם זה  
Mc 14,30   בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא. אני אומר לכם אמת  מר אליו ישאוש וא 30. אהיה אני לא 

Lc 4,23   רופא מרפא עצמו. אתם תאמרו זאת התמונה. הוא אמת  וישאוש אמ׳ להם  23. אינינו זה בן יוסף . 
Lc 6,33   ואם תתנו למי שאתם 34. הוא שהחוטאים עושים כן אמת  [*]  33[*]. י זו חן ראויה לכם אוהביכם א 

Lc 7,9  9 10. אני אומר לכם לא מצאתי אמונה כזה בישראל אמת  ונהפך ואמ׳ . בר שמע ישאוש ותמהואותו הד  
Lc 10,21   כל הדברים הם 22. הוא אב כי כן ערב לפניך אמת  וגליתם לקטנים . אלו מן החכמים דברי  
Lc 10,41    ריאה בחרת החלק היותר טוב דבר אחד צריכה את מ אמת  מרטא חרוצה נמצאת ברוב עניינים לה מרטא 
Lc 11,20   20 כאשר החזק מזויין שומר 21. שמלכות הש׳ בא אמת  . אבל אני במאמר האל מגרש השדים  
Lc 11,28  מאושרים הם אותם ששומעין דבר הש׳ ושומרין אמת  והוא אמר  28והשדים שינקת . בה הבטן שעמדת  
Lc 12,39    ואתם 40. ולא יניח חפור ביתו. שיהיה ניעור אמת  בא יודע באי זו שעה הגנב עתיד לפימיליאר  
Lc 12,44   אני אומ׳ לכם שעל כל הדברים שמחזיק ישליטהו אמת   44. תו עבד שרבו מוצאו כן עושההוא או . 
Lc 17,33   אני אומר לכם שאותו יאבד אומ הלילה 34אותה  אמת  ומי ומי יאבד אותה . יאבד אותה נפשו  
Lc 18,14   אני אומר לכם שהעולמיי זה הלך לביתו מצודק אמת   14אלהים רחמני כי חוטא אני  וןאומר אד.  
Lc 18,29   שום אדם לא יניח אביו ואמו או . אומר אני לכם אמת  וישאוש אמ׳ להם  29חריך והולכים אנו א 
Lc 22,59  אמר אדם איניופירו  60. זה עמהם כי גלליב הוא אמת  וכמעט שעה אחת אשה אחת אומרת  59. אין אני 

Jn 1,47   אמר לו 48. איש מישראל אותו שאין לו שום שקר .אמת  ואמר ממי אתה חושב שיהיה . א שםנתנאל שב 
Jn 3,3   אני אומ׳ לך שום אדם לא ישיג לראות מלכות אמת  ענה ישאוש ואמ׳ לו  3. יהיה עמואם לא האל  
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Jn 3,5   אומר לך שום אדם לא יכנס במלכות שמים רק  אני אמת  ענה ישאוש  5: א לעולם פעם אחרתאמו ושיב 
Jn 3,11   אני אומר לך שאנחנו מה שיודעים מדברים וממה אמת   11. ישראל ואלה הדברים לא ידעתהוא רבי ב  
Jn 3,21   בא אל הנר בעבור שפעולותיו יהיו גלויות כי אמת  אבל מי שעושה  21. נתפש במעשיו שלא יהיה  
Jn 4,17  כי חמשה בעלים היו 18את אומרת שאין לך בעל  אמת  וישאוש אמ׳ לה . לי בעל לו אין האשה ואמרה  
Jn 4,18   והאשה אמרה לו אדון אנכי מכרת שאתה  19: אמרת אמת  ך וזה שעתה לך אינו בעליך בעלים היו ל 
Jn 5,19   רק. הבן אינו יכול לעשות לכם אי זה דבר מעצמו אמת   19ענה ישו בעבור זה ואמ׳ להם  .לאל 
Jn 5,24   אני אומר לכם שמי ששומע דברי ומאמין אותו אמת   24. ד הבן אינו מכבד האב ששלחושאינו מכב  
Jn 5,25  אומר אני לכם שתבא שעה ועתה היא שהמתים ישמעו אמת   25. אבל יעבור ממות לחיים. שפטולא יבא במ 
Jn 6,26  אתם שואלים לא בעבור שראיתם. םאני אומר לכ אמת  . וישאוש ענה להם ואמר 26. ת פהרבי מתי בא  
Jn 6,32   אבל. אני אומר לכם לא נתן לכם משה לחם שמים אמת  . אז אמר להם ישאוש 32. ם לאכולנתן לה  
Jn 6,47   אומ׳ אני לכם מי שמאמין כי יש לו חיים אמת   47. והוא ראה האב. א שהוא מהאלאם ל. האב  
Jn 6,54   ולא. אני אומר לכם אם לא תאכלו בשר בן האדם אמת  . להםאז ישאוש אמר  54: ו לאכוללנו בשר  
Jn 7,28   רק אני יודע 29. הוא שאין אתם ידעתם אותו .אמת  . א באתי מעצמי רק מאותו ששלחניידעתם של  
Jn 8,40   40 אתם 41זה עשה אברהם . לכם אותה ששמעתי מהאל אמת  איש שאמרתי . אתם אביתם להורגניו  
Jn 8,44   כי כל מה שמדבר שקר מה שהוא קרוביי לו. אתו אמת  וצח בתחלה ולא עמד באמת כי אין הוא היה ר  
Jn 8,45   אי זה מכם יתפשני בחטא 46. אינכם מאמינים לי אמת  אבל אני אם אומר לכם  45. ן הואאביו שקר. 
Jn 8,46   שומע דבר . האלמי שהוא מ 47. למה לא תאמינוני אמת  אם אומר אני לכם . יתפשני בחטא אי זה מכם 
Jn 8,50  אני אומר לכם באמת שאם אחד יעמיד דברי לא 51 .אמת  ן דין אחר הוא ששואלה וד. איני מבקש מעלתי 
Jn 8,58  אני אומ׳ לכם שאני קודם שאברהם היה אני אמת  אז ישוש אמ׳ להם  58. ראה אותך שנה ואברהם  
Jn 10,1   10. עומד,Tit   אני אומ׳ לכם מי שאינו נכנס בעד השער לבית אמת   1קפיטולו י׳ כפי ש׳ יואן  

Jn 12,24  אני אומר לכם אם גרגיר של חרדל הנופל הלאה לא אמת   24. ה השעה אותה שבן אדם יתעלהלהם עתה בא 
Jn 13,16  אני אומר לכם אין העבד גדול מאדוניו והשלוח אמת   16: עשיתי אני כן תעשו גם אתם כאשר. למשל  
Jn 13,20   אני אומר לכם מי שמקבל אותי מקבל מי ששלחני אמת   20ר כשיעשה תאמינו אני הוא עבומעשה ב . 
Jn 13,21   אז 22. אומר אני לכם שאחד מכם יבגדני אמת  ים מצא עצמו רוחני והזהיר ואמר אלה הדבר  
Jn 13,38    כופר אני אומר לך לא יקרא התרנגול עד שתהיה אמת  ישאוש אמר נשמתך בעבורי לא תתן ו 38בעדך  
Jn 14,2  ואם 3. הייתי אומר להלוך להכין מקום לכם אמת  ות בו בבית אבי רוב דיר 2. באל ובי האמינו  
Jn 14,6   5 אם 7. אין אחד בא אל האב רק בעבורי. וחיים אמת  אני דרך [*]  6. [*] ש אמר אליווטומא  

Jn 14,17    כי אינו רואה אותו. ינו יכול לקחתושהעולם א :אמת  רוח  17בעבור שיעמוד עמכם לנצח אחר קדוש. 
Jn 14,28   שאתם תגילו כי אני הולך אל האב והאב גדול אמת  . אם אתם תאהבו אותי: אבא אליכםאלך ו  
Jn 15,1    וישליך כל כף שאינה עושה 2ואבי הוא החורש  .אמת  אני הוא גפן  1ט״ו כפי ש׳ זואן קפיטולו  

Jn 15,26   ואתם תעשו 27. היוצא מהאב הוא יעשה עדות לי אמת  כם מהאב רוח ש אותו שאני אשלח ברוח הקד  
Jn 16,13   כי לא ידבר מלבו רק הדב. ילמדכם כל אמת אמת  רק כשיבא אותו רוח של  13. עתה נשוא  
Jn 16,13   13 כי לא ידבר מלבו רק הדב הדברים שישמע ידבר .אמת  יבא אותו רוח של אמת ילמדכם כל רק כש  
Jn 16,20   אבל אתם. אני אומר לכם שאתם תבכו והעולם ישמח אמת   20. ופעם אחרת מעט ותראו אותי .א תראוול 
Jn 16,23  אומר אני לכם אם תשאלו לאב אי זה דבר לשמי אמת  . ותו היום לא תשאלו לי שום דברוא 23. לכם  
Jn 17,3   אני הודעתיך על 4. חואותו ששלחת ישאוש משי .אמת  שיכירו אותך לבד אל  3. נצחיים להם חיים  

Jn 17,17  ואני שלחתיה. כמו שאתה שלחתני בעולם 18 .אמת  דברך הוא . קדש אותם באמת 17. םאיני מהעול  
Jn 18,38   וכאשר זה אמ׳ פעם אחרת אמ׳ להם אני איני .אמת  ופילאטו אמ׳ אליו מה הוא  38: ישומע דבר  
Jn 19,35   וכל אלו הדברים 36. בעבור שאתם תאמינוהו אמת  והוא היודע שאמ׳ . שין עדות מזהשראו עו  
Jn 21,18   אומר אני לך כשהיית נער היית יושב והולך אמת   18. ישאוש אמר אליו האכיל צאניו. אותך  
Mt 18,3   אומר לכם אני שאם לא תשובו ותהיו כמו זה אמתות  ואמר  3ר קטן א׳ והניחו באמצעם קרא נע  
Mc 3,28    לבד  29שכל העונות יהיו מכופרים . לכם אומר אמתות   28. ו ואז יגנוב הביתאינו קושראם בתחלה 
Lc 23,41   42. אבל זה שום רע לא עשה. לפי מעשעינו אמתי  ם המשפט הראוי לנו וקבלנו משפט סובלי  

Jn 3,33  כי השם׳. כי מי ששולח הש׳ מדבר דבר 34 אמתי  עדות ממנו עושה סימן שהוא אלוה מי שמקבל ה  
Jn 4,37    אני שלחתי  38. כי אחד הוא הזורע ואחד המלקט אמתי  ן זהו הדבר כי בעניי 37יחדיו ישמחו 
Jn 5,31   31 אתם שלחתם 33: אחר הוא שעושה עדות לי 32 אמתי  י עושה עדות לעצמי אינינו יוצא אם אנ  
Jn 5,33   דות אדם אבל זה אנירק אני איני מקבל ע 34 .אמתי  אתם שלחתם לזואן ועשה עדות  33 :עדות לי  
Jn 6,32   אז אמרו 34ונותן חיים לעולם  33. מן השמים אמתי  אבל אבי נתן לכם פת . לחם שמים לכם משה  
Jn 8,13   ואם אני עושה עדות . ענה ישאוש ואמר להם 14 :אמתי  עדותך אינו . פיך אתה עושה עדותמעצמך ומ 
Jn 8,14  מאין באתי ולאן אני[*] הוא כי יודע אני  אמתי  י ואם אני עושה עדות לעצמ. להם ישאוש ואמר  
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Jn 8,16  שהאב שלחני ואני אחדים. כי איניני לבדי :אמתי  וכשאני דן משפטי  16. ן שום אדםאבל איני ד  
Jn 8,17  17 אני הוא שעושה עדות לעצמי והאב ששלחני 18 :אמתי  ם כתו׳ שעדות שנים או יותר הוא ובתורתכ  
Jn 8,26   ואני הדברים ששמעתי ממנו הן הם אני מדבר .אמתי  שלחני הוא אבל מי ש. או שופט ומדבר מכם  

Jn 18,32    אז נכנס 33: שהוא אמר בריא שבאותה מיתה .אמתי  בעבור שדבר ישאוש משיח יהיה  32שום איש  
Jn 10,42    11. ורבים האמינו בו אמתיים  בל כל הדברים שאמ׳ יואן מזה הם א 42אות,Tit  י״א כפי  קפיטולו 
Mc 6,45   וכאשר 46. בעוד שהוא משלח העם. גירא אנביטהא  ו בספינה קטנה ושילכו עבר למים שיכנס  
Jn 1,40   אח שימון ופירו אחד מאותם שנים עשר אנדריב  והיה  40. והיה כמעט שעה עשיריתאותו היום  
Jn 1,44  פליף ומצא נאט נאטנאליב ואמ׳ לוו 45ופירו  אנדריב  פליף היה מעיר באטשידא ששם היה ו 44. אחרי 

Jn 6,8   בכאן הוא נער אחד שיש לו  9אח שימון פירי  אנדריב  אמר אליו אחד מתלמידיו  8: מעט לכל אחד 
Jn 12,22   וישאוש ענה להם  23. ופיליף אמרוהו לישאוש אנדריב  ואחר . ובא פליף ואמרו לאנדריב 22. משיח 

Mt 2,2    הוא מלך היהודים שנולד כי אנחנו ראינו כוכבו  אנה  אומרים  2הנה מלכי מזרח באו ירושלם 
Mt 8,20  עוד אמר לו תלמיד א׳ אדון 21: יקוד ראשו אנה  יר יש להם קנים ובן אדם אין לו ועופות האו  

Mt 15,33   ואמר 34. נמצא כ״כ פת במדבר שישבעו כמה עם אנה  ואמרו לו התלמידים  33. שו בדרךשלא יחל  
Mc 14,14   והוא 15. הוא ביתי ששם אוכל הפסח עם תלמידי אנה  כנס תאמרו לאדון הבית הרב אומ׳ מקום שיוב  

Lc 8,25   ויראו יראה גדולה וראו ותמהו. הוא אמונתכם אנה  וישאוש אמ׳ להם  25. ה נחת גדולועמד ונעש.  
Lc 17,36   באיזה מקום יהיה הגוף  ואמ׳ להם 37יהיה אדון  אנה  ועונים ואמרים לו  36[*]  35: והאחד יעזב 
Lc 22,11   11 והוא 12. הוא המקום שיאכל הפסח עם תלמידיו אנה  תאמרו לבעל הבית האדון אומר לך ו  

Jn 1,39    [*]39  [*]ועמדו שם אותו היום והיה כמעט שעה. עומד אנה  ובאו וראו . בואו וראו אותו  
Jn 3,8    9: וכן הוא אדם שנולד מרוח. א בא או הולךהו אנה  אבל אינך יודע . ואתה שומע הקולשרוצה  
Jn 6,5   זה אמר היה 6. נקנה פת שיאכלו אלו העמים אנה  ואמר לפיליף . ם רבים באים אליווראה עמי  

Jn 7,11   כי מקצת. ורוב העם ַמִלינִים עליו 12. הוא אנה  ואלים אותו ביום המועד ואומרים היהודים ש  
Jn 7,27   אז צעק ישאוש במקדש ומלמד ואומ׳ 28: הוא אנה  שיבא לא ידע אדם ומשיח כ. ן הואזה מאי  
Jn 8,10    והיא  11. הם המעידים עליך אדם לא העניש אותך אנה  וישאוש קם ואמ׳ אל האשה  10: כךכך ובין 
Jn 8,19  ענה ישאוש ואמ׳ לא אותי ידעתם ולא . הוא אביך אנה  אז אמרו לו  19: י עושה עדות ליוהאב ששלחנ 
Jn 9,12   14והביאוהו לפרושים  13. ענה איני יודע. הוא אנה  ואמרו לו  12. תי ורחצתי וראיתיוהלכ. שם  

Jn 20,13   וכאשר מריאה מגדלינא אמרה דברים  14. הניחוהו אנה  ה כי נטלו אדוני מזה ולא ידעתי והוא אמר 
Jn 20,15   [*] וישאוש אמ׳ לה 16. אשאנו אלי הנחתו ואנכי אנה  אם אתה נטלתו אמור לי . לו אדוןואמרה  
Mt 11,3   3 וישוש ענה לכו וספרו לזואן מה שראיתם  4. אחר אנו  או מקוים . שעתיד לבא להושיענו אתהו 

Mt 17,18   אמ׳ להם ישאוש בעבור מיעוט 19. לגרשו אנו  ואמרו לו למה לא היינו יכולים  בסוד  
Mt 21,26  והם ענו 27. העם כי כלם יראים מזואן כמו נביא אנו  ים ואם נאמר מן האנשים ירא 26. מאמינים בו 
Mt 22,17   וישאוש הכיר עצתם אמ׳ 18. לתת מס לסיסר או לא אנו  חייבים . תאמר לנו מה נראה לך 17. האנשים 
Mt 23,30   א״כ אתם הם  31לא היינו מודים באמתת הנביאים  אנו  נו היינו בימי אבותינו קדמונים אם אנח 
Mc 9,27  והוא אמ׳ זו מדת השטן אינה יכולה 28. רפאו אנו  לוהו בסוד למה לא היינו יכולין ידיו שאתלמ  
Lc 9,13   והם כמו חמשת  14לקנות דבר מאכל לכל העם הזה  אנו  חמשה לחמים ושני דגים וצריכים  לנו לבד 
Lc 11,4   ואל תביאנו. ומניחים אותם לכל מחו מחוייבינ אנו  כי . והנח לנו כל חטאתינו 4. יום יום  

Lc 18,28    וישאוש אמ׳ להם אמת אומר אני לכם 29אחריך  אנו  אנחנו עזבנו כל הדברים והולכים אמר הנה.  
Lc 20,22    והוא חושב שקר כזבים 23. לתת מס לשישר או לא אנו  חייבים  22. האמת ומלמד דרך האלרק אומ׳. 

Jn 3,2   ושום אדם אין יכול. יודעים שאתה באת מן השמים אנו  ובלילה בא אל ישאוש ואמר לו ר׳  2היהודים 
Jn 7,26   הכירו השרים באמיתות שזה הוא. אומרים לו אנו  הנה שמדבר בגלוי ודבר אין  26ת להמי  
Jn 8,48  ענה 49: אומרים יפה שאתה שומרוני מהשטן יש לך אנו  אז ענו היהודים ואמרו אין  48: אינכם מהאל 
Jn 8,52    והנביאים מתים. אברהם מת. מכירים שהשטן אחזך אנו  אז אמרו היהודים עתה  52 :לעולםלא ימות. 
Jn 9,20   אבל באי זה צד 21שבנינו זה נולד כשהוא עור  אנו  נו להם אביו ואמו ואמרו יודעים ע 20: עתה  
Jn 9,28   א ידענוול. אנחנו יודעים שהאל דבר עם משה 29 .אנו  אנחנו תלמידי משה [*] [*]  28. תלמידיו 

Jn 10,33   33 כי אתה אדם ולא. סוקלין אותך רק מקללה וגידוף אנו  ענו לו היהודים ממעשה טוב אין  אז 
Jn 12,19   20. בדבר זה שכל העולם הולך אחריו. מועילים אנו  הפרושים אמרו ביניהם הנה שאין  בעבור זה  
Jn 12,21   ובא פליף ואמרו 22. ראות ישאוש משיח חפצים אנו  ובקשוהו אומרים אדון . דגלליאה מבטפגידא  
Jn 16,18   וכשבא רצו לשואלו 19: יודעים מה מדבר ישאוש אנו  אין . מה הוא זה שאומר לנו מעט אז אומרים . 

Mt 12,18   לא 19. רוחי עליו ואגיד צדקה בין העמים אנוח  אני . פשיאני בחרתי ואהובי שערב מאד לנ  
Lc 3,37   שם היה 38. שם היה מנשיל. שם היה ירוך .אנוך  שם היה . ה מתושאלישם הי 37. מךשם היה ל  

Lc 5,8   וכל אותן שהיו. מסובב הוא. כי חרד הוא 9 .אנוכי  אמ׳ אדון הפרד נא מעלי כי חוטא לרגליו ו  
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Jn 5,30    ודיני צדיק וישר הוא כי איני מבקש לעשות .אנוכי  לעשות דבר רק כמו שאני שומע דן מעצמי  
Mc 16,10   הם ששמעו שחזר 11ואנוחים ובוכים ומתאנחים  אנונים  ים שעמדו עם ישאוש שעו שעומדים לאחר 

Mt Prol,29   נשר שבועת עניין . אריה מלכות. עגל גלחות .אנושות  בן אדם רומז . נשר שעלה לשמים. אחר מיתתו 
Mt Prol,11   ׳ מיני מות הוכרח שנותו בעדשיהיה מת מד אנושי  ויחסו . שנושאה דרישת האיונגלי [*]אופנים  
Mc 12,33   וכאשר שמע שהוא ענה בחכמה אמר לו אינו  34 :אנושי  וזהו גדול מכל קרבן . עהו כמוהוולאהוב ר 
Mt 13,22   מזה העולם לאסוף מחנק מדברת הש׳ שזרועה אנחות  ׳ ויש לו הוא אותו ששומע דברת הש. החוחים  

Mt 2,2   2 ובאנו עם מנחות להשתחות. ראינו כוכבו במזרח אנחנו  שנולד כי  אנה הוא מלך היהודים אומרים 
Mt 6,12   ואל תנהיגנו בנסיון  13. מניחים למחוייבינו אנחנו  והנח לנו חובותינו כי  12. יינומסעד ח 
Mt 7,22   מובאים בשמך ומרפאים המושטנים ובשמך עושים  אנחנו  רבים יאמרו באותו היום אדון  22: שמימיי 
Mt 8,25   25 למה אתם יראים עם במעט. וישאוש אמ׳ להם 26 .אנחנו  הו אומרים אדון הושיע כי בסכנה והקיצו 

Mt 11,17  אנחנו בכינו. ואינכם מחוללים. שרים לכם אנחנו  ואומרי׳  17ער וקוראים לדומיהם היושבים בש  
Mt 11,17  זואן בא ולא היה 18. ניםבכינו ואתם לא ד אנחנו  . ואינכם מחוללים. חנו שרים לכםואומרי׳ אנ  
Mt 12,38   וישאוש ענה 39. רוצים אי זה אות ראות ממך אנחנו  יודעי ספר והפרושים אומרים רבי מן החכמים  
Mt 20,18   עולים בירושלם ובן האל יהיה נמסר בידי שרי  אנחנו  ראו כי  18להם לקח י״ב תלמידים בסוד ואמ׳ 
Mt 21,25   נאמר מן השמים היא יאמר אז למה אין אנחנו אנחנו  אם . אומרים והם חשבו ביניהם. םמן האנשי  
Mt 21,25  ואם נאמר מן האנשים יראים 26. מאמינים בו אנחנו  מן השמים היא יאמר אז למה אין  אנחנו נאמר  
Mt 21,27  והוא אמ׳ להם גם אני לא אומ׳ באי. לא ידענו אנחנו  והם ענו  27. ים מזואן כמו נביאכי כלם ירא 
Mt 22,16   יודעים שאתהו איש נאמן ומלמד דרך האל באמת אנחנו  ם עם משרתי אירודיש אומרים רבי לו תלמידי. 
Mt 23,30   היינו בימי אבותינו קדמונים אנו לא היינו אנחנו  ואומרים אם  30ים קברי הצדיקים ומציינ  
Mt 27,63    לכן 64תו הרמאי אמ׳ שיקום חי נזכרנו שאו אנחנו  אומרים אדון  63והכהנים לפילאט הפרושים  
Mt 28,14  והם לקחו הכסף ועשו 15נשיג שתהיו בטוחים  אנחנו  והם אמרו אם ידע פילאט  14. והוישנים וגנב  
Mc 4,35   35 והניחו החיילות ועלה בספינה אחת 36הלאה  אנחנו  נעבור [*] כאשר נעשה ערב  באותו יום  
Mc 9,37   רואים אדם אחד שהיה מרפא המשוטנים בשמך אנחנו  ן אליו ואמר וענה זוא 37. שלחנימקבל מי ש  
Mc 9,37  וישאוש אמ׳ להם אל תמנעו לו  38. מונעים לו אנחנו  שמך ואינו מחבורתינו ובעבור זה המשוטנים ב 

Mc 10,28   וישאוש  29. עזבנו כל הדברים והולכים אחריך אנחנו  ופירו התחיל לאמר לו הנה  28. םאיפשריי 
Mc 10,33  ובן האל יהיה נמסר ביד. עולים בירושלם אנחנו  הנה  33אומ׳ . ר כל אשר יקרה לווהתחיל לאמ  
Mc 10,35   36. רוצים שאי זה דבר שאנחנו נשאל תעשה לנו אנחנו  ו וזואן בני זאבדיב אומרים רבי אליו יקומ 
Mc 11,31  הוא יאמר אלינו א״כ. ים הואאומרים מן השמ אנחנו  אם . והם חשבו ביניהם 31. אותי האנשים ענו  
Mc 12,14    יודעים ומכירים היותך אמיתי ואינך נותן לב  אנחנו  וכאשר באו אמרו לו רבי  14. דברעל איזה 
Mc 14,58   57  שמענו שאומ׳ אני אהרוס זה המקדש עשוי בידי  אנחנו   58אומרים . מקצת עידי שקר נגדווקמו 

Lc 7,19    וענה 22[*]  21[*] [*]  20. מקוים אחר אנחנו  או . יד לבאלו אתה הוא אותו שעתואמרו  
Lc 7,32   אנחנו. שרנו לכם בכלי ניגון ולא ערב לכם אנחנו  בשוק ומדבריים ביניהם ואומרי׳  יושבים  
Lc 7,32   וכאשר יואן 33. בוכים ואתם אינכם בוכים אנחנו  . ו לכם בכלי ניגון ולא ערב לכםאנחנו שרנ  
Lc 8,24   וישאוש קם וצוה אל הרוח והסער. אובדים אנחנו  ואמרו רבי הנה . ישאוש והקיצוהואל  ונגשו  
Lc 9,49  ראינו אדם אחד מגרש השדים מן האנשים בשמך אנחנו  ויואן אמר רבי  49. והקטן ביניכם הוא גדול . 

Lc 10,11  שמלכות האל רק תדעו. מסירים לתתו לכם אנחנו  גם העפר שנאסף בנו  11. ת ואמרוצאו ברחובו  
Lc 13,26   אכלנו ושתינו לפניך ואתה למדתנו ברח אנחנו  אז תתחילו לאמר  26. תכם מי אתםמכיר א  
Lc 17,10   עבדים ולא מועילים מה שעלינו לעשות עשינו אנחנו  תאמרו . דברים שצוה לכםכי עשיתם כל ה . 
Lc 18,28   29ל הדברים והולכים אנו אחריך עזבנו כ אנחנו  ופירו אמר הנה  28. יפשריים לאללאדם א  
Lc 18,31   עולים בירושלם ויהיו נשלמים כל הדברים אנחנו  הנה . נים עשר תלמידיו ואמר להםלקח ש  
Lc 20,21   ולא . יודעים שאתה אומ׳ ומלמד דברים צדיקים אנחנו  ושאלוהו אומרים רבי  21. לשרים וימסרוהו 
Lc 22,71   71 23: בעצמינו שמענוהו מפיו אנחנו  וד עדים אמרו למה אתם שואלים ע והם,Tit   קפיטולו כ״ד 
Lc 23,2  ומונע לתת מס. מצאנו זה מדיח ומהפך עמנו אנחנו  . והתחילו להלשינו 2אוש לפילאט והוליכו יש  

Lc 23,41   סובלים המשפט הראוי לנו וקבלנו משפט אמתי אנחנו  ובאמת  41. אלהים כי בצרתם אתה אינך ירא  
Jn 1,41   41 והביאו אל 42: מצאנו משיח שנקרא קרישטש אנחנו  ואמ׳ לו . א ראשונה לשימון אחיווזה מצ  
Jn 1,45   45 אותו הוא שממנו. מצאנו ישוש בן יוסף נזוריט אנחנו  ליף ומצא נאט נאטנאליב ואמ׳ לו ופ 
Jn 4,22   כי שלום ליהודים. נתפלל למה שאנו יודעים אנחנו  . אתם תתפללו למה שלא ידעתם 22 .בירושלם  
Jn 6,70   71: והכרנו שאתה משיח בן האל. מאמינים אנחנו  ואותך  70: י חיים נצחיים הם לךנלך דבר  
Jn 8,16   ובתורתכם כתו׳ שעדות שנים או יותר הוא 17 אנחנו  שהאב שלחני ואני אחדים . י לבדיכי אינינ  
Jn 8,33    ולעולם לא נהיה אחור איך אתה. ע אברהםזר אנחנו  אז אמרו לו  33: תמלא משאלותיכםואמת  
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Jn 8,41   לנו אל אחד ואב. לא היינו נולדים מזנות אנחנו  ואמרו לו . תם עושים מעשה אביכםא 41אברהם  
Jn 9,28   אנחנו יודעים שהאל דבר  29. תלמידי משה אנו אנחנו  [*] [*]  28. צתם להיות תלמידיוחפ. לשמוע 
Jn 9,29   28 [*]  [*]ולא ידענו זה מאין. יודעים שהאל דבר עם משה אנחנו   29. למידי משה אנואנחנו ת 
Jn 9,40  אם הייתם אתם . אז אמ׳ ישאוש להם 41. עורים אנחנו  א״כ . היו עמו שמעו זה ואמרו לומהפרושים ש 

Jn 10,30   לוהואז קבצו היהודים אבנים בעבור שיסק 31 .אנחנו  אני והאב דבר אחד  30ף מיד אבי יכול לטרו. 
Jn 11,16   אז בא ישאוש 17: כמו תלמידים ונמות עמו אנחנו  נלכה . מור דידימוש למקצת אנשיםטומאש שא  
Jn 11,48  ויבואו. מניחין אותו כן כולם יאמינו בו אנחנו  אם  48. ה האיש עושה אותות רביםמה נעשה שז  
Jn 12,34   מהדת שהמשיח עומד קיים ונצחי ואיךשמענו  אנחנו  ענה אליו העם  34. תה עתיד למותבאיזו מי  
Jn 16,30   ענה להם ישאוש עתה  31: מאמינים שיצאת מהאל אנחנו  ול לאחר הזה כל הדברים ואין צריך לך לשא 
Jn 20,25   אם אני רואה . וטומאש אמר להם. ראינו האדון אנחנו  אז אמרו לו התלמידים האחרים  25 :אליהם 
Mt 2,15  ויהי כראות אירודש 16. קראתי לבני ממצרים אני  שאמר על ידי הנביא  לאת דבר האלאירודיש למ  
Mt 3,9   9 אומר לכם שהאל יכול להחיות מאלה האבנים בני אני  אברהם היה אבינו כי . רו בלבבכםולא תאמ  

Mt 3,11   והבא אחרי חזק. טובל אתכם במים במקום תשובה אני   11. ו עושה פרי טוב יכרת וישרףעץ שאינ  
Mt 4,9   אז  10 .אתנך כל זה אם תקוד ארצה ותתפלל אלי אני  ואמר לו  9. לכיות העולם וכבודםהשטן כל מ 

Mt 5,18  אומר לכם באמת שלא יחסר דבר א׳ מהתורה שלא אני   18: ה והנבואות אבל באתי למלאתלהרוס התור  
Mt 6,2   וכאשר 3: ר קבלו תגמולםאומ׳ לכם באמת שכב אני  : ם ובדרכים כדי שיכבדום האנשיםכנסיותיה  
Mt 6,5   רק אתה 6. אומ׳ לכם באמת כבר קבלו שכרם אני  : נשיםובצדי השוקים כדי שיראו אותם הא  

Mt 6,25   מה. אומר לכם לא תהיו מאד נאנחים מהגוף אני  לכן  25 .האל והעולם[*] יכול בטוב לעבוד  
Mt 8,3   3 ואמ׳ 4. הרך ותכף היה טהור מהצרעתרוצה לט אני  ישוש משיח פשט ידיו ונגעו ואמר ו  
Mt 8,7   ענה אותו השר ואמ׳ אדון 8 .אלך וארפאהו לך אני  ואמ׳ לו ישואש משיח  7 גדול והוא נטול  
Mt 8,9  ואומר אני לזה . ויש לי תחתי פרשים: אדם חוטא אני  כי  9. ׳ בדיבור ובני יהיה נרפארק לבד תאמ 
Mt 8,9   ואומ׳ לאחר בא והוא בא. לזה לך והוא הולך אני  ואומר . רשיםויש לי תחתי פ: וטאאני אדם ח.  

Mt 8,10  11. אומר לכם לא מצאתי אמונה כזאת בישראל אני  אמת . ואמר לאותן שהיו עמו. פלאהשר ועמד נ  
Mt 8,11   וינוחו עם. לכם כי רבים יבואו ממזרח וממערב אני  ואומר  11. י אמונה כזאת בישראללא מצאת  
Mt 8,19  וישוש אמר לו  20אלך אחריך למקום שתרצה ללכת  אני  ובא חכם תוריי מהדת ואמ׳ לו ר׳  19. יבשהה 
Mt 9,6   אז אמ׳ לנטול קום קח: יכול למחות העונות בארץ אני  ולמען זה תכירו כי  6. קום ולך או לאמר 

Mt 9,13   א באתי לקרוא הצדיקיםל. אוהב יותר חסד מקרבן אני  כי . לכו ללמוד מה רוצה לומר 13. החולים. 
Mt 10,15  לכם שיותר עונש תסבול ליום הדין אותה העיר אני  אמת אומר  15. ירו העפר מרגליכםומהעיר והס  
Mt 10,16  תהיו חכמים. שולח אתכם כמו צאן בין הזאבים אני   16קפיטולו ל״ג כפי מתיאו : ומהמאותה דשיד  
Mt 10,23    אומר לכם שלא תגמרו עיירות ישראל אשר בן אני  אמת : אתכם בעיר אחד נוסו באחרתירדפו  
Mt 10,32   32 ואותו 33: אבידתו לפני האל אבי שבשמים אני  ן כל איש שיפרסמני לפני האנשים לכ  
Mt 10,33   קפיטולו ל״ד כפי מתיאו : אבידתו לפני האל אבי אני  ואותו שיכירני לפני האנשים  33 :שבשמים 
Mt 10,35   וכלה. והבת מהאם. באתי להפריד האב מהבן אני  אבל כי  35. ם שלום בארץאתי לשושאני ב  
Mt 10,42   11: אומר לא יפסיד שכרו אני  ממים קרים בשם תלמידי אמת לכם  כוס אחד,Tit   קפיטולו ל״ה כפי 

Mt 11,9  וזה הוא אותו שממנ 10: לכם שהוא יותר מנביא אני  ואומר : אתם ראות נביא הוא באמתא״כ למה יצ  
Mt 11,11   אומ׳ לכם כי בכל ילודי אשה אין ילוד גדול אני  אמת  11. דרכך לפניך שולח מלאכי שיפנה  
Mt 11,22   לכם שעונש מעט יהיה לאותן דטיר אי דשידון אני  ואומ׳  22: בשקים ובאפר. תשובה היו עושים  
Mt 11,24  ש יענשו בעונש קטן ביום הדיןלכם שהשדומיט אני  ואומ׳  24: עד היום הזה. תשובה עדיין יעשו  

Mt 12,6   7אומר לכם שאותו שהוא בכאן הוא גדול המקדש  אני  אמת  6. ם השבתות במקדש בלא עוןשוברי  
Mt 12,7  שום עת אתם לא תענישו. חפץ חסד יותר מקרבן אני  ואם תבינו מה שאני חפץ לומ׳  7 גדול המקדש  

Mt 12,18  אני אנוח רוחי . בחרתי ואהובי שערב מאד לנפשי אני  שלי אשר  רואה אתה בן 18א אומ׳ ישעיה הנבי 
Mt 12,18   לא  19. אנוח רוחי עליו ואגיד צדקה בין העמים אני  . בחרתי ואהובי שערב מאד לנפשי אשר אני 
Mt 12,27   ביניכם באיזה כח. מגרש השדים בכח באלזאבוק אני  אם  27. א״כ איך ימשך מלכותם. םהם ביניה  
Mt 12,28   ברוח האל מגרש השדים א״כ לא בא בכם המלכות אני  ואם  28. ור זה הם יהיו שופטיכםאותם ובעב  
Mt 12,31   לכם כי עון קללה יכופר לאנשים לבד מי שאומר אני  ובעד אהבה זו אומר  31. די מפזרעמי כנג  
Mt 12,36   ה שידוברת תהיה בין האנשיםלכם כי כל מלה כביד אני  בעבור זה אומר  36. וצר נודר רערע מרוע א 
Mt 13,17  אומר כי רבים נביאים ורבים סופרים כוספים אני  כי באמת לכם  17. זניכם ששומעיםוא. שרואים  
Mt 13,30   30 וקשרו. אומר לקוצרים לקטו ראשונה הקמשונים אני  ובעת הקציר : ניחו הכל עד הקצירת  
Mt 13,35   35 אפתח את פי במשלים ואדבר דברים נסתרים מעולם אני  ת ומרבעבור זה תהיה נשלמת הנבואה א: 
Mt 14,27   וענה ש׳ פירו ואמר אדון אם  28. הוא אל תפחדו אני  מר להם יהיה לכם טוב בטחון באל וא. להם 
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Mt 15,32   מרחם העם באשר הוא עמד שלשה ימים ואין להם אני  וישואש קרא תלמידיו ואמ׳  32. לאלהי ישרא  
Mt 15,36   לשם ובצעם ) היא הקריאה הנכונה” חנות”חושב ש אני(  השבעה לחמים והדגים ועשה כונות ר לקח ואח 
Mt 16,11   11  12. אומר לכם שתשמרו משאור הצדוקים והפרושים אני  אבל . לא תבינו שאיני אומר מהפתולמה  
Mt 16,19    ל מה שתקשור בארץוכ. אתן לך מפתחות השמים אני  כי  19לא תהיה להם יכולת כנגדך גיהנם  
Mt 16,28   כי מקצת מאלו שהם פה לא ימותו עד. אומר לכם אני  אמת  28שיב לכל אחד כפי מעלליו ואז י  
Mt 17,12    אבל עשו ממנו כל רצונם. לכם שבא ולא הכירוהו אני  ואומר  12. יבא ויציל כל הדבריםאליהו. 
Mt 17,19  אשר אם לכם תהיה אמונה כמו גרגיר אחד של אני  אמת אומר לכם  .ישאוש בעבור מיעוט האמנתכם  

Mt 18,3   שאם לא תשובו ותהיו כמו זה הנער לא תכנסו אני  ואמר אמתות אומר לכם  3באמצעם  א׳ והניחו  
Mt 18,10    אם שום איש יש לו ק׳[*]  12[*]  11[*] לכם  אני  כי אומר . תבזו אחד מאלו הקטניםאשר לא  
Mt 18,13  לכם כי יותר ששון יש לי ממנה מן התשעים ותשע  אני  יקרה שימצאנה אמיתות אומר  ואם 13. שנאבדה 
Mt 18,20   20 ואז פירו קרב אליו ואמ׳ אדון 21 :הוא באמצעם אני  ום ששנים או שלשה מקובצים בשמי כי למק 
Mt 18,22   אומר לך ע׳אבל אני . איני אומר לך ז׳ פעמים אני  אמ׳ לו ישוש  22. ל לו ז׳ פעמיםאמחו. לו  
Mt 18,22   ולכן דומה למלכות שמים  23. אומר לך ע׳ פעמים אני  אבל . ני איני אומר לך ז׳ פעמיםלו ישוש א 

Mt 19,9  אומר לכם שכל אדם שיעזוב אשתו אם אינו עושה אני  רק  9. אבל בתחלה לא היה מסִכם .קושי לבבכם  
Mt 19,20   20 אמ׳ אליו ישו אם תחפוץ היות שלם  21. חסר עוד אני  ליו הבחור כל זה בטוב שמרתי מה ואמ׳ א 
Mt 20,14   איני יכול  15. חפץ לתת לאלה האחרונים כמו לך אני  קח מה שהוא שלך ולך כי  14אחד  עמי לפשוט 
Mt 20,15   ובזאת המדה יהיו האחרונים 16: עושה טוב אני  ואת עיניך הוא קנאי כאשר . צונימשלי כר  
Mt 21,24  אהיה שואל דבר אחד ואם אתם אומרים אותו אני אני  ענה ישאוש ואמי להם  24. היכולת נתן לך זה  
Mt 21,24   טבילת 25. אענה בעד אי זה כח אני עושה זה אני  ל דבר אחד ואם אתם אומרים אותו אהיה שוא  
Mt 21,24   א מן השמים אוטבילת זואן מאין הי 25. עושה זה אני  אי זה כח  אתם אומרים אותו אני אענה בעד 
Mt 21,27  28. לא אומ׳ באי זה כח אני עושה אלה הנפלאות אני  והוא אמ׳ להם גם . חנו לא ידענווהם ענו אנ  
Mt 21,27   אדם אחד. מה דומה לכם 28. עושה אלה הנפלאות אני  להם גם אני לא אומ׳ באי זה כח  והוא אמ׳  
Mt 21,30  30 מי משני אלו עשה רצון 31. אלך בחפץ ולא הלך אני   והוא ענה. הדרך ואמ׳ לו כדומה וקרב אל  

Mt 22,4  הכינותי סעודות הבקר בקר ועופות והכל מוכן אני  בדים אחרים אומר תאמרו לקרואים אחרת שלח ע  
Mt 22,32   איננו . הוא אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אני   32אתם קראתם מה שהאל אמ׳ לכם  המתים לא 
Mt 22,44   44 א״כ אם דוד 45. אעשה שית הדום רגלך אויבך אני  האדון לאדוני שב לימיני עד אשר ר אמ  

Mt 24,5   אתם תשמעו 6. הוא משיח ורבים אנשים יונו אני  אומ׳ . כי רבים יבאו בשמי 5תכם לא יונה א  
Mt 24,25   דם לכם יאמר ולכן אם א 26. אומר זה קודם הזמן אני   25. יכנסו בטעות אם יהיה אפשרימהש׳ כמעט 
Mt 25,12   לכן תהיו עדות כי אינכן 13יודע מי ָאֶּתן  אני  והוא ענה ואמ׳ אמת  12. פתח לנואדון אדון  
Mt 25,24   אתה קוצר במקום. יודע שאתה איש קשה ואכזרי אני  ובא אותו שקבל הא׳ ואמ׳ אדון  24: אדון  
Mt 25,35   וצמתי ונתתם לי. נרעבתי ואתם נתתם לי לאכול אני   35. מוכן מראשית העולם עד הנה אותו שלכם  
Mt 25,42   נרעבתי וצמאתי אשר לא נתתם לי לאכול ולשתות אני   42. הנם שמוכן לשטן ואל מלאכיובאש גי . 
Mt 26,29   לכם אמונה כי מכאן והלאה לא אשתה מחליקות זה  אני  ואומר  29. שיהיה שפוכה לכפרת עונותיכם 
Mt 26,31   וכאשר 32אכה הרועה ותתפזרו הצאן מן הגדוד  אני  . הלילה כי כתוב הוא עבורי בזאתב  
Mt 26,33    וישוש אמר אליו 34. לעולם לא אהיה אישקנדליזט אני  כולם יהיו אישקנדליזאטש בעבורך אליו ואם 
Mt 26,48  48 שאושותכף נגש אל י 49. אשק אותו הוא וקחוהו אני  מסרו נתן זה הסימן אומ׳ מי אשר ואותו ש . 
Mt 26,61   62. יכול להשמיד מקדש האל ואחר ג׳ ימים חדשו אני  ואמרו זה אמר  61ם עדים כוזבים באו שני  
Mt 26,63  משביעך באל חי שתאמר לנו אם אתה משיח בן אל אני  ושר הכהנים אמר אליו . ישו שותקו 63. נגדך  

Mt 27,4   כי אני מסרתי דם צדיק הוא כאיש שאינו חטאתי אני  ואמר  4. לשרי הכהנים והישישים הפשוטין  
Mt 27,4    והם ענו . מסרתי דם צדיק הוא כאיש שאינו יודע אני  ואמר אני חטאתי כי  4. והישישיםהכהנים 

Mt 27,19   ושרי הכהנים והזקנים  20. ראיתי במראה בעבורו אני  דיק כי דברים רבים תהיה דן האדם ההוא הצ 
Mt 27,24   השמרו. הוא שאיני יודע מדם זה האיש הצדיק אני  ל ידיו לפני העם ואמ׳ ח מים ונטלק. עוד  
Mt 27,43   וכמדומה לדברים אלו מחירופין 44. בן האלוה אני  ל שיצילהו אם ירצה כי הוא אומ׳ בטוח בא.  

Mt 28,5   יאינינו פה כי קם ח 6. יודע ששאלתם ישו שנתלה אני  והמלאך אמ׳ לנשים שלא תפחדו כי  5. מתים 
Mc 1,2   2  3. שולח מלאכי לפניך שיפנה הדרך שלך לפניך אני  שהוא כתוב בישעיה נביא אמר הנה כמו כן  
Mc 1,8   9. טובל אתכם במים הוא יטבול אתכם מהקדוש רוח אני   8. איני ראוי לחלוץ שרוך נעליואותו ש 

Mc 1,24   אומ׳. וישאוש גערו 25. הש׳יודע שאתהו קדוש  אני  . ואוש נזוריט באת להשמיד אותנוממני יש  
Mc 1,41   41 כאשר 43[*]  42. רוצה שתהיה טהור מהצרעת אני  וש כמרחם עליו שלח ידו ואמ׳ לו ויש  
Mc 2,11  ומיד הוא קם ולקח 12אומר לך שתקום ותקח מטתך  אני  לך  11טול יכולת לעזוב העונות בארץ אמר לנ 
Mc 2,17    והיו שם 18לא באתי לקרוא הצדיקים אבל החטאים  אני  כי  .רופא רק אותן שיש להם חוליצריכים 
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Mc 5,7   ואמר אליו ישאוש  8משביעך באל חי שלא תצערני  אני  שות ישאוש ממני בן האלוה עליון מה לך ע 
Mc 5,28   והרגישה . ותכף נפסק הגרת הדם 29. אהיה נרפאת אני  קרבה אם אנכי יכולה נגוע לבושו אומרת ב 
Mc 5,41    ותכף הנערה חזרה חיה 42. אומר לך שתקומי אני  . ה קפיטא קום שרוצה לומר בתולהאליואמר  
Mc 6,25    חפיצה שתתן לי ראש גואן טבול באחד מפשוטי כלי אני  אל המלך ושאלה לו בהכבדה אומרת היא באה 
Mc 6,50   בספינה והרוח  ואז עלה עמהם 51. הוא אל תפחדו אני  ישאוש תכף זעק ואמר עמדו בבטחה ו. נבוכים 
Mc 8,2  יש לי רחמנות על העם כי הם נמשכים אחרי זה אני   2 היה להם לאכול וקרא לתלמידיו ואמ׳ להם  
Mc 8,3   כי אחרים מהם באו. אשלחם בביתם יתעלפו בדרך אני  ואם  3. ואין להם מה לאכול. מיםזה שלשת י  

Mc 8,12  ועזבם 13. אומר שאתם לא תראו סימן ההראות אני  אמת לכם [*] וישאוש אמר להם  12. מן השמים  
Mc 8,24   ועדיין 25רואה הלוך העמים זקופים כמו אילנות  אני  והוא מביטו אמ׳  24אלו אם רואה עליו וש 
Mc 8,27   והם ענו אומרים שאתה הוא גואן טבול 28 אני  מידים מה אומרים העמים ממני מי ישאוש לתל.  
Mc 8,29   בעבור זה הוא 30. וענה פירו ואמר אתה משיח .אני  מי . אומרים ממני ם ואתם מה אתםאמ׳ לה  
Mc 9,12   אומ׳ לכם שאליהו בא להם ועשו רצונם כמו אני  כן א 12שבן האלוה יסבול נגישה למות מגונה  
Mc 9,16    ובכל מקום שלוקחו 17. נהגתי בני לך שבלבו שטן אני  וענה איש אחד מהעם ואמ׳ רבי  16ביניכם 
Mc 9,23   וכאשר 24. אכן ייטב לך שתעזור להאמנתי. מאמין אני  ותכף זעק אבי הבן בוכה  23. שיגדברים ת 
Mc 9,24    25. ואחר לא תחזור בו. מצוה אותך שתצא ממנו אני  . אומ׳ שטן חזק ואלם. לשטן שיצאהוא צוה  
Mc 9,40  ואותו שאישקנדליזט 41. ולאומר שלא יאבד הגמ אני  באמת לכם . עבור זה שאתם משיחיםאחד בשמי ב  

Mc 10,15   שום אדם לא יכנס במלכות שממיי אם לא. אומר אני  אמת לכם  15: הוא מלכות שמימיי כי מאלו  
Mc 11,14   14 וזה שמעו. רוצה ששום אחד לא יאכל פרי ממך אני  אוש עונה אומ׳ אליה מכאן והלאה ויש  
Mc 11,23   אומר לכם כל מי ומי יאמר להר אחד קום ותכנס אני  באמת כי  23לך טובה אמונה בשם  אליו יהיה  
Mc 11,24   כי בכל תפלותיכם יהיה לכם אמונה חזקה באל אני  ובעבור אהבתכם אומר  24. ה עשוימיד יהי  
Mc 11,29   אשאל לכם דבר אחד ענו לי ואחר אני אומר לכם אני  . וישוש ענה ואמר להם 29: שה זהשאתה עו  
Mc 11,29   30. אומר לכם באי זה כח אני עושה אלו הדברים אני  אשאל לכם דבר אחד ענו לי ואחר  אני. להם  
Mc 11,29   טבילת ג׳ואן מן השמים או 30. עושה אלו הדברים אני  י ואחר אני אומר לכם באי זה כח אחד ענו ל 
Mc 11,33   12: עושה אלה הדברים אני  ר להם ואני לא אומר לכם באי זה ישו ואמ,Tit   קפיטולו י״ב כפי שן 
Mc 12,26   אינו 27. אלוהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אני  שה כאשר נראה לו האל בסנה אומר בספר מ  
Mc 12,36    אם כן אם דוד 37. אשית אויבך הדום לרגליך אני  האדון לאדוני שב לימיני עד אשר ממנו אמר  
Mc 12,43    אומר לכם שאותה ענייה נדבה יותר ממה שהם אני   וישאוש קרא תלמידיו ואמ׳ אמת 43פרוטות  
Mc 13,23    מועברת  24ובאותן הימים . אמר לכם קודם שיהיה אני   .השמרו 23עוד אם איפשר עשות הנבחרים 
Mc 13,30   אומר לכם שזה הדור לא יעבור עד שכל אלו אני  אמת  30. ץ העולם מתקרב אל הפתחאתם שק  
Mc 13,37   14: אומר עורו אני  ומה שאני אומר לכם לכל  37שנים ימצאכם י,Tit   קפיטולו י״ד כפי ש׳ מארקו 

Mc 14,9    אומ׳ בכל מקום שתהיה מוגד זה האיונגליאו יאמר אני  אמת לכם  9לפני הקבר למשוח לבי וִמֲהָרה 
Mc 14,18   18  והם היו 19אומר שאחד מכם שאוכל עמי יבגדני  אני  שיושבין ישאוש אמ׳ להם אמת לכם ובעוד  
Mc 14,19  והוא אמ׳ להם אחד מהשנים עשר שמשים 20. הוא אני  והתחילו כל אחד לאמר אדון . ביםוהם היו עצ  
Mc 14,25  אומר שאני לא מיין הגפן עד שאשתה מאומן חדש אני  אמת לכם  25. ר בעבור רבים ישפךזהו דמי אש  
Mc 14,27   אכן אחר שאחזור חי 28אכה הרועה ונתפזרו הצאן  אני  . טש בי בזאת הלילה כי כתוב הואאשקנדליז 
Mc 14,29   בזאת . ואמר אליו ישאוש אמת אני אומר לכם 30 .אני  דליזטש לא אהיה אמ׳ אם כולם יהיו אשקנ 
Mc 14,30   בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא שני. אומר לכם אני  ואמר אליו ישאוש אמת  30. ה אנילא אהי 
Mc 14,58   אהרוס זה המקדש עשוי בידי אנשים ובשלשת ימים  אני  אנחנו שמענו שאומ׳  58ומרים א. שקר נגדו 
Mc 14,62  ותראו בן האלוה לימין כח האל בא בעבי. הוא אני  וישאוש אמ׳ להם  62. השם הברוך בן משיח בן  

Mc 16,7   לפי שגדלה ויצאו וברחו מן הקבר 8. אומ׳ לכם אני  כאשר . ניהם בגליליאה שם תראוהולהם כי לפ  
Lc 1,19   הוא שעומד לפני האל ושולחתי להגיד לך אלה אני  וענה המלאך ואמ׳ לו  19. ה ימיהואשתי מהר  
Lc 2,48   והוא אמ׳ להם 49. ואביך כואבים ומאד חפשנוך אני  כי . ם אל הבן למה עשית זאת לנוהאב והא  

Lc 3,8   האל יכול מאבנים אלו החזיר חי בןאומ׳ לכם ש אני  . תתחילו לאמר אבינו הוא אברהם ולא  
Lc 3,16  טובל אתכם במים אבל יבא יותר חזק ממני שאיני  אני  ן ואמ׳ לכולם ענה יוא 16. יהיה ישאוש משיח 
Lc 4,24   25. אומר לכם שום נביא אינינו מקובל בארצו אני  ואמ׳ להם באמת  24. תה כן בארצךעושה א  
Lc 4,34   34 וישאוש לחשו אומ׳ 35: יודע שאתה הוא בן האלוה אני  . ת להשמידנוך ישאוש נזוריט שבאמה ל 
Lc 5,13   14. ומיד הצרעת ברחה ממנו. רוצה לטהר אותך אני  וישאוש נגעו ואמ׳  13ול לטהרני אתה יכ  
Lc 5,24  ומיד 25אומר לך לך קום וקם מטתך ושאהו לביתך  אני  אמ׳ אל חולה . ארץ לעזוב החטאיםלו יכולת ב 
Lc 5,32  33לא באתי לקרוא הצדיקים רק לחוטאים בתשובה  אני  כי  32אבל החולים צריכים רופא  .שהוא בריא  

Lc 6,9   או עשות רע. שואל אתכם אם ראוי עשות טוב אני  וישאוש אמ׳ להם  9. מד על רגליווקם וע  
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Lc 6,27   בו אויביכםאה. אומ׳ לכם שזה אתם שומעים אני  אבל  27. אביהם של אלו לנביאים עושים  
Lc 6,38  ויותר. מדה טובה ובחונה ומצודקת תנו. לכם אני   תנו ואתן 38. תעזבו ותעזב לכם. ולא תענשו  
Lc 6,47   47  דומה הוא לאדם 48: אראה לכם למי הוא דומה אני  איש שבא אלי ובדברי ועושה אותם כל  

Lc 7,6   ובעבור זה 7. גון שתכנס בצל קורתיאינינו ה אני  כי . ישאוש אדון אל תרצה להצטערשיאמרו ל  
Lc 7,7   מדמה שאהיה ראוי שאבוא אליך אבל תאמ׳ זה אני  ובעבור זה  7. קורתי הגון שתכנס בצל  
Lc 7,8  ואומר . אדם שיש לי תחת רשותי ותחת כחי פרשים אני  כי  8. ה בדברים ובני יהיה נרפאאבל תאמ׳ ז 
Lc 7,8   ואומר אני לאחר בא והוא. לזה לך והוא הולך אני  ואומר . ת רשותי ותחת כחי פרשיםשיש לי תח  
Lc 7,8   ואומר אני לעבדי עשה זאת: לאחר בא והוא בא אני  ואומר . ר אני לזה לך והוא הולךואומ  
Lc 7,8   ואותו הדבר שמע 9. לעבדי עשה זאת ועושהו אני  ואומר : מר אני לאחר בא והוא באואו. הולך  
Lc 7,9   10. אומר לכם לא מצאתי אמונה כזה בישראל אני  ונהפך ואמ׳ אמת . וש ותמהמע ישאהדבר ש  

Lc 7,14  והתחיל . ומיד אותו שהיה מת קם 15מצוה שתקום  אני  וישאוש אמ׳ נער . אין אותו עמדוואותן שנוש 
Lc 7,28   לא כי בכל אשר נולדו בעולם מאשה. אומר לכם אני  כי  28לפניך שיכין הדרך לפניך  לכם מלאכי  
Lc 7,40   וענה שימון ר׳. רוצה לומר לך אי זה דברים אני  שימון  וענה ישאוש ואמ׳ לו 40. חטאה היא  
Lc 7,43   וענה ישאוש ואמר יושר . חושב שאותו שיותר נתן אני  ענה שימון ואמר  43. מאלו השניםאוהב יותר 
Lc 7,44  אבל. ואתה לא נתת לי מים לרגלי. ביתךנכנסתי ב אני  . רואה אתה זאת האשה. מ׳ לשימוןאל האשה וא 
Lc 7,47   אומ׳ לך כי לא תהיו נעזבים עונות רבים אני  ובעבור זה  47. שחה רגלי במשיחהוזאת מ  
Lc 8,28    כי בצואתו לרוח רעה שתצא 29ממך שלא תצערני  אני  לבא אלי בן האל מאד עליון מבקש לך ישאוש  

Lc 9,9   הוא שצויתי לשחוט ש׳ יואן מי הוא זה שעושה אני  ירודיש ואמ׳ א 9. ים הוא שקם חיהנביא  
Lc 9,18    וענו ואמרו יואן טבול ומקצת אומרים אליהו 19 אני  לו וישו שאלם מה אומרים העם מי סמוכים. 
Lc 9,20   ענה שימון פירי ואמר אתה הוא ישאוש בן אל .אני  ואתם בדעתכם מי . ישאוש אמר להםו 20. חי  
Lc 9,27   לכם באמת שמקצת אלו שהיום פה לא יטעמו מות עד אני  ואומר  27. בידו והאב והמלאכים ואוכשיב 
Lc 9,61   אלך אחריך רק הנח לי עד שאעשה באופן שידע הכל אני  ואדם אחר אמר לו אדוק  61. האל מלכות 
Lc 10,3  לא תשאו שק 4. שולח אתכם כשיות בין זאבים אני  הנה . לכו 3. [*] קוצרים מועטיםרק ה. רבות  

Lc 10,12  לכם שבאותו יום לא יסבלו שדומיטאנש של אותה אני  ואומ׳  12. שמלכות האל מתקרב רק תדעו. לכם  
Lc 10,18  והנה אני 19. שטן יורד משמים כמו ברק[*]  אני  ואמר להם  18. שועבדים לנו בשמךעדיין הם מ  
Lc 10,19   נתתי לכם יכולת לדרוך כף רגלכם על השרפים ועל ניא  והנה  19. ן יורד משמים כמו ברקשט[*] אני 
Lc 10,21   21 מתודה לך אב ואדון בשמים ובארץ שהעלמת דברי אני  שעה שמח ישאוש ברוח הקדש ואמר  ובאותה  
Lc 10,24   אומר לכם כי נביאים רבים יחפצו ראות אותן אני   24. ם הם שרואים מה שאתם רואיםמאושרי  
Lc 11,8   תקום ותתן. אומר לכם שאם לא קם ולא בעד אהבתו אני  ואם הוא בהתמדה שואל  8. הפת לקום לתת לך 

Lc 11,19  מגרש בניכם במה מגרשים אותם בעבור זה הם יהיו אני  ואם בבלזאבוק  19. בכח בלזאבוק מגרש השדים 
Lc 11,20   21. לכות הש׳ באאמת שמ. במאמר האל מגרש השדים אני  אבל  20: ור זה הם יהיו שופטיכםאותם בעב 
Lc 11,51   אוי לכם חכמים  52: אומ׳ אליכם ידרש מזה הדור אני  ולכן . יה שנשפך במובח ובבית כןעד דם זכר 
Lc 12,5   תיראו אותו שאחרי מות האדם. אלמדכם ממי תיראו אני  אבל  5ר אין להם דבר אחר שיעשו הגוף ואח 

Lc 12,27   אומר לכם כי שלימה בכל מעלתו לא היה לו מלבוש אני  . יך גדילות לא טורחות ולא טוותהשדה א 
Lc 12,37   אומ׳ לכם שיהיה יושב ויעשה עמהם שיסבו אני  באמת : הנמצאים ערים בבא אדונם הם העבדים  
Lc 12,44  45. אומ׳ לכם שעל כל הדברים שמחזיק ישליטהו אני  אמת  44. בד שרבו מוצאו כן עושההוא אותו ע  
Lc 12,49    50. וחפץ אני שיהיה מורד. באתי לשים אש בארץ אני   49: דבר רב ישאלו לו. ו דבר רבלשהפקידו  
Lc 12,49   ואני מתאוה שאהיה טבול 50. שיהיה מורד אני  וחפץ . אני באתי לשים אש בארץ 49: לו  
Lc 12,50   י לתתסבורים אתם שבאת 51: נדחק עד שישלים אני  בעבור זה . ה שאהיה טבול מטבילהואני מתאו  
Lc 12,51   51 ה׳ שיהיו בבית  52: אומר לכם לא כן רק להפריד אני  . ורים אתם שבאתי לתת שלום בארץסב 
Lc 12,59   אומ׳ לך שלא תצא משם עד שתשוב אל היותר אני   59. והשוטר יתנך במאסר. השוטר יתנך ביד  
Lc 13,5   6: לא תשובו תהיו אבודים כאלו אומר לכם שאם אני   5. יותר על כל האנשים היושבים בירושלם  

Lc 13,24  25. אומר לכם כי רבים יחפצו ליכנס ולא יכולו אני  . ואתם סבורים שתכנסו בפתח הצר 24. אמ׳ לו  
Lc 14,18   קניתי עיר ויש לי ללכת שמה לראותה בבקשה ממך  אני  והתחילו כלם להתנצל הראשון אמ׳  18. מוכן 
Lc 14,19   קניתי חמשה עולי שורים והולך אני לראותם אני  והשני אמ׳  19. צלותישתקבל התנ בבקשה ממך  
Lc 14,19   20: לראותם ולנסותם אחלי שתקבל התנצלותי אני  י קניתי חמשה עולי שורים והולך אמ׳ אנ  
Lc 14,20  וחזר המשרת 21. לקחתי אשה ואיני יכול ללכת אני  השפעוהשלישי אמ׳  20: התנצלותי אחלי שתקבל  
Lc 14,24   אומר לכם כי אני אומר לכם כי שום אדם אני  כי  24: עבור שענייני יבאו לגמרבחזקה ב  
Lc 14,24   אומר לכם כי שום אדם מהנקראים לא יאכלו אני  כי אני אומר לכם כי  24: ו לגמריבא  
Lc 15,7   וטא אחדאומ׳ לכם כן יהיה שמחה בשמים על ח אני   7. ו עמי כי מצאתי הצאן שנאבדהואמר שמח  
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Lc 15,10  אומר לכם שמחה תהיה לפני המלאכים מן האל על אני  כן  10. דרכמא שלי אותה שאבדתי אנכי מצאתי  
Lc 15,18   וכבר איני ראוי להיות 19. חטאתי לשמים ולך אני  אמ׳ לו . ובבואו לפניו. אל אבי אקום ואלך  
Lc 15,21   וכבר איני ראוי להקרא בנך. י לשמים ולךחטאת אני  והבן אמר לו אבי  21. אתו חבקו ונשקו . 
Lc 17,34   אומר לכם שאותו יאבד אומ הלילה יהיו שנים אני   34ומי ומי יאבד אותה אמת אותה . אותה  
Lc 18,11  עושה לך כי אני איניני כמו האנשים האחרים אני  אדון אלהים חינות . אלה הדברים רגליו אומר  
Lc 18,11  איניני כמו האנשים האחרים גזלנים רעים אני  ינות אני עושה לך כי ון אלהים חאד. הדברים  
Lc 18,12   אני נותן משלי מכל. צם שני פעמים בשבוע אני   12. ועו׳ איני כמו זה העולמיי :ומנאפים  
Lc 18,12   והעולמיי 13. נותן משלי מכל הדברים שבידי אני  . אני צם שני פעמים בשבוע 12. יזה העולמי  
Lc 18,13   אמת אני אומר לכם שהעולמיי זה הלך לביתו 14 אני  אומר אדון אלהים רחמני כי חוטא . את חזהו  
Lc 18,14   כי כל. אומר לכם שהעולמיי זה הלך לביתו מצודק אני  אמת  14להים רחמני כי חוטא אני אדון א 
Lc 18,17  יקבלו מלכות שמים כמו נערים מי ומי שלא. אומר אני  באמת לכם  17. ו הוא מלכות שמיםמכיוצא באל 
Lc 18,29   שום אדם לא יניח אביו ואמו או אחיו או. לכם אני  וישאוש אמ׳ להם אמת אומר  29יך אנו אחר  
Lc 19,5   וזאקיב ירד מהרה וקבל ישו 6. שאבא היום בביתך אני  ו זאקיב רד מהר וחושה כי מוכרח ואמר ל 
Lc 19,8   ואם רימיתי שום אדם. חפץ לתת חצי נכסי לעניים אני  ישו אדון וזאקיב עומד אמ׳ ל 8. חוטא נכנס 
Lc 19,8  וישאוש  9. חפץ להשיב לו הדבר ההוא בד׳ כפלים אני  ואם רימיתי שום אדם . סי לענייםלתת חצי נכ 

Lc 19,23    ואמר לאותן 24. הייתי מבקש אותה עם המדות אני  . ממוני ברביתולמה לא נתת  23שלא זרעתי  
Lc 19,26  25 ומי. אומר לכם לכל אדם שיש לו ינתן לו ויושפע אני   26. אדון כבר יש לו עשרה אימנשואמרו ל 
Lc 19,40   וכאשר 41. אומר שאם הם ישתקו האבנים ידברו אני  ואמר להם  40. י מקללים תלמידיךעליו רב  
Lc 20,8    והתחיל לאמר לעם זה הדבר 9. עושה אלה הדברים אני  ואני לא אומ׳ לכם באי זו ממשלה אמ׳ להם. 

Lc 20,37   אינו 38. אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אני  כי האל אמ׳ לו בסנה . הראהו משהלמדהו ו  
Lc 21,3   4. שזאת האשה האלמנה ענייה שמה יותר מכולכם אני  ואמר באמת אומר לכם  3. ערך קטןפשיטין מ  
Lc 21,8  ואז אתם לא תחפצו ללכת. והעת יתקרב. הוא אני  שאני  בים יבאו בשמי שיאמרו לכםכי ר: אתכם  

Lc 21,15   אתן לכם כח וחכמה שאליה לא יוכלו לאמר נגדה אני  כי  15. תחשבו באי זה אופן תענולבבכם ואל  
Lc 21,32   אומר לכם שלא ימות זה הדור עד שכל אלה אני  באמת  32. רובשיעשו תדעו שמלכות השם׳ ק  
Lc 22,16    אומ׳ לכם שלא אוכל אותו עד שיהא נשלם מלכות אני  כי  16. הפסח קודם שאסבול המיתהעמכם זה  
Lc 22,18   אומר לכם שלא אשתה מהיוצא מהגפן עד שיבא אני  כי  18מר קחוהו וחלקוהו ביניכם חנות וא  
Lc 22,32   לפעמים ועתה. התפללתי בעדך שאמונתך לא תפסק אני  אבל  32: עבירכם בכברה כמו החטהבעבור ה  
Lc 22,33   וישאוש אמר 34. מוכן ללכת עמך בסוהר ובמיתה אני  והוא אמר אליו אדון  33. ר אחיךתציי  
Lc 22,34   אומר לך פירו לא יקרא התרנגול שג׳ פעמים תהיה אני  וישאוש אמר  34. ך בסוהר ובמיתהללכת עמ 
Lc 22,37  ועם. לכם כי מה שכתוב חוייב שיעשה בואומר  אני  כי  37. כור מלבושיו ויקנה סכיןשאין לו ימ  
Lc 22,58   וכמעט שעה אחת אשה אחת אומרת אמת זה עמהם 59 .אני  ופירו אמר אדם אין . תה מהם אתהואמרה וא 
Lc 23,14   שאלתי זה ולא מצאתי דבר ממה שאתם מלשינים אני  הנה . אדם שאמרתם שיגרש זה האדםלי זה ה  
Lc 23,43   והיתה 44. אומ׳ לך שהיום תהיה עמי בגן עדן אני  וישוש אמ׳ אליו באמת  43. לכותךכשתבוא במ  
Lc 24,36   חשבו. והם נבהלים וחרדים 37. הוא אל תיראו אני  עמד באמצעם ואמר להם שלום לכם  ישאוש  

Jn 1,23  כמו שאמ׳ . הוא קול הקורא במדבר ישרו דרך הש׳ אני  ענה  23. ונו מה אתה אומ׳ מעצמךלאותם ששלח 
Jn 1,26   רק באמצעכם עומד אותו שאינכם. טובל אתכם במים אני  . יואן ענה להם ואמר 26. א נביאאליהו ול 
Jn 1,32   ראיתי הרוח יורד מן השמים כמעט כמו יונה עומד אני  אומ׳ . וג׳ואן עשה לו עדות 32ומטביל במים 
Jn 1,50  תוכל להיות מאמין . איתיך תחת תאנהאומר לך שר אני  כי . ענה ישאוש ואמר לו 50. ראלהוא מלך יש 
Jn 1,51  לכם תראו השמים שתפתחו ומלאכי אלהים עולים אני  ואמר לו באמת אומר  51. ים מאלודברים גדול  

Jn 3,3   אומ׳ לך שום אדם לא ישיג לראות מלכות שמים אם אני  ענה ישאוש ואמ׳ לו אמת  3. עמו האל יהיה 
Jn 3,5   אומר לך שום אדם לא יכנס במלכות שמים רק אותו אני  ענה ישאוש אמת  5: ולם פעם אחרתושיבא לע 
Jn 3,7   הרוח מנשב 8. אומ׳ חוייב שתהיו נולדים מחדש אני  אל תתמה כי  7. לד מרוח רוח הואומה שנו  

Jn 3,11   אומר לך שאנחנו מה שיודעים מדברים וממה אני  אמת  11. ל ואלה הדברים לא ידעתרבי בישרא  
Jn 3,12    אומר לכם דברים עולמיים ואתם בהם לא תאמינו אני  אם  12: עדות ולא תקבלו עדותינועושים : 
Jn 4,26   ותמהו. ותכף באו תלמידיו 27. הוא שמדבר עמך אני  מר וישאוש א 26. וכשיבא יראנו דברים רבים  
Jn 4,32    אז אמרו 33: תםעתיד לאכול דבר שלא ידע אני  והוא אמ׳ להם  32. בקשוהו שיאכלתלמידיו  
Jn 4,35   אומר לכם שאו עיניכם וראו כי כבר תבואות אני  הנה . דשי׳ יש מכאן עד עת הקצירשארבעה ח  
Jn 4,38   אחרים הם . שלחתי אתכם ללקוט מה שלא טרחתם בו אני   38. הוא הזורע ואחד המלקט אמתי כי אחד 

Jn 5,7    וישאוש אמר לו קום 8. לכת כבר קדמני אחרחפץ ל אני  וכאשר . שהמים באים לידי עכירותבשעה 
Jn 5,24   אומר לכם שמי ששומע דברי ומאמין אותו ששלחני  אני  אמת  24. ן אינו מכבד האב ששלחומכבד הב 
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Jn 5,25    לכם שתבא שעה ועתה היא שהמתים ישמעו קול המת  אני  אמת אומר  25. יעבור ממות לחייםאבל 
Jn 5,31   אחר הוא 32עושה עדות לעצמי אינינו יוצא אמתי  אני  אם  31. מי ששלחני אבל רצון. נילעשות רצו 
Jn 5,34   איני מקבל עדות אדם אבל זה אני אומר בעבור אני  רק  34. ם לזואן ועשה עדות אמתיאתם שלחת  
Jn 5,34   34  הוא היה 35. אומר בעבור שאתם תהיו נושעים אני  אני איני מקבל עדות אדם אבל זה רק  
Jn 5,42   41 אני בא בעולם אב  43. אתכם שאין אהבת האל בכם אני  רק מכיר  42. אין לי זוהר אנשים 
Jn 5,43   אם. ואינכם מקבלים אותי. בא בעולם אב מאבי אני   43. אהבת האל בכם רק מכיר אני אתכם שאין  
Jn 6,20   ומיד . לקבלו בספינה אז רצו 21. הוא אל תיראו אני  אבל אמר להם  20. הספינה ופחדו ויגש אל 
Jn 6,26  אתם שואלים לא בעבור שראיתם אותות. אומר לכם אני  אמת . וישאוש ענה להם ואמר 26. מתי באת פה. 
Jn 6,32  אבל אבי. אומר לכם לא נתן לכם משה לחם שמים אני  אמת . אז אמר להם ישאוש 32. כולנתן להם לא  
Jn 6,35   ומי. מי שבא אלי לא ירעב. הוא לחם חיים אני  ר להם וישאוש אמ 35. נו הפת הזהעת ניתן ל  
Jn 6,38   רק. ירדתי מן השמים לא בעבור שאעשה רצוני אני  כי  38. יכנו בחוץ אותו שבא אלילא אשל  
Jn 6,41   41 ואמרו אינינו זה  42. הוא פת שירדתי מן השמים אני  כי אמר . ז התלחשו היהודים ממנוא 
Jn 6,47  אני  48. לכם מי שמאמין כי יש לו חיים נצחיים אני  אמת אומ׳  47. הוא ראה האבו. אללא שהוא מה 
Jn 6,48   אבותיכם אכלו פת במדבר ומתו 49. הוא פת חיים אני   48. ם נצחייםלכם מי שמאמין כי יש לו חיי. 
Jn 6,51   שאם אחד 52הוא פת חיים אשר מן השמים ירדתי  אני   51: ור שזה שאוכל ממנו לא ימותהשמים בעב  
Jn 6,54   ולא תשתו . אומר לכם אם לא תאכלו בשר בן האדם אני  אמת . אז ישאוש אמר להם 54: כולבשרו לא 
Jn 6,71   וזה  72. לכם שנים עשר בחרתי אחד מכם הוא שטן אני  לא . וישאוש ענה להם 71: בן האלשאתה משיח 

Jn 7,7   אתם ממיתים ביום זה 8. עיד עליו שמעשיו רעיםמ אני  אותי הכעיס כי . להכע להכעיסכם אינו יכול 
Jn 7,21   בעבור זה 22עשיתי פעולה אחת וכולכם תמהים  אני  . ענה ישאוש ואמ׳ להם 21: להרגךהוא שרוצה:  
Jn 7,28   אמת. ידעתם שלא באתי מעצמי רק מאותו ששלחני .אני  ומלמד ואומ׳ ואותי ידעתם מאין  במקדש. 
Jn 7,29   ואם אומר לא ידעתיו אהיה מכזב. יודע אותו אני  רק  29. תם ידעתם אותווא שאין אה. אמת  
Jn 7,29  אז רצו 30: יודע שממנו אני והוא שלחני אני  אבל . זב כמוכםואם אומר לא ידעתיו אהיה מכ  
Jn 7,29   ואחד מהם לא: אז רצו לתופשו 30: והוא שלחני אני  אבל אני יודע שממנו . כזב כמוכםאהיה מ  
Jn 8,12  מי שבא אחרי לא ילך בחשך וערפל. הוא נר העולם אני  וישאוש אומר  12: ה לא תעשי חטאומכאן והלא 
Jn 8,14   עושה עדות לעצמי אמתי הוא כי יודע אני  אני  ואם . ענה ישאוש ואמר להם 14: יאינו אמת[*]  
Jn 8,14   אתם דנים 15. אני הולךמאין באתי ולאן [*]  אני  ה עדות לעצמי אמתי הוא כי יודע אני עוש  
Jn 8,14   אתם דנים כפי הבשר אבל איני דן שום  15. הולך אני  מאין באתי ולאן [*] אמתי הוא כי יודע אני 
Jn 8,18   הוא שעושה עדות לעצמי והאב ששלחני עושה עדות  אני   18: דות שנים או יותר הוא אמתיכתו׳ שע 
Jn 8,21   למקום שאני. הולך ואתם תשאלוני ובעונכם תמותו אני  . ישו אז אמר להם פעם אחרת 21: באה שעתו 
Jn 8,26  האל. ולא הכירו מה אומר להם 27. מדבר בעולם אני  ואני הדברים ששמעתי ממנו הן הם . הוא אמתי  
Jn 8,28   עושה מעצמי רק כמו שהאב למדני לדבר אלה אני  ו בן האדם תכירו שאני הוא ודבר תנש תנשא  
Jn 8,29   כל עת הוא מדבר אלה הדברים רבים 30. עושה אני  כי אותם הדברים שאליו ערבים . ייחיד  
Jn 8,34  35. שכל אדם שחוטא הוא עבד החטא. אומר לכם אני  ענה להם ישאוש באמת  34: חפשים אומר שנהיה  
Jn 8,37   להמיתני אבל אתם חפצים . יודע שאתם בני אברהם אני   37: ה רצונכם במהרה תהיו חפשיםהבן עוש 
Jn 8,38  מדבר מה שראיתי מהאב ואתם מה שראיתם באביכם אני   38: תני כי דברי אינינו בתוככםחפצים להמי  
Jn 8,42    ולא באתי מעצמי. באתי מאת האל ומהאל יצאתי אני  כי . אתם תאהבו אותו. הוא אביכםאם האל.  
Jn 8,45   אי זה  46. כם אמת אינכם מאמינים ליאם אומר ל אני  אבל  45. כי אביו שקרן הוא. דברלו מ 
Jn 8,46   מי שהוא מהאל 47. לכם אמת למה לא תאמינוני אני  אם אומר . יתפשני בחטאאי זה מכם  46. לי.  
Jn 8,49  ואני איני 50. ואתם מבזים אותי. מכבד אבי אני  רק . ענה ישאוש אין בי שד 49: ךמהשטן יש ל  
Jn 8,51   אומר לכם באמת שאם אחד יעמיד דברי לא ימות אני   51. דן דין אמתחר הוא ששואלה וא. מעלתי  
Jn 8,54    אבי הוא. משבח ומעלה עצמי מעלתי אינה דבר אני  ענה ישאוש אם  54: אם אתה בעצמךאלו כי  
Jn 8,55    אבל אני יודע אותו. ואהיה כמוכם מכזב. הכרתיו אני  אבל  55. אלהיכם ולא הכרתם אותושהוא 
Jn 8,55    אברהם אביכם חמד 56. יודע אותו ושומר דבריו אני  אבל . ואהיה כמוכם מכזב. הכרתיואבל אני  
Jn 8,58  59: אומ׳ לכם שאני קודם שאברהם היה אני הייתי אני  אז ישוש אמ׳ להם אמת  58. אותך ואברהם ראה 
Jn 8,58    נים להשליכם עליואז הביאו אב 59: הייתי אני  אומ׳ לכם שאני קודם שאברהם היה אמת אני.  

Jn 9,9   11. אז אמרו לו ואיך נפתחו עיניך 10. הוא אני  והוא אמ׳ . רק דומה הוא לו. זה אינינו  
Jn 9,25   25  אז אמרו  26: שהייתי עור ועתה אני רואה. יודע אני  אבל דבר זה . אמר הוא איני יודעאז 
Jn 9,25   אז אמרו לו מה עשה לך ואיך פתח 26: אהרו אני  שהייתי עור ועתה . זה אני יודע אבל דבר  
Jn 9,38    39. ונהפך לאחור והתפלל אליו. מאמין בו אני  והוא אמ׳ אדון  38: עמך הוא הואשמדבר  
Jn 10,1   10,Tit   אומ׳ לכם מי שאינו נכנס בעד השער לבית הצאן אני  אמת  1קפיטולו י׳ כפי ש׳ יואן  
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Jn 10,7   כל אותן שבאו היו 8אומר לכם שאני דלת הצאן  אני  ת להם באמת ז אמר ישאוש פעם אחרא 7. להם  
Jn 10,9  אם אחד יבא ויהיה נכנס נושע יהיה. הוא דלת אני   9. רק הצאן לא שמעו אותם. נביםשבאו היו ג  

Jn 10,10   ואותה תהיה לכם. באתי בעבור שיהיה לכם חיים אני  . בור שימצא לגנוב והרוג והשמידאם לא בע  
Jn 10,11   ורועה טוב נותן נפשו בעד צאן. הוא רועה טוב אני   11. ה לכם בגודל ההשפעהואותה תהי. חיים  
Jn 10,14    והם מכירות אותי. הוא רועה טוב ומכיר צאני אני   14. משים השתדלותו בשמירת הצאןהוא ואין.  
Jn 10,18   יכולת יש לי לעזוב אותה מניח אותה מעצמי אני  ושום אדם לא יטול אותה נשמה אם  18. אותה  
Jn 10,25   המעשים שאני עושה. אומר לכם ואינכם מאמינים אני  ענה ישאוש  25: אמור לנו בגלוי אתה משיח  
Jn 10,30    אז קבצו היהודים 31. והאב דבר אחד אנחנו אני   30אדם אין יכול לטרוף מיד אבי ושום  
Jn 10,34   34 אם הם אמרו שאלים הם 35. אמרתי אלהים אתם אני   .להם ישאוש אינו כתו׳ בתורתכם ענה  
Jn 10,36   אם לא הייתי עושה פעולות אבי 37. בן אלים אני  כשאמרתי . מרים שאני מחרף ומגדףאתם או  
Jn 10,38   ואם לא חפצתם. למה אתם אומרים כזה. עושה אותם אני  אבל אם  38. תם יכולים לאמר ככהאבי היי 
Jn 11,15   רק נלך אליו. לא הייתי שם בעבור שאתם תאמינו אני  כי : והנני שמח בעד אהבתכם 15: הוא מת. 
Jn 11,25   עוד אם ימות. הוא תחייה וחיים למאמין בי אני  אמ׳ אליה ישאוש  25: רון שבתחיההיותר אח  
Jn 11,27   האמנתי שאתה הוא משיח בן אל חי שבא בזה אני  והיא אמרה אדון כן  27. ה את זהמאמינ  
Jn 11,41   ואני כבר ידעתי שכל  42עושה לך כי שמעת אותי  אני  נשא עיניו לשמים ואמ׳ אב חנות  וישאוש 
Jn 12,24  אומר לכם אם גרגיר של חרדל הנופל הלאה לא אני  אמת  24. עה אותה שבן אדם יתעלהעתה באה הש  
Jn 12,46   45 עבור שק שכל שיאמין בי לאנר שבאתי בעולם ב אני   46. שרואה אות רואה מי ששלחני מי  
Jn 12,47   רק . איני דן אותו כי אני לא באתי לדון העולם אני  ואם אחד ישמע דברי ולא ישמרם  47. בערפל 
Jn 12,47   רק בעבור שאהיה להם. לא באתי לדון העולם אני  ולא ישמרם אני איני דן אותו כי ישמע דברי  
Jn 12,49   הוא צוה לי: מעצמי לא דברתי רק האב ששלחני אני  כי  49 .ישפטו אותו ביום אחרון שאמרתי  
Jn 12,50   13. דובר אני  ומה שאני מדבר הוא כמו שהאב כן . נצחיים,Tit   רק 1קפיטולי י״ג כפי ש׳ יואן  
Jn 13,11   ובעבור זה אמר אין. יודע אותו שעתיד לבגוד בי אני  כי  11. תם טהורים אבל לא כולכםנקי וא 
Jn 13,14   ולכם יש לרחוץ האחד רגל. אדוניכם רוחץ רגליכם אני  [*]  14[*] ם שבח וברכה לשם כי נותניו 
Jn 13,15    כאשר עשיתי אני כן תעשו גם. נתתיו לכם למשל אני  כי  15יש לרחוץ האחד רגל חבירו ולכם  
Jn 13,15   15 אומר לכם איןאמת אני  16: כן תעשו גם אתם אני  י כאשר עשית. כי אני נתתיו לכם למשל  
Jn 13,16   אומר לכם אין העבד גדול מאדוניו והשלוח יותר  אני  אמת  16: תי אני כן תעשו גם אתםכאשר עשי 
Jn 13,18   רק. אומר זה מכולכם אני יודע אותן שבחרתי אני   18. ם מאושרים תהיו כאשר תעשוםאלה הדברי  
Jn 13,18   רק בעבור שהכתיבה תהיה. יודע אותן שבחרתי אני  אני אומר זה מכולכם  18. תעשום תהיו כאשר  
Jn 13,19   אומר לכם קודם מעשה בעבור כשיעשה תאמינו אני  אני  עתה  19. ל פתי יקום עקיבו נגדימי שאוכ 
Jn 13,19    אמת אני אומר לכם מי שמקבל אותי מקבל  20הוא  אני  קודם מעשה בעבור כשיעשה תאמינו אומר לכם 
Jn 13,20  21. אומר לכם מי שמקבל אותי מקבל מי ששלחני אני  אמת  20כשיעשה תאמינו אני הוא  ורמעשה בעב  
Jn 13,21   אז התלמידים הביטו 22. לכם שאחד מכם יבגדני אני  מו רוחני והזהיר ואמר אמת אומר מצא עצ  
Jn 13,26   נו ליודשוכאשר טבל הפת נת. אשלח הפת בצוע אני  . הנו פה[*]  26יו אדון מי הוא אמ׳ אל  
Jn 13,33   שתהיו אוהבים זה לזה . מצוה חדשה 34אומ׳ לכם  אני  ועתה . לבא במקום שאני הולך שם יכולים 
Jn 13,37   וישאוש אמר נשמתך בעבורי 38אתן את נפשי בעדך  אני  למה איני יכול ללכת אחריך עתה  אמר אליו 
Jn 13,38   38 ומר לך לא יקרא התרנגול עד שתהיה כופר ביא אני  ש אמר נשמתך בעבורי לא תתן אמת וישאו  
Jn 14,6   אין אחד בא אל האב רק בעבורי. דרך אמת וחיים אני  [*]  6. [*] וטומאש אמר אליו 5 .יודעים. 

Jn 14,12   לכם שהמאמין כי המעשים שאני עושה הוא עושה אני  אומר : בלבד עשוי בעבור שהמעשים שתאמינו  
Jn 14,12  והדבר שתשאלו לאב בשמי הוא 13: הולך אל העם אני  גדולים יותר מהם עושה כי דברים הוא עושה ו  
Jn 14,18  עוד מעט כבר אינכם רואים אותי 19אבא אליכם  אני  לא אעזובכם יתומים  18. כם יהיההוא עתה וב  
Jn 14,20   ר מצותי השומ 21. ואתם בי ואני בכם. הוא כאבי אני  באותו היום תכירו כי  20. תחיו חי ואתם 
Jn 14,27   איני נותנו לכם על דרך שהעולם. נותן לכם אני  שלומי  27ח בשמי הוא ילמד אתכם שהאב ישל  
Jn 14,28    עתה גלו מי 29: הולך אל האב והאב גדול ממני אני  אמת שאתם תגילו כי . תאהבו אותיאם אתם  
Jn 14,31   15: ו ונלכה מזהעושה קומ אני  והב האב והוא נתן מצותו לי וכן שאני א,Tit  קפיטולו ט״ו כפי 
Jn 15,1   15: מזה,Tit   וישליך כל כף  2ואבי הוא החורש . הוא גפן אמת אני   1קפיטולו ט״ו כפי ש׳ זואן 
Jn 15,5   הוא האילן ואתם הכפות שעומדות בי ואני בו אני   5. ו בימעצמה אם אינה עומדת אם לא תעמד.  

Jn 15,15   לכם היותכם אוהבי כי כל הדברים שאמרתי אמר אני  אבל אומר . דון עושהיודע מה הא העבד אינו  
Jn 15,16   ושמתי אתכם בעבור שתלכו ותשאו. בחרתי בכם אני  אבל . ואתם לא בחרתם אותי 16. םלכ  
Jn 15,17  אם העולם יכעיס 18. מצוה לכם שתאהבו זה את זה אני  אלה הדברים  17. ו בשמי יתן לכםשהדבר תשאל 
Jn 16,5  ואחד מכם אינו שואלני לאן. הולך לאותו ששלחני אני  ועתה . כם בראשונה כשהייתי עמכםלא אמרתי ל 
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Jn 16,7  אומר לכם שצריך הוא לכם שאלך כי אם לא אלך אני  אבל  7. ברים דאגה נתמלאה לבבכםלכם אלה הד  
Jn 16,10   9 רק 11ה לא תראו אותי ומעת. הולך אל האב אני  ומצדקה כי  10כי לא האמינו בי  .עון  
Jn 16,16   אז אמרו תלמידיו ביניהם מה 17: הולך אל האב אני  ומעתה לא תראו אותי כי  16. מעטויגיד לכם  
Jn 16,17  אז אומרים מה הוא זה שאומר 18. הולך אל האב אני  תראוני כי ופעם אחרת מעט ו. מעט לא תראוני  
Jn 16,19   ופעם אחרת מעט. ולא תראו. אמרתי אחר מעט אני  בכם כי הם מה זה אתם מדברים בקראמר אלי  
Jn 16,20   אבל אתם. אומר לכם שאתם תבכו והעולם ישמח אני  אמת  20. ם אחרת מעט ותראו אותיופע. תראו  
Jn 16,22   ולבבכם ישמח וגילכם שום . אראה אתכם פעם אחרת אני  ואמת כן דאגתכם אבל  22. בעולם האדם נולד 
Jn 16,23   24[*]. לכם אם תשאלו לאב אי זה דבר לשמי  אני  אמת אומר . לא תשאלו לי שום דבריום ה [*] 
Jn 16,28  ופעם אחרת אני עוזב . יצאתי מהאב ובאתי לעולם אני   28. אותי והאמנתם שיצאתי מהאל כאשר אהבתם 
Jn 16,28   ואמרו לו 29. בעוזב העולם והולך אל הא אני  ופעם אחרת . י מהאב ובאתי לעולםאני יצאת  
Jn 16,33   17: נצחתי העולם אני  לכם צרה בעולם רק תבטחו בי כי  כי תהיה,Tit   1קפיטולו י״ז כפי יואן  
Jn 17,4   הודעתיך על הארץ המלאכה השלמתי שנתת לי אני   4. משיח ואותו ששלחת ישאוש. לבד אל אמת  
Jn 17,6   שלך היו. ליתי שמך לאנשי העולם שנתתם ליג אני   6. תה לו קודם שנברא העולם עמךאורה שהי  
Jn 17,9   בעדם מתפלל לא בעד העולם רק בעד אלו שנתת לי אני   9. יצאתי והאמינו שאתה שלחתני באמת שממך. 

Jn 17,12  ואחד מהם. אותם שנתת לי שמרתי. שמרתים בשמך אני  . בעוד שעמדתי עמהם 12ו שאנחנו דבר אחד כמ  
Jn 17,13   ואלה הדברים דבר בעולם בעבור שיהיה להם: בא אני  אך עתה אליך  13. תיבה נשלמתהכ למען תהיה  
Jn 17,14   והעולם בהם שמע היה לו . נתת להם דבריך אני   14. שיהיה להם גילי שלם בעצמו בעבור.[*]  
Jn 17,15   אינם 16. אבל שתשמרם מהרע. מחלה שתקחם מהעולם אני   15[*]. והעולם בהם שמע היה לו . דבריך 
Jn 17,19   מקדש אותם עצמי למען יהיו הם מקודשים באמת אני  ובעבורם  19. ואני שלחתיה בעולם. בעולם.  
Jn 17,22   כמו שאנחנו. נתתי להם בעבור שיהיו דבר אחד אני  . והאורה שנתת לי אתה 22. לחתנישאתה ש  
Jn 17,23   ה בי בעבור שיהיו אחדים בכל דברבהם ואת אני   23. כמו שאנחנו דבר אחד. ר אחדשיהיו דב  
Jn 17,24   רוצה שאותן שנתת לי שבמקום שאני אהיה שם הם אני  אב  24: בת אותם כמו שאהבת אותיושאה  
Jn 17,25   הכרתיך והם הכירו שאתה שלחתני ושאהבת אותם אני  אך . אב צדיק העולם לא הכירך 25. היה.  
Jn 18,5   5 להם[*] אז כשאמר  6. הוא ג׳ודיש שמסרו עמהם אני  מר להם וישאוש א. ישאוש דנזריט ואמרו  
Jn 18,6   אז שאל פעם 7: הוא חזרו לאחוריהם ונפלו לאחור אני  להם [*] אז כשאמר  6. מסרו עמהםג׳ודיש ש 
Jn 18,8   אם כן אם אותי אתם מבקשים הניחו אלה. הוא אני  ענה ישאוש כבר אמרתי לכם  8. יטדנאזר  

Jn 18,20   בגלוי דברתי בעולם ואני כל שעה למדתי בבית אני  . ענה ישאוש אליו 20. ו וממוסרודימתלמי  
Jn 18,23   רק אם טוב. דברתי דבר רע עשה לי עדות רע אני  אם . וישאוש ענה אליו 23. עונה כן להגמון  
Jn 18,37   עולם לעשותלדבר זה נולדתי בעבור זה באתי ל אני  . ענה ישאוש אתה אומ׳ שאני מלך .אתה מלך  
Jn 18,38   ומנהג הוא שאני 39איני מוצא בזה שום דבר  אני  וכאשר זה אמ׳ פעם אחרת אמ׳ להם . הוא אמת  
Jn 20,25   רואה בידים תקיעת המסמרים ואני משים אצבעי אני  אם . וטומאש אמר להם. ינו האדוןאנחנו רא  
Jn 21,3   והם אמרו לו ואנחנו נלך עמך. לצוד דגים הולך אני  . ושימון פירו אמר אלהם 3. חדיושהיו י. 

Jn 21,18  לך כשהיית נער היית יושב והולך למקום חפצך אני  אמת אומר  18. אליו האכיל צאני וישאוש אמר.  
Jn 21,22  רוצה שיע שיעמוד פה עד שאבא מה לך אתה תלך אני  ישאוש אמר אליו  22 .מה יהיה מזה. לישאוש  
Jn 21,23   זה הוא 24. רוצה שכן יעמוד עד שאבא מה לך אני  רק אמר . ו תלמיד לא ימותו שאותבתוך אחי  
Jn 21,25  שכל העולם לא יוכל להכיל הספרים שיצטרכו אני  כלם יהיו נכתבים חושב  רבים עשה ישאוש שאם  

Lc 3,1   ךתחת שרי הכהנים הול 2ואבילינא דטרקא  אניאה  ֶריָאה וִטיְרקּוִדיגִיש אליש ממלכות ִאיטּו  
Lc 5,2   3. סמוך היאור והאנשים יצאו ורוחצים הרשתות אניות  וראה שתי  2. סמוך יאור נזוריט והוא עומד 

Jn 10,17   ושום 18. נשמתי בעבור שפעם אחרת יקח אותה אניח  בעבור זה אהבני האב כאשר  17. דורועה אח  
Mt 19,16   וענה ישאוש 17. היה לי חיים נצחייםעשות שי אנכי  אמ׳ לו רבי טוב אי זה טוב אוכל נגש אלי ו  
Mt 26,22  והוא ענה אותו שמשים היד עמי בקערה  23. הוא אנכי  והתחיל כל אחד לאמר אדון . אגיםהיו מאד דו 
Mt 26,25   וכאשר 26. וענה ישו ואמר לו אתה אומר. הוא אנכי  ענה יוד״ש שמסרו ואמ׳ ר׳  25יש ואותו א  
Mc 5,28   ותכף 29. יכולה נגוע לבושו אני אהיה נרפאת אנכי  היא אומרת בקרבה אם  כי 28ושיו אחורי מלב  
Lc 1,48   כי אותו שהוא כולו יכול 49. היות מאושרת אנכי  ובעבור זה כל הבריות יאמרו . תושפלות שפח  
Lc 2,10    כי 11. מגיד לכם שמחה גדולה שתהיה לכל העם אנכי  הנה . והמלאך אמ׳ להם אל תפחדו 10גדול  
Lc 7,27   28שולח לכם מלאכי לפניך שיכין הדרך לפניך  אנכי  הנה . זהו שממנו כתוב 27. מנביאועוד יותר  
Lc 15,9   כן אני 10. מצאתי דרכמא שלי אותה שאבדתי אנכי  ה ושכינותיה אומרת שמחו עמי כי ואוהבותי  
Jn 4,19   אבותינו התפללו לשם בזה  20: מכרת שאתה נביא אנכי  והאשה אמרה לו אדון  19: ת אמרתבעליך אמ 
Jn 4,25  וכשיבא. יודעת שמשיח הוא קרישטו עתיד לבא אנכי  והאשה אמרה לו  25. ברוח ובאמת שיתפללו לו  

Jn 11,22  23. יודעת כי כל דברים שאתה שואל נותנים לך אנכי  אבל עתה  22. פה אחי לא היה מת לשעבר היית  
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Jn 11,24   אמ׳ אליה 25: שיקום ביום היותר אחרון שבתחיה אנכי  אמרה לו יודעת ומרטא  24. ור חיאחיך יחז 
Jn 19,4   מוליך לכם בחוץ זה בעבור שהכירו כי איני אנכי  ואמ׳ הנה . ט להם פעם אחרת בחוץיצא פילא  
Jn 20,2   אז יצא פירו ואותו 3. יודעת להיכן הניחוהו אנכי  ואין . הם אדוני נטלוהו מן הקבראמרה ל  

Jn 20,18   אז שבת אחד 19ואמ׳ לי אלה הדברים . ראיתי אנכי  נא הלכה והגידה לתלמידים אומרת מגדלי  
Lc 3,28  שם היה. שם היה אליעזר. שם היה ישאוש 29 .אנן  שם היה . שם היה מודאן. יה קושןשם ה. אטדי  

Jn 12,28   אמרו זה הוא. מעו זהאז העם העומד שם ש 29 .אנשאנו  ואמרה ואני עיליתיו ועוד . שמיםקול מן ה 
Mt 2,3  3  ויקבוץ כל שרי הכהנים וחכמי 4. ירושלם עמו אנשי  ויהי כשמוע אירודש דבריהם עמד נבהל וכל  
Mt 5,9   8 אשרי הסובלים 10: השלום כי הם יקראו בני השם אנשי  אשרי  9: יי הלב כי הם יראו השםאשרי נק 

Mt 14,35   34  המקום ההוא הכירוהו שלחו אליו בכל הארץ אנשי  שר וכא 35. לקחו ארץ בגינטזאריטותכף  
Lc 7,31   נמשלים הם לנערים יושבים 32. זה הדור נמשלים אנשי  לכן למי נאמ׳ [*]  31. ים מיואןהיו נטבל 

Lc 11,32   נינוה יקומו בדין עם זאת המשפחה ויענישוה כי אנשי   32: והנה יש בכאן גדול משלמה. חכמת שלמה 
Mt 4,19  19 21. ותכף הלכו אחריו והניחו הרשתות 20 .אנשים  הם בואו אחרי ואעשה אתכם דייגי מר לויא  
Mt 6,1   כי תאבדו גמול אביכם שבשמים. טובים אנשים  ם לפני העם מפני שתהיו בעיניהם הטובי:  

Mt 14,21   עלות  ותכף צוה לתלמידים 22. לבד ונשים וטף אנשים  ומספר האוכלים היו ה׳ אלפים  21. מליאות 
Mt 15,38   והניח העם ועלה בספינה 39. לבד נשים וילדים אנשים  ם והיו האוכלים כמו ד׳ אלפי 38. מליאות 

Mt 16,8   אתם חושבים בעבור שאין לכם. בלתי מאמינים אנשים  אמ׳ להם מה תחשבו ביניכם . שביםמה שחו  
Mt 16,14   ומקצת אומרים. ים שאתה הוא זואן טבולאומר אנשים  והם אמרו מקצת  14. האנשים ממנימה אומרים  
Mt 19,12   ומקצת הם. שנולדים קשטראטש מבטן אמם אנשים  יש מקצת  12: נתון לו דעת להביןלא למי ש  

Mt 22,9   9 הלכו העבדים ואספו כל  10. שתמצאו לנישואין אנשים  כו אם כן בדרכים וקראו כל אותם תל 
Mt 23,15   וכאשר הבינותם אתם אתם עושים אותם יותר .אנשים  ת בינה למקצת ובבו הארץ והים לתרמאים שתס  
Mt 23,28   צדיקים ובפנים אתם מלאים מכל רמאות ולב רע אנשים  וכן אתם דומים לעמים בחוץ  28. ולכלוך. 

Mt 24,5   אתם תשמעו מלחמות והסעת מלחמות 6. יונו אנשים  אומ׳ אני הוא משיח ורבים . בשמירבים יבאו  
Mc 2,3   וכאשר לא יכלו 4. נושאים אדם אחד נטול במטה אנשים  ובאו אליו ד׳  3. [*] א עד הפתחהיה מל 

Mc 14,58   ובשלשת ימים אחרים חדש עשוי בידי אנשים אנשים  אני אהרוס זה המקדש עשוי בידי  שאומ׳  
Mc 14,58   וקם 60. עדותםולא היה מוסכם  59. אבנהו אנשים  שלשת ימים אחרים חדש עשוי בידי אנשים וב  

Lc 5,18   נושאים איש אחד במטתו ובקשו לשומו לפנים אנשים  והנה  18. פא אותםוכח הש׳ היה בו לר  
Lc 7,41  האחד חייב לו עשרה פשיטין. חייבין לאיש אחד אנשים  שני  41. וענה שימון ר׳ אמור. םאי זה דברי 
Lc 9,30   33[*]  31-32. והם משה ואליהו. מדברים עמו אנשים  והנה שני  30. פניו ומלבושיו לבן ומזהיר  

Lc 14,16   ושלח משרתו בשעת האכילה לקרוא 17. רבים אנשים  אדם אחד עשה זימון גדול וזימן  אמ׳ אליו  
Lc 17,12   12 וצועקים רם ישאוש 13מצורעים שעומדים מרחוק  אנשים  נכנס במגדול אחד באו אליו עשרה וכש 
Lc 18,10    האחד פרוש והאחד. עלו במקדש להתפלל שם אנשים  שני  10זה הדבר . אחריםומבזים הצדיקים  
Lc 20,20  שעושים עצמם צדיקי׳ בעבור שיתפשוהו בדבר מה אנשים  ושלחו לו  20. בעבורם אומ׳ המשלכי עליהם ו 
Lc 23,27   28. יוונשים הולכים אחריו בוכים ואוננים על אנשים  ורוב חיל  27שישאנה אחר ישאוש  וערב עליו 

Jn 2,14   וכאשר עשה כמעט 15. מוכרים צאן ובקר ויונים אנשים  ומצא במקדש  14. ישאוש בירושלם ועלה 
Jn 5,3   וממתינים תנועת. חולים עורים חגרים ומשוקים אנשים  שם שוכבים רוב  3ם בלעז פרושיש נקראי 

Jn 5,41   אני אתכם שאין אהבת האל בכם רק מכיר 42 .אנשים  ר אין לי זוה 41. שתהיה לכם חיים נצחיים.  
Jn 11,16   16  אז  17: נלכה אנחנו כמו תלמידים ונמות עמו .אנשים  אמר טומאש שאמור דידימוש למקצת אז 

Mc 14,44   44 ומיד שבא  45. הוא הוא קחוהו והביאוהו בחכמה אנשק  ד נתנם זה הסימן אמ׳ אותו שאני והבוג 
Mc 15,21  22אלשנדריאה אי דנופי שישא שתי וערב שלו  אס  עבד שבא מעירו  שהיה שמו שימון באותו מקום  
Mt 20,22    והוא אמ׳ מיתתי תסבלו 23: והן אמרו הין .אסבול  תוכלו לסבול המות שאני . שואליםמה אתם.  
Mc 10,38   והטבילה שאני אהיה[*] [*] [*]  39[*]  .אסבול  תוכלו אתם סבול המיתה שאני . יםאתם שואל  

Mt 11,2   אתהו 3כאשר שמע המעשים שאלוהו שנים תלמידיו  אסור  וזואן  2. לכו עמו דרוש בעיירותשי 
Mt 14,3   כי 4. בעבור כי מתפישו על ִאירֹוֶדינָא אשת אחיו אסור  כי אירודיש מחזיק בזואן  3. אותועושה נפל 

Mt 25,44    להם אומר אמיתות אומ׳אז ענה  45. ולא שרתונך אסור  רעב וצמא ובלא בית ערום או חולה או 
Mc 1,14   ואומ׳ 15. בא ישאוש בגליליאה ודורש דבר האל .אסור  ואחר שג׳ואן היה  14. רתים אותומש 

Mc 14,32   ולקח עמו פירו ויקומו וזואן 33להתפלל  אסיים  ואמ׳ לתלמידיו שבו פה עד שאני  גיטשמני  
Lc 23,17   צעק[*] [*] [*] וכל העם  18. אחד ביום החג ראסי  והיה לו להניח  17. אשר יסרואז עזבו לו כ  

Mc Prol,20   וזה חוייב חפש ולהבין בסדר דבריו אסכנדריאש  וזה אחד הגמון . לו הושב האצבע שאבד אשר  
Mt 18,21   אמ׳ לו ישוש אני  22. אמחול לו ז׳ פעמים. לו אסלח  מ׳ אדון ריע חוטא לי כמה פעמים אליו וא 

Jn 18,3  והפרושים באו שם עם. עם רב ועבדי ההגמונים אסף  אז כאשר יודיש  3. תלמידיו ם עםבא הרבה לש  
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Mt 13,30   משל אחר אמר להם מלכות שמים הוא 31: במגורתי אספו  והחטים . תם במשואות ושרפו אותםוקשרו או 
Mt 28,12    13מרים הזקנים ועשו עצה ונתנו רוב כסף לשו אספו  והם  12וספרו כל מה שנעשה לשרי הכהנים  

Lc 5,6   7. דגים רבים באותן שרשתות שלהם משתברין אספו  וכאשר זה נעשה  6. אריך רשתותיךבדבריך נ  
Jn 6,12   אז אספו ומלאו י״ב 13. זה הנותר שלא יפסד אספו  . כאשר שבעו אמר לתלמידיו 12. ואשר שאל  
Jn 6,13  ב קופות מפירורין הנותרים לאשרומלאו י״ אספו  אז  13. אספו זה הנותר שלא יפסד. לתלמידיו  

Lc 12,19   והאל אמ׳ 20. ברוב שנים אכלי ושתי ותנוחי אספת  ואומר לנפשי רוב טובות  19. בתיוטו  
Mt 25,43   חולה ואסור. ערום הייתי ולא כסיתוני .אספתוני  בלא בית הייתי ולא  43. ולשתות לי לאכול  
Jn 14,18   עוד מעט כבר 19יתומים אני אבא אליכם  אעזובכם  לא  18 .בכם הוא עתה ובכם יהיה תכירו כי  

Mt 11,28  ולמדו ממני שאני שפל. ושאו עולי עליכם 29 אעזורכם  ל אותן שמצטערים ונוגישים ואני יבאו אלי כ 
Mt 17,16    וישוש גער לשטן ויצא 17. עמכם שאוהו אלי אעמוד  ישאוש ואמ׳ אומה ממאנת והפוכה עד כמה  
Mt 21,24   טבילת זואן 25. בעד אי זה כח אני עושה זה אענה  ר אחד ואם אתם אומרים אותו אני אל דבשו  

Jn 8,11  וישאוש  12: ומכאן והלאה לא תעשי חטא. לכי אענישך  וישאוש אמר לה ואני לא . אל אחדאין כאן גו 
Mt 20,32   34תפתח עינינו והם אמרו אדון ש 33. לכם אעשה  אם מה אתם שואלים מה אתם חפצים וישוש קר  
Mt 22,44   א״כ אם דוד קראו 45. שית הדום רגלך אויבך אעשה  ן לאדוני שב לימיני עד אשר אני אמר האדו  
Mt 27,22   והכל אמרו יהי מונח 23. מישו האמור משיח אעשה  ופילאט אמ׳ אז ומה  22. ו בראבןוהם אמר  
Mc 10,36   והם אמרו תן לנו שאחד ממנו ישב בצד  37. לכם אעשה  . וישאוש אמ׳ להם מה תרצו 36. ותעשה לנ 
Lc 10,25   ואמ׳ לו מה כתו׳  26למען השיגי חיים נצחיים  אעשה  ם לנסות אותו ואמר אי זה דברים אחד בדת ק 
Lc 12,17  ואמ׳ 18. שאין לי במה אאסוף טובתי ופירותי אעשה  ה והאדם חושב בעצמו אומר מ 17. כגודל השפע  
Lc 12,18   זאת אהרוס אוצרותי ואעשם יותר גדולים ואקבץ  אעשה  ואמ׳  18. אאסוף טובתי ופירותי לי במה 
Lc 16,3   איני יודע לחשוב. שאדוני נוטל ממני הרשאתי אעשה  והמורשה אמ׳ בקרבו מה  3. ההיא בהרשאה  
Lc 16,4   קבלני שניתכשאהיה מסולק מן ההרשאה באופן שי אעשה  איני יודע מה  4. ת יש לי לשאוללחשוב בוש. 

Lc 18,18  18 וישאוש אמר לו 19. שאוכל לנחול חיים נצחיים אעשה  מהפרושים שאלו אמ׳ רבי טוב מה  ושר אחד. 
Lc 20,13   אשלח היקיר בני אהובי באולי כאשר יראוהו אעשה  ואדון הכרם אמ׳ מה  13. הו בחוץשלחו  
Jn 14,14   ואני אתפלל  16אם תאהבוני ותשמרו מצותי  15 :אעשה  אם דבר אחד תשאלו בשמי אותו  14. האב בבן 
Jn 17,26   תהיה. שיכירוהו בעבור אהבת אשר אהבת אותי אעשה  ועוד . ואני הודעתי להם שמך 26 .אותם  
Jn 3,36   4: השם׳ עומדת עליו אף  יים רק מי שאינו מאמין הבן לא יהיה לו ח,Tit  קפיטולו ד׳ כפי ש׳  

Lc 24,42   וכאשר אכל לפניהם לקח 43. ויערת דבש אחת .אפוי  והם נתנו לו חלק דג  42. לאכול אי זה דבר  
Mt 5,26  27קפיטולו ט״ו כפי מתיאו : החוב היות קטן אפילו  באמת לא תצא משם עד השלמך  26ר ותושם במאס  
Lc 7,10   ונעשה היה מכאן ואילך שהולך 11. שנתרפא ובריא אפס  ומצאו הנער שהיה . נשלחו לישאושאותם ש 

Lc 22,22   והם התחילו 23: אכן אוי לאותו אותו. הולך אפס  ובאמת בן האדם כפי שהוא  22. חןהיא בשול  
Lc 16,9   מי שהוא נאמן 10. שאסיפכם באוהלים נצחיים אפסים  הרוע לב בעבור שתהיו .. שו לכם לכם שתע  

Lc 23,46   46 47. הדברים שלח רוחוובאמרו אלה . רוחי אפקיד  אב בידך . וישוש צועק בקול גדול  
Mt 23,37   ובעבור זה הנה 38. תחת כנפיה ולא אבית אפרוחיה  ת לקבץ עמך כמו התרנגולת מאספת נכספ  
Jn 11,54    ונתקרב פסח 55. ושם עומד עם תלמידיו אפרים  הלך במלכות קרובה אל המדבר בעיר שנקראת  

Mt 18,29   29 אבל הלך ושם אותו . והוא לא רצה הקשיבו 30 .אפרעך  מתחנן לו ואומר חמול עלי ואני  והוא 
Mt 19,23    ועוד 24: הוא הכנס העשירים במלכות שממיי אפשרי  לתלמידיו אמיתות אומר דבר בלתי וישו אמר  
Mt 24,24    ולכן אם אדם 26. אני אומר זה קודם הזמן 25 .אפשרי  מהש׳ כמעט יכנסו בטעות אם יהיה שהנבחרים 
Mt 13,35  35 36 :את פי במשלים ואדבר דברים נסתרים מעולם אפתח  ה תהיה נשלמת הנבואה אומרת אני בעבור ז 
Mc 7,34    ותכף אזניו היו פתוחות ובלבול  35. ר״ל פתחו אפתח  ומביט לשמים מתאנח ואמ׳  34נגע לשונו 

Mc Prol,17   שם׳ מביטאבל ה. בעבור שיגרשהו מהכהונה אצבעו  והגיד מגלת חייו שהוא כרת . קלהביותר נ  
Jn 20,25    במקום המסמרים ואינִי משים ידי לצדו איני אצבעי  בידים תקיעת המסמרים ואני משים אני רואה  
Jn 20,27   פה וראה ידי ושים ידך לצדי ולא תהיה בלתי אצבעך  אח״כ אמר לטומאש שים  27. עמכם שלום יהיה  

Mt 1,9   9 איזקיאש הוליד 10. ם הוליד איזקיאשאקא .אקאם  יותאש הוליד . זיאש הוליד יותאשאו  
Mt 1,9  9 איזקיאש הוליד מנשיש 10. הוליד איזקיאש אקאם  . יותאש הוליד אקאם. וליד יותאשאוזיאש ה.  

Lc 15,18   אמ׳ לו אני. ובבואו לפניו. ואלך אל אבי אקום   18. ואני מת בכאן ברעב. ית אביבאכילה ב  
Mt 1,14   אליאוט הוליד אלעזר 15. אקים הוליד אליאוט .אקים  צדוק הוליד . אזור הוליד צדוק 14. אזור. 
Mt 1,14   14 אלעזר. אליאוט הוליד אלעזר 15. הוליד אליאוט אקים  . צדוק הוליד אקים. הוליד צדוק אזור 
Lc 3,30   שם היה. שם היה מכנה: שם היה מליאה 31 .אקים  שם היה . שם היה אלים. היה אלי שם. יונה  
Jn 2,19  אז אמרו לו היהודים זה המקדש נתארך 20 .אקימהו  להם תתירו זה המקדש ובג׳ ימים  שאוש ואמ׳י  
Jn 6,40   אז התלחשו 41. חי ביום היותר אחרון אקימהו  ואני . חיים נצחיים הבן ומאמין יהיה לו  
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Jn 6,44   תוב הואכי כ 45. ביום היותר אחרון אקימהו  ואני . אם האב ששלחני לא ימשכהו. לבא אלי  
Jn 6,55   כי בשרי הוא האוכל 56. ביום היותר אחרון אקימהו  ה דמי יהיה לו חיים נצחיים ואה ומי ששות  
Lc 6,47  47  דומה הוא לאדם שבונה 48: לכם למי הוא דומה אראה  שבא אלי ובדברי ועושה אותם אני כל איש  

Jn 16,22   ולבבכם ישמח וגילכם שום אדם . כם פעם אחרתאת אראה  ואמת כן דאגתכם אבל אני  22. לםנולד בעו 
Mt 1,3  אמינאדף הוליד נאשון. אראם הוליד אמינדף 4 .אראם  אשרון הוליד . הוליד ֶאְׁשרֹום פרש. וזרא מתמר. 
Mt 1,4    ֶנאשון. אמינאדף הוליד נאשון. הוליד אמינדף אראם   4. אשרון הוליד אראם. ְׁשרֹוםפרש הוליד א  

Lc 2,37   ואינה זזה מהמקדש עושה עבודה. ושלשים שנה ארבע  והיתה אלמנה עד  37. עם בתוליה שבע שנים  
Mt Prol,8  כי הם הגידו אמונת השילוש. יש עדות אמת ארבעה  ַרִּבים כתבו האיונגלי לבד ועם ׁשֶ . נגד המינין  
Jn 11,17  מירושלם ט״ו מיליןובטניאה קרובה  18. ימים ארבעה  בא ישאוש ומצא אותו שעמד בקבר  אז 17: עמו. 
Jn 11,39   וישאוש אמר אליה לא אמרתי לך  40. ימים שמת ארבעה  כי זה . המת אמרה לו אדון כבר הוא מסריח 

Lc 4,2  ולא אכל עד ארבעים. יום ונתנסה בעד הש׳ ארבעים  ועומד שם  2נהג בעד הרוח במדבר מגורדא והו  
Lc 4,2   וכאשר עברו אותן מ׳ יום ישאוש משיח. יום ארבעים  ולא אכל עד . ום ונתנסה בעד הש׳ארבעים י  

Lc 24,13   והם מדברים ביניהם 14מילין שנקרא אימבש  ארבעים  כים במגדול שהיה רחוק מירושלם מהם הול  
Jn 2,20   21. ואתה אומ׳ בג׳ ימים תעשהו. ושש שנה ארבעים  ינינו והוצרך לעמוד הפועל אותו נתארך ב  
Mc 8,9   ותכף ישו עלה 10. אלף איש והניחם הלוך ארבעת  והיו האוכלים סביב  9. ותת מליאז׳ קופו  

Mc 15,17   והתחילו 18ושמו בראשו עטרה אחת מקוצים  .ארגמן  וילבישתו  17וטר ונתאסף שם העם להיכל הש  
Lc 16,19   ששוכב.. לז.. והיה דל שש 20ואכל כל בטוב  ארגמן  אדם אחד עשיר היה לבוש  19: אוףעושה נ  
Lc 23,11  ונעשה באופן 12. לבנה והוציאו לעג עליו ארגמן  והלבישוהו . ם סיעתו מבזים אותוואירודיש ע  

Jn 19,2   ובאים אליו ואומרים לו האל יושיעך מלך 3 ארגמן  וכסוהו בלבוש : ניחוהו בראש ישומקוצים וה  
Jn 19,5   5 אז כשהיהודים 6. הנה האיש. םואמ׳ ליהודי ארגמן  א ישאוש נושא כתר קוצים ומלבוש אז יצ  

Mt 25,19  ובא אותו  20. בא האדון ורצה שמוע חשבון מהם ארוך  ואחר זמן  19. אדוניו וחפר בארץ וטמן בזנט 
Mc 12,1   וכששב בעתו שלח עבדיו לעובדים לקחת הפרי  2 .ארוך  ר אותה לעובדי אדמה והלך במהלך אחד ושכ 

Mt 23,14   אוי לכם  15. ובעבור זה תסבלו אורך הנגישה .ארוכה  מנות עם תפלה אוכלים מה שיש לאלרמאים ש 
Mt 1,16   קפיטולו : מרים שממנה נולד ישאוש שקרוי משיח ארוס  יקוף הוליד יושאף  16. ליד יקוףנתן הו 
Mt 9,15   אותן†בעוד שהוא חי אין יכולין לבכות כל  ארוס  וישוש משיח אמ׳ להם מה  15. שיםוהפרו†  
Mt 1,18  זאת היא מריאה ויוסף טרם התחברם היא הרתה ארוסה  וכאשר אם ישואש משיח היתה . זאתשיח היתה מ  
Lc 1,27   והבתולה. עם איש ששמו יושאף הוא מבית דוד ארוסה  לבתולה  27גליליאה ששמה נזורט  בעיר  
Jn 3,29    ומד ושומע אותווארוס אבל הוא אוהב הארוס שע ארוסה  שיש לו  29רק שולחתי לפני אותו משיח 
Lc 2,5   וכאשר היו שם ימי מריאה 6. ואשתו והיא הרה ארוסתו  בעבור שישמע המצוה עם מריאה  5 ומעם דוד 

Jn 7,49   ונקודימוש שבא לישאוש בלילה שהיה 50: היא ארורה  אבל זאת הסיעה בלתי יודעת הדת  49. בו  
Mt 25,41   מאבי ולכו באש גיהנם שמוכן לשטן ואל יםארור  הפרדו ממני . תן שיהיו בצד שמאליאמר לאו  
Lc 21,17   ושער ראשכם אחד מכם 18. מכל אדם בעבור שמי ארורים  ותהיו  17. ינגשו קצת מכם במיתהו. אוהבים 

Jn 13,8    ואמר לו שימון ופירי  9. לא יהיה לך חלק בי ארחצם  ישאוש אם לא [*] [*] [*]  8[*] [*] לו 
Jn 2,9   טעמה המים ראו שחזרו יין רא לא ידעה ארטישיקילי  שר וכא 9. והביאו לה. לשתות לארטישקילי  

Mt Prol,21   כי . לוקא יש לו צורת עגל.. כי דבר מהתחיה  .אריה  מרקו יש לו צורת .. ת ישו משיח מתולדו 
Mt Prol,27   אדם בן. נשר שעלה לשמים. שקם חי אחר מיתתו אריה  . עגל נקרב. איש נולד מבתולה. האדם הי  
Mt Prol,29   1. נשר שבועת עניין האלהות. מלכות אריה  . עגל גלחות. ן אדם רומז אנושותב. לשמים,Tit  

Mt 2,22   היה מולך תחת אירודיש אביו בארץ גודיאה ארכיליאוס  ויהי כאשר שמע כי  22: רץ ישראלויבא לא 
Mc 16,18   קום ויניחו הידים על החולים וירפאו לא יזי ארסיים  שום מיני בהמות ונחשים  18ונות חלוף לש 

Lc 3,36   שם היה למך. שם היה נח. שם היה שירוג .ארפישאט  שם היה . שם היה קינן 36. שאלי שם היה.  
Mt 4,23   גלילאה דורש בבתי כנסיותיהם הגדת מלכות ארץ  ישואש משיח היה מחפש כל  23יאו י׳ כפי מת  

Mt 14,34    וכאשר אנשי המקום ההוא 35. בגינטזאריט ארץ  קחו כף לות 34אמת אתה הוא בן האלוה  
Mt 19,1    ונמשכו אחריו עמים 2גודיאה אחר נחל ירדן  ארץ  הדברים יצא מגליליאה ובא בקצות כלה אלה  
Mt 28,2   כי המלאך ירד מן השמים והפך . רעשה מאד בחזקה ארץ  והנה היה עשוי  2ריאה ראו הקבר ואחרת מ 
Mc 6,33  וכאשר ישאוש 34. ובאו מכל העיירות אליו. לרגל ארץ  אותם הכירוהו ונמשכו אחריו דרך  עמים שראו 
Mc 10,1    והוא. גודיאה אחר נהר ירדן ונאסף שם עם רב ארץ  וישאוש נסע משם ובא עד  1: מרקוכפי שן  
Lc 7,17    אמרו כל אלהותלמידים הלכו ליואן ו 18. גודיאה ארץ  וזה הדבר נתפזר בכל  17פקד עמו כי השם 
Mt 4,9   9 אז אמר לו ישאוש לך לך השטן 10 .ותתפלל אלי ארצה  אמר לו אני אתנך כל זה אם תקוד ו 

Mt 4,15   דרך הים† מחדש היא מנוקה†. זבולון ונפתלי ארצה   15מת נבואת ישעיה הנביא אומרת שתהיה נשל  
Mc 14,35   לשם אם איפשר עשות שתעבור אותה שעהוהתפלל  ארצה  וכאשר כרע מעט הוא כרע באפיו  35. עדים . 
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Lc 24,5   6. והם אמרו להם למה תשאלו החיים עם המתים .ארצה  והנשים כאשר יראו ותקדו פניהם  5ומזריחים  
Mt 13,54   עד שהם מתמימים. ומלמדם בבתי כנסיותיהם ארצו  ובא אל  54לה הדמיונות נסע משם נשלמו א  

Lc 9,54  ונהפך ישאוש ואמ׳ 55: מן השמים וישרוף את כולם אש  פץ אתה שנאמר ירד אדון ח ויואן ראוהו אמרו 
Lc 12,49   ואני מתאוה 50. וחפץ אני שיהיה מורד. בארץ אש  אני באתי לשים  49: רב ישאלו לודבר . רב  
Lc 17,29   כפי זה יהיה 30וגפרית מן השמים וכולם השמיד  אש  וביום יצא לוט מסדום ממטיר  29 ובונים  

Jn 21,9   10. יפה בגחלים יפות ודג מונח למעלה ופת אש  אז כשירדו לארץ ראו  9. זרועות כמו מאתים  
Mt 1,7   יורם . יושפט הוליד יורם. אשא הוליד יושפט 8 .אשא  אביאש הוליד . בואם הוליד אביאשר. רבואם 
Mt 1,8   יורם הוליד. וליד יורםיושפט ה. הוליד יושפט אשא   8. אביאש הוליד אשא. ליד אביאשרבואם הו  

Mc 9,18  וכאשר ראהו . ושאוהו לפני 19 אתכם נהגו האיש אשא  חה ממאנת כמה זמן אהיה עמכם לא אמ׳ אי משפ 
Mc 6,24  ותכף 25. והיא אמרה לה תשאלי ראש גואן טבול .אשאל  וכאשר יצאתה משם אמרה לאמה מה  24: מלכותו 

Mc 11,29   לכם דבר אחד ענו לי ואחר אני אומר לכם באי אשאל  אני . וש ענה ואמר להםויש 29: עושה זה  
Lc 20,3  טבילת יואן היתה מן 4. לכם דבר אחד ענוני אשאל  ואני . וישאוש ענה ואמ׳ להם 3. זאת הממשלה  

Lc 22,68   בעבור זה 69. ולא תעזבוני. לכם לא תענוני אשאל  ואם  68. אומר לכם לא תאמינו ביאם . להם  
Jn 20,15   וישאוש אמ׳ לה מריאה והיא נהפכה 16. אלי אשאנו  נטלתו אמור לי אנה הנחתו ואנכי אתה  אם.  
Mt 5,28  אבל אם 29: ויחמוד אותה בלבו כבר עשה ניאוף אשה  ואני אומ׳ לכם שכל אדם שיביט  28. לא תנאף  

Mt 11,11  והקטן ממלכות. לאין ילוד גדול מזואן טבו אשה  אמת אני אומ׳ לכם כי בכל ילודי  11. לפניך  
Mt 15,22   כנענית שבאה מהעברים ההם הולכת אחרי ישוש אשה  והנה באה  22. רי טיר ושידוניאהלו בעב  
Mt 15,28    אמונתך יעשה לך מה שאת חפצה ובתה : גדולה היא אשה  אז ישאוש ענה ואמ׳  28. אדוניהםמשולחן 
Mt 19,29   או בנים או נחלות בעד שמי הוא יקבל מאה לאחד  שהא  ב ביתו אל אחים או אב או אם או אדם שיעזו 
Mt 22,25   25 כמדומה לו 26. ומת בלא זרע ועזב אשתו לאחיו אשה  ותינו היו ז׳ אחין והראשון לקח בינ  
Mt 22,28  ענה ישאוש ואמר להם 29: כי אשה היתה מכולם אשה  ״כ בתחייה מאי זה מכל הז׳ תהיה א 28. אשתם  
Mt 22,28   ענה ישאוש ואמר להם אתם טועים 29: היתה מכולם אשה  ה מאי זה מכל הז׳ תהיה אשה כי יא״כ בתחי 
Mt 22,30   31ויהיו כמו מלאכי האל בשמים . ולא בעלים הן אשה  בתחייה לא יהיה להם  30. כח האלהכתיבות ו  

Mt 26,7   ה משיחהאחת עם קופסת אלא בשטרוס מליא אשה  נגשה אליו  7ע בבאטאניא בבית שימון מצור  
Mc 7,25   אחת שהיה לה בת אחת מושטנת באה אליו וכרעה אשה  כי  25. אכן לא היה יכול העלים .ידעהו  
Mc 10,7   ומה שהאל מחבר שום 9. ויהיו שניהם לבשר אחד 8 אשה  ואדם יעזוב אביו ואמו ויקח  7. איש ואשה 

Mc 12,20   20 ואחר לקחה השני גם זה לא 21ים ומת בלא בנ אשה  הראשון לקח . כן שבעה אחים יהיול  
Mc 12,42   וישאוש קרא 43אחת ענייה ונדבה שתי פרוטות  אשה  ובאה  42. ם מתנדבים גודל דבריםעשירי  

Mc 14,3   אחת עם ַקאֵפָסא אל בשטרי מליאה אינגנט מרגלי אשה  צורע בבטניאה ויושב בשולחן באה שמעון מ  
Lc 4,26  רק צרפתא דסידוניאה לאשה . לא היה שולח אליהו אשה  הם ולא שום ולשום אדם מ 26. ארץרעב גדול ב 
Lc 7,37   וכאשר ידעה שישאוש נכנס. אחת חוטאת היתה בעיר אשה  והנה  37ישבו לשולחן . ית הפרושנכנס בב 
Lc 7,37   וכאשר ידעה שישו משיח. אחת חוטאת היתה בעיר אשה  ישבו לשולחן והנה . בבית הפרוש נכנס  
Lc 8,43   אחת חולה משפיכות דמיה והחולי ההוא צערה כמו  אשה  והנה באה  43. גש ונענה מרוב עםשאוש ני 

Lc 11,27   27 מאושר הוא הבטן: אחת מסיעתו בקול רם אומרת לו אשה  כאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים לעם ו 
Lc 13,11  והולכת ככורעת אחת שחלתה י״ח שנים מחולי אשה  והנה  11. נסת שלהם בשב בשבתותהיה בבית הכ  
Lc 13,12    ומיד עמדה. והניח הידים עליה 13. סרה מחלתך אשה  ואמ׳ לה . וראתה ישאוש וקראה 12למעלה  
Lc 14,20   וחזר המשרת ואמ׳ לו כל 21. ואיני יכול ללכת אשה  השפעוהשלישי אמ׳ אני לקחתי  20 :התנצלותי  
Lc 15,8    לא תדליק. שיש לה עשרה דרכמש ותאבד אחת מהם האש  או אי זה  8: שאינם חסרים תשובהצדיקים  

Lc 20,28   28 אם ימות בלא בנים שאחיו יכול ליקח אותה האשה  אשה  משה כתב לנו איש שיהיה לו . רבי 
Lc 20,29  29 וכן. והשלישי לקחה 31[*]  30ומתו בלא בנים  אשה  יהיו שבעה אחים והראשונים לקחו ויקרה ש  
Lc 21,2   ואמר  3. אחת ענייה ששמה שני פשיטין מערך קטן אשה  וראה  2. ה והם עשיריםתיהם בתיבמתנו 

Lc 22,57   ואחר מעט פעם אחרת ראתה 58. אשה איניני מכירו אשה  ופירו כפר לה אומר  57. יה עמהםאמרה זה ה 
Lc 22,57   ראתהואחר מעט פעם אחרת  58. איניני מכירו אשה  ופירו כפר לה אומר אשה  57. זה היה עמהם  
Lc 22,59   60. אחת אומרת אמת זה עמהם כי גלליב הוא אשה  וכמעט שעה אחת  59. אדם אין אניופירו אמר  

Jn 2,4   אמרה אם  5. מה לי ולך עדיין אין שעתי ראוייה אשה  . ענה ישאוש אליה 4. ין להם ייןא. אליו 
Jn 4,7    8. וישאוש אמר לה תן לי לשתות .אחת לשאוב מים אשה  ובאה  7: כמעט שעה ששית מן היוםוהיה 
Jn 4,9    ממקום שמריאה והיהודים אינם מורגלים עם אשה  ואני . שאלת ממני ליתן לך לשתותאתה  
Jn 8,3  ואמרו לו זאת האשה 4: אחת שתפשוה בניאוף אשה  והסופרים והפרושים הביאו לו  3 .ומלמד להם  

Jn 19,26  אחרי כן אמ׳ לתלמיד הנה אמך 27. הנה בנך אשה   יד שאוהב ביותר נהפך לאמו ואמרסמוך והתלמ:  
Lc 2,36   והיתה אלמנה עד ארבע  37. שבע שנים עם בתוליה ִאָשהִ   והיתה עם . והיתה באה בימים. אהלארישי 
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Mt 12,44   וכשבא מוצא אותה מנוקה. אל ביתי שיצאתי אשובה  ומ׳ בעצמו אז הוא א 44. מנוח ואין מוצא  
Lc 22,10   ותאמרו 11. של מים לכו אחריו בבית שיכנס אשישה  תבאו בעיר תפגשו אדם אחד נושא  הנה כאשר  

Mc 12,36   אם כן אם דוד קראו 37. אויבך הדום לרגליך אשית  ן לאדוני שב לימיני עד אשר אני אמר האדו  
Jn 12,4   ה אינהלמה זו המשיח 5שעתיד למוסרו  .אשכריוט  אז אמר אחד מתלמידיו יודיש  4: מן המשיחה  
Jn 6,72   כי זה עתיד לבגוד בו שהוא אחד משנים אשכריוטא  וזה אומ׳ מיוד״ש  72. ם הוא שטןאחד מכ  

Lc 20,13   היקיר בני אהובי באולי כאשר יראוהו יתביישו  אשלח  ואדון הכרם אמ׳ מה אעשה  13. וץשלחוהו בח 
Lc 24,49   48 בכם ואתם תעמדו בעיר עד שתהיו הנדר מאבי אשלח  ואני  49. אתם עדים מאלה הדבריםו  
Jn 13,26  וכאשר טבל הפת נתנו ליודש שימון. הפת בצוע אשלח  אני . הנו פה[*]  26דון מי הוא אמ׳ אליו א  
Jn 15,26   בכם מהאב רוח אמת היוצא מהאב הוא יעשה עדות  אשלח  וכאשר יבא רוח הקדש אותו שאני  26. לו בי 
Jn 16,7   מאת[..]וכי יבא יקח ויתן שהעולם  8לכם  אשלחהו  ואם אלך . א אליכםוח הקדש לא יבלא אלך ר  
Mc 8,3  כי אחרים מהם באו. בביתם יתעלפו בדרך אשלחם  ואם אני  3. ואין להם מה לאכול .שלשת ימים  
Jn 6,37   37 כי אני ירדתי מן 38. בחוץ אותו שבא אלי אשליכנו  ואני לא . שנתן לי האב יבוא לי כל מה  
Jn 5,36   המעשים שאני עושה עושים לי עדות . אותם אשלים  דול מזואן שהמעשים שנתן לי אבי יש עדות ג [*] 
Jn 6,39   39 כי 40ממנו רק שאקימהו ביום היותר אחרון  אשמיד  לא  שכל זה שנתן לי. וזה הוא רצונו  

Lc 19,22   ש אכזרי לוקח מה שלאאתה יודע שאני אי .אשפטך  והאדון אמר לו עבד רע מפיך  22 .שלא זרעת  
Mt 26,48   ואמ׳. ותכף נגש אל ישאוש 49. אותו הוא וקחוהו אשק  נתן זה הסימן אומ׳ מי אשר אני  שמסרו 
Jn 13,26   וישו. ולקח מלא פת אז בא השטן 27אשקריוטא  אשק  כאשר טבל הפת נתנו ליודש שימון ו. בצוע  

Mc 6,3  וישאוש אמ׳ להם שום נביא  4. אשקנדליזטש בו אשקנד  א ושימון וכל אלו הם אתנו והיו ויוסף ויוד 
Mt 13,57   וישאוש אמר להם שום נביא איננו. בו אשקנדליזאט  והיו  57. מנו מאין יש לו כל זהכלם ע  

Mt 18,9   תעקרם והרחיקם ממך כי יותר שוה לך הכנס אשקנדליזט  ואם עינך  9. דים או בשתי רגליםבשתי י 
Mc 9,46    עקור אותה כי יותר שוה לך הכנס בג״ע אשקנדליזט  ואם עינך  46: ולא תפסק אינו נחוהאש  
Mc 6,3  וישאוש אמ׳ להם שום נביא אינו 4. בו אשקנדליזטש  ון וכל אלו הם אתנו והיו אשקנד ויודא ושימ  

Mc 14,27   כהאני א. בי בזאת הלילה כי כתוב הוא אשקנדליזטש  ואמר להם ישו כולם תהיו  27. יםבהר הזת  
Mc 14,29  ואמר אליו ישאוש אמת  30. לא אהיה אני אשקנדליזטש  ופירו אמ׳ אם כולם יהיו  29יאה עמכם בגליל 

Mc 3,19   ואחר בא אל הבית ונאסף שם עם  20. שבגדו אשקריוטא  ויודש  19ושימון קאעיב . ושאדיב. אלפיי 
Mc 14,10  אחד מי״ב תלמידים הלך לעליוני הכהנים אשקריוטא  ויודש  10. היא בזכרוני עשתה זהיאמר אדם ש  
Mc 14,43   אחד מי״ב תלמידים ועמו עם רב עם סכינים  אשקריוטא  עו׳ הוא מדבר בא יודש  43. סרניאותו שימ 

Lc 6,16   וירד מן ההר עמהם ועמד 17. שהיה בוגד אשקריוטא  גודא יודיש  16. שנקרא זילוזיש ושימון  
Lc 22,3   שהלך ודבר עם שרי 4אחד מהשנים עשר  אשקריוטא  אש נכנס ביודא הנקרא וָשאָטנָ  3. יראים העם  

Jn 13,26    וישו אמר. ולקח מלא פת אז בא השטן 27 אשקריוטא  וכאשר טבל הפת נתנו ליודש שימון אשק  
Jn 14,22    אי זה דבר הוא עשוי. אבל אדון אחר אשקריוטא  לא . ויגודיש אמר אליו 22. עצמילו את  
Jn 13,2   2 כי יודע היה שכל הדברים נתן 3שיבגדהו  אשקריוטי  ית הסעודה שהשטן שם בלב יודי״ש ונעש  

Mt 1,22   22 הנה העלמה תהר ויולדת 23אמרו על ידי הנביא  אשר  . שוי למלאת דבר האלוכל זה היה ע  
Mt 2,9   10. שר הילד שםעד שעמד על המקום א. ראו במזרח אשר  והיה הולך לפניהם הככב . לדרכם המלך הלכו 
Mt 2,9   ובראותם הככב שמחו שמחה גדולה 10. הילד שם אשר  עד שעמד על המקום . ר ראו במזרחהככב אש.  
Mt 3,5   והיה טובל אותם בירדן 6סביבות נחל ירדן  אשר  ירושלם ומכל גודיאה ומכל מלכות הם מ.  

Mt 7,12   יעשו לכם האנשים תעשו להם זאת היאשתחפצו ש אשר  כל  12יתן דברים טובים לשואליו שמימיי ש  
Mt 10,23  כי התלמיד אינו על  24 .בן האלוה יבא לתלמיד אשר  מר לכם שלא תגמרו עיירות ישראל אמת אני או 
Mt 12,18   אני אנוח. אני בחרתי ואהובי שערב מאד לנפשי אשר  רואה אתה בן שלי  18הנביא אומ׳ בעד ישעיה  
Mt 13,44   עו׳ המלכות שממיי דומה 45: לו וקנה לאותו שדה אשר  ששון שיש לו מכר כל  ובעבור. נומצאו טומ 
Mt 14,36   לבד יגיעו שפת מלבושיו וכל אותן שהיו נוגעין  אשר  וחילו פניו  36ים הארץ ושלחו לו כל החול 

Mt 15,5   זו  אי זה אדם יאמר אל אביו ואל אמו הנדבה אי אשר  ואתם אומרים  5. ביו ואמו שימותשיקלל א 
Mt 17,19   אם לכם תהיה אמונה כמו גרגיר אחד של חרדל אשר  אמת אומר לכם אני . עוט האמנתכםבעבור מי.  
Mt 17,26   18: שאל ותנהו בעדי ובעדך אשר  ו הפה ותמצא שם כל מה שעולה זה תפתח ל,Tit  קפיטולי מ״ד  

Mt 18,6   יותר יהיה לו שוה שיהיה תלוי אובי מאמינים  אשר  ואותו שאשקנדליזדא א׳ מהצעירים  6. ישען  
Mt 18,10  כי אומר אני לכם. לא תבזו אחד מאלו הקטנים אשר  השמרו לכם  10. חד מגיהנם בשתיםעדן בעין א  
Mt 18,14   אם רעך חוטא לך 15. אחד מאלו הקטנים יאבד אשר  א״כ אינו מאבינו שבשמים  14: דושלא נאב.  
Mt 18,18   כל מה שתקשרו בארץ יהיה קשור בשמים וכל מה אשר  תות אומר לכם אמי 18: ב ופרסמהוכמו אוי  
Mt 18,19   אם שנים מכם יהיו בהסכמה של שלום על הארץ אשר  ועו׳ אומ׳ לכם  19: בארץ יהיה מותר בשמים  
Mt 18,31   ואמ׳ לו. והאדון צוה שיביאהו לו 32עשה לו  אשר  והלכו אל האדון וספרו לו כל . םמאד נבהלי  
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Mt 19,28   שאתם תשבו על. בן השם׳ יבא ישב בבית צלמו אשר  לכם שנמשכתם אחרי שבסוף העולם  אמיתות  
Mt 20,1   1 וכאשר עשה 2. יוצא בבקר לשכור פועלי׳ לכרמו אשר  הוא מלכות שמימיי לאב החיילות  דומה  

Mt 20,12   והוא ענה לא׳ מהם 13. כל היום סבלנו העמל אשר  ואתה עשיתים שוים עמנו . ה שפלהלפעול שע.  
Mt 22,44    א״כ אם דוד 45. אני אעשה שית הדום רגלך אויבך אשר  אמר האדון לאדוני שב לימיני עד  44אומר 

Mt 24,2    והוא יושב 3: לא ישאר אבן על אבן שלא תחרב אשר  אמיתות אומ׳ לכם . אלה הענייניםאתם כל  
Mt 24,43   ובעבור אהבה זו עמדו מוכנים כי לא 44. לו אשר  א יהיה ער ולא יעזוב שבור הבית הו. בא  
Mt 25,42   בלא בית הייתי 43. לא נתתם לי לאכול ולשתות אשר  י וצמאתי אני נרעבת 42. לשטן ואל מלאכיו  
Mt 26,13   בכל מקום שאלו האיוגליו יהיו מוגדים בכל אשר  אמיתות לכם אומ׳  13לחנוט אותי זאת בגופי  
Mt 26,48   48 ותכף נגש אל 49. אני אשק אותו הוא וקחוהו אשר  סרו נתן זה הסימן אומ׳ מי תו שמואו  

Mc Prol,19   וזה אחד הגמון אסכנדריאש וזה . לו הושב האצבע אשר  הציל מה שאבד . שם׳ מביט אמונתואבל ה 
Mc 1,27    ושמו 28. לו יכולת לצוות השדים והם שומעין לו אשר  מה יהיה זה מהמוסר חדש . אומריםאל אחד 
Mc 3,8    ועלו בספינה קטנה כאשר  9הוא עושה ובאו אליו  אשר  ומסדומיאה כי שמעו לאמר הפלאים ומשוריאה 

Mc 7,11   אי זה מהן שאדם ידור בעבור נדר העם האב והאם  אשר  ואתם אומרים  11. ואמו מות יומתיקלל אביו 
Mc 10,21   ו לעניים ויהיה לך אוצר גדול בשמיםלך ותנה אשר  מכור . אמר אליו דבר אחד חסר לךלו וי  
Mc 10,32   הנה אנחנו עולים בירושלם 33אומ׳ . יקרה לו אשר  והתחיל לאמר כל . ת הוא אמ׳ להםפעם אחר.  
Mc 12,36    אם כן אם דוד 37. אני אשית אויבך הדום לרגליך אשר  אמר האדון לאדוני שב לימיני עד ממנו 
Mc 14,21    דבר טוב היה לו. בעדו בן הבתולה יהיה נבגד אשר  אוי לו לאדם . מרתכן שהנבואה אוהולך כמו  
Mc 14,24  אמת לכם אני אומר שאני 25. בעבור רבים ישפך אשר  ואמ׳ להם זהו דמי  24. שתו ממנוונתן להם ו  

Mc 15,6  ואז הוא מחזיק אדם אחד תפוש ששמו 7. שואלים אשר  ילאט נוהג לתת תפוש אחד בחג זה ופ 6: נפלא  
Lc 1,63  וכל אשר היו שם תמהו. בו כתב ג׳ואן הוא שמו אשר  ישאט אחד וזכריה שאל לוח הנקרא בו 63. שמו  
Lc 1,63    ומיד פי האב נפתח 64היו שם תמהו מאד מזה  אשר  וכל . אשר בו כתב ג׳ואן הוא שמואחד  
Lc 1,66   רו אי זה יהיה זה הנער כישמעו שמוהו בלבם ואמ אשר  וכל  66. יאה נתפשטו אלה הדבריםהרי גוד 
Lc 2,15    ַוהלכו מהר ומצאו 16. האל עושה והראתיה לנו אשר  ֲעבֹור בבית לחם ונראה זה הדבר אומרים נ  
Lc 2,36   והיתה באה בימים. והיתה קרוב לארישיאה .אשר  ובת אחת משמואל היתה משבט  36. מפורסמות.  
Lc 4,20  20 התחיל לאמר 21. היו בבית הכנסת היו מבינים בו אשר  וכל . יים הספר חזרו למשרת וישבוכאשר ס 
Lc 4,28   היו בבית הכנסת ושומעין אלה הדברים היו אשר  וכל  28. ד מהם לא נטהר בסיריאהושום אח  

Lc 5,3    תוליך . וכאשר סיים לדבר אמ׳ לשמעון 4. באניה אשר  האניה משם מעט ויושב ומלמד לעם שיסיע 
Lc 5,7   ובאו ומלאו כל האניות. באניה האחרת שיבואו אשר  ועשו סימן אל החברים  7. שתבריןשלהם מ  

Lc 5,26   וכלם היו. היו שם היו נבהלים והללו ושבחו לשם אשר  וכל  26. לביתו מהלל ומברך האל שוכב והלך 
Lc 7,28   טבולנולדו בעולם מאשה לא נולד גדול מיואן  אשר  כי בכל . כי אני אומר לכם 28יך הדרך לפנ.  

Lc 10,41   11: לא יגזלוהו לה אשר  את מריאה בחרת החלק היותר טוב  אחד צריכה,Tit   קפיטולו י״ב כפי לוקא 
Lc 12,46   אבל אותו עבד שידע רצון בעליו 47. לא נאמרו אשר  עה ויגרש אותו ואביו להניחם עם שלא יד  
Lc 13,4  תחשבו שהם. ם נפל המגדל בשיבסי והרג אותםעליה אשר  כמו אותם שמנה עשר  4ולם תאבדו לא תשובו כ 

Lc 13,14    בה ששת ימים הם בשבוע שבהן האיש יכול לעשות אשר  ריפא אותה האשה בשבת ואמרו המם ישאוש  
Lc 15,31   אבל לאכול ולשמוח איני ראוי 32. לי לך הם אשר  אתה עמדי היית לעולם וכל . ׳ לווהאיש אמ  
Lc 18,22   ובא. ויהיה לך אוצר בשמים. לך ותנהו לעניים אשר  מכור . רת דבר אחדעדיין חס. אמ׳ אליו  
Lc 20,2    וישאוש ענה ואמ׳ להם 3. נתן לך זאת הממשלה אשר  אתה עושה אלה הדברי׳ או מי הוא זו ממשלה.  

Lc 21,21   ואשר הם באמצעה. יהיו בגודיאה יברחו בהרים אשר  אז  21. דעו שיתקרב סילוק נחמתהגדול אז ת  
Lc 22,25   25  [*] [*] אבל לא 26. להם ממשלה עליהם נקראים מאושרים אשר  מלכי גוים מושלים בהם ובין  

Jn 2,5   והיה שם שש אירידי ואבן 6. יאמר לכם תעשו אשר  אמרה אם ישוש למשרתים כל  5. יהשעתי ראוי  
Jn 4,46   46 והיה שם מלך קטן ריגיטו. עשה שם ממים יין אשר  פעם אחרת בבית גלליאה אל מקום  אז בא  
Jn 6,11  אספו זה. כאשר שבעו אמר לתלמידיו 12. שאלו אשר  והיה להם ספקם בכל . הדג כמו כןו. בין העם  
Jn 6,51   שאם אחד אוכל זה הפת יהיה  52מן השמים ירדתי  אשר  אני הוא פת חיים  51: ו לא ימותשאוכל ממנ 

Jn 14,24   אלה 25: שמעתם אינו שלי רק מאבי ששלחני אשר  והדבר . רימי שאינו אוהב אותי ומקיים דב  
Jn 15,20   אם אותי: אמרתי לכם עבד אינו גדול מאדוניו אשר  תזכרו דברי  20: זה מכעיס אתכם בעבור  
Jn 17,2   2 שיכירו אותך 3. נתת לו יתן להם חיים נצחיים אשר  תת לו ממשלת כל בשר בעבור שהכל כמו שנ  

Jn 17,26   18ואני אהיה בהם . תהיה בהם. אהבת אותי אשר  ד אעשה שיכירוהו בעבור אהבת ועו. מךלהם ש,Tit  
Jn 19,37   אחר אלה הדברים בא יוסף אברמטיאה 38. דקרוה אשר  וד כתיבה אחרת אומרת והביטו אל וע 37. בו  
Jn 21,10   והוציא בארץ. באניה ושימון פירי עלה 11לקחתם  אשר  וישאוש אמ׳ להם שאו מהדג  10. תלמעלה ופ 

Mt 1,3   3 אראם הוליד אמינדף 4. אשרון הוליד אראם .ֶאְׁשרֹום  פרש הוליד . וליד פרש וזרא מתמריודא ה.  
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Mt 1,3   אמינאדף . אראם הוליד אמינדף 4. הוליד אראם אשרון  . פרש הוליד ֶאְׁשרֹום. רא מתמרהוליד פרש וז 
Mt 5,3   2  אשרי 4. עניי הרוח כי שלהם הוא מלכות השם אשרי   3פתח את פיהו ומלמד אותם לאמר  
Mt 5,4   אשרי הבוכים 5: הנחים כי הם ינחלו הארץ אשרי   4. הרוח כי שלהם הוא מלכות השםאשרי עניי  
Mt 5,5   אשרי רעבי וצמאי 6: הבוכים שאליהם תגיע נחמה אשרי   5: שרי הנחים כי הם ינחלו הארץא 4. השם 
Mt 5,6  7: רעבי וצמאי צדק כי הם ישבעו ויהיו שבעים אשרי   6: בוכים שאליהם תגיע נחמהרי האש 5: הארץ  
Mt 5,7   אשרי נקיי 8: הרחמנים כי הם ישיגו רחמנות אשרי   7: וצמאי צדק כי הם ישבעו ויהיו שבעים  
Mt 5,8   7  שלוםאשרי אנשי ה 9: נקיי הלב כי הם יראו השם אשרי   8: הרחמנים כי הם ישיגו רחמנותאשרי 
Mt 5,9   8 אשרי 10: אנשי השלום כי הם יקראו בני השם אשרי   9: רי נקיי הלב כי הם יראו השםאש  

Mt 5,10   הסובלים הרדפות צדק כי מהם יהיה המלכות אשרי   10: השלום כי הם יקראו בני השםאשרי אנשי  
Mt 24,46   47. ניו מוצאו ער וכן עושההעבד אותו שאדו אשרי   46. מניחו על כל סיעתו שהוא יזונם בזמנם  

Lc 6,21  אשריהם למי שהם: של רעבים כי יהיו שבעים אשריהם   21. ם של עניים שמהם מלכות האלאומ׳ אשריכ  
Lc 6,21   אשריכם אתם 22. למי שהם בוכים כי ישמחו אשריהם  : שריהם של רעבים כי יהיו שבעיםא 21. האל  

Mt 16,17   שימון בר יונה כי בשר ודם לא לימדך רק אבי  אשריך  אמ׳ אליו וישו ענה ו 17. אל חי משיח בן 
Lc 6,20   אשריהם של 21. של עניים שמהם מלכות האל אשריכם  והוא נושא עיניו בתלמידיו אומ׳  20. כולם  
Lc 6,22   אתם שהאנשים יכעיסו אתכם ויפרידו אתכם מהם אשריכם   22. הם למי שהם בוכים כי ישמחואשרי 
Mt 14,3   כי זואן אומר אליו אינינו ראוי לקחת  4. אחיו אשת  בור כי מתפישו על ִאירֹוֶדינָא ואן אסור בעבז 
Mt 14,4  4  רק ירא. ובעבור זה אירודיש חפץ להורגו 5אחיך  אשת  אומר אליו אינינו ראוי לקחת לך כי זואן 
Mc 6,17   וג׳ואן אמר 18. וא מחזיקפיליף אחיו אותה שה אשת  יאש ג׳ואן ושמו בבית הסוהר בעבור אירוד  
Lc 3,19   19 קבל הרעות  20ומכל הרעות שעשה אירודיש . אחיו אשת  ודיש כאשר יואן מייסר אירודיאש ואיר 

Lc 8,3   ושאר רבות בנות . קוזן מורשה אירודיש ושושאמה אשת  ויושאננא  3. גירש ממנה ז׳ שדיםמקדלינא ש 
Jn 18,13  וקאיפש הוא 14. קאיפש שהיה הגמון באותה שנה אשת  והו לאנא וקשרו אותו והוליכ 13 לקחו ישאוש  
Jn 18,26   26  ואני ראיתיך בגן. אח אותו שפירו קטע אזנו אשת  ואחת משפחות ההגמון אמרה לפירו  

Mt 26,29  29 עד אותו יום שאשתהו עמכם. מחליקות זה הגפן אשתה  ני לכם אמונה כי מכאן והלאה לא ואומר א  
Lc 22,18   ולקח 19. מהיוצא מהגפן עד שיבא מלכות הש׳ אשתה  כי אני אומר לכם שלא  18ביניכם קוהו וחל  
Mt 1,24   ולא ידעה עד שילדה הבן והוא קראו ישואש אשתו  ויקח . עשה כאשר צוהו מלאך האל מחלומו:  
Mt 5,31    לכם שכל אדם ואני אומר 32יתן לה ספר כריתות  אשתו  ישאוש משיח לתלמידיו התורה אומרת המגרש 
Mt 5,32    33[*]. הוא עושה ניאוף . אם לא בעת ניאוף אשתו  ואני אומר לכם שכל אדם המגרש  32כריתות  
Mt 19,3   והוא ענה ואמר לא קראתם כי 4. על שום דבר אשתו  ואומרים לו אם אדם יכול לעזוב  מנסים לו  
Mt 19,9   ולוקח. אם אינו עושה בעבור טעם ניאוף שלה אשתו  ק אני אומר לכם שכל אדם שיעזוב ר 9. מסִכם  

Mt 22,24   בינותינו היו ז׳ 25: בעבור שיקים זרע אחיו אשתו  ם אחד ימות בלא בנים שאחיו יקח משה אמר א  
Mt 22,25   כמדומה לו השני והשלישי עד הז׳ 26. לאחיו אשתו  אשון לקח אשה ומת בלא זרע ועזב אחין והר.  
Mt 27,19   שלחה לאמר לא תהיה דן האדם ההוא הצדיק כי אשתו  : והוא יושב בקתדרת הדין 19. תהאותו למי  
Mc 10,2   4. מה צוה לכם משה. וישוש ענה ואמ׳ להם 3 .אשתו  היכול איש לעזוב . ו מנסים אותושואלים ל  

Mc 10,11    עוזבת ואם האשה  12. עושה ניאוף. ולוקח אחרת אשתו   מי ומימניח. ואמר להם 11שאלוהו בבית 
Mc 12,19   בלא בן שאח הנשאר יקחה לאשה להקים זרע אשתו  שאם אח מאי זה איש ימות ויניח  לנו אומ׳  

Lc 1,24   זה עשה האל 25הרתה ונטמנת חמשה חדשים אומרת  אשתו  ואחר ימים אחדים אלישבק  24. תוהלך בבי 
Lc 18,29   שלא 30תי דירתו בעד מלכות השם׳ בניו או ב אשתו  לא יניח אביו ואמו או אחיו או  שום אדם  
Mt 1,20   ותלד בן יקרא 21. כי מה שהרתה הרתה מרוח קדש אשתך  שאף בן דויט אל תירא לקחת מרים אמר יו 

Mt 22,27   א״כ בתחייה מאי זה מכל הז׳ תהיה אשה כי  28 .אשתם  ואח״כ מתה  27. והשלישי עד הז׳ לו השני 
Mt 3,12   והתבן ישרף באש. גורנו ויאסוף ִחַטתֹו במגורתו את  וא ינקה והנה ה. מפוחו בידו 12 מאש  
Mt 5,2   אשרי עניי הרוח כי 3פיהו ומלמד אותם לאמר  את  פתח  2. יישב קרבו אליו תלמידיווכאשר נת  

Mt 5,15   הנר בעבור הניחו תחת מכסה אבל להניחו על את  אין מדליק האדם  15. נחת אל ההרהעיר המו  
Mt 13,35   ואז  36 :פי במשלים ואדבר דברים נסתרים מעולם את  ה נשלמת הנבואה אומרת אני אפתח יזה תה 
Mt 19,19   ואמ׳ 20. ואהוב את רעך כמוך. אביך ואת אמך את  כבד  19. גנוב לא תעשה עדות שקרלא ת  
Mt 19,19  בטוב ואמ׳ אליו הבחור כל זה 20. רעך כמוך את  ואהוב . כבד את אביך ואת אמך 19. עדות שקר  
Mt 24,39  אז יהיו שנים 40. כן יהיה ביאת בן הבתולה. כלם את  לא הכיר עד שהמבול בא והרג  39 נכנס בתיבה 
Mt 26,51   51  ידו והוציא סכינו והכה אחד מעבדי שרי הכהנים את  והנה האחד מהם שהיה עם ישו שלח  
Mt 26,70    וכאשר יצא מהפתח האחר שפחה אמרה 71 .אומרת את  אומ׳ ֶאינִי יודע מה . לפני הכלוהוא כפרו  

Mc 7,3   3 ורבי חקים [*]  4[*] הידים כפי גזירת הישישים  את  דים אינם אוכלים שתמיד לא יטלו כי היהו 
Mc 7,10   ואשר יקלל אביו ואמו מות יומת. אביך ואת אמך את  כבד כאשר משה אמ׳  10. שמור מנהגותיכם . 
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Mc 10,19   והוא ענה ואמ׳ אליו רבי כל 20. אביך ואת אמך את  כבד . תונה שום אדם לא. דות שקרלא תעשה ע  
Mc 14,68   68 אומרת ויצא לחוץ ועמד לפני ההיכל והתרנגול קרא את  כפר איני יודע ואיני מכיר ממה  והוא 

Lc 1,28  יואותה הבתולה כששמעה דבר 29. בין שאר הנשים את  יושיעך מלאה חן הש׳ עמך ברוכה  אמ׳ לה הש׳  
Lc 1,30  תדעי ִכי ַאְת תהר בבטנך 31. מצאת חן בעיני הש׳ את  מלאך אמ׳ לה אל תיראי מריאה כי וה 30. הוא  
Lc 1,42    ואיך קרה זה שאם 43. בין הנשים וברוך פרי בטנך את  וצעקה בקול גדול ואמרה ברוכה  42רוח 
Lc 6,30  30 וכאשר אתם חפצים שהאנשים 31. קשםשלך אל תב את  ולאותו שיגזול . אדם שישאלך תן אבל לכל  
Lc 8,56  9: העשוי לשם אדם את  חרדו וצום ישו משיח שלא יגידו  ואביה ואמה,Tit   1קפיטולו י׳ כפי לוקא  
Lc 9,36   ונשאו. הקול נפלו לפני ישאוש משיח ונפחדו את  תלמידים וכאשר שמעו ה 36. ושמעו אותו  
Lc 9,54   ונהפך ישאוש ואמ׳ להם אינכם יודעים 55: כולם את  וישרוף  שנאמר ירד אש מן השמים חפץ אתה  
Lc 9,59  וישאוש אמ׳ לו הנח הישמעאלים לקבור את 60. אבי את  וענה הנח לי לקבור . חר לך אחריאמ׳ לאיש א 
Lc 9,60   60 אבלי וישאוש אמ׳ לו אתה בא עמי ותגיד מלכות את  וש אמ׳ לו הנח הישמעאלים לקבור וישא  

Lc 10,13   13 בטירוש או בסדום יהיו נעשים נסים שנעשו בך את  כם כורושים אוי לך ביטישידה כי אוי ל  
Lc 10,41   מריאה בחרת החלק היותר טוב אשר לא יגזלוהו לה את  רוב עניינים אמת דבר אחד צריכה נמצאת ב: 
Lc 15,8    9. בהשכל עד שימצאה הנר ותכבד הבית ותחפש אותה את  לא תדליק . דרכמש ותאבד אחת מהםלה עשרה 

Lc 17,27  ג״כ כמו שנעשה בימי לוט אוכלים 28. כולם את  ובא המבול והרג . ואין נח בתיבהועושין ניש  
Lc 18,13   14אומר אדון אלהים רחמני כי חוטא אני . חזהו את  בל מכה מרחוק ולא רצה לשאת עיניו לשמים א  
Lc 24,21   רק 22. ישראל והיום יום שלישי שנעשו דברים אלו את  ולא המתינו שהוא יפדה  21תלוהו מיתה ו 

Jn 4,10  ענתה 11. באולי תשאלי לו ויתן לך מים חיים את  . מתן האל ומי הוא השואל לשתות היית יודעת  
Jn 4,17    כי חמשה בעלים היו לך 18אומרת שאין לך בעל  את  וישאוש אמ׳ לה אמת . אין לי בעלואמרה לו  
Jn 9,11   והלכתי. ושלח לי למי שלוח לרחוץ שם. עיני את  חד שנקרא ישאוש עשה טיט ומשח א הוא איש  

Jn 11,26   והיא אמרה אדון כן אני האמנתי שאתה הוא 27. זה את  מאמינה . יאמין כי לא ימות לנצחשהוא חי ו 
Jn 13,37   רי לא תתן וישאוש אמר נשמתך בעבו 38נפשי בעדך  את  י יכול ללכת אחריך עתה אני אתן למה אינ 
Jn 14,21   לא אשקריוטא אבל. ויגודיש אמר אליו 22. עצמי את  ואני אאהוב אותו ואגלה לו . אביאהוב מ  
Jn 15,17   17 אם העולם יכעיס אתכם תדעו כי אותי מאס  18. זה את  ו זה אלה הדברים אני מצוה לכם שתאהב 
Jn 17,5   כי אותה אורה שהיתה לו קודם. כני עמךאב תזכ את  ועתה  5. השלמתי שנתת לי לעשות המלאכה  

Jn 20,13   והוא אמרה כי נטלו אדוני מזה ולא ידעתי . בוכה את  ואמרו לאותה האשה למה  13משיח  גוף ישאוש 
Lc 1,31   זה 32. תהר בבטנך ותלדי בן שתקראי שמו ישאוש ַאתְ   תדעי ִכי  31. צאת חן בעיני הש׳כי את מ  
Mt 4,3    4. הוא בן האלוה תאמר לאבנים האלו שישובו לחם אתה  בא אליו השטן וא״ל אם  3לו רעב לילה היה 
Mt 4,6   הוא בן האלוה הפיל עצמך למטה כי כתוב הוא האל אתה  ואמ׳ לו אם  6ל גובה בית המקדש והניחו ע 

Mt 5,36    כםדבר 37יכול לעשות שער אחת לבן או שחור  אתה  ולא תשבע בראשך כי אין  36. האלשהיא עיר  
Mt 6,6   כשתתפלל הכינה בחדרך ותתפלל אל השם בסוד בדלת אתה  רק  6. לכם באמת כבר קבלו שכרם אני אומ׳ 

Mt 6,17   כדי שלא תתראה 18כשתצום שרוק ראשך ורחץ פניך  אתה  רק  17: כאמר אמ׳ לכם שקיבלו שכרם. צמים 
Mt 7,3   2  ולא תחשוב הבריח. ין חבירךרואה הקיסם בע אתה   3. במדה שתפרעו כך תהיו נפרעיםכי  
Mt 8,2   2 וישוש משיח פשט ידיו  3. חפץ אתה יכול לטהרני אתה  אומ׳ אם . אה מצורע אחד והתפללוור 
Mt 8,2  וישוש משיח פשט ידיו ונגעו 3. יכול לטהרני אתה  אומ׳ אם אתה חפץ . אחד והתפללו וראה מצורע  

Mt 8,31   32שימנו באותן חזירים . מגרש אותנו מכאן אתה  אם  חלים פני ישאוש אומרים אדוןוהשטנים מ  
Mt 11,25   וגלית. הסתרת אלה הדברים אל החכמים יודעי ספר אתה  כי . לל תהיה אב בורא שמים וארץאמר מחו 
Mt 12,18   בן שלי אשר אני בחרתי ואהובי שערב מאד לנפשי אתה  רואה  18בעד ישעיה הנביא אומ׳  מה שנאמר. 
Mt 13,10   10 והוא ענה להם אומר לכם 11. מדבר בדמיונות אתה  בו התלמידים אליו ואמרו לו למה קרו  
Mt 13,27   27 אם כן מי עליו זרע קמשונים. חטה טובה בשדך אתה  א זרעת ובאו המשרתים ואמרו אל האדון ל:  
Mt 14,28   והוא אמר 29המים הוא תחפוץ שאני אבא אליך על  אתה  וענה ש׳ פירו ואמר אדון אם  28 .אל תפחדו 
Mt 14,33   33  [*]ותכף לקחו ארץ בגינטזאריט 34הוא בן האלוה  אתה  קרון באו והתפללוהו אומרים אמת ב.  
Mt 16,16    וישו ענה ואמ׳ אליו 17. הוא משיח בן אל חי אתה  וענה שימון פירו ואמר  16. ממניאומרים  

Mt 17,4   לך אחד ולמשה אחד. תאבה נעשה פה שלשה אהלים האת  אם . ש אדון טוב עמוד בזה המקוםאל ישאו . 
Mt 18,15  ואם לא ישמעך חבר אחד עמך או ב׳ 16. הרוחתו אתה  יסרחו בינך לבינו אם הוא ישמעך ו. חוטא לך  
Mt 19,17   אם תרצה. אחד לבדו השם הוא טוב. אומר אלי טוב אתה  וענה ישאוש אליו למה  17. צחייםלי חיים נ 
Mt 20,13    קח מה שהוא שלך ולך כי 14תנאי עמי לפשוט אחד  אתה  לא עשית . יני עושה לך שום עולהאחביב 
Mt 21,16   לא אתם קראתם: וישאוש אמר הין. מה אומרין אלו אתה  ואמרו לו שומע  16. בן דוד היו כעוסים 
Mt 21,16   נסע משם מהםו 17. השלמת ההלול מפי עוללים אתה  אדון . אתם קראתם מה אומר הנביאלא : הין  
Mt 21,23   ענה 24. ומי נתן לך זה היכולת. אלה הדברים אתה  העם אומרים בעד אי זה כח עושה  וזקני  
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Mt 22,16    תאמר לנו מה נראה  17. אין מביט גופות האנשים אתה  כי . ואינך פונה לשום אדם. באמתדרך האל 
Mt 25,24   25קוצר במקום שלא זרעת ומלקט מה שלא פזרת  אתה  . אני יודע שאתה איש קשה ואכזריואמ׳ אדון  
Mt 26,25    וכאשר ישבו לסעוד ישאוש לקח הלחם 26. אומר אתה  וענה ישו ואמר לו . ר׳ אנכי הואואמ׳  
Mt 26,53   שאיניני יכול להתפלל לאבי שישלח לי יותר מי״ב אתה  חושב  53. בסכין ימות. כה בסכיןכל איש שי 
Mt 26,63  וישאוש אמ׳ אליו אתה אומר 64משיח בן אל חי  אתה  ביעך באל חי שתאמר לנו אם ני משאמר אליו א . 
Mt 26,64  אמיתות אומר לכם שעדיין תראו בן הבתולה. אומר אתה  וישאוש אמ׳ אליו  64ח בן אל חי אם אתה משי 
Mt 26,73   חיל לכפורואז הת 74הוא מהם כי דבריך מעיד  אתה  ואמרו . לפירו אותן שעומדין שם מעט נגשו  

Mt 27,4   6. וזרק הל׳ פשיטין במקדש והלך לו 5תראהו  אתה  והם ענו מה לנו . יש שאינו יודעהוא כא  
Mt 27,11   וכאשר שרי הכהנים הלשינוהו וזקני 12. אומר אתה  . הו מלך היהודים ואמ׳ לו ישאושאומרים את  
Mt 27,40   וכמדומה לדברים אלו 41. שתי וערבירד מן ה אתה  תושיע עצמך אם בן אלוה . תבנהו ימים:  
Mt 27,42   מישראל רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו אתה  מלך  אם. אחרים ואינו יכול להושיע עצמו  
Mc 1,40  וישוש כמרחם עליו 41. תרצה אתה יכול לטהרני אתה  אומר אם . ויקוד אליו. חד מצורעאליו אדם א  
Mc 1,40  וישוש כמרחם עליו שלח ידו 41. יכול לטהרני אתה  ם אתה תרצה אומר א. ויקוד אליו .אחד מצורע  
Mc 5,31  32. רואה שעמך דוחק אותך ואומר מי נגעני אתה  ואמרו לו תלמידיו  31גע בלבושי ואמ׳ מי נו  
Mc 5,35  ישאוש ששמע זה אמ׳ 36והמלמד . מצטער היום עו׳ אתה  למה . ואמרו לו בתך מתה. הכנסת אל סגן בית 
Mc 8,29  31. בעבור זה הוא צוה שלא יפרסמהו 30. משיח אתה  וענה פירו ואמר . מי אני. ממני אתם אומרים  
Mc 9,21   וישאוש אמ׳ לו אם אתה 22. עשות עזרני בחסדך אתה  ואם יכול . ש ובמים בעבור המיתוזורקו בא  
Mc 9,22   ותכף זעק 23. ם תשיגתוכל להאמיני מכל דברי אתה  וישאוש אמ׳ לו אם  22. ני בחסדךעשות עזר  

Mc 10,18   19. אומר לי טוב ושום אדם אין טוב לבד האל אתה  וישאוש אמ׳ לו למה  18. שמימיי מלכות  
Mc 10,19   לא. לא תרצח. לא תעשה ניאוף. יודע מצות השם אתה   19. ושום אדם אין טוב לבד האל לי טוב  
Mc 11,28    אלו הנפלאות ומי נתן לך זה הכח שאתה עושה זה אתה  ואמרו לו בעד אי זה כח עושה  28והזקנים: 
Mc 12,14   אינך שופט לפי הפנים של אדם אבל אתה מראה דרך אתה  כי . אינך נותן לב על שום אדםאמיתי ו 
Mc 12,14   מראה דרך הש׳ באמיתות לכן אמור לנו חוייבנו אתה  ינך שופט לפי הפנים של אדם אבל כי אתה א  

Mc 13,2    אלו הבניינים גדולים לא תשאר אבן על אבן שלא  אתה  וענה ישאוש ואמ׳ רואה  2: יםאבנואיזה 
Mc 14,6   כי לכם יהיו  7ַעֵצִבים דעו כי פעלה פעולה טובה  אתה  וישאוש אמר להם אל תתפשוה למה  6. נגדה 

Mc 14,70  אינו יודע מהוהוא התחיל לקלל ולישבע ש 71 .אתה  באמת אתהו מהם כי באמת גליליב  אמרה לפירו  
Mc 15,2   3. וישאוש ענה ואמר אתה אומרו. הוא מלך ישראל אתה  ופילאטו שאלו  2. אט ומסרוהו לולפני פיל 
Mc 15,2  וגדולי הכהנים מלשינים אותו 3. אומרו אתה  וישאוש ענה ואמר . וא מלך ישראלשאלו אתה ה  

Mc 15,29   מר שתחריב מקדש השם׳ ואתה אחר שלשתהיית או אתה  קללים אותו מניעים ראשם אומרים שם מ  
Mc 15,32    משיח ישראל רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו אתה  אם  32. ועצמו אינו יכול להושיענושעים  

Lc 1,76   76 תלך לפני האדון בעבור שתבין הדרכים שיהיו אתה  נער תקרא נביא מה מאד נעלה כי  ואתה  
Lc 2,29   כי עיני ראו 30עזוב עבדך כפי דבריך בשלום  אתה  אדון עתה  29ובירך האל ואמ׳ . ובזרועותי  

Lc 4,3   4. בן אל חי אמור לאבנים האלה שישובו לחם אתה  והשטן בא אליו ואמ׳ לו אם  3עב משיח נר  
Lc 4,9   כתו׳ הוא  10הוא בן האלוה תפיל עצמך וענה לו  אתה  ר גבוה מהמקדש ואמ׳ לו השטן אם מקום היות 

Lc 4,23   ואמ׳ להם באמת אני אומר לכם שום 24. כן בארצך אתה  רים ששמענו עשה בכפר נחום עושה ב דברו 
Lc 4,41   41 וגוער אותם כי יודעים. הוא משיח בן האלוה אתה  ם יוצאים מרבים זועקים ואומרים ושדי  
Lc 5,12   ׳ אני רוצהוישאוש נגעו ואמ 13יכול לטהרני  אתה  ליו ובקשו ואומ׳ אדון אם תחפוץ נפל לרג  

Lc 7,4  והוא בנה לו. כי הוא אהוב עמנו 5שתתן זה להם  אתה  ו פניו במהירות אומרים לו ראוי לישאוש חיל 
Lc 7,19  20. או אנחנו מקוים אחר. הוא אותו שעתיד לבא אתה  תלמידיו ושלחם לישאוש ואמרו לו קרא שנים מ  
Lc 7,44   ואתה לא נתת לי . אני נכנסתי בביתך. זאת האשה אתה  אה רו. וישאוש נהפך אל האשה ואמ׳ לשימון 
Lc 7,45   וזו לא פסקה מנישוק. לא נתת לי נשיקה לרגלי אתה   45. חצה רגלי ובשערי ראשה קנחםאבל זאת ר  
Lc 7,46   וזאת משחה רגלי במשיחה. לא משחת ראשי בשמן אתה   46. וזו לא פסקה מנישוק רגלי. לרגלי.  
Lc 9,20  וישאוש צום לבל יגידו 21. הוא ישאוש בן אל חי אתה  ענה שימון פירי ואמר . אנים מי ואתם בדעתכ 
Lc 9,54   55: שנאמר ירד אש מן השמים וישרוף את כולם אתה  ומו ויואן ראוהו אמרו אדון חפץ וכאשר יק  
Lc 9,60   אמר לו ואדם אחר  61. בא עמי ותגיד מלכות האל אתה  ם לקבור את אבלי וישאוש אמ׳ לו הישמעאלי 

Lc 11,45   וישאוש אמר אוי לכם חכמי הדת 46. לנו בזיון אתה  אמ׳ רבי באמרך אלה הדברים עושה הדת ו  
Lc 12,58  הולך עם שכנגדך לאי זה שר בדרך עשה מעשה אתה  וכאשר  58. ם מה שהוא יושר הדברתדינו עצמכ  
Lc 15,30   אתה. והאיש אמ׳ לו 31. דו עגל שמןהמתה בע אתה  הקטן שהפסיד עצמותיו עם זונות  וכאשר בנך  
Lc 15,31  אבל 32. עמדי היית לעולם וכל אשר לי לך הם אתה  . והאיש אמ׳ לו 31. עדו עגל שמןאתה המתה ב  
Lc 16,5   והוא. והוא עונהו מאה מדות שמן 6חייב לאדוני  אתה  מחוייבי אדונו ואמר לראשון כמה אחד אחד מ 
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Lc 17,8   וימצא אותו עבד חן בעיני 9.תאכל ותשתה אתה  ואחר . ול ולשתותעד שאשלים לאכ ושרתני  
Lc 18,19    אתה יודע  20. אומר אלי טוב ואין טוב לבד האל אתה  למה . וישאוש אמר לו 19. נצחייםחיים 
Lc 18,20   לא . לא תגנוב. לא תנאף. לא תקנא. יודע המצות אתה   20. אתה אומר אלי טוב ואין טוב לבד האל 
Lc 18,41    42חפץ שאעשה לך והוא אמ׳ אדון שאהיה רואה  אתה  מה  41וכאשר הביאוהו אליו שאלו לו העור  
Lc 19,21   וקוצר. הוא איש אכזרי אתה לוקח מה שלא הנחת אתה  כי פחדתי ממך כי  21. תיה בנעלםוהצנע  
Lc 19,21   21 22. ר מה שלא זרעתוקוצ. לוקח מה שלא הנחת אתה  חדתי ממך כי אתה הוא איש אכזרי כי פ  
Lc 19,22   22 יודע שאני איש אכזרי לוקח מה שלא הנחתי ומלקט אתה  . דון אמר לו עבד רע מפיך אשפטךוהא 
Lc 19,42   הכרת והאמנת הדברים שהם שלך כזה היום לשלום אתה  כי אם  42אמר . אותה ובכה עליה העיר ראה  
Lc 20,2   2 עושה אלה הדברי׳ או מי הוא אשר נתן לך זאת תהא  רו אליו אמור לנו באי זו ממשלה ואמ  
Lc 22,9   והוא אמר להם הנה כאשר תבאו  10. חפץ שנכינהו אתה  והם אמרו לאן  9. נו הפסח שנאכללכו והכי 

Lc 22,42   תחפוץ הסר המות הזה מעלי אכן לא תעשה רצוני אתה  אומ׳ אם  42. ותקע הברכים לארץ והתפלל  
Lc 22,58    וכמעט שעה אחת 59. ופירו אמר אדם אין אני .אתה  ת ראתה אותו ואמרה ואתה מהם אחרמעט פעם  
Lc 22,60   וישאוש נהפך 61. ומיד קרא התרנגול: אומר אתה  ופירו אמר אדם איני יודע מה  60. הוא  
Lc 22,66   אם אומר. וישאוש אמר להם 67. משיח אמור לנו אתה  אומרים לו אם . יכוהו בבית עצמםוהול  
Lc 22,70  וישאוש אמ׳ אתם אומרים שאני הוא. בן האלוה אתה  ואמרו כולם אם כן  70. כח השם׳ יושב לימין.  
Lc 23,3   ופילאט אמר לשרי הכהנים ולחיילות 4. אומר אתה  והוא ענה . תו אתהו מלך היהודיםשואל או.  

Lc 23,37   ועל הכתב שעליו 38. יע עצמךמלך ישראל תוש אתה  ואומרים אם  37. לו חומץ לשתות ומתנדבים  
Lc 23,39   והאחר עונה 40. משיח תושיע עצמך ואנחנו עמך אתה  שהיה תלוי עמו מחרפו ואומ׳ אם  מהגנבים  
Lc 23,40  ובאמת אנחנו סובלים המשפט הראוי לנו 41 .אתה  תם עונה ומגדף אומ׳ אינך ירא אלהים כי בצר  
Lc 24,18   18 הוא שמקרוב גר בירושלם ואינך יודע איזה דברים אתה  ואמר לו . אחד מהם ששמו קלאופש וענה 

Jn 1,21   22. אינך נביא ואמר לא. [*] א״כ אתה אליהו .אתה  ושאלהו מי  21. דה שאינינו משיחוהו. כפר  
Jn 1,21   אז אמרו לו 22. אינך נביא ואמר לא. [*] אליהו אתה  א״כ . ושאלהו מי אתה 21. ו משיחשאינינ 
Jn 1,22  למען נשיב מענה לאותם ששלחונו מה אתה אומ׳ .אתה  אז אמרו לו אמור לנו מי  22. לאיא ואמר נב  
Jn 1,22  ענה אני הוא קול הקורא במדבר  23. אומ׳ מעצמך אתה  ען נשיב מענה לאותם ששלחונו מה למ. מי אתה 
Jn 1,25  26. לא אליהו ולא נביאמטביל אם אינך משיח ו אתה  ושאלוהו ואמרו לו למה  25רושים לו היו מהפ  
Jn 1,42   ולמחר רצה לצאת 43. תמיה נקרא כיפאש ר״ל פירא אתה  ישאוש מביטו אמ׳ שימון בן יואן ו. ישאוש 
Jn 1,47   איש מישראל אותו שאין לו שום. חושב שיהיה אמת אתה  ממי  ואמר. ראה ישאוש משיח נתנאל שבא שם 
Jn 1,48    קודם שישאוש קראך. ענה ישאוש ואמר לו. מכירני אתה  היאך  אמר לו נתנאל 48. שום שקרשאין לו 
Jn 1,49   ענה 50. אתה הוא מלך ישראל. הוא בן האלוה אתה  ענה לו נתנאל ואמר ר׳  49. יתיךתאינה רא  
Jn 1,49   כי אני. ענה ישאוש ואמר לו 50. הוא מלך ישראל אתה  . נאל ואמר ר׳ אתה הוא בן האלוהענה לו נת 
Jn 1,50   ואמר לו באמת 51. עוד תראה דברים גדולים מאלו אתה  תוכל להיות מאמין . יך תחת תאנהשראית לך 
Jn 2,10   וישאוש עשה זה 11. העלמת היין הטוב עד עתה אתה  רק . וכשהם שכורים היותר פחות. היין הטוב  
Jn 2,18   18 שאוש ואמ׳ להםענה י 19. מראה לנו שאתה עושה אתה  ז ענו היהודים ואמרו אי זה אות א  
Jn 3,10   אמת  11. הוא רבי בישראל ואלה הדברים לא ידעת אתה  ענה ישאוש ואמר לו  10: הדברים יהיו אלה 

Jn 4,9   ואני. שיהודי אתה שאלת ממני ליתן לך לשתות אתה  . אז אמרה לו אותה האשה שמריטנא 9. מאכל  
Jn 4,9    ואני אשה ממקום. אלת ממני ליתן לך לשתותש אתה  אתה שיהודי . אותה האשה שמריטנאאמרה לו  

Jn 4,27   אז עזבה האשה הבית 28: שואל ומה אתה מדבר עמה אתה  חד מהם לא אמר לו מה אמר לו מה אכן א 
Jn 4,27  אז עזבה האשה הבית שלה והלכה 28: מדבר עמה אתה  לו מה אמר לו מה אתה שואל ומה  מהם לא אמר  
Jn 5,14   בריא מכאן ואילך לא תחפוץ לחטוא ולא יקרא לך  אתה  ו במקדש ואמ׳ לו הנה וישאוש מצא 14. מקום 
Jn 6,30   אי זו מלאכה אתה. עושה שנראהו ונאמין אותך אתה  אות אז אמרו לו אי זה  30. שהוא שלח אותי  
Jn 6,30   ב כפי שכתו. אבותינו אכלו המן במדבר 31. עושה אתה  אי זו מלאכה . ראהו ונאמין אותךעושה שנ 
Jn 8,13  ענה ישאוש 14: עדותך אינו אמתי. עושה עדות אתה  אז אמרו הפרושים מעצמך ומפיך  13: גם חיים  
Jn 8,25   26וישאוש אמ׳ להם קדמון שמדבר עמכם . מי אתה אתה  אז אמרו לו  25: א תמותו בעונכםשאני הו  
Jn 8,25   רוב 26׳ להם קדמון שמדבר עמכם וישאוש אמ .אתה  אז אמרו לו אתה מי  25: בעונכם הוא תמותו  
Jn 8,33   ענה להם ישאוש באמת אני 34: אומר שנהיה חפשים אתה  ולעולם לא נהיה אחור איך . ברהםזרע א 
Jn 8,53   ענה ישאוש אם אני משבח ומעלה עצמי  54: בעצמך אתה  מי משבח אותך במעלות אלו כי אם . שמתו 
Jn 9,17   18: והוא אמ׳ שנביא הוא. אומ׳ ממי שפתח עיניך אתה  מה . עוראז אמרו פעם אחרת ל 17 .ביניהם 
Jn 9,35   אדון . ענה אותו האיש ואמר 36. מאמין בבן האל אתה  וכאשר מצאו אמ׳ לו . שגרשוהו בחוץ ומצאו 
Jn 9,37    והוא אמ׳ 38: ואותו שמדבר עמך הוא הוא. ראיתו אתה  וישאוש אמ׳ אליו  37. שאאמין בומי הוא 
Jn 9,39   בדין באתי בזה העולם בעבור שאותם שאינן רואין אתה  . וישאוש אמ׳ אליו 39. פלל אליולאחור והת 
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Jn 10,24   24 לוקח נפשותינו אם אתה משיח אמור לנו בגלוי אתה  ואמרו לו עד מתי . ודים הקיפוהואז היה:  
Jn 10,24   ענה ישאוש אני אומר  25: ימשיח אמור לנו בגלו אתה  ו עד מתי אתה לוקח נפשותינו אם ואמרו ל 
Jn 10,33  ענה להם 34. ועושה אתה עצמך אלוה. אדם ולא אל אתה  כי . קלין אותך רק מקללה וגידוףאין אנו סו 
Jn 10,33   ענה להם ישאוש אינו כתו׳ 34. עצמך אלוה אתה  ועושה . כי אתה אדם ולא אל. דוףמקללה וגי  
Jn 11,31   בבית ומנחמים אותה כשראו מריאה שקמתה מהר אתה  שהיו שהיו אז היהודים  31: אליושמרטא באה  
Jn 11,32   אז ישוש  33. במה שעבר היית פה אחי לא היה מת אתה  אדון אם היה כשראהו נפלה לרגליו ואמרה לו 
Jn 11,42   רק בעבור העם שעומד סביבי אמרתי זה . שומע לי אתה  ואני כבר ידעתי שכל שעה  42ותי כי שמעת א 
Jn 12,34   אומר שבן האדם יהיה מורם מן הארץ מי הוא זה אתה  ת שהמשיח עומד קיים ונצחי ואיך שמענו מהד  
Jn 13,6  6 8[*] [*] ענה לו  7. תרחוץ רגלי אתה  ופירי אמ׳ לו אדון . ימון ופירואז בא לש  [*] [*] [*] 

Jn 13,27   וזה אחד מהיושבים  28מהירות  עושה עשהו ביותר אתה  וישו אמר אליו מה . אז בא השטן מלא פת 
Jn 13,36   ענה ישאוש ואמ׳ למקום שאני הולך אינך. הולך אתה  אדון לאן . שימון פירי אמ׳ אליוו 36. לזה  
Jn 14,9   אינך מאמין שאני כאב 10. אומר שאראה לכם האב אתה  יף מי שרואה אותי רואה אבי איך פיל. 

Jn 15,19   אבל כי. העולם מה שהוא שלו אוהב. מזה העולם אתה  אם  19 .דעו כי אותי מאס ראשונהאתכם ת  
Jn 16,5   רק כאשר אמרתי לכם אלה הדברים דאגה 6. הולך אתה  ואחד מכם אינו שואלני לאן . חנילאותו ששל  

Jn 16,29   30. מדבר לנו בגלוי ושום משל אינך אומר לנו אתה  ואמרו לו תלמידיו הנה  29. האב והולך אל  
Jn 16,30   כל הדברים ואין צריך לך לשאול לאחר הזה אנחנו אתה  עתה ידענו שיודע  30. אומר לנו משל אינך 
Jn 17,22   כמו. אני נתתי להם בעבור שיהיו דבר אחד .אתה  והאורה שנתת לי  22. אתה שלחתנייאמין ש  
Jn 18,21   אי זה דבריםשאל לאותן שמנעוני . שואל לי אתה  מה  21ודבר לא דברתי בסתר . ציםמתקב  
Jn 18,22   אם אני . וישאוש ענה אליו 23. עונה כן להגמון אתה  לו ואמ׳ . היהודים הכה בצואר ישאוש משיח 
Jn 18,23   והלך ישאוש ששלחוהו לקאיפש 24: מכה אותי אתה  רק אם טוב דברתי למה . עדות רע רע עשה לי  
Jn 18,34    35לך ממני . אז אמרוהו אחדים. אומר זה מעצמך אתה  וישאוש ענה אומ׳  34. מלך ישראללו אתהו  
Jn 18,37   אני לדבר . ענה ישאוש אתה אומ׳ שאני מלך. מלך אתה  אז אמ׳ אליו פילאטו א״כ  37. אןאינינו בכ 
Jn 18,37    אני לדבר זה נולדתי בעבור זה . אומ׳ שאני מלך אתה  ענה ישאוש . פילאטו א״כ אתה מלךאמ׳ אליו 
Jn 19,9  אז אמ׳ לו פילאטו אינך 10. וישאוש לא ענה לו .אתה  כנס פעם אחרת ואמר לישאוש הכאן ונ 9. גדול 

Jn 20,15   16. נטלתו אמור לי אנה הנחתו ואנכי אשאנו אלי אתה  אם . ואמרה לו אדון[*] [*]  15 .שגנב הוא 
Jn 21,15   אתה יודע . ה אדון כןוהוא ענ. אותי יותר מאלו אתה  ש לשימון פירו שימון יואן אוהב אמר ישאו 
Jn 21,15   וישאוש אמר להם שמור. יודע שאני אוהב אותך אתה  . והוא ענה אדון כן .אתה אותי יותר מאלו  
Jn 21,16  אותי ושימון אמ׳ כן אדון אתה יודע שאני אוהב  אתה  רת אליו שימון פירי ג׳ואן אוהב אמר פעם אח 
Jn 21,16   וישאוש אמ׳ אליו רעה. יודע שאני אוהב אותך אתה  ן אדון ב אתה אותי ושימון אמ׳ כג׳ואן אוה.  
Jn 21,17   17 ופירו היה דואג כי שלשה פעמים שאלו אם. לי אתה  שימון ג׳ואן אוהב . פעם שלישית אמר לו  
Jn 21,17   וישאוש אמר אליו האכיל . יודע שאני אוהב אותך אתה  . אמ׳ אליו אדון יודע כל הדברים. אותו 
Jn 21,22   אז יצא זה הדבר בתוך אחיו שאותו 23. תלך אחרי אתה  ה שיע שיעמוד פה עד שאבא מה לך אני רוצ 
Mt 11,3   4. או מקוים אנו אחר. שעתיד לבא להושיענו אתהו   3המעשים שאלוהו שנים תלמידיו  כאשר שמע  

Mt 27,11   11 12. אתה אומר. שאושמלך היהודים ואמ׳ לו י אתהו  עומד לפני פילאטו שאלו אומרים  וישאוש  
Mt 27,40  שאומר שתשמיד המקדש ובשלשה ימים תבנהו אתהו  [*].  40לין אותו מניעין ראשן שעוברין מקל.  
Mc 1,11   ותכף נהגו הקדוש 12. בני מאד ערב לי ואהוב אתהו  ונעשית קול בשמים אומרת  11. נהכדמות יו  
Mc 3,12   וישו 13. בן האלוה וישאוש גערם שלא יגלוהו הואת   12ם אותו כרעו צועקים ואומרים שרואי  

Mc 14,61   וישאוש אמ׳ להם 62. בן משיח בן השם הברוך אתהו  חרת הכהן הגדול הגדול שאלו אמר ופעם א  
Mc 14,70  והוא התחיל לקלל 71. מהם כי באמת גליליב אתה אתהו  אותן ששבות שם אמרה לפירו באמת אחרת אחת מ 

Lc 3,22   וישאוש היה בהתחלת שלשים שנה  23. מאד אהובי אתהו  באה בת קול משמים ואומרת ו. ונהכמו י 
Lc 23,3   ופילאט 4. והוא ענה אתה אומר. מלך היהודים אתהו  ופילאט שואל אותו  3. מלך המשיחאומ׳ שהוא  
Jn 7,52   לא יבא גליליב חפש הכתיבות ותמצא ששום נביא  אתהו  אז ענו ואמרו לו  52: הוא עושה מכיר מה 

Jn 18,33   וישאוש ענה אומ׳ אתה אומר זה  34. מלך ישראל אתהו  וקרא ישוש ואמ׳ לו . תו פריטוריאחרת באו 
Lc 11,53   מארבים אותו ומבקשים 54בכבדות ברוב דברים  אתו  ילו הפרושים לחלוק דבריו ודברו אליהם התח  
Lc 15,20   והבן אמר לו אבי אני חטאתי 21. ונשקו חבקו אתו  ובהיותו . ב נתמלא רחמים על הבןהבן הא  

Jn 8,44    כי כל מה שמדבר שקר מה שהוא קרוביי לו מדבר .אתו  בתחלה ולא עמד באמת כי אין אמת היה רוצח. 
Mt 21,2    אחת קשורה ועיר אחד עמה תתירוה והביאוה אלי אתון  ותכף תמצאו . המגדל שהוא לפניכםאל אותו. 

Lc 19,30  התירו קשרו. קשור שלעולם לא רכב עליו אדם אתון  עיר אחד בן ו ותמ ותמצאו קרוב לנו בו תכנס  
Jn 12,14   אל תראי בת ציון 15כמו שכתוב . וישב עליו אתון  וישאוש מצא עיר בן  14. ך ישראלזהו מל  
Jn 12,15  ררק כאש. זה לא הכירו תלמידיו בתחלה 16 .אתון  ון הנה מלכך בא יושב על עיר בן תראי בת צי  
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Mt 26,35  וכמדומה אמרו כל. למות עמך לא אכפור בך אתחייב  ואם . ואמ׳ אליו פירו 35פעמים  כופר בי ג׳  
Mt Prol,Inc   Mt Prol,Inc  דא שי׳ מתיאו כאשר דרש ראשונה האוונגליאו אתחיל  בס״ד  

Mt 8,22   ו כ״ז כפיקפיטול: והניח המת לקבור אל האחר אתי  וישואש משיח אמר לו לך  22אבי  קבור  
Mt 26,10   ואני לא. כי יהיה לכם לעולם דלים עמכם 11 .אתי  ת האשה כי היא פעלה פעולה טובה לכם מזא  

Mt 3,11   והבא אחרי חזק ממני ואיני. במים במקום תשובה אתכם  אני טובל  11. י טוב יכרת וישרףעושה פר 
Mt 3,11   והנה. מפוחו בידו 12הקדש וירפאכם מאש מן  אתכם  ני ראוי לחלוץ נעלו והוא יטבול ממני ואי  
Mt 4,19  ותכף הלכו אחריו והניחו 20. דייגי אנשים אתכם  ויאמר להם בואו אחרי ואעשה  19 דייגים היו  
Mt 5,11   11 וירדפו אתכם ויאמרו כל רע נגדכם ותכזבו אתכם  אושרים תהיו כאשר האנשים יקללו מ  
Mt 5,11   גילו 12. ויאמרו כל רע נגדכם ותכזבו בעדי אתכם  וירדפו  תהיו כאשר האנשים יקללו אתכם  
Mt 5,39    ומי 40: אדם על הלחי אחת הגשנו לו האחרת אתכם  כי אם טוב ברע אבל אם יכה . ברעתשלמו רע  
Mt 5,46   הלא זה בעצמו עושים. מה שכר יגיע אליכם אתכם  אם תאהבו האוהבים  46: והרשעים הצדיקים  
Mt 6,15   וכאשר תצומו לא תהיו כמו הפחותים רמאים 16 :אתכם  ואם לא תמחלו האל לא יכפר  15ם שגגותיכ 

Mt 10,14   ולא ישמעו דבריכם צאו מהבית ומהעיר והסירו  .אתכם  ואותם שלא יקבלו  14. מכם השלוםתשאר ע 
Mt 10,16   ו הנחשיםתהיו חכמים כמ. כמו צאן בין הזאבים אתכם  אני שולח  16ולו ל״ג כפי מתיאו קפיט. 
Mt 10,17   ותהיו 18ויכו אתכם בבתי כנסיותיהם : בדבריהם אתכם  השמרו מהעמים כי הם ינהגו  17: כמו יונים 
Mt 10,17   ותהיו נהוגים תפושים לפני 18בבתי כנסיותיהם  אתכם  ויכו : י הם ינהגו אתכם בדבריהםמהעמים כ 
Mt 10,19   תפושים אל תאנחו מה תענו ומה תאמרו כי השם אתכם  ו כאשר ינהג 19. עדות ממני לפני העמים  
Mt 10,22   ומי שיתמיד עד הקץ אותו יהיה. בעבור שמי אתכם  והכל יכעסו  22. מותיהם וינגשוםונגד א  
Mt 10,23   אמת אני אומר לכם שלא : בעיר אחד נוסו באחרת אתכם  וכאשר ירדפו  23. ותו יהיה נושעעד הקץ א 

Mt 24,4   אומ׳ אני הוא משיח. כי רבים יבאו בשמי 5 אתכם  לכם ששום אדם לא יונה  השמרו. םואמ׳ לה  
Mt 28,20    ואני אהיה עמכם בכל עת עד סוף העולם .אתכם  ותלמדום ושמרו כל מה שִצויתי  20רוח: Expl 

Mc 1,8  ושעשה 9. במים הוא יטבול אתכם מהקדוש רוח אתכם  אני טובל  8. לחלוץ שרוך נעליו שאיני ראוי  
Mc 1,8   ושעשה באותן הימים שבא ישאוש  9. מהקדוש רוח אתכם  אני טובל אתכם במים הוא יטבול  8. נעליו 

Mc 1,17   17 והם תכף עזבו הרשתות 18דייגים מהאנשים  אתכם  להם ישו בואו ולכו אחרי ואעשה  ואמ׳  
Mc 6,11  והסירו עפר רגלכם לעדות צאו משם. ולא שמוע אתכם  וכאשר לא ירצו קבל  11. ד שתסעושם תלינו ע  
Mc 9,18  וכאשר ראהו תכף . ושאוהו לפני 19 נהגו האיש אתכם  מאנת כמה זמן אהיה עמכם לא אשא אי משפחה מ 
Mc 13,5   כי רבים יבאו לעולם בשמי ואומרים שאני 6 אתכם  מר ראו הביטו שאיש אחד לא יונה התחיל לא  
Mc 13,9   במועצותיכם ובבתי כנסיותיהם יכו אתכם אתכם  וליכו ִשְמרּו עצמכם כי הם י: אז 9. יהיו:  
Mc 13,9   ויעמדו לפני המלכים והשרים להביא עדות ממני :אתכם  מועצותיכם ובבתי כנסיותיהם יכו אתכם ב 

Mc 13,11   תפושים אל תפחדו מה תאמרו אתם תדברו כאשר אתכם  וכאשר ינהגו  11. מיי לכל העמיםהמלכות שמ  
Lc 3,16   במים אבל יבא יותר חזק ממני שאיני ראוי אתכם  ענה יואן ואמ׳ לכולם אני טובל  16. משיח  
Lc 3,16   ויקח כלי מנשף וינקה 17. ברוח הקדש ובאש אתכם  וי לחלוץ חגורת נעלו הוא יטבול שאיני רא  

Lc 6,9   הנפש או. או עשות רע בשבת. אם ראוי עשות טוב אתכם  וישאוש אמ׳ להם אני שואל  9. יועל רגל 
Lc 6,22   ויפרידו אתכם מהם ויארורכם ויגרשו שמכם כמו  אתכם  אשריכם אתם שהאנשים יכעיסו  22 .כי ישמחו 
Lc 6,22   בעבור. מהם ויארורכם ויגרשו שמכם כמו הרע אתכם  ם שהאנשים יכעיסו אתכם ויפרידו אשריכם את  
Lc 6,27   התפלל בעד אותן . כו למי שאומר לכם רעבר 28 .אתכם  עשו טוב למי שהכעיס ו. אויביכם ואוהבכם 

Lc 9,5   תצאו מאותו עיר עפר רגליכם תסירו לעדות .אתכם  ואותם שלא יקבלו  5משם לא תצאו ו. תעמודו  
Lc 10,3  לא תשאו שק ואבן ולא בתי 4. כשיות בין זאבים אתכם  הנה אני שולח . לכו 3. [*] עטיםהקוצרים מו 
Lc 10,8   ורפאו  9. אכלו מאותן הדברים המונחים לפניכם אתכם  עיר שתכנסו ויקבלו ובאיזו  8. תמבית לבי 

Lc 10,10   גם העפר שנאסף בנו 11. צאו ברחובות ואמרו אתכם  ואם תכנסו בעיר שלא יקבלו  10. מתקרב לכם  
Lc 12,11   בבתי כנסיות ולרבנים ולנביאים אל תחפצו אתכם  וכאשר ינהגו  11. ש לא ימחלו לורוח הקד  
Lc 12,28    ואל תחפצו לבקש מה  29. למה אתם במעט אמונה .אתכם  הש׳ מלבישו כן כמה וכמה שמלביש בתנור 
Lc 13,25   אז תתחילו לאמר אנחנו אכלנו 26. מי אתם אתכם  והוא יענה ויאמר לכם איני מכיר . פתח לנו  
Lc 19,31   שרו אתם תאמרו כי עשיתם כמולמה אתם מתירים ק אתכם  ואם אי זה איש שואל  31. קשרו ונהגוהו 
Lc 21,8   8 כי רבים יבאו בשמי שיאמרו לכם שאני אני :אתכם  ר השמרו לכם שאיזה איש לא יונה והוא אמ  

Lc 21,12  בבתי כנסיות ובמשמרותם למסור אתכם למלכים אתכם  וימסרו . חו בכם ידיכם וירדופכםהדברים ישל  
Lc 21,12  וזה יבא לכם 13. למלכים גדולים בעבור שמי אתכם  ותם למסור ם בבתי כנסיות ובמשמרוימסרו אתכ  
Lc 22,31  אבל אני 32: בעבור העבירכם בכברה כמו החטה אתכם  והש׳ אמ׳ לשימון הנה השטן מבקש  31. ישראל  
Lc 22,35   והם . אחסר לכם אי זה דבר. בזולת שק ומנעלים אתכם  ואמר להם כאשר שלחתי  35. כירניבי ולא ת 
Lc 23,15   אז 16. והנה שום דבר ראוי למיתה לא נעשה לו .אתכם  וג״כ אירודיש כי הוא שלח  15. ואות 
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Jn 1,26   רק באמצעכם עומד אותו שאינכם מכירים. במים אתכם  אני טובל . יואן ענה להם ואמר 26. נביא  
Jn 4,38    אחרים הם שטרחו. ללקוט מה שלא טרחתם בו אתכם  אני שלחתי  38. ואחד המלקטאחד הוא הזורע  
Jn 5,42   41  אני בא בעולם אב 43. שאין אהבת האל בכם אתכם  רק מכיר אני  42. לי זוהר אנשיםאין  
Jn 5,45   והוא משה שבו היא. האב האחד הוא המלשין .אתכם  סכלים שתחשבו שאני הוא המלשין  תהיו כ״כ  
Jn 6,62   62 64: אם תראו בן האדם עולה שם שהיה ראשונה 63 אתכם  אוש כששמע אמונתם אמר מי מבהיל ויש 
Jn 7,47   אינכם רואים שאחד מהשרים והפרושים אינם  48 .אתכם  אז ענו להם הפרושים ובזה רמה  47: דבר 

Jn 13,34   ובזה יכירו כל 35. בעבור שתאהבו אתכם ביניכם אתכם  אוהבים זה לזה יחד כאשר אהבתי  שתהיו 
Jn 13,34  אם. ובזה יכירו כל כי אתם תלמידי 35. ביניכם אתכם  תי אתכם בעבור שתאהבו כאשר אהב זה לזה יחד 
Jn 14,3   4. אלי בעבור שבמקום שאני שם אתם תהיו אתכם  פעם אחרת אבא ואביא . כין המקוםאהלוך לה  

Jn 14,26   איני נותנו לכם על. שלומי אני נותן לכם 27 אתכם  בשמי הוא ילמד אותו שהאב ישלח . רוח הקדש  
Jn 15,9   אלה הדברים אמרתי לכם 11[*]  10[*] ועומדים  אתכם  כמו שהאב אוהב אותי ואני אהבתי  9תלמידים 

Jn 15,12   אין באדם אהבה גדולה מזו שישים נפשו בעד 13 .אתכם  יה אהבה ביניכם כמו שאני אהבתי צווי שתה 
Jn 15,16  ופרייכם יעמוד בעבור. שתלכו ותשאו פרי בעבור אתכם  ושמתי . אבל אני בחרתי בכם. ותילא בחרתם א 
Jn 15,18   אם אתה מזה 19. תדעו כי אותי מאס ראשונה אתכם  אם העולם יכעיס  18. ו זה את זהלכם שתאהב  
Jn 15,19   תזכרו דברי אשר אמרתי לכם עבד אינו גדול 20 :אתכם  ינכם מזה העולם בעבור זה מכעיס אבל כי א 
Jn 15,20  אבל כל 21. אם שמרו מצותי אתכם ישמרו. ירדפו אתכם  אם אותי רדפו : מאדוניו נו גדוללכם עבד אי 
Jn 15,20   אבל כל אלה הדברים יעשו לכם בעבור 21. ישמרו אתכם  אם שמרו מצותי . דפו אתכם ירדפואם אותי ר 
Jn 16,2   כל אדם שבאושעה תבוא ש. מחוץ לבתי כנסיותיהם אתכם  הם יעמידו  2שלא תהיו ניזוקים  לכם בעבור 
Jn 16,2   ואלה 3. ויהיה לו דומה שיעשה עבודה לשם .אתכם  ושעה תבוא שכל אדם שבא יהרוג . כנסיותיהם  

Jn 16,22   ולבבכם ישמח וגילכם שום אדם לא. פעם אחרת אתכם  ואמת כן דאגתכם אבל אני אראה  22. בעולם  
Jn 16,27   28. אהבתם אותי והאמנתם שיצאתי מהאל כאשר אתכם  כי הוא אוהב  27תפלל לאב בעדכם לכם שא  
Jn 19,15   וההגמונים אמרו לו אין לנו מלך כי אם שיסר :אתלה  ופילאט אמר להם מלככם : תי וערבבש: 
Mt 5,13   מוסר העולם והמוסר נפסק לאותם שלא היו אתם  עוד שישוש משיח אמר אל תלמידיו עשוי ב  
Mt 5,21   ומי שירצח . שמעתם מה שנאמר לראשונים לא תרצח אתם21. רושים לא תכנסו במלכות שמיםוהפ 
Mt 5,27  ואני 28. שמעתם שהתורה הישנה אמרה לא תנאף אתם  עו׳ אמר ישאוש לתלמידיו  27יאו ט״ו כפי מת  
Mt 5,38   37 39שמעתם שהתורה אומרת עין תחת עין שן תחת שן  אתם   38. הנשאר הוא רע דברכם יהיה אין הין 
Mt 5,43  ותכעיס . שמעתם שהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך אתם  עוד אמר ישאוש לתלמידיו  43יאו פי מתי״ז כ 
Mt 6,14   תמחלו לאנשים חטאתיהם האל יכפר לכם שגגותיכם  אתם  אם  14: אבל תשמרנו מכל רע אמן בנסיון 
Mt 6,28   השדות היאך גדליםהביטו חבצלות ועשבי . נאנחים אתם  ומהמלבושים למה  28. פו מדה אחתלחיי גו 
Mt 6,30   לכן אל תהיו נאנחים לאמר מה 31. מאמינים אתם  [*] למה . האל מאספו כ״ש יגונכםיהיה נשרף  
Mt 7,11   10 אם דעתכם תדעו לתת דברים טובים לבניכם כמה אתם  א״כ  11. שאלהו דג יתן לו נחשיםואם י  
Mt 8,26    וקם וצוה לרוח ולים. יראים עם במעט אמונה אתם  למה . וישאוש אמ׳ להם 26. אנחנוכי בסכנה  
Mt 9,28  והם ענו הן . מאמינים שאוכל להחזיר לכם הראות אתם  וישו משיח אמ׳ להם . עורים אליוהבית באו ה 

Mt 10,20   האח  21 .אבל הקדש רוח ידבר בעדכם: לא תדברו אתם   20: ה שתצטרכו לדברהשם ילמדכם באותה שע 
Mt 10,27   ומה שתשמעו באזן תדרשוהו. בקול רם לפני כל אתם  תאמרו . מה שאני אומר בסוד 27: יהיה נגלה  
Mt 10,31    לכן כל איש שיפרסמני  32 .טובים מעופות רבים אתם  . לכן לא תפחדו 31ראשכם מנויים כל שערות 

Mt 12,3   שהיו עמו קראתם מה שעשה דוד כשנרעב הוא ואותם אתם  וישואש אמ׳ להם לא  3. שות בשבתראוי ע 
Mt 12,5   קראתם בדת שהכהנים לפעמים שוברים השבתות אתם  ולא  5. וי לאכול רק לכהנים לבדאינו רא  
Mt 12,7  כי בן האלוה הוא אדון 8. לא תענישו השוגגים אתם  עת שום . חפץ לומ׳ אני חפץ חסד יותר מקרבן  

Mt 13,14  14 כי לב 15. ולא תבינו ותראו ולא תכירו תשמעו אתם  אומרת . תהיה נשלמת בהם מישעיה שהנבואה  
Mt 13,18   אותו שזורע הוא 19. תשמעו המשל מאותו שזורע אתם  לכן  18. שאתם שומעים ולא שמעו ולשמוע מה  
Mt 14,16   ענו לו אין לנו פה לבד ה׳ לחמים 17לאכול  אתם  להם אין צריך להם לכת תנו להם  וישוש ענה  

Mt 15,6  טוב 7. עברתם מצות הש׳ בעבור גזירותיכם הרעים אתם  : ולא כבד אביו ואמו 6 .ך תועילממני או ממ 
Mt 15,16    אינכם מבינים שכל מה שנכנס בפה  17: בלתי שכל אתם  והוא אמר להם עדיין  16. התמונהלנו זאת 

Mt 16,2   שמים הואאומרים בערב למחר יהיה אור בהיר כי ה אתם  . וישוש ענם ואמר להם 2. השמים נפלאות מן 
Mt 16,3   אבל אינכם יכולים. יודעים שפוט צבע השמים אתם  היה מטר כי השמים הוא חשוך א״כ היום י  
Mt 16,8  למה אינכם 9. חושבים בעבור שאין לכם לחם אתם  . מאמינים להם מה תחשבו ביניכם אנשים בלתי  

Mt 16,15   וענה שימון פירו ואמר אתה 16. ניאומרים ממ אתם  ואתם מה . וישאוש אמ׳ להם 15. םמן הנביאי  
Mt 20,22   22  והן. תוכלו לסבול המות שאני אסבול. שואלים אתם  ענה ישוש ואמ׳ אינכם יודעים מה אז  
Mt 20,25   יודעים היטב כי שרי העולם מושלים בעמים אתם  וישאוש קראם ואמר  25. שני אחיםחימה מה  
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Mt 20,32  והם אמרו 33. שואלים מה אתם חפצים אעשה לכם אתם  ש קראם מה וישו 32. ך חמלה ממנודוד יהיה ל  
Mt 20,32   והם אמרו אדון שתפתח 33. חפצים אעשה לכם אתם  וישוש קראם מה אתם שואלים מה  32. ממנו  
Mt 21,16   אדון אתה השלמת ההלול. קראתם מה אומר הנביא אתם  לא : וישאוש אמר הין. ומרין אלואתה מה א  
Mt 21,24    אומרים אותו אני אענה בעד אי זה כח אני עושה  אתם  להם אני אהיה שואל דבר אחד ואם ואמי 
Mt 22,29   30. טועים ואין אתם מבינים הכתיבות וכח האל אתם  ם ענה ישאוש ואמר לה 29: אשה היתה מכולם  
Mt 22,29   29  בתחייה לא יהיה 30. מבינים הכתיבות וכח האל אתם  ישאוש ואמר להם אתם טועים ואין ענה  
Mt 22,31   אני הוא אלהי אברהם 32קראתם מה שהאל אמ׳ לכם  אתם  ומתחיית המתים לא  31האל בשמים כמו מלאכי 

Mt 23,8    כי אחד הוא: לא תאבו היות נקראים רבנים אתם  אבל  8: ברחובות וישקראום רבניםושיכבדום  
Mt 23,13   אוי לכם יודעי 14: ולא עזבתם הכנס. נכנסים אתם  ם דרך מלכות שמימיי לעמים ואין שמונעי  
Mt 23,15   אתם עושים אותם יותר רעים מעצמכם כפלים ובני  אתם  וכאשר הבינותם . נה למקצת אנשיםלתת בי 
Mt 23,15  עושים אותם יותר רעים מעצמכם כפלים ובני אתם  וכאשר הבינותם אתם . מקצת אנשיםלתת בינה ל  
Mt 23,18   עורים 19. שאותו שנשבע תת למזבח חייב לפרוע אתם  ואומרים  18. דש שמקדש הזהבהמק הזהב או  
Mt 23,28   דומים לעמים בחוץ אנשים צדיקים ובפנים אתם אתם  כן ו 28. ובפנים מלאים עצמות מתים ולכלוך  
Mt 23,28   מאותתים  אוי לכם 29. מלאים מכל רמאות ולב רע אתם  עמים בחוץ אנשים צדיקים ובפנים דומים ל 
Mt 23,31  הם עדים לעצמכם שאתם בני מי שהמיתו הנביאים אתם  א״כ  31נו מודים באמתת הנביאים אנו לא היי  

Mt 24,2   אמיתות אומ׳ לכם אשר לא. כל אלה העניינים אתם  והוא ענה ואמ׳ אליהם רואים  2. המקדש  
Mt 24,6   לחמות והסעת מלחמות השמרו שלא תבהלותשמעו מ אתם   6. הוא משיח ורבים אנשים יונו אומ׳ אני . 

Mt 27,17   18רוצים שאניח לכם בראבן או ישו שאמור משיח  אתם  וכאשר קבצם אמ׳ להם פילאט מי  17. הסוהר  
Mc 4,24   כי באותה מדה שתמדדו באותה תקבלו. שומעים אתם  ואומר לכם ראו מה  24. מוע ישמעאזנים לש  
Mc 5,39   האם מתה אבל היא ישינה . נבוכים ובוכים הנערה אתם  ס בבית אמ׳ למה וישוש נכנ 39. תוצעקו 
Mc 6,37   לכו א״כ לקנות מאתים ככרות. [*] להם לאכול אתם  וענה ישאוש ואמ׳ להם תנו  37. אוכל לאכול  
Mc 7,9   10. שוברים מצות הש׳ למען שמור מנהגותיכם אתם  אמר להם  9וכאלו . ה דברים רביםוכדומ  

Mc 7,13    ורבות אחרות. מצות הש׳ בעד מנהגכם שמצאתם אתם  א״כ שוברים  13. השלים לאב ולאםמניחים  
Mc 7,13  ואז קרא לעם ואמ׳ להם שמעוני 14עושים  אתם  ורבות אחרות רעות . צאתםהש׳ בעד מנהגכם שמ  
Mc 7,18   אתם מביניםאין . כ״כ פתאים שאינכם מבינים אתם  והוא אמ׳ להם א״כ  18. ה התמונהלאמר אות  
Mc 7,18   מבינים שאין שום דבר שיכנס בגוף האדם אינו אתם  אין . כ״כ פתאים שאינכם מבינים א״כ אתם  
Mc 8,29    וענה פירו ואמר אתה. מי אני. אומרים ממני אתם  והוא אמ׳ להם ואתם מה  29. נביאאומרים  
Mc 9,15  וענה איש אחד מהעם ואמ׳ רבי 16ביניכם  חולקים אתם  והוא שאלם ממה  15. דרך ושבעוהוויצאו לו ל 
Mc 9,32   והם שותקים כי הם היו חולקים אי זה  33. בדרך אתם  בבית ישו שאלם מה הייתם חולקים וכאשר היו 

Mc 10,38   38 תוכלו אתם סבול המיתה שאני אסבול. שואלים אתם  אינכם יודעים מה . שאוש אמ׳ להםוי.  
Mc 10,38   39. [*] סבול המיתה שאני אסבול אתם  תוכלו . ה אתם שואליםם יודעים מאינכ. להם [*] [*] [*]  
Mc 10,42   יודעים שהשרים והשלטונים גדולים מושלים על אתם  ש קראם ואמר להם וישאו 42. יקומו וג׳ואן  

Mc 11,3   4. עושים אמרו שהאדון צריך לו ומיד יניחוהו אתם  ואם שום אדם אומר לכם למה  3. יאל  
Mc 11,5   והם אמרו מה 6. מה אתם עושים. מתירים העיר אתם  ואותן שהיו שם אמרו להם למה  5 .והתירוהו  
Mc 11,5   7והם אמרו מה שישאוש צום והניחוהו  6. עושים אתם  מה . ו להם למה אתם מתירים העירשם אמר  

Mc 12,24   25. הכתיבות וכח השם טועים ואינכם מבינים אתם  וענה ישאוש ואמר להם  24. ל אלולאשה מכ  
Mc 12,27   27 ויגש אליו אחד מאותת ששמעם 28: טועים מאד אתם  ולזה . נו אלוה המתים אלא החייםאי  
Mc 13,11    תדברו כאשר הקדוש רוח יישרכם באותה שעה אתם אתם  אתכם תפושים אל תפחדו מה תאמרו ינהגו  
Mc 13,11   והאח האחד  12: לא תדברו אבל הקדוש רוח בעדכם אתם  שר הקדוש רוח יישרכם באותה שעה תדברו כא 
Mc 13,28   כמו כן כאשר תראו אלה הדברים  29. שהקץ מתקרב אתם  דעו מהתאנה כשמתחלת לחיוט ולעשות עלים ת 
Mc 13,29   29 אמת אני אומר 30. שקץ העולם מתקרב אל הפתח אתם  כן כאשר תראו אלה הדברים תדעו  כמו  

Mc 14,7  7 תוכל תוכלו שיהיה לכם ואני לא אהיה לכם אתם  וכאשר תחפצו . היו לעולם הענייםכי לכם י  
Mc 14,37   עורו והתפללו 38. ולא יכולתם להיות עדים עמדי אתם  שנים ואמ׳ לפירו ולשימון ישנים ומצאם י 
Mc 14,41   מסר בידיאינו די השעה באה שבן הבתולה יהיה נ .אתם  בא פעם אחרת ואמר להם ישנים  41. אותו 
Mc 14,63   63 שמעתם 64. שואלים אחרי כן ואתם כוספים עדים אתם  הכהן הגדול קרע בגדיו ואמר להם ו  

Mc 16,6   ראו זה. בקשתם ישאוש נזוריט שנתלה איננו פה אתם  . והוא אמר להן אל תפחדו 6. חדולבן ונפ  
Lc 4,23   רוב דברים. רופא מרפא עצמו. ת התמונהתאמרו זא אתם  . וישאוש אמ׳ להם אמת הוא 23. ףזה בן יוס 
Lc 5,30   31. אוכלים ושותים עם העולמיים ועם החוטאים אתם  ומרים לתלמידים ישאוש משיח למה וא  
Lc 5,34   35בין הארוס עשות שיצום בעוד שהארוס עמהם  אתם  להם אמ׳ יכולים  34. לים ושותיםשלך אוכ  

Lc 6,2   2 וישאוש ענה  3עושים מה שאינו ראוי עשות בשבת  אתם  ם למה ת מאותן פרושים אומרים להומקצ 
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Lc 6,22   שהאנשים יכעיסו אתכם ויפרידו אתכם מהם אתם  אשריכם  22. ישמחו למי שהם בוכים כי  
Lc 6,27  ועשו טוב למי . אהבו אויביכם ואוהבכם. שומעים אתם  אבל אני אומ׳ לכם שזה  27. יאיםשל אלו לנב 
Lc 6,31  אם תאהבו 32. חפצים שהאנשים יעשו לכם עשו להם אתם  וכאשר  31. זול את שלך אל תבקשםולאותו שיג 
Lc 6,36   אל תחפצו 37. בעלי חנינה כאשר אביכם הוא חנון אתם  לכן תהיו  36. הרצון ועל הרעים על רגוזי 
Lc 6,46   ים מה שאניואינכם עוש. קוראים אותי אדון אתם  למה  46. י מהשפעת הפה הלב מדברמגיד רע כ  
Lc 8,18    ואותו שאין. כי לאותן שיש לו יעשוק. שומעין אתם  לכן ראו באי זה אופן  18. לגלויושלא יבא  
Lc 9,55   בן האדם לא בא לאבד הנפשות אלא להושיען 56 .אתם  ׳ להם אינכם יודעים מאי זה רוח ישאוש ואמ . 

Lc 10,12   אוי לכם כורושים אוי לך ביטישידה כי את 13 .אתם  ותה עיר רע כדומה לאשר תסבלוהו של א  
Lc 11,18   ואם  19. אומרים שאני מגרש השדים בכח בלזאבוק אתם  א״כ למה . המלכות ההיא בלב ולב איך תעמוד 
Lc 11,39   ומה. מטהרים מה שהוא מחוץ גביע ומן הקערה אתם  ואדונינו אמר אליו פרושים עתה  39. הבקר  
Lc 11,44   והאנשים שאינן. כמו הקברים שאינן נראין אתם  אוי לכם פרושים  44. בשערשלום  לכם רוב  
Lc 11,46   46 מעמיסין האנשים בעומסין שאין להם יכולת לשאת  אתם  שאוש אמר אוי לכם חכמי הדת למה וי 
Lc 11,46   אוי  47.לא חפצתם לנגוע אותם באצבע אחד שלכם אתם  ם בעומסין שאין להם יכולת לשאת האנשי 
Lc 11,48   מעידים שהחכמתם במעשה אבותיכם שהמיתום ואתם אתם  באמת  48ביאים שאבותיכם המיתום קברי הנ  
Lc 12,7   7 ואני אומ׳ כי כל 8: שוים יותר מרבים שעברו אתם  כולם ספורין לפני אל תיראו כי  ושערכם  

Lc 12,24    מי בכם יוכל לחשוב יוסיף 25: שוים יותר מהם אתם  כמה . והש׳ מאכילם. ולא ממגורותאוצרות  
Lc 12,28  ואל תחפצו לבקש מה תאכלו ומה  29. במעט אמונה אתם  למה . כן כמה וכמה שמלביש אתכם הש׳ מלבישו 
Lc 12,33   33 אין חסרון למי שגנב אין: מתקנים אוצר בשמים אתם  מה שאתם מחזיקים ותנו צדקה כי  תמכרו  
Lc 12,51    אני אומר לכם לא כן רק . שבאתי לתת שלום בארץ אתם  סבורים  51: יםאני נדחק עד שישלבעבור זה 
Lc 12,56    יודעים פני השמים והארץ למה לא תבינו זה העת  אתם  אי רמאים  56. כן יעשה. חום יבאאמרו 
Lc 13,2   שאותם גלילבש הם חטאים יותר מגלילבש האחרים אתם  וענה ישאוש להם סבורים  2: נותםעם קרב  

Lc 13,25   אז תתחילו לאמר אנחנו אכלנו ושתינו לפניך 26 .אתם  יר אתכם מי והוא יענה ויאמר לכם איני מכ 
Lc 13,27   27  ושם 28. סורו ממני אתם פועלי און ברוע לב .אתם  והוא יאמר לכם לא ידעתי מאין  
Lc 13,27   ם יהיה בכי והרעשתוש 28. פועלי און ברוע לב אתם  סורו ממני . לא ידעתי מאין אתם יאמר לכם  
Lc 16,15   הם המצדיקים עצמם לפני האנשים רק האל יודע אתם  וישאוש אמ׳  15. וציאו לעג עליוהדברים וה  
Lc 17,3   אם חטא חטא לך אחיך תוכיחהו ויעשה תשובה אתם  שמעו  3. עשה רע לאחד מן הקטניםלים שאם י  

Lc 17,17   17 לא נמצא שחזר ונתן שבח לשם  18ואין הם התשעה  אתם  ישאוש ואמ׳ ולא הייתם עשרה מי  וענה 
Lc 19,31  מתירים קשרו אתם תאמרו כי עשיתם כמו שאדוננו  אתם  ואם אי זה איש שואל אתכם למה  31. ונהגוהו 
Lc 19,31   32. תאמרו כי עשיתם כמו שאדוננו חפץ פעולתו אתם  שואל אתכם למה אתם מתירים קשרו אי זה איש  
Lc 19,33   והם אמרו כי האדון רבינו 34. מתירים העיר אתם  יר העיר אמר אדון העיר להם למה להת באו  
Lc 19,46   46 והיה מלמד כל היום 47: עשיתם אותה מערת גנבים אתם  רק . מ׳ להם כתוב ביתי בית תפלהוהוא א 
Lc 20,23   וני פשוט אחד מההרא 24. מנסים אותי רמאים אתם  אמ׳ להם . והוא חושב שקר כזבים 23. או לא  
Lc 20,41   ודוד אמר בספר 42אומרי׳ שמשיח הוא בן דוד  אתם  והוא אמר להם איך  41. ל לו דבריכלו לשאו  
Lc 21,8    וכאשר תשמעו קטטות 9. לא תחפצו ללכת אחריהם אתם  ואז . והעת יתקרב. שאני אני הואלכם  

Lc 21,30   כן כאשר תראו כל אלה 31. יודעים שהקץ מתקרב םאת  . יהםכשעושים פירות 30התאנה ושאר האילנות  
Lc 22,70   והם אמרו למה אתם שואלים 71. אומרים שאני הוא אתם  וישאוש אמ׳ . ם כן אתה בן האלוהכולם א 
Lc 22,71   שואלים עוד עדים אנחנו בעצמינו שמענוהו מפיו אתם  והם אמרו למה  71. רים שאני הואאתם אומ: 
Lc 23,14   הנה . נהגתם לי זה האדם שאמרתם שיגרש זה האדם אתם  . ואמר להם 14והרבנים והעם  ניםשרי הכה 
Lc 24,17  18. מדברים ביניכם וכבר אתם הולכים ודואגים אתם  וישאוש אמ׳ באי זה דברים  17. ומכירים אות  
Lc 24,17  הם ששמווענה אחד מ 18. הולכים ודואגים אתם  דברים אתם מדברים ביניכם וכבר  אמ׳ באי זה  
Lc 24,38   ראו ידי 39. נבהלים ומה חשבתם בתוך לבבכם אתם  ואמר להם למה  38. ערו שראו רוחחשבו וש  

Jn 3,28   בעצמכם עשו לי עדות שאמרתי לכם שאיני משיח רק אתם   28. יג אם לא ינתן לו מן השמיםיכול להש 
Jn 4,22   אנחנו נתפלל למה שאנו . ו למה שלא ידעתםתתפלל אתם   22. םשלא תתפללו האב בזה ההר ולא בירושל 
Jn 5,33   רק אני איני  34. שלחתם לזואן ועשה עדות אמתי אתם   33: אחר הוא שעושה עדות לי 32 יוצא אמתי 
Jn 5,39   סבורים יהיה לכם חיים נצחיים והם הן המעידות  אתם  חפצו הכתיבות שבהם  39. וא שלחוהאמנתם שה 
Jn 5,44  ואינכם. להאמין שאתם רודפים אחר המעלות אתם  איך תוכלו  44. אותו תקבלוולמו אחד יבא בע  
Jn 6,26   רק כי אכלתם. שואלים לא בעבור שראיתם אותות אתם  . אמת אני אומר לכם. ה להם ואמרוישאוש ענ  
Jn 6,27   מתפעלים לא אוכל שאובד מי שאובד רק העומד אתם   27. רק כי אכלתם הפת ושבעתם בו. אותות  

Jn 7,8   כאשר 9: וזמני לא נשלם. ממיתים ביום זה של חג אתם   8. אני מעיד עליו שמעשיו רעים הכעיס כי 
Jn 7,22   אם איש נכנס בברית מלח בשבת ואינו 23: האנשים אתם  ובשבת מוהלים . ממשה רק מהאבות דבר היה 
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Jn 7,23  בעבור  24. כי רפאתי כל אדם בשבתכועסים נגדי  אתם  למה : דדת משה מאב. בשבת ואינו מתירא עצמו 
Jn 7,28   ואם אומר. רק אני יודע אותו 29. ידעתם אותו אתם  הוא שאין . אמת. ק מאותו ששלחנימעצמי ר  
Jn 7,34   34 וביום הגדול 37 36[*] [*]  35. לא תוכלו לבא אתם  למקום שאהיה שם . י ולא תמצאונילבקשנ 
Jn 8,15    16. דנים כפי הבשר אבל איני דן שום אדם אתם   15. הולך מאין באתי ולאן אני] [*אני  
Jn 8,23   אתם: מהדברים התחתונים ואני הוא מהעליונים אתם  ואמ׳ להם  23: יהרגו עצמם] [*] [*היהודים  
Jn 8,23   בעבור זה 24: ואני איני מזה העולם. מזה העולם אתם  : התחתונים ואני הוא מהעליונים מהדברים 
Jn 8,31   ותכירו 32תעמדו בדברי באמת תהיו תלמידי  אתם  אם [*]  31. תם היהודים שהאמינו בולאו  
Jn 8,37   אני 38: חפצים להמיתני כי דברי אינינו בתוככם אתם  אבל . אני יודע שאתם בני אברהם 37: חפשים 
Jn 8,39   אתם אביתםו 40. בני אברהם עשו מעשי אברהם אתם  וישוש אמ׳ להם אם : לו אברהם הוא אבינו  
Jn 8,41   ואמרו לו אנחנו לא היינו. עושים מעשה אביכם אתם   41זה עשה אברהם . ששמעתי מהאל לכם אותה  
Jn 8,42   42 כי אני באתי מאת האל ומהאל. תאהבו אותו אתם  . ר להם ישאוש אם האל הוא אביכםאז אמ  
Jn 8,44   ורצון אביכם חפצתם לעשות. טן אביכםבני הש אתם   44. י אינכם יכולים לשומעומכירים דברי כ.  
Jn 9,41   10. עורים לא יהיה לכם עון ועונכם עומד אתם  אם הייתם . אז אמ׳ ישאוש להם 41. עורים,Tit  

Jn 10,20   ואחרים אומרים אלה הדברים 21. שומעין אותו אתם  מרים שטן לקחו ומדבר בשטות למה מהם או  
Jn 10,26   צאני 27. אינכם מאמינים בי כי אינכם מצאני אתם  אבל  26. דים עליבשם אבי הם מעישאני עושה  
Jn 10,34    אם הם אמרו שאלים הם אותם שדבר אליהם 35 .אתם  אני אמרתי אלהים . כתו׳ בתורתכםאינו  
Jn 10,36   כשאמרתי אני בן. אומרים שאני מחרף ומגדף אתם  אותו שהאב קדש שלחו בעולם  36ק ראוי למח  
Jn 10,38   האמינו . ואם לא חפצתם להאמין לי. אומרים כזה אתם  למה . אבל אם אני עושה אותם 38 .לאמר ככה 
Jn 11,49  אינכם חושבים שצריך 50לא ידעתם אי זה דבר  אתם  ואמ׳ להם . היה הגמון אותה שנה ששמו קאיפש  
Jn 11,56   וכבר אמרו 57מועד חושבים שלא בא ביום ה אתם  שהיה מדבר בעצמו מה  ישאוש עומד במקדש  
Jn 13,12   אתם קוראים 13. יוד יודעים אותו דבר שעשיתי אתם  . שר ישב והסב אמר פעם אחרת להםוכא  
Jn 13,13  קוראים אותי אדון ורבי ונותנים שבח וברכה לשם אתם   13. וד יודעים אותו דבר שעשיתיאתם י. להם 
Jn 13,15   אמת אני אומר לכם אין העבד גדול מאדוניו  16 :תםא  כאשר עשיתי אני כן תעשו גם . שללכם למ 
Jn 13,35  36. אם לכם אהבה וריעות זה לזה. תלמידי אתם  ובזה יכירו כל כי  35. ם ביניכםשתאהבו אתכ  
Jn 14,3   ואינכם יודעים המקום שאני הולך והדרך 4. תהיו אתם  אתכם אלי בעבור שבמקום שאני שם אבא ואביא 
Jn 14,4   אני[*]  6. [*] וטומאש אמר אליו 5. יודעים אתם  ום שאני הולך והדרך והדרך ם המקיודעי  
Jn 14,7    ופליף אמר אליו אדון 8: תכירוהו ותראו אותו אתם  ומכאן והלאה . אבי הייתם מכיריםאותי . 

Jn 14,17   לא 18. תכירו כי בכם הוא עתה ובכם יהיה אתם  רק . ואינו יודע אותו. ואה אותוכי אינו ר  
Jn 14,28  אם אתם תאהבו: שמעתם אמרתי אלך ואבא אליכם אתם   28. תיראו ולא תהיה לבבכם נבהללא . נותנו  
Jn 14,28   28 אמת שאתם תגילו כי אני הולך אל. תאהבו אותי אתם  אם : מעתם אמרתי אלך ואבא אליכםאתם ש  
Jn 15,3   עמדו בי 4. ור הדברים שאמרתי לכםטהורים בעב אתם  כבר  3. ה בעבור שתעשה פרי לרובינקה אות  
Jn 15,4   לא תוכלו לעשות פרי מעצמה אם אינה עומדת אם אתם  מעצמה אם אינה עומדת באילן כן  לעשות פרי  

Jn 16,19   19 ולא. מדברים בקרבכם כי אני אמרתי אחר מעט אתם  מה זה  אמר אליהם. וכשבא רצו לשואלו  
Jn 16,20  האשה 21: רק דאגתכם תחזור לששון. תדאגו אתם  אבל . עולם ישמחכם שאתם תבכו והאני אומר ל  
Jn 16,31   ובה תהיו. הנה באה השעה וכבר הגיע 32מאמינים  אתם  ענה להם ישאוש עתה  31: את מהאלשיצ 
Jn 18,4  וישאוש. ואמרו ישאוש דנזריט 5. מבק מבקשים אתם  יצא ואמ׳ להם מה . דים לבא עליוהדברים עתי  
Jn 18,7   ענה ישאוש  8. מבקשים והם אמרו ישאוש דנאזריט אתם  אז שאל פעם אחרת מה  7: ו לאחורנפלו 
Jn 18,8   בעבור שיהיה נשלם 9מבקשים הניחו אלה ללכת  אתם  אם כן אם אותי . תי לכם אני הואכבר אמר  

Jn 18,31   ו היהודים לנואז אמרו ל. וכפי דתכם שפטוהו אתם  אז אמר פילאטו להם תפשוהו  31: אותו אליך  
Jn 19,6   והיהודים  7. כי איני מוצא בו שום טעם. ותלהו אתם  ופילאטו אמ׳ להם תקחו . הו תלהוצועקים תל 
Jn 4,52   אז 53. בשעה שביעית מן היום הניחו הקדחת אתמול   ואמרו לו. לו השעה ששב לאיתנו הטוב  

Mt 16,19  וכל מה שתקשור בארץ יהיה. לך מפתחות השמים אתן  כי אני  19היה להם יכולת כנגדך גיהנם לא ת  
Lc 4,6   אם תפול לרגלי ותפללני 7לך כל אלה העניינים  אתן  ואמ׳ לו הנה  6כל מלכות העולם  והראה לו. 

Lc 21,15   לכם כח וחכמה שאליה לא יוכלו לאמר נגדה אתן  כי אני  15. ו באי זה אופן תענוואל תחשב  
Jn 4,14  והאשה 15. לו יהיו מעין מדלגת בחיים נצחיים אתן  אבל המים שאני  14. לםיצמא לעו שאתן לו לא  
Jn 6,52   אז היהודים 53: לכם הוא בשרי בעבור הויי עולם אתן  והפת שאני : זה הפת יהיה לעולם אחד אוכל 

Jn 13,37   י לא וישאוש אמר נשמתך בעבור 38את נפשי בעדך  אתן  איני יכול ללכת אחריך עתה אני  אליו למה 
Mt 25,12   לכן תהיו עדות כי אינכן יודעות היום 13 ָאֶּתן  והוא ענה ואמ׳ אמת אני יודע מי  12. לנו  

Mc 6,3    וישאוש אמ׳ להם 4. והיו אשקנד אשקנדליזטש בו אתנו  יקומו ויוסף ויודא ושימון וכל אלו הם 
Mt 4,9   אז אמר  10 .קוד ארצה ותתפלל אליכל זה אם ת אתנך  ואמר לו אני  9. ת העולם וכבודםכל מלכיו 
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Jn 14,16   15 אל האב ויתן לכם רוח אחר קדוש בעבור שיעמוד אתפלל  ואני  16תאהבוני ותשמרו מצותי  אם 
Mt 1,16   אם כן כל תולדות מאברם עד דויט 17כפי מתיאו  ב׳  קפיטולו : לד ישאוש שקרוי משיחשממנה נו  

Mt 18,16   ואם 17. כי כל עדות הוא קיים בעד שנים או שלשה ב׳  ר אחד עמך או ואם לא ישמעך חב 16. הרוחתו 
Mt 25,15  ולאחד אחד לכל אחד מהם כפי ערכו והלך. בזנטש ב׳  ולאחר . לאחד מהם מסר ה׳ בזנטיש 15. מזהבו  

Mt 26,2  אז 3: ובן האל יהיה נבגד ותלוי. ימים יהיה פסח ב׳  תדעו כי מכאן ועד  2׳ לתלמידיו אמ. הדברים 
Mc 2,Tit   2: מתקבצין עמים מכל הצדדין,Tit   ואחרת פעם נכנס בכפר נחום אחר  1כפי שי׳ מרקו  ב׳  קפיטולו 
Mc 5,13   ואותם ששומרים אותם ברחו והגידוהו 14. אלפים ב׳  עד  ונחנקו. בחזירים והפילו עצמם בים  

Mc 14,72   15: והתחיל לכרות. שלש פעמיםפעמים יכפרהו  ב׳  לו ישאוש שקודם שהתרנגול יקרא  הדבר שאמ׳,Tit 
Lc 2,Tit  2: עד העת שהראה עצמו לישראל,Tit   עוד עשוי היה באותן הימים כמו כן 1כפי לוקא  ב׳  קפיטולו  
Jn 2,Tit  2: עולים ויורדים על בן האדם,Tit   וביום השלישי נעשו נשואין 1כפי ש׳ יואן  ב׳  קפיטולו  

Jn 6,7   מאות פשיטין לחם לא יספיק לעם הזה אם נתן לכל  ב׳  ה אליו פיליף ענ 7. יה לו לעשותהוא מה שה 
Jn 11,6   אחר אלה הדברים אמ׳ לתלמידיו נלכה פעם 7. ימים ב׳  עמד באותו מקום . זריט היה חולהכששמע שלא 
Mt 3,1   3,Tit  ואומר עשות תשובה 2הטובל במדבר גודיאה דורש  בא  בעת ההיא  1יטולו ה׳ כפי מתיאו קפ  

Mt 3,13   ישאוש מגליליאה בנחל ירדן לזואן שיטבול אותו בא  אז  13קפיטולו ו׳ כפי מתיאו . יבאש נצח . 
Mt 3,14    ענה ישואש ואמ׳ לו עזוב 15 .אלי להיות טובל בא  ואתה . אותיגביר לך נאות והיה לך לטבול  
Mt 4,3   וא בן האלוה תאמראליו השטן וא״ל אם אתה ה בא   3מ׳ יום ומ׳ לילה היה לו רעב  התענה  
Mt 8,5   5 ואמ׳ לו אדון בני שוכב 6אחד שר גדול אליו  בא  . שואש משיח היה נכנס בכפר נחוםוכאשר י  
Mt 8,9   וישואש 10. ולעבדי עשו זה והנם עושים. והוא בא בא  ואומ׳ לאחר . לזה לך והוא הולך ואומר אני 
Mt 8,9    וישואש משיח 10. ולעבדי עשו זה והנם עושים .בא  ואומ׳ לאחר בא והוא . והוא הולךלזה לך  

Mt 8,14    בבית שי׳ פירו מצא חמות שי׳ פירו שוכבת מקדחת  בא  וכאשר ישואש משיח היה  14מתיאו כ״ו כפי 
Mt 9,9   וכאשר היו מיושבים 10. עמי והוא קם והלך אחריו בא  חן חלפני שהיה שמו מתיב אמ׳ לו שיושב בשל 

Mt 9,28   וישו משיח אמ׳ להם. אל הבית באו העורים אליו בא  וכאשר  28. ממנו בן דויט יהיה לך חמלה  
Mt 11,18   ואומרים זהו[*]  19. [*] ולא היה אוכל ושותה בא  אן זו 18. אנחנו בכינו ואתם לא דנים  

Mt 12,9  דושם היה אדם אחד עם הי 10לבית הכנסת שלהם  בא  וכאשר היה מועבר  9. דיין מהשבתהוא אדון ע  
Mt 12,28   28 ואיך יכול אחד ליכנס 29. בכם המלכות שמימיי בא  ני ברוח האל מגרש השדים א״כ לא ואם א  
Mt 13,19   וזהו הזרע שנפל קרוב לדרך. השטן ועוקרה מלבו בא  . ששומע דבר השם ולא יבין אותה אותו. הש׳ . 
Mt 14,25   ומרוב פחד. היו נבהלים 26על הים להם הולך  בא  וברביעית משמרת הלילה ישאוש  25. מנגדם  
Mt 14,29  וירד ש׳ פירו מהאניה קטנה והולך על המים לבא :בא  והוא אמר  29אבא אליך על המים  תחפוץ שאני 
Mt 14,30    וכשהתחיל ליכנס צעק אומר אדון. רוח חזק ופחד בא  וראה  30. על המים לבא אל ישאושוהולך  
Mt 15,18   כי מהלב 19: מהלב ואותו שהוא מלכלך האדם בא  זה שיוצא מהפה ו 18יוצא מהאחור בבטן ו  
Mt 15,29   וקרב  30. שפת ים גלילאה ועלה אל ההר ויושב שם בא  וכאשר ישאוש נסע משם  29 :באותה שעה 
Mt 16,13   ושאל לתלמידיו מה. בגבולות ִטיְשַאִריַאה ִפיִליִפי בא  וישאוש  13. ד הפרושים והצדוקיםרק מלימו  
Mt 16,28    17: במלכותו בא  פה לא ימותו עד שיראו בן האלוה מאלו שהם,Tit   ואחר 1קפיטולי מ״ג כפי מתיאו 
Mt 17,14   לשם אדם אחד בא ויכרע לפניו אומר אדון יהיה לך בא  וכאשר  14. הוא אומ׳ מזואן טבולתלמידיו ש 
Mt 17,14    אומר אדון יהיה לך חמלה מבני כיויכרע לפניו  בא  וכאשר בא לשם אדם אחד  14. טבולמזואן  
Mt 19,14   כי אמ׳ מכיוצא . הנערים קטנים ולא תאבו למונעם בא  וישאוש אמר להם הניחו אלי  14. אותם 
Mt 20,28   אבל בעבור עבוד ובעבור תת נפשו: להיות נעבד בא  כל כך בן האלוה לא  28. ה עבדכםראשון יהי  

Mt 21,5   הלכו 6. שפל יושב על האתון ועיר בן שלה בא  נה מלכך אמרו לבני ישראל ה 5. תאומר  
Mt 21,23    קרבו אליו שרי הכהנים. אל בית המקדש ומלמד בא  וכאשר היה  23. לכם אמונה תשיגובהיות  
Mt 21,32    מראה דרך משפט ולא האמנתם בו והחוטאים והזונות בא  כי זואן  32. לפניכם במלכות השםילכו 
Mt 21,34   עת לקנות הפירות שלח עבדיו לעובדים לקנות בא  וכאשר  34. עובד והלך במהלך אחדֽשַכָרה ל  
Mt 24,30    וישלח 31ברב כח וצלם ודמות . בעבי השמים בא  ויראו בן הבתולה . כל שבטי הארץיילילו  
Mt 24,39   אז 40. כן יהיה ביאת בן הבתולה. והרג את כלם בא  לא הכיר עד שהמבול  39נס בתיבה שנח נכ  
Mt 24,43   44. הוא יהיה ער ולא יעזוב שבור הבית אשר לו .בא  ילות היה יודע השעה שהגנב יהיה אם אב חי  
Mt 24,44   ומה תחשבו מעבד חכם ונאמן אדוניו מניחו על 45 .בא  דעתם השעה אותה שבן האלוה יהיה כי לא י 

Mt 25,6  אז קמו כל הבתולות והדליקו כל 7ו לדרך צאו אלי בא  צעק אדם אחד קומו הנה החתן . להעד חצי הלי 
Mt 25,10   ואותן שהם מוכנות נכנסו עמו בנישואין. החתן בא  וכאשר הולכות לקנות  10קנו לכם למוכרות ו.  
Mt 25,19   ובא אותו שקבל  20. האדון ורצה שמוע חשבון מהם בא  ואחר זמן ארוך  19. בזנט אדוניובארץ וטמן 
Mt 25,27  תקחו ממנו הבשנט 28. הייתי שואל זהבי עם הריוח בא  וכאשר הייתי . ולחן החלופיןי לשלפקוד ממונ 
Mt 26,36   ישאוש עמהם בעיר אחת שנאמרת גיטשמאני ואמר אל  בא  ואז  36. דומה אמרו כל התלמידיםוכמ. בך 
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Mt 26,45   ו ראו כילתלמידים ומצאם ישנים ואמ׳ תשנו ותנוח בא  אז  45. חרת ואמ׳ אותה עצמה מלהפעם א 
Mt 26,47  ועמו רב חיל עם סכינים ועם עצים משולחים מצד בא  התלמידים  הוא מדבר הנה כי יוד״ש אחד מי״ב  

Mt 27,1   27,Tit   הבקר שרי הכהנים וזקני העם עשו עצה שמסרו בא  וכאשר  1קפיטולו נ״ג כפי מתיאו  
Mt 27,57    איש מבארי מסיאה ששמו יושאף אותו עשיר אחד בא  וכאשר נעשה  57: ואם בני זאבדיבויושאף  
Mc 1,14   ואומ׳ העת 15. ישאוש בגליליאה ודורש דבר האל בא  . ואחר שג׳ואן היה אסור 14. ותומשרתים א  
Mc 1,15   16. ממלכות שמים עשו תשובה והאמינו דבר האל בא  ואומ׳ העת  15. ה ודורש דבר האלבגליליא  
Mc 2,13   13 ועובר במקום אחד ראה 14. והוא מראה וילונים בא  ת לים וכל העם שם בעבור לכת אחרויצא מ  
Mc 3,20    אל הבית ונאסף שם עם רב שאינם יכולים לחמם בא  ואחר  20. ויודש אשקריוטא שבגדו 19קאעיב  
Mc 4,15    17[*] ואותה שנפלה  16. השטן ומסלקה מלבם בא  הם אותם ששומעין דברי האל ותכף בדרך  [*] 
Mc 5,6  מה לך. אומר בקול גבוה 7במרוצה והתפלל לו  בא   וכאשר ראה ישו מרחוק 6. מכה עצמו באבניםו  

Mc 5,23   23 וישאוש הלך 24. והנח ידיך עליה ותהיה נרפאת בא  . בקש ואומ׳ בתי היא קרובה למותמ  
Mc 5,27   כי היא  28ושיו בין העם נכנסה ונגעה אחורי מלב בא  וכאשר שמעה שישאוש משיח  27. אהשאינה מוצ 
Mc 9,12   13: להם ועשו רצונם כמו שהכתיבה אומרת ממנו בא  אכן אני אומ׳ לכם שאליהו  12 למות מגונה  
Mc 9,13   אל התלמידים הוא מוצא עם רב ביניהם ורבים בא  וכאשר היה  13: תיבה אומרת ממנוכמו שהכ  
Mc 9,14    והוא 15. וש תמהו ויצאו לו לדרך ושבעוהוישא בא  וכאשר העם ראה  14מתוכחים עמהם ומאותתים  

Mc 10,17   אדם אחד וכרע לפניו מבקש ואומר מלמד טוב מה בא  וכאשר היה יוצא לדרך  17. מברכםעליהם ו  
Mc 10,50   52[*] [*] [*] וישאוש אמ׳ אליו  51. אליו בא  ומיד . והוא זרק מלבושיו 50ותך שואל א  [*] 
Mc 11,13   כי לא היה זמן תאנים. אליה לא מצא כי אם עלים בא  וכאשר . ם ימצא תאניםלך לראות אה. עלין. 
Mc 13,26   ואז ישלח מלאכיו  27: מן השמים בכח גדול ואורה בא  אז יראו בן האלוה  26. ים ינועווכחות השמ 
Mc 14,17    ן ישאושובעוד שיושבי 18ישאוש עם י״ב התלמידים  בא  וכאשר היה ערב  17: והכינו הפסחאמ׳ להם 
Mc 14,41   אינו די השעה. פעם אחרת ואמר להם ישנים אתם בא   41. ם ולא יכלו לענות אותוהיו כבדי  
Mc 14,43    יודש אשקריוטא אחד מי״ב תלמידים ועמו עם רב עם בא  עו׳ הוא מדבר  43. אותו שימסרניקרוב הוא 
Mc 14,62   והכהן הגדול קרע בגדיו ואמר 63. יםבעבי השמ בא  ותראו בן האלוה לימין כח האל . אני הוא  
Mc 15,43   יוסף אברמסיאה גבר נכבד שהמתין מלכות שמים בא   43. בר חג המצות זהו לפני השבתנכנס כ  

Lc 4,3   אליו ואמ׳ לו אם אתה בן אל חי אמור לאבנים בא  והשטן  3׳ יום ישאוש משיח נרעב אותן מ  
Lc 4,40   השמש כל אותן שהיו שם חולים מחלופי חליים בא  וכאשר  40. ומיד קמה ושרתה אותם. שיעזבנה  
Lc 6,48  על אותו בית ולא היה יכול להניעו כי היתה בא  כאשר נעשה גודל השפעת מים הנחל ו. על האבן  
Lc 6,49   והכתו ומיד נפל ונעשה חרבן גדול מאותו בית בא  ואותו המים מנחל . ארץ בלא יסודבית על ה:  

Lc 7,8   9. ואומר אני לעבדי עשה זאת ועושהו: והוא בא בא  מר אני לאחר ואו. לך והוא הולך אני לזה  
Lc 7,8   ואותו 9. ואומר אני לעבדי עשה זאת ועושהו :בא  ואומר אני לאחר בא והוא . הולך לך והוא  

Lc 7,33   34וטן לא אכל לחם ולא שתה מים ואמרתם שהוא מש בא  וכאשר יואן טבול  33. נכם בוכיםואתם אי  
Lc 7,34   מן האדם אוכל ושותה ואתם אומרים הנה האדם בא   34שתה מים ואמרתם שהוא משוטן  לחם ולא  
Lc 8,27  ואינינו. לישוש אדם אחד שאחזו שד זה זמן רב בא  וכאשר יצאו בארץ  27ה לגליליאה אותה שסמוכ  
Lc 8,49   ל תחפוץ לצער ישאוש משיח כי בתךלו ואמר אליו א בא  ושר בית הכנסת  49. ך לכי לשלוםהושיע 
Lc 9,37   ובתוכם אדם אחד קורא בקול גדול 38לקראתם  בא  וביום האחר עם רב ירד מן ההר  37. מותו  
Lc 9,56    ונסעו משם והלכו. לאבד הנפשות אלא להושיען בא  בן האדם לא  56. מאי זה רוח אתםיודעים  
Lc 9,57   אדם אחד ואמ׳ לישאוש משיח חפצתי ללכת עמך בא  לכים ובעודם הו 57ו במגדול אחד משם והלכ  
Lc 9,60   ואדם אחר אמר לו אדוק 61. עמי ותגיד מלכות האל בא  בור את אבלי וישאוש אמ׳ לו אתה לק 

Lc 10,33   ושם לו שמן[*]  34אליו וראה אותו וחמל עליו  בא  ושמריטא אחד עובר קרוב ממנו  33. והלאה  
Lc 11,6   7. ואין לי מה שאוכל להניח לפניו. מהדרך אלי בא  כי אהובי  6לחם ג׳  י ככרותאהובי הלוה ל  

Lc 11,20   כאשר החזק מזויין שומר ביתו כל הדברים 21 .בא  אמת שמלכות הש׳ . אל מגרש השדיםבמאמר ה  
Lc 12,55   ים אתםאי רמא 56. כן יעשה. ומנשב אמרו חום יבא בא  וכאשר רוח הנקרא אבטאר  55. מטרויבוא ה 
Lc 14,11   ואמ׳ 12. והמשפיל עצמו להתנשאות. כדי שפלות בא  כי המגביה עצמו  11. ני הקרואיםמעלה לפ  
Lc 14,27   27  כי אי זה מכם 28. אחרי אינו יכול להיות תלמידי בא  שאינו נושא שתי וערב שלו ואינו ומי 
Lc 14,31    וזולת זה הוא עומד מרחוק שולח שלוחיו 32. אליו בא  יכול לבא נגד מי שעם עשרים אלף עשרה אלף 
Lc 15,27   ואביך המית עגל אחד גדול בעבור ששב אליו חי :בא  ואמרתי לו אחיך  27. שאלו מה זהו. העבדים  
Lc 17,20  20 ולא יאמר הנו הוא או הלאה הוא כי 21בהעמדה  בא  אינו . רושים מתי יבא מלכות האלושאל לפ  
Lc 18,8  ואומרים מקצת 9. תאמינו שימצא אמונה בארץ בא  אכן בן האדם [*]  8. מהם להולא יהיה לו חמ  
Lc 19,2  איש אחד ששמו זאקיב שהיה שר העולמיים והיה בא  והנה  2וישאוש הולך ביריחו  1א כ׳ כפי לוק  
Lc 19,5    אל המקום זאקיב הביט וראה ישוש משיח ואמר לו בא  וכאשר ישאוש  5שם היה לו לעבור משיח כי  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

143 

 

Lc 19,10   וזה אמ׳ 11. לבקש מן האדם להושיע מה שהיה אבוד בא   10זה הבית בעבור שזה בן אברהם שלום ב 
Lc 19,16    17. אומר אדון עם אימינא שלך י׳ אימינש הרוחתי בא  והראשון  16. הוציא כל אחד ואחדשידע כמה 
Lc 19,18    אימינא שלך שנתת[*]  20[*] [*]  19[*] ואמ׳  בא  והאחר  18: ממשלה על מאה עיירותיהיה לך  
Lc 22,40   להם אמר להם התפללו בעבור שלא תכנסו לניסיון בא  וכאשר  40. והתלמידים ברחו ממנו. הזתים . 
Lc 22,52   כגנב. אליו ולשרי הכהנים ולרבני המקדש ולזקנים בא  וישאוש אמר לאשר  52. אזן הניחונגע ב 
Lc 23,47    ואמר באמת זה. ולכל אלה הדברים שנעשו הלל הש׳ .בא  וסנטוריאו  47. שלח רוחואלה הדברים 
Lc 23,52   ונגש אל פילאט ושאל שיתן לו גוף ישאוש והודה בא   52. יר יהודה ומצפה מלכות השם׳ע  

Jn 1,7   הוא 9[*]  8. [*] לעדות בעבור שיתן עדות מרחוק בא  זה  7אל שלח אדם אחד שמו ג׳ואן ה 6: עליה 
Jn 1,46   ראה ישאוש משיח נתנאל שבא 47. [*] וראה אותו בא  אמר לו פליף . ות אי זה דבר טוביכול להי  

Jn 2,9   אבל העבדים ידעוהו אותן שהביאו מים .בא  ראו שחזרו יין רא לא ידעה מאין טעמה המים  
Jn 3,2   אתה באת מןאל ישאוש ואמר לו ר׳ אנו יודעים ש בא  ובלילה  2ימוש והיה שר היהודים ששמו נקוד  
Jn 3,8   ענה 9: וכן הוא אדם שנולד מרוח. או הולך בא  אבל אינך יודע אנה הוא . ע הקולואתה שומ  

Jn 3,19   כי. לעולם ואוהבים האנשים ביותר חשך וערפל מנר בא  וזהו עין לב נר  19: ד בן האלוהלבד נול 
Jn 3,21   עבור שפעולותיו יהיו גלויות כי בשםאל הנר ב בא  ה אמת אבל מי שעוש 21. יהיה נתפש במעשיו  
Jn 3,22   ישאוש עם תלמידיו בארץ גודיאה ושם עמד עמהם בא  אחר אלה הדברים  22. האל נעשות כי בשם  

Jn 4,5   4 ישאוש בשמריאה שנקראת סיכאר סמוך למקום שנתן בא  אז  5: לו בהכרח לעבור בשמריאה והיה  
Jn 4,46  פעם אחרת בבית גלליאה אל מקום אשר עשה שם ממים בא  אז  46: החגום המועד כשבא ליום בירושלם בי 
Jn 4,47   מגודיאה בגלליאה הלך אליו שירד להבריא בנו כי  בא  וכששמע שישאוש  47לה בכפר נחום לו בן חו 
Jn 5,43  אם אחד. ואינכם מקבלים אותי. בעולם אב מאבי בא  אני  43. תכם שאין אהבת האל בכםמכיר אני א  
Jn 6,17  והים בעבור רוח גדול שהיה מנשב 18. אליהם בא  כפר נאום וכבר היה ערב וישו לא מעבר לים ל  
Jn 6,45  אם לא. לא בעבור שאי זה מהם ראה האב 46. אלי בא  כל איש השומע מהאב אחרי כן . אלמלומדים מה  

Jn 7,6   העולם אינו יכול  7 .אבל עמכם כל שעה הוא מוכן בא  דם לא אז אמ׳ ישוש להם זמני הא 6: בו 
Jn 7,39   אז מקצת מאחוזת העם בשומעם 40. באור העליון בא  כי ישו עדיין לא . לא נתן הרוח כי עדיין  

Jn 8,2   1 וכל העם באו אליו ויושב ומלמד. פעם אחרת במקדש בא  ולמחר בבקר  2וש הלך להר הזתים וישא 
Jn 10,10   אני. אם לא בעבור שימצא לגנוב והרוג והשמיד בא  הגנב לא  10. ויצא וימצא מרעה  יהיה ויבא  
Jn 11,17  18. ישאוש ומצא אותו שעמד בקבר ארבעה ימים בא  אז  17: כמו תלמידים ונמות עמו נלכה אנחנו  
Jn 11,20   אז אמרה 21. ומריאה יושבת בבית. רצתה אליו בא  ומרטא כששמעה שישאוש  20. אחיהןאותם מ  
Jn 11,30   ישאוש במגדול אבל עדיין היה באותו מקום שמרטא  בא  ועדיין לא  30רה והלכה אליו מה ששמעה קמה 
Jn 11,34   34 ויצאו דמעות מעיני ישאוש 35. וראה היכן הוא בא  הנה הנחתם אותו ואמרו לו אדון  ואמר:  
Jn 11,38  הושמה עליהושם היתה חפירה ואבן גדולה . לקבר בא  בעצמו  אז ישאוש פעם אחרת 38. שזה לא ימות . 
Jn 11,56  וכבר אמרו ההגמונים והפרושים 57ביום המועד  בא  מדבר בעצמו מה אתם חושבים שלא  במקדש שהיה  
Jn 12,1    2בביטניאה ששם מת לזרו אותו שישאוש החיה  בא  וישוש אז ששה ימים קודם הפסח  1ש׳ ג׳ואן  

Jn 12,12  לקחה כפות תמרים ויצאה אליו לדרך 13ירושלם ל בא  ושמעה שישאוש . ה יחד ליום מלודעם רבה שבא  
Jn 12,15   זה לא הכירו תלמידיו  16. יושב על עיר בן אתון בא  אל תראי בת ציון הנה מלכך  15ב כמו שכתו 
Jn 12,30   עתה. עתה הוא דין העולם 31. בעבורי רק בעדכם בא  קול זה לא : ענה ישאוש ואמר 30 .דבר לו  
Jn 13,6   ופירי אמ׳ לו אדון אתה תרחוץ. לשימון ופירו בא  אז  6. שהיה חגור בו נחם בסדינווק  

Jn 13,27   וישו אמר אליו מה אתה עושה עשהו ביותר. השטן בא  ולקח מלא פת אז  27שק אשקריוטא שימון א  
Jn 14,6    [*]6 ] [*אם הייתם לעבד מכירים 7. אל האב רק בעבורי בא  אין אחד . אני דרך אמת וחיים  

Jn 14,30   רק בעבור שהעולם יכיר 31ואין דבר אחר בי  :בא  כי שר זה העולם כבר . אדבר עמכםהדברים לא  
Jn 16,21   וכשילדה כבר אינה זוכרת הצער בעבור שמחה וגיל .בא  האשה היולדת דואגת כי שעתה  21 :לששון 
Jn 17,11  אותם שנתת לי. ור אותם בשמךאליך אב קדוש שמ בא  ואני . בר איני בעולם והם בעולםוכ 11. בהם  
Jn 17,13   ואלה הדברים דבר בעולם בעבור שיהיה להם גילי  :בא  אך עתה אליך אני  13. יבה נשלמתתהיה הכת 
Jn 18,2   אז כאשר יודיש אסף עם  3. הרבה לשם עם תלמידיו בא  מים למוסרו יודע אותו מקום כי הרבה פע 

Jn 19,38   יוסף אברמטיאה ועמד נחבא מפחד היהודים בעבור בא  אלה הדברים  אחר 38. אשר דקרוה והביטו אל  
Jn 19,38    עם ניקודימוש לישאוש בלילה[*]  39[*] יוסף  בא  אז . מהשתי וערב ופילאט הודה לוישאוש  
Jn 20,6   וראה בגדי. שימון פירו ההולך אחריו ונכנס בקבר בא  אז  6. אמנם לא נכנס שם. צד אחדמונח ל 

Jn 20,19   וכי אמר זה הראם 20. ישוש ואמ׳ להם שלום לכם בא  לתות הבית נעולות שהתלמידים שם ערב וד  
Jn 20,24  אז אמרו לו התלמידים האחרים אנחנו  25 :אליהם בא  נקרא מספק לא היה עמהם כשישאוש התלמידים ש 
Jn 21,19   חוריו וראה אותו תלמיד ופירו נהפך לא 20: אחרי בא  וכאשר אמר זה אמר לפירו . ך האלעתיד לזכ 
Mt 13,8   8 מי שיש לו אזנים לשמוע 9. ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ ל׳ בא׳  ים נפלו בארץ טובה ועשו פרי רב האחר . 
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Mt 13,8    10. מי שיש לו אזנים לשמוע 9. נ׳ בא׳ ל׳ בא׳  ק׳ נפלו בארץ טובה ועשו פרי רב בא׳  
Mt 13,8   וקרבו 10. מי שיש לו אזנים לשמוע 9. ׳ל בא׳  ובה ועשו פרי רב בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ בארץ ט  

Lc 2,7   הבהמות כי לא היו מקום אחר תוכל להניחו באבוס  וקפלו בבגדים והניחו . שון נולדשם בנו רא  
Lc 2,12   ומיד נעשה עם המלאך ורוב חיל שממיי 13 .באבוס  ו הנער מעוטף בבגד ומונח תמצא. זאת האות  
Lc 2,16   והנה הם הכירו באבוס הבה שאמרו  17. הבהמות באבוס  יושף והנער מונח ומצאו מריאה ו והלכו מהר 
Lc 2,17   וכל אותן 18. הבה שאמרו להם מאותו נער באבוס  והנה הם הכירו  17. אבוס הבהמותמונח ב  
Jn 8,38    ענו ואמרו לו אברהם הוא אבינו 39: עושים באביכם  מה שראיתי מהאב ואתם מה שראיתם אני מדבר : 
Lc 4,11   לא תנסה[*] וישוש אמ׳ לו פעם אחרת  12. רגלך באבן  בידים ישאונך פן תגוף  11ישמרך יצוה לך ש 
Mc 5,5   וכאשר ראה ישו מרחוק בא במרוצה והתפלל  6 .באבנים  בקברים ובהרים צועק ומכה עצמו  וביום 

Mt 18,17   באגליזיאה לא ישמעך ואם כאשר אמרתו באגליזיאה  ואם בזה לא ישמעך הגידהו  17. האו שלש  
Mt 18,17   לא ישמעך הרחק ממנו כמו אויב ופרסמהו באגליזיאה  ידהו באגליזיאה ואם כאשר אמרתו ישמעך הג : 
Mc 7,15    אבל מה שיוצא מלב האדם. אינו יכול לטנפו באדם  שום דבר מבחוץ נכנס  15שמעוני ותבינוני  
Jn 15,13  14: אהבה גדולה מזו שישים נפשו בעד אוהביו באדם  אין  13. ם כמו שאני אהבתי אתכםאהבה ביניכ  

Mt 12,42    ובכאן הוא יותר . מראש העולם לשמוע חכמת שלמה באה  כי היא . זאת האומה ותעניש אותההדין עם 
Mt 15,22   אשה כנענית שבאה מהעברים ההם הולכת אחרי ישוש באה  והנה  22. בעברי טיר ושידוניאה והלך לו 
Mt 15,25   והוא ענה 26. ומתפללת אותו אומרת אדון עוזרני באה  והיא  25. צאן שנאבדו בית ישראלק לר 

Mt 17,5    מתוך הענן אומרת זהו בני אהובי אותו שמאד ערב באה  ובת קול אחת . עב אחד לבנה צללםשמדברים 
Mt 28,1    והנה 2ראו הקבר  מריאה מקדלינא ואחרת מריאה באה  הראשון יום אחד שנקרא דוקמנגיי ו 1מטיאו  
Mc 6,25   אל המלך ושאלה לו בהכבדה אומרת אני חפיצה באה  ותכף היא  25. לי ראש גואן טבוללה תשא  
Mc 7,25   25 והיא נאה ממשפחת סיריא 26. אליו וכרעה ברגליו באה  לה בת אחת מושטנת  כי אשה אחת שהיה 
Mc 9,6   6  ותכף 7. העב שאמרנו זהו בני יקר ושמעוהומ באה  עב אחד עושה צל עליהם וקול אחד ונעשית  

Mc 14,3   אשה אחת עם ַקאֵפָסא אל בשטרי מליאה אינגנט באה  ון מצורע בבטניאה ויושב בשולחן בבית שמע  
Mc 14,41   קומו 42שבן הבתולה יהיה נמסר בידי החוטאים  באה  אינו די השעה . ר להם ישנים אתםאחרת ואמ  
Mc 14,66   66 וכאשר ראה פירו 67שפחה אחת מהכהן הגדול  באה  יה בצד אחד מן ההיכל אשר פירו הוכ  

Lc 1,43   תדעי כי כאשר שלומך שמעו אזני הנער 44. אלי באה  ואיך קרה זה שאם אדוני  43. טנךפרי ב  
Lc 2,36   37. והיתה עם ִאָשִה שבע שנים עם בתוליה. בימים באה  והיתה . והיתה קרוב לארישיאה. רמשבט אש  
Lc 7,37   ועמדה מאחור 38לשם ונשאה קאפסא אחת ממשיחה  באה  דעה שישו משיח אוכל בבית הפרוש וכאשר י  
Lc 8,43   אשה אחת חולה משפיכות דמיה והחולי ההוא צערה  באה  והנה  43. םמצא ישאוש נגש ונענה מרוב ע 
Lc 9,34    ם ונכנסו בעב ופחדו פחדעב לבנה ועשתה צל לה באה  ובאומרו דברים אלו  34. מה אומריודע  
Jn 7,30   ואומרי׳. ורבים מהסיעה תאמינו בו 31: שעתו באה  כי עדיין לא . הם לא שם ידיו בוואחד מ  
Jn 8,20    אני הולך . אז אמר להם פעם אחרת ישו 21: שעתו באה  כי עדיין לא . ושום אדם לא תפשובמקדש 

Jn 11,30   אז היהודים שהיו שהיו אתה בבית 31: אליו באה  א בל עדיין היה באותו מקום שמרטבמגדול א  
Jn 11,32   למקום שישאוש היה כשראהו נפלה לרגליו ואמרה באה  אז כשמריאה  32: בר הולכת לבכותאומרים לק  
Jn 12,18   אליו יוצאת לדרך אותה סיעה כי שמעה אומרים באה  ובעבור זה  18: זירו ממות לחייםהקבר ושהח  
Jn 12,23   אמת אני אומר 24. השעה אותה שבן אדם יתעלה באה  וישאוש ענה להם עתה  23. לישאוש אמרוהו  
Jn 12,28    ואמרה ואני עיליתיו ועוד. קול מן השמים באה  אז : מךלעלות ולנשא ש 28זה באתי לשעה זו  
Jn 13,1    אותם שהםהאב האוהב . שיש לו לעבור מעולם זה באה  רק קודם חג הפסח ישאוש ששעתו  1ש׳ יואן  

Jn 16,32  31 ובה תהיו מפוזרים כל איש. השעה וכבר הגיע באה  הנה  32ישאוש עתה אתם מאמינים  ענה להם  
Jn 17,1   כמו שנתת לו  2תזכך בנך למען יברר אותך בנך  .באה  ונשא עיניו לשמים ואמ׳ אב השעה דבר ישאוש 
Jn 20,1   2: בקר לקבר ועד לילה ראתה אבן הקבר הפוכהב באה  שבת אחד מריאה מגדלינא  1יואן  כ׳ כפי ש׳  
Mt 2,1  אומרים אנה הוא מלך היהודים שנולד  2ירושלם  באו  הנה מלכי מזרח . מי מלך אירודישבי. גודיאה 

Mt 4,11   כאשר 12קפיטולו ח׳ כפי מתיאו : ושרתו אותו באו  אז עזבהו השטן והמלאכים  11בוד לבדו תע  
Mt 9,10   11והיו יושבים עם ישוש משיח ותלמידיו  באו  ים חטאים מפורסמים בבית אחד רב לאכול  
Mt 9,14   אל ישואש משיח תלמידיו של זואן אומרים למה באו  אז  14. רק בעד החטאים לענוש. םהצדיקי  
Mt 9,28  וישו משיח אמ׳ להם אתם מאמינים . העורים אליו באו  וכאשר בא אל הבית  28. חמלה ממנו בן דויט 

Mt 13,25   אויביו ועליו זורע קמשונים בתוך החטים והולך באו  ובעוד שהאנשים ישנים  25בשדהו  זרע טוב. 
Mt 14,33   34והתפללוהו אומרים אמת אתה הוא בן האלוה  באו  בקרון [*]  33[*] וכשעלה  32. תלמה חשש  
Mt 15,23   נה לכת כי היא צועקתוחילו פניו שלא יניח באו  והתלמידים : ולא ענה לה דבר 23 .מצער בתי  

Mt 16,5   והוא  6. לחוף הים לעבור הלאה שכחו לקחת לחמם באו  וכאשר  5: ונפרד מהם והלך לו. איונה הנבי 
Mt 17,23   אותם שקמים המכס אל פירו ואמרו מלמדכם לא פרע באו  . וכאשר היו באים בכפר נחום 23 .דואגים 
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Mt 20,9    אותם שהלכו בכרם עד הי״א שעה לקחו כל אחד באו  וכאשר  9. האחרונים עד הראשוניםהתחיל מן  
Mt 25,11   ויצעקו אדון אדון פתח לנו. הבתולות הסכלות באו  ואחר  11. לת היתה סגורה אחריהןוהד.  
Mt 25,34  ברוכים מאבי ותחזקו המלכות אותו שלכם מוכן באו  ז יאמר המלך לאותן שהיו לימינו א 34. שמאל  
Mt 26,17   התלמידים ואמרו לו באי זה מקום תחפוץ שנכין באו  ויום ראשון של פסח  17ל לבוגדו איך יוכ  
Mt 26,60    ואמרו זה 61ואחר מחדש באו שנים עדים כוזבים  .באו  ואינם מוצאים כי רבים עדי שקר  60למיתה 
Mt 26,60   אמר אני יכול ואמרו זה 61שנים עדים כוזבים  באו  ואחר מחדש . י רבים עדי שקר באומוצאים כ  
Mt 27,62   אומרים אדון 63שרי הפרושים והכהנים לפילאט  באו  הפסח  והיום הבא אחר 62. יושבת נגד הקבר  
Mt 28,11   12בירושלם וספרו כל מה שנעשה לשרי הכהנים  באו  וכאשר הלכו קצת מהשומרים  11. יושם יראונ  
Mt 28,13   והם אמרו אם 14. הלילה בעוד הם ישנים וגנבוהו באו  שיאמרו תלמידיו  13כסף לשומרים ונתנו רוב 
Mc 1,29   לבית שימון ואנדריב עם יקומו ועם ג׳ואן באו  ותכף שיצא מבית הכנסת  29. ליאהבכל גלי  
Mc 5,35   למה אתה. ואמרו לו בתך מתה. אל סגן בית הכנסת באו  ובעוד שמדבר  35. ם ותהיי נרפאתלכי לשלו 
Mc 6,29    ובאו התלמידים לישאוש וספרו 30. ולקחו גופו באו  וכאשר ידעוהו תלמידיו  29. לאמהנתנו  
Mc 6,53   כאשר יצא מהספינה תכף  54[*] בארץ גִינִיָשאִריק  באו  וכאשר עברו הלאה  53. יה ערפלייולבם ה 
Mc 7,1   7,Tit  אולישאוש אי זה פרושים וחכמי הדת ישנה שב באו  ואז  1פיטולו ז׳ כפי שי׳ מארקו ק  
Mc 8,3   והתלמידים ענו מאי זה מאכל יוכלו 4. מרחוק באו  כי אחרים מהם . יתם יתעלפו בדרךאשלחם בב  

Mc 12,14   אמרו לו רבי אנחנו יודעים ומכירים היותך באו  וכאשר  14. לתופשו על איזה דבר אירודיש  
Lc 5,1   והוא עומד סמוך. ו דבר הש׳אליו בעבור שישמע באו  נעשה היה כאשר עמים רבים  1וקא ה׳ כפי ל  

Lc 5,17  וכח הש׳. מכל גדולי גליליאה גודיאה וירושלם באו  ב ומלמד לפרושים וחכמי הדת ששם וישאוש יוש  
Lc 17,12   13אליו עשרה אנשים מצורעים שעומדים מרחוק  באו  וכשנכנס במגדול אחד  12. גלליאהשמריאה ו  
Lc 19,33    להתיר העיר אמר אדון העיר להם למה אתם מתירים באו  ר וכאש 33שם ומצאו העיר עומד כאשר אמר 
Lc 23,33   אל המקום הנקרא קלוארי שם תלו ישאוש והגנבים באו  וכאשר  33: עמהם בעבור שימיתום נוהגים. 
Lc 24,1   ומצאו 2. בקבר נושאות סמים ומשיחות שהכינו באו  ובשבת בבקר בבקר  1״ה כפי לוקא קפיטולו כ  
Jn 4,27   אכן. ותמהו כשמצאוהו מדבר עם האשה. תלמידיו באו  ותכף  27. מר אני הוא שמדבר עמךוישאוש א  
Jn 6,17   מעבר לים לכפר נאום וכבר היה ערב וישו לא בא  באו  וכאשר עלו בספינה  17. ידיו ליםירדו תלמ 
Jn 6,23  אכלו הפת ועשו חינותדטיבריאדיש אותה ששם  באו  ואוניות אחרות  23. ו הלכו לבדםאבל תלמידי  

Jn 8,2  2 והסופרים והפרושים 3. אליו ויושב ומלמד להם באו  וכל העם . קר בא פעם אחרת במקדשולמחר בב  
Jn 10,41   אליו ואומרים שג׳ואן כמעט אינו עושה שום אות  באו  ורבים  41. ועמד שם. ובל ראשונהזואן ט 
Jn 11,19   ומרטא 20. למריאה ולמרטא לנחם אותם מאחיהן באו  ויהודים רבים  19. לם ט״ו מיליןמירוש  
Jn 18,3   ישאוש  4. שם עם עששיות ואבוקות ועם כלי זיין באו  והפרושים . ם רב ועבדי ההגמוניםאסף ע 

Jn 19,32  הפר הפרושים וחתכו ירכותם של נתלים עם ישאוש באו  אז  32. אותן התלויין ויש שלום לחתוך ירכי. 
Jn 21,8  מספנים כי לא היו רחוק מן הארץ כמו מאתים באו  ושאר התלמידים  8. ונכנס בים. הכי ערום הי  

Jn 21,12   ואחד מהם לא רצה לשאול מי הוא כי. ואכלו באו  וישאוש אמר להם  12. שת לא נשבררבים הר  
Lc 16,9    .. בגדול מי שהוא נאמן בדבר קטן  10. נצחיים באוהלים  הרוע לב בעבור שתהיו אפסים שאסיפכם 
Lc 12,3  ואני אומר 4. בסוד יהיה נדרש במקום גבוה באוזן  ך יהיה נאמרים באור ומה שדברתם שאמרתם בחש  

Lc 12,58   והשופט יתנך ביד השוטר. ימסור אותך לשופט באולי  ואם . רך עשה מעשה שישלחוך מהרהזה שר בד . 
Lc 14,8   8 ויבא לאותו שזמנך  9תר נכבד ממך נקרא שם יו באולי  כי . ראוך לנישואין אל תשב בראשכאשר יק 

Lc 14,12   אבל 13: אותם שאתה קורא שישלמו לך גמול באולי  כי . ולא השכנים עשירים. קרוביםולא ה  
Lc 20,13   וכאשר ראוהו  14. כאשר יראוהו יתביישו ממנו באולי  מה אעשה אשלח היקיר בני אהובי  הכרם אמ׳ 

Jn 4,10   ענתה האשה 11. תשאלי לו ויתן לך מים חיים באולי  את . וא השואל לשתותן האל ומי היודעת מת  
Jn 5,46   אבל אם לאותיותיו אינכם מאמינים איך 47. לי באולי  ואם תאמינו במשה תאמינו  46. כםהיא תקות 
Jn 8,19  אלה הדברים דבר ישו משיח 20: תדעו אבי באולי  ותי אם תהיו יודעים א. אותי ידעתם ולא אבי  
Lc 8,53   וישו משיח לקח בידו הנערה ואמ׳ 54. זה באומרו  ומלעיגים על ישאוש משיח  53. נהרק ישי  

Jn 9,6   5 ונעשה טיט ברוק. אלה הדברים ירק בארץ באומרו   6. נר הוא בעולם. ד שאני בעולםבעו  
Lc 5,3  ש אותו שיסיע האניהומבק. אחת שהיתה משימון באוניה  והוא עלה  3. ים הרשתותוהאנשים יצאו ורוחצ 

Mt 12,22  22 וכל העם תמה וראה ואמ׳ איך 23. שדבר וראה באופן  ו לו משוטן אחד עור ואלם ומרקו ואז שלח  
Mc 2,12  12 שכולם תמהו וברכו האל אומרים מעולם לא באופן  . א קם ולקח מטתו והלך בפני כלםומיד הו  
Mc 5,12  12 מיד . וישוש הודהו להם 13. שאנחנו נכנס בהם באופן   הרוחות אומרים מימינו בחזירים .ונסוהו 

Lc 5,7  ומאותו הדבר כאשר שימון  8. שכמעט לא נטבעו באופן  . ובאו ומלאו כל האניות מדג. אוהאחרת שיבו 
Lc 9,61   62. שידע הכל אין חפץ בכל נכסי ולא מביתי באופן  אלך אחריך רק הנח לי עד שאעשה  אדוק אני  
Lc 16,4   קרא אחד אחד ממחוייבי 5. שיקבלני שנית באופן  ה אעשה כשאהיה מסולק מן ההרשאה יודע מ  
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Lc 23,5   שהעם נהפך לאחר מלמד בכל גודיאה מגלליאה באופן  והם צועקים ואומרים הוא עושה  5. שימות  
Lc 23,12   אוהביםשנגשו פילאט ואירודיש ופילאט נעשו  באופן  ונעשה  12. לעג עליו ארגמן לבנה והוציאו  
Lc 12,3   3  ומה שדברתם באוזן בסוד יהיה נדרש במקום באור  דברים שאמרתם בחשך יהיה נאמרים ואותם  
Jn 7,39   אז מקצת מאחוזת העם בשומעם דבריו 40. העליון באור  כי ישו עדיין לא בא . נתן הרוח עדיין לא 

Jn 12,16   ז ידעו שדברים אלו עליו נאמרוא: העליון באור  רק כאשר ישאוש נתעלה . יו בתחלהתלמיד  
Mt 25,46   26: הנצחית באורה  ו באשה של גיהנם והצדיקים ילכו ואלו ילכ,Tit   1קפיטולו נ״ב כפי מתיאו  
Mc 8,38   ואמ׳ להם ומקצת מכם שהם עמי 39. עם המלאכים באורו  יכירהו לפני השם׳ האב כאשר יבא בן הבתולה 
Lc 24,26   ומתחיל ממשה ומכל הנביאים מפרש להם כל  27 .באורו  ובזה יכנס . בולוייב משיח זה לסח 26. לכם 

Mc 10,37   אינכם יודעים מה אתם. וישאוש אמ׳ להם 38 .באורך  . ו ישב בצד ימינך והאחר בשמאלךשאחד ממנ  
Lc 10,34   ולמחר לקח שני פשיטין 35. ונתן עיניו בו באושפיזא  והביאו [*] רותיו וחבשו ושם לו שמן בחבו 
Mt 8,13   קפיטולו כ״ו כפי מתיאו: שעה ובזולת כל רע באותה  והילד נתרפא . אמונתך יהיה עשויוכמו שהיא  

Mt 10,19   אבל: אתם לא תדברו 20: שעה שתצטרכו לדבר באותה  תענו ומה תאמרו כי השם ילמדכם  תאנחו מה  
Mt 15,28   וכאשר ישאוש נסע משם בא שפת ים 29 :שעה באותה  שה לך מה שאת חפצה ובתה נתרפאה אמונתך יע  
Mt 17,17  17 אז נתקרבו התלמידים בסוד ואמרו לו  18: שעה באותה  ער לשטן ויצא לחוץ ונתמרק הנער וישוש ג 

Mt 18,1   18: ובעדך,Tit   שעה קרבו התלמידים לישאוש אומרים מי גדול באותה   1קפיטולי מ״ד כפי מתיאו  
Mt 24,42   ותדעו אם אב חיילות היה 43. שהאדון יבא באותה  לא ידעתם השעה לכן הקיצו כי  42. יניח  
Mt 26,55   שעה אמ׳ ישאוש אל הסיעות כן כמו אם הייתי באותה   55. כן חוייב שיעשה. ו הכתיבותאיך תשלימ  
Mc 4,24   24 ואותו 25. מדה שתמדדו באותה תקבלו בהגדלה באותה  כי . ם ראו מה אתם שומעיםואומר לכ  
Mc 4,24   ואותו שיהיה לו יתן 25. תקבלו בהגדלה באותה  כי באותה מדה שתמדדו . ם שומעיםראו מה את.  

Mc 13,11   12: שעה אתם לא תדברו אבל הקדוש רוח בעדכם באותה  ם תדברו כאשר הקדוש רוח יישרכם תאמרו את  
Mc 14,39    ב מצאם ישנים כי עיניהםוכשש 40. עצמה מלה באותה  ופעם אחרת הלך להתפלל  39. חולהאבל הבשר  

Lc 2,38   שעה היתה מתודה לש׳ והיתה מדברת ממנו לכל באותה  וזאת  38: ליילה בצומות ותפילותיום ו  
Lc 6,38   ויתנו לכם כדמותה 39מדה שתמדדו תמדד לכם  באותה  כי . ויותר עליונה יתנו לכם בסוף. תנו : 

Lc 12,12  ואחד מן החבורה אמ׳ 13 :שעה מענה לשון באותה  כם כי רוח הקדש ילמד 12ו תאמרו דבר תענו א  
Lc 13,31   ומקצת הפרושים אמרו אליו: שעה נגשים אליו באותה   31[*] והנה אותם שהיו ראשונים  30. הש׳  
Lc 17,31  שעה מי שיהיה בגג וקנקניו בבית לא ירד באותה   31. ה ביום שבן אדם יהיה מגולהכפי זה יהי  
Lc 20,19   ויראו העם כי הכירו כי. שעה לשום יד בו באותה  ושרי הכהנים והסופרים חפצו  19 .תפול  
Lc 24,33    ואותם שעמדו. שעה וחזרו בירושלם הי״א יחד באותה  וקמו  33. ולמדנו הכתיבות. בדרךשדבר בנו  
Jn 18,13   ים שצריךוקאיפש הוא שנתן עצה ליהוד 14. שנה באותה  והו לאנא אשת קאיפש שהיה הגמון והוליכ 
Jn 19,27  ואחר זה ישוש שכל  28שעה התלמיד לקחה כשלו  באותה  : אחרי כן אמ׳ לתלמיד הנה אמך 27. הנה בנך 
Mt 7,22   היום אדון אנחנו מובאים בשמך ומרפאים באותו  רבים יאמרו  22: במלכות שמימיי אבי יכנסו  
Mt 8,28   וצועק אומר מה לך לעשות ממני בן  29. הדרך באותו  הקבר מאד רע שאינו יכול לעבור  שיצא מן 

Mt 11,25   עת ישאוש משיח אמר מחולל תהיה אב בורא שמים באותו  אז  25קפיטולו ל״ז כפי מתיאו : הדין ממך 
Mt 14,1   14: האמנתם,Tit   ואמ׳ לבניו 2עת אירודיש טינורקא שמע ישאוש  באותו   1קפיטולו מ׳ כפי מתיאו 

Mt 22,46  היום לא היה בידו וברשותו לשאול לו שום באותו  ושום אדם . ול לענות דברהיה יכ אחד מהם לא  
Mt 27,33   34. מקום שנקרא גולגוזא שהוא הר קלוארי באותו  ובאו  33. שמעון ואנסוהו לישא השתי וערב  
Mc 4,35   36 נעבור אנחנו הלאה[*] יום כאשר נעשה ערב  באותו   35הוא מבארו לצד אחד ואמר להם ובעבור זה 

Mc 13,19   עת יהיה יותר צרה בעולם שמעולם לא היה באותו  כי  19. אל שזה לא יבא בעת הקורחלו פני ה.  
Mc 15,21   מקום שהיה שמו שימון עבד שבא מעירו אס באותו  ואנסו אדם אחד שהיה עובר  21. ולתלות  

Lc 2,8   ומרים שעות הלילה עלהדור היו נערים וש באותו  ורועים  8. יר לחוץ שקורין פרשימן הק  
Lc 2,18  ומריאה שמה כל אלה הדברים 19. בעד הרועים באותו  תמהו מאותן הדברים שנאמרו להם  אותן ששמעו  
Lc 6,23   כי שכרכם מאד הוא מושפע. היום ותנשאו באותו  ישמחו  23בעבור טעם בן האדם . עכמו הר  
Lc 10,7   ואכלו ושתו מאותן הדברים. בית עצמו עמדו אותוב   7. ואם לא יחזור עליכם. שלומכםעליו ינוח  

Lc 10,31   ולוי אחד 32. וראה אותו עבר הלאה. דרך עצמו באותו  וקרא שכהן אחד הולך  31. הו כמתלהם והניח 
Lc 11,26   האדם ההוא. וסוף דבר. בית שהיו דרים שם באותו  ים יותר רעים ממנו עמו ונכנסים רוחות אחר  
Lc 13,1   13,Tit  עת מקצת מגידים לגלילבש ודמם ערב פילאט עם  באותו  והיו  1יטולי י״ד שן לוקא קפ 

Lc 18,37    והעור קרא ישאוש בן דוד יהיה לך 38. מקום באותו  לו כי ישוש נזורט עובר ואמרו  37מה זה  
Lc 22,7   וושלח פיר 8. יום היה מוכרח שימות בפסח באותו  ובא היום שעושים לחם מצות  7. תהסיעו  

Lc 23,12  ופילאט 13יום כי קודם זה היו אויבים מאד  באותו  ט ואירודיש ופילאט נעשו אוהבים שנגשו פילא  
Jn 5,13   וישאוש מצאו במקדש ואמ׳ לו הנה 14. מקום באותו  כי ישו נטמן מן העם שהיה . פאהואותו שרי  
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Jn 6,10   והיו במספר כמו חמשת. בו האנשיםהמקום ויש באותו  ואמונה רבה היתה . שו שישבו העםישאוש ע  
Jn 10,40  41. ועמד שם. מקום שהיה זואן טובל ראשונה באותו  והלך פעם אחרת בעבר הירדן  40ם ויצא מידיה  
Jn 11,6  אחר אלה הדברים אמ׳ 7. מקום ב׳ ימים באותו  עמד . ז כששמע שלאזריט היה חולהא 6. אחותה  

Jn 11,30   אז היהודים שהיו 31: מקום שמרטא באה אליו באותו  בל עדיין היה בא ישאוש במגדול אועדיין לא  
Jn 11,53   וכבר  54יום חשבו היהודים איך יהרגו ישאוש  באותו  אז  53: אל הנפוציםבעבור יקבץ יחד בני ה 
Jn 14,20   ואתם בי ואני . היום תכירו כי אני הוא כאבי באותו   20. י אבל תראוני חי ואתם תחיורואים אות 
Jn 16,26   ואיני אומר לכם שאתפלל. היום לא תשאלו בשמי באותו   26בגלוי אגי אגידהו לכם מאבי  לכם רק 
Jn 18,33   וקרא ישוש ואמ׳ לו אתהו מלך. פריטורי באותו  אז נכנס פילאט פעם אחרת  33: תהשבאותה מי  
Jn 20,10  ומריאה עומדת מחוץ לקבר בוכה 11. מקום עצמו באותו  אז הלכו התלמידים פעם אחרת  10 .לאחר מיתה 
Lc 23,38   יוניות ולטינש ועבריות זהו מלך היהודים באותיות  ועל הכתב שעליו כתוב  38. תושיע עצמך . 
Mt 8,31    וישאוש משיח אמ׳ להם לכו 32חזירים  באותן  שימנו . אם אתה מגרש אותנו מכאןאדון.  

Mt 11,20  שהוא עושה פלאות גדולות ולא עשו תשובה באותן  רות שאוש משיח להיותו גוער בעייאז התחיל י.  
Mt 24,19   התפללו לשם שאותה הצרה לא תהיה 20. הימים באותן  ולאותן שיהיו מיניקות . רותלאותן שתהיו ה  

Mc 1,9  הימים שבא ישאוש נזוריט מעיר גליליאה והיה  באותן  ושעשה  9. טבול אתכם מהקדוש רוחבמים הוא י 
Mc 13,17   חלו פני האל שזה לא יבא בעת 18. הימים באותן  תן שיהיו הרות ולאותן המיניקות י לאוואו  

Lc 1,25   הימים הביט בי בעבור שיסיר חרפתי בין באותן  זה עשה האל לי  25חדשים אומרת  חמשה  
Lc 1,39   40. הימים הלכה מהרה בהרים בעיר גודיאה באותן  וקמה מריאה משם  39. [*] דבריך עשוי כפי  

Lc 2,1   הימים כמו כן ציווי משיסר גושט שכל העולם באותן  עוד עשוי היה  1לו ב׳ כפי לוקא קפיטו  
Lc 2,49  והם לא הבינו הדבר 50. הדברים שהן מאבי באותן  ותי לא ידעתם שחוייב שאני אהיה מה זה תשאל  

Lc 5,6  ועשו סימן אל 7. שתבריןשרשתות שלהם מ באותן  וכאשר זה נעשה אספו דגים רבים  6. רשתותיך  
Lc 5,35   שום אדם לא יחליף. ואומ׳ לכם משל 36. הימים באותן  מו ימים כאשר הארוס יפרד מהם ואז יצו 

Lc 11,22   מי 23. שהיה בוטח יגזול לו ומלבושיו יחלק באותן  הנה כל כלי הזיין שלו . תר ממנוחיים יו  
Lc 21,23   23 והעם יבא. הימים כי יהיה דוחק גדול על הארץ באותן  אוי לאותן שתהיו הרות ומיניקות ו 
Lc 24,14   14 ובעוד שהיו מדברים ביניהם ומצאו  15. הימים באותן  מדברים ביניהם מאשר נעשה וקרא  והם 
Mt 10,27   ולא תחפצו לירא אותם 28: תדרשוהו בקול רם באזן  ומה שתשמעו . ם בקול רם לפני כלתאמרו את  
Mc 7,33   ומביט לשמים מתאנח ואמ׳  34ורוקק נגע לשונו  באזן  מחוץ מקום המיושב ושם האצבעות  לצד אחד 
Lc 22,51   51  וישאוש אמר לאשר בא אליו ולשרי 52. הניחו באזן  וכאשר נגע . ישאוש הניחו עד כאןוענה  

Lc 7,1    ריאו היהועבד סנטו 2. העם נכנס בכפר נחום באזני  וכאשר השלים אלה הדברים  1לוקא ז׳ כפי  
Lc 4,21    והכל נותנים עדות לו ומתמיהין בדברים 22 .באזנינו  להם היום הזה נשלמה זאת הכתיבה לאמר 

Mt 14,11    מפשוטי כלי עץ ונתנוהו לנערה והיא נשאתו באחד  ונשאו הראש  11זואן בבית הסוחר וחתך ראש  
Mt 19,5   אבל הם בשר. אם כן אינן כבר שנים 6. בשר באחד  יו ואמו וידבק באשתו והיו שנים יעזוב אב  
Mc 6,25    והמלך היה נעצב בטעם 26. מפשוטי כלי עץ באחד  חפיצה שתתן לי ראש גואן טבול אומרת אני  
Mc 6,28    והנערה נתנו. מפשוטי כלי עץ ונתנו לנערה באחד  ראשו [*]  28[*] וצוהו שישא לו הראשים  
Lc 20,1   20,Tit   ונתאספו. הימים ישאוש קבץ העם במקדש ומגיד באחד  ונעשה  1קפיטולו כ״א כפי לוקא  

Mt 21,37   38. שלח להם בנו ואמ׳ הם ישאו כבוד לבני באחרונה   37: שו להם כמו כן שעשו לאחריםורבים וע  
Mt 10,23  אמת אני אומר לכם שלא תגמרו עיירות ישראל  :באחרת  כאשר ירדפו אתכם בעיר אחד נוסו ו 23. נושע 
Mc 9,44    אל מקום שאין מתים 45מהכנס בשתים בגהינם  .באחת  כרות אותה כי יותר שוה לך הכנס בג״ע  
Lc 5,17   הימים וישאוש יושב ומלמד לפרושים וחכמי הדת  באחת  ונעשה היה  17. מדבר להתפלל לשםונכנס ב 
Lc 8,22   ינה אחת ותלמידיו עמוהימים שישאוש עלה בספ באחת  ונעשה  22בר השם׳ ושמוהו למעשה ששומעין ד  

Mc 12,1   וחפר אותה ובנה בה מגדל אחד ושכר אותה באטדים  דם אחד נטע כרם וסגר אותה היטב ואמ׳ א  
Jn 1,44   ופליף ומצא נאט  45ששם היה אנדריב ופירו  באטשידא  ופליף היה מעיר  44. לו לך אחריפליף ואמ׳ 

Mt 21,27   מה דומה לכם 28. זה כח אני עושה אלה הנפלאות באי  ׳ והוא אמ׳ להם גם אני לא אומ. לא ידענו. 
Mt 26,17  וישאוש אמר לכו 18. זה מקום תחפוץ שנכין הפסח באי  של פסח באו התלמידים ואמרו לו  ויום ראשון 
Mc 6,10  וכאשר 11. זה מקום שתבאו שם תלינו עד שתסעו באי  ואמר להם  10. ישאו שתי גונילש ושלא. ברגל  
Mc 6,56  זו עיר או מדינה הוא נכנס עוברים בדרכים באי   56ם יא החולים במטות כאשר שמעו שהוא שלהב  

Mc 11,29   טבילת ג׳ואן 30. זה כח אני עושה אלו הדברים באי  אחד ענו לי ואחר אני אומר לכם  לכם דבר  
Mc 11,33   [*] 12: זה אני עושה אלה הדברים באי  ישו ואמר להם ואני לא אומר לכם ועונה,Tit   קפיטולו י״ב 
Mc 12,41    ורבים. זה אופן העם מתנדבים שם מתנותיו באי  סיאון מניחים אוצר המקדש ומביט זופילא  

Lc 8,18   כי לאותן שיש לו יעשוק. זה אופן אתם שומעין באי  לכן ראו  18. כר ושלא יבא לגלוייהיה ני . 
Lc 8,47  48. זו טעם נגעה אותו ושנתרפאה בעבור הנגיעה יבא  ה לרגלי ישו משיח ואמרה אל העם ברעדה ונפל  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

148 

 

Lc 12,11    כי רוח הקדש ילמדכם  12זה דבר תענו או תאמרו  באי  אל תחפצו להשתכל באיזו אופן או ולנביאים 
Lc 12,39   39  ולא. זו שעה הגנב עתיד לבא אמת שיהיה ניעור באי  זה תדעו שאם האב פימיליאר יודע אבל  
Lc 20,2   זו ממשלה אתה עושה אלה הדברי׳ או מי הוא אשר  באי  ואמרו אליו אמור לנו  2ם עם הזקני 
Lc 20,8  והתחיל לאמר 9. זו ממשלה אני עושה אלה הדברים באי  שאוש אמ׳ להם ואני לא אומ׳ לכם וי 8. היתה 

Lc 21,14   ח וחכמהכי אני אתן לכם כ 15. זה אופן תענו באי  אז ינוח לבבכם ואל תחשבו  14. תלכם לעדו  
Lc 22,4    ושמחו ונדרו לו כסף 5. זה צד ימסור להם ישוש באי  לך ודבר עם שרי הכהנים והרבנים שה 4עשר. 

Lc 23,55   וכשחזרו 56זה אופן גוף ישוש משיח היה מונח  באי  לליאה נמשכות אחריו רואות הקבר שבאו מג  
Lc 24,6   אמר 7. ופן דבר עמכם בעוד שהיה בגלליאהזה א באי  תזכורנה . אינינו פה כי חזר חי 6. המתים  

Lc 24,17   זה דברים אתם מדברים ביניכם וכבר אתם הולכים  באי  וישאוש אמ׳  17. יו מכירים אותושלא ה 
Jn 9,15   והוא אמ׳ אליהם טיט עשה. זה צד חזר לך הראות באי  אז שאלו לו הפרושים  15: ש ההואעיני האי: 
Jn 9,19    ענו להם אביו ואמו ואמרו 20: זה צד ראה עתה באי  א״כ . ורשנולד כשהוא עבניכם שאתם אומרים  
Jn 9,21   שאלו אותו : זה צד נפתחו עיניו וראה לא ידענו באי  אבל  21נינו זה נולד כשהוא עור אנו שב 

Jn 10,32   ואז ענו ל 33: זה מעשה מאלו חפצתם לסקול אותי באי  ובים אמרתי לכם והראתי מהם לכם רבים ט 
Lc 22,43   43 והיתה הזיעה היוצאת 44שמתפלל בצרה  באיגוניאה  נה מלאך השמים מחזק אותו ונעשה וה  
Mt 12,14   14 נסע . וישואוש יודע זה 15. צד יוכלו להורגו באיזה  או חוץ הפרושים ועשו עצה נגדיו ואז יצ 
Mt 12,27   אותם ובעבור זה הם יהיו שופטיכם כח מגרשין באיזה  ביניכם . רש השדים בכח באלזאבוקאם אני מג. 
Lc 17,37   18: מקום יהיה הגוף שם יתקבצו המלאכים באיזה  ואמ׳ להם  37לו אנה יהיה אדון  ואמרים,Tit  

Jn 6,42   אז ענה 43: אופן הוא אומר שירד מן השמים באיזה  בן יוסף מהאב והאם שאנו מכירים אינינו זה  
Lc 12,11   כי 12אופן או באי זה דבר תענו או תאמרו  באיזו  פצו להשתכל אל תחכנסיות ולרבנים ולנביאים  
Jn 12,33   ענה אליו העם אנחנו 34. מיתה עתיד למות באיזו  וזה אומר דרך רמז  33שוך לעצמי הדברים אמ  
Jn 21,19   וכאשר אמר זה אמר. מיתה עתיד לזכך האל באיזו  ואז אמר רמז  19. קום שלא תחפוץוינהגך במ  
Lc 19,4   בעבור יכול לראות ישאוש . אחד ששמו שיכומור באילן  ורץ ועלה  4אקיב היה קטן הצורה כי אותו ז 
Jn 15,4    כן אתם לא תוכלו לעשות פרי מעצמה אם אינה באילן  לעשות פרי מעצמה אם אינה עומדת יכולה  
Mt 3,7   7 יהם משפחת ויבדיש מי למדלטבילתו היה אומ׳ אל באים  היה רואה רבוי פרושים וצדוקים  וכאשר 

Mt 17,23   באו אותם שקמים המכס אל פירו. בכפר נחום באים  וכאשר היו  23. והיו מאד דואגים. יקום  
Mt 21,1   אז הוא שלח שנים. בביטפני בהר הזתים באים  וכאשר היו קרוב מירושלם והיו  1כפי מתיאו  
Mc 5,15   לישאוש והם ראו אותם שמאז היו מושטנים שהיו  איםב  וכאשר היו  15. ם לראות מה שקרהויצאו כול 
Lc 5,15   16. לישאוש בעבור שישמעהו ושיתרפאו מחלייהם באים  ועמים רבים . ודברו נתפזר עוד 15. שלהם  

Lc 16,21   בצער...  23... נשאוהו ..  22.. תופסים מ באים  ן העשיר ואינו נותן לו והכלבים משולח  
Lc 23,29  והבטן שלא. שבהם יאמרו מאושרות הן העקרות באים  כי הנה ימים  29. ועל בניכם בכועל עצמכם ת  

Jn 3,26   ענה יואן ואמ׳ אין שום אדם יכול 27: אליו באים  ן שהוא עשית עד שהוא טובל והכל בעבר הירד  
Jn 5,7   קדמני וכאשר אני חפץ ללכת כבר . לידי עכירות באים  המים אין לי אדם שישימני בחפירה בשעה ש 
Jn 6,5   5 ואמר לפיליף אנה נקנה פת שיאכלו אלו. אליו באים  שאוש נשא עיניו וראה עמים רבים אז י  

Jn 12,11    [*]10  [*] ולמחר אחוזת עם 12: שם בעדו ומאמינים בישאוש באים  כי רבים מהיהודים  11לזרו 
Jn 3,9   ענה ישאוש ואמר לו 10: ה הדבריםיהיו אל באיפשר  ענה נקודימון ואמ׳ לו איך  9: חשנולד מרו  

Lc 15,17   אקום ואלך 18. ואני מת בכאן ברעב. בית אבי באכילה  הוא אמ׳ בלבו כמה שכירים מרבים ו 17: לו 
Jn 10,23  ואמרו לו. אז היהודים הקיפוהו 24. שלמה באכסדרת  והולך ישאוש במקדש  23. ורף היהבירושלם וח  

Mt 14,27   וענה ש׳ פירו ואמר אדון 28. אני הוא אל תפחדו באל  יה לכם טוב בטחון ואמר להם יה. דבר להם 
Mt 26,63   וישאוש 64חי שתאמר לנו אם אתה משיח בן אל חי  באל  שר הכהנים אמר אליו אני משביעך ו. שותק 
Mt 27,43   שיצילהו אם ירצה כי הוא אומ׳ אני בן האלוה באל  הוא בטוח  43. נו נראהו ונאמינךוערב שאנח.  

Mc 5,7   ואמר אליו ישאוש צא חוץ רוח  8חי שלא תצערני  באל  מני בן האלוה עליון אני משביעך ישאוש מ 
Mc 11,24  וכאשר תעמדו בתפלה 25. ותשיגו כל מה שתשאלו באל  תפלותיכם יהיה לכם אמונה חזקה  אני כי בכל  

Lc 1,47  כי הוא הביט שפלות שפחתו 48י שהוא שלומ באל  ורוחי שמח  47משבחת ומעלה האל  אמרה נשמתי.  
Jn 14,1  בבית אבי רוב דירות בו אמת 2. ובי האמינו באל  לא יהיה לבבכם נבהל האמינו  1ן כפי ש׳ יוא  

Mt 19,14   וכאשר הניח הידים עליהם 15: הוא מלכות שממיי באלו  כיוצא כי אמ׳ מ. קטנים ולא תאבו למונעם 
Mt 22,40   ואז אמ׳ ישאוש לפרושים ולכל  41. שני צוויים באלו  ביאים תלוים כל התורה והנ 40. ךרעך כמו 
Lc 18,16   מי. באמת לכם אני אומר 17. הוא מלכות שמים באלו  לבא אלי ולא תמנעום כי מכיוצא  הקטנים  
Lc 24,18   ולהם ישאוש ענה מה הן הדברים  19הימים  באלו  לם ואינך יודע איזה דברים נעשו גר בירוש[*]  
Mt 12,27   ביניכם באיזה כח מגרשין אותם ובעבור זה .באלזאבוק  אם אני מגרש השדים בכח  27. ותםימשך מלכ 
Mc 12,14   לכן אמור לנו חוייבנו לתת לשיסר או לו באמיתות  ם של אדם אבל אתה מראה דרך הש׳ לפי הפני.  
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Jn 7,26   אבל לא ידענו זה מאין 27. שזה הוא משיח באמיתות  הכירו השרים . ין אנו אומרים לוודבר א  
Mt 14,24  וברביעית 25. וסבלו צער כי הרוח מנגדם. הים באמצע  והאניה הקטנה היתה  24. יד בארץהוא היה יח 
Mt 27,51   ורוב גופות הקדושים קמו . והקברים נפתחו 52 באמצע  האבנים נחלקו ו. למעלה ולמטה והארץ רעשה 

Mc 3,3   ואמ׳ להם ישאוש יש לאדם עשות טוב ביום 4 .באמצע  ה ועמוד דם עם היד יבשה קום מעלאמ׳ לא  
Mc 11,2   תמצאו עיר אחד קשור שאין עליו שום רכב באמצע  ומיד שתכנסו . גדול שהוא לפניכםלאותו מ  
Lc 4,35   36. בית הכנסת יצא ממנו ולא הזיקו דבר באמצע  וכאשר גירש השד נכנס : מן האדם שתוק וצא  
Lc 5,19   וכאשר ישאוש ראה 20כלם לפני ישאוש משיח  באמצע  ת שמו המטה שם עם החולה ושמוהו וובעד הגג  

Lc 6,8   וישאוש אמ׳ להם אני  9. וקם ועמד על רגליו .באמצע  קום ועמוד  וישאוש אמר לאיש שידו יבשה 
Jn 19,18   והניחו עלופילאט כת׳ מאמר אחד  19שניהם  באמצע  ם אחד לימין ואחד לשמאל וישאוש שנים אחרי  
Jn 20,26    אח״כ  27. תלמידיו ואמר להם שלום יהיה עמכם באמצע  ובא . ובא ישאוש והדלתות נעולותעמהם 
Lc 21,21   כי  22ואשר בגבולותיה אל יכנסו בה . יפרדו באמצעה  הם ואשר . אשר יהיו בגודיאה יברחו בהרים 
Lc 23,45   אב בידך אפקיד . וישוש צועק בקול גדול 46 .עובאמצ  והשמש חשך ומכסה המקדש ונבקע  45. תשיעית 

Jn 1,26   הוא 27עומד אותו שאינכם מכירים אותו  באמצעכם  רק . אני טובל אתכם במים. ואמר ענה להם  
Mt 18,2   ואמר אמתות אומר לכם אני שאם לא תשובו 3 באמצעם  וישאוש קרא נער קטן א׳ והניחו  2. שמים  

Mt 18,20   ואז פירו קרב אליו ואמ׳ אדון ריע 21 :באמצעם  ובצים בשמי אני הוא או שלשה מק ששנים  
Mc 9,35   אותו שיקבל עו׳ מנערים אלו  36וחבקו ואמ׳  באמצעם  ולקח נער אחד ושמו  35. יהיה משרת כולם 
Lc 2,46  וכל השומעין אותו 47. מקשיב אותם ושואלן באמצעם  ביום השלישי מצאוהו במקדש יושב  46. לבקשו  

Lc 22,27  אבל לכם לעמוד עמי 28. כמו מי שהוא משרת באמצעם  ואני  27. יהיה כמו אותו שמשרת ואותו שהוא  
Lc 22,55   פירו היה יושב. והם עומדים סביב האש באמצעם  וכאשר הדליקו האש  55. יו מרחוקהולך אחר  
Lc 22,55   אחת ראתהו יושב באש והביטהוכאשר שפחה  56 .באמצעם  פירו היה יושב . ומדים סביב האשוהם ע 
Lc 24,36   37. ואמר להם שלום לכם אני הוא אל תיראו באמצעם  ובעודם מדברים ישאוש עמד  36. תבבציעת הפ  
Lc 11,45   וישאוש  46. אלה הדברים עושה אתה לנו בזיון באמרך  וענה מחכמי הדת ואמ׳ רבי  45. ןיודעי 
Mt 5,18   שלא יחסר דבר א׳ מהתורה שלא יושלם עד סוף באמת  ם אני אומר לכ 18: ל באתי למלאתאב  
Mt 5,20   שאם לא תהיו צדיקים יותר מהחכמים והפרושים באמת  ואני אומר לכם  20. במלכות שמיםגדול יהיה  
Mt 5,26   לא תצא משם עד השלמך אפילו החוב היות קטן באמת   26אותך ביד עבדו ותושם במאסר  ימסור:  
Mt 6,2   לא. וכאשר תעשו צדקה 3: שכבר קבלו תגמולם באמת  אני אומ׳ לכם : האנשים שיכבדום כדי  
Mt 6,5   רק אתה כשתתפלל הכינה 6. כבר קבלו שכרם באמת  אני אומ׳ לכם : כדי שיראו אותם האנשים  

Mt 11,9   זה הוא  10: ואומר אני לכם שהוא יותר מנביא :באמת  א״כ למה יצאתם ראות נביא הוא  9: המלך 
Mt 13,17   לכם אני אומר כי רבים נביאים ורבים סופרים באמת  כי  17. ואזניכם ששומעים. רואיםמבורכים ש  
Mt 22,16   כי אתה אין מביט. ואינך פונה לשום אדם .באמת  שאתהו איש נאמן ומלמד דרך האל  יודעים  
Mt 27,54   והיו שם רבות בנות שעומדות 55. זהו בן האלוה באמת  ת וזה שנעשה יראו בחוזק אומרים הארץ רועש 
Mc 9,40   ואותו 41. לכם אני אומר שלא יאבד הגמול באמת  . חד בשמי בעבור זה שאתם משיחיםלכם כוס א  

Mc 11,23   אני אומר לכם כל מי ומי יאמר להר אחד קום באמת  כי  23יהיה לך טובה אמונה בשם  ואמר אליו  
Mc 11,32   ועונה ישו ואמר [*] [*]  33. שנביא הוא זואן באמת  ימים יראים העם כי כלם מקי. שיםמן האנ 
Mc 14,70    והוא התחיל 71. אתהו מהם כי באמת גליליב אתה באמת  אמרה לפירו פעם אחרת אחת מאותן ששבות שם 
Mc 14,70   והוא התחיל לקלל ולישבע 71. גליליב אתה באמת  ם אמרה לפירו באמת אתהו מהם כי ששבות ש  

Lc 4,24   אני אומר לכם שום נביא אינינו מקובל בארצו באמת  ואמ׳ להם  24. ושה אתה כן בארצךם ענחו . 
Lc 7,39    יודע יהיה שהיא היא האשה שנוגעת אותו חטאה באמת  חשב בעצמו אומר אם זה הוא נביא ראה זה  
Lc 9,27   מות עד שיראושמקצת אלו שהיום פה לא יטעמו  באמת  ואומר אני לכם  27. אב והמלאכיםבידו וה  

Lc 11,48   אתם מעידים שהחכמתם במעשה אבותיכם שהמיתום באמת   48רי הנביאים שאבותיכם המיתום חוצבים קב  
Lc 12,30   אמנם תשאלו מלכות  31. כי לכם חסרון מכל אלה באמת  ואביכם יודע . אלים נבראי העולםהאלה שו 
Lc 12,37   אני אומ׳ לכם שיהיה יושב ויעשה עמהם שיסבו באמת  : עבדים הנמצאים ערים בבא אדונםהם ה  
Lc 18,17   מי ומי שלא יקבלו מלכות שמים . לכם אני אומר באמת   17. כיוצא באלו הוא מלכות שמיםכי מ 
Lc 21,3   אומר לכם אני שזאת האשה האלמנה ענייה שמה באמת  ואמר  3. ה שני פשיטין מערך קטןענייה ששמ  

Lc 21,32   אני אומר לכם שלא ימות זה הדור עד שכל אלה באמת   32. עו שמלכות השם׳ קרובעשו תדהדברים שי  
Lc 23,43   44. אני אומ׳ לך שהיום תהיה עמי בגן עדן באמת  וישוש אמ׳ אליו  43. וא במלכותךממנו כשתב  
Lc 23,47  שם היתה וכל העם שהיה  48. זה האיש היה צדיק באמת  ואמר . לה הדברים שנעשו הלל הש׳ולכל א. בא 
Lc 24,34   והם ספרו הדברים שנעשו 35. ונראה לשימון באמת  ון חזר חי אומרים שהאד 34ואותם שעמדו היו  

Jn 1,51    אומר אני לכם תראו השמים שתפתחו ומלאכי באמת  ואמר לו  51. דברים גדולים מאלועוד תראה  
Jn 4,42   אחר שני ימים מצא משם והלך  43: ולםמושיע הע באמת  בעצמינו שמענו וידענו שזה הוא  ואנחנו 
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Jn 6,14  וישאוש שהכיר שבאו אליו  15. נביא שבא בעולם באמת  נשים כשראו האות שעשה אמרו זהו אז אותן הא 
Jn 8,31   ואמת תמלא. ותכירו האמת 32תהיו תלמידי  באמת  אם אתם תעמדו בדברי [*]  31. שהאמינו בו  
Jn 8,34    שכל אדם שחוטא הוא עבד החטא. אני אומר לכם באמת  ענה להם ישאוש  34: שנהיה חפשיםאתה אומר . 
Jn 8,44  כי כל מה שמדבר שקר מה שהוא. כי אין אמת אתו באמת  הוא היה רוצח בתחלה ולא עמד . תחפצתם לעשו 
Jn 8,51  אז 52: שאם אחד יעמיד דברי לא ימות לעולם באמת  אני אומר לכם  51. ודן דין אמת הוא ששואלה  
Jn 10,7  כל אותן שבאו  8אני אומר לכם שאני דלת הצאן  באמת  אחרת להם אז אמר ישאוש פעם  7. מה אמ׳ להם 

Jn 11,40   וישאוש. ואז הסירו האבן 41. תראי אור האל באמת  ר אליה לא אמרתי לך שאם תאמיני וישאוש אמ  
Jn 17,8    אני בעדם 9. האמינו שאתה שלחתנישממך יצאתי ו באמת  והם לקחום והכירו . לי נתתי להםשנתת 

Jn 17,17    כמו שאתה שלחתני בעולם 18. דברך הוא אמת .באמת  קדש אותם  17. שאני איני מהעולםכמו.  
Jn 17,19  רק עדיין בעד . ואיני מתפלל בעד אלו לבד 20 .באמת  ותם עצמי למען יהיו הם מקודשים אני מקדש א 
Jn 18,36   משרתי יהיו מנגדים לבלתי אהיה נמכר ליהודים  באמת  : מלכותי מזה העולם אם זה העולם היה 

Mt 23,30  א״כ אתם הם עדים לעצמכם שאתם 31הנביאים  באמתת  נו קדמונים אנו לא היינו מודים בימי אבותי  
Lc Prol,13   1 :באנטוכא  ות וחמשים ותשע שנה היו מובאים שלש מא,Tit   בימי אירודיש  5קפיטולו א׳ ללוקא 
Lc Prol,2   והיה תלמיד. רופא מובהק ממלאכת הרפואה באנטושיא  א לפי התולדת היה מסיריאה וישב לוק: י״ו  
Mt 14,22   וכאשר 23: קטנה וליכנס בים עד שיסעו העם באניה  ותכף צוה לתלמידים עלות  22. טףונשים ו  

Lc 5,3  תוליך. בר אמ׳ לשמעוןוכאשר סיים לד 4 .באניה  ה משם מעט ויושב ומלמד לעם אשר שיסיע האני  
Lc 5,7  ובאו ומלאו כל האניות מדג. האחרת שיבואו באניה  ועשו סימן אל החברים אשר  7. יןשלהם משתבר.  

Jn 6,22  23. אבל תלמידיו הלכו לבדם. עם תלמידיו באניה  ושלא נכנס ישאוש . ה שם רק האחתולא הי. שם  
Jn 21,11    והוציא בארץ הרשתות מלאים מרוב דג מספר .באניה   להושימון פירי ע 11שאו מהדג אשר לקחתם  
Jn 6,24   וכאשר 25. ובאו בכפר נאום שואלים ישאוש באניות  עלו . וש לא היה שם ולא תלמידיוהעם שישא  
Mt 9,8   וכאשר ישאוש  9קפיטולי ל׳ כפי שאן מתיאו  :באנשים  שיכולת כזה הראה להם . ותו הללוהשם וא 
Jn 2,25    3 .באנשים  האנשים כי הוא יודע הדבר שהיה מהעשוי לו,Tit    אדם אחד 1קפיטולו ג׳ כפי ש׳ זואן 

Mt 16,27    אביו עם המלאכים ואז ישיב לכל אחד כפי באספקלריות  כן האל  27. עשות האדם בעד נפשוטוב יכול 
Mc 14,35  עשות שתעבור אותה ארצה והתפלל לשם אם איפשר באפיו  וכאשר כרע מעט הוא כרע  35. דיםפה ותהיו ע 
Lc 11,46   אוי לכם חוצבים קברי הנביאים  47.אחד שלכם באצבע  לשאת אתם לא חפצתם לנגוע אותם  להם יכולת 

Jn 8,6   קם ואמ׳ להם . וכאשר הם מתמידין לשואלו 7 .באצבעו  וישאוש כורע כתב אחד בארץ . עדולב לוו 
Mt 23,4   הם עושים כל מעשיהם בדברים בעבור זה  5 .אצבעותםב  ן רוצים הגיעם שאין יכולים לישא והם אי 
Mc 8,22   והוליכו לו איש אחד עור ובקשוהו שיגיעהו  באקשרדא  ובאו  22. ם אם כן אינכם מביניםאמ׳ לה 

Mt Prol,9    ודרך האל היא בד׳ אופנים . חלקי העולם בארבעה  כי הם הגידו אמונת השילוש . אמתיש עדות [*] 
Mt 24,48   48  ויתחיל להכות העבדים האחרים 49לבא  באריכות  עבד הרע יאמר בלבו אדוני יעמוד הואם  

Mt 25,5   5 צעק אדם אחד קומו הנה. עד חצי הלילה 6 באריכות  ד שהחתן מעכב לבא כל העשר ישנו ובעו  
Mt 2,1  זרחהנה מלכי מ. בימי מלך אירודיש. גודיאה בארץ  כאשר נולד ישואש בבית לחם  1או ג׳ כפי מתי  

Mt 2,22   גודיאה פחד ללכת שם ונזהר בחלומו ללכת לארץ  בארץ  אוס היה מולך תחת אירודיש אביו כי ארכילי 
Mt 5,35   ולא בירושלם שהיא עיר. מפני שהיא הדום רגליו בארץ  ולא  35. מים מפני שהוא כסא האלאדם לש 
Mt 8,28    פגש מושטן אחד שיצא מן הקבר מאד רע  גינשריק בארץ  ותו ים והיו וכאשר ישואש עבר א 28מתיאו 
Mt 9,6  7: אז אמ׳ לנטול קום קח מטתך ולך לביתך :בארץ  כירו כי אני יכול למחות העונות ולמען זה ת  

Mt 10,5   אבל 6. אל תכנסו בארץ שמריאה היא. הנפילים בארץ  ש משיח וצום ואמר להם אל תכנסו שלח ישו  
Mt 10,5   ואומרים 7אבל תלכו דורשים  6. שמריאה היא בארץ  אל תכנסו . םתכנסו בארץ הנפילי להם אל  

Mt 10,34   והבת . אבל כי אני באתי להפריד האב מהבן 35 .בארץ  אל תחשבו שאני באתי לשום שלום  לתלמידיו 
Mt 11,21   בשקים ובאפר. טיר ושידון היו עושים תשובה בארץ  הנפלאות שנעשו בכם תהיו נעשות  אם:  

Mt 13,8   9. טובה ועשו פרי רב בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ ל׳ בארץ  האחרים נפלו  8. הקוצים וחנקום דלוג  
Mt 13,23   הוא אותו שיבין דברת השם׳ וישמענה. טובה בארץ  אבל אותה שנפלה  23: ה עושה פריבלבו ואינ  
Mt 14,23   וסבלו צער. צע היםוהאניה הקטנה היתה באמ 24 .בארץ  ד וכאשר היה ערב הוא היה יחי. להר להתפלל 
Mt 15,35   ואחר לקח השבעה לחמים והדגים ועשה כונות 36 .בארץ  והוא צוה לעם שישבו  35. ט דגיםשבעה ומע 
Mt 15,39    16: ַמגִינֶָדא בארץ  בספינה קטנה ותלמידיו עמו ובאו העם ועלה,Tit   1קפיטולי מ״ב כפי מתיאו  
Mt 16,19   וכל מה שתתיר בארץ יהיה: יהיה קשור בשמים בארץ  שתקשור וכל מה . ך מפתחות השמיםאני אתן ל  
Mt 16,19    ואז צוה לתלמידיו שלא 20: יהיה מותר בשמים בארץ  וכל מה שתתיר : יהיה קשור בשמיםבארץ  
Mt 18,18   18 יהיה קשור בשמים וכל מה שתתירו בארץ יהיה בארץ  תות אומר לכם אשר כל מה שתקשרו אמי  
Mt 18,18    ועו׳ אומ׳ לכם אשר אם 19: יהיה מותר בשמים בארץ  היה קשור בשמים וכל מה שתתירו יבארץ  
Mt 18,26   מתחנן ואומר אדון יהיה לך חמלה ממני ואפרעך  בארץ  ואותו העבד כרע  26. שיהיה נפרעו. לו 
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Mt 24,7    ואז 9. םואלה הדברים יהיו התחלת מכאובי 8 .בארץ  ורעש . ויהיו מגפות ורעשות. אחראחד נגד  
Mt 25,18   ואחר זמן ארוך בא 19. וטמן בזנט אדוניו בארץ  ואותו שקבל א׳ הלך וחפר  18. יםאחרים שנ  
Mt 25,25   ענה האדון ואמ׳ לו עבד  26: עתה תקבל ממונך :בארץ  ופחדתי וטמנתי הבזנטש  25פזרת  מה שלא 
Mc 2,10   לך אני אומר לך שתקום ותקח 11ול אמר לנט בארץ  תולה יש לו יכולת לעזוב העונות שבן הב  
Mc 4,18   וחסרונות  19הם אותם ששומעים הדרשות . קוצים בארץ  [*]  18[*]  17[*] ואותה שנפלה  16. מלבם 
Mc 4,26   וישן יום ולילה ונח והוא והזרע גדל 27 בארץ  ב כן הוא מלכות שממיי כאדם שזורע זרע טו  
Mc 4,31   31  וכשנזרע 32. קטן הוא מכל הזרעים שהם בארץ בארץ  כשהוא זרוע  הוא לגרגיר של חרדלדומה  
Mc 4,31   וכשנזרע גדל ונעשה גדול מכל שאר העשבים 32 .בארץ  ע בארץ קטן הוא מכל הזרעים שהם כשהוא זרו. 
Mc 6,53  כאשר יצא מהספינה תכף 54[*] גִינִיָשאִריק  בארץ  וכאשר עברו הלאה באו  53. רפלייולבם היה ע  
Mc 8,6   ולקח הז׳ לחמים עושה חנות ושברם ונתנם .בארץ  והוא צוה לעם שישבו  6. ענו ז׳ והם. לכם  

Mc 13,8   ִשְמרּו עצמכם: אז 9. ורעב והתחלת כאבים יהיו בארץ  ויהיו רעשים . מים ומלך נגד מלךנגד ע  
Lc 4,25  לא שום אשה לא היה שולח ולשום אדם מהם ו 26 .בארץ  וכאשר היה רעב גדול . ששה חדשיםשלש שנים ו 
Lc 5,11   והלכו אחרי ישאוש משיח. עזבו כל ענייניהם בארץ  וכאשר נהגו האניות  11. האנשים תהיה שתקח:  
Lc 5,24   אמ׳ אל חולה אני אומר לך לך. לעזוב החטאים בארץ   אבל בעבור שתדעו כי בן אלוה יש לו יכולת  

Lc 8,8   וזה אומר צועק מי. טובה ועשה פרי כמאה כפלים בארץ  נפל  וזרע האחר 8. הזרע וחנקהו יצאו עם 
Lc 8,27    בא לישוש אדם אחד שאחזו שד זה זמן רב בארץ  וכאשר יצאו  27שסמוכה לגליליאה אותה.  

Lc 9,8   ואחרים אומרים שאחד מישישי הנביאים הוא שקם .בארץ  אומרים אליהו הוא ונראה  אחרים. שחזר חי 
Lc 12,49    ואני מתאוה שאהיה  50. וחפץ אני שיהיה מורד .בארץ  אני באתי לשים אש  49: אלו לוישדבר רב 
Lc 12,51  ה׳ שיהיו 52: אני אומר לכם לא כן רק להפריד .בארץ  סבורים אתם שבאתי לתת שלום  51 :עד שישלים 
Lc 15,14   קרב לאביו לאחד והתחיל ל 15. ומצא עצמו חסר .בארץ  ואחר היה רעב גדול  14. ו בזנותכל ירושת 
Lc 18,8  8  [*] ואומרים מקצת שבוטחים בעצמם כמו צדיקים 9 .בארץ  בן האדם בא תאמינו שימצא אמונה אכן  

Lc 22,44  וכשקם מהתפלה ובא אל תלמידיו ומצאם 45 .בארץ  ם נגרות והיתה הזיעה היוצאת מבשרו כטיפי ד  
Jn 3,22   22 ויואן היה 23. גודיאה ושם עמד עמהם וטובל רץבא  לה הדברים בא ישאוש עם תלמידיו אחר א  
Jn 6,21   וביום האחר מעבר לים ראו 22שדעתם ללכת  בארץ  ומיד היתה הספינה . קבלו בספינהאז רצו ל  

Jn 8,6   קם ואמ׳. וכאשר הם מתמידין לשואלו 7. באצבעו בארץ  וישאוש כורע כתב אחד . ב לוועדואותו ל 
Jn 8,8   יצאו מאותו המקום כולם. וכאשר שמעו זה 9 .בארץ  אחרת כורע כתב אחד ופעם  8: בה הראשונה  
Jn 9,6   ומשח העינים שלו. ונעשה טיט ברוק ההוא .בארץ  באומרו אלה הדברים ירק  6. עולםנר הוא ב  

Jn 21,11    הרשתות מלאים מרוב דג מספר מאה וחמשים בארץ  והוציא . ושימון פירי עלה באניה 11לקחתם  
Mt 13,57   ולא עשה שם הרבה נפלאות בעבור 58. או בביתו בארצו  שום נביא איננו בזולת כבוד רק  אמר להם 

Mc 6,4   ולא רצה שם עשות שום  5ובין מכיריו ובביתו  בארצו  ום נביא אינו בזולת כבוד אם לא אמ׳ להם ש 
Lc 4,24  היו בימי ישעיה ואליהורבות נושנים  25 .בארצו  ומר לכם שום נביא אינינו מקובל באמת אני א  
Jn 4,44   44  אז כשבא ישאוש בגלליאה קבלו אותו 45 .בארצו  והוא העיר שאין לשום נביא כבוד  
Lc 4,23   ואמ׳ להם באמת אני אומר לכם שום נביא 24 .בארצך  כפר נחום עושה אתה כן דברים ששמענו עשה ב  
Mt 3,12   אז בא ישאוש 13קפיטולו ו׳ כפי מתיאו . נצחי באש  והתבן ישרף . ף ִחַטתֹו במגורתוגורנו ויאסו  

Mt 13,42  אז יזרחו  43. גהינם ושם יהיה בכי ורעדת שנים באש  ישים  42ליזאטש ממלכותו והרעים כל האישקנד 
Mt 17,14   ואני שלחתיו לתלמידיך ולא יכלו 15ובמים  באש  וסובל רע גדול . י כי ירחיי הואחמלה מבנ  
Mt 25,41   אני נרעבתי  42. גיהנם שמוכן לשטן ואל מלאכיו באש  הפרדו ממני ארורים מאבי ולכו . בצד שמאל 
Mc 9,21  ואם יכול אתה עשות עזרני . ובמים בעבור המיתו באש  ותמיד זורקו  21. נערותו עד עתהוהוא אמ׳ מ 
Mc 9,48    וב הוא המלח ט 49: יתעלם וכל אדם מרוצח מתעלם באש  כל אדם  48. מתים והאש לא נכביתאינם 

Lc 3,9   והעמים שואלים לו אומרים א״כ מה יעשו 10 :באש  שאינו עולה פרי טוב יכרת ויושם לכן כל עץ.  
Lc 3,17   ורוב דברים אחרים מזהיר ומגיד 18שלא תכבה  באש  אסוף החטה במגורתו וישרוף התבן גרונו וי  

Lc 22,56   ופירו כפר  57. יטה אותו אמרה זה היה עמהםוהב באש  וכאשר שפחה אחת ראתהו יושב  56 .באמצעם 
Jn 15,6   אי זה. אם תעמדו בי ודברי תשמרו בכם 7. ותשרף באש  ויאספוה וישמרוה . מו הכף ותיבשבחוץ כ 

Mt 25,46   של גיהנם והצדיקים ילכו באורה הנצחית באשה  ואלו ילכו  46. גם לי לא עשיתם הדלים שלי:  
Mt 15,32  32  הוא עמד שלשה ימים ואין להם לאכול ואיני באשר  יו ואמ׳ אני מרחם העם קרא תלמידוישואש  

Mt 20,7   8והוא אמ׳ לכו לכרמי . שום אדם לא שכרם באשר  ו וענ 7. אמ׳ להם למה עמדתם היום בטלים  
Mc 6,18   ואירודיאש לקחו במיאוס ואורבו בעבור 19אחיך  באשת  מר לאירודיש אינו ראוי לך החזק וג׳ואן א 
Mt 19,5  אם כן אינן כבר 6. והיו שנים באחד בשר באשתו  זה אדם יעזוב אביו ואמו וידבק  ואמר בעבור  
Mt 5,23  עזוב 24לנדב נדבתך ותזכור שחטאת נגד אחיך  באת  ובכן אם  23טולי י״ד כפי מתיאו קפי: גיהנם  
Mt 8,29    וקרוב מאותו 30. לגרש לפני קודם זמן בעבורי באת  . לעשות ממני בן דוד ישאוש משיחמה לך  
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Mt 26,50   ואז נגשו אליו והשליכו הידים על ישאוש .באת  וישאוש אמ׳ לו אהוב למה  50. קורבי ונש  
Mc 1,24   24  25. אני יודע שאתהו קדוש הש׳. להשמיד אותנו באת  מה לך עשות ממני ישואוש נזוריט ואומ׳  

Jn 3,2   ושום אדם אין יכול לעשות האותות. מן השמים באת   וש ואמר לו ר׳ אנו יודעים שאתהבא אל ישא  
Jn 6,25   אמת אני אומר. וישאוש ענה להם ואמר 26. פה באת  אוהו לעבר הים אמרו לו רבי מתי וכאשר מצ  

Mt 5,17  אני אומר לכם באמת שלא יחסר דבר 18: למלאת באתי  באתי להרוס התורה והנבואות אבל אל תחשבו ש  
Mt 9,13   אז  14. רק בעד החטאים לענוש. לקרוא הצדיקים באתי  לא . אני אוהב יותר חסד מקרבןי כ. לומר 

Mt 10,34   אבל כי אני באתי להפריד  35. לשום שלום בארץ באתי  יח לתלמידיו אל תחשבו שאני אמר ישאוש מש 
Mt 10,35   וכלה מחמותה .והבת מהאם. להפריד האב מהבן באתי  אבל כי אני  35. לשום שלום בארץשאני באתי.  
Mc 1,38   והיה דורש בבתי כנסיותיהם ובכל גליליאה  39 .באתי  כי בעבור זה . בותינו ונדרוש שםשהן סבי 
Mc 2,17   והיו שם תלמידי 18לקרוא הצדיקים אבל החטאים  באתי  כי אני לא . אותן שיש להם חולי רופא רק 
Lc 5,32   והם 33לקרוא הצדיקים רק לחוטאים בתשובה  באתי  כי אני לא  32ולים צריכים רופא אבל הח  

Lc 12,49   ואני 50. וחפץ אני שיהיה מורד. לשים אש בארץ באתי  אני  49: דבר רב ישאלו לו. ר רבלו דב 
Jn 1,31   אומ׳. וג׳ואן עשה לו עדות 32ומטביל במים  באתי  ר שהיה מפורסם בישראל בעבור זה רק בעבו  
Jn 7,28   הוא שאין אתם. אמת. מעצמי רק מאותו ששלחני באתי  ידעתם שלא . ין אניותי ידעתם מאואומ׳ וא  
Jn 8,14   אתם דנים כפי הבשר אבל 15. ולאן אני הולך באתי  מאין [*] כי יודע אני  לעצמי אמתי הוא  
Jn 8,42    רק. ולא באתי מעצמי. מאת האל ומהאל יצאתי באתי  כי אני . אתם תאהבו אותו. אביכםהאל הוא  
Jn 8,42    למה אינכם מכירים 43. רק הוא שלחני. מעצמי באתי  ולא . באתי מאת האל ומהאל יצאתיכי אני  
Jn 9,39   בזה העולם בעבור שאותם שאינן רואין שיראו באתי  אתה בדין . וישאוש אמ׳ אליו 39 .אליו.  

Jn 10,10    ואותה תהיה לכם בגודל. םבעבור שיהיה לכם חיי באתי  אני . שימצא לגנוב והרוג והשמידלא בעבור 
Jn 12,27   אז באה קול מן : לעלות ולנשא שמך 28לשעה זו  באתי  כי בעבור זה . הושיעני בשעה זאתאב . אומר 
Jn 12,47   48. רק בעבור שאהיה להם למושיע. לדון העולם באתי  רם אני איני דן אותו כי אני לא ולא ישמ  
Jn 15,22    23: ולא הייתי מדבר להם לא היה להם חטא באתי  אם לא  22. לא ידעו אותו ששלחנישמי כי  
Jn 18,37   כל איש שהוא אמיתי . לעולם לעשות עדות אמיתי באתי  ר זה נולדתי בעבור זה אני לדב. שאני מלך 
Lc 12,37   37  באמת אני אומ׳ לכם שיהיה יושב ויעשה: אדונם בבא  הם העבדים הנמצאים ערים . יברכםומיד  
Mt 26,6   נגשה אליו אשה אחת 7בבית שימון מצורע  בבאטאניא  וכאשר ישאוש היה  6. תקוממו העםשלא י  

Mc 11,11    וביום האחד יצא 12עם י״ב התלמידים  בבאטניאה  ובערב הוא יוצא . מה שהיה בפניםוהביט כל  
Mt 27,59   ו שהוא חדשוהניחו בקבר 60אחד של משי נקי  בבגד  ויושאף לקח גוף ישאוש ועטפו  59. לו  

Lc 2,12  12 ומיד נעשה עם המלאך ורוב 13. ומונח באבוס בבגד  תמצאו הנער מעוטף . כם זאת האותויהיה ל  
Lc 23,53   משי ושמהו בקבר אחד חדש מצוייר ששם לא היה בבגד  גוף ישו משיח מהשתי וערב עטפו  זה סילק  

Lc 2,7    והניחו באבוס הבהמות כי לא היו מקום אחר בבגדים  וקפלו . ילדה שם בנו ראשון נולדו 7ללדת  
Mc 8,25  25  אומ׳ לו אל תאמר . וישאוש שלחו בביתו 26 .בבהירות  הניח ידיו בעיניו והתחיל לראות ועדיין 

Mt 25,30   31: ושם יסבול בכי והרעשת שיניים. חשוכה בבור  והעבד הרע תשליכהו  30. לנו אדםלו יגז  
Lc 3,20   וישו היה. נעשה היה כאשר כל העם נטבל 21 :בבור  ת שעשה תפש יואן ושמו קבל הרעו 20אירודיש  
Lc 6,39   אינינו התלמיד על הרב כל תלמיד הוא שלכם 40 .בבור  ך עור אחר הכרח הוא שניהם יפלו עור ימשו 
Lc 14,5   7: ולא יכלו לענות אותו 6. בשבת שלא יעלהו בבור  זה מכם אם שורו וחמורו נופלים  ואמר אי  
Lc 14,9   רק כאשר תהיה נקרא לך ושב  10. תרד מטה מטה בבושת  ואז . לאותו שזמנך ויאמר לך תן מקום לזה 

Lc 19,29   ושלח שני תלמידים. בהר שנקרא הר הזתים בבטאניא  מתקרב לביט פגיי [*]  29ירושלם עולה ב.  
Mc 6,50   ואז עלה עמהם בספינה  51. תפחדו אני הוא אל בבטחה  וישאוש תכף זעק ואמר עמדו . כיםוהיו נבו 

Mt 12,40   כן יהיה בן. הדג שלשה ימים ושלשה לילות בבטן  כי כמו שיונה היה  40. ונה נביאלבד אות י  
Mt 15,17   17 וזה שיוצא מהפה בא מהלב 18ויוצא מהאחור  בבטן  מבינים שכל מה שנכנס בפה נכנס  אינכם  
Mc 7,19   21ואמ׳ להם  20. ויוצא בעד טבע מנקה בבטן  לגוף רק  כי אינו נכנס 19. טנפויכול ל [*]  
Lc 2,21    וכאשר נשלמו ימי טהרת מריאה 22. אמו מריאה בבטן  נקרא בעד המלאך קודם שהנער היה שאותו  
Lc 1,41    וצעקה בקול  42ואלישבק נתמלאה מהקדוש רוח  .בבטנה  נער אלישבק שמח . ממריאה אלישבקהשלום 
Lc 1,44  ואשריך שהאמנת כי אותם הדברים שנאמרו 45 .בבטני  לומך שמעו אזני הנער שמח בגיל גדול כאשר ש  

Mc 14,3   ויושב בשולחן באה אשה אחת עם ַקאֵפָסא אל בבטניאה  וכאשר היה בבית שמעון מצורע  3 .העם  
Mt 21,17   17 ו אל העיר היה לו ובבקר בשוב 18. ועמד שם ְבֵבַטנִיָאה  סע משם מהם ויצא חוצה לעיר והך ונ 

Lc 1,31  זה יהיה 32. ותלדי בן שתקראי שמו ישאוש בבטנך  תדעי ִכי ַאְת תהר  31. יני הש׳את מצאת חן בע  
Mt 24,37  כי כמו שהיה בזמן קודם המבול 38. בן הבתולה בביאת  וכן כאשר היה בזמן נח כן יהיה  37. השממיי 

Lc Prol,11   עצמותיו בשנת אדונינו שלש מאות וחמשים  בביטימיאה  שנים מת וכאשר הוא בתול וחיה שמונים ושלש 
Lc 24,50   ובעוד שמברך 51. ונשא ידיו לשמים וברכם .בביטניאה  ונהג אותם  50. בשים מכח העליוןשתהיו מלו 
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Jn 1,28    וביום 29. מעבר הירדן ששם יואן נטבל בביטניאה  אלו הדברים נעשו  28. שרוך נעלולחלוץ  
Jn 12,1   והכינו  2ששם מת לזרו אותו שישאוש החיה  בביטניאה  ישוש אז ששה ימים קודם הפסח בא ו 1׳ואן ג 

Mt 21,1   1 2אז הוא שלח שנים מתלמידיו . בהר הזתים בביטפני  שר היו קרוב מירושלם והיו באים וכא  
Mt 2,1   הנה. ך אירודישבימי מל. לחם בארץ גודיאה בבית  כאשר נולד ישואש  1׳ כפי מתיאו קפיטולו ג  

Mt 2,11   וימצאו הילד עם מריאה אמו וישתחוו לפניו בבית  ויבאו  11. ככב שמחו שמחה גדולהובראותם ה  
Mt 2,16   לחם ואת כל הסביבות מעת שהילד היה נולד לפי  בבית  וצוה להמית כל הילדים הנמצאים  מאד כעוס 
Mt 8,14    שי׳ פירו מצא חמות שי׳ פירו שוכבת מקדחת רעה תבבי  וכאשר ישואש משיח היה בא  14כפי מתיאו 
Mt 9,10   אחד רבים חטאים מפורסמים באו והיו יושבים עם בבית  וכאשר היו מיושבים לאכול  10. ווהלך אחרי 

Mt 10,12  אומרים שלום יהיה עמכם ובזאת. תנו שלום בבית  וכאשר תכנסו  12. עמדו עד שתלכוטוב ועמו ת  
Mt 12,29   אם בתחלה לא . החזק והגבור ולשבור אותו ביתו בבית  ואיך יכול אחד ליכנס  29. מיימיהמלכות ש 
Mt 14,10   ונשאו הראש באחד מפשוטי כלי עץ 11הסוחר  בבית  וחתך ראש זואן  10. ש זואן טבוליתן לה רא  
Mt 19,28   טים אותןשאתם תשבו על אותן י״ב שופ. צלמו בבית  סוף העולם אשר בן השם׳ יבא ישב אחרי שב  

Mt 26,6  נגשה אליו אשה אחת עם קופסת 7שימון מצורע  בבית  וכאשר ישאוש היה בבאטאניא  6. םיתקוממו הע  
Mt 27,6   וכשנתייעצו קנו שדה 7. כי ערך דם הוא. המקדש בבית  טין אמרו אינו דבר ראוי שנשימם הל׳ פשי 
Mc 1,21   21 וכולם תמהים מהמוסר כי 22. סת שלהם מלמדםהכנ בבית  ו ותכף בשבת נכנס. ונכנסו בכפר נחום 
Mc 1,23   ואומ׳ מה לך עשות 24הכנסת אדם אחד וצועק  בבית  והיה  23. לא כמו חכמי הדת. כח כמו בעל  
Mc 2,2   רב עם נתאסף ולא הכילם כי כל הבית היה מלא  .בבית  וכאשר ידעו שהוא היה  2ם אחדים אחר ימי 

Mc 2,15   רבים עוגבים וחטאים אוכלים עם ישו ותלמידיו  בבית  ה בעוד שהיו אוכלין ונעש 15. יוונמשך אחר 
Mc 3,1   2. הכנסת והיה שם אדם אחד עם היד יבשה בבית  עוד פעם אחרת ישוש נכנס  1ארקו ג׳ כפי מ  

Mc 3,25   26. שיש חלוקת הלב ביניהם אינו יכול התקיים בבית   25. חכמה יכול עמוד אותו מלכותבזולת ה  
Mc 3,27   החזק ולגנוב הכלים אם בתחלה אינו קושרו ואז  בבית  שום אדם אינו יכול ליכנס  27. ץיהיה לו ק 
Mc 5,38   וראו שם מאד בכיות. הסגן של בית הכנסת בבית  ובאו  38ם עמו לבד פירו ויקומו שום אד  
Mc 5,39  האם מתה. ובוכים הנערהאמ׳ למה אתם נבוכים  בבית  וישוש נכנס  39. ד בכיות וצעקותוראו שם מא  
Mc 6,2   ואומרין. הכנסת ורבים שומעים תמהים ממוסרו בבית  ובשבת אחד התחיל ללמד  2למידיו אחריו ת  

Mc 6,17   הסוהר בעבור אירודיאש אשת פיליף אחיו אותה בבית  כי זה אירודיש תפש ג׳ואן ושמו  17. לחיים  
Mc 7,17  מה רוצה לאמר אותה התמונה. התלמידים שאלוהו בבית  כנס וכאשר ישוש נ 17. ישמע לו אזנים לשמוע. 
Mc 7,24  אכן לא היה יכול. אחד ולא אבה שאדם ידעהו בבית  לו בעברי טיר ושידוניאה ונכנס  ישאוש והלך  
Mc 9,27   תלמידיו שאלוהו בסוד למה לא היינו יכולין בבית  וכאשר היו נכנסין  27. א חזר חיביד והו  
Mc 9,32   והם  33. ישו שאלם מה הייתם חולקים אתם בדרך בבית  וכאשר היו . ובאו בכפר נחום 32 .לשאלו 

Mc 10,10   מי ומימניח אשתו ולוקח אחרת. ואמר להם 11 בבית  ועו׳ שאלוהו  10: אדם לא יפריד מחבר שום.  
Mc 14,3   חן באה אשהשמעון מצורע בבטניאה ויושב בשול בבית  וכאשר היה  3. ן לא יתקוממו העםחג למע  
Lc 1,33  ומריאה אמרה  34. יעקב לנצח ומלכותו לאין קץ בבית  וימלוך  33. קתדראת הש׳ אב שלו הש׳ יתן לו 
Lc 1,40   ומיד ששמעה 41. זכריא ונתנה שלו׳ לאלישבק בבית  ונכנסה  40. בהרים בעיר גודיאה הלכה מהרה  
Lc 2,15   לחם ונראה זה הדבר אשר האל עושה והראתיה בבית  מדברים ביניהם אומרים נֲַעבֹור לשמים הרועים  
Lc 4,20   התחיל לאמר להם 21. הכנסת היו מבינים בו בבית  וכל אשר היו . חזרו למשרת וישב סיים הספר  
Lc 4,28  הכנסת ושומעין אלה הדברים היו נקצפין ומלאים בבית  וכל אשר היו  28. נטהר בסיריאה אחד מהם לא 
Lc 4,33   מה לך ישאוש 34הכנסת וצועק בקול גדול ואומר  בבית  ואדם אחד היה לו השד והיה  33. היה בעוז 
Lc 4,38   שימון וחמות שימון היתה חולה מקדחת גדול בבית  וישאוש יצא מבית הכנסת ונכנס  38. המלכות.  
Lc 6,6   לו יד והיה שם אדם אחד שהיה. הכנסת ומלמד בבית  אחת שנכנס ונעשה היה עוד משבת  6. מהשבת  

Lc 7,36   והנה אשה אחת חוטאת 37ישבו לשולחן . הפרוש בבית  וכאשר ישאוש נכנס . ו זהו ישאוששיאכל עמ  
Lc 7,37  ישבו לשולחן והנה אשה אחת חוטאת היתה. הפרוש בבית  וכאשר ידעה שישאוש נכנס . בעיר חוטאת היתה 
Lc 7,37   38ש באה לשם ונשאה קאפסא אחת ממשיחה הפרו בבית  וכאשר ידעה שישו משיח אוכל . ירהיתה בע  
Lc 8,16   כי שום דבר אינינו ביותר נעלם 17יהיו רואין  בבית  מקום גבוה בעבור אותן שנכנסין  או על 
Lc 8,27  וכאשר ראה לישאוש משיח נפל 28רק בקברים  בבית  ו לובש שום מלבוש ואינינו עומד ואינינ. רב  
Lc 8,51   השר לא עזב לשום אדם שיכנסו עמו כי אם פירו  בבית  וכשבא ישו  51. מין ותהיי נושעתבשם׳ ותא 
Lc 10,5   5 עליו ינוח שלומכם. ואם שם בן השלום 6. הזה בבית  ית שתכנסו תאמרו תחלה שלום יבא ובב . 

Lc 11,33   אם עינך. ועששית גופך הוא עינך 34. יראו הנר בבית  כנסין רק מניחה על המנורה בעבור שהנ 
Lc 11,37   והפרוש אמ׳ בלבו למה זה אינו 38. ישב וחשב בבית  ונכנס . שהו פרוש אחד שיאכל עמומדבר בק  
Lc 12,52   האב יהיה נגד הבן והבן נגד 53. אחת לב׳ ולג׳ בבית  ה׳ שיהיו  52: לא כן רק להפריד אומר לכם 
Lc 13,10  והנה אשה אחת 11. בשבתותהכנסת שלהם בשב  בבית  ובשבת הבאה היה  10: או אכריתנהמוטב ואם ל  
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Lc 13,14   כאשר ישאוש ריפא אותה: הכנסת מלאים חימה בבית  וענו  14. מדה בקומתה ושבחה האלומיד ע  
Lc 14,1   אחד משר הפרושים לאכול פת בשבת והנם מביטים  בבית  ונעשה כשנכנס  1: ט״ו כפי לוקא קפיטולו 

Lc 15,28   אז האב יצא אליו והתחיל לחלות פניו שיבא .בבית  יכנס ולא רצה ש. מעו כעס עד מאדהגדול כשו.  
Lc 17,31   31 וכן מי שיהיה בראש לא ישוב. לא ירד לכבסם בבית  אותה שעה מי שיהיה בגג וקנקניו ב  
Lc 22,10   ותאמרו לבעל הבית האדון אומר לך 11. שיכנס בבית  יו אדם אחד נושא אשישה של מים לכו אחר  
Lc 22,26   ואותו שהוא יהיה כמו אותו. יהיה כמו נער בבית  כי אותו שהוא גדול . היה כן מכםאבל לא י  
Lc 22,66  67. אומרים לו אם אתה משיח אמור לנו. עצמם בבית  הסופרים ושרי הכהנים והוליכוהו זקני העם ו  
Lc 23,56    ות מעולות בריחהכינו וקנו סמים חשובים ומשיח בבית  וכשחזרו  56ישוש משיח היה מונח אופן גוף 

Jn 2,11   אחר 12. גלליאה וגלה מעלתו ותלמידיו הכירוהו בבית  וישאוש עשה זה האות הראשון  11 .עד עתה 
Jn 3,24   אז נעשית שאלה בין תלמידי יואן על  25: הסהר בבית  כי עדיין לא הושם יואן  24רבים וטבל אותם 
Jn 4,46   והיה. גלליאה אל מקום אשר עשה שם ממים יין בבית  אז בא פעם אחרת  46: א ליום החגהמועד כשב  
Jn 4,54  5: גלליאה כשבא מגודיאה בבית  זה היה האות השני שעשה ישאוש  54. כל ביתו,Tit   קפיטולו ה׳ כפי 
Jn 6,60    אז רבים מתלמידיו  61. הכנסת מלמד בכפר נחום בבית  אלה הדברים אמר  60: יחיה לעולםזה הפת 
Jn 8,35   ואם הבן עושה 36: רק החטא עומד לנצח. לנצח בבית  והעבד אינו עומד  35. עבד החטא אשחוטא הו  

Jn 11,20   אז אמרה מרטא לישאוש אדון אם לשעבר היית 21 .בבית  ומריאה יושבת . וש בא רצתה אליושישא 
Jn 11,31   מהר ויצאה ומנחמים אותה כשראו מריאה שקמתה בבית  אז היהודים שהיו שהיו אתה  31: באה אליו  
Jn 14,2    אבי רוב דירות בו אמת הייתי אומר להלוך בבית   2. נבהל האמינו באל ובי האמינולבבכם  

Jn 18,20   ודבר לא . הכנסת ובמקדש ששם היהודים מתקבצים בבית  אני בגלוי דברתי בעולם ואני כל שעה למדתי 
Lc 1,56   אלישבק יש לה ללדת יהיה נשלם ותלד 57מקדש ב בביתה  ואחר שבא . לישבק כמעט ג׳ חדשיםעמדה עם א 

Mt 13,57   ולא עשה שם הרבה נפלאות בעבור מיעוט 58 .בביתו  איננו בזולת כבוד רק בארצו או  שום נביא  
Mc 8,26    27. אומ׳ לו אל תאמר לשום אדם משכיניך .בביתו  וישאוש שלחו  26. לראות בבהירותוהתחיל [*] 
Lc 1,23    ואחר ימים אחדים אלישבק אשתו הרתה 24 .בביתו  ר השלים ימי עבודתו הלך וכאש 23ועמד אלם  
Lc 5,29    30. והיו שם רוב עולמיים ושאר ואוכלים עמהם בביתו  ועשה משתה גדול  29. והלך אחריוענייניו 

Jn 16,32   עמי ואיני יחיד כי האב. ותעזבו אותי יחידי בביתו  ובה תהיו מפוזרים כל איש . הגיעהשעה וכבר: 
Mt 8,8    כי 9. רק לבד תאמ׳ בדיבור ובני יהיה נרפא בביתי  ואמ׳ אדון איני ראוי שאתה תכנס אותו השר  
Mc 2,9   אבל בעבור זה שאתם תדעו שבן הבתולה 10. ולך בביתך  תה או לאמר קום קח מטתך ושא או. נמחלין 
Lc 7,44   אבל זאת רחצה. א נתת לי מים לרגליואתה ל .בביתך  אני נכנסתי . רואה אתה זאת האשה. לשימון  
Lc 19,5   7: וזאקיב ירד מהרה וקבל ישו בשמחה 6 .בביתך  וחושה כי מוכרח אני שאבא היום  רד מהר  
Mc 8,3   4. כי אחרים מהם באו מרחוק. יתעלפו בדרך בביתם  ואם אני אשלחם  3. מה לאכול ואין להם  

Mt 1,11   11 שאלתיאל הוליד. יקוניאש הוליד שאלתיאל 12 .בבל  ות יאש הוליד יקוניאש ואחיו בגליוש  
Mt 1,17   ותולדות  18. ומגלות בבל עד ישוש י״ד. הם י״ד בבל  עד דויט הם י״ד ומדוד עד גלות  מאברם 
Mt 1,17  ותולדות ישואש משיח היתה 18. עד ישוש י״ד בבל  ומגלות . וד עד גלות בבל הם י״דהם י״ד ומד  

Lc 11,15   ואחרים מנסים 16שר השדים מגרש השדים  בבלזאבוק  ומקצת מהם אמרו  15. ים תמהוהעמו. דבר  
Lc 11,19   אני מגרש בניכם במה מגרשים אותם בעבור בבלזאבוק  ואם  19. גרש השדים בכח בלזאבוקשאני מ  

Jn 3,36   הבן אבל מי שאינו מאמין. יש לו חיים נצחיים בבן  מי שיאמין  36. ן והכל נתן בידואוהב הב  
Jn 9,35  אדון מי הוא. ענה אותו האיש ואמר 36. האל בבן  וכאשר מצאו אמ׳ לו אתה מאמין . בחוץ ומצאו  

Jn 14,13   אם  15: אם דבר אחד תשאלו בשמי אותו אעשה 14 .בבן  בעבור שיהיה מעולה האב . שה לכםהוא יע 
Lc 1,17  ם בחכמת הצדיקים ויכין לשם עם שלםוידריכ בבנים  בכח אליהו בעבור שישב לב האבות הש׳ ברוח ו.  

Lc 24,31   והם  32. ואחר היה בלתי נראה בעיניהם. הפת בבציעת  ועיניהם נפתחו והכירוהו  31. הםממנו ל 
Lc 24,35   ובעודם מדברים ישאוש עמד באמצעם 36. הפת בבציעת  ואיך הכירוהו . ברים שנעשו בדרךספרו הד  
Mt 20,1   וכאשר עשה תנאי עמהם  2. לשכור פועלי׳ לכרמו בבקר  חיילות אשר יוצא ת שמימיי לאב ההוא מלכו 
Mc 1,35   והלכו 36. ויצא והלך לו במדבר ושם התפלל בבקר  וקם  35. מגרש השדים כי הם מכירים אותו  

Mc 11,20   19  21. כאשר עברו בתאנה ראו שנתייבשה עד השורש בבקר   20וכאשר נעשה ערב יצא מן העיר  
Mc 16,9   הוא נראה ראשונה למריאה מגדלינא אותה שהוא בבקר  וישאוש כאשר חזר חי יום ראשון  9. דבר  
Lc 21,38   22. ובא במקדש בעבור שישמעוהו בבקר  וכל העם קם  38. נקרא הר הזתים עומד בהר,Tit  קפיטולו  
Lc 24,1   24,Tit   ים ומשיחות שהכינובבקר באו בקבר נושאות סמ בבקר  ובשבת  1קפיטולו כ״ה כפי לוקא . 
Lc 24,1   2. באו בקבר נושאות סמים ומשיחות שהכינו בבקר  ובשבת בבקר  1ולו כ״ה כפי לוקא קפיט  

Jn 8,2   וכל העם באו אליו ויושב . בא פעם אחרת במקדש בבקר  ולמחר  2וישאוש הלך להר הזתים  1כפי יואן 
Jn 20,1  אז 2: לקבר ועד לילה ראתה אבן הקבר הפוכה קרבב  שבת אחד מריאה מגדלינא באה  1ן כפי ש׳ יוא  

Lc 14,18   והשני אמ׳ אני 19. ממך שתקבל התנצלותי בבקשה  תי עיר ויש לי ללכת שמה לראותה אני קני  
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Mc 5,3  ואינם יכולים להשקיטו. כי תמיד משברם 4 בברזלים  ן יכולין להחזיקו בשלשלאות ולא כ״כ רע שאי . 
Lc 20,6   וענו שלא ידעו 7. היה להם שיואן היה נביא בבריא  כי . כל העם יסקלונו[*]  6[*]  מן השמים  

Mt 12,13    ואז יצאו חוץ הפרושים ועשו 14. כמו האחרת בבריאות  היתה לו חזורה . שלח ידך ושלוחהאל האדם 
Jn 7,23  מאבד דת משה. מלח בשבת ואינו מתירא עצמו בברית  אם איש נכנס  23: ים אתם האנשיםובשבת מוהל:  

Mt 4,23   כנסיותיהם הגדת מלכות השמימיי ומרפא כל בבתי  ח היה מחפש כל ארץ גלילאה דורש ישואש משי  
Mt 6,2  אני : כנסיותיהם ובדרכים כדי שיכבדום האנשים בבתי  שו הרעשה כמו שעושים המזוייפים צדקה אל תע 
Mt 6,5   בצדי השוקים כדי שיראו אותםכנסיותיהם ו בבתי  האוהבים התפללו . ים עצמם כשביםשמרא  

Mt 9,35    העמים[*] וכאשר  36. כנסיות וממרק כל חולי בבתי  מחפש העירות והמגדלים דורש מלכות שמימיי  
Mt 10,17    ותהיו נהוגים תפושים לפני המלך 18כנסיותיהם  בבתי  ויכו אתכם : ינהגו אתכם בדבריהםכי הם 
Mt 13,54    עד שהם מתמימים ואומרים מאין יש . כנסיותיהם בבתי  ארצו ומלמדם ובא אל  54נסע משם הדמיונות 

Mt 23,6   ושיכבדום 7. כנסיותיהם ושישאלו בשלומם בבתי  יהיה להם כסאות גדולים וגבוהים בשלחן וש  
Mt 23,34   עד שיבא 35כנסיותיכם ותרדפו מעיר לעיר  בבתי  תהרגו ותתלו בשתי וערב ותנגשו  ומהם  
Mc 1,39   כנסיותיהם ובכל גליליאה מגרש השדים מן בבתי  והיה דורש  39. בעבור זה באתי יכ. שם  

Mc 12,39    40כנסיות שיכבדום ושיהיו ראשונים בשולחן  בבתי  ושישבו בכסא הראשון  39הסוחרים להם שלום  
Lc 4,15   ריט ובא בנזו 16. כנסיותיהם ונתעלה בעד כולם בבתי  והוא מלמד  15עו יוצא בכל הארץ ושומ 
Lc 4,44    5: נשלם קפיטולו ד׳: כנסיות של גליליאה בבתי  והיה דורש  44. בעבור זה שולחתיהאל כי,Tit  

Lc 12,11    כנסיות ולרבנים ולנביאים אל תחפצו להשתכל בבתי  וכאשר ינהגו אתכם  11. ימחלו לוהקדש לא  
Lc 20,46  שמחריבין דברי 47[*] וראשון המקומות  כנסיות בבתי  והקתדראות ראשונות . חובות קריהשלום רב בר 
Lc 21,12   כנסיות ובמשמרותם למסור אתכם למלכים גדולים  בבתי  וימסרו אתכם . ירדופכםישלחו בכם ידיכם ו 
Lc 7,25   נביא אומ׳ . אבל אי זה דבר יצאתם לראות 26 בבתיהם  בושים יקרים ובתענוג הנם מלכים במל 
Jn 2,20   ומה שהוא אמ׳ במקדש לבו אמר 21. ימים תעשהו בג׳  ואתה אומ׳ . שנהותו ארבעים ושש הפועל א . 
Jn 8,20   כי. מלמד במקדש ושום אדם לא תפשו בגאסיפילסי  אלה הדברים דבר ישו משיח  20: יתדעו אב  

Mt 16,13   ושאל לתלמידיו מה. ִטיְשַאִריַאה ִפיִליִפי בגבולות  וישאוש בא  13. פרושים והצדוקיםמלימוד ה  
Lc 21,21  כי אלה הימים יום נקם 22אל יכנסו בה  בגבולותיה  ואשר . ואשר הם באמצעה יפרדו. םיברחו בהרי  
Lc 17,31   וכן מי שיהיה. וקנקניו בבית לא ירד לכבסם בגג  באותה שעה מי שיהיה  31. מגולה אדם יהיה  
Mt 9,16   כי אם כן יעשו כן ממחה. חדש במלבוש ישן בגד  אין אדם מכפיל  16: וס אז יצומויעלם האר  
Mc 2,21   בדרך אחרת במלבוש הבגד. חדש במלבושו הישן בגד  ם אדם אינו משים שו 21. יצומו ימים רבים  

Mc 15,46   אחד יפה ולבן והוריד הגוף מהשתי וערב ועטפו בגד  ויוסף קנה  46. תן לו גוף ישאושהמשפט נ  
Mc 16,5  [*]5  [*]והוא אמר להן אל תפחדו 6. אחד לבן ונפחדו בגד  לובש או שבת בצד ימין נער אחד מר.  

Mc 13,16   16 ואוי לאותן שיהיו הרות ולאותן המיניקות  17 .בגדו  שיהיה בשדה לא ישוב אחור לקחת  ואותו 
Lc 16,10   יהיה נאמן ורע בדבר קטן גם בדבר גדול יהיה  בגדול  מי שהוא נאמן בדבר קטן  10. ייםנצח 

Jn 20,6  והסדין שהונח בראש 7. פשתן מונחים לצד אחד בגדי  וראה . ההולך אחריו ונכנס בקבר ירושימון פ  
Mc 11,8   בדרך ועמים אחרים כורתים ענפים מן האילנות בגדיהם  ואנשים רבים פשטו  8. והוא רכב עליו 

Mc 14,63   ואתם כוספיםואמר להם אתם שואלים אחרי כן  בגדיו  והכהן הגדול קרע  63. עבי השמיםהאל בא ב  
Lc 7,25   והנה אותן שנתלבשו במלבושים יקרים ובתענוג .בגדים  מלובש מרוב  זה עניינים יצאתם לראות איש 

Mc 9,44  אל מקום שאין מתים הארסים והאש אינו נח 45 בגהינם  מהכנס בשתים . ך הכנס בג״ע באחתיותר שוה ל 
Mc 9,46  מקום שהארסים אינם מתים והאש לא נכבית 47 גהינםב  ה לך הכנס בג״ע בעין אחד משתים כי יותר שו. 

Lc Prol,6  ובעד מתיב בלוברדיאה מזורז מהקדש רוח כתב  בגודאה  כבר היו כתובים בעד האיונגליאו פאב אותם ש 
Mt 24,16    ומי שהיה בעלייה לא ירד  17. יניסו בהרים בגודיאה  אותן שהיו  16. יביניהן א״כ הואשקורא 

Lc 2,4   בעיר דוד שנקראת בית לחם בעבור שיהיה בגודיאה  ויושאף עלה מנזוריט גליליאה  4 .ןשל האדו  
Lc 3,1   ואירודיש טטרקא מגליליאה ופליף אח בגודיאה  טיברי שיסאר ופונץ פילאט מורשה עשר לקיסר  

Lc 21,21  ואשר. רדוואשר הם באמצעה יפ. יברחו בהרים בגודיאה  אז אשר יהיו  21. ב סילוק נחמתהתדעו שיתקר 
Jn 4,2   2 והיה 4. והלך פעם אחרת בגליליאה[*]  3 .בגודיאה  תלמידיו עזבו  עד שישאוש לא טבל רק  

Jn 5,16  וישוש ענה אבי  17. לעשות דברים אלו בשבת בגודיאה  הם אמרו ובעבור זה מתהלך ישאוש ו 16. רפאו 
Jn 7,1   וסמוך  2. היהודים מבקשים אותו להמיתו כי בגודיאה  הדברים הלך ישאוש בגלליאה כי לא רצה ללכת 
Jn 7,3   4. בעבור שתלמידיך יראו מעשיך שאתה עושה בגודיאה  הפרד מפה ולך [*] ואמר לו אחד 3. כנופיה  

Jn 11,7   ואמרו לו התלמידים רבי לא עברו ימים 8 .בגודיאה  ים אמ׳ לתלמידיו נלכה פעם אחרת אלה הדבר  
Mt 24,31   קולות ויקבצו הנבחרים מהאל מד׳ חלקי העולם  בגודל  ישלח מלאכיו צועקים ו 31ודמות  כח וצלם 
Mt 27,46  ומקצת 47. קולות ואמ׳ אלי אלי למה עזבתני בגודל  תשיעית זעק ישאוש [*]  46[*] ה היום עד שע  
Lc 24,52  ברכים והיו במקדש בכל עת משבחים ומ 53שמחה  בגודל  חזרו בירושלם . והם מתפללים 52 נשוא בשמים 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

156 

 

Jn 10,10   ורועה טוב. אני הוא רועה טוב 11. ההשפעה בגודל  ואותה תהיה לכם . יהיה לכם חייםבעבור ש  
Mc 15,22   ונתנו לו 23. שרוצה לומר מון קולורי בגולגוטא  ונהגוהו  22שישא שתי וערב שלו  אי דנופי  

Mc Prol,22   וכאשר תמצא רוצים שהאדם יבינהו. ש משיחישאו בגוף  ממוסרם  חפש ולהבין בסדר דבריו האונגליאו. 
Mc 7,18    כי אינו נכנס לגוף 19. האדם אינו יכול לטנפו בגוף  אתם מבינים שאין שום דבר שיכנס אין 

Mt 26,12    אמיתות לכם אומ׳ אשר בכל 13לחנוט אותי  בגופי  וזאת הניחה משיחה זאת  12. עמכםלעולם  
Mt 27,35   מלבושיו בעבור שתהיה נשלמת הנבואה אומרת בגורל  הו חלקו ביניהם וכאשר תלו 35. תרצה לשתו.  

Lc 1,9   וכל  10. וכאשר נכנס במקדש הש׳. שיתן לבונה בגורל  יצא . כפי מנהג הכהנים 9בשבתו  בסדר פעם 
Jn 21,9   וישאוש אמ׳ 10. יפות ודג מונח למעלה ופת בגחלים  אז כשירדו לארץ ראו אש יפה  9. זרועות  

Lc 23,19  ופילאט אמ׳ עוד 20. שעשה בעיר ובעד רציחה בגידה  והוא היה איש ששמוהו במאסר בעד  19. ברבאן  
Lc 12,5   חמשה לחם 6: ולו האש אומר לכם אותו תיראו בגיהינם  אחרי מות האדם יש לו כח לשולחו אותו ש 

Mt 10,28    נמכרים במחצה ואחת מהם לאשני צפרים  29 :בגיהנם  שום תיראו ביותר אותו שהגוף והנפש יכול  
Mt 18,8   ואם עינך 9. בשתי ידים או בשתי רגלים בגיהנם  שוה לך הכנס בגן עדן פסח מלכת  כי יותר  
Lc 1,44    ואשריך שהאמנת כי אותם 45. גדול בבטני בגיל  כאשר שלומך שמעו אזני הנער שמח תדעי כי  
Jn 3,29   ואליו  30. בעבור קול הארוס הזה הוא גיל שלם בגיל  ארוס שעומד ושומע אותו ומשמח הוא אוהב ה 

Mt 14,34    וכאשר אנשי המקום ההוא הכירוהו 35 .בגינטזאריט  ותכף לקחו ארץ  34הוא בן האלוה אמת אתה  
Mc 8,32   וישאוש נהפך 33. התחיל לגערו[*] ופירו  .בגלוי  ואמ׳ להם  32. חי אחר שלשה ימיםוהוא יקום  
Jn 7,10   ואז היהודים שואלים 11. אבל כמעט בהחבא בגלוי  לם ביום המועד אז עלה הוא ולא שעלו בירו  
Jn 7,13   אבל בתוך החג עלה ישו 14. בעבור היהודים בגלוי  אבל אחד מהם אינו מדבר ממנו  13. העמים  
Jn 7,26   הכירו השרים. ודבר אין אנו אומרים לו בגלוי  הנה שמדבר  26זה שחפצנו להמית  אינינו  

Jn 10,24    ענה ישאוש אני אומר לכם ואינכם 25 :בגלוי  נפשותינו אם אתה משיח אמור לנו אתה לוקח  
Jn 16,25   25 באותו היום לא 26אגי אגידהו לכם מאבי  בגלוי  הדברים אמרתי לכם במשל לכם רק  אלה  
Jn 16,29   29 עתה ידענו 30. לנוושום משל אינך אומר  בגלוי  תה מדבר לנו ואמרו לו תלמידיו הנה א  
Jn 18,20   דברתי בעולם ואני כל שעה למדתי בבית הכנסת  בגלוי  אני . ענה ישאוש אליו 20. מוסרוומ 
Mt 1,11   שאלתיאל. יקוניאש הוליד שאלתיאל 12. בבל בגלות  יושיאש הוליד יקוניאש ואחיו  11. יושיאש  

Mt 28,10   וכאשר הלכו קצת מהשומרים  11. ושם יראוני ילאהבגל  פחדו ותלכו ותגידו לאחי שיבואו להן אל ת 
Mt 17,21  אמ׳ להם ישו בן אלוה יהיה נבגד ונמסר .בגליליאה  והוא עמד  21. ם לא בתפלה ובצוםאין מגרש א  
Mt 26,32    וענה פירו ואמר אליו ואם כולם יהיו  33 :בגליליאה  וכאשר אהיה קם חי אהיה לפניכם  32הגדוד 

Mt 28,7   8: ואתם תראוהו שם כמו שהוא אמ׳ לכם בגליליאה  שקם חי ושהוא יהיה לפניכם  ידיולתלמ  
Mt 28,16   וישו נראה להם 17. בהר אחד שישו אמ׳ להם בגליליאה  וי״ב התלמידים הלכו  16. ום הזהעד הי 
Mc 1,14  מלכות ואומ׳ העת בא מ 15. ודורש דבר האל בגליליאה  אוש בא יש. ואחר שג׳ואן היה אסור 14. אותו 
Mc 1,16   ראה שימון ואנדריב אחיו שמשימין הרשתות .בגליליאה  והולך ישו ואחרים  16. דבר האל והאמינו 
Mc 9,29   ומלמד 30והוא לא רצה שאדם ידעהו  בגליליאה  ועברו . ונסעו משם 29פלה ובצום רק בת  

Mc 14,28    ׳ אם כולם יהיו אשקנדליזטשופירו אמ 29 בגליליאה  אכן אחר שאחזור חי אהיה עמכם  28הצאן  
Mc 15,41   הן הולכות עמו והולכות עם רבות אחרות בגליליאה  כי כאשר היה  41. ישף ואם שלומיקטן ומ  

Mc 16,7  ויצאו  8. כאשר אני אומ׳ לכם. שם תראוהו בגליליאה  ים ולפירו ואמרו להם כי לפניהם תכף לתלמיד 
Jn 2,1   וישאוש נקרא  2והיתה מריאה אם ישאוש שם  בגליליאה  נשואין  וביום השלישי נעשו 1אן כפי ש׳ יו 
Jn 4,3   אז 5: והיה לו בהכרח לעבור בשמריאה 4 .בגליליאה  והלך פעם אחרת [*]  3. בגודיאה עזבו  

Lc 2,39   39 והנער ישאוש גדל וחזק ומלא 40בעיר נזורט  בגלליאה  אשר סיימו כל דברי דת משה חזרו וכ 
Lc 24,6   אמר שחוייב שבן האדם יהיה נמסר בידי 7 .בגלליאה  אי זה אופן דבר עמכם בעוד שהיה ב תזכורנה  
Jn 1,43   ופליף היה 44. ומצא פליף ואמ׳ לו לך אחרי בגלליאה  ולמחר רצה לצאת  43. ש ר״ל פיראנקרא כיפא 
Jn 4,43   ביא כבודוהוא העיר שאין לשום נ 44 .בגלליאה  אחר שני ימים מצא משם והלך  43 :העולם  
Jn 4,45   קבלו אותו הגליליבש כי ראו כל הדברים בגלליאה  אז כשבא ישאוש  45. כבוד בארצו לשום נביא  
Jn 4,47   הלך אליו שירד להבריא בנו כי מסוכן היה בגלליאה  וכששמע שישאוש בא מגודיאה  47ם בכפר נחו  

Jn 7,1   י לא רצה ללכת בגודיאה כי היהודיםכ בגלליאה  אחר אלה הדברים הלך ישאוש  1אן כפי ש׳ יו  
Jn 7,9   וכאשר אחיו עלו בירושלם ביום המועד 10 .בגלליאה  כאשר אמר אלה הדברים הוא היה  9: לא נשלם  

Mt 18,8  עדן פסח מלכת בגיהנם בשתי ידים או בשתי בגן  כי יותר שוה לך הכנס . חיקה ממךאותה או הר  
Mt 18,9   השמרו לכם אשר 10. עדן בעין אחד מגיהנם בשתים בגן  שוה לך הכנס רחיקם ממך כי יותר תעקרם וה 
Mc 9,42   אל מקום  43עדן ביד אחת מאשה של גיהנם בשתים  בגן  כי יותר שוה לך הכנס . רות אותהכ 
Lc 23,43   והיתה כמעט שעה ששית וערפל היה בכל 44. עדן בגן  היום תהיה עמי אליו באמת אני אומ׳ לך ש  
Jn 18,26  ומיד קרא התרנגול. אז כפרו פעם אחרת 27. עמו בגן  ואני ראיתיך . ו שפירו קטע אזנות אח אותאש: 
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Lc 13,19   19  וגדל ונעשה אילן גדול עד שעופות השמים נחים  בגנו  הוא כגרגיר של חרדל שהאדם זורע הנה 
Mc 9,44    אל מקום שאין 45מהכנס בשתים בגהינם . באחת בג״ע  כרות אותה כי יותר שוה לך הכנס  
Mc 9,46   מקום שהארסים אינם 47בעין אחד משתים בגהינם  בג״ע  עקור אותה כי יותר שוה לך הכנס אשקנדליזט 
Lc 12,1   התחיל לאמר לתלמידיו השמרו מהכאת הפרושים בגת  וכאשר רוב עמים הקיפוהו כדורך  1כפי לוקא  

Mt Prol,10   ויחסו. שנושאה דרישת האיונגלי[*] אופנים  בד׳  ודרך האל היא . רבעה חלקי העולםהשילוש בא  
Mt Prol,17   ואותם האדם חייב הבין מה שרומזות: צורות בד׳  האיונגלישטש נראים . כח שבועתם בעבור.  

Lc 19,8   וישאוש אמ׳ לו היום נעשה שלום בזה 9. כפלים בד׳  דם אני חפץ להשיב לו הדבר ההוא שום א  
Mc Prol,2   וכהן היהודים ממשפחת לוי מבונן כתב. האל בדבר  רו בעבור שכילה ותלמיד בן ש׳ פימהאל ו  
Lc 14,35    תועלתי רק ישולח בחוץ מי שיש לו אזנים לשמוע בדבר  לא בעפר ולא בזבל ולא  35: הטעםבמה ינתן 
Lc 16,10  בדבר קטן בגדול יהיה נאמן ורע בדבר קטן גם בדבר  מי שהוא נאמן  10. והלים נצחייםשאסיפכם בא  
Lc 16,10   12..נאמנים.. 11קטן גם בדבר גדול יהיה רע  בדבר  בדבר קטן בגדול יהיה נאמן ורע  שהוא נאמן  
Lc 16,10    יגידהו... 12..נאמנים.. 11גדול יהיה רע  בדבר  קטן גם קטן בגדול יהיה נאמן ורע בדבר  
Lc 19,17   17 יהיה לך ממשלה על מאה. אמןקטן היית נ בדבר  האדון אמר אליו שמח עבד טוב כי ו  
Lc 20,20  ושאלוהו אומרים רבי 21. מה וימסרוהו לשרים בדבר  ים עצמם צדיקי׳ בעבור שיתפשוהו אנשים שעוש  
Jn 12,19   והיה מקצת מבני 20. זה שכל העולם הולך אחריו בדבר  . יניהם הנה שאין אנו מועיליםאמרו ב 
Mt 8,16   16  בעבור שתהיה נשלמת שנבואת 17וכל החולים  .בדברו  והושיעם  שלחו אל ישואש משוטניםובערב  

Mt 22,15   ושלחו לו תלמידים עם משרתי אירודיש 16 .בדברו  עשו עצת איך יוכלו לתפוש ישאוש הפרושים ו  
Jn 8,31   ואמת. ותכירו האמת 32באמת תהיו תלמידי  בדברי  אם אתם תעמדו [*]  31. שהאמינו בו  

Mt 10,17  ותהיו 18ויכו אתכם בבתי כנסיותיהם  :בדבריהם  השמרו מהעמים כי הם ינהגו אתכם  17: יונים  
Lc 5,5   וכאשר זה נעשה אספו דגים 6. נאריך רשתותיך בדבריך  אבל . לילה טרחנו ולא לקחנו דברלו כל ה 

Mt 23,5   נושאיםהם . בעבור זה שהאנשים יראו אותם בדברים  הם עושים כל מעשיהם  5. אצבעותםהגיעם ב  
Lc 4,22   22  של חן היוצאים מפיו ואומרין אינינו זה בן  בדברים  והכל נותנים עדות לו ומתמיהין 

Lc 7,7   כי אני אדם שיש לי תחת  8. ובני יהיה נרפא בדברים  ה ראוי שאבוא אליך אבל תאמ׳ זה מדמה שאהי 
Jn 3,12   ואין מי שעלה 13: ים אם אומר אותםהשמימי בדברים  איך תאמינו : אתם בהם לא תאמינועולמיים ו  

Mt 11,12  כי כל 13והחוקים משיגים אותו בחזקה  .בדוחק  נכנס אדם [*]  12[*] ות שמימיי והקטן ממלכ  
Mt 8,8   ויש: כי אני אדם חוטא 9. ובני יהיה נרפא בדיבור  י שאתה תכנס בביתי רק לבד תאמ׳ איני ראו  

Lc 11,32  עם זאת המשפחה ויענישוה כי עשו תשובה בעבור  בדין  י נינוה יקומו אנש 32: ול משלמהיש בכאן גד 
Jn 5,29   איני יכול מעצמי לעשות דבר רק כמו שאני  30 .בדין  תם שעשו טוב בחיים ומי שעשה רע ויצאו או 
Jn 9,39    באתי בזה העולם בעבור שאותם שאינן רואין בדין  אתה . וישאוש אמ׳ אליו 39. אליווהתפלל  
Mt 6,6   וכאשר 7: והאל היודע הנסתרות ישמעך. סגורה בדלת  כינה בחדרך ותתפלל אל השם בסוד כשתתפלל ה  
Mt 7,7   והמחפש. כי כל אדם שישאל יקח 8. ויפתח לכם בדלת  דפקו : תחפצו ותמצאו: לא שאלתכםוהוא ימ  

Lc 12,36   הם העבדים. יברכםומיד  37: יפתחו לו מיד בדלת  ר מן הנשואין למען כי יבא ויגע כשחוז  
Jn 18,16   אז יצא התלמיד האחד שהיה בן בית. בחוץ בדלת  ופירו עומד  16. ש בהיכל ההגמוןעם ישאו  
Lc 22,20   אכן הנה יד המוסר 21. אותו שיהיה נשפך בעדכם בדמי  לו אמר זה הגביע הוא צווי החדש וכאשר אכ 
Mt 13,10   והוא ענה להם אומר לכם ניתן להבין 11 .יונותבדמ  ים אליו ואמרו לו למה אתה מדבר התלמיד  
Mt 13,13   ושומעים לא. בעבור שרואים לא יראו .בדמיונות  ובעבור זה מדבר איש  13ו אדם לו יגזול ל  
Mt 13,34   בעבור זה תהיה נשלמת הנבואה אומרת 35 :בדמיונות  כל אלה הדברים אמ׳ ישואש  34. ץשהכל מחמ  
Mc 4,11   וישמעו ולא . בעבור שהם יראו ולא ראו 12 בדמיונות  כי אם . אבל להם לא. מיילכות שמסודות מ 

Mt 24,15   נביא עומד במקום הקדש אותו שקורא יביניהן  בדניאל  וכאשר תראו שקוץ משומם שנ׳  15 .יבא הקץ 
Lc 9,20   ענה שימון פירי ואמר אתה הוא. מי אני בדעתכם  ואתם . וישאוש אמר להם 20. ר חישחז  

Mt 12,41   ומלכת  42: ובכאן הוא גדול מיונה. של יונה בדרישה  אומה ויענישוה כי הם עשו תשובה עם זאת ה 
Mt 2,12    ואחרי שובם 13קפיטולו ד׳ כפי מתיאו : אחרת בדרך  ישובו לאירודיש וישובו למלכותם שלא  
Mt 4,16   ר בהיר הראה אליהם שהיוערפל ראו אורה ונ בדרך  העם העומדים  16. ירדן מגלילאה הים נחל  
Mt 5,25   תמלא רצון אויבך מפני שלא ימסור אותך ביד בדרך  ובהיותך  25. ן תשוב לנדב נדבתךואחרי כ  

Mt 10,10  הפועל. ולא שתי מלבושים ולא מנעלים ולא מטה .בדרך  ושק  10זהב וכסף ומעות בחגורה  תחפצו לישא 
Mt 13,4    ומקצת נפלו במקום 5. ובאו מקצת עופות ואכלום בדרך  נפלו ובעוד שזורע מקצת גרעינים  4זרעו 

Mt 13,50   שמעתם כל 51. האש ושם יהיה בכי והרעשת שינים בדרך  וישימום  50רידו הרעים מהטובים ויפ 
Mt 15,32    ואמרו לו התלמידים אנה נמצא כ״כ פת 33 .בדרך  לשולחם בתענית בעבור שלא יחלשו רוצה  

Mt 21,8   ואחרים כורתים ענפים מאילנות ומאגמגין מהם  .בדרך  מלבושיהם [*]  8[*] והניחו  האתון והעיר 
Mt 21,8   והחיל שהולכים עמו צועקים אומרים הושיענו 9 .בדרך  ים ענפים מאילנות ומאגמגין מהם כורת 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

158 

 

Mt 25,14   חד מהםלא 15. וקרא העבדים ומסר להם מזהבו בדרך  כן כמו האדם שהלך  14. ום והשעהיודעות הי  
Mc 2,21  ויותר גדול קרע. אחרת במלבוש הבגד שובר הישן בדרך  . נו משים בגד חדש במלבושו הישןשום אדם אי 
Mc 4,15   הם אותם ששומעין דברי האל ותכף בא השטן בדרך  אותה שנפלה  15ע הוא הדורש דבר אותו שזור  
Mc 5,2   בקברים והיה כ״כ רע שאין יכולין ששוכב 3 בדרך  הספינה אדם א׳ מושטן יצא אליו  שיצא מן  
Mc 8,3   והתלמידים ענו 4. כי אחרים מהם באו מרחוק .בדרך  ואם אני אשלחם בביתם יתעלפו  3 .מה לאכול  

Mc 9,32   והם שותקים כי הם היו חולקים אי זה מהם  33 .בדרך  ישו שאלם מה הייתם חולקים אתם  היו בבית 
Mc 10,32   וישאוש הולך ראשון והם. עולים בירושלם בדרך  והיו אז  32: ונים יהיו ראשוניםוהאחר  
Mc 10,52   11 :בדרך  ומיד ראה ונמשך אחריו . הושיעך כי אמונתך,Tit   וכאשר 1קפיטולו י״א כפי שן מרקו  

Mc 11,8   ועמים אחרים כורתים ענפים מן האילנות בדרך  ואנשים רבים פשטו בגדיהם  8. כבוהוא ר  
Lc 1,76    ולתת רפואה שלימה לעמו 77. שלום ובדרך האל בדרך  ם שיהיו מיושרים בעבור שתבין הדרכיהאדון  
Lc 1,79   והנער היה גדל וחזק ברוח הקדש 80. שלום בדרך  מות בעבור שרגליו תהיו מאושרות ובצל  
Lc 10,4   ביתובבית שתכנסו תאמרו תחלה שלום יבא ב 5 .בדרך  ואל תתנו שלום לשום אדם . נעליםולא מ  

Lc 12,58   58 ואם באולי ימסור. עשה מעשה שישלחוך מהרה בדרך  אתה הולך עם שכנגדך לאי זה שר  וכאשר  
Lc 15,13    14. רחוקה מאד שם הפסיד כל ירושתו בזנות בדרך  הנער היותר קטן הלך לו . הדבריםכל  
Lc 19,36  כבר מתקרב לירידת הר הזתיםוכאשר הוא  37 בדרך  כאשר הוא הולך משימים מלבושיהם ו 36. עליו  
Lc 24,32  וקמו באותה שעה וחזרו 33. ולמדנו הכתיבות .בדרך  היה נשרף בקרבינו שדבר בנו . נוביניהם לבי  
Lc 24,35   ובעודם מדברים 36. ואיך הכירוהו בבציעת הפת .בדרך  והם ספרו הדברים שנעשו  35. מוןונראה לשי 
Mt 22,9   10. וקראו כל אותם אנשים שתמצאו לנישואין בדרכים  ם כן תלכו א 9. שהיו קרואים אינם הגונים  
Mc 6,56   56 ומחלים פניו שלבד יגעו בשפת מלבושו כי כל  בדרכים  עיר או מדינה הוא נכנס עוברים  באי זו 
Mt 12,5   שהכהנים לפעמים שוברים השבתות במקדש בלא עון בדת  ולא אתם קראתם  5. ק לכהנים לבדלאכול ר. 

Mt 22,36   אמ׳ לו ישאוש תאהוב אלהיך בכל לבבך ובכל 37 בדת  רבי אי זה העליון צווי  36אומר . מנסהו  
Lc 2,23  ובעבור 24הש׳ שכל זכר פטר רחם יהיה קדוש לשם  בדת  כפי מה שכתוב  23בור שידרו לשם בירושלם בע 

Lc 10,25   ואמר אי זה דברים אעשה למען קם לנסות אותו בדת  והנה חכם אחד  25. עין ולא שמעושאתם שומ  
Lc 10,26   והוא ענה ואמ׳ תאהב האדון 27. מזה העניין בדת  ואמ׳ לו מה כתו׳  26יים נצחיים השיגי ח  
Lc 11,52   שנשאתם מפתח החכמה ואינכם נכנסין ואתם מונעין בדת  אוי לכם חכמים  52: רש מזה הדוראליכם יד 
Lc 24,44   אז 45: משה ובנביאים ובמזמורים שנאמרו עלי בדת  הכתובים כל הדברים יהיו נשלמים הוא ש  

Jn 1,45   יכול. ואמ׳ לו נתנאל בנזוריט 46: ובנביאים בדת  אותו הוא שממנו כתב משה . זוריטבן יוסף נ  
Jn 15,25    וכאשר יבא רוח 26. אותו שערבות היה לו בי בדת  בעבור שיהיה נשלם דברי הכתוב  25ואבי  
Mt 7,13    והשער והדרך המביאים לחיים צרה היא מאד 14 .בה  וליך האדם לאבדון ורבים נכנסין המהדרך.  

Mt 21,33  ואח״כ ֽשַכָרה. יקב אחד ובנה בה מגדל אחד בתוכה בה  שנטע כרם אחד וסגרה בטוב ועשה  .אב חיילות  
Mt 21,33   ַכָרה לעובד והלך במהלך ואח״כ שֽ . מגדל אחד בתוכה בה  ובנה כרם אחד וסגרה בטוב ועשה בה יקב אחד 
Mc 12,1   מגדל אחד ושכר אותה לעובדי אדמה והלך במהלך בה  תה היטב באטדים וחפר אותה ובנה וסגר או  
Lc 8,55   56וישאוש צוה שיתנו לה לאכול . ומיד קמתה בה  והרוח חזר  55הנערה ואמ׳ קומי  לקח בידו  

Lc 11,27   והוא אמר אמת מאושרים הם 28והשדים שינקת  .בה  דת מאושר הוא הבטן שעמ: ומרת לובקול רם א  
Lc 13,14  ששת ימים הם בשבוע שבהן האיש יכול לעשות בה  אותה האשה בשבת ואמרו המם אשר  ישאוש ריפא  
Lc 21,21   בעבור שיושלמו כל. כי אלה הימים יום נקם הם 22 בה  ואשר בגבולותיה אל יכנסו . פרדובאמצעה י 

Jn 8,7   וכאשר שמעו 9. ופעם אחרת כורע כתב אחד בארץ 8 :בה  בזולת חטא ישליך האבן הראשונה  שנמצא בכם 
Mc 4,24  ואותו שיהיה לו. ואותו שיהיה לו יתן 25 .בהגדלה  באותה מדה שתמדדו באותה תקבלו  כי. שומעים  
Lc 10,35  36. נם לו בחזרתויותר משני פשיטין אלו ית בהוצאתו  ם תוציא וא. ואמ׳ לו עשה למוכה זה כל צרכו 
Mt 1,19   מלאך הש׳. ובעוד היותו מחשב זה 20. עזבה בהחבא  ורוצה לכת . ה למסור אותה למיתהובלתי רוצ  
Mc 1,45   בעיר אך חוייב עמוד בחוץ במדבר ושם מתקבצין בהחבא  ס עד שישאוש לא היה יכול ליכנס ולפרסם הנ 
Jn 7,10    ואז היהודים שואלים אותו ביום המועד 11 .החבאב  אז עלה הוא ולא בגלוי אבל כמעט המועד  

Mt 21,22   וכאשר היה בא אל בית 23. לכם אמונה תשיגו בהיות  וכל מה שתשאלו בתפלה  22ף תעשה בים שתכ  
Mt 11,8   א״כ למה יצאתם ראות נביא הוא באמת 9: המלך בהיכל  לובשים מלבושים חשובים ועומדים אותם ש: 
Mt 26,3   3 ועשו עצה נגד 4סגן הכהנים שנקרא קאיפש  בהיכל  ל גדולי הכהנים וזקני העם בצו כאז נתק  
Jn 18,15   אז יצא. ופירו עומד בדלת בחוץ 16. ההגמון בהיכל  בן בית להגמון ונכנס עם ישאוש  תלמיד היה  
Jn 18,28  אז 29: בעבור שלא יהיו טמאים ויאכלו הפסח בהיכל  ש לקאיפש אז הנהיגו לישאו 28: קרא התרנגול  
Mt 4,16   16 ומשם 17. הראה אליהם שהיו עומדים בצלמות בהיר  עומדים בדרך ערפל ראו אורה ונר העם ה  
Mt 6,22    ואם. ואם עינך רשעה כל הגוף יהיה ערפליי 23 .בהיר  כי אם עינך תמימה כל הגוף יהיה כל גופך 
Mt 16,2  ובבקר הייתם אומרים 3שמים הוא אדום כי ה בהיר  אתם אומרים בערב למחר יהיה אור . ואמר להם  
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Mc 6,25   אומרת אני חפיצה שתתן לי ראש גואן טבול בהכבדה  ותכף היא באה אל המלך ושאלה לו  25. טבול  
Jn 4,4  3  [*]אז בא ישאוש בשמריאה 5: לעבור בשמריאה בהכרח  והיה לו  4. פעם אחרת בגליליאה והלך  

Mt 13,14   אומרת אתם תשמעו ולא תבינו ותראו ולא. מישעיה בהם  ואה תהיה נשלמת שהנב 14ו בעבור ולא יבינ 
Mt 20,31   והם ביותר חוזק צועקים ישאוש בן דוד . תשתוקו בהם  והעם גוערים  31. לך חמלה ממנו דוד יהיה 
Mt 25,16  ואותו שקיבל שנים עשה 17. והרויח ה׳ אחרים בהם  בשנטש פעל ואותו שקבל ה׳  16. והלך לו תכף  
Mc 5,12  מיד יצאו השטנים ונכנסו. וישוש הודהו להם 13 .בהם  ינו בחזירים באופן שאנחנו נכנס אומרים מימ 
Mc 9,2  ונראו משה ואליהו ומדברים עם  3על פני האדמה  בהם  יו כן שאין שום אדם יכול לעשות ה. כמו שלג 

Lc 22,25    26. ם ממשלה עליהם נקראים מאושריםובין אשר לה בהם  מלכי גוים מושלים [*] [*]  25] [*בין 
Jn 3,12   12 איך תאמינו בדברים השמימיים אם: לא תאמינו בהם  י אומר לכם דברים עולמיים ואתם אם אנ  

Jn 17,10  10 ואני בא אליך. וכבר איני בעולם והם בעולם 11 .בהם  ואני זך . ושלך שלי הם. שלך הן וכל שלי 
Jn 17,14  אני מחלה שתקחם מהעולם 15[*]. שמע היה לו  בהם  והעולם . להם דבריךאני נתת  14 .שלם בעצמו.  
Jn 17,23   ואתה בי בעבור שיהיו אחדים בכל דבר והעולם בהם  אני  23. כמו שאנחנו דבר אחד. דדבר אח  
Jn 17,26   18ואני אהיה בהם  .בהם  תהיה . אהבת אותישיכירוהו בעבור אהבת אשר,Tit  קפיטולו י״ח כפי ש׳  
Jn 17,26  18 בהם  ואני אהיה . תהיה בהם. הבת אותיאהבת אשר א,Tit   כאשר ישאוש 1קפיטולו י״ח כפי ש׳ יואן 
Jn 21,6   אז אמר 7. גודל רבוי דגים ולא יכלו למשוך בהם  אז שמו הרשתות במים ונכנס . צאוהלאה ותמ  

Mc 16,18  יים לא יזיקום ויניחו הידים עלונחשים ארס בהמות  שום מיני  18ידברו חלוף לשונות המשוטנים ו  
Mt 21,3    וכל זה להשלים הנבואה 4. למלאכתו ותכף יניחוה בהן  אומר לכם דבר אמרו שהאדון צריך שום אדם 

Mt 18,19   19  של שלום על הארץ שאבי שבשמים יתן לכם כל בהסכמה  אומ׳ לכם אשר אם שנים מכם יהיו ועו׳  
Mt 25,29  ואותו שלא יהיה לו אותו המעט שיהיה לו .בהעדפה  יהיה לו יתן איש כי למי ש 29. השיש לו עשר  
Lc 17,20  ולא יאמר הנו הוא או הלאה הוא כי הנה 21 בהעמדה  אינו בא . ים מתי יבא מלכות האלושאל לפרוש  
Mt 21,1   אומר לכו  2אז הוא שלח שנים מתלמידיו . הזתים בהר  ם והיו באים בביטפני היו קרוב מירושל 
Mt 24,3   קרבו אליו תלמידיו ואמרו בסוד אליו. הזתים בהר  והוא יושב  3: על אבן שלא תחרב ישאר אבן  

Mt 28,16   וישו נראה להם שם 17. אחד שישו אמ׳ להם בהר  וי״ב התלמידים הלכו בגליליאה  16. הזה.  
Mc 3,13   עד כמה שהיו 14יניו ובחר מאותן שיותר ישרו בע בהר  וישו עלה  13. גערם שלא יגלוהו וישאוש 
Mc 6,46   וכאשר נעשה ערב הספינה קטנה 47. לבדו התפלל בהר  וכאשר תלמידיו עולים  46. ח העםשהוא משל  
Mc 9,1   והיה בשנוי. והיו הם כולם לבדם. אחד מאד גבוה בהר  שה ימים לקח פירו ויקומו ונהגם מועברים ש 

Mc 11,1   ואמ׳ להם לכו לאותו 2שלח שני תלמידים . הזתים בהר  וכאשר נגש בירושלם  1י שן מרקו י״א כפ 
Mc 13,3   הזתים נגד המקדש שאלוהו בסוד פירו ויקומו בהר  וכאשר ישב  3. על אבן שלא תהרס תשאר אבן  

Mc 14,26  ואמר להם ישו כולם תהיו אשקנדליזטש 27. הזתים בהר  וכאשר עשו חינות יצאו  26. אבי חדש במלכות 
Lc 4,5   ואמ׳ 6אחד מאד גדול והראה לו כל מלכות העולם  בהר  והשטן נהג ישאוש  5. א מפי השם׳צהדבר שיו 

Lc 6,12   וכאשר היה 13. ובתפלת האל היה ער. אחד ומתפלל בהר  ונעשה בימים ההם שישאוש עלה  12. מישאוש 
Lc 8,32   תן להם רשות לבאוהשדים חלו פני ישאוש משיח שי בהר  והיו שם פרים הרועים  32. הומותשילכו בת 

Lc 19,29    אומר 30. ושלח שני תלמידים. שנקרא הר הזתים בהר  מתקרב לביט פגיי בבטאניא [*]  29בירושלם  
Lc 21,37   וכל העם קם בבקר ובא במקדש 38. נקרא הר הזתים בהר  יוצא משם עומד  ובלילה. ביום מלמד במקדש 

Jn 3,23    ובאו: אחד קרוב שיליני כי מים רבים היו שם בהר   ויואן היה טובל 23. עמהם וטובלושם עמד  
Jn 6,3   והיה סמוך לפסח יום 4. ושם מלמד עם תלמידיו בהר  אז עלה ישאוש  3. ותן שהם חוליםעושה על א  

Jn 6,15   17. וכשנעשה ערב ירדו תלמידיו לים 16. לבדו בהר  ברח פעם אחרת . ויעשוהו מלך. הושיתפשו  
Jn 20,30  רק 31. לתלמידיו שאינם כתובים בספר זה בהראותו  נסים רבים עשה ישאוש משיח  30 .שיאמינו בי  

Mt 18,12   ואם יקרה 13. והולך לחפש אותה שנאבדה בהרים  אינו עוזב הוא התשעים ותשע . דהמהן אבו  
Mt 24,16   ה דברומי שהיה בעלייה לא ירד לקחת אי ז 17 .בהרים  אותן שהיו בגודיאה יניסו  16. אא״כ הו 
Mc 6,36   37. הקטנות סביב מכאן ויקנו אוכל לאכול בהרים  עזוב העמים הלוך  36. שעה עברה מאד ורב  

Mc 13,14  16ומי שיהיה בעלייה לא ירד אל הבית  15 בהרים  אה ינוסו ואז אותן שביג׳ודי. שקורא יבינהו  
Lc 1,39  39 ונכנסה בבית זכריא ונתנה 40. יאהבעיר גוד בהרים  יאה משם באותן הימים הלכה מהרה וקמה מר  

Lc 21,21   ואשר בגבולותיה אל . ואשר הם באמצעה יפרדו .בהרים  אז אשר יהיו בגודיאה יברחו  21 .נחמתה 
Lc 16,2   והמורשה אמ׳ בקרבו מה אעשה שאדוני 3. ההיא בהרשאה  כי מכאן ואילך לא תשתדל . הרשאהמהה מה 
Lc 15,8   וכאשר תמצא הדרכמש תקרא כל 9. עד שימצאה בהשכל  ת ותחפש אותה את הנר ותכבד הבי לא תדליק  
Mc 6,5   7. כי נפלא ממיעוט האמנתם 6ידים עליהם  בהשמת  אבל אחדים מועטים חולים שריפא  .שום פלא  

Lc 12,15   ואמ׳ להם משל שדה אדם 16. מה שהוא מחזיק בהשפעת  רו מכל כילות כי חיי האדם אינה להם השמ  
Mc Prol,5   זהו זואן . דבר מהנבואה מהקול שקורא במדבר בהתחלה  . ממשפחת ישאוש משיח מדבר מהלב האונגליאו 

Jn 1,1    1ת״ם,Tit  ובן האל .ובן האל עם האל. היה בן האלוה בהתחלה   1קפיטולו ראשון כפי ש׳ יואן  
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Mc Prol,8  ר שיקרא התחלת ההתבשרותהאיונגליאו בעבו בהתחלת  ישאוש משיח בעד ההריון קדש רוח ההתבשרות מ  
Mc 10,6  ואדם יעזוב אביו ואמו 7. העולם איש ואשה בהתחלת  אבל השם יצר  6. עבור רוע לבבכםהודה לכם ב  
Lc 3,23    שלשים שנה והיו סבורים הכל שהוא בן יוסף בהתחלת  וישאוש היה  23. אתהו מאד אהוביואומרת . 
Lc 11,8   שואל אני אומר לכם שאם לא קם ולא בעד בהתמדה  אם הוא ו 8. ול לקום לתת לך הפתאיניני יכ  
Mt 9,16  אין אדם משים יין חדש בנאדות  17. קרע מאד רע בו  כן יעשו כן ממחה המלבוש ועושה  כי אם. ישן 

Mt 13,57   וישאוש אמר להם שום נביא איננו בזולת כבוד רק .בו  והיו אשקנדליזאט  57. לו כל זה מאין יש 
Mt 18,28   והוא 29. ומחניקו אומר לו פרע מה שאתה חייב בו  יו שחייב לו מאה פשוטים ומחזיק ד מרעאח  
Mt 21,25   ואם נאמר מן האנשים יראים אנו העם כי כלם  26 .בו  יאמר אז למה אין אנחנו מאמינים השמים היא 
Mt 21,32   32 הן אחר דמיון 33: הווהחוטאים והזונות האמינו בו  ן בא מראה דרך משפט ולא האמנתם כי זוא  
Mt 26,75   27: שלש פעמים ויצא בחוץ ובכה מאד במר בו  קודם שהתרנגול יקרא יהיה כופר  שאמר לו,Tit  
Mt 27,30   ואחר כאשר הרבו  31. ולוקחין הקנה ומכין בראשו בו  ורוקקין  30ושישעך מלך היהודים הש׳ י 
Mc 3,31   31 ואמרו לו הנה. ורוב עמים יושבים סביביו 32 .בו  ה האם וקרוביו ועמדו בחוץ ורצו ובא  
Mc 4,5   5  ויבש כאשר השמש הכהו כי לא  6עפר רב ומיד יצא  בו  ואחרים נפלו במקום אבנים שלא היה 
Mc 6,3    וישאוש אמ׳ להם שום נביא אינו בזולת כבוד 4 .בו  הם אתנו והיו אשקנד אשקנדליזטש וכל אלו  

Mc 9,24    והוא יצא צועק ומצערו והנער נשאר כמת עד 25 .בו  ואחר לא תחזור . ממנו אותך שתצאאני מצוה  
Mc 12,34   ועונה ישוש ומלמד 35. כח לעשות לו שום קושיא בו  ומשם והלאה שום אדם לא היה . שםממלכות ה  
Mc 15,46   קברוהניחו בקבר אחד של אבן חצובה ושם בפתח ה בו  והוריד הגוף מהשתי וערב ועטפו  יפה ולבן  

Lc 1,63   63 וכל אשר היו שם תמהו מאד. כתב ג׳ואן הוא שמו בו  שאל לוח הנקרא בוישאט אחד אשר  וזכריה  
Lc 1,66  68וזכריה אביו היה מלא רוח הקדש וניבא וא׳  67 בו  ה יהיה זה הנער כי יד הש׳ היתה ואמרו אי ז 
Lc 2,25   מענה מרוח הקדש שלא יראה מות עד וקבל 26 .בו  תין הנחת ישראל ורוח הקדוש היה וירא ממ  
Lc 4,17   ובעבור זה משח אותי ושלחני . רוח אלהי׳ עלי 18 בו   וכאשר פתח הספר מצא מקום שכתו׳. הנביא 
Lc 4,20  התחיל לאמר להם היום הזה נשלמה זאת הכתיבה 21 .בו  אשר היו בבית הכנסת היו מבינים וכל . וישב 
Lc 4,42   ולהם אמר חוייב לו להגיד 43. שלא יפרד מהם בו  או עדיו ומחזיקים וב. פשים אותווהעמים מח  

Lc 5,4   ושימון ענה ואמ׳ לו כל הלילה טרחנו 5. ְבַקֵּפטּוָרא בו  ופזרו הרשתות . תוליך האניה בים. לשמעון 
Lc 5,17   והנה אנשים נושאים איש אחד 18. לרפא אותם בו  וכח הש׳ היה . ה גודיאה וירושלםגליליא  
Lc 8,30  והשדים בקשו ישאוש משיח שלא יצוה אותם 31 .בו  ו ר״ל מספר כי שדים רבים נכנסו ענהו ליגיא  
Lc 8,46   46 [*]  ובאה ברעדה. והאשה שראתה זה לא רצתה להחבא 47 .בו  ואני הכרתי שבח יצא ממני שפעל 

Lc 10,34    שיטין ונתנם לאושפיזא ואמ׳ולמחר לקח שני פ 35 .בו  והביאו באושפיזא ונתן עיניו *] [וחבשו 
Lc 11,36   36  [*]37 :חלק ערפליי כלו יאיר כמו עששית המאירה בו  ה וכאשר לא יהי. וכל גופך יאיר  
Lc 16,16  אבל יותר נקל הוא ששמים וארץ ישלוו מאות  17 .בו  האל הוא מוגד וכל העושים חוזק  ואחר מלכות. 
Lc 18,17   ושר אחד מהפרושים שאלו אמ׳ רבי טוב מה 18 .בו  לא יכנסו מלכות שמים כמו נערים שלא יקבלו  
Lc 19,30   30  תכנסו ותמ ותמצאו עיר אחד בן אתון קשור שלעולם בו  לכו לאותו מגדול שהוא קרוב לנו אומר 
Lc 20,19   ויראו העם כי הכירו כי עליהם ובעבורם אומ׳ .בו  סופרים חפצו באותה שעה לשום יד הכהנים וה  
Lc 22,37  ועם הרעות הוא מזומן כי כל הדב הדברים שהם .בו  ר לכם כי מה שכתוב חוייב שיעשה כי אני אומ  
Lc 22,63   ומכסים אותו ומכים 64לעגו עליו מכים אותו  בו  והעם התופשים  63. ובכה במרירותויצא לחוץ  

Jn 3,15   כי האל 16. נצחייםלא יאבדו אבל ישיגו חיים  בו  בעבור שבני אדם המאמינים  15שא יהיה נ  
Jn 3,16   כי האלוה 17: לא יאבד אבל יהיו לו חיים נצחיים בו  שהמאמין  נתן לעולם בעבור. אחד לבדו נולד 
Jn 3,18   אבל מי שאינו מאמין בו כבר הוא. אינו נדון בו  מי שמאמין  18: היה נושע בעבורושהעולם י  
Jn 3,18   כי אינו מאמין בעולם האחד לבד. כבר הוא נדון בו   אבל מי שאינו מאמין. אינו נדוןשמאמין בו  
Jn 4,38   38  ואתם נכנסתם ביגיע כפם. אחרים הם שטרחו עליו .בו  שלחתי אתכם ללקוט מה שלא טרחתם אני. 
Jn 4,39   על דברי האשה שהאמינו בו שעושה עדות לו שכל .בו  בים שמריטנאש מאותה עיר האמינו ר 39. כפם  
Jn 4,39   אז 40: שעושה עדות לו שכל הדברים שעשתה אמר לה בו  על דברי האשה שהאמינו . ינו בומעיר הא 
Jn 4,41   ולאשה אומרים לא היינו מאמינים  42. בעד דבריו בו  ויותר עוד האמינו  41. שני ימיםעמהם ועמד 
Jn 4,53   ה ישאוש בביתזה היה האות השני שעש 54. כל ביתו בו  תה שאמר לו ישו שבנו חי והאמין שעה הי 

Jn 5,4    6. והיה שם אדם אחד שחלה שלשים ושמנה שנים 5 בו  ולי שחלו לרפאתם מאי זה ח[*]  4המים  
Jn 6,26    אתם מתפעלים לא אוכל שאובד מי שאובד רק 27 .בו  רק כי אכלתם הפת ושבעתם . אותותשראיתם  
Jn 6,57   ומי. שהאב שלחני ואני חי בעבור האבכמו  58 :בו  בשרי ושותה דמי בי יעמוד ואני  מי שאוכל  
Jn 6,72   7: שהוא אחד משנים עשר בו  ד״ש אשכריוטא כי זה עתיד לבגוד אומ׳ מיו,Tit   קפיטולו ז׳ כפי ש׳ 

Jn 7,5   אז אמ׳ ישוש להם זמני האדם לא בא אבל עמכם  6 :בו  כי האחים עדיין לא האמינו  5. םעצמך לעול 
Jn 7,18   ואחד מכם אינו ממעט: לא נתן לכם משה הדת 19 .בו  הוא זרע אמיתי אין ת ממי ששלחו ששואל או  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

161 

 

Jn 7,30   30 ורבים מהסיעה 31: כי עדיין לא באה שעתו .בו  ואחד מהם לא שם ידיו : ו לתופשואז רצ  
Jn 7,31   32. ואומרי׳ משיח כשיבא יעשה נפלאות יותר מזה .בו  ורבים מהסיעה תאמינו  31: שעתו לא באה 
Jn 7,39   כי ישו עדיין לא בא. כי עדיין לא נתן הרוח בו  ם אמרו מרוח הקדש שעתידין לקבל המאמיני  
Jn 7,48  אבל זאת הסיעה בלתי יודעת הדת ארורה היא 49 .בו  מהשרים והפרושים אינם מאמינים  רואים שאחד : 
Jn 8,30   31. יהודים שהאמינו בואז אמר ישאוש לאותם ה :בו  א מדבר אלה הדברים רבים האמינו כל עת הו  
Jn 8,30   אם אתם תעמדו בדברי באמת תהיו תלמידי[*]  31 .בו  ר ישאוש לאותם היהודים שהאמינו אז אמ: בו 
Jn 9,36    ואותו שמדבר. וישאוש אמ׳ אליו אתה ראיתו 37 .בו  אדון מי הוא שאאמין . האיש ואמרענה אותו  
Jn 9,38  וישאוש אמ׳ 39. ונהפך לאחור והתפלל אליו .בו  מאמין  והוא אמ׳ אדון אני 38: אעמך הוא הו  

Jn 10,42   11 .בו  אן מזה הם אמתיים ורבים האמינו שאמ׳ יו,Tit   והיה חולה  1קפיטולו י״א כפי ש׳ יואן 
Jn 11,45   ומקצת מהם הלכו לפרושים ואמרו להם מה 46 .בו  וראו אותן הדברים שעשה האמינו  עם מריאה  
Jn 11,48   48 49. ויבואו רומיים ויגזלו לנו מקומינו ועמנו .בו  נו מניחין אותו כן כולם יאמינו אנח אם  
Jn 12,37  37 שאמר. בעבור שדברי ישעיה הנביא יהיה נשלם 38 בו  שה כמה אותות לפניהם לא האמינו וכאשר ע  
Jn 12,42  הודו בעבור שלא רק בעבור פחד הפרושים לא בו  אכן רבים מהשרים האמינו  42מנו האל ודבר מ  
Jn 13,5   ופירי אמ׳ לו אדון אתה. אז בא לשימון ופירו 6 .בו  וקנחם בסדינו שהיה חגור . מידיםרגלי התל 

Jn 13,32    33ובהתמדה יזכך אותם . והאל יזכך הוא ועצמו .בו  [*]  32[*] זך בן האדם והאל זך עתה הוא  
Jn 14,2   ואם 3. אמת הייתי אומר להלוך להכין מקום לכם בו  רוב דירות בבית אבי  2. באל ובי האמינו  
Jn 15,2    כבר אתם 3. ינקה אותה בעבור שתעשה פרי לרוב בו  וכל העושה פרי . שאינה עושה פריכל כף  
Jn 15,5   הוא הוא הנושא פרי רב כי דבר אינכם יכולים .בו  לן ואתם הכפות שעומדות בי ואני הוא האי  

Jn 18,18    אז ההגמון שאל 19. פירו עומד עמהם ומתחמם .בו  ר נעשה בעת ההיא ומתחממים כי קולפני האש  
Jn 19,4   אז יצא ישאוש נושא כתר קוצים 5. שום טעם בו  זה בעבור שהכירו כי איני מוצא  לכם בחוץ  
Jn 19,6   והיהודים ענו לו כפי דתינו הוא 7. שום טעם בו  כי איני מוצא . תקחו אתם ותלהו אמ׳ להם  

Jn 19,36   ועוד כתיבה אחרת אומרת והביטו אל אשר 37 .בו  אומר עצם לא תשברו : תיבה נשלמההכת הכ  
Jn 19,41   אז בעבור שהיה ע״ש ליהודים ובעבור שהיה 42 .בו  דש ובאותו קבר שום אדם לא הושם היה קבר ח  
Jn 11,43   43 והיו רגליו. ומיד קםוצא לחוץ  44בקול גדול  בוא  שאמ׳ אלה הדברים צעק ואמ׳ לזרו כ  
Mt 4,19   ותכף הלכו  20. אחרי ואעשה אתכם דייגי אנשים בואו  ויאמר להם  19ים כי דייגים היו הרשתות ב 
Mt 22,4   והלך האחד הלאה. והם בזוהו 5. לנישואין בואו  דות הבקר בקר ועופות והכל מוכן סעו  
Mt 28,6   6 ותלכו מהרה ותאמרו 7. ראו המקום שאניחהוות בואו  . ינו פה כי קם חי כאשר אמר לכםאינ  
Mc 1,17    והם 18ולכו אחרי ואעשה אתכם דייגים מהאנשים  בואו  ואמ׳ להם ישו  17. כי הם דייגיםבים 
Mc 6,31  ונלך במדבר ונחו מעט כי רב עם הולך וחוזר בואו  וישאוש אמ׳  31ל מה שעשו ולמדו וספרו לו כ  
Mc 12,7    ולקחוהו 8ונמיתהו ותהיה לנו הירושה  בואו  יחדיו זהו היורש  והעובדים אמרו 7לבני  
Jn 1,39   ועמדו שם. ובאו וראו אנה עומד. וראו אותו בואו  [*]  39[*] [*] [*] אמ׳ אליהם  .אחריו  
Jn 4,29   ותראו איש אחד הגיד לי כל הדברים שעשיתי בואו   29לה והלכה לעיר ואמרה לאנשים הבית ש.  
Lc 3,32   32 שם היה 33. שם היה נחשון. שם היה שלמון .בואז  שם היה . שם היה אביק. היה גאשים ש  
Lc 2,51   ואמו מקיימת כל אלה. והיה משועבד להם בואזריק  וירד עמהם ובאו  51בר שאמ׳ להם הבינו הד  
Mt 2,13   אליך כי עתיד הוא שאירודיש ירצה הילד בואי  שבת שם עד הילד ואמו וברחת למצרים וי  
Mt 1,5  ישי  6. אוביק הוליד ישי. בואס הוליד אוביק .בואס  שלמון הוליד  5. ון הוליד שלמוןנאש. נאשון 
Mt 1,5   ישי הוליד  6. אוביק הוליד ישי. הוליד אוביק בואס  . שלמון הוליד בואס 5. יד שלמוןנאשון הול 

Lc 6,16   ן ההר עמהם ועמד במקום חרב וסייעתוירד מ 17 .בוגד  גודא יודיש אשקריוטא שהיה  16. זילוזיש 
Mt 13,48   49. הטובים בקנקניהם והרעים משליכים בחוץ בוחרים  וכשהוציאוה  48פת כל מיני דגים בים שאוס  
Lc 11,22   מי שאינו עמי 23. יגזול לו ומלבושיו יחלק בוטח  ה כל כלי הזיין שלו באותן שהיה הנ. ממנו  
Lc 1,63   וכל אשר. אחד אשר בו כתב ג׳ואן הוא שמו בוישאט  ה שאל לוח הנקרא וזכרי 63. שמו חפץ יהיה  

Mc 9,23   24. אכן ייטב לך שתעזור להאמנתי. אני מאמין בוכה  ותכף זעק אבי הבן  23. רים תשיגמכל דב  
Jn 11,33   חלש רוחו והיה. וראה היהודים שהיו עמה בוכים בוכה  שראתה אז ישוש כ 33. פה אחי לא היה מת 
Jn 20,11   ורואה שני 12. ובעוד שמבכה כרעה והביטה בקבר בוכה  ומריאה עומדת מחוץ לקבר  11. מומקום עצ 
Jn 20,13   והוא אמרה כי נטלו אדוני מזה ולא ידעתי אנה .בוכה  ואמרו לאותה האשה למה את  13יח ישאוש מש 
Lc 6,21    אשריכם אתם שהאנשים יכעיסו 22. כי ישמחו בוכים  אשריהם למי שהם : כי יהיו שבעיםשל רעבים  
Lc 7,32    וכאשר יואן טבול בא 33. ואתם אינכם בוכים בוכים  אנחנו . בכלי ניגון ולא ערב לכםשרנו לכם  
Lc 7,32   וכאשר יואן טבול בא לא אכל לחם ולא שתה 33 .בוכים  אנחנו בוכים ואתם אינכם . ב לכםולא ער 
Lc 8,52  הנערה וישוש אמר להם אל תבכו כי אין הנערה  בוכים  ואמה  52ה קומו ויואן ואבי הנעראם פירו וי 

Lc 23,27   27 וישאוש מתהפך אליהם אמ׳ 28. ואוננים עליו בוכים  חיל אנשים ונשים הולכים אחריו  ורוב  
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Jn 11,33   ואמר הנה 34. חלש רוחו והיה נבוך בעצמו .בוכים  ודים שהיו עמה ישוש כשראתה בוכה וראה היה  
Lc 6,49   ואותו המים מנחל בא. בית על הארץ בלא יסוד בונה  ינם משימם לפועל דומה הוא לאדם דברי וא  

Mt 21,42  פועל הוא מהאל . החומה היא היתה מונחת בפינה בוני  כתיבות שאומרת האבן אותה שמאסו לא קראתם ה 
Mt 11,25   ה הסתרת אלה הדברים אלכי את. שמים וארץ בורא  ישאוש משיח אמר מחולל תהיה אב  באותו עת  

Lc 16,3   איני יודע מה אעשה כשאהיה 4. יש לי לשאול בושת  איני יודע לחשוב . ממני הרשאתי נוטל  
Mt 24,26   כי כל כך כמו שהברק 27. המערה אל תחפצו האמן בזאת  ואם אדם לכם יאמר הוא . צו לצאתאל תר 
Mt 26,31  אני אכה הרועה ותתפזרו. הלילה כי כתוב הוא בזאת  ולכם תהיו אישקנדליזאטש בעבורי לתלמידיו כ  
Mt 26,34   34 הלילה קודם שהתרנגול יקרא תהיה כופר בי ג׳ בזאת  וש אמר אליו אמיתות אומר לך כי ויש  
Mc 8,38   37 האומה מנאפת חטאה בן הבתולה יכירהו לפני בזאת  ודברו  38. ואותו שיכירנו ויפרסם אותי  

Mc 14,27  27 אני אכה הרועה ונתפזרו. הלילה כי כתוב הוא בזאת  ישו כולם תהיו אשקנדליזטש בי  םואמר לה  
Mc 14,30   30 הלילה קודם שהתרנגול יקרא שני פעמים תהיה בזאת  . אליו ישאוש אמת אני אומר לכם ואמר  
Lc 14,35   י שיש לוולא בדבר תועלתי רק ישולח בחוץ מ בזבל  לא בעפר ולא  35: במה ינתן הטעם. ריקנית  
Mt 12,32   כל עץ טוב עושה פרי טוב 33. העולם ובעולם הבא בזה  נגד הקדוש רוח לא יהי לו כפרה  ומי שיאמ׳ 
Mt 16,25  מה יועיל 26. העולם יושיעה כי יאבד אותה בעדי בזה  כי אותו שחפץ להושיע נפשו  25. ושילך אחרי 

Mt 17,4  לך. אם אתה תאבה נעשה פה שלשה אהלים. המקום זהב  ׳ פירו אל ישאוש אדון טוב עמוד ואמ 4. עמו  
Mt 18,17    לא ישמעך הגידהו באגליזיאה ואם כאשר אמרתו בזה  ואם  17. קיים בעד שנים או שלשהעדות הוא  
Mt 24,23   רבים 24. לא תאמינו. המקום הוא משיח או שם בזה  אם איש יאמר לכם  ואז 23. יקצר אותו זמן  
Mc 10,30   30 העת בתים ואחים או אחיות או בנים ושדות עם בזה  ועו׳ . בל גמול מאה פעמיםהוא יק  
Lc 12,20   הלילה יבקשו נשמתך ואותם דברים שהכינות ממי בזה  . והאל אמ׳ לאותו סכל 20. תנוחיושתי ו  
Lc 19,9   אדם בא לבקש מן ה 10הבית בעבור שזה בן אברהם  בזה  וישאוש אמ׳ לו היום נעשה שלום  9. כפלים 
Lc 23,4   והם צועקים ואומרים 5. האדם שום טעם שימות בזה  איני מוצא . רי הכהנים ולחיילותאמר לש  
Jn 4,20   ההר ואתם אומרים שבירושלם הוא המקום שיש לכל  בזה  אבותינו התפללו לשם  20: ה נביאמכרת שאת 
Jn 4,21   אתם תתפללו למה שלא 22. בירושלםההר ולא  בזה  שעדיין יהיה עת שלא תתפללו האב תאמיני ִּבי  

Jn 8,5   וישאוש כורע. והם מנסים אותו לב לוועדו 6 .בזה  ואתה מה אומר . ה נידונה בסקילהלנו שתהי  
Jn 9,39  ואותם . העולם בעבור שאותם שאינן רואין שיראו בזה  בדין באתי אתה . וישאוש אמ׳ אליו 39. אליו 

Jn 11,27   וכאשר אמרה אלה הדברים הלכה וקראה  28. העולם בזה  בן אל חי שבא  תי שאתה הוא משיחאני האמנ 
Jn 12,25   הרוצה לשרת אותי 26. העולם יזכה לחיים נצחיים בזה  והמארר נשמתו . נפשו יאבד אותה מי שאוהב 
Jn 18,38   ומנהג הוא שאני עוזב לכם איש אחד  39שום דבר  בזה  עם אחרת אמ׳ להם אני איני מוצא זה אמ׳ פ 
Mt 14,3  אסור בעבור כי מתפישו על ִאירֹוֶדינָא אשת בזואן  כי אירודיש מחזיק  3. שה נפלאותששב חי ועו  
Mc 6,20   וחושב שהוא קדוש וצדיק ושומרו ורוב דברים בזואן  בעבור כי אירודיש מחזיק  20ולה אינה יכ  
Mt 22,5   והאחרים  6. הלאה והאחד לסחורתו והלך האחד .בזוהו  והם  5. הכל מוכן בואו לנישואיןועופות ו 

Mt 10,29   לכן  31כל שערות ראשכם מנויים  30. אב שלכם בזולת  ם במחצה ואחת מהם לא תפול לארץ נמכרי 
Mt 13,57   ולא עשה שם 58. כבוד רק בארצו או בביתו בזולת  שום נביא איננו וישאוש אמר להם . בו  
Mt 22,12   אז אמר המלך 13. והוא שתק. מלבוש נשואיי בזולת  סת ואמ׳ לו אהוב איך נכנ 12אין נשו  
Mc 3,24  בבית שיש 25. החכמה יכול עמוד אותו מלכות בזולת  ואם אי זה מלכות  24. ש שטן אחרשטן אחד גר  
Mc 4,34   ובעבור זה הוא מבארו לצד אחד ואמר . תמונות בזולת  ולא דבר להם  34עבור זה שיבינו אמר להם ב 
Mc 6,4   ולא 5כבוד אם לא בארצו ובין מכיריו ובביתו  בזולת  וישאוש אמ׳ להם שום נביא אינו  4. בו 
Lc 1,6   ולא היה להם בן או בת כי אלישבק 7. שום רבה בזולת  עומדים במצות ובצדק השם׳ . האל לפני 

Lc 13,11   וש וקראהוראתה ישא 12יכולת להביט למעלה  בזולת  י״ח שנים מחולי והולכת ככורעת  אחת שחלתה.  
Lc 22,6   ובא היום שעושים לחם מצות באותו  7. הסיעות בזולת  וא נדרו להם ומחפש שימסור אותו וה 6. כסף 

Lc 22,35  והם אמרו . אחסר לכם אי זה דבר. שק ומנעלים בזולת  ואמר להם כאשר שלחתי אתכם  35. ולא תכירני 
Jn 8,7   ופעם אחרת 8: חטא ישליך האבן הראשונה בה בזולת  קם ואמ׳ להם אותו שנמצא בכם . ולשואל  

Jn 19,23   אז 24. שום תפירה ונש ונשאה על מה שעליו בזולת  והיתה . והמלבוש הנקרא גונילא. פרט חלקו  
Lc 11,45    וישאוש אמר אוי לכם חכמי הדת למה אתם 46 .בזיון  באמרך אלה הדברים עושה אתה לנו ואמ׳ רבי  
Lc 20,11   ושלח עבד שלישי 12. והניחוהו להלוך .בזיונות  גשים ושוברים אותו ברוב והם נו עבד אחר  
Lc 14,24   ונהפך אליהם . ועמים רבים הולכים עמו 25 :בזימוני  כלו אומר לכם כי שום אדם מהנקראים לא יא 
Mc 14,9   בויודש אשקריוטא אחד מי״ 10. עשתה זה בזכרוני  ד זה האיונגליאו יאמר אדם שהיא שתהיה מוג  

Mt 24,37   כי כמו שהיה 38. נח כן יהיה בביאת בן הבתולה בזמן  וכן כאשר היה  37. ד האב השממייאבל לב 
Mt 24,38  קודם המבול שאוכלים ושותים ועושים נשואין עד בזמן  כי כמו שהיה  38. יאת בן הבתולהכן יהיה בב 
Lc 18,30    וישאוש לקח  31. עולם הבא חיים נצחייםוב. זה בזמן  שלא יקבל יותר ויותר ממה שהניח  30השם׳ 
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Lc 12,42    מאושר הוא אותו עבד שרבו מוצאו כן 43 .בזמנה  לבני ביתו החטה הראויה לתת להם ביתו לתת  
Mt 24,45   אשרי העבד אותו שאדוניו מוצאו ער וכן 46 .בזמנם  מניחו על כל סיעתו שהוא יזונם  אדוניו  
Lc 15,13   ומצא עצמו. ואחר היה רעב גדול בארץ 14 .בזנות  הפסיד כל ירושתו רחוקה מאד שם  לו בדרך  
Mt 25,18   18 ואחר זמן ארוך בא האדון ורצה 19. אדוניו בזנט  טמן ואותו שקבל א׳ הלך וחפר בארץ ו  
Mt 25,15    ולאחד אחד לכל אחד מהם. ולאחר ב׳ בזנטש .בזנטיש  לאחד מהם מסר ה׳  15. להם מזהבוומסר  
Mt 25,15   15 ולאחד אחד לכל אחד מהם כפי ערכו והלך לו .בזנטש  ולאחר ב׳ . ד מהם מסר ה׳ בזנטישלאח  

Lc 1,36    וזהו החדש השישי לאותה שהיא נקראת עקרה  .בזקנותה  והנה אלישבק קרובתיך הרתה בן  36[*]. בן 
Lc 1,51   והוא 52. ת לבווהוא מבזה הגאים במחשב בזרועו  כי הוא עושה דברים חזקים  51. וליריאי  
Lc 2,28   אדון עתה אתה עזוב  29ובירך האל ואמ׳  .בזרועותיו  ושמעון לקחו  28. שיעשו כפי מנהג דתו 

Lc 20,12  ואדון הכרם אמ׳ מה אעשה 13. שלחוהו בחוץ בחבורה  ושלח עבד שלישי ומוכה  12. הלוךוהניחוהו ל  
Lc 10,34   והביאו באושפיזא ונתן עיניו [*] וחבשו  חבורותיוב  ושם לו שמן [*]  34ו וחמל עליו וראה אות 
Jn 11,44   44 ואמ׳ ישאוש להם. ופניו נקשרת עם הסדין .בחבלים  והיו רגליו קשורות . וץ ומיד קםוצא לח  
Mc 15,6   ואז הוא מחזיק אדם אחד תפוש 7. זה אשר שואלים בחג  ופילאט נוהג לתת תפוש אחד  6: אפילאט נפל 
Mt 10,9   ולא שתי מלבושים ולא מנעלים . ושק בדרך 10 בחגורה  אל תחפצו לישא זהב וכסף ומעות  9 .תתנוהו 
Mt 6,6   והאל היודע. ותתפלל אל השם בסוד בדלת סגורה בחדרך  רק אתה כשתתפלל הכינה  6. שכרם כבר קבלו 

Mt 12,29    שאינו עמי כנגדימי  30. ואחר שיגזלהו הבית .בחוזק  אם בתחלה לא יקשרהו . אותו ביתוולשבור 
Mt 27,54   והיו שם רבות 55. אומרים באמת זהו בן האלוה בחוזק  שנעשה יראו  הארץ רועשת וזה. ראו התנועות 

Lc 9,39   וחליתי פני תלמידיך שיגרשו הרוח רעה 40 .בחוזק  ואינינו זז ממנו עד שמצערו . יויוצא מפ  
Lc 23,10   ואירודיש עם סיעתו מבזים 11. ומלשינים אותו בחוזק  ושרי הכהנים והסופרים עומדים  10. על דבר 
Mt 7,26   ובאו גשמים ורוחות ונחלים והפילוה 27ביתו  בחול  י ואינו עושה דומה לכסיל שבונה ששומע דבר  
Mt 4,13  13 כדי שתהיה 14הים גלילות זבולון ונפתלי  בחוף  ויגר בעיר כפר נחום . וריט עירוועזב נז  
Jn 21,4    אז אמ׳ 5. אכן התלמידים לא הכי הכירוהו. הים בחוף  ובבקר עמד ישוש  4. לקחו דברלא הלילה 

Mt 12,46   ואמר לו אדם אחד אמך 47. ורוצים לדבר עמו בחוץ  ובר אל העם אמו וקרוביו עומדים ובעוד שד  
Mt 12,47   47  לו מי היאוישו ענה ואמ׳  48. ושואלים אותך בחוץ  לו אדם אחד אמך וקרוביך עומדים ואמר  
Mt 13,48    יבואו המלאכים. כן יהיה בקץ העולם 49 .בחוץ  והרעים משליכים בוחרים הטובים בקנקניהם  
Mt 23,28   אנשים צדיקים ובפנים אתם מלאים מכל רמאות בחוץ  וכן אתם דומים לעמים  28. לכלוךמתים ו  
Mt 26,69   רבה אליו שפחה אחת אומרת ואתה היית להיכל וק בחוץ  ופירו היה יושב  69. י הכה אותךתנבא מ 
Mt 26,75   27: ובכה מאד במר בחוץ  א יהיה כופר בו שלש פעמים ויצא יקר,Tit  קפיטולו נ״ג כפי מתיאו 
Mc 1,45  2: במדבר ושם מתקבצין עמים מכל הצדדין בחוץ  יכנס בהחבא בעיר אך חוייב עמוד היה יכול ל,Tit  
Mc 3,21  וחכמי הדת שבאו  22. ואומרים בלבבם נכבד הוא בחוץ  שלא ראוהו יצאו וכאשר אותן  21. לחמם אכול 
Mc 3,31   ואמרו. ורוב עמים יושבים סביביו 32. ורצו בו בחוץ  ובאה האם וקרוביו ועמדו  31. ואמשוטן ה 
Mc 3,32  והוא ענה מי היא אמי ומי 33. ומבקשים אותך בחוץ  מרו לו הנה אמך וקרוביך עומדים וא. סביביו  
Mc 5,40   40 לבד האב והאם והתלמידים שהיו עמו ונכנסו בחוץ  וישאוש גרש כלם . ולם לעגו עליווכ  
Lc 1,10   11. מתפללים בשעה שהיה לו לתת הלבו הלבונה בחוץ  וכל העם היו  10. כנס במקדש הש׳וכאשר נ  

Lc 13,25   והוא יענה. פתח לנו ותקראו אל הפתח אדון .בחוץ  ואתם תעמדו . ה יכנס יסגור הדלתאב הסיע  
Lc 13,28   ויבאו ממזרח וממערב ומאגילו ומאבשטרו 29 בחוץ  ואתם תהיו נגרשים . במלכות הש׳ הנביאים  
Lc 14,35    15: מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע בחוץ  בזבל ולא בדבר תועלתי רק ישולח בעפר ולא,Tit  קפיטולו 
Lc 20,12   12  ואדון הכרם אמ׳ מה אעשה אשלח היקיר בני  13 .בחוץ  והו עבד שלישי ומוכה בחבורה שלחושלח 

Jn 6,37  כי אני ירדתי מן השמים לא  38. אותו שבא אלי בחוץ  ואני לא אשליכנו . האב יבוא לי מה שנתן לי 
Jn 9,34   וכאשר. וישוש שמע שגרשוהו בחוץ ומצאו 35 :בחוץ  ון חוללת ואתה לא מלמד וגרשוהו לו הן בע  
Jn 9,35  וכאשר מצאו אמ׳ לו אתה מאמין בבן. ומצאו בחוץ  וישוש שמע שגרשוהו  35: הו בחוץוגרשו מלמד  
Jn 10,3   ובהנהיגו הצאן בחוץ הולך לפניהם והצאן 4 .בחוץ  הוא קורא הצאן בשם ומנהיגן . לואחר קו  
Jn 10,4    כי מכירות . יוהולך לפניהם והצאן נמשכות אחר בחוץ  ובהנהיגו הצאן  4. ומנהיגן בחוץהצאן בשם 

Jn 12,31   כל הדברים אמשוך. ואני אהיה נשא מן הארץ 32 .בחוץ  עתה יהיה מושלך שר העולם . עולםהוא דין ה 
Jn 15,6   ויאספוה וישמרוה באש ותשרף. כמו הכף ותיבש בחוץ  אם אחד לא עמד בי ושולח  6. לתילעשות זו . 

Jn 18,16   אז יצא התלמיד האחד שהיה בן בית להגמון .בחוץ  ת ופירו עומד בדל 16. כל ההגמוןישאוש בהי  
Jn 18,29  וענו 30. ואמ׳ איזו עדות עשיתם נגד זה האיש .בחוץ  אז יצא פילאטו להם  29: לו הפסחטמאים ויאכ 
Jn 19,4   ואמ׳ הנה אנכי מוליך לכם בחוץ זה בעבור .בחוץ  אז יצא פילאט להם פעם אחרת  4ר לו בצוא  
Jn 19,4    5. זה בעבור שהכירו כי איני מוצא בו שום טעם בחוץ  ואמ׳ הנה אנכי מוליך לכם . בחוץפעם אחרת 

Jn 19,13    14. וישב בקתרדא אחת מקום שנקרא גאלבאטו בחוץ  פילאט שמע אלה הדברים הביא ישו אז כאשר  
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Jn 19,17   17  הנקראיצא ממקום . וישאוש נושא השתי וערב .בחוץ  אז לקחו היהודים ישאוש ונחגוהו  
Jn 13,23   24. בשולי ישאוש אותו שישאוש אוהב מאד בחזה  אז אחד מתלמידיו מסב  23: אומר ממי הוא  
Mt 8,32   33. והחזירים הפילו עצמם לים פתאום ומתו .בחזירים  והשטנים יצאו מן האדם ונכנסו . להם לכו 
Mc 5,12    וישוש הודהו 13. שאנחנו נכנס בהםבאופן  בחזירים  הרוחות אומרים מימינו . ונסוהו 12חזירים  
Mc 5,13  14. ונחנקו עד ב׳ אלפים. והפילו עצמם בים בחזירים  מיד יצאו השטנים ונכנסו . ו להםוישוש הודה 
Mt 5,40   ומי שיכריחך לכת אלף 41: הנח לו המעיל בחזקה  ומי שיגזול לך החלוק  40: הגשנו לו האחרת  

Mt 11,12   [*]כי כל הנביאים והדת עד זואן טבול התנבאו 13 בחזקה  קים משיגים אותו והחו. דם בדוחקנכנס א 
Mt 28,2   כי המלאך ירד מן השמים והפך האבן מהקבר .בחזקה  והנה היה עשוי ארץ רעשה מאד  2 ראו הקבר  

Lc 14,23   כי אני אומר 24: בעבור שענייני יבאו לגמר בחזקה  בד לך בעיירות ובדרכים והכניסם האדון לע  
Lc 10,35   אי זה מאלה השלשה נראה לך שהיה יותר 36 .בחזרתו  יותר משני פשיטין אלו יתנם לו  בהוצאתו  

Jn 8,46   47. אם אומר אני לכם אמת למה לא תאמינוני .בחטא  אי זה מכם יתפשני  46. מינים ליאינכם מא  
Mc 4,12   ואמ׳ להם איניכם מבינים  13. שהם מספרים בחטאתיהם  מבינים . וישמעו ולא שמעו. ראו יראו ולא 
Jn 4,14  14 והאשה אמרה אליו תן לי המים ההם 15. נצחיים בחיים  ם שאני אתן לו יהיו מעין מדלגת אבל המי 
Jn 5,29   איני יכול מעצמי 30. ומי שעשה רע בדין בחיים  וב ויצאו אותם שעשו ט 29: ישמעו קול האל  
Jn 6,27  כי האל אב . אותה שבן האדם יתן להם. נצחיים בחיים  רק העומד  אוכל שאובד מי שאובד מתפעלים לא 

Mt 24,22    ואז אם איש יאמר לכם 23. הש׳ יקצר אותו זמן בחירי  אבל בעד . שום אדם לא יהיה נושעאותו זמן 
Mc 12,34   ומשם והלאה. אמר לו אינו רחוק ממלכות השם בחכמה  וכאשר שמע שהוא ענה  34: אנושי מכל קרבן  
Mc 14,44   ומיד שבא נגש אליו אומ׳ שלום עליך רבי  45 .בחכמה  י אנשק הוא הוא קחוהו והביאוהו אותו שאנ 
Lc 12,42   אותו האיש משים האדון על ביתו לתת לבני בחכמה  ׳ לכל האיש הנאמן ועושה ההוצאה אמ  
Lc 16,8   לב .. הם יותר חכמים כן בני זה העולם. עשהו בחכמה  ושבח האדון המעשה רע הלבב כי  8. שמנים 
Lc 1,17  ואמ׳ זכריה 18. הצדיקים ויכין לשם עם שלם בחכמת  ר שישב לב האבות בבנים וידריכם אליהו בעבו  
Lc 2,52   3. ובשנים ובחן אלהים ואנשים בחכמתו  וישאוש מרבה  52. כל אלה הדברים בלבה,Tit   קפיטולו 
Mt 1,20   אמר יושאף בן דויט אל תירא לקחת מרים אשתך  בחלום  מלאך הש׳ נראה אל יוסף . חשב זההיותו מ 
Mt 2,13   אל יוסף ויאמר לו קום ולקחת הילד ואמו בחלום  ואחרי שובם נראה מלאך השם  13ו כפי מתיא  
Mt 2,19   19  ואמר לו קום וקח הילד  20אל יוסף אל מצרים  בחלום  אירודיש מת מלאך השם נראה לו וכאשר 
Mt 2,22    ויגר במִדינַת נאזריט 23ללכת לארץ גלליאה  בחלומו  ודיאה פחד ללכת שם ונזהר בארץ גאביו  

Lc 12,53   ואומר לעמים כאשר תראו ענן נגד מערב 54 .בחמותה  חמות נגד כלה וכלה . בת נגד האםוה. הבת . 
Lc 7,13   ישאוש קרבו 14. וישאוש אמ׳ לה אל תבכי. עליה בחסד  וכאשר ראתה ישאוש היה נע  13. אהאשה ההי 

Mc 9,21   וישאוש אמ׳ לו אם אתה תוכל להאמיני מכל 22 .בחסדך  ואם יכול אתה עשות עזרני . מיתובעבור ה 
Jn 5,7  7 וכאשר אני. בשעה שהמים באים לידי עכירות בחפירה  נה לו אדון אין לי אדם שישימני והחולה ע  

Mt 21,30  והם . מי משני אלו עשה רצון האב 31. לא הלךו בחפץ  והוא ענה אני אלך . מ׳ לו כדומהאל הדרך וא 
Lc 11,5   ויאמר לו אהובי הלוה לי ככרות לחם ג׳. הלילה בחצי  י זה מכם יש לו אוהב וילך אליו אליהם א 

Lc 21,11   11 רק קודם כל אלה  12. ואותות גדולים בשמים .בחרדות  ומגפות ורעב . דול יהיה במקומותורעש ג 
Lc 14,7   7 כאשר יקראוך 8מושבות הראשונים וכסא הכבוד  בחרו  הקרואים דבר נשמע כאשר  ר לאותןואמ  
Mt 2,7    וישלחם 8. גדול הזמן שנראה להם הכוכב בחריצות  [*]  7[*]  6[*] [*]  5[*] העם וישאלם  

Lc 12,26   תהיו חושבים חבצלות 27. על יתר הדברים בחריצות  אין בידכם לעשות על מה תשתדלו  המעט הזה  
Mt 20,23   וכאשר העשרה שמעום היו מלאים חימה מהשני 24 :בחרם  אינו לתת בידי כי אם לאשר אביא גם לימיני 
Lc 10,41  11: החלק היותר טוב אשר לא יגזלוהו לה בחרת  ה ברוב עניינים אמת דבר אחד צריכה את מריא,Tit  
Mt 12,18   אני אנוח רוחי עליו. י שערב מאד לנפשיואהוב בחרתי  רואה אתה בן שלי אשר אני  18מ׳ הנביא או 

Jn 6,71   71 וזה אומ׳ מיוד״ש 72. אחד מכם הוא שטן בחרתי  לא אני לכם שנים עשר . ענה להם וישאוש  
Jn 15,16   ושמתי אתכם בעבור שתלכו ותשאו פרי. בכם בחרתי  אבל אני . ואתם לא בחרתם אותי 16. לכם.  
Jn 15,16  ושמתי אתכם בעבור. אבל אני בחרתי בכם. אותי בחרתם  ואתם לא  16. כםאבי והודעתים ל שאמרתי אמר 
Lc 12,3   יהיה נאמרים באור ומה שדברתם באוזן בסוד בחשך  ואותם דברים שאמרתם  3. א לגלוישלא יב  
Jn 8,12   אז אמרו 13: וערפל אבל יהיה לו גם חיים בחשך  מי שבא אחרי לא ילך . נר העולם אני הוא  

Jn 12,35  ומי שהולך בחשך אינו יודע לאן הוא. וערפל בחשך  בפוד שהנר בכם בעבור שלא תפלו  כם נר להוב  
Jn 12,35   בעוד שיש לכם נר 36. אינו יודע לאן הוא הולך בחשך  ומי שהולך . בעבור שלא תפלו בחשך וערפל 
Lc 7,29   ם וחכמי הדת מבזיםאבל הפרושי 30. יואן בטבילת  והעולמיים שזה שמעו הם נטבלים  העם והעו  
Mt 6,24   לכן אני אומר לכם 25 .האל והעולם[*] לעבוד  בטוב  שום אדם אין יכול  24. תהיו בך ערפליות 

Mt 19,20   אמ׳ אליו ישו אם 21. שמרתי מה אני חסר עוד בטוב  ואמ׳ אליו הבחור כל זה  20. מוךאת רעך כ  
Mt 21,33    ועשה בה יקב אחד ובנה בה מגדל אחד בתוכה בטוב  ה שנטע כרם אחד וסגר. אב חיילותהיה שהיה.  
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Mc 4,8    הארץ ונשא ואמ׳ ישאוש הא׳ ל׳ והא׳ ס׳ והא׳ בטוב  ואחר נפל  8. נתן פרי עולה וגדלולא  
Mc 5,15   וספרו מה שראו ומה שהיה מעשה 16שכלם נפחדו  .בטוב  או אותם שמאז היו מושטנים שהיו והם ר 
Mc 5,33   היא הפלא שבה היה עשוי ונברכה לפניו ואמרה בטוב  שה פחדה ויראה ויודעת והא 33. השזה עש  
Lc 16,19   19  ששוכב בפתחו מוכה .. לז.. והיה דל שש 20 בטוב  אדם אחד עשיר היה לבוש ארגמן ואכל כל..  
Lc 20,39   דברומשם והלאה לא יכלו לשאול לו  40. אמרת בטוב  ומקצת מהסופרים אמרו רבי  39. וחיים עמ . 
Mt 27,43   באל שיצילהו אם ירצה כי הוא אומ׳ אני בן בטוח  הוא  43. שאנחנו נראהו ונאמינך השתי וערב  
Mt 28,14    ואלה : והם לקחו הכסף ועשו מה שאמרו הם 15 בטוחים  אם ידע פילאט אנחנו נשיג שתהיו והם אמרו 

Lc 8,50   50 וכשבא ישו בבית  51. אמין ותהיי נושעתבשם׳ ות בטח  אוש שמע זה לאבי הנערה אל תפחד ויש 
Mt 14,27   וענה ש׳ פירו 28. באל אני הוא אל תפחדו בטחון  ואמר להם יהיה לכם טוב . בר להםישאוש ד  
Lc 10,13    או בסדום יהיו נעשים נסים שנעשו בך לאחור בטירוש  כורושים אוי לך ביטישידה כי את אוי לכם. 
Mt 20,3   ואמ׳ להם לכו לכרמי ואתן לכם דבר 4בשער  בטלים  אחרים שהיו עומדים  ת היום ומצאשעת שלישי  
Mt 20,6    7. והוא אמ׳ להם למה עמדתם היום בטלים .בטלים  ומצא אחרים עומדים אותו יום כמו כן  
Mt 20,6   והוא אמ׳. וענו באשר שום אדם לא שכרם 7 .בטלים  והוא אמ׳ להם למה עמדתם היום . כן בטלים  
Lc 1,42  תדעי 44. ואיך קרה זה שאם אדוני באה אלי 43 .בטנך  ברוכה את בין הנשים וברוך פרי  גדול ואמרה 

Mt 24,24   אני אומר זה קודם הזמן 25. אם יהיה אפשרי בטעות  עד שהנבחרים מהש׳ כמעט יכנסו  ונפלאות . 
Mc 6,26   טעם הקרואים לא רצהובעד . השבועה שעשה בטעם  והמלך היה נעצב  26. וטי כלי עץבאחד מפש  
Mt 11,6   6 וכאשר הלכו ישאוש משיח התחיל לאמר אל עם 7 .בי  ר יהיה מי שלא יהיה משקנדליזאט ומאוש  
Mt 18,6   6 מאמינים יותר יהיה לו שוה שיהיה תלוי או מושלך בי  ו שאשקנדליזדא א׳ מהצעירים אשר ואות 

Mt 26,34  ואם אתחייב למות . ואמ׳ אליו פירו 35ג׳ פעמים  בי  קודם שהתרנגול יקרא תהיה כופר  בזאת הלילה 
Mc 9,41   יותר יהיה שוה לו שישליכוהו בים עם ריחים א׳ בי  שקנדליזט אחד מהקטנים המאמינים ואותו שאי  

Mc 14,27   27 אני אכה הרועה. בזאת הלילה כי כתוב הוא בי  להם ישו כולם תהיו אשקנדליזטש  ואמר  
Mc 14,30   והוא עוד דבר אומר אם אהיה מוכרח 31. ג׳ פעמים בי  ול יקרא שני פעמים תהיה כופר נגקודם שהתר 

Lc 1,25   ובששה חדשים  26. בעבור שיסיר חרפתי בין הנשים בי  ה האל לי באותן הימים הביט זה עש 25אומרת 
Lc 1,49   דור ליריאיווחסד שלו מדור ל 50דברים גדולים  בי  א כולו יכול הקדוש שמו הוא עשה אותו שהו . 
Lc 7,23    וכאשר היו מושבים שלוחי יואן התחיל לאמר 24 .בי  יהיו אותן שלא יהיו אישקנדליזט ומבורכים  
Lc 8,45   וכאשר התלמידים צחקו מזה אמ׳ פירו רבי מצערים .בי  שיח אמ׳ לתלמידיו מי הוא הנוגע וישאוש מ 
Lc 12,8   פני האנשים יקרהו מן השמים לפני המלאכים לפניל בי  ואני אומ׳ כי כל האדם שמודה  8 :שעברו 

Lc 22,34   ואמר להם כאשר שלחתי אתכם 35. ולא תכירני בי  א התרנגול שג׳ פעמים תהיה כופר לא יקר  
Lc 22,53   53  ולקחו 54: רק זאת היא שעתינו ועוז הערפליי .בי  היום הייתי במקדש ולא שלחתם יד כל  
Lc 22,61   והעם התופשים  63. ויצא לחוץ ובכה במרירות 62 .בי  שלש פעמים תהיה כופר נגול יקרא קודם התר 
Lc 22,67   69. ולא תעזבוני. ואם אשאל לכם לא תענוני 68 .בי  אם אומר לכם לא תאמינו . הםוישאוש אמר ל  

Jn 6,35   כי. אבל זה אמרתי לכם 36. לא יהיה צמא לעולם בי  ומי שמאמין . י שבא אלי לא ירעבמ. חיים  
Jn 6,36  ואני לא. כל מה שנתן לי האב יבוא לי 37 .בי  כי ראיתוני ולא האמנתם . תי לכםאבל זה אמר  
Jn 6,57   כמו שהאב שלחני ואני חי 58: יעמוד ואני בו בי  מי שאוכל בשרי ושותה דמי  57: יהאמת  
Jn 7,38   39. ם חיים ירוצו מבטנושאומרת הכתיבה נחל מי בי  מי שמאמין  38שה יבא אלי וישתה זה אחד ע  
Jn 8,49    50. ואתם מבזים אותי. רק אני מכבד אבי. שד בי  ענה ישאוש אין  49: מהשטן יש לךשומרוני  

Jn 10,26   צאני שומעות קולי ואני 27. כי אינכם מצאני בי  אבל אתם אינכם מאמינים  26. עליהם מעידים  
Jn 10,38  והלך פעם אחרת 40ויצא מידיהם  39. ואני כאב בי  הוא  המעשים בעבור שתכירו שהאב האמינו. לי  
Jn 11,25   וכל אדם שהוא חי ויאמין 26. עוד אם ימות יחיה .בי  חייה וחיים למאמין אליה ישאוש אני הוא ת 
Jn 12,44   מי שרואה אות 45. אינו מאמין רק במי ששלחני בי  וישוש צעק ואמ׳ מי שהאמין  44. ממעלת האל  
Jn 12,46   ואם אחד ישמע דברי ולא 47. לא יעמוד בערפל בי  אתי בעולם בעבור שק שכל שיאמין ני נר שבא  
Jn 13,8    [*]ואמר לו שימון ופירי לא הרגלים לבד אבל גם  9 .בי  וש אם לא ארחצם לא יהיה לך חלק ישא 

Jn 13,11   אז כשרחץ 12. טהורים ובעבור זה אמר אין כולכם .בי  כי אני יודע אותו שעתיד לבגוד  11. כולכם 
Jn 13,38    14: ואמרו אל תלמידיו. שלש פעמים בי  לא יקרא התרנגול עד שתהיה כופר אומר לך,Tit   קפיטולו 
Jn 14,10   אבל האב. הדברים שאני מדבר איני מדבר מעצמי .בי  והאב הוא . אינך מאמין שאני כאב 10. האב  
Jn 14,11   אומר: זה בלבד עשוי בעבור שהמעשים שתאמינו 12 .בי  א והאב אינכם מאמינים שאני הו 11. הדברים 
Jn 14,20   השומר מצותי הוא שאוהב אותי ומי  21. ואני בכם בי  ואתם . ם תכירו כי אני הוא כאביבאותו היו 
Jn 14,30    רק בעבור שהעולם יכיר שאני אוהב האב והוא 31 בי  ואין דבר אחר : זה העולם כבר באכי שר  
Jn 15,4   כמו שהכף אינה יכולה לעשות פרי. ואני בכם בי  עמדו  4. בור הדברים שאמרתי לכםטהורים בע  
Jn 15,4   אני הוא האילן ואתם הכפות שעומדות בי ואני  5 .בי  צמה אם אינה עומדת אם לא תעמדו פרי מע 
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Jn 15,5   י רב כי דבר אינכםהוא הוא הנושא פר. ואני בו בי  הוא האילן ואתם הכפות שעומדות  אני 5. בי  
Jn 15,6   ויאספוה וישמרוה. ושולח בחוץ כמו הכף ותיבש בי  אם אחד לא עמד  6. לעשות זולתי יכולים  
Jn 15,7    אי זה דבר ודבר תחפצו ותשאלו. ודברי תשמרו בכם בי  אם תעמדו  7. וישמרוה באש ותשרףויאספוה 

Jn 15,25   וכאשר יבא רוח הקדש אותו שאני אשלח בכם 26 .בי  הכתוב בדת אותו שערבות היה לו  נשלם דברי  
Jn 16,9   ומעתה לא תראו . ומצדקה כי אני הולך אל האב 10 בי  כי לא האמינו . עון 9קה וממשפט ומצד 

Jn 16,33   17: כי אני נצחתי העולם בי  י תהיה לכם צרה בעולם רק תבטחו כ. שלום,Tit  קפיטולו י״ז כפי  
Jn 17,20   בעבור שיהיו כולם דבר אחד כמו שאתה אב בי  21 .בי  אותן שיאמינו בעד דבריהם  ן בעדרק עדיי 
Jn 17,21  21 למען . בעבור שאותם בנו יהיו דבר אחד: ואני בך בי  יהיו כולם דבר אחד כמו שאתה אב בעבור ש 
Jn 17,23   כיר שאתהבעבור שיהיו אחדים בכל דבר והעולם י בי  אני בהם ואתה  23. נחנו דבר אחדכמו שא  
Jn 20,17   אבל לכי לתלמידי. כי עדיין לא עליתי לאבי בי  ל תגעי וישוש אמר לה א 17. שר״ל מאישטרו  
Jn 20,29   נסים רבים 30. מאושרים יהיו אותן שיאמינו בי בי  ליו כי ראית אותי טומאש והאמנת אמ׳ א  
Jn 20,29   בים עשה ישאוש משיח בהראותונסים ר 30 .בי  בי מאושרים יהיו אותן שיאמינו  והאמנת  
Jn 4,21   שעדיין יהיה עת שלא תתפללו האב בזה ההר ולא ִּבי  וישאוש אמר לאשה תאמיני  21 :להתפלל לאל  

Mt 20,6   ומצא אחרים עומדים אותו. שעה והוא יצא ברחוב בי״א  סביב  6עית היתה ועשה כדמות זה ושעה תשי 
Lc 8,23   ונגשו אל 24. שהאוניה נתמלאה מים ואובדים ביאור  גדולה מרוח  ובאה סערה. היה ישןישוש משיח  
Lc 8,33  ומדבר ההוא כאשר ראוהו 34. ושם נחנקו ביאור  ים והפרים הלכו במהירות ונכנסו ונכנסו בפר  

Mt 24,27  ובאי זה מקום שיהיה הגוף שם 28. בן האלוה ביאת  א ממזרח ונראה עד מערב כ״כ היה שהברק שיוצ  
Mt 24,39   אז יהיו שנים בשדה האחד יקח 40. בן הבתולה ביאת  כן יהיה . המבול בא והרג את כלםהכיר עד ש  

Mt 24,3   השמרו. וענה ישאוש ואמ׳ להם 4: וקץ העולם ביאתך  נו מתי יהיו אלה הדברים וסימני אמור ל  
Lc 23,31   נוהגים עמהם בעבור ושנים אחרים רעים 32 .ביבש  ין הלח נעשו דברים אלו מה יעשו כי אם בע  

Jn 4,38   רבים שמריטנאש מאותה עיר האמינו 39. כפם ביגיע  ואתם נכנסתם . ם שטרחו עליואחרים ה. בו  
Mt 5,25   והשופט ימסור אותך ביד עבדו ותושם. השופט ביד  צון אויבך מפני שלא ימסור אותך תמלא ר  
Mt 5,25  באמת לא תצא משם עד 26עבדו ותושם במאסר  ביד  והשופט ימסור אותך . ביד השופט ימסור אותך  

Mt 27,29   29 ימין ומברכין לפניו ברך אומרים הש׳ יושישעך ביד  וקנה . ניחו על ראשו עטרת קוציםוה  
Mc 6,8  ושלא ישאו שתי. ומנעלים של עור חי ברגל 9 ביד  אבל שרביט אחד . חם ואבן וחגורהישאו שק ול  

Mc 9,26   וכאשר היו נכנסין בבית 27. והוא חזר חי ביד  וישו לקחו  26. הואאומרים שמת  עד שרבים  
Mc 9,30   31ויחזור חי ביום השלישי . הרעים והם ימיתוהו ביד  להם בן האלוה יהיה נבגד ונמסר  ואומ׳ 
Mc 9,42   אל מקום שאין 43אחת מאשה של גיהנם בשתים  ביד  כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן . כרות אותה  

Mc 10,33   גדולי הכהנים והסופרים והזקנים ויקנסוהו ביד  יהיה נמסר ובן האל . אנחנו עולים בירושלם  
Lc 9,3  לא שרביט ולא לחם לא אבן לא מעות ולא תהיה ביד  ואמ׳ להם לא תשאו דבר  3. ת הש׳לדרוש מלכו  

Lc 12,58   אני אומ׳ לך 59. אסרוהשוטר יתנך במ. השוטר ביד  והשופט יתנך . ימסור אותך לשופטואם באולי  
Mt 3,12  והנה הוא ינקה את גורנו ויאסוף ִחַטתֹו .בידו  מפוחו  12מן הקדש וירפאכם מאש  יטבול אתכם  

Mt 22,46   23 :וברשותו לשאול לו שום דבר בידו  ושום אדם באותו היום לא היה . רלענות דב,Tit   קפיטולו 
Lc 8,54   והרוח חזר בה ומיד קמתה 55הנערה ואמ׳ קומי  בידו  קח וישו משיח ל 54. ח באומרו זהישאוש משי. 
Lc 9,26   ואומר אני לכם באמת שמקצת 27. והאב והמלאכים בידו  ותי ודברי בן האב יבזם כשיבואו והמבזים א 
Lc 9,43   43 הסימן הנעשה היום בין הגוים קודם אכילתם בידו  ישאוש בלשמא הרוח רעה ואחר עשה ו  
Lc 9,49    וישוש אמ׳ 50כאשר שאינו הולך אחריך עמנו  בידו  חינו ומ. השדים מן האנשים בשמךאחד מגרש  

Lc 14,28   ואם יבנה היסודות ולא יהיה 29. כח להשלימו בידו  ימנה ראשונה ההוצאה הצריכה אם  ולא. מגדל  
Lc 14,30   30 מלחמה נגדאו אם מלך הולך ל 31. כח להשלים בידו  רו האיש הלזה התחיל לבנות ואין ויאמ  
Lc 15,22   ושאו ֶעגֶל שמן ונאכל ונשתה 23. ותנעלו רגליו בידו  ובאו והלבישוהו ושימו טבעת . וןהראש. 

Jn 3,35   אבל. מי שיאמין בבן יש לו חיים נצחיים 36 .בידו  האב אוהב הבן והכל נתן  35. מדההרוח ב  
Jn 9,33   אז ענו ואמרו לו הן בעון 34: ת דברלעשו בידו  ואם לא היה לו מהאל לא היה . ישלא זה הא  
Jn 13,3   3 קם מהסעודה 4. מי מהאל יצא ואל האל ישוב .בידו  י יודע היה שכל הדברים נתן האל כ  

Jn 19,34   33 *] [34  ואותן שראו 35[*] והכה ישאוש ופתח לו צדו  בידו  ואחד מן הפרושים לקח רומח  
Mt 17,21   וביום השלישי יקום. וימיתוהו 22החטאים  בידי  ונמסר  ם ישו בן אלוה יהיה נבגדאמ׳ לה.  
Mt 19,12   מי. ומקצת הם קשטראטש בעד מלכות שמים. אדם בידי  ומקצת הם קשטראטש . טש מבטן אמםקשטרא  
Mt 20,18   19שרי הכהנים וחכמי הדת ויענישוהו למות  בידי  לים בירושלם ובן האל יהיה נמסר אנחנו עו  
Mt 20,23   וכאשר העשרה שמעום 24: כי אם לאשר אביא בחרם בידי  ם לימיני אינו לתת ג. בו לשמאליאבל תש 
Mt 26,45   כי ראו שמתקרב אותו. קומו ונלכה 46החטאים  בידי  עה מתקרבת שבן האלוה יהיה נמסר ראו כי הש  
Mc 14,41    נה קרוב הוא אותוקומו ונלכה כי ה 42החוטאים  בידי  השעה באה שבן הבתולה יהיה נמסר אינו די 
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Mc 14,58    אנשים ובשלשת ימים אחרים חדש עשוי בידי בידי  שאומ׳ אני אהרוס זה המקדש עשוי שמענו  
Mc 14,58   60. ולא היה מוסכם עדותם 59. אנשים אבנהו בידי  ים ובשלשת ימים אחרים חדש עשוי בידי אנש  

Lc 9,44   כי נעלמה להם. ולא הבינו מלת השם 45. אדם בידי  בן האדם יהיה נמסר . עתידים לבאהדברים ה.  
Lc 24,7   7  ושיחזור חי ביום השלישי . חטאים והיותו תלוי בידי  אמר שחוייב שבן האדם יהיה נמסר 
Mt 4,6   עוד ענה לו 7: בעבור שלא תקח שום רע בנפשך בידיהם  וא האל מצוה אל מלאכיו שיקבלוך כי כתוב ה 

Lc 12,35   35 ותהיו דומין לאנשים המחכים אדונם 36 בידיכם  עשישות דולקות יו ומתנים ערוכים תה  
Mc 7,5    וישאוש ענם אמ׳ 6: לא נטולות פת כל היום בידים  גזירות ישישי האבות אבל אוכלים תלמידיך  

Mc 12,3   והם פצעום. עו׳ שלח עבדים אחרים 4. ריקניות בידים  והם תפשום והכום ושלחום  3הכרם הפרי מ 
Lc 4,11   10  וישוש אמ׳ לו 12. ישאונך פן תגוף באבן רגלך בידים   11הוא שמלאכיו יצוה לך שישמרך כתו׳ 

Lc 6,1   ומקצת מאותן פרושים 2. ואוכלין הגרעינים בידים  ו לוקטין השבולים ומוללין אותם תלמידי  
Jn 20,25   אצבעי במקוםתקיעת המסמרים ואני משים  בידים  אם אני רואה . וטומאש אמר להם. האדון  
Lc 23,46   47. ובאמרו אלה הדברים שלח רוחו. אפקיד רוחי בידך  אב . וישוש צועק בקול גדול 46. באמצעו 
Jn 19,11   ואחרי זה פילאט חפץ  12. חטא חטא גדול ביותר בידך  ובעבור זה מי שמסרני . ו מן האלהשמים זה 
Lc 12,26   לעשות על מה תשתדלו בחריצות על יתר הדברים כםביד  ין ואם הדבר המעט הזה א 26. בקומתו אמה. 
Jn 12,39    עור  40להאמין כי פעם אחרת אמר ישעיה הנביא  בידם  ובעבור זה לא היה  39האל שסופר וכח 
Lc 22,3   שהלך ודבר 4הנקרא אשקריוטא אחד מהשנים עשר  ביודא  וָשאָטנָאש נכנס  3. יראים העם רק. להמיתו 

Mt 11,24   אז 25קפיטולו ל״ז כפי מתיאו : הדין ממך ביום  כם שהשדומיטש יענשו בעונש קטן לואומ׳ אני  
Mt 12,36  או בעבור. בעבור דבריך תהיה נושע 37. הדין ביום  יה בין האנשים יתן אדם טעם לאל שידוברת תה  
Mt 16,21    התחילואז לקחו פירו לצד אחד ו 22: השלישי ביום  והיות מת ולקום חי . שרי הכהניםובעד  
Mt 20,19  ואז נגשה אליו אם בני סבאדיב עם  20: השלישי ביום  ויקום חי . ו ולהקימו בשתי וערבממנו ולרגש 

Mt 26,5   וכאשר ישאוש 6. חג בעבור שלא יתקוממו העם ביום  ואמרו לא נעשה  5. במרמה המיתו איך יוכלו  
Mc 3,4   4 והנם. הושיע או עזוב אבר אדם אחד. עהחג או ר ביום   ואמ׳ להם ישאוש יש לאדם עשות טוב 

Mc 9,30   והם לא הבינו הדבר והתחילו לשאלו 31השלישי  ביום  ויחזור חי . הרעים והם ימיתוהו ונמסר ביד. 
Mc 10,34  ויקרבו אליו יקומו וזואן בני 35: השלישי ביום  קוהו ויכוהו וימיתוהו ויקום חי עליו וירוק  
Mc 12,40   ושב ישוש לפני לוגוט זופילא סיאון  41: הדין ביום  סבלו יותר קנס גדול ולזה י. ותםשקר תפיל 

Mc 14,2   וכאשר היה בבית 3. חג למען לא יתקוממו העם ביום  אבל אומרים אכן לא נעשה  2. והוושימית  
Lc 2,41   41 וכאשר הנער ישאוש הגיע 42: הנכבד של פסח ביום  ו ואמו הולכים בכל שנה בירושלם ואבי  
Lc 2,42    ונש ונשלמו הימים כששבין הנער 43. החג ביום  לי״ב שנה עולים בירושלם כמנהגם הגיע  
Lc 2,46    השלישי מצאוהו במקדש יושב באמצעם מקשיב אותם ביום   46. מצאוהו חזרו לירושלם לבקשווכאשר לא 
Lc 9,22   לכל אם איש חפץ לבא ואומר  23השלישי למיתתו  ביום  כהנים וחכמיהם וימות ויחזור חי ושרי ה 

Lc 12,46  שלא יקווהו ובשעה שלא ידעה ויגרש אותו ואביו ביום  אדוניו יבא  46אכל וישתה וישכר והשפחות וי 
Lc 13,32    רק חוייב לו למחרת  33. השלישי אהיה תם ואפס ביום  שאנכי מגרש השדים ועושה רפואות שועל 
Lc 17,4    ואמרו 5. ישוב לך אמור נחמתי תסלח לו ביום  שבע ואם ז׳ פעמים יחטא נגדך ו 4ומחול לו  

Lc 17,30   באותה שעה מי שיהיה  31. שבן אדם יהיה מגולה ביום  כפי זה יהיה  30ים וכולם השמיד מן השמ 
Lc 21,37  ובלילה יוצא משם עומד בהר נקרא . מלמד במקדש ביום   37עומד בן האדם . אלה הדברים שעתידין לבא 
Lc 23,17  צעק יחדיו[*] [*] [*] וכל העם  18. החג ביום  והיה לו להניח אסיר אחד  17. רויס לו כאשר.  
Lc 24,7   וחוזרות מן הקבר  9ותזכורנה דבריו  8השלישי  ביום  ושיחזור חי . חטאים והיותו תלוינמסר בידי 

Lc 24,46   דרש לכל. ונותלתשובה ולמחילת ע 47השלישי  ביום  ב לישאוש לסבול המות ולחזור חי וכן חויי  
Jn 2,23   החג יהודים רבים רואים האותות שעושה האמינו  ביום  וכאשר היה בירושלם בפסח  23: וששאמר ישא 
Jn 4,45   אז בא פעם אחרת 46: המועד כשבא ליום החג ביום  או כל הדברים שעשה ביר בירושלם כי ר  
Jn 6,39  שכל. כי זהו רצון האב ששלחני 40ותר אחרון הי ביום  ן לי לא אשמיד ממנו רק שאקימהו שכל זה שנת 
Jn 6,40   כי. אז התלחשו היהודים ממנו 41. היותר אחרון ביום  ואני אקימהו חי . ו חיים נצחייםיהיה ל 
Jn 6,44    והיו . כי כתוב הוא בנביאים 45. היותר אחרון ביום  ואני אקימהו . ששלחני לא ימשכהואם האב 
Jn 6,55   כי בשרי הוא האוכל האמתי 56. היותר אחרון ביום  נצחיים ואה אקימהו היה לו חיים דמי י:  
Jn 7,8  כאשר אמר אלה 9: וזמני לא נשלם. זה של חג ביום  אתם ממיתים  8. ליו שמעשיו רעיםאני מעיד ע  

Jn 7,10   המועד אז עלה הוא ולא בגלוי אבל כמעט בהחבא ביום  וכאשר אחיו עלו בירושלם  10 .היה בגלליאה. 
Jn 7,11   ורוב העם ַמִלינִים  12. המועד ואומרים אנה הוא ביום  ואז היהודים שואלים אותו  11. אכמעט בהחב 
Jn 11,9    אם אי זה שיהיה הולך ביום. שתים עשרה שעות ביום  ענה ישאוש אין  9. חפצת ללכת שםועדיין  
Jn 11,9   אבל 10. כי רואה אור זה העולם. רעאינו עושה  ביום  אם אי זה שיהיה הולך . שרה שעותשתים ע 

Jn 11,24   אמ׳ אליה ישאוש אני  25: היותר אחרון שבתחיה ביום  מרטא אמרה לו יודעת אנכי שיקום ו 24. חי 
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Jn 11,56   וכבר אמרו ההגמונים והפרושים וצוו  57המועד  ביום   שהיה מדבר בעצמו מה אתם חושבים שלא בא 
Jn 12,7   כי לעולם יהיו אביונים בכם ואני 8. קבורתי ביום  בעבור שאביט אותו  בו אותו אותוישאוש תעז  

Jn 12,20   שקרבו לפיליף שהיה מבטפגידא דגלליאה 21החג  ביום  ר״ל גנטילש מאותן שעלו להתפלל  מבני ענק. 
Jn 12,48  כי אני מעצמי לא דברתי רק האב 49. אחרון ביום  הדברים שאמרתי ישפטו אותו . טהויש לו שישפ  
Lc 17,24    אכן ראשונה חוייב לו לסבול רוב דברים 25 .ביומו  כי יהיה בן האדם . השמים ומזריחזורח תחת . 
Mt 10,28   שני  29: אותו שהגוף והנפש יכול שום בגיהנם ביותר  תיראו . אין יכולים להרוג הנפש הגוף כי 
Mt 20,25   אך מי שירצה . לא יהיה כן בתוככם 26. חרב כ ביותר  רי העולם מושלים בעמים הגדולים היטב כי ש 
Mt 20,31   חוזק צועקים ישאוש בן דוד יהיה לך חמלה ביותר  והם . והעם גוערים בהם תשתוקו 31. ממנו  

Mc Prol,16   והגיד מגלת חייו שהוא כרת אצבעו. נקלה ביותר  עבורנו למד וכתב הכל בקצור ב. שרתוהו  
Mc 14,5   ושיתננו לעניים וילונו. מג׳ מאות פשיטין ביותר  ן היינו למוכרו כי יכולי 5שיחה האבדה מהמ  
Lc 8,17   לכן 18. נעלם שלא יהיה ניכר ושלא יבא לגלוי ביותר  כי שום דבר אינינו  17יו רואין בבית יה 

Lc 18,39   וישאוש עמד וצוה  40. צועק בן דוד חמול עלי ביותר  והוא עור . מקללין אותו שישתוק עמו 
Jn 3,19    כי 20. כי מעשיהם הם רעים. חשך וערפל מנר ביותר  לב נר בא לעולם ואוהבים האנשים וזהו עין  

Jn 13,27  וזה אחד מהיושבים לא הבינוהו למה 28מהירות  ביותר  ישו אמר אליו מה אתה עושה עשהו ו. בא השטן 
Jn 19,11   רק היהודים. ילאט חפץ להניחוואחרי זה פ 12 .ביותר  ה מי שמסרני בידך חטא חטא גדול ובעבור ז 
Jn 19,26   אחרי כן 27. נהפך לאמו ואמר אשה הנה בנך ביותר  אמו עומדת סמוך והתלמיד שאוהב  ראה  

Mc 7,2   כי היהודים אינם אוכלים שתמיד לא 3אותם  ביזו  ידים  התלמידים שלו אוכלים בלא נטילת  
Lc 10,13   כי את בטירוש או בסדום יהיו נעשים נסים  ביטישידה  אוי לכם כורושים אוי לך  13. תםתסבלוהו א 

Jn 5,2   שם  3ולה חמשה עליות נקראים בלעז פרושיש  ביטשידא  ים המים מכוסה נקרא בלשון עברי ששם מתקבצ 
Lc 20,42   א״כ 44. עד שאשית אויביך הדום רגליך 43 ביכולתי  זהו . דון אמר לאדוני שב לימיניהא  
Mt 4,18   ויאמר להם בואו אחרי ואעשה  19כי דייגים היו  בים  אנדריאה אחיו ששמים הרשתות רו והנקרא פי 
Mt 8,26   והאנשים תמהו אומרים מי הוא זה שהרוח 27 .בים  ולים שינוחו ותכף היה נחת גדול וצוה לרוח  

Mt 13,47    וחריםוכשהוציאוה ב 48שאוספת כל מיני דגים  בים  שמימיי דומה למכמורת שאדם משים המלכות  
Mt 14,22   וכאשר העם הלכו הוא עלה להר 23: עד שיסעו העם בים  למידים עלות באניה קטנה וליכנס צוה לת 

Mt 18,6   אוי 7. או ריחים בצאורו ונטבע בעומק הים בים   יותר יהיה לו שוה שיהיה תלוי או מושלך  
Mt 21,21  וכל מה שתשאלו בתפלה בהיות לכם  22 שתכף תעשה בים  חד אם תאמרו שיקום וישפיל עצמו אומר מהר א 
Mc 1,16   ואמ׳ להם ישו בואו ולכו 17. כי הם דייגים בים  ן ואנדריב אחיו שמשימין הרשתות ראה שימו  
Mc 4,1  והוא דורש להם 2וכל החיל יושב בשפת הים  .בים  היה לו עלות בספינה קטנה וישב  מתאסף ולכן  

Mc 4,36   ואז קם רוח גדולה וחזק 37ספינות אחרות עמו  בים  ונכנסו . נהועלה בספינה אחת קט החיילות  
Mc 5,13   ואותם ששומרים אותם  14. ונחנקו עד ב׳ אלפים .בים  ים ונכנסו בחזירים והפילו עצמם יצאו השטנ 
Mc 6,47   47 וישו רואה אותם מצטערים 48. וישאוש יחיד נכנס בים  אשר נעשה ערב הספינה קטנה היתה וכ 
Mc 7,31   והביאו לו איש אחד  32. גליליאה לקראת קאליוש בים  מעברי טיר עובר בשידוניאה ובא  יצא הוא 
Mc 9,41   אם ידך אישקנדליזט 42. עם ריחים א׳ בצוארו בים  יכוהו המאמינים בי יותר יהיה שוה לו שישל  

Mc 11,23    ובעבור 24. יה עשויולא יפקפק בלבו מיד יה בים  מי ומי יאמר להר אחד קום ותכנס לכם כל  
Lc 5,4  ושימון ענה ואמ׳ 5. ופזרו הרשתות בו ְבַקֵּפטּוָרא .בים  תוליך האניה . לדבר אמ׳ לשמעון וכאשר סיים 

Lc 17,6   מי מכם יש לו עבד תועה ושומר 7. ישמע אליכם בים  רו לזה האילן יכרת ויהיה מושלך ואתם תאמ  
Jn 21,7   ושאר התלמידים באו מספנים כי לא היו רחוק  8 .בים  נכנס ו. בש מלבושיו כי ערום היההוא ל 
Mt 2,1  1 2הנה מלכי מזרח באו ירושלם . מלך אירודיש בימי  . ד ישואש בבית לחם בארץ גודיאהכאשר נול  

Mt 23,30   אבותינו קדמונים אנו לא היינו מודים באמתת בימי  ואומרים אם אנחנו היינו  30קים קברי הצדי  
Lc 1,5   1: טוכאבאנ,Tit   אירודיש מלך גודיאה כהן אחד שמו זכריה מיחס  בימי   5קפיטולו א׳ ללוקא 

Lc 4,25   ישעיה ואליהו בישראל כאשר עצר השמים שלש בימי  ם היו רבות נושני 25. אינינו מקובל בארצו  
Lc 17,26   אוכלים ושותים 27נח כן יהיה בימי בן האדם  בימי  וכאשר נעשה  26זם בעד הדור הזה והיותו מו  
Lc 17,26    אוכלים ושותים לוקחים נשים 27בן האדם  בימי  וכאשר נעשה בימי נח כן יהיה  26הדור הזה  
Lc 17,28   לוט אוכלים ושותים קונים ומוכרים נוטעים בימי  ג״כ כמו שנעשה  28. הרג את כולםהמבול ו  
Lc 2,36   37. יתה עם ִאָשִה שבע שנים עם בתוליהוה .בימים  והיתה באה . היתה קרוב לארישיאהו. אשר  
Lc 6,12  ובתפלת האל. ההם שישאוש עלה בהר אחד ומתפלל בימים  ונעשה  12. יהם מה שנעשה מישאושמדברים בינ 
Lc 23,7   ואירודיש כשראה ישאוש שמח מאד 8. ההם היה בימים  כי בירושלם . ולת אירודיש נשתלחכי מיכ  

Mc 10,40  אבל לאותם שהוא . ובשמאלי אין לי ליתן לכם בימיני  אבל שבת  40. ו טבוליםואתם תהי .אהיה טבול 
Mt 10,16   ותמים כמו. תהיו חכמים כמו הנחשים. הזאבים בין  אני שולח אתכם כמו צאן  16תיאו ל״ג כפי מ  
Mt 12,18   וםלא יחלוק ולא יצעק ולא ישמע ש 19. העמים בין  אני אנוח רוחי עליו ואגיד צדקה . לנפשי  
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Mt 12,36   בעבור  37. האנשים יתן אדם טעם לאל ביום הדין בין  כי כל מלה כבידה שידוברת תהיה  אני לכם 
Mt 13,7   האחרים נפלו 8. גדלו הקוצים וחנקום. הקוצים בין  האחרים נפלו  7. א היה להם שורשיבשו כי ל  

Mt 13,20   הוא אותו ששומע דברת הש׳ ובשמחה. האבנים בין  ואותו שנפל  20. שנפל קרוב לדרךוזהו הזרע  
Mt 13,22   הוא אותו ששומע דברת הש׳ ויש לו. החוחים בין  תה שנפלה או 22. מלה זעומה תכף הם נבוכים  
Mt 13,26   ובאו המשרתים ואמרו אל האדון לא 27. החטים בין  אז נראו הקמשונים . דל ועשה פריהעשב ג  
Mt 19,10   והוא 11: האיש והאשה אין מחוייב שיקחה לאשה בין  ליו א״כ הוא אמרו התלמידים א 10. ניאוף  
Mt 19,26   האנשים הוא דבר כבד מהבין אבל לאל הוא דבר בין  ומביטם ישאוש אמ׳ להם  26. יענויוכל הוש  

Mt 20,5   6הצהרים ושעה תשיעית היתה ועשה כדמות זה  בין  ופעם אחרת הלך . והם הלכו 5וני דבר בינ  
Mt 23,35    אמיתות לכם אומר שכל אלה 36: המקדש והמזבח בין  דם זכריה בן ברכיה אותו שהרגתם צדיק עד  
Mt 28,15   וי״ב התלמידים הלכו  16. היהודים עד היום הזה בין  ואלה הדברים מוגדים : שאמרו הם ועשו מה 
Mc 1,13    ואחר שג׳ואן 14. אותוהבהמות והמלאכים משרתים  בין  ומ׳ לילה והשטן מנסהו ושם עומד מ׳ יום 
Mc 4,7  ולא נתן. הקוצים והקוצים גדלו יחד וחזקוהו בין  ל ואחר נפ 7. השמש הכהו כי לא היה לו שורש  

Mc 5,27   כי היא 28העם נכנסה ונגעה אחורי מלבושיו  בין  וכאשר שמעה שישאוש משיח בא  27 .מוצאה  
Lc 1,25   ובששה חדשים האל שלח המלאך גבריאל  26. הנשים ןבי  מים הביט בי בעבור שיסיר חרפתי באותן הי 
Lc 1,28   ואותה הבתולה כששמעה דברי 29. שאר הנשים בין  שיעך מלאה חן הש׳ עמך ברוכה את לה הש׳ יו  
Lc 1,42    ואיך קרה זה שאם 43. הנשים וברוך פרי בטנך בין  צעקה בקול גדול ואמרה ברוכה את ו 42רוח  
Lc 2,44   וכאשר לא מצאוהו 45. שאר הקרובים הנוכרים בין  וכן הלכו יום אחד וחפשוהו . מהםשהולכים ע  
Lc 5,34    אבל 35הארוס עשות שיצום בעוד שהארוס עמהם  בין  להם אמ׳ יכולים אתם  34. ושותיםאוכלים  
Lc 9,43  רוהגוים קודם אכילתם ושתייתם לפני הנער וחז בין  אחר עשה בידו הסימן הנעשה היום הרוח רעה ו  
Lc 10,3    [*]3 לא תשאו שק ואבן ולא בתי שוקים ולא  4. זאבים בין  הנה אני שולח אתכם כשיות . לכו 

Lc 10,36   ואמ׳ אליו אותו שעשה לו החסד ההוא 37. הגנבים בין  שהיה יותר חבר ורע לאותו שנפל  נראה לך 
Lc 22,24   מלכי גוים מושלים בהם ובין] [*] [* 25[*]  בין  והיה מחלוקת  24. מהם שזה יעשה איזהו  

Jn 3,25   ובאו ליואן ואמרו 26. תלמידי יואן על הטהרה בין  אז נעשית שאלה  25: ן בבית הסהרהושם יוא  
Jn 6,9   ואמונה . אז אמ׳ ישאוש עשו שישבו העם 10. כלם בין  אבל מה יהיה . שעורה ושני דגים ככרות לחם 

Jn 6,11   והיה להם ספקם בכל אשר. והדג כמו כן. העם בין  חלק הפת ת וכאשר עשה חנות לשם׳ הככרו  
Jn 8,9  וישאוש קם ואמ׳ אל האשה אנה 10: כך ובין כך בין  בתחלה השרים ונשאר ישאוש יחידי אחר האחד ו  

Jn 10,19    ורבים מהם אומרים 20. היהודים על הדברים האלו בין  פעם אחרת היתה מחלוקת  19: מאבילקחתי 
Jn 11,54   רק הלך במלכות קרובה אל המדבר בעיר . היהודים בין  וכבר לא היה הולך בפרסום  54וש רגו ישאיה 
Mc 3,17   ואנדריב ופיליף  18ר״ל בן מהעליון אלוה  בינאטגיש  זהו . וקרא שם להם. לג׳ואן אחיוזאנאדיב ו 

Mt 23,15   נותם אתם אתם עושיםוכאשר הבי. למקצת אנשים בינה  ם רמאים שתסובבו הארץ והים לתת פרושי  
Mt 20,4    ופעם אחרת הלך בין הצהרים. והם הלכו 5 בינוני  מ׳ להם לכו לכרמי ואתן לכם דבר וא 4בשער  
Mc 6,21   והזמין כל. קרבו לאירודיש עשה חג מלידתו בינוניים  וכאשר הימים  21. ושומעו ברצון עושה בעדו 

Mt 22,25   היו ז׳ אחין והראשון לקח אשה ומת בלא בינותינו   25 :אשתו בעבור שיקים זרע אחיושאחיו יקח  
Mc 9,34   ולקח נער אחד ושמו 35. יהיה משרת כולם בינותינו  ואמ׳ להם אותו שירצח היות גדול . תלמידים  
Lc 18,3   ועבר זמן רב. ולא רצה לעשות 4. ושכנגדי ביני  ה אליו אומרת נראה מעניין שהוא ההיא ובא.  

Mt 12,26   26  אם אני מגרש 27. א״כ איך ימשך מלכותם .ביניהם  כן אם שד אחד מגרש האחר נחלקים הם אם  
Mt 21,25   אם אנחנו נאמר מן השמים היא יאמר . אומרים ביניהם  והם חשבו . השמים או מן האנשים היא מן 
Mt 21,38   39. ו ירושתוזהו היורש נהרגהו ותהיה לנ ביניהם  וכאשר העובדים ראוהו אמרו  38. כבוד לבני  
Mt 27,35   בגורל מלבושיו בעבור שתהיה נשלמת הנבואה ביניהם  וכאשר תלוהו חלקו  35. צה לשתותטעמו לא ר  
Mt 27,35   ויושבים 36. ועל לבושי הניחו גורל. מלבושי ביניהם  חלקו . תהיה נשלמת הנבואה אומרתבעבור ש 
Mc 3,25   ואם השטן יקום נגד 26. אינו יכול התקיים ביניהם  בבית שיש חלוקת הלב  25. מלכות עמוד אותו  
Mc 9,9   ושאלו לו מה רוצה לומ׳ זה שהפרושים 10 .ביניהם  והם העלימוהו  9יחזור חי ממות  עד שהוא  

Mc 9,13   14ורבים חכמים ומאותתים מתוכחים עמהם  ביניהם  בא אל התלמידים הוא מוצא עם רב וכאשר היה  
Mc 10,26   וישאוש 27אומרים א״כ מי יוכל להיות נושע  .ביניהם  אומרים . והם היו תמהים 26. מיםבמלכות ש 
Mc 11,31   הוא יאמר . אם אנחנו אומרים מן השמים הוא .ביניהם  והם חשבו  31. האנשים ענו אותי או מן 

Mc 14,4   כולין כי י 5למה נעשית זאת האבדה מהמשיחה  ביניהם  והיו שם אחרים שהיו כעוסים  4. על ראשו 
Lc 2,15   אומרים נֲַעבֹור בבית לחם ונראה זה הדבר אשר  ביניהם  ם ויורדים לשמים הרועים מדברים מהם עולי 
Lc 4,36   ואומרים מה דבר הוא זה שיש לו כח ומצוה ביניהם  וכולם פחדו ומד ומדברים  36. ברהזיקו ד  
Lc 6,11   ונעשה בימים ההם 12. ה שנעשה מישאושמ ביניהם  ה מדברים ואותם מלאים חימ 11. ידו נתרפאה  
Lc 7,30   לכן[*]  31. עצת הש׳ שלא היו נטבלים מיואן ביניהם  אבל הפרושים וחכמי הדת מבזים  30. יואן 
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Lc 7,32   ואומרי׳ אנחנו שרנו לכם בכלי ניגון ולא ביניהם  ם לנערים יושבים בשוק ומדבריים נמשלים ה  
Lc 7,47   וישאוש אמר אל  48. מי הוא זה שמוחל עונות ביניהם  התחילו לאמר ן שיושבין יחד עמו ואות 
Lc 9,46   וישוש כיודע 47. מי מהם גדול מכולם ביניהם  ונשאו ונתנו  46ראו לשאול אותה וי. להם  
Lc 20,5    כל[*]  6[*] אומרים אם נאמ׳ מן השמים  .ביניהם  והם חושבים  5. השמים או מאנשיםהיתה מן  

Lc 22,23  והיה מחלוקת בין 24. איזהו מהם שזה יעשה ביניהם  והם התחילו לשאול  23: ותו אותואוי לא אכן  
Lc 23,34   והעם 35. מלבושיו ומטילים עליהם גורלות ביניהם  ומחלקים . ן יודעים מה הם עושיםלהם כי אי  
Lc 24,14    ובעוד 15. תן הימיםמאשר נעשה וקרא באו ביניהם  והם מדברים  14ארבעים מילין שנקרא אימבש  
Lc 24,15   16ומצאו עדים ישאוש קרב להם והולך עמהם  ביניהם  ובעוד שהיו מדברים  15. ן הימיםוקרא באות  
Lc 24,32  היה נשרף בקרבינו שדבר בנו בדרך. לבינו ביניהם  והם אמרו  32. לתי נראה בעיניהםואחר היה ב.  

Jn 6,53    אומרים איך יוכל זה לתת לנו בשרו לאכול .ביניהם  קו אז היהודים חל 53: הויי עולםבעבור : 
Jn 9,16   מה אתה אומ׳. אז אמרו פעם אחרת לעור 17 .ביניהם  והיה מחלוקת גדולה : אותות האלהלעשות ה  

Jn 12,19  בדבר זה שכל העולם . הנה שאין אנו מועילים ביניהם  בעבור זה הפרושים אמרו  19. פלאשעשה אות ו 
Jn 16,17   מה הוא זה שאומר לנו אחר מעט לא תראוני ביניהם  אז אמרו תלמידיו  17: לך אל האבאני הו כי.  
Jn 19,24   לא נקרעה אבל נפילה גורלות עליה ממי תהיה  ביניהם  אז אמרו  24. ונשאה על מה שעליותפירה ונש 
Jn 19,24   והפרושים עשו אלה. שיושמו גורלות במלבו ביניהם  חלקו מלבושי  שהכתיבה תהיה נשלמת האומרת  
Mc 16,3  ראו[*]  5[*] 4מי ישליך לנו האבן בקבר  ביניהן  ואומרות  3בקבר וכבר יצא השמש  לבקר למחרת  

Mt 12,27   27 באיזה כח מגרשין אותם ובעבור זה הם יהיו ביניכם  . אני מגרש השדים בכח באלזאבוק אם  
Mt 16,8   אתם חושבים בעבור. אנשים בלתי מאמינים יניכםב  אמ׳ להם מה תחשבו . מה שחושבים שיודע  
Mc 9,15   וענה איש אחד מהעם ואמ׳ רבי אני נהגתי  16 ביניכם  והוא שאלם ממה אתם חולקים  15. ושבעוהו 

Mc 10,43    44. אותו שירצה היות גדול יהיה עבדכם .ביניכם  לא יהיה כן  43. גדול על הקטניםיש כח  
Lc 9,48  ויואן אמר רבי אנחנו ראינו 49. הוא גדול ביניכם  והקטן . מקבל מי ששלחני בל אותיוהמק. יקבל  

Lc 22,17   כי אני אומר לכם שלא אשתה מהיוצא מהגפן 18 ביניכם  ס עשה חנות ואמר קחוהו וחלקוהו לקח הכו 
Lc 24,17   17  אחד מהםוענה  18. וכבר אתם הולכים ודואגים ביניכם  מדברים וישאוש אמ׳ באי זה דברים אתם 
Jn 13,34   אם לכם . ובזה יכירו כל כי אתם תלמידי 35 .ביניכם  אהבתי אתכם בעבור שתאהבו אתכם  יחד כאשר 
Jn 15,12  אין באדם אהבה 13. כמו שאני אהבתי אתכם ביניכם  זהו צווי שתהיה אהבה  12. ה שלםוגילכם יהי  
Jn 2,20   20 הוצרך לעמוד הפועל אותו ארבעים ושש שנהו בינינו  מרו לו היהודים זה המקדש נתארך אז א . 
Jn 5,35  ולי יש עדות גדול מזואן שהמעשים שנתן  36 .בינינו  מאירה ולא אביתם לשמוח שעה אחת נר שורפת ו 

Mt 18,15   ואם לא 16. לבינו אם הוא ישמעך אתה הרוחתו בינך  ויסרחו . אם רעך חוטא לך 15. בדהקטנים יא  
Lc 9,10   והדבר ההוא כאשר ידעהו העמים הלכו 11 .בינשידא  לקח אותם במקום אחד נקרא ישאוש ו. שעשו  

Lc 11,25   ואז הולך ולוקח שבעה רוחות אחרים יותר  26 .ביעים  מנוקה [*]  25[*] נו מוצא אותה מנוח ואי 
Lc 11,12   אך. עאם לא שלא תבטחו ברי 13יתן לו עקרב  ביצה  ואם  12. ואם דג יתן לו נחש. בןיתן לו א  
Mt 25,23   ובא אותו 24: אדוניך ומרוב יעשו אותך אדון ביקר  תכנס [*] [*]  23[*]  22[*] מן היית נא  

Jn 4,45   אז בא  46: בירושלם ביום המועד כשבא ליום החג ביר  גליליבש כי ראו כל הדברים שעשה אותו ה 
Lc 8,37   38. ם וישאוש נכנס בספינה ודורשהם עומדי ביראה  ישו שילך לו ולא יעמוד עמהם כי בקשו מ  
Mt 3,6   וכאשר היה רואה 7. והיו מודים עונותיהם .בירדן  והיה טובל אותם  6בות נחל ירדן אשר סבי  

Mt 5,35   35 ולא תשבע בראשך כי אין  36. שהיא עיר האל בירושלם  ולא . ארץ מפני שהיא הדום רגליוולא ב 
Mt 16,21  ודברים רבים סבול בעד הסופרים ובעד שרי בירושלם  הוא שהוא ילך ם לתלמידיו שחיוב התחיל לפרס  
Mt 20,17  ראו כי 18לקח י״ב תלמידים בסוד ואמ׳ להם  בירושלם  ועלה ישאוש  17: ומעטים נבחרים הם הנקראים 
Mt 20,18   ובן האל יהיה נמסר בידי שרי הכהנים וחכמי בירושלם  ראו כי אנחנו עולים  18אמ׳ להם בסוד ו 
Mt 21,10   כל העיר היתה מוקמת אומרים מי הוא זה בירושלם  וכאשר ישאוש משיח נכנס  10 :תהיה בשמים  
Mt 28,11   והם 12וספרו כל מה שנעשה לשרי הכהנים  בירושלם  וכאשר הלכו קצת מהשומרים באו  11. יראוני  

Mc 7,1   חידי התלמידים שלו אוכליםוכאשר ראו י 2 בירושלם  זה פרושים וחכמי הדת ישנה שבאו לישאוש אי  
Mc 10,32   וישאוש הולך ראשון והם נמשכים אחריו .בירושלם  והיו אז בדרך עולים  32: אשוניםיהיו ר  
Mc 10,33  ובן האל יהיה נמסר ביד גדולי הכהנים .בירושלם  ם הנה אנחנו עולי 33אומ׳ . כל אשר יקרה לו  
Mc 10,46   ונכנסו בירושלם עם תלמידיו ועם רב ובן בירושלם   ובאו 46. נפשו בעד פדיון רבים נתון  
Mc 10,46   עם תלמידיו ועם רב ובן טימיב ברטומיב בירושלם  ובאו בירושלם ונכנסו  46. רבים בעד פדיון  

Mc 11,1   ואמ׳ להם 2שלח שני תלמידים . בהר הזתים בירושלם  וכאשר נגש  1ו י״א כפי שן מרקו קפיטול  
Mc 11,11   ובערב הוא. במקדש והביט כל מה שהיה בפנים בירושלם  ונכנסו  11: המלך מושיע משמים הוברוך יהי 
Mc 11,27   וכאשר הלך במקדש קרבו אליו שרי הכהנים :בירושלם  ומיד נכנסו  27[*]  26. ונותיכםלכם ע  

Lc 2,22   תוב בדת הש׳כפי מה שכ 23בעבור שידרו לשם  בירושלם  טהרת מריאה כדת משה נשאו הנער  נשלמו ימי 
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Lc 2,25   זה האדם היה צדיק וירא ממתין. ששמו שמעון בירושלם  והנה אדם אחד היה  25. בני יונהזוגות מ 
Lc 2,41   וכאשר הנער ישאוש  42: ביום הנכבד של פסח בירושלם  ואביו ואמו הולכים בכל שנה  41 .היתה עמו 
Lc 2,42  42 ונש ונשלמו הימים 43. כמנהגם ביום החג ושלםביר  נער ישאוש הגיע לי״ב שנה עולים וכאשר ה  
Lc 2,43   וחושבים 44. ולא הכירוהו אביו ואמו .בירושלם  שבין הנער יש״או״ש ונשלמו נשאר הימים כש  
Lc 13,4   אני אומר לכם שאם לא תשובו תהיו 5 .בירושלם  בים יותר על כל האנשים היושבים היו חיי  

Lc 18,31   ויהיו נשלמים כל הדברים הכתובים בעד בירושלם  הנה אנחנו עולים  .דיו ואמר להםעשר תלמי  
Lc 19,28   28 מתקרב לביט פגיי בבטאניא בהר[*]  29 בירושלם   ואלו הדברים נאמרים הולך לפניהם עולה  
Lc 23,7   7 ואירודיש כשראה ישאוש 8. בימים ההם היה בירושלם  כי . ר כי מיכולת אירודיש נשתלחוהכי  

Lc 24,18   ואינך יודע איזה דברים נעשו באלו הימים בירושלם  ואמר לו אתה הוא שמקרוב גר . פשששמו קלאו  
Lc 24,33  אומרים 34ואותם שעמדו היו . הי״א יחד בירושלם  וקמו באותה שעה וחזרו  33. יבותולמדנו הכת  
Lc 24,47   ואני אשלח  49. לה הדבריםואתם עדים מא 48 בירושלם  דרש לכל העמים והתחילו . עונות ולמחילת 
Lc 24,52   והיו במקדש בכל עת משבחים  53בגודל שמחה  בירושלם  חזרו . והם מתפללים 52וא בשמים והוא נש 

Jn 2,13   13 ומצא במקדש אנשים מוכרים צאן ובקר 14 .בירושלם  וב היה פסח היהודים ועלה ישאוש וקר  
Jn 2,23   בפסח ביום החג יהודים רבים רואים האותות  בירושלם  היה וכאשר  23: בדבר שאמר ישאושבכתיבה ו 
Jn 4,21    אנחנו. אתם תתפללו למה שלא ידעתם 22 .בירושלם  עת שלא תתפללו האב בזה ההר ולא יהיה  
Jn 4,45  אז בא פעם  46: ביום המועד כשבא ליום החג בירושלם  יבש כי ראו כל הדברים שעשה ביר אותו הגליל 

Jn 5,1    והיה בירושלם חפירה אחת ששם מתקבצים 2 בירושלם  יה יום חג היהודים ועלה ישאוש ההדברים  
Jn 5,2   חפירה אחת ששם מתקבצים המים מכוסה נקרא בירושלם  והיה  2ישאוש בירושלם  חג היהודים ועלה  

Jn 7,10   לביום המועד אז עלה הוא ולא בגלוי אב בירושלם  וכאשר אחיו עלו  10. יה בגלליאההוא ה  
Jn 10,22   והולך ישאוש במקדש באכסדרת 23. וחורף היה בירושלם  אלה הדברים נאמ נאמרו  22. פקוחעורים ל 
Jn 11,55   אז שאלו ישאוש עומד במקדש  56. לטהר עצמם בירושלם  עלו רבים מאותה מלכות קודם פסח היהודים ו 
Lc 10,30   א בן גנבים והפשיטוהו והכהו הכאתוב ביריחו  אדם אחד יורד מירושלם . יטו אמ׳וישאוש מב  
Lc 19,1   והנה בא איש אחד ששמו זאקיב שהיה שר 2 ביריחו  וישאוש הולך  1ולו כ׳ כפי לוקא קפיט  
Lc 2,34    תדעו שזה הוא מונח. אותם ואמ׳ למריאה אמו בירך  ושמעון  34. הדברים שנאמרו ממנומאותן  

Jn 12,11   ולמחר אחוזת עם רבה שבאה יחד ליום 12 :בישאוש  אמינים היהודים באים שם בעדו ומכי רבים מ  
Mt 18,24   וכאשר לא היה לו מה לפרוע האדון צוה 25 .בישנאש  עשרת אלפים שלחו איש אחד שחייב לו . הטעם  
Mt 25,20  ואמ׳ 21. הפקדת לי הא לך עוד ה׳ מריוח בישנטאש  ואמ׳ אל אדוניו ה׳ . ׳ ה׳ מריוחונתן לו עו  
Mt 25,20   ואמ׳ אל אדוניו ה׳ . ונתן לו עו׳ ה׳ מריוח בישנטש  ובא אותו שקבל חמשה  20. ון מהםשמוע חשב 

Mc 1,2  נביא אמר הנה אני שולח מלאכי לפניך שיפנה  בישעיה  כמו כן שהוא כתוב  2ח בן האלוה מישאוש משי 
Mt 8,10   י רבים יבואו ממזרחואומר אני לכם כ 11 .בישראל  אומר לכם לא מצאתי אמונה כזאת  אמת אני  
Mt 9,33   והפרושים אומרי׳ הוא מגרש השדים בכח  34 :בישראל  עמים תמהו אומרי׳ מעולם לא קרא וה. דבר 
Mc 1,44    וכאשר יצא הוא התחיל לדרוש ולפרסם הנס 45 .בישראל  מה שמשה מצוה לעדות . בעד טהרתךותדור 

Mc 12,28   שמע. וישאוש ענה ואמ׳ הצווי העקרי 29 .בישראל  ושאלו אי זה ציווי הוא העקרי . שטוב ענם  
Lc 2,34  35. ובו נאמרו נגדו. לפדיון רבים ולאות בישראל  ה הוא מונח תדעו שז. אותם ואמ׳ למריאה אמו  
Lc 4,25   25 כאשר עצר השמים שלש שנים וששה חדשים בישראל  נושנים היו בימי ישעיה ואליהו  רבות.  
Lc 4,27   ושום אחד מהם לא נטהר. תחת אלישע נביא בישראל  ורבים מצורעים היו  27 .ת אלמנהלאשה אח  

Lc 7,9   וחזרו אל הבית אותם שנשלחו לישאוש 10 .בישראל  י אומר לכם לא מצאתי אמונה כזה אמת אנ.  
Jn 1,31   וג׳ואן עשה  32בעבור זה באתי ומטביל במים  בישראל  רק בעבור שהיה מפורסם . י מכירוואני אינ 
Jn 3,10   10  אמת אני אומר לך  11. ואלה הדברים לא ידעת בישראל  ענה ישאוש ואמר לו אתה הוא רבי 
Mt 4,5    ואמ׳ לו אם אתה הוא בן האלוה הפיל 6המקדש  בית  אל העיר הקדושה והניחו על גובה השטן  

Mt 12,4   ן לחמים הוא ואותןהאל ואכלו לחמי הקדש שאות בית  שנכנס  4עב הוא ואותם שהיו עמו דוד כשנר  
Mt 12,25   אם כן אם שד אחד מגרש 26. שנחלקת לא תעמוד בית  וכל עיר או . וכו נחלק יהיה שמםשהוא בת  
Mt 15,24   24 והיא באה ומתפללת אותו אומרת אדון  25. ישראל בית  ענה לא שולחתי רק לצאן שנאבדו  והוא 
Mt 21,13   14: תפילה הוא כתוב ואתם עשיתוה מערת פריצים בית  ואמר בתי  13: היו מוכרים יוניםמאותן ש  
Mt 21,23    קרבו אליו שרי הכהנים וזקני העם. המקדש ומלמד בית  וכאשר היה בא אל  23. תשיגולכם אמונה 
Mt 24,41    ושתים במטה. הריחים האחת יקח והאחרת יניח בית  ושתי נשים יהיו  41. והשני יניחהאחד יקח  
Mt 25,35   ערום הייתי 36. הייתי ואתם נתתם לי לינה בית  בלא . וצמתי ונתתם לי לשתות. לולי לאכ  
Mt 25,38   ומתי ראינוך חולה 39. ונפשט וכסינוך. ואספנוך בית  מתי ראינוך בלא  38. כול ולשתותלך לא 
Mt 25,43   תוניערום הייתי ולא כסי. הייתי ולא אספתוני בית  בלא  43. נתתם לי לאכול ולשתות אשר לא . 
Mt 25,44   אז ענה  45. ערום או חולה או אסור ולא שרתונך בית  ומתי ראינוך רעב וצמא ובלא . יענו ויאמרו 
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Mt 27,16   וכאשר קבצם אמ׳ להם פילאט מי אתם 17. הסוהר בית  ו בר אבן שמטעם רציחה היה תפוש אחד ששמ  
Mt 27,27   והפשיטוהו  28ונתקבצו סביב העם . הדיניןגדול  בית  לקחו ישאוש . ואז עבדי פילאט 27. וערב 
Mc 5,35   למה אתה מצטער היום. ואמרו לו בתך מתה. הכנסת בית  ובעוד שמדבר באו אל סגן  35. אתותהיי נרפ 
Mc 5,38   וישוש 39. וראו שם מאד בכיות וצעקות. הכנסת בית  ובאו בבית הסגן של  38ו ויקומו לבד פיר  

Mc 14,15   והלכו 16: גדול לאכילה ושם תכינוהו ולכו בית  והוא יראה לכם  15. ידיח עם תלמאוכל הפס  
Lc 1,69   כאשר הגיד מפי קדושיו הנביאים 70דוד נערו  בית  והיישיר אותנו ומהר תת שלום  69פדיון עמו  

Lc 2,4  בעבור 5לחם בעבור שיהיה מהבית ומעם דוד  בית  יליאה בגודיאה בעיר דוד שנקראת מנזוריט גל  
Lc 4,35   וכולם פחדו 36. הכנסת יצא ממנו ולא הזיקו דבר בית  וכאשר גירש השד נכנס באמצע : דםוצא מן הא 
Lc 6,48   וכאשר נעשה גודל. שעמוק משיב היסוד על האבן בית  דומה הוא לאדם שבונה  48: דומה למי הוא  
Lc 6,48   עו כי היתה מיוסדת על האבןולא היה יכול להני בית  ודל השפעת מים הנחל בא על אותו נעשה ג: 
Lc 6,49   ואותו המים מנחל בא והכתו . על הארץ בלא יסוד בית  שימם לפועל דומה הוא לאדם בונה ואינם מ 
Lc 6,49  7נשלם פרק ו׳  :בית  מיד נפל ונעשה חרבן גדול מאותו בא והכתו ו,Tit   1קפיטולו ז׳ כפי לוקא  

Lc 7,5    וכאשר היה סמוך. וישאוש הולך עמהם 6הכנסת  בית  בנה לו  והוא. כי הוא אהוב עמנו 5זה להם  
Lc 8,41    הכנסת נפל לרגלי ישאוש משיח וחלה פניו שיבא בית  שאדם אותו ששמו לירוש שהיה שר  41אותו  
Lc 8,49   הכנסת בא לו ואמר אליו אל תחפוץ לצער ישאוש בית  ושר  49. ונתך הושיעך לכי לשלוםלה בתי אמ  

Lc 9,4  ואותם שלא  5ומשם לא תצאו . שתכנסו שם תעמודו בית  י זה ובא 4ולא תהיה לכם שני מלבושים  מעות 
Lc 10,7   ואכלו ושתו מאותן הדברים שיתנו. עצמו עמדו בית  באותו  7. ואם לא יחזור עליכם. שלומכם  

Lc 11,17   א בלב ולב איך תעמוד ואם ַשאָטנָאש בעצמו הו 18 .בית  ובית יפול על . לק לכם לא תעמודמלכות שח 
Lc 11,26   האדם ההוא יהיו יותר. וסוף דבר. שהיו דרים שם בית  ר רעים ממנו עמו ונכנסים באותו אחרים יות 
Lc 15,17   אקום ואלך אל 18. ואני מת בכאן ברעב. אבי בית  בלבו כמה שכירים מרבים באכילה  והוא אמ׳  
Lc 19,46   והיה 47: רק אתם עשיתם אותה מערת גנבים. תפלה בית  ביתי והוא אמ׳ להם כתוב  46. יםמשם הקונ 
Lc 22,54   55. ופירו הולך אחריו מרחוק. סגן הכהנים בית  ולקחו אותו והוליכוהו  54: פלייועוז הער  

Jn 2,16   וזכרו תלמידיו שכתוב הוא 17. אבי בית סחורה בית  ו דברים אלה ממקום זה ולא תעשו השליכ  
Jn 2,16   וזכרו תלמידיו שכתוב הוא אהבת ביתך 17. סחורה בית  אבי  ה ממקום זה ולא תעשו ביתדברים אל 
Jn 7,42   42 ובמחלוקת זה 43: לחם שמשם היה דוד יבא משיח בית  אומרת הכתיבה מזרע דויד ומעיר  אינה  

Jn 18,15    16. מוןלהגמון ונכנס עם ישאוש בהיכל ההג בית  ואותו תלמיד היה בן . אחר ישאושאחר הלכו  
Jn 18,16   ואמר אל השוערת ושמה. להגמון ושנכנס עם ישאוש בית  אז יצא התלמיד האחד שהיה בן . ץבדלת בחו 
Lc 10,38   והיה אחות ששמה מרטא ויושבת ברגלי ישאוש  39 ביתה  ואשה ששמה מריאה קבלו בתוך . חדבמגדל א 
Mt 7,24   ואותו ששומע דברי 26[*]  25. האבן הקיימת אל ביתו  יהיה דומה אל החכם שמייסד . ותםועושה א 
Mt 7,26   ובאו גשמים ורוחות ונחלים והפילוה 27 ביתו  נו עושה דומה לכסיל שבונה בחול דברי ואי  

Mt 12,29   ואחר שיגזלהו. אם בתחלה לא יקשרהו בחוזק .ביתו  בבית החזק והגבור ולשבור אותו  אחד ליכנס  
Mt 19,29    אל אחים או אב או אם או אשה או בנים או ביתו  וכל אדם שיעזוב  29. שבטי ישראלאותן י״ב  
Mc 10,29    ואחיו ואחיותיו או אב ואם או בנים או נחלות  ביתו  ואמר אמת אומ׳ לכם שאיש שיעזוב ענה 
Mc 13,34    35. ונותן יכולת לעבדיו ומצוה לחוש שיעור ביתו  כמו שהאיש שהולך במהלך ועוזב  34לא השעה  

Lc 8,41   כי בן היה לו שחולה למות זה שנים עשר 42 ביתו  ישאוש משיח וחלה פניו שיבא אל  נפל לרגלי  
Lc 11,21  אבל אם אחרים יותר 22. כל הדברים בשלום ביתו  כאשר החזק מזויין שומר  21. בא שמלכות הש׳  
Lc 12,39  י בשעה שלא תחשבוה יבא בןואתם עמדו כ 40 .ביתו  פור ולא יניח ח. עתיד לבא אמת שיהיה ניעור  
Lc 12,42    לתת לבני ביתו החטה הראויה לתת להם בזמנה ביתו  בחכמה אותו האיש משים האדון על ההוצאה.  
Lc 12,42   מאושר הוא 43. החטה הראויה לתת להם בזמנה ביתו  ש משים האדון על ביתו לתת לבני אותו האי  
Lc 15,5   קורא אוהביו ושכניו ואמר שמחו עמי כי 6. שמח ביתו  ובא אל  א אותה ישימה על כתיפיווכאשר ימצ 
Jn 4,53   זה היה האות השני שעשה ישאוש בבית 54 .ביתו  ר לו ישו שבנו חי והאמין בו כל היתה שאמ  

Mt 12,44   וכשבא מוצא אותה מנוקה וטהורה מכל. שיצאתי ביתי  אז הוא אומ׳ בעצמו אשובה אל  44. מוצא  
Mc 14,14  והוא יראה לכם  15. ששם אוכל הפסח עם תלמידי ביתי  ו לאדון הבית הרב אומ׳ אנה הוא תאמר שיכנס 
Lc 19,46   47: רק אתם עשיתם אותה מערת גנבים. בית תפלה ביתי  והוא אמ׳ להם כתוב  46. הקונים לגרש משם 

Jn 2,17   ודים ואמרו אי זה אות אז ענו היה 18. אכלתני ביתך  אהבת  וזכרו תלמידיו שכתוב הוא 17. סחורה 
Lc 13,35   ואני אומר שזה לא יהיה עד שאבוא. מאין יושב ביתכם  והנה תעזב  35. נפיה ולא יכולתיתחת כ 
Mt 22,7    אבל אותם . אז אמר לעבדיו הנשואין מוכנים 8 .ביתם  וצוה הרוג אותם הרוצחים ולשרוף היה עצב 

Lc 21,34   34 ובצורך זה החייב וזה היום: אכילה ושכרות ביתרון  שמרו שבאולי לבבכם לא יהיה כבד ה  
Mt 6,23   שום אדם  24. הוא ערפליי רבות ערפליות תהיו בך בך  ואם הנר הראוי להיות . ה ערפלייהגוף יהי 
Mt 6,23   האל[*] שום אדם אין יכול בטוב לעבוד  24 .בך  הוא ערפליי רבות ערפליות תהיו  להיות בך  
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Mt 11,23   עד. היו נעשים בשידוניאה עדיין יעשו תשובה בך  כי אם הפלאות שנעשו . עד שאול ילשמים תרד  
Mt 26,35  ואז בא ישאוש 36. וכמדומה אמרו כל התלמידים .בך  ואם אתחייב למות עמך לא אכפור  .אליו פירו  
Mc 14,31   אחד ששמוובאו בשדה  32. וכן אמרו כל האחרים בך  אהיה מוכרח למות עמך לא אכפור  אומר אם  

Lc 1,45   47ומריאה אמרה נשמתי משבחת ומעלה האל  46 .בך  ים שנאמרו לך מהש׳ יהיו נשלמים אותם הדבר  
Lc 10,13   אמנם 14. ובאפר מוצעים היו עושים תשובה. לאחור בך  ו בסדום יהיו נעשים נסים שנעשו בטירוש א 
Lc 19,44    45 :בעבור שלא הכרת עת פקודתך. על אבןאבן  בך  ולא יניחו [*]  44לך מכל צדדין ויצורו  
Jn 17,21   למען שהעולם. בעבור שאותם בנו יהיו דבר אחד :בך  ם דבר אחד כמו שאתה אב בי ואני שיהיו כול  
Mt 12,6   ואם תבינו מה שאני חפץ 7הוא גדול המקדש  בכאן  שהוא  אמת אני אומר לכם שאותו 6. בלא עון  

Lc 11,31   אנשי נינוה יקומו בדין עם 32: גדול משלמה בכאן  והנה יש . וע חכמת שלמההארץ לשמשבא מקצות  
Lc 11,32   המדליק העששית אינו 33. יותר גדול מנינוה בכאן  והנה . תשובה בעבור דרישת יונה כי עשו  
Lc 15,17    ובבואו לפניו. אקום ואלך אל אבי 18. ברעב בכאן  ואני מת . מרבים באכילה בית אבישכירים.  

Jn 6,9   הוא נער אחד שיש לו חמש מאות ככרות לחם בכאן   9למידיו אנדריב אח שימון פירי אחד מת  
Jn 18,36   ענה. אז אמ׳ אליו פילאטו א״כ אתה מלך 37 .בכאן  ליהודים אבל עתה מלכותי אינינו אהיה נמכר  
Mt 7,27   27 יח אמ׳ אלו הדברים העםוכאשר ישוש מש 28 .בכבדות  ו גשמים ורוחות ונחלים והפילוה ובא  

Lc 11,53    מארבים אותו ומבקשים מפיו 54ברוב דברים  בכבדות  הפרושים לחלוק דבריו ודברו אתו התחילו  
Lc 22,31  אבל אני התפללתי בעדך שאמונתך 32: כמו החטה בכברה  השטן מבקש אתכם בעבור העבירכם  לשימון הנה 
Lc 22,15  16. אוכל עמכם זה הפסח קודם שאסבול המיתה בכוסף  ואמ׳  15 .וי״ב שלו שלוחים עמו ישבו לאכול  
Mt 9,34   34 וישו משיח מחפש העירות והמגדלים 35. השטן בכח  הפרושים אומרי׳ הוא מגרש השדים ו  

Mt 12,24   וישואש שיודע מחשבותיהם 25. בלזאבוק שר השדים בכח  רו זה אינו מגרש השדים כי אם שמעו זה אמ 
Mt 12,27   ביניכם באיזה כח מגרשין אותם. באלזאבוק בכח  אם אני מגרש השדים  27. מלכותם ימשך איך  
Mc 13,26   ואז ישלח מלאכיו ויקבץ נבחריו 27: גדול ואורה בכח  אז יראו בן האלוה בא מן השמים  26. ינועו 

Lc 4,14   והוא 15ל הארץ הרוח גלליאה ושומעו יוצא בכ בכח  וחזר ישאוש משיח . ו ישאוש משיחאליו ושרת  
Lc 8,29   והוא ענהו. וישאוש שאלו מה שמך 30. השדים בכח  וכשהקשרים נשברים מובא במדבר . ובעבותות  

Lc 11,18   ואם בבלזאבוק אני מגרש בניכם במה 19. בלזאבוק בכח  מה אתם אומרים שאני מגרש השדים א״כ ל 
Mt 8,12   וישואש משיח אמ׳ לאותו שר לך  13. עדה מהאלור בכי  ושם יהיה : שפלים חוצה בערפליותיהיו מו 

Mt 13,42   אז יזרחו הצדיקים כמו השמש 43. ורעדת שנים בכי  ישים באש גהינם ושם יהיה  42ים והרע  
Mt 13,50    והם. שמעתם כל אלה הדברים 51. והרעשת שינים בכי  מום בדרך האש ושם יהיה וישי 50מהטובים  
Mt 22,13   רבים הם קרואים ומעט 14. ורעישת שינים בכי  ושם יסבול . והר חשיכהשימוהו בסוהרגלים ו  
Mt 24,51   25: ורעישת שיניים בכי  ו ויניחהו עם הרמאים ושם יסבול מפקידת,Tit  קפיטולו נ״א כפי מתיאו 
Mt 25,30   כאשר בן האלוה יבוא בצלם 31: והרעשת שיניים בכי  ושם יסבול . תשליכהו בבור חשוכהוהעבד הרע  
Lc 13,28  כאשר תראו אברהם יצחק ויעקב וכל . והרעשת האל בכי  ושם יהיה  28. ועלי און ברוע לבממני אתם פ 
Mc 5,38   וישוש נכנס בבית אמ׳ למה אתם 39. וצעקות בכיות  וראו שם מאד . סגן של בית הכנסתבבית ה  

Mt 11,17   זואן בא ולא היה אוכל 18. םואתם לא דני בכינו  אנחנו . ואינכם מחוללים. ים לכםאנחנו שר  
Mt 9,31   וכאשר היו מוצאים משם הם נהגו לו 32: הארץ בכל  אבל הם יצאו וגלוהו  31 :לשום אדם  

Mt 10,11   עיר שתכנסו או מגדול שאלו מאתו אדם טוב ועמו  בכל   11. ראוי לשוכרוהפועל . מנעלים ולא מטה 
Mt 11,11    והקטן. ילודי אשה אין ילוד גדול מזואן טבול בכל  י אמת אני אומ׳ לכם כ 11. לפניךדרכך  
Mt 14,35  וחילו פניו אשר 36הארץ ושלחו לו כל החולים  בכל  המקום ההוא הכירוהו שלחו אליו  וכאשר אנשי  
Mt 22,37   זהו הראשון 38. לבבך ובכל נפשך ומכל שכלך בכל  אמ׳ לו ישאוש תאהוב אלהיך  37ת צווי בד  
Mt 23,21   ומי שנשבע בשמים נשבע 22. מה שהוא ממנו בכל  או שנשבע במקדש נשבע  21. עליו שהםהדברים  
Mt 24,14  15. ואז יבא הקץ. העולם לעדות לכל העמים בכל  ואז האיונגיליאו יהיה נדרש  14 .יהיה נושע  
Mt 26,13  בכל העולםמקום שאלו האיוגליו יהיו מוגדים  בכל  אמיתות לכם אומ׳ אשר  13ט אותי בגופי לחנו  
Mt 26,13   אז אחד מי״ב 14 :העולם יאמרו עשתה לזכרוני בכל  קום שאלו האיוגליו יהיו מוגדים אשר בכל מ  
Mt 28,20  עת עד סוף העולם בכל  ואני אהיה עמכם . ושמרו כל מה שִצויתי אתכם: Expl נשלמה אגרת שי׳  תם  
Mc 1,28   ותכף שיצא מבית הכנסת באו לבית 29. יאהגליל בכל  ושמו מתפזר  28. והם שומעין לו השדים  

Mc 11,24  תפלותיכם יהיה לכם אמונה חזקה באל ותשיגו כל  בכל  ובעבור אהבתכם אומר אני כי  24 .יהיה עשוי 
Mc 12,30   זהו. לבבך ובכל נפשך ובכל מחשבתך ובכל כחך בכל  אותו תאהב  30. יך אדון הוא אחדישראל אלה  

Mc 14,9   מקום שתהיה מוגד זה האיונגליאו יאמר אדם שהיא בכל  אמת לכם אני אומ׳  9ח לבי למשו לפני הקבר 
Mc 15,33   ובשעה תשיעית זעק 34. הארץ עד שעה תשיעית בכל  וסביב שעה ששית נעשה ערפליות  33. הספדות  
Mc 16,15   אותו 16העולם דרשו דבר מלך השמים לכל בריה  בכל  ואמר להם לכו  15ראוהו שחזר חי לאותם ש  
Mc 16,20   העולם לדרוש בעזר הש׳ עם דברים טובים ועם בכל  והם הלכו  20. ויושב לימין הש׳ עלה לשמים  
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Lc 1,65  ובכל הרי גודיאה נתפשטו אלה הדברים. שכיניהם בכל  והיה פחד  65. ך הש׳נפתח ולשונו דברה וביר. 
Lc 2,41   וכאשר 42: בירושלם ביום הנכבד של פסח שנה בכל  ואביו ואמו הולכים  41. יתה עמווחן הש׳ ה  

Lc 3,3  דורש טבילת תשובה למחילה. ממלכות גודיאה בכל  ובא יואן  3. אן בן זכריה במדברמאל עלי יו  
Lc 4,4   והשטן נהג ישאוש בהר  5. הדבר שיוצא מפי השם׳ בכל  נו חי האדם על הלחם לבדו כי אם הוא שאי 

Lc 4,14   והוא מלמד בבתי כנסיותיהם ונתעלה בעד 15הארץ  בכל  יאה ושומעו יוצא ח בכח הרוח גללישאוש משי 
Lc 4,37   וישאוש יצא מבית הכנסת ונכנס 38. מקום המלכות בכל  ושומעו היה מתפזר  37. ן האנשיםויוצאים מ 
Lc 7,17    ותלמידים הלכו ליואן ואמרו כל 18. ארץ גודיאה בכל  וזה הדבר נתפזר  17השם פקד עמו כי 
Lc 7,28  אשר נולדו בעולם מאשה לא נולד גדול מיואן בכל  כי . כי אני אומר לכם 28לפניך  שיכין הדרך  
Lc 8,39  ויסע. העיר ודורש כל הדברים האלה שעשה לך האל בכל  ויסע האיש והלך . ה שעשה לך האלהדברים האל 
Lc 8,39  40. דברים שישאוש עשה לוהעיר ודורש כל ה בכל  ויסע האיש והלך . ה שעשה לך האלהדברים האל  

Lc 9,6   ואירודיש אדון טיטרקא שמע כל הדברים  7: מקום בכל  הבתים דורשים ומבריאים החולים  משם תחפצו 
Lc 9,61   וישאוש אמ׳ אליו האיש 62. נכסי ולא מביתי בכל  שאעשה באופן שידע הכל אין חפץ  הנח לי עד  
Lc 10,1    ואמ׳ תבואות הקציר  2. המקומות שהוא עתיד לבא בכל  פניו תלמידים ושלחם שנים שנים לושלושה 

Lc 10,27   27 ואהבת לרעך. לבבך ובכל נפשך ובכל כחך ומחשבתך בכל  הוא ענה ואמ׳ תאהב האדון אלהיך ו 
Lc 12,27   מעלתו לא היה לו מלבוש דומה למלבוש אחד מאלו בכל  אני אומר לכם כי שלימה . א טוותטורחות ול. 
Lc 13,17  ואז אמ׳ להם למה הוא דומה  18: העניינים שעשה בכל  אותן שכנגדו נתביישו והעם שמחו ברים כל הד 
Lc 16,26   ומה גדולה היא תקועה בעבור זה.. אלה הדברים בכל   26ואתה בצער .. עות ועתה לזרו ר..היה ה  
Lc 21,24   24 עד העמים עד שעתוירושלם תרמס ב. העמים בכל  ומובאים בשבי . מכהו ובפי הסכיןעד ה  
Lc 23,5   וכאשר פילאט שמע 6. גודיאה מגלליאה ועד כאן בכל  ד הוא עושה באופן שהעם נהפך לאחר מלמ  

Lc 23,44   והשמש חשך ומכסה 45. הארץ עד שעה תשיעית בכל  והיתה כמעט שעה ששית וערפל היה  44. עדן  
Lc 24,53   ת משבחים ומברכים השם׳ע בכל  והיו במקדש  53ושלם בגודל שמחה חזרו ביר: Expl  1ת״ם,Tit  

Jn 6,11  אספו. כאשר שבעו אמר לתלמידיו 12. אשר שאלו בכל  והיה להם ספקם . והדג כמו כן. םהפת בין הע  
Jn 17,23   23  ושאהבת אותם. דבר והעולם יכיר שאתה שלחתני בכל  בהם ואתה בי בעבור שיהיו אחדים אני  
Lc 7,32    אנחנו בוכים ואתם אינכם . ניגון ולא ערב לכם בכלי  ומרי׳ אנחנו שרנו לכם ביניהם ואומדבריים 

Mt 11,21   תהיו נעשות בארץ טיר ושידון היו עושים תשובה בכם  אם הנפלאות שנעשו . ים וביטשידהלכם כורוש. 
Mt 12,28    נס בבית ואיך יכול אחד ליכ 29. המלכות שמימיי בכם  ברוח האל מגרש השדים א״כ לא בא ואם אני 
Lc 12,25   ואם הדבר 26. יוכל לחשוב יוסיף בקומתו אמה בכם  מי  25: כמה אתם שוים יותר מהם. מאכילם  
Lc 21,12   וימסרו אתכם בבתי כנסיות. ידיכם וירדופכם בכם  רק קודם כל אלה הדברים ישלחו  12. בשמים  
Lc 24,49   דו בעיר עד שתהיו מלובשים מכחואתם תעמ בכם  ואני אשלח הנדר מאבי  49. דבריםמאלה ה  

Jn 1,14   ונולד מן האב. ואנו רואין אורו שאחד הוא לבד .בכם  וכן האל נעשה בשר וישכון  14. מרצון האל 
Jn 5,38   חפצו הכתיבות 39. כי לא האמנתם שהוא שלחו בכם  ואין דברו  38. לא ראיתם תמונתוקולו ו  
Jn 5,42   42 ואינכם מקבלים. אני בא בעולם אב מאבי 43 .בכם  האל ק מכיר אני אתכם שאין אהבת ר  

Jn 8,7   ופעם 8: בזולת חטא ישליך האבן הראשונה בה בכם  קם ואמ׳ להם אותו שנמצא . שואלומתמידין ל  
Jn 12,8   אז הכירו רוב עם  9: ואני לא אהיה כל עת עמכם בכם  כי לעולם יהיו אביונים  8. ורתיביום קב 

Jn 12,35  נר להו בפוד שהנר בכם בעבור שלא תפלו בחשך בכם  אז אמר להם ישאוש עדין יש  35. םזה בן האד  
Jn 12,35   ומי שהולך בחשך. בעבור שלא תפלו בחשך וערפל בכם  עדין יש בכם נר להו בפוד שהנר  להם ישאוש  
Jn 14,17   זובכם יתומים אנילא אע 18. הוא עתה ובכם יהיה בכם  רק אתם תכירו כי . נו יודע אותוואי. אותו 
Jn 14,20    השומר מצותי הוא שאוהב אותי ומי שאוהב 21 .בכם  ואתם בי ואני . הוא כאביתכירו כי אני  
Jn 15,4  כמו שהכף אינה יכולה לעשות פרי מעצמה אם .בכם  עמדו בי ואני  4. ים שאמרתי לכםבעבור הדבר  
Jn 15,7   8: אי זה דבר ודבר תחפצו ותשאלו תשיגו לכם  .בכם  אם תעמדו בי ודברי תשמרו  7. רףבאש ותש  

Jn 15,11   זהו צווי שתהיה אהבה 12. וגילכם יהיה שלם בכם  ים אמרתי לכם בעבור שגילי יהיה אלה הדבר  
Jn 15,16   16 ופרייכם . ושמתי אתכם בעבור שתלכו ותשאו פרי .בכם  אבל אני בחרתי . לא בחרתם אותי ואתם 
Jn 15,26   26 מהאב רוח אמת היוצא מהאב הוא יעשה עדות לי בכם  רוח הקדש אותו שאני אשלח ר יבא וכאש.  
Lc 13,19   אמשול לכם משל מלכות. ופעם אחרת אמרה 20 :בכנפיו  ילן גדול עד שעופות השמים נחים ונעשה א 

Mc 12,39   אשונים הראשון בבתי כנסיות שיכבדום ושיהיו ר בכסא  ושישבו  39נו להם שלום הסוחרים נאים שית 
Lc 11,43  ושיתנו לכם רוב שלום. ראשון בתי כנסיות בכסא  י לכם פרושים שתאהבו לישב ראו 43. להכניסם  

Mt 8,5   ואמ׳ לו אדון 6בא אחד שר גדול אליו . נחום בכפר  וכאשר ישואש משיח היה נכנס  5ו כפי מתיא  
Mt 17,23    אותם שקמים המכס אל פירו ואמרו באו. נחום בכפר  וכאשר היו באים  23. מאד דואגיםוהיו  
Mc 1,21   ותכף בשבת נכנסו בבית הכנסת שלהם. נחום בכפר  ונכנסו  21נה קטנה והלכו אחריו בספי  
Mc 2,1    וכאשר ידעו שהוא היה  2נחום אחר ימים אחדים  בכפר  ואחרת פעם נכנס  1כפי שי׳ מרקו ב׳ 
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Mc 9,32   וכאשר היו בבית ישו שאלם מה הייתם. נחום בכפר  ובאו  32. ו הדבר והתחילו לשאלולא הבינ  
Lc 4,23   ואמ׳ להם באמת 24. נחום עושה אתה כן בארצך בכפר  רוב דברים ששמענו עשה . פא עצמורופא מר  
Lc 4,31   30  32. נחום עיר גליליאה ושם מלמד להם בשבת בכפר  והלך  31הוא עבר בתוכם והלך לו אבל  

Lc 7,1  1 ועבד סנטוריאו היה מאד חולה עד שנטה 2. נחום בכפר  הדברים באזני העם נכנס  וכאשר השלים אלה 
Jn 2,12  ושם עמדו. נחום הוא ואמו והאחים והתלמידים בכפר  אחר אלה הדברים ירד  12. כירוהוותלמידיו ה  
Jn 4,46   גלליאהוכששמע שישאוש בא מגודיאה ב 47נחום  בכפר  לך קטן ריגיטו שהיה לו בן חולה והיה שם מ  
Jn 6,24   וכאשר מצאוהו לעבר 25. נאום שואלים ישאוש בכפר  עלו באניות ובאו . ולא תלמידיו לא היה שם  
Jn 6,60   60 אז רבים מתלמידיו אמרו זה קשה הוא  61. נחום בכפר  לה הדברים אמר בבית הכנסת מלמד א 

Mt 20,2   שוק סביב שעת שלישית היום ומצאוחזר ב 3 .בכרם  י עמהם מן הערך מפשוט אחד שלחם עשה תנא  
Mt 20,9   ובאו 10. עד הי״א שעה לקחו כל אחד פשוט בכרם  וכאשר באו אותם שהלכו  9. שוניםעד הרא  
Lc 13,6   ואמ׳ לשומר הכרם 7. ובא לבקש הפרי ולא מצא בכרמו  אדם אחד היה לו עץ תאנה  .להם זה המשל. 

Mt 21,28   אחר נחם והלך. והוא ענה איני רוצה ללכת 29 .בכרמי  ם פעול א הראשון ואמ׳ בן לך היווב. בנים 
Jn 2,22    וכאשר היה בירושלם 23: ובדבר שאמר ישאוש בכתיבה  והאמינו [*]  22. במקדש לבו אמרשהוא אמ׳  
Mt 7,6   6  הקדושות לפני הבהמות ממאנות ולא תביאו בכתיבות  לא תדברו . ישאוש משיח לתלמידיואמ׳  

Jn 21,25   בכתיבתן  ל להכיל הספרים שיצטרכו העולם לא יוכ שכל. Expl )תם ונחם ברוך שפטרני(  
Mt 12,5   אמת אני אומר לכם שאותו שהוא בכאן הוא 6. עון בלא  ים לפעמים שוברים השבתות במקדש בדת שהכהנ 

Mt 22,24   24  יובנים שאחיו יקח אשתו בעבור שיקים זרע אח בלא  אמרו רבי משה אמר אם אחד ימות:  
Mt 22,25   כמדומה לו השני 26. זרע ועזב אשתו לאחיו בלא  ו ז׳ אחין והראשון לקח אשה ומת הי  
Mt 25,35   ערום הייתי  36. בית הייתי ואתם נתתם לי לינה בלא  . וצמתי ונתתם לי לשתות. לאכול נתתם לי 
Mt 25,38   ומתי ראינוך  39. שט וכסינוךונפ. בית ואספנוך בלא  מתי ראינוך  38. ך לאכול ולשתותונתנו ל 
Mt 25,43   ערום הייתי ולא. בית הייתי ולא אספתוני בלא   43. ר לא נתתם לי לאכול ולשתותוצמאתי אש  
Mc 4,19   יחס אותם. ואותה שנפלה על טוב הארץ 20. פרי בלא  ושרים העולמיים מחניקם ונשארים ואובדן הע  
Mc 5,26    וכאשר שמעה שישאוש 27. שאינה מוצאה. תועלת בלא  ברפואות  הוציאוה כל מה שהיה להו 26עברו  
Mc 6,34   35. רועה והתחיל ללמדם רוב דברים וטובים בלא  ריחם עליהם כי הם היו כמו צאן  וראה העם  
Mc 7,2   2  כי היהודים אינם 3נטילת ידים ביזו אותם  בלא  ראו יחידי התלמידים שלו אוכלים וכאשר  

Mc 12,19   20. בן שאח הנשאר יקחה לאשה להקים זרע לאחיו בלא  אח מאי זה איש ימות ויניח אשתו ם אומ׳ שא  
Mc 12,20    ואחר לקחה השני גם זה לא הניח זרע 21בנים  בלא  הראשון לקח אשה ומת . אחים יהיולכן שבעה.  

Lc 6,49   כתו ומיד נפלואותו המים מנחל בא וה. יסוד בלא  ארץ לפועל דומה הוא לאדם בונה בית על ה  
Lc 20,28   בנים שאחיו יכול ליקח אותה האשה לו לאשה בלא  לנו איש שיהיה לו אשה אם ימות  משה כתב  
Lc 20,29  וכן כל השבעה. והשלישי לקחה 31[*]  30בנים  בלא  אחים והראשונים לקחו אשה ומתו  שיהיו שבעה  
Lc 20,31    [*]31 אז בתחיית המתים מאי זה מכל 33[*]  32.בנים בלא  וכן כל השבעה ומתו . שלישי לקחהוה  
Mt 12,40   גבירי נינוה  41. הארץ שלשה ימים ושלשה לילות בלב  כן יהיה בן הבתולה . שלשה לילותימים ו 
Lc 11,18   א״כ למה אתם. ולב איך תעמוד המלכות ההיא בלב  ואם ַשאָטנָאש בעצמו הוא  18. תיפול על בי  
Jn 12,40   אלה הדברים אמ׳ 41ויתבוננו ואני מרפא אותם  בלב  בור שלא יראו בעינים ויבינו בע ותקשה לבם  
Jn 13,2   כי יודע היה שכל 3יודי״ש אשקריוטי שיבגדהו  בלב  ונעשית הסעודה שהשטן שם  2: ותםבקץ אהב א  

Lc 12,45  הנעריםאדוני מתאחר לבא ויתחיל להכות  בלבבו  בד יאמר אבל אם אותו ע 45. שמחזיק ישליטהו  
Mt 3,9   8 אברהם היה אבינו כי אני אומר לכם שהאל .בלבבכם  ולא תאמרו  9עשים טובים ותשובה עשו מ  
Mt 9,4   לאמר חטאתיך נמחלים. מהו דבר קל יותר 5 .בלבבכם  הכיר מחשבתם אמ׳ למה חשבתם רע  ישוש משיח . 
Mc 2,8   מלה נקלה לאמר לנטול עונותיך אי זו היא  9 בלבבכם  ד הקדוש רוח ואמ׳ להם מה תחשבו בע 
Lc 5,22   אי זה דבר הוא נקל אמור עונותיך 23 בלבבכם  יהם ענה ואמ׳ להם למה חשבתם רע מחשבות  

Mt 13,15   ועיניכם הם מבורכים  16. ולא ישובו ורפא לו בלבבם  שלא יראו ולא ישמעו ולא יבינו  בעבור זה 
Mc 3,21   וחכמי הדת שבאו מירושלם 22. נכבד הוא בלבבם  ומרים ן שלא ראוהו יצאו בחוץ ואוכאשר אות  
Jn 14,12   אומר אני לכם: עשוי בעבור שהמעשים שתאמינו בלבד  זה  12. מינים שאני הוא והאב ביאינכם מא  
Lc 2,19  וכל הדברים. והעם שבו מודים ומשבחים הש׳ 20 .בלבה  ומריאה שמה כל אלה הדברים  19. בעד הרועים 
Lc 2,51   וישאוש מרבה בחכמתו ובשנים ובחן אלהים 52 .בלבה  ואמו מקיימת כל אלה הדברים . הםבד למשוע  
Mt 5,28    אבל אם ֵעינְָך ימנית 29: כבר עשה ניאוף בלבו  שכל אדם שיביט אשה ויחמוד אותה אומ׳ לכם  

Mt 13,22   ה שנפלה בארץאבל אות 23: ואינה עושה פרי בלבו  ם לאסוף מחנק מדברת הש׳ שזרועה מזה העול  
Mt 24,48    ויתחיל להכות 49אדוני יעמוד באריכות לבא  בלבו  ואם העבד הרע יאמר  48. טובותיועל כל  
Mc 11,23   ובעבור אהבתכם אומר אני 24. מיד יהיה עשוי בלבו  ר אחד קום ותכנס בים ולא יפקפק יאמר לה  
Lc 11,38  39. למה זה אינו רוחץ ידיו בסעודת הבקר בלבו  והפרוש אמ׳  38. בבית ישב וחשב ונכנס. עמו  
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Lc 15,17   ואני מת. כמה שכירים מרבים באכילה בית אבי בלבו  והוא אמ׳  17: ם ואין נותנין לואוכלי  
Lc 18,4   4 אמנם כאשר 5. ואם שאיני ירא אלהים ואנשים בלבו  ואחר אמר . ועבר זמן רב. לעשות ולא רצה  
Mt 7,15   במעשיהם 16. רחלות ובתוכם הם זאבים וטורפים בלבוש  מנביאי שקר הבאים השמרו לכם  15 :אותה 
Jn 19,2   ובאים אליו ואומרים לו האל יושיעך  3ארגמן  בלבוש  וכסוהו : צים והניחוהו בראש ישואחת מקו 

Mc 5,30   ואמרו לו תלמידיו אתה רואה שעמך דוחק 31 בלבושי  הפך לצד העם ואמ׳ מי נוגע כי ממנו יצאה נ  
Mc 2,6   כי מי יוכל. איך מדבר כן זה קללה 7אומרים  בלבם  יו שם עמו קצת מחכמי הדת וחשבו וה 6. לך  
Lc 1,66    ואמרו אי זה יהיה זה הנער כי יד הש׳ היתה בו בלבם  וכל אשר שמעו שמוהו  66. הדבריםאלה 

Lc Prol,7   קדש רוח כתב ליונים נאמנים זה מזורז מה בלוברדיאה  ד האיונגליאו בגודאה ובעד מתיב כתובים בע 
Mt 12,24   וישואש שיודע מחשבותיהם אמר 25. שר השדים בלזאבוק  זה אינו מגרש השדים כי אם בכח  זה אמרו 
Lc 11,18   ואם בבלזאבוק אני מגרש בניכם במה 19 .בלזאבוק  תם אומרים שאני מגרש השדים בכח א״כ למה א  
Lc 6,29   ואותו שיחפוץ לגזול. האחד הזמין לו האחרת בלחי  אותו שיכך ו 29. תן שמכבדין לכםבעד או  
Mt 9,36   36 ואמר לתלמידיו עת הקציר 37.רועה ריחם עליהן בלי  העמים שהיו בצער ושוכבים [*] ר וכאש  

Mt 15,22   ולא ענה לה 23. השטן מצער בתי. פחד בן דויט בלי  קת ואומרת רחמנות יהיה לך ממני ישוש צוע  
Lc 1,74  74 בקדושה ובטהרה לפניו כל 75פחד נעבוד אותו  בלי  ון לנו בעבור שיצילנו מאויבינו יהיה נת  
Mc 5,5   וביום בקברים ובהרים צועק ומכה עצמו בלילה  אבל היה עומד  5. כולים להשקיטוואינם י  
Jn 7,50   תם שתורתכםלא ידע 51שהיה עמהם אמר להם  בלילה  ונקודימוש שבא לישאוש  50: היא הדת ארורה  

Jn 11,10    אלה הדברים 11. מצער עצמו כי נר אין לו בלילה  אבל מי שהולך  10. אור זה העולםכי רואה  
Jn 19,39    40. נושאים תערובת מיררא כמו מאהל ליטרין בלילה  עם ניקודימוש לישאוש [*]  39[*] בא יוסף  
Mt 4,18   ואש לים גלילאה ראה שני אחים והם שמעוןיש בלכת  ויהי  18קפיטולו ט׳ כפי מתיאו  :מתקרב  
Lc 9,62   10. הש׳ בלמכות  במחרישה ומביט אחריו אינו ראוי המשים ידו,Tit   ואחר  1קפיטולו י״א כפי לוקא 

Lc 22,30    והש׳ אמ׳ 31. תשפטו הי״ב שבטי ישראל. טרוניש בלע׳  . ותשבו על מגדל התיבות. מלכותיבשולחן 
Mt 6,1   6: הוא,Tit  1 ממעשיכם הטובים לפני העם מפני שתהיו . אופנא בלעז  מרו לבלתי עשות אמבוה הש 
Jn 5,2    שם שוכבים רוב אנשים חולים עורים 3פרושיש  בלעז  ביטשידא ולה חמשה עליות נקראים עברי  
Lc 5,9   ויק֗ומו ויואן בני זבדיב 10. הדג שלקחו בלקיחת  וכל אותן שהיו עמו . מסובב הוא .חרד הוא  

Mt Prol,3    כן חוייב. הקדש כמו זכרון שיניח אל אחיו בלשון  כתב זה האונגילי . דרוש לנפיליםבעבור  
Jn 5,2   עברי ביטשידא ולה חמשה עליות נקראים בלעז בלשון  ת ששם מתקבצים המים מכוסה נקרא חפירה אח  

Jn 19,20  אז הגמוני היהודים 21. טיעברי וגריק ולא בלשון  והיה כתוב : ה קרוב מן העיר היהשישאוש נתל  
Lc 9,43   הרוח רעה ואחר עשה בידו הסימן הנעשה היום בלשמא  וישאוש  43. וש השטן הכהו ושברוהנער לישא  

Mt 15,16   אינכם מבינים שכל מה שנכנס בפה נכנס 17: שכל בלתי  והוא אמר להם עדיין אתם  16. זאת התמונה 
Mt 16,8   9. אתם חושבים בעבור שאין לכם לחם. מאמינים בלתי  ניכם אנשים אמ׳ להם מה תחשבו בי. שחושבים  

Mt 19,23   23 24: אפשרי הוא הכנס העשירים במלכות שממיי בלתי  אמר לתלמידיו אמיתות אומר דבר  וישו  
Lc 1,37    ואמרה מריאה הנה פה 38. איפשרי לפני הש׳ בלתי  כי שום דבר אינינו שלא יהיה  37עקרה  

Lc 11,24   נקי יוצא מן האדם הולך במקומות מחפש מנוח בלתי  כאשר הרוח  24נו מאסף עמי מפזר י שאיומ  
Lc 17,1   אבל אוי למי. איפשרי הוא שלא יבואו צרות בלתי  ואמ׳ לתלמידיו דבר  1כפי לוקא  י״ח  

Lc 24,11    ופירו קם  12. ולא האמינו אותם. מוסכמין להם בלתי  ונראו להם דברים אלו כדברים  11הדברים 
Lc 24,31    והם אמרו ביניהם לבינו 32. נראה בעיניהם בלתי  ואחר היה . והכירוהו בבציעת הפתנפתחו.  

Jn 7,49   ונקודימוש שבא 50: יודעת הדת ארורה היא בלתי  את הסיעה אבל ז 49. אינם מאמינים בו  
Jn 20,27   ענה אליו טומאש ואמ׳ 28. מןמאמין ותהיה נא בלתי  אה ידי ושים ידך לצדי ולא תהיה פה ור  
Lc 12,6   ושערכם  7. ערכין ואחד מהם לא נשכח לפני האל במאה  חמשה לחם שהם שלו נמכרין  6: אואותו תיר 

Lc 11,20   21. אמת שמלכות הש׳ בא. האל מגרש השדים במאמר  אבל אני  20: ה הם יהיו שופטיכםבעבור ז  
Mt 5,25  באמת לא תצא משם עד השלמך אפילו החוב 26 במאסר  דו ותושם ופט ימסור אותך ביד עבוהש. השופט  

Mt 18,30  30 וכאשר עבדי האדון ראו זה 31. עד שיפרע החוב במאסר  אבל הלך ושם אותו . רצה הקשיבו והוא לא 
Mc 15,7    ובא העם והתחיל לבקשו כמו שהוא יודע 8 .במאסר  ובעבור הרציחה הושם . עשה רציחהגר אחד  
Lc 12,58   אני אומ׳ לך שלא תצא משם עד שתשוב אל 59 .במאסר  והשוטר יתנך . ט יתנך ביד השוטרוהשופ  
Lc 23,19    ופילאט 20. בעד בגידה שעשה בעיר ובעד רציחה במאסר  והוא היה איש ששמוהו  19. ברבאןוהנח לנו 
Lc 23,25   26. ישאוש כרצונם שהם שאלוהו ונתן להם במאסר  אותו שבעבור רציחה ובגידה הוסר והניח להם  
Lc 9,56   ובעודם הולכים בא אדם אחד ואמ׳ 57אחד  במגדול  ונסעו משם והלכו . אלא להושיען הנפשות  

Lc 17,12   אחד באו אליו עשרה אנשים מצורעים שעומדים  במגדול  וכשנכנס  12. וך שמריאה וגלליאהעובר בת 
Lc 24,13   שהיה רחוק מירושלם ארבעים מילין שנקרא ולבמגד  והנה שנים מהם הולכים  13. נעשהממה ש  
Jn 11,30   אבל עדיין היה באותו מקום שמרטא באה אליו במגדול  ועדיין לא בא ישאוש  30כה אליו מהרה והל: 
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Lc 10,38   39ואשה ששמה מריאה קבלו בתוך ביתה . אחד במגדל  ונעשה בעוד שהולכים נכנס  38. ןתעשה כ  
Mt 14,15  וישוש ענה להם אין צריך 16. ויקנו אוכל במגדלים  מועברת להניח ֵלֵכת העמים  היא הוא חרב ושעה  

Mt 6,26    אביכם שבשמים נותן להם לחם וחיים ואינכם .במגורות  ולא מאספים . זורעים ולא קוצריםאינם 
Mt 3,12   כפיקפיטולו ו׳ . והתבן ישרף באש נצחי .במגורתו  ינקה את גורנו ויאסוף ִחַטתֹו  והנה הוא  
Lc 3,17   ורוב דברים  18וישרוף התבן באש שלא תכבה  במגורתו  החטה  ויקח כלי מנשף וינקה גרונו ויאסוף 

Mt 13,30   משל אחר אמר להם מלכות שמים הוא דומה 31 :במגורתי  והחטים אספו . שואות ושרפו אותםאותם במ 
Mt 3,1    ואומר עשות תשובה כי המלכות  2 גודיאה דורש במדבר  בעת ההיא בא הטובל  1כפי מתיאו ה׳ 
Mt 3,3   3  4ישרו הדרכים לפני אדונינו והתהפכו אליו  במדבר  אמר קול א׳ יקרא . נתנבא[*] מה זהו  
Mt 4,1   2בעד הקדש רוח בעבור היותו מנוסה מהשטן  במדבר  אז ישואש משיח מוצא  1פי מתיאו ז׳ כ  

Mt 11,7  חשבתם שהוא יהיה כמו קנים תוהים שהרוח במדבר  אות למה יצאתם רו. אל עם ג׳ואן התחיל לאמר  
Mt 15,33   33 ואמר להם ישואש כמה פת 34. שישבעו כמה עם במדבר  ו לו התלמידים אנה נמצא כ״כ פת ואמר  
Mt 24,26  ואם אדם לכם יאמר הוא בזאת. אל תרצו לצאת במדבר  ולכן אם אדם לכם יאמר שהוא  26 .קודם הזמן  

Mc Prol,6   זהו זואן בן זכריה שליח הש׳ מלמד ההתבשרות .במדבר  התחלה דבר מהנבואה מהקול שקורא ב. מהלב 
Mc 1,3   ישרות תעשו דרכי. שתאמר הכינו דרך האדון במדבר  אחת קול תקרא  3. דרך שלך לפניךשיפנה ה  
Mc 1,4   5. תטובל ודורש טבילת תשובה לכפרת עונו במדבר  היה זואן  4. ת תעשו דרכי האדוןישרו  

Mc 1,12   שם התענה מ׳ יום ומ׳ לילה והשטן מנסהו  13 .במדבר  ף נהגו הקדוש רוח ותכ 12. ערב לי ואהוב 
Mc 1,35   והלכו אחריו שימון ואותם 36. ושם התפלל במדבר  וקם בבקר ויצא והלך לו  35. ותומכירים א  
Mc 1,45    2: ן עמים מכל הצדדיןושם מתקבצי במדבר  בהחבא בעיר אך חוייב עמוד בחוץ ליכנס,Tit  
Mc 6,31    ונחו מעט כי רב עם הולך וחוזר ולא היה לו במדבר  וישאוש אמ׳ בואו ונלך  31ולמדו מה שעשו  
Mc 8,4   וישאוש שאלם כמה ככרות פת לחם יש לכם 5 במדבר  אי זה מאכל יוכלו לשבוע זה העם ענו מ.  
Lc 3,2   דורש טבילת. ובא יואן בכל ממלכות גודיאה 3 .במדבר   ית המלה מאל עלי יואן בן זכריההיתה נעש 
Lc 3,4   כל הגאיות  5. פנו דרך האל עשו ישרות דרכיו במדבר  קול קורא . פר דברי ישעיה הנביאשכתו׳ בס 
Lc 4,1   ולא. ועומד שם ארבעים יום ונתנסה בעד הש׳ 2 במדבר  וח נסע מגורדא והונהג בעד הרוח מהקדוש ר 

Lc 4,42   ובאו עדיו ומחזיקים בו. והעמים מחפשים אותו במדבר  ם והולך והבקר אור יצא מש 42יח שהוא מש 
Lc 5,16   ונעשה היה באחת הימים 17. להתפלל לשם במדבר  וישאוש משיח נסע משם ונכנס  16 .מחלייהם  
Lc 7,24   אי זהאבל  25. השוקים שנועות לכל רוחות .במדבר  חיל לאמר לעמים למה יצאתם ראות יואן הת  
Lc 8,29   והוא. וישאוש שאלו מה שמך 30. בכח השדים במדבר  וכשהקשרים נשברים מובא . עבותותברזל וב  
Lc 15,4   וכאשר ימצא 5. וילך לאותה שאבד עד שימצאה במדבר  ה אחת מהם לא יניח תשעים ותשעה צאן ונאבד  
Jn 1,23   24. כמו שאמ׳ ישעיה הנביא. ך הש׳ישרו דר במדבר  ענה אני הוא קול הקורא  23. צמךאומ׳ מע  
Jn 3,14  בעבור שבני 15כן חוייב שבן האדם יהיה נשא  :במדבר  כמו שמשה נשא והגביה הנחש  14: שהוא בשמים 
Jn 6,31    אז  32. כפי שכתוב לחם שמים נתן להם לאכול .במדבר  אבותינו אכלו המן  31. אתה עושהזו מלאכה 
Jn 6,49   48 זהו שירד מן השמים בעבור שזה 50. ומתו במדבר  ו פת אבותיכם אכל 49. אני הוא פת חיים  
Lc 1,80   80 2: עד העת שהראה עצמו לישראל במדברות  היה גדל וחזק ברוח הקדש ועומד  והנער,Tit  קפיטולו 
Mt 7,2  אתה רואה הקיסם 3. שתפרעו כך תהיו נפרעים במדה  כי  2. ל תדינו ואל תהיו נדוניםא. תלמידיו  
Jn 3,34    מי 36. האב אוהב הבן והכל נתן בידו 35 .במדה  כי השם׳ אינינו נותן הרוח . דברהש׳ מדבר  

Mt 25,17   ואותו שקבל א׳ הלך 18. ורוח אחרים שנים במדומה  ואותו שקיבל שנים עשה  17. חריםה׳ א  
Lc 8,34   34  י המדינות יצאו לראותואנש 35. ובעיירות במדינות  ההוא כאשר ראוהו הרועים ספרוהו ומדבר  
Mt 2,23   נאזריט שתהיה נשלמת הנבואה שאמרה הוא יקרא במִדינַת  ויגר  23לומו ללכת לארץ גלליאה ונזהר בח 

Lc 10,40   41. לכן תאמר לו שיעזרני[*]. [*] שצריך לו  במה  מרטא מתחזקת לטרוח  40עה דבריו משיח ושמ  
Lc 11,19  20: מגרשים אותם בעבור זה הם יהיו שופטיכם במה  רש בניכם ואם בבלזאבוק אני מג 19. בלזאבוק  
Lc 12,17   ואמ׳ אעשה זאת אהרוס 18. אאסוף טובתי ופירותי במה  שב בעצמו אומר מה אעשה שאין לי והאדם חו 
Lc 12,22   כי הנפש חשובה יותר מאכילה 23. תלבשו גופכם במה  ואל תאמרו . ם לבקש אוכל לנפשכםמשתדלי  
Lc 14,34   34 לא בעפר ולא בזבל ולא בדבר 35: ינתן הטעם במה  . אבל אם המלח ריקנית. הוא טוב המלח  
Jn 11,32  אז ישוש 33. שעבר היית פה אחי לא היה מת במה  ה לרגליו ואמרה לו אדון אם אתה כשראהו נפל  

Lc 7,4   כי הוא 5ה להם אומרים לו ראוי אתה שתתן ז במהירות  ו ואותם שבאו לישאוש חילו פני 4. עבדו 
Lc 8,33   ומדבר ההוא 34. ונכנסו ביאור ושם נחנקו במהירות  ונכנסו בפרים והפרים הלכו . הואמן האיש ה  

Mt 21,33   וכאשר בא עת לקנות הפירות שלח 34. אחד במהלך  ואח״כ ֽשַכָרה לעובד והלך . וכהמגדל אחד בת  
Mc 12,1   וכששב בעתו שלח עבדיו לעובדים לקחת 2. ארוך במהלך  חד ושכר אותה לעובדי אדמה והלך בה מגדל א 

Mc 13,34   ועוזב ביתו ונותן יכולת לעבדיו ומצוה לחוש  במהלך  כמו שהאיש שהולך  34מן לא השעה ידעתם הז 
Jn 8,36   אני יודע שאתם בני אברהם 37: תהיו חפשים במהרה  ואם הבן עושה רצונכם  36: לנצח החטא עומד.  
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Lc 11,51  ולכן אני אומ׳ אליכם ידרש מזה. ובבית כן במובח  מדם הבל עד דם זכריה שנשפך  51 אומהמזאת ה  
Mt 22,33   והפרושים שמעו שהצדוקים היה להם 34. שלו במוסר  וכאשר שמע העם זה היה תימה  33 .מהחיים  

Lc 4,32   אחד היה לו השד ואדם 33. כי דברו היה בעוז במוסרו  לים ומתמיהין והיו נבה 32. מלמד להם בשבת 
Mc 13,9   9 ויעמדו: ובבתי כנסיותיהם יכו אתכם במועצותיכם  ְמרּו עצמכם כי הם יוליכו אתכם שִ : אז  

Mt 23,20   או שנשבע  21. נשבע בעד כל הדברים שהם עליו במזבח  כי מי שנשבע  20. שהמקדש המתן. או המזבח 
Mt 2,2   ויהי 3. ובאנו עם מנחות להשתחות לפניו .זרחבמ  ים שנולד כי אנחנו ראינו כוכבו מלך היהוד  
Mt 2,9   ובראותם 10. עד שעמד על המקום אשר הילד שם .במזרח  והיה הולך לפניהם הככב אשר ראו . לדרכם 
Jn 13,5   וקנחם. והתחיל לרחוץ רגלי התלמידים. אחד במזרק  אחרי כן שם מים  5ח סדין וחגרו ולק  

Mt 10,29   30. ואחת מהם לא תפול לארץ בזולת אב שלכם במחצה  שני צפרים נמכרים  29: ם בגיהנםיכול שו  
Lc 9,62   62 ומביט אחריו אינו ראוי בלמכות הש׳ במחרישה  ישאוש אמ׳ אליו האיש המשים ידו ו.  
Lc 24,4   הנה ששני גברים עמדו סמוך להם . על זה במחשבותיהן  ובעוד שהן היו נבהלות  4. משיח גוף ישאוש 
Lc 1,51  והוא משפיל החזקים והגבוהים 52. לבו במחשבת  חזקים בזרועו והוא מבזה הגאים  עושה דברים  
Mt 8,6   ואמ׳ לו ישואש משיח 7 מחולי גדול והוא נטול במטה  ואמ׳ לו אדון בני שוכב חולה  6 גדול אליו 

Mt 24,41   לכן הקיצו כי 42. יניחהאחד ילקח והאחד . אחת במטה  ושתים . ם האחת יקח והאחרת יניחבית הריחי 
Mc 2,3   וכאשר לא יכלו לעשות ממנו דורון לפניו 4 .במטה  ד׳ אנשים נושאים אדם אחד נטול  ובאו אליו  
Mc 2,4   וכאשר ישאוש ראה 5. והביֻאהו לפני ישאוש במטה  על הבית והחריבוהו ועלו למעלה  לפניו עלו  
Lc 11,7   ואם הוא 8. איניני יכול לקום לתת לך הפת במטה  הנה הדלת סגורה ובני הם עתה . יאל תצערנ  

Lc 17,34  36[*]  35: האחד יתפש והאחד יעזב. אחת במטה  אותו יאבד אומ הלילה יהיו שנים אומר לכם ש  
Mc 6,55    באי זו עיר או מדינה  56כאשר שמעו שהוא שם  במטות  ומיהרו כל הארץ להביא החולים  55ישאוש 

Mt 9,2   וישאוש משיח רואה אמונתם אמ׳ לנטול בן .במטתו  דרו לו אדם אחד נטול שוכב ונ 2 ובא בעירו  
Lc 5,18  19ובקשו לשומו לפנים ולהניחו לפני ישאוש  במטתו  והנה אנשים נושאים איש אחד  18 .לרפא אותם  
Jn 6,29   אתה  אז אמרו לו אי זה אות 30. שהוא שלח אותי במי  יא פעולות האל שתאמינו זאת ה. ואמ׳ להם 

Jn 9,7  אז הלך וטבל שם וראה. שר״ל שלוח. שלוח במי  ואמ׳ לו לך ורחץ  7. מאותו טיט העינים שלו  
Jn 12,44    46. מי שרואה אות רואה מי ששלחני 45. ששלחני במי  צעק ואמ׳ מי שהאמין בי אינו מאמין רק  
Mc 6,19   אבל אינה יכולה. שתוכל המיתו ואורבו בעבור במיאוס  ואירודיאש לקחו  19ק באשת אחיך לך החז 
Lc 16,14   הכילות והגללים שמעו אלה הדברים והוציאו במידת  והפרושים שהם  14.. בוד השם׳ והיכולים לע  
Mt 3,11   והבא אחרי חזק ממני ואיני ראוי. במקום תשובה במים  אני טובל אתכם  11. יכרת וישרף פרי טוב 
Mc 1,8   ושעשה באותן 9. הוא יטבול אתכם מהקדוש רוח במים  טובל אתכם  אני 8. ץ שרוך נעליוראוי לחלו  
Lc 3,16   16  אבל יבא יותר חזק ממני שאיני ראוי לחלוץ במים  יואן ואמ׳ לכולם אני טובל אתכם ענה  
Jn 1,26   26 רק באמצעכם עומד אותו שאינכם מכירים אותו .במים  אני טובל אתכם . ן ענה להם ואמריוא  
Jn 1,31  אומ׳ אני ראיתי הרוח. וג׳ואן עשה לו עדות 32 במים  ם בישראל בעבור זה באתי ומטביל מפורס שהיה 
Jn 1,33   הוא אמר לי אותו שעליו תראה הרוח יורד עומד  במים  אבל אותו ששלחני שאטביל [*]  33. עליו 
Jn 21,6   7. ם ולא יכלו למשוךונכנס בהם גודל רבוי דגי במים  אז שמו הרשתות . ות הלאה ותמצאושימו הרשת 

Lc 21,16   18. ותהיו ארורים מכל אדם בעבור שמי 17 .במיתה  וינגשו קצת מכם . ובעד אוהבים. קרובים  
Mt 9,16   כי אם כן יעשו כן ממחה המלבוש ועושה . ישן במלבוש  אין אדם מכפיל בגד חדש  16: מואז יצו 
Mc 2,21   22. ויותר גדול קרע נעשה. הבגד שובר הישן בושבמל  בדרך אחרת . ד חדש במלבושו הישןמשים בג  
Lc 5,36   כי אם יעשהו הישן נשבר וחדש אינו מתי. ישן במלבוש  שום אדם לא יחליף מלבוש חדש . ללכם מש 

Mc 2,21  בדרך אחרת במלבוש הבגד שובר הישן. הישן במלבושו  שום אדם אינו משים בגד חדש  21 .ימים רבים . 
Jn 19,24   ואם ישאוש  25. והפרושים עשו אלה הדברים .במלבושי  ו מלבושי ביניהם ושמו גורלות לקהאומרת ח 
Lc 8,44  וישאוש משיח אמ׳ 45. ומיד נעצר הדם .במלבושיו  ה ונגשה לישוש ובאה אחריו ונגע 44. שוה לה  
Lc 7,25   אבל  26יהם יקרים ובתענוג הנם מלכים בבת במלבושים  והנה אותן שנתלבשו . מרוב בגדיםאיש מלובש 

Lc 20,46    נאים ואוהבים שיתנו להם שלום רב ברחובות במלבושים  השמרו מהסופרים שחפצים ללכת  46לתלמידיו 
Lc 24,4   והנשים כאשר יראו 5לבנים ומזריחים  במלבושים  הנה ששני גברים עמדו סמוך להם  .על זה  

Mc 6,48   ובא אליהם סביב חצי. הרוח היה להם מנגד כי במלחות  וישו רואה אותם מצטערים  48. נסיחיד נכ 
Mt 5,19    גדול יהיה. אבל מי שילמדה ויקימנה. שמים במלכות  הקטנות או ילמד לשברם יהיה קטן המצות  
Mt 5,19   ואני אומר לכם באמת שאם לא תהיו  20. שמים במלכות  גדול יהיה . מי שילמדה ויקימנה אבל. שמים 
Mt 5,20   אתם שמעתם מה שנאמר לראשונים לא21. שמים במלכות  ם והפרושים לא תכנסו ותר מהחכמיצדיקים י  
Mt 7,21  שמימיי אבל אותן שעושין רצון אבי יכנסו במלכות   לתלמידיו כל אותן שיקראוני אדון לא יכנסו  
Mt 7,21   רבים יאמרו באותו היום אדון 22: שמימיי במלכות  בל אותן שעושין רצון אבי יכנסו שמימיי א  
Mt 8,11   ובני ישראל יהיו מושפלים חוצה 12. שמים במלכות  וינוחו עם אברהם יצחק ויעקב . בוממער  
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Mt 13,43   44. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע. אב שלהם במלכות  אז יזרחו הצדיקים כמו השמש  43 .שנים  
Mt 18,1   קרא נער קטן א׳ והניחווישאוש  2. שמים במלכות  לישאוש אומרים מי גדול מכולנו  התלמידים  
Mt 18,3  ואותו שישפיל כמו זה הנער יהיה 4. שמים במלכות  בו ותהיו כמו זה הנער לא תכנסו שאם לא תשו  
Mt 18,4   4 ומי שישען נער אחד כזה בשמי אותי 5. שממיי במלכות  שישפיל כמו זה הנער יהיה גדול  ואותו 

Mt 19,23   ועוד אמ׳ לכם שנות עניין נקל 24: שממיי במלכות  רים ר בלתי אפשרי הוא הכנס העשיאומר דב  
Mt 19,24   וכאשר התלמידים שמעו זה היו 25: שמימיי במלכות  נס הוא גמל בנקב המחט עבור מעשיר אחד שיכ  
Mt 21,31   כי זואן בא מראה דרך משפט ולא 32. השם במלכות  גבים עצמם והזונות ילכו לפניכם לכם שהעו  
Mt 26,29   וכאשר אמרו הודאה זהו שעשו חינות  30. אבי במלכות  עד אותו יום שאשתהו עמכם מחדש  .פןזה הג 
Mc 10,15   15  שממיי אם לא יהיה שפל ותמים ויהיה כמו במלכות  שום אדם לא יכנס . לכם אני אומראמת  
Mc 10,23   וישאוש . מדבריווהתלמידים נבהלו  24. שמים במלכות  שאיש שיהיו לו מעות הרבה יתנם  דבר נמנע 
Mc 10,24   יותר דבר נקל הוא עבור גמל אחד 25. האל במלכות  ש שיבטח מאד בעושרו יוכל ליכנס כבד שאי  
Mc 10,25   אומרים ביניהם. והם היו תמהים 26. שמים במלכות  ר גמל אחד בנקב המחט שאיש עשיר הוא עבו.  
Mc 14,25   וכאשר עשו חינות יצאו בהר הזתים 26. אבי כותבמל  מיין הגפן עד שאשתה מאומן חדש  שאני לא . 

Lc 7,28   וכל העם והעו 29. שמים גדול ממנו במלכות  טן אבל מי שהוא ק. נולד גדול מיואן טבול  
Lc 8,37   גדיאי נורוס בקשו מישו שילך לו ולא יעמוד  במלכות  ורוב העם היושב  37. י שלא ראהולמ 
Lc 9,11   והיום מתחיל לרדת 12ומרפא החולים . השם׳ במלכות  בלם ומדבר עמהם ו אחרי ישאוש וקהעמים הלכ . 

Lc 13,28   ויבאו 29ואתם תהיו נגרשים בחוץ . הש׳ במלכות  רהם יצחק ויעקב וכל הנביאים כאשר תראו אב  
Lc 13,29   31[*] והנה אותם שהיו ראשונים  30. הש׳ במלכות  ממערב ומאגילו ומאבשטרו ויסובו ממזרח ו  
Lc 14,15    וישאוש אמ׳ אליו אדם אחד עשה 16. הש׳ במלכות  אמר לו מאושר יהיה מי שיאכל פת הדברים  
Lc 18,24    יותר דבר נקל הוא שיעבור הגמל 25. שמים במלכות  הוא שאותן שיש להם ממון שיכנסו אי איפשר  
Lc 18,25   שמעו אלה הדברים אמרו ומיואותן ש 26. שמים במלכות  גמל בנקב המחט מאדם עשיר שיכנס שיעבור ה 
Lc 19,12   אחד מאד רחוק בעבור שיקח מלכות לעצמו במלכות  ואז אמר אדם אחד מעולה הלך  12 .שמים  

Jn 3,5   שמים רק אותו שפעם אחרת יהיה נולד ממים במלכות  ת אני אומר לך שום אדם לא יכנס ישאוש אמ  
Jn 11,54   קרובה אל המדבר בעיר שנקראת אפרים ושם במלכות   רק הלך. לך בפרסום בין היהודיםלא היה הו  

Mt 16,28    17 :במלכותו  שיראו בן האלוה בא שהם פה לא ימותו עד,Tit   ואחר ה׳ 1קפיטולי מ״ג כפי מתיאו 
Mt 20,21   אז ענה ישוש ואמ׳ אינכם יודעים מה 22 .במלכותך  והאחד לשמאלך . י ישב לצד ימינךשאחד מבנ  
Lc 23,42   וישוש אמ׳ אליו באמת אני אומ׳ לך 43 .במלכותך  ן יהיה לך זכרון ממנו כשתבוא דולישו א  
Mt 27,15  16. להניח נפש אחת אותה שהיהודים שואלים במנהג  ופילאט שוטר היה לו  15: טו תמהופילא. דבר  
Mc 4,21   היה ניכרשום דבר לא נסתר ונעלם שלא י 22 .במנורה  ור ולא תחת המטה אבל מניחו אדם תחת הדרד. 
Jn 6,10  אז לקח ישאוש הככרות 11. כמו חמשת אלפים במספר  והיו . אותו המקום וישבו האנשיםרבה היתה ב  

Mt 8,26   26 וקם וצוה לרוח ולים שינוחו ותכף היה . אמונה במעט  למה אתם יראים עם . אוש אמ׳ להםויש 
Mt 14,31   31  בקרון[*]  33[*] וכשעלה  32. נה למה חששתאמו במעט  ואמ׳ איש . ישאוש שלח היד ולקחוותכף 
Lc 12,28  ואל תחפצו לבקש מה תאכלו ומה תשתו 29. אמונה במעט  למה אתם . שמלביש אתכם מלבישו כן כמה וכמה 
Lc 13,22   ואמ׳ לו  23. ובמגדלים והלכו נגד ירושלם במעיינות  והלך  22. עד שיתעכל שיתחמץ הכלבתוך הקמח 

Jn 8,53   ענה ישאוש אם אני 54: אלו כי אם אתה בעצמך במעלות  מי משבח אותך . הנביאים שמתות ואבינו שמ 
Lc 11,48   49. אבותיכם שהמיתום ואתם חוצבים קבריהם במעשה  באמת אתם מעידים שהחכמתם  48ום המית  
Mt 7,16  הכי לא יכול אדם ללקוט מסנ. תכירום במעשיהם   16. ת ובתוכם הם זאבים וטורפיםבלבוש רחלו  
Mt 7,20   21עו׳ קפיטולו כ״ג כפי מתיאו : תכירום במעשיהם   20. ה פרי טוב יהיה כרות ושרוףשאינו עוש  
Jn 3,20  אבל מי שעושה אמת בא אל הנר בעבור 21 .במעשיו  ואינו בנר בעבור שלא יהיה נתפש . מארר הנר  

Jn 18,30   30 אז אמר 31: ין אותו אליךלא היו מביא במעשיו  נו ואמרו אם זה האיש לא היה רע וע  
Lc 1,6   6  ולא היה להם 7. ובצדק השם׳ בזולת שום רבה במצות  עומדים . שניהם צדיקים לפני האלוהיו  

Mt 12,5   אמת אני אומר לכם שאותו שהוא 6. בלא עון במקדש  שהכהנים לפעמים שוברים השבתות  קראתם בדת  
Mt 21,12    האל וגרש כל אותן שקונים ומוכרין והפך במקדש  ס ישו ונכנ 12. נזאריט מגליליאההוא נביא  
Mt 21,15   16. אומרים מהולל יהיה בן דוד היו כעוסים במקדש  הנפלאות שעושה והנערים צועקים  הדת ראו  
Mt 23,16   אבל אותו שעושה נדר לתת. דבר אין נשבעין במקדש  ם עורים שאומרין שאותן שנשבעין לכם פרנסי  
Mt 23,21    ומי שנשבע בשמים 22. נשבע בכל מה שהוא ממנו במקדש  שבע או שנ 21. כל הדברים שהם עליובעד 
Mt 26,55   אבל כל זה הוא נעשה בעבור  56. ולא תפשתוני במקדש  כל היום הייתי עמכם מלמד . אותיעצים תפוש 

Mt 27,5   לקחו הל׳ פשיטין ושרי הכהנים 6. והלך לו במקדש  וזרק הל׳ פשיטין  5ו אתה תראהו ענו מה לנ  
Mc 2,26   תחת אביתר שר הכהנים ואכל לחמי הקדש אותם במקדש  שהוא נכנס  26. ותיו כאשר נרעבוהוא וחייל  

Mc 11,11   ובערב הוא יוצא. והביט כל מה שהיה בפנים במקדש  ונכנסו בירושלם  11: ושיע משמיםהמלך מ  
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Mc 11,15   התחיל לגרש המוכרים והקונים במקדש וקניות קדשבמ  וכאשר נכנס : ובאו לירושלם 15ו תלמידי  
Mc 11,15   וקניות החלפנים ושולחנות אותם שמוכרים במקדש  דש התחיל לגרש המוכרים והקונים נכנס במק  
Mc 11,16   ומלמדם ואומ׳ להם אינו כתוב שבית שלי 17 במקדש  ולא עזב נשוא אי זה משא  16. טהמלמעלה למ  
Mc 11,27  26  [*]27 קרבו אליו שרי הכהנים והחכמים מאותתים במקדש  שר הלך וכא: ד נכנסו בירושלםומי  
Mc 12,35  36מה אומרים החכמים מאותתים ממי הוא בן  .במקדש  ועונה ישוש ומלמד  35. ום קושיאלעשות לו ש  
Mc 14,49  ם הכתיבותזה נעשה להשלי. מלמד ולא תפשתוני במקדש  כל היום הייתי עמכם  49. ש אותוומקלות תפו. 

Lc 1,9   וכל העם היו בחוץ מתפללים בשעה 10. הש׳ במקדש  וכאשר נכנס . בגורל שיתן לבונה יצא  
Lc 1,21    וכאשר יצא מן המקדש לא היה יכול לדבר 22 .במקדש  זכריא ומתמיהים למה מתעכב עומד שם ממתין  
Lc 1,56   בק יש לה ללדת יהיה נשלם ותלד והיה אליש 57 במקדש  ואחר שבא בביתה . כמעט ג׳ חדשיםעם אלישבק 
Lc 2,27   28. אביו ואמו בעבור שיעשו כפי מנהג דתו במקדש  וכאשר נשאוהו . א ברוח אל המקדשוב 27. חי  
Lc 2,46   וכל 47. יושב באמצעם מקשיב אותם ושואלן במקדש  ביום השלישי מצאוהו  46. לבקשו לירושלם  

Lc 18,10  11. האחד פרוש והאחד עולמיי. להתפלל שם במקדש  לו שני אנשים ע 10זה הדבר . ומבזים האחרים  
Lc 19,45   והוא אמ׳ להם 46. התחיל לגרש משם הקונים במקדש  וכאשר נכנס  45 :שלא הכרת עת פקודתך  
Lc 19,47   ושרי הכהני׳ והסופרים ושרי העמים אבו .במקדש  והיה מלמד כל היום  47: ת גנביםאותה מער  
Lc 20,1   ונתאספו שרי הכהנים והסופרים עם. ומגיד במקדש  נעשה באחד הימים ישאוש קבץ העם ו 1קא לו  

Lc 21,37   ובלילה יוצא משם עומד בהר נקרא הר הזתים .במקדש  ביום מלמד  37עומד בן האדם . באשעתידין ל . 
Lc 21,38    22. בעבור שישמעוהו במקדש  וכל העם קם בבקר ובא  38. הזתיםנקרא הר,Tit  קפיטולו כ״ג כפי  
Lc 22,53   רק זאת היא שעתינו ועוז. ולא שלחתם יד בי במקדש  כל היום הייתי  53: ינים ובעציםיצאתם בסכ  
Lc 24,53   בכל עת משבחים ומברכים השם׳ במקדש  והיו  53רו בירושלם בגודל שמחה חז: Expl ת״ם  

Jn 2,14  וכאשר 15. אנשים מוכרים צאן ובקר ויונים שבמקד  א ומצ 14. פסח היהודים ועלה ישאוש בירושלם  
Jn 2,21   והאמינו בכתיבה ובדבר שאמר[*]  22. לבו אמר במקדש  ומה שהוא אמ׳  21. ׳ ימים תעשהואומ׳ בג 
Jn 5,14   ואמ׳ לו הנה אתה בריא מכאן ואילך לא תחפוץ  במקדש  וישאוש מצאו  14. יה באותו מקוםמן העם שה 
Jn 7,14   ומתמיהים היו היהודים ואומרים 15. ומלמד במקדש  אבל בתוך החג עלה ישו  14. ודיםבעבור היה  
Jn 7,28   ידעתם. ומלמד ואומ׳ ואותי ידעתם מאין אני במקדש  אז צעק ישאוש  28: אדם אנה הוא לא ידע  

Jn 8,2   3. וכל העם באו אליו ויושב ומלמד להם .במקדש  ולמחר בבקר בא פעם אחרת  2זתים הלך להר ה  
Jn 8,20  כי עדיין לא באה שעתו. ושום אדם לא תפשו במקדש  דבר ישו משיח בגאסיפילסי מלמד  אלה הדברים:  

Jn 10,23  אז היהודים הקיפוהו 24. באכסדרת שלמה במקדש  והולך ישאוש  23. שלם וחורף היהנאמרו בירו.  
Jn 11,56   ו מה אתם חושבים שלא בא ביוםשהיה מדבר בעצמ במקדש  אז שאלו ישאוש עומד  56. ר עצמםלטה 
Mt 3,11   והבא אחרי חזק ממני ואיני ראוי. תשובה במקום  אני טובל אתכם במים  11. וישרף טוב יכרת  
Mt 13,5   אבנים שלא היה שם מאד עפר ותכף צמחו כי לא  במקום  ומקצת נפלו  5. צת עופות ואכלוםובאו מק 

Mt 24,15   אותן  16. הקדש אותו שקורא יביניהן א״כ הוא במקום  עומד  מם שנ׳ בדניאל נביאתראו שקוץ משו 
Mt 25,24    ופחדתי 25שלא זרעת ומלקט מה שלא פזרת  במקום  אתה קוצר . שאתה איש קשה ואכזריאני יודע  
Mc 2,14   אחד ראה לוי לרגליו והוא מטיו יושב בשלחן במקום  ועובר  14. א והוא מראה וילוניםוכל העם ב  
Mc 4,5   ויבש 6אבנים שלא היה בו עפר רב ומיד יצא  במקום  ואחרים נפלו  5. ו עופות ואכלוםך ובאלדר  

Mc 6,32  ורבים עמים שראו אותם הכירוהו 33חרב  במקום  ועלו בספינה הקטנה והפילו עצמם  32. לאכול  
Mc 13,14   ואז אותן. אותו שקורא יבינהו. שאין ראוי במקום  וכאשר תראו השקוץ שומם עמוד  14. נושע  

Lc 6,17   חרב וסייעת תלמידיו ורוב עם מכל גודיאה במקום  וירד מן ההר עמהם ועמד  17. וגדשהיה ב  
Lc 9,10   והדבר ההוא כאשר 11. אחד נקרא בינשידא במקום  וישאוש לקח אותם . הדברים שעשו משיח כל  
Lc 11,1   אשר סיים תפלתו אמ׳ אחד מתלמידיווכ. אחד במקום  שה שישו התפלל ונע 1קפיטולו י״ב כפי לוקא  

Lc 11,33   רק מניחה על המנורה בעבור. נחבא ותחת כיסוי במקום  המדליק העששית אינו מניחה  33. מנינוה 
Lc 12,3   ואני אומר לכם אוהבים אל תיראו 4. גבוה במקום  ה שדברתם באוזן בסוד יהיה נדרש באור ומ  

Lc 14,10   היותר אחרון בעבור כשיבוא אותו שזימן לך במקום  קרא לך ושב רק כאשר תהיה נ 10. מטה מטה  
Jn 13,33    מצוה 34ועתה אני אומ׳ לכם . שאני הולך שם במקום  אינכם יכולים לבא . [*] הם עמכםשעדין  
Jn 20,12  ואמרו לאותה 13ששם הונח גוף ישאוש משיח  במקום  ן יושבין אחד בראש ואחד ברגלים מלובשים לב  
Jn 20,25    המסמרים ואינִי משים ידי לצדו איני מאמין במקום  תקיעת המסמרים ואני משים אצבעי בידים.  
Jn 21,18   ואז אמר רמז באיזו מיתה עתיד 19. שלא תחפוץ במקום  שלח ידך ואחר ילך אחריך וינהגך זקן ת 

Mt 26,52   חושב 53. בסכין ימות .כל איש שיכה בסכין במקומו  זור הסכין ואז ישאוש אמ׳ אליו ח 52. האזן  
Lc 16,23  23  ...אברהם חמול עלי ושלח לי. .. וצעק  24 .במקומו  .. וראה מרחוק ול. ... ר ונגיסהבצע  
Mt 12,1  והתלמידים רעבים לקחו מהשבולים. זרועים במקומות  אז ישואש עובר בשבת אחת  1 ל״ח כפי מתיאו  

Mt 12,43  אז הוא אומ׳ 44. קשים בקש מנוח ואין מוצא במקומות  הולך וכשהשטן יוצא מן האדם הוא  43: משלמה 
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Mc 2,23   זרעים בשבת ותלמידיו התחילו לשבור במקומות  ונעשה פעם אחרת שהוא עובר  23: חדשים  
Lc 11,24  24 25[*] מחפש מנוח ואינו מוצא אותה  במקומות  וח בלתי נקי יוצא מן האדם הולך כאשר הר [*]  
Lc 21,11   ואותות גדולים. ומגפות ורעב בחרדות .במקומות  ורעש גדול יהיה  11. ד מלכותנג ומלכות  
Mt 26,75   27 :במר  שלש פעמים ויצא בחוץ ובכה מאד  כופר בו,Tit   וכאשר בא 1קפיטולו נ״ג כפי מתיאו  
Mt 27,19  ירו העםושרי הכהנים והזקנים הזה 20. בעבורו במראה  תי האדם ההוא הצדיק כי דברים רבים אני ראי 

Mc 5,6   מה לך עשות. אומר בקול גבוה 7והתפלל לו  במרוצה  וכאשר ראה ישו מרחוק בא  6. ניםעצמו באב  
Jn 20,3   רק התלמיד האהוב הלך יותר מהרה ובא 4 .במרוצה  ובאו לקבר ושניהם הלכו . האהוב תלמיד  

Lc 22,62   ם התופשים בו לעגו עליו מכים אותווהע 63 .במרירות  ויצא לחוץ ובכה  62. יה כופר ביפעמים תה 
Mt 26,4    ואמרו לא נעשה ביום חג בעבור שלא  5. המיתו במרמה  ועשו עצה נגד ישאוש איך יוכלו  4קאיפש 
Jn 5,46    אבל אם לאותיותיו אינכם 47. תאמינו באולי לי במשה  ואם תאמינו  46. שבו היא תקותכםוהוא משה 

Mt 13,30   משל 31: והחטים אספו במגורתי. ושרפו אותם במשואות  וקשרו אותם  .ו ראשונה הקמשוניםלקט 
Lc 7,46   ובעבור זה אני אומ׳ לך כי לא תהיו 47 .במשיחה  וזאת משחה רגלי . שחת ראשי בשמןאתה לא מ  
Jn 11,2   2 האח שהוא לזריט . וקנחה רגליו בשערות ראשה במשיחה  תה אותה מריאה שמשחה ישוש משיח והי 

Jn 19,40   טובות ויקרות כמו שנהוג ליהודים לחנוט במשיחות  וש וקשרוהו בסדינין ומשחו הגוף גוף ישא.  
Mc 6,13   13 וכאשר שמע אירודיש בפירסום  14. שמן מבורך במשיחת  ריאים המשוטנים וממרקים החולים ומב 
Jn 16,25   באותו  26ם מאבי לכם רק בגלוי אגי אגידהו לכ במשל  אלה הדברים אמרתי לכם  25: יהיה שלם 

Mt 13,35   ואז הניח 36 :ואדבר דברים נסתרים מעולם במשלים  ת הנבואה אומרת אני אפתח את פי תהיה נשלמ  
Lc 12,38    שני או שלישי וימצאם כן מאושרים הם העבדים  במשמר  ואם יבא  38. עמהם שיסבו וישרתםויעשה 
Lc 1,61   ועשו סימן לאביו 62. שתהיה לך כזה השם משפחתךב  ואמרו לה אין ראוי  61. מו יואןשיהיה ש  
Jn 5,24   אמת אומר אני 25. אבל יעבור ממות לחיים .במשפט  ולא יבא . יהיו לו חיים נצחיים ששלחני  
Lc 21,4   אבל זאת ממה שפיחתה ויש לה חסרון שמה. האל במתן  כי כל אלו מהשפעתם שמו  4. ולכםיותר מכ  

Mt Prol,28    נשר . אריה מלכות. עגל גלחות. אדם רומז אנושות בן  . נשר שעלה לשמים. חר מיתתוחי אאריה שקם 
Mt 1,1   ישאק. אבראם הוליד ישאק 2. דויט בן אבראם בן  זה ספר תולדות משיח  1י׳ מתיאו כפי ש  
Mt 1,1    ישאק הוליד יקוף. אבראם הוליד ישאק 2. אבראם בן  לדות משיח בן דויט זה ספר תו 1שי׳ מתיאו . 

Mt 1,20   דויט אל תירא לקחת מרים אשתך כי מה שהרתה הרתה בן  נראה אל יוסף בחלום אמר יושאף  מלאך הש׳ 
Mt 1,21  22. יקרא שמו ישואש כי יושיע עמו מעונותיהם בן  ותלד  21. שהרתה הרתה מרוח קדש אשתך כי מה  
Mt 1,23    24. ר״ל הש׳ם יהיה עמנו. ו עמנואלאחד ויהיה שמ בן  הנה העלמה תהר ויולדת  23הנביא על ידי 
Mt 4,3    ויען 4. האלוה תאמר לאבנים האלו שישובו לחם בן  בא אליו השטן וא״ל אם אתה הוא  3לו רעב  
Mt 4,6   האלוה הפיל עצמך למטה כי כתוב הוא האל מצוה אל בן  ואמ׳ לו אם אתה הוא  6ית המקדש על גובה ב 

Mt 8,29   באת לפני קודם זמן בעבורי. דוד ישאוש משיח בן  לעשות ממני  וצועק אומר מה לך 29. הדרך  
Mt 9,2   ומקצת  3. יהיה לך אמונה בשם חטאתיך הם נמחלים בן  וש משיח רואה אמונתם אמ׳ לנטול וישא 

Mt 9,27    וכאשר בא אל הבית באו העורים אליו 28. דויט בן  לך חמלה ממנו אחריו קוראים ואומרים יהיה . 
Mt 10,23  כי התלמיד אינו על הרב 24 .האלוה יבא לתלמיד בן  כם שלא תגמרו עיירות ישראל אשר י אומר לאנ: 

Mt 12,8   וכאשר היה 9. האלוה הוא אדון עדיין מהשבת בן  כי  8. ת אתם לא תענישו השוגגיםשום ע  
Mt 12,18   אני. ב מאד לנפשישלי אשר אני בחרתי ואהובי שער בן  רואה אתה  18ישעיה הנביא אומ׳  שנאמר בעד 
Mt 12,23   23  וכאשר הפרושים שמעו זה אמרו זה אינו  24: דויט בן  העם תמה וראה ואמ׳ איך אינו זה וכל 
Mt 12,40  41. הבתולה בלב הארץ שלשה ימים ושלשה לילות בן  כן יהיה . לשה ימים ושלשה לילותבבטן הדג ש  
Mt 13,37   37 השדה הוא העולם וטוב הזרע הם 38. הבתולה בן  ה ואמר אותו שזורע טוב זרע הוא וענ  
Mt 13,41   כל האישקנדליזאטש ממלכותו . האלוה ישלח מלאכיו בן   41. ושורפן כן יהיה בקץ העולם הקמשונים 
Mt 13,55    נפח ואינינו כנגד אמו וקרוביו ג׳יקמי ויושאף בן  אינינו זה  55כמה חכמה וכמה כח יש לזה  
Mt 14,33   וכאשר  35. ותכף לקחו ארץ בגינטזאריט 34האלוה  בן  התפללוהו אומרים אמת אתה הוא ו בקרון באו 
Mt 15,22   ולא ענה לה דבר 23. השטן מצער בתי. דויט בן  ת רחמנות יהיה לך ממני בלי פחד ואומר:  
Mt 16,16   16 ון בר וישו ענה ואמ׳ אליו אשריך שימ 17. אל חי בן  שימון פירו ואמר אתה הוא משיח  וענה 
Mt 16,28    17: האלוה בא במלכותו בן  מאלו שהם פה לא ימותו עד שיראו כי מקצת,Tit  קפיטולי מ״ג כפי  
Mt 17,12   ואז השכילו 13. האלוה יסבול המות בעבורם בן  כן . אבל עשו ממנו כל רצונם. ולא הכירוהו  
Mt 17,21   21 22ונמסר בידי החטאים  אלוה יהיה נבגד בן  אמ׳ להם ישו . הוא עמד בגליליאהו  
Mt 19,28 שאתם תשבו על אותן. השם׳ יבא ישב בבית צלמו בן  שנמשכתם אחרי שבסוף העולם אשר  אמיתות לכם  
Mt 20,28   אבל בעבור עבוד: האלוה לא בא להיות נעבד בן  כל כך  28. שון יהיה עבדכםירצה להיות רא  
Mt 20,30   והעם גוערים בהם 31. דוד יהיה לך חמלה ממנו בן  ואש ו ישו עובר וזעקו אומרים ישלדרך ושמע  
Mt 20,31  וישוש קראם מה אתם  32. דוד יהיה לך חמלה ממנו בן  והם ביותר חוזק צועקים ישאוש . בהם תשתוקו 
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Mt 21,5   7. הלכו התלמידים ועשו כמו שצום ישאוש 6. שלה בן  לכך בא שפל יושב על האתון ועיר הנה מ  
Mt 21,9   דוד ברוך יהיה אותו שעתיד לבא בשם אדונינו בן  כים עמו צועקים אומרים הושיענו שהולוהחיל  

Mt 21,15   ואמרו לו שומע אתה מה 16. דוד היו כעוסים בן  ועקים במקדש אומרים מהולל יהיה והנערים צ  
Mt 21,28    ה איני רוצהוהוא ענ 29. לך היום פעול בכרמי בן  ובא הראשון ואמ׳ . לו עשרה בניםאחד היו  
Mt 22,42   42 אמ׳ ישאוש ואיך ולמה דוד קראו  43. אמרו מדוד .בן  לכן לכם מה דומה משיח ממי יהיה ו 
Mt 23,35   36: ברכיה אותו שהרגתם בין המקדש והמזבח בן  הבל צדיק עד דם זכריה מדם . נשפך על הארץ  
Mt 24,27   ובאי זה מקום שיהיה הגוף שם יאספו 28. ההאלו בן  רח ונראה עד מערב כ״כ היה ביאת שיוצא ממז  
Mt 24,30   ויראו . ואז יילילו כל שבטי הארץ. האלוה בשמים בן  אז יראה אדם סימן  30. ים ינועווכחות השמ 
Mt 24,30   31ברב כח וצלם ודמות . הבתולה בא בעבי השמים בן  ויראו . אז יילילו כל שבטי הארץו. בשמים  
Mt 24,37   37 כי כמו שהיה בזמן קודם המבול 38. הבתולה בן  היה בזמן נח כן יהיה בביאת אשר וכן כ  
Mt 24,39   אז יהיו שנים בשדה האחד יקח והשני  40. הבתולה בן  כן יהיה ביאת . עד שהמבול בא והרג את כלם 
Mt 25,31   אז ישב האלוה יבוא בצלם יקרו וכל המלאכים עמו  בן  כאשר  31: ול בכי והרעשת שינייםושם יסב 
Mt 26,24   אוי לו לאדם שבעבורו . כמו שהתנבא ממנו. האלוה בן  ואיש ההולך עמי יבגוד  24. גדניהוא יב 
Mt 26,24   ַדַבר טוב היה לו אם נולד לא : הבתולה יהיה נבגד בן  אוי לו לאדם שבעבורו . נבא ממנוכמו שהת 
Mt 26,63  אמיתות. וישאוש אמ׳ אליו אתה אומר 64חי  אל בן  באל חי שתאמר לנו אם אתה משיח  אני משביעך  
Mt 26,64   65. הבתולה יושב לימין צד האל ובא כענני שמים בן  אמיתות אומר לכם שעדיין תראו . אתה אומר  
Mt 27,40   וכמדומה לדברים 41. אלוה אתה ירד מן השתי וערב בן  תושיע עצמך אם . לשה ימים תבנהוהמקדש ובש 
Mt 27,43   היה. וכמדומה לדברים אלו מחירופין 44. האלוה בן  ו אם ירצה כי הוא אומ׳ אני צילהבאל שי  
Mt 27,54   והיו שם רבות בנות שעומדות מרחוק 55. האלוה בן  רים באמת זהו וזה שנעשה יראו בחוזק אומ  

Mc Prol,6  ש משיח בעדזכריה שליח הש׳ מלמד ההתבשרות מישאו בן  זהו זואן . ה מהקול שקורא במדברדבר מהנבוא 
Mc 1,1   כמו כן שהוא כתוב בישעיה נביא אמר הנה 2האלוה  בן  זהו האונגליאו מישאוש משיח  1ו שי׳ מרק 

Mc 2,28   3: האלוה אדון מכל מה שהוא בעולם ומהשבת בן  ובעבור זה  28. ם לא בעבור השבתהאדם והאד,Tit  
Mc 3,12  וישו עלה 13. וה וישאוש גערם שלא יגלוהוהאל בן  אתהו  12ו כרעו צועקים ואומרים שרואים אות  
Mc 3,17   ואנדריב ופיליף וטומאוש ומתיב 18מהעליון אלוה  בן  זהו בינאטגיש ר״ל . וקרא שם להם. אחיו 
Mc 5,7  7 8האלוה עליון אני משביעך באל חי שלא תצערני  בן  מה לך עשות ישאוש ממני . ל גבוהאומר בקו  
Mc 6,3   נפח אחד ומריאה וקרוביו יקומו ויוסף ויודא בן  אינו הוא  3. ם יוצאהכח שמהידי ומאין לו  

Mc 8,38   הבתולה יכירהו לפני השם׳ האב כאשר יבא באורו בן  מנאפת חטאה ודברו בזאת האומה  38. אותי  
Mc 9,30   האלוה יהיה נבגד ונמסר ביד הרעים והם ימיתוהו בן  ומלמד לתלמידיו ואומ׳ להם  30ו שאדם ידעה. 

Mc 10,47    וישאוש 49[*] [*]  48. דויט יהיה לך חמלה ממני בן  ואמ׳ . והתחיל לצעוק[*]  47[*] קרוב לו 
Mc 12,19   לכן  20. שאח הנשאר יקחה לאשה להקים זרע לאחיו בן  אי זה איש ימות ויניח אשתו בלא שאם אח מ 
Mc 12,35  מ׳ מתנבא ממנו אמר האדון לאדוני שבדויט א 36 בן  אומרים החכמים מאותתים ממי הוא מה . במקדש  
Mc 13,26    ואז 27: האלוה בא מן השמים בכח גדול ואורה בן  אז יראו  26. וכחות השמים ינועומן השמים  
Mc 14,21   אוי לו לאדם. האלוה הולך כמו כן שהנבואה אומרת בן   21. ם עשר שמשים היד עמי בקערהאחד מהשני 
Mc 14,21   דבר טוב היה לו לאותו האיש . הבתולה יהיה נבגד בן  אוי לו לאדם אשר בעדו . ה אומרתכן שהנבוא 
Mc 14,61   וישאוש אמ׳ להם אני 62. משיח בן השם הברוך בן  כהן הגדול הגדול שאלו אמר אתהו אחרת ה  
Mc 14,61   או ותר. וישאוש אמ׳ להם אני הוא 62. השם הברוך בן  ל הגדול שאלו אמר אתהו בן משיח הכהן הגדו 
Mc 14,62  והכהן 63. האלוה לימין כח האל בא בעבי השמים בן  ותראו . וישאוש אמ׳ להם אני הוא 62. הברוך  
Mc 15,39   והיו שמה מקצת נשים שבאו מרחוק 40. האל בן  עבר בקול גדול אמר זה האיש היה היה מו  

Lc 1,7  ושניהם היו מאד. היתה עקרה או בת כי אלישבק בן  ולא היה להם  7. בזולת שום רבה ובצדק השם׳  
Lc 1,13    ותהיה שמחה וגיל לך ורבים 14. ותקרא שמו יוחנן בן  כי תפלתך נשמעת ואשתך אלישבק תלד לך 
Lc 1,31   זה יהיה גדול ויהיה נקרא 32. שתקראי שמו ישאוש בן  תדעי ִכי ַאְת תהר בבטנך ותלדי  31. הש׳ 
Lc 1,32   ואדונינו הש׳ יתן לו קתדראת הש׳. מהאל עליון בן  יה נקרא זה יהיה גדול ויה 32. ששמו ישאו  
Lc 1,35  והנה אלישבק קרובתיך הרתה בן בזקנותה 36[*].  בן  יולד ממך יהיה קדוש ויהיה נקרא ומה יהיה ש. 
Lc 1,36    וזהו החדש השישי לאותה שהיא נקראת. בזקנותה בן  והנה אלישבק קרובתיך הרתה  36. [*]בן  
Lc 1,57   ושמעו השכנים וקרובים מאותה המעולה חסדיה  58 .בן  ה ללדת יהיה נשלם ותלד והיה לה ל יש 
Lc 2,26   וכאשר נשאוהו. ובא ברוח אל המקדש 27. אל חי בן  יראה מות עד שיראה ישאוש משיח  הקדש שלא  

Lc 3,2   ת גודיאהובא יואן בכל ממלכו 3. זכריה במדבר בן  היתה נעשית המלה מאל עלי יואן  בקיאפש.  
Lc 3,8    לכן כל . כי הגרזן כבר עברה לשורש העץ 9אברהם  בן  שהאל יכול מאבנים אלו החזיר חי אומ׳ לכם 

Lc 3,23   שם. [*] שם היה מאטיב 24. שם היה עלי. יוסף בן  לשים שנה והיו סבורים הכל שהוא בהתחלת ש  
Lc 4,3    וישוש 4. מור לאבנים האלה שישובו לחםאל חי א בן  והשטן בא אליו ואמ׳ לו אם אתה  3נרעב  
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Lc 4,9    כתו׳ הוא שמלאכיו  10האלוה תפיל עצמך וענה לו  בן  לו השטן אם אתה הוא גבוה מהמקדש ואמ׳ 
Lc 4,22   אתם תאמרו. וישאוש אמ׳ להם אמת הוא 23. יוסף בן  יוצאים מפיו ואומרין אינינו זה של חן ה  
Lc 4,34  וישאוש לחשו אומ׳ שתוק וצא מן האדם 35: האלוה בן  י יודע שאתה הוא אנ. ת להשמידנונזוריט שבא: 
Lc 4,41   42וגוער אותם כי יודעים שהוא משיח . האלוה בן  ם זועקים ואומרים אתה הוא משיח מרבי  
Lc 5,24   אמ׳ אל. אלוה יש לו יכולת בארץ לעזוב החטאים בן  אבל בעבור שתדעו כי  24. ום ולךאו אמור ק  

Lc 6,5   ונעשה היה עוד משבת אחת 6. ועוד מהשבת. האדם בן  ואומ׳ לכם מה אדון הוא  5. הניםרק הכ  
Lc 6,22  כי שכרכם. ישמחו באותו היום ותנשאו 23האדם  בן  בעבור טעם . יגרשו שמכם כמו הרעויארורכם ו  
Lc 7,12    ב עם מן העיר הולכים ור. אלמנה ולא היה לה עוד בן  הנה שנושאים מת אחד שהיה . העירקרב בשער 
Lc 8,28   כי  29האל מאד עליון מבקש אני ממך שלא תצערני  בן  ך ישאוש לבא אלי בקול גדול ואומר מה ל 
Lc 8,42  ויקר. היה לו שחולה למות זה שנים עשר שנים בן  כי  42וחלה פניו שיבא אל ביתו  ישאוש משיח  
Lc 9,20   22. וישאוש צום לבל יגידו לשום אדם 21. אל חי בן   שימון פירי ואמר אתה הוא ישאושענה . אני  
Lc 9,26   27. האב יבזם כשיבואו בידו והאב והמלאכים בן  והמבזים אותי ודברי  26. ד עצמווישמי  
Lc 9,44    ולא הבינו מלת 45. האדם יהיה נמסר בידי אדם בן  . לבבכם אלה הדברים העתידים לבאשימו  
Lc 9,56   ונסעו. האדם לא בא לאבד הנפשות אלא להושיען בן   56. מאי זה רוח אתםנכם יודעים להם אי  
Lc 10,6   ואם לא יחזור עליכם. עליו ינוח שלומכם. השלום בן  ואם שם  6. ה שלום יבא בבית הזהתאמרו תחל. 

Lc 10,30   הםוהלכו ל. גנבים והפשיטוהו והכהו הכאת חבורות בן  ם אחד יורד מירושלם ביריחו ובא אד. אמ׳ 
Lc 11,30  30  מלכת שבא מקצות  31: האדם לזאת המשפחה ויענישם בן  כן יהיה . שיונה היה אות למלחיםכי כמו 
Lc 12,10   מי שיקלל רוח הקדש לא. האדם והוא נמחל לו בן  וכל אדם שיאמר דבר כנגד  10[*]  9.האל  
Lc 12,40   40 אמ׳ לו אדון אמור לנו זה הדברופירו  41: אדם בן  ם עמדו כי בשעה שלא תחשבוה יבא ואת  
Lc 17,24   אכן ראשונה חוייב לו לסבול רוב 25. האדם ביומו בן  כי יהיה . ורח תחת השמים ומזריחשהשמש ז 
Lc 17,26    אוכלים ושותים לוקחים נשים ועושין 27האדם  בן  אשר נעשה בימי נח כן יהיה בימי וכ 26הזה  
Lc 18,8   ואומרים 9. האדם בא תאמינו שימצא אמונה בארץ בן  אכן  [*] 8. ולילה ולא יהיה לו חמלה מהם  

Lc 18,38   ואותן שהולכין עמו 39. דוד יהיה לך רחמנות עלי בן  והעור קרא ישאוש  38. אותו מקוםעובר ב 
Lc 18,39  וישאוש עמד וצוה שיביאו לו 40. דוד חמול עלי בן  והוא עור ביותר צועק . ו שישתוקמקללין אות  
Lc 19,9   בא לבקש מן האדם להושיע מה שהיה 10אברהם  בן  נעשה שלום בזה הבית בעבור שזה  לו היום  

Lc 19,30   התירו קשרו. אתון קשור שלעולם לא רכב עליו אדם בן  ו בו תכנסו ותמ ותמצאו עיר אחד קרוב לנ 
Lc 20,41   המזמורי׳ האדון אמרודוד אמר בספר  42דוד  בן  להם איך אתם אומרי׳ שמשיח הוא  והוא אמר  
Lc 20,44   השמרו 46אמר לתלמידיו . ושומע כל העם 45 בן  א״כ דוד קורהו אדון איך הוא  44. רגליך  
Lc 21,27   האדם שיבא בענן עם עב גדול ובגודל צלם דמותו בן  אז יראו  27. כחות השמים ינועו כי. העולם . 
Lc 21,36   ובלילה יוצא משם. ביום מלמד במקדש 37האדם  בן   דעומ. לברוח כל אלה הדברים שעתידין לבא  
Lc 22,22   אכן אוי לאותו אותו. האדם כפי שהוא אפס הולך בן  ובאמת  22. וסר אותי היא בשולחןהנה יד המ : 
Lc 22,48  וראו אותם שסביב היו מה שעתיד לבוא 49. האדם בן  וישאוש אמר אליו בנשיקה תבגוד  48. שישקהו : 
Lc 22,69   ואמרו כולם אם כן 70. האדם יושב לימין כח השם׳ בן  בעבור זה יהיה  69. ולא תעזבוני. וניתענ 
Lc 22,70    71. וישאוש אמ׳ אתם אומרים שאני הוא. האלוה בן  ואמרו כולם אם כן אתה  70. השם׳לימין כח  

Jn 1,1   2: ן האל היה אלוהוב .ובן האל עם האל. האלוה בן  בהתחלה היה  1אשון כפי ש׳ יואן קפיטולו ר  
Jn 1,18   וזהו עדות 19הוא ספרו . זהו אלוה אחד. האב בן  ילוד שהוא . הבן אחד לבד. ם האלראה לעול  
Jn 1,34   וביום אחר פעם אחרת עמד יואן ושנים 35. האל בן  ואני ראיתיו עושה עדות שזהו  34. הקדש  
Jn 1,42  ולמחר  43. יואן אתה תמיה נקרא כיפאש ר״ל פירא בן  ימון וישאוש מביטו אמ׳ ש. והביאו אל ישאוש 
Jn 1,45   אותו הוא שממנו כתב משה בדת. יוסף נזוריט בן  אליב ואמ׳ לו אנחנו מצאנו ישוש נאט נאטנ  
Jn 1,49  ענה ישאוש ואמר  50. אתה הוא מלך ישראל. האלוה בן  ענה לו נתנאל ואמר ר׳ אתה הוא  49. ראיתיך 
Jn 1,51    2: האדם בן  אלהים עולים ויורדים על  ומלאכישתפתחו,Tit   וביום 1קפיטולו ב׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 3,13    כמו שמשה נשא והגביה הנחש 14: האדם שהוא בשמים בן  : שעלה שמים אם לא ירד מן השמיםואין מי 
Jn 3,18  והביםוזהו עין לב נר בא לעולם וא 19: האלוה בן  ינו מאמין בעולם האחד לבד נולד כי א. נדון  
Jn 4,46   וכששמע שישאוש בא מגודיאה 47חולה בכפר נחום  בן  היה שם מלך קטן ריגיטו שהיה לו ו. יין  
Jn 5,25    כי כמו שהאב יש  26. ואותן שישמעוהו יחיו. האל בן  ועתה היא שהמתים ישמעו קול המת שתבא שעה 
Jn 5,27   27 ל תתמהו מזה כי עדיין תבא שעה שבה כלא 28: אדם בן  לו יכולת לעׂשֹות משפט כי הוא  ונתן 
Jn 6,42   יוסף מהאב והאם שאנו מכירים באיזה אופן הוא בן  ואמרו אינינו זה  42. מן השמים פת שירדתי  
Jn 6,54   ומי  55. ולא תשתו דמו לא יהיה לכם חיים. האדם בן  אני אומר לכם אם לא תאכלו בשר  אמת. להם 
Jn 6,63   הרוח הוא שמחיה  64: האדם עולה שם שהיה ראשונה בן  אם תראו  63אתכם אמר מי מבהיל  אמונתם 
Jn 6,70   לא אני לכם שנים עשר . וישאוש ענה להם 71: האל בן  והכרנו שאתה משיח . חנו מאמיניםואותך אנ 
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Jn 8,28   האדם תכירו שאני הוא ודבר אני עושה מעצמי רק בן  תנשאו  אז אמ׳ ישוש להם כי תנש 28: אביו  
Jn 9,21  אלה הדברים אמרו האב  22. דעת הוא ומדבר מעצמו בן  שאלו אותו כי : ו וראה לא ידענונפתחו עיני 
Jn 9,23   23  אז שאלו פעם אחרת האדם שעמד 24: שנים הוא בן  זה אמרו אביו ואמו שאלו הבן כי בעבור  

Jn 10,36  א הייתי עושה פעולות אבי הייתםאם ל 37. אלים בן  כשאמרתי אני . שאני מחרף ומגדף אתם אומרים  
Jn 11,27   וכאשר אמרה אלה 28. אל חי שבא בזה העולם בן  ן כן אני האמנתי שאתה הוא משיח אמרה אדו  
Jn 12,14  אל תראי בת ציון 15כמו שכתוב . אתון וישב עליו בן  וישאוש מצא עיר  14. מלך ישראל הושענא זהו 
Jn 12,15  רק כאשר . זה לא הכירו תלמידיו בתחלה 16. אתון בן  א יושב על עיר ציון הנה מלכך ב אל תראי בת 
Jn 12,34   אז אמר להם ישאוש עדין יש בכם נר להו 35. האדם בן  ם יהיה מורם מן הארץ מי הוא זה שבן האד 
Jn 13,31   והאל יזכך הוא. בו[*]  32[*] האדם והאל זך  בן  אוש עתה הוא זך אז כשיצא אמר יש 31. לילה  
Jn 17,12   אך עתה 13. האבדון למען תהיה הכתיבה נשלמת בן  כי אם . ואחד מהם לא נעדר. מרתישנתת לי ש  
Jn 18,15   16. בית להגמון ונכנס עם ישאוש בהיכל ההגמון בן  ואותו תלמיד היה . כו אחר ישאושאחר הל  
Jn 18,16   ואמר אל השוערת. נס עם ישאושבית להגמון ושנכ בן  אז יצא התלמיד האחד שהיה . בחוץעומד בדלת  
Jn 19,7   אז כאשר פילאט שמע זה הדבר היה לו פחד 8: אלוה בן  כי עושה עצמו . ו הוא חייב מיתהכפי דתינ 

Jn 20,31   ולמען שאתם תאמינום יהיה לכם חיים בעולם . האל בן  ם למען תאמינו שישאוש משיח הוא אלו נכתבי 
Lc 5,37   כי אם יעשהו היין חדש משבר הנאדות. ישן בנאד  לשום יין חדש  ושום אדם אין לו 37. הישן  
Lc 5,38   ושום אדם 39. חדש והיין והנאדות מתקיימין בנאד  אבל יין חדש ראוי לשים  38. שפךוהיין נ  
Mt 9,17  כי אם יעשה כן כל הנאדות יהיו. ישנים בנאדות  אין אדם משים יין חדש  17. בו קרע מאד רע  
Mt 9,17   קפיטולו ל״א כפי: החדשים ושניהם נשמרים בנאדות  אבל משים איש היין החדש . בודיםו איהי  
Mc 2,22  כי הנאדות ישנים מתבקעים והיין. ישנים בנאדות  ואין אדם משים יין חדש  22. עשהגדול קרע נ  
Jn 6,45  כל איש השומע. והיו כולם מלומדים מהאל .בנביאים  כי כתוב הוא  45. ם היותר אחרוןאקימהו ביו  

Lc 12,48   ואדם שדבר גדול ינתן לו דבר גדול . מועטים בנגעים  רו ועשה דברים הגונים היה מוכה שלא הכי 
Lc 7,5    וכאשר היה . וישאוש הולך עמהם 6לו בית הכנסת  בנה  והוא . כי הוא אהוב עמנו 5שתתן זה להם 

Mc 1,5   וזואן היה לבוש 6. ירדן ומתודים על עונותיהם בנהר  ו ממלכות יהודה וירושלם וטובלן אותן שהי 
Mc 1,9   ראה. ותכף שיצא מהמים 10. הירדן בעד זואן בנהר  נזוריט מעיר גליליאה והיה טובל שבא ישאוש  
Mt 7,9   ואם ישאלהו דג יתן לו 10. לחם יתן לו אבנים בנו  מי מכם אם ישאלהו  9. דופק יכנסוה. ימצא  

Mt 21,37   וכאשר העובדים 38. ואמ׳ הם ישאו כבוד לבני בנו  באחרונה שלח להם  37: ריםשו לאחכמו כן שע  
Mt 22,45   45 ושום אחד מהם לא היה יכול לענות דבר 46 .בנו  ״כ אם דוד קראו אדוניו איך הוא א.  
Mc 12,6  םוהעובדי 7מאד יקר ואמ׳ אולי ישאו כבוד לבני  בנו  ועו׳ שלח  6. [*] ר ואותו המיתועו׳ שלח אח 

Mc 12,37   37  וישאוש 38. וכל העם שומעין אותו ברצון .בנו  כן אם דוד קראו אדוניו איך הוא אם  
Lc 1,54   כמו שנדר לאבותינו לאברהם 55זוכר מחסדיו  בנו  פודה ישראל  54. ב העשירים רקיםטוב ועוז  

Lc 2,7   גדים והניחו באבוסוקפלו בב. ראשון נולד בנו  וילדה שם  7מי מריאה מלאו ללדת היו שם י  
Lc 10,11   רק תדעו שמלכות האל. אנחנו מסירים לתתו לכם בנו  גם העפר שנאסף  11. חובות ואמרוצאו בר  
Lc 24,32   וקמו באותה שעה 33. ולמדנו הכתיבות. בדרך בנו  בקרבינו שדבר  היה נשרף. ביניהם לבינו  

Jn 3,17  רק בעבור שהעולם. בעולם בעבור שישפוט העולם ובנ  כי האלוה לא שלח  17: ים נצחייםיהיו לו חי  
Jn 4,5  וישאוש לואה מן הדרך. והיתה שם עין יעקב 6 בנו  אר סמוך למקום שנתן יעקב ליוסף שנקראת סיכ  

Jn 4,47  לא. אז אמר ישאוש אליו 48. כי מסוכן היה למות בנו  בגלליאה הלך אליו שירד להבריא  בא מגודיאה 
Jn 17,21  למען שהעולם יאמין שאתה. יהיו דבר אחד בנו  בעבור שאותם : ה אב בי ואני בךתאחד כמו שא  
Mc 2,22   ונעשה פעם אחרת שהוא עובר 23: חדשים בנודות  אבל יש לשים יין חדש . ין משתפךוהי  
Lc 4,29   אבל הוא עבר בתוכם והלך 30. בעבור שישאלוהו בנויה  גוהו בראש ההרים על אותן שהעיר ונה. לעיר 

Mt 27,55    שעומדות מרחוק אותן שהלכו עם ישאוש דגליליאה בנות  והיו שם רבות  55. זהו בן האלוהבאמת 
Lc 8,3   ועמים רבים נאספו 4. ששרתו ישאוש מרשותן בנות  ות ושאר רב. קוזן מורשה אירודיש ושושאמה  

Lc 4,16   ס כמנהגו לבית הכנסת בשבתששם נתגדל ונתנ בנזוריט  ובא  16. ותיהם ונתעלה בעד כולםבבתי כנסי. 
Jn 1,46   אמר לו פליף . יכול להיות אי זה דבר טוב .בנזוריט  ואמ׳ לו נתנאל  46: דת ובנביאיםכתב משה ב 

Mt 3,13    וזואן היה מונעו 14. ירדן לזואן שיטבול אותו בנחל  אז בא ישאוש מגליליאה  13מתיאו ו׳ כפי 
Mt 3,9   וכל עץ. הגרזן מונח לשורש העץ 10. אברהם בני  האבנים  שהאל יכול להחיות מאלה אומר לכם  

Mt 3,17    4: אהובי ערב לי בני  ותצא בת קול ותאמר זהו  17יונה בצורת,Tit   1קפיטולו ז׳ כפי מתיאו  
Mt 5,9  אשרי הסובלים הרדפות צדק כי מהם יהיה 10: השם בני  אשרי אנשי השלום כי הם יקראו  9: יראו השם 

Mt 5,45   המוציא שמשו על הטובים והרעים. אביכם שבשמים בני  מפני שתהיו  45התפללו על רודפיכם רע ו. 
Mt 8,6    ואמ׳ 7 שוכב חולה במטה מחולי גדול והוא נטול בני  ואמ׳ לו אדון  6בא אחד שר גדול אליו 

Mt 17,5   וכאשר 6. והם שומעים. אהובי אותו שמאד ערב לי בני  ל אחת באה מתוך הענן אומרת זהו ובת קו 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

185 

 

Mt 20,20   סבאדיב עם בניה מתפללין מחלים אותו ושאלה מתן בני  ואז נגשה אליו אם  20: ם השלישיחי ביו 
Mt 23,31    ואתם ממלאים מדת 32מי שהמיתו הנביאים  בני  א״כ אתם הם עדים לעצמכם שאתם  31הנביאים  

Mt 27,9    כן כמו אדונינו . וקנו מהם שדה יוצר 10ישראל  בני  שלשים פשיטי כסף זהו ערך שערכו ולקחו 
Mt 27,56   וכאשר נעשה בא עשיר אחד איש מבארי 57: זאבדיב בני  ה מקדלינא אם יקומו ויושאף ואם היתה מריא 
Mc 1,11   ותכף נהגו הקדוש רוח 12. מאד ערב לי ואהוב בני  ונעשית קול בשמים אומרת אתהו  11. יונה  
Mc 1,19   19 ותכף 20. זבאדיב בספינה קטנה משימים רשתם בני  ראה יקומו וג׳ואן . ים מעט הלאהוהולכ  
Mc 9,6   ותכף הביטו סביבותיהם ולא ראו 7. יקר ושמעוהו בני  וקול אחד באה מהעב שאמרנו זהו  צל עליהם 

Mc 9,16  16 ובכל מקום שלוקחו מפילו 17. לך שבלבו שטן בני  ש אחד מהעם ואמ׳ רבי אני נהגתי וענה אי  
Mc 10,35  זאבדיב אומרים רבי אנחנו רוצים שאי זה דבר בני  ויקרבו אליו יקומו וזואן  35: יביום השליש  

Lc 5,10    וישאוש אמר . זבדיב חברי שימון עומדין שוממין בני  ויק֗ומו ויואן  10. הדג שלקחועמו בלקיחת 
Lc 9,35   וכאשר 36. ושמעו אותו. ערבהאהוב לי מאד וה בני  ובת קול יצאה משמים ואמרה זהו  35. גדול  
Lc 9,38   והרוח אוחזו ומיד זועק 39. כי אין לי זולתו בני  ול ואומ׳ רבי תהיינה פקוחות על בקול גד  

Lc 15,24   23  ֶ25: והתחיל לאכול[*]. מת היה ומצאנוהו חי  בני  כי זה  24. גֶל שמן ונאכל ונשתהושאו ע  
Lc 16,8   ואני 9לב קרבו .. זה העולם הם יותר חכמים בני  כן . עשהועשה רע הלבב כי בחכמה האדון המ  

Lc 20,13   13 14. אהובי באולי כאשר יראוהו יתביישו ממנו בני  ן הכרם אמ׳ מה אעשה אשלח היקיר ואדו  
Lc 20,34   35: זה העולם עושין נישואין ונמסרין לנשואין בני  וישאוש אמר להם  34. [*] ה לאשהאלו תהי  
Lc 20,36   ואותן מתים 37. וכי הם בני תחייה. השם׳ בני  והם . לך כי יהיו דומין למלאכיםשם ואימ  
Lc 20,36   למדהו והראהו. ואותן מתים שיחיו 37. תחייה בני  וכי הם . והם בני השם׳ .דומין למלאכים  
Lc 23,28  ם תבכו ועלירושלם אל תבכו עלי רק על עצמכ בני  וישאוש מתהפך אליהם אמ׳  28. יוואוננים על  

Jn 1,12    שאינן ילודי דם 13אותן שיאמינו בשמו . האל בני  שקבלוהו נתן יכולת שיהיו נעשים לכל אותן.  
Jn 4,49  49 והאדם. אמר אליו ישאוש לך בנך חי הוא 50 .בני  יו הריגיטו אדון רד קודם שימות ואמר אל  
Jn 8,37   אבל אתם חפצים להמיתני כי דברי אינינו. אברהם בני  אני יודע שאתם  37: תהיו חפשים במהרה 
Jn 8,39   ואתם אביתם 40. אברהם עשו מעשי אברהם בני  וישוש אמ׳ להם אם אתם : א אבינואברהם הו  
Jn 8,44   הוא. ורצון אביכם חפצתם לעשות. השטן אביכם בני  אתם  44. י אינכם יכולים לשומעודברי כ  

Jn 11,52   52 אז באותו יום חשבו היהודים 53: האל הנפוצים בני  בור יקבץ יחד אבל בע. ד בעד העםולא לב  
Jn 12,36    אלה הדברים אמר להם ישאוש והלך ונסתר: נר בני  לכם נר האמינו בנר בעבור שתהיו בעוד שיש  

Jn 8,3   ודת 5. ואמרו לו זאת האשה נתפשה בניאוף 4 :בניאוף  רושים הביאו לו אשה אחת שתפשוה והפ 
Jn 8,4   ודת משה צותה לנו שתהיה נידונה בסקילה 5 .בניאוף  ואמרו לו זאת האשה נתפשה  4: וףיאבנ. 

Mt 2,18   וכאשר אירודיש  19: ולא לקחה נחמה כי אינינה בניה  ה היתה נשמעת ברמה רחל מבכה על מבכי וצעק 
Mt 20,20   20 21. אחד לו מתפללין מחלים אותו ושאלה מתן בניה  אז נגשה אליו אם בני סבאדיב עם ו  

Lc 7,35  ואחד מהפרושים חלה פניו שיאכל עמו זהו 36 .בניו  והצדקה נצטדקה בעד  35. החוטאיםהעולמיים ו  
Lc 18,29   שלא יקבל 30או בתי דירתו בעד מלכות השם׳  בניו  ניח אביו ואמו או אחיו או אשתו אדם לא י  
Mc 13,1  וענה ישאוש ואמ׳ רואה אתה 2: ואיזה אבנים יניםבני  חד מתלמידיו אמר לו רבי ראה זה מן המקדש א 
Lc 13,34   כמו שהתרנגולת מאספת תרנגוליה תחת כנפיה ולא בניך  כמה פעמים חפצתי לאסוף . ם אליךהמשולחי 
Lc 11,19   במה מגרשים אותם בעבור זה הם יהיו שופטיכם בניכם  ואם בבלזאבוק אני מגרש  19. בוקבכח בלזא: 
Lc 23,28  כי הנה ימים באים שבהם יאמרו מאושרות 29 .בניכם  תבכו עלי רק על עצמכם תבכו ועל  ירושלם אל  

Jn 9,19    א״כ באי זה. שאתם אומרים שנולד כשהוא עור בניכם  ושאלום אומרים הוא זה  19ולאמו לאביו  
Mt 19,29    ד משכראו נחלות בעד שמי הוא יקבל מאה לאח בנים  אל אחים או אב או אם או אשה או ביתו  
Mt 21,28   28  29. ובא הראשון ואמ׳ בן לך היום פעול בכרמי .בנים  אדם אחד היו לו עשרה . דומה לכםמה 
Mt 22,24   24 25: שאחיו יקח אשתו בעבור שיקים זרע אחיו בנים  ו רבי משה אמר אם אחד ימות בלא אמר  
Mt 26,37   אז אמר 38. ב והתחיל להיות עצב ונקצףמזבדי בנים  ולקח פירו ושני  37אלך להתפלל  בעוד שאני  
Mc 10,24   מאד הוא כבד שאיש שיבטח מאד בעושרו יוכל בנים  וישאוש פעם אחרת תכף אמר להם . מדבריו  
Mc 10,29  30או נחלות בעד אהבתי או בעד האיונגליאו  בנים  ו ואחיו ואחיותיו או אב ואם או שיעזוב בית  
Mc 10,30   31. ושדות עם צרות ובעולם הבא חיים נצחיים בנים  ים או אחיות או זה העת בתים ואחועו׳ ב  
Mc 12,20   זה. ואחר לקחה השני גם זה לא הניח זרע 21 בנים  הראשון לקח אשה ומת בלא . יהיו שבעה אחים  

Lc 6,35   מאל עליון שהוא מאד טוב על רגוזי הרצון ועל  בנים  בר ושכרכם יהיה הרבה מאד ותהיו מקוים ד 
Lc 15,11   אבי תן לי. ואמ׳ היותר קטן מהם לאב 12. שנים בנים  וישו אמר אדם אחד יש לו  11: שעשה תשובה 
Lc 20,28   שאחיו יכול ליקח אותה האשה לו לאשה להקים בנים  איש שיהיה לו אשה אם ימות בלא  כתב לנו  
Lc 20,29   וכן כל השבעה ומתו . לישי לקחהוהש 31[*]  30 בנים  ם והראשונים לקחו אשה ומתו בלא שבעה אחי 
Lc 20,31   31 אז בתחיית המתים מאי זה מכל אלו 33[*]  32.בנים  וכן כל השבעה ומתו בלא . י לקחהוהשליש  
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Jn 13,33   אינכם יכולים לבא במקום . [*] שעדין הם עמכם בנים   33ובהתמדה יזכך אותם . א ועצמויזכך הו 
Mt 27,25  ואז הניח בר אבן ומסר להם ישאוש מוכה 26 .בנינו  יהיה עלינו ועל  ל הכלל ענו דמווכ 25. לכם  

Mt 24,1   והוא ענה ואמ׳ אליהם רואים אתם כל 2. המקדש בניני  בו תלמידיו אליו בעבור שיראוהו והלך וקר 
Lc 22,28   ואני מכין לכם מלכות כמו שאבי 29 .בניסיונותי  אבל לכם לעמוד עמי  28. וא משרתכמו מי שה  
Mt 25,10   ואחר באו  11. והדלת היתה סגורה אחריהן .בנישואין  נסו עמו ואותן שהם מוכנות נכ. בא החתן 

Jn 2,3  אין . היו חסרים מהיין אמרה אם ישו אליו בנישואין  וכאשר  3. א עם תלמידיו לנשואיןוישאוש נקר 
Lc 9,41   קרב הנער לישאוש השטן הכהווכאשר  42אלי  בנך  י עמכם ונתתי לכם לאכול הבא נא הזמן עמדת  

Lc 15,19  וקם ובא אל 20: עשה לי כמו אחד משכיריך .בנך  וכבר איני ראוי להיות נקרא  19 .לשמים ולך  
Lc 15,21   ואח״כ אמ׳ לעבדיו לכו כולכם שאו התלמיד 22 .בנך  וכבר איני ראוי להקרא . מים ולךחטאתי לש  
Lc 15,30    הקטן שהפסיד עצמותיו עם זונות אתה המתה בעדו  בנך  וכאשר  30. אחד לאוכלו עם אוהבישעיר 

Jn 4,50  והאדם האמין לדבר שאמר לו ישו והלך. חי הוא בנך  אמר אליו ישאוש לך  50. מות בנירד קודם שי  
Jn 17,1  כמו שנתת לו ממשלת כל 2למען יברר אותך בנך  בנך  תזכך . לשמים ואמ׳ אב השעה באה ונשא עיניו  
Jn 17,1   כמו שנתת לו ממשלת כל בשר בעבור שהכל אשר 2 בנך  רר אותך תזכך בנך למען יב. אב השעה באה  

Jn 19,26   באותה שעה: אחרי כן אמ׳ לתלמיד הנה אמך 27 .בנך  ביותר נהפך לאמו ואמר אשה הנה  שאוהב  
Mc 6,1   ובשבת אחד 2ונמשכו אחריו תלמידיו  בנכחיותיו  וישוש יצא משם והלך  1י׳ מארקו ו׳ כפי ש  

Lc 20,14   אמרו זהו היורש לכו ונהרגהו והירושה תהיה בנכליהם  וכאשר ראוהו מחזיקי הכרם  14. וממנ 
Mt 6,13  אם אתם תמחלו 14: אבל תשמרנו מכל רע אמן בנסיון  ואל תנהיגנו  13. ים למחוייבינואנחנו מניח  

Mt 26,41   42. אבל הבשר חולה. י הרוח הוא מוכןכ .בנסיון  עורו והתפללו שלא תכנסו  41. דיער עמ  
Lc 19,20   כי פחדתי ממך כי אתה הוא איש אכזרי אתה 21 .בנעלם  ך שנתת לי שמר שמרתיה והצנעתיה אימינא של 
Lc 18,21   אמ׳ אליו. והדבר ההוא שמע ישאוש 22 .בנערותי  והוא אמר כל אלה הדברים קיימתי  21. ואמך.  
Mt 11,29   כי עולי נח הוא ומשאי הוא נקל 30 בנפשותיכם  וח פל ונח לב ותמצאו מנולמדו ממני שאני ש:  

Mt 4,6   8 .עוד ענה לו כתוב הוא לא תנסה אלהיך 7 :בנפשך  ך בידיהם בעבור שלא תקח שום רע שיקבלו  
Mt 19,24   24 המחט עבור מעשיר אחד שיכנס במלכות שמימיי בנקב  מ׳ לכם שנות עניין נקל הוא גמל ועוד א:  
Mc 10,25   והם היו 26. המחט שאיש עשיר במלכות שמים בנקב  יותר דבר נקל הוא עבור גמל אחד  25. האל  
Lc 18,25   ואותן 26. המחט מאדם עשיר שיכנס במלכות שמים בנקב  יותר דבר נקל הוא שיעבור הגמל  25. שמים 

Jn 3,20   20  אבל מי שעושה 21. יה נתפש במעשיובעבור שלא יה בנר  ואינו . איש העושה הרע מארר הנרכי כל 
Jn 12,36  אלה הדברים אמר להם: בעבור שתהיו בני נר בנר  בעוד שיש לכם נר האמינו  36. לךלאן הוא הו  
Jn 18,11  אינך רוצה המיתה שבעבורה שלחני האב .בנרתיקה  אז אמר ישוש לפירי חזור סכינך  11. מלאקוש  
Lc 22,48   וראו אותם שסביב היו מה 49. תבגוד בן האדם בנשיקה  וש אמר אליו וישא 48. ור שישקהולישו בעב 
Lc 21,19   רק כאשר יראו ירושלם 20. תנחלו נפשכם בסבלנותכם   19. שער ראשכם אחד מכם לא יפסדו 18. שמי  

Mt Prol,Inc   Mt Prol,Inc   אתחיל דא שי׳ מתיאו כאשר דרש ראשונה בס״ד  
Lc 10,13  ובאפר. יהיו נעשים נסים שנעשו בך לאחור בסדום  ה כי את בטירוש או י לך ביטישידכורושים או  

Jn 13,5   אז בא לשימון ופירו 6. שהיה חגור בו בסדינו  וקנחם . יל לרחוץ רגלי התלמידיםוהתח. אחד.  
Jn 19,40   ומשחו הגוף במשיחות טובות ויקרות כמו בסדינין  אז לקחו גוף ישאוש וקשרוהו  40 .ליטרין  

Mc Prol,21   דבריו האונגליאו ממוסרם בגוף ישאוש משיח בסדר  סכנדריאש וזה חוייב חפש ולהבין הגמון א.  
Lc 1,8  יצא בגורל. כפי מנהג הכהנים 9פעם בשבתו  בסדר  ריה הכהן נהג מאומנות לפני הש׳ כי כאשר זכ  
Mt 6,6    7: ע הנסתרות ישמעךוהאל היוד. בדלת סגורה בסוד  אל השם אתה כשתתפלל הכינה בחדרך ותתפלל  

Mt 10,27   ומה שתשמעו. תאמרו אתם בקול רם לפני כל .בסוד  מה שאני אומר  27: לא יהיה נגלהלא נעלם ש  
Mt 17,18   19. ואמרו לו למה לא היינו יכולים אנו לגרשו בסוד  אז נתקרבו התלמידים  18: תה שעההנער באו 
Mt 20,17   17  ראו כי אנחנו עולים בירושלם ובן 18ואמ׳ להם  בסוד  דים ישאוש בירושלם לקח י״ב תלמיועלה 

Mt 24,3  אליו אמור לנו מתי יהיו אלה הדברים וסימני בסוד  קרבו אליו תלמידיו ואמרו . זתיםיושב בהר ה  
Mc 9,27  27 והוא אמ׳  28. למה לא היינו יכולין אנו רפאו בסוד  יו נכנסין בבית תלמידיו שאלוהו וכאשר ה 
Mc 13,3   3 אמור לנו מתי 4פירו ויקומו וגואן ואנדריב  בסוד  שב בהר הזתים נגד המקדש שאלוהו וכאשר י  
Lc 12,3   ואני אומר לכם 4. יהיה נדרש במקום גבוה בסוד  נאמרים באור ומה שדברתם באוזן  בחשך יהיה  

Mt 22,13    14. עישת שיניםושם יסבול בכי ור. חשיכה בסוהר  והרגלים ושימוהו קחוהו וקשרו לו הידים  
Lc 22,33  33 וישאוש אמר אני אומר לך פירו לא 34. ובמיתה בסוהר  ר אליו אדון אני מוכן ללכת עמך והוא אמ 
Lc 6,38   ויתנו לכם 39כי באותה מדה שתמדדו תמדד לכם  .בסוף  ויותר עליונה יתנו לכם . קת תנוומצוד 
Lc 5,27   והאיש קם והניח כל ענייניו  28שלו לך אחרי  בסטון  אדם אחד שמו לוי ואמ׳ לו יושב  מקום וראה 
Lc 1,22    וכאשר השלים ימי 23מראה להם ועמד אלם  בסימנין  לדבר אליהם והכירו שמריאה ראתה היה יכול  
Lc 4,27   וכל אשר היו בבית הכנסת ושומעין אלה  28 .בסיריאה  ושום אחד מהם לא נטהר . שע נביאתחת אלי 
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Mt 26,52   חושב אתה שאיניני יכול 53. בסכין ימות .בסכין  חזור הסכין במקומו כל איש שיכה  אמ׳ אליו  
Mt 26,52   חושב אתה שאיניני יכול להתפלל 53. ימות בסכין  . כין במקומו כל איש שיכה בסכיןחזור הס  
Lc 22,49   כהנים וחתך ואחד מהם הכה עבד אחד משרי ה 50 בסכין  ו לו אדון אם נכה אמר: היו מה שעתיד לבוא 
Lc 22,52  כל היום הייתי במקדש ולא 53: ובעצים בסכינים  כגנב יצאתם . בני המקדש ולזקניםהכהנים ולר  
Mt 8,25    למה אתם יראים. וישאוש אמ׳ להם 26. אנחנו בסכנה  והקיצוהו אומרים אדון הושיע כי  25ישן  

Mc 12,26   אני אלוהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקבאומר  בסנה  אתם בספר משה כאשר נראה לו האל לא קר. 
Lc 20,37   38. אני אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב בסנה  כי האל אמ׳ לו . דהו והראהו משהלמ. שיחיו  
Jn 21,20   אז כשפירו ראה זה אמר לישאוש 21. על חזהו בסעודה  אוש אוהב מאד הולך אחריו שהוסב תלמיד שיש. 
Lc 11,38   ואדונינו אמר אליו פרושים עתה 39. הבקר בסעודת  ו למה זה אינו רוחץ ידיו מ׳ בלבוהפרוש א  
Mt 4,21  אחת עם זאבדיב אביהם שהיו מתקנים רשתותיהם בספינה  חרים גיקמי שאבאדיב וזואן אחיו שני אחים א 
Mt 8,23    והיה הים מתנועע 24הלכו אחריו תלמידיו  בספינה  וכאשר ישואש עלה  23כ״ז כפי מתיאו  
Mt 8,24  24 והקיצוהו אומרים אדון הושיע  25וישוש ישן  בספינה  ם מתנועע מאד עד שהגלים נכנסים והיה הי 

Mt 14,13   וכאשר העם ידעו הלכו: והיפך פניו אל המדבר בספינה  וכאשר ישוש שמעו עלה  13. ישאושוהגידו ל 
Mt 15,39   מידיו עמו ובאו בארץ ַמגִינֶָדאקטנה ותל בספינה  והניח העם ועלה  39. שים וילדיםלבד נ:  
Mc 1,19   ותכף קראם ועזבו 20. קטנה משימים רשתם בספינה  ראה יקומו וג׳ואן בני זבאדיב . מעט הלאה  
Mc 1,20   ונכנסו בכפר נחום 21קטנה והלכו אחריו  בספינה  ותכף קראם ועזבו אביהם זאבדיב  20. רשתם.  
Mc 3,9    העם 10. קטנה כאשר העם הולכים אחריו בספינה  ועלו  9ו אשר הוא עושה ובאו אליהפלאים  
Mc 4,1  2וכל החיל יושב בשפת הים . קטנה וישב בים בספינה  רוב עם מתאסף ולכן היה לו עלות לחוף הים ו  

Mc 4,36   37ונכנסו בים ספינות אחרות עמו . אחת קטנה בספינה  החיילות ועלה והניחו  36נעבור אנחנו הלאה 
Mc 5,18   המתחיל להתחנן לו אותו שהיה מאז מושטן בספינה  וכאשר ישאוש נכנס  18: ד מנוכחויפרש  
Mc 5,21   ובא אליו 22. עם רב נאסף עמו בשפת הים בספינה  וכאשר ישו עבר עבר הים  21: היםהיו תמ  
Mc 6,32   רביםו 33הקטנה והפילו עצמם במקום חרב  בספינה  ועלו  32. לא היה לו פנאי לאכולוחוזר ו  
Mc 6,45   בעוד . קטנה ושילכו עבר למים אנביטהא גירא בספינה  ותכף צוה לתלמידיו שיכנסו  45. אלפים איש 
Mc 6,51   כי 52והרוח עומד והם עומדים יותר תמהים  בספינה  ואז עלה עמהם  51. הוא אל תפחדובבטחה אני  
Mc 8,10   תלמידיו ובא נגד כפר נחום ודלמאינוטאעם  בספינה  ותכף ישו עלה  10. והניחם הלוך אלף איש . 
Mc 8,13  ותלמידיו שכחו לקחת לחם  14עובר אותו הים  בספינה  ועזבם ועלה  13. או סימן ההראותשאתם לא תר 
Lc 8,22    אחת ותלמידיו עמו וישו אמ׳ להם נעבור מעבר בספינה  עלה  ונעשה באחת הימים שישאוש 22למעשה 
Lc 8,22    ישוש משיח היה ישן. וכאשר הם מספנים 23 .בספינה  ר מעבר ליאור ועלו כלם להם נעבווישו אמ׳ . 
Lc 8,37   וישאוש נכנס בספינה ודורש והאיש 38. ודורש בספינה  י ביראה הם עומדים וישאוש נכנס עמהם כ 
Lc 8,38   ודורש והאיש שיצאו ממנו השדים מבקש מישו בספינה  וישאוש נכנס  38. בספינה ודורש נכנס  
Jn 6,17   באו מעבר לים לכפר נאום וכבר היה ערב וישו בספינה  וכאשר עלו  17. רדו תלמידיו ליםערב י 
Jn 6,21    22ומיד היתה הספינה בארץ שדעתם ללכת  .בספינה  אז רצו לקבלו  21. הוא אל תיראולהם אני  
Jn 21,3   ובבקר עמד 4. לא לקחו דברובאותו הלילה  .בספינה  ויצאו משם ועלו . אנחנו נלך עמךאמרו לו ו  
Lc 9,7  בעבור שיש אומרים שיואן הוא שחזר חי 8 בספק  כל הדברים שעשה ישאוש והיה לו  טיטרקא שמע.  

Mc 12,26   משה כאשר נראה לו האל בסנה אומר אני אלוהי בספר  ומהמתים שיקומו לא קראתם  26. לפני האל  
Lc 3,4   קול קורא במדבר פנו דרך. דברי ישעיה הנביא בספר  תו׳ כמו שכ 4ילה עונות החוטאים תשובה למח  

Lc 20,42  זהו. המזמורי׳ האדון אמר לאדוני שב לימיני בספר  ודוד אמר  42שמשיח הוא בן דוד  אתם אומרי׳  
Jn 20,30    רק אלו נכתבים למען תאמינו שישאוש 31. זה בספר  בהראותו לתלמידיו שאינם כתובים משיח  

Jn 8,5  והם מנסים אותו לב 6. ואתה מה אומר בזה .בסקילה  ודת משה צותה לנו שתהיה נידונה  5. בניאוף  
Jn 7,4    כי  5. אם תעשה אלה הדברים תפרסם עצמך לעולם בסתר  שיתפרסם לכל אינו עושה שום דבר כי הרוצה 

Jn 18,20   שמנעוני אי זהשאל לאותן . מה אתה שואל לי 21 בסתר  ודבר לא דברתי . יהודים מתקבציםששם ה 
Lc 9,34   ובת קול יצאה משמים ואמרה 35. ופחדו פחד גדול בעב  ה עב לבנה ועשתה צל להם ונכנסו אלו בא 

Mt Prol,2    כתב זה האונגילי בלשון הקדש . דרוש לנפילים בעבור  דרש ראשונה האוונגליאו הוא רוצה להעתיק 
Mt Prol,16   האיונגלישטש נראים בד׳ צורות. כח שבועתם ורבעב  שהמספר למעלה אמור יהיה מועבר  רוצה:  

Mt 4,1  1 וכאשר התענה מ׳ יום 2היותו מנוסה מהשטן  בעבור  משיח מוצא במדבר בעד הקדש רוח  אז ישואש  
Mt 4,6   עוד ענה לו כתוב 7: שלא תקח שום רע בנפשך בעבור  צוה אל מלאכיו שיקבלוך בידיהם הוא האל מ  

Mt 5,15   הניחו תחת מכסה אבל להניחו על המנורה בעבור בעבור  אין מדליק האדם את הנר  15. ההרהמונחת אל 
Mt 5,15    כן יהיה 16. יעשה אור לכל אותן שבבית הן בעבור  תחת מכסה אבל להניחו על המנורה הניחו  
Mt 8,17   קשתהיה נשלמת שנבואת ישעיה אומרת הוא מסל בעבור   17וכל החולים . והושיעם בדברו משוטנים  
Mt 10,8  אל תחפצו לישא 9. ובעד חן תתנוהו: חן קבלתם בעבור  . טהרו המצורעים: החיו המתים. םמרקו החלאי 
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Mt 10,18   כאשר ינהגו  19. שאתם עדות ממני לפני העמים בעבור  . וגים תפושים לפני המלך והשריםותהיו נה 
Mt 10,22   23. מי שיתמיד עד הקץ אותו יהיה נושעו. שמי בעבור  והכל יכעסו אתכם  22. ם וינגשוםאמותיה 
Mt 11,15   אל מי אדמה זאת המשפחה הנה 16. שמוע ישמע בעבור  מי שיש לו אזנים  15: שעתיד לבאהוא אליהו  
Mt 12,10   והוא אומר להם מי הוא מכם 11. שילשינו הם בעבור  אלו לו אם ראוי למרק אותו בשבת יבשה וש  
Mt 12,17   18ששלם מה שנאמר בעד ישעיה הנביא אומ׳  בעבור   17ום שלא יפרסמוהו וצי 16. רקםוכלם ממ  
Mt 12,36   זה אומר אני לכם כי כל מלה כבידה שידוברת בעבור   36. ואדם רע מרוע אוצר נודר רע. טובים  
Mt 12,37    או בעבור דבריך תהיה. דבריך תהיה נושע בעבור   37. יתן אדם טעם לאל ביום הדיןהאנשים  
Mt 12,37  אז ענוהו מקצת מן 38: דבריך תהיה נמחק בעבור  או . בעבור דבריך תהיה נושע 37 .ביום הדין  

Mt 13,2    זה עלה לספינה אחת ויושב וכל העם עומד על בעבור  . ואוסף שם עם רב 2ויושב בשפתו והלך לים  
Mt 13,13    ושומעים לא ישמעו ולא. שרואים לא יראו בעבור  . ובעבור זה מדבר איש בדמיונות 13לו אדם  
Mt 13,13   אומרת. שהנבואה תהיה נשלמת בהם מישעיה 14 בעבור  ושומעים לא ישמעו ולא יבינו . ולא ירא  
Mt 13,15   זה שלא יראו ולא ישמעו ולא יבינו בלבבם ולא בעבור  ם שמן ואזנו כבדה ועצמו עיניהם לב זה הע 
Mt 13,29  תניחו הכל 30. שלא תעקרו החטים עם הקמשונים בעבור  אמ׳ אין והוא  29שנלך ונלקטהו  אמרו תחפוץ 
Mt 13,35  34  זה תהיה נשלמת הנבואה אומרת אני אפתח את פי בעבור   35: הדברים אמ׳ ישואש בדמיונותכל אלה 
Mt 13,58   14: מיעוט האמנתם בעבור  ולא עשה שם הרבה נפלאות  58. תואו בבי,Tit  קפיטולו מ׳ כפי מתיאו 

Mt 14,3   כי זואן 4. כי מתפישו על ִאירֹוֶדינָא אשת אחיו בעבור  כי אירודיש מחזיק בזואן אסור  3. נפלאות 
Mt 14,7   אותו דבר הוא נשבע שהוא יתן לה כל מה בעבור   7. מאד לאירודיש וייטב. מחול לפני הכל  
Mt 15,3   אומ׳ האל כבד אביך ואמך אינו 4. גזירותיכם בעבור  ואתם למה עוברים מצות האל . אמרענה להם ו. 
Mt 15,6  6  טוב דבר מכם ישאוש אומ׳ 7. גזירותיכם הרעים בעבור  אתם עברתם מצות הש׳ : אביו ואמוולא כבד 

Mt 15,32  ואמרו לו התלמידים אנה  33. שלא יחלשו בדרך בעבור  אכול ואיני רוצה לשולחם בתענית ואין להם ל 
Mt 16,8   למה אינכם מבינים ומזכירים 9. שאין לכם לחם בעבור  אתם חושבים . נשים בלתי מאמיניםביניכם א 

Mt 17,19   אמת אומר לכם אני אשר אם. מיעוט האמנתכם בעבור  אמ׳ להם ישאוש  19. ם אנו לגרשויכולי  
Mt 17,26   שלא נבהילם לך אל הים והשלך החכה והדג בעבור  אבל  26וש אכן הבנים הם חופשים ואמר ישא  
Mt 18,32   לכן לא היה לך לעשות כן להיות 33שחננתני  בעבור  רע לא מחלתי החוב שנתחייבת לי  ו עבדל  

Mt 19,5    זה אדם יעזוב אביו ואמו וידבק באשתו והיו בעבור  ואמר  5. בראשיתכם עשה אדם ואשהקראתם כי  
Mt 19,8  8 רק 9. לא היה מסִכםאבל בתחלה . קושי לבבכם בעבור  ר משה הודה לכם שתעזבו נשותיכם וישוש אמ  
Mt 19,9   10. ולוקח אחרת עושה ניאוף. טעם ניאוף שלה בעבור  אדם שיעזוב אשתו אם אינו עושה  לכם שכל  

Mt 19,13   13  שהוא יניח הידים עליהם ושיתפלל בעדם בעבור  ואז עשו לו דורון מנערים קטנים.  
Mt 20,28  28 וכאשר  29: עבוד ובעבור תת נפשו לפדות רבים רבעבו  אבל : ן האלוה לא בא להיות נעבדכל כך ב 
Mt 22,24  בינותינו היו ז׳ אחין 25: שיקים זרע אחיו בעבור  ח אשתו אמר אם אחד ימות בלא בנים שאחיו יק  

Mt 23,5   הם נושאים גודל. זה שהאנשים יראו אותם בעבור  הם עושים כל מעשיהם בדברים  5. באצבעותם  
Mt 23,34  זה הנה שאנכי שולח לכם נביאים וחכמים בעבור   34. תנצלו מדינה של גיהנם איך .יחס שרפים  

Mt 24,1   והוא ענה ואמ׳ 2. שיראוהו בניני המקדש בעבור  המקדש והלך וקרבו תלמידיו אליו ישאוש מ  
Mt 26,5   וכאשר ישאוש היה 6. שלא יתקוממו העם בעבור  ואמרו לא נעשה ביום חג  5. מיתובמרמה ה  

Mt 26,56   אז כל. זה שתשלימו הכתיבות מהנביאים בעבור  אבל כל זה הוא נעשה  56. פשתוניולא ת  
Mt 26,58   ושרי הכהנים וכל העצה מחפשים 59. שיראה הקץ בעבור  ונכנס בפנים ויושב עם המנהיגים שר הכהנים 
Mt 26,59   אינם מוצאים כיו 60שיוכלו למוסרו למיתה  בעבור  עצה מחפשים עידי שקר נגד ישאוש וכל ה  

Mt 27,7   ובעבור זה אותו שדה 8. שיקברו שם הגרים בעבור  וכשנתייעצו קנו שדה א׳ מיוצר  7. דם הוא  
Mt 27,35   חלקו ביניהם. שתהיה נשלמת הנבואה אומרת בעבור  והו חלקו ביניהם בגורל מלבושיו וכאשר תל  
Mt 27,64  שתלמידיו לא יבאו ויגנבו גופו ושיאמרו לעם  ורבעב  . ור הקבר עד יום שאמר שיקום חילכן צוה שמ 

Mc Prol,2  וכהן היהודים. שכילה ותלמיד בדבר האל בעבור  ר מהאל ובן ש׳ פירו מרקו מגיד נבח :ומגיד  
Mc Prol,9   שיקרא התחלת ההתבשרות מישאוש משיח ואחר כתב בעבור  יון קדש רוח בהתחלת האיונגליאו בעד ההר 

Mc Prol,17   אבל השם׳ מביט אמונתו. שיגרשהו מהכהונה בעבור  יד מגלת חייו שהוא כרת אצבעו הגו. נקלה.  
Mc 1,38   והיה דורש בבתי כנסיותיהם ובכל 39. זה באתי בעבור  כי . ת שהן סביבותינו ונדרוש שםובמדינו 
Mc 2,10   כולת לעזובזה שאתם תדעו שבן הבתולה יש לו י בעבור  אבל  10. תך ושא אותה בביתך ולךקום קח מט 
Mc 2,13   לכת אחרת לים וכל העם בא והוא מראה בעבור  ויצא משם  13. א ראינו כזה הדברמעולם ל  
Mc 2,27   ובעבור זה בן 28. האדם והאדם לא בעבור השבת בעבור  ואמ׳ השבת עשוי  27. לחיילותיו אכל ונתן 
Mc 2,27   27  ובעבור זה בן האלוה אדון מכל מה 28. השבת בעבור  השבת עשוי בעבור האדם והאדם לא ואמ׳  
Mc 3,2   2 וישאוש אמ׳ לאדם עם היד יבשה  3. שילשינוהו בעבור  ם ימרקהו בשבת והפרושים מארבים אותו א 
Mc 3,5    ואמ׳ לאדם שלח היד . מעשיהם כשמביטים בעבור  וישו נקצף  5. והנם שותקים. אחדאבר אדם[*]  
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Mc 3,14   ונתן להם יכולת לרפאת 15. שילכו דרוש בעולם בעבור  מה שהיו י״ב עד כ 14שרו בעיניו שיותר י 
Mc 4,12   מבינים. וישמעו ולא שמעו. שהם יראו ולא ראו בעבור   12כי אם בדמיונות . אבל להם לא. שממיי 
Mc 4,33   ולא דבר להם בזולת תמונות 34זה שיבינו  בעבור  רבות כאלה תמונות אמר להם  33. בצל הענף.  
Mc 6,17  אירודיאש אשת פיליף אחיו אותה שהוא מחזיק בעבור  דיש תפש ג׳ואן ושמו בבית הסוהר כי זה אירו . 
Mc 6,19    בעבור כי 20אבל אינה יכולה . שתוכל המיתו בעבור  ואירודיאש לקחו במיאוס ואורבו  19אחיך  
Mc 6,20   זואן וחושב שהוא קדושכי אירודיש מחזיק ב בעבור   20אבל אינה יכולה . תוכל המיתובעבור ש  
Mc 7,11   11 ואחר 12. נדר העם האב והאם שיועילו לו בעבור  ן שאדם ידור ואתם אומרים אשר אי זה מה  
Mc 7,27   והיא ענתה אמת הוא אדון 28. תתו לכלבים בעבור  י אין דבר טוב קחת הלחם מהבנים כ. לבניו.  
Mc 8,16   16 וישאוש כאשר ראה מחשבותם  17. שאין לנו לחם בעבור   הוא אמר. ושבים אמ׳ אחד אל אחדוהם כח 
Mc 8,30   אומר ומראה 31. זה הוא צוה שלא יפרסמהו בעבור   30. וענה פירו ואמר אתה משיח. מי אני  
Mc 9,21    22. ואם יכול אתה עשות עזרני בחסדך. המיתו בעבור  ותמיד זורקו באש ובמים  21. עתהעד  
Mc 9,40   באמת לכם אני אומר שלא. זה שאתם משיחים בעבור  שיתן לכם כוס אחד בשמי  כל אדם 40. עמנו  
Mc 10,5   5 אבל השם יצר בהתחלת העולם איש 6. רוע לבבכם בעבור  הוא הודה לכם . ישאוש ענה ואמ׳ ולהם 

Mc 10,13   והתלמידים מונעים לאותן. זה שיגיעם בעבור  והעמים שלחו לו דורון מנערים  13: מנאפת  
Mc 10,17    וישאוש אמ׳ 18. שנוכל להשיג מלכות שמימיי בעבור  וכרע לפניו מבקש ואומר מלמד טוב מה נעשה  
Mc 10,45    היות נעבד ובעבור נתון נפשו בעד פדיון בעבור  . ובן האלוה יבא לכם 45. משרתכםיהיה  
Mc 11,25   26. לכם עונותיכם שאביכם שממיי ימחול בעבור  . ם לכם שום תרעומת נגד שום אדםתמחלו א [*]  
Mc 13,20   ואז אם איזה  21. הנבחרים שבחרם יקצר הימים בעבור  אבל . ו זמן כל בשר לא יושעלא יקצר אות 
Mc 14,24    אמת לכם אני אומר שאני לא 25. רבים ישפך בעבור  ואמ׳ להם זהו דמי אשר  24. ממנולהם ושתו  
Mc 14,38  הרוח מוכן אבל הבשר. שלא תכנסו לנסיון בעבור  והתפללו עורו  38. ות עדים עמדייכולתם להי  
Mc 14,55  55 56. ולא מצאו. שיוכלו מסור אותו למיתה בעבור  גדול וכל העצה מחפשים עידי שקר והכהן ה  
Mc 15,10   וההגמונים הזהירו העם שישאלו 11. קנאה בעבור  דע כי עליוני הכהנים מסרוהו לו כי הוא יו  

Mc 16,1   ובאו לבקר למחרת בקבר וכבר  2שתמשחו ישאוש  בעבור  מו ושלומי קנו משיחה מרגליית קואם י 
Lc 1,17    שישב לב האבות בבנים וידריכם בחכמת הצדיקים בעבור  יזהו לפני הש׳ ברוח ובכח אליהו  17לפניו 
Lc 1,20  ן תהיה אלם ולאשלא האמנת לדברי שיושלמו בעת בעבור   20שולחתי להגיד לך אלה הדברים לפני האל ו 
Lc 1,25   25 ובששה חדשים האל 26. שיסיר חרפתי בין הנשים בעבור  ל לי באותן הימים הביט בי זה עשה הא 
Lc 1,59   60. וקראו לו שם אביו זכריה. שימולו הבן בעבור  ונאספו בשמונת הימים  59ד שמעו עמה יח  
Lc 1,74    75צילנו מאויבינו בלי פחד נעבוד אותו שי בעבור  יהיה נתון לנו  74לאברהם אבינו שנשבע  
Lc 1,76   שתבין הדרכים שיהיו מיושרים בדרך שלום בעבור  אד נעלה כי אתה תלך לפני האדון נביא מה מ  
Lc 1,78    79 מי שהוא מרום. שבהן פוקד אותנו[*] חסד  בעבור   78שלימה לעמו למחילת עונותיהם רפואה 
Lc 1,79   79  והנער 80. שרגליו תהיו מאושרות בדרך שלום בעבור  ערפליות ובצלמות אותם שיושבין בוהאיר  
Lc 2,3   ויושאף עלה 4. שישמעו מצותו של האדון בעבור  וכולם היו הולכים כל אחד לעירו  3ששיריאה  
Lc 2,4  בעבור שישמע המצוה  5שיהיה מהבית ומעם דוד  בעבור  ודיאה בעיר דוד שנקראת בית לחם גליליאה בג 
Lc 2,5   שישמע המצוה עם מריאה ארוסתו ואשתו והיא בעבור   5ומעם דוד  בית לחם בעבור שיהיה מהבית  

Lc 2,22   כפי מה שכתוב בדת הש׳ שכל זכר 23שידרו לשם  בעבור  יאה כדת משה נשאו הנער בירושלם טהרת מר 
Lc 2,27   ושמעון לקחו 28 .שיעשו כפי מנהג דתו בעבור  וכאשר נשאוהו במקדש אביו ואמו  .אל המקדש  
Lc 2,35  ובת 36. מחשבות רוב לבבות תהיו מפורסמות בעבור  . ובסכין יחצו ויעברו נפשו 35. נאמרו נגדו  

Lc 3,7   יטבילם תולדות ויבראש מי ילמד לכם ברוח בעבור  אז אמ׳ לעמים שבאים  7. כל בשר שלום האל  
Lc 3,12  והוא ענה להם 13. שיטבלו ואמרו רבי מה יעשו ורבעב  ובאו העולמיים  12. שה זה גם כןהעושרים יע 
Lc 4,29   31אבל הוא עבר בתוכם והלך לו  30. שישאלוהו בעבור  ראש ההרים על אותן שהעיר בנויה ונהגוהו ב 
Lc 4,43   והיה דורש בבתי כנסיות של 44. זה שולחתי בעבור  יד לעיירות אחרות מלכות האל כי לו להג  

Lc 5,1   והוא עומד סמוך יאור. שישמעו דבר הש׳ בעבור  כאשר עמים רבים באו אליו  ה היהנעש 1לוקא  
Lc 5,10   וכאשר נהגו האניות 11. זה תהיה שתקח האנשים בעבור  וישאוש אמר לשימון אל תפחד כי  .שוממין 
Lc 5,15  שיח וישאוש מ 16. שישמעהו ושיתרפאו מחלייהם בעבור  ועמים רבים באים לישאוש . ר עודודברו נתפז 
Lc 5,24  שתדעו כי בן אלוה יש לו יכולת בארץ לעזוב בעבור  אבל  24. או אמור קום ולך. חליםעונותיך נמ  

Lc 6,7   וישאוש אמר[*]  8. שימצאו מקום שילשינוהו בעבור  . פרים והפרושים אם ירפאהו בשבתהסו  
Lc 6,18    ואותם שהיו. או מחולייהםשישמעו וירפ בעבור  ו שבא 18וירושלם ומעבר לים וטירי וצידון  
Lc 6,22    ישמחו באותו היום ותנשאו 23טעם בן האדם  בעבור  . ויארורכם ויגרשו שמכם כמו הרעאתכם מהם.  
Lc 6,34    אבל אהבו אויביכם ועשו להם 35. שיקבלו גמול בעבור  לכם כי החוטאים נותנים לחוטאים חן ראוי 
Lc 7,47  ואותן שיושבין יחד. זה כי היא מאד אוהבת בעבור  ונמחלים  היו נעזבים עונות רביםלך כי לא ת  
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Lc 8,10   11: ואם ישמעו לא ישמעו. שאם יראו ולא יראו בעבור  . אבל לאחרים משל. ת שמים להכירניתן מלכו 
Lc 8,12   והזרע 13: שלא יאמינו ושלא יהיו נושעים בעבור  אחר כן השטן ומוציא הדבר מלבם  ובא. אותו  
Lc 8,16   שיחביאנו או ישימהו אחור רק בעבור שיניחנו  בעבור  ומי שמדליק נר אינו מדליקו  16 .מאהבה 
Lc 8,16  שיניחנו על המנורה או על מקום גבוה בעבור בעבור  ור שיחביאנו או ישימהו אחור רק מדליקו בעב  
Lc 8,16  כי שום 17יו רואין אותן שנכנסין בבית יה בעבור   בעבור שיניחנו על המנורה או על מקום גבוה  
Lc 8,47    וישו אמ׳ לה בתי אמונתך הושיעך  48. הנגיעה בעבור  באי זו טעם נגעה אותו ושנתרפאה אל העם 

Lc 9,8  אחרים. שיש אומרים שיואן הוא שחזר חי בעבור   8רים שעשה ישאוש והיה לו בספק שמע כל הדב  
Lc 11,19  אבל אני במאמר האל  20: זה הם יהיו שופטיכם בעבור  ני מגרש בניכם במה מגרשים אותם בבלזאבוק א 
Lc 11,32   והנה בכאן יותר גדול מנינוה. דרישת יונה בעבור  המשפחה ויענישוה כי עשו תשובה  עם זאת.  
Lc 11,33   ועששית גופך 34. שהנכנסין בבית יראו הנר בעבור  רק מניחה על המנורה . תחת כיסוינחבא ו  
Lc 12,50   סבורים אתם 51: זה אני נדחק עד שישלים בעבור  . ני מתאוה שאהיה טבול מטבילהוא 50. מורד  
Lc 14,10   כשיבוא אותו שזימן לך יאמר לך אהוב עלה בעבור  נקרא לך ושב במקום היותר אחרון כאשר תהיה  
Lc 14,23    לכם כי  כי אני אומר 24: שענייני יבאו לגמר בעבור  בעיירות ובדרכים והכניסם בחזקה לעבד לך 
Lc 15,1    והסופרים והפרושים מתלוננים 2. שישמעוהו בעבור  יו נגשים אליו עולמיים וחוטאים וה 1לוקא  

Lc 15,27   והבן הגדול כשומעו 28. ששב אליו חי ובריא בעבור  ואביך המית עגל אחד גדול : ך באלו אחי  
Lc 16,9   9 מי 10. אפסים שאסיפכם באוהלים נצחיים שתהיו בעבור  הרוע לב .. ר לכם שתעשו לכם ואני אומ 

Lc 16,26  26 זה אותם שחפצין לעבור מכאן אלכם לא ינתן בעבור  ומה גדולה היא תקועה .. הדברים בכל אלה  
Lc 18,15   וכאשר רואים זה התלמידים מנעו זה. שיגיעם בעבור  ומביאים לו נערים  15. צמו ינשאשישפיל ע  
Lc 19,3   4כי אותו זאקיב היה קטן הצורה . רוב העם בעבור  ולא יכול לראותו . י זה איש הואמשיח א  
Lc 19,4   4 יכול לראות ישאוש משיח כי שם היה לו לעבור  בעבור  . ועלה באילן אחד ששמו שיכומור ורץ 
Lc 19,9  9 בא לבקש מן האדם להושיע מה 10שזה בן אברהם  בעבור  מ׳ לו היום נעשה שלום בזה הבית וישאוש א 

Lc 19,11    שיהיה נביא לירושלם וכי חשבו שמיד יהיה בעבור  וזה אמ׳ לאותן האנשים  11. אבודמה שהיה  
Lc 19,12    וקרא עשרה 13שיקח מלכות לעצמו ושיחזור  בעבור  מעולה הלך במלכות אחד מאד רחוק אדם אחד  
Lc 19,15   והראשון בא 16. כל אחד ואחדשידע כמה הוציא  בעבור  העבדים אותם שנתן להם הממון  שיקראו לו 
Lc 19,44    וכאשר נכנס במקדש  45 :שלא הכרת עת פקודתך בעבור  . ולא יניחו בך אבן על אבן[*]  44צדדין 
Lc 20,10  והם הכו עבדו ולא נתנו לו . שיתנו לו מהפרי בעבור  שלח עבדו לאותן שמחזיקים הכרם  ובעת הבציר 
Lc 20,20   20 21. שיתפשוהו בדבר מה וימסרוהו לשרים בעבור  עצמם צדיקי׳ ו לו אנשים שעושים ושלח  
Lc 21,12   אז ינוח 14. וזה יבא לכם לעדות 13. שמי בעבור  רותם למסור אתכם למלכים גדולים ובמשמ  
Lc 21,17   19. ושער ראשכם אחד מכם לא יפסד 18. שמי בעבור  ותהיו ארורים מכל אדם  17. קצת מכם במיתה  
Lc 21,22  ואוי לאותן 23. שיושלמו כל הדברים שנכתבו בעבור  . כי אלה הימים יום נקם הם 22ה כנסו באל י  
Lc 21,25   האנשים יהיו 26. מהומות קול הים וגליו בעבור  . נה ובכוכבים ובארץ צרות לעמיםבשמש ובלב  
Lc 21,38   22. שישמעוהו בעבור  וכל העם קם בבקר ובא במקדש  38 .הר הזתים,Tit  1לו כ״ג כפי לוקא קפיטו  
Lc 22,30   ותשבו על מגדל. שתאכלו ותשתו בשולחן מלכותי בעבור   30לכם מלכות כמו שאבי גזרו לי ואני מכין 
Lc 22,31   31  אבל אני 32: העבירכם בכברה כמו החטה בעבור  אמ׳ לשימון הנה השטן מבקש אתכם והש׳  
Lc 22,40   והוא נסע מהם כזריקת 41. שלא תכנסו לניסיון בעבור  וכאשר בא להם אמר להם התפללו  40. ממנו 
Lc 22,45  ואמר לאותם שישנים קומו והתפללו 46. דאגה בעבור  לה ובא אל תלמידיו ומצאם ישנים וכשקם מהתפ  
Lc 22,47   וישאוש אמר אליו בנשיקה תבגוד 48. שישקהו בעבור  לישו ויגש . והולך לפניהם. אחד משנים עשר  
Lc 22,69  70. זה יהיה בן האדם יושב לימין כח השם׳ בעבור   69. ולא תעזבוני. כם לא תענונישאל לואם א  
Lc 23,8   ששמע דברים רבים ממנו ומצפה מתי יראהו בעבור  שמח מאד כי פעמיים כסף לראותו  ישאוש  

Lc 23,32   הנקרא וכאשר באו אל המקום 33: שימיתום בעבור  ושנים אחרים רעים נוהגים עמהם  32. ביבש  
Jn 1,7  הוא היה 9[*]  8. [*] שיתן עדות מרחוק בעבור  זה בא לעדות  7ם אחד שמו ג׳ואן האל שלח אד  

Jn 1,19   והודה ולא כפר 20שישאלו אליו מי הוא  בעבור  כהנים ודיאקש . היהודים מירושלםכאשר שלחו.  
Jn 1,31  רסם בישראל בעבור זה באתי ומטבילשהיה מפו בעבור  רק . ואני איני מכירו 31. ון ליכי הוא ראש  
Jn 1,31  וג׳ואן עשה לו 32זה באתי ומטביל במים  בעבור  רק בעבור שהיה מפורסם בישראל . איני מכירו  
Jn 3,15   שבני אדם המאמינים בו לא יאבדו אבל ישיגו בעבור   15כן חוייב שבן האדם יהיה נשא : במדבר  
Jn 3,16   שהמאמין בו לא יאבד אבל יהיו לו חיים בעבור  תן לעולם נ. חידו אחד לבדו נולדשבנו י  
Jn 3,17   רק בעבור שהעולם יהיה נושע. שישפוט העולם בעבור  כי האלוה לא שלח בנו בעולם  17 :נצחיים  
Jn 3,17  מי שמאמין בו  18: שהעולם יהיה נושע בעבורו בעבור  רק . שישפוט העולם לא שלח בנו בעולם בעבור 
Jn 3,20  אבל מי שעושה אמת 21. שלא יהיה נתפש במעשיו בעבור  ואינו בנר . העושה הרע מארר הנרל איש כי כ 
Jn 3,21   שפעולותיו יהיו גלויות כי בשם האל נעשות בעבור  אבל מי שעושה אמת בא אל הנר  21. במעשיו.  
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Jn 3,29   ואליו ראוי  30. שלם קול הארוס הזה הוא גיל בעבור  ס שעומד ושומע אותו ומשמח בגיל אוהב הארו 
Jn 4,15   15 ושלא אבא פה לעולם לשאוב. שלא תהיה לי צמא בעבור  האשה אמרה אליו תן לי המים ההם ו. 
Jn 4,34   אינכם אומרים שארבעה 35: שאשלים מלאכתו בעבור  ילתי היא לעשות רצון מי ששלחני אכ. להם  
Jn 4,36   כי בעניין 37שהזורע והמלקט יחדיו ישמחו  ורבעב  . כם ויאסוף פרי כחייכם הנצחייםילקט שכר  
Jn 5,17   כי לא . אז היהודים אבו יותר להמיתו 18. זה בעבור  ואני ג״כ פעלתי . בי פעל עד עתהענה א 
Jn 5,18   אמת הבן אינו יכול לעשות 19זה ואמ׳ להם  בעבור  ענה ישו . יווי לאלומדמה עצמו בש. אלוה  
Jn 5,20   כי כמו שהאב החיה מתים  21. שלא תהיו תמהים בעבור  דולות מאלו מראה אליו ופעולות ג. מלמד לו 
Jn 5,23   מי שאינו . שהכל יכבדו לבן כמו שמכבדין לאב בעבור   23. אבל נתן כל משפט לבן. אדם דן שום 
Jn 5,34    הוא היה אורה נר 35. שאתם תהיו נושעים בעבור  מקבל עדות אדם אבל זה אני אומר אני איני  
Jn 6,15   ברח פעם אחרת בהר. ויעשוהו מלך. שיתפשוהו בעבור  וישאוש שהכיר שבאו אליו  15. לםשבא בעו  
Jn 6,18    אז הלכו 19. רוח גדול שהיה מנשב מבהילים בעבור  והים  18. ערב וישו לא בא אליהםוכבר היה  
Jn 6,26   רק כי אכלתם הפת ושבעתם בו. שראיתם אותות בעבור  אתם שואלים לא . ת אני אומר לכםאמ. ואמר . 
Jn 6,38   וזה 39. רק רצון מי ששלחני. שאעשה רצוני בעבור  כי אני ירדתי מן השמים לא  38. שבא אלי  
Jn 6,46  והוא. אם לא שהוא מהאל. שאי זה מהם ראה האב בעבור  לא  46. בא אלי כל איש השומע מהאב אחרי כן 
Jn 6,50   אני הוא פת 51: שזה שאוכל ממנו לא ימות בעבור  מן השמים זהו שירד  50. בר ומתופת במד  
Jn 6,52   אז היהודים חלקו ביניהם 53: הויי עולם בעבור  והפת שאני אתן לכם הוא בשרי : םיהיה לעול.  
Jn 6,58    זהו 59. ומי שאוכל אותי הוא חי בעבורי. האב בעבור  כמו שהאב שלחני ואני חי  58: בוואני 
Jn 6,66  זה אמרתי לכם שאין אחד יכול לבא אלי אם לא  בעבור  ואומ׳  66. ומי שעתיד למוסרו. םמיניהם המא 
Jn 6,67  וכבר אינם. זה רבים תלמידיו חזרו אחור בעבור   67. בא אלי אם לא ינתן לו מאביאחד יכול ל  

Jn 7,3   3 כי הרוצה 4. שהשתלמידיך יראו מעשיך שאתה עו בעבור  הפרד מפה ולך בגודיאה [*] ו אחדואמר ל 
Jn 7,13   13 אבל בתוך החג עלה ישו במקדש 14. היהודים בעבור  אחד מהם אינו מדבר ממנו בגלוי  אבל  
Jn 7,22   נתן לכם משה ברית מילה לא שאותו דבר: זה בעבור   22יתי פעולה אחת וכולכם תמהים אני עש  
Jn 7,24    אז אמרו  25: ל תשפטו לפנים רק דין צדקזה א בעבור   24. נגדי כי רפאתי כל אדם בשבתכועסים 
Jn 8,24   כי אם לא. זה אמרתי לכם שתמותו בעונותיכם בעבור   24: ואני איני מזה העולם. עולםאתם מזה ה  
Jn 9,2    ענה ישאוש לא זה חטא ולא 3: זה נולד עור בעבור  . מי הוא שחטא זה או האב או האםרבי  
Jn 9,3   לי חוייב 4: שמעשה האל יהיה מגולה בעבורו בעבור  אבל זה לו . וא ולא אביו ולא אמלא זה חט  

Jn 9,23   זה אמרו אביו ואמו שאלו הבן כי בן שנים בעבור   23: שיח יהיה מושלך מבית הכנסתשהוא מ  
Jn 9,39    ואותם שרואים. שאותם שאינן רואין שיראו בעבור  אתה בדין באתי בזה העולם . אליואמ׳  

Jn 10,10    אני באתי בעבור . שימצא לגנוב והרוג והשמיד בעבור  הגנב לא בא אם לא  10. צא מרעה וימויצא 
Jn 10,10   ואותה תהיה לכם בגודל. שיהיה לכם חיים בעבור  אני באתי . ג והשמידשימצא לגנוב והרו  
Jn 10,17  בעבור שפעם זה אהבני האב כאשר אניח נשמתי בעבור   17. י ויעשה רפת אחד ורועה אחדויכירו קול  
Jn 10,17   17 ושום אדם לא יטול 18. שפעם אחרת יקח אותה בעבור  זה אהבני האב כאשר אניח נשמתי  בעבור  
Jn 10,31  וענה להם ישאוש מעשים רבים 32. שיסקלוהו בעבור  אז קבצו היהודים אבנים  31. חנודבר אחד אנ  
Jn 10,38   ויצא 39. שתכירו שהאב הוא בי ואני כאב בורבע  האמינו המעשים . פצתם להאמין ליואם לא ח  
Jn 11,4   וישאוש 5: שבן האל יתעלה בעד אותו חולי בעבור  ולי אינו חולי מיתה רק עמו אלא אמ׳ זה הח  

Jn 11,15   אז אמר טומאש 16. רק נלך אליו. שאתם תאמינו בעבור  כי אני לא הייתי שם : עד אהבתכםשמח ב 
Jn 11,42    העם שעומד סביבי אמרתי זה בעבור שיאמין בעבור  רק . כל שעה אתה שומע ליידעתי שואני כבר  
Jn 11,42   כשאמ׳ אלה הדברים 43. שיאמין שאתה שלחתני בעבור  ד סביבי אמרתי זה רק בעבור העם שעומ. לי  
Jn 11,52   ו יוםאז באות 53: יקבץ יחד בני האל הנפוצים בעבור  אבל . ולא לבד בעד העם 52. העם למות בעד 
Jn 11,57   12: שיתפשוהו בעבור  אחד יודע לאי זה מקום שיגלוהו  וציוו שאם,Tit  קפיטולו י״ב כפי ש׳ ג׳ואן 
Jn 12,6   רק אליו ולעצמו דורש. שומו עין על העניים בעבור  וזה שאמ׳ לא אמרו  6. נו לענייםושינת  
Jn 12,6  והיה לו כיסין שבהם משים מה. א גנבכי הו בעבור  רק אליו ולעצמו דורש . ל הענייםשומו עין ע  
Jn 12,7   כי לעולם יהיו 8. שאביט אותו ביום קבורתי בעבור  אז אמר ישאוש תעזבו אותו אותו  7: נושאין  
Jn 12,9   כי רבים  11לזרו [*]  10[*] ישאוש רק שראו  בעבור  יהודים ששם היו ובאו שם לא לבד עם מן ה 

Jn 12,17   זה אחוזת העם שהיתה עמו עושה לו עדות שקרא  בעבור   17ו לו דברים אלו נאמרו ושיעש אלו עליו 
Jn 12,19   זה הפרושים אמרו ביניהם הנה שאין אנו בעבור   19. ה אומרים שעשה אות ופלאסיעה כי שמע  
Jn 12,27    אז: לעלות ולנשא שמך 28זה באתי לשעה זו  בעבור  כי . אב הושיעני בשעה זאת. אומרעתה ומה  
Jn 12,35   ומי שהולך בחשך אינו . שלא תפלו בחשך וערפל בעבור  ן יש בכם נר להו בפוד שהנר בכם ישאוש עדי 
Jn 12,36  אלה הדברים אמר להם ישאוש: שתהיו בני נר בעבור  בעוד שיש לכם נר האמינו בנר  36. הוא הולך  
Jn 12,38   שאמר אדון מי. ה הנביא יהיה נשלםשדברי ישעי בעבור   38אותות לפניהם לא האמינו בו  עשה כמה 
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Jn 12,40   שלא יראו בעינים ויבינו בלב ויתבוננו ואני  בעבור  עור עיניהם ותקשה לבם  40אמר ישעיה הנביא 
Jn 12,42    פחד הפרושים לא הודו בעבור שלא ישליכום בעבור  אכן רבים מהשרים האמינו בו רק  42ממנו  
Jn 12,42   כי יותר אהבו 43שלא ישליכום מבית הכנסת  בעבור  הפרושים לא הודו רק בעבור פחד  האמינו בו  
Jn 12,46    ואם 47. שק שכל שיאמין בי לא יעמוד בערפל בעבור  אני נר שבאתי בעולם  46. ששלחנירואה מי  
Jn 12,47    מי שמבזה אותי ואינו  48. שאהיה להם למושיע בעבור  רק . כי אני לא באתי לדון העולםדן אותו 
Jn 13,18  מי שאוכל פתי יקום. שהכתיבה תהיה נשלמת בעבור  רק . ולכם אני יודע אותן שבחרתיאומר זה מכ  
Jn 13,19   אמת אני אומר לכם 20כשיעשה תאמינו אני הוא  בעבור  עתה אני אומר לכם קודם מעשה  19. נגדי 
Jn 13,34  ובזה יכירו כל כי 35. ם ביניכםשתאהבו אתכ בעבור  ים זה לזה יחד כאשר אהבתי אתכם שתהיו אוהב  
Jn 14,3   ואינכם יודעים  4. שבמקום שאני שם אתם תהיו בעבור   פעם אחרת אבא ואביא אתכם אלי. המקום 

Jn 14,12   אומר אני לכם שהמאמין כי : שהמעשים שתאמינו בעבור  זה בלבד עשוי  12. הוא והאב בי שאני 
Jn 14,13   13  אם דבר אחד תשאלו  14. שיהיה מעולה האב בבן בעבור  . יעשה לכםשתשאלו לאב בשמי הוא והדבר 
Jn 14,16  שהעולם אינו : רוח אמת 17שיעמוד עמכם לנצח  בעבור  אל האב ויתן לכם רוח אחר קדוש  ואני אתפלל 
Jn 14,29   מעתה רוב הדברים לא  30: שאחר העשיה תאמינו בעבור  עתה גלו מי זה לכם קודם המעשה  29: ממני 
Jn 14,31   שהעולם יכיר שאני אוהב האב והוא נתן מצותו  בעבור  רק  31ואין דבר אחר בי : זה העולם כבר בא 
Jn 15,2   כבר אתם טהורים בעבור 3. שתעשה פרי לרוב בעבור  וכל העושה פרי בו ינקה אותה . יעושה פר  
Jn 15,3   עמדו בי ואני בכם 4. י לכםהדברים שאמרת בעבור  כבר אתם טהורים  3. שה פרי לרובבעבור שתע.  

Jn 15,11    [*]10  [*]11  זהו 12. שגילי יהיה בכם וגילכם יהיה שלם בעבור  אלה הדברים אמרתי לכם  
Jn 15,16   ופרייכם יעמוד בעבור. שתלכו ותשאו פרי בעבור  ושמתי אתכם . אבל אני בחרתי בכם. אותי  
Jn 15,16   אלה הדברים 17. שהדבר תשאלו בשמי יתן לכם בעבור  ד ופרייכם יעמו. תלכו ותשאו פריבעבור ש  
Jn 15,19   תזכרו דברי אשר אמרתי 20: זה מכעיס אתכם בעבור  אבל כי אינכם מזה העולם . אוהב שהוא שלו  
Jn 15,21   אם לא באתי 22. שמי כי לא ידעו אותו ששלחני בעבור  אבל כל אלה הדברים יעשו לכם  21. ישמרו 
Jn 15,25   שיהיה נשלם דברי הכתוב בדת אותו שערבות היה בעבור   25עתה ראו והכעיסו אותי ואבי  רק :חוטא 
Jn 16,1   הם יעמידו אתכם מחוץ 2שלא תהיו ניזוקים  בעבור  אלה הדברים אמרתי לכם  1׳ יואן י״ו כפי ש  
Jn 16,4    נזכרים שאנישתבא שעת אלה הדברים תהיו  בעבור  ואלה הדברים דברתי לכם  4. אותיהאב ולא  

Jn 16,21  22. כי האדם נולד בעולם. שמחה וגיל שיש לה בעבור  ילדה כבר אינה זוכרת הצער וכש. כי שעתה בא  
Jn 16,24   אלה הדברים אמרתי לכם  25: ששונכם יהיה שלם בעבור  תשאלו ותקחו [*]  24[*]. לשמי  אי זה דבר 
Jn 16,33   כי תהיה לכם צרה. שבי לבד יהיה לכם שלום בעבור  אלה הדברים אמרתי לכם  33: עמי כי האב  
Jn 17,2   3. שהכל אשר נתת לו יתן להם חיים נצחיים בעבור  כמו שנתת לו ממשלת כל בשר  2נך אותך ב  

Jn 17,11   בעוד שעמדתי 12שיהיו דבר אחד כמו שאנחנו  בעבור  אותם שנתת לי . שמור אותם בשמך אב קדוש  
Jn 17,13    אני נתת להם  14. שיהיה להם גילי שלם בעצמו בעבור  ואלה הדברים דבר בעולם : באאני עתה אליך 
Jn 17,21   שיהיו כולם דבר אחד כמו שאתה אב בי ואני בעבור   21. ותן שיאמינו בעד דבריהם ביבעד א  
Jn 17,21   יאמין למען שהעולם. שאותם בנו יהיו דבר אחד בעבור  : ר אחד כמו שאתה אב בי ואני בךכולם דב 
Jn 17,22   22 אני 23. כמו שאנחנו דבר אחד. שיהיו דבר אחד בעבור  אני נתתי להם . ורה שנתת לי אתהוהא 
Jn 17,23   שיהיו אחדים בכל דבר והעולם יכיר שאתה בעבור  אני בהם ואתה בי  23. ו דבר אחדכמו שאנחנ  
Jn 17,24   כי אהבת אותי . ורה שליחותם שנתת לישיראו א בעבור  . קום שאני אהיה שם הם יהיו עמילי שבמ 
Jn 17,26  ואני אהיה. תהיה בהם. אהבת אשר אהבת אותי בעבור  ועוד אעשה שיכירוהו . י להם שמךואני הודעת  
Jn 18,9   שיהיה נשלם הדבר שאמר כי מכל אותן שאלו שלי בעבור   9י אתם מבקשים הניחו אלה ללכת כן אם אות 

Jn 18,28   28 אז יצא 29: שלא יהיו טמאים ויאכלו הפסח בעבור  יכל וש לקאיפש בהאז הנהיגו לישא  
Jn 18,32    שהוא אמר בריא . שדבר ישאוש משיח יהיה אמתי בעבור   32לנו אין ראוי להמית שום איש היהודים 
Jn 18,37   כל איש. זה באתי לעולם לעשות עדות אמיתי בעבור  אני לדבר זה נולדתי . שאני מלך אתה אומ׳  
Jn 19,4   אז יצא  5. שהכירו כי איני מוצא בו שום טעם בעבור  מ׳ הנה אנכי מוליך לכם בחוץ זה וא. בחוץ 

Jn 19,24  שהכתיבה תהיה נשלמת האומרת חלקו מלבושי בעבור  בל נפילה גורלות עליה ממי תהיה לא נקרעה א  
Jn 19,31   וחג גדול . ה בשבת בשתי וערבשלא ישארו הגופ בעבור  והיהודים : וערב שבת היה 31. אלהרוח ל 
Jn 19,35    וכל אלו הדברים נעשים 36. שאתם תאמינוהו בעבור  והוא היודע שאמ׳ אמת . עדות מזהעושין  
Jn 19,38  ובקש מפילאטו שיהיה לו. שהוא תלמיד ישאוש בעבור  רמטיאה ועמד נחבא מפחד היהודים בא יוסף אב  
Jn 19,42   שהיה ע״ש ליהודים ובעבור שהיה סמוך לאותו בעבור  אז  42. וובאותו קבר שום אדם לא הושם ב  
Lc 4,38   ומיד . עמד עליה צוה לה לקדחת שיעזבנה 39 .בעבורה  וחילו פניו . ה חולה מקדחת גדולשימון הית 

Mt 27,19    ושרי הכהנים והזקנים הזהירו העם 20 .בעבורו  כי דברים רבים אני ראיתי במראה הצדיק  
Jn 1,10    ולא עצמות 11והעולם לא הכירו . נעשה בעבורו  עולם היה והעולם  10. בעולם הזהאדם כל  
Jn 3,17  אבל מי שאינו. מי שמאמין בו אינו נדון 18 :בעבורו  רק בעבור שהעולם יהיה נושע . לםשישפוט העו 
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Jn 7,43  אחד מהם לא שם  אבל. ומקצת רצו לתופשו 44 .בעבורו  ובמחלוקת זה חולקות העם  43: יחדוד יבא מש 
Jn 9,3    לי חוייב לעשות פעולות בעוד שהוא יום 4 :בעבורו  לו בעבור שמעשה האל יהיה מגולה אבל זה . 

Mt 8,29    וקרוב מאותו מקום היו חזירים 30. לגרש בעבורי  באת לפני קודם זמן . ישאוש משיחבן דוד  
Mt 10,39   ומי שאותי 40: ומי שיאבדה בעדי נושע יהיה .ריבעבו  מי שאוהב נפשו יאבד החיים  39[*]  38: לי 
Mt 26,31   אני אכה הרועה. בזאת הלילה כי כתוב הוא בעבורי  מידיו כולכם תהיו אישקנדליזאטש ישו לתל  

Jn 6,58   לא כמו שאכלו : זהו הפת שירד מן השמים 59 .בעבורי  ומי שאוכל אותי הוא חי . ור האבחי בעב 
Jn 12,30  עתה יהיה. עתה הוא דין העולם 31. רק בעדכם בעבורי  קול זה לא בא : ישאוש ואמרענה  30. דבר לו 
Jn 13,38    לא תתן אמת אני אומר לך לא יקרא התרנגול בעבורי  וישאוש אמר נשמתך  38נפשי בעדך אתן את  
Jn 14,6  י הייתםאם הייתם לעבד מכירים אותי אב 7 .בעבורי  אין אחד בא אל האב רק . ת וחייםאני דרך אמ  

Mt 26,33   וישוש 34. אני לעולם לא אהיה אישקנדליזט בעבורך  יו ואם כולם יהיו אישקנדליזאטש ואמר אל  
Mt 17,12    ואז השכילו תלמידיו שהוא אומ׳ מזואן 13 .בעבורם  כן בן האלוה יסבול המות . רצונםממנו כל  
Mc 12,12   ואחר שלחו לו מקצת 13. הלכו ועזבוהוו בעבורם  אותה הצורה כי הם הכירו שהוא אמ׳ . העם  

Mc Prol,16   והגיד מגלת חייו שהוא. למד ביותר נקלה בעבורנו  וכתב הכל בקצור . מלאכים שרתוהוהבהמות וה  
Mt 24,30   וישלח מלאכיו 31ברב כח וצלם ודמות . השמים בעבי  ויראו בן הבתולה בא . שבטי הארץיילילו כל  
Mc 14,62  והכהן הגדול קרע בגדיו ואמר להם 63. השמים בעבי  ן האלוה לימין כח האל בא תראו בו. אני הוא  

Jn 3,26   26 הירדן שהוא עשית עד שהוא טובל והכל באים בעבר  או ליואן ואמרו רבי מי היה עמך וב  
Jn 10,40   הירדן באותו מקום שהיה זואן טובל ראשונה בעבר  והלך פעם אחרת  40ויצא מידיהם  39. כאב.  

Mt 15,21   והנה באה אשה כנענית 22. טיר ושידוניאה בעברי  ונסע משם ישוש והלך לו  21 :מטנפות אותו  
Mc 7,24   טיר ושידוניאה ונכנס בבית אחד ולא אבה שאדם בעברי  וקם ישאוש והלך לו  24: ים האדםואלו מטנפ 
Jn 19,17   ובאותו מקום הניחו ישו בשתי 18. גולגוטא בעברי  קלוארי שר״ל יצא ממקום הנקרא . השתי וערב  

Mt Prol,12  ובעבור זה היו האיונגלי האחרים הבל. הדרשתם בעד  ה מת מד׳ מיני מות הוכרח שנותו אנושי שיהי  
Mt 4,1  וכאשר 2הקדש רוח בעבור היותו מנוסה מהשטן  בעד  אז ישואש משיח מוצא במדבר  1או ז׳ כפי מתי  

Mt 7,13   13 פתח הצר כי רחב הוא הדרך המוליך האדם לאבדון  בעד  מידיו הכנסו ר ישאוש משיח אל תלאמ 
Mt 8,15    16 וקמה ושרת אותו: היד והקדחת עזבה תכף בעד  ולקחה  15פירו שוכבת מקדחת רעה חמות שי׳  
Mt 9,13   אז באו אל ישואש משיח 14. החטאים לענוש בעד  רק . לא באתי לקרוא הצדיקים. בןחסד מקר  

Mt 12,17   רואה אתה בן שלי אשר אני 18ישעיה הנביא אומ׳  בעד  בעבור ששלם מה שנאמר  17רסמוהו א יפשל 
Mt 13,21   21 אותה שנפלה בין  22. מלה זעומה תכף הם נבוכים בעד  כי : ל אין לו שרש ומתייבשת מהראב 
Mt 16,21    היות מת ולקום חי ו. הסופרים ובעד שרי הכהנים בעד  סבול הוא שהוא ילך בירושלם ודברים רבים 
Mt 16,26   כן האל באספקלריות אביו עם המלאכים  27. נפשו בעד  אי זה חלוף טוב יכול עשות האדם ו. אבודה 
Mt 18,16    ואם בזה לא ישמעך הגידהו 17. שנים או שלשה בעד  עמך או ב׳ כי כל עדות הוא קיים חבר אחד  
Mt 19,12   ואז 13: מי שיכול להבין יבינהו. מלכות שמים בעד  ש ומקצת הם קשטראט. טש בידי אדםהם קשטרא  
Mt 19,29    שמי הוא יקבל מאה לאחד משכר וחיים נצחיים בעד  או אם או אשה או בנים או נחלות או אב  
Mt 21,23   ומי נתן לך זה. אי זה כח עושה אתה אלה הדברים בעד  ו שרי הכהנים וזקני העם אומרים קרבו אלי 
Mt 21,24   טבילת זואן מאין 25. אי זה כח אני עושה זה בעד  ואם אתם אומרים אותו אני אענה  דבר אחד  
Mt 23,20   או שנשבע במקדש נשבע  21. כל הדברים שהם עליו בעד  כי מי שנשבע במזבח נשבע  20. תןשהמקדש המ 
Mt 24,22  ואז אם איש יאמר 23. בחירי הש׳ יקצר אותו זמן בעד  אבל . יהיה נושע יקצר אותו זמן שום אדם לא 

Mc Prol,8    ההריון קדש רוח בהתחלת האיונגליאו בעבור בעד  הש׳ מלמד ההתבשרות מישאוש משיח שליח  
Mc 1,9   ראה השמים נפתחו. ותכף שיצא מהמים 10. זואן בעד  גליליאה והיה טובל בנהר הירדן  מעיר  

Mc 1,44   וכאשר  45. מה שמשה מצוה לעדות בישראל .טהרתך בעד  לך ותתראה לסגני הכהנים ותדור  אבל. אדם 
Mc 2,8   אי זו  9הקדוש רוח ואמ׳ להם מה תחשבו בלבבכם  בעד  ותכף הכיר מחשבותיהם  8. בד האלעונות ל 

Mc 5,41   היד ואמר אליה קפיטא קום שרוצה לומר בתולה בעד  ולקחה  41ו למקום ששוכבת הנערה עמו ונכנס.  
Mc 7,13   ורבות אחרות רעות אתם עושים. מנהגכם שמצאתם בעד  ברים אתם מצות הש׳ א״כ שו 13. םלאב ולא  
Mc 7,19   19 הדברים הרעים[*]  21ואמ׳ להם  20. טבע מנקה בעד  אינו נכנס לגוף רק בבטן ויוצא  כי  
Mc 7,29   יצא[*]  30[*] הנה השטן . דבר זה תתרפא בתך בעד  ואמר ישאוש אליה  29. ן האדוניםתחת שולח  
Mc 8,23   היד ומשכו לצד אחד מן הדרך ורקק לו בפניו בעד  וישאוש לקחו  23בקשוהו שיגיעהו אחד עור ו.  
Mc 8,31   שרי הכהנים וחכמי הדת והוא יקום חי אחר שלשה  בעד  רח לסבול צער ולהיות נגוש למות שאליו הוכ 

Mc 10,29   הוא יקבל גמול 30ונגליאו אהבתי או בעד האי בעד  יו או אב ואם או בנים או נחלות ואחיות  
Mc 10,29   ועו׳. הוא יקבל גמול מאה פעמים 30האיונגליאו  בעד  או בנים או נחלות בעד אהבתי או או אב ואם 
Mc 10,45   ובאו בירושלם ונכנסו בירושלם  46. פדיון רבים בעד  נתון נפשו בעבור היות נעבד ובעבור . לכם 
Mc 11,28   אי זה כח עושה אתה אלו הנפלאות ומי נתן לך זה בעד  ואמרו לו  28ם מאותתים והזקנים והחכמי 
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Mc 12,10  וזה נעשה 11. הבונים אותה היתה מונחת לפינה בעד  האבן שמאסו הבונים תהיה מאוסה  זאת הכתיבה  
Mc 12,11    והם 12. היא מלא כה נפלאה בעינינו. אלהינו בעד  וזה נעשה  11. היתה מונחת לפינהאותה  
Mc 14,43    סגן הכהנים ובעד החכמים מאותתים וזקני העם בעד  והוא שלח . רב עם סכינים ומקלותועמו עם.  
Mc 15,45   ויוסף קנה 46. עושה המשפט נתן לו גוף ישאוש בעד  וכאשר ידעו  45. משפט אם כבר מתלו עושה ה  
Lc Prol,5   ובעד מתיב בלוברדיאה מזורזהאיונגליאו בגודאה  בעד  שי׳ פאב אותם שכבר היו כתובים  מחבורת 

Lc 2,2   וכולם היו הולכים כל אחד 3האדון מלך ששיריאה  בעד  וזאת הנגישה היתה נעשית ראשונה  2. נוגש 
Lc 2,18    ומריאה שמה כל אלה הדברים בלבה 19. הרועים בעד  מאותן הדברים שנאמרו להם באותו תמהו.  
Lc 2,21   22. המלאך קודם שהנער היה בבטן אמו מריאה בעד  א ול ונקרא שמו ישאוש שאותו נקרהיה נמ  

Lc 4,1   ועומד שם ארבעים יום ונתנסה בעד 2הרוח במדבר  בעד  מהקדוש רוח נסע מגורדא והונהג  משיח מלא 
Lc 4,2  וכאשר עברו אותן. ולא אכל עד ארבעים יום. הש׳ בעד  ועומד שם ארבעים יום ונתנסה  2 הרוח במדבר 

Lc 4,15   ובא בנזוריט ששם נתגדל ונתנס כמנהגו 16. כולם בעד  וא מלמד בבתי כנסיותיהם ונתעלה הו 15הארץ 
Lc 5,14   ודברו 15. טהרתך כמו שמשה מצוה לעדות שלהם בעד  ר אבל אמ׳ לו לך ותראה לכהנים ותדו. אדם  
Lc 5,19  ומסלקים הלבניםהעם שהיה שם גדול ועלו על הגג  בעד  ולא מצאו שער שיוכלו ליכנס  19 לפני ישאוש 
Lc 6,18   וכל העם חפצים 19. רוח רעה היו נרפאים בעד  ואותם שהיו מצטערין . מחולייהם וירפאו  
Lc 6,28   ואותו שיכך בלחי האחד 29. אותן שמכבדין לכם בעד  התפלל . ברכו למי שאומר לכם רע 28. אתכם  
Lc 7,35   ואחד מהפרושים חלה פניו שיאכל עמו 36. בניו בעד  והצדקה נצטדקה  35. ים והחוטאיםהעולמי  
Lc 11,8   שאלו[*]  9תקום ותתן לו כפי הצורך לו . אהבתו בעד  אל אני אומר לכם שאם לא קם ולא בהתמדה שו 

Lc 17,25   וכאשר נעשה בימי נח כן יהיה בימי 26הדור הזה  בעד  והיותו מוזם . לסבול רוב דברים חוייב לו 
Lc 18,29   שלא יקבל יותר ויותר ממה שהניח 30מלכות השם׳  בעד  שתו בניו או בתי דירתו חיו או אואמו או א 
Lc 18,31   ועליו . יהיה נמסר לעמים 32הנביאים שבן האדם  בעד  ברים הכתובים בירושלם ויהיו נשלמים כל הד 
Lc 21,16   ובעד. ובעד קרובים. ובעד אחיכם. אבותיכם בעד  ותמסרו  16. לאמר נגדה אויביכם לא יוכלו  
Lc 21,24   ויראה 25. העמים עד שעת הנבראים יהיה נשלם בעד  וירושלם תרמס . בשבי בכל העמים ומובאים  
Lc 23,19  ופילאט אמ׳ 20. בגידה שעשה בעיר ובעד רציחה בעד  והוא היה איש ששמוהו במאסר  19 .לנו ברבאן  

Jn 1,17   ל חן ואמת היא נעשית בעד ישאוש משיחאב. משה בעד  כי הדת נתנה  17. ובעבורו החן. השגנו חן . 
Jn 1,17  שום אדם לא ראה לעולם האל 18. ישאוש משיח בעד  אבל חן ואמת היא נעשית . עד משההדת נתנה ב.  
Jn 4,41   ולאשה אומרים לא היינו מאמינים בעד 42. דבריו בעד  ויותר עוד האמינו בו  41. ימים ועמד שני 
Jn 4,42  דבריך ואנחנו בעצמינו שמענו וידענו שזה הוא בעד  ים לא היינו מאמינים ולאשה אומר 42. דבריו  
Jn 10,1    השער לבית הצאן רק עולה בעד מקום אחר גנב בעד  ם מי שאינו נכנס אמת אני אומ׳ לכ 1יואן  
Jn 10,1   אבל הכנס בעד השער רועה  2. מקום אחר גנב הוא בעד  נס בעד השער לבית הצאן רק עולה שאינו נכ 
Jn 10,2   והוא פותח הדלת והצאן 3. השער רועה צאן הוא בעד  אבל הכנס  2. מקום אחר גנב הוא עולה בעד  

Jn 10,11    ומי שאינו שוכר טוב כאשר הצאן  12. צאן השוכר בעד  ורועה טוב נותן נפשו . רועה טובאני הוא 
Jn 11,4   וישאוש אוהב מאד מרטא ומריאה 5: אותו חולי בעד  ק עמו אלא בעבור שבן האל יתעלה מיתה ר  

Jn 11,15  כי אני לא הייתי שם בעבור שאתם: אהבתכם בעד  והנני שמח  15: סום לזרו הוא מתישאוש בפיר  
Jn 11,51   אבל בעבור יקבץ יחד. ולא לבד בעד העם 52. העם בעד  יבא שישאוש משיח יצטרך לו למות ונ. שנה 
Jn 11,52   53: אבל בעבור יקבץ יחד בני האל הנפוצים. העם בעד  ולא לבד  52. ך לו למות בעד העםמשיח יצטר 
Jn 12,5  וזה שאמ׳  6. שלש מאות פשיטין ושינתנו לעניים בעד  למה זו המשיחה אינה נמכרת  5רו שעתיד למוס 

Jn 15,13   13 אם תעשו אותם דברים שאמרתי[*]  14: אוהביו בעד  אדם אהבה גדולה מזו שישים נפשו אין ב  
Jn 17,9   וכל  10כי שלך הן . העולם רק בעד אלו שנתת לי בעד  אני בעדם מתפלל לא  9. שאתה שלחתני 
Jn 17,9   9 וכל שלי שלך הן 10כי שלך הן . אלו שנתת לי בעד  ני בעדם מתפלל לא בעד העולם רק א.  

Jn 17,20   שיאמינו בעדרק עדיין בעד אותן . אלו לבד בעד  ואיני מתפלל  20. מקודשים באמת יהיו הם  
Jn 17,20   20 בעבור שיהיו  21. אותן שיאמינו בעד דבריהם בי בעד  רק עדיין . ל בעד אלו לבדואיני מתפל 
Jn 17,20   בעבור שיהיו כולם דבר אחד כמו  21. דבריהם בי בעד  רק עדיין בעד אותן שיאמינו . בדבעד אלו ל 
Jn 18,14   ושמעון פירו  15. העם למען לא ילכו העם אחריו דבע  הודים שצריך הוא שימות אדם אחד עצה לי 
Mc 6,20   וכאשר הימים בינוניים קרבו 21. ושומעו ברצון בעדו  וצדיק ושומרו ורוב דברים עושה  שהוא קדוש 

Mc 14,21   דבר טוב היה לו לאותו . בן הבתולה יהיה נבגד בעדו  אוי לו לאדם אשר . הנבואה אומרתכמו כן ש 
Lc 15,30   אתה עמדי היית. והאיש אמ׳ לו 31. עגל שמן בעדו   הפסיד עצמותיו עם זונות אתה המתההקטן ש  

Jn 1,3  2 כי 4מה שנעשה : וזולתו שום דבר אינו נעשה .בעדו  כל הדברים נעשים  3תחלה עם האל זה היה ב  
Jn 12,11  10  [*]חוזת עם רבהולמחר א 12: ומאמינים בישאוש בעדו  כי רבים מהיהודים באים שם  11ו לזר  
Mc 13,9   וחוייב ראשונה דרוש המלכות שממיי לכל 10 בעדותם  מלכים והשרים להביא עדות ממני לפני ה  
Mt 5,11   גילו שכרכם גדול בשמים כי כן רדפו 12 .בעדי  תכם ויאמרו כל רע נגדכם ותכזבו וירדפו א  
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Mt 10,39    מקבל מי ששלח. ומי שאותי מקבל 40: נושע יהיה בעדי  ומי שיאבדה . יאבד החיים בעבורינפשו 
Mt 16,25    מה יועיל לאדם אם הוא מרויח כל חללי 26 .בעדי  בזה העולם יושיעה כי יאבד אותה נפשו  
Mt 17,26   18: ובעדך בעדי  כל מה שעולה זה אשר שאל ותנהו  ותמצא שם,Tit   1קפיטולי מ״ד כפי מתיאו  
Mc 8,35   ומה יועיל לאדם  36. ובעד האיונגילי יושיענה בעדי  שיאבדה  ואותו. מתו נושעת יאבדהעשות נש 
Lc 22,32   תצייר . ועתה לפעמים מתהפך. שאמונתך לא תפסק בעדך  אבל אני התפללתי  32: כמו החטה בכברה 
Jn 13,37   וישאוש אמר נשמתך בעבורי לא תתן אמת אני  38 בעדך  לכת אחריך עתה אני אתן את נפשי יכול ל 

Mt 10,20   20 והאב הבן. האח האחד ימסור האחר למיתה 21 .בעדכם  אבל הקדש רוח ידבר : ם לא תדברואת. 
Mc 13,11   והאם הבן . והאח האחד ימסור אחיו למיתה 12 :בעדכם  עה אתם לא תדברו אבל הקדוש רוח באותה ש 
Lc 22,19   וכאשר. כן הגביעו 20. זה תעשו לזכרוני .בעדכם  תן להם אומר זה הוא גופי הנתון ובצעו ונ  
Lc 22,20   22. אכן הנה יד המוסר אותי היא בשולחן 21 .בעדכם  ווי החדש בדמי אותו שיהיה נשפך הוא צ  
Jn 12,30   עתה יהיה מושלך שר . עתה הוא דין העולם 31 .בעדכם  קול זה לא בא בעבורי רק : ואמר ענה ישאוש 
Jn 16,26   כי הוא אוהב אתכם כאשר אהבתם אותי 27 בעדכם   ואיני אומר לכם שאתפלל לאב. מיתשאלו בש  

Mt 19,13    וישאוש אמר להם  14. והתלמידים גוערים אותם .בעדם  שהוא יניח הידים עליהם ושיתפלל בעבור 
Jn 17,9   כי . מתפלל לא בעד העולם רק בעד אלו שנתת לי בעדם  אני  9. תי והאמינו שאתה שלחתנישממך יצא 

Mt 5,13  שישוש משיח אמר אל תלמידיו אתם מוסר העולם בעוד  והיה עשוי  13י״ב כפי מתיאו  לוקפיטו: לכם  
Mt 9,15  שהם† אותן†שהוא חי אין יכולין לבכות כל  בעוד  וישוש משיח אמ׳ להם מה ארוס  15. והפרושים  
Mt 9,27   וריםשישוש משיח יוצא מאותו מקום שני ע בעוד  עשה ונ 27קפיטולו ל״א כפי מתיאו : נשמרים  
Mt 26,7   וכאשר התלמידים ראוהו 8שהוא אוכל בשולחן  בעוד  ושפכה על ראשו . משיחה מרגליות מליאה  

Mt 26,36   ולקח פירו ושני בנים 37שאני אלך להתפלל  בעוד  טשמאני ואמר אל תלמידיו שבו פה שנאמרת גי  
Mt 28,13  והם אמרו אם ידע פילאט 14. וגנבוהוהם ישנים  בעוד  שיאמרו תלמידיו באו הלילה  13ם כסף לשומרי 
Mc 2,15  שהיו אוכלין בבית רבים עוגבים וחטאים אוכלים בעוד  ונעשה  15. וקם ונמשך אחריו. רילו תמשך אח 
Mc 6,45    וכאשר תלמידיו עולים בהר  46. שהוא משלח העם בעוד  . ושילכו עבר למים אנביטהא גיראקטנה 
Lc 5,34  אבל יבואו ימים כאשר הארוס 35שהארוס עמהם  בעוד  ארוס עשות שיצום ולים אתם בין הלהם אמ׳ יכ  

Lc 10,38  ואשה ששמה מריאה. שהולכים נכנס במגדל אחד בעוד  ונעשה  38. לו לך ואתה תעשה כן וישאוש אמ׳  
Lc 17,11  שהולך ישאוש ליר לירושלם עובר בתוך שמריאה בעוד  שה ונע 11. מועילים מה שעלינו לעשות עשינו  
Lc 24,6  אמר שחוייב שבן האדם יהיה 7. שהיה בגלליאה בעוד  תזכורנה באי זה אופן דבר עמכם  .כי חזר חי  

Jn 9,4   שבו לא יוכל אחד. כי לילה יבא. שהוא יום בעוד  לי חוייב לעשות פעולות  4: בורומגולה בע  
Jn 9,5    באומרו אלה 6. הוא בעולםנר . שאני בעולם בעוד   5. שבו לא יוכל אחד לפעול. יבאכי לילה  

Jn 12,36   שיש לכם נר האמינו בנר בעבור שתהיו בני נר בעוד   36. שך אינו יודע לאן הוא הולךשהולך בח : 
Jn 17,12   אותם שנתת לי. אני שמרתים בשמך. שעמדתי עמהם בעוד   12ר שיהיו דבר אחד כמו שאנחנו לי בעבו 
Mc 4,40   ואמ׳ אחד אל אחד מי חשבנו שיהיה זה שהרוח בעוז  ז יראוהו וא. יין אין לכם אמונהפחדתם עד  
Lc 4,32  ואדם אחד היה לו השד והיה בבית הכנסת 33 .בעוז  ם ומתמיהין במוסרו כי דברו היה והיו נבהלי  

Mc 2,28   28 3: ומהשבת בעולם  ה שהוא ובעבור זה בן האלוה אדון מכל מ,Tit   עוד  1קפיטולו ג׳ כפי מארקו 
Mc 3,14   14  ונתן להם יכולת לרפאת חליים ומושטנים 15 .בעולם  כמה שהיו י״ב בעבור שילכו דרוש עד  

Mc 13,19   מיום שברא הש׳ העולם עד עתה. שמעולם לא היה בעולם  כי באותו עת יהיה יותר צרה  19 .בעת הקור 
Lc 7,28   28 אבל מי שהוא. ואן טבולמאשה לא נולד גדול מי בעולם  כי בכל אשר נולדו . ני אומר לכםכי א 

Lc 12,21    ואמר לתלמידיו אל 22: הזה ואינו עשיר בשם בעולם  כן הוא האוצר פירותיו  21. יהיוממי  
Jn 1,9   9 עולם היה והעולם בעבורו נעשה 10. הזה בעולם  יה אמיתות נר והוא האיר כל אדם הוא ה.  

Jn 3,17   רק בעבור שהעולם יהיה . בעבור שישפוט העולם לםבעו  כי האלוה לא שלח בנו  17: צחייםלו חיים נ 
Jn 3,18   וזהו עין לב נר 19: האחד לבד נולד בן האלוה בעולם  כי אינו מאמין . ו כבר הוא נדוןמאמין ב 
Jn 5,43   אם אחד יבא. ואינכם מקבלים אותי. אב מאבי בעולם  ני בא א 43. אני אתכם שאין אהבת האל בכם  
Jn 6,14   וישאוש שהכיר שבאו אליו בעבור 15 .בעולם  עשה אמרו זהו באמת נביא שבא ת שכשראו האו  
Jn 8,26   האל הוא אביו. ולא הכירו מה אומר להם 27 .בעולם  ים ששמעתי ממנו הן הם אני מדבר ואני הדבר : 

Jn 9,5  קבאומרו אלה הדברים יר 6. נר הוא בעולם .בעולם  בעוד שאני  5. א יוכל אחד לפעולשבו ל. יבא  
Jn 9,5   ונעשה טיט . באומרו אלה הדברים ירק בארץ 6 .בעולם  נר הוא . בעוד שאני בעולם 5. ולאחד לפע 

Jn 10,36   כשאמרתי אני. אתם אומרים שאני מחרף ומגדף בעולם  אותו שהאב קדש שלחו  36וי למחק אינו רא  
Jn 12,46   47. ל שיאמין בי לא יעמוד בערפלבעבור שק שכ בעולם  אני נר שבאתי  46. אה מי ששלחניאות רו 
Jn 13,1   ונעשית הסעודה שהשטן שם 2: זה בקץ אהב אותם בעולם  האב האוהב אותם שהם שלו . לם זהלעבור מעו 

Jn 16,21   ואמת כן דאגתכם אבל אני אראה אתכם פעם  22 .בעולם  כי האדם נולד . מחה וגיל שיש להבעבור ש 
Jn 16,33   17: רק תבטחו בי כי אני נצחתי העולם בעולם  כי תהיה לכם צרה  .היה לכם שלוםשבי לבד י,Tit  
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Jn 17,11    ואני בא אליך אב קדוש שמור אותם. והם בעולם בעולם  וכבר איני  11. ואני זך בהם. הםושלך שלי 
Jn 17,11  ואני בא אליך אב קדוש שמור אותם בשמך .בעולם  וכבר איני בעולם והם  11. ך בהםואני ז. הם.  
Jn 17,13   13 אני 14. בעבור שיהיה להם גילי שלם בעצמו בעולם  ואלה הדברים דבר : אליך אני בא אך עתה  
Jn 17,18   ובעבורם אני מקדש 19. ואני שלחתיה בעולם .בעולם  שאתה שלחתני  כמו 18. דברך הוא אמת. באמת  
Jn 17,18   18 בורם אני מקדש אותם עצמי למען יהיו ובע 19 .בעולם  ואני שלחתיה . אתה שלחתני בעולםכמו ש 
Jn 18,20   20 ואני כל שעה למדתי בבית הכנסת ובמקדש ששם בעולם  אני בגלוי דברתי . ה ישאוש אליוענ  
Jn 20,31   21: עם ישוש משיח בעולם  ען שאתם תאמינום יהיה לכם חיים ולמ. האל,Tit  קפיטולו כ״א כפי יואן 
Jn 5,43  איך תוכלו אתם להאמין שאתם 44. אותו תקבלו בעולמו  אם אחד יבא . אותיאינכם מקבלים ו. אב מאבי 

Jn 14,25  אותו. אבל האב נאמר רוח הקדש 26. עמכם בעומדי  אלה הדברים אמרתי  25: י ששלחנישלי רק מאב  
Lc 11,46  ע שאין להם יכולת לשאת אתם לא חפצתם לנגו בעומסין  מי הדת למה אתם מעמיסין האנשים אוי לכם חכ 
Mt 18,6  צריך. אוי לעולם מפני האשקנדליזט 7. הים בעומק  שלך בים או ריחים בצאורו ונטבע תלוי או מו  
Jn 9,34   וישוש  35: חוללת ואתה לא מלמד וגרשוהו בחוץ בעון  אז ענו ואמרו לו הן  34: בידו לעשות דבר 
Jn 8,24  אם לא תאמינו שאני הוא תמותו כי .בעונותיכם  בעבור זה אמרתי לכם שתמותו  24 :מזה העולם  
Jn 8,24   וישאוש אמ׳. אז אמרו לו אתה מי אתה 25 :בעונכם  י אם לא תאמינו שאני הוא תמותו כ  

Mt 11,24   קפיטולו ל״ז כפי מתיאו : קטן ביום הדין ממך בעונש  ואומ׳ אני לכם שהשדומיטש יענשו  24: הזה 
Lc 24,20   ולא המתינו שהוא יפדה את 21מיתה ותלוהו  בעונש  יהם ן מסרוהו עליוני הכהנים ושרזה אופ  

Jn 9,18   18  ושאלום אומרים 19עד שקראו לאביו ולאמו  .בעורון  לא האמינו היהודים שהיתה לידתו אז  
Jn 9,24  לא ידעת שזה. ואמרו לו תן שבח וחנות לשם׳ .בעורון  אז שאלו פעם אחרת האדם שעמד  24: שנים הוא 

Mc 10,24  יותר דבר נקל 25. יוכל ליכנס במלכות האל בעושרו  ים מאד הוא כבד שאיש שיבטח מאד ם בנאמר לה  
Lc 8,15    [*]15 ] [* ובתענוגי החיים האלו הם נחנקים ואין בעושרין  דבר הש׳ ויש להם לב וחריצות  

Mc 16,20   ות שיעשוהש׳ עם דברים טובים ועם נפלא בעזר  והם הלכו בכל העולם לדרוש  20. לימין הש׳: Expl 
Mt 11,1   וזואן אסור כאשר שמע המעשים שאלוהו 2 .בעיירות  א צוה לתלמידיו שילכו עמו דרוש הדברים הו  

Mt 11,20   20 באותן שהוא עושה פלאות גדולות ולא עשו בעיירות  התחיל ישאוש משיח להיותו גוער  אז  
Mc 1,38   כי. ובמדינות שהן סביבותינו ונדרוש שם ותבעייר  והוא אמ׳ להם נלך  38. לים אותךהעמים שוא  
Lc 14,23   ובדרכים והכניסם בחזקה בעבור שענייני בעיירות   אמ׳ האדון לעבד לך 23: לזה ניאות לזה  

Mt 7,3   ואיך תאמר 4. ולא תחשוב הבריח מעיניך. חבירך בעין  אתה רואה הקיסם  3. תהיו נפרעיםשתפרעו כך 
Mt 18,9  השמרו לכם אשר לא תבזו 10. אחד מגיהנם בשתים בעין  שוה לך הכנס בגן עדן  ך כי יותרוהרחיקם ממ 
Mc 9,46    מקום שהארסים אינם מתים 47אחד משתים בגהינם  בעין  אותה כי יותר שוה לך הכנס בג״ע עקור 
Lc 6,41  לאחיך ואינך חושב שאתה נושא בשלך בריח גדו בעין  איך תראה קיסם  41אשר הוא ברבו הוא שלכם כ . 

Lc 23,31   ושנים  32. הלח נעשו דברים אלו מה יעשו ביבש בעין  כי אם  31. ולגבעות נפלו עלינו כסונו 
Lc 1,30   תדעי ִכי ַאְת תהר בבטנך ותלדי בן 31. הש׳ בעיני  אל תיראי מריאה כי את מצאת חן  אמ׳ לה  
Lc 17,9   איני חושב כן 10. מצותו אדוניו כי עשה בעיני  וימצא אותו עבד חן  9.אתה תאכל ותשתה  
Mt 6,1   כי תאבדו גמול אביכם. אנשים טובים בעיניהם  כם הטובים לפני העם מפני שתהיו ממעשי  

Lc 24,31  היה נשרף. והם אמרו ביניהם לבינו 32 .בעיניהם  ואחר היה בלתי נראה . בציעת הפתוהכירוהו ב  
Mc 3,13   13  עד כמה שהיו י״ב בעבור שילכו דרוש 14 יניובע  עלה בהר ובחר מאותן שיותר ישרו וישו  
Mc 8,25    וישאוש שלחו 26. והתחיל לראות בבהירות בעיניו  יין הניח ידיו ועד 25זקופים כמו אילנות  

Jn 9,7   אומרים. ואותם שראוהו ראשונה כי דל היה 8 .בעיניו  אז הלך וטבל שם וראה . ר״ל שלוחש. שלוח 
Mt 7,4   השלך הקורה מעיניך. מראה עצמך כשר 5 .בעיניך  והקורה . קיסם מעינויך להוציא התאמר לאח.  

Jn 12,40   40 41ויבינו בלב ויתבוננו ואני מרפא אותם  בעינים  ניהם ותקשה לבם בעבור שלא יראו עור עי  
Mc 12,11   כי הם. והם רצו לתופשו אבל יראו העם 12 .בעינינו  היא מלא כה נפלאה . בעד אלהינו וזה נעשה  

Mt 4,13    14כפר נחום בחוף הים גלילות זבולון ונפתלי  בעיר  ויגר . ועזב נזוריט עירו 13פניו גליליאה  
Mt 10,23  אמת אני אומר לכם שלא תגמרו: אחד נוסו באחרת בעיר  וכאשר ירדפו אתכם  23. היה נושעהקץ אותו י 
Mt 26,36   שנאמרת גיטשמאני ואמר אל תלמידיו שבו פהאחת  בעיר  ואז בא ישאוש עמהם  36. תלמידיםאמרו כל ה 
Mt 27,32  מצאו איש ִסיִרינִיב ששמו שמעון ואנסוהו לישא בעיר  וכאשר הולכים  32. הגוהו לתלותומלבושיו ונ  
Mc 1,45   אך חוייב עמוד בחוץ במדבר ושם מתקבצין עמים  בעיר  ישאוש לא היה יכול ליכנס בהחבא הנס עד ש 
Mc 5,14   14 וכאשר היו 15. ויצאו כולם לראות מה שקרה בעיר  מרים אותם ברחו והגידוהו תם ששוואו  
Lc 1,26   26 לבתולה ארוסה עם איש  27גליליאה ששמה נזורט  בעיר  שה חדשים האל שלח המלאך גבריאל ובש 
Lc 1,39   ונכנסה בבית זכריא ונתנה שלו׳ 40. גודיאה בעיר  ם באותן הימים הלכה מהרה בהרים מריאה מש  

Lc 2,4   4 דוד שנקראת בית לחם בעבור שיהיה מהבית ומעם  בעיר  יאה ויושאף עלה מנזוריט גליליאה בגוד 
Lc 2,11   ויהיה  12. דוד מושיע העולם שהוא משיח ואדון בעיר  כי היום נולד לנו  11. לכל העם שתהיה 
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Lc 2,39  ר ישאוש גדל וחזק ומלא חכמהוהנע 40נזורט  בעיר  ו כל דברי דת משה חזרו בגלליאה וכאשר סיימ  
Lc 4,9   הקדושה זנח על מקום היותר גבוה מהמקדש ואמ׳  בעיר  אז עלה הוא  9: פלל ואותו תעבודאלהיך תת 

Lc 5,12   וכאשר ראה ישו. אחד ובא אדם אחד מלא צרעת בעיר  וזה נעשה כאשר ישאוש משיח היה  12: משיח  
Lc 7,11   11 ותלמידיו ורוב עם הולכים עמו. שנקרא נאים בעיר  ישאוש שה היה מכאן ואילך שהולך ונע.  
Lc 7,37   ישבו. וכאשר ידעה שישאוש נכנס בבית הפרוש .בעיר  והנה אשה אחת חוטאת היתה  37חן ישבו לשול  
Lc 7,37   וכאשר ידעה שישו משיח אוכל בבית הפרוש באה  .בעיר  שולחן והנה אשה אחת חוטאת היתה ישבו ל 
Lc 9,52   52  כי מגמת פניו[*]  53השומרונים להכין שם  בעיר  ישאוש משיח שלח שלוחיו לפניו ונכנסו  

Lc 10,10   גם 11. שלא יקבלו אתכם צאו ברחובות ואמרו בעיר  ואם תכנסו  10. ת האל מתקרב לכםלהם מלכו  
Lc 18,2   לו יראה ובושת  אחד שאינו ירא אלהים ולא היה בעיר  אומר דיין אחד היה  2. לא לחטואלהתפלל ו 
Lc 18,3  ההיא ובאה אליו אומרת נראה מעניין שהוא ביני בעיר  ואלמנה אחת היתה  3. מן האנשים יראה ובושת 

Lc 22,10   תפגשו אדם אחד נושא אשישה של מים לכו אחריו  בעיר  והוא אמר להם הנה כאשר תבאו  10. שנכינהו 
Lc 23,19   ופילאט אמ׳ עוד פעם אחרת 20. ובעד רציחה בעיר   ש ששמוהו במאסר בעד בגידה שעשההיה אי  
Lc 24,49   49  ונהג אותם  50. עד שתהיו מלובשים מכח העליון בעיר  אשלח הנדר מאבי בכם ואתם תעמדו ואני 

Jn 4,8    אז אמרה לו אותה האשה 9. לקנות דבר מאכל בעיר  והתלמידים הלכו  8. תן לי לשתותאמר לה  
Jn 11,54   55. שנקראת אפרים ושם עומד עם תלמידיו בעיר  הלך במלכות קרובה אל המדבר  רק. היהודים  

Mt 9,1   ונדרו לו אדם אחד נטול שוכב במטתו 2 בעירו  ישאוש משיח עבר עם הספינה ובא  אז 1מתיאו.  
Lc 15,15   יםונתאוה לאכול מה שהחזיר 16לשמור החזירים  בעירו  ושלחהו . חד מעירוני אותה מלכותלאביו לא 

Lc 8,1    והיו עמו. ובמגדלים דורש ומגיד מלכות השם׳ בעירות  עשה משם ואילך ישאוש הולך ונ 1כפי לוקא 
Mt 10,3   שימון 4טאטדיב . גיקמי אבפיב. רבית מפורסם בעל  . מטיאו. טומאש.דיב וזואן אחיו זאב  

Mt 20,11   ים אלו התחילו לפעול שעהאומר 12. החיילות בעל  ובקחתם מלינים נגד  11. כמו כן אחד פשוט  
Mt 21,40    והם ענו הוא  41. הכרם מה יעשה לאותן העובדים בעל  לכן כאשר יבא  40. לכרם והרגוהוחוץ 
Mc 1,22  והיה בבית הכנסת אדם 23. לא כמו חכמי הדת. כח בעל  ם מהמוסר כי הוא היה מלמדם כמו וכולם תמהי 
Mc 3,22  וישו קראם  23. זבוק שר השטנים מרפא המושטנים בעל  ן ומכח ירושלם אומרים שהוא משוטהדת שבאו מ 
Lc 20,15   15 יבא וישמיד אותן עובדי  16. הכרם מה יעשה להם בעל  לכן . יכו אותו מן הכרם והרגוהווהשל 

Jn 4,17   18וישאוש אמ׳ לה אמת את אומרת שאין לך בעל  .בעל  ענתה האשה ואמרה לו אין לי  17 .ושובי פה  
Jn 4,17  כי חמשה בעלים היו לך וזה שעתה לך אינו 18 בעל  ׳ לה אמת את אומרת שאין לך וישאוש אמ. בעל  

Mc 10,12   והעמים שלחו לו דורון מנערים 13: מנאפת בעלה  ואם האשה עוזבת  12. עושה ניאוף. אחרת  
Lc 6,36   אל תחפצו 37. וןחנינה כאשר אביכם הוא חנ בעלי  לכן תהיו אתם  36. ון ועל הרעיםרגוזי הרצ  

Lc 12,47  ואינו מזמין עצמו ולא עשה כפי רצונו יהיה בעליו  אבל אותו עבד שידע רצון  47. רואשר לא נאמ  
Mt 24,17   ומי 18.לא ירד לקחת אי זה דבר מביתו בעלייה  ומי שהיה  17. דיאה יניסו בהריםשהיו בגו  
Mc 13,15   ואותו שיהיה בשדה לא 16לא ירד אל הבית  ייהבעל  ומי שיהיה  15דיאה ינוסו בהרים שביג׳ו  

Jn 4,18    והאשה אמרה לו אדון אנכי מכרת 19: אמת אמרת בעליך  בעלים היו לך וזה שעתה לך אינו כי חמשה 
Mt 22,30   ומתחיית  31ויהיו כמו מלאכי האל בשמים . הן בעלים  בתחייה לא יהיה להם אשה ולא  30. וכח האל 
Mc 12,25    26. אבל יהיו כמו מלאכי השמים לפני האל .בעלים  ו לא יהיה להם נשים ולא להן יחיהמתים  

Jn 4,18   היו לך וזה שעתה לך אינו בעליך אמת אמרת בעלים  כי חמשה  18אומרת שאין לך בעל  לה אמת את:  
Lc 24,44   44 נשלמים שחוייב הוא שכל הדברים יהיו. עמכם בעמדי  להם אלה הם הדברים שאמרתי לכם  ואמר  
Mt 20,25   לא יהיה כן 26. הגדולים ביותר רב כח בעמים  דעים היטב כי שרי העולם מושלים אתם יו  

Jn 4,37   זהו הדבר אמתי כי אחד הוא הזורע ואחד בעניין  כי  37זורע והמלקט יחדיו ישמחו בעבור שה  
Lc 21,27   וכאשר אלה  28. גודל צלם דמותועם עב גדול וב בענן  אז יראו בן האדם שיבא  27. נועוהשמים י 
Mt 13,32   דמיון אחר אמ׳ להם המלכות שממיי 33: שלו בענפים  ץ גדול שהעופות שוכבים ועומדים ונעשה ע  
Lc 14,35   ולא בזבל ולא בדבר תועלתי רק ישולח בחוץ מי  בעפר  לא  35: במה ינתן הטעם. ריקנית אם המלח 
Lc 23,51   והיה מאברמיסיאה עיר יהודה . ובמעשה היהודים בעצה  א הסכים של 51נכבד וצדיק  שהיה אדם 
Lc 3,22   ובאה בת קול משמים ואומרת. גופני כמו יונה בעצם  ורוח הקדש ירד עליו  22ו השמים לש׳ ונפתח  

Jn 20,14   אם. ואמרה לו אדון[*] [*]  15. שגנב הוא בעצמה  אמרה . גליו ולא הכירה שהוא ישועומד על ר  
Mt 5,46   ואם תקדימו 47: עושים הרשעים המפורסמים בעצמו  הלא זה . תכם מה שכר יגיע אליכםהאוהבים א  

Mt 12,44  וכשבא מוצא אותה. אשובה אל ביתי שיצאתי בעצמו  אז הוא אומ׳  44. נוח ואין מוצאקשים בקש מ  
Mc 5,30   ך לצד העם ואמ׳ מיהאמת כי ממנו יצאה נהפ בעצמו  וישו שיודע  30. והרגישה כי נרפאה. הדם  
Lc 7,39   39  אומר אם זה הוא נביא באמת יודע יהיה שהיא בעצמו  וכאשר הפרוש שזמנהו ראה זה חשב  
Lc 9,23   24. ושתי וערב שלו ובכל יום יבא אחרי בעצמו  אם איש חפץ לבא אחרי יהיה כופר ואומר לכל [*]  

Lc 11,18   א״כ. הוא בלב ולב איך תעמוד המלכות ההיא בעצמו   ואם ַשאָטנָאש 18. יפול על ביתובית . תעמוד  
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Lc 12,17   אומר מה אעשה שאין לי במה אאסוף טובתי בעצמו  והאדם חושב  17. רות כגודל השפעעושה פי  
Lc 24,12   והנה שנים מהם הולכים במגדול 13. ממה שנעשה בעצמו  ע ראה הבגדים לבד והלך לו נפלא הקבר וכור 

Jn 5,26   ונתן לו יכולת 27כן נתן חיים לבן בעצמו  .בעצמו  כי כמו שהאב יש לו חיים  26. יויח  
Jn 5,26   ונתן לו יכולת לעׂשֹות משפט כי הוא בן 27 בעצמו  כן נתן חיים לבן . ו חיים בעצמושהאב יש ל  

Jn 11,33    בא  ואמר הנה הנחתם אותו ואמרו לו אדון 34 .בעצמו  חלש רוחו והיה נבוך . עמה בוכיםשהיו 
Jn 11,38   ושם היתה חפירה ואבן גדולה הושמה . בא לקבר בעצמו  אז ישאוש פעם אחרת  38. לא ימותלעשות שזה 
Jn 11,56   56 וכבר 57מה אתם חושבים שלא בא ביום המועד  בעצמו  לו ישאוש עומד במקדש שהיה מדבר אז שא  
Jn 17,13   והעולם בהם שמע היה. ני נתת להם דבריךא 14 .בעצמו  בעבור שיהיה להם גילי שלם  דבר בעולם 
Lc 22,71    23: שמענוהו מפיו בעצמינו  למה אתם שואלים עוד עדים אנחנו והם אמרו,Tit  קפיטולו כ״ד כפי  

Jn 4,42   שמענו וידענו שזה הוא באמת מושיע העולם בעצמינו  יינו מאמינים בעד דבריך ואנחנו לא ה : 
Jn 8,53  ענה ישאוש אם אני משבח ומעלה עצמי 54 :בעצמך  ות אלו כי אם אתה שבח אותך במעלמי מ. שמתו  
Jn 3,28   עשו לי עדות שאמרתי לכם שאיני משיח רק בעצמכם  אתם  28. ם לא ינתן לו מן השמיםלהשיג א  
Lc 18,9   שני  10זה הדבר . כמו צדיקים ומבזים האחרים בעצמם  ואומרים מקצת שבוטחים  9. בארץ אמונה 
Mt 16,2  3למחר יהיה אור בהיר כי השמים הוא אדום  בערב  אתם אומרים . ישוש ענם ואמר להםו 2. שמיםה  

Mc 13,35   לא  36או חצי הלילה או לתרנגול קורא או בקר  בערב  עים היום והשעה שאדון הבית יבא אינכם יוד 
Mt 26,9   וישאוש 10. ענייםושיתן אדם הערך ל. רב בערך  המשיחה ראויה לימכר  כי זאת 9. פסידה זו  

Jn 1,5   האל  6: וערפל וחשך לא היה להם יכולת עליה .בערפל  והנר היה מאיר  5. יה נר האנשיםהחיים ה 
Jn 12,46   ואם אחד ישמע דברי ולא ישמרם אני איני  47 .בערפל  בור שק שכל שיאמין בי לא יעמוד בעולם בע 
Mt 8,12   וישואש 13. ושם יהיה בכי ורעדה מהאל :בערפליות  ובני ישראל יהיו מושפלים חוצה  12. שמים  
Lc 1,79   ובצלמות בעבור שרגליו תהיו מאושרות בדרך בערפליות  והאיר אותם שיושבין  79 מי שהוא מרום 

Mc 4,28   29. ואחר מתמלאה חטה השבולת. ואחר בשבולים בעשב  ויותר על זה הארץ מגדלה ראשונה  28. יודע  
Mt 3,1   3: נאזריוש,Tit   ואומר 2ההיא בא הטובל במדבר גודיאה דורש  בעת   1קפיטולו ה׳ כפי מתיאו  

Mt 5,32   עוד שמעתם 33[*]. הוא עושה ניאוף . ניאוף בעת  לכם שכל אדם המגרש אשתו אם לא  ואני אומר  
Mc 13,18   עולםכי באותו עת יהיה יותר צרה ב 19. הקור בעת  חלו פני האל שזה לא יבא  18. יםבאותן הימ  
Jn 18,18   19. פירו עומד עמהם ומתחמם. ההיא ומתחממים בו בעת  ם עומדים לפני האש כי קור נעשה והמשרתי 

Mt 21,41   אמר להם ישאוש ואתם לא קראתם הכתיבות 42 .בעתו  רים טובים שיחזרו לו הפרי הגון הכרם לאח  
Mc 12,2    והם 3יו לעובדים לקחת הפרי מהכרם שלח עבד בעתו  וכששב  2. אדמה והלך במהלך ארוךלעובדי  
Lc 1,20   תהיה אלם ולא תוכל דבר עד אותו יום שאלו בעתן  בעבור שלא האמנת לדברי שיושלמו  20הדברים  

Mt 15,11    ואז נתקרבו אליו תלמידיו 12. אינו מלכלכו בפה  שנכנס  מה 11אליו העם ואמ׳ שמעו והקשיבו  
Mt 15,17   וזה שיוצא מהפה בא 18נכנס בבטן ויוצא מהאחור  בפה  ים שכל מה שנכנס אינכם מבינ 17 :בלתי שכל 
Jn 19,29   אז כשישאוש טעם החומץ אמ׳ תם ונשלם 30. ישו בפה  וג מליאה חומץ עם מלח וישימוהו והניחו ספ  
Jn 12,35   35 ומי. שהנר בכם בעבור שלא תפלו בחשך וערפל בפוד  להם ישאוש עדין יש בכם נר להו  אז אמר  
Mc 4,20   עד שמגרגיר א׳ יוצאין ל׳. ועושים פרי טוב בפועל  יחס אותם ששומעין ומשימין . ארץעל טוב ה  
Lc 24,19    [*]ובאי זה 20ובדיבור לפני השם׳ ולפני העם  בפועל  ואש נזוריט שהוא גביר נביא חזק מיש  
Mt 21,42   אכן מזה לכם 43. האל לעיניכםפועל הוא מ .בפינה  אסו בוני החומה היא היתה מונחת אותה שמ  
Mc 6,14   אמ׳ שזואן טבול הוא וחזר חי. שמע ישאוש בפירסום  וכאשר שמע אירודיש  14. ן מבורךבמשיחת שמ  
Jn 11,14   והנני שמח בעד אהבתכם 15: לזרו הוא מת בפירסום  להם ישאוש אז אמ׳  14. אומ׳ משינת חלום:  
Mc 2,12   באופן שכולם תמהו וברכו האל אומרים. כלם בפני  ח מטתו והלך ומיד הוא קם ולק 12ותקח מטתך  

Mt 26,67   ומקצת מאחרים נותנים לו תפוחים. והכוהו בפניו  רקקו  67אומרים ראוי הוא למות  והם ענו  
Mc 8,23    והוא 24והניח ידיו עליו ושאלו אם רואה  .בפניו  ומשכו לצד אחד מן הדרך ורקק לו בעד היד  

Mc 15,19  וכאשר מאד 20. וכורעים ומתפללים אותו בפניו  והכוהו בראש עם קנה אחד וירקו  19הודים הי  
Lc 18,32   וביום השלישי. וכאשר יהיה נגרש ימיתוהו 33 .בפניו  וירוקו . ויהיה נגרש. וציאו לעגועליו י 
Mt 23,26   26 אוי לכם 27: וץואחר תהיו כולכם נקיים מבח בפנים  שים עורים טהרו ראשונה מה שהוא פרו  
Mt 26,58    59. ויושב עם המנהיגים בעבור שיראה הקץ בפנים  עד היכל קאיפש שר הכהנים ונכנס מרחוק  
Mc 11,11   ובערב הוא יוצא בבאטניאה עם י״ב התלמידים  .בפנים  ה ונכנסו בירושלם במקדש והביט כל מה שהי 
Lc 11,39    סכלים מי שעשה 40. שלכם הוא לב רב וגניבה ניםבפ  ומה שהוא . מחוץ גביע ומן הקערהמה שהוא  
Lc 11,40   לכן תנו בצדקה מה שיותר לכם וכל הדברים 41 .בפנים  ה מה שהוא מחוץ לא עשה מה שהוא מי שעש 
Lc 22,64   ושואלים אותו אומרים נביא מי הוא שהכה בפנים  ומכסים אותו ומכים אותו  64ותו מכים א  
Jn 18,16   אז אמרה השפחה השומרת הפתח לפירי ואתה  17 .בפנים  אל השוערת ושמה פירו ואמר . אושעם יש 
Lc 22,7   ושלח פירו וזואן אומר לכו והכינו הפסח 8 .בפסח  צות באותו יום היה מוכרח שימות לחם מ  
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Jn 2,23   ביום החג יהודים רבים רואים האותות שעושה בפסח  וכאשר היה בירושלם  23: ר ישאושובדבר שאמ  
Jn 18,39    אז צעקו 40: וחפצתם שאעזוב לכם מלך היהודים .בפסח  נהג הוא שאני עוזב לכם איש אחד ומ 39דבר 

Mt 12,33   יחס שרפים איך תוכלו לאמר  34מכיר האדם העץ  בפרי  לכן . עושה פרי טוב ועץ רע עושה פרי רע 
Lc 6,44   ומסנה אין . אין איש מלקט תאנים כי מקוצים .בפריו  כי כל עץ ניכר  44. שות פרי טוביכול לע 
Lc 8,33  והפרים הלכו במהירות ונכנסו ביאור ושם בפרים  ונכנסו . צאו יצאו מן האיש ההואאז השדים י  

Jn 11,54   רק הלך במלכות קרובה אל. בין היהודים בפרסום  וכבר לא היה הולך  54גו ישאוש איך יהר  
Mt 27,60    והיתה מריאה מקדלינא ומריא 61. הקבר והלך לו בפתח  אחת גסה  והניח אבן. מאבן חצובהשהוא חדש 
Mc 15,46   ומריאה מקדלינא ומריאה אם 47הקבר אבן גדולה  בפתח  יחו בקבר אחד של אבן חצובה ושם בו והנ 
Lc 13,24    אני אומר לכם כי רבים יחפצו ליכנס ולא . הצר בפתח  ואתם סבורים שתכנסו  24. אמ׳ לווישוש 
Lc 16,20  לשבוע מפירורין הנופלים..  21.. מוכה  בפתחו  ששוכב .. לז.. והיה דל שש 20וב ואכל כל בט  
Mt 18,6  אוי לעולם מפני 7. ונטבע בעומק הים בצאורו  יה תלוי או מושלך בים או ריחים לו שוה שיה  

Mt 25,41   י ולכו באש גיהנםהפרדו ממני ארורים מאב. שמאל בצד  ואז יאמר לאותן שיהיו  41. שיתםכי לי ע 
Mc 4,10   והוא אמ׳ להם 11א׳ התלמידים שאלוהו מהמשל  בצד  וכאשר היו  10. ש לו אזנים ישמעמי שי  

Mc 10,37   וישאוש אמ׳ 38. באורך. ימינך והאחר בשמאלך בצד  והם אמרו תן לנו שאחד ממנו ישב  37. לכם  
Mc 14,66   67ד מן ההיכל באה שפחה אחת מהכהן הגדול אח בצד  וכאשר פירו היה  66. לו תפוחים נותנים  

Mc 16,5   6. ימין נער אחד מלובש בגד אחד לבן ונפחדו בצד  ראו שבת [*]  5[*] 4האבן בקבר  ישליך לנו  
Jn 20,7   אז נכנס שם אותו תלמיד האהוב שבא 8אחד מקופל  בצד  אבל היה . היה מונח עם הסדינים ישאוש לא 

Lc 11,41    מה שיותר לכם וכל הדברים יהיו לכם טהורים בצדקה  לכן תנו  41. שהוא בפניםעשה מה מחוץ לא . 
Mc 14,65    [*]65  [*]ומכים אותו ואומרים התנבא מי הכח והמשרתים  בצואר  והכוהו  ורחקו עליו וכסו פניו 
Jn 18,22    להגמון ואמ׳ לו אתה עונה כן. ישאוש משיח בצואר  הדברים אחד ממשרתי היהודים הכה אמר אלה.  
Jn 19,3   ואמ׳. אז יצא פילאט להם פעם אחרת בחוץ 4 בצואר  ונותנים לו . ושיעך מלך היהודיםלו האל י  

Mc 9,41   כי יותר. אם ידך אישקנדליזט כרות אותה 42 .בצוארו  לו שישליכוהו בים עם ריחים א׳  יהיה שוה 
Lc 17,2    3. ושלך לים שאם יעשה רע לאחד מן הקטניםומ בצוארו  יותר יהיה שוה לו שיהיו ריחים  2יבואו 
Lc 8,29   והיה . לרוח רעה שתצא מן האדם ההוא ומצערו בצואתו  כי  29מבקש אני ממך שלא תצערני מאד עליון 
Lc 2,37   וזאת באותה שעה היתה מתודה 38: ותפילות בצומות  מהמקדש עושה עבודה יום וליילה  ואינה זזה  

Jn 13,26  וכאשר טבל הפת נתנו ליודש שימון אשק .בצוע  אני אשלח הפת . הנו פה*] [ 26א אדון מי הו  
Mt 3,16  ותצא בת קול ותאמר זהו בני אהובי 17יונה  בצורת  תחו השמים והקדוש רוח ירד עליו מן המים נפ  

Mc 16,12    יווהם הלכו וספרוהו לאחרים תלמיד 13גרים  בצורת  לשני תלמידים שהולכים לעיר אחת הוא נראה  
Mc 4,32   רבות כאלה תמונות אמר להם בעבור זה  33. הענף בצל  ירים וענפים שעופות השמים דרים כמה גרג 

Lc 7,6   ובעבור זה אני מדמה שאהיה ראוי 7. קורתי בצל  כי אני אינינו הגון שתכנס . טערתרצה להצ  
Mt 25,31    כים עמו אז ישב על קתדראת צלמויקרו וכל המלא בצלם  כאשר בן האלוה יבוא  31: שינייםוהרעשת 

Mt 4,16   ומשם והלאה התחיל ישואש לדרוש ולאמר 17 .בצלמות  ר בהיר הראה אליהם שהיו עומדים אורה ונ  
Mt 9,36    ואמר 37.ושוכבים בלי רועה ריחם עליהן בצער  העמים שהיו [*] וכאשר  36. חוליוממרק כל  

Lc 16,23  24. במקומו.. וראה מרחוק ול. ... ונגיסה בצער  ...  23 ...נשאוהו ..  22.. ם מבאים תופסי  
Lc 16,25    .. ומה גדולה היא תקועה.. בכל אלה הדברים 26 בצער  ואתה .. רעות ועתה לזרו ..היה הולזרו  
Lc 22,43   והיתה הזיעה היוצאת מבשרו כטיפי דם נגרות 44 בצרה  ק אותו ונעשה באיגוניאה שמתפלל השמים מחז 
Lc 23,40  ובאמת אנחנו סובלים המשפט הראוי 41. אתה בצרתם  הים כי והאחר עונה ומגדף אומ׳ אינך ירא אל  
Mc 5,20   21: וכלם היו תמהים. החסד שהש׳ עשה לו בקבול  והוא הלך דורש  20: שהש׳ עשה לךֽוַסֵּפר החסד  

Mt 15,14   16. ש לנו זאת התמונהענה פירו ואמר תפר 15 :בקבר  ר המנהיג עור אחר שניהם נופלים והעו  
Mc 15,46   אחד של אבן חצובה ושם בפתח הקבר אבן גדולה בקבר  וף מהשתי וערב ועטפו בו והניחו והוריד הג  

Mc 16,2   ואומרות ביניהן מי ישליך 3וכבר יצא השמש  בקבר  ובאו לבקר למחרת  2תמשחו ישאוש בעבור ש  
Mc 16,3   ראו שבת בצד ימין נער אחד מלובש [*]  5[*] 4 בקבר  אבן מרות ביניהן מי ישליך לנו הואו 3השמש 
Lc 23,53  והיה 54אחד חדש מצוייר ששם לא היה איש מונח  בקבר  השתי וערב עטפו בבגד משי ושמהו ישו משיח מ 
Lc 24,1   ומצאו אבן 2. נושאות סמים ומשיחות שהכינו בקבר  ובשבת בבקר בבקר באו  1פי לוקא כ״ה כ  

Lc 24,22   ובאו אומרות שראו. ולא מצאו גוף ישאוש 23 בקבר  היום היו קצת מנשינו החרידונו שקודם רק מ  
Jn 11,17   ובטניאה קרובה מירושלם ט״ו 18. ארבעה ימים בקבר  אז בא ישאוש ומצא אותו שעמד  17: עמו  
Jn 20,6   6 והסדין 7. דוראה בגדי פשתן מונחים לצד אח .בקבר  שימון פירו ההולך אחריו ונכנס  אז בא  

Jn 20,11   ורואה שני מלאכים מלובשים לבן יושבין 12 .בקבר  בוכה ובעוד שמבכה כרעה והביטה  מחוץ לקבר  
Mt 27,60    והניח אבן אחת גסה. שהוא חדש מאבן חצובה בקברו  והניחו  60בבגד אחד של משי נקי ועטפו  

Mc 5,3   ה כ״כ רע שאין יכולין להחזיקו בשלשלאותוהי בקברים  ששוכב  3׳ מושטן יצא אליו בדרך אדם א 
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Mc 5,5   וכאשר 6. ובהרים צועק ומכה עצמו באבנים בקברים  אבל היה עומד בלילה וביום  5. ולהשקיט  
Lc 8,27   וכאשר ראה לישאוש משיח נפל לפניו צועק  28 בקברים  ום מלבוש ואינינו עומד בבית רק לובש ש 
Jn 5,28    ויצאו אותם שעשו טוב 29: ישמעו קול האל בקברים  כל אותן שהם  עדיין תבא שעה שבהמזה כי  
Lc 1,75   ואתה נער תקרא  76. ובטהרה לפניו כל ימינו בקדושה   75אויבינו בלי פחד נעבוד אותו שיצילנו מ 

Mt 10,27   ומה שתשמעו באזן תדרשוהו בקול. רם לפני כל בקול  תאמרו אתם . מה שאני אומר בסוד 27: נגלה  
Mt 10,27   ולא תחפצו לירא אותם שהורגים הגוף כי 28: רם בקול  ומה שתשמעו באזן תדרשוהו . י כלרם לפנ 

Mc 5,7   מה לך עשות ישאוש ממני בן האלוה עליון. גבוה בקול  אומר  7וק בא במרוצה והתפלל לו ישו מרח 
Mc 15,34   ומקצת מן  35. י למה עזבתניגדול ואמ׳ אלי אל בקול  ובשעה תשיעית זעק ישאוש  34. יתשעה תשיע 
Mc 15,39   והיו שמה 40. גדול אמר זה האיש היה בן האל בקול  ין שם כאשר ראה שהוא היה מועבר שהיה ממת  

Lc 1,42   גדול ואמרה ברוכה את בין הנשים וברוך פרי בקול  וצעקה  42בק נתמלאה מהקדוש רוח ואליש  
Lc 4,33   מה לך ישאוש נזוריט שבאת 34גדול ואומר  בקול  ק ועאחד היה לו השד והיה בבית הכנסת וצ  
Lc 8,28  28 גדול ואומר מה לך ישאוש לבא אלי בן האל מאד  בקול  אה לישאוש משיח נפל לפניו צועק וכאשר ר 
Lc 9,38   גדול ואומ׳ רבי תהיינה פקוחות על בני כי אין בקול  ובתוכם אדם אחד קורא  38לקראתם מן ההר בא 

Lc 11,27  מאושר הוא הבטן שעמדת בה: רם אומרת לו בקול  אלה הדברים לעם אשה אחת מסיעתו ש אמ׳ ישאו.  
Lc 17,15   15  ונפל על פניו עושה חנות לפני רגלי  16. גדול בקול  מהם כשראה שנשתנה חזר ושבח לשם ואחד 
Lc 19,37   אומרים ברוך 38 .גדול על כל הנפלאות שראו בקול  היורדים מן ההר לשמח ושבח האל  כל העמים  
Lc 23,23   גדול שואלים שיניחהו בשתי וערב וקולותם בקול  והם צועקים  23. ייסרהו ואניחהואם כן א  
Lc 23,46  ובאמרו אלה. אב בידך אפקיד רוחי. גדול בקול  וישוש צועק  46. ש ונבקע באמצעוומכסה המקד  
Jn 11,43   43  והיו רגליו. וצא לחוץ ומיד קם 44גדול  בקול  כשאמ׳ אלה הדברים צעק ואמ׳ לזרו בוא  
Lc 13,13   וענו בבית הכנסת מלאים 14. ושבחה האל בקומתה  ומיד עמדה . והניח הידים עליה 13. מחלתך  
Lc 12,25   ואם הדבר המעט הזה אין בידכם 26. אמה בקומתו  מי בכם יוכל לחשוב יוסיף  25: םיותר מה  
Lc 8,14   דבר הש׳ ויש[*]  15[*] הם אותם ששומעים  בקוצים  ותו זרע שנפל וא 14: יםובעת נסיון נפרד  

Lc 3,2   היתה נעשית המלה מאל עלי יואן בן זכריה בקיאפש  תחת שרי הכהנים הולך  2א דטרקא ואבילינ  
Lc 8,15   ומי שמדליק נר אינו מדליקו 16. הצער מאהבה בקיבול  אלו הם נחנקים ואין נושאין פרי החיים ה 

Mc 15,36   36 ואומרים. אחד ומלאה חומץ ונותנים לו לשתות בקנה  וקשר ספוג אחד . אחד מהם רץ מהרו  
Mt 13,48   כן יהיה בקץ 49. והרעים משליכים בחוץ בקנקניהם  וכשהוציאוה בוחרים הטובים  48ם מיני דגי  
Mt 26,23   ך עמי יבגוד בןואיש ההול 24. הוא יבגדני בקערה  והוא ענה אותו שמשים היד עמי  23. הוא  
Mc 14,20   בן האלוה הולך כמו כן שהנבואה אומרת 21 .בקערה  אחד מהשנים עשר שמשים היד עמי  אמ׳ להם.  

Lc 5,4   ושימון ענה ואמ׳ לו כל הלילה טרחנו 5 .ְבַקֵּפטּוָרא  ופזרו הרשתות בו . יך האניה ביםתול  
Mt 13,40   כל. בן האלוה ישלח מלאכיו 41. העולם ץבק  ם ושורפן כן יהיה כמו שאדם לוקט הקמשוני  
Mt 13,49   יבואו המלאכים ויפרידו הרעים מהטובים . העולם בקץ  כן יהיה  49. רעים משליכים בחוץוה 

Jn 13,1   ונעשית הסעודה שהשטן שם בלב 2: אהב אותם בקץ  ב האוהב אותם שהם שלו בעולם זה הא. זה  
Mc Prol,16   והגיד מגלת חייו. בעבורנו למד ביותר נקלה בקצור  וכתב הכל . מות והמלאכים שרתוהועם הבה  

Mt 19,1   ונמשכו אחריו 2ארץ גודיאה אחר נחל ירדן  בקצות  ה אלה הדברים יצא מגליליאה ובא ישאוש כל  
Mt 22,4   והם 5. ועופות והכל מוכן בואו לנישואין בקר  רואים אני הכינותי סעודות הבקר תאמרו לק  

Mc 13,35   ומה שאני אומר 37לא כשיבא ימצאכם ישנים  36 בקר  חצי הלילה או לתרנגול קורא או  רב אובע  
Mc 15,1   15,Tit  נתאספו לעצה גדולי הכהנים והחכמים מאותתים בקר  ובקר  1: יטולו ט״ו כפי שן מרקוקפ  
Lc 6,13  ר מאותן שקראקרא לתלמידיו ובחר שנים עש בקר  וכאשר היה  13. ובתפלת האל היה ער. ומתפלל  

Lc 14,12   12  ולא האחים . או סעודת ערב אל תרצה לזמן אוהבך בקר  ואמ׳ לאשר קראו כשתעשה סעודת 
Mc 5,28    אם אנכי יכולה נגוע לבושו אני אהיה נרפאת בקרבה  כי היא אומרת  28אחורי מלבושיו ונגעה . 
Lc 16,3   איני. ה שאדוני נוטל ממני הרשאתימה אעש בקרבו  והמורשה אמ׳  3. דל בהרשאה ההיאלא תשת  
Lc 8,32   אז השדים יצאו יצאו 33. וכן עשה. הפרים ההם בקרבי  ישאוש משיח שיתן להם רשות לבא  חלו פני 

Lc 24,32   32 וקמו  33. ולמדנו הכתיבות. שדבר בנו בדרך בקרבינו  היה נשרף . ם אמרו ביניהם לבינווה 
Jn 16,19   ופעם. ולא תראו. כי אני אמרתי אחר מעט בקרבכם  זה אתם מדברים  אמר אליהם מה. ורצו לשואל  

Mt 9,3   וכאשר ישוש משיח הכיר מחשבתם 4. זה מקלל בקרבם  ומקצת מן החכמים מאותתים אמרו  3. נמחלים  
Mt 16,7  וישאוש  8. אומרים הוא אומ׳ כי אין לנו לחם בקרבם   והם חשבו 7. השמרו משאור הצדוקים ופרושים 
Lc 19,7   7 וזאקיב עומד 8. אומרים שבבית אדם חוטא נכנס בקרבם  העם ההוא ראה זה התלוננו כולם  וכאשר 

Mt 14,33   באו והתפללוהו אומרים אמת אתה הוא בן האלוה בקרון  [*]  33[*] וכשעלה  32. מה חששתאמונה ל 
Mt 25,36   והם יענו  37. י ואתם נחמתונימאוסר היית .בקרתוני  חולה הייתי ואתם . ם הלבשֻּתוניונפשט ואת 
Mt 25,43   ומתי ראינוך רעב . אז הם יענו ויאמרו 44 .בקרתוני  חולה ואסור הייתי ולא . כסיתוניהייתי ולא 
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Mt 12,43    אז הוא אומ׳ בעצמו אשובה  44. מנוח ואין מוצא בקש  מן האדם הוא הולך במקומות קשים יוצא 
Lc 11,37   ונכנס בבית ישב וחשב. פרוש אחד שיאכל עמו בקשהו  ד שהוא מדבר ובעו 37 :כמו עששית המאירה . 
Mt 27,65   והם הלכו ושמרו 66. שומרים ושמרהו כאשר תדעו בקשו  ואמ׳ להם פילאט  65. ה מהראשונהויותר רע 

Lc 8,31   32. ישאוש משיח שלא יצוה אותם שילכו בתהומות בקשו  והשדים  31 .מספר כי שדים רבים נכנסו בו 
Lc 8,37   37 מישו שילך לו ולא יעמוד עמהם כי ביראה הם בקשו  העם היושב במלכות גדיאי נורוס  ורוב  

Mc 5,17  וכאשר ישאוש נכנס בספינה 18: שיפרד מנוכחו בקשוהו  ואז  17. שהיה מושטן ומהחזירים מעשה מאותו 
Jn 4,31   אמ׳ להם אני עתיד לאכול והוא 32. שיאכל בקשוהו  ובין כך תלמידיו  31ובאו אליו  מן העיר  
Jn 4,40   ויותר 41. שיעמוד שם עמהם ועמד שני ימים בקשוהו  אז כשבאו השומרונים אליו  40: האמר ל  

Mc 16,6   ראו זה המקום. ישאוש נזוריט שנתלה איננו פה בקשתם  אתם . והוא אמר להן אל תפחדו 6 .ונפחדו 
Mt 23,2   אבל. כל מה שיאמרו לכם תשמרו ותעשו 3. משה דראבקת  המאותתים והפרושים עלו  2ומרים א 

Mt 23,22    אוי לכם 23: האל ובאותו שיושב עליה בקתדראת  ומי שנשבע בשמים נשבע  22. ממנומה שהוא  
Mt 27,19   אשתו שלחה לאמר לא תהיה דן האדם: הדין בקתדרת  והוא יושב  19. הנאה מוסרים אותו למיתה  
Jn 19,13   והיה יום שישי 14. אחת מקום שנקרא גאלבאטו בקתרדא  רים הביא ישו בחוץ וישב אלה הדבפילאט שמע 

Mt 16,17   18: יונה כי בשר ודם לא לימדך רק אבי שבשמים בר  ישו ענה ואמ׳ אליו אשריך שימון ו 17. חי  
Mt 27,16  וכאשר 17 .אבן שמטעם רציחה היה תפוש בית הסוהר בר  והוא מחזיק תפוש אדם אחד ששמו  16. שואלים 
Mt 27,26   27. אבן ומסר להם ישאוש מוכה להקימו בשתי וערב בר  ואז הניח  26. עלינו ועל בנינו דמו יהיה 
Mt 27,17   כי הוא יודע שבעבור 18או ישו שאמור משיח  בראבן  פילאט מי אתם רוצים שאניח לכם  אמ׳ להם  
Mt 27,20   ופילאט אמר להם אי זה 21. וישואש ימיתו בראבן  נים והזקנים הזהירו העם שישאלו ושרי הכה  
Mt 27,21   ופילאט אמ׳ אז ומה אעשה מישו האמור 22 .בראבן  והם אמרו . אניח לכת מאלו השניםזה תרצו ש  
Mc 15,7   7 ובעבור הרציחה. אותו שבת גר אחד עשה רציחה .בראבן   ואז הוא מחזיק אדם אחד תפוש ששמו 

Mc 15,11   ופילאט אמ׳ להם פעם אחרת מה 12. שיחזור להם בראבן  הזהירו העם שישאלו וההגמונים  11. קנאה 
Mc 15,15   15 והפרושים עם 16. ומסר להם ישוש מוכה להמיתו בראבן  אט חפץ לעשות רצון העם נתן להם ופיל 
Jn 18,40   40 19) תם פרק י״ח: (ובראבן גנב היה :בראבן  צעקו כולם לא תעזוב לנו זה רק  אז,Tit  

Mt 27,48    והסונטוריאו אמ׳ 49: קנה ונותנין לו לשתות בראש  מהם ולקח ספוג ומלאה חומץ ושמה רץ אחד  
Mc 12,4   4 עו׳ שלח אחר ואותו המיתו 5. וביזו אותם בראש  והם פצעום . ו׳ שלח עבדים אחריםע[*] . 

Mc 15,19   פניו וכורעים ומתפלליםעם קנה אחד וירקו ב בראש  והכוהו  19יושיעך מלך היהודים  הש׳. שלום  
Lc 4,29   29 ההרים על אותן שהעיר בנויה בעבור שישאלוהו בראש  ונהגוהו . ו והשליכוהו חוץ לעירוקמ . 
Lc 14,8    ויבא 9כי באולי יותר נכבד ממך נקרא שם  .בראש  כאשר יקראוך לנישואין אל תשב  8הכבוד  

Lc 17,31  מי שירצה 33זכרו מאשת לוט  32. לא ישוב אחור בראש   וכן מי שיהיה. ית לא ירד לכבסםוקנקניו בב 
Lc 20,17  כל איש שיפול על אותה אבן יהיה 18. המלאך בראש  בן מאסו הבונים הוא היתה מונחת זה שכתו׳ א  

Jn 19,2    ובאים אליו 3וכסוהו בלבוש ארגמן : ישו בראש  תקנו עטרה אחת מקוצים והניחוהו והפרושים  
Jn 20,7   אבל היה בצד . ישאוש לא היה מונח עם הסדינים בראש  והסדין שהונח  7. ים לצד אחדונחפשתן מ 

Jn 20,12   ואחד ברגלים במקום ששם הונח גוף ישאוש משיח  בראש  מלאכים מלובשים לבן יושבין אחד ורואה שני 
Mt 27,30   30  עגואחר כאשר הרבו להוציא עליו ל 31 .בראשו  ורוקקין בו ולוקחין הקנה ומכין.  
Mc 15,17   והתחילו לתת לו שלום 18עטרה אחת מקוצים  בראשו  ושמו . וילבישתו ארגמן 17ם העם ונתאסף ש.  

Jn 16,5  ועתה אני הולך לאותו. כשהייתי עמכם בראשונה  ואני לא אמרתי לכם  5. נזכרים שאני אמרתים  
Mt 19,4  ואמר בעבור זה אדם 5. דם ואשהעשה א בראשיתכם  והוא ענה ואמר לא קראתם כי  4. על שום דבר  
Mt 5,36   כי אין אתה יכול לעשות שער אחת לבן או שחור בראשך  ולא תשבע  36. שלם שהיא עיר האלולא בירו 

Mt 24,30   וישלח מלאכיו צועקים בגודל  31כח וצלם ודמות  ברב  . ו בן הבתולה בא בעבי השמיםוירא. הארץ 
Lc 23,18   והוא היה איש ששמוהו במאסר בעד בגידה 19 .ברבאן  והנח לנו  .ים תסלק זה זה למיתהאומר  
Lc 6,40   איך תראה קיסם בעין אחיך ואינך חושב שאתה 41 ברבו  רב כל תלמיד הוא שלכם כאשר הוא על ה 

Lc 19,23  ואמר 24. אני הייתי מבקש אותה עם המדות .ברבית  ולמה לא נתת ממוני  23לא זרעתי ומלקט מה ש  
Mc 6,9   ואמר להם באי זה  10. ושלא ישאו שתי גונילש .ברגל  ומנעלים של עור חי  9ט אחד ביד ל שרביאב 
Lc 8,35    36. וכאשר ראוהו פחדו פחד. משיח בריא ונרפא ברגלי  ומצאו האיש שהשד יצא ממנו יושב לישאוש 

Lc 10,39   מרטא מתחזקת 40יו ישאוש משיח ושמעה דבר ברגלי  והיה אחות ששמה מרטא ויושבת  39בתוך ביתה  
Mc 7,25   והיא נאה ממשפחת סיריא ובקשתהו שיגרש  26 .ברגליו  בת אחת מושטנת באה אליו וכרעה  שהיה לה 
Jn 20,12   ואמרו 13במקום ששם הונח גוף ישאוש משיח  ברגלים  לבן יושבין אחד בראש ואחד מלאכים מלובשים  

Mt 6,7    כי האל. לכן לא תאבו להדמות להם 8. דברים ברוב  כי הם חשבו שהאל ישמעם . החסריםעושים  
Mt 28,8   ובעוד  9פחד וברוב שמחה רצו להגיד לתלמידיו  ברוב  ותצאנה מהרה מהקבר  8: אמ׳ לכם כמו שהוא 
Mc 4,2   4אדם אחד יצא לזרוע זרעו  3משלים ואומ׳ להם  ברוב  והוא דורש להם ומייסרם  2ת הים יושב בשפ 
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Lc 10,41    עניינים אמת דבר אחד צריכה את מריאה בחרת ברוב  ר לה מרטא מרטא חרוצה נמצאת ואמהאדון  
Lc 11,53   מארבים אותו ומבקשים מפיו אי זה 54דברים  ברוב  לחלוק דבריו ודברו אתו בכבדות  הפרושים  
Lc 12,19   לאותו והאל אמ׳ 20. שנים אכלי ושתי ותנוחי ברוב  ואומר לנפשי רוב טובות אספת  19. וטובתי  
Lc 20,11   ושלח עבד שלישי 12. והניחוהו להלוך. בזיונות ברוב  ד אחר והם נוגשים ושוברים אותו שלח עב 
Mt 12,28   האל מגרש השדים א״כ לא בא בכם המלכות ברוח  ואם אני  28. שופטיכם ובעבור זה הם יהיו  

Lc 1,17   ו בעבור שישב לב האבות בבניםובכח אליה ברוח  יזהו לפני הש׳  17ויבונן לפניו  16. רוח  
Lc 1,80   הקדש ועומד במדברות עד העת שהראה עצמו ברוח  והנער היה גדל וחזק  80. ך שלוםבדר  
Lc 2,27   וכאשר נשאוהו במקדש אביו ואמו. אל המקדש ברוח  ובא  27. ה ישאוש משיח בן אל חיעד שירא  

Lc 3,7   לכן עשו פירות הגונים  8. מאפינו העתידה לבא רוחב  ילם תולדות ויבראש מי ילמד לכם בעבור יטב 
Lc 3,16   ויקח כלי מנשף וינקה גרונו 17. הקדש ובאש ברוח  לוץ חגורת נעלו הוא יטבול אתכם ראוי לח  

Lc 10,21   הקדש ואמר אני מתודה לך אב ואדון בשמים ברוח  ובאותה שעה שמח ישאוש  21. שמיםכתוב ב  
Jn 1,33   ואני ראיתיו עושה עדות שזהו בן 34. הקדש ברוח  זהו שמטביל . ומד עליווח יורד עתראה הר  
Jn 4,23   כאלו האל  24כי האב שואל להם יתפללו . ובאמת ברוח  יתפללו האב . ועתה היא שהאמתיים מתפללין 
Jn 4,24  חוהאשה אמרה לו אנכי יודעת שמשי 25. ובאמת ברוח  שמתפללים לו חוייב שיתפללו לו  ואותם. רוח  

Mc 7,35   וישאוש צוהו שלא יגידהו לשום אדם 36 .ברוחה  ת ובלבול לשונו היה נִַתר ודבר היו פתוחו.  
Mc 15,37   המקדש נשבר בשני צדדין למעלה[*]  38 .ברוחו  וישאוש זעק קול גדול ונשף  37. להצילו  
Mt 22,43   אמר האדון לאדוני שב 44אומר . אדוניו ברוחני  אמ׳ ישאוש ואיך ולמה דוד קראו  43. מדוד  

Mt 21,9   יהיה אותו שעתיד לבא בשם אדונינו מושיענו ברוך  צועקים אומרים הושיענו בן דוד  עמו.  
Mt 23,39   24: יהיה הבא בשם האל ברוך  שלא תראוני היום עוד עד תאמרו  ואני אומר,Tit  קפיטולו נ׳ כפי  
Mc 11,9   וברוך יהיה  10. ברוך הוא אותו שבא בשם הש׳ .וךבר  קוראים ואומרים הושיענו מושיע  אחריו 
Mc 11,9   וברוך יהיה המלך 10. הוא אותו שבא בשם הש׳ ברוך  . ם ואומרים הושיענו מושיע ברוךקוראי  
Lc 1,68    כי הוא פקד ועשה. יהיה אדון אלהי ישראל ברוך   68היה מלא רוח הקדש וניבא וא׳ אביו  

Lc 13,35   14: הבא בשם הש׳ ברוך  יה עד שאבוא ותאמרו ר שזה לא יהואני אומ,Tit  קפיטולו ט״ו כפי לוקא : 
Lc 19,38  שלם יהיה לשמים ועלוי. הוא זה שבא בשם האל ברוך  אומרים  38. ות שראובקול גדול על כל הנפלא  

Jn Expl   הספרים שיצטרכו בכתיבתן. Expl ) שפטרני ברוך  תם ונחם(  
Lc 1,28    ואותה הבתולה כששמעה  29. את בין שאר הנשים ברוכה  אה חן הש׳ עמך לה הש׳ יושיעך מלאמ׳ 
Lc 1,42    ואיך קרה  43. את בין הנשים וברוך פרי בטנך ברוכה  ל גדול ואמרה וצעקה בקו 42מהקדוש רוח 

Mt 25,34   34 מאבי ותחזקו המלכות אותו שלכם מוכן מראשית ברוכים  מר המלך לאותן שהיו לימינו באו אז יא 
Lc 13,27  כאשר תראו . ושם יהיה בכי והרעשת האל 28. לב ברוע  סורו ממני אתם פועלי און . אתם ידעתי מאין 

Jn 9,6  6 ואמ׳ לו 7. ומשח העינים שלו מאותו טיט. ההוא ברוק  ונעשה טיט . לה הדברים ירק בארץבאומרו א 
Lc 8,29  וכשהקשרים נשברים מובא במדבר בכח . ובעבותות ברזל  והיה נקשר בשלשלאות . וא ומצערומן האדם הה 

Lc 13,26   והוא יאמר לכם לא ידעתי מאין  27. ברחובותינו ברח  כלנו ושתינו לפניך ואתה למדתנו אנחנו א 
Jn 6,15   וכשנעשה ערב ירדו 16. פעם אחרת בהר לבדו ברח  . ויעשוהו מלך. בעבור שיתפשוהו שבאו אליו  
Lc 5,13   וישו צוה שלא יגידוהו לשום אדם 14. ממנו ברחה  ומיד הצרעת . ני רוצה לטהר אותךואמ׳ א.  
Mt 8,33   אז כל העיר 34. ובאו אל העיר מספרים מהמשוטן ברחו  . ו שומרים ראו זהוהרועים שהי 33. ומתו 
Mc 5,14   15. והגידוהו בעיר ויצאו כולם לראות מה שקרה ברחו  ואותם ששומרים אותם  14. אלפים עד ב׳ 

Mc 14,50    ונער אחד מלבישו שהיה מלובש 51: ועזבוהו ברחו  ואז התלמידים כולם  50. הכתיבותלהשלים  
Lc 22,39   וכאשר בא להם אמר להם התפללו בעבור 40. ממנו ברחו  והתלמידים . ך כמנהגו להר הזתיםויוצא המל 
Mt 12,19   19 ישבר העץ מעשן לא קנה רצוץ לא 20. קולו ברחוב  לוק ולא יצעק ולא ישמע שום אדם לא יח  

Mt 20,6   ומצא אחרים עומדים אותו יום כמו כן בטלים .ברחוב  סביב בי״א שעה והוא יצא  6ת זה ועשה כדמו. 
Mt 23,7   אבל אתם לא תאבו היות  8: וישקראום רבנים ברחובות  ושיכבדום  7. הם ושישאלו בשלומםכנסיותי 

Lc 10,10   10  גם העפר שנאסף בנו אנחנו 11. ואמרו ברחובות  ו תכנסו בעיר שלא יקבלו אתכם צאואם  
Lc 20,46  והקתדראות ראשונות בבתי כנסיות. קריה ברחובות  יתנו להם שלום רב במלבושים נאים ואוהבים ש  
Lc 13,26   והוא יאמר לכם לא ידעתי מאין אתם 27 .ברחובותינו  ושתינו לפניך ואתה למדתנו ברח  אכלנו. 
Mt 10,3   טומאש.זאבדיב וזואן אחיו . ג׳יקמו .ברטומי  . פיליפו 3. רי ואנדריב אחיופי הוא שימון.  
Lc 6,14   ושימון שנקרא. מתיב טומאוש יקומו אלפיב 15 ברטומי  יקומו יואן פיליפו . נדריו אחיופירו וא 

Mc 10,46   תחילוה[*]  47[*] שהיה יבש יושב קרוב לו  ברטומיב  ם עם תלמידיו ועם רב ובן טימיב בירושל 
Lc 5,31   כי אני לא באתי  32אבל החולים צריכים רופא  .בריא  ׳ להם אינו צריך רופא למי שהוא ישאוש ואמ 
Lc 8,35    והלכו 36. וכאשר ראוהו פחדו פחד. ונרפא בריא  שהשד יצא ממנו יושב ברגלי משיח האיש  

Jn 5,6   ו אדון אין לי אדם שישימניוהחולה ענה ל 7 .בריא  ב עמד חולה אמר לו תחפוץ להיות שזמן ר  
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Jn 5,9    10. ואותו היום שבת היה. וסלק מטתו והלך לו בריא  ה ומיד נעש 9אמר לו קום וסלק מטתך ולך  
Jn 5,14   14 מכאן ואילך לא תחפוץ לחטוא ולא יקרא לך דבר  בריא  וש מצאו במקדש ואמ׳ לו הנה אתה וישא 

Jn 18,32   אז נכנס פילאט פעם אחרת 33: שבאותה מיתה בריא  א אמר שהו. שאוש משיח יהיה אמתישדבר י  
Mc 16,15   אותו שיאמין ויהיה טבול יהיה נושע ואותו  16 בריה  העולם דרשו דבר מלך השמים לכל  לכו בכל 

Lc 6,41   ואיך תוכל לאמר לאחיך הנח ואני 42. גדול בריח  חיך ואינך חושב שאתה נושא בשלך בעין א  
Lc 23,56   טוב לחנוט גוף ישאוש משיח ובשבת הורידוהו בריח  נו סמים חשובים ומשיחות מעולות קהכינו ו  
Lc 11,13  אך תתנו מתנות טובות לבניכם כמה וכמה אבינו .בריע  אם לא שלא תבטחו  13תן לו עקרב ואם ביצה י 

Jn 7,22   רק מהאבותמילה לא שאותו דבר היה ממשה  ברית  נתן לכם משה : בעבור זה 22מהים וכולכם ת.  
Mt 27,29  ורוקקין 30אומרים הש׳ יושישעך מלך היהודים  ברך  וקנה ביד ימין ומברכין לפניו . עטרת קוצים  

Mc 8,7   והם וכל העם אכלו 8. להם וצוה הניחום לפניהם ברכו  והיה להם מעט דג  7. ם לפני העםלהם הניחו 
Lc 6,28   התפלל בעד אותן שמכבדין. למי שאומר לכם רע וברכ   28. ועשו טוב למי שהכעיס אתכם .ואוהבכם  

Mt 23,35   אמיתות 36: אותו שהרגתם בין המקדש והמזבח ברכיה  מדם הבל צדיק עד דם זכריה בן . על הארץ  
Mt 2,18   18 רחל מבכה על בניה ולא לקחה נחמה כי אינינה ברמה  ם קולות מבכי וצעקה היתה נשמעת גדולי : 
Mt 5,39   כי אם טוב ברע אבל אם יכה אתכם אדם על הלחי  .ברע  ואני אומר לכם שלא תשלמו רע  39שן תחת שן 
Mt 5,39   אבל אם יכה אתכם אדם על הלחי אחת הגשנו לו ברע  כי אם טוב . ם שלא תשלמו רע ברעאומר לכ  

Mt 25,37   תימ 38. ונתנו לך לאכול ולשתות. ובצמא ברעב  והם יענו מתי ראינוך  37. מתוניואתם נח  
Lc 15,17   אמ׳ לו. ובבואו לפניו. אקום ואלך אל אבי 18 .ברעב  ואני מת בכאן . מרבים באכילה בית אבי 
Lc 8,47   47 ונפלה לרגלי ישו משיח ואמרה אל העם באי זו  ברעדה  ובאה . שראתה זה לא רצתה להחבא והאשה 

Mc 5,26  וכאשר שמעה 27. שאינה מוצאה. ועלתבלא ת ברפואות  והוציאוה כל מה שהיה לה  26ברו עשר שנים ע  
Lc 13,14   וענה ישאוש להם ואמ׳  15. החולים ולא בשבת ברפואת  באותן הימים יכול הרופא להתעסק מלאכתו ו 
Mc 6,20   וכאשר הימים בינוניים קרבו לאירודיש 21 .ברצון  ו ורוב דברים עושה בעדו ושומעו ושומר  

Mc 12,37  וישאוש מזהירם אומר השמרו מן החכמים 38 .ברצון  עם שומעין אותו וכל ה. הוא בנו אדוניו איך  
Mc 14,36   ובא ומצאם ישנים ואמ׳ 37. אבל כרצונך ברצוני  חק זאת המיתה ממני אכן לא יהיה היכול הר  
Lc 10,18   18 והנה אני נתתי לכם יכולת לדרוך כף רגלכם  19 .ברק  שטן יורד משמים כמו [*] הם אני ואמר ל 
Lc 13,10   10  והנה אשה אחת שחלתה י״ח שנים 11. בשבתות בשב  ובשבת הבאה היה בבית הכנסת שלהם  
Mc 4,28  וכאשר נשלם  29. ואחר מתמלאה חטה השבולת .בשבולים  ה הארץ מגדלה ראשונה בעשב ואחר ויותר על ז 
Lc 13,14   שות מלאכתו ובאותן הימים שבהן האיש יכול לע בשבוע  ואמרו המם אשר בה ששת ימים הם  האשה בשבת 
Lc 18,12   13. אני נותן משלי מכל הדברים שבידי .בשבוע  אני צם שני פעמים  12. העולמיי כמו זה  
Mt 26,72   ואחר מעט נגשו 73. שלא הכיר אותו האדם בשבועה  ופעם אחרת כפר  72. שוש דנזוריטהיה עם י  
Lc 21,24    וירושלם תרמס בעד העמים עד שעת. בכל העמים בשבי  ומובאים . עד המכהו ובפי הסכין 24יבא  
Mt 12,1   והתלמידים רעבים לקחו. אחת במקומות זרועים בשבת  אז ישואש עובר  1 קפיטולו ל״ח כפי מתיאו  
Mt 12,2  וישואש אמ׳ להם לא אתם קראתם מה שעשה דוד 3 .בשבת  מידיך עושים מה שאין ראוי עשות אמרו לו תל 

Mt 12,10    והוא אומר להם מי הוא  11. בעבור שילשינו הם בשבת   יבשה ושאלו לו אם ראוי למרק אותועם היד 
Mt 12,11    מכמה יותר טוב האדם מהצאן 12. לא יוציאנה בשבת  לו צאן אחת אם נופלת בשוחה אחת מכם שהיה.  
Mt 12,12   האדם שלח ידךואז הוא אמר אל  13. טוב בשבת  ובעד אהבה זו הגון הוא עשות . ןהאדם מהצא  
Mt 24,20  ואז תהיה צרה גדולה יותר שלא 21. ובחורף בשבת  התפללו לשם שאותה הצרה לא תהיה  20. הימים  
Mc 1,21   וכולם 22. נכנסו בבית הכנסת שלהם מלמדם בשבת  ותכף . ונכנסו בכפר נחום 21ריו והלכו אח  
Mc 2,23   והפרושים  24תלמידיו התחילו לשבור מהקוצים ו בשבת  אחרת שהוא עובר במקומות זרעים  ונעשה פעם 
Mc 2,24   24  ואמ׳ ישאוש להם לא 25. מה שאין ראוי עשות בשבת  והפרושים אמרו לו תלמידך עושים  
Mc 3,2   וישאוש אמ׳ לאדם עם היד  3. בעבור שילשינוהו בשבת  הפרושים מארבים אותו אם ימרקהו ו 2. יבשה 
Lc 4,16    ונתנו לו ספר ישעיה הנביא 17וקם שמח  .בשבת  גו לבית הכנסת נתגדל ונתנס כמנהששם.  
Lc 4,31   והיו נבהלים ומתמיהין במוסרו כי דברו 32 .בשבת  נחום עיר גליליאה ושם מלמד להם והלך בכפר  

Lc 6,1   6,Tit   שני ראשון כאשר ישאוש עובר בשדות זרועים בשבת  עשוי זה  1קפיטולו ו׳ כפי לוקא  
Lc 6,2    וישאוש ענה ואמ׳ להם לא קראתם מה שעשה דוד 3 בשבת  אתם עושים מה שאינו ראוי עשות  למהלהם 
Lc 6,7   7 וישאוש[*]  8. בעבור שימצאו מקום שילשינוהו .בשבת  ים הסופרים והפרושים אם ירפאהו ומביט 
Lc 6,9   וכאשר הביט כולם 10. או הנפש הושיע או אבוד .בשבת  או עשות רע . אם ראוי עשות טוב שואל אתכם 

Lc 13,14   ואמרו המם אשר בה ששת ימים הם בשבוע שבהן בשבת  כאשר ישאוש ריפא אותה האשה : מהמלאים חי  
Lc 13,14   וענה ישאוש להם ואמ׳ רמאים כל אחד מכם 15 .בשבת  רופא להתעסק ברפואת החולים ולא יכול ה  
Lc 13,16   וכאשר אמ׳ כל אלה הדברים כל אותן שכנגדו 17 .שבתב  ן קשרה מאותו קשר שראוי להתירה וכמה שהשט 
Lc 14,1    והנה איש אחד משוקה היה 2. והנם מביטים אותו בשבת  בבית אחד משר הפרושים לאכול פת כשנכנס 
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Lc 14,3   וענה להם  5. והוא ריפא האדם ועזבו. ושתקו 4 בשבת  הראוי לעשות רפואה . ת והפרושיםלחכמי הד 
Lc 14,5   ואמר 7: ולא יכלו לענות אותו 6. שלא יעלהו בשבת  אם שורו וחמורו נופלים בבור  כםאי זה מ  
Jn 5,16    ואני ג״כ. וישוש ענה אבי פעל עד עתה 17 .בשבת  ישאוש בגודיאה לעשות דברים אלו זה מתהלך  
Jn 7,23   אתם למה: דת משה מאבד. ואינו מתירא עצמו בשבת  ית מלח אם איש נכנס בבר 23: אתם האנשים  
Jn 7,23   25: בעבור זה אל תשפטו לפנים רק דין צדק 24 .בשבת  ם כועסים נגדי כי רפאתי כל אדם למה את 
Jn 9,14   אז שאלו לו 15: ופתח עיני האיש ההוא .בשבת  ואמרו שישאוש עשה טיט  14רושים לפ  

Jn 19,31  ול היה בשבת ההוא חילו פניוחג גד. בשתי וערב בשבת  ודים בעבור שלא ישארו הגופה והיה: שבת היה 
Jn 19,31   ההוא חילו פני פילאט שיתן להם רשות יוכלו בשבת  וחג גדול היה . בשבת בשתי וערב הגופה  

Lc 1,8    יצא בגורל שיתן לבונה. כפי מנהג הכהנים 9 בשבתו  נהג מאומנות לפני הש׳ בסדר פעם הכהן . 
Lc 13,10   10 והנה אשה אחת שחלתה י״ח שנים מחולי 11 .בשבתות  ב הבאה היה בבית הכנסת שלהם בש ובשבת  
Mt 13,44   ובעבור ששון שיש לו. לאותו כשאדם מצאו טומנו בשדה  והמלכות שממיי דומה לזהב טמון  44. ישמע 
Mt 24,18   אוי לאותן שתהיו 19: לא יחזור לקחת כסותו בשדה  ומי שיהיה  18.ירד לקחת אי זה דבר מביתו  
Mt 24,40  ושתי נשים יהיו בית 41. האחד יקח והשני יניח בשדה  אז יהיו שנים  40. את בן הבתולהה ביכן יהי 
Mc 13,16    ואוי לאותן 17. לא ישוב אחור לקחת בגדו בשדה  ואותו שיהיה  16לא ירד אל הבית בעלייה  
Mc 14,32  ידיו שבו פה עדאחד ששמו גיטשמני ואמ׳ לתלמ בשדה  ובאו  32. ן אמרו כל האחריםלא אכפור בך וכ  
Lc 12,28   היום ולמחר בתנור הש׳ מלבישו כן כמה וכמה בשדה  א״כ העשב שהוא  28. וש אחד מאלודומה למלב  
Lc 15,25   26. ובבואו נגש אל הבית שמע השיר והמחולות בשדה  והבן הגדול היה  25: תחיל לאכולוה[*]. חי  
Mt 13,24   ובעוד שהאנשים ישנים באו אויביו ועליו 25 בשדהו   מימיי דומה לאדם שזורע זרע טובהמלכות ש  
Mt 13,31  שהוא קטן כל הזרעים וכשגדל הוא גדול כל  32 בשדהו  ומה לזרע החרדל אותו שאדם זורע שמים הוא ד 

Lc 6,1   זרועים תלמידיו לוקטין השבולים ומוללין בשדות  שבת שני ראשון כאשר ישאוש עובר עשוי זה ב  
Mt 13,27    והוא אמר 28: אם כן מי עליו זרע קמשונים .בשדך  אל האדון לא זרעת אתה חטה טובה ואמרו  
Mt 21,18   ְוראה תאנה אחת קרוב  19אל העיר היה לו רעב  בשובו  ובבקר  18. ֵבַטנִיָאה ועמד שםחוצה לעיר והך ב 
Mt 12,11  מכמה יותר טוב 12 .אחת בשבת לא יוציאנה בשוחה  מכם שהיה לו צאן אחת אם נופלת  להם מי הוא  

Mt 26,7   וכאשר התלמידים ראוהו היו מאד עצבים 8 בשולחן  ושפכה על ראשו בעוד שהוא אוכל  .מרגליות  
Mt 26,20   ובעוד שאוכלין 21לסעוד עם י״ב תלמידיו  בשולחן  רב הוא יושב וכאשר היה ע 20. והכינו הפסח  
Mc 12,39    אותם שעוקרים הבתים והאלמנות עם שקר 40 ולחןבש  כנסיות שיכבדום ושיהיו ראשונים בבתי  

Mc 14,3   באה אשה אחת עם ַקאֵפָסא אל בשטרי מליאה בשולחן  בית שמעון מצורע בבטניאה ויושב היה ב  
Mc 16,14   ישאוש נראה להם להבחין . כל אחד עשר לאכול בשולחן  ואחר יום א׳ שיושבין  14. אמינווהם לא ה 
Lc 22,21   אכן. ובאמת בן האדם כפי שהוא אפס הולך 22 .בשולחן  הנה יד המוסר אותי היא  אכן 21 .בעדכם 
Lc 22,30    בלע׳. ותשבו על מגדל התיבות. מלכותי בשולחן  בעבור שתאכלו ותשתו  30גזרו לי כמו שאבי  
Jn 13,23   ן זהושימו 24. ישאוש אותו שישאוש אוהב מאד בשולי  אז אחד מתלמידיו מסב בחזה  23: הוא אומר. 
Jn 7,40    ואחרים 41. דבריו אומרים זהו נביא אמיתי בשומעם  אז מקצת מאחוזת העם  40. העליוןבא באור  

Mt 20,3   סביב שעת שלישית היום ומצא אחרים שהיו בשוק  וחזר  3. מן הערך מפשוט אחד שלחם בכרם  
Lc 7,32  יהם ואומרי׳ אנחנו שרנו לכםומדבריים בינ בשוק  נמשלים הם לנערים יושבים  32. םהדור נמשלי  

Lc 14,21   העיר ובדרכיה וקרא העניים והנטולים והחגרים  בשוק  ז כעס האדון ואמ׳ לעבדו צא מהר וא: שאמרו 
Jn 10,20   20 ואחרים אומרים אלה 21. למה אתם שומעין אותו בשטות  בים מהם אומרים שטן לקחו ומדבר ור 
Mt 26,7    ושפכה על ראשו בעוד . מליאה משיחה מרגליות בשטרוס  ם קופסת אלא גשה אליו אשה אחת ענ 7מצורע 
Mc 14,3   מליאה אינגנט מרגלי נרדי ושברה ושפכה בשטרי  חן באה אשה אחת עם ַקאֵפָסא אל ויושב בשול  
Lc 13,4  4 תחשבו שהם היו חייבים יותר על . והרג אותם בשיבסי  שמנה עשר אשר עליהם נפל המגדל  כמו אותם 

Mt 11,23   24: עד היום הזה. עדיין יעשו תשובה בשידוניאה  אם הפלאות שנעשו בך היו נעשים  כי. שאול  
Mc 7,31  32. ובא בים גליליאה לקראת קאליוש בשידוניאה  ובר ואז יצא הוא מעברי טיר ע 31. יצא ממנה  
Jn 5,18  אמת 19זה ואמ׳ להם  ענה ישו בעבור. לאל בשיווי  ומדמה עצמו . מר שאביו הוא אלוהאבל עוד או  
Lc 2,29   29 שהכינות לפני פני  31כי עיני ראו שלומך  30 בשלום  ן עתה אתה עזוב עבדך כפי דבריך אדו 

Lc 11,21  21 אבל אם אחרים יותר חזקים חיים יותר 22 .בשלום  זק מזויין שומר ביתו כל הדברים כאשר הח  
Mt 23,6   8: ושיכבדום ברחובות וישקראום רבנים 7 .בשלומם   גבוהים בבתי כנסיותיהם ושישאלוגדולים ו  
Mt 9,9   חלפני שהיה שמו מתיב אמ׳ לו בא עמי והוא קם בשלחן  שיח נסע משם ראה אדם אחד שיושב ישאוש מ 

Mt 23,6   ושיהיה להם כסאות גדולים וגבוהים בבתי בשלחן  והם אוהבים שבת ראשונה  6ה דקה ומטוי  
Mc 2,14   15. וקם ונמשך אחריו. ואמ׳ לו תמשך אחרי בשלחן  לרגליו והוא מטיו יושב  ראה לויבמקום אחד  
Lc 6,41    ואיך תוכל לאמר לאחיך הנח 42. בריח גדול בשלך  קיסם בעין אחיך ואינך חושב שאתה נושא  
Mc 5,3   ואינם. כי תמיד משברם 4ולא בברזלים  בשלשלאות  יה כ״כ רע שאין יכולין להחזיקו בקברים וה  
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Lc 8,29  וכשהקשרים נשברים מובא. ברזל ובעבותות בשלשלאות  והיה נקשר . ן האדם ההוא ומצערורעה שתצא מ  
Mt 13,33   כל אלה הדברים 34. מדות קמח עד שהכל מחמץ בשלשת  ר שלוקחת האשה ומטמינו ומערבו דומה לשאו  

Mt 9,2   ומקצת מן החכמים מאותתים 3. יםחטאתיך הם נמחל בשם  תם אמ׳ לנטול בן יהיה לך אמונה רואה אמונ 
Mt 10,41   ומי שמקבל צדיק בשם צדיק : נביא יהיה לו גמול בשם  מי שמקבל נביא  41: י ששלח אותימקבל מ 
Mt 10,41   כל אדם שיתן לשתות 42: צדיק יהיה לו גמול בשם  ומי שמקבל צדיק : יהיה לו גמול בשם נביא  
Mt 10,42    תלמידי אמת לכם אני אומר לא יפסיד שכרו בשם  ים קרים מאלו הקטנים כוס אחד ממלאחד:  

Mt 21,9  10 :מהולל תהיה בשמים. אדונינו מושיענו בשם  דוד ברוך יהיה אותו שעתיד לבא  הושיענו בן  
Mt 23,39   24: האל בשם  ום עוד עד תאמרו ברוך יהיה הבא תראוני הי,Tit   אז יצא 1קפיטולו נ׳ כפי מתיאו  
Mt 28,19   19 ותלמדום ושמרו כל מה  20האב והבן ומהקדש רוח  בשם  לכו דרשו לכל העמים וטבלו אותם כן ל 
Mc 5,22   מבקש 23וכאשר ראהו כרע לברכיו לרגליו . גאריר בשם  יו גדול אחד מבית הכנסת ובא אל 22. הים 
Mc 11,9    11: יע משמיםוברוך יהיה המלך מוש 10. הש׳ בשם  ברוך הוא אותו שבא . מושיע ברוךהושיענו  

Mc 11,22    כי באמת אני אומר לכם כל מי ומי יאמר להר  23 בשם  וענה ישו ואמר אליו יהיה לך טובה אמונה 
Lc 12,21   ואמר לתלמידיו אל תהיו משתדלים לבקש אוכל 22 :בשם  פירותיו בעולם הזה ואינו עשיר  הוא האוצר 
Lc 13,35    14: הש׳ בשם  יהיה עד שאבוא ותאמרו ברוך הבא שזה לא,Tit  ונעשה 1: קפיטולו ט״ו כפי לוקא  
Lc 19,38  ואותן 39. שלם יהיה לשמים ועלוי למרומים. האל בשם  אומרים ברוך הוא זה שבא  38. אוהנפלאות שר 

Jn 3,21   אחר אלה הדברים בא ישאוש עם 22. האל נעשות בשם  עבור שפעולותיו יהיו גלויות כי אל הנר ב  
Jn 10,3   ובהנהיגו הצאן בחוץ הולך 4. ומנהיגן בחוץ בשם  הוא קורא הצאן . משכות אחר קולווהצאן נ  

Jn 10,25   אבל אתם אינכם מאמינים 26. אבי הם מעידים עלי בשם  המעשים שאני עושה . נכם מאמיניםלכם ואי 
Jn 11,1  ומרטא נקרא לזריט מבטניאה ממגדול מריאה בשם  והיה חולה אחד  1א כפי ש׳ יואן קפיטולו י״  

Mc 5,36    ולא הוליך שום אדם עמו לבד פירו 37והאמין  בשם׳  זה אמ׳ לא תפחד לבד יהיה לך טובה אמונה  
Lc 8,50  50  וכשבא ישו בבית השר  51. ותאמין ותהיי נושעת בשם׳  שמע זה לאבי הנערה אל תפחד בטח וישאוש 

Mc 10,37    אינכם יודעים . וישאוש אמ׳ להם 38. באורך .בשמאלך  שאחד ממנו ישב בצד ימינך והאחר תן לנו 
Jn 1,12  זאת לדעת מחטאות ולא. שאינן ילודי דם 13 בשמו  אותן שיאמינו . ו נעשים בני האליכולת שיהי  
Jn 2,23   רק ישאוש אינו נותן האמנה מעצמו להם כי  24 .בשמו  בים רואים האותות שעושה האמינו יהודים ר 
Lc 1,59   וקראו לו שם אביו. הימים בעבור שימולו הבן בשמונת  ונאספו  59יחד שמעו חסדיה עמה  המעולה 

Lc 10,17   ואומרים אדון השטנים עדיין הם משועבדים .בשמחה  והששים ושלושה תלמידים חזרו  17. שלחני  
Lc 19,6   וכאשר העם ההוא ראה זה התלוננו כולם 7 :בשמחה  וזאקיב ירד מהרה וקבל ישו  6. ךהיום בבית  
Mt 18,5   ואותו שאשקנדליזדא א׳ מהצעירים 6. אותי ישען בשמי  זה ומי שישען נער אחד כ 5. במלכות שממיי 

Mt 18,20   20 ואז פירו קרב אליו ואמ׳ 21 :אני הוא באמצעם בשמי  י למקום ששנים או שלשה מקובצים כ 
Mt 24,5   אתם 6. יח ורבים אנשים יונואומ׳ אני הוא מש .בשמי  כי רבים יבאו  5ם לא יונה אתכם ששום אד 
Mc 9,36  ואותו שמקבל אותי אינו מקבל. יקבלו אותי בשמי  אותו שיקבל עו׳ מנערים אלו  36 וחבקו ואמ׳  
Mc 9,38   ואותו שאינו כנגדינו הוא 39. אינו אומ׳ רע בשמי  נעו לו כי כל אדם שיעשה נפלאות להם אל תמ  
Mc 9,40   באמת לכם אני אומר. בעבור זה שאתם משיחים בשמי  וס אחד כל אדם שיתן לכם כ 40. והוא עמנ  
Mc 13,6   אבל כאשר 7ורבים ירמו . ואומרים שאני הוא בשמי  כי רבים יבאו לעולם  6ונה אתכם אחד לא י  

Mc 16,17  שום מיני 18המשוטנים וידברו חלוף לשונות  בשמי  ות יעשו אותם שיאמינו הם ירפאו ואלה הנפלא  
Lc 9,48   והמקבל אותי מקבל מי ששלחני. אותי יקבל בשמי  ער זה ואמ׳ להם המקבל נ 48וקרבו אליו אחד.  
Lc 21,8   ואז. והעת יתקרב. שיאמרו לכם שאני אני הוא בשמי  כי רבים יבאו : יש לא יונה אתכםשאיזה א  

Jn 14,13  מעולה האב בבן בעבור שיהיה. הוא יעשה לכם בשמי  והדבר שתשאלו לאב  13: ך אל העםכי אני הול.  
Jn 14,14   16אם תאהבוני ותשמרו מצותי  15: אותו אעשה בשמי  אם דבר אחד תשאלו  14. האב בבן מעולה  
Jn 14,26    איני . שלומי אני נותן לכם 27הוא ילמד אתכם  בשמי  אותו שהאב ישלח . נאמר רוח הקדשאבל האב 
Jn 15,16   אלה הדברים אני מצוה לכם שתאהבו 17. יתן לכם שמיב  רייכם יעמוד בעבור שהדבר תשאלו ופ. פרי 
Jn 16,26   כי הוא 27ואיני אומר לכם שאתפלל לאב בעדכם  .בשמי  באותו היום לא תשאלו  26ם מאבי אגידהו לכ 
Mt 5,12   כי כן רדפו הנביאים שהיו קודמים לכם בשמים  גילו שכרכם גדול  12. כזבו בעדינגדכם ות:  
Mt 6,10    תן לנו לחם כל יום שהוא מסעד 11. ובארץ בשמים  תעשה רצונך . ויבא למלכותך 10שהוא קדוש  

Mt 14,19   והתלמידים. וברכם ובצעם ונתנם לתלמידים בשמים  ולקח הלחמים ושני הדגים ומביט  .על העשב  
Mt 16,19   20: וכל מה שתתיר בארץ יהיה מותר בשמים :בשמים  וכל מה שתקשור בארץ יהיה קשור  .השמים  
Mt 16,19  ואז צוה לתלמידיו שלא יגידוהו לשום אדם 20 :בשמים  וכל מה שתתיר בארץ יהיה מותר : קשור בשמים 
Mt 18,18   19: וכל מה שתתירו בארץ יהיה מותר בשמים בשמים  ר כל מה שתקשרו בארץ יהיה קשור לכם אש  
Mt 18,18  עו׳ אומ׳ לכם אשר אם שנים מכם יהיוו 19 :בשמים  וכל מה שתתירו בארץ יהיה מותר  קשור בשמים  
Mt 19,21   וכאשר הבחור שמע זה 22. ובא ותמשך אחרי :בשמים  לך ותנהו לדלים ויהיה לך אוצר  מה שיש  
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Mt 21,9   וכאשר ישאוש משיח נכנס בירושלם כל 10 :בשמים  מהולל תהיה . ם אדונינו מושיענולבא בש  
Mt 22,30   ומתחיית המתים לא אתם קראתם מה שהאל אמ׳ 31 בשמים  מלאכי האל ויהיו כמו . אשה ולא בעלים הן 
Mt 23,22   23: נשבע בקתדראת האל ובאותו שיושב עליה בשמים  ומי שנשבע  22. כל מה שהוא ממנונשבע ב  
Mt 24,30   ויראו בן הבתולה. ואז יילילו כל שבטי הארץ .בשמים  אז יראה אדם סימן בן האלוה  30 .ינועו 
Mt 28,18   18  לכן לכו דרשו לכל העמים וטבלו 19. ובארץ בשמים  ישו ואמ׳ להם הש׳ נתן לי יכולת ובא  
Mc 1,11   ותכף  12. אומרת אתהו בני מאד ערב לי ואהוב בשמים  ונעשית קול  11. ליו כדמות יונהרוח ירד ע 

Mc 10,21   שמע זה היה עצב והֺלך וכאשר 22. ובא אחרי בשמים  נהו לעניים ויהיה לך אוצר גדול אשר לך ות:  
Lc 6,23   רק 24. כמו זה היו עושים הנביאים והאבות .בשמים  כי שכרכם מאד הוא מושפע . תנשאוהיום ו  

Lc 10,20    ובאותה שעה שמח ישאוש ברוח הקדש ואמר 21 .בשמים  רק כי שמכם כתוב . משועבדים לכםכי הם  
Lc 10,21   וגליתם. ובארץ שהעלמת דברי אלו מן החכמים בשמים  ן ברוח הקדש ואמר אני מתודה לך אב ואדו  
Lc 12,33   ועש. אין חסרון למי שגנב אין מתקרב לו :בשמים  ותנו צדקה כי אתם מתקנים אוצר  מחזיקים  
Lc 15,7   על חוטא אחד עושה תשובה יותר ממאה צדיקים בשמים  אני אומ׳ לכם כן יהיה שמחה  7. שנאבדה  

Lc 18,22  ואלה הדברים נשמעים הוא  23. ובא ולך אחרי .בשמים  ויהיה לך אוצר . ותנהו לעניים מכור אשר לך 
Lc 21,11   רק קודם כל אלה הדברים ישלחו בכם ידיכם 12 .בשמים  ואותות גדולים . ות ורעב בחרדותומגפ 
Lc 24,51   בגודל שמחהחזרו בירושלם . והם מתפללים 52 בשמים  והוא נשוא . אותם היה נפרד מהם שמברך היה  

Jn 3,13    כן: כמו שמשה נשא והגביה הנחש במדבר 14 :בשמים  בן האדם שהוא : לא ירד מן השמיםשמים אם  
Jn 10,13    [*]13  אני הוא רועה טוב ומכיר צאני 14. הצאן בשמירת  השכיר הוא ואין משים השתדלותו.  
Mt 7,22  23פאים המושטנים ובשמך עושים אותות רבות ומר בשמך  באותו היום אדון אנחנו מובאים  רבים יאמרו 
Mc 9,37   ואינו מחבורתינו ובעבור זה אנחנו מונעים לו בשמך  ים אדם אחד שהיה מרפא המשוטנים אנחנו רוא. 
Lc 9,49   50ומחינו בידו כאשר שאינו הולך אחריך עמנו  .בשמך  אדם אחד מגרש השדים מן האנשים  ראינו 

Lc 10,17   שטן יורד משמים כמו[*] ואמר להם אני  18 .בשמך  ן הם משועבדים לנו השטנים עדיי אדון  
Jn 17,11   אותם שנתת לי בעבור שיהיו דבר אחד כמו .בשמך  אני בא אליך אב קדוש שמור אותם ו. בעולם  
Jn 17,12    כי . ואחד מהם לא נעדר. אותם שנתת לי שמרתי .בשמך  אני שמרתים . בעוד שעמדתי עמהם 12שאנחנו 
Lc 7,46   ובעבור זה אני 47. וזאת משחה רגלי במשיחה .בשמן  אתה לא משחת ראשי  46. שוק רגליפסקה מני  

Jn 4,4   אז בא ישאוש בשמריאה שנקראת סיכאר 5 :בשמריאה  והיה לו בהכרח לעבור  4. ליליאהאחרת בג  
Jn 4,5   וך למקום שנתן יעקב ליוסףשנקראת סיכאר סמ בשמריאה  אז בא ישאוש  5: לעבור בשמריאה לו בהכרח 

Lc 21,25   בעבור. ובלבנה ובכוכבים ובארץ צרות לעמים בשמש  ויראה אות  25. בראים יהיה נשלםעד שעת הנ  
Mc 9,1    והמלבושים היו מזהירים ולבנים 2צורת הפנים  בשנוי  והיה . והיו הם כולם לבדם. גבוהאחד מאד 

Mt 25,16    ואותו שקיבל 17. פעל בהם והרויח ה׳ אחרים בשנטש  שקבל ה׳  ואותו 16. והלך לו תכףכפי ערכו  
Mc 15,38    והסינטוריאו שהיה 39. צדדין למעלה ולמטה בשני  המקדש נשבר [*]  38. ונשף ברוחוקול גדול  

Lc Prol,12   אדונינו שלש מאות וחמשים ותשע שנה היו בשנת  שלש שנים מת בביטימיאה עצמותיו שמונים ו  
Lc 3,1   3. נשיםוא,Tit   חמשה עשר לקיסר טיברי שיסאר ופונץ פילאט בשנת   1קפיטולו ג׳ כפי לוקא  

Lc 1,10   אבל מלאך השם׳  11. שהיה לו לתת הלבו הלבונה בשעה  וכל העם היו בחוץ מתפללים  10. במקדש הש׳ 
Lc 12,40   פירו אמ׳ לוו 41: שלא תחשבוה יבא בן אדם בשעה  כי ואתם עמדו  40. ולא יניח חפור ביתו  

Jn 4,52  אז הכיר האב 53. שביעית מן היום הניחו הקדחת בשעה  ואמרו לו אתמול . ב לאיתנו הטובלו השעה שש 
Jn 5,7   וכאשר אני חפץ ללכת. שהמים באים לידי עכירות בשעה  דון אין לי אדם שישימני בחפירה ענה לו א 

Jn 12,27   27 לעלות 28כי בעבור זה באתי לשעה זו . זאת שעהב  אב הושיעני . בהלה עתה ומה אומרנפשי נ  
Mt 11,16   ואומרי׳ אנחנו שרים לכם 17וקוראים לדומיהם  בשער  שפחה הנה דומים לנערים היושבים זאת המ. 

Mt 20,3   5ואמ׳ להם לכו לכרמי ואתן לכם דבר בינוני  4 בשער  ומצא אחרים שהיו עומדים בטלים  היום 
Lc 7,12   הנה שנושאים מת אחד שהיה בן אלמנה ולא. העיר בשער  וכאשר ישאוש קרב  12. מוולכים עורוב עם ה 

Lc 11,43   אוי לכם פרושים אתם כמו הקברים שאינן 44 .בשער  ושיתנו לכם רוב שלום . י כנסיותראשון בת  
Jn 11,2    לחואז ש 3. האח שהוא לזריט היה חולה. ראשה בשערות  שמשחה ישוש משיח במשיחה וקנחה רגליו 

Lc 14,17   האכילה לקרוא לקרואים שיבואו שכבר הכל מוכן בשעת  ושלח משרתו  17. ימן אנשים רביםגדול וז. 
Mc 4,1   והוא דורש להם ומייסרם ברוב משלים 2הים  בשפת  וכל החיל יושב . קטנה וישב בים בספינה  

Mc 5,21   ליו גדול אחד מבית הכנסת בשםובא א 22. הים בשפת  ר הים בספינה עם רב נאסף עמו ישו עבר עב  
Mc 6,56   7: מלבושו כי כל אותן שנוגעים מתרפאין בשפת  בדרכים ומחלים פניו שלבד יגעו  עוברים,Tit  
Mt 13,1   בעבור זה עלה לספינה אחת. ואוסף שם עם רב 2 בשפתו  שואש יצא מהבית והלך לים ויושב היום י 

Mt 11,21   ואומ׳ אני לכם שעונש מעט יהיה 22: ובאפר בשקים  . ם תשובהץ טיר ושידון היו עושינעשות באר  
Mc 14,1    אבל אומרים אכן לא נעשה ביום 2. ושימיתוהו בשקר  משתדלים היאך יוכלו תפוש ישאוש מהדת  

Mt 16,17   ואני אומ׳ לך 18: ודם לא לימדך רק אבי שבשמים בשר  ׳ אליו אשריך שימון בר יונה כי ענה ואמ 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

207 

 

Mt 19,5   לכן. אבל הם בשר אחד. אם כן אינן כבר שנים 6 .בשר  מו וידבק באשתו והיו שנים באחד ו ואאבי 
Mt 19,6  לכן אין ראוי לאדם להפריד מה שהאל ִחֵבר. אחד בשר  אבל הם . אם כן אינן כבר שנים 6. באחד בשר . 

Mc 13,20   חרים שבחרם יקצראבל בעבור הנב. לא יושע בשר  ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן כל  20. אח״כ  
Lc 3,6   אז אמ׳ לעמים שבאים בעבור 7. שלום האל בשר  ויראו כל  6. כסים לדרכים ישריםוכל הר  

Jn 1,13    14. ולא מרצון אדם אבל הם נולדים מרצון האל .בשר  זאת לדעת מחטאות ולא מרצון . דםילודי  
Jn 1,14   ואנו רואין אורו שאחד הוא לבד. בכםוישכון  בשר  וכן האל נעשה  14. ים מרצון האלהם נולד.  

Jn 3,6   אל תתמה כי 7. ומה שנולד מרוח רוח הוא. הוא בשר  מה שנולד מהבשר  6: ומרוח הקדש נולד ממים  
Jn 6,54   55. ולא תשתו דמו לא יהיה לכם חיים. בן האדם בשר  אמת אני אומר לכם אם לא תאכלו . אמר להם  
Jn 17,2   בעבור שהכל אשר נתת לו יתן להם חיים נצחיים בשר  שנתת לו ממשלת כל כמו  2תך בנך יברר או . 
Jn 6,53  אמת אני אומר. אז ישאוש אמר להם 54: לאכול בשרו  אומרים איך יוכל זה לתת לנו . םחלקו ביניה  
Jn 6,52   אז היהודים חלקו 53: בעבור הויי עולם בשרי  והפת שאני אתן לכם הוא : לעולם הפת יהיה  
Jn 6,55  ומי ששותה דמי יהיה לו חיים נצחיים ואה בשרי  ומי שאוכל  55. א יהיה לכם חייםתשתו דמו ל  
Jn 6,56   מי  57: ודמי הׁשתייה האמתי: הוא האוכל האמתי בשרי  כי  56. קימהו ביום היותר אחרוןואה א 
Jn 6,57   כמו שהאב 58: ואני בוושותה דמי בי יעמוד  בשרי  מי שאוכל  57: מי הׁשתייה האמתיוד: האמתי  

Mc 8,33   אותו. וקרא לעם ולתלמידיו ואמ׳ להם 34 .בשריי  כי אין לך שכל אלהיי אבל . נגדימעלי שכ  
Mt 18,8   ואם עינך אשקנדליזט 9. ידים או בשתי רגלים בשתי  הכנס בגן עדן פסח מלכת בגיהנם  שוה לך  
Mt 18,8   ואם עינך אשקנדליזט תעקרם והרחיקם  9. רגלים תיבש  פסח מלכת בגיהנם בשתי ידים או  בגן עדן 

Mt 20,19   ואז נגשה 20: ויקום חי ביום השלישי. וערב בשתי  הוציא לעג ממנו ולרגשו ולהקימו לנפילים ל  
Mt 23,34   וערב ותנגשו בבתי כנסיותיכם ותרדפו מעיר בשתי  ומהם תהרגו ותתלו  :וחכמים ומאותתים  
Mt 27,23   והם. ופילאט אמ׳ להם ואי זה רעה עשה. וערב בשתי  והכל אמרו יהי מונח  23. חר משימישו האמו  
Mt 27,26   לקחו ישאוש בית. ואז עבדי פילאט 27. וערב בשתי  בן ומסר להם ישאוש מוכה להקימו הניח בר א  
Lc 23,23   23 פילאט שפט ו 24. וערב וקולותם הולכים וחזקים בשתי  עקים בקול גדול שואלים שיניחהו והם צו 
Jn 19,15   וההגמונים: ופילאט אמר להם מלככם אתלה: וערב בשתי  קימוהו הקימוהו תלוהו והניחוהו צועקים ה 
Jn 19,18  ועמו שנים אחרים אחד לימין ואחד לשמאל. וערב בשתי  ובאותו מקום הניחו ישו  18. וטאבעברי גולג 
Jn 19,31   וחג גדול היה בשבת ההוא חילו פני. וערב יבשת  ים בעבור שלא ישארו הגופה בשבת והיהוד  
Mt 18,9   השמרו לכם אשר לא תבזו אחד מאלו 10 .בשתים  הכנס בגן עדן בעין אחד מגיהנם  שוה לך  
Mc 9,42   אל מקום שאין מתים הארסים והאש אינו נח 43 בשתים  ת מאשה של גיהנם לך הכנס בגן עדן ביד אח. 
Mc 9,44   אל מקום שאין מתים הארסים והאש 45בגהינם  בשתים  מהכנס . ״ע באחתשוה לך הכנס בג כי יותר  
Mt 3,17   4: קול ותאמר זהו בני אהובי ערב לי בת  ותצא  17ח ירד עליו בצורת יונה והקדוש רו,Tit  
Mc 6,22  וייטב מאד. אירודיש מכרכרת לפני כל הקרואים בת  ובאה  22שרים הגדולים מגליליאה הטרבונש וה  
Mc 7,25   והיא 26. אחת מושטנת באה אליו וכרעה ברגליו בת  כי אשה אחת שהיה לה  25. העלים היה יכול  

Lc 1,7  8. ושניהם היו מאד זקנים. כי אלישבק היתה עקרה בת  ולא היה להם בן או  7. שום רבה השם׳ בזולת 
Lc 3,22  וישאוש 23. מאד אהובי קול משמים ואומרת אתהו בת  ובאה . ליו בעצם גופני כמו יונההקדש ירד ע  

Lc 13,16   אברהם כמה וכמה שהשטן קשרה מאותו קשר שראוי בת  . אם כן זאת 16ליכו למים לשתות ואינו מו  
Jn 12,15  זה  16. ציון הנה מלכך בא יושב על עיר בן אתון בת  אל תראי  15כתוב כמו ש. בן אתון וישב עליו 

Mc 11,20    ואז פירו נזכר 21. ראו שנתייבשה עד השורש בתאנה  אשר עברו בבקר כ 20יצא מן העיר נעשה ערב  
Mt 2,8   ובדעת ובמוצאכם אותו שובו אלי מפני שאלך בתבונה  לחם ויאמר להם לכו שאלו מהילד  לבית  

Lc 8,31   והיו שם פרים הרועים בהר והשדים חלו  32 .בתהומות  שאוש משיח שלא יצוה אותם שילכו בקשו י 
Lc 10,15   15 מי שאתם מואס מי שאתם 16. גהינם תרדי בתהומות  כפר נחום תנשאי עד לב השמים כי ת וא  
Mt 6,19   וגנבים. העמקים שמחריבים אותם חלדה ועש בתוך  שיח לתלמידיו לא תאספו האוצרות ישואש מ  

Mt 13,25    פרי וכאשר העשב גדל ועשה 26. החטים והולך בתוך  באו אויביו ועליו זורע קמשונים ישנים.  
Lc 8,7   וזרע 8. הקוצים והקוצים יצאו עם הזרע וחנקהו בתוך  והאחר נפל  7. יה לו לחות מהארץכי לא ה 

Lc 10,38   והיה אחות ששמה מרטא ויושבת ברגלי 39ביתה  בתוך  קבלו ואשה ששמה מריאה . נכנס במגדל אחד  
Lc 13,21   והלך 22. עד שיתעכל שיתחמץ הכלהקמח  בתוך  לשאור שהאשה מטמנת  21. וא דומההש׳ למה ה  
Lc 17,11  וכשנכנס במגדול אחד באו  12. שמריאה וגלליאה בתוך  שהולך ישאוש ליר לירושלם עובר  ונעשה בעוד 
Lc 24,38   38 41.[*]  40[*] ראו ידי ורגלי  39. לבבכם בתוך  להם למה אתם נבהלים ומה חשבתם  ואמר [*] 

Jn 7,14   ומתמיהים היו 15. החג עלה ישו במקדש ומלמד בתוך  אבל  14. היהודיםו בגלוי בעבור מדבר ממנ  
Jn 21,23   רק אמר אני רוצה . אחיו שאותו תלמיד לא ימות בתוך  אז יצא זה הדבר  23. מה לך אתה תלך אחרי 

Mt 21,33   34. ואח״כ ֽשַכָרה לעובד והלך במהלך אחד .בתוכה  ה בה יקב אחד ובנה בה מגדל אחד בטוב ועש  
Mt 12,25   וכל עיר או בית שנחלקת לא. נחלק יהיה שמם בתוכו  ע מחשבותיהם אמר כל מלכות שהוא שיוד  
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Lc 7,16    וזה הדבר נתפזר בכל 17כי השם פקד עמו  בתוכינו  ח׳ כפי שן לוקא נביא גדול קם קפיטולו  
Mt 20,26   27. רב יהיה משרתכם אך מי שירצה להיות .בתוככם  לא יהיה כן  26. ים ביותר רב כחהגדול  
Mt 23,11   ומי שיגביה עצמו יהיה 12. יהיה משרתכם בתוככם  אותו שהוא גדול  11אוש משיח רב כי יש  

Jn 8,37   אני מדבר מה שראיתי מהאב ואתם מה 38 :בתוככם  חפצים להמיתני כי דברי אינינו  אבל אתם  
Mc 14,60   ושאל לישואש אומ׳ אינך עונה לחטאים שאלו כםבתו  וקם הכהן הגדול  60. וסכם עדותםולא היה מ  

Lc 4,30   והלך בכפר נחום עיר גליליאה ושם 31והלך לו  בתוכם  אבל הוא עבר  30. עבור שישאלוהובנויה ב 
Lc Prol,10   וחיה שמונים ושלש שנים מת בביטימיאה עצמותיו בתול  וכאשר הוא . [*] יני האפושטולושזה עני 

Mc 5,41   ותכף הנערה חזרה 42. אני אומר לך שתקומי .בתולה  אליה קפיטא קום שרוצה לומר  אמרבעד היד ו  
Mt 25,1    2. שלקחו עשישותיהן ויצאו לדרך לחתן ולכלה בתולות  אז יהיה דומה מלכות שממיי לעשר ו 1מתיאו 
Lc 2,36   ים שנהוהיתה אלמנה עד ארבע ושלש 37 .בתוליה  והיתה עם ִאָשִה שבע שנים עם . באה בימים.  

Jn 10,34   אם הם אמרו 35. אני אמרתי אלהים אתם .בתורתכם  ענה להם ישאוש אינו כתו׳  34. העצמך אלו  
Mc 12,23   וענה ישאוש 24. של מי תהיה לאשה מכל אלו בתחיה   23.ולכל השבעה היתה להם לאשה 22. כזה  
Mt 22,28   כל הז׳ תהיה אשה כי אשה היתהמאי זה מ בתחייה  א״כ  28. ואח״כ מתה אשתם 27. ז׳עד ה  
Mt 22,30   ויהיו כמו . לא יהיה להם אשה ולא בעלים הן בתחייה   30. תם מבינים הכתיבות וכח האלואין א 
Lc 14,14   וכאשר אחד מתלמידיו שמע אלה 15. הצדיקים בתחיית  והשכר תשיגהו : להם מה שיגמלוך כי אין  
Lc 20,27   משה כתב. רבי 28. המתים קרבו אליו ושאלוהו בתחיית  א הודו ומקצת מן הצדוקים של 27 .שתקו 
Lc 20,33  34. [*] המתים מאי זה מכל אלו תהיה לאשה בתחיית  אז  33[*]  32.עה ומתו בלא בניםוכן כל השב  
Mt 6,33   א״כ 34. מלכות האל ויותר ותהיה לכם כל זה בתחלה  שאלו  33. יודע שאתם צריכים זה האב שלכם  

Mt 12,29   מי 30. ואחר שיגזלהו הבית. לא יקשרהו בחוזק בתחלה  אם . ק והגבור ולשבור אותו ביתובבית החז 
Mt 17,10   והוא ענם ואמ׳ אליהו יבא ויציל כל 11 .בתחלה  ה שאומרים חכמי הדת שאליהו יבא מה ז  

Mt 19,8    מר לכם שכל אדםרק אני או 9. לא היה מסִכם בתחלה  אבל . נשותיכם בעבור קושי לבבכםשתעזבו  
Mc 3,27   אמתות לכם 28. אינו קושרו ואז יגנוב הבית בתחלה  ם יכול ליכנס בבית החזק ולגנוב הכלים א  
Mc 9,11  יציל כל העולם כמו שכתו׳ שבן האלוה יסבול בתחלה  והוא ענה ואמר כאשר אליהו יבא  11. ראשונה  

Jn 1,2  וזולתו שום. כל הדברים נעשים בעדו 3עם האל  להבתח  זה היה  2: ובן האל היה אלוה .האל עם האל 
Jn 8,44   כי כל מה. ולא עמד באמת כי אין אמת אתו בתחלה  הוא היה רוצח . יכם חפצתם לעשותורצון אב  

Jn 12,16   אז ידעו: רק כאשר ישאוש נתעלה באור העליון .בתחלה  זה לא הכירו תלמידיו  16. אתון על עיר בן 
Mt 15,22  והתלמידים באו וחילו: ולא ענה לה דבר 23 .בתי  השטן מצער . י בלי פחד בן דויטניהיה לך ממ  
Mt 21,13   בית תפילה הוא כתוב ואתם עשיתוה מערת פריצים בתי  ואמר  13: תן שהיו מוכרים יוניםלהטות מאו: 
Mc 5,23   ה ותהיהבא והנח ידיך עלי. היא קרובה למות בתי  מבקש ואומ׳  23ע לברכיו לרגליו ראהו כר  
Mc 5,34   35. לכי לשלום ותהיי נרפאת. אמונתך הושיעך בתי   והוא הבין ואמר לה 34. אליו כל האמת  
Lc 8,48   ושר בית הכנסת 49. אמונתך הושיעך לכי לשלום בתי  וישו אמ׳ לה  48. בעבור הנגיעה ושנתרפאה  
Lc 10,4   ואל תתנו שלום לשום אדם. א מנעליםשוקים ול בתי  לא תשאו שק ואבן ולא  4. זאבים כשיות בין  

Lc 11,43    אוי 44. ושיתנו לכם רוב שלום בשער. כנסיות בתי  פרושים שתאהבו לישב בכסא ראשון ראוי לכם  
Lc 18,29   שלא יקבל יותר ויותר 30דירתו בעד מלכות השם׳  בתי  ואמו או אחיו או אשתו בניו או  יניח אביו 
Mt 24,38   כן. לא הכיר עד שהמבול בא והרג את כלם 39 בתיבה  ין עד היום שנח נכנס עושים נשואושותים ו  
Lc 17,27    ג״כ כמו שנעשה 28. ובא המבול והרג את כולם .בתיבה  לוקחים נשים ועושין נישואין נח ושותים 
Lc 21,1  1 שני וראה אשה אחת ענייה ששמה 2. והם עשירים בתיבה  אוש ראה אותם שמשימין מתנותיהם ומביט יש 

Mc 10,30   ואחים או אחיות או בנים ושדות עם צרות בתים  ועו׳ בזה העת . גמול מאה פעמים הוא יקבל  
Mc 5,35   36והמלמד . למה אתה מצטער היום עו׳. מתה בתך  ואמרו לו . או אל סגן בית הכנסתשמדבר ב  
Mc 7,29   29 ואז יצא 31. יצא ממנה*] [ 30[*] הנה השטן  .בתך  ר ישאוש אליה בעד דבר זה תתרפא ואמ  
Lc 8,49   וישאוש שמע זה לאבי הנערה אל תפחד 50. מתה בתך  ו אל תחפוץ לצער ישאוש משיח כי ואמר אלי  
Lc 6,20   אומ׳ אשריכם של עניים שמהם מלכות האל בתלמידיו  והוא נושא עיניו  20. מרפא כולםממנו ו.  

Lc 12,28   למה. הש׳ מלבישו כן כמה וכמה שמלביש אתכם בתנור  למחר א״כ העשב שהוא בשדה היום ו 28. מאלו  
Mt 15,32   ואמרו לו 33. בעבור שלא יחלשו בדרך בתענית  ן להם לאכול ואיני רוצה לשולחם ימים ואי  
Mt 17,20  אמ׳ להם ישו . והוא עמד בגליליאה 21. ובצום בתפלה  וזאת המדה שטן אין מגרש אם לא  20: לעשותו 
Mt 21,22   וכאשר היה בא אל 23. בהיות לכם אמונה תשיגו בתפלה  וכל מה שתשאלו  22כף תעשה בים שת עצמו 
Mc 7,32   וישאוש הוליכו לצד אחד  33. שישים ידו עליו בתפלה  מבקשים אותו . איש אחד חרש ואלםוהביאו לו 
Mc 9,28   בגליליאה והואועברו . ונסעו משם 29ובצום  בתפלה  מדת השטן אינה יכולה לירפא רק  אמ׳ זו  

Mc 11,25  תמחלו אם לכם שום תרעומת נגד שום אדם בתפלה  וכאשר תעמדו  25. כל מה שתשאלו באל ותשיגו.  
Lc 5,32   והם אמרו לו למה תלמידי יואן מתענים 33 בתשובה  באתי לקרוא הצדיקים רק לחוטאים כי אני לא  
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Mt 2,Tit   2: הבן והוא קראו ישואש,Tit   כאשר נולד ישואש בבית לחם בארץ 1מתיאו  כפי ג׳  קפיטולו  
Mt 26,34   ואם אתחייב למות עמך. ואמ׳ אליו פירו 35פעמים  ג׳  דם שהתרנגול יקרא תהיה כופר בי הלילה קו 
Mt 26,61    וקם שר הכהנים ואמ׳ לישאוש אינך 62. ימים חדשו ג׳  אני יכול להשמיד מקדש האל ואחר זה אמר 
Mc 3,Tit  3: ולם ומהשבתמכל מה שהוא בע,Tit   עוד פעם אחרת ישוש נכנס בבית 1כפי מארקו  ג׳  קפיטולו  

Mc 14,30   והוא עוד דבר אומר אם אהיה מוכרח 31. פעמים ג׳  ל יקרא שני פעמים תהיה כופר בי שהתרנגו  
Lc 1,56   ש לה אלישבק י 57ואחר שבא בביתה במקדש . חדשים ג׳  ומריאה עמדה עם אלישבק כמעט  56. לעולמים 
Lc 3,Tit  3. ובשנים ובחן אלהים ואנשים,Tit   בשנת חמשה עשר לקיסר טיברי שיסאר 1כפי לוקא  ג׳  קפיטולו  
Lc 11,5  ואין לי מה שאוכל. כי אהובי בא מהדרך אלי 6 ג׳  מר לו אהובי הלוה לי ככרות לחם ויא. הלילה  
Jn 3,Tit   3. יודע הדבר שהיה באנשים,Tit    ששמו נקודימוש [*] אדם אחד היה  1זואן  כפי ש׳ ג׳  קפיטולו 

Jn 21,14  פעמים שנתגלה ישאוש אל תלמידיו אחר שחזר חי ג׳  ואז היו  14הפת והדג ונתן להם  ישאוש ולקח:  
Lc 21,28   ואמר להם זאת הצורה ראו התאנה 29מתקרב  גאולתכם  כי . תבוננו ושאו ראשיכם והביטוהדברים ה  
Jn 19,13   והיה יום שישי ופסח היה סמוך לשעה 14 .גאלבאטו  בקתרדא אחת מקום שנקרא וץ וישב ישו בח  
Lc 8,26   וכאשר יצאו  27זאריט אותה שסמוכה לגליליאה  גאניט  ובאו ועברו אל מלכות  26. ין לוושומע 

Mc 5,22   22 מבקש 23וכאשר ראהו כרע לברכיו לרגליו  .גאריר  אליו גדול אחד מבית הכנסת בשם  ובא  
Lc 3,32   שם היה שלמון. שם היה בואז. שם היה אביק .גאשי  שם היה  32. שם היה רוינו. נתן שם היה.  
Mt 4,8   9. מאד ויראהו השטן כל מלכיות העולם וכבודם גבוה  אז העלהו השטן על הר אחד  8 .תנסה אלהיך  

Mt 17,1    ותמונת פניו מאירה משונה הצורה לפניהם 2 גבוה  ואחר העלם אל הר אחד מאד . אחיווזואן  
Mc 5,7   מה לך עשות ישאוש ממני בן האלוה עליון אני  .גבוה  אומר בקול  7במרוצה והתפלל לו  מרחוק בא 
Mc 9,1    והיה בשנוי צורת הפנים . והיו הם כולם לבדם .גבוה  פירו ויקומו ונהגם בהר אחד מאד ימים לקח 
Lc 4,9    מהמקדש ואמ׳ לו השטן אם אתה הוא בן האלוה גבוה   בעיר הקדושה זנח על מקום היותרעלה הוא  

Lc 8,16   כי 17בעבור אותן שנכנסין בבית יהיו רואין  גבוה  שיניחנו על המנורה או על מקום  רק בעבור  
Lc 12,3    ואני אומר לכם אוהבים אל תיראו מאותם 4 .גבוה  באוזן בסוד יהיה נדרש במקום ומה שדברתם  

Mt 23,25   26: ואתם פונים כולם מלאים מטרף ואזור. קערה גביע  שמטהרין זה שמחוץ הוא כן כמו  וזה. נקיים 
Lc 11,39  ומה שהוא בפנים שלכם הוא לב רב. ומן הקערה גביע  ם עתה אתם מטהרים מה שהוא מחוץ אליו פרושי  

Mc 7,8   וכאלו. רבים וכלי כסף משתיהם וכדומה דברים גביעים  מה שהוא נמסר מהאנשים ובא להם  ותופשים 
Mt 3,14    ואתה בא אלי. לך נאות והיה לך לטבול אותי גביר  וזואן היה מונעו אומר  14. אותושיטבול  
Mt 9,28   וישוש משיח נגע עיניהם ואמ׳ להם כפי 29 :גביר  והם ענו הן . להחזיר לכם הראות שאוכל  

Lc 24,19  חזק בפועל ובדיבור לפני השם׳ ולפני העםנביא  גביר  מישואש נזוריט שהוא [*] [*] ים מה הן הדבר 
Mt 12,41   נינוה יקומו ליום הדין עם זאת האומה גבירי   41. ארץ שלשה ימים ושלשה לילותבלב ה  
Mc 15,43   נכבד שהמתין מלכות שמים ובחריצות נכנס לפילאט גבר  א יוסף אברמסיאה ב 43. זהו לפני השבת 

Lc 1,26  לבתולה ארוסה  27בעיר גליליאה ששמה נזורט  גבריאל  ל שלח המלאך ובששה חדשים הא 26 .בין הנשים 
Lc 24,4   5עמדו סמוך להם במלבושים לבנים ומזריחים  גברים  הנה ששני . ות במחשבותיהן על זההיו נבהל  
Mt 2,7    [*]5  [*] [*]6  [*]7  [*] וישלחם לבית לחם 8. הזמן שנראה להם הכוכב גדול  בחריצות  

Mt 5,12   בשמים כי כן רדפו הנביאים שהיו קודמים לכם גדול  גילו שכרכם  12. כם ותכזבו בעדירע נגד כל : 
Mt 5,19  ואני אומר לכם באמת 20. יהיה במלכות שמים גדול  . אבל מי שילמדה ויקימנה. שמים קטן במלכות  
Mt 8,5    כב חולה במטהואמ׳ לו אדון בני שו 6אליו  גדול  בא אחד שר . היה נכנס בכפר נחוםמשיח  
Mt 8,6  6  ואמ׳ לו ישואש משיח אני אלך 7 והוא נטול גדול  אדון בני שוכב חולה במטה מחולי ואמ׳ לו  

Mt 8,26    והאנשים תמהו אומרים מי הוא זה 27. בים גדול  היה נחת וקם וצוה לרוח ולים שינוחו ותכף  
Mt 11,11    12[*] והקטן ממלכות שמימיי . זואן טבולמ גדול  לכם כי בכל ילודי אשה אין ילוד אני אומ׳ [*] 

Mt 12,6   6 ואם תבינו מה שאני חפץ לומ׳ אני חפץ 7המקדש  גדול  אומר לכם שאותו שהוא בכאן הוא  אמת אני 
Mt 12,41   ומלכת שבא מקום ליום הדין עם זאת  42: מיונה גדול  ובכאן הוא . ובה בדרישה של יונההם עשו תש 
Mt 13,32    כל הזרעים ונעשה עץ גדול שהעופות שוכבים גדול  שהוא קטן כל הזרעים וכשגדל הוא  32בשדהו  
Mt 13,32   33: שהעופות שוכבים ועומדים בענפים שלו גדול  ל הוא גדול כל הזרעים ונעשה עץ וכשגד  

Mt 17,6    ווקרב אלהם ישאוש ואמר להם קומו אל תפחד 7 .גדול  זה נפלו על פניהם והיה להם פחד שמעו. 
Mt 17,14   ואני שלחתיו לתלמידיך ולא יכלו 15באש ובמים  גדול  וסובל רע . ה מבני כי ירחיי הואלך חמל 
Mt 17,19  וזאת המדה שטן אין מגרש אם לא 20: לעשותו גדול  ולא יהיה לכם דבר . י הוא ישתנהמקום אחר כ  

Mt 18,1   וישאוש קרא נער קטן 2. ת שמיםמכולנו במלכו גדול  רבו התלמידים לישאוש אומרים מי שעה ק  
Mt 18,4   ומי שישען נער אחד כזה בשמי 5. במלכות שממיי גדול  ואותו שישפיל כמו זה הנער יהיה  4. שמים 

Mt 22,38   תאהב רעך. והשני הוא דומה לזה 39. צווי גדול  זהו הראשון ומאד  38. ומכל שכלךובכל נפשך  
Mt 23,11   ומי שיגביה עצמו 12. בתוככם יהיה משרתכם גדול  אותו שהוא  11כי ישאוש משיח רב . רבנים  
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Mt 23,17  ואומרים אתם 18. הזהב או המקדש שמקדש הזהב גדול  דבר מה הוא . פתאים ועורים 17. חייב לפרוע  
Mt 23,19  כי מי שנשבע 20. שהמקדש המתן. המתן או המזבח גדול  עורים אי זה דבר  19. ייב לפרועתת למזבח ח 
Mt 27,27  והפשיטוהו 28ונתקבצו סביב העם . הדינין גדול  לקחו ישאוש בית . אז עבדי פילאטו 27. וערב  
Mt 27,41   וכל הישישים. הכהנים והמאותתים והחכמים גדול  אומרים לו : וכמדומה לדברים אלו 41. וערב  

Mc Prol,26   1 :גדול  מלאכה עושה אבל הש׳ הוא שנותן  ומשקה אחת,Tit   זהו 1ראשון כפי שי׳ מרקו קפיטולו  
Mc 2,21   ואין אדם משים יין חדש בנאדות  22. קרע נעשה גדול  ויותר . במלבוש הבגד שובר הישן בדרך אחרת 
Mc 4,32   ועושה כמה גרגירים וענפים. מכל שאר העשבים גדול  וכשנזרע גדל ונעשה  32. הם בארץהזרעים ש  
Mc 5,22   וכאשר ראהו כרע. אחד מבית הכנסת בשם גאריר גדול  בא אליו ו 22. אסף עמו בשפת היםעם רב נ  
Mc 9,33   ואמ׳ להם. וישאוש קרא השנים עשר תלמידים 34 .גדול  מהם יהיה  שותקים כי הם היו חולקים אי זה 
Mc 9,34   ולקח נער אחד 35. בינותינו יהיה משרת כולם גדול  ואמ׳ להם אותו שירצח היות . דיםעשר תלמי  

Mc 10,21    וכאשר שמע זה היה עצב 22. בשמים ובא אחרי גדול  לך ותנהו לעניים ויהיה לך אוצר מכור אשר  
Mc 10,42   אותו. לא יהיה כן ביניכם 43. על הקטנים גדול  ים על הקטנים ושרים שלהם יש כח מושל  
Mc 10,43   43 וש היות ראשוןואותו שיחפ 44. יהיה עבדכם גדול  אותו שירצה היות . יה כן ביניכםלא יה  
Mc 11,12   12 הלך. וכאשר מרחוק ראה תאנה רואה עלין 13 .גדול  האחד יצא מבטניאה והיה לו רעב  וביום  
Mc 12,31    ואמר לו אותו החכם רבי אמת גדול 32. מזה גדול  ושום צווי אחר אינו . לרעך כמוךואהבת  
Mc 12,32   33שאינו לבד אלוה אחד ואינו אחר אלא הוא  גדול  ואמר לו אותו החכם רבי אמת  32 .גדול מזה  
Mc 12,33   וכאשר שמע שהוא ענה 34: מכל קרבן אנושי גדול  וזהו . חוזק ולאהוב רעהו כמוהו נפש ומכל  
Mc 12,40   ושב ישוש לפני לוגוט זופילא 41: ביום הדין גדול  ולזה יסבלו יותר קנס . תפילותם עם שקר  
Mc 13,26   26  ואז ישלח מלאכיו ויקבץ נבחריו מד׳ 27: ואורה גדול  וה בא מן השמים בכח יראו בן האלאז 
Mc 14,15   והלכו תלמידיו  16: לאכילה ושם תכינוהו ולכו גדול  והוא יראה לכם בית  15. תלמידי הפסח עם 
Mc 15,34   ומקצת מן 35. ואמ׳ אלי אלי למה עזבתני גדול  ובשעה תשיעית זעק ישאוש בקול  34. תשיעית  
Mc 15,37   המקדש נשבר בשני צדדין[*]  38. ונשף ברוחו גדול  ול וישאוש זעק ק 37. אם יבא אליהו להצילו  
Mc 15,39   והיו שמה מקצת 40. אמר זה האיש היה בן האל גדול  כאשר ראה שהוא היה מועבר בקול  ממתין שם  

Lc 1,15  קודם שיצא מבטן. ולא ישתה יין ושכר לפני האל גדול  כי הוא יהיה  15. ו כשיהיה נולדורבים ישמח 
Lc 1,32   ואדונינו הש׳ יתן. ויהיה נקרא בן מהאל עליון גדול  זה יהיה  32. שתקראי שמו ישאוש ותלדי בן 
Lc 1,42  ואמרה ברוכה את בין הנשים וברוך פרי בטנך גדול  וצעקה בקול  42מלאה מהקדוש רוח ואלישבק נת.  
Lc 1,44    ואשריך שהאמנת כי אותם הדברים 45. בבטני גדול  זני הנער שמח בגיל שלומך שמעו אכי כאשר  

Lc 2,9   הנה אנכי מגיד . והמלאך אמ׳ להם אל תפחדו 10 גדול  ור הש׳ מסבב סביב והיה להם פחד וא. להם 
Lc 4,5  ואמ׳ לו הנה אתן  6והראה לו כל מלכות העולם  גדול  והשטן נהג ישאוש בהר אחד מאד  5. מפי השם׳ 

Lc 4,25   ולשום אדם מהם ולא שום אשה לא היה  26. בארץ גדול  עב וכאשר היה ר. שלש שנים וששה חדשים 
Lc 4,33   מה לך ישאוש נזוריט שבאת להשמידנו 34ואומר  גדול  שד והיה בבית הכנסת וצועק בקול היה לו ה. 
Lc 4,38   עמד עליה צוה לה 39. ורהוחילו פניו בעב .גדול  ן וחמות שימון היתה חולה מקדחת בבית שימו  
Lc 5,19   ועלו על הגג ומסלקים הלבנים ובעד הגגות שמו  גדול  שיוכלו ליכנס בעד העם שהיה שם  מצאו שער 
Lc 5,29   בביתו והיו שם רוב עולמיים ושאר ואוכלים גדול  ועשה משתה  29. יניו והלך אחריוכל עני  
Lc 6,41   ואיך תוכל לאמר לאחיך הנח ואני אוציא 42 .גדול   אינך חושב שאתה נושא בשלך בריחאחיך ו  
Lc 6,49   7נשלם פרק ו׳ : מאותו בית גדול  בא והכתו ומיד נפל ונעשה חרבן  המים מנחל,Tit  קפיטולו ז׳  
Lc 7,16   וזה הדבר 17קם בתוכינו כי השם פקד עמו  גדול  קפיטולו ח׳ כפי שן לוקא נביא : וברכו האל  
Lc 7,28   אבל מי שהוא קטן במלכות שמים. מיואן טבול גדול  נולדו בעולם מאשה לא נולד אשר  כי בכל  
Lc 7,28  וכל העם והעו והעולמיים שזה שמעו 29. ממנו גדול  אבל מי שהוא קטן במלכות שמים . מיואן טבול  
Lc 8,24   יראו ו. וישאוש אמ׳ להם אנה הוא אמונתכם 25 .גדול  ח והסער שיעמוד ועמד ונעשה נחת אל הרו 
Lc 8,28   ואומר מה לך ישאוש לבא אלי בן האל מאד עליון גדול  יח נפל לפניו צועק בקול ראה לישאוש מש 
Lc 9,34   ובת קול יצאה משמים ואמרה זהו בני האהוב 35 .גדול  ה צל להם ונכנסו בעב ופחדו פחד לבנה ועשת 
Lc 9,38   רבי תהיינה פקוחות על בני כי אין ליואומ׳  גדול  ובתוכם אדם אחד קורא בקול  38ם בא לקראת  
Lc 9,46  וישוש כיודע מחשבותם לקח נער אחד  47. מכולם גדול  ונשאו ונתנו ביניהם מי מהם  46 לשאול אותה 
Lc 9,48   ויואן אמר רבי אנחנו ראינו אדם אחד מגרש 49 .גדול  והקטן ביניכם הוא . ל מי ששלחניאותי מקב 

Lc 11,31   אנשי נינוה יקומו בדין עם זאת 32: משלמה גדול  והנה יש בכאן . למההארץ לשמוע חכמת ש  
Lc 11,32   המדליק העששית אינו מניחה במקום  33. מנינוה גדול  והנה בכאן יותר . ור דרישת יונהתשובה בעב 
Lc 12,48    ומי שהפקידו לו : ינתן לו דבר גדול ישאלו לו גדול  ואדם שדבר . מוכה בנגעים מועטיםהיה 
Lc 12,48   דבר רב. ומי שהפקידו לו דבר רב: ישאלו לו גדול  ואדם שדבר גדול ינתן לו דבר  .מועטים  
Lc 13,19  ופעם אחרת 20 :עד שעופות השמים נחים בכנפיו גדול  אדם זורע בגנו וגדל ונעשה אילן של חרדל שה 
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Lc 14,16   16 ושלח משרתו בשעת 17. םוזימן אנשים רבי גדול  וש אמ׳ אליו אדם אחד עשה זימון וישא  
Lc 15,14    והתחיל לקרב לאביו  15. ומצא עצמו חסר. בארץ גדול  ואחר היה רעב  14. ירושתו בזנותהפסיד כל 
Lc 15,27   והבן הגדול 28. בעבור ששב אליו חי ובריא גדול  ואביך המית עגל אחד : ו אחיך באואמרתי ל  
Lc 16,10   13. יגידהו לכם... 12..נאמנים.. 11יהיה רע  גדול  בדבר  היה נאמן ורע בדבר קטן גםבגדול י  
Lc 16,15  16. למלכים קטן הוא לפני האל.. וגבבוה  גדול  ומה שהוא . ם רק האל יודע לבבכםלפני האנשי  
Lc 17,15  ונפל על פניו עושה חנות לפני רגלי ישאוש 16 .גדול  שראה שנשתנה חזר ושבח לשם בקול ואחד מהם כ 
Lc 19,2   והיה חפץ מאוד לראות ישוש משיח אי זה איש 3 .גדול  יב שהיה שר העולמיים והיה עשיר ששמו זאק 

Lc 19,37  אומרים ברוך הוא זה  38. על כל הנפלאות שראו גדול  דים מן ההר לשמח ושבח האל בקול העמים היור 
Lc 21,11   ואותות. ת ורעב בחרדותומגפו. יהיה במקומות גדול  ורעש  11. ומלכות נגד מלכות. יםנגד עמ  
Lc 21,20   20 אז אשר יהיו 21. אז תדעו שיתקרב סילוק נחמתה גדול  ק כאשר יראו ירושלם מוקפת מחיל ר 
Lc 21,23   עד המכהו ובפי הסכין 24והעם יבא . על הארץ גדול  יקות באותן הימים כי יהיה דוחק הרות ומינ . 
Lc 21,27   27 וכאשר אלה הדברים 28. ובגודל צלם דמותו גדול  עב ן עם אז יראו בן האדם שיבא בענ  
Lc 22,12    ובלכת התלמידים מצאו כמו 13. ושם תכינו אותו גדול  והוא יראך היכל  12. עם תלמידיוהפסח 
Lc 22,26   26 ואותו שהוא יהיה כמו. בבית יהיה כמו נער גדול  כי אותו שהוא . לא יהיה כן מכם אבל  
Lc 23,23   שואלים שיניחהו בשתי וערב וקולותם הולכים גדול  והם צועקים בקול  23. אניחהוו וכן אייסרה  
Lc 23,46   ובאמרו אלה הדברים שלח. אב בידך אפקיד רוחי .גדול  וישוש צועק בקול  46. קע באמצעוהמקדש ונב 

Jn 4,12    א שתה מן והו. מיעקב אבינו שנתן לנו זה הבור גדול  האתה  12: ואיך תתן לי מים חייםלשאוב 
Jn 5,36   מזואן שהמעשים שנתן לי אבי אשלים אותם גדול  ולי יש עדות  36. עה אחת בינינולשמוח ש.  
Jn 6,18  אז הלכו עשרים וחמש 19. שהיה מנשב מבהילים גדול  והים בעבור רוח  18. א בא אליהםערב וישו ל  
Jn 8,53   מי משבח. בינו שמת והנביאים שמתומאברהם א גדול  האתה  53. דבריך לא יקרה לו מות נצחית  

Jn 10,29   הוא מכל הדבים ושום אדם אין יכול לטרוף מיד  גדול  אבי מה שנתן לי  29. אותם מידי לא יטרוף 
Jn 11,43   והיו רגליו קשורות. וצא לחוץ ומיד קם 44 גדול  הדברים צעק ואמ׳ לזרו בוא בקול כשאמ׳ אלה  
Jn 13,16   אם תהיו 17. מאדוניו והשלוח יותר משלוחו גדול  מר לכם אין העבד אמת אני או 16 :גם אתם  
Jn 14,28    עתה גלו מי זה לכם קודם המעשה 29: ממני גדול  תגילו כי אני הולך אל האב והאב אמת שאתם  
Jn 15,20   20 אם שמרו . אם אותי רדפו אתכם ירדפו: מאדוניו גדול  ו דברי אשר אמרתי לכם עבד אינו תזכר 
Jn 19,8   8 ונכנס פעם אחרת ואמר לישאוש הכאן אתה 9 .גדול  פילאט שמע זה הדבר היה לו פחד  אז כאשר.  

Jn 19,11   רק. ואחרי זה פילאט חפץ להניחו 12. ביותר גדול  בור זה מי שמסרני בידך חטא חטא ובע. האל  
Jn 19,31   פני פילאט שיתן להם רשות היה בשבת ההוא חילו גדול  וחג . ארו הגופה בשבת בשתי וערבשלא יש 
Mt 2,10    ויבאו בבית וימצאו הילד עם מריאה אמו 11 .גדולה  ובראותם הככב שמחו שמחה  10. שםאשר הילד  

Mt 15,28   אמונתך יעשה לך מה שאת חפצה ובתה: היא גדולה  אז ישאוש ענה ואמ׳ אשה  28. יהםאדונ  
Mt 24,21   יותר שלא היתה מראשית העולם עד עתה ועד גדולה   ואז תהיה צרה 21. בשבת ובחורף לא תהיה  
Mt 27,66  28: חתמו ועשוה שמור גדולה  והם הלכו ושמרו הקבר והאבן  66 .כאשר תדעו,Tit  קפיטולו נ״ד כפי  
Mc 4,37   38. וחזק וגלים עד שהספינה מתחלת למלאת גדולה  ואז קם רוח  37פינות אחרות עמו בים ס  

Mc 15,46  ומריאה מקדלינא ומריאה אם יקומו ושלומי  47 גדולה  בן חצובה ושם בפתח הקבר אבן ל אבקבר אחד ש 
Lc 2,10    כי היום נולד לנו בעיר 11. שתהיה לכל העם גדולה  הנה אנכי מגיד לכם שמחה . תפחדולהם אל  
Lc 7,16   לוקאקפיטולו ח׳ כפי שן : והללו וברכו האל גדולה  וכל העמים יראו יראה  16. ווחזרו לאמ  
Lc 8,23  24. מרוח ביאור שהאוניה נתמלאה מים ואובדים גדולה  ובאה סערה . ישוש משיח היה ישן .הם מספנים 
Lc 8,25   ואמרו מי הוא זה שלקח שלרוח. וראו ותמהו גדולה  ויראו יראה . ם אנה הוא אמונתכםאמ׳ לה  

Lc 16,26    ..עה בעבור זה אותם שחפצין לעבור מכאןהיא תקו גדולה  ומה .. בכל אלה הדברים 26בצער  ואתה 
Lc 24,41   והם נתנו 42. ואמר יש לכם אי זה דבר לאכול .גדולה  ותמהים מרוב שמחה . ינם מאמיניםועדיין א 

Jn 9,16  מה אתה . אז אמרו פעם אחרת לעור 17. ביניהם גדולה  והיה מחלוקת : עשות האותות האלהאיש חוטא ל 
Jn 11,38  אמ׳ ישאוש הסירו האבן ומרטא 39. הושמה עליה גדולה  ושם היתה חפירה ואבן . בא לקבר אחרת בעצמו 
Jn 15,13   אם תעשו[*]  14: מזו שישים נפשו בעד אוהביו גדולה  אין באדם אהבה  13. אהבתי אתכם כמו שאני 
Mt 9,37   ןלכן חלו פני האדו 38.אבל הקוצרים מועטין גדולות  [*] ר לתלמידיו עת הקציר סמוך וואמ 

Mt 11,20    רע יהיה לכם 21ואמר . ולא עשו תשובה גדולות  בעיירות באותן שהוא עושה פלאות גוער  
Lc 5,26    ואחר אלה הדברים יצא ישאוש 27. ראינו היום גדולות  מלאים יראה ממנו אומרים נפלאות וכלם היו 
Jn 5,20   21. ו בעבור שלא תהיו תמהיםמאלו מראה אלי גדולות  ופעולות . ים שהוא עושה מלמד לווכל הדבר  

Mt 23,23   צווי הדת ועוזבים היושר והחנינה והאמונה גדולי  ם מצמרת הנענע ומהכמון ועובדים שלוקחי  
Mt 26,3  הכהנים וזקני העם בהיכל סגן הכהנים שנקרא גדולי  אז נתקבצו כל  3: ובן האל יהיה נבגד ותלוי  

Mc 10,33   הכהנים והסופרים והזקנים ויקנסוהו למיתה גדולי  מסר ביד ובן האל יהיה נ. ירושלםעולים ב.  
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Mc 15,1  הכהנים והחכמים מאותתים וזקני העם ותפשוהו  גדולי  ובקר בקר נתאספו לעצה  1: מרקו ט״ו כפי שן 
Lc 5,17    וכח הש׳ היה בו. גליליאה גודיאה וירושלם גדולי  לפרושים וחכמי הדת ששם באו מכל ומלמד  
Mt 2,18   17 קולות מבכי וצעקה היתה נשמעת ברמה רחל גדולים   18ז נשלם מה שאמר ירמיה הנביא א  
Mt 6,26   ומי מכם יכול להוסיף לחיי גופו 27. מהם גדולים  מים נותן להם לחם וחיים ואינכם אביכם שבש  
Mt 23,6    7. שלומםוגבוהים בבתי כנסיותיהם ושישאלו ב גדולים  ראשונה בשלחן ושיהיה להם כסאות שבת 

Mt 26,67   ופירו 69. אומרים תנבא מי הכה אותך 68 .גדולים  ומקצת מאחרים נותנים לו תפוחים . והכוהו  
Mc 10,42   מושלים על הקטנים ושרים שלהם יש כח גדול גדולים  ם אתם יודעים שהשרים והשלטונים ואמר לה  

Mc 13,2  2 וכאשר ישב 3. א תשאר אבן על אבן שלא תהרסל גדולים  וש ואמ׳ רואה אתה אלו הבניינים וענה ישא 
Lc 1,49   כי הוא 51. וחסד שלו מדור לדור ליריאיו 50 גדולים  ול הקדוש שמו הוא עשה בי דברים כולו יכ 

Lc 12,18    ואומר 19. ואקבץ כל דברי תולדותי וטובתי גדולים  אהרוס אוצרותי ואעשם יותר ואמ׳ אעשה זאת  
Lc 21,11   רק קודם כל אלה הדברים ישלחו 12. בשמים גדולים  ואותות . ת ורעב בחרדותומגפו. תבמקומו  
Lc 21,12  אז 14. וזה יבא לכם לעדות 13. בעבור שמי גדולים  ת ובמשמרותם למסור אתכם למלכים בבתי כנסיו  

Jn 1,50   או ואמר לו באמת אומר אני לכם תר 51. מאלו גדולים  היות מאמין אתה עוד תראה דברים תוכל ל 
Jn 14,12   13: יותר מהם עושה כי אני הולך אל העם גדולים  שים שאני עושה הוא עושה ודברים כי המע  

Mt 26,65   65  מה דומה לכם והם ענו אומרים ראוי הוא 66 גדוף  הכהנים קרע מלבושו ואמ׳ זה אמ׳ אז שר  
Lc 8,37   מישו שילך לו ולא יעמוד עמהם כי נורוס בקשו גדיאי  ורוב העם היושב במלכות  37. אהולמי שלא ר 

Lc 12,27   אני אומר לכם כי. לא טורחות ולא טוות גדילות  תהיו חושבים חבצלות השדה איך  27. הדברים  
Mt 13,26  27. אז נראו הקמשונים בין החטים. ועשה פרי גדל  וכאשר העשב  26. ים והולךקמשונים בתוך החט  
Mc 4,27    ויותר על זה הארץ  28. ומזריע והוא אינו יודע גדל  ח והוא והזרע וישן יום ולילה ונ 27בארץ 
Mc 4,32  ועושה כמה. ונעשה גדול מכל שאר העשבים גדל  וכשנזרע  32. ל הזרעים שהם בארץקטן הוא מכ  
Lc 1,80   וחזק ברוח הקדש ועומד במדברות עד העת שהראה גדל  והנער היה  80. ושרות בדרך שלוםתהיו מא  
Lc 2,40   ואביו 41. וחזק ומלא חכמה וחן הש׳ היתה עמו גדל  והנער ישאוש  40יאה בעיר נזורט חזרו בגלל  
Mt 13,7  האחרים נפלו בארץ טובה 8. הקוצים וחנקום גדלו  . האחרים נפלו בין הקוצים 7. רשהיה להם שו  
Mc 4,7   ואחר 8. רי עולה וגדלולא נתן פ. יחד וחזקוהו גדלו  ואחר נפל בין הקוצים והקוצים  7. לו שורש 

Mt 6,28   והנם לא חורשים ולא זורעים ולא קוצרין ולא  גדלים  הביטו חבצלות ועשבי השדות היאך . נאנחים 
Mt 13,42    אז יזרחו 43. ושם יהיה בכי ורעדת שנים גהינם  ישים באש  42ממלכותו והרעים  
Lc 10,15   מי שאתם מואס מי שאתם מבזה אותי 16. דיתר גהינם  תנשאי עד לב השמים כי בתהומות  כפר נחום  

Jn 8,11   וישאוש אמר לה ואני לא אענישך לכי. אחד גואל  והיא ענתה אדון אין כאן  11. תךהעניש או.  
Mt 11,7   למה יצאתם רואות במדבר חשבתם שהוא יהיה .ג׳ואן  ו ישאוש משיח התחיל לאמר אל עם וכאשר הלכ  
Mc 1,29   וחמות פירו שוכבת חולה מקדחת 30. לאכול ג׳ואן  יב עם יקומו ועם ית שימון ואנדרבאו לב  
Mc 2,18   ומהפרושים מתענין ואמרו לישו למה מתענין ג׳ואן  והיו שם תלמידי  18אבל החטאים  הצדיקים  
Mc 6,17   ושמו בבית הסוהר בעבור אירודיאש אשת פיליף  ג׳ואן  כי זה אירודיש תפש  17. ת לחייםוחזר ממו 

Mc 11,30   והם 31. מן השמים או מן האנשים ענו אותי ג׳ואן  טבילת  30. אני עושה אלו הדבריםבאי זה כח  
Lc 1,63   64וכל אשר היו שם תמהו מאד מזה . הוא שמו ג׳ואן  ט אחד אשר בו כתב שאל לוח הנקרא בוישא  

Jn 1,6   שיתן עדות מרחוק זה בא לעדות בעבור 7 ג׳ואן  האל שלח אדם אחד שמו  6: ת עליהלהם יכול [*] . 
Jn 12,Tit   12: שיתפשוהו,Tit   וישוש אז ששה ימים קודם הפסח בא בביטניאה 1 ג׳ואן  קפיטולו י״ב כפי ש׳ 
Jn 21,16   16 אוהב אתה אותי ושימון אמ׳ כן אדון אתה יודע ג׳ואן  אמר פעם אחרת אליו שימון פירי  וישאוש 
Jn 21,17   ופירו היה דואג כי שלשה פעמים. אוהב אתה לי ג׳ואן  שימון . אמר לו פעם שלישית 17: שיותי 
Mc 2,18   ואמ׳ להם 19. ומהפרושים ותלמידיך אין מתענין גואן  ואמרו לישו למה מתענין תלמידי  מתענין 
Mc 6,24   ותכף היא באה אל המלך ושאלה לו 25. טבול גואן  והיא אמרה לה תשאלי ראש . אשאל לאמה מה  
Mc 6,25   והמלך היה נעצב 26. טבול באחד מפשוטי כלי עץ גואן  ה אומרת אני חפיצה שתתן לי ראש בדלו בהכ 
Mc 8,28    ואחרים אומרים. ואחרים אומרי׳ אליהו. טבול גואן  והם ענו אומרים שאתה הוא  28ממני מי אני  

Mt 4,5    הוא בן האלוה ואמ׳ לו אם אתה 6בית המקדש  גובה  השטן אל העיר הקדושה והניחו על אז העלהו  
Lc 6,16   וירד מן ההר 17. יודיש אשקריוטא שהיה בוגד גודא   16. ושימון שנקרא זילוזיש. פיביקומו אל  
Lc 3,34   שם היה טארי. שם היה אביאם. שם היה ישאק .ג֗ודי  שם היה  34. שם היה פאריש. שרוםשם היה או.  
Mt 2,1    הנה מלכי מזרח באו. בימי מלך אירודיש .דיאהגו  כאשר נולד ישואש בבית לחם בארץ  1מתיאו  

Mt 2,22   פחד ללכת שם ונזהר בחלומו ללכת לארץ גודיאה  יה מולך תחת אירודיש אביו בארץ ה  
Mt 3,1   ואומר עשות תשובה כי המלכות שמימיי 2דורש  גודיאה  בעת ההיא בא הטובל במדבר  1יאו ה׳ כפי מת 
Mt 3,5   והיה 6ומכל מלכות אשר סביבות נחל ירדן  גודיאה  ירושלם ומכל ואז יוצאים הם מ 5 .מדבריי  

Mt 4,25   5: ומעבר לנחל ירדן גודיאה  ושלם וארץ רב מארץ גליליאה וקפוטלים ויר,Tit  קפיטולו י״א כפי  
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Mt 19,1   ונמשכו אחריו עמים רבים 2אחר נחל ירדן  גודיאה  ים יצא מגליליאה ובא בקצות ארץ אלה הדבר  
Mc 10,1   והוא דורש. אחר נהר ירדן ונאסף שם עם רב גודיאה  וישאוש נסע משם ובא עד ארץ  1: שן מרקו  

Lc 1,5   כהן אחד שמו זכריה מיחס אביה ואשתו היתה גודיאה  בימי אירודיש מלך  5ו א׳ ללוקא קפיטול  
Lc 1,39   תנה שלו׳ונכנסה בבית זכריא ונ 40 .גודיאה  תן הימים הלכה מהרה בהרים בעיר משם באו  
Lc 1,65   וכל אשר שמעו שמוהו 66. נתפשטו אלה הדברים גודיאה  ובכל הרי . היה פחד בכל שכיניהםו 65. הש׳ 

Lc 3,3   4דורש טבילת תשובה למחילה עונות החוטאים  .גודיאה  ובא יואן בכל ממלכות  3. במדבר בן זכריה 
Lc 5,17    18. וכח הש׳ היה בו לרפא אותם. ירושלםו גודיאה  הדת ששם באו מכל גדולי גליליאה וחכמי  
Lc 6,17    שבאו 18וירושלם ומעבר לים וטירי וצידון  גודיאה  במקום חרב וסייעת תלמידיו ורוב עם מכל  
Lc 7,17    ותלמידים הלכו ליואן ואמרו כל אלה 18 .גודיאה  וזה הדבר נתפזר בכל ארץ  17עמו השם פקד  
Lc 23,5    וכאשר פילאט שמע 6. מגלליאה ועד כאן גודיאה  פך לאחר מלמד בכל באופן שהעם נההוא עושה  
Jn 3,22  ויואן היה טובל 23. ושם עמד עמהם וטובל גודיאה  ם בא ישאוש עם תלמידיו בארץ אחר אלה הדברי  
Jn 18,5   להם אני הוא[*] אז כשאמר  6. שמסרו עמהם ג׳ודיש  וישאוש אמר להם אני הוא . נזריטישאוש ד  

Mt 23,5   והם אוהבים שבת  6תכשיטי מלבושם ומטויה דקה  גודל  הם נושאים . שהאנשים יראו אותם בעבור זה 
Mc 12,41    ובאה אשה אחת ענייה ונדבה שתי 42. דברים גודל  ורבים עשירים מתנדבים . מתנותיושם  

Lc 6,48   בית ולא היה יכול השפעת מים הנחל בא על אותו גודל  וכאשר נעשה . שיב היסוד על האבןשעמוק מ 
Jn 21,6   אז אמר אותו 7. רבוי דגים ולא יכלו למשוך גודל  אז שמו הרשתות במים ונכנס בהם  .ותמצאו  

Lc 22,25   24 מושלים בהם ובין אשר להם ממשלה עליהם נקראים גוים  מלכי [*] [*]  25[*] חלוקת בין והיה מ 
Mt 27,33   ונתנו לו יין מעורב 34. שהוא הר קלוארי גולגוזא  ובאו באותו מקום שנקרא  33. ערבהשתי ו  
Jn 19,17  ובאותו מקום הניחו ישו בשתי וערב 18 .גולגוטא  קרא קלוארי שר״ל בעברי יצא ממקום הנ. וערב.  
Mt 6,19   אבל תקבצו אוצרות שמים שחלדה ועש  20אותם  גונבים  וגנבים . מחריבים אותם חלדה ועשהעמקים ש 
Mt 6,20   תהיה גר כל גופך כי אם. עינך 22[*]  21 גונבים  וגנבים אין . אין מחריבין אותם ששחלדה וע  
Jn 19,23   והיתה בזולת שום תפירה ונש ונשאה על מה .גונילא  והמלבוש הנקרא . ם לכל פרט חלקולד׳ חלקי  

Mc 6,9  9  באו שם תלינו ואמר להם באי זה מקום שת 10 .גונילש  ושלא ישאו שתי . של עור חי ברגלומנעלים 
Mt 11,20   בעיירות באותן שהוא עושה פלאות גדולות ולא גוער  אז התחיל ישאוש משיח להיותו  20: מתיאו  
Mc 8,33   כי אין לך שכל . אמ׳ הפרד מעלי שכנגדי. פירו גוער  וישאוש נהפך לפני התלמידים  33 .לגערו 

Mt 19,13    וישאוש אמר להם הניחו אלי בא 14. אותם גוערים  והתלמידים . עליהם ושיתפלל בעדםהידים  
Mt 20,31  והם ביותר חוזק צועקים ישאוש . בהם תשתוקו גוערים  והעם  31. וד יהיה לך חמלה ממנוישואש בן ד 
Mt 27,59   והניחו 60ישאוש ועטפו בבגד אחד של משי נקי  גוף  ויושאף לקח  59. צוה שיתנהו לו ופילאט  
Mc 15,43  ופילאטו היה נפלא אם כבר הוא מת 44. ישאוש גוף  צות נכנס לפילאט ושאל לו ובחרי מלכות שמים.  
Mc 15,45  ויוסף קנה בגד אחד יפה ולבן והוריד 46. ישאוש גוף  שר ידעו בעד עושה המשפט נתן לו וכא 45. מת 
Mc 15,47   16: ישו גוף  נו מש יוסף מביטות היכן מניחין ושלומי ק,Tit  וכאשר 1 קפיטולו י״ו כפי מארקו  
Lc 23,52   וכאשר זה סלק גוף ישאוש 53. ישאוש והודה לו גוף  אל פילאט ושאל שיתן לו בא ונגש  52. השם׳  
Lc 23,53   וכאשר זה סילק גוף ישו משיח . ישאוש והודה לו גוף  וכאשר זה סלק  53. אוש והודה לולו גוף יש 
Lc 23,53    ישו משיח מהשתי וערב עטפו בבגד משי ושמהו ףגו  וכאשר זה סילק . ישאוש והודה לוסלק גוף  
Lc 23,55   וכשחזרו בבית הכינו 56ישוש משיח היה מונח  גוף  אחריו רואות הקבר באי זה אופן  נמשכות  
Lc 23,56    24: ישאוש משיח ובשבת הורידוהו לקבר גוף  ומשיחות מעולות בריח טוב לחנוט חשובים,Tit  
Lc 24,3   ובעוד שהן היו נבהלות 4. ישאוש משיח גוף  ונכנסו ולא מצאו  3. קבר מהופכתאבן ה  

Lc 24,23   ובאו אומרות שראו מראה מלאכים שאומרים. ישאוש גוף  ולא מצאו  23ודם היום היו בקבר שק 
Jn 19,40   ישאוש וקשרוהו בסדינין ומשחו הגוף במשיחות גוף  אז לקחו  40. א כמו מאהל ליטריןמירר  
Jn 20,12   ואמרו לאותה האשה למה את בוכה 13ישאוש משיח  גוף  ש ואחד ברגלים במקום ששם הונח אחד ברא. 
Mt 6,27  ומהמלבושים למה אתם נאנחים 28. מדה אחת גופו  ומי מכם יכול להוסיף לחיי  27. גדולים מהם.  

Mt 27,64  וזה יהיה .ושיאמרו לעם שהוא קם חי מהמות גופו  בעבור שתלמידיו לא יבאו ויגנבו . שיקום חי  
Mc 6,29  ובאו התלמידים לישאוש וספרו לו כל מה 30 .גופו  כאשר ידעוהו תלמידיו באו ולקחו ו 29. לאמה  

Mt 22,16   חייבים. תאמר לנו מה נראה לך 17. האנשים גופות  כי אתה אין מביט . ונה לשום אדםואינך פ  
Mt 27,52   אחר . יוצאים מהקברים 53. שים קמו וחיוהקדו גופות  ורוב . והקברים נפתחו 52באמצע  נחלקו 
Mt 26,26   ואחר לקח הגביע ועשה חינות ונתנו להם 27 .גופי  ואמר קחו ואכלו כי זה הוא . בצעחנות ו.  
Lc 22,19   וכן 20. זה תעשו לזכרוני. הנתון בעדכם גופי  ות ובצעו ונתן להם אומר זה הוא ועשה חנ  
Mt 6,22   ואם 23. כי אם עינך תמימה כל הגוף יהיה בהיר גופך  תהיה גר כל . ךעינ 22[*]  21ים אין גונב 

Lc 11,34  אם עינך יהיה תמים כל גופך יהיה. הוא עינך גופך  ועששית  34. נסין בבית יראו הנרבעבור שהנכ  
Lc 11,34   גופך יהיה. יהיה מאיר אבל אם עינך יהיה רע גופך  אם עינך יהיה תמים כל . וא עינךגופך ה  
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Lc 11,34   36לכן שמור שנרך לא תחשך  35: יהיה חשוך גופך  . יה מאיר אבל אם עינך יהיה רעכל גופך יה [*] 
Lc 11,36   35 וכאשר לא יהיה בו חלק ערפליי כלו יאיר. יאיר גופך  וכל [*]  36שמור שנרך לא תחשך  לכן 
Lc 12,22   ש חשובה יותר מאכילה והגוף יותר כי הנפ 23 .גופכם  ואל תאמרו במה תלבשו . ל לנפשכםלבקש אוכ 
Lc 3,22  ובאה בת קול משמים ואומרת אתהו. כמו יונה גופני  ורוח הקדש ירד עליו בעצם  22ים ונפתחו השמ  

Mc 7,28   הכלבים אוכלים פתי לחם הנופלים תחת שולחן גורי  אכן . והיא ענתה אמת הוא אדון 28. לכלבים  
Mt 27,35   ושמו על ראשו כתב זהו 37ויושבים מביטים  36 .גורל  לבושי הניחו  ועל. חלקו ביניהם מלבושי 
Mc 15,24   24 והיתה שעה  25. עליהן איזה יקח כל אחד מהם גורלות  והניחו . שר תלוהו חלקו מלבושיווכא 
Lc 23,34   והשרים עמהם. והעם עומד ומביטו 35 .גורלות  ביניהם מלבושיו ומטילים עליהם  ומחלקים  
Jn 19,24   24 עליה ממי תהיה בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת גורלות  ו ביניהם לא נקרעה אבל נפילה אז אמר  
Jn 19,24   ואם 25. והפרושים עשו אלה הדברים. במלבושי גורלות  אומרת חלקו מלבושי ביניהם ושמו נשלמת ה 
Mt 3,12    והתבן ישרף באש נצחי. ויאסוף ִחַטתֹו במגורתו גורנו  והנה הוא ינקה את . מפוחו בידו 12מאש. 

Lc 2,1  וזאת הנגישה היתה 2. שכל העולם יהיה נוגש גושט  אותן הימים כמו כן ציווי משיסר עשוי היה ב  
Mc 7,5    ישישי האבות אבל אוכלים בידים לא נטולות גזירות  אומרים למה אין שומרין תלמידיך לישאוש  

Mt 15,3   ומי. אינו אומ׳ האל כבד אביך ואמך 4 .גזירותיכם  אתם למה עוברים מצות האל בעבור ו. ואמר  
Mt 15,6  זה  8טוב דבר מכם ישאוש אומ׳  7. הרעים גזירותיכם  אתם עברתם מצות הש׳ בעבור : אמוכבד אביו ו 
Mc 7,3   ורבי חקים אחרים שציום[*]  4[*] הישישים  גזירת  ים שתמיד לא יטלו את הידים כפי אינם אוכל  

Lc 19,24  לו האימנא ותנוה לאותו שיש לו עשרה אימנש גזלו  ואמר לאותן שעומדין שם  24. דותהמ אותה עם.  
Lc 18,11  ועו׳ איני כמו זה העולמיי: רעים ומנאפים גזלנים  אני איניני כמו האנשים האחרים  עושה לך כי . 
Mt 27,10   10 טו שאלו אומריםוישאוש עומד לפני פילא 11 .גזר  כן כמו אדונינו . מהם שדה יוצר וקנו  
Lc 22,29   29  בעבור שתאכלו ותשתו בשולחן מלכותי 30לי  גזרו  ואני מכין לכם מלכות כמו שאבי.  
Mc 7,22    כל אלו הרעות מתנועעות מהלב ואלו 23. סכלות גיאות  גניבות כילאות חמדה  22ורציחות וניאופים 
Mt 5,22    ובכן אם באת 23טולי י״ד כפי מתיאו קפי :גיהנם  יהי ראוי לאש [*] שיאמ׳ לו פתי ומי  

Mt 16,18    כי אני אתן לך  19לא תהיה להם יכולת כנגדך  גיהנם  ועוד דלתות . אבנה אגלישיאה שליזאת האבן 
Mt 23,15   אוי לכם פרנסים עורים שאומרין שאותן 16 .גיהנם  ם יותר רעים מעצמכם כפלים ובני עושים אות  
Mt 23,33   33  בעבור זה הנה שאנכי שולח לכם נביאים 34 .גיהנם  איך תנצלו מדינה של . םיחס שרפינחשים  
Mt 25,41   אני נרעבתי 42. שמוכן לשטן ואל מלאכיו גיהנם  רדו ממני ארורים מאבי ולכו באש הפ. שמאל  
Mt 25,46   26: והצדיקים ילכו באורה הנצחית גיהנם  ואלו ילכו באשה של  46. א עשיתםגם לי ל,Tit  
Mc 9,42   אל מקום שאין מתים הארסים והאש 43בשתים  גיהנם  הכנס בגן עדן ביד אחת מאשה של  שוה לך  

Mt 26,36   36  ואמר אל תלמידיו שבו פה בעוד שאני אלך גיטשמאני  בא ישאוש עמהם בעיר אחת שנאמרת ואז  
Mc 14,32    ו פה עד שאני אסייםואמ׳ לתלמידיו שב גיטשמני  ובאו בשדה אחד ששמו  32. האחריםאמרו כל  

Jn 3,29  31: ואליו ראוי לתת הגדולה ולי המעטה 30. שלם גיל  בגיל בעבור קול הארוס הזה הוא  אותו ומשמח 
Mt 5,12  שכרכם גדול בשמים כי כן רדפו הנביאים שהיו גילו   12. ו כל רע נגדכם ותכזבו בעדיאתכם ויאמר  
Jn 17,13   והעולם. אני נתת להם דבריך 14. שלם בעצמו גילי  להם  רים דבר בעולם בעבור שיהיהואלה הדב  
Mc 6,53  כאשר יצא מהספינה תכף הכירו 54[*]  ִגינִיָשאִריק  וכאשר עברו הלאה באו בארץ  53. היה ערפליי  
Mt 8,28   28 פגש מושטן אחד שיצא מן הקבר מאד רע שאינו גינשריק  ר ישואש עבר אותו ים והיו בארץ וכאש 
Mt 10,3   בעל. מטיאו. טומאש.זאבדיב וזואן אחיו  .ג׳יקמו  . ברטומי. פיליפו 3. נדריב אחיורי ואפי  

Mt 13,55   וקרובותיו כלם 56ויושאף ושימון וג׳ודיש  ג׳יקמי  נפח ואינינו כנגד אמו וקרוביו  זה בן  
Mt 4,21  אחת עם זאבדיבשאבאדיב וזואן אחיו בספינה  גיקמי  וילך משם וירא שני אחים אחרים  21. הרשתות  
Mt 10,3    5. יודש שמסרו:שימון קאעיב 4טאטדיב . אבפיב גיקמי  . בעל רבית מפורסם. מטיאו. ומאשט.אחיו 
Lc 3,24  שם היה יודא[*]  26[*]  25. שם היה יוסף .גיקמי  שם היה . [*] שם היה מאטיב 24. שם היה עלי . 

Mc 6,45   וכאשר תלמידיו 46. בעוד שהוא משלח העם .אגיר  קטנה ושילכו עבר למים אנביטהא  בספינה  
Mc 11,15   ולא עזב נשוא אי זה 16. והפך מלמעלה למטה גירש  ושולחנות אותם שמוכרים היונים  החלפנים  

Mc 16,9   והיא הלכה והגידה לאחרים 10. שבעה שדים ממנה גירש  וא נראה ראשונה למריאה מגדלינא אותה שה 
Lc 4,35   השד נכנס באמצע בית הכנסת יצא ממנו ולא גירש  וכאשר : א מן האדםאומ׳ שתוק וצ לחשו  

Lc 17,28   כמו שנעשה בימי לוט אוכלים ושותים קונים ג״כ   28. ובא המבול והרג את כולם. הנח בתיב  
Jn 5,17  אז היהודים אבו יותר 18. פעלתי בעבור זה ג״כ  ואני . ש ענה אבי פעל עד עתהוישו 17. בשבת  
Jn 21,1  21: שיחמ,Tit   וכן גלה לשמעון  2עצמו ישאוש לאם טוביריאדיש  גלה  אחר  1קפיטולו כ״א כפי יואן 
Jn 21,2  וטומאוש נקרא מספק ולנתנאל שהיה. לשמעון פירו גלה  וכן  2מו ישאוש לאם טוביריאדיש אחר גלה עצ 

Jn 14,29    עשה בעבור שאחר העשיהמי זה לכם קודם המ גלו  עתה  29: אל האב והאב גדול ממניאני הולך  
Jn 3,21   אחר אלה הדברים בא 22. כי בשם האל נעשות גלויות  א אל הנר בעבור שפעולותיו יהיו אמת ב  
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Mt 1,17   18. ומגלות בבל עד ישוש י״ד. בבל הם י״ד גלות  מאברם עד דויט הם י״ד ומדוד עד כל תולדות  
Mt Prol,29  נשר שבועת עניין האלהות. אריה מלכות .גלחות  גל ע. בן אדם רומז אנושות. שמיםנשר שעלה ל.  

Mt 4,18   ראה שני אחים והם שמעון הנקרא פירו גלילאה  ויהי בלכת ישואש לים  18מתיאו  ט׳ כפי  
Mt 4,23   דורש בבתי כנסיותיהם הגדת מלכות השמימיי גלילאה  היה מחפש כל ארץ  ישואש משיח 23כפי מתיאו  

Mt 15,29   וקרב אליו רוב 30. ועלה אל ההר ויושב שם גלילאה  ישאוש נסע משם בא שפת ים וכאשר  29 :שעה  
Lc 13,2   2 הם חטאים יותר מגלילבש האחרים כי סבלו גלילבש  נה ישאוש להם סבורים אתם שאותם וע  
Mt 4,13   כדי שתהיה נשלמת נבואת 14זבולון ונפתלי  גלילות  ויגר בעיר כפר נחום בחוף הים . עירו  
Mt 4,12   ויגר בעיר כפר נחום. ועזב נזוריט עירו 13 גליליאה  הפך פניו . שואש שזואן היה תפוששמע י 
Mt 4,25   וקפוטלים וירושלם וארץ גודיאה ומעבר לנחל גליליאה  והיה הולך אחריו עם רב מארץ  25מרפא אותם 
Mc 1,9  ותכף  10. הירדן בעד זואן והיה טובל בנהר גליליאה  ן הימים שבא ישאוש נזוריט מעיר ושעשה באות 

Mc 1,28   ותכף שיצא מבית הכנסת באו לבית שימון 29 .גליליאה  ושמו מתפזר בכל  28. שומעין לו השדים והם 
Mc 1,39   ובא אליו אדם 40: מגרש השדים מן האנשים גליליאה  והיה דורש בבתי כנסיותיהם ובכל  39. באתי  
Mc 7,31   והביאו לו איש אחד חרש  32. לקראת קאליוש גליליאה  ובא בים  רי טיר עובר בשידוניאההוא מעב 
Lc 1,26   לבתולה ארוסה עם איש ששמו  27ששמה נזורט  גליליאה  שים האל שלח המלאך גבריאל בעיר ובששה חד 

Lc 2,4   בגודיאה בעיר דוד שנקראת בית לחם בעבור גליליאה  ויושאף עלה מנזוריט  4. ל האדוןמצותו ש  
Lc 4,31  והיו נבהלים 32. ושם מלמד להם בשבת גליליאה  והלך בכפר נחום עיר  31והלך לו בר בתוכם ע  
Lc 4,44   5: נשלם קפיטולו ד׳ :גליליאה  ת של והיה דורש בבתי כנסיו 44. זה שולחתי,Tit  פרק ה׳ כפי לוקא 
Lc 5,17   ׳ היה בו לרפאוכח הש. גודיאה וירושלם גליליאה  ם וחכמי הדת ששם באו מכל גדולי לפרושי  

Jn 6,1   1 והלכו אחריו עמים רבים  2שהיא טיבריאדיש  גליליאה  דברים האלה הלך ישאוש מעבר לים אחר ה 
Jn 21,2   ולבני סבאדיב ולשנים תלמידים אחרים שהיו  גליליאה  ש נקרא מספק ולנתנאל שהיה מבית וטומאו 

Mc 14,70   והוא התחיל לקלל ולישבע שאינו 71. אתה גליליב  ה לפירו באמת אתהו מהם כי באמת שם אמר  
Jn 7,52    חפש הכתיבות ותמצא ששום נביא לא יבא גליליב  אז ענו ואמרו לו אתהו  52: עושהמה הוא  
Jn 17,6   שלך היו ואתה. שמך לאנשי העולם שנתתם לי גליתי  אני  6. ו קודם שנברא העולם עמךשהיתה ל  

Mt 2,22   ויגר במִדינַת נאזריט שתהיה נשלמת הנבואה 23 גלליאה  ללכת לארץ לכת שם ונזהר בחלומו פחד ל 
Lc 4,14   והוא מלמד בבתי 15ושומעו יוצא בכל הארץ  גלליאה  וחזר ישאוש משיח בכח הרוח . שיחישאוש מ  
Jn 2,11   אחר אלה  12. וגלה מעלתו ותלמידיו הכירוהו גלליאה  ישאוש עשה זה האות הראשון בבית ו 11. עתה 
Jn 4,46   והיה שם מלך. אל מקום אשר עשה שם ממים יין גלליאה  אז בא פעם אחרת בבית  46: ם החגכשבא ליו 
Jn 4,54   54  5: כשבא מגודיאה גלליאה  היה האות השני שעשה ישאוש בבית זה,Tit  קפיטולו ה׳ כפי ש׳  

Lc 22,59   אדם איני יודע מה אתהופירו אמר  60. הוא גלליב  אשה אחת אומרת אמת זה עמהם כי  שעה אחת  
Lc 23,6   כי. והכיר כי מיכולת אירודיש נשתלח 7 .גלליב  מגלליאה שאל אותו האדם אם הוא  פילאט שמע  

Mt 20,23    לימיני אינו לתת בידי כי אם לאשר אביא בחרם גם  . אבל תשבו לשמאלי. מיתתי תסבלווהוא אמ׳:  
Mt 21,27  27 אני לא אומ׳ באי זה כח אני עושה אלה הנפלאות גם  להם  והוא אמ׳. אנחנו לא ידענו והם ענו . 
Mt 25,45   ואלו ילכו באשה של גיהנם 46. לי לא עשיתם גם  ם שלי פעמים שלא עשיתם למקצת מקטני הדלי  
Mc 8,36   ואותו 37. כי יהיה לו כל העולם ויאבד נפשו גם  ומה יועיל לאדם  36. לי יושיענההאיונגי  

Mc 12,21   ולכל 22. זה שלישי עשה כזה. זה לא הניח זרע גם  ואחר לקחה השני  21מת בלא בנים ו לקח אשה  
Lc 3,11   ובאו העולמיים בעבור שיטבלו ואמרו רבי  12. כן גם  שיש לו חלופי העושרים יעשה זה  ומי. אחת 

Lc 10,11   רק. תו לכםהעפר שנאסף בנו אנחנו מסירים לת גם   11. לו אתכם צאו ברחובות ואמרושלא יקב  
Lc 16,10    יגידהו ... 12..נאמנים.. 11בדבר גדול יהיה רע  גם  בדבר קטן בגדול יהיה נאמן ורע בדבר קטן 
Lc 22,36    ומי שאין לו ימכור מלבושיו ויקנה סכין. האבן גם  אבל עתה מי שיש לו שק יקח . להםואז אמר . 

Jn 8,12    אז אמרו הפרושים מעצמך ומפיך אתה 13: חיים םג  לא ילך בחשך וערפל אבל יהיה לו שבא אחרי  
Jn 13,9  9  וישאוש אמר להם מי שהוא רחוץ  10. הידים והראש גם  שימון ופירי לא הרגלים לבד אבל ואמר לו 

Jn 13,15   אמת אני אומר לכם אין העבד גדול 16: אתם גם  כאשר עשיתי אני כן תעשו . למשל נתתיו לכם  
Mt 6,1    עוד  2קפיטולו י״ח כפי מתיאו : אביכם שבשמים גמול  כי תאבדו . אנשים טוביםבעיניהם שתהיו 

Mt 10,41  42: ומי שמקבל צדיק בשם צדיק יהיה לו גמול :גמול  י שמקבל נביא בשם נביא יהיה לו מ 41: אותי  
Mt 10,41   קטנים כוסכל אדם שיתן לשתות לאחד מאלו ה 42 :גמול  י שמקבל צדיק בשם צדיק יהיה לו ומ: גמול 
Mt 19,27   אמיתות לכם. וישו אמ׳ להם 28. יהיה לנו גמול  יך מה שאנחנו עזבנו כל העולם ונמשכים אחר  

Mc Prol,24  כי אותו שנוטע ומשקה אחת. מעמלינו חזקם גמול  למען שאדם ישיג . שהאדם יבינהו תמצא רוצים  
Mc 10,30   ועו׳ בזה העת בתים ואחים או. אה פעמיםמ גמול  הוא יקבל  30או בעד האיונגליאו בעד אהבתי  

Lc 6,34   ותנו. אבל אהבו אויביכם ועשו להם טוב 35 .גמול  ם נותנים לחוטאים בעבור שיקבלו כי החוטאי  
Lc 14,12   אבל כשתעשה זימון קרא העניים והנטולים 13 :גמול  אולי אותם שאתה קורא שישלמו לך כי ב  
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Mt 19,24   24 בנקב המחט עבור מעשיר אחד שיכנס במלכות גמל  עניין נקל הוא וד אמ׳ לכם שנות וע  
Mc 10,25    והם 26. אחד בנקב המחט שאיש עשיר במלכות שמים גמל  יותר דבר נקל הוא עבור  25. האלבמלכות 

Mc 1,6   ואוכלים. וחגור סביב המתנים מחגורת עור .גמלים  וזואן היה לבוש עורות  6. ותיהםעל עונ  
Jn 19,41   ובאותו גן היה קבר חדש ובאותו קבר שום אדם לא .גן  ובמקום שנתלה היה שם  41. לחנוטיהודים ל 
Jn 19,41   41 היה קבר חדש ובאותו קבר שום אדם לא הושם בו גן  ובאותו . במקום שנתלה היה שם גןו.  

Mt 26,55  כל. ם תפוש אותייצאתם עם הסכינים ועם עצי גנב  אוש אל הסיעות כן כמו אם הייתי שעה אמ׳ יש  
Mc 14,48   48 כל 49. יצאתם עם סכינים ומקלות תפוש אותו גנב  ש ואמ׳ להם כמו אם הייתי וענה ישאו  

Jn 10,1  3. אבל הכנס בעד השער רועה צאן הוא 2. הוא גנב  בית הצאן רק עולה בעד מקום אחר בעד השער ל  
Jn 12,6    7: לו כיסין שבהם משים מה שהם נושאין והיה .גנב  אליו ולעצמו דורש בעבור כי הוא רק  

Jn 18,40    19) תם פרק י״ח: (היה גנב  ובראבן : תעזוב לנו זה רק בראבןכולם לא,Tit  קפיטולו י״ט כפי ש׳ 
Mt 27,38   ואותן 39. אחד לצד ימין ואחד לשמאל. עמו גנבים  אז תלו שני  38: וש מלך היהודיםזהו ישא  
Mc 11,17  וכאשר שרי הכהנים שמעוהו וחכמים 18 .גנבים  ואתם עשאוה מערת . עמיםלה לכל השלי הוא תפ  
Mc 15,27   אז היתה נשלמת 28. אחד מימין ואחד משמאל גנבים  ותלו עמו שני  27. מלך היהודים נזוריט  
Lc 10,30  והלכו להם. והפשיטוהו והכהו הכאת חבורות גנבים  חד יורד מירושלם ביריחו ובא בן אדם א. אמ׳  
Lc 19,46   ושרי הכהני׳ . והיה מלמד כל היום במקדש 47 :גנבים  רק אתם עשיתם אותה מערת . תפלה ביתי בית 

Jn 10,8   אם . אני הוא דלת 9. רק הצאן לא שמעו אותם .גנבים  כל אותן שבאו היו  8י דלת הצאן לכם שאנ 
Jn 20,22    ולמי שתעזבו 23. ו רוח הקדשואמ׳ להם קבל גנח  כאשר אמ׳ זה  22. [*] שלו׳ עמכםפעם אחרת  
Jn 12,20   שקרבו 21מאותן שעלו להתפלל ביום החג  גנטילש  והיה מקצת מבני מבני ענק ר״ל  20. אחריו  

Mc 10,19   כבד. לא תונה שום אדם. לא תעשה עדות שקר .גניבה  לא תעשה . לא תרצח. תעשה ניאוף לא. השם  
Mt 15,19   אלו הדברים מטנפים האדם 20. עדות שקר קללה גניבות  ניאופים  ות מחשבות רעות רציחותמהלב יוצא 
Mc 7,22   כל אלו הרעות 23. כילאות חמדה גיאות סכלות גניבות   22ות מחשבות וניאופים ורציחות הם רע 
Mc 5,1    ותכף שיצא מן הספינה אדם א׳ מושטן יצא 2 ְגנֶיְשֵרק  ובאו מעבר לים נגד  1כפי מארקו ה׳  

Mt 27,60   והיתה מריאה מקדלינא 61. בפתח הקבר והלך לו גסה  והניח אבן אחת . חדש מאבן חצובהוא שה  
Mt 17,17   אז 18: לשטן ויצא לחוץ ונתמרק הנער באותה שעה גער  וישוש  17. עמוד עמכם שאוהו אליעד כמה א 
Mc 1,25   השטן מצערו יצאו 26אומ׳ שתוק צא מאותו אדם  .גערו  ש וישאו 25. אני יודע שאתהו קדוש הש׳ 
Mc 3,12   וישו עלה בהר ובחר מאותן 13. שלא יגלוהו גערם  אתהו בן האלוה וישאוש  12ומרים צועקים וא  
Jn 15,1   וישליך כל כף שאינה 2ואבי הוא החורש . אמת גפן  אני הוא  1ולו ט״ו כפי ש׳ זואן קפיט  

Mt 6,22   פך כי אם עינך תמימה כל הגוף יהיה בהירכל גו גר  תהיה . עינך 22[*]  21ן גונבים וגנבים אי . 
Mc 15,7   8. ובעבור הרציחה הושם במאסר. אחד עשה רציחה גר  אותו שבת . אחד תפוש ששמו בראבןמחזיק אדם  
Lc 24,18  בירושלם ואינך יודע איזה דברים נעשו באלו גר  ואמר לו אתה הוא שמקרוב . לאופשמהם ששמו ק  
Mt 17,19    ותאמרו זה ההר תשתנה מזה. אחד של חרדל גרגיר  אם לכם תהיה אמונה כמו  אני אשראומר לכם  
Jn 12,24    והוא ישאר  25. של חרדל הנופל הלאה לא ימות גרגיר  אמת אני אומר לכם אם  24. יתעלהשבן אדם 
Mc 4,32   33. וענפים שעופות השמים דרים בצל הענף גרגירים  ועושה כמה . ונעשה גדול מכל שאר העשבים  
Lc 3,17   ויאסוף החטה במגורתו וישרוף התבן באש שלא גרונו  ויקח כלי מנשף וינקה  17. ובאש ברוח הקדש  

Mc 16,12   והם הלכו וספרוהו לאחרים תלמידיו והם לא  13 גרים  למידים שהולכים לעיר אחת בצורת לשני ת 
Mt 13,4    5. דרך ובאו מקצת עופות ואכלוםנפלו ב גרעינים  ובעוד שזורע מקצת  4לזרוע זרעו אחד יצא  
Mc 4,4    5. נפלו קרוב לדרך ובאו עופות ואכלום גרעינים  ובעוד שזורע מקצת  4לזרוע זרעו אחד יצא  

Mt 9,33   והעמים תמהו אומרי׳ מעולם לא. השטן והאלם דבר גרש  וכאשר ראהו יאשוש משיח  33שוטן אחד אלם מ 
Mc 3,23   ואם אי זה מלכות בזולת החכמה 24. שטן אחר גרש  כל שטן אחד איך יו. ר להם משליםקראם ואמ  
Mc 5,40   כלם בחוץ לבד האב והאם והתלמידים שהיו עמו גרש  וישאוש . וכולם לעגו עליו 40נה היא ישי  
Jn 2,15   ופזר ממון החלפנים. מן המקדש והצאן והבקר גרש  : כמעט קבוצות עבותות כמעט כלם וכאשר עשה  

Mt 7,27  וכאשר 28. ורוחות ונחלים והפילוה בכבדות גשמים  ובאו  27לכסיל שבונה בחול ביתו דומה  עושה  
Mt 2,12   ואחרי שובם נראה מלאך השם בחלום  13כפי מתיאו  ד׳  קפיטולו : בו למלכותם בדרך אחרתוישו 

Mt 15,38   והניח העם 39. אלפים אנשים לבד נשים וילדים ד׳  והיו האוכלים כמו  38. שבע דבלות מליאות  
Mc 2,3   וכאשר לא 4. אנשים נושאים אדם אחד נטול במטה ד׳  ובאו אליו  3. [*] מלא עד הפתח הבית היה  

Mc 4,Tit   4. רצון הש׳ הם אחי ואחיותי,Tit   ופעם אחרת התחיל ישוש ללמד 1כפי שי׳ מארקו  ד׳  קפיטולו  
Lc 4,Tit   4. שם האל. שם היה אדם. שת,Tit   וישאוש משיח מלא מהקדוש רוח נסע 1כפי לוקא  ד׳  קפיטולו  
Lc 4,44   5 :ד׳  נשלם קפיטולו : סיות של גליליאהבבתי כנ,Tit   נעשה היה כאשר עמים  1פרק ה׳ כפי לוקא 
Jn 4,Tit   4: רק אף השם׳ עומדת עליו,Tit   אז כאשר הכיר ישאוש שהפרושים 1כפי ש׳ זואן  ד׳  קפיטולו  

Mt Prol,Inc   Mt Prol,Inc  שי׳ מתיאו כאשר דרש ראשונה האוונגליאו הוא דא  בס״ד אתחיל  
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Mt 26,38   39המתינו לי פה ועורו עמדי . נפשי עד מות דאגה  אז אמר להם  38. היות עצב ונקצףוהתחיל ל  
Lc 22,45  ואמר לאותם שישנים קומו והתפללו שלא 46 .דאגה  ים בעבור מהתפלה ובא אל תלמידיו ומצאם ישנ  

Jn 16,6   אבל אני אומר לכם שצריך הוא 7. נתמלאה לבבכם דאגה  רק כאשר אמרתי לכם אלה הדברים  6. הולך 
Jn 16,20   האשה היולדת דואגת כי 21: תחזור לששון דאגתכם  רק . אבל אתם תדאגו. העולם ישמחתבכו ו  
Jn 16,22   ולבבכם ישמח . ם אחרתאבל אני אראה אתכם פע דאגתכם  ואמת כן  22. י האדם נולד בעולםכ. שיש לה 

Mt 16,10  ולמה לא תבינו שאיני אומר מהפת 11. נשארו דבילות  ומז׳ לחמים וד׳ אלפים איש וכמה  10. נשארו. 
Mt 14,20  20 ומספר האוכלים היו ה׳ אלפים 21. מליאות דבלות  ונשארו ממותרות י״ב . ולם ושבעוואכלו כ  
Mt 15,37   והיו האוכלים כמו ד׳ אלפים 38. מליאות דבלות  שבע וממה שנשאר סלקו . יו שבעיםכלם וה  

Mt 16,9  ומז׳ לחמים וד׳ אלפים איש וכמה 10. נשארו דבלות  וכמו . ה׳ לחמים ומה׳ אלפים אישומזכירים מ  
Mt Prol,19  מרקו יש לו צורת .. ראשונה מתולדות ישו משיח  דבר  כי הוא . אדםמתיאו רומז צורת . מה שרומזות 
Mt Prol,21   כי דבר. לוקא יש לו צורת עגל.. מהתחיה  דבר  כי . מרקו יש לו צורת אריה.. ח ישו משי  
Mt Prol,22   זואן יש.. מתולדות העגלים שמקריבים הכהנים  דבר  כי . לוקא יש לו צורת עגל.. יה דבר מהתח  

Mt 1,22  הנה העלמה תהר 23ביא אשר אמרו על ידי הנ. האל דבר  וכל זה היה עשוי למלאת  22. יהםעמו מעונות 
Mt 2,15   15 האל שאמר על ידי הנביא אני קראתי לבני דבר  יעמוד שם עד מות אירודיש למלאת ו  
Mt 5,13   אור  14אינו שוה רק להשליך חוצה ולרמוס אותם  דבר  ואחר . סק לאותם שלא היו נושעיםוהמוסר נפ 
Mt 5,18   ומי 19. ׳ מהתורה שלא יושלם עד סוף העולםא דבר  אני אומר לכם באמת שלא יחסר  18: למלאת  
Mt 6,7   כי הם חשבו שהאל. מאד כאשר עושים החסרים דבר  וכאשר תתפללו אל תחפצו  7: שמעךהנסתרות י  
Mt 9,5   או לאמר קום. לאמר חטאתיך נמחלים. קל יותר דבר  מהו  5. מ׳ למה חשבתם רע בלבבכםמחשבתם א  

Mt 9,33  33 והעמים תמהו אומרי׳ מעולם לא קרא בישראל .דבר  יח גרש השטן והאלם אהו יאשוש משוכאשר ר:  
Mt 13,19   בא השטן ועוקרה מלבו. השם ולא יבין אותה דבר  אותו ששומע . הזרע הוא דברת הש׳ו. הדורש.  
Mt 13,28  והוא 29והעבדים אמרו תחפוץ שנלך ונלקטהו . זה דבר  והוא אמר להם האיש האויב עשה  28: קמשונים 

Mt 14,7   והיא  8: הוא נשבע שהוא יתן לה כל מה שתשאלהו דבר  בעבור אותו  7. טב מאד לאירודישויי. הכל 
Mt 14,27   ואמר להם יהיה לכם טוב בטחון באל אני. להם דבר  ף ישאוש ותכ 27ומרוב פחד צעקו . נבהלים  

Mt 15,7   זה העם שלי מכבר מדברים 8׳ מכם ישאוש אומ דבר  טוב  7. בעבור גזירותיכם הרעים מצות הש׳  
Mt 15,23   והתלמידים באו וחילו פניו שלא יניחנה לכת כי :דבר  ולא ענה לה  23. השטן מצער בתי .בן דויט 
Mt 17,19   וזאת המדה שטן אין מגרש אם 20: גדול לעשותו דבר  ולא יהיה לכם . חר כי הוא ישתנהאל מקום א  

Mt 19,3    והוא ענה ואמר לא קראתם כי בראשיתכם עשה 4 .דבר  על שום  אם אדם יכול לעזוב אשתולו  
Mt 19,23   בלתי אפשרי הוא הכנס העשירים במלכות שממיי דבר  וישו אמר לתלמידיו אמיתות אומר  23. רבות:  
Mt 19,26   26 לעשות כל. כבד מהבין אבל לאל הוא דבר נקל דבר  ישאוש אמ׳ להם בין האנשים הוא  ומביטם  
Mt 19,26    ובכן ענה  27. לעשות כל הדברים יערבו לו. נקל דבר  הוא דבר כבד מהבין אבל לאל הוא האנשים 

Mt 20,4    ופעם אחרת הלך בין הצהרים. והם הלכו 5בינוני  דבר  לכם ואמ׳ להם לכו לכרמי ואתן  4בשער 
Mt 21,3   4. כתו ותכף יניחוהאמרו שהאדון צריך בהן למלא דבר  ואם שום אדם אומר לכם  3. ה אליוהביאו 

Mt 21,24   24 אחד ואם אתם אומרים אותו אני אענה בעד אי זה  דבר  ישאוש ואמי להם אני אהיה שואל  ענה 
Mt 22,46   ושום אדם באותו היום לא היה בידו וברשותו .דבר  שום אחד מהם לא היה יכול לענות ו 46. בנו  
Mt 22,46    23 :דבר  ם היה בידו וברשותו לשאול לו שוהיום לא,Tit   אז אמ׳ 1קפיטולו מ״ט כפי מתיאו  
Mt 23,16   אבל אותו שעושה נדר לתת זהב. אין נשבעין דבר  ם שאומרין שאותן שנשבעין במקדש עורי  
Mt 23,17   ואומרים 18. גדול הזהב או המקדש שמקדש הזהב דבר  מה הוא . פתאים ועורים 17. פרועחייב ל  
Mt 23,19   כי מי 20. שהמקדש המתן. גדול המתן או המזבח דבר  עורים אי זה  19. רועבח חייב לפתת למז  
Mt 24,17   17  ומי שיהיה בשדה לא יחזור לקחת 18.מביתו דבר  שהיה בעלייה לא ירד לקחת אי זה ומי  
Mt 26,39  אבל לא כפי רצוני. איפשרי הרחק ממני המות הזה דבר  לאה וכרע פניו ואמ׳ אבי אם הוא והלך מעט ה 
Mt 26,75   ישאוש שאמר לו קודם שהתרנגול יקרא יהיה כופר  דבר  ופירו זכר  75. מיד התרנגול קראו. האדם 

Mt 27,6  6 7. כי ערך דם הוא. ראוי שנשימם בבית המקדש דבר  ם לקחו הל׳ פשיטין אמרו אינו ושרי הכהני  
Mt 27,12   אמ׳ אליו אינך שומע כמה עדים אז פילאטו 13 .דבר  הו וזקני העם אחריהם אינו עונה הלשינו  
Mt 27,14  ופילאט שוטר היה לו במנהג 15: ופילאטו תמה .דבר  וישו אינו עונה שום  14. ו נגדךעדים יש לנ  
Mt 27,24  לקח מים ונטל ידיו. אינו משיג אבל צועקים עוד דבר  וכאשר פילאט ראה ששום  24. לוהועוד צעקו ת 

Mc Prol,5   זהו זואן בן. מהנבואה מהקול שקורא במדבר דבר  בהתחלה . בר מהלבישאוש משיח מד ממשפחת  
Mc Prol,12    ָאבל דבר. מההתבשרות מאד מאותה שאחרים דברו דבר  ְתִחיל מטבילת ישאוש משיח ולא האינגליאו מ  
Mc Prol,13   ראשונה מהאלהות המדבר כאשר השטן נסהו עם דבר  אבל . ות מאד מאותה שאחרים דברומההתבשר  

Mc 1,14    ואומ׳ העת בא ממלכות שמים עשו תשובה  15. האל דבר  בא ישאוש בגליליאה ודורש . אסורהיה 
Mc 1,15    ראה. והולך ישו ואחרים בגליליאה 16. האל דבר  ממלכות שמים עשו תשובה והאמינו העת בא  
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Mc 4,14   ם ששומעין דברי האלאותה שנפלה בדרך הם אות 15 דבר  אותו שזורע הוא הדורש  14. מיוןזה הד 
Mc 4,22   מי שיש לו 23. לא נסתר ונעלם שלא יהיה ניכר דבר  שום  22. אבל מניחו אדם במנורה תחת המטה  
Mc 4,34   ובעבור זה הוא מבארו לצד. להם בזולת תמונות דבר  ולא  34מר להם בעבור זה שיבינו תמונות א  
Mc 7,15  אבל מה. מבחוץ נכנס באדם אינו יכול לטנפו דבר   שום 15מ׳ להם שמעוני ותבינוני קרא לעם וא  
Mc 7,18   כי אינו 19. שיכנס בגוף האדם אינו יכול לטנפו דבר  אין אתם מבינים שאין שום . יניםשאינכם מב 
Mc 7,27  28. טוב קחת הלחם מהבנים בעבור תתו לכלבים דבר  כי אין . חייב אדם לעזור לבניו אמ׳ ראשונה  
Mc 7,29   יצא ממנה[*]  30[*] הנה השטן . זה תתרפא בתך דבר  ואמר ישאוש אליה בעד  29. דוניםשולחן הא. 
Mc 7,37   8: והחרשים שמוע דבר  וש עשה היטב כי הוא עשה האלמים שעשה ישא,Tit   קפיטולו ח׳ כפי שן מרקו 
Mc 9,7  ר ישאוש צוהוכאשר ירדו מן הה 8. לבד ישאוש דבר  ותכף הביטו סביבותיהם ולא ראו  7. ושמעוהו  

Mc 10,21   21  מכור אשר לך ותנהו לעניים ויהיה . אחד חסר לך דבר  וישאוש הביטו וייטב לו ויאמר אליו 
Mc 10,23   23 נמנע שאיש שיהיו לו מעות הרבה יתנם במלכות דבר  הפך ישאוש אל תלמידיו ואמ׳ איך ונ  
Mc 10,25   הוא עבור גמל אחד בנקב המחט שאיש עשיר נקל דבר  יותר  25. וכל ליכנס במלכות האלבעושרו י  
Mc 10,27    נמנע אבל לא לא לשם כי לאל כל הדברים דבר  לכם הוא . ישאוש מזהיר אומר להםו 27נושע  
Mc 10,35    וישאוש אמ׳ להם מה  36. שאנחנו נשאל תעשה לנו דבר  אומרים רבי אנחנו רוצים שאי זה זאבדיב 
Mc 11,29  אחד ענו לי ואחר אני אומר לכם באי זה כח אני  דבר  אני אשאל לכם . להם וישוש ענה ואמר 29: זה 
Mc 12,13   וכאשר באו אמרו לו רבי אנחנו יודעים 14 .דבר  מאנשי אירודיש לתופשו על איזה  ומקצת  
Mc 14,21    22: טוב היה לו לאותו האיש אם נולד לא היה דבר  . אשר בעדו בן הבתולה יהיה נבגדלו לאדם  
Mc 14,31    אומר אם אהיה מוכרח למות עמך לא אכפור בך וכן דבר  והוא עוד  31. בי ג׳ פעמיםתהיה כופר 
Mc 14,61    ופעם אחרת הכהן הגדול הגדול שאלו אמר אתהו :דבר  וישו שותק ואינו עונה  61. נגדךמניחים  

Mc 15,4   ישאוש לא 5. מה דבריםלאותן שהלשינו אותך מכ דבר  ואלו אומר למה אינך עונה אי זה עוד ש  
Mc 16,8   וישאוש כאשר חזר חי יום ראשון בבקר הוא 9 .דבר  דתן ונרעדות ולשום אדם לא אמרו שגדלה פח  

Mc 16,15    אותו שיאמין ויהיה 16מלך השמים לכל בריה  דבר  ואמר להם לכו בכל העולם דרשו  15שחזר חי  
Mc 16,19    והם הלכו  20. להם עלה לשמים ויושב לימין הש׳ דבר  הוא ואדונינו ישאוש משיח אחר ש 19וירפאו 

Lc 1,20   21. עד אותו יום שאלו הדברים יבאו לתכלית דבר  יושלמו בעתן תהיה אלם ולא תוכל לדברי ש  
Lc 1,37   38. אינינו שלא יהיה בלתי איפשרי לפני הש׳ דבר  כי שום  37ותה שהיא נקראת עקרה השישי לא  
Lc 4,35  וכולם פחדו ומד ומדברים ביניהם ואומרים 36 .דבר  בית הכנסת יצא ממנו ולא הזיקו ע נכנס באמצ  
Lc 4,36    הוא זה שיש לו כח ומצוה הרוחות הרעים ויוצאים דבר  ומד ומדברים ביניהם ואומרים מה פחדו 

Lc 5,1   וראה שתי 2. והוא עומד סמוך יאור נזוריט. הש׳ דבר  ים רבים באו אליו בעבור שישמעו כאשר עמ 
Lc 5,5   וכאשר זה נעשה  6. אבל בדבריך נאריך רשתותיך .דבר  ׳ לו כל הלילה טרחנו ולא לקחנו ענה ואמ 

Lc 5,23   או אמור קום. הוא נקל אמור עונותיך נמחלים דבר  אי זה  23למה חשבתם רע בלבבכם  ואמ׳ להם  
Lc 6,35   יהיה הרבה מאד ותהיו בנים מאל עליוןושכרכם  דבר  ותנו מתנות למי שאינכם מקוים . להם טוב  
Lc 7,26    נביא אומ׳ לכם ועוד יותר מנביא. יצאתם לראות דבר  אבל אי זה  26הנם מלכים בבתיהם ובתענוג. 

Lc 8,9    ולהם אמר לכם ניתן מלכות שמים 10. הוא זה דבר  איזה . ותלמידיו שאלוהו 9. ישמעלו אזנים  
Lc 8,11  והם אותם ששומעין. שנפל סמוך לדרך 12השם׳  דבר  הוא זה הזרע הוא  הדבר 11: ישמעו לא ישמעו  
Lc 8,13    ובאלו אין להם שרשים כי לזמן היו ובעת. הש׳ דבר  על הסלע הם אותם שבשמחה מקבלים שנפל  
Lc 8,15   הש׳ ויש להם לב וחריצות בעושרין ובתענוגי דבר  [*]  15[*] ים הם אותם ששומעים שנפל בקוצ  
Lc 8,17   אינינו ביותר נעלם שלא יהיה ניכר ושלא יבא דבר  כי שום  17סין בבית יהיו רואין אותן שנכנ  
Lc 8,21   ונעשה באחת הימים 22השם׳ ושמוהו למעשה  דבר  להם אמי ואחי הם אותם ששומעין  וענה ואמ׳  

Lc 9,3    ן לא מעות ולאביד לא שרביט ולא לחם לא אב דבר  ואמ׳ להם לא תשאו  3. מלכות הש׳לדרוש  
Lc 9,13   והם כמו חמשת אלפים 14מאכל לכל העם הזה  דבר  ם ושני דגים וצריכים אנו לקנות חמשה לחמי  
Lc 9,33   31-32 *] [33 ולמשה. לך אחד. שלשה אהלים. טוב הוא שנעשה פה דבר  אדון . ובא פירו ואמ׳ לישו 

Lc 10,19   אך אל תשמחו כי הם משועבדים 20. לא יזככם דבר  חות האויבים ושום ועל כל כ. ועל העקרבים  
Lc 10,41   אחד צריכה את מריאה בחרת החלק היותר טוב אשר  דבר  חרוצה נמצאת ברוב עניינים אמת  מרטא מרטא 
Lc 11,14   ומקצת מהם אמרו בבלזאבוק שר 15. והעמים תמהו .דבר  והיה מגרש השטן האלם  14. שאלהולמי שי 
Lc 11,26   27. האדם ההוא יהיו יותר רעים מהראשונים .דבר  וסוף . תו בית שהיו דרים שםבאו ונכנסים  
Lc 11,28  28 ואל העמים התחיל לאמר 29. הש׳ ושומרין אותו דבר  ר אמת מאושרים הם אותם ששומעין והוא אמ . 
Lc 11,54   12: יוכלו להלשינו דבר  ארבים אותו ומבקשים מפיו אי זה מ 54דברים,Tit  ג כפי לוקא קפיטולו י״ 
Lc 12,2   אין דבר מכוסה שלא . אינו נחבא שלא יהיה נגלה דבר   2. ו מהכאת הפרושים שהיא רמאותהשמר 
Lc 12,2   2 ואותם דברים שאמרתם 3. מכוסה שלא יבא לגלוי דבר  אין . אינו נחבא שלא יהיה נגלה דבר  
Lc 12,4   תיראו. אבל אני אלמדכם ממי תיראו 5ו אחר שיעש דבר  ותם שהורגין הגוף ואחר אין להם תיראו מא 
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Lc 12,10  מי שיקלל רוח. כנגד בן האדם והוא נמחל לו דבר  וכל אדם שיאמר  10[*]  9.ני האלהמלאכים לפ  
Lc 12,11   כי רוח הקדש ילמדכם באותה 12תענו או תאמרו  דבר  ו להשתכל באיזו אופן או באי זה אל תחפצ  
Lc 12,48   דבר. ומי שהפקידו לו דבר רב: גדול ישאלו לו דבר  שדבר גדול ינתן לו ואדם . ועטיםבנגעים מ  
Lc 12,48    אני באתי לשים אש 49: דבר רב ישאלו לו. רב דבר  ומי שהפקידו לו : גדול ישאלו לולו דבר  
Lc 12,48   וחפץ. אני באתי לשים אש בארץ 49: רב ישאלו לו דבר  . ומי שהפקידו לו דבר רב: לו לוגדול ישא 
Lc 13,18   הנה הוא כגרגיר של חרדל שהאדם  19: יהיה נמשל דבר  ה מלכות שמים ומי משערו לאי זה הוא דומ 
Lc 14,7   8נשמע כאשר בחרו מושבות הראשונים וכסא הכבוד  דבר  ואמר לאותן הקרואים  7: ות אותויכלו לענ 
Lc 17,1   אבל אוי למי. הוא שלא יבואו צרותבלתי איפשרי  דבר  ואמ׳ לתלמידיו  1י״ח כפי לוקא  קפיטולו 
Lc 18,1  18,Tit  אומר 2. חייב אדם לעולם להתפלל ולא לחטוא .דבר  ואומר לכם  1טולו י״ט כפי לוקא קפי  

Lc 18,22   ויהיה לך. מכור אשר לך ותנהו לעניים. אחד דבר  יין חסרת עד. אמ׳ אליו. ההוא שמע ישאוש  
Lc 18,24    אי איפשר הוא שאותן שיש להם ממון שיכנסו דבר  עצבונו ואמ׳ וישוש ראה  24. הואכי עשיר  
Lc 18,25   נקל הוא שיעבור הגמל בנקב המחט מאדם עשיר דבר  יותר  25. ן שיכנסו במלכות שמיםלהם ממו  
Lc 18,34   זה הדבר נעלם היה מהם ולא . מאלו אינם מבינים דבר  והם שום  34: ם השלישי יחזור חיוביו 
Lc 20,3   3 טבילת יואן היתה מן השמים או 4. אחד ענוני דבר  ואני אשאל לכם . ש ענה ואמ׳ להםשאווי  

Lc 20,10   והאדון שלח עבד אחר והם נוגשים ושוברים 11 :דבר  והם הכו עבדו ולא נתנו לו . פרילו מה  
Lc 20,40   שמשיח הוא והוא אמר להם איך אתם אומרי׳ 41 .דבר  ומשם והלאה לא יכלו לשאול לו  40. אמרת  
Lc 22,35   אבל עתה מי. ואז אמר להם 36. והם אמרו לא .דבר  אחסר לכם אי זה . לת שק ומנעליםאתכם בזו  
Lc 22,61   61 אדוננו שאמ׳ לו קודם התרנגול יקרא שלש פעמים  דבר  ונזכר פירו . ש נהפך ומביט פירווישאו 
Lc 23,9    ושרי הכהנים והסופרים עומדים בחוזק 10 .דבר  וישאוש מעולם לא ענהו על . רביםדברים  

Lc 23,14   וג״כ אירודיש כי 15. ממה שאתם מלשינים אותו דבר  הנה אני שאלתי זה ולא מצאתי . םזה האד  
Lc 23,15    אז עזבו לו כאשר 16. ראוי למיתה לא נעשה לו דבר  והנה שום . כי הוא שלח אתכםוג״כ אירודיש  
Lc 24,6   אמר שחוייב שבן 7. עמכם בעוד שהיה בגלליאה דבר  נה באי זה אופן תזכור. י חזר חיפה כ  

Lc 24,41    ויערת. והם נתנו לו חלק דג אפוי 42. לאכול דבר  ואמר יש לכם אי זה . שמחה גדולהמרוב  
Jn 1,3    כי היה חיים אותו 4מה שנעשה : אינו נעשה דבר  וזולתו שום . הדברים נעשים בעדוכל  3האל  

Jn 1,46  ראה 47. [*] אמר לו פליף בא וראה אותו. טוב דבר  יכול להיות אי זה . נאל בנזוריטמ׳ לו נתוא  
Jn 3,34   האב אוהב 35. כי השם׳ אינינו נותן הרוח במדה .דבר  כי מי ששולח הש׳ מדבר  34אמתי  שהוא אלוה 

Jn 4,8   אתה. ה האשה שמריטנאאז אמרה לו אות 9. מאכל דבר  והתלמידים הלכו בעיר לקנות  8. לי לשתות  
Jn 4,32   אי זה שהביא. אז אמרו התלמידים 33: שלא ידעתם דבר  והוא אמ׳ להם אני עתיד לאכול  32. שיאכל 
Jn 5,14   והלך אותו האיש ואמ׳ ליהודים שישאוש 15: רע דבר  חפוץ לחטוא ולא יקרא לך מכאן ואילך לא ת  
Jn 5,19   19  כי הדברים שהוא . רק מה שראה עשות לאב. מעצמו דבר  ה הבן אינו יכול לעשות לכם אי זאמת 
Jn 5,30   ודיני צדיק וישר . רק כמו שאני שומע דן אנוכי דבר  איני יכול מעצמי לעשות  30. דיןשעשה רע ב 
Jn 6,44   אם האב ששלחני לא ימשכהו. אינו יכול לבא אלי דבר  שום  44. לא תלינו עלי. אמ׳ להםישאוש ו. 

Jn 7,4   4  5. בסתר אם תעשה אלה הדברים תפרסם עצמך לעולם דבר  וצה שיתפרסם לכל אינו עושה שום הרכי 
Jn 7,22   ובשבת מוהלים אתם. היה ממשה רק מהאבות דבר  תן לכם משה ברית מילה לא שאותו נ: זה  
Jn 7,46    48. םאז ענו להם הפרושים ובזה רמה אתכ 47 :דבר  אדם שדבר דבריו כאשר האיש ההוא לא שמענו  
Jn 8,20    ישו משיח בגאסיפילסי מלמד במקדש ושום אדם לא  דבר  אלה הדברים  20: באולי תדעו אביאותי 
Jn 8,47   כי אינכם . ובעבור זה אינכם שומעים אותו. האל דבר  שומע . הוא מהאלמי ש 47. למה לא תאמינוני 
Jn 8,54  אותו שאתם אומרים. וא הנותן לי מעלהאבי ה .דבר  ני משבח ומעלה עצמי מעלתי אינה ישאוש אם א  
Jn 9,25  26: שהייתי עור ועתה אני רואה. זה אני יודע דבר  אבל . אז אמר הוא איני יודע 25 .האיש חוטא  
Jn 9,29    ענה אותו  30: ולא ידענו זה מאין הוא. עם משה דבר  אנחנו יודעים שהאל  29. משה אנותלמידי 
Jn 9,30  נפלא שאתם אומרים לא ידעתם מאין הוא ופתח דבר  האיש ואמר להם זהו  ענה אותו 30: מאין הוא  
Jn 9,33    אז ענו ואמרו לו הן בעון חוללת ואתה לא 34 :דבר  היה לו מהאל לא היה בידו לעשות ואם לא  

Jn 10,30   אז קבצו היהודים אבנים בעבור 31. אחד אנחנו דבר  אני והאב  30כול לטרוף מיד אבי אדם אין י  
Jn 11,49   אינכם חושבים שצריך לנו שאדם אחד ימות ולא 50 דבר  ואמ׳ להם אתם לא ידעתם אי זה . אותה שנה 
Jn 12,29    קול זה לא בא בעבורי : ענה ישאוש ואמר 30. לו דבר  ואחרים אמרו מלאך . הוא קול רעםאמרו זה 
Jn 13,12    אתם קוראים אותי אדון ורבי 13. שעשיתי דבר  אתם יוד יודעים אותו . אחרת להםאמר פעם  
Jn 13,29   ואז אחרי לוקחו המלא פת מיד יצא 30. לעניים דבר  או שיתן איזה . לנו ליום המועד שצריכין  
Jn 14,14   אם תאהבוני 15: אחד תשאלו בשמי אותו אעשה דבר  אם  14. ור שיהיה מעולה האב בבןבעב. לכם  
Jn 14,22   הוא עשוי שבעבורינו תגלה עצמך לנו ולא לעולם דבר  אי זה . חראשקריוטא אבל אדון א לא. אליו: 
Jn 14,30   רק בעבור שהעולם יכיר שאני אוהב 31אחר בי  דבר  ואין  :כי שר זה העולם כבר בא. אדבר עמכם  
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Jn 15,5   אם אחד לא עמד 6. אינכם יכולים לעשות זולתי דבר  הוא הוא הנושא פרי רב כי . י בובי ואנ  
Jn 15,7   7 כזה הוא זך  8: ודבר תחפצו ותשאלו תשיגו לכם  דבר  אי זה . מדו בי ודברי תשמרו בכםאם תע 

Jn 16,23   אמת אומר אני לכם אם תשאלו לאב אי זה דבר .דבר  ואותו היום לא תשאלו לי שום  23. לכם  
Jn 16,23   חו בעבור ששונכםתשאלו ותק[*]  24[*]. לשמי  דבר  מר אני לכם אם תשאלו לאב אי זה אמת או  
Jn 17,1   ישאוש ונשא עיניו לשמים ואמ׳ אב השעה באה דבר  אלה הדברים  1ולו י״ז כפי יואן קפיט.  

Jn 17,11   אני. בעוד שעמדתי עמהם 12אחד כמו שאנחנו  דבר  אותם שנתת לי בעבור שיהיו . שמךאותם ב  
Jn 17,13   13 14. עבור שיהיה להם גילי שלם בעצמובעולם ב דבר  ואלה הדברים : עתה אליך אני בא אך  
Jn 17,21   בעבור שאותם בנו: אחד כמו שאתה אב בי ואני בך דבר  בעבור שיהיו כולם  21. בריהם ביבעד ד 
Jn 17,21    22. למען שהעולם יאמין שאתה שלחתני. אחד דבר  בעבור שאותם בנו יהיו : ואני בךאב בי  
Jn 17,22    אני בהם ואתה בי 23. כמו שאנחנו דבר אחד. אחד דבר  בעבור שיהיו אני נתתי להם . אתהשנתת לי 
Jn 17,22   אני בהם ואתה בי בעבור שיהיו אחדים 23. אחד דבר  כמו שאנחנו . בור שיהיו דבר אחדלהם בע  
Jn 17,23    ושאהבת אותם כמו. והעולם יכיר שאתה שלחתני דבר  ואתה בי בעבור שיהיו אחדים בכל אני בהם  
Jn 18,23   23 רק אם טוב דברתי למה אתה . רע עשה לי עדות רע דבר  אם אני דברתי . וישאוש ענה אליו 
Jn 18,38    ומנהג הוא שאני עוזב לכם איש אחד בפסח 39 דבר  אמ׳ להם אני איני מוצא בזה שום פעם אחרת.  
Jn 21,3   אכן התלמידים לא. הים ובבקר עמד ישוש בחוף 4 .דבר  ובאותו הלילה לא לקחו . בספינה משם ועלו 

Mt 26,24   ענה 25ואותו איש . טוב היה לו אם נולד לא היה ַדַבר  : דלו לאדם שבעבורו בן הבתולה יהיה נבג 
Lc 1,64  ובכל. והיה פחד בכל שכיניהם 65. ובירך הש׳ דברה  ומיד פי האב נפתח ולשונו  64זה תמהו מאד מ  

Mc Prol,13  אבל דבר ראשונה מהאלהות המדבר כאשר השטן .דברו  אחרים בר מההתבשרות מאד מאותה שולא ד  
Lc 4,32  ואדם אחד היה לו השד והיה בבית 33. היה בעוז דברו  היו נבהלים ומתמיהין במוסרו כי ו 32. בשבת 
Jn 5,38  חפצו 39. בכם כי לא האמנתם שהוא שלחו דברו  ואין  38. ולו ולא ראיתם תמונתולא שמעתם ק  
Jn 7,17   מי שמעצמו מדבר מעלתו מבקש אבל מי 18. מעצמו דברו  או . אל יכיר המוסר אם הוא מהאלרצון ה 
Mt 2,9    והיה הולך לפניהם הככב אשר. המלך הלכו לדרכם דברי  ובשומעם  9: שאלך להשתחות לפניואלי מפני 

Mt 7,24  כם שמייסד ביתו יהיה דומה אל הח. ועושה אותם דברי  כל אדם השומע  24. מלאי רוע לב ממני רשעים 
Mt 7,26   27ואינו עושה דומה לכסיל שבונה בחול ביתו  דברי  ותו ששומע וא 26[*]  25. אל האבן הקיימת  

Mt 16,23   ואז ישאוש אמר לתלמידיו  24. האל רק מהאנשים דברי  אל תצערני כי אינך מבין . י שטןלך מאחר 
Mt 24,35   ושום אדם אינו יודע היום והשעה 36. לא יעברו דברי  הארץ והשמים יעברו אבל  35. שלםזה יהיה נ 
Mc 4,15    ואותה 16. האל ותכף בא השטן ומסלקה מלבם דברי  תה שנפלה בדרך הם אותם ששומעין או 15דבר  
Lc 1,29    30. המלאך נבהלה וחושבת השלו׳ ההוא איך הוא דברי  ואותה הבתולה כששמעה  29. הנשיםבין שאר  
Lc 2,39   והנער 40דת משה חזרו בגלליאה בעיר נזורט  דברי  וכאשר סיימו כל  39: דיון ישראלפשממתינים  

Lc 3,4   קול קורא במדבר פנו דרך האל. ישעיה הנביא דברי  כמו שכתו׳ בספר  4ונות החוטאים למחילה ע  
Lc 6,49  בונה בית ואינם משימם לפועל דומה הוא לאדם דברי  אבל מי ששומע  49: וסדת על האבןכי היתה מי  
Lc 9,51   ישאוש משיח שלח שלוחיו לפניו ונכנסו בעיר 52 דברי  וכאשר נשלמו  51. גדינו לנו הואשאינו כנ 

Lc 10,21   וגליתם לקטנים אמת הוא אב כי. אלו מן החכמים דברי  ך אב ואדון בשמים ובארץ שהעלמת מתודה ל 
Lc 12,18   ואומר לנפשי רוב טובות 19. לדותי וטובתיתו דברי  תי ואעשם יותר גדולים ואקבץ כל אוצרו  
Lc 14,32  כן כל איש מכם שאינו מתיאש מכל 33. שלום דברי  ד מרחוק שולח שלוחיו להשתדל עם זה הוא עומ  
Lc 20,47   אורך תפלה להם יהיה המחקה יתירה. חיים דברי  שמחריבין  47[*] ראשון המקומות כנסיות ו:  

Jn 4,39   האשה שהאמינו בו שעושה עדות לו שכל הדברים דברי  על  .עיר האמינו בו רבים שמריטנאש מאותה  
Jn 5,24   ומאמין אותו ששלחני יהיו לו חיים נצחיים דברי  אמת אני אומר לכם שמי ששומע  24. ששלחו.  
Jn 6,69   ואותך אנחנו מאמינים 70: חיים נצחיים הם לך דברי  וענה שימון פירי אדון למי נלך  69. ללכת. 
Jn 8,37   אני מדבר מה שראיתי מהאב  38: אינינו בתוככם דברי  אבל אתם חפצים להמיתני כי . רהםבני אב 
Jn 8,43   אתם בני השטן 44. כי אינכם יכולים לשומעו דברי  למה אינכם מכירים  43. וא שלחנירק ה  
Jn 8,51  אז אמרו היהודים עתה אנו  52: לא ימות לעולם דברי  י אומר לכם באמת שאם אחד יעמיד אנ 51. אמת 

Jn 12,47   ולא ישמרם אני איני דן אותו כי אני לא באתי  דברי  ואם אחד ישמע  47. יעמוד בערפל בי לא 
Jn 12,48  הדברים שאמרתי ישפטו. כבר יש לו שישפטהו דברי  מי שמבזה אותי ואינו מקבל  48. להם למושיע  
Jn 14,23    מי  24. ואליו יצאו עמו עשו. אבי יאהוב אותו דברי  ושומר ענה ישאוש אליו אם אחד אוהב אותי 
Jn 14,24   והדבר אשר שמעתם אינו שלי רק מאבי ששלחני .דברי  מי שאינו אוהב אותי ומקיים  24 .עמו עשו : 
Jn 15,20   אם: אשר אמרתי לכם עבד אינו גדול מאדוניו דברי  תזכרו  20: בעבור זה מכעיס אתכםמזה העולם  
Jn 15,25    וכאשר  26. הכתוב בדת אותו שערבות היה לו בי דברי  בעבור שיהיה נשלם  25אותי ואבי והכעיסו 
Jn 18,37    וכאשר זה . ופילאטו אמ׳ אליו מה הוא אמת 38 :דברי  כל איש שהוא אמיתי שומע . אמיתיעדות 

Mt 2,3   ויקבוץ 4. לם עמועמד נבהל וכל אנשי ירוש דבריהם  ויהי כשמוע אירודש  3. ות לפניולהשתח  
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Jn 17,20   בעבור שיהיו כולם דבר אחד כמו שאתה 21. בי דבריהם  רק עדיין בעד אותן שיאמינו בעד . אלו לבד 
Mc Prol,21   וכאשר. האונגליאו ממוסרם בגוף ישאוש משיח דבריו  יאש וזה חוייב חפש ולהבין בסדר אסכנדר  

Lc 10,39   מרטא מתחזקת לטרוח במה שצריך לו  40 דבריו  שמעה וששמה מרטא ויושבת ברגלי ישאוש משיח.[*]  
Lc 11,53   מארבים 54ודברו אתו בכבדות ברוב דברים  דבריו  ים אליהם התחילו הפרושים לחלוק אלה הדבר  
Lc 24,8  וחוזרות מן הקבר מגידות כל אלה הדברים 9 דבריו  ותזכורנה  8זור חי ביום השלישי ושיח. תלוי  
Jn 1,11   רק לכל אותן שקבלוהו 12. ואותן שלא קבלוהו .דבריו  ולא עצמות  11והעולם לא הכירו  .נעשה 
Jn 4,41   ולאשה אומרים לא היינו מאמינים בעד 42 .דבריו  ויותר עוד האמינו בו בעד  41. םשני ימי  
Jn 7,40   אומריםואחרים  41. אומרים זהו נביא אמיתי דבריו  אז מקצת מאחוזת העם בשומעם  40 .העליון  
Jn 7,46    אז ענו להם הפרושים 47: כאשר האיש ההוא דבר דבריו  ואמרו מעולם לא שמענו אדם שדבר השלוחים 
Jn 8,55    אברהם אביכם חמד לראות יומי וראהו 56 .דבריו  אבל אני יודע אותו ושומר . מכזבכמוכם  

Mt 12,37   38: או בעבור דבריך תהיה נמחק. תהיה נושע דבריך  בעבור  37. ם טעם לאל ביום הדיןיתן אד  
Mt 12,37   37 אז ענוהו מקצת מן החכמים 38: תהיה נמחק דבריך  או בעבור . בור דבריך תהיה נושעבע  
Mt 26,73   ואז התחיל לכפור ולהשבע שאינו מכיר 74מעיד  דבריך  ואמרו אתה הוא מהם כי . מדין שםאותן שעו 

Lc 1,38   וקמה מריאה משם באותן הימים הלכה 39[*]  .דבריך  לי עשוי כפי שפחת הש׳ יהיה  מריאה הנה פה  
Lc 2,29    שהכינות 31כי עיני ראו שלומך  30בשלום  דבריך  אדון עתה אתה עזוב עבדך כפי  29האל ואמ׳  
Jn 4,42   42 ואנחנו בעצמינו שמענו וידענו שזה הוא באמת  דבריך  ה אומרים לא היינו מאמינים בעד ולאש 
Jn 8,52    האתה גדול מאברהם 53. לא יקרה לו מות נצחית דבריך  ואתה אומ׳ שאם אחד ישמור . מתיםוהנביאים 

Jn 17,14   אני מחלה 15[*]. והעולם בהם שמע היה לו  .דבריך  אני נתת להם  14. ילי שלם בעצמולהם ג  
Mt 10,14   14 15. ירו העפר מרגליכםצאו מהבית ומהעיר והס דבריכם  ולא ישמעו . ותם שלא יקבלו אתכםוא 

Mt 6,7   כי האל יודע מה. לכן לא תאבו להדמות להם 8 .דברים  כי הם חשבו שהאל ישמעם ברוב . םהחסרי 
Mt 7,11   טובים לבניכם כמה וכמה האל שמימיי שיתן דברים  א״כ אתם אם דעתכם תדעו לתת  11 .לו נחשים  
Mt 7,11    כל אשר שתחפצו שיעשו לכם  12טובים לשואליו  בריםד  וכמה האל שמימיי שיתן טובים לבניכם כמה 

Mt 12,35   36. ואדם רע מרוע אוצר נודר רע. טובים דברים  אדם טוב מאוצרו נותן  35. ת הלבמהשפע  
Mt 13,35   ואז הניח ללכת הגייסות 36 :נסתרים מעולם דברים  ת אני אפתח את פי במשלים ואדבר אומר  
Mt 13,52    ונעשה כאשר נשלמו אלה 53. חדשים וישנים דברים  חיילות שנותן מאוצר שממיי ולאב למלכות  
Mt 24,24   ונפלאות עד שהנבחרים מהש׳ כמעט יכנסו בטעות דברים  רבים שקרנים יקומו ויעשו רוב  24. תאמינו 
Mt 27,19   ושרי 20. רבים אני ראיתי במראה בעבורו דברים  לא תהיה דן האדם ההוא הצדיק כי שלחה לאמר  
Mc 6,20  וכאשר הימים 21. עושה בעדו ושומעו ברצון דברים  ב שהוא קדוש וצדיק ושומרו ורוב בזואן וחוש  
Mc 6,34    וכאשר רוב היום עבר קרבו אליו 35. וטובים דברים  צאן בלא רועה והתחיל ללמדם רוב היו כמו  
Mc 7,8   אמר להם אתם שוברים מצות הש׳ 9וכאלו . רבים דברים  תיהם וכדומה ובא להם גביעים וכלי כסף מש 

Mc 9,22   ותכף זעק אבי הבן בוכה אני מאמין 23. תשיג דברים  מ׳ לו אם אתה תוכל להאמיני מכל וישאוש א. 
Mc 12,41   ובאה אשה אחת ענייה ונדבה שתי פרוטות 42 .דברים  ורבים עשירים מתנדבים גודל . יושם מתנות  
Mc 15,4   6: ישאוש לא ענה אחרי כן ולא פילאט נפלא 5 .דברים  ינו אותך מכמה ה דבר לאותן שהלשעונה אי ז 

Mc 16,20  20 טובים ועם נפלאות שיעשו דברים  ו בכל העולם לדרוש בעזר הש׳ עם והם הלכ: Expl תם   תם    
Lc 1,49    51. וחסד שלו מדור לדור ליריאיו 50גדולים  דברים  שהוא כולו יכול הקדוש שמו הוא עשה בי  
Lc 1,51   חזקים בזרועו והוא מבזה הגאים במחשבת לבו דברים  כי הוא עושה  51. לדור ליריאיו שלו מדור . 
Lc 3,18   ואירודיש כאשר 19. אחרים מזהיר ומגיד לעם דברים  ורוב  18רוף התבן באש שלא תכבה ויש  
Lc 4,23    עושה אתה כן בארצךששמענו עשה בכפר נחום  דברים  רוב . רופא מרפא עצמו. התמונהתאמרו זאת.  
Lc 7,40   שני אנשים חייבין  41. וענה שימון ר׳ אמור .דברים  שימון אני רוצה לומר לך אי זה  ואמ׳ לו 

Lc 9,9    וחזרו 10. ורצה לראות ישאוש משיח. אלו דברים  לשחוט ש׳ יואן מי הוא זה שעושה שצויתי  
Lc 9,22    רבים ויקללוהו ישישים ושרי הכהנים וחכמיהם  דברים  שחוייב שבן האדם יסבול  22. אדםלשום 
Lc 9,34   אלו באה עב לבנה ועשתה צל להם ונכנסו בעב דברים  ובאומרו  34. אינו יודע מה אומרומדבר ו  

Lc 10,25   ואמ׳ לו מה 26אעשה למען השיגי חיים נצחיים  דברים  בדת קם לנסות אותו ואמר אי זה  חכם אחד 
Lc 11,53   מארבים אותו ומבקשים מפיו אי זה דבר 54 דברים  ברו אתו בכבדות ברוב ק דבריו ודלחלו  
Lc 12,3   שאמרתם בחשך יהיה נאמרים באור ומה שדברתם דברים  ואותם  3. מכוסה שלא יבא לגלוי אין דבר  

Lc 12,20   וכן הוא האוצר פירותי 21. שהכינות ממי יהיו דברים  בקשו נשמתך ואותם בזה הלילה י. לאותו סכל 
Lc 12,48    ואדם שדבר . הגונים היה מוכה בנגעים מועטים דברים  ואותו שלא הכירו ועשה  48. רביםמנגעים 
Lc 13,2   אומר לא רק אם לא תשובו כולם תאבדו  3. אלו דברים  ם יותר מגלילבש האחרים כי סבלו הם חטאי 

Lc 17,25  וכאשר נעשה 26מוזם בעד הדור הזה  והיותו .דברים  אכן ראשונה חוייב לו לסבול רוב  25. ביומו  
Lc 20,21  רק אומ׳ האמת . ולא יגורת מפני אדם. צדיקים דברים  אנחנו יודעים שאתה אומ׳ ומלמד  אומרים רבי 
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Lc 21,6    אלו שאתם רואים עדיין תראו ימים שלא יעמוד  דברים   6וישאוש אמ׳ . מרגליות וממתנותמאבני 
Lc 23,8  רבים ממנו ומצפה מתי יראהו שיעשה אי זה דברים  לראותו בעבור ששמע פעמיים כסף  שמח מאד כי  
Lc 23,9   10. וישאוש מעולם לא ענהו על דבר. רבים דברים  ושאל אליו  9. שיעשה אי זה אות מתי יראהו  

Lc 23,31   ושנים אחרים רעים 32. אלו מה יעשו ביבש דברים  י אם בעין הלח נעשו כ 31. נפלו עלינו  
Lc 24,11  ולא האמינו. אלו כדברים בלתי מוסכמין להם דברים  ונראו להם  11לוחים אלה הדברים שאומרות לש  
Lc 24,17   אתם מדברים ביניכם וכבר אתם הולכים דברים  וישאוש אמ׳ באי זה  17. ים אותוהיו מכיר  
Lc 24,18   הם ישאוש ענה מה הןול 19נעשו באלו הימים  דברים  וב גר בירושלם ואינך יודע איזה הוא שמקר  
Lc 24,21   רק מקצת מנשינו החרידונו שקודם 22. אלו דברים  ת ישראל והיום יום שלישי שנעשו יפדה א  

Jn 1,50  ואמר לו באמת אומר אני לכם 51. גדולים מאלו דברים  תוכל להיות מאמין אתה עוד תראה . תחת תאנה 
Jn 2,16   אלה ממקום זה ולא תעשו בית אבי בית סחורה דברים  ואמר למוכרי יונים השליכו  16. השולחנות . 
Jn 3,12   איך תאמינו: עולמיים ואתם בהם לא תאמינו דברים  אם אני אומר לכם  12: ו עדותינוולא תקבל  
Jn 4,25   27. וישאוש אמר אני הוא שמדבר עמך 26. רבים דברים  וכשיבא יראנו . קרישטו עתיד לבאשמשיח הוא 
Jn 5,16   וישוש ענה אבי פעל עד עתה 17. אלו בשבת דברים  זה מתהלך ישאוש בגודיאה לעשות  ובעבור.  
Jn 8,26   אבל מי ששלחני הוא. ומדבר מכם או שופט דברים  רוב  26׳ להם קדמון שמדבר עמכם וישאוש אמ  

Jn 11,22   אמ׳ אליהוישאוש  23. שאתה שואל נותנים לך דברים  אבל עתה אנכי יודעת כי כל  22. לא היה מת  
Jn 12,16  בעבור זה אחוזת העם שהיתה עמו עושה  17אלו  דברים  ברים אלו עליו נאמרו ושיעשו לו אז ידעו שד 
Jn 15,14   לא אומר שאתם תהיו 15. שאמרתי לכם וצויתי דברים  עשו אותם אם ת[*]  14: נפשו בעד אוהביו  
Jn 15,24   רק עתה ראו: שאחר לא עשאם לא היה חוטא םדברי  אם לא עשיתי  24. ותי מכעיס אביהמכעיס א  
Jn 16,12   רק כשיבא 13. רק אינכם יכולים נשוא עתה .דברים  עוד יש לי לאמר לכם רוב  12. וןכבר נד  
Jn 17,7    ואתה נתת לי ודברך קיימו. שנתת לי ממך היו דברים  ועתה הכירו שכל  7. ודברי קיימונתת לי. 

Jn 18,21  22. דברתי להם כי הם יודעים הדברים שאמרתי דברים  לאותן שמנעוני אי זה  שאל. ל לימה אתה שוא  
Jn 20,14   אלו נהפכה וראתה ישאוש עומד על רגליו ולא דברים  וכאשר מריאה מגדלינא אמרה  14. הניחוהו  
Jn 21,25   ברבים עשה ישאוש שאם כלם יהיו נכתבים חוש דברים  ועוד  25. ודעים שאמת הוא עדותוואתם י  
Jn 17,17  ואני. כמו שאתה שלחתני בעולם 18. הוא אמת דברך  . קדש אותם באמת 17. יני מהעולםכמו שאני א  
Mt 5,37    אתם שמעתם 38. יהיה אין הין הנשאר הוא רע דברכם   37שחור אתה יכול לעשות שער אחת לבן או  

Mt 13,19   19 בא . שומע דבר השם ולא יבין אותהאותו ש. הש׳ דברת  והזרע הוא . תו שזורע הוא הדורשאו 
Mt 13,20   אבל אין לו שרש 21. הש׳ ובשמחה מקבלה דברת  הוא אותו ששומע . פל בין האבניםואותו שנ  
Mt 13,22   הש׳ ויש לו אנחות מזה העולם לאסוף מחנק דברת  הוא אותו ששומע . לה בין החוחיםאותה שנפ  
Mt 13,23   השם׳ וישמענה ועושה פרי ומעשים טובים לאחד דברת  שיבין  הוא אותו. פלה בארץ טובהאותה שנ  
Jn 12,49   50. הוא צוה לי לאמר ולדבר: רק האב ששלחני דברתי  כי אני מעצמי לא  49. יום אחרוןאותו ב  
Jn 16,4  לכם בעבור שתבא שעת אלה הדברים תהיו נזכרים דברתי  ואלה הדברים  4. ו האב ולא אותיכי לא הכיר 

Jn 18,20   בעולם ואני כל שעה למדתי בבית הכנסת ובמקדש דברתי  אני בגלוי . ענה ישאוש אליו 20 .וממוסרו 
Jn 18,20   שאל לאותן שמנעוני. מה אתה שואל לי 21בסתר  דברתי  ודבר לא . ששם היהודים מתקבצים ובמקדש 
Jn 18,21   וכאשר  22. הדברים שאמרתילהם כי הם יודעים  דברתי  שאל לאותן שמנעוני אי זה דברים . שואל לי 
Jn 18,23   רק אם טוב דברתי. דבר רע עשה לי עדות רע דברתי  אם אני . וישאוש ענה אליו 23. ןכן להגמו  
Jn 18,23   והלך ישאוש ששלחוהו 24: למה אתה מכה אותי דברתי  רק אם טוב . רע עשה לי עדות רע דברתי דבר  
Lc 24,42   42 וכאשר אכל לפניהם לקח הנותר ונתן 43. אחת דבש  יערת ו. הם נתנו לו חלק דג אפויו  
Mt 7,10   א״כ אתם אם דעתכם תדעו לתת 11. יתן לו נחשים דג  ואם ישאלהו  10. ם יתן לו אבניםבנו לח  
Mc 8,7   והם וכל העם 8. ברכו להם וצוה הניחום לפניהם דג  והיה להם מעט  7. יחום לפני העםלהם הנ  

Lc 11,11   אם לא 13ואם ביצה יתן לו עקרב  12. יתן לו נחש דג  ואם . ל לחם לאביו יתן לו אבןשאמכם אם י 
Lc 24,42   וכאשר אכל לפניהם לקח 43. ויערת דבש אחת. אפוי דג  והם נתנו לו חלק  42. דבר לאכוללכם אי זה 
Jn 21,11   זה שהדגים רביםועם כל . מספר מאה וחמשים ושלשה דג  והוציא בארץ הרשתות מלאים מרוב . באניה 

Mt 13,47   וכשהוציאוה בוחרים הטובים בקנקניהם 48 דגים  ל מיני למכמורת שאדם משים בים שאוספת כ  
Mt 14,17   17 צוה לישב 19 .והוא אמ׳ להם שאו אותם לי 18 .דגים  אין לנו פה לבד ה׳ לחמים ושני  ענו לו 
Mt 15,34   ואחר לקח 36. והוא צוה לעם שישבו בארץ 35 .םדגי  פת יש לכם והם אמרו שבעה ומעט  ישואש כמה  
Mc 6,38   וישו צום שיושיבו העם והחיילות על העשב  39 .דגים  ושני . אמרו יש לנו חמשה לחמים הביטוהו 

Lc 5,6    ועשו 7. רבים באותן שרשתות שלהם משתברין דגים  וכאשר זה נעשה אספו  6. רשתותיךנאריך  
Lc 9,13   14וצריכים אנו לקנות דבר מאכל לכל העם הזה  דגים  בד חמשה לחמים ושני ו אין לנו לואמרו ל  
Lc 9,16   והביט לשמים ובירך אותם לחמים ושני הדגים דגים  וישו לקח החמשה לחמים ושני  16 .וכן עשו  

Jn 6,9    אז אמ׳ ישאוש עשו  10. אבל מה יהיה בין כלם .דגים  חמש מאות ככרות לחם שעורה ושני שיש לו 
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Jn 21,3   3 ויצאו משם. והם אמרו לו ואנחנו נלך עמך .דגים  אני הולך לצוד . ושימון פירו אמר אלהם  
Jn 21,6   אז אמר אותו תלמיד האהוב  7. ולא יכלו למשוך דגים  שתות במים ונכנס בהם גודל רבוי אז שמו הר 

Mt 26,69   אומ׳ ֶאינִי יודע . כפרו לפני הכלוהוא  70 דגליליאה  ה אחת אומרת ואתה היית עם ישוש אליו שפח 
Mt 27,55   ובתוכן היתה מריאה 56. ששרתו אותו דגליליאה  דות מרחוק אותן שהלכו עם ישאוש בנות שעומ  
Jn 12,21    ובקשוהו אומרים אדון אנו חפצים ראות .דגלליאה  שקרבו לפיליף שהיה מבטפגידא  21ביום החג  
Jn 21,17   אמ׳ אליו . כי שלשה פעמים שאלו אם אוהב אותו דואג  ופירו היה . ג׳ואן אוהב אתה לי שימון 

Mt 17,22   באו אותם. וכאשר היו באים בכפר נחום 23 .דואגים  והיו מאד . וביום השלישי יקום. וימיתוהו  
Mt 26,22   23. והתחיל כל אחד לאמר אדון אנכי הוא .דואגים  וכשהם שמעו זה היו מאד  22. דנימכם יבג  
Jn 16,21   וכשילדה כבר אינה זוכרת הצער. כי שעתה בא דואגת  ת האשה היולד 21: רק דאגתכם תחזור לששון  
Jn 12,50    13 .דובר  שאני מדבר הוא כמו שהאב כן אני ומה,Tit   רק קודם  1קפיטולי י״ג כפי ש׳ יואן 
Mt 8,29   29 זמן בעבורי לגרשבאת לפני קודם . ישאוש משיח דוד  צועק אומר מה לך לעשות ממני בן ו . 
Mt 12,3   3  שנכנס בית האל 4כשנרעב הוא ואותם שהיו עמו  דוד  אמ׳ להם לא אתם קראתם מה שעשה וישואש  

Mt 20,30   והעם גוערים בהם 31. יהיה לך חמלה ממנו דוד  שו עובר וזעקו אומרים ישואש בן ושמעו י  
Mt 20,31   וישוש קראם מה אתם 32. יהיה לך חמלה ממנו דדו  הם ביותר חוזק צועקים ישאוש בן ו. תשתוקו  

Mt 21,9   ברוך יהיה אותו שעתיד לבא בשם אדונינו דוד  עמו צועקים אומרים הושיענו בן  שהולכים  
Mt 21,15   ואמרו לו שומע אתה מה אומרין  16. היו כעוסים דוד  ים במקדש אומרים מהולל יהיה בן צועק 
Mt 22,43   אמר האדון 44אומר . קראו ברוחני אדוניו דוד  ישאוש ואיך ולמה  אמ׳ 43. מדוד אמרו. בן  
Mt 22,45  ושום אחד מהם לא 46. קראו אדוניו איך הוא בנו דוד  א״כ אם  45. ית הדום רגלך אויבךאני אעשה ש 
Mc 2,25   25 שהוא נכנס 26. הוא וחיילותיו כאשר נרעבו דוד  מה שעשה . ׳ ישאוש להם לא קראתםואמ  

Mc 12,37  וכל העם שומעין. קראו אדוניו איך הוא בנו דוד  אם כן אם  37. ויבך הדום לרגליךאני אשית א  
Lc 1,27  וכאשר המלאך נכנס 28. והבתולה שמה מריאה .דוד  סה עם איש ששמו יושאף הוא מבית לבתולה ארו  
Lc 1,69    קדושיו הנביאים שהםכאשר הגיד מפי  70נערו  דוד  היישיר אותנו ומהר תת שלום בית ו 69עמו  

Lc 2,4  5שנקראת בית לחם בעבור שיהיה מהבית ומעם דוד  דוד  מנזוריט גליליאה בגודיאה בעיר  ויושאף עלה 
Lc 2,4   בעבור שישמע המצוה עם מריאה ארוסתו ואשתו 5 דוד  ית לחם בעבור שיהיה מהבית ומעם שנקראת ב  

Lc 2,11  ויהיה לכם 12. מושיע העולם שהוא משיח ואדון דוד  ר בעיכי היום נולד לנו  11. שתהיה לכל העם  
Lc 6,3   3  כשנכנס 4כשהיה לו רעב והוא ואותן שהיו עמו  דוד  ענה ואמ׳ להם לא קראתם מה שעשה וישאוש  

Lc 18,38   ואותן שהולכין עמו 39. יהיה לך רחמנות עלי דוד  והעור קרא ישאוש בן  38. ו מקוםעובר באות  
Lc 18,39    וישאוש עמד וצוה שיביאו לו העור 40. חמול עלי דוד  והוא עור ביותר צועק בן . ישתוקשאותו 
Lc 20,41   ודוד אמר בספר המזמורי׳ האדון אמר לאדוני  42 דוד  ם איך אתם אומרי׳ שמשיח הוא בן אמר לה 
Lc 20,44   43 אמר . מע כל העםושו 45קורהו אדון איך הוא בן  דוד  א״כ  44. שית אויביך הדום רגליךעד שא 

Jn 7,42  ובמחלוקת זה חולקות העם בעבורו 43: יבא משיח דוד  ע דויד ומעיר בית לחם שמשם היה הכתיבה מזר. 
Mc 5,31   31 ומביט אם יוכל ראות 32. אותך ואומר מי נגעני דוחק  אמרו לו תלמידיו אתה רואה שעמך ו 
Lc 21,23  עד המכהו ובפי 24והעם יבא . גדול על הארץ וחקד  כי יהיה  שתהיו הרות ומיניקות באותן הימים  

Jn 7,42  43: ומעיר בית לחם שמשם היה דוד יבא משיח דויד  אינה אומרת הכתיבה מזרע  42: יחמגלליאה מש  
Mt 1,1    ישאק הוליד. אבראם הוליד ישאק 2. בן אבראם דויט  זה ספר תולדות משיח בן  1מתיאו כפי שי׳  
Mt 1,6   דויט מלך ישראל הוליד שלמה מאשת . מלך ישראל דויט  ישי הוליד  6. וליד ישיאוביק ה .אוביק 
Mt 1,6   שלמה 7. מלך ישראל הוליד שלמה מאשת אוריאש דויט  . ישי הוליד דויט מלך ישראל 6. הוליד ישי  

Mt 1,17   ותומגל. הם י״ד ומדוד עד גלות בבל הם י״ד דויט  אם כן כל תולדות מאברם עד  17ו כפי מתיא  
Mt 1,20   אל תירא לקחת מרים אשתך כי מה שהרתה הרתה דויט  אה אל יוסף בחלום אמר יושאף בן הש׳ נר  
Mt 9,27   וכאשר בא אל הבית באו העורים אליו 28 .דויט  ואומרים יהיה לך חמלה ממנו בן  קוראים.  

Mt 12,23  23  ים שמעו זה אמרו זה אינווכאשר הפרוש 24 :דויט  וכל העם תמה וראה ואמ׳ איך אינו זה בן  
Mt 15,22   ולא ענה לה דבר 23. השטן מצער בתי .דויט  חמנות יהיה לך ממני בלי פחד בן ואומרת ר:  
Mc 10,47    וישאוש 49[*] [*]  48. יהיה לך חמלה ממני דויט  ואמ׳ בן . והתחיל לצעוק[*]  47 [*]לו  
Mc 12,36   אמ׳ מתנבא ממנו אמר האדון לאדוני שב לימיני  דויט   36החכמים מאותתים ממי הוא בן  מה אומרים 
Lc 12,35   ותהיו דומין לאנשים המחכים 36בידיכם  דולקות  מתנים ערוכים תהיו ועשישות  35 :לבבכם  
Mt 7,24   24 25. אל החכם שמייסד ביתו אל האבן הקיימת דומה  יהיה . ם השומע דברי ועושה אותםכל אד [*] 
Mt 7,26   25  [*]26  ובאו גשמים ורוחות 27לכסיל שבונה בחול ביתו  דומה  ואותו ששומע דברי ואינו עושה 

Mt 13,24   ובעוד שהאנשים  25לאדם שזורע זרע טוב בשדהו  דומה  אמר המלכות שמימיי . יש לפניהם ומשל אחר 
Mt 13,31   31 שהוא 32לזרע החרדל אותו שאדם זורע בשדהו  דומה  ם הוא משל אחר אמר להם מלכות שמי  
Mt 13,33   לשאור שלוקחת האשה ומטמינו ומערבו בשלשת דומה  מיון אחר אמ׳ להם המלכות שממיי ד 33: שלו  
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Mt 13,44   לזהב טמון בשדה לאותו כשאדם מצאו טומנו דומה  והמלכות שממיי  44. לשמוע ישמע לו אזנים.  
Mt 13,45   וכאשר מצא אבן  46חר שמחפש אבנים נערכות לסו דומה  עו׳ המלכות שממיי  45: אותו שדהלו וקנה ל 
Mt 13,47  למכמורת שאדם משים בים שאוספת כל מיני דגים  דומה  עו׳ המלכות שמימיי  47: נה האבןשהיה לו וק 
Mt 13,52   למלכות שממיי ולאב חיילות שנותן מאוצר דברים דומה  הוא אמ׳ להם לכן כל חכם מאותות ו 52. הין 
Mt 17,24    שימון מלכי הארץ ממי ראוי לקחת מס מביניהם דומה  אמר מה לך . ית קרב אליו ישושהבנכנס אל . 
Mt 18,23    למלכות שמים לאדם אחד מלך שרוצה לשמוע טעם דומה  ולכן  23. אני אומר לך ע׳ פעמיםאבל  

Mt 20,1   20,Tit  רהוא מלכות שמימיי לאב החיילות אשר יוצא בבק דומה   1או קפיטולו מ״ו כפי מתי 
Mt 21,28   ובא הראשון . אדם אחד היו לו עשרה בנים. לכם דומה  מה  28. ח אני עושה אלה הנפלאותבאי זה כ 

Mt 22,2   ושלח העבדים 3לאדם מלך שעשה נשואין מבנו  דומה  מלכות שממיי הוא  2. הם משל אחדואמ׳ ל  
Mt 22,39  כל התורה והנביאים 40. רעך כמוךתאהב . לזה דומה  והשני הוא  39. ומאד גדול צווי זהו הראשון  
Mt 22,42   אמ׳ ישאוש  43. אמרו מדוד. משיח ממי יהיה בן דומה  ולכן לכם מה  42. ם שהיו נאספיםולכל אות 

Mt 25,1  25,Tit  מלכות שממיי לעשר בתולות שלקחו עשישותיהן דומה  ואז יהיה  1טולו נ״א כפי מתיאו קפי  
Mt 26,66    רקקו 67לכם והם ענו אומרים ראוי הוא למות  דומה  מה  66גדוף  מלבושו ואמ׳ זה אמ׳קרע  
Mc 4,31   הוא לגרגיר של חרדל כשהוא זרוע בארץ קטן הוא דומה   31. כות הש׳ לאי זה דמות אדמהואדמה מל 

Mc 12,31   ושום צווי אחר אינו. ואהבת לרעך כמוך. לזה דומה  והשני הוא  31. זהו עיקר הצווי. ובכל כחך  
Lc 6,47   דומה הוא לאדם שבונה בית שעמוק משיב 48 :דומה  ושה אותם אני אראה לכם למי הוא ובדברי וע  
Lc 6,48    הוא לאדם שבונה בית שעמוק משיב היסוד על דומה   48: אני אראה לכם למי הוא דומהאותם  
Lc 6,49   49 ואותו . ארץ בלא יסודהוא לאדם בונה בית על ה דומה  ששומע דברי ואינם משימם לפועל  אבל מי 

Lc 10,14  ואת כפר נחום  15. לרעה המוכן לכם ליום הדין דומה  ושדומה . אמנם לא יהיה רע תירוש 14. תשובה 
Lc 12,27   א״כ העשב שהוא בשדה 28. למלבוש אחד מאלו דומה  ימה בכל מעלתו לא היה לו מלבוש לכם כי של  
Lc 13,18   מלכות שמים ומי משערו לאי זה דבר יהיה נמשל דומה  ה הוא ואז אמ׳ להם למ 18: שעשה העניינים: 
Lc 13,20   לשאור שהאשה מטמנת בתוך הקמח עד שיתעכל  21 .דומה  שול לכם משל מלכות הש׳ למה הוא אמ. אמרה 

Jn 9,9   אז אמרו לו 10. והוא אמ׳ אני הוא. הוא לו דומה  רק . נינו זהויש אומרים אי 9. זה הוא  
Jn 16,2    ואלה הדברים יעשו לכם כי 3. שיעשה עבודה לשם דומה  ויהיה לו . אדם שבא יהרוג אתכם שכלתבוא 

Mt 11,16  17לנערים היושבים בשער וקוראים לדומיהם  דומים  אל מי אדמה זאת המשפחה הנה  16 .שמוע ישמע  
Mt 23,28    בפנים אתם מלאים לעמים בחוץ אנשים צדיקים ו דומים  וכן אתם  28. עצמות מתים ולכלוךמלאים 
Lc 12,36   לאנשים המחכים אדונם כשחוזר מן הנשואין דומין  ותהיו  36עשישות דולקות בידיכם תהיו ו  
Lc 20,36   וכי הם בני תחייה. והם בני השם׳. למלאכים דומין  כי לא ימותו משם ואילך כי יהיו  36. נשים . 
Mt 28,1    באה מריאה מקדלינא ואחרת מריאה ראו הקבר וקמנגייד  והראשון יום אחד שנקרא  1מטיאו נ״ד כפי 

Mt 19,13   מנערים קטנים בעבור שהוא יניח הידים עליהם  דורון  ואז עשו לו  13: ל להבין יבינהומי שיכו 
Mc 2,4   לפניו עלו על הבית והחריבוהו ועלו למעלה דורון  וכאשר לא יכלו לעשות ממנו  4. הנטול במט  

Mc 10,13    והתלמידים מונעים . מנערים בעבור זה שיגיעם דורון  והעמים שלחו לו  13: מנאפת בעלהעוזבת 
Mt 3,1    ואומר עשות תשובה כי המלכות שמימיי מתקרבת 2 דורש  עת ההיא בא הטובל במדבר גודיאה ב 1מתיאו 

Mt 4,23   23 ומרפא כל בבתי כנסיותיהם הגדת מלכות השמימיי דורש  ש משיח היה מחפש כל ארץ גלילאה ישוא 
Mt 9,35  36. מלכות שמימיי בבתי כנסיות וממרק כל חולי דורש  ישו משיח מחפש העירות והמגדלים ו 35. השטן 
Mc 1,39   בבתי כנסיותיהם ובכל גליליאה מגרש השדים מן  דורש  והיה  39. כי בעבור זה באתי. ונדרוש שם 
Mc 4,2  אדם אחד 3הם ומייסרם ברוב משלים ואומ׳ להם ל דורש  והוא  2וכל החיל יושב בשפת הים . וישב בים 

Mc 5,20  21: וכלם היו תמהים. בקבול החסד שהש׳ עשה לו דורש  והוא הלך  20: החסד שהש׳ עשה לךֽוַסֵּפר . שלך 
Mc 6,7  וקרא הי״ב תלמידים ושלחם שנים שנים. ומלמד דורש  והוא סובב הערים הקטנות  7. נתםממיעוט האמ  

Mc 10,1    והפרושים שואלים לו מנסים 2להם כמנהגו  דורש  והוא . רדן ונאסף שם עם רבנהר יאחר  
Lc 3,3   כמו 4טבילת תשובה למחילה עונות החוטאים  דורש  . ובא יואן בכל ממלכות גודיאה 3. במדבר  

Lc 4,19   וכאשר סיים הספר 20: שנת האדון ערב ויום נקם דורש  ים ראיה ולעזוב הנשברים למחילה ולעור 
Lc 4,44   נשלם קפיטולו ד׳: בבתי כנסיות של גליליאה דורש  והיה  44. ל כי בעבור זה שולחתימלכות הא:  

Lc 8,1    2והיו עמו הי״ב תלמידים . ומגיד מלכות השם׳ דורש  משם ואילך ישאוש הולך בעירות ובמגדלים  
Jn 12,6    היה לו כיסין שבהם משים ו. בעבור כי הוא גנב דורש  רק אליו ולעצמו . עין על הענייםשומו 

Mt 10,6   מרקו 8. ואומרים שמלכות שמימיי מתקרב 7 דורשים  אבל תלכו  6. ו בארץ שמריאה היאאל תכנס  
Lc 9,6   ואירודיש 7: ומבריאים החולים בכל מקום דורשים  וכשתצאו משם תחפצו הבתים  6. הםלעדות עלי  

Jn 6,23  24. אותה ששם אכלו הפת ועשו חינות לאל דטיבריאדיש  ו ואוניות אחרות בא 23. כו לבדםתלמידיו הל 
Mt 11,22   22 ואתה כפר  23. אי דשידון יותר מכם ליום הדין דטיר  אני לכם שעונש מעט יהיה לאותן  ואומ׳ 

Lc 3,1   תחת שרי הכהנים הולך בקיאפש היתה נעשית 2 דטרקא  ּוִדיגִיש אליש אניאה ואבילינא וִטיְרק  
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Mt 10,25    לתלמיד שיהיה כמו עבד אל מלמדו והמלמד אל העבד די  כי  25: והעבד על האדון: על הרבאינו 
Mc 14,41  41 השעה באה שבן הבתולה יהיה נמסר בידי החוטאים די  אינו . תםבא פעם אחרת ואמר להם ישנים א  
Lc 22,38   והתלמידים . יםויוצא המלך כמנהגו להר הזת 39 .די  והוא אמר להם . ה שתי סכינים פהאדון הנ 
Jn 11,16   נלכה אנחנו כמו תלמידים. למקצת אנשים דידימוש  אז אמר טומאש שאמור  16. ך אליורק נל  
Mt 4,19    ותכף הלכו אחריו והניחו הרשתות 20. אנשים דייגי  יאמר להם בואו אחרי ואעשה אתכם ו 19היו . 
Mt 4,18   ויאמר להם בואו אחרי ואעשה אתכם 19היו  םדייגי  ריאה אחיו ששמים הרשתות בים כי פירו ואנד  
Mc 1,16    ואמ׳ להם ישו בואו ולכו אחרי ואעשה 17 .דייגים  אחיו שמשימין הרשתות בים כי הם ואנדריב  
Mc 1,17    והם תכף עזבו הרשתות והלכו 18מהאנשים  דייגים  ישו בואו ולכו אחרי ואעשה אתכם ואמ׳ להם  
Lc 18,2  אחד היה בעיר אחד שאינו ירא אלהים ולא היה דיין  אומר  2. לל ולא לחטואעולם להתפחייב אדם ל  
Jn 7,24  אז אמרו קצת מבני ירושלם אינינו זה 25: צדק דין  נים רק בעבור זה אל תשפטו לפ 24. אדם בשבת  
Jn 8,50   אני אומר לכם באמת שאם אחד יעמיד 51. אמת דין  אחר הוא ששואלה ודן . בקש מעלתיאיני מ  

Jn 12,31   32. עתה יהיה מושלך שר העולם בחוץ. העולם דין  עתה הוא  31. א בעבורי רק בעדכםזה לא ב  
Mc 3,6   6  וישו הלך לים עם 7. נגד ישו שימיתוהו דירודיש  יצאו הפרושים ועשו עצה עם אותם ותכף  
Jn 14,2   3. להלוך להכין מקום לכםבו אמת הייתי אומר  דירות  בבית אבי רוב  2. אל ובי האמינוהאמינו ב 

Lc 18,29   שלא יקבל יותר ויותר ממה 30בעד מלכות השם׳  דירתו  ו או אחיו או אשתו בניו או בתי אביו ואמ 
Mt 23,38   ואני אומר שלא תראוני היום 39. תהיה חריבה דירתכם  ובעבור זה הנה  38. יה ולא אביתתחת כנפ 
Lc 16,20   לשבוע..  21.. ששוכב בפתחו מוכה .. לז.. שש דל  והיה  20וש ארגמן ואכל כל בטוב היה לב  

Jn 9,8   אומרים אינינו זה האיש שהיה שואל על. היה דל  ואותם שראוהו ראשונה כי  8. ניווראה בעי  
Mc 4,21   תחת הדרדור ולא תחת המטה אבל מניחו אדם דלוק  ואומ׳ להם אין אדם מניח נר  21 .ישמע  

Mt 26,11   וזאת 12. ואני לא אהיה לעולם עמכם. עמכם דלים  כי יהיה לכם לעולם  11. תיובה אפעולה ט  
Jn 10,7   רק הצאן לא. כל אותן שבאו היו גנבים 8הצאן  דלת  רת להם באמת אני אומר לכם שאני פעם אח  
Jn 10,9   יצא אם אחד יבא ויהיה נכנס נושע יהיה ויבא ו .דלת  אני הוא  9. הצאן לא שמעו אותם רק. גנבים 

Mt 16,18   כי אני 19גיהנם לא תהיה להם יכולת כנגדך  דלתות  ועוד . האבן אבנה אגלישיאה שלי ועל זאת  
Mt 23,35   מדם הבל צדיק עד דם. צדיקים שהוא נשפך על הארץ דם  עד שיבא עליכם  35פו מעיר לעיר ותרד 
Mt 23,35    אותו שהרגתם בין המקדש והמזבח זכריה בן ברכיה דם  מדם הבל צדיק עד . נשפך על הארץשהוא: 

Mt 27,4  והם ענו מה לנו אתה. צדיק הוא כאיש שאינו יודע דם  רתי ואמר אני חטאתי כי אני מס 4. והישישים 
Mt 27,6  וכשנתייעצו קנו שדה א׳ מיוצר בעבור 7. הוא דם  כי ערך . אוי שנשימם בבית המקדשאינו דבר ר  
Mc 5,25    והוציאוה כל מה שהיה 26זה שנים עשר שנים עברו  דם  יה לה רפיון ואשה אחת שה 25*]. [אחריו 
Lc 11,50   כל הנביאים מיום שנברא העולם עד עתה מזאת דם  למען תהיה נדרש מכם  50וירדפו  .ימיתו  
Lc 11,51   ולכן אני אומ׳. זכריה שנשפך במובח ובבית כן דם  מדם הבל עד  51עתה מזאת האומה  העולם עד  
Lc 22,44    וכשקם מהתפלה ובא אל תלמידיו 45. נגרות בארץ דם  היתה הזיעה היוצאת מבשרו כטיפי ו 44בצרה  

Jn 1,13   ולא מרצון. זאת לדעת מחטאות ולא מרצון בשר .דם  שאינן ילודי  13ן שיאמינו בשמו אות. האל  
Mt 27,25   ואז הניח בר אבן 26. יהיה עלינו ועל בנינו דמו  וכל הכלל ענו  25. השמרו לכם. קהאיש הצדי  

Jn 6,54   ומי שאוכל בשרי ומי 55. לא יהיה לכם חיים דמו  ו ולא תשת. לכם אם לא תאכלו בשר בן האדם  
Mt Prol,24    השבועות מענייני האלהות ישואש משיח שממנו הם דמות  כי כתב . זואן יש לו צורת נשר. .הכהנים 

Mc 4,30   30  דומה הוא לגרגיר של חרדל כשהוא 31. אדמהו דמות  אי זה לכם למי אדמה מלכות הש׳ לואומר  
Lc 20,24  והוא אמר 25. והם ענו לו משישר. וכתיבתו דמותו  הראוני פשוט אחד מה  24. רמאים מנסים אותי  
Lc 21,27  וכאשר אלה הדברים התבוננו ושאו ראשיכם  28 .דמותו  בא בענן עם עב גדול ובגודל צלם בן האדם שי 

Mc 14,24   אמת לכם אני אומר 25. אשר בעבור רבים ישפך דמי  ואמ׳ להם זהו  24. הם ושתו ממנוונתן ל  
Jn 6,55   יהיה לו חיים נצחיים ואה אקימהו ביום היותר דמי  ומי שאוכל בשרי ומי ששותה  55. לכם חיים  
Jn 6,57    שהאב שלחני ואני חיכמו  58: בי יעמוד ואני בו דמי  מי שאוכל בשרי ושותה  57: האמתיהׁשתייה 
Lc 8,43   והחולי ההוא צערה כמו י״ב שנה ונתנה כל דמיה  והנה באה אשה אחת חולה משפיכות  43. עם  

Mt 13,33    אחר אמ׳ להם המלכות שממיי דומה לשאור דמיון   33: שוכבים ועומדים בענפים שלושהעופות  
Mt 21,33  שנטע. אומר לכם אדם אחד היה שהיה אב חיילות ןדמיו  הן אחר  33: ם והזונות האמינוהובו והחוטאי 
Mt 13,36   וענה ואמר אותו שזורע 37. הקמשונים מהשדה דמיונות  אליו תלמידיו אומרים תפרש לנו  וקרבו 
Mc 12,1   ואמ׳ אדם אחד נטע כרם וסגר אותה היטב .דמיונות  והתחילם לדבר  1״ב כפי שן מרקו קפיטולו י  
Lc 7,38  ואחר שקנחה לו הרגלים עם. שמעיניה יוצאות דמעות  ם לרחוץ רגלי ישאוש משיח עוהתחילה לבכות ו  

Jn 11,35   אז אמרו היהודים ראו כמה 36: מעיני ישאוש דמעות  ויצאו  35. ון בא וראה היכן הואלו אד  
Mt 27,19   האדם ההוא הצדיק כי דברים רבים אני ראיתי דן  אשתו שלחה לאמר לא תהיה : הדין בקתדרת  

Jn 5,22   בעבור שהכל  23. אבל נתן כל משפט לבן. שום אדם דן  כי האב אינו  22ם לאשר הוא חפץ נותן חיי 
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Jn 5,30   ודיני צדיק וישר הוא כי איני מבקש. אנוכי דן  מי לעשות דבר רק כמו שאני שומע יכול מעצ  
Jn 8,15  כי איניני : אני דן משפטי אמתיוכש 16. שום אדם דן  אתם דנים כפי הבשר אבל איני  15. אני הולך 
Jn 8,16  שהאב שלחני ואני . כי איניני לבדי: משפטי אמתי דן  וכשאני  16. בל איני דן שום אדםכפי הבשר א 

Jn 12,47  47 רק בעבור. אותו כי אני לא באתי לדון העולם דן  ישמע דברי ולא ישמרם אני איני  ואם אחד  
Jn 18,7   אם . ענה ישאוש כבר אמרתי לכם אני הוא 8 .דנאזריט  ו ישאוש ם אמרפעם אחרת מה אתם מבקשים וה 

Mc 15,21   ונהגוהו בגולגוטא 22שישא שתי וערב שלו  דנופי  עבד שבא מעירו אס אלשנדריאה אי שמו שימון  
Mt 26,71   ופעם אחרת כפר בשבועה שלא הכיר אותו  72 .דנזוריט  וזה היה עם ישוש . לאותן שהם שםשפחה אמרה 
Mc 14,67   והוא כפר איני יודע ואיני מכיר  68. היית דנזוריט  ואתה עם ישאוש . עלו מביטו אומרֵׁשנֹוֶעל נ 
Jn 19,19    אז רוב היהודים קראו 20: מלך היהודים דנזוריט  ישאוש : על השתי וערב וזה לשונווהניחו  
Jn 18,5    ר להם אני הוא ג׳ודיש שמסרווישאוש אמ .דנזריט  ואמרו ישאוש  5. אתם מבק מבקשיםלהם מה  

Mt 11,17   19. [*] זואן בא ולא היה אוכל ושותה 18 .דנים  אנחנו בכינו ואתם לא . מחוללים ואינכם [*] 
Jn 8,15   וכשאני דן 16. כפי הבשר אבל איני דן שום אדם דנים  אתם  15. ין באתי ולאן אני הולךמא[*] אני 
Lc 4,26  ורבים מצורעים היו  27. לאשה אחת אלמנה דסידוניאה  רק צרפתא . וליהולא שום אשה לא היה שולח א 

Mc 14,6   כי לכם יהיו לעולם 7כי פעלה פעולה טובה  דעו  הם אל תתפשוה למה אתה ַעֵצִבים וישאוש אמר ל  
Mt 19,11  יש מקצת אנשים שנולדים קשטראטש 12: להבין דעת  ים זה הדבר אם לא למי שנתון לו אינכם מבינ  

Jn 9,21   אלה הדברים אמרו האב 22. הוא ומדבר מעצמו דעת  שאלו אותו כי בן : ראה לא ידענועיניו ו  
Mt 7,11   תדעו לתת דברים טובים לבניכם כמה וכמה האל  דעתכם  א״כ אתם אם  11. ג יתן לו נחשיםישאלהו ד 

Mc 14,64   ורחקו עליו [*]  65*] [*] [וכולם הענישוהו  דעתכם  מה . שמעתם קללה 64. וספים עדיםכן ואתם כ 
Lc 6,24   אוי לכם ששוחקים כי תבכו ותכאבו[*]  25 .דעתכם  רק אוי לכם עשירים כי הוא נח  24. והאבות.  
Mt 7,7   כי כל אדם שישאל יקח 8. בדלת ויפתח לכם דפקו  : תחפצו ותמצאו: וא ימלא שאלתכםמאל וה.  

Mt 23,5   והם אוהבים שבת ראשונה בשלחן ושיהיה להם 6 דקה   בושם ומטויההם נושאים גודל תכשיטי מל  
Jn 19,37   37 אחר אלה הדברים בא יוסף אברמטיאה ועמד  38 .דקרוה  תיבה אחרת אומרת והביטו אל אשר ועוד כ 

Mt Prol,3  כתב זה האונגילי בלשון הקדש כמו. לנפילים דרוש  ונגליאו הוא רוצה להעתיק בעבור ראשונה האו  
Mt Prol,5   אמונת האיונגלי לקיים הכתיבות נגד המינין דרוש  כן חוייב . זכרון שיניח אל אחיודש כמו הק.  

Mt 11,1   וזואן אסור כאשר שמע המעשים 2. בעיירות דרוש  ים הוא צוה לתלמידיו שילכו עמו אלה הדבר  
Mc 3,14    רפאת חלייםונתן להם יכולת ל 15. בעולם דרוש  עד כמה שהיו י״ב בעבור שילכו  14בעיניו  

Mc 13,10  וכאשר ינהגו 11. המלכות שממיי לכל העמים דרוש  וחוייב ראשונה  10ממני בעדותם  להביא עדות  
Mc 4,32   רבות כאלה תמונות אמר להם 33. בצל הענף דרים  ה גרגירים וענפים שעופות השמים ועושה כמ  
Lc 11,26   האדם ההוא יהיו יותר רעים. וסוף דבר. שם דרים  נו עמו ונכנסים באותו בית שהיו רעים ממ  

Mt Prol,11    ויחסו אנושי שיהיה מת מד׳ מיני. האיונגלי דרישת  שנושאה [*] האל היא בד׳ אופנים ודרך  
Lc 11,32   33. והנה בכאן יותר גדול מנינוה. יונה דרישת  ה ויענישוה כי עשו תשובה בעבור זאת המשפח  
Mt 4,15  15 העם העומדים בדרך 16. הים נחל ירדן מגלילאה דרך  † מחדש היא מנוקה†. ולון ונפתליארצה זב  

Mt 21,32   משפט ולא האמנתם בו והחוטאים והזונות דרך  כי זואן בא מראה  32. מלכות השםלפניכם ב  
Mt 22,16    כי אתה אין. ואינך פונה לשום אדם. האל באמת דרך  רבי אנחנו יודעים שאתהו איש נאמן ומלמד  
Mt 23,13   ולא. מלכות שמימיי לעמים ואין אתם נכנסים דרך  אותתים ופרושים ורמאים שמונעים אוי לכם מ  

Mc 1,3  היה זואן 4. ישרות תעשו דרכי האדון. האדון דרך  חת קול תקרא במדבר שתאמר הכינו א 3. לפניך  
Mc 6,33   וכאשר 34. ירות אליוובאו מכל העי. ארץ לרגל דרך  ו אותם הכירוהו ונמשכו אחריו עמים שרא  

Mc 12,14   הש׳ באמיתות לכן אמור לנו חוייבנו לתת לשיסר  דרך  לפי הפנים של אדם אבל אתה מראה אינך שופט 
Lc 3,4   כל הגאיות תתמלאו וכל 5. האל עשו ישרות דרכיו דרך  קול קורא במדבר פנו . עיה הנביאדברי יש 

Lc 10,31   ולוי אחד קרוב  32. וראה אותו עבר הלאה. עצמו דרך  וקרא שכהן אחד הולך באותו  31. כמת 
Lc 20,21   23. חייבים אנו לתת מס לשישר או לא 22. האל דרך  רק אומ׳ האמת ומלמד . מפני אדם ולא יגורת  

Jn 1,23   23 ואותן שנשתלחו 24. כמו שאמ׳ ישעיה הנביא. הש׳ דרך  אני הוא קול הקורא במדבר ישרו  ענה 
Jn 12,33  ענה אליו העם 34. רמז באיזו מיתה עתיד למות דרך  וזה אומר  33דברים אמשוך לעצמי ל הכ. הארץ  
Jn 14,6   5 7. אין אחד בא אל האב רק בעבורי. אמת וחיים דרך  אני [*]  6. [*] טומאש אמר אליוו  

Jn 14,27   לבבכם נבהללא תיראו ולא תהיה . שהעולם נותנו דרך  איני נותנו לכם על . תן לכםשלומי אני נו. 
Mc 1,3  היה זואן במדבר טובל ודורש טבילת 4. האדון דרכי  ישרות תעשו . ר הכינו דרך האדוןבמדבר שתאמ  
Lc 3,4   כל הגאיות תתמלאו וכל ההרים והגבעות 5 .דרכיו  א במדבר פנו דרך האל עשו ישרות קול קור  

Mt 11,10   אמת אני אומ׳ לכם כי בכל ילודי 11. ךלפני דרכך  ביא אמר הנני שולח מלאכי שיפנה שממנו הנ  
Lc 15,9   כן אני אומר לכם שמחה  10. שלי אותה שאבדתי דרכמא  אומרת שמחו עמי כי אנכי מצאתי  ושכינותיה 
Lc 15,8  לא תדליק את הנר ותכבד הבית. ותאבד אחת מהם דרכמש  או אי זה אשה שיש לה עשרה  8: החסרים תשוב 
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Mt Prol,1   Prol,Inc  ראשונה האוונגליאו הוא רוצה להעתיק בעבור דרש  אתחיל דא שי׳ מתיאו כאשר בס״ד  
Lc 24,47  ואתם עדים מאלה 48לכל העמים והתחילו בירושלם  דרש  . לתשובה ולמחילת עונות 47לישי חי ביום הש 
Mt 28,19    מהקדשלכל העמים וטבלו אותם בשם האב והבן ו דרשו  לכן לכו  19. יכולת בשמים ובארץנתן לי  
Mc 16,15   אותו שיאמין 16דבר מלך השמים לכל בריה  דרשו  ואמר להם לכו בכל העולם  15חי  שחזר  
Mt 10,15   אני שולח אתכם 16קפיטולו ל״ג כפי מתיאו  :דשידומה  בול ליום הדין אותה העיר מאותה עונש תס 
Mt 11,22   ואתה כפר נחום 23. ליום הדיןיותר מכם  דשידון  שעונש מעט יהיה לאותן דטיר אי  אני לכם  
Mc 12,16    וישוש אמ׳ להם תחזרו לשישר מה שהוא 17 דשיסר  התמונה והכתוב על הגג והם אמרו היא זאת  

Lc 2,24   אלוהינו יביאו זוג א׳ מתורים או שתי זוגות דת  ובעבור שבנו קרבן כפי  24ש לשם יהיה קדו  
Lc 2,39    והנער ישאוש 40משה חזרו בגלליאה בעיר נזורט  דת  ברי וכאשר סיימו כל ד 39: ישראלפדיון  
Jn 7,23   למה אתם כועסים נגדי כי רפאתי כל: משה מאבד דת  . ית מלח בשבת ואינו מתירא עצמונכנס בבר  
Lc 2,27    ובירך האל ואמ׳. ושמעון לקחו בזרועותיו 28 .דתו  שיעשו כפי מנהג במקדש אביו ואמו בעבור  
Jn 19,7   אז 8: כי עושה עצמו בן אלוה. הוא חייב מיתה דתינו  והיהודים ענו לו כפי  7. ום טעםש מוצא בו 

Jn 18,31   31 אז אמרו לו היהודים לנו אין ראוי. שפטוהו דתכם  מר פילאטו להם תפשוהו אתם וכפי אז א  
Mt 3,Tit   3: הוא יקרא שמו נאזריוש,Tit   מדבר גודיאהבעת ההיא בא הטובל ב 1כפי מתיאו  ה׳  קפיטולו  

Mt 14,17   והוא אמ׳ להם שאו אותם 18. לחמים ושני דגים ה׳  ענו לו אין לנו פה לבד  17אכול להם אתם ל  
Mt 14,21   ותכף צוה 22. אלפים אנשים לבד ונשים וטף ה׳  ומספר האוכלים היו  21. מליאות י״ב דבלות  

Mt 17,1   17,Tit   ואחר העלם אל. לקח פירו יקומו וזואן אחיוימים  ה׳  ואחר  1קפיטולי מ״ג כפי מתיאו 
Mt 25,15   ולאחד אחד לכל אחד. ולאחר ב׳ בזנטש. בזנטיש ה׳  לאחד מהם מסר  15. סר להם מזהבוהעבדים ומ  
Mt 25,16  ואותו 17. בשנטש פעל בהם והרויח ה׳ אחרים ה׳  ואותו שקבל  16. מהם כפי ערכו והלך לו תכף  
Mt 25,16   16 ואותו שקיבל שנים עשה במדומה ורוח 17. אחרים ה׳  בשנטש פעל בהם והרויח  שקבל ה׳ ואותו  
Mt 25,20   ואמ׳ אל אדוניו ה׳ בישנטאש הפקדת לי הא. מריוח ה׳  שקבל חמשה בישנטש ונתן לו עו׳  ובא אותו 
Mt 25,20   ואמ׳ 21. בישנטאש הפקדת לי הא לך עוד ה׳ מריוח ה׳  ואמ׳ אל אדוניו . עו׳ ה׳ מריוח ונתן לו 
Mt 25,20   ואמ׳ האדון עבד טוב ונאמן כי על מעט 21. מריוח ה׳  ה׳ בישנטאש הפקדת לי הא לך עוד אל אדוניו 
Mc 5,Tit   5: זה שהרוח והים שמעוהו,Tit   ותכף  2ובאו מעבר לים נגד גְנֶיְשֵרק  1כפי מארקו  ה׳  קפיטולו 
Mc 8,19   וכמה קופות נשארו ממותר. מים לה׳ אלף אישלח ה׳  כאשר חלקתי  19. אין לכם זכרון .שומעין.  
Lc 5,Tit   5: נשלם קפיטולו ד׳: של גליליאה,Tit   נעשה היה כאשר עמים רבים באו אליו  1כפי לוקא  ה׳  פרק 

Lc 12,52   האב יהיה נגד הבן 53. שיהיו בבית אחת לב׳ ולג׳ ה׳   52: אומר לכם לא כן רק להפריד אני. בארץ 
Jn 5,Tit  5: אה כשבא מגודיאהבבית גללי,Tit   אחר אלה הדברים היה יום חג 1כפי ש׳ יואן  ה׳  קפיטולו  

Mt 25,20    ואמ׳ האדון עבד טוב ונאמן 21. לך עוד ה׳ מריוח הא  אל אדוניו ה׳ בישנטאש הפקדת לי ואמ׳ 
Mt 25,24   אתה. ואכזריואמ׳ אדון אני יודע שאתה איש קשה  הא׳  ובא אותו שקבל  24: ו אותך אדוןומרוב יעש 

Mc 4,8   8  ואמ׳ ישאוש מי שיש לו  9. ל׳ והא׳ ס׳ והא׳ ק׳ הא׳  נפל בטוב הארץ ונשא ואמ׳ ישאוש ואחר 
Mt 6,32  שאלו בתחלה 33. שלכם יודע שאתם צריכים זה האב  . העמים שואלים כל זה 32. נלבש נשתה או מה  

Mt 10,35   והאנשים 36. וכלה מחמותה. והבת מהאם. מהבן האב  אבל כי אני באתי להפריד  35. רץשלום בא  
Mt 11,27  ושום אדם אינו מכיר האב רק אותו שהבן רצה .האב  ושום אחד אינו מכיר הבן כי אם  כל מה שהוא  
Mt 11,27    יבאו אלי כל 28. רק אותו שהבן רצה לגלות לו האב  ושום אדם אינו מכיר . כי אם האבמכיר הבן  
Mt 21,31   והוא אמ׳ להם אמיתות אומר. והם ענו הראשון .האב  מי משני אלו עשה רצון  31. הלך בחפץ ולא  
Mt 24,36  וכן כאשר היה בזמן נח כן יהיה 37. השממיי האב  אבל לבד . ןהיום והשעה ולא המלאכים ולא הב  
Mt 28,19    הותלמדום ושמרו כל מ 20והבן ומהקדש רוח  האב  דרשו לכל העמים וטבלו אותם בשם לכן לכו  
Mc 5,40    והאם והתלמידים שהיו עמו ונכנסו למקום ששוכבת האב  וישאוש גרש כלם בחוץ לבד . עליולעגו 
Mc 7,11   ואחר אינכם מניחים השלים 12. והאם שיועילו לו האב  ה מהן שאדם ידור בעבור נדר העם אשר אי ז 
Mc 8,38   ואמ׳ להם 39. רו עם המלאכיםכאשר יבא באו האב  אה בן הבתולה יכירהו לפני השם׳ מנאפת חט  
Mc 9,20   והוא אמ׳ מנערותו עד . כמה זמן עבר שיש לו זה האב  וישאוש שאל אל  20. תבולל ורוקקלפניו ומ 

Mc 13,32   השמרו ועורו והתפללו כי לא ידעתם הזמן לא 33 :האב  עה לא מלאכי השמים ולא הבן אבל שעה לא יד 
Lc 1,64   והיה פחד בכל 65. נפתח ולשונו דברה ובירך הש׳ האב  ומיד פי  64זה יו שם תמהו מאד מוכל אשר ה 
Lc 2,48   ואמ׳ האב והאם אל הבן למה. והאם ראוהו תמהו האב  וכאשר  48. מיהין מחכמתו ומענהואותו מת  
Lc 2,48   48 כי אני ואביך . והאם אל הבן למה עשית זאת לנו האב  ואמ׳ . אשר האב והאם ראוהו תמהווכ 
Lc 9,26   ואומר 27. יבזם כשיבואו בידו והאב והמלאכים האב  והמבזים אותי ודברי בן  26. צמווישמיד ע  

Lc 10,22   ומי שיחפוץ הבן. ומי הוא האב כי אם הבן .האב  אין אדם יודע מי הוא הבן כי אם ו. מאבי  
Lc 10,22    והפך  23. הבן להגידלו ומי שיחפוץ. כי אם הבן האב  ומי הוא . מי הוא הבן כי אם האבאדם יודע 
Lc 12,39   פימיליאר יודע באי זו שעה הגנב עתיד לבא אמת  האב  אבל זה תדעו שאם  39: הם העבדים ההם 
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Lc 12,53   52 והאם נגד הבת. יהיה נגד הבן והבן נגד האב האב   53. ׳ שיהיו בבית אחת לב׳ ולג׳ה.  
Lc 12,53   חמות נגד כלה. והבת נגד האם. והאם נגד הבת .האב  האב יהיה נגד הבן והבן נגד  53 .לב׳ ולג׳  
Lc 15,20   ובהיותו אתו חבקו ונשקו. נתמלא רחמים על הבן האב  ואם שעדיין רחמן ממנו הבן . ביוובא אל א. 
Lc 15,28   והוא 29. יצא אליו והתחיל לחלות פניו שיבא האב  אז . ולא רצה שיכנס בבית. ד מאדכעס ע  

Jn 1,14   זואן עושה עדות ממנו 15. שהוא מלא חן ואמת האב  ונולד מן . אורו שאחד הוא לבד ןואנו רואי.  
Jn 1,18   וזהו עדות יואן 19הוא ספרו . זהו אלוה אחד .האב  ילוד שהוא בן . הבן אחד לבד. אללעולם ה . 
Jn 3,35   יאמין בבן ישמי ש 36. אוהב הבן והכל נתן בידו האב   35. שם׳ אינינו נותן הרוח במדהכי ה. דבר 
Jn 4,21    ִאתם תתפללו למה שלא  22. בזה ההר ולא בירושלם האב  י שעדיין יהיה עת שלא תתפללו תאמיני ּב 
Jn 4,23   כאלו  24כי האב שואל להם יתפללו . ברוח ובאמת האב  יתפללו . היא שהאמתיים מתפללין ועתה. שעה 
Jn 4,23   ואותם . כאלו האל הוא רוח 24ואל להם יתפללו ש האב  כי . יתפללו האב ברוח ובאמת. יןמתפלל 
Jn 4,53   שאותה שעה היתה שאמר לו ישו שבנו חי והאמין האב  אז הכיר  53. היום הניחו הקדחת שביעית מן  
Jn 5,20    וכל הדברים שהוא עושה מלמד לו. אוהב הבן האב  כי  20. הבן עושה כדומיהן. עושהשהוא.  
Jn 5,22   23. אבל נתן כל משפט לבן. אינו דן שום אדם האב   כי 22אשר הוא חפץ כן הבן נותן חיים ל  
Jn 5,23   אמת אני אומר לכם שמי ששומע דברי 24. ששלחו האב  מי שאינו מכבד הבן אינו מכבד . לאב  
Jn 5,45   והוא משה שבו היא תקותכם. האחד הוא המלשין האב  . שתחשבו שאני הוא המלשין אתכם כ״כ סכלים.  
Jn 6,37  ואני לא אשליכנו בחוץ אותו שבא אלי. יבוא לי האב  כל מה שנתן לי  37. א האמנתם ביראיתוני ול. 
Jn 6,40  שכל אדם שרואה הבן ומאמין יהיה לו. ששלחני האב  כי זהו רצון  40ום היותר אחרון שאקימהו בי  
Jn 6,44   ואני אקימהו ביום היותר .ששלחני לא ימשכהו האב  אם . שום דבר אינו יכול לבא אלי 44. עלי  
Jn 6,46   אמת אומ׳ 47. והוא ראה האב. אם לא שהוא מהאל .האב  לא בעבור שאי זה מהם ראה  46. יכן בא אל 
Jn 6,46   אמת אומ׳ אני לכם מי שמאמין כי יש לו 47 .האב  והוא ראה . אם לא שהוא מהאל. אבמהם ראה ה  
Jn 6,58   זהו הפת 59. ומי שאוכל אותי הוא חי בעבורי .האב  בור בעכמו שהאב שלחני ואני חי  58: בו  
Jn 7,33  למקום שאהיה. לבקשני ולא תמצאוני 34ששלחני  האב  אחר ילך . יין יהיה לכם מעט זמןלהם ישו עד  

Jn 9,2  2  ענה ישאוש לא 3: בעבור זה נולד עור. או האם האב  תלמידיו רבי מי הוא שחטא זה או ושאלוהו  
Jn 9,22  כי יראו מהיהודים שאם אחד מהם יאמר. והאם האב  אלה הדברים אמרו  22. דבר מעצמווא ומדעת ה  

Jn 10,15   וצאן אחר שאינן מרפת זה 16. ומשים נפשי .האב  כמו שהאב מכיר אותי ואני מכיר  15. אותי  
Jn 10,17   ת יקח אותהכאשר אניח נשמתי בעבור שפעם אחר האב  בעבור זה אהבני  17. ורועה אחד רפת אחד.  
Jn 12,49  ואני יודע 50. הוא צוה לי לאמר ולדבר: ששלחני האב  כי אני מעצמי לא דברתי רק  49. ביום אחרון 
Jn 13,1   2: האוהב אותם שהם שלו בעולם זה בקץ אהב אותם האב  . תו באה שיש לו לעבור מעולם זהישאוש ששע 
Jn 14,6   6  [*]אם הייתם לעבד מכירים אותי אבי  7. רק בעבורי האב  אחד בא אל אין . אני דרך אמת וחיים 
Jn 14,8   וישאוש אמר להם כמה מן הזמן שעמדתי 9. ודי האב  הראנו . ופליף אמר אליו אדון 8 :אותו  
Jn 14,9   והאב הוא בי. אינך מאמין שאני כאב 10 .האב  אה אבי איך אתה אומר שאראה לכם אותי רו.  

Jn 14,10   אינכם 11. הוא עושה הדברים. האב עומד עמי האב  אבל . איני מדבר מעצמי אני מדברהדברים ש  
Jn 14,10    אינכם מאמינים 11. הוא עושה הדברים. עומד עמי האב  אבל האב . מדבר איני מדבר מעצמישאני 
Jn 14,13   15: אם דבר אחד תשאלו בשמי אותו אעשה 14. בבן האב  בעבור שיהיה מעולה . א יעשה לכםבשמי הו 
Jn 14,16    ויתן לכם רוח אחר קדוש בעבור שיעמוד עמכם האב  ואני אתפלל אל  16ותשמרו מצותי תאהבוני  
Jn 14,26  25 אותו שהאב ישלח בשמי הוא ילמד. נאמר רוח הקדש האב  אבל  26. רים אמרתי בעומדי עמכםאלה הדב 
Jn 14,28   עתה גלו מי זה לכם קודם 29: מניוהאב גדול מ האב  אמת שאתם תגילו כי אני הולך אל . אותי  
Jn 14,31    והוא נתן מצותו לי וכן אני עושה קומו ונלכה האב  ק בעבור שהעולם יכיר שאני אוהב ר 31בי  
Jn 16,3  ואלה הדברים דברתי לכם בעבור 4. ולא אותי האב  ה הדברים יעשו לכם כי לא הכירו ואל 3. לשם  

Jn 16,10   כי שר זה. רק מרחוק 11ומעתה לא תראו אותי  .האב  אני הולך אל  ומצדקה כי 10ו בי לא האמינ  
Jn 16,16   16 אז אמרו תלמידיו ביניהם מה הוא זה שאומר  17 :האב  ה לא תראו אותי כי אני הולך אל ומעת 
Jn 16,17   אין . אז אומרים מה הוא זה שאומר לנו מעט 18 .האב  ך אל ופעם אחרת מעט ותראוני כי אני הול 
Jn 16,28   ואמרו לו תלמידיו הנה אתה מדבר לנו בגלוי 29 .האב  אחרת אני עוזב העולם והולך אל  ופעם 
Jn 16,32   אלה הדברים אמרתי לכם בעבור שבי לבד  33: עמי האב  ואיני יחיד כי . זבו אותי יחידיבביתו ותע 
Jn 18,11   סיעה השכנו ועבדי היהודים לקחואז ה 12: לסבלה האב  אינך רוצה המיתה שבעבורה שלחני . בנרתיקה 
Mc 14,4   כי יכולין היינו למוכרו ביותר 5מהמשיחה  האבדה  ו כעוסים ביניהם למה נעשית זאת אחרים שהי  
Jn 17,12   אך עתה אליך 13. למען תהיה הכתיבה נשלמת האבדון  כי אם בן . ואחד מהם לא נעדר. ילי שמרת  

Mc 7,5   6: אבל אוכלים בידים לא נטולות פת כל היום האבות  ת ישישי ן שומרין תלמידיך גזירולמה אי  
Lc 1,17    בבנים וידריכם בחכמת הצדיקים ויכין לשם עם  האבות  ברוח ובכח אליהו בעבור שישב לב לפני הש׳ 
Mt 7,24   ואותו ששומע דברי ואינו 26[*]  25. הקיימת האבן  סד ביתו אל יהיה דומה אל החכם שמיי. אותם  
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Mt 13,46   עו׳ המלכות שמימיי דומה למכמורת שאדם 47 :האבן  ת הלך ומכר כל מה שהיה לו וקנה טובה נערכ  
Mt 16,18   18  ועוד דלתות גיהנם לא. אבנה אגלישיאה שלי האבן  אומ׳ לך שאתה הוא פירי ועל זאת ואני  
Mt 21,42   חומה היא היתה מונחתאותה שמאסו בוני ה האבן  ואתם לא קראתם הכתיבות שאומרת  להם ישאוש  
Mt 21,44  45. ויכתות אותו שעליו תפול. יהיה כתות האבן  אותו שיפול על אותה  44ו מעשיו לגוים שיעש  

Mt 28,2   ופניו כמו הברק 3. מהקבר ויושב עליה האבן  כי המלאך ירד מן השמים והפך . המאד בחזק  
Mc 12,10   שמאסו הבונים תהיה מאוסה בעד הבונים אותה האבן  ולא קראתם זאת הכתיבה  10: חריםהכרם לא  

Mc 16,3    ראו שבת בצד ימין נער אחד[*]  5[*] 4בקבר  האבן  ואומרות ביניהן מי ישליך לנו  3יצא השמש  
Lc 6,48    וכאשר נעשה גודל השפעת מים הנחל בא על אותו .האבן  שבונה בית שעמוק משיב היסוד על הוא לאדם 
Lc 6,48    אבל מי ששומע דברי ואינם משימם לפועל 49 :האבן  להניעו כי היתה מיוסדת על  יכולולא היה  

Lc 20,18   ושרי 19. והאבן יכתת אותן שעליהם תפול .האבן  יפול על אותה אבן יהיה מוכה עם כל איש ש  
Lc 22,36   37. ומי שאין לו ימכור מלבושיו ויקנה סכין .האבן  אבל עתה מי שיש לו שק יקח גם . אמר להם  

Jn 8,7  ופעם אחרת כורע כתב אחד בארץ 8: הראשונה בה האבן  ותו שנמצא בכם בזולת חטא ישליך ואמ׳ להם א. 
Jn 11,39   ומרטא אחות המת אמרה לו אדון כבר הוא מסריח האבן  אמ׳ ישאוש הסירו  39. ושמה עליהגדולה ה. 
Jn 11,41   שאוש נשא עיניו לשמים ואמ׳ אב חנות אניוי .האבן  ואז הסירו  41. מת תראי אור האלתאמיני בא  

Mt 3,9   וכל . הגרזן מונח לשורש העץ 10. בני אברהם האבנים  ומר לכם שהאל יכול להחיות מאלה כי אני א 
Mt 13,20   הוא אותו ששומע דברת הש׳ ובשמחה מקבלה .האבנים  ואותו שנפל בין  20. קרוב לדרך הזרע שנפל.  
Lc 19,40   40 וכאשר קרב אל העיר ראה אותה 41. ידברו האבנים  אומר שאם הם ישתקו  אמר להם אניו  
Mc 8,39   9: ממלכות האל האגלוריאה  שיראו להם ומקצת מכם שהם עמי לא ימותו עד,Tit   קפיטולו ט׳ כפי שי׳ 
Mt 9,38   10: מהקצירות שישלח קוצרים האדון  לכן חלו פני  38.אבל הקוצרים מועטין,Tit  קפיטולו ל״ב 

Mt 10,24   24 כי די לתלמיד שיהיה כמו עבד אל מלמדו 25 :האדון  והעבד על : התלמיד אינו על הרב כי  
Mt 13,27   אם כן מי עליו . לא זרעת אתה חטה טובה בשדך האדון  ובאו המשרתים ואמרו אל  27. טיםבין הח 
Mt 18,25   אשתו ובניו וכל מה שיהיה צוה שימכרו אותו ו האדון  וכאשר לא היה לו מה לפרוע  25. בישנאש 
Mt 18,31  והלכו אל האדון. ראו זה היו מאד נבהלים האדון  וכאשר עבדי  31. עד שיפרע החוב אותו במאסר  
Mt 18,31   והאדון צוה 32וספרו לו כל אשר עשה לו  האדון  והלכו אל . ו זה היו מאד נבהליםהאדון רא  
Mt 21,36  והיו יותר. שלח עבדיו לעובדים לקבל פירותיו האדון  אחר  36. קצתם הכו ומקצתם המיתוומ. העבדים 
Mt 22,44   לאדוני שב לימיני עד אשר אני אעשה שית הדום האדון  ר אמ 44אומר . דוד קראו ברוחני אדוניו 
Mt 25,19   ובא אותו שקבל 20. ורצה שמוע חשבון מהם האדון  ואחר זמן ארוך בא  19. ט אדוניווטמן בזנ  
Mt 25,21   עבד טוב ונאמן כי על מעט ממון היית נאמן האדון  ואמ׳  21. י הא לך עוד ה׳ מריוחקדת להפ  
Mt 25,26   ואמ׳ לו עבד רשע ופחדן אחר שאתה יודע שאני  האדון  ענה  26: עתה תקבל ממונך: בארץ הבזנטש 

Mc 1,3   3 יה זואן במדבר ה 4. ישרות תעשו דרכי האדון .האדון  ול תקרא במדבר שתאמר הכינו דרך אחת ק 
Mc 1,3   היה זואן במדבר טובל ודורש טבילת תשובה  4 .האדון  ישרות תעשו דרכי . נו דרך האדוןשתאמר הכי 

Mc 12,36    לאדוני שב לימיני עד אשר אני אשית אויבך האדון  דויט אמ׳ מתנבא ממנו אמר  36בן ממי הוא  
Lc 1,76   בעבור שתבין הדרכים שיהיו מיושרים בדרך דוןהא  א מה מאד נעלה כי אתה תלך לפני תקרא נבי  

Lc 2,2   2  וכולם היו הולכים כל אחד 3מלך ששיריאה  האדון  וזאת הנגישה היתה נעשית ראשונה בעד  
Lc 2,3   ויושאף עלה מנזוריט גליליאה בגודיאה 4 .האדון  ד לעירו בעבור שישמעו מצותו של כל אח  
Lc 4,8   אז עלה הוא 9: אלהיך תתפלל ואותו תעבוד האדון  כתי׳ הוא  ענה ישו ואמ׳ לו 8. יותפללנ  

Lc 4,12   12 המנסה נסע. ונשלם כל הנסיון 13. השם׳ אלהיך האדון  לא תנסה [*] אחרת  וישוש אמ׳ לו פעם 
Lc 4,19   וכאשר סיים הספר חזרו 20: ערב ויום נקם האדון  לעזוב הנשברים למחילה דורש שנת ראיה ו  

Lc 10,27    אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל כחך האדון  והוא ענה ואמ׳ תאהב  27. הענייןמזה בדת  
Lc 10,41   [*] .[*] ואמר לה מרטא מרטא חרוצה נמצאת ברוב האדון  וענה  41. לכן תאמר לו שיעזרני  
Lc 12,42  לתת להם על ביתו לתת לבני ביתו החטה הראויה האדון  ה ההוצאה בחכמה אותו האיש משים הנאמן ועוש 
Lc 14,21  ואמ׳ לעבדו צא מהר בשוק העיר ובדרכיה וקרא  האדון  ואז כעס : ואמ׳ לו כל מה שאמרו וחזר המשרת 
Lc 14,23   לעבד לך בעיירות ובדרכים והכניסם בחזקה האדון  אמ׳  23: מן נאות לזה ניאות לזהועדיין הז  
Lc 16,1   תן . וקראו ואמר לו מה זה שאני שומע עליך 2 האדון  שמפסיד נכסי . ויצא עליו שם רע .על נכסיו 
Lc 16,8   כן בני זה. המעשה רע הלבב כי בחכמה עשהו האדון  ושבח  8. וב שמניםאומר לו קח אותיותך וכת  

Lc 19,34  ונהגו אותו לישאוש 35. רבינו צריך לו האדון  והם אמרו כי  34. ם מתירים העירלהם למה את.  
Lc 20,42    עד 43זהו ביכולתי . אמר לאדוני שב לימיני האדון  ודוד אמר בספר המזמורי׳  42דוד הוא בן  
Lc 22,11   אומר לך אנה הוא המקום שיאכל הפסח עם האדון  ותאמרו לבעל הבית  11. ית שיכנסאחריו בב  
Jn 15,15   כלאבל אומר אני לכם היותכם אוהבי כי . עושה האדון  יו עבדים כי העבד אינו יודע מה שאתם תה 
Jn 20,20    אז אמר להם פעם אחרת שלו׳ עמכם 21. שמחו האדון  אז כשראו התלמידים . הידים והצדזה הראם.  
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Jn 20,25   אם אני רואה בידים תקיעת . וטומאש אמר להם .האדון  ו התלמידים האחרים אנחנו ראינו אז אמרו ל 
Jn 21,7   7  ושימון פירו כאשר שמע האדון הוא לבש .הוא האדון  אותו תלמיד האהוב מיישוש לפירו אז אמר  
Jn 21,7   8. ונכנס בים. הוא לבש מלבושיו כי ערום היה האדון  מון פירו כאשר שמע ושי. לפירו האדון הוא 

Mc 7,28  ואמר ישאוש אליה בעד דבר זה תתרפא 29 .האדונים  לים פתי לחם הנופלים תחת שולחן הכלבים אוכ  
Mt Prol,18   מתיאו רומז צורת אדם. חייב הבין מה שרומזות האדם  ואותם : ם בד׳ צורותגלישטש נראיהאיונ. 

Mt 5,15   את הנר בעבור הניחו תחת מכסה אבל להניחו על  האדם  אין מדליק  15. ר המונחת אל ההרליטמן העי 
Mt 7,13   והשער והדרך 14. לאבדון ורבים נכנסין בה האדם  תח הצר כי רחב הוא הדרך המוליך בעד פ  
Mt 8,32   והחזירים הפילו עצמם לים. ונכנסו בחזירים האדם  והשטנים יצאו מן . אמ׳ להם לכו משיח  

Mt 12,12   ובעד אהבה זו הגון הוא עשות בשבת. מהצאן האדם  מכמה יותר טוב  12. לא יוציאנה אחת בשבת  
Mt 12,13   לו חזורה בבריאות כמו  היתה. שלח ידך ושלוחה האדם  ואז הוא אמר אל  13. ת בשבת טובהוא עשו 
Mt 12,33   יחס שרפים איך תוכלו לאמר טוב שאתם 34העץ  האדם  כן בפרי מכיר ל. טוב ועץ רע עושה פרי רע  
Mt 12,43    הוא הולך במקומות קשים בקש מנוח ואין מוצא האדם  וכשהשטן יוצא מן  43: חכם משלמההוא יותר . 
Mt 15,18   כי מהלב יוצאות מחשבות רעות רציחות 19 :האדם  הוא מלכלך מהפה בא מהלב ואותו שוזה שיוצא  
Mt 15,20   ונסע משם 21 :אין נטולות אין מטנפות אותו האדם  אלו הדברים מטנפים  20. קר קללהעדות ש  
Mt 16,26   כן האל באספקלריות אביו עם 27. בעד נפשו האדם  ואי זה חלוף טוב יכול עשות . דההיא אבו  
Mt 25,14   15. שהלך בדרך וקרא העבדים ומסר להם מזהבו האדם  כן כמו  14. יודעות היום והשעה נכןכי אי  
Mt 26,72   72  ואחר מעט נגשו לפירו אותן שעומדין שם 73 .האדם  אחרת כפר בשבועה שלא הכיר אותו ופעם.  
Mt 26,74   ירו זכר דבר ישאוש ופ 75. ומיד התרנגול קרא .האדם  לכפור ולהשבע שאינו מכיר אותו  ואז התחיל 
Mt 27,19   ההוא הצדיק כי דברים רבים אני ראיתי במראה האדם  אשתו שלחה לאמר לא תהיה דן : יןבקתדרת הד  
Mc 2,27  ובעבור זה בן האלוה 28. והאדם לא בעבור השבת האדם  ואמ׳ השבת עשוי בעבור  27. ותיוונתן לחייל 
Mc 7,15   17. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע 16. מלכלכו האדם  מלב  אבל מה שיוצא. יכול לטנפו באדם אינו  
Mc 7,18   כי אינו נכנס לגוף רק 19. אינו יכול לטנפו האדם  בינים שאין שום דבר שיכנס בגוף אין אתם מ  
Mc 7,23   וקם ישאוש והלך לו בעברי טיר ושידוניאה  24 :האדם  עות מתנועעות מהלב ואלו מטנפים כל אלו הר 
Lc 2,25  היה צדיק וירא ממתין הנחת ישראל ורוח הקדוש  האדם  זה . ששמו שמעון הנה אדם אחד היה בירושלםו 

Lc 4,4   על הלחם לבדו כי אם בכל הדבר שיוצא מפי האדם  וישוש ענה כתו׳ הוא שאינו חי  4. לחם  
Lc 4,35   בית הכנסת יצא וכאשר גירש השד נכנס באמצע :האדם  וישאוש לחשו אומ׳ שתוק וצא מן  35: האלוה  

Lc 6,5   ונעשה היה עוד משבת אחת 6. ועוד מהשבת .האדם  ואומ׳ לכם מה אדון הוא בן  5. םרק הכהני  
Lc 6,22   כי שכרכם מאד. ישמחו באותו היום ותנשאו 23 האדם  בעבור טעם בן . שו שמכם כמו הרעויגר  
Lc 7,34   ושותה ואתם אומרים הנה האדם מחריב אוכל האדם  בא מן  34ים ואמרתם שהוא משוטן ולא שתה מ.  
Lc 7,34   והצדקה  35. ואויב העולמיים והחוטאים. מחריב האדם  דם אוכל ושותה ואתם אומרים הנה בא מן הא 
Lc 8,29    והיה נקשר בשלשלאות ברזל. ההוא ומצערו האדם  כי בצואתו לרוח רעה שתצא מן  29תצערני  
Lc 9,22    יסבול דברים רבים ויקללוהו ישישים ושרי האדם  שחוייב שבן  22. יגידו לשום אדםצום לבל  
Lc 9,44   ולא הבינו מלת השם 45. יהיה נמסר בידי אדם האדם  בן . כם אלה הדברים העתידים לבאשימו לבב . 
Lc 9,56   ונסעו משם. לא בא לאבד הנפשות אלא להושיען האדם  בן  56. יודעים מאי זה רוח אתם להם אינכם  
Lc 9,58   וישו אמ׳ לאיש 59: אין לו מקום שיכוף ראשו האדם  ובן . ש להם מערות והעופות קניםהשועלים י  

Lc 11,24    הולך במקומות מחפש מנוח ואינו מוצא אותה  האדם  כאשר הרוח בלתי נקי יוצא מן  24עמי מפזר[*] 
Lc 11,26   וכאשר 27. ם מהראשוניםההוא יהיו יותר רעי האדם  . וסוף דבר. ו בית שהיו דרים שםבאות  
Lc 11,30  מלכת שבא מקצות 31: לזאת המשפחה ויענישם האדם  כן יהיה בן . נה היה אות למלחיםכי כמו שיו  
Lc 12,5   יש לו כח לשולחו בגיהינם ולו האש אומר לכם האדם  תיראו אותו שאחרי מות . י תיראואלמדכם ממ  
Lc 12,8   שמודה בי לפני האנשים יקרהו מן השמים לפני האדם  כל ואני אומ׳ כי  8: יותר מרבים שעברו  

Lc 12,10   מי שיקלל רוח הקדש לא ימחלו. והוא נמחל לו האדם  וכל אדם שיאמר דבר כנגד בן  10 [*] 9.האל  
Lc 12,14  ואמ׳ להם 15. מי שמני שופט או חולק עליכם האדם  וישאוש אמר אל  14איתי הירושה  אחי שיחלוק  
Lc 12,15   15 ואמ׳ להם משל 16. אינה בהשפעת מה שהוא מחזיק האדם  מ׳ להם השמרו מכל כילות כי חיי וא 
Lc 14,4    וענה להם ואמר אי זה מכם אם שורו 5. ועזבו האדם  והוא ריפא . ושתקו 4רפואה בשבת לעשות  

Lc 17,22   הלן הוא לאויאמרו לכם הנו ל 23ולא תראוהו  האדם  ימים שתאוו לראות יום אחד מבן  יבואו  
Lc 17,24  אכן ראשונה חוייב לו לסבול רוב 25. ביומו האדם  כי יהיה בן . תחת השמים ומזריח שהשמש זורח  
Lc 17,26   26 אוכלים ושותים לוקחים נשים ועושין 27 האדם  נעשה בימי נח כן יהיה בימי בן  וכאשר  
Lc 18,8   ואומרים מקצת 9. נו שימצא אמונה בארץבא תאמי האדם  אכן בן [*]  8. היה לו חמלה מהםולא י 

Lc 18,31   ועליו יוציאו לעג. יהיה נמסר לעמים 32 האדם  דברים הכתובים בעד הנביאים שבן כל ה.  
Lc 19,10   וזה אמ׳ לאותן 11. להושיע מה שהיה אבוד האדם  בא לבקש מן  10ור שזה בן אברהם הבית בעב  
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Lc 21,27   28. שיבא בענן עם עב גדול ובגודל צלם דמותו האדם  ראו בן אז י 27. וכי כחות השמים ינוע  
Lc 21,36   ובלילה יוצא משם עומד. ביום מלמד במקדש 37 האדם  עומד בן . ה הדברים שעתידין לבאכל אל  
Lc 22,22   23: אכן אוי לאותו אותו. כפי שהוא אפס הולך האדם  ובאמת בן  22. אותי היא בשולחן יד המוסר  
Lc 22,48   48 וראו אותם שסביב היו מה שעתיד לבוא 49 .האדם  שאוש אמר אליו בנשיקה תבגוד בן וי:  
Lc 22,69   ואמרו כולם אם כן 70. יושב לימין כח השם׳ האדם  בעבור זה יהיה בן  69. תעזבוני ולא  
Lc 23,4  מרים הואוהם צועקים ואו 5. שום טעם שימות האדם  איני מוצא בזה . כהנים ולחיילותאמר לשרי ה  
Lc 23,6  והכיר כי מיכולת אירודיש 7. אם הוא גלליב האדם  שר פילאט שמע מגלליאה שאל אותו וכא 6. כאן  

Lc 23,14   הנה אני שאלתי זה ולא. שאמרתם שיגרש זה האדם האדם  אתם נהגתם לי זה . ואמר להם 14 והעם 
Lc 23,14   אני שאלתי זה ולא מצאתי דבר ממה שאתםהנה  .האדם  תם לי זה האדם שאמרתם שיגרש זה אתם נהג  
Lc 24,7   ושיחזור . יהיה נמסר בידי חטאים והיותו תלוי האדם  אמר שחוייב שבן  7. היה בגלליאהבעוד ש 
Jn 1,51  2 :האדם  אכי אלהים עולים ויורדים על בן שתפתחו ומל,Tit   וביום 1קפיטולו ב׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 3,13   כמו שמשה נשא והגביה הנחש 14: שהוא בשמים האדם  בן : מן השמיםה שמים אם לא ירד מי שעל  
Jn 3,14   בעבור שבני אדם המאמינים בו לא  15יהיה נשא  האדם  כן חוייב שבן : גביה הנחש במדברנשא וה 
Jn 6,27   אז אמרו לו 28. כי האל אב סימן הוא. יתן להם האדם  אותה שבן . העומד בחיים נצחיים שאובד רק 
Jn 6,54   ומי 55. ולא תשתו דמו לא יהיה לכם חיים .האדם  י אומר לכם אם לא תאכלו בשר בן אמת אנ  
Jn 6,63   הרוח הוא שמחיה 64: עולה שם שהיה ראשונה האדם  אם תראו בן  63ר מי מבהיל אתכם אמונתם אמ  

Jn 7,6   העולם 7. מוכןלא בא אבל עמכם כל שעה הוא  האדם  אז אמ׳ ישוש להם זמני  6 :לא האמינו בו  
Jn 8,28   28 תכירו שאני הוא ודבר אני עושה מעצמי רק כמו  האדם  אמ׳ ישוש להם כי תנש תנשאו בן  אז 
Jn 9,24   ואמרו לו תן שבח וחנות לשם׳. שעמד בעורון האדם  אז שאלו פעם אחרת  24: שנים הואהבן כי בן.  

Jn 12,34   אז 35. יה מורם מן הארץ מי הוא זה בן האדםיה האדם  קיים ונצחי ואיך אתה אומר שבן  עומד 
Jn 12,34  אז אמר להם ישאוש עדין יש בכם נר להו 35 .האדם  היה מורם מן הארץ מי הוא זה בן שבן האדם י  
Jn 13,31   31  והאל יזכך הוא. בו[*]  32[*] והאל זך  האדם  כשיצא אמר ישאוש עתה הוא זך בן אז  
Jn 16,21   ואמת כן דאגתכם אבל אני אראה 22. נולד בעולם האדם  כי . חה וגיל שיש להער בעבור שמזוכרת הצ 

Mc 9,2    וענה 4. ונראו משה ואליהו ומדברים עם ישו 3 האדמה  שום אדם יכול לעשות בהם על פני כן שאין 
Lc 13,7   והוא ענה לו אדון הנח התאנה שנה זו 8 .האדמה  ה כי היא אוכלת שבח לזה תעקר. ואיני מוצא  

Lc 21,35  ועל זה הקיצו לעולם והתפללו לשם שתהיו  36 .האדמה  וכן יצא על כל יושבי פני  35. םפתאום עליכ 
Lc 9,35   35 וכאשר שמעו 36. ושמעו אותו. לי מאד והערב האהוב  קול יצאה משמים ואמרה זהו בני  ובת  
Jn 20,3   רק 4. יהם הלכו במרוצהובאו לקבר ושנ .האהוב  אז יצא פירו ואותו תלמיד  3. הוהניחו  
Jn 20,4   וכרע פניו  5הלך יותר מהרה ובא ראשון לקבר  האהוב  רק התלמיד  4. ניהם הלכו במרוצהלקבר וש 
Jn 20,8    כי עדיין לא 9. שבא ראשון לקבר וראהו ורץ האהוב  אז נכנס שם אותו תלמיד  8מקופל בצד אחד  
Jn 21,7   ושימון פירו כאשר . מיישוש לפירו האדון הוא האהוב  ד אז אמר אותו תלמי 7. לו למשוךולא יכ 
Jn 13,1   2: אותם שהם שלו בעולם זה בקץ אהב אותם האוהב  האב . אה שיש לו לעבור מעולם זהששעתו ב  

Mt 5,46   הלא זה בעצמו. אתכם מה שכר יגיע אליכם האוהבים   אם תאהבו 46: ועל הצדיקים והרשעים  
Mt 6,5  התפללו בבתי כנסיותיהם ובצדי השוקים כדי  האוהבים  . אים שמראים עצמם כשביםעשה הרמלא תעשו כמ 

Mt Prol,2  הוא רוצה להעתיק בעבור דרוש לנפילים האוונגליאו  דא שי׳ מתיאו כאשר דרש ראשונה  בס״ד אתחיל . 
Mt 13,28    ץ שנלךוהעבדים אמרו תחפו. עשה דבר זה האויב  והוא אמר להם האיש  28: קמשוניםעליו זרע  
Lc 10,19   אך אל תשמחו כי הם 20. ושום דבר לא יזככם האויבים  ועל כל כחות . רפים ועל העקרביםעל הש 
Mt 8,20   יש להם קנים ובן אדם אין לו אנה יקוד ראשו האויר  ועופות . השועלים יש להם מערות אמר לו: 
Jn 6,56  מי שאוכל 57: ודמי הׁשתייה האמתי: האמתי האוכל  כי בשרי הוא  56. ם היותר אחרוןאקימהו ביו  

Mt 14,21   22. היו ה׳ אלפים אנשים לבד ונשים וטף האוכלים  ומספר  21. ות י״ב דבלות מליאותממותר  
Mt 15,38   39. כמו ד׳ אלפים אנשים לבד נשים וילדים האוכלים  והיו  38. לקו שבע דבלות מליאותשנשאר ס  
Mc 6,22   שאלי מה. ואמר אירודיש המלך אל הנערה .האוכלים  ירודיש ולכל וייטב מאד לא. ואיםכל הקר  
Mc 8,9    ותכף 10. סביב ארבעת אלף איש והניחם הלוך האוכלים  והיו  9. ממותר ז׳ קופות מליאותאחר סלקו 
Jn 12,2  אז מריאה לקחה ליטרא אחת נירדי 3 .האוכלים  ולזרו אחד מן . ומרטא משרת אותו. לו לאכול  

Mt 12,41   41 ויענישוה כי הם עשו תשובה בדרישה של יונה האומה  נינוה יקומו ליום הדין עם זאת  גבירי . 
Mt 12,42   42 כי היא באה מראש העולם לשמוע . ותעניש אותה האומה  לכת שבא מקום ליום הדין עם זאת ומ 
Mc 8,38   רהו לפני השם׳ האבמנאפת חטאה בן הבתולה יכי האומה  ודברו בזאת  38. נו ויפרסם אותישיכיר 
Lc 11,50  מדם הבל עד דם זכריה שנשפך במובח ובבית  51 האומה  מיום שנברא העולם עד עתה מזאת  כל הנביאים 
Jn 19,24    חלקו מלבושי ביניהם ושמו גורלות במלבושי האומרת  עליה ממי תהיה בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת . 

Mt Prol,3   כן. בלשון הקדש כמו זכרון שיניח אל אחיו האונגילי  כתב זה  .יק בעבור דרוש לנפיליםרוצה להעת 
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Mc Prol,4   בהתחלה. ממשפחת ישאוש משיח מדבר מהלב האונגליאו  היהודים ממשפחת לוי מבונן כתב  וכהן. האל  
Mc Prol,22   וכאשר תמצא. ממוסרם בגוף ישאוש משיח האונגליאו  ה חוייב חפש ולהבין בסדר דבריו וז  

Mc 1,1   1,Tit  כמו כן שהוא 2מישאוש משיח בן האלוה  האונגליאו  זהו  1טולו ראשון כפי שי׳ מרקו קפי  
Lc 12,21  ואמר 22: פירותיו בעולם הזה ואינו עשיר בשם האוצר  כן הוא  21. ם שהכינות ממי יהיוואותם דברי 
Mt 6,19  19 בים אותם חלדה ועשבתוך העמקים שמחרי האוצרות  ישואש משיח לתלמידיו לא תאספו  עוד אמ׳.  
Lc 2,12  13. תמצאו הנער מעוטף בבגד ומונח באבוס .האות  ויהיה לכם זאת  12. משיח ואדון העולם שהוא  
Jn 2,11   הראשון בבית גלליאה וגלה מעלתו ותלמידיו האות  ה זה וישאוש עש 11. היין הטוב עד עתה  
Jn 4,54   השני שעשה ישאוש בבית גלליאה כשבא מגודיאה האות  זה היה  54. והאמין בו כל ביתו שבנו חי : 
Jn 6,14    15. שעשה אמרו זהו באמת נביא שבא בעולם האות  אז אותן האנשים כשראו  14. אכלולאשר  
Jn 2,23  רק ישאוש אינו נותן 24. שעושה האמינו בשמו האותות  סח ביום החג יהודים רבים רואים בירושלם בפ 

Jn 3,2   ענה ישאוש 3. האלה אם לא האל יהיה עמו האותות  אדם אין יכול לעשות ושום . שמיםבאת מן ה  
Jn 6,2   2  אז עלה 3. שהוא עושה על אותן שהם חולים האותות  והלכו אחריו עמים רבים כי ראו  

Jn 9,16   אז 17. והיה מחלוקת גדולה ביניהם: האלה האותות  ומרים איך יוכל איש חוטא לעשות ואחרים א  
Mt 26,51  ואז ישאוש אמ׳ אליו חזור הסכין במקומו 52 .האזן  אחד מעבדי שרי הכהנים וכרת לו  ינו והכהסכ  
Mc 14,47  וענה ישאוש ואמ׳ להם כמו אם הייתי גנב 48 .האזן  ן והכה עבד סגן הכהנים וחתך לו הוציא הסכי  
Lc 22,50   וכאשר . הניחו עד כאן וענה ישאוש 51. הימנית האזן  ה עבד אחד משרי הכהנים וחתך לו מהם הכ 
Mt 10,21   והבנים. והאב הבן. האחד ימסור האחר למיתה האח   21 .אבל הקדש רוח ידבר בעדכם: לא תדברו  

Jn 11,2   אז שלחו אחיותיו 3. שהוא לזריט היה חולה האח  . רגליו בשערות ראשה משיח במשיחה וקנחה  
Mt 10,21  והבנים יקומו. והאב הבן. ימסור האחר למיתה האחד  האח  21 .אבל הקדש רוח ידבר בעדכם: תדברו  

Mt 22,5   והאחרים לקחו העבדים  6. הלאה והאחד לסחורתו האחד  והלך . והם בזוהו 5. מוכן בואו לנישואין 
Mt 24,10   כי השנאה תהיה יתירה על  12[*]  11: על האחר האחד  ויקציפו . ואז יהיו רבים נבוכים 10. שמי 
Mt 24,40   ושתי נשים יהיו בית 41. יקח והשני יניח האחד  אז יהיו שנים בשדה  40. הבתולה ןביאת ב  
Mt 24,41   לכן הקיצו כי לא ידעתם  42. ילקח והאחד יניח האחד  . ושתים במטה אחת. והאחרת יניח האחת יקח 
Mt 26,51  הוציא סכינומהם שהיה עם ישו שלח את ידו ו האחד  והנה  51. דים על ישאוש ותפשוהווהשליכו הי  
Mc 11,12   וכאשר 13. יצא מבטניאה והיה לו רעב גדול האחד  וביום  12ניאה עם י״ב התלמידים יוצא בבאט  
Mc 13,12   והאם הבן והבנים יקומו. ימסור אחיו למיתה האחד  והאח  12: אבל הקדוש רוח בעדכם לא תדברו  
Mc 15,31   אחר ועם הסופרים האחרים עשה נושעיםעם ה האחד  עליוני הכוהנים אומרים מצחקים  לזה  

Lc 6,29   ואותו שיחפוץ לגזול מלבושך . הזמין לו האחרת האחד  ואותו שיכך בלחי  29. כבדין לכםאותן שמ 
Lc 7,41   חייב לו עשרה פשיטין והאחר היה חייב לו אחד האחד  . שני אנשים חייבין לאיש אחד 41. ר׳ אמור. 

Lc 16,13   13 אינכם יכולים. האחת יבזה.. והאחד יאהב  האחד  שני אדונים כי שינא ..דם אינינושום א  
Lc 17,34    ועונים ואמרים 36[*]  35: יתפש והאחד יעזב האחד  . הלילה יהיו שנים במטה אחתיאבד אומ  
Lc 18,10    והפרוש עומד על רגליו 11. פרוש והאחד עולמיי האחד  . ני אנשים עלו במקדש להתפלל שםש 10הדבר 
Lc 23,33   וישו אמר אב מחול  34. לצד ימין והאחד לשמאל האחד  . קלוארי שם תלו ישאוש והגנבים הנקרא 

Jn 3,18    וזהו עין לב נר בא 19: לבד נולד בן האלוה האחד  כי אינו מאמין בעולם . הוא נדוןבו כבר  
Jn 5,45   46. משה שבו היא תקותכם והוא. הוא המלשין האחד  האב . שבו שאני הוא המלשין אתכםסכלים שתח  

Jn 8,9   ובתחלה השרים ונשאר ישאוש יחידי בין כך ובין האחד  יצאו מאותו המקום כולם אחד אחר . שמעו זה 
Jn 13,14   כאשר. כי אני נתתיו לכם למשל 15רגל חבירו  האחד  ולכם יש לרחוץ . כם רוחץ רגליכםאני אדוני  
Jn 18,16   16  ואמר. שהיה בן בית להגמון ושנכנס עם ישאוש האחד  יצא התלמיד אז . עומד בדלת בחוץופירו  
Jn 20,2  2  שאוהב מאד ישאוש ומריאה אמרה להם אדוני האחד  ובאה לשימון פירי ולאותו תלמיד אז רצתה  

Lc 14,12   כי באולי . ולא השכנים עשירים. ולא הקרובים האחים  ולא . ת ערב אל תרצה לזמן אוהבךאו סעוד 
Jn 7,5    אז אמ׳ ישוש להם 6: עדיין לא האמינו בו האחים  כי  5. הדברים תפרסם עצמך לעולםתעשה אלה  

Mt 8,22   וכאשר ישואש עלה  23קפיטולו כ״ז כפי מתיאו  :האחר  לו לך אתי והניח המת לקבור אל  משיח אמר 
Mt 10,21  ים יקומו נגד אביהםוהבנ. והאב הבן. למיתה האחר  האח האחד ימסור  21 .הקדש רוח ידבר בעדכם  
Mt 12,26   27. א״כ איך ימשך מלכותם. נחלקים הם ביניהם האחר  אם כן אם שד אחד מגרש  26. לא תעמוד  

Mt 24,7   ויהיו מגפות ורעשות. ומלכות אחד נגד אחר .האחר  עם אחד יקום נגד  7. א יהיה הקץעדיין ל.  
Mt 24,10   כי השנאה תהיה יתירה על החמלה 12[*]  11 :האחר  ויקציפו האחד על . רבים נבוכים ואז יהיו  
Mt 26,71   וזה היה עם ישוש. שפחה אמרה לאותן שהם שם האחר  וכאשר יצא מהפתח  71. את אומרת יודע מה  
Mc 15,31    ועם הסופרים האחרים עשה נושעים ועצמו אינו האחר  הכוהנים אומרים מצחקים האחד עם עליוני  

Lc 8,8   וזה. נפל בארץ טובה ועשה פרי כמאה כפלים האחר  וזרע  8. עם הזרע וחנקהום יצאו והקוצי  
Lc 9,37   ובתוכם אדם 38עם רב ירד מן ההר בא לקראתם  האחר  וביום  37. ן יקום חי אחרי מותועד שהב  
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Jn 1,29    ראה יואן ישאוש שבא אליו ואמר הנה זה האל האחר  וביום  29. הירדן ששם יואן נטבלמעבר  
Jn 6,22   מעבר לים ראו שהאניה הקטנה האחרת לא היתה האחר  וביום  22פינה בארץ שדעתם ללכת היתה הס  

Mt 12,45   כמו זה עתיד לבא. יותר רעים מהראשונים האחרונים  ומעשיו . יו יותר רעים מבראשונההאיש ה  
Mt 20,8  וכאשר באו אותם שהלכו 9. עד הראשונים האחרונים  התחיל מן . א הפועלים ותנם שכרםלמורשהו קר  

Mt 20,14    איני יכול לעשות משלי 15. כמו לך האחרונים  כי אני חפץ לתת לאלה קח מה שהוא שלך ולך  
Mt 20,16   רבים הם. ראשונים והראשונים אחרונים האחרונים  ובזאת המדה יהיו  16: עושה טוב כאשר אני  

Mt Prol,14   כי השם אינינו רוצה . הבל שלא היו מקובלים האחרים  ובעבור זה היו האיונגלי . דרשתםבעד ה 
Mt 13,7  8. גדלו הקוצים וחנקום. נפלו בין הקוצים האחרים   7. מם יבשו כי לא היה להם שורשוכשהשמש חמ  
Mt 13,8    נפלו בארץ טובה ועשו פרי רב בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ האחרים   8. גדלו הקוצים וחנקום. הקוציםנפלו בין 

Mt 24,49   יבא 50. ויתחיל לאכול ולשתות עם השכורים האחרים  ויתחיל להכות העבדים  49ות לבא כבארי  
Mc 14,31   ובאו בשדה אחד ששמו גיטשמני ואמ׳ 32 .האחרים  ת עמך לא אכפור בך וכן אמרו כל מוכרח למו  
Mc 15,31   אם 32. להושיע עשה נושעים ועצמו אינו יכול האחרים  חקים האחד עם האחר ועם הסופרים אומרים מצ 

Lc 2,44   וכן הלכו יום אחד וחפשוהו. שהולכים עמהם האחרים  וחושבים שיהיה עם  44. הכירוהו אביו ואמו  
Lc 10,1    ששים ושלושה תלמידים ושלחם שנים שנים האחרים  ואחר הראה ישאוש אל  1כפי לוקא י״א  
Lc 13,2   אומר לא רק אם לא 3. י סבלו דברים אלוכ האחרים  גלילבש הם חטאים יותר מגלילבש  אתם שאותם  
Lc 18,9   שני אנשים עלו במקדש להתפלל 10זה הדבר  .האחרים  וטחים בעצמם כמו צדיקים ומבזים מקצת שב  

Lc 18,11   ועו׳ איני כמו זה: גזלנים רעים ומנאפים האחרים  ה לך כי אני איניני כמו האנשים אני עוש  
Lc 23,35   יושיע עצמו אם הוא משיח נבחר. הושיע האחרים  אומרים . עליורים עמהם מלעיגים והש  
Lc 24,9   והיה שמריאה מקדלינא ומריאה יקובי 10 .האחרים  כל אלה הדברים לאותן י״א ולכל  מגידות  

Jn 20,25   אם. וטומאש אמר להם. אנחנו ראינו האדון האחרים  אז אמרו לו התלמידים  25 :בא אליהם  
Mt 5,39    ומי שיגזול לך החלוק בחזקה הנח לו 40 :האחרת  כם אדם על הלחי אחת הגשנו לו אתאם יכה  

Mt 12,13   ואז יצאו חוץ הפרושים ועשו עצה נגדיו 14 .האחרת  היתה לו חזורה בבריאות כמו . חהידך ושלו  
Lc 5,7   7  באופן. ובאו ומלאו כל האניות מדג. שיבואו האחרת  ועשו סימן אל החברים אשר באניה  

Lc 6,29   ואותו שיחפוץ לגזול מלבושך לא תרצה למונעו .האחרת  האחד הזמין לו  ואותו שיכך בלחי 29. לכם 
Jn 6,22  22 ושלא נכנס. ולא היה שם רק האחת. לא היתה שם האחרת  אחר מעבר לים ראו שהאניה הקטנה וביום ה 

Mt 24,41   האחד ילקח. ושתים במטה אחת. יניחיקח והאחרת  האחת  ושתי נשים יהיו בית הריחים  41 .יניח 
Lc 16,13   14.. אינכם יכולים לעבוד השם׳ וה. יבזה האחת  .. ים כי שינא האחד והאחד יאהב אדונ  

Jn 6,22   אבל. ושלא נכנס ישאוש באניה עם תלמידיו .האחת  ולא היה שם רק . חרת לא היתה שםהקטנה הא  
Mt 26,13   13 יהיו מוגדים בכל העולם יאמרו עשתה האיוגליו  שאלו ות לכם אומ׳ אשר בכל מקום אמית  
Lc Prol,8   וכאשר. [*] וחבר זה ענייני האפושטולוש האיווגליאו  הקדש רוח כתב ליונים נאמנים זה מזורז מ 
Mc 8,35    ומה יועיל לאדם גם כי יהיה 36. יושיענה האיונגילי  ואותו שיאבדה בעדי ובעד . יאבדהנושעת 

Mt 24,14   יהיה נדרש בכל העולם לעדות לכל האיונגיליאו  ואז  14. ויעמוד אותו יהיה נושע עד הקץ  
Mt Prol,5   ועם ֶׁשַרִּבים. לקיים הכתיבות נגד המינין האיונגלי  כן חוייב דרוש אמונת . אל אחיו שיניח  
Mt Prol,7   כי הם הגידו .לבד ארבעה יש עדות אמת האיונגלי  ועם ֶׁשַרִּבים כתבו . ד המיניןהכתיבות נג  

Mt Prol,11   ויחסו אנושי שיהיה מת מד׳ מיני מות .האיונגלי  שנושאה דרישת [*] א בד׳ אופנים האל הי  
Mt Prol,13   כי השם. האחרים הבל שלא היו מקובלים האיונגלי  ובעבור זה היו . ותו בעד הדרשתםהוכרח שנ  
Mc Prol,9   בעבור שיקרא התחלת ההתבשרות מישאוש יונגליאוהא  שיח בעד ההריון קדש רוח בהתחלת מישאוש מ  
Mc 10,29   ועו׳ בזה. הוא יקבל גמול מאה פעמים 30 האיונגליאו  נים או נחלות בעד אהבתי או בעד ואם או ב 

Mc 14,9  10. יאמר אדם שהיא בזכרוני עשתה זה האיונגליאו  י אומ׳ בכל מקום שתהיה מוגד זה אמת לכם אנ  
Lc Prol,6  בגודאה ובעד מתיב בלוברדיאה מזורז האיונגליאו  ו כתובים בעד פאב אותם שכבר הי מחבורת שי׳  

Mt Prol,17   ואותם האדם חייב: נראים בד׳ צורות האיונגלישטש  . ר יהיה מועבר בעבור כח שבועתםלמעלה אמו  
Mt 12,21   אחד עור ואלם ואז שלחו לו משוטן  22. יחילו האיים  ובשמו  21עד שיצאו למשפט החזק  לא יכבה 

Lc 17,6  מי מכם 7. יכרת ויהיה מושלך בים ישמע אליכם האילן  נה כגרגיר חרדל ואתם תאמרו לזה אם לכם אמו 
Jn 15,5  הוא הוא. ואתם הכפות שעומדות בי ואני בו האילן  אני הוא  5. מדת אם לא תעמדו ביאם אינה עו  

Mc 11,8  ואותן שהולכין לפניו 9. ומגמגמין הדרך אילנותה  ך ועמים אחרים כורתים ענפים מן בגדיהם בדר  
Lc 21,29   29 אתם יודעים שהקץ. כשעושים פירותיהם 30 האילנות  להם זאת הצורה ראו התאנה ושאר  ואמר  
Lc 19,24  ואמרו  25. ותנוה לאותו שיש לו עשרה אימנש האימנא  ואמר לאותן שעומדין שם גזלו לו  24. המדות 
Lc 19,13   והקציפוהו עירוניו כבר ושלחו 14. עד שאבוא האימנש  ואמ׳ אליהם עשו הוצאותיכם מאלו  .ׅאיֵמנֵש 

Mc Prol,11    ָמְתִחיל מטבילת ישאוש משיח ולא דבר האינגליאו  ההתבשרות מישאוש משיח ואחר כתב התחלת  
Mt 10,2   י ואנדריבהראשון הוא שימון פיר :האיפושטוליש  ואלה הם שמות  2ולמרק החולאים  המשוטנים  
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Jn 1,9    [*]8  [*]9  עולם היה והעולם 10. כל אדם בעולם הזה האיר  הוא היה אמיתות נר והוא  
Jn 2,7   8. מים וימלאום כל מה שיוכלו החזיק האירידיש  וישאוש אמר להם מלאו כל  7. דותושלש מ  

Mt 12,45   ומעשיו האחרונים. בראשונההיו יותר רעים מ האיש  ובסוף אותו . ו ונכנסו שם ועמדורעים ממנ  
Mt 13,28  והעבדים אמרו תחפוץ שנלך . האויב עשה דבר זה האיש  והוא אמר להם  28: זרע קמשונים כן מי עליו 
Mt 19,10   10 והוא אמר 11: והאשה אין מחוייב שיקחה לאשה האיש  מרו התלמידים אליו א״כ הוא בין א  
Mt 26,18   עמך. שתמצאו אמרו לו הרב אומר שעתו קרוב האיש  וזה . רוישאוש אמר לכו אל העי 18. הפסח  
Mt 27,24  וכל הכלל ענו דמו יהיה 25. השמרו לכם. הצדיק האיש  אמ׳ אני הוא שאיני יודע מדם זה לפני העם ו 
Mc 9,18   וכאשר ראהו תכף צערו. ושאוהו לפני 19 האיש  מן אהיה עמכם לא אשא אתכם נהגו כמה ז  

Mc 14,21   וכאשר היו אוכלים לקח 22: אם נולד לא היה האיש  דבר טוב היה לו לאותו . יה נבגדההבתולה י  
Mc 14,71    ואחר. ומיד התרנגול קרא פעם אחרת 72. שאומרת האיש  לקלל ולישבע שאינו יודע מה הוא התחיל 
Mc 15,39   ים שבאווהיו שמה מקצת נש 40. היה בן האל האיש  וא היה מועבר בקול גדול אמר זה ראה שה  

Lc 8,33   ונכנסו בפרים והפרים הלכו במהירות. ההוא האיש  אז השדים יצאו יצאו מן  33. עשהוכן . ההם  
Lc 8,35   שהשד יצא ממנו יושב ברגלי משיח בריא ונרפא האיש  ת הדבר ההוא ובאו לישאוש ומצאו יצאו לראו . 
Lc 8,39   ך בכל העיר ודורש כל הדברים האלה שעשה לךוהל האיש  ויסע . דברים האלה שעשה לך האלוספר כל ה 
Lc 8,39    והלך בכל העיר ודורש כל הדברים שישאוש עשה האיש  ויסע . הדברים האלה שעשה לך האלודורש כל  
Lc 9,62    המשים ידו במחרישה ומביט אחריו אינו ראוי האיש  וישאוש אמ׳ אליו  62. ולא מביתיבכל נכסי  

Lc 12,42  הנאמן ועושה ההוצאה בחכמה אותו האיש משים האיש  ואדונינו אמ׳ לכל  42. כלר או ללנו זה הדב  
Lc 12,42    משים האדון על ביתו לתת לבני ביתו החטה האיש  הנאמן ועושה ההוצאה בחכמה אותו לכל האיש  
Lc 13,14   הרופא יכול לעשות מלאכתו ובאותן הימים יכול  האיש  אשר בה ששת ימים הם בשבוע שבהן ואמרו המם 
Lc 14,30   31. הלזה התחיל לבנות ואין בידו כח להשלים האיש  ויאמרו  30. ל הרואים ילעיגו לוהבנין כ  
Lc 23,47   וכל העם שהיה שם היתה לו 48. היה צדיק האיש  ואמר באמת זה . ם שנעשו הלל הש׳אלה הדברי  

Jn 5,15   והם אמרו 16. הודים שישאוש רפאוואמ׳ לי האיש  והלך אותו  15: יקרא לך דבר רע לחטוא ולא  
Jn 7,46   אז ענו להם הפרושים ובזה רמה 47: ההוא דבר האיש  לא שמענו אדם שדבר דבריו כאשר  מעולם  

Jn 9,8   ויש: שהיה שואל על הפתחים ויושב ואוכל לאה האיש  אומרים אינינו זה . ה כי דל היהראשונ  
Jn 9,14  14 אז שאלו לו הפרושים באי זה צד חזר  15: ההוא האיש  ח עיני ופת. ישאוש עשה טיט בשבתואמרו ש 
Jn 9,16   ואחרים. אינינו מהאל כי אינו שומר השבת האיש  אז אמרו מקצת מהפרושים זה  16. וראיתי  
Jn 9,24   אבל דבר זה . אז אמר הוא איני יודע 25. חוטא האיש  לא ידעת שזה . שבח וחנות לשם׳ואמרו לו תן 
Jn 9,30  ואמר להם זהו דבר נפלא שאתם אומרים לא ידעתם האיש  ענה אותו  30: דענו זה מאין הואולא י. משה 
Jn 9,33  ואם לא היה לו מהאל לא היה בידו לעשות דבר .האיש  אם לא זה  33יני אדם שנולד עור שאחד פתח ע: 
Jn 9,36   וישאוש אמ׳ 37. ין בואדון מי הוא שאאמ. ואמר האיש  ענה אותו  36. תה מאמין בבן האלאמ׳ לו א 
Jn 10,5   רק הם לא. זה המשל אמר ישאוש להם 6. הנכרי האיש  ואינן נמשכות אחר קול  5. קולו מכירות הן  

Jn 11,37   אז 38. שנולד עור לא יוכל לעשות שזה לא ימות האיש  ומקצת מהם אמרו זה שפתח עיני  37. אהבו 
Jn 11,47   אם אנחנו מניחין אותו 48. עושה אותות רבים האיש  מה נעשה שזה . פרושים נגד ישאושוה  
Jn 18,17    והעבדים 18. ופירו ענה ואמ׳ איניני מהם .האיש  הפתח לפירי ואתה אינך מעבדי זה השומרת  
Jn 18,29   וענו ואמרו אם זה האיש לא היה רע במעשיו 30 .האיש  ואמ׳ איזו עדות עשיתם נגד זה . להם בחוץ 
Jn 18,30   לא היה רע במעשיו לא היו מביאין אותו אליך האיש  וענו ואמרו אם זה  30. זה האיש עשיתם נגד : 
Jn 19,5   אז כשהיהודים ראו אותו ההגמונים והמשרתים 6 .האיש  נה ה. קוצים ומלבוש ארגמן ואמ׳ ליהודים 

Mt 13,41   ישים באש גהינם  42ממלכותו והרעים  האישקנדליזאטש  כל . בן האלוה ישלח מלאכיו 41. בקץ העולם 
Jn 21,17   אמת אומר אני לך כשהיית נער היית  18. צאני האכיל  וישאוש אמר אליו . ני אוהב אותךיודע שא 
Lc 14,17   18. לקרוא לקרואים שיבואו שכבר הכל מוכן האכילה  ושלח משרתו בשעת  17. נשים רביםוזימן א  

Mt Prol,10   שנושאה דרישת האיונגלי[*] היא בד׳ אופנים  האל  ודרך . שילוש בארבעה חלקי העולםאמונת ה.  
Mt 1,22  הנה העלמה תהר 23אשר אמרו על ידי הנביא  .האל  וכל זה היה עשוי למלאת דבר  22 .מעונותיהם  
Mt 1,24  ויקח אשתו ולא ידעה עד שילדה הבן והוא קראו  .האל  וסף מחלומו עשה כאשר צוהו מלאך וכאשר קם י 
Mt 2,15   15 16. שאמר על ידי הנביא אני קראתי לבני ממצרים האל  ד שם עד מות אירודיש למלאת דבר ויעמו 
Mt 4,6  מצוה אל מלאכיו שיקבלוך בידיהם בעבור שלא תקח האל  ה כי כתוב הוא הוא בן האלוה הפיל עצמך למט 

Mt 5,34   ולא. ליוולא בארץ מפני שהיא הדום רג 35 .האל  ישבע אדם לשמים מפני שהוא כסא  לכם שלא  
Mt 5,35   ולא תשבע בראשך כי אין אתה יכול לעשות 36 .האל  ולא בירושלם שהיא עיר . ם רגליושהיא הדו  
Mt 6,8   וזאת 9: יודע מה שאתם צריכים טרם תשאלהו האל  כי . לכן לא תאבו להדמות להם 8 .דברים  

Mt 6,14   ואם לא תמחלו האל לא 15גגותיכם יכפר לכם ש האל  אם אתם תמחלו לאנשים חטאתיהם  14: רע אמן  
Mt 6,15   וכאשר תצומו לא תהיו כמו 16 :לא יכפר אתכם האל  ואם לא תמחלו  15לכם שגגותיכם  האל יכפר  
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Mt 6,24   לכן אני אומר לכם לא תהיו מאד 25 .והעולם האל  [*] ם אדם אין יכול בטוב לעבוד שו 24. בך  
Mt 6,30  31. אתם מאמינים[*] למה . מאספו כ״ש יגונכם האל  ר יהיה נשרף דה הנמצא היום ולמחואם עשב הש  
Mt 6,33   א״כ אל תאנחו ליום 34. ויותר ותהיה לכם כל זה האל   שאלו בתחלה מלכות 33. שאתם צריכים זה 
Mt 7,11   כל אשר 12שמימיי שיתן דברים טובים לשואליו  האל  ת דברים טובים לבניכם כמה וכמה תדעו לת  

Mt 10,32   ואותו שיכירני לפני האנשים 33: אבי שבשמים האל  י לפני האנשים אני אבידתו לפני שיפרסמנ  
Mt 10,33   עוד אמר ישאוש 34קפיטולו ל״ד כפי מתיאו : אבי האל  י לפני האנשים אני אבידתו לפני שיכירנ 

Mt 12,4   חמים הוא ואותן שהיו ואכלו לחמי הקדש שאותן ל האל  שנכנס בית  4וא ואותם שהיו עמו כשנרעב ה 
Mt 12,28    29. מגרש השדים א״כ לא בא בכם המלכות שמימיי האל  ואם אני ברוח  28. יהיו שופטיכםזה הם  

Mt 15,3  אינו אומ׳ האל כבד אביך 4. בעבור גזירותיכם האל  ואתם למה עוברים מצות . הם ואמרוהוא ענה ל  
Mt 15,4   5. ומי שיקלל אביו ואמו שימות. כבד אביך ואמך האל  מ׳ אינו או 4. בעבור גזירותיכם מצות האל 

Mt 16,22   וישוש הופך אומר 23. לא יאבה אדון שיקרך האל  אומר . רו לצד אחד והתחיל לגערולקחו פי  
Mt 16,23   ואז ישאוש אמר לתלמידיו מי 24. רק מהאנשים האל  אל תצערני כי אינך מבין דברי . מאחרי שטן  
Mt 16,27  באספקלריות אביו עם המלאכים ואז ישיב לכל אחד האל  כן  27. כול עשות האדם בעד נפשוב יחלוף טו 

Mt 17,9   ושואלו לו תלמידיו אומרים מה זה 10. יחזור חי האל  שום אדם אל תאמרו המראה עד שבן ואמ׳ ל 
Mt 20,18    חכמי הדתיהיה נמסר בידי שרי הכהנים ו האל  או כי אנחנו עולים בירושלם ובן ר 18להם  
Mt 21,12   וגרש כל אותן שקונים ומוכרין והפך שלחנות האל  ונכנס ישו במקדש  12. נזאריט מגליליאה  
Mt 22,16   כי אתה אין מביט . ואינך פונה לשום אדם. באמת האל  דעים שאתהו איש נאמן ומלמד דרך אנחנו יו 
Mt 22,29   בתחייה לא יהיה להם אשה ולא בעלים הן 30 .האל  ם ואין אתם מבינים הכתיבות וכח אתם טועי.  
Mt 22,30    ומתחיית המתים לא אתם קראתם מה שהאל 31בשמים  האל  ויהיו כמו מלאכי . ולא בעלים הןלהם אשה 
Mt 23,22   אוי לכם מאותתים 23: ובאותו שיושב עליה האל  ומי שנשבע בשמים נשבע בקתדראת  22. ממנו  
Mt 23,39   24 :האל  רוך יהיה הבא בשם וד עד תאמרו בהיום ע,Tit   אז יצא ישאוש 1קפיטולו נ׳ כפי מתיאו 

Mt 26,2   אז נתקבצו כל גדולי 3: יהיה נבגד ותלוי האל  ובן . כאן ועד ב׳ ימים יהיה פסחתדעו כי מ  
Mt 26,49   וישאוש אמ׳ לו אהוב למה 50. יושיעך רבי ונשקו האל  ואמ׳ . ותכף נגש אל ישאוש 49. והוא וקחוה 
Mt 26,61   61 וקם שר הכהנים ואמ׳ 62. ואחר ג׳ ימים חדשו האל  ו זה אמר אני יכול להשמיד מקדש ואמר  
Mt 26,64  אז שר הכהנים קרע מלבושו  65. ובא כענני שמים האל  תראו בן הבתולה יושב לימין צד  לכם שעדיין 

Mt 28,9   10. ן כרעו לרגליו והתפללוהווה. יושיעכם האל  אומ׳ . לכות ישאוש יצא להן לדרךובעוד שהו  
Mc Prol,2   וכהן היהודים ממשפחת לוי מבונן כתב .האל  פירו בעבור שכילה ותלמיד בדבר  ובן ש׳  

Mc 1,14   ואומ׳ העת בא ממלכות שמים עשו תשובה 15 .האל  בא ישאוש בגליליאה ודורש דבר . היה אסור  
Mc 1,15   ראה שימון. והולך ישו ואחרים בגליליאה 16 .האל  ות שמים עשו תשובה והאמינו דבר בא ממלכ  
Mc 2,7   ותכף הכיר מחשבותיהם בעד הקדוש רוח ואמ׳ 8 .האל  כי מי יוכל לכפר עונות לבד . להכן זה קל  

Mc 2,12   ויצא משם 13. אומרים מעולם לא ראינו כזה הדבר האל  באופן שכולם תמהו וברכו . י כלםוהלך בפנ 
Mc 4,15  15 ואותה שנפלה 16. ותכף בא השטן ומסלקה מלבם האל  ה בדרך הם אותם ששומעין דברי פלאותה שנ  
Mc 7,8   ותופשים מה שהוא נמסר מהאנשים ובא להם גביעים האל  ועוזבים מצות  8ם ומצות לאנשים המוסרי 

Mc 8,39   9 :האל  ותו עד שיראו האגלוריאה ממלכות עמי לא ימ,Tit   ועבריםמ 1קפיטולו ט׳ כפי שי׳ מארקו  
Mc 10,18   לא. לא תעשה ניאוף. אתה יודע מצות השם 19 .האל  אדם אין טוב לבד  אתה אומר לי טוב ושום  
Mc 10,24  יותר דבר נקל הוא עבור גמל אחד בנקב המחט 25 .האל  מאד בעושרו יוכל ליכנס במלכות  שאיש שיבטח 
Mc 10,33    נמסר ביד גדולי הכהנים והסופרים והזקנים יהיה האל  ובן . הנה אנחנו עולים בירושלם 33אומ׳ 
Mc 12,25   ומהמתים שיקומו לא קראתם בספר משה כאשר 26 .האל  אבל יהיו כמו מלאכי השמים לפני . בעלים  
Mc 12,26   בסנה אומר אני אלוהי אברהם אלהי יצחק ואלהי האל  א קראתם בספר משה כאשר נראה לו שיקומו ל  
Mc 13,18  כי באותו עת יהיה 19. שזה לא יבא בעת הקור האל  חלו פני  18. באותן הימיםניקות ולאותן המי  
Mc 14,62   והכהן הגדול קרע בגדיו 63. בא בעבי השמים האל  ותראו בן האלוה לימין כח . הוא להם אני  
Mc 15,39   טווהיו שמה מקצת נשים שבאו מרחוק להבי 40 .האל  בקול גדול אמר זה האיש היה בן  היה מועבר.  

Lc 1,6   7. עומדים במצות ובצדק השם׳ בזולת שום רבה .האל  והיו שניהם צדיקים לפני  6. ושמה אלישבק  
Lc 1,15   קודם שיצא מבטן אמו יהיה . ולא ישתה יין ושכר האל  כי הוא יהיה גדול לפני  15. ולדכשיהיה נ 
Lc 1,19   בעבור שלא 20הגיד לך אלה הדברים ושולחתי ל האל  אך ואמ׳ לו אני הוא שעומד לפני וענה המל  
Lc 1,25   לי באותן הימים הביט בי בעבור שיסיר חרפתי האל  זה עשה  25נת חמשה חדשים אומרת הרתה ונטמ  
Lc 1,26   27שלח המלאך גבריאל בעיר גליליאה ששמה נזורט  האל  ובששה חדשים  26. פתי בין הנשיםשיסיר חר 
Lc 1,46   כי הוא הביט  48ורוחי שמח באל שהוא שלומי  47 האל  י משבחת ומעלה ומריאה אמרה נשמת 46. בך 
Lc 1,76    ולתת רפואה שלימה לעמו למחילת עונותיהם 77 .האל  שיהיו מיושרים בדרך שלום ובדרך הדרכים  
Lc 2,15  והלכו מהר ומצאו מריאה  16. עושה והראתיה לנו האל  ר בבית לחם ונראה זה הדבר אשר אומרים נֲַעבֹו 
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Lc 2,28   אדון עתה אתה עזוב עבדך כפי דבריך 29ואמ׳  האל  ובירך . ושמעון לקחו בזרועותיו 28. דתו  
Lc 3,4    כל הגאיות תתמלאו וכל 5. עשו ישרות דרכיו האל  קול קורא במדבר פנו דרך . הנביאישעיה  
Lc 3,6   ור יטבילם תולדות אז אמ׳ לעמים שבאים בעב 7 .האל  ויראו כל בשר שלום  6. ים ישריםלדרכ 

Lc 3,38  4 .האל  שם . שם היה אדם. שם היה שת. וששם היה יאנ,Tit   וישאוש משיח 1קפיטולו ד׳ כפי לוקא  
Lc 4,43   והיה דורש בבתי 44. כי בעבור זה שולחתי האל  לו להגיד לעיירות אחרות מלכות  אמר חוייב  
Lc 5,21    וכאשר ישאוש הכיר מחשבותיהם ענה ואמ׳ להם  22 האל  קללות מי יוכל להניח עונות לבד מי מדבר 
Lc 5,25   וכל אשר היו שם היו נבהלים והללו ושבחו 26 .האל  בה שוכב והלך לביתו מהלל ומברך מטתו ש  

Lc 6,4   ולקח לחם הפנים ואוכל ונותן למי שהוא עמו האל  כשנכנס לבית  4ואותן שהיו עמו  רעב והוא  
Lc 6,12   וכאשר היה בקר קרא לתלמידיו ובחר  13. היה ער האל  ובתפלת . אחד ומתפללר ההם שישאוש עלה בה 
Lc 6,20   אשריהם: אשריהם של רעבים כי יהיו שבעים 21 .האל  מ׳ אשריכם של עניים שמהם מלכות או  
Lc 7,16   קפיטולו ח׳ כפי שן לוקא נביא גדול קם :האל  ם יראו יראה גדולה והללו וברכו וכל העמי  
Lc 8,28   כי 29מאד עליון מבקש אני ממך שלא תצערני  האל  ואומר מה לך ישאוש לבא אלי בן  בקול גדול  
Lc 8,39   ויסע האיש והלך בכל העיר ודורש כל הדברים .האל  ך וספר כל הדברים האלה שעשה לך שוב לבית  
Lc 8,39   ר ודורש כל הדבריםויסע האיש והלך בכל העי .האל  ודורש כל הדברים האלה שעשה לך  בכל העיר  
Lc 9,60    ואדם אחר אמר לו אדוק אני אלך אחריך רק 61 .האל  אמ׳ לו אתה בא עמי ותגיד מלכות וישאוש  
Lc 10,9  ואם תכנסו בעיר שלא יקבלו אתכם 10. מתקרב לכם האל  ים שיהיו שמה ותאמרו להם מלכות ורפאו החול 

Lc 10,11   ואומ׳ אני לכם שבאותו יום לא יסבלו 12. מתקרב האל  ת רק תדעו שמלכו. ירים לתתו לכםאנחנו מס 
Lc 11,20   כאשר החזק 21. אמת שמלכות הש׳ בא. מגרש השדים האל  אבל אני במאמר  20: היו שופטיכםזה הם י 
Lc 11,49   אמרה הנני שלח להם נביאים שלוחים ומהם ימיתו האל  ובעבור זה חכמת  49. בים קבריהםואתם חוצ. 
Lc 12,6  ושערכם כולם ספורין לפני אל תיראו כי אתם  7 .האל  ה ערכין ואחד מהם לא נשכח לפני ין במאנמכר 
Lc 12,8  וכל אדם שיאמר דבר כנגד בן האדם 10[*]  9.האל  הו מן השמים לפני המלאכים לפני האנשים יקר  

Lc 13,13   כאשר ישאוש : ימהוענו בבית הכנסת מלאים ח 14 .האל  תה ושבחה ומיד עמדה בקומ. הידים עליה 
Lc 13,28   כאשר תראו אברהם יצחק ויעקב וכל הנביאים .האל  ושם יהיה בכי והרעשת  28. וע לבאון בר  
Lc 15,10    וישו אמר אדם אחד 11: על חוטא אחד שעשה תשובה האל  לכם שמחה תהיה לפני המלאכים מן אני אומר 
Lc 16,15  למלכים .. ומה שהוא גדול וגבבוה . יודע לבבכם האל  המצדיקים עצמם לפני האנשים רק  אמ׳ אתם הם 
Lc 16,15   ואחר מלכות האל הוא מוגד . עד יואן.. והד 16 .האל  למלכים קטן הוא לפני .. וגבבוה שהוא גדול 
Lc 16,16   אבל יותר 17. הוא מוגד וכל העושים חוזק בו האל  ואחר מלכות . עד יואן.. והד 16 .לפני האל  
Lc 17,20   ולא יאמר הנו הוא או הלאה 21אינו בא בהעמדה  .האל  ושאל לפרושים מתי יבא מלכות  20יעך הוש 
Lc 17,21   ואמ׳ לתלמידיו יבואו ימים 22. ראוי לבא לכם האל  הוא או הלאה הוא כי הנה מלכות  יאמר הנו  
Lc 18,19   לא. לא תנאף. קנאלא ת. אתה יודע המצות 20 .האל  לי טוב ואין טוב לבד למה אתה אומר א. לו  
Lc 19,37   אומרים 38. בקול גדול על כל הנפלאות שראו האל  עמים היורדים מן ההר לשמח ושבח לו כל ה  
Lc 19,38   ואותן 39. שלם יהיה לשמים ועלוי למרומים .האל  אומרים ברוך הוא זה שבא בשם  38. שראו  
Lc 20,21   והוא  23. חייבים אנו לתת מס לשישר או לא 22 .האל  רק אומ׳ האמת ומלמד דרך . י אדםיגורת מפנ 
Lc 20,37   אמ׳ לו בסנה אני אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי  האל  כי . למדהו והראהו משה. ם שיחיוואותן מתי 
Lc 21,4   אבל זאת ממה שפיחתה ויש לה חסרון שמה כל .האל  כי כל אלו מהשפעתם שמו במתן  4 .מכולכם  

Jn 1,1   זה היה בתחלה 2: ובן האל היה אלוה .עם האל האל  ובן . בהתחלה היה בן האלוה 1אן כפי ש׳ יו  
Jn 1,1    3זה היה בתחלה עם האל  2: ובן האל היה אלוה .האל  ובן האל עם . תחלה היה בן האלוהבה 1יואן 
Jn 1,1   יםכל הדבר 3זה היה בתחלה עם האל  2: היה אלוה האל  ובן  .ובן האל עם האל. היה בן האלוה 
Jn 1,2   וזולתו שום דבר אינו. כל הדברים נעשים בעדו 3 האל  זה היה בתחלה עם  2: ל היה אלוהובן הא 
Jn 1,6    זה בא לעדות בעבור 7שלח אדם אחד שמו ג׳ואן  האל   6: וחשך לא היה להם יכולת עליהוערפל  

Jn 1,12   זאת. שאינן ילודי דם 13שמו אותן שיאמינו ב .האל  והו נתן יכולת שיהיו נעשים בני אותן שקבל  
Jn 1,13   ואנו רואין. וכן האל נעשה בשר וישכון בכם 14 .האל  מרצון אדם אבל הם נולדים מרצון ולא . בשר 
Jn 1,14   ואנו רואין אורו שאחד. נעשה בשר וישכון בכם האל  וכן  14. ל הם נולדים מרצון האלאדם אב  
Jn 1,18   זהו אלוה. ילוד שהוא בן האב. הבן אחד לבד .האל  ראה לעולם שום אדם לא  18. משיחבעד ישאוש  
Jn 1,29   אותו הוא שאמרתי 30. שמסיר העונות מן העולם האל  אן ישאוש שבא אליו ואמר הנה זה ראה יו  
Jn 1,34   וביום אחר פעם אחרת עמד יואן ושנים 35 .האל  שזהו בן ואני ראיתיו עושה עדות  34. הקדש  

Jn 3,2   ענה ישאוש ואמ׳ לו אמת אני אומ׳  3. יהיה עמו האל  יכול לעשות האותות האלה אם לא  ןאדם אי 
Jn 3,16   כמה העולם שבנו יחידו אחד לבדו. אוהב כל האל  כי  16. אבל ישיגו חיים נצחיים לא יאבדו  
Jn 3,21   וש עםאחר אלה הדברים בא ישא 22. נעשות האל  שפעולותיו יהיו גלויות כי בשם  הנר בעבור  
Jn 4,10   10 את באולי תשאלי לו ויתן. ומי הוא השואל לשתות האל  אוש ואמ׳ לה אם היית יודעת מתן ענה יש 
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Jn 4,24   ואותם שמתפללים לו חוייב שיתפללו לו. הוא רוח האל  כאלו  24י האב שואל להם יתפללו כ. ובאמת 
Jn 5,25   כי כמו שהאב יש לו  26. ן שישמעוהו יחיוואות .האל  ה היא שהמתים ישמעו קול המת בן שעה ועת 
Jn 5,28   ויצאו אותם שעשו טוב בחיים ומי שעשה רע 29 :האל  כל אותן שהם בקברים ישמעו קול  שעה שבה  
Jn 5,42   ואינכם מקבלים. אני בא בעולם אב מאבי 43. בכם האל  רק מכיר אני אתכם שאין אהבת  42. אנשים 
Jn 6,27  אז אמרו לו מה נעשה שנוכל 28. אב סימן הוא האל  כי . בן האדם יתן להםאותה ש. יםבחיים נצחי  
Jn 6,29   29 אז אמרו לו אי 30. שתאמינו במי שהוא שלח אותי האל  זאת היא פעולות . שאוש ואמ׳ להםענה י 
Jn 6,70   לא אני לכם שנים עשר. וישאוש ענה להם 71 :האל  והכרנו שאתה משיח בן . אמיניםאנחנו מ  
Jn 7,17   18. או דברו מעצמו. יכיר המוסר אם הוא מהאל האל  אם שום אדם רוצה לעשות רצון  17. ששלחני  
Jn 8,27   אז אמ׳ ישוש להם כי תנש תנשאו 28: הוא אביו האל  . ולא הכירו מה אומר להם 27. לםמדבר בעו  
Jn 8,42   כי אני באתי מאת . אהבו אותואתם ת. הוא אביכם האל  אז אמר להם ישאוש אם  42: ב אחדאל אחד וא 
Jn 8,42   רק הוא שלחני. ולא באתי מעצמי. ומהאל יצאתי האל  כי אני באתי מאת . ם תאהבו אותואת. אביכם . 
Jn 8,47   כי אינכם. ובעבור זה אינכם שומעים אותו .האל  שומע דבר . מי שהוא מהאל 47. לא תאמינוני  

Jn 9,3  לי חוייב לעשות פעולות  4: יהיה מגולה בעבורו האל  ור שמעשה אבל זה לו בעב. לא אמוולא אביו ו 
Jn 9,31   מעולם לא שמע אדם  32. ועושה רצונו אותו שומע האל  אבל אם אחד הוא אוהב . ע לחטאיםאינו שומ 
Jn 9,35   אדון מי הוא שאאמין . ענה אותו האיש ואמר 36 .האל  אשר מצאו אמ׳ לו אתה מאמין בבן וכ. ומצאו 
Jn 11,4   וישאוש אוהב מאד מרטא 5: יתעלה בעד אותו חולי האל  ולי מיתה רק עמו אלא בעבור שבן אינו ח 

Jn 11,40    וישאוש נשא עיניו לשמים . ואז הסירו האבן 41 .האל  לא אמרתי לך שאם תאמיני באמת תראי אור 
Jn 11,52  ותו יום חשבו היהודים איךאז בא 53: הנפוצים האל  אבל בעבור יקבץ יחד בני . ד העםולא לבד בע  
Jn 12,38  ובעבור זה לא היה בידם להאמין כי 39שסופר  האל  וכח . אדון מי האמין מה ששמענו שאמר. נשלם  
Jn 12,41   אכן רבים מהשרים האמינו בו רק 42ודבר ממנו  האל  כאשר ראה מעלת . מ׳ ישעיה הנביאהדברים א  
Jn 12,43   וישוש צעק ואמ׳ מי שהאמין בי אינו מאמין  44 .האל  נשים ממעלת י יותר אהבו מעלת האכ 43הכנסת 
Jn 13,3   קם 4. מי מהאל יצא ואל האל ישוב. בידו האל  כי יודע היה שכל הדברים נתן  3 שיבגדהו  
Jn 13,3    קם מהסעודה ומניח מלבושיו ולקח סדין  4. ישוב האל  מי מהאל יצא ואל . נתן האל בידוהדברים 
Jn 19,3   אז 4ונותנים לו בצואר . יושיעך מלך היהודים האל  ובאים אליו ואומרים לו  3ארגמן וש בלב  

Jn 19,11   ובעבור זה מי שמסרני בידך חטא חטא גדול .האל  יהיה לך נתון מן השמים זהו מן  אם לא  
Jn 20,31   ם בעולם עם ולמען שאתם תאמינום יהיה לכם חיי .האל  מען תאמינו שישאוש משיח הוא בן נכתבים ל 
Jn 21,19   19 ופירו 20: וכאשר אמר זה אמר לפירו בא אחרי .האל  אמר רמז באיזו מיתה עתיד לזכך  ואז  

Lc 4,3   וישוש ענה כתו׳ הוא שאינו חי  4. שישובו לחם האלה  תה בן אל חי אמור לאבנים ואמ׳ לו אם א 
Lc 8,39  ויסע האיש והלך בכל העיר ודורש. ה לך האלשעש האלה  שוב לביתך וספר כל הדברים  39ו וישו אמ׳ ל 
Lc 8,39   ויסע האיש והלך בכל העיר ודורש. שעשה לך האל האלה  והלך בכל העיר ודורש כל הדברים ויסע האיש 

Lc 12,30    ואביכם יודע באמת כי. שואלים נבראי העולם האלה  כי כל הדברים  30. תתנשאו למעלהתשתו ואל  
Lc 23,48   וכל אותן שמכירין 49. חזרו להכות חזותיהם האלה  ובראותם כל הדברים . ה ההיאהשקפהיתה לו ה  

Jn 3,2   ענה ישאוש ואמ׳ לו 3. אם לא האל יהיה עמו האלה  ושום אדם אין יכול לעשות האותות . השמים  
Jn 6,1   ש הלך ישאוש מעבר לים גליליאה שהיא טיבריאדי האלה  אחר הדברים  1ו ו׳ כפי ש׳ יואן קפיטול 

Jn 9,16   אז אמרו פעם  17. והיה מחלוקת גדולה ביניהם :האלה  יך יוכל איש חוטא לעשות האותות אומרים א 
Mt Prol,25   איש. אדם היה. ישואש משיח שממנו הם מדברים האלהות  כי כתב דמות השבועות מענייני . צורת נשר 
Mt Prol,30   1 .האלהות  נשר שבועת עניין . אריה מלכות. עגל גלחות,Tit   זה  1קפיטולו ראשון כפי שי׳ מתיאו 

Mt 4,3   ויען ויאמר לו כתוב הוא אדם 4. שישובו לחם האלו  אתה הוא בן האלוה תאמר לאבנים  וא״ל אם  
Lc 8,15   הם נחנקים ואין נושאין פרי בקיבול הצער האלו  חריצות בעושרין ובתענוגי החיים להם לב ו  

Jn 10,19   ורבים מהם אומרים שטן לקחו ומדבר בשטות  20 .האלו  ן היהודים על הדברים מחלוקת בי אחרת היתה 
Mt 4,3    ויען ויאמר 4. תאמר לאבנים האלו שישובו לחם האלוה  בן בא אליו השטן וא״ל אם אתה הוא  3רעב 
Mt 4,6    הפיל עצמך למטה כי כתוב הוא האל מצוה אל האלוה  ואמ׳ לו אם אתה הוא בן  6המקדש גובה בית  

Mt 10,23    כי התלמיד אינו על הרב 24 .יבא לתלמיד האלוה  שלא תגמרו עיירות ישראל אשר בן אומר לכם:  
Mt 12,8   וכאשר היה מועבר 9. הוא אדון עדיין מהשבת האלוה  כי בן  8. תם לא תענישו השוגגיםשום עת א  

Mt 13,41   האישקנדליזאטש ממלכותו כל. ישלח מלאכיו האלוה  בן  41. ורפן כן יהיה בקץ העולםוש  
Mt 14,33   וכאשר 35. ותכף לקחו ארץ בגינטזאריט 34 האלוה  תפללוהו אומרים אמת אתה הוא בן באו וה  
Mt 16,28   17: בא במלכותו האלוה  ו שהם פה לא ימותו עד שיראו בן מקצת מאל,Tit   קפיטולי מ״ג כפי מתיאו 
Mt 17,12   ואז השכילו תלמידיו  13. יסבול המות בעבורם האלוה  ן בן כ. אבל עשו ממנו כל רצונם .הכירוהו 
Mt 20,28   אבל בעבור עבוד ובעבור: לא בא להיות נעבד האלוה  כל כך בן  28. להיות ראשון יהיה עבדכם  
Mt 24,27    ובאי זה מקום שיהיה הגוף שם יאספו 28 .האלוה  ונראה עד מערב כ״כ היה ביאת בן ממזרח  
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Mt 24,30    ויראו בן . ואז יילילו כל שבטי הארץ. בשמים האלוה  אז יראה אדם סימן בן  30. נועויהשמים 
Mt 24,44   ומה תחשבו מעבד חכם ונאמן 45. יהיה בא האלוה  ם כי לא ידעתם השעה אותה שבן עמדו מוכני  
Mt 25,31   ו אז ישב על יבוא בצלם יקרו וכל המלאכים עמ האלוה  כאשר בן  31: בכי והרעשת שינייםושם יסבול 
Mt 26,24   אוי לו לאדם שבעבורו בן . כמו שהתנבא ממנו .האלוה  ואיש ההולך עמי יבגוד בן  24. יהוא יבגדנ 
Mt 26,45   כי. קומו ונלכה 46יהיה נמסר בידי החטאים  האלוה  ותנוחו ראו כי השעה מתקרבת שבן ואמ׳ תשנו  
Mt 27,43   היה אומ׳. וכמדומה לדברים אלו מחירופין 44 .האלוה   הו אם ירצה כי הוא אומ׳ אני בןבאל שיציל 
Mt 27,54  והיו שם רבות בנות שעומדות מרחוק אותן  55 .האלוה  הו בן וזה שנעשה יראו בחוזק אומרים באמת ז 

Mc 1,1   כמו כן שהוא כתוב בישעיה נביא אמר הנה 2 האלוה  זהו האונגליאו מישאוש משיח בן  1שי׳ מרקו  
Mc 2,28   3: אדון מכל מה שהוא בעולם ומהשבת האלוה  ובעבור זה בן  28. א בעבור השבתל והאדם,Tit  
Mc 3,12   וישו עלה בהר 13. וישאוש גערם שלא יגלוהו האלוה  אתהו בן  12רעו צועקים ואומרים אותו כ  
Mc 5,7   ואמר 8עליון אני משביעך באל חי שלא תצערני  האלוה  מה לך עשות ישאוש ממני בן . בוהבקול ג 

Mc 9,11   אכן אני אומ׳ 12יסבול נגישה למות מגונה  האלוה  ה יציל כל העולם כמו שכתו׳ שבן יבא בתחל  
Mc 9,30    יהיה נבגד ונמסר ביד הרעים והם ימיתוהו האלוה  ומלמד לתלמידיו ואומ׳ להם בן  30ידעהו.  

Mc 10,45   בעבור היות נעבד ובעבור נתון נפשו. יבא לכם האלוה  ובן  45. יות ראשון יהיה משרתכםשיחפוש ה 
Mc 13,26   ואז ישלח 27: בא מן השמים בכח גדול ואורה האלוה  אז יראו בן  26. השמים וכחות השמים ינועו  
Mc 14,21   אוי לו לאדם. הולך כמו כן שהנבואה אומרת האלוה  בן  21. שר שמשים היד עמי בקערהמהשנים ע  
Mc 14,62   62 והכהן 63. לימין כח האל בא בעבי השמים האלוה  ותראו בן . ני הואאוש אמ׳ להם אויש  

Lc 4,9    כתו׳ הוא שמלאכיו 10תפיל עצמך וענה לו  האלוה  ואמ׳ לו השטן אם אתה הוא בן גבוה מהמקדש  
Lc 4,34   וישאוש לחשו אומ׳ שתוק וצא מן האדם 35 :האלוה  אני יודע שאתה הוא בן . השמידנושבאת ל:  
Lc 4,41    והבקר  42וגוער אותם כי יודעים שהוא משיח  .האלוה  מרבים זועקים ואומרים אתה הוא משיח בן 

Lc 22,70   והם 71. וישאוש אמ׳ אתם אומרים שאני הוא .האלוה  ואמרו כולם אם כן אתה בן  70. ׳כח השם  
Jn 1,1   זה  2: ה אלוהובן האל הי .ובן האל עם האל .האלוה  בהתחלה היה בן  1ן כפי ש׳ יואן ראשו 

Jn 1,49   49 ענה ישאוש ואמר לו 50. אתה הוא מלך ישראל .האלוה  ה לו נתנאל ואמר ר׳ אתה הוא בן ענ. 
Jn 3,17   רק. לא שלח בנו בעולם בעבור שישפוט העולם האלוה  כי  17: בל יהיו לו חיים נצחייםלא יאבד א  
Jn 3,18   וזהו עין לב נר בא לעולם ואוהבים 19 :האלוה  מאמין בעולם האחד לבד נולד בן  כי אינו  

Lc 11,14   ומקצת מהם אמרו 15. והעמים תמהו. דבר האלם  והיה מגרש השטן  14. מי שישאלהוהרוח ל  
Mt 15,31   31 ומהללים אלהי. והעורים ראות. והפסחים לכת .האלמים  ם מתמיהים כשהיו רואים שמדברים עד שהע 
Mc 7,37   8: דבר והחרשים שמוע האלמים  טב כי הוא עשה עשה ישאוש עשה היכל מה ש,Tit  קפיטולו ח׳ כפי  
Lc 18,5   הזאת ימצאני אדריכיאה לקץ הבא תעשה לעג האלמנה  אמנם כאשר  5. ירא אלהים ואנשיםואם שאיני  
Lc 21,3  כי כל אלו 4. ענייה שמה יותר מכולכם האלמנה  ר באמת אומר לכם אני שזאת האשה ואמ 3. קטן  

Mc 14,52   ונהגו לישוש 53: וברח כולו ערום מהם האלמשיאה  והוא עזב  52. לבנה ותפשוהו מאחת אלמשיאה  
Mc 3,31   30 ורוב עמים 32. וקרוביו ועמדו בחוץ ורצו בו האם  ובאה  31. כי הם אמרו משוטן הוא  
Mc 5,39   לעגו עליווכולם  40מתה אבל היא ישינה  האם  . למה אתם נבוכים ובוכים הנערה בבית אמ׳.  
Lc 12,53   ואומר לעמים 54. חמות נגד כלה וכלה בחמותה .האם  והבת נגד . והאם נגד הבת. ד האבוהבן נג  

Jn 9,2   ענה ישאוש לא זה חטא 3: בעבור זה נולד עור .האם  רבי מי הוא שחטא זה או האב או  תלמידיו  
Mt 27,22   והכל אמרו יהי מונח בשתי וערב 23. שיחמ האמור  ופילאט אמ׳ אז ומה אעשה מישו  22. בראבן.  

Jn 4,50   50 וכאשר רצה 51. לדבר שאמר לו ישו והלך לו האמין  והאדם . יו ישאוש לך בנך חי הואאמר אל  
Jn 12,38    ובעבור זה לא  39וכח האל שסופר . מה ששמענו האמין  שאמר אדון מי . הנביא יהיה נשלםישעיה 

Mc 16,11   11 ואחר זה הוא נראה לשני תלמידים 12 .האמינו  חי שהיא ראתהו ולא ששמעו שחזר  הם  
Mc 16,13    ואחר יום א׳ שיושבין בשולחן כל אחד 14 .האמינו  וספרוהו לאחרים תלמידיו והם לא והם הלכו  
Mc 16,14   ואמר להם לכו בכל 15לאותם שראוהו שחזר חי  האמינו  ן מיאונם וקושי לבם כי אותם לא להם להבחי 
Lc 24,11   ופירו קם ורץ לפני הקבר וכורע 12. אותם האמינו  ולא . כדברים בלתי מוסכמין להם דברים אלו  

Jn 2,23  רק ישאוש אינו נותן האמנה מעצמו  24. בשמו האמינו  הודים רבים רואים האותות שעושה ביום החג י 
Jn 4,39   רי האשה שהאמינו בו שעושה עדותעל דב. בו האמינו  עיר  רבים שמריטנאש מאותה 39. ביגיע כפם  
Jn 4,41   ולאשה אומרים לא היינו 42. בו בעד דבריו האמינו  ויותר עוד  41. ם ועמד שני ימיםשם עמה  

Jn 7,5   אז אמ׳ ישוש להם זמני האדם לא בא 6: בו האמינו  כי האחים עדיין לא  5. מך לעולםתפרסם עצ  
Jn 8,30  אז אמר ישאוש לאותם היהודים שהאמינו: בו האמינו  רים רבים ל עת הוא מדבר אלה הדבכ 30. עושה  
Jn 9,18   עד שקראו. היהודים שהיתה לידתו בעורון האמינו  אז לא  18: והוא אמ׳ שנביא הוא .עיניך  

Jn 10,38  המעשים בעבור שתכירו שהאב הוא בי ואני האמינו  . ואם לא חפצתם להאמין לי. כזה אתם אומרים  
Jn 10,42  11. בו האמינו  שאמ׳ יואן מזה הם אמתיים ורבים דברים כל ה,Tit   1קפיטולו י״א כפי ש׳ יואן  
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Jn 11,45   ומקצת מהם הלכו לפרושים ואמרו להם  46. בו האמינו  ם מריאה וראו אותן הדברים שעשה שבאו ע 
Jn 12,36   אלה הדברים אמר :בנר בעבור שתהיו בני נר האמינו  ר בעוד שיש לכם נ 36. יודע לאן הוא הולך  
Jn 12,37   בעבור שדברי ישעיה הנביא יהיה נשלם 38בו  האמינו  וכאשר עשה כמה אותות לפניהם לא  37. מהם. 
Jn 12,42   בו רק בעבור פחד הפרושים לא הודו בעבור האמינו  אכן רבים מהשרים  42ודבר ממנו  מעלת האל  
Jn 14,1   בבית אבי רוב דירות בו  2. באל ובי האמינו האמינו  לא יהיה לבבכם נבהל  1ש׳ יואן  י״ד כפי 
Jn 14,1   1 בבית אבי רוב דירות בו אמת הייתי אומר  2 .האמינו  היה לבבכם נבהל האמינו באל ובי לא י 
Jn 16,9   [..]ומעתה. ומצדקה כי אני הולך אל האב 10בי  האמינו  כי לא . עון 9את ומצדקה וממשפט מ  

Mt 21,32  הן אחר דמיון אומר לכם אדם אחד היה  33 :האמינוהו  האמנתם בו והחוטאים והזונות לא דרך משפט ו 
Mt 24,26   כי כל כך כמו שהברק שיוצא ממזרח ונראה 27 .האמן  יאמר הוא בזאת המערה אל תחפצו  אדם לכם  

Jn 2,24   נצטרךולא  25. מעצמו להם כי הוא מכיר כלם האמנה  תן רק ישאוש אינו נו 24. האמינו בשמו  
Lc 1,20   לדברי שיושלמו בעתן תהיה אלם ולא תוכל דבר  האמנת  בעבור שלא  20יד לך אלה הדברים להג 

Jn 11,27   28. שאתה הוא משיח בן אל חי שבא בזה העולם האמנתי  והיא אמרה אדון כן אני  27. זה מאמינה את 
Mt 17,19  מת אומר לכם אני אשר אם לכם תהיה אמונהא .האמנתכם  אמ׳ להם ישאוש בעבור מיעוט  19 .אנו לגרשו 
Mt 13,58   58 14 :האמנתם  שה שם הרבה נפלאות בעבור מיעוט ולא ע,Tit   באותו עת  1קפיטולו מ׳ כפי מתיאו 
Mt 21,32   הן אחר  33: בו והחוטאים והזונות האמינוהו האמנתם  כי זואן בא מראה דרך משפט ולא  32. השם 

Mc 6,6  והוא סובב הערים הקטנות דורש ומלמד 7 .האמנתם  כי נפלא ממיעוט  6ליהם ת ידים עשריפא בהשמ.  
Jn 5,38   חפצו הכתיבות שבהם אתם 39. שהוא שלחו האמנתם  ואין דברו בכם כי לא  38. מונתוראיתם ת  
Jn 6,36   36 ואני. כל מה שנתן לי האב יבוא לי 37. בי האמנתם   כי ראיתוני ולא. אבל זה אמרתי לכם  

Mc 5,30    כי ממנו יצאה נהפך לצד העם ואמ׳ מי נוגע האמת  וישו שיודע בעצמו  30. כי נרפאהוהרגישה  
Mc 5,33  והוא הבין ואמר לה בתי אמונתך הושיעך 34 .האמת  וי ונברכה לפניו ואמרה אליו כל שבה היה עש.  
Lc 20,21   חייבים אנו לתת מס לשישר  22. ומלמד דרך האל האמת  רק אומ׳ . ולא יגורת מפני אדם. צדיקים 

Jn 8,32   אז אמרו לו אנחנו  33: ואמת תמלא משאלותיכם .האמת  ותכירו  32רי באמת תהיו תלמידי תעמדו בדב 
Jn 6,56   מי שאוכל בשרי 57: ודמי הׁשתייה האמתי :האמתי  כי בשרי הוא האוכל  56. ר אחרוןביום היות  
Jn 6,56  56  מי שאוכל בשרי ושותה דמי בי יעמוד ואני 57 :האמתי  הׁשתייה  ודמי: הוא האוכל האמתיכי בשרי 
Lc 5,3   4. משם מעט ויושב ומלמד לעם אשר באניה האניה  ומבקש אותו שיסיע . היתה משימוןאחת ש  
Lc 5,4   4 ושימון 5. ופזרו הרשתות בו ְבַקֵּפטּוָרא. בים האניה  תוליך . וכאשר סיים לדבר אמ׳ לשמעון  
Lc 5,7   ומאותו הדבר 8. באופן שכמעט לא נטבעו. מדג האניות  ובאו ומלאו כל . ה האחרת שיבואואניאשר ב 

Lc 5,11   והלכו אחרי ישאוש . בארץ עזבו כל ענייניהם האניות  וכאשר נהגו  11. יה שתקח האנשיםזה תה 
Mt 5,11  אמרו כל רעיקללו אתכם וירדפו אתכם וי האנשים  מאושרים תהיו כאשר  11ת שמימיי יהיה המלכו  
Mt 6,2    3: אני אומ׳ לכם באמת שכבר קבלו תגמולם :האנשים  כנסיותיהם ובדרכים כדי שיכבדום בבתי  
Mt 6,5   רק 6. אני אומ׳ לכם באמת כבר קבלו שכרם :האנשים  ם ובצדי השוקים כדי שיראו אותם כנסיותיה  

Mt 7,12   ם זאת היא התורה והנביאותתעשו לה האנשים  כל אשר שתחפצו שיעשו לכם  12יו לשואל:  
Mt 10,32   ואותו 33: אני אבידתו לפני האל אבי שבשמים האנשים  לכן כל איש שיפרסמני לפני  32 .רבים 
Mt 10,33    קפיטולו ל״ד כפי: אני אבידתו לפני האל אבי האנשים  ואותו שיכירני לפני  33: שבשמיםהאל אבי 
Mt 12,36    בעבור 37. יתן אדם טעם לאל ביום הדין האנשים  היה בין כל מלה כבידה שידוברת תלכם כי  

Mt 15,9   11וקורא אליו העם ואמ׳ שמעו והקשיבו  10 .האנשים  אותם חנם רמאים מוסריכם ומצות  הם מכבדים  
Mt 16,13   והם אמרו מקצת אנשים אומרים שאתה 14. ממני האנשים  לתלמידיו מה אומרים  ושאל. ִפיִליִפי 
Mt 19,26   הוא דבר כבד מהבין אבל לאל הוא דבר נקל האנשים  ומביטם ישאוש אמ׳ להם בין  26. שיענוהו.  
Mt 21,25   25 אם אנחנו נאמר. והם חשבו ביניהם אומרים .האנשים  זואן מאין היא מן השמים או מן  טבילת  
Mt 21,26   ראים מזואן כמויראים אנו העם כי כלם י האנשים  ואם נאמר מן  26. נו מאמינים בואין אנח  
Mt 22,16   חייבים אנו לתת . תאמר לנו מה נראה לך 17 .האנשים  כי אתה אין מביט גופות . ום אדםפונה לש 
Mc 1,39   ויקוד אליו. ובא אליו אדם אחד מצורע 40 :האנשים  הם ובכל גליליאה מגרש השדים מן כנסיותי . 

Mc 11,30   אם אנחנו. והם חשבו ביניהם 31. ענו אותי האנשים  טבילת ג׳ואן מן השמים או מן  30. הדברים  
Mc 11,32   יראים העם כי כלם מקיימים באמת שנביא הוא .האנשים  ואם נאמר מן  32. יניכם מאמיניםא״כ למה א 

Lc 4,36  38. ושומעו היה מתפזר בכל מקום המלכות 37 .האנשים  ה הרוחות הרעים ויוצאים מן שיש לו כח ומצו 
Lc 5,10   וכאשר נהגו האניות בארץ עזבו כל 11 .האנשים  אל תפחד כי בעבור זה תהיה שתקח ן לשימו  
Lc 9,49    ומחינו בידו כאשר שאינו הולך אחריך . בשמך האנשים  רבי אנחנו ראינו אדם אחד מגרש השדים מן 

Lc 11,46   תם לא חפצתםבעומסין שאין להם יכולת לשאת א האנשים  לכם חכמי הדת למה אתם מעמיסין  אמר אוי 
Lc 12,8   8  9.יקרהו מן השמים לפני המלאכים לפני האל האנשים  אומ׳ כי כל האדם שמודה בי לפני ואני  
Lc 13,4   אני אומר לכם שאם לא 5. היושבים בירושלם האנשים  שבו שהם היו חייבים יותר על כל תח. אותם  
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Lc 16,15  15  ומה שהוא גדול וגבבוה . רק האל יודע לבבכם םהאנשי  אמ׳ אתם הם המצדיקים עצמם לפני וישאוש 
Lc 18,2   ואלמנה אחת היתה בעיר ההיא ובאה אליו 3 .האנשים  להים ולא היה לו יראה ובושת מן ירא א  

Lc 18,11    ועו׳ איני: האחרים גזלנים רעים ומנאפים האנשים  אני עושה לך כי אני איניני כמו חינות  
Lc 19,11   בעבור שיהיה נביא לירושלם וכי חשבו שמיד האנשים  וזה אמ׳ לאותן  11. דה שהיה אבולהושיע מ  
Lc 21,26   יהיו יבשים מיראה וחרדה שתבא על כל העולם האנשים   26. בעבור מהומות קול הים וגליו. לעמים. 

Jn 1,4    וערפל וחשך לא. והנר היה מאיר בערפל 5 .האנשים  כי היה חיים אותו החיים היה נר  4שנעשה  
Jn 3,19   19 כי מעשיהם הם רעים. ביותר חשך וערפל מנר האנשים  הו עין לב נר בא לעולם ואוהבים וז . 
Jn 6,10   אז לקח 11. והיו במספר כמו חמשת אלפים .האנשים  נה רבה היתה באותו המקום וישבו ואמו. העם  
Jn 6,14    שעשה אמרו זהו באמת נביא שבא כשראו האות האנשים  אז אותן  14. הנותרים לאשר אכלומפירורין  
Jn 7,22   אם איש נכנס בברית מלח בשבת ואינו 23 :האנשים  ובשבת מוהלים אתם . ה רק מהאבותהיה ממש  

Jn 12,43  וישוש צעק ואמ׳ מי שהאמין 44. ממעלת האל האנשים  כי יותר אהבו מעלת  43ית הכנסת ישליכום מב  
Lc Prol,9   וכאשר הוא בתול וחיה שמונים ושלש[*]  .האפושטולוש  זה ענייני זה האיווגליאו וחבר  נאמנים 
Lc Prol,3   ואחרי כן לא נפרד מחבורת שי׳ פאב אותם .האפושטולש  והיה תלמיד . רופא מובהק ממלאכת הרפואה 

Mc Prol,20   וזה אחד הגמון אסכנדריאש וזה חוייב חפש .האצבע  הציל מה שאבד אשר לו הושב . נתומביט אמו  
Mc 7,33   ומביט לשמים 34באזן ורוקק נגע לשונו  האצבעות  לצד אחד מחוץ מקום המיושב ושם  הוליכו  

Mc 15,20   21. והלבישו לו מלבושיו ונהגוהו לתלותו הארגמן  וכאשר מאד הלעיגוהו הפשיטו לו  20. אותו  
Mt 9,15  †דם מכפיל בגד חדש במלבושאין א 16: אז יצומו הארוס  אבל כשיצא העת שאדם יעלם . עמו שהם† אותן 
Lc 5,34   אבל יבואו  35עשות שיצום בעוד שהארוס עמהם  הארוס  להם אמ׳ יכולים אתם בין  34. יםושות 
Lc 5,35  ואומ׳  36. יפרד מהם ואז יצומו באותן הימים הארוס  אבל יבואו ימים כאשר  35ס עמהם בעוד שהארו 

Jn 2,9   ואמרה לו כל איש מניח ראשונה היין הטוב 10 הארוס  וקראה . שהביאו מים לארטישיקלי אותן. 
Jn 3,29   שעומד ושומע אותו ומשמח בגיל בעבור קול הארוס  הב שיש לו ארוסה וארוס אבל הוא או 29אותו  
Jn 3,29   ואליו ראוי לתת הגדולה 30. הזה הוא גיל שלם הארוס  ומע אותו ומשמח בגיל בעבור קול שעומד וש 

Mc 9,43   ואם רגלך אישקנדליזט 44. והאש אינו נח הארסים  אל מקום שאין מתים  43בשתים נם של גיה  
Mc 9,45  ואם עינך 46: והאש אינו נח ולא תפסק הארסים  אל מקום שאין מתים  45ם בגהינם מהכנס בשתי  

Mt 5,4   יאשר 6: אשרי הבוכים שאליהם תגיע נחמה 5 :הארץ  אשרי הנחים כי הם ינחלו  4. השםהוא מלכות  
Mt 9,31   וכאשר היו מוצאים משם הם נהגו לו אדם 32 :הארץ  אבל הם יצאו וגלוהו בכל  31 :לשום אדם  

Mt 12,40  גבירי נינוה 41. שלשה ימים ושלשה לילות הארץ  כן יהיה בן הבתולה בלב . לילות ימים ושלשה  
Mt 14,35   וחילו פניו אשר לבד 36חולים ושלחו לו כל ה הארץ  ום ההוא הכירוהו שלחו אליו בכל אנשי המק  
Mt 17,24   25. או מהנכרים. ממי ראוי לקחת מס מביניהם הארץ  אמר מה לך דומה שימון מלכי . ושאליו יש  
Mt 18,19   כי 20: שאבי שבשמים יתן לכם כל מה שתשאלו הארץ  ים מכם יהיו בהסכמה של שלום על אשר אם שנ  

Mt 23,9   לא תחפצו 10כי אחד הוא אביכם שבשמים  .הארץ  רוא על ואב לא תאבו ק 9. ם אחיםכולכ  
Mt 23,15  15 וכאשר הבינותם. והים לתת בינה למקצת אנשים הארץ  רושים רמאים שתסובבו אוי לכם מאותתים פ  
Mt 23,35  35 מדם הבל צדיק עד דם זכריה בן ברכיה אותו .הארץ  עליכם דם צדיקים שהוא נשפך על  עד שיבא  
Mt 24,30  ברב כח. ויראו בן הבתולה בא בעבי השמים .הארץ  ואז יילילו כל שבטי . לוה בשמיםן בן האסימ  
Mt 24,31   תקחו משל מדמיון התאנה כאשר הזמורות 32 .הארץ  האל מד׳ חלקי העולם מהשמים ועד הנבחרים מ  
Mt 24,35   ושום 36. יעברווהשמים יעברו אבל דברי לא  הארץ   35. ימות עד שכל זה יהיה נשלם הדור לא  
Mt 27,54   רועשת וזה שנעשה יראו בחוזק אומרים באמת זהו הארץ  . כאשר ראו התנועות. מרים ישאושעמו שו 

Mc 4,8   9. ונשא ואמ׳ ישאוש הא׳ ל׳ והא׳ ס׳ והא׳ ק׳ הארץ  ואחר נפל בטוב  8. רי עולה וגדלולא נתן פ  
Mc 4,20   יחס אותם ששומעין ומשימין בפועל ועושים פרי .הארץ  ואותה שנפלה על טוב  20. לא פריונשארים ב 
Mc 4,28   ואחר. מגדלה ראשונה בעשב ואחר בשבולים הארץ  ויותר על זה  28. ו יודעומזריע והוא אינ  
Mc 6,55   56להביא החולים במטות כאשר שמעו שהוא שם  הארץ  ומיהרו כל  55תכף הכירו ישאוש  מהספינה  

Mc 13,27    קחו המשל מהתאנה 28. מן השמים ועד הארץ .הארץ  ו ויקבץ נבחריו מד׳ כנפות מלאכיואז ישלח  
Mc 13,27   קחו המשל מהתאנה כשמתחלת לחיוט ולעשות 28 .הארץ  מן השמים ועד . מד׳ כנפות הארץ נבחריו  
Mc 15,33   33 ובשעה תשיעית זעק ישאוש 34. עד שעה תשיעית הארץ  ביב שעה ששית נעשה ערפליות בכל וס  

Lc 4,14   והוא מלמד בבתי כנסיותיהם ונתעלה בעד 15 הארץ  ח הרוח גלליאה ושומעו יוצא בכל משיח בכ  
Lc 6,49   ואותו המים מנחל בא והכתו ומיד. בלא יסוד הארץ  ועל דומה הוא לאדם בונה בית על משימם לפ  

Lc 11,31   והנה יש בכאן גדול משלמה. מהלשמוע חכמת של הארץ  מלכת שבא מקצות  31: חה ויענישםלזאת המשפ : 
Lc 21,23   ומובאים . עד המכהו ובפי הסכין 24והעם יבא  .הארץ  גדול על  באותן הימים כי יהיה דוחק 
Lc 23,44   44 והשמש חשך ומכסה המקדש 45. עד שעה תשיעית הארץ  ה כמעט שעה ששית וערפל היה בכל והית  
Jn 12,32   וזה אומר דרך רמז 33כל הדברים אמשוך לעצמי  .הארץ  א מן ואני אהיה נש 32. ולם בחוץשר הע 
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Jn 12,34   אז אמר להם ישאוש 35. מי הוא זה בן האדם הארץ  תה אומר שבן האדם יהיה מורם מן ואיך א  
Jn 17,4   ועתה את אב  5. המלאכה השלמתי שנתת לי לעשות הארץ  אני הודעתיך על  4. ישאוש משיח ששלחת 
Jn 21,8   אז כשירדו לארץ ראו אש  9. כמו מאתים זרועות הארץ  באו מספנים כי לא היו רחוק מן  התלמידים 

Mt 13,50    שמעתם כל אלה  51. ושם יהיה בכי והרעשת שינים האש  וישימום בדרך  50הרעים מהטובים ויפרידו 
Mc 14,54  ן הגדול וכל העצה והכה 55. עם המשרתים ומתחמם האש  והיה יושב לפני . ד מהכהן הגדולעד היכל אח 

Lc 12,5   חמשה לחם שהם שלו 6: אומר לכם אותו תיראו האש  ם יש לו כח לשולחו בגיהינם ולו מות האד  
Lc 22,55  פירו היה יושב. באמצעם והם עומדים סביב האש האש  וכאשר הדליקו  55. אחריו מרחוק ופירו הולך  
Lc 22,55  וכאשר שפחה אחת 56. פירו היה יושב באמצעם .האש  קו האש באמצעם והם עומדים סביב וכאשר הדלי  
Jn 18,18   פירו עומד. כי קור נעשה בעת ההיא ומתחממים בו האש  והעבדים והמשרתים עומדים לפני  18. מהם 

Mt 13,33   ומטמינו ומערבו בשלשת מדות קמח עד שהכל האשה  מלכות שממיי דומה לשאור שלוקחת אמ׳ להם ה  
Mt 26,10   כי יהיה לכם 11. כי היא פעלה פעולה טובה אתי האשה  רה לכם מזאת כירו אמ׳ להם למה חוישאוש שה 
Mc 10,12   והעמים שלחו לו דורון  13: עוזבת בעלה מנאפת האשה  ואם  12. עושה ניאוף. לוקח אחרתאשתו ו 

Lc 7,12    נע בחסדוכאשר ראתה ישאוש היה  13. ההיא האשה  ורב עם מן העיר הולכים עם . עודהיה לה  
Lc 7,39   וענה ישאוש ואמ׳ 40. שנוגעת אותו חטאה היא האשה  נביא באמת יודע יהיה שהיא היא  אם זה הוא  
Lc 7,44  אני נכנסתי. רואה אתה זאת האשה. ואמ׳ לשימון האשה  וישאוש נהפך אל  44. יושר שפטת ישאוש ואמר 
Lc 7,44   ואתה לא נתת לי מים. אני נכנסתי בביתך .האשה  רואה אתה זאת . אשה ואמ׳ לשימוןנהפך אל ה  
Lc 7,48   אמונתך הושיעך לכי לשלום[*]  50[*]  49[*]  האשה  וישאוש אמר אל  48. שמוחל עונותמי הוא זה. 

Lc 13,14   בשבת ואמרו המם אשר בה ששת ימים הם בשבוע האשה  כאשר ישאוש ריפא אותה : ים חימההכנסת מלא  
Lc 20,28   ויקרה שיהיו 29. לו לאשה להקים זרע לאחיו האשה  כול ליקח אותה ים שאחיו יאם ימות בלא בנ  
Lc 21,3  כי כל אלו  4. האלמנה ענייה שמה יותר מכולכם האשה  ואמר באמת אומר לכם אני שזאת  3. מערך קטן 

Jn 4,9   יתן לך אתה שיהודי אתה שאלת ממני ל. שמריטנא האשה  אז אמרה לו אותה  9. ת דבר מאכלבעיר לקנו 
Jn 4,11   אליו הבור הוא עמוק ואין לך מה שתוכל לשאוב  האשה  ענתה  11. לו ויתן לך מים חיים תשאלי 
Jn 4,17  וישאוש אמ׳ לה אמת את . ואמרה לו אין לי בעל האשה  ענתה  17. וקראי אישך ושובי פה אמ׳ לה לכי 
Jn 4,27   ד מהם לא אמר לו מה אמר לו מה אתהאכן אח .האשה  ותמהו כשמצאוהו מדבר עם . מידיובאו תל  
Jn 4,28   בואו 29הבית שלה והלכה לעיר ואמרה לאנשים  האשה  אז עזבה  28: ומה אתה מדבר עמה אתה שואל  
Jn 4,39   שהאמינו בו שעושה עדות לו שכל הדברים שעשתה  האשה  על דברי . מאותה עיר האמינו בו שמריטנאש 

Jn 8,4   ודת משה צותה לנו שתהיה 5. נתפשה בניאוף האשה  ואמרו לו זאת  4: אשה אחת שתפשוה בניאוף  
Jn 8,10    11. אנה הם המעידים עליך אדם לא העניש אותך האשה  וישאוש קם ואמ׳ אל  10: ובין כךבין כך  

Jn 16,21   וכשילדה כבר אינה . היולדת דואגת כי שעתה בא האשה   21: רק דאגתכם תחזור לששון. גואתם תדא 
Jn 20,13    והוא אמרה כי נטלו אדוני מזה. למה את בוכה האשה  ואמרו לאותה  13גוף ישאוש משיח ששם הונח  
Mt 18,7   אם  8אכן רע הוא אותו שאשקנדליזט אחד  .האשקנדלזט  צריך הוא שיבואו . י האשקנדליזטלעולם מפנ 
Mt 18,7   אכן רע. יבואו האשקנדלזטצריך הוא ש .האשקנדליזט  אוי לעולם מפני  7. ע בעומק היםונטב  
Jn 4,12  והוא. גדול מיעקב אבינו שנתן לנו זה הבור האתה   12: שאוב ואיך תתן לי מים חייםמה שתוכל ל  
Jn 8,53   מי. גדול מאברהם אבינו שמת והנביאים שמתו האתה   53. בריך לא יקרה לו מות נצחיתישמור ד  

Mt 21,5   הלכו התלמידים ועשו כמו 6. ועיר בן שלה האתון  ב על ישראל הנה מלכך בא שפל יושאמרו לבני  
Mt 21,7    מלבושיהם בדרך[*]  8[*] והעיר והניחו  האתון  והביאו  7. ועשו כמו שצום ישאושהתלמידים.  

Mt 12,32   כל עץ טוב עושה פרי טוב ועץ רע עושה פרי  33 .הבא  יהי לו כפרה בזה העולם ובעולם  רוח לא 
Mt 23,39   24: בשם האל הבא  י היום עוד עד תאמרו ברוך יהיה אונשלא תר,Tit   אז 1קפיטולו נ׳ כפי מתיאו  
Mt 27,62    63אחר הפסח באו שרי הפרושים והכהנים לפילאט  הבא  והיום  62. אחרת יושבת נגד הקברומריא  
Mc 10,30   ים יהיו אחרוניםורבים ראשונ 31. חיים נצחיים הבא  ובעולם  או אחיות או בנים ושדות עם צרות. 

Lc 9,41   וכאשר קרב הנער לישאוש השטן 42נא בנך אלי  הבא  מן עמדתי עמכם ונתתי לכם לאכול כמה מן הז  
Lc 13,33  אחריו ללכת כי אין ראוי שנביא יראה חוץ הבא  רק חוייב לו למחרת ליום  33. פסאהיה תם וא  
Lc 13,35   14: בשם הש׳ אהב  לא יהיה עד שאבוא ותאמרו ברוך  אומר שזה,Tit  1: קפיטולו ט״ו כפי לוקא  
Lc 18,5   ואדונינו אמר ראו מה אמר 6. תעשה לעג ממני הבא  למנה הזאת ימצאני אדריכיאה לקץ כאשר הא  

Lc 18,30   וישאוש לקח שנים עשר תלמידיו 31. חיים נצחיים הבא  ובעולם . ותר ממה שהניח בזמן זהיותר וי 
Lc 13,10  והנה 11. היה בבית הכנסת שלהם בשב בשבתות הבאה  ובשבת  10: אם לאו אכריתנהוטב ותעשה פרי מ  
Mt 7,15   16. בלבוש רחלות ובתוכם הם זאבים וטורפים הבאים  השמרו לכם מנביאי שקר  15 :המוצאים אותה  
Jn 7,45   ענוענו השלוחים ואמרו מעולם לא שמ 46. אותו הבאתם  לא ואמרו להם למה . להגמונים ופרושים 

Mc 2,21   ואין 22. ויותר גדול קרע נעשה. שובר הישן הבגד  בדרך אחרת במלבוש . מלבושו הישןבגד חדש ב  
Lc 24,12   12 13. לבד והלך לו נפלא בעצמו ממה שנעשה הבגדים  רו קם ורץ לפני הקבר וכורע ראה ופי  
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Lc 2,17   וכל אותן ששמעו תמהו 18. ו נערשאמרו להם מאות הבה  והנה הם הכירו באבוס  17. בהמותבאבוס ה 
Mt 7,6  ממאנות ולא תביאו הדברים היקרים לפני הבהמות  לא תדברו בכתיבות הקדושות לפני . לתלמידיו  

Mc Prol,15 וכתב הכל בקצור בעבורנו . והמלאכים שרתוהו הבהמות  אלהות המדבר כאשר השטן נסהו עם ראשונה מה 
Mc 1,13    ואחר שג׳ואן היה 14. והמלאכים משרתים אותו הבהמות  ושם עומד בין לילה והשטן מנסהו יום ומ׳ 

Lc 2,7   כי לא היו מקום אחר תוכל להניחו כאותו הבהמות  וקפלו בבגדים והניחו באבוס . לדראשון נו  
Lc 2,16   והנה הם הכירו באבוס הבה שאמרו להם 17 .הבהמות  באבוס  מהר ומצאו מריאה ויושף והנער מונח  
Mt 5,5   4 אשרי רעבי וצמאי צדק  6: שאליהם תגיע נחמה הבוכים  אשרי  5: נחים כי הם ינחלו הארץאשרי ה 

Mc 12,10   10 תהיה מאוסה בעד הבונים אותה היתה מונחת הבונים  א קראתם זאת הכתיבה האבן שמאסו ול  
Mc 12,10  וזה נעשה בעד 11. נהאותה היתה מונחת לפי הבונים  ן שמאסו הבונים תהיה מאוסה בעד הכתיבה האב  
Lc 20,17    [*]כל איש 18. הוא היתה מונחת בראש המלאך הבונים  ה רוצה לומ׳ זה שכתו׳ אבן מאסו א״כ מ  

Jn 4,11   הוא עמוק ואין לך מה שתוכל לשאוב ואיך תתן הבור  ענתה האשה אליו  11. ך מים חייםלו ויתן ל  
Jn 4,12   12 ענה 13. והוא שתה מן הבור הזה ובניו ומקנהו .הבור  ה גדול מיעקב אבינו שנתן לנו ז האתה 
Jn 4,12    ענה ישאוש ואמר לה מי  13. הזה ובניו ומקנהו הבור  והוא שתה מן . שנתן לנו זה הבוראבינו 

Mt 25,25   ענה האדון ואמ׳  26: עתה תקבל ממונך: בארץ הבזנטש  וטמנתי ופחדתי  25זרעת ומלקט מה שלא פזרת 
Mt 19,20   אמ׳ 21. כל זה בטוב שמרתי מה אני חסר עוד הבחור  ואמ׳ אליו  20. הוב את רעך כמוךוא. אמך  
Mt 19,22  כי היה אדם שהיו לו נחלות. שמע זה היה נעצב הבחור  וכאשר  22. ובא ותמשך אחרי: מיםלך אוצר בש 
Lc 11,27   והוא אמר אמת 28ת והשדים שינק. שעמדת בה הבטן  מאושר הוא : ו בקול רם אומרת לואחת מסיעת  
Jn 19,13   ישו בחוץ וישב בקתרדא אחת מקום שנקרא הביא  אז כאשר פילאט שמע אלה הדברים  13: שיסר  
Lc 4,40  ושדים  41. הוא משים עליהם ידיו ומרפאם. לו הביאו  תן שהיו שם חולים מחלופי חליים השמש כל או 

Lc 19,27  ואלו הדברים נאמרים 28 :פה והמיתום לפני הביאו  ויבים שאין חפצים שאמלוך עליהם אכן אותם א  
Jn 8,3   ואמרו לו זאת  4: לו אשה אחת שתפשוה בניאוף הביאו  והסופרים והפרושים  3. מלמד להםויושב ו 

Jn 8,59   וישאוש נחבא ויצא מן. אבנים להשליכם עליו הביאו  אז  59: ם שאברהם היה אני הייתישאני קוד  
Lc 18,40  40  מה אתה חפץ שאעשה לך והוא 41אליו שאלו  הביאוהו  מד וצוה שיביאו לו העור וכאשר עוישאוש  
Lc 1,25   ובששה 26. בי בעבור שיסיר חרפתי בין הנשים הביט  זה עשה האל לי באותן הימים  25 אומרת  
Lc 1,48   47 אמרוובעבור זה כל הבריות י. שפלות שפחתו הביט  כי הוא  48שמח באל שהוא שלומי  ורוחי  
Lc 6,10   ומיד. והאיש שלח ידו. כולם אמ׳ לאיש שלח ידך הביט  וכאשר  10. הנפש הושיע או אבוד או. בשבת 
Lc 19,5    וראה ישוש משיח ואמר לו זאקיב רד מהר וחושה  הביט  קיב וכאשר ישאוש בא אל המקום זא 5לעבור 
Mt 6,26  ולא. ות השמים אינם זורעים ולא קוצריםעופ הביטו   26. מהמלבוש[*] ולא יתרה הנפש . מה תלבשו  
Mt 6,28   חבצלות ועשבי השדות היאך גדלים והנם לא הביטו  . ומהמלבושים למה אתם נאנחים 28. מדה אחת  
Mc 9,7  וכאשר  8. סביבותיהם ולא ראו דבר לבד ישאוש הביטו  ותכף  7. ו זהו בני יקר ושמעוהומהעב שאמרנ 

Mc 10,21   מכור . וייטב לו ויאמר אליו דבר אחד חסר לך הביטו  וישאוש  21. י עד עתהימתי מנעורכל זה קי 
Mc 13,5   כי רבים יבאו 6שאיש אחד לא יונה אתכם  הביטו  ועונה ישאוש התחיל לאמר ראו  5 .ליפסד  
Jn 13,22  אז אחד 23: זה לזה ומספקו ממי הוא אומר הביטו  אז התלמידים  22. חד מכם יבגדניאני לכם שא  
Mc 6,38   38 וכאשר הביטוהו אמרו יש לנו חמשה לחמים הביטוהו  מ׳ להם ישאוש כמה לחמים יש לכם וא.  
Mc 6,38    39. ושני דגים. אמרו יש לנו חמשה לחמים הביטוהו  ישאוש כמה לחמים יש לכם הביטוהו וכאשר  

Mt Prol,18   כי הוא. ז צורת אדםמתיאו רומ. מה שרומזות הבין  ואותם האדם חייב : ים בד׳ צורותנרא  
Mc 5,34   לכי לשלום ותהיי. ואמר לה בתי אמונתך הושיעך הבין  והוא  34. ו ואמרה אליו כל האמתלפני 

Mt 16,12   שאינינו אומר משאור הבית רק מלימוד הפרושים הבינו  ואז  12. שאור הצדוקים והפרושיםשתשמרו מ 
Mc 9,31   ובאו בכפר נחום 32. הדבר והתחילו לשאלו הבינו  והם לא  31חזור חי ביום השלישי וי.  
Lc 2,50   וירד עמהם ובאו בואזריק 51הדבר שאמ׳ להם  הבינו  והם לא  50. תן הדברים שהן מאביאהיה באו  
Lc 9,45  ויראו לשאול אותה. כי נעלמה להם. מלת השם הבינו  ולא  45. דם יהיה נמסר בידי אדםבן הא. לבא  

Lc 18,34   ונעשה כאשר ישאוש קרב ליריחו 35. מה הוא הבינו  ה הדבר נעלם היה מהם ולא ז. ניםאינם מבי  
Jn 13,28    כי מקצת חשבו שיודוש שיודיש  29למה אמרו  הבינוהו  וזה אחד מהיושבים לא  28ביותר מהירות 

Mt 23,15   כםאתם אתם עושים אותם יותר רעים מעצמ הבינותם  וכאשר . ם לתת בינה למקצת אנשיםהארץ והי  
Mt 9,28   וישו משיח אמ׳ להם אתם. באו העורים אליו הבית  וכאשר בא אל  28. לך חמלה ממנו בן דויט  

Mt 10,12   ואם אותה הבית תהיה ראויה לשלום שלומכם  13 :הבית  אומרים שלום יהיה עמכם ובזאת . תנו שלום 
Mt 10,13   ואם אינה. יה לשלום שלומכם יבא אליהתהיה ראו הבית  ואם אותה  13: עמכם ובזאת הבית שלום יהיה 
Mt 12,29    ומי שלא יקבץ. מי שאינו עמי כנגדי הוא 30 .הבית  ואחר שיגזלהו . לא יקשרהו בחוזקאם בתחלה  
Mt 13,36  וקרבו אליו תלמידיו אומרים תפרש לנו .הבית  ואז הניח ללכת הגייסות וצא אל  36 :מעולם  
Mt 16,12   12 וישאוש בא 13. רק מלימוד הפרושים והצדוקים הבית  מר משאור ואז הבינו שאינינו או  
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Mt 17,24   24 אמר מה לך דומה שימון מלכי. קרב אליו ישוש הבית  וכאשר נכנס אל . וא אמ׳ אמת הואוה  
Mt 24,43   ובעבור אהבה זו עמדו מוכנים כי 44. אשר לו הבית  הוא יהיה ער ולא יעזוב שבור . איהיה ב  

Mc 2,2    ובאו אליו ד׳ אנשים  3. [*] היה מלא עד הפתח הבית  רב עם נתאסף ולא הכילם כי כל . בביתהיה 
Mc 2,4   והחריבוהו ועלו למעלה במטה והביֻאהו לפני הבית  מנו דורון לפניו עלו על לא יכלו לעשות מ  

Mc 3,20   19  21. ם לחמם אכולונאסף שם עם רב שאינם יכולי הבית  ואחר בא אל  20. אשקריוטא שבגדוויודש  
Mc 3,27    שכל העונות יהיו. אמתות לכם אומר 28 .הבית  אם בתחלה אינו קושרו ואז יגנוב הכלים  

Mc 13,15    ואותו שיהיה בשדה לא ישוב אחור לקחת 16 הבית  ומי שיהיה בעלייה לא ירד אל  15בהרים  
Mc 13,35    רב או חצי הלילה או לתרנגול קורא אויבא בע הבית  אינכם יודעים היום והשעה שאדון עורו כי  
Mc 14,14   הרב אומ׳ אנה הוא ביתי ששם אוכל הפסח עם הבית  ובמקום שיכנס תאמרו לאדון  14. לכו אחריו  

Lc 7,10    ומצאו הנער שהיה אפס. אותם שנשלחו לישאוש הבית  וחזרו אל  10. אמונה כזה בישראללא מצאתי  
Lc 15,8   וכאשר תמצא 9. ותחפש אותה בהשכל עד שימצאה הבית  יק את הנר ותכבד לא תדל. חת מהםותאבד א  

Lc 15,25   25 וקרא אחד מן העבדים 26. שמע השיר והמחולות הבית  הגדול היה בשדה ובבואו נגש אל  והבן . 
Lc 19,9   9 בא לבקש מן האדם 10בעבור שזה בן אברהם  הבית  אוש אמ׳ לו היום נעשה שלום בזה ויש  

Lc 22,11   האדון אומר לך אנה הוא המקום שיאכל הפסח עם  הבית  ותאמרו לבעל  11. לכו אחריו בבית שיכנס 
Jn 4,28    בואו ותראו  29שלה והלכה לעיר ואמרה לאנשים  הבית  אז עזבה האשה  28: אתה מדבר עמהשואל ומה 
Jn 12,3  אז אמר אחד 4: המשיחה נתמלא ריח טוב מן הבית  וכל . גליי מאד ומשחה רגלי ישושפישטיסי מר  

Jn 20,19    נעולות שהתלמידים שם בא ישוש ואמ׳ להם שלום  הבית  אז שבת אחד כשהיה ערב ודלתות  19הדברים 
Jn 20,26  ובא . וטומאש עמהם ובא ישאוש והדלתות נעולות הבית  מים פעם אחרת היו התלמידים תוך אחר שמנה י 

Mt Prol,14   כי השם אינינו רוצה שהמספר . שלא היו מקובלים הבל  נגלי האחרים ובעבור זה היו האיו. הדרשתם 
Mt 23,35    צדיק עד דם זכריה בן ברכיה אותו שהרגתם בין הבל  מדם . צדיקים שהוא נשפך על הארץעליכם דם  
Lc 11,51   ולכן אני . עד דם זכריה שנשפך במובח ובבית כן הבל  מדם  51עולם עד עתה מזאת האומה שנברא ה 
Mt 1,24   2: והוא קראו ישואש הבן  עה עד שילדה ויקח אשתו ולא יד. מלאך האל,Tit  קפיטולו ג׳ כפי מתיאו 

Mt 10,21   21 והבנים יקומו נגד אביהם ונגד אמותיהם .הבן  והאב . ח האחד ימסור האחר למיתההא  
Mt 11,27    אינו מכיר האב רק אותוושום אדם . כי אם האב הבן  כל מה שהוא ושום אחד אינו מכיר יכולת על  
Mt 24,36   וכן כאשר היה בזמן 37. אבל לבד האב השממיי .הבן  דע היום והשעה ולא המלאכים ולא אינו יו  
Mc 9,23  אכן ייטב לך שתעזור להאמנתי. בוכה אני מאמין הבן  ותכף זעק אבי  23. ל דברים תשיגלהאמיני מכ. 

Mc 13,12   12 ונגד אמותם וינגשום . והבנים יקומו נגד אביהם הבן  והאם . ח האחד ימסור אחיו למיתהוהא 
Mc 13,32   השמרו ועורו והתפללו כי לא ידעתם 33: אבל האב הבן  עה לא ידעה לא מלאכי השמים ולא ואותה ש 

Lc 1,59   59 וענתה אמו ואמרה 60. וקראו לו שם אביו זכריה .הבן  ספו בשמונת הימים בעבור שימולו ונא 
Lc 2,48   כי אני ואביך כואבים ומאד . למה עשית זאת לנו הבן  ואמ׳ האב והאם אל . ראוהו תמהו והאם האב 

Lc 10,22   ומי. ומי הוא האב כי אם הבן. כי אם האב הבן  ואין אדם יודע מי הוא . לי מאבינמסרים א  
Lc 10,22  והפך פניו 23. ומי שיחפוץ הבן להגידלו .הבן  ומי הוא האב כי אם . כי אם האב מי הוא הבן  
Lc 10,22   והפך פניו לתלמידיו ואמ׳ מאושרים 23. להגידלו הבן  ומי שיחפוץ . הוא האב כי אם הבןומי . האב 
Lc 12,53    והבת נגד האם. והאם נגד הבת. והבן נגד האב הבן  האב יהיה נגד  53. אחת לב׳ ולג׳בבית.  
Lc 15,20   ובהיותו אתו חבקו. האב נתמלא רחמים על הבן הבן  מנו ואם שעדיין רחמן מ. וקם ובא אל אביו  
Lc 15,20  והבן אמר לו אבי 21. ובהיותו אתו חבקו ונשקו .הבן  ן ממנו הבן האב נתמלא רחמים על שעדיין רחמ 

Jn 1,18   זהו אלוה אחד. ילוד שהוא בן האב. אחד לבד הבן  . שום אדם לא ראה לעולם האל 18 .משיח.  
Jn 3,35  מי שיאמין בבן יש לו חיים  36. והכל נתן בידו הבן  האב אוהב  35. הרוח במדה ו נותןהשם׳ אינינ 
Jn 3,36   לא יהיה לו חיים רק אף השם׳ עומדת עליו הבן  אבל מי שאינו מאמין . ים נצחייםיש לו חי:  
Jn 5,19   מה  רק. אינו יכול לעשות לכם אי זה דבר מעצמו הבן  אמת  19ישו בעבור זה ואמ׳ להם  ענה. לאל 
Jn 5,19   וכל. כי האב אוהב הבן 20. עושה כדומיהן הבן  . כי הדברים שהוא עושה. שות לאבמה שראה ע  
Jn 5,20   ופעולות. וכל הדברים שהוא עושה מלמד לו .הבן  כי האב אוהב  20. עושה כדומיהן הבן. עושה  
Jn 5,21  כי האב אינו דן 22ר הוא חפץ נותן חיים לאש הבן  כן . כי כמו שהאב החיה מתים ונתן להם חיים  
Jn 5,23   אמת אני אומר לכם 24. אינו מכבד האב ששלחו הבן  מי שאינו מכבד . מו שמכבדין לאבלבן כ  
Jn 6,40   ואני אקימהו חי . ומאמין יהיה לו חיים נצחיים הבן  שכל אדם שרואה . צון האב ששלחניכי זהו ר 
Jn 8,36   אני יודע 37: עושה רצונכם במהרה תהיו חפשים הבן  ואם  36: רק החטא עומד לנצח. בבית לנצח  
Jn 9,23   אז שאלו פעם אחרת האדם 24: כי בן שנים הוא הבן  בעבור זה אמרו אביו ואמו שאלו  23: הכנסת  
Jn 18,1   ויוד״יש שרוצה 2. שבו נכנס הוא ותלמידיו הבן  עבר לנהר הנקרא סידרון ששם היה תלמידיו מ  

Mc 13,2   3. גדולים לא תשאר אבן על אבן שלא תהרס הבניינים  וענה ישאוש ואמ׳ רואה אתה אלו  2: אבנים  
Mt 17,25   25 אבל בעבור שלא נבהילם לך אל 26הם חופשים  הבנים  ואמר ישאוש אכן . א ענה מהנכריםוהו  
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Lc 14,29    יאמרו האיש הלזה ו 30. כל הרואים ילעיגו לו הבנין  ואם יבנה היסודות ולא יהיה יכול להשלים 
Lc 20,10   שלח עבדו לאותן שמחזיקים הכרם בעבור שיתנו  הבציר  ובעת  10. לא היה הוא שם זמן רבו. אדמה 
Mt 22,4   והם  5. בקר ועופות והכל מוכן בואו לנישואין הבקר  רו לקרואים אני הכינותי סעודות אומר תאמ 
Mt 27,1  27,Tit  שרי הכהנים וזקני העם עשו עצה שמסרו ישאוש הבקר   וכאשר בא 1טולו נ״ג כפי מתיאו קפי  

Lc 11,38   ואדונינו אמר אליו פרושים עתה אתם 39 .הבקר  למה זה אינו רוחץ ידיו בסעודת  אמ׳ בלבו  
Mc 14,61   ותראו בן. וישאוש אמ׳ להם אני הוא 62 .הברוך  שאלו אמר אתהו בן משיח בן השם  הגדול  

Mt 9,12   לכו 13. אינם צריכים רופא אבל החולים הבריאים  שמע אלו הדברים אמר להם ח כאשר וישוש משי  
Mc 2,17   אינם צריכים רופא רק אותן שיש להם חולי הבריאים  וישו שמע זה אמ׳  17. ותה רבנכםאוכל וש . 
Lc 1,48   וא כי אותו שה 49. יאמרו אנכי היות מאושרת הבריות  ובעבור זה כל . ביט שפלות שפחתוכי הוא ה 
Mt 7,3   3 ואיך תאמר לאחיך להוציא הקיסם 4. מעיניך הבריח  ולא תחשוב . ה הקיסם בעין חבירךאתה רוא  

Lc 22,41   41 אומ׳ אם אתה תחפוץ הסר 42. לארץ והתפלל הברכים  ותקע . נסע מהם כזריקת אבן אחת והוא  
Mt 28,3  והשומרים היו 4. יו כמו שלגומלבושיו ה הברק  ופניו כמו  3. ר ויושב עליהוהפך האבן מהקב  

Mt 25,28   כי למי 29. ותמסרהו לאותו שיש לו עשרה הבשנט  תקחו ממנו  28. ל זהבי עם הריוחהייתי שוא  
Mt 26,41   ופעם שנית הלך להתפלל ואמ׳ אב שלי  42. חולה הבשר  אבל . כי הרוח הוא מוכן. בנסיוןשלא תכנסו 
Mc 14,38   ופעם אחרת הלך להתפלל באותה עצמה 39. חולה הבשר  וח מוכן אבל הר. א תכנסו לנסיוןבעבור של  

Jn 6,64   אינו מועיל אי זה אחד הדברים שאמרתי לכם .הבשר  הרוח הוא שמחיה  64: היה ראשונהעולה שם ש  
Jn 8,15   וכשאני דן משפטי 16. אבל איני דן שום אדם הבשר  אתם דנים כפי  15. לאן אני הולךבאתי ו  

Lc 12,53  54. חמות נגד כלה וכלה בחמותה. והבת נגד האם .הבת  והאם נגד . גד הבן והבן נגד האבהאב יהיה נ 
Mt 12,40   גבירי 41. בלב הארץ שלשה ימים ושלשה לילות הבתולה  כן יהיה בן . ימים ושלשה לילות הדג שלשה 
Mt 13,37   37 העולם וטוב הזרע הם הצדיקים השדה הוא  38 .הבתולה  אמר אותו שזורע טוב זרע הוא בן וענה ו 
Mt 24,30    31ברב כח וצלם ודמות . בא בעבי השמים הבתולה  ויראו בן . יילילו כל שבטי הארץואז  
Mt 24,37    כי כמו שהיה בזמן קודם המבול שאוכלים  38 .הבתולה  וכן כאשר היה בזמן נח כן יהיה בביאת בן 
Mt 24,39   אז יהיו שנים בשדה האחד יקח והשני 40 .הבתולה  יאת בן כן יהיה ב. והרג את כלם שהמבול בא  
Mt 26,24  ַדַבר טוב היה לו אם נולד לא: יהיה נבגד הבתולה  אוי לו לאדם שבעבורו בן . ממנו כמו שהתנבא  
Mt 26,64   אז  65. יושב לימין צד האל ובא כענני שמים הבתולה  מיתות אומר לכם שעדיין תראו בן א. אומר 
Mc 2,10   יש לו יכולת לעזוב העונות בארץ אמר לנטול  הבתולה  אבל בעבור זה שאתם תדעו שבן  10. לךו 
Mc 8,38  יכירהו לפני השם׳ האב כאשר יבא באורו עם הבתולה  דברו בזאת האומה מנאפת חטאה בן ו 38. אותי  

Mc 14,21   יה לו לאותו האיש אם דבר טוב ה. יהיה נבגד הבתולה  אוי לו לאדם אשר בעדו בן . ומרתשהנבואה א 
Mc 14,41   קומו ונלכה כי  42יהיה נמסר בידי החוטאים  הבתולה  אינו די השעה באה שבן . נים אתםלהם יש 

Lc 1,29   כששמעה דברי המלאך נבהלה וחושבת השלו׳ הבתולה  ותה וא 29. עמך ברוכה את בין שאר הנשים  
Mt 25,7   והסכלות אמרו 8והדליקו כל עשישותיהן  הבתולות  אז קמו כל  7בא צאו אליו לדרך  הנה החתן  

Mt 25,11   12. ויצעקו אדון אדון פתח לנו. הסכלות הבתולות  ואחר באו  11. יתה סגורה אחריהןוהדלת ה  
Mc 12,40   ולזה יסבלו יותר . והאלמנות עם שקר תפילותם הבתים  אותם שעוקרים  40אשונים בשולחן ושיהיו ר 

Lc 9,6   7: דורשים ומבריאים החולים בכל מקום הבתים  וכשתצאו משם תחפצו  6. עליהםות תסירו לעד  
Lc 3,5   וכל. תתמלאו וכל ההרים והגבעות יושפלו הגאיות  כל  5. דרך האל עשו ישרות דרכיובמדבר פנו  

Lc 1,51   יםוהוא משפיל החזקים והגבוה 52. במחשבת לבו הגאים  דברים חזקים בזרועו והוא מבזה  הוא עושה 
Mt 26,27   ואמ׳ שתו זה כולכם. ועשה חינות ונתנו להם הגביע  ואחר לקח  27. ו כי זה הוא גופיקחו ואכל  
Mc 14,23    ואמ׳ להם 24. ועשה חנות ונתן להם ושתו ממנו הגביע  ולקח  23. לקח הפת ואמר זהו לביאוכלים 
Lc 22,20   אכלו אמר זה הגביע הוא צווי החדשוכאשר  .הגביע  וכן  20. זה תעשו לזכרוני. עדכםהנתון ב  
Lc 22,20   20 הוא צווי החדש בדמי אותו שיהיה נשפך בעדכם הגביע  וכאשר אכלו אמר זה . וכן הגביע. 

Jn 1,30   ואני 31. כי הוא ראשון לי. שנעשה קודם לי הגבר  ותו הוא שאמרתי אחרי א 30. מן העולם  
Mc 12,16  וישוש אמ׳ להם תחזרו לשישר 17והם אמרו דשיסר  הגג  תוב על ממי היא זאת התמונה והכ וישאוש אמ׳ 

Lc 5,19   ומסלקים הלבנים ובעד הגגות שמו המטה שם עם הגג  בעד העם שהיה שם גדול ועלו על  ליכנס  
Lc 5,19  שמו המטה שם עם החולה ושמוהו באמצע כלם הגגות  לו על הגג ומסלקים הלבנים ובעד שם גדול וע  

Mt 26,31  וכאשר אהיה קם חי אהיה לפניכם בגליליאה 32 הגדוד  אני אכה הרועה ותתפזרו הצאן מן . ואכתוב ה: 
Mc 14,54    55. והיה יושב לפני האש עם המשרתים ומתחמם .הגדול  אחריו מרחוק עד היכל אחד מהכהן הולך 
Mc 14,55   בעבור שיוכלווכל העצה מחפשים עידי שקר  הגדול  והכהן  55. ש עם המשרתים ומתחמםלפני הא  
Mc 14,60   59 בתוכם ושאל לישואש אומ׳ אינך עונה לחטאים הגדול  וקם הכהן  60. היה מוסכם עדותם ולא  
Mc 14,61   הגדול שאלו אמר אתהו בן משיח בן השם הברוך הגדול  ופעם אחרת הכהן  :שותק ואינו עונה דבר. 
Mc 14,61   62. שאלו אמר אתהו בן משיח בן השם הברוך הגדול  ופעם אחרת הכהן הגדול : ונה דברואינו ע  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

245 

 

Mc 14,63   קרע בגדיו ואמר להם אתם שואלים אחרי כן הגדול  והכהן  63. ח האל בא בעבי השמיםלימין כ  
Mc 14,66  וכאשר ראה פירו ֵׁשנֹוֶעל נעלו מביטו אומר 67 הגדול  ד מן ההיכל באה שפחה אחת מהכהן היה בצד אח . 
Lc 15,25    היה בשדה ובבואו נגש אל הבית שמע השיר הגדול  והבן  25: והתחיל לאכול[*]. י חומצאנוהו  
Lc 15,28   אז. ולא רצה שיכנס בבית. כשומעו כעס עד מאד הגדול  והבן  28. ור ששב אליו חי ובריאגדול בעב 

Jn 7,37   י זה אחד מן החג עומד ישוש צועק ואומר אם א הגדול  וביום  37 36[*] [*]  35. לא תוכלו לבא 
Jn 3,30   מי שבא למעלה מכולם הוא מי  31: ולי המעטה הגדולה  ואליו ראוי לתת  30. וא גיל שלםהזה ה 

Mt 20,25   אך. לא יהיה כן בתוככם 26. ביותר רב כח הגדולים  י העולם מושלים בעמים יודעים היטב כי שר  
Mc 6,21  ובאה בת אירודיש מכרכרת לפני 22מגליליאה  הגדולים  והזמין כל הטרבונש והשרים . דתועשה חג מלי 
Lc 17,5   והאדון אמ׳ להם אם לכם אמונה כגרגיר 6 .הגדילנו  אדון . למדנו אדון. מרו השלוחיםוא 5. לו  
Mt 4,23   24[*] מלכות השמימיי ומרפא כל החוליים  הגדת  רץ גלילאה דורש בבתי כנסיותיהם מחפש כל א  [*] 
Lc 9,43    קודם אכילתם ושתייתם לפני הנער וחזרו לאביו הגוים  דו הסימן הנעשה היום בין עשה בירעה ואחר 

Mt 12,12   ואז הוא אמר אל האדם  13. הוא עשות בשבת טוב הגון  ובעד אהבה זו . טוב האדם מהצאן מכמה יותר 
Mt 21,41  קראתם אמר להם ישאוש ואתם לא 42. בעתו הגון  ם לאחרים טובים שיחזרו לו הפרי וישכור הכר  

Lc 7,6    ובעבור זה אני מדמה 7. שתכנס בצל קורתי הגון  כי אני אינינו . אל תרצה להצטעראדון  
Lc 6,29  אבל לכל אדם שישאלך  30. אם יחפוץ לגנולה הגונילא  ול מלבושך לא תרצה למונעו ועו׳ שיחפוץ לגז 
Mt 22,8   ן בדרכים וקראו כל אותם אנשיםתלכו אם כ 9 .הגונים  אבל אותם שהיו קרואים אינם . יםמוכנ 

Lc 3,8  ולא תתחילו לאמר אבינו הוא אברהם. מטבילה הגונים  לכן עשו פירות  8. ו העתידה לבאברוח מאפינ. 
Lc 12,48   ואדם שדבר גדול. היה מוכה בנגעים מועטים הגונים  ואותו שלא הכירו ועשה דברים  48. רבים  
Mt 5,29    ואם יד ימינך טשקנדליזא כרות אותה  30: ענוש הגוף  מהיות כל הוא לך שתאבד אבר אחד כי טוב 
Mt 5,30   עוד 31קפיטולו י״ו כפי מתיאו : ענוש לעולם הגוף  ת כל כי יותר שוה לך אבוד אבר אחד מהיו  
Mt 6,22   ואם עינך רשעה כל הגוף יהיה 23. יהיה בהיר הגוף  ר כל גופך כי אם עינך תמימה כל תהיה ג  
Mt 6,23   ואם הנר הראוי להיות בך הוא. יהיה ערפליי הגוף  ואם עינך רשעה כל  23. היה בהירהגוף י כל  

Mt 10,28  תיראו ביותר אותו. כי אין יכולים להרוג הנפש הגוף  ולא תחפצו לירא אותם שהורגים  28: בקול רם 
Mt 14,12   וכאשר ישוש 13. ו לישאושובאו והגיד. וקברוהו הגוף  ובאו תלמידיו ונשאו  12: ו לאמהוהיא נשאת 
Mt 24,28   ותכף קרוב מעט מאותו 29. שם יאספו הנשרים הגוף  ובאי זה מקום שיהיה  28. האלוה ביאת בן  
Mt 27,58   ויושאף 59. ופילאט צוה שיתנהו לו. מישאוש הגוף  וזה קרב לפילאט ושאל לו  58. ושתלמיד ישא  
Mc 15,46   46 מהשתי וערב ועטפו בו והניחו בקבר אחד של אבן הגוף  וריד ף קנה בגד אחד יפה ולבן והויוס 

Lc 12,4    אבל אני 5ואחר אין להם דבר אחר שיעשו  הגוף  מאותם שהורגין אומר לכם אוהבים אל תיראו  
Lc 17,37   18: שם יתקבצו המלאכים הגוף  ואמ׳ להם באיזה מקום יהיה  37ן יהיה אדו,Tit   קפיטולו י״ט כפי 
Jn 19,40  במשיחות טובות ויקרות כמו שנהוג ליהודים הגוף  ף ישאוש וקשרוהו בסדינין ומשחו קחו גואז ל  
Jn 19,31    וחג גדול היה בשבת ההוא. בשבת בשתי וערב הגופה  והיהודים בעבור שלא ישארו : היהוערב שבת  
Lc 1,70  71ראשית העולם מפי קדושיו הנביאים שהם מ הגיד  כאשר  70תת שלום בית דוד נערו  אותנו ומהר  
Jn 4,29  30יהיה הוא משיח . לי כל הדברים שעשיתי הגיד  בואו ותראו איש אחד  29לאנשים  לעיר ואמרה  

Mt 18,17   באגליזיאה ואם כאשר אמרתו באגליזיאה לא הגידהו  ואם בזה לא ישמעך  17. או שלשה בעד שנים  
Mt Prol,8   ודרך האל . אמונת השילוש בארבעה חלקי העולם ידוהג  כי הם . לבד ארבעה יש עדות אמת האיונגלי 
Mt 13,36   וקרבו אליו תלמידיו אומרים . וצא אל הבית הגייסות  ואז הניח ללכת  36 :דברים נסתרים מעולם 

Lc 2,42   43. לי״ב שנה עולים בירושלם כמנהגם ביום החג הגיע  וכאשר הנער ישאוש  42: ד של פסחביום הנכב 
Jn 16,32   ובה תהיו מפוזרים כל איש בביתו ותעזבו אותי .הגיע  הנה באה השעה וכבר  32מאמינים  עתה אתם 
Mt 23,4   הם עושים כל מעשיהם בדברים 5. באצבעותם הגיעם  אין יכולים לישא והם אין רוצים לעמים ש  
Jn 4,45   45 לם ביוםכי ראו כל הדברים שעשה ביר בירוש הגליליבש  כשבא ישאוש בגלליאה קבלו אותו  אז 

Mc 9,40  ואותו שאישקנדליזט אחד מהקטנים 41 .הגמול  באמת לכם אני אומר שלא יאבד . םשאתם משיחי  
Mc Prol,20  אסכנדריאש וזה חוייב חפש ולהבין בסדר דבריו הגמון  וזה אחד . בד אשר לו הושב האצבעהציל מה שא 

Jn 11,49   ואמ׳ להם אתם לא ידעתם אי זה דבר. האותה שנ הגמון  ואחד מהם ששמו קאיפש היה  49. וועמנ 
Jn 11,51   וניבא שישאוש משיח יצטרך לו למות. אותה שנה הגמון  רק שהיה . עצמווזה לא אמר מ 51. כל העם 
Jn 18,13    וקאיפש הוא שנתן עצה ליהודים 14. באותה שנה הגמון  והוליכוהו לאנא אשת קאיפש שהיה אותו 
Jn 19,21   היהודים אמרו לפילאטו לא תכתו׳ מלך הגמוני  אז  21. גריק ולאטיבלשון עברי ווהיה כתוב  

Mt 23,24   24  אוי לכם פרושים רמאין שתראו עצמכם מחוץ  25 :הגמל  עורים שלועסין הפרעוׄש ובולעין פרנסים 
Lc 18,25  26. בנקב המחט מאדם עשיר שיכנס במלכות שמים הגמל  יותר דבר נקל הוא שיעבור  25. םבמלכות שמי  
Lc 12,39   ולא יניח חפור. עתיד לבא אמת שיהיה ניעור הגנב  האב פימיליאר יודע באי זו שעה  תדעו שאם  
Jn 10,10   לא בא אם לא בעבור שימצא לגנוב והרוג הגנב   10. היה ויבא ויצא וימצא מרעה נושע י  
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Lc 10,36   תו שעשה לו החסד ההואואמ׳ אליו או 37 .הגנבים  ה יותר חבר ורע לאותו שנפל בין לך שהי  
Mt 26,29   עד אותו יום שאשתהו עמכם מחדש במלכות אבי .הגפן  מחליקות זה  אמונה כי מכאן והלאה לא אשתה . 
Mc 14,25   וכאשר 26. עד שאשתה מאומן חדש במלכות אבי הגפן  אמת לכם אני אומר שאני לא מיין  25. ישפך  

Mt 3,10   וכל עץ שאינו עושה פרי טוב. מונח לשורש העץ הגרזן   10. הםיות מאלה האבנים בני אבריכול להח 
Lc 3,9   לכן כל עץ שאינו עולה . כבר עברה לשורש העץ הגרזן  כי  9ים אלו החזיר חי בן אברהם יכול מאבנ 

Mt 27,7   ובעבור זה אותו שדה נקרא ַאְלִקיֶדֶמך זהו 8 .הגרים  שדה א׳ מיוצר בעבור שיקברו שם  קנו  
Lc 6,1   ומקצת מאותן פרושים אומרים להם למה 2 .הגרעינים  ים ומוללין אותם בידים ואוכלין בולהש  

Mc 5,29  וישו שיודע בעצמו 30. והרגישה כי נרפאה. הדם הגרת  ותכף נפסק  29. אני אהיה נרפאת נגוע לבושו 
Mt 5,39  לך החלוק בחזקה ומי שיגזול 40: לו האחרת הגשנו  ל אם יכה אתכם אדם על הלחי אחת טוב ברע אב  

Lc 22,37   והם אמרו אדון הנה 38הדברים שהם ממני הם לקץ  הדב  מזומן כי כל  ועם הרעות הוא. שיעשה בו 
Jn 16,13   הוא 14הדברים שישמע ידבר ויגיד לכם הדברים  הדב  כי לא ידבר מלבו רק . כם כל אמתאמת ילמד  
Jn 10,29   אני 30ושום אדם אין יכול לטרוף מיד אבי  הדבים  אבי מה שנתן לי גדול הוא מכל  29. מידי  
Mt 5,47   47  תהיו א״כ שלמים כמו  48. עושים פחותי הנצרים הדבר  תקדימו שלום לאחיכם לבד הלא זה ואם 

Mt 19,11  יש מקצת 12: אם לא למי שנתון לו דעת להבין הדבר  הוא אמר כולכם אינכם מבינים זה ו 11: לאשה  
Mt 27,9   נשלם מירמיה נביא אומ׳ ולקחו שלשים פשיטי הדבר  ואז היה  9. דם עד היום הזהדה הזהו ש  
Mc 2,12    ויצא משם בעבור לכת אחרת לים וכל העם בא 13 .הדבר  האל אומרים מעולם לא ראינו כזה וברכו 
Mc 4,25  מר להם ועוד א 26: עצמו שיהיה לו יגזלו ממנו הדבר  ואותו שיהיה לו אותו . ה לו יתןואותו שיהי 
Mc 9,31    וכאשר. ובאו בכפר נחום 32. והתחילו לשאלו הדבר  והם לא הבינו  31ויחזור חי ביום השלישי  

Mc 14,72   שאמ׳ לו ישאוש שקודם שהתרנגול יקרא ב׳ פעמים הדבר  ואחר זכר פירו . ל קרא פעם אחרתהתרנגו 
Lc 2,15   והלכו מהר 16. האל עושה והראתיה לנו אשר הדבר  ים נֲַעבֹור בבית לחם ונראה זה ביניהם אומר  
Lc 2,50   וירד עמהם ובאו בואזריק והיה 51שאמ׳ להם  הדבר  והם לא הבינו  50. רים שהן מאביבאותן הדב  

Lc 4,4   והשטן נהג ישאוש בהר אחד  5. שיוצא מפי השם׳ הדבר  י האדם על הלחם לבדו כי אם בכל שאינו ח 
Lc 5,8   כאשר שימון ופירו ראו ישוש משיח נפלו לרגליו הדבר  ומאותו  8. בעואופן שכמעט לא נטב. מדג 
Lc 7,9   ונהפך ואמ׳ אמת אני אומר. שמע ישאוש ותמה הדבר  ואותו  9. לעבדי עשה זאת ועושהוואומר אני  

Lc 7,17    ותלמידים הלכו 18. נתפזר בכל ארץ גודיאה הדבר  וזה  17בתוכינו כי השם פקד עמו גדול קם  
Lc 8,11   שנפל סמוך 12הוא זה הזרע הוא דבר השם׳  הדבר   11: ואם ישמעו לא ישמעו. יראו יראו ולא  
Lc 8,12   13: מלבם בעבור שלא יאמינו ושלא יהיו נושעים הדבר  ובא אחר כן השטן ומוציא . אותו ששומעין 
Lc 8,35   האיש שהשד יצא ממנו  ההוא ובאו לישאוש ומצאו הדבר  ואנשי המדינות יצאו לראות  35. ובעיירות 

Lc 12,26  המעט הזה אין בידכם לעשות על מה תשתדלו הדבר  ואם  26. חשוב יוסיף בקומתו אמהבכם יוכל ל  
Lc 12,41   ואדונינו אמ׳ לכל האיש הנאמן 42. או לכל הדבר  ופירו אמ׳ לו אדון אמור לנו זה  41: אדם  
Lc 12,57   וכאשר אתה הולך עם שכנגדך לאי זה שר 58 .הדבר  ר ה לא תדינו עצמכם מה שהוא יושולמ 57העת  
Lc 15,3   אי זה מכם שיש לו מאה צאן ונאבדה אחת מהם 4 .הדבר  והוא אמ׳ אליהם זה  3ואכל עמהם ראה חטאים 
Lc 18,9   האחד. שני אנשים עלו במקדש להתפלל שם 10 הדבר  זה . כמו צדיקים ומבזים האחרים בעצמם  

Lc 18,34  ונעשה 35. נעלם היה מהם ולא הבינו מה הוא הדבר  זה . ום דבר מאלו אינם מביניםש והם 34: חי  
Lc 19,8   וישאוש אמ׳ לו היום נעשה  9. ההוא בד׳ כפלים הדבר  מיתי שום אדם אני חפץ להשיב לו ואם רי 
Lc 20,9   אדמהאיש אחד נטע כרם אחד ושכרה לעובדי  .הדבר  והתחיל לאמר לעם זה  9. הדברים עושה אלה.  
Jn 2,25  3. שהיה באנשים הדבר  העשוי לו מהאנשים כי הוא יודע  נמהר העדות,Tit   קפיטולו ג׳ כפי ש׳ זואן 
Jn 4,37   אני 38. אמתי כי אחד הוא הזורע ואחד המלקט הדבר  כי בעניין זהו  37יחדיו ישמחו  והמלקט  
Jn 6,61   61 וישאוש כששמע אמונתם 62: וכל לשומעומי י .הדבר  תלמידיו אמרו זה קשה הוא זה אז רבים מ  
Jn 18,9   שאמר כי מכל אותן שאלו שלי נתת אחד מהם לא הדבר  בעבור שיהיה נשלם  9ו אלה ללכת הניח  
Jn 19,8   ונכנס פעם אחרת ואמר 9. היה לו פחד גדול הדבר  אז כאשר פילאט שמע זה  8: אלוה עצמו בן  

Jn 21,23    רק אמר אני . בתוך אחיו שאותו תלמיד לא ימות הדבר  אז יצא זה  23. לך אתה תלך אחרישאבא מה 
Lc 20,2   3. או מי הוא אשר נתן לך זאת הממשלה הדברי׳  לנו באי זו ממשלה אתה עושה אלה אליו אמור  
Mt 7,6   היקרים לפני החזירים שלא ירמסום ולא הדברים  לפני הבהמות ממאנות ולא תביאו  הקדושות  

Mt 7,28   שהוא מלמדם כמו 29העם היו תמהים ממוסרו  הדברים  וכאשר ישוש משיח אמ׳ אלו  28. תבכבדו  
Mt 9,12   אמר להם הבריאים אינם צריכים רופא אבל הדברים  וישוש משיח כאשר שמע אלו  12. םהמפורסמי  
Mt 11,1   ש בעיירותהוא צוה לתלמידיו שילכו עמו דרו הדברים  וכאשר ישאוש משיח השלים אלה  1 כפי מתיאו. 

Mt 11,25   וגלית אותם לתמימים. אל החכמים יודעי ספר הדברים  כי אתה הסתרת אלה . א שמים וארץאב בור. 
Mt 13,34   בעבור זה תהיה 35: אמ׳ ישואש בדמיונות הדברים  כל אלה  34. ת קמח עד שהכל מחמץבשלשת מדו  
Mt 13,51    והוא אמ׳ להם לכן כל 52. והם אמרו הין .םהדברי  שמעתם כל אלה  51. והרעשת שיניםיהיה בכי  
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Mt 15,20   מטנפים האדם אין נטולות אין מטנפות אותו הדברים  אלו  20. גניבות עדות שקר קללה ניאופים : 
Mt 17,11   11 אבל. ואומר אני לכם שבא ולא הכירוהו 12 .הדברים  ויציל כל  והוא ענם ואמ׳ אליהו יבא  

Mt 19,1   יצא מגליליאה ובא בקצות ארץ גודיאה אחר הדברים  ה כאשר ישאוש כלה אלה ונעש 1או כפי מתי  
Mt 19,26   ובכן ענה פירו ואמ׳ אליו הנה 27. יערבו לו הדברים  לעשות כל . אבל לאל הוא דבר נקלכבד מהבין 
Mt 21,23   ואמי ענה ישאוש 24. ומי נתן לך זה היכולת .הדברים  רים בעד אי זה כח עושה אתה אלה העם אומ 
Mt 23,20   או שנשבע במקדש נשבע בכל מה  21. שהם עליו הדברים  כי מי שנשבע במזבח נשבע בעד כל  20. המתן 

Mt 24,3   וענה ישאוש 4: וסימני ביאתך וקץ העולם הדברים  וד אליו אמור לנו מתי יהיו אלה ואמרו בס  
Mt 24,8   ואז יצערוכם נוגשים 9. התחלת מכאובים יהיו הדברים  ואלה  8. ורעש בארץ. פות ורעשותויהיו מג 
Mt 26,1  תדעו כי מכאן ועד ב׳ ימים 2אמ׳ לתלמידיו  .הדברים  והיה עשוי כאשר סיים אלה  1יאו נ״ב כפי מת 

Mt 28,15  15 וי״ב  16. מוגדים בין היהודים עד היום הזה הדברים  ואלה : מה שאמרו הם והם לקחו הכסף ועשו 
Mc 7,21   הרעים שמתנועעים מהלב מפנים הם רעות הדברים  [*]  21ואמ׳ להם  20. נקהטבע מ ויוצא בעד  

Mc 10,27   ופירו התחיל לאמר לו הנה 28. איפשריים הדברים  נמנע אבל לא לא לשם כי לאל כל  הוא דבר  
Mc 10,28   וישאוש ענה ואמר אמת 29. והולכים אחריך הדברים  יל לאמר לו הנה אנחנו עזבנו כל ופירו התח  
Mc 11,29   טבילת ג׳ואן מן השמים או מן האנשים 30 .הדברים  מר לכם באי זה כח אני עושה אלו אני או  
Mc 11,33   12 :הדברים  אומר לכם באי זה אני עושה אלה  ואני לא,Tit   1קפיטולו י״ב כפי שן מרקו  

Mc 13,4   הקץ של עולם שכל הדברים והסימן מתי יהיה  .הדברים  אמור לנו מתי יהיו אלו  4נדריב וגואן וא 
Mc 13,4  ועונה ישאוש התחיל לאמר 5. יתחילו ליפסד הדברים  סימן מתי יהיה הקץ של עולם שכל וה. הדברים  

Mc 13,29  אמת 30. תדעו אתם שקץ העולם מתקרב אל הפתח הדברים  כמו כן כאשר תראו אלה  29. תקרבאתם שהקץ מ 
Mc 13,30   השמים והארץ יעברו ודברי אלה לא  31. יבאו הדברים  ד שכל אלו שזה הדור לא יעבור ע אומר לכם 

Lc 1,19   בעבור שלא האמנת לדברי שיושלמו בעתן 20 הדברים  לפני האל ושולחתי להגיד לך אלה הוא שעומד  
Lc 1,20    והעם היה שם ממתין זכריא  21. יבאו לתכלית הדברים  ולא תוכל דבר עד אותו יום שאלו תהיה אלם 
Lc 1,45   ומריאה 46. שנאמרו לך מהש׳ יהיו נשלמים בך הדברים  ואשריך שהאמנת כי אותם  45. טניגדול בב 
Lc 1,65  וכל אשר שמעו שמוהו בלבם ואמרו אי זה  66 .הדברים  אה נתפשטו אלה ובכל הרי גודי. בכל שכיניהם 
Lc 2,18  ומריאה 19. ותו בעד הרועיםשנאמרו להם בא הדברים  וכל אותן ששמעו תמהו מאותן  18 .מאותו נער  
Lc 2,19   וכל. והעם שבו מודים ומשבחים הש׳ 20. בלבה הדברים  ומריאה שמה כל אלה  19. הרועים באותו בעד 
Lc 2,20   20 21. ששמעו ושראו כן כאשר למעלה אמור להם הדברים  וכל . עם שבו מודים ומשבחים הש׳וה  
Lc 2,33   ושמעון בירך אותם ואמ׳ 34. שנאמרו ממנו הדברים  מאותן ואביו ואמו תמהים  33. מךישראל ע  
Lc 2,49  והם לא הבינו הדבר שאמ׳ להם  50. שהן מאבי הדברים  ידעתם שחוייב שאני אהיה באותן  תשאלותי לא 
Lc 2,51   וישאוש מרבה בחכמתו ובשנים ובחן  52. בלבה הדברים  ואמו מקיימת כל אלה . שועבד להםוהיה מ 
Lc 4,28   28 וקמו 29. היו נקצפין ומלאים חימה הדברים  שר היו בבית הכנסת ושומעין אלה וכל א  
Lc 5,27   יצא ישאוש מאותו מקום וראה אדם אחד שמו הדברים  ואחר אלה  27. דולות ראינו היוםנפלאות ג  
Lc 6,26   26 אני אבל 27. עושים אביהם של אלו לנביאים הדברים  כפי אלה . י לכם כי כלם יברכוכםאו  

Lc 7,1    ועבד 2. באזני העם נכנס בכפר נחום הדברים  וכאשר השלים אלה  1ז׳ כפי לוקא קפיטולו  
Lc 7,18   18 ויואן קרא שנים מתלמידיו ושלחם לישאוש 19 .הדברים  מידים הלכו ליואן ואמרו כל אלה ותל 
Lc 8,39   ויסע האיש והלך בכל. האלהאלה שעשה לך  הדברים  שוב לביתך וספר כל  39ו אמ׳ לו ויש. עמו  
Lc 8,39   ויסע האיש והלך בכל. האלה שעשה לך האל הדברים  ע האיש והלך בכל העיר ודורש כל ויס. האל  
Lc 8,39   ונעשה כשחזר ישאוש לעם  40. שישאוש עשה לו הדברים  ע האיש והלך בכל העיר ודורש כל ויס. האל 
Lc 9,7  בעבור שיש 8שעשה ישאוש והיה לו בספק  הדברים  ע כל ואירודיש אדון טיטרקא שמ 7: בכל מקום  

Lc 9,10   10 וישאוש לקח אותם במקום אחד נקרא. שעשו הדברים  התלמידים להגיד לישוש משיח כל  וחזרו  
Lc 9,28  ישאוש לקח פירי ויקומו ויואן ועלה אל ההר  הדברים  ושמנה ימים אחר אלה  28. ת השם׳שיראו מלכו 
Lc 9,44  בן האדם יהיה נמסר בידי אדם. העתידים לבא הדברים  שימו לבבכם אלה  מ׳ ישו לתלמידיווא. תמהו. 
Lc 10,7  7 כי ראוי הוא הפועל להיות לו. שיתנו לכם הדברים  ואכלו ושתו מאותן . ת עצמו עמדובאותו בי  
Lc 10,8    שיהיו שמה ורפאו החולים 9. המונחים לפניכם הדברים  שתכנסו ויקבלו אתכם אכלו מאותן עיר 

Lc 10,22   ואין אדם יודע מי הוא. הם נמסרים אלי מאבי הדברים   כל 22. אמת הוא אב כי כן ערב לפניך 
Lc 10,24  ולשמוע מה שאתם. שאתם רואים ולא ראו הדברים  י נביאים רבים יחפצו ראות אותן אומר לכם כ  
Lc 10,28   28 ואמר. והוא חפץ לצדק עצמו 29. חיהות הדברים  אמר אליו כדין עניתי עשה אותן  וישאוש  
Lc 11,21   אבל אם אחרים יותר חזקים חיים 22. בשלום הדברים  כאשר החזק מזויין שומר ביתו כל  21. בא  
Lc 11,27   לעם אשה אחת מסיעתו בקול רם אומרת לו הדברים  וכאשר ישאוש אמ׳ אלה  27. שוניםרעים מהרא:  
Lc 11,41   41 רק אוי לכם פרושים 42. יהיו לכם טהורים הדברים  ותר לכם וכל כן תנו בצדקה מה שיל  
Lc 11,42   ראוי לכם 43. ראויים שיעשו ולא להכניסם הדברים  אלה . ועוזבים משפט וצדקת השם׳ .והכרוב  
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Lc 11,45   45 וישאוש אמר אוי 46. עושה אתה לנו בזיון הדברים  מחכמי הדת ואמ׳ רבי באמרך אלה  וענה  
Lc 11,53  אליהם התחילו הפרושים לחלוק דבריו ודברו הדברים  וכאשר אמר אלה  53. ם היו ליכנסאותם שחפצי  
Lc 12,26  תהיו חושבים חבצלות השדה איך גדילות 27 .הדברים  ת על מה תשתדלו בחריצות על יתר בידכם לעשו  
Lc 12,30   ואביכם יודע. העולם האלה שואלים נבראי הדברים  כי כל  30. תו ואל תתנשאו למעלהומה תש  
Lc 12,31   אל תהיו יראים מגוי חלש כי 32. תשיגו הדברים  תשאלו מלכות הש׳ וכל אלה  אמנם 31. אלה  
Lc 12,44   אבל אם אותו עבד יאמר  45. שמחזיק ישליטהו הדברים  אמת אני אומ׳ לכם שעל כל  44. הכן עוש 
Lc 13,17   כל אותן שכנגדו נתביישו והעם שמחו בכל הדברים   וכאשר אמ׳ כל אלה 17. ירה בשבתשראוי להת  
Lc 14,15   אמר לו מאושר יהיה מי שיאכל פת במלכות הדברים  וכאשר אחד מתלמידיו שמע אלה  15. הצדיקים  
Lc 14,33   המלח 34: שמחזיק אינו יכול להיות תלמידי הדברים  כן כל איש מכם שאינו מתיאש מכל  33. שלום  
Lc 15,13  הנער היותר קטן הלך לו בדרך רחוקה מאד שם .הדברים  ואחר ימים מועטים מקובצים כל  13 :שהיה לו 
Lc 16,14    וישאוש אמ׳ אתם הם 15. והוציאו לעג עליו הדברים  במידת הכילות והגללים שמעו אלה שהם  
Lc 16,26   אותםומה גדולה היא תקועה בעבור זה  ..הדברים  בכל אלה  26ואתה בצער .. לזרו  ועתה  
Lc 17,10   10 תאמרו אנחנו עבדים ולא מועילים . שצוה לכם הדברים  ן עליכם כי עשיתם כל איני חושב כ 
Lc 18,11   11  אדון אלהים חינות אני עושה לך כי אני .הדברים  והפרוש עומד על רגליו אומר אלה  
Lc 18,12   עולמיי עומד מרחוק ולא רצהוה 13. שבידי הדברים  אני נותן משלי מכל . עמים בשבועצם שני פ  
Lc 18,21   והדבר ההוא שמע ישאוש 22. קיימתי בנערותי הדברים  והוא אמר כל אלה  21. אביך ואמךכבד . שקר. 
Lc 18,23   24. נשמעים הוא היה עצב מאד כי עשיר הוא הדברים  ואלה  23. ובא ולך אחרי. בשמים לך אוצר  
Lc 18,26   וישאוש אמ׳  27. אמרו ומי יוכל להיות נושע הדברים  ן ששמעו אלה ואות 26. לכות שמיםשיכנס במ 
Lc 18,27    ופירו אמר  28. הנמנעים לאדם איפשריים לאל הדברים  וישאוש אמ׳ להם  27. להיות נושעומי יוכל 
Lc 18,28   וישאוש אמ׳ להם אמת  29והולכים אנו אחריך  הדברים  ופירו אמר הנה אנחנו עזבנו כל  28. לאל 
Lc 18,31  יהיה 32הכתובים בעד הנביאים שבן האדם  הדברים  ם בירושלם ויהיו נשלמים כל הנה אנחנו עולי  
Lc 19,28   29נאמרים הולך לפניהם עולה בירושלם  הדברים  ואלו  28 :עליהם הביאו פה והמיתום לפני [*]  
Lc 19,42  ועתה הן. ה היום לשלום לךשהם שלך כז הדברים  כי אם אתה הכרת והאמנת  42אמר  .ובכה עליה  
Lc 20,8    איש אחד נטע . והתחיל לאמר לעם זה הדבר 9 .הדברים  לכם באי זו ממשלה אני עושה אלה לא אומ׳ 

Lc 20,25    ואותן שהם מן השם׳. שהם מסישר תנו לסישר הדברים  והוא אמר להם א״כ כל  25. משישרענו לו  
Lc 21,7   והוא אמר השמרו 8. ומתי יתחילו להעשות .הדברים  כל אלה  ושאלוהו אדון מתי יהיו 7: ותפסד  

Lc 21,12   וימסרו אתכם. ישלחו בכם ידיכם וירדופכם הדברים  רק קודם כל אלה  12. ולים בשמיםואותות גד  
Lc 21,22   ואוי לאותן שתהיו הרות 23. שנכתבו הדברים  בעבור שיושלמו כל . יום נקם הם אלה הימים  
Lc 21,28   כי גאולתכם. התבוננו ושאו ראשיכם והביטו הדברים  וכאשר אלה  28. דמותו דול ובגודל צלםעב ג  
Lc 21,31    באמת אני 32. שיעשו תדעו שמלכות השם׳ קרוב הדברים  כן כאשר תראו כל אלה  31. מתקרבשהקץ 
Lc 21,36    ביום מלמד 37דם עומד בן הא. שעתידין לבא הדברים  לשם שתהיו ראויים לברוח כל אלה והתפללו  
Lc 22,37  והם אמרו אדון הנה שתי 38שהם ממני הם לקץ  הדברים  ועם הרעות הוא מזומן כי כל הדב . שיעשה בו 
Lc 23,46   ולכל אלה. וסנטוריאו בא 47. שלח רוחו הדברים  ובאמרו אלה . ב בידך אפקיד רוחיא. גדול  
Lc 23,47   ואמר באמת זה האיש היה. שנעשו הלל הש׳ בריםהד  ולכל אלה . וסנטוריאו בא 47. חושלח רו  
Lc 23,48  וכל אותן 49. האלה חזרו להכות חזותיהם הדברים  ובראותם כל . תה לו ההשקפה ההיאשהיה שם הי  
Lc 23,49   והנה אדם אחד שמו יוסף אברימסיאה שהיה 50 .הדברים  שבאו אחריו מגלליאה רואות אלו  וכל הנשים 
Lc 24,9    והיה שמריאה 10. לאותן י״א ולכל האחרים הדברים  ת מן הקבר מגידות כל אלה זרווחו 9דבריו  

Lc 24,10    ונראו להם דברים אלו כדברים בלתי 11 הדברים  שהיו עמהן שאומרות לשלוחים אלה והאחרות  
Lc 24,19   ביא חזקמישואש נזוריט שהוא גביר נ[*] [*]  הדברים  ולהם ישאוש ענה מה הן  19הימים נעשו באלו 
Lc 24,25   חוייב משיח זה 26. שהנביאים אמרו לכם הדברים  הם סכלים תהיו תועים להאמין כל אמ׳ ל  
Lc 24,35   36. ואיך הכירוהו בבציעת הפת. שנעשו בדרך הדברים  והם ספרו  35. אמת ונראה לשימוןחזר חי ב  
Lc 24,44   שחוייב הוא שכל. תי לכם בעמדי עמכםשאמר הדברים  ואמר להם אלה הם  44. ונתן להם לקח הנותר  
Lc 24,44   יהיו נשלמים הכתובים בדת משה ובנביאים הדברים  שחוייב הוא שכל . כם בעמדי עמכםשאמרתי ל  
Lc 24,48  ואני אשלח הנדר מאבי בכם ואתם תעמדו 49 .הדברים  ואתם עדים מאלה  48ילו בירושלם העמים והתח  

Jn 1,3   מה: וזולתו שום דבר אינו נעשה. נעשים בעדו הדברים  כל  3לה עם האל ה בתחזה הי 2: היה אלוה 
Jn 1,28  נעשו בביטניאה מעבר הירדן ששם יואן נטבל הדברים  אלו  28. ראוי לחלוץ שרוך נעלו אותו שאיני . 
Jn 2,12  ירד בכפר נחום הוא ואמו והאחים והתלמידים הדברים  אחר אלה  12. ותלמידיו הכירוהו וגלה מעלתו. 

Jn 3,9   ענה ישאוש ואמר לו אתה הוא רבי בישראל 10 :הדברים  ן ואמ׳ לו איך באיפשר יהיו אלה נקודימו 
Jn 3,10   אמת אני אומר לך שאנחנו מה 11. לא ידעת הדברים  מר לו אתה הוא רבי בישראל ואלה ישאוש וא  
Jn 3,22   למידיו בארץ גודיאה ושם עמד בא ישאוש עם ת הדברים  אחר אלה  22. כי בשם האל נעשות גלויות 
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Jn 4,29   ויצאו מן העיר 30יהיה הוא משיח . שעשיתי הדברים  בואו ותראו איש אחד הגיד לי כל  29לאנשים  
Jn 4,39   אז כשבאו השומרונים אליו 40: שעשתה אמר לה הדברים  שהאמינו בו שעושה עדות לו שכל  דברי האשה 
Jn 4,45   שעשה ביר בירושלם ביום המועד כשבא ליום הדברים  כי ראו כל  קבלו אותו הגליליבש בגלליאה  

Jn 5,1   5,Tit  2היה יום חג היהודים ועלה ישאוש בירושלם  הדברים  אחר אלה  1טולו ה׳ כפי ש׳ יואן קפי  
Jn 5,19   כי האב 20. הבן עושה כדומיהן. שהוא עושה הדברים  כי . רק מה שראה עשות לאב. עצמוזה דבר מ  
Jn 5,20   ופעולות גדולות מאלו. שהוא עושה מלמד לו הדברים  וכל . כי האב אוהב הבן 20. מיהןעושה כדו  
Jn 6,1   6,Tit   האלה הלך ישאוש מעבר לים גליליאה שהיא הדברים  אחר  1קפיטולו ו׳ כפי ש׳ יואן  

Jn 6,60   אז 61. וםאמר בבית הכנסת מלמד בכפר נח הדברים  אלה  60: וכל זה הפת יחיה לעולםמי שא  
Jn 6,64   אבל מקצת מכם 65. שאמרתי לכם רוח וחיים הם הדברים  אינו מועיל אי זה אחד . יה הבשרהוא שמח 

Jn 7,1   7,Tit  הלך ישאוש בגלליאה כי לא רצה ללכת בגודיאה הדברים  אחר אלה  1טולו ז׳ כפי ש׳ יואן קפי 
Jn 7,4    כי האחים עדיין לא 5. תפרסם עצמך לעולם הדברים  עושה שום דבר בסתר אם תעשה אלה לכל אינו  
Jn 7,9  וכאשר אחיו עלו 10. הוא היה בגלליאה הדברים  כאשר אמר אלה  9: וזמני לא נשלם. זה של חג  

Jn 7,32   32 וההגמונים עם הפרושים שלחו עבדים .הדברים  עו הפרושים שהסיעה מלינה מאותן ושמ  
Jn 8,20  דבר ישו משיח בגאסיפילסי מלמד במקדש ושום  הדברים  אלה  20: ים אותי באולי תדעו אבתהיו יודעי 
Jn 8,26   ולא 27. ששמעתי ממנו הן הם אני מדבר בעולם הדברים  ואני . אבל מי ששלחני הוא אמתי .או שופט 
Jn 8,28   ואינו מניחני: ומי ששלחני הוא עמי 29 .הדברים  מי רק כמו שהאב למדני לדבר אלה עושה מעצ  
Jn 8,29   כל עת הוא מדבר  30. שאליו ערבים אני עושה הדברים  כי אותם . ואינו מניחני יחידי: הוא עמי 
Jn 8,30   אז אמר ישאוש לאותם: רבים האמינו בו הדברים  כל עת הוא מדבר אלה  30. י עושהערבים אנ  

Jn 9,6   ומשח. ק ההואונעשה טיט ברו. ירק בארץ הדברים  באומרו אלה  6. הוא בעולםנר . שאני בעולם  
Jn 9,22   כי יראו מהיהודים שאם אחד . אמרו האב והאם הדברים  אלה  22. ן דעת הוא ומדבר מעצמואותו כי ב 

Jn 10,19   19 ורבים מהם אומרים שטן לקחו ומדבר 20. האלו הדברים  רת היתה מחלוקת בין היהודים על פעם אח 
Jn 10,21   ושטן יכול עיני עורים. אינם מאדם שאחזו שד הדברים   ואחרים אומרים אלה 21. ין אותואתם שומע 
Jn 10,22   והולך 23. נאמ נאמרו בירושלם וחורף היה הדברים  אלה  22. יכול עיני עורים לפקוחושטן . שד  
Jn 10,42   שאמ׳ יואן מזה הם אמתיים ורבים האמינו בו הדברים  אבל כל  42שג׳ואן כמעט אינו עושה שום אות. 
Jn 11,7  8. אמ׳ לתלמידיו נלכה פעם אחרת בגודיאה הדברים  אחר אלה  7. באותו מקום ב׳ ימיםעמד . חולה  

Jn 11,11   ואחר אמר אליהם נלכה כי לזריט: אמר הדברים  אלה  11. צער עצמו כי נר אין לובלילה מ  
Jn 11,28    ותכף ששמעה 29[*] [*] הלכה וקראה מריאה  הדברים  וכאשר אמרה אלה  28. בזה העולםאל חי שבא  
Jn 11,43   וצא לחוץ  44צעק ואמ׳ לזרו בוא בקול גדול  הדברים  כשאמ׳ אלה  43. מין שאתה שלחתניבעבור שיא 
Jn 11,45   ומקצת מהם הלכו 46. שעשה האמינו בו הדברים  הודים שבאו עם מריאה וראו אותן רבים מהי  
Jn 12,32   וזה אומר דרך רמז באיזו 33אמשוך לעצמי  הדברים  כל . ואני אהיה נשא מן הארץ 32 .בחוץ  
Jn 12,36   וכאשר 37. אמר להם ישאוש והלך ונסתר מהם הדברים  אלה : ו בנר בעבור שתהיו בני נרנר האמינ  
Jn 12,41   כאשר ראה מעלת האל ודבר . אמ׳ ישעיה הנביא הדברים  אלה  41יתבוננו ואני מרפא אותם בלב ו 
Jn 12,48  כי אני  49. שאמרתי ישפטו אותו ביום אחרון הדברים  . רי כבר יש לו שישפטהומקבל דב אותי ואינו 
Jn 13,3   מי מהאל יצא ואל האל ישוב. נתן האל בידו הדברים  כי יודע היה שכל  3וטי שיבגדהו אשקרי . 

Jn 13,17   אני אומר זה 18. מאושרים תהיו כאשר תעשום הדברים  אם תהיו יודעים אלה  17. יותר משלוחו  
Jn 13,21    מצא עצמו רוחני והזהיר ואמר אמת אומר אני  הדברים  כאשר ישאוש אמר אלה  21. ששלחנימקבל מי 
Jn 13,29    או שיתן איזה דבר. שצריכין לנו ליום המועד הדברים  כיסין שיאמר לו ישאוש קנו אותן שהיה לו 
Jn 14,10   10 אבל האב האב. מדבר איני מדבר מעצמישאני  הדברים  . והאב הוא בי. מאמין שאני כאב אינך  
Jn 14,10   12. אינכם מאמינים שאני הוא והאב בי 11 .הדברים  הוא עושה . בל האב האב עומד עמיא. מעצמי  
Jn 14,25   אבל האב נאמר רוח 26. אמרתי בעומדי עמכם הדברים  אלה  25: שמעתם אינו שלי רק מאבי ששלחני  
Jn 14,30   כי שר זה העולם כבר בא. לא אדבר עמכם הדברים  מעתה רוב  30: מינואחר העשיה תאבעבור ש:  
Jn 15,3   כמו שהכף. עמדו בי ואני בכם 4. שאמרתי לכם הדברים  כבר אתם טהורים בעבור  3. לרוב שתעשה פרי 

Jn 15,11   אמרתי לכם בעבור שגילי יהיה בכם וגילכם הדברים  אלה  11[*]  10[*] תכם ועומדים אהבתי א  
Jn 15,15   ואתם לא  16. שאמרתי אמר אבי והודעתים לכם הדברים  מר אני לכם היותכם אוהבי כי כל אבל או 
Jn 15,17   אם 18. אני מצוה לכם שתאהבו זה את זה הדברים  אלה  17. בר תשאלו בשמי יתן לכםבעבור שהד  
Jn 15,21  בור שמי כי לא ידעו אותויעשו לכם בע הדברים  אבל כל אלה  21. ותי אתכם ישמרואם שמרו מצ  
Jn 16,1   16,Tit   הם 2אמרתי לכם בעבור שלא תהיו ניזוקים  הדברים  אלה  1קפיטולו י״ו כפי ש׳ יואן  
Jn 16,3   4. יעשו לכם כי לא הכירו האב ולא אותי הדברים  ואלה  3. ויהיה לו דומה שיעשה עבודה לשם  
Jn 16,4    דברתי לכם בעבור שתבא שעת אלה הדברים תהיו הדברים   ואלה 4. לא הכירו האב ולא אותילכם כי 
Jn 16,4   ואני לא אמרתי 5. תהיו נזכרים שאני אמרתים הדברים  דברתי לכם בעבור שתבא שעת אלה  הדברים 
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Jn 16,6   אבל אני אומר לכם 7. דאגה נתמלאה לבבכם הדברים  רק כאשר אמרתי לכם אלה  6. לךלאן אתה הו  
Jn 16,13   הוא יזכך  14שישמע ידבר ויגיד לכם הדברים  הדברים  כי לא ידבר מלבו רק הדב . ל אמתילמדכם כ 
Jn 16,13  15מאבי יקח ויגיד לכם . הוא יזכך אותי 14 הדברים  ב הדברים שישמע ידבר ויגיד לכם מלבו רק הד  
Jn 16,15  ומעתה  16. לכם מעטשהם לאבי שלי הם ויגיד  הדברים  כל  15מאבי יקח ויגיד לכם . ותיהוא יזכך א 
Jn 16,25    אמרתי לכם במשל לכם רק בגלוי אגי אגידהו הדברים  אלה  25: בעבור ששונכם יהיה שלםותקחו  
Jn 16,30   ואין צריך לך לשאול לאחר הזה אנחנו הדברים   עתה ידענו שיודע אתה כל 30. אומר לנו  
Jn 16,33   אמרתי לכם בעבור שבי לבד יהיה לכם שלום הדברים  אלה  33: ואיני יחיד כי האב עמי. יחידי.  
Jn 17,1   17,Tit   דבר ישאוש ונשא עיניו לשמים ואמ׳ אב השעה  הדברים  אלה  1קפיטולו י״ז כפי יואן 
Jn 17,8   והם לקחום והכירו באמת . שנתת לי נתתי להם הדברים  כי  8. נתת לי ודברך קיימו ואתה. ממך היו 

Jn 17,13   דבר בעולם בעבור שיהיה להם גילי שלם הדברים  ואלה : אליך אני בא אך עתה 13. נשלמת  
Jn 18,1   הלך עם תלמידיו מעבר לנהר הנקרא סידרון הדברים  כאשר ישאוש אמ׳ אלה  1ש׳ יואן  י״ח כפי  
Jn 18,4    יצא ואמ׳ להם מה אתם מבק. עתידים לבא עליו הדברים  ישאוש יודע כל  4. ועם כלי זייןואבוקות 

Jn 18,21   וכאשר ישאוש אמר אלה הדברים 22. שאמרתי הדברים  דברים דברתי להם כי הם יודעים  אי זה  
Jn 18,22   אחד ממשרתי היהודים הכה בצואר ישאוש משיח הדברים  וכאשר ישאוש אמר אלה  22. אמרתיהדברים ש. 
Jn 19,13  וישב בקתרדא אחת מקום שנקראהביא ישו בחוץ  הדברים  אז כאשר פילאט שמע אלה  13: יסראומר נגד ש 
Jn 19,24   ואם ישאוש ומריאה אליאופי אחות אם 25 .הדברים  והפרושים עשו אלה . לות במלבושיושמו גור  
Jn 19,28    ובעבור שהכתיבה תהיה נשלמת אמ׳ יש. נענו הדברים  ואחר זה ישוש שכל  28לקחה כשלו התלמיד  
Jn 19,36   אומר עצם לא: נעשים הכת הכתיבה נשלמה הדברים  ל אלו וכ 36. בור שאתם תאמינוהואמת בע  
Jn 19,38   בא יוסף אברמטיאה ועמד נחבא מפחד היהודים  הדברים  אחר אלה  38. ביטו אל אשר דקרוהאומרת וה 
Jn 20,18    אז שבת אחד כשהיה ערב ודלתות הבית 19 הדברים  ואמ׳ לי אלה . אומרת אנכי ראיתילתלמידים  
Jn 21,17   וישאוש אמר. אתה יודע שאני אוהב אותך .הדברים  אמ׳ אליו אדון יודע כל . ב אותווהאם א  
Jn 21,24  ואתם יודעים שאמת הוא. וכתב אלה הדברים הדברים   זה הוא התלמיד שעושה עדות מאלו 24. מה לך  
Jn 21,24   ועוד 25. תוואתם יודעים שאמת הוא עדו .הדברים  ושה עדות מאלו הדברים וכתב אלה התלמיד שע  

Mt 12,40  כן יהיה בן הבתולה. שלשה ימים ושלשה לילות הדג  כי כמו שיונה היה בבטן  40. ביאאות יונה נ  
Lc 5,9    ויק֗ומו ויואן בני זבדיב חברי שימון 10. שלקחו הדג  וכל אותן שהיו עמו בלקיחת . הואמסובב 

Mt 14,19    ומביט בשמים וברכם ובצעם ונתנם לתלמידים יםהדג  ולקח הלחמים ושני . העם על העשבצוה לישב.  
Mc 6,41   ועשה חינות והודאות ובצעם ונתנם לתלמידיו הדגים  וישאוש לקח החמשה לחמים ושני  41. מאתים  
Mc 6,41   וחלקו מנותר שתים  43. ואכלו כולם ושבעו 42 הדגים  וכן חילק שתי . שיניחום לפניהם לתלמידיו 
Lc 9,16   ובצע הפת וחלקו לתלמידיו וצום שיניחוהו הדגים  שמים ובירך אותם לחמים ושני ט לדגים והבי  
Mt 5,35   ולא 36. ולא בירושלם שהיא עיר האל. רגליו הדום  ולא בארץ מפני שהיא  35. שהוא כסא האל  

Mt 22,44    איך א״כ אם דוד קראו אדוניו  45. רגלך אויבך הדום  שב לימיני עד אשר אני אעשה שית לאדוני 
Mc 12,36   אם כן אם דוד קראו אדוניו איך 37. לרגליך הדום  לימיני עד אשר אני אשית אויבך  לאדוני שב  
Lc 20,43   45א״כ דוד קורהו אדון איך הוא בן  44. רגליך הדום  עד שאשית אויביך  43הו ביכולתי ז. לימיני 
Mt 23,27    חוץ יקרים ובפנים מלאים עצמות מתיםמ הדומים  פרושים שדומים לקברים מצויירים מאותתים  
Mt 24,34   [*]33 [*] הארץ 35. לא ימות עד שכל זה יהיה נשלם הדור  אמת לכם אומר שזה  34. אל הדלת  
Mc 13,30    השמים  31. לא יעבור עד שכל אלו הדברים יבאו הדור  אמת אני אומר לכם שזה  30. הפתחמתקרב אל 

Lc 2,8   9. היו נערים ושומרים שעות הלילה על מקניהם הדור  ורועים באותו  8 .ץ שקורין פרשיהקיר לחו  
Lc 7,31   נמשלים הם לנערים יושבים בשוק 32. נמשלים הדור  זה  לכן למי נאמ׳ אנשי[*]  31. מיואן  

Lc 11,29   זולת. הרע הזה שואל אותי ואות לא ינתן לו הדור  . ואל העמים התחיל לאמר 29. ותוושומרין א  
Lc 11,51   אוי לכם חכמים בדת שנשאתם מפתח החכמה 52 :הדור  ולכן אני אומ׳ אליכם ידרש מזה  .ובבית כן  
Lc 17,25   וכאשר נעשה בימי נח כן יהיה בימי בן  26הזה  הדור  והיותו מוזם בעד . ול רוב דבריםלו לסב 
Lc 21,32   השמים והארץ 33. יינים יעשועד שכל אלה הענ הדור  באמת אני אומר לכם שלא ימות זה  32. קרוב  
Mt 23,36   ירושלם ירושלם שהרגת הנביאים וסקלת 37 :הדורות  שכל אלה העניינים יבאו על אלה  לכם אומר  
Mt 13,19   אותו ששומע דבר השם. והזרע הוא דברת הש׳ .הדורש  אותו שזורע הוא  19. אותו שזורעהמשל מ  
Mc 4,14   אותה שנפלה בדרך הם אותם ששומעין 15דבר  הדורש  ע הוא אותו שזור 14. זה הדמיון מבינים  
Lc 18,6   והש׳ לא ינקום אותם שהם נבחרים 7. מה עלב הדיין  אמר  ואדונינו אמר ראו מה 6. לעג ממני  

Mt 10,15    קפיטולו ל״ג כפי: אותה העיר מאותה דשידומה הדין  אני לכם שיותר עונש תסבול ליום אמת אומר  
Mt 11,22  ואתה כפר נחום שקמת עד לשמים תרדי עד 23 .הדין  דטיר אי דשידון יותר מכם ליום  לאותן יהיה  
Mt 11,24   אז באותו עת  25קפיטולו ל״ז כפי מתיאו : ממך הדין  השדומיטש יענשו בעונש קטן ביום אני לכם ש 
Mt 12,36   או בעבור דבריך . ושעבעבור דבריך תהיה נ 37 .הדין  ן האנשים יתן אדם טעם לאל ביום תהיה בי 
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Mt 12,41   עם זאת האומה ויענישוה כי הם עשו תשובה הדין  גבירי נינוה יקומו ליום  41. ותושלשה ליל  
Mt 12,42    כי היא באה מראש . עם זאת האומה ותעניש אותה הדין  ומלכת שבא מקום ליום  42: מיונההוא גדול 
Mt 27,19   אשתו שלחה לאמר לא תהיה דן האדם ההוא הצדיק :הדין  קתדרת והוא יושב ב 19. תו למיתהמוסרים או 
Mc 12,40   ושב ישוש לפני לוגוט זופילא סיאון 41 :הדין  ולזה יסבלו יותר קנס גדול ביום . תפילותם  
Lc 10,14   ואת כפר נחום תנשאי עד לב השמים כי 15 .הדין  דומה דומה לרעה המוכן לכם ליום וש. תירוש  
Mt 27,27   27 והפשיטוהו וכסוהו עם 28ונתקבצו סביב העם  .הדינין  לקחו ישאוש בית גדול . די פילאטאז עבו 
Mt 25,45   ואלו ילכו באשה של  46. שלי גם לי לא עשיתם הדלים  ל פעמים שלא עשיתם למקצת מקטני לכם כי כ 
Lc 22,55   פירו היה. יב האשהאש באמצעם והם עומדים סב הדליקו  וכאשר  55. רו הולך אחריו מרחוקופי 
Mt 24,33    אמת לכם אומר שזה הדור לא ימות עד שכל 34 .הדלת  אל [*]  33[*] יוצאים תכירו שהקיץ מתקרב  
Mc 11,4   ואותן שהיו שם אמרו להם למה אתם 5. והתירוהו הדלת  והלכו ומצאו העיר קשור לפני  4 .יניחוהו 
Lc 11,7   7 סגורה ובני הם עתה במטה איניני יכול לקום הדלת  הנה . ענה לו מבפנים אל תצערני והוא  

Lc 13,25  ותקראו אל הפתח אדון פתח . ואתם תעמדו בחוץ .הדלת  וכאשר אב הסיעה יכנס יסגור  25 .ולא יכולו 
Jn 10,3  הוא קורא הצאן בשם. והצאן נמשכות אחר קולו הדלת  והוא פותח  3. שער רועה צאן הואהכנס בעד ה  

Mt 26,28   29. מן החדש שיהיה שפוכה לכפרת עונותיכם הדם  כי זה הוא  28אמ׳ שתו זה כולכם ו. להם  
Mt 27,8   ואז היה הדבר נשלם מירמיה 9. עד היום הזה הדם  שדה נקרא ַאְלִקיֶדֶמך זהו שדה ובעבור זה אותו  
Mc 5,29   ודע בעצמו האמתוישו שי 30. והרגישה כי נרפאה .הדם  ותכף נפסק הגרת  29. אהיה נרפאתלבושו אני 
Lc 8,44   וישאוש משיח אמ׳ לתלמידיו מי הוא הנוגע 45 .הדם  ומיד נעצר . ובאה אחריו ונגעה במלבושיו  

Mc 4,13   אותה 15אותו שזורע הוא הדורש דבר  14 .הדמיון  ואמ׳ להם איניכם מבינים זה  13 .מספרים  
Mt 13,53   ובא אל ארצו ומלמדם בבתי 54נסע משם  ותהדמיונ  ונעשה כאשר נשלמו אלה  53. שניםחדשים וי  
Mc 4,21   21 22. ולא תחת המטה אבל מניחו אדם במנורה הדרדור  להם אין אדם מניח נר דלוק תחת  ואומ׳  
Mt 7,13  14. המוליך האדם לאבדון ורבים נכנסין בה הדרך  הכנסו בעד פתח הצר כי רחב הוא  אל תלמידיו  
Mt 8,28    וצועק אומר מה לך לעשות ממני בן דוד 29 .הדרך  יכול לעבור באותו  מאד רע שאינומן הקבר  

Mt 21,30   והוא ענה אני אלך בחפץ ולא. ואמ׳ לו כדומה הדרך  וקרב אל  30אחר נחם והלך . ללכתאיני רוצה  
Mc 1,2  אחת קול תקרא במדבר שתאמר 3. שלך לפניך הדרך  נה אני שולח מלאכי לפניך שיפנה נביא אמר ה  

Mc 8,23  23 והניח ידיו עליו ושאלו אם. ורקק לו בפניו הדרך  ן וישאוש לקחו בעד היד ומשכו לצד אחד מ  
Mc 11,8   ואותן שהולכין לפניו ואותן שנמשכים אחריו 9 .הדרך  תים ענפים מן האילנות ומגמגמין אחרים כור 
Lc 7,27   כי בכל אשר נולדו. אומר לכםכי אני  28לפניך  הדרך  כי שולח לכם מלאכי לפניך שיכין הנה אנ 

Jn 4,6   והיה כמעט שעה ששית מן היום. יושב על העין הדרך  וישאוש לואה מן . ה שם עין יעקבוהית 6בנו : 
Mt 3,3    [*]ואותו זואן 4לפני אדונינו והתהפכו אליו  הדרכים  אמר קול א׳ יקרא במדבר ישרו . אנתנב  

Lc 1,76   77. שיהיו מיושרים בדרך שלום ובדרך האל הדרכים  ור שתבין תה תלך לפני האדון בעבנעלה כי א  
Lc 3,5    רעים יהיו מיושרים וכל הרכסים לדרכים הדרכים  וכל . וכל ההרים והגבעות יושפלותתמלאו  

Lc 15,9    תקרא כל אוהביה ואוהבו ואוהבותיה הדרכמש  וכאשר תמצא  9. בהשכל עד שימצאהאותה  
Mc 4,18    [*]18 *] [ וחסרונות העולם ואובדן העושרים 19 הדרשות  הם אותם ששומעים . קוציםבארץ  

Mt Prol,13   ובעבור זה היו האיונגלי האחרים הבל שלא .הדרשתם  מד׳ מיני מות הוכרח שנותו בעד  שיהיה מת  
Mt 17,10   והוא ענם ואמ׳ אליהו 11. שאליהו יבא בתחלה הדת  דיו אומרים מה זה שאומרים חכמי לו תלמי  
Mt 20,18  וימסרוהו לנפילים להוציא 19ויענישוהו למות  הדת  ר בידי שרי הכהנים וחכמי ובן האל יהיה נמס  
Mt 21,15   ראו הנפלאות שעושה והנערים צועקים במקדש הדת  וכאשר סגני הכהנים וחכמי  15. םוהוא מרק  
Mt 22,35   רבי אי זה העליון  36אומר . נסהושאל לישאוש מ הדת  ואחד מרבני  35. אוש שנאספו יחדשתיקה מי 
Mt 23,23   ועוזבים היושר והחנינה והאמונה ואלה המצות הדת  נע ומהכמון ועובדים גדולי צווי מצמרת הנע  
Mc 1,22    ואומ׳  24והיה בבית הכנסת אדם אחד וצועק  23 .הדת  לא כמו חכמי . מלמדם כמו בעל כחהוא היה 
Mc 2,6   כי. איך מדבר כן זה קללה 7וחשבו בלבם אומרים  הדת  קצת מחכמי  והיו שם עמו 6. ן לךמחולי 

Mc 3,22   שבאו מירושלם אומרים שהוא משוטן ומכח בעל הדת  וחכמי  22. מרים בלבבם נכבד הואבחוץ ואו  
Mc 7,1   1  וכאשר ראו יחידי 2ישנה שבאו בירושלם  הדת  באו לישאוש אי זה פרושים וחכמי ואז  

Mc 8,31   ואמ׳ להם 32. והוא יקום חי אחר שלשה ימים הדת  כהנים וחכמי גוש למות בעד שרי הולהיות נ  
Lc 5,17   ששם באו מכל גדולי גליליאה גודיאה וירושלם הדת  שאוש יושב ומלמד לפרושים וחכמי הימים וי.  
Lc 7,30   יואןמבזים ביניהם עצת הש׳ שלא היו נטבלים מ הדת  אבל הפרושים וחכמי  30. לת יואןבטבי . 

Lc 11,45   ואמ׳ רבי באמרך אלה הדברים עושה אתה לנו הדת  וענה מחכמי  45. ם שאינן יודעיןלמקו  
Lc 11,46   למה אתם מעמיסין האנשים בעומסין שאין להם הדת  וישאוש אמר אוי לכם חכמי  46. ןלנו בזיו  
Lc 14,3   ושתקו 4עשות רפואה בשבת הראוי ל. והפרושים הדת  וישאוש ענה ואמ׳ לחכמי  3. פניוהיה ל.  
Jn 1,17   אבל חן ואמת היא נעשית בעד. נתנה בעד משה הדת  כי  17. ובעבורו החן. השגנו חן כלנו  
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Jn 7,19  למה אביתם 20. ואחד מכם אינו ממעט ומחסר הדת :הדת  לא נתן לכם משה  19. יתי אין בוהוא זרע אמ 
Jn 7,19    ענתה הסיעה ואמרה שטן: למה אביתם להמיתני 20 .הדת  סר ואחד מכם אינו ממעט ומח: הדתלכם משה 
Jn 7,49  ונקודימוש שבא לישאוש בלילה 50: ארורה היא הדת  אבל זאת הסיעה בלתי יודעת  49. מאמינים בו  

Jn 18,10  והעבד שמו מלאקוש. וכרת לו אזנו הימנית ההגמון  שהיה לו סכין הוציאו והכה עבד  שימון פירי.  
Jn 18,15   אז יצא התלמיד . ופירו עומד בדלת בחוץ 16 .ההגמון  ת להגמון ונכנס עם ישאוש בהיכל ה בן ביהי 
Jn 18,19   ענה ישאוש 20. שאל לישוש מתלמידיו וממוסרו ההגמון  אז  19. פירו עומד עמהם ומתחמם .בו 
Jn 18,24   ימון ופירו עומדוש 25. עם ידיו קשורות ההגמון  והלך ישאוש ששלחוהו לקאיפש  24 :מכה אותי  
Jn 18,26   אמרה לפירו אשת אח אותו שפירו קטע אזנו ההגמון  ואחת משפחות  26. ר ואמר איניניופירו כפ.  
Jn 11,47   מה נעשה שזה האיש. והפרושים נגד ישאוש ההגמונים  אז התאספו  47: ם מה שישאוש עשהואמרו לה  
Jn 11,57    והפרושים וצוו וציוו שאם אחד יודע לאי ההגמונים   וכבר אמרו 57חושבים שלא בא ביום המועד  
Jn 18,3   3  והפרושים באו שם עם עששיות ואבוקות ועם .ההגמונים  אז כאשר יודיש אסף עם רב ועבדי 
Jn 19,6    ופילאטו אמ׳. והמשרתים צועקים תלהו תלהו ההגמונים  אז כשהיהודים ראו אותו  6. האישהנה 

Mt 14,35   הכירוהו שלחו אליו בכל הארץ ושלחו לו כל ההוא  וכאשר אנשי המקום  35 .ארץ בגינטזאריט  
Mt 16,21    והלאה התחיל לפרסם לתלמידיו שחיוב הוא שהוא  ההוא  ומיום  21. אדם שהוא ישאוש משיחלשום 
Mt 27,19   הצדיק כי דברים רבים אני ראיתי במראה ההוא  שתו שלחה לאמר לא תהיה דן האדם א: הדין  

Lc 1,29    והמלאך אמ׳ לה אל תיראי מריאה 30. איך הוא ההוא  דברי המלאך נבהלה וחושבת השלו׳ כששמעה  
Lc 8,29   29 והיה נקשר בשלשלאות ברזל ובעבותות. ומצערו ההוא  בצואתו לרוח רעה שתצא מן האדם  כי . 
Lc 8,33   הלכו במהירות ונכנסו ונכנסו בפרים והפרים .ההוא  אז השדים יצאו יצאו מן האיש  33. וכן עשה  
Lc 8,34   כאשר ראוהו הרועים ספרוהו במדינות ובעיירות ההוא  ומדבר  34. נסו ביאור ושם נחנקוונכ. 
Lc 8,35   35  ובאו לישאוש ומצאו האיש שהשד יצא ממנו יושב  ההוא  ואנשי המדינות יצאו לראות הדבר 
Lc 8,43   צערה כמו י״ב שנה ונתנה כל נכסיה לרופאים ההוא  ולי באה אשה אחת חולה משפיכות דמיה והח  
Lc 9,11   כאשר ידעהו העמים הלכו אחרי ישאוש וקבלם ההוא  והדבר  11. ום אחד נקרא בינשידאאותם במק  
Lc 9,16   והנותר היה י״ב קופות . ואכלו כולם ושבעו 17 ההוא  למידיו וצום שיניחוהו לפני העם וחלקו לת 

Lc 10,37   ונעשה 38. וישאוש אמ׳ לו לך ואתה תעשה כן ההוא  אליו אותו שעשה לו החסד ואמ׳  37. הגנבים  
Lc 11,26   וכאשר ישאוש 27. יהיו יותר רעים מהראשונים ההוא  האדם . וסוף דבר. שהיו דרים שם באותו בית  
Lc 18,22   ר אחדעדיין חסרת דב. אמ׳ אליו. שמע ישאוש ההוא  והדבר  22. ברים קיימתי בנערותיכל אלה הד.  
Lc 19,7   ראה זה התלוננו כולם בקרבם אומרים שבבית אדם ההוא  וכאשר העם  7: ה וקבל ישו בשמחהירד מהר 
Lc 19,8    וישאוש אמ׳ לו היום נעשה שלום  9. בד׳ כפלים ההוא  שום אדם אני חפץ להשיב לו הדבר רימיתי 
Jn 7,46  אז ענו להם הפרושים ובזה רמה אתכם 47 :דבר ההוא  ו כאשר האיש מעולם לא שמענו אדם שדבר דברי . 

Jn 9,6   ואמ׳ לו לך 7. ומשח העינים שלו מאותו טיט .ההוא  ונעשה טיט ברוק . ברים ירק בארץאלה הד  
Jn 9,14   אז שאלו לו הפרושים באי זה צד חזר לך 15 :ההוא  ופתח עיני האיש . עשה טיט בשבת שישאוש  

Jn 19,31  חילו פני פילאט שיתן להם רשות יוכלו לחתוך ההוא  ג גדול היה בשבת וח. בשתי וערב הגופה בשבת  
Mt 26,24   אוי . כמו שהתנבא ממנו. עמי יבגוד בן האלוה ההולך  ואיש  24. עמי בקערה הוא יבגדנישמשים היד 

Jn 20,6   וראה בגדי פשתן מונחים. אחריו ונכנס בקבר ההולך  אז בא שימון פירו  6. א נכנס שםאמנם ל  
Lc 12,42   42 בחכמה אותו האיש משים האדון על ביתו לתת ההוצאה  נינו אמ׳ לכל האיש הנאמן ועושה ואדו  
Lc 14,28  ואם יבנה 29. הצריכה אם בידו כח להשלימו ההוצאה  ולא ימנה ראשונה . ץ לבנות מגדלזה מכם שחפ  

Mt 3,1   3,Tit   ואומר עשות 2יאה דורש בא הטובל במדבר גוד ההיא  בעת  1קפיטולו ה׳ כפי מתיאו  
Lc 7,12   וכאשר ראתה ישאוש היה נע בחסד עליה 13 .ההיא  ורב עם מן העיר הולכים עם האשה . לה עוד.  

Lc 11,18   א״כ למה אתם אומרים שאני מגרש השדים בכח .ההיא  הוא בלב ולב איך תעמוד המלכות  בעצמו  
Lc 16,2   והמורשה אמ׳ בקרבו מה אעשה שאדוני נוטל 3 .ההיא  כי מכאן ואילך לא תשתדל בהרשאה . מההרשאה  
Lc 18,3  ובאה אליו אומרת נראה מעניין שהוא ביני ההיא  ואלמנה אחת היתה בעיר  3. אנשיםובושת מן ה  

Lc 23,48  ובראותם כל הדברים האלה חזרו להכות .ההיא  כל העם שהיה שם היתה לו ההשקפה ו 48. צדיק  
Jn 18,18   אז  19. פירו עומד עמהם ומתחמם. ומתחממים בו ההיא  ש כי קור נעשה בעת מדים לפני האעו 

Mc 14,66  וכאשר ראה 67באה שפחה אחת מהכהן הגדול  ההיכל  וכאשר פירו היה בצד אחד מן  66 .לו תפוחים  
Mc 14,68   ומיד ראתהו שפחה אחת 69והתרנגול קרא  ההיכל  חוץ ועמד לפני מכיר ממה את אומרת ויצא ל  
Mt 21,16   ונסע משם מהם ויצא חוצה 17. מפי עוללים ההלול  אדון אתה השלמת . מה אומר הנביאאתם קראתם  
Mt 15,22   22 הולכת אחרי ישוש צועקת ואומרת רחמנות יהיה לך ההם  ה באה אשה כנענית שבאה מהעברים והנ 

Lc 6,12   ובתפלת האל היה. אחד ומתפללשישאוש עלה בהר  ההם  ונעשה בימים  12. שנעשה מישאוש ביניהם מה  
Lc 8,32    אז השדים יצאו יצאו מן האיש 33. וכן עשה .ההם  שיתן להם רשות לבא בקרבי הפרים משיח  

Lc 12,38   אבל זה תדעו שאם האב פימיליאר יודע באי 39 :ההם  י וימצאם כן מאושרים הם העבדים או שליש  
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Lc 23,7   ואירודיש כשראה ישאוש שמח מאד כי 8. היה ההם  ימים כי בירושלם ב. רודיש נשתלחמיכולת אי  
Jn 4,15   ושלא אבא פה לעולם. בעבור שלא תהיה לי צמא ההם  והאשה אמרה אליו תן לי המים  15. נצחיים  
Mt 5,1    פתח את 2. וכאשר נתיישב קרבו אליו תלמידיו ההר   ישואש משיח מביט העם עולים אל 1מתיאו  

Mt 5,14   אין מדליק האדם את הנר בעבור הניחו תחת 15 .ההר  יכולה ליטמן העיר המונחת אל נה העולם אי  
Mt 8,1   וראה מצורע אחד 2. רב עם הלכו אחריו .ההר  וכאשר ירד מן  1כ״ד כפי מתיאו  קפיטולו  

Mt 15,29   ים וקרב אליו רוב חיל שנהגו אלמ 30. ויושב שם ההר  משם בא שפת ים גלילאה ועלה אל  ישאוש נסע 
Mt 17,9    ציום ואמ׳ לשום אדם אל תאמרו המראה עד שבן ההר  וכאשר יורדים מן  9. לא לבד ישואדם אם  

Mt 17,19   תשתנה מזה המקום אל מקום אחר כי הוא ישתנה ההר  ותאמרו זה . גרגיר אחד של חרדל אמונה כמו.  
Mc 9,8   שלא יאמרוהו לשום אדם זאת המראה עדישאוש צוה  ההר  וכאשר ירדו מן  8. בר לבד ישאושולא ראו ד 
Lc 6,17   עמהם ועמד במקום חרב וסייעת תלמידיו ורוב עם  ההר  וירד מן  17. שקריוטא שהיה בוגדיודיש א 
Lc 9,28    ונשתנו פניו ומלבושיו לבן ומזהיר 29. והתפלל ההר  ועלה אל ישאוש לקח פירי ויקומו ויואן. 
Lc 9,36  וישאוש צוה אותם ואמ׳ להם אל תגידו לאדם מה  .ההר  וירדו כלם מן . ישאוש משיח לבד ולא ראו רק 
Lc 9,37   ובתוכם אדם אחד קורא בקול גדול  38בא לקראתם  ההר  וביום האחר עם רב ירד מן  37. ואחרי מות 

Lc 19,37    לשמח ושבח האל בקול גדול על כל הנפלאות שראו ההר  התחילו לו כל העמים היורדים מן הר הזתים. 
Jn 4,20   ואתם אומרים שבירושלם הוא המקום שיש לכל ההר  אבותינו התפללו לשם בזה  20: יאשאתה נב  
Jn 4,21   אתם תתפללו למה שלא ידעתם 22. ולא בירושלם ההר  ין יהיה עת שלא תתפללו האב בזה ִּבי שעדי.  

Mc 8,12    [*]14עלה בספינה עובר אותו הים ועזבם ו 13 .ההראות  כם אני אומר שאתם לא תראו סימן אמת ל  
Mc Prol,8    קדש רוח בהתחלת האיונגליאו בעבור שיקרא ההריון  מלמד ההתבשרות מישאוש משיח בעד שליח הש׳  

Lc 3,5  וכל הדרכים רעים יהיו. והגבעות יושפלו ההרים  יות תתמלאו וכל כל הגא 5. עשו ישרות דרכיו  
Lc 4,29   30. על אותן שהעיר בנויה בעבור שישאלוהו ההרים  והו בראש ונהג. ליכוהו חוץ לעירוקמו והש  
Lc 16,4   4 קרא אחד אחד 5. באופן שיקבלני שנית ההרשאה  יודע מה אעשה כשאהיה מסולק מן  איני  

Jn 10,10   ורועה טוב נותן. אני הוא רועה טוב 11 .ההשפעה  ואותה תהיה לכם בגודל . כם חייםשיהיה ל  
Lc 23,48   ובראותם כל הדברים האלה חזרו להכות . ההיא ההשקפה  וכל העם שהיה שם היתה לו  48 .קהיה צדי 

Mc Prol,7   מישאוש משיח בעד ההריון קדש רוח בהתחלת  ההתבשרות  ו זואן בן זכריה שליח הש׳ מלמד זה. במדבר 
Mc Prol,10  ב האינגליאו ָמְתִחילמישאוש משיח ואחר כת ההתבשרות  האיונגליאו בעבור שיקרא התחלת  רוח בהתחלת  

Mt Prol,2  כתב זה. רוצה להעתיק בעבור דרוש לנפילים הוא  או כאשר דרש ראשונה האוונגליאו דא שי׳ מתי  
Mt Prol,19   מרקו יש לו.. דבר ראשונה מתולדות ישו משיח  הוא  כי . מתיאו רומז צורת אדם. מזותמה שרו  

Mt 2,2    מלך היהודים שנולד כי אנחנו ראינו כוכבו הוא  נה אומרים א 2הנה מלכי מזרח באו ירושלם  
Mt 2,13    אז קם ויקח 14. שאירודיש ירצה הילד להכבידו הוא  וישבת שם עד בואי אליך כי עתיד למצרים  
Mt 2,23   3: יקרא שמו נאזריוש הוא  זריט שתהיה נשלמת הנבואה שאמרה במִדינַת נא,Tit  קפיטולו ה׳ כפי  
Mt 3,12  והתבן. ינקה את גורנו ויאסוף ִחַטתֹו במגורתו הוא  והנה . מפוחו בידו 12פאכם מאש רמן הקדש וי  
Mt 4,3    4. בן האלוה תאמר לאבנים האלו שישובו לחם הוא   בא אליו השטן וא״ל אם אתה 3היה לו רעב  
Mt 4,4   5: השם אדם אינינו חי על הלחם לבדו אבל מחן הוא  ויען ויאמר לו כתוב  4. ובו לחםהאלו שיש  
Mt 4,6   בן האלוה הפיל עצמך למטה כי כתוב הוא האל הוא  ואמ׳ לו אם אתה  6בה בית המקדש על גו  
Mt 4,6  האל מצוה אל מלאכיו שיקבלוך בידיהם בעבור שלא הוא  הפיל עצמך למטה כי כתוב  אתה הוא בן האלוה 
Mt 4,7  אז העלהו השטן על הר אחד 8 .היךלא תנסה אל הוא  עוד ענה לו כתוב  7: ם רע בנפשךשלא תקח שו  

Mt 4,10   10 אז עזבהו 11התפלל לאלהיך ואותו לבדו תעבוד  הוא  ר לו ישאוש לך לך השטן כי כתוב אז אמ  
Mt 5,3    5: אשרי הנחים כי הם ינחלו הארץ 4. מלכות השם הוא  אשרי עניי הרוח כי שלהם  3לאמר אותם 

Mt 5,22   22 יהי ראוי לאש[*] ומי שיאמ׳ לו פתי . למשפט הוא  יו ראוי י אומ׳ לכם מי שישנא אחואנ  
Mt 5,29   ואם 30: לך שתאבד אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש הוא  יזא הוציאה והרחיקה ממך כי טוב טשקנדל 
Mt 5,32  עוד שמעתם שאמור היה 33[*]. עושה ניאוף  הוא  . ם המגרש אשתו אם לא בעת ניאוףלכם שכל אד  
Mt 5,37  אתם שמעתם שהתורה אומרת עין תחת עין 38. רע הוא  דברכם יהיה אין הין הנשאר  37ר שחו לבן או  
Mt 5,48  48 6 :הוא  אביכם שמימיי שלם תהיו א״כ שלמים כמו ש,Tit  1 השמרו לבלתי עשות אמבוה בלעז  
Mt 6,23   שום אדם אין 24. ערפליי רבות ערפליות תהיו בך הוא  ואם הנר הראוי להיות בך . רפליייהיה ע 
Mt 7,13   14. הדרך המוליך האדם לאבדון ורבים נכנסין בה הוא  ידיו הכנסו בעד פתח הצר כי רחב אל תלמ 
Mt 8,17  17 וכאשר ישואש  18. מסלק החוליים ונושא מכאוביו הוא  תהיה נשלמת שנבואת ישעיה אומרת בעבור ש 
Mt 8,27  קפיטולי כ״ח כפי . זה שהרוח והים שומעין אותו הוא  והאנשים תמהו אומרים מי  27. יםנחת גדול ב 
Mt 9,34   וישו משיח מחפש 35. מגרש השדים בכח השטן הוא  והפרושים אומרי׳  34 :לא קרא בישראל  
Mt 10,2   2 ברטומי. פיליפו 3. שימון פירי ואנדריב אחיו הוא  הראשון : ה הם שמות האיפושטולישואל . 
Mt 11,1   1 2. צוה לתלמידיו שילכו עמו דרוש בעיירות הוא  ים אלה הדברים ר ישאוש משיח השלוכאש  
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Mt 11,9   זה  10: ואומר אני לכם שהוא יותר מנביא: באמת הוא  א א״כ למה יצאתם ראות נבי 9: בהיכל המלך 
Mt 11,10   אותו שממנו הנביא אמר הנני שולח מלאכי שיפנה  הוא  זה  10: ני לכם שהוא יותר מנביאואומר א 
Mt 11,14   מי שיש לו אזנים בעבור 15: אליהו שעתיד לבא הוא  ואם תרצו לבחרו  14. עתיד לבוא מה שהיה  
Mt 11,26   אבי נתן לי יכולת על  27. אב כאשר הוטב לפניך הוא  וכן  26. וגלית אותם לתמימים. ריודעי ספ 
Mt 11,30   12: ומשאי הוא נקל הוא  כי עולי נח  30מנוח בנפשותיכם  לב ותמצאו,Tit  קפיטולו ל״ח כפי מתיאו 
Mt 11,30   12: נקל הוא  כי עולי נח הוא ומשאי  30ותיכם מנוח בנפש,Tit  אז 1 קפיטולו ל״ח כפי מתיאו  

Mt 12,3  שנכנס בית האל ואכלו לחמי 4ואותם שהיו עמו  הוא  אתם קראתם מה שעשה דוד כשנרעב  אמ׳ להם לא  
Mt 12,4   ואותן שהיו עמו אינו ראוי לאכול רק לכהנים הוא  ן לחמים ל ואכלו לחמי הקדש שאותבית הא  
Mt 12,6  ואם תבינו מה שאני חפץ לומ׳ אני 7גדול המקדש  הוא  וא בכאן אמת אני אומר לכם שאותו שה 6. עון 
Mt 12,8   וכאשר היה מועבר בא לבית 9. אדון עדיין מהשבת הוא  כי בן האלוה  8. תענישו השוגגיםעת אתם לא 

Mt 12,11   מכם שהיה לו צאן אחת אם נופלת בשוחה אחת בשבת הוא  והוא אומר להם מי  11. לשינו הםבעבור שי 
Mt 12,12    ואז הוא אמר אל האדם שלח 13. עשות בשבת טוב הוא  ובעד אהבה זו הגון . האדם מהצאןיותר טוב  
Mt 12,13   היתה לו חזורה. ידך ושלוחה אמר אל האדם שלח הוא  ואז  13. גון הוא עשות בשבת טובאהבה זו ה  
Mt 12,30   ובעד אהבה  31. ומי שלא יקבץ עמי כנגדי מפזר .הוא  מי שאינו עמי כנגדי  30. שיגזלהו הבית 
Mt 12,41   ומלכת שבא מקום ליום הדין עם  42: גדול מיונה הוא  ובכאן . ו תשובה בדרישה של יונהכי הם עש 
Mt 12,42   וכשהשטן יוצא מן האדם הוא 43: יותר חכם משלמה הוא  ובכאן . שלמההעולם לשמוע חכמת  באה מראש 
Mt 12,43  אז 44. הולך במקומות קשים בקש מנוח ואין מוצא הוא  וכשהשטן יוצא מן האדם  43: שלמהיותר חכם מ 
Mt 12,44   וכשבא מוצא. אומ׳ בעצמו אשובה אל ביתי שיצאתי הוא  אז  44. שים בקש מנוח ואין מוצאבמקומות ק 
Mt 12,45   הולך ולוקח שבע רוחות יותר רעים ממנו ונכנסו  הוא  אז  45. מנוקה וטהורה מכל קסמיםמוצא אותה 
Mt 12,50    13: אחי ואחיותי ואמי הוא  כל מי שעושה רצון אבי שבשמים  50וקרובי,Tit  קפיטולו ל״ט כפי  
Mt 13,19   אותו ששומע דבר. זרע הוא דברת הש׳וה. הדורש הוא  אותו שזורע  19. של מאותו שזורעתשמעו המ  
Mt 13,19   אותו ששומע דבר השם ולא יבין אותה. דברת הש׳ הוא  והזרע . א הדורשאותו שזורע הו 19. שזורע. 
Mt 13,20   אבל 21. אותו ששומע דברת הש׳ ובשמחה מקבלה הוא  . ואותו שנפל בין האבנים 20. רךקרוב לד  
Mt 13,22   אותו ששומע דברת הש׳ ויש לו אנחות מזה העולם  הוא  . פלה בין החוחיםאותה שנ 22. יםהם נבוכ 
Mt 13,23   אותו שיבין דברת השם׳ וישמענה ועושה פרי הוא  . אבל אותה שנפלה בארץ טובה 23 :עושה פרי  
Mt 13,31   32דומה לזרע החרדל אותו שאדם זורע בשדהו  הוא  משל אחר אמר להם מלכות שמים  31: במגורתי  
Mt 13,32  גדול כל הזרעים ונעשה עץ גדול שהעופות שוכבים הוא  שהוא קטן כל הזרעים וכשגדל  32 זורע בשדהו 
Mt 13,37   השדה הוא העולם וטוב הזרע הם 38. בן הבתולה הוא  וענה ואמר אותו שזורע טוב זרע  37. מהשדה  
Mt 13,38   הזרע הם הצדיקים והקמשונים הםהעולם וטוב  הוא  השדה  38. וב זרע הוא בן הבתולהשזורע ט  
Mt 13,39   והקוצרים הם. ועת הקציר הוא קץ העולם. השטן הוא  והאויב שזורען  39 .והקמשונים הם הרעים  
Mt 13,39   39 כי כמו 40. והקוצרים הם המלאכים. קץ העולם הוא  ועת הקציר . יב שזורען הוא השטןוהאו  

Mt 14,7   והיא היתה 8: נשבע שהוא יתן לה כל מה שתשאלהו הוא  אותו דבר בעבור  7. אד לאירודישוייטב מ 
Mt 14,15   חרב ושעה היא מועברת להניח ֵלֵכת העמים במגדלים הוא  אמרו לו זה המקום . רב התלמידיםוכי היה ע 
Mt 14,23   וכאשר היה ערב הוא היה יחיד . עלה להר להתפלל הוא  וכאשר העם הלכו  23: שיסעו העם בים עד 
Mt 14,23    והאניה הקטנה היתה באמצע 24. היה יחיד בארץ הוא  וכאשר היה ערב . עלה להר להתפללהלכו הוא  
Mt 14,27   וענה ש׳ פירו ואמר אדון אם אתה  28. אל תפחדו הוא  הם יהיה לכם טוב בטחון באל אני ואמר ל 
Mt 14,28  והוא אמר בא 29א אליך על המים תחפוץ שאני אב הוא  וענה ש׳ פירו ואמר אדון אם אתה  28. תפחדו: 
Mt 14,33    [*]35. ותכף לקחו ארץ בגינטזאריט 34בן האלוה  הוא  באו והתפללוהו אומרים אמת אתה  בקרון  
Mt 15,27   אכן אמת היא שהגורים אוכלים פירורים הנופלים .הוא  והיא אמרה אמת  27. כלבים לאכולושיתנהו ל 
Mt 15,32   עמד שלשה ימים ואין להם לאכול ואיני רוצה הוא  מרחם העם באשר למידיו ואמ׳ אני קרא ת  

Mt 16,2  ובבקר הייתם אומרים היום יהיה מטר כי  3אדום  הוא  ב למחר יהיה אור בהיר כי השמים אומרים בער 
Mt 16,3    אבל. חשוך א״כ אתם יודעים שפוט צבע השמים הוא  אומרים היום יהיה מטר כי השמים הייתם  
Mt 16,7   וישאוש שיודע מה 8. אומ׳ כי אין לנו לחם הוא  והם חשבו בקרבם אומרים  7. ופרושים  

Mt 16,14   14 ומקצת ירמיהו. ומקצת אומרים אליהו. זואן טבול הוא  ם אמרו מקצת אנשים אומרים שאתה וה 
Mt 16,16   יו אשריך וישו ענה ואמ׳ אל 17. משיח בן אל חי הוא  וענה שימון פירו ואמר אתה  16. ממני 
Mt 16,18   ועוד. פירי ועל זאת האבן אבנה אגלישיאה שלי הוא  ואני אומ׳ לך שאתה  18: םרק אבי שבשמי  
Mt 16,21   שהוא ילך בירושלם ודברים רבים סבול בעד הוא  אה התחיל לפרסם לתלמידיו שחיוב ההוא והל  
Mt 16,26   ואי זה. והנפש היא אבודה. כל חללי עלמאמרויח  הוא  מה יועיל לאדם אם  26. ותה בעדיכי יאבד א 
Mt 17,14   ואני שלחתיו 15וסובל רע גדול באש ובמים  .הוא  ון יהיה לך חמלה מבני כי ירחיי אומר אד  
Mt 17,19   20: ולא יהיה לכם דבר גדול לעשותו. ישתנה הוא  שתנה מזה המקום אל מקום אחר כי זה ההר ת  
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Mt 17,24   אמר מה. וכאשר נכנס אל הבית קרב אליו ישוש .הוא  והוא אמ׳ אמת  24. לא פרע המכס מלמדכם  
Mt 18,7   אכן רע הוא אותו. שיבואו האשקנדלזט הוא  צריך . י לעולם מפני האשקנדליזטאו 7. הים  
Mt 18,7   אם רגלך או ידך 8אותו שאשקנדליזט אחד  הוא  אכן רע . הוא שיבואו האשקנדלזט צריך  

Mt 18,12    התשעים ותשע בהרים והולך לחפש אותה שנאבדה הוא  עוזב  אינו. צאן ואחד מהן אבודהיש לו ק׳.  
Mt 18,15  15  ואם לא ישמעך חבר אחד 16. ישמעך אתה הרוחתו הוא  ויסרחו בינך לבינו אם . חוטא לךאם רעך  
Mt 18,16   ם בזה לא ישמעך וא 17. קיים בעד שנים או שלשה הוא  חבר אחד עמך או ב׳ כי כל עדות  לא ישמעך 
Mt 18,20  ואז פירו קרב אליו ואמ׳ אדון ריע 21 :באמצעם הוא  שנים או שלשה מקובצים בשמי אני כי למקום ש 
Mt 19,10   11: בין האיש והאשה אין מחוייב שיקחה לאשה הוא  אמרו התלמידים אליו א״כ  10. וףעושה ניא  
Mt 19,14   וכאשר הניח הידים עליהם נפרד 15: מלכות שממיי ואה  כי אמ׳ מכיוצא באלו . בו למונעםולא תא 
Mt 19,17  אם תרצה להבין חיים נצחיים שמור וקיים. טוב הוא  אחד לבדו השם . תה אומר אלי טובאליו למה א  
Mt 19,23  ועוד אמ׳ לכם  24: הכנס העשירים במלכות שממיי הוא  יו אמיתות אומר דבר בלתי אפשרי אמר לתלמיד 
Mt 19,24   גמל בנקב המחט עבור מעשיר אחד שיכנס במלכות הוא  לכם שנות עניין נקל  ועוד אמ׳ 24: ישממי  
Mt 19,26   26 לעשות כל. דבר כבד מהבין אבל לאל הוא דבר נקל הוא  ביטם ישאוש אמ׳ להם בין האנשים ומ 
Mt 19,26   ובכן  27. בו לולעשות כל הדברים יער. דבר נקל הוא  שים הוא דבר כבד מהבין אבל לאל בין האנ 
Mt 19,29   30. יקבל מאה לאחד משכר וחיים נצחיים יחזיק הוא  אשה או בנים או נחלות בעד שמי  או אם או  

Mt 20,1   20,Tit   מלכות שמימיי לאב החיילות אשר יוצא בבקר הוא  דומה  1קפיטולו מ״ו כפי מתיאו  
Mt 20,15   ובזאת המדה יהיו  16: קנאי כאשר אני עושה טוב הוא  ואת עיניך . לעשות משלי כרצוני איני יכול 

Mt 21,1  אומר לכו אל אותו המגדל  2שלח שנים מתלמידיו  הוא  אז . יו באים בביטפני בהר הזתיםמירושלם וה 
Mt 21,10   והעם אומרים זה ישו הוא נביא 11. זה ישאוש הוא  כל העיר היתה מוקמת אומרים מי  בירושלם  
Mt 21,11   ונכנס ישו במקדש 12. נביא נזאריט מגליליאה הוא  והעם אומרים זה ישו  11. שאושמי הוא זה י  
Mt 21,13   וקרבו אליו 14: כתוב ואתם עשיתוה מערת פריצים הוא  ואמר בתי בית תפילה  13: יונים מוכרים 
Mt 21,41   בים שיחזרו יכלה הרעים וישכור הכרם לאחרים טו הוא  והם ענו  41. עשה לאותן העובדיםהכרם מה י 
Mt 21,42   אכן מזה לכם אומר שמלכות 43. מהאל לעיניכם הוא  פועל . מה היא היתה מונחת בפינהבוני החו  

Mt 22,2   ושלח 3דומה לאדם מלך שעשה נשואין מבנו  הוא  מלכות שממיי  2. מ׳ להם משל אחדישאוש וא  
Mt 22,32   איננו אלוה. רהם אלהי יצחק ואלהי יעקבאלהי אב הוא  אני  32קראתם מה שהאל אמ׳ לכם  לא אתם 
Mt 22,39   38 כל התורה 40. תאהב רעך כמוך. דומה לזה הוא  והשני  39. אשון ומאד גדול צוויזהו הר  
Mt 22,45   ושום אחד מהם לא היה יכול לענות דבר 46. בנו הוא  א״כ אם דוד קראו אדוניו איך  45. אויבך. 

Mt 23,8   ואב לא תאבו קרוא על 9. כולכם אחים. מלמדכם הוא  כי אחד : ם רבניםאבו היות נקראיאתם לא ת  
Mt 23,9   9 כי. לא תחפצו נקראים רבנים 10אביכם שבשמים  הוא  כי אחד . לא תאבו קרוא על הארץ ואב  

Mt 23,17   18. דבר גדול הזהב או המקדש שמקדש הזהב הוא  מה . פתאים ועורים 17. יב לפרועאותו חי  
Mt 23,25   ואתם פונים כולם מלאים. כן כמו גביע קערה הוא  זהו שמטהרין זה שמחוץ . ץ נקייםעצמכם מחו  

Mt 24,5   אתם תשמעו מלחמות 6. משיח ורבים אנשים יונו הוא  אומ׳ אני . כי רבים יבאו בשמי 5יונה אתכם  
Mt 24,15   ומי 17. ה יניסו בהריםאותן שהיו בגודיא 16 .הוא  כ עומד במקום הקדש אותו שקורא יביניהן א״  
Mt 24,23   רבים שקרנים יקומו 24. לא תאמינו. משיח או שם הוא  ואז אם איש יאמר לכם בזה המקום  23. זמן 
Mt 24,26   כי כל כך כמו 27. בזאת המערה אל תחפצו האמן הוא  ואם אדם לכם יאמר . ל תרצו לצאתבמדבר א  
Mt 24,43   44. יהיה ער ולא יעזוב שבור הבית אשר לו הוא  . היה באהיה יודע השעה שהגנב י אב חיילות  
Mt 26,20   ובעוד 21יושב בשולחן לסעוד עם י״ב תלמידיו  הוא  וכאשר היה ערב  20. והכינו הפסחצום ישאוש  
Mt 26,22   והוא ענה אותו שמשים היד עמי בקערה הוא 23 .הוא  והתחיל כל אחד לאמר אדון אנכי  .דואגים  
Mt 26,23   23 ואיש ההולך עמי יבגוד בן האלוה 24. יבגדני הוא  ענה אותו שמשים היד עמי בקערה  והוא.  
Mt 26,25    וכאשר ישבו 26. וענה ישו ואמר לו אתה אומר .הוא  ענה יוד״ש שמסרו ואמ׳ ר׳ אנכי  25איש  
Mt 26,26   שה חינות ונתנוואחר לקח הגביע וע 27. גופי הוא  כי זה ואמר קחו ואכלו . ועשה חנות ובצע  
Mt 26,28   29. הדם מן החדש שיהיה שפוכה לכפרת עונותיכם הוא  כי זה  28ואמ׳ שתו זה כולכם . םונתנו לה  
Mt 26,31   32אני אכה הרועה ותתפזרו הצאן מן הגדוד  .הוא  אטש בעבורי בזאת הלילה כי כתוב אישקנדליז  
Mt 26,39   39 אבל לא כפי. דבר איפשרי הרחק ממני המות הזה הוא   עט הלאה וכרע פניו ואמ׳ אבי אםוהלך מ  
Mt 26,41   ופעם שנית הלך 42. אבל הבשר חולה. מוכן הוא  כי הרוח . ללו שלא תכנסו בנסיוןעורו והתפ  
Mt 26,47   מדבר הנה כי יוד״ש אחד מי״ב התלמידים בא ועמו הוא  ועוד  47. שמתקרב אותו שיבגדני כי ראו 
Mt 26,48   ואמ׳ האל. ותכף נגש אל ישאוש 49. וקחוהו הוא  ימן אומ׳ מי אשר אני אשק אותו סנתן זה ה  
Mt 26,56   אז . נעשה בעבור זה שתשלימו הכתיבות מהנביאים הוא  אבל כל זה  56. קדש ולא תפשתונימלמד במ 
Mt 26,66   מאחרים ומקצת. רקקו בפניו והכוהו 67למות  הוא  מרים ראוי מה דומה לכם והם ענו או 66גדוף  
Mt 26,73   ואז התחיל לכפור ולהשבע 74מהם כי דבריך מעיד  הוא  ואמרו אתה . רו אותן שעומדין שםנגשו לפי 
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Mt 27,4   4 5והם ענו מה לנו אתה תראהו . כאיש שאינו יודע הוא  ני חטאתי כי אני מסרתי דם צדיק ואמר א 
Mt 27,6   וכשנתייעצו קנו שדה א׳ מיוצר בעבור שיקברו 7 .הוא  כי ערך דם . שנשימם בבית המקדש דבר ראוי 

Mt 27,18   והוא 19. יודע שבעבור הנאה מוסרים אותו למיתה הוא  כי  18בראבן או ישו שאמור משיח שאניח לכם 
Mt 27,24   25. השמרו לכם. שאיני יודע מדם זה האיש הצדיק הוא  ם ונטל ידיו לפני העם ואמ׳ אני לקח מי 
Mt 27,42   אם מלך . מושיע אחרים ואינו יכול להושיע עצמו הוא   42ואומרים : מלעיגים ממנו ישיםוכל היש 
Mt 27,43    בטוח באל שיצילהו אם ירצה כי הוא אומ׳ אני בן הוא   43. וערב שאנחנו נראהו ונאמינךמן השתי 
Mt 27,43   43 ים אלווכמדומה לדבר 44. אומ׳ אני בן האלוה הוא  ילהו אם ירצה כי הוא בטוח באל שיצ  

Mc Prol,261: שנותן גדול הוא  ומשקה אחת מלאכה עושה אבל הש׳  אותו שנוטע,Tit  קפיטולו ראשון כפי שי׳  
Mc 1,8   ושעשה באותן הימים  9. יטבול אתכם מהקדוש רוח הוא  אני טובל אתכם במים  8. ך נעליולחלוץ שרו 

Mc 1,22   23. לא כמו חכמי הדת. מלמדם כמו בעל כחהיה  הוא  וכולם תמהים מהמוסר כי  22. מדםשלהם מל  
Mc 1,45  התחיל לדרוש ולפרסם הנס עד שישאוש לא היה הוא  וכאשר יצא  45. וה לעדות בישראלמה שמשה מצ  
Mc 2,12   באופן שכולם. קם ולקח מטתו והלך בפני כלם הוא  ומיד  12מר לך שתקום ותקח מטתך לך אני או  
Mc 2,25  25 שהוא נכנס במקדש 26. וחיילותיו כאשר נרעבו הוא  מה שעשה דוד . קראתםאוש להם לא ואמ׳ יש  
Mc 2,26   ואמ׳ השבת עשוי בעבור 27. אכל ונתן לחיילותיו הוא  . אינו ראוי לאוכלם לבד הכהנים ששום אדם 
Mc 3,8   ועלו בספינה קטנה כאשר העם  9עושה ובאו אליו  הוא  הפלאים אשר  ומסדומיאה כי שמעו לאמר 

Mc 3,21   וחכמי הדת שבאו מירושלם אומרים שהוא 22 .הוא  יצאו בחוץ ואומרים בלבבם נכבד  שלא ראוהו  
Mc 3,26   שום אדם  27. ואינו יכול עמוד אבל יהיה לו קץ הוא  ואם השטן יקום נגד עצמו נחלק  26. התקיים 
Mc 3,29   כי הם אמרו 30. נצחייתראוי למיתה נפשיית  הוא  אבל . זה העון לא יכופר לעולם. לו תקוה  
Mc 3,30   32. ובאה האם וקרוביו ועמדו בחוץ ורצו בו 31 .הוא  כי הם אמרו משוטן  30. ת נצחייתנפשיי 
Mc 4,14   אותה שנפלה בדרך הם אותם 15הדורש דבר  הוא  אותו שזורע  14. ינים זה הדמיוןאיניכם מב  
Mc 4,26  וישן 27מלכות שממיי כאדם שזורע זרע טוב בארץ  הוא  ועוד אמר להם כן  26: גזלו ממנושיהיה לו י 
Mc 4,29    ואומר לכם למי אדמה מלכות הש׳ לאי זה 30 .הוא  הפרי תכף שמים המגל כי עת קציר נשלם  
Mc 4,31   לגרגיר של חרדל כשהוא זרוע בארץ קטן הוא מכל  הוא  דומה  31. מלכות הש׳ לאי זה דמות אדמהו 
Mc 4,31   וכשנזרע גדל ונעשה 32. מכל הזרעים שהם בארץ הוא  חרדל כשהוא זרוע בארץ קטן ר של הוא לגרגי  
Mc 4,34   34 באותו יום כאשר 35מבארו לצד אחד ואמר להם  הוא  ובעבור זה . ר להם בזולת תמונותולא דב  
Mc 6,3   ויודא בן נפח אחד ומריאה וקרוביו יקומו ויוסף הוא  אינו  3. ן לו הכח שמהידים יוצאומאי. לו 

Mc 6,14   15. וחזר חי ממות ובעבור זה עושה פלאות הוא  אמ׳ שזואן טבול . סום שמע ישאושבפיר  
Mc 6,15  ואחרים אומרים שנביא הוא או אחד מן הנביאים .הוא  והאחרים אומרים שאליהו  15. אותזה עושה פל. 
Mc 6,15   וכאשר אירודיש שמע זה 16. ביאיםאו אחד מן הנ הוא  ואחרים אומרים שנביא . ליהו הואאומרים שא. 
Mc 6,49    כולם והיו נבוכים 50איזה רוח רעה וצעקו  הוא  חשבו [*]  49הלילה הולך על הים סביב חצי.  
Mc 6,50   ואז עלה עמהם בספינה והרוח עומד 51. אל תפחדו הוא  ש תכף זעק ואמר עמדו בבטחה אני וישאו 
Mc 6,56   נכנס עוברים בדרכים ומחלים פניו שלבד יגעו הוא  ו מדינה באי זו עיר א 56הוא שם שמעו ש  
Mc 7,28   אכן גורי הכלבים אוכלים פתי לחם. אדון הוא  והיא ענתה אמת  28. תתו לכלבים בעבור  
Mc 7,31    מעברי טיר עובר בשידוניאה ובא בים גליליאה הוא  ואז יצא  31. נהיצא ממ[*]  30[*] השטן  
Mc 7,36   אומרים כל מה. ומתמיהים 37עו׳ מצוה עוד מגלה  הוא  וכאשר . שלא יגידהו לשום אדםהו וישאוש צו 
Mc 7,37   8: עשה האלמים דבר והחרשים שמוע הוא  כל מה שעשה ישאוש עשה היטב כי  אומרים,Tit   קפיטולו 
Mc 8,16   16 ה וישאוש כאשר רא 17. אמר בעבור שאין לנו לחם הוא  . והם כחושבים אמ׳ אחד אל אחד 
Mc 8,17   אזנים. עינים לכם ואינכם רואים 18. עור לבבכם הוא  עדיין . ינכם מכירים ולא מביניםעדיין א 
Mc 8,28    ואחרים. ואחרים אומרי׳ אליהו. גואן טבול הוא  והם ענו אומרים שאתה  28מי אני ממני  
Mc 8,30   אומר ומראה ומלמד שאליו  31. צוה שלא יפרסמהו הוא  בעבור זה  30. רו ואמר אתה משיחוענה פי 
Mc 9,4   לך אחד ולמ ולמשה. שאנחנו נעשה פה שלשה אהלים הוא  וענה פיר לישאוש אמ׳ לו טוב  4 .עם ישו 
Mc 9,5   ונעשית עב אחד  6כי הם היו מאד מפחדים . אומ׳ הוא  ה ולא יודע מ 5. ולמשה אחד ולאליהו אחד 

Mc 9,10    והוא ענה ואמר כאשר 11. שאליהו יבא ראשונה הוא  חוייב אומרים והסופרים אחריהם ששהפרושים  
Mc 9,13  מוצא עם רב ביניהם ורבים חכמים ומאותתים הוא  וכאשר היה בא אל התלמידים  13: אומרת ממנו  
Mc 9,24  אני מצוה . אומ׳ שטן חזק ואלם. צוה לשטן שיצא הוא  וכאשר ראה שהעם מתאסף  24. מנתישתעזור להא 
Mc 9,25   וכאשר היו 27. וישו לקחו ביד והוא חזר חי 26 .הוא  נשאר כמת עד שרבים אומרים שמת  רוהנע 
Mc 9,39   כל אדם שיתן לכם כוס אחד בשמי בעבור 40. עמנו הוא  ואותו שאינו כנגדינו  39. מ׳ רעאינו או 
Mc 9,49   בשל יהיה עמכם המלח אבל אם המלח תפסק עם מה נ הוא  טוב  49: ם וכל אדם מרוצח מתעלםבאש יתעל 
Mc 10,5  אבל השם יצר 6. הודה לכם בעבור רוע לבבכם הוא  . ולהם ישאוש ענה ואמ׳ 5: ניחנהכריתות ושי  

Mc 10,14   שום אדם . אמת לכם אני אומר 15: מלכות שמימיי הוא  ו לבא הנערים אלי ואל תמנעו אותם כי מאל 
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Mc 10,24    כבד שאיש שיבטח מאד בעושרו יוכל ליכנס במלכות אהו  פעם אחרת תכף אמר להם בנים מאד וישאוש 
Mc 10,25   עבור גמל אחד בנקב המחט שאיש עשיר במלכות הוא  יותר דבר נקל  25. ס במלכות האליוכל ליכנ  
Mc 10,27    דבר נמנע אבל לא לא לשם כי לאל כל הדברים הוא  לכם . וישאוש מזהיר אומר להם 27נושע  
Mc 10,30  ועו׳ בזה העת בתים. יקבל גמול מאה פעמים הוא   30בתי או בעד האיונגליאו עד אהאו נחלות ב  
Mc 10,32  אומ׳. והתחיל לאמר כל אשר יקרה לו. אמ׳ להם הוא  ואז פעם אחרת : יו תמהים ויראיםנמשכים אחר  

Mc 11,9  מושיע  וברוך יהיה המלך 10. אותו שבא בשם הש׳ הוא  ברוך . מרים הושיענו מושיע ברוךקוראים ואו 
Mc 11,11    וביום האחד 12יוצא בבאטניאה עם י״ב התלמידים  הוא  ובערב . והביט כל מה שהיה בפניםבמקדש 
Mc 11,17   17 18. ואתם עשאוה מערת גנבים. תפלה לכל העמים הוא  שלי  ומלמדם ואומ׳ להם אינו כתוב שבית  
Mc 11,31   32. א יאמר אלינו א״כ למה איניכם מאמיניםהו .הוא  אם אנחנו אומרים מן השמים . יהםחשבו בינ  
Mc 11,31   ואם 32. יאמר אלינו א״כ למה איניכם מאמינים הוא  . אם אנחנו אומרים מן השמים הוא. ביניהם  
Mc 11,32    ועונה ישו ואמר להם ואני לא[*] [*]  33. זואן הוא  העם כי כלם מקיימים באמת שנביא יראים 
Mc 12,28   וישאוש ענה ואמ׳ הצווי 29. העקרי בישראל הוא  ושאלו אי זה ציווי . ר שטוב ענםוהכי  
Mc 12,29   אותו תאהב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל 30. אחד הוא  שמע ישראל אלהיך אדון . י העקריואמ׳ הצוו  
Mc 12,31    ושום צווי אחר. ואהבת לרעך כמוך. דומה לזה הוא  והשני  31. זהו עיקר הצווי. כחךובכל  
Mc 12,32   אותו שחייב אדם לאהוב מכל לב ומכל נפש 33 הוא  נו לבד אלוה אחד ואינו אחר אלא גדול שאי  
Mc 12,35   דויט אמ׳ מתנבא ממנו אמר האדון לאדוני  36בן  הוא  מה אומרים החכמים מאותתים ממי  .במקדש 
Mc 12,37  וישאוש 38. מעין אותו ברצוןוכל העם שו. בנו הוא  אם כן אם דוד קראו אדוניו איך  37. לרגליך  

Mc 13,6   6 או. אבל כאשר תראו מלחמות רבות 7ורבים ירמו  .הוא  יבאו לעולם בשמי ואומרים שאני  כי רבים 
Mc 14,10   ונדרו . וכאשר הם שמעו היו מאד שמחים 11. והם הוא  ידים הלך לעליוני הכהנים למסור מי״ב תלמ 
Mc 14,14    והוא יראה  15. ביתי ששם אוכל הפסח עם תלמידי הוא  רב אומ׳ אנה תאמרו לאדון הבית השיכנס 
Mc 14,19  והוא אמ׳ להם אחד מהשנים עשר שמשים היד 20 .הוא  אמר אדון אני והתחילו כל אחד ל. היו עצבים  
Mc 14,27   אכן אחר 28אני אכה הרועה ונתפזרו הצאן  .הוא  נדליזטש בי בזאת הלילה כי כתוב תהיו אשק  
Mc 14,35   כרע באפיו ארצה והתפלל לשם אם איפשר עשות הוא  וכאשר כרע מעט  35. ותהיו עדים לי פה  
Mc 14,42   עו׳ הוא מדבר בא יודש 43. אותו שימסרני הוא  קומו ונלכה כי הנה קרוב  42אים בידי החוט  
Mc 14,43    מי״ב תלמידים ועמו מדבר בא יודש אשקריוטא אחד הוא  עו׳  43. קרוב הוא אותו שימסרניכי הנה 
Mc 14,44  ומיד שבא נגש 45. הוא קחוהו והביאוהו בחכמה הוא  ם זה הסימן אמ׳ אותו שאני אנשק והבוגד נתנ  
Mc 14,44   ומיד שבא נגש אליו  45. קחוהו והביאוהו בחכמה הוא  הסימן אמ׳ אותו שאני אנשק הוא  נתנם זה 
Mc 14,62   ותראו בן האלוה לימין כח האל בא בעבי השמים .הוא  י וישאוש אמ׳ להם אנ 62. הברוך בן השם. 
Mc 14,71  71 ומיד התרנגול קרא פעם אחרת 72. האיש שאומרת הוא  נו יודע מה והוא התחיל לקלל ולישבע שאי . 

Mc 15,2   3. וישאוש ענה ואמר אתה אומרו. מלך ישראל הוא  ופילאטו שאלו אתה  2. מסרוהו לופילאט ו  
Mc 15,7   אותו שבת גר . מחזיק אדם אחד תפוש ששמו בראבן הוא  ואז  7. אחד בחג זה אשר שואלים ושלתת תפ 

Mc 15,10  יודע כי עליוני הכהנים מסרוהו לו בעבור קנאה הוא  כי  10. שאניח לכם מלך היהודים ואמ׳ תחפצו. 
Mc 15,28   שעוברים שם מקללים  ואותם 29. נמנה עם הרשעים הוא  אז היתה נשלמת הכתובה שאומרת  28. משמאל 
Mc 15,44   וכאשר  45. ושאל לו עושה המשפט אם כבר מת. מת הוא  ופילאטו היה נפלא אם כבר  44. שגוף ישאו 

Mc 16,9   9 נראה ראשונה למריאה מגדלינא אותה שהוא גירש הוא  וש כאשר חזר חי יום ראשון בבקר וישא  
Mc 16,12   נראה לשני תלמידים שהולכים לעיר אחת בצורת הוא   ואחר זה 12. ראתהו ולא האמינו חי שהיא  

Lc Prol,10   בתול וחיה שמונים ושלש שנים מת בביטימיאה הוא  וכאשר . [*] שטולושוחבר זה ענייני האפו  
Lc 1,15   קודם . יהיה גדול לפני האל ולא ישתה יין ושכר הוא  כי  15. רבים ישמחו כשיהיה נולדוגיל לך ו 
Lc 1,19   שעומד לפני האל ושולחתי להגיד לך אלה הדברים  הוא  וענה המלאך ואמ׳ לו אני  19. יהמהרה ימ 
Lc 1,27   וכאשר המלאך 28. והבתולה שמה מריאה. מבית דוד הוא  בתולה ארוסה עם איש ששמו יושאף ל 27נזורט 
Lc 1,29   מריאה כי את מצאתוהמלאך אמ׳ לה אל תיראי  30 .הוא  ך נבהלה וחושבת השלו׳ ההוא איך דברי המלא 
Lc 1,48    ובעבור זה כל הבריות יאמרו. הביט שפלות שפחתו הוא  כי  48רוחי שמח באל שהוא שלומי ו 47האל 
Lc 1,49   49  וחסד שלו מדור לדור 50עשה בי דברים גדולים  הוא  אותו שהוא כולו יכול הקדוש שמו כי  
Lc 1,51   50 עושה דברים חזקים בזרועו והוא מבזה הגאים הוא  כי  51. שלו מדור לדור ליריאיו וחסד  
Lc 1,62   וזכריה שאל לוח הנקרא 63. חפץ יהיה שמו הוא  ועשו סימן לאביו איך  62. ה השםלך כז  
Lc 1,63   ומיד פי 64וכל אשר היו שם תמהו מאד מזה . שמו הוא  א בוישאט אחד אשר בו כתב ג׳ואן לוח הנקר 
Lc 1,68    והיישיר אותנו ומהר תת 69פקד ועשה פדיון עמו  הוא  כי . אלהי ישראל ברוך יהיה אדון 68וא׳ 
Lc 2,34   ובו נאמרו. מונח בישראל לפדיון רבים ולאות הוא  תדעו שזה . ותם ואמ׳ למריאה אמובירך א  

Lc 3,8    אני אומ׳ לכם שהאל יכול מאבנים אלו. אברהם הוא  ולא תתחילו לאמר אבינו . מטבילההגונים  
Lc 3,16   ויקח כלי מנשף 17. יטבול אתכם ברוח הקדש ובאש הוא  י שאיני ראוי לחלוץ חגורת נעלו חזק ממנ 
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Lc 4,4   שאינו חי האדם על הלחם לבדו כי אם בכל הדבר הוא  וישוש ענה כתו׳  4. שישובו לחם האלה  
Lc 4,8   אז עלה הוא 9: ודהאדון אלהיך תתפלל ואותו תעב הוא  ענה ישו ואמ׳ לו כתי׳  8. פללנילרגלי ות 
Lc 4,9   בעיר הקדושה זנח על מקום היותר גבוה מהמקדש הוא  אז עלה  9: ואותו תעבודהאדון אלהיך תתפלל  
Lc 4,9   כתו׳ הוא 10בן האלוה תפיל עצמך וענה לו  הוא  וה מהמקדש ואמ׳ לו השטן אם אתה היותר גב  

Lc 4,10   בידים ישאונך פן 11שמלאכיו יצוה לך שישמרך  הוא  כתו׳  10לוה תפיל עצמך וענה לו הוא בן הא  
Lc 4,23   רוב . רופא מרפא עצמו. אתם תאמרו זאת התמונה .הוא  וישאוש אמ׳ להם אמת  23. ן יוסףזה ב 
Lc 4,30  והלך בכפר נחום עיר 31עבר בתוכם והלך לו  הוא  אבל  30. בנויה בעבור שישאלוהו אותן שהעיר  
Lc 4,34   וישאוש לחשו אומ׳ שתוק וצא מן 35: בן האלוה הוא  אני יודע שאתה . נושבאת להשמיד נזוריט  
Lc 4,36    זה שיש לו כח ומצוה הרוחות הרעים ויוצאים מן  הוא  ומדברים ביניהם ואומרים מה דבר פחדו ומד 
Lc 4,40   ושדים יוצאים 41. משים עליהם ידיו ומרפאם הוא  . חולים מחלופי חליים הביאו לו שהיו שם  
Lc 4,41    וגוער אותם כי יודעים שהוא. משיח בן האלוה הוא  ואומרים אתה ושדים יוצאים מרבים זועקים  

Lc 5,9   וכל אותן שהיו עמו בלקיחת הדג. מסובב הוא .הוא  כי חרד  9. מעלי כי חוטא אנוכי הפרד נא  
Lc 5,9  10. בלקיחת הדג שלקחווכל אותן שהיו עמו  .הוא  מסובב . כי חרד הוא 9. טא אנוכימעלי כי חו  

Lc 5,21  זה מי מדבר קללות מי יוכל להניח עונות לבד הוא  הפרושים התחילו לחשוב ואמרו מי והסופרים ו  
Lc 5,23   או אמור קום ולך. נקל אמור עונותיך נמחלים הוא  אי זה דבר  23חשבתם רע בלבבכם  להם למה.  
Lc 5,39   6: טוב הוא  ן ה מיד שתות יין חדש שאומ׳ הישאינו רוצ,Tit   עשוי זה 1קפיטולו ו׳ כפי לוקא  

Lc 6,5   ונעשה היה עוד משבת 6. ועוד מהשבת. בן האדם הוא  ואומ׳ לכם מה אדון  5. ק הכהניםלאוכלו ר  
Lc 6,23   כמו זה היו עושים הנביאים. מושפע בשמים הוא  כי שכרכם מאד . ותו היום ותנשאוישמחו בא  
Lc 6,24  אוי לכם ששוחקים כי תבכו[*]  25. נח דעתכם הוא  רק אוי לכם עשירים כי  24. הנביאים והאבות  
Lc 6,33   ואם תתנו למי שאתם 34. שהחוטאים עושים כן הוא  אמת [*]  33[*]. חן ראויה לכם  אי זו  
Lc 6,36   36 ל א. אל תחפצו לדון ולא תהיו נדונים 37. חנון הוא  היו אתם בעלי חנינה כאשר אביכם לכן ת 
Lc 6,39    אינינו התלמיד על הרב כל 40. שניהם יפלו בבור הוא  איפשרי עור ימשוך עור אחר הכרח אינינו 
Lc 6,40   איך תראה קיסם בעין 41שלכם כאשר הוא ברבו  הוא  אינינו התלמיד על הרב כל תלמיד  40. בבור  
Lc 6,40    תראה קיסם בעין אחיך ואינך חושב איך  41ברבו  הוא  על הרב כל תלמיד הוא שלכם כאשר התלמיד 
Lc 6,47   דומה הוא לאדם שבונה בית שעמוק משיב 48: דומה הוא  י ועושה אותם אני אראה לכם למי אלי ובדבר 
Lc 6,48  לאדם שבונה בית שעמוק משיב היסוד על האבן הוא  דומה  48: ראה לכם למי הוא דומהאותם אני א.  
Lc 6,49   ואותו המים . לאדם בונה בית על הארץ בלא יסוד הוא  ל דומה מם לפועמי ששומע דברי ואינם משי 

Lc 7,5   וישאוש 6והוא בנה לו בית הכנסת . אהוב עמנו הוא  כי  5לו ראוי אתה שתתן זה להם  אומרים  
Lc 7,19  20. או אנחנו מקוים אחר. אותו שעתיד לבא הוא  דיו ושלחם לישאוש ואמרו לו אתה שנים מתלמי  [*] 
Lc 7,39   נביא באמת יודע יהיה שהיא היא האשה שנוגעת הוא  ו ראה זה חשב בעצמו אומר אם זה שזמנה  
Lc 7,47    וישאוש אמר אל האשה  48. זה שמוחל עונות הוא  יחד עמו התחילו לאמר ביניהם מי שיושבין[*]  

Lc 8,9  תן מלכות שמים להכירולהם אמר לכם ני 10. זה הוא  איזה דבר . ותלמידיו שאלוהו 9. אזנים ישמע . 
Lc 8,11   והם. שנפל סמוך לדרך 12זה הזרע הוא דבר השם׳  הוא  הדבר  11: ואם ישמעו לא ישמעו. ולא יראו 
Lc 8,11   והם אותם. שנפל סמוך לדרך 12דבר השם׳  הוא  הדבר הוא זה הזרע  11: לא ישמעוואם ישמעו  
Lc 8,25   ואמרו. ויראו יראה גדולה וראו ותמהו. אמונתכם הוא   וישאוש אמ׳ להם אנה 25. ונעשה נחת גדול 
Lc 8,25   ושומעין לו. זה שלקח שלרוח ולים אומר עמדו הוא  ואמרו מי . אה גדולה וראו ותמהוויראו יר.  
Lc 8,45   וכאשר התלמידים צחקו מזה אמ׳ פירו . הנוגע בי הוא  וישאוש משיח אמ׳ לתלמידיו מי  45. הדם 

Lc 9,8    אחרים אומרים אליהו הוא ונראה בארץ. שחזר חי הוא  בעבור שיש אומרים שיואן  8פק בסוהיה לו. 
Lc 9,8   ואחרים אומרים שאחד מישישי. ונראה בארץ הוא  אחרים אומרים אליהו . א שחזר חישיואן הו  
Lc 9,8  לשחוט ואמ׳ אירודיש אני הוא שצויתי 9. שקם חי הוא  ים אומרים שאחד מישישי הנביאים ואחר. בארץ 
Lc 9,9   שצויתי לשחוט ש׳ יואן מי הוא זה שעושה דברים  הוא  ואמ׳ אירודיש אני  9. וא שקם חיהנביאים ה 
Lc 9,9  ורצה לראות ישאוש משיח. זה שעושה דברים אלו הוא  י הוא שצויתי לשחוט ש׳ יואן מי אירודיש אנ . 

Lc 9,12   ואמרו. וישוש אמ׳ להם תנו להם לאכול 13חרב  הוא  למען יוכלו למצוא מה שיאכלו כי המקום הזה  
Lc 9,20   וישאוש צום לבל יגידו 21. ישאוש בן אל חי הוא  ענה שימון פירי ואמר אתה . אני בדעתכם מי  
Lc 9,33   [*]33 ולמשה אחד. לך אחד. שלשה אהלים. שנעשה פה הוא  אדון דבר טוב . פירו ואמ׳ לישו ובא.  
Lc 9,48   ויואן אמר רבי אנחנו ראינו אדם אחד  49. גדול הוא  והקטן ביניכם . בל מי ששלחניאותי מק 
Lc 9,50   ישאוש משיח שלח 52וכאשר נשלמו דברי  51 .הוא  כי מי שאינו כנגדינו לנו . ו לואל תמנע  
Lc 10,7   אל תאבו לעבור מבית. הפועל להיות לו שכרו הוא  כי ראוי . ותן הדברים שיתנו לכםושתו מא  

Lc 10,21   כל הדברים הם נמסרים  22. אב כי כן ערב לפניך הוא  וגליתם לקטנים אמת . מן החכמים דברי אלו 
Lc 10,22   ומי. ומי הוא האב כי אם הבן. הבן כי אם האב הוא  ואין אדם יודע מי . ים אלי מאביהם נמסר  
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Lc 10,22  23. שיחפוץ הבן להגידלוומי . האב כי אם הבן הוא  ומי . ודע מי הוא הבן כי אם האבואין אדם י  
Lc 10,29   29 אדם אחד יורד. וישאוש מביטו אמ׳ 30. חברי הוא  ואמר לישאוש ומי . פץ לצדק עצמווהוא ח  
Lc 10,32  ושמריטא אחד עובר קרוב 33. עובר משם והלאה הוא  והנה . לוי אחד קרוב מאותו מקוםו 32. הלאה  
Lc 11,8  בהתמדה שואל אני אומר לכם שאם לא קם ולא בעד  הוא  ואם  8 .כול לקום לתת לך הפתבמטה איניני י 

Lc 11,18   א״כ למה אתם . בלב ולב איך תעמוד המלכות ההיא הוא  ואם ַשאָטנָאש בעצמו  18. ל ביתובית יפול ע 
Lc 11,23  כאשר הרוח בלתי  24ומי שאינו מאסף עמי מפזר  .הוא  מי שאינו עמי כנגדי  23. ו יחלקלו ומלבושי 
Lc 11,27   והוא אמר אמת 28והשדים שינקת . הבטן שעמדת בה הוא  מאושר : סיעתו בקול רם אומרת לואשה אחת מ 
Lc 11,34    אם עינך יהיה תמים כל גופך יהיה מאיר. עינך הוא  ועששית גופך  34. בבית יראו הנרשהנכנסין  
Lc 11,39   סכלים מי שעשה מה שהוא מחוץ 40. לב רב וגניבה הוא  ים שלכם ומה שהוא בפנ. גביע ומן הקערה 
Lc 12,21    22: האוצר פירותיו בעולם הזה ואינו עשיר בשם הוא  כן  21. דברים שהכינות ממי יהיוואותם  
Lc 12,43   אמת אני 44. אותו עבד שרבו מוצאו כן עושה הוא  מאושר  43. ראויה לתת להם בזמנההחטה ה  
Lc 13,18   דומה מלכות שמים ומי משערו לאי זה דבר יהיה הוא  מ׳ להם למה ואז א 18: ינים שעשהבכל העני  
Lc 13,19   כגרגיר של חרדל שהאדם זורע בגנו וגדל ונעשה הוא  הנה  19: לאי זה דבר יהיה נמשל ומי משערו  
Lc 13,20   לשאור שהאשה מטמנת בתוך הקמח עד 21. דומה הוא  אמשול לכם משל מלכות הש׳ למה . אחרת אמרה  
Lc 14,22   ועדיין הזמן נאות לזה ניאות לזה. כאשר צוית הוא  והעבד אמ׳ עשוי  22. והביאם פה והחגרים : 
Lc 14,32   עומד מרחוק שולח שלוחיו להשתדל עם דברי שלום הוא  וזולת זה  32. שרים אלף בא אליומי שעם ע. 
Lc 14,34   35: במה ינתן הטעם. לח ריקניתאבל אם המ. טוב הוא  המלח  34: מידישמחזיק אינו יכול להיות תל  
Lc 16,15   ואחר מלכות האל . עד יואן.. והד 16. לפני האל הוא  למלכים קטן .. הוא גדול וגבבוה ומה ש 
Lc 16,16   אבל יותר נקל 17. מוגד וכל העושים חוזק בו הוא  ואחר מלכות האל . עד יואן.. והד 16. האל  
Lc 16,17   ולא 18אחת שתעבור . . ששמים וארץ ישלוו מאות  הוא  יותר נקל אבל  17. ושים חוזק בווכל הע 
Lc 16,29   והוא אמר 30. הוא משה והנביאים וישמעו אותם הוא  להם . ואברהם אמר לו 29קום הזה לנגישת המ  
Lc 16,29    והוא אמר לא אב 30. משה והנביאים וישמעו אותם הוא  להם הוא . ואברהם אמר לו 29הזה המקום 
Lc 17,1    2אבל אוי למי שבעבורו יבואו . שלא יבואו צרות הוא  ואמ׳ לתלמידיו דבר בלתי איפשרי  1לוקא 

Lc 17,21   או הלאה הוא כי הנה מלכות האל ראוי לבא לכם הוא  ולא יאמר הנו  21ינו בא בהעמדה א. האל . 
Lc 17,21   ואמ׳ 22. וי לבא לכםכי הנה מלכות האל רא הוא  ולא יאמר הנו הוא או הלאה  21ה בא בהעמד  
Lc 17,23    כי כמו 24. ולא תלכו אחריו. לא תחפצו ללכת הוא  ויאמרו לכם הנו להלן  23תראוהו האדם ולא  
Lc 18,16    מי ומי. באמת לכם אני אומר 17. מלכות שמים הוא  אלי ולא תמנעום כי מכיוצא באלו לבא  
Lc 18,23   וישוש ראה 24. היה עצב מאד כי עשיר הוא ואה  ואלה הדברים נשמעים  23. ך אחריובא ול  
Lc 18,23   וישוש ראה עצבונו ואמ׳ דבר אי איפשר הוא  24 .הוא  שמעים הוא היה עצב מאד כי עשיר הדברים נ 
Lc 18,24   24 25. שאותן שיש להם ממון שיכנסו במלכות שמים הוא  ראה עצבונו ואמ׳ דבר אי איפשר  וישוש  
Lc 18,25   שיעבור הגמל בנקב המחט מאדם עשיר שיכנס הוא  יותר דבר נקל  25. ות שמיםבמלכ שיכנסו  
Lc 18,34   ונעשה כאשר ישאוש קרב ליריחו עיור אחד 35 .הוא  דבר נעלם היה מהם ולא הבינו מה זה ה  
Lc 19,3  כי אותו. ולא יכול לראותו בעבור רוב העם .הוא  אוד לראות ישוש משיח אי זה איש והיה חפץ מ  

Lc 19,21    וקוצר מה. איש אכזרי אתה לוקח מה שלא הנחת הוא  כי פחדתי ממך כי אתה  21. בנעלםוהצנעתיה  
Lc 19,36   וכאשר הוא כבר  37הולך משימים מלבושיהם בדרך  הוא  וכאשר  36. ר והניחו ישאוש עליועל העי 
Lc 19,37    ידת הר הזתים התחילו לו כלכבר מתקרב ליר הוא  וכאשר  37משימים מלבושיהם בדרך הוא הולך  
Lc 19,38  שלם יהיה לשמים ועלוי. זה שבא בשם האל הוא  אומרים ברוך  38. הנפלאות שראו גדול על כל  
Lc 20,2   וישאוש ענה ואמ׳ 3. אשר נתן לך זאת הממשלה הוא  מי  באי זו ממשלה אתה עושה אלה הדברי׳ או  
Lc 20,9   ובעת הבציר שלח עבדו לאותן 10. שם זמן רב הוא  א היה ול. חד ושכרה לעובדי אדמהנטע כרם א  

Lc 20,17    כל איש שיפול על 18. היתה מונחת בראש המלאך הוא  לומ׳ זה שכתו׳ אבן מאסו הבונים מה רוצה  
Lc 20,41   41 ודוד אמר בספר המזמורי׳ האדון אמר  42בן דוד  הוא  אמר להם איך אתם אומרי׳ שמשיח  והוא 
Lc 20,44   השמרו 46אמר לתלמידיו . ושומע כל העם 45בן  הוא  א״כ דוד קורהו אדון איך  44. יךום רגלהד  
Lc 21,8    ואז אתם לא תחפצו ללכת אחריהם. והעת יתקרב .הוא  יבאו בשמי שיאמרו לכם שאני אני כי רבים . 

Lc 22,11   11 והוא יראך 12. ידיוהמקום שיאכל הפסח עם תלמ הוא  ו לבעל הבית האדון אומר לך אנה ותאמר  
Lc 22,19   וכן 20. זה תעשו לזכרוני. גופי הנתון בעדכם הוא  ה חנות ובצעו ונתן להם אומר זה הפת ועש  
Lc 22,20   20 21. צווי החדש בדמי אותו שיהיה נשפך בעדכם הוא  ה הגביע וכאשר אכלו אמר ז. וכן הגביע  
Lc 22,37   38מזומן כי כל הדב הדברים שהם ממני הם לקץ  הוא  ת ועם הרעו. תוב חוייב שיעשה בוכי מה שכ  
Lc 22,47   והנה סיעה ואותו שנקרא יודש עמהם. מדבר כן הוא  עוד  47: פללו שלא תכנסו לפיתויקומו והת  
Lc 22,59   ופירו אמר אדם איני יודע מה אתה אומר 60 .הוא  חת אומרת אמת זה עמהם כי גלליב אחת אשה א:  
Lc 22,64    66. וקללות רבות שאומרים נגדו 65. שהכה אותך הוא  ם ושואלים אותו אומרים נביא מי בפניאותו  
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Lc 22,70   והם אמרו למה אתם שואלים עוד עדים אנחנו  71 .הוא  וישאוש אמ׳ אתם אומרים שאני . בן האלוה 
Lc 23,5   למד בכל גודיאהעושה באופן שהעם נהפך לאחר מ הוא  והם צועקים ואומרים  5. ם שימותשום טע  
Lc 23,6   כי . והכיר כי מיכולת אירודיש נשתלח 7. גלליב הוא  שמע מגלליאה שאל אותו האדם אם  פילאט 

Lc 23,15   והנה שום דבר ראוי למיתה לא נעשה. שלח אתכם הוא  וג״כ אירודיש כי  15. ינים אותושאתם מלש  
Lc 23,35   והפרושים מתקרבים 36. שיח נבחר מהשם׳מ הוא  יושיע עצמו אם . ם האחרים הושיעאומרי  
Lc 24,18   שמקרוב גר בירושלם ואינך יודע איזה דברים הוא  ואמר לו אתה . מהם ששמו קלאופש וענה אחד  
Lc 24,36   חשבו ושערו . והם נבהלים וחרדים 37. אל תיראו הוא  באמצעם ואמר להם שלום לכם אני  ישאוש עמד 
Lc 24,44   שכל הדברים יהיו נשלמים הכתובים בדת משה הוא  שחוייב . כם בעמדי עמכםשאמרתי להם הדברים  

Jn 1,9   היה אמיתות נר והוא האיר כל אדם בעולם הזה הוא   9[*]  8. [*] שיתן עדות מרחוק בעבור.  
Jn 1,14   זואן 15. ונולד מן האב שהוא מלא חן ואמת. לבד הוא  ואנו רואין אורו שאחד . כון בכםבשר ויש 
Jn 1,15   15  וקודם. אותו שאמרתי שעתיד לבא אחרי נעשה קדום הוא  וצועק אומר זה . עושה עדות ממנוזואן 
Jn 1,18   כאשר שלחו היהודים. וזהו עדות יואן 19ספרו  הוא  . זהו אלוה אחד. שהוא בן האב ילוד. לבד  
Jn 1,19   21. דה שאינינו משיחוהו. והודה ולא כפר 20 הוא  ם ודיאקש בעבור שישאלו אליו מי כהני  
Jn 1,23    כמו שאמ׳. קול הקורא במדבר ישרו דרך הש׳ הוא  ענה אני  23. מה אתה אומ׳ מעצמךששלחונו  
Jn 1,27  עתיד לבא אחרי והיה קודם לי אותו שאיני ראוי  הוא   27מד אותו שאינכם מכירים אותו באמצעכם עו 
Jn 1,30   כי הוא. שאמרתי אחרי הגבר שנעשה קודם לי הוא   אותו 30. מסיר העונות מן העולםזה האל ש  
Jn 1,30   רק בעבור שהיה. ואני איני מכירו 31. ראשון לי הוא  כי . י אחרי הגבר שנעשה קודם ליהוא שאמרת 
Jn 1,33   33 *] [ אמר לי אותו שעליו תראה הרוח יורד עומד עליו הוא  אבל אותו ששלחני שאטביל במים. 
Jn 1,45   ואמ׳ לו 46: שממנו כתב משה בדת ובנביאים הוא  אותו . ישוש בן יוסף נזוריט אנואנחנו מצ  
Jn 1,49   ענה ישאוש 50. אתה הוא מלך ישראל. בן האלוה הוא  ל ואמר ר׳ אתה ענה לו נתנא 49. ראיתיך  
Jn 1,49    יכי אנ. ענה ישאוש ואמר לו 50. מלך ישראל הוא  אתה . ואמר ר׳ אתה הוא בן האלוהלו נתנאל  
Jn 2,12   12  ושם עמדו ימים מעטים. ואמו והאחים והתלמידים הוא  אחר אלה הדברים ירד בכפר נחום. 
Jn 2,17    אז ענו היהודים ואמרו 18. אהבת ביתך אכלתני הוא  וזכרו תלמידיו שכתוב  17. סחורהאבי בית  
Jn 2,24   נצטרך שיהיה נמהר העדות ולא 25. מכיר כלם הוא  אינו נותן האמנה מעצמו להם כי  רק ישאוש  
Jn 2,25   3. יודע הדבר שהיה באנשים הוא  מהר העדות העשוי לו מהאנשים כי שיהיה נ,Tit   קפיטולו ג׳  

Jn 3,6   אל תתמה כי אני 7. ומה שנולד מרוח רוח הוא .הוא  מה שנולד מהבשר בשר  6: וח הקדשממים ומר  
Jn 3,6  אל תתמה כי אני אומ׳ חוייב שתהיו נולדים 7 .הוא  וח ומה שנולד מרוח ר. ר בשר הואשנולד מהבש  
Jn 3,8  ענה 9: וכן הוא אדם שנולד מרוח. בא או הולך הוא  אבל אינך יודע אנה . שומע הקול שרוצה ואתה  
Jn 3,8   ענה נקודימון ואמ׳ לו איך  9: אדם שנולד מרוח הוא  וכן . יודע אנה הוא בא או הולך אבל אינך 

Jn 3,10   אמת אני  11. רבי בישראל ואלה הדברים לא ידעת הוא  ענה ישאוש ואמר לו אתה  10: ריםבאלה הד 
Jn 3,18  כי אינו מאמין בעולם האחד לבד נולד בן . נדון הוא  אבל מי שאינו מאמין בו כבר . וןבו אינו נד 
Jn 3,29   משמח בגילאוהב הארוס שעומד ושומע אותו ו הוא  שיש לו ארוסה וארוס אבל  29ותו לפני א  
Jn 3,29   ואליו ראוי לתת הגדולה ולי 30. גיל שלם הוא  זה אותו ומשמח בגיל בעבור קול הארוס ה  
Jn 3,31  מי שבא מן השמים על כל. מי שהוא מארץ מדבר הוא  מי שבא למעלה מכולם  31: המעטה הגדולה ולי  
Jn 3,31   ועדותו שום. עדות ממה ששמע וראה ועושה 32 .הוא  מי שבא מן השמים על כל . ץ מדברשהוא מאר  
Jn 4,10  את באולי תשאלי לו ויתן לך מים . השואל לשתות הוא  לה אם היית יודעת מתן האל ומי  ישאוש ואמ׳ 
Jn 4,11   עמוק ואין לך מה שתוכל לשאוב ואיך תתן לי מים הוא  ענתה האשה אליו הבור  11. חיים לך מים 
Jn 4,20  וישאוש אמר 21: המקום שיש לכל להתפלל לאל הוא  אומרים שבירושלם בזה ההר ואתם  התפללו לשם  
Jn 4,24   ואותם שמתפללים לו חוייב שיתפללו לו. רוח הוא  כאלו האל  24ב שואל להם יתפללו כי הא  
Jn 4,25   25 וכשיבא יראנו דברים רבים. קרישטו עתיד לבא הוא  האשה אמרה לו אנכי יודעת שמשיח ו.  
Jn 4,26   ותמהו. ותכף באו תלמידיו 27. שמדבר עמך הוא  וישאוש אמר אני  26. דברים רביםו יראנ  
Jn 4,29   ובין כך  31ויצאו מן העיר ובאו אליו  30משיח  הוא  יהיה . גיד לי כל הדברים שעשיתיאיש אחד ה 
Jn 4,37   אתכם ללקוט אני שלחתי 38. הזורע ואחד המלקט הוא  י בעניין זהו הדבר אמתי כי אחד כ 37ישמחו  
Jn 4,42   אחר שני ימים מצא משם 43: באמת מושיע העולם הוא  ו שמענו וידענו שזה דבריך ואנחנו בעצמינ  
Jn 4,50   51. והאדם האמין לדבר שאמר לו ישו והלך לו .הוא  אמר אליו ישאוש לך בנך חי  50. שימות בני  
Jn 5,10   והוא ענה להם מי שעשה  11. אין לך לשאת מטתךו הוא  אז אמרו היהודים שבת  10. ת היההיום שב 
Jn 5,13  כי ישו נטמן מן העם שהיה באותו. אותו שריפאהו הוא  והוא לא ידע מי  13[*] [*]  12. מטתך ולך 
Jn 5,18   ענה ישו בעבור . ומדמה עצמו בשיווי לאל. אלוה הוא  מתיר השבת אבל עוד אומר שאביו  כי לא לבד 
Jn 5,21   אבל נתן כל. כי האב אינו דן שום אדם 22חפץ  הוא  כן הבן נותן חיים לאשר . יםם חיונתן לה  
Jn 5,27    אל תתמהו מזה כי עדיין תבא שעה 28: בן אדם הוא  ונתן לו יכולת לעׂשֹות משפט כי  27בעצמו  
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Jn 5,30  מי אבל רצון. כי איני מבקש לעשות רצוני הוא  ודיני צדיק וישר . ומע דן אנוכיכמו שאני ש  
Jn 5,32  אתם שלחתם לזואן ועשה עדות 33: שעושה עדות לי הוא  אחר  32נו יוצא אמתי עושה עדות לעצמי איני 
Jn 5,35   היה אורה נר שורפת ומאירה ולא אביתם לשמוח הוא   35. מר בעבור שאתם תהיו נושעיםזה אני או  
Jn 5,45   והוא משה . האב האחד הוא המלשין. אתכםהמלשין  הוא  אל תהיו כ״כ סכלים שתחשבו שאני  45. לבד 
Jn 5,45   ואם 46. והוא משה שבו היא תקותכם. המלשין הוא  האב האחד . אני הוא המלשין אתכםשתחשבו ש  

Jn 6,6   ענה אליו פיליף ב׳ מאות  7. מה שהיה לו לעשות הוא  זה אמר היה לנסות כי יודע  6. םאלו העמי 
Jn 6,9   נער אחד שיש לו חמש מאות ככרות לחם שעורה הוא  בכאן  9ן פירי ו אנדריב אח שימומתלמידי  

Jn 6,20   ומיד היתה. אז רצו לקבלו בספינה 21. אל תיראו הוא  אבל אמר להם אני  20. ינה ופחדואל הספ 
Jn 6,27   אז אמרו לו מה נעשה שנוכל לעשות פעולות 28 .הוא  כי האל אב סימן . האדם יתן להם אותה שבן  
Jn 6,35  ומי שמאמין בי. מי שבא אלי לא ירעב. לחם חיים הוא  אוש אמר להם אני ויש 35. ניתן לנו הפת הזה 
Jn 6,39   שכל זה שנתן לי לא אשמיד ממנו רק. רצונו הוא  וזה  39. רק רצון מי ששלחני. נישאעשה רצו  
Jn 6,41   41 ואמרו אינינו זה בן 42. פת שירדתי מן השמים הוא  כי אמר אני . לחשו היהודים ממנואז הת  
Jn 6,42   אז ענה ישאוש ואמ׳ 43: אומר שירד מן השמים הוא  ב והאם שאנו מכירים באיזה אופן יוסף מהא  
Jn 6,45   כל איש. והיו כולם מלומדים מהאל. בנביאים הוא  כי כתוב  45. ביום היותר אחרון אקימהו  
Jn 6,48   50. אבותיכם אכלו פת במדבר ומתו 49. פת חיים הוא  אני  48. כי יש לו חיים נצחיים מי שמאמין  
Jn 6,51   שאם אחד אוכל  52פת חיים אשר מן השמים ירדתי  הוא  אני  51: זה שאוכל ממנו לא ימותבעבור ש 
Jn 6,52    אז היהודים חלקו 53: בשרי בעבור הויי עולם הוא  והפת שאני אתן לכם : יהיה לעולםזה הפת  
Jn 6,56  מי שאוכל 57: ודמי הׁשתייה האמתי: האוכל האמתי הוא  כי בשרי  56. יום היותר אחרוןואה אקימהו ב 
Jn 6,58  לא כמו: זהו הפת שירד מן השמים 59. חי בעבורי הוא  ומי שאוכל אותי . חי בעבור האב שלחני ואני 
Jn 6,61   ישאוש כששמעו 62: מי יוכל לשומעו. זה הדבר הוא  אז רבים מתלמידיו אמרו זה קשה  61. נחום  
Jn 6,64   אינו מועיל אי זה אחד הדברים. שמחיה הבשר הוא  הרוח  64: עולה שם שהיה ראשונה בן האדם  
Jn 6,71   וזה אומ׳ מיוד״ש אשכריוטא כי זה עתיד 72. שטן הוא  ני לכם שנים עשר בחרתי אחד מכם לא א. להם 

Jn 7,6   אותי. העולם אינו יכול להכע להכעיסכם 7 .מוכן הוא  ני האדם לא בא אבל עמכם כל שעה להם זמ 
Jn 7,9   וכאשר אחיו עלו בירושלם ביום 10. היה בגלליאה הוא  כאשר אמר אלה הדברים  9: א נשלםוזמני ל 

Jn 7,10    ואז היהודים 11. ולא בגלוי אבל כמעט בהחבא הוא  עלו בירושלם ביום המועד אז עלה אחיו  
Jn 7,11    כי מקצת אומרים. ורוב העם ַמִלינִים עליו 12 .הוא  נה ואומרים אשואלים אותו ביום המועד  
Jn 7,12   אבל אחד מהם 13. רק מרמה העמים. ואחרים אינו .הוא  כי מקצת אומרים טוב . נִים עליוהעם ַמִלי 
Jn 7,17   מי שמעצמו מדבר 18. או דברו מעצמו. מהאל הוא  לעשות רצון האל יכיר המוסר אם  אדם רוצה  
Jn 7,18   לא נתן לכם משה הדת 19. זרע אמיתי אין בו הוא  קש אבל מי ששואל אות ממי ששלחו מעלתו מב:  
Jn 7,20   אני. ענה ישאוש ואמ׳ להם 21: שרוצה להרגך הוא  ענתה הסיעה ואמרה שטן : להמיתנילמה אביתם  
Jn 7,26   ומשיח. ו זה מאין הואאבל לא ידענ 27. משיח הוא  הכירו השרים באמיתות שזה . ם לואנו אומרי  
Jn 7,27    אז צעק  28: ומשיח כשיבא לא ידע אדם אנה הוא .הוא  אבל לא ידענו זה מאין  27. משיחשזה הוא 
Jn 7,27  אז צעק ישאוש במקדש ומלמד ואומ׳ ואותי 28 :הוא  ומשיח כשיבא לא ידע אדם אנה . אזה מאין הו  
Jn 7,28   רק אני יודע אותו 29. שאין אתם ידעתם אותו הוא  . תאמ. י מעצמי רק מאותו ששלחנישלא באת.  
Jn 7,51   אז ענו ואמרו לו אתהו גליליב חפש 52: עושה הוא  או אם אין מכיר מה . ותו ראשונהשומעת א  
Jn 8,12   מי שבא אחרי לא ילך בחשך וערפל אבל. נר העולם הוא  וישאוש אומר אני  12: תעשי חטא והלאה לא 
Jn 8,14   15. מאין באתי ולאן אני הולך[*] כי יודע אני  הוא  ואם אני עושה עדות לעצמי אמתי  .םואמר לה 
Jn 8,17   17 אני הוא שעושה עדות לעצמי והאב 18: אמתי הוא  ורתכם כתו׳ שעדות שנים או יותר ובת  
Jn 8,18   דות לישעושה עדות לעצמי והאב ששלחני עושה ע הוא  אני  18: שעדות שנים או יותר הוא אמתי : 
Jn 8,19   ענה ישאוש ואמ׳ לא אותי ידעתם ולא אבי. אביך הוא  אז אמרו לו אנה  19: שה עדות ליששלחני עו. 
Jn 8,23   23  ואני איני מזה. אתם מזה העולם: מהעליונים הוא  להם אתם מהדברים התחתונים ואני ואמ׳  
Jn 8,24   אז אמרו לו אתה מי אתה 25: ו בעונכםתמות הוא  כי אם לא תאמינו שאני . ונותיכםשתמותו בע.  
Jn 8,26   ואני הדברים ששמעתי ממנו הן הם אני. אמתי הוא  אבל מי ששלחני . בר מכם או שופטדברים ומד  
Jn 8,27   אז אמ׳ ישוש להם כי תנש תנשאו בן 28: אביו הוא  האל . ולא הכירו מה אומר להם 27. בעולם  
Jn 8,28   ודבר אני עושה מעצמי רק כמו שהאב למדני לדבר  הוא  ם תכירו שאני תנש תנשאו בן האד להם כי 
Jn 8,29   כי אותם הדברים. ואינו מניחני יחידי: עמי הוא  ומי ששלחני  29. דבר אלה הדבריםלמדני ל  
Jn 8,30   אז אמר: מדבר אלה הדברים רבים האמינו בו הוא  כל עת  30. אליו ערבים אני עושההדברים ש  
Jn 8,34   רק . והעבד אינו עומד בבית לנצח 35. עבד החטא הוא  שכל אדם שחוטא . ת אני אומר לכםשאוש באמי 
Jn 8,39   וישוש אמ׳ להם אם אתם בני אברהם עשו: אבינו הוא  ענו ואמרו לו אברהם  39: עושים באביכם  
Jn 8,42  כי אני באתי מאת האל . אתם תאהבו אותו. אביכם הוא  אמר להם ישאוש אם האל  אז 42: אחד ואב אחד 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

262 

 

Jn 8,42  למה אינכם מכירים דברי כי אינכם 43. שלחני הוא  רק . ולא באתי מעצמי. האל יצאתימאת האל ומ  
Jn 8,44   היה רוצח בתחלה ולא עמד באמת כי אין אמת אתו הוא  . ורצון אביכם חפצתם לעשות. יכםהשטן אב. 
Jn 8,44   אבל אני אם אומר לכם אמת אינכם מאמינים 45 .הוא   כי אביו שקרן. קרוביי לו מדבר מה שהוא  
Jn 8,50   אני אומר לכם באמת 51. ששואלה ודן דין אמת הוא  אחר . ואני איני מבקש מעלתי 50 .אותי  
Jn 8,54  אותו שאתם אומרים שהוא אלהיכם. הנותן לי מעלה הוא  אבי . מעלה עצמי מעלתי אינה דבראני משבח ו 

Jn 9,2   3: בעבור זה נולד עור. שחטא זה או האב או האם הוא  ושאלוהו תלמידיו רבי מי  2 .לדומיום הו 
Jn 9,5   ונעשה . באומרו אלה הדברים ירק בארץ 6. בעולם הוא  נר . בעוד שאני בעולם 5. לפעול יוכל אחד 
Jn 9,8    א לורק דומה הו. ויש אומרים אינינו זה 9 .הוא  ויש אומרים זה : לאההפתחים ויושב ואוכל.  
Jn 9,9  אז אמרו לו ואיך 10. והוא אמ׳ אני הוא. לו הוא  רק דומה . ויש אומרים אינינו זה 9. זה הוא  
Jn 9,9  וענה 11. אז אמרו לו ואיך נפתחו עיניך 10 .הוא  והוא אמ׳ אני . רק דומה הוא לו .אינינו זה  

Jn 9,11  10 שנקרא ישאוש עשה טיט ומשח את עיניאיש אחד  הוא  וענה  11. לו ואיך נפתחו עיניך אז אמרו.  
Jn 9,12   14והביאוהו לפרושים  13. ענה איני יודע .הוא  ואמרו לו אנה  12. רחצתי וראיתיוהלכתי ו  
Jn 9,17  אז לא האמינו היהודים שהיתה לידתו 18 :הוא  והוא אמ׳ שנביא . מי שפתח עיניךאתה אומ׳ מ  
Jn 9,19   א״כ. זה בניכם שאתם אומרים שנולד כשהוא עור הוא  ם אומרים ושאלו 19לאביו ולאמו  עד שקראו  
Jn 9,21    אלה הדברים אמרו האב והאם 22. ומדבר מעצמו הוא  שאלו אותו כי בן דעת : לא ידענווראה.  
Jn 9,23   אז שאלו פעם אחרת האדם שעמד בעורון 24 :הוא  ן שנים זה אמרו אביו ואמו שאלו הבן כי ב.  
Jn 9,25   שהייתי עור . אבל דבר זה אני יודע. איני יודע הוא  אז אמר  25. ידעת שזה האיש חוטאלא . לשם׳ 
Jn 9,29    ענה אותו האיש ואמר להם זהו דבר נפלא 30 :הוא  ולא ידענו זה מאין . דבר עם משהשהאל  
Jn 9,30   ו שומעלא ידעתם שהאל אינ 31. ופתח עיני הוא  פלא שאתם אומרים לא ידעתם מאין זהו דבר נ  
Jn 9,31  מעולם לא 32. אוהב האל ועושה רצונו אותו שומע הוא  אבל אם אחד . אינו שומע לחטאים ידעתם שהאל 
Jn 9,36  וישאוש אמ׳ אליו אתה ראיתו 37. שאאמין בו הוא  אדון מי . ענה אותו האיש ואמר 36. בבן האל.  
Jn 9,37   ונהפך. והוא אמ׳ אדון אני מאמין בו 38: הוא הוא  ואותו שמדבר עמך . יו אתה ראיתואמ׳ אל  
Jn 9,37  ונהפך לאחור. והוא אמ׳ אדון אני מאמין בו 38 :הוא  ואותו שמדבר עמך הוא . תה ראיתואמ׳ אליו א 
Jn 10,1  והוא 3. אבל הכנס בעד השער רועה צאן הוא 2 .הוא   השער לבית הצאן רק עולה בעד מקום אחר גנב  
Jn 10,2   והוא פותח הדלת והצאן נמשכות אחר קולו 3 .הוא  נס בעד השער רועה צאן אבל הכ 2 .גנב הוא.  
Jn 10,3  3 ובהנהיגו הצאן 4. קורא הצאן בשם ומנהיגן בחוץ הוא  . ח הדלת והצאן נמשכות אחר קולווהוא פות 
Jn 10,9   יבאאם אחד יבא ויהיה נכנס נושע יהיה ו. דלת הוא  אני  9. רק הצאן לא שמעו אותם. היו גנבים  

Jn 10,11    ורועה טוב נותן נפשו בעד צאן. רועה טוב הוא  אני  11. תהיה לכם בגודל ההשפעהואותה  
Jn 10,12   השכיר 13. [*] רואה הזאב שבא עוזב הצאן ובורח הוא  כאשר . ר הצאן אינם שלו קרוביותטוב כאש 
Jn 10,13    אני הוא  14. שתדלותו בשמירת הצאןואין משים ה הוא  השכיר  13. [*] עוזב הצאן ובורחהזאב שבא 
Jn 10,14   15. והם מכירות אותי. רועה טוב ומכיר צאני הוא  אני  14. השתדלותו בשמירת הצאן ואין משים  
Jn 10,16   שאנהג אותם ויכירו קולי ויעשה רפת אחד ורועה  הוא  זה והכרח וצאן אחר שאינן מרפת  16. נפשי 
Jn 10,29  מכל הדבים ושום אדם אין יכול לטרוף מיד אבי הוא  בי מה שנתן לי גדול א 29. מידי יטרוף אותם  
Jn 10,38   והלך פעם 40ויצא מידיהם  39. בי ואני כאב הוא  מינו המעשים בעבור שתכירו שהאב הא. לי  
Jn 11,12   והמה. וישאוש אמרו ממיתתו 13. נושע יהיה הוא  אז אמרו התלמידים אדון אם ישן  12. השינה  
Jn 11,14   כי אני לא: והנני שמח בעד אהבתכם 15: מת הוא  אז אמ׳ להם ישאוש בפירסום לזרו  14. חלום  
Jn 11,25    26. עוד אם ימות יחיה. תחייה וחיים למאמין בי הוא  אמ׳ אליה ישאוש אני  25: שבתחיהאחרון 
Jn 11,27   27 וכאשר אמרה  28. בזה העולםמשיח בן אל חי שבא  הוא  אמרה אדון כן אני האמנתי שאתה  והיא 
Jn 11,34   אז אמרו 36: ויצאו דמעות מעיני ישאוש 35 .הוא  תו ואמרו לו אדון בא וראה היכן הנחתם או  
Jn 11,39   וישאוש אמר  40. כי זה ארבעה ימים שמת. מסריח הוא  דון כבר האבן ומרטא אחות המת אמרה לו א 
Jn 12,6  והיה לו כיסין שבהם משים מה שהם נושאין. גנב הוא  עבור כי רק אליו ולעצמו דורש ב .על העניים: 

Jn 12,26   27. העובד אותי אבי יכבדוהו. שם יהיה משרתי הוא  ולמקום שאני . ת אותי ישרת אחריהרוצה לשר  
Jn 12,29   29  ענה 30. ואחרים אמרו מלאך דבר לו. קול רעם הוא  אמרו זה . העם העומד שם שמעו זהאז  
Jn 12,31    32. עתה יהיה מושלך שר העולם בחוץ. דין העולם הוא  עתה  31. לא בא בעבורי רק בעדכםקול זה 
Jn 12,34    אז אמר להם ישאוש עדין יש בכם 35. זה בן האדם הוא  שבן האדם יהיה מורם מן הארץ מי אתה אומר 
Jn 12,35   ם נר האמינו בנר בעבורבעוד שיש לכ 36. הולך הוא  ומי שהולך בחשך אינו יודע לאן  .וערפל  
Jn 12,49  49  ואני יודע שהמצוה היא  50. צוה לי לאמר ולדבר הוא  : מעצמי לא דברתי רק האב ששלחניכי אני 
Jn 12,50   13. כמו שהאב כן אני דובר הוא  ומה שאני מדבר . יא חיים נצחייםשהמצוה ה,Tit  קפיטולי י״ג  
Jn 13,19   אמת אני אומר לכם מי שמקבל אותי מקבל מי 20 הוא  ינו אני מעשה בעבור כשיעשה תאמ לכם קודם  
Jn 13,22   22 אז אחד מתלמידיו מסב בחזה בשולי 23: אומר הוא  מידים הביטו זה לזה ומספקו ממי אז התל  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

263 

 

Jn 13,24   אז כשהוא היה מסב על 25. אותו שממנו אמר זה הוא  ואמ׳ מי . ושימון זה 24. הב מאדשישאוש או  
Jn 13,25  וכאשר טבל. אני אשלח הפת בצוע. הנו פה[*]  26 הוא  ישאוש אמ׳ אליו אדון מי . החזה היה מסב על 
Jn 13,31   והאל יזכך. בו[*]  32[*] זך בן האדם והאל זך  הוא  ר ישאוש עתה אז כשיצא אמ 31. ונעשה לילה 
Jn 13,32   בנים שעדין הם 33זכך אותם ובהתמדה י. ועצמו הוא  והאל יזכך . בו[*]  32[*] ל זך האדם והא  
Jn 14,10   אבל. הדברים שאני מדבר איני מדבר מעצמי. בי הוא  והאב . אינך מאמין שאני כאב 10 .לכם האב  
Jn 14,10   אינכם מאמינים שאני הוא והאב 11. עושה הדברים הוא  . אבל האב האב עומד עמי. מעצמי איני מדבר 
Jn 14,11    זה בלבד עשוי בעבור שהמעשים 12. והאב בי הוא  מאמינים שאני  אינכם 11. הדבריםהוא עושה  
Jn 14,12   עושה ודברים גדולים יותר מהם עושה כי אני הוא  ם שהמאמין כי המעשים שאני עושה אני לכ  
Jn 14,13    אם  14. בעבור שיהיה מעולה האב בבן. יעשה לכם הוא  והדבר שתשאלו לאב בשמי  13: העםהולך אל 
Jn 14,17   לא אעזובכם יתומים אני אבא 18. עתה ובכם יהיה הוא  רק אתם תכירו כי בכם . ודע אותוואינו י 
Jn 14,20   השומר מצותי הוא  21. ואתם בי ואני בכם. כאבי הוא  היום תכירו כי אני באותו  20. ואתם תחיו 
Jn 14,21   והב אותי יהיה אהוב מאבישאוהב אותי ומי שא הוא  השומר מצותי  21. ם בי ואני בכםואת. כאבי.  
Jn 14,22   23: עשוי שבעבורינו תגלה עצמך לנו ולא לעולם הוא  אי זה דבר . לא אשקריוטא אבל אדון אחר  
Jn 14,26    איני נותנו. שלומי אני נותן לכם 27ילמד אתכם  הוא  אותו שהאב ישלח בשמי . רוח הקדשהאב נאמר 
Jn 15,1   15,Tit  וישליך כל כף 2ואבי הוא החורש . גפן אמת הוא  אני  1אן קפיטולו ט״ו כפי ש׳ זו  
Jn 15,1  וכל. וישליך כל כף שאינה עושה פרי 2החורש  הוא  ואבי . אני הוא גפן אמת 1זואן  ט״ו כפי ש׳  
Jn 15,5   הוא. האילן ואתם הכפות שעומדות בי ואני בו הוא  אני  5. ה עומדת אם לא תעמדו ביאם אינ  
Jn 15,5    הוא הנושא פרי רב כי דבר אינכם יכולים לעשות  הוא  . ואתם הכפות שעומדות בי ואני בוהאילן 
Jn 15,5    הנושא פרי רב כי דבר אינכם יכולים לעשות הוא  הוא . הכפות שעומדות בי ואני בוואתם  
Jn 15,8  9תלמידים ותעשו . זך אבי וממעלה שתשאו פרי רב הוא  כזה  8: חפצו ותשאלו תשיגו לכם דבר ודבר ת 

Jn 15,26   ואתם תעשו עדות שבת שבתחלה  27. יעשה עדות לי הוא  בכם מהאב רוח אמת היוצא מהאב  שאני אשלח 
Jn 16,7   לכם שאלך כי אם לא אלך רוח הקדש לא יבא הוא  אבל אני אומר לכם שצריך  7. בכםנתמלאה לב  

Jn 16,14   כל הדברים  15מאבי יקח ויגיד לכם . אותי יזכך הוא   14ישמע ידבר ויגיד לכם הדברים הדברים ש 
Jn 16,17   ופעם אחרת. זה שאומר לנו אחר מעט לא תראוני הוא  אז אמרו תלמידיו ביניהם מה  17 :אל האב  
Jn 16,18   אין אנו יודעים מה מדבר. זה שאומר לנו מעט הוא  אז אומרים מה  18. הולך אל האב כי אני  
Jn 16,27   אוהב אתכם כאשר אהבתם אותי והאמנתם שיצאתי הוא  כי  27פלל לאב בעדכם מר לכם שאתואיני או  
Jn 17,17   ואני שלחתיה . כמו שאתה שלחתני בעולם 18. אמת הוא  דברך . קדש אותם באמת 17. העולםאיני מ 
Jn 18,1   ו ויוד״יש שרוצה למוסרו יודע אות 2. ותלמידיו הוא  א סידרון ששם היה הבן שבו נכנס לנהר הנקר 
Jn 18,5   להם אני[*] אז כשאמר  6. ג׳ודיש שמסרו עמהם הוא  וישאוש אמר להם אני . וש דנזריטואמרו ישא  
Jn 18,6   אז שאל פעם 7: חזרו לאחוריהם ונפלו לאחור הוא  להם אני [*] אז כשאמר  6. עמהם שמסרו  
Jn 18,8   9אתם מבקשים הניחו אלה ללכת  אם כן אם אותי .הוא  ענה ישאוש כבר אמרתי לכם אני  8. דנאזריט  

Jn 18,14   שנתן עצה ליהודים שצריך הוא שימות אדם אחד הוא  וקאיפש  14. יה הגמון באותה שנהקאיפש שה  
Jn 18,14   14 שימות אדם אחד בעד העם למען לא ילכו העם הוא  פש הוא שנתן עצה ליהודים שצריך וקאי  
Jn 18,38  וכאשר זה אמ׳ פעם אחרת אמ׳ להם אני איני. אמת הוא  ׳ אליו מה ופילאטו אמ 38: דברי אמיתי שומע 
Jn 18,39   וחפצתם שאעזוב. שאני עוזב לכם איש אחד בפסח הוא  ומנהג  39יני מוצא בזה שום דבר להם אני א  
Jn 19,7  אז כאשר  8: כי עושה עצמו בן אלוה. חייב מיתה הוא  והיהודים ענו לו כפי דתינו  7. בו שום טעם 

Jn 19,10   וישאוש ענה אין לך נגדי 11. להמיתך ולתלותך הוא  אינך יודע שבידי . אינך משיב לילו פילאטו  
Jn 19,30   30 וערב שבת היה 31. וכרע ראשו ושלח הרוח לאל הוא  שישאוש טעם החומץ אמ׳ תם ונשלם אז כ:  
Jn 20,14   אם אתה נטלתו. ה לו אדוןואמר[*] [*]  15 .הוא  אמרה בעצמה שגנב . ירה שהוא ישוולא הכ  
Jn 20,31   ולמען שאתם תאמינום יהיה לכם חיים. בן האל הוא  כתבים למען תאמינו שישאוש משיח רק אלו נ  
Jn 21,7  ושימון פירו כאשר שמע האדון הוא לבש מלבושיו .הוא  למיד האהוב מיישוש לפירו האדון אמר אותו ת 
Jn 21,7   ושאר  8. ונכנס בים. לבש מלבושיו כי ערום היה הוא  ע האדון ושימון פירו כאשר שמ. האדון הוא 

Jn 21,12  ובא ישאוש ולקח 13: כי יודעים היו שאדונם הוא הוא  ואחד מהם לא רצה לשאול מי . כלולהם באו וא 
Jn 21,12   ואז 14ובא ישאוש ולקח הפת והדג ונתן להם  13 :הוא  ל מי הוא כי יודעים היו שאדונם רצה לשאו 
Jn 21,24  התלמיד שעושה עדות מאלו הדברים וכתב אלה הוא  זה  24. כן יעמוד עד שאבא מה לךאני רוצה ש  
Jn 21,24   ועוד דברים רבים עשה ישאוש שאם כלם 25. עדותו הוא  ואתם יודעים שאמת . אלה הדברים וכתב 

Mt 26,30   אז אמר  31. להר הזתיםזהו שעשו חינות יצאו  הודאה  וכאשר אמרו  30. חדש במלכות אביעמכם מ 
Lc 2,13   13 עלוי יהיה לאל ובארץ שלום  14ואומרים . לש׳ הודאה  נעשה עם המלאך ורוב חיל שממיי  ומיד 
Mt 19,8  אבל. לכם שתעזבו נשותיכם בעבור קושי לבבכם הודה  וישוש אמר משה  8. ואותה יעזוב ספר כריתות  
Mc 10,5   אבל השם יצר בהתחלת  6. לכם בעבור רוע לבבכם הודה  וא ה. ולהם ישאוש ענה ואמ׳ 5: ושיניחנה 
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Jn 19,38   עם ניקודימוש[*]  39[*] אז בא יוסף . לו הודה  לקחת ישאוש מהשתי וערב ופילאט  לו רשות  
Mc 5,13  מיד יצאו השטנים ונכנסו בחזירים. להם הודהו  וישוש  13. ופן שאנחנו נכנס בהםבחזירים בא  
Lc 20,27   רבי 28. בתחיית המתים קרבו אליו ושאלוהו הודו  ומקצת מן הצדוקים שלא  27. שתקו. מתשובתו.  
Jn 12,42   כי יותר 43בעבור שלא ישליכום מבית הכנסת  הודו  נו בו רק בעבור פחד הפרושים לא האמי  
Jn 17,26   ור אהבתועוד אעשה שיכירוהו בעב. להם שמך הודעתי  ואני  26. ה שלחתני ושאהבת אותםהכירו שאת  
Jn 17,4   5. על הארץ המלאכה השלמתי שנתת לי לעשות הודעתיך  אני  4. ואותו ששלחת ישאוש משיח. אל אמת  

Mt 11,26   אבי נתן לי יכולת על כל מה שהוא 27. לפניך הוטב  וכן הוא אב כאשר  26. ם לתמימיםוגלית אות  
Jn 6,52  אומרים. אז היהודים חלקו ביניהם 53: עולם הויי  ר והפת שאני אתן לכם הוא בשרי בעבו: לעולם  

Mt Prol,12   ובעבור זה היו האיונגלי . שנותו בעד הדרשתם הוכרח  ו אנושי שיהיה מת מד׳ מיני מות ויחס 
Mc 8,31   לסבול צער ולהיות נגוש למות בעד שרי הכהנים הוכרח  אומר ומראה ומלמד שאליו  31. הושלא יפרסמ 

Jn 9,1   ושאלוהו תלמידיו רבי מי הוא שחטא זה או  2 .הולדו  ראה אדם עור מיום . ישאושוהולך  1ש׳ יואן 
Mt 14,6   לאירודיש עשה אירודיש לאירודינא מחול לפני  הולדת  וביום  6. תופשים אותו כמו נביאירא העם ש 
Mt 1,2   יודא יקוף הוליד. ישאק הוליד יקוף. ישאק הוליד  אבראם  2. שיח בן דויט בן אבראםתולדות מ  
Mt 1,2  יודא 3. יקוף הוליד יודא ואת אחיו. יקוף הוליד  ישאק . אבראם הוליד ישאק 2. ראםדויט בן אב  
Mt 1,2  יודא הוליד פרש וזרא 3. יודא ואת אחיו הוליד  יקוף . ישאק הוליד יקוף. ד ישאקאבראם הולי  
Mt 1,3   אשרון. פרש הוליד ֶאְׁשרֹום. מתמרפרש וזרא  הוליד  יודא  3. יקוף הוליד יודא ואת אחיו. יקוף  
Mt 1,3   אראם הוליד 4. אשרון הוליד אראם. ֶאְׁשרֹום הוליד  פרש . יודא הוליד פרש וזרא מתמר 3. אחיו  
Mt 1,3   אמינאדף הוליד . אראם הוליד אמינדף 4. אראם הוליד  אשרון . פרש הוליד ֶאְׁשרֹום. רפרש וזרא מתמ 
Mt 1,4   נאשון הוליד . אמינאדף הוליד נאשון. אמינדף הוליד  אראם  4. רון הוליד אראםאש. ֹוםהוליד ֶאְׁשר 
Mt 1,4   שלמון הוליד 5. נאשון הוליד שלמון. נאשון הוליד  אמינאדף . אראם הוליד אמינדף 4 .אראם  
Mt 1,4   בואס הוליד. שלמון הוליד בואס 5. שלמון הוליד  נאשון . אמינאדף הוליד נאשון. ףאמינד  
Mt 1,5  אוביק הוליד ישי. בואס הוליד אוביק. בואס הוליד  שלמון  5. נאשון הוליד שלמון. ןהוליד נאשו . 
Mt 1,5   ישי הוליד דויט  6. אוביק הוליד ישי. אוביק הוליד  בואס . שלמון הוליד בואס 5. מוןהוליד של 
Mt 1,5   דויט מלך. ויט מלך ישראלישי הוליד ד 6. ישי הוליד  ביק או. בואס הוליד אוביק. הוליד בואס 
Mt 1,6    דויט מלך ישראל הוליד שלמה. דויט מלך ישראל הוליד  ישי  6. אוביק הוליד ישי. אוביקהוליד 
Mt 1,6   שלמה הוליד רבואם 7. שלמה מאשת אוריאש הוליד  דויט מלך ישראל . ויט מלך ישראלהוליד ד.  
Mt 1,7   אביאש הוליד. רבואם הוליד אביאש. רבואם לידהו  שלמה  7. ליד שלמה מאשת אוריאשישראל הו  
Mt 1,7   אשא הוליד 8. אביאש הוליד אשא. אביאש הוליד  רבואם . שלמה הוליד רבואם 7. אשמאשת אורי  
Mt 1,7   יושפט הוליד יורם. אשא הוליד יושפט 8. אשא הוליד  אביאש . רבואם הוליד אביאש. ואםהוליד רב. 
Mt 1,8    יורם הוליד. יושפט הוליד יורם. יושפט הוליד  אשא  8. הוליד אשאאביאש . אביאשהוליד  
Mt 1,8    אוזיאש הוליד 9. יורם הוליד אוזיאש. יורם הוליד  יושפט . אשא הוליד יושפט 8. אשאהוליד  
Mt 1,8   יותאש הוליד. אוזיאש הוליד יותאש 9. אוזיאש הוליד  יורם . יושפט הוליד יורם. יושפטאשא הוליד 
Mt 1,9  אקאם הוליד. יותאש הוליד אקאם. יותאש הוליד  אוזיאש  9. יורם הוליד אוזיאש. הוליד יורם  
Mt 1,9   איזקיאש 10. אקאם הוליד איזקיאש. אקאם הוליד  יותאש . אוזיאש הוליד יותאש 9. אוזיאש  
Mt 1,9   מנשיש .איזקיאש הוליד מנשיש 10. איזקיאש הוליד  ם אקא. יותאש הוליד אקאם. הוליד יותאש  

Mt 1,10   אמון הוליד. מנשיש הוליד אמון. מנשיש הוליד  איזקיאש  10. קאם הוליד איזקיאשא. אקאם  
Mt 1,10   יושיאש הוליד  11. אמון הוליד יושיאש. אמון הוליד  מנשיש . איזקיאש הוליד מנשיש 10. איזקיאש 
Mt 1,10   יושיאש הוליד יקוניאש ואחיו 11. יושיאש הוליד  אמון . מנשיש הוליד אמון. שישהוליד מנ  
Mt 1,11   יקוניאש הוליד 12. יקוניאש ואחיו בגלות בבל הוליד  יושיאש  11. אמון הוליד יושיאש .אמון 
Mt 1,12   זרובבל  13. שאלתיאל הוליד זרובבל. שאלתיאל הוליד  יקוניאש  12. ש ואחיו בגלות בבליקוניא 
Mt 1,12   אביאוט. זרובבל הוליד אביאוט 13. זרובבל הוליד  שאלתיאל  .קוניאש הוליד שאלתיאלי 12. בבל  
Mt 1,13   אליקים הוליד. אביאוט הוליד אליקים. אביאוט הוליד  זרובבל  13. לתיאל הוליד זרובבלשא 
Mt 1,13   אזור הוליד  14. אליקים הוליד אזור. אליקים הוליד  אביאוט . זרובבל הוליד אביאוט 13. זרובבל 
Mt 1,13   צדוק הוליד. אזור הוליד צדוק 14. אזור הוליד  אליקים . אביאוט הוליד אליקים. וטאביא  
Mt 1,14   אקים הוליד אליאוט. צדוק הוליד אקים. צדוק הוליד  אזור  14. אליקים הוליד אזור. םאליקי. 
Mt 1,14   ט הוליד אליאו 15. אקים הוליד אליאוט. אקים הוליד  צדוק . אזור הוליד צדוק 14. זורהוליד א 
Mt 1,14   אלעזר. אליאוט הוליד אלעזר 15. אליאוט הוליד  אקים . צדוק הוליד אקים. ד צדוקאזור הולי  
Mt 1,15   נתן הוליד יקוף. אלעזר הוליד נתן. אלעזר הוליד  אליאוט  15. אקים הוליד אליאוט .אקים.  
Mt 1,15   יקוף הוליד יושאף  16. הוליד יקוףנתן . נתן הוליד  אלעזר . אליאוט הוליד אלעזר 15 .אליאוט 
Mt 1,15   יקוף הוליד יושאף ארוס מרים שממנה 16. יקוף הוליד  נתן . אלעזר הוליד נתן. ד אלעזרהולי 
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Mt 1,16   יושאף ארוס מרים שממנה נולד ישאוש שקרוי הוליד  יקוף  16. נתן הוליד יקוף. הוליד נתן  
Mc 5,37    ובאו בבית  38שום אדם עמו לבד פירו ויקומו  הוליך  ולא  37טובה אמונה בשם׳ והאמין יהיה לך 
Mc 7,33   לצד אחד מחוץ מקום המיושב ושם האצבעות הוליכו  וישאוש  33. פלה שישים ידו עליואותו בת  

Mt 2,9   9 עד שעמד על. לפניהם הככב אשר ראו במזרח הולך  והיה . ברי המלך הלכו לדרכםובשומעם ד  
Mt 4,25   אחריו עם רב מארץ גליליאה וקפוטלים וירושלם  הולך  והיה  25נעולים והיה מרפא אותם וירחיים ו 
Mt 8,9   ולעבדי עשו זה והנם. ואומ׳ לאחר בא והוא בא .הולך  ואומר אני לזה לך והוא . פרשים לי תחתי 

Mt 12,43   אז הוא 44. וצאבמקומות קשים בקש מנוח ואין מ הולך  וכשהשטן יוצא מן האדם הוא  43: חכם משלמה 
Mt 12,45   ולוקח שבע רוחות יותר רעים ממנו ונכנסו שם הולך  אז הוא  45. ה וטהורה מכל קסמיםאותה מנוק  
Mt 14,25   25 27ומרוב פחד צעקו . היו נבהלים 26על הים  הולך  יעית משמרת הלילה ישאוש בא להם וברב  
Mc 6,31   ועלו 32. וחוזר ולא היה לו פנאי לאכול לךהו  ונלך במדבר ונחו מעט כי רב עם  אמ׳ בואו  
Mc 6,48   חשבו הוא איזה רוח רעה וצעקו [*]  49על הים  הולך  ובא אליהם סביב חצי הלילה . נגדהיה להם מ 

Mc 10,32   32  ואז: ראשון והם נמשכים אחריו תמהים ויראים הולך  וישאוש . בדרך עולים בירושלםוהיו אז  
Mc 14,21   אוי לו לאדם אשר בעדו. כמו כן שהנבואה אומרת הולך  בן האלוה  21. ד עמי בקערהים היעשר שמש 
Mc 14,54   והיה . אחריו מרחוק עד היכל אחד מהכהן הגדול הולך  ופירו  54. ם מאותתים וזקני העםוהחכמי 

Lc 3,2   בן בקיאפש היתה נעשית המלה מאל עלי יואן הולך  תחת שרי הכהנים  2בילינא דטרקא אניאה וא  
Lc 7,6   וכאשר היה סמוך לבית סנטוריאו שלח. עמהם הולך  וישאוש  6הוא בנה לו בית הכנסת ו. עמנו  
Lc 7,8   ואומר אני: ואומר אני לאחר בא והוא בא .הולך  ואומר אני לזה לך והוא . פרשים ותחת כחי  
Lc 8,1   ש ומגיד מלכות השם׳בעירות ובמגדלים דור הולך  ונעשה משם ואילך ישאוש  1לוקא  ט׳ כפי.  

Lc 8,42  והנה באה 43. מצא ישאוש נגש ונענה מרוב עם הולך  ויקר מקרה שבעודו . ים עשר שניםלמות זה שנ  
Lc 9,49   וישוש אמ׳ להם אל תמנעו לו 50אחריך עמנו  הולך  ומחינו בידו כאשר שאינו . בשמך מן האנשים.  

Lc 10,31   32. וראה אותו עבר הלאה. באותו דרך עצמו הולך  ן אחד וקרא שכה 31. והניחהו כמתוהלכו להם  
Lc 11,24   25[*] במקומות מחפש מנוח ואינו מוצא אותה  הולך  שר הרוח בלתי נקי יוצא מן האדם כא 24מפזר  
Lc 11,26    ולוקח שבעה רוחות אחרים יותר רעים ממנו עמו  הולך  ואז  26. מנוקה ביעים[*]  25*] [אותה 
Lc 12,58   עם שכנגדך לאי זה שר בדרך עשה מעשה שישלחוך  הולך  וכאשר אתה  58. שהוא יושר הדבר מכם מהעצ 
Lc 14,31  למלחמה נגד מלכים ואינו חושב ראשונה אם עם הולך  או אם מלך  31. םלבנות ואין בידו כח להשלי  
Lc 19,1   Lc 19,Tit   אחד ששמו זאקיב שהיה והנה בא איש 2ביריחו  הולך  וישאוש  1קפיטולו כ׳ כפי לוקא  

Lc 19,28  מתקרב לביט פגיי[*]  29לפניהם עולה בירושלם  הולך  ואלו הדברים נאמרים  28 :פה והמיתום לפני 
Lc 19,36  וכאשר הוא כבר 37משימים מלבושיהם בדרך  הולך  וכאשר הוא  36. ניחו ישאוש עליועל העיר וה  
Lc 22,22   והם התחילו לשאול 23: אכן אוי לאותו אותו .הולך  אפס  ובאמת בן האדם כפי שהוא 22. בשולחן  
Lc 22,54   וכאשר הדליקו האש באמצעם 55. אחריו מרחוק הולך  ופירו . וליכוהו בית סגן הכהניםאותו וה  

Jn 1,36  ושמעו אותו שני 37ואמר הנה מלאך השם׳  הולך  מביטים ישאוש  36שנים מתלמידיו עמד יואן ו  
Jn 3,8   ענה נקודימון 9: וכן הוא אדם שנולד מרוח .הולך  אבל אינך יודע אנה הוא בא או . שומע הקול  

Jn 8,14    אתם דנים כפי הבשר אבל איני דן שום אדם 15 .הולך  באתי ולאן אני  מאין[*] הוא כי יודע אני. 
Jn 8,21   מקום שאניל. ואתם תשאלוני ובעונכם תמותו הולך  אני . אז אמר להם פעם אחרת ישו 21: שעתו  
Jn 8,21   אז היהודים  22. אינכם יכולים לבא הולך  למקום שאני . וני ובעונכם תמותוואתם תשאל[*] [*]  
Jn 10,4   כי מכירות הן. לפניהם והצאן נמשכות אחריו הולך  ובהנהיגו הצאן בחוץ  4. גן בחוץבשם ומנהי  
Jn 11,9  כי רואה אור זה העולם. יום אינו עושה רעב הולך  אם אי זה שיהיה . תים עשרה שעותאין ביום ש.  

Jn 11,11   אז אמרו התלמידים 12. שם להקיצו מן השינה הולך  ואני . כה כי לזריט אהובינו ישןאליהם נל  
Jn 11,54   רק הלך במלכות קרובה אל. בפרסום בין היהודים הולך  וכבר לא היה  54יך יהרגו ישאוש היהודים א 
Jn 12,19  והיה מקצת מבני מבני ענק ר״ל 20. אחריו הולך  בדבר זה שכל העולם . מועיליםנו הנה שאין א  
Jn 12,35  בעוד שיש לכם נר האמינו בנר בעבור שתהיו 36 .הולך  אינו יודע לאן הוא  ומי שהולך בחשך. וערפל 
Jn 13,33   שתהיו . שהמצוה חד 34ועתה אני אומ׳ לכם . שם הולך  אינכם יכולים לבא במקום שאני ] . [*עמכם 
Jn 13,36   36 ענה ישאוש ואמ׳ למקום שאני הולך אינך יכול  .הולך  אדון לאן אתה . ושימון פירי אמ׳ אליו 
Jn 13,36  אינך יכול ללכת אחרי עתה אבל אחרי כן תלך הולך  ענה ישאוש ואמ׳ למקום שאני . לךלאן אתה הו.  
Jn 14,4  וטומאש אמר אליו 5. והדרך והדרך אתם יודעים לךהו  ואינכם יודעים המקום שאני  4. ושם אתם תהי. 

Jn 14,12  והדבר שתשאלו לאב בשמי הוא יעשה  13: אל העם הולך  ם גדולים יותר מהם עושה כי אני עושה ודברי 
Jn 14,28   עתה גלו מי זה 29: אל האב והאב גדול ממני הולך  אמת שאתם תגילו כי אני . ו אותיאתם תאהב  
Jn 16,5   ואחד מכם אינו שואלני לאן אתה. לאותו ששלחני הולך  ועתה אני . ונה כשהייתי עמכםראשלכם ב 
Jn 16,5   רק כאשר אמרתי לכם אלה הדברים דאגה 6 .הולך  ואחד מכם אינו שואלני לאן אתה  .ששלחני  

Jn 16,10  9 כי. חוקרק מר 11ומעתה לא תראו אותי . אל האב הולך  ומצדקה כי אני  10לא האמינו בי כי . עון 
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Jn 16,16   אז אמרו תלמידיו ביניהם מה הוא 17: אל האב הולך  י אני ומעתה לא תראו אותי כ 16. לכם מעט  
Jn 16,17  אז אומרים מה הוא זה שאומר לנו 18. אל האב הולך  ופעם אחרת מעט ותראוני כי אני  .לא תראוני  
Jn 21,3  והם אמרו לו ואנחנו נלך עמך. צוד דגיםל הולך  אני . ושימון פירו אמר אלהם 3. שהיו יחדיו.  

Jn 21,20  אז כשפירו 21. אחריו שהוסב בסעודה על חזהו הולך  אה אותו תלמיד שישאוש אוהב מאד לאחוריו ור  
Mt 25,10   ואותן שהם מוכנות נכנסו. לקנות בא החתן הולכות  וכאשר  10לכו למוכרות וקנו לכם יספיק לנו  
Mc 15,41   עמו והולכות עם רבות אחרות שבאו מירושלם הולכות  כי כאשר היה בגליליאה הן  41. יואם שלומ . 

Mt 11,5   והחרשים שומעים. והמצורים הם טהורים .הולכים  והפסחים . העורים רואים 5. מעתםשראיתם וש.  
Mt 12,15   15 פרסמוהו וציום שלא י 16. אחריו וכלם ממרקם הולכים  נסע מהם ועמים רבים . ש יודע זהוישואו 
Mt 20,29   ושני עורים יושבים סמוך לדרך 30. אחריו הולכים  צא מיריחו עם רב וכאשר יו 29: לפדות רבים  
Mt 27,32   בעיר מצאו איש ִסיִרינִיב ששמו שמעון ואנסוהו הולכים  וכאשר  32. ושיו ונהגוהו לתלותולו מלב 

Mc 3,9   העם החולים שהוא מרפא רוצים 10. אחריו הולכים  ועלו בספינה קטנה כאשר העם  9ו ובאו אלי  
Lc 2,3    כל אחד לעירו בעבור שישמעו מצותו של הולכים  וכולם היו  3האדון מלך ששיריאה בעד  

Lc 2,41   42: בכל שנה בירושלם ביום הנכבד של פסח הולכים  ואביו ואמו  41. ן הש׳ היתה עמוחכמה וח  
Lc 7,11  הנה. וכאשר ישאוש קרב בשער העיר 12. עמו הולכים  ו ורוב עם ותלמידי. שנקרא נאים ישאוש בעיר  
Lc 7,12  וכאשר ראתה ישאוש היה נע 13. עם האשה ההיא הולכים  ורב עם מן העיר . לא היה לה עודבן אלמנה ו 
Lc 7,22   המתים. החרשים שומעים. המצורעים טהורים .הולכים  הפסחים . ם ושמעתם העורים רואיםמה שראית  
Lc 9,57   בא אדם אחד ואמ׳ לישאוש משיח חפצתי ללכת הולכים  ובעודם  57שם והלכו במגדול אחד ונסעו מ  

Lc 11,44   וענה מחכמי הדת 45. למקום שאינן יודעין הולכים  והאנשים שאינן יודעין . ן נראיןשאינ  
Lc 14,25   אי זה איש אם 26ונהפך אליהם ואמר . עמו הולכים  ועמים רבים  25: יאכלו בזימוני לא  
Lc 17,14   ואחד מהם כשראה שנשתנה חזר ושבח  15נשתנו  הולכים  ונעשה שבעודם . תתראו אל הכהניםאמ׳ לכו ו 
Lc 23,23   25. ופילאט שפט שיעשה שאלתם 24. וחזקים הולכים  לים שיניחהו בשתי וערב וקולותם גדול שוא  
Lc 23,27    וישאוש 28. אחריו בוכים ואוננים עליו הולכים  ורוב חיל אנשים ונשים  27ישאוש אחר  
Lc 24,13   במגדול שהיה רחוק מירושלם ארבעים מילין הולכים  והנה שנים מהם  13. ו ממה שנעשהנפלא בעצמ  
Lc 24,17  וענה אחד מהם ששמו קלאופש 18. ודואגים הולכים  ים אתם מדברים ביניכם וכבר אתם באי זה דבר.  

Jn 6,67   אז אמר ישאוש לשנים עשר שנשארו 68: עמו הולכים  וכבר אינם . זרו אחורתלמידיו ח זה רבים  
Mt 15,22  22 אחרי ישוש צועקת ואומרת רחמנות יהיה לך הולכת  ה אשה כנענית שבאה מהעברים ההם והנה בא  
Jn 11,31   היהאז כשמריאה באה למקום שישאוש  32: לבכות הולכת  ויצאה הלכו אחריה אומרים לקבר  שקמתה מהר 
Jn 20,12   ואמרו לאותה האשה למה את  13גוף ישאוש משיח  הונח  חד בראש ואחד ברגלים במקום ששם יושבין א 
Lc 23,25   25 26. במאסר שהם שאלוהו ונתן להם ישאוש כרצונם הוסר  להם אותו שבעבור רציחה ובגידה  והניח 
Mt 16,23   אל תצערני כי אינך. לפירי לך מאחרי שטן אומר הופך  וישוש  23. ךאומר האל לא יאבה אדון שיקר 
Lc 19,13   והקציפוהו 14. מאלו האימנש עד שאבוא הוצאותיכם  ואמ׳ אליהם עשו . עשר ׅאיֵמנֵש שלו ונתן להם  

Mc 14,47   הסכין והכה עבד סגן הכהנים וחתך לו האזן הוציא  ואחד מאותן שהיו עם ישאוש  47: והחזיקוהו.  
Lc 19,15    והראשון בא אומר אדון עם 16. כל אחד ואחד הוציא  הם הממון בעבור שידע כמה שנתן לאותם  
Mt 5,29   והרחיקה ממך כי טוב הוא לך שתאבד אבר אחד  הוציאה  בל אם ֵעינְָך ימנית טשקנדליזא א 29: ניאוף 
Jn 18,10   הימנית והכה עבד ההגמון וכרת לו אזנו הוציאו  אז שימון פירי שהיה לו סכין  10: לא נעדר.  
Mc 1,43   אבל. ואמ׳ לו שמע אל תאמר לשום אדם 44 הוציאוהו  כאשר נטהר תכף  43[*]  42. טהור מהצרעת  
Lc 23,56   24: לקבר הורידוהו  וב לחנוט גוף ישאוש משיח ובשבת בריח ט,Tit   1קפיטולו כ״ה כפי לוקא  

Mc Prol,19   וזה אחד הגמון אסכנדריאש וזה חוייב. בעהאצ הושב  הציל מה שאבד אשר לו . ט אמונתוהשם׳ מבי  
Mt 8,25   למה. וישאוש אמ׳ להם 26. כי בסכנה אנחנו הושיע  והקיצוהו אומרים אדון  25ש ישן וישו  
Mc 3,4    וישו  5. והנם שותקים. או עזוב אבר אדם אחד הושיע  . לאדם עשות טוב ביום החג או רעישאוש יש 
Lc 6,9   וכאשר הביט כולם אמ׳ לאיש שלח  10. או אבוד הושיע  או הנפש . ע בשבתאו עשות ר. טובראוי עשות 

Lc 23,35  36. יושיע עצמו אם הוא משיח נבחר מהשם׳ .הושיע  אומרים האחרים . ם מלעיגים עליווהשרים עמה  
Mc 5,34   ובעוד שמדבר 35. לכי לשלום ותהיי נרפאת .הושיעך  נתך והוא הבין ואמר לה בתי אמו 34. האמת  

Mc 10,52    11: ומיד ראה ונמשך אחריו בדרך .הושיעך  לך כי אמונתך [*]  52] [*] [*] [*אליו,Tit  
Lc 7,50    8 .לכי לשלום הושיעך  אמונתך [*]  50[*]  49[*] האשה אמר אל,Tit   1קפיטולו ט׳ כפי לוקא  
Lc 8,48  שר בית הכנסת בא לו ואמרו 49. לכי לשלום הושיעך  וישו אמ׳ לה בתי אמונתך  48. עהבעבור הנגי  

Lc 17,19    אינו . ושאל לפרושים מתי יבא מלכות האל 20 הושיעך  ואמ׳ אליו קום ולך כי אמונתך  19מעם נכר 
Mt 19,25  ומביטם ישאוש אמ׳ להם בין האנשים הוא 26 .הושיענו  ו תמהים מאד ואמרו א״כ מי יוכל שמעו זה הי 

Mt 21,9  בן דוד ברוך יהיה אותו שעתיד לבא בשם הושיענו  ועקים אומרים חיל שהולכים עמו צוה 9. בדרך  
Mc 11,9   ברוך הוא אותו שבא בשם הש׳. מושיע ברוך הושיענו  שנמשכים אחריו קוראים ואומרים  ואותן . 
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Mt 14,30   ואמ׳ איש . ותכף ישאוש שלח היד ולקחו 31 .הושיעני  אדון וכשהתחיל ליכנס צעק אומר . חזק ופחד 
Jn 12,27  28כי בעבור זה באתי לשעה זו . בשעה זאת הושיעני  אב . נפשי נבהלה עתה ומה אומר 27. יכבדוהו  
Mc 15,7   ובא העם והתחיל לבקשו כמו שהוא 8. במאסר הושם  ובעבור הרציחה . אחד עשה רציחה שבת גר  
Jn 3,24   ז נעשית שאלה ביןא 25: יואן בבית הסהר הושם  כי עדיין לא  24רבים וטבל אותם ובאו אליו  

Jn 19,41    אז בעבור שהיה ע״ש ליהודים ובעבור 42. בו הושם  קבר חדש ובאותו קבר שום אדם לא גן היה  
Jn 11,38   אמ׳ ישאוש הסירו האבן ומרטא אחות  39. עליה הושמה  ושם היתה חפירה ואבן גדולה . בא לקבר 
Jn 12,13    וישאוש מצא עיר בן אתון 14. זהו מלך ישראל ענאהוש  . ויצאה אליו לדרך וצועקת אומרתתמרים 

Mt 22,26   א״כ בתחייה מאי זה 28. ואח״כ מתה אשתם 27 .הז׳  כמדומה לו השני והשלישי עד  26 .לאחיו  
Mt 22,28   ענה ישאוש 29: תהיה אשה כי אשה היתה מכולם הז׳  א״כ בתחייה מאי זה מכל  28. םמתה אשת  

Mc 8,6  לחמים עושה חנות ושברם ונתנם לתלמידיו ואמ׳ הז׳  ולקח . לעם שישבו בארץוהוא צוה  6. ענו ז׳  
Jn 10,12   השכיר הוא ואין 13. [*] שבא עוזב הצאן ובורח הזאב  כאשר הוא רואה . נם שלו קרוביותהצאן אי 

Mt 10,16   יוניםותמים כמו . תהיו חכמים כמו הנחשים .הזאבים  אני שולח אתכם כמו צאן בין  16 כפי מתיאו: 
Lc 18,5   6. ימצאני אדריכיאה לקץ הבא תעשה לעג ממני הזאת  אמנם כאשר האלמנה  5. ים ואנשיםירא אלה  

Mt 11,23   ואומ׳ אני לכם שהשדומיטש יענשו בעונש קטן 24 :הזה  עד היום . יאה עדיין יעשו תשובהבשידונ 
Mt 26,39    ובא אל 40. כפי רצוני רק כשלךאבל לא  .הזה  הוא דבר איפשרי הרחק ממני המות אבי אם  
Mt 26,42    ובא פעם אחרת לפירו ומצאם 43. תעשה רצונך הזה  שלי אם לא יכול ממני עבור המות ואמ׳ אב  

Mt 27,8    ִואז היה הדבר נשלם מירמיה נביא אומ׳ ולקחו 9 .הזה  יֶדֶמך זהו שדה הדם עד היום שדה נקרא ַאְלק 
Mt 28,15   וי״ב התלמידים הלכו בגליליאה בהר אחד 16 .הזה  היהודים עד היום  ים מוגדים ביןואלה הדבר  

Lc 4,21   והכל נותנים 22. נשלמה זאת הכתיבה באזנינו הזה  התחיל לאמר להם היום  21. ים בוהיו מבינ  
Lc 9,12   וישוש אמ׳ להם תנו להם לאכול 13הוא חרב  הזה  וכלו למצוא מה שיאכלו כי המקום זה למען י.  
Lc 9,13  והם כמו חמשת אלפים וישאוש אמ׳ לתלמידיו 14 הזה  ים אנו לקנות דבר מאכל לכל העם דגים וצריכ  
Lc 10,5  5 ואם. עליו ינוח שלומכם. ואם שם בן השלום 6 .הזה  כנסו תאמרו תחלה שלום יבא בבית ובבית שת  

Lc 11,29  זולת אות יונה. לא ינתן לושואל אותי ואות  הזה  הדור הרע . אל העמים התחיל לאמרו 29. אותו  
Lc 12,21  ואמר לתלמידיו אל תהיו 22: ואינו עשיר בשם הזה  כן הוא האוצר פירותיו בעולם  21. ממי יהיו  
Lc 12,26    אין בידכם לעשות על מה תשתדלו בחריצות על יתר הזה  ואם הדבר המעט  26. בקומתו אמהיוסיף 
Lc 16,28   להם הוא הוא משה והנביאים . ואברהם אמר לו 29 הזה  שת המקום מר להם שלא יבואו לנגייש לי וא 
Lc 17,25   וכאשר נעשה בימי נח כן יהיה בימי בן האדם  26 הזה  והיותו מוזם בעד הדור . לסבול רוב דברים 
Lc 22,42   והנה 43. מעלי אכן לא תעשה רצוני רק רצונך הזה  אומ׳ אם אתה תחפוץ הסר המות  42. והתפלל  

Jn 1,9   והעולם לא . עולם היה והעולם בעבורו נעשה 10 .הזה  תות נר והוא האיר כל אדם בעולם היה אמי 
Jn 3,29   ואליו ראוי לתת הגדולה ולי 30. הוא גיל שלם הזה  תו ומשמח בגיל בעבור קול הארוס ושומע או  
Jn 4,12    וש ואמר לה מי שישתהענה ישא 13. ובניו ומקנהו הזה  והוא שתה מן הבור . לנו זה הבורשנתן 

Jn 6,7   אמר אליו אחד מתלמידיו 8: אם נתן לכל אחד מעט הזה  מאות פשיטין לחם לא יספיק לעם  פיליף ב׳ 
Jn 6,34   34 מי שבא. וישאוש אמר להם אני הוא לחם חיים 35 .הזה  כל עת ניתן לנו הפת . ו לו אדוןאז אמר 

Jn 16,30   ענה להם ישאוש  31: אנחנו מאמינים שיצאת מהאל הזה  אחר דברים ואין צריך לך לשאול לאתה כל ה 
Jn 19,20   כי אותו מקום שישאוש נתלה קרוב מן העיר היה הזה  או הכתב אז רוב היהודים קר 20: היהודים : 

Mt 23,17  ואומרים אתם שאותו  18. או המקדש שמקדש הזהב הזהב  מה הוא דבר גדול . פתאים ועורים 17. לפרוע 
Mt 23,17   ואומרים אתם שאותו שנשבע תת למזבח חייב  18 .הזהב  דבר גדול הזהב או המקדש שמקדש  מה הוא 
Mt 27,20   ופילאט 21. העם שישאלו בראבן וישואש ימיתו הזהירו  ושרי הכהנים והזקנים  20. עבורובמראה ב 
Mc 15,11   ופילאט 12. ור להםהעם שישאלו בראבן שיחז הזהירו  וההגמונים  11. ו לו בעבור קנאהמסרוה  

Mt 2,12   שלא ישובו לאירודיש וישובו למלכותם בדרך הזהירם  והמלאך  12. ו זהב ולבונה ומיראויתנו ל  
Jn 4,37   37 אני שלחתי אתכם ללקוט מה 38. ואחד המלקט הזורע  ניין זהו הדבר אמתי כי אחד הוא כי בע  

Lc 11,22   שלו באותן שהיה בוטח יגזול לו ומלבושיו הזיין  הנה כל כלי . ים חיים יותר ממנויותר חזק  
Lc 22,44    45. היוצאת מבשרו כטיפי דם נגרות בארץ הזיעה  והיתה  44ונעשה באיגוניאה שמתפלל בצרה  
Lc 4,35   וכולם פחדו ומד ומדברים ביניהם 36. דבר הזיקו  באמצע בית הכנסת יצא ממנו ולא  השד נכנס  

Mt 24,32  רבים והעלים יוצאים תכירו שהקיץ מתקרב הזמורות  משל מדמיון התאנה כאשר  תקחו 32. ועד הארץ  
Lc 6,29   ואותו שיחפוץ לגזול מלבושך לא. לו האחרת הזמין  ואותו שיכך בלחי האחד  29. לכם שמכבדין  
Mt 2,7   [*]5 [*]  [*]6  [*]7  [*] וישלחם לבית לחם ויאמר 8. שנראה להם הכוכב הזמן  בחריצות גדול  

Mt 2,16   אז נשלם מה שאמר ירמיה 17. ששאל למלכים הזמן  סביבות מעת שהילד היה נולד לפי ואת כל ה  
Mt 24,25   ולכן אם אדם לכם יאמר שהוא במדבר אל 26 .הזמן  אני אומר זה קודם  25. יה אפשריאם יה  
Mc 13,33  איש שהולך במהלך ועוזבכמו שה 34לא השעה  הזמן  מרו ועורו והתפללו כי לא ידעתם הש 33: האב  
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Lc 9,41   עמדתי עמכם ונתתי לכם לאכול הבא נא בנך אלי  הזמן  משפחה ממאנת כמה מן . ה ואמ׳ לווישאוש ענ 
Lc 14,22  22 אמ׳ האדון לעבד לך 23: נאות לזה ניאות לזה הזמן  ועדיין . מ׳ עשוי הוא כאשר צויתוהעבד א  

Jn 14,9   פיליף מי שרואה. שעמדתי עמכם ולא הכרתוני הזמן  ם כמה מן וישאוש אמר לה 9. ודי הראנו האב  
Mt 28,12    שיאמרו 13ועשו עצה ונתנו רוב כסף לשומרים  הזקנים  והם אספו  12שנעשה לשרי הכהנים כל מה 

Lc 20,1   ואמרו אליו אמור לנו באי זו ממשלה אתה 2 הזקנים  נתאספו שרי הכהנים והסופרים עם ו. ומגיד  
Mt 13,19   ואותו שנפל בין האבנים 20. שנפל קרוב לדרך הזרע  וזהו . בא השטן ועוקרה מלבו. יבין אותה . 
Mt 13,38   והאויב 39. הם הצדיקים והקמשונים הם הרעים הזרע  השדה הוא העולם וטוב  38. בתולההוא בן ה  

Lc 8,6   6  7. לחות מהארץ יצא נתייבש כי לא היה לו הזרע  וכאשר . אחר נפל ממנו על הסלעיםוזרע  
Lc 8,7  7  וזרע האחר נפל בארץ טובה ועשה פרי 8. וחנקהו הזרע  בתוך הקוצים והקוצים יצאו עם והאחר נפל 

Lc 8,11   והם אותם. שנפל סמוך לדרך 12הוא דבר השם׳  הזרע  הדבר הוא זה  11: שמעו לא ישמעוואם י  
Mt 13,32   וכשגדל הוא גדול כל הזרעים ונעשה עץ גדול  םהזרעי  שהוא קטן כל  32אדם זורע בשדהו אותו ש 
Mt 13,32   ונעשה עץ גדול שהעופות שוכבים ועומדים הזרעים  כל הזרעים וכשגדל הוא גדול כל  שהוא קטן  
Mc 4,31   וכשנזרע גדל ונעשה גדול מכל  32. שהם בארץ הזרעים  ל כשהוא זרוע בארץ קטן הוא מכל של חרד 
Mt 21,1    אומר לכו אל 2אז הוא שלח שנים מתלמידיו  .הזתים  והיו באים בביטפני בהר  מירושלםהיו קרוב  
Mt 24,3    קרבו אליו תלמידיו ואמרו בסוד אליו אמור .הזתים  והוא יושב בהר  3: אבן שלא תחרבאבן על  

Mt 26,30    אז אמר ישו לתלמידיו כולכם תהיו 31 .הזתים  הודאה זהו שעשו חינות יצאו להר אמרו  
Mc 11,1  ואמ׳ להם לכו לאותו 2שלח שני תלמידים  .הזתים  וכאשר נגש בירושלם בהר  1מרקו  י״א כפי שן  
Mc 13,3    נגד המקדש שאלוהו בסוד פירו ויקומו וגואן הזתים  וכאשר ישב בהר  3. אבן שלא תהרסאבן על  

Mc 14,26  ו כולם תהיו אשקנדליזטש בי ואמר להם יש 27 .הזתים  וכאשר עשו חינות יצאו בהר  26. במלכות אבי 
Lc 19,29   אומר לכו לאותו 30. ושלח שני תלמידים .הזתים  ביט פגיי בבטאניא בהר שנקרא הר מתקרב ל  
Lc 19,37    התחילו לו כל העמים היורדים מן ההר לשמח הזתים  וכאשר הוא כבר מתקרב לירידת הר  37בדרך  
Lc 21,37  וכל העם קם בבקר ובא במקדש בעבור 38 .הזתים  קרא הר ובלילה יוצא משם עומד בהר נ. במקדש  
Lc 22,39   וכאשר בא להם אמר 40. והתלמידים ברחו ממנו .הזתים  ויוצא המלך כמנהגו להר  39 .אמר להם די 

Jn 8,1   וכל העם. ולמחר בבקר בא פעם אחרת במקדש 2 הזתים  וישאוש הלך להר  1ח׳ כפי יואן  קפיטולו  
Lc 12,13   אמ׳ אליו רבי אמור אל אחי שיחלוק איתי החבורה  ואחד מן  13 :באותה שעה מענה לשוןילמדכם  

Lc 5,7   ובאו ומלאו כל. אשר באניה האחרת שיבואו החברים  ועשו סימן אל  7. שלהם משתברין שרשתות  
Mc 3,4   4 הנםו. הושיע או עזוב אבר אדם אחד. או רע החג  ם ישאוש יש לאדם עשות טוב ביום ואמ׳ לה  
Lc 2,42   ונש ונשלמו הימים כששבין הנער יש״או״ש 43 .החג  שנה עולים בירושלם כמנהגם ביום הגיע לי״ב  

Lc 23,17   אומרים. צעק יחדיו[*] [*] [*] וכל העם  18 .החג  והיה לו להניח אסיר אחד ביום  17. יסרו  
Jn 2,23   ים רואים האותות שעושה האמינו בשמויהודים רב החג  וכאשר היה בירושלם בפסח ביום  23: ישאוש. 
Jn 4,45   אז בא פעם אחרת בבית גלליאה אל מקום אשר  46 :החג  בירושלם ביום המועד כשבא ליום  שעשה ביר 
Jn 7,14   ומתמיהים היו 15. עלה ישו במקדש ומלמד החג  אבל בתוך  14. וי בעבור היהודיםממנו בגל  
Jn 7,37   עומד ישוש צועק ואומר אם אי זה אחד עשה יבא החג  ם הגדול מן וביו 37 36[*] [*]  35. לבא  

Jn 12,20    שקרבו לפיליף שהיה מבטפגידא דגלליאה 21 החג  גנטילש מאותן שעלו להתפלל ביום ענק ר״ל.  
Mt 9,17   קפיטולו ל״א: בנאדות החדשים ושניהם נשמרים החדש  אבל משים איש היין . היו אבודיםהנאדות י  

Mt 26,28   ואומר אני 29. שיהיה שפוכה לכפרת עונותיכם החדש  כי זה הוא הדם מן  28זה כולכם  ואמ׳ שתו  
Lc 1,36    כי שום דבר  37השישי לאותה שהיא נקראת עקרה  החדש  וזהו . קרובתיך הרתה בן בזקנותהאלישבק 

Lc 22,20  אכן הנה יד  21. ך בעדכםבדמי אותו שיהיה נשפ החדש  שר אכלו אמר זה הגביע הוא צווי וכא. הגביע 
Mt 9,17   27קפיטולו ל״א כפי מתיאו : ושניהם נשמרים החדשים  אבל משים איש היין החדש בנאדות . אבודים  
Mt 5,26   עו׳ אמר 27קפיטולו ט״ו כפי מתיאו : היות קטן החוב  אמת לא תצא משם עד השלמך אפילו ב 26במאסר 

Mt 18,27   וכאשר אותו עבד היה יוצא לחוץ מצא אחד 28 .החוב  ו כל ד והניחו לכת ומחל לרחם על העב  
Mt 18,30  וכאשר עבדי האדון ראו זה היו מאד 31 .החוב  ל הלך ושם אותו במאסר עד שיפרע אב. הקשיבו  
Mt 18,32  לכן לא היה לך 33שנתחייבת לי בעבור שחננתני  החוב  ואמ׳ לו עבד רע לא מחלתי . ו לוצוה שיביאה 
Mt 18,34  34 כל כך יעשה לכם אבי שבשמים אם לא תמחלו  35 .החוב  עצב ומסרו לנגישה עד שיחזור כל האדון ו 
Mt 13,22   הוא אותו ששומע דברת הש׳ ויש לו אנחות .החוחים  אותה שנפלה בין  22. הם נבוכים זעומה תכף  
Mc 14,41    נה קרוב הוא אותוקומו ונלכה כי ה 42 החוטאים  באה שבן הבתולה יהיה נמסר בידי די השעה  

Lc 3,3   קול . כמו שכתו׳ בספר דברי ישעיה הנביא 4 החוטאים  דורש טבילת תשובה למחילה עונות . גודיאה 
Lc 5,30    ענה ישאוש ואמ׳ להם אינו צריך רופא 31 .החוטאים  אוכלים ושותים עם העולמיים ועם למה אתם  
Lc 6,34   35. נותנים לחוטאים בעבור שיקבלו גמול החוטאים  שירות אי זו חן ראוי לכם כי מקוים שכר או  
Mt 10,1   הראשון הוא : ואלה הם שמות האיפושטוליש 2 החולאים  הם יכולת לרפאת המשוטנים ולמרק ונתן ל 
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Lc 5,19   וכאשר 20ושמוהו באמצע כלם לפני ישאוש משיח  החולה  נים ובעד הגגות שמו המטה שם עם הלב 
Jn 11,4   אינו חולי מיתה רק עמו אלא בעבור שבן האל החולי  וישאוש שומע אמ׳ זה  4. אד חולהאותו מ  

Mt 4,23   משונים משוטנים וירחיים[*]  24[*]  החוליים  ם הגדת מלכות השמימיי ומרפא כל כנסיותיה  
Mt 8,17   וכאשר ישואש ראה עמים  18. ונושא מכאוביו החוליים  שתהיה נשלמת שנבואת ישעיה אומרת הוא מסלק 

Lc 9,1   ואמ׳ להם לא  3. ושלחם לדרוש מלכות הש׳ 2 החוליים  יכולת וכח על כל השדים ולרפאת  ונתן להם 
Mt 8,16   בעבור שתהיה נשלמת שנבואת ישעיה אומרת  17 החולים  וכל . אש משוטנים והושיעם בדברואל ישו 
Mt 9,12   כי אני אוהב . ד מה רוצה לומרלכו ללמו 13 .החולים  הבריאים אינם צריכים רופא אבל  אמר להם 

Mt 14,35   וחילו פניו אשר לבד יגיעו שפת מלבושיו  36 החולים  לחו אליו בכל הארץ ושלחו לו כל הכירוהו ש 
Mc 1,32   32 וכל אותן מהעיר היו מקובצים 33ומשוטנים  החולים  ערב כאשר השמש נכנע שלחו לו כל וה  
Mc 3,10    והמשוטנים 11. שהוא מרפא רוצים לנגעו החולים  העם  10. כאשר העם הולכים אחריוקטנה  
Mc 6,7   וציום שלא ישאו שק ולחם ואבן  8. ומשוטנים החולים  נים שנים ונתן להם כח לרפאת כל ושלחם ש 

Mc 6,13   וכאשר שמע אירודיש 14. במשיחת שמן מבורך החולים  ומבריאים המשוטנים וממרקים  13 .תשובה  
Mc 6,55  באי זו עיר או 56במטות כאשר שמעו שהוא שם  החולים  ומיהרו כל הארץ להביא  55ישאוש  תכף הכירו 

Mc 16,18  ואדונינו ישאוש משיח אחר שהוא 19וירפאו  החולים  יים לא יזיקום ויניחו הידים על ונחשים ארס  
Lc 5,31   באתי לקרוא כי אני לא 32צריכים רופא  החולים  אבל . יך רופא למי שהוא בריאלהם אינו צר  

Lc 9,6  ואירודיש אדון טיטרקא שמע כל  7: בכל מקום החולים  ם תחפצו הבתים דורשים ומבריאים וכשתצאו מש 
Lc 9,11    נגשו אליו הי״ב. והיום מתחיל לרדת 12 החולים  ומרפא . ומדבר עמהם במלכות השם׳וקבלם  
Lc 10,9   יו שמה ותאמרו להם מלכות האל מתקרבשיה החולים  ורפאו  9. דברים המונחים לפניכםמאותן ה  

Lc 13,14   וענה ישאוש להם ואמ׳ רמאים 15. ולא בשבת החולים  ימים יכול הרופא להתעסק ברפואת ובאותן ה  
Mt 21,42   פועל הוא מהאל. היא היתה מונחת בפינה החומה  ת שאומרת האבן אותה שמאסו בוני הכתיבו  
Jn 19,30  אמ׳ תם ונשלם הוא וכרע ראשו ושלח הרוח לאל החומץ  ז כשישאוש טעם א 30. הו בפה ישומלח וישימו. 
Jn 15,1  וכל העושה . וישליך כל כף שאינה עושה פרי 2 החורש  ואבי הוא . אני הוא גפן אמת 1ן כפי ש׳ זוא 

Jn 13,25   הנו פה[*]  26ישאוש אמ׳ אליו אדון מי הוא  .החזה  כשהוא היה מסב על  אז 25. שממנו אמר זה. 
Jn 2,7   וישאוש אמר להם תוציאו מהם והביאו ותנו  8 .החזיק  ידיש מים וימלאום כל מה שיוכלו כל האיר 
Lc 3,8    כי הגרזן כבר עברה לשורש 9חי בן אברהם  החזיר  אומ׳ לכם שהאל יכול מאבנים אלו אני  
Mt 7,6   שאלו מאל והוא  7: שלא ירמסום ולא יקרעום החזירים  ולא תביאו הדברים היקרים לפני  ממאנות 

Lc 15,15   ונתאוה לאכול מה שהחזירים אוכלים ואין 16 החזירים  ושלחהו בעירו לשמור . ותה מלכותמעירוני א 
Mt 12,20  ואז שלחו לו משוטן 22. ובשמו האיים יחילו 21 החזק  ץ מעשן לא יכבה עד שיצאו למשפט לא ישבר הע 
Mt 12,29   אם בתחלה לא. והגבור ולשבור אותו ביתו החזק  בבית ואיך יכול אחד ליכנס  29. שמימיי  
Mc 3,27   ולגנוב הכלים אם בתחלה אינו קושרו ואז יגנוב החזק  שום אדם אינו יכול ליכנס בבית  27. לו קץ 
Mc 6,18   18 ואירודיאש לקחו במיאוס ואורבו  19באשת אחיך  החזק  נו ראוי לך וג׳ואן אמר לאירודיש אי 
Lc 11,21   אבל 22. מזויין שומר ביתו כל הדברים בשלום החזק  כאשר  21. אמת שמלכות הש׳ בא. םשדימגרש ה  
Lc 1,52   הרעבים 53. והגבוהים מאריות ומגביה השפלים החזקים  והוא משפיל  52. אים במחשבת לבומבזה הג 
Jn 8,34   רק החטא. והעבד אינו עומד בבית לנצח 35 .החטא  שכל אדם שחוטא הוא עבד . מר לכםאני או  
Jn 8,35   ואם הבן עושה רצונכם במהרה 36: עומד לנצח החטא  רק . והעבד אינו עומד בבית לנצח 35. החטא  

Mt 9,13   אז באו אל ישואש משיח תלמידיו 14. לענוש החטאים  רק בעד . לא באתי לקרוא הצדיקים. מקרבן  
Mt 17,21   והיו מאד. וביום השלישי יקום. וימיתוהו 22 החטאים  בן אלוה יהיה נבגד ונמסר בידי  להם ישו 
Mt 26,45  כי ראו שמתקרב אותו. קומו ונלכה 46 החטאים  קרבת שבן האלוה יהיה נמסר בידי כי השעה מת  
Mc 2,16   אמרו לתלמידיו למה עם העוגבים והחטאים החטאים  ראו שישו אוכל עם העוגבים ועם  והפרושים  
Mc 2,17   והיו שם תלמידי ג׳ואן ומהפרושים מתענין 18 החטאים  קרוא הצדיקים אבל אני לא באתי לכי . חולי 
Lc 5,24  אמ׳ אל חולה אני אומר לך לך קום וקם מטתך .החטאים  ן אלוה יש לו יכולת בארץ לעזוב שתדעו כי ב 
Lc 3,17   17 ורוב 18במגורתו וישרוף התבן באש שלא תכבה  החטה  ח כלי מנשף וינקה גרונו ויאסוף ויק  

Lc 12,42   מאושר הוא אותו 43. הראויה לתת להם בזמנה החטה  ם האדון על ביתו לתת לבני ביתו האיש משי  
Lc 22,31   אבל אני התפללתי בעדך שאמונתך לא תפסק 32 :החטה  ברה כמו השטן מבקש אתכם בעבור העבירכם בכ . 
Mt 13,25   אז. כאשר העשב גדל ועשה פריו 26. והולך החטים  ויביו ועליו זורע קמשונים בתוך באו א  
Mt 13,26  ובאו המשרתים ואמרו אל האדון לא זרעת 27 .החטים  אז נראו הקמשונים בין . עשה פריהעשב גדל ו  
Mt 13,29   ובעת : תניחו הכל עד הקציר 30. עם הקמשונים החטים  והוא אמ׳ אין בעבור שלא תעקרו  29ונלקטהו 

Jn 5,21   כן הבן נותן חיים לאשר . מתים ונתן להם חיים החיה  כי כמו שהאב  21. לא תהיו תמהיםבעבור ש 
Jn 12,1   ולזרו . ומרטא משרת אותו. והכינו לו לאכול 2 החיה  טניאה ששם מת לזרו אותו שישאוש בא בבי 

Mt 10,8   ובעד: בעבור חן קבלתם. טהרו המצורעים: המתים החיו  . מרקו החלאים 8. שמימיי מתקרב שמלכות 
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Lc 21,34  וכן יצא על 35. וזה היום יבא פתאום עליכם החייב  ובצורך זה : יתרון אכילה ושכרותיהיה כבד ב  
Mt 20,1    2. אשר יוצא בבקר לשכור פועלי׳ לכרמו החיילות  מימיי לאב דומה הוא מלכות ש 1כפי מתיאו  

Mt 20,11   התחילו לפעול שעה שפלהאומרים אלו  12 .החיילות  ובקחתם מלינים נגד בעל  11. כן פשוט כמו.  
Mc 4,36   ונכנסו בים ספינות. ועלה בספינה אחת קטנה החיילות  והניחו  36נעבור אנחנו הלאה *] [נעשה ערב 

Mt 10,39   ומי 40: ומי שיאבדה בעדי נושע יהיה. בעבורי החיים  מי שאוהב נפשו יאבד  39[*]  38 :ראוי לי 
Mc 12,27  ויגש אליו אחד 28: ולזה אתם טועים מאד .החיים  המתים אלא  אינו אלוה 27. יעקב יצחק ואלהי  

Lc 8,15  האלו הם נחנקים ואין נושאין פרי בקיבול החיים  ם לב וחריצות בעושרין ובתענוגי הש׳ ויש לה  
Lc 20,38  ומקצת מהסופרים אמרו 39. כי כלם חיים עמו החיים  אינו אלוה המתים אכן  38. יעקב יצחק ואלהי  
Lc 24,5   תזכורנה . אינינו פה כי חזר חי 6. עם המתים החיים  והם אמרו להם למה תשאלו . ארצה פניהם 

Jn 1,4   והנר היה מאיר בערפל 5. היה נר האנשים החיים  ה חיים אותו כי הי 4מה שנעשה : אינו נעשה.  
Mc 4,1   להם ומייסרם ברובוהוא דורש  2יושב בשפת הים  החיל  וכל . לות בספינה קטנה וישב ביםהיה לו ע 

Mt 17,26  26 והדג הראשון שתקח תפתח לו הפה ותמצא שם כל החכה  ור שלא נבהילם לך אל הים והשלך אבל בעב  
Mt 7,24   26[*]  25. שמייסד ביתו אל האבן הקיימת החכם  יהיה דומה אל . דברי ועושה אותםאדם השומע  

Mt 11,19   אז התחיל ישאוש  20: קפיטולו ל״ו כפי מתיאו .החכם  שפטו . מהחוטאים מפורסם וביניהםמיין אהוב 
Mc 12,32  רבי אמת גדול שאינו לבד אלוה אחד ואינו אחר  החכם  ואמר לו אותו  32. צווי אחר אינו גדול מזה 

Mc 3,24    בבית שיש חלוקת 25. יכול עמוד אותו מלכות החכמה  ואם אי זה מלכות בזולת  24. אחרגרש שטן  
Mc 6,2   3. ומאין לו הכח שמהידים יוצא. שנתונה לו החכמה  ואומרין מאין לו . תמהים ממוסרו שומעים  

Lc 11,52   ואינכם נכנסין ואתם מונעין אותם שחפצים היו החכמה  אוי לכם חכמים בדת שנשאתם מפתח  52: הדור 
Mt 25,9   לכו למוכרות וקנוואמרו אולי לא יספיק לנו  החכמות  וענו  9. כם כי עשישותינו מכבותלנו משמנ 
Mt 9,3   וכאשר ישוש 4. מאותתים אמרו בקרבם זה מקלל החכמים  ומקצת מן  3. חטאתיך הם נמחלים אמונה בשם 

Mt 11,25   וכן 26. וגלית אותם לתמימים. יודעי ספר החכמים  כי אתה הסתרת אלה הדברים אל . ץשמים ואר  
Mt 12,38   יודעי ספר והפרושים אומרים רבי אנחנו החכמים  אז ענוהו מקצת מן  38: היה נמחקדבריך ת  
Mc 12,35   35 דויט אמ׳ מתנבא 36מאותתים ממי הוא בן  החכמים  מה אומרים . ועונה ישוש ומלמד במקדש  
Mc 12,38   יודעי ספר שחפצים נשוא מלבושים נאים שיתנו החכמים  וישאוש מזהירם אומר השמרו מן  38. ברצון 
Mc 14,43   והבוגד נתנם זה 44. מאותתים וזקני העם החכמים  שלח בעד סגן הכהנים ובעד  והוא .ומקלות  
Lc 10,21  וגליתם לקטנים אמת הוא אב כי כן ערב .החכמים  שמים ובארץ שהעלמת דברי אלו מן אב ואדון ב  
Mt 10,8   7 בעבור חן. טהרו המצורעים: החיו המתים .החלאים  מרקו  8. ם שמלכות שמימיי מתקרבואומרי  

Mt 21,12  להטות מאותן שהיו מוכרים. ממטה למעלה החלוף  תן שקונים ומוכרין והפך שלחנות וגרש כל או  
Mt 25,27    וכאשר הייתי בא הייתי שואל זהבי עם .החלופין  לכן היה לך לפקוד ממוני לשולחן  27פזרתי  

Mt 5,40   ומי שיכריחך לכת 41: מעילבחזקה הנח לו ה החלוק  ומי שיגזול לך  40: נו לו האחרתאחת הגש  
Mc 11,15  ושולחנות אותם שמוכרים היונים גירש והפך  החלפנים  המוכרים והקונים במקדש וקניות  התחיל לגרש 

Jn 2,15   ואמר למוכרי יונים 16. והפיל השולחנות החלפנים  ופזר ממון . המקדש והצאן והבקר גרש מן  
Lc 10,41  11: היותר טוב אשר לא יגזלוהו לה החלק  יאה בחרת ת דבר אחד צריכה את מרעניינים אמ,Tit  
Lc 13,15   אם כן  16מן הרפת ואינו מוליכו למים לשתות  החמור  ינו מתיר קשר השור או רמאים כל אחד מכם א 
Mt 24,12   אבל  13. ותתקרר אהבת רבים. והרחמנות מרבים החמלה  כי השנאה תהיה יתירה על  12[*]  11: האחר 

Mt 25,2   והה׳ סכלות 3. מהן היו סכלות והחמש חכמות החמש   2. תיהן ויצאו לדרך לחתן ולכלהעשישו  
Mc 6,41   לחמים ושני הדגים ועשה חינות והודאות ובצעם החמשה  וישאוש לקח  41. ם ומאתים מאתיםחמשי 
Mc 6,52   וכאשר עברו הלאה 53. לחמים ולבם היה ערפליי החמשה  כי עדיין אינם מכירים פלא  52ם יותר תמהי 
Lc 9,16   לחמים ושני דגים והביט לשמים ובירך אותם החמשה  וישו לקח  16. וכן עשו 15חמשים חמשים ל  
Jn 1,16   16 אבל חן ואמת היא. כי הדת נתנה בעד משה 17 .החן  ובעבורו . לימותו כלנו השגנו חןומש  

Mc 5,19    והוא הלך דורש בקבול החסד 20: שהש׳ עשה לך החסד  ֽוַסֵּפר . לך לביתך ולאותן שלךאבל אמ׳ לו  
Mc 5,20   וכאשר ישו  21: וכלם היו תמהים. שהש׳ עשה לו החסד  והוא הלך דורש בקבול  20: שה לךשהש׳ ע 
Lc 10,37   38. ההוא וישאוש אמ׳ לו לך ואתה תעשה כן החסד  ואמ׳ אליו אותו שעשה לו  37. יםבין הגנב  

Mt 6,7   לכן 8. כי הם חשבו שהאל ישמעם ברוב דברים .החסרים  בר מאד כאשר עושים ו אל תחפצו דתתפלל 
Mt 13,31   שהוא קטן כל 32אותו שאדם זורע בשדהו  החרדל  להם מלכות שמים הוא דומה לזרע  אחר אמר  
Lc 24,22   ולא מצאו גוף 23שקודם היום היו בקבר  החרידונו  רק מקצת מנשינו  22. דברים אלו שנעשו  
Lc 7,22   23והדלים מוגדים . המתים קמו חיים. שומעים החרשים  . המצורעים טהורים. סחים הולכיםהפ. רואים 
Mt 25,6   6 אז קמו כל הבתולות 7בא צאו אליו לדרך  החתן  צעק אדם אחד קומו הנה . י הלילהעד חצ  

Mt 25,10   מו בנישואיןואותן שהם מוכנות נכנסו ע .החתן  וכאשר הולכות לקנות בא  10לכם  וקנו.  
Mt 3,15    ותכף שישואש משיח היה טובל ויצא  16. זואן הטבילו  שיושלם כל יושר אז עזוב עמוד כי כן חויב 
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Jn 3,25   25  ובאו ליואן ואמרו רבי מי היה עמך בעבר  26 .הטהרה  נעשית שאלה בין תלמידי יואן על אז 
Mt 25,40   שמעולם עשיתם עם אחד מאחי הקטנים כי לי ובהט  מר אלהם אמיתות אומר לכם כי כל יענה ויא  

Jn 2,10   10 רק אתה העלמת. וכשהם שכורים היותר פחות .הטוב  רה לו כל איש מניח ראשונה היין ואמ  
Jn 2,10    וישאוש עשה זה האות הראשון בבית  11. עד עתה הטוב  רק אתה העלמת היין . היותר פחותשכורים 
Jn 4,52  ואמרו לו אתמול בשעה שביעית מן היום הניחו  .הטוב  לו השעה ששב לאיתנו  שאל שיאמרואז  52. חי 

Mt 5,16   קפיטולי י״ג כפי: וישבחו אביכם שבשמים הטובים  שיראו מעשיכם . ר נרכם לפני הכליהיה מאי  
Mt 5,45   בואם תאה 46: ועל הצדיקים והרשעים. והרעים הטובים  המוציא שמשו על . אביכם שבשמים שתהיו בני 
Mt 6,1   לפני העם מפני שתהיו בעיניהם אנשים טובים הטובים  ממעשיכם . נאלבלתי עשות אמבוה בלעז אופ. 

Mt 13,48   כן יהיה 49. בקנקניהם והרעים משליכים בחוץ הטובים  וכשהוציאוה בוחרים  48יני דגים כל מ 
Mt 3,1   ואומר עשות תשובה כי 2ש במדבר גודיאה דור הטובל  בעת ההיא בא  1לו ה׳ כפי מתיאו קפיטו  

Mt 18,24   שלחו איש אחד שחייב לו עשרת אלפים בישנאש .הטעם  וכאשר התחילו לספר  24. מעבדיו לשמוע טעם . 
Lc 14,34   לא בעפר ולא בזבל ולא בדבר תועלתי רק 35 :הטעם  במה ינתן . אבל אם המלח ריקנית .הוא טוב  
Mc 6,21   ובאה בת 22והשרים הגדולים מגליליאה  הטרבונש  והזמין כל . ודיש עשה חג מלידתוקרבו לאיר  
Mt 20,9   9  ובאו הראשונים 10. שעה לקחו כל אחד פשוט הי״א  וכאשר באו אותם שהלכו בכרם עד  

Lc 24,33   33  אומרים שהאדון חזר  34ואותם שעמדו היו . יחד הי״א  וקמו באותה שעה וחזרו בירושלם 
Mt Prol,10   ויחסו. שנושאה דרישת האיונגלי[*] בד׳ אופנים  היא  ודרך האל . ה חלקי העולםש בארבעהשילו 

Mt 1,18  מריאה ויוסף טרם התחברם היא הרתה מהקדש רוח היא  אם ישואש משיח היתה ארוסה זאת  וכאשר. זאת . 
Mt 1,18   ובלתי  ויוסף להיותו צדיק 19. הרתה מהקדש רוח היא  את היא מריאה ויוסף טרם התחברם ארוסה ז 
Mt 4,15   העם 16. דרך הים נחל ירדן מגלילאה† מנוקה היא  מחדש †. ארצה זבולון ונפתלי 15 אומרת  
Mt 7,12    13קפיטולי כ״ג כפי מתיאו  :התורה והנביאות היא  שיעשו לכם האנשים תעשו להם זאת שתחפצו  
Mt 7,14   השמרו לכם  15 :המוצאים אותה ומעטין הם. מאד היא  והשער והדרך המביאים לחיים צרה  14. בה 
Mt 10,5    ואומרים שמלכות שמימיי  7אבל תלכו דורשים  6 .היא  אל תכנסו בארץ שמריאה . הנפיליםבארץ 

Mt 12,42   ובכאן הוא. באה מראש העולם לשמוע חכמת שלמה היא  כי . עם זאת האומה ותעניש אותה ליום הדין  
Mt 12,48   כל 50וקרובי [*] [*]  49[*] אמי ומי הם אחי  היא  אמ׳ לו מי וישו ענה ו 48. אותך ושואלים 
Mt 14,15  מועברת להניח ֵלֵכת העמים במגדלים ויקנו אוכל היא  אמרו לו זה המקום הוא חרב ושעה . התלמידים . 
Mt 15,23   והוא ענה לא שולחתי רק לצאן 24. צועקת אחרינו היא  וחילו פניו שלא יניחנה לכת כי  באו 
Mt 15,27   שהגורים אוכלים פירורים הנופלים משולחן היא  אכן אמת . והיא אמרה אמת הוא 27. לאכול  
Mt 15,28  אמונתך יעשה לך מה שאת חפצה ובתה נתרפאה :היא  אז ישאוש ענה ואמ׳ אשה גדולה  28. אדוניהם  
Mt 15,36   ונתנם לתלמידיולשם ובצעם ) הקריאה הנכונה היא  ” חנות”אני חושב ש(ועשה כונות  והדגים:  
Mt 16,26    ואי זה חלוף טוב יכול עשות האדם בעד. אבודה היא  והנפש . הוא מרויח כל חללי עלמאלאדם אם  
Mt 21,25   והם חשבו ביניהם. מן השמים או מן האנשים היא  טבילת זואן מאין  25. י עושה זהזה כח אנ  
Mt 21,25   ואם 26. יאמר אז למה אין אנחנו מאמינים בו יאה  אם אנחנו נאמר מן השמים . ומריםביניהם א  
Mt 21,42   43. פועל הוא מהאל לעיניכם. היתה מונחת בפינה היא  רת האבן אותה שמאסו בוני החומה שאומ 
Mt 22,20   ואמרו מסיסר 21. זאת הצורה ומה שלמעלה כתוב היא  ואמ׳ להם ישאוש ממי  20: וט אחדהראוהו פש  
Mt 26,10  כי יהיה לכם לעולם 11. פעלה פעולה טובה אתי היא  ם למה חרה לכם מזאת האשה כי השהכירו אמ׳ ל  

Mc 2,9   או לאמר. מלה נקלה לאמר לנטול עונותיך נמחלין היא  אי זו  9׳ להם מה תחשבו בלבבכם רוח ואמ 
Mc 3,33   יווהביט אותם שהם סביב 34. אמי ומי הם אחי היא  והוא ענה מי  33. ומבקשים אותך בחוץ  
Mc 5,23   בא והנח ידיך עליה ותהיה נרפאת. קרובה למות היא  מבקש ואומ׳ בתי  23רכיו לרגליו כרע לב . 
Mc 5,28  אומרת בקרבה אם אנכי יכולה נגוע לבושו אני היא  כי  28נסה ונגעה אחורי מלבושיו בין העם נכ  
Mc 5,33   עשוי ונברכה לפניו ואמרה אליו הפלא שבה היה היא  והאשה פחדה ויראה ויודעת בטוב  33. עשה  
Mc 5,39   וישאוש גרש כלם. וכולם לעגו עליו 40ישינה  היא  האם מתה אבל . כים ובוכים הנערהאתם נבו  
Mc 6,25   באה אל המלך ושאלה לו בהכבדה אומרת אני חפיצה היא  ותכף  25. תשאלי ראש גואן טבול אמרה לה 

Mc 12,11   והם רצו לתופשו אבל 12. מלא כה נפלאה בעינינו היא  . ד אלהינונעשה בעוזה  11. מונחת לפינה 
Mc 12,16    17זאת התמונה והכתוב על הגג והם אמרו דשיסר  היא  והם נשאו לו וישאוש אמ׳ ממי  16ואראהו  
Mc 14,34   35. נפשי עד מות המתינו לי פה ותהיו עדים היא  ואמ׳ להם עצבה  34תפלל ולהתפחד והתחיל לה  

Lc 7,39  וענה ישאוש 40. האשה שנוגעת אותו חטאה היא היא  הוא נביא באמת יודע יהיה שהיא  אומר אם זה  
Lc 7,39   וענה ישאוש ואמ׳ לו שימון אני רוצה לומר  40 .היא  היא היא האשה שנוגעת אותו חטאה יהיה ש 
Lc 7,47   בין יחד עמו התחילוואותן שיוש. מאד אוהבת היא  ונות רבים ונמחלים בעבור זה כי נעזבים ע  
Lc 13,7   והוא ענה לו אדון הנח 8. אוכלת שבח האדמה היא  לזה תעקרה כי . ואיני מוצא. זו פרי תאנה  

Lc 16,26   תקועה בעבור זה אותם שחפצין לעבור מכאן אלכם  היא  ומה גדולה .. בכל אלה הדברים 26ואתה בצער 
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Lc 22,21   ובאמת בן האדם כפי שהוא אפס הולך 22. בשולחן היא  י כן הנה יד המוסר אותא 21. נשפך בעדכם. 
Lc 22,53    ולקחו אותו 54: שעתינו ועוז הערפליי היא  רק זאת . במקדש ולא שלחתם יד ביהייתי  

Jn 1,17   17  שום אדם לא ראה 18. נעשית בעד ישאוש משיח היא  אבל חן ואמת . הדת נתנה בעד משהכי  
Jn 4,23  כי. יתפללו האב ברוח ובאמת. שהאמתיים מתפללין היא  ועתה . אבל תבוא שעה 23. יד לבאליהודים עת 
Jn 4,34   לעשות רצון מי ששלחני בעבור שאשלים מלאכתו היא  אכילתי . וישאוש אמ׳ להם 34. ולמה לאכ:  
Jn 5,25   25 ואותן שישמעוהו. שהמתים ישמעו קול המת בן האל היא  מת אומר אני לכם שתבא שעה ועתה א 
Jn 5,45  ואם תאמינו במשה תאמינו באולי לי 46. תקותכם היא  והוא משה שבו . האחד הוא המלשיןהאב . אתכם. 
Jn 6,29   אז 30. פעולות האל שתאמינו במי שהוא שלח אותי היא  זאת . ענה ישאוש ואמ׳ להם 29. לטובות לא 
Jn 7,49   49  ש שבא לישאוש בלילה שהיה עמהםונקודימו 50 :היא  הדת ארורה אבל זאת הסיעה בלתי יודעת  

Jn 12,50   ומה שאני מדבר הוא כמו שהאב כן . חיים נצחיים היא  ואני יודע שהמצוה  50. מר ולדברצוה לי לא 
Lc 5,2   והוא עלה 3. והאנשים יצאו ורוחצים הרשתות היאור  וראה שתי אניות סמוך  2. נזוריטסמוך יאור  

Mt 6,28   גדלים והנם לא חורשים ולא זורעים ולא קוצרין היאך  ועשבי השדות  הביטו חבצלות. חיםאתם נאנ 
Mc 14,1   אבל 2. יוכלו תפוש ישאוש בשקר ושימיתוהו היאך  הכהנים והמאותתים מהדת משתדלים ימים ושרי  

Mc 14,11   ויום ראשון של פת המצה כאשר  12. יוכל למסרו היאך  והוא מחפש הכנה . ו לתת לו מעותונדר 
Jn 1,48   קודם שישאוש. ענה ישאוש ואמר לו. אתה מכירני היאך  אמר לו נתנאל  48. ן לו שום שקראותו שאי 
Mc 6,7   תלמידים ושלחם שנים שנים ונתן להם כח לרפאת  הי״ב  וקרא . הערים הקטנות דורש ומלמדוהוא סובב 
Lc 8,1   פאו מרוח רעה ושארומקצת נשים שנתר 2תלמידים  הי״ב  עמו והיו . דורש ומגיד מלכות השם׳ 
Lc 9,1   תלמידיו ונתן להם יכולת וכח על כל השדים הי״ב  וישו משיח קרא  1ו י׳ כפי לוקא קפיטול  

Lc 9,12    שלוחים ואמרו לו העם זה ילכו למגדליהם הי״ב  נגשו אליו . והיום מתחיל לרדת 12החולים  
Lc 22,30   והש׳ אמ׳ לשימון הנה השטן 31. שראלשבטי י הי״ב  תשפטו . בלע׳ טרוניש. דל התיבותעל מג  
Mt 8,18   ובא חכם תוריי מהדת ואמ׳ לו ר׳ אני אלך 19 .היבשה  אה עמים רבים סביבו צוה שיעברו ישואש ר 
Mt 8,15   ובערב 16 וקמה ושרת אותו: והקדחת עזבה תכף היד  ולקחה בעד  15שוכבת מקדחת רעה  שי׳ פירו  

Mt 12,10   יבשה ושאלו לו אם ראוי למרק אותו בשבת בעבור  היד  היה אדם אחד עם  ושם 10סת שלהם לבית הכנ 
Mt 14,31   32. ואמ׳ איש במעט אמונה למה חששת. ולקחו היד  ותכף ישאוש שלח  31. ון הושיעניאומר אד  
Mt 26,23   ואיש ההולך עמי 24. עמי בקערה הוא יבגדני היד  שים והוא ענה אותו שמ 23. אדון אנכי הוא  
Mc 1,31    והערב כאשר השמש 32. ותכף עזבה הקדחת ושרתם היד  ובא ישוש ונשא  31ותכף אמרה לו מקדחת  
Mc 3,1   והפרושים מארבים אותו אם ימרקהו בשבת 2. יבשה היד  בבית הכנסת והיה שם אדם אחד עם ישוש נכנס 
Mc 3,3   ואמ׳ להם ישאוש 4. באמצעיבשה קום מעלה ועמוד  היד  וישאוש אמ׳ לאדם עם  3. לשינוהובעבור שי 
Mc 3,5   ותכף יצאו הפרושים ועשו עצה עם 6. ונרפאה[*]  היד  ואמ׳ לאדם שלח . עשיהם כשמביטיםבעבור מ 

Mc 5,41   אני. ואמר אליה קפיטא קום שרוצה לומר בתולה היד  ולקחה בעד  41קום ששוכבת הנערה ונכנסו למ  
Mc 8,23   והניח . ומשכו לצד אחד מן הדרך ורקק לו בפניו היד  ו בעד וישאוש לקח 23הו שיגיעהו עור ובקשו 

Mc 14,20   20 בן האלוה הולך כמו כן שהנבואה  21. עמי בקערה היד  אמ׳ להם אחד מהשנים עשר שמשים  והוא 
Mc 10,16   וכאשר היה יוצא לדרך בא  17. עליהם ומברכם הידיים  ח וישאוש היה מחבקם ומני 16: כמו נער 
Mt 19,13   והתלמידים גוערים. עליהם ושיתפלל בעדם הידים  מנערים קטנים בעבור שהוא יניח  ו דורוןל  
Mt 19,15   והנה אחד נגש אלי ואמ׳  16. עליהם נפרד מהם הידים  וכאשר הניח  15: וא מלכות שממייבאלו ה 
Mt 22,13   13 ושם יסבול. כהוהרגלים ושימוהו בסוהר חשי הידים  מר המלך לעבדיו קחוהו וקשרו לו אז א  
Mt 26,50   והנה האחד מהם שהיה 51. על ישאוש ותפשוהו הידים  ואז נגשו אליו והשליכו . מה באתלו אהוב ל  

Mc 7,3  ורבי חקים[*]  4[*] כפי גזירת הישישים  הידים  אינם אוכלים שתמיד לא יטלו את  כי היהודים  
Mc 14,46   ואחד מאותן שהיו עם 47: עליו והחזיקוהו םהידי  והם שמו  46לום עליך רבי ונשקו אומ׳ ש  
Mc 16,18   ואדונינו ישאוש משיח 19על החולים וירפאו  הידים  נחשים ארסיים לא יזיקום ויניחו בהמות ו  
Lc 13,13   וענו 14. ומיד עמדה בקומתה ושבחה האל. עליה הידים  והניח  13. ואמ׳ לה אשה סרה מחלתך. וקראה 

Jn 13,9   וישאוש אמר להם מי שהוא רחוץ 10. והראש הידים  י לא הרגלים לבד אבל גם ון ופירלו שימ  
Jn 20,20   אז 21. אז כשראו התלמידים האדון שמחו. והצד הידים  וכי אמר זה הראם  20. שלום לכם ואמ׳ להם 

Mt Prol,26   קם חי אחראריה ש. עגל נקרב. איש נולד מבתולה .היה  אדם . ואש משיח שממנו הם מדבריםהאלהות יש 
Mt 1,22  אשר אמרו על ידי הנביא. עשוי למלאת דבר האל היה  וכל זה  22. ושיע עמו מעונותיהםישואש כי י  
Mt 2,16   מאד כעוס וצוה להמית כל הילדים הנמצאים בבית  היה  רודש שהלעיגו ממנו שלשת המלכים כראות אי 
Mt 2,16   אז נשלם מה 17. פי הזמן ששאל למלכיםנולד ל היה  לחם ואת כל הסביבות מעת שהילד  בבית  
Mt 2,22   מולך תחת אירודיש אביו בארץ גודיאה פחד ללכת  היה  ויהי כאשר שמע כי ארכיליאוס  22: ישראל 
Mt 3,4    5. לבוש עורות והיה מזונו חגבים ודבש מדבריי היה  ואותו זואן  4לפני אדונינו והתהפכו אליו  
Mt 3,7   רואה רבוי פרושים וצדוקים באים לטבילתו היה היה  וכאשר  7. ותיהםוהיו מודים עונ .בירדן  
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Mt 3,7   אומ׳ אליהם משפחת ויבדיש מי למד לכם לברוח היה  י פרושים וצדוקים באים לטבילתו רואה רבו  
Mt 3,9   אבינו כי אני אומר לכם שהאל יכול להחיות מאלה היה  אברהם . ולא תאמרו בלבבכם 9ה טובים ותשוב 

Mt 3,14   מונעו אומר גביר לך נאות והיה לך לטבול אותי היה  וזואן  14. ן לזואן שיטבול אותובנחל ירד. 
Mt 3,16   טובל ויצא מן המים נפתחו השמים והקדוש רוח היה  ותכף שישואש משיח  16. ילו זואןאז הטב  
Mt 4,2    א״ל אם אתה הוא בןבא אליו השטן ו 3לו רעב  היה  וכאשר התענה מ׳ יום ומ׳ לילה  2מהשטן  

Mt 4,12   ועזב נזוריט עירו 13הפך פניו גליליאה . תפוש היה  כאשר שמע ישואש שזואן 12מתיאו  ח׳ כפי. 
Mt 4,23  מחפש כל ארץ גלילאה דורש בבתי כנסיותיהם הגדת היה  ישואש משיח  23לו י׳ כפי מתיאו קפיטו: עמו 
Mt 5,33    לזקנים לא תבטל שבועתך ושלם לאל מה שנשבעת היה  ר עוד שמעתם שאמו 33[*]. ניאוף הוא עושה.  
Mt 6,29   ואם עשב  30: מכוסה עם כל מעלתו כמו אחד מאלו היה  ואני אומ׳ לכם כי שלמה לא  29: מתעמלין 
Mt 8,3  ואמ׳ ישואש משיח השמר אל תאמר 4. טהור מהצרעת היה  נגעו ואמר אני רוצה לטהרך ותכף פשט ידיו ו 
Mt 8,5   ואמ׳  6בא אחד שר גדול אליו . נכנס בכפר נחום היה  וכאשר ישואש משיח  5מתיאו  כפי כ״ה 

Mt 8,14    בא בבית שי׳ פירו מצא חמות שי׳ פירו שוכבת היה  וכאשר ישואש משיח  14כפי מתיאו כ״ו  
Mt 8,26   הוא והאנשים תמהו אומרים מי 27. נחת גדול בים היה  קם וצוה לרוח ולים שינוחו ותכף ו. אמונה 
Mt 10,1   10,Tit   שישוש משיח קרא לי״ב תלמידים ונתן להם יכולת  היה  ועשוי  1קפיטולו ל״ב כפי מתיאו 

Mt 11,18   ואומרים זהו אוכל[*]  19. [*] אוכל ושותה היה  זואן בא ולא  18. ואתם לא דנים בכינו  
Mt 12,9    ושם היה אדם אחד 10ת הכנסת שלהם מועבר בא לבי היה  וכאשר  9. הוא אדון עדיין מהשבתבן האלוה 

Mt 12,10   אדם אחד עם היד יבשה ושאלו לו אם ראוי למרק היה  ושם  10עבר בא לבית הכנסת שלהם היה מו  
Mt 12,40   כן יהיה בן . בבטן הדג שלשה ימים ושלשה לילות היה  כי כמו שיונה  40. ות יונה נביאלכם לבד א 

Mt 13,5   שם מאד עפר ותכף צמחו כי לא היה להם עפר היה  קום אבנים שלא ומקצת נפלו במ 5 .ואכלום  
Mt 13,5   וכשהשמש חממם יבשו כי לא היה 6. להם עפר עמוק היה  יה שם מאד עפר ותכף צמחו כי לא שלא ה 
Mt 13,6  גדלו. האחרים נפלו בין הקוצים 7. להם שורש היה  וכשהשמש חממם יבשו כי לא  6. וקלהם עפר עמ  

Mt 14,15   אמרו לו זה המקום הוא חרב ושעה. ערב התלמידים היה  וכי  15. א רחמים וריפא חולייהןכמה נתמל 
Mt 14,23   והאניה הקטנה היתה 24. ערב הוא היה יחיד בארץ היה  וכאשר . לכו הוא עלה להר להתפללהעם ה 
Mt 14,23    הקטנה היתה באמצע היםוהאניה  24. יחיד בארץ היה  וכאשר היה ערב הוא . להר להתפללהוא עלה . 
Mt 18,25  לו מה לפרוע האדון צוה שימכרו אותו ואשתו היה  וכאשר לא  25. שרת אלפים בישנאששחייב לו ע  
Mt 18,28    יוצא לחוץ מצא אחד מרעיו שחייב לו מאה פשוטים היה  וכאשר אותו עבד  28. לו כל החובלכת ומחל 
Mt 18,33   לך לעשות כן להיות חומל מאותו עבד אחר כמו היה  כן לא ל 33בת לי בעבור שחננתני שנתחיי  

Mt 19,8   רק אני אומר לכם שכל אדם שיעזוב אשתו 9. מסִכם היה  אבל בתחלה לא . עבור קושי לבבכםנשותיכם ב 
Mt 19,22   23. כי היה אדם שהיו לו נחלות רבות. נעצב היה  וכאשר הבחור שמע זה  22. ך אחריובא ותמש  
Mt 19,22   22 וישו אמר 23. אדם שהיו לו נחלות רבות היה  כי . אשר הבחור שמע זה היה נעצבוכ  

Mt 20,8   אמ׳ אדון הכרם למורשהו קרא הפועלים ותנם היה  וכאשר הערב  8וא אמ׳ לכו לכרמי וה. שכרם  
Mt 21,18  לדרך ובא שםוראה תאנה אחת קרוב  19לו רעב  היה  ובבקר בשובו אל העיר  18. מד שםְבֵבַטנִיָאה וע  
Mt 21,23   קרבו אליו שרי הכהנים. בא אל בית המקדש ומלמד היה  וכאשר  23. יות לכם אמונה תשיגובתפלה בה 
Mt 21,33   33  שנטע כרם אחד וסגרה בטוב. שהיה אב חיילות היה  הן אחר דמיון אומר לכם אדם אחד  

Mt 22,7   8. צוה הרוג אותם הרוצחים ולשרוף ביתםעצב ו היה  וכאשר המלך שמע זה  7. תם למיתהונגשו או  
Mt 22,33   והפרושים שמעו שהצדוקים 34. תימה במוסר שלו היה  העם זה וכאשר שמע  33. מהמתים אבל מהחיים  
Mt 22,34   ואחד מרבני 35. להם שתיקה מיאוש שנאספו יחד היה  והפרושים שמעו שהצדוקים  34. לובמוסר ש  
Mt 22,46   ושום אדם באותו היום לא היה . יכול לענות דבר היה  ושום אחד מהם לא  46. נוך הוא באדוניו אי 
Mt 22,46   23 :בידו וברשותו לשאול לו שום דבר היה  ושום אדם באותו היום לא . ת דבריכול לענו,Tit  
Mt 24,27   הגוףובאי זה מקום שיהיה  28. ביאת בן האלוה היה  שיוצא ממזרח ונראה עד מערב כ״כ כמו שהברק  
Mt 24,37   כי כמו  38. בזמן נח כן יהיה בביאת בן הבתולה היה  וכן כאשר  37. ל לבד האב השממייאב. הבן 
Mt 24,43  הוא יהיה ער ולא. יודע השעה שהגנב יהיה בא היה  ותדעו אם אב חיילות  43. ון יבאבאותה שהאד  
Mt 25,27   וכאשר הייתי . וד ממוני לשולחן החלופיןלך לפק היה  לכן  27מלקט אל מקום שלא פזרתי זרעתי ו 
Mt 26,6  נגשה אליו אשה 7בבאטאניא בבית שימון מצורע  היה  וכאשר ישאוש  6. חג בעבור שלא יתקוממו העם  

Mt 26,20   21ערב הוא יושב בשולחן לסעוד עם י״ב תלמידיו  היה  וכאשר  20. ם ישאוש והכינו הפסחכאשר צו 
Mt 26,24   ענה יוד״ש 25ואותו איש . לו אם נולד לא היה היה  ַדַבר טוב : ה יהיה נבגדן הבתולשבעבורו ב  
Mt 26,24   ענה יוד״ש שמסרו ואמ׳ ר׳ אנכי  25ואותו איש  .היה  ַדַבר טוב היה לו אם נולד לא : יהיה נבגד 
Mt 26,69   68 אומרת יושב בחוץ להיכל וקרבה אליו שפחה אחת היה  ופירו  69. ים תנבא מי הכה אותךאומר  
Mt 26,71   ופעם אחרת כפר בשבועה 72. עם ישוש דנזוריט היה  וזה . ר שפחה אמרה לאותן שהם שםמהפתח האח  

Mt 27,9   הדבר נשלם מירמיה נביא אומ׳ ולקחו שלשים היה  ואז  9. הו שדה הדם עד היום הזהַאְלִקיֶדֶמך ז  
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Mt 27,15   במנהג להניח נפש אחת אותה שהיהודים לו היה  ופילאט שוטר  15: ופילאטו תמה. שום דבר  
Mt 27,16   וכאשר קבצם אמ׳ להם פילאט 17. תפוש בית הסוהר היה  בר אבן שמטעם רציחה  תפוש אדם אחד ששמו 
Mt 27,44   משעת  45אומ׳ אחד מהגנבים שהיו תלויים אחריו  היה  . וכמדומה לדברים אלו מחירופין 44. האלוה 

Mt 28,2   כי המלאך ירד מן. עשוי ארץ רעשה מאד בחזקה היה  והנה  2אה ראו הקבר א ואחרת מרימקדלינ  
Mc 1,4   זואן במדבר טובל ודורש טבילת תשובה לכפרת היה   4. ישרות תעשו דרכי האדון. דוןדרך הא  
Mc 1,6   וחגור סביב המתנים מחגורת . לבוש עורות גמלים היה  וזואן  6. ומתודים על עונותיהם בנהר ירדן 

Mc 1,14   15. בא ישאוש בגליליאה ודורש דבר האל. אסור היה  ואחר שג׳ואן  14. ם משרתים אותווהמלאכי  
Mc 1,22   והיה  23. לא כמו חכמי הדת. מלמדם כמו בעל כח היה  וכולם תמהים מהמוסר כי הוא  22 .מלמדם 
Mc 1,45   יר אך חוייב עמוד בחוץיכול ליכנס בהחבא בע היה  לדרוש ולפרסם הנס עד שישאוש לא הוא התחיל  
Mc 2,2    רב עם נתאסף ולא הכילם כי כל הבית היה . בבית היה  וכאשר ידעו שהוא  2נחום אחר ימים אחדים 
Mc 2,2   ובאו אליו ד׳ אנשים 3. [*] מלא עד הפתח היה  עם נתאסף ולא הכילם כי כל הבית רב . בבית  
Mc 4,1   וכל החיל יושב. לו עלות בספינה קטנה וישב בים היה  ד לחוף הים ורוב עם מתאסף ולכן ישוש ללמ 
Mc 4,5   ויבש כאשר השמש הכהו כי 6בו עפר רב ומיד יצא  היה  ואחרים נפלו במקום אבנים שלא  5. ואכלום 
Mc 4,6  ואחר נפל בין הקוצים והקוצים גדלו 7. לו שורש היה  ויבש כאשר השמש הכהו כי לא  6א רב ומיד יצ 
Mc 5,5  עומד בלילה וביום בקברים ובהרים צועק ומכה היה  אבל  5. ואינם יכולים להשקיטו. תמיד משברם  

Mc 5,33   34. עשוי ונברכה לפניו ואמרה אליו כל האמת היה  יראה ויודעת בטוב היא הפלא שבה פחדה ו  
Mc 6,26   רואים לא ובעד טעם הק. נעצב בטעם השבועה שעשה היה  והמלך  26. באחד מפשוטי כלי עץ גואן טבול 
Mc 6,31   ועלו בספינה הקטנה והפילו  32. לו פנאי לאכול היה  לך וחוזר ולא במדבר ונחו מעט כי רב עם הו 
Mc 6,48   ובא אליהם סביב חצי הלילה הולך על . להם מנגד היה  ה אותם מצטערים במלחות כי הרוח וישו רוא 
Mc 6,52   וכאשר עברו הלאה באו בארץ 53. ערפליי היה  ם מכירים פלא החמשה לחמים ולבם עדיין אינ  
Mc 7,24   כי אשה אחת שהיה לה בת אחת 25. יכול העלים היה  אכן לא . חד ולא אבה שאדם ידעהובבית א  
Mc 7,35   35  וישאוש צוהו שלא יגידהו 36. נִַתר ודבר ברוחה היה  אזניו היו פתוחות ובלבול לשונו ותכף  
Mc 8,1  אני יש  2 להם לאכול וקרא לתלמידיו ואמ׳ להם היה  חיל עם ישאוש ולא ת נתאספו רוב פעמים אחרו 

Mc 8,14    והוא מזהירם אומר ראו 15להם לבד לחם אחד  היה  ותלמידיו שכחו לקחת לחם ולא  14אותו הים  
Mc 9,13   בא אל התלמידים הוא מוצא עם רב ביניהם ורבים  היה  וכאשר  13: שהכתיבה אומרת ממנו רצונם כמו 

Mc 10,14   מלא חימה ואמר להם הניחו לבא הנערים אלי ואל  היה  שאוש ראהו וכאשר י 14. לאותן ששולחין 
Mc 10,16  וכאשר 17. מחבקם ומניח הידיים עליהם ומברכם היה  וישאוש  16: תמים ויהיה כמו נעריהיה שפל ו  
Mc 10,17    דם אחד וכרע לפניו מבקש ואומר יוצא לדרך בא א היה  וכאשר  17. הידיים עליהם ומברכםומניח 
Mc 10,22   23. והיה איש שהיו לו נחלות רבות: עצב והֺלך היה  וכאשר שמע זה  22. מים ובא אחריגדול בש  
Mc 11,13    וישאוש עונה אומ׳ אליה מכאן 14. זמן תאנים היה  כי לא . אליה לא מצא כי אם עליםוכאשר בא  
Mc 12,34   ועונה ישוש 35. בו כח לעשות לו שום קושיא היה  לאה שום אדם לא ומשם וה. ות השםרחוק ממלכ  
Mc 13,19    מיום שברא הש׳ העולם עד עתה ולא תהיה אח״כ .היה  יהיה יותר צרה בעולם שמעולם לא באותו עת . 

Mc 14,3   בבית שמעון מצורע בבטניאה ויושב בשולחן באה היה  וכאשר  3. למען לא יתקוממו העם ביום חג  
Mc 14,17    ובעוד 18ערב בא ישאוש עם י״ב התלמידים  היה  וכאשר  17: והכינו הפסחכאשר ישו אמ׳ להם  
Mc 14,21   וכאשר היו  22: לו לאותו האיש אם נולד לא היה היה  דבר טוב . בן הבתולה יהיה נבגד אשר בעדו 
Mc 14,21   לים לקח הפת ואמר זהו לביוכאשר היו אוכ 22 :היה  היה לו לאותו האיש אם נולד לא  דבר טוב . 
Mc 14,59   וקם הכהן הגדול בתוכם ושאל 60. מוסכם עדותם היה  ולא  59. עשוי בידי אנשים אבנהואחרים חדש  
Mc 14,66   בצד אחד מן ההיכל באה שפחה אחת מהכהן הגדול היה  וכאשר פירו  66. תנים לו תפוחיםנו  
Mc 15,39  40. מועבר בקול גדול אמר זה האיש היה בן האל היה  ה שהוא ו שהיה ממתין שם כאשר ראוהסינטוריא  
Mc 15,39   והיו שמה מקצת נשים שבאו מרחוק 40. בן האל היה  ה מועבר בקול גדול אמר זה האיש שהוא הי  
Mc 15,41   בגליליאה הן הולכות עמו והולכות עם רבות היה  כי כאשר  41. ן ומישף ואם שלומייקומו קט  
Mc 15,44   ושאל לו עושה המשפט אם. נפלא אם כבר הוא מת היה  ופילאטו  44. ושאל לו גוף ישאושלאט לפי  
Lc Prol,1   מסיריאה וישב באנטושיא רופא מובהק ממלאכת היה  לוקא לפי התולדת : ולי מרקו י״ונ״ד וקפיט  

Lc 1,7   ושניהם. עקרה להם בן או בת כי אלישבק היתה היה  ולא  7. צדק השם׳ בזולת שום רבהבמצות וב  
Lc 1,12   אבל המלאך אומ׳ 13. נבהל ובאה יראה לו עליו היה  וכאשר זכריא ראהו  12. ראה אליוהלבונה נ  
Lc 1,21   שם ממתין זכריא ומתמיהים למה מתעכב עומד היה  והעם  21. ו הדברים יבאו לתכליתיום שאל  
Lc 1,22   לדבר אליהם והכירו שמריאה ראתה בסימנין  יכול היה  וכאשר יצא מן המקדש לא  22. עומד במקדש 
Lc 1,67    ברוך יהיה אדון 68מלא רוח הקדש וניבא וא׳  היה  וזכריה אביו  67יד הש׳ היתה בו הנער כי  
Lc 1,80  גדל וחזק ברוח הקדש ועומד במדברות עד העת היה  והנער  80. ו מאושרות בדרך שלוםשרגליו תהי  

Lc 2,1   2,Tit  באותן הימים כמו כן ציווי משיסר גושט שכל היה  עוד עשוי  1לוקא  טולו ב׳ כפיקפי  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

275 

 

Lc 2,21   נמול ונקרא שמו ישאוש שאותו נקרא בעד המלאך היה  ואחר נשלמו שמנה ימים הנער  21 .אמור להם  
Lc 2,21   וכאשר נשלמו ימי טהרת 22. בבטן אמו מריאה היה  ותו נקרא בעד המלאך קודם שהנער ישאוש שא  
Lc 2,25  זה האדם היה צדיק וירא. בירושלם ששמו שמעון היה  והנה אדם אחד  25. ות מבני יונהאו שתי זוג  
Lc 2,25  צדיק וירא ממתין הנחת ישראל ורוח הקדוש היה היה  זה האדם . ה בירושלם ששמו שמעוןאדם אחד הי  
Lc 2,25   מרוח הקדש שלא יראה מות עד  וקבל מענה 26. בו היה  א ממתין הנחת ישראל ורוח הקדוש צדיק ויר 
Lc 3,21   וישו היה טובל ומתפלל לש׳ . כאשר כל העם נטבל היה  נעשה  21: ה תפש יואן ושמו בבורהרעות שעש 
Lc 3,21   21 ורוח הקדש 22טובל ומתפלל לש׳ ונפתחו השמים  היה  וישו . שה היה כאשר כל העם נטבלנע  
Lc 3,23   בהתחלת שלשים שנה והיו סבורים הכל שהוא בן היה  וישאוש  23. מרת אתהו מאד אהובימשמים ואו  
Lc 3,23   שם . שם היה גיקמי. [*] שם היה מאטיב 24. עלי היה  שם . ו סבורים הכל שהוא בן יוסףשנה והי 
Lc 3,24   25. שם היה יוסף. שם היה גיקמי. [*] מאטיב היה  שם  24. שם היה עלי. וא בן יוסףהכל שה  
Lc 3,24   שם היה[*]  26[*]  25. שם היה יוסף. גיקמי היה  שם . [*] שם היה מאטיב 24. עלי יהשם ה  
Lc 3,24   24 שם היה  27. שם היה יודא[*]  26[*]  25. יוסף היה  שם . שם היה גיקמי. [*] ה מאטיבשם הי 
Lc 3,26   שם היה . ויסאשם היה . שם היה ואגוש 27. יודא היה  שם [*]  26[*]  25. שם היה יוסף. גיקמי 
Lc 3,27   שם היה . שם היה זרובביל. שם היה ויסא. ואגוש היה  שם  27. שם היה יודא[*]  26[*]  25. יוסף 
Lc 3,27  26  [*] שם היה. שם היה שלתיאל. שם היה זרובביל. ויסא היה  שם . שם היה ואגוש 27. היה יודאשם 
Lc 3,27   שם 28. שם היה נרי. שם היה שלתיאל. זרובביל היה  שם . שם היה ויסא. שם היה ואגוש 27. יודא  
Lc 3,27   שם היה. שם היה מלאכי 28. שם היה נרי. שלתיאל היה  שם . שם היה זרובביל. היה ויסא שם. ואגוש 
Lc 3,27  שם היה. שם היה אטדי. שם היה מלאכי 28. נרי היה  שם . יה שלתיאלשם ה. שם היה זרובביל. ויסא  
Lc 3,28    שם היה. שם היה קושן. שם היה אטדי. מלאכי היה  שם  28. שם היה נרי. שלתיאל היהשם  
Lc 3,28  שם היה. שם היה מודאן. שם היה קושן. אטדי היה  שם . שם היה מלאכי 28. היה נרי שם. שלתיאל  
Lc 3,28   היה שם 29. שם היה אנן. שם היה מודאן. קושן היה  שם . שם היה אטדי. שם היה מלאכי 28. נרי  
Lc 3,28  שם היה . שם היה ישאוש 29. שם היה אנן. מודאן היה  שם . שם היה קושן. שם היה אטדי .היה מלאכי 
Lc 3,28  שם היה. שם היה אליעזר. שם היה ישאוש 29. אנן היה  שם . שם היה מודאן. שם היה קושן. היה אטדי 
Lc 3,29   שם היה. שם היה יורם. שם היה אליעזר. שישאו היה  שם  29. שם היה אנן. היה מודאן שם. קושן  
Lc 3,29   שם היה . שם היה מאטאטק. שם היה יורם. אליעזר היה  שם . שם היה ישאוש 29. היה אנן שם. מודאן 
Lc 3,29  שם היה  30. שם היה לוי. שם היה מאטאטק. יורם היה  שם . ה אליעזרשם הי. שם היה ישאוש 29. אנן 
Lc 3,29   שם היה. שם היה שמעון 30. שם היה לוי. מאטאטק היה  שם . שם היה יורם. אליעזרם היה ש. ישאוש 
Lc 3,29   שם היה . שם היה יהודה. שם היה שמעון 30. לוי היה  שם . שם היה מאטאטק. ם היה יורםש. אליעזר 
Lc 3,30   שם היה .שם היה יוסף. שם היה יהודה. שמעון היה  שם  30. שם היה לוי. היה מאטאטקשם . יורם  
Lc 3,30  שם היה. שם היה יונה. שם היה יוסף. יהודה היה  שם . שם היה שמעון 30. היה לוי שם. מאטאטק  
Lc 3,30   שם היה אלים. שם היה אלי. שם היה יונה. יוסף היה  שם . שם היה יהודה. ם היה שמעוןש 30. לוי. 
Lc 3,30   שם היה אקים. שם היה אלים. שם היה אלי .יונה היה  שם . שם היה יוסף. שם היה יהודה. שמעון. 
Lc 3,30  שם היה 31. שם היה אקים. שם היה אלים. אלי היה  שם . שם היה יונה. שם היה יוסף .היה יהודה  
Lc 3,30   שם היה : שם היה מליאה 31. שם היה אקים. אלים היה  שם . שם היה אלי. שם היה יונה. היה יוסף 
Lc 3,30   שם היה . שם היה מכנה: שם היה מליאה 31. אקים היה  שם . שם היה אלים. אלישם היה . היה יונה 
Lc 3,31   שם היה. שם היה מיטאנו. שם היה מכנה: מליאה היה  שם  31. שם היה אקים. היה אלים שם. אלי  
Lc 3,31   שם היה. שם היה נתן. שם היה מיטאנו. מכנה היה  שם : שם היה מליאה 31. היה אקיםשם . אלים  
Lc 3,31   שם היה 32. שם היה רוינו. שם היה נתן. מיטאנו היה  שם . שם היה מכנה: שם היה מליאה 31. אקים 
Lc 3,31   שם היה. שם היה גאשי 32. שם היה רוינו. נתן היה  שם . אנושם היה מיט. שם היה מכנה: מליאה  
Lc 3,31  שם היה . שם היה אביק. שם היה גאשי 32. רוינו היה  שם . שם היה נתן. שם היה מיטאנו. היה מכנה 
Lc 3,32  שם היה. שם היה בואז. שם היה אביק. גאשי היה  שם  32. שם היה רוינו. היה נתן שם. מיטאנו  
Lc 3,32   שם היה. שם היה שלמון. שם היה בואז. אביק היה  שם . שם היה גאשי 32. היה רוינושם . נתן  
Lc 3,32   שם היה 33. שם היה נחשון. שם היה שלמון. בואז היה  שם . היה אביקשם . שם היה גאשי 32. רוינו 
Lc 3,32   שם . שם היה אמינאדף 33. שם היה נחשון. שלמון היה  שם . שם היה בואז. שם היה אביק .היה גאשי 
Lc 3,32  שם היה. שם היה רם. שם היה אמינאדף 33. נחשון היה  שם . שם היה שלמון. שם היה בואז. היה אביק 
Lc 3,33  שם היה. שם היה אושרום. שם היה רם. אמינאדף היה  שם  33. שם היה נחשון. יה שלמוןשם ה. בואז  
Lc 3,33   שם היה  34. שם היה פאריש. שם היה אושרום. רם היה  שם . מינאדףשם היה א 33. שם היה נחשון 
Lc 3,33  שם. שם היה ג֗ודי 34. ה פאריששם הי. אושרום היה  שם . שם היה רם. שם היה אמינאדף 33. נחשון  
Lc 3,33   שם היה . שם היה ישאק. שם היה ג֗ודי 34. פאריש היה  שם . שם היה אושרום. שם היה רם .אמינאדף 
Lc 3,34   שם היה. שם היה אביאם. שם היה ישאק. ג֗ודי היה  שם  34. שם היה פאריש. ה אושרוםשם הי. רם  
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Lc 3,34   שם היה. שם היה טארי. שם היה אביאם. ישאק היה  שם . ֗ודישם היה ג 34. יה פאריששם ה  
Lc 3,34   שם היה  35. שם היה מקור. שם היה טארי. אביאם היה  שם . שם היה ישאק. שם היה ג֗ודי 34. פאריש 
Lc 3,34  שם היה . שם היה שירוק 35. שם היה מקור. טארי היה  שם . שם היה אביאם. שם היה ישאק. היה ג֗ודי 
Lc 3,34  שם היה . שם היה ראגב. שם היה שירוק 35. מקור היה  שם . שם היה טארי. שם היה אביאם. היה ישאק 
Lc 3,35   שם היה. שם היה פליג. שם היה ראגב. שירוק היה  שם  35. ם היה מקורש. שם היה טארי. אביאם  
Lc 3,35   שם היה 36. שם היה שאלי. שם היה פליג. ראגב היה  שם . שם היה שירוק 35. היה מקורשם . טארי  
Lc 3,35   שם היה. שם היה קינן 36. שם היה שאלי. פליג היה  שם . שם היה ראגב. שם היה שירוק 35. מקור  
Lc 3,35  שם. שם היה ארפישאט. שם היה קינן 36. שאלי היה  שם . שם היה פליג. שם היה ראגב .היה שירוק  
Lc 3,36   שם היה . שם היה שירוג. שם היה ארפישאט. קינן היה  שם  36. שם היה שאלי. היה פליג שם. ראגב 
Lc 3,36   שם היה. שם היה נח. שם היה שירוג. ארפישאט היה  שם . שם היה קינן 36. היה שאלי שם. פליג  
Lc 3,36   36 שם היה 37. שם היה למך. שם היה נח. שירוג היה  שם . שם היה ארפישאט. היה קינן שם  
Lc 3,36   שם היה. שם היה מתושאלי 37. שם היה למך. נח היה  שם . שם היה שירוג. היה ארפישאטשם . קינן  
Lc 3,36   שם היה. שם היה אנוך. שם היה מתושאלי 37. למך היה  שם . שם היה נח. שם היה שירוג. ארפישאט 
Lc 3,37  שם היה. ה ירוךשם הי. שם היה אנוך. מתושאלי היה  שם  37. שם היה למך. שם היה נח .היה שירוג  
Lc 3,37   שם היה  38. שם היה מנשיל. שם היה ירוך. אנוך היה  שם . שם היה מתושאלי 37. יה למךשם ה. נח 
Lc 3,37  שם היה. שם היה יאנוש 38. שם היה מנשיל. ירוך היה  שם . שם היה אנוך. היה מתושאלי שם 37. למך 
Lc 3,37   שם היה. שם היה שת. שם היה יאנוש 38. מנשיל היה  שם . שם היה ירוך. שם היה אנוך .מתושאלי  
Lc 3,38   4. שם האל. שם היה אדם. שם היה שת. יאנוש היה  שם  38. שילשם היה מנ. שם היה ירוך. אנוך,Tit 
Lc 3,38  4. שם האל. שם היה אדם. שת היה  שם . שם היה יאנוש 38. יה מנשילשם ה. ירוך,Tit  קפיטולו ד׳  
Lc 3,38   4. שם האל. אדם היה  שם . שם היה שת. שם היה יאנוש 38. מנשיל,Tit   1קפיטולו ד׳ כפי לוקא  
Lc 4,25   ולשום אדם מהם ולא שום אשה 26. רעב גדול בארץ היה  וכאשר . ים שלש שנים וששה חדשיםעצר השמ 
Lc 4,26   לאשה אחתרק צרפתא דסידוניאה . שולח אליהו היה  ולשום אדם מהם ולא שום אשה לא  26. בארץ  
Lc 4,32   32 ואדם אחד היה לו השד והיה בבית 33. בעוז היה  בהלים ומתמיהין במוסרו כי דברו והיו נ  
Lc 4,33    לו השד והיה בבית הכנסת וצועק בקול גדול היה  ואדם אחד  33. כי דברו היה בעוזבמוסרו  
Lc 4,37   וישאוש יצא מבית 38. ם המלכותמתפזר בכל מקו היה  ושומעו  37. ויוצאים מן האנשים הרעים  

Lc 5,1   5: ד׳,Tit   כאשר עמים רבים באו אליו בעבור שישמעו דבר היה  נעשה  1פרק ה׳ כפי לוקא  
Lc 5,12  וכאשר ראה. בעיר אחד ובא אדם אחד מלא צרעת היה  וזה נעשה כאשר ישאוש משיח  12: ישאוש משיח  
Lc 5,17   באחת הימים וישאוש יושב ומלמד לפרושים וחכמי  היה  שה ונע 17. נס במדבר להתפלל לשםמשם ונכ 
Lc 5,17   והנה אנשים נושאים איש אחד  18. בו לרפא אותם היה  וכח הש׳ . גודיאה וירושלם גדולי גליליאה 

Lc 6,6   והיה. עוד משבת אחת שנכנס בבית הכנסת ומלמד היה  ונעשה  6. ועוד מהשבת. בן האדם אדון הוא  
Lc 6,12   וכאשר היה בקר קרא לתלמידיו ובחר שנים 13. ער היה  ובתפלת האל . לה בהר אחד ומתפללש עשישאו 
Lc 6,13  בקר קרא לתלמידיו ובחר שנים עשר מאותן שקרא היה  וכאשר  13. ובתפלת האל היה ער. אחד ומתפלל  
Lc 6,48   אבל  49: ת על האבןיכול להניעו כי היתה מיוסד היה  ת מים הנחל בא על אותו בית ולא גודל השפע 

Lc 7,2   מאד חולה עד שנטה למות ואותו עבד היה מאד היה  ועבד סנטוריאו  2. נס בכפר נחוםהעם נכ  
Lc 7,2   וכאשר זה שמע ישאוש היה 3. מאד מרגליי אליו היה  ד חולה עד שנטה למות ואותו עבד היה מא  
Lc 7,3   לח לו חכמי היהודים מבקש אותו שיבא שירפאשם ש היה  וכאשר זה שמע ישאוש  3. יי אליומאד מרגל 
Lc 7,6    סמוך לבית סנטוריאו שלח אליו אוהביו שיאמרו היה  וכאשר . אוש הולך עמהםויש 6לו בית הכנסת  

Lc 7,11   מכאן ואילך שהולך ישאוש בעיר שנקרא נאים היה  ונעשה  11. יה אפס שנתרפא ובריאהנער שה.  
Lc 7,12   ורב עם מן העיר הולכים עם האשה ההיא. לה עוד היה  היה בן אלמנה ולא שאים מת אחד שהנה שנו. 
Lc 7,13   14. וישאוש אמ׳ לה אל תבכי. נע בחסד עליה היה  וכאשר ראתה ישאוש  13. אשה ההיאעם ה  
Lc 7,41   ולא היה להם מה שיפרעוהו 42. חייב לו אחד היה  אחד חייב לו עשרה פשיטין והאחר ה. אחד.  
Lc 7,42    איזה. נתן לכל אחד מה שחייב. להם מה שיפרעוהו היה  ולא  42. והאחר היה חייב לו אחדפשיטין 

Lc 8,6   והאחר נפל בתוך הקוצים 7. לו לחות מהארץ היה  וכאשר הזרע יצא נתייבש כי לא . על הסלעים  
Lc 8,23   ביאור שהאוניהובאה סערה גדולה מרוח . ישן היה  ישוש משיח . וכאשר הם מספנים 23. בספינה  
Lc 8,42    ויקר מקרה. לו שחולה למות זה שנים עשר שנים היה  כי בן  42משיח וחלה פניו שיבא אל ביתו  
Lc 9,17   ונעשה שישאוש היה לבדו 18י״ב קופות מליאות  היה  והנותר . ואכלו כולם ושבעו 17א העם ההו  
Lc 9,18   דו והתפלל ותלמידיו סמוכים לו וישו שאלם מהלב היה  ונעשה שישאוש  18קופות מליאות  היה י״ב 

Lc 11,30   כן יהיה בן האדם לזאת המשפחה. אות למלחים היה  כי כמו שיונה  30. ת יונה הנביאזולת או  
Lc 12,27   א״כ העשב  28. לו מלבוש דומה למלבוש אחד מאלו היה  ומר לכם כי שלימה בכל מעלתו לא אני א 
Lc 12,48   48 ואדם שדבר גדול ינתן לו . מוכה בנגעים מועטים היה  ו ועשה דברים הגונים ואותו שלא הכיר 
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Lc 13,6   7. לו עץ תאנה בכרמו ובא לבקש הפרי ולא מצא היה  אדם אחד  .ואמר להם זה המשל 6: כאלו  
Lc 13,10  תוהנה אשה אח 11. בבית הכנסת שלהם בשב בשבתות היה  ובשבת הבאה  10: אם לאו אכריתנהפרי מוטב ו 
Lc 14,2   וישאוש ענה ואמ׳ לחכמי הדת 3. לפניו היה  והנה איש אחד משוקה  2. ים אותווהנם מביט  

Lc 15,14   והתחיל 15. ומצא עצמו חסר. רעב גדול בארץ היה  ואחר  14. פסיד כל ירושתו בזנותמאד שם ה  
Lc 15,24   והבן 25: והתחיל לאכול[*]. ומצאנוהו חי  היה  כי זה בני מת  24. ונאכל ונשתה ֶעגֶל שמן  
Lc 15,25    בשדה ובבואו נגש אל הבית שמע השיר והמחולות היה  והבן הגדול  25: והתחיל לאכול. [*]חי . 
Lc 16,1  ויצא עליו שם רע. שעשה מורשה אחד על נכסיו היה  עשיר אחד . ואומ׳ לתלמידיו 1קא י״ז כפי לו.  

Lc 16,19   והיה דל שש 20לבוש ארגמן ואכל כל בטוב  היה  עשיר  אדם אחד 19: רת עושה נאוףומביא אח..  
Lc 16,25   25  ..בכל אלה 26ואתה בצער .. רעות ועתה לזרו ..ה היה  ולזרו .. .. זכור שהיה לך ר  
Lc 17,16   וענה ישאוש ואמ׳ ולא הייתם עשרה 17שומרוני  היה  נות לפני רגלי ישאוש משיח והוא עושה ח  
Lc 18,2  בעיר אחד שאינו ירא אלהים ולא היה לו יראה היה  אומר דיין אחד  2. ולא לחטוא לעולם להתפלל  
Lc 18,2   ואלמנה אחת היתה  3. לו יראה ובושת מן האנשים היה  בעיר אחד שאינו ירא אלהים ולא  אחד היה 

Lc 18,23  ה עצבונווישוש רא 24. עצב מאד כי עשיר הוא היה  ואלה הדברים נשמעים הוא  23. ריובא ולך אח  
Lc 18,34   ונעשה כאשר ישאוש 35. מהם ולא הבינו מה הוא היה  זה הדבר נעלם . אלו אינם מביניםשום דבר מ  
Lc 19,3   ורץ ועלה באילן אחד ששמו 4קטן הצורה  היה  כי אותו זאקיב . בעבור רוב העם לראותו  
Lc 19,4   שר ישאוש בא אל המקום זאקיבוכא 5לו לעבור  היה  ר יכול לראות ישאוש משיח כי שם בעבו  
Lc 20,6    [*]6  [*]וענו שלא ידעו מאין 7. להם שיואן היה נביא היה  כי בבריא . כל העם יסקלונו  
Lc 20,6   וישאוש 8. וענו שלא ידעו מאין היתה 7. נביא היה  כי בבריא היה להם שיואן . קלונוכל העם יס  
Lc 20,9   ובעת הבציר שלח עבדו לאותן 10. הוא שם זמן רב היה  ולא . הרם אחד ושכרה לעובדי אדמאחד נטע כ 
Lc 22,7   7 ושלח פירו וזואן אומר 8. מוכרח שימות בפסח היה  יום שעושים לחם מצות באותו יום ובא ה  

Lc 22,55   וכאשר שפחה אחת ראתהו יושב 56. יושב באמצעם היה  פירו . צעם והם עומדים סביב האשהאש באמ  
Lc 22,56   ופירו כפר לה אומר אשה אשה איניני 57. עמהם היה  יושב באש והביטה אותו אמרה זה  ת ראתהואח  
Lc 23,7   ואירודיש כשראה ישאוש שמח מאד כי פעמיים 8 .היה  כי בירושלם בימים ההם . ש נשתלחאירודי  

Lc 23,19   שעשה בעיר ובעד איש ששמוהו במאסר בעד בגידה היה  והוא  19. והנח לנו ברבאן. זה זה למיתה  
Lc 23,44   והשמש חשך ומכסה  45. בכל הארץ עד שעה תשיעית היה  והיתה כמעט שעה ששית וערפל  44 .בגן עדן 
Lc 23,47  וכל העם שהיה שם היתה לו ההשקפה 48. צדיק היה  ואמר באמת זה האיש . שו הלל הש׳הדברים שנע  
Lc 23,53   והיה יום ששי ובשבת התחיל להאיר 54איש מונח  היה  הו בקבר אחד חדש מצוייר ששם לא משי ושמ. 
Lc 23,55   וכשחזרו בבית הכינו וקנו סמים חשובים 56מונח  היה  קבר באי זה אופן גוף ישוש משיח רואות ה 
Lc 24,31  והם אמרו ביניהם 32. בלתי נראה בעיניהם היה  ואחר . תחו והכירוהו בבציעת הפתועיניהם נפ  
Lc 24,32  ולמדנו הכתיבות. נשרף בקרבינו שדבר בנו בדרך היה  . והם אמרו ביניהם לבינו 32. הםינראה בעינ. 
Lc 24,51   והם 52והוא נשוא בשמים . אותם היה נפרד מהם היה  ובעוד שמברך  51. ו לשמים וברכםונשא ידי  
Lc 24,51   והם מתפללים 52והוא נשוא בשמים . נפרד מהם היה  ברך היה אותם ובעוד שמ 51. לשמים וברכם.  

Jn 1,1   ובן האל היה .ובן האל עם האל. בן האלוה היה  בהתחלה  1לו ראשון כפי ש׳ יואן קפיטו  
Jn 1,1   כל הדברים 3זה היה בתחלה עם האל  2: אלוה היה  ובן האל  .ובן האל עם האל. היה בן האלוה  
Jn 1,2  וזולתו. כל הדברים נעשים בעדו 3ל בתחלה עם הא היה  זה  2: ובן האל היה אלוה .ובן האל עם האל 
Jn 1,4  והנר היה 5. חיים אותו החיים היה נר האנשים היה  כי  4מה שנעשה : דבר אינו נעשה וזולתו שום  
Jn 1,4  וערפל. והנר היה מאיר בערפל 5. נר האנשים היה  כי היה חיים אותו החיים  4נעשה מה ש: נעשה  
Jn 1,5   וערפל וחשך לא היה להם יכולת. מאיר בערפל היה  והנר  5. יםו החיים היה נר האנשחיים אות  
Jn 1,5   5  האל שלח אדם אחד שמו ג׳ואן 6: להם יכולת עליה היה  וערפל וחשך לא . היה מאיר בערפלוהנר 
Jn 1,9   10. אמיתות נר והוא האיר כל אדם בעולם הזה היה  הוא  9[*]  8. [*] ן עדות מרחוקבעבור שית  

Jn 1,10   ולא  11והעולם לא הכירו . והעולם בעבורו נעשה היה  עולם  10. איר כל אדם בעולם הזהוהוא ה נר 
Jn 1,44   ופליף  45מעיר באטשידא ששם היה אנדריב ופירו  היה  ופליף  44. ליף ואמ׳ לו לך אחריומצא פ 
Jn 1,44   מצא נאט נאטנאליבופליף ו 45אנדריב ופירו  היה  ופליף היה מעיר באטשידא ששם  44. לך אחרי  
Jn 2,13   ומצא 14. פסח היהודים ועלה ישאוש בירושלם היה  וקרוב  13. ושם עמדו ימים מעטים  
Jn 2,23   בירושלם בפסח ביום החג יהודים רבים רואים היה  וכאשר  23: בה ובדבר שאמר ישאושבכתי  
Jn 3,1  3,Tit   ובלילה  2דימוש והיה שר היהודים ששמו נקו[*]  היה  אדם אחד  1טולו ג׳ כפי ש׳ זואן קפי 

Jn 3,23   טובל בהר אחד קרוב שיליני כי מים רבים היו היה  ויואן  23. ושם עמד עמהם וטובל גודיאה  
Jn 3,26   עמך בעבר הירדן שהוא עשית עד שהוא טובל והכל  היה  ובאו ליואן ואמרו רבי מי  26. העל הטהר 
Jn 4,47    לא תאמינו אם לא. אז אמר ישאוש אליו 48. למות היה  מסוכן אליו שירד להבריא בנו כי הלך 
Jn 4,54  האות השני שעשה ישאוש בבית גלליאה כשבא היה  זה  54. ו חי והאמין בו כל ביתולו ישו שבנ  
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Jn 5,1   והיה 2יום חג היהודים ועלה ישאוש בירושלם  היה  חר אלה הדברים א 1קפיטולו ה׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 5,9   אז אמרו היהודים שבת הוא ואין לך לשאת 10 .היה  ואותו היום שבת . מטתו והלך לו לקבריא וס  

Jn 5,35  אורה נר שורפת ומאירה ולא אביתם לשמוח שעה היה  הוא  35. עבור שאתם תהיו נושעיםאני אומר ב  
Jn 6,6    ענה 7. עשותלנסות כי יודע הוא מה שהיה לו ל היה  זה אמר  6. פת שיאכלו אלו העמיםאנה נקנה  

Jn 6,17   והים בעבור רוח 18. ערב וישו לא בא אליהם היה  ה באו מעבר לים לכפר נאום וכבר עלו בספינ  
Jn 6,22   ושלא נכנס ישאוש באניה עם. שם רק האחת היה  ולא . ה הקטנה האחרת לא היתה שםראו שהאני  
Jn 6,24   עלו באניות ובאו בכפר נאום. תלמידיושם ולא  היה  אז כשראה העם שישאוש לא  24. אלחינות ל  

Jn 7,2   הפרד מפה ולך [*] ואמר לו אחד 3. נקרא כנופיה היה  וסמוך ליום מועד ליהודים  2. תואותו להמי 
Jn 7,9   וכאשר אחיו עלו בירושלם ביום 10. בגלליאה היה  כאשר אמר אלה הדברים הוא  9: לםלא נש  

Jn 7,22   23: ובשבת מוהלים אתם האנשים. ממשה רק מהאבות היה  לא שאותו דבר כם משה ברית מילה נתן ל: זה 
Jn 7,42   ובמחלוקת זה חולקות העם 43: דוד יבא משיח היה  מזרע דויד ומעיר בית לחם שמשם  הכתיבה  
Jn 8,44   כי . רוצח בתחלה ולא עמד באמת כי אין אמת אתו היה  הוא . ורצון אביכם חפצתם לעשות .אביכם 
Jn 8,58    אז הביאו אבנים להשליכם עליו 59: אני הייתי היה  אני אומ׳ לכם שאני קודם שאברהם להם אמת . 

Jn 9,8   אומרים אינינו זה האיש שהיה שואל על הפתחים  .היה  ואותם שראוהו ראשונה כי דל  8. בעיניו 
Jn 9,33   אז ענו 34: ות דברלו מהאל לא היה בידו לעש היה  ואם לא . אם לא זה האיש 33עור  אדם שנולד  
Jn 9,33  33 אז ענו ואמרו לו הן בעון  34: בידו לעשות דבר היה  ואם לא היה לו מהאל לא . ה האישאם לא ז 

Jn 10,22   22 אז 24. והולך ישאוש במקדש באכסדרת שלמה 23 .היה  דברים נאמ נאמרו בירושלם וחורף אלה ה  
Jn 11,2  אומרות הנה . אז שלחו אחיותיו לישאוש 3. חולה היה  ריט האח שהוא לז. ו בשערות ראשהוקנחה רגלי 
Jn 11,6   אחר אלה 7. עמד באותו מקום ב׳ ימים. חולה היה  אז כששמע שלאזריט  6. יאה אחותהמרטא ומר  

Jn 11,21   אבל עתה אנכי יודעת כי כל דברים שאתה  22. מת היה  אדון אם לשעבר היית פה אחי לא  לישאוש 
Jn 11,30   30 אז היהודים 31: באותו מקום שמרטא באה אליו היה  לא בא ישאוש במגדול אבל עדיין  דייןוע  
Jn 11,32   כשראהו נפלה לרגליו ואמרה לו אדון אם אתה במה היה  ש אז כשמריאה באה למקום שישאו 32: לבכות 
Jn 11,32   כה וראה היהודיםאז ישוש כשראתה בו 33. מת היה  ם אתה במה שעבר היית פה אחי לא לו אדון א  
Jn 11,49    ואמ׳ להם אתם לא ידעתם אי זה. הגמון אותה שנה היה  ואחד מהם ששמו קאיפש  49. ועמנומקומינו 
Jn 11,54  רק הלך במלכות. הולך בפרסום בין היהודים היה  וכבר לא  54ים איך יהרגו ישאוש חשבו היהוד  
Jn 12,39   40בידם להאמין כי פעם אחרת אמר ישעיה הנביא  היה  ובעבור זה לא  39וכח האל שסופר . ששמענו  
Jn 13,3   מי מהאל יצא ואל. שכל הדברים נתן האל בידו היה  כי יודע  3״ש אשקריוטי שיבגדהו בלב יודי  

Jn 13,25   26ישאוש אמ׳ אליו אדון מי הוא . מסב על החזה היה  אז כשהוא  25. ותו שממנו אמר זהמי הוא א  
Jn 15,22   22  אם לא 24. המכעיס אותי מכעיס אבי 23: להם חטא היה  לא באתי ולא הייתי מדבר להם לא אם 
Jn 15,24   24 בעבור 25רק עתה ראו והכעיסו אותי ואבי : חוטא היה  א עשיתי דברים שאחר לא עשאם לא אם ל 
Jn 15,25   אותו שאני אשלח וכאשר יבא רוח הקדש 26. לו בי היה  לם דברי הכתוב בדת אותו שערבות שיהיה נש 
Jn 17,14   14  אבל. אני מחלה שתקחם מהעולם 15[*]. לו  היה  והעולם בהם שמע . נתת להם דבריךאני  
Jn 17,24   אך אני הכרתיך. אב צדיק העולם לא הכירך 25 .היה  כי אהבת אותי קודם שהעולם . לי שנתת  
Jn 18,1   ויוד״יש שרוצה  2. בו נכנס הוא ותלמידיוהבן ש היה  יו מעבר לנהר הנקרא סידרון ששם עם תלמיד 

Jn 18,15   בן בית להגמון ונכנס עם ישאוש בהיכל ההגמון היה  מיד ואותו תל. ותלמיד אחר הלכו אחר ישאוש . 
Jn 18,30   אז 31: רע במעשיו לא היו מביאין אותו אליך היה  וענו ואמרו אם זה האיש לא  30. זה האיש  
Jn 18,36   באמת משרתי יהיו מנגדים לבלתי אהיה: מלכותי היה  זה העולם אם זה העולם אינינו מ מלכותי  
Jn 18,40   19) תם פרק י״ח( :היה  ובראבן גנב : ב לנו זה רק בראבןלא תעזו,Tit  קפיטולו י״ט כפי ש׳  
Jn 19,8   ונכנס פעם אחרת ואמר לישאוש 9. לו פחד גדול היה  אז כאשר פילאט שמע זה הדבר  8: בן אלוה  

Jn 19,14   ואמ׳ פילאט ליהודים הנה. סמוך לשעה ששית היה  והיה יום שישי ופסח  14. אלבאטושנקרא ג  
Jn 19,20    אז 21. והיה כתוב בלשון עברי וגריק ולאטי :היה  מקום שישאוש נתלה קרוב מן העיר כי אותו  
Jn 19,21   ענה פילאט אומ׳ מה 22. ודיםאומר שהיה מלך היה היה  לא תכתו׳ מלך היהודים רק שהוא  לפילאטו 
Jn 19,29  והיה כי שמע זה לקחו קנה. שם קנקן מלא חומץ היה  אז  29. שהכתיבה תהיה נשלמת אמ׳ יש לי צמא  
Jn 19,31   והיהודים בעבור שלא ישארו הגופה בשבת בשתי :היה  וערב שבת  31. שו ושלח הרוח לאלוכרע רא  
Jn 19,31   בשבת ההוא חילו פני פילאט שיתן להם רשות היה  וחג גדול  .גופה בשבת בשתי וערבישארו ה  
Jn 19,41   ובאותו גן היה קבר חדש ובאותו קבר שום. שם גן היה  ובמקום שנתלה  41. יהודים לחנוטשנהוג ל 
Jn 19,41   41 42. קבר חדש ובאותו קבר שום אדם לא הושם בו היה  ובאותו גן . ום שנתלה היה שם גןובמק  
Jn 20,7   אז 8אבל היה בצד אחד מקופל . מונח עם הסדינים היה  והסדין שהונח בראש ישאוש לא  7 .צד אחדל 
Jn 20,7   אז נכנס שם אותו תלמיד האהוב 8בצד אחד מקופל  היה  אבל . ש לא היה מונח עם הסדיניםבראש ישאו 

Jn 20,24    אז אמרו לו 25 :הםעמהם כשישאוש בא אלי היה  אחד מן התלמידים שנקרא מספק לא רק טומאש  
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Jn 21,7   ושאר התלמידים באו מספנים כי 8. ונכנס בים .היה  י ערום כאשר שמע האדון הוא לבש מלבושיו כ  
Jn 21,17   אמ׳. דואג כי שלשה פעמים שאלו אם אוהב אותו היה  ופירו . ימון ג׳ואן אוהב אתה ליש. שלישית  

Mt 2,2    ובאנו. שנולד כי אנחנו ראינו כוכבו במזרח היהודים   אומרים אנה הוא מלך 2מזרח באו ירושלם 
Mt 27,11   וכאשר שרי 12. אתה אומר. ואמ׳ לו ישאוש היהודים  י פילאטו שאלו אומרים אתהו מלך עומד לפנ  
Mt 27,29   ורוקקין בו ולוקחין הקנה ומכין בראשו 30 היהודים  יו ברך אומרים הש׳ יושישעך מלך לפנ. 
Mt 27,37   37 אחד לצד ימין . אז תלו שני גנבים עמו 38 :היהודים  על ראשו כתב זהו ישאוש מלך שמו ו 
Mt 28,15   וי״ב התלמידים הלכו 16. עד היום הזה היהודים  ואלה הדברים מוגדים בין : רו הםמה שאמ  

Mc Prol,3   ממשפחתממשפחת לוי מבונן כתב האונגליאו  היהודים  וכהן . ר שכילה ותלמיד בדבר האלפירו בעבו  
Mc 7,3    אינם אוכלים שתמיד לא יטלו את הידים כפי  היהודים   כי 3אוכלים בלא נטילת ידים ביזו אותם 

Mc 15,9  כי הוא יודע כי עליוני הכהנים מסרוהו 10 .היהודים  להם ואמ׳ תחפצו שאניח לכם מלך  ופילאט ענה 
Mc 15,12   ופילאט אמ׳ להם ואי 14: והם צעקו תלהו 13 היהודים  פעם אחרת מה תחפצו שאעשה ממלך  אמ׳ להם 
Mc 15,18   18 והכוהו בראש עם קנה אחד וירקו בפניו 19 היהודים  הש׳ יושיעך מלך . ו לתת לו שלוםוהתחיל  
Mc 15,26  26  ותלו עמו שני גנבים אחד מימין ואחד 27 .היהודים  עליו כתב זהו ישאוש נזוריט מלך והניחו  

Lc 7,3  3 ואותם שבאו 4. מבקש אותו שיבא שירפא עבדו היהודים  שאוש היה שם שלח לו חכמי שמע י וכאשר זה 
Lc 23,3   ופילאט אמר לשרי 4. והוא ענה אתה אומר .היהודים  ופילאט שואל אותו אתהו מלך  3. מלך המשיח  

Lc 23,38    מחרפו ואחד מהגנבים שהיה תלוי עמו 39 .היהודים  יוניות ולטינש ועבריות זהו מלך באותיות  
Lc 23,51   והיה מאברמיסיאה עיר יהודה ומצפה מלכות  .היהודים  בעצה ובמעשה  שלא הסכים 51אדם נכבד וצדיק 

Jn 1,19   כהנים ודיאקש בעבור שישאלו אליו. מירושלם היהודים  כאשר שלחו . וזהו עדות יואן 19 הוא ספרו 
Jn 2,6  וכל אחת מהאירידיש מחזקת שתים ושלש מדות םהיהודי  אירידי ואבן מונחת כמנהג טהרת  והיה שם שש. 

Jn 2,13   ומצא במקדש אנשים 14. ועלה ישאוש בירושלם היהודים  וקרוב היה פסח  13. ימים מעטים ושם עמדו 
Jn 2,18   ואמרו אי זה אות אתה מראה לנו שאתה עושה היהודים  אז ענו  18. א אהבת ביתך אכלתנישכתוב הו. 
Jn 2,20   זה המקדש נתארך בינינו והוצרך לעמוד היהודים  אז אמרו לו  20. ים אקימהוג׳ ימהמקדש וב  

Jn 3,1  1  ובלילה בא אל ישאוש ואמר לו ר׳ אנו 2 היהודים  ששמו נקודימוש והיה שר [*] היה אדם אחד  
Jn 5,1  רהוהיה בירושלם חפי 2ועלה ישאוש בירושלם  היהודים  אחר אלה הדברים היה יום חג  1ן כפי ש׳ יוא 

Jn 5,10  והוא ענה  11. שבת הוא ואין לך לשאת מטתך היהודים  אז אמרו  10. אותו היום שבת היהו. והלך לו 
Jn 5,18   כי לא לבד מתיר השבת. אבו יותר להמיתו היהודים  אז  18. אני ג״כ פעלתי בעבור זהו. עד עתה  

Jn 6,4   אוש נשא עיניו וראה עמים רביםאז יש 5 .היהודים  והיה סמוך לפסח יום חג  4. ידיועם תלמ  
Jn 6,41   כי אמר אני הוא פת שירדתי מן. ממנו היהודים  אז התלחשו  41. יום היותר אחרוןחי ב  
Jn 6,53  אומרים איך יוכל זה לתת לנו. חלקו ביניהם היהודים  אז  53: א בשרי בעבור הויי עולםאתן לכם הו 

Jn 7,1  וסמוך ליום מועד 2. מבקשים אותו להמיתו היהודים  ה כי ישאוש בגלליאה כי לא רצה ללכת בגודיא  
Jn 7,11   שואלים אותו ביום המועד ואומרים אנה הוא היהודים  ואז  11. בגלוי אבל כמעט בהחבא הוא ולא. 
Jn 7,13   אבל בתוך החג עלה ישו במקדש ומלמד 14 .היהודים  הם אינו מדבר ממנו בגלוי בעבור אבל אחד מ.  
Jn 7,15   ענה 16: ואומרים איך יודע זה ספר שלא למד היהודים  ומתמיהים היו  15. במקדש ומלמד ישו עלה 
Jn 8,22  ואמ׳ להם אתם 23: יהרגו עצמם[*] [*]  היהודים  אז  22. הולך אינכם יכולים לבא למקום שאני  
Jn 8,30    תעמדו בדברי אם אתם [*]  31. שהאמינו בו היהודים  אז אמר ישאוש לאותם : האמינו בורבים 
Jn 8,48   ואמרו אין אנו אומרים יפה שאתה שומרוני היהודים  אז ענו  48: כי אינכם מהאל. ותושומעים א  
Jn 8,52   אברהם מת. עתה אנו מכירים שהשטן אחזך היהודים  אז אמרו  52: ברי לא ימות לעולםיעמיד ד.  
Jn 8,57   יו עדיין אין לך חמשים שנה ואברהם ראה אל היהודים  אמרו  57: ראות יומי וראהו ושמחחמד ל 
Jn 9,18   עד שקראו לאביו. שהיתה לידתו בעורון היהודים  אז לא האמינו  18: מ׳ שנביא הואוהוא א  

Jn 10,19  ורבים מהם אומרים שטן 20. על הדברים האלו היהודים  פעם אחרת היתה מחלוקת בין  19: לקחתי מאבי 
Jn 10,24   ואמרו לו עד מתי אתה לוקח. הקיפוהו היהודים  אז  24. כסדרת שלמהאוש במקדש באוהולך יש  
Jn 10,31   30 וענה להם ישאוש 32. אבנים בעבור שיסקלוהו היהודים  אז קבצו  31. האב דבר אחד אנחנואני ו 
Jn 10,33   ממעשה טוב אין אנו סוקלין אותך רק מקללה  היהודים  אז ענו לו  33: פצתם לסקול אותימאלו ח 
Jn 11,31   שהיו שהיו אתה בבית ומנחמים אותה כשראו היהודים  אז  31: תו מקום שמרטא באה אליוהיה באו  
Jn 11,33   חלש רוחו והיה נבוך. שהיו עמה בוכים היהודים  אז ישוש כשראתה בוכה וראה  33. לא היה מת  
Jn 11,36   35 ומקצת מהם אמרו זה שפתח 37. וראו כמה אהב היהודים  אמרו אז  36: ויצאו דמעות מעיני ישאוש 
Jn 11,53    וכבר לא היה הולך 54איך יהרגו ישאוש  היהודים  אז באותו יום חשבו  53: הנפוציםבני האל  
Jn 11,54    רק הלך במלכות קרובה אל המדבר בעיר .היהודים  וכבר לא היה הולך בפרסום בין  54ישאוש  
Jn 11,55   ועלו רבים מאותה מלכות קודם פסח בירושלם  היהודים  פסח ונתקרב  55. ומד עם תלמידיוושם ע 
Jn 12,9    ששם היו ובאו שם לא לבד בעבור ישאוש רק היהודים  אז הכירו רוב עם מן  9: עת עמכםאהיה כל  
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Jn 18,12   וקשרו אותו והוליכוהו לאנא 13לקחו ישאוש  היהודים  אז הסיעה השכנו ועבדי  12: סבלההאב ל 
Jn 18,20   מה אתה 21ודבר לא דברתי בסתר . מתקבצים היהודים  ה למדתי בבית הכנסת ובמקדש ששם כל שעואני  
Jn 18,22   ואמ׳ לו אתה עונה . הכה בצואר ישאוש משיח היהודים  אוש אמר אלה הדברים אחד ממשרתי וכאשר יש 
Jn 18,31  בעבור 32שום איש  לנו אין ראוי להמית היהודים  אמרו לו  אז. תפשוהו אתם וכפי דתכם שפטוהו  
Jn 18,39  אז צעקו כולם לא תעזוב לנו זה רק 40 :היהודים  וחפצתם שאעזוב לכם מלך . ד בפסחלכם איש אח  
Jn 19,3   3 אז יצא פילאט להם 4ונותנים לו בצואר  .היהודים  ליו ואומרים לו האל יושיעך מלך ובאים א  

Jn 19,12  אם תניח זה לא תהיה אהוב. צועקים ואומרים היהודים  ק ר. ואחרי זה פילאט חפץ להניחו 12. ביותר 
Jn 19,17    וישאוש נושא השתי. ישאוש ונחגוהו בחוץ היהודים  אז לקחו  17. להם ישאוש שיתלוהושיסר מסר  
Jn 19,19   אז רוב היהודים קראו הכתב הזה כי 20 :היהודים  ישאוש דנזוריט מלך : וזה לשונו השתי וערב  
Jn 19,20   קראו הכתב הזה כי אותו מקום שישאוש נתלה  היהודים  אז רוב  20: נזוריט מלך היהודיםש דישאו 
Jn 19,21   אמרו לפילאטו לא תכתו׳ מלך היהודים רק היהודים  אז הגמוני  21. ברי וגריק ולאטיבלשון ע  
Jn 19,21   22. יהודיםרק שהוא היה אומר שהיה מלך ה היהודים  דים אמרו לפילאטו לא תכתו׳ מלך היהו  
Jn 19,21   ענה פילאט אומ׳ מה שכתוב כתוב יהיה 22 .היהודים  דים רק שהוא היה אומר שהיה מלך מלך היהו : 
Jn 19,38   ובקש מפילאטו. בעבור שהוא תלמיד ישאוש היהודים  יוסף אברמטיאה ועמד נחבא מפחד  הדברים בא  

Mt Prol,13   כי השם. האיונגלי האחרים הבל שלא היו מקובלים היו  ובעבור זה . ח שנותו בעד הדרשתםמות הוכר 
Mt Prol,14   כי השם אינינו רוצה שהמספר למעלה. מקובלים היו  ה היו האיונגלי האחרים הבל שלא ובעבור ז  

Mt 4,18   ויאמר להם בואו אחרי ואעשה אתכם דייגי 19 היו  יגים אחיו ששמים הרשתות בים כי די  
Mt 5,13   ואחר דבר אינו שוה רק להשליך חוצה. נושעים היו  והמוסר נפסק לאותם שלא ר העולם אתם מוס  
Mt 7,28   28 שהוא מלמדם כמו יכוליי לא 29תמהים ממוסרו  היו  ישוש משיח אמ׳ אלו הדברים העם  וכאשר  
Mt 8,30   והשטנים מחלים פני 31. חזירים רבים שרועים היו  וקרוב מאותו מקום  30. ורי לגרשזמן בעב  
Mt 9,10   מיושבים לאכול בבית אחד רבים חטאים מפורסמים  היו  וכאשר  10. והוא קם והלך אחריו לו בא עמי 
Mt 9,32   33מוצאים משם הם נהגו לו אדם אחד אלם משוטן  היו  וכאשר  32: צאו וגלוהו בכל הארץאבל הם י  

Mt 11,21   ואומ׳ אני לכם  22: בשקים ובאפר. עושים תשובה היו  כם תהיו נעשות בארץ טיר ושידון שנעשו ב 
Mt 11,23   עד היום. נעשים בשידוניאה עדיין יעשו תשובה היו  כי אם הפלאות שנעשו בך . ד שאולתרדי ע  
Mt 12,45   ומעשיו האחרונים יותר. יותר רעים מבראשונה היו  ש ובסוף אותו האי. ממנו ונכנסו שם ועמדו  
Mt 14,21   ותכף צוה 22. ה׳ אלפים אנשים לבד ונשים וטף היו  פר האוכלים ומס 21. בלות מליאותי״ב ד  
Mt 14,26  ותכף ישאוש דבר 27ומרוב פחד צעקו . נבהלים היו   26ה ישאוש בא להם הולך על הים משמרת הליל  
Mt 14,36   15: נרפאין מחוליים היו  ושיו וכל אותן שהיו נוגעין תכף שפת מלב,Tit  קפיטולו מ״א כפי  
Mt 17,23   באו אותם שקמים המכס אל פירו. באים בכפר נחום היו  וכאשר  23. והיו מאד דואגים. וםהשלישי יק 
Mt 18,31   והלכו אל האדון וספרו לו כל אשר . מאד נבהלים היו  וכאשר עבדי האדון ראו זה  31. שיפרע החוב 
Mt 19,25   26. מי יוכל הושיענותמהים מאד ואמרו א״כ  היו  וכאשר התלמידים שמעו זה  25: יישמימ  
Mt 20,24  וישאוש קראם ואמר  25. מלאים חימה מהשני אחים היו  וכאשר העשרה שמעום  24: יא בחרםאם לאשר אב 

Mt 21,1   21,Tit  קרוב מירושלם והיו באים בביטפני בהר הזתים היו  וכאשר  1פיטולו מ״ז כפי מתיאו ק.  
Mt 21,15   ואמרו לו שומע אתה מה אומרין אלו 16. כעוסים היו  דוד  מקדש אומרים מהולל יהיה בןצועקים ב. 
Mt 21,20   וישאוש אמר להם אמיתות  21תמהים איך מתה תכף  היו  וכאשר התלמידים ראוהו  20: תאנהיבשה ה 
Mt 21,28   ובא הראשון ואמ׳ בן לך היום. לו עשרה בנים היו  אדם אחד . מה דומה לכם 28. לאותאלה הנפ  
Mt 22,11   ואמ׳ לו אהוב איך 12מלבוש ממלבושי נשואין  היו  וראה אדם אחד שלא  11. מקרואים ואיןהנש  
Mt 22,22    ובאותו היום 23. תמהים ועזבוהו והלכו להם היו  וכאשר שמעוהו  22. מה שראוי לאלולאל  
Mt 22,25   א זרע ועזבז׳ אחין והראשון לקח אשה ומת בל היו  בינותינו  25: ר שיקים זרע אחיואשתו בעבו  
Mt 23,37   נכספת לקבץ עמך כמו. מֻשלחים הרבה פעמים היו  ת הנביאים וסקלת הקדושים שאליך שהרג  

Mt 25,2   4[*] והה׳ סכלות לקחו  3. סכלות והחמש חכמות היו  החמש מהן  2. כלהויצאו לדרך לחתן ול  
Mt 26,8   כי זאת 9. ואמרו למה עשתה פסידה זומאד עצבים  היו  וכאשר התלמידים ראוהו  8בשולחן שהוא אוכל 

Mt 26,22   והתחיל כל אחד לאמר אדון אנכי. מאד דואגים היו  וכשהם שמעו זה  22. מכם יבגדני לכם שאחד  
Mt 26,43   והניחם והלך להתפלל פעם אחרת ואמ׳  44כבידות  היו  ת לפירו ומצאם ישנים כי העינים פעם אחר 
Mt 26,57    ופירו נמשך אחריו מרחוק עד היכל  58. מקובצים היו  פר וזקני המקדש שהחכמים יודעי סלמקום 

Mt 28,3   והשומרים היו נפחדים ועמדו כמו 4. כמו שלג היו  ופניו כמו הברק ומלבושיו  3. יהויושב על  
Mt 28,4   והמלאך אמ׳ לנשים 5. נפחדים ועמדו כמו מתים היו  והשומרים  4. בושיו היו כמו שלגהברק ומל  
Mc 1,27  מה יהיה זה. והלכו אחד אל אחד אומרים. תמיהים היו  וכולם  27ו יצא מאותו אדם צועק והשטן מצער 
Mc 1,33  ובאים רבים מחלופי 34מקובצים לפני הפתח  היו  וכל אותן מהעיר  33ים ומשוטנים לו כל החול  
Mc 4,10   והוא אמ׳ 11לוהו מהמשל בצד א׳ התלמידים שא היו  וכאשר  10. י שיש לו אזנים ישמעישאוש מ  
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Mc 5,15  באים לישאוש והם ראו אותם שמאז היו מושטנים היו  וכאשר  15. כולם לראות מה שקרה בעיר ויצאו  
Mc 5,15   וספרו מה 16שכלם נפחדו . מושטנים שהיו בטוב היו  באים לישאוש והם ראו אותם שמאז וכאשר היו  
Mc 5,20   וכאשר ישו עבר עבר הים בספינה עם 21: תמהים היו  וכלם . בקבול החסד שהש׳ עשה לו הלך דורש  
Mc 5,42  וציום שלא יאמרוהו ואחר 43נבהלים מגודל הפלא  היו  הלכה היתה מזמן י״ב שנים וכולם חזרה חיה ו 
Mc 6,34   כמו צאן בלא רועה והתחיל ללמדם רוב דברים היו  ארץ וראה העם ריחם עליהם כי הם ישאוש ל  
Mc 7,35  36. פתוחות ובלבול לשונו היה נִַתר ודבר ברוחה היו  ותכף אזניו  35. אפתח ר״ל פתחו ח ואמ׳מתאנ  
Mc 9,2  היו כן שאין שום אדם. מזהירים ולבנים כמו שלג היו  והמלבושים  2בשנוי צורת הפנים  והיה. לבדם 
Mc 9,2  2 לעשות בהם על פני האדמהכן שאין שום אדם יכול  היו  . ם היו מזהירים ולבנים כמו שלגוהמלבושי 
Mc 9,5   ונעשית עב אחד עושה צל עליהם 6מאד מפחדים  היו  כי הם . ולא יודע מה הוא אומ׳ 5. אחד  

Mc 9,27   26 נכנסין בבית תלמידיו שאלוהו בסוד למה לא היו  וכאשר  27. קחו ביד והוא חזר חיוישו ל  
Mc 9,32  33. בבית ישו שאלם מה הייתם חולקים אתם בדרך יוה  וכאשר . ובאו בכפר נחום 32. אלווהתחילו לש  
Mc 9,33    וישאוש קרא 34. חולקים אי זה מהם יהיה גדול היו  והם שותקים כי הם  33. אתם בדרךחולקים  

Mc 10,26   אומרים א״כ מי יוכל. אומרים ביניהם. תמהים היו  והם  26. שאיש עשיר במלכות שמיםבנקב המחט  
Mc 10,41   וישאוש קראם 42. מלאים חימה נגד יקומו וג׳ואן היו  וכאשר העשרה תלמידים שמעוהו  41. מוכן 
Mc 14,11   והוא מחפש. ונדרו לתת לו מעות. מאד שמחים היו  וכאשר הם שמעו  11. סור הוא והםהכהנים למ  
Mc 14,19   20. אני הואוהתחילו כל אחד לאמר אדון . עצבים היו  והם  19ד מכם שאוכל עמי יבגדני אומר שאח 
Mc 14,22   ולקח הגביע  23. אוכלים לקח הפת ואמר זהו לבי היו  וכאשר  22: לו לאותו האיש אם נולד לא היה 
Mc 14,40  בא פעם אחרת 41. כבדים ולא יכלו לענות אותו היו  וכששב מצאם ישנים כי עיניהם  40. עצמה מלה  
Mc 14,56   אומרים. וקמו מקצת עידי שקר נגדו 57. מסכימים היו  י שקר אומרים נגד ישאוש אבל לא ורבים עד 
Lc Prol,5    כתובים בעד האיונגליאו בגודאה ובעד מתיב היו  נפרד מחבורת שי׳ פאב אותם שכבר כן לא  

Lc Prol,13   1: מובאים באנטוכא היו  נינו שלש מאות וחמשים ותשע שנה בשנת אדו,Tit   5קפיטולו א׳ ללוקא  
Lc 1,7   קרה כי כאשר זכריה הכהן נהג 8. מאד זקנים היו  ושניהם . אלישבק היתה עקרה ת כיבן או ב  

Lc 1,10  בחוץ מתפללים בשעה שהיה לו לתת הלבו הלבונה היו  וכל העם  10. שר נכנס במקדש הש׳וכא. לבונה . 
Lc 1,63    ולשונו  ומיד פי האב נפתח 64שם תמהו מאד מזה  היו  וכל אשר . בו כתב ג׳ואן הוא שמואחד אשר 

Lc 2,3   הולכים כל אחד לעירו בעבור שישמעו מצותו של היו  וכולם  3יאה ראשונה בעד האדון מלך ששיר  
Lc 2,6  וילדה שם בנו ראשון 7שם ימי מריאה מלאו ללדת  היו  וכאשר  6. רוסתו ואשתו והיא הרהעם מריאה א 
Lc 2,7   חר תוכל להניחו כאותו קרוי היוצא מןמקום א היו  דים והניחו באבוס הבהמות כי לא וקפלו בבג  
Lc 2,8   והנה  9. נערים ושומרים שעות הלילה על מקניהם היו  ורועים באותו הדור  8. רין פרשילחוץ שקו 

Lc 4,20    התחיל לאמר להם 21. בבית הכנסת היו מבינים בו היו  וכל אשר . הספר חזרו למשרת וישבסיים 
Lc 4,20  התחיל לאמר להם היום הזה נשלמה 21. מבינים בו היו  היו בבית הכנסת  וכל אשר. וישב חזרו למשרת 
Lc 4,25  בימי ישעיה ואליהו בישראל כאשר עצר השמים שלש היו  רבות נושנים  25. ו מקובל בארצונביא אינינ 
Lc 4,27   ושום אחד מהם לא נטהר. בישראל תחת אלישע נביא היו  ורבים מצורעים  27. ה אחת אלמנהלאש 
Lc 4,28   בבית הכנסת ושומעין אלה הדברים היו נקצפין היו  וכל אשר  28. ם לא נטהר בסיריאהאחד מה  
Lc 4,28    וקמו והשליכוהו חוץ 29. נקצפין ומלאים חימה היו  בבית הכנסת ושומעין אלה הדברים אשר היו  
Lc 5,26   וכלם היו. ושבחו לשםשם היו נבהלים והללו  היו  וכל אשר  26. תו מהלל ומברך האלוהלך לבי  
Lc 5,26  וכלם היו מלאים יראה. נבהלים והללו ושבחו לשם היו  וכל אשר היו שם  26. ומברך האל לביתו מהלל 
Lc 5,26  מלאים יראה ממנו אומרים נפלאות גדולות ראינו  היו  וכלם . נבהלים והללו ושבחו לשם היו שם היו 
Lc 6,18   כי כח יוצא. וכל העם חפצים לנוגעו 19. נרפאים היו  אותם שהיו מצטערין בעד רוח רעה ו 
Lc 6,23   רק אוי לכם עשירים  24. עושים הנביאים והאבות היו  כמו זה . ם מאד הוא מושפע בשמיםכי שכרכ 
Lc 7,24   מושבים שלוחי יואן התחיל לאמר לעמים למה היו  וכאשר  24. יהיו אישקנדליזט בי אותן שלא  
Lc 7,30    לכן למי נאמ׳ אנשי זה[*]  31. נטבלים מיואן היו  זים ביניהם עצת הש׳ שלא מבוחכמי הדת  
Lc 8,13   ואותו זרע שנפל בקוצים 14: ובעת נסיון נפרדים היו  ובאלו אין להם שרשים כי לזמן . דבר הש׳ 

Lc 10,13  שאמנם לא יהיה רע תירו 14. עושים תשובה היו  ובאפר מוצעים . שנעשו בך לאחור נעשים נסים.  
Lc 11,52   וכאשר אמר אלה הדברים אליהם התחילו 53. ליכנס היו  כנסין ואתם מונעין אותם שחפצים ואינכם נ 
Lc 13,4   5. חייבים יותר על כל האנשים היושבים בירושלם היו  תחשבו שהם . ל בשיבסי והרג אותםנפל המגד 

Lc 22,49   50אמרו לו אדון אם נכה בסכין : בואמה שעתיד ל היו  וראו אותם שסביב  49. ד בן האדםתבגו 
Lc 23,12  ופילאט קרא שרי הכהנים והרבנים 13אויבים מאד  היו  ו אוהבים באותו יום כי קודם זה ופילאט נעש 
Lc 24,4   הנה ששני גברים. נבהלות במחשבותיהן על זה היו  ובעוד שהן  4. ו גוף ישאוש משיחולא מצא  

Lc 24,16  וישאוש אמ׳ באי זה דברים אתם 17. מכירים אותו היו  עיניהם עורות שלא ו 16עמהם  קרב להם והולך 
Lc 24,22   22 ובאו אומרות. ולא מצאו גוף ישאוש 23בקבר  היו  צת מנשינו החרידונו שקודם היום רק מק  
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Lc 24,33   אומרים שהאדון חזר חי באמת ונראה לשימון 34 היו  ואותם שעמדו . בירושלם הי״א יחדשעה וחזרו.  
Jn 1,24   ושאלוהו ואמרו לו למה אתה מטביל  25מהפרושים  היו  ואותן שנשתלחו לו  24. יה הנביאשאמ׳ ישע 

Jn 2,3   אין להם יין. חסרים מהיין אמרה אם ישו אליו היו  וכאשר בנישואין  3. דיו לנשואיןעם תלמי . 
Jn 3,23   כי עדיין לא 24רבים וטבל אותם  ובאו אליו: שם היו  ר אחד קרוב שיליני כי מים רבים טובל בה 
Jn 4,18   19: לך וזה שעתה לך אינו בעליך אמת אמרת היו  כי חמשה בעלים  18שאין לך בעל  את אומרת  
Jn 7,15   16: היהודים ואומרים איך יודע זה ספר שלא למד היו  ומתמיהים  15. ישו במקדש ומלמד החג עלה 
Jn 10,8   אני הוא דלת 9. רק הצאן לא שמעו אותם. גנבים היו  ותן שבאו כל א 8ני דלת הצאן אומר לכם שא. 
Jn 12,9   10[*] ובאו שם לא לבד בעבור ישאוש רק שראו  היו  ז הכירו רוב עם מן היהודים ששם א 9: עמכם  
Jn 17,6   ועתה הכירו שכל 7. ואתה נתת לי ודברי קיימו היו  שלך . שמך לאנשי העולם שנתתם ליאני גליתי  
Jn 17,7   7 כי הדברים שנתת  8. ואתה נתת לי ודברך קיימו .היו  ה הכירו שכל דברים שנתת לי ממך ועת 

Jn 18,30   אז אמר פילאטו להם 31: מביאין אותו אליך היו  ם זה האיש לא היה רע במעשיו לא ואמרו א  
Jn 20,26   עמהם ובא ישאוש התלמידים תוך הבית וטומאש היו  אחר שמנה ימים פעם אחרת  26. יןאיני מאמ  
Jn 21,8   אז כשירדו  9. רחוק מן הארץ כמו מאתים זרועות היו  שאר התלמידים באו מספנים כי לא ו 8. בים 

Jn 21,12    ובא ישאוש ולקח הפת והדג ונתן 13: שאדונם הוא היו  לא רצה לשאול מי הוא כי יודעים ואחד מהם 
Jn 21,14   ג׳ פעמים שנתגלה ישאוש אל תלמידיו אחר שחזר היו  ואז  14ולקח הפת והדג ונתן להם ובא ישאוש  

Mt 6,6   וכאשר תתפללו אל תחפצו 7: הנסתרות ישמעך היודע  והאל . אל השם בסוד בדלת סגורה ותתפלל  
Jn 6,65  ומי שעתיד. ראשונות יודע מי הם המאמינים היודע  כי ישאוש . כם הם שאינם מאמיניםאבל מקצת מ  

Jn 19,35    [*]35 וכל אלו  36. שאמ׳ אמת בעבור שאתם תאמינוהו היודע  והוא . ותן שראו עושין עדות מזהאו 
Jn 16,21   וכשילדה כבר אינה זוכרת. דואגת כי שעתה בא היולדת  האשה  21: ק דאגתכם תחזור לששוןר. תדאגו 
Mt 6,30   למה . ש יגונכםולמחר יהיה נשרף האל מאספו כ״ היום  הנמצא  ואם עשב השדה 30: כמו אחד מאלו 
Mt 7,22   אדון אנחנו מובאים בשמך ומרפאים המושטנים היום  רבים יאמרו באותו  22: ת שמימייבמלכו  

Mt 11,23   ואומ׳ אני לכם שהשדומיטש יענשו 24: הזה היום  עד . שידוניאה עדיין יעשו תשובהנעשים ב  
Mt 13,1   13,Tit   2יצא מהבית והלך לים ויושב בשפתו ישואש  היום  ואותו  1קפיטולו ל״ט כפי מתיאו  
Mt 16,3    יהיה מטר כי השמים הוא חשוך א״כ אתם יודעים  היום  ובבקר הייתם אומרים  3הוא אדום כי השמים 
Mt 20,3   ואמ׳ 4ומצא אחרים שהיו עומדים בטלים בשער  היום  וחזר בשוק סביב שעת שלישית  3. שלחם בכרם  
Mt 20,6    והוא. וענו באשר שום אדם לא שכרם 7. בטלים היום  מ׳ להם למה עמדתם והוא א. בטליםכמו כן  

Mt 20,12   ואמ׳ חביב. והוא ענה לא׳ מהם 13. סבלנו העמל היום  ואתה עשיתים שוים עמנו אשר כל  .שעה שפלה 
Mt 21,28  והוא ענה איני רוצה ללכת 29. פעול בכרמי היום  ן לך ובא הראשון ואמ׳ ב. היו לו עשרה בנים.  
Mt 22,23   אמרו רבי משה 24. קרבו אליו הצדוקים ושאלוהו היום  ובאותו  23. ועזבוהו והלכו להם היו תמהים 
Mt 22,46   לא היה בידו וברשותו לשאול לו שום דבר היום  ושום אדם באותו . כול לענות דברלא היה י:  
Mt 23,39   24: רו ברוך יהיה הבא בשם האלעוד עד תאמ היום  ואני אומר שלא תראוני  39. ריבהתהיה ח,Tit 
Mt 24,36   אבל לבד האב. והשעה ולא המלאכים ולא הבן היום  ושום אדם אינו יודע  36. יעברו דברי לא  
Mt 24,38   לא הכיר עד שהמבול בא 39שנח נכנס בתיבה  היום  וכלים ושותים ועושים נשואין עד המבול שא  
Mt 25,13   כן כמו האדם שהלך בדרך וקרא 14. והשעה היום  כי אינכן יודעות לכן תהיו עדות  13מי ָאֶּתן  
Mt 26,55  אבל  56. הייתי עמכם מלמד במקדש ולא תפשתוני היום  כל . סכינים ועם עצים תפוש אותייצאתם עם ה 

Mt 27,8  מ׳ ואז היה הדבר נשלם מירמיה נביא או 9. הזה היום  א ַאְלִקיֶדֶמך זהו שדה הדם עד זה אותו שדה נקר 
Mt 27,45    תשיעית זעק ישאוש בגודל[*]  46[*] עד שעה  היום  משעת חצי  45שהיו תלויים אחריו מהגנבים  
Mt 28,15   וי״ב התלמידים הלכו בגליליאה בהר 16. הזה היום  הדברים מוגדים בין היהודים עד  ואלה: הם  
Mc 5,35   ישאוש ששמע זה אמ׳ לא תפחד 36מלמד וה. עו׳ היום  למה אתה מצטער . מרו לו בתך מתהוא. הכנסת  
Mc 6,35   זהו מקום. עבר קרבו אליו תלמידיו ואמרו לו היום  וכאשר רוב  35. וב דברים וטוביםללמדם ר  
Mc 7,5   וישאוש ענם אמ׳ להם טוב נביא מכם רמאים 6 :היום  א נטולות פת כל האבות אבל אוכלים בידים ל  

Mc 13,32   ואותה שעה לא ידעה לא מלאכי השמים ולא הבן היום  אותו  32לא יעברו רו ודברי אלה והארץ יעב  
Mc 13,35  והשעה שאדון הבית יבא בערב או חצי הלילה או  היום  לכן עורו כי אינכם יודעים  35. לחוש שיעור 
Mc 14,49  נעשהזה . הייתי עמכם במקדש מלמד ולא תפשתוני היום  כל  49. כינים ומקלות תפוש אותויצאתם עם ס 

Lc 2,11   נולד לנו בעיר דוד מושיע העולם שהוא משיח היום  כי  11. חה גדולה שתהיה לכל העםלכם שמ  
Lc 4,21   והכל 22. הזה נשלמה זאת הכתיבה באזנינו היום  התחיל לאמר להם  21. מבינים בו הכנסת היו  
Lc 5,26   דברים יצא ישאוש מאותו מקוםואחר אלה ה 27 .היום  נו אומרים נפלאות גדולות ראינו יראה ממ  
Lc 6,23   כמו . כי שכרכם מאד הוא מושפע בשמים. ותנשאו היום  ישמחו באותו  23ור טעם בן האדם בעב. הרע 
Lc 9,43   בין הגוים קודם אכילתם ושתייתם לפני הנער היום  דו הסימן הנעשה הרוח רעה ואחר עשה בי  

Lc 12,28   ולמחר בתנור הש׳ מלבישו כן כמה וכמה שמלביש  היום  וא בשדה א״כ העשב שה 28. ד מאלולמלבוש אח 
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Lc 19,5  7: וזאקיב ירד מהרה וקבל ישו בשמחה 6. בביתך היום  ד מהר וחושה כי מוכרח אני שאבא לו זאקיב ר 
Lc 19,9  10נעשה שלום בזה הבית בעבור שזה בן אברהם  היום  וישאוש אמ׳ לו  9. וא בד׳ כפליםלו הדבר הה  

Lc 19,42   כי 43. ועתה הן נעלמות לעיניך. לשלום לך היום  כרת והאמנת הדברים שהם שלך כזה אם אתה ה  
Lc 19,47   ושרי הכהני׳ והסופרים ושרי העמים אבו. במקדש היום  והיה מלמד כל  47: ה מערת גנביםעשיתם אות 
Lc 21,34   וכן יצא על כל יושבי 35. יבא פתאום עליכם היום  ובצורך זה החייב וזה : ה ושכרותאכיל  
Lc 22,7   שעושים לחם מצות באותו יום היה מוכרח שימות  היום  ובא  7. מסור אותו בזולת הסיעותומחפש שי 

Lc 22,53   רק זאת היא. הייתי במקדש ולא שלחתם יד בי היום  כל  53: ב יצאתם בסכינים ובעציםכגנ  
Lc 24,22   ובאו. ולא מצאו גוף ישאוש 23היו בקבר  היום  רק מקצת מנשינו החרידונו שקודם  22. אלו  

Jn 1,39  והיה אנדריב אח 40. והיה כמעט שעה עשירית היום  ועמדו שם אותו . וראו אנה עומד ובאו. אותו  
Jn 4,6   וישאוש אמר לה. ובאה אשה אחת לשאוב מים 7 :היום  והיה כמעט שעה ששית מן . ל העיןיושב ע  

Jn 4,52   אז הכיר האב שאותה שעה היתה 53. הניחו הקדחת היום  מול בשעה שביעית מן ואמרו לו את. הטוב 
Jn 5,9   אז אמרו היהודים שבת הוא ואין 10. שבת היה היום  ואותו . בריא וסלק מטתו והלך לוומיד נעשה  

Jn 14,20    םואתם בי ואני בכ. תכירו כי אני הוא כאבי היום  באותו  20. תראוני חי ואתם תחיואותי אבל.  
Jn 16,23   אמת אומר אני לכם אם. לא תשאלו לי שום דבר היום  ואותו  23. ם אדם לא יגזלהו לכםוגילכם שו  
Jn 16,26   ואיני אומר לכם שאתפלל לאב. לא תשאלו בשמי היום  באותו  26אגי אגידהו לכם מאבי  רק בגלוי  

Mc 11,15    ולא עזב נשוא 16. והפך מלמעלה למטה גירש היונים  החלפנים ושולחנות אותם שמוכרים וקניות  
Lc 2,7   ורועים באותו  8. מן הקיר לחוץ שקורין פרשי היוצא  ום אחר תוכל להניחו כאותו קרוי לא היו מק 

Jn 15,26   ואתם תעשו עדות  27. מהאב הוא יעשה עדות לי היוצא  תו שאני אשלח בכם מהאב רוח אמת הקדש או 
Lc 4,22    23. מפיו ואומרין אינינו זה בן יוסף היוצאים  יהין בדברים של חן עדות לו ומתמנותנים  

Lc 22,44   וכשקם 45. מבשרו כטיפי דם נגרות בארץ היוצאת  והיתה הזיעה  44אה שמתפלל בצרה באיגוני  
Lc 19,37   מן ההר לשמח ושבח האל בקול גדול על כל היורדים  ת הר הזתים התחילו לו כל העמים ליריד  
Mt 21,38   38  ְלַקֻחּוהּו חוץ 39. נהרגהו ותהיה לנו ירושתו היורש  העובדים ראוהו אמרו ביניהם זהו וכאשר  
Mc 12,7    ולקחוהו 8בואו ונמיתהו ותהיה לנו הירושה  היורש  והעובדים אמרו יחדיו זהו  7כבוד לבני  
Lc 20,14   והשליכו  15. תהיה לנו לכו ונהרגהו והירושה היורש  מחזיקי הכרם בנכליהם אמרו זהו  ראוהו 
Lc 8,37   במלכות גדיאי נורוס בקשו מישו שילך לו ולא  היושב  ורוב העם  37. והו למי שלא ראהווהגיד 

Mt 11,16   ואומרי׳ אנחנו 17בשער וקוראים לדומיהם  היושבים  ה זאת המשפחה הנה דומים לנערים אל מי אדמ  
Lc 13,4   אני אומר לכם שאם לא תשובו 5. בירושלם היושבים  נשים היו חייבים יותר על כל הא תחשבו שהם  

Mt 23,23    והחנינה והאמונה ואלה המצות שחוייב עשות היושר  ומהכמון ועובדים גדולי צווי הדת ועוזבים  
Mt 5,26   26 עו׳ אמר 27קפיטולו ט״ו כפי מתיאו : קטן היות  א תצא משם עד השלמך אפילו החוב באמת ל  

Mt 19,21   שלם לך מכור מה שיש לך ותנהו לדלים ויהיה לך היות  אמ׳ אליו ישו אם תחפוץ  21. עודסר אני ח 
Mt 23,8   כולכם. כי אחד הוא מלמדכם: נקראים רבנים היות  אבל אתם לא תאבו  8: רבנים וישקראום  
Mc 9,34   ולקח נער  35. גדול בינותינו יהיה משרת כולם היות  ואמ׳ להם אותו שירצח . תלמידים השנים עשר 

Mc 10,43   43 ואותו שיחפוש היות 44. גדול יהיה עבדכם היות  אותו שירצה . לא יהיה כן ביניכם  
Mc 10,44   ובן האלוה יבא לכם 45. ראשון יהיה משרתכם היות  ואותו שיחפוש  44. ל יהיה עבדכםהיות גדו.  
Mc 10,45   46. בור נתון נפשו בעד פדיון רביםנעבד ובע היות  בעבור . ובן האלוה יבא לכם 45. משרתכם  

Lc 1,48   כי אותו שהוא כולו יכול הקדוש 49. מאושרת היות  בעבור זה כל הבריות יאמרו אנכי ו. שפחתו  
Mt 1,20   מלאך הש׳ נראה אל יוסף בחלום אמר . מחשב זה היותו  ובעוד  20. רוצה לכת בהחבא עזבהו. למיתה 
Mt 4,1    וכאשר התענה מ׳ יום ומ׳ לילה 2מנוסה מהשטן  היותו  רוח בעבור  מוצא במדבר בעד הקדשמשיח 

Mc 12,14   כי אתה. אמיתי ואינך נותן לב על שום אדם היותך  ו לו רבי אנחנו יודעים ומכירים באו אמר  
Jn 15,15   אוהבי כי כל הדברים שאמרתי אמר אבי היותכם  אבל אומר אני לכם . האדון עושה יודע מה  

Lc 4,9   9 גבוה מהמקדש ואמ׳ לו השטן אם אתה הוא בן היותר  ה הוא בעיר הקדושה זנח על מקום על אז  
Lc 10,41   11: טוב אשר לא יגזלוהו לה היותר  אחד צריכה את מריאה בחרת החלק  אמת דבר,Tit  קפיטולו י״ב 
Lc 12,59   59 13: אחרון היותר  מ׳ לך שלא תצא משם עד שתשוב אל אני או,Tit  והיו  1ד שן לוקא קפיטולי י״ 
Lc 14,10   אחרון בעבור כשיבוא אותו שזימן לך יאמר לך  היותר  ם רק כאשר תהיה נקרא לך ושב במקו 10. מטה 
Lc 15,12   אבי תן לי חלק הירושה הראויה . קטן מהם לאב היותר  ואמ׳  12. אחד יש לו בנים שנים אמר אדם 
Lc 15,13   קטן הלך לו בדרך רחוקה מאד שם הפסיד כל היותר  ר הנע. ועטים מקובצים כל הדבריםימים מ  

Jn 2,10  11. רק אתה העלמת היין הטוב עד עתה. פחות היותר  וכשהם שכורים . אשונה היין הטובאיש מניח ר  
Jn 6,39    שכל אדם . כי זהו רצון האב ששלחני 40אחרון  היותר  לא אשמיד ממנו רק שאקימהו ביום שנתן לי 
Jn 6,40   כי אמר . אז התלחשו היהודים ממנו 41. אחרון היותר  ואני אקימהו חי ביום . נצחיים םלו חיי 
Jn 6,44   והיו כולם . כי כתוב הוא בנביאים 45. אחרון היותר  ואני אקימהו ביום . י לא ימשכהוהאב ששלחנ 
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Jn 6,55  ודמי: ל האמתיכי בשרי הוא האוכ 56. אחרון היותר  ו חיים נצחיים ואה אקימהו ביום דמי יהיה ל  
Jn 11,24   24 אמ׳ אליה ישאוש אני הוא 25: אחרון שבתחיה היותר  י שיקום ביום ומרטא אמרה לו יודעת אנכ  

Mt 20,25   כי שרי העולם מושלים בעמים הגדולים ביותר רב היטב  וישאוש קראם ואמר אתם יודעים  25. אחים 
Mc 7,37   8: כי הוא עשה האלמים דבר והחרשים שמוע היטב  אומרים כל מה שעשה ישאוש עשה . ומתמיהים,Tit  
Mc 12,1  באטדים וחפר אותה ובנה בה מגדל אחד ושכר היטב  אמ׳ אדם אחד נטע כרם וסגר אותה ו. דמיונות  
Mt 9,17   קפיטולו : החדש בנאדות החדשים ושניהם נשמרים היין  אבל משים איש . דות יהיו אבודיםכן כל הנא 
Lc 5,37    חדש משבר הנאדות הישנים והנאדות אובדין היין  כי אם יעשהו . יין חדש בנאד ישןלו לשום  
Jn 2,10    רק אתה. וכשהם שכורים היותר פחות. הטוב היין  ואמרה לו כל איש מניח ראשונה  10הארוס  
Jn 2,10   אשון וישאוש עשה זה האות הר 11. הטוב עד עתה היין  רק אתה העלמת . ורים היותר פחותוכשהם שכ 

Mt 17,18  אמ׳ להם ישאוש בעבור  19. יכולים אנו לגרשו היינו  ו לו למה לא אז נתקרבו התלמידים בסוד ואמר 
Mt 23,30   בימי אבותינו קדמונים אנו לא היינו מודים היינו  ואומרים אם אנחנו  30י הצדיקים קבר  
Mt 23,30  א״כ אתם הם עדים 31באמתת הנביאים  מודים היינו  ו בימי אבותינו קדמונים אנו לא אנחנו היינ  
Mc 9,27   והוא אמ׳ זו מדת השטן  28. יכולין אנו רפאו היינו  ית תלמידיו שאלוהו בסוד למה לא נכנסין בב 
Mc 14,5   ושיתננו. למוכרו ביותר מג׳ מאות פשיטין היינו  כי יכולין  5זאת האבדה מהמשיחה למה נעשית  
Jn 4,42   מאמינים בעד דבריך ואנחנו בעצמינו שמענו היינו  ולאשה אומרים לא  42. בעד דבריוהאמינו בו  
Jn 8,41   אז 42: לנו אל אחד ואב אחד. נולדים מזנות היינו  ואמרו לו אנחנו לא . מעשה אביכםאתם עושים  

Mt 25,21  תכנס ביקר[*] [*]  23[*]  22[*] נאמן  היית  עבד טוב ונאמן כי על מעט ממון  ואמ׳ האדון  
Mt 26,69   והוא כפרו לפני הכל 70עם ישוש דגליליאה  היית  קרבה אליו שפחה אחת אומרת ואתה להיכל ו.  
Mc 14,67   והוא כפר איני יודע ואיני מכיר ממה את 68 .היית  ואתה עם ישאוש דנזוריט . ו אומרנעלו מביט  
Mc 15,29   קדש השם׳ ואתה אחר שלשת ימיםאומר שתחריב מ היית  ם אותו מניעים ראשם אומרים אתה שם מקללי  
Lc 15,31  אבל לאכול 32. לעולם וכל אשר לי לך הם היית  אתה עמדי . והאיש אמ׳ לו 31. מןבעדו עגל ש  
Lc 19,17  18: יהיה לך ממשלה על מאה עיירות. נאמן היית  אליו שמח עבד טוב כי בדבר קטן  והאדון אמר  

Jn 4,10   את. יודעת מתן האל ומי הוא השואל לשתות היית  אם לה ענה ישאוש ואמ׳  10. עם השמריטנש  
Jn 11,21   21 אבל עתה אנכי יודעת כי 22. פה אחי לא היה מת היית  מרה מרטא לישאוש אדון אם לשעבר אז א 
Jn 11,32    אז ישוש כשראתה בוכה 33. פה אחי לא היה מת היית  ואמרה לו אדון אם אתה במה שעבר לרגליו  
Jn 21,18   רק כשתהיה זקן תשלח . יושב והולך למקום חפצך היית  אמת אומר אני לך כשהיית נער  18. צאני 

Mt 25,27   תקחו ממנו 28. בא הייתי שואל זהבי עם הריוח הייתי  וכאשר . ד ממוני לשולחן החלופיןלך לפקו 
Mt 25,27   חו ממנו הבשנטתק 28. שואל זהבי עם הריוח הייתי  וכאשר הייתי בא . שולחן החלופיןממוני ל  
Mt 25,35  ערום הייתי ונפשט 36. ואתם נתתם לי לינה הייתי  בלא בית . וצמתי ונתתם לי לשתות. לי לאכול  
Mt 25,36   חולה הייתי ואתם. ונפשט ואתם הלבשֻּתוני הייתי  ערום  36. תי ואתם נתתם לי לינהבית היי  
Mt 25,36  36 מאוסר הייתי ואתם נחמתוני. ואתם בקרתוני הייתי  חולה . ערום הייתי ונפשט ואתם הלבשֻּתוני.  
Mt 25,36   והם יענו מתי ראינוך ברעב 37. ואתם נחמתוני הייתי  מאוסר . ולה הייתי ואתם בקרתוניח 
Mt 25,43  חולה. ערום הייתי ולא כסיתוני. ולא אספתוני הייתי  בלא בית  43. ם לי לאכול ולשתותאשר לא נתת 
Mt 25,43   43 חולה ואסור הייתי ולא. ולא כסיתוני הייתי  ערום . הייתי ולא אספתוני א ביתבל  
Mt 25,43    ומתי. אז הם יענו ויאמרו 44. ולא בקרתוני הייתי  חולה ואסור . הייתי ולא כסיתוניערום  
Mt 26,55   גנב יצאתם עם הסכינים ועם עצים תפוש אותי הייתי  אמ׳ ישאוש אל הסיעות כן כמו אם באותה שעה.  
Mt 26,55   אבל כל זה 56. עמכם מלמד במקדש ולא תפשתוני הייתי  כל היום . ם ועם עצים תפוש אותיעם הסכיני 
Mc 14,48   49. גנב יצאתם עם סכינים ומקלות תפוש אותו הייתי  וענה ישאוש ואמ׳ להם כמו אם  48. לו האזן  
Mc 14,49   זה נעשה. כם במקדש מלמד ולא תפשתוניעמ הייתי  יום כל ה 49. עם סכינים ומקלות תפוש אותו  
Lc 19,23    ואמר לאותן שעומדין 24. מבקש אותה עם המדות הייתי  אני . ולמה לא נתת ממוני ברבית 23זרעתי 
Lc 22,53   רק זאת היא שעתינו . במקדש ולא שלחתם יד בי הייתי  כל היום  53: תם בסכינים ובעציםכגנב יצא 

Jn 8,58   וישאוש. אז הביאו אבנים להשליכם עליו 59 :הייתי  קודם שאברהם היה אני  לכם שאני אני אומ׳  
Jn 10,37   38. עושה פעולות אבי הייתם יכולים לאמר ככה הייתי  אם לא  37. כשאמרתי אני בן אלים. ומגדף 
Jn 11,15   אז  16. רק נלך אליו. שם בעבור שאתם תאמינו הייתי  כי אני לא : והנני שמח בעד אהבתכם 15: מת 
Jn 14,2  ואם אהלוך 3. אומר להלוך להכין מקום לכם הייתי  בבית אבי רוב דירות בו אמת  2. ובי האמינו  

Jn 15,22   המכעיס אותי 23: מדבר להם לא היה להם חטא הייתי  אם לא באתי ולא  22. ותו ששלחנילא ידעו א  
Mt 16,3  מרים היום יהיה מטר כי השמים הוא חשוךאו הייתם  ובבקר  3היר כי השמים הוא אדום יהיה אור ב  
Mc 9,32   והם שותקים כי הם היו  33. חולקים אתם בדרך הייתם  וכאשר היו בבית ישו שאלם מה . םבכפר נחו 
Lc 17,17  לא נמצא שחזר 18עשרה מי אתם ואין הם התשעה  הייתם  וענה ישאוש ואמ׳ ולא  17ומרוני והוא היה ש 

Jn 9,41   אתם עורים לא יהיה לכם עון ועונכם עומד הייתם  אם . אז אמ׳ ישאוש להם 41. וריםאנחנו ע.  
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Jn 10,37  אבל אם אני עושה אותם 38. יכולים לאמר ככה הייתם  אם לא הייתי עושה פעולות אבי  37. בן אלים. 
Jn 14,7   ן ומכא. לעבד מכירים אותי אבי הייתם מכירים הייתם  אם  7. אין אחד בא אל האב רק בעבורי 
Jn 14,7  ומכאן והלאה אתם תכירוהו ותראו. מכירים הייתם  אם הייתם לעבד מכירים אותי אבי  7. בעבורי  

Jn 15,27   16: עמדי הייתם  ואתם תעשו עדות שבת שבתחלה  27 .עדות לי,Tit   1קפיטולו י״ו כפי ש׳ יואן  
Mc 10,2   מה . וישוש ענה ואמ׳ להם 3. אשתו איש לעזוב היכול  . הפרושים שואלים לו מנסים אותוו 2כמנהגו 

Mc 14,36   הרחק זאת המיתה ממני אכן לא יהיה ברצוני היכול  ואמ׳ אב שהוא  36. בור אותה שעהעשות שתע  
Mt 21,23    ענה ישאוש ואמי להם אני אהיה שואל דבר 24 .היכולת  ומי נתן לך זה . אתה אלה הדבריםכח עושה 
Mt 26,58   קאיפש שר הכהנים ונכנס בפנים ויושב עם היכל  ך אחריו מרחוק עד ופירו נמש 58 .מקובצים  
Mc 14,54  והיה יושב לפני האש עם. אחד מהכהן הגדול היכל  ופירו הולך אחריו מרחוק עד  54 .וזקני העם  
Lc 22,12   ובלכת התלמידים 13. גדול ושם תכינו אותו היכל  אך והוא יר 12. שיאכל הפסח עם תלמידיו  

Mc 15,47   16: מניחין גוף ישו היכן  ומו ושלומי קנו מש יוסף מביטות אם יק,Tit  קפיטולו י״ו כפי  
Jn 11,34   אז 36: ויצאו דמעות מעיני ישאוש 35. הוא היכן  תם אותו ואמרו לו אדון בא וראה הנה הנח  

Mt 2,9   11. גדולהובראותם הככב שמחו שמחה  10. שם הילד  עד שעמד על המקום אשר . ו במזרחאשר רא  
Mt 2,11   עם מריאה אמו וישתחוו לפניו ויפתחו הילד  ויבאו בבית וימצאו  11. ה גדולהשמחו שמח  
Mt 2,13   ואמו וברחת למצרים וישבת שם עד בואי אליך כי הילד  ום אל יוסף ויאמר לו קום ולקחת השם בחל 
Mt 2,13   אז קם ויקח הילד ואמו לילה וילך 14 .להכבידו הילד  ליך כי עתיד הוא שאירודיש ירצה עד בואי א 
Mt 2,14   ויעמוד שם עד מות  15ואמו לילה וילך למצרים  הילד  אז קם ויקח  14. ה הילד להכבידוירצ 
Mt 2,20   ואמו ולך לארץ ישראל כי מת אותו שרוצה להמית הילד  ואמר לו קום וקח  20ף אל מצרים אל יוס 
Mt 2,20   ויקם ויקח הילד ואמו ויבא לארץ ישראל 21 .הילד  רוצה להמית ישראל כי מת אותו ש ולך לארץ:  
Mt 2,21   ויהי כאשר שמע כי  22: ואמו ויבא לארץ ישראל הילד  ויקם ויקח  21. רוצה להמית הילדמת אותו ש 
Mt 2,16   הנמצאים בבית לחם ואת כל הסביבות מעת הילדים  ים היה מאד כעוס וצוה להמית כל שלשת המלכ  
Mt 4,13    כדי שתהיה נשלמת 14גלילות זבולון ונפתלי  הים  ויגר בעיר כפר נחום בחוף . עירונזוריט  
Mt 4,15   העם העומדים בדרך ערפל  16. נחל ירדן מגלילאה הים  דרך † מחדש היא מנוקה†. ונפתלי זבולון 
Mt 8,24   ים בספינה וישושמתנועע מאד עד שהגלים נכנס הים  והיה  24נה הלכו אחריו תלמידיו עלה בספי  
Mt 13,2    ואמר אדם אחד יצא. ואמר להם משלים רבים 3 .הים  אחת ויושב וכל העם עומד על שפת לספינה  

Mt 14,24   וברביעית משמרת 25. וסבלו צער כי הרוח מנגדם .הים  והאניה הקטנה היתה באמצע  24. יחיד בארץ 
Mt 14,25   ותכף ישאוש 27ומרוב פחד צעקו . היו נבהלים 26 הים  רת הלילה ישאוש בא להם הולך על משמ 

Mt 16,5    והוא אמר להם 6. לעבור הלאה שכחו לקחת לחמם הים  וכאשר באו לחוף  5: מהם והלך לוונפרד  
Mt 17,26   והשלך החכה והדג הראשון שתקח תפתח לו הפה הים  אבל בעבור שלא נבהילם לך אל  26הם חופשים  

Mt 18,6   צריך הוא. אוי לעולם מפני האשקנדליזט 7 .הים  ים בצאורו ונטבע בעומק ם או ריחמושלך בי  
Mc 4,1    ורוב עם מתאסף ולכן היה לו עלות בספינה קטנה  הים  פעם אחרת התחיל ישוש ללמד לחוף ו 1מארקו 
Mc 4,1   והוא דורש להם ומייסרם ברוב משלים ואומ׳ 2 הים  וכל החיל יושב בשפת . וישב בים קטנה  

Mc 5,21   ובא אליו 22. בספינה עם רב נאסף עמו בשפת הים הים  וכאשר ישו עבר עבר  21: ו תמהיםוכלם הי 
Mc 5,21    ובא אליו גדול אחד מבית הכנסת בשם גאריר 22 .הים  עבר עבר הים בספינה עם רב נאסף עמו בשפת. 
Mc 6,48   כולם  50איזה רוח רעה וצעקו  חשבו הוא[*]  49 הים  אליהם סביב חצי הלילה הולך על  ובא. מנגד 
Mc 8,13   ותלמידיו שכחו לקחת לחם ולא היה להם לבד 14 הים  ועזבם ועלה בספינה עובר אותו  13. ההראות  
Lc 21,25   האנשים יהיו יבשים מיראה וחרדה 26. וגליו הים  בעבור מהומות קול . צרות לעמים ובארץ  

Jn 6,25  וישאוש ענה להם 26. אמרו לו רבי מתי באת פה הים  הו לעבר וכאשר מצאו 25. ם ישאושנאום שואלי  
Jn 21,4   אז אמ׳ להם  5. אכן התלמידים לא הכי הכירוהו .הים  ובבקר עמד ישוש בחוף  4. חו דברלא לק 

Mt 24,19   התפללו לשם שאותה הצרה לא תהיה בשבת 20 .הימים  ולאותן שיהיו מיניקות באותן . תשתהיו הרו  
Mc 1,9   שבא ישאוש נזוריט מעיר גליליאה והיה טובל הימים  ושעשה באותן  9. תכם מהקדוש רוחול איטב  

Mc 6,21   בינוניים קרבו לאירודיש עשה חג מלידתו הימים  וכאשר  21. ה בעדו ושומעו ברצוןדברים עוש.  
Mc 13,17   19. בא בעת הקורחלו פני האל שזה לא י 18 .הימים  יו הרות ולאותן המיניקות באותן לאותן שיה  
Mc 13,20   ואז אם איזה איש יאמר לכם הנה משיח פה  21 .הימים  אבל בעבור הנבחרים שבחרם יקצר  .לא יושע 
Mc 13,23   השמש תחשך והלבנה לא. מועברת אותה צרה 24 הימים  ובאותן . ני אמר לכם קודם שיהיהא. השמרו  

Lc 1,25  26. הביט בי בעבור שיסיר חרפתי בין הנשים הימים  ן זה עשה האל לי באות 25אומרת  חמשה חדשים  
Lc 1,39   ונכנסה 40. הלכה מהרה בהרים בעיר גודיאה הימים  וקמה מריאה משם באותן  39. [*] כפי דבריך  
Lc 1,59    וקראו לו שם אביו זכריה. בעבור שימולו הבן הימים  ונאספו בשמונת  59עמה יחד שמעו חסדיה. 

Lc 2,1    כמו כן ציווי משיסר גושט שכל העולם יהיה הימים  עוד עשוי היה באותן  1קא כפי לוב׳  
Lc 2,43   כששבין הנער יש״או״ש ונשלמו נשאר בירושלם הימים  ונש ונשלמו  43. מנהגם ביום החגבירושלם כ . 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

286 

 

Lc 5,17    ששםוישאוש יושב ומלמד לפרושים וחכמי הדת  הימים  ונעשה היה באחת  17. להתפלל לשםבמדבר  
Lc 5,35   שום אדם לא יחליף מלבוש. ואומ׳ לכם משל 36 .הימים  ארוס יפרד מהם ואז יצומו באותן כאשר ה 
Lc 8,22   שישאוש עלה בספינה אחת ותלמידיו עמו וישו הימים  ונעשה באחת  22ם׳ ושמוהו למעשה דבר הש  

Lc 13,14    התעסק ברפואת החולים ולא בשבתיכול הרופא ל הימים  האיש יכול לעשות מלאכתו ובאותן שבהן. 
Lc 20,1   ונתאספו שרי. ישאוש קבץ העם במקדש ומגיד הימים  ונעשה באחד  1ולו כ״א כפי לוקא קפיט  

Lc 21,22   בעבור שיושלמו כל הדברים. יום נקם הם הימים  כי אלה  22בולותיה אל יכנסו בה ואשר בג  
Lc 21,23  23 עד 24והעם יבא . כי יהיה דוחק גדול על הארץ הימים  ותן ותן שתהיו הרות ומיניקות באואוי לא 
Lc 24,14    ובעוד שהיו מדברים ביניהם ומצאו עדים 15 .הימים  והם מדברים ביניהם מאשר נעשה וקרא באותן  
Lc 24,18  ולהם ישאוש ענה מה הן הדברים  19 הימים  ינך יודע איזה דברים נעשו באלו בירושלם וא[*] [*]  
Lc 22,50   וכאשר נגע. וענה ישאוש הניחו עד כאן 51 .הימנית  אחד משרי הכהנים וחתך לו האזן  הכה עבד  
Jn 18,10   אז אמר ישוש לפירי  11. והעבד שמו מלאקוש .הימנית  והכה עבד ההגמון וכרת לו אזנו  הוציאו 
Mt 5,37    תם שהתורה אומרת עיןאתם שמע 38. הנשאר הוא רע הין  דברכם יהיה אין  37לבן או שחור שער אחת 

Mt 13,51  והוא אמ׳ להם לכן כל חכם מאותות דומה 52 .הין  והם אמרו . שמעתם כל אלה הדברים 51. שינים  
Mt 20,22   אבל תשבו לשמאלי. והוא אמ׳ מיתתי תסבלו 23 :הין  והן אמרו . בול המות שאני אסבולתוכלו לס . 
Mt 21,16    אדון אתה השלמת. לא אתם קראתם מה אומר הנביא :הין  אמר וישאוש . אתה מה אומרין אלולו שומע 

Lc 6,48   48  וכאשר נעשה גודל השפעת מים הנחל. על האבן היסוד  משיב דומה הוא לאדם שבונה בית שעמוק  
Lc 14,29   ולא יהיה יכול להשלים הבנין כל הרואים היסודות  ואם יבנה  29. בידו כח להשלימו הצריכה אם  
Lc 20,13   בני אהובי באולי כאשר יראוהו יתביישו ממנו היקיר  ואדון הכרם אמ׳ מה אעשה אשלח  13. וץבח. 

Mt 7,6   7: לפני החזירים שלא ירמסום ולא יקרעום היקרים  בהמות ממאנות ולא תביאו הדברים לפני ה  
Mc 1,9   אה השמיםר. ותכף שיצא מהמים 10. בעד זואן הירדן  ט מעיר גליליאה והיה טובל בנהר נזורי  
Jn 1,28   וביום האחר ראה יואן 29. ששם יואן נטבל הירדן  אלו הדברים נעשו בביטניאה מעבר  28. נעלו  
Jn 3,26  26 27: שהוא עשית עד שהוא טובל והכל באים אליו הירדן  ואן ואמרו רבי מי היה עמך בעבר ובאו לי 

Jn 10,40   39 ועמד. אותו מקום שהיה זואן טובל ראשונהב הירדן  והלך פעם אחרת בעבר  40מידיהם  ויצא  
Mc 12,7    9. ולקחוהו והמיתוהו והשליכוהו חוץ לכרם 8 הירושה  יחדיו זהו היורש בואו ונמיתהו ותהיה לנו 
Lc 12,13   וישאוש אמר אל האדם מי שמני שופט או 14 הירושה  ו רבי אמור אל אחי שיחלוק איתי אמ׳ אלי  
Lc 15,12   13: וחלק להם עצמות מה שהיה לו. הראויה לי הירושה  אבי תן לי חלק . הם לאבתר קטן מואמ׳ היו 
Mt 27,41    הוא מושיע 42ואומרים : מלעיגים ממנו הישישים  וכל . הכהנים והמאותתים והחכמיםלו גדול  

Mc 7,3  ורבי חקים אחרים שציום שמור[*]  4[*]  הישישים  יד לא יטלו את הידים כפי גזירת אוכלים שתמ.  
Lc 9,60   לקבור את אבלי וישאוש אמ׳ לו אתה בא הישמעאלים  וישאוש אמ׳ לו הנח  60. את אבי לי לקבור  

Mc 2,21   21  ויותר. בדרך אחרת במלבוש הבגד שובר הישן .הישן  אדם אינו משים בגד חדש במלבושו שום  
Mc 2,21   ואין אדם משים יין 22. שהויותר גדול קרע נע .הישן  בדרך אחרת במלבוש הבגד שובר . ןהיש 
Lc 5,36  ושום  37. נשבר וחדש אינו מתי מתיחד עם הישן הישן  כי אם יעשהו . ש חדש במלבוש ישןיחליף מלבו 
Lc 5,36   ושום אדם אין לו לשום יין חדש בנאד ישן 37 .הישן  ן נשבר וחדש אינו מתי מתיחד עם יעשהו היש. 
Lc 5,39   6: הוא טוב הישן  דש שאומ׳ ו רוצה מיד שתות יין חישן אינ,Tit   עשוי  1קפיטולו ו׳ כפי לוקא 
Mt 5,27  ואני אומ׳ לכם שכל אדם 28. אמרה לא תנאף הישנה  אוש לתלמידיו אתם שמעתם שהתורה עו׳ אמר יש  
Lc 5,37   אבל יין 38. והנאדות אובדין והיין נשפך הישנים  אם יעשהו היין חדש משבר הנאדות כי . ישן  
Mt 1,18   וכאשר אם ישואש משיח היתה ארוסה זאת. זאת היתה  ותולדות ישואש משיח  18. וש י״דבבל עד יש  
Mt 1,18    ארוסה זאת היא מריאה ויוסף טרם התחברם היא היתה  וכאשר אם ישואש משיח . היתה זאתמשיח  
Mt 2,18   ניה ולא לקחה נחמה נשמעת ברמה רחל מבכה על ב היתה  גדולים קולות מבכי וצעקה  18יא ירמיה הנב 

Mt 12,13   13 ואז יצאו 14. לו חזורה בבריאות כמו האחרת היתה  . א אמר אל האדם שלח ידך ושלוחהואז הו  
Mt 14,8   9. מוזהרת מאמה אמרה תן לי ראש זואן טבול היתה  והיא  8: יתן לה כל מה שתשאלהו נשבע שהוא  

Mt 14,24   25. וסבלו צער כי הרוח מנגדם. באמצע הים היתה  נה והאניה הקט 24. יה יחיד בארץערב הוא ה  
Mt 17,2    ויראו אליו משה ואליהו מדברים 3. כמו שלג היתה  ותמונת פניו מאירה כשמש ושמלתו לפניהם  
Mt 20,5   סביב בי״א שעה והוא יצא 6ועשה כדמות זה  היתה  רת הלך בין הצהרים ושעה תשיעית ופעם אח  

Mt 21,10   והעם 11. מוקמת אומרים מי הוא זה ישאוש היתה  משיח נכנס בירושלם כל העיר אוש וכאשר יש  
Mt 21,42   אכן 43. פועל הוא מהאל לעיניכם. מונחת בפינה היתה  אבן אותה שמאסו בוני החומה היא שאומרת ה 
Mt 22,28   ועיםענה ישאוש ואמר להם אתם ט 29: מכולם היתה  אי זה מכל הז׳ תהיה אשה כי אשה בתחייה מ  
Mt 24,21   ואם הש׳ לא 22. מראשית העולם עד עתה ועד הקץ היתה  א ואז תהיה צרה גדולה יותר של 21. ובחורף 
Mt 25,10   ואחר באו הבתולות הסכלות 11. סגורה אחריהן היתה  והדלת . נות נכנסו עמו בנישואיןשהם מוכ . 
Mt 27,56  ריאה מקדלינא אם יקומו ויושאף ואם בנימ היתה  ובתוכן  56. גליליאה ששרתו אותועם ישאוש ד  
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Mc 4,39   ואמ׳ להם למה פחדתם עדיין אין 40רבה הנחה  היתה  ותכף . ם וצוה לרוח ולים שינוחווישאוש ק  
Mc 5,42  מזמן י״ב שנים וכולם היו נבהלים מגודל הפלא  היתה  ותכף הנערה חזרה חיה והלכה  42 .לך שתקומי 
Mc 6,47   וישו רואה אותם 48. בים וישאוש יחיד נכנס היתה  עשה ערב הספינה קטנה וכאשר נ 47. התפלל  

Mc 12,10  היא. וזה נעשה בעד אלהינו 11. מונחת לפינה היתה  ים תהיה מאוסה בעד הבונים אותה שמאסו הבונ  
Mc 12,22   בתחיה של מי תהיה לאשה מכל 23.להם לאשה היתה  ולכל השבעה  22. שלישי עשה כזה זה. זרע  
Mc 15,28   29. נשלמת הכתובה שאומרת הוא נמנה עם הרשעים היתה  אז  28. שני גנבים אחד מימין ואחד משמאל 

Lc 1,5    והיו שניהם צדיקים 6. מבני אהרן ושמה אלישבק היתה  אחד שמו זכריה מיחס אביה ואשתו כהן 
Lc 1,7   קרה כי כאשר  8. מאד זקנים ושניהם היו. עקרה היתה  לא היה להם בן או בת כי אלישבק ו 7. רבה 

Lc 1,66  וזכריה אביו היה מלא רוח הקדש וניבא 67בו  היתה  אי זה יהיה זה הנער כי יד הש׳  בלבם ואמרו  
Lc 2,2  וכולם 3נעשית ראשונה בעד האדון מלך ששיריאה  היתה  וזאת הנגישה  2. עולם יהיה נוגשגושט שכל ה 

Lc 2,36   והיתה באה. והיתה קרוב לארישיאה. משבט אשר היתה  אחת משמואל ובת  36. ו מפורסמותלבבות תהי  
Lc 2,38   מתודה לש׳ והיתה מדברת ממנו לכל אדם אותן היתה  וזאת באותה שעה  38: ות ותפילותבצומ  
Lc 2,40   ואביו ואמו הולכים בכל שנה בירושלם  41. עמו היתה  וש גדל וחזק ומלא חכמה וחן הש׳ והנער ישא 

Lc 3,2   3. נעשית המלה מאל עלי יואן בן זכריה במדבר היתה  תחת שרי הכהנים הולך בקיאפש  2רקא דט  
Lc 4,38  עמד 39. וחילו פניו בעבורה. חולה מקדחת גדול היתה  ונכנס בבית שימון וחמות שימון  מבית הכנסת 
Lc 6,48   י ששומע דברי ואינםאבל מ 49: מיוסדת על האבן היתה  תו בית ולא היה יכול להניעו כי בא על או 
Lc 7,37   וכאשר ידעה שישאוש נכנס בבית הפרוש. בעיר היתה  והנה אשה אחת חוטאת  37לשולחן  ישבו.  
Lc 7,37   וכאשר ידעה שישו משיח אוכל בבית הפרוש. בעיר היתה  שבו לשולחן והנה אשה אחת חוטאת י. הפרוש 
Lc 18,3    בעיר ההיא ובאה אליו אומרת נראה מעניין שהוא תההי  ואלמנה אחת  3. ובושת מן האנשיםלו יראה 
Lc 20,4   והם חושבים ביניהם 5. מן השמים או מאנשים היתה  טבילת יואן  4. ם דבר אחד ענוניאשאל לכ.  
Lc 20,7   וישאוש אמ׳ להם ואני לא אומ׳ לכם באי זו  8 .היתה  וענו שלא ידעו מאין  7. יה נביאשיואן ה 

Lc 20,17   כל איש שיפול על אותה  18. מונחת בראש המלאך היתה  א ה שכתו׳ אבן מאסו הבונים הורוצה לומ׳ ז 
Lc 23,48   ובראותם כל הדברים האלה. לו ההשקפה ההיא היתה  וכל העם שהיה שם  48. היה צדיק זה האיש  

Jn 4,53   54. ביתושאמר לו ישו שבנו חי והאמין בו כל  היתה  אז הכיר האב שאותה שעה  53. דחתהניחו הק  
Jn 6,10   והיו במספר כמו. באותו המקום וישבו האנשים היתה  ואמונה רבה . אוש עשו שישבו העםאז אמ׳ יש  
Jn 6,21   וביום האחר מעבר  22הספינה בארץ שדעתם ללכת  היתה  ומיד . אז רצו לקבלו בספינה 21 .אל תיראו 
Jn 6,22   ושלא נכנס ישאוש. ולא היה שם רק האחת. שם היתה  לים ראו שהאניה הקטנה האחרת לא האחר מעבר  

Jn 10,19    20. מחלוקת בין היהודים על הדברים האלו היתה  פעם אחרת  19: המצוה לקחתי מאביזאת  
Jn 11,38  38 אמ׳ ישאוש  39. חפירה ואבן גדולה הושמה עליה היתה  ושם . ש פעם אחרת בעצמו בא לקבראז ישאו 
Jn 19,9   אז אמ׳ לו פילאטו 10. וישאוש לא ענה לו. אתה הכאן  פעם אחרת ואמר לישאוש ונכנס  9 .פחד גדול 

Lc 10,30   וקרא 31. והלכו להם והניחהו כמת. חבורות הכאת  ובא בן גנבים והפשיטוהו והכהו  ביריחו  
Lc 14,7  כי. כאשר יקראוך לנישואין אל תשב בראש 8 הכבוד  אשר בחרו מושבות הראשונים וכסא דבר נשמע כ  

Mc 6,26    ושלח לחתוך הראשים וצוהו שישא לו  27 הכבידה  ובעד טעם הקרואים לא רצה . שעשההשבועה[*]  
Mt 26,68   ופירו היה יושב בחוץ להיכל וקרבה 69. אותך הכה  אומרים תנבא מי  68. חים גדוליםלו תפו  
Lc 22,50    51. הנים וחתך לו האזן הימניתעבד אחד משרי הכ הכה  ואחד מהם  50אדון אם נכה בסכין אמרו לו 
Jn 18,22   ואמ׳ לו אתה עונה כן. בצואר ישאוש משיח הכה  אלה הדברים אחד ממשרתי היהודים ישאוש אמר  

Mc 4,6  ואחר נפל בין הקוצים 7. כי לא היה לו שורש הכהו  ויבש כאשר השמש  6רב ומיד יצא  היה בו עפר  
Lc 9,42    וישאוש בלשמא הרוח רעה ואחר עשה 43. ושברו הכהו  וש השטן וכאשר קרב הנער לישא 42בנך אלי  

Mc 14,60   הגדול בתוכם ושאל לישואש אומ׳ אינך עונה הכהן  וקם  60. ולא היה מוסכם עדותם 59. אבנהו  
Mc 14,61   61 הגדול הגדול שאלו אמר אתהו בן משיח בן השם הכהן  אחרת  ופעם: וישו שותק ואינו עונה דבר  

Lc 1,8   כפי  9נהג מאומנות לפני הש׳ בסדר פעם בשבתו  הכהן  קרה כי כאשר זכריה  8. אד זקניםיו מה 
Lc 19,47  ולא 48והסופרים ושרי העמים אבו להשמידו  הכהני׳  ושרי . והיה מלמד כל היום במקדש 47: גנבים  

Mt Prol,23   כי כתב דמות. שרזואן יש לו צורת נ..  הכהנים  י דבר מתולדות העגלים שמקריבים כ. עגל  
Mt 2,4   7[*]  6[*] [*]  5[*] וחכמי העם וישאלם  הכהנים  ויקבוץ כל שרי  4. י ירושלם עמווכל אנש  

Mt 16,21   ואז 22: והיות מת ולקום חי ביום השלישי .הכהנים  בים סבול בעד הסופרים ובעד שרי ודברים ר  
Mt 20,18   וימסרוהו 19וחכמי הדת ויענישוהו למות  יםהכהנ  לם ובן האל יהיה נמסר בידי שרי בירוש  
Mt 21,15   וחכמי הדת ראו הנפלאות שעושה והנערים הכהנים  וכאשר סגני  15. מקדש והוא מרקםאל ה  
Mt 21,23   וזקני העם אומרים בעד אי זה כח עושה אתה הכהנים  קרבו אליו שרי . ית המקדש ומלמדבא אל ב  
Mt 21,45    46והפרושים שמעו זה הכירו כי מהם אומר  הכהנים  וכאשר שרי  45. לאותו שעליו תפוויכתות  

Mt 26,3   4וזקני העם בהיכל סגן הכהנים שנקרא קאיפש  הכהנים  אז נתקבצו כל גדולי  3: ד ותלוייהיה נבג 
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Mt 26,3   ועשו עצה נגד ישאוש איך 4שנקרא קאיפש  הכהנים  ם וזקני העם בהיכל סגן כל גדולי הכהני  
Mt 26,14   ואמר להם מה תרצו תת ואני אמסור לכם 15 הכהנים  ה נקרא יודש אישקריוט הלך לשרי שהי  
Mt 26,47   ואותו שמסרו נתן זה 48. ובעד זקני העם הכהנים  ינים ועם עצים משולחים מצד שרי חיל עם סכ  
Mt 26,51   ישאוש אמ׳ אליו חזור ואז 52. וכרת לו האזן הכהנים  וציא סכינו והכה אחד מעבדי שרי את ידו וה 
Mt 26,57   57 למקום שהחכמים יודעי ספר וזקני המקדש היו  הכהנים  זקו ישאוש והוליכוהו לקאיפש שר והם ח 
Mt 26,58  ונכנס בפנים ויושב עם המנהיגים בעבור הכהנים  אחריו מרחוק עד היכל קאיפש שר  ופירו נמשך  
Mt 26,59   וכל העצה מחפשים עידי שקר נגד ישאוש בעבור הכהנים  רי וש 59. יגים בעבור שיראה הקץעם המנה 
Mt 26,62   ואמ׳ לישאוש אינך עונה לעדות שאלו עושים הכהנים  וקם שר  62. ואחר ג׳ ימים חדשו מקדש האל  
Mt 26,63   אמר אליו אני משביעך באל חי שתאמר לנו אם  הכהנים  ושר . וישו שותק 63. שאלו עושים נגדך 
Mt 26,65   מה דומה 66קרע מלבושו ואמ׳ זה אמ׳ גדוף  הכהנים  אז שר  65. האל ובא כענני שמים ן צדלימי  

Mt 27,1    2וזקני העם עשו עצה שמסרו ישאוש למיתה  הכהנים  וכאשר בא הבקר שרי  1כפי מתיאו נ״ג  
Mt 27,3   י אני מסרתי ואמר אני חטאתי כ 4. והישישים הכהנים  וניחם וחזר שלשים הפשוטין לשרי שהוא מחוי 
Mt 27,6  5 לקחו הל׳ פשיטין אמרו אינו דבר ראוי הכהנים  ושרי  6. פשיטין במקדש והלך לו וזרק הל׳  

Mt 27,12    הלשינוהו וזקני העם אחריהם אינו עונה דבר הכהנים  וכאשר שרי  12. אתה אומר. ישאושואמ׳ לו. 
Mt 27,20   והזקנים הזהירו העם שישאלו בראבן וישואש הכהנים  ושרי  20. י ראיתי במראה בעבורורבים אנ  
Mt 27,41   41 וכל הישישים מלעיגים. והמאותתים והחכמים הכהנים  אומרים לו גדול : מה לדברים אלווכמדו  
Mt 28,11    והם אספו הזקנים ועשו עצה ונתנו רוב 12 הכהנים  כל מה שנעשה לשרי באו בירושלם וספרו  
Mc 1,44    מה שמשה מצוה לעדות. ותדור בעד טהרתך הכהנים  אבל לך ותתראה לסגני . לשום אדםאל תאמר  
Mc 2,26   ואכל לחמי הקדש אותם ששום אדם אינו ראוי הכהנים  שהוא נכנס במקדש תחת אביתר שר  26. נרעבו  
Mc 2,26   ואמ׳ השבת 27. הוא אכל ונתן לחיילותיו .הכהנים  ששום אדם אינו ראוי לאוכלם לבד הקדש אותם  
Mc 8,31   32. וחכמי הדת והוא יקום חי אחר שלשה ימים הכהנים  צער ולהיות נגוש למות בעד שרי  לסבול 

Mc 10,33   והסופרים והזקנים ויקנסוהו למיתה הכהנים  ובן האל יהיה נמסר ביד גדולי . בירושלם.  
Mc 11,18   ם חפשו איך יוכלושמעוהו וחכמים מאותתי הכהנים  וכאשר שרי  18. שאוה מערת גנביםואתם ע  
Mc 11,27   ואמרו לו בעד  28והחכמים מאותתים והזקנים  הכהנים  וכאשר הלך במקדש קרבו אליו שרי : בירושלם 

Mc 14,1   והמאותתים מהדת משתדלים היאך יוכלו תפוש הכהנים  מים ושרי קרוב הפסח ויום המצה סמוך שני י  
Mc 14,10   וכאשר הם שמעו היו מאד  11. למסור הוא והם הכהנים  וני אחד מי״ב תלמידים הלך לעלי אשקריוטא 
Mc 14,43   והבוגד 44. ובעד החכמים מאותתים וזקני העם הכהנים  והוא שלח בעד סגן . ינים ומקלותרב עם סכ 
Mc 14,47   וענה ישאוש ואמ׳ להם כמו 48. וחתך לו האזן הכהנים  שאוש הוציא הסכין והכה עבד סגן שהיו עם י 
Mc 14,53   ונאספו כל הכהנים והחכמים מאותתים וזקני הכהנים  ונהגו לישוש לסגן  53: ערום מהםוברח כולו  
Mc 14,53   53 ופירו הולך 54. והחכמים מאותתים וזקני העם הכהנים  ו לישוש לסגן הכהנים ונאספו כל ונהג 

Mc 15,1   וזקני העם ותפשוהווהחכמים מאותתים  הכהנים  ובקר בקר נתאספו לעצה גדולי  1 :שן מרקו  
Mc 15,3   ופילאט עוד 4. מלשינים אותו מעניינים רבים הכהנים  וגדולי  3. ענה ואמר אתה אומרו וישאוש 

Mc 15,10   וההגמונים 11. מסרוהו לו בעבור קנאה הכהנים  כי הוא יודע כי עליוני  10. דיםמלך היהו  
Lc 1,9    וכאשר נכנס במקדש . יצא בגורל שיתן לבונה .הכהנים  כפי מנהג  9הש׳ בסדר פעם בשבתו לפני 
Lc 3,2   הולך בקיאפש היתה נעשית המלה מאל עלי יואן הכהנים  תחת שרי  2ניאה ואבילינא דטרקא אליש א 
Lc 6,4   ועוד. ואומ׳ לכם מה אדון הוא בן האדם 5 .הכהנים  ואין ראוי לשום אדם לאוכלו רק  שהוא עמו  

Lc 9,22   וחכמיהם וימות ויחזור חי ביום השלישי הכהנים  קללוהו ישישים ושרי רים רבים וייסבול דב  
Lc 17,14   14 ואחד מהם 15ונעשה שבעודם הולכים נשתנו  .הכהנים  ר ראם ישאוש אמ׳ לכו ותתראו אל וכאש  
Lc 20,1   ואמרו אליו אמור לנו 2והסופרים עם הזקנים  הכהנים  ונתאספו שרי . העם במקדש ומגיד ישאוש קבץ 

Lc 20,19   והסופרים חפצו באותה שעה לשום יד בו הכהנים  ושרי  19. כתת אותן שעליהם תפולוהאבן י.  
Lc 22,2  1 רק. והסופרים מחפשים איך יוכלו להמיתו הכהנים  ושרי  2זִימֹורֹום שנקרא פסח וקרב יום חג ַא  
Lc 22,4    5. צד ימסור להם ישושוהרבנים באי זה  הכהנים  שהלך ודבר עם שרי  4מהשנים עשר אחד  

Lc 22,50   וענה ישאוש הניחו 51. וחתך לו האזן הימנית הכהנים  ואחד מהם הכה עבד אחד משרי  50 נכה בסכין 
Lc 22,52  כגנב יצאתם בסכינים. ולרבני המקדש ולזקנים הכהנים  וישאוש אמר לאשר בא אליו ולשרי  52. הניחו 
Lc 22,54   54  וכאשר הדליקו 55. ופירו הולך אחריו מרחוק .הכהנים  סגן ולקחו אותו והוליכוהו בית 
Lc 22,66    אומרים לו אם אתה. והוליכוהו בבית עצמם הכהנים  נתאספו זקני העם והסופרים ושרי נעשה יום  
Lc 23,4   איני מוצא בזה האדם שום טעם. ולחיילות הכהנים  ופילאט אמר לשרי  4. ה אתה אומרוהוא ענ  

Lc 23,10   11. והסופרים עומדים בחוזק ומלשינים אותו הכהנים  ושרי  10. מעולם לא ענהו על דברש וישאו  
Lc 23,13   אתם נהגתם לי. ואמר להם 14והרבנים והעם  הכהנים  ופילאט קרא שרי  13ם מאד זה היו אויבי  
Lc 24,20   ולא המתינו 21 ושריהם בעונש מיתה ותלוהו הכהנים  ובאי זה אופן מסרוהו עליוני  20ולפני העם  
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Mt 21,35   35 אחר האדון שלח עבדיו 36. ומקצתם המיתו הכו  ומקצתם . והעובדים לקחו העבדים  
Lc 20,10  והאדון שלח עבד אחר 11: עבדו ולא נתנו לו דבר הכו  והם . כרם בעבור שיתנו לו מהפרישמחזיקים ה 

Mc 15,31  אומרים מצחקים האחד עם האחר ועם הסופרים  הכוהנים  וכמדומה לזה עליוני  31. י וערבתרד מן השת 
Mt 2,7  6  [*]7 *] [ וישלחם לבית לחם ויאמר להם לכו שאלו 8 .הכוכב  בחריצות גדול הזמן שנראה להם  

Lc 22,17    כי 18עשה חנות ואמר קחוהו וחלקוהו ביניכם  הכוס  וכאשר לקח  17. נשלם מלכות השם׳עד שיהא  
Mc 6,2   אינו הוא בן נפח אחד ומריאה  3. שמהידים יוצא הכח  ומאין לו . נה לולו החכמה שנתו מאין 

Mc 11,28   אני. וישוש ענה ואמר להם 29: שאתה עושה זה הכח  אות ומי נתן לך זה כח עושה אתה אלו הנפל  
Mc 14,65   וכאשר פירו 66. והמשרתים נותנים לו תפוחים הכח  ר ומכים אותו ואומרים התנבא מי בצוא  

Jn 21,4   אז אמ׳ להם ישאוש נערים יש לכם מה 5. הכירוהו הכי  אכן התלמידים לא . שוש בחוף היםעמד י 
Lc 16,14   והגללים שמעו אלה הדברים והוציאו לעג הכילות  והפרושים שהם במידת  14.. ם׳ והלעבוד הש  

Mc 2,2   ובאו 3. [*] תחכי כל הבית היה מלא עד הפ הכילם  רב עם נתאסף ולא . הוא היה בביתידעו ש  
Mt 6,6   והאל. בחדרך ותתפלל אל השם בסוד בדלת סגורה הכינה  רק אתה כשתתפלל  6. ר קבלו שכרםבאמת כב 
Mc 1,3   היה 4. ישרות תעשו דרכי האדון. דרך האדון הכינו  אחת קול תקרא במדבר שתאמר  3. ךשלך לפני  

Lc 23,56    וקנו סמים חשובים ומשיחות מעולות בריח טוב  ינוהכ  וכשחזרו בבית  56משיח היה מונח גוף ישוש 
Mt 22,4   סעודות הבקר בקר ועופות והכל מוכן בואו הכינותי  אים אני שלח עבדים אחרים אומר תאמרו לקרו  
Mt 9,4   מהו דבר  5. מחשבתם אמ׳ למה חשבתם רע בלבבכם הכיר  וכאשר ישוש משיח  4. בם זה מקללאמרו בקר 

Mt 22,18    הראוני פשוט 19עצתם אמ׳ למה תנסוני רמאים  הכיר  וישאוש  18. ס לסיסר או לאלתת מאנו  
Mt 24,39   כן יהיה ביאת בן . עד שהמבול בא והרג את כלם הכיר  לא  39עד היום שנח נכנס בתיבה  נשואין 
Mt 26,72   ותןואחר מעט נגשו לפירו א 73. אותו האדם הכיר  ופעם אחרת כפר בשבועה שלא  72. דנזוריט  

Mc 2,8   מחשבותיהם בעד הקדוש רוח ואמ׳ להם מה תחשבו  הכיר  ותכף  8. כל לכפר עונות לבד האלכי מי יו 
Mc 12,15   ואמר למה תנסוני שאו לי פשוט אחד. שקרם הכיר  וישוש  15. בנו לתת לשיסר או לולנו חויי  

Lc 5,22  ענה ואמ׳ להם למה חשבתם רע בלבבכם מחשבותיהם הכיר  וכאשר ישאוש  22עונות לבד האל  יוכל להניח 
Jn 4,1   4,Tit   ישאוש שהפרושים שישוש עושה תלמידים וטובל הכיר  שר אז כא 1קפיטולו ד׳ כפי ש׳ זואן  

Jn 4,53   האב שאותה שעה היתה שאמר לו ישו שבנו חי הכיר  אז  53. ית מן היום הניחו הקדחתבשעה שביע  
Jn 20,14   15. אמרה בעצמה שגנב הוא. שהוא ישו הכירה  ד על רגליו ולא וראתה ישאוש עומאלו נהפכה [*] [*] 

Mt 21,45   45 רק יראו העם. ורצו לתופשו 46כי מהם אומר  הכירו  ר שרי הכהנים והפרושים שמעו זה וכאש  
Mc 6,54   ומיהרו כל הארץ להביא החולים 55ישאוש  הכירו  כאשר יצא מהספינה תכף  54[*] ק גִינִיָשאִרי  

Mc 12,12   12 שהוא אמ׳ אותה הצורה בעבורם והלכו ועזבוהו הכירו  כי הם . צו לתופשו אבל יראו העםוהם ר. 
Lc 2,17    וכל 18. באבוס הבה שאמרו להם מאותו נער הכירו  והנה הם  17. מונח באבוס הבהמותוהנער  

Lc 12,48   ם היה מוכה בנגעים מועטיםועשה דברים הגוני הכירו  ואותו שלא  48. וכה מנגעים רביםיהיה מ. 
Lc 20,19  ושלחו לו 20. כי עליהם ובעבורם אומ׳ המשל הכירו  ם כי ויראו הע. חפצו באותה שעה לשום יד בו  

Jn 1,10    12. ואותן שלא קבלוהו. ולא עצמות דבריו 11 הכירו  והעולם לא . והעולם בעבורו נעשהעולם היה  
Jn 7,26   אבל לא 27. השרים באמיתות שזה הוא משיח הכירו  . אומרים לו בגלוי ודבר אין אנוהנה שמדבר  
Jn 8,27   אז אמ׳ ישוש 28: האל הוא אביו. מה אומר להם הכירו  ולא  27. הן הם אני מדבר בעולם ממנו 
Jn 10,6   6 אז אמר ישאוש פעם אחרת להם 7. מה אמ׳ להם הכירו  רק הם לא . המשל אמר ישאוש להם זה  
Jn 12,9   רוב עם מן היהודים ששם היו ובאו שם לא לבד  הכירו  אז  9: ני לא אהיה כל עת עמכםבכם וא 

Jn 12,16    רק כאשר ישאוש נתעלה באור. תלמידיו בתחלה הכירו  זה לא  16. יושב על עיר בן אתוןמלכך בא  
Jn 16,3  דברתי לכםואלה הדברים  4. האב ולא אותי הכירו  ואלה הדברים יעשו לכם כי לא  3 .עבודה לשם  
Jn 17,7  ואתה נתת לי. שכל דברים שנתת לי ממך היו הכירו  ועתה  7. תה נתת לי ודברי קיימושלך היו וא  

Jn 17,25   ואני הודעתי 26. שאתה שלחתני ושאהבת אותם הכירו  אך אני הכרתיך והם . ם לא הכירךצדיק העול  
Mt 14,35   שלחו אליו בכל הארץ ושלחו לו כל החולים הוהכירו  וכאשר אנשי המקום ההוא  35. ריטבגינטזא  
Mt 17,12   כן בן האלוה. אבל עשו ממנו כל רצונם .הכירוהו  ואומר אני לכם שבא ולא  12. ריםכל הדב  
Mc 6,33   ובאו מכל. ונמשכו אחריו דרך ארץ לרגל הכירוהו  ורבים עמים שראו אותם  33ם חרב עצמם במקו  
Lc 2,43   וחושבים שיהיה עם האחרים 44. אביו ואמו הכירוהו  ולא . נשאר בירושלם או״ש ונשלמוהנער יש״  

Lc 24,35   35 ובעודם מדברים ישאוש עמד  36. בבציעת הפת הכירוהו  ואיך . ספרו הדברים שנעשו בדרך והם 
Jn 2,11   אחר אלה הדברים ירד בכפר נחום הוא 12 .הכירוהו  ית גלליאה וגלה מעלתו ותלמידיו הראשון בב  
Jn 21,4    אז אמ׳ להם ישאוש נערים יש לכם מה 5 .הכירוהו  אכן התלמידים לא הכי . בחוף היםעמד ישוש  

Jn 17,25   אך אני הכרתיך והם הכירו שאתה שלחתני .הכירך  אב צדיק העולם לא  25. עולם היהקודם שה  
Mt 7,23   כל אדם 24. לאי רוע לבסורו ממני רשעים מ .הכירם  אז יאמר להם מעולם לא  23רבות  אותות  
Mt 2,9   עד שעמד על המקום אשר הילד. אשר ראו במזרח הככב  והיה הולך לפניהם . הלכו לדרכם דברי המלך  
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Mt 2,10    ויבאו בבית וימצאו הילד 11. שמחו שמחה גדולה הככב  ובראותם  10. המקום אשר הילד שםשעמד על 
Jn 6,11   וכאשר עשה חנות לשם׳ חלק הפת בין העם הככרות  שאוש אז לקח י 11. ו חמשת אלפיםבמספר כמ.  

Mt 5,16    שיראו מעשיכם הטובים וישבחו אביכם שבשמים .הכל  כן יהיה מאיר נרכם לפני  16. הןשבבית:  
Mt 13,30   ובעת הקציר אני אומר לקוצרים לקטו : עד הקציר הכל  תניחו  30. ו החטים עם הקמשוניםשלא תעקר 

Mt 14,6   בעבור אותו דבר הוא 7. וייטב מאד לאירודיש .הכל  רודיש לאירודינא מחול לפני ה איעש  
Mt 26,70  וכאשר יצא 71. אומ׳ ֶאינִי יודע מה את אומרת .הכל  והוא כפרו לפני  70וש דגליליאה היית עם יש  

Mc Prol,15   והגיד מגלת .בקצור בעבורנו למד ביותר נקלה הכל  וכתב . הבהמות והמלאכים שרתוהו נסהו עם  
Lc 3,23  שם היה מאטיב 24. שם היה עלי. שהוא בן יוסף הכל  בהתחלת שלשים שנה והיו סבורים  וישאוש היה . 
Lc 9,61   וישאוש אמ׳ 62. אין חפץ בכל נכסי ולא מביתי הכל  רק הנח לי עד שאעשה באופן שידע אלך אחריך  

Lc 13,21  והלך במעיינות ובמגדלים והלכו נגד 22 .הכל  כל שיתחמץ שהאשה מטמנת בתוך הקמח עד שיתע  
Lc 14,17   והתחילו כלם להתנצל הראשון אמ׳ אני  18. מוכן הכל  ילה לקרוא לקרואים שיבואו שכבר בשעת האכ 
Mc 7,28   28 אוכלים פתי לחם הנופלים תחת שולחן הכלבים  אכן גורי . א ענתה אמת הוא אדוןוהי  
Mc 3,27   28. אם בתחלה אינו קושרו ואז יגנוב הבית הכלים  בית החזק ולגנוב ו יכול ליכנס באדם אינ  

Mt 27,25    ואז הניח  26. ענו דמו יהיה עלינו ועל בנינו הכלל  וכל  25. השמרו לכם. האיש הצדיקמדם זה 
Mc 14,11  ויום ראשון של פת המצה  12. היאך יוכל למסרו הכנה  והוא מחפש . ונדרו לתת לו מעות .מאד שמחים 

Mt 18,8   בגן עדן פסח מלכת בגיהנם בשתי ידים או בשתי  הכנס  כי יותר שוה לך . או הרחיקה ממךכרות אותה 
Mt 18,9   השמרו 10. בגן עדן בעין אחד מגיהנם בשתים הכנס  רם והרחיקם ממך כי יותר שוה לך תעק  

Mt 19,23  ועוד אמ׳ לכם שנות 24: שממיי העשירים במלכות הכנס  י הוא לתלמידיו אמיתות אומר דבר בלתי אפשר 
Mt 23,13  אוי לכם יודעי ספר פרושים רמאים שאוכלים 14 :הכנס  ולא עזבתם . ים ואין אתם נכנסיםשמימיי לעמ 
Mc 9,42   אל  43בגן עדן ביד אחת מאשה של גיהנם בשתים  הכנס  כי יותר שוה לך . יזט כרות אותהאישקנדל 
Mc 9,44   אל מקום 45מהכנס בשתים בגהינם . בג״ע באחת הכנס  ותר שוה לך ליזט כרות אותה כי יאישקנד  
Mc 9,46  מקום שהארסים 47בג״ע בעין אחד משתים בגהינם  הכנס  ליזט עקור אותה כי יותר שוה לך עינך אשקנד 
Jn 10,2   והוא פותח הדלת 3. בעד השער רועה צאן הוא הכנס  אבל  2. ה בעד מקום אחר גנב הוארק עול  

Mt 7,13   בעד פתח הצר כי רחב הוא הדרך המוליך האדם הכנסו  אמר ישאוש משיח אל תלמידיו  13 כפי מתיאו  
Mt 12,9   ושם היה אדם אחד עם היד יבשה ושאלו 10שלהם  הכנסת  וכאשר היה מועבר בא לבית  9. בתעדיין מהש 
Mc 1,21   כולם תמהים מהמוסר כי הוא ו 22. שלהם מלמדם הכנסת  ותכף בשבת נכנסו בבית . פר נחוםונכנסו בכ 
Mc 1,23   ואומ׳ מה לך עשות ממני 24אדם אחד וצועק  הכנסת  והיה בבית  23. לא כמו חכמי הדת. בעל כח  
Mc 1,29   באו לבית שימון ואנדריב עם יקומו ועם ג׳ואן הכנסת  ותכף שיצא מבית  29. כל גליליאהמתפזר ב 
Mc 3,1   והפרושים 2. והיה שם אדם אחד עם היד יבשה הכנסת  בבית  עוד פעם אחרת ישוש נכנס 1כפי מארקו  

Mc 5,22  וכאשר ראהו כרע לברכיו לרגליו. בשם גאריר הכנסת  ובא אליו גדול אחד מבית  22. יםעמו בשפת ה  
Mc 5,35   למה אתה מצטער היום. ואמרו לו בתך מתה .הכנסת  סגן בית ובעוד שמדבר באו אל  35. נרפאת  
Mc 5,38    וישוש נכנס  39. וראו שם מאד בכיות וצעקות .הכנסת  ובאו בבית הסגן של בית  38קומו ויפירו 
Mc 6,2   ואומרין מאין. ורבים שומעים תמהים ממוסרו הכנסת  ובשבת אחד התחיל ללמד בבית  2ו תלמידי  
Lc 4,16  ר ישעיהונתנו לו ספ 17וקם שמח . בשבת הכנסת  ט ששם נתגדל ונתנס כמנהגו לבית ובא בנזורי  
Lc 4,20   התחיל לאמר להם היום הזה 21. היו מבינים בו הכנסת  וכל אשר היו בבית . למשרת וישב הספר חזרו 
Lc 4,28   ושומעין אלה הדברים היו נקצפין ומלאים הכנסת  וכל אשר היו בבית  28. בסיריאה לא נטהר  
Lc 4,33   מה לך ישאוש 34ק בקול גדול ואומר וצוע הכנסת  ואדם אחד היה לו השד והיה בבית  33. בעוז  
Lc 4,35   וכולם פחדו ומד 36. יצא ממנו ולא הזיקו דבר הכנסת  וכאשר גירש השד נכנס באמצע בית : מן האדם 
Lc 4,38   ונכנס בבית שימון וחמות שימון היתה חולה הכנסת  וישאוש יצא מבית  38. ום המלכותבכל מק  

Lc 6,6   6 7. והיה שם אדם אחד שהיה לו יד יבשה. ומלמד הכנסת  שנכנס בבית ה היה עוד משבת אחת ונעש 
Lc 7,5   וכאשר היה סמוך לבית. וישאוש הולך עמהם 6 הכנסת  והוא בנה לו בית . וא אהוב עמנוכי ה 5להם  

Lc 8,41   41 נפל לרגלי ישאוש משיח וחלה פניו שיבא אל הכנסת  ם אותו ששמו לירוש שהיה שר בית שאד  
Lc 8,49  בא לו ואמר אליו אל תחפוץ לצער ישאוש משיח  הכנסת  ושר בית  49. הושיעך לכי לשלום תי אמונתךב 

Lc 13,10  והנה אשה אחת שחלתה 11. שלהם בשב בשבתות הכנסת  ובשבת הבאה היה בבית  10: ריתנהואם לאו אכ  
Lc 13,14   אוש ריפא אותה האשהכאשר יש: מלאים חימה הכנסת  וענו בבית  14. קומתה ושבחה האלעמדה ב  

Jn 6,60    אז רבים מתלמידיו אמרו  61. מלמד בכפר נחום הכנסת  אלה הדברים אמר בבית  60: לעולםהפת יחיה 
Jn 9,22   בעבור זה אמרו אביו ואמו שאלו הבן כי 23 :הכנסת  מבית  אחד מהם יאמר שהוא משיח יהיה מושלך  

Jn 12,42   44. כי יותר אהבו מעלת האנשים ממעלת האל 43 הכנסת  מבית  א הודו בעבור שלא ישליכוםהפרושים ל 
Jn 18,20   ודבר לא דברתי. ובמקדש ששם היהודים מתקבצים הכנסת  בעולם ואני כל שעה למדתי בבית  דברתי 

Mt 28,15    ואלה הדברים מוגדים בין: ועשו מה שאמרו הם הכסף  והם לקחו  15נשיג שתהיו בטוחים אנחנו  
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Jn 7,7   7 אתם 8. כי אני מעיד עליו שמעשיו רעים הכעיס  אותי . אינו יכול להכע להכעיסכםלם העו  
Jn 15,6   6 אם 7. ויאספוה וישמרוה באש ותשרף. ותיבש הכף  אחד לא עמד בי ושולח בחוץ כמו  אם  
Jn 15,5   רב הוא הוא הנושא פרי . שעומדות בי ואני בו הכפות  אני הוא האילן ואתם  5. עמדו ביאם לא ת 
Lc 6,39  אינינו התלמיד על 40. הוא שניהם יפלו בבור הכרח  נינו איפשרי עור ימשוך עור אחר אי: כדמותה  
Mt 20,8   התחיל מן. למורשהו קרא הפועלים ותנם שכרם הכרם   וכאשר הערב היה אמ׳ אדון 8אמ׳ לכו לכרמי  

Mt 21,40   והם ענו הוא יכלה 41. לאותן העובדים מה יעשה הכרם  לכן כאשר יבא בעל  40. והרגוהו חוץ לכרם 
Mt 21,41   41  42. לאחרים טובים שיחזרו לו הפרי הגון בעתו הכרם  והם ענו הוא יכלה הרעים וישכור  
Mc 12,9   כאשר יבא יכלה אותן העובדים וישכור הכרם הכרם  לכן מה יעשה אדם  9. ו חוץ לכרםוהשליכוה  
Mc 12,9   ולא קראתם זאת הכתיבה האבן שמאסו 10: לאחרים הכרם  ובדים וישכור יבא יכלה אותן הע הכרם כאשר 
Lc 13,7   כבר עברו שלש שנים שאני שואל פרי תאנה זו .הכרם  ואמ׳ לשומר  7. קש הפרי ולא מצאובא לב . 

Lc 20,10   10  והם הכו עבדו ולא. בעבור שיתנו לו מהפרי הכרם  הבציר שלח עבדו לאותן שמחזיקים ובעת  
Lc 20,13   אמ׳ מה אעשה אשלח היקיר בני אהובי באולי הכרם  ואדון  13. בחבורה שלחוהו בחוץ ומוכה  
Lc 20,14   בנכליהם אמרו זהו היורש לכו ונהרגהו והירושה הכרם  וכאשר ראוהו מחזיקי  14. ו ממנויתבייש 
Lc 20,15   יבא  16. ה יעשה להםלכן בעל הכרם מ. והרגוהו הכרם  והשליכו אותו מן  15. תהיה לנו והירושה 
Lc 20,15    יבא וישמיד אותן עובדי 16. מה יעשה להם הכרם  לכן בעל . אותו מן הכרם והרגוהווהשליכו  
Lc 19,42   והאמנת הדברים שהם שלך כזה היום לשלום לך הכרת  כי אם אתה  42אמר . עליה ראה אותה ובכה.  
Lc 19,44    [*]וכאשר נכנס במקדש התחיל לגרש 45 :עת פקודתך הכרת   בעבור שלא. ניחו בך אבן על אבןולא י 

Jn 14,9   פיליף מי שרואה אותי רואה אבי איך אתה .הכרתוני  ם כמה מן הזמן שעמדתי עמכם ולא אמר לה  
Lc 8,46   והאשה שראתה זה 47. שבח יצא ממני שפעל בו הכרתי  ואני [*]  46. תה אומר מי נגעניאותך וא  
Jn 8,55   אבל אני יודע אותו. ואהיה כמוכם מכזב .הכרתיו  אבל אני  55. ולא הכרתם אותו כםשהוא אלהי  

Jn 17,25   26. והם הכירו שאתה שלחתני ושאהבת אותם הכרתיך  אך אני . ב צדיק העולם לא הכירךא 25. היה  
Jn 8,54   כמוכםואהיה . אבל אני הכרתיו 55. אותו הכרתם  ו שאתם אומרים שהוא אלהיכם ולא אות. מעלה  

Jn 19,36   ועוד 37. אומר עצם לא תשברו בו: הכתיבה נשלמה הכת  וכל אלו הדברים נעשים  36. נוהושאתם תאמי 
Lc 23,38   שעליו כתוב באותיות יוניות ולטינש ועבריות הכתב  ועל  38. ראל תושיע עצמךאם אתה מלך יש  
Jn 19,20   י אותו מקום שישאוש נתלה קרוב מן העיר הזה כ הכתב  אז רוב היהודים קראו  20: הודיםמלך הי 
Jn 15,25    וכאשר יבא 26. בדת אותו שערבות היה לו בי הכתוב  בעבור שיהיה נשלם דברי  25ואבי אותי  

Mc 15,28   ואותם 29. שאומרת הוא נמנה עם הרשעים הכתובה  אז היתה נשלמת  28. ואחד משמאל אחד מימין  
Lc 18,31   יהיה נמסר 32בעד הנביאים שבן האדם  הכתובים  שלמים כל הדברים ירושלם ויהיו נעולים ב  
Lc 24,44  בדת משה ובנביאים ובמזמורים שנאמרו עלי הכתובים  יב הוא שכל הדברים יהיו נשלמים שחוי. עמכם : 

Mc 12,10    האבן שמאסו הבונים תהיה מאוסה בעד הבונים  הכתיבה  ולא קראתם זאת  10: הכרם לאחריםוישכור 
Lc 4,21   21 והכל נותנים עדות לו ומתמיהין 22. באזנינו הכתיבה  ל לאמר להם היום הזה נשלמה זאת התחי 
Jn 7,38    וזה אמרו 39. נחל מים חיים ירוצו מבטנו הכתיבה  י שמאמין בי שאומרת מ 38יבא אלי וישתה  
Jn 7,42   ר בית לחם שמשם היה דוד יבאמזרע דויד ומעי הכתיבה  אינה אומרת  42: א מגלליאה משיחאומרים יב 

Jn 17,12   ואלה: אך עתה אליך אני בא 13. נשלמת הכתיבה  כי אם בן האבדון למען תהיה . דרמהם לא נע  
Jn 19,36   ועוד 37. אומר עצם לא תשברו בו: נשלמה הכתיבה  וכל אלו הדברים נעשים הכת  36. תאמינוהו  
Jn 20,9    אז 10. אומרת שחייב שיחזור חי לאחר מיתה הכתיבה  ו כי עדיין לא ידע 9. וראהו ורץלקבר  

Mt Prol,6   ועם ֶׁשַרִּבים כתבו האיונגלי לבד. נגד המינין הכתיבות  ייב דרוש אמונת האיונגלי לקיים כן חו 
Mt 21,42   שאומרת האבן אותה שמאסו בוני החומה היא הכתיבות  אמר להם ישאוש ואתם לא קראתם  42. בעתו  
Mt 22,29   בתחייה לא יהיה להם אשה ולא  30. וכח האל הכתיבות  להם אתם טועים ואין אתם מבינים אמר ו 
Mt 26,54    באותה שעה אמ׳ ישאוש 55. כן חוייב שיעשה .הכתיבות  רק איך תשלימו  54. מי״ב מלאכיםלי יותר 
Mt 26,56   56 למידים עזבוהו ונסואז כל הת. מהנביאים הכתיבות  זה הוא נעשה בעבור זה שתשלימו  אבל כל.  
Mc 12,24   כאשר המתים יחיו לא יהיה להם 25. וכח השם הכתיבות  ר להם אתם טועים ואינכם מבינים ישאוש ואמ 
Mc 14,49   51: ואז התלמידים כולם ברחו ועזבוהו 50 .הכתיבות  זה נעשה להשלים . ד ולא תפשתוניבמקדש מלמ  
Lc 24,27  27  וקרבו למגדול שהולכים 28הנמצאות ממנו  הכתיבות  רש להם כל ממשה ומכל הנביאים מפומתחיל  
Lc 24,32    וקמו באותה שעה וחזרו בירושלם הי״א 33 .הכתיבות  ולמדנו . בקרבינו שדבר בנו בדרךהיה נשרף  
Lc 24,45   וכן. ואמ׳ להם שכן כתוב 46: ולהבינם הכתיבות  אז פתח להם שכלם לדעת  45: עלי שנאמרו  

Jn 5,39   שבהם אתם סבורים יהיה לכם חיים נצחיים הכתיבות  חפצו  39. לא האמנתם שהוא שלחו ם כיבכ  
Jn 7,52   52 ושבו  53ותמצא ששום נביא לא יבא מגלליאה  הכתיבות  ענו ואמרו לו אתהו גליליב חפש  אז 

Mt 27,5   כהנים לקחוושרי ה 6. פשיטין במקדש והלך לו הל׳  וזרק  5ם ענו מה לנו אתה תראהו וה. יודע  
Mt 27,6   פשיטין אמרו אינו דבר ראוי שנשימם בבית הל׳  ושרי הכהנים לקחו  6. ש והלך לובמקד  
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Mt 5,46   ואם 47: זה בעצמו עושים הרשעים המפורסמים הלא  . והבים אתכם מה שכר יגיע אליכםתאהבו הא  
Mt 5,47   47  תהיו א״כ 48. הנצריםזה הדבר עושים פחותי  הלא  ואם תקדימו שלום לאחיכם לבד  
Mt 16,5  והוא אמר להם השמרו משאור 6. שכחו לקחת לחמם הלאה  הים לעבור  וכאשר באו לחוף 5: מהם והלך לו 
Mt 22,5   והאחרים לקחו העבדים ונגשו 6. והאחד לסחורתו הלאה  והלך האחד . והם בזוהו 5. שואיןבואו לני 

Mt 26,39   וכרע פניו ואמ׳ אבי אם הוא דבר איפשרי הרחק  הלאה  מעט והלך  39לי פה ועורו עמדי  המתינו 
Mc 1,19  ראה יקומו וג׳ואן בני זבאדיב בספינה קטנה .הלאה  והולכים מעט  19. ת והלכו אחריועזבו הרשתו  
Mc 4,35   והניחו החיילות ועלה בספינה אחת קטנה 36 הלאה  נעבור אנחנו [*] כאשר נעשה ערב באותו יום.  
Mc 6,53   כאשר יצא מהספינה 54[*] באו בארץ גִינִיָשאִריק  הלאה  וכאשר עברו  53. לבם היה ערפלייים ולחמ 
Lc 10,31    והנה הוא. ולוי אחד קרוב מאותו מקום 32 .הלאה  וראה אותו עבר . באותו דרך עצמואחד הולך  
Lc 17,21    ואמ׳ 22. ראוי לבא לכם הוא כי הנה מלכות האל הלאה  ולא יאמר הנו הוא או  21בהעמדה אינו בא 
Jn 12,24  ואם ימות נותן. והוא ישאר יחידי 25. לא ימות הלאה  מר לכם אם גרגיר של חרדל הנופל אמת אני או 
Jn 21,6  אז שמו הרשתות במים ונכנס בהם גודל . ותמצאו הלאה  והוא אמר להם שימו הרשתות  6. ןוענו לו אי 
Mt 5,8  אשרי אנשי השלום כי הם 9: כי הם יראו השם הלב  שרי נקיי א 8: הם ישיגו רחמנות הרחמנים כי  

Mt 12,34   ואדם. אדם טוב מאוצרו נותן דברים טובים 35 .הלב  הפה מדברת מהשפעת . ב שאתם רעיםלאמר טו  
Mc 3,25   ואם השטן יקום 26. ביניהם אינו יכול התקיים הלב  בבית שיש חלוקת  25. אותו מלכותיכול עמוד  
Lc 6,45  ואינכם. למה אתם קוראים אותי אדון 46. מדבר הלב  מהשפעת הפה מרוע אוצר לבבו מגיד רע כי  רע  
Lc 16,8   כן בני זה העולם הם יותר. כי בחכמה עשהו הלבב  ושבח האדון המעשה רע  8. שמנים וכתוב  
Lc 1,10    מד לצד ימיןאבל מלאך השם׳ עו 11. הלבונה הלבו  בחוץ מתפללים בשעה שהיה לו לתת העם היו  
Lc 1,10    אבל מלאך השם׳ עומד לצד ימין המזבח 11 .הלבונה  מתפללים בשעה שהיה לו לתת הלבו היו בחוץ  
Lc 1,11   11  וכאשר זכריא ראהו היה נבהל  12. נראה אליו הלבונה  מלאך השם׳ עומד לצד ימין המזבח אבל 
Lc 5,19   ובעד הגגות שמו המטה שם עם החולה ושמוהו הלבנים  ה שם גדול ועלו על הגג ומסלקים העם שהי  

Mt 25,36   מאוסר הייתי . חולה הייתי ואתם בקרתוני .הלבשֻּתוני  ערום הייתי ונפשט ואתם  36. ינהנתתם לי ל 
Lc 11,5   כי אהובי בא מהדרך אלי 6לי ככרות לחם ג׳  הלוה  ויאמר לו אהובי . יו בחצי הלילהוילך אל.  

Mc 6,36    בהרים הקטנות סביב מכאן ויקנו אוכל לאכול הלוך  עמים עזוב ה 36. שעה עברהחרב מאד ורב.  
Mc 8,9   ותכף ישו עלה בספינה עם תלמידיו ובא נגד 10 .הלוך  לים סביב ארבעת אלף איש והניחם והיו האוכ 

Mc 8,24   ועדיין הניח 25העמים זקופים כמו אילנות  הלוך  והוא מביטו אמ׳ אני רואה  24אה אם רו  
Lc 14,30   או אם  31. התחיל לבנות ואין בידו כח להשלים הלזה  ויאמרו האיש  30. אים ילעיגו לוכל הרו 
Lc 23,31  ושנים אחרים 32. נעשו דברים אלו מה יעשו ביבש הלח  כי אם בעין  31. עות נפלו עלינוכסונו ולגב 
Mt 5,39   ומי שיגזול לך החלוק 40: לו האחרת אחת הגשנו הלחי  וב ברע אבל אם יכה אתכם אדם על כי אם ט 
Mt 4,4  אז העלהו השטן אל העיר  5: לבדו אבל מחן השם הלחם  לו כתוב הוא אדם אינינו חי על  ויען ויאמר 

Mt 26,26  ואמר קחו ואכלו כי זה. וברכו ועשה חנות ובצע הלחם  וכאשר ישבו לסעוד ישאוש לקח  26. אתה אומר 
Mc 7,27   והיא ענתה אמת  28. מהבנים בעבור תתו לכלבים הלחם  אין דבר טוב קחת  כי. זור לבניואדם לע 

Lc 4,4   4  5. לבדו כי אם בכל הדבר שיוצא מפי השם׳ הלחם  ענה כתו׳ הוא שאינו חי האדם על וישוש  
Mt 14,19  ושני הדגים ומביט בשמים וברכם ובצעם ונתנם הלחמים  ולקח . צוה לישב העם על העשב 19 .אותם לי 
Mt 14,25    היו נבהלים 26ישאוש בא להם הולך על הים  הלילה  וברביעית משמרת  25. הרוח מנגדםצער כי.  

Mt 25,6    צעק אדם אחד קומו הנה החתן בא צאו אליו .הלילה  עד חצי  6כל העשר ישנו באריכות מעכב לבא  
Mt 26,31   י אכה הרועה ותתפזרו הצאןאנ. כי כתוב הוא הלילה  ת כולכם תהיו אישקנדליזאטש בעבורי בזא  
Mt 26,34   קודם שהתרנגול יקרא תהיה כופר בי ג׳ פעמים  הלילה  ר אליו אמיתות אומר לך כי בזאת וישוש אמ 
Mt 28,13    והם אמרו אם ידע 14. בעוד הם ישנים וגנבוהו הלילה  שיאמרו תלמידיו באו  13לשומרים רוב כסף 
Mc 6,48   חשבו הוא איזה רוח רעה [*]  49הולך על הים  הלילה  ם סביב חצי ובא אליה. להם מנגד הרוח היה 

Mc 13,35   לא כשיבא ימצאכם 36או לתרנגול קורא או בקר  הלילה  עה שאדון הבית יבא בערב או חצי היום והש 
Mc 14,27   אני אכה הרועה ונתפזרו הצאן. כי כתוב הוא הלילה  כולם תהיו אשקנדליזטש בי בזאת  להם ישו  
Mc 14,30   קודם שהתרנגול יקרא שני פעמים תהיה כופר בי הלילה  בזאת . ישאוש אמת אני אומר לכם ואמר אליו 

Lc 2,8   והנה מלאך הש׳ נצב קרוב להם 9. על מקניהם הלילה  ו הדור היו נערים ושומרים שעות באות . 
Lc 5,5   אבל בדבריך נאריך. ו דברטרחנו ולא לקחנ הלילה  ואמ׳ לו כל ושימון ענה  5. בו ְבַקֵּפטּוָרא  

Lc 11,5    כי 6ויאמר לו אהובי הלוה לי ככרות לחם ג׳  .הלילה  מכם יש לו אוהב וילך אליו בחצי אי זה 
Lc 12,20  יבקשו נשמתך ואותם דברים שהכינות ממי יהיו הלילה  בזה . והאל אמ׳ לאותו סכל 20. יושתי ותנוח. 
Lc 17,34   האחד יתפש והאחד יעזב. יהיו שנים במטה אחת הלילה  יאבד אומ  אני אומר לכם שאותו 34אמת אותה: 

Jn 21,3   ובבקר עמד ישוש בחוף הים 4. לא לקחו דבר הלילה  ובאותו . ויצאו משם ועלו בספינה. נלך עמך.  
Mt 13,46   עו׳ המלכות 47: ומכר כל מה שהיה לו וקנה האבן הלך  וכאשר מצא אבן טובה נערכת  46ת נערכו 
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Mt 18,30   וכאשר עבדי 31. ושם אותו במאסר עד שיפרע החוב הלך  אבל . והוא לא רצה הקשיבו 30. ךואני אפרע 
Mt 20,5   6בין הצהרים ושעה תשיעית היתה ועשה כדמות זה  הלך  ופעם אחרת . והם הלכו 5בינוני  לכם דבר 

Mt 21,30   והם ענו. רצון האב מי משני אלו עשה 31 .הלך  והוא ענה אני אלך בחפץ ולא . מהלו כדו  
Mt 25,18   ואחר זמן 19. וחפר בארץ וטמן בזנט אדוניו הלך  ואותו שקבל א׳  18. אחרים שנים ורוח  
Mt 26,14   ואמר להם מה תרצו תת ואני 15לשרי הכהנים  הלך  מידיו שהיה נקרא יודש אישקריוט מי״ב תל  
Mt 26,42   להתפלל ואמ׳ אב שלי אם לא יכול ממני עבור הלך  ופעם שנית  42. אבל הבשר חולה. הוא מוכן  

Mc 3,7   לים עם התלמידים ועם רב נמשכים עמו מגליליאה  הלך  וישו  7. ודיש נגד ישו שימיתוהואותם דיר 
Mc 5,20   וכלם היו. דורש בקבול החסד שהש׳ עשה לו הלך  והוא  20: ר החסד שהש׳ עשה לךֽוַסּפֵ . שלך  
Mc 5,24   ואשה אחת 25[*]. עמו ועם רב שהולך אחריו  הלך  וישאוש  24. יה נרפאתך עליה ותהוהנח ידי  

Mc 11,13   13 וכאשר בא אליה לא מצא. לראות אם ימצא תאנים הלך  . אשר מרחוק ראה תאנה רואה עליןוכ  
Mc 11,27   26  [*]27 במקדש קרבו אליו שרי הכהנים והחכמים מאותתים  הלך  וכאשר : ו בירושלםומיד נכנס 
Mc 14,10   וכאשר הם 11. לעליוני הכהנים למסור הוא והם הלך  ודש אשקריוטא אחד מי״ב תלמידים וי 10. זה  
Mc 14,39   וכששב מצאם ישנים  40. להתפלל באותה עצמה מלה הלך  ופעם אחרת  39. ן אבל הבשר חולההרוח מוכ 

Lc 1,23    אחר ימים אחדים אלישבק אשתו הרתה ו 24. בביתו הלך  וכאשר השלים ימי עבודתו  23אלם להם ועמד 
Lc 15,13   לו בדרך רחוקה מאד שם הפסיד כל ירושתו בזנות הלך  הנער היותר קטן . צים כל הדבריםמקוב. 
Lc 18,14    כי כל אדם המגביה עצמו יהיה. לביתו מצודק הלך  אמת אני אומר לכם שהעולמיי זה  14אני  
Lc 19,12   במלכות אחד מאד רחוק בעבור שיקח מלכות לעצמו  הלך  חד מעולה ואז אמר אדם א 12. מיםמלכות ש 

Jn 4,47   47 48. אליו שירד להבריא בנו כי מסוכן היה למות הלך  שמע שישאוש בא מגודיאה בגלליאה וכש  
Jn 6,1    2ישאוש מעבר לים גליליאה שהיא טיבריאדיש  הלך  הדברים האלה  אחר 1ו׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 7,1  ישאוש בגלליאה כי לא רצה ללכת בגודיאה כי הלך  אחר אלה הדברים  1כפי ש׳ יואן  קפיטולו ז׳  
Jn 8,1   8,Tit   ולמחר בבקר בא פעם אחרת במקדש 2להר הזתים  הלך  וישאוש  1קפיטולו ח׳ כפי יואן.  
Jn 9,7  אשונה ואותם שראוהו ר 8. וטבל שם וראה בעיניו הלך  אז . שר״ל שלוח. ורחץ במי שלוח ואמ׳ לו לך 

Jn 11,54  במלכות קרובה אל המדבר בעיר שנקראת אפרים ושם הלך  רק . ה הולך בפרסום בין היהודיםוכבר לא הי 
Jn 18,1  עם תלמידיו מעבר לנהר הנקרא סידרון ששם היה הלך  כאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים  1ן כפי ש׳ יוא  
Jn 20,4   וכרע פניו וראה 5ר מהרה ובא ראשון לקבר יות הלך  רק התלמיד האהוב  4. לכו במרוצהושניהם ה  

Mc 16,10   והגידה לאחרים שעמדו עם ישאוש שעו שעומדים הלכה  והיא  10. גירש שבעה שדים ממנה אותה שהוא  
Lc 1,39    [*]39  ונכנסה בבית 40. מהרה בהרים בעיר גודיאה הלכה  וקמה מריאה משם באותן הימים  

Jn 11,28  ותכף ששמעה קמה מהרה 29[*] [*] וקראה מריאה  הלכה  שר אמרה אלה הדברים וכא 28. ולםשבא בזה הע 
Jn 20,18   ואמ׳ לי . והגידה לתלמידים אומרת אנכי ראיתי הלכה  ומריאה מגדלינא  18. הי ואלהיכםאל. אביכם 

Mt 2,9  והיה הולך לפניהם הככב אשר ראו. לדרכם הלכו  ובשומעם דברי המלך  9: ות לפניושאלך להשתח  
Mt 4,20   וילך משם וירא שני  21. אחריו והניחו הרשתות הלכו  ותכף  20. עשה אתכם דייגי אנשיםאחרי וא 
Mt 8,1   אומ׳ אם. וראה מצורע אחד והתפללו 2. אחריו הלכו  ם רב ע. וכאשר ירד מן ההר 1כ״ד כפי מתיאו  

Mt 8,23  והיה הים מתנועע מאד עד 24יו אחריו תלמיד הלכו  וכאשר ישואש עלה בספינה  23יאו כ״ז כפי מת  
Mt 11,7  למה. ישאוש משיח התחיל לאמר אל עם ג׳ואן הלכו  וכאשר  7. א יהיה משקנדליזאט בייהיה מי של  

Mt 14,13    וכאשר ראה אותן 14אחריו לרגל מכל העיירות  הלכו  וכאשר העם ידעו : פניו אל המדברוהיפך  
Mt 14,23   וכאשר היה ערב הוא היה . הוא עלה להר להתפלל הלכו  וכאשר העם  23: ים עד שיסעו העםוליכנס ב 
Mt 20,5  ופעם אחרת הלך בין הצהרים ושעה תשיעית היתה .הלכו  והם  5רמי ואתן לכם דבר בינוני להם לכו לכ 
Mt 21,6   והביאו 7. התלמידים ועשו כמו שצום ישאוש הלכו   6. יושב על האתון ועיר בן שלה בא שפל  

Mt 22,10  העבדים ואספו כל הרעים והטובים ונתמלאו הלכו   10. ותם אנשים שתמצאו לנישואיןוקראו כל א  
Mt 27,66   ושמרו הקבר והאבן גדולה חתמו ועשוה שמור הלכו  והם  66. בקשו שומרים ושמרהו כאשר תדעו:  
Mt 28,11   וספרו כל מה שנעשהקצת מהשומרים באו בירושלם  הלכו  וכאשר  11. בגלילאה ושם יראוני שיבואו 
Mt 28,16    וישו 17. בגליליאה בהר אחד שישו אמ׳ להם הלכו  וי״ב התלמידים  16. עד היום הזההיהודים  
Mc 16,13   14. וספרוהו לאחרים תלמידיו והם לא האמינו הלכו  והם  13ים לעיר אחת בצורת גרים שהולכ  
Mc 16,20    בכל העולם לדרוש בעזר הש׳ עם דברים טובים כוהל  והם  20. לשמים ויושב לימין הש׳להם עלה  

Lc 2,44   יום אחד וחפשוהו בין שאר הקרובים הנוכרים הלכו  וכן . ה עם האחרים שהולכים עמהםשיהי.  
Lc 7,18   ויואן קרא 19. ליואן ואמרו כל אלה הדברים הלכו  ותלמידים  18. ר בכל ארץ גודיאההדבר נתפז  
Lc 8,33   ומדבר 34. במהירות ונכנסו ביאור ושם נחנקו הלכו  ונכנסו בפרים והפרים . איש ההואיצאו מן ה  
Lc 9,11  אחרי ישאוש וקבלם ומדבר עמהם במלכות השם׳ הלכו   והדבר ההוא כאשר ידעהו העמים 11. בינשידא.  

Lc 19,32   אווכאשר ב 33שם ומצאו העיר עומד כאשר אמר  הלכו  והשלוחים  32. דוננו חפץ פעולתוכמו שא  
Lc 24,24   לקבר ומצאו כמו כן הנשים אומרות ולא מצאו הלכו  ומקצתינו  24. שאומרים שהוא חי מלאכים  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

294 

 

Jn 4,8   אז אמרה לו אותה 9. בעיר לקנות דבר מאכל הלכו  והתלמידים  8. ר לה תן לי לשתותוישאוש אמ  
Jn 6,19   ויגש. ילין ראו ישוש המלך אליהםעשרים וחמש מ הלכו  אז  19. גדול שהיה מנשב מבהיליםבעבור רוח 
Jn 6,22    ואוניות אחרות באו דטיבריאדיש אותה 23. לבדם הלכו  אבל תלמידיו . באניה עם תלמידיוישאוש 

Jn 11,31   אז 32: אחריה אומרים לקבר הולכת לבכות הלכו  ה כשראו מריאה שקמתה מהר ויצאה אות  
Jn 11,46   אז 47: לפרושים ואמרו להם מה שישאוש עשה הלכו  ם ומקצת מה 46. שעשה האמינו בו הדברים  
Jn 18,15   ואותו תלמיד היה בן בית להגמון. אחר ישאוש הלכו  ושמעון פירו ותלמיד אחר  15. יוהעם אחר  
Jn 20,3    רק התלמיד האהוב הלך יותר מהרה 4. במרוצה הלכו  ובאו לקבר ושניהם . תלמיד האהובואותו  

Jn 20,10   11. התלמידים פעם אחרת באותו מקום עצמו הלכו  אז  10. שיחזור חי לאחר מיתה יבאומרת שחי  
Lc 23,47   47 וכל העם 48. ואמר באמת זה האיש היה צדיק. הש׳ הלל  אלה הדברים שנעשו  ולכל. וסנטוריאו בא 

Mt 9,8   7  [*]8  י ל׳קפיטול: שיכולת כזה הראה להם באנשים .הללו  והעם שראו זה יראו השם ואותו  
Mc 15,20   הפשיטו לו הארגמן והלבישו לו מלבושיו הלעיגוהו  וכאשר מאד  20. ם ומתפללים אותווכורעי  
Mt 27,12  אז  13. וזקני העם אחריהם אינו עונה דבר הלשינוהו  וכאשר שרי הכהנים  12. אתה אומר. לו ישאוש 
Mt Prol,8  ודרך. אמונת השילוש בארבעה חלקי העולם הגידו הם  כי . גלי לבד ארבעה יש עדות אמתכתבו האיונ  

Mt Prol,26   עגל נקרב. איש נולד מבתולה. אדם היה. מדברים הם  השבועות מענייני האלהות ישואש משיח שממנו . 
Mt 1,17    ומגלות בבל עד . י״ד ומדוד עד גלות בבל הם י״ד הם  אם כן כל תולדות מאברם עד דויט  17מתיאו 
Mt 1,17    ותולדות 18. ומגלות בבל עד ישוש י״ד. י״ד הם  יט הם י״ד ומדוד עד גלות בבל דומאברם עד  
Mt 3,5   מירושלם ומכל גודיאה ומכל מלכות אשר סביבות הם  ואז יוצאים  5. בים ודבש מדבריימזונו חג  
Mt 5,4   חמהאשרי הבוכים שאליהם תגיע נ 5: ינחלו הארץ הם  אשרי הנחים כי  4. וא מלכות השםכי שלהם ה : 
Mt 5,6   אשרי הרחמנים כי הם 7: ישבעו ויהיו שבעים הם  אשרי רעבי וצמאי צדק כי  6: חמהתגיע נ  
Mt 5,7   אשרי נקיי הלב כי הם יראו 8: ישיגו רחמנות הם  אשרי הרחמנים כי  7: ישבעו ויהיו שבעים  
Mt 5,8   שי השלום כי הם יקראו בני אשרי אנ 9: יראו השם הם  אשרי נקיי הלב כי  8: גו רחמנותכי הם ישי 
Mt 5,9   אשרי הסובלים הרדפות צדק כי 10: יקראו בני השם הם  אשרי אנשי השלום כי  9: ראו השםכי הם י 
Mt 6,7    לכן לא תאבו 8. חשבו שהאל ישמעם ברוב דברים הם  כי . דבר מאד כאשר עושים החסריםאל תחפצו  

Mt 7,14  השמרו לכם מנביאי שקר הבאים 15 :המוצאים אותה הם  מעטין ו. אים לחיים צרה היא מאדוהדרך המבי 
Mt 7,15  כי לא יכול. במעשיהם תכירום 16. זאבים וטורפים הם  ים בלבוש רחלות ובתוכם לכם מנביאי שקר הבא 
Mt 9,2   ומקצת מן החכמים מאותתים אמרו בקרבם 3. נמחלים הם  ל בן יהיה לך אמונה בשם חטאתיך אמ׳ לנטו 

Mt 9,31   וכאשר היו מוצאים 32: יצאו וגלוהו בכל הארץ הם  אבל  31 :שמרו שלא תגידוהו לשום אדםה  
Mt 9,32    וכאשר ראהו 33נהגו לו אדם אחד אלם משוטן  הם  וכאשר היו מוצאים משם  32: הארץבכל  
Mt 10,2    יהראשון הוא שימון פיר: שמות האיפושטוליש הם  ואלה  2המשוטנים ולמרק החולאים לרפאת  

Mt 10,17    ויכו אתכם בבתי כנסיותיהם: ינהגו אתכם בדבריהם הם  השמרו מהעמים כי  17: כמו יוניםותמים 
Mt 10,25    כמה. אמרו וכנו אדוניהם אזבל זאבוק הם משוטנים הם  אם : והמלמד אל העבד כמו אדוניואל מלמדו 
Mt 10,25   לכן לא 26: ה וכמה המורגליםכמ. משוטנים הם  אמרו וכנו אדוניהם אזבל זאבוק  אם הם  

Mt 11,5   6. והעניים מוגדים. והחרשים שומעים. טהורים הם  והמצורים . והפסחים הולכים. איםהעורים רו  
Mt 12,10  והוא אומר להם מי הוא מכם שהיה לו צאן אחת 11 .הם  למרק אותו בשבת בעבור שילשינו  לו אם ראוי 
Mt 12,26   26  אם אני מגרש  27. א״כ איך ימשך מלכותם. ביניהם הם  אחר נחלקים כן אם שד אחד מגרש האם 
Mt 12,27   ואם אני ברוח האל מגרש השדים 28. יהיו שופטיכם הם  איזה כח מגרשין אותם ובעבור זה ביניכם ב 
Mt 12,41    ובכאן הוא גדול. עשו תשובה בדרישה של יונה הם  הדין עם זאת האומה ויענישוה כי ליום  
Mt 12,48   48 כל מי שעושה 50וקרובי [*] [*]  49[*] אחי  הם  י ומי וישו ענה ואמ׳ לו מי היא אמ  
Mt 13,16    כי באמת  17. ואזניכם ששומעים. מבורכים שרואים הם  ועיניכם  16. ולא ישובו ורפא לובלבבם 
Mt 13,21   הוא אותו. החוחים אותה שנפלה בין 22. נבוכים הם  כי בעד מלה זעומה תכף : בשת מהרשרש ומתיי  
Mt 13,38   והאויב שזורען 39. הצדיקים והקמשונים הם הרעים הם  השדה הוא העולם וטוב הזרע  38. בן הבתולה 
Mt 13,38   ועת הקציר . והאויב שזורען הוא השטן 39. הרעים הם  טוב הזרע הם הצדיקים והקמשונים העולם ו 
Mt 13,39   כי כמו שאדם לוקט הקמשונים ושורפן 40. המלאכים הם  וצרים והק. הקציר הוא קץ העולם ועת. השטן 

Mt 15,9    מכבדים אותם חנם רמאים מוסריכם ומצות האנשים הם   9. מכבר מדברים ולבם רחוק ממניהעם שלי . 
Mt 15,12    והוא ענם ואמר כל נטע שאבי לא 13. מהדבר ששמעו הם  אמרו תדע שהפרושים אישקנדלישטש תלמידיו 
Mt 15,14   והעור המנהיג עור אחר. עורים מנהיגי עורים הם  הניחום כי  14. תלא נטע אותה תהיה נעקר  
Mt 17,25    אבל בעבור שלא נבהילם לך אל הים 26חופשים  הם  ואמר ישאוש אכן הבנים . מהנכריםוהוא ענה  

Mt 19,6   להפריד מה שהאל לכן אין ראוי לאדם. בשר אחד הם  אבל . אם כן אינן כבר שנים 6. רבאחד בש  
Mt 19,12   ומקצת הם קשטראטש בעד מלכות. קשטראטש בידי אדם הם  ומקצת . ולדים קשטראטש מבטן אמםאנשים שנ 
Mt 19,12   מי שיכול להבין. קשטראטש בעד מלכות שמים הם  ומקצת . צת הם קשטראטש בידי אדםומק. אמם  
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Mt 19,18   לא . לא תעשה ניאוף. ישוש אמ׳ לא תעשה רציחהו .הם  והוא אמ׳ ומה  18. וקיים המצות שמור 
Mt 20,16   ועלה ישאוש בירושלם 17: הנקראים ומעטים נבחרים הם  רבים . שונים והראשונים אחרוניםרא 
Mt 21,37   וכאשר העובדים ראוהו אמרו  38. ישאו כבוד לבני הם  באחרונה שלח להם בנו ואמ׳  37: לאחרים 
Mt 22,14   ואז נתקבצו הפרושים 15: קרואים ומעט נבחרים הם  רבים  14. ישת שיניםבול בכי ורעושם יס  

Mt 23,3   הם מעמיסים כובד משאת 4. אומרים ואינם עושים הם  אבל לא תעשו כמעשיהם כי . ותעשולכם תשמרו  
Mt 23,4   מעמיסים כובד משאת לעמים שאין יכולים לישא והם הם   4. ם כי הם אומרים ואינם עושיםכמעשיה 
Mt 23,5   עושים כל מעשיהם בדברים בעבור זה שהאנשים יראו הם   5. ם אין רוצים הגיעם באצבעותםלישא וה 
Mt 23,5   והם 6נושאים גודל תכשיטי מלבושם ומטויה דקה  הם  . ם בעבור זה שהאנשים יראו אותםבדברי  

Mt 23,31   32בני מי שהמיתו הנביאים  עדים לעצמכם שאתם הם  תם א״כ א 31לא היינו מודים באמתת הנביאים  
Mt 25,44   ומתי ראינוך רעב וצמא ובלא בית. יענו ויאמרו הם  אז  44. אסור הייתי ולא בקרתוניחולה ו  
Mt 28,13   13  והם אמרו אם ידע פילאט 14. ישנים וגנבוהו הם  שיאמרו תלמידיו באו הלילה בעוד  
Mt 28,15    ואלה הדברים מוגדים בין היהודים עד היום הזה :הם   הם לקחו הכסף ועשו מה שאמרוו 15בטוחים. 
Mc 1,16   ואמ׳ להם ישו בואו ולכו אחרי ואעשה 17. דייגים הם  יב אחיו שמשימין הרשתות בים כי ואנדר 
Mc 1,34   וקם בבקר ויצא והלך לו במדבר  35. מכירים אותו הם  ם ורבים מושטנים מגרש השדים כי חליי 
Mc 3,30  ובאה האם וקרוביו ועמדו 31. אמרו משוטן הוא הם  כי  30. למיתה נפשיית נצחייתוי אבל הוא רא  
Mc 3,33   והביט אותם שהם סביביו ואמ׳ אלו הם 34. אחי הם  והוא ענה מי היא אמי ומי  33. ךאות  
Mc 3,34   יוכל אותן שיעשו רצון הש׳ הם אח 35אמי ואחי  הם  הביט אותם שהם סביביו ואמ׳ אלו ו 34. אחי  
Mc 3,35   4. אחי ואחיותי הם  וכל אותן שיעשו רצון הש׳  35חי הם אמי וא,Tit   קפיטולו ד׳ כפי שי׳ מארקו 
Mc 4,15   אותם ששומעין דברי האל ותכף בא השטן ומסלקה הם  אותה שנפלה בדרך  15הדורש דבר  שזורע הוא  
Mc 4,18    וחסרונות העולם ואובדן 19הדרשות  אותם ששומעים הם  . בארץ קוצים[*]  18[*]  17[*] שנפלה 
Mc 5,9  11ובקשהו מאד שלא יגרשהו חוץ מאותה מלכות  10 .הם  והוא ענה שמי מספר כי רבים . מךושאלו מה ש 
Mc 6,3   וישאוש אמ׳  4. אתנו והיו אשקנד אשקנדליזטש בו הם  מו ויוסף ויודא ושימון וכל אלו יקו 

Mc 6,34  היו כמו צאן בלא רועה והתחיל ללמדם רוב דברים  הם  ם עליהם כי ש לארץ וראה העם ריחוכאשר ישאו 
Mc 7,21    [*]גניבות 22רעות מחשבות וניאופים ורציחות  הם  ים הרעים שמתנועעים מהלב מפנים הדבר  
Mc 8,2   ואין להם מה לאכול. נמשכים אחרי זה שלשת ימים הם  אני יש לי רחמנות על העם כי  2 ואמ׳ להם. 
Mc 9,1   והמלבושים 2והיה בשנוי צורת הפנים . כולם לבדם הם  והיו . ונהגם בהר אחד מאד גבוה קומווי 
Mc 9,5  ונעשית עב אחד עושה צל עליהם 6היו מאד מפחדים  הם  כי . ולא יודע מה הוא אומ׳ 5. דולאליהו אח 

Mc 9,33  וישאוש 34. גדול היו חולקים אי זה מהם יהיה הם  הם שותקים כי ו 33. הייתם חולקים אתם בדרך  
Mc 11,18   וכאשר 19. יראוהו כי כלל העם תמהים ממוסריו הם  אבל . תים חפשו איך יוכלו המיתומאות  
Mc 12,12   12 הכירו שהוא אמ׳ אותה הצורה בעבורם והלכו הם  כי . ם רצו לתופשו אבל יראו העםוה  

Mc 13,9   יכו אתכם במועצותיכם ובבתי כנסיותיהם יכויול הם  ִשְמרּו עצמכם כי : אז 9. יהיו והתחלת כאבים  
Mc 14,11   והוא . ונדרו לתת לו מעות. שמעו היו מאד שמחים הם  וכאשר  11. כהנים למסור הוא והםלעליוני ה 
Mc 15,14   ופילאט חפץ לעשות רצון העם 15. צועקים תלוהו הם  ׳ להם ואי זו רעה עשה לכם ועוד ופילאט אמ  
Mc 16,11   ואחר 12. ששמעו שחזר חי שהיא ראתהו ולא האמינו הם   11וחים ובוכים ומתאנחים ים ואנאנונ 
Mc 16,17  18ירפאו בשמי המשוטנים וידברו חלוף לשונות  הם  אלה הנפלאות יעשו אותם שיאמינו ו 17. ימחה  

Lc 2,17   וכל  18. הכירו באבוס הבה שאמרו להם מאותו נער הם  והנה  17. תויושף והנער מונח באבוס הבהמו 
Lc 7,29   29 אבל הפרושים וחכמי הדת 30. נטבלים בטבילת יואן הם  ל העם והעו והעולמיים שזה שמעו וכ 
Lc 7,32  לנערים יושבים בשוק ומדבריים ביניהם ואומרי׳ הם  נמשלים  32. נשי זה הדור נמשליםלמי נאמ׳ א  
Lc 8,13   ובאלו אין להם. שבשמחה מקבלים דבר הש׳אותם  הם  והזרע שנפל על הסלע  13: נושעיםושלא יהיו  
Lc 8,14   דבר הש׳ ויש להם לב[*]  15[*] אותם ששומעים  הם  ואותו זרע שנפל בקוצים  14: דיםנסיון נפר  
Lc 8,15   16. נחנקים ואין נושאין פרי בקיבול הצער מאהבה הם  ת בעושרין ובתענוגי החיים האלו לב וחריצו 
Lc 8,21   ונעשה  22אותם ששומעין דבר השם׳ ושמוהו למעשה  הם  ה ואמ׳ להם אמי ואחי וענ 21ותך ראות א 
Lc 8,23   ובאה סערה גדולה. ישוש משיח היה ישן. מספנים הם  וכאשר  23. אור ועלו כלם בספינהמעבר לי  
Lc 8,37   וישאוש 38. עומדים וישאוש נכנס בספינה ודורש הם  ם כי ביראה מישו שילך לו ולא יעמוד עמה  

Lc 10,17   שטן[*] ואמר להם אני  18. משועבדים לנו בשמך הם  ואומרים אדון השטנים עדיין . חהחזרו בשמ  
Lc 10,20   21. רק כי שמכם כתוב בשמים. משועבדים לכם הם  אך אל תשמחו כי  20. ר לא יזככםושום דב  
Lc 10,22    ואין אדם יודע מי הוא הבן כי .נמסרים אלי מאבי הם  כל הדברים  22. כי כן ערב לפניךהוא אב 
Lc 10,23   23 אני אומר לכם כי 24. שרואים מה שאתם רואים הם  פך פניו לתלמידיו ואמ׳ מאושרים וה  
Lc 11,7   ואם  8. עתה במטה איניני יכול לקום לתת לך הפת הם  הנה הדלת סגורה ובני . ל תצערנימבפנים א 

Lc 11,19  אבל אני במאמר האל מגרש 20: יהיו שופטיכם הם  בעבור זה ניכם במה מגרשים אותם אני מגרש ב  
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Lc 11,28    ואל 29. אותם ששומעין דבר הש׳ ושומרין אותו הם  והוא אמר אמת מאושרים  28שינקת והשדים  
Lc 12,37   באמת אני אומ׳: העבדים הנמצאים ערים בבא אדונם הם  . יד יברכםומ 37: ויגע בדלת יפתחו לו מיד 
Lc 12,38   אבל זה תדעו שאם האב פימיליאר  39: העבדים ההם הם  ני או שלישי וימצאם כן מאושרים במשמר ש 
Lc 13,2   חטאים יותר מגלילבש האחרים כי סבלו דברים אלו הם  ש להם סבורים אתם שאותם גלילבש וענה ישאו. 

Lc 13,14   שות מלאכתו ובאותןבשבוע שבהן האיש יכול לע הם  שבת ואמרו המם אשר בה ששת ימים האשה ב  
Lc 13,23   ואתם 24. וישוש אמ׳ לו. מועטים אותם שנושעים הם  ואמ׳ לו אדם אחד אדון  23. ושלםנגד יר  
Lc 15,31   אבל לאכול ולשמוח איני ראוי ולשמח אחרים 32 .הם  עמדי היית לעולם וכל אשר לי לך אתה . לו  
Lc 16,8   ואני אומר לכם שתעשו 9לב קרבו .. יותר חכמים הם   כן בני זה העולם. י בחכמה עשהורע הלבב כ  

Lc 16,15   המצדיקים עצמם לפני האנשים רק האל יודע לבבכם הם  וישאוש אמ׳ אתם  15. ו לעג עליווהוציא. 
Lc 16,30   ואברהם אמ׳ לא אם לא ישמעו 31 .יעשו תשובה הם  אבל אם מקצת מהמתים ילכו להם . אב אברהם  
Lc 17,17   לא נמצא שחזר ונתן שבח לשם אלא זה 18התשעה  הם  מ׳ ולא הייתם עשרה מי אתם ואין ישאוש וא  
Lc 19,40   וכאשר קרב אל העיר ראה 41. ישתקו האבנים ידברו הם  ואמר להם אני אומר שאם  40. דיךתלמי 
Lc 20,36   דהו והראהולמ. ואותן מתים שיחיו 37. בני תחייה הם  וכי . והם בני השם׳. ין למלאכיםיהיו דומ 
Lc 21,21   22ואשר בגבולותיה אל יכנסו בה . באמצעה יפרדו הם  ואשר . היו בגודיאה יברחו בהריםאז אשר י  
Lc 21,22   ואוי 23. בעבור שיושלמו כל הדברים שנכתבו .הם  כי אלה הימים יום נקם  22סו בה אל יכנ  
Lc 22,37   והוא. והם אמרו אדון הנה שתי סכינים פה 38לקץ  הם  ומן כי כל הדב הדברים שהם ממני הוא מז 
Lc 23,34   ומחלקים ביניהם מלבושיו ומטילים עליהם . עושים הם  אב מחול להם כי אין יודעים מה  וישו אמר 
Lc 24,44   שחוייב הוא שכל. הדברים שאמרתי לכם בעמדי עמכם הם  ואמר להם אלה  44. ותר ונתן להםלקח הנ 

Jn 1,13  וכן האל נעשה בשר וישכון 14. נולדים מרצון האל הם  ולא מרצון אדם אבל . בשרמרצון  מחטאות ולא 
Jn 3,19   ואינו. כי כל איש העושה הרע מארר הנר 20. רעים הם  עשיהם כי מ. האנשים ביותר חשך וערפל מנר 
Jn 4,38  רבים 39. ואתם נכנסתם ביגיע כפם. שטרחו עליו הם  אחרים . ללקוט מה שלא טרחתם בו שלחתי אתכם  
Jn 6,64   כי ישאוש . אבל מקצת מכם הם שאינם מאמינים 65 .הם  ד הדברים שאמרתי לכם רוח וחיים אי זה אח 
Jn 6,65    כי ישאוש היודע ראשונות יודע. שאינם מאמינים הם  אבל מקצת מכם  65. רוח וחיים הםלכם  
Jn 6,65  ואומ׳ בעבור 66. ומי שעתיד למוסרו .המאמינים הם  י ישאוש היודע ראשונות יודע מי כ. מאמינים  
Jn 6,69    והכרנו שאתה משיח. ואותך אנחנו מאמינים 70: לך הם  אדון למי נלך דברי חיים נצחיים פירי 

Jn 8,7   קם ואמ׳ להם אותו שנמצא בכם. מתמידין לשואלו הם  וכאשר  7. כתב אחד בארץ באצבעו כורע  
Jn 8,10   והיא ענתה 11. המעידים עליך אדם לא העניש אותך הם  האשה אנה  וישאוש קם ואמ׳ אל 10: ובין כך 
Jn 8,26   ולא הכירו מה אומר להם 27. אני מדבר בעולם הם  ואני הדברים ששמעתי ממנו הן . הוא אמתי.  
Jn 10,6  אז אמר ישאוש פעם אחרת 7. לא הכירו מה אמ׳ להם הם  רק . זה המשל אמר ישאוש להם 6. האיש הנכרי 

Jn 10,25   אבל אתם אינכם מאמינים בי כי 26. מעידים עלי הם  המעשים שאני עושה בשם אבי . ניםמאמי  
Jn 10,35   ומה. אמרו שאלים הם אותם שדבר אליהם אלים נאמר הם  אם  35. אני אמרתי אלהים אתם. בתורתכם 
Jn 10,35   ומה שכתוב אינו. אותם שדבר אליהם אלים נאמר הם  אם הם אמרו שאלים  35. להים אתםאמרתי א  
Jn 10,42    11. אמתיים ורבים האמינו בו הם  אבל כל הדברים שאמ׳ יואן מזה  42שום אות,Tit  קפיטולו י״א  
Jn 13,33   אינכם יכולים לבא במקום שאני הולך. [*] עמכם הם  בנים שעדין  33התמדה יזכך אותם וב. ועצמו  
Jn 16,2   ושעה תבוא. יעמידו אתכם מחוץ לבתי כנסיותיהם הם   2לכם בעבור שלא תהיו ניזוקים  אמרתי  

Jn 16,15   ומעתה לא תראו אותי כי אני  16. ויגיד לכם מעט הם  כל הדברים שהם לאבי שלי  15יקח ויגיד לכם 
Jn 17,10   וכבר איני בעולם והם בעולם 11. ואני זך בהם .הם  ושלך שלי . וכל שלי שלך הן 10ן כי שלך ה . 
Jn 17,19  19 רק. ואיני מתפלל בעד אלו לבד 20. מקודשים באמת הם  אני מקדש אותם עצמי למען יהיו  בעבורםו 
Jn 17,24   בעבור שיראו אורה שליחותם שנתת לי. יהיו עמי הם  ן שנתת לי שבמקום שאני אהיה שם רוצה שאות . 
Jn 18,21   וכאשר ישאוש אמר אלה 22. יודעים הדברים שאמרתי הם  עוני אי זה דברים דברתי להם כי לאותן שמנ 
Jn 19,15   צועקים הקימוהו הקימוהו תלוהו והניחוהו בשתי הם  אבל  15ילאט ליהודים הנה מלככם ואמ׳ פ  
Mt 23,2   1 כל מה 3. והפרושים עלו בקתדרא משה המאותתים   2ישאוש לעם ולתלמידיו אומרים  אז אמ׳  
Mc 2,16   והפרושים ראו שישו אוכל עם העוגבים ועם  המאותתים  וכאשר  16. רבים שהולכים אחריו והיו שם 
Lc 11,36   ובעוד שהוא מדבר בקשהו פרוש אחד 37 :המאירה  ו עששית יהיה בו חלק ערפליי כלו יאיר כמ  
Mc 9,41  בי יותר יהיה שוה לו שישליכוהו בים עם המאמינים  ואותו שאישקנדליזט אחד מהקטנים  41. הגמול  
Jn 3,15   16. בו לא יאבדו אבל ישיגו חיים נצחיים המאמינים  בעבור שבני אדם  15היה נשא דם ישבן הא  
Jn 6,65   ואומ׳ בעבור זה 66. ומי שעתיד למוסרו .המאמינים  שאוש היודע ראשונות יודע מי הם כי י  
Jn 7,39   39 ן כי ישו עדיי. בו כי עדיין לא נתן הרוח המאמינים  ה אמרו מרוח הקדש שעתידין לקבל וז 

Mt 24,38   שאוכלים ושותים ועושים נשואין עד היום שנח  המבול  כי כמו שהיה בזמן קודם  38. ולהבן הבת 
Lc 17,27   ג״כ כמו שנעשה בימי לוט 28. והרג את כולם המבול  ובא . ועושין נישואין נח בתיבה נשים  
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Mt 7,14   ומעטין הם המוצאים. היא מאד לחיים צרה המביאים  והשער והדרך  14. בים נכנסין בהלאבדון ור  
Lc 14,11   והמשפיל עצמו. עצמו בא כדי שפלות המגביה  כי  11. תשיג מעלה לפני הקרואיםאז . הנה  
Lc 18,14    15. עצמו יהיה נשפל ומי שישפיל עצמו ינשא המגביה  כי כל אדם . זה הלך לביתו מצודקשהעולמיי  
Mt 21,2   ותכף תמצאו אתון אחת קשורה. שהוא לפניכם המגדל  אותו  אומר לכו אל 2ם מתלמידיו שלח שני  
Lc 13,4   תחשבו שהם היו חייבים. בשיבסי והרג אותם המגדל  שמנה עשר אשר עליהם נפל כמו אותם  4תאבדו  

Mc 4,29  ואומר לכם למי אדמה 30. כי עת קציר הוא המגל  וכאשר נשלם הפרי תכף שמים  29. חטה השבולת  
Mt 5,31  ואני אומר לכם 32אשתו יתן לה ספר כריתות  המגרש  אוש משיח לתלמידיו התורה אומרת יש עוד אמר  
Mt 5,32   הוא עושה ניאוף . אשתו אם לא בעת ניאוף המגרש  ואני אומר לכם שכל אדם  32יתות לה ספר כר.[*] 

Mt 14,13    לרגל מכל וכאשר העם ידעו הלכו אחריו :המדבר  שמעו עלה בספינה והיפך פניו אל ישוש  
Mc Prol,14   כאשר השטן נסהו עם הבהמות והמלאכים שרתוהו המדבר  אבל דבר ראשונה מהאלהות . דברו שאחרים. 

Jn 11,54   55. בעיר שנקראת אפרים ושם עומד עם תלמידיו המדבר  רק הלך במלכות קרובה אל . הודיםבין הי 
Mt 17,20   והוא 21. שטן אין מגרש אם לא בתפלה ובצום המדה  וזאת  20: לכם דבר גדול לעשותו ולא יהיה  
Mt 20,16    יהיו האחרונים ראשונים והראשונים אחרונים המדה  ובזאת  16: עושה טובהוא קנאי כאשר אני.  
Lc 19,23   ואמר לאותן שעומדין שם גזלו לו האימנא  24 .המדות  אני הייתי מבקש אותה עם . ברביתנתת ממוני 
Lc 8,35   יצאו לראות הדבר ההוא ובאו לישאוש ומצאו  המדינות  ואנשי  35. ות ובעיירותספרוהו במדינ 

Lc 11,33   העששית אינו מניחה במקום נחבא ותחת כיסוי המדליק   33. הנה בכאן יותר גדול מנינוהו. יונה. 
Lc 9,44   לבבכם שימו  ואמ׳ ישו לתלמידיו. ראו כן תמהו המה  וההולכים אחריו . והרואים נבהלו 44. ושקט 

Lc 10,14  ואת כפר נחום תנשאי עד 15. לכם ליום הדין המוכן  ושדומה דומה לרעה . יה רע תירושאמנם לא יה  
Mc 11,15   והקונים במקדש וקניות החלפנים ושולחנות המוכרים  וכאשר נכנס במקדש התחיל לגרש : לירושלם  

Mt 7,13   והשער 14. אבדון ורבים נכנסין בההאדם ל המוליך  ו בעד פתח הצר כי רחב הוא הדרך הכנס  
Lc 10,8    ורפאו החולים שיהיו שמה ותאמרו 9. לפניכם המונחים  ויקבלו אתכם אכלו מאותן הדברים שתכנסו 
Mt 5,14   אין מדליק האדם את הנר בעבור 15. אל ההר המונחת  ר העולם אינה יכולה ליטמן העיר או 14אותם  

Lc 22,21   ובאמת בן האדם כפי 22. אותי היא בשולחן המוסר  אכן הנה יד  21 .אותו שיהיה נשפך בעדכם  
Jn 7,17   17 מי שמעצמו  18. או דברו מעצמו. אם הוא מהאל המוסר  אדם רוצה לעשות רצון האל יכיר  אם שום 
Mc 7,7   ועוזבים מצות האל ותופשים 8ומצות לאנשים  המוסרים  חנם מכבדים אותי מלמדי  7. ממניולבם רחוק 
Jn 4,45   אז בא פעם אחרת בבית 46: כשבא ליום החג המועד  הדברים שעשה ביר בירושלם ביום  כי ראו כל  
Jn 7,10  11. אז עלה הוא ולא בגלוי אבל כמעט בהחבא המועד  וכאשר אחיו עלו בירושלם ביום  10. בגלליאה  
Jn 7,11   ורוב העם ַמִלינִים עליו 12. ואואומרים אנה ה המועד  ואז היהודים שואלים אותו ביום  11. בהחבא. 

Jn 11,56   וכבר אמרו ההגמונים והפרושים וצוו וציוו 57 המועד  צמו מה אתם חושבים שלא בא ביום מדבר בע 
Jn 13,29   ואז אחרי 30. או שיתן איזה דבר לעניים .המועד  אותן הדברים שצריכין לנו ליום  ישאוש קנו  
Mt 7,14   השמרו לכם מנביאי שקר הבאים 15 :אותה המוצאים  עטין הם ומ. דהמביאים לחיים צרה היא מא  
Mt 5,45   45 ועל הצדיקים. שמשו על הטובים והרעים המוציא  . מפני שתהיו בני אביכם שבשמים  

Mt 10,25  לא נעלם שלא יהיה. לכן לא תיראום 26 :המורגלים  כמה וכמה . בל זאבוק הם משוטניםאדוניהם אז  
Mt 7,22   אז יאמר להם  23ובשמך עושים אותות רבות  המושטנים  אנחנו מובאים בשמך ומרפאים  וןהיום אד 
Mc 3,22  איך יוכל. וישו קראם ואמר להם משלים 23 .המושטנים  ומכח בעל זבוק שר השטנים מרפא  שהוא משוטן 

Mt 17,12   ו שהוא אומ׳ואז השכילו תלמידי 13. בעבורם המות  כן בן האלוה יסבול . ו כל רצונםעשו ממנ  
Mt 20,22  והוא אמ׳ 23: והן אמרו הין. שאני אסבול המות  תוכלו לסבול . ים מה אתם שואליםאינכם יודע  
Mt 26,39   ובא אל 40. אבל לא כפי רצוני רק כשלך. הזה המות  י אם הוא דבר איפשרי הרחק ממני ואמ׳ אב  
Mt 26,42  ובא פעם אחרת לפירו 43. הזה תעשה רצונך המות  ׳ אב שלי אם לא יכול ממני עבור להתפלל ואמ  
Lc 22,42   43. הזה מעלי אכן לא תעשה רצוני רק רצונך המות  אומ׳ אם אתה תחפוץ הסר  42. פלללארץ והת  
Lc 24,46   לתשובה ולמחילת 47ולחזור חי ביום השלישי  המות  וכן חוייב לישאוש לסבול . כתוב להם שכן  
Mt 5,24   ואחרי כן תשוב לנדב . ולך תחלה להשלים אחיך המזבח  עזוב נדבתך לפני  24ת נגד אחיך שחטא 

Mt 23,19   כי מי שנשבע במזבח נשבע 20. שהמקדש המתן .המזבח  עורים אי זה דבר גדול המתן או  19. לפרוע  
Lc 1,11   יהוכאשר זכריא ראהו ה 12. הלבונה נראה אליו המזבח  אבל מלאך השם׳ עומד לצד ימין  11. הלבונה 
Mt 6,2    בבתי כנסיותיהם ובדרכים כדי שיכבדום המזוייפים  צדקה אל תעשו הרעשה כמו שעושים כשתעשו  

Lc 20,42   זהו. האדון אמר לאדוני שב לימיני המזמורי׳  ודוד אמר בספר  42ח הוא בן דוד שמשי  
Mt 19,24   25: מלכות שמימייעבור מעשיר אחד שיכנס ב המחט  ם שנות עניין נקל הוא גמל בנקב אמ׳ לכ  
Mc 10,25   25  והם היו תמהים 26. שאיש עשיר במלכות שמים המחט  דבר נקל הוא עבור גמל אחד בנקב יותר.  
Lc 18,25   25 ואותן 26. מאדם עשיר שיכנס במלכות שמים המחט  דבר נקל הוא שיעבור הגמל בנקב  יותר  
Lc 8,40  שאדם אותו ששמו לירוש שהיה שר בית 41אותו  מחכיםה  ונעשה כשחזר ישאוש לעם  40. לו שישאוש עשה 
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Lc 12,36   אדונם כשחוזר מן הנשואין למען כי יבא ויגע המחכים  ותהיו דומין לאנשים  36בידיכם  דולקות 
Lc 20,47    21: יתירה המחקה  אורך תפלה להם יהיה . דברי חייםשמחריבין,Tit   1קפיטולו כ״ב כפי לוקא  
Mc 4,21  שום דבר לא נסתר 22. אבל מניחו אדם במנורה המטה  נר דלוק תחת הדרדור ולא תחת  יחאין אדם מנ  
Lc 5,19    שם עם החולה ושמוהו באמצע כלם לפני ישאוש המטה  ומסלקים הלבנים ובעד הגגות שמו על הגג  
Lc 7,14   ערוישאוש אמ׳ נ. ואותן שנושאין אותו עמדו המטה  נגע וישאוש קרב ו 14. אמ׳ לה אל תבכי  

Lc 12,54   וכאשר רוח הנקרא אבטאר בא 55. ויבוא המטר .המטר  מיד תאמרו יבא . ו ענן נגד מערבכאשר תרא  
Lc 12,54  וכאשר רוח הנקרא אבטאר בא ומנשב אמרו 55 .המטר  ויבוא . מיד תאמרו יבא המטר. רבענן נגד מע  
Mc 7,33   33 34עות באזן ורוקק נגע לשונו ושם האצב המיושב  שאוש הוליכו לצד אחד מחוץ מקום וי  
Mt 3,16   16 נפתחו השמים והקדוש רוח ירד עליו בצורת יונה המים  שישואש משיח היה טובל ויצא מן  ותכף 

Mt 14,28   וירד ש׳ פירו מהאניה קטנה  :והוא אמר בא 29 המים  תה הוא תחפוץ שאני אבא אליך על אדון אם א 
Mt 14,29   וראה בא רוח חזק ופחד 30. לבא אל ישאוש המים  טנה והולך על ש׳ פירו מהאניה ק וירד :בא.  

Lc 6,49   מנחל בא והכתו ומיד נפל ונעשה חרבן גדול המים  ואותו . ה בית על הארץ בלא יסודלאדם בונ  
Jn 2,9   אבל. ראו שחזרו יין רא לא ידעה מאין בא המים  וכאשר ארטישיקילי טעמה  9. ו להוהביא  

Jn 4,13   13 אבל מי שישתה מהמים. יהיה לו צמא פעם אחרת המים  ישאוש ואמר לה מי שישתה מזה נה ע  
Jn 4,14    שאני אתן לו יהיו מעין מדלגת בחיים נצחיים המים  אבל  14. שאתן לו לא יצמא לעולםמהמים . 
Jn 4,15   בא פהושלא א. ההם בעבור שלא תהיה לי צמא המים  והאשה אמרה אליו תן לי  15. ייםבחיים נצח  

Jn 5,2   2  מכוסה נקרא בלשון עברי ביטשידא ולה חמשה המים  בירושלם חפירה אחת ששם מתקבצים והיה  
Jn 5,3    והיה שם 5לרפאתם מאי זה חולי שחלו בו [*]  4 המים  וממתינים תנועת . חגרים ומשוקיםעורים 

Mt Prol,6   ַרִּבים כתבו האיונגלי לבד ארבעה ישועם ׁשֶ  .המינין  נת האיונגלי לקיים הכתיבות נגד דרוש אמו  
Mc 13,17   חלו פני האל שזה לא יבא 18. באותן הימים המיניקות  ואוי לאותן שיהיו הרות ולאותן  17. בגדו 
Lc 15,27   28. עגל אחד גדול בעבור ששב אליו חי ובריא המית  ואביך  :ואמרתי לו אחיך בא 27. מה זה  

Mc 10,38    והטבילה[*] [*] [*]  39. [*] שאני אסבול המיתה  תוכלו אתם סבול . מה אתם שואליםיודעים  
Mc 14,36   37. ממני אכן לא יהיה ברצוני אבל כרצונך המיתה  ואמ׳ אב שהוא היכול הרחק זאת  36. שעה  
Lc 22,15    כי אני אומ׳ לכם שלא אוכל אותו עד שיהא 16 .המיתה  אוכל עמכם זה הפסח קודם שאסבול בכוסף 
Jn 18,11    אז הסיעה 12: שבעבורה שלחני האב לסבלה המיתה  אינך רוצה . חזור סכינך בנרתיקהלפירי  

Mt 21,35  אחר האדון שלח עבדיו לעובדים לקבל 36 .המיתו  ומקצתם הכו ומקצתם . קחו העבדיםוהעובדים ל  
Mt 26,4   4  חג בעבור שלאואמרו לא נעשה ביום  5 .המיתו  עצה נגד ישאוש איך יוכלו במרמה ועשו  
Mc 6,19   בעבור כי אירודיש מחזיק 20אבל אינה יכולה  .המיתו  קחו במיאוס ואורבו בעבור שתוכל ל 
Mc 9,21   וישאוש 22. ואם יכול אתה עשות עזרני בחסדך .המיתו  ותמיד זורקו באש ובמים בעבור  21. עד עתה 

Mc 11,18    בל הם יראוהו כי כלל העם תמהים ממוסריוא .המיתו  וחכמים מאותתים חפשו איך יוכלו שמעוהו . 
Mc 12,5   ועו׳ שלח בנו מאד יקר ואמ׳ אולי 6[*]  .המיתו  עו׳ שלח אחר ואותו  5. יזו אותםבראש וב  
Lc 11,47  אתם מעידים שהחכמתם במעשהבאמת  48 המיתום  י הנביאים שאבותיכם אוי לכם חוצבים קבר 
Lc 13,31   וישאוש אמר להם לכו ואמרו לאותו שועל 32 .המיתך  יש אבה אליו לך מעמנו כי אירוד אמרו  
Lc 21,24   ומובאים בשבי בכל העמים. ובפי הסכין המכהו  עד  24והעם יבא . גדול על הארץ יהיה דוחק.  
Mt 17,23   והוא  24. אל פירו ואמרו מלמדכם לא פרע המכס המכס  באו אותם שקמים . אים בכפר נחוםהיו ב 
Mt 17,23   וכאשר נכנס אל הבית. והוא אמ׳ אמת הוא 24 .המכס  ס אל פירו ואמרו מלמדכם לא פרע ם המכשקמי  
Jn 15,23   אם לא עשיתי דברים 24. אותי מכעיס אבי המכעיס   23: י מדבר להם לא היה להם חטאולא היית  
Jn 13,30   אז כשיצא אמר 31. פת מיד יצא ונעשה לילה המלא  ואז אחרי לוקחו  30. דבר לענייםשיתן איזה  
Mt 28,2   2 ירד מן השמים והפך האבן מהקבר ויושב עליה המלאך  כי . ה עשוי ארץ רעשה מאד בחזקהוהנה הי . 
Lc 1,13  אומ׳ אליו אל תירא זכריה כי תפלתך נשמעת המלאך  אבל  13. ה לו עליוראהו היה נבהל ובאה ירא  
Lc 1,19   ואמ׳ לו אני הוא שעומד לפני האל ושולחתי מלאךה  וענה  19. זקן ואשתי מהרה ימיה זה שאני  
Lc 1,26   לבתולה  27גבריאל בעיר גליליאה ששמה נזורט  המלאך  ובששה חדשים האל שלח  26. הנשיםחרפתי בין 
Lc 1,28   נכנס לבתולה אמ׳ לה הש׳ יושיעך מלאה חן הש׳ המלאך  וכאשר  28. והבתולה שמה מריאה. מבית דוד 
Lc 1,29   30. נבהלה וחושבת השלו׳ ההוא איך הוא המלאך  ואותה הבתולה כששמעה דברי  29. שאר הנשים  
Lc 2,13  עלוי 14ואומרים . ורוב חיל שממיי הודאה לש׳ המלאך  ומיד נעשה עם  13. ומונח באבוס מעוטף בבגד 
Lc 2,21  וכאשר 22 .קודם שהנער היה בבטן אמו מריאה המלאך  נקרא שמו ישאוש שאותו נקרא בעד היה נמול ו  

Lc 20,17   כל איש שיפול על אותה אבן יהיה מוכה עם 18 .המלאך  סו הבונים הוא היתה מונחת בראש אבן מא 
Jn 17,4  ועתה את אב 5. השלמתי שנתת לי לעשות המלאכה  ני הודעתיך על הארץ א 4. ששלחת ישאוש משיח  

Mt 13,39   כי כמו שאדם לוקט הקמשונים ושורפן כן 40 .המלאכים  והקוצרים הם . ציר הוא קץ העולםועת הק 
Mt 13,49   וישימום בדרך 50ויפרידו הרעים מהטובים  המלאכים  יבואו . כן יהיה בקץ העולם 49. בחוץ  
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Mt 16,27   אמת אני  28ואז ישיב לכל אחד כפי מעלליו  המלאכים  כן האל באספקלריות אביו עם  27 .בעד נפשו 
Mt 24,36   36 וכן 37. אבל לבד האב השממיי. ולא הבן המלאכים  דע היום והשעה ולא אדם אינו יו ושום  
Mt 25,31   31 ויהיו 32עמו אז ישב על קתדראת צלמו  המלאכים  ר בן האלוה יבוא בצלם יקרו וכל כאש  
Mc 8,38   ואמ׳ להם ומקצת מכם שהם עמי לא ימותו 39 .המלאכים  ני השם׳ האב כאשר יבא באורו עם יכירהו לפ 
Lc 2,15   מהם עולים ויורדים לשמים הרועים מדברים המלאכים  וכאשר נסעו  15. נשים מרצון טובשלום לא  
Lc 4,14   וחזר ישאוש משיח . אליו ושרתו ישאוש משיח המלאכים  ונגשו  והניח ישו 14. המנסה נסע ממנו 
Lc 12,8   ל אדם שיאמר דברוכ 10[*]  9.לפני האל המלאכים  ני האנשים יקרהו מן השמים לפני בי לפ  

Lc 15,10   10 וישו  11: מן האל על חוטא אחד שעשה תשובה המלאכים  ן אני אומר לכם שמחה תהיה לפני כ 
Lc 17,37  18 :המלאכים  איזה מקום יהיה הגוף שם יתקבצו ואמ׳ להם ב,Tit   ואומר 1קפיטולו י״ט כפי לוקא  
Mt 9,16   אין אדם משים 17. ועושה בו קרע מאד רע לבושהמ  כי אם כן יעשו כן ממחה . וש ישןחדש במלב  
Jn 19,23   וחלקום לד׳ חלקים לכל פרט חלקו .המלבושים  אז הפרושים כשתלוהו לקחו  23 :כתוב יהיה.  

Lc 3,2  2  ובא יואן 3. מאל עלי יואן בן זכריה במדבר המלה  הכהנים הולך בקיאפש היתה נעשית תחת שרי  
Mc 9,49   אבל אם המלח תפסק עם מה נבשל יהיה עמכם מלח  המלח  טוב הוא  49: מתעלם ל אדם מרוצחיתעלם וכ 
Mc 9,49  תפסק עם מה נבשל יהיה עמכם מלח ויהיה עמכם המלח  ם טוב הוא המלח אבל א 49: אדם מרוצח מתעלם  
Lc 14,34   במה ינתן. אבל אם המלח ריקנית. הוא טוב המלח   34: יק אינו יכול להיות תלמידישמחז  
Lc 14,34   לא בעפר ולא בזבל 35: במה ינתן הטעם. ריקנית המלח  אבל אם . המלח הוא טוב 34: מידילהיות תל 

Mt 2,9   והיה הולך לפניהם הככב אשר ראו . הלכו לדרכם המלך  ובשומעם דברי  9: להשתחות לפניומפני שאלך 
Mt 10,18   ר שאתם עדות ממני לפני העמיםבעבו. והשרים המלך  ותהיו נהוגים תפושים לפני  18ם כנסיותיה.  

Mt 11,8   ואומר: א״כ למה יצאתם ראות נביא הוא באמת 9 :המלך  מלבושים חשובים ועומדים בהיכל  שלובשים 
Mt 22,7   שמע זה היה עצב וצוה הרוג אותם הרוצחים המלך  וכאשר  7. דים ונגשו אותם למיתהלקחו העב  

Mt 22,13  לעבדיו קחוהו וקשרו לו הידים והרגלים המלך  אז אמר  13. והוא שתק. ש נשואייבזולת מלבו  
Mt 25,34   לאותן שהיו לימינו באו ברוכים מאבי ותחזקו המלך  אז יאמר  34. לצד ימין והגדיים לצד שמאל  
Mc 6,22  23 שאלי מה תחפוצי ואתנהו לך. אל הנערה המלך  ואמר אירודיש . יש ולכל האוכליםמאד לאירוד  
Mc 6,25   ושאלה לו בהכבדה אומרת אני חפיצה שתתן לי המלך  ותכף היא באה אל  25. גואן טבולראש תשאלי  

Mc 11,10   ונכנסו בירושלם במקדש והביט 11: מושיע משמים המלך  וברוך יהיה  10. תו שבא בשם הש׳הוא או 
Lc 22,39   40. ברחו ממנו והתלמידים. כמנהגו להר הזתים המלך  ויוצא  39 .והוא אמר להם די. סכינים פה  

Jn 6,19   19 אבל אמר 20. ויגש אל הספינה ופחדו. אליהם המלך  לכו עשרים וחמש מילין ראו ישוש אז ה  
Mt 3,2  אמר. נתנבא[*] זהו מה  3שמימיי מתקרבת  המלכות  ואומר עשות תשובה כי  2אה דורש במדבר גודי  

Mt 4,17   ויהי 18קפיטולו ט׳ כפי מתיאו : שמים מתקרב המלכות  שואש לדרוש ולאמר עשו תשובה כי התחיל י 
Mt 5,10   10 מאושרים תהיו כאשר האנשים יקללו 11שמימיי  המלכות  היה אשרי הסובלים הרדפות צדק כי מהם י 

Mt 12,28   ואיך יכול אחד ליכנס בבית החזק 29. שמימיי המלכות  האל מגרש השדים א״כ לא בא בכם  אני ברוח 
Mt 13,24   25שמימיי דומה לאדם שזורע זרע טוב בשדהו  המלכות  אמר . ומשל אחר יש לפניהם 24 :םוא׳ שלשי  
Mt 13,33   שממיי דומה לשאור שלוקחת האשה ומטמינו המלכות  דמיון אחר אמ׳ להם  33: פים שלובענ  
Mt 13,45   46ות שממיי דומה לסוחר שמחפש אבנים נערכ המלכות  עו׳  45: אשר לו וקנה לאותו שדהלו מכר כל  
Mt 13,47   שמימיי דומה למכמורת שאדם משים בים שאוספת המלכות  עו׳  47: מה שהיה לו וקנה האבן ומכר כל 
Mt 25,34    35. אותו שלכם מוכן מראשית העולם עד הנה המלכות  לימינו באו ברוכים מאבי ותחזקו שהיו  
Mc 13,10   וכאשר ינהגו אתכם 11. יי לכל העמיםשממ המלכות  וחוייב ראשונה דרוש  10בעדותם  עדות ממני  

Lc 4,37  וישאוש יצא מבית הכנסת ונכנס בבית 38 .המלכות  מקום ושומעו היה מתפזר בכל  37. מן האנשים  
Lc 11,18   א״כ למה אתם אומרים שאני מגרש השדים. ההיא המלכות  ש בעצמו הוא בלב ולב איך תעמוד ואם ַשאָטנָא 
Lc 19,15   צוה שיקראו לו העבדים אותם שנתן להם הממון המלכות  ונעשה כאשר חזר  15 .מלוך עלינושזה י 
Mt 2,16   16 היה מאד כעוס וצוה להמית כל הילדים המלכים  ראות אירודש שהלעיגו ממנו שלשת ויהי כ  
Mc 13,9   וחוייב  10והשרים להביא עדות ממני בעדותם  המלכים  ויעמדו לפני : סיותיהם יכו אתכםובבתי כנ 
Jn 4,37   אני שלחתי אתכם ללקוט מה שלא טרחתם בו 38 .המלקט  בר אמתי כי אחד הוא הזורע ואחד זהו הד. 
Jn 5,45   45 והוא משה שבו . האב האחד הוא המלשין. אתכם המלשין  היו כ״כ סכלים שתחשבו שאני הוא אל ת 
Jn 5,45    ואם תאמינו  46. א תקותכםוהוא משה שבו הי .המלשין  האב האחד הוא . הוא המלשין אתכםשאני 

Lc 13,14   אשר בה ששת ימים הם בשבוע שבהן האיש יכול המם  אוש ריפא אותה האשה בשבת ואמרו כאשר יש  
Lc 19,15   16. בעבור שידע כמה הוציא כל אחד ואחד הממון  יקראו לו העבדים אותם שנתן להם צוה ש  
Lc 20,2   ואני אשאל לכם. וישאוש ענה ואמ׳ להם 3 .משלההמ  ברי׳ או מי הוא אשר נתן לך זאת אלה הד  
Jn 6,31   32. כפי שכתוב לחם שמים נתן להם לאכול. במדבר המן  אבותינו אכלו  31. אכה אתה עושהאי זו מל 
Jn 6,59  אלה 60: מי שאוכל זה הפת יחיה לעולם. ומתו המן  לא כמו שאכלו אבותיכם : ן השמיםהפת שירד מ  
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Mt 15,14   ענה פירו 15: עור אחר שניהם נופלים בקבר המנהיג  והעור . ם עורים מנהיגי עוריםהניחום כי ה  
Mt 26,58   ושרי הכהנים וכל 59. בעבור שיראה הקץ המנהיגים  ר הכהנים ונכנס בפנים ויושב עם קאיפש ש  

Mt 5,15   כן  16. הןבעבור יעשה אור לכל אותן שבבית  המנורה  הניחו תחת מכסה אבל להניחו על  הנר בעבור 
Lc 8,16   או על מקום גבוה בעבור אותן שנכנסין בבית  המנורה  מהו אחור רק בעבור שיניחנו על או ישי 

Lc 11,33   ועששית  34. בעבור שהנכנסין בבית יראו הנר המנורה  רק מניחה על . נחבא ותחת כיסוי במקום 
Lc 4,13   והניח ישו ונגשו המלאכים אליו 14. ממנונסע  המנסה  . ונשלם כל הנסיון 13. ם׳ אלהיךהאדון הש 

Jn 20,25  ואני משים אצבעי במקום המסמרים ואינִי המסמרים  אם אני רואה בידים תקיעת . להם וטומאש אמר  
Jn 20,25    אחר  26. ואינִי משים ידי לצדו איני מאמין המסמרים  המסמרים ואני משים אצבעי במקום תקיעת 
Lc 1,58   ונאספו בשמונת 59חסדיה עמה יחד שמעו  המעולה  שכנים וקרובים מאותה ושמעו ה 58. לה בן  

Mt 13,12   ובעבור זה מדבר איש  13שיש לו יגזול לו אדם  המעט  ומי שאין לו זה . ן לאדם וישפיעלו ית 
Mt 25,29   והעבד הרע תשליכהו  30. שיהיה לו יגזלנו אדם המעט  ואותו שלא יהיה לו אותו . העדפהיתן איש ב 
Lc 12,26   הזה אין בידכם לעשות על מה תשתדלו בחריצות המעט  ואם הדבר  26. וסיף בקומתו אמהלחשוב י  

Jn 3,30   מי שבא למעלה מכולם הוא מי שהוא מארץ 31 :המעטה  ואליו ראוי לתת הגדולה ולי  30 .גיל שלם  
Jn 5,39   אינכם חפצים לבא אלי שתהיה 40. עדות לי המעידות  ם יהיה לכם חיים נצחיים והם הן אתם סבורי  
Jn 8,10   והיא ענתה 11. עליך אדם לא העניש אותך המעידים  וישאוש קם ואמ׳ אל האשה אנה הם  10: כך  

Mt 5,40   40 ומי שיכריחך לכת אלף פסיעות לך עמו 41 :המעיל  שיגזול לך החלוק בחזקה הנח לו  ומי  
Jn 5,44  44 45. ואינכם מבקשים אותם שהן מן השם׳ לבד .המעלות  ם אחר איך תוכלו אתם להאמין שאתם רודפי  

Mt 24,26  כי כל כך כמו שהברק 27. אל תחפצו האמן המערה  ואם אדם לכם יאמר הוא בזאת . אתאל תרצו לצ  
Lc 16,8  כן בני זה העולם הם. רע הלבב כי בחכמה עשהו המעשה  ושבח האדון  8. ותך וכתוב שמניםלו קח אותי 

Jn 14,29   מעתה רוב 30: בעבור שאחר העשיה תאמינו המעשה  עתה גלו מי זה לכם קודם  29: ניגדול ממ  
Mt 11,2  אתהו שעתיד לבא 3שאלוהו שנים תלמידיו  המעשים  וזואן אסור כאשר שמע  2. עיירותעמו דרוש ב  
Jn 5,36   והוא [*]  37*] [שאני עושה עושים לי עדות  המעשים  . מעשים שנתן לי אבי אשלים אותםמזואן שה 

Jn 10,25   אבל  26. שאני עושה בשם אבי הם מעידים עלי המעשים  . אני אומר לכם ואינכם מאמינים ענה ישאוש 
Jn 10,38   39. בעבור שתכירו שהאב הוא בי ואני כאב המעשים  האמינו . אם לא חפצתם להאמין ליו. כזה  
Jn 14,12   שאני עושה הוא עושה ודברים גדולים יותר םהמעשי  אומר אני לכם שהמאמין כי : מינושתא  
Mt 5,46   ואם תקדימו שלום לאחיכם לבד הלא זה 47 :המפורסמים  הלא זה בעצמו עושים הרשעים . כםיגיע אלי 
Mt 9,11   וישוש משיח כאשר שמע אלו הדברים 12 .המפורסמים  ידים למה אוכל מלמדכם עם חטאים אמרו לתלמ  

Lc 16,15   עצמם לפני האנשים רק האל יודע לבבכם המצדיקים  וישאוש אמ׳ אתם הם  15. יועג עלוהוציאו ל.  
Mc 14,1   סמוך שני ימים ושרי הכהנים והמאותתים מהדת המצה  והיה קרוב הפסח ויום  1׳ מארקו י״ד כפי ש  

Mc 14,12   היכןאמרו לו התלמידים ל. כאשר הפסח עושים המצה  ויום ראשון של פת  12. כל למסרוהיאך יו  
Lc 2,5   וכאשר 6. עם מריאה ארוסתו ואשתו והיא הרה המצוה  בעבור שישמע  5מהבית ומעם דוד  שיהיה  

Jn 10,18   פעם אחרת היתה מחלוקת בין 19: לקחתי מאבי המצוה  זאת . ולת יש לי פעם אחרת לקחתהאותה ויכ  
Mt 10,8   אל  9. ובעד חן תתנוהו: ר חן קבלתםבעבו .המצורעים  טהרו : החיו המתים. מרקו החלאים 8. מתקרב 
Lc 7,22   המתים קמו חיים. החרשים שומעים. טהורים המצורעים  . הפסחים הולכים. העורים רואים ושמעתם. 
Mt 5,19    הקטנות או ילמד לשברם יהיה קטן במלכות המצות  ומי שיעבור אחד מאלה  19. העולםעד סוף  

Mt 19,17   וישוש אמ׳ לא תעשה. והוא אמ׳ ומה הם 18 .המצות  מור וקיים להבין חיים נצחיים ש אם תרצה  
Mt 23,23   24: שחוייב עשות ואין שאין ראוי לשכחם המצות  ים היושר והחנינה והאמונה ואלה הדת ועוזב  
Mc 15,42   בא יוסף אברמסיאה גבר 43. זהו לפני השבת המצות  וכאשר ערב נעשה נכנס כבר חג  42. מירושלם  
Lc 18,20    לא תעשה עדות. לא תגנוב. לא תנאף. לא תקנא .המצות  אתה יודע  20. ואין טוב לבד האלאלי טוב 
Lc 9,48   והמקבל אותי מקבל. נער זה בשמי אותי יקבל המקבל  ואמ׳ להם  48ער אחד וקרבו אליו לקח נ  
Mt 4,5   ן האלוה הפיל עצמךואמ׳ לו אם אתה הוא ב 6 המקדש   השטן אל העיר הקדושה והניחו על גובה בית  

Mt 12,6   ואם תבינו מה שאני חפץ לומ׳ אני חפץ חסד  7 המקדש  לכם שאותו שהוא בכאן הוא גדול  אני אומר 
Mt 21,14  וכאשר סגני הכהנים וחכמי הדת 15. והוא מרקם המקדש  וקרבו אליו העורים והפסחים אל  14: פריצים 
Mt 21,23   קרבו אליו שרי הכהנים וזקני העם. ומלמד המקדש  ל בית וכאשר היה בא א 23. תשיגולכם אמונה  
Mt 23,17   ואומרים אתם שאותו שנשבע תת 18. שמקדש הזהב המקדש  מה הוא דבר גדול הזהב או . וריםפתאים וע 
Mt 23,35   אמיתות לכם אומר שכל אלה 36: והמזבח המקדש  כריה בן ברכיה אותו שהרגתם בין עד דם ז  

Mt 24,1   והוא ענה ואמ׳ אליהם רואים אתם כל אלה 2 .המקדש  ידיו אליו בעבור שיראוהו בניני מוקרבו תל  
Mt 26,57   ופירו נמשך אחריו מרחוק עד 58. היו מקובצים המקדש  למקום שהחכמים יודעי ספר וזקני שר הכהנים 

Mt 27,6   עצו קנו שדה א׳וכשנתיי 7. כי ערך דם הוא .המקדש  בבית  פשיטין אמרו אינו דבר ראוי שנשימם  
Mt 27,40   תושיע עצמך אם בן אלוה . ובשלשה ימים תבנהו המקדש  אתהו שאומר שתשמיד [*].  40אשן מניעין ר 
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Mt 27,51   נשבר משני צדדין למעלה ולמטה והארץ רעשה המקדש  והנה  51. ת צועק שלח הקדוש רוחפעם אחר.  
Mc 12,41   ומביט באי זה אופן העם מתנדבים שם מתנותיו מקדשה  וגוט זופילא סיאון מניחים אוצר לפני ל. 

Mc 13,1  אחד מתלמידיו אמר לו רבי ראה זה בניינים המקדש  וכאשר יוצאים מן  1ג כפי מארקו קפיטולו י״  
Mc 13,3  4שאלוהו בסוד פירו ויקומו וגואן ואנדריב  המקדש  וכאשר ישב בהר הזתים נגד  3. רסאבן שלא תה  

Mc 14,58   58 עשוי בידי אנשים ובשלשת ימים אחרים חדש המקדש  שמענו שאומ׳ אני אהרוס זה  נחנוא  
Mc 15,38   39. נשבר בשני צדדין למעלה ולמטה המקדש  [*]  38. ק קול גדול ונשף ברוחווישאוש זע  

Lc 1,22   לא היה יכול לדבר אליהם והכירו שמריאה ראתה המקדש   וכאשר יצא מן 22. למה מתעכב עומד במקדש 
Lc 2,27    וכאשר נשאוהו במקדש אביו ואמו בעבור שיעשו .המקדש  ובא ברוח אל  27. משיח בן אל חיישאוש 

Lc 22,52   כל 53: כגנב יצאתם בסכינים ובעצים. ולזקנים המקדש  ר בא אליו ולשרי הכהנים ולרבני אמר לאש 
Lc 23,45   אב. וישוש צועק בקול גדול 46. צעוונבקע באמ המקדש  והשמש חשך ומכסה  45. עה תשיעיתהארץ עד ש 

Jn 2,15  ופזר ממון החלפנים והפיל. והצאן והבקר המקדש  גרש מן : בוצות עבותות כמעט כלםעשה כמעט ק  
Jn 2,19   אז אמרו לו היהודים 20. ובג׳ ימים אקימהו המקדש  ענה ישאוש ואמ׳ להם תתירו זה  19. עושה  
Jn 2,20   נתארך בינינו והוצרך לעמוד הפועל אותו המקדש  היהודים זה אז אמרו לו  20. מהוימים אקי  
Jn 8,59  9 :המקדש  וישאוש נחבא ויצא מן . יכם עליואבנים להשל,Tit   והולך 1קפיטולו ט׳ כפי ש׳ יואן  
Mt 2,9   ובראותם הככב שמחו שמחה 10. אשר הילד שם המקום   עד שעמד על. לפניהם הככב אשר ראו במזרח  

Mt 14,15   15 הוא חרב ושעה היא מועברת להניח ֵלֵכת העמים המקום  אמרו לו זה . היה ערב התלמידים וכי  
Mt 14,35   ההוא הכירוהו שלחו אליו בכל הארץ ושלחו לו  המקום  וכאשר אנשי  35. ארץ בגינטזאריטותכף לקחו 

Mt 17,4   4 לך אחד. שלשה אהלים אם אתה תאבה נעשה פה .המקום  רו אל ישאוש אדון טוב עמוד בזה ואמ׳ פי  
Mt 17,19    ולא יהיה לכם. אל מקום אחר כי הוא ישתנה המקום  ותאמרו זה ההר תשתנה מזה . חרדלאחד של  
Mt 24,23   רבים שקרנים 24. לא תאמינו. הוא משיח או שם המקום  ואז אם איש יאמר לכם בזה  23. ןאותו זמ 

Mt 28,6   ותלכו מהרה ותאמרו לתלמידיו שקם 7. שאניחהו המקום   בואו ותראו. ם חי כאשר אמר לכםפה כי ק 
Mc 16,6    לכו תכף לתלמידים ולפירו ואמרו 7. שהניחוהו המקום  ראו זה . נזוריט שנתלה איננו פהישאוש 
Lc 9,12   וישוש אמ׳ להם תנו להם 13הזה הוא חרב  המקום  ו כי למקום זה למען יוכלו למצוא מה שיאכל  

Lc 16,28   להם הוא הוא משה. ואברהם אמר לו 29הזה  המקום  י ואמר להם שלא יבואו לנגישת ל אחים יש  
Lc 19,5   זאקיב הביט וראה ישוש משיח ואמר לו זאקיב המקום  וכאשר ישאוש בא אל  5לו לעבור  כי שם היה  

Lc 22,11   יראך היכל  והוא 12. שיאכל הפסח עם תלמידיו המקום  על הבית האדון אומר לך אנה הוא ותאמרו לב 
Lc 23,33   האחד. הנקרא קלוארי שם תלו ישאוש והגנבים המקום  וכאשר באו אל  33: עבור שימיתוםעמהם ב  

Jn 4,20   וישאוש אמר לאשה 21: שיש לכל להתפלל לאל המקום  ההר ואתם אומרים שבירושלם הוא  לשם בזה  
Jn 6,10   והיו במספר כמו חמשת אלפים. ו האנשיםוישב המקום  ואמונה רבה היתה באותו . בו העםעשו שיש . 

Jn 8,9   כולם אחד אחר האחד ובתחלה השרים ונשאר המקום  יצאו מאותו . וכאשר שמעו זה 9. אחד בארץ  
Jn 14,3  פעם אחרת אבא ואביא אתכם אלי בעבור שבמקום .המקום  ואם אהלוך להכין  3. להלוך להכין מקום לכם 
Jn 14,4   5. שאני הולך והדרך והדרך אתם יודעים המקום  אינכם יודעים ו 4. שם אתם תהיו שאני  
Lc 10,1   ואמ׳ תבואות הקציר 2. שהוא עתיד לבא המקומות  דים ושלחם שנים שנים לפניו בכל תלמי  

Lc 20,46   אורך תפלה. שמחריבין דברי חיים 47[*]  המקומות  תי כנסיות וראשון והקתדראות ראשונות בב  
Mt 17,9   ושואלו לו תלמידיו 10. עד שבן האל יחזור חי המראה  יום ואמ׳ לשום אדם אל תאמרו ר צמן הה 
Mc 9,8   והם העלימוהו 9עד שהוא יחזור חי ממות  המראה  צוה שלא יאמרוהו לשום אדם זאת  ההר ישאוש  

Mt 10,1   ואלה הם שמות 2ולמרק החולאים  המשוטנים  תלמידים ונתן להם יכולת לרפאת  קרא לי״ב  
Mc 6,13  12 14. וממרקים החולים במשיחת שמן מבורך המשוטנים  ומבריאים  13. דרשו שיעשו תשובהותלכו ו  
Mc 9,37   בשמך ואינו מחבורתינו ובעבור זה אנחנו המשוטנים  אנחנו רואים אדם אחד שהיה מרפא אליו ואמר  

Mc 16,17  שום מיני בהמות 18חלוף לשונות וידברו  המשוטנים  שו אותם שיאמינו הם ירפאו בשמי הנפלאות יע  
Lc 13,34   כמה פעמים חפצתי לאסוף בניך כמו. אליך המשולחים  שיהרוג הנביאים ויסקול  34ושלם חוץ ליר  
Lc 23,2  ופילאט שואל אותו אתהו מלך היהודים 3 .המשיח  וא מלך אומ׳ שה. ומונע לתת מס לסישר. עמנו.  
Mt 26,9  ושיתן אדם הערך. ראויה לימכר בערך רב המשיחה  כי זאת  9. וו למה עשתה פסידה זעצבים ואמר  
Mc 14,3    והיו שם אחרים שהיו כעוסים 4. על ראשו המשיחה  אינגנט מרגלי נרדי ושברה ושפכה מליאה  
Jn 12,3   אז אמר אחד מתלמידיו יודיש אשכריוט 4 :המשיחה  וכל הבית נתמלא ריח טוב מן . ושרגלי יש.  
Jn 12,5    אינה נמכרת בעד שלש מאות פשיטין ושינתנו המשיחה  למה זו  5שעתיד למוסרו . שכריוטאיודיש  
Lc 9,62  ידו במחרישה ומביט אחריו אינו ראוי בלמכות  המשים  וישאוש אמ׳ אליו האיש  62. ביתינכסי ולא מ 

Mt 13,18   ע הוא הדורשאותו שזור 19. מאותו שזורע המשל  לכן אתם תשמעו  18. ים ולא שמעושאתם שומע.  
Mc 13,28   מהתאנה כשמתחלת לחיוט ולעשות עלים תדעו אתם  המשל  קחו  28. מן השמים ועד הארץ. רץכנפות הא 

Lc 13,6   אדם אחד היה לו עץ תאנה בכרמו ובא לבקש .המשל  ואמר להם זה  6: תשובו תהיו אבודים כאלו  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

302 

 

Lc 20,19   ושלחו לו אנשים שעושים עצמם צדיקי׳ 20 .המשל  י הכירו כי עליהם ובעבורם אומ׳ העם כ  
Jn 10,6  5 רק הם לא הכירו מה אמ׳ להם. אמר ישאוש להם המשל  זה  6. שכות אחר קול האיש הנכריואינן נמ . 

Mt 11,16    הנה דומים לנערים היושבים בשער וקוראים המשפחה  אל מי אדמה זאת  16. ישמעבעבור שמוע  
Lc 11,30   מלכת שבא מקצות הארץ לשמוע 31: ויענישם המשפחה  יהיה בן האדם לזאת כן . למלחים היה אות  
Lc 11,32   ויענישוה כי עשו תשובה בעבור דרישת יונה המשפחה  אנשי נינוה יקומו בדין עם זאת  32: משלמה . 

Mc 15,44   וכאשר ידעו בעד עושה המשפט 45. אם כבר מת המשפט  ושאל לו עושה . א אם כבר הוא מתהיה נפל  
Mc 15,45  ויוסף קנה בגד אחד 46. נתן לו גוף ישאוש המשפט  וכאשר ידעו בעד עושה  45. בר מתהמשפט אם כ  
Lc 23,41   הראוי לנו וקבלנו משפט אמתי לפי מעשעינו המשפט  ובאמת אנחנו סובלים  41. תם אתהכי בצר.  
Lc 14,21   ואז כעס האדון ואמ׳: כל מה שאמרוואמ׳ לו  המשרת  וחזר  21. אשה ואיני יכול ללכת אני לקחתי  
Mt 13,27   ואמרו אל האדון לא זרעת אתה חטה טובה המשרתים  ובאו  27. ו הקמשונים בין החטיםאז נרא  
Mc 14,54   והכהן הגדול וכל העצה מחפשים  55. ומתחמם המשרתים  והיה יושב לפני האש עם . ולאחד מהכהן הגד 
Mc 15,16   17נהגוהו להיכל השוטר ונתאסף שם העם  המשרתים  והפרושים עם  16. ש מוכה להמיתולהם ישו  

Mt 8,22    23קפיטולו כ״ז כפי מתיאו : לקבור אל האחר המת  שואש משיח אמר לו לך אתי והניח וי 22אבי  
Jn 5,25    כי כמו שהאב 26. ואותן שישמעוהו יחיו. בן האל המת  שעה ועתה היא שהמתים ישמעו קול לכם שתבא 

Jn 11,39   39 כי זה ארבעה. אמרה לו אדון כבר הוא מסריח המת  ׳ ישאוש הסירו האבן ומרטא אחות אמ  
Lc 15,30   אתה עמדי. והאיש אמ׳ לו 31. בעדו עגל שמן המתה  ן שהפסיד עצמותיו עם זונות אתה בנך הקט  
Mc 5,18   מושטן שהוא ילךלהתחנן לו אותו שהיה מאז  המתחיל  וכאשר ישאוש נכנס בספינה  18: ומנוכח  
Mt 10,8   ובעד חן: בעבור חן קבלתם. טהרו המצורעים :המתים  החיו . מרקו החלאים 8. יי מתקרבשמימ  

Mt 22,31   אני הוא 32לא אתם קראתם מה שהאל אמ׳ לכם  המתים  ומתחיית  31מו מלאכי האל בשמים ויהיו כ  
Mc 12,25   אבל . יחיו לא יהיה להם נשים ולא להן בעלים םהמתי  כאשר  25. ינים הכתיבות וכח השםואינכם מב 
Mc 12,27    ויגש 28: ולזה אתם טועים מאד. אלא החיים המתים  אינו אלוה  27. יצחק ואלהי יעקבאלהי  

Lc 7,22  ומבורכים יהיו  23והדלים מוגדים . קמו חיים המתים  . החרשים שומעים. צורעים טהוריםהמ. הולכים 
Lc 20,27   27 משה כתב לנו. רבי 28. קרבו אליו ושאלוהו המתים  צדוקים שלא הודו בתחיית צת מן הומק  
Lc 20,33  וישאוש 34. [*] מאי זה מכל אלו תהיה לאשה המתים  בתחיית אז  33[*]  32.השבעה ומתו בלא בנים  
Lc 20,35   כי לא 36. לא יעשו נשואין ולא יקחו נשים .המתים  היו ראויין מאותו עולם ומתחיית רק אותן ש  
Lc 20,38    ומקצת 39. אכן החיים כי כלם חיים עמו המתים  אינו אלוה  38. יצחק ואלהי יעקבאלהי  
Lc 24,5   תזכורנה באי זה. אינינו פה כי חזר חי 6 .המתים  ם אמרו להם למה תשאלו החיים עם וה. ארצה  

Mt 26,38   והלך מעט הלאה וכרע 39ורו עמדי לי פה וע המתינו  . אז אמר להם דאגה נפשי עד מות 38. ונקצף  
Mc 14,34   34  וכאשר כרע מעט הוא 35. לי פה ותהיו עדים המתינו  ואמ׳ להם עצבה היא נפשי עד מות  
Lc 24,21   שהוא יפדה את ישראל והיום יום שלישי שנעשו המתינו  ולא  21ריהם בעונש מיתה ותלוהו הכהנים וש 
Mt 23,19   כי מי שנשבע 20. שהמקדש המתן. או המזבח המתן  ה דבר גדול עורים אי ז 19. פרועחייב ל  
Mt 23,19   כי מי שנשבע במזבח נשבע בעד כל הדברים 20 .המתן  שהמקדש . אי זה דבר גדול המתן או המזבח  

Mc 1,6   7. ואוכלים חגבים ודבש מדבריי. מחגורת עור המתנים  וחגור סביב . לבוש עורות גמלים וזואן היה 
Mc 2,20   ובאותו עת יצומו ימים . שהחתנים יגזלו מכם המתקרב  אבל העת  20. ך שהחתן יהיה עמהםלצום כ 
Mt 5,15   שיראו מעשיכם. כן יהיה מאיר נרכם לפני הכל 16 .הן  בעבור יעשה אור לכל אותן שבבית על המנורה 
Mt 9,28  ע עיניהם ואמ׳ להם כפיוישוש משיח נג 29 :גביר הן  והם ענו . וכל להחזיר לכם הראותמאמינים שא 

Mt 21,33   אחר דמיון אומר לכם אדם אחד היה שהיה אב הן   33: והחוטאים והזונות האמינוהוהאמנתם בו  
Mt 22,30   30 ומתחיית המתים  31ויהיו כמו מלאכי האל בשמים  .הן  ייה לא יהיה להם אשה ולא בעלים בתח 
Mc 15,41   הולכות עמו והולכות עם רבות אחרות שבאו הן  כי כאשר היה בגליליאה  41. לומיואם ש  
Lc 19,42   כי ימים יבואו לך שאויביך 43. נעלמות לעיניך הן  ועתה . ם שלך כזה היום לשלום לךהדברים שה  
Lc 23,29   29 והשדים שלא. והבטן שלא נשאה וולד. העקרות הן  ימים באים שבהם יאמרו מאושרות  כי הנה  
Lc 24,19   מישואש נזוריט שהוא גביר נביא [*] [*] הדברים  הן  ולהם ישאוש ענה מה  19ים לו הימנעשו בא 

Jn 5,39   אינכם חפצים לבא אלי 40. המעידות עדות לי הן  ורים יהיה לכם חיים נצחיים והם אתם סב  
Jn 8,26    ולא הכירו מה אומר להם 27. הם אני מדבר בעולם הן  ואני הדברים ששמעתי ממנו . אמתיהוא. 
Jn 9,34   35: בעון חוללת ואתה לא מלמד וגרשוהו בחוץ הן   אז ענו ואמרו לו 34: היה בידו לעשות דבר  
Jn 10,4    6. ואינן נמשכות אחר קול האיש הנכרי 5. קולו הן  כי מכירות . והצאן נמשכות אחריולפניהם  
Jn 17,9  ואני זך בהם. ושלך שלי הם. וכל שלי שלך הן 10 הן  כי שלך . לם רק בעד אלו שנתת לילא בעד העו. 

Jn 17,10   וכבר איני 11. ואני זך בהם. ושלך שלי הם .הן  וכל שלי שלך  10כי שלך הן . לי אלו שנתת  
Mt 9,17   אבל משים איש היין החדש. יהיו אבודים הנאדות  כי אם יעשה כן כל . נאדות ישניםיין חדש ב  
Mc 2,22    אבל יש לשים. ישנים מתבקעים והיין משתפך הנאדות  כי . םמשים יין חדש בנאדות ישניואין אדם  
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Lc 5,37  אבל 38. הישנים והנאדות אובדין והיין נשפך הנאדות  כי אם יעשהו היין חדש משבר . שןחדש בנאד י 
Mt 27,18  והוא יושב בקתדרת 19. מוסרים אותו למיתה הנאה  כי הוא יודע שבעבור  18ור משיח או ישו שאמ  
Lc 12,42   ועושה ההוצאה בחכמה אותו האיש משים האדון הנאמן  ואדונינו אמ׳ לכל האיש  42. הדבר או לכל  
Mt 2,23   23 3: שאמרה הוא יקרא שמו נאזריוש הנבואה  ר במִדינַת נאזריט שתהיה נשלמת ויג,Tit  

Mt 13,35   ים ואדבר דברים אומרת אני אפתח את פי במשל הנבואה  בעבור זה תהיה נשלמת  35: יונותישואש בדמ 
Mt 21,4   אמרו לבני ישראל הנה מלכך 5. מהנביא אומרת הנבואה  וכל זה להשלים  4. כף יניחוהלמלאכתו ות 

Mt 27,35   ועל לבושי. חלקו ביניהם מלבושי. אומרת הנבואה  ורל מלבושיו בעבור שתהיה נשלמת ביניהם בג  
Mt 24,31   32. מהאל מד׳ חלקי העולם מהשמים ועד הארץ הנבחרים  כיו צועקים בגודל קולות ויקבצו וישלח מלא 
Mc 13,20   ואז אם איזה איש 21. שבחרם יקצר הימים הנבחרים  אבל בעבור . זמן כל בשר לא יושעיקצר אותו  
Mc 13,22   אני אמר לכם קודם שיהיה. השמרו 23 הנבחרים  פלאות לדמות עוד אם איפשר עשות סימנים ונ.  

Mt 1,22  הנה העלמה תהר ויולדת בן אחד ויהיה שמו  23 הנביא  אשר אמרו על ידי . לאת דבר האלהיה עשוי למ 
Mt 2,15   ויהי כראות 16. אני קראתי לבני ממצרים הנביא  דיש למלאת דבר האל שאמר על ידי מות אירו  
Mt 2,17   נשמעתגדולים קולות מבכי וצעקה היתה  18 הנביא  אז נשלם מה שאמר ירמיה  17. כיםששאל למל  
Mt 4,14    מחדש היא†. ארצה זבולון ונפתלי 15אומרת  הנביא  כדי שתהיה נשלמת נבואת ישעיה  14ונפתלי  

Mt 11,10   11. אמר הנני שולח מלאכי שיפנה דרכך לפניך הנביא  זה הוא אותו שממנו  10: ר מנביאשהוא יות  
Mt 12,17   17  רואה אתה בן שלי אשר אני בחרתי 18אומ׳  הנביא  בעבור ששלם מה שנאמר בעד ישעיה  

Mt 16,4   וכאשר באו לחוף הים  5: ונפרד מהם והלך לו .הנביא  ואות לא ינתן לכם לבד אות יונה . אות 
Mt 21,16    ונסע 17. אדון אתה השלמת ההלול מפי עוללים .הנביא  לא אתם קראתם מה אומר : אמר היןוישאוש 

Lc 3,4   קול קורא במדבר פנו דרך האל עשו ישרות .הנביא  י ישעיה כמו שכתו׳ בספר דבר 4ם החוטאי  
Lc 4,17   רוח  18וכאשר פתח הספר מצא מקום שכתו׳ בו  .הנביא  ונתנו לו ספר ישעיה  17וקם שמח . בשבת 

Lc 11,29   כן יהיה . כי כמו שיונה היה אות למלחים 30 .הנביא  זולת אות יונה . אות לא ינתן לואותי ו 
Jn 1,23   25ואותן שנשתלחו לו היו מהפרושים  24 .הנביא  כמו שאמ׳ ישעיה . רך הש׳ר ישרו דבמדב  

Jn 12,38   שאמר אדון מי האמין מה ששמענו. יהיה נשלם הנביא  בעבור שדברי ישעיה  38אמינו בו לא ה . 
Jn 12,39   א יראועור עיניהם ותקשה לבם בעבור של 40 הנביא  להאמין כי פעם אחרת אמר ישעיה  היה בידם  
Jn 12,41   אכן רבים  42כאשר ראה מעלת האל ודבר ממנו  .הנביא  אלה הדברים אמ׳ ישעיה  41אותם  ואני מרפא 
Mt 5,12   12 קפיטולו י״ב כפי מתיאו : שהיו קודמים לכם הנביאים  ו שכרכם גדול בשמים כי כן רדפו גיל 

Mt 11,13   דת עד זואן טבול התנבאו מה שהיה עתידוה הנביאים  כי כל  13ים משיגים אותו בחזקה והחוק  
Mt 16,14    ואתם מה אתם אומרים . וישאוש אמ׳ להם 15 .הנביאים  ומקצת ירמיהו או אחד מן . אליהואומרים 
Mt 23,29   ואומרים אם 30ומציינים קברי הצדיקים  הנביאים  תים פרושים רמאים שמיסדים קברי לכם מאות  
Mt 23,30   א״כ אתם הם עדים לעצמכם שאתם בני מי 31 הנביאים  ו מודים באמתת ונים אנו לא היינקדמ  
Mt 23,31   נחשים יחס 33ואתם ממלאים מדת אבותיכם  32 הנביאים  דים לעצמכם שאתם בני מי שהמיתו אתם הם ע 
Mt 23,37   וסקלת הקדושים שאליך היו מֻשלחים הרבה הנביאים  ירושלם ירושלם שהרגת  37: דורותעל אלה ה  
Mc 6,15   אמר זה זואן. וכאשר אירודיש שמע זה 16 .הנביאים  ים אומרים שנביא הוא או אחד מן ואחר. הוא  
Lc 1,70   שלום לנו משונאינו 71שהם מראשית העולם  הנביאים  כאשר הגיד מפי קדושיו  70נערו  בית דוד  
Lc 6,23   ק אוי לכם עשירים כי הוא נח ר 24. והאבות הנביאים  ים כמו זה היו עוש. מאד הוא מושפע בשמים 

Lc 9,8   ואמ׳ אירודיש אני הוא 9. הוא שקם חי הנביאים  ואחרים אומרים שאחד מישישי . רץונראה בא  
Lc 11,47   באמת אתם מעידים 48שאבותיכם המיתום  הנביאים  אוי לכם חוצבים קברי  47.באצבע אחד שלכם  
Lc 11,50   51מיום שנברא העולם עד עתה מזאת האומה  הנביאים   למען תהיה נדרש מכם דם כל 50ו וירדפ  
Lc 13,28   29ואתם תהיו נגרשים בחוץ . במלכות הש׳ הנביאים  אשר תראו אברהם יצחק ויעקב וכל כ. האל  
Lc 13,34   כמה פעמים חפצתי. ויסקול המשולחים אליך הנביאים  שיהרוג  34יא יראה חוץ לירושלם ראוי שנב  
Lc 18,31   ועליו. יהיה נמסר לעמים 32שבן האדם  הנביאים  למים כל הדברים הכתובים בעד נש ויהיו  
Lc 24,27   28מפרש להם כל הכתיבות הנמצאות ממנו  הנביאים  ומתחיל ממשה ומכל  27. נס באורוובזה יכ  
Lc 21,24   ויראה אות בשמש ובלבנה 25. יהיה נשלם הנבראים  וירושלם תרמס בעד העמים עד שעת . העמים  
Lc 8,47  וישו אמ׳ לה בתי אמונתך הושיעך לכי 48 .הנגיעה  טעם נגעה אותו ושנתרפאה בעבור  העם באי זו  

Mt 23,14   אוי לכם מאותתים פרושים רמאים שתסובבו 15 .הנגישה  ובעבור זה תסבלו אורך . ה ארוכהעם תפל 
Lc 2,2   ת ראשונה בעד האדון מלך ששיריאה היתה נעשי הנגישה  וזאת  2. העולם יהיה נוגש משיסר גושט שכל 

Mt 15,5   ולא כבד  6. אי זו שתהיה ממני או ממך תועיל הנדבה  י זה אדם יאמר אל אביו ואל אמו אשר א 
Lc 24,49   48 מאבי בכם ואתם תעמדו בעיר עד שתהיו מלובשים  הנדר  ואני אשלח  49. דים מאלה הדבריםואתם ע 
Mt 1,23   העלמה תהר ויולדת בן אחד ויהיה שמו עמנואל הנה   23ל ידי הנביא אשר אמרו ע. האללמלאת דבר.  
Mt 2,1  אומרים אנה הוא מלך  2מלכי מזרח באו ירושלם  הנה  . בימי מלך אירודיש. ארץ גודיאהבבית לחם ב 
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Mt 11,16   דומים לנערים היושבים בשער וקוראים לדומיהם הנה  אל מי אדמה זאת המשפחה  16. שמעשמוע י  
Mt 19,27   שאנחנו עזבנו כל העולם ונמשכים אחריך מה גמול הנה  ובכן ענה פירו ואמ׳ אליו  27. ויערבו ל 

Mt 21,5   6. מלכך בא שפל יושב על האתון ועיר בן שלה הנה  אמרו לבני ישראל  5. נביא אומרתהנבואה מה  
Mt 23,34   ומהם: ביאים וחכמים ומאותתיםשאנכי שולח לכם נ הנה  בעבור זה  34. מדינה של גיהנם איך תנצלו 
Mt 23,38   ואני אומר שלא תראוני  39. דירתכם תהיה חריבה הנה  ובעבור זה  38. כנפיה ולא אבית תחת 

Mt 25,6   6 אז קמו כל הבתולות 7החתן בא צאו אליו לדרך  הנה  צעק אדם אחד קומו . ד חצי הלילהע  
Mt 25,34   וצמתי. אני נרעבתי ואתם נתתם לי לאכול 35 .הנה  ד ותו שלכם מוכן מראשית העולם עהמלכות א  
Mt 26,47   כי יוד״ש אחד מי״ב התלמידים בא ועמו רב חיל הנה  ועוד הוא מדבר  47. ותו שיבגדנישמתקרב א  

Mc 1,2   2 אני שולח מלאכי לפניך שיפנה הדרך שלך לפניך הנה  כן שהוא כתוב בישעיה נביא אמר  כמו . 
Mc 3,32   32 33. אמך וקרוביך עומדים בחוץ ומבקשים אותך הנה  ואמרו לו . ים יושבים סביביועמ ורוב  
Mc 7,29   ואז יצא הוא 31. יצא ממנה[*]  30[*] השטן  הנה  . וש אליה בעד דבר זה תתרפא בתךואמר ישא  

Mc 10,28  29. ךאנחנו עזבנו כל הדברים והולכים אחרי הנה  פירו התחיל לאמר לו ו 28. הדברים איפשריים  
Mc 10,33   ובן האל יהיה נמסר ביד . אנחנו עולים בירושלם הנה   33אומ׳ . לאמר כל אשר יקרה לו והתחיל 
Mc 10,49   ומיד. והוא זרק מלבושיו 50ישאוש שואל אותך  הנה  והם קראוהו ואמרו לו . מד וקראווישאוש ע  
Mc 11,21   וענה ישו ואמר אליו 22. שקללת שיבשה התאנה הנה  ואז פירו נזכר ואמ׳ אליו רבי  21. השורש  
Mc 13,21  אז יקומו  22. משיח פה הנה משיח שם לא תאמינו הנה  ואז אם איזה איש יאמר לכם  21. יקצר הימים 
Mc 13,21  21  אז יקומו שקרנים 22. משיח שם לא תאמינו הנה  איזה איש יאמר לכם הנה משיח פה ואז אם  
Mc 14,42   עו׳ הוא מדבר בא 43. קרוב הוא אותו שימסרני הנה  קומו ונלכה כי  42אים בידי החוטיהיה נמסר  

Lc 1,38   39. [*] פה שפחת הש׳ יהיה לי עשוי כפי דבריך הנה  ואמרה מריאה  38. פשרי לפני הש׳בלתי אי  
Lc 2,10   11. אנכי מגיד לכם שמחה גדולה שתהיה לכל העם הנה  . והמלאך אמ׳ להם אל תפחדו 10ל פחד גדו  

Lc 4,6   אם תפול לרגלי 7אתן לך כל אלה העניינים  הנה  ואמ׳ לו  6ה לו כל מלכות העולם גדול והרא  
Lc 7,12   שנושאים מת אחד שהיה בן אלמנה ולא היה לה הנה  . וכאשר ישאוש קרב בשער העיר 12. עמו  
Lc 7,27  י לפניך שיכין הדרך לפניך אנכי שולח לכם מלאכ הנה  . זהו שממנו כתוב 27. ותר מנביאלכם ועוד י 
Lc 7,34   34 35. ואויב העולמיים והחוטאים. האדם מחריב הנה  ן האדם אוכל ושותה ואתם אומרים בא מ  
Lc 8,24   24 וישאוש קם וצוה אל הרוח והסער . אנחנו אובדים הנה  ואמרו רבי . אל ישאוש והקיצוהו ונגשו 
Lc 10,3   לא תשאו שק 4. אני שולח אתכם כשיות בין זאבים הנה  . ולכ 3. [*] רק הקוצרים מועטים. רבות 
Lc 11,7   הדלת סגורה ובני הם עתה במטה איניני יכול הנה  . והוא ענה לו מבפנים אל תצערני 7. לפניו  

Lc 11,22  כל כלי הזיין שלו באותן שהיה בוטח יגזול לו הנה  . ים יותר חזקים חיים יותר ממנואבל אם אחר  
Lc 13,19  הוא כגרגיר של חרדל שהאדם זורע בגנו וגדל הנה   19: שערו לאי זה דבר יהיה נמשלומי מ שמים  
Lc 14,10   כי המגביה 11. אז תשיג מעלה לפני הקרואים .הנה  ותו שזימן לך יאמר לך אהוב עלה כשיבוא א  
Lc 15,29   מצותך ואתה לאכמה שנים עבדתיך לא עברתי על  הנה  אבי . והוא ענה לו ואמ׳ 29. יבאפניו ש  
Lc 17,21   21 ואמ׳ לתלמידיו 22. מלכות האל ראוי לבא לכם הנה  א יאמר הנו הוא או הלאה הוא כי ול  
Lc 18,28  29אנחנו עזבנו כל הדברים והולכים אנו אחריך  הנה  ופירו אמר  28. דם איפשריים לאלהנמנעים לא  
Lc 18,31   אנחנו עולים בירושלם ויהיו נשלמים כל הדברים  ההנ  . קח שנים עשר תלמידיו ואמר להםוישאוש ל 
Lc 22,10   כאשר תבאו בעיר תפגשו אדם אחד נושא אשישה של  הנה  והוא אמר להם  10. חפץ שנכינהו לאן אתה 
Lc 22,21   ובאמת בן האדם  22. יד המוסר אותי היא בשולחן הנה  אכן  21. אותו שיהיה נשפך בעדכםהחדש בדמי 
Lc 22,31   השטן מבקש אתכם בעבור העבירכם בכברה כמו הנה  והש׳ אמ׳ לשימון  31. בטי ישראלהי״ב ש  
Lc 22,38  ויוצא 39 .והוא אמר להם די. שתי סכינים פה הנה  והם אמרו אדון  38ממני הם לקץ  הדברים שהם  
Lc 23,14    שאתם מלשיניםאני שאלתי זה ולא מצאתי דבר ממה  הנה  . זה האדם שאמרתם שיגרש זה האדםנהגתם לי 
Lc 23,29   ימים באים שבהם יאמרו מאושרות הן העקרות הנה  כי  29. ל עצמכם תבכו ועל בניכםעלי רק ע.  
Lc 24,4   ששני גברים עמדו סמוך להם במלבושים לבנים הנה  . היו נבהלות במחשבותיהן על זה ובעוד שהן  
Jn 1,29  אותו הוא 30. האל שמסיר העונות מן העולם זה הנה  ראה יואן ישאוש שבא אליו ואמר  וביום האחר  
Jn 1,36   ושמעו אותו שני תלמידים מדבר 37מלאך השם׳  הנה  מביטים ישאוש הולך ואמר  36דיו מתלמי  
Jn 4,35   אני אומר לכם שאו עיניכם וראו כי כבר תבואות  הנה  . עה חדשי׳ יש מכאן עד עת הקצירשארב 
Jn 5,14   אתה בריא מכאן ואילך לא תחפוץ לחטוא ולא יקרא הנה  קדש ואמ׳ לו וישאוש מצאו במ 14 .מקום 
Jn 7,26    הכירו. שמדבר בגלוי ודבר אין אנו אומרים לו הנה   26מבני ירושלם אינינו זה שחפצנו להמית  
Jn 11,3   וישאוש שומע 4. אותו שאתה אוהב אותו מאד חולה הנה  אומרות . ז שלחו אחיותיו לישאושא 3. חולה 

Jn 11,34    הנחתם אותו ואמרו לו אדון בא וראה היכן הוא הנה  ואמר  34. רוחו והיה נבוך בעצמוחלש . 
Jn 12,15  זה לא הכירו 16. מלכך בא יושב על עיר בן אתון הנה  אל תראי בת ציון  15כמו שכתוב  .וישב עליו 
Jn 12,19   בדבר זה שכל העולם הולך. םשאין אנו מועילי הנה  בעבור זה הפרושים אמרו ביניהם  19. ופלא  
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Jn 16,29  אתה מדבר לנו בגלוי ושום משל אינך אומר לנו הנה  ואמרו לו תלמידיו  29. ך אל האבהעולם והול . 
Jn 16,32   31 ובה תהיו מפוזרים כל איש. באה השעה וכבר הגיע הנה   32להם ישאוש עתה אתם מאמינים  ענה 
Jn 19,4   4  אנכי מוליך לכם בחוץ זה בעבור שהכירו כי איני הנה  ואמ׳ . בחוץ פילאט להם פעם אחרתאז יצא 
Jn 19,5   אז כשהיהודים ראו אותו ההגמונים 6. האיש הנה  . יהודיםכתר קוצים ומלבוש ארגמן ואמ׳ ל  

Jn 19,14    אבל הם צועקים הקימוהו הקימוהו 15מלככם  הנה  ואמ׳ פילאט ליהודים . לשעה ששיתהיה סמוך  
Jn 19,26   באותה: אחרי כן אמ׳ לתלמיד הנה אמך 27. בנך הנה  אוהב ביותר נהפך לאמו ואמר אשה והתלמיד ש  
Jn 19,27  ואחר זה  28באותה שעה התלמיד לקחה כשלו : אמך הנה  אחרי כן אמ׳ לתלמיד  27. נה בנךואמר אשה ה 
Jn 18,28    בהיכל בעבור שלא יהיו טמאיםלישאוש לקאיפש  הנהיגו  אז  28: ומיד קרא התרנגול. אחרתכפרו פעם 
Lc 17,21   הוא או הלאה הוא כי הנה מלכות האל ראוי לבא הנו  ולא יאמר  21אינו בא בהעמדה . למלכות הא  
Lc 17,23    24. ולא תלכו אחריו. להלן הוא לא תחפצו ללכת הנו  ויאמרו לכם  23האדם ולא תראוהו אחד מבן  
Jn 13,26  וכאשר טבל הפת נתנו. אני אשלח הפת בצוע. פה הנו  [*]  26י הוא ש אמ׳ אליו אדון מישאו. החזה  
Lc 8,45  וכאשר התלמידים צחקו מזה אמ׳ פירו רבי . בי הנוגע  ׳ לתלמידיו מי הוא וישאוש משיח אמ 45. הדם 
Lc 2,44   וכאשר לא מצאוהו חזרו לירושלם לבקשו 45 .הנוכרים  ם אחד וחפשוהו בין שאר הקרובים הלכו יו. 

Jn 12,24   24  ואם. והוא ישאר יחידי 25. הלאה לא ימות הנופל  אני אומר לכם אם גרגיר של חרדל אמת  
Mt 15,27  אז ישאוש ענה ואמ׳ 28. משולחן אדוניהם הנופלים  מת היא שהגורים אוכלים פירורים אכן א. הוא  
Mc 7,28   ואמר ישאוש אליה 29. יםתחת שולחן האדונ הנופלים  כן גורי הכלבים אוכלים פתי לחם א. אדון  
Lc 16,21   משולחן העשיר ואינו נותן לו והכלבים באים הנופלים  לשבוע מפירורין ..  21.. מוכה  בפתחו 

Jn 15,5   6. פרי רב כי דבר אינכם יכולים לעשות זולתי הנושא  הוא הוא . ת שעומדות בי ואני בוואתם הכפו 
Jn 8,54  אותו שאתם אומרים שהוא אלהיכם ולא. לי מעלה הנותן  בי הוא א. עצמי מעלתי אינה דבר משבח ומעלה 

Lc 24,43   ואמר להם אלה הם הדברים 44. ונתן להם הנותר  וכאשר אכל לפניהם לקח  43. אחת ויערת דבש  
Jn 6,12   12 אז אספו ומלאו י״ב קופות 13. שלא יפסד הנותר  אספו זה . שר שבעו אמר לתלמידיוכא  
Jn 6,13   13  אז אותן האנשים כשראו האות 14. לאשר אכלו הנותרים  ו ומלאו י״ב קופות מפירורין אספאז 

Mt 5,40   ומי שיכריחך לכת אלף פסיעות לך  41: לו המעיל הנח  ומי שיגזול לך החלוק בחזקה  40 :לו האחרת 
Lc 6,42   ביט שתגרשואז ת. ואני אוציא הקיסם מעיניך הנח  ואיך תוכל לאמר לאחיך  42. גדולבשלך בריח  
Lc 9,59   59 וישאוש אמ׳ לו הנח 60. לי לקבור את אבי הנח  וענה . שו אמ׳ לאיש אחר לך אחריוי  
Lc 9,60   הישמעאלים לקבור את אבלי וישאוש אמ׳ לו אתה הנח  וישאוש אמ׳ לו  60. קבור את אביהנח לי ל  
Lc 9,61   ה באופן שידע הכל אין חפץ בכל נכסילי עד שאעש הנח  אמר לו אדוק אני אלך אחריך רק  ואדם אחר 
Lc 13,8  9התאנה שנה זו ואחפור סביבה ואקיפנה זבלים  הנח  והוא ענה לו אדון  8. אדמההיא אוכלת שבח ה  

Mc 4,39  ואמ׳ להם למה פחדתם עדיין אין לכם אמונה 40 הנחה  ותכף היתה רבה . וח ולים שינוחוקם וצוה לר. 
Mt 5,4   אשרי הבוכים שאליהם 5: כי הם ינחלו הארץ הנחים  אשרי  4. מלכות השםכי שלהם הוא עניי הרוח  

Lc 6,48   בא על אותו בית ולא היה יכול להניעו כי היתה הנחל  וכאשר נעשה גודל השפעת מים . בןעל הא 
Jn 3,14   בעבור 15כן חוייב שבן האדם יהיה נשא : במדבר הנחש  כמו שמשה נשא והגביה  14: בשמיםהאדם שהוא 

Mt 10,16  השמרו מהעמים כי הם  17: ותמים כמו יונים .הנחשים  תהיו חכמים כמו . אן בין הזאביםאתכם כמו צ 
Lc 2,25  וקבל מענה מרוח 26. ישראל ורוח הקדוש היה בו הנחת  זה האדם היה צדיק וירא ממתין . ששמו שמעון 

Lc 19,21    והאדון אמר לו עבד 22. שלא זרעת וקוצר מה .הנחת  הוא איש אכזרי אתה לוקח מה שלא כי אתה  
Jn 20,15  וישאוש אמ׳ לה מריאה 16. ואנכי אשאנו אלי הנחתו  אם אתה נטלתו אמור לי אנה . דוןואמרה לו א  
Lc 19,22   ולמה לא נתת ממוני 23ומלקט מה שלא זרעתי  הנחתי  דע שאני איש אכזרי לוקח מה שלא אתה יו  
Jn 11,34   35. אותו ואמרו לו אדון בא וראה היכן הוא הנחתם  ואמר הנה  34. מווהיה נבוך בעצ חלש רוחו  

Mc 2,5   והיו שם עמו קצת 6. עונותיך מחולין לך הנטול  וכאשר ישאוש ראה אמונתם אמר אל  5. ישאוש  
Mt 13,36   וקרבו אליו. ללכת הגייסות וצא אל הבית הניח  ואז  36 :ואדבר דברים נסתרים מעולם  
Mt 19,15   והנה אחד נגש אלי  16. הידים עליהם נפרד מהם הניח  וכאשר  15: אלו הוא מלכות שממייוצא במכי 
Mt 27,26   בר אבן ומסר להם ישאוש מוכה להקימו בשתי הניח  ואז  26. יהיה עלינו ועל בנינו ענו דמו  
Mc 8,25   26. בבהירותידיו בעיניו והתחיל לראות  הניח  ועדיין  25ם זקופים כמו אילנות הלוך העמי  

Mc 12,21  ולכל השבעה היתה  22. זה שלישי עשה כזה. זרע הניח  ואחר לקחה השני גם זה לא  21 ומת בלא בנים 
Mt 26,12   אמיתות לכם  13משיחה זאת בגופי לחנוט אותי  הניחה  וזאת  12. י לא אהיה לעולם עמכםואנ. עמכם 

Mt 5,15   תחת מכסה אבל להניחו על המנורה בעבור יעשה  הניחו   אין מדליק האדם את הנר בעבור 15. אל ההר 
Mt 19,14   כי. אלי בא הנערים קטנים ולא תאבו למונעם הניחו  וישאוש אמר להם  14. וערים אותםג  
Mt 27,35   ושמו על ראשו 37ויושבים מביטים  36. גורל הניחו  ועל לבושי . חלקו ביניהם מלבושי. אומרת  
Mc 10,14   לבא הנערים אלי ואל תמנעו אותם כי מאלו הוא הניחו  ראהו היה מלא חימה ואמר להם  וכאשר ישאוש 

Mc 11,7   7 ואנשים רבים 8. מלבושיהם עליו והוא רכב הניחו  והתלמידים . להוליך העיר לישאוש  
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Lc 18,16   הנערים הקטנים לבא אלי ולא תמנעום כי הניחו  ואמר להם  16. ידים מנעו זה להםזה התלמ  
Lc 22,51    וישאוש 52. וכאשר נגע באזן הניחו. עד כאן הניחו  וענה ישאוש  51. לו האזן הימניתוחתך  
Lc 22,51  וישאוש אמר לאשר בא אליו ולשרי הכהנים  52 .הניחו  וכאשר נגע באזן . הניחו עד כאן וענה ישאוש 

Jn 4,52   ר האב שאותה שעה היתה שאמראז הכי 53. הקדחת הניחו  לו אתמול בשעה שביעית מן היום  ואמרו 
Jn 18,8    בעבור שיהיה נשלם הדבר שאמר כי  9אלה ללכת  הניחו  אם כן אם אותי אתם מבקשים . הואלכם אני 

Jn 19,18    ועמו שנים אחרים אחד לימין . ישו בשתי וערב הניחו  ובאותו מקום  18. בעברי גולגוטאשר״ל 
Jn 20,2   ובאו . אז יצא פירו ואותו תלמיד האהוב 3 .הניחוהו  להיכן  ואין אנכי יודעת. ן הקברנטלוהו מ 

Jn 20,13   וכאשר מריאה מגדלינא אמרה דברים אלו  14 .הניחוהו  נטלו אדוני מזה ולא ידעתי אנה  אמרה כי 
Mt 15,14   והעור המנהיג. כי הם עורים מנהיגי עורים הניחום   14. בי לא נטע אותה תהיה נעקרתכל נטע שא  

Mc 8,6   והיה להם מעט דג ברכו להם 7. לפני העם הניחום  ושברם ונתנם לתלמידיו ואמ׳ להם עושה חנות  
Mc 8,7   והם וכל העם אכלו והיו שבעים 8. לפניהם הניחום  והיה להם מעט דג ברכו להם וצוה  7. העם.  

Lc 23,29  ונו ולגבעות נפלואז יאמרו להרים כס 30 .הניקו  דים שלא והש. והבטן שלא נשאה וולד. העקרות  
Mt 22,3    ופעם אחרת שלח עבדים 4. ולא אבו לבוא הנישואין  ושלח העבדים לקרוא הקרואים אל  3מבנו  
Lc 2,41   וכאשר הנער ישאוש הגיע לי״ב שנה 42: של פסח הנכבד  ו הולכים בכל שנה בירושלם ביום ואביו ואמ 

Mt 15,36  והתלמידים: לשם ובצעם ונתנם לתלמידיו )הנכונה  היא הקריאה ” חנות”אני חושב ש( ועשה כונות  
Jn 10,5   רק הם לא הכירו . זה המשל אמר ישאוש להם 6 .הנכרי  ואינן נמשכות אחר קול האיש  5. הן קולו 
Lc 7,25   אבל אי זה דבר יצאתם לראות 26מלכים בבתיהם  הנם  נתלבשו במלבושים יקרים ובתענוג אותן ש . 

Lc 18,27   ופירו אמר הנה 28. לאדם איפשריים לאל הנמנעים  וישאוש אמ׳ להם הדברים  27 .ושעלהיות נ  
Mt 6,30    היום ולמחר יהיה נשרף האל מאספו כ״ש הנמצא  ואם עשב השדה  30: כמו אחד מאלוכל מעלתו  

Lc 24,27    ץוקרבו למגדול שהולכים והוא חפ 28ממנו  הנמצאות  ממשה ומכל הנביאים מפרש להם כל הכתיבות  
Mt 2,16    בבית לחם ואת כל הסביבות מעת שהילד היה הנמצאים  מאד כעוס וצוה להמית כל הילדים היה  

Lc 12,37    באמת אני אומ׳ לכם שיהיה: ערים בבא אדונם הנמצאים  הם העבדים . ומיד יברכם 37: מידיפתחו לו 
Mt 11,10   אמת אני 11. שיפנה דרכך לפניך שולח מלאכי הנני  זה הוא אותו שממנו הנביא אמר  10: מנביא  
Lc 11,49   וירדפו. שלח להם נביאים שלוחים ומהם ימיתו הנני  ובעבור זה חכמת האל אמרה  49. םקבריה  
Mc 1,45   45 עד שישאוש לא היה יכול ליכנס בהחבא בעיר אך הנס  שר יצא הוא התחיל לדרוש ולפרסם וכא  
Lc 4,13    והניח ישו ונגשו 14. המנסה נסע ממנו .הנסיון  נשלם כל ו 13. האדון השם׳ אלהיךלא תנסה  
Mt 6,6   וכאשר תתפללו אל תחפצו דבר מאד  7: ישמעך הנסתרות  והאל היודע . ם בסוד בדלת סגורהאל הש 

Lc 11,42   42  ועוזבים משפט וצדקת השם׳. והרודא והכרוב הנענא  רק אוי לכם פרושים שאתם מעשרים.  
Mt 23,23  ומהכמון ועובדים גדולי צווי הדת ועוזבים הנענע  ופרושים רמאים שלוקחים מצמרת  םלכם מאותתי  
Mt 17,17  אז נתקרבו התלמידים בסוד 18: באותה שעה הנער  שוש גער לשטן ויצא לחוץ ונתמרק וי 17. אלי  

Mt 18,3   שפיל כמוואותו שי 4. לא תכנסו במלכות שמים הנער  אם לא תשובו ותהיו כמו זה אומר לכם אני ש  
Mt 18,4   ומי שישען נער 5. יהיה גדול במלכות שממיי הנער  ואותו שישפיל כמו זה  4. ת שמיםבמלכו  
Lc 1,44   ואשריך שהאמנת כי 45. שמח בגיל גדול בבטני הנער  תדעי כי כאשר שלומך שמעו אזני  44. אלי  
Lc 1,66  וזכריה אביו היה מלא 67ש׳ היתה בו כי יד ה הנער  מוהו בלבם ואמרו אי זה יהיה זה אשר שמעו ש  
Lc 2,12   ומיד נעשה עם 13. מעוטף בבגד ומונח באבוס הנער  תמצאו . ויהיה לכם זאת האות 12 .ואדון  
Lc 2,21  היה נמול ונקרא שמו ישאוש שאותו נקרא בעד הנער  ואחר נשלמו שמנה ימים  21. להם למעלה אמור  
Lc 2,22  כפי מה שכתוב 23בירושלם בעבור שידרו לשם  הנער  כדת משה נשאו  ו ימי טהרת מריאהוכאשר נשלמ  
Lc 2,42  ישאוש הגיע לי״ב שנה עולים בירושלם כמנהגם הנער  וכאשר  42: ם ביום הנכבד של פסחשנה בירושל  
Lc 2,43   ולא הכירוהו. יש״או״ש ונשלמו נשאר בירושלם הנער  שלמו הימים כששבין ונש ונ 43. ביום החג  
Lc 7,10  ונעשה היה מכאן 11. שהיה אפס שנתרפא ובריא הנער  ומצאו . בית אותם שנשלחו לישאושוחזרו אל ה  
Lc 9,42   וישאוש בלשמא 43. לישאוש השטן הכהו ושברו הנער  וכאשר קרב  42ל הבא נא בנך אלי לכם לאכו  
Lc 9,43  והרואים נבהלו 44. שקטוחזרו לאביו שלו ו הנער  גוים קודם אכילתם ושתייתם לפני היום בין ה.  

Lc 15,13   13 היותר קטן הלך לו בדרך רחוקה מאד שם הפסיד הנער  . מים מועטים מקובצים כל הדבריםואחר י  
Mc 5,39   וכולם לעגו 40האם מתה אבל היא ישינה  .הנערה  בית אמ׳ למה אתם נבוכים ובוכים נכנס ב  
Mc 5,40   ולקחה בעד היד ואמר אליה קפיטא קום 41 הנערה  בת שהיו עמו ונכנסו למקום ששוכ והתלמידים  
Mc 5,42  חזרה חיה והלכה היתה מזמן י״ב שנים וכולם הנערה  ותכף  42. אני אומר לך שתקומי. לומר בתולה  
Mc 6,22    ועשה שבועה  23 שאלי מה תחפוצי ואתנהו לך .הנערה  ואמר אירודיש המלך אל . האוכליםולכל 
Lc 8,50   51. אל תפחד בטח בשם׳ ותאמין ותהיי נושעת הנערה  וישאוש שמע זה לאבי  50. מתה תךמשיח כי ב  
Lc 8,51  ואמה בוכים הנערה וישוש אמר להם אל תבכו 52 הנערה  כי אם פירו ויקומו ויואן ואבי  שיכנסו עמו 
Lc 8,52   הנערה מתהוישוש אמר להם אל תבכו כי אין  הנערה  ואמה בוכים  52יואן ואבי הנערה ויקומו ו.  
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Lc 8,52   ומלעיגים על ישאוש משיח  53. רק ישינה. מתה הנערה  וישוש אמר להם אל תבכו כי אין  הנערה 
Lc 8,54   והרוח חזר בה ומיד קמתה 55ואמ׳ קומי  הנערה  וישו משיח לקח בידו  54. מרו זהמשיח באו.  

Mt 19,14   כי אמ׳ מכיוצא. ם ולא תאבו למונעםקטני הנערים  וישאוש אמר להם הניחו אלי בא  14. אותם  
Mc 10,14   אלי ואל תמנעו אותם כי מאלו הוא מלכות הנערים  ה מלא חימה ואמר להם הניחו לבא ראהו הי  
Lc 12,45  אדוניו יבא  46והשפחות ויאכל וישתה וישכר  הנערים  אדוני מתאחר לבא ויתחיל להכות  יאמר בלבבו 
Lc 18,16  הקטנים לבא אלי ולא תמנעום כי מכיוצא באלו הנערים  ואמר להם הניחו  16. נעו זה להםהתלמידים מ 
Lc 9,43   היום בין הגוים קודם אכילתם ושתייתם לפני הנעשה  ן בלשמא הרוח רעה ואחר עשה בידו הסימ  

Jn 11,52  אז באותו יום חשבו היהודים איך יהרגו 53 :הנפוצים  אבל בעבור יקבץ יחד בני האל . םלבד בעד הע 
Mt 10,5   אבל תלכו 6. אל תכנסו בארץ שמריאה היא .הנפילים  ח וצום ואמר להם אל תכנסו בארץ ישוש משי  

Mt 11,21   21  שנעשו בכם תהיו נעשות בארץ טיר ושידון הנפלאות  אם . יהיה לכם כורושים וביטשידהרע  
Mt 21,15   15 צועקים במקדש אומרים מהולל שעושה והנערים הנפלאות  אשר סגני הכהנים וחכמי הדת ראו וכ 
Mt 21,27   אדם אחד היו לו עשרה. מה דומה לכם 28 .הנפלאות  א אומ׳ באי זה כח אני עושה אלה גם אני ל  
Mc 11,28   28 29: ומי נתן לך זה הכח שאתה עושה זה הנפלאות  לו בעד אי זה כח עושה אתה אלו  ואמרו  
Mc 16,17   יעשו אותם שיאמינו הם ירפאו בשמי הנפלאות  ואלה  17. ואותו שלא יאמין ימחהיהיה נושע  
Lc 19,37    אומרים ברוך הוא זה שבא בשם 38. שראו הנפלאות  לשמח ושבח האל בקול גדול על כל מן ההר  
Mt 6,25   הביטו עופות השמים אינם 26. מהמלבוש[*]  הנפש  ולא יתרה . מה תלבשו. מה תאכלו .מהגוף  

Mt 10,28   תיראו ביותר אותו שהגוף והנפש יכול שום .הנפש  הגוף כי אין יכולים להרוג  רגיםאותם שהו  
Lc 6,9    וכאשר הביט כולם אמ׳ לאיש 10. הושיע או אבוד הנפש  או . או עשות רע בשבת. עשות טובאם ראוי 

Lc 12,23   24. חשובה יותר מאכילה והגוף יותר מהלבוש הנפש  כי  23. תאמרו במה תלבשו גופכם ואל  
Lc 9,56   ונסעו משם והלכו במגדול אחד . אלא להושיען הנפשות  בן האדם לא בא לאבד  56. וח אתםמאי זה ר 
Jn 4,36   36 כי  37בעבור שהזורע והמלקט יחדיו ישמחו  .הנצחיים  ילקט שכרכם ויאסוף פרי כחייכם  ומי 

Mt 25,46   26 :הנצחית  של גיהנם והצדיקים ילכו באורה  ילכו באשה,Tit   והיה 1קפיטולו נ״ב כפי מתיאו  
Mt 5,47  תהיו א״כ שלמים כמו שאביכם שמימיי שלם 48 .הנצרים  תי שלום לאחיכם לבד הלא זה הדבר עושים פחו 
Mt 4,18   פירו ואנדריאה אחיו ששמים הרשתות בים כי הנקרא  גלילאה ראה שני אחים והם שמעון ישואש לים  
Lc 1,63  וכל . בוישאט אחד אשר בו כתב ג׳ואן הוא שמו הנקרא  זכריה שאל לוח ו 63. ץ יהיה שמואיך הוא חפ 

Lc 12,55   56. כן יעשה. אבטאר בא ומנשב אמרו חום יבא הנקרא  וכאשר רוח  55. ויבוא המטר. מטריבא ה  
Lc 22,3   שהלך ודבר עם 4אשקריוטא אחד מהשנים עשר  הנקרא  וָשאָטנָאש נכנס ביודא  3. העם רק יראים  

Lc 23,33   האחד לצד. קלוארי שם תלו ישאוש והגנבים הנקרא  וכאשר באו אל המקום  33: ימיתוםבעבור ש  
Jn 18,1  סידרון ששם היה הבן שבו נכנס הוא ותלמידיו הנקרא  ברים הלך עם תלמידיו מעבר לנהר אמ׳ אלה הד. 

Jn 19,17   ובאותו מקום 18. רי גולגוטאקלוארי שר״ל בעב הנקרא  יצא ממקום . אוש נושא השתי וערבויש. בחוץ 
Jn 19,23   והיתה בזולת שום תפירה ונש ונשאה. גונילא הנקרא  והמלבוש  .וחלקום לד׳ חלקים לכל פרט חלקו  

Mt 20,16   ועלה ישאוש בירושלם 17: ומעטים נבחרים הנקראים  רבים הם . ים והראשונים אחרוניםראשונ  
Mt 5,15   בעבור הניחו תחת מכסה אבל להניחו על המנורה הנר  ם את אין מדליק האד 15. אל ההר המונחת  
Mt 6,23    הראוי להיות בך הוא ערפליי רבות ערפליות תהיו הנר  ואם . רשעה כל הגוף יהיה ערפלייואם עינך 

Lc 11,33   אם עינך יהיה תמים. ועששית גופך הוא עינך 34 .הנר  נורה בעבור שהנכנסין בבית יראו על המ 
Lc 15,8   9. ותכבד הבית ותחפש אותה בהשכל עד שימצאה הנר  לא תדליק את . מש ותאבד אחת מהםה דרכעשר  
Jn 3,20   21. ואינו בנר בעבור שלא יהיה נתפש במעשיו .הנר  כי כל איש העושה הרע מארר  20. הם רעים  
Jn 3,21   כי בשם האל בעבור שפעולותיו יהיו גלויות הנר  אבל מי שעושה אמת בא אל  21. יונתפש במעש  

Mt 5,37    אתם שמעתם שהתורה אומרת עין תחת 38. הוא רע הנשאר  דברכם יהיה אין הין  37או שחור אחת לבן 
Mc 12,19   לכן שבעה 20. יקחה לאשה להקים זרע לאחיו הנשאר  יש ימות ויניח אשתו בלא בן שאח מאי זה א  

Lc 4,19   20: למחילה דורש שנת האדון ערב ויום נקם הנשברים  ה לשבויים ולעורים ראיה ולעזוב תשוב  
Mt 22,8   אבל אותם שהיו קרואים אינם. מוכנים הנשואין  אז אמר לעבדיו  8. ולשרוף ביתם הרוצחים  

Mt 22,10   וראה אדם אחד שלא היו מלבוש  11. מקרואים הנשואין  אספו כל הרעים והטובים ונתמלאו העבדים ו 
Lc 12,36   37: למען כי יבא ויגע בדלת יפתחו לו מיד הנשואין  אדונם כשחוזר מן  דומין לאנשים המחכים  
Lc 1,25    ובששה חדשים האל שלח המלאך גבריאל בעיר 26 .הנשים  הביט בי בעבור שיסיר חרפתי בין הימים 
Lc 1,28  ואותה הבתולה כששמעה דברי המלאך נבהלה  29 .הנשים  ה חן הש׳ עמך ברוכה את בין שאר יושיעך מלא 
Lc 1,42   42 ואיך קרה זה שאם אדוני  43. וברוך פרי בטנך הנשים  בקול גדול ואמרה ברוכה את בין  וצעקה 

Lc 23,49   50. שבאו אחריו מגלליאה רואות אלו הדברים הנשים  וכל . שמכירין אותו עמדו מרחוק וכל אותן  
Lc 24,24   וישוש אמ׳ להם 25. ולא מצאו אותואומרות  הנשים  קצתינו הלכו לקבר ומצאו כמו כן ומ 24. חי  
Mt 24,28   28 ותכף קרוב מעט מאותו זמן השמש תחשך 29 .הנשרים  י זה מקום שיהיה הגוף שם יאספו ובא.  
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Lc 22,19   וכן הגביע 20. זה תעשו לזכרוני. בעדכם הנתון  צעו ונתן להם אומר זה הוא גופי חנות וב.  
Lc 24,30   31. עמהם לקח הפת וברכו ובצעו ונתן ממנו להם הסב  אשר וכ 30. הםערב והיום כבר נטה ונכנס עמ  
Mt 2,16  מעת שהילד היה נולד לפי הזמן ששאל הסביבות  ילדים הנמצאים בבית לחם ואת כל להמית כל ה  
Mc 5,38   39. וראו שם מאד בכיות וצעקות. של בית הכנסת הסגן  ובאו בבית  38לבד פירו ויקומו  אדם עמו 
Jn 11,44    45. ואמ׳ ישאוש להם התירוהו והניחוהו ללכת .הסדין  ופניו נקשרת עם . קשורות בחבליםרגליו 
Jn 20,5   אז בא 6. אמנם לא נכנס שם. מונח לצד אחד הסדין  וכרע פניו וראה  5א ראשון לקבר מהרה וב  
Jn 20,7   אז נכנס שם 8ופל אבל היה בצד אחד מק .הסדינים  ונח בראש ישאוש לא היה מונח עם והסדין שה  
Jn 3,24   אז נעשית שאלה בין תלמידי יואן על 25 :הסהר  כי עדיין לא הושם יואן בבית  24וטבל אותם  

Mt 5,10  11הרדפות צדק כי מהם יהיה המלכות שמימיי  הסובלים  אשרי  10: כי הם יקראו בני השם אנשי השלום 
Mt 27,16   וכאשר קבצם אמ׳ להם פילאט מי אתם רוצים 17 .סוהרה  ת ששמו בר אבן שמטעם רציחה היה תפוש בי 
Mc 6,17   17 בעבור אירודיאש אשת פיליף אחיו אותה שהוא הסוהר  ה אירודיש תפש ג׳ואן ושמו בבית כי ז  

Mt 14,10  ונשאו הראש באחד מפשוטי כלי עץ ונתנוהו  11 הסוחר  וחתך ראש זואן בבית  10. ן טבוללה ראש זוא 
Mc 12,38  ושישבו בכסא הראשון בבתי כנסיות 39 הסוחרים  א מלבושים נאים שיתנו להם שלום שושחפצים נ  

Mt 15,1   למה עוברים 2ואמרו . ופרושים מירושלם הסופרים  אז נתקרבו אליו  1״א כפי מתיאו קפיטולו מ  
Mt 16,21   ום חי ביוםוהיות מת ולק. ובעד שרי הכהנים הסופרים  בירושלם ודברים רבים סבול בעד  שהוא ילך 
Mc 15,31   האחרים עשה נושעים ועצמו אינו יכול הסופרים  ומרים מצחקים האחד עם האחר ועם הכוהנים א  

Lc 6,7   בעבור שימצאו. והפרושים אם ירפאהו בשבת הסופרים  ומביטים  7. חד שהיה לו יד יבשהשם אדם א  
Mt 26,48   49. מי אשר אני אשק אותו הוא וקחוהו אומ׳ הסימן   ואותו שמסרו נתן זה 48. ובעד זקני העם  
Mc 14,44   אמ׳ אותו שאני אנשק הוא הוא קחוהו והביאוהו הסימן  והבוגד נתנם זה  44. וזקני העם מאותתים 

Lc 9,43   43 הנעשה היום בין הגוים קודם אכילתם ושתייתם  הסימן  בלשמא הרוח רעה ואחר עשה בידו  וישאוש 
Lc 13,25  ותקראו . ואתם תעמדו בחוץ. יכנס יסגור הדלת הסיעה  וכאשר אב  25. ולא יכולוליכנס  רבים יחפצו 

Jn 7,20   ענה ישאוש 21: ואמרה שטן הוא שרוצה להרגך הסיעה  ענתה : למה אביתם להמיתני 20. תומחסר הד  
Jn 7,49   ושונקודימ 50: בלתי יודעת הדת ארורה היא הסיעה  אבל זאת  49. ם אינם מאמינים בווהפרושי  

Jn 18,12   וקשרו 13השכנו ועבדי היהודים לקחו ישאוש  הסיעה  אז  12: בעבורה שלחני האב לסבלההמיתה ש  
Mt 26,55   כן כמו אם הייתי גנב יצאתם עם הסכינים ועם הסיעות  באותה שעה אמ׳ ישאוש אל  55. שהחוייב שיע 

Lc 22,6  6 ובא היום שעושים לחם מצות באותו יום 7 .הסיעות  תו בזולת והוא נדרו להם ומחפש שימסור או  
Jn 11,39   האבן ומרטא אחות המת אמרה לו אדון כבר הוא  הסירו  אמ׳ ישאוש  39. דולה הושמה עליהואבן ג 
Jn 11,41  וישאוש נשא עיניו לשמים ואמ׳ אב חנות. האבן הסירו  ואז  41. יני באמת תראי אור האללך שאם תאמ 
Lc 23,51   והיה מאברמיסיאה עיר . בעצה ובמעשה היהודים הסכים  שלא  51ם נכבד וצדיק אה שהיה אדאברימסי 
Mt 26,52   53. בסכין ימות. במקומו כל איש שיכה בסכין הסכין  ואז ישאוש אמ׳ אליו חזור  52. ןלו האז  
Mc 14,47   47 וענה 48. והכה עבד סגן הכהנים וחתך לו האזן הסכין  אחד מאותן שהיו עם ישאוש הוציא ו 
Lc 21,24  וירושלם תרמס בעד. ומובאים בשבי בכל העמים .הסכין  עד המכהו ובפי  24והעם יבא . רץגדול על הא 
Mt 26,55   כל היום הייתי עמכם . ועם עצים תפוש אותי הסכינים  כן כמו אם הייתי גנב יצאתם עם  אל הסיעות 
Mt 25,11   והוא ענה 12. יצעקו אדון אדון פתח לנוו .הסכלות  ואחר באו הבתולות  11. היתה סגורה אחריהן  

Lc 8,13    ובאלו אין. הם אותם שבשמחה מקבלים דבר הש׳ הסלע  והזרע שנפל על  13: יהיו נושעיםושלא  
Lc 8,6   וכאשר הזרע יצא נתייבש כי לא היה לו לחות .הסלעים  וזרע אחר נפל ממנו על  6. כלוהושמים א 

Jn 13,2  3שהשטן שם בלב יודי״ש אשקריוטי שיבגדהו  הסעודה  ונעשית  2: אותםולם זה בקץ אהב שהם שלו בע  
Mc 15,32   וסביב שעה ששית נעשה ערפליות בכל הארץ 33 .הספדות  ואותן שהיו תלויים עמו עושים . ונאמינך 

Mt 9,1   ונדרו לו אדם אחד נטול שוכב 2ובא בעירו  הספינה  אז ישאוש משיח עבר עם  1מתיאו  כפי שי׳  
Mc 5,2   ששוכב 3אדם א׳ מושטן יצא אליו בדרך  הספינה  ותכף שיצא מן  2נגד גְנֶיְשֵרק ובאו מעבר לים  

Mc 6,47   וישו  48. קטנה היתה בים וישאוש יחיד נכנס הספינה  וכאשר נעשה ערב  47. לבדו התפללעולים בהר 
Jn 6,19  ל אמר להם אני הוא אל תיראואב 20. ופחדו הספינה  ויגש אל . לך אליהםוחמש מילין ראו ישוש המ . 
Jn 6,21   21 וביום האחר מעבר לים 22בארץ שדעתם ללכת  הספינה  ומיד היתה . ז רצו לקבלו בספינהא  
Lc 4,17   17  ובעבור. רוח אלהי׳ עלי 18מצא מקום שכתו׳ בו  הספר  וכאשר פתח . לו ספר ישעיה הנביאונתנו 
Lc 4,20   וכל אשר היו בבית הכנסת. חזרו למשרת וישב הספר  שר סיים וכא 20: ן ערב ויום נקםשנת האדו  

Jn 21,25  שיצטרכו בכתיבתן הספרים  ב אני שכל העולם לא יוכל להכיל נכתבים חוש. Expl )תם ונחם ברוך  
Lc 22,42   המות הזה מעלי אכן לא תעשה רצוני רק רצונך הסר  אומ׳ אם אתה תחפוץ  42. והתפלל לארץ.  
Mt 27,31    32. והלבישו לו מלבושיו ונהגוהו לתלותו הסרבל  הפשיטו לו . בו להוציא עליו לעגהרכאשר  
Mt 11,25   וגלית. אלה הדברים אל החכמים יודעי ספר הסתרת  כי אתה . היה אב בורא שמים וארץמחולל ת  
Mt 10,25   וניהם אזבלאם הם אמרו וכנו אד: כמו אדוניו העבד  והמלמד אל לתלמיד שיהיה כמו עבד אל מלמדו  
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Mt 18,26   כרע בארץ מתחנן ואומר אדון יהיה לך חמלה העבד  ואותו  26. ושיהיה נפרע. היה לווכל מה שי  
Mt 18,27   וכאשר אותו  28. והניחו לכת ומחל לו כל החוב העבד  והאדון רחם על  27. ואפרעך חובךחמלה ממני 
Mt 24,46   אמיתות  47. אותו שאדוניו מוצאו ער וכן עושה בדהע  אשרי  46. עתו שהוא יזונם בזמנםעל כל סי 
Mt 24,48   49הרע יאמר בלבו אדוני יעמוד באריכות לבא  העבד  ואם  48. יניחהו על כל טובותיו אומר שהוא  
Jn 13,16  אם 17. גדול מאדוניו והשלוח יותר משלוחו העבד  אמת אני אומר לכם אין  16: אתם כן תעשו גם  
Jn 15,15   אבל אומר אני לכם . אינו יודע מה האדון עושה העבד  לא אומר שאתם תהיו עבדים כי  15. וצויתי 

Mt 21,35  אחר האדון 36. ומקצתם הכו ומקצתם המיתו .העבדים  והעובדים לקחו  35. נות פירותיולעובדים לק  
Mt 22,3   ולא אבו לבוא לקרוא הקרואים אל הנישואין העבדים  ושלח  3ם מלך שעשה נשואין מבנו דומה לאד . 
Mt 22,6   וכאשר המלך שמע זה 7. ונגשו אותם למיתה העבדים  והאחרים לקחו  6. והאחד לסחורתוהאחד הלאה  

Mt 22,10   ואספו כל הרעים והטובים ונתמלאו הנשואין העבדים  הלכו  10. נשים שתמצאו לנישואיןכל אותם א  
Mt 24,49  האחרים ויתחיל לאכול ולשתות עם השכורים העבדים   ויתחיל להכות 49ד באריכות לבא אדוני יעמו.  
Mt 25,14   לאחד מהם מסר ה׳ 15. ומסר להם מזהבו העבדים  כן כמו האדם שהלך בדרך וקרא  14. והשעה  
Lc 12,37   באמת אני אומ׳: הנמצאים ערים בבא אדונם העבדים  הם . כםומיד יבר 37: בדלת יפתחו לו מיד  
Lc 12,38   אבל זה תדעו שאם האב פימיליאר 39: ההם העבדים  שלישי וימצאם כן מאושרים הם או במשמר שני  
Lc 15,26    ואמרתי לו אחיך בא 27. ושאלו מה זה .העבדים  וקרא אחד מן  26. השיר והמחולותהבית שמע:  
Lc 19,15   15  מה הוציאאותם שנתן להם הממון בעבור שידע כ העבדים  כאשר חזר המלכות צוה שיקראו לו ונעשה 

Jn 2,9   וקראה. ידעוהו אותן שהביאו מים לארטישיקלי העבדים  אבל . ו יין רא לא ידעה מאין באראו שחזר 
Lc 22,31   אבל אני התפללתי בעדך 32: בכברה כמו החטה העבירכם  ימון הנה השטן מבקש אתכם בעבור אמ׳ לש 

Mt Prol,23    ..זואן יש לו צורת נשר.. שמקריבים הכהנים  םהעגלי  כי דבר מתולדות . ש לו צורת עגללוקא י . 
Jn 2,25   העשוי לו מהאנשים כי הוא יודע הדבר שהיה העדות  ולא נצטרך שיהיה נמהר  25. כלם הוא מכיר  
Jn 3,33   כי מי 34ממנו עושה סימן שהוא אלוה אמתי  העדות  מי שמקבל אבל  33. שום אדם אינו מקבל  

Jn 12,26   נפשי נבהלה עתה ומה 27. אותי אבי יכבדוהו העובד  . הוא שם יהיה משרתילמקום שאני ו. אחרי  
Mt 21,38   ראוהו אמרו ביניהם זהו היורש נהרגהו העובדים  וכאשר  38. ׳ הם ישאו כבוד לבניבנו ואמ  
Mt 21,40   40 והם ענו הוא יכלה הרעים וישכור הכרם  41 .העובדים  שר יבא בעל הכרם מה יעשה לאותן לכן כא 
Mc 12,9  ולא קראתם זאת 10: וישכור הכרם לאחרים העובדים  ה אדם הכרם כאשר יבא יכלה אותן לכן מה יעש  
Mc 2,16   ועם החטאים אמרו לתלמידיו למה עם העוגבים העוגבים  תים והפרושים ראו שישו אוכל עם המאות 
Mc 2,16  וישו שמע 17. כל ושותה רבנכםוהחטאים או העוגבים  ם החטאים אמרו לתלמידיו למה עם העוגבים וע  

Mt Prol,9   שנושאה דרישת[*] ודרך האל היא בד׳ אופנים  .העולם  גידו אמונת השילוש בארבעה חלקי כי הם ה 
Mt 4,8   ואמר לו אני אתנך כל זה אם תקוד  9. וכבודם העולם  ל מלכיות הר אחד גבוה מאד ויראהו השטן כ 

Mt 5,13  ואחר. והמוסר נפסק לאותם שלא היו נושעים העולם  דיו אתם מוסר משיח אמר אל תלמי בעוד שישוש  
Mt 5,14   15. אינה יכולה ליטמן העיר המונחת אל ההר העולם  אור  14השליך חוצה ולרמוס אותם שוה רק ל  
Mt 5,18  ומי שיעבור אחד מאלה המצות הקטנות או 19 .העולם  בר א׳ מהתורה שלא יושלם עד סוף שלא יחסר ד  

Mt 12,32   כל עץ טוב עושה פרי טוב ועץ 33. ובעולם הבא העולם  הקדוש רוח לא יהי לו כפרה בזה  שיאמ׳ נגד 
Mt 12,42   ובכאן הוא יותר חכם. לשמוע חכמת שלמה העולם  כי היא באה מראש . ותעניש אותה זאת האומה  
Mt 13,22   הש׳ שזרועה בלבו ואינה לאסוף מחנק מדברת העולם  ומע דברת הש׳ ויש לו אנחות מזה אותו שש  
Mt 13,38   וטוב הזרע הם הצדיקים והקמשונים הם הרעים העולם  השדה הוא  38. רע הוא בן הבתולהטוב ז . 
Mt 13,39   כי כמו שאדם לוקט 40. והקוצרים הם המלאכים .העולם  ועת הקציר הוא קץ . ען הוא השטןשזור 
Mt 13,40   כל. בן האלוה ישלח מלאכיו 41 .העולם  קץ ט הקמשונים ושורפן כן יהיה בשאדם לוק  
Mt 13,49   50יבואו המלאכים ויפרידו הרעים מהטובים  .העולם  כן יהיה בקץ  49. משליכים בחוץ והרעים  
Mt 16,25   מה יועיל 26. יושיעה כי יאבד אותה בעדי העולם  כי אותו שחפץ להושיע נפשו בזה  25. אחרי  
Mt 19,27    וישו 28. ונמשכים אחריך מה גמול יהיה לנו העולם  הנה שאנחנו עזבנו כל  ואמ׳ אליוענה פירו  
Mt 19,28   שאתם תשבו . אשר בן השם׳ יבא ישב בבית צלמו העולם  אמיתות לכם שנמשכתם אחרי שבסוף . אמ׳ להם 
Mt 20,25  לא 26 .מושלים בעמים הגדולים ביותר רב כח העולם  ם ואמר אתם יודעים היטב כי שרי וישאוש קרא  

Mt 24,3   השמרו לכם ששום. וענה ישאוש ואמ׳ להם 4 :העולם  ו אלה הדברים וסימני ביאתך וקץ מתי יהי  
Mt 24,14   וכאשר 15. ואז יבא הקץ. לעדות לכל העמים העולם  ואז האיונגיליאו יהיה נדרש בכל  14. נושע  
Mt 24,21  ואם הש׳ לא יקצר אותו 22. עתה ועד הקץעד  העולם  רה גדולה יותר שלא היתה מראשית ואז תהיה צ  
Mt 24,31   תקחו משל מדמיון התאנה 32. מהשמים ועד הארץ העולם  ויקבצו הנבחרים מהאל מד׳ חלקי  קולות 
Mt 25,34   אני נרעבתי ואתם נתתם לי לאכול 35. עד הנה העולם  המלכות אותו שלכם מוכן מראשית  ותחזקו. 
Mt 26,13    אז אחד מי״ב 14 :יאמרו עשתה לזכרוני העולם  ליו יהיו מוגדים בכל שאלו האיוגבכל מקום  
Mt 28,20   העולם  וף ואני אהיה עמכם בכל עת עד ס. אתכם: Expl נשלמה אגרת שי׳ מתיב תלמיד  תם  
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Mc 4,19   ואובדן העושרים העולמיים מחניקם ונשארים העולם  וחסרונות  19תם ששומעים הדרשות הם או  
Mc 8,36   36 ואותו שיכירנו ויפרסם אותי 37. ויאבד נפשו העולם  ה יועיל לאדם גם כי יהיה לו כל ומ. 
Mc 9,11    כמו שכתו׳ שבן האלוה יסבול נגישה למות העולם  אליהו יבא בתחלה יציל כל ענה ואמר כאשר  
Mc 10,6   ו ויקח אשהואדם יעזוב אביו ואמ 7. איש ואשה העולם  אבל השם יצר בהתחלת  6. ע לבבכםבעבור רו 

Mc 13,19   ואם הש׳ לא יקצר  20. עד עתה ולא תהיה אח״כ העולם  מיום שברא הש׳ . שמעולם לא היה צרה בעולם 
Mc 13,29   אמת אני אומר לכם שזה 30. מתקרב אל הפתח העולם  תראו אלה הדברים תדעו אתם שקץ  כן כאשר  
Mc 16,15   אותו 16רשו דבר מלך השמים לכל בריה ד העולם  ואמר להם לכו בכל  15ו שחזר חי שראוה  
Mc 16,20   לדרוש בעזר הש׳ עם דברים טובים ועם נפלאות  העולם  והם הלכו בכל  20. שב לימין הש׳לשמים ויו 

Lc 1,70   שלום לנו משונאינו ומיד כל אותן 71 העולם  מפי קדושיו הנביאים שהם מראשית כאשר הגיד  
Lc 2,1  וזאת הנגישה היתה נעשית 2. יהיה נוגש העולם  משיסר גושט שכל ם כמו כן ציווי באותן הימי  

Lc 2,11  ויהיה לכם זאת האות 12. שהוא משיח ואדון העולם  יר דוד מושיע כי היום נולד לנו בע 11. העם.  
Lc 4,5   אם 7ואמ׳ לו הנה אתן לך כל אלה העניינים  6 העולם  חד מאד גדול והראה לו כל מלכות בהר א 

Lc 11,50   מדם הבל עד דם זכריה  51עד עתה מזאת האומה  העולם  מכם דם כל הנביאים מיום שנברא  תהיה נדרש 
Lc 12,30   30 ואביכם יודע באמת כי לכם חסרון מכל אלה .העולם  י כל הדברים האלה שואלים נבראי כ.  
Lc 16,8    ואני אומר לכם 9רבו לב ק.. הם יותר חכמים העולם  כן בני זה . הלבב כי בחכמה עשהוהמעשה רע  

Lc 20,34  רק אותן 35: עושין נישואין ונמסרין לנשואין העולם  וישאוש אמר להם בני זה  34[*]  .תהיה לאשה 
Lc 21,26   אז יראו בן האדם  27. כי כחות השמים ינועו .העולם  יבשים מיראה וחרדה שתבא על כל  יהיו 

Jn 1,29   אותו הוא שאמרתי אחרי הגבר שנעשה קודם  30 .העולם  ן מר הנה זה האל שמסיר העונות מאליו וא 
Jn 3,16   נתן לעולם בעבור. שבנו יחידו אחד לבדו נולד העולם  כמה . ל אוהב כלכי הא 16. חיים נצחיים 
Jn 3,17    מי  18: רק בעבור שהעולם יהיה נושע בעבורו .העולם  לא שלח בנו בעולם בעבור שישפוט כי האלוה 
Jn 4,42  44. אחר שני ימים מצא משם והלך בגלליאה 43 :העולם  ענו וידענו שזה הוא באמת מושיע ו שמבעצמינ 

Jn 7,7   אותי הכעיס כי. אינו יכול להכע להכעיסכם העולם   7. א אבל עמכם כל שעה הוא מוכןהאדם לא ב  
Jn 8,12   וערפל אבל יהיה מי שבא אחרי לא ילך בחשך .העולם  וישאוש אומר אני הוא נר  12: טאלא תעשי ח  
Jn 8,23   בעבור זה אמרתי 24: ואני איני מזה העולם .העולם  אתם מזה : ם ואני הוא מהעליוניםהתחתוני  
Jn 8,23  בעבור זה אמרתי לכם שתמותו בעונותיכם 24 :העולם  ואני איני מזה . אתם מזה העולם :מהעליונים . 
Jn 9,39   39 ואותם. בעבור שאותם שאינן רואין שיראו העולם  אתה בדין באתי בזה . ש אמ׳ אליווישאו  
Jn 11,9    אבל מי שהולך בלילה מצער עצמו כי נר 10 .העולם  כי רואה אור זה . רעהולך ביום אינו עושה  

Jn 11,27   וכאשר אמרה אלה הדברים הלכה וקראה 28 .העולם  אתה הוא משיח בן אל חי שבא בזה האמנתי ש  
Jn 12,19    והיה מקצת מבני מבני ענק 20. הולך אחריו העולם  בדבר זה שכל . ועיליםשאין אנו מהנה  
Jn 12,25   הרוצה לשרת אותי 26. יזכה לחיים נצחיים העולם  והמארר נשמתו בזה . ו יאבד אותהשאוהב נפש  
Jn 12,31   ואני 32. עתה יהיה מושלך שר העולם בחוץ .העולם  עתה הוא דין  31. בורי רק בעדכםלא בא בע  
Jn 12,31  31 כל הדברים. ואני אהיה נשא מן הארץ 32. בחוץ העולם  עתה יהיה מושלך שר . דין העולם עתה הוא 
Jn 12,47   מי שמבזה 48. רק בעבור שאהיה להם למושיע .העולם  י דן אותו כי אני לא באתי לדון אני אינ  
Jn 14,30    רק בעבור 31ואין דבר אחר בי : כבר בא העולם  כי שר זה . הדברים לא אדבר עמכםמעתה רוב  
Jn 15,18   אם 19. יכעיס אתכם תדעו כי אותי מאס ראשונה העולם  אם  18. ת זהאני מצוה לכם שתאהבו זה א 
Jn 15,19   אבל כי אינכם מזה. העולם מה שהוא שלו אוהב .העולם  אם אתה מזה  19. ותי מאס ראשונהתדעו כי א 
Jn 15,19   אבל כי אינכם מזה העולם . מה שהוא שלו אוהב העולם  . אתה מזה העולם אם 19. אותי מאס ראשונה 
Jn 15,19   תזכרו דברי אשר 20: בעבור זה מכעיס אתכם העולם  אבל כי אינכם מזה . וא שלו אוהבמה שה  
Jn 16,11   עוד יש לי לאמר לכם רוב 12. כבר נדון העולם  כי שר זה . רק מרחוק 11או אותי לא תר  
Jn 16,28   ואמרו לו תלמידיו הנה אתה 29. והולך אל האב העולם  ופעם אחרת אני עוזב . אתי לעולםמהאב וב 
Jn 16,33   17 :העולם  עולם רק תבטחו בי כי אני נצחתי לכם צרה ב,Tit   אלה הדברים 1קפיטולו י״ז כפי יואן 
Jn 17,5   מך לאנשי העולם שנתתםאני גליתי ש 6. עמך העולם  אותה אורה שהיתה לו קודם שנברא כי . עמך  
Jn 17,6   שלך היו ואתה נתת לי ודברי. שנתתם לי העולם  אני גליתי שמך לאנשי  6. לם עמךשנברא העו  
Jn 17,9   וכל שלי  10כי שלך הן . רק בעד אלו שנתת לי העולם  אני בעדם מתפלל לא בעד  9. חתנישאתה של 

Jn 17,25   אך אני הכרתיך והם הכירו שאתה. לא הכירך העולם   צדיק אב 25. אהבת אותי קודם שהעולם היה  
Jn 18,36  באמת משרתי יהיו: אם זה העולם היה מלכותי העולם  ענה ישאוש מלכותי אינינו מזה  36: מה עשית  
Jn 18,36   באמת משרתי יהיו מנגדים לבלתי : היה מלכותי העולם  מלכותי אינינו מזה העולם אם זה ענה ישאוש 
Jn 21,25   לא יוכל להכיל הספרים שיצטרכו בכתיבתן העולם  כלם יהיו נכתבים חושב אני שכל  וש שאםישא.  
Lc 18,11   אני נותן. אני צם שני פעמים בשבוע 12 .העולמיי  ועו׳ איני כמו זה : עים ומנאפיםגזלנים ר  
Mc 4,19   ואותה שנפלה 20. ימחניקם ונשארים בלא פר העולמיים  וחסרונות העולם ואובדן העושרים  19הדרשות 
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Lc 3,12  13. בעבור שיטבלו ואמרו רבי מה יעשו העולמיים  ובאו  12. עושרים יעשה זה גם כןלו חלופי ה  
Lc 5,30    ענה ישאוש ואמ׳ להם 31. ועם החוטאים העולמיים  משיח למה אתם אוכלים ושותים עם ישאוש  
Lc 7,34  והצדקה נצטדקה בעד בניו 35. והחוטאים מייםהעול  ואויב . ושותה ואתם אומרים הנה האדם מחריב.  
Lc 19,2   2  והיה חפץ מאוד לראות  3. והיה עשיר גדול העולמיים  בא איש אחד ששמו זאקיב שהיה שר והנה 
Jn 6,27   כי. אותה שבן האדם יתן להם. בחיים נצחיים העומד  לים לא אוכל שאובד מי שאובד רק אתם מתפע  

Jn 12,29   ואחרים. אמרו זה הוא קול רעם. שם שמעו זה העומד  אז העם  29. ועוד אנשאנויליתיו ואני ע  
Mt 4,16  בדרך ערפל ראו אורה ונר בהיר הראה אליהם  העומדים  העם  16. הים נחל ירדן מגלילאה דרך† מנוקה 

Mc 15,35   ליהושם כאשר שמעו אמרו ראו איך צועק א העומדים  ומקצת מן  35. י אלי למה עזבתניואמ׳ אל.  
Mc 3,29   אבל הוא ראוי למיתה נפשיית . לא יכופר לעולם העון  זה . זהו מי שאין לו תקוה. רוח נגד קדוש 

Mt 9,6  אז אמ׳ לנטול קום קח מטתך ולך: בארץ העונות  ען זה תכירו כי אני יכול למחות ולמ 6. ולך  
Mc 2,10   לך אני אומר לך שתקום 11מר לנטול בארץ א העונות  לעזוב  שאתם תדעו שבן הבתולה יש לו יכולת  
Mc 3,28   לבד עון נגד קדוש רוח 29יהיו מכופרים  העונות  שכל . אמתות לכם אומר 28. הבית ואז יגנוב.  
Jn 1,29   אותו הוא שאמרתי אחרי הגבר 30. מן העולם העונות  בא אליו ואמר הנה זה האל שמסיר ישאוש ש  

Jn 20,23    מונחים יהיו להם ומי שתעצרו העונות נעצרים העונות  ולמי שתעזבו  23 .קבלו רוח הקדשואמ׳ להם 
Jn 20,23   רק טומאש אחד מן 24נעצרים יהיו להם  העונות  ות מונחים יהיו להם ומי שתעצרו העונ  
Lc 18,36   ואמרו לו כי 37שמע שעובר עם רב שאל מה זה  העור  וכאשר  36. ואל לעוברים יתנו לולדרך ש  
Lc 18,40   מה אתה חפץ 41וכאשר הביאוהו אליו שאלו  העור  וישאוש עמד וצוה שיביאו לו  40 .חמול עלי  
Mt 9,28   וישו משיח אמ׳ להם אתם מאמינים. אליו העורים  וכאשר בא אל הבית באו  28. ממנו בן דויט  
Mt 11,5  והמצורים הם. והפסחים הולכים. רואים העורים   5. ענה לכו וספרו לזואן מה שראיתם ושמעתם  

Mt 21,14   וכאשר 15. והפסחים אל המקדש והוא מרקם העורים  וקרבו אליו  14: וה מערת פריציםואתם עשית  
Lc 7,22   המצורעים טהורים. הפסחים הולכים. רואים העורים  לכו ואמרו מה שראיתם ושמעתם . םואמ׳ לה.  
Jn 3,20   ואינו בנר בעבור שלא יהיה. רע מארר הנרה העושה  כי כל איש  20. הם הם רעיםכי מעשי. מנר  
Jn 15,2   2 3. פרי בו ינקה אותה בעבור שתעשה פרי לרוב העושה  וכל . ליך כל כף שאינה עושה פריויש  

Lc 16,16   אבל יותר נקל הוא ששמים וארץ  17. חוזק בו העושים  ואחר מלכות האל הוא מוגד וכל . עד יואן 
Mc 4,19  20. העולמיים מחניקם ונשארים בלא פרי העושרים  סרונות העולם ואובדן וח 19רשות ששומעים הד  
Lc 3,11    ובאו העולמיים בעבור 12. יעשה זה גם כן העושרים  ומי שיש לו חלופי . שאין לו אחתיתן למי  

Mt 14,13   וכאשר ראה אותן העמים כמה נתמלא רחמים 14 העיירות  העם ידעו הלכו אחריו לרגל מכל  וכאשר 
Mc 6,33   וכאשר ישאוש לארץ וראה העם ריחם 34. אליו העיירות  ובאו מכל . אחריו דרך ארץ לרגל ונמשכו 

Jn 4,6   ובאה אשה 7: והיה כמעט שעה ששית מן היום .העין  וישאוש לואה מן הדרך יושב על . עין יעקב  
Mt 26,43   43  הניחם והלך להתפלל פעםו 44היו כבידות  העינים  פעם אחרת לפירו ומצאם ישנים כי ובא  

Jn 9,6   ואמ׳ לו לך ורחץ במי 7. שלו מאותו טיט העינים  ומשח . ונעשה טיט ברוק ההוא. רץירק בא  
Mt 4,5   ואמ׳ לו  6הקדושה והניחו על גובה בית המקדש  העיר  אז העלהו השטן אל  5: ל מחן השםלבדו אב 

Mt 5,14    אין מדליק האדם את הנר 15. המונחת אל ההר העיר  אור העולם אינה יכולה ליטמן  14אותם  
Mt 8,33   אז כל העיר יצא אל ישואש 34. מספרים מהמשוטן העיר  ברחו ובאו אל . ו שומרים ראו זהשהי 
Mt 8,34    וכאשר ראוהו חלו פניו. יצא אל ישואש משיח העיר  אז כל  34. העיר מספרים מהמשוטןובאו אל  

Mt 10,15  16קפיטולו ל״ג כפי מתיאו : מאותה דשידומה העיר  סבול ליום הדין אותה ותר עונש תאני לכם שי  
Mt 21,10   10 והעם 11. היתה מוקמת אומרים מי הוא זה ישאוש העיר  שר ישאוש משיח נכנס בירושלם כל וכא 
Mt 21,18   דרך ובא וראה תאנה אחת קרוב ל 19היה לו רעב  העיר  ובבקר בשובו אל  18. ועמד שם והך ְבֵבַטנִיָאה 
Mt 26,18   וזה האיש שתמצאו אמרו לו הרב אומר שעתו .העיר  וישאוש אמר לכו אל  18. ין הפסחתחפוץ שנכ  
Mc 11,4   ואותן שהיו שם 5. קשור לפני הדלת והתירוהו העיר  והלכו ומצאו  4. ו ומיד יניחוהוצריך ל  
Mc 11,5  5 והם אמרו מה שישאוש צום 6. תם עושיםמה א .העיר  יו שם אמרו להם למה אתם מתירים ואותן שה  
Mc 11,7   והתלמידים הניחו מלבושיהם עליו והוא. לישאוש העיר  להוליך  7שישאוש צום והניחוהו  אמרו מה 

Mc 11,19  בבקר כאשר עברו בתאנה ראו שנתייבשה עד 20 העיר  וכאשר נעשה ערב יצא מן  19. תמהים ממוסריו  
Mc 14,13   לכו אחריו. ותפגשו אדם אחד שנושא חבית מים העיר  ים ואמ׳ להם לכו אל ם מן התלמידושלח שני . 
Mc 14,16   17: ומצאו כאשר ישו אמ׳ להם והכינו הפסח העיר  והלכו תלמידיו ובאו אל  16: לכותכינוהו ו  

Lc 7,12   יה הנה שנושאים מת אחד שהיה בן אלמנה ולא ה .העיר  וכאשר ישאוש קרב בשער  12. עמו עם הולכים 
Lc 7,12  וכאשר ראתה ישאוש 13. הולכים עם האשה ההיא העיר  ורב עם מן . מנה ולא היה לה עודשהיה בן אל  
Lc 8,39   ויסע. ודורש כל הדברים האלה שעשה לך האל העיר  ויסע האיש והלך בכל . שה לך האלהאלה שע  
Lc 8,39   ונעשה 40. רים שישאוש עשה לוודורש כל הדב העיר  ויסע האיש והלך בכל . שה לך האלהאלה שע  

Lc 14,21   ובדרכיה וקרא העניים והנטולים והחגרים העיר  האדון ואמ׳ לעבדו צא מהר בשוק  ואז כעס  
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Lc 19,32   וכאשר באו להתיר העיר אמר  33עומד כאשר אמר  העיר  והשלוחים הלכו שם ומצאו  32. חפץ פעולתו 
Lc 19,33   34. אמר אדון העיר להם למה אתם מתירים העיר העיר  או להתיר וכאשר ב 33ד כאשר אמר העיר עומ  
Lc 19,33    והם אמרו כי 34. להם למה אתם מתירים העיר העיר  וכאשר באו להתיר העיר אמר אדון  33אמר  
Lc 19,33   35. והם אמרו כי האדון רבינו צריך לו 34 .העיר  אדון העיר להם למה אתם מתירים  העיר אמר  
Lc 19,35   וכאשר הוא הולך 36. והניחו ישאוש עליו העיר  ומניחים מלבושיהם על . ו לישאושונהגו אות  
Lc 19,41    כי אם אתה הכרת  42אמר . ראה אותה ובכה עליה העיר  וכאשר קרב אל  41. האבנים ידברוהם ישתקו 
Lc 23,26  27ליו שישאנה אחר ישאוש והניחו השתי וערב ע .העיר  חד סיריאנוש נקרא שימון שבא מן לקחו אדם א 

Jn 4,30   ובין כך תלמידיו בקשוהו שיאכל 31ובאו אליו  העיר  ויצאו מן  30יהיה הוא משיח . תישעשי. 
Jn 4,44   אז כשבא 45. שאין לשום נביא כבוד בארצו העיר  וא וה 44. שני ימים מצא משם והלך בגלליאה  

Jn 19,20    21. והיה כתוב בלשון עברי וגריק ולאטי: היה העיר  אותו מקום שישאוש נתלה קרוב מן הזה כי  
Mt 9,35   והמגדלים דורש מלכות שמימיי בבתי כנסיות העירות  וישו משיח מחפש  35. ם בכח השטןמגרש השדי  
Mt 4,5   השטן אל העיר הקדושה והניחו על גובה בית העלהו  אז  5: הלחם לבדו אבל מחן השם חי על  
Mt 4,8   השטן על הר אחד גבוה מאד ויראהו השטן כל העלהו  אז  8 .א לא תנסה אלהיךענה לו כתוב הו  

Mt 22,36  אמ׳ לו ישאוש תאהוב אלהיך בכל 37צווי בדת  העליון  רבי אי זה  36אומר . שאוש מנסהוהדת שאל לי 
Lc 1,35   היהומה יהיה שיולד ממך י. יתלונן עליך העליון  ה ואמ׳ הקדוש רוח יבא עליך וכח והמלאך ענ  

Lc 24,49   ונשא ידיו לשמים . ונהג אותם בביטניאה 50 .העליון  מדו בעיר עד שתהיו מלובשים מכח ואתם תע 
Jn 7,39    אז מקצת מאחוזת העם בשומעם דבריו 40 .העליון  כי ישו עדיין לא בא באור . הרוחלא נתן  

Jn 12,16  ו שדברים אלו עליו נאמרו ושיעשו לואז ידע :העליון  רק כאשר ישאוש נתעלה באור . חלהתלמידיו בת 
Mc 7,24  כי אשה אחת שהיה לה בת אחת מושטנת באה  25 .העלים  אכן לא היה יכול . ה שאדם ידעהואחד ולא אב 
Mc 9,9   ושאלו לו מה רוצה לומ׳ זה 10. ביניהם העלימוהו  והם  9ה עד שהוא יחזור חי ממות זאת המרא  

Mt 17,1  משונה הצורה לפניהם 2אל הר אחד מאד גבוה  העלם  ואחר . זואן אחיוח פירו יקומו וה׳ ימים לק  
Mt 1,23   ר״ל. תהר ויולדת בן אחד ויהיה שמו עמנואל העלמה  הנה  23אשר אמרו על ידי הנביא  .דבר האל  
Jn 2,10   וישאוש עשה זה האות 11. היין הטוב עד עתה העלמת  רק אתה . שהם שכורים היותר פחותוכ. הטוב  
Mt 2,4   בחריצות[*]  7[*]  6[*] [*]  5[*] וישאלם  העם  ויקבוץ כל שרי הכהנים וחכמי  4 .עמו  

Mt 4,16  העומדים בדרך ערפל ראו אורה ונר בהיר הראה העם   16. דרך הים נחל ירדן מגלילאה† היא מנוקה  
Mt 5,1  שב קרבו אליועולים אל ההר וכאשר נתיי העם  ישואש משיח מביט  1א כפי מתיאו קפיטולו י״  
Mt 6,1   כי תאבדו. מפני שתהיו בעיניהם אנשים טובים העם  ממעשיכם הטובים לפני . עז אופנאאמבוה בל  

Mt 7,28   28 שהוא מלמדם כמו יכוליי 29היו תמהים ממוסרו  העם  שיח אמ׳ אלו הדברים וכאשר ישוש מ  
Mt 12,23    וכאשר 24: וראה ואמ׳ איך אינו זה בן דויטתמה  העם  וכל  23. ומרקו באופן שדבר וראהעור ואלם 
Mt 12,46   47. אמו וקרוביו עומדים בחוץ ורוצים לדבר עמו העם  ובעוד שדובר אל  46. ומה זו רעהלבא לא 

Mt 13,2   ואמר להם משלים רבים 3. עומד על שפת הים העם  ר זה עלה לספינה אחת ויושב וכל בעבו. רב.  
Mt 13,15   שמן ואזנו כבדה ועצמו עיניהם בעבור זה שלא העם  כי לב זה  15. א תכירוותראו ול ולא תבינו  

Mt 14,5   5  וביום הולדת 6. שתופשים אותו כמו נביא העם  רק ירא . זה אירודיש חפץ להורגוובעבור  
Mt 14,13   וכאשר 14ידעו הלכו אחריו לרגל מכל העיירות  העם  וכאשר : נה והיפך פניו אל המדברעלה בספי  
Mt 14,19   ולקח הלחמים ושני הדגים ומביט בשמים. על העשב העם  צוה לישב  19 .והוא אמ׳ להם שאו אותם לי 
Mt 14,19   ונשארו ממותרות י״ב. ואכלו כולם ושבעו 20 העם  התלמידים נתנום אל ו. ונתנם לתלמידים  
Mt 14,22   הוא עלה להר להתפלל וכאשר העם הלכו 23 :העם  אניה קטנה וליכנס בים עד שיסעו עלות ב.  
Mt 14,23   וכאשר היה ערב הוא . הלכו הוא עלה להר להתפלל העם  וכאשר  23: נס בים עד שיסעו העםקטנה וליכ 

Mt 15,8   הם מכבדים 9. שלי מכבר מדברים ולבם רחוק ממני העם  זה  8טוב דבר מכם ישאוש אומ׳  7. הרעים 
Mt 15,10   מה שנכנס בפה אינו 11ואמ׳ שמעו והקשיבו  העם  אליו וקורא  10. ם ומצות האנשיםמוסריכ  
Mt 15,32   32 באשר הוא עמד שלשה ימים ואין להם לאכול ואיני העם  ואש קרא תלמידיו ואמ׳ אני מרחם ויש 
Mt 15,39   ועלה בספינה קטנה ותלמידיו עמו ובאו בארץ העם  והניח  39. שים לבד נשים וילדיםאלפים אנ  
Mt 21,23  אומרים בעד אי זה כח עושה אתה אלה הדברים העם  קרבו אליו שרי הכהנים וזקני . דלמהמקדש ומ.  
Mt 21,26   והם ענו 27. כי כלם יראים מזואן כמו נביא העם  יראים אנו ואם נאמר מן האנשים  26. בו  
Mt 21,46   22: כי כולם חשבוהו לנביא העם  רק יראו . ורצו לתופשו 46אומר  כי מהם,Tit  לו מ״חקפיטו  
Mt 22,33   והפרושים שמעו 34. זה היה תימה במוסר שלו העם  וכאשר שמע  33. מתים אבל מהחייםאלוה מה  

Mt 26,3   3 ועשו עצה נגד 4בהיכל סגן הכהנים שנקרא קאיפש  העם  נתקבצו כל גדולי הכהנים וזקני  אז 
Mt 26,5  שאוש היה בבאטאניא בבית שימוןוכאשר י 6 .העם  עשה ביום חג בעבור שלא יתקוממו ואמרו לא נ  

Mt 26,47   ואותו שמסרו נתן זה הסימן אומ׳ מי אשר 48 .העם  לחים מצד שרי הכהנים ובעד זקני עצים משו  
Mt 27,1    וקשרוהו 2עשו עצה שמסרו ישאוש למיתה  העם  כאשר בא הבקר שרי הכהנים וזקני ו 1מתיאו  
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Mt 27,12   12 אז פילאטו אמ׳ אליו 13. אחריהם אינו עונה דבר העם  קני אשר שרי הכהנים הלשינוהו וזוכ 
Mt 27,20   ופילאט אמר 21. שישאלו בראבן וישואש ימיתו העם  ושרי הכהנים והזקנים הזהירו  20. בעבורו  
Mt 27,24   ואמ׳ אני הוא שאיני יודע מדם זה האיש הצדיק העם  לקח מים ונטל ידיו לפני . ם עודאבל צועקי . 
Mt 27,27    29. והפשיטוהו וכסוהו עם סרבל ֵסינְָּדאט אדום 28 העם  ונתקבצו סביב . בית גדול הדיניןישאוש 
Mc 2,13   13 ועובר במקום אחד 14. בא והוא מראה וילונים העם  צא משם בעבור לכת אחרת לים וכל וי  
Mc 3,9   לים שהוא מרפא רוציםהעם החו 10. הולכים אחריו העם  ועלו בספינה קטנה כאשר  9אליו  עושה ובאו 

Mc 3,10   והמשוטנים  11. החולים שהוא מרפא רוצים לנגעו העם   10. טנה כאשר העם הולכים אחריובספינה ק 
Mc 5,27  כי היא אומרת 28נכנסה ונגעה אחורי מלבושיו  העם  וכאשר שמעה שישאוש משיח בא בין  27. מוצאה  
Mc 5,30   ואמרו לו תלמידיו אתה 31ואמ׳ מי נוגע בלבושי  העם  לצד מו האמת כי ממנו יצאה נהפך שיודע בעצ 
Mc 6,34   ריחם עליהם כי הם היו כמו צאן בלא רועה העם  וכאשר ישאוש לארץ וראה  34. ליוהעיירות א  
Mc 6,39   וישבו מחמשים 40והחיילות על העשב נקרא ֶפי׳  העם  וישו צום שיושיבו  39. שני דגיםו. לחמים  
Mc 6,45   47. וכאשר תלמידיו עולים בהר לבדו התפלל 46 .העם  בעוד שהוא משלח . אנביטהא גירא יםעבר למ  
Mc 7,6   חנם מכבדים 7. מכבדני מדבר ולבם רחוק ממני העם  נביא מכם רמאים ישעיה שאמ׳ זה  להם טוב  

Mc 7,11    מניחיםואחר אינכם  12. האב והאם שיועילו לו העם  אי זה מהן שאדם ידור בעבור נדר אשר  
Mc 8,2   ואין להם מה. כי הם נמשכים אחרי זה שלשת ימים העם  אני יש לי רחמנות על  2 ואמ׳ להם 
Mc 8,4   וישאוש שאלם כמה ככרות פת לחם יש 5במדבר  העם  נו מאי זה מאכל יוכלו לשבוע זה ע  
Mc 8,6    ם וצוה הניחוםוהיה להם מעט דג ברכו לה 7 .העם  לתלמידיו ואמ׳ להם הניחום לפני ונתנם  
Mc 8,8   אחר סלקו ממותר ז׳ קופות. אכלו והיו שבעים העם  והם וכל  8. ברכו להם וצוה הניחום לפניהם  

Mc 9,14   15. ראה בא ישאוש תמהו ויצאו לו לדרך ושבעוהו העם  וכאשר  14מאותתים מתוכחים עמהם חכמים ו 
Mc 11,18   וכאשר נעשה ערב יצא מן 19. תמהים ממוסריו העם  אבל הם יראוהו כי כלל . ו המיתואיך יוכל  
Mc 11,32   33. כי כלם מקיימים באמת שנביא הוא זואן העם  יראים . ואם נאמר מן האנשים 32 .מאמינים  [*] 
Mc 12,12   כי הם הכירו שהוא אמ׳ אותה הצורה בעבורם .העם  והם רצו לתופשו אבל יראו  12. ובעינינ  
Mc 12,37   וישאוש מזהירם אומר 38. שומעין אותו ברצון העם  וכל . אדוניו איך הוא בנוקראו  כן אם דוד  
Mc 12,41   ורבים עשירים מתנדבים. מתנדבים שם מתנותיו העם  אוצר המקדש ומביט באי זה אופן  מניחים  

Mc 14,2   בוכאשר היה בבית שמעון מצורע בבטניאה ויוש 3 .העם  נעשה ביום חג למען לא יתקוממו  אכן לא 
Mc 14,43   והבוגד נתנם זה הסימן אמ׳ אותו שאני אנשק 44 .העם  נים ובעד החכמים מאותתים וזקני סגן הכה 
Mc 14,53   ופירו הולך אחריו מרחוק עד היכל אחד 54 .העם  הכהנים והחכמים מאותתים וזקני  ונאספו כל  

Mc 15,1  רוהו והוליכוהו לפני פילאטותפשוהו וקש העם  הכהנים והחכמים מאותתים וזקני  לעצה גדולי  
Mc 15,8   והתחיל לבקשו כמו שהוא יודע שיתן להם תפוש העם  ובא  8. עבור הרציחה הושם במאסרוב. רציחה  

Mc 15,11   ופילאט אמ׳ להם  12. שישאלו בראבן שיחזור להם העם  וההגמונים הזהירו  11. בור קנאהלו בע 
Mc 15,15   16. נתן להם בראבן ומסר להם ישוש מוכה להמיתו העם  ן שות רצוופילאט חפץ לע 15. צועקים תלוהו 
Mc 15,16  ושמו בראשו עטרה אחת. וילבישתו ארגמן 17 העם  נהגוהו להיכל השוטר ונתאסף שם  עם המשרתים  

Lc 1,10   היו בחוץ מתפללים בשעה שהיה לו לתת הלבו העם  וכל  10. וכאשר נכנס במקדש הש׳ .לבונה  
Lc 2,10   כי היום נולד לנו בעיר דוד מושיע העולם 11 .העם  מגיד לכם שמחה גדולה שתהיה לכל נכי הנה א  
Lc 2,31   33. שיהיו אור והגדת עמים ואזרת ישראל עמך 32 העם  שהכינות לפני פני כל  31שלומך  עיני ראו 
Lc 3,15   ענה יואן ואמ׳ 16. שיואן יהיה ישאוש משיח העם  סבורים כל  15. בים משכיריותיהםותהיו נדי  
Lc 3,21  וישו היה טובל ומתפלל לש׳ ונפתחו השמים. נטבל העם  נעשה היה כאשר כל  21: שמו בבורתפש יואן ו 
Lc 5,19    שהיה שם גדול ועלו על הגג ומסלקים הלבנים העם  ולא מצאו שער שיוכלו ליכנס בעד  19ישאוש  
Lc 6,19   כי כח יוצא ממנו ומרפא כולם. חפצים לנוגעו העם  וכל  19. מצטערין בעד רוח רעה היו נרפאים.  

Lc 7,1   ועבד סנטוריאו היה מאד 2. נכנס בכפר נחום העם  וכאשר השלים אלה הדברים באזני  1כפי לוקא  
Lc 7,29    והעו והעולמיים שזה שמעו הם נטבלים בטבילת העם  וכל  29. במלכות שמים גדול ממנושהוא קטן  
Lc 8,37  36 היושב במלכות גדיאי נורוס בקשו מישו שילך לו  העם  ורוב  37. דוהו למי שלא ראהוהגיוהלכו ו 
Lc 8,47    באי זו טעם נגעה אותו ושנתרפאה בעבור הנגיעה העם  ונפלה לרגלי ישו משיח ואמרה אל ברעדה. 
Lc 9,12   קום זהזה ילכו למגדליהם ולעריהם הקרובים למ העם  גשו אליו הי״ב שלוחים ואמרו לו נ. לרדת  
Lc 9,13   והם כמו חמשת אלפים וישאוש אמ׳ 14הזה  העם  צריכים אנו לקנות דבר מאכל לכל דגים ו  
Lc 9,14    וישו לקח החמשה  16. וכן עשו 15חמשים לחמשים  העם  וישאוש אמ׳ לתלמידיו עשו שישבו אלפים 
Lc 9,16   והנותר היה י״ב. כולם ושבעוואכלו  17ההוא  העם  ו לתלמידיו וצום שיניחוהו לפני הפת וחלק  
Lc 9,18    וענו ואמרו יואן טבול ומקצת אומרים 19מי אני  העם  סמוכים לו וישו שאלם מה אומרים ותלמידיו 

Lc 18,43   ראה זה נתנו שבח לאל העם  לך אחרי ישו משבח לשם וכאשר כל וה. ראה :Lc 19,Tit  קפיטולו כ׳  
Lc 19,3   ורץ ועלה 4כי אותו זאקיב היה קטן הצורה  .העם  בעבור רוב  ולא יכול לראותו. ואזה איש ה  
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Lc 19,7  ההוא ראה זה התלוננו כולם בקרבם אומרים שבבית העם  וכאשר  7: מהרה וקבל ישו בשמחה וזאקיב ירד 
Lc 19,39    ואמר להם 40. אמרו עליו רבי מקללים תלמידיך העם  ואותן פרושי  39. ועלוי למרומיםלשמים  
Lc 19,48    20: שומעין לו מקשיבין אליו העם  ולא מצאו מה לעשות לו כי כל  48להשמידו,Tit   קפיטולו כ״א 
Lc 20,1   ונתאספו שרי הכהנים והסופרים עם. במקדש ומגיד העם  ונעשה באחד הימים ישאוש קבץ  1 כפי לוקא 
Lc 20,6    7. ה להם שיואן היה נביאכי בבריא הי. יסקלונו העם  כל [*]  6[*] אומרים אם נאמ׳ מן השמים 

Lc 20,19   20. כי הכירו כי עליהם ובעבורם אומ׳ המשל העם  ויראו . ו באותה שעה לשום יד בוחפצ  
Lc 20,26   ומקצת מן 27. שתקו. ומתמיהין מתשובתו .העם  ולא יכלו ענות לדבריו לפני  26 .תנו לשם׳  
Lc 20,45   השמרו מהסופרים שחפצים ללכת 46אמר לתלמידיו  .םהע  ושומע כל  45ו אדון איך הוא בן דוד קורה 
Lc 21,38  22. קם בבקר ובא במקדש בעבור שישמעוהו העם  וכל  38. ומד בהר נקרא הר הזתיםיוצא משם ע,Tit  
Lc 22,2   וָשאָטנָאש נכנס ביודא הנקרא אשקריוטא אחד 3 .העם  רק יראים . ים איך יוכלו להמיתומחפש  

Lc 22,66   והסופרים ושרי הכהנים והוליכוהו בבית עצמם העם  אשר נעשה יום נתאספו זקני וכ 66. נגדו.  
Lc 23,1  23,Tit  והתחילו להלשינו 2והוליכו ישאוש לפילאט  העם  ויקומו כל  1טולו כ״ד כפי לוקא קפי.  

Lc 23,18  זה זהאומרים תסלק . צעק יחדיו[*] [*] [*]  העם  וכל  18. והיה לו להניח אסיר אחד ביום החג  
Lc 23,48  ובראותם כל. שהיה שם היתה לו ההשקפה ההיא העם  וכל  48. באמת זה האיש היה צדיקואמר . הש׳  
Lc 24,19    ובאי זה אופן מסרוהו עליוני הכהנים ושריהם 20 העם  בפועל ובדיבור לפני השם׳ ולפני נביא חזק 

Jn 5,13  וישאוש מצאו במקדש ואמ׳  14. ה באותו מקוםשהי העם  כי ישו נטמן מן . אותו שריפאהו ידע מי הוא 
Jn 6,10  ואמונה רבה היתה באותו המקום וישבו האנשים .העם  אז אמ׳ ישאוש עשו שישבו  10. לםיהיה בין כ . 
Jn 6,11   והיה להם ספקם בכל אשר שאלו. והדג כמו כן .העם  אשר עשה חנות לשם׳ חלק הפת בין הככרות וכ.  
Jn 6,24   עלו באניות. שישאוש לא היה שם ולא תלמידיו העם  אז כשראה  24. חינות לאל ת ועשואכלו הפ  
Jn 7,12   ואחרים. כי מקצת אומרים טוב הוא. ַמִלינִים עליו העם  ורוב  12. מועד ואומרים אנה הואביום ה 
Jn 7,40   41. בשומעם דבריו אומרים זהו נביא אמיתי העם  אז מקצת מאחוזת  40. אור העליוןלא בא ב  
Jn 7,43  אבל אחד מהם לא. ומקצת רצו לתופשו 44. בעבורו העם  ובמחלוקת זה חולקות  43: א משיחהיה דוד יב 

Jn 8,2   2 והסופרים 3. באו אליו ויושב ומלמד להם העם  וכל . ר בבקר בא פעם אחרת במקדשולמח  
Jn 11,42   תי זה בעבור שיאמין שאתהשעומד סביבי אמר העם  רק בעבור . שכל שעה אתה שומע ליכבר ידעתי  
Jn 11,50    רק שהיה הגמון אותה. וזה לא אמר מעצמו 51 .העם  לנו שאדם אחד ימות ולא ימות כל שצריך  
Jn 11,51    אבל בעבור יקבץ יחד בני. ולא לבד בעד העם 52 .העם  שישאוש משיח יצטרך לו למות בעד וניבא 
Jn 11,52   אז  53: אבל בעבור יקבץ יחד בני האל הנפוצים .העם  בעד  ולא לבד 52. למות בעד העם יצטרך לו 
Jn 12,17   שהיתה עמו עושה לו עדות שקרא לזרו מן הקבר העם  בעבור זה אחוזת  17ו דברים אלו ושיעשו ל  
Jn 12,29   אמרו זה הוא קול רעם. העומד שם שמעו זה העם  אז  29. ני עיליתיו ועוד אנשאנוואמרה וא.  
Jn 12,34    אנחנו שמענו מהדת שהמשיח עומד קיים ונצחי העם  ענה אליו  34. ו מיתה עתיד למותבאיזרמז  
Jn 14,12   והדבר שתשאלו לאב בשמי הוא יעשה לכם 13 :העם  יותר מהם עושה כי אני הולך אל  גדולים.  
Jn 18,14  עון פירוושמ 15. למען לא ילכו העם אחריו העם  ם שצריך הוא שימות אדם אחד בעד עצה ליהודי  
Jn 18,14   ושמעון פירו ותלמיד אחר הלכו אחר 15. אחריו העם  אדם אחד בעד העם למען לא ילכו  הוא שימות  
Mt 6,32   האב שלכם יודע שאתם צריכים. שואלים כל זה העמים   32. לאמר מה לאכול מה נשתה או מה נלבש  
Mt 9,36  37.שהיו בצער ושוכבים בלי רועה ריחם עליהן העמים  [*] וכאשר  36. ת וממרק כל חוליבבתי כנסיו  

Mt 10,18   כאשר ינהגו אתכם תפושים אל תאנחו מה 19 .העמים  בעבור שאתם עדות ממני לפני . יםהמלך והשר  
Mt 12,18    לא יחלוק ולא יצעק ולא ישמע שום אדם 19 .העמים  אנוח רוחי עליו ואגיד צדקה בין אני  
Mt 14,14    וכי היה 15. כמה נתמלא רחמים וריפא חולייהן העמים  וכאשר ראה אותן  14מכל העיירות לרגל 
Mt 14,15   וישוש ענה להם אין  16. במגדלים ויקנו אוכל העמים  המקום הוא חרב ושעה היא מועברת להניח ֵלֵכת 
Mt 24,14    וכאשר תראו שקוץ משומם 15. ואז יבא הקץ .העמים  יהיה נדרש בכל העולם לעדות לכל  
Mt 25,32   כן כמו הרועה. והוא יפריד אחרים מאחרים .העמים  ויהיו נאספים לפניו כל  32צלמו על קתדראת  
Mt 28,19    20וטבלו אותם בשם האב והבן ומהקדש רוח  העמים  לכן לכו דרשו לכל  19. ובארץיכולת בשמים  
Mc 1,37   והוא אמ׳ להם נלך בעיירות  38. שואלים אותך העמים  וכאשר מצאוהו אמרו לו כל  37. ושהיו עמ 
Mc 6,36    הלוך בהרים הקטנות סביב מכאן ויקנו אוכל העמים  עזוב  36. חרב מאד ורב שעה עברהזהו מקום  
Mc 8,24   ועדיין הניח ידיו 25זקופים כמו אילנות  העמים  והוא מביטו אמ׳ אני רואה הלוך  24אם רואה  
Mc 8,27   [*]והם ענו אומרים שאתה הוא 28ממני מי אני  העמים  ה אומרים שאל ישאוש לתלמידים מ ועדיין  

Mc 11,17   וכאשר שרי 18. ואתם עשאוה מערת גנבים .העמים  נו כתוב שבית שלי הוא תפלה לכל להם אי  
Mc 13,10   10 וכאשר ינהגו אתכם תפושים אל תפחדו מה 11 .העמים  ראשונה דרוש המלכות שממיי לכל  וחוייב  

Lc 7,16    קפיטולו : יראו יראה גדולה והללו וברכו האל העמים  וכל  16. וחזרו לאמו. תחיל לדברוה. קםמת 
Lc 9,11   הלכו אחרי ישאוש וקבלם ומדבר עמהם במלכות העמים  והדבר ההוא כאשר ידעהו  11. נקרא בינשידא  
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Lc 11,29   הזה שואל אותי ואותהדור הרע . התחיל לאמר העמים  ואל  29. דבר הש׳ ושומרין אותו ששומעין  
Lc 19,37   היורדים מן ההר לשמח ושבח האל בקול גדול על העמים  לירידת הר הזתים התחילו לו כל  כבר מתקרב 
Lc 19,47   ולא מצאו מה לעשות לו כי כל 48אבו להשמידו  העמים  ושרי הכהני׳ והסופרים ושרי . דשהיום במק 
Lc 21,24   וירושלם תרמס בעד העמים עד שעת הנבראים .העמים  בי בכל ומובאים בש. ובפי הסכין עד המכהו  
Lc 21,24   ויראה אות 25. עד שעת הנבראים יהיה נשלם העמים  וירושלם תרמס בעד . בשבי בכל העמים  
Lc 24,47   ואתם עדים מאלה הדברים 48והתחילו בירושלם  העמים  דרש לכל . לתשובה ולמחילת עונות 47השלישי. 

Jn 6,5    זה אמר היה לנסות כי יודע הוא מה שהיה 6 .העמים  פיליף אנה נקנה פת שיאכלו אלו לואמר  
Jn 7,12   אבל אחד מהם אינו מדבר ממנו בגלוי 13 .העמים  רק מרמה . ואחרים אינו. ב הואאומרים טו  

Mt 20,12  יני עושה ואמ׳ חביב א. והוא ענה לא׳ מהם 13 .העמל  ם שוים עמנו אשר כל היום סבלנו ואתה עשיתי 
Mt 6,19   וגנבים גונבים. שמחריבים אותם חלדה ועש העמקים  תלמידיו לא תאספו האוצרות בתוך משיח ל  

Mc 12,43  13: נתנה כל מאכלה הענייה  יותר ממה שהם מספיקים אבל זאת  ענייה נדבה,Tit  קפיטולו י״ג כפי  
Mt 17,8   וכאשר 9. תיראו שום אדם אם לא לבד ישוואל  העניים  ושאו  8. אמר להם קומו אל תפחדוישאוש ו 
Mc 14,7    וכאשר תחפצו אתם תוכל תוכלו שיהיה לכם .העניים  כי לכם יהיו לעולם  7כי פעלה פעולה טובה  
Lc 14,13   וברוך תהיה כי אין 14והנטולים והעורים  העניים  אבל כשתעשה זימון קרא  13: גמולשישלמו לך  
Lc 14,21    והעבד אמ׳ 22. והנטולים והחגרים והביאם פה העניים  העיר ובדרכיה וקרא צא מהר בשוק לעבדו 

Jn 12,6   6 רק אליו ולעצמו דורש בעבור כי הוא גנב .העניים  אמ׳ לא אמרו בעבור שומו עין על וזה ש.  
Lc 10,26   והוא ענה ואמ׳ תאהב האדון אלהיך בכל 27 .העניין  ואמ׳ לו מה כתו׳ בדת מזה  26ים חיים נצחי  
Mt 23,36   ירושלם ירושלם 37: יבאו על אלה הדורות העניינים  אמיתות לכם אומר שכל אלה  36: חוהמזב  

Mt 24,2   2 אמיתות אומ׳ לכם אשר לא ישאר אבן על .העניינים  ה ואמ׳ אליהם רואים אתם כל אלה והוא ענ  
Lc 4,6  ענה ישו 8. לרגלי ותפללני אם תפול 7 העניינים  ואמ׳ לו הנה אתן לך כל אלה  6ם מלכות העול  

Lc 13,17   ואז אמ׳ להם למה הוא דומה 18: שעשה העניינים  שכנגדו נתביישו והעם שמחו בכל  כל אותן  
Lc 21,32   ודברי לא. השמים והארץ יכלו 33. יעשו העניינים  ם שלא ימות זה הדור עד שכל אלה אומר לכ  

Jn 8,10  והיא ענתה אדון אין כאן גואל אחד 11. אותך העניש  ם לא שה אנה הם המעידים עליך אדואמ׳ אל הא. 
Mc 14,64   ורחקו עליו וכסו פניו[*]  65[*] [*]  הענישוהו  מה דעתכם וכולם . עתם קללהשמ 64. עדים  

Mt 17,5   והם . אומרת זהו בני אהובי אותו שמאד ערב לי הענן  ובת קול אחת באה מתוך . נה צללםעב אחד לב 
Mc 4,32   רבות כאלה תמונות אמר להם בעבור זה 33 .הענף  וענפים שעופות השמים דרים בצל  יריםגרג  

Mt 10,14   אמת אומר אני לכם שיותר עונש 15. מרגליכם העפר  בריכם צאו מהבית ומהעיר והסירו ישמעו ד  
Lc 10,11   רק תדעו. לכםשנאסף בנו אנחנו מסירים לתתו  העפר  גם  11. אתכם צאו ברחובות ואמרושלא יקבלו  
Mt 3,10   11. וכל עץ שאינו עושה פרי טוב יכרת וישרף .העץ  הגרזן מונח לשורש  10. ני אברהםהאבנים ב  

Mt 12,20  ובשמו 21מעשן לא יכבה עד שיצאו למשפט החזק  העץ  קנה רצוץ לא ישבר  20. חוב קולושום אדם בר  
Mt 12,33   יחס שרפים איך תוכלו לאמר טוב שאתם רעים 34 העץ  לכן בפרי מכיר האדם . שה פרי רעועץ רע עו . 

Lc 3,9   לכן כל עץ שאינו עולה פרי טוב יכרת ויושם .העץ  כי הגרזן כבר עברה לשורש  9רהם חי בן אב  
Lc 6,43   ועץ רע אינו. אינינו טוב שעושה פירות רעים העץ  כי  43. שתגרש הקיסם מעין אחיך ואז תביט  

Mt 26,59    מחפשים עידי שקר נגד ישאוש בעבור שיוכלו העצה  ושרי הכהנים וכל  59. הקץ שיראהבעבור  
Mc 14,55   מחפשים עידי שקר בעבור שיוכלו מסור אותו העצה  והכהן הגדול וכל  55. ים ומתחמםעם המשרת  
Lc 10,19   יזככםועל כל כחות האויבים ושום דבר לא  .העקרבים  לדרוך כף רגלכם על השרפים ועל  לכם יכולת. 
Lc 23,29   והשדים שלא הניקו. והבטן שלא נשאה וולד .העקרות  ת הן כי הנה ימים באים שבהם יאמרו מאושרו . 

Mc 12,28   וישאוש ענה ואמ׳ הצווי העקרי 29. בישראל העקרי  ושאלו אי זה ציווי הוא . וב ענםוהכיר שט.  
Mc 12,29   אותו 30. שמע ישראל אלהיך אדון הוא אחד .העקרי  וישאוש ענה ואמ׳ הצווי  29. ראלהעקרי ביש  

Mt 20,8  היה אמ׳ אדון הכרם למורשהו קרא הפועלים ותנם הערב  וכאשר  8והוא אמ׳ לכו לכרמי . םאדם לא שכר 
Mc 6,7   6 וקרא הי״ב תלמידים. הקטנות דורש ומלמד הערים  והוא סובב  7. לא ממיעוט האמנתםכי נפ  
Lc 8,4   אותו שזרע 5ואמרו . וצערו לישאוש למשול משל הערים  נאספו ובאו לו מן  ועמים רבים 4. מרשותן 

Mt 20,2   וחזר בשוק סביב שעת  3. מפשוט אחד שלחם בכרם הערך  וכאשר עשה תנאי עמהם מן  2. רמופועלי׳ לכ 
Mt 26,9   הוישאוש שהכירו אמ׳ להם למה חר 10. לעניים הערך  ושיתן אדם . אויה לימכר בערך רבהמשיחה ר  

Lc 22,53  ולקחו אותו והוליכוהו בית סגן 54 :הערפליי  ינו ועוז רק זאת היא שעת. ולא שלחתם יד בי  
Mt 13,26  אז נראו הקמשונים בין החטים. גדל ועשה פרי העשב  וכאשר  26. ים בתוך החטים והולךזורע קמשונ . 
Mt 14,19   ם ושני הדגים ומביט בשמים וברכם ולקח הלחמי .העשב  צוה לישב העם על  19 .להם שאו אותם לי 
Mc 6,39   39 וישבו מחמשים חמשים ומאתים 40נקרא ֶפי׳  העשב  ו צום שיושיבו העם והחיילות על ויש  
Lc 12,28   שהוא בשדה היום ולמחר בתנור הש׳ מלבישו כן העשב  א״כ  28. דומה למלבוש אחד מאלו לו מלבוש  
Mc 4,32  ועושה כמה גרגירים וענפים שעופות השמים .העשבים  ול מכל שאר כשנזרע גדל ונעשה גדו 32. בארץ  
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Lc 8,56   9: לשם אדם העשוי  דו וצום ישו משיח שלא יגידו את ואמה חר,Tit   וישו 1קפיטולו י׳ כפי לוקא 
Jn 2,25  לו מהאנשים כי הוא יודע הדבר שהיה באנשים העשוי  ולא נצטרך שיהיה נמהר העדות  25. מכיר כלם . 
Lc 1,34   והמלאך ענה ואמ׳  35. זה שאין לי ידיעת איש העשות  ומריאה אמרה למלאך איך יוכל  34. לאין קץ 

Jn 14,29  מעתה רוב הדברים לא אדבר עמכם 30: תאמינו העשיה  זה לכם קודם המעשה בעבור שאחר  עתה גלו מי . 
Lc 16,21    ..21  .. 22.. לו והכלבים באים תופסים מ ואינו נותן העשיר  לשבוע מפירורין הנופלים משולחן  
Mt 19,23   ועוד אמ׳ לכם שנות 24: במלכות שממיי העשירים  אומר דבר בלתי אפשרי הוא הכנס  אמיתות  

Lc 1,53   55פודה ישראל בנו זוכר מחסדיו  54. רקים העשירים  הרעבים ממלא כל טוב ועוזב  53. השפלים  
Mt 25,5   [*] צעק אדם אחד. עד חצי הלילה 6ישנו באריכות  העשר  ב לבא כל עכובעוד שהחתן מ 5עשישותיהן  

Mt 20,24  25. שמעום היו מלאים חימה מהשני אחים העשרה  וכאשר  24: י אם לאשר אביא בחרםלתת בידי כ  
Mc 10,41  תלמידים שמעוהו היו מלאים חימה נגד יקומו העשרה  וכאשר  41. אבל לאותם שהוא מוכן. ליתן לכם  
Lc 11,33   רק. אינו מניחה במקום נחבא ותחת כיסוי העששית  המדליק  33. ן יותר גדול מנינוהוהנה בכא  
Mt 9,15   אין אדם מכפיל  16: שאדם יעלם הארוס אז יצומו העת  אבל כשיצא . שהם עמו† אותן†כל  לבכות 
Mt 16,3   ואות לא ינתן . תאומה רעה והפוכה שואלת או 4 .העת  אבל אינכם יכולים לידע אות . יםצבע השמ 
Mc 1,15   בא ממלכות שמים עשו תשובה והאמינו דבר האל העת  ואומ׳  15. יליאה ודורש דבר האלישאוש בגל.  
Mc 2,20   ובאותו עת יצומו. המתקרב שהחתנים יגזלו מכם העת  אבל  20. ום כך שהחתן יהיה עמהםאוכל לצ  

Mc 10,30   30 בתים ואחים או אחיות או בנים ושדות עם צרות עתה  ועו׳ בזה . הוא יקבל גמול מאה פעמים  
Lc 1,80  2: שהראה עצמו לישראל העת  זק ברוח הקדש ועומד במדברות עד היה גדל וח,Tit  קפיטולו ב׳ כפי  

Lc 12,56   ולמה לא תדינו עצמכם מה שהוא יושר הדבר 57 העת  י השמים והארץ למה לא תבינו זה יודעים פנ.  
Lc 3,7   ולא . לכן עשו פירות הגונים מטבילה 8. לבא העתידה  אש מי ילמד לכם ברוח מאפינו יברתולדות ו 

Lc 9,44   ולא 45. בן האדם יהיה נמסר בידי אדם. לבא העתידים  שימו לבבכם אלה הדברים  ישו לתלמידיו 
Mt 12,34   רו נותןאדם טוב מאוצ 35. מדברת מהשפעת הלב הפה  . איך תוכלו לאמר טוב שאתם רעיםיחס שרפים  
Mt 17,26   ותמצא שם כל מה שעולה זה אשר שאל ותנהו בעדי  הפה  החכה והדג הראשון שתקח תפתח לו הים והשלך 

Lc 6,45   למה אתם קוראים אותי אדון 46. הלב מדבר הפה  ע אוצר לבבו מגיד רע כי מהשפעת רע מרו.  
Jn 20,1   רצתה ובאה לשימון פירי ולאותו תלמיד אז  2 :הפוכה  ר לקבר ועד לילה ראתה אבן הקבר באה בבק 

Mt 10,10   בכל עיר שתכנסו או מגדול 11. ראוי לשוכרו הפועל  . י מלבושים ולא מנעלים ולא מטהולא שת  
Lc 10,7    8. אל תאבו לעבור מבית לבית. להיות לו שכרו הפועל  כי ראוי הוא . הדברים שיתנו לכםמאותן 
Jn 2,20   ואתה אומ׳ בג׳ ימים. אותו ארבעים ושש שנה הפועל  הוצרך לעמוד קדש נתארך בינינו וזה המ  

Mt 20,8    התחיל מן האחרונים עד. ותנם שכרם הפועלים  היה אמ׳ אדון הכרם למורשהו קרא הערב  
Mt 6,16   רמאים שמחלישים פניהם כדי שיראו צמים הפחותים  וכאשר תצומו לא תהיו כמו  16 :יכפר אתכם.  
Mt 4,6  עצמך למטה כי כתוב הוא האל מצוה אל מלאכיו הפיל  ואמ׳ לו אם אתה הוא בן האלוה  6 בית המקדש  

Mt 8,32    והרועים שהיו 33. עצמם לים פתאום ומתו הפילו  והחזירים . האדם ונכנסו בחזיריםיצאו מן  
Mt 21,34   35. ושלח עבדיו לעובדים לקנות פירותי הפירות  וכאשר בא עת לקנות  34. והלך במהלך אחד  

Mt 4,12    ויגר בעיר. ועזב נזוריט עירו 13פניו גליליאה  הפך  . אשר שמע ישואש שזואן היה תפושכ12מתיאו 
Mc 5,33   33 שבה היה עשוי ונברכה לפניו ואמרה אליו כל הפלא  שה פחדה ויראה ויודעת בטוב היא והא  
Mc 5,42   שלא יאמרוהו ואחר צוה שיתנו לה וציום 43 הפלא  ב שנים וכולם היו נבהלים מגודל מזמן י״  

Mt 11,23   שנעשו בך היו נעשים בשידוניאה עדיין יעשו  הפלאות  כי אם . עד לשמים תרדי עד שאול נחום שקמת 
Mc 3,8   ועלו בספינה 9אשר הוא עושה ובאו אליו  הפלאים  שוריאה ומסדומיאה כי שמעו לאמר ירדן ומ  
Mc 9,1    והמלבושים היו מזהירים ולבנים כמו שלג 2 הפנים  וי צורת והיה בשנ. הם כולם לבדםוהיו.  

Mc 12,14    של אדם אבל אתה מראה דרך הש׳ באמיתות לכן הפנים  כי אתה אינך שופט לפי . שום אדםלב על  
Lc 6,4    ואוכל ונותן למי שהוא עמו ואין ראוי לשום הפנים  לחם  כשנכנס לבית האל ולקח 4שהיו עמו  

Mt 26,17   וזה האיש. וישאוש אמר לכו אל העיר 18 .הפסח  ו לו באי זה מקום תחפוץ שנכין רואמ  
Mt 26,19   19 וכאשר היה ערב הוא יושב בשולחן לסעוד עם 20 .הפסח  דים עשו כאשר צום ישאוש והכינו והתלמי 
Mt 27,62   אומרים 63באו שרי הפרושים והכהנים לפילאט  הפסח  והיום הבא אחר  62. בת נגד הקבראחרת יוש  
Mc 14,1   ויום המצה סמוך שני ימים ושרי הכהנים הפסח  והיה קרוב  1י״ד כפי ש׳ מארקו  קפיטולו  

Mc 14,12   אמרו לו התלמידים להיכן תחפוץ שנלך. עושים הפסח  ויום ראשון של פת המצה כאשר  12. למסרו  
Mc 14,12   ושלח שנים מן התלמידים ואמ׳ להם 13. שתאכל הפסח  דים להיכן תחפוץ שנלך ונכין לך לו התלמי  
Mc 14,14   והוא יראה לכם בית גדול 15. עם תלמידי הפסח  רב אומ׳ אנה הוא ביתי ששם אוכל הבית ה  
Mc 14,16    וכאשר היה ערב בא ישאוש עם י״ב התלמידים 17 :הפסח  ומצאו כאשר ישו אמ׳ להם והכינו אל העיר 

Lc 22,8  10. והם אמרו לאן אתה חפץ שנכינהו 9. שנאכל הפסח  מר לכו והכינו לח פירו וזואן אווש 8. בפסח  
Lc 22,11   והוא יראך היכל גדול ושם 12. עם תלמידיו הפסח  ן אומר לך אנה הוא המקום שיאכל הבית האדו  
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Lc 22,13  ובהגיע השעה ישבו לאכול וי״ב שלו שלוחים 14 .הפסח  ידים מצאו כמו שאמר להם והכינו ובלכת התלמ 
Lc 22,15   כי אני אומ׳ לכם שלא  16. קודם שאסבול המיתה הפסח  ואמ׳ בכוסף אוכל עמכם זה  15. ושלוחים עמ 

Jn 12,1   2בא בביטניאה ששם מת לזרו אותו שישאוש החיה  הפסח  וישוש אז ששה ימים קודם  1׳ואן כפי ש׳ ג 
Jn 13,1   האב. ו באה שיש לו לעבור מעולם זהישאוש ששעת הפסח  רק קודם חג  1י״ג כפי ש׳ יואן  קפיטולי 

Jn 18,28   ואמ׳ איזו עדות. אז יצא פילאטו להם בחוץ 29 :הפסח  ל בעבור שלא יהיו טמאים ויאכלו בהיכ 
Lc 7,22   החרשים שומעים. המצורעים טהורים. הולכים הפסחים  . יםואמרו מה שראיתם ושמעתם העורים רוא . 

Lc 15,13  ואחר היה רעב גדול 14. כל ירושתו בזנות הפסיד  רחוקה מאד שם  קטן הלך לו בדרך הנער היותר  
Mt 25,20  ואמ׳ האדון עבד  21. לי הא לך עוד ה׳ מריוח הפקדת  ואמ׳ אל אדוניו ה׳ בישנטאש . וחעו׳ ה׳ מרי 
Jn 19,32   33. הפרושים וחתכו ירכותם של נתלים עם ישאוש הפר  אז באו  32. ן התלויין ויש שלוםירכי אות  
Mc 8,33   כי אין לך שכל אלהיי אבל. מעלי שכנגדי הפרד  אמ׳ . לפני התלמידים גוער פירו נהפך  

Lc 5,8   מסובב. כי חרד הוא 9. נא מעלי כי חוטא אנוכי הפרד  וש משיח נפלו לרגליו ואמ׳ אדון ראו יש 
Jn 7,3    ך יראו מעשיך מפה ולך בגודיאה בעבור שתלמידי הפרד  [*] ואמר לו אחד 3. נקרא כנופיההיה 

Mt 25,41   41 ממני ארורים מאבי ולכו באש גיהנם שמוכן הפרדו  . אז יאמר לאותן שיהיו בצד שמאלו  
Lc 7,36   והנה אשה אחת חוטאת היתה 37ישבו לשולחן  .הפרוש  וכאשר ישאוש נכנס בבית . ישאוש עמו זהו  
Lc 7,37   בו לשולחן והנה אשה אחת חוטאת היתהיש .הפרוש  וכאשר ידעה שישאוש נכנס בבית . היתה בעיר  
Lc 7,37   ועמדה 38באה לשם ונשאה קאפסא אחת ממשיחה  הפרוש  כאשר ידעה שישו משיח אוכל בבית ו. בעיר  
Lc 7,39   שזמנהו ראה זה חשב בעצמו אומר אם זה הוא הפרוש  וכאשר  39. ה מרגלייתישו ומושחן עם משיח  

Mt 12,14   ועשו עצה נגדיו באיזה צד יוכלו להורגו הפרושים  אז יצאו חוץ ו 14. ות כמו האחרתבבריא.  
Mt 12,24   שמעו זה אמרו זה אינו מגרש השדים כי אם הפרושים  וכאשר  24: איך אינו זה בן דויטוראה ואמ׳  

Mt 16,1   מתחננים לו שיראם אי. והצדוקים נסות אותו הפרושים  ויקרבו אליו  1י מ״ב כפי מתיאו קפיטול 
Mt 16,12  וישאוש בא בגבולות ִטיְשַאִריַאה 13. והצדוקים הפרושים  ינו אומר משאור הבית רק מלימוד הבינו שאינ 

Mt 19,3  מנסים לו ואומרים לו אם אדם יכול לעזוב הפרושים  וקרבו אליו  3. רבים וירפאם שם אחריו עמים  
Mt 22,15   צת איך יוכלו לתפוש ישאוש בדברוועשו ע הפרושים  ואז נתקבצו  15: ים ומעט נבחריםהם קרוא.  
Mt 27,62  אומרים אדון אנחנו 63והכהנים לפילאט  הפרושים  והיום הבא אחר הפסח באו שרי  62. נגד הקבר  

Mc 3,6   ועשו עצה עם אותם דירודיש נגד ישו הפרושים  ותכף יצאו  6. ונרפאה[*]  לאדם שלח היד  
Mc 8,11    ונתוכחו עמהם ונסוהו ושאלו אות מן השמים הפרושים  ויצאו  11. כפר נחום ודלמאינוטאובא נגד. 
Mc 8,15   והם כחושבים אמ׳ אחד אל 16: ואירודיש הפרושים  א מזהירם אומר ראו השמרו משאור והו 15אחד  
Lc 7,30    וחכמי הדת מבזים ביניהם עצת הש׳ שלא היו  הפרושים  אבל  30. הם נטבלים בטבילת יואןשזה שמעו 

Lc 11,53   53 לחלוק דבריו ודברו אתו בכבדות ברוב דברים הפרושים  ר אמר אלה הדברים אליהם התחילו וכאש 
Lc 12,1   דבר אינו נחבא שלא יהיה 2. שהיא רמאות הפרושים  חיל לאמר לתלמידיו השמרו מהכאת בגת הת  

Lc 13,31    [*]31 ירודיש אבהאמרו אליו לך מעמנו כי א הפרושים  ומקצת : באותה שעה נגשים אליו  
Lc 14,1   והנה  2. לאכול פת בשבת והנם מביטים אותו הפרושים  ונעשה כשנכנס בבית אחד משר  1: כפי לוקא 
Jn 7,32   וההגמונים עם. שהסיעה מלינה מאותן הדברים הפרושים  ושמעו  32. עשה נפלאות יותר מזהכשיבא י 
Jn 7,32  אז אמר להם ישו  33: שלחו עבדים שיתפשוהו שיםהפרו  וההגמונים עם . נה מאותן הדבריםשהסיעה מלי 
Jn 7,47  אינכם רואים שאחד 48. ובזה רמה אתכם הפרושים  אז ענו להם  47: האיש ההוא דבר דבריו כאשר  
Jn 8,13   עדותך אינו. מעצמך ומפיך אתה עושה עדות הפרושים  אז אמרו  13: ל יהיה לו גם חייםוערפל אב  
Jn 9,15    והוא אמ׳ אליהם . באי זה צד חזר לך הראות הפרושים  אז שאלו לו  15: ההואעיני האיש ופתח 

Jn 12,19   בדבר . אמרו ביניהם הנה שאין אנו מועילים הפרושים  ור זה בעב 19. שמעה אומרים שעשה אות ופלא 
Jn 12,42    43הכנסת לא הודו בעבור שלא ישליכום מבית  הפרושים  מהשרים האמינו בו רק בעבור פחד אכן רבים 
Jn 19,23   וחלקום לד׳ חלקים. כשתלוהו לקחו המלבושים הפרושים  אז  23 :פילאט אומ׳ מה שכתוב כתוב יהיה 
Jn 19,32   33. וחתכו ירכותם של נתלים עם ישאוש הפרושים  אז באו הפר  32. לויין ויש שלוםאותן הת  [*] 
Jn 19,34   לקח רומח בידו והכה ישאוש ופתח לו צדו הפרושים  ואחד מן  34[*]  33. ם עם ישאוששל נתלי  

Mt 21,41   אמר להם ישאוש ואתם לא קראתם  42. הגון בעתו הפרי  ר הכרם לאחרים טובים שיחזרו לו וישכו 
Mc 4,29   ואומר לכם 30. תכף שמים המגל כי עת קציר הוא הפרי  וכאשר נשלם  29. לאה חטה השבולתואחר מתמ 
Mc 12,2   2 והם תפשום והכום ושלחום בידים 3מהכרם  הפרי  בדיו לעובדים לקחת ב בעתו שלח עוכשש  
Lc 13,6   כבר עברו שלש. ואמ׳ לשומר הכרם 7. ולא מצא הפרי  לבקש  אדם אחד היה לו עץ תאנה בכרמו ובא  
Lc 8,32   אז השדים יצאו יצאו מן 33. וכן עשה. ההם הפרים  משיח שיתן להם רשות לבא בקרבי  פני ישאוש  

Mt 23,24   אוי לכם פרושים רמאין 25: ובולעין הגמל הפרעוׄש  פרנסים עורים שלועסין  24: שכחםראוי ל  
Mt 27,3   ואמר אני חטאתי  4. לשרי הכהנים והישישים הפשוטין  אה שהוא מחוי וניחם וחזר שלשים שמסרו ר 

Mt 27,31   31 ו מלבושיו ונהגוהולו הסרבל והלבישו ל הפשיטו  . חר כאשר הרבו להוציא עליו לעגוא  
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Mc 15,20   לו הארגמן והלבישו לו מלבושיו ונהגוהו הפשיטו  וכאשר מאד הלעיגוהו  20. ם אותוומתפללי  
Mc 14,22  ולקח הגביע ועשה חנות ונתן  23. ואמר זהו לבי הפת  וכאשר היו אוכלים לקח  22: היה אם נולד לא 

Lc 9,16   וחלקו לתלמידיו וצום שיניחוהו לפני העם ההוא  הפת  ע רך אותם לחמים ושני הדגים ובצלשמים ובי 
Lc 11,7   ואם הוא בהתמדה שואל אני אומר לכם שאם לא  8 .הפת  במטה איניני יכול לקום לתת לך  הם עתה 

Lc 22,19  ועשה חנות ובצעו ונתן להם אומר זה הוא גופי הפת  ולקח  19. פן עד שיבא מלכות הש׳מהיוצא מהג  
Lc 24,30    ועיניהם נפתחו 31. וברכו ובצעו ונתן ממנו להם הפת  וכאשר הסב עמהם לקח  30. ס עמהםונכננטה 
Lc 24,31   והם אמרו 32. ואחר היה בלתי נראה בעיניהם .הפת  ועיניהם נפתחו והכירוהו בבציעת  31. להם  
Lc 24,35   עמד באמצעם ואמר להםובעודם מדברים ישאוש  36 .הפת  ואיך הכירוהו בבציעת . עשו בדרךהדברים שנ 

Jn 6,11   והיה להם ספקם בכל אשר. והדג כמו כן. בין העם הפת  ת לשם׳ חלק ישאוש הככרות וכאשר עשה חנו 
Jn 6,23   אז כשראה העם שישאוש לא 24. ועשו חינות לאל הפת  באו דטיבריאדיש אותה ששם אכלו  אחרות  
Jn 6,26   אתם מתפעלים לא אוכל שאובד מי  27. ושבעתם בו הפת  רק כי אכלתם . בור שראיתם אותותלא בע 
Jn 6,34   34 מי. וישאוש אמר להם אני הוא לחם חיים 35. הזה הפת  כל עת ניתן לנו . אמרו לו אדון אז 
Jn 6,52   והפת שאני אתן לכם הוא בשרי: יהיה לעולם הפת  שאם אחד אוכל זה  52שמים ירדתי אשר מן ה  
Jn 6,59   לא כמו שאכלו אבותיכם המן: שירד מן השמים הפת  זהו  59. חי בעבורי כל אותי הואומי שאו  
Jn 6,59   אלה הדברים אמר בבית הכנסת 60: יחיה לעולם הפת  מי שאוכל זה . אבותיכם המן ומתוכמו שאכלו  

Jn 13,26   וכאשר טבל הפת נתנו ליודש שימון אשק. בצוע הפת  אני אשלח . הנו פה[*]  26י הוא אדון מ  
Jn 13,26   ולקח מלא 27נתנו ליודש שימון אשק אשקריוטא  הפת  וכאשר טבל . אני אשלח הפת בצוע. הנו פה  
Jn 21,13    ואז היו ג׳ פעמים שנתגלה 14והדג ונתן להם  הפת  ובא ישאוש ולקח  13: שאדונם הואהיו  
Mc 1,33   33 יים ורבים מושטניםובאים רבים מחלופי חל 34 הפתח  ל אותן מהעיר היו מקובצים לפני וכ  
Mc 2,2   ובאו אליו ד׳ אנשים נושאים אדם אחד 3[*]  .הפתח  כי כל הבית היה מלא עד  נתאסף ולא הכילם  

Mc 13,29   אמת אני אומר לכם שזה הדור לא יעבור עד  30 .הפתח  ם תדעו אתם שקץ העולם מתקרב אל אלה הדברי 
Lc 13,25   והוא יענה ויאמר לכם איני. אדון פתח לנו הפתח  אל  ותקראו. ואתם תעמדו בחוץ. תיסגור הדל  
Jn 18,17   ופירו ענה. לפירי ואתה אינך מעבדי זה האיש הפתח  אז אמרה השפחה השומרת  17. פניםפירו ב  

Jn 9,8  9. ויש אומרים זה הוא: ויושב ואוכל לאה הפתחים  ם אינינו זה האיש שהיה שואל על אומרי. היה  
Mt 26,31   וכאשר אהיה קם חי אהיה לפניכם 32מן הגדוד  הצאן  אני אכה הרועה ותתפזרו . הואוב כי כת  
Mc 14,27   29אכן אחר שאחזור חי אהיה עמכם בגליליאה  28 הצאן  אני אכה הרועה ונתפזרו . וב הואכי כת 

Lc 15,6    בשמים  אני אומ׳ לכם כן יהיה שמחה 7. שנאבדה הצאן  ושכניו ואמר שמחו עמי כי מצאתי אוהביו 
Jn 10,1   אבל הכנס 2. רק עולה בעד מקום אחר גנב הוא הצאן  נכנס בעד השער לבית  אומ׳ לכם מי שאינו  
Jn 10,3   ובהנהיגו הצאן בחוץ 4. בשם ומנהיגן בחוץ הצאן  הוא קורא . צאן נמשכות אחר קולוהדלת וה  
Jn 10,4   כי. ך לפניהם והצאן נמשכות אחריובחוץ הול הצאן  ובהנהיגו  4. בשם ומנהיגן בחוץ קורא הצאן  
Jn 10,7  רק הצאן לא שמעו . כל אותן שבאו היו גנבים 8 הצאן  הם באמת אני אומר לכם שאני דלת פעם אחרת ל 
Jn 10,8   אם אחד יבא. אני הוא דלת 9. לא שמעו אותם הצאן  רק . כל אותן שבאו היו גנבים 8 דלת הצאן  

Jn 10,12   כאשר הוא רואה הזאב שבא. אינם שלו קרוביות הצאן  ו שוכר טוב כאשר ומי שאינ 12. רצאן השוכ  
Jn 10,12   השכיר הוא ואין משים השתדלותו 13. [*] ובורח הצאן  כאשר הוא רואה הזאב שבא עוזב . קרוביות 
Jn 10,13   13  והם. אני הוא רועה טוב ומכיר צאני 14 .הצאן  הוא ואין משים השתדלותו בשמירת השכיר  
Mc 1,45    2 :הצדדין  מתקבצין עמים מכל עמוד בחוץ במדבר ושם,Tit   ואחרת 1קפיטולו ב׳ כפי שי׳ מרקו  
Mt 16,6   והם חשבו בקרבם אומרים הוא 7. ופרושים הצדוקים  והוא אמר להם השמרו משאור  6. םלקחת לחמ  

Mt 16,11   הבינו שאינינו אומר ואז 12. והפרושים הצדוקים  אבל אני אומר לכם שתשמרו משאור . מהפת  
Mt 22,23    אמרו רבי משה אמר אם אחד 24. ושאלוהו הצדוקים  ובאותו היום קרבו אליו  23. להםוהלכו  
Mc 12,18  19וישאלוהו לאמר . שאומרים לא תהיה תחייה הצדוקים  ובאו אליו  18: עמדו תמהים ממנווהם . מהאל 
Lc 20,27   שלא הודו בתחיית המתים קרבו אליו הצדוקים   ומקצת מן 27. שתקו. ין מתשובתוומתמיה  
Mt 27,19   20. כי דברים רבים אני ראיתי במראה בעבורו הצדיק  לחה לאמר לא תהיה דן האדם ההוא אשתו ש  
Mt 27,24  וכל הכלל ענו דמו יהיה 25. השמרו לכם .הצדיק  ני הוא שאיני יודע מדם זה האיש העם ואמ׳ א  

Mt 5,45   אם תאהבו האוהבים אתכם מה 46: והרשעים הצדיקים  ועל . הטובים והרעיםיא שמשו על המוצ  
Mt 9,13    אז באו אל 14. רק בעד החטאים לענוש .הצדיקים  לא באתי לקרוא . יותר חסד מקרבןאני אוהב  

Mt 13,38   והאויב שזורען 39. והקמשונים הם הרעים הצדיקים  השדה הוא העולם וטוב הזרע הם  38. הבתולה  
Mt 13,43   מי שיש לו. כמו השמש במלכות אב שלהם הצדיקים  אז יזרחו  43. ה בכי ורעדת שניםושם יהי  
Mt 23,29   ואומרים אם אנחנו היינו בימי אבותינו  30 הצדיקים  ים קברי הנביאים ומציינים קברי שמיסד 
Mc 2,17  והיו שם תלמידי ג׳ואן 18אבל החטאים  הצדיקים  כי אני לא באתי לקרוא . הם חוליאותן שיש ל  
Lc 1,17  ואמ׳ זכריה למלאך 18. ויכין לשם עם שלם הצדיקים  לב האבות בבנים וידריכם בחכמת  בעבור שישב  
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Lc 5,32   והם אמרו לו למה 33רק לחוטאים בתשובה  הצדיקים  כי אני לא באתי לקרוא  32רופא  צריכים  
Lc 14,14  וכאשר אחד מתלמידיו שמע אלה הדברים 15 .הצדיקים  ית והשכר תשיגהו בתחי: מלוךאין להם מה שיג  
Mt 20,5    סביב 6ושעה תשיעית היתה ועשה כדמות זה  הצהרים  ופעם אחרת הלך בין . והם הלכו 5בינוני  

Mc 12,29   30. שמע ישראל אלהיך אדון הוא אחד. העקרי הצווי  וישאוש ענה ואמ׳  29. רי בישראלהוא העק  
Mc 12,30   ואהבת לרעך כמוך. והשני הוא דומה לזה 31 .הצווי  זהו עיקר . כל מחשבתך ובכל כחךבנפשך ו . 

Mt 17,2   לפניהם ותמונת פניו מאירה כשמש ושמלתו היתה הצורה  משונה  2לם אל הר אחד מאד גבוה ואחר הע 
Mt 22,20  סיסר והוא אמר ואמרו מ 21. ומה שלמעלה כתוב הצורה  ואמ׳ להם ישאוש ממי היא זאת  20: פשוט אחד 
Mc 12,12  ואחר שלחו לו 13. בעבורם והלכו ועזבוהו הצורה  כי הם הכירו שהוא אמ׳ אותה . עםאבל יראו ה  

Lc 19,3   בעבור . ורץ ועלה באילן אחד ששמו שיכומור 4 הצורה  כי אותו זאקיב היה קטן . וב העםבעבור ר 
Lc 21,29   כשעושים 30או התאנה ושאר האילנות ר הצורה  ואמר להם זאת  29מתקרב  כי גאולתכם  
Lc 11,8   תבקשו ותמצאו. שאלו וינתן לכם[*]  9לו  הצורך  תקום ותתן לו כפי . א בעד אהבתולא קם ול.  

Mc Prol,19   וזה אחד הגמון. מה שאבד אשר לו הושב האצבע הציל  . אבל השם׳ מביט אמונתו. הכהונהשיגרשהו מ  
Lc 8,15    ומי שמדליק נר אינו מדליקו בעבור  16. מאהבה הצער  נושאין פרי בקיבול נחנקים ואין האלו הם 

Jn 16,21   כי האדם נולד. בעבור שמחה וגיל שיש לה הצער  וכשילדה כבר אינה זוכרת . תה באכי שע  
Mt 24,6  עם אחד 7. אבל עדיין לא יהיה הקץ. יבאו הצערים  חיוב שאלו . ות השמרו שלא תבהלווהסעת מלחמ  
Mt 7,13   כי רחב הוא הדרך המוליך האדם לאבדון ורבים הצר  משיח אל תלמידיו הכנסו בעד פתח אמר ישאוש  

Lc 13,24   אני אומר לכם כי רבים יחפצו ליכנס ולא .הצר  ואתם סבורים שתכנסו בפתח  24. ואמ׳ ל  
Mt 24,20   תהיה צרה גדולהואז  21. לא תהיה בשבת ובחורף הצרה  שאותה  התפללו לשם 20. באותן הימים 
Lc 14,28  ואם יבנה היסודות  29. אם בידו כח להשלימו הצריכה  ולא ימנה ראשונה ההוצאה . מגדל שחפץ לבנות 
Lc 5,13    וישו צוה שלא יגידוהו לשום 14. ברחה ממנו הצרעת  ומיד . ואמ׳ אני רוצה לטהר אותךנגעו  
Mt 8,28   29. מאד רע שאינו יכול לעבור באותו הדרך ברהק  גינשריק פגש מושטן אחד שיצא מן והיו בארץ  

Mt 27,60    והיתה מריאה מקדלינא ומריא אחרת 61. והלך לו הקבר  והניח אבן אחת גסה בפתח . חצובהחדש מאבן 
Mt 27,61   והיום הבא אחר הפסח באו שרי הפרושים 62 .הקבר  מקדלינא ומריא אחרת יושבת נגד  מריאה  
Mt 27,64   בעבור שתלמידיו לא. עד יום שאמר שיקום חי הקבר  לכן צוה שמור  64ם חי אמ׳ שיקו הרמאי  
Mt 27,66   28: והאבן גדולה חתמו ועשוה שמור הקבר  והם הלכו ושמרו  66. כאשר תדעו ושמרהו,Tit  

Mt 28,1    כי. והנה היה עשוי ארץ רעשה מאד בחזקה 2 הקבר  מריאה מקדלינא ואחרת מריאה ראו באה  
Mc 14,8   8 אמת לכם אני אומ׳ בכל מקום 9למשוח לבי  הקבר  יה לה עבדה אותי וִמֲהָרה לפני כי ממה שה  

Mc 15,46   ומריאה מקדלינא ומריאה אם 47אבן גדולה  הקבר  קבר אחד של אבן חצובה ושם בפתח והניחו ב  
Mc 16,8   ום אדם לא אמרו לפי שגדלה פחדתן ונרעדות ולש הקבר  ויצאו וברחו מן  8. כאשר אני אומ׳ לכם 
Lc 23,55   56באי זה אופן גוף ישוש משיח היה מונח  הקבר  או מגלליאה נמשכות אחריו רואות והנשים שב  
Lc 24,2  ונכנסו ולא מצאו גוף ישאוש משיח 3. מהופכת הקבר  ומצאו אבן  2. ם ומשיחות שהכינונושאות סמי . 
Lc 24,9    מגידות כל אלה הדברים לאותן י״א ולכל ברהק  וחוזרות מן  9ותזכורנה דבריו  8השלישי  

Lc 24,12   וכורע ראה הבגדים לבד והלך לו נפלא בעצמו הקבר  ופירו קם ורץ לפני  12. נו אותםולא האמי  
Jn 12,17   ובעבור זה באה אליו 18: ושהחזירו ממות לחיים הקבר  עמו עושה לו עדות שקרא לזרו מן העם שהיתה 
Jn 20,1  אז רצתה ובאה לשימון פירי ולאותו 2: הפוכה הקבר  ר לקבר ועד לילה ראתה אבן ה בבקמגדלינא בא  
Jn 20,2   אז יצא 3. ואין אנכי יודעת להיכן הניחוהו .הקבר  ריאה אמרה להם אדוני נטלוהו מן ישאוש ומ  

Lc 11,44   הולכים והאנשים שאינן יודעין. שאינן נראין הקברים  לכם פרושים אתם כמו אוי  44. שלום בשער 
Mt 12,32   רוח לא יהי לו כפרה בזה העולם ובעולם הבא הקדוש  ומי שיאמ׳ נגד  32. גד הקדש רוחקללה נ . 
Mt 27,50   והנה המקדש נשבר משני צדדין למעלה  51. רוח הקדוש  וישאוש פעם אחרת צועק שלח  50. שיתירהו 
Mc 1,12  שם התענה מ׳ יום ומ׳ לילה 13. ח במדבררו הקדוש  ותכף נהגו  12. אד ערב לי ואהובאתהו בני מ  
Mc 2,8   אי זו היא  9רוח ואמ׳ להם מה תחשבו בלבבכם  הקדוש  ותכף הכיר מחשבותיהם בעד  8. אללבד ה 

Mc 13,11   רוח יישרכם באותה שעה אתם לא תדברו אבל הקדוש  תפחדו מה תאמרו אתם תדברו כאשר תפושים אל  
Mc 13,11   והאח האחד ימסור אחיו למיתה 12: רוח בעדכם הקדוש  אתם לא תדברו אבל כם באותה שעה רוח יישר. 

Lc 1,35    ומה . רוח יבא עליך וכח העליון יתלונן עליך הקדוש  והמלאך ענה ואמ׳  35. ידיעת איששאין לי 
Lc 1,49   וחסד שלו 50שמו הוא עשה בי דברים גדולים  הקדוש  י אותו שהוא כולו יכול כ 49. היות מאושרת  
Lc 2,25   וקבל מענה מרוח הקדש שלא יראה 26. היה בו הקדוש  יק וירא ממתין הנחת ישראל ורוח היה צד  
Mt 4,5   ואמ׳ לו אם 6והניחו על גובה בית המקדש  הקדושה  אז העלהו השטן אל העיר  5: השם אבל מחן  
Lc 4,9   ר גבוה מהמקדש ואמ׳ לוזנח על מקום היות הקדושה  אז עלה הוא בעיר  9: אותו תעבודתתפלל ו  
Mt 7,6   לפני הבהמות ממאנות ולא תביאו הדברים הקדושות  לא תדברו בכתיבות . יח לתלמידיוישאוש מש  

Mt 23,37   37 נכספת לקבץ. שאליך היו מֻשלחים הרבה פעמים הקדושים  לם ירושלם שהרגת הנביאים וסקלת ירוש 
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Mt 27,52   אחר התחייה. יוצאים מהקברים 53. קמו וחיו הקדושים   ורוב גופות. והקברים נפתחו 52 באמצע 
Mc 1,31    והערב כאשר השמש נכנע שלחו לו כל 32. ושרתם הקדחת  ובא ישוש ונשא היד ותכף עזבה  31אמרה לו 
Jn 4,52   אז הכיר האב שאותה שעה היתה שאמר לו 53 .הקדחת  מול בשעה שביעית מן היום הניחו לו את  

Mt 15,2   3. למה אין נוטלין ידיהם כשרוצים לאכול .הקדמונים  מה עוברים תלמידיך תקוני ל 2רו ואמ 
Mt Prol,4   כן חוייב דרוש. כמו זכרון שיניח אל אחיו הקדש  כתב זה האונגילי בלשון . נפיליםדרוש ל  

Mt 3,11    והנה הוא ינקה. מפוחו בידו 12וירפאכם מאש  הקדש  לחלוץ נעלו והוא יטבול אתכם מן ראוי  
Mt 4,1    וכאשר התענה  2רוח בעבור היותו מנוסה מהשטן  הקדש  אז ישואש משיח מוצא במדבר בעד  1מתיאו 

Mt 10,20   האח האחד ימסור האחר 21 .רוח ידבר בעדכם הקדש  אבל : אתם לא תדברו 20: כו לדברשעה שתצטר  
Mt 12,4   א ואותן שהיו עמו אינו ראוישאותן לחמים הו הקדש  שנכנס בית האל ואכלו לחמי  4מו שהיו ע  

Mt 12,31  ומי שיאמ׳ נגד הקדוש רוח לא יהי לו  32. רוח הקדש  לאנשים לבד מי שאומר קללה נגד  קללה יכופר 
Mt 24,15   אותן שהיו 16. אותו שקורא יביניהן א״כ הוא הקדש  נ׳ בדניאל נביא עומד במקום שקוץ משומם ש  
Mc 2,26    אותם ששום אדם אינו ראוי לאוכלם לבד הכהנים הקדש  ואכל לחמי  תחת אביתר שר הכהניםבמקדש. 
Lc 1,67    כי. ברוך יהיה אדון אלהי ישראל 68וניבא וא׳  הקדש  וזכריה אביו היה מלא רוח  67בו הש׳ היתה 
Lc 1,80   ועומד במדברות עד העת שהראה עצמו לישראל הקדש  והנער היה גדל וחזק ברוח  80. םבדרך שלו:  
Lc 2,26   שלא יראה מות עד שיראה ישאוש משיח בן אל חי הקדש  וקבל מענה מרוח  26. דוש היה בוורוח הק. 
Lc 3,16   ויקח כלי מנשף וינקה גרונו ויאסוף  17. ובאש הקדש  גורת נעלו הוא יטבול אתכם ברוח לחלוץ ח 
Lc 3,22   ובאה בת קול . כמו יונה ירד עליו בעצם גופני הקדש  ורוח  22תפלל לש׳ ונפתחו השמים טובל ומ 

Lc 10,21   ואמר אני מתודה לך אב ואדון בשמים ובארץ הקדש  ובאותה שעה שמח ישאוש ברוח  21 .בשמים  
Lc 12,10  וכאשר ינהגו אתכם בבתי 11. לא ימחלו לו הקדש  מי שיקלל רוח . וא נמחל לוכנגד בן האדם וה  
Lc 12,12   ואחד מן 13 :ילמדכם באותה שעה מענה לשון הקדש  ח כי רו 12ה דבר תענו או תאמרו או באי ז  

Jn 1,33   35. ואני ראיתיו עושה עדות שזהו בן האל 34 .הקדש  זהו שמטביל ברוח . הרוח יורד עומד עליו  
Jn 3,5   ומה שנולד מרוח . מה שנולד מהבשר בשר הוא 6 :הקדש  פעם אחרת יהיה נולד ממים ומרוח רק אותו ש 

Jn 7,39   שעתידין לקבל המאמינים בו כי עדיין לא נתן הקדש  וזה אמרו מרוח  39. ירוצו מבטנו מים חיים  
Jn 14,26   27אותו שהאב ישלח בשמי הוא ילמד אתכם  .הקדש  אבל האב נאמר רוח  26. מדי עמכםאמרתי בעו  
Jn 15,26  אמת היוצא מהאבאותו שאני אשלח בכם מהאב רוח  הקדש  וכאשר יבא רוח  26. ת היה לו ביאותו שערבו 
Jn 16,7   וכי יבא 8ואם אלך אשלחהו לכם . לא יבא אליכם הקדש  הוא לכם שאלך כי אם לא אלך רוח לכם שצריך 

Jn 20,22   22 ולמי שתעזבו העונות מונחים יהיו להם ומי 23 .הקדש  אמ׳ זה גנח ואמ׳ להם קבלו רוח  כאשר 
Lc 9,36   ונשאו עיניהם . נפלו לפני ישאוש משיח ונפחדו הקול  וכאשר שמעו התלמידים את  36. תוושמעו או 

Jn 3,8  וכן הוא. אבל אינך יודע אנה הוא בא או הולך .הקול  ואתה שומע הרוח מנשב למקום שרוצה  8. מחדש 
Lc 19,45   45 רק . והוא אמ׳ להם כתוב ביתי בית תפלה 46 .הקונים  אשר נכנס במקדש התחיל לגרש משם וכ 
Mt 13,7   האחרים נפלו בארץ  8. גדלו הקוצים וחנקום .הקוצים  האחרים נפלו בין  7. להם שורש הכי לא הי 
Mt 13,7   האחרים נפלו בארץ טובה ועשו פרי 8. וחנקום הקוצים  גדלו . האחרים נפלו בין הקוצים 7. שורש 
Mc 4,7   א נתן פריול. והקוצים גדלו יחד וחזקוהו הקוצים  ואחר נפל בין  7. א היה לו שורשהכהו כי ל  
Lc 8,7   וזרע האחר 8. והקוצים יצאו עם הזרע וחנקהו הקוצים  והאחר נפל בתוך  7. לחות מהארץ לא היה לו 

Mt 9,37    לכן חלו פני האדון מהקצירות 38.מועטין הקוצרים  גדולות אבל [*] עת הקציר סמוך ולתלמידיו  
Lc 10,2   הנה אני שולח אתכם. לכו 3. [*] מועטים יםהקוצר  רק . ואמ׳ תבואות הקציר רבות 2 .עתיד לבא  

Mc 13,18   כי באותו עת יהיה יותר צרה בעולם שמעולם 19 .הקור  לא יבא בעת חלו פני האל שזה  18. הימים 
Jn 1,23   כמו שאמ׳ ישעיה הנביא. במדבר ישרו דרך הש׳ הקורא  ענה אני הוא קול  23. ומ׳ מעצמךמה אתה א. 
Mt 7,5    ואחר תבוא להשליך הקיסם מעיני. מעיניך הקורה  השלך . מראה עצמך כשר 5. בעיניךוהקורה  

Lc 15,30    שהפסיד עצמותיו עם זונות אתה המתה בעדו עגל  הקטן  וכאשר בנך  30. לאוכלו עם אוהבישעיר אחד 
Mt 14,24   דםוסבלו צער כי הרוח מנג. היתה באמצע הים הקטנה  והאניה  24. הוא היה יחיד בארץ היה ערב . 
Mc 6,32    ורבים עמים שראו  33והפילו עצמם במקום חרב  הקטנה  ועלו בספינה  32. לו פנאי לאכולולא היה 
Jn 6,22    ולא היה שם רק האחת. האחרת לא היתה שם הקטנה  ביום האחר מעבר לים ראו שהאניה ו 22ללכת.  

Mt 5,19  אבל . מד לשברם יהיה קטן במלכות שמיםאו יל הקטנות  ומי שיעבור אחד מאלה המצות  19 .סוף העולם 
Mc 6,7   וקרא הי״ב תלמידים ושלחם שנים. דורש ומלמד הקטנות  והוא סובב הערים  7. עוט האמנתםנפלא ממי 

Mc 6,36   וענה 37. סביב מכאן ויקנו אוכל לאכול הקטנות  עזוב העמים הלוך בהרים  36. ברהורב שעה ע  
Mt 10,42  כוס אחד ממים קרים בשם תלמידי אמת לכם אני הקטנים  לשתות לאחד מאלו  כל אדם שיתן 42: לו גמול 
Mt 18,10   10 אם[*]  12[*]  11[*] כי אומר אני לכם  .הקטנים  שמרו לכם אשר לא תבזו אחד מאלו ה  
Mt 18,14   14 ויסרחו בינך. אם רעך חוטא לך 15. יאבד הקטנים  נו מאבינו שבשמים אשר אחד מאלו א״כ אי  
Mt 25,40  ואז יאמר לאותן שיהיו בצד 41. כי לי עשיתם הקטנים  מאחי  לכם כי כל הטוב שמעולם עשיתם עם אחד 
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Mc 10,42   לא 43. ושרים שלהם יש כח גדול על הקטנים הקטנים  ים והשלטונים גדולים מושלים על שהשר  
Mc 10,42   אותו שירצה היות. ניכםלא יהיה כן בי 43 .הקטנים  טנים ושרים שלהם יש כח גדול על על הק  

Lc 17,2   שמעו אתם אם חטא חטא לך אחיך תוכיחהו 3 .הקטנים  מושלך לים שאם יעשה רע לאחד מן בצוארו ו  
Lc 18,16    לבא אלי ולא תמנעום כי מכיוצא באלו הוא הקטנים  ואמר להם הניחו הנערים  16. להםמנעו זה  
Mt 7,24   ואותו ששומע דברי ואינו עושה 26[*]  25 .הקיימת  אבן ה אל החכם שמייסד ביתו אל היהיה דומ  
Jn 19,15   הקימוהו תלוהו והניחוהו בשתי וערב הקימוהו  אבל הם צועקים  15ים הנה מלככם ליהוד:  
Jn 19,15   ופילאט אמר: תלוהו והניחוהו בשתי וערב הקימוהו  אבל הם צועקים הקימוהו  15לככם הנה מ  

Mt 7,3   4. ולא תחשוב הבריח מעיניך. בעין חבירך הקיסם  אתה רואה  3. תהיו נפרעיםעו כך במדה שתפר  
Mt 7,4   מראה עצמך כשר 5. והקורה בעיניך. מעינו הקיסם  ואיך תאמר לאחיך להוציא  4. ניךהבריח מעי.  
Mt 7,5   אמ׳ 6קפיטולי כ״ב כפי מתיאו : מעיני אחיך הקיסם  ואחר תבוא להשליך . קורה מעיניךהשלך ה  

Lc 6,42   42 ואז תביט שתגרש הקיסם מעין אחיך. מעיניך הקיסם  מר לאחיך הנח ואני אוציא ואיך תוכל לא.  
Lc 6,42  כי העץ אינינו טוב שעושה 43. מעין אחיך הקיסם  ואז תביט שתגרש . הקיסם מעיניך ואני אוציא  
Lc 12,1    התחיל לאמר לתלמידיו השמרוכדורך בגת  הקיפוהו  וכאשר רוב עמים  1י״ג כפי לוקא קפיטולו  

Jn 10,24  ואמרו לו עד מתי אתה לוקח נפשותינו אם .הקיפוהו  אז היהודים  24. ש באכסדרת שלמהישאוש במקד  
Mt 24,42   43. כי לא ידעתם השעה באותה שהאדון יבא הקיצו  לכן  42. האחד ילקח והאחד יניח .במטה אחת  
Lc 21,36    לעולם והתפללו לשם שתהיו ראויים לברוח כל הקיצו  ועל זה  36. כל יושבי פני האדמהיצא על  
Mc 4,38  ואמרו רבי אינך פונה אלינו כי ראה שאנחנו הקיצוהו  והם . ש ישן ִאינְּפּוָפא על כרוישאו 38. למלאת 

Lc 2,7   ורועים באותו הדור היו  8. לחוץ שקורין פרשי הקיר  כל להניחו כאותו קרוי היוצא מן אחר תו 
Lc 13,21  והלך במעיינות 22. עד שיתעכל שיתחמץ הכל הקמח  לשאור שהאשה מטמנת בתוך  21. מהלמה הוא דו  
Mt 13,26   26 ובאו המשרתים ואמרו אל 27. בין החטים הקמשונים  אז נראו . שר העשב גדל ועשה פריוכא  
Mt 13,29   ובעת הקציר אני: עד הקציר תניחו הכל 30 .הקמשונים  אין בעבור שלא תעקרו החטים עם  והוא אמ׳ 
Mt 13,30  והחטים. וקשרו אותם במשואות ושרפו אותם .הקמשונים  אני אומר לקוצרים לקטו ראשונה  ובעת הקציר 
Mt 13,36   וענה ואמר אותו שזורע טוב זרע 37. מהשדה הקמשונים  מידיו אומרים תפרש לנו דמיונות אליו תל 
Mt 13,40   בן האלוה  41. ושורפן כן יהיה בקץ העולם הקמשונים  לוקט  כי כמו שאדם 40. המלאכים הם 
Mt 27,30    ואחר כאשר הרבו להוציא עליו 31. ומכין בראשו הקנה  ורוקקין בו ולוקחין  30היהודים מלך 
Lc 11,39   40. ומה שהוא בפנים שלכם הוא לב רב וגניבה .הקערה  מטהרים מה שהוא מחוץ גביע ומן  עתה אתם 
Mt 10,22   וכאשר ירדפו אתכם בעיר 23. אותו יהיה נושע הקץ  ומי שיתמיד עד . ם בעבור שמיעסו אתכיכ  

Mt 24,6   ומלכות אחד נגד. עם אחד יקום נגד האחר 7 .הקץ  אבל עדיין לא יהיה . צערים יבאושאלו ה  
Mt 24,13  האיונגיליאוואז  14. ויעמוד אותו יהיה נושע הקץ  אבל אותו שיתמיד עד  13. ת רביםותתקרר אהב  
Mt 24,14  וכאשר תראו שקוץ משומם שנ׳ בדניאל נביא 15 .הקץ  ואז יבא . עולם לעדות לכל העמיםנדרש בכל ה  
Mt 24,21   ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן שום אדם לא 22 .הקץ  היתה מראשית העולם עד עתה ועד  יותר שלא  
Mt 26,58    ושרי הכהנים וכל העצה מחפשים עידי שקר 59 .הקץ  ויושב עם המנהיגים בעבור שיראה בפנים  
Mc 13,4   ועונה 5. של עולם שכל הדברים יתחילו ליפסד הקץ  והסימן מתי יהיה . ו אלו הדבריםמתי יהי  
Mc 13,7    ויהיו. ועמים יקומו נגד עמים ומלך נגד מלך 8 .הקץ  חוייב שיהיה אבל עדיין לא יהיה כי זה 

Mc 13,13   וכאשר תראו השקוץ שומם עמוד 14. יהיה נושע הקץ  ואותו שיתמיד עד . יפווהכל יקצ 13. למיתה  
Lc 21,9   ומלכות . אז אמר להם יקומו עמים נגד עמים 10 .הקץ  אכן לא יהיה זה מיד ולא . העשותכל אלה ל 
Mt 9,37  38.גדולות אבל הקוצרים מועטין[*] סמוך ו הקציר  ואמר לתלמידיו עת  37.יחם עליהןבלי רועה ר  

Mt 13,30   ובעת הקציר אני אומר לקוצרים לקטו ראשונה  :הקציר  תניחו הכל עד  30. עם הקמשונים החטים 
Mt 13,30   אני אומר לקוצרים לקטו ראשונה הקמשונים הקציר  ובעת : תניחו הכל עד הקציר 30. הקמשונים.  
Mt 13,39   כי  40. והקוצרים הם המלאכים. ולםהוא קץ הע הקציר  ועת . טןוהאויב שזורען הוא הש 39. הרעים 

Lc 10,2   הנה. לכו 3. [*] רק הקוצרים מועטים. רבות הקציר  ואמ׳ תבואות  2. שהוא עתיד לבא המקומות  
Jn 4,35  הנה אני אומר לכם שאו עיניכם וראו כי כבר  .הקציר  ים שארבעה חדשי׳ יש מכאן עד עת אינכם אומר 
Jn 4,35    ומי ילקט שכרכם ויאסוף פרי 36. לבנות הקציר  ו כי כבר תבואות שאו עיניכם וראאומר לכם  

Mt 14,9   9 וצוה שאז יתן . שראוהו נעצב לא רצה לשנות הקרואים  ובעד טעם השבועה ובעבור . נעצב והמלך 
Mt 22,3   ופעם אחרת 4. אל הנישואין ולא אבו לבוא הקרואים  ושלח העבדים לקרוא  3ואין מבנו שעשה נש  
Mc 6,22   22 ואמר . וייטב מאד לאירודיש ולכל האוכלים .הקרואים  באה בת אירודיש מכרכרת לפני כל ו 
Mc 6,26   ושלח לחתוך הראשים 27לא רצה הכבידה  הקרואים  ובעד טעם . צב בטעם השבועה שעשההיה נע  
Lc 14,7   6  ראשונים וכסאדבר נשמע כאשר בחרו מושבות ה הקרואים  ואמר לאותן  7: יכלו לענות אותוולא 

Lc 14,10  כי המגביה עצמו בא כדי שפלות 11 .הקרואים  אז תשיג מעלה לפני . וב עלה הנהיאמר לך אה.  
Lc 2,44   וכאשר לא מצאוהו חזרו 45. הנוכרים הקרובים  הלכו יום אחד וחפשוהו בין שאר  וכן. עמהם  
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Lc 9,12    ם זה למען יוכלו למצוא מה שיאכלו כי למקו הקרובים  ילכו למגדליהם ולעריהם ואמרו לו העם זה 
Lc 14,12   כי באולי אותם שאתה . ולא השכנים עשירים .הקרובים  ולא האחים ולא . רצה לזמן אוהבךערב אל ת 
Mt 15,36  לשם ובצעם ונתנם לתלמידיו) הנכונה הקריאה  היא ” חנות”אני חושב ש(ה כונות והדגים ועש:  
Mt 18,30   אבל הלך ושם אותו במאסר עד שיפרע החוב .הקשיבו  והוא לא רצה  30. לי ואני אפרעךחמול ע.  

Mt 4,8   אחד גבוה מאד ויראהו השטן כל מלכיות העולם הר  אז העלהו השטן על  8 .הוא לא תנסה אלהיך  
Mt 17,1  משונה הצורה לפניהם ותמונת 2אחד מאד גבוה  הר  ואחר העלם אל . קומו וזואן אחיולקח פירו י  

Mt 27,33   33  ונתנו לו יין מעורב עם לענה לשתות 34. קלוארי הר  באותו מקום שנקרא גולגוזא שהוא ובאו. 
Lc 19,29    [*]אומר לכו לאותו 30. ושלח שני תלמידים. הזתים הר  ב לביט פגיי בבטאניא בהר שנקרא מתקר  
Lc 19,37    מים היורדים מן ההר לשמחהזתים התחילו לו כל הע הר  כבר מתקרב לירידת  וכאשר הוא 37בדרך 
Lc 21,37   וכל העם קם בבקר ובא במקדש בעבור 38. הזתים הר  ובלילה יוצא משם עומד בהר נקרא . במקדש  
Mt 4,16  ומשם והלאה 17. אליהם שהיו עומדים בצלמות הראה  ם בדרך ערפל ראו אורה ונר בהיר העם העומדי  
Mt 9,8  9קפיטולי ל׳ כפי שאן מתיאו : להם באנשים הראה  כזה שיכולת . או השם ואותו הללושראו זה יר  

Lc 10,1  10. הש׳,Tit   ישאוש אל האחרים ששים ושלושה תלמידים ושלחם  הראה  ואחר  1קפיטולו י״א כפי לוקא 
Mt 22,19   ואמ׳ להם ישאוש ממי היא זאת  20: פשוט אחד הראוהו  הראוני פשוט אחד של מס והם  19 רמאים 

Mt 6,23   להיות בך הוא ערפליי רבות ערפליות תהיו בך הראוי  ואם הנר . כל הגוף יהיה ערפליי שעהעינך ר. 
Lc 14,3   3 והוא ריפא האדם . ושתקו 4לעשות רפואה בשבת  הראוי  . ענה ואמ׳ לחכמי הדת והפרושים וישאוש 

Lc 23,41   אבל זה . פי מעשעינולנו וקבלנו משפט אמתי ל הראוי  מת אנחנו סובלים המשפט ובא 41. בצרתם אתה 
Lc 12,42   מאושר הוא אותו עבד 43. לתת להם בזמנה הראויה  ון על ביתו לתת לבני ביתו החטה משים האד  
Lc 15,12   ואחר 13: וחלק להם עצמות מה שהיה לו. לי הראויה  אבי תן לי חלק הירושה . מהם לאבהיותר קטן  
Mt 22,19   20: פשוט אחד של מס והם הראוהו פשוט אחד הראוני   19עצתם אמ׳ למה תנסוני רמאים  הכיר  
Lc 20,24  והם ענו לו. פשוט אחד מה דמותו וכתיבתו הראוני   24. להם אתם מנסים אותי רמאים אמ׳. כזבים  
Mt 9,28   וישוש משיח נגע 29 :והם ענו הן גביר .הראות  אתם מאמינים שאוכל להחזיר לכם  אמ׳ להם  
Jn 9,15   15 והניחו על עיני: והוא אמ׳ אליהם טיט עשה .הראות  הפרושים באי זה צד חזר לך ו לו אז שאל  

Jn 20,20   אז כשראו התלמידים האדון שמחו. הידים והצד הראם  וכי אמר זה  20. ׳ להם שלום לכםישוש ואמ . 
Jn 14,8   מןוישאוש אמר להם כמה מן הז 9. האב ודי הראנו  . ופליף אמר אליו אדון 8: אותו ותראו  

Mt 14,11   10 באחד מפשוטי כלי עץ ונתנוהו לנערה והיא הראש  ונשאו  11ראש זואן בבית הסוחר  וחתך  
Lc 7,38   ונושקת רגלי ישו ומושחן עם משיחה מרגליית הראש  ואחר שקנחה לו הרגלים עם שערי  .יוצאות.  
Mt 10,2   פיליפו 3. י ואנדריב אחיוהוא שימון פיר הראשון  : ואלה הם שמות האיפושטוליש 2ם החולאי.  

Mt 17,26   שתקח תפתח לו הפה ותמצא שם כל מה שעולה זה הראשון  ילם לך אל הים והשלך החכה והדג שלא נבה 
Mt 21,28  והוא ענה  29. ואמ׳ בן לך היום פעול בכרמי הראשון  ובא . אדם אחד היו לו עשרה בנים. דומה לכם 
Mt 21,31   31 והוא אמ׳ להם אמיתות אומר לכם שהעוגבים .הראשון  והם ענו . אבשני אלו עשה רצון המי מ  
Mt 22,38   והשני הוא דומה לזה 39. ומאד גדול צווי הראשון  זהו  38. ך ובכל נפשך ומכל שכלךבכל לבב.  
Mc 12,20   ואחר לקחה השני 21לקח אשה ומת בלא בנים  הראשון  . לכן שבעה אחים יהיו 20. לאחיולהקים זרע  
Mc 12,39   בבתי כנסיות שיכבדום ושיהיו ראשונים הראשון  ושישבו בכסא  39ם שלום הסוחרים שיתנו לה  
Lc 14,18   אמ׳ אני קניתי עיר ויש לי ללכת שמה לראותה הראשון  והתחילו כלם להתנצל  18. ל מוכןשכבר הכ 
Lc 15,22   ושימו טבעת בידו ותנעלוובאו והלבישוהו  .הראשון  ׳ לעבדיו לכו כולכם שאו התלמיד ואח״כ אמ  

Jn 2,11   בבית גלליאה וגלה מעלתו ותלמידיו הכירוהו הראשון  וישאוש עשה זה האות  11. עד עתההיין הטוב. 
Jn 8,7  9. ופעם אחרת כורע כתב אחד בארץ 8: בה הראשונה  ליך האבן להם אותו שנמצא בכם בזולת חטא יש  

Mt 20,8  וכאשר באו אותם שהלכו בכרם עד הי״א 9 .הראשונים  נים עד התחיל מן האחרו. נם שכרםהפועלים ות  
Mt 20,10    וחשבו קחת יותר ולקחו כל אחד פשוט כמו הראשונים  ובאו  10. שעה לקחו כל אחד פשוטעד הי״א  

Lc 9,19   ואתם. וישאוש אמר להם 20. שחזר חי הראשונים  ויש אומרים נביא מן . רים אליהוומקצת אומ  
Lc 14,7  כאשר יקראוך לנישואין אל 8וכסא הכבוד  הראשונים  אים דבר נשמע כאשר בחרו מושבות הקרו לאותן  

Mc 6,27  ראשו באחד[*]  28[*] וצוהו שישא לו  הראשים  ושלח לחתוך  27ם לא רצה הכבידה טעם הקרואי  
Mt 10,24  למיד שיהיה כמו כי די לת 25: והעבד על האדון :הרב  כי התלמיד אינו על  24 .האלוה יבא לתלמיד 
Mt 26,18    19. עמך יעשה פסח עם תלמידיו. אומר שעתו קרוב הרב  וזה האיש שתמצאו אמרו לו . העירלכו אל 
Mc 14,14  אומ׳ אנה הוא ביתי ששם אוכל הפסח עם תלמידי הרב  ובמקום שיכנס תאמרו לאדון הבית  14. אחריו . 

Lc 6,40   איך תראה 41כל תלמיד הוא שלכם כאשר הוא ברבו  הרב  אינינו התלמיד על  40. פלו בבורשניהם י 
Mt 13,58    14: נפלאות בעבור מיעוט האמנתם הרבה  ולא עשה שם  58. בארצו או בביתוכבוד רק,Tit   קפיטולו 
Mt 23,37   נכספת לקבץ עמך כמו התרנגולת מאספת. פעמים הרבה  קלת הקדושים שאליך היו מֻשלחים הנביאים וס  
Mc 10,23   והתלמידים נבהלו 24. יתנם במלכות שמים הרבה  ך דבר נמנע שאיש שיהיו לו מעות מ׳ איוא  
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Lc 6,35   מאד ותהיו בנים מאל עליון שהוא מאד טוב על הרבה  שכרכם יהיה מתנות למי שאינכם מקוים דבר ו  
Jn 18,2   אז כאשר 3. ופעמים בא הרבה לשם עם תלמידי הרבה  רוצה למוסרו יודע אותו מקום כי ויוד״יש ש  
Jn 18,2   אז כאשר יודיש אסף עם רב  3. לשם עם תלמידיו הרבה  דע אותו מקום כי הרבה פעמים בא למוסרו יו 

Mt 27,31   הפשיטו לו הסרבל והלבישו. להוציא עליו לעג הרבו  ואחר כאשר  31. קנה ומכין בראשוולוקחין ה  
Lc 7,38    עם שערי הראש ונושקת רגלי ישו ומושחן עם הרגלים  ואחר שקנחה לו . שמעיניה יוצאותעם דמעות  
Jn 13,9   וישאוש אמר 10. לבד אבל גם הידים והראש הרגלים  ואמר לו שימון ופירי לא  9. בי לך חלק  

Jn 13,10  והוא כולו נקי ואתם טהורים אבל לא כולכם הרגלים  שהוא רחוץ אינו חסר רק שירחוץ  אמר להם מי . 
Mt 5,10   מאושרים 11צדק כי מהם יהיה המלכות שמימיי  הרדפות  אשרי הסובלים  10: או בני השםקרכי הם י 

Lc 2,5   וילדה 7וכאשר היו שם ימי מריאה מלאו ללדת  6 .הרה  וסתו ואשתו והיא שישמע המצוה עם מריאה אר 
Lc 14,29    לזה התחילויאמרו האיש ה 30. ילעיגו לו הרואים  ולא יהיה יכול להשלים הבנין כל היסודות  
Mt 22,7  אז אמר לעבדיו  8. אותם הרוצחים ולשרוף ביתם הרוג  וכאשר המלך שמע זה היה עצב וצוה  7. למיתה 
Mt 5,3  אשרי הנחים כי הם  4. כי שלהם הוא מלכות השם הרוח  אשרי עניי  3ו ומלמד אותם לאמר פתח את פיה 

Mt 14,24   וברביעית משמרת הלילה ישאוש בא 25. נגדםמ הרוח  וסבלו צער כי . היתה באמצע הים הקטנה  
Mt 26,41   41 ופעם שנית הלך  42. אבל הבשר חולה. הוא מוכן הרוח  כי . והתפללו שלא תכנסו בנסיון עורו 
Mc 6,48   48 ובא אליהם סביב חצי הלילה. היה להם מנגד הרוח  ו רואה אותם מצטערים במלחות כי ויש  

Mc 14,38  38 ופעם אחרת הלך 39. מוכן אבל הבשר חולה הרוח  . ר שלא תכנסו לנסיוןתפללו בעבועורו וה  
Lc 4,1   ועומד שם ארבעים יום ונתנסה בעד 2במדבר  הרוח  דוש רוח נסע מגורדא והונהג בעד מלא מהק  

Lc 4,14   והוא מלמד 15גלליאה ושומעו יוצא בכל הארץ  הרוח  וחזר ישאוש משיח בכח . אוש משיחושרתו יש  
Lc 8,24  25. והסער שיעמוד ועמד ונעשה נחת גדול הרוח  וישאוש קם וצוה אל . חנו אובדיםרבי הנה אנ  
Lc 9,40   וישאוש ענה ואמ׳ 41. ולא יכולו. רעה מגופו הרוח  וחליתי פני תלמידיך שיגרשו  40 .בחוזק  
Lc 9,43  הנעשה היום בין רעה ואחר עשה בידו הסימן הרוח  וישאוש בלשמא  43. ן הכהו ושברולישאוש השט  

Lc 11,13  והיה מגרש השטן האלם דבר 14. למי שישאלהו הרוח  ה אבינו שבשמים שיתן טובות לבניכם כמה וכמ.  
Lc 11,24   בלתי נקי יוצא מן האדם הולך במקומות מחפש הרוח  כאשר  24י שאינו מאסף עמי מפזר ומ. הוא  

Jn 1,32   32 33. יורד מן השמים כמעט כמו יונה עומד עליו הרוח  אומ׳ אני ראיתי . ן עשה לו עדותוג׳וא  
Jn 1,33   34. זהו שמטביל ברוח הקדש. יורד עומד עליו הרוח  ים הוא אמר לי אותו שעליו תראה שאטביל במ  

Jn 3,8   אבל אינך . מנשב למקום שרוצה ואתה שומע הקול הרוח   8. מ׳ חוייב שתהיו נולדים מחדשכי אני או 
Jn 3,34  מי 36. האב אוהב הבן והכל נתן בידו 35. במדה הרוח  כי השם׳ אינינו נותן . מדבר דבר׳ ששולח הש 
Jn 6,64  אינו מועיל אי זה אחד. הוא שמחיה הבשר הרוח   64: האדם עולה שם שהיה ראשונה אם תראו בן  
Jn 7,39   אז 40. כי ישו עדיין לא בא באור העליון .הרוח  ל המאמינים בו כי עדיין לא נתן לקב  

Jn 19,30    והיהודים בעבור שלא: וערב שבת היה 31. לאל הרוח  וכרע ראשו ושלח החומץ אמ׳ תם ונשלם הוא  
Mc 5,12   אומרים מימינו בחזירים באופן שאנחנו נכנס  הרוחות  . ונסוהו 12רועים רבים חזירים  וסביב משם 
Lc 4,36    ושומעו היה 37. ים ויוצאים מן האנשיםהרע הרוחות  מה דבר הוא זה שיש לו כח ומצוה ואומרים  

Mt 18,15   ואם לא ישמעך חבר אחד עמך או ב׳ כי כל 16 .הרוחתו  ו בינך לבינו אם הוא ישמעך אתה ויסרח. לך 
Lc 19,16   והאדון אמר אליו שמח עבד טוב כי בדבר  17 .הרוחתי  אדון עם אימינא שלך י׳ אימינש  בא אומר 
Lc 16,9   לב בעבור שתהיו אפסים שאסיפכם באוהלים הרוע  .. ומר לכם שתעשו לכם ואני א 9 לב קרבו  

Mt 25,32   ויניח השיות לצד ימין 33. השיות מהגדיים הרועה  כן כמו . וא יפריד אחרים מאחריםוה. העמים  
Mt 26,31   חיוכאשר אהיה קם  32ותתפזרו הצאן מן הגדוד  הרועה  אני אכה . את הלילה כי כתוב הואבעבורי בז 
Mc 14,27   אכן אחר שאחזור חי אהיה 28ונתפזרו הצאן  הרועה  אני אכה . את הלילה כי כתוב הואבי בז  

Lc 2,15   מדברים ביניהם אומרים נֲַעבֹור בבית לחם הרועים  לאכים מהם עולים ויורדים לשמים נסעו המ  
Lc 2,18   20. שמה כל אלה הדברים בלבהומריאה  19 .הרועים  ן הדברים שנאמרו להם באותו בעד תמהו מאות  
Lc 8,32   בהר והשדים חלו פני ישאוש משיח שיתן להם הרועים  והיו שם פרים  32. ילכו בתהומותאותם ש  
Lc 8,34   ואנשי 35. ספרוהו במדינות ובעיירות הרועים  ומדבר ההוא כאשר ראוהו  34. נקוושם נח  

Lc 13,14   וענה 15. להתעסק ברפואת החולים ולא בשבת הרופא  עשות מלאכתו ובאותן הימים יכול יכול ל  
Jn 7,4   שיתפרסם לכל אינו עושה שום דבר בסתר אם הרוצה  כי  4. יך יראו מעשיך שאתה עושהשתלמיד  

Jn 12,26   ולמקום שאני הוא שם. לשרת אותי ישרת אחרי הרוצה   26. ה העולם יזכה לחיים נצחייםנשמתו בז  
Mt 22,7   אז אמר לעבדיו הנשואין 8. ולשרוף ביתם הרוצחים  וצוה הרוג אותם עצב  המלך שמע זה היה  

Mt 24,19  20. ולאותן שיהיו מיניקות באותן הימים .הרות  אוי לאותן שתהיו  19: קחת כסותולא יחזור ל  
Mc 13,17   חלו פני 18. ולאותן המיניקות באותן הימים הרות  ואוי לאותן שיהיו  17. קחת בגדואחור ל  
Lc 21,23   ומיניקות באותן הימים כי יהיה דוחק גדול על  הרות  ואוי לאותן שתהיו  23. ם שנכתבוכל הדברי 
Mt 18,8   כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן פסח. ממך הרחיקה  ו ידך תאשקנדליזט כרות אותה או אם רגלך א  
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Mt 5,7   אשרי נקיי הלב כי  8: מנותכי הם ישיגו רח הרחמנים  אשרי  7: צדק כי הם ישבעו ויהיו שבעים 
Mt 18,17    אמיתות אומר לכם  18: ממנו כמו אויב ופרסמהו הרחק  כאשר אמרתו באגליזיאה לא ישמעך ואם 
Mt 26,39   אבל לא כפי רצוני רק כשלך. ממני המות הזה הרחק  יו ואמ׳ אבי אם הוא דבר איפשרי וכרע פנ.  
Mc 14,36   זאת המיתה ממני אכן לא יהיה ברצוני אבל הרחק  היכול  הואואמ׳ אב ש 36. שתעבור אותה שעה  

Lc 1,65   וכל אשר שמעו 66. גודיאה נתפשטו אלה הדברים הרי  ובכל . והיה פחד בכל שכיניהם 65. הש׳  
Jn 4,49   אמר אליו 50. אדון רד קודם שימות בני הריגיטו  ואמר אליו  49. ו אותות ונפלאותאם לא תרא  

Mt 25,27   תקחו ממנו הבשנט ותמסרהו לאותו שיש לו  28 .הריוח  יתי בא הייתי שואל זהבי עם ר היוכאש 
Mt 24,41   ושתים במטה אחת. האחת יקח והאחרת יניח הריחים  ושתי נשים יהיו בית  41. י יניחיקח והשנ.  

Lc 3,5   7. ויראו כל בשר שלום האל 6. לדרכים ישרים הרכסים  הדרכים רעים יהיו מיושרים וכל  וכל 
Mt 27,63   63 לכן צוה שמור הקבר עד יום  64אמ׳ שיקום חי  הרמאי  ומרים אדון אנחנו נזכרנו שאותו א 

Mt 6,5  האוהבים התפללו בבתי. שמראים עצמם כשבים הרמאים  דיו כאשר תתפללו לא תעשו כמעשה משיח לתלמי  
Mt 24,51   25: בכי ורעישת שיניים ושם יסבול הרמאים  ויעבירהו מפקידתו ויניחהו עם  51: יודע,Tit  
Mt 24,48   ויתחיל 49יאמר בלבו אדוני יעמוד באריכות לבא  הרע  ואם העבד  48. הו על כל טובותיושהוא יניח 
Mt 25,30   ושם יסבול בכי והרעשת. תשליכהו בבור חשוכה הרע  והעבד  30. שיהיה לו יגזלנו אדםאותו המעט  

Lc 6,22   ישמחו באותו היום 23בעבור טעם בן האדם  .הרע  שמכם כמו מהם ויארורכם ויגרשו  אתכם  
Lc 11,29   זולת אות. הזה שואל אותי ואות לא ינתן לו הרע  הדור . ואל העמים התחיל לאמר 29. אותו  

Jn 3,20   ואינו בנר בעבור שלא יהיה נתפש. מארר הנר הרע  כי כל איש העושה  20. ם הם רעיםכי מעשיה  
Lc 1,53   פודה  54. ממלא כל טוב ועוזב העשירים רקים הרעבים   53. מאריות ומגביה השפלים והיםוהגב 

Mc 7,23   וקם 24: מתנועעות מהלב ואלו מטנפים האדם הרעות  כל אלו  23. ת חמדה גיאות סכלותכילאו  
Lc 3,19   יואןקבל הרעות שעשה תפש  20שעשה אירודיש  הרעות  ומכל . מייסר אירודיאש אשת אחיוכאשר יואן  
Lc 3,20   נעשה היה כאשר 21: שעשה תפש יואן ושמו בבור הרעות  קבל  20מכל הרעות שעשה אירודיש ו. אחיו 

Lc 16,25   25  ..בכל אלה 26ואתה בצער .. ועתה לזרו  רעות..ה  ולזרו היה .. .. זכור שהיה לך ר  
Lc 22,37    כל הדב הדברים שהם ממני הם הוא מזומן כי הרעות  ועם . שיעשה בולכם כי מה שכתוב חוייב  
Mt 13,38  ועת הקציר הוא. והאויב שזורען הוא השטן 39 .הרעים  הזרע הם הצדיקים והקמשונים הם  העולם וטוב 
Mt 13,49   וישימום בדרך האש ושם יהיה בכי  50מהטובים  הרעים  יבואו המלאכים ויפרידו . העולם יהיה בקץ 

Mt 15,6   זה העם שלי 8טוב דבר מכם ישאוש אומ׳  7 .הרעים  גזירותיכם  ברתם מצות הש׳ בעבוראתם ע  
Mt 21,41  וישכור הכרם לאחרים טובים שיחזרו לו הפרי הרעים  והם ענו הוא יכלה  41. העובדים יעשה לאותן  
Mt 22,10   וראה  11. והטובים ונתמלאו הנשואין מקרואים הרעים  הלכו העבדים ואספו כל  10. לנישואין 
Mc 7,21  שמתנועעים מהלב מפנים הם רעות מחשבות הרעים  הדברים [*]  21ואמ׳ להם  20. קהבעד טבע מנ  
Mc 9,30   והם 31ויחזור חי ביום השלישי . והם ימיתוהו הרעים  בן האלוה יהיה נבגד ונמסר ביד  ואומ׳ להם 
Lc 4,36    ושומעו היה מתפזר 37. ויוצאים מן האנשים הרעים  הוא זה שיש לו כח ומצוה הרוחות מה דבר  
Lc 6,35   לכן תהיו אתם בעלי חנינה כאשר אביכם 36 .הרעים  וא מאד טוב על רגוזי הרצון ועל עליון שה  
Mt 6,2  כמו שעושים המזוייפים בבתי כנסיותיהם הרעשה  לתלמידיו כשתעשו צדקה אל תעשו  ישואש משיח  

Lc Prol,3  ואחרי כן לא נפרד . והיה תלמיד האפושטולש .פואההר  שב באנטושיא רופא מובהק ממלאכת מסיריאה וי 
Lc 13,15   בת. אם כן זאת 16ואינו מוליכו למים לשתות  הרפת  ינו מתיר קשר השור או החמור מן אחד מכם א  
Lc 6,35   לכן תהיו אתם בעלי חנינה 36. ועל הרעים הרצון  ל עליון שהוא מאד טוב על רגוזי בנים מא  

Mc 15,7   ובא העם והתחיל לבקשו כמו 8. הושם במאסר הרציחה  ובעבור . אחד עשה רציחהשבת גר  אותו  
Lc 16,3   4. איני יודע לחשוב בושת יש לי לשאול .הרשאתי  קרבו מה אעשה שאדוני נוטל ממני אמ׳ ב  
Mt 5,46   ואם תקדימו שלום לאחיכם לבד 47: המפורסמים הרשעים  לא זה בעצמו עושים ה. מה שכר יגיע אליכם 

Mc 15,28  ואותם שעוברים שם מקללים אותו מניעים  29 .הרשעים  למת הכתובה שאומרת הוא נמנה עם אז היתה נש 
Jn 21,11  ואחד. וישאוש אמר להם באו ואכלו 12. לא נשבר הרשת  ועם כל זה שהדגים רבים . ושלשה מאה וחמשים 
Mt 4,18   ויאמר להם בואו אחרי 19דייגים היו  בים כי הרשתות  נקרא פירו ואנדריאה אחיו ששמים שמעון ה 
Mt 4,20   וילך משם וירא שני אחים אחרים גיקמי 21 .הרשתות  ותכף הלכו אחריו והניחו  20. יםדייגי אנש  
Mt 4,22  קפיטולו י׳ כפי מתיאו: ואביהם וילכו עמו הרשתות  ותכף עזבו  22ותיהם ויקרא אותם מתקנים רשת  
Mc 1,16   ואמ׳ להם ישו בואו 17. בים כי הם דייגים הרשתות  יו שמשימין אה שימון ואנדריב אחר  
Mc 1,18   ראה. והולכים מעט הלאה 19. והלכו אחריו הרשתות  והם תכף עזבו  18ייגים מהאנשים אתכם ד  

Lc 5,2   והוא עלה באוניה אחת שהיתה משימון 3 .הרשתות  וך היאור והאנשים יצאו ורוחצים אניות סמ.  
Lc 5,4  ושימון ענה ואמ׳ לו כל 5. בו ְבַקֵּפטּוָרא הרשתות  ופזרו . תוליך האניה בים. שמעוןמ׳ ללדבר א  

Jn 21,6   אז שמו הרשתות במים ונכנס. הלאה ותמצאו הרשתות  והוא אמר להם שימו  6. ו לו איןלאכול וענ  
Jn 21,6  רבוי דגים ולא יכלובמים ונכנס בהם גודל  הרשתות  אז שמו . מו הרשתות הלאה ותמצאואמר להם שי  
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Jn 21,11   11 ועם. מלאים מרוב דג מספר מאה וחמשים ושלשה הרשתות  והוציא בארץ . ן פירי עלה באניהושימו 
Mt 1,18   ויוסף להיותו צדיק ובלתי רוצה 19. מהקדש רוח הרתה  רם היא זאת היא מריאה ויוסף טרם התחב 
Mt 1,20  ותלד בן יקרא שמו ישואש כי 21. מרוח קדש הרתה  ה רא לקחת מרים אשתך כי מה שהרתדויט אל תי  
Lc 1,24   זה עשה האל לי 25ונטמנת חמשה חדשים אומרת  הרתה  ואחר ימים אחדים אלישבק אשתו  24. בביתו  
Lc 1,36   וזהו החדש השישי לאותה שהיא. בן בזקנותה הרתה  והנה אלישבק קרובתיך  36[*]. ן נקרא ב  
Mt 1,20   נראה אל יוסף בחלום אמר יושאף בן דויט אל הש׳  מלאך . ד היותו מחשב זהובעו 20 .עזבה  

Mt 13,19  19 בא השטן . אותו ששומע דבר השם ולא יבין אותה .הש׳  והזרע הוא דברת . ורע הוא הדורשאותו שז 
Mt 13,20   שתאבל אין לו שרש ומתייב 21. ובשמחה מקבלה הש׳  הוא אותו ששומע דברת . ן האבניםשנפל בי  
Mt 13,22   ויש לו אנחות מזה העולם לאסוף מחנק מדברת הש׳ הש׳  הוא אותו ששומע דברת . ן החוחיםשנפלה בי 
Mt 13,22  אבל אותה 23: שזרועה בלבו ואינה עושה פרי הש׳  ברת ויש לו אנחות מזה העולם לאסוף מחנק מד  

Mt 15,6   6  טוב דבר מכם ישאוש  7. ותיכם הרעיםבעבור גזיר הש׳  אתם עברתם מצות : כבד אביו ואמוולא 
Mt 21,43   44יהי מכם לקוח ונתון לגוים שיעשו מעשיו  הש׳  אכן מזה לכם אומר שמלכות  43. םלעיניכ  
Mt 24,22    אבל . לא יקצר אותו זמן שום אדם לא יהיה נושע הש׳  ואם  22. העולם עד עתה ועד הקץמראשית 
Mt 24,22  ואז אם איש יאמר לכם בזה 23. יקצר אותו זמן הש׳  אבל בעד בחירי . ם לא יהיה נושעזמן שום אד  
Mt 27,29    ורוקקין בו ולוקחין 30יושישעך מלך היהודים  הש׳  ימין ומברכין לפניו ברך אומרים וקנה ביד  
Mt 28,18   לכן לכו דרשו 19. נתן לי יכולת בשמים ובארץ הש׳  ובא ישו ואמ׳ להם  18. צתם ספקוומק  

Mc Prol,7    מלמד ההתבשרות מישאוש משיח בעד ההריון קדש הש׳  זהו זואן בן זכריה שליח . במדברשקורא  
Mc Prol,26   1: הוא שנותן גדול הש׳  נוטע ומשקה אחת מלאכה עושה אבל כי אותו ש,Tit  קפיטולו ראשון כפי שי׳ 

Mc 1,24   26אומ׳ שתוק צא מאותו אדם  .וישאוש גערו 25 .הש׳  אני יודע שאתהו קדוש . יד אותנובאת להשמ  
Mc 3,35   4. הם אחי ואחיותי הש׳  וכל אותן שיעשו רצון  35י ואחי אלו הם אמ,Tit  קפיטולו ד׳ כפי שי׳  
Mc 4,30   דומה הוא לגרגיר של 31. לאי זה דמות אדמהו הש׳  ואומר לכם למי אדמה מלכות  30. קציר הוא  
Mc 7,9   כאשר משה אמ׳ כבד את 10. למען שמור מנהגותיכם הש׳  ם מצות אמר להם אתם שוברי 9אלו וכ. רבים 

Mc 7,13   ורבות אחרות רעות אתם. בעד מנהגכם שמצאתם הש׳  אתם מצות  א״כ שוברים 13. השלים לאב ולאם  
Mc 11,9   ונכנסו  11: וברוך יהיה המלך מושיע משמים 10 .הש׳  ברוך הוא אותו שבא בשם . ע ברוךמושי 

Mc 12,14   באמיתות לכן אמור לנו חוייבנו לתת לשיסר או הש׳  הפנים של אדם אבל אתה מראה דרך לפי  שופט  
Mc 13,19  ואם הש׳ לא 20. העולם עד עתה ולא תהיה אח״כ הש׳  מיום שברא . עולם שמעולם לא היהיותר צרה ב  
Mc 13,20   אבל בעבור . ר לא יושעלא יקצר אותו זמן כל בש הש׳  ואם  20. עד עתה ולא תהיה אח״כ הש׳ העולם 
Mc 15,18  והכוהו בראש עם קנה 19יושיעך מלך היהודים  הש׳  . והתחילו לתת לו שלום 18קוצים עטרה אחת מ  
Mc 16,19    והם הלכו בכל העולם לדרוש בעזר הש׳ עם 20 .הש׳  דבר להם עלה לשמים ויושב לימין אחר שהוא  
Mc 16,20   עם דברים טובים ועם נפלאות שיעשו הש׳  בעזר  והם הלכו בכל העולם לדרוש 20. הש׳: Expl תם    

Lc 1,8  יצא בגורל. כפי מנהג הכהנים 9בסדר פעם בשבתו  הש׳  ג מאומנות לפני קרה כי כאשר זכריה הכהן נה 
Lc 1,9   וכל העם היו בחוץ מתפללים בשעה שהיה לו 10 .הש׳  וכאשר נכנס במקדש . שיתן לבונה יצא בגורל  

Lc 1,17   ברוח ובכח אליהו בעבור שישב לב האבות בבנים הש׳  יזהו לפני  17ויבונן לפניו  16 .חרו  
Lc 1,28   28 יושיעך מלאה חן הש׳ עמך ברוכה את בין שאר הש׳  כאשר המלאך נכנס לבתולה אמ׳ לה ו  
Lc 1,28   ה הבתולהואות 29. עמך ברוכה את בין שאר הנשים הש׳  ולה אמ׳ לה הש׳ יושיעך מלאה חן נכנס לבת 
Lc 1,30   תדעי ִכי ַאְת תהר בבטנך ותלדי בן שתקראי 31 .הש׳  ראי מריאה כי את מצאת חן בעיני לה אל תי  
Lc 1,32  וימלוך בבית 33. יתן לו קתדראת הש׳ אב שלו הש׳  ואדונינו . נקרא בן מהאל עליון גדול ויהיה  
Lc 1,32   וימלוך בבית יעקב לנצח ומלכותו 33. שלו אב הש׳  ואדונינו הש׳ יתן לו קתדראת . ןמהאל עליו  
Lc 1,37   ואמרה מריאה הנה פה שפחת הש׳ יהיה לי 38 .הש׳  ינו שלא יהיה בלתי איפשרי לפני דבר אינ  
Lc 1,38   וקמה מריאה 39. [*] יהיה לי עשוי כפי דבריך הש׳  ואמרה מריאה הנה פה שפחת  38. ׳לפני הש  
Lc 1,64   64  ובכל הרי גודיאה. והיה פחד בכל שכיניהם 65 .הש׳  לשונו דברה ובירך פי האב נפתח וומיד  
Lc 1,66   וזכריה אביו היה מלא רוח הקדש 67היתה בו  הש׳  אמרו אי זה יהיה זה הנער כי יד בלבם ו  

Lc 2,9   ואור הש׳ מסבב סביב והיה להם. נצב קרוב להם הש׳  והנה מלאך  9. הלילה על מקניהם שעות  
Lc 2,9   9 והמלאך אמ׳ 10מסבב סביב והיה להם פחד גדול  הש׳  ואור . ה מלאך הש׳ נצב קרוב להםוהנ  

Lc 2,20   וכל הדברים ששמעו ושראו כן כאשר למעלה אמור  .הש׳  והעם שבו מודים ומשבחים  20. בההדברים בל 
Lc 2,23    ובעבור 24ם שכל זכר פטר רחם יהיה קדוש לש הש׳  כפי מה שכתוב בדת  23שידרו לשם בעבור  
Lc 2,40   40 ואביו ואמו הולכים בכל שנה 41. היתה עמו הש׳  ישאוש גדל וחזק ומלא חכמה וחן  והנער  

Lc 4,2    וכאשר עברו אותן מ׳ . ולא אכל עד ארבעים יום .הש׳  עומד שם ארבעים יום ונתנסה בעד ו 2במדבר 
Lc 5,1   וראה שתי 2. עומד סמוך יאור נזוריטוהוא  .הש׳  בים באו אליו בעבור שישמעו דבר עמים ר  

Lc 5,17   והנה אנשים נושאים איש  18. היה בו לרפא אותם הש׳  וכח . י גליליאה גודיאה וירושלםמכל גדול 
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Lc 7,30   לכן למי נאמ׳[*]  31. שלא היו נטבלים מיואן הש׳  ים וחכמי הדת מבזים ביניהם עצת אבל הפרוש  
Lc 8,13   ובאלו אין להם שרשים כי לזמן היו ובעת נסיון .הש׳  ר שבשמחה מקבלים דב שנפל על הסלע הם אותם 
Lc 8,15   ויש להם לב וחריצות בעושרין ובתענוגי החיים הש׳  דבר [*]  15[*] ם אותם ששומעים בקוצים ה  

Lc 9,2   ואמ׳ להם לא תשאו דבר ביד לא שרביט ולא 3 .הש׳  ושלחם לדרוש מלכות  2ת החוליים ולרפא  
Lc 9,62    10 .הש׳  ומביט אחריו אינו ראוי בלמכות במחרישה,Tit   ואחר הראה 1קפיטולו י״א כפי לוקא  

Lc 11,20   כאשר החזק מזויין שומר ביתו כל הדברים 21. בא הש׳  אמת שמלכות . מר האל מגרש השדיםאני במא 
Lc 11,28   הדור. ל העמים התחיל לאמרוא 29. ושומרין אותו הש׳  ת מאושרים הם אותם ששומעין דבר אמר אמ 
Lc 12,28   28 למה אתם. מלבישו כן כמה וכמה שמלביש אתכם הש׳  שב שהוא בשדה היום ולמחר בתנור א״כ הע  
Lc 12,31   אל תהיו יראים מגוי 32. וכל אלה הדברים תשיגו הש׳  אמנם תשאלו מלכות  31. מכל אלה לכם חסרון 
Lc 13,20   20 לשאור שהאשה מטמנת בתוך 21. למה הוא דומה הש׳  לכות משל מ אמשול לכם. ופעם אחרת אמרה  
Lc 13,28    ויבאו ממזרח 29ואתם תהיו נגרשים בחוץ  .הש׳  יצחק ויעקב וכל הנביאים במלכות אברהם  
Lc 13,29   באותה שעה 31[*] והנה אותם שהיו ראשונים  30 .הש׳  מאגילו ומאבשטרו ויסובו במלכות וממערב ו 
Lc 13,35   14 :הש׳  עד שאבוא ותאמרו ברוך הבא בשם  יהיה לא,Tit  ונעשה 1: קפיטולו ט״ו כפי לוקא  
Lc 14,15    וישאוש אמ׳ אליו אדם אחד עשה זימון גדול  16 .הש׳  מאושר יהיה מי שיאכל פת במלכות אמר לו 
Lc 22,18  ו ונתן להם אומר ולקח הפת ועשה חנות ובצע 19 .הש׳  תה מהיוצא מהגפן עד שיבא מלכות לכם שלא אש 
Lc 23,47   וכל העם 48. ואמר באמת זה האיש היה צדיק .הש׳  ולכל אלה הדברים שנעשו הלל . באוסנטוריאו  

Jn 1,23  23 ואותן שנשתלחו לו  24. כמו שאמ׳ ישעיה הנביא .הש׳  הוא קול הקורא במדבר ישרו דרך  ענה אני 
Jn 3,34   35. כי השם׳ אינינו נותן הרוח במדה. מדבר דבר הש׳   לחכי מי ששו 34עושה סימן שהוא אלוה אמתי 
Lc 6,1   2. ומוללין אותם בידים ואוכלין הגרעינים השבולים  ר בשדות זרועים תלמידיו לוקטין ישאוש עוב  

Mc 4,28    וכאשר נשלם הפרי תכף שמים המגל כי עת  29 .השבולת  ואחר מתמלאה חטה . ואחר בשבוליםבעשב 
Mt 14,9   ובעבור הקרואים שראוהו נעצב לא רצה לשנות השבועה  ובעד טעם . והמלך נעצב 9. טבול ראש זואן. 
Mc 6,26   27ובעד טעם הקרואים לא רצה הכבידה . שעשה השבועה  והמלך היה נעצב בטעם  26. לי עץמפשוטי כ  

Mt Prol,24    ..ח שממנו הםמענייני האלהות ישואש משי השבועות  כי כתב דמות . ן יש לו צורת נשרזוא  
Mt 15,36  35 חנות”אני חושב ש(לחמים והדגים ועשה כונות  השבעה  ואחר לקח  36. ה לעם שישבו בארץוהוא צו” 
Mc 12,22   בתחיה של מי תהיה לאשה 23.היתה להם לאשה השבעה  ולכל  22. זה שלישי עשה כזה. רעלא הניח ז  
Lc 20,31   אז בתחיית המתים 33[*]  32.ומתו בלא בנים השבעה  וכן כל . הוהשלישי לקח 31[*]  30בלא בנים  
Mc 2,27  28. עשוי בעבור האדם והאדם לא בעבור השבת השבת  ואמ׳  27. א אכל ונתן לחיילותיוהו. הכהנים  
Mc 2,27   ובעבור זה בן האלוה אדון מכל מה שהוא 28 .השבת  שוי בעבור האדם והאדם לא בעבור השבת ע  

Mc 15,42   בא יוסף אברמסיאה גבר נכבד שהמתין מלכות 43 .השבת  ס כבר חג המצות זהו לפני שה נכנערב נע 
Mc 16,1   16,Tit   עברה מריאה מקדלינא ומריאה אם יקומו ושלומי  השבת  וכאשר  1קפיטולו י״ו כפי מארקו 
Jn 5,18  עצמו ומדמה. אבל עוד אומר שאביו הוא אלוה השבת  כי לא לבד מתיר . ו יותר להמיתוהיהודים אב  
Jn 9,16    ואחרים אומרים איך יוכל איש חוטא לעשות .השבת  האיש אינינו מהאל כי אינו שומר זה  

Mt 12,5  אמת אני אומר לכם שאותו  6. במקדש בלא עון השבתות  אתם בדת שהכהנים לפעמים שוברים ולא אתם קר 
Lc 15,32   16. ונחזר לנו כמת ונאבד השבתיו  ך ולשמוח איני ראוי ולשמח אחרים כי אחי,Tit   קפיטולו י״ז 

Jn 1,16   כי הדת נתנה בעד משה 17. ובעבורו החן. חן השגנו  ומשלימותו כלנו  16. קודם לימיםו. קדום . 
Lc 4,33   מה 34והיה בבית הכנסת וצועק בקול גדול ואומר  השד  ואדם אחד היה לו  33. היה בעוז כי דברו 
Lc 4,35   נכנס באמצע בית הכנסת יצא ממנו ולא הזיקו השד  וכאשר גירש : םשתוק וצא מן האד לחשו אומ׳  
Mt 6,30   הנמצא היום ולמחר יהיה נשרף האל מאספו כ״ש השדה  ואם עשב  30: עלתו כמו אחד מאלועם כל מ  

Mt 13,38   הוא העולם וטוב הזרע הם הצדיקים והקמשונים השדה   38. ורע טוב זרע הוא בן הבתולהאותו שז  
Lc 12,27    אני אומר. איך גדילות לא טורחות ולא טוות השדה  תהיו חושבים חבצלות  27. הדבריםעל יתר  
Lc 17,7   ולא יאמר לו תכין 8יאמר מיד עבוד ושומעך  השדה  ושומר השורים מי שהוא חוזר מן  עבד תועה  
Mt 6,28   ם ולא זורעים ולא היאך גדלים והנם לא חורשי השדות  הביטו חבצלות ועשבי . תם נאנחיםלמה א 
Mt 9,34   וישו משיח מחפש העירות 35. בכח השטן השדים  והפרושים אומרי׳ הוא מגרש  34 :בישראל  

Mt 12,24  וישואש 25. כי אם בכח בלזאבוק שר השדים השדים  שים שמעו זה אמרו זה אינו מגרש וכאשר הפרו  
Mt 12,24  וישואש שיודע מחשבותיהם אמר כל מלכות 25 .השדים  ים כי אם בכח בלזאבוק שר זה אינו מגרש השד  
Mt 12,27   ביניכם באיזה כח מגרשין אותם. בכח באלזאבוק השדים  אם אני מגרש  27. ך ימשך מלכותםא״כ אי 
Mt 12,28   ואיך יכול 29. א״כ לא בא בכם המלכות שמימיי השדים  ואם אני ברוח האל מגרש  28. יכםיהיו שופט 
Mc 1,27    ושמו מתפזר בכל גליליאה 28. והם שומעין לו השדים  סר חדש אשר לו יכולת לצוות מהמויהיה זה. 
Mc 1,34   וקם בבקר ויצא והלך  35. כי הם מכירים אותו השדים  לופי חליים ורבים מושטנים מגרש רבים מח 
Mc 1,39    צורעובא אליו אדם אחד מ 40: מן האנשים השדים  דורש בבתי כנסיותיהם ובכל גליליאה מגרש.  
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Lc 8,29   והוא ענהו ליגיאו . וישאוש שאלו מה שמך 30 .השדים  שהקשרים נשברים מובא במדבר בכח וכ 
Lc 8,33   ונכנסו בפרים. יצאו יצאו מן האיש ההוא השדים  אז  33. וכן עשה. רבי הפרים ההםלבא בק  
Lc 8,38   שוב 39וישו אמ׳ לו . מבקש מישו שילך עמו השדים  האיש שיצאו ממנו נכנס בספינה ודורש ו  

Lc 9,1   3. ושלחם לדרוש מלכות הש׳ 2ולרפאת החוליים  השדים  ידיו ונתן להם יכולת וכח על כל הי״ב תלמ 
Lc 9,49   ומחינו בידו כאשר שאינו. מן האנשים בשמך השדים  רבי אנחנו ראינו אדם אחד מגרש  ויואן אמר  

Lc 11,15   ואחרים מנסים אותו שאלוהו 16מגרש השדים  השדים  ר ומקצת מהם אמרו בבלזאבוק ש 15. תמהו  
Lc 11,15   ואחרים מנסים אותו שאלוהו אות מן השמים 16 השדים  ם אמרו בבלזאבוק שר השדים מגרש ומקצת מה. 
Lc 11,18   ואם בבלזאבוק אני מגרש 19. בכח בלזאבוק השדים  א״כ למה אתם אומרים שאני מגרש  .ההיא  
Lc 11,20  כאשר החזק מזויין 21. אמת שמלכות הש׳ בא .השדים  אבל אני במאמר האל מגרש  20: כםיהיו שופטי  
Lc 13,32  33. ועושה רפואות ביום השלישי אהיה תם ואפס השדים  ו ואמרו לאותו שועל שאנכי מגרש אמר להם לכ 

Jn 4,10    יתן לך מיםאת באולי תשאלי לו ו. לשתות השואל  מתן האל ומי הוא ואמ׳ לה אם היית יודעת  
Mt 12,7   9. כי בן האלוה הוא אדון עדיין מהשבת 8 .השוגגים  שום עת אתם לא תענישו . ר מקרבןחסד יות  

Mc 15,16   16 ושמו. וילבישתו ארגמן 17ונתאסף שם העם  השוטר  רושים עם המשרתים נהגוהו להיכל והפ  
Lc 12,58  אני אומ׳ לך שלא 59. והשוטר יתנך במאסר .השוטר  והשופט יתנך ביד . ר אותך לשופטבאולי ימסו  
Jn 10,11   ומי שאינו שוכר טוב כאשר הצאן אינם שלו 12 .השוכר  ורועה טוב נותן נפשו בעד צאן . רועה טוב 
Jn 2,15   ואמר למוכרי יונים השליכו דברים אלה 16 .השולחנות  ופזר ממון החלפנים והפיל . הבקרוהצאן ו 

Mt 7,24   יהיה דומה אל החכם שמייסד. דברי ועושה אותם השומע  כל אדם  24. מלאי רוע לברשעים  סורו ממני 
Jn 6,45  לא בעבור שאי זה 46. מהאב אחרי כן בא אלי השומע  כל איש . היו כולם מלומדים מהאלו. בנביאים  
Lc 2,47   כאשרו 48. אותו מתמיהין מחכמתו ומענהו השומעין  וכל  47. צעם מקשיב אותם ושואלןיושב באמ  

Jn 14,21   מצותי הוא שאוהב אותי ומי שאוהב אותי יהיה  השומר   21. ואתם בי ואני בכם. וא כאביכי אני ה 
Lc 9,52  כי מגמת פניו ירושלם[*]  53להכין שם  השומרונים  שלח שלוחיו לפניו ונכנסו בעיר  ישאוש משיח . 
Jn 4,40  אליו בקשוהו שיעמוד שם עמהם ועמד שני יםהשומרונ  אז כשבאו  40: רים שעשתה אמר להלו שכל הדב  

Jn 18,17   הפתח לפירי ואתה אינך מעבדי זה האיש השומרת  אז אמרה השפחה  17. פירו בפנים ושמה.  
Mt 8,20    ועופות האויר יש להם קנים . יש להם מערות השועלים  ר לו וישוש אמ 20אחריך למקום שתרצה ללכת 
Lc 9,58   ובן האדם אין. יש להם מערות והעופות קנים השועלים  וישאוש אמ׳ לו  58. למקום שתלך ללכת עמך 

Jn 18,16   אז אמרה השפחה השומרת 17. ושמה פירו בפנים השוערת  ואמר אל . גמון ושנכנס עם ישאושבן בית לה 
Mt 5,25   סרוהשופט ימסור אותך ביד עבדו ותושם במא .השופט  אויבך מפני שלא ימסור אותך ביד תמלא רצון  
Mt 6,5   אני אומ׳ לכם באמת: כדי שיראו אותם האנשים השוקים  ם התפללו בבתי כנסיותיהם ובצדי האוהבי 

Lc 7,24   אבל אי זה עניינים 25. שנועות לכל רוחות השוקים  . ר לעמים למה יצאתם ראות במדברהתחיל לאמ  
Lc 13,15  מן הרפת ואינו מוליכו למים לשתות או החמור השור  מאים כל אחד מכם אינו מתיר קשר להם ואמ׳ ר  
Lc 17,7   מי שהוא חוזר מן השדה יאמר מיד עבוד השורים  מי מכם יש לו עבד תועה ושומר  7. אליכם  

Mc 11,20  20 ואז פירו נזכר ואמ׳ אליו רבי הנה התאנה 21 .השורש  נתייבשה עד בבקר כאשר עברו בתאנה ראו ש 
Mt 4,3    וא״ל אם אתה הוא בן האלוה תאמר לאבנים האלו  השטן  בא אליו  3 ומ׳ לילה היה לו רעבמ׳ יום 
Mt 4,5  6אל העיר הקדושה והניחו על גובה בית המקדש  השטן  אז העלהו  5: לבדו אבל מחן השם חי על הלחם  
Mt 4,8   על הר אחד גבוה מאד ויראהו השטן כל מלכיות השטן  אז העלהו  8 .לו כתוב הוא לא תנסה אלהיך  
Mt 4,8  ואמר לו אני אתנך 9. כל מלכיות העולם וכבודם השטן  שטן על הר אחד גבוה מאד ויראהו אז העלהו ה 

Mt 4,10   כי כתוב הוא התפלל לאלהיך ואותו לבדו תעבוד  השטן  אז אמר לו ישאוש לך לך  10 .ותתפלל אלי 
Mt 4,11   קפיטולו ח׳ כפי: ותווהמלאכים באו ושרתו א השטן  אז עזבהו  11ואותו לבדו תעבוד  לאלהיך  
Mt 9,33   והעמים תמהו אומרי׳ מעולם לא קרא. והאלם דבר השטן  וכאשר ראהו יאשוש משיח גרש  33 אלם משוטן 
Mt 9,34   34 וישו משיח מחפש העירות והמגדלים דורש 35 .השטן  שים אומרי׳ הוא מגרש השדים בכח והפרו  

Mt 13,19   20. וזהו הזרע שנפל קרוב לדרך. ועוקרה מלבו השטן  בא . ומע דבר השם ולא יבין אותהאותו שש  
Mt 13,39   והקוצרים הם. ועת הקציר הוא קץ העולם .השטן  והאויב שזורען הוא  39. ם הרעיםה  
Mt 15,22    והתלמידים באו: ולא ענה לה דבר 23. מצער בתי השטן  . יהיה לך ממני בלי פחד בן דויטרחמנות 

Mc Prol,14וכתב הכל. נסהו עם הבהמות והמלאכים שרתוהו השטן  ר ראשונה מהאלהות המדבר כאשר דבאבל . דברו  
Mc 3,26   יקום נגד עצמו נחלק הוא ואינו יכול עמוד אבל השטן  ואם  26. הלב ביניהם אינו יכול התקיים 
Mc 4,15    18[*]  17[*] ואותה שנפלה  16. ומסלקה מלבם השטן  אותם ששומעין דברי האל ותכף בא בדרך הם  
Mc 7,26   26 וישאוש אמ׳ ראשונה חייב אדם לעזור  27. מבתה השטן  אה ממשפחת סיריא ובקשתהו שיגרש והיא נ 
Mc 7,29   ואז יצא הוא מעברי  31. יצא ממנה[*]  30[*]  השטן  הנה . ליה בעד דבר זה תתרפא בתךישאוש א 
Mc 9,28   ונסעו 29ה יכולה לירפא רק בתפלה ובצום אינ השטן  והוא אמ׳ זו מדת  28. אנו רפאו יכולין  

Lc 4,9   10אם אתה הוא בן האלוה תפיל עצמך וענה לו  השטן  קום היותר גבוה מהמקדש ואמ׳ לו זנח על מ  
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Lc 8,12  ומוציא הדבר מלבם בעבור שלא יאמינו ושלא השטן  ובא אחר כן . אותם ששומעין אותווהם . לדרך  
Lc 9,42  וישאוש בלשמא הרוח רעה ואחר  43. הכהו ושברו השטן  שר קרב הנער לישאוש וכא 42אלי  הבא נא בנך 

Lc 11,14   ומקצת מהם אמרו 15. והעמים תמהו. האלם דבר השטן  והיה מגרש  14. שיתן הרוח למי שישאלהו  
Lc 22,31   32 :מבקש אתכם בעבור העבירכם בכברה כמו החטה השטן  והש׳ אמ׳ לשימון הנה  31. ישראלהי״ב שבטי 

Jn 8,44  הוא היה. ורצון אביכם חפצתם לעשות. אביכם השטן  אתם בני  44. נכם יכולים לשומעודברי כי אי  
Jn 13,27   וישו אמר אליו מה אתה עושה עשהו ביותר .השטן  ולקח מלא פת אז בא  27אשקריוטא שימון אשק  
Mc 3,22   וישו קראם ואמר להם 23. יםמרפא המושטנ השטנים  ם שהוא משוטן ומכח בעל זבוק שר אומרי  
Mc 5,13   ונחנקו. ונכנסו בחזירים והפילו עצמם בים השטנים  מיד יצאו . וישוש הודהו להם 13 .נכנס בהם  
Lc 10,17  ואמר להם  18. עדיין הם משועבדים לנו בשמך השטנים  ואומרים אדון . ידים חזרו בשמחהושלושה תלמ 
Lc 10,25   ואמ׳ לו מה כתו׳ בדת מזה 26חיים נצחיים  השיגי  ים אעשה למען תו ואמר אי זה דברלנסות או  
Mt 25,32   ויניח השיות לצד ימין והגדיים  33. מהגדיים השיות  ה כן כמו הרוע. והוא יפריד אחרים מאחרים 
Mt 25,33    אז יאמר 34. לצד ימין והגדיים לצד שמאל השיות  ויניח  33. הרועה השיות מהגדייםכן כמו  
Mt Prol,9   ודרך האל היא בד׳. בארבעה חלקי העולם השילוש  כי הם הגידו אמונת . ש עדות אמתארבעה י  
Jn 11,11   אז אמרו התלמידים אדון אם ישן הוא נושע 12 .השינה  ואני הולך שם להקיצו מן . ו ישןאהובינ 
Lc 15,25   ושאלו מה . ד מן העבדיםוקרא אח 26. והמחולות השיר  ה בשדה ובבואו נגש אל הבית שמע הגדול הי 
Lc 1,36   כי שום דבר 37לאותה שהיא נקראת עקרה  השישי  וזהו החדש . יך הרתה בן בזקנותהקרובת  

Mt 24,49    יבא אדון אותו עבד יום שהוא לא יחשוב 50 .השכורים  האחרים ויתחיל לאכול ולשתות עם העבדים 
Mt 17,13   וכאשר 14. תלמידיו שהוא אומ׳ מזואן טבול השכילו  ואז  13. לוה יסבול המות בעבורםכן בן הא  
Jn 10,13   14. הוא ואין משים השתדלותו בשמירת הצאן השכיר   13. [*] רואה הזאב שבא עוזב הצאן ובורח  
Jn 18,12   וקשרו אותו 13ועבדי היהודים לקחו ישאוש  השכנו  אז הסיעה  12: שלחני האב לסבלה שבעבורה  
Lc 1,58   וקרובים מאותה המעולה חסדיה עמה יחד שמעו  השכנים  ושמעו  58. תלד והיה לה בןשלם ויהיה נ 

Lc 14,12   כי באולי אותם שאתה קורא שישלמו. עשירים השכנים  ולא . ולא האחים ולא הקרובים. ךלזמן אוהב  
Lc 1,29   אל תיראיוהמלאך אמ׳ לה  30. ההוא איך הוא השלו׳  ששמעה דברי המלאך נבהלה וחושבת הבתולה כ  
Lc 17,5   והאדון אמ׳ 6. אדון הגדילנו. למדנו אדון .השלוחים  ואמרו  5. ך אמור נחמתי תסלח לוישוב ל 
Jn 7,45  ואמרו להם למה לא. להגמונים ופרושים השלוחים  אז חזרו  45: ם לא שם ידיו עליואבל אחד מה  
Jn 7,46    מעולם לא שמענו אדם שדבר דבריו ואמרו השלוחים  ענו  46. להם למה לא הבאתם אותוואמרו  
Mt 5,9   אשרי הסובלים 10: כי הם יקראו בני השם השלום  אשרי אנשי  9: ב כי הם יראו השםנקיי הל  

Mt 10,13   ולא ישמעו. ואותם שלא יקבלו אתכם 14 .השלום  ואם אינה ראויה תשאר עמכם . ליהיבא א  
Lc 1,41  נער אלישבק שמח בבטנה. ממריאה אלישבק השלום  עה ומיד ששמ 41. ה שלו׳ לאלישבקזכריא ונתנ.  
Lc 10,6   7. ואם לא יחזור עליכם. עליו ינוח שלומכם .השלום  ואם שם בן  6. לום יבא בבית הזהתחלה ש  
Jn 2,16   דברים אלה ממקום זה ולא תעשו בית אבי בית  השליכו  ואמר למוכרי יונים  16. שולחנותוהפיל ה 

Mt 11,1   אלה הדברים הוא צוה לתלמידיו שילכו עמו השלים  וכאשר ישאוש משיח  1יאו כפי מת ל״ה  
Mc 7,12   א״כ שוברים אתם מצות הש׳ בעד  13. לאב ולאם השלים  ואחר אינכם מניחים  12. עילו לווהאם שיו 
Lc 1,23  חדים ואחר ימים א 24. ימי עבודתו הלך בביתו השלים  וכאשר  23ין מראה להם ועמד אלם ראתה בסימנ 

Lc 7,1    7ו׳,Tit   2. אלה הדברים באזני העם נכנס בכפר נחום השלים  וכאשר  1קפיטולו ז׳ כפי לוקא  
Mt 16,21  ואז לקחו פירו לצד אחד והתחיל לגערו 22 :השלישי  והיות מת ולקום חי ביום . כהניםובעד שרי ה . 
Mt 17,22   וכאשר היו באים 23. והיו מאד דואגים .יקום השלישי  וביום . וימיתוהו 22ידי החטאים ונמסר ב 
Mt 20,19  ואז נגשה אליו אם בני סבאדיב עם בניה  20 :השלישי  ויקום חי ביום . קימו בשתי וערבולרגשו ולה 
Mc 9,30   32. והם לא הבינו הדבר והתחילו לשאלו 31 השלישי  ויחזור חי ביום . ם והם ימיתוהוביד הרעי  

Mc 10,34   ויקרבו אליו יקומו וזואן בני זאבדיב 35 :השלישי  ימיתוהו ויקום חי ביום ויכוהו ווירוקקוהו  
Lc 2,46   מצאוהו במקדש יושב באמצעם מקשיב אותם השלישי  ביום  46. ו חזרו לירושלם לבקשולא מצאוה  
Lc 9,22   ואומר לכל אם איש חפץ לבא אחרי  23למיתתו  השלישי  וחכמיהם וימות ויחזור חי ביום  הכהנים 

Lc 13,32   רק חוייב לו למחרת ליום  33. אהיה תם ואפס השלישי  ביום שועל שאנכי מגרש השדים ועושה רפואות 
Lc 18,33   33 והם שום דבר מאלו אינם 34: יחזור חי השלישי  וביום . כאשר יהיה נגרש ימיתוהוו  
Lc 24,7  וחוזרות מן הקבר 9יו ותזכורנה דבר 8 השלישי  ושיחזור חי ביום . והיותו תלוי בידי חטאים  

Lc 24,46   דרש לכל העמים. לתשובה ולמחילת עונות 47 השלישי  אוש לסבול המות ולחזור חי ביום חוייב ליש  
Jn 2,1   2,Tit  נעשו נשואין בגליליאה והיתה מריאה אם השלישי  וביום  1פיטולו ב׳ כפי ש׳ יואן ק  

Mt 7,5   ואחר תבוא להשליך הקיסם מעיני. הקורה מעיניך השלך  . מראה עצמך כשר 5. קורה בעיניךוה. מעינו 
Mt 5,26   קפיטולו ט״ו כפי: אפילו החוב היות קטן השלמך  באמת לא תצא משם עד  26ם במאסר עבדו ותוש  

Mt 21,16    ונסע משם מהם ויצא 17. ההלול מפי עוללים השלמת  אדון אתה . קראתם מה אומר הנביאלא אתם  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

329 

 

Jn 17,4   ועתה את אב תזככני עמך 5. שנתת לי לעשות השלמתי  הודעתיך על הארץ המלאכה  אני 4. משיח . 
Lc 10,36    נראה לך שהיה יותר חבר ורע לאותו שנפל בין  השלשה  אי זה מאלה  36. יתנם לו בחזרתואלו 
Mt 1,23  שהוכאשר קם יוסף מחלומו ע 24. יהיה עמנו הש׳ם  ר״ל . בן אחד ויהיה שמו עמנואל תהר ויולדת  
Mt 3,7  ולא תאמרו 9עשו מעשים טובים ותשובה  8 .הש׳ם  ויבדיש מי למד לכם לברוח לאף  אליהם משפחת  

Mt Prol,15  אינינו רוצה שהמספר למעלה אמור יהיה מועבר השם  כי . אחרים הבל שלא היו מקובליםהאיונגלי ה  
Mt 2,13    סף ויאמר לו קום ולקחת הילד ואמו בחלום אל יו השם  ואחרי שובם נראה מלאך  13מתיאו ד׳ כפי 
Mt 2,19   ואמר לו 20נראה לו בחלום אל יוסף אל מצרים  השם  וכאשר אירודיש מת מלאך  19: ינהכי אינ  
Mt 4,4   אז העלהו השטן אל העיר הקדושה והניחו על 5 :השם  ינינו חי על הלחם לבדו אבל מחן הוא אדם א  
Mt 5,3   אשרי 5: אשרי הנחים כי הם ינחלו הארץ 4 .השם  ם הוא מלכות אשרי עניי הרוח כי שלה 3לאמר  
Mt 5,8   10: אשרי אנשי השלום כי הם יקראו בני השם 9 :השם  אשרי נקיי הלב כי הם יראו  8: תרחמנו  
Mt 5,9   אשרי הסובלים הרדפות צדק כי מהם יהיה 10 :השם  רי אנשי השלום כי הם יקראו בני אש 9: השם  
Mt 6,6   6 והאל היודע הנסתרות ישמעך. בסוד בדלת סגורה השם  הכינה בחדרך ותתפלל אל  תה כשתתפללרק א : 
Mt 9,8   שיכולת כזה הראה להם באנשים. ואותו הללו השם  והעם שראו זה יראו  8[*]  7: ולך לביתך:  

Mt 10,19    אתם לא 20: ילמדכם באותה שעה שתצטרכו לדבר השם  אל תאנחו מה תענו ומה תאמרו כי תפושים  
Mt 13,19   וזהו. בא השטן ועוקרה מלבו. ולא יבין אותה השם  אותו ששומע דבר . הוא דברת הש׳ והזרע  
Mt 19,17   אם תרצה להבין חיים נצחיים שמור. הוא טוב השם  אחד לבדו . מה אתה אומר אלי טובאליו ל  
Mt 21,31   מראה דרך משפט ולא האמנתם בו  כי זואן בא 32 .השם  מם והזונות ילכו לפניכם במלכות עצ 
Mc 10,6   ואדם יעזוב 7. יצר בהתחלת העולם איש ואשה השם  אבל  6. דה לכם בעבור רוע לבבכםהוא הו  

Mc 10,19    לא . לא תעשה גניבה. לא תרצח. לא תעשה ניאוף .השם  אתה יודע מצות  19. טוב לבד האלאדם אין 
Mc 12,24  כאשר המתים יחיו לא יהיה להם נשים ולא 25 .השם  כתיבות וכח עים ואינכם מבינים הלהם אתם טו  
Mc 12,34    ומשם והלאה שום אדם לא היה בו כח לעשות לו .השם  בחכמה אמר לו אינו רחוק ממלכות שהוא ענה  
Mc 14,61   ותראו בן . וישאוש אמ׳ להם אני הוא 62. הברוך השם  גדול שאלו אמר אתהו בן משיח בן הגדול ה 

Lc 1,61    ועשו סימן לאביו איך הוא חפץ יהיה שמו 62 .השם  אין ראוי במשפחתך שתהיה לך כזה ואמרו לה.  
Lc 7,16   וזה הדבר נתפזר בכל ארץ גודיאה 17פקד עמו  השם  לוקא נביא גדול קם בתוכינו כי  ח׳ כפי שן.  
Lc 9,45   ונשאו 46או לשאול אותה ויר. כי נעלמה להם .השם  הבינו מלת  ולא 45. יהיה נמסר בידי אדם  

Mt 13,23   וישמענה ועושה פרי ומעשים טובים לאחד יש ק׳ השם׳  הוא אותו שיבין דברת . ארץ טובהשנפלה ב. 
Mt 19,28   שאתם תשבו על אותן י״ב. יבא ישב בבית צלמו השם׳  משכתם אחרי שבסוף העולם אשר בן לכם שנ  

Mc Prol,18   הציל מה שאבד אשר לו הושב. מביט אמונתו השם׳  אבל . העו בעבור שיגרשהו מהכהונכרת אצב  
Mc 8,38   ואמ׳ להם 39. האב כאשר יבא באורו עם המלאכים השם׳  פת חטאה בן הבתולה יכירהו לפני האומה מנא 

Mc 15,29   תושע עצמך תרד 30. ואתה אחר שלשת ימים תבנהו השם׳  רים אתה היית אומר שתחריב מקדש ראשם אומ 
Lc 1,6   ולא היה להם בן או בת כי 7. בזולת שום רבה השם׳  עומדים במצות ובצדק . לפני האל יקיםצד  

Lc 1,11   12. עומד לצד ימין המזבח הלבונה נראה אליו השם׳  אבל מלאך  11. לתת הלבו הלבונה שהיה לו  
Lc 4,4   אד גדול והראה והשטן נהג ישאוש בהר אחד מ 5 .השם׳  וצא מפי על הלחם לבדו כי אם בכל הדבר שי 

Lc 4,12   המנסה נסע ממנו. ונשלם כל הנסיון 13. אלהיך השם׳  לא תנסה האדון [*] לו פעם אחרת וישוש אמ׳. 
Lc 8,1   ומקצת נשים 2והיו עמו הי״ב תלמידים  .השם׳  רות ובמגדלים דורש ומגיד מלכות הולך בעי  

Lc 8,11   והם אותם ששומעין אותו. שנפל סמוך לדרך 12 השם׳  הדבר הוא זה הזרע הוא דבר  11: לא ישמעו . 
Lc 8,21   ונעשה באחת הימים שישאוש 22ושמוהו למעשה  השם׳  אמי ואחי הם אותם ששומעין דבר  ואמ׳ להם  
Lc 9,11   נגשו. והיום מתחיל לרדת 12ומרפא החולים  .השם׳  ישאוש וקבלם ומדבר עמהם במלכות הלכו אחרי  
Lc 9,27   ושמנה ימים אחר אלה הדברים ישאוש לקח 28 .השם׳  מות עד שיראו מלכות  ה לא יטעמושהיום פ  

Lc 11,42  43. אלה הדברים ראויים שיעשו ולא להכניסם .השם׳  ועוזבים משפט וצדקת . דא והכרובהנענא והרו  
Lc 16,13    לים והפרושים שהם במידת הכילות והגל 14.. וה השם׳  אינכם יכולים לעבוד . האחת יבזה.. יאהב 
Lc 18,29   שלא יקבל יותר ויותר ממה שהניח בזמן זה 30 השם׳  ו בניו או בתי דירתו בעד מלכות או אשת . 
Lc 20,16    א״כ מה רוצה לומ׳ זה שכתו׳ אבן מאסו[*]  17 :השם׳  והדבר נשמע אמרו לא יאבה : אדמהעובדי 
Lc 20,25    ולא יכלו ענות לדבריו לפני 26. תנו לשם׳ השם׳  ואותן שהם מן . מסישר תנו לסישרשהם  
Lc 20,36   ואותן מתים שיחיו 37. וכי הם בני תחייה .השם׳  והם בני . י יהיו דומין למלאכיםואילך כ.  
Lc 21,31   באמת אני אומר לכם שלא ימות זה 32. קרוב השם׳   תראו כל אלה הדברים שיעשו תדעו שמלכות  
Lc 22,16   וכאשר לקח הכוס עשה חנות ואמר קחוהו 17 .השם׳  מלכות  אוכל אותו עד שיהא נשלם לכם שלא  
Lc 22,69   69  וישאוש . ואמרו כולם אם כן אתה בן האלוה 70 .השם׳  זה יהיה בן האדם יושב לימין כח בעבור 
Lc 23,51   בא ונגש אל פילאט ושאל שיתן לו גוף 52 .השם׳  רמיסיאה עיר יהודה ומצפה מלכות והיה מאב  
Lc 24,19   ובאי זה אופן מסרוהו עליוני 20ולפני העם  השם׳  ר נביא חזק בפועל ובדיבור לפני וא גבישה  
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Lc 24,53   53 השם׳  ו במקדש בכל עת משבחים ומברכים והי: Expl  1ת״ם,Tit קפיטולו ראשון כפי ש׳ יואן 
Jn 1,36   36 ר והלכו אחרושמעו אותו שני תלמידים מדב 37 השם׳  יטים ישאוש הולך ואמר הנה מלאך מב  
Jn 3,34    האב אוהב הבן 35. אינינו נותן הרוח במדה השם׳  כי . כי מי ששולח הש׳ מדבר דבר 34אמתי  
Jn 3,36   4: עומדת עליו השם׳  מין הבן לא יהיה לו חיים רק אף שאינו מא,Tit   1קפיטולו ד׳ כפי ש׳ זואן 
Jn 5,44   אל תהיו כ״כ סכלים שתחשבו שאני הוא  45. דלב השם׳  ואינכם מבקשים אותם שהן מן . ותאחר המעל 

Lc 17,29   כפי זה יהיה ביום שבן אדם יהיה מגולה 30 השמיד  מטיר אש וגפרית מן השמים וכולם מסדום מ.  
Mt 3,16  ותצא בת 17והקדוש רוח ירד עליו בצורת יונה  השמים  ח היה טובל ויצא מן המים נפתחו שישואש משי 
Mt 6,26   ולא מאספים. אינם זורעים ולא קוצרים השמים  הביטו עופות  26. מהמלבוש[*] ש יתרה הנפ  
Mt 16,1   אתם אומרים בערב. וישוש ענם ואמר להם 2 .השמים  ננים לו שיראם אי זה נפלאות מן מתח. אותו  
Mt 16,2   ובבקר הייתם אומרים היום יהיה 3הוא אדום  השמים  ים בערב למחר יהיה אור בהיר כי אתם אומר  
Mt 16,3   3  הוא חשוך א״כ אתם יודעים שפוט צבע השמים השמים  הייתם אומרים היום יהיה מטר כי ובבקר.  
Mt 16,3   אומה 4. אבל אינכם יכולים לידע אות העת .השמים  חשוך א״כ אתם יודעים שפוט צבע  השמים הוא  

Mt 16,19   וכל : תקשור בארץ יהיה קשור בשמיםוכל מה ש .השמים  כי אני אתן לך מפתחות  19כנגדך להם יכולת 
Mt 21,25    אם . והם חשבו ביניהם אומרים. או מן האנשים השמים  טבילת זואן מאין היא מן  25. זהאני עושה 
Mt 21,25   26. היא יאמר אז למה אין אנחנו מאמינים בו השמים  אם אנחנו נאמר מן . ניהם אומריםחשבו בי  
Mt 24,29  אז יראה אדם סימן בן האלוה 30. ינועו השמים  וכחות . י שמים תפולווכוכב. אירוהירח לא ת  
Mt 24,30   וישלח מלאכיו צועקים 31ברב כח וצלם ודמות  .השמים  תולה בא בעבי ויראו בן הב. כל שבטי הארץ 

Mt 28,2   ופניו כמו 3. והפך האבן מהקבר ויושב עליה השמים  כי המלאך ירד מן . שה מאד בחזקהארץ רע  
Mc 1,10   11. נפתחו והקדוש רוח ירד עליו כדמות יונה השמים  ראה . ותכף שיצא מהמים 10. זואןהירדן בעד  
Mc 4,32  רבות כאלה תמונות אמר 33. דרים בצל הענף השמים  ושה כמה גרגירים וענפים שעופות וע. העשבים  
Mc 8,11   אמת לכם אני אומר[*] ם וישאוש אמר לה 12 .השמים  וכחו עמהם ונסוהו ושאלו אות מן ונת  

Mc 11,30    והם חשבו 31. או מן האנשים ענו אותי השמים  טבילת ג׳ואן מן  30. אלו הדבריםאני עושה  
Mc 11,31   31 הוא יאמר אלינו א״כ למה איניכם. הוא השמים  אם אנחנו אומרים מן . בו ביניהםוהם חש  
Mc 12,25    ומהמתים שיקומו לא קראתם בספר 26. לפני האל השמים   אבל יהיו כמו מלאכי. להן בעליםנשים ולא 
Mc 13,25    אז יראו בן האלוה בא 26. וכחות השמים ינועו השמים  ו מן והכוכבים יפל 25והלבנה לא תזריח 
Mc 13,25    אז יראו בן האלוה בא מן השמים 26. ינועו השמים  והכוכבים יפלו מן השמים וכחות  25תזריח  
Mc 13,26    ואז ישלח מלאכיו ויקבץ  27: בכח גדול ואורה השמים  אז יראו בן האלוה בא מן  26. עוינוהשמים 
Mc 13,27   קחו המשל מהתאנה כשמתחלת 28. ועד הארץ השמים  מן . קבץ נבחריו מד׳ כנפות הארץמלאכיו וי  
Mc 13,31   אותו 32ברו והארץ יעברו ודברי אלה לא יע השמים   31. ור עד שכל אלו הדברים יבאולא יעב  
Mc 13,32  32 השמרו ועורו והתפללו 33: ולא הבן אבל האב השמים  ום ואותה שעה לא ידעה לא מלאכי אותו הי  
Mc 14,62    והכהן הגדול קרע בגדיו ואמר להם אתם 63 .השמים  בן האלוה לימין כח האל בא בעבי ותראו  
Mc 16,15   15 אותו שיאמין ויהיה טבול יהיה 16לכל בריה  יםהשמ  הם לכו בכל העולם דרשו דבר מלך ואמר ל  

Lc 3,21   ורוח הקדש ירד עליו בעצם גופני כמו 22 השמים  ונפתחו  וישו היה טובל ומתפלל לש׳. נטבל  
Lc 4,25   וכאשר היה רעב גדול. שלש שנים וששה חדשים השמים  ישעיה ואליהו בישראל כאשר עצר  היו בימי  
Lc 9,54  ונהפך ישאוש ואמ׳ להם 55: וישרוף את כולם השמים  פץ אתה שנאמר ירד אש מן אדון ח ראוהו אמרו  

Lc 10,15   מי שאתם מואס מי 16. כי בתהומות גהינם תרדי השמים  ואת כפר נחום תנשאי עד לב  15. ליום הדין 
Lc 11,16   16 כל *] [וישאוש כמבין מעשיהם מחשבותיהם  17 .השמים  חרים מנסים אותו שאלוהו אות מן וא 
Lc 12,8    וכל אדם 10[*]  9.לפני המלאכים לפני האל השמים  שמודה בי לפני האנשים יקרהו מן כל האדם  

Lc 12,56   ולמה לא 57והארץ למה לא תבינו זה העת  השמים  אי רמאים אתם יודעים פני  56. הכן יעש  
Lc 13,19   אמשול. ופעם אחרת אמרה 20 :נחים בכנפיו השמים  גדל ונעשה אילן גדול עד שעופות בגנו ו  
Lc 17,24   אכן 25. כי יהיה בן האדם ביומו. ומזריח השמים  חת כי כמו שהשמש זורח ת 24. תלכו אחריו  
Lc 17,29   כפי זה יהיה ביום שבן אדם 30וכולם השמיד  השמים  לוט מסדום ממטיר אש וגפרית מן  וביום יצא  
Lc 20,4  אומרים אם. והם חושבים ביניהם 5. או מאנשים השמים  ן היתה מן טבילת יוא 4. ד ענונילכם דבר אח 
Lc 20,5   5 כי בבריא היה. כל העם יסקלונו[*]  6[*]  השמים  אומרים אם נאמ׳ מן . בים ביניהםוהם חוש  

Lc 21,26   אז יראו בן האדם שיבא בענן עם עב 27. ינועו השמים  כי כחות . רדה שתבא על כל העולםמיראה וח 
Lc 21,33   השמרו 34: ודברי לא יעברו. והארץ יכלו השמים   33. עד שכל אלה העניינים יעשו זה הדור  
Lc 22,43   44מחזק אותו ונעשה באיגוניאה שמתפלל בצרה  השמים  והנה מלאך  43. רצוני רק רצונך לא תעשה  

Jn 1,32   אבל אותו [*]  33. ליוכמעט כמו יונה עומד ע השמים  אומ׳ אני ראיתי הרוח יורד מן . לו עדות 
Jn 1,51  שתפתחו ומלאכי אלהים עולים ויורדים על בן השמים  אמר לו באמת אומר אני לכם תראו ו 51. מאלו  

Jn 3,2  ושום אדם אין יכול לעשות האותות האלה אם .השמים  לו ר׳ אנו יודעים שאתה באת מן  ישאוש ואמר  
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Jn 3,13  כמו שמשה נשא 14: בן האדם שהוא בשמים :השמים  ד מן אין מי שעלה שמים אם לא ירו 13: אותם  
Jn 3,27  אתם בעצמכם עשו לי עדות שאמרתי לכם 28 .השמים  ם יכול להשיג אם לא ינתן לו מן אין שום אד  
Jn 3,31   ועושה עדות ממה ששמע וראה 32. על כל הוא השמים  מי שבא מן . מי שהוא מארץ מדבר מכולם הוא.  
Jn 6,32   אז אמרו לו אדון 34ונותן חיים לעולם  33 .השמים  י מן אבל אבי נתן לכם פת אמת. םלחם שמי . 
Jn 6,38   רק רצון מי ששלחני. לא בעבור שאעשה רצוני השמים  כי אני ירדתי מן  38. ו שבא אליבחוץ אות . 
Jn 6,41   ב והאםואמרו אינינו זה בן יוסף מהא 42 .השמים  כי אמר אני הוא פת שירדתי מן . ממנו  
Jn 6,42  לא תלינו עלי. אז ענה ישאוש ואמ׳ להם 43 :השמים  ם באיזה אופן הוא אומר שירד מן שאנו מכירי . 
Jn 6,50    אני הוא  51: בעבור שזה שאוכל ממנו לא ימות השמים  זהו שירד מן  50. פת במדבר ומתואכלו 
Jn 6,51  שאם אחד אוכל זה הפת יהיה לעולם 52תי ירד השמים  אני הוא פת חיים אשר מן  51: ותממנו לא ימ : 
Jn 6,59    מי שאוכל . לא כמו שאכלו אבותיכם המן ומתו :השמים  זהו הפת שירד מן  59. חי בעבוריאותי הוא 

Jn 12,28    אז 29. ואמרה ואני עיליתיו ועוד אנשאנו .השמים  אז באה קול מן : עלות ולנשא שמךל 28זו  
Jn 19,11   ובעבור זה מי שמסרני בידך חטא . זהו מן האל השמים  ן מן אם לא יהיה לך נתו. נגדי שום יכולת 
Mt 4,23   משונים[*]  24[*] ומרפא כל החוליים  השמימיי  ורש בבתי כנסיותיהם הגדת מלכות גלילאה ד  
Jn 3,12   ם ואין מי שעלה שמים א 13: אם אומר אותם השמימיים  איך תאמינו בדברים : לא תאמינו ואתם בהם 

Mt 24,36   וכן כאשר היה בזמן נח כן יהיה בביאת 37 .השממיי  אבל לבד האב . המלאכים ולא הבן והשעה ולא  
Mt 8,4  אבל לך והראה אל כהנך. אל תאמר לשום אדם השמר  ואמ׳ ישואש משיח  4. הור מהצרעתותכף היה ט  
Mt 6,1   6: כמו שאביכם שמימיי שלם הוא,Tit  1   ממעשיכם. מבוה בלעז אופנאלבלתי עשות א השמרו  

Mt 7,15   לכם מנביאי שקר הבאים בלבוש רחלות ובתוכם השמרו   15 :ומעטין הם המוצאים אותה. היא מאד  
Mt 9,30   אבל הם יצאו 31 :שלא תגידוהו לשום אדם השמרו  ותכף ישוש משיח צום לאמר [*]  30. יעשה  

Mt 10,17   ויכו: מהעמים כי הם ינהגו אתכם בדבריהם השמרו   17: ותמים כמו יונים. חכמים כמו הנחשים  
Mt 16,6   והם חשבו בקרבם 7. משאור הצדוקים ופרושים השמרו  והוא אמר להם  6. כחו לקחת לחמםהלאה ש  

Mt 18,10    כי אומר . לכם אשר לא תבזו אחד מאלו הקטנים השמרו   10. עדן בעין אחד מגיהנם בשתיםהכנס בגן 
Mt 24,4  כי רבים יבאו  5לכם ששום אדם לא יונה אתכם  השמרו  . וענה ישאוש ואמ׳ להם 4: העולם ביאתך וקץ 
Mt 24,6   אבל. חיוב שאלו הצערים יבאו. שלא תבהלו השמרו  אתם תשמעו מלחמות והסעת מלחמות  6. יונו  

Mt 27,24    ה עלינו ועלוכל הכלל ענו דמו יהי 25. לכם השמרו  . שאיני יודע מדם זה האיש הצדיקאני הוא  
Mc 8,15  והם כחושבים 16: משאור הפרושים ואירודיש השמרו  והוא מזהירם אומר ראו  15ם אחד להם לבד לח  

Mc 12,38   מן החכמים יודעי ספר שחפצים נשוא מלבושים השמרו  וישאוש מזהירם אומר  38. ברצון אותו  
Mc 13,23   24ובאותן הימים . אמר לכם קודם שיהיה אני .השמרו   23עוד אם איפשר עשות הנבחרים  לדמות  
Mc 13,33  34ועורו והתפללו כי לא ידעתם הזמן לא השעה  השמרו   33: אכי השמים ולא הבן אבל האבידעה לא מל 

Lc 12,1    דבר אינו נחבא 2. מהכאת הפרושים שהיא רמאות השמרו  כדורך בגת התחיל לאמר לתלמידיו הקיפוהו 
Lc 12,15  מכל כילות כי חיי האדם אינה בהשפעת מה שהוא השמרו  ואמ׳ להם  15. חולק עליכם פט אומי שמני שו 
Lc 20,46   מהסופרים שחפצים ללכת במלבושים נאים השמרו   46אמר לתלמידיו . ושומע כל העם 45הוא בן  
Lc 21,8   יבאו  כי רבים: לכם שאיזה איש לא יונה אתכם השמרו  והוא אמר  8. מתי יתחילו להעשותו. הדברים 

Lc 21,34  33 שבאולי לבבכם לא יהיה כבד ביתרון אכילה השמרו   34: ודברי לא יעברו. הארץ יכלוהשמים ו  
Jn 4,9   ענה ישאוש ואמ׳ לה אם היית יודעת 10 .השמריטנש  ריאה והיהודים אינם מורגלים עם ממקום שמ  

Mt 13,43  מי שיש לו אזנים לשמוע. אב שלהם במלכות השמש   אז יזרחו הצדיקים כמו 43. בכי ורעדת שנים  
Mt 24,29   וכוכבי שמים תפולו. והירח לא תאיר. תחשך השמש  ותכף קרוב מעט מאותו זמן  29. םהנשרי.  
Mc 1,32   וכל 33נכנע שלחו לו כל החולים ומשוטנים  השמש  והערב כאשר  32. בה הקדחת ושרתםותכף עז  
Mc 4,6    ואחר נפל בין 7. הכהו כי לא היה לו שורש השמש  בש כאשר וי 6רב ומיד יצא שלא היה בו עפר  

Mc 13,24  והכוכבים יפלו מן 25תחשך והלבנה לא תזריח  השמש  . מועברת אותה צרה 24ותן הימים ובא. שיהיה  
Mc 16,2    4ואומרות ביניהן מי ישליך לנו האבן בקבר  3 השמש  ובאו לבקר למחרת בקבר וכבר יצא  2ישאוש  
Lc 4,40   כל אותן שהיו שם חולים מחלופי חליים הביאו השמש  וכאשר בא  40. ד קמה ושרתה אותםומי  

Mt 24,12   תהיה יתירה על החמלה והרחמנות מרבים השנאה  כי  12[*]  11: פו האחד על האחרויקצי.  
Mt 22,26    א״כ  28. םואח״כ מתה אשת 27. והשלישי עד הז׳ השני  כמדומה לו  26. ועזב אשתו לאחיובלא זרע 
Mc 12,21    22. זה שלישי עשה כזה. גם זה לא הניח זרע השני  ואחר לקחה  21אשה ומת בלא בנים לקח  

Jn 4,54   5: שעשה ישאוש בבית גלליאה כשבא מגודיאה השני  זה היה האות  54. ין בו כל ביתוחי והאמ,Tit 
Mt 27,21    ופילאט אמ׳ אז ומה 22. ו בראבןוהם אמר .השנים  להם אי זה תרצו שאניח לכת מאלו אמר  
Mc 9,17    ובקשתי תלמידיך שירפאוהו ולא יכלו עשות .השנים  ומכריחו להוציא רוק מפיו ונוקש מפילו.  
Mc 9,34   ואמ׳ להם אותו שירצח היות. עשר תלמידים השנים  וישאוש קרא  34. מהם יהיה גדול אי זה  
Lc 7,42    ענה שימון ואמר אני חושב שאותו שיותר 43 .השנים  מאלו איזה אוהב יותר . מה שחייבלכל אחד  
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Mt 24,42   ותדעו אם אב חיילות 43. באותה שהאדון יבא השעה  לכן הקיצו כי לא ידעתם  42. ניחוהאחד י  
Mt 24,43   הוא יהיה ער ולא יעזוב שבור . שהגנב יהיה בא השעה  ם אב חיילות היה יודע ותדעו א 43. יבא 
Mt 24,44   ומה תחשבו מעבד  45. אותה שבן האלוה יהיה בא השעה  בה זו עמדו מוכנים כי לא ידעתם ור אהובעב 
Mt 26,45    46מתקרבת שבן האלוה יהיה נמסר בידי החטאים  השעה  ישנים ואמ׳ תשנו ותנוחו ראו כי ומצאם  
Mc 13,33  לך ועוזב ביתו ונותן כמו שהאיש שהולך במה 34 השעה  ו והתפללו כי לא ידעתם הזמן לא השמרו ועור 
Mc 14,41  42באה שבן הבתולה יהיה נמסר בידי החוטאים  השעה  אינו די . ת ואמר להם ישנים אתםבא פעם אחר  
Lc 22,14   ואמ׳ 15. ישבו לאכול וי״ב שלו שלוחים עמו השעה  ובהגיע  14. מר להם והכינו הפסחכמו שא  

Jn 4,52   ואמרו לו אתמול בשעה. ששב לאיתנו הטוב השעה  ו אז שאל שיאמרו ל 52. שבנו חי ואמרו לו  
Jn 12,23   אמת אני אומר לכם אם 24. אותה שבן אדם יתעלה השעה  וישאוש ענה להם עתה באה  23. ושלישא 
Jn 16,32   ובה תהיו מפוזרים כל איש בביתו. וכבר הגיע השעה  הנה באה  32וש עתה אתם מאמינים להם ישא  
Jn 17,1   כמו 2תזכך בנך למען יברר אותך בנך . באה השעה  א עיניו לשמים ואמ׳ אב שאוש ונשדבר י  
Jn 10,1   1 2. לבית הצאן רק עולה בעד מקום אחר גנב הוא השער  ני אומ׳ לכם מי שאינו נכנס בעד אמת א  
Jn 10,2   והוא פותח הדלת והצאן 3. רועה צאן הוא השער  אבל הכנס בעד  2. ם אחר גנב הואבעד מקו  

Jn 18,17   השומרת הפתח לפירי ואתה אינך מעבדי זה השפחה  אז אמרה  17. ת ושמה פירו בפניםאל השוער  
Lc 1,52    הרעבים ממלא כל טוב ועוזב העשירים 53 .השפלים  החזקים והגבוהים מאריות ומגביה משפיל  

Lc 12,16   אומר מה אעשה שאין לי והאדם חושב בעצמו  17 .השפע  משל שדה אדם עושה פירות כגודל  ואמ׳ להם 
Lc 14,20   אמ׳ אני לקחתי אשה ואיני יכול ללכת השפעוהשלישי   20: נסותם אחלי שתקבל התנצלותילראותם ול . 
Lc 6,48   מים הנחל בא על אותו בית ולא היה יכול השפעת  וכאשר נעשה גודל . ל האבןמשיב היסוד ע  

Mc 13,14   אותו שקורא. שומם עמוד במקום שאין ראוי השקוץ  או וכאשר תר 14. הקץ יהיה נושע שיתמיד עד  
Mt 8,8   ואמ׳ אדון איני ראוי שאתה תכנס בביתי רק לבד  השר  ענה אותו  8 .משיח אני אלך וארפאהו לך 

Mt 8,10   אמת אני. ואמר לאותן שהיו עמו. ועמד נפלא השר  וישואש משיח שמע זה  10. עושים זה והנם  
Lc 8,51   לא עזב לשום אדם שיכנסו עמו כי אם פירו השר  וכשבא ישו בבית  51. נושעתתהיי ותאמין ו  
Jn 7,26   אבל לא ידענו זה  27. באמיתות שזה הוא משיח השרים  הכירו . ן אנו אומרים לובגלוי ודבר אי 

Jn 8,9   10: ונשאר ישאוש יחידי בין כך ובין כך השרים  מקום כולם אחד אחר האחד ובתחלה מאותו ה  
Lc 10,19   ועל כל כחות האויבים ושום. ועל העקרבים השרפים  י לכם יכולת לדרוך כף רגלכם על אני נתת  
Jn 10,13   אני הוא רועה טוב ומכיר 14. בשמירת הצאן השתדלותו  השכיר הוא ואין משים  13. [*] חהצאן ובור 

Mt 27,32    ִו באותו מקום שנקרא גולגוזאובא 33. וערב השתי  ינִיב ששמו שמעון ואנסוהו לישא איש ִסיר  
Mt 27,40  אומרים לו: וכמדומה לדברים אלו 41. וערב השתי  יע עצמך אם בן אלוה אתה ירד מן תוש. תבנהו  
Mt 27,42    הוא בטוח באל 43. וערב שאנחנו נראהו ונאמינך השתי  אם מלך אתה מישראל רד מן . עצמולהושיע 
Mc 15,30   וכמדומה לזה עליוני הכוהנים אומרים 31. וערב השתי  מך תרד מן תושע עצ 30. ים תבנהושלשת ימ 
Mc 15,32  ואותן שהיו. וערב שאנחנו נראהו ונאמינך השתי  אם אתה משיח ישראל רד מן  32. יכול להושיע  
Lc 23,26  ורוב חיל 27וערב עליו שישאנה אחר ישאוש  השתי  והניחו . קרא שימון שבא מן העירסיריאנוש נ  
Jn 19,17  יצא ממקום הנקרא קלוארי שר״ל בעברי. וערב השתי  וישאוש נושא . אוש ונחגוהו בחוץהיהודים יש  
Jn 19,19    ישאוש דנזוריט מלך היהודים: וערב וזה לשונו השתי  ופילאט כת׳ מאמר אחד והניחו על  19שניהם: 
Jn 6,56  שאוכל בשרי ושותה דמי בימי  57: האמתי הׁשתייה  ודמי : כי בשרי הוא האוכל האמתי 56. אחרון  

Mt 21,19   וכאשר התלמידים ראוהו היו תמהים איך 20 :התאנה  ותכף יבשה . מעולם לא תטעני פרילבדן ואמר  
Mt 24,32   כאשר הזמורות רבים והעלים יוצאים תכירו התאנה  תקחו משל מדמיון  32. ועד הארץ מהשמים  
Mc 11,21   21 וענה ישו ואמר אליו יהיה 22. שקללת שיבשה התאנה  ה ז פירו נזכר ואמ׳ אליו רבי הנוא  

Lc 13,8  ואם 9שנה זו ואחפור סביבה ואקיפנה זבלים  התאנה  והוא ענה לו אדון הנח  8. אוכלת שבח האדמה  
Lc 21,29  אתם. כשעושים פירותיהם 30ושאר האילנות  התאנה  ואמר להם זאת הצורה ראו  29קרב גאולתכם מת  
Jn 11,47   מה נעשה שזה. ההגמונים והפרושים נגד ישאוש התאספו  אז  47: אמרו להם מה שישאוש עשהים ולפרוש 
Lc 21,28   29כי גאולתכם מתקרב . ושאו ראשיכם והביטו התבוננו  וכאשר אלה הדברים  28. לם דמותוובגודל צ 
Lc 3,17   ברים אחרים מזהירורוב ד 18באש שלא תכבה  התבן  נו ויאסוף החטה במגורתו וישרוף וינקה גרו  

Lc Prol,1   היה מסיריאה וישב באנטושיא רופא מובהק התולדת  לוקא לפי : מתיאו נ״ד וקפיטולי מרקו י״ו  
Lc 22,63   ומכסים אותו 64בו לעגו עליו מכים אותו  התופשים  והעם  63. צא לחוץ ובכה במרירותוי 62. בי  
Mt 5,17    אני אומר לכם  18: והנבואות אבל באתי למלאת תורהה  לתלמידיו אל תחשבו שבאתי להרוס משיח 
Mt 5,31    32אומרת המגרש אשתו יתן לה ספר כריתות  התורה  עוד אמר ישאוש משיח לתלמידיו  31מתיאו  
Mt 7,12   אמר 13קפיטולי כ״ג כפי מתיאו  :והנביאות התורה  ו לכם האנשים תעשו להם זאת היא שיעש  

Mt 22,40   ואז 41. והנביאים תלוים באלו שני צוויים התורה  כל  40. ב רעך כמוךתאה. ומה לזההוא ד  
Mt 1,18   ויוסף להיותו צדיק 19. היא הרתה מהקדש רוח התחברם  ארוסה זאת היא מריאה ויוסף טרם משיח היתה 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

333 

 

Lc 16,7   לאדוני והוא אמר מאה מדות חטה והוא אומר התחייבת  ואמר לאחר כמה  7. ה וכתב חמשיםועשה מהר  
Mt 27,53   והסונטוריאו ואותם שהיו עמו  54נראו רבים  התחייה  אחר . יוצאים מהקברים 53. וחיו קמו 

Mt 4,17  ישואש לדרוש ולאמר עשו תשובה כי המלכות התחיל  ומשם והלאה  17. עומדים בצלמות אליהם שהיו  
Mt 11,7   למה יצאתם רואות במדבר. ואןלאמר אל עם ג׳ התחיל  וכאשר הלכו ישאוש משיח  7. ט בימשקנדליזא  

Mt 11,20  ישאוש משיח להיותו גוער בעיירות באותן שהוא התחיל  אז  20: קפיטולו ל״ו כפי מתיאו .שפטו החכם 
Mt 16,21   לפרסם לתלמידיו שחיוב הוא שהוא ילך בירושלם התחיל  ומיום ההוא והלאה  21. אוש משיחשהוא יש 

Mt 20,8   וכאשר באו אותם 9. מן האחרונים עד הראשונים התחיל  . ותנם שכרםמורשהו קרא הפועלים הכרם ל 
Mt 26,74   ומיד. לכפור ולהשבע שאינו מכיר אותו האדם התחיל  ואז  74הוא מהם כי דבריך מעיד  ואמרו אתה  
Mc 1,45   לדרוש ולפרסם הנס עד שישאוש לא היה יכול התחיל  וכאשר יצא הוא  45. עדות בישראלמצוה ל  
Mc 4,1    ישוש ללמד לחוף הים ורוב עם מתאסף ולכן היה התחיל  ופעם אחרת  1קפיטולו ד׳ כפי שי׳ מארקו 
Mc 6,2   ללמד בבית הכנסת ורבים שומעים תמהים התחיל  ובשבת אחד  2שכו אחריו תלמידיו ונמ  

Mc 8,32  מידים גוער וישאוש נהפך לפני התל 33. לגערו התחיל  [*] ופירו . ואמ׳ להם בגלוי 32 .שלשה ימים 
Mc 10,28  לאמר לו הנה אנחנו עזבנו כל הדברים והולכים התחיל  ופירו  28. דברים איפשרייםלשם כי לאל כל ה 
Mc 11,15   15 לגרש המוכרים והקונים במקדש וקניות החלפנים התחיל  וכאשר נכנס במקדש : באו לירושלםו 

Mc 13,5   כי 6לאמר ראו הביטו שאיש אחד לא יונה אתכם  להתחי  ועונה ישאוש  5. ם יתחילו ליפסדשכל הדברי 
Mc 14,71   לקלל ולישבע שאינו יודע מה הוא האיש התחיל  והוא  71. ם כי באמת גליליב אתהאתהו מה  

Lc 4,21   לאמר להם היום הזה נשלמה זאת הכתיבה התחיל   21. בבית הכנסת היו מבינים בו אשר היו  
Lc 7,24   השוקים. לאמר לעמים למה יצאתם ראות במדבר התחיל  שלוחי יואן וכאשר היו מושבים  24. בי  

Lc 11,29   הדור הרע הזה שואל אותי ואות לא ינתן. לאמר התחיל  ואל העמים  29. ש׳ ושומרין אותודבר ה 
Lc 12,1   לאמר לתלמידיו השמרו מהכאת הפרושים שהיא התחיל  שר רוב עמים הקיפוהו כדורך בגת וכא 1לוקא  

Lc 14,30   או אם מלך 31. לבנות ואין בידו כח להשלים התחיל  ויאמרו האיש הלזה  30. לעיגו לוהרואים י  
Lc 19,45   והוא אמ׳ להם כתוב 46. לגרש משם הקונים התחיל  וכאשר נכנס במקדש  45 :הכרת עת פקודתך  
Lc 23,54   מגלליאה נמשכות והנשים שבאו 55. להאיר התחיל  והיה יום ששי ובשבת  54יש מונח לא היה א  
Mt 18,24   שלחו איש אחד שחייב לו עשרת. לספר הטעם התחילו  וכאשר  24. צה לשמוע טעם מעבדיומלך שרו  
Mt 20,12   ואתה עשיתים שוים עמנו. לפעול שעה שפלה התחילו  אומרים אלו  12. גד בעל החיילותמלינים נ  
Mc 2,23   והפרושים אמרו לו תלמידך 24לשבור מהקוצים  חילוהת  יו שהוא עובר במקומות זרעים בשבת ותלמיד 
Lc 5,21   לחשוב ואמרו מי הוא זה מי מדבר קללות מי התחילו  והסופרים והפרושים  21. ך נמחלועונותי  
Lc 7,47  48. לאמר ביניהם מי הוא זה שמוחל עונות התחילו  ואותן שיושבין יחד עמו . אוהבת כי היא מאד  

Lc 11,53   הפרושים לחלוק דבריו ודברו אתו בכבדות התחילו  אשר אמר אלה הדברים אליהם וכ 53. ליכנס  
Lc 19,37   37  לו כל העמים היורדים מן ההר לשמח ושבח האל התחילו  הוא כבר מתקרב לירידת הר הזתים וכאשר 
Lc 22,23   והיה 24 .לשאול ביניהם איזהו מהם שזה יעשה התחילו  והם  23: אכן אוי לאותו אותו. ךאפס הול 
Mt 24,8   ואז יצערוכם נוגשים והורגים 9. מכאובים התחלת  ואלה הדברים יהיו  8. ורעש בארץ. ורעשות  

Mc Prol,9    ההתבשרות מישאוש משיח ואחר כתב האינגליאו התחלת  בהתחלת האיונגליאו בעבור שיקרא קדש רוח  
Mc 13,7    ות אל תיראו כי זה חוייב שיהיה אבלמלחמ התחלת  או . אבל כאשר תראו מלחמות רבות 7ירמו  
Jn 8,23   [*] אתם מזה העולם: ואני הוא מהעליונים התחתונים  ואמ׳ להם אתם מהדברים  23: עצמםיהרגו.  

Lc 22,30   31. תשפטו הי״ב שבטי ישראל. בלע׳ טרוניש .התיבות  ותשבו על מגדל . בשולחן מלכותי ותשתו  
Mc 10,4   ולהם  5: שאדם יכתוב לה ספר כריתות ושיניחנה התיר  הם אמרו משה ו 4. צוה לכם משה מה. להם 
Lc 19,30   ואם אי זה איש שואל אתכם  31. קשרו ונהגוהו התירו  . קשור שלעולם לא רכב עליו אדם בן אתון 
Mc 11,2   ואם שום אדם אומר לכם 3. והביאוהו אלי התירוהו  יר אחד קשור שאין עליו שום רכב תמצאו ע  
Jn 11,44   אז רבים מהיהודים שבאו 45. והניחוהו ללכת התירוהו  ואמ׳ ישאוש להם . קשרת עם הסדיןופניו נ 
Jn 19,31   אז באו הפר הפרושים וחתכו 32. ויש שלום התלויין  הם רשות יוכלו לחתוך ירכי אותן שיתן ל  
Lc 19,7  ים שבבית אדם חוטא נכנסכולם בקרבם אומר התלוננו  וכאשר העם ההוא ראה זה  7: שמחהוקבל ישו ב . 
Jn 6,41   כי אמר אני הוא פת שירדתי. היהודים ממנו התלחשו  אז  41. הו חי ביום היותר אחרוןואני אקימ  

Mt 10,24   כי די 25: והעבד על האדון: אינו על הרב התלמיד  כי  24 .ישראל אשר בן האלוה יבא לתלמיד  
Lc 6,40  על הרב כל תלמיד הוא שלכם כאשר הוא ברבו התלמיד  אינינו  40. וא שניהם יפלו בבוראחר הכרח ה  

Lc 15,22   ובאו והלבישוהו ושימו טבעת בידו. הראשון התלמיד  אח״כ אמ׳ לעבדיו לכו כולכם שאו ו 22. בנך  
Jn 18,16  האחד שהיה בן בית להגמון ושנכנס עם ישאוש התלמיד  אז יצא . ופירו עומד בדלת בחוץ 16. ההגמון. 
Jn 19,27    ואחר זה ישוש שכל הדברים 28לקחה כשלו  התלמיד  באותה שעה : אמ׳ לתלמיד הנה אמךאחרי כן  
Jn 20,4    5האהוב הלך יותר מהרה ובא ראשון לקבר  התלמיד  רק  4. לקבר ושניהם הלכו במרוצהובאו  

Jn 21,24  ם וכתב אלה הדבריםשעושה עדות מאלו הדברי התלמיד  זה הוא  24. עמוד עד שאבא מה לךרוצה שכן י . 
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Mt 13,10   אליו ואמרו לו למה אתה מדבר בדמיונות התלמידים  וקרבו  10. שיש לו אזנים לשמוע מי 9. ל׳.  
Mt 14,15    אמרו לו זה המקום הוא חרב ושעה היא .התלמידים  וכי היה ערב  15. וריפא חולייהןרחמים  
Mt 15,33   אנה נמצא כ״כ פת במדבר שישבעו כמה עם מידיםהתל  ואמרו לו  33. ר שלא יחלשו בדרךבעבו.  

Mt 17,6   שמעו זה נפלו על פניהם והיה להם פחד התלמידים  וכאשר  6. והם שומעים. ד ערב ליאותו שמא  
Mt 17,18   בסוד ואמרו לו למה לא היינו יכולים אנו  התלמידים   אז נתקרבו 18: ונתמרק הנער באותה שעה 

Mt 18,1   לישאוש אומרים מי גדול מכולנו במלכות התלמידים  באותה שעה קרבו  1מתיאו  ״ד כפיקפיטולי מ  
Mt 19,10   אליו א״כ הוא בין האיש והאשה אין מחוייב התלמידים  אמרו  10. לוקח אחרת עושה ניאוףו. שלה 
Mt 19,25   מי שמעו זה היו תמהים מאד ואמרו א״כ התלמידים  וכאשר  25: שיכנס במלכות שמימיימעשיר אחד  

Mt 21,6   והביאו האתון 7. ועשו כמו שצום ישאוש התלמידים  הלכו  6. על האתון ועיר בן שלה שפל יושב  
Mt 21,20  וישאוש  21ראוהו היו תמהים איך מתה תכף  התלמידים  וכאשר  20: ותכף יבשה התאנה. לא תטעני פרי 

Mt 26,8    והו היו מאד עצבים ואמרו למה עשתהרא התלמידים  וכאשר  8בעוד שהוא אוכל בשולחן על ראשו  
Mt 26,17   ואמרו לו באי זה מקום תחפוץ שנכין הפסח התלמידים  ויום ראשון של פסח באו  17וגדו יוכל לב. 
Mt 26,35   ואז בא ישאוש עמהם בעיר אחת שנאמרת  36 .התלמידים  וכמדומה אמרו כל . לא אכפור בך למות עמך 
Mt 26,40   ומצאם ישנים ואמ׳ לפירו לא יכולה שעה התלמידים  ובא אל  40. כשלך כפי רצוני רק אבל לא  
Mt 26,47   47 בא ועמו רב חיל עם סכינים ועם עצים התלמידים  וא מדבר הנה כי יוד״ש אחד מי״ב ועוד ה  
Mt 26,56   והם חזקו ישאוש 57. עזבוהו ונסו התלמידים  אז כל . שלימו הכתיבות מהנביאיםזה שת  
Mt 28,16  17. הלכו בגליליאה בהר אחד שישו אמ׳ להם התלמידים  וי״ב  16. היהודים עד היום הזה גדים ביןמו 

Mc 3,7   לירושלם 8ועם רב נמשכים עמו מגליליאה  התלמידים  וישו הלך לים עם  7. ו שימיתוהונגד יש  
Mc 4,10   א אמ׳ להם לכם נתןוהו 11שאלוהו מהמשל  התלמידים  וכאשר היו בצד א׳  10. נים ישמעשיש לו אז  
Mc 6,30   31לישאוש וספרו לו כל מה שעשו ולמדו  התלמידים  ובאו  30. מידיו באו ולקחו גופוידעוהו תל  
Mc 7,2  3שלו אוכלים בלא נטילת ידים ביזו אותם  התלמידים  וכאשר ראו יחידי  2ושלם הדת ישנה שבאו ביר  

Mc 7,17    18. מה רוצה לאמר אותה התמונה. שאלוהו התלמידים  וכאשר ישוש נכנס בבית  17. ישמעלשמוע  
Mc 8,33    [*]כי. אמ׳ הפרד מעלי שכנגדי. גוער פירו התלמידים  וישאוש נהפך לפני  33. יל לגערוהתח  
Mc 9,13   הוא מוצא עם רב ביניהם ורבים חכמים התלמידים  וכאשר היה בא אל  13: ומרת ממנושהכתיבה א  

Mc 11,11   וביום האחד יצא מבטניאה והיה לו רעב  12 התלמידים  הוא יוצא בבאטניאה עם י״ב בערב ו. בפנים 
Mc 14,12    להיכן תחפוץ שנלך ונכין לך הפסח שתאכל התלמידים  אמרו לו . המצה כאשר הפסח עושיםשל פת . 
Mc 14,13   ם אחדואמ׳ להם לכו אל העיר ותפגשו אד התלמידים  ושלח שנים מן  13. ך הפסח שתאכלונכין ל  
Mc 14,17   ובעוד שיושבין ישאוש אמ׳ להם אמת לכם 18 התלמידים  וכאשר היה ערב בא ישאוש עם י״ב  17: הפסח 
Mc 14,50  ונער אחד מלבישו  51: כולם ברחו ועזבוהו התלמידים  ואז  50. ה נעשה להשלים הכתיבותז. תפשתוני 

Lc 8,45   צחקו מזה אמ׳ פירו רבי מצערים אותך ואתה םהתלמידי  וכאשר . למידיו מי הוא הנוגע ביאמ׳ לת 
Lc 9,10   להגיד לישוש משיח כל הדברים שעשו התלמידים  וחזרו  10. צה לראות ישאוש משיחור. אלו.  
Lc 9,36  את הקול נפלו לפני ישאוש משיח ונפחדו התלמידים  וכאשר שמעו  36. ושמעו אותו. רבלי מאד והע.  

Lc 18,15   ואמר להם הניחו הנערים  16. מנעו זה להם התלמידים  וכאשר רואים זה . עםבעבור שיגי לו נערים 
Lc 22,13  14. מצאו כמו שאמר להם והכינו הפסח התלמידים  ובלכת  13 .יראך היכל גדול ושם תכינו אותו  

Jn 4,33   וישאוש אמ׳ 34. אי זה שהביא מה לאכול .התלמידים  אז אמרו  33: כול דבר שלא ידעתםעתיד לא  
Jn 11,8   רבי לא עברו ימים שהיהודים רצו לסקול התלמידים  ואמרו לו  8. פעם אחרת בגודיאה נלכה  

Jn 11,12   וישאוש 13. אדון אם ישן הוא נושע יהיה התלמידים  אז אמרו  12. ם להקיצו מן השינההולך ש  
Jn 13,5   אז בא 6. שהיה חגור בווקנחם בסדינו  .התלמידים  והתחיל לרחוץ רגלי . במזרק אחד כן שם מים  

Jn 13,22  23: הביטו זה לזה ומספקו ממי הוא אומר התלמידים  אז  22. ני לכם שאחד מכם יבגדניאמת אומר א  
Jn 20,10   ומריאה 11. פעם אחרת באותו מקום עצמו התלמידים  אז הלכו  10. חזור חי לאחר מיתהשחייב שי  
Jn 20,20  20 אז אמר להם פעם אחרת 21. האדון שמחו התלמידים  ז כשראו א. זה הראם הידים והצד וכי אמר  
Jn 20,24    שנקרא מספק לא היה עמהם כשישאוש בא התלמידים  רק טומאש אחד מן  24נעצרים יהיו להם  
Jn 20,25   וטומאש אמר. האחרים אנחנו ראינו האדון התלמידים  אז אמרו לו  25 :עמהם כשישאוש בא אליהם  
Jn 20,26   תוך הבית וטומאש עמהם ובא ישאוש והדלתות התלמידים  אחר שמנה ימים פעם אחרת היו  26. מאמין 
Jn 21,4   אז אמ׳ להם ישאוש 5. לא הכי הכירוהו התלמידים  אכן . בבקר עמד ישוש בחוף היםו 4. דבר  
Jn 21,8   הארץ כמו  באו מספנים כי לא היו רחוק מן התלמידים  ושאר  8. ונכנס בים. י ערום היהמלבושיו כ 

Mt 15,15   17: והוא אמר להם עדיין אתם בלתי שכל 16 .התמונה  ענה פירו ואמר תפרש לנו זאת  15: בקבר  
Mc 7,17  והוא אמ׳ להם א״כ אתם כ״כ פתאים 18 .התמונה  מה רוצה לאמר אותה . דים שאלוהובבית התלמי  

Mc 12,16   16 וישוש 17כתוב על הגג והם אמרו דשיסר וה התמונה  שאו לו וישאוש אמ׳ ממי היא זאת והם נ  
Lc 4,23   רוב דברים ששמענו עשה. רופא מרפא עצמו .התמונה  אתם תאמרו זאת . וישאוש אמ׳ להם אמת הוא  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

335 

 

Mc 14,65   66. מי הכח והמשרתים נותנים לו תפוחים התנבא  כוהו בצואר ומכים אותו ואומרים פניו וה  
Mt 11,13   13 ואם תרצו לבחרו הוא 14. מה שהיה עתיד לבוא התנבאו  ד זואן טבול כל הנביאים והדת ע כי 
Mt 27,54    הארץ רועשת וזה שנעשה יראו בחוזק אומרים .התנועות  כאשר ראו . עמו שומרים ישאושואותם שהיו 
Lc 14,18   והשני אמ׳ אני קניתי חמשה עולי 19 .התנצלותי  כת שמה לראותה בבקשה ממך שתקבל ויש לי לל  
Lc 14,19    השפעוהשלישי אמ׳ אני לקחתי אשה 20 :התנצלותי  אני לראותם ולנסותם אחלי שתקבל והולך  

Mt 4,2   בא אליו השטן 3מ׳ יום ומ׳ לילה היה לו רעב  התענה  וכאשר  2בור היותו מנוסה מהשטן רוח בע 
Mc 1,13   12 סהו ושם עומד בין מ׳ יום ומ׳ לילה והשטן מנ התענה  שם  13. ף נהגו הקדוש רוח במדברותכ 

Mt 6,9   תאמרו אבינו שבשמים שמך יהיה מקודש שהוא התפלה  וזאת  9: אתם צריכים טרם תשאלהויודע מה ש  
Mt 4,10   אז עזבהו השטן  11לאלהיך ואותו לבדו תעבוד  התפלל  ישאוש לך לך השטן כי כתוב הוא  אז אמר לו 
Mc 1,35   35 37. והלכו אחריו שימון ואותם שהיו עמו 36 .פללהת  ם בבקר ויצא והלך לו במדבר ושם וק  
Mc 6,46   וכאשר נעשה ערב הספינה קטנה היתה בים 47 .התפלל  מידיו עולים בהר לבדו וכאשר תל 46. העם  
Lc 6,28   ואותו שיכך בלחי  29. בעד אותן שמכבדין לכם התפלל  . ברכו למי שאומר לכם רע 28. כםשהכעיס את 
Lc 11,1   וכאשר סיים תפלתו אמ׳ אחד. במקום אחד התפלל  ונעשה שישו  1ב כפי לוקא ולו י״קפיט  
Mt 6,5  בבתי כנסיותיהם ובצדי השוקים כדי שיראו התפללו  האוהבים . ים שמראים עצמם כשביםכמעשה הרמא  

Mt 24,20    21. לשם שאותה הצרה לא תהיה בשבת ובחורף התפללו   20. שיהיו מיניקות באותן הימיםולאותן  
Lc 22,40    והוא נסע מהם 41. בעבור שלא תכנסו לניסיון התפללו  וכאשר בא להם אמר להם  40. ממנוברחו 

Jn 4,20  לשם בזה ההר ואתם אומרים שבירושלם הוא התפללו  אבותינו  20: כי מכרת שאתה נביאלו אדון אנ  
Mt 28,17   ובא ישו ואמ׳ להם הש׳  18. פקוומקצתם ס .התפללוהו  וכאשר ראוהו . וישו נראה להם שם 17. להם 
Lc 22,32   ועתה לפעמים. בעדך שאמונתך לא תפסק התפללתי  אבל אני  32 :העבירכם בכברה כמו החטה  
Mc 3,25   25 ואם השטן יקום נגד עצמו נחלק הוא 26 .התקיים  יש חלוקת הלב ביניהם אינו יכול בבית ש  

Mt 26,74  ופירו זכר דבר ישאוש שאמר לו 75. קרא התרנגול  ומיד . בע שאינו מכיר אותו האדםלכפור ולהש  
Mc 14,72   ואחר זכר פירו הדבר שאמ׳. קרא פעם אחרת התרנגול  ומיד  72. ע מה הוא האיש שאומרתשאינו יוד  
Lc 22,34   34 35. שג׳ פעמים תהיה כופר בי ולא תכירני התרנגול  אמר אני אומר לך פירו לא יקרא  וישאוש  
Lc 22,60  ונזכר פירו . וישאוש נהפך ומביט פירו 61 .התרנגול  ומיד קרא : ני יודע מה אתה אומרר אדם איאמ 
Lc 22,61   ויצא 62. יקרא שלש פעמים תהיה כופר בי התרנגול  פירו דבר אדוננו שאמ׳ לו קודם  ונזכר  
Jn 13,38   ואמרו אל. פעמים עד שתהיה כופר בי שלש התרנגול  א תתן אמת אני אומר לך לא יקרא בעבורי ל  
Jn 18,27   אז הנהיגו לישאוש לקאיפש בהיכל בעבור 28 :התרנגול  ומיד קרא . תאז כפרו פעם אחר 27. בגן עמו 

Mt 23,37   38. מאספת אפרוחיה תחת כנפיה ולא אבית התרנגולת  נכספת לקבץ עמך כמו . רבה פעמיםמֻשלחים ה  
Lc 17,17    לא נמצא שחזר ונתן שבח לשם אלא זה מעם 18 התשעה  ם ולא הייתם עשרה מי אתם ואין הואמ׳  
Mt 18,12   13. ותשע בהרים והולך לחפש אותה שנאבדה התשעים  אינו עוזב הוא . ואחד מהן אבודהלו ק׳ צאן  
Mt 18,13  א״כ אינו מאבינו 14: ותשע שלא נאבדו התשעים  כם כי יותר ששון יש לי ממנה מן אומר אני ל  

Mt 9,37   לכן חלו פני  38.גדולות אבל הקוצרים מועטין [*]ו  ואמר לתלמידיו עת הקציר סמוך  37.עליהן 
Mt 3,12   אז בא ישאוש מגליליאה בנחל ירדן  13כפי מתיאו  ו׳  קפיטולו . והתבן ישרף באש נצחי .במגורתו 

Mc 6,Tit   6: ואחר צוה שיתנו לה לאכול,Tit   והלך בנכחיותיווישוש יצא משם  1כפי שי׳ מארקו  ו׳  קפיטולו 
Lc 6,Tit   6: חדש שאומ׳ הישן הוא טוב,Tit   עשוי זה בשבת שני ראשון כאשר ישאוש 1כפי לוקא  ו׳  קפיטולו 
Lc 6,49   7 ו׳  נשלם פרק : חרבן גדול מאותו ביתנפל ונעשה,Tit   וכאשר השלים אלה  1קפיטולו ז׳ כפי לוקא 
Jn 6,Tit  6. מאמינים איך תאמינו לדברי,Tit  אחר הדברים האלה הלך ישאוש מעבר 1כפי ש׳ יואן  ו׳  ו קפיטול 

Mt 13,23   ומשל אחר יש לפניהם 24: וא׳ שלשים. חמשים וא׳  . פרי ומעשים טובים לאחד יש ק׳ ועושה.  
Mt 13,23  אמר המלכות. ומשל אחר יש לפניהם 24: שלשים וא׳  . וא׳ חמשים. טובים לאחד יש ק׳ פרי ומעשים  

Lc 1,67   67 כי הוא פקד. ברוך יהיה אדון אלהי ישראל 68 וא׳  ה אביו היה מלא רוח הקדש וניבא וזכרי  
Mt 23,9  כי אחד הוא אביכם. לא תאבו קרוא על הארץ ואב   9. כולכם אחים. אחד הוא מלמדכםכי : רבנים  
Jn 8,41  וא אביכםאז אמר להם ישאוש אם האל ה 42: אחד ואב  לנו אל אחד . יינו נולדים מזנותאנחנו לא ה . 

Jn 14,28  אמת שאתם תגילו. אם אתם תאהבו אותי: אליכם ואבא  אתם שמעתם אמרתי אלך  28 .תהיה לבבכם נבהל  
Jn 18,3   ישאוש יודע כל הדברים 4. ועם כלי זיין ואבוקות  והפרושים באו שם עם עששיות . יםההגמונ  
Lc 8,51   ואמה בוכים הנערה וישוש אמר להם אל 52ערה הנ ואבי  ו עמו כי אם פירו ויקומו ויואן אדם שיכנס 
Jn 15,1   וישליך כל כף שאינה עושה פרי 2הוא החורש  ואבי  . אני הוא גפן אמת 1פי ש׳ זואן ט״ו כ.  

Jn 15,24    בעבור שיהיה נשלם דברי הכתוב בדת אותו 25 ואבי  רק עתה ראו והכעיסו אותי : חוטאלא היה  
Jn 14,3   3 4. אתכם אלי בעבור שבמקום שאני שם אתם תהיו ואביא  פעם אחרת אבא . קוםלוך להכין המואם אה 
Lc 8,56  ואמה חרדו וצום ישו משיח שלא יגידו את ואביה   56וישאוש צוה שיתנו לה לאכול  .ומיד קמתה  
Mt 4,22  ישואש 23קפיטולו י׳ כפי מתיאו : וילכו עמו ואביהם  ותכף עזבו הרשתות  22יקרא אותם רשתותיהם ו 
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Lc 2,33   34. ואמו תמהים מאותן הדברים שנאמרו ממנו ואביו   33. רת ישראל עמךאור והגדת עמים ואז  
Lc 2,41  ואמו הולכים בכל שנה בירושלם ביום הנכבד של ואביו   41. מלא חכמה וחן הש׳ היתה עמוגדל וחזק ו 

Lc 12,46   אבל אותו עבד 47. ר לא נאמרולהניחם עם אש ואביו  והו ובשעה שלא ידעה ויגרש אותו שלא יקו  
Lc 2,48   והוא אמ׳ להם מה זה 49. כואבים ומאד חפשנוך ואביך  כי אני . הבן למה עשית זאת לנו והאם אל 

Lc 15,27   המית עגל אחד גדול בעבור ששב אליו חי ואביך  : ואמרתי לו אחיך בא 27. מה זה ושאלו  
Lc 12,30   אמנם  31. יודע באמת כי לכם חסרון מכל אלה ואביכם  . ולםברים האלה שואלים נבראי העכי כל הד 

Lc 3,1   תחת שרי הכהנים הולך בקיאפש 2דטרקא  ואבילינא  ה וִטיְרקּוִדיגִיש אליש אניאה ממלכות ִאיטּוֶריָא  
Mc 6,8   ומנעלים של עור 9אבל שרביט אחד ביד . וחגורה ואבן  וציום שלא ישאו שק ולחם  8. ניםומשוט 
Lc 10,4   ואל תתנו שלום. ולא בתי שוקים ולא מנעלים ואבן  לא תשאו שק  4. כשיות בין זאביםשולח אתכם  

Jn 2,6    מונחת כמנהג טהרת היהודים וכל אחת מהאירידיש ואבן  והיה שם שש אירידי  6. לכם תעשואשר יאמר 
Jn 11,38    אמ׳ ישאוש הסירו האבן  39. גדולה הושמה עליה ואבן  ושם היתה חפירה . בעצמו בא לקברפעם אחרת 
Lc 16,29    להם הוא הוא משה והנביאים וישמעו . אמר לו ואברהם   29שלא יבואו לנגישת המקום הזה ואמר להם 
Lc 16,31  אמ׳ לא אם לא ישמעו משה והנביאים ואם אחד  ואברהם   31 .מקצת מהמתים ילכו להם הם יעשו תשובה 

Jn 8,57   אז ישוש אמ׳ להם אמת אני 58. ראה אותך ואברהם  משים שנה ם אליו עדיין אין לך חהיהודי  
Lc 3,27   25  [*]26  [*]שם היה. שם היה זרובביל. שם היה ויסא .ואגוש  שם היה  27. שם היה יודא  

Mt 12,18    לא יחלוק ולא יצעק ולא  19. צדקה בין העמים ואגיד  אני אנוח רוחי עליו . מאד לנפשישערב 
Jn 14,21   לא. ויגודיש אמר אליו 22. לו את עצמי ואגלה  ואני אאהוב אותו . יה אהוב מאביהאותי י  

Mt 13,35   ואז הניח ללכת 36 :דברים נסתרים מעולם ואדבר  ה אומרת אני אפתח את פי במשלים הנבוא  
Lc 2,11  עוטף תמצאו הנער מ. ויהיה לכם זאת האות 12 .ואדון  עיר דוד מושיע העולם שהוא משיח נולד לנו ב 

Lc 10,21   בשמים ובארץ שהעלמת דברי אלו מן החכמים ואדון  רוח הקדש ואמר אני מתודה לך אב ישאוש ב.  
Lc 20,13   הכרם אמ׳ מה אעשה אשלח היקיר בני אהובי ואדון   13. ומוכה בחבורה שלחוהו בחוץ עבד שלישי  

Mc 16,19  אוש משיח אחר שהוא דבר להם עלה לשמים יש ואדונינו   19ים על החולים וירפאו יזיקום ויניחו היד 
Lc 1,32   33. הש׳ יתן לו קתדראת הש׳ אב שלו ואדונינו  . דול ויהיה נקרא בן מהאל עליוןזה יהיה ג  

Lc 11,39   אמר אליו פרושים עתה אתם מטהרים מה שהוא ואדונינו   39. ינו רוחץ ידיו בסעודת הבקרלמה זה א 
Lc 12,42  אמ׳ לכל האיש הנאמן ועושה ההוצאה בחכמה  ואדונינו   42. זה הדבר או לכלן אמור לנו אמ׳ לו אדו 
Lc 18,6   והש׳ לא 7. אמר ראו מה אמר הדיין מה עלב ואדונינו   6. כיאה לקץ הבא תעשה לעג ממניאדרי 

Mt 12,35   35 בעבור זה אומר אני 36. רע מרוע אוצר נודר רע ואדם  . טוב מאוצרו נותן דברים טובים אדם 
Mc 10,7   6 ויהיו שניהם 8יעזוב אביו ואמו ויקח אשה  ואדם   7. יצר בהתחלת העולם איש ואשה אבל השם  
Lc 4,33   אחד היה לו השד והיה בבית הכנסת וצועק בקול  ואדם   33. ן במוסרו כי דברו היה בעוזומתמיהי 
Lc 6,45   45  מגיד רע כי מהשפעת הפהרע מרוע אוצר לבבו  ואדם  . אוצר לבו מגיד טובאדם טוב מטוב  
Lc 9,61   אחר אמר לו אדוק אני אלך אחריך רק הנח לי עד ואדם   61. תה בא עמי ותגיד מלכות האלאמ׳ לו א 

Lc 12,48   ומי: שדבר גדול ינתן לו דבר גדול ישאלו לו ואדם  . גונים היה מוכה בנגעים מועטיםדברים ה  
Jn 6,55    כי בשרי הוא 56. אקימהו ביום היותר אחרון ואה  צחיים ששותה דמי יהיה לו חיים נבשרי ומי  

Mt 5,43   ואני אומ׳ לכם 44. ותכעיס אויבך. לרעך כמוך ואהבת  למידיו אתם שמעתם שהתורה אומרת ישאוש לת 
Mc 12,31    ושום צווי אחר אינו גדול מזה. לרעך כמוך ואהבת  . והשני הוא דומה לזה 31. הצוויזהו עיקר.  
Lc 10,27   וישאוש אמר אליו כדין עניתי  28. לרעך כמוך ואהבת  . ך ובכל נפשך ובכל כחך ומחשבתךכל לבבב 
Mt 19,19   ואמ׳ אליו הבחור כל זה 20. את רעך כמוך ואהוב  . כבד את אביך ואת אמך 19. שקר תעשה עדות  
Mc 1,11   שם 13. במדברותכף נהגו הקדוש רוח  12 .ואהוב  רת אתהו בני מאד ערב לי קול בשמים אומ  

Mt 12,18    אני אנוח רוחי עליו ואגיד. שערב מאד לנפשי ואהובי  רואה אתה בן שלי אשר אני בחרתי  18אומ׳ 
Jn 8,55   אבל אני יודע אותו ושומר. כמוכם מכזב ואהיה  . אבל אני הכרתיו 55. כרתם אותוולא ה  
Lc 8,23    ואמרו רבי . ונגשו אל ישאוש והקיצוהו 24 .ואובדים  מרוח ביאור שהאוניה נתמלאה מים גדולה 

Mc 4,19   העושרים העולמיים מחניקם ונשארים בלא פרי ואובדן  וחסרונות העולם  19מעים הדרשות אותם ששו. 
Lc 15,9   9 ואוהבותיה ושכינותיה אומרת שמחו עמי כי ואוהבו  שר תמצא הדרכמש תקרא כל אוהביה וכא  
Lc 15,9  ושכינותיה אומרת שמחו עמי כי אנכי ואוהבותיה  ל אוהביה ואוהבו הדרכמש תקרא כ וכאשר תמצא  

Lc 20,46   שיתנו להם שלום רב ברחובות קריה ואוהבים  רים שחפצים ללכת במלבושים נאים מהסופ.  
Jn 3,19   כי מעשיהם. האנשים ביותר חשך וערפל מנר ואוהבים  וזהו עין לב נר בא לעולם  19: בן האלוה  
Lc 6,27    ברכו למי  28. ועשו טוב למי שהכעיס אתכם .ואוהבכם  אהבו אויביכם . שזה אתם שומעים לכםאומ׳ 

Mc 13,17   לאותן שיהיו הרות ולאותן המיניקות באותן ואוי   17. דה לא ישוב אחור לקחת בגדושיהיה בש  
Lc 21,23   באותן הימים כי לאותן שתהיו הרות ומיניקות ואוי   23. שיושלמו כל הדברים שנכתבו בעבור. הם  
Lc 7,34   והצדקה נצטדקה בעד 35. העולמיים והחוטאים ואויב  . ה ואתם אומרים הנה האדם מחריבאוכל ושות  
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Lc 6,4    ונותן למי שהוא עמו ואין ראוי לשום אדם ואוכל  שנכנס לבית האל ולקח לחם הפנים כ 4עמו  
Jn 9,8   ויש אומרים 9. ויש אומרים זה הוא: לאה ואוכל  איש שהיה שואל על הפתחים ויושב זה ה  

Mc 1,6   ודורש ואומר יותר 7. חגבים ודבש מדבריי ואוכלים  . וחגור סביב המתנים מחגורת עור. גמלים  
Lc 5,29   והפרושים והסופרים מתלוננים 30. עמהם ואוכלים  ביתו והיו שם רוב עולמיים ושאר גדול ב  

Lc 6,1   ומקצת מאותן פרושים אומרים 2. הגרעינים ואוכלין  ידים ין השבולים ומוללין אותם בלוקט  
Mt 8,9  ולעבדי עשו זה והנם. לאחר בא והוא בא ואומ׳  . ואומר אני לזה לך והוא הולך. תחתי פרשים  

Mt 11,22  אני לכם שעונש מעט יהיה לאותן דטיר אי ואומ׳   22: ים ובאפרבשק. ושידון היו עושים תשובה  
Mt 11,24   אני לכם שהשדומיטש יענשו בעונש קטן ביום ואומ׳   24: עד היום הזה. שו תשובהן יעעדיי  
Mc 1,15   העת בא ממלכות שמים עשו תשובה והאמינו דבר  ואומ׳   15. וש בגליליאה ודורש דבר האלבא ישא 
Mc 1,24   23 מיד מה לך עשות ממני ישואוש נזוריט באת להש ואומ׳   24ה בבית הכנסת אדם אחד וצועק והי 
Mc 4,2    ובעוד 4אדם אחד יצא לזרוע זרעו  3להם  ואומ׳  א דורש להם ומייסרם ברוב משלים והו 2הים  

Mc 4,21  להם אין אדם מניח נר דלוק תחת הדרדור ולא ואומ׳   21. י שיש לו אזנים לשמוע ישמעמ. ומא׳ ק׳  
Mc 5,23   בא והנח ידיך עליה. ובה למותבתי היא קר ואומ׳  מבקש  23אהו כרע לברכיו לרגליו וכאשר ר  
Mc 9,30   להם בן האלוה יהיה נבגד ונמסר ביד הרעים ואומ׳  ומלמד לתלמידיו  30שאדם ידעהו  לא רצה  

Mc 11,17    להם אינו כתוב שבית שלי הוא תפלה לכל ואומ׳  ומלמדם  17ולא עזב נשוא אי זה משא במקדש  
Lc 5,12   וישאוש 13אדון אם תחפוץ אתה יכול לטהרני  ואומ׳  קשו כאשר ראה ישו נפל לרגליו ובו. צרעת  
Lc 5,36    שום אדם לא יחליף מלבוש חדש. לכם משל ואומ׳   36. מהם ואז יצומו באותן הימיםיפרד  

Lc 6,5    6. ועוד מהשבת. לכם מה אדון הוא בן האדם ואומ׳   5. לאוכלו רק הכהניםואין ראוי לשום אדם  
Lc 9,38   רבי תהיינה פקוחות על בני כי אין לי זולתו ואומ׳  כם אדם אחד קורא בקול גדול ובתו 38לקראתם. 

Lc 10,12   אני לכם שבאותו יום לא יסבלו שדומיטאנש של  ואומ׳   12. רק תדעו שמלכות האל מתקרב .לתתו לכם 
Lc 16,1   16. לנו,Tit   ה אחד על עשיר אחד היה שעשה מורש. לתלמידיו ואומ׳   1קפיטולו י״ז כפי לוקא 

Lc 23,39   39 40. אם אתה משיח תושיע עצמך ואנחנו עמך ואומ׳  ד מהגנבים שהיה תלוי עמו מחרפו ואח  
Lc 23,42   לישו אדון יהיה לך זכרון ממנו כשתבוא ואומ׳   42. אבל זה שום רע לא עשה. ינולפי מעשע  

Jn 6,66   אמרתי לכם שאין אחד יכול לבא אלי בעבור זה  ואומ׳   66. ומי שעתיד למוסרו. מאמיניםמי הם ה 
Jn 7,28   ידעתם שלא באתי. ואותי ידעתם מאין אני ואומ׳  אז צעק ישאוש במקדש ומלמד  28: אנה הוא  
Mt 3,2  1 זהו  3עשות תשובה כי המלכות שמימיי מתקרבת  ואומר   2דיאה דורש בעת ההיא בא הטובל במדבר גו 
Mt 8,9   9 ואומ׳ לאחר בא והוא . אני לזה לך והוא הולך ואומר  . תי פרשיםויש לי תח: אדם חוטא כי אני 

Mt 8,11  אני לכם כי רבים יבואו ממזרח וממערב ואומר   11. א מצאתי אמונה כזאת בישראלאומר לכם ל.  
Mt 11,9   9  זה הוא אותו 10: אני לכם שהוא יותר מנביא ואומר  : למה יצאתם ראות נביא הוא באמתא״כ  

Mt 17,12   אבל עשו ממנו כל . אני לכם שבא ולא הכירוהו ואומר   12. אליהו יבא ויציל כל הדבריםם ואמ׳ ענ 
Mt 18,26   27. אדון יהיה לך חמלה ממני ואפרעך חובך ואומר  ואותו העבד כרע בארץ מתחנן  26 .נפרע  
Mt 18,29   והוא לא רצה 30. חמול עלי ואני אפרעך ואומר  והוא מתחנן לו  29. ה שאתה חייבלו פרע מ  
Mt 26,29   אני לכם אמונה כי מכאן והלאה לא אשתה ואומר   29. יהיה שפוכה לכפרת עונותיכםמן החדש ש  

Mc 1,7  אותו שאיני ראוי. יותר חזק ממני יבא אחרי ואומר  רש ודו 7. ואוכלים חגבים ודבש מדבריי. עור  
Mc 4,24  כי באותה מדה. לכם ראו מה אתם שומעים ואומר   24. י שיש לו אזנים לשמוע ישמעמ 23. ניכר  
Mc 4,30   לכם למי אדמה מלכות הש׳ לאי זה דמות אדמהו ואומר   30. שמים המגל כי עת קציר הוא הפרי תכף. 
Mc 5,31   ומביט אם יוכל ראות אותו שזה  32. מי נגעני ואומר  מידיו אתה רואה שעמך דוחק אותך לו תל 

Mc 10,17   מלמד טוב מה נעשה בעבור שנוכל להשיג מלכות  ואומר  ד וכרע לפניו מבקש רך בא אדם אחיוצא לד 
Lc 4,33    אני . מה לך ישאוש נזוריט שבאת להשמידנו 34 ואומר  לו השד והיה בבית הכנסת וצועק בקול גדול 

Lc 7,8   ואומר אני לאחר בא. אני לזה לך והוא הולך ואומר  . לי תחת רשותי ותחת כחי פרשים אדם שיש  
Lc 7,8   ואומר אני לעבדי עשה : אני לאחר בא והוא בא ואומר  . ואומר אני לזה לך והוא הולך. כחי פרשים 
Lc 7,8   ואותו הדבר 9. אני לעבדי עשה זאת ועושהו ואומר  : ואומר אני לאחר בא והוא בא. ךוהוא הול  

Lc 8,28    בא אלי בן האל מאד עליון מבקשמה לך ישאוש ל ואומר  משיח נפל לפניו צועק בקול גדול לישאוש 
Lc 9,23   לכל אם איש חפץ לבא אחרי יהיה כופר בעצמו ואומר   23חזור חי ביום השלישי למיתתו וימות וי  
Lc 9,27  אני לכם באמת שמקצת אלו שהיום פה לא יטעמו  ואומר   27. שיבואו בידו והאב והמלאכיםהאב יבזם כ 

Lc 12,19  לנפשי רוב טובות אספת ברוב שנים אכלי ושתי  ואומר   19. תי וטובתיבץ כל דברי תולדוגדולים ואק 
Lc 12,54   מיד תאמרו. לעמים כאשר תראו ענן נגד מערב ואומר   54. החמות נגד כלה וכלה בחמות. נגד האם  
Lc 18,1   18: המלאכים,Tit   חייב אדם לעולם להתפלל ולא לחטוא. לכם דבר ואומר   1קפיטולו י״ט כפי לוקא. 
Jn 7,37   37 מי 38אם אי זה אחד עשה יבא אלי וישתה  ואומר  ם הגדול מן החג עומד ישוש צועק וביו  

Mc 16,3   2 5[*] 4ביניהן מי ישליך לנו האבן בקבר  ואומרות   3קר למחרת בקבר וכבר יצא השמש ובאו לב  
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Mt 11,17   אנחנו. ואינכם מחוללים. כםאנחנו שרים ל ואומרי׳   17ושבים בשער וקוראים לדומיהם לנערים הי  
Lc 7,32   אנחנו שרנו לכם בכלי ניגון ולא ערב לכם ואומרי׳  ם יושבים בשוק ומדבריים ביניהם הם לנערי . 
Jn 7,31  32. משיח כשיבא יעשה נפלאות יותר מזה ואומרי׳  . ורבים מהסיעה תאמינו בו 31: ולא באה שעת  

Mt 9,27    וכאשר בא 28. יהיה לך חמלה ממנו בן דויט ואומרים  ראים שני עורים נמשכים אחריו קומקום 
Mt 10,7   מרקו החלאים 8. שמלכות שמימיי מתקרב ואומרים   7אבל תלכו דורשים  6. בארץ שמריאה היא.  

Mt 11,19   זהו אוכל ושותה מיין אהוב מהחוטאים ואומרים  [*]  19. [*] לא היה אוכל ושותהזואן בא ו  
Mt 13,54   אינינו  55מאין יש לזה כמה חכמה וכמה כח  ואומרים  עד שהם מתמימים . בתי כנסיותיהםומלמדם ב 

Mt 19,3   4. לו אם אדם יכול לעזוב אשתו על שום דבר ואומרים  וקרבו אליו הפרושים מנסים לו  3. שם 
Mt 23,18   19. ב לפרועאתם שאותו שנשבע תת למזבח חיי ואומרים   18. הזהב או המקדש שמקדש הזהב דבר גדול 
Mt 23,30   אם אנחנו היינו בימי אבותינו קדמונים אנו ואומרים   30יאים ומציינים קברי הצדיקים קברי הנב 
Mt 27,41   הוא מושיע אחרים ואינו יכול להושיע 42 ואומרים  : וכל הישישים מלעיגים ממנו. יםוהחכמ  
Mc 3,11   11 אתהו בן האלוה וישאוש גערם שלא 12 ואומרים  וטנים שרואים אותו כרעו צועקים והמש  
Mc 3,21  וחכמי הדת שבאו 22. בלבבם נכבד הוא ואומרים  וכאשר אותן שלא ראוהו יצאו בחוץ  21. אכול  
Mc 11,9   ברוך הוא אותו שבא. הושיענו מושיע ברוך ואומרים  יו ואותן שנמשכים אחריו קוראים לפנ  
Mc 13,6   אבל כאשר תראו 7ורבים ירמו . שאני הוא ואומרים  לם בשמי כי רבים יבאו לעו 6תכם לא יונה א  

Mc 14,65   התנבא מי הכח והמשרתים נותנים לו תפוחים ואומרים  פניו והכוהו בצואר ומכים אותו  עליו וכסו. 
Mc 15,36   37. תעזבוהו ונראה אם יבא אליהו להצילו ואומרים  . ומלאה חומץ ונותנים לו לשתות בקנה אחד  

Lc 2,13  עלוי יהיה לאל ובארץ שלום לאנשים 14 ואומרים  . לאך ורוב חיל שממיי הודאה לש׳נעשה עם המ  
Lc 4,36   מה דבר הוא זה שיש לו כח ומצוה הרוחות ואומרים  וכולם פחדו ומד ומדברים ביניהם  36. דבר  
Lc 4,41   וגוער אותם כי. אתה הוא משיח בן האלוה ואומרים  ושדים יוצאים מרבים זועקים  41 .ומרפאם  
Lc 5,30   לתלמידים ישאוש משיח למה אתם אוכלים ואומרים  ים והפרושים והסופרים מתלוננ 30. עמהם  

Lc 10,17   17 אדון השטנים עדיין הם משועבדים לנו בשמך ואומרים  . ים ושלושה תלמידים חזרו בשמחהוהשש. 
Lc 18,9    מקצת שבוטחים בעצמם כמו צדיקים ומבזים יםואומר   9. בא תאמינו שימצא אמונה בארץבן האדם  
Lc 23,5   הוא עושה באופן שהעם נהפך לאחר מלמד בכל  ואומרים  והם צועקים  5. ם שום טעם שימותבזה האד 

Lc 23,37   ועל 38. אם אתה מלך ישראל תושיע עצמך ואומרים   37. עג ומתנדבים לו חומץ לשתותעליו ל  
Lc 24,29   תשאר עמנו אדון כי כבר נעשה ערב והיום ואומרים  ובקשוהו  29רחוק חפץ ללכת עוד  והוא  

Jn 7,11   11 כי. ורוב העם ַמִלינִים עליו 12. אנה הוא ואומרים  יהודים שואלים אותו ביום המועד ואז ה  
Jn 7,15   ענה ישאוש 16: איך יודע זה ספר שלא למד ואומרים  ומתמיהים היו היהודים  15. מלמדבמקדש ו  

Jn 10,41  אבל כל 42שג׳ואן כמעט אינו עושה שום אות  ואומרים  ורבים באו אליו  41. ועמד שם. הטובל ראשונ 
Jn 19,3   ונותנים לו. לו האל יושיעך מלך היהודים ואומרים  ובאים אליו  3סוהו בלבוש ארגמן וכ: ישו  

Jn 19,12    כי כל. זה לא תהיה אהוב משיסר אם תניח .ואומרים  רק היהודים צועקים . חפץ להניחוזה פילאט  
Mc 6,2   ומאין לו הכח. מאין לו החכמה שנתונה לו ואומרין  . סת ורבים שומעים תמהים ממוסרובבית הכנ  
Lc 4,22   וישאוש אמ׳ להם 23. אינינו זה בן יוסף ואומרין  הין בדברים של חן היוצאים מפיו לו ומתמי  

Mt 15,22   רחמנות יהיה לך ממני בלי פחד בן דויט ואומרת  ישוש צועקת  רים ההם הולכת אחרישבאה מהעב.  
Lc 3,22   וישאוש היה בהתחלת 23. אתהו מאד אהובי ואומרת  ובאה בת קול משמים . י כמו יונהבעצם גופנ  
Jn 6,23   אחרות באו דטיבריאדיש אותה ששם אכלו הפת  ואוניות   23. אבל תלמידיו הלכו לבדם. יועם תלמיד 

Lc 23,27  וישאוש מתהפך אליהם אמ׳ בני 28. עליו ואוננים  בוכים  ורוב חיל אנשים ונשים הולכים אחריו  
Mt 13,2   בעבור זה עלה לספינה אחת ויושב. שם עם רב ואוסף   2מהבית והלך לים ויושב בשפתו  ישואש יצא  

Lc 2,9   והמלאך  10ם פחד גדול הש׳ מסבב סביב והיה לה ואור  . והנה מלאך הש׳ נצב קרוב להם 9. מקניהם 
Mc 6,19   20אבל אינה יכולה . בעבור שתוכל המיתו ואורבו  ואירודיאש לקחו במיאוס  19אחיך החזק באשת  

Mc 13,26    ואז ישלח מלאכיו ויקבץ נבחריו מד׳ 27 :ואורה  בן האלוה בא מן השמים בכח גדול אז יראו  
Mt 16,4   ונפרד מהם . לא ינתן לכם לבד אות יונה הנביא ואות  . אומה רעה והפוכה שואלת אות 4 .אות העת 

Lc 11,29   כי כמו 30. זולת אות יונה הנביא. לא ינתן לו ואות  הדור הרע הזה שואל אותי . לאמר התחיל 
Mt 19,7  וישוש אמר משה הודה לכם שתעזבו 8. יעזוב ואותה  שה צוה שאדם יתן לה ספר כריתות והם אמרו מ  
Mc 4,16   הם. בארץ קוצים[*]  18[*]  17[*] שנפלה  ואותה   16. ותכף בא השטן ומסלקה מלבם דברי האל  
Mc 4,20   יחס אותם ששומעין. שנפלה על טוב הארץ ואותה   20. ים מחניקם ונשארים בלא פריהעולמי  

Mc 13,32   בלשעה לא ידעה לא מלאכי השמים ולא הבן א ואותה  אותו היום  32ברי אלה לא יעברו יעברו וד  
Lc 1,29   הבתולה כששמעה דברי המלאך נבהלה וחושבת ואותה   29. מך ברוכה את בין שאר הנשיםחן הש׳ ע  

Jn 10,10   אני הוא רועה 11. תהיה לכם בגודל ההשפעה ואותה  . ני באתי בעבור שיהיה לכם חייםא. והשמיד  
Mt 3,4  לבוש עורות והיה מזונו חגבים ודבשזואן היה  ואותו   4ם לפני אדונינו והתהפכו אליו ישרו הדרכי 
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Mt 4,10    אז עזבהו השטן והמלאכים באו  11לבדו תעבוד  ואותו  השטן כי כתוב הוא התפלל לאלהיך לך לך 
Mt 7,26   ששומע דברי ואינו עושה דומה לכסיל שבונה ואותו   26[*]  25. יתו אל האבן הקיימתשמייסד ב  
Mt 9,8   קפיטולי: שיכולת כזה הראה להם באנשים. הללו ואותו  יראו השם  והעם שראו זה 8[*]  7: לביתך 

Mt 10,33   שיכירני לפני האנשים אני אבידתו לפני האל ואותו   33: בידתו לפני האל אבי שבשמיםאני א  
Mt 13,1   13: ואמי,Tit   היום ישואש יצא מהבית והלך לים ויושב בשפתו ואותו   1קפיטולו ל״ט כפי מתיאו 

Mt 13,20   הוא אותו ששומע דברת הש׳ . שנפל בין האבנים ואותו   20. וזהו הזרע שנפל קרוב לדרך .מלבו 
Mt 15,18   כי מהלב יוצאות מחשבות 19: שהוא מלכלך האדם ואותו  וזה שיוצא מהפה בא מהלב  18חור ויוצא מהא 

Mt 18,4   יה גדול במלכותשישפיל כמו זה הנער יה ואותו   4. הנער לא תכנסו במלכות שמים כמו זה  
Mt 18,6   שאשקנדליזדא א׳ מהצעירים אשר בי מאמינים ואותו   6. נער אחד כזה בשמי אותי ישעןומי שישען  

Mt 18,26   העבד כרע בארץ מתחנן ואומר אדון יהיה לך ואותו   26. ושיהיה נפרע. מה שיהיה לו ובניו וכל  
Mt 20,27   28. שביניכם ירצה להיות ראשון יהיה עבדכם אותוו   27. היות רב יהיה משרתכםאך מי שירצה ל  
Mt 25,16   17. שקבל ה׳ בשנטש פעל בהם והרויח ה׳ אחרים ואותו   16. מהם כפי ערכו והלך לו תכף לכל אחד 
Mt 25,17   18. שקיבל שנים עשה במדומה ורוח אחרים שנים ואותו   17. ש פעל בהם והרויח ה׳ אחריםה׳ בשנט 
Mt 25,18   שקבל א׳ הלך וחפר בארץ וטמן בזנט אדוניו ואותו   18. במדומה ורוח אחרים שנים שהשנים ע.  
Mt 25,29   29 שלא יהיה לו אותו המעט שיהיה לו יגזלנו ואותו  . למי שיהיה לו יתן איש בהעדפה כי  
Mt 26,24   כי הואענה יוד״ש שמסרו ואמ׳ ר׳ אנ 25איש  ואותו  . ר טוב היה לו אם נולד לא היהַדבַ : נבגד . 
Mt 26,48   שמסרו נתן זה הסימן אומ׳ מי אשר אני אשק ואותו   48. שרי הכהנים ובעד זקני העם מצד  
Mc 4,25   ואותו שיהיה לו אותו הדבר. שיהיה לו יתן ואותו   25. שתמדדו באותה תקבלו בהגדלהבאותה מדה  
Mc 4,25   אותו הדבר עצמו שיהיה לו יגזלושיהיה לו  ואותו  . ותו שיהיה לו יתןוא 25. תקבלו בהגדלה  
Mc 8,35   35 36. שיאבדה בעדי ובעד האיונגילי יושיענה ואותו  . יחפוץ עשות נשמתו נושעת יאבדהומי ש  
Mc 8,37   ודברו בזאת האומה  38. שיכירנו ויפרסם אותי ואותו   37. גם כי יהיה לו כל העולם ויאבד נפשו 
Mc 9,36   שמקבל אותי אינו מקבל אותי אבל מקבל מי ואותו  . יקבלו אותי׳ מנערים אלו בשמי שיקבל עו  
Mc 9,39   כל אדם שיתן 40. שאינו כנגדינו הוא עמנו ואותו   39. נפלאות בשמי אינו אומ׳ רע אדם שיעשה  
Mc 9,41   שאישקנדליזט אחד מהקטנים המאמינים בי יותר  ואותו   41. אני אומר שלא יאבד הגמול באמת לכם 

Mc 10,44   ובן 45. שיחפוש היות ראשון יהיה משרתכם ואותו   44. ירצה היות גדול יהיה עבדכםאותו ש  
Mc 12,5   ועו׳ שלח בנו מאד יקר ואמ׳ 6. [*] המיתו ואותו  עו׳ שלח אחר  5. ראש וביזו אותםפצעום ב  

Mc 13,13   וכאשר תראו 14. שיתמיד עד הקץ יהיה נושע ואותו  . והכל יקציפו 13. ינגשום למיתהאמותם ו  
Mc 13,16   15 17. שיהיה בשדה לא ישוב אחור לקחת בגדו ואותו   16יהיה בעלייה לא ירד אל הבית ומי ש  
Mc 16,16   16 ואלה הנפלאות יעשו אותם 17. שלא יאמין ימחה ואותו  ו שיאמין ויהיה טבול יהיה נושע אות 

Lc 4,8    אז עלה הוא בעיר הקדושה זנח על 9: תעבוד וואות  לו כתי׳ הוא האדון אלהיך תתפלל ישו ואמ׳  
Lc 6,29   ואותו. שיכך בלחי האחד הזמין לו האחרת ואותו   29. תפלל בעד אותן שמכבדין לכםה. לכם רע  
Lc 6,29  29  שיחפוץ לגזול מלבושך לא תרצה למונעו ועו׳ ואותו  . האחד הזמין לו האחרתואותו שיכך בלחי  
Lc 6,49   המים מנחל בא והכתו ומיד נפל ונעשה חרבן ואותו  . ת על הארץ בלא יסודדם בונה ביהוא לא  

Lc 7,2  וכאשר זה שמע 3. עבד היה מאד מרגליי אליו ואותו  יאו היה מאד חולה עד שנטה למות ועבד סנטור  
Lc 7,9   ונהפך ואמ׳ אמת אני. הדבר שמע ישאוש ותמה ואותו   9. ר אני לעבדי עשה זאת ועושהוואומ: בא  

Lc 8,14  15[*] זרע שנפל בקוצים הם אותם ששומעים  ואותו   14: זמן היו ובעת נסיון נפרדיםשרשים כי ל  
Lc 8,18  שאין לו מה שחושב שיהיה לו יהיה לו נגזל ואותו  . כי לאותן שיש לו יעשוק. ומעיןאופן אתם ש.  

Lc 12,48  ועשה דברים הגונים היה מוכה שלא הכירו ואותו   48. ונו יהיה מוכה מנגעים רביםעשה כפי רצ  
Lc 22,26   ואני באמצעם  27. שהוא יהיה כמו אותו שמשרת ואותו  . שהוא גדול בבית יהיה כמו נער כי אותו 
Lc 22,47   והולך. שנקרא יודש עמהם אחד משנים עשר ואותו  והנה סיעה . עוד הוא מדבר כן 47: לפיתוי  

Jn 5,9   אז אמרו היהודים שבת הוא  10. היום שבת היה ואותו  . והלך לונעשה בריא וסלק מטתו  ומיד 9ולך 
Jn 9,37   והוא אמ׳ אדון אני 38: שמדבר עמך הוא הוא ואותו  . וישאוש אמ׳ אליו אתה ראיתו 37. בו  

Jn 16,23   אמת אומר אני. היום לא תשאלו לי שום דבר ואותו   23. לכם שום אדם לא יגזלהו לכםישמח וגי  
Jn 17,3   אני הודעתיך על הארץ 4. ששלחת ישאוש משיח ואותו  . שיכירו אותך לבד אל אמת 3. יםם נצחיחיי  

Jn 18,15   תלמיד היה בן בית להגמון ונכנס עם ישאוש ואותו  . שושמעון פירו ותלמיד אחר הלכו אחר ישאו  
Jn 20,3  ר ושניהם הלכוובאו לקב. תלמיד האהוב ואותו  אז יצא פירו  3. להיכן הניחוהו אנכי יודעת  

Lc 21,11   רק קודם כל אלה הדברים 12. גדולים בשמים ואותות  . ומגפות ורעב בחרדות. במקומות גדול יהיה  
Jn 7,28   ידעתם שלא באתי מעצמי רק. ידעתם מאין אני ואותי  ז צעק ישאוש במקדש ומלמד ואומ׳ א 28: הוא  
Jn 6,70  והכרנו שאתה משיח בן האל. אנחנו מאמינים ואותך   70: לך דברי חיים נצחיים הם לךאדון למי נ:  

Mt Prol,18  מתיאו רומז. האדם חייב הבין מה שרומזות ואותם  : האיונגלישטש נראים בד׳ צורות .כח שבועתם  
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Mt 10,14   ולא ישמעו דבריכם צאו. שלא יקבלו אתכם ואותם   14. ינה ראויה תשאר עמכם השלוםואם א  
Mt 12,3  שנכנס בית האל ואכלו לחמי הקדש  4שהיו עמו  ואותם  אתם מה שעשה דוד כשנרעב הוא קר להם לא אתם 

Mt 27,54    כאשר ראו התנועות. שהיו עמו שומרים ישאוש ואותם  טוריאו והסונ 54אחר התחייה נראו רבים . 
Mc 1,36   לו כלוכאשר מצאוהו אמרו  37. שהיו עמו ואותם  והלכו אחריו שימון  36. ם התפללבמדבר וש  
Mc 5,14  ששומרים אותם ברחו והגידוהו בעיר ויצאו ואותם   14. ונחנקו עד ב׳ אלפים. ם ביםוהפילו עצמ  

Mc 15,29    שעוברים שם מקללים אותו מניעים ראשם אומרים ואותם   29. שאומרת הוא נמנה עם הרשעיםהכתובה 
Lc 6,11  ם חימה מדברים ביניהם מה שנעשה מישאושמלאי ואותם   11. ומיד ידו נתרפאה. שלח ידו והאיש. ידך. 
Lc 6,18   18  19. שהיו מצטערין בעד רוח רעה היו נרפאים ואותם  . בעבור שישמעו וירפאו מחולייהםשבאו  

Lc 7,4   שבאו לישאוש חילו פניו במהירות אומרים לו ואותם   4. מבקש אותו שיבא שירפא עבדו היהודים  
Lc 9,5  תצאו מאותו עיר עפר רגליכם. שלא יקבלו אתכם ואותם   5ומשם לא תצאו . נסו שם תעמודוזה בית שתכ 

Lc 12,3   דברים שאמרתם בחשך יהיה נאמרים באור ומה ואותם   3. ין דבר מכוסה שלא יבא לגלויא. נגלה  
Lc 12,20   כן הוא האוצר 21. דברים שהכינות ממי יהיו ואותם  בזה הלילה יבקשו נשמתך . תו סכלאמ׳ לאו  
Lc 24,33   אומרים שהאדון חזר חי באמת 34שעמדו היו  ואותם  . ה שעה וחזרו בירושלם הי״א יחדוקמו באות  

Jn 4,24   שמתפללים לו חוייב שיתפללו לו ברוח ובאמת ואותם  . כאלו האל הוא רוח 24ם יתפללו שואל לה . 
Jn 9,8   אומרים אינינו זה. דל היה שראוהו ראשונה כי ואותם   8. אז הלך וטבל שם וראה בעיניו. שלוח 

Jn 9,39   ומקצת 40. שרואים שיהיו נעשים עורים ואותם  . העולם בעבור שאותם שאינן רואין שיראו  
Mt 12,4  5. שהיו עמו אינו ראוי לאכול רק לכהנים לבד ואותן  כלו לחמי הקדש שאותן לחמים הוא בית האל וא 

Mt 25,10   והדלת היתה. שהם מוכנות נכנסו עמו בנישואין ואותן  . חתןוכאשר הולכות לקנות בא ה 10וקנו לכם 
Mt 27,39   40שעוברין מקללין אותו מניעין ראשן  ואותן   39. אחד לצד ימין ואחד לשמאל. גנבים עמו .[*]  
Mc 6,44   ותכף צוה 45. שאכלו חיו חמשת אלפים איש ואותן   44. ה שהותירו ומהלחמים והדגיםקופות ממ  
Mc 11,5   מה . שהיו שם אמרו להם למה אתם מתירים העיר ואותן   5. יר קשור לפני הדלת והתירוהואו העומצ 
Mc 11,9   שהולכין לפניו ואותן שנמשכים אחריו קוראים  ואותן   9. ם מן האילנות ומגמגמין הדרךענפי 
Mc 11,9   ם הושיענושנמשכים אחריו קוראים ואומרי ואותן  ואותן שהולכין לפניו  9. ן הדרךומגמגמי  

Mc 15,32   וסביב 33. שהיו תלויים עמו עושים הספדות ואותן  . רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו ונאמינך  
Lc 6,3    כשנכנס לבית האל ולקח לחם הפנים 4שהיו עמו  ואותן  מה שעשה דוד כשהיה לו רעב והוא לא קראתם 

Lc 7,14   וישאוש אמ׳ נער אני. שנושאין אותו עמדו ואותן  וישאוש קרב ונגע המטה  14. תבכיאמ׳ לה אל  
Lc 7,47  שיושבין יחד עמו התחילו לאמר ביניהם מי הוא ואותן  . ים בעבור זה כי היא מאד אוהבתרבים ונמחל 

Lc 18,26   ששמעו אלה הדברים אמרו ומי יוכל להיות ואותן   26. דם עשיר שיכנס במלכות שמיםהמחט מא  
Lc 18,39   והוא עור . שהולכין עמו מקללין אותו שישתוק ואותן   39. היה לך רחמנות עליבן דוד יקרא ישאוש 
Lc 19,39   פרושי העם אמרו עליו רבי מקללים תלמידיך ואותן   39. יהיה לשמים ועלוי למרומים שלם. האל.  
Lc 20,25   ענות ולא יכלו 26. שהם מן השם׳ תנו לשם׳ ואותן  . ל הדברים שהם מסישר תנו לסישרלהם א״כ כ  
Lc 20,37   כי האל אמ׳ . למדהו והראהו משה. מתים שיחיו ואותן   37. וכי הם בני תחייה. והם בני השם׳ 

Jn 1,11   רק לכל אותן שקבלוהו נתן 12. שלא קבלוהו ואותן  . ולא עצמות דבריו 11לא הכירו  והעולם  
Jn 1,24    ושאלוהו ואמרו  25לו היו מהפרושים שנשתלחו  ואותן   24. כמו שאמ׳ ישעיה הנביא. הש׳ישרו דרך 
Jn 5,25   כי כמו שהאב יש לו חיים  26. שישמעוהו יחיו ואותן  . שהמתים ישמעו קול המת בן האל ועתה היא 

Jn 19,35   והוא היודע שאמ׳ אמת . שראו עושין עדות מזה ואותן   35[*] והכה ישאוש ופתח לו צדו רומח בידו 
Mt 3,5   יוצאים הם מירושלם ומכל גודיאה ומכל מלכות ואז   5. ים ודבש מדבריייה מזונו חגבעורות וה  

Mt 12,13   היתה לו. הוא אמר אל האדם שלח ידך ושלוחה ואז   13. זו הגון הוא עשות בשבת טובובעד אהבה  
Mt 12,14   יצאו חוץ הפרושים ועשו עצה נגדיו באיזה צד ואז   14. ו חזורה בבריאות כמו האחרתהיתה ל  
Mt 12,22    שלחו לו משוטן אחד עור ואלם ומרקו באופן שדבר ואז   22. ובשמו האיים יחילו 21למשפט החזק 
Mt 13,36  וקרבו אליו. הניח ללכת הגייסות וצא אל הבית ואז   36 :פי במשלים ואדבר דברים נסתרים מעולם  
Mt 15,12   מידיו אמרו תדע שהפרושיםנתקרבו אליו תל ואז   12. מה שנכנס בפה אינו מלכלכו 11והקשיבו  
Mt 16,12   הבינו שאינינו אומר משאור הבית רק מלימוד ואז   12. רו משאור הצדוקים והפרושיםלכם שתשמ  
Mt 16,20   צוה לתלמידיו שלא יגידוהו לשום אדם שהוא ואז   20: תתיר בארץ יהיה מותר בשמיםוכל מה ש  
Mt 16,22   אומר האל לא. לקחו פירו לצד אחד והתחיל לגערו ואז   22: ת מת ולקום חי ביום השלישיוהיו 
Mt 16,24   ישאוש אמר לתלמידיו מי שרוצה לימשך אחרי ואז   24. מבין דברי האל רק מהאנשים כי אינך  
Mt 16,27   27 אמת אני אומר 28ישיב לכל אחד כפי מעלליו  ואז  אל באספקלריות אביו עם המלאכים כן ה  
Mt 17,13   14. השכילו תלמידיו שהוא אומ׳ מזואן טבול ואז   13. יסבול המות בעבורםן האלוה כן ב  
Mt 18,21   פירו קרב אליו ואמ׳ אדון ריע חוטא לי כמה ואז   21 :שלשה מקובצים בשמי אני הוא באמצעם  
Mt 19,13   עשו לו דורון מנערים קטנים בעבור שהוא יניח ואז   13: מי שיכול להבין יבינהו. יםמלכות שמ  
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Mt 20,20   נגשה אליו אם בני סבאדיב עם בניה מתפללין ואז   20: ויקום חי ביום השלישי. ערבבשתי ו  
Mt 22,15   14 נתקבצו הפרושים ועשו עצת איך יוכלו לתפוש ואז   15: בים הם קרואים ומעט נבחריםר  
Mt 22,41   42. אותם שהיו נאספיםאמ׳ ישאוש לפרושים ולכל  ואז   41. אים תלוים באלו שני צווייםוהנבי 

Mt 24,9   8 יצערוכם נוגשים והורגים והכל ימאסכם למען ואז   9. הדברים יהיו התחלת מכאובים ואלה  
Mt 24,10  11: ויקציפו האחד על האחר. יהיו רבים נבוכים ואז   10. רגים והכל ימאסכם למען שמינוגשים והו  
Mt 24,14   האיונגיליאו יהיה נדרש בכל העולם לעדות לכל ואז   14. הקץ ויעמוד אותו יהיה נושעשיתמיד עד  
Mt 24,14   וכאשר תראו שקוץ משומם שנ׳ 15. יבא הקץ ואז  . רש בכל העולם לעדות לכל העמיםיהיה נד  
Mt 24,21   תהיה צרה גדולה יותר שלא היתה מראשית העולם ואז   21. הצרה לא תהיה בשבת ובחורף לשם שאותה  
Mt 24,23   אם איש יאמר לכם בזה המקום הוא משיח או שם ואז   23. ירי הש׳ יקצר אותו זמןבח אבל בעד.  
Mt 24,30   30  ויראו בן הבתולה בא. יילילו כל שבטי הארץ ואז  . יראה אדם סימן בן האלוה בשמיםאז  

Mt 25,1   25: שיניים,Tit   שלקחויהיה דומה מלכות שממיי לעשר בתולות  ואז   1קפיטולו נ״א כפי מתיאו  
Mt 25,41   הפרדו ממני. יאמר לאותן שיהיו בצד שמאל ואז   41. ד מאחי הקטנים כי לי עשיתםעם אח  
Mt 26,36   בא ישאוש עמהם בעיר אחת שנאמרת גיטשמאני ואמר ואז   36. וכמדומה אמרו כל התלמידים .אכפור בך 
Mt 26,50   והשליכו הידים על ישאוש ותפשוהו נגשו אליו ואז  . וישאוש אמ׳ לו אהוב למה באת 50. ונשקו.  
Mt 26,52   ישאוש אמ׳ אליו חזור הסכין במקומו כל איש ואז   52. י שרי הכהנים וכרת לו האזןאחד מעבד  
Mt 26,74   התחיל לכפור ולהשבע שאינו מכיר אותו האדם ואז   74אתה הוא מהם כי דבריך מעיד  ואמרו. שם.  

Mt 27,3   יודש שמסרו ראה שהוא מחוי וניחם וחזר שלשים ואז   3. יק מקום קיסרה מחזלפני ִּפיַלטֹו שהי  
Mt 27,9   ֶהיה הדבר נשלם מירמיה נביא אומ׳ ולקחו שלשים  ואז   9. ך זהו שדה הדם עד היום הזהנקרא ַאְלִקיֶדמ 

Mt 27,26   ו בשתיהניח בר אבן ומסר להם ישאוש מוכה להקימ ואז   26. דמו יהיה עלינו ועל בנינו הכלל ענו 
Mt 27,27   לקחו ישאוש בית גדול הדינין. עבדי פילאט ואז   27. אוש מוכה להקימו בשתי וערבלהם יש.  
Mc 3,27   שכל העונות. אמתות לכם אומר 28. יגנוב הבית ואז  נוב הכלים אם בתחלה אינו קושרו החזק ולג  
Mc 4,37   ה וחזק וגלים עד שהספינה מתחלתקם רוח גדול ואז   37נכנסו בים ספינות אחרות עמו ו. קטנה  
Mc 4,40  יראוהו בעוז ואמ׳ אחד אל אחד מי חשבנו שיהיה  ואז  . מה פחדתם עדיין אין לכם אמונהואמ׳ להם ל 
Mc 5,17   וכאשר ישאוש נכנס 18: בקשוהו שיפרד מנוכחו ואז   17. אותו שהיה מושטן ומהחזיריםמעשה מ  
Mc 6,51   עלה עמהם בספינה והרוח עומד והם עומדים יותר  ואז   51. תפחדוה אני הוא אל ואמר עמדו בבטח 
Mc 7,1   7,Tit   באו לישאוש אי זה פרושים וחכמי הדת ישנה שבאו ואז   1קפיטולו ז׳ כפי שי׳ מארקו 

Mc 7,14   שום דבר 15קרא לעם ואמ׳ להם שמעוני ותבינוני  ואז   14ורבות אחרות רעות אתם עושים . שמצאתם 
Mc 7,31   יצא הוא מעברי טיר עובר בשידוניאה ובא בים ואז   31. יצא ממנה[*]  30[*] השטן  הנה. ךבת  

Mc 10,32   והתחיל לאמר כל אשר. פעם אחרת הוא אמ׳ להם ואז  : הם נמשכים אחריו תמהים ויראיםראשון ו  
Mc 11,21   התאנה שקללת פירו נזכר ואמ׳ אליו רבי הנה ואז   21. אנה ראו שנתייבשה עד השורשעברו בת  
Mc 13,14    ומי שיהיה 15אותן שביג׳ודיאה ינוסו בהרים  ואז  . אותו שקורא יבינהו. שאין ראויבמקום  
Mc 13,21   אם איזה איש יאמר לכם הנה משיח פה הנה משיח ואז   21. הנבחרים שבחרם יקצר הימים אבל בעבור  
Mc 13,27  מן. ישלח מלאכיו ויקבץ נבחריו מד׳ כנפות הארץ זוא   27: ם בכח גדול ואורהבן האלוה בא מן השמי 
Mc 14,50  ונער אחד 51: התלמידים כולם ברחו ועזבוהו ואז   50. זה נעשה להשלים הכתיבות. יולא תפשתונ  

Mc 15,7    אותו שבת. הוא מחזיק אדם אחד תפוש ששמו בראבן ואז   7. תפוש אחד בחג זה אשר שואליםנוהג לתת 
Lc 5,35   35 שום. ואומ׳ לכם משל 36. יצומו באותן הימים ואז  ואו ימים כאשר הארוס יפרד מהם באבל י  
Lc 6,42  כי העץ 43. תביט שתגרש הקיסם מעין אחיך ואז  . הנח ואני אוציא הקיסם מעיניך לאמר לאחיך  

Lc 11,26   ם ממנו הולך ולוקח שבעה רוחות אחרים יותר רעי ואז   26. מנוקה ביעים[*]  25[*] תה מוצא או 
Lc 13,18  אמ׳ להם למה הוא דומה מלכות שמים ומי משערו ואז   18: עם שמחו בכל העניינים שעשהנתביישו וה  
Lc 14,9   רק כאשר תהיה נקרא לך  10. בבושת תרד מטה מטה ואז  . ו שזמנך ויאמר לך תן מקום לזהויבא לאות 

Lc 14,21   21 האדון ואמ׳ לעבדו צא מהר בשוק העירכעס  ואז  : זר המשרת ואמ׳ לו כל מה שאמרווח  
Lc 19,12    אמר אדם אחד מעולה הלך במלכות אחד מאד רחוק ואז   12. שמיד יהיה נגלה מלכות שמיםוכי חשבו  
Lc 21,8    וכאשר תשמעו 9. אתם לא תחפצו ללכת אחריהם ואז  . והעת יתקרב. לכם שאני אני הואשיאמרו  

Lc 22,36   אבל עתה מי שיש לו שק יקח גם האבן. אמר להם ואז   36. ם אמרו לאוה. כם אי זה דבראחסר ל . 
Jn 7,11  היהודים שואלים אותו ביום המועד ואומרים אנה  ואז   11. ולא בגלוי אבל כמעט בהחבא אז עלה הוא 

Jn 11,41   וישאוש נשא עיניו לשמים ואמ׳ אב . הסירו האבן ואז   41. לך שאם תאמיני באמת תראי אור האל 
Jn 13,30  31. אחרי לוקחו המלא פת מיד יצא ונעשה לילה ואז   30. או שיתן איזה דבר לעניים. ליום המועד  
Jn 21,14   13 היו ג׳ פעמים שנתגלה ישאוש אל תלמידיו אחר ואז   14אוש ולקח הפת והדג ונתן להם ובא יש  
Jn 21,19   וכאשר אמר. ו מיתה עתיד לזכך האלאמר רמז באיז ואז   19. יך וינהגך במקום שלא תחפוץילך אחר 

Mt 23,25   פרושים עורים טהרו ראשונה מה שהוא 26 :ואזור  ואתם פונים כולם מלאים מטרף . הגביע קער  
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Mt 13,15   כבדה ועצמו עיניהם בעבור זה שלא יראו ולא ואזנו  כי לב זה העם שמן  15. לא תכירוותראו ו  
Mt 13,16   כי באמת לכם אני אומר כי 17. ששומעים ואזניכם  . רכים שרואיםועיניכם הם מבו 16. ורפא לו  

Lc 2,32  ואביו ואמו תמהים מאותן 33. ישראל עמך ואזרת  שיהיו אור והגדת עמים  32ל העם לפני פני כ  
Mt 18,12   11  [*]12  [*]אינו עוזב הוא התשעים ותשע בהרים. מהן אבודה ואחד   אם שום איש יש לו ק׳ צאן 
Mt 22,35   רבי אי 36אומר . מרבני הדת שאל לישאוש מנסהו ואחד   35. הם שתיקה מיאוש שנאספו יחדהיה ל 
Mt 27,38   38 ואותן שעוברין מקללין אותו מניעין 39. לשמאל ואחד  אחד לצד ימין . ו שני גנבים עמואז תל 
Mc 14,47   46 הוציא הסכין והכה עבדמאותן שהיו עם ישאוש  ואחד   47: שמו הידים עליו והחזיקוהו והם  
Mc 15,27   27  אז היתה נשלמת הכתובה שאומרת הוא  28. משמאל ואחד  ותלו עמו שני גנבים אחד מימין 
Mc 15,36   וקשר ספוג אחד בקנה אחד ומלאה. מהם רץ מהר ואחד   36. ו אמרו ראו איך צועק אליהוכאשר שמע  

Lc 7,36  מהפרושים חלה פניו שיאכל עמו זהו ישאוש ואחד   36. והצדקה נצטדקה בעד בניו 35. והחוטאים.  
Lc 12,6   6  ושערכם כולם ספורין 7. מהם לא נשכח לפני האל ואחד  לחם שהם שלו נמכרין במאה ערכין חמשה 

Lc 12,13   מן החבורה אמ׳ אליו רבי אמור אל אחי שיחלוק  ואחד   13 :הקדש ילמדכם באותה שעה מענה לשון 
Lc 17,15  מהם כשראה שנשתנה חזר ושבח לשם בקול גדול ואחד   15ונעשה שבעודם הולכים נשתנו  .אל הכהנים.  
Lc 19,15   והראשון בא אומר אדון עם אימינא שלך י׳  16 .ואחד  ן בעבור שידע כמה הוציא כל אחד להם הממו 
Lc 22,50   תך לו האזןמהם הכה עבד אחד משרי הכהנים וח ואחד   50אמרו לו אדון אם נכה בסכין  :לבוא  
Lc 23,39   מהגנבים שהיה תלוי עמו מחרפו ואומ׳ אם אתה ואחד   39. ש ועבריות זהו מלך היהודיםולטינ  

Jn 4,37   אני שלחתי אתכם ללקוט מה שלא 38. המלקט ואחד  הו הדבר אמתי כי אחד הוא הזורע בעניין ז  
Jn 7,19   למה אביתם 20. ו ממעט ומחסר הדתמכם אינ ואחד  : לא נתן לכם משה הדת 19. ין בואמיתי א  
Jn 7,30   כי עדיין לא באה שעתו. מהם לא שם ידיו בו ואחד  : אז רצו לתופשו 30: והוא שלחנישממנו אני:  

Jn 11,49   ואמ׳. מהם ששמו קאיפש היה הגמון אותה שנה ואחד   49. ויגזלו לנו מקומינו ועמנו רומיים  
Jn 16,5   רק כאשר 6. מכם אינו שואלני לאן אתה הולך ואחד  . ששלחניועתה אני הולך לאותו . עמכם  

Jn 17,12   כי אם בן האבדון למען תהיה. מהם לא נעדר ואחד  . אותם שנתת לי שמרתי. תים בשמךאני שמר  
Jn 19,18   ופילאט כת׳ 19לשמאל וישאוש באמצע שניהם  ואחד  אחרים אחד לימין  ועמו שנים. בשתי וערב  
Jn 19,34   מן הפרושים לקח רומח בידו והכה ישאוש ופתח ואחד   34[*]  33. של נתלים עם ישאוש םירכות  
Jn 20,12   13ברגלים במקום ששם הונח גוף ישאוש משיח  ואחד  ם מלובשים לבן יושבין אחד בראש שני מלאכי  
Jn 21,12   יודעים היומהם לא רצה לשאול מי הוא כי  ואחד  . וישאוש אמר להם באו ואכלו 12 .לא נשבר  
Mc 3,34   וכל אותן שיעשו רצון הש׳ הם אחי ואחיותי 35 ואחי  תם שהם סביביו ואמ׳ אלו הם אמי והביט או. 
Lc 8,21   22הם אותם ששומעין דבר השם׳ ושמוהו למעשה  ואחי  וענה ואמ׳ להם אמי  21אות אותך חפצים ר  
Mt 1,11   יקוניאש הוליד שאלתיאל 12. בגלות בבל ואחיו  יושיאש הוליד יקוניאש  11. שיאשהוליד יו.  

Mc 10,29    ואחיותיו או אב ואם או בנים או נחלות בעד ואחיו  אמת אומ׳ לכם שאיש שיעזוב ביתו ענה ואמר  
Lc 8,19   ואמרו לו אמך ואחיך חפצים ראות 20[*].  ואחיו  או לישוש אמו וב 19. לו יהיה לו נגזל  

Lc 14,26  ובנו ואחיותיו ועו׳ נשמתו לא יהיה תלמידי ואחיו  ו אביו ואמו ואשתו י ולא ילך עמאיש יבא עמ . 
Mt 12,50   50  13: ואמי ואחיותי  שעושה רצון אבי שבשמים הוא אחי כל מי,Tit   1קפיטולו ל״ט כפי מתיאו  
Mc 3,35    4 .ואחיותי  כל אותן שיעשו רצון הש׳ הם אחי ו 35ואחי,Tit   עם ופ 1קפיטולו ד׳ כפי שי׳ מארקו 

Mc 10,29   או אב ואם או בנים או נחלות בעד אהבתי ואחיותיו  מ׳ לכם שאיש שיעזוב ביתו ואחיו אמת או  
Lc 14,26   ומי 27. ועו׳ נשמתו לא יהיה תלמידי ואחיותיו  מו אביו ואמו ואשתו ואחיו ובנו ולא ילך ע  
Lc 8,20   וענה ואמ׳ להם אמי ואחי 21אותך חפצים ראות  ואחיך  ואמרו לו אמך  20[*]. מו ואחיו לישוש א 

Mc 10,30   או אחיות או בנים ושדות עם צרות ובעולם הבא ואחים  ועו׳ בזה העת בתים . מאה פעמים יקבל גמול 
Mt 21,33  וכאשר בא עת 34. ֽשַכָרה לעובד והלך במהלך אחד ואח״כ  . בה מגדל אחד בתוכה ועשה בה יקב אחד ובנה 
Mt 22,27   26 א״כ בתחייה מאי זה מכל הז׳ 28. מתה אשתם ואח״כ   27. י והשלישי עד הז׳מה לו השנכמדו  
Lc 15,22  אמ׳ לעבדיו לכו כולכם שאו התלמיד הראשון ואח״כ   22. וכבר איני ראוי להקרא בנך .לשמים ולך.  
Lc 13,8   8 ב ואם תעשה פרי מוט 9סביבה ואקיפנה זבלים  ואחפור  ענה לו אדון הנח התאנה שנה זו  והוא 
Mt 5,13  14דבר אינו שוה רק להשליך חוצה ולרמוס אותם  ואחר  . סר נפסק לאותם שלא היו נושעיםהעולם והמו 
Mt 7,5   5 קפיטולי כ״ב : תבוא להשליך הקיסם מעיני אחיך ואחר  . השלך הקורה מעיניך. עצמך כשר מראה 

Mt 12,29   מי שאינו עמי כנגדי הוא 30. יתשיגזלהו הב ואחר  . אם בתחלה לא יקשרהו בחוזק. תואותו בי.  
Mt 15,36   אני(לקח השבעה לחמים והדגים ועשה כונות  ואחר   36. והוא צוה לעם שישבו בארץ 35. דגים  

Mt 17,1  17: במלכותו,Tit  ואחר. ה׳ ימים לקח פירו יקומו וזואן אחיו ואחר   1פיטולי מ״ג כפי מתיאו ק  
Mt 17,1  משונה הצורה 2העלם אל הר אחד מאד גבוה  ואחר  . וזואן אחיוים לקח פירו יקומו ואחר ה׳ ימ  

Mt 23,26   אוי לכם מאותתים 27: תהיו כולכם נקיים מבחוץ ואחר  רים טהרו ראשונה מה שהוא בפנים פרושים עו 
Mt 25,11   ויצעקו אדון אדון פתח. באו הבתולות הסכלות ואחר   11. והדלת היתה סגורה אחריהן. בנישואין  
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Mt 25,19   20. זמן ארוך בא האדון ורצה שמוע חשבון מהם ואחר   19. חפר בארץ וטמן בזנט אדוניוא׳ הלך ו  
Mt 26,27  ואמ׳ שתו. לקח הגביע ועשה חינות ונתנו להם ואחר   27. קחו ואכלו כי זה הוא גופי ואמר. ובצע  
Mt 26,60   60 ואמרו זה אמר  61עדים כוזבים מחדש באו שנים  ואחר  . ם מוצאים כי רבים עדי שקר באוואינ 
Mt 26,61   וקם שר הכהנים ואמ׳ לישאוש 62. ג׳ ימים חדשו ואחר  אמר אני יכול להשמיד מקדש האל  ואמרו זה 
Mt 26,73    ואמרו אתה . מעט נגשו לפירו אותן שעומדין שם ואחר   73. בשבועה שלא הכיר אותו האדםאחרת כפר 
Mt 27,31  הפשיטו לו הסרבל. כאשר הרבו להוציא עליו לעג ואחר   31. ומכין בראשו ולוקחין הקנה ורוקקין בו 

Mc Prol,10 כתב האינגליאו ָמְתִחיל מטבילת ישאוש משיח  ואחר  רא התחלת ההתבשרות מישאוש משיח בעבור שיק
 ולא 

Mc 1,14   דורשבא ישאוש בגליליאה ו. שג׳ואן היה אסור ואחר   14. המות והמלאכים משרתים אותובין הב  
Mc 3,20   בא אל הבית ונאסף שם עם רב שאינם יכולים ואחר   20. ויודש אשקריוטא שבגדו 19ב קאעי  
Mc 4,7   נפל בין הקוצים והקוצים גדלו יחד וחזקוהו ואחר   7. שמש הכהו כי לא היה לו שורשכאשר ה.  
Mc 4,8   א ואמ׳ ישאוש הא׳ ל׳ והא׳ נפל בטוב הארץ ונש ואחר   8. ולא נתן פרי עולה וגדל. והויחד וחזק 

Mc 4,28   28 וכאשר  29. ואחר מתמלאה חטה השבולת. בשבולים ואחר  על זה הארץ מגדלה ראשונה בעשב  ויותר 
Mc 4,28  וכאשר נשלם הפרי תכף  29. מתמלאה חטה השבולת ואחר  . דלה ראשונה בעשב ואחר בשבוליםזה הארץ מג 
Mc 5,43   6: צוה שיתנו לה לאכול ואחר  לא יאמרוהו וציום ש 43ודל הפלא נבהלים מג,Tit  קפיטולו ו׳ כפי  
Mc 7,12   א״כ שוברים 13. אינכם מניחים השלים לאב ולאם ואחר   12. לו בעבור נדר העם האב והאם שיועילו 
Mc 9,24   והוא יצא צועק ומצערו והנער 25. לא תחזור בו ואחר  . אני מצוה אותך שתצא ממנו. אלםשטן חזק ו 

Mc 11,29   אני אומר לכם באי זה כח אני עושה אלו ואחר  אני אשאל לכם דבר אחד ענו לי . ואמר להם  
Mc 12,13  שלחו לו מקצת מהפרושים ומקצת מאנשי אירודיש  ואחר   13. צורה בעבורם והלכו ועזבוהואמ׳ אותה ה 
Mc 12,21   זה שלישי עשה . הניח זרע לקחה השני גם זה לא ואחר   21ראשון לקח אשה ומת בלא בנים ה. יהיו 
Mc 14,72   זכר פירו הדבר שאמ׳ לו ישאוש שקודם שהתרנגול ואחר  . ומיד התרנגול קרא פעם אחרת 72. שאומרת 
Mc 16,12  זה הוא נראה לשני תלמידים שהולכים לעיר אחת  ואחר   12. חי שהיא ראתהו ולא האמינו ששמעו שחזר 
Mc 16,14   יום א׳ שיושבין בשולחן כל אחד עשר לאכול ואחר   14. נורים תלמידיו והם לא האמילאח.  

Lc 1,24  23 ימים אחדים אלישבק אשתו הרתה ונטמנת חמשה ואחר   24. שלים ימי עבודתו הלך בביתווכאשר ה  
Lc 1,56  56  אלישבק יש לה ללדת יהיה  57שבא בביתה במקדש  ואחר  . עמדה עם אלישבק כמעט ג׳ חדשיםומריאה 
Lc 2,21   נשלמו שמנה ימים הנער היה נמול ונקרא שמו ואחר   21. או כן כאשר למעלה אמור להםשמעו ושרש  
Lc 5,27   אלה הדברים יצא ישאוש מאותו מקום וראה אדם ואחר   27. נפלאות גדולות ראינו היום אומרים  
Lc 7,38    ש ונושקת רגלישקנחה לו הרגלים עם שערי הרא ואחר  . משיח עם דמעות שמעיניה יוצאותישאוש  
Lc 9,43   עשה בידו הסימן הנעשה היום בין הגוים קודם ואחר  רעה וישאוש בלשמא הרוח  43. הכהו ושברו  
Lc 10,1   10. הש׳,Tit   הראה ישאוש אל האחרים ששים ושלושה תלמידים ואחר   1קפיטולו י״א כפי לוקא  
Lc 12,4   אבל אני אלמדכם ממי 5ין להם דבר אחר שיעשו א ואחר  ם אל תיראו מאותם שהורגין הגוף לכם אוהבי 

Lc 15,13   הנער היותר . ימים מועטים מקובצים כל הדברים ואחר   13: וחלק להם עצמות מה שהיה לו. לי 
Lc 15,14   15. ומצא עצמו חסר. היה רעב גדול בארץ ואחר   14. שם הפסיד כל ירושתו בזנות רחוקה מאד  
Lc 16,16   17. מלכות האל הוא מוגד וכל העושים חוזק בו ואחר  . עד יואן.. והד 16. א לפני האלקטן הו  
Lc 17,8   וימצא אותו עבד חן בעיני  9.אתה תאכל ותשתה ואחר  . שרתני עד שאשלים לאכול ולשתותשאוכל ו 
Lc 18,4   5. אמר בלבו ואם שאיני ירא אלהים ואנשים ואחר  . ועבר זמן רב. ולא רצה לעשות 4. ושכנגדי  

Lc 22,58   מעט פעם אחרת ראתה אותו ואמרה ואתה מהם אתה ואחר   58. כפר לה אומר אשה אשה איניני מכירו. 
Lc 24,31   31 והם אמרו ביניהם  32. היה בלתי נראה בעיניהם ואחר  . הם נפתחו והכירוהו בבציעת הפתועיני 
Jn 10,28   אבי מה שנתן לי גדול 29. ותם מידילא יטרוף א ואחר  : חיים נצחיים ולא יאבדו לעולם נותן להם 
Jn 11,11    ואני . אמר אליהם נלכה כי לזריט אהובינו ישן ואחר  : אלה הדברים אמר 11. נר אין לועצמו כי 
Jn 12,22   וישאוש ענה 23. אנדריב ופיליף אמרוהו לישאוש ואחר  . ובא פליף ואמרו לאנדריב 22. חישאוש משי 
Jn 19,28   ובעבור שהכתיבה. זה ישוש שכל הדברים נענו ואחר   28התלמיד לקחה כשלו  באותה שעה: הנה אמך  
Jn 21,18   ואז 19. ילך אחריך וינהגך במקום שלא תחפוץ ואחר  רק כשתהיה זקן תשלח ידך . חפצך למקום  
Mt 2,13    שובם נראה מלאך השם בחלום אל יוסף ויאמר לו ואחרי   13קפיטולו ד׳ כפי מתיאו : אחרתבדרך 
Mt 5,24   ובהיותך בדרך תמלא  25. כן תשוב לנדב נדבתך ואחרי  . י המזבח ולך תחלה להשלים אחיךנדבתך לפנ 

Lc Prol,4    כן לא נפרד מחבורת שי׳ פאב אותם שכבר היו ואחרי  . והיה תלמיד האפושטולש. הרפואהממלאכת  
Jn 13,37   יו למה איני יכול ללכת אחריך עתה כן אמר אל ואחרי   37. אחרי עתה אבל אחרי כן תלך יכול ללכת 
Jn 19,12   רק היהודים צועקים. זה פילאט חפץ להניחו ואחרי   12. י בידך חטא חטא גדול ביותרמי שמסרנ  
Mt 21,8   כורתים ענפים מאילנות ומאגמגין מהם בדרך ואחרים  . מלבושיהם בדרך[*]  8[*] ניחו והעיר וה . 
Mc 1,16  ראה שימון ואנדריב אחיו שמשימין. בגליליאה ואחרים  והולך ישו  16. לעשו תשובה והאמינו דבר הא 
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Mc 4,5   נפלו במקום אבנים שלא היה בו עפר רב ומיד  ואחרים   5. רוב לדרך ובאו עופות ואכלוםנפלו ק 
Mc 6,15   16. אומרים שנביא הוא או אחד מן הנביאים ואחרים  . והאחרים אומרים שאליהו הוא 15. פלאות  
Mc 8,28   28 29. ואחרים אומרים נביא. אומרי׳ אליהו ואחרים  . נו אומרים שאתה הוא גואן טבולוהם ע  
Mc 8,28   והוא אמ׳ להם ואתם מה אתם 29. אומרים נביא ואחרים  . ואחרים אומרי׳ אליהו. אן טבולהוא גו 

Lc 9,8   9. הנביאים הוא שקם חי אומרים שאחד מישישי ואחרים  . אומרים אליהו הוא ונראה בארץ אחרים. חי 
Lc 11,16   17. מנסים אותו שאלוהו אות מן השמים ואחרים   16לזאבוק שר השדים מגרש השדים אמרו בב  

Jn 7,12    אבל אחד מהם אינו 13. רק מרמה העמים. אינו ואחרים  . כי מקצת אומרים טוב הוא. עליוַמִלינִים 
Jn 7,41   ואחרים אומרים יבא. אומרים זהו משיח ואחרים   41 .אמיתי בשומעם דבריו אומרים זהו נביא  
Jn 7,41   אינה אומרת 42: אומרים יבא מגלליאה משיח ואחרים  . ואחרים אומרים זהו משיח 41. ינביא אמית  
Jn 9,16   אומרים איך יוכל איש חוטא לעשות האותות ואחרים  . ינינו מהאל כי אינו שומר השבתזה האיש א  

Jn 10,21    אומרים אלה הדברים אינם מאדם שאחזו שד ואחרים   21. שטות למה אתם שומעין אותובומדבר.  
Jn 12,29    קול: ענה ישאוש ואמר 30. אמרו מלאך דבר לו ואחרים  . אמרו זה הוא קול רעם. שמעו זההעומד שם 
Mt 28,1   י ארץ רעשהוהנה היה עשו 2מריאה ראו הקבר  ואחרת  רא דוקמנגיי באה מריאה מקדלינא אחד שנק  
Mc 2,1  2: הצדדין,Tit   וכאשר 2פעם נכנס בכפר נחום אחר ימים אחדים  ואחרת   1קפיטולו ב׳ כפי שי׳ מרקו 

Mt 10,29   כל 30. מהם לא תפול לארץ בזולת אב שלכם ואחת  שני צפרים נמכרים במחצה  29: נםשום בגיה  
Jn 18,26   חות ההגמון אמרה לפירו אשת אח אותו שפירומשפ ואחת   26. ופירו כפר ואמר איניני. יומתלמיד 

Mt 16,26   כן  27. זה חלוף טוב יכול עשות האדם בעד נפשו ואי  . והנפש היא אבודה. ל חללי עלמאמרויח כ 
Mt 27,23  וכאשר 24. והם עוד צעקו תלוהו. זה רעה עשה ואי  ופילאט אמ׳ להם . ונח בשתי וערבאמרו יהי מ  
Mc 15,14   13 15. זו רעה עשה לכם ועוד הם צועקים תלוהו ואי  ופילאט אמ׳ להם  14: הוצעקו תל והם  

Mc 13,1   וענה ישאוש ואמ׳ רואה אתה אלו 2: אבנים ואיזה  דיו אמר לו רבי ראה זה בניינים אחד מתלמי  
Mt 7,4   והקורה. תאמר לאחיך להוציא הקיסם מעינו ואיך   4. ולא תחשוב הבריח מעיניך. בעין חבירך  

Mt 12,29   יכול אחד ליכנס בבית החזק והגבור ולשבור ואיך   29. כ לא בא בכם המלכות שמימייהשדים א״  
Mt 22,43   אמר 44אומר . ולמה דוד קראו ברוחני אדוניו ואיך  אמ׳ ישאוש  43. אמרו מדוד. ה בןממי יהי  

Lc 1,43   תדעי כי כאשר  44. באה אליקרה זה שאם אדוני  ואיך   43. בין הנשים וברוך פרי בטנך ברוכה את 
Lc 6,42  תוכל לאמר לאחיך הנח ואני אוציא הקיסם ואיך   42. שאתה נושא בשלך בריח גדול ואינך חושב  

Lc 24,35   ובעודם מדברים ישאוש 36. הכירוהו בבציעת הפת ואיך  . והם ספרו הדברים שנעשו בדרך 35. לשימון 
Jn 4,11   האתה גדול מיעקב אבינו  12: תתן לי מים חיים ואיך  לשאוב א עמוק ואין לך מה שתוכל הבור הו 
Jn 9,10  וענה הוא איש אחד שנקרא 11. נפתחו עיניך ואיך  אז אמרו לו  10. וא אמ׳ אני הואוה. הוא לו  
Jn 9,26   ואתם. והוא ענה כבר אמרתי 27. פתח עיניך ואיך  אז אמרו לו מה עשה לך  26: ועתה אני רואה  

Jn 12,34  אתה אומר שבן האדם יהיה מורם מן הארץ מי הוא ואיך  ו מהדת שהמשיח עומד קיים ונצחי ו שמענאנחנ 
Lc 7,11   ותלמידיו. שהולך ישאוש בעיר שנקרא נאים ואילך  ונעשה היה מכאן  11. תרפא ובריאאפס שנ  

Lc 8,1   8,Tit  דורש ומגידישאוש הולך בעירות ובמגדלים  ואילך  ונעשה משם  1לו ט׳ כפי לוקא קפיטו  
Lc 16,2   והמורשה אמ׳ בקרבו 3. לא תשתדל בהרשאה ההיא ואילך  כי מכאן . תן חשבון מהה מההרשאה. עליך 

Lc 20,36   וכי . והם בני השם׳. כי יהיו דומין למלאכים ואילך  כי לא ימותו משם  36. ולא יקחו נשים 
Jn 5,14   15: חפוץ לחטוא ולא יקרא לך דבר רעלא ת ואילך  קדש ואמ׳ לו הנה אתה בריא מכאן מצאו במ  

Mt 12,43   אז הוא אומ׳ בעצמו אשובה אל ביתי 44. מוצא ואין  וא הולך במקומות קשים בקש מנוח מן האדם ה  
Mt 15,32   להם לאכול ואיני רוצה לשולחם בתענית בעבור ואין  חם העם באשר הוא עמד שלשה ימים אני מר  
Mt 22,29   בתחייה לא 30. אתם מבינים הכתיבות וכח האל ואין  ואמר להם אתם טועים ענה ישאוש  29: מכולם  
Mt 23,13   אוי לכם 14: ולא עזבתם הכנס. אתם נכנסים ואין  מונעים דרך מלכות שמימיי לעמים ורמאים ש  
Mt 23,23   פרנסים עורים שלועסין 24: שאין ראוי לשכחם ואין  האמונה ואלה המצות שחוייב עשות והחנינה ו  
Mc 2,22   כי הנאדות. אדם משים יין חדש בנאדות ישנים ואין   22. ויותר גדול קרע נעשה. הישןהבגד שובר  
Mc 8,2   ואם אני אשלחם בביתם יתעלפו 3. להם מה לאכול ואין  . הם נמשכים אחרי זה שלשת ימים על העם כי 
Lc 6,4  ואומ׳ 5. אדם לאוכלו רק הכהנים ראוי לשום ואין  פנים ואוכל ונותן למי שהוא עמו ולקח לחם ה  

Lc 8,15    ומי 16. נושאין פרי בקיבול הצער מאהבה ואין  ובתענוגי החיים האלו הם נחנקים בעושרין  
Lc 10,22  ומי הוא האב. אדם יודע מי הוא הבן כי אם האב ואין  . כל הדברים הם נמסרים אלי מאבי 22. לפניך 
Lc 11,6   והוא ענה לו 7. לי מה שאוכל להניח לפניו ואין  . מהדרך אלי כי אהובי בא 6ם ג׳ ככרות לח  

Lc 12,24  24  כמה. והש׳ מאכילם. להם אוצרות ולא ממגורות ואין  לוקטים תחשבו כערבים שאינם זורעים ולא  
Lc 14,30   או אם מלך הולך למלחמה 31. בידו כח להשלים ואין  ויאמרו האיש הלזה התחיל לבנות  30. לו  
Lc 15,16   16 והוא אמ׳ בלבו כמה שכירים 17: נותנין לו ואין  תאוה לאכול מה שהחזירים אוכלים ונ  
Lc 17,17   לא נמצא שחזר ונתן שבח לשם אלא  18הם התשעה  ואין  וש ואמ׳ ולא הייתם עשרה מי אתם וענה ישא 
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Lc 18,19   19 לא תקנא. יודע המצותאתה  20. טוב לבד האל ואין  למה אתה אומר אלי טוב . אמר לו וישאוש.  
Jn 3,13  בן האדם: מי שעלה שמים אם לא ירד מן השמים ואין   13: רים השמימיים אם אומר אותםתאמינו בדב  
Jn 4,11   12: לך מה שתוכל לשאוב ואיך תתן לי מים חיים ואין  ענתה האשה אליו הבור הוא עמוק  11. חיים 
Jn 5,10   והוא ענה להם מי שעשה לי 11. לך לשאת מטתך ואין  וא אז אמרו היהודים שבת ה 10. השבת הי  
Jn 5,38   חפצו 39. דברו בכם כי לא האמנתם שהוא שלחו ואין   38. עתם קולו ולא ראיתם תמונתולא שמ  

Jn 10,13   אני הוא רועה 14. משים השתדלותו בשמירת הצאן ואין  השכיר הוא  13. [*] הצאן ובורח שבא עוזב 
Jn 14,30   רק בעבור שהעולם יכיר שאני 31דבר אחר בי  ואין  : כי שר זה העולם כבר בא. עמכם רלא אדב  
Jn 16,30   צריך לך לשאול לאחר הזה אנחנו מאמינים שיצאת ואין  עתה ידענו שיודע אתה כל הדברים  30. לנו 
Jn 20,2   אז יצא פירו 3. אנכי יודעת להיכן הניחוהו ואין  . מרה להם אדוני נטלוהו מן הקברומריאה א  

Mt 13,22   אבל אותה שנפלה בארץ טובה 23: עושה פרי ואינה  ה בלבו העולם לאסוף מחנק מדברת הש׳ שזרוע.  
Lc 2,37   37 זזה מהמקדש עושה עבודה יום וליילה בצומות ואינה  . יתה אלמנה עד ארבע ושלשים שנהוה  
Mt 7,26  ובאו 27עושה דומה לכסיל שבונה בחול ביתו  ואינו  ואותו ששומע דברי  26[*]  25. תהאבן הקיימ  

Mt 27,42   אם מלך אתה מישראל רד מן. יכול להושיע עצמו ואינו  הוא מושיע אחרים  42ואומרים : וממנ 
Mc 3,26   26 שום אדם אינו 27. יכול עמוד אבל יהיה לו קץ ואינו  ם השטן יקום נגד עצמו נחלק הוא וא 
Mc 9,37   38. מחבורתינו ובעבור זה אנחנו מונעים לו ואינו  פא המשוטנים בשמך ם אחד שהיה מררואים אד  

Mc 12,32   אותו שחייב אדם לאהוב מכל 33אחר אלא הוא  ואינו  י אמת גדול שאינו לבד אלוה אחד החכם רב  
Mc 14,61   ופעם אחרת הכהן הגדול הגדול שאלו: עונה דבר ואינו  וישו שותק  61. אלו מניחים נגדךלחטאים ש 

Lc 9,33   ובאומרו דברים אלו באה עב 34. יודע מה אומר ואינו  ומדבר . ולאליהו אחד. ולמשה אחד. לך אחד 
Lc 11,24  ואז  26. מנוקה ביעים[*]  25[*] מוצא אותה  ואינו  ן האדם הולך במקומות מחפש מנוח נקי יוצא מ 
Lc 12,21  ואמר לתלמידיו אל תהיו 22: בשםעשיר  ואינו  ן הוא האוצר פירותיו בעולם הזה כ 21. יהיו  
Lc 12,47   מזמין עצמו ולא עשה כפי רצונו יהיה מוכה ואינו  אבל אותו עבד שידע רצון בעליו  47. נאמרו  
Lc 13,15  בת אברהם . אם כן זאת 16מוליכו למים לשתות  ואינו  תיר קשר השור או החמור מן הרפת מכם אינו מ 
Lc 14,27   כי אי  28. בא אחרי אינו יכול להיות תלמידי ואינו  שתי וערב שלו נושא ומי שאינו  27. תלמידי 
Lc 14,31   31 חושב ראשונה אם עם עשרה אלף יכול לבא נגד ואינו  אם מלך הולך למלחמה נגד מלכים  או  
Lc 16,21    .. 22.. נותן לו והכלבים באים תופסים מ ואינו  מפירורין הנופלים משולחן העשיר לשבוע ..  

Jn 3,20   אבל מי 21. בנר בעבור שלא יהיה נתפש במעשיו ואינו  . כי כל איש העושה הרע מארר הנר 20. רעים 
Jn 7,23   למה אתם כועסים: דת משה מאבד. מתירא עצמו ואינו  אם איש נכנס בברית מלח בשבת  23: האנשים  
Jn 8,29  כי אותם הדברים שאליו ערבים . דימניחני יחי ואינו  : ומי ששלחני הוא עמי 29. דבריםלדבר אלה ה 

Jn 12,48   הדברים. מקבל דברי כבר יש לו שישפטהו ואינו  מי שמבזה אותי  48. להם למושיע שאהיה  
Jn 14,17   רק אתם תכירו כי בכם הוא עתה. יודע אותו ואינו  . כי אינו רואה אותו. כול לקחתואינו י  
Mt 3,11   ראוי לחלוץ נעלו והוא יטבול אתכם מן הקדש ואיני  מני ק מוהבא אחרי חז. במים במקום תשובה  

Mt 15,32   רוצה לשולחם בתענית בעבור שלא יחלשו בדרך ואיני  עמד שלשה ימים ואין להם לאכול  באשר הוא . 
Mc 14,68   מכיר ממה את אומרת ויצא לחוץ ועמד לפני ואיני  והוא כפר איני יודע  68. ט הייתדנזורי  

Lc 13,7   8. לזה תעקרה כי היא אוכלת שבח האדמה. מוצא ואיני  . ש שנים שאני שואל פרי תאנה זולעברו ש 
Lc 14,20   20  וחזר המשרת ואמ׳ לו כל מה 21. יכול ללכת ואיני  השפעוהשלישי אמ׳ אני לקחתי אשה  
Jn 16,26   הוא אוהב  כי 27אומר לכם שאתפלל לאב בעדכם  ואיני  . באותו היום לא תשאלו בשמי 26 לכם מאבי 
Jn 16,32  אלה הדברים אמרתי לכם  33: יחיד כי האב עמי ואיני  . איש בביתו ותעזבו אותי יחידי מפוזרים כל 
Jn 17,20   רק עדיין בעד אותן. מתפלל בעד אלו לבד ואיני   20. למען יהיו הם מקודשים באמתאותם עצמי  
Jn 20,25   אחר שמנה 26. משים ידי לצדו איני מאמין יואינִ  סמרים המסמרים ואני משים אצבעי במקום המ  

Mt 13,55   כנגד אמו וקרוביו ג׳יקמי ויושאף ושימון ואינינו  אינינו זה בן נפח  55ה וכמה כח כמה חכמ  
Lc 8,27   לובש שום מלבוש ואינינו עומד בבית רק ואינינו  . ש אדם אחד שאחזו שד זה זמן רבבא לישו  
Lc 8,27   וכאשר ראה לישאוש 28עומד בבית רק בקברים  ואינינו  ינו לובש שום מלבוש ואינ. מן רבשד זה ז 
Lc 9,39   וחליתי פני  40. זז ממנו עד שמצערו בחוזק ואינינו  . ד זועק ומשברו ורוק יוצא מפיואוחזו ומי 

Mt 22,16   כי אתה אין מביט גופות. פונה לשום אדם ואינך  . איש נאמן ומלמד דרך האל באמת שאתהו  
Mc 12,14  כי אתה אינך שופט לפי . נותן לב על שום אדם ואינך  נו יודעים ומכירים היותך אמיתי לו רבי אנח 

Lc 6,41   ואיך 42. חושב שאתה נושא בשלך בריח גדול ואינך  איך תראה קיסם בעין אחיך  41בו הוא בר  
Lc 24,18    ולהם 19נעשו באלו הימים יודע איזה דברים  ואינך  ואמר לו אתה הוא שמקרוב גר בירושלם  
Mt 6,26   ומי מכם יכול להוסיף לחיי  27. גדולים מהם ואינכם  יכם שבשמים נותן להם לחם וחיים אב 

Mt 11,17   18. אנחנו בכינו ואתם לא דנים. מחוללים ואינכם  . ואומרי׳ אנחנו שרים לכם 17הם לדומי  
Mc 8,18   אין לכם . אזנים לכם ואינכם שומעין. רואים םואינכ  עינים לכם  18. בבכםעדיין הוא עור ל 
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Mc 8,18   18 כאשר חלקתי ה׳  19. אין לכם זכרון. שומעין ואינכם  אזנים לכם . ם לכם ואינכם רואיםעיני 
Mc 12,24   כאשר המתים 25. מבינים הכתיבות וכח השם ואינכם  וענה ישאוש ואמר להם אתם טועים  24. אלו  

Lc 6,46   כל איש שבא אלי 47. עושים מה שאני מצוה ואינכם  . מה אתם קוראים אותי אדוןל 46 .הלב מדבר  
Lc 11,52   52 נכנסין ואתם מונעין אותם שחפצים היו ואינכם  ם חכמים בדת שנשאתם מפתח החכמה אוי לכ  

Jn 5,43    אם אחד יבא בעולמו אותו. מקבלים אותי ואינכם  . אני בא בעולם אב מאבי 43. בכםאהבת האל  
Jn 5,44   אל תהיו  45. מבקשים אותם שהן מן השם׳ לבד ואינכם  . האמין שאתם רודפים אחר המעלותאתם ל 

Jn 10,25   המעשים שאני עושה בשם אבי הם. מאמינים ואינכם  ענה ישאוש אני אומר לכם  25: וילנו בגל  
Jn 14,4   אני הולך והדרך והדרך אתםיודעים המקום ש ואינכם   4. תם תהיואלי בעבור שבמקום שאני שם א  

Mt 23,3  הם מעמיסים כובד משאת לעמים שאין  4. עושים ואינם  לא תעשו כמעשיהם כי הם אומרים  אבל. ותעשו 
Mt 26,60   ואחר מחדש באו. מוצאים כי רבים עדי שקר באו ואינם   60בעבור שיוכלו למוסרו למיתה  נגד ישאוש 

Mc 5,4   אבל היה עומד בלילה 5. יכולים להשקיטו ואינם  . מיד משברםכי ת 4ולא בברזלים  בשלשלאות  
Lc 6,49    משימם לפועל דומה הוא לאדם בונה בית על ואינם  אבל מי ששומע דברי  49: על האבןמיוסדת  
Jn 10,5   זה המשל אמר  6. נמשכות אחר קול האיש הנכרי ואינן   5. כי מכירות הן קולו. ת אחריונמשכו 

Mc 6,19  לקחו במיאוס ואורבו בעבור שתוכל המיתו ואירודיאש   19ינו ראוי לך החזק באשת אחיך ש אלאירודי. 
Mc 8,15   הוא. והם כחושבים אמ׳ אחד אל אחד 16 :ואירודיש  אומר ראו השמרו משאור הפרושים  מזהירם  

Lc 3,1   רודישטטרקא מגליליאה ופליף אח אי ואירודיש  סאר ופונץ פילאט מורשה בגודיאה טיברי שי  
Lc 3,19  18 כאשר יואן מייסר אירודיאש אשת אחיו ואירודיש   19. רים אחרים מזהיר ומגיד לעםורוב דב.  

Lc 9,7   אדון טיטרקא שמע כל הדברים שעשה ישאוש ואירודיש   7: ם ומבריאים החולים בכל מקוםדורשי  
Lc 23,8   ש שמח מאד כי פעמיים כסףכשראה ישאו ואירודיש   8. כי בירושלם בימים ההם היה. נשתלח  

Lc 23,11  והלבישוהו ארגמן. עם סיעתו מבזים אותו ואירודיש   11. ומדים בחוזק ומלשינים אותווהסופרים ע  
Lc 23,12   ופילאט נעשו אוהבים באותו יום כי קודם ואירודיש  ונעשה באופן שנגשו פילאט  12. ולעג עלי  
Mt 26,24  כמו שהתנבא ממנו. ההולך עמי יבגוד בן האלוה ואיש   24. בגדניהיד עמי בקערה הוא י אותו שמשים. 
Mt 25,24   אתה קוצר במקום שלא זרעת ומלקט מה שלא .ואכזרי  מ׳ אדון אני יודע שאתה איש קשה הא׳ וא  
Mc 2,26   26 לחמי הקדש אותם ששום אדם אינו ראוי לאוכלם ואכל  כנס במקדש תחת אביתר שר הכהנים שהוא נ  
Lc 15,2   אי זה מכם 4. והוא אמ׳ אליהם זה הדבר 3עמהם  ואכל  וננים אומרים ראה זה ראה חטאים מתל 

Lc 16,19   ששוכב בפתחו.. לז.. והיה דל שש 20כל בטוב  ואכל  אדם אחד עשיר היה לבוש ארגמן  19: נאוף  
Mt 12,1   לו תלמידיך עושים והפרושים שראוהו אמרו  2 .ואכלו  והתלמידים רעבים לקחו מהשבולים . זרועים 
Mt 12,4   לחמי הקדש שאותן לחמים הוא ואותן שהיו עמו  ואכלו  שנכנס בית האל  4אותם שהיו עמו הוא ו 

Mt 14,20   ונשארו ממותרות י״ב דבלות. כולם ושבעו ואכלו   20והתלמידים נתנום אל העם . לתלמידים  
Mt 15,37   וממה שנשאר סלקו שבע דבלות. כלם והיו שבעים וואכל   37והתלמידים נתנום לעם : מידיוונתנם לתל 
Mt 26,26  ואחר לקח הגביע ועשה 27. כי זה הוא גופי ואכלו  ואמר קחו . ברכו ועשה חנות ובצעלקח הלחם ו  
Mc 6,42    וחלקו מנותר שתים עשרה 43. כולם ושבעו ואכלו   42וכן חילק שתי הדגים . לפניהםשיניחום  
Lc 9,17  והנותר היה י״ב קופות מליאות. כולם ושבעו ואכלו   17ניחוהו לפני העם ההוא צום שילתלמידיו ו  
Lc 10,7    כי ראוי הוא . ושתו מאותן הדברים שיתנו לכם ואכלו  . באותו בית עצמו עמדו 7. עליכםלא יחזור 

Jn 21,12   ודעיםואחד מהם לא רצה לשאול מי הוא כי י .ואכלו  וישאוש אמר להם באו  12. א נשברהרשת ל  
Mt 13,4   ומקצת נפלו במקום אבנים שלא היה שם מאד 5 .ואכלום  נים נפלו בדרך ובאו מקצת עופות מקצת גרעי 
Mc 4,4   ואחרים נפלו במקום אבנים שלא היה בו 5 .ואכלום  נים נפלו קרוב לדרך ובאו עופות מקצת גרעי  
Mt 4,3   ה הוא בן האלוה תאמר לאבנים האלואם את וא״ל  בא אליו השטן  3ילה היה לו רעב יום ומ׳ ל  

Mt 6,13  אם 14: תנהיגנו בנסיון אבל תשמרנו מכל רע אמן ואל   13. י אנחנו מניחים למחוייבינוחובותינו כ 
Mt 7,1  כי במדה שתפרעו כך תהיו 2. תהיו נדונים ואל  אל תדינו . ואש משיח אל תלמידיועוד אמ׳ יש  

Mt 15,5   6. אמו הנדבה אי זו שתהיה ממני או ממך תועיל ואל  יאמר אל אביו ים אשר אי זה אדם ואתם אומר  
Mt 17,8   וכאשר יורדים 9. תיראו שום אדם אם לא לבד ישו ואל  ים ושאו העני 8. ואמר להם קומו אל תפחדו 

Mt 25,41   אני נרעבתי וצמאתי אשר לא נתתם לי 42. מלאכיו ואל  אבי ולכו באש גיהנם שמוכן לשטן ארורים מ 
Mc 10,14    אמת 15: תמנעו אותם כי מאלו הוא מלכות שמימיי ואל  ואמר להם הניחו לבא הנערים אלי מלא חימה 

Lc 3,14  15. ותהיו נדיבים משכיריותיהם. תעשו לו נזק ואל  יואן אמ׳ אל תחפצו רע לשום אדם ו. מה יעשו  
Lc 10,4   ובבית שתכנסו 5. לשום אדם בדרךתתנו שלום  ואל  . אבן ולא בתי שוקים ולא מנעליםתשאו שק ו  
Lc 11,4   ואמ׳ אליהם אי זה מכם יש לו 5. תביאנו לנסיון ואל  . ניחים אותם לכל מחו מחוייבינוכי אנו מ 

Lc 11,29   הדור הרע הזה שואל אותי. העמים התחיל לאמר ואל   29. מעין דבר הש׳ ושומרין אותואותם ששו  
Lc 12,22   כי הנפש חשובה 23. תאמרו במה תלבשו גופכם ואל  . ל לנפשכםהיו משתדלים לבקש אוכאל ת  
Lc 12,29   תחפצו לבקש מה תאכלו ומה תשתו ואל תתנשאו ואל   29. למה אתם במעט אמונה. אתכם שמלביש  
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Lc 12,29   29 כי כל הדברים האלה שואלים 30. תתנשאו למעלה ואל  תחפצו לבקש מה תאכלו ומה תשתו  ואל  
Lc 21,14   13 כי אני אתן לכם 15. תחשבו באי זה אופן תענו ואל  אז ינוח לבבכם  14. א לכם לעדותזה יבו  

Jn 13,3   קם מהסעודה ומניח מלבושיו ולקח 4. האל ישוב ואל  מי מהאל יצא . רים נתן האל בידושכל הדב  
Jn 20,17   מריאה מגדלינא הלכהו 18. אלהי ואלהיכם. אביכם ואל  די ואמרי להם שאני עולה אל אבי לכי לתלמי 
Mt 10,2   הראשון הוא שימון פירי: הם שמות האיפושטוליש ואלה   2ם יכולת לרפאת המשוטנים ולמרק החולאי 

Mt 23,23    24: המצות שחוייב עשות ואין שאין ראוי לשכחם ואלה  ועוזבים היושר והחנינה והאמונה צווי הדת 
Mt 24,8   ואז יצערוכם 9. הדברים יהיו התחלת מכאובים ואלה   8 .ורעש בארץ. יו מגפות ורעשותויה. אחר  

Mt 28,15   15 16. הדברים מוגדים בין היהודים עד היום הזה ואלה  : ם לקחו הכסף ועשו מה שאמרו הםוה  
Mc 16,17   הנפלאות יעשו אותם שיאמינו הם ירפאו בשמי ואלה   17. נושע ואותו שלא יאמין ימחהטבול יהיה  
Lc 18,23   הדברים נשמעים הוא היה עצב מאד כי עשיר הוא ואלה   23. ובא ולך אחרי. אוצר בשמים לך ויהיה. 

Jn 3,10  10 אמת אני אומר לך שאנחנו  11. הדברים לא ידעת ואלה  וש ואמר לו אתה הוא רבי בישראל ענה ישא 
Jn 16,3   כירו האב ולא אותיהדברים יעשו לכם כי לא ה ואלה   3. יה לו דומה שיעשה עבודה לשםויה. אתכם . 
Jn 16,4   הדברים דברתי לכם בעבור שתבא שעת אלה הדברים ואלה   4. האב ולא אותי יעשו לכם כי לא הכירו 

Jn 17,13    הדברים דבר בעולם בעבור שיהיה להם גילי שלם  ואלה  : אך עתה אליך אני בא 13. נשלמתהכתיבה 
Mt 22,32   33. איננו אלוה מהמתים אבל מהחיים. יעקב ואלהי  צחק אני הוא אלהי אברהם אלהי י 32אמ׳ לכם  
Mc 12,26  ולזה . אינו אלוה המתים אלא החיים 27. יעקב ואלהי  ומר אני אלוהי אברהם אלהי יצחק האל בסנה א 
Lc 20,37    אינו אלוה המתים אכן החיים כי כלם 38. יעקב ואלהי  בסנה אני אלהי אברהם אלהי יצחק אמ׳ לו 
Jn 20,28   וישאוש אמ׳ אליו כי ראית אותי טומאש 29 .ואלהי  ענה אליו טומאש ואמ׳ אדוני  28 .אמןנ  
Jn 20,17   ומריאה מגדלינא הלכה והגידה לתלמידים 18 .ואלהיכם  אלהי . י עולה אל אבי ואל אביכםלהם שאנ 

Mt 25,46   ילכו באורהילכו באשה של גיהנם והצדיקים  ואלו   46. הדלים שלי גם לי לא עשיתם מקטני  
Mc 7,23   וקם ישאוש והלך לו בעברי 24: מטנפים האדם ואלו  ות מתנועעות מהלב כל אלו הרע 23. סכלות  
Lc 19,28  29הדברים נאמרים הולך לפניהם עולה בירושלם  ואלו   28 :שאמלוך עליהם הביאו פה והמיתום לפני  
Mt 17,3   ואמ׳ פירו אל ישאוש אדון 4. מדברים עמו ואליהו  ויראו אליו משה  3. יתה כמו שלגושמלתו ה  
Mc 9,3  וענה פיר לישאוש אמ׳ לו 4. ומדברים עם ישו ואליהו  ונראו משה  3בהם על פני האדמה  יכול לעשות 
Lc 4,25   בישראל כאשר עצר השמים שלש שנים וששה ואליהו  רבות נושנים היו בימי ישעיה  25. בארצו  
Lc 9,30   30  אדון. ובא פירו ואמ׳ לישו 33[*]  31-32 .ואליהו  והם משה . ברים עמושני אנשים מדוהנה  
Jn 3,30    מי שבא 31: ראוי לתת הגדולה ולי המעטה ואליו   30. קול הארוס הזה הוא גיל שלםבעבור  

Jn 14,23   מי שאינו אוהב אותי 24. יצאו עמו עשו ואליו  . תי ושומר דברי אבי יאהוב אותואוהב או  
Lc 1,41    וצעקה בקול גדול 42נתמלאה מהקדוש רוח  ואלישבק  . נער אלישבק שמח בבטנה. אלישבקממריאה  

Lc 15,18   אמ׳ לו אני חטאתי. ובבואו לפניו. אל אבי ואלך  אקום  18. ואני מת בכאן ברעב. יבית אב  
Mt 12,22   ל העם תמה וראהוכ 23. ומרקו באופן שדבר וראה ואלם  ואז שלחו לו משוטן אחד עור  22 .יחילו 
Mc 7,32   33. מבקשים אותו בתפלה שישים ידו עליו .ואלם  והביאו לו איש אחד חרש  32. יושלקראת קאל  
Mc 9,24   ואחר לא תחזור. אני מצוה אותך שתצא ממנו .ואלם  אומ׳ שטן חזק . א צוה לשטן שיצאמתאסף הו  
Lc 18,3   ת היתה בעיר ההיא ובאה אליו אומרת נראה אח ואלמנה   3. יה לו יראה ובושת מן האנשיםולא ה 
Mt 3,15   לו עזוב עמוד כי כן חויב שיושלם כל יושר אז  ואמ׳  ענה ישואש  15 .ואתה בא אלי להיות טובל 
Mt 4,6   לו אם אתה הוא בן האלוה הפיל עצמך למטה כי ואמ׳   6שה והניחו על גובה בית המקדש העיר הקדו  
Mt 8,4   אבל לך. ישואש משיח השמר אל תאמר לשום אדם ואמ׳   4. היה טהור מהצרעת הרך ותכףאני רוצה לט  
Mt 8,6   לו אדון בני שוכב חולה במטה מחולי גדול והוא ואמ׳   6בא אחד שר גדול אליו . ר נחוםנכנס בכפ 
Mt 8,7   ענה 8 .לו ישואש משיח אני אלך וארפאהו לך ואמ׳   7 שוכב חולה במטה מחולי גדול והוא נטול  
Mt 8,8   אדון איני ראוי שאתה תכנס בביתי רק לבד תאמ׳ ואמ׳  ענה אותו השר  8 .אני אלך וארפאהו לך 

Mt 8,19  20לו ר׳ אני אלך אחריך למקום שתרצה ללכת  ואמ׳  ובא חכם תוריי מהדת  19. היבשה צוה שיעברו  
Mt 9,29   ותכף ישוש[*]  30. יעשהלהם כפי אמונתכם  ואמ׳  וישוש משיח נגע עיניהם  29 :ענו הן גביר  

Mt 12,23   וכאשר הפרושים שמעו 24: איך אינו זה בן דויט ואמ׳  וכל העם תמה וראה  23. דבר וראהבאופן ש 
Mt 12,48   49[*] לו מי היא אמי ומי הם אחי  ואמ׳  וישו ענה  48. חוץ ושואלים אותךעומדים ב [*] [*]  

Mt 14,2   1 3. לבניו זהו זואן טבול ששב חי ועושה נפלאות ואמ׳   2שאוש יש טינורקא שמע יבאותו עת אירוד 
Mt 14,31   33[*] וכשעלה  32. איש במעט אמונה למה חששת ואמ׳  . ותכף ישאוש שלח היד ולקחו 31 .הושיעני  
Mt 15,10  מה שנכנס בפה אינו מלכלכו 11שמעו והקשיבו  ואמ׳  וקורא אליו העם  10. מוסריכם ומצות האנשים . 
Mt 15,26   אינינו טוב שאדם יקח לחם מהבנים ושיתנהו ואמ׳  והוא ענה  26. ומרת אדון עוזרניאותו א  
Mt 15,28  אמונתך יעשה לך מה שאת חפצה : אשה גדולה היא ואמ׳  אז ישאוש ענה  28. ולחן אדוניהםהנופלים מש 
Mt 15,32    עמד שלשה ימים ואין אני מרחם העם באשר הוא ואמ׳  וישואש קרא תלמידיו  32. ישראלאלהי  
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Mt 16,17  אליו אשריך שימון בר יונה כי בשר ודם לא ואמ׳  וישו ענה  17. וא משיח בן אל חיואמר אתה ה  
Mt 17,4   3  אם . פירו אל ישאוש אדון טוב עמוד בזה המקום ואמ׳   4. אליו משה ואליהו מדברים עמוויראו 
Mt 17,9   לשום אדם אל תאמרו המראה עד שבן האל יחזור ואמ׳  יום וכאשר יורדים מן ההר צ 9. ולא לבד יש  

Mt 17,11    ואומר אני 12. אליהו יבא ויציל כל הדברים ואמ׳  והוא ענם  11. שאליהו יבא בתחלהחכמי הדת  
Mt 17,16   אומה ממאנת והפוכה עד כמה אעמוד עמכם שאוהו  ואמ׳  וענה ישאוש  16: ולא יכלו לרפאותו 
Mt 18,21   אמחול . אדון ריע חוטא לי כמה פעמים אסלח לו ואמ׳  ואז פירו קרב אליו  21 :באמצעם אני הוא 
Mt 18,32  לו עבד רע לא מחלתי החוב שנתחייבת לי בעבור  ואמ׳  . והאדון צוה שיביאהו לו 32לו  כל אשר עשה 
Mt 19,16    נכי עשות שיהיה לו רבי טוב אי זה טוב אוכל א ואמ׳  והנה אחד נגש אלי  16. נפרד מהםעליהם 
Mt 19,20   אליו הבחור כל זה בטוב שמרתי מה אני חסר ואמ׳   20. ואהוב את רעך כמוך. את אמךאת אביך ו  
Mt 19,27   אליו הנה שאנחנו עזבנו כל העולם ונמשכים ואמ׳  ובכן ענה פירו  27. ים יערבו לוכל הדבר  

Mt 20,4   והם 5הם לכו לכרמי ואתן לכם דבר בינוני ל ואמ׳   4חרים שהיו עומדים בטלים בשער ומצא א  
Mt 20,13   לא עשית אתה. חביב איני עושה לך שום עולה ואמ׳  . והוא ענה לא׳ מהם 13. נו העמלהיום סבל  
Mt 20,17  ראו כי אנחנו עולים בירושלם ובן האל  18להם  ואמ׳   ועלה ישאוש בירושלם לקח י״ב תלמידים בסוד 
Mt 20,22   תוכלו לסבול. אינכם יודעים מה אתם שואלים ואמ׳  אז ענה ישוש  22. במלכותךשמאלך והאחד ל  
Mt 21,28   והוא ענה איני 29. בן לך היום פעול בכרמי ואמ׳  ובא הראשון . היו לו עשרה בנים אדם אחד  
Mt 21,30  הלךוהוא ענה אני אלך בחפץ ולא . לו כדומה ואמ׳  וקרב אל הדרך  30אחר נחם והלך  .רוצה ללכת.  
Mt 21,37   וכאשר העובדים ראוהו  38. הם ישאו כבוד לבני ואמ׳  באחרונה שלח להם בנו  37: אחריםכן שעשו ל 

Mt 22,1   מלכות שממיי הוא דומה לאדם 2. להם משל אחד ואמ׳  ועונה ישאוש  1ו מ״ח כפי מתיאו קפיטול  
Mt 22,12  והוא. הוב איך נכנסת בזולת מלבוש נשואיילו א ואמ׳   12א היו מלבוש ממלבושי נשואין אדם אחד של 
Mt 22,20    להם ישאוש ממי היא זאת הצורה ומה שלמעלה ואמ׳   20: של מס והם הראוהו פשוט אחדפשוט אחד  

Mt 24,2   אמיתות. אליהם רואים אתם כל אלה העניינים ואמ׳  וא ענה וה 2. בעבור שיראוהו בניני המקדש  
Mt 24,4    כי  5השמרו לכם ששום אדם לא יונה אתכם . להם ואמ׳  וענה ישאוש  4: ולםביאתך וקץ העוסימני 

Mt 25,12   לכן תהיו עדות כי 13אמת אני יודע מי ָאֶּתן  ואמ׳  והוא ענה  12. דון אדון פתח לנוויצעקו א  
Mt 25,20   עוד ה׳אל אדוניו ה׳ בישנטאש הפקדת לי הא לך  ואמ׳  . בישנטש ונתן לו עו׳ ה׳ מריוח שקבל חמשה 
Mt 25,21  האדון עבד טוב ונאמן כי על מעט ממון היית ואמ׳   21. קדת לי הא לך עוד ה׳ מריוחבישנטאש הפ  
Mt 25,24   אתה. אדון אני יודע שאתה איש קשה ואכזרי ואמ׳  ובא אותו שקבל הא׳  24: תך אדוןיעשו או  
Mt 25,26   ע ופחדן אחר שאתה יודע שאני קוצרלו עבד רש ואמ׳  ענה האדון  26: עתה תקבל ממונך :בארץ  
Mt 26,25   26. וענה ישו ואמר לו אתה אומר. ר׳ אנכי הוא ואמ׳  ענה יוד״ש שמסרו  25ואותו איש  .לא היה 
Mt 26,27  27 כי זה הוא הדם מן החדש 28שתו זה כולכם  ואמ׳  . ונתנו להם ואחר לקח הגביע ועשה חינות  
Mt 26,35    ואם אתחייב למות עמך לא אכפור. אליו פירו ואמ׳   35בי ג׳ פעמים  יקרא תהיה כופרשהתרנגול  
Mt 26,39   אבי אם הוא דבר איפשרי הרחק ממני המות הזה ואמ׳  והלך מעט הלאה וכרע פניו  39די ועורו עמ . 
Mt 26,40  41. לפירו לא יכולה שעה אחת להיות ער עמדי ואמ׳  ובא אל התלמידים ומצאם ישנים  40. רק כשלך  
Mt 26,42    אב שלי אם לא יכול ממני עבור המות הזה תעשה  ואמ׳  ופעם שנית הלך להתפלל  42. חולהאבל הבשר 
Mt 26,44    אז בא לתלמידים ומצאם 45. אותה עצמה מלה ואמ׳  והניחם והלך להתפלל פעם אחרת  44כבידות  
Mt 26,45  וחו ראו כי השעה מתקרבת שבן האלוהתשנו ותנ ואמ׳  אז בא לתלמידים ומצאם ישנים  45. עצמה מלה  
Mt 26,49    וישאוש אמ׳ לו 50. האל יושיעך רבי ונשקו ואמ׳  . ותכף נגש אל ישאוש 49. וקחוהואותו הוא  
Mt 26,62  63. לישאוש אינך עונה לעדות שאלו עושים נגדך ואמ׳  וקם שר הכהנים  62. והאל ואחר ג׳ ימים חדש 
Mt 26,65   מה דומה לכם והם ענו אומרים  66זה אמ׳ גדוף  ואמ׳  ר הכהנים קרע מלבושו אז ש 65. םכענני שמי 
Mt 27,11   וכאשר שרי הכהנים 12. אתה אומר. לו ישאוש ואמ׳  שאלו אומרים אתהו מלך היהודים  פילאטו  
Mt 27,24   אני הוא שאיני יודע מדם זה האיש הצדיק ואמ׳  לקח מים ונטל ידיו לפני העם . דצועקים עו.  
Mt 27,46   [*]46 [*]  ומקצת שעומדים שם 47. אלי אלי למה עזבתני ואמ׳  תשיעית זעק ישאוש בגודל קולות  
Mt 27,65   66. להם פילאט בקשו שומרים ושמרהו כאשר תדעו ואמ׳   65. אחרון ויותר רעה מהראשונה יהיה טעות 
Mt 28,18  לכן 19. נתן לי יכולת בשמים ובארץ להם הש׳ ואמ׳  ובא ישו  18. ומקצתם ספקו. לוהוראוהו התפל  
Mc 1,17   להם ישו בואו ולכו אחרי ואעשה אתכם דייגים ואמ׳   17. ן הרשתות בים כי הם דייגיםשמשימי  
Mc 1,41   43[*]  42. לו אני רוצה שתהיה טהור מהצרעת ואמ׳  ישוש כמרחם עליו שלח ידו ו 41. לטהרני  
Mc 1,44   42  [*]43 אבל לך ותתראה. לו שמע אל תאמר לשום אדם ואמ׳   44ציאוהו כאשר נטהר תכף הו  
Mc 2,8   8 אי זו היא מלה נקלה 9להם מה תחשבו בלבבכם  ואמ׳  הכיר מחשבותיהם בעד הקדוש רוח  ותכף  

Mc 2,14  ונעשה 15. וקם ונמשך אחריו. לו תמשך אחרי ואמ׳  י לרגליו והוא מטיו יושב בשלחן אחד ראה לו  
Mc 2,19   להם ישו אותם שהם קרובים לנישואין איך אוכל  ואמ׳   19. רושים ותלמידיך אין מתעניןומהפ גואן 
Mc 2,25  מה שעשה דוד הוא. ישאוש להם לא קראתם ואמ׳   25. ים בשבת מה שאין ראוי עשותתלמידך עוש  
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Mc 2,27   לא בעבור השבתהשבת עשוי בעבור האדם והאדם  ואמ׳   27. הוא אכל ונתן לחיילותיו. םלבד הכהני . 
Mc 3,4   להם ישאוש יש לאדם עשות טוב ביום החג או רע ואמ׳   4. יבשה קום מעלה ועמוד באמצע עם היד. 
Mc 3,5   5 ותכף יצאו 6. ונרפאה[*] לאדם שלח היד  ואמ׳  . כשמביטים וישו נקצף בעבור מעשיהם  

Mc 3,34    וכל אותן שיעשו רצון הש׳ 35מי ואחי אלו הם א ואמ׳  והביט אותם שהם סביביו  34. אחיומי הם 
Mc 4,8   ואמ׳ ישאוש 9. ישאוש הא׳ ל׳ והא׳ ס׳ והא׳ ק׳ ואמ׳  ואחר נפל בטוב הארץ ונשא  8. דלעולה וג 
Mc 4,9   וכאשר היו 10. ישאוש מי שיש לו אזנים ישמע ואמ׳   9. אוש הא׳ ל׳ והא׳ ס׳ והא׳ ק׳ואמ׳ יש  

Mc 4,13   אותו שזורע 14. להם איניכם מבינים זה הדמיון ואמ׳   13. מספרים בינים בחטאתיהם שהםמ. שמעו 
Mc 4,40   ואז. להם למה פחדתם עדיין אין לכם אמונה ואמ׳   40ותכף היתה רבה הנחה . שינוחולרוח ולים  
Mc 4,40   אחד אל אחד מי חשבנו שיהיה זה שהרוח והים ואמ׳  ואז יראוהו בעוז . ין לכם אמונהעדיין א  
Mc 5,30   ואמרו לו תלמידיו אתה 31מי נוגע בלבושי  ואמ׳  אמת כי ממנו יצאה נהפך לצד העם בעצמו ה  
Mc 6,37   לכו א״כ לקנות. [*] להם תנו אתם להם לאכול ואמ׳  וענה ישאוש  37. מכאן ויקנו אוכל לאכול  
Mc 6,38   ביטוהו וכאשרלהם ישאוש כמה לחמים יש לכם ה ואמ׳   38. ככרות לחם ותנו להם לאכול מאתים  
Mc 7,14    שום דבר מבחוץ נכנס  15להם שמעוני ותבינוני  ואמ׳  ואז קרא לעם  14רעות אתם עושים אחרות 
Mc 7,20   הדברים הרעים שמתנועעים מהלב[*]  21להם  ואמ׳   20. ן ויוצא בעד טבע מנקהלגוף רק בבט  
Mc 7,34   ותכף אזניו היו פתוחות 35. ר״ל פתחואפתח  ואמ׳  ומביט לשמים מתאנח  34גע לשונו ורוקק נ  
Mc 8,1   אני יש לי רחמנות על העם כי הם 2 להם ואמ׳  א היה להם לאכול וקרא לתלמידיו ישאוש ול  
Mc 8,6   והיה להם מעט דג 7. להם הניחום לפני העם ואמ׳  ושה חנות ושברם ונתנם לתלמידיו לחמים ע  

Mc 8,32   33. התחיל לגערו[*] ופירו . להם בגלוי ואמ׳   32 .הוא יקום חי אחר שלשה ימיםהדת ו  
Mc 8,34   אותו שרוצה לימשך אחרי יכפור עצמו. להם ואמ׳  וקרא לעם ולתלמידיו  34. בשריי אלהיי אבל.  
Mc 8,39    להם ומקצת מכם שהם עמי לא ימותו עד שיראו ואמ׳   39. כאשר יבא באורו עם המלאכיםהשם׳ האב  
Mc 9,16   ובכל 17. רבי אני נהגתי בני לך שבלבו שטן ואמ׳  וענה איש אחד מהעם  16ביניכם  םאתם חולקי  
Mc 9,34   להם אותו שירצח היות גדול בינותינו יהיה ואמ׳  . יםוישאוש קרא השנים עשר תלמיד 34. גדול  
Mc 9,35  י יקבלואותו שיקבל עו׳ מנערים אלו בשמ 36 ואמ׳  לקח נער אחד ושמו באמצעם וחבקו ו 35. כולם  
Mc 10,3  והם אמרו משה התיר 4. מה צוה לכם משה. להם ואמ׳  וישוש ענה  3. ל איש לעזוב אשתוהיכו. אותו  
Mc 10,5   אבל השם 6. הוא הודה לכם בעבור רוע לבבכם .ואמ׳  ולהם ישאוש ענה  5: ות ושיניחנהספר כרית  

Mc 10,20   21. יו רבי כל זה קיימתי מנעורי עד עתהאל ואמ׳  והוא ענה  20. את אביך ואת אמך כבד. אדם  
Mc 10,23   איך דבר נמנע שאיש שיהיו לו מעות הרבה יתנם  ואמ׳  ונהפך ישאוש אל תלמידיו  23. ותנחלות רב 
Mc 10,47   49[*] [*]  48. בן דויט יהיה לך חמלה ממני ואמ׳  . והתחיל לצעוק[*]  47[*] ב לו יושב קרו  

Mc 11,2   ומיד. להם לכו לאותו מגדול שהוא לפניכם ואמ׳   2שלח שני תלמידים . יםבהר הזת בירושלם  
Mc 11,21  וענה 22. אליו רבי הנה התאנה שקללת שיבשה ואמ׳  ואז פירו נזכר  21. שה עד השורשראו שנתייב  

Mc 12,1  חפראדם אחד נטע כרם וסגר אותה היטב באטדים ו ואמ׳  . והתחילם לדבר דמיונות 1מרקו  י״ב כפי שן 
Mc 12,6  והעובדים אמרו יחדיו  7אולי ישאו כבוד לבני  ואמ׳  ועו׳ שלח בנו מאד יקר  6. [*] וואותו המית 

Mc 12,29   שמע ישראל אלהיך אדון הוא אחד. הצווי העקרי ואמ׳  וישאוש ענה  29. א העקרי בישראלציווי הו. 
Mc 12,43   אני אומר לכם שאותה ענייה נדבה יותר ממה אמת ואמ׳  וישאוש קרא תלמידיו  43פרוטות  ונדבה שתי 

Mc 13,2   רואה אתה אלו הבניינים גדולים לא תשאר אבן ואמ׳  וענה ישאוש  2: נים ואיזה אבניםזה בניי  
Mc 14,13  להם לכו אל העיר ותפגשו אדם אחד שנושא חבית  ואמ׳  ושלח שנים מן התלמידים  13. אכללך הפסח שת 
Mc 14,24   אמת 25. להם זהו דמי אשר בעבור רבים ישפך ואמ׳   24. ת ונתן להם ושתו ממנוה חנוהגביע ועש  
Mc 14,32   33לתלמידיו שבו פה עד שאני אסיים להתפלל  ואמ׳  ובאו בשדה אחד ששמו גיטשמני  32. האחרים  
Mc 14,34   פהלהם עצבה היא נפשי עד מות המתינו לי  ואמ׳   34זואן והתחיל להתפלל ולהתפחד ויקומו ו  
Mc 14,36    אב שהוא היכול הרחק זאת המיתה ממני אכן לא ואמ׳   36. שעהלשם אם איפשר עשות שתעבור אותה  
Mc 14,37   לפירו ולשימון ישנים אתם ולא יכולתם להיות ואמ׳  ובא ומצאם ישנים  37. בל כרצונךברצוני א  
Mc 14,48   מו אם הייתי גנב יצאתם עם סכיניםלהם כ ואמ׳  וענה ישאוש  48. ם וחתך לו האזןסגן הכהני  

Mc 15,9   כי הוא 10. תחפצו שאניח לכם מלך היהודים ואמ׳  ופילאט ענה להם  9: הם תפוש אחדשיתן ל  
Mc 15,34   34 ומקצת מן העומדים שם 35. אלי אלי למה עזבתני ואמ׳  עה תשיעית זעק ישאוש בקול גדול ובש 

Lc 1,18   זכריה למלאך איך יעשה זה שאני זקן ואשתי ואמ׳   18. לםהצדיקים ויכין לשם עם ש בחכמת  
Lc 1,19  לו אני הוא שעומד לפני האל ושולחתי להגיד לך ואמ׳  וענה המלאך  19. אשתי מהרה ימיהשאני זקן ו 
Lc 1,35   הקדוש רוח יבא עליך וכח העליון יתלונן עליך ואמ׳  והמלאך ענה  35. ן לי ידיעת אישזה שאי. 
Lc 2,28   28 אדון עתה אתה עזוב עבדך כפי דבריך בשלום  29 ואמ׳  ובירך האל . עון לקחו בזרועותיוושמ 
Lc 2,34  תדעו שזה הוא מונח בישראל. למריאה אמו ואמ׳  ושמעון בירך אותם  34. מרו ממנוהדברים שנא  
Lc 2,48   כי אני. לנוהאב והאם אל הבן למה עשית זאת  ואמ׳  . וכאשר האב והאם ראוהו תמהו 48. ומענהו  
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Lc 3,16   לכולם אני טובל אתכם במים אבל יבא יותר חזק  ואמ׳  ענה יואן  16. יהיה ישאוש משיח העם שיואן 
Lc 4,3   לו אם אתה בן אל חי אמור לאבנים האלה שישובו ואמ׳  והשטן בא אליו  3אוש משיח נרעב מ׳ יום יש 
Lc 4,6   אם תפול 7לו הנה אתן לך כל אלה העניינים  מ׳וא   6דול והראה לו כל מלכות העולם אחד מאד ג  
Lc 4,8   7  לו כתי׳ הוא האדון אלהיך תתפלל ואותו תעבוד ואמ׳  ענה ישו  8. תפול לרגלי ותפללניאם: 
Lc 4,9    לו השטן אם אתה הוא בן האלוה תפיל עצמך וענה ואמ׳  זנח על מקום היותר גבוה מהמקדש הקדושה 

Lc 4,24   להם באמת אני אומר לכם שום נביא אינינו ואמ׳   24. ה אתה כן בארצךעשה בכפר נחום עוש  
Lc 5,5   אבל. לו כל הלילה טרחנו ולא לקחנו דבר ואמ׳  ושימון ענה  5. ו ְבַקֵּפטּוָראופזרו הרשתות ב  
Lc 5,8   כי חרד  9. אדון הפרד נא מעלי כי חוטא אנוכי ואמ׳  ירו ראו ישוש משיח נפלו לרגליו שימון ופ 

Lc 5,13  ומיד הצרעת ברחה ממנו. אני רוצה לטהר אותך ואמ׳  וישאוש נגעו  13תה יכול לטהרני אם תחפוץ א . 
Lc 5,22    אי זה דבר הוא 23להם למה חשבתם רע בלבבכם  ואמ׳  כאשר ישאוש הכיר מחשבותיהם ענה ו 22האל  
Lc 5,27   והאיש קם 28ן שלו לך אחרי לו יושב בסטו ואמ׳  ותו מקום וראה אדם אחד שמו לוי ישאוש מא  
Lc 5,31   אבל. להם אינו צריך רופא למי שהוא בריא ואמ׳  ענה ישאוש  31. יים ועם החוטאיםעם העולמ  

Lc 6,3   להם לא קראתם מה שעשה דוד כשהיה לו רעב והוא ואמ׳  וישאוש ענה  3ו ראוי עשות בשבת מה שאינ 
Lc 7,9   9 אמת אני אומר לכם לא מצאתי אמונה כזה ואמ׳  ונהפך . תו הדבר שמע ישאוש ותמהואו  

Lc 7,22   לכו ואמרו מה שראיתם ושמעתם העורים. להם ואמ׳  וענה ישאוש  22[*]  21[*] [*]  20. אחר  
Lc 7,40   לו שימון אני רוצה לומר לך אי זה דברים ואמ׳  וענה ישאוש  40. אותו חטאה היא שנוגעת.  
Lc 7,44   אני נכנסתי. רואה אתה זאת האשה. לשימון ואמ׳  נהפך אל האשה  שאושוי 44. ואמר יושר שפטת  
Lc 8,21    להם אמי ואחי הם אותם ששומעין דבר השם׳ ואמ׳  וענה  21ואחיך חפצים ראות אותך לו אמך  
Lc 8,54   וישאוש צוה. והרוח חזר בה ומיד קמתה 55קומי  ואמ׳  וישו משיח לקח בידו הנערה  54. באומרו זה 

Lc 9,3   להם לא תשאו דבר ביד לא שרביט ולא לחם לא ואמ׳   3. ושלחם לדרוש מלכות הש׳ 2ים החולי  
Lc 9,9   אירודיש אני הוא שצויתי לשחוט ש׳ יואן מי ואמ׳   9. מישישי הנביאים הוא שקם חי שאחד  

Lc 9,33    שלשה. פהאדון דבר טוב הוא שנעשה . לישו ואמ׳  ובא פירו  33[*]  31-32. ואליהווהם משה  
Lc 9,36   עד שהבן יקום . להם אל תגידו לאדם מה שראיתם ואמ׳  וישאוש צוה אותם . ו כלם מן ההרוירד. לבד 
Lc 9,41   משפחה ממאנת כמה מן הזמן עמדתי עמכם. לו ואמ׳  וישאוש ענה  41. ולא יכולו. ופורעה מג  
Lc 9,44   שימו לבבכם אלה הדברים לתלמידיוישו  ואמ׳  . הולכים אחריו המה ראו כן תמהווה. נבהלו  
Lc 9,48  והמקבל. להם המקבל נער זה בשמי אותי יקבל ואמ׳   48ותם לקח נער אחד וקרבו אליו כיודע מחשב  
Lc 9,55  בן 56. להם אינכם יודעים מאי זה רוח אתם ואמ׳  ונהפך ישאוש  55: ישרוף את כולםמן השמים ו  
Lc 9,57    58. לישאוש משיח חפצתי ללכת עמך למקום שתלך ואמ׳  ם בא אדם אחד ם הולכיובעוד 57במגדול אחד  
Lc 10,2  רק הקוצרים מועטים. תבואות הקציר רבות ואמ׳   2. בכל המקומות שהוא עתיד לבא שנים לפניו [*] . 

Lc 10,23   אני 24. מאושרים הם שרואים מה שאתם רואים ואמ׳  והפך פניו לתלמידיו  23. הגידלוהבן ל  
Lc 10,26  והוא ענה 27. לו מה כתו׳ בדת מזה העניין ואמ׳   26עשה למען השיגי חיים נצחיים זה דברים א  
Lc 10,27   תאהב האדון אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל ואמ׳  והוא ענה  27. ׳ בדת מזה הענייןלו מה כתו  
Lc 10,35   35  ואם תוציא בהוצאתו. ה כל צרכולו עשה למוכה ז ואמ׳  לקח שני פשיטין ונתנם לאושפיזא ולמחר 
Lc 10,37    אליו אותו שעשה לו החסד ההוא וישאוש אמ׳ לו  ואמ׳   37. ורע לאותו שנפל בין הגנביםיותר חבר 
Lc 11,5  אליהם אי זה מכם יש לו אוהב וילך אליו בחצי  ואמ׳   5. ואל תביאנו לנסיון. וייבינולכל מחו מח 

Lc 11,45   רבי באמרך אלה הדברים עושה אתה לנו בזיון ואמ׳  וענה מחכמי הדת  45. ינן יודעיןלמקום שא.  
Lc 12,15   להם השמרו מכל כילות כי חיי האדם אינה ואמ׳   15. י שמני שופט או חולק עליכםאל האדם מ  
Lc 12,16   17. להם משל שדה אדם עושה פירות כגודל השפע ואמ׳   16. חיי האדם אינה בהשפעת מה שהוא מחזיק  
Lc 12,18   אעשה זאת אהרוס אוצרותי ואעשם יותר גדולים ואמ׳   18. י במה אאסוף טובתי ופירותישאין ל  
Lc 13,7   כבר עברו שלש שנים שאני שואל. לשומר הכרם ואמ׳   7. כרמו ובא לבקש הפרי ולא מצאעץ תאנה ב  

Lc 13,12  והניח הידים עליה 13. לתךלה אשה סרה מח ואמ׳  . וראתה ישאוש וקראה 12ט למעלה יכולת להבי.  
Lc 13,15   רמאים כל אחד מכם אינו מתיר קשר השור או ואמ׳  וענה ישאוש להם  15. ם ולא בשבתהחולי  
Lc 13,23    לו אדם אחד אדון הם מועטים אותם שנושעים ואמ׳   23. ובמגדלים והלכו נגד ירושלםבמעיינות.  
Lc 14,3    הראוי לעשות רפואה בשבת. לחכמי הדת והפרושים ואמ׳  ענה  וישאוש 3. משוקה היה לפניואיש אחד 

Lc 14,12  לאשר קראו כשתעשה סעודת בקר או סעודת ערב אל ואמ׳   12. והמשפיל עצמו להתנשאות. ותבא כדי שפל 
Lc 14,21   ואז כעס האדון ואמ׳ לעבדו: לו כל מה שאמרו ואמ׳  וחזר המשרת  21. אשה ואיני יכול ללכת  
Lc 14,21   לעבדו צא מהר בשוק העיר ובדרכיה וקרא העניים ואמ׳  ואז כעס האדון : לו כל מה שאמרואמ׳ ו 
Lc 15,12  11 אבי תן לי חלק הירושה. היותר קטן מהם לאב ואמ׳   12. ר אדם אחד יש לו בנים שניםוישו אמ  
Lc 15,29   יך לא עברתי על מצותךאבי הנה כמה שנים עבדת .ואמ׳  והוא ענה לו  29. לות פניו שיבאוהתחיל לח 
Lc 17,1   17. יאמינו,Tit   לתלמידיו דבר בלתי איפשרי הוא שלא יבואו ואמ׳   1קפיטולו י״ח כפי לוקא  
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Lc 17,17   לא  18ולא הייתם עשרה מי אתם ואין הם התשעה  ואמ׳  וענה ישאוש  17הוא היה שומרוני משיח ו 
Lc 17,19   ושאל 20אליו קום ולך כי אמונתך הושיעך  ואמ׳   19נתן שבח לשם אלא זה מעם נכר שחזר ו  
Lc 17,22   לתלמידיו יבואו ימים שתאוו לראות יום אחד ואמ׳   22. נה מלכות האל ראוי לבא לכםהוא כי ה  
Lc 17,37   36 להם באיזה מקום יהיה הגוף שם יתקבצו ואמ׳   37ים ואמרים לו אנה יהיה אדון ועונ  
Lc 18,24    דבר אי איפשר הוא שאותן שיש להם ממון שיכנסו ואמ׳  וישוש ראה עצבונו  24. עשיר הואמאד כי 
Lc 19,13  אליהם עשו הוצאותיכם מאלו האימנש עד שאבוא ואמ׳  . ים שלו ונתן להם עשר ׅאיֵמנֵשוקרא עשרה עבד . 
Lc 19,18   תת ליאימינא שלך שנ[*]  20[*] [*]  19[*]  ואמ׳  והאחר בא  18: ה על מאה עיירותלך ממשל  
Lc 20,3  טבילת  4. ואני אשאל לכם דבר אחד ענוני. להם ואמ׳  וישאוש ענה  3. ן לך זאת הממשלההוא אשר נת 

Lc 22,15   בכוסף אוכל עמכם זה הפסח קודם שאסבול המיתה ואמ׳   15. לאכול וי״ב שלו שלוחים עמוהשעה ישבו. 
Lc 24,46    וכן חוייב לישאוש לסבול המות . להם שכן כתוב ואמ׳   46: שכלם לדעת הכתיבות ולהבינםפתח להם 

Jn 1,41   42: לו אנחנו מצאנו משיח שנקרא קרישטש ואמ׳  . וזה מצא ראשונה לשימון אחיו 41. אחריו  
Jn 1,43   43  ופליף היה מעיר באטשידא ששם  44. לו לך אחרי ואמ׳  ולמחר רצה לצאת בגלליאה ומצא פליף 
Jn 1,45  אותו. לו אנחנו מצאנו ישוש בן יוסף נזוריט ואמ׳  ף ומצא נאט נאטנאליב ופלי 45רו אנדריב ופי  
Jn 1,46  יכול להיות אי זה דבר. לו נתנאל בנזוריט ואמ׳   46: ממנו כתב משה בדת ובנביאיםאותו הוא ש  
Jn 2,19   אז 20. להם תתירו זה המקדש ובג׳ ימים אקימהו ואמ׳  ענה ישאוש  19. ה לנו שאתה עושהאתה מרא 

Jn 3,3   לו אמת אני אומ׳ לך שום אדם לא ישיג לראות ואמ׳  ענה ישאוש  3. לא האל יהיה עמו האלה אם  
Jn 3,9   ענה 10: לו איך באיפשר יהיו אלה הדברים ואמ׳  ענה נקודימון  9: דם שנולד מרוחוכן הוא א  

Jn 3,27   להשיג אם לא ינתן לו מןאין שום אדם יכול  ואמ׳  ענה יואן  27: ל והכל באים אליושהוא טוב  
Jn 4,10   לה אם היית יודעת מתן האל ומי הוא השואל ואמ׳  ענה ישאוש  10. לים עם השמריטנשאינם מורג  
Jn 5,14   לו הנה אתה בריא מכאן ואילך לא תחפוץ לחטוא  ואמ׳  וישאוש מצאו במקדש  14. שהיה באותו מקום 
Jn 5,15   והם אמרו ובעבור זה 16. ליהודים שישאוש רפאו ואמ׳  האיש והלך אותו  15: לך דבר רע ולא יקרא 
Jn 5,18  אמת הבן אינו יכול לעשות לכם אי זה 19להם  ואמ׳  ענה ישו בעבור זה . בשיווי לאל ומדמה עצמו  
Jn 6,29   זאת היא פעולות האל שתאמינו במי שהוא. להם ואמ׳  ענה ישאוש  29. עולות טובות לאללעשות פ  
Jn 6,43   שום דבר אינו יכול 44. לא תלינו עלי. להם ואמ׳  אז ענה ישאוש  43: ירד מן השמיםאומר שהוא  
Jn 7,16   אם 17. מוסרי אינינו שלי אבל מאותו ששלחני ואמ׳  ענה ישאוש  16: זה ספר שלא למד איך יודע  
Jn 7,21   22וכולכם תמהים  אני עשיתי פעולה אחת. להם ואמ׳  ענה ישאוש  21: הוא שרוצה להרגךואמרה שטן  

Jn 8,7   להם אותו שנמצא בכם בזולת חטא ישליך האבן ואמ׳  קם . וכאשר הם מתמידין לשואלו 7. באצבעו  
Jn 8,10   אל האשה אנה הם המעידים עליך אדם לא העניש ואמ׳  וישאוש קם  10: בין כך ובין כך יחידי  
Jn 8,19   19 אם תהיו יודעים אותי. לא אותי ידעתם ולא אבי ואמ׳  ענה ישאוש . רו לו אנה הוא אביךאז אמ 
Jn 8,23   22 להם אתם מהדברים התחתונים ואני הוא ואמ׳   23: יהרגו עצמם[*] [*] יהודים אז ה  

Jn 9,7  אז הלך. שר״ל שלוח. לו לך ורחץ במי שלוח ואמ׳   7. ינים שלו מאותו טיטומשח הע. ברוק ההוא  
Jn 11,41   ואני 42אב חנות אני עושה לך כי שמעת אותי  ואמ׳  נשא עיניו לשמים וישאוש . האבן ואז הסירו  
Jn 11,43   וצא לחוץ ומיד קם 44לזרו בוא בקול גדול  ואמ׳  כשאמ׳ אלה הדברים צעק  43. חתנישאתה של.  
Jn 11,44    אז 45. ישאוש להם התירוהו והניחוהו ללכת ואמ׳  . ופניו נקשרת עם הסדין. בחבליםקשורות  
Jn 11,49  אינכם חושבים 50להם אתם לא ידעתם אי זה דבר  ואמ׳  . שמו קאיפש היה הגמון אותה שנהואחד מהם ש 
Jn 12,44   45. מי שהאמין בי אינו מאמין רק במי ששלחני ואמ׳  וישוש צעק  44. אנשים ממעלת האלמעלת ה  
Jn 13,24   אז כשהוא היה  25. ו אמר זהמי הוא אותו שממנ ואמ׳  . ושימון זה 24. ישאוש אוהב מאדאותו ש 
Jn 13,36   למקום שאני הולך אינך יכול ללכת אחרי עתה ואמ׳  ענה ישאוש . אדון לאן אתה הולך .אמ׳ אליו  
Jn 17,1  1 2תזכך בנך למען יברר אותך בנך . אב השעה באה ואמ׳  ישאוש ונשא עיניו לשמים  אלה הדברים דבר 
Jn 18,4   ואמרו ישאוש 5. להם מה אתם מבק מבקשים ואמ׳  יצא . ליול הדברים עתידים לבא עיודע כ  

Jn 18,17    והעבדים והמשרתים עומדים 18. איניני מהם ואמ׳  ופירו ענה . אינך מעבדי זה האישואתה  
Jn 18,22    וישאוש ענה אליו 23. לו אתה עונה כן להגמון ואמ׳  . היהודים הכה בצואר ישאוש משיחממשרתי. 
Jn 18,29   וענו ואמרו 30. איזו עדות עשיתם נגד זה האיש ואמ׳  . אז יצא פילאטו להם בחוץ 29: חהפסויאכלו 
Jn 18,33   וישאוש ענה אומ׳ אתה  34. לו אתהו מלך ישראל ואמ׳  וקרא ישוש . אחרת באותו פריטוריפילאט פעם 
Jn 19,4   ץ זה בעבור שהכירו כיהנה אנכי מוליך לכם בחו ואמ׳  . יצא פילאט להם פעם אחרת בחוץ אז 4בצואר 
Jn 19,5   אז כשהיהודים ראו אותו 6. הנה האיש. ליהודים ואמ׳  ש נושא כתר קוצים ומלבוש ארגמן יצא ישאו 

Jn 19,14   אבל הם צועקים 15פילאט ליהודים הנה מלככם  ואמ׳  . י ופסח היה סמוך לשעה ששיתוהיה יום שיש  
Jn 20,18   אז שבת אחד כשהיה ערב 19לי אלה הדברים  ואמ׳  . ראיתידה לתלמידים אומרת אנכי הלכה והגי  
Jn 20,19  וכי אמר זה הראם הידים 20. להם שלום לכם ואמ׳  ת נעולות שהתלמידים שם בא ישוש ודלתות הבי  
Jn 20,22   ולמי שתעזבו העונות 23. להם קבלו רוח הקדש ואמ׳  כאשר אמ׳ זה גנח  22. [*] עמכם אחרת שלו׳  
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Jn 20,28   וישאוש אמ׳ אליו כי ראית 29. אדוני ואלהי ואמ׳  ענה אליו טומאש  28. ותהיה נאמןמין מא  
Mt 5,30  יד ימינך טשקנדליזא כרות אותה והרחק אותה ואם   30: בר אחד מהיות כל הגוף ענושלך שתאבד א  
Mt 5,47  ה הדבר עושיםתקדימו שלום לאחיכם לבד הלא ז ואם   47: מו עושים הרשעים המפורסמיםהלא זה בעצ  
Mt 6,15  וכאשר תצומו  16 :לא תמחלו האל לא יכפר אתכם ואם   15תיהם האל יכפר לכם שגגותיכם לאנשים חטא 
Mt 6,23   ואם הנר. עינך רשעה כל הגוף יהיה ערפליי ואם   23. מימה כל הגוף יהיה בהירכי אם עינך ת  
Mt 6,23   23 נר הראוי להיות בך הוא ערפליי רבות ערפליות ה ואם  . ינך רשעה כל הגוף יהיה ערפלייואם ע 
Mt 6,30   עשב השדה הנמצא היום ולמחר יהיה נשרף האל ואם   30: עם כל מעלתו כמו אחד מאלו היה מכוסה  
Mt 7,10   א״כ אתם אם דעתכם 11. ישאלהו דג יתן לו נחשים ואם   10. אלהו בנו לחם יתן לו אבניםמכם אם יש 

Mt 10,13    אותה הבית תהיה ראויה לשלום שלומכם יבא אליה ואם   13: יהיה עמכם ובזאת הביתשלום אומרים. 
Mt 10,13   ואותם שלא 14. אינה ראויה תשאר עמכם השלום ואם  . ראויה לשלום שלומכם יבא אליה הבית תהיה  
Mt 11,14   מי שיש 15: תרצו לבחרו הוא אליהו שעתיד לבא ואם   14. התנבאו מה שהיה עתיד לבוא זואן טבול  

Mt 12,7   תבינו מה שאני חפץ לומ׳ אני חפץ חסד יותר ואם   7תו שהוא בכאן הוא גדול המקדש לכם שאו  
Mt 12,28   אני ברוח האל מגרש השדים א״כ לא בא בכם ואם   28. ור זה הם יהיו שופטיכםאותם ובעב  

Mt 18,9   יזט תעקרם והרחיקם ממך כי יותרעינך אשקנדל ואם   9. נם בשתי ידים או בשתי רגליםמלכת בגיה  
Mt 18,13   יקרה שימצאנה אמיתות אומר אני לכם כי יותר ואם   13. ים והולך לחפש אותה שנאבדהותשע בהר  
Mt 18,16   לא ישמעך חבר אחד עמך או ב׳ כי כל עדות הוא ואם   16. ו אם הוא ישמעך אתה הרוחתובינך לבינ  
Mt 18,17    בזה לא ישמעך הגידהו באגליזיאה ואם כאשר ואם   17. ים או שלשההוא קיים בעד שנכל עדות  
Mt 18,17   17  כאשר אמרתו באגליזיאה לא ישמעך הרחק ממנו כמו ואם  בזה לא ישמעך הגידהו באגליזיאה ואם 

Mt 21,3    שום אדם אומר לכם דבר אמרו שהאדון צריך בהן ואם   3. אחד עמה תתירוה והביאוה אליועיר  
Mt 21,24   אתם אומרים אותו אני אענה בעד אי זה כח אני ואם  אמי להם אני אהיה שואל דבר אחד ישאוש ו  
Mt 21,26   נאמר מן האנשים יראים אנו העם כי כלם יראים ואם   26. למה אין אנחנו מאמינים בו יאמר אז  
Mt 24,22   ום אדם לא יהיה נושעהש׳ לא יקצר אותו זמן ש ואם   22. אשית העולם עד עתה ועד הקץהיתה מר . 
Mt 24,26    אדם לכם יאמר הוא בזאת המערה אל תחפצו האמן ואם  . יאמר שהוא במדבר אל תרצו לצאתאדם לכם . 
Mt 24,48    העבד הרע יאמר בלבו אדוני יעמוד באריכות לבא  ואם   48. שהוא יניחהו על כל טובותיולכם אומר 
Mt 26,33  כולם יהיו אישקנדליזאטש בעבורך אני לעולם לא  ואם  ואמר אליו וענה פירו  33: יליאהלפניכם בגל 
Mt 26,35   וכמדומה אמרו. אתחייב למות עמך לא אכפור בך ואם  . ואמ׳ אליו פירו 35י ג׳ פעמים כופר ב  
Mt 27,56    וכאשר נעשה בא עשיר אחד איש 57: בני זאבדיב ואם  מריאה מקדלינא אם יקומו ויושאף היתה  
Mc 3,24  אי זה מלכות בזולת החכמה יכול עמוד אותו ואם   24. יוכל שטן אחד גרש שטן אחר איך. ליםמש  
Mc 3,26   השטן יקום נגד עצמו נחלק הוא ואינו יכול עמוד ואם   26. ב ביניהם אינו יכול התקייםחלוקת הל 
Mc 8,3  כי אחרים מהם. רךאני אשלחם בביתם יתעלפו בד ואם   3. ואין להם מה לאכול. שת ימיםאחרי זה של  

Mc 9,21   21 וישאוש אמ׳ לו 22. יכול אתה עשות עזרני בחסדך ואם   .ותמיד זורקו באש ובמים בעבור המיתו 
Mc 9,44   רגלך אישקנדליזט כרות אותה כי יותר שוה לך ואם   44. מתים הארסים והאש אינו נח מקום שאין  
Mc 9,46   עינך אשקנדליזט עקור אותה כי יותר שוה לך ואם   46: סים והאש אינו נח ולא תפסקמתים האר  

Mc 10,12  והעמים שלחו לו 13: האשה עוזבת בעלה מנאפת ואם   12. עושה ניאוף. תו ולוקח אחרתומימניח אש  
Mc 10,29   או בנים או נחלות בעד אהבתי או בעד ואם  זוב ביתו ואחיו ואחיותיו או אב שאיש שיע  

Mc 11,3   שום אדם אומר לכם למה אתם עושים אמרו שהאדון  ואם   3. והו והביאוהו אלים רכב התירעליו שו 
Mc 11,32   יראים העם כי כלם מקיימים. נאמר מן האנשים ואם   32. נו א״כ למה איניכם מאמיניםיאמר אלי  
Mc 13,20  בלא. הש׳ לא יקצר אותו זמן כל בשר לא יושע ואם   20. עולם עד עתה ולא תהיה אח״כשברא הש׳ ה  
Mc 15,40  כי כאשר היה בגליליאה הן הולכות 41. שלומי ואם  ינא ומריאה אם יקומו קטן ומישף מריאה מקדל  

Lc 6,34   33  [*]תתנו למי שאתם מקוים שכר או שירות אי זו חן ואם   34. אמת הוא שהחוטאים עושים כן  
Lc 8,10    הדבר הוא זה הזרע הוא דבר 11: מעוישמעו לא יש ואם  . בעבור שאם יראו ולא יראו. משללאחרים 
Lc 10,6   ואם לא יחזור. עליו ינוח שלומכם. שם בן השלום ואם   6. ו תחלה שלום יבא בבית הזהשתכנסו תאמר 
Lc 10,6   6 באותו בית עצמו עמדו 7. לא יחזור עליכם ואם  . עליו ינוח שלומכם. ם בן השלוםואם ש.  

Lc 10,10   תכנסו בעיר שלא יקבלו אתכם צאו ברחובות ואם   10. מתקרב לכםו להם מלכות האל שמה ותאמר  
Lc 10,35    תוציא בהוצאתו יותר משני פשיטין אלו יתנם לו  ואם  . ואמ׳ לו עשה למוכה זה כל צרכולאושפיזא 
Lc 11,8  הוא בהתמדה שואל אני אומר לכם שאם לא קם ולא  ואם   8. יניני יכול לקום לתת לך הפתעתה במטה א 

Lc 11,11    [*]13ואם ביצה יתן לו עקרב  12. דג יתן לו נחש ואם  . מכם אם ישאל לחם לאביו יתן לו אבן  
Lc 11,12   אם לא שלא תבטחו בריע 13ביצה יתן לו עקרב  ואם   12. ואם דג יתן לו נחש. לו אבןלאביו יתן.  
Lc 11,18  צמו הוא בלב ולב איך תעמוד המלכותַשאָטנָאש בע ואם   18. ובית יפול על בית. א תעמודשחלק לכם ל  
Lc 11,19   בבלזאבוק אני מגרש בניכם במה מגרשים אותם ואם   19. ני מגרש השדים בכח בלזאבוקאומרים שא  
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Lc 12,26   הדבר המעט הזה אין בידכם לעשות על מה תשתדלו  ואם   26. כל לחשוב יוסיף בקומתו אמהמי בכם יו 
Lc 12,38   יבא במשמר שני או שלישי וימצאם כן מאושרים הם ואם   38. הם שיסבו וישרתםב ויעשה עמשיהיה יוש 
Lc 12,58   והשופט יתנך ביד. באולי ימסור אותך לשופט ואם  . ר בדרך עשה מעשה שישלחוך מהרהלאי זה ש  
Lc 13,9   ובשבת 10: תעשה פרי מוטב ואם לאו אכריתנה ואם   9ואחפור סביבה ואקיפנה זבלים  שנה זו  
Lc 13,9   ובשבת הבאה היה בבית הכנסת 10: לאו אכריתנה ואם  רי מוטב ואם תעשה פ 9סביבה ואקיפנה זבלים  

Lc 14,29    יבנה היסודות ולא יהיה יכול להשלים הבנין כל  ואם   29. הצריכה אם בידו כח להשלימוההוצאה 
Lc 15,20  ממנו הבן האב נתמלא רחמים עלשעדיין רחמן  ואם  . וקם ובא אל אביו 20: משכיריך לי כמו אחד  
Lc 16,31   17. אחד מהנביאים יתוור חי לא יאמינו ואם  ׳ לא אם לא ישמעו משה והנביאים ואברהם אמ,Tit  
Lc 17,4   ז׳ פעמים יחטא נגדך ושבע ביום ישוב לך אמור ואם   4וכיחהו ויעשה תשובה ומחול לו לך אחיך ת  
Lc 18,4   אמנם כאשר האלמנה  5. שאיני ירא אלהים ואנשים ואם  ר אמר בלבו ואח. ועבר זמן רב. תרצה לעשו 
Lc 19,8   רימיתי שום אדם אני חפץ להשיב לו הדבר ההוא ואם  . אני חפץ לתת חצי נכסי לעניים לישו אדון  

Lc 19,31  אי זה איש שואל אתכם למה אתם מתירים קשרו אתם ואם   31. התירו קשרו ונהגוהו. ו אדםלא רכב עלי 
Lc 22,68   בעבור 69. ולא תעזבוני. אשאל לכם לא תענוני ואם   68. א תאמינו ביאם אומר לכם ל. אמר להם  

Jn 5,46  אבל אם 47. תאמינו במשה תאמינו באולי לי ואם   46. והוא משה שבו היא תקותכם. הוא המלשין  
Jn 7,29   אבל אני. ה מכזב כמוכםאומר לא ידעתיו אהי ואם  . רק אני יודע אותו 29. תם אותואתם ידע  
Jn 8,14  אני עושה עדות לעצמי אמתי הוא כי יודע אני ואם  . ענה ישאוש ואמר להם 14: אמתי עדותך אינו  
Jn 8,36   אני 37: הבן עושה רצונכם במהרה תהיו חפשים ואם   36: רק החטא עומד לנצח. ת לנצחעומד בבי  
Jn 9,33   אז 34: לא היה לו מהאל לא היה בידו לעשות דבר ואם  . אם לא זה האיש 33ם שנולד עור עיני אד 

Jn 10,38   האמינו המעשים בעבור. לא חפצתם להאמין לי ואם  . למה אתם אומרים כזה. ושה אותםאם אני ע  
Jn 12,25  מי שאוהב נפשו יאבד אותה. ימות נותן פרי רב ואם  . והוא ישאר יחידי 25. לא ימות הנופל הלאה . 
Jn 12,47    אחד ישמע דברי ולא ישמרם אני איני דן אותו כי ואם   47. שיאמין בי לא יעמוד בערפל שכלשק 
Jn 14,3   פעם אחרת אבא ואביא אתכם . אהלוך להכין המקום ואם   3. אומר להלוך להכין מקום לכם אמת הייתי 
Jn 16,7    ח ויתן שהעולםוכי יבא יק 8אלך אשלחהו לכם  ואם  . לא אלך רוח הקדש לא יבא אליכםכי אם  

Jn 19,25   ישאוש ומריאה אליאופי אחות אם ישוש ומריאה ואם   25. והפרושים עשו אלה הדברים. במלבושי  
Lc 8,52   בוכים הנערה וישוש אמר להם אל תבכו כי אין ואמה   52רו ויקומו ויואן ואבי הנערה כי אם פי  
Lc 8,56    דו וצום ישו משיח שלא יגידו את העשוי לשם חר ואמה  ואביה  56וישאוש צוה שיתנו לה לאכול 
Mt 2,13   וברחת למצרים וישבת שם עד בואי אליך כי עתיד ואמו  יוסף ויאמר לו קום ולקחת הילד  בחלום אל 
Mt 2,14   ויעמוד שם עד מות 15לילה וילך למצרים  ואמו  אז קם ויקח הילד  14. ד להכבידוירצה היל  
Mt 2,20    ולך לארץ ישראל כי מת אותו שרוצה להמית ואמו  מר לו קום וקח הילד וא 20מצרים יוסף אל  
Mt 2,21    ויהי כאשר שמע כי 22: ויבא לארץ ישראל ואמו  ויקם ויקח הילד  21. להמית הילדשרוצה  

Mt 10,37   מי 39[*]  38: אינו ראוי לי. יותר ממני ואמו  מי שאוהב אביו  37: לים ממכריהםמורג  
Mt 15,4    ואתם אומרים אשר אי זה אדם יאמר אל 5. שימות ואמו  ומי שיקלל אביו . כבד אביך ואמךהאל אומ׳ 
Mt 15,6  אתם עברתם מצות הש׳ בעבור גזירותיכם הרעים :ואמו  ולא כבד אביו  6. או ממך תועיל שתהיה ממני. 
Mt 19,5   אם כן 6. חד בשרוידבק באשתו והיו שנים בא ואמו  ואמר בעבור זה אדם יעזוב אביו  5. ואשה  
Mc 7,10  ואתם אומרים אשר אי זה מהן 11. מות יומת ואמו  ואשר יקלל אביו . אביך ואת אמך אמ׳ כבד את  
Mc 10,7   ומה 9. ויהיו שניהם לבשר אחד 8ויקח אשה  ואמו  ואדם יעזוב אביו  7. ם איש ואשההעול  
Lc 2,27   ושמעון לקחו 28. בור שיעשו כפי מנהג דתובע ואמו  במקדש אביו וכאשר נשאוהו . ברוח אל המקדש  
Lc 2,33   ושמעון  34. תמהים מאותן הדברים שנאמרו ממנו ואמו  ואביו  33. מים ואזרת ישראל עמךוהגדת ע 
Lc 2,41   הולכים בכל שנה בירושלם ביום הנכבד של פסח ואמו  ואביו  41. מה וחן הש׳ היתה עמוומלא חכ : 
Lc 2,43   וחושבים שיהיה עם האחרים שהולכים עמהם 44 .ואמו  ולא הכירוהו אביו . לםשאר בירושונשלמו נ . 
Lc 2,51   וישאוש מרבה  52. מקיימת כל אלה הדברים בלבה ואמו  . ובאו בואזריק והיה משועבד להםוירד עמהם 

Lc 14,26   ו לאואשתו ואחיו ובנו ואחיותיו ועו׳ נשמת ואמו  איש יבא עמי ולא ילך עמו אביו  אם אי זה  
Lc 18,29    או אחיו או אשתו בניו או בתי דירתו בעד ואמו  שום אדם לא יניח אביו . אני לכםאמת אומר  

Jn 2,12   12 13. ושם עמדו ימים מעטים. והאחים והתלמידים ואמו  אלה הדברים ירד בכפר נחום הוא  אחר  
Jn 9,20   דעים אנו שבנינו זה נולד כשהוא עור ואמרו יו ואמו  ענו להם אביו  20: א״כ באי זה צד ראה עתה 
Jn 9,23  אז שאלו פעם 24: שאלו הבן כי בן שנים הוא ואמו  בעבור זה אמרו אביו  23: הכנסת מושלך מבית  
Jn 6,10  והיו . רבה היתה באותו המקום וישבו האנשים ואמונה  . אז אמ׳ ישאוש עשו שישבו העם 10. בין כלם 

Mt 12,50   13 :ואמי  ים הוא אחי ואחיותי ון אבי שבשמשעושה רצ,Tit   ואותו היום 1קפיטולו ל״ט כפי מתיאו 
Mt 21,24   להם אני אהיה שואל דבר אחד ואם אתם אומרים ואמי  ענה ישאוש  24. תן לך זה היכולתומי נ  

Mt 15,4   ואתם אומרים  5. ומי שיקלל אביו ואמו שימות .ואמך  אינו אומ׳ האל כבד אביך  4. גזירותיכם 
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Lc 18,20   והוא אמר כל אלה הדברים קיימתי בנערותי 21 .ואמך  כבד אביך . לא תעשה עדות שקר. בלא תגנו. 
Mt 2,20   לו קום וקח הילד ואמו ולך לארץ ישראל כי מת  ואמר   20לו בחלום אל יוסף אל מצרים  השם נראה 
Mt 4,9   ל זה אם תקוד ארצה ותתפלל אלילו אני אתנך כ ואמר   9. שטן כל מלכיות העולם וכבודםויראהו ה. 
Mt 8,3   4. אני רוצה לטהרך ותכף היה טהור מהצרעת ואמר  וישוש משיח פשט ידיו ונגעו  3. לטהרני  

Mt 8,10   10 אמת אני אומר לכם לא מצאתי . לאותן שהיו עמו ואמר  . אש משיח שמע זה השר ועמד נפלאוישו 
Mt 9,37   גדולות אבל[*] לתלמידיו עת הקציר סמוך ו ואמר   37.שוכבים בלי רועה ריחם עליהןבצער ו  
Mt 10,5   אל תכנסו בארץ. להם אל תכנסו בארץ הנפילים ואמר  אלה י״ב שלח ישוש משיח וצום  5 .שמסרו  

Mt 11,20   אם. רע יהיה לכם כורושים וביטשידה 21 ואמר  . ה פלאות גדולות ולא עשו תשובהשהוא עוש  
Mt 12,47  לו אדם אחד אמך וקרוביך עומדים בחוץ ושואלים ואמר   47. ם בחוץ ורוצים לדבר עמומדיוקרוביו עו 

Mt 13,3   ואמר אדם אחד יצא לזרוע. להם משלים רבים ואמר   3. שב וכל העם עומד על שפת היםאחת ויו  
Mt 13,3  רע מקצת ובעוד שזו 4אדם אחד יצא לזרוע זרעו  ואמר  . ואמר להם משלים רבים 3. ת היםעומד על שפ 

Mt 13,37   השדה  38. אותו שזורע טוב זרע הוא בן הבתולה ואמר  וענה  37. יונות הקמשונים מהשדהלנו דמ 
Mt 14,27   להם יהיה לכם טוב בטחון באל אני הוא אל ואמר  . ותכף ישאוש דבר להם 27ד צעקו ומרוב פח  
Mt 14,28    אם אתה הוא תחפוץ שאני אבא אליך עלאדון  ואמר  וענה ש׳ פירו  28. הוא אל תפחדובאל אני  

Mt 15,3    ואתם למה עוברים מצות האל בעבור גזירותיכם .ואמר  והוא ענה להם  3. כשרוצים לאכולידיהם. 
Mt 15,13  14. כל נטע שאבי לא נטע אותה תהיה נעקרת ואמר  וא ענם וה 13. אישקנדלישטש הם מהדבר ששמעו  
Mt 15,15   והוא אמר להם עדיין 16. תפרש לנו זאת התמונה ואמר  ענה פירו  15: קברניהם נופלים בעור אחר ש 
Mt 15,34  להם ישואש כמה פת יש לכם והם אמרו שבעה ומעט ואמר   34. ״כ פת במדבר שישבעו כמה עםאנה נמצא כ 

Mt 16,2   אתם אומרים בערב למחר יהיה אור בהיר כי. להם ואמר  וישוש ענם  2. נפלאות מן השמים אי זה 
Mt 16,16   וישו ענה ואמ׳ 17. אתה הוא משיח בן אל חי ואמר  וענה שימון פירו  16. מרים ממנימה אתם או  
Mt 17,7   ושאו העניים ואל תיראו 8. להם קומו אל תפחדו ואמר  וקרב אלהם ישאוש  7. ם פחד גדולוהיה לה 

Mt 17,25    אבל בעבור שלא 26הם חופשים  ישאוש אכן הבנים ואמר  . והוא ענה מהנכרים 25. מהנכריםאו 
Mt 18,3  2 אמתות אומר לכם אני שאם לא תשובו ותהיו כמו  ואמר   3רא נער קטן א׳ והניחו באמצעם וישאוש ק 
Mt 19,4   ואמר  5. לא קראתם כי בראשיתכם עשה אדם ואשה ואמר  והוא ענה  4. יכול לעזוב אשתו על שום דבר 
Mt 19,5   בעבור זה אדם יעזוב אביו ואמו וידבק באשתו ואמר   5. אדם ואשהם כי בראשיתכם עשה לא קראת  

Mt 20,25   אתם יודעים היטב כי שרי העולם מושלים בעמים  ואמר  וישאוש קראם  25. מה מהשני אחיםמלאים חי 
Mt 21,13   בתי בית תפילה הוא כתוב ואתם עשיתוה מערת ואמר   13: ת מאותן שהיו מוכרים יוניםלהטו  
Mt 21,19    20: ותכף יבשה התאנה. מעולם לא תטעני פרי ואמר  ולא מצא תאנים כי אם עלין לבדן ובא שם  
Mt 22,29   להם אתם טועים ואין אתם מבינים הכתיבות וכח  ואמר  ענה ישאוש  29: אשה היתה מכולם אשה כי 
Mt 26,15   מסור לכם ישאוש והםלהם מה תרצו תת ואני א ואמר   15ש אישקריוט הלך לשרי הכהנים נקרא יוד  
Mt 26,25   וכאשר ישבו לסעוד ישאוש לקח 26. לו אתה אומר ואמר  וענה ישו . רו ואמ׳ ר׳ אנכי הואיוד״ש שמס 
Mt 26,26   ואחר לקח 27. קחו ואכלו כי זה הוא גופי ואמר  . קח הלחם וברכו ועשה חנות ובצעישאוש ל  
Mt 26,33    אליו ואם כולם יהיו אישקנדליזאטש בעבורך אני ואמר  ו וענה פיר 33: לפניכם בגליליאהחי אהיה 
Mt 26,36    37אל תלמידיו שבו פה בעוד שאני אלך להתפלל  ואמר  עמהם בעיר אחת שנאמרת גיטשמאני בא ישאוש  

Mt 27,4   אני חטאתי כי אני מסרתי דם צדיק הוא כאיש ואמר   4. שוטין לשרי הכהנים והישישיםשלשים הפ  
Mc 3,23   איך יוכל שטן אחד גרש שטן אחר. להם משלים ואמר  וישו קראם  23. ם מרפא המושטניםשטנישר ה.  
Mc 4,34   נעבור[*] באותו יום כאשר נעשה ערב  35להם  ואמר  אחד ובעבור זה הוא מבארו לצד . תמונות  
Mc 5,8   ושאלו מה 9. אליו ישאוש צא חוץ רוח אינו נקי ואמר   8ני משביעך באל חי שלא תצערני עליון א 

Mc 5,34   לכי לשלום ותהיי. לה בתי אמונתך הושיעך ואמר  והוא הבין  34. רה אליו כל האמתלפניו ואמ  
Mc 5,41    אני אומר . אליה קפיטא קום שרוצה לומר בתולה ואמר  ולקחה בעד היד  41ששוכבת הנערה למקום 
Mc 6,10   באי זה מקום שתבאו שם תלינו עד שתסעו להם ואמר   10. ושלא ישאו שתי גונילש. רגלעור חי ב.  
Mc 6,22   שאלי מה תחפוצי. אירודיש המלך אל הנערה ואמר  . טב מאד לאירודיש ולכל האוכליםויי  
Mc 6,50   50 ואז עלה 51. עמדו בבטחה אני הוא אל תפחדו ואמר  וישאוש תכף זעק . ם והיו נבוכיםכול  
Mc 7,29    הנה השטן . ישאוש אליה בעד דבר זה תתרפא בתך ואמר   29. וניםהנופלים תחת שולחן האדפתי לחם 
Mc 8,29   בעבור זה הוא צוה שלא יפרסמהו 30. אתה משיח ואמר  וענה פירו . מי אני. ומרים ממנימה אתם א. 
Mc 9,11   כאשר אליהו יבא בתחלה יציל כל העולם כמו ואמר  והוא ענה  11. אליהו יבא ראשונההוא ש  
Mc 9,37   אנחנו רואים אדם אחד שהיה מרפא המשוטנים ואמר  וענה זואן אליו  37. מי ששלחני מקבל אבל  

Mc 10,11   עושה. מי ומימניח אשתו ולוקח אחרת. להם ואמר   11שאלוהו בבית  ועו׳ 10: אדם לא יפריד  
Mc 10,14   14  אותם כי להם הניחו לבא הנערים אלי ואל תמנעו ואמר  וכאשר ישאוש ראהו היה מלא חימה 
Mc 10,29   אמת אומ׳ לכם שאיש שיעזוב ביתו ואחיו ואמר  וישאוש ענה  29. והולכים אחריך כל הדברים  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

355 

 

Mc 10,42   להם אתם יודעים שהשרים והשלטונים גדולים ואמר  וישאוש קראם  42. יקומו וג׳ואן חימה נגד  
Mc 11,22   כי באמת אני 23היה לך טובה אמונה בשם אליו י ואמר  וענה ישו  22. תאנה שקללת שיבשהרבי הנה ה 
Mc 11,29   אני אשאל לכם דבר אחד ענו לי ואחר אני . להם ואמר  וישוש ענה  29: כח שאתה עושה זהלך זה ה 
Mc 11,33   להם ואני לא אומר לכם באי זה אני עושה אלה ואמר  ועונה ישו [*] [*]  33. וא זואןשנביא ה  
Mc 12,15   והם 16למה תנסוני שאו לי פשוט אחד ואראהו  ואמר  . וישוש הכיר שקרם 15. סר או לולתת לשי  
Mc 12,24   להם אתם טועים ואינכם מבינים הכתיבות וכח ואמר  וענה ישאוש  24. ה לאשה מכל אלושל מי תהי  
Mc 12,32   הלו אותו החכם רבי אמת גדול שאינו לבד אלו ואמר   32. ום צווי אחר אינו גדול מזהוש. כמוך  
Mc 14,22   ולקח הגביע ועשה חנות ונתן להם  23. זהו לבי ואמר  וכאשר היו אוכלים לקח הפת  22: לא היה 
Mc 14,27   26 להם ישו כולם תהיו אשקנדליזטש בי בזאת הלילה ואמר   27. עשו חינות יצאו בהר הזתים וכאשר 
Mc 14,30  בזאת הלילה. שאוש אמת אני אומר לכםאליו י ואמר   30. יו אשקנדליזטש לא אהיה אניאם כולם יה  
Mc 14,41   אינו די השעה באה שבן הבתולה. להם ישנים אתם ואמר  פעם אחרת  בא 41. ולא יכלו לענות אותו 
Mc 14,63  להם אתם שואלים אחרי כן ואתם כוספים עדים ואמר  והכהן הגדול קרע בגדיו  63. מיםבא בעבי הש.  

Mc 15,2    וגדולי הכהנים מלשינים אותו 3. אתה אומרו ואמר  וישאוש ענה . אלאתה הוא מלך ישרשאלו  
Mc 16,15   להם לכו בכל העולם דרשו דבר מלך השמים לכל ואמר   15אמינו לאותם שראוהו שחזר חי אותם לא ה  

Lc 7,43   וענה ישאוש ואמר . אני חושב שאותו שיותר נתן ואמר  ענה שימון  43. יותר מאלו השניםאיזה אוהב 
Lc 7,43   וישאוש נהפך אל האשה ואמ׳ 44. יושר שפטת ואמר  וענה ישאוש . ב שאותו שיותר נתןאני חוש  
Lc 8,49    אליו אל תחפוץ לצער ישאוש משיח כי בתך מתה ואמר  ושר בית הכנסת בא לו  49. לשלוםלכי . 
Lc 9,20  וישאוש צום לבל  21. ל חיאתה הוא ישאוש בן א ואמר  ענה שימון פירי . בדעתכם מי אניואתם . להם 

Lc 10,18   19. שטן יורד משמים כמו ברק[*] להם אני  ואמר   18. בשמך השטנים עדיין הם משועבדים לנו  
Lc 10,21   21 אני מתודה לך אב ואדון בשמים ובארץ שהעלמת ואמר  באותה שעה שמח ישאוש ברוח הקדש ו  
Lc 10,25  26אי זה דברים אעשה למען השיגי חיים נצחיים  ואמר  ותו הנה חכם אחד בדת קם לנסות או 25. שמעו 
Lc 10,29    וישאוש מביטו אמ׳ 30. לישאוש ומי הוא חברי ואמר  . והוא חפץ לצדק עצמו 29. ותחיההדברים . 
Lc 10,41    [*]לה מרטא מרטא חרוצה נמצאת ברוב עניינים אמת  ואמר  וענה האדון  41. אמר לו שיעזרנילכן ת 
Lc 11,2    ובמלכותך. להם אמרו אבינו שמך יהיה מקודש ואמר   2לשם כמו שיואן לימד לתלמידיו אותה  

Lc 12,22   לתלמידיו אל תהיו משתדלים לבקש אוכל לנפשכם ואמר   22: בעולם הזה ואינו עשיר בשם פירותיו. 
Lc 13,6   ו עץ תאנה בכרמואדם אחד היה ל .להם זה המשל ואמר   6: לא תשובו תהיו אבודים כאלו לכם שאם 
Lc 14,5  אי זה מכם אם שורו וחמורו נופלים בבור בשבת  ואמר  וענה להם  5. והוא ריפא האדם ועזבו. ושתקו 
Lc 14,7   לאותן הקרואים דבר נשמע כאשר בחרו מושבות ואמר   7: ולא יכלו לענות אותו 6. להושלא יע  

Lc 14,25   25 אם אי זה איש יבא עמי ולא ילך עמו אביו 26 מרוא  ונהפך אליהם . רבים הולכים עמו ועמים  
Lc 15,6   אני אומ׳  7. שמחו עמי כי מצאתי הצאן שנאבדה ואמר  קורא אוהביו ושכניו  6. יתו שמחובא אל ב 
Lc 16,2    תן חשבון מהה. לו מה זה שאני שומע עליך ואמר  וקראו  2שמפסיד נכסי האדון . רעעליו שם  
Lc 16,5   והוא עונהו 6לראשון כמה אתה חייב לאדוני  ואמר  ד אחד ממחוייבי אדונו קרא אח 5 .שנית  
Lc 16,7   לאחר כמה התחייבת לאדוני והוא אמר מאה מדות  ואמר   7. שטרך ועשה מהרה וכתב חמשים אמר לו קח 

Lc 16,28   ברהםוא 29להם שלא יבואו לנגישת המקום הזה  ואמר  כי חמשה אחים יש לי  28בית אבי שתשלחהו ל  
Lc 18,16  להם הניחו הנערים הקטנים לבא אלי ולא תמנעום ואמר   16. נעו זה להםוכאשר רואים זה התלמידים מ 
Lc 18,31   הנה אנחנו עולים בירושלם ויהיו נשלמים . להם ואמר  וישאוש לקח שנים עשר תלמידיו  31. נצחיים 
Lc 19,5   ו זאקיב רד מהר וחושה כי מוכרח אני שאבאל ואמר  קום זאקיב הביט וראה ישוש משיח בא אל המ  

Lc 19,24  לאותן שעומדין שם גזלו לו האימנא ותנוה ואמר   24. הייתי מבקש אותה עם המדות אני. ברבית  
Lc 19,40   41. להם אני אומר שאם הם ישתקו האבנים ידברו ואמר   40. ו עליו רבי מקללים תלמידיךהעם אמר 
Lc 21,3   באמת אומר לכם אני שזאת האשה האלמנה ענייה ואמר   3. י פשיטין מערך קטןה ששמה שנאחת עניי  

Lc 21,29  30להם זאת הצורה ראו התאנה ושאר האילנות  ואמר   29כי גאולתכם מתקרב . ם והביטוושאו ראשיכ  
Lc 22,17   לכםכי אני אומר  18קחוהו וחלקוהו ביניכם  ואמר  וכאשר לקח הכוס עשה חנות  17. ׳מלכות השם  
Lc 22,35   אחסר. להם כאשר שלחתי אתכם בזולת שק ומנעלים ואמר   35. ם תהיה כופר בי ולא תכירנישג׳ פעמי 
Lc 22,46   לאותם שישנים קומו והתפללו שלא תכנסו ואמר   46. יו ומצאם ישנים בעבור דאגהאל תלמיד  
Lc 23,14   נהגתם לי זה האדם שאמרתם שיגרש זה אתם . להם ואמר   14רא שרי הכהנים והרבנים והעם ופילאט ק 
Lc 23,47   וכל העם שהיה שם  48. באמת זה האיש היה צדיק ואמר  . לכל אלה הדברים שנעשו הלל הש׳ו. בא 
Lc 24,18   לו אתה הוא שמקרוב גר בירושלם ואינך יודע ואמר  . וענה אחד מהם ששמו קלאופש 18 .ודואגים  
Lc 24,36   והם 37. להם שלום לכם אני הוא אל תיראו ואמר  אמצעם שאוש עמד בובעודם מדברים י 36. הפת  
Lc 24,38   להם למה אתם נבהלים ומה חשבתם בתוך לבבכם ואמר   38. חשבו ושערו שראו רוח. רדיםנבהלים וח.  
Lc 24,41   והם נתנו לו חלק 42. יש לכם אי זה דבר לאכול ואמר  . ותמהים מרוב שמחה גדולה. יניםאינם מאמ 
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Lc 24,44   להם אלה הם הדברים שאמרתי לכם בעמדי עמכם ואמר   44. לפניהם לקח הנותר ונתן להםוכאשר אכל.  
Jn 1,21   למען. אז אמרו לו אמור לנו מי אתה 22. לא ואמר  אינך נביא . [*] א״כ אתה אליהו .מי אתה  
Jn 1,26   רק באמצעכם עומד אותו . מיםאני טובל אתכם ב .ואמר  יואן ענה להם  26. יהו ולא נביאולא אל 
Jn 1,29   29 אותו  30. הנה זה האל שמסיר העונות מן העולם ואמר  האחר ראה יואן ישאוש שבא אליו  וביום 
Jn 1,36    ושמעו אותו שני תלמידים 37הנה מלאך השם׳  ואמר  מביטים ישאוש הולך  36מתלמידיו ושנים  
Jn 1,47    [*]47  איש מישראל אותו. ממי אתה חושב שיהיה אמת ואמר  . שםראה ישאוש משיח נתנאל שבא  
Jn 1,48  49. קודם שישאוש קראך תחת תאינה ראיתיך. לו ואמר  ענה ישאוש . אל היאך אתה מכירניאמר לו נתנ  
Jn 1,49    50. אתה הוא מלך ישראל. ר׳ אתה הוא בן האלוה ואמר  ענה לו נתנאל  49. תאינה ראיתיךקראך תחת 
Jn 1,50   תוכל . כי אני אומר לך שראיתיך תחת תאנה. לו ואמר  ענה ישאוש  50. ה הוא מלך ישראלאת. לוההא 
Jn 1,51   לו באמת אומר אני לכם תראו השמים שתפתחו ואמר   51. וד תראה דברים גדולים מאלואתה ע  
Jn 2,16   ה ממקום זה ולאלמוכרי יונים השליכו דברים אל ואמר   16. ון החלפנים והפיל השולחנותופזר ממ 

Jn 3,2   ושום. לו ר׳ אנו יודעים שאתה באת מן השמים ואמר  ובלילה בא אל ישאוש  2היהודים  והיה שר  
Jn 3,10    לו אתה הוא רבי בישראל ואלה הדברים לא ידעת ואמר  ענה ישאוש  10: יהיו אלה הדבריםבאיפשר. 
Jn 4,13   לה מי שישתה מזה המים יהיה לו צמא פעם אחרת ואמר  ענה ישאוש  13. זה ובניו ומקנהומן הבור ה. 
Jn 4,49   50. אליו הריגיטו אדון רד קודם שימות בני ואמר   49. אם לא תראו אותות ונפלאות לא תאמינו  

Jn 6,5   זה  6. לפיליף אנה נקנה פת שיאכלו אלו העמים ואמר  . ניו וראה עמים רבים באים אליונשא עי 
Jn 6,26    אתם שואלים לא בעבור. אמת אני אומר לכם .ואמר  וישאוש ענה להם  26. פהמתי באת לו רבי  

Jn 7,3   הפרד מפה ולך בגודיאה בעבור[*] לו אחד ואמר   3. עד ליהודים היה נקרא כנופיהליום מו  
Jn 8,14   ואם אני עושה עדות לעצמי אמתי הוא כי. להם ואמר  ענה ישאוש  14: עדותך אינו אמתי. עדות  
Jn 9,30   להם זהו דבר נפלא שאתם אומרים לא ידעתם מאין ואמר  ענה אותו האיש  30: זה מאין הואולא ידענו 
Jn 9,36   וישאוש אמ׳ אליו 37. אדון מי הוא שאאמין בו .ואמר  ענה אותו האיש  36. מין בבן האללו אתה מא 

Jn 11,34  ו ואמרו לו אדון בא וראה היכן הנה הנחתם אות ואמר   34. חלש רוחו והיה נבוך בעצמו .עמה בוכים 
Jn 12,30   עתה הוא  31. קול זה לא בא בעבורי רק בעדכם :ואמר  ענה ישאוש  30. מרו מלאך דבר לוואחרים א 
Jn 13,9    לו שימון ופירי לא הרגלים לבד אבל גם הידים  ואמר   9. לא ארחצם לא יהיה לך חלק ביישאוש אם 

Jn 13,21   אז 22. אמת אומר אני לכם שאחד מכם יבגדני ואמר  ו רוחני והזהיר הדברים מצא עצמ אמר אלה  
Jn 18,16   אז אמרה 17. אל השוערת ושמה פירו בפנים ואמר  . ן בית להגמון ושנכנס עם ישאוששהיה ב  
Jn 18,25   ואחת משפחות ההגמון אמרה לפירו 26. איניני ואמר   ופירו כפר. לפירו ואתה אינך מתלמידיו  
Jn 19,9    אז 10. וישאוש לא ענה לו. לישאוש הכאן אתה ואמר  ונכנס פעם אחרת  9. לו פחד גדולהדבר היה  

Jn 19,26    אחרי כן אמ׳ לתלמיד הנה 27. אשה הנה בנך ואמר  והתלמיד שאוהב ביותר נהפך לאמו סמוך  
Jn 20,26  אח״כ אמר לטומאש שים 27. להם שלום יהיה עמכם ואמר  ובא באמצע תלמידיו . תות נעולותישאוש והדל 
Mc 5,33  והוא הבין ואמר לה בתי 34. אליו כל האמת ואמרה  פלא שבה היה עשוי ונברכה לפניו בטוב היא ה  
Lc 1,38    מריאה הנה פה שפחת הש׳ יהיה לי עשוי כפי ואמרה   38. יהיה בלתי איפשרי לפני הש׳שלא  
Lc 1,42    43. ברוכה את בין הנשים וברוך פרי בטנך הואמר  וצעקה בקול גדול  42מהקדוש רוח נתמלאה  
Lc 1,60   ואמרו 61. לא יהיה כן אבל שיהיה שמו יואן ואמרה  וענתה אמו  60. ו שם אביו זכריהוקראו ל  
Lc 8,47   אל העם באי זו טעם נגעה אותו ושנתרפאה ואמרה  אה ברעדה ונפלה לרגלי ישו משיח וב. להחבא  
Lc 9,35   ושמעו אותו. זהו בני האהוב לי מאד והערב ואמרה  ובת קול יצאה משמים  35. ד גדולופחדו פח.  

Lc 22,58   59. ופירו אמר אדם אין אני. ואתה מהם אתה ואמרה  ואחר מעט פעם אחרת ראתה אותו  58. מכירו  
Jn 2,10   וכשהם. לו כל איש מניח ראשונה היין הטוב ואמרה   10וקראה הארוס . ישיקלישהביאו מים לארט  
Jn 4,17   וישאוש אמ׳ לה אמת את אומרת. לו אין לי בעל ואמרה  ענתה האשה  17. י אישך ושובי פהלכי וקרא 
Jn 4,28   28  בואו ותראו איש אחד הגיד לי כל 29לאנשים  ואמרה  עזבה האשה הבית שלה והלכה לעיר אז  
Jn 7,20   ענה ישאוש ואמ׳ 21: ה להרגךשטן הוא שרוצ ואמרה  ענתה הסיעה : למה אביתם להמיתני 20. הדת  

Jn 11,32   לו אדון אם אתה במה שעבר היית פה אחי לא ואמרה  שישאוש היה כשראהו נפלה לרגליו באה למקום  
Jn 12,28   אז העם העומד 29. ואני עיליתיו ועוד אנשאנו ואמרה  . אז באה קול מן השמים: נשא שמךלעלות ול 
Jn 20,15   אם אתה נטלתו אמור לי אנה הנחתו. לו אדון ואמרה  [*] [*]  15 .רה בעצמה שגנב הואאמ. ישו  
Jn 20,16  וישוש אמר לה אל 17. לו רבי שר״ל מאישטרו ואמרה  . שאוש אמ׳ לה מריאה והיא נהפכהוי 16. אלי  

Mt 13,10   והוא ענה להם 11. לו למה אתה מדבר בדמיונות ואמרו  וקרבו התלמידים אליו  10. ועלו אזנים לשמ 
Mt 13,27   אם כן. אל האדון לא זרעת אתה חטה טובה בשדך ואמרו  ובאו המשרתים  27. ים בין החטיםהקמשונ 

Mt 15,1   למה . למה עוברים תלמידיך תקוני הקדמונים 2 ואמרו  . אליו הסופרים ופרושים מירושלםאז נתקרבו 
Mt 15,33   ים אנה נמצא כ״כ פת במדבר שישבעו לו התלמיד ואמרו   33. ענית בעבור שלא יחלשו בדרךלשולחם בת 
Mt 17,18   אמ׳  19. לו למה לא היינו יכולים אנו לגרשו ואמרו  אז נתקרבו התלמידים בסוד  18: הבאותה שע 
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Mt 17,23   והוא אמ׳ אמת הוא 24. מלמדכם לא פרע המכס ואמרו  פירו באו אותם שקמים המכס אל . בכפר נחום . 
Mt 19,25  25 ומביטם ישאוש אמ׳  26. א״כ מי יוכל הושיענו ואמרו  מעו זה היו תמהים מאד תלמידים שוכאשר ה 
Mt 21,16  וישאוש אמר. לו שומע אתה מה אומרין אלו ואמרו   16. לל יהיה בן דוד היו כעוסיםאומרים מהו  
Mt 22,21    מסיסר והוא אמר להם לכן תנו לשישאר מה ואמרו   21. זאת הצורה ומה שלמעלה כתובממי היא  

Mt 24,3   בסוד אליו אמור לנו מתי יהיו אלה הדברים ואמרו  קרבו אליו תלמידיו . בהר הזתים והוא יושב  
Mt 25,9   10אולי לא יספיק לנו לכו למוכרות וקנו לכם  ואמרו  וענו החכמות  9. שישותינו מכבותכי ע 
Mt 26,5   6. חג בעבור שלא יתקוממו העם לא נעשה ביום ואמרו   5. שאוש איך יוכלו במרמה המיתועצה נגד י  
Mt 26,8   8 כי זאת המשיחה ראויה  9. למה עשתה פסידה זו ואמרו  התלמידים ראוהו היו מאד עצבים  וכאשר 

Mt 26,17   17 18. לו באי זה מקום תחפוץ שנכין הפסח ואמרו  ים ויום ראשון של פסח באו התלמיד  
Mt 26,61   זה אמר אני יכול להשמיד מקדש האל ואחר ג׳ ואמרו   61ים מחדש באו שנים עדים כוזב ואחר. באו  
Mt 26,73  73 ואז התחיל 74אתה הוא מהם כי דבריך מעיד  ואמרו  . ט נגשו לפירו אותן שעומדין שםואחר מע  
Mc 2,18    לישו למה מתענין תלמידי גואן ומהפרושים ואמרו  תלמידי ג׳ואן ומהפרושים מתענין והיו שם  
Mc 3,32   לו הנה אמך וקרוביך עומדים בחוץ ומבקשים ואמרו  . ורוב עמים יושבים סביביו 32. בו ורצו  
Mc 4,38    ִרבי אינך פונה אלינו כי ראה שאנחנו אבודים ואמרו  והם הקיצוהו . ינְּפּוָפא על כרוישאוש ישן א. 
Mc 5,31   ך דוחק אותך ואומר לו תלמידיו אתה רואה שעמ ואמרו   31צד העם ואמ׳ מי נוגע בלבושי נהפך ל 
Mc 5,35   35 למה אתה מצטער היום עו׳. לו בתך מתה ואמרו  . ד שמדבר באו אל סגן בית הכנסתובעו.  
Mc 6,35  35 36. זהו מקום חרב מאד ורב שעה עברה. לו ואמרו  יו וכאשר רוב היום עבר קרבו אליו תלמיד  

Mc 10,49   [*] [*]49 והוא זרק 50לו הנה ישאוש שואל אותך  רוואמ  והם קראוהו . וישאוש עמד וקראו  
Mc 11,28   לו בעד אי זה כח עושה אתה אלו הנפלאות ומי  ואמרו   28ים והחכמים מאותתים והזקנים שרי הכהנ 

Mc 16,7   כאשר. להם כי לפניהם בגליליאה שם תראוהו ואמרו  לכו תכף לתלמידים ולפירו  7. הושהניחו  
Lc 1,61  62. לה אין ראוי במשפחתך שתהיה לך כזה השם ואמרו   61. שיהיה שמו יואן היה כן אבלואמרה לא י  
Lc 1,66   67אי זה יהיה זה הנער כי יד הש׳ היתה בו  ואמרו  וכל אשר שמעו שמוהו בלבם  66. םאלה הדברי  
Lc 3,12  עוד והוא ענה להם לא תעשו 13. רבי מה יעשו ואמרו  ובאו העולמיים בעבור שיטבלו  12. זה גם כן. 
Lc 5,21   21 מי הוא זה מי מדבר קללות מי יוכל להניח ואמרו  הסופרים והפרושים התחילו לחשוב ו  
Lc 7,18   ויואן קרא שנים מתלמידיו 19. כל אלה הדברים ואמרו  ותלמידים הלכו ליואן  18. ודיאהבכל ארץ ג 
Lc 7,19  19 או אנחנו מקוים. א אותו שעתיד לבאלו אתה הו ואמרו  רא שנים מתלמידיו ושלחם לישאוש ויואן ק 
Lc 7,22    [*]21 *] [22 הפסחים. מה שראיתם ושמעתם העורים רואים ואמרו  לכו . וענה ישאוש ואמ׳ להם  

Lc 8,4    ובעוד שזורע נפל ממנו. אותו שזרע זרעו 5 ואמרו  . הערים וצערו לישאוש למשול משללו מן  
Lc 8,20   וענה ואמ׳ 21לו אמך ואחיך חפצים ראות אותך  ואמרו   20[*].  ובאו לישוש אמו ואחיו 19. נגזל 
Lc 8,24   וישאוש קם וצוה אל. רבי הנה אנחנו אובדים ואמרו  . ונגשו אל ישאוש והקיצוהו 24. ואובדים  
Lc 8,25   מי הוא זה שלקח שלרוח ולים אומר עמדו ואמרו  . ויראו יראה גדולה וראו ותמהו .אמונתכם.  
Lc 9,12  לו העם זה ילכו למגדליהם ולעריהם הקרובים ואמרו  נגשו אליו הי״ב שלוחים . ל לרדתם מתחיוהיו  
Lc 9,13   לו אין לנו לבד חמשה לחמים ושני דגים ואמרו  . וישוש אמ׳ להם תנו להם לאכול 13הוא חרב  
Lc 9,19   ויש אומרים . יהויואן טבול ומקצת אומרים אל ואמרו  וענו  19מה אומרים העם מי אני  וישו שאלם 

Lc 10,10   גם העפר שנאסף בנו אנחנו מסירים לתתו 11 .ואמרו  יר שלא יקבלו אתכם צאו ברחובות תכנסו בע  
Lc 13,14   המם אשר בה ששת ימים הם בשבוע שבהן האיש ואמרו  אשר ישאוש ריפא אותה האשה בשבת כ: חימה  
Lc 13,32   לאותו שועל שאנכי מגרש השדים ועושה רפואות  ואמרו  וישאוש אמר להם לכו  32. המיתך אבה 
Lc 17,5   6. אדון הגדילנו. למדנו אדון. השלוחים ואמרו   5. ישוב לך אמור נחמתי תסלח לוושבע ביום  

Lc 18,37  38. לו כי ישוש נזורט עובר באותו מקום ואמרו   37שמע שעובר עם רב שאל מה זה  וכאשר העור  
Lc 19,25   אני אומר 26. לאדון כבר יש לו עשרה אימנש ואמרו   25. לו עשרה אימנשה לאותו שיש ותנו  
Lc 20,2  אליו אמור לנו באי זו ממשלה אתה עושה אלה ואמרו   2י הכהנים והסופרים עם הזקנים ונתאספו שר  

Lc 22,70   םוישאוש אמ׳ את. כולם אם כן אתה בן האלוה ואמרו   70. ן האדם יושב לימין כח השם׳זה יהיה ב  
Jn 1,25   לו למה אתה מטביל אם אינך משיח ולא אליהו ואמרו  ושאלוהו  25חו לו היו מהפרושים שנשתל  
Jn 2,18  ענה  19. אי זה אות אתה מראה לנו שאתה עושה ואמרו  אז ענו היהודים  18. לתניהוא אהבת ביתך אכ 
Jn 3,26  ה עמך בעבר הירדן שהוא עשית עדרבי מי הי ואמרו  ובאו ליואן  26. יואן על הטהרה בין תלמידי  
Jn 4,51   אז שאל שיאמרו לו השעה ששב  52. לו שבנו חי ואמרו  וכאשר רצה לרדת עבדיו עלו אליו  51. לו 
Jn 4,52   לו אתמול בשעה שביעית מן היום הניחו הקדחת ואמרו  . אמרו לו השעה ששב לאיתנו הטובאז שאל שי. 
Jn 6,42   אינינו זה בן יוסף מהאב והאם שאנו מכירים ואמרו   42. מן השמים ני הוא פת שירדתיכי אמר א  
Jn 7,45   45 ענו השלוחים 46. להם למה לא הבאתם אותו ואמרו  . אז חזרו השלוחים להגמונים ופרושים  
Jn 7,46    מעולם לא שמענו אדם שדבר דבריו כאשר האיש ואמרו  ענו השלוחים  46. לא הבאתם אותולהם למה  
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Jn 7,52   לו אתהו גליליב חפש הכתיבות ותמצא ששום ואמרו  אז ענו  52: ן מכיר מה הוא עושהאו אם אי  
Jn 8,4   ודת משה צותה  5. לו זאת האשה נתפשה בניאוף ואמרו   4: אחת שתפשוה בניאוף הביאו לו אשה 

Jn 8,39   מ׳ להם אם אתם וישוש א: לו אברהם הוא אבינו ואמרו  ענו  39: ה שראיתם באביכם עושיםואתם מ 
Jn 8,41   לנו אל. לו אנחנו לא היינו נולדים מזנות ואמרו  . אתם עושים מעשה אביכם 41ברהם זה עשה א  
Jn 8,48   אין אנו אומרים יפה שאתה שומרוני מהשטן יש  ואמרו  אז ענו היהודים  48: אינכם מהאלכי . אותו 
Jn 9,12  והביאוהו 13. ענה איני יודע. לו אנה הוא אמרוו   12. והלכתי ורחצתי וראיתי. שם שלוח לרחוץ  
Jn 9,14   ופתח עיני האיש ההוא. שישאוש עשה טיט בשבת ואמרו   14והביאוהו לפרושים  13. יודע ענה איני: 
Jn 9,20   21יודעים אנו שבנינו זה נולד כשהוא עור  ואמרו  ענו להם אביו ואמו  20: ראה עתהבאי זה צד  
Jn 9,24   24 לא ידעת שזה האיש. לו תן שבח וחנות לשם׳ ואמרו  . פעם אחרת האדם שעמד בעורוןלו אז שא  
Jn 9,34   לו הן בעון חוללת ואתה לא מלמד וגרשוהו ואמרו  אז ענו  34: ו לעשות דברמהאל לא היה ביד  
Jn 9,40   40 הםאז אמ׳ ישאוש ל 41. א״כ אנחנו עורים. לו ואמרו  קצת מהפרושים שהיו עמו שמעו זה ומ. 

Jn 10,24   לו עד מתי אתה לוקח נפשותינו אם אתה משיח ואמרו  . אז היהודים הקיפוהו 24. שלמה באכסדרת  
Jn 11,8   לו התלמידים רבי לא עברו ימים שהיהודים רצו ואמרו   8. ידיו נלכה פעם אחרת בגודיאהאמ׳ לתלמ 

Jn 11,34   ויצאו דמעות  35. ון בא וראה היכן הואלו אד ואמרו  ואמר הנה הנחתם אותו  34. בעצמווהיה נבוך 
Jn 11,46    אז התאספו ההגמונים  47: להם מה שישאוש עשה ואמרו  ומקצת מהם הלכו לפרושים  46. בוהאמינו 
Jn 12,22   ואחר אנדריב ופיליף אמרוהו. לאנדריב ואמרו  ובא פליף  22. ראות ישאוש משיח אנו חפצים  
Jn 13,38   14: אל תלמידיו ואמרו  . בי שלש פעמים ל עד שתהיה כופרהתרנגו,Tit  קפיטולו י״ד כפי ש׳  
Jn 16,29   לו תלמידיו הנה אתה מדבר לנו בגלוי ושום ואמרו   29. י עוזב העולם והולך אל האבאחרת אנ  
Jn 18,5  וישאוש אמר להם אני הוא. ישאוש דנזריט ואמרו   5. ואמ׳ להם מה אתם מבק מבקשיםיצא . עליו  

Jn 18,30   אם זה האיש לא היה רע במעשיו לא היו מביאין ואמרו  וענו  30. ות עשיתם נגד זה האישאיזו עד 
Jn 20,13  והוא אמרה כי נטלו. לאותה האשה למה את בוכה ואמרו   13ום ששם הונח גוף ישאוש משיח ברגלים במק 
Jn 20,17  אלהי. אל אבי ואל אביכםלהם שאני עולה  ואמרי  אבל לכי לתלמידי . א עליתי לאביכי עדיין ל  
Lc 17,36   ואמ׳ להם באיזה מקום  37לו אנה יהיה אדון  ואמרים  ועונים  36[*]  35: האחד יתפש והאחד יעזב 
Lc 15,27   26 ואביך המית עגל אחד גדול: לו אחיך בא ואמרתי   27. ושאלו מה זה. חד מן העבדיםוקרא א  
Lc 7,33   בא מן האדם אוכל ושותה ואתם 34שהוא משוטן  ואמרתם  מים  בול בא לא אכל לחם ולא שתהיואן ט 
Jn 1,14    וצועק אומר זה הוא. זואן עושה עדות ממנו 15 .ואמת  ונולד מן האב שהוא מלא חן . לבדשאחד הוא 
Jn 1,17   שום אדם לא 18. היא נעשית בעד ישאוש משיח ואמת  אבל חן . כי הדת נתנה בעד משה 17. החן  
Jn 8,32   אז אמרו לו אנחנו זרע 33: תמלא משאלותיכם ואמת  . ותכירו האמת 32ת תהיו תלמידי י באמבדבר  

Jn 16,22   כן דאגתכם אבל אני אראה אתכם פעם אחרת ואמת   22. כי האדם נולד בעולם. יש להוגיל ש.  
Mt 4,18    19ם היו אחיו ששמים הרשתות בים כי דייגי ואנדריאה  שני אחים והם שמעון הנקרא פירו ראה 
Mt 10,2  זאבדיב . ג׳יקמו. ברטומי. פיליפו 3. אחיו ואנדריב  הראשון הוא שימון פירי : שמות האיפושטוליש 
Mc 1,16  16 אחיו שמשימין הרשתות בים כי הם דייגים ואנדריב  ראה שימון . שו ואחרים בגליליאהוהולך י.  
Mc 1,29   29 וחמות פירו 30. עם יקומו ועם ג׳ואן לאכול יבואנדר  יצא מבית הכנסת באו לבית שימון ותכף ש 
Mc 3,18   ופיליף וטומאוש ומתיב וטומש ויקומו ואנדריב   18נאטגיש ר״ל בן מהעליון אלוה זהו בי  
Mc 13,3   והסימן . אמור לנו מתי יהיו אלו הדברים 4 ואנדריב  שאלוהו בסוד פירו ויקומו וגואן נגד המקדש 
Lc 6,14   מתיב  15יקומו יואן פיליפו ברטומי . אחיו ואנדריו  שימון שקרא פירו  14 .רא שלוחיםמאותן שק 
Jn 1,14   ונולד מן האב שהוא. רואין אורו שאחד הוא לבד ואנו  . וכן האל נעשה בשר וישכון בכם 14. האל 

Mc 16,10   הם ששמעו שחזר חי 11ובוכים ומתאנחים  ואנוחים  ו עם ישאוש שעו שעומדים אנונים שעמד  
Lc 21,9   אכן לא. שחוייב כל אלה להעשות. אל תחרדו ואנחות  וכאשר תשמעו קטטות  9. ת אחריהםתחפצו ללכ  

Lc 23,39   והאחר עונה ומגדף אומ׳ אינך ירא 40. עמך ואנחנו  ואומ׳ אם אתה משיח תושיע עצמך  עמו מחרפו  
Jn 4,42  מענו וידענו שזה הוא באמת מושיע בעצמינו ש ואנחנו  ים לא היינו מאמינים בעד דבריך ולאשה אומר 
Jn 21,3   ובאותו. ויצאו משם ועלו בספינה. נלך עמך ואנחנו  והם אמרו לו . י הולך לצוד דגיםאנ. אלהם  

Mt 5,20   אומר לכם באמת שאם לא תהיו צדיקים יותר ואני   20. גדול יהיה במלכות שמים. נהויקימ  
Mt 5,22   ומי. אומ׳ לכם מי שישנא אחיו ראוי הוא למשפט ואני   22. ומי שירצח ראוי למשפט. רצחלא ת 
Mt 5,28   אומ׳ לכם שכל אדם שיביט אשה ויחמוד אותה ואני   28. שהתורה הישנה אמרה לא תנאףאתם שמעתם  
Mt 5,32   אומר לכם שכל אדם המגרש אשתו אם לא בעת ואני   32גרש אשתו יתן לה ספר כריתות אומרת המ  
Mt 5,34    אומר לכם שלא ישבע אדם לשמים מפני שהוא כסא  ואני   34. בועתך ושלם לאל מה שנשבעתשלא תבטל 
Mt 5,39   כי אם טוב ברע. אומר לכם שלא תשלמו רע ברע ואני   39ומרת עין תחת עין שן תחת שן שהתורה א  
Mt 5,44  וב לאשר עושיםאומ׳ לכם אהבו אויביכם ותעשו ט ואני   44. ותכעיס אויבך. ת לרעך כמוךאומרת ואהב 
Mt 6,29   אומ׳ לכם כי שלמה לא היה מכוסה עם כל מעלתו  ואני   29: ם ולא קוצרין ולא מתעמליןולא זורעי 
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Mt 11,28   28  ולמדו ממני. ושאו עולי עליכם 29אעזורכם  ואני  אלי כל אותן שמצטערים ונוגישים יבאו  
Mt 16,18   אומ׳ לך שאתה הוא פירי ועל זאת האבן אבנה יואנ   18: דם לא לימדך רק אבי שבשמיםכי בשר ו  
Mt 17,15   וענה  16: שלחתיו לתלמידיך ולא יכלו לרפאותו ואני   15וסובל רע גדול באש ובמים . אירחיי הו 
Mt 18,29   אבל הלך ושם . והוא לא רצה הקשיבו 30. אפרעך ואני  והוא מתחנן לו ואומר חמול עלי  29. חייב 
Mt 23,39   38 אומר שלא תראוני היום עוד עד תאמרו ברוך ואני   39. זה הנה דירתכם תהיה חריבה ובעבור  
Mt 26,11   וזאת הניחה משיחה 12. לא אהיה לעולם עמכם ואני  . כי יהיה לכם לעולם דלים עמכם 11. אתי  
Mt 26,15    פשיטי כסףאמסור לכם ישאוש והם נדרו לו ל׳  ואני  ואמר להם מה תרצו תת  15הכהנים הלך לשרי . 
Mt 28,20   אהיה עמכם בכל עת עד סוף העולם ואני  . דום ושמרו כל מה שִצויתי אתכםותלמ 20רוח: Expl תם  
Mc 11,33  לא אומר לכם באי זה אני עושה אלה הדברים ואני  ועונה ישו ואמר להם [*] [*]  33. הוא זואן:  

Mc 14,7   כי ממה שהיה לה עבדה 8. לא אהיה לכם לעולם ואני  חפצו אתם תוכל תוכלו שיהיה לכם וכאשר ת  
Lc 6,42   ואז תביט שתגרש הקיסם. אוציא הקיסם מעיניך ואני  ואיך תוכל לאמר לאחיך הנח  42. בריח גדול  
Lc 8,46   והאשה שראתה 47. הכרתי שבח יצא ממני שפעל בו ואני  [*]  46. תך ואתה אומר מי נגענימצערים או 
Lc 12,4   אומר לכם אוהבים אל תיראו מאותם שהורגין ואני   4. היה נדרש במקום גבוהבאוזן בסוד י  
Lc 12,8   אומ׳ כי כל האדם שמודה בי לפני האנשים יקרהו ואני   8: אתם שוים יותר מרבים שעברו תיראו כי 

Lc 12,50    נדחק בעבור זה אני. מתאוה שאהיה טבול מטבילה ואני   50. וחפץ אני שיהיה מורד. בארץלשים אש 
Lc 13,35   אומר שזה לא יהיה עד שאבוא ותאמרו ברוך הבא  ואני  . והנה תעזב ביתכם מאין יושב 35. יכולתי 
Lc 15,17   ובבואו . אקום ואלך אל אבי 18. מת בכאן ברעב ואני  . שכירים מרבים באכילה בית אבי בלבו כמה 
Lc 16,9   הרוע לב בעבור שתהיו .. מר לכם שתעשו לכם או ואני   9לב קרבו .. ולם הם יותר חכמיםבני זה הע 
Lc 20,3   טבילת יואן היתה  4. אשאל לכם דבר אחד ענוני ואני  . וישאוש ענה ואמ׳ להם 3. ממשלהלך זאת ה 
Lc 20,8   לא אומ׳ לכם באי זו ממשלה אני עושה אלה ואני  וישאוש אמ׳ להם  8. ו מאין היתהשלא ידע  

Lc 22,27  אבל לכם לעמוד  28. באמצעם כמו מי שהוא משרת ואני   27. ה כמו אותו שמשרתשהוא יהי ואותו. נער 
Lc 22,29   28 בעבור 30מכין לכם מלכות כמו שאבי גזרו לי  ואני   29. לכם לעמוד עמי בניסיונותי אבל  
Lc 24,49   אשלח הנדר מאבי בכם ואתם תעמדו בעיר עד ואני   49. ואתם עדים מאלה הדברים 48 בירושלם  

Jn 1,31  רק בעבור שהיה מפורסם בישראל. איני מכירו ואני   31. כי הוא ראשון לי. קודם לי הגבר שנעשה  
Jn 1,34   וביום אחר 35. ראיתיו עושה עדות שזהו בן האל ואני   34. זהו שמטביל ברוח הקדש. ליועומד ע 

Jn 4,9  אה והיהודים אינם מורגלים עם אשה ממקום שמרי ואני  . ותאתה שיהודי אתה שאלת ממני ליתן לך לשת 
Jn 5,17   אז היהודים אבו יותר 18. ג״כ פעלתי בעבור זה ואני  . וישוש ענה אבי פעל עד עתה 17 .אלו בשבת 
Jn 6,37   כי אני 38. לא אשליכנו בחוץ אותו שבא אלי ואני  . כל מה שנתן לי האב יבוא לי 37. בי  
Jn 6,40   אז התלחשו 41. אקימהו חי ביום היותר אחרון ואני  . צחייםן ומאמין יהיה לו חיים נשרואה הב  
Jn 6,44    כי כתוב הוא 45. אקימהו ביום היותר אחרון ואני  . אם האב ששלחני לא ימשכהו. אלייכול לבא  
Jn 6,57   57  כמו שהאב שלחני ואני חי בעבור האב 58: בו ואני  שאוכל בשרי ושותה דמי בי יעמוד מי.  
Jn 6,58  ומי שאוכל אותי הוא חי. חי בעבור האב ואני  כמו שהאב שלחני  58: וד ואני בוי יעמדמי ב  
Jn 8,11   12: ומכאן והלאה לא תעשי חטא. לא אענישך לכי ואני  וישאוש אמר לה . ן כאן גואל אחדאדון אי 
Jn 8,16   שעדות שנים אוובתורתכם כתו׳  17אחדים אנחנו  ואני  שהאב שלחני . כי איניני לבדי: משפטי אמתי 
Jn 8,23   ואני איני. אתם מזה העולם: הוא מהעליונים ואני  ואמ׳ להם אתם מהדברים התחתונים  23: עצמם  
Jn 8,23    בעבור זה אמרתי לכם 24: איני מזה העולם ואני  . אתם מזה העולם: הוא מהעליוניםואני  
Jn 8,26   ששמעתי ממנו הן הם אני מדבר בעולם הדברים ואני  . אבל מי ששלחני הוא אמתי. מכם או שופט.  
Jn 8,50    אחר הוא ששואלה ודן דין. איני מבקש מעלתי ואני   50. ואתם מבזים אותי. מכבד אבירק אני  

Jn 10,15   וצאן אחר שאינן 16. ומשים נפשי. מכיר האב ואני  כמו שהאב מכיר אותי  15. ת אותיוהם מכירו  
Jn 10,27   ואני נותן להם 28מכיר אותם ונמשכות אחרי  ואני  צאני שומעות קולי  27. כם מצאניבי כי אינ  
Jn 10,28   ואחר: נותן להם חיים נצחיים ולא יאבדו לעולם ואני   28אני מכיר אותם ונמשכות אחרי קולי ו 
Jn 10,38   והלך פעם אחרת בעבר 40ויצא מידיהם  39. כאב ואני  עשים בעבור שתכירו שהאב הוא בי האמינו המ  
Jn 11,11   אז אמרו 12. הולך שם להקיצו מן השינה ואני  . הם נלכה כי לזריט אהובינו ישןאמר אלי  
Jn 11,42   רק בעבור. כבר ידעתי שכל שעה אתה שומע לי ואני   42ת אני עושה לך כי שמעת אותי אב חנו  
Jn 12,8   אז הכירו רוב עם מן 9: לא אהיה כל עת עמכם ואני  לם יהיו אביונים בכם כי לעו 8. קבורתי  

Jn 12,28   אז העם העומד שם 29. עיליתיו ועוד אנשאנו ואני  ואמרה . אז באה קול מן השמים: ךולנשא שמ  
Jn 12,32  33כל הדברים אמשוך לעצמי . אהיה נשא מן הארץ ואני   32. יהיה מושלך שר העולם בחוץ עתה. העולם 
Jn 12,40   אלה הדברים אמ׳ ישעיה הנביא 41מרפא אותם  ואני  וננו או בעינים ויבינו בלב ויתבשלא יר.  
Jn 12,50   ומה שאני מדבר. יודע שהמצוה היא חיים נצחיים ואני   50. הוא צוה לי לאמר ולדבר: ניהאב ששלח 
Jn 14,16   אתפלל אל האב ויתן לכם רוח אחר קדוש בעבור ואני   16אם תאהבוני ותשמרו מצותי  15: אעשה  
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Jn 14,20   השומר מצותי הוא שאוהב אותי ומי 21. בכם ואני  ואתם בי . כירו כי אני הוא כאביום תהי  
Jn 14,21   ויגודיש 22. אאהוב אותו ואגלה לו את עצמי ואני  . מי שאוהב אותי יהיה אהוב מאביאותי ו  
Jn 15,4   י מעצמהכמו שהכף אינה יכולה לעשות פר. בכם ואני  עמדו בי  4. הדברים שאמרתי לכם בעבור  
Jn 15,5   5 הוא הוא הנושא פרי רב כי דבר אינכם. בו ואני  א האילן ואתם הכפות שעומדות בי אני הו  
Jn 15,9   אלה 11[*]  10[*] אהבתי אתכם ועומדים  ואני  כמו שהאב אוהב אותי  9תלמידים  ותעשו. רב  
Jn 16,5   ועתה. כם בראשונה כשהייתי עמכםלא אמרתי ל ואני   5. ים תהיו נזכרים שאני אמרתיםאלה הדבר  

Jn 17,10    ואני. וכבר איני בעולם והם בעולם 11. זך בהם ואני  . ושלך שלי הם. וכל שלי שלך הן 10שלך הן 
Jn 17,11   אותם שנתת . בא אליך אב קדוש שמור אותם בשמך ואני  . וכבר איני בעולם והם בעולם 11. זך בהם 
Jn 17,18  ובעבורם אני מקדש אותם 19. שלחתיה בעולם ואני  . שאתה שלחתני בעולםכמו  18. מתדברך הוא א  
Jn 17,21  למען. בעבור שאותם בנו יהיו דבר אחד: בך ואני  ו כולם דבר אחד כמו שאתה אב בי בעבור שיהי  
Jn 17,26   ועוד אעשה שיכירוהו בעבור. הודעתי להם שמך ואני   26. ו שאתה שלחתני ושאהבת אותםוהם הכיר  
Jn 17,26    18אהיה בהם  ואני  . תהיה בהם. אהבת אשר אהבת אותיבעבור,Tit   1קפיטולו י״ח כפי ש׳ יואן  
Jn 18,20   כל שעה למדתי בבית הכנסת ובמקדש ששם היהודים ואני  אני בגלוי דברתי בעולם . ש אליוענה ישאו 
Jn 18,26   ומיד . אז כפרו פעם אחרת 27. ן עמוראיתיך בג ואני  . ו אשת אח אותו שפירו קטע אזנואמרה לפיר 
Jn 18,35   יהודי עמך והגמוניך מסרו לי אותך לי מה ואני  . ענה פילאטו 35לך ממני . אחדיםאז אמרוהו  
Jn 20,25   משים אצבעי במקום המסמרים ואינִי משים ידי ואני  סמרים אם אני רואה בידים תקיעת המ. להם  
Lc 23,22    והם צועקים בקול גדול שואלים שיניחהו 23 .ואניחהו  אם כן אייסרהו  .יהיה חייב מיתהשבעבורו 
Jn 20,15  וישאוש אמ׳ לה מריאה והיא 16. אשאנו אלי ואנכי  ם אתה נטלתו אמור לי אנה הנחתו א. לו אדון  

Mc 15,21    אדם אחד שהיה עובר באותו מקום שהיה שמו ואנסו   21. לו מלבושיו ונהגוהו לתלותווהלבישו  
Mt 27,32  ובאו באותו מקום 33. לישא השתי וערב ואנסוהו  צאו איש ִסיִרינִיב ששמו שמעון הולכים בעיר מ  

Lc 8,35   המדינות יצאו לראות הדבר ההוא ובאו לישאוש  ואנשי   35. הרועים ספרוהו במדינות ובעיירות 
Mc 11,8   רך ועמים אחרים כורתיםרבים פשטו בגדיהם בד ואנשים   8. יחו מלבושיהם עליו והוא רכבהנ 
Lc 2,52  52  3 .ואנשים  מרבה בחכמתו ובשנים ובחן אלהים וישאוש,Tit   בשנת חמשה 1קפיטולו ג׳ כפי לוקא  
Lc 18,4   אמנם כאשר האלמנה הזאת ימצאני אדריכיאה 5 .ואנשים  אמר בלבו ואם שאיני ירא אלהים  ואחר. רב 

Mt 25,43   אז הם יענו ויאמרו 44. הייתי ולא בקרתוני ואסור  חולה  .ערום הייתי ולא כסיתוני .אספתוני . 
Mt 22,10   כל הרעים והטובים ונתמלאו הנשואין מקרואים ואספו  הלכו העבדים  10. מצאו לנישואיןאנשים שת. 
Mt 25,38    ומתי ראינוך חולה 39. ונפשט וכסינוך .ואספנוך  מתי ראינוך בלא בית  38. ולשתותלך לאכול  

Mt 4,19   ותכף הלכו אחריו 20. אתכם דייגי אנשים ואעשה  ויאמר להם בואו אחרי  19ים היו כי דייג  
Mc 1,17   והם תכף עזבו 18אתכם דייגים מהאנשים  ואעשה  כו אחרי ואמ׳ להם ישו בואו ול 17. דייגים  
Lc 12,18  תולדותי וטובתייותר גדולים ואקבץ כל דברי  ואעשם  ואמ׳ אעשה זאת אהרוס אוצרותי  18. ופירותי. 
Lc 13,32   רק חוייב לו למחרת ליום הבא אחריו ללכת  33 .ואפס  שה רפואות ביום השלישי אהיה תם השדים ועו 
Mt 18,26  והאדון רחם על העבד והניחו לכת 27. חובך ואפרעך  ואומר אדון יהיה לך חמלה ממני  בארץ מתחנן  
Lc 12,18   ואומר לנפשי 19. כל דברי תולדותי וטובתי ואקבץ   רוס אוצרותי ואעשם יותר גדוליםזאת אה  
Lc 13,8    ואם תעשה פרי מוטב ואם לאו 9זבלים  ואקיפנה  הנח התאנה שנה זו ואחפור סביבה לו אדון  

Mc 12,15   והם נשאו לו וישאוש אמ׳ ממי היא זאת 16 ואראהו  מר למה תנסוני שאו לי פשוט אחד וא. שקרם  
Jn 3,29   אבל הוא אוהב הארוס שעומד ושומע אותו ומשמח וארוס  שיש לו ארוסה  29י אותו חתי לפנרק שול 
Mt 8,7  ענה אותו השר ואמ׳ אדון איני ראוי 8 .לך וארפאהו  אלך ואמ׳ לו ישואש משיח אני  7 והוא נטול 

Mt 4,25    5: גודיאה ומעבר לנחל ירדן וארץ  מארץ גליליאה וקפוטלים וירושלם עם רב,Tit  ״א קפיטולו י 
Mt 11,25   כי אתה הסתרת אלה הדברים אל החכמים יודעי .וארץ  ח אמר מחולל תהיה אב בורא שמים ישאוש משי  
Lc 16,17    ולא תהיה יכל  18אחת שתעבור . . ישלוו מאות  וארץ  אבל יותר נקל הוא ששמים  17. בוחוזק 
Mt 19,4   בעבור זה אדם יעזוב אביו ואמו וידבקואמר  5 .ואשה  לא קראתם כי בראשיתכם עשה אדם  ענה ואמר 
Mc 5,25   אחת שהיה לה רפיון דם זה שנים עשר שנים עברו ואשה   25[*]. מו ועם רב שהולך אחריו הלך ע 
Mc 10,6   ויהיו 8ואדם יעזוב אביו ואמו ויקח אשה  7 .ואשה  אבל השם יצר בהתחלת העולם איש  6. לבבכם  
Lc 10,38   38 והיה אחות 39ששמה מריאה קבלו בתוך ביתה  ואשה  . כנס במגדל אחדבעוד שהולכים נ ונעשה  
Mc 7,10   10 ואתם אומרים 11. יקלל אביו ואמו מות יומת ואשר   .כאשר משה אמ׳ כבד את אביך ואת אמך  
Lc 10,16   16 והששים ושלושה תלמידים חזרו 17. שלחני ואשר  ם מואס מי שאתם מבזה אותי מבזה מי שאת  
Lc 21,21   21  ואשר בגבולותיה אל יכנסו. הם באמצעה יפרדו ואשר  . אשר יהיו בגודיאה יברחו בהריםאז  
Lc 21,21   כי אלה הימים יום  22בגבולותיה אל יכנסו בה  ואשר  . ואשר הם באמצעה יפרדו. ריםיברחו בה 
Lc 1,45   שנאמרו לך מהש׳ שהאמנת כי אותם הדברים ואשריך   45. הנער שמח בגיל גדול בבטני שמעו אזני  

Mt 18,25   26. ושיהיה נפרע. ובניו וכל מה שיהיה לו ואשתו  ה לפרוע האדון צוה שימכרו אותו היה לו מ  
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Lc 1,5   והיו שניהם  6. היתה מבני אהרן ושמה אלישבק ואשתו  ה כהן אחד שמו זכריה מיחס אביה מלך גודיא 
Lc 2,5   וכאשר היו שם ימי מריאה מלאו 6. והיא הרה ואשתו  ר שישמע המצוה עם מריאה ארוסתו בעבו 5דוד  

Lc 14,26   ואחיו ובנו ואחיותיו ועו׳ נשמתו לא יהיה ואשתו  אי זה איש יבא עמי ולא ילך עמו אביו ואמו  
Lc 1,18   וענה המלאך ואמ׳ לו אני הוא  19. מהרה ימיה ואשתי  יה למלאך איך יעשה זה שאני זקן ואמ׳ זכר 
Lc 1,13   14. אלישבק תלד לך בן ותקרא שמו יוחנן ואשתך  אל תירא זכריה כי תפלתך נשמעת  ואומ׳ אלי  
Mt 1,2   פרש הוליד. יודא הוליד פרש וזרא מתמר 3. אחיו ואת  יקוף הוליד יודא . הוליד יקוף ישאק. ישאק 

Mt 2,16   י הזמן ששאלכל הסביבות מעת שהילד היה נולד לפ ואת  ית כל הילדים הנמצאים בבית לחם וצוה להמ 
Mt 19,19    ואמ׳ אליו הבחור  20. ואהוב את רעך כמוך. אמך ואת  כבד את אביך  19. תעשה עדות שקרתגנוב לא 
Mt 20,15  ובזאת  16: עיניך הוא קנאי כאשר אני עושה טוב ואת  . איני יכול לעשות משלי כרצוני 15. כמו לך 
Mc 7,10   ואתם  11. ואשר יקלל אביו ואמו מות יומת. אמך ואת  כאשר משה אמ׳ כבד את אביך  10. מנהגותיכם 

Mc 10,19   והוא ענה ואמ׳ אליו רבי כל זה קיימתי 20. אמך ואת  את אביך  כבד. לא תונה שום אדם. עדות שקר 
Lc 10,15   כפר נחום תנשאי עד לב השמים כי בתהומות גהינם ואת   15. לרעה המוכן לכם ליום הדין דומה 
Mt 3,14   ענה ישואש ואמ׳ לו 15 .בא אלי להיות טובל ואתה  . ר לך נאות והיה לך לטבול אותייאומר גב  

Mt 11,23    כי אם. כפר נחום שקמת עד לשמים תרדי עד שאול ואתה   23. דשידון יותר מכם ליום הדיןדטיר אי 
Mt 20,12   12 סבלנו העמל עשיתים שוים עמנו אשר כל היום ואתה  . ים אלו התחילו לפעול שעה שפלהאומר.  
Mt 26,69   והוא כפרו לפני 70היית עם ישוש דגליליאה  ואתה  יכל וקרבה אליו שפחה אחת אומרת בחוץ לה  
Mc 14,67   והוא כפר איני 68. עם ישאוש דנזוריט היית ואתה  . רו ֵׁשנֹוֶעל נעלו מביטו אומרוכאשר ראה פי  
Mc 15,29   תושע עצמך תרד מן 30. אחר שלשת ימים תבנהו ואתה  תה היית אומר שתחריב מקדש השם׳ אומרים א  

Lc 1,76   75 נער תקרא נביא מה מאד נעלה כי אתה תלך לפני  ואתה   76. ימינו בקדושה ובטהרה לפניו כל 
Lc 7,44   אבל זאת רחצה רגלי. לא נתת לי מים לרגלי ואתה  . אני נכנסתי בביתך. ה זאת האשהרואה את  
Lc 8,45   ואני הכרתי שבח יצא[*]  46. אומר מי נגעני ואתה  ירו רבי מצערים אותך מזה אמ׳ פ צחקו  

Lc 10,37   ונעשה בעוד שהולכים נכנס במגדל  38. תעשה כן ואתה  לו החסד ההוא וישאוש אמ׳ לו לך אותו שעשה 
Lc 13,26   לכם לא והוא יאמר 27. למדתנו ברח ברחובותינו ואתה  לאמר אנחנו אכלנו ושתינו לפניך אז תתחילו 
Lc 15,29    30. לא נתת מעולם שעיר אחד לאוכלו עם אוהבי ואתה  שנים עבדתיך לא עברתי על מצותך הנה כמה  
Lc 16,25   ומה גדולה היא.. בכל אלה הדברים 26בצער  ואתה  .. רעות ועתה לזרו ..לזרו היה הו.. .. ר  
Lc 22,58   58 וכמעט 59. ופירו אמר אדם אין אני. אתהמהם  ואתה  מעט פעם אחרת ראתה אותו ואמרה  ואחר  

Jn 2,20  ומה שהוא אמ׳ במקדש 21. אומ׳ בג׳ ימים תעשהו ואתה  . עים ושש שנהוהוצרך לעמוד הפועל אותו ארב 
Jn 3,8    אבל אינך יודע אנה הוא בא או. שומע הקול ואתה  הרוח מנשב למקום שרוצה  8. מחדשנולדים  
Jn 8,5  5  והם מנסים אותו לב לוועדו 6. מה אומר בזה ואתה  . ה נידונה בסקילהצותה לנו שתהיודת משה.  

Jn 8,52   אומ׳ שאם אחד ישמור דבריך לא יקרה לו מות ואתה  . והנביאים מתים. אברהם מת. חזךשהשטן א  
Jn 9,34   וישוש שמע שגרשוהו 35: לא מלמד וגרשוהו בחוץ ואתה  אז ענו ואמרו לו הן בעון חוללת  34: דבר 
Jn 17,6   ועתה הכירו שכל דברים 7. נתת לי ודברי קיימו ואתה  שלך היו . לאנשי העולם שנתתם ליגליתי שמך 
Jn 17,7  7 כי הדברים שנתת לי 8. נתת לי ודברך קיימו ואתה  . רו שכל דברים שנתת לי ממך היוועתה הכי  

Jn 17,23  היו אחדים בכל דבר והעולם יכירבי בעבור שי ואתה  אני בהם  23. מו שאנחנו דבר אחדכ. דבר אחד  
Jn 18,17   17 ופירו ענה ואמ׳ איניני . אינך מעבדי זה האיש ואתה  ת הפתח לפירי אז אמרה השפחה השומר 
Jn 18,25  26. ופירו כפר ואמר איניני. אינך מתלמידיו ואתה  אז אמרו לפירו : רו עומד ומתחמםושימון ופי  

Mt 11,17   זואן בא ולא היה אוכל ושותה 18. לא דנים ואתם  אנחנו בכינו . ואינכם מחוללים. שרים לכם.  
Mt 15,3   4. למה עוברים מצות האל בעבור גזירותיכם ואתם  . והוא ענה להם ואמר 3. ם לאכולכשרוצי  
Mt 15,5  אומרים אשר אי זה אדם יאמר אל אביו ואל אמו  ואתם   5. ומי שיקלל אביו ואמו שימות .אביך ואמך 

Mt 16,15   וענה שימון פירו 16. מה אתם אומרים ממני ואתם  . וישאוש אמ׳ להם 15. ן הנביאיםאו אחד מ  
Mt 21,13   וקרבו אליו העורים 14: עשיתוה מערת פריצים ואתם  ואמר בתי בית תפילה הוא כתוב  13: יונים  
Mt 21,42   רת האבן אותה שמאסולא קראתם הכתיבות שאומ ואתם  אמר להם ישאוש  42. י הגון בעתולו הפר  
Mt 23,25   פרושים 26: פונים כולם מלאים מטרף ואזור ואתם  . מו גביע קערהשמטהרין זה שמחוץ הוא כן כ  
Mt 23,32    איך. נחשים יחס שרפים 33ממלאים מדת אבותיכם  ואתם   32שאתם בני מי שהמיתו הנביאים לעצמכם 
Mt 25,35  בלא. וצמתי ונתתם לי לשתות. נתתם לי לאכול ואתם  בתי אני נרע 35. ת העולם עד הנהמוכן מראשי  
Mt 25,35    ערום הייתי ונפשט ואתם 36. נתתם לי לינה ואתם  בלא בית הייתי . ונתתם לי לשתותוצמתי  
Mt 25,36   מאוסר. חולה הייתי ואתם בקרתוני. הלבשֻּתוני ואתם  ערום הייתי ונפשט  36. לי לינה ואתם נתתם  
Mt 25,36   והם  37. מאוסר הייתי ואתם נחמתוני. בקרתוני ואתם  חולה הייתי . ט ואתם הלבשֻּתוניתי ונפשהיי 
Mt 25,36   והם יענו מתי ראינוך ברעב 37. נחמתוני ואתם  מאוסר הייתי . יתי ואתם בקרתוניחולה הי  
Mt 28,7    ותצאנה מהרה  8: תראוהו שם כמו שהוא אמ׳ לכם ואתם  חי ושהוא יהיה לפניכם בגליליאה שקם 
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Mc 7,11   אומרים אשר אי זה מהן שאדם ידור בעבור נדר ואתם   11. מות יומתואשר יקלל אביו ואמו . אמך  
Mc 8,29   וענה פירו ואמר. מי אני. מה אתם אומרים ממני ואתם  והוא אמ׳ להם  29. אומרים נביא ואחרים 

Mc 10,39   39 *] [*] [*] [אבל שבת בימיני ובשמאלי אין 40. תהיו טבולים ואתם  . והטבילה שאני אהיה טבול 
Mc 11,17   וכאשר שרי הכהנים 18. עשאוה מערת גנבים ואתם  . שבית שלי הוא תפלה לכל העמים אינו כתוב  
Mc 14,63   מה דעתכם וכולם. שמעתם קללה 64. כוספים עדים ואתם  ו ואמר להם אתם שואלים אחרי כן קרע בגדי 

Lc 7,32  וכאשר יואן טבול בא לא אכל  33. אינכם בוכים ואתם  אנחנו בוכים . ן ולא ערב לכםלכם בכלי ניגו 
Lc 7,34   ואויב העולמיים. אומרים הנה האדם מחריב ואתם  בא מן האדם אוכל ושותה  34שוטן שהוא מ  
Lc 9,20  תה הואענה שימון פירי ואמר א. בדעתכם מי אני ואתם  . וישאוש אמר להם 20. ם שחזר חימן הראשוני 

Lc 11,48   ובעבור זה חכמת האל אמרה  49. חוצבים קבריהם ואתם  החכמתם במעשה אבותיכם שהמיתום מעידים ש 
Lc 11,52   וכאשר אמר 53. מונעין אותם שחפצים היו ליכנס ואתם  שאתם מפתח החכמה ואינכם נכנסין בדת שנ 
Lc 12,40   41: ו כי בשעה שלא תחשבוה יבא בן אדםעמד ואתם   40. ולא יניח חפור ביתו. ניעוראמת שיהיה  
Lc 13,24   אני אומר לכם כי. סבורים שתכנסו בפתח הצר ואתם   24. וישוש אמ׳ לו. ותם שנושעיםמועטים א  
Lc 13,25   25 ותקראו אל הפתח אדון פתח לנו. תעמדו בחוץ ואתם  . אשר אב הסיעה יכנס יסגור הדלתוכ.  
Lc 13,28    ויבאו ממזרח וממערב 29תהיו נגרשים בחוץ  ואתם  . ם במלכות הש׳ויעקב וכל הנביאייצחק  
Lc 17,6  תאמרו לזה האילן יכרת ויהיה מושלך בים ישמע  ואתם  להם אם לכם אמונה כגרגיר חרדל  והאדון אמ׳ 

Lc 24,48  ואני אשלח הנדר מאבי 49. עדים מאלה הדברים ואתם   48לכל העמים והתחילו בירושלם  דרש. עונות  
Lc 24,49  50. תעמדו בעיר עד שתהיו מלובשים מכח העליון ואתם  ואני אשלח הנדר מאבי בכם  49. םמאלה הדברי 

Jn 3,12   12  איך תאמינו בדברים השמימיים : בהם לא תאמינו ואתם  אם אני אומר לכם דברים עולמיים 
Jn 4,20   א המקום שיש לכל להתפללאומרים שבירושלם הו ואתם  אבותינו התפללו לשם בזה ההר  20: נביא  
Jn 4,38   רבים שמריטנאש מאותה 39. נכנסתם ביגיע כפם ואתם  . אחרים הם שטרחו עליו. רחתם בומה שלא ט  
Jn 6,68   וענה שימון פירי אדון למי 69. חפצים ללכת ואתם  אז אמר ישאוש לשנים עשר שנשארו  68: עמו  
Jn 8,21   21 למקום שאני הולך. תשאלוני ובעונכם תמותו ואתם  לך אני הו. מר להם פעם אחרת ישואז א  
Jn 8,38   ענו ואמרו לו 39: מה שראיתם באביכם עושים ואתם  אני מדבר מה שראיתי מהאב  38: םבתוככ  
Jn 8,40  איש שאמרתי אמת לכם אותה. אביתם להורגני ואתם   40. בני אברהם עשו מעשי אברהם להם אם אתם  
Jn 8,49   אחר. ואני איני מבקש מעלתי 50. מבזים אותי ואתם  . רק אני מכבד אבי. בי שד ש איןענה ישאו  
Jn 9,27    חפצתם. שמעתם למה חפצתם פעם אחרת לשמוע ואתם  . והוא ענה כבר אמרתי 27. עיניךואיך פתח  

Jn 13,10  אותו כי אני יודע 11. טהורים אבל לא כולכם ואתם  ק שירחוץ הרגלים והוא כולו נקי אינו חסר ר  
Jn 14,19   באותו היום תכירו כי אני הוא כאבי 20. תחיו ואתם  ינכם רואים אותי אבל תראוני חי מעט כבר א. 
Jn 14,20   20 השומר מצותי הוא שאוהב אותי 21. בי ואני בכם ואתם  . ו היום תכירו כי אני הוא כאביבאות 
Jn 15,5   הוא הוא הנושא. פות שעומדות בי ואני בוהכ ואתם  הוא האילן אני  5. עומדת אם לא תעמדו בי  

Jn 15,16   ושמתי. אבל אני בחרתי בכם. לא בחרתם אותי ואתם   16. מרתי אמר אבי והודעתים לכםהדברים שא  
Jn 15,27  16: תעשו עדות שבת שבתחלה הייתם עמדי ואתם   27. וצא מהאב הוא יעשה עדות לירוח אמת הי,Tit  
Jn 21,24  ועוד דברים רבים  25. יודעים שאמת הוא עדותו ואתם  . הדברים וכתב אלה הדבריםמאלו  שעושה עדות 
Mt 20,4   ופעם אחרת הלך. והם הלכו 5לכם דבר בינוני  ואתן  ואמ׳ להם לכו לכרמי  4לים בשער עומדים בט  
Lc 6,38   מדה טובה ובחונה ומצודקת תנו. אני לכם ואתן  תנו  38. תעזבו ותעזב לכם. ענשוולא ת.  

Mc 6,22    ועשה שבועה שיתן לה כל מה שתשאל עד 23 לך ואתנהו  שאלי מה תחפוצי . המלך אל הנערהאירודיש 
Mt 8,19   חכם תוריי מהדת ואמ׳ לו ר׳ אני אלך אחריך ובא   19. ים סביבו צוה שיעברו היבשהעמים רב  
Mt 9,1   ו אדם אחד נטול שוכב במטתוונדרו ל 2בעירו  ובא  הספינה אז ישאוש משיח עבר עם  1שי׳ מתיאו.  

Mt 13,54    עד שהם. אל ארצו ומלמדם בבתי כנסיותיהם ובא   54נשלמו אלה הדמיונות נסע משם כאשר  
Mt 19,1   ונמשכו 2בקצות ארץ גודיאה אחר נחל ירדן  ובא  ש כלה אלה הדברים יצא מגליליאה כאשר ישאו  

Mt 19,21  וכאשר הבחור שמע זה היה נעצב 22. ותמשך אחרי ובא  : םהו לדלים ויהיה לך אוצר בשמישיש לך ותנ. 
Mt 21,19   שם ולא מצא תאנים כי אם עלין לבדן ואמר מעולם ובא  וראה תאנה אחת קרוב לדרך  19עב היה לו ר 
Mt 21,28   והוא  29. הראשון ואמ׳ בן לך היום פעול בכרמי ובא  . אדם אחד היו לו עשרה בנים. כםמה דומה ל 
Mt 25,20    אותו שקבל חמשה בישנטש ונתן לו עו׳ ה׳ מריוח ובא   20. האדון ורצה שמוע חשבון מהםארוך בא. 
Mt 25,24   אותו שקבל הא׳ ואמ׳ אדון אני יודע שאתה איש ובא   24: וניך ומרוב יעשו אותך אדוןביקר אד  
Mt 26,40   שנים ואמ׳ לפירו לא יכולהאל התלמידים ומצאם י ובא   40. אבל לא כפי רצוני רק כשלך .המות הזה 
Mt 26,43   פעם אחרת לפירו ומצאם ישנים כי העינים היו ובא   43. עבור המות הזה תעשה רצונך יכול ממני  
Mt 26,64  אז שר הכהנים קרע מלבושו ואמ׳ 65. כענני שמים ובא  ו בן הבתולה יושב לימין צד האל שעדיין תרא 
Mt 28,18   ישו ואמ׳ להם הש׳ נתן לי יכולת בשמים ובארץ ובא   18. ם ספקוומקצת. והו התפללוהווכאשר רא . 
Mc 1,31   32. ישוש ונשא היד ותכף עזבה הקדחת ושרתם ובא   31בת חולה מקדחת ותכף אמרה לו פירו שוכ  
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Mc 1,40   אומר אם אתה. ויקוד אליו. אליו אדם אחד מצורע ובא   40: ן האנשיםובכל גליליאה מגרש השדים מ 
Mc 5,22   וכאשר. אליו גדול אחד מבית הכנסת בשם גאריר ובא   22. ה עם רב נאסף עמו בשפת היםהים בספינ  
Mc 6,48   49אליהם סביב חצי הלילה הולך על הים  ובא  . במלחות כי הרוח היה להם מנגד מצטערים [*]  
Mc 7,8   הם וכדומה דבריםלהם גביעים וכלי כסף משתי ובא  ותופשים מה שהוא נמסר מהאנשים  מצות האל  

Mc 7,31  31 והביאו לו איש  32. בים גליליאה לקראת קאליוש ובא  הוא מעברי טיר עובר בשידוניאה  ואז יצא 
Mc 8,10  ויצאו הפרושים 11. נגד כפר נחום ודלמאינוטא ובא  תכף ישו עלה בספינה עם תלמידיו ו 10. הלוך  
Mc 10,1    עד ארץ גודיאה אחר נהר ירדן ונאסף שם עם רב ובא  וישאוש נסע משם  1: כפי שן מרקועשירי . 

Mc 10,21   והיה: וכאשר שמע זה היה עצב והֺלך 22. אחרי ובא  ניים ויהיה לך אוצר גדול בשמים ותנהו לע  
Mc 14,37    ומצאם ישנים ואמ׳ לפירו ולשימון ישנים אתם ובא   37. לא יהיה ברצוני אבל כרצונךממני אכן  

Mc 15,8   העם והתחיל לבקשו כמו שהוא יודע שיתן להם ובא   8. ובעבור הרציחה הושם במאסר. חהעשה רצי  
Lc 2,27    וכאשר נשאוהו במקדש אביו ואמו. ברוח אל המקדש ובא   27. שיראה ישאוש משיח בן אל חימות עד 

Lc 3,3   תשובה דורש טבילת. יואן בכל ממלכות גודיאה ובא   3. אל עלי יואן בן זכריה במדברהמלה מ  
Lc 4,16   בנזוריט ששם נתגדל ונתנס כמנהגו לבית הכנסת ובא   16. כנסיותיהם ונתעלה בעד כולםמלמד בבתי  
Lc 5,12   וכאשר ראה ישו נפל לרגליו . אדם אחד מלא צרעת ובא  חד וזה נעשה כאשר ישאוש משיח היה בעיר א 
Lc 8,12   כן השטן ומוציא הדבר מלבם בעבור שלא אחר ובא  . והם אותם ששומעין אותו. לדרך שנפל סמוך  
Lc 9,33   אדון דבר טוב הוא שנעשה פה. פירו ואמ׳ לישו ובא   33[*]  31-32. והם משה ואליהו .עמו . 

Lc 10,30   והלכו. בן גנבים והפשיטוהו והכהו הכאת חבורות ובא  אדם אחד יורד מירושלם ביריחו . מביטו אמ׳ 
Lc 13,6   כבר. ואמ׳ לשומר הכרם 7. לבקש הפרי ולא מצא ובא  לו עץ תאנה בכרמו  אדם אחד היה .זה המשל  
Lc 15,5   5 קורא אוהביו ושכניו ואמר שמחו 6. אל ביתו שמח ובא  אשר ימצא אותה ישימה על כתיפיו וכ 

Lc 15,20   ואם שעדיין רחמן ממנו הבן האב נתמלא. אל אביו ובא  וקם  20: שה לי כמו אחד משכיריךע. בנך 
Lc 17,27    ג״כ כמו שנעשה בימי 28. המבול והרג את כולם ובא  . נשים ועושין נישואין נח בתיבהלוקחים  
Lc 18,22   ואלה הדברים נשמעים הוא היה עצב 23. ולך אחרי ובא  . בשמיםויהיה לך אוצר . לך ותנהו לעניים 
Lc 21,38   22. שמעוהובמקדש בעבור שי ובא  וכל העם קם בבקר  38. הר הזתים בהר נקרא,Tit  קפיטולו כ״ג  
Lc 22,7   היום שעושים לחם מצות באותו יום היה מוכרח ובא   7. ש שימסור אותו בזולת הסיעותלהם ומחפ  

Lc 22,45   ואמר  46. אל תלמידיו ומצאם ישנים בעבור דאגה ובא  וכשקם מהתפלה  45. ם נגרות בארץכטיפי ד 
Jn 12,22    ואחר אנדריב ופיליף. פליף ואמרו לאנדריב ובא   22. יחאנו חפצים ראות ישאוש משאדון  
Jn 20,4  וכרע פניו וראה הסדין מונח לצד  5ראשון לקבר  ובא  רק התלמיד האהוב הלך יותר מהרה  4. במרוצה 

Jn 20,26    ובא באמצע תלמידיו. ישאוש והדלתות נעולות ובא  התלמידים תוך הבית וטומאש עמהם אחרת היו  
Jn 20,26   27. באמצע תלמידיו ואמר להם שלום יהיה עמכם ובא  . מהם ובא ישאוש והדלתות נעולותומאש עוט  
Jn 21,13   ואז היו ג׳  14ישאוש ולקח הפת והדג ונתן להם  ובא   13: מי הוא כי יודעים היו שאדונם הוא 
Mc 3,31   ורוב 32. ו בוהאם וקרוביו ועמדו בחוץ ורצ ובאה   31. כי הם אמרו משוטן הוא 30. נצחיית  
Mc 6,22   וייטב. בת אירודיש מכרכרת לפני כל הקרואים ובאה   22נש והשרים הגדולים מגליליאה כל הטרבו  

Mc 12,42    וישאוש 43אשה אחת ענייה ונדבה שתי פרוטות  ובאה   42. עשירים מתנדבים גודל דבריםורבים  
Lc 1,12  אבל המלאך אומ׳ אליו אל 13. יראה לו עליו הובא  וכאשר זכריא ראהו היה נבהל  12 .נראה אליו  
Lc 3,22   23. בת קול משמים ואומרת אתהו מאד אהובי ובאה  . ירד עליו בעצם גופני כמו יונהורוח הקדש  
Lc 8,23   23  סערה גדולה מרוח ביאור שהאוניה נתמלאה מים ובאה  . ישוש משיח היה ישן. הם מספניםוכאשר  
Lc 8,44   45. ומיד נעצר הדם. אחריו ונגעה במלבושיו ובאה  ונגשה לישוש  44. ה להים ולא שולרופא  
Lc 8,47   ברעדה ונפלה לרגלי ישו משיח ואמרה אל העם ובאה  . והאשה שראתה זה לא רצתה להחבא 47. בו  
Lc 18,3   אליו אומרת נראה מעניין שהוא ביני ושכנגדי ובאה  ואלמנה אחת היתה בעיר ההיא  3. מן האנשים.  

Jn 4,7   וישאוש אמר לה תן לי. אשה אחת לשאוב מים ובאה   7: והיה כמעט שעה ששית מן היום. על העין  
Jn 20,2  לשימון פירי ולאותו תלמיד האחד שאוהב מאד ובאה  אז רצתה  2: אתה אבן הקבר הפוכהועד לילה ר  

Mt 7,27    28. לים והפילוה בכבדותגשמים ורוחות ונח ובאו   27דומה לכסיל שבונה בחול ביתו עושה  
Mt 8,33   33 אז כל העיר יצא  34. אל העיר מספרים מהמשוטן ובאו  ברחו . ועים שהיו שומרים ראו זהוהר 
Mt 13,4   4 ומקצת נפלו במקום 5. מקצת עופות ואכלום ובאו  שזורע מקצת גרעינים נפלו בדרך  ובעוד  

Mt 13,27   המשרתים ואמרו אל האדון לא זרעת אתה חטה ובאו   27. ז נראו הקמשונים בין החטיםא. פרי  
Mt 14,12   ובאו והגידו. תלמידיו ונשאו הגוף וקברוהו ובאו   12: והו לנערה והיא נשאתו לאמהעץ ונתנ  
Mt 14,12   12 וכאשר ישוש שמעו עלה 13. והגידו לישאוש ובאו  . ו תלמידיו ונשאו הגוף וקברוהוובא  
Mt 15,39   16: בארץ ַמגִינֶָדא ובאו  פינה קטנה ותלמידיו עמו ועלה בסוהניח העם,Tit   קפיטולי מ״ב כפי מתיאו 
Mt 20,10   הראשונים וחשבו קחת יותר ולקחו כל אחד פשוט  ובאו   10. קחו כל אחד פשוטבכרם עד הי״א שעה ל 
Mt 27,33   הר קלוארי באותו מקום שנקרא גולגוזא שהוא ובאו   33. ון ואנסוהו לישא השתי וערבששמו שמע.  
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Mc 2,3  4. אליו ד׳ אנשים נושאים אדם אחד נטול במטה ובאו   3. [*] ל הבית היה מלא עד הפתחהכילם כי כ  
Mc 3,8    ועלו בספינה קטנה כאשר העם הולכים 9אליו  ובאו  שמעו לאמר הפלאים אשר הוא עושה כי  
Mc 4,4  ואחרים נפלו במקום אבנים 5. ואכלוםעופות  ובאו  ע מקצת גרעינים נפלו קרוב לדרך ובעוד שזור  
Mc 5,1   5: שמעוהו,Tit   ותכף שיצא מן הספינה  2מעבר לים נגד גְנֶיְשֵרק  ובאו   1קפיטולו ה׳ כפי מארקו 

Mc 5,38   וראו שם מאד בכיות . בבית הסגן של בית הכנסת ובאו   38ום אדם עמו לבד פירו ויקומו הוליך ש 
Mc 6,30  התלמידים לישאוש וספרו לו כל מה שעשו ולמדו  ובאו   30. באו ולקחו גופו הו תלמידיווכאשר ידעו 
Mc 6,33  וכאשר ישאוש לארץ וראה 34. מכל העיירות אליו ובאו  . הו ונמשכו אחריו דרך ארץ לרגלאותם הכירו 
Mc 8,22   21 הובאקשרדא והוליכו לו איש אחד עור ובקשו ובאו   22. מ׳ להם אם כן אינכם מביניםוהוא א  
Mc 9,32   31 וכאשר היו בבית ישו שאלם מה. בכפר נחום ובאו   32. הבינו הדבר והתחילו לשאלו והם לא  

Mc 10,46   בירושלם ונכנסו בירושלם עם תלמידיו ועם רב ובאו   46. נתון נפשו בעד פדיון רבים ובעבור  
Mc 11,15   שר נכנס במקדש התחיל לגרשוכא: לירושלם ובאו   15וזה שמעו תלמידיו . פרי ממך לא יאכל  
Mc 12,18   אליו הצדוקים שאומרים לא תהיה תחייה ובאו   18: והם עמדו תמהים ממנו. מה שהוא מהאל.  
Mc 14,16   אל העיר ומצאו כאשר ישו אמ׳ להם והכינו ובאו  והלכו תלמידיו  16: כינוהו ולכוושם ת  
Mc 14,32   בשדה אחד ששמו גיטשמני ואמ׳ לתלמידיו שבו פה ובאו   32. פור בך וכן אמרו כל האחריםעמך לא אכ 

Mc 16,2   ואומרות 3לבקר למחרת בקבר וכבר יצא השמש  ובאו   2מרגליית בעבור שתמשחו ישאוש  קנו משיחה  
Lc 2,51  ואמו מקיימת כל. בואזריק והיה משועבד להם ובאו  וירד עמהם  51נו הדבר שאמ׳ להם והם לא הבי  
Lc 3,12   העולמיים בעבור שיטבלו ואמרו רבי מה יעשו ובאו   12. ופי העושרים יעשה זה גם כןלשיש לו ח.  
Lc 4,42  ולהם אמר 43. עדיו ומחזיקים בו שלא יפרד מהם ובאו  . ולך במדבר והעמים מחפשים אותויצא משם וה 

Lc 5,7   שכמעט לא נטבעובאופן . ומלאו כל האניות מדג ובאו  . חברים אשר באניה האחרת שיבואוסימן אל ה. 
Lc 8,4   ואמרו . לו מן הערים וצערו לישאוש למשול משל ובאו  רבים נאספו ועמים  4. ששרתו ישאוש מרשותן 

Lc 8,19   ואמרו לו אמך ואחיך 20[*]. לישוש אמו ואחיו  ובאו   19. ושב שיהיה לו יהיה לו נגזללו מה שח 
Lc 8,26   ועברו אל מלכות גאניט זאריט אותה שסמוכה באוו   26. ושומעין לו. לים אומר עמדושלרוח ו  
Lc 8,35   35 לישאוש ומצאו האיש שהשד יצא ממנו יושב ברגלי ובאו  המדינות יצאו לראות הדבר ההוא  ואנשי 

Lc 15,22  23. והלבישוהו ושימו טבעת בידו ותנעלו רגליו ובאו  . לכו כולכם שאו התלמיד הראשון אמ׳ לעבדיו 
Lc 24,23   אומרות שראו מראה מלאכים שאומרים שהוא חי ובאו  . ולא מצאו גוף ישאוש 23בקבר  והיום הי.  

Jn 1,39   ] [*] [*] [*39  [*]ועמדו שם אותו היום והיה. וראו אנה עומד ובאו  . בואו וראו אותו  
Jn 3,23  הושםכי עדיין לא  24אליו רבים וטבל אותם  ובאו  : וב שיליני כי מים רבים היו שםבהר אחד קר  
Jn 3,26  ליואן ואמרו רבי מי היה עמך בעבר הירדן שהוא ובאו   26. בין תלמידי יואן על הטהרה נעשית שאלה 
Jn 4,30   32. ובין כך תלמידיו בקשוהו שיאכל 31אליו  ובאו  ויצאו מן העיר  30היה הוא משיח י. שעשיתי  
Jn 6,24   וכאשר מצאוהו 25. ם שואלים ישאושבכפר נאו ובאו  עלו באניות . יה שם ולא תלמידיולא ה  
Jn 12,9   9 10[*] שם לא לבד בעבור ישאוש רק שראו  ובאו  ירו רוב עם מן היהודים ששם היו אז הכ [*]  
Jn 20,3   3 רק התלמיד האהוב 4. לקבר ושניהם הלכו במרוצה ובאו  . ז יצא פירו ואותו תלמיד האהובא 
Lc 9,34   דברים אלו באה עב לבנה ועשתה צל להם ובאומרו   34. ומדבר ואינו יודע מה אומר .אחד  

Lc 10,21  שעה שמח ישאוש ברוח הקדש ואמר אני מתודה ובאותה   21. רק כי שמכם כתוב בשמים. כםמשועבדים ל  
Mt 22,23   אמרו  24. היום קרבו אליו הצדוקים ושאלוהו ובאותו   23. ו תמהים ועזבוהו והלכו להםשמעוהו הי 
Mt 23,22   22  אוי לכם מאותתים ופרושים 23: שיושב עליה ובאותו  שנשבע בשמים נשבע בקתדראת האל ומי  
Mc 2,20   20  שום אדם אינו משים 21. עת יצומו ימים רבים ובאותו  . העת המתקרב שהחתנים יגזלו מכםאבל 
Jn 19,18    ועמו שנים. מקום הניחו ישו בשתי וערב ובאותו   18. קלוארי שר״ל בעברי גולגוטאהנקרא  
Jn 19,41   גן היה קבר חדש ובאותו קבר שום אדם לא ובאותו  . ובמקום שנתלה היה שם גן 41. טלחנו  
Jn 19,41   אז בעבור שהיה 42. קבר שום אדם לא הושם בו ובאותו  ובאותו גן היה קבר חדש . שם גן שנתלה היה 
Jn 21,3   ובבקר עמד ישוש בחוף 4. הלילה לא לקחו דבר ובאותו  . ויצאו משם ועלו בספינה. ך עמךואנחנו נל 
Mc 8,1   8: שמוע,Tit   פעמים אחרות נתאספו רוב חיל עם ישאוש ולא  ובאותן   1קפיטולו ח׳ כפי שן מרקו 

Mc 13,23   23 השמש תחשך. מועברת אותה צרה 24הימים  ובאותן  . אני אמר לכם קודם שיהיה. שמרוה  
Lc 13,14    הימים יכול הרופא להתעסק ברפואת החולים ובאותן  ול לעשות מלאכתו יכהם בשבוע שבהן האיש  
Mt 24,28  29. זה מקום שיהיה הגוף שם יאספו הנשרים ובאי   28. ערב כ״כ היה ביאת בן האלוהונראה עד מ  

Lc 9,4   5ומשם לא תצאו . זה בית שתכנסו שם תעמודו ובאי   4ות ולא תהיה לכם שני מלבושים אבן לא מע  
Lc 24,20   זה אופן מסרוהו עליוני הכהנים ושריהם בעונש  ובאי   20בדיבור לפני השם׳ ולפני העם בפועל ו 
Lc 10,8   עיר שתכנסו ויקבלו אתכם אכלו מאותן הדברים ובאיזו   8. אל תאבו לעבור מבית לבית. ולו שכר 

Mc 1,34  ים ורבים מושטנים מגרשרבים מחלופי חלי ובאים   34העיר היו מקובצים לפני הפתח וכל אותן מ  
Jn 19,3  אליו ואומרים לו האל יושיעך מלך היהודים ובאים   3וכסוהו בלבוש ארגמן : ראש ישווהניחוהו ב.  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

365 

 

Lc 8,13   אין להם שרשים כי לזמן היו ובעת נסיון ובאלו  . ם אותם שבשמחה מקבלים דבר הש׳על הסלע ה  
Lc 23,46   וסנטוריאו בא 47. אלה הדברים שלח רוחו ובאמרו  . ך אפקיד רוחיאב ביד. צועק בקול גדול.  
Lc 22,22  21 אכן אוי לאותו . בן האדם כפי שהוא אפס הולך ובאמת   22. יד המוסר אותי היא בשולחן אכן הנה 
Lc 23,41   אנחנו סובלים המשפט הראוי לנו וקבלנו משפט  ובאמת   41. נך ירא אלהים כי בצרתם אתהאומ׳ אי 

Jn 4,23    כאלו האל הוא 24כי האב שואל להם יתפללו  .ובאמת  יתפללו האב ברוח . תיים מתפלליןשהאמהיא  
Jn 4,24  והאשה אמרה לו אנכי יודעת שמשיח הוא 25 .ובאמת  ללים לו חוייב שיתפללו לו ברוח ואותם שמתפ  
Mt 2,2   כשמוע ויהי 3. עם מנחות להשתחות לפניו ובאנו  . ד כי אנחנו ראינו כוכבו במזרחשנול  

Mt 25,39   והמלך יענה ויאמר אלהם אמיתות 40. אליך ובאנו  ומתי ראינוך חולה ומאוסר  39. ךוכסינו  
Mt 11,21    ואומ׳ אני לכם שעונש מעט יהיה לאותן 22 :ובאפר  בשקים . ושידון היו עושים תשובהבארץ טיר  
Lc 10,13   אמנם לא יהיה 14. ם היו עושים תשובהמוצעי ובאפר  . לאחור בסדום יהיו נעשים נסים שנעשו בך  
Mt 6,10    12. תן לנו לחם כל יום שהוא מסעד חיינו 11 .ובארץ  רצונך תעשה בשמים . יבא למלכותךו 10קדוש 

Mt 28,18  לכן לכו דרשו לכל העמים וטבלו אותם בשם 19 .ובארץ  מ׳ להם הש׳ נתן לי יכולת בשמים ובא ישו וא 
Lc 2,14    וכאשר נסעו 15. שלום לאנשים מרצון טוב ובארץ  עלוי יהיה לאל  14ים ואומר. לש׳הודאה  

Lc 10,21   וגליתם לקטנים . שהעלמת דברי אלו מן החכמים ובארץ  ר אני מתודה לך אב ואדון בשמים הקדש ואמ 
Lc 21,25  בעבור מהומות קול הים וגליו. צרות לעמים ובארץ  יראה אות בשמש ובלבנה ובכוכבים ו 25. נשלם.  
Lc 3,16    ויקח כלי מנשף וינקה גרונו ויאסוף החטה  17 .ובאש  נעלו הוא יטבול אתכם ברוח הקדש חגורת 

Jn 16,28   ופעם אחרת אני עוזב העולם והולך אל . לעולם ובאתי  אני יצאתי מהאב  28. יצאתי מהאלוהאמנתם ש 
Lc 15,18  19. אמ׳ לו אני חטאתי לשמים ולך. ולפני ובבואו  . אקום ואלך אל אבי 18. אן ברעבואני מת בכ  
Lc 15,25    וקרא 26. נגש אל הבית שמע השיר והמחולות ובבואו  והבן הגדול היה בשדה  25: לאכולוהתחיל  
Lc 10,5   6. שתכנסו תאמרו תחלה שלום יבא בבית הזה ובבית   5. אל תתנו שלום לשום אדם בדרךו. מנעלים  

Lc 11,51   51 52: ולכן אני אומ׳ אליכם ידרש מזה הדור. כן ובבית  ה שנשפך במובח ם הבל עד דם זכרימד 
Mc 6,4  אבל אחדים. ולא רצה שם עשות שום פלא 5 ובביתו  כבוד אם לא בארצו ובין מכיריו  אינו בזולת  

Mt 16,3   הייתם אומרים היום יהיה מטר כי השמים הוא ובבקר   3אדום  למחר יהיה אור בהיר כי השמים הוא  
Mt 21,18   וראה תאנה אחת 19בשובו אל העיר היה לו רעב  ובבקר   18. והך ְבֵבַטנִיָאה ועמד שם ויצא חוצה לעיר 

Jn 21,4   אכן התלמידים לא הכי. עמד ישוש בחוף הים ובבקר   4. ובאותו הלילה לא לקחו דבר. בספינה  
Mc 13,9  ויעמדו לפני המלכים: הם יכו אתכםכנסיותי ובבתי  כי הם יוליכו אתכם במועצותיכם  ִשְמרּו עצמכם  
Jn 2,19   19  אז אמרו לו היהודים זה 20. ימים אקימהו ובג׳  ישאוש ואמ׳ להם תתירו זה המקדש ענה  

Lc 21,27  27 וכאשר אלה הדברים התבוננו 28. צלם דמותו ובגודל  בן האדם שיבא בענן עם עב גדול  אז יראו  
Lc 23,25   הוסר במאסר שהם שאלוהו ונתן להם ישאוש ובגידה  שבעבור רציחה והניח להם אותו  25. שאלתם  

Jn 2,22   וכאשר היה בירושלם בפסח 23: שאמר ישאוש ובדבר  והאמינו בכתיבה [*]  22. בו אמרבמקדש ל  
Lc 6,47   48: ועושה אותם אני אראה לכם למי הוא דומה ובדברי  ש שבא אלי כל אי 47. עושים מה שאני מצוה 

Lc 24,19   ובאי זה אופן 20לפני השם׳ ולפני העם  ובדיבור  וריט שהוא גביר נביא חזק בפועל מישואש נז  
Mt 2,8   ובמוצאכם אותו שובו אלי מפני שאלך להשתחות  ובדעת  אמר להם לכו שאלו מהילד בתבונה לחם וי 

Lc 1,76   לעמו למחילת ולתת רפואה שלימה 77. האל ובדרך  דרכים שיהיו מיושרים בדרך שלום שתבין ה  
Lc 14,21   וקרא העניים והנטולים והחגרים והביאם פה ובדרכיה  ן ואמ׳ לעבדו צא מהר בשוק העיר כעס האדו. 

Mt 6,2   אני אומ׳ לכם באמת: כדי שיכבדום האנשים ובדרכים  ושים המזוייפים בבתי כנסיותיהם כמו שע  
Lc 14,23  והכניסם בחזקה בעבור שענייני יבאו לגמר רכיםובד  אמ׳ האדון לעבד לך בעיירות  23 :ניאות לזה : 
Jn 16,32   תהיו מפוזרים כל איש בביתו ותעזבו אותי ובה  . הנה באה השעה וכבר הגיע 32ים אתם מאמינ  
Lc 22,14   15. השעה ישבו לאכול וי״ב שלו שלוחים עמו ובהגיע   14. מצאו כמו שאמר להם והכינו הפסח  
Lc 15,20   והבן אמר לו אבי אני  21. אתו חבקו ונשקו ובהיותו  . אב נתמלא רחמים על הבןו הבן הרחמן ממנ 
Mt 5,25   בדרך תמלא רצון אויבך מפני שלא ימסור ובהיותך   25. ואחרי כן תשוב לנדב נדבתך .אחיך  
Jn 10,4  הצאן בחוץ הולך לפניהם והצאן נמשכות ובהנהיגו   4. קורא הצאן בשם ומנהיגן בחוץהוא . קולו  
Mc 5,5   5 וכאשר ראה ישו 6. צועק ומכה עצמו באבנים ובהרים  ל היה עומד בלילה וביום בקברים אב  

Jn 13,32    בנים שעדין הם עמכם 33יזכך אותם  ובהתמדה  . והאל יזכך הוא ועצמו. בו[*]  32[*] זך[*] .  
Lc 2,34   סכין יחצו ויעברו נפשווב 35. נאמרו נגדו ובו  . ונח בישראל לפדיון רבים ולאותשזה הוא מ.  

Mc 5,39   39 וכולם 40האם מתה אבל היא ישינה . הנערה ובוכים  נכנס בבית אמ׳ למה אתם נבוכים  וישוש  
Mc 16,10    הם ששמעו שחזר חי שהיא ראתהו  11ומתאנחים  ובוכים  עם ישאוש שעו שעומדים אנונים ואנוחים 
Mt 23,24   אוי לכם פרושים רמאין שתראו 25: הגמל ובולעין  רעוׄש פרנסים עורים שלועסין הפ 24: לשכחם  
Lc 17,28   וביום יצא לוט מסדום ממטיר אש וגפרית 29 ובונים  ם ושותים קונים ומוכרים נוטעים לוט אוכלי  
Jn 10,12   השכיר הוא ואין משים השתדלותו 13[*]  .ובורח  ר הוא רואה הזאב שבא עוזב הצאן כאש  
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Lc 18,2   ואלמנה אחת היתה בעיר ההיא 3. מן האנשים ובושת  ירא אלהים ולא היה לו יראה ינו אחד שא  
Mt 10,12   ואם אותה הבית תהיה ראויה לשלום 13: הבית ובזאת  אומרים שלום יהיה עמכם . ו שלוםבבית תנ  
Mt 20,16   יםהמדה יהיו האחרונים ראשונים והראשונ ובזאת   16: וא קנאי כאשר אני עושה טובעיניך ה  
Lc 24,26   ומתחיל ממשה ומכל הנביאים 27. יכנס באורו ובזה  . חוייב משיח זה לסבול 26. לכם אמרו  

Jn 7,47   אינכם רואים שאחד מהשרים 48. רמה אתכם ובזה  אז ענו להם הפרושים  47: וא דברהאיש הה  
Jn 13,35  אם לכם אהבה וריעות. תלמידייכירו כל כי אתם  ובזה   35. בעבור שתאהבו אתכם ביניכם אהבתי אתכם 
Mt 8,13  וכאשר 14קפיטולו כ״ו כפי מתיאו : כל רע ובזולת  והילד נתרפא באותה שעה . ה עשויאמונתך יהי  
Lc 6,38   ויותר עליונה יתנו לכם בסוף. ומצודקת תנו ובחונה  מדה טובה . כםתנו ואתן אני ל 38. לכם. 

Mt 24,20   20 ואז תהיה צרה גדולה יותר שלא היתה 21 .ובחורף  ה בשבת ו לשם שאותה הצרה לא תהיהתפלל  
Lc 2,52   3. אלהים ואנשים ובחן  וישאוש מרבה בחכמתו ובשנים  52 .בלבה,Tit   1קפיטולו ג׳ כפי לוקא  

Mc 3,13  עד כמה שהיו י״ב 14מאותן שיותר ישרו בעיניו  ובחר  וישו עלה בהר  13. ם שלא יגלוהווישאוש גער 
Lc 6,13    שימון שקרא  14. שנים עשר מאותן שקרא שלוחים ובחר  וכאשר היה בקר קרא לתלמידיו  13. ערהיה 

Mc 15,43   44. נכנס לפילאט ושאל לו גוף ישאוש ובחריצות  אה גבר נכבד שהמתין מלכות שמים אברמסי  
Lc 1,75   תקרא נביא מה ואתה נער 76. לפניו כל ימינו ובטהרה  בקדושה  75בלי פחד נעבוד אותו  מאויבינו 

Jn 11,18    ויהודים 19. קרובה מירושלם ט״ו מילין ובטניאה   18. אותו שעמד בקבר ארבעה ימיםומצא  
Jn 14,1   בבית אבי רוב דירות בו אמת הייתי 2. האמינו ובי  מינו באל לא יהיה לבבכם נבהל הא 1ש׳ יואן  

Mt 14,6   דת לאירודיש עשה אירודיש לאירודינא מחולהול וביום   6. העם שתופשים אותו כמו נביא רק ירא 
Mt 17,22   וכאשר 23. והיו מאד דואגים. השלישי יקום וביום  . וימיתוהו 22נמסר בידי החטאים נבגד ו  

Mc 5,5    6. בקברים ובהרים צועק ומכה עצמו באבנים וביום  אבל היה עומד בלילה  5. להשקיטויכולים  
Mc 11,12   13. האחד יצא מבטניאה והיה לו רעב גדול וביום   12״ב התלמידים א בבאטניאה עם יהוא יוצ  

Lc 9,37   ובתוכם 38האחר עם רב ירד מן ההר בא לקראתם  וביום   37. עד שהבן יקום חי אחרי מותו. שראיתם 
Lc 17,29   יצא לוט מסדום ממטיר אש וגפרית מן השמים וביום   29ונים ומוכרים נוטעים ובונים ושותים ק  
Lc 18,33   והם שום דבר מאלו אינם 34: השלישי יחזור חי וביום  . וכאשר יהיה נגרש ימיתוהו 33. בפניו 

Jn 1,29   האחר ראה יואן ישאוש שבא אליו ואמר הנה זה  וביום   29. בביטניאה מעבר הירדן ששם יואן נטבל 
Jn 1,35   36יואן ושנים מתלמידיו  אחר פעם אחרת עמד וביום   35. תיו עושה עדות שזהו בן האלואני ראי  

Jn 2,1  2: בן האדם,Tit   השלישי נעשו נשואין בגליליאה והיתה מריאה וביום   1קפיטולו ב׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 6,22   האחר מעבר לים ראו שהאניה הקטנה האחרת לא וביום   22יתה הספינה בארץ שדעתם ללכת ומיד ה  
Jn 7,37   הגדול מן החג עומד ישוש צועק ואומר אם אי וביום   37 36[*] [*]  35. שם אתם לא תוכלו לבא  

Mc 12,4   4 6. [*] עו׳ שלח אחר ואותו המיתו 5. אותם וביזו  והם פצעום בראש . ח עבדים אחריםעו׳ של  
Mt 11,21   אם הנפלאות שנעשו בכם תהיו נעשות בארץ  .וביטשידה  רע יהיה לכם כורושים  21ואמר . עשו תשובה 

Mc 6,4    ולא רצה שם עשות שום פלא 5מכיריו ובביתו  ובין  א אינו בזולת כבוד אם לא בארצו נבישום.  
Lc 22,25   אבל 26. אשר להם ממשלה עליהם נקראים מאושרים ובין  ם בהם מלכי גוים מושלי[*] [*]  25[*] בין 

Jn 4,31    והוא אמ׳ להם 32. כך תלמידיו בקשוהו שיאכל ובין   31ויצאו מן העיר ובאו אליו  30הוא משיח  
Jn 8,9   וישאוש קם ואמ׳ אל האשה אנה הם 10: כך ובין  שרים ונשאר ישאוש יחידי בין כך ובתחלה ה  

Mt 11,19   20: קפיטולו ל״ו כפי מתיאו. שפטו החכם .וביניהם  ותה מיין אהוב מהחוטאים מפורסם אוכל וש  
Lc 1,64   ובכל הרי. והיה פחד בכל שכיניהם 65. הש׳ רךובי  ומיד פי האב נפתח ולשונו דברה  64מאד מזה  
Lc 2,28  אדון עתה אתה עזוב עבדך כפי 29האל ואמ׳  ובירך  . ושמעון לקחו בזרועותיו 28. תוכפי מנהג ד  
Lc 9,16   אותם לחמים ושני הדגים ובצע הפת וחלקו ובירך  ה לחמים ושני דגים והביט לשמים לקח החמש  

Lc 11,17   *] [ואם ַשאָטנָאש בעצמו הוא בלב 18. יפול על בית ובית  . ק לכם לא תעמודכל מלכות שחל  
Mt 12,41   ומלכת שבא מקום ליום 42: הוא גדול מיונה ובכאן  . הם עשו תשובה בדרישה של יונה כי  
Mt 12,42   וכשהשטן יוצא מן 43: הוא יותר חכם משלמה ובכאן  . ה מראש העולם לשמוע חכמת שלמהכי היא בא  
Mt 26,75   27: מאד במר ובכה  ה כופר בו שלש פעמים ויצא בחוץ יקרא יהי,Tit   1קפיטולו נ״ג כפי מתיאו  
Lc 19,41   כי אם אתה הכרת והאמנת הדברים  42אמר . עליה ובכה  אשר קרב אל העיר ראה אותה וכ 41. ידברו 
Lc 22,62   התופשים בו לעגו עליו מכים והעם 63. במרירות ובכה  ויצא לחוץ  62. ים תהיה כופר בישלש פעמ 
Lc 21,25   בעבור מהומות קול הים. ובארץ צרות לעמים ובכוכבים  ויראה אות בשמש ובלבנה  25. שלםיהיה נ 
Lc 1,17   16 אליהו בעבור שישב לב האבות בבנים וידריכם ובכח  יזהו לפני הש׳ ברוח  17ן לפניו ויבונ  

Mt 22,37   37  זהו הראשון ומאד גדול 38. נפשך ומכל שכלך ובכל  ל לבבך לו ישאוש תאהוב אלהיך בכאמ׳  
Mc 1,39   ובא אליו  40: גליליאה מגרש השדים מן האנשים ובכל  והיה דורש בבתי כנסיותיהם  39. זה באתי 
Mc 9,17  מקום שלוקחו מפילו ומכריחו להוציא רוק מפיו  ובכל   17. ני נהגתי בני לך שבלבו שטןואמ׳ רבי א 

Mc 12,30   זהו עיקר הצווי. נפשך ובכל מחשבתך ובכל כחך ובכל  אותו תאהב בכל לבבך  30. וא אחדאדון ה. 
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Mc 12,30   והשני  31. זהו עיקר הצווי. מחשבתך ובכל כחך ובכל  אותו תאהב בכל לבבך ובכל נפשך  30. אחד 
Mc 12,30   והשני הוא דומה 31. זהו עיקר הצווי. כחך ובכל  כל לבבך ובכל נפשך ובכל מחשבתך תאהב ב  

Lc 1,65    וכל אשר 66. הרי גודיאה נתפשטו אלה הדברים ובכל  . והיה פחד בכל שכיניהם 65. הש׳ובירך  
Lc 9,23    25. וזה יושיע עצמו[*]  24. יום יבא אחרי ובכל  יהיה כופר בעצמו ושתי וערב שלו לבא אחרי  

Lc 10,27  28. ואהבת לרעך כמוך. נפשך ובכל כחך ומחשבתך בכלו  אמ׳ תאהב האדון אלהיך בכל לבבך והוא ענה ו 
Lc 10,27    וישאוש 28. ואהבת לרעך כמוך. כחך ומחשבתך ובכל  תאהב האדון אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך  
Jn 14,17   לא אעזובכם יתומים אני אבא אליכם 18. יהיה ובכם  רק אתם תכירו כי בכם הוא עתה . יודע אותו  
Mt 5,23   24אם באת לנדב נדבתך ותזכור שחטאת נגד אחיך  ובכן   23קפיטולי י״ד כפי מתיאו  :הנםלאש גי 

Mt 19,27   ענה פירו ואמ׳ אליו הנה שאנחנו עזבנו כל ובכן   27. לעשות כל הדברים יערבו לו .דבר נקל  
Mt 25,44  אז 45. ונךבית ערום או חולה או אסור ולא שרת ובלא  ומתי ראינוך רעב וצמא . ויאמרו אז הם יענו 
Mc 7,35  וישאוש צוהו 36. לשונו היה נִַתר ודבר ברוחה ובלבול  ותכף אזניו היו פתוחות  35. תחואפתח ר״ל פ 
Lc 21,25   בעבור מהומות . ובכוכבים ובארץ צרות לעמים ובלבנה  ויראה אות בשמש  25. יהיה נשלם הנבראים 
Lc 21,37   וכל  38. יוצא משם עומד בהר נקרא הר הזתים בלילהו  . ביום מלמד במקדש 37ד בן האדם עומ. לבא 

Jn 3,2   בא אל ישאוש ואמר לו ר׳ אנו יודעים שאתה ובלילה   2יהודים ששמו נקודימוש והיה שר ה[*] היה  
Lc 22,13   התלמידים מצאו כמו שאמר להם והכינו הפסח ובלכת   13. היכל גדול ושם תכינו אותו והוא יראך.  
Mt 1,19   ורוצה לכת בהחבא. רוצה למסור אותה למיתה ובלתי  ויוסף להיותו צדיק  19. דש רוחקהרתה מה  

Lc 8,1   1 והיו עמו הי״ב. דורש ומגיד מלכות השם׳ ובמגדלים  ה משם ואילך ישאוש הולך בעירות ונעש  
Lc 13,22   אדם אחדואמ׳ לו  23. והלכו נגד ירושלם ובמגדלים  והלך במעיינות  22. שיתחמץ הכל עד שיתעכל  
Mc 1,38   כי בעבור זה. שהן סביבותינו ונדרוש שם ובמדינות  והוא אמ׳ להם נלך בעיירות  38. אותך  

Mt 2,8   אותו שובו אלי מפני שאלך להשתחות לפניו ובמוצאכם  ם לכו שאלו מהילד בתבונה ובדעת ויאמר לה: 
Lc 24,44   אז פתח להם שכלם לדעת 45: מרו עלישנא ובמזמורים  למים הכתובים בדת משה ובנביאים יהיו נש  

Jn 7,43  ומקצת רצו 44. זה חולקות העם בעבורו ובמחלוקת   43: שיחומעיר בית לחם שמשם היה דוד יבא מ  
Mt 17,14   ואני שלחתיו לתלמידיך ולא יכלו לרפאותו 15 ובמים  וסובל רע גדול באש . ירחיי הוא מבני כי: 
Mc 9,21   ואם יכול אתה עשות עזרני. בעבור המיתו ובמים  ותמיד זורקו באש  21. תו עד עתהאמ׳ מנערו  
Lc 22,33   וישאוש אמר אני אומר לך פירו לא יקרא  34 .ובמיתה  אדון אני מוכן ללכת עמך בסוהר  אמר אליו 
Lc 11,2   2 4. תן לנו לחם חוקינו יום יום 3. נבוא ובמלכותך  . הם אמרו אבינו שמך יהיה מקודשואמר ל  

Lc 23,51   והיה מאברמיסיאה עיר יהודה ומצפה. היהודים ובמעשה  שלא הסכים בעצה  51נכבד וצדיק  שהיה אדם 
Jn 18,20   ודבר לא דברתי בסתר . ששם היהודים מתקבצים ובמקדש  ואני כל שעה למדתי בבית הכנסת  בעולם 

Mc 14,14    לאדון הבית הרב אומ׳ אנה הוא שיכנס תאמרו  ובמקום   14. לכו אחריו. שנושא חבית מיםאדם אחד 
Lc 12,34   מתנים 35: שיהיה אוצרכם שם יהיה לבבכם ובמקום   34. מכלה ועש אינה. שגנב אין מתקרב לו  
Jn 19,41   ובאותו גן היה קבר חדש. שנתלה היה שם גן ובמקום   41. ת כמו שנהוג ליהודים לחנוטויקרו  
Lc 21,12  למסור אתכם למלכים גדולים בעבור שמי ובמשמרותם  כנסיות  וימסרו אתכם בבתי. ופכםידיכם וירד.  
Mt 8,20   עוד אמר לו 21: אדם אין לו אנה יקוד ראשו ובן  ועופות האויר יש להם קנים . רותיש להם מע  

Mt 20,18    האל יהיה נמסר בידי שרי הכהנים וחכמי הדת ובן  ראו כי אנחנו עולים בירושלם  18ואמ׳ להם  
Mt 26,2   2  אז נתקבצו כל גדולי 3: האל יהיה נבגד ותלוי ובן  . כי מכאן ועד ב׳ ימים יהיה פסחתדעו  

Mc Prol,1   וכהן. ש׳ פירו בעבור שכילה ותלמיד בדבר האל ובן  מרקו מגיד נבחר מהאל  :מתיב תלמיד ומגיד  
Mc 10,33   הכהנים והסופריםהאל יהיה נמסר ביד גדולי  ובן  . הנה אנחנו עולים בירושלם 33׳ אומ. לו  
Mc 10,45  בעבור היות נעבד ובעבור נתון . האלוה יבא לכם ובן   45. וש היות ראשון יהיה משרתכםואותו שיחפ 
Mc 10,46   47[*] טימיב ברטומיב שהיה יבש יושב קרוב לו  ובן  נסו בירושלם עם תלמידיו ועם רב ונכ  

Lc 9,58   וישו אמ׳ 59: האדם אין לו מקום שיכוף ראשו בןו  . ים יש להם מערות והעופות קניםלו השועל  
Jn 1,1   זה היה 2: ובן האל היה אלוה .האל עם האל ובן  . בהתחלה היה בן האלוה 1׳ יואן כפי ש  
Jn 1,1  1 כל 3זה היה בתחלה עם האל  2: האל היה אלוה ובן   .ובן האל עם האל. בהתחלה היה בן האלוה  

Lc 24,44   אז פתח להם 45: ובמזמורים שנאמרו עלי ובנביאים  ים הכתובים בדת משה ם יהיו נשלמשכל הדברי  
Jn 1,45  יכול להיות . ואמ׳ לו נתנאל בנזוריט 46 :ובנביאים  אותו הוא שממנו כתב משה בדת . טיוסף נזורי 

Mt 21,33  והלך ואח״כ ֽשַכָרה לעובד. בה מגדל אחד בתוכה ובנה  חד וסגרה בטוב ועשה בה יקב אחד שנטע כרם א  
Mc 12,1  בה מגדל אחד ושכר אותה לעובדי אדמה והלך ובנה  גר אותה היטב באטדים וחפר אותה נטע כרם וס  
Lc 14,26    ומי 27. ואחיותיו ועו׳ נשמתו לא יהיה תלמידי ובנו  ילך עמו אביו ואמו ואשתו ואחיו עמי ולא 

Mt 8,8   ויש לי תחתי : כי אני אדם חוטא 9. נרפאיהיה  ובני  תכנס בביתי רק לבד תאמ׳ בדיבור ראוי שאתה 
Mt 8,12   ושם יהיה: ישראל יהיו מושפלים חוצה בערפליות ובני   12. הם יצחק ויעקב במלכות שמיםעם אבר 

Mt 23,15   אוי לכם פרנסים עורים שאומרין 16. גיהנם ובני  ם אותם יותר רעים מעצמכם כפלים אתם עושי  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

368 

 

Lc 7,7   כי אני אדם שיש לי תחת רשותי 8. יהיה נרפא ובני  מ׳ זה בדברים ראוי שאבוא אליך אבל תא  
Lc 11,7  8. הם עתה במטה איניני יכול לקום לתת לך הפת ובני  הנה הדלת סגורה . נים אל תצערניענה לו מבפ 

Mt 18,25  ואותו 26. ושיהיה נפרע. וכל מה שיהיה לו ובניו  ע האדון צוה שימכרו אותו ואשתו לו מה לפרו  
Jn 4,12    ענה ישאוש ואמר לה מי שישתה מזה 13. ומקנהו ובניו  והוא שתה מן הבור הזה . זה הבורשנתן לנו 

Mt 12,45   ומעשיו . אותו האיש היו יותר רעים מבראשונה ובסוף  . תר רעים ממנו ונכנסו שם ועמדורוחות יו 
Lc 2,35   בעבור מחשבות רוב לבבות. רו נפשויחצו ויעב ובסכין   35. ובו נאמרו נגדו. בים ולאותלפדיון ר 

Mt Prol,13  זה היו האיונגלי האחרים הבל שלא היו ובעבור  . י מות הוכרח שנותו בעד הדרשתםמת מד׳ מינ  
Mt 12,27   ואם אני ברוח האל  28. זה הם יהיו שופטיכם ובעבור  ביניכם באיזה כח מגרשין אותם . באלזאבוק 
Mt 13,13   בעבור שרואים לא. זה מדבר איש בדמיונות ובעבור   13יגזול לו אדם  ה המעט שיש לושאין לו ז  
Mt 13,44   ששון שיש לו מכר כל אשר לו וקנה לאותו ובעבור  . בשדה לאותו כשאדם מצאו טומנו לזהב טמון  

Mt 14,5   רק ירא העם. זה אירודיש חפץ להורגו ובעבור   5ינינו ראוי לקחת לך אשת אחיך אליו א  
Mt 14,9   וצוה. הקרואים שראוהו נעצב לא רצה לשנות ובעבור  ובעד טעם השבועה . והמלך נעצב 9. טבול  

Mt 20,28    וכאשר יוצא מיריחו 29: תת נפשו לפדות רבים ובעבור  אבל בעבור עבוד : בא להיות נעבדהאלוה לא 
Mt 23,14   אוי לכם מאותתים 15. שהזה תסבלו אורך הנגי ובעבור  . שאוכלים מה שיש לאלמנות עם תפלה ארוכה 
Mt 23,38   ואני אומר 39. זה הנה דירתכם תהיה חריבה ובעבור   38. פרוחיה תחת כנפיה ולא אביתמאספת א  
Mt 24,44   אהבה זו עמדו מוכנים כי לא ידעתם השעה ובעבור   44. לא יעזוב שבור הבית אשר לויהיה ער ו  

Mt 27,8   זה אותו שדה נקרא ַאְלִקיֶדֶמך זהו שדה הדם עד  ובעבור   8. יוצר בעבור שיקברו שם הגריםשדה א׳ מ 
Mc 2,28  זה בן האלוה אדון מכל מה שהוא בעולם ובעבור   28. האדם והאדם לא בעבור השבת עשוי בעבור  
Mc 4,34   באותו 35זה הוא מבארו לצד אחד ואמר להם  ובעבור  . ולא דבר להם בזולת תמונות 34 זה שיבינו  
Mc 6,14   והאחרים אומרים שאליהו  15. זה עושה פלאות ובעבור  ׳ שזואן טבול הוא וחזר חי ממות אמ. שאושי 
Mc 7,5   זה שאלו לישאוש אומרים למה אין שומרין ובעבור   5. ל כיסותיהם וכלי כסף משתיהםזהו ליטו  

Mc 9,37  וישאוש אמ׳ להם אל 38. זה אנחנו מונעים לו ובעבור  ורתינו שהיה מרפא המשוטנים בשמך ואינו מחב 
Mc 10,45   45 ובאו 46. נתון נפשו בעד פדיון רבים ובעבור  בעבור היות נעבד . אלוה יבא לכםובן ה  
Mc 11,24   אהבתכם אומר אני כי בכל תפלותיכם יהיה לכם ובעבור   24. יפקפק בלבו מיד יהיה עשוי בים ולא 

Mc 15,7   ובא העם והתחיל 8. הרציחה הושם במאסר ובעבור  . אותו שבת גר אחד עשה רציחה. ןששמו בראב  
Lc 1,48   49. זה כל הבריות יאמרו אנכי היות מאושרת ובעבור  . כי הוא הביט שפלות שפחתו 48י שהוא שלומ  
Lc 2,24   שבנו קרבן כפי דת אלוהינו יביאו זוג א׳ ובעבור   24זכר פטר רחם יהיה קדוש לשם  הש׳ שכל  
Lc 4,18   ולרפא 19זה משח אותי ושלחני לעניים להגיד  ובעבור  . רוח אלהי׳ עלי 18׳ בו ום שכתומצא מק 

Lc 7,7   זה אני מדמה שאהיה ראוי שאבוא אליך אבל ובעבור   7. ינינו הגון שתכנס בצל קורתיכי אני א  
Lc 7,47   תזה אני אומ׳ לך כי לא תהיו נעזבים עונו ובעבור   47. וזאת משחה רגלי במשיחה. ראשי בשמן  

Lc 11,49   זה חכמת האל אמרה הנני שלח להם נביאים ובעבור   49. המיתום ואתם חוצבים קבריהםאבותיכם ש  
Jn 5,16   זה מתהלך ישאוש בגודיאה לעשות דברים אלו ובעבור  והם אמרו  16. ודים שישאוש רפאוואמ׳ ליה  
Jn 8,47   47 48: כי אינכם מהאל. אותו זה אינכם שומעים ובעבור  . שומע דבר האל. הוא מהאלמי ש  

Jn 12,18   זה באה אליו יוצאת לדרך אותה סיעה כי שמעה ובעבור   18: הקבר ושהחזירו ממות לחיים לזרו מן 
Jn 12,39   זה לא היה בידם להאמין כי פעם אחרת אמר ובעבור   39וכח האל שסופר . ן מה ששמענומי האמי  
Jn 13,11   11  אז כשרחץ 12. זה אמר אין כולכם טהורים ובעבור  . ד ביאני יודע אותו שעתיד לבגוכי  
Jn 19,11  12. זה מי שמסרני בידך חטא חטא גדול ביותר ובעבור  . לך נתון מן השמים זהו מן האל אם לא יהיה 
Jn 19,28    אז  29. שהכתיבה תהיה נשלמת אמ׳ יש לי צמא ובעבור  . ואחר זה ישוש שכל הדברים נענו 28כשלו 
Jn 19,42   שהיה סמוך לאותו קבר שמו שם ישאוש ובעבור  אז בעבור שהיה ע״ש ליהודים  42 .הושם בו:  
Jn 1,16   אבל חן. כי הדת נתנה בעד משה 17. החן ובעבורו  . ומשלימותו כלנו השגנו חן 16. לימים  

Lc 20,19  ים שעושיםושלחו לו אנש 20. אומ׳ המשל ובעבורם  ם כי הכירו כי עליהם ויראו הע. לשום יד בו  
Jn 17,19   אני מקדש אותם עצמי למען יהיו הם מקודשים ובעבורם   19. ואני שלחתיה בעולם. בעולם שלחתני 
Lc 8,29   וכשהקשרים נשברים מובא במדבר בכח .ובעבותות  והיה נקשר בשלשלאות ברזל . צערוההוא ומ  
Mt 10,8   אל תחפצו לישא זהב וכסף ומעות  9. הוחן תתנו ובעד  : בעבור חן קבלתם. הרו המצורעיםט: המתים 

Mt 12,12   ואז הוא 13. אהבה זו הגון הוא עשות בשבת טוב ובעד  . מכמה יותר טוב האדם מהצאן 12 .יוציאנה 
Mt 12,31   אהבה זו אומר אני לכם כי עון קללה יכופר ובעד   31. י שלא יקבץ עמי כנגדי מפזרומ. הוא  

Mt 14,9  טעם השבועה ובעבור הקרואים שראוהו נעצב לא ובעד  . והמלך נעצב 9. ולראש זואן טב אמרה תן לי  
Mt 16,21   והיות מת ולקום חי ביום השלישי. שרי הכהנים ובעד  ודברים רבים סבול בעד הסופרים  בירושלם: 
Mt 26,47   ומ׳ואותו שמסרו נתן זה הסימן א 48. זקני העם ובעד  ם עצים משולחים מצד שרי הכהנים סכינים וע 
Mc 6,26  ושלח לחתוך 27טעם הקרואים לא רצה הכבידה  ובעד  . לך היה נעצב בטעם השבועה שעשהוהמ 26. עץ  
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Mc 8,35   ומה יועיל לאדם גם כי 36. האיונגילי יושיענה ובעד  ואותו שיאבדה בעדי . ושעת יאבדהנשמתו נ 
Mc 14,43   והבוגד נתנם 44. מאותתים וזקני העםהחכמים  ובעד  והוא שלח בעד סגן הכהנים . קלותסכינים ומ  
Lc Prol,6   מתיב בלוברדיאה מזורז מהקדש רוח כתב ליונים  ובעד  כתובים בעד האיונגליאו בגודאה  שכבר היו 

Lc 5,19   הגגות שמו המטה שם עם החולה ושמוהו באמצע ובעד  ומסלקים הלבנים שהיה שם גדול ועלו על הגג  
Lc 21,16   וינגשו. ובעד אוהבים. ובעד קרובים. אחיכם ובעד  . תמסרו בעד אבותיכםו 16. יביכםנגדה או  
Lc 21,16   16 וינגשו קצת מכם במיתה. ובעד אוהבים. קרובים ובעד  . ובעד אחיכם. מסרו בעד אבותיכםות. 
Lc 21,16   ותהיו 17. וינגשו קצת מכם במיתה. אוהבים ובעד  . ובעד קרובים. ובעד אחיכם. יכםבעד אבות  
Lc 23,19   ופילאט אמ׳ עוד פעם אחרת אליהם 20. רציחה ובעד  והו במאסר בעד בגידה שעשה בעיר איש ששמ  
Mt 17,26   18 :ובעדך  ה שעולה זה אשר שאל ותנהו בעדי שם כל מ,Tit   באותה שעה 1קפיטולי מ״ד כפי מתיאו 

Mt 1,20   מלאך הש׳ נראה אל יוסף. היותו מחשב זה ובעוד   20. ורוצה לכת בהחבא עזבה. יתהאותה למ  
Mt 12,46   שדובר אל העם אמו וקרוביו עומדים בחוץ ובעוד   46. זה עתיד לבא לאומה זו רעה כמו  

Mt 13,4   שזורע מקצת גרעינים נפלו בדרך ובאו מקצת ובעוד   4ואמר אדם אחד יצא לזרוע זרעו . רבים  
Mt 13,25  שהאנשים ישנים באו אויביו ועליו זורע ודובע   25ה לאדם שזורע זרע טוב בשדהו שמימיי דומ  

Mt 17,5  ובת קול אחת באה. שמדברים עב אחד לבנה צללם ובעוד   5. ולאליהו אחד. אחד ולמשה אחדלך . אהלים 
Mt 25,5  3 עד  6שהחתן מעכב לבא כל העשר ישנו באריכות  ובעוד   5עשישותיהן [*]  4[*] ות לקחו והה׳ סכל 

Mt 26,21  שאוכלין אמר להם אמיתות אומר לכם שאחד מכם  ובעוד   21חן לסעוד עם י״ב תלמידיו שולהוא יושב ב 
Mt 28,9   אומ׳ האל. שהולכות ישאוש יצא להן לדרך ובעוד   9רוב שמחה רצו להגיד לתלמידיו פחד וב  
Mc 4,4   שזורע מקצת גרעינים נפלו קרוב לדרך ובאו ובעוד   4אדם אחד יצא לזרוע זרעו  3הם ואומ׳ ל  

Mc 5,35   ואמרו לו בתך . שמדבר באו אל סגן בית הכנסת ובעוד   35. לכי לשלום ותהיי נרפאת. עךהושי 
Mc 14,18   שיושבין ישאוש אמ׳ להם אמת לכם אני אומר ובעוד   18ב בא ישאוש עם י״ב התלמידים היה ער  

Lc 8,5   ועופות שמים. ונרמס שזורע נפל ממנו לדרך ובעוד  . אותו שזרע זרעו 5ואמרו . משל למשול  
Lc 11,37   ונכנס. שהוא מדבר בקשהו פרוש אחד שיאכל עמו ובעוד   37 :ערפליי כלו יאיר כמו עששית המאירה 
Lc 24,4   3 הנה ששני. שהן היו נבהלות במחשבותיהן על זה ובעוד   4. וף ישאוש משיחונכנסו ולא מצאו ג 

Lc 24,15   שהיו מדברים ביניהם ומצאו עדים ישאוש קרב ובעוד   15. אשר נעשה וקרא באותן הימיםביניהם מ  
Lc 24,51   והוא נשוא. שמברך היה אותם היה נפרד מהם ובעוד   51. ונשא ידיו לשמים וברכם. אהבביטני  
Jn 20,11   ורואה שני 12. שמבכה כרעה והביטה בקבר ובעוד  ומריאה עומדת מחוץ לקבר בוכה  11. עצמו  
Lc 9,57   הולכים בא אדם אחד ואמ׳ לישאוש משיח חפצתי ובעודם   57סעו משם והלכו במגדול אחד ונ. להושיען 

Lc 24,36  מדברים ישאוש עמד באמצעם ואמר להם שלום ובעודם   36. ואיך הכירוהו בבציעת הפת. שנעשו בדרך  
Mt 12,32   טוב ועץ רע כל עץ טוב עושה פרי 33. הבא ובעולם  רוח לא יהי לו כפרה בזה העולם  נגד הקדוש  
Mc 10,30   ורבים ראשונים יהיו 31. הבא חיים נצחיים ובעולם  ו אחיות או בנים ושדות עם צרות ואחים א  
Lc 18,30   וישאוש לקח שנים עשר  31. הבא חיים נצחיים ובעולם  . ממה שהניח בזמן זה שלא יקבל יותר ויותר 

Jn 8,21  למקום שאני הולך אינכם יכולים. תמותו בעונכםו  אני הולך ואתם תשאלוני . רת ישולהם פעם אח  
Lc 8,34   ואנשי המדינות יצאו לראות הדבר ההוא 35 .ובעיירות  ר ראוהו הרועים ספרוהו במדינות ההוא כאש 

Lc 22,52   כל היום הייתי במקדש ולא שלחתם יד בי 53 :ובעצים  כגנב יצאתם בסכינים . ש ולזקניםהמקד. 
Mt 8,16  וכל . שלחו אל ישואש משוטנים והושיעם בדברו ובערב   16 וקמה ושרת אותו: תכף היד והקדחת עזבה 

Mc 11,11    12הוא יוצא בבאטניאה עם י״ב התלמידים  ובערב  . במקדש והביט כל מה שהיה בפניםבירושלם  
Mt 13,30   הקציר אני אומר לקוצרים לקטו ראשונה ובעת  : תניחו הכל עד הקציר 30. שוניםעם הקמ  

Lc 8,13   ואותו זרע שנפל בקוצים הם  14: נסיון נפרדים ובעת  אלו אין להם שרשים כי לזמן היו וב. הש׳ 
Lc 20,10   הבציר שלח עבדו לאותן שמחזיקים הכרם בעבור ובעת   10. ולא היה הוא שם זמן רב. מהלעובדי אד  
Lc 21,24   וירושלם. אים בשבי בכל העמיםומוב. הסכין ובפי  עד המכהו  24והעם יבא . על הארץדוחק גדול  
Mt 23,27   וכן אתם 28. מלאים עצמות מתים ולכלוך ובפנים  ים מצויירים הדומים מחוץ יקרים לקבר  
Mt 23,28    אוי לכם 29. אתם מלאים מכל רמאות ולב רע ובפנים  דומים לעמים בחוץ אנשים צדיקים וכן אתם  

Mt 6,5   אני אומ׳: השוקים כדי שיראו אותם האנשים ובצדי  הם האוהבים התפללו בבתי כנסיותי. כשבים  
Lc 1,6    ולא היה להם בן או 7. השם׳ בזולת שום רבה ובצדק  עומדים במצות . צדיקים לפני האלשניהם  

Mt 17,20   20  אמ׳ להם ישו בן. והוא עמד בגליליאה 21 .ובצום  המדה שטן אין מגרש אם לא בתפלה וזאת  
Mc 9,28   ועברו בגליליאה והוא לא רצה . ונסעו משם 29 ובצום  אינה יכולה לירפא רק בתפלה  שטןזו מדת ה 
Lc 21,34    35. זה החייב וזה היום יבא פתאום עליכם ובצורך  : יהיה כבד ביתרון אכילה ושכרותלבבכם לא  
Lc 1,79   80. שלום בעבור שרגליו תהיו מאושרות בדרך ובצלמות  והאיר אותם שיושבין בערפליות  79 מרום 

Mt 25,37   מתי ראינוך בלא 38. ונתנו לך לאכול ולשתות .ובצמא  והם יענו מתי ראינוך ברעב  37. נחמתוני 
Mt 26,26   ואחר 27. ואמר קחו ואכלו כי זה הוא גופי .ובצע  שאוש לקח הלחם וברכו ועשה חנות לסעוד י  
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Lc 9,16  ת וחלקו לתלמידיו וצום שיניחוהו לפני העם הפ ובצע  ם ובירך אותם לחמים ושני הדגים והביט לשמי 
Lc 22,19   זה. ונתן להם אומר זה הוא גופי הנתון בעדכם ובצעו  ולקח הפת ועשה חנות  19. שיבא מלכות הש׳ 
Lc 24,30   ועיניהם נפתחו והכירוהו  31. ונתן ממנו להם ובצעו  וכאשר הסב עמהם לקח הפת וברכו  30. עמהם 
Mt 14,19   20והתלמידים נתנום אל העם . ונתנם לתלמידים ובצעם  הדגים ומביט בשמים וברכם  ושני הלחמים 
Mt 15,36   37והתלמידים נתנום לעם : ונתנם לתלמידיו ובצעם  לשם ) היא הקריאה הנכונה” חנות”חושב ש  
Mc 6,41    לקוכן חי. ונתנם לתלמידיו שיניחום לפניהם ובצעם  ושני הדגים ועשה חינות והודאות לחמים  

Mt 20,11   אומרים אלו 12. מלינים נגד בעל החיילות ובקחתם   11. ולקחו כל אחד פשוט כמו כן קחת יותר  
Mc 15,1   15,Tit  בקר נתאספו לעצה גדולי הכהנים והחכמים ובקר   1: קפיטולו ט״ו כפי שן מרקו  
Jn 2,14  עשה כמעט קבוצות עבותות וכאשר 15. ויונים ובקר  ומצא במקדש אנשים מוכרים צאן  14. בירושלם  

Jn 19,38   מפילאטו שיהיה לו רשות לקחת ישאוש מהשתי ובקש  . הודים בעבור שהוא תלמיד ישאושמפחד הי  
Mc 5,10   וסביב  11מאד שלא יגרשהו חוץ מאותה מלכות  ובקשהו   10. א ענה שמי מספר כי רבים הםוהו. שמך 
Lc 5,12   13ואומ׳ אדון אם תחפוץ אתה יכול לטהרני  ובקשו  רגליו וכאשר ראה ישו נפל ל. רעתאחד מלא צ  
Lc 5,18   18  ולא 19לשומו לפנים ולהניחו לפני ישאוש  ובקשו  נושאים איש אחד במטתו והנה אנשים  

Mc 8,22   22 וישאוש לקחו בעד היד ומשכו 23שיגיעהו  ובקשוהו  אקשרדא והוליכו לו איש אחד עור ובאו ב  
Lc 24,29   ואומרים תשאר עמנו אדון כי כבר נעשה ערב  ובקשוהו   29והוא חפץ ללכת עוד רחוק כים שהול 
Jn 12,21   21  אומרים אדון אנו חפצים ראות ישאוש משיח ובקשוהו  . לפיליף שהיה מבטפגידא דגלליאהשקרבו . 
Mc 7,26   אמ׳ ראשונה וישאוש 27. שיגרש השטן מבתה ובקשתהו  והיא נאה ממשפחת סיריא  26. ליווכרעה ברג  
Mc 9,17   18. תלמידיך שירפאוהו ולא יכלו עשות ובקשתי  . להוציא רוק מפיו ונוקש השנים ומכריחו  
Jn 18,40   19) תם פרק י״ח: (גנב היה ובראבן  : ולם לא תעזוב לנו זה רק בראבןאז צעקו כ,Tit  קפיטולו י״ט 
Mt 2,10  ויבאו בבית 11. הככב שמחו שמחה גדולה םובראות   10. שעמד על המקום אשר הילד שםעד . במזרח  

Lc 23,48  48 49. כל הדברים האלה חזרו להכות חזותיהם ובראותם  . יתה לו ההשקפה ההיאוכל העם שהיה שם ה  
Mt 14,25   משמרת הלילה ישאוש בא להם הולך על הים וברביעית   25. וסבלו צער כי הרוח מנגדם. באמצע הים  

Mt 28,8   ובעוד שהולכות 9שמחה רצו להגיד לתלמידיו  וברוב  אנה מהרה מהקבר ברוב פחד ותצ 8 :אמ׳ לכם  
Mc 11,10   ונכנסו בירושלם  11: יהיה המלך מושיע משמים וברוך   10. ברוך הוא אותו שבא בשם הש׳. ברוך 

Lc 1,42    ואיך קרה זה שאם אדוני באה 43. פרי בטנך וברוך  גדול ואמרה ברוכה את בין הנשים בקול  
Lc 14,14    והשכר תשיגהו : תהיה כי אין להם מה שיגמלוך וברוך   14זימון קרא העניים והנטולים והעורים 

Mc 14,52    ונהגו לישוש לסגן הכהנים  53: כולו ערום מהם וברח  והוא עזב האלמשיאה  52. ותפשוהולבנה 
Mc 16,8   י שגדלה פחדתן ונרעדות ולשום אדםמן הקבר לפ וברחו  ויצאו  8. כאשר אני אומ׳ לכם. ושם תראוה 
Mt 2,13   למצרים וישבת שם עד בואי אליך כי עתיד הוא  וברחת  ויאמר לו קום ולקחת הילד ואמו  אל יוסף 
Lc 7,10   ונעשה היה מכאן ואילך שהולך ישאוש בעיר 11 .ובריא  ומצאו הנער שהיה אפס שנתרפא . שלישאו 

Lc 15,27   ולא רצה. והבן הגדול כשומעו כעס עד מאד 28 .ובריא  ב אליו חי גל אחד גדול בעבור ששהמית ע 
Jn 13,13   אני אדוניכם רוחץ[*]  14[*] לשם כי  וברכה  ים אותי אדון ורבי ונותנים שבח אתם קורא  

Mt 26,26   26 ואמר קחו ואכלו כי זה הוא . ועשה חנות ובצע וברכו  אשר ישבו לסעוד ישאוש לקח הלחם וכ 
Mc 2,12   13. האל אומרים מעולם לא ראינו כזה הדבר וברכו  באופן שכולם תמהו . לך בפני כלםו והמטת  
Lc 7,16   16 קפיטולו ח׳ כפי שן לוקא נביא גדול קם : האל וברכו  ל העמים יראו יראה גדולה והללו וכ 

Lc 24,30   ניהם נפתחוועי 31. ובצעו ונתן ממנו להם וברכו  וכאשר הסב עמהם לקח הפת  30. הםונכנס עמ  
Mt 14,19    והתלמידים נתנום אל . ובצעם ונתנם לתלמידים וברכם  הלחמים ושני הדגים ומביט בשמים ולקח 
Lc 24,50   50 ובעוד שמברך היה אותם היה נפרד מהם 51 .וברכם  ונשא ידיו לשמים . ותם בביטניאהונהג א.  
Mt 22,46   23 :לשאול לו שום דבר ווברשות  ום אדם באותו היום לא היה בידו וש. דבר,Tit  קפיטולו מ״ט  

Mc 6,2   אחד התחיל ללמד בבית הכנסת ורבים שומעים ובשבת   2חיותיו ונמשכו אחריו תלמידיו והלך בנכ  
Lc 13,10  9 11. הבאה היה בבית הכנסת שלהם בשב בשבתות ובשבת   10: פרי מוטב ואם לאו אכריתנה ואם תעשה  
Lc 23,54   והנשים שבאו מגלליאה 55. התחיל להאיר ובשבת  שי והיה יום ש 54ונח ששם לא היה איש מ  
Lc 23,56    24: הורידוהו לקבר ובשבת  בריח טוב לחנוט גוף ישאוש משיח מעולות,Tit  קפיטולו כ״ה כפי  
Lc 24,1   24: לקבר,Tit   בבקר בבקר באו בקבר נושאות סמים ומשיחות ובשבת   1קפיטולו כ״ה כפי לוקא  
Jn 7,22    אם איש נכנס בברית 23: מוהלים אתם האנשים ובשבת  . שאותו דבר היה ממשה רק מהאבותמילה לא  
Mt 2,9   והיה הולך לפניהם . דברי המלך הלכו לדרכם ובשומעם   9: לי מפני שאלך להשתחות לפניושובו א 

Mt 27,40    מך אם בן אלוה אתהתושיע עצ. ימים תבנהו ובשלשה  אתהו שאומר שתשמיד המקדש [*].  40ראשן  
Mc 14,58   59. ימים אחרים חדש עשוי בידי אנשים אבנהו ובשלשת  הרוס זה המקדש עשוי בידי אנשים אני א 
Mc 10,40   אבל לאותם שהוא מוכן. אין לי ליתן לכם ובשמאלי  אבל שבת בימיני  40. היו טבוליםואתם ת.  
Mt 12,21   ואז שלחו לו משוטן אחד עור 22. האיים יחילו ובשמו   21העץ מעשן לא יכבה עד שיצאו למשפט החזק 
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Mt 13,20   אבל אין לו שרש ומתייבשת מהר 21. מקבלה ובשמחה  הוא אותו ששומע דברת הש׳ . בניםבין הא:  
Mt 7,22  אז יאמר להם מעולם לא  23עושים אותות רבות  ובשמך  מובאים בשמך ומרפאים המושטנים  אדון אנחנו 
Lc 2,52   3. ובחן אלהים ואנשים ובשנים  וישאוש מרבה בחכמתו  52. ם בלבהריאלה הדב,Tit   קפיטולו ג׳ כפי 

Mc 15,34  תשיעית זעק ישאוש בקול גדול ואמ׳ אלי אלי ובשעה   34. ות בכל הארץ עד שעה תשיעיתנעשה ערפלי  
Lc 12,46    להניחם עם אשר שלא ידעה ויגרש אותו ואביו ובשעה  אדוניו יבא ביום שלא יקווהו  46וישכר  
Lc 7,44   אתה לא נתת לי נשיקה לרגלי 45. ראשה קנחם ובשערי  אבל זאת רחצה רגלי . מים לרגלי לא נתת לי. 
Lc 1,26  חדשים האל שלח המלאך גבריאל בעיר גליליאה ובששה   26. בור שיסיר חרפתי בין הנשיםהביט בי בע  
Mt 17,5   קול אחת באה מתוך הענן אומרת זהו בני אהובי ובת   .לבנה צללם ובעוד שמדברים עב אחד 5. אחד  
Lc 2,36   והיתה קרוב. אחת משמואל היתה משבט אשר ובת   36. ת רוב לבבות תהיו מפורסמותמחשבו  
Lc 9,35    קול יצאה משמים ואמרה זהו בני האהוב לי מאד ובת   35. ונכנסו בעב ופחדו פחד גדולצל להם  

Mt 15,28   וכאשר ישאוש נסע משם  29 :נתרפאה באותה שעה ובתה  ך יעשה לך מה שאת חפצה אמונת: אגדולה הי 
Mt 7,15   כי . במעשיהם תכירום 16. הם זאבים וטורפים ובתוכם  מנביאי שקר הבאים בלבוש רחלות  השמרו לכם 

Mc 15,40   ומישף  מריאה מקדלינא ומריאה אם יקומו קטן ובתוכם  . והיו שמה מקצת נשים שבאו מרחוק להביטו 
Lc 9,38    אדם אחד קורא בקול גדול ואומ׳ רבי תהיינה  ובתוכם   38עם רב ירד מן ההר בא לקראתם האחר 

Mt 27,56    היתה מריאה מקדלינא אם יקומו ויושאף ואם ובתוכן   56. ישאוש דגליליאה ששרתו אותושהלכו עם  
Jn 8,17   18: ו׳ שעדות שנים או יותר הוא אמתיכת ובתורתכם   17האב שלחני ואני אחדים אנחנו ש. לבדי  

Jn 8,9   השרים ונשאר ישאוש יחידי בין כך ובין כך ובתחלה  מאותו המקום כולם אחד אחר האחד יצאו . זה : 
Lc 7,25  אבל אי זה דבר יצאתם 26הנם מלכים בבתיהם  ובתענוג  ה אותן שנתלבשו במלבושים יקרים והנ. בגדים 
Lc 8,15    [*]החיים האלו הם נחנקים ואין נושאין פרי ובתענוגי  ם לב וחריצות בעושרין ש׳ ויש להדבר ה  
Lc 6,12   וכאשר היה בקר קרא 13. האל היה ער ובתפלת  . הם שישאוש עלה בהר אחד ומתפללבימים ה  

Lc 16,15  עד .. והד 16. למלכים קטן הוא לפני האל..  וגבבוה  דול ומה שהוא ג. האנשים רק האל יודע לבבכם 
Mt 23,6    7. בבתי כנסיותיהם ושישאלו בשלומם וגבוהים  בשלחן ושיהיה להם כסאות גדולים ראשונה  
Mc 15,3  4. הכהנים מלשינים אותו מעניינים רבים וגדולי   3. וישאוש ענה ואמר אתה אומרו .מלך ישראל  
Mc 4,7    א ואמ׳ ישאוש הא׳ ואחר נפל בטוב הארץ ונש 8 .וגדל  ולא נתן פרי עולה . וחזקוהוגדלו יחד 

Lc 13,19   ונעשה אילן גדול עד שעופות השמים נחים וגדל  גרגיר של חרדל שהאדם זורע בגנו הנה הוא כ  
Mc 1,19   20. בני זבאדיב בספינה קטנה משימים רשתם וג׳ואן  ראה יקומו . והולכים מעט הלאה 19. אחריו  
Mc 6,18   אמר לאירודיש אינו ראוי לך החזק באשת אחיך ןוג׳וא   18. יליף אחיו אותה שהוא מחזיקאשת פ 

Mc 10,41  וישאוש קראם ואמר להם אתם יודעים 42 .וג׳ואן  עוהו היו מלאים חימה נגד יקומו תלמידים שמ  
Jn 1,32   אומ׳ אני ראיתי הרוח יורד מן. עשה לו עדות וג׳ואן   32בעבור זה באתי ומטביל במים  בישראל 

Mc 13,3   אמור לנו מתי יהיו אלו הדברים 4ואנדריב  וגואן  אלוהו בסוד פירו ויקומו המקדש שהזתים נגד.  
Mt 13,55   וקרובותיו כלם עמנו מאין יש לו כל זה 56 וג׳ודיש  וקרוביו ג׳יקמי ויושאף ושימון  כנגד אמו. 

Lc 4,41   אור יצאוהבקר  42אותם כי יודעים שהוא משיח  וגוער  . אתה הוא משיח בן האלוה זועקים ואומרים 
Jn 10,33   ועושה אתה עצמך אלוה. כי אתה אדם ולא אל .וגידוף  אין אנו סוקלין אותך רק מקללה  ממעשה טוב. 
Lc 1,14   כי הוא יהיה 15. לך ורבים ישמחו כשיהיה נולד וגיל  ותהיה שמחה  14. תקרא שמו יוחנןלך בן ו 

Jn 16,21   ואמת כן 22. כי האדם נולד בעולם. שיש לה וגיל  בר אינה זוכרת הצער בעבור שמחה וכשילדה כ  
Jn 15,11   זהו צווי שתהיה אהבה ביניכם  12. יהיה שלם וגילכם  מרתי לכם בעבור שגילי יהיה בכם הדברים א 
Jn 16,22  ואותו היום לא  23. שום אדם לא יגזלהו לכם וגילכם  ולבבכם ישמח . אבל אני אראה אתכם פעם אחרת 
Lc 23,15   והנה שום דבר ראוי. אירודיש כי הוא שלח אתכם וג״כ   15. ר ממה שאתם מלשינים אותודבולא מצאתי 

Jn 2,11   אחר אלה הדברים  12. מעלתו ותלמידיו הכירוהו וגלה  שה זה האות הראשון בבית גלליאה וישאוש ע 
Mt 9,31   משם הם וכאשר היו מוצאים 32: בכל הארץ וגלוהו  אבל הם יצאו  31 :שלא תגידוהו לשום אדם  

Lc 21,25   האנשים יהיו יבשים מיראה וחרדה שתבא על 26 .וגליו  בעבור מהומות קול הים . ת לעמיםובארץ צרו 
Mc 4,37   וישאוש ישן 38. עד שהספינה מתחלת למלאת וגלים  ואז קם רוח גדולה וחזק  37עמו  אחרות  

Mt 11,25   וכן הוא אב כאשר הוטב 26. לתמימים אותם וגלית  . ה הדברים אל החכמים יודעי ספרהסתרת אל  
Lc 10,21   כל 22. לקטנים אמת הוא אב כי כן ערב לפניך וגליתם  . רץ שהעלמת דברי אלו מן החכמיםבשמים ובא 
Lc 17,11   וכשנכנס במגדול אחד באו אליו עשרה 12 .וגלליאה  ריאה ישאוש ליר לירושלם עובר בתוך שמ  
Mt 28,13   והם אמרו אם ידע פילאט אנחנו נשיג 14 .וגנבוהו  ילה בעוד הם ישנים מידיו באו הלשיאמרו תל  

Mt 6,19   אבל תקבצו אוצרות שמים 20גונבים אותם  וגנבים  . עמקים שמחריבים אותם חלדה ועשבתוך ה  
Mt 6,20  תהיה גר כל. עינך 22[*]  21אין גונבים  וגנבים  . ם שחלדה ועש אין מחריבין אותםאוצרות שמי  

Lc 11,39   סכלים מי שעשה מה שהוא מחוץ לא עשה מה 40 .וגניבה  ומה שהוא בפנים שלכם הוא לב רב . הקערה 
Lc 17,29    כפי זה יהיה ביום 30מן השמים וכולם השמיד  וגפרית  וביום יצא לוט מסדום ממטיר אש  29ובונים 
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Jn 19,20   ז הגמוני היהודים אמרו לפילאטו א 21. ולאטי וגריק  והיה כתוב בלשון עברי : עיר היהקרוב מן ה 
Mt 21,12  כל אותן שקונים ומוכרין והפך שלחנות החלוף וגרש  ונכנס ישו במקדש האל  12. יליאהנזאריט מגל  

Jn 9,34  וישוש שמע שגרשוהו בחוץ ומצאו 35: בחוץ וגרשוהו  תה לא מלמד ענו ואמרו לו הן בעון חוללת וא . 
Mt 16,10   ולמה לא 11. אלפים איש וכמה דבילות נשארו וד׳  ומז׳ לחמים  10. מו דבלות נשארווכ. איש  
Mc 7,35    וישאוש צוהו שלא יגידהו לשום אדם 36. ברוחה ודבר  פתוחות ובלבול לשונו היה נִַתר אזניו היו. 
Lc 22,4   עם שרי הכהנים והרבנים באי זה צד ימסור להם  ודבר  שהלך  4שקריוטא אחד מהשנים עשר הנקרא א 
Jn 7,26   הכירו השרים באמיתות שזה. אין אנו אומרים לו ודבר  הנה שמדבר בגלוי  26פצנו להמית זה שח 
Jn 8,28   אני עושה מעצמי רק כמו שהאב למדני לדבר אלה  ודבר  להם כי תנש תנשאו בן האדם תכירו שאני הוא 

Jn 12,41   מהשרים האמינו בו רק בעבור אכן רבים 42ממנו  ודבר  כאשר ראה מעלת האל . שעיה הנביאאמ׳ י 
Jn 15,7    כזה הוא זך אבי  8: תחפצו ותשאלו תשיגו לכם  ודבר  אי זה דבר . בי ודברי תשמרו בכםאם תעמדו 

Jn 18,20   שאל לאותן. מה אתה שואל לי 21לא דברתי בסתר  ודבר  . ת ובמקדש ששם היהודים מתקבציםבבית הכנס 
Mc 8,38   בזאת האומה מנאפת חטאה בן הבתולה יכירהו ודברו   38. פרסם אותיואותו שיכירנו וי 37. נפשו  
Lc 5,15   ועמים רבים באים לישאוש בעבור. נתפזר עוד ודברו   15. כמו שמשה מצוה לעדות שלהם בעד טהרתך  

Lc 11,53  מארבים אותו 54אתו בכבדות ברוב דברים  ודברו  הם התחילו הפרושים לחלוק דבריו הדברים אלי  
Mc 13,31   אותו היום ואותה שעה לא 32אלה לא יעברו  ודברי  השמים והארץ יעברו  31. ים יבאואלו הדבר  

Lc 9,26   בן האב יבזם כשיבואו בידו והאב והמלאכים ודברי  י והמבזים אות 26. וישמיד עצמו. אבודה.  
Lc 21,33  ו שבאולי לבבכם לא יהיההשמר 34: לא יעברו ודברי  . השמים והארץ יכלו 33. ים יעשואלה העניינ  

Jn 15,7   אי זה דבר ודבר תחפצו ותשאלו. תשמרו בכם ודברי  אם תעמדו בי  7. מרוה באש ותשרףויש  
Jn 17,6    ועתה הכירו שכל דברים שנתת לי ממך 7. קיימו ודברי  שלך היו ואתה נתת לי . שנתתם ליהעולם 

Mt 16,21   רבים סבול בעד הסופרים ובעד שרי הכהנים בריםוד  יו שחיוב הוא שהוא ילך בירושלם לתלמיד.  
Jn 14,12   גדולים יותר מהם עושה כי אני הולך אל העם ודברים  כי המעשים שאני עושה הוא עושה  שהמאמין: 
Jn 17,7   והם . כי הדברים שנתת לי נתתי להם 8. קיימו ודברך  ואתה נתת לי . שנתת לי ממך היו שכל דברים 
Mt 3,4   ואז יוצאים הם מירושלם ומכל 5. מדבריי ודבש  בוש עורות והיה מזונו חגבים ה לזואן הי  
Mc 1,6   ודורש ואומר יותר חזק ממני יבא 7. מדבריי ודבש  ואוכלים חגבים . סביב המתנים מחגורת עור  
Jn 21,9  9 הדג וישאוש אמ׳ להם שאו מ 10. מונח למעלה ופת ודג  ו לארץ ראו אש יפה בגחלים יפות אז כשירד 

Lc 24,17   ואמר לו. וענה אחד מהם ששמו קלאופש 18 .ודואגים  מדברים ביניכם וכבר אתם הולכים דברים אתם  
Lc 20,42   אמר בספר המזמורי׳ האדון אמר לאדוני שב ודוד   42תם אומרי׳ שמשיח הוא בן דוד להם איך א  

Mc 1,4   ויוצאין אליו 5. תשובה לכפרת עונותטבילת  ודורש  היה זואן במדבר טובל  4. האדון תעשו דרכי  
Mc 1,7   אותו שאיני . ואומר יותר חזק ממני יבא אחרי ודורש   7. ואוכלים חגבים ודבש מדבריי .עור 

Mc 1,14  ואומ׳ העת בא ממלכות שמים עשו  15. דבר האל ודורש  בא ישאוש בגליליאה . ן היה אסורואחר שג׳וא 
Lc 8,37   וישאוש נכנס בספינה ודורש והאיש שיצאו  38 .ודורש  ש נכנס בספינה הם עומדים וישאו כי ביראה 
Lc 8,38   והאיש שיצאו ממנו השדים מבקש מישו שילך ודורש  וישאוש נכנס בספינה  38. בספינה ודורש  
Lc 8,39   ויסע האיש. כל הדברים האלה שעשה לך האל ודורש  ויסע האיש והלך בכל העיר . האל שעשה לך  
Lc 8,39   ונעשה כשחזר 40. כל הדברים שישאוש עשה לו ודורש  ויסע האיש והלך בכל העיר . האל עשה לךש  
Jn 14,8   וישאוש אמר להם כמה מן הזמן שעמדתי עמכם 9 .ודי  הראנו האב . אמר אליו אדון ופליף 8: אותו  
Jn 1,19   והודה ולא 20הוא  בעבור שישאלו אליו מי ודיאקש  כהנים . ר שלחו היהודים מירושלםכאש. יואן  
Jn 5,30   צדיק וישר הוא כי איני מבקש לעשות רצוני ודיני  . בר רק כמו שאני שומע דן אנוכילעשות ד.  

Mc 8,10   ויצאו הפרושים ונתוכחו עמהם 11 .ודלמאינוטא  ה עם תלמידיו ובא נגד כפר נחום עלה בספינ  
Jn 20,19   הבית נעולות שהתלמידים שם בא ישוש ואמ׳ לתותוד  אז שבת אחד כשהיה ערב  19דברים לי אלה ה  

Mt 16,17   ואני אומ׳ לך 18: לא לימדך רק אבי שבשמים ודם  יו אשריך שימון בר יונה כי בשר ואמ׳ אל  
Mt 24,30   וישלח מלאכיו צועקים בגודל קולות ויקבצו 31 ודמות  ברב כח וצלם . לה בא בעבי השמיםבן הבתו 

Jn 6,56   מי שאוכל בשרי ושותה דמי 57: הׁשתייה האמתי ודמי  : שרי הוא האוכל האמתיכי ב 56. אחרון  
Lc 13,1   1 וענה ישאוש להם 2: ערב פילאט עם קרבנותם ודמם  ת מגידים לגלילבש והיו באותו עת מקצ  
Jn 8,50  50 דאני אומר לכם באמת שאם אחד יעמי 51. דין אמת ודן  אחר הוא ששואלה . ני מבקש מעלתיואני אי 

Mt Prol,10   שנושאה דרישת[*] האל היא בד׳ אופנים  ודרך  . ונת השילוש בארבעה חלקי העולםהגידו אמ  
Mc 6,12   ומבריאים המשוטנים וממרקים 13. שיעשו תשובה ודרשו  ותלכו  12 והסירו עפר רגלכם לעדות נגדם 

Jn 8,5   4 ואתה מה. ה נידונה בסקילהמשה צותה לנו שתהי ודת   5. ו לו זאת האשה נתפשה בניאוףואמר  
Lc 16,13    .. והפרושים שהם במידת הכילות והגללים שמעו  14 ..וה  אינכם יכולים לעבוד השם׳ . יבזההאחת 

Mc 4,8   ואמ׳ ישאוש מי שיש לו אזנים 9. ס׳ והא׳ ק׳ והא׳  ב הארץ ונשא ואמ׳ ישאוש הא׳ ל׳ נפל בטו  
Mc 4,8   10. ואמ׳ ישאוש מי שיש לו אזנים ישמע 9. ק׳ והא׳  ס׳  נשא ואמ׳ ישאוש הא׳ ל׳ והא׳הארץ ו  
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Mt 10,21   והבנים יקומו נגד אביהם ונגד אמותיהם. הבן והאב  . האח האחד ימסור האחר למיתה 21 .בעדכם  
Lc 9,26   ואומר אני לכם באמת שמקצת אלו  27. והמלאכים והאב  דברי בן האב יבזם כשיבואו בידו אותי ו 
Jn 8,18   אז אמרו לו אנה הוא 19: ששלחני עושה עדות לי והאב  אני הוא שעושה עדות לעצמי  18: מתיהוא א 

Jn 10,30    אז קבצו היהודים אבנים 31. דבר אחד אנחנו והאב  אני  30אין יכול לטרוף מיד אבי ושום אדם  
Jn 14,10   ר איני מדבר מעצמיהדברים שאני מדב. הוא בי והאב  . אינך מאמין שאני כאב 10. האב שאראה לכם . 
Jn 14,11   זה בלבד עשוי בעבור שהמעשים שתאמינו 12. בי והאב  הוא אינכם מאמינים שאני  11. עושה הדברים: 
Jn 14,28  עתה גלו מי זה לכם קודם המעשה 29: גדול ממני והאב  שאתם תגילו כי אני הולך אל האב אמת . אותי 
Lc 6,23   רק אוי לכם עשירים כי הוא נח דעתכם 24 .והאבות  נביאים כמו זה היו עושים ה. מיםמושפע בש.  

Mt 27,66   28: גדולה חתמו ועשוה שמור והאבן  והם הלכו ושמרו הקבר  66. תדעו כאשר,Tit  קפיטולו נ״ד 
Lc 20,18   ושרי הכהנים 19. יכתת אותן שעליהם תפול והאבן  . ל אותה אבן יהיה מוכה עם האבןשיפול ע  
Mt 27,51  ורוב. והקברים נפתחו 52נחלקו באמצע  והאבנים  . צדדין למעלה ולמטה והארץ רעשהשני נשבר מ  
Mt 18,27   רחם על העבד והניחו לכת ומחל לו כל החוב והאדון   27. לך חמלה ממני ואפרעך חובך אדון יהיה . 
Mt 18,32   ד רע לא מחלתי ואמ׳ לו עב. צוה שיביאהו לו והאדון   32דון וספרו לו כל אשר עשה לו אל הא 
Mt 18,34   35. עצב ומסרו לנגישה עד שיחזור כל החוב והאדון   34. מךחומל מאותו עבד אחר כמו שהיה לי מ  

Lc 17,6   אמ׳ להם אם לכם אמונה כגרגיר חרדל ואתם והאדון   6. אדון הגדילנו. למדנו אדון. השלוחים  
Lc 19,17  אמר אליו שמח עבד טוב כי בדבר קטן היית האדוןו   17. מינא שלך י׳ אימינש הרוחתיאדון עם אי  
Lc 19,22  אתה יודע שאני . אמר לו עבד רע מפיך אשפטך והאדון   22. וקוצר מה שלא זרעת. א הנחתלוקח מה של 
Lc 20,11  שלח עבד אחר והם נוגשים ושוברים אותו ברוב והאדון   11: הכו עבדו ולא נתנו לו דבר והם. מהפרי 
Mc 2,27  ובעבור זה בן האלוה אדון 28. לא בעבור השבת והאדם  ואמ׳ השבת עשוי בעבור האדם  27 .יולחיילות 
Lc 12,17    חושב בעצמו אומר מה אעשה שאין לי במה אאסוף והאדם   17. אדם עושה פירות כגודל השפעמשל שדה 

Jn 4,50   וכאשר  51. והלך לוהאמין לדבר שאמר לו ישו  והאדם  . אמר אליו ישאוש לך בנך חי הוא 50. בני 
Mt 13,39   ועת הקציר הוא קץ העולם. שזורען הוא השטן והאויב   39. צדיקים והקמשונים הם הרעיםהזרע הם ה. 
Jn 17,22   אני נתתי להם בעבור שיהיו. שנתת לי אתה והאורה   22. שהעולם יאמין שאתה שלחתני למען. אחד  

Mc 13,12    והאם הבן והבנים. האחד ימסור אחיו למיתה והאח   12 :תדברו אבל הקדוש רוח בעדכםאתם לא  
Mt 20,21   אז ענה ישוש ואמ׳ אינכם 22. לשמאלך במלכותך והאחד  . תרצה שאחד מבני ישב לצד ימינךוהיא אמרה 

Mt 22,5   והאחרים לקחו העבדים ונגשו אותם 6. לסחורתו והאחד  והלך האחד הלאה . והם בזוהו 5. לנישואין 
Mt 24,41   לכן הקיצו כי לא ידעתם השעה באותה 42. יניח והאחד  האחד ילקח . חתושתים במטה א. אחרת יניחוה 
Lc 16,13  אינכם יכולים לעבוד. האחת יבזה.. יאהב  והאחד  שני אדונים כי שינא האחד ..נינושום אדם אי  
Lc 17,34   נים ואמרים לו אנה יהיהועו 36[*]  35: יעזב והאחד  האחד יתפש . יהיו שנים במטה אחתאומ הלילה 
Lc 18,10   והפרוש עומד על רגליו אומר אלה  11. עולמיי והאחד  האחד פרוש . לו במקדש להתפלל שםאנשים ע 
Lc 23,33   וישו אמר אב מחול להם כי אין 34. לשמאל והאחד  האחד לצד ימין . ישאוש והגנבים שם תלו  

Jn 2,12    וקרוב 13. ושם עמדו ימים מעטים. והתלמידים והאחים  ו הדברים ירד בכפר נחום הוא ואמאחר אלה 
Mc 10,37  אינכם. וישאוש אמ׳ להם 38. באורך. בשמאלך והאחר  ן לנו שאחד ממנו ישב בצד ימינך והם אמרו ת  

Lc 7,41    ולא היה להם מה 42. היה חייב לו אחד והאחר  האחד חייב לו עשרה פשיטין . אחדלאיש  
Lc 8,7   נפל בתוך הקוצים והקוצים יצאו עם הזרע והאחר   7. מהארץ לא היה לו לחות יצא נתייבש כי  

Lc 19,18   אימינא שלך [*]  20[*] [*]  19[*] בא ואמ׳  והאחר   18: יה לך ממשלה על מאה עיירותיה. נאמן 
Lc 23,40   בצרתםעונה ומגדף אומ׳ אינך ירא אלהים כי  והאחר   40. שיח תושיע עצמך ואנחנו עמךאם אתה מ  
Mt 19,30   20 :יהיו ראשונים והאחרונים  ורבים ראשונים יהיו אחרונים  30. יחזיק,Tit  קפיטולו מ״ו כפי 
Mc 10,31   והיו אז בדרך עולים 32: יהיו ראשונים והאחרונים  . ורבים ראשונים יהיו אחרונים 31. נצחיים  
Lc 24,10   11עמהן שאומרות לשלוחים אלה הדברים  שהיו והאחרות  ינא ומריאה יקובי ומריאה שלומי מקדל 
Mt 22,6   וכאשר 7. לקחו העבדים ונגשו אותם למיתה והאחרים   6. לך האחד הלאה והאחד לסחורתווה. בזוהו  
Mc 6,15    ואחרים אומרים שנביא . אומרים שאליהו הוא והאחרים   15. ממות ובעבור זה עושה פלאותוחזר חי 

Mt 24,41   41  האחד ילקח והאחד. ושתים במטה אחת. יניח והאחרת  בית הריחים האחת יקח נשים יהיו ושתי  
Lc 1,79    [*]אותם שיושבין בערפליות ובצלמות בעבור והאיר   79 מי שהוא מרום. שבהן פוקד אותנו  
Lc 5,28   ועשה 29. קם והניח כל ענייניו והלך אחריו והאיש   28לו יושב בסטון שלו לך אחרי  לוי ואמ׳  
Lc 6,10   10 ואותם מלאים  11. ומיד ידו נתרפאה. שלח ידו והאיש  . ר הביט כולם אמ׳ לאיש שלח ידךוכאש 
Lc 8,38   וישו. שיצאו ממנו השדים מבקש מישו שילך עמו והאיש  וישאוש נכנס בספינה ודורש  38. ודורש 

Lc 15,31   ת לעולם וכל אשר לי לךאתה עמדי היי. אמ׳ לו והאיש   31. נות אתה המתה בעדו עגל שמןעם זו 
Jn 21,16   שימון ג׳ואן. אמר לו פעם שלישית 17: שיותי והאכיל  . וישאוש אמ׳ אליו רעה. הב אותךשאני או 

Mt 6,6   וכאשר תתפללו אל 7: היודע הנסתרות ישמעך והאל  . תתפלל אל השם בסוד בדלת סגורהבחדרך ו  
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Lc 12,20   בזה הלילה יבקשו נשמתך ואותם. אמ׳ לאותו סכל והאל   20. רוב שנים אכלי ושתי ותנוחיאספת ב 
Jn 13,31   והאל יזכך הוא ועצמו. בו[*]  32[*] זך  והאל  אמר ישאוש עתה הוא זך בן האדם  אז כשיצא.  
Jn 13,32   בנים  33ובהתמדה יזכך אותם . יזכך הוא ועצמו והאל  . בו[*]  32[*] ן האדם והאל זך הוא זך ב 
Mt 9,33   והעמים תמהו אומרי׳ מעולם לא קרא. דבר והאלם  כאשר ראהו יאשוש משיח גרש השטן ו 33משוטן  

Mc 12,40   ולזה יסבלו יותר קנס. עם שקר תפילותם והאלמנות  אותם שעוקרים הבתים  40בשולחן  ראשונים  
Mc 5,40   ששוכבתוהתלמידים שהיו עמו ונכנסו למקום  והאם  האב וישאוש גרש כלם בחוץ לבד . לעגו עליו  
Mc 7,11   ואחר אינכם מניחים השלים לאב 12. שיועילו לו והאם  ן שאדם ידור בעבור נדר העם האב אי זה מה 

Mc 13,12   ונגד אמותם. הבן והבנים יקומו נגד אביהם והאם  . והאח האחד ימסור אחיו למיתה 12: בעדכם  
Lc 2,48   ואמ׳ האב והאם אל הבן למה עשית . מהוראוהו ת והאם  וכאשר האב  48. ן מחכמתו ומענהומתמיהי 
Lc 2,48   48  כי אני ואביך. אל הבן למה עשית זאת לנו והאם  ואמ׳ האב . האב והאם ראוהו תמהווכאשר  

Lc 12,53  חמות נגד כלה וכלה. והבת נגד האם. נגד הבת והאם  . אב יהיה נגד הבן והבן נגד האבה 53. ולג׳  
Jn 6,42   שאנו מכירים באיזה אופן הוא אומר שירד מן והאם  ו זה בן יוסף מהאב ואמרו אינינ 42. השמים  
Jn 9,22   כי יראו מהיהודים שאם אחד מהם יאמר שהוא .והאם  אלה הדברים אמרו האב  22. מעצמוהוא ומדבר  

Mt 23,23   ואלה המצות שחוייב עשות ואין שאין ראוי והאמונה  נינה גדולי צווי הדת ועוזבים היושר והח  
Mc 5,36  ולא הוליך שום אדם עמו לבד פירו ויקומו 37 והאמין  ד לבד יהיה לך טובה אמונה בשם׳ אמ׳ לא תפח 
Jn 4,53   זה היה האות השני שעשה 54. בו כל ביתו והאמין  שעה היתה שאמר לו ישו שבנו חי  האב שאותה  

Mc 1,15   15 והולך ישו ואחרים בגליליאה 16. דבר האל והאמינו  העת בא ממלכות שמים עשו תשובה  ואומ׳ . 
Jn 2,22   21 וכאשר היה 23: בכתיבה ובדבר שאמר ישאוש והאמינו  [*]  22. הוא אמ׳ במקדש לבו אמרומה ש  
Jn 17,8   אני בעדם מתפלל לא בעד 9. שאתה שלחתני והאמינו  לקחום והכירו באמת שממך יצאתי  והם. להם  

Lc 19,42   ועתה. הדברים שהם שלך כזה היום לשלום לך והאמנת  ם אתה הכרת כי א 42אמר . ה עליהאותה ובכ  
Jn 20,29   29 נסים 30. בי מאושרים יהיו אותן שיאמינו בי והאמנת  ש אמ׳ אליו כי ראית אותי טומאש וישאו 
Jn 16,27   27 אני יצאתי מהאב ובאתי 28. שיצאתי מהאל והאמנתם  תם אותי כי הוא אוהב אתכם כאשר אהב  

Mt 14,24    וסבלו צער כי הרוח . הקטנה היתה באמצע הים והאניה   24. היה ערב הוא היה יחיד בארץוכאשר 
Mt 8,27   תמהו אומרים מי הוא זה שהרוח והים שומעין והאנשים   27. וחו ותכף היה נחת גדול ביםולים שינ 

Mt 10,36   מי שאוהב אביו ואמו  37 :מורגלים ממכריהם והאנשים   36. וכלה מחמותה. והבת מהאם. ןהאב מהב 
Lc 5,2   והוא עלה באוניה  3. יצאו ורוחצים הרשתות והאנשים  וראה שתי אניות סמוך היאור  2. נזוריט 

Lc 11,44   שאינן יודעין הולכים למקום שאינן יודעין והאנשים  . ם אתם כמו הקברים שאינן נראיןלכם פרושי. 
Mt 27,51   והקברים 52והאבנים נחלקו באמצע . רעשה והארץ  ה ולמטה ש נשבר משני צדדין למעלוהנה המקד  
Mc 13,31    אותו היום 32יעברו ודברי אלה לא יעברו  והארץ  השמים  31. שכל אלו הדברים יבאויעבור עד  
Lc 12,56   ולמה לא תדינו 57למה לא תבינו זה העת  והארץ  פני השמים  אי רמאים אתם יודעים 56. יעשה  
Lc 21,33   השמרו שבאולי 34: ודברי לא יעברו. יכלו והארץ  השמים  33. ל אלה העניינים יעשועד שכהדור  
Mc 9,43  ואם רגלך אישקנדליזט כרות אותה  44. אינו נח והאש  אל מקום שאין מתים הארסים  43ם גיהנם בשתי 
Mc 9,45   ך אשקנדליזטואם עינ 46: אינו נח ולא תפסק והאש  אל מקום שאין מתים הארסים  45ם בגהינ  
Mc 9,47   כל אדם באש יתעלם וכל אדם 48. לא נכבית והאש  מקום שהארסים אינם מתים  47ינם משתים בגה  

Mt 19,10   10 והוא אמר כולכם  11: אין מחוייב שיקחה לאשה והאשה  תלמידים אליו א״כ הוא בין האיש אמרו ה 
Mc 5,33   32  פחדה ויראה ויודעת בטוב היא הפלא שבה היה שהוהא   33. אם יוכל ראות אותו שזה עשהומביט  
Lc 8,47   [*]ובאה ברעדה ונפלה . שראתה זה לא רצתה להחבא והאשה   47. כרתי שבח יצא ממני שפעל בוואני ה 
Jn 4,15  אמרה אליו תן לי המים ההם בעבור שלא תהיה והאשה   15. ם נצחייםאתן לו יהיו מעין מדלגת בחיי  
Jn 4,19   20: אמרה לו אדון אנכי מכרת שאתה נביא והאשה   19: ה לך אינו בעליך אמת אמרתתלך וזה שע  
Jn 4,25   אמרה לו אנכי יודעת שמשיח הוא קרישטו עתיד  והאשה   25. ייב שיתפללו לו ברוח ובאמתלו חו 

Mt 3,11   11 אאחרי חזק ממני ואיני ראוי לחלוץ נעלו והו והבא  . י טובל אתכם במים במקום תשובהאנ  
Mc 14,44   נתנם זה הסימן אמ׳ אותו שאני אנשק הוא הוא והבוגד   44. החכמים מאותתים וזקני העם ובעד 
Lc 23,29   אז 30. והשדים שלא הניקו. שלא נשאה וולד והבטן  . שבהם יאמרו מאושרות הן העקרותימים באים  

Mc 2,4   וכאשר ישאוש ראה אמונתם 5. ושלפני ישא והביֻאהו  בית והחריבוהו ועלו למעלה במטה עלו על ה  
Mt 21,7   6 מלבושיהם[*]  8[*] האתון והעיר והניחו  והביאו   7. למידים ועשו כמו שצום ישאושהלכו הת  
Mc 7,32   מבקשים אותו בתפלה. לו איש אחד חרש ואלם והביאו   32. ובא בים גליליאה לקראת קאליוש  
Lc 10,34   34  [*]ולמחר לקח שני 35. באושפיזא ונתן עיניו בו והביאו  [*] שו שם לו שמן בחבורותיו וחבו 

Jn 1,42   וישאוש מביטו אמ׳ שימון בן יואן. אל ישאוש והביאו   42: ו מצאנו משיח שנקרא קרישטשלו אנחנ 
Jn 2,8   9. והביאו לה. ותנו לשתות לארטישקילי והביאו  וישאוש אמר להם תוציאו מהם  8 .החזיק  
Jn 2,8    וכאשר ארטישיקילי טעמה המים ראו 9. לה והביאו  . ו ותנו לשתות לארטישקיליוהביאמהם  
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Mt 21,2    ואם שום אדם אומר לכם דבר אמרו 3. אלי והביאוה  אחת קשורה ועיר אחד עמה תתירוה אתון  
Mt 27,2  ואז 3 .לפני ִּפיַלטֹו שהיה מחזיק מקום קיסר והביאוהו  וקשרוהו  2ה שמסרו ישאוש למיתה העם עשו עצ 
Mc 11,2   ואם שום אדם אומר לכם למה אתם 3. אלי והביאוהו  שור שאין עליו שום רכב התירוהו עיר אחד ק  

Mc 14,44    ומיד שבא נגש אליו אומ׳ שלום  45. בחכמה והביאוהו  הסימן אמ׳ אותו שאני אנשק הוא הוא קחוהו 
Jn 9,13   12  ואמרו שישאוש עשה טיט בשבת 14לפרושים  ווהביאוה   13. ענה איני יודע. לו אנה הואואמרו . 

Lc 14,21   והעבד אמ׳ עשוי הוא כאשר צוית 22. פה והביאם  וקרא העניים והנטולים והחגרים  ובדרכיה.  
Mc 3,34   33  35אותם שהם סביביו ואמ׳ אלו הם אמי ואחי  והביט   34. ענה מי היא אמי ומי הם אחיוהוא  

Mc 11,11   ובערב הוא יוצא בבאטניאה. כל מה שהיה בפנים והביט  נכנסו בירושלם במקדש ו 11: שמיםמושיע מ 
Lc 9,16   לשמים ובירך אותם לחמים ושני הדגים ובצע והביט  ישו לקח החמשה לחמים ושני דגים ו 16. עשו  

Lc 22,56   56  ופירו כפר לה 57. אותו אמרה זה היה עמהם והביטה  וכאשר שפחה אחת ראתהו יושב באש  
Jn 20,11   ורואה שני מלאכים מלובשים לבן 12. בקבר והביטה  וץ לקבר בוכה ובעוד שמבכה כרעה עומדת מח  
Lc 21,28  28  ואמר להם זאת הצורה  29כי גאולתכם מתקרב  .והביטו  וכאשר אלה הדברים התבוננו ושאו ראשיכם 
Jn 19,37   אחר אלה הדברים בא יוסף  38. קרוהאל אשר ד והביטו  ועוד כתיבה אחרת אומרת  37. בו לא תשברו 

Mt 28,19   ותלמדום ושמרו כל מה שִצויתי 20ומהקדש רוח  והבן  לכל העמים וטבלו אותם בשם האב  לכו דרשו  
Lc 12,53    חמות . והבת נגד האם. והאם נגד הבת. נגד האב והבן  האב יהיה נגד הבן  53. לב׳ ולג׳בבית אחת 
Lc 15,21   וכבר איני . אמר לו אבי אני חטאתי לשמים ולך והבן   21. ו חבקו ונשקוובהיותו את. ןעל הב 
Lc 15,25   הגדול היה בשדה ובבואו נגש אל הבית שמע השיר והבן   25: והתחיל לאכול[*]. נוהו חי היה ומצא 
Lc 15,28   ולא רצה שיכנס. הגדול כשומעו כעס עד מאד והבן   28. ל בעבור ששב אליו חי ובריאאחד גדו  
Mt 10,21  21 22. יקומו נגד אביהם ונגד אמותיהם וינגשום והבנים  . והאב הבן. ד ימסור האחר למיתההאח האח 
Mc 13,12  12 ונגד אמותם וינגשום. יקומו נגד אביהם והבנים  והאם הבן . והאח האחד ימסור אחיו למיתה  

Lc 4,42   ולך במדבר והעמים מחפשיםאור יצא משם וה והבקר   42ר אותם כי יודעים שהוא משיח וגוע  
Jn 2,15   16. ופזר ממון החלפנים והפיל השולחנות .והבקר  גרש מן המקדש והצאן : כמעט כלם עבותות  

Mt 10,35   35  והאנשים מורגלים 36. וכלה מחמותה. מהאם והבת  . כי אני באתי להפריד האב מהבןאבל  
Lc 12,53   54. חמות נגד כלה וכלה בחמותה. נגד האם בתוה  . והאם נגד הבת. ן והבן נגד האבנגד הב  
Lc 1,27   וכאשר המלאך נכנס לבתולה 28. שמה מריאה והבתולה  . איש ששמו יושאף הוא מבית דוד ארוסה עם  
Lc 1,52   הרעבים ממלא 53. מאריות ומגביה השפלים והגבוהים  והוא משפיל החזקים  52. שבת לבוהגאים במח  

Mt 12,29   29  אם בתחלה לא יקשרהו. ולשבור אותו ביתו והגבור  אחד ליכנס בבית החזק ואיך יכול  
Jn 3,14   כן חוייב שבן האדם יהיה נשא: הנחש במדבר והגביה  כמו שמשה נשא  14: ם שהוא בשמיםבן האד  
Lc 3,5   וכל הדרכים רעים יהיו מיושרים. יושפלו והגבעות  כל הגאיות תתמלאו וכל ההרים  5 .דרכיו  

Mt 25,33   אז יאמר המלך לאותן שהיו 34. לצד שמאל והגדיים  ויניח השיות לצד ימין  33. דייםהשיות מהג  
Lc 2,32  31 ואביו ואמו תמהים 33. עמים ואזרת ישראל עמך והגדת  שיהיו אור  32לפני פני כל העם  שהכינות 

Lc 12,23   תחשבו כערבים שאינם זורעים 24. יותר מהלבוש והגוף  כי הנפש חשובה יותר מאכילה  23 .גופכם 
Mc Prol,16    מגלת חייו שהוא כרת אצבעו בעבור שיגרשהו והגיד  . בקצור בעבורנו למד ביותר נקלהוכתב הכל  

Mc 16,10   לאחרים שעמדו עם ישאוש שעו שעומדים אנונים והגידה  והיא הלכה  10. שבעה שדים ממנה שהוא גירש 
Jn 20,18   ואמ׳ לי אלה. לתלמידים אומרת אנכי ראיתי והגידה  מגדלינא הלכה ומריאה  18. להיכםאלהי וא  

Mt 14,12   וכאשר ישוש שמעו עלה בספינה 13. לישאוש והגידו  ובאו . ף וקברוהוובאו תלמידיו ונשאו הגו  
Mc 5,14  15. בעיר ויצאו כולם לראות מה שקרה והגידוהו  ואותם ששומרים אותם ברחו  14. םעד ב׳ אלפי  
Lc 8,36   ורוב העם היושב במלכות 37. למי שלא ראהו והגידוהו  והלכו  36. כאשר ראוהו פחדו פחדו. ונרפא 

Lc 16,14   15. שמעו אלה הדברים והוציאו לעג עליו והגללים  והפרושים שהם במידת הכילות  14 ..השם׳ וה  
Jn 18,35    ענה ישאוש  36: לי מה עשיתמסרו לי אותך  והגמוניך  ואני יהודי עמך . ענה פילאטו 35לך ממני 
Lc 23,33   וישו אמר 34. האחד לצד ימין והאחד לשמאל .והגנבים  קום הנקרא קלוארי שם תלו ישאוש באו אל המ 
Lc 16,16    ואחר מלכות האל הוא מוגד וכל. עד יואן ..והד   16. למלכים קטן הוא לפני האל. .וגבבוה  
Lc 9,11   ההוא כאשר ידעהו העמים הלכו אחרי ישאוש והדבר   11. אתם במקום אחד נקרא בינשידלקח או  

Lc 18,22    עדיין חסרת דבר . אמ׳ אליו. ההוא שמע ישאוש והדבר   22. אלה הדברים קיימתי בנערותיאמר כל 
Lc 20,16   א״כ מה[*]  17: נשמע אמרו לא יאבה השם׳ והדבר  : יבא וישמיד אותן עובדי אדמה 16. להם  
Jn 14,13   בעבור שיהיה. שתשאלו לאב בשמי הוא יעשה לכם והדבר   13: ם עושה כי אני הולך אל העםהיותר מ 
Jn 14,24  אלה 25: אשר שמעתם אינו שלי רק מאבי ששלחני והדבר  . שאינו אוהב אותי ומקיים דברי מי 24. עשו 

Mt 17,26   ותמצא שם כל מההראשון שתקח תפתח לו הפה  והדג  א נבהילם לך אל הים והשלך החכה בעבור של  
Jn 6,11    12. והיה להם ספקם בכל אשר שאלו. כמו כן והדג  . העםוכאשר עשה חנות לשם׳ חלק הפת בין  

Jn 21,13   ואז היו ג׳ פעמים שנתגלה ישאוש  14ונתן להם  והדג  ובא ישאוש ולקח הפת  13: נם הואהיו שאדו 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

376 

 

Mt 15,36   היא הקריאה ” חנות”אני חושב ש(ועשה כונות  הדגיםו  ואחר לקח השבעה לחמים  36. בארץלעם שישבו 
Mc 6,43   45. ואותן שאכלו חיו חמשת אלפים איש 44 .והדגים  רה קופות ממה שהותירו ומהלחמים שתים עש  

Mt 7,8   8 מי מכם אם ישאלהו בנו לחם יתן לו  9. יכנס והדופק  . והמחפש ימצא. ל אדם שישאל יקחכי כ 
Lc 7,22   ומבורכים יהיו אותן שלא יהיו 23מוגדים  והדלים  . המתים קמו חיים. ם שומעיםחרשיה. טהורים  
Mt 25,7    והסכלות אמרו לחכמות תנו  8כל עשישותיהן  והדליקו  אז קמו כל הבתולות  7אליו לדרך בא צאו 

Mt 25,10   ולותואחר באו הבת 11. היתה סגורה אחריהן והדלת  . הם מוכנות נכנסו עמו בנישואיןואותן ש  
Jn 20,26  ובא באמצע תלמידיו ואמר להם שלום. נעולות והדלתות  וך הבית וטומאש עמהם ובא ישאוש התלמידים ת 
Mt 7,14   ומעטין הם. המביאים לחיים צרה היא מאד והדרך  והשער  14. דון ורבים נכנסין בההאדם לאב  
Jn 14,4   וטומאש אמר אליו 5. אתם יודעיםוהדרך  והדרך  ואינכם יודעים המקום שאני הולך  4. תהיו [*] . 
Jn 14,4   4 6. [*] וטומאש אמר אליו 5. אתם יודעים והדרך  יודעים המקום שאני הולך והדרך  ואינכם  [*] 

Mt 11,13   14. עד זואן טבול התנבאו מה שהיה עתיד לבוא והדת  כי כל הנביאים  13ם אותו בחזקה משיגי  
Mt 25,3   2  ובעוד 5עשישותיהן [*]  4[*] סכלות לקחו  והה׳   3. תוהחמש חכמוהחמש מהן היו סכלות  

Mc 15,11   הזהירו העם שישאלו בראבן שיחזור להם וההגמונים   11. הנים מסרוהו לו בעבור קנאהעליוני הכ.  
Jn 7,32   אז 33: עם הפרושים שלחו עבדים שיתפשוהו וההגמונים  . ים שהסיעה מלינה מאותן הדבריםהפרוש 

Jn 19,15   אז 16: אמרו לו אין לנו מלך כי אם שיסר וההגמונים  : ופילאט אמר להם מלככם אתלה: בבשתי וער 
Lc 9,44  ואמ׳ ישו. אחריו המה ראו כן תמהו וההולכים  . והרואים נבהלו 44. ו שלו ושקטוחזרו לאבי  
Mt 1,24   2: קראו ישואש והוא  קח אשתו ולא ידעה עד שילדה הבן וי. האל,Tit  1טולו ג׳ כפי מתיאו קפי  
Mt 3,11   מפוחו 12יטבול אתכם מן הקדש וירפאכם מאש  והוא  זק ממני ואיני ראוי לחלוץ נעלו אחרי ח  
Mt 7,7    דפקו בדלת ויפתח: תחפצו ותמצאו: ימלא שאלתכם והוא  שאלו מאל  7: ירמסום ולא יקרעוםשלא 
Mt 8,6    ואמ׳ לו ישואש משיח אני אלך וארפאהו 7 נטול והוא  בני שוכב חולה במטה מחולי גדול לו אדון 
Mt 8,9   ולעבדי עשו זה. ואומ׳ לאחר בא והוא בא. הולך והוא  ואומר אני לזה לך . תחתי פרשים ויש לי 
Mt 8,9   וישואש 10. ולעבדי עשו זה והנם עושים. בא והוא  ואומ׳ לאחר בא . ה לך והוא הולךאני לז  
Mt 9,9  וכאשר היו מיושבים לאכול  10. קם והלך אחריו והוא  יב אמ׳ לו בא עמי מת בשלחן חלפני שהיה שמו 

Mt 12,11   אומר להם מי הוא מכם שהיה לו צאן אחת אם והוא   11. ותו בשבת בעבור שילשינו הםלמרק א  
Mt 13,11  ענה להם אומר לכם ניתן להבין סודות מלכות והוא   11. לו למה אתה מדבר בדמיונות אליו ואמרו  
Mt 13,28   והעבדים. אמר להם האיש האויב עשה דבר זה והוא   28: אם כן מי עליו זרע קמשונים. בשדך  
Mt 13,29   אמ׳ אין בעבור שלא תעקרו החטים עם הקמשונים והוא   29ים אמרו תחפוץ שנלך ונלקטהו והעבד. זה. 
Mt 13,52   חכם מאותות דומה למלכות אמ׳ להם לכן כל והוא   52. והם אמרו הין. אלה הדברים שמעתם כל  
Mt 14,18    צוה לישב העם על 19 .אמ׳ להם שאו אותם לי והוא   18. פה לבד ה׳ לחמים ושני דגיםאין לנו  
Mt 14,29   וירד ש׳ פירו מהאניה קטנה והולך על :אמר בא והוא   29חפוץ שאני אבא אליך על המים אתה הוא ת 

Mt 15,3   ואתם למה עוברים מצות האל. ענה להם ואמר והוא   3. אכולם כשרוצים ללמה אין נוטלין ידיה  
Mt 15,13ענם ואמר כל נטע שאבי לא נטע אותה תהיה והוא   13. ישקנדלישטש הם מהדבר ששמעושהפרושים א  
Mt 15,16   אינכם 17: אמר להם עדיין אתם בלתי שכל והוא   16. ואמר תפרש לנו זאת התמונה ענה פירו  
Mt 15,24   25. ענה לא שולחתי רק לצאן שנאבדו בית ישראל והוא   24. ה לכת כי היא צועקת אחרינויחנשלא ינ 
Mt 15,26   ענה ואמ׳ אינינו טוב שאדם יקח לחם מהבנים והוא   26. לת אותו אומרת אדון עוזרניבאה ומתפל  
Mt 15,35   אחר לקח השבעהו 36. צוה לעם שישבו בארץ והוא   35. ם והם אמרו שבעה ומעט דגיםפת יש לכ  

Mt 16,6   והם 7. אמר להם השמרו משאור הצדוקים ופרושים והוא   6. לעבור הלאה שכחו לקחת לחמם לחוף הים 
Mt 17,11    12. ענם ואמ׳ אליהו יבא ויציל כל הדברים והוא   11. חכמי הדת שאליהו יבא בתחלהשאומרים  
Mt 17,21  אמ׳ להם ישו בן אלוה יהיה. עמד בגליליאה הואו   21. בתפלה ובצום המדה שטן אין מגרש אם לא  
Mt 17,24   וכאשר נכנס אל הבית קרב אליו. אמ׳ אמת הוא והוא   24. ואמרו מלמדכם לא פרע המכס אל פירו  
Mt 17,25   ואמר ישאוש אכן הבנים הם. ענה מהנכרים והוא   25. או מהנכרים. חת מס מביניהםראוי לק  
Mt 18,29  30. מתחנן לו ואומר חמול עלי ואני אפרעך והוא   29. ו פרע מה שאתה חייבאומר ל בו ומחניקו  
Mt 18,30    אבל הלך ושם אותו במאסר עד. לא רצה הקשיבו והוא   30. ואומר חמול עלי ואני אפרעךמתחנן לו  

Mt 19,4   םענה ואמר לא קראתם כי בראשיתכם עשה אד והוא   4. יכול לעזוב אשתו על שום דברלו אם אדם  
Mt 19,11   אמר כולכם אינכם מבינים זה הדבר אם לא למי והוא   11: אשה אין מחוייב שיקחה לאשההאיש וה  
Mt 19,18   לא. וישוש אמ׳ לא תעשה רציחה. אמ׳ ומה הם והוא   18. ם נצחיים שמור וקיים המצותלהבין חיי  

Mt 20,6    מצא אחרים עומדים אותו יום כמו ו. יצא ברחוב והוא  בי״א שעה סביב  6היתה ועשה כדמות זה 
Mt 20,6    וענו באשר  7. אמ׳ להם למה עמדתם היום בטלים והוא  . עומדים אותו יום כמו כן בטליםאחרים 
Mt 20,7   וכאשר הערב היה אמ׳ אדון 8אמ׳ לכו לכרמי  והוא  . וענו באשר שום אדם לא שכרם 7 .בטלים  

Mt 20,13   ואמ׳ חביב איני עושה לך שום. ענה לא׳ מהם והוא   13. עמלנו אשר כל היום סבלנו השוים עמ  
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Mt 20,21  והיא אמרה תרצה שאחד מבני. אמר מה תחפוצי והוא   21. לים אותו ושאלה מתן אחד לומתפללין מח  
Mt 20,23  גם. אבל תשבו לשמאלי. אמ׳ מיתתי תסבלו והוא   23: והן אמרו הין. שאני אסבול לסבול המות  
Mt 21,14   14 וכאשר סגני הכהנים וחכמי הדת ראו 15. מרקם והוא  אליו העורים והפסחים אל המקדש  וקרבו  
Mt 21,27   אמ׳ להם גם אני לא אומ׳ באי זה כח אני עושה  והוא  . והם ענו אנחנו לא ידענו 27. אכמו נבי 
Mt 21,29   וקרב 30ר נחם והלך אח. ענה איני רוצה ללכת והוא   29. אמ׳ בן לך היום פעול בכרמיהראשון ו  
Mt 21,30   מי משני אלו 31. ענה אני אלך בחפץ ולא הלך והוא  . וקרב אל הדרך ואמ׳ לו כדומה 30נחם והלך  
Mt 21,31    אמ׳ להם אמיתות אומר לכם שהעוגבים עצמם והוא  . והם ענו הראשון. עשה רצון האבמשני אלו  
Mt 22,12    אז אמר המלך לעבדיו קחוהו וקשרו לו  13. שתק והוא  . יאיך נכנסת בזולת מלבוש נשואילו אהוב 
Mt 22,21   אמר להם לכן תנו לשישאר מה שראוי לסישאר והוא  ואמרו מסיסר  21. ה שלמעלה כתובהצורה ומ  

Mt 24,2   ענה ואמ׳ אליהם רואים אתם כל אלה העניינים והוא   2. אליו בעבור שיראוהו בניני המקדש . 
Mt 24,3   קרבו אליו תלמידיו ואמרו. יושב בהר הזתים והוא   3: א ישאר אבן על אבן שלא תחרבלכם אשר ל  

Mt 25,12   לכן תהיו 13ענה ואמ׳ אמת אני יודע מי ָאֶּתן  והוא   12. ויצעקו אדון אדון פתח לנו .הסכלות  
Mt 25,32    רועה השיותכן כמו ה. יפריד אחרים מאחרים והוא  . ויהיו נאספים לפניו כל העמים 32צלמו  
Mt 26,23    ענה אותו שמשים היד עמי בקערה הוא יבגדני והוא   23. כל אחד לאמר אדון אנכי הואוהתחיל.  
Mt 26,70   אומ׳ ֶאינִי יודע מה את אומרת. כפרו לפני הכל והוא   70ואתה היית עם ישוש דגליליאה אחת אומרת. 
Mt 27,16   מחזיק תפוש אדם אחד ששמו בר אבן שמטעם רציחה והוא   16. אחת אותה שהיהודים שואלים להניח נפש 
Mt 27,19   אשתו שלחה לאמר לא תהיה: יושב בקתדרת הדין והוא   19. ור הנאה מוסרים אותו למיתהיודע שבעב  
Mc 1,38  אמ׳ להם נלך בעיירות ובמדינות שהן סביבותינו והוא   38. עמים שואלים אותךמצאוהו אמרו לו כל ה 
Mc 2,13   ועובר במקום אחד ראה לוי 14. מראה וילונים והוא  בעבור לכת אחרת לים וכל העם בא משם  ויצא  
Mc 2,14   14 וקם. מטיו יושב בשלחן ואמ׳ לו תמשך אחרי והוא  עובר במקום אחד ראה לוי לרגליו ו  
Mc 3,33   ביט אותםוה 34. ענה מי היא אמי ומי הם אחי והוא   33. עומדים בחוץ ומבקשים אותך וקרוביך  
Mc 4,2   3דורש להם ומייסרם ברוב משלים ואומ׳ להם  והוא   2וכל החיל יושב בשפת הים . ביםקטנה וישב  

Mc 4,11   אמ׳ להם לכם נתן להבין סודות מלכות שממיי והוא   11ד א׳ התלמידים שאלוהו מהמשל היו בצ.  
Mc 4,27   ויותר  28. ומזריע והוא אינו יודע והזרע גדל והוא  וישן יום ולילה ונח  27וב בארץ זרע ט 
Mc 4,27   ויותר על זה הארץ מגדלה 28. אינו יודע והוא  ילה ונח והוא והזרע גדל ומזריע יום ול  
Mc 5,9   ובקשהו מאד שלא 10. ענה שמי מספר כי רבים הם והוא  . ךושאלו מה שמ 9. צא חוץ רוח אינו נקי 

Mc 5,20   וכלם היו . הלך דורש בקבול החסד שהש׳ עשה לו והוא   20: עשה לך ֽוַסֵּפר החסד שהש׳. ולאותן שלך 
Mc 5,34   לכי לשלום . הבין ואמר לה בתי אמונתך הושיעך והוא   34. לפניו ואמרה אליו כל האמת ונברכה 
Mc 6,7   וקרא הי״ב. סובב הערים הקטנות דורש ומלמד והוא   7. כי נפלא ממיעוט האמנתם 6הם ידים עלי  

Mc 7,18   אמ׳ להם א״כ אתם כ״כ פתאים שאינכם מבינים והוא   18. מה רוצה לאמר אותה התמונה .שאלוהו.  
Mc 8,6   ולקח הז׳ לחמים עושה. צוה לעם שישבו בארץ והוא   6. והם ענו ז׳. פת לחם יש לכם כמה ככרות  

Mc 8,15   ור הפרושיםמזהירם אומר ראו השמרו משא והוא   15חם ולא היה להם לבד לחם אחד לקחת ל  
Mc 8,21   ובאו 22. אמ׳ להם אם כן אינכם מבינים והוא   21. והם אמרו ז׳. ה סלים נשארואיש וכמ  
Mc 8,24  מביטו אמ׳ אני רואה הלוך העמים זקופים כמו והוא   24יח ידיו עליו ושאלו אם רואה והנ. בפניו  
Mc 8,29    מי אני. ואתם מה אתם אומרים ממני אמ׳ להם והוא   29. ואחרים אומרים נביא. אליהואומרי׳.  
Mc 8,31    ואמ׳ להם בגלוי 32. יקום חי אחר שלשה ימים והוא  למות בעד שרי הכהנים וחכמי הדת נגוש . 
Mc 9,11   ענה ואמר כאשר אליהו יבא בתחלה יציל כל והוא   11. שאליהו יבא ראשונהאחריהם שחוייב הוא  
Mc 9,15  וענה איש אחד 16שאלם ממה אתם חולקים ביניכם  והוא   15. ושבעוהו מהו ויצאו לו לדרךבא ישאוש ת 
Mc 9,20    ותמיד זורקו באש 21. אמ׳ מנערותו עד עתה והוא  . אל האב כמה זמן עבר שיש לו זהשאל  
Mc 9,25   יצא צועק ומצערו והנער נשאר כמת עד שרבים והוא   25. ואחר לא תחזור בו. צא ממנואותך שת  
Mc 9,26   וכאשר היו נכנסין בבית תלמידיו 27. חזר חי והוא  וישו לקחו ביד  26. רים שמת הואים אומשרב  
Mc 9,28   אמ׳ זו מדת השטן אינה יכולה לירפא רק בתפלה  והוא   28. בסוד למה לא היינו יכולין אנו רפאו 
Mc 9,29   לתלמידיו ואומ׳  ומלמד 30לא רצה שאדם ידעהו  והוא  ועברו בגליליאה . ונסעו משם 29 ובצום 
Mc 10,1  והפרושים שואלים לו מנסים 2דורש להם כמנהגו  והוא  . אחר נהר ירדן ונאסף שם עם רב ארץ גודיאה 

Mc 10,20   ענה ואמ׳ אליו רבי כל זה קיימתי מנעורי עד והוא   20. כבד את אביך ואת אמך. אדם תונה שום  
Mc 10,50   וישאוש אמ׳ 51. ומיד בא אליו. זרק מלבושיו והוא   50מרו לו הנה ישאוש שואל אותך קראוהו וא  

Mc 11,7   ואנשים רבים פשטו בגדיהם בדרך ועמים  8. רכב והוא  והתלמידים הניחו מלבושיהם עליו . לישאוש 
Mc 14,11    ויום ראשון 12. מחפש הכנה היאך יוכל למסרו והוא  . ונדרו לתת לו מעות. מאד שמחיםשמעו היו  
Mc 14,15   יראה לכם בית גדול לאכילה ושם תכינוהו ולכו והוא   15. י ששם אוכל הפסח עם תלמידיא ביתהו: 
Mc 14,20   אמ׳ להם אחד מהשנים עשר שמשים היד עמי והוא   20. ואוהתחילו כל אחד לאמר אדון אני ה  
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Mc 14,31   ות עמך לאעוד דבר אומר אם אהיה מוכרח למ והוא   31. מים תהיה כופר בי ג׳ פעמיםשני פע  
Mc 14,43   שלח בעד סגן הכהנים ובעד החכמים מאותתים והוא  . ועמו עם רב עם סכינים ומקלות תלמידים  
Mc 14,52   ונהגו  53: עזב האלמשיאה וברח כולו ערום מהם והוא   52. אחת אלמשיאה לבנה ותפשוהומלובש מ 
Mc 14,68   איני יודע ואיני מכיר ממה את אומרת ויצאכפר  והוא   68. אתה עם ישאוש דנזוריט הייתו. אומר 
Mc 14,70    וסמוך מזה מעט פעם אחרת. פעם אחרת כפר לה והוא   70. לאותו שניצב סביבה זהו מהםלאמר  
Mc 14,71   התחיל לקלל ולישבע שאינו יודע מה הוא האיש והוא   71. הו מהם כי באמת גליליב אתהבאמת את  

Mc 16,6   אתם בקשתם ישאוש נזוריט. אמר להן אל תפחדו והוא   6. לבן ונפחדו ד מלובש בגד אחדנער אח  
Lc 1,51   51 והוא משפיל 52. מבזה הגאים במחשבת לבו והוא  י הוא עושה דברים חזקים בזרועו כ  
Lc 1,52   משפיל החזקים והגבוהים מאריות ומגביה והוא   52. הוא מבזה הגאים במחשבת לבובזרועו ו  
Lc 2,49   אמ׳ להם מה זה תשאלותי לא ידעתם שחוייב שאני והוא   49. ואביך כואבים ומאד חפשנוך כי אני 
Lc 3,11  ענה אומ׳ אותו שיש לו שתי מלבושים יתן למי והוא   11. לים לו אומרים א״כ מה יעשווהעמים שוא  
Lc 3,13   ן לכםלבד כמה שנת. ענה להם לא תעשו עוד והוא   13. שיטבלו ואמרו רבי מה יעשו בעבור  
Lc 4,15  16. מלמד בבתי כנסיותיהם ונתעלה בעד כולם והוא   15לליאה ושומעו יוצא בכל הארץ בכח הרוח ג  

Lc 5,1   וראה שתי אניות 2. עומד סמוך יאור נזוריט והוא  . או אליו בעבור שישמעו דבר הש׳רבים ב  
Lc 5,3   ומבקש אותו. חת שהיתה משימוןעלה באוניה א והוא   3. האנשים יצאו ורוחצים הרשתותהיאור ו  
Lc 6,3    כשנכנס לבית האל ולקח לחם  4ואותן שהיו עמו  והוא  להם לא קראתם מה שעשה דוד כשהיה לו רעב 

Lc 6,20   נושא עיניו בתלמידיו אומ׳ אשריכם של עניים והוא   20. י כח יוצא ממנו ומרפא כולםכ. לנוגעו  
Lc 7,5   וכאשר. וישאוש הולך עמהם 6בנה לו בית הכנסת  והוא  . ב עמנוכי הוא אהו 5תן זה להם אתה שת 
Lc 7,8   ואומר אני: ואומר אני לאחר בא והוא בא. הולך והוא  ואומר אני לזה לך . ת כחי פרשיםרשותי ותח 
Lc 7,8  9. ואומר אני לעבדי עשה זאת ועושהו: בא והוא  ואומר אני לאחר בא . והוא הולך אני לזה לך  

Lc 8,30  ענהו ליגיאו ר״ל מספר כי שדים רבים נכנסו והוא  . וישאוש שאלו מה שמך 30. השדיםבר בכח במד  
Lc 10,27   26  ענה ואמ׳ תאהב האדון אלהיך בכל לבבך ובכל והוא   27. לו מה כתו׳ בדת מזה הענייןואמ׳  
Lc 10,29   וש ומי הוא חבריואמר לישא. חפץ לצדק עצמו והוא   29. יתי עשה אותן הדברים ותחיהכדין ענ.  
Lc 11,7   הנה הדלת סגורה. ענה לו מבפנים אל תצערני והוא   7. ין לי מה שאוכל להניח לפניווא. אלי  

Lc 11,28   אמר אמת מאושרים הם אותם ששומעין דבר הש׳ והוא   28והשדים שינקת . בטן שעמדת בההוא ה  
Lc 12,10    [*]10 11. מי שיקלל רוח הקדש לא ימחלו לו. נמחל לו והוא  כל אדם שיאמר דבר כנגד בן האדם ו 
Lc 13,8   ענה לו אדון הנח התאנה שנה זו ואחפור סביבה  והוא   8. היא אוכלת שבח האדמה לזה תעקרה כי 

Lc 13,25   26. יענה ויאמר לכם איני מכיר אתכם מי אתם והוא  . ותקראו אל הפתח אדון פתח לנו .בחוץ  
Lc 13,27   סורו ממני אתם . יאמר לכם לא ידעתי מאין אתם והוא   27. נו ברח ברחובותינואתה למדתלפניך ו 
Lc 14,4   וענה להם ואמר אי זה מכם 5. ריפא האדם ועזבו והוא  . ושתקו 4אוי לעשות רפואה בשבת הר 
Lc 15,3   אי זה מכם שיש לו מאה  4. אמ׳ אליהם זה הדבר והוא   3ראה זה ראה חטאים ואכל עמהם  אומרים 

Lc 15,17   אמ׳ בלבו כמה שכירים מרבים באכילה בית אבי והוא   17: מה שהחזירים אוכלים ואין נותנין לו . 
Lc 15,29  אבי הנה כמה שנים עבדתיך לא. ענה לו ואמ׳ והוא   29. יו והתחיל לחלות פניו שיבאהאב יצא אל  
Lc 16,6  והוא אמר לו קח שטרך. מדות שמןעונהו מאה  והוא   6לראשון כמה אתה חייב לאדוני  אדונו ואמר  
Lc 16,6   7. אמר לו קח שטרך ועשה מהרה וכתב חמשים והוא  . והוא עונהו מאה מדות שמן 6ני חייב לאדו  
Lc 16,7   אמר מאה מדות חטה והוא אומר לו קח אותיותך והוא  ואמר לאחר כמה התחייבת לאדוני  7. חמשים  
Lc 16,7   ושבח 8. אומר לו קח אותיותך וכתוב שמנים והוא  מדות חטה  לאדוני והוא אמר מאה התחייבת  

Lc 16,27   כי 28אמר א״כ אב אחלי שתשלחהו לבית אבי  והוא   27 .אלכם לא ינתן להם יכולת לעבור פה  
Lc 16,30   אבל אם מקצת מהמתים ילכו. אמר לא אב אברהם והוא   30. משה והנביאים וישמעו אותם הוא הוא  
Lc 17,16    וענה ישאוש ואמ׳ ולא הייתם 17היה שומרוני  והוא  ושה חנות לפני רגלי ישאוש משיח פניו עעל  
Lc 18,21   והדבר 22. אמר כל אלה הדברים קיימתי בנערותי והוא   21. כבד אביך ואמך. ה עדות שקרלא תעש 
Lc 18,39   וישאוש  40. מול עליעור ביותר צועק בן דוד ח והוא  . ולכין עמו מקללין אותו שישתוקואותן שה 
Lc 18,41   וישאוש אמ׳ אליו ראה 42אמ׳ אדון שאהיה רואה  והוא  מה אתה חפץ שאעשה לך  41ו שאלו אלי 
Lc 19,46   רק אתם עשיתם. אמ׳ להם כתוב ביתי בית תפלה והוא   46. קדש התחיל לגרש משם הקוניםנכנס במ  
Lc 20,23   22 אמ׳ להם אתם מנסים אותי. חושב שקר כזבים הואו   23. ים אנו לתת מס לשישר או לאחייב  
Lc 20,25    אמר להם א״כ כל הדברים שהם מסישר תנו לסישר והוא   25. והם ענו לו משישר. וכתיבתומה דמותו. 
Lc 20,41   40 42אמר להם איך אתם אומרי׳ שמשיח הוא בן דוד  והוא   41. הלאה לא יכלו לשאול לו דברומשם ו 
Lc 21,8    כי: אמר השמרו לכם שאיזה איש לא יונה אתכם והוא   8. תומתי יתחילו להעשו. הדבריםכל אלה  
Lc 22,6   7. נדרו להם ומחפש שימסור אותו בזולת הסיעות והוא   6. ושמחו ונדרו לו כסף 5. ישושימסור להם 

Lc 22,10   9 שו אדם אחדאמר להם הנה כאשר תבאו בעיר תפג והוא   10. אמרו לאן אתה חפץ שנכינהו והם  
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Lc 22,12  ובלכת 13. יראך היכל גדול ושם תכינו אותו והוא   12. קום שיאכל הפסח עם תלמידיואנה הוא המ  
Lc 22,33  אמר אליו אדון אני מוכן ללכת עמך בסוהר והוא   33. תצייר אחיך. לפעמים מתהפך ועתה. תפסק  
Lc 22,38   ויוצא המלך כמנהגו להר 39 .אמר להם די והוא  . אמרו אדון הנה שתי סכינים פה והם 38לקץ  
Lc 22,41   ותקע הברכים לארץ. נסע מהם כזריקת אבן אחת והוא   41. ו בעבור שלא תכנסו לניסיוןלהם התפלל  
Lc 23,3   3 ופילאט אמר לשרי הכהנים 4. ענה אתה אומר והוא  . ט שואל אותו אתהו מלך היהודיםופילא  

Lc 23,19   היה איש ששמוהו במאסר בעד בגידה שעשה בעיר והוא   19. והנח לנו ברבאן. תסלק זה זה למיתה  
Lc 23,22  פעם שלישית אמר להם אי זה רע עשה איני מוצא  והוא   22. והם צעקו אומרים תלהו 21ש להניח ישאו 
Lc 24,28   שאר ובקשוהו ואומרים ת 29חפץ ללכת עוד רחוק  והוא  וקרבו למגדול שהולכים  28ממנו  הנמצאות 
Lc 24,51   51 חזרו בירושלם. והם מתפללים 52נשוא בשמים  והוא  . שמברך היה אותם היה נפרד מהם ובעוד  

Jn 1,9   עולם היה והעולם  10. האיר כל אדם בעולם הזה והוא  הוא היה אמיתות נר  9[*]  8[*] . מרחוק 
Jn 3,4   4 דם לשוב לבטן אמו ושיבא לעולםיכול א: זקן והוא  קודימוש לו איך יוכל אדם להולד ענה נ  

Jn 4,12   ענה ישאוש 13. שתה מן הבור הזה ובניו ומקנהו והוא  . מיעקב אבינו שנתן לנו זה הבורהאתה גדול 
Jn 4,32   31 33: אמ׳ להם אני עתיד לאכול דבר שלא ידעתם והוא   32. ן כך תלמידיו בקשוהו שיאכלובי  
Jn 4,44   אז כשבא 45. העיר שאין לשום נביא כבוד בארצו והוא   44. גלליאהאחר שני ימים מצא משם והלך ב 
Jn 5,11    ענה להם מי שעשה לי זה אמ׳ אלי שא מטתך ולך והוא   11. שבת הוא ואין לך לשאת מטתךהיהודים. 
Jn 5,13   כי ישו נטמן מן. לא ידע מי הוא אותו שריפאהו והוא   13[*] [*]  12. זה אמ׳ אלי שא מטתך ולך 
Jn 5,37    עושה לי עדות ולעולם לא שמעתם קולו ולא והוא  [*]  37[*] עושה עושים לי עדות שאני  
Jn 5,45   ואם תאמינו במשה 46. משה שבו היא תקותכם והוא  . האב האחד הוא המלשין. ין אתכםהוא המלש  
Jn 6,46   כם מי שמאמין כי אמת אומ׳ אני ל 47. ראה האב והוא  . אם לא שהוא מהאל. שאי זה מהם ראה האב 
Jn 7,29   ואחד מהם לא שם: אז רצו לתופשו 30: שלחני והוא  אבל אני יודע שממנו אני . כמוכםאהיה מכזב  

Jn 9,9  9 אז אמרו לו ואיך נפתחו 10. אמ׳ אני הוא והוא  . רק דומה הוא לו. ים אינינו זהויש אומר  
Jn 9,15  והניחו על עיני וקמתי: אמ׳ אליהם טיט עשה אוהו  . רושים באי זה צד חזר לך הראותשאלו לו הפ  
Jn 9,17   אז לא האמינו היהודים 18: אמ׳ שנביא הוא והוא  . מה אתה אומ׳ ממי שפתח עיניך. אחרת לעור  
Jn 9,27  ואתם שמעתם למה חפצתם פעם. ענה כבר אמרתי והוא   27. מה עשה לך ואיך פתח עיניך אז אמרו לו  
Jn 9,38   ונהפך לאחור והתפלל . אמ׳ אדון אני מאמין בו והוא   38: ו שמדבר עמך הוא הואואות. אתה ראיתו 
Jn 10,3   2  הוא קורא . פותח הדלת והצאן נמשכות אחר קולו והוא   3. הכנס בעד השער רועה צאן הואאבל 

Jn 12,25   מי שאוהב. ואם ימות נותן פרי רב. ישאר יחידי והוא   25. ימותאם גרגיר של חרדל הנופל הלאה לא 
Jn 13,10   כי 11. כולו נקי ואתם טהורים אבל לא כולכם והוא  חוץ אינו חסר רק שירחוץ הרגלים מי שהוא ר  
Jn 14,31   31 נתן מצותו לי וכן אני עושה קומו ונלכה מזה והוא  בור שהעולם יכיר שאני אוהב האב רק בע : 
Jn 19,35    וכל 36. היודע שאמ׳ אמת בעבור שאתם תאמינוהו והוא  . ואותן שראו עושין עדות מזה 35[*] צדו 
Jn 20,13    אמרה כי נטלו אדוני מזה ולא ידעתי אנה והוא  . ואמרו לאותה האשה למה את בוכה 13משיח  
Jn 21,6   אז שמו. אמר להם שימו הרשתות הלאה ותמצאו והוא   6. ש לכם מה לאכול וענו לו איןנערים י  

Jn 21,15    אתה יודע שאני אוהב אותך. ענה אדון כן והוא  . תה אותי יותר מאלויואן אוהב אשימון.  
Mc 6,41   ובצעם ונתנם לתלמידיו שיניחום לפניהם והודאות  ה לחמים ושני הדגים ועשה חינות לקח החמש.  
Lc 23,52  וכאשר זה סלק גוף ישאוש והודה לו 53. לו והודה  ף ישאוש בא ונגש אל פילאט ושאל שיתן לו גו.  
Lc 23,53    וכאשר זה סילק גוף ישו משיח מהשתי וערב. לו והודה  וכאשר זה סלק גוף ישאוש  53. לווהודה 

Jn 1,20   ושאלהו מי 21. והודה שאינינו משיח. ולא כפר והודה   20ש בעבור שישאלו אליו מי הוא ודיאק 
Jn 1,20    א״כ אתה. ושאלהו מי אתה 21. שאינינו משיח והודה  . והודה ולא כפר 20אליו מי הוא שישאלו  

Jn 15,15   אבל אני. ואתם לא בחרתם אותי 16. לכם והודעתים  י כי כל הדברים שאמרתי אמר אבי אוהב  
Mc 8,22   23לו איש אחד עור ובקשוהו שיגיעהו  והוליכו  ובאו באקשרדא  22. אינכם מביניםלהם אם כן  
Lc 23,1   אנחנו. והתחילו להלשינו 2ישאוש לפילאט  הוליכוו  ויקומו כל העם  1כ״ד כפי לוקא  קפיטולו  

Mt 26,57  לקאיפש שר הכהנים למקום שהחכמים יודעי  והוליכוהו  והם חזקו ישאוש  57. זבוהו ונסוהתלמידים ע 
Mc 15,1    ופילאטו שאלו 2. לפני פילאט ומסרוהו לו והוליכוהו  מאותתים וזקני העם ותפשוהו וקשרוהו 
Lc 22,54   ופירו הולך אחריו. בית סגן הכהנים והוליכוהו  ולקחו אותו  54: ועוז הערפליי והיא שעתינ  
Lc 22,66    אומרים לו אם אתה משיח אמור. בבית עצמם והוליכוהו  זקני העם והסופרים ושרי הכהנים נתאספו 
Jn 18,13   באותה שנהלאנא אשת קאיפש שהיה הגמון  והוליכוהו  וקשרו אותו  13ודים לקחו ישאוש ועבדי היה . 

Mt 13,25    אז נראו. וכאשר העשב גדל ועשה פרי 26 .והולך  ועליו זורע קמשונים בתוך החטים אויביו  
Mt 14,29   וראה בא רוח חזק  30. על המים לבא אל ישאוש והולך  וירד ש׳ פירו מהאניה קטנה  :והוא אמר בא 
Mt 18,12   ואם יקרה שימצאנה 13. לחפש אותה שנאבדה והולך  נו עוזב הוא התשעים ותשע בהרים אי. אבודה  
Mc 1,16    ראה שימון ואנדריב. ישו ואחרים בגליליאה והולך   16. עשו תשובה והאמינו דבר האלשמים  
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Lc 4,42    ובאו עדיו. במדבר והעמים מחפשים אותו והולך  משם והבקר אור יצא  42יודעים שהוא משיח  
Lc 14,19   19  אני לראותם ולנסותם אחלי שתקבל התנצלותי והולך  משה עולי שורים אמ׳ אני קניתי חוהשני:  
Lc 22,47   וישאוש 48. ויגש לישו בעבור שישקהו. לפניהם והולך  . נקרא יודש עמהם אחד משנים עשרואותו ש 
Lc 24,15   ועיניהם עורות שלא היו מכירים 16עמהם  והולך  ניהם ומצאו עדים ישאוש קרב להם מדברים בי  

Jn 9,1   9: המקדש,Tit   ושאלוהו  2. ראה אדם עור מיום הולדו. ישאוש והולך   1קפיטולו ט׳ כפי ש׳ יואן 
Jn 10,23   אז היהודים 24. ישאוש במקדש באכסדרת שלמה והולך   23. מ נאמרו בירושלם וחורף היההדברים נא  
Jn 16,28   אמרו לו תלמידיו הנה אתה מדבר ו 29. אל האב והולך  ופעם אחרת אני עוזב העולם . ולםובאתי לע 
Jn 21,18  18 רק כשתהיה זקן תשלח ידך ואחר. למקום חפצך והולך  ר אני לך כשהיית נער היית יושב אמת אומ  

Mc 15,41   41 וכאשר 42. עם רבות אחרות שבאו מירושלם והולכות  לכות עמו כי כאשר היה בגליליאה הן הו  
Mc 1,19   18 ראה יקומו וג׳ואן בני זבאדיב. מעט הלאה והולכים   19. לכו אחריוף עזבו הרשתות והוהם תכ  

Mc 10,28  וישאוש ענה ואמר אמת אומ׳ לכם  29. אחריך והולכים  לו הנה אנחנו עזבנו כל הדברים  התחיל לאמר 
Lc 18,28   28  וישאוש אמ׳ להם אמת אומר 29אנו אחריך  והולכים  אמר הנה אנחנו עזבנו כל הדברים ופירו  
Lc 13,11   11 וראתה  12ככורעת בזולת יכולת להביט למעלה  והולכת  אשה אחת שחלתה י״ח שנים מחולי  והנה 

Lc 4,1  1 ועומד שם ארבעים יום 2בעד הרוח במדבר  והונהג  שיח מלא מהקדוש רוח נסע מגורדא וישאוש מ  
Mt 26,51  51 אחד מעבדי שרי הכהנים וכרת לו  סכינו והכה והוציא  חד מהם שהיה עם ישו שלח את ידו והנה הא 
Jn 21,11   בארץ הרשתות מלאים מרוב דג מספר מאה והוציא  . ושימון פירי עלה באניה 11חתם אשר לק  
Lc 16,14   וישאוש אמ׳ אתם הם המצדיקים 15. לעג עליו והוציאו  לה הדברים במידת הכילות והגללים שמעו א 
Lc 23,11   ונעשה באופן שנגשו פילאט 12. לעג עליו והוציאו  רגמן לבנה והלבישוהו א. ים אותוסיעתו מבז  
Mc 5,26   שאינה. כל מה שהיה לה ברפואות בלא תועלת והוציאוה   26ן דם זה שנים עשר שנים עברו לה רפיו 
Jn 2,20    ואתה. לעמוד הפועל אותו ארבעים ושש שנה והוצרך  היהודים זה המקדש נתארך בינינו אמרו לו  

Mt 24,9   ואז יהיו רבים  10. והכל ימאסכם למען שמי והורגים  ואז יצערוכם נוגשים  9. מכאוביםתחלת ה 
Mc 15,46   הגוף מהשתי וערב ועטפו בו והניחו בקבר אחד והוריד  ויוסף קנה בגד אחד יפה ולבן  46. ישאוש 

Mt 8,16   עבור שתהיה נשלמת ב 17וכל החולים . בדברו והושיעם  ובערב שלחו אל ישואש משוטנים  16 אותו 
Jn 13,21    ואמר אמת אומר אני לכם שאחד מכם יבגדני והזהיר  אמר אלה הדברים מצא עצמו רוחני ישאוש.  

Mt 21,31    כי זואן בא 32. ילכו לפניכם במלכות השם והזונות  אמיתות אומר לכם שהעוגבים עצמם אמ׳ להם  
Mt 21,32  הן אחר דמיון אומר לכם אדם  33: האמינוהו והזונות   ך משפט ולא האמנתם בו והחוטאיםבא מראה דר 
Mc 6,21   22כל הטרבונש והשרים הגדולים מגליליאה  והזמין  . קרבו לאירודיש עשה חג מלידתו בינוניים  

Mt 27,20   הזהירו העם שישאלו בראבן וישואש ימיתו והזקנים  ושרי הכהנים  20. במראה בעבורו אני ראיתי.  
Mc 10,33  34וימסרוהו לנפילים . ויקנסוהו למיתה והזקנים  מסר ביד גדולי הכהנים והסופרים יה נהאל יה  
Mc 11,27   ואמרו לו בעד אי זה כח עושה אתה אלו 28 והזקנים  ם מאותתים קרבו אליו שרי הכהנים והחכמי  
Mt 13,19   בר השם ולא יביןאותו ששומע ד. הוא דברת הש׳ והזרע  . אותו שזורע הוא הדורש 19. ורעמאותו שז 
Mc 4,27  ויותר על זה 28. גדל ומזריע והוא אינו יודע והזרע  וישן יום ולילה ונח והוא  27רץ זרע טוב בא 
Lc 8,13   שנפל על הסלע הם אותם שבשמחה מקבלים דבר והזרע   13: א יאמינו ושלא יהיו נושעיםבעבור של  

Lc 14,21   והעבד אמ׳ עשוי הוא כאשר 22. והביאם פה והחגרים  ובדרכיה וקרא העניים והנטולים  בשוק העיר  
Mt 21,32   הן אחר דמיון אומר 33: והזונות האמינוהו והחוטאים  א מראה דרך משפט ולא האמנתם בו כי זואן ב 

Lc 7,34   ואחד 36. והצדקה נצטדקה בעד בניו 35 .והחוטאים  ואויב העולמיים . נה האדם מחריבאומרים ה  
Jn 5,7   ענה לו אדון אין לי אדם שישימני בחפירה והחולה   7. לה אמר לו תחפוץ להיות בריאורב עמד ח  

Lc 8,43   43 ההוא צערה כמו י״ב שנה ונתנה כל נכסיה והחולי  ת חולה משפיכות דמיה והנה באה אשה אח  
Mt 11,12   ים והדתכי כל הנביא 13משיגים אותו בחזקה  והחוקים  . נכנס אדם בדוחק[*]  12[*] יי שמימ 
Mc 14,46   ואחד מאותן שהיו עם ישאוש הוציא 47 :והחזיקוהו  והם שמו הידים עליו  46י ונשקו עליך רב  

Mt 8,32   והרועים  33. הפילו עצמם לים פתאום ומתו והחזירים  . יצאו מן האדם ונכנסו בחזירים והשטנים 
Mc 2,16  וישו שמע זה אמ׳ 17. כל ושותה רבנכםאו והחטאים  אמרו לתלמידיו למה עם העוגבים  ועם החטאים  

Mt 13,30   משל אחר אמר להם מלכות 31: אספו במגורתי והחטים  . קשרו אותם במשואות ושרפו אותםו  
Mc 6,39    וישבו מחמשים חמשים 40על העשב נקרא ֶפי׳  והחיילות  וישו צום שיושיבו העם  39. דגיםושני 
Mt 21,9   שהולכים עמו צועקים אומרים הושיענו בן דוד  והחיל   9. דרךמאילנות ומאגמגין מהם ב ענפים 

Mt 27,41   42ואומרים : וכל הישישים מלעיגים ממנו .והחכמים  ותתים אומרים לו גדול הכהנים והמא: אלו  
Mc 11,27   ואמרו לו בעד אי זה 28מאותתים והזקנים  והחכמים  לך במקדש קרבו אליו שרי הכהנים וכאשר ה  
Mc 14,53   ופירו הולך אחריו  54. מאותתים וזקני העם והחכמים  לסגן הכהנים ונאספו כל הכהנים  לישוש 

Mc 15,1   1 מאותתים וזקני העם ותפשוהו וקשרוהו והחכמים  בקר נתאספו לעצה גדולי הכהנים  ובקר  
Mt 25,2   4[*] והה׳ סכלות לקחו  3. חכמות והחמש  החמש מהן היו סכלות  2. ן ולכלהלדרך לחת [*]  
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Mt 23,23   והאמונה ואלה המצות שחוייב עשות ואין והחנינה  גדולי צווי הדת ועוזבים היושר  ועובדים  
Mc 2,4  5. ועלו למעלה במטה והביֻאהו לפני ישאוש והחריבוהו  ממנו דורון לפניו עלו על הבית  יכלו לעשות 

Mt 11,5   ומאושר יהיה 6. והעניים מוגדים. םשומעי והחרשים  . והמצורים הם טהורים. ם הולכיםוהפסחי  
Mc 7,37    8: שמוע והחרשים  ישאוש עשה היטב כי הוא עשה האלמים דבר,Tit   1קפיטולו ח׳ כפי שן מרקו  

Mc 10,39   40. ואתם תהיו טבולים. שאני אהיה טבול והטבילה  [*] [*] [*]  39. [*] אני אסבולהמיתה ש  
Mt 22,10  וראה אדם 11. ונתמלאו הנשואין מקרואים והטובים  אספו כל הרעים הלכו העבדים ו 10. לנישואין  

Mt 14,8   היתה מוזהרת מאמה אמרה תן לי ראש זואן טבול והיא   8: שהוא יתן לה כל מה שתשאלהו הוא נשבע. 
Mt 14,11   ובאו תלמידיו ונשאו הגוף 12: נשאתו לאמה והיא  ד מפשוטי כלי עץ ונתנוהו לנערה הראש באח  
Mt 15,25   26. באה ומתפללת אותו אומרת אדון עוזרני והיא   25. רק לצאן שנאבדו בית ישראל לא שולחתי  
Mt 15,27  אכן אמת היא שהגורים אוכלים. אמרה אמת הוא והיא   27. בנים ושיתנהו לכלבים לאכוליקח לחם מה  
Mt 20,21   והאחד. י ישב לצד ימינךאמרה תרצה שאחד מבנ והיא  . והוא אמר מה תחפוצי 21. חד לומתן א  
Mc 6,24   24 ותכף היא 25. אמרה לה תשאלי ראש גואן טבול והיא  . יצאתה משם אמרה לאמה מה אשאל וכאשר  
Mc 7,26  נאה ממשפחת סיריא ובקשתהו שיגרש השטן מבתה והיא   26. טנת באה אליו וכרעה ברגליובת אחת מוש . 
Mc 7,28   אכן גורי הכלבים אוכלים . ענתה אמת הוא אדון והיא   28. םם מהבנים בעבור תתו לכלביקחת הלח 

Mc 16,10    הלכה והגידה לאחרים שעמדו עם ישאוש שעו והיא   10. שהוא גירש שבעה שדים ממנהאותה  
Lc 2,5  7וכאשר היו שם ימי מריאה מלאו ללדת  6. הרה והיא  ע המצוה עם מריאה ארוסתו ואשתו בעבור שישמ  

Jn 8,11   וישאוש אמר לה . ענתה אדון אין כאן גואל אחד והיא   11. ים עליך אדם לא העניש אותךדהם המעי 
Jn 11,27   אמרה אדון כן אני האמנתי שאתה הוא משיח בן והיא   27. מאמינה את זה. א ימות לנצחכי ל  
Jn 20,16  וישוש 17. טרוואמרה לו רבי שר״ל מאיש. נהפכה והיא  וישאוש אמ׳ לה מריאה  16. ו אליואנכי אשאנ 

Mt 2,9   עד שעמד על. הולך לפניהם הככב אשר ראו במזרח והיה  . ובשומעם דברי המלך הלכו לדרכם 9: לפניו 
Mt 3,4   ואז יוצאים הם 5. מזונו חגבים ודבש מדבריי והיה  ואותו זואן היה לבוש עורות  4ו אלי  
Mt 3,6  7. והיו מודים עונותיהם. אותם בירדן טובל והיה   6ל מלכות אשר סביבות נחל ירדן גודיאה ומכ  

Mt 3,14   14 15 .ואתה בא אלי להיות טובל. לך לטבול אותי והיה  ן היה מונעו אומר גביר לך נאות וזוא 
Mt 4,24   24  [*]והיה הולך אחריו עם רב מארץ 25מרפא אותם  והיה  שונים משוטנים וירחיים ונעולים מ  
Mt 4,25   הולך אחריו עם רב מארץ גליליאה וקפוטלים והיה   25רפא אותם יים ונעולים והיה מוירח  
Mt 5,13    עשוי בעוד שישוש משיח אמר אל תלמידיו אתם והיה   13קפיטולו י״ב כפי מתיאו : לכםקודמים  
Mt 8,24   הים מתנועע מאד עד שהגלים נכנסים בספינה והיה   24בספינה הלכו אחריו תלמידיו  ישואש עלה  
Mt 17,6   6  וקרב אלהם ישאוש ואמר להם 7. להם פחד גדול והיה  וכאשר התלמידים שמעו זה נפלו על פניהם  
Mt 26,1   26: הנצחית,Tit   2אמ׳ לתלמידיו . עשוי כאשר סיים אלה הדברים והיה   1קפיטולו נ״ב כפי מתיאו  
Mc 1,9    ותכף שיצא 10. טובל בנהר הירדן בעד זואן והיה  שבא ישאוש נזוריט מעיר גליליאה הימים  

Mc 1,23    ואומ׳ מה לך 24בבית הכנסת אדם אחד וצועק  והיה   23. לא כמו חכמי הדת. בעל כחמלמדם כמו  
Mc 1,39   דורש בבתי כנסיותיהם ובכל גליליאה מגרש והיה   39. כי בעבור זה באתי. דרוש שםונ  
Mc 3,1   1  והפרושים מארבים  2. עם היד יבשה שם אדם אחד והיה  פעם אחרת ישוש נכנס בבית הכנסת עוד 
Mc 5,3   כ״כ רע שאין יכולין להחזיקו בשלשלאות ולא והיה  ששוכב בקברים  3יצא אליו בדרך  א׳ מושטן  
Mc 8,7   8. להם מעט דג ברכו להם וצוה הניחום לפניהם והיה   7. ו ואמ׳ להם הניחום לפני העםלתלמידי  
Mc 9,1   והמלבושים היו מזהירים 2בשנוי צורת הפנים  והיה  . לם לבדםוהיו הם כו. מאד גבוה בהר אחד  

Mc 10,22  ונהפך ישאוש אל  23. איש שהיו לו נחלות רבות והיה  : וכאשר שמע זה היה עצב והֺלך 22. ובא אחרי 
Mc 11,12   וכאשר מרחוק ראה תאנה רואה  13. לו רעב גדול והיה  וביום האחד יצא מבטניאה  12דים י״ב התלמי 

Mc 14,1  14: עורו,Tit   קרוב הפסח ויום המצה סמוך שני ימים ושרי והיה   1י״ד כפי ש׳ מארקו קפיטולו  
Mc 14,54   והכהן  55. יושב לפני האש עם המשרתים ומתחמם והיה  . רחוק עד היכל אחד מהכהן הגדולאחריו מ 
Lc Prol,3  ואחרי כן לא נפרד מחבורת. ולשתלמיד האפושט והיה  . שיא רופא מובהק ממלאכת הרפואהוישב באנטו  

Lc 1,57   57 ושמעו השכנים וקרובים מאותה 58. לה בן והיה  שבק יש לה ללדת יהיה נשלם ותלד אלי  
Lc 1,65   ובכל הרי גודיאה נתפשטו. פחד בכל שכיניהם והיה   65. פתח ולשונו דברה ובירך הש׳פי האב נ  
Lc 2,9   והמלאך אמ׳ להם אל תפחדו 10להם פחד גדול  והיה  ב ואור הש׳ מסבב סבי. קרוב להם הש׳ נצב.  

Lc 2,51   ואמו מקיימת כל אלה הדברים. משועבד להם והיה  וירד עמהם ובאו בואזריק  51להם הדבר שאמ׳  
Lc 4,33   מה לך  34בבית הכנסת וצועק בקול גדול ואומר  והיה  ואדם אחד היה לו השד  33. בעוז דברו היה 
Lc 4,44   נשלם קפיטולו : דורש בבתי כנסיות של גליליאה והיה   44. שולחתי כות האל כי בעבור זהאחרות מל 

Lc 6,6   ומביטים 7. שם אדם אחד שהיה לו יד יבשה והיה  . ת אחת שנכנס בבית הכנסת ומלמדעוד משב  
Lc 8,29    יםוכשהקשר. נקשר בשלשלאות ברזל ובעבותות והיה  . רעה שתצא מן האדם ההוא ומצערולרוח  

Lc 9,7   בעבור שיש אומרים שיואן הוא שחזר  8לו בספק  והיה  טרקא שמע כל הדברים שעשה ישאוש אדון טי 
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Lc 10,39   אחות ששמה מרטא ויושבת ברגלי ישאוש משיח והיה   39ששמה מריאה קבלו בתוך ביתה  ואשה. אחד  
Lc 11,14   ומקצת  15. והעמים תמהו. ן האלם דברמגרש השט והיה   14. מים שיתן הרוח למי שישאלהואבינו שבש 
Lc 16,20  21.. ששוכב בפתחו מוכה .. לז.. דל שש והיה   20יה לבוש ארגמן ואכל כל בטוב אחד עשיר ה ..  
Lc 19,2   והיה חפץ מאוד לראות ישוש משיח 3. עשיר גדול והיה  ד ששמו זאקיב שהיה שר העולמיים בא איש אח 
Lc 19,3    חפץ מאוד לראות ישוש משיח אי זה איש הוא והיה   3. ה עשיר גדולשר העולמיים והישהיה.  

Lc 19,47   ושרי הכהני׳ והסופרים. מלמד כל היום במקדש והיה   47: אתם עשיתם אותה מערת גנביםרק . תפלה  
Lc 22,24    מלכי גוים מושלים[*] [*]  25[*] מחלוקת בין  והיה   24. ביניהם איזהו מהם שזה יעשהלשאול 
Lc 23,17  וכל העם  18. לו להניח אסיר אחד ביום החג והיה   17. אז עזבו לו כאשר יסרו 16. לא נעשה לו[*] 
Lc 23,51   52. מאברמיסיאה עיר יהודה ומצפה מלכות השם׳ והיה  . לא הסכים בעצה ובמעשה היהודיםש 51וצדיק  
Lc 23,54   והנשים שבאו  55. ובשבת התחיל להאיריום ששי  והיה   54יש מונח אחד חדש מצוייר ששם לא היה א 
Lc 24,10  שמריאה מקדלינא ומריאה יקובי ומריאה שלומי והיה   10. רים לאותן י״א ולכל האחריםכל אלה הדב  

Jn 1,27  קודם לי אותו שאיני ראוי לחלוץ שרוך נעלו והיה  הוא עתיד לבא אחרי  27רים אותו שאינכם מכי.  
Jn 1,39   והיה אנדריב אח שימון 40. כמעט שעה עשירית והיה  ועמדו שם אותו היום  .אנה עומד ובאו וראו  
Jn 1,40    אנדריב אח שימון ופירו אחד מאותם שנים עשר והיה   40. היום והיה כמעט שעה עשיריתשם אותו  

Jn 2,6  יםשם שש אירידי ואבן מונחת כמנהג טהרת היהוד והיה   6. שרתים כל אשר יאמר לכם תעשואם ישוש למ 
Jn 3,1   ובלילה בא אל ישאוש ואמר לו ר׳ 2שר היהודים  והיה  ששמו נקודימוש [*] אדם אחד היה  1ש׳ זואן 
Jn 4,4   3  [*]אז בא ישאוש 5: לו בהכרח לעבור בשמריאה והיה   4. והלך פעם אחרת בגליליאה  
Jn 4,6  ובאה אשה אחת 7: וםכמעט שעה ששית מן הי והיה  . ב על העיןוישאוש לואה מן הדרך יוש. יעקב  

Jn 4,46   שם מלך קטן ריגיטו שהיה לו בן חולה בכפר והיה  . אל מקום אשר עשה שם ממים יין גלליאה  
Jn 5,2  בירושלם חפירה אחת ששם מתקבצים המים מכוסה והיה   2היהודים ועלה ישאוש בירושלם  היה יום חג  
Jn 5,5   6. שם אדם אחד שחלה שלשים ושמנה שנים יהוה   5לרפאתם מאי זה חולי שחלו בו  [*] 4המים  
Jn 6,4  אז ישאוש נשא 5. סמוך לפסח יום חג היהודים והיה   4. וש בהר ושם מלמד עם תלמידיואז עלה ישא  

Jn 6,11   כאשר שבעו אמר 12. להם ספקם בכל אשר שאלו והיה  . והדג כמו כן. חלק הפת בין העםחנות לשם׳  
Jn 9,16   אז אמרו פעם אחרת 17. מחלוקת גדולה ביניהם והיה  : לעשות האותות האלה ל איש חוטאאיך יוכ  
Jn 11,1   11. בו,Tit   חולה אחד בשם נקרא לזריט מבטניאה ממגדול והיה   1קפיטולו י״א כפי ש׳ יואן  

Jn 11,33   ואמר הנה הנחתם אותו ואמרו 34. נבוך בעצמו והיה  חלש רוחו . ודים שהיו עמה בוכיםוראה היה  
Jn 12,6    אז אמר 7: לו כיסין שבהם משים מה שהם נושאין והיה  . ולעצמו דורש בעבור כי הוא גנברק אליו 

Jn 12,20   מקצת מבני מבני ענק ר״ל גנטילש מאותן שעלו והיה   20. ר זה שכל העולם הולך אחריובדב  
Jn 19,14    ואמ׳. היה סמוך לשעה ששיתיום שישי ופסח  והיה   14. אחת מקום שנקרא גאלבאטווישב בקתרדא  
Jn 19,20   אז הגמוני  21. כתוב בלשון עברי וגריק ולאטי והיה  : שישאוש נתלה קרוב מן העיר היהאותו מקום 
Jn 19,29   כי שמע זה לקחו קנה אחד והניחו ספוג מליאה והיה  . אז היה שם קנקן מלא חומץ 29. יש לי צמא  

Jn 4,9   ענה ישאוש 10. אינם מורגלים עם השמריטנש והיהודים  ום שמריאה ואני אשה ממק. לשתות ליתן לך 
Jn 19,7   כי. ענו לו כפי דתינו הוא חייב מיתה והיהודים   7. כי איני מוצא בו שום טעם. ואתם ותלה  

Jn 19,31   בעבור שלא ישארו הגופה בשבת בשתי וערב והיהודים  : וערב שבת היה 31. ראשו ושלח הרוח לאל . 
Mt 3,6  וכאשר היה רואה רבוי 7. מודים עונותיהם והיו  . והיה טובל אותם בירדן 6ירדן  ביבות נחלס  

Mt 8,28   בארץ גינשריק פגש מושטן אחד שיצא מן הקבר והיו  וכאשר ישואש עבר אותו ים  28או כפי מתי  
Mt 9,10   והפרושים 11דיו יושבים עם ישוש משיח ותלמי והיו  ת אחד רבים חטאים מפורסמים באו לאכול בבי  

Mt 13,57   וישאוש אמר להם שום נביא. אשקנדליזאט בו והיו   57. כלם עמנו מאין יש לו כל זהוקרובותיו  
Mt 15,37   וממה שנשאר סלקו שבע דבלות מליאות. שבעים והיו  ואכלו כלם  37למידים נתנום לעם והת.  
Mt 15,38   האוכלים כמו ד׳ אלפים אנשים לבד נשים והיו   38. שאר סלקו שבע דבלות מליאותוממה שנ  
Mt 17,22    וכאשר היו באים בכפר נחום 23. מאד דואגים והיו  . וביום השלישי יקום. וימיתוהו 22החטאים.  

Mt 19,5   אבל . אם כן אינן כבר שנים 6. שנים באחד בשר והיו  ם יעזוב אביו ואמו וידבק באשתו זה אד 
Mt 21,1   אז הוא שלח שנים. באים בביטפני בהר הזתים והיו  ר היו קרוב מירושלם וכאש 1תיאו מ״ז כפי מ  

Mt 21,36   יותר טובים ורבים ועשו להם כמו כן שעשו והיו  . ח עבדיו לעובדים לקבל פירותיוהאדון של  
Mt 27,55  שם רבות בנות שעומדות מרחוק אותן שהלכו עם והיו   55. אומרים באמת זהו בן האלוה יראו בחוזק  

Mc 2,6    7שם עמו קצת מחכמי הדת וחשבו בלבם אומרים  והיו   6. אל הנטול עונותיך מחולין לךאמר  
Mc 2,15    וכאשר המאותתים 16. שם רבים שהולכים אחריו והיו  וחטאים אוכלים עם ישו ותלמידיו עוגבים  
Mc 2,18  הפרושים מתענין ואמרושם תלמידי ג׳ואן ומ והיו   18י לקרוא הצדיקים אבל החטאים אני לא באת  
Mc 6,3   וישאוש אמ׳ להם שום  4. אשקנד אשקנדליזטש בו והיו  ויודא ושימון וכל אלו הם אתנו  ויוסף 

Mc 6,50   [*]וישאוש תכף זעק ואמר עמדו בבטחה אני. נבוכים והיו  כולם  50וא איזה רוח רעה וצעקו חשבו ה 
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Mc 8,8   9. אחר סלקו ממותר ז׳ קופות מליאות. שבעים והיו  ו והם וכל העם אכל 8. ום לפניהםוצוה הניח  
Mc 8,9    10. האוכלים סביב ארבעת אלף איש והניחם הלוך והיו   9. סלקו ממותר ז׳ קופות מליאותאחר 
Mc 9,1  2והיה בשנוי צורת הפנים . הם כולם לבדם והיו  . בהר אחד מאד גבוה לקח פירו ויקומו ונהגם  

Mc 10,32   וישאוש הולך ראשון. אז בדרך עולים בירושלם והיו   32: רונים יהיו ראשוניםוהאח. םאחרוני  
Mc 14,4    שם אחרים שהיו כעוסים ביניהם למה נעשית זאת  והיו   4. ושברה ושפכה המשיחה על ראשונרדי 

Mc 15,40   ובתוכם. שמה מקצת נשים שבאו מרחוק להביטו והיו   40. ול אמר זה האיש היה בן האלבקול גד  
Lc 1,6    עומדים במצות ובצדק . שניהם צדיקים לפני האל והיו   6. היתה מבני אהרן ושמה אלישבקואשתו 

Lc 3,23   שם 24. שם היה עלי. סבורים הכל שהוא בן יוסף והיו  וישאוש היה בהתחלת שלשים שנה  23. אהובי 
Lc 4,32    יהין במוסרו כי דברו היה בעוזנבהלים ומתמ והיו   32. גליליאה ושם מלמד להם בשבתנחום עיר.  
Lc 5,29   30. שם רוב עולמיים ושאר ואוכלים עמהם והיו  ועשה משתה גדול בביתו  29. חריווהלך א  

Lc 8,1    ומקצת נשים שנתרפאו מרוח 2עמו הי״ב תלמידים  והיו  . השם׳בעירות ובמגדלים דורש ומגיד מלכות 
Lc 8,32   שם פרים הרועים בהר והשדים חלו פני ישאוש והיו   32. תא יצוה אותם שילכו בתהומומשיח של  
Lc 13,1   13: אחרון,Tit   באותו עת מקצת מגידים לגלילבש ודמם ערב והיו   1קפיטולי י״ד שן לוקא  
Lc 15,1   15: ישמע,Tit   נגשים אליו עולמיים וחוטאים בעבור שישמעוהו והיו   1קפיטולו י״ו כפי לוקא. 

Lc 24,53  במקדש בכל עת משבחים ומברכים השם׳ והיו   53חזרו בירושלם בגודל שמחה . םוהם מתפללי: Expl  
Jn 6,10   אז לקח ישאוש 11. במספר כמו חמשת אלפים והיו  . יתה באותו המקום וישבו האנשיםרבה ה  
Jn 6,45   רי כל איש השומע מהאב אח. כולם מלומדים מהאל והיו  . כי כתוב הוא בנביאים 45. חרוןהיותר א 

Jn 11,44  ופניו נקשרת עם הסדין. רגליו קשורות בחבלים והיו  . וצא לחוץ ומיד קם 44קול גדול לזרו בוא ב. 
Mt 6,34    7: יספיק אל עמלו והיום  כי יום מחר יחשוב על עצמו . מחרליום,Tit  קפיטולו כ״א כפי  

Mt 27,62    סח באו שרי הפרושים והכהניםהבא אחר הפ והיום   62. ומריא אחרת יושבת נגד הקברמקדלינא  
Lc 9,12  נגשו אליו הי״ב שלוחים ואמרו. מתחיל לרדת והיום   12ומרפא החולים . במלכות השם׳ ומדבר עמהם  

Lc 24,21   רק מקצת 22. יום שלישי שנעשו דברים אלו והיום  ינו שהוא יפדה את ישראל ולא המת 21ותלוהו  
Lc 24,29   וכאשר הסב עמהם לקח 30. כבר נטה ונכנס עמהם והיום  בר נעשה ערב שאר עמנו אדון כי כואומרים ת 
Mt 16,21   ואז לקחו פירו 22: מת ולקום חי ביום השלישי והיות  . בעד הסופרים ובעד שרי הכהנים רבים סבול 
Lc 17,25  25 וכאשר נעשה בימי נח  26מוזם בעד הדור הזה  והיותו  . ונה חוייב לו לסבול רוב דבריםאכן ראש 
Lc 24,7    ותזכורנה  8ושיחזור חי ביום השלישי . תלוי והיותו  שבן האדם יהיה נמסר בידי חטאים שחוייב 

Mc 2,22   אבל יש לשים יין חדש בנודות חדשים. משתפך והיין  כי הנאדות ישנים מתבקעים . בנאדות ישנים : 
Lc 5,37   בל יין חדש ראוי לשים בנאד חדשא 38. נשפך והיין  הנאדות הישנים והנאדות אובדין  חדש משבר  
Lc 5,38  ושום אדם ששותה יין 39. והנאדות מתקיימין והיין  בל יין חדש ראוי לשים בנאד חדש א 38. נשפך  
Lc 1,69   כאשר 70אותנו ומהר תת שלום בית דוד נערו  והיישיר   69כי הוא פקד ועשה פדיון עמו  .ישראל 
Mt 8,13  קפיטולו כ״ו: נתרפא באותה שעה ובזולת כל רע והילד  . ך יהיה עשויך וכמו שהיא אמונתלאותו שר ל 
Mt 8,27   27 28קפיטולי כ״ח כפי מתיאו . שומעין אותו והים  ם תמהו אומרים מי הוא זה שהרוח והאנשי  

Mt 23,15   וכאשר הבינותם אתם. לתת בינה למקצת אנשים והים  תים פרושים רמאים שתסובבו הארץ לכם מאות  
Mc 4,40  5: שמעוהו והים  ל אחד מי חשבנו שיהיה זה שהרוח ואמ׳ אחד א,Tit   ובאו  1קפיטולו ה׳ כפי מארקו 
Jn 6,18   אז 19. בעבור רוח גדול שהיה מנשב מבהילים והים   18. היה ערב וישו לא בא אליהם נאום וכבר  

Mt 14,13   וכאשר העם ידעו הלכו אחריו : פניו אל המדבר והיפך  וכאשר ישוש שמעו עלה בספינה  13. לישאוש 
Lc 20,14  והשליכו אותו מן הכרם 15. תהיה לנו והירושה  הם אמרו זהו היורש לכו ונהרגהו הכרם בנכלי  
Mt 24,29   29  וכחות השמים. וכוכבי שמים תפולו. לא תאיר והירח  . קרוב מעט מאותו זמן השמש תחשךותכף  
Mt 27,3   ואמר אני חטאתי כי אני מסרתי דם צדיק 4 .והישישים  כהנים חזר שלשים הפשוטין לשרי הוניחם ו 

Mt 27,61  מריאה מקדלינא ומריא אחרת יושבת נגד הקבר והיתה   61. לך לווהניח אבן אחת גסה בפתח הקבר וה . 
Mc 15,25    והניחו עליו כתב 26. שעה שלישית כאשר תלוהו והיתה   25. עליהן איזה יקח כל אחד מהםגורלות 

Lc 2,36   36 והיתה עם . והיתה באה בימים. קרוב לארישיאה והיתה  . ובת אחת משמואל היתה משבט אשר 
Lc 2,36   והיתה עם ִאָשִה שבע שנים עם. באה בימים והיתה  . והיתה קרוב לארישיאה. שבט אשרהיתה מ  
Lc 2,36   והיתה אלמנה 37. יהעם ִאָשִה שבע שנים עם בתול והיתה  . והיתה באה בימים. וב לארישיאהוהיתה קר 
Lc 2,37    ואינה זזה. אלמנה עד ארבע ושלשים שנה והיתה   37. ִאָשִה שבע שנים עם בתוליהוהיתה עם  
Lc 2,38   38  מדברת ממנו לכל אדם אותן שממתינים פדיון והיתה  וזאת באותה שעה היתה מתודה לש׳  

Lc 22,44   עה היוצאת מבשרו כטיפי דם נגרות בארץהזי והיתה   44נעשה באיגוניאה שמתפלל בצרה אותו ו.  
Lc 23,44    כמעט שעה ששית וערפל היה בכל הארץ עד שעה והיתה   44. לך שהיום תהיה עמי בגן עדןאני אומ׳  

Jn 2,1   1 וישאוש נקרא עם 2מריאה אם ישאוש שם  והיתה  ם השלישי נעשו נשואין בגליליאה וביו  
Jn 4,6   וישאוש לואה מן הדרך יושב על . שם עין יעקב והיתה   6ליוסף בנו  ך למקום שנתן יעקבסיכאר סמו 
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Jn 11,2   אותה מריאה שמשחה ישוש משיח במשיחה וקנחה והיתה   2ממגדול מריאה ומרטא אחיותיו  מבטניאה  
Jn 19,23   24. בזולת שום תפירה ונש ונשאה על מה שעליו והיתה  . והמלבוש הנקרא גונילא. ט חלקולכל פר 

Mt 21,17   ובבקר בשובו אל העיר היה 18. ְבֵבַטנִיָאה ועמד שם והך  ר ונסע משם מהם ויצא חוצה לעי 17. עוללים 
Mt 26,51  ואז  52. אחד מעבדי שרי הכהנים וכרת לו האזן והכה  ם ישו שלח את ידו והוציא סכינו מהם שהיה ע 
Mc 14,47  47 וענה ישאוש 48. גן הכהנים וחתך לו האזןעבד ס והכה  ותן שהיו עם ישאוש הוציא הסכין ואחד מא 
Jn 18,10   10 והעבד שמו . עבד ההגמון וכרת לו אזנו הימנית והכה  ימון פירי שהיה לו סכין הוציאו אז ש 
Jn 19,34  33  [*]34  ואותן שראו עושין  35[*] ישאוש ופתח לו צדו  והכה  ואחד מן הפרושים לקח רומח בידו 
Lc 10,30    31. והלכו להם והניחהו כמת. הכאת חבורות והכהו  ובא בן גנבים והפשיטוהו  ביריחומירושלם  

Mc 14,55   הגדול וכל העצה מחפשים עידי שקר בעבור והכהן   55. פני האש עם המשרתים ומתחמםיושב ל  
Mc 14,63  רי הגדול קרע בגדיו ואמר להם אתם שואלים אח והכהן   63. ימין כח האל בא בעבי השמיםבן האלוה ל 
Mt 27,62   62 אומרים אדון אנחנו נזכרנו 63לפילאט  והכהנים  ח באו שרי הפרושים והיום הבא אחר הפס  
Mt 26,67   ומקצת מאחרים נותנים לו תפוחים גדולים .והכוהו  רקקו בפניו  67ם ראוי הוא למות ענו אומרי.  
Mc 14,65   *] [*] [65  [*] כים אותו ואומרים התנבא מי הכחבצואר ומ והכוהו  ורחקו עליו וכסו פניו  
Mc 15,19   בראש עם קנה אחד וירקו בפניו וכורעים והכוהו   19הש׳ יושיעך מלך היהודים . וםלתת לו של  
Mc 13,25   אז 26. יפלו מן השמים וכחות השמים ינועו והכוכבים   25השמש תחשך והלבנה לא תזריח  .אותה צרה 

Mc 12,3   עו׳ שלח עבדים 4. ושלחום בידים ריקניות והכום  והם תפשום  3ם לקחת הפרי מהכרם לעובדי  
Mt 26,19   19  וכאשר היה ערב הוא יושב בשולחן 20. הפסח והכינו  והתלמידים עשו כאשר צום ישאוש  
Mc 14,16   וכאשר היה ערב בא ישאוש עם י״ב 17: הפסח והכינו  ל העיר ומצאו כאשר ישו אמ׳ להם ובאו א  

Lc 22,8   והם אמרו לאן אתה חפץ 9. הפסח שנאכל והכינו  ושלח פירו וזואן אומר לכו  8. חבפס שימות  
Lc 22,13   13 ובהגיע השעה ישבו לאכול וי״ב שלו 14. הפסח והכינו  כת התלמידים מצאו כמו שאמר להם ובל 

Jn 12,2  ולזרו אחד מן . ומרטא משרת אותו. לו לאכול והכינו   2שם מת לזרו אותו שישאוש החיה בביטניאה ש 
Mc 12,28   28 ושאלו אי זה ציווי הוא העקרי. שטוב ענם והכיר  אליו אחד מאותת ששמעם מתוכחים  ויגש  

Lc 23,7    כי בירושלם בימים. כי מיכולת אירודיש נשתלח והכיר   7. שאל אותו האדם אם הוא גלליבמגלליאה 
Jn 5,6   שזמן רב עמד חולה אמר לו תחפוץ להיות בריא והכיר  שוכב וכשראהו ישאוש  6. שלשים ושמנה שנים. 

Lc 1,22   23שמריאה ראתה בסימנין מראה להם ועמד אלם  והכירו  המקדש לא היה יכול לדבר אליהם  יצא מן 
Jn 17,8  8 9. באמת שממך יצאתי והאמינו שאתה שלחתני והכירו  והם לקחום . ם שנתת לי נתתי להםכי הדברי  

Lc 24,31   ואחר היה בלתי נראה. בבציעת הפת והכירוהו  ועיניהם נפתחו  31. נו להםתן ממובצעו ונ  
Mt 10,22   ומי שיתמיד עד הקץ. יכעסו אתכם בעבור שמי והכל   22. ביהם ונגד אמותיהם וינגשוםנגד א  

Mt 22,4   והלך האחד. והם בזוהו 5. מוכן בואו לנישואין והכל  כינותי סעודות הבקר בקר ועופות אני ה 
Mt 24,9   ואז יהיו רבים נבוכים 10. ימאסכם למען שמי והכל  ואז יצערוכם נוגשים והורגים  9 .מכאובים . 

Mt 27,23   ופילאט אמ׳ להם. אמרו יהי מונח בשתי וערב והכל   23. ומה אעשה מישו האמור משיח אמ׳ אז  
Mc 13,13  14. תמיד עד הקץ יהיה נושעואותו שי. יקציפו והכל   13. ונגד אמותם וינגשום למיתה .נגד אביהם  

Lc 4,22   נותנים עדות לו ומתמיהין בדברים של חן והכל   22. נשלמה זאת הכתיבה באזנינו היום הזה  
Jn 3,26   ענה יואן ואמ׳ אין שום אדם 27: באים אליו והכל  הירדן שהוא עשית עד שהוא טובל  עמך בעבר  
Jn 3,35   מי שיאמין בבן יש לו חיים 36. נתן בידו והכל  הבן האב אוהב  35. רוח במדהאינינו נותן ה  

Lc 16,21   23... נשאוהו ..  22.. באים תופסים מ והכלבים  ים משולחן העשיר ואינו נותן לו הנופל ... 
Lc 14,23   23  כי 24: בחזקה בעבור שענייני יבאו לגמר והכניסם  האדון לעבד לך בעיירות ובדרכים אמ׳  
Jn 15,24   בעבור שיהיה נשלם דברי 25אותי ואבי  והכעיסו  רק עתה ראו : שאם לא היה חוטאע שאחר לא  
Lc 11,42  אלה הדברים. ועוזבים משפט וצדקת השם׳ .והכרוב  ושים שאתם מעשרים הנענא והרודא אוי לכם פר  
Jn 10,16   רפת אחד הוא שאנהג אותם ויכירו קולי ויעשה  והכרח  וצאן אחר שאינן מרפת זה  16. ומשים נפשי 
Jn 6,70   לא . וישאוש ענה להם 71: שאתה משיח בן האל והכרנו  . ואותך אנחנו מאמינים 70: ם לךנצחיים ה 
Lc 6,49   נשלם : ומיד נפל ונעשה חרבן גדול מאותו בית והכתו  ואותו המים מנחל בא . בלא יסוד על הארץ 

Mc 12,16    וישוש אמ׳ להם 17על הגג והם אמרו דשיסר  והכתוב  וישאוש אמ׳ ממי היא זאת התמונה נשאו לו  
Mt 4,17   התחיל ישואש לדרוש ולאמר עשו תשובה כי והלאה  ומשם  17. ם שהיו עומדים בצלמותהראה אליה  

Mt 16,21  התחיל לפרסם לתלמידיו שחיוב הוא שהוא ילך והלאה  ומיום ההוא  21. הוא ישאוש משיחלשום אדם ש  
Mt 26,16   ויום ראשון של פסח 17מחפש איך יוכל לבוגדו  והלאה  ומכאן  16. שיטי כסףדרו לו ל׳ פוהם נ 
Mt 26,29   29  עד אותו יום. לא אשתה מחליקות זה הגפן והלאה  ואומר אני לכם אמונה כי מכאן  
Mc 11,14   וזה. אני רוצה ששום אחד לא יאכל פרי ממך והלאה  וישאוש עונה אומ׳ אליה מכאן  14. תאנים  
Mc 12,34   שום אדם לא היה בו כח לעשות לו שום קושיא והלאה  ומשם . לו אינו רחוק ממלכות השםבחכמה אמר . 
Lc 10,32    ושמריטא אחד עובר קרוב ממנו בא אליו 33 .והלאה  והנה הוא עובר משם . מאותו מקוםאחד קרוב  
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Lc 20,40   והוא אמר להם איך 41. דבר לא יכלו לשאול לו והלאה  ומשם  40. מרו רבי בטוב אמרתמהסופרים א 
Jn 8,11  וישאוש אומר אני הוא נר 12: לא תעשי חטא והלאה  ומכאן . לה ואני לא אענישך לכי וישאוש אמר  
Jn 14,7   ופליף אמר אליו  8: אתם תכירוהו ותראו אותו והלאה  ומכאן . אותי אבי הייתם מכירים מכירים 

Mt 27,31   וכאשר 32. לו מלבושיו ונהגוהו לתלותו והלבישו  הסרבל  הפשיטו לו. ציא עליו לעגהרבו להו  
Mc 15,20   20  ואנסו אדם 21. לו מלבושיו ונהגוהו לתלותו והלבישו  מאד הלעיגוהו הפשיטו לו הארגמן וכאשר 
Lc 15,22    ושאו 23. ושימו טבעת בידו ותנעלו רגליו והלבישוהו  ובאו . כולכם שאו התלמיד הראשוןלכו 
Lc 23,11   ונעשה 12. ארגמן לבנה והוציאו לעג עליו והלבישוהו  . ואירודיש עם סיעתו מבזים אותו 11. תואו 

Mc 13,24    והכוכבים יפלו מן השמים וכחות 25לא תזריח  והלבנה  השמש תחשך . מועברת אותה צרה 24הימים 
Mt 9,9   ים לאכול בבית אחדוכאשר היו מיושב 10. אחריו והלך  מו מתיב אמ׳ לו בא עמי והוא קם שהיה ש 

Mt 13,1   בעבור זה. ואוסף שם עם רב 2לים ויושב בשפתו  והלך  ואותו היום ישואש יצא מהבית  1 כפי מתיאו 
Mt 15,21   והנה באה אשה 22. לו בעברי טיר ושידוניאה והלך  ונסע משם ישוש  21 :אין מטנפות אותו  

Mt 16,4    וכאשר באו לחוף הים לעבור הלאה שכחו 5: לו הלךו  ונפרד מהם . לבד אות יונה הנביאינתן לכם  
Mt 21,29   29 והוא ענה. וקרב אל הדרך ואמ׳ לו כדומה 30 והלך  אחר נחם . א ענה איני רוצה ללכתוהו  
Mt 21,33   וכאשר בא עת לקנות הפירות שלח 34. במהלך אחד והלך  ובד ואח״כ ֽשַכָרה לע. בה מגדל אחד בתוכה 

Mt 22,5   והאחרים לקחו 6. האחד הלאה והאחד לסחורתו והלך  . והם בזוהו 5. בואו לנישואיןן והכל מוכ  
Mt 24,1   וקרבו תלמידיו אליו בעבור שיראוהו בניני והלך  אז יצא ישאוש מהמקדש  1י מתיאו נ׳ כפ  

Mt 25,15   םואותו שקבל ה׳ בשנטש פעל בה 16. לו תכף והלך  לאחד אחד לכל אחד מהם כפי ערכו ו. בזנטש  
Mt 26,39  מעט הלאה וכרע פניו ואמ׳ אבי אם הוא דבר והלך   39המתינו לי פה ועורו עמדי . תנפשי עד מו  
Mt 26,44   אז  45. להתפלל פעם אחרת ואמ׳ אותה עצמה מלה והלך  והניחם  44י העינים היו כבידות ישנים כ 

Mt 27,5    י הכהנים לקחו הל׳ פשיטין אמרוושר 6. לו והלך  וזרק הל׳ פשיטין במקדש  5תראהו לנו אתה  
Mt 27,60  והיתה מריאה מקדלינא ומריא אחרת 61. לו והלך  והניח אבן אחת גסה בפתח הקבר . מאבן חצובה  
Mc 1,35   והלכו אחריו שימון 36. לו במדבר ושם התפלל והלך  וקם בבקר ויצא  35. כי הם מכירים אותו  
Mc 2,12    באופן שכולם תמהו וברכו האל. בפני כלם והלך  מטתו  ומיד הוא קם ולקח 12מטתך ותקח  
Mc 6,1    ובשבת אחד 2בנכחיותיו ונמשכו אחריו תלמידיו  והלך  וישוש יצא משם  1כפי שי׳ מארקו ו׳ 

Mc 7,24   לו בעברי טיר ושידוניאה ונכנס בבית אחד ולא  והלך  וקם ישאוש  24: אדםמהלב ואלו מטנפים ה 
Mc 12,1   וכששב בעתו שלח עבדיו לעובדים 2. במהלך ארוך והלך  אחד ושכר אותה לעובדי אדמה גדל ובנה בה מ 
Lc 4,30   והלך בכפר נחום עיר גליליאה ושם מלמד  31לו  והלך  אבל הוא עבר בתוכם  30. בעבור שישאלוהו 
Lc 4,31   30  בכפר נחום עיר גליליאה ושם מלמד להם בשבת והלך   31אבל הוא עבר בתוכם והלך לו.  
Lc 5,25   25 וכל אשר היו שם 26. לביתו מהלל ומברך האל והלך  ם לפני כלם ולקח מטתו שבה שוכב ומיד ק  
Lc 5,28    ועשה משתה גדול בביתו והיו שם רוב 29. אחריו והלך  האיש קם והניח כל ענייניו ו 28לך אחרי 
Lc 8,39   דורש כל הדברים האלה שעשה לך האלבכל העיר ו והלך  ויסע האיש . ם האלה שעשה לך האלכל הדברי. 
Lc 8,39   40. בכל העיר ודורש כל הדברים שישאוש עשה לו והלך  ויסע האיש . ם האלה שעשה לך האלכל הדברי 

Lc 13,22    23. במעיינות ובמגדלים והלכו נגד ירושלם והלך   22. הקמח עד שיתעכל שיתחמץ הכלבתוך  
Lc 18,43   אחרי ישו משבח לשם וכאשר כל העם ראה זה נתנו והלך  . ומיד ראה 43אמונתך תושיע לך  אליו ראה 
Lc 24,12   והנה שנים מהם  13. לו נפלא בעצמו ממה שנעשה והלך  פני הקבר וכורע ראה הבגדים לבד קם ורץ ל 

Jn 4,3   והיה לו בהכרח לעבור 4. פעם אחרת בגליליאה והלך  [*]  3. ק תלמידיו עזבו בגודיאהלא טבל ר  
Jn 4,43   והוא העיר שאין לשום נביא כבוד  44. בגלליאה והלך  אחר שני ימים מצא משם  43: עולםמושיע ה 
Jn 4,50   וכאשר רצה לרדת עבדיו עלו אליו ואמרו 51. לו והלך  דם האמין לדבר שאמר לו ישו והא. חי הוא 

Jn 5,9   אז אמרו היהודים 10. יהואותו היום שבת ה. לו והלך  ומיד נעשה בריא וסלק מטתו  9לך מטתך ו 
Jn 5,15   והם 16. אותו האיש ואמ׳ ליהודים שישאוש רפאו והלך   15: לחטוא ולא יקרא לך דבר רע לא תחפוץ 

Jn 10,40  פעם אחרת בעבר הירדן באותו מקום שהיה זואן והלך   40ויצא מידיהם  39. י ואני כאבשהאב הוא ב  
Jn 12,36   וכאשר עשה כמה אותות לפניהם 37. ונסתר מהם והלך  הם ישאוש אלה הדברים אמר ל: נר שתהיו בני  
Jn 18,24   ישאוש ששלחוהו לקאיפש ההגמון עם ידיו והלך   24: רק אם טוב דברתי למה אתה מכה אותי  

Mc 10,22   ונהפך 23. והיה איש שהיו לו נחלות רבות :והֺלך  וכאשר שמע זה היה עצב  22. אחריבשמים ובא  
Mc 5,42   היתה מזמן י״ב שנים וכולם היו נבהלים מגודל והלכה  ותכף הנערה חזרה חיה  42. תקומילך ש אומר 
Jn 4,28    בואו ותראו איש אחד 29לעיר ואמרה לאנשים  והלכה  אז עזבה האשה הבית שלה  28: עמהאתה מדבר  

Jn 11,29    שאוש במגדול אבלועדיין לא בא י 30אליו  והלכה  ותכף ששמעה קמה מהרה  29*] [*] [מריאה  
Mt 18,31  והאדון 32אל האדון וספרו לו כל אשר עשה לו  והלכו  . האדון ראו זה היו מאד נבהלים וכאשר עבדי 
Mt 20,34   21. אחריו והלכו  מל עליהם ונגע עיניהם ותכף ראו וישאוש ח,Tit   1קפיטולו מ״ז כפי מתיאו  
Mt 22,22   ובאותו היום קרבו אליו הצדוקים 23. להם והלכו  ו כאשר שמעוהו היו תמהים ועזבוהו 22. לאל  
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Mc 1,18    ראה יקומו. והולכים מעט הלאה 19. אחריו והלכו  והם תכף עזבו הרשתות  18דייגים מהאנשים  
Mc 1,20   ותכף בשבת. ונכנסו בכפר נחום 21אחריו  והלכו  עזבו אביהם זאבדיב בספינה קטנה קראם ו  
Mc 1,27   מה יהיה זה מהמוסר חדש . אחד אל אחד אומרים והלכו  . וכולם היו תמיהים 27ק אדם צועיצא מאותו 
Mc 1,36   וכאשר 37. אחריו שימון ואותם שהיו עמו והלכו   36. לך לו במדבר ושם התפללבבקר ויצא וה  
Mc 11,4   5. ומצאו העיר קשור לפני הדלת והתירוהו והלכו   4. האדון צריך לו ומיד יניחוהואמרו ש  

Mc 12,12   ואחר שלחו לו מקצת מהפרושים 13. ועזבוהו והלכו  רו שהוא אמ׳ אותה הצורה בעבורם כי הם הכי  
Mc 14,16   תלמידיו ובאו אל העיר ומצאו כאשר ישו אמ׳ והלכו   16: ל לאכילה ושם תכינוהו ולכובית גדו  

Lc 2,16   אה ויושף והנער מונח באבוסמהר ומצאו מרי והלכו   16. אשר האל עושה והראתיה לנו זה הדבר  
Lc 5,11    וזה נעשה כאשר ישאוש 12: אחרי ישאוש משיח והלכו  . האניות בארץ עזבו כל ענייניהםנהגו  
Lc 8,36   ורוב העם היושב  37. והגידוהו למי שלא ראהו והלכו   36. וכאשר ראוהו פחדו פחד. רפאבריא ונ 
Lc 9,56    ובעודם הולכים בא אדם אחד 57במגדול אחד  והלכו  משם  ונסעו. הנפשות אלא להושיעןבא לאבד  

Lc 10,30   וקרא שכהן אחד הולך 31. להם והניחהו כמת והלכו  . ו הכאת חבורותבן גנבים והפשיטוהו והכה  
Lc 13,22   ואמ׳ לו אדם אחד אדון הם 23. נגד ירושלם והלכו  והלך במעיינות ובמגדלים  22. כלשיתחמץ ה  

Jn 1,37    וישוש מתהפך וראה אותם 38. אחר ישאוש והלכו  ושמעו אותו שני תלמידים מדבר  37השם׳  
Jn 1,40   וזה מצא ראשונה לשימון אחיו 41. אחריו והלכו  מאותם שנים עשר ששמעוהו מיואן  ופירו אחד.  

Jn 6,2  א עושהאחריו עמים רבים כי ראו האותות שהו והלכו   2לים גליליאה שהיא טיבריאדיש  ישאוש מעבר  
Jn 9,11   ענה . ואמרו לו אנה הוא 12. ורחצתי וראיתי והלכתי  . ושלח לי למי שלוח לרחוץ שם. את עיני 
Lc 5,26  וכלם היו מלאים יראה ממנו. ושבחו לשם והללו  וכל אשר היו שם היו נבהלים  26 .ומברך האל  
Lc 7,16   קפיטולו ח׳ כפי שן לוקא נביא: וברכו האל והללו  וכל העמים יראו יראה גדולה  16 .לאמו  
Mt 4,18   שמעון הנקרא פירו ואנדריאה אחיו ששמים הרשתות והם  ישואש לים גלילאה ראה שני אחים ויהי בלכת 
Mt 9,28  וישוש משיח נגע עיניהם ואמ׳ 29 :ענו הן גביר והם  . מינים שאוכל להחזיר לכם הראותלהם אתם מא 

Mt 13,51   והוא אמ׳ להם לכן כל חכם מאותות 52. אמרו הין והם  . ל אלה הדבריםשמעתם כ 51. יניםוהרעשת ש 
Mt 15,34  והוא צוה לעם שישבו  35. אמרו שבעה ומעט דגים והם  ואמר להם ישואש כמה פת יש לכם  34. כמה עם 

Mt 16,7   חשבו בקרבם אומרים הוא אומ׳ כי אין לנו לחם והם   7. שמרו משאור הצדוקים ופרושיםאמר להם ה.  
Mt 16,14  אמרו מקצת אנשים אומרים שאתה הוא זואן טבול והם   14. ים האנשים ממניושאל לתלמידיו מה אומר . 

Mt 17,5   וכאשר התלמידים שמעו זה נפלו על 6. שומעים והם  . ו בני אהובי אותו שמאד ערב ליאומרת זה  
Mt 19,7  ה צוה שאדם יתן לה ספר כריתות ואותהאמרו מש והם   7. לאדם להפריד מה שהאל ִחֵבר לכן אין ראוי  
Mt 20,5   ופעם אחרת הלך בין הצהרים ושעה תשיעית . הלכו והם   5ו לכרמי ואתן לכם דבר בינוני להם לכ 

Mt 20,31   ביותר חוזק צועקים ישאוש בן דוד יהיה לך חמלה והם  . והעם גוערים בהם תשתוקו 31. וחמלה ממנ 
Mt 20,33  וישאוש חמל עליהם  34אמרו אדון שתפתח עינינו  והם   33. חפצים אעשה לכם לים מה אתםמה אתם שוא 
Mt 21,25   אם אנחנו נאמר מן השמים . חשבו ביניהם אומרים והם  . ין היא מן השמים או מן האנשיםזואן מא 
Mt 21,27  ני לא והוא אמ׳ להם גם א. ענו אנחנו לא ידענו והם   27. כלם יראים מזואן כמו נביא אנו העם כי 
Mt 21,31   והוא אמ׳ להם אמיתות אומר לכם. ענו הראשון והם  . מי משני אלו עשה רצון האב 31 .ולא הלך  
Mt 21,41   ענו הוא יכלה הרעים וישכור הכרם לאחרים טובים והם   41. כרם מה יעשה לאותן העובדיםיבא בעל ה 

Mt 22,5   6. והלך האחד הלאה והאחד לסחורתו. ובזוה והם   5. ות והכל מוכן בואו לנישואיןבקר ועופ  
Mt 22,19   ואמ׳ להם ישאוש ממי היא  20: הראוהו פשוט אחד והם  הראוני פשוט אחד של מס  19מאים תנסוני ר 

Mt 23,4   הם עושים כל 5. אין רוצים הגיעם באצבעותם והם  ד משאת לעמים שאין יכולים לישא כוב  
Mt 23,6   אוהבים שבת ראשונה בשלחן ושיהיה להם כסאות והם   6ומטויה דקה דל תכשיטי מלבושם נושאים גו  

Mt 25,37   ונתנו לך לאכול . יענו מתי ראינוך ברעב ובצמא והם   37. מאוסר הייתי ואתם נחמתוני .בקרתוני 
Mt 26,15   ומכאן והלאה מחפש 16. נדרו לו ל׳ פשיטי כסף והם  תרצו תת ואני אמסור לכם ישאוש  להם מה  
Mt 26,57   חזקו ישאוש והוליכוהו לקאיפש שר הכהנים למקום והם   57. ז כל התלמידים עזבוהו ונסוא 
Mt 26,66   רקקו בפניו 67ענו אומרים ראוי הוא למות  והם  מה דומה לכם  66מ׳ זה אמ׳ גדוף מלבושו וא  

Mt 27,4   זרק הל׳ פשיטיןו 5ענו מה לנו אתה תראהו  והם  . דם צדיק הוא כאיש שאינו יודע אני מסרתי  
Mt 27,21    ופילאט אמ׳ אז ומה אעשה מישו  22. אמרו בראבן והם  . זה תרצו שאניח לכת מאלו השניםלהם אי 
Mt 27,23   וכאשר פילאט ראה ששום דבר 24. עוד צעקו תלוהו והם  . פילאט אמ׳ להם ואי זה רעה עשהו. וערב 
Mt 27,66   הלכו ושמרו הקבר והאבן גדולה חתמו ועשוה והם   66. פילאט בקשו שומרים ושמרהו כאשר תדעו  
Mt 28,12   אספו הזקנים ועשו עצה ונתנו רוב כסף לשומרים  והם   12רו כל מה שנעשה לשרי הכהנים וספ 
Mt 28,14   אמרו אם ידע פילאט אנחנו נשיג שתהיו בטוחים והם   14. ילה בעוד הם ישנים וגנבוהובאו הל  
Mt 28,15  ואלה הדברים: לקחו הכסף ועשו מה שאמרו הם והם   15חנו נשיג שתהיו בטוחים אט אנאם ידע פיל  
Mc 1,18   והולכים מעט 19. תכף עזבו הרשתות והלכו אחריו והם   18ואעשה אתכם דייגים מהאנשים  ולכו אחרי 
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Mc 1,27   29. הושמו מתפזר בכל גליליא 28. שומעין לו והם  חדש אשר לו יכולת לצוות השדים  זה מהמוסר  
Mc 4,38   הקיצוהו ואמרו רבי אינך פונה אלינו כי ראה והם  . ישאוש ישן ִאינְּפּוָפא על כרו 38. למלאת  
Mc 5,15  שכלם. ראו אותם שמאז היו מושטנים שהיו בטוב והם  וכאשר היו באים לישאוש  15. קרהלראות מה ש  
Mc 6,51   51 כי עדיין אינם מכירים 52ותר תמהים עומדים י והם  ח עומד ואז עלה עמהם בספינה והרו  
Mc 8,5   5  ולקח הז׳. והוא צוה לעם שישבו בארץ 6. ענו ז׳ והם  . שאלם כמה ככרות פת לחם יש לכםוישאוש 
Mc 8,8   אחר סלקו ממותר ז׳ . וכל העם אכלו והיו שבעים והם   8. רכו להם וצוה הניחום לפניהםמעט דג ב 

Mc 8,16   הוא אמר בעבור שאין . כחושבים אמ׳ אחד אל אחד והם   16: ים ואירודישרו משאור הפרושראו השמ 
Mc 8,19   ומהז׳ לחמים ומד׳ אלף איש וכמה  20. אמרו י״ב והם  . וכמה קופות נשארו ממותר. איש לה׳ אלף 
Mc 8,20    והוא אמ׳ להם אם כן אינכם 21. אמרו ז׳ והם  . ומד׳ אלף איש וכמה סלים נשארולחמים  
Mc 8,28  ואחרים. ענו אומרים שאתה הוא גואן טבול והם   28ה אומרים העמים ממני מי אני לתלמידים מ  
Mc 9,9    ושאלו לו מה רוצה לומ׳ 10. העלימוהו ביניהם והם   9המראה עד שהוא יחזור חי ממות אדם זאת  

Mc 9,30    והם לא 31שלישי ויחזור חי ביום ה. ימיתוהו והם  להם בן האלוה יהיה נבגד ונמסר ביד הרעים  
Mc 9,31   ובאו בכפר 32. לא הבינו הדבר והתחילו לשאלו והם   31ויחזור חי ביום השלישי . והווהם ימית  
Mc 9,33   שותקים כי הם היו חולקים אי זה מהם יהיה והם   33. מה הייתם חולקים אתם בדרך ישו שאלם  
Mc 10,4  3  אמרו משה התיר שאדם יכתוב לה ספר כריתות והם   4. מה צוה לכם משה. ואמ׳ להםוישוש ענה  

Mc 10,26  אומרים א״כ מי. אומרים ביניהם. היו תמהים והם   26. מחט שאיש עשיר במלכות שמיםאחד בנקב ה  
Mc 10,32   ואז פעם אחרת הוא: נמשכים אחריו תמהים ויראים והם  וישאוש הולך ראשון . ים בירושלםבדרך עול 
Mc 10,37  36  אמרו תן לנו שאחד ממנו ישב בצד ימינך והאחר והם   37. אעשה לכם. להם מה תרצואמ׳ וישאוש  
Mc 10,49   והוא 50קראוהו ואמרו לו הנה ישאוש שואל אותך  והם  . וישאוש עמד וקראו 49[*] [*]  48. ממני 

Mc 11,6   יך העירלהול 7אמרו מה שישאוש צום והניחוהו  והם   6. מה אתם עושים. מתירים העיר למה אתם  
Mc 11,31   אם אנחנו אומרים מן השמים הוא. חשבו ביניהם והם   31. מים או מן האנשים ענו אותימן הש . 

Mc 12,3   עו׳ שלח 4. תפשום והכום ושלחום בידים ריקניות והם   3דיו לעובדים לקחת הפרי מהכרם שלח עב 
Mc 12,4   עו׳ שלח אחר ואותו  5. ראש וביזו אותםפצעום ב והם  . עו׳ שלח עבדים אחרים 4. יותבידים ריקנ 

Mc 12,12   כי הם הכירו שהוא. רצו לתופשו אבל יראו העם והם   12. היא מלא כה נפלאה בעינינו .אלהינו  
Mc 12,16   נשאו לו וישאוש אמ׳ ממי היא זאת התמונה והם   16וני שאו לי פשוט אחד ואראהו למה תנס  
Mc 12,16   וישוש אמ׳ להם תחזרו לשישר מה  17אמרו דשיסר  והם  והכתוב על הגג היא זאת התמונה  אמ׳ ממי 
Mc 12,17    ובאו אליו הצדוקים 18: עמדו תמהים ממנו והם  . שהוא לסיסר ולאל מה שהוא מהאללשישר מה  
Mc 14,10   ונדרו לתת . וכאשר הם שמעו היו מאד שמחים 11 .והם  הלך לעליוני הכהנים למסור הוא  תלמידים 
Mc 14,19   והתחילו כל אחד לאמר אדון אני. היו עצבים והם   19שאחד מכם שאוכל עמי יבגדני  אני אומר  
Mc 14,46   ואחד מאותן 47: שמו הידים עליו והחזיקוהו והם   46ו אומ׳ שלום עליך רבי ונשקו נגש אלי  
Mc 15,13  ט אמ׳ להם ואי זו רעה עשהופילא 14: צעקו תלהו והם   13ה תחפצו שאעשה ממלך היהודים פעם אחרת מ 
Mc 16,13   הלכו וספרוהו לאחרים תלמידיו והם לא האמינו והם   13הולכים לעיר אחת בצורת גרים תלמידים ש . 
Mc 16,13   ואחר יום א׳ שיושבין בשולחן כל 14. לא האמינו והם  ם הלכו וספרוהו לאחרים תלמידיו וה 13גרים 
Mc 16,20    הלכו בכל העולם לדרוש בעזר הש׳ עם דברים והם   20. ימין הש׳עלה לשמים ויושב לדבר להם  

Lc 2,50   וירד עמהם ובאו 51לא הבינו הדבר שאמ׳ להם  והם   50. היה באותן הדברים שהן מאבישאני א  
Lc 5,33  אמרו לו למה תלמידי יואן מתענים תמיד ועושים  והם   33בתשובה  באתי לקרוא הצדיקים רק לחוטאים 
Lc 8,12  ובא אחר כן השטן ומוציא. אותם ששומעין אותו והם  . שנפל סמוך לדרך 12א דבר השם׳ ה הזרע הוז  
Lc 9,14    כמו חמשת אלפים וישאוש אמ׳ לתלמידיו עשו והם   14לקנות דבר מאכל לכל העם הזה אנו  
Lc 9,30   פירו ואמ׳ובא  33[*]  31-32. משה ואליהו והם  . והנה שני אנשים מדברים עמו 30. ומזהיר  

Lc 18,34  זה הדבר נעלם היה . שום דבר מאלו אינם מבינים והם   34: וביום השלישי יחזור חי. הונגרש ימיתו 
Lc 19,34   ונהגו אותו  35. אמרו כי האדון רבינו צריך לו והם   34. ר להם למה אתם מתירים העיראדון העי 
Lc 20,5  4 אומרים אם נאמ׳ מן השמים . חושבים ביניהם הםו   5. אן היתה מן השמים או מאנשיםטבילת יו [*] 

Lc 20,10   והאדון שלח עבד 11: הכו עבדו ולא נתנו לו דבר והם  . ים הכרם בעבור שיתנו לו מהפרישמחזיק 
Lc 20,11   והניחוהו . נוגשים ושוברים אותו ברוב בזיונות והם  שלח עבד אחר והאדון  11: ולא נתנו לו דבר 
Lc 20,24   24 והוא אמר להם א״כ כל הדברים 25. ענו לו משישר והם  . ני פשוט אחד מה דמותו וכתיבתווהרא 
Lc 20,36   ואותן מתים 37. וכי הם בני תחייה. בני השם׳ והם  . ואילך כי יהיו דומין למלאכים ימותו משם  
Lc 21,1   ה ששמה שניוראה אשה אחת עניי 2. עשירים והם  ה אותם שמשימין מתנותיהם בתיבה ישאוש רא  
Lc 22,9    והוא אמר להם 10. אמרו לאן אתה חפץ שנכינהו והם   9. אומר לכו והכינו הפסח שנאכלוזואן  

Lc 22,23   24. התחילו לשאול ביניהם איזהו מהם שזה יעשה והם   23: אכן אוי לאותו אותו. הולך שהוא אפס  
Lc 22,35   אבל עתה מי שיש לו . ואז אמר להם 36. מרו לאא והם  . אחסר לכם אי זה דבר. ומנעלים בזולת שק 
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Lc 22,38    והוא אמר להם. אמרו אדון הנה שתי סכינים פה והם   38הדב הדברים שהם ממני הם לקץ כי כל  
Lc 22,55  56. פירו היה יושב באמצעם. עומדים סביב האש והם  וכאשר הדליקו האש באמצעם  55. קאחריו מרחו  
Lc 22,71   אמרו למה אתם שואלים עוד עדים אנחנו בעצמינו  והם   71. תם אומרים שאני הואש אמ׳ אוישאו 
Lc 23,5   צועקים ואומרים הוא עושה באופן שהעם נהפך והם   5. וצא בזה האדם שום טעם שימותאיני מ  

Lc 23,21  רוהוא פעם שלישית אמ 22. צעקו אומרים תלהו והם   21רת אליהם תחפצו להניח ישאוש עוד פעם אח  
Lc 23,23   צועקים בקול גדול שואלים שיניחהו בשתי וערב והם   23. אם כן אייסרהו ואניחהו. תהחייב מי  
Lc 24,5   5 אינינו 6. אמרו להם למה תשאלו החיים עם המתים והם  . הוהנשים כאשר יראו ותקדו פניהם ארצ 

Lc 24,14   ם מאשר נעשה וקרא באותן הימיםמדברים ביניה והם   14ם ארבעים מילין שנקרא אימבש מירושל.  
Lc 24,32   היה נשרף בקרבינו שדבר. אמרו ביניהם לבינו והם   32. אחר היה בלתי נראה בעיניהםו. הפת  
Lc 24,35   ואיך הכירוהו בבציעת. ספרו הדברים שנעשו בדרך והם   35. חזר חי באמת ונראה לשימון שהאדון 
Lc 24,37    ואמר 38. חשבו ושערו שראו רוח. נבהלים וחרדים והם   37. ל תיראושלום לכם אני הוא אואמר להם 
Lc 24,42   43. ויערת דבש אחת. נתנו לו חלק דג אפוי והם   42. מר יש לכם אי זה דבר לאכולוא. גדולה  
Lc 24,52   והיו 53חזרו בירושלם בגודל שמחה . מתפללים והם   52והוא נשוא בשמים . נפרד מהם אותם היה  

Jn 5,16   אמרו ובעבור זה מתהלך ישאוש בגודיאה לעשות והם   16. ואמ׳ ליהודים שישאוש רפאו אותו האיש  
Jn 5,39   אינכם חפצים לבא אלי  40. הן המעידות עדות לי והם  ם שבהם אתם סבורים יהיה לכם חיים נצחיי 

Jn 8,6   שאוש כורע כתב אחדוי. מנסים אותו לב לוועדו והם   6. ואתה מה אומר בזה. ה בסקילהנידונ  
Jn 10,14   כמו שהאב מכיר אותי ואני 15. מכירות אותי והם  . אני הוא רועה טוב ומכיר צאני 14. הצאן  
Jn 17,8   לקחום והכירו באמת שממך יצאתי והאמינו שאתה והם  . כי הדברים שנתת לי נתתי להם 8. קיימו  

Jn 17,11  ואני בא אליך אב קדוש שמור אותם בשמך. בעולם והם  וכבר איני בעולם  11. ני זך בהםוא. שלי הם. 
Jn 17,25    ואני 26. הכירו שאתה שלחתני ושאהבת אותם והם  אך אני הכרתיך . העולם לא הכירךאב צדיק  
Jn 18,7   ענה ישאוש כבר אמרתי 8. אמרו ישאוש דנאזריט והם  אז שאל פעם אחרת מה אתם מבקשים  7: לאחור  
Jn 21,3    ויצאו משם ועלו. אמרו לו ואנחנו נלך עמך והם  . אני הולך לצוד דגים. אלהםאמר פירו  

Mt 27,41   וכל הישישים מלעיגים ממנו. והחכמים והמאותתים  אומרים לו גדול הכהנים : לדברים אלו:  
Mc 14,1   מהדת משתדלים היאך יוכלו תפוש ישאוש והמאותתים  מצה סמוך שני ימים ושרי הכהנים ויום ה  
Jn 12,25   26. נשמתו בזה העולם יזכה לחיים נצחיים והמארר  . מי שאוהב נפשו יאבד אותה. רב נותן פרי  
Lc 9,26   אותי ודברי בן האב יבזם כשיבואו בידו והמבזים   26. וישמיד עצמו. היה אבודהכסף ונפשו ת  
Mt 9,35   י בבתי כנסיות וממרק כלדורש מלכות שמימי והמגדלים  וישו משיח מחפש העירות  35. שטןבכח ה 
Jn 11,13   אז 14. מאמינים שמה שאומר אומ׳ משינת חלום והמה  . וישאוש אמרו ממיתתו 13. יהיה הוא נושע  
Mt 5,13    ואחר דבר אינו. נפסק לאותם שלא היו נושעים והמוסר  אמר אל תלמידיו אתם מוסר העולם משיח 
Lc 16,3    אמ׳ בקרבו מה אעשה שאדוני נוטל ממני והמורשה   3 .ואילך לא תשתדל בהרשאה ההיאכי מכאן  

Mt 23,35  אמיתות לכם אומר שכל אלה העניינים 36 :והמזבח  ן ברכיה אותו שהרגתם בין המקדש דם זכריה ב  
Lc 15,25   ושאלו מה זה. וקרא אחד מן העבדים 26 .והמחולות  ה ובבואו נגש אל הבית שמע השיר היה בשד.  

Mt 7,8   מי מכם אם ישאלהו 9. והדופק יכנס. ימצא והמחפש  . כי כל אדם שישאל יקח 8. לכם חבדלת ויפת  
Mc 12,8  לכן מה יעשה אדם  9. והשליכוהו חוץ לכרם והמיתוהו  ולקחוהו  8ה לנו הירושה בואו ונמיתהו ותהי 
Lc 19,27  ים הולךואלו הדברים נאמר 28 :לפני והמיתום  ן חפצים שאמלוך עליהם הביאו פה אויבים שאי  
Mt 2,12   הזהירם שלא ישובו לאירודיש וישובו למלכותם והמלאך   12. ויתנו לו זהב ולבונה ומיראאוצרותיהם 
Mt 28,5  4 אמ׳ לנשים שלא תפחדו כי אני יודע ששאלתם והמלאך   5. היו נפחדים ועמדו כמו מתים והשומרים  
Lc 1,30    מ׳ לה אל תיראי מריאה כי את מצאת חןא והמלאך   30. וחושבת השלו׳ ההוא איך הואנבהלה  
Lc 1,35  ענה ואמ׳ הקדוש רוח יבא עליך וכח העליון והמלאך   35. עשות זה שאין לי ידיעת אישאיך יוכל ה  
Lc 2,10  הנה אנכי מגיד לכם שמחה. אמ׳ להם אל תפחדו והמלאך   10סבב סביב והיה להם פחד גדול ואור הש׳ מ 
Mt 4,11   קפיטולו ח׳ כפי מתיאו: באו ושרתו אותו והמלאכים  אז עזבהו השטן  11ו לבדו תעבוד ואות  

Mc Prol,15 וכתב הכל בקצור בעבורנו למד. שרתוהו והמלאכים  מדבר כאשר השטן נסהו עם הבהמות מהאלהות ה  
Mc 1,13   ואחר שג׳ואן היה אסור 14. משרתים אותו והמלאכים  שטן מנסהו ושם עומד בין הבהמות לילה וה . 
Lc 9,26    ואומר אני לכם באמת שמקצת אלו שהיום 27 .והמלאכים  בן האב יבזם כשיבואו בידו והאב ודברי 

Jn 19,23   והיתה בזולת שום תפירה ונש. הנקרא גונילא והמלבוש  . חלקום לד׳ חלקים לכל פרט חלקוו 
Mc 9,2    היו כן. נים כמו שלגהיו מזהירים ולב והמלבושים   2והיה בשנוי צורת הפנים . לבדםהם כולם  

Mt 14,9  ובעד טעם השבועה ובעבור הקרואים. נעצב והמלך   9. מוזהרת מאמה אמרה תן לי ראש זואן טבול  
Mt 25,40   יענה ויאמר אלהם אמיתות אומר לכם כי כל והמלך   40. וך חולה ומאוסר ובאנו אליךומתי ראינ  
Mc 6,26  ובעד טעם. היה נעצב בטעם השבועה שעשה והמלך   26. ן טבול באחד מפשוטי כלי עץלי ראש גוא  

Mt 13,44  שממיי דומה לזהב טמון בשדה לאותו כשאדם והמלכות   44. יש לו אזנים לשמוע ישמעמי ש. אב שלהם  
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Mt 10,25   25  אם הם אמרו וכנו: אל העבד כמו אדוניו והמלמד  לתלמיד שיהיה כמו עבד אל מלמדו כי די  
Mc 5,35   ישאוש ששמע זה אמ׳ לא תפחד לבד יהיה לך 36 והמלמד  . למה אתה מצטער היום עו׳ .מתה לו בתך 
Jn 4,36  כי בעניין זהו הדבר אמתי 37יחדיו ישמחו  והמלקט  בעבור שהזורע . כחייכם הנצחיים ויאסוף פרי  

Mt 11,5  הענייםו. והחרשים שומעים. הם טהורים והמצורים  . והפסחים הולכים. העורים רואים 5. ושמעתם  
Lc 9,48   והקטן ביניכם הוא. אותי מקבל מי ששלחני והמקבל  . ואמ׳ להם המקבל נער זה בשמי אותי יקבל  

Mc 3,11  10 12שרואים אותו כרעו צועקים ואומרים  והמשוטנים   11. לים שהוא מרפא רוצים לנגעוהעם החו  
Lc 14,11   11 ואמ׳ לאשר קראו כשתעשה 12. נשאותעצמו להת והמשפיל  . כי המגביה עצמו בא כדי שפלות 

Mc 14,65   וכאשר פירו היה 66. נותנים לו תפוחים והמשרתים  אותו ואומרים התנבא מי הכח  בצואר ומכים  
Jn 18,18   עומדים לפני האש כי קור נעשה בעת ההיא והמשרתים  והעבדים  18. ה ואמ׳ איניני מהםופירו ענ  
Jn 19,6   ופילאטו אמ׳ להם תקחו. צועקים תלהו תלהו והמשרתים  אותו ההגמונים  ז כשהיהודים ראוא 6. האיש 

Mt 20,22   אבל תשבו. והוא אמ׳ מיתתי תסבלו 23: אמרו הין והן  . תוכלו לסבול המות שאני אסבול .שואלים 
Mt 28,9   וישאוש אמ׳ להן אל 10. כרעו לרגליו והתפללוהו והן  . אומ׳ האל יושיעכם. א להן לדרךישאוש יצ 
Lc 5,37   אבל יין חדש ראוי  38. אובדין והיין נשפך והנאדות  כי אם יעשהו היין חדש משבר הנאדות הישנים 
Lc 5,38  38 ושום אדם ששותה יין ישן 39. מתקיימין והנאדות  חדש ראוי לשים בנאד חדש והיין  אבל יין  
Mt 5,17   אני אומר לכם באמת 18: מלאתאבל באתי ל והנבואות  יו אל תחשבו שבאתי להרוס התורה לתלמיד  
Mt 7,12   אמר ישאוש 13קפיטולי כ״ג כפי מתיאו  :והנביאות  האנשים תעשו להם זאת היא התורה שיעשו לכם  

Mt 22,40   ואז אמ׳ 41. תלוים באלו שני צוויים והנביאים  כל התורה  40. תאהב רעך כמוך. הדומה לז  
Lc 16,29    והוא אמר לא אב אברהם 30. וישמעו אותם והנביאים  וא משה להם הוא ה. אברהם אמר לוו 29הזה . 
Lc 16,31   31  ואם אחד מהנביאים יתוור חי לא יאמינו והנביאים  ואברהם אמ׳ לא אם לא ישמעו משה.  

Jn 8,52   ואתה אומ׳ שאם אחד ישמור דבריך לא. מתים והנביאים  . אברהם מת. מכירים שהשטן אחזך עתה אנו 
Jn 8,53   מי משבח אותך במעלות אלו כי אם. שמתו והנביאים  האתה גדול מאברהם אבינו שמת  53. נצחית  

Mt 3,12  הוא ינקה את גורנו ויאסוף ִחַטתֹו במגורתו והנה  . מפוחו בידו 12דש וירפאכם מאש אתכם מן הק.  
Mt 15,22   ההם הולכת אחרי באה אשה כנענית שבאה מהעברים והנה   22. לך לו בעברי טיר ושידוניאהישוש וה 
Mt 19,16   15 אחד נגש אלי ואמ׳ לו רבי טוב אי זה טוב אוכל והנה   16. יח הידים עליהם נפרד מהםוכאשר הנ 
Mt 26,51  האחד מהם שהיה עם ישו שלח את ידו והוציא והנה   51. כו הידים על ישאוש ותפשוהואליו והשלי  
Mt 27,51   המקדש נשבר משני צדדין למעלה ולמטה והארץ והנה   51. ם אחרת צועק שלח הקדוש רוחוישאוש פע  

Mt 28,2   כי המלאך ירד . היה עשוי ארץ רעשה מאד בחזקה והנה   2קדלינא ואחרת מריאה ראו הקבר מריאה מ 
Lc 1,36   וזהו החדש . אלישבק קרובתיך הרתה בן בזקנותה והנה   36[*]. יה קדוש ויהיה נקרא בן ממך יה 

Lc 2,9   ואור הש׳ מסבב סביב . מלאך הש׳ נצב קרוב להם והנה   9. רים שעות הלילה על מקניהםומנערים וש 
Lc 2,17  18. הם הכירו באבוס הבה שאמרו להם מאותו נער והנה   17. ף והנער מונח באבוס הבהמותמריאה ויוש 
Lc 2,25   זה האדם. אדם אחד היה בירושלם ששמו שמעון והנה   25. ים או שתי זוגות מבני יונהא׳ מתור  
Lc 5,18   אנשים נושאים איש אחד במטתו ובקשו לשומו והנה   18. וכח הש׳ היה בו לרפא אותם .וירושלם  
Lc 7,25   אותן שנתלבשו במלבושים יקרים ובתענוג הנם והנה  . ם לראות איש מלובש מרוב בגדיםיצאת  
Lc 7,37   וכאשר ידעה שישאוש. וטאת היתה בעיראשה אחת ח והנה   37ישבו לשולחן . נס בבית הפרושישאוש נכ 
Lc 7,37   וכאשר ידעה שישו. אשה אחת חוטאת היתה בעיר והנה  ישבו לשולחן . נכנס בבית הפרוש שישאוש  
Lc 8,43   באה אשה אחת חולה משפיכות דמיה והחולי ההוא  והנה   43. א ישאוש נגש ונענה מרוב עםהולך מצ 
Lc 9,30   29 והם משה ואליהו. שני אנשים מדברים עמו והנה   30. בן ומזהירונשתנו פניו ומלבושיו ל.  

Lc 10,19    אני נתתי לכם יכולת לדרוך כף רגלכם על והנה   19. שטן יורד משמים כמו ברק*] [להם אני  
Lc 10,25  חכם אחד בדת קם לנסות אותו ואמר אי זה דברים והנה   25. ע מה שאתם שומעין ולא שמעוולשמו. ראו 
Lc 10,32   ושמריטא אחד עובר 33. הוא עובר משם והלאה והנה  . ולוי אחד קרוב מאותו מקום 32 .עבר הלאה  
Lc 11,31  31 אנשי נינוה יקומו 32: יש בכאן גדול משלמה והנה  . א מקצות הארץ לשמוע חכמת שלמהמלכת שב  
Lc 11,32  המדליק העששית 33. מנינוהבכאן יותר גדול  והנה  . י עשו תשובה בעבור דרישת יונהויענישוה כ  
Lc 13,11  אשה אחת שחלתה י״ח שנים מחולי והולכת ככורעת והנה   11. בית הכנסת שלהם בשב בשבתותהבאה היה ב 
Lc 13,30   באותה שעה נגשים 31[*] אותם שהיו ראשונים  והנה   30. מאבשטרו ויסובו במלכות הש׳ומאגילו ו  
Lc 13,35  ואני אומר שזה לא. תעזב ביתכם מאין יושב והנה   35. לתילא יכומאספת תרנגוליה תחת כנפיה ו  
Lc 14,2   וישאוש ענה ואמ׳ 3. איש אחד משוקה היה לפניו והנה   2. ל פת בשבת והנם מביטים אותולאכו 
Lc 19,2   בא איש אחד ששמו זאקיב שהיה שר העולמיים והנה   2וישאוש הולך ביריחו  1י לוקא כ׳ כפ  

Lc 22,43  מלאך השמים מחזק אותו ונעשה באיגוניאה והנה   43. כן לא תעשה רצוני רק רצונךעלי אהזה מ  
Lc 22,47   סיעה ואותו שנקרא יודש עמהם אחד משנים עשר והנה  . עוד הוא מדבר כן 47: ו לפיתוישלא תכנס . 
Lc 23,15   אז עזבו  16. ה לושום דבר ראוי למיתה לא נעש והנה  . וג״כ אירודיש כי הוא שלח אתכם 15. אותו 
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Lc 23,50  אדם אחד שמו יוסף אברימסיאה שהיה אדם נכבד והנה   50. מגלליאה רואות אלו הדברים שבאו אחריו  
Lc 24,13   שנים מהם הולכים במגדול שהיה רחוק מירושלם והנה   13. ך לו נפלא בעצמו ממה שנעשהלבד והל  
Lc 9,17    ונעשה שישאוש היה 18היה י״ב קופות מליאות  הנותרו  . ואכלו כולם ושבעו 17לפני העם ההוא 
Mt 6,12   לנו חובותינו כי אנחנו מניחים למחוייבינו והנח   12. חם כל יום שהוא מסעד חיינותן לנו ל.  
Mc 5,23   23 וישאוש הלך עמו 24. ידיך עליה ותהיה נרפאת והנח  בא . ואומ׳ בתי היא קרובה למות מבקש  
Lc 11,4   כי אנו מניחים אותם לכל מחו. לנו כל חטאתינו והנח   4. לנו לחם חוקינו יום יוםתן  3. נבוא 

Lc 23,18   [*]והוא היה איש ששמוהו במאסר 19. לנו ברבאן והנח  . אומרים תסלק זה זה למיתה. דיוצעק יח  
Lc 14,13  ין להם מהוברוך תהיה כי א 14והעורים  והנטולים  אבל כשתעשה זימון קרא העניים  13: לך גמול  
Lc 14,21    והעבד אמ׳ עשוי 22. והחגרים והביאם פה והנטולים  בשוק העיר ובדרכיה וקרא העניים צא מהר  
Mt 8,22   קפיטולו כ״ז כפי מתיאו : המת לקבור אל האחר והניח  וישואש משיח אמר לו לך אתי  22 קבור אבי 

Mt 15,39   העם ועלה בספינה קטנה ותלמידיו עמו ובאו חוהני   39. פים אנשים לבד נשים וילדיםכמו ד׳ אל  
Mt 27,60   60 והיתה 61. אבן אחת גסה בפתח הקבר והלך לו והניח  . חו בקברו שהוא חדש מאבן חצובהוהני  
Mc 8,23   והוא מביטו אמ׳ 24ידיו עליו ושאלו אם רואה  והניח  . צד אחד מן הדרך ורקק לו בפניוומשכו ל 
Lc 4,14   13  ישו ונגשו המלאכים אליו ושרתו ישאוש משיח והניח   14. המנסה נסע ממנו. יוןכל הנסונשלם . 
Lc 5,28    ועשה משתה גדול  29. כל ענייניו והלך אחריו והניח  והאיש קם  28בסטון שלו לך אחרי לו יושב 

Lc 13,13   בחה האלומיד עמדה בקומתה וש. הידים עליה והניח   13. ה מחלתךואמ׳ לה אשה סר. ישאוש וקראה.  
Lc 23,25   להם אותו שבעבור רציחה ובגידה הוסר במאסר והניח   25. ופילאט שפט שיעשה שאלתם 24. וחזקים  
Lc 10,30   וקרא שכהן אחד הולך באותו דרך 31. כמת והניחהו  והלכו להם . והכהו הכאת חבורות והפשיטוהו  

Mt 4,5  ואמ׳ לו אם אתה הוא 6על גובה בית המקדש  והניחו  אז העלהו השטן אל העיר הקדושה  5: מחן השם  
Mt 4,20   וילך משם וירא שני אחים אחרים  21. הרשתות והניחו  ותכף הלכו אחריו  20. יגי אנשיםאתכם די 
Mt 18,2    ואמר אמתות אומר לכם אני שאם לא  3באמצעם  והניחו  וישאוש קרא נער קטן א׳  2. שמיםבמלכות 

Mt 18,27  וכאשר אותו עבד 28. לכת ומחל לו כל החוב והניחו  והאדון רחם על העבד  27. ך חובךממני ואפרע  
Mt 21,7   ואחרים כורתים. מלבושיהם בדרך[*]  8[*]  והניחו  והביאו האתון והעיר  7. ם ישאושכמו שצו  

Mt 27,29    ָוקנה ביד ימין. על ראשו עטרת קוצים והניחו   29. אט אדוםוכסוהו עם סרבל ֵסינְּד  
Mt 27,60   והניח אבן אחת. בקברו שהוא חדש מאבן חצובה והניחו   60ועטפו בבגד אחד של משי נקי  גוף ישאוש 
Mc 4,36   ונכנסו בים. החיילות ועלה בספינה אחת קטנה והניחו   36נעבור אנחנו הלאה [*] ה ערב כאשר נעש 

Mc 15,24  25. עליהן איזה יקח כל אחד מהםגורלות  והניחו  . וכאשר תלוהו חלקו מלבושיו 24 .רצה לשתות  
Mc 15,26  עליו כתב זהו ישאוש נזוריט מלך היהודים והניחו   26. יתה שעה שלישית כאשר תלוהווה 25. מהם.  
Mc 15,46   בקבר אחד של אבן חצובה ושם בפתח הקבר אבן  והניחו  וריד הגוף מהשתי וערב ועטפו בו ולבן וה 

Lc 2,7  7 באבוס הבהמות כי לא היו מקום אחר תוכל והניחו  וקפלו בבגדים . בנו ראשון נולד וילדה שם  
Lc 19,35   וכאשר הוא הולך משימים 36. ישאוש עליו והניחו  ומניחים מלבושיהם על העיר . אושאותו ליש  
Lc 23,26   ורוב  27השתי וערב עליו שישאנה אחר ישאוש  והניחו  . בא מן העיראחד סיריאנוש נקרא שימון ש 

Jn 9,15   אז אמרו מקצת 16. על עיני וקמתי וראיתי והניחו  : והוא אמ׳ אליהם טיט עשה. ראותחזר לך ה  
Jn 19,19   ישאוש דנזוריט: על השתי וערב וזה לשונו והניחו  ופילאט כת׳ מאמר אחד  19שניהם  באמצע  
Jn 19,29   מלח וישימוהו בפה ישוספוג מליאה חומץ עם  והניחו  והיה כי שמע זה לקחו קנה אחד . מלא חומץ. 
Mc 11,6   והתלמידים הניחו . להוליך העיר לישאוש 7 והניחוהו  והם אמרו מה שישאוש צום  6. שיםמה אתם עו 
Lc 20,11   ושלח עבד שלישי ומוכה בחבורה  12. להלוך והניחוהו  . והם נוגשים ושוברים אותו ברוב בזיונות 
Jn 11,44    אז רבים מהיהודים שבאו עם 45. ללכת והניחוהו  התירוהו  ואמ׳ ישאוש להם. הסדיןנקשרת עם  
Jn 19,2   ובאים 3וכסוהו בלבוש ארגמן : בראש ישו והניחוהו  והפרושים תקנו עטרה אחת מקוצים  2. ונגשו  

Jn 19,15   15 ופילאט אמר להם מלככם אתלה: בשתי וערב והניחוהו  צועקים הקימוהו הקימוהו תלוהו  אבל הם : 
Mt 26,44    והלך להתפלל פעם אחרת ואמ׳ אותה עצמה מלה והניחם   44ישנים כי העינים היו כבידות ומצאם. 

Mc 8,9   9 ותכף ישו עלה בספינה עם תלמידיו  10. הלוך והניחם  יו האוכלים סביב ארבעת אלף איש וה 
Mt 8,21   שואש משיח אמר לווי 22ראשונה קבור אבי  והניחני  עוד אמר לו תלמיד א׳ אדון  21: יקוד ראשו  
Mt 6,28    לא חורשים ולא זורעים ולא קוצרין ולא והנם  חבצלות ועשבי השדות היאך גדלים הביטו  
Mt 8,9   וישואש משיח שמע זה השר ועמד 10. עושים והנם  ולעבדי עשו זה . אחר בא והוא באואומ׳ ל  
Mc 3,4   וישו נקצף בעבור מעשיהם כשמביטים 5. שותקים והנם  . הושיע או עזוב אבר אדם אחד. עהחג או ר. 
Lc 14,1    והנה איש אחד משוקה היה 2. מביטים אותו והנם  אחד משר הפרושים לאכול פת בשבת בבית  

Jn 11,15    כי אני לא הייתי שם בעבור : שמח בעד אהבתכם והנני   15: ישאוש בפירסום לזרו הוא מתאמ׳ להם 
Mc 9,25   וישו 26. נשאר כמת עד שרבים אומרים שמת הוא והנער  ועק ומצערו והוא יצא צ 25. ר בולא תחזו 
Lc 1,80  היה גדל וחזק ברוח הקדש ועומד במדברות עד והנער   80. יו תהיו מאושרות בדרך שלוםבעבור שרגל  
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Lc 2,16   והנה הם הכירו באבוס 17. מונח באבוס הבהמות והנער  והלכו מהר ומצאו מריאה ויושף  16. לנו 
Lc 2,40   ישאוש גדל וחזק ומלא חכמה וחן הש׳ היתה והנער   40שה חזרו בגלליאה בעיר נזורט דברי דת מ  

Mc 6,28   וכאשר ידעוהו תלמידיו באו 29. נתנו לאמה והנערה  . ערהראשו באחד מפשוטי כלי עץ ונתנו לנ  
Mt 21,15  רים מהולל יהיה בן דודצועקים במקדש אומ והנערים  ם וחכמי הדת ראו הנפלאות שעושה סגני הכהני  
Mt 10,28   שני צפרים נמכרים 29: יכול שום בגיהנם והנפש  תיראו ביותר אותו שהגוף . הנפש להרוג  
Mt 16,26   ואי זה חלוף טוב יכול עשות האדם. היא אבודה והנפש  . דם אם הוא מרויח כל חללי עלמאיועיל לא 

Jn 1,5  וערפל וחשך לא היה להם. היה מאיר בערפל והנר   5. ם אותו החיים היה נר האנשיםכי היה חיי  
Lc 23,55   54  שבאו מגלליאה נמשכות אחריו רואות הקבר באי והנשים   55. יום ששי ובשבת התחיל להאירוהיה 
Lc 24,5   והם אמרו להם. כאשר יראו ותקדו פניהם ארצה והנשים   5להם במלבושים לבנים ומזריחים עמדו סמוך 

Jn 13,12   אתם יוד יודעים אותו דבר . אמר פעם אחרת להם והסב  וכאשר ישב . רגליהם לקח מלבושיוחץ אז כשר 
Jn 20,7   שהונח בראש ישאוש לא היה מונח עם הסדינים והסדין   7. ד אחדוראה בגדי פשתן מונחים לצ. בקבר. 

Mt 27,49   50. אליהו שיתירהו אמ׳ נראה אם יבא והסונטוריאו   49: בראש קנה ונותנין לו לשתותחומץ ושמה  
Mt 27,54  כאשר. ואותם שהיו עמו שומרים ישאוש והסונטוריאו   54אחר התחייה נראו רבים . בריםיוצאים מהק  
Mc 9,10   אחריהם שחוייב הוא שאליהו יבא ראשונה והסופרים  רוצה לומ׳ זה שהפרושים אומרים  לו מה.  

Mc 10,33   וימסרוהו. והזקנים ויקנסוהו למיתה הסופריםו  אל יהיה נמסר ביד גדולי הכהנים ובן ה  
Lc 5,21   והפרושים התחילו לחשוב ואמרו מי הוא זה  והסופרים   21. ׳ איש אמונה עונותיך נמחלואמונתם אמ 
Lc 5,30   מתלוננים ואומרים לתלמידים ישאוש משיח והסופרים  והפרושים  30. שאר ואוכלים עמהםעולמיים ו  
Lc 15,2   והפרושים מתלוננים אומרים ראה זה ראה והסופרים   2. וחוטאים בעבור שישמעוהו ייםאליו עולמ  

Lc 19,47  47 ולא מצאו מה  48ושרי העמים אבו להשמידו  והסופרים  שרי הכהני׳ ו. והיה מלמד כל היום במקדש 
Lc 20,1  ר לנו באי זוואמרו אליו אמו 2עם הזקנים  והסופרים  ונתאספו שרי הכהנים . קדש ומגידקבץ העם במ 

Lc 20,19   ויראו העם. חפצו באותה שעה לשום יד בו והסופרים  ושרי הכהנים  19. ן שעליהם תפוליכתת אות  
Lc 22,2  רק יראים העם. מחפשים איך יוכלו להמיתו והסופרים  ושרי הכהנים  2רֹום שנקרא פסח יום חג ַאזִימֹו. 

Lc 22,66  ושרי הכהנים והוליכוהו בבית עצמם והסופרים  עם כאשר נעשה יום נתאספו זקני הו 66. נגדו.  
Lc 23,10   11. עומדים בחוזק ומלשינים אותו והסופרים  ושרי הכהנים  10. א ענהו על דברמעולם ל  

Jn 8,3   והפרושים הביאו לו אשה אחת שתפשוה והסופרים   3. ם באו אליו ויושב ומלמד להםוכל הע  
Mc 13,4   מתי יהיה הקץ של עולם שכל הדברים יתחילו והסימן  . היו אלו הדבריםאמור לנו מתי י 4ואנדריב  

Mc 15,39   שהיה ממתין שם כאשר ראה שהוא היה והסינטוריאו   39. מטההמקדש נשבר בשני צדדין למעלה ול  
Mt 10,14  אמת אומר אני לכם שיותר  15. העפר מרגליכם והסירו  ישמעו דבריכם צאו מהבית ומהעיר ולא . אתכם 
Mc 6,11   ותלכו ודרשו 12 עפר רגלכם לעדות נגדם והסירו  צאו משם . צו קבל אתכם ולא שמועלא יר  
Mt 25,8   אמרו לחכמות תנו לנו משמנכם כי עשישותינו והסכלות   8בתולות והדליקו כל עשישותיהן קמו כל ה 
Lc 8,24   וישאוש אמ׳ 25. נחת גדולשיעמוד ועמד ונעשה  והסער  וישאוש קם וצוה אל הרוח . ובדיםאנחנו א 
Mt 24,6   חיוב שאלו הצערים . מלחמות השמרו שלא תבהלו והסעת  אתם תשמעו מלחמות  6. נשים יונוורבים א 

Mt 10,24   כי די לתלמיד שיהיה כמו עבד 25: על האדון והעבד  : כי התלמיד אינו על הרב 24 .יבא לתלמיד  
Mt 25,30   ושם יסבול בכי. הרע תשליכהו בבור חשוכה והעבד   30. םהמעט שיהיה לו יגזלנו אד לו אותו  
Lc 14,22   ועדיין הזמן נאות . אמ׳ עשוי הוא כאשר צוית והעבד   22 .העניים והנטולים והחגרים והביאם פה 

Jn 8,35   רק החטא עומד לנצח. אינו עומד בבית לנצח והעבד   35. כל אדם שחוטא הוא עבד החטאש. לכם:  
Jn 18,10   אז אמר ישוש לפירי חזור 11. שמו מלאקוש והעבד  . ד ההגמון וכרת לו אזנו הימניתעב והכה  

Mt 13,28   28 והוא אמ׳ אין 29אמרו תחפוץ שנלך ונלקטהו  והעבדים  . מר להם האיש האויב עשה דבר זהוהוא א 
Jn 18,18   האש כי קור נעשהוהמשרתים עומדים לפני  והעבדים   18. ופירו ענה ואמ׳ איניני מהם. זה האיש  
Lc 7,29   והעולמיים שזה שמעו הם נטבלים בטבילת יואן והעו  וכל העם  29. קטן במלכות שמים גדול ממנו . 

Mt 21,35   ומקצתם הכו ומקצתם המיתו. לקחו העבדים והעובדים   35. דיו לעובדים לקנות פירותיושלח עב . 
Mc 12,7   אמרו יחדיו זהו היורש בואו ונמיתהו והעובדים   7קר ואמ׳ אולי ישאו כבוד לבני בנו מאד י  
Mt 6,24   24 לכן אני אומר לכם לא תהיו מאד נאנחים 25 .והעולם  האל [*] ם אין יכול בטוב לעבוד שום אד 
Jn 1,10   ולא 11והעולם לא הכירו . בעבורו נעשה והעולם  עולם היה  10. כל אדם בעולם הזהוהוא האיר  
Jn 1,10   ואותן שלא. ולא עצמות דבריו 11לא הכירו  והעולם  . היה והעולם בעבורו נעשהעולם  10. הזה  

Jn 16,20   רק דאגתכם תחזור. אבל אתם תדאגו. ישמח והעולם  אמת אני אומר לכם שאתם תבכו  20. אותי  
Jn 17,14   םאני מחלה שתקח 15[*]. בהם שמע היה לו  והעולם  . אני נתת להם דבריך 14. בעצמו גילי שלם  
Jn 17,23   ושאהבת אותם כמו שאהבת . יכיר שאתה שלחתני והעולם  בי בעבור שיהיו אחדים בכל דבר  בהם ואתה 
Lc 18,13   עומד מרחוק ולא רצה לשאת עיניו לשמים והעולמיי   13. ותן משלי מכל הדברים שבידיאני נ  
Lc 7,29   30. מעו הם נטבלים בטבילת יואןשזה ש והעולמיים  וכל העם והעו  29. ים גדול ממנובמלכות שמ  
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Lc 9,58   58  ובן האדם אין לו מקום שיכוף ראשו. קנים והעופות  לו השועלים יש להם מערות וישאוש אמ׳ : 
Mt 15,14   14 ענה  15: המנהיג עור אחר שניהם נופלים בקבר והעור  . חום כי הם עורים מנהיגי עוריםהני 
Lc 18,38   39. קרא ישאוש בן דוד יהיה לך רחמנות עלי והעור   38. ותו מקוםשוש נזורט עובר באלו כי י  
Mt 15,31   וישואש קרא 32. ומהללים אלהי ישראל. ראות והעורים  . והפסחים לכת. שמדברים האלמים רואים 
Lc 14,13  13 וברוך תהיה כי אין להם מה שיגמלוך 14 והעורים  עשה זימון קרא העניים והנטולים אבל כשת:  
Mt 21,7   ואחרים. מלבושיהם בדרך[*]  8[*] והניחו  והעיר  והביאו האתון  7. מו שצום ישאושועשו כ  

Mt 24,32  אל[*]  33[*] יוצאים תכירו שהקיץ מתקרב  והעלים  דמיון התאנה כאשר הזמורות רבים תקחו משל מ  
Mt 9,8   שיכולת כזה. ו הללושראו זה יראו השם ואות והעם   8[*]  7: לנטול קום קח מטתך ולך לביתך  

Mt 20,31   והם ביותר חוזק צועקים. גוערים בהם תשתוקו והעם   31. בן דוד יהיה לך חמלה ממנו ישואש  
Mt 21,11   12. אומרים זה ישו הוא נביא נזאריט מגליליאה והעם   11. מת אומרים מי הוא זה ישאושהיתה מוק 

Lc 1,21  היה שם ממתין זכריא ומתמיהים למה מתעכב עומד והעם   21. ם שאלו הדברים יבאו לתכליתעד אותו יו 
Lc 2,20   19 וכל הדברים ששמעו. שבו מודים ומשבחים הש׳ והעם   20. אה שמה כל אלה הדברים בלבהומרי  

Lc 13,17    ואז אמ׳ להם למה 18: שמחו בכל העניינים שעשה והעם  הדברים כל אותן שכנגדו נתביישו כל אלה 
Lc 21,23    ומובאים בשבי. עד המכהו ובפי הסכין 24יבא  והעם  . ל הארץהימים כי יהיה דוחק גדול עבאותן  
Lc 22,63   ומכסים 64התופשים בו לעגו עליו מכים אותו  והעם   63. ויצא לחוץ ובכה במרירות 62. כופר בי  
Lc 23,13    זה האדם שאמרתם אתם נהגתם לי. ואמר להם 14 והעם  ופילאט קרא שרי הכהנים והרבנים  13מאד  
Lc 23,35  והשרים עמהם מלעיגים עליו. עומד ומביטו והעם   35. ושיו ומטילים עליהם גורלותביניהם מלב.  
Mt 9,33   34 :תמהו אומרי׳ מעולם לא קרא בישראל והעמים  . אשוש משיח גרש השטן והאלם דברראהו י  

Mc 10,13  שלחו לו דורון מנערים בעבור זה שיגיעם יםוהעמ   13: ואם האשה עוזבת בעלה מנאפת 12. ניאוף.  
Lc 3,10   והוא 11. שואלים לו אומרים א״כ מה יעשו והעמים   10 :שאינו עולה פרי טוב יכרת ויושם באש  
Lc 4,42    ובאו עדיו ומחזיקים בו שלא. מחפשים אותו והעמים  והבקר אור יצא משם והולך במדבר  42משיח  

Lc 11,14   ומקצת מהם אמרו בבלזאבוק שר 15. תמהו והעמים  . ם דברה מגרש השטן האלוהי 14. שישאלהו  
Mt 11,5   ומאושר יהיה מי שלא יהיה 6. מוגדים והעניים  . והחרשים שומעים. ים הם טהוריםוהמצור  
Mc 1,32   כאשר השמש נכנע שלחו לו כל החולים ומשוטנים והערב   32. היד ותכף עזבה הקדחת ושרתםישוש ונשא 
Lc 9,35   וכאשר שמעו התלמידים את 36. ושמעו אותו .והערב  ים ואמרה זהו בני האהוב לי מאד יצאה משמ  
Lc 21,8   9. ואז אתם לא תחפצו ללכת אחריהם. יתקרב והעת  . בשמי שיאמרו לכם שאני אני הוארבים יבאו  
Mt 16,4   לא ינתן לכם לבד אות יונהואות . שואלת אות והפוכה  אומה רעה  4. ולים לידע אות העתאינכם יכ 

Mt 17,16   וישוש 17. עד כמה אעמוד עמכם שאוהו אלי והפוכה  וענה ישאוש ואמ׳ אומה ממאנת  16: לרפאותו  
Jn 2,15  ואמר למוכרי יונים השליכו 16. השולחנות והפיל  ופזר ממון החלפנים . הצאן והבקרמן המקדש ו  

Mc 5,13   ואותם 14. ונחנקו עד ב׳ אלפים. עצמם בים והפילו  רים מיד יצאו השטנים ונכנסו בחזי. להם  
Mc 6,32  ורבים עמים שראו אותם 33עצמם במקום חרב  והפילו  ועלו בספינה הקטנה  32. י לאכולהיה לו פנא  
Mc 9,19   19 וישאוש שאל אל 20. לפניו ומתבולל ורוקק והפילו  וכאשר ראהו תכף צערו . והו לפניושא  
Mt 7,27   וכאשר ישוש משיח אמ׳ אלו 28. בכבדות והפילוה  ובאו גשמים ורוחות ונחלים  27 תובחול בי  

Mt 21,12   להטות מאותן שהיו . שלחנות החלוף ממטה למעלה והפך  ל וגרש כל אותן שקונים ומוכרין במקדש הא 
Mt 28,2   כמו הברק ופניו 3. האבן מהקבר ויושב עליה והפך  כי המלאך ירד מן השמים . בחזקה רעשה מאד  

Mc 11,15   ולא עזב נשוא אי זה משא 16. מלמעלה למטה והפך  חנות אותם שמוכרים היונים גירש ושול  
Lc 10,23   פניו לתלמידיו ואמ׳ מאושרים הם שרואים מה והפך   23. ומי שיחפוץ הבן להגידלו. ןכי אם הב  
Mt 11,5  והחרשים. והמצורים הם טהורים. כיםהול והפסחים  . העורים רואים 5. ראיתם ושמעתםלזואן מה ש  

Mt 15,31   ומהללים אלהי ישראל. והעורים ראות. לכת והפסחים  . ם כשהיו רואים שמדברים האלמיםמתמיהי . 
Mt 21,14   וכאשר סגני 15. אל המקדש והוא מרקם והפסחים  וקרבו אליו העורים  14: פריצים מערת  
Lc 11,38   אמ׳ בלבו למה זה אינו רוחץ ידיו בסעודת והפרוש   38. וחשב ית ישבונכנס בב. אחד שיאכל עמו  
Lc 18,11   אדון. עומד על רגליו אומר אלה הדברים והפרוש   11. האחד פרוש והאחד עולמיי. םלהתפלל ש  
Mt 5,20   אתם שמעתם מה21. לא תכנסו במלכות שמים והפרושים  ם לא תהיו צדיקים יותר מהחכמים באמת שא  
Mt 9,11   שראו אמרו לתלמידים למה אוכל מלמדכם עם  והפרושים   11שבים עם ישוש משיח ותלמידיו ו יווהי 
Mt 9,14   וישוש משיח אמ׳ להם מה ארוס בעוד 15 .והפרושים  למה אין מתענין תלמידיך כמונו  אומרים  
Mt 9,34   35. השטןאומרי׳ הוא מגרש השדים בכח  והפרושים   34 :תמהו אומרי׳ מעולם לא קרא בישראל  
Mt 12,2   שראוהו אמרו לו תלמידיך עושים מה שאין והפרושים   2. רעבים לקחו מהשבולים ואכלו והתלמידים  

Mt 12,38   38 אומרים רבי אנחנו רוצים אי זה אות ראות  והפרושים  נוהו מקצת מן החכמים יודעי ספר אז ע 
Mt 16,11   ואז הבינו שאינינו אומר משאור הבית  12 .שיםוהפרו  ור הצדוקים אבל אני אומר לכם שתשמרו משא 
Mt 21,45   ורצו 46שמעו זה הכירו כי מהם אומר  והפרושים  וכאשר שרי הכהנים  45. ליו תפולאותו שע  
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Mt 22,34   שמעו שהצדוקים היה להם שתיקה מיאוש והפרושים   34. העם זה היה תימה במוסר שלווכאשר שמע  
Mt 23,2   כל מה שיאמרו לכם 3. עלו בקתדרא משה והפרושים  המאותתים  2ו אומרים ם ולתלמידיישאוש לע  
Mc 2,16   ראו שישו אוכל עם העוגבים ועם החטאים והפרושים  וכאשר המאותתים  16. לכים אחריורבים שהו  
Mc 2,24   אמרו לו תלמידך עושים בשבת מה שאין ראוי והפרושים   24מידיו התחילו לשבור מהקוצים בשבת ותל 
Mc 3,2   מארבים אותו אם ימרקהו בשבת בעבור והפרושים   2. היה שם אדם אחד עם היד יבשההכנסת ו  

Mc 10,2    היכול איש לעזוב . שואלים לו מנסים אותו והפרושים   2והוא דורש להם כמנהגו . עם רבונאסף שם 
Mc 15,16  נהגוהו להיכל השוטר ונתאסףעם המשרתים  והפרושים   16 .להם בראבן ומסר להם ישוש מוכה להמיתו  

Lc 3,14   ויואן אמ׳ אל. שאלוהו אומרים מה יעשו והפרושים   14. לבד כמה שנתן לכם רשות. ודלא תעשו ע  
Lc 5,21   התחילו לחשוב ואמרו מי הוא זה מי מדבר והפרושים  והסופרים  21. נה עונותיך נמחלואיש אמו  
Lc 5,30    והסופרים מתלוננים ואומרים לתלמידים והפרושים   30. םעולמיים ושאר ואוכלים עמהשם רוב  

Lc 6,7    בעבור שימצאו מקום. אם ירפאהו בשבת והפרושים  ומביטים הסופרים  7. לו יד יבשהאחד שהיה  
Lc 14,3   והוא . ושתקו 4הראוי לעשות רפואה בשבת  .והפרושים  וישאוש ענה ואמ׳ לחכמי הדת  3. היה לפניו 
Lc 15,2   מתלוננים אומרים ראה זה ראה חטאים ואכל  והפרושים  והסופרים  2. ם בעבור שישמעוהויוחוטא 

Lc 16,14   שהם במידת הכילות והגללים שמעו אלה והפרושים   14.. נכם יכולים לעבוד השם׳ והאי. יבזה  
Lc 23,36   תנדבים לומתקרבים מוציאים עליו לעג ומ והפרושים   36. מו אם הוא משיח נבחר מהשם׳יושיע עצ  

Jn 7,48   אבל זאת הסיעה בלתי 49. אינם מאמינים בו והפרושים  אינכם רואים שאחד מהשרים  48. םרמה אתכ 
Jn 8,3   4: הביאו לו אשה אחת שתפשוה בניאוף והפרושים  והסופרים  3. ו ויושב ומלמד להםבאו אלי  

Jn 11,47   מה נעשה שזה האיש עושה אותות. ישאוש נגד והפרושים  אז התאספו ההגמונים  47: וש עשהמה שישא 
Jn 11,57  וצוו וציוו שאם אחד יודע לאי זה מקום והפרושים  וכבר אמרו ההגמונים  57ם המועד שלא בא ביו  
Jn 18,3  באו שם עם עששיות ואבוקות ועם כלי זיין והפרושים  . דיש אסף עם רב ועבדי ההגמוניםאז כאשר יו. 
Jn 19,2  תקנו עטרה אחת מקוצים והניחוהו בראש והפרושים   2. לאט תפש ישו ונגשואז פי 1ן כפי ש׳ יוא  

Jn 19,24  ואם ישאוש ומריאה 25. עשו אלה הדברים והפרושים  . י ביניהם ושמו גורלות במלבושיחלקו מלבוש  
Lc 8,33   34. הלכו במהירות ונכנסו ביאור ושם נחנקו והפרים  ונכנסו בפרים . או מן האיש ההואיצאו יצ  

Mt 27,28   והניחו 29. וכסוהו עם סרבל ֵסינְָּדאט אדום והפשיטוהו   28ונתקבצו סביב העם . ל הדיניןבית גדו 
Lc 10,30   והלכו להם והניחהו . והכהו הכאת חבורות והפשיטוהו  ד מירושלם ביריחו ובא בן גנבים אחד יור 

Jn 6,52   52 53: לכם הוא בשרי בעבור הויי עולם שאני אתן והפת  : ם אחד אוכל זה הפת יהיה לעולםשא  
Jn 2,15    ופזר ממון החלפנים והפיל השולחנות. והבקר והצאן  גרש מן המקדש : עבותות כמעט כלםקבוצות . 
Jn 10,3  הוא קורא הצאן בשם. נמשכות אחר קולו והצאן  פותח הדלת  והוא 3. בעד השער רועה צאן הוא  
Jn 10,4   ואינן  5. כי מכירות הן קולו. נמשכות אחריו והצאן  הולך לפניהם  בהנהיגו הצאן בחוץו 4. בחוץ 

Jn 20,20    אז אמר 21. אז כשראו התלמידים האדון שמחו .והצד  וכי אמר זה הראם הידים  20. לכםלהם שלום  
Mt 16,1   מתחננים לו שיראם אי זה. נסות אותו והצדוקים  ויקרבו אליו הפרושים  1י מתיאו מ״ב כפ  

Mt 16,12   וישאוש בא בגבולות ִטיְשַאִריַאה ִפיִליִפי 13 .והצדוקים  משאור הבית רק מלימוד הפרושים  אומר. 
Mt 25,46  26: ילכו באורה הנצחית והצדיקים  ואלו ילכו באשה של גיהנם  46. םלי לא עשית,Tit   קפיטולו נ״ב 

Lc 7,35  ואחד מהפרושים חלה 36. עד בניונצטדקה ב והצדקה   35. ואויב העולמיים והחוטאים. האדם מחריב  
Lc 19,20   20  [*] כי פחדתי ממך כי אתה הוא איש  21. בנעלם והצנעתיה  אימינא שלך שנתת לי שמר שמרתיה 
Mt 27,52   53. ורוב גופות הקדושים קמו וחיו. נפתחו והקברים   52לקו באמצע והאבנים נח. והארץ רעשה  

Mt 3,16    ותצא בת קול 17רוח ירד עליו בצורת יונה  והקדוש  נפתחו השמים  טובל ויצא מן המיםמשיח היה  
Mc 1,10   10 ונעשית קול 11. רוח ירד עליו כדמות יונה והקדוש  ראה השמים נפתחו . ף שיצא מהמיםותכ  
Mt 8,15   ובערב שלחו  16 וקמה ושרת אותו: עזבה תכף והקדחת  ולקחה בעד היד  15בת מקדחת רעה פירו שוכ 

Mc 11,15    במקדש וקניות החלפנים ושולחנות אותם והקונים  נכנס במקדש התחיל לגרש המוכרים וכאשר  
Mc 4,7   ולא נתן פרי עולה. גדלו יחד וחזקוהו והקוצים  ואחר נפל בין הקוצים  7. ו שורשלא היה ל  
Lc 8,7   רע האחר נפלוז 8. יצאו עם הזרע וחנקהו והקוצים  והאחר נפל בתוך הקוצים  7. הארץלו לחות מ  

Mt 13,39    כי כמו שאדם לוקט 40. הם המלאכים והקוצרים  . ועת הקציר הוא קץ העולם. השטןהוא  
Mt 7,4   4 השלך הקורה. מראה עצמך כשר 5. בעיניך והקורה  . אמר לאחיך להוציא הקיסם מעינוואיך ת  

Mt 11,11   נכנס אדם בדוחק[*]  12[*] ימיי ממלכות שמ והקטן  . אשה אין ילוד גדול מזואן טבולבכל ילודי . 
Lc 9,48   ויואן אמר רבי אנחנו 49. ביניכם הוא גדול והקטן  . והמקבל אותי מקבל מי ששלחני. אותי יקבל  
Mt 8,25    26. אומרים אדון הושיע כי בסכנה אנחנו והקיצוהו   25נכנסים בספינה וישוש ישן עד שהגלים  
Lc 8,24   וישאוש קם. ואמרו רבי הנה אנחנו אובדים .והקיצוהו  נגשו אל ישאוש ו 24. ים ואובדיםנתמלאה מ 

Mt 13,38   38  והאויב שזורען הוא השטן 39. הם הרעים והקמשונים  השדה הוא העולם וטוב הזרע הם הצדיקים . 
Lc 19,14   עירוניו כבר ושלחו לגאסיאו אחריו והקציפוהו   14. תיכם מאלו האימנש עד שאבואעשו הוצאו  
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Mt 15,10   ואז 12. מה שנכנס בפה אינו מלכלכו 11 והקשיבו  וקורא אליו העם ואמ׳ שמעו  10. האנשים  
Lc 20,46  ראשונות בבתי כנסיות וראשון המקומות והקתדראות  . נו להם שלום רב ברחובות קריהואוהבים שית  

Mt 8,4    כמו שמשה צוה לזכרון אל כהנך ועשה לו נדבה והראה  אבל לך . השמר אל תאמר לשום אדםמשיח: 
Lc 4,5   5 ואמ׳ לו הנה אתן לך כל 6לו כל מלכות העולם  והראה  טן נהג ישאוש בהר אחד מאד גדול והש 

Lc 20,37   כי האל אמ׳ לו בסנה אני אלהי אברהם. משה והראהו  למדהו . ואותן מתים שיחיו 37. הבני תחיי  
Jn 13,9   וישאוש אמר להם מי שהוא רחוץ אינו חסר  10 .והראש  ם רי לא הרגלים לבד אבל גם הידישימון ופי 

Mt 22,25   26. לקח אשה ומת בלא זרע ועזב אשתו לאחיו והראשון  בינותינו היו ז׳ אחין  25: אחיושיקים זרע 
Mt 28,1   28: שמור,Tit   יום אחד שנקרא דוקמנגיי באה מריאה והראשון   1קפיטולו נ״ד כפי מטיאו  

Lc 19,16   בא אומר אדון עם אימינא שלך י׳ אימינש והראשון   16. דע כמה הוציא כל אחד ואחדיבעבור ש  
Mt 20,16   16 רבים הם הנקראים ומעטים. אחרונים והראשונים  את המדה יהיו האחרונים ראשונים ובז  
Lc 20,29   31[*]  30לקחו אשה ומתו בלא בנים  והראשונים  ויקרה שיהיו שבעה אחים  29. חיוזרע לא  
Jn 10,32   מהם לכם באי זה מעשה מאלו חפצתם לסקול והראתי  וש מעשים רבים טובים אמרתי לכם להם ישא  
Lc 2,15   והלכו מהר ומצאו מריאה ויושף 16. לנו והראתיה  חם ונראה זה הדבר אשר האל עושה בבית ל  
Lc 22,4    ושמחו ונדרו 5. להם ישושבאי זה צד ימסור  והרבנים  שהלך ודבר עם שרי הכהנים  4עשר מהשנים 

Lc 23,13  אתם נהגתם לי זה האדם . ואמר להם 14והעם  והרבנים  ופילאט קרא שרי הכהנים  13מאד  היו אויבים 
Mt 24,39    אז יהיו 40. כן יהיה ביאת בן הבתולה. את כלם והרג  לא הכיר עד שהמבול בא  39בתיבה שנח נכנס 

Lc 13,4   תחשבו שהם היו חייבים יותר על כל. אותם והרג  ל בשיבסי שר אשר עליהם נפל המגדשמנה ע  
Lc 17,27  ג״כ כמו שנעשה בימי לוט אוכלים  28. את כולם והרג  ובא המבול . ואין נח בתיבהנשים ועושין ניש 
Mt 21,39   לכן כאשר יבא בעל הכרם מה יעשה לאותן 40 .והרגוהו  ְלַקֻחּוהּו חוץ לכרם  39. ושתוותהיה לנו יר 
Lc 20,15   יבא 16. לכן בעל הכרם מה יעשה להם .והרגוהו  והשליכו אותו מן הכרם  15. לנו תהיה  
Mc 5,29    וישו שיודע בעצמו האמת כי 30. כי נרפאה והרגישה  . ותכף נפסק הגרת הדם 29. נרפאתאני אהיה  

Mt 22,13  ושם יסבול בכי. כהושימוהו בסוהר חשי והרגלים  ך לעבדיו קחוהו וקשרו לו הידים אז אמר המל  
Lc 9,44    וההולכים אחריו המה ראו כן תמהו. נבהלו והרואים   44. הנער וחזרו לאביו שלו ושקטלפני . 

Jn 10,10   .10  אני באתי בעבור שיהיה לכם חיים. והשמיד והרוג  לא בא אם לא בעבור שימצא לגנוב הגנב.  
Lc 11,42   42 אלה. ועוזבים משפט וצדקת השם׳. והכרוב והרודא   לכם פרושים שאתם מעשרים הנענא רק אוי  
Mc 6,51    כי עדיין 52עומד והם עומדים יותר תמהים  והרוח  ואז עלה עמהם בספינה  51. תפחדוהוא אל  
Lc 8,55   וישאוש צוה שיתנו לה. חזר בה ומיד קמתה והרוח   55ח לקח בידו הנערה ואמ׳ קומי וישו משי  
Lc 9,39   אוחזו ומיד זועק ומשברו ורוק יוצא מפיו והרוח   39. כי אין לי זולתוות על בני פקוח.  

Mt 25,16   ואותו שקיבל שנים עשה במדומה 17. ה׳ אחרים והרויח  ואותו שקבל ה׳ בשנטש פעל בהם  16. לו תכף 
Mt 8,33    עירברחו ובאו אל ה. שהיו שומרים ראו זה והרועים   33. הפילו עצמם לים פתאום ומתווהחזירים  
Mt 5,29   29  ממך כי טוב הוא לך שתאבד אבר אחד מהיות והרחיקה  הוציאה אבל אם ֵעינְָך ימנית טשקנדליזא  
Mt 18,9   ממך כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן בעין והרחיקם  ואם עינך אשקנדליזט תעקרם  9. םבשתי רגלי  

Mt 24,12   11  [*]12  אבל אותו 13. ותתקרר אהבת רבים. מרבים והרחמנות  כי השנאה תהיה יתירה על החמלה  
Mt 5,30   30 כי יותר שוה לך אבוד אבר אחד. אותה ממך והרחק  יד ימינך טשקנדליזא כרות אותה  ואם  
Mt 5,45   אם תאהבו 46: ועל הצדיקים והרשעים .והרעים  המוציא שמשו על הטובים . שבשמיםבני אביכם  

Mt 13,41   ישים באש גהינם ושם יהיה בכי ורעדת 42 והרעים  זאטש ממלכותו כל האישקנדלי. כיוישלח מלא  
Mt 13,48   48 כן יהיה בקץ העולם 49. משליכים בחוץ והרעים  וציאוה בוחרים הטובים בקנקניהם וכשה.  
Mt 13,50   50  והם אמרו . שמעתם כל אלה הדברים 51. שינים והרעשת  וישימום בדרך האש ושם יהיה בכי 
Mt 25,30   כאשר בן האלוה יבוא בצלם יקרו  31: שיניים והרעשת  ושם יסבול בכי . כהו בבור חשוכהתשלי הרע 
Lc 13,28   כאשר תראו אברהם יצחק ויעקב וכל. האל והרעשת  ושם יהיה בכי  28. און ברוע לב אתם פועלי  
Mt 5,45    מה שכר יגיע אם תאהבו האוהבים אתכם 46 :והרשעים  ועל הצדיקים . על הטובים והרעיםשמשו  

Lc 12,24  מי בכם 25: כמה אתם שוים יותר מהם. מאכילם והש׳  . ן להם אוצרות ולא ממגורותולא לוקטים ואי  
Lc 18,7  לא ינקום אותם שהם נבחרים צועקים אליו יום והש׳   7. מר ראו מה אמר הדיין מה עלבואדונינו א  

Lc 22,31   אמ׳ לשימון הנה השטן מבקש אתכם בעבור והש׳   31. תשפטו הי״ב שבטי ישראל. ישבלע׳ טרונ  
Lc 1,73    יהיה נתון לנו 74שנשבע לאברהם אבינו  והשבועה   73אבותינו ולזכור קדושת צואתו חסד עם  
Lc 8,31   בקשו ישאוש משיח שלא יצוה אותם שילכו והשדים   31. ספר כי שדים רבים נכנסו בור״ל מ  
Lc 8,32   חלו פני ישאוש משיח שיתן להם רשות לבא והשדים  ם הרועים בהר והיו שם פרי 32. תבתהומו  

Lc 11,27   והוא אמר אמת מאושרים הם אותם 28שינקת  והשדים  . מאושר הוא הבטן שעמדת בה: לו רם אומרת  
Lc 23,29  אז יאמרו להרים כסונו 30. שלא הניקו והשדים  . והבטן שלא נשאה וולד. העקרות מאושרות הן  
Lc 12,58    אני אומ׳ לך שלא תצא משם 59. יתנך במאסר והשוטר  . והשופט יתנך ביד השוטר. לשופטאותך  
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Mt 28,4   והמלאך 5. היו נפחדים ועמדו כמו מתים והשומרים   4. הברק ומלבושיו היו כמו שלג ופניו כמו  
Mt 5,25   באמת  26שם במאסר ימסור אותך ביד עבדו ותו והשופט  . אויבך מפני שלא ימסור אותך ביד השופט 

Lc 12,58   59. והשוטר יתנך במאסר. יתנך ביד השוטר והשופט  . ואם באולי ימסור אותך לשופט. מהרה  
Mc 1,13   מנסהו ושם עומד בין הבהמות והמלאכים משרתים והשטן  שם התענה מ׳ יום ומ׳ לילה  13. רוח במדבר 
Mc 1,26   וכולם היו 27מצערו יצא מאותו אדם צועק  השטןו   26אומ׳ שתוק צא מאותו אדם . רווישאוש גע  

Lc 4,3    בא אליו ואמ׳ לו אם אתה בן אל חי אמור והשטן   3אותן מ׳ יום ישאוש משיח נרעב עברו  
Lc 4,5    נהג ישאוש בהר אחד מאד גדול והראה לו כל והשטן   5. אם בכל הדבר שיוצא מפי השם׳לבדו כי  

Mt 8,31   מחלים פני ישאוש אומרים אדון אם אתה מגרש והשטנים   31. רבים שרועיםום היו חזירים מאותו מק 
Mt 8,32   והחזירים. יצאו מן האדם ונכנסו בחזירים והשטנים  . וישאוש משיח אמ׳ להם לכו 32ם חזירי  

Lc 14,14   14 וכאשר אחד 15. תשיגהו בתחיית הצדיקים והשכר  : ך תהיה כי אין להם מה שיגמלוךוברו  
Jn 13,16   אם תהיו יודעים אלה 17. יותר משלוחו והשלוח  ומר לכם אין העבד גדול מאדוניו אמת אני א  
Lc 19,32   33הלכו שם ומצאו העיר עומד כאשר אמר  והשלוחים   32. תם כמו שאדוננו חפץ פעולתוכי עשי  

Mc 10,42   קטנים ושרים שלהם ישגדולים מושלים על ה והשלטונים  דעים שהשרים וישאוש קראם ואמר להם אתם יו 
Mt 26,50   והנה האחד 51. הידים על ישאוש ותפשוהו והשליכו  ואז נגשו אליו . ו אהוב למה באתאמ׳ ל  
Lc 20,15   לכן בעל הכרם מה. אותו מן הכרם והרגוהו והשליכו   15. ונהרגהו והירושה תהיה לנו היורש לכו  
Mc 12,8    לכן מה יעשה אדם הכרם כאשר 9. חוץ לכרם השליכוהוו  ולקחוהו והמיתוהו  8לנו הירושה ותהיה 
Lc 4,29   ונהגוהו בראש ההרים על אותן . חוץ לעיר והשליכוהו  וקמו  29. ו נקצפין ומלאים חימההדברים הי 

Mt 22,26    א״כ 28. ואח״כ מתה אשתם 27. עד הז׳ והשלישי  כמדומה לו השני  26. אשתו לאחיוזרע ועזב  
Lc 20,31   32.וכן כל השבעה ומתו בלא בנים. לקחה והשלישי   31[*]  30ומתו בלא בנים ו אשה לקח [*] 
Mt 17,26   26 החכה והדג הראשון שתקח תפתח לו הפה ותמצא והשלך  בל בעבור שלא נבהילם לך אל הים א  
Jn 10,10   ואותה. אני באתי בעבור שיהיה לכם חיים .והשמיד  רוג לא בא אם לא בעבור שימצא לגנוב וה  

Mt 24,35   ושום אדם 36. יעברו אבל דברי לא יעברו והשמים  הארץ  35. עד שכל זה יהיה נשלם לא ימות  
Lc 23,45   וישוש 46. חשך ומכסה המקדש ונבקע באמצעו והשמש   45. יה בכל הארץ עד שעה תשיעיתוערפל ה  
Mt 22,39   כל התורה  40. תאהב רעך כמוך. ההוא דומה לז והשני   39. זהו הראשון ומאד גדול צווי 38. שכלך 
Mt 24,40   ושתי נשים יהיו בית הריחים האחת 41. יניח והשני  אז יהיו שנים בשדה האחד יקח  40. הבתולה  
Mc 12,31   ושום צווי . ואהבת לרעך כמוך. הוא דומה לזה והשני   31. זהו עיקר הצווי. ובכל כחך מחשבתך 
Lc 14,19  אמ׳ אני קניתי חמשה עולי שורים והולך אני והשני   19. ל התנצלותיבבקשה ממך שתקב שמה לראותה  
Mt 24,36   אבל לבד האב השממיי. ולא המלאכים ולא הבן והשעה  ושום אדם אינו יודע היום  36. ולא יעבר . 
Mt 25,13   13 כן כמו האדם שהלך בדרך וקרא העבדים 14 .והשעה  היו עדות כי אינכן יודעות היום לכן ת  
Mc 13,35  שאדון הבית יבא בערב או חצי הלילה או והשעה  לכן עורו כי אינכם יודעים היום  35. שיעור  

Mt 7,14   ומעטין. והדרך המביאים לחיים צרה היא מאד והשער   14. דם לאבדון ורבים נכנסין בההמוליך הא  
Lc 12,45    אדוניו יבא ביום 46כר ויאכל וישתה ויש והשפחות  מתאחר לבא ויתחיל להכות הנערים אדוני  
Mt 10,18   18  19. בעבור שאתם עדות ממני לפני העמים .והשרים  ותהיו נהוגים תפושים לפני המלך  
Mc 6,21   ובאה בת אירודיש 22הגדולים מגליליאה  והשרים  והזמין כל הטרבונש . חג מלידתו עשה  
Mc 13,9   וחוייב ראשונה  10הביא עדות ממני בעדותם ל והשרים  ויעמדו לפני המלכים : יכו אתכם כנסיותיהם 
Lc 23,35   אומרים האחרים הושיע. עמהם מלעיגים עליו והשרים  . והעם עומד ומביטו 35. גורלות עליהם . 
Lc 10,17   ואומרים אדון . ושלושה תלמידים חזרו בשמחה והששים   17. מבזה ואשר שלחני מי שאתם מבזה אותי 
Mt 3,12    אז 13קפיטולו ו׳ כפי מתיאו . ישרף באש נצחי והתבן  . ו ויאסוף ִחַטתֹו במגורתוגורנהוא ינקה את 
Mt 3,3   ואותו זואן היה לבוש עורות והיה 4אליו  והתהפכו  מדבר ישרו הדרכים לפני אדונינו א׳ יקרא ב  

Mt 16,22   23. יקרךאומר האל לא יאבה אדון ש. לגערו והתחיל  ואז לקחו פירו לצד אחד  22: ישיביום השל  
Mt 26,22   22 והוא ענה 23. כל אחד לאמר אדון אנכי הוא והתחיל  . וכשהם שמעו זה היו מאד דואגים  
Mt 26,37    אז אמר להם דאגה נפשי 38. להיות עצב ונקצף והתחיל  ולקח פירו ושני בנים מזבדיב  37להתפלל 
Mc 6,34   וכאשר רוב 35. ם רוב דברים וטוביםללמד והתחיל  הם כי הם היו כמו צאן בלא רועה ריחם עלי  
Mc 8,25   וישאוש שלחו בביתו 26. לראות בבהירות והתחיל  ועדיין הניח ידיו בעיניו  25ות כמו אילנ.  

Mc 10,32  הנה אנחנו 33אומ׳ . לאמר כל אשר יקרה לו והתחיל  . פעם אחרת הוא אמ׳ להם ואז: תמהים ויראים  
Mc 10,47   ואמ׳ בן דויט יהיה לך חמלה ממני. לצעוק והתחיל  [*]  47[*] ה יבש יושב קרוב לו שהי.  
Mc 14,33    ואמ׳ להם עצבה היא נפשי 34להתפלל ולהתפחד  והתחיל  ולקח עמו פירו ויקומו וזואן  33להתפלל 
Mc 14,72   15: לכרות והתחיל  . רא ב׳ פעמים יכפרהו שלש פעמיםיק,Tit  1: קפיטולו ט״ו כפי שן מרקו 

Mc 15,8   9: לבקשו כמו שהוא יודע שיתן להם תפוש אחד והתחיל  ובא העם  8. הרציחה הושם במאסר בעבורו 
Lc 7,15  וכל העמים יראו יראה 16. וחזרו לאמו. לדבר והתחיל  . ומיד אותו שהיה מת קם 15תקום אני מצוה ש 
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Lc 15,15   וני אותה מלכותלקרב לאביו לאחד מעיר והתחיל   15. ומצא עצמו חסר. גדול בארץ היה רעב.  
Lc 15,24   24 והבן הגדול היה בשדה ובבואו נגש 25: לאכול והתחיל  [*]. ה בני מת היה ומצאנוהו חי כי ז 
Lc 15,28   והוא ענה לו ואמ׳ 29. לחלות פניו שיבא והתחיל  האב יצא אליו  אז. ולא רצה שיכנס בבית.  
Lc 20,9  איש אחד נטע כרם אחד. לאמר לעם זה הדבר התחילו   9. ממשלה אני עושה אלה הדברים לכם באי זו  
Jn 13,5   וקנחם בסדינו שהיה. לרחוץ רגלי התלמידים והתחיל  . אחרי כן שם מים במזרק אחד 5ו סדין וחגר  

Mc 14,69   והוא 70. לאמר לאותו שניצב סביבה זהו מהם והתחילה  ומיד ראתהו שפחה אחת  69ול קרא והתרנג 
Lc 7,38   38 לבכות ולרחוץ רגלי ישאוש משיח עם דמעות והתחילה  חור קרוב רגלי ישאוש משיח דה מאועמ  

Mc 9,31   וכאשר היו. ובאו בכפר נחום 32. לשאלו והתחילו  והם לא הבינו הדבר  31ם השלישי חי ביו  
Mc 14,19   אמ׳והוא  20. כל אחד לאמר אדון אני הוא והתחילו  . והם היו עצבים 19עמי יבגדני  מכם שאוכל  
Mc 15,18   19הש׳ יושיעך מלך היהודים . לתת לו שלום והתחילו   18ושמו בראשו עטרה אחת מקוצים . ארגמן  
Lc 14,18   כלם להתנצל הראשון אמ׳ אני קניתי עיר ויש והתחילו   18. ר הכל מוכןלקרוא לקרואים שיבואו שכב 
Lc 23,2   1  אנחנו מצאנו זה מדיח ומהפך. להלשינו והתחילו   2כל העם והוליכו ישאוש לפילאט ויקומו  

Lc 24,47   47 49. ואתם עדים מאלה הדברים 48בירושלם  והתחילו  דרש לכל העמים . ולמחילת עונות לתשובה  
Mc 12,1   12,Tit   ואמ׳ אדם אחד נטע כרם וסגר. לדבר דמיונות והתחילם   1קפיטולו י״ב כפי שן מרקו 
Mc 13,8   ִשְמרּו עצמכם כי הם: אז 9. כאבים יהיו והתחלת  ם בארץ ורעב ויהיו רעשי. גד מלךומלך נ  
Mc 11,4   4 ואותן שהיו שם אמרו להם למה אתם 5 .והתירוהו  לכו ומצאו העיר קשור לפני הדלת וה  
Jn 19,26   שאוהב ביותר נהפך לאמו ואמר אשה הנה בנך והתלמיד  אז כשישאוש ראה אמו עומדת סמוך  26. ישו. 
Mt 12,1    והפרושים 2. רעבים לקחו מהשבולים ואכלו והתלמידים  . עובר בשבת אחת במקומות זרועיםישואש אז 

Mt 14,19  ואכלו כולם ושבעו 20נתנום אל העם  והתלמידים  . מידיםומביט בשמים וברכם ובצעם ונתנם לתל.  
Mt 15,23  לא יניחנה לכת כי היא באו וחילו פניו ש והתלמידים  : ולא ענה לה דבר 23. מצער בתי השטן. דויט 
Mt 15,36   ואכלו כלם והיו שבעים 37נתנום לעם  והתלמידים  : לשם ובצעם ונתנם לתלמידיו) נההנכו.  
Mt 19,13   וישאוש אמר להם הניחו  14. גוערים אותם והתלמידים  . ניח הידים עליהם ושיתפלל בעדםשהוא י 
Mt 26,19   20. עשו כאשר צום ישאוש והכינו הפסח והתלמידים   19. עמך יעשה פסח עם תלמידיו. שעתו קרוב  
Mc 5,40   41שהיו עמו ונכנסו למקום ששוכבת הנערה  והתלמידים  אוש גרש כלם בחוץ לבד האב והאם ויש. עליו 
Mc 8,4   ענו מאי זה מאכל יוכלו לשבוע זה העם והתלמידים   4. כי אחרים מהם באו מרחוק. רךיתעלפו בד  

Mc 10,13   וכאשר ישאוש  14. מונעים לאותן ששולחין והתלמידים  . דורון מנערים בעבור זה שיגיעם שלחו לו 
Mc 10,24  וישאוש פעם אחרת תכף אמר. נבהלו מדבריו והתלמידים   24. שמים שיהיו לו מעות הרבה יתנם במלכות 

Mc 11,7   8. א רכבהניחו מלבושיהם עליו והו והתלמידים  . להוליך העיר לישאוש 7הניחוהו צום ו  
Lc 22,39   וכאשר בא להם אמר להם 40. ברחו ממנו והתלמידים  . ויוצא המלך כמנהגו להר הזתים 39 .די  

Jn 2,12    וקרוב היה 13. ושם עמדו ימים מעטים .והתלמידים  ירד בכפר נחום הוא ואמו והאחים הדברים  
Jn 4,8  אז אמרה 9. כו בעיר לקנות דבר מאכלהל והתלמידים   8. וישאוש אמר לה תן לי לשתות .לשאוב מים  

Mc 5,6  מה לך עשות ישאוש. אומר בקול גבוה 7לו  והתפלל  וכאשר ראה ישו מרחוק בא במרוצה  6. באבנים  
Mc 14,35   35 36. לשם אם איפשר עשות שתעבור אותה שעה והתפלל  שר כרע מעט הוא כרע באפיו ארצה וכא  

Lc 9,18   ותלמידיו סמוכים לו וישו שאלם מה אומרים והתפלל  אוש היה לבדו ונעשה שיש 18יאות קופות מל  
Lc 9,28   30. ונשתנו פניו ומלבושיו לבן ומזהיר 29 .והתפלל  פירי ויקומו ויואן ועלה אל ההר ישאוש לקח  

Lc 22,41   אומ׳ אם אתה תחפוץ הסר המות הזה מעלי  42 .והתפלל  ותקע הברכים לארץ . יקת אבן אחתמהם כזר 
Jn 9,38  אתה בדין באתי . וישאוש אמ׳ אליו 39. אליו והתפלל  ונהפך לאחור . דון אני מאמין בווהוא אמ׳ א 

Mt 5,44   מפני שתהיו בני אביכם 45על רודפיכם  והתפללו  ם ותעשו טוב לאשר עושים לכם רע אויביכ  
Mt 8,2  3. ץ אתה יכול לטהרניאומ׳ אם אתה חפ .והתפללו  וראה מצורע אחד  2. הלכו אחריו רב עם. ההר  

Mt 26,41  אבל. כי הרוח הוא מוכן. שלא תכנסו בנסיון והתפללו  עורו  41. לא יכולה שעה אחת להיות ער עמדי 
Mc 13,33   כמו שהאיש 34כי לא ידעתם הזמן לא השעה  והתפללו  השמרו ועורו  33: א הבן אבל האבהשמים ול  
Mc 14,38  הרוח מוכן אבל. בעבור שלא תכנסו לנסיון והתפללו  עורו  38 .ולתם להיות עדים עמדיאתם ולא יכ  
Lc 21,36   לשם שתהיו ראויים לברוח כל אלה הדברים והתפללו  ועל זה הקיצו לעולם  36. האדמה יושבי פני  
Lc 22,46   עוד הוא מדבר כן 47: שלא תכנסו לפיתוי והתפללו  ואמר לאותם שישנים קומו  46. גהבעבור דא.  
Mt 14,33   ותכף 34אומרים אמת אתה הוא בן האלוה  והתפללוהו  בקרון באו [*]  33[*] וכשעלה  32. חששת  

Mt 28,9  וישאוש אמ׳ להן אל תפחדו ותלכו 10 .והתפללוהו  והן כרעו לרגליו . האל יושיעכם אומ׳. לדרך  
Mc 14,68   הו שפחה אחת והתחילהומיד ראת 69קרא  והתרנגול  מרת ויצא לחוץ ועמד לפני ההיכל ממה את או  
Lc 23,29  אז יאמרו להרים כסונו 30. והשדים שלא הניקו .וולד  הבטן שלא נשאה ו. יאמרו מאושרות הן העקרות 
Lc 19,6   וכאשר העם 7: ירד מהרה וקבל ישו בשמחה וזאקיב   6. מוכרח אני שאבא היום בביתך וחושה כי  
Lc 19,8    עומד אמ׳ לישו אדון אני חפץ לתת חצי נכסי  וזאקיב   8. אומרים שבבית אדם חוטא נכנסבקרבם 
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Mt 6,9   התפלה תאמרו אבינו שבשמים שמך יהיה מקודש וזאת   9: מה שאתם צריכים טרם תשאלהו האל יודע  
Mt 17,20  21. המדה שטן אין מגרש אם לא בתפלה ובצום וזאת   20: יהיה לכם דבר גדול לעשותו ולא. ישתנה  
Mt 26,12   אמיתות 13הניחה משיחה זאת בגופי לחנוט אותי  וזאת   12. ואני לא אהיה לעולם עמכם. כםדלים עמ 

Lc 2,2  הנגישה היתה נעשית ראשונה בעד האדון מלך וזאת   2. ר גושט שכל העולם יהיה נוגשציווי משיס  
Lc 2,38    מדברת ממנו באותה שעה היתה מתודה לש׳ והיתה  וזאת   38: יום וליילה בצומות ותפילותעבודה 
Lc 7,46   ובעבור זה אני אומ׳ לך 47. משחה רגלי במשיחה וזאת  . ראשי בשמן אתה לא משחת 46. מנישוק רגלי 

Mt 15,18    שיוצא מהפה בא מהלב ואותו שהוא מלכלך האדם וזה   18בפה נכנס בבטן ויוצא מהאחור מה שנכנס:  
Mt 26,18   עמך. האיש שתמצאו אמרו לו הרב אומר שעתו קרוב וזה  . וישאוש אמר לכו אל העיר 18. חשנכין הפס 
Mt 26,71   ופעם אחרת כפר 72. היה עם ישוש דנזוריט וזה  . האחר שפחה אמרה לאותן שהם שם יצא מהפתח  
Mt 27,54   שנעשה יראו בחוזק אומרים באמת זהו בן האלוה וזה  הארץ רועשת . כאשר ראו התנועות .ישאוש . 
Mt 27,58   ופילאט צוה . קרב לפילאט ושאל לו הגוף מישאוש וזה   58. אותו שהוא תלמיד ישאוש ששמו יושאף 
Mt 27,64    ואמ׳ 65. יהיה טעות אחרון ויותר רעה מהראשונה וזה  . ושיאמרו לעם שהוא קם חי מהמותגופו 

Mc Prol,20  חפש ולהביןאחד הגמון אסכנדריאש וזה חוייב  וזה  . יל מה שאבד אשר לו הושב האצבעהצ. אמונתו  
Mc Prol,20   חוייב חפש ולהבין בסדר דבריו האונגליאו וזה  וזה אחד הגמון אסכנדריאש . אצבעלו הושב ה  

Mc 11,14   וכאשר נכנס: ובאו לירושלם 15שמעו תלמידיו  וזה  . וצה ששום אחד לא יאכל פרי ממךאני ר  
Mc 12,11   היא מלא כה נפלאה בעינינו. בעד אלהינונעשה  וזה   11. נים אותה היתה מונחת לפינהבעד הבו . 

Lc 5,12   נעשה כאשר ישאוש משיח היה בעיר אחד ובא אדם וזה   12: והלכו אחרי ישאוש משיח. הםכל ענייני  
Lc 7,17   ותלמידים הלכו 18. הדבר נתפזר בכל ארץ גודיאה וזה   17קם בתוכינו כי השם פקד עמו  נביא גדול 

Lc 8,8  ותלמידיו  9. אומר צועק מי שיש לו אזנים ישמע וזה  . םה ועשה פרי כמאה כפליהאחר נפל בארץ טוב 
Lc 9,24   ומה יועיל לאדם אם יצבור כעפר 25. יושיע עצמו וזה  [*]  24. שלו ובכל יום יבא אחריושתי וערב 

Lc 19,11  לירושלם אמ׳ לאותן האנשים בעבור שיהיה נביא וזה   11. האדם להושיע מה שהיה אבוד בא לבקש מן  
Lc 21,13   אז ינוח לבבכם ואל תחשבו 14. יבא לכם לעדות וזה   13. ם למלכים גדולים בעבור שמילמסור אתכ  
Lc 21,34    וכן יצא על כל 35. היום יבא פתאום עליכם וזה  ובצורך זה החייב : אכילה ושכרותביתרון  

Jn 1,41    ואמ׳ לו אנחנו מצאנו. ראשונה לשימון אחיומצא  וזה   41. ששמעוהו מיואן והלכו אחריושנים עשר 
Jn 4,18   והאשה אמרה  19: שעתה לך אינו בעליך אמת אמרת וזה  כי חמשה בעלים היו לך  18ך בעל שאין ל 
Jn 6,39   שכל זה שנתן לי לא אשמיד ממנו רק . הוא רצונו וזה   39. רק רצון מי ששלחני. רצוני שאעשה 
Jn 6,72   אומ׳ מיוד״ש אשכריוטא כי זה עתיד לבגוד בו וזה   72. טןחד מכם הוא שלכם שנים עשר בחרתי א  
Jn 7,39   אמרו מרוח הקדש שעתידין לקבל המאמינים בו כי  וזה   39. נחל מים חיים ירוצו מבטנו הכתיבה 

Jn 11,51   וניבא. רק שהיה הגמון אותה שנה. לא אמר מעצמו וזה   51. אחד ימות ולא ימות כל העם לנו שאדם 
Jn 12,6    רק. שאמ׳ לא אמרו בעבור שומו עין על העניים וזה   6. מאות פשיטין ושינתנו לענייםבעד שלש  

Jn 12,33   ענה 34. אומר דרך רמז באיזו מיתה עתיד למות וזה   33כל הדברים אמשוך לעצמי . ארץנשא מן ה  
Jn 13,28    כי מקצת 29ם לא הבינוהו למה אמרו אחד מהיושבי וזה   28אתה עושה עשהו ביותר מהירות אליו מה 
Jn 19,19  אז רוב 20: ישאוש דנזוריט מלך היהודים: לשונו וזה  מאמר אחד והניחו על השתי וערב  ופילאט כת׳ 

Mt 13,19  ואותו שנפל בין 20. הזרע שנפל קרוב לדרך וזהו  . בא השטן ועוקרה מלבו. ין אותההשם ולא יב  
Mc 12,33   וכאשר שמע שהוא ענה 34: גדול מכל קרבן אנושי וזהו  . ב רעהו כמוהולאהוומכל נפש ומכל חוזק ו 

Lc 1,36  36 כי שום 37החדש השישי לאותה שהיא נקראת עקרה  וזהו  . ישבק קרובתיך הרתה בן בזקנותהוהנה אל 
Jn 1,19   כאשר שלחו היהודים מירושלם. עדות יואן וזהו   19הוא ספרו . זהו אלוה אחד. אבשהוא בן ה.  
Jn 3,19   עין לב נר בא לעולם ואוהבים האנשים ביותר וזהו   19: לם האחד לבד נולד בן האלוהמאמין בעו  
Lc 7,45   אתה לא משחת ראשי 46. לא פסקה מנישוק רגלי וזו  . אתה לא נתת לי נשיקה לרגלי 45. קנחם  
Mt 3,14   לך נאות והיה לך לטבולהיה מונעו אומר גביר  וזואן   14. חל ירדן לזואן שיטבול אותובנ 
Mt 4,21   אחיו בספינה אחת עם זאבדיב אביהם שהיו וזואן  שני אחים אחרים גיקמי שאבאדיב  משם וירא  
Mt 10,3   בעל רבית מפורסם. מטיאו. טומאש.אחיו  וזואן  זאבדיב . ג׳יקמו. ברטומי. יליפופ 3. אחיו.  
Mt 11,2   אסור כאשר שמע המעשים שאלוהו שנים תלמידיו  וזואן   2 .צוה לתלמידיו שילכו עמו דרוש בעיירות 
Mt 17,1   2ואחר העלם אל הר אחד מאד גבוה . אחיו וזואן  ואחר ה׳ ימים לקח פירו יקומו  1כפי מתיאו  
Mc 1,6  וחגור סביב המתנים. היה לבוש עורות גמלים וזואן   6. ר ירדן ומתודים על עונותיהםוטובלן בנה  

Mc 10,35   בני זאבדיב אומרים רבי אנחנו רוצים שאי זה  וזואן  ויקרבו אליו יקומו  35: לישיהש חי ביום 
Mc 14,33   ואמ׳ להם עצבה 34והתחיל להתפלל ולהתפחד  וזואן  ולקח עמו פירו ויקומו  33התפלל אסיים ל  

Lc 22,8    ם אמרווה 9. אומר לכו והכינו הפסח שנאכל וזואן  ושלח פירו  8. מוכרח שימות בפסחיום היה  
Lc 14,32   זה הוא עומד מרחוק שולח שלוחיו להשתדל עם וזולת   32. מי שעם עשרים אלף בא אליו לבא נגד  

Jn 1,3   כי היה 4מה שנעשה : שום דבר אינו נעשה וזולתו  . כל הדברים נעשים בעדו 3ם האל בתחלה ע  
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Lc 14,16   ושלח משרתו בשעת האכילה 17. רביםאנשים  וזימן  ל וישאוש אמ׳ אליו אדם אחד עשה זימון גדו  
Jn 2,17  אז 18. תלמידיו שכתוב הוא אהבת ביתך אכלתני וזכרו   17. לא תעשו בית אבי בית סחורהממקום זה ו 
Lc 1,63   שאל לוח הנקרא בוישאט אחד אשר בו כתב וזכריה   63. אביו איך הוא חפץ יהיה שמוסימן ל  
Lc 1,67  ברוך  68אביו היה מלא רוח הקדש וניבא וא׳  וזכריה   67היתה בו  זה הנער כי יד הש׳ אי זה יהיה 

Jn 7,8   כאשר אמר אלה הדברים הוא היה 9: לא נשלם וזמני  . אתם ממיתים ביום זה של חג 8. רעים  
Mt 20,30   31. אומרים ישואש בן דוד יהיה לך חמלה ממנו וזעקו  שבים סמוך לדרך ושמעו ישו עובר עורים יו 
Mt 21,23   העם אומרים בעד אי זה כח עושה אתה אלה וזקני  קרבו אליו שרי הכהנים . ש ומלמדבית המקד  

Mt 26,3  ועשו 4העם בהיכל סגן הכהנים שנקרא קאיפש  וזקני  אז נתקבצו כל גדולי הכהנים  3: נבגד ותלוי  
Mt 26,57   רו נמשך אחריוופי 58. המקדש היו מקובצים וזקני  כהנים למקום שהחכמים יודעי ספר שר ה  

Mt 27,1   וקשרוהו 2העם עשו עצה שמסרו ישאוש למיתה  וזקני  וכאשר בא הבקר שרי הכהנים  1או כפי מתי  
Mt 27,12   אז פילאטו 13. העם אחריהם אינו עונה דבר וזקני  וכאשר שרי הכהנים הלשינוהו  12 .אתה אומר  
Mc 14,43   והבוגד נתנם זה הסימן אמ׳ אותו 44. העם זקניו  נים ובעד החכמים מאותתים שלח בעד סגן הכה  
Mc 14,53  ופירו הולך אחריו מרחוק עד היכל 54. העם וזקני  ספו כל הכהנים והחכמים מאותתים הכהנים ונא  

Mc 15,1    העם ותפשוהו וקשרוהו והוליכוהו לפני פילאט  וזקני  לעצה גדולי הכהנים והחכמים מאותתים 
Mt 1,3   4. אשרון הוליד אראם. פרש הוליד ֶאְׁשרֹום. מתמר וזרא  יודא הוליד פרש  3. חיודא ואת אהוליד יו 
Lc 8,6   וכאשר הזרע יצא. אחר נפל ממנו על הסלעים וזרע   6. ועופות שמים אכלוהו. ונרמס ממנו לדרך  
Lc 8,8   יםהאחר נפל בארץ טובה ועשה פרי כמאה כפל וזרע   8. הקוצים יצאו עם הזרע וחנקהוהקוצים ו.  

Mt 27,5   ושרי הכהנים 6. הל׳ פשיטין במקדש והלך לו וזרק   5והם ענו מה לנו אתה תראהו . עשאינו יוד  
Mc 9,35   אותו שיקבל עו׳ מנערים אלו בשמי 36ואמ׳  וחבקו  ולקח נער אחד ושמו באמצעם  35. משרת כולם  

Lc Prol,8   וכאשר הוא בתול. [*] י האפושטולושזה עניינ וחבר  ב ליונים נאמנים זה האיווגליאו רוח כת  
Lc 10,34   35. והביאו באושפיזא ונתן עיניו בו[*]  וחבשו  ושם לו שמן בחבורותיו [*]  34ו וחמל עלי  
Jn 19,31   גדול היה בשבת ההוא חילו פני פילאט שיתן להם  וחג  . ערבבעבור שלא ישארו הגופה בשבת בשתי ו 

Mc 1,6  ואוכלים חגבים. סביב המתנים מחגורת עור וחגור  . וש עורות גמליםוזואן היה לב 6. עונותיהם  
Mc 6,8  ומנעלים של עור חי 9אבל שרביט אחד ביד  .וחגורה  וציום שלא ישאו שק ולחם ואבן  8. ומשוטנים  
Jn 13,4   4 והתחיל לרחוץ . אחרי כן שם מים במזרק אחד 5 וחגרו  סעודה ומניח מלבושיו ולקח סדין קם מה 
Lc 5,36   ושום אדם אין לו 37. אינו מתי מתיחד עם הישן וחדש  כי אם יעשהו הישן נשבר . וש ישןחדש במלב 

Mc 6,31   ועלו בספינה 32. ולא היה לו פנאי לאכול וחוזר  במדבר ונחו מעט כי רב עם הולך  בואו ונלך  
Lc 24,9   אלה הדברים לאותן י״א מן הקבר מגידות כל  וחוזרות   9ותזכורנה דבריו  8יום השלישי חי ב 
Lc 15,1   והסופרים והפרושים 2. בעבור שישמעוהו וחוטאים  והיו נגשים אליו עולמיים  1וקא י״ו כפי ל  

Mc 13,10   11. ראשונה דרוש המלכות שממיי לכל העמים וחוייב   10המלכים והשרים להביא עדות ממני בעדותם  
Jn 10,22   והולך ישאוש במקדש באכסדרת שלמה 23. היה וחורף  רושלם אלה הדברים נאמ נאמרו בי 22. לפקוח.  
Mc 6,20    שהוא קדוש וצדיק ושומרו ורוב דברים עושה וחושב  בעבור כי אירודיש מחזיק בזואן  20יכולה  
Lc 2,44  וכן הלכו . שיהיה עם האחרים שהולכים עמהם וחושבים   44. ולא הכירוהו אביו ואמו. לםנשאר בירוש 
Lc 1,29  29 והמלאך אמ׳ לה אל  30. השלו׳ ההוא איך הוא וחושבת  בתולה כששמעה דברי המלאך נבהלה ואותה ה 
Lc 19,5   וזאקיב 6. כי מוכרח אני שאבא היום בביתך וחושה  שוש משיח ואמר לו זאקיב רד מהר וראה י  

Mc 4,37    וישאוש 38. אתוגלים עד שהספינה מתחלת למל וחזק  ואז קם רוח גדולה  37אחרות עמו ספינות  
Lc 1,80   ברוח הקדש ועומד במדברות עד העת שהראה עצמו  וחזק  והנער היה גדל  80. ת בדרך שלוםמאושרו 
Lc 2,40    ואביו ואמו  41. ומלא חכמה וחן הש׳ היתה עמו וחזק  והנער ישאוש גדל  40בעיר נזורט בגלליאה 
Mc 4,7   7 ואחר נפל בטוב 8. ולא נתן פרי עולה וגדל .קוהווחז  ל בין הקוצים והקוצים גדלו יחד ואחר נפ 

Lc 23,23  והניח להם 25. ופילאט שפט שיעשה שאלתם 24 .וחזקים  יחהו בשתי וערב וקולותם הולכים שואלים שינ 
Mt 20,3   בשוק סביב שעת שלישית היום ומצא אחרים שהיו  וחזר   3. ן הערך מפשוט אחד שלחם בכרםעמהם מ 
Mt 27,3   3 ואמר 4. שלשים הפשוטין לשרי הכהנים והישישים וחזר  שמסרו ראה שהוא מחוי וניחם  ודשואז י 
Mc 6,14    והאחרים 15. חי ממות ובעבור זה עושה פלאות וחזר  אמ׳ שזואן טבול הוא . שמע ישאושבפירסום  
Mc 6,16   ׳ואןכי זה אירודיש תפש ג 17. ממות לחיים וחזר  אמר זה זואן שאני חתכתי ראשו . שמע זה  
Lc 4,14   ישאוש משיח בכח הרוח גלליאה ושומעו יוצא בכל וחזר  . מלאכים אליו ושרתו ישאוש משיחונגשו ה 

Lc 14,21    ואז כעס האדון: המשרת ואמ׳ לו כל מה שאמרו וחזר   21. לקחתי אשה ואיני יכול ללכתאמ׳ אני  
Lc 7,10    ומצאו הנער. בית אותם שנשלחו לישאושאל ה וחזרו   10. לא מצאתי אמונה כזה בישראלאומר לכם  
Lc 7,15   15 וכל העמים יראו יראה גדולה והללו  16. לאמו וחזרו  . רוהתחיל לדב. ומיד אותו שהיה מת קם 
Lc 9,10   התלמידים להגיד לישוש משיח כל הדברים שעשו וחזרו   10. ורצה לראות ישאוש משיח. לודברים א. 
Lc 9,43   והרואים נבהלו 44. לאביו שלו ושקט וחזרו  ושתייתם לפני הנער  קודם אכילתםבין הגוים.  
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Lc 24,33  34ואותם שעמדו היו . בירושלם הי״א יחד וחזרו  וקמו באותה שעה  33. נו הכתיבותולמד. בדרך  
Mc 2,15  אוכלים עם ישו ותלמידיו והיו שם רבים וחטאים  שהיו אוכלין בבית רבים עוגבים  ונעשה בעוד  

Lc Prol,10   שמונים ושלש שנים מת בביטימיאה עצמותיו בשנת וחיה  וכאשר הוא בתול . [*] אפושטולושענייני ה 
Mt 27,52    אחר התחייה נראו רבים. יוצאים מהקברים 53 .וחיו  ורוב גופות הקדושים קמו . נפתחווהקברים  
Mc 2,25    שהוא נכנס במקדש תחת 26. כאשר נרעבו וחיילותיו  מה שעשה דוד הוא . להם לא קראתםישאוש  
Mt 6,26   ומי מכם יכול להוסיף 27. ואינכם גדולים מהם וחיים  אביכם שבשמים נותן להם לחם . ותבמגור 

Mt 19,29  ורבים ראשונים יהיו 30. נצחיים יחזיק וחיים  עד שמי הוא יקבל מאה לאחד משכר או נחלות ב  
Jn 6,64   כי . אבל מקצת מכם הם שאינם מאמינים 65. הם וחיים  זה אחד הדברים שאמרתי לכם רוח  מועיל אי 

Jn 11,25  וכל אדם 26. עוד אם ימות יחיה. למאמין בי וחיים  אמ׳ אליה ישאוש אני הוא תחייה  25: שבתחיה  
Jn 14,6   אם הייתם  7. אין אחד בא אל האב רק בעבורי .וחיים  אני דרך אמת [*]  6. [*] ר אליווטומאש אמ 

Mt 14,36   פניו אשר לבד יגיעו שפת מלבושיו וכל אותן וחילו   36כל הארץ ושלחו לו כל החולים ו באלי  
Mt 15,23   פניו שלא יניחנה לכת כי היא צועקת אחרינו וחילו  והתלמידים באו : ולא ענה לה דבר 23. בתי . 

Lc 4,38  ה צוה לה לקדחתעמד עלי 39. פניו בעבורה וחילו  . ת שימון היתה חולה מקדחת גדולשימון וחמו  
Lc 21,15   16. שאליה לא יוכלו לאמר נגדה אויביכם וחכמה  אתן לכם כח  כי אני 15. באי זה אופן תענו  

Mt 2,4  7[*]  6[*] [*]  5[*] העם וישאלם  וחכמי  ויקבוץ כל שרי הכהנים  4. ם עמואנשי ירושל [*]  
Mt 20,18    וימסרוהו לנפילים 19ויענישוהו למות  הדת וחכמי  האל יהיה נמסר בידי שרי הכהנים ובן  
Mt 21,15   הדת ראו הנפלאות שעושה והנערים צועקים וחכמי  וכאשר סגני הכהנים  15. וא מרקםהמקדש וה  
Mc 3,22   הדת שבאו מירושלם אומרים שהוא משוטן ומכח וחכמי   22. וץ ואומרים בלבבם נכבד הואיצאו בח  
Mc 7,1   וכאשר ראו יחידי 2הדת ישנה שבאו בירושלם  וחכמי  ש אי זה פרושים ואז באו לישאו 1שי׳ מארקו  

Mc 8,31   ואמ׳ 32. הדת והוא יקום חי אחר שלשה ימים וחכמי  היות נגוש למות בעד שרי הכהנים צער ול  
Lc 5,17   הדת ששם באו מכל גדולי גליליאה גודיאה וחכמי  מים וישאוש יושב ומלמד לפרושים באחת הי  
Lc 7,30   הדת מבזים ביניהם עצת הש׳ שלא היו נטבלים וחכמי  אבל הפרושים  30. ם בטבילת יואןהם נטבלי  
Lc 9,22   23וימות ויחזור חי ביום השלישי למיתתו  וחכמיהם  ם ויקללוהו ישישים ושרי הכהנים דברים רבי  

Mt 23,34   34 גו ותתלו בשתי וערבומהם תהר: ומאותתים וחכמים  זה הנה שאנכי שולח לכם נביאים  בעבור  
Mc 11,18   אבל הם. מאותתים חפשו איך יוכלו המיתו וחכמים  וכאשר שרי הכהנים שמעוהו  18 .מערת גנבים  

Lc 8,41   כי בן היה לו שחולה 42פניו שיבא אל ביתו  וחלה  ית הכנסת נפל לרגלי ישאוש משיח שהיה שר ב  
Lc 9,40   ולא. פני תלמידיך שיגרשו הרוח רעה מגופו וחליתי   40. ו זז ממנו עד שמצערו בחוזקואינינ  

Lc 15,12   ואחר ימים מועטים  13: להם עצמות מה שהיה לו וחלק  . י תן לי חלק הירושה הראויה ליאב. לאב 
Mc 6,43    מנותר שתים עשרה קופות ממה שהותירו וחלקו   43. ואכלו כולם ושבעו 42הדגים חילק שתי  
Lc 9,16   17לתלמידיו וצום שיניחוהו לפני העם ההוא  וחלקו  ים ושני הדגים ובצע הפת ותם לחמובירך א  

Lc 22,17   17 כי אני אומר לכם שלא אשתה 18ביניכם  וחלקוהו  לקח הכוס עשה חנות ואמר קחוהו  וכאשר  
Jn 19,23   23 והמלבוש הנקרא. לד׳ חלקים לכל פרט חלקו וחלקום  . פרושים כשתלוהו לקחו המלבושיםאז ה  
Lc 14,5   5 ולא יכלו 6. נופלים בבור בשבת שלא יעלהו וחמורו  י זה מכם אם שורו וענה להם ואמר א  

Mc 1,30   ובא 31פירו שוכבת חולה מקדחת ותכף אמרה לו  וחמות   30. עם יקומו ועם ג׳ואן לאכול ואנדריב 
Lc 4,38   וחילו פניו. לה מקדחת גדולשימון היתה חו וחמות  א מבית הכנסת ונכנס בבית שימון וישאוש יצ  

Lc 10,33   ושם לו שמן בחבורותיו וחבשו [*]  34עליו  וחמל  ר קרוב ממנו בא אליו וראה אותו אחד עוב[*] 
Jn 6,19   ויגש אל הספינה . מילין ראו ישוש המלך אליהם וחמש  אז הלכו עשרים  19. נשב מבהיליםשהיה מ 

Lc Prol,12   1: ותשע שנה היו מובאים באנטוכא וחמשים  נו שלש מאות עצמותיו בשנת אדוניבביטימיאה,Tit  
Jn 21,11    ועם כל זה שהדגים רבים הרשת לא. ושלשה וחמשים  הרשתות מלאים מרוב דג מספר מאה בארץ  
Lc 2,40   ואביו ואמו הולכים בכל שנה  41. הש׳ היתה עמו וחן  הנער ישאוש גדל וחזק ומלא חכמה ו 40נזורט 
Jn 9,24   אז אמר 25. לא ידעת שזה האיש חוטא. לשם׳ וחנות  ואמרו לו תן שבח . ת האדם שעמד בעורוןאחר  
Lc 8,7   וזרע האחר נפל בארץ טובה ועשה פרי כמאה 8 .וחנקהו  ך הקוצים והקוצים יצאו עם הזרע נפל בתו 

Mt 13,7   7 ועשו פרי רב בא׳ האחרים נפלו בארץ טובה 8 .וחנקום  גדלו הקוצים . נפלו בין הקוצים האחרים 
Lc 1,50   כי הוא עושה 51. שלו מדור לדור ליריאיו וחסד   50מו הוא עשה בי דברים גדולים הקדוש ש  

Mc 4,19   העולם ואובדן העושרים העולמיים מחניקם וחסרונות   19הם אותם ששומעים הדרשות . יםבארץ קוצ  
Lc 12,49    ואני מתאוה שאהיה טבול 50. אני שיהיה מורד ץוחפ  . אני באתי לשים אש בארץ 49: לורב ישאלו  
Jn 18,39   אז צעקו כולם  40: שאעזוב לכם מלך היהודים וחפצתם  . א שאני עוזב לכם איש אחד בפסחומנהג הו 

Mt 25,18   ואחר זמן ארוך בא 19. בארץ וטמן בזנט אדוניו וחפר  ואותו שקבל א׳ הלך  18. ים שניםורוח אחר 
Mc 12,1    אותה ובנה בה מגדל אחד ושכר אותה לעובדי וחפר  טע כרם וסגר אותה היטב באטדים נאדם אחד  
Lc 2,44   וכאשר לא 45. בין שאר הקרובים הנוכרים וחפשוהו  וכן הלכו יום אחד . הולכים עמהםהאחרים ש  
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Lc 21,26   27. ינועוכי כחות השמים . שתבא על כל העולם וחרדה  האנשים יהיו יבשים מיראה  26. והים וגלי 
Lc 24,37   ואמר להם למה 38. חשבו ושערו שראו רוח .וחרדים  והם נבהלים  37. י הוא אל תיראולכם אנ  
Lc 8,15    בעושרין ובתענוגי החיים האלו הם נחנקים וחריצות  דבר הש׳ ויש להם לב [*]  15[*] ששומעים  

Lc 11,37   רוש אמ׳ בלבו למה זה אינו רוחץ ידיו והפ 38 .וחשב   ונכנס בבית ישב. פרוש אחד שיאכל עמו 
Mt 20,10    11. קחת יותר ולקחו כל אחד פשוט כמו כן וחשבו  ובאו הראשונים  10. כל אחד פשוטשעה לקחו  

Mc 2,6   כי מי . איך מדבר כן זה קללה 7בלבם אומרים  וחשבו  והיו שם עמו קצת מחכמי הדת  6. מחולין לך 
Jn 1,5  האל שלח אדם אחד 6: לא היה להם יכולת עליה וחשך  וערפל . מאיר בערפלוהנר היה  5 .נר האנשים  

Mt 14,10   ונשאו הראש באחד 11ראש זואן בבית הסוחר  וחתך   10. שאז יתן לה ראש זואן טבול וצוה  
Mc 14,47   וענה ישאוש ואמ׳ להם כמו אם 48. לו האזן וחתך  ציא הסכין והכה עבד סגן הכהנים ישאוש הו  
Lc 22,50   50 וענה ישאוש הניחו עד 51. לו האזן הימנית וחתך  ד מהם הכה עבד אחד משרי הכהנים ואח  
Jn 19,32  ואחד  34[*]  33. ירכותם של נתלים עם ישאוש וחתכו  אז באו הפר הפרושים  32. ש שלוםהתלויין וי 
Jn 3,23   שם יואן בבית הסהרכי עדיין לא הו 24אותם  וטבל  ובאו אליו רבים : ם רבים היו שםכי מי:  

Jn 9,7   ואותם שראוהו ראשונה כי 8. שם וראה בעיניו וטבל  אז הלך . שר״ל שלוח. ץ במי שלוחלו לך ורח  
Mt 28,19   ותלמדום 20אותם בשם האב והבן ומהקדש רוח  וטבלו  לכן לכו דרשו לכל העמים  19. רץבשמים ובא  
Mt 12,44   אז הוא הולך ולוקח שבע 45. מכל קסמים וטהורה  וקה וכשבא מוצא אותה מנ. יצאתיאל ביתי ש  
Mt 13,38   39. הזרע הם הצדיקים והקמשונים הם הרעים וטוב  השדה הוא העולם  38. בן הבתולה זרע הוא  
Mc 6,34  וכאשר רוב היום עבר קרבו אליו תלמידיו 35 .וטובים  א רועה והתחיל ללמדם רוב דברים כמו צאן בל 
Jn 3,22   ויואן היה טובל בהר אחד קרוב שיליני כי 23 .וטובל  יו בארץ גודיאה ושם עמד עמהם ידעם תלמ 
Jn 4,1   עד שישאוש לא טבל רק תלמידיו 2. יותר מיואן וטובל  ש שהפרושים שישוש עושה תלמידים הכיר ישאו 

Mc 1,5   וזואן 6. םבנהר ירדן ומתודים על עונותיה וטובלן  ותן שהיו ממלכות יהודה וירושלם אליו כל א  
Lc 12,18  ואומר לנפשי רוב טובות אספת ברוב שנים 19 .וטובתי  גדולים ואקבץ כל דברי תולדותי  ואעשם יותר 
Mc 3,18   ושאדיב. ומתיב וטומש ויקומו אלפיי וטומאוש  ואנדריב ופיליף  18העליון אלוה ר״ל בן מ.  
Jn 21,2   נקרא מספק ולנתנאל שהיה מבית גליליאה וטומאוש  . וכן גלה לשמעון פירו 2ריאדיש לאם טובי  
Jn 14,5   אני דרך אמת וחיים[*]  6. [*] אמר אליו וטומאש   5. ולך והדרך והדרך אתם יודעיםשאני ה.  

Jn 20,25   אם אני רואה בידים תקיעת המסמרים. אמר להם וטומאש  . דים האחרים אנחנו ראינו האדוןלו התלמי 
Jn 20,26   ובא באמצע. עמהם ובא ישאוש והדלתות נעולות וטומאש  התלמידים תוך הבית עם אחרת היו ימים פ 
Mc 3,18    19ושימון קאעיב . ושאדיב. ויקומו אלפיי וטומש  ואנדריב ופיליף וטומאוש ומתיב  18אלוה  
Mt 7,15   כי לא יכול אדם. במעשיהם תכירום 16 .וטורפים   שקר הבאים בלבוש רחלות ובתוכם הם זאבים  
Lc 6,17   שבאו בעבור שישמעו וירפאו 18וצידון  וטירי  מכל גודיאה וירושלם ומעבר לים  ורוב עם  

Lc 3,1   תחת שרי 2אליש אניאה ואבילינא דטרקא  וִטיְרקּוִדיִגיש  ופטריאקא ממלכות ִאיטּוֶריָאה  אח אירודיש 
Mt 25,18   אחר זמן ארוך בא האדוןו 19. בזנט אדוניו וטמן  ואותו שקבל א׳ הלך וחפר בארץ  18. שנים  
Mt 25,25   ענה 26: עתה תקבל ממונך: הבזנטש בארץ וטמנתי  ופחדתי  25ת ומלקט מה שלא פזרת שלא זרע  
Mt 14,21   ותכף צוה לתלמידים עלות באניה קטנה 22 .וטף  היו ה׳ אלפים אנשים לבד ונשים  האוכלים  
Mc 8,36   38. ואותו שיכירנו ויפרסם אותי 37. נפשו אבדוי  ל לאדם גם כי יהיה לו כל העולם ומה יועי  
Lc 12,45   אדוניו יבא ביום שלא יקווהו 46וישתה וישכר  ויאכל  א ויתחיל להכות הנערים והשפחות מתאחר לב 
Jn 18,28   ואמ׳. אז יצא פילאטו להם בחוץ 29: הפסח ויאכלו  פש בהיכל בעבור שלא יהיו טמאים לקאי  
Jn 11,26    והיא 27. מאמינה את זה. כי לא ימות לנצח ויאמין  וכל אדם שהוא חי  26. יהימות יחעוד אם  

Mt 2,8  להם לכו שאלו מהילד בתבונה ובדעת ובמוצאכם  ויאמר  וישלחם לבית לחם  8. להם הכוכב הזמן שנראה 
Mt 2,13   ם וישבתלו קום ולקחת הילד ואמו וברחת למצרי ויאמר  מלאך השם בחלום אל יוסף  ואחרי שובם נראה 
Mt 4,4   לו כתוב הוא אדם אינינו חי על הלחם לבדו ויאמר  ויען  4. אבנים האלו שישובו לחםתאמר ל  

Mt 4,19   20. להם בואו אחרי ואעשה אתכם דייגי אנשים ויאמר   19ם הרשתות בים כי דייגים היו אחיו ששמי  
Mt 25,40   אמיתות אומר לכם כי כל הטוב שמעולםאלהם  ויאמר  והמלך יענה  40. וסר ובאנו אליךחולה ומא  
Mc 10,21   מכור אשר לך ותנהו. אליו דבר אחד חסר לך ויאמר  וישאוש הביטו וייטב לו  21. עתהמנעורי עד  

Lc 11,5   כי אהובי  6לו אהובי הלוה לי ככרות לחם ג׳  ויאמר  . לו אוהב וילך אליו בחצי הלילהזה מכם יש 
Lc 13,25   אז תתחילו 26. לכם איני מכיר אתכם מי אתם ויאמר  והוא יענה . ן פתח לנוהפתח אדו ותקראו אל  
Lc 14,9   10. ואז בבושת תרד מטה מטה. לך תן מקום לזה ויאמר  ויבא לאותו שזמנך  9מך נקרא שם נכבד מ 
Mt 5,11  םגילו שכרכ 12. כל רע נגדכם ותכזבו בעדי ויאמרו  נשים יקללו אתכם וירדפו אתכם תהיו כאשר הא  

Mt 25,44   ומתי ראינוך רעב וצמא ובלא בית ערום או .ויאמרו  אז הם יענו  44. תי ולא בקרתוניואסור היי  
Lc 14,30    האיש הלזה התחיל לבנות ואין בידו כח ויאמרו   30. הבנין כל הרואים ילעיגו לולהשלים  
Lc 17,23   ולא תלכו. לן הוא לא תחפצו ללכתלכם הנו לה ויאמרו   23ום אחד מבן האדם ולא תראוהו לראות י 
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Mt 3,12   12 והתבן ישרף באש נצחי. ִחַטתֹו במגורתו ויאסוף  והנה הוא ינקה את גורנו . בידו מפוחו.  
Lc 3,17  18החטה במגורתו וישרוף התבן באש שלא תכבה  ויאסוף  ויקח כלי מנשף וינקה גרונו  17 .הקדש ובאש 
Jn 4,36   בעבור שהזורע והמלקט . פרי כחייכם הנצחיים ויאסוף  י ילקט שכרכם ומ 36. קציר לבנותתבואות ה 
Jn 15,6  אם תעמדו בי ודברי  7. וישמרוה באש ותשרף ויאספוה  . בי ושולח בחוץ כמו הכף ותיבש אחד לא עמד 
Lc 6,22   בעבור טעם בן האדם. ויגרשו שמכם כמו הרע ויארורכם  יכעיסו אתכם ויפרידו אתכם מהם  שהאנשים 

Mt 28,16   התלמידים הלכו בגליליאה בהר אחד שישו אמ׳ וי״ב   16. ם בין היהודים עד היום הזהמוגדי  
Lc 22,14   ואמ׳ בכוסף אוכל עמכם זה 15. שלו שלוחים עמו וי״ב  ובהגיע השעה ישבו לאכול  14. סחוהכינו הפ 
Mt 2,21   י כאשר שמע כי ארכיליאוס ויה 22: לארץ ישראל ויבא  ויקם ויקח הילד ואמו  21. הילד להמית 
Mt 6,10   תן לנו 11. רצונך תעשה בשמים ובארץ. למלכותך ויבא   10ם שמך יהיה מקודש שהוא קדוש שבשמי 
Lc 14,9   ואז. לאותו שזמנך ויאמר לך תן מקום לזה ויבא   9כי באולי יותר נכבד ממך נקרא שם . בראש  
Jn 10,9   הגנב לא בא אם לא 10. ויצא וימצא מרעה  ויבא   אחד יבא ויהיה נכנס נושע יהיה אם. דלת  

Mt 2,11  בבית וימצאו הילד עם מריאה אמו וישתחוו ויבאו   11. אותם הככב שמחו שמחה גדולהובר 10. שם  
Lc 13,29   ממזרח וממערב ומאגילו ומאבשטרו ויסובו ויבאו   29תם תהיו נגרשים בחוץ וא. במלכות הש׳  

Mt 3,7   עשו מעשים 8. מי למד לכם לברוח לאף הש׳ם ויבדיש  אומ׳ אליהם משפחת  לטבילתו היה באים  
Lc 12,54    וכאשר רוח הנקרא אבטאר בא ומנשב 55. המטר ויבוא  . מיד תאמרו יבא המטר. נגד מערבתראו ענן  
Jn 11,48  ואחד 49. רומיים ויגזלו לנו מקומינו ועמנו ויבואו  . ניחין אותו כן כולם יאמינו בואם אנחנו מ 
Lc 1,16   יזהו לפני הש׳ ברוח ובכח אליהו 17לפניו  ויבונן   16. אמו יהיה נשלם מהקדוש רוח שיצא מבטן  

Jn 12,40   אלה 41בלב ויתבוננו ואני מרפא אותם  ויבינו  קשה לבם בעבור שלא יראו בעינים עיניהם ות  
Lc 3,7   8. לכם ברוח מאפינו העתידה לבא מי ילמד ויבראש  מים שבאים בעבור יטבילם תולדות אז אמ׳ לע  

Mc 4,6   ואחר 7. כאשר השמש הכהו כי לא היה לו שורש ויבש   6שלא היה בו עפר רב ומיד יצא  אבנים  
Jn 14,22   אי . לא אשקריוטא אבל אדון אחר. אמר אליו ויגודיש   22. ו את עצמיואני אאהוב אותו ואגלה ל 
Jn 11,48    ואחד מהם ששמו 49. לנו מקומינו ועמנו ויגזלו  ואו רומיים ויב. כולם יאמינו בואותו כן  
Jn 16,13    מאבי יקח. הוא יזכך אותי 14לכם הדברים  ויגיד  מלבו רק הדב הדברים שישמע ידבר לא ידבר  
Jn 16,14   כל הדברים שהם לאבי שלי הם ויגיד 15לכם  ויגיד  מאבי יקח . הוא יזכך אותי 14ים לכם הדבר  
Jn 16,15   ומעתה לא תראו אותי כי אני 16. לכם מעט ויגיד  כל הדברים שהם לאבי שלי הם  15 יגיד לכםו  

Mt 27,64   וזה. גופו ושיאמרו לעם שהוא קם חי מהמות ויגנבו  בעבור שתלמידיו לא יבאו . ום חישאמר שיק  
Lc 12,36    הם. יד יברכםומ 37: בדלת יפתחו לו מיד ויגע  כשחוזר מן הנשואין למען כי יבא אדונם  
Mt 2,23   במִדינַת נאזריט שתהיה נשלמת הנבואה שאמרה הוא ויגר   23הר בחלומו ללכת לארץ גלליאה שם ונז 
Mt 4,13   בעיר כפר נחום בחוף הים גלילות זבולון ויגר  . ועזב נזוריט עירו 13גליליאה  הפך פניו  

Lc 12,46   אבל 47. ו ואביו להניחם עם אשר לא נאמרואות ויגרש  יום שלא יקווהו ובשעה שלא ידעה יבא ב 
Lc 6,22   ישמחו 23בעבור טעם בן האדם . שמכם כמו הרע ויגרשו  תכם ויפרידו אתכם מהם ויארורכם יכעיסו א 

Mc 12,28   אליו אחד מאותת ששמעם מתוכחים והכיר שטוב ויגש   28: ולזה אתם טועים מאד. החייםהמתים אלא  
Lc 22,47   וישאוש אמר אליו 48. לישו בעבור שישקהו ויגש  . והולך לפניהם. שנים עשראחד מ יודש עמהם  

Jn 6,19   אבל אמר להם אני הוא אל 20. אל הספינה ופחדו ויגש  . עשרים וחמש מילין ראו ישוש המלך אליהם 
Mt 19,5   5 אם כן אינן 6. באשתו והיו שנים באחד בשר וידבק  בעבור זה אדם יעזוב אביו ואמו  ואמר  

Mc 16,17   שום מיני בהמות ונחשים 18חלוף לשונות  וידברו  יאמינו הם ירפאו בשמי המשוטנים אותם ש  
Jn 4,42   אחר שני 43: שזה הוא באמת מושיע העולם וידענו  עד דבריך ואנחנו בעצמינו שמענו מאמינים ב  
Lc 1,17   ואמ׳ 18. ויכין לשם עם שלםבחכמת הצדיקים  וידריכם  יהו בעבור שישב לב האבות בבנים ובכח אל 

Jn 11,19   18 רבים באו למריאה ולמרטא לנחם אותם ויהודים   19. ה קרובה מירושלם ט״ו מיליןובטניא  
Mt 2,3   כשמוע אירודש דבריהם עמד נבהל וכל אנשי ויהי   3. אנו עם מנחות להשתחות לפניווב. במזרח  

Mt 2,16   כראות אירודש שהלעיגו ממנו שלשת המלכים היה  ויהי   16. ביא אני קראתי לבני ממצריםעל ידי הנ 
Mt 2,22   כאשר שמע כי ארכיליאוס היה מולך תחת אירודיש ויהי   22: הילד ואמו ויבא לארץ ישראלויקם ויקח 
Mt 4,18   בלכת ישואש לים גלילאה ראה שני אחים והם ויהי   18קפיטולו ט׳ כפי מתיאו : תקרבשמים מ  
Mt 1,23    וכאשר  24. ר״ל הש׳ם יהיה עמנו. שמו עמנואל ויהיה  הנה העלמה תהר ויולדת בן אחד  23הנביא 

Mt 19,21   וכאשר 22. ובא ותמשך אחרי: לך אוצר בשמים ויהיה  ר מה שיש לך ותנהו לדלים היות שלם לך מכו  
Mc 9,49    10: עמכם שלום ויהיה  תפסק עם מה נבשל יהיה עמכם מלח אם המלח,Tit  שירי כפי שןקפיטולו ע  

Mc 10,15   וישאוש היה מחבקם ומניח הידיים 16: כמו נער ויהיה  ות שממיי אם לא יהיה שפל ותמים יכנס במלכ 
Mc 10,21   וכאשר שמע 22. לך אוצר גדול בשמים ובא אחרי ויהיה  מכור אשר לך ותנהו לעניים . לך אחד חסר 
Mc 16,16    17. טבול יהיה נושע ואותו שלא יאמין ימחה ויהיה  אותו שיאמין  16השמים לכל בריה דבר מלך  

Lc 1,32   ואדונינו הש׳ יתן לו. נקרא בן מהאל עליון ויהיה  זה יהיה גדול  32. בן שתקראי שמו ישאוש  
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Lc 1,35   והנה אלישבק קרובתיך הרתה  36[*]. נקרא בן  ויהיה  ומה יהיה שיולד ממך יהיה קדוש  .עליך 
Lc 2,12   תמצאו הנער מעוטף בבגד ומונח. לכם זאת האות ויהיה   12. לם שהוא משיח ואדוןשיע העודוד מו 
Lc 17,6   מי מכם יש לו עבד  7. מושלך בים ישמע אליכם ויהיה  רדל ואתם תאמרו לזה האילן יכרת כגרגיר ח 

Lc 18,22  ואלה 23. ובא ולך אחרי. לך אוצר בשמים ויהיה  . מכור אשר לך ותנהו לעניים. חדחסרת דבר א  
Lc 18,32   32  וכאשר יהיה נגרש 33. וירוקו בפניו. נגרש ויהיה  . ועליו יוציאו לעג. נמסר לעמיםיהיה  

Jn 10,9  10. נכנס נושע יהיה ויבא ויצא וימצא מרעה  ויהיה  אם אחד יבא . אני הוא דלת 9. תםלא שמעו או  
Jn 16,2   ואלה הדברים 3. שיעשה עבודה לשםלו דומה  ויהיה  . תבוא שכל אדם שבא יהרוג אתכם ושעה  
Mt 5,6  אשרי הרחמנים כי הם ישיגו 7: שבעים ויהיו  עו אשרי רעבי וצמאי צדק כי הם ישב 6: נחמה  

Mt 22,30  30  ומתחיית המתים לא 31כמו מלאכי האל בשמים  ויהיו  . לא יהיה להם אשה ולא בעלים הןבתחייה  
Mt 24,7    ואלה הדברים 8. ורעש בארץ. מגפות ורעשות ויהיו  . נגד אחר ומלכות אחד. נגד האחראחד יקום  

Mt 25,32   והוא יפריד אחרים. נאספים לפניו כל העמים ויהיו   32עמו אז ישב על קתדראת צלמו  המלאכים  
Mc 10,8  ומה שהאל מחבר שום אדם 9. שניהם לבשר אחד ויהיו   8דם יעזוב אביו ואמו ויקח אשה וא 7. ואשה  
Mc 13,8   8 אז 9. רעשים בארץ ורעב והתחלת כאבים יהיו ויהיו  . יקומו נגד עמים ומלך נגד מלך ועמים : 
Lc 18,31   נשלמים כל הדברים הכתובים בעד הנביאים שבן  ויהיו  הנה אנחנו עולים בירושלם . להם ואמר 
Lc 3,14   14 ואל תעשו לו נזקאמ׳ אל תחפצו רע לשום אדם  ויואן  . פרושים שאלוהו אומרים מה יעשווה. 
Lc 5,10   בני זבדיב חברי שימון עומדין שוממין ויואן  ויק֗ומו  10. בלקיחת הדג שלקחו שהיו עמו.  
Lc 7,19    קרא שנים מתלמידיו ושלחם לישאוש ואמרו לו ויואן   19. ליואן ואמרו כל אלה הדבריםהלכו  
Lc 8,51   ואמה בוכים הנערה וישוש אמר  52בי הנערה וא ויואן  שיכנסו עמו כי אם פירו ויקומו  לשום אדם 
Lc 9,28   ונשתנו פניו 29. ועלה אל ההר והתפלל ויואן  הדברים ישאוש לקח פירי ויקומו  אחר אלה  
Lc 9,49   אמר רבי אנחנו ראינו אדם אחד מגרש השדים מן ויואן   49. והקטן ביניכם הוא גדול. נימי ששלח 
Lc 9,54   [*]ראוהו אמרו אדון חפץ אתה שנאמר ירד אש מן ויואן  וכאשר יקומו  54 .ת פניו ירושלםכי מגמ  
Jn 3,23    היה טובל בהר אחד קרוב שיליני כי מים רבים  ויואן   23. גודיאה ושם עמד עמהם וטובלבארץ 
Mc 6,3   ושימון וכל אלו הם אתנו והיו אשקנד ויודא  חד ומריאה וקרוביו יקומו ויוסף בן נפח א  
Jn 18,2   שרוצה למוסרו יודע אותו מקום כי הרבה ויוד״יש   2. הבן שבו נכנס הוא ותלמידיו ם היהשש  

Mc 5,33   בטוב היא הפלא שבה היה עשוי ונברכה לפניו  ויודעת  והאשה פחדה ויראה  33. שזה עשה ראות אותו 
Mc 3,19   בא אל הבית ונאסף ואחר  20. אשקריוטא שבגדו ויודש   19ושימון קאעיב . ושאדיב. לפייויקומו א 

Mc 14,10   אשקריוטא אחד מי״ב תלמידים הלך לעליוני ויודש   10. בזכרוני עשתה זה יאמר אדם שהיא  
Mt 1,23    ר״ל הש׳ם יהיה. בן אחד ויהיה שמו עמנואל ויולדת  הנה העלמה תהר  23על ידי הנביא אשר אמרו  

Mt 26,17   16  ראשון של פסח באו התלמידים ואמרו לו באי זה  וםוי   17והלאה מחפש איך יוכל לבוגדו ומכאן 
Mc 14,1    המצה סמוך שני ימים ושרי הכהנים והמאותתים ויום  והיה קרוב הפסח  1כפי ש׳ מארקו י״ד  

Mc 14,12    אמרו לו . ראשון של פת המצה כאשר הפסח עושים ויום   12. מחפש הכנה היאך יוכל למסרווהוא 
Lc 4,19   וכאשר סיים הספר חזרו למשרת וישב 20: נקם ויום  ורש שנת האדון ערב רים למחילה דהנשב.  
Jn 2,14   14 וכאשר עשה כמעט קבוצות עבותות כמעט 15 .ויונים  א במקדש אנשים מוכרים צאן ובקר ומצ  

Mt 1,18    ויוסף 19. טרם התחברם היא הרתה מהקדש רוח ויוסף  משיח היתה ארוסה זאת היא מריאה אם ישואש  
Mt 1,19  להיותו צדיק ובלתי רוצה למסור אותה למיתה ויוסף   19. ה מהקדש רוחויוסף טרם התחברם היא הרת . 
Mc 6,3   ויודא ושימון וכל אלו הם אתנו והיו אשקנד ויוסף  נפח אחד ומריאה וקרוביו יקומו  הוא בן  

Mc 15,46   ולבן והוריד הגוף מהשתיקנה בגד אחד יפה  ויוסף   46. שה המשפט נתן לו גוף ישאושבעד עו  
Mt 15,17  וזה שיוצא מהפה בא מהלב ואותו 18מהאחור  ויוצא  ים שכל מה שנכנס בפה נכנס בבטן אינכם מבינ  
Mc 7,19   הדברים[*]  21ואמ׳ להם  20. בעד טבע מנקה ויוצא  כי אינו נכנס לגוף רק בבטן  19 .לטנפו  
Lc 22,39  והתלמידים ברחו. המלך כמנהגו להר הזתים ויוצא   39 .והוא אמר להם די. הנה שתי סכינים פה  
Lc 4,36  ושומעו היה מתפזר בכל מקום 37. מן האנשים ויוצאים  שיש לו כח ומצוה הרוחות הרעים  דבר הוא זה 
Mc 1,5   אליו כל אותן שהיו ממלכות יהודה וירושלם  ויוצאין   5. רש טבילת תשובה לכפרת עונותטובל ודו 
Lc 2,15   לשמים הרועים מדברים ביניהם אומרים נֲַעבֹור ויורדים  מהם עולים  וכאשר נסעו המלאכים 15 .טוב 
Jn 1,51   2: על בן האדם ויורדים  מים שתפתחו ומלאכי אלהים עולים תראו הש,Tit  קפיטולו ב׳ כפי ש׳  
Lc 8,3    ושאר. שושאמהאשת קוזן מורשה אירודיש ו ויושאננא   3. מקדלינא שגירש ממנה ז׳ שדיםומריאה  

Mt 13,55   וקרובותיו כלם עמנו 56ושימון וג׳ודיש  ויושאף  ינינו כנגד אמו וקרוביו ג׳יקמי בן נפח וא  
Mt 27,56   56 וכאשר נעשה בא עשיר 57: ואם בני זאבדיב ויושאף  ן היתה מריאה מקדלינא אם יקומו ובתוכ  
Mt 27,59   לקח גוף ישאוש ועטפו בבגד אחד של משי נקי  שאףויו   59. ופילאט צוה שיתנהו לו. אושהגוף מיש 

Lc 2,4   עלה מנזוריט גליליאה בגודיאה בעיר דוד ויושאף   4. עבור שישמעו מצותו של האדוןלעירו ב  
Mt 13,1   1  בעבור זה עלה. ואוסף שם עם רב 2בשפתו  ויושב  היום ישואש יצא מהבית והלך לים ואותו  
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Mt 13,2  ואמר להם משלים 3. וכל העם עומד על שפת הים ויושב  ה אחת ר זה עלה לספינבעבו. ואוסף שם עם רב 
Mt 15,29   וקרב אליו רוב חיל שנהגו אלמים 30. שם ויושב  בא שפת ים גלילאה ועלה אל ההר  נסע משם  
Mt 26,58   ושרי 59. עם המנהיגים בעבור שיראה הקץ ויושב  ל קאיפש שר הכהנים ונכנס בפנים עד היכ  

Mt 28,2   ופניו כמו הברק ומלבושיו היו כמו 3. עליה ויושב  ירד מן השמים והפך האבן מהקבר  כי המלאך  
Mc 14,3   3 בשולחן באה אשה אחת עם ַקאֵפָסא אל בשטרי ויושב  היה בבית שמעון מצורע בבטניאה  וכאשר  

Mc 16,19   ם הלכו בכל העולם לדרושוה 20. לימין הש׳ ויושב  יח אחר שהוא דבר להם עלה לשמים ישאוש מש  
Lc 5,3   וכאשר סיים לדבר 4. ומלמד לעם אשר באניה ויושב  מבקש אותו שיסיע האניה משם מעט ו. משימון  
Jn 8,2   והסופרים והפרושים הביאו לו 3. ומלמד להם ויושב  וכל העם באו אליו . אחרת במקדש בא פעם  
Jn 9,8   ויש 9. ויש אומרים זה הוא: ואוכל לאה ושבוי  ו זה האיש שהיה שואל על הפתחים אינינ  

Mt 27,36  ושמו על ראשו כתב זהו ישאוש 37מביטים  ויושבים   36. ועל לבושי הניחו גורל. ושיביניהם מלב  
Lc 10,39   מרטא 40ברגלי ישאוש משיח ושמעה דבריו  ויושבת  והיה אחות ששמה מרטא  39ך ביתה קבלו בתו  

Lc 3,9   והעמים שואלים לו אומרים א״כ מה 10 :באש ויושם  ו עולה פרי טוב יכרת ינלכן כל עץ שא. העץ  
Lc 2,16    והנה הם הכירו 17. והנער מונח באבוס הבהמות ויושף  והלכו מהר ומצאו מריאה  16. לנווהראתיה 

Lc 19,26   26 אכן 27. ומי שאין לו מה שיש לו יגזל ממנו .ויושפע  מר לכם לכל אדם שיש לו ינתן לו אני או 
Mt 6,33  א״כ אל תאנחו ליום 34. ותהיה לכם כל זה ויותר  שאלו בתחלה מלכות האל  33. ם זהשאתם צריכי  

Mt 27,64    ואמ׳ להם פילאט בקשו 65. רעה מהראשונה ויותר  וזה יהיה טעות אחרון . חי מהמותשהוא קם  
Mc 2,21   ואין אדם משים יין חדש 22. ע נעשהגדול קר ויותר  . ך אחרת במלבוש הבגד שובר הישןבדר. הישן  
Mc 4,28    על זה הארץ מגדלה ראשונה בעשב ואחר ויותר   28. גדל ומזריע והוא אינו יודעוהזרע  
Lc 6,38   כי באותה מדה שתמדדו. עליונה יתנו לכם בסוף ויותר  . מדה טובה ובחונה ומצודקת תנו .אני לכם 

Lc 18,30    ובעולם הבא חיים. ממה שהניח בזמן זה ויותר  קבל יותר שלא י 30דירתו בעד מלכות השם׳  
Jn 4,41  ולאשה אומרים  42. עוד האמינו בו בעד דבריו ויותר   41. מוד שם עמהם ועמד שני ימיםבקשוהו שיע 

Mc 9,30   והם לא הבינו הדבר 31חי ביום השלישי  ויחזור  . ונמסר ביד הרעים והם ימיתוהו יהיה נבגד  
Lc 9,22   ואומר לכל אם 23חי ביום השלישי למיתתו  ויחזור  ם ושרי הכהנים וחכמיהם וימות שיישי  
Mt 5,28   28 אבל אם ֵעינְָך  29: אותה בלבו כבר עשה ניאוף ויחמוד  ני אומ׳ לכם שכל אדם שיביט אשה וא 

Mt Prol,11   הוכרח שנותואנושי שיהיה מת מד׳ מיני מות  ויחסו  . שנושאה דרישת האיונגלי[*] ים בד׳ אופנ  
Mt 14,6   בעבור אותו דבר הוא נשבע 7. מאד לאירודיש וייטב  . ודיש לאירודינא מחול לפני הכלעשה איר  
Mc 6,22  ואמר אירודיש. מאד לאירודיש ולכל האוכלים וייטב  . רודיש מכרכרת לפני כל הקרואיםובאה בת אי  

Mc 10,21   מכור אשר לך. לו ויאמר אליו דבר אחד חסר לך בוייט  וישאוש הביטו  21. נעורי עד עתהקיימתי מ 
Mt 10,17   ותהיו נהוגים תפושים 18אתכם בבתי כנסיותיהם  ויכו  : מים כי הם ינהגו אתכם בדבריהםהשמרו מהע 
Mc 10,34   ויקרבו 35: וימיתוהו ויקום חי ביום השלישי ויכוהו  וילעיגו עליו וירוקקוהו  34לים לנפי 
Jn 10,18   זאת המצוה לקחתי. יש לי פעם אחרת לקחתה ויכולת  עצמי יכולת יש לי לעזוב אותה מ מניח אותה  
Lc 1,17   ואמ׳ זכריה למלאך איך יעשה  18. לשם עם שלם ויכין  ת בבנים וידריכם בחכמת הצדיקים לב האבו 

Jn 10,16    בעבור 17 .קולי ויעשה רפת אחד ורועה אחד ויכירו  שאנהג אותם אחר שאינן מרפת זה והכרח הוא  
Mt 17,14   לפניו אומר אדון יהיה לך חמלה מבני כי ויכרע  וכאשר בא לשם אדם אחד בא  14. למזואן טבו  
Mt 21,44   44  וכאשר שרי הכהנים 45. אותו שעליו תפול ויכתות  . שיפול על אותה האבן יהיה כתותאותו  
Mc 15,17   18ושמו בראשו עטרה אחת מקוצים . רגמןא וילבישתו   17להיכל השוטר ונתאסף שם העם  נהגוהו  

Lc 2,7   6 וקפלו בבגדים והניחו. שם בנו ראשון נולד וילדה   7היו שם ימי מריאה מלאו ללדת  וכאשר  
Mt 15,38   והניח העם ועלה בספינה קטנה ותלמידיו  39 .וילדים  ם כמו ד׳ אלפים אנשים לבד נשים האוכלי 
Mc 14,5   וישאוש אמר להם אל תתפשוה למה אתה 6. נגדה וילונו  ושיתננו לעניים . ׳ מאות פשיטיןביותר מג 
Mc 2,13   ועובר במקום אחד ראה לוי לרגליו והוא 14 .וילונים  אחרת לים וכל העם בא והוא מראה בעבור לכת 
Mt 2,14   ויעמוד שם עד מות אירודיש למלאת 15למצרים  וילך  ואמו לילה  אז קם ויקח הילד 14. להכבידו  
Mt 4,21   20 משם וירא שני אחים אחרים גיקמי שאבאדיב וילך   21. הלכו אחריו והניחו הרשתות ותכף  
Lc 11,5   5 ויאמר לו אהובי הלוה לי. אליו בחצי הלילה וילך  מ׳ אליהם אי זה מכם יש לו אוהב וא  
Lc 15,4    אשר ימצא אותהוכ 5. לאותה שאבד עד שימצאה וילך  מהם לא יניח תשעים ותשעה במדבר אחת  
Mt 4,22   ישואש משיח 23קפיטולו י׳ כפי מתיאו : עמו וילכו  ותכף עזבו הרשתות ואביהם  22תם ויקרא או  

Mc 10,34   עליו וירוקקוהו ויכוהו וימיתוהו ויקום חי וילעיגו   34וימסרוהו לנפילים . הו למיתהויקנסו 
Lc 9,22   ואומר לכל 23ויחזור חי ביום השלישי למיתתו  וימות  הו ישישים ושרי הכהנים וחכמיהם ויקללו 

Mt 17,22   והיו מאד דואגים. וביום השלישי יקום .וימיתוהו   22היה נבגד ונמסר בידי החטאים בן אלוה י.  
Mc 10,34   34  ויקרבו אליו 35: ויקום חי ביום השלישי וימיתוהו  וילעיגו עליו וירוקקוהו ויכוהו  

Jn 2,7   7 וישאוש אמר להם 8. כל מה שיוכלו החזיק וימלאום  מלאו כל האירידיש מים אמר להם  וישאוש  
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Lc 1,33   34. בבית יעקב לנצח ומלכותו לאין קץ וימלוך   33. יתן לו קתדראת הש׳ אב שלו הש׳  
Lc 21,12  אתכם בבתי כנסיות ובמשמרותם למסור אתכם וימסרו  . בכם ידיכם וירדופכם כל אלה הדברים ישלחו  
Mt 20,19   לנפילים להוציא לעג ממנו ולרגשו ולהקימו וימסרוהו   19ם וחכמי הדת ויענישוהו למות שרי הכהני 
Mc 10,33  וילעיגו עליו וירוקקוהו 34לנפילים  וימסרוהו  . ופרים והזקנים ויקנסוהו למיתההכהנים והס  
Lc 20,20    הו אומרים רבי אנחנוושאלו 21. לשרים וימסרוהו  צדיקי׳ בעבור שיתפשוהו בדבר מה עצמם  
Lc 17,9   10. אותו עבד חן בעיני אדוניו כי עשה מצותו וימצא   9.ואחר אתה תאכל ותשתה. לאכול ולשתות 
Jn 10,9   הגנב לא בא אם לא בעבור שימצא 10. מרעה  וימצא  יהיה נכנס נושע יהיה ויבא ויצא אחד יבא ו  

Mt 2,11   הילד עם מריאה אמו וישתחוו לפניו ויפתחו וימצאו  ויבאו בבית  11. מחו שמחה גדולההככב ש  
Lc 12,38   אבל זה תדעו 39: כן מאושרים הם העבדים ההם וימצאם  ואם יבא במשמר שני או שלישי  38. וישרתם 
Mc 8,34   ומי שיחפוץ עשות נשמתו נושעת 35. אחרי וימשך  שתי וערב עמו  ויקח. אחרי יכפור עצמו  
Lc 21,16   ותהיו ארורים מכל אדם 17. קצת מכם במיתה וינגשו  . ובעד אוהבים. בעד קרוביםו. כםובעד אחי  
Mt 10,21   ומי. והכל יכעסו אתכם בעבור שמי 22 .וינגשום  יקומו נגד אביהם ונגד אמותיהם  והבנים  
Mc 13,12   ד עד ואותו שיתמי. והכל יקציפו 13. למיתה וינגשום  ונגד אמותם . ם יקומו נגד אביהםהבן והבני 
Jn 21,18   ואז אמר רמז באיזו 19. במקום שלא תחפוץ וינהגך  ה זקן תשלח ידך ואחר ילך אחריך רק כשתהי  
Mt 8,11   ובני 12. עם אברהם יצחק ויעקב במלכות שמים וינוחו  . ם כי רבים יבואו ממזרח וממערבאני לכ 

Mt 25,33   אז 34. לצד ימין והגדיים לצד שמאל השיות ויניח   33. ן כמו הרועה השיות מהגדייםכ. מאחרים  
Mc 12,19  אשתו בלא בן שאח הנשאר יקחה לאשה להקים זרע ויניח  ו אומ׳ שאם אח מאי זה איש ימות משה כתב לנ 
Mt 24,51   עם הרמאים ושם יסבול בכי ורעישת שיניים ויניחהו  ויעבירהו מפקידתו  51: שהוא אינו יודע : 
Mc 16,18    ואדונינו ישאוש 19הידים על החולים וירפאו  ויניחו  שים ארסיים לא יזיקום בהמות ונחשום מיני 

Lc 3,17   גרונו ויאסוף החטה במגורתו וישרוף התבן באש וינקה  ויקח כלי מנשף  17. ח הקדש ובאשאתכם ברו 
Lc 11,9   כי 10תקעו ויפתח לכם . תבקשו ותמצאו. לכם וינתן  שאלו [*]  9תן לו כפי הצורך לו תקום ות  
Lc 3,27    שם היה. שם היה שלתיאל. שם היה זרובביל .ויסא  שם היה . שם היה ואגוש 27. יודאשם היה  

Lc 13,29   29  והנה אותם שהיו ראשונים 30. במלכות הש׳ ויסובו  ממזרח וממערב ומאגילו ומאבשטרו ויבאו  
Lc 8,39   בכל העיר ודורש כל הדברים האלההאיש והלך  ויסע  . ר כל הדברים האלה שעשה לך האללביתך וספ  
Lc 8,39   האיש והלך בכל העיר ודורש כל הדברים שישאוש  ויסע  . ש כל הדברים האלה שעשה לך האלהעיר ודור 

Lc 13,34   כמה פעמים חפצתי לאסוף. המשולחים אליך ויסקול  שיהרוג הנביאים  34ם יראה חוץ לירושל  
Mt 18,15   16. בינך לבינו אם הוא ישמעך אתה הרוחתו ויסרחו  . חוטא לך אם רעך 15. טנים יאבדמאלו הק  
Mt 24,51    מפקידתו ויניחהו עם הרמאים ושם יסבול ויעבירהו   51: יחשוב ושעה שהוא אינו יודעשהוא לא  

Lc 2,35   בעבור מחשבות רוב לבבות תהיו. נפשו ויעברו  ובסכין יחצו  35. בו נאמרו נגדוו. ולאות  
Mc 13,9   לפני המלכים והשרים להביא עדות ממני ויעמדו  : יכם ובבתי כנסיותיהם יכו אתכםצותבמוע  
Mt 2,15    שם עד מות אירודיש למלאת דבר האל שאמר על  ויעמוד   15הילד ואמו לילה וילך למצרים קם ויקח 

Mt 24,13   גיליאו יהיה ואז האיונ 14. אותו יהיה נושע ויעמוד  אבל אותו שיתמיד עד הקץ  13. יםאהבת רב 
Mt 4,4  ויאמר לו כתוב הוא אדם אינינו חי על הלחם ויען   4. אמר לאבנים האלו שישובו לחםבן האלוה ת  

Mt 12,41   ובכאן . כי הם עשו תשובה בדרישה של יונה ויענישוה  האומה  נינוה יקומו ליום הדין עם זאת 
Lc 11,32   32 והנה. כי עשו תשובה בעבור דרישת יונה שוהויעני  ינוה יקומו בדין עם זאת המשפחה אנשי נ  
Mt 20,18  וימסרוהו לנפילים להוציא לעג 19למות  ויענישוהו  מסר בידי שרי הכהנים וחכמי הדת האל יהיה נ  
Lc 11,30  מלכת שבא מקצות הארץ לשמוע חכמת 31 :ויענישם  כן יהיה בן האדם לזאת המשפחה . אות למלחים  
Mt 8,11   ובני ישראל יהיו מושפלים 12. במלכות שמים ויעקב  ינוחו עם אברהם יצחק ו. וממערב ממזרח  

Lc 13,28   ואתם תהיו נגרשים . וכל הנביאים במלכות הש׳ ויעקב  כאשר תראו אברהם יצחק . בכי והרעשת האל 
Lc 24,42   תרוכאשר אכל לפניהם לקח הנו 43. דבש אחת ויערת  . והם נתנו לו חלק דג אפוי 42. דבר לאכול  
Lc 12,37  ואם יבא במשמר שני 38. עמהם שיסבו וישרתם ויעשה  באמת אני אומ׳ לכם שיהיה יושב  :בבא אדונם  
Lc 17,3   3 ואם ז׳ פעמים יחטא נגדך 4תשובה ומחול לו  ויעשה  תם אם חטא חטא לך אחיך תוכיחהו שמעו א  

Jn 10,16   בעבור זה אהבני האב  17. ורועה אחד רפת אחד ויעשה  רח הוא שאנהג אותם ויכירו קולי זה והכ 
Mt 24,24   רוב דברים ונפלאות עד שהנבחרים מהש׳ כמעט ויעשו  רבים שקרנים יקומו  24. תאמינו לא. או שם  

Jn 6,15   וכשנעשה  16. ברח פעם אחרת בהר לבדו. מלך ויעשוהו  . כיר שבאו אליו בעבור שיתפשוהווישאוש שה 
Mt 13,49   49  וישימום בדרך האש ושם 50הרעים מהטובים  ויפרידו  יבואו המלאכים . ולםיהיה בקץ העכן  

Lc 6,22   22 אתכם מהם ויארורכם ויגרשו שמכם כמו הרע ויפרידו  ם אשריכם אתם שהאנשים יכעיסו אתכ . 
Mc 8,37   ודברו בזאת האומה מנאפת חטאה בן  38. אותי ויפרסם  ואותו שיכירנו  37. ויאבד נפשו כל העולם 

Mt 7,7   והמחפש ימצא. כי כל אדם שישאל יקח 8. לכם ויפתח  דפקו בדלת : תחפצו ותמצאו: לתכםימלא שא . 
Lc 11,9    [*] מכם אם ישאל[*]  11[*] כי כל איש  10לכם  ויפתח  תקעו . תבקשו ותמצאו. וינתן לכםשאלו  
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Mt 2,11   12. יתנו לו זהב ולבונה ומיראאוצרותיהם ו ויפתחו  לד עם מריאה אמו וישתחוו לפניו וימצאו הי  
Mt 3,16   מן המים נפתחו השמים והקדוש רוח ירד עליו ויצא  ותכף שישואש משיח היה טובל  16 .זואן  

Mt 17,17  אז נתקרבו 18: לחוץ ונתמרק הנער באותה שעה ויצא  וישוש גער לשטן  17. שאוהו אלי אעמוד עמכם  
Mt 21,17  ובבקר 18. חוצה לעיר והך ְבֵבַטנִיָאה ועמד שם ויצא  סע משם מהם ונ 17. ל מפי עולליםהשלמת ההלו  
Mt 26,75    27: בחוץ ובכה מאד במר ויצא  שלש פעמים שהתרנגול יקרא יהיה כופר בו,Tit   קפיטולו נ״ג כפי 
Mc 1,35   והלכו אחריו 36. והלך לו במדבר ושם התפלל ויצא  וקם בבקר  35. י הם מכירים אותוהשדים כ  
Mc 2,13   משם בעבור לכת אחרת לים וכל העם בא והוא ויצא   13. ם מעולם לא ראינו כזה הדברהאל אומרי  

Mc 14,68   ומיד  69לחוץ ועמד לפני ההיכל והתרנגול קרא  ויצא  יודע ואיני מכיר ממה את אומרת  כפר איני 
Lc 16,1   וקראו ואמר 2יד נכסי האדון שמפס. עליו שם רע ויצא  . היה שעשה מורשה אחד על נכסיו עשיר אחד 

Lc 22,62  והעם התופשים בו לעגו 63. לחוץ ובכה במרירות ויצא   62. רא שלש פעמים תהיה כופר ביהתרנגול יק 
Jn 8,59   9: מן המקדש ויצא  וישאוש נחבא . נים להשליכם עליוהביאו אב,Tit   1קפיטולו ט׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 10,9    הגנב לא בא אם לא בעבור 10. וימצא מרעה  ויצא  יהיה ויבא יבא ויהיה נכנס נושע אם אחד  

Jn 10,39    והלך פעם אחרת בעבר הירדן באותו 40מידיהם  ויצא   39. בי ואני כאבבעבור שתכירו שהאב הוא  
Jn 11,31  אז 32: הלכו אחריה אומרים לקבר הולכת לבכות ויצאה  ים אותה כשראו מריאה שקמתה מהר בבית ומנחמ 
Jn 12,13    הושענא זהו מלך. אליו לדרך וצועקת אומרת ויצאה  לקחה כפות תמרים  13בא לירושלם שישאוש  
Mt 25,1  החמש מהן היו סכלות 2. לדרך לחתן ולכלה ויצאו  י לעשר בתולות שלקחו עשישותיהן מלכות שממי  
Mc 5,14   וכאשר היו באים 15. כולם לראות מה שקרה ויצאו  ומרים אותם ברחו והגידוהו בעיר ואותם שש  
Mc 8,11  הפרושים ונתוכחו עמהם ונסוהו ושאלו אות מן  ויצאו   11. א נגד כפר נחום ודלמאינוטאתלמידיו וב 
Mc 9,14    והוא שאלם ממה אתם 15. לו לדרך ושבעוהו ויצאו  וכאשר העם ראה בא ישאוש תמהו  14עמהם  
Mc 16,8   ברחו מן הקבר לפי שגדלה פחדתן ונרעדותו ויצאו   8. כאשר אני אומ׳ לכם. תראוהו שם  
Jn 4,30   ובין כך תלמידיו 31מן העיר ובאו אליו  ויצאו   30שיח יהיה הוא מ. לי כל הדברים שעשיתי  
Jn 5,29   30. אותם שעשו טוב בחיים ומי שעשה רע בדין ויצאו   29: שהם בקברים ישמעו קול האל כל אותן  

Jn 11,35  אז אמרו היהודים ראו 36: דמעות מעיני ישאוש ויצאו   35. וראה היכן הואלו אדון בא  אותו ואמרו 
Jn 21,3   ובאותו הלילה לא לקחו. משם ועלו בספינה ויצאו  . והם אמרו לו ואנחנו נלך עמך. לצוד דגים  

Lc 19,43  ל ולא יניחו בך אבן ע[*]  44לך מכל צדדין  ויצורו  ואו לך שאויביך ימאסוך ויקיפוך כי ימים יב 
Mt 17,11   ואומר אני לכם שבא ולא 12. כל הדברים ויציל  והוא ענם ואמ׳ אליהו יבא  11. היבא בתחל  
Mt 25,11   והוא ענה ואמ׳ אמת  12. אדון אדון פתח לנו ויצעקו  . ואחר באו הבתולות הסכלות 11. אחריהן 

Mt 2,4   5[*] ים וחכמי העם וישאלם כל שרי הכהנ ויקבוץ   4. ד נבהל וכל אנשי ירושלם עמודבריהם עמ  
Lc 10,8   9. אתכם אכלו מאותן הדברים המונחים לפניכם ויקבלו  ובאיזו עיר שתכנסו  8. בית לביתלעבור מ 

Mc 13,27   מן השמים ועד הארץ. נבחריו מד׳ כנפות הארץ ויקבץ  ואז ישלח מלאכיו  27: דול ואורהבכח ג. 
Mt 24,31   31 הנבחרים מהאל מד׳ חלקי העולם מהשמים ועד ויקבצו  ולות שלח מלאכיו צועקים בגודל קוי  
Mc 1,40   אומר אם אתה תרצה אתה יכול לטהרני. אליו ויקוד  . ובא אליו אדם אחד מצורע 40: םמן האנשי.  

Mt 20,19   ואז נגשה אליו אם בני 20: חי ביום השלישי ויקום  . מנו ולרגשו ולהקימו בשתי וערבלעג מ  
Mc 10,34   ויקרבו אליו יקומו 35: חי ביום השלישי ויקום  הו גו עליו וירוקקוהו ויכוהו וימיתווילעי  

Mc 3,18   18 ויודש 19ושימון קאעיב . ושאדיב. אלפיי ויקומו  יב ופיליף וטומאוש ומתיב וטומש ואנדר  
Mc 5,37   37 ראו שם ו. ובאו בבית הסגן של בית הכנסת 38 ויקומו  לא הוליך שום אדם עמו לבד פירו ו 
Mc 9,1    והיו הם כולם. ונהגם בהר אחד מאד גבוה ויקומו  מועברים ששה ימים לקח פירו  1שי׳ מארקו  

Mc 13,3   אמור לנו מתי יהיו אלו 4וגואן ואנדריב  ויקומו  ים נגד המקדש שאלוהו בסוד פירו בהר הזת  
Mc 14,33    ואמ׳ להם  34התחיל להתפלל ולהתפחד וזואן ו ויקומו  ולקח עמו פירו  33אסיים להתפלל עד שאני 

Lc 5,10    ויואן בני זבדיב חברי שימון עומדין ויק֗ומו   10. שהיו עמו בלקיחת הדג שלקחווכל אותן  
Lc 8,51   ואמה בוכים הנערה 52ויואן ואבי הנערה  ויקומו  שום אדם שיכנסו עמו כי אם פירו לא עזב ל  
Lc 9,28    ונשתנו פניו 29. ויואן ועלה אל ההר והתפלל ויקומו  ח פירי אחר אלה הדברים ישאוש לקימים 
Lc 23,1   23: מפיו,Tit   והתחילו 2כל העם והוליכו ישאוש לפילאט  ויקומו   1קפיטולו כ״ד כפי לוקא  
Mt 1,24   אשתו ולא ידעה עד שילדה הבן והוא קראו ויקח  . חלומו עשה כאשר צוהו מלאך האלקם יוסף מ  
Mt 2,14   ויעמוד שם עד 15הילד ואמו לילה וילך למצרים  ויקח  אז קם  14. ש ירצה הילד להכבידושאירודי 
Mt 2,21   ויהי כאשר 22: הילד ואמו ויבא לארץ ישראל ויקח  ויקם  21. ותו שרוצה להמית הילדכי מת א  
Mc 8,34   י שיחפוץומ 35. שתי וערב עמו וימשך אחרי ויקח  . שרוצה לימשך אחרי יכפור עצמו אותו. להם  
Mc 10,7   ומה שהאל 9. ויהיו שניהם לבשר אחד 8אשה  ויקח  ואדם יעזוב אביו ואמו  7. ואשה העולם איש  
Lc 3,17    כלי מנשף וינקה גרונו ויאסוף החטה במגורתו ויקח   17. יטבול אתכם ברוח הקדש ובאשנעלו הוא  
Mt 5,19   ואני אומר 20. דול יהיה במלכות שמיםג .ויקימנה   אבל מי שילמדה. יהיה קטן במלכות שמים  
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Lc 19,43   43 ולא יניחו בך[*]  44ויצורו לך מכל צדדין  ויקיפוך  ימים יבואו לך שאויביך ימאסוך  כי 
Lc 9,22   22 ישישים ושרי הכהנים וחכמיהם וימות ויקללוהו  ייב שבן האדם יסבול דברים רבים שחו  
Mt 2,21   ויהי 22: ויקח הילד ואמו ויבא לארץ ישראל ויקם   21. הילד ותו שרוצה להמיתישראל כי מת א  

Lc 22,36   כי אני אומר לכם כי מה שכתוב 37. סכין ויקנה  ומי שאין לו ימכור מלבושיו . בןיקח גם הא  
Mt 14,15  וישוש ענה להם אין צריך להם לכת 16. אוכל ויקנו  ברת להניח ֵלֵכת העמים במגדלים ושעה היא מוע  
Mc 6,36   וענה ישאוש ואמ׳ להם תנו 37. אוכל לאכול ויקנו  ם הלוך בהרים הקטנות סביב מכאן עזוב העמי  

Mc 10,33    וילעיגו 34וימסרוהו לנפילים . למיתה ויקנסוהו  גדולי הכהנים והסופרים והזקנים נמסר ביד  
Mt 24,10    כי השנאה תהיה 12*] [ 11: האחד על האחר ויקציפו  . ואז יהיו רבים נבוכים 10. שמילמען  

Lc 8,42   מקרה שבעודו הולך מצא ישאוש נגש ונענה מרוב  ויקר  . שחולה למות זה שנים עשר שנים בן היה לו 
Mt 4,21   ותכף עזבו הרשתות ואביהם וילכו 22אותם  ויקרא  יב אביהם שהיו מתקנים רשתותיהם עם זאבד  
Mt 16,1   16: ַמגִינֶָדא,Tit  מתחננים. אליו הפרושים והצדוקים נסות אותו ויקרבו   1יאו קפיטולי מ״ב כפי מת 

Mc 10,35   אליו יקומו וזואן בני זאבדיב אומרים רבי ויקרבו   35: תוהו ויקום חי ביום השלישיוימי  
Lc 20,29   שיהיו שבעה אחים והראשונים לקחו אשה ומתו ויקרה   29. ה לו לאשה להקים זרע לאחיואותה האש  
Jn 19,40   ובמקום שנתלה 41. כמו שנהוג ליהודים לחנוט ויקרות  ינין ומשחו הגוף במשיחות טובות בסד 
Mt 4,21   שני אחים אחרים גיקמי שאבאדיב וזואן אחיו וירא  וילך משם  21. יו והניחו הרשתותהלכו אחר  
Lc 2,25   26. בו ממתין הנחת ישראל ורוח הקדוש היה וירא  זה האדם היה צדיק . ששמו שמעון בירושלם  

Mc 5,33   ויודעת בטוב היא הפלא שבה היה עשוי ונברכה  ויראה  והאשה פחדה  33. ת אותו שזה עשהיוכל ראו 
Lc 21,25   אות בשמש ובלבנה ובכוכבים ובארץ צרות ויראה   25. עד שעת הנבראים יהיה נשלם בעד העמים  

Mt 4,8   8  ואמר לו 9. מלכיות העולם וכבודם השטן כל ויראהו  העלהו השטן על הר אחד גבוה מאד אז  
Mt 17,3   ואמ׳ פירו 4. אליו משה ואליהו מדברים עמו ויראו   3. ה כשמש ושמלתו היתה כמו שלגפניו מאיר  

Mt 24,30   ברב כח וצלם. בן הבתולה בא בעבי השמים ויראו  . ואז יילילו כל שבטי הארץ. מיםהאלוה בש  
Lc 3,6  אז אמ׳ לעמים שבאים 7. כל בשר שלום האל ויראו   6. כים ישריםים וכל הרכסים לדריהיו מיושר  

Lc 8,25   25 ואמרו מי הוא זה. יראה גדולה וראו ותמהו ויראו  . שאוש אמ׳ להם אנה הוא אמונתכםוי  
Lc 9,45   45 ונשאו ונתנו ביניהם מי מהם 46לשאול אותה  ויראו  . כי נעלמה להם. הבינו מלת השם ולא  

Lc 20,19   העם כי הכירו כי עליהם ובעבורם אומ׳ המשל ויראו  . ים חפצו באותה שעה לשום יד בוופרוהס . 
Mc 10,32   והתחיל לאמר. ואז פעם אחרת הוא אמ׳ להם :ויראים  ראשון והם נמשכים אחריו תמהים  הולך  
Mt 14,29    המים לבא אל ש׳ פירו מהאניה קטנה והולך על וירד   :והוא אמר בא 29שאני אבא אליך על המים  

Lc 2,51   ואמו. עמהם ובאו בואזריק והיה משועבד להם וירד   51והם לא הבינו הדבר שאמ׳ להם  50. מאבי  
Lc 6,17   16 מן ההר עמהם ועמד במקום חרב וסייעת תלמידיו  וירד   17. יודיש אשקריוטא שהיה בוגד גודא 
Lc 9,36  וישאוש צוה אותם ואמ׳ להם אל. כלם מן ההר דוויר  . הם ולא ראו רק ישאוש משיח לבדונשאו עיני  

Lc 21,12    וימסרו אתכם בבתי כנסיות ובמשמרותם .וירדופכם  כל אלה הדברים ישלחו בכם ידיכם רק קודם  
Mt 5,11   11 12. אתכם ויאמרו כל רע נגדכם ותכזבו בעדי וירדפו  ם תהיו כאשר האנשים יקללו אתכם מאושרי  

Lc 11,49    למען תהיה נדרש מכם דם כל הנביאים מיום 50 וירדפו  . ם נביאים שלוחים ומהם ימיתולההנני שלח 
Lc 18,32   וביום. וכאשר יהיה נגרש ימיתוהו 33. בפניו וירוקו  . ויהיה נגרש. ועליו יוציאו לעג. לעמים 

Mc 10,34  י ביום השלישיויכוהו וימיתוהו ויקום ח וירוקקוהו  וילעיגו עליו  34סרוהו לנפילים וימ. למיתה: 
Mt 4,25   5: וארץ גודיאה ומעבר לנחל ירדן וירושלם  ו עם רב מארץ גליליאה וקפוטלים הולך אחרי,Tit  
Mc 1,5   6. וטובלן בנהר ירדן ומתודים על עונותיהם וירושלם  ליו כל אותן שהיו ממלכות יהודה ויוצאין א 
Lc 5,17   והנה 18. וכח הש׳ היה בו לרפא אותם .לםוירוש  באו מכל גדולי גליליאה גודיאה  הדת ששם  
Lc 6,17   שבאו בעבור 18ומעבר לים וטירי וצידון  וירושלם  עת תלמידיו ורוב עם מכל גודיאה חרב וסיי  

Lc 21,24   תרמס בעד העמים עד שעת הנבראים יהיה וירושלם  . ומובאים בשבי בכל העמים. ובפי הסכין  
Mt 4,24   והיה הולך 25ונעולים והיה מרפא אותם  וירחיים  שונים משוטנים מ[*]  24[*] יים כל החול  

Mc 16,18   ואדונינו ישאוש משיח אחר שהוא דבר להם  19 וירפאו  יזיקום ויניחו הידים על החולים ארסיים לא 
Lc 6,18   ואותם שהיו מצטערין בעד רוח רעה. מחולייהם וירפאו  שבאו בעבור שישמעו  18י וצידון לים וטיר 
Mt 3,11  והנה הוא ינקה את. מפוחו בידו 12מאש  וירפאכם  נעלו והוא יטבול אתכם מן הקדש  ראוי לחלוץ  
Mt 19,2    וקרבו אליו הפרושים מנסים לו 3. שם וירפאם  ונמשכו אחריו עמים רבים  2ירדן אחר נחל  

Mc 15,19   וכאשר מאד 20. לים אותובפניו וכורעים ומתפל וירקו  והכוהו בראש עם קנה אחד  19דים מלך היהו 
Mt 8,9    ואומר אני לזה לך והוא הולך. לי תחתי פרשים ויש  : כי אני אדם חוטא 9. יהיה נרפאובני . 

Mt 13,22   לו אנחות מזה העולם לאסוף מחנק מדברת הש׳ ויש  הוא אותו ששומע דברת הש׳ . וחיםבין הח  
Lc 8,15   להם לב וחריצות בעושרין ובתענוגי החיים האלו  ויש  דבר הש׳ [*]  15[*] תם ששומעים הם או 
Lc 9,19    וישאוש  20. אומרים נביא מן הראשונים שחזר חי ויש  . יואן טבול ומקצת אומרים אליהוואמרו 
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Lc 14,18    לי ללכת שמה לראותה בבקשה ממך שתקבל ויש  אמ׳ אני קניתי עיר כלם להתנצל הראשון  
Lc 21,4   ומקצת 5. לה חסרון שמה כל מאכלה שהיה לה ויש  ממה שפיחתה אבל זאת . במתן האל שמו  

Jn 9,8   רק. ויש אומרים אינינו זה 9. אומרים זה הוא ויש  : אל על הפתחים ויושב ואוכל לאהשהיה שו  
Jn 9,9   והוא אמ׳ . רק דומה הוא לו. אומרים אינינו זה ויש   9. ויש אומרים זה הוא: וכל לאהויושב וא 

Jn 19,31   אז באו הפר הפרושים וחתכו ירכותם של 32. שלום ויש  יוכלו לחתוך ירכי אותן התלויין ם רשות לה 
Mt 8,26    למה אתם יראים עם במעט אמונה. אמ׳ להם וישאוש   26. אדון הושיע כי בסכנה אנחנואומרים.  
Mt 8,32   טנים יצאו מן האדםוהש. משיח אמ׳ להם לכו וישאוש   32שימנו באותן חזירים . ו מכאןמגרש אותנ  
Mt 9,2   2 משיח רואה אמונתם אמ׳ לנטול בן יהיה לך וישאוש  . ו לו אדם אחד נטול שוכב במטתוונדר  

Mt 12,39   ענה להם אומה רעה אות לא ינתן לכם לבד אות וישאוש   39. מךרבי אנחנו רוצים אי זה אות ראות מ 
Mt 13,57    אמר להם שום נביא איננו בזולת כבוד רק ישאושו  . והיו אשקנדליזאט בו 57. כל זהיש לו  

Mt 16,8  אמ׳ להם מה תחשבו. שיודע מה שחושבים וישאוש   8. ים הוא אומ׳ כי אין לנו לחםבקרבם אומר  
Mt 16,13   ושאל. בא בגבולות ִטיְשַאִריַאה ִפיִליִפי וישאוש   13. ק מלימוד הפרושים והצדוקיםהבית ר  
Mt 16,15   16. ואתם מה אתם אומרים ממני. אמ׳ להם וישאוש   15. ו אחד מן הנביאיםירמיהו א ומקצת  

Mt 18,2    ואמר 3קרא נער קטן א׳ והניחו באמצעם  וישאוש   2. מי גדול מכולנו במלכות שמיםאומרים  
Mt 19,14  אמר להם הניחו אלי בא הנערים קטנים ולא וישאוש   14. והתלמידים גוערים אותם. דםושיתפלל בע  
Mt 20,25    קראם ואמר אתם יודעים היטב כי שרי העולם וישאוש   25. היו מלאים חימה מהשני אחיםשמעום  
Mt 20,34   חמל עליהם ונגע עיניהם ותכף ראו והלכו וישאוש   34והם אמרו אדון שתפתח עינינו  33. לכם  
Mt 21,16   16 קראתם מה אומר הנביאלא אתם : אמר הין וישאוש  . רו לו שומע אתה מה אומרין אלוואמ.  
Mt 21,21  אמר להם אמיתות אומר לכם שאם יהיה לכם וישאוש   21אוהו היו תמהים איך מתה תכף התלמידים ר  
Mt 22,18   הראוני 19הכיר עצתם אמ׳ למה תנסוני רמאים  וישאוש   18. לתת מס לסיסר או לא חייבים אנו. לך 
Mt 26,10    שהכירו אמ׳ להם למה חרה לכם מזאת האשה כי  וישאוש   10. ושיתן אדם הערך לעניים. רבבערך 
Mt 26,18   וזה האיש שתמצאו אמרו לו. אמר לכו אל העיר וישאוש   18. זה מקום תחפוץ שנכין הפסח לו באי 
Mt 26,50  ואז נגשו אליו. אמ׳ לו אהוב למה באת וישאוש   50. ואמ׳ האל יושיעך רבי ונשקו. אל ישאוש  
Mt 26,64   אמיתות אומר לכם. אמ׳ אליו אתה אומר וישאוש   64ר לנו אם אתה משיח בן אל חי מחי שתא  
Mt 27,11   עומד לפני פילאטו שאלו אומרים אתהו מלך וישאוש   11. כן כמו אדונינו גזר. יוצר מהם שדה  
Mt 27,50    הוהנ 51. פעם אחרת צועק שלח הקדוש רוח וישאוש   50. נראה אם יבא אליהו שיתירהואמ׳  
Mt 28,10   אמ׳ להן אל תפחדו ותלכו ותגידו לאחי וישאוש   10. והן כרעו לרגליו והתפללוהו. יושיעכם  
Mc 1,25   והשטן 26אומ׳ שתוק צא מאותו אדם . גערו וישאוש   25. ש׳אני יודע שאתהו קדוש ה. אותנו  
Mc 3,3   ד יבשה קום מעלה ועמודאמ׳ לאדם עם הי וישאוש   3. מרקהו בשבת בעבור שילשינוהואותו אם י  

Mc 3,12   וישו עלה בהר ובחר 13. גערם שלא יגלוהו וישאוש  אתהו בן האלוה  12עקים ואומרים כרעו צו  
Mc 4,38   והם הקיצוהו ואמרו רבי. ישן ִאינְּפּוָפא על כר וישאוש   38. ים עד שהספינה מתחלת למלאתוחזק וגל 
Mc 4,39   ותכף היתה רבה . קם וצוה לרוח ולים שינוחו וישאוש   39. םלינו כי ראה שאנחנו אבודיפונה א 
Mc 5,19  לא רצה אבל אמ׳ לו לך לביתך ולאותן שלך וישאוש   19. יה מאז מושטן שהוא ילך עמולו אותו שה.  
Mc 5,24  ואשה  25[*]. הלך עמו ועם רב שהולך אחריו  וישאוש   24. הנח ידיך עליה ותהיה נרפאתבא ו. למות 
Mc 5,40    גרש כלם בחוץ לבד האב והאם והתלמידים שהיו וישאוש  . וכולם לעגו עליו 40היא ישינה מתה אבל 
Mc 6,4  אמ׳ להם שום נביא אינו בזולת כבוד אם לא וישאוש   4. זטש בואלו הם אתנו והיו אשקנד אשקנדלי  

Mc 6,31   ונחו מעט כי רב עםאמ׳ בואו ונלך במדבר  וישאוש   31וספרו לו כל מה שעשו ולמדו  לישאוש  
Mc 6,41   40  לקח החמשה לחמים ושני הדגים ועשה חינות וישאוש   41. מחמשים חמשים ומאתים מאתיםוישבו  
Mc 6,47   47  וישו רואה אותם מצטערים 48. יחיד נכנס וישאוש  נעשה ערב הספינה קטנה היתה בים וכאשר  
Mc 6,50  תכף זעק ואמר עמדו בבטחה אני הוא אל וישאוש  . כולם והיו נבוכים 50עה וצעקו איזה רוח ר  
Mc 7,6    ענם אמ׳ להם טוב נביא מכם רמאים ישעיה וישאוש   6: בידים לא נטולות פת כל היוםאוכלים  

Mc 7,27   כי אין . אמ׳ ראשונה חייב אדם לעזור לבניו וישאוש   27. א ובקשתהו שיגרש השטן מבתהסירי 
Mc 7,33    הוליכו לצד אחד מחוץ מקום המיושב ושם וישאוש   33. שים ידו עליואותו בתפלה שימבקשים  
Mc 7,36   וכאשר הוא עו׳ . צוהו שלא יגידהו לשום אדם וישאוש   36. ובלבול לשונו היה נִַתר ודבר ברוחה 
Mc 8,5   והם ענו. שאלם כמה ככרות פת לחם יש לכם וישאוש   5כל יוכלו לשבוע זה העם במדבר מאי זה מא  

Mc 8,12    אמת לכם אני אומר שאתם לא[*] אמר להם  וישאוש   12. ונסוהו ושאלו אות מן השמיםעמהם  
Mc 8,17   עדיין אינכם[*] כאשר ראה מחשבותם אמ׳ להם  וישאוש   17. אמר בעבור שאין לנו לחםהוא . אל אחד 
Mc 8,23   אחד מן הדרך ורקק  לקחו בעד היד ומשכו לצד וישאוש   23יש אחד עור ובקשוהו שיגיעהו לו א 
Mc 8,26   אומ׳ לו אל תאמר לשום אדם. שלחו בביתו וישאוש   26. יניו והתחיל לראות בבהירותידיו בע  
Mc 8,33   אמ׳ הפרד. נהפך לפני התלמידים גוער פירו וישאוש   33. התחיל לגערו[*] ופירו . וילהם בגל  
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Mc 9,18   אמ׳ אי משפחה ממאנת כמה זמן אהיה עמכם לא  וישאוש   18. יך שירפאוהו ולא יכלו עשותתלמיד 
Mc 9,20  והוא. שאל אל האב כמה זמן עבר שיש לו זה וישאוש   20. הפילו לפניו ומתבולל ורוקקתכף צערו ו  
Mc 9,22    אמ׳ לו אם אתה תוכל להאמיני מכל דברים וישאוש   22. יכול אתה עשות עזרני בחסדךואם  
Mc 9,34   ואמ׳ להם אותו. קרא השנים עשר תלמידים וישאוש   34. מהם יהיה גדולולקים אי זה הם היו ח  
Mc 9,38  אמ׳ להם אל תמנעו לו כי כל אדם שיעשה וישאוש   38. ונעים לומחבורתינו ובעבור זה אנחנו מ  
Mc 10,1   10,Tit  נסע משם ובא עד ארץ גודיאה אחר נהר ירדן וישאוש   1: קפיטולו עשירי כפי שן מרקו  

Mc 10,16   17. היה מחבקם ומניח הידיים עליהם ומברכם וישאוש   16: ה שפל ותמים ויהיה כמו נעראם לא יהי  
Mc 10,18  אמ׳ לו למה אתה אומר לי טוב ושום אדם אין  וישאוש   18. שנוכל להשיג מלכות שמימיי נעשה בעבור 
Mc 10,21  טב לו ויאמר אליו דבר אחד חסרהביטו ויי וישאוש   21. ל זה קיימתי מנעורי עד עתהאליו רבי כ  
Mc 10,24  פעם אחרת תכף אמר להם בנים מאד הוא כבד וישאוש  . והתלמידים נבהלו מדבריו 24. םבמלכות שמי  
Mc 10,27   לכם הוא דבר נמנע אבל לא . מזהיר אומר להם וישאוש   27רים א״כ מי יוכל להיות נושע אומ 
Mc 10,29  ענה ואמר אמת אומ׳ לכם שאיש שיעזוב ביתו וישאוש   29. אחריך ו כל הדברים והולכיםאנחנו עזבנ  
Mc 10,32  הולך ראשון והם נמשכים אחריו תמהים וישאוש  . ך עולים בירושלםוהיו אז בדר 32: ראשונים  
Mc 10,36   והם אמרו 37. אעשה לכם. אמ׳ להם מה תרצו וישאוש   36. דבר שאנחנו נשאל תעשה לנו שאי זה  
Mc 10,38   אינכם יודעים מה אתם שואלים. אמ׳ להם וישאוש   38. באורך. ימינך והאחר בשמאלךשב בצד י.  
Mc 10,42   קראם ואמר להם אתם יודעים שהשרים וישאוש   42. אים חימה נגד יקומו וג׳ואןהיו מל  
Mc 10,49   הנה ישאוש והם קראוהו ואמרו לו. עמד וקראו וישאוש   49[*] [*]  48. ה לך חמלה ממנידויט יהי 
Mc 10,51   50  לך כי אמונתך[*]  52[*] [*] [*] אמ׳ אליו  וישאוש   51. ומיד בא אליו. זרק מלבושיווהוא 
Mc 11,14   עונה אומ׳ אליה מכאן והלאה אני רוצה ששום  וישאוש   14. כי לא היה זמן תאנים. עליםמצא כי אם 
Mc 12,16   אמ׳ ממי היא זאת התמונה והכתוב על הגג והם ישאושו  והם נשאו לו  16שוט אחד ואראהו שאו לי פ 
Mc 12,29   שמע ישראל אלהיך. ענה ואמ׳ הצווי העקרי וישאוש   29. קרי בישראלושאלו אי זה ציווי הוא הע  
Mc 12,38   מזהירם אומר השמרו מן החכמים יודעי ספר וישאוש   38. וכל העם שומעין אותו ברצון. הוא בנו  
Mc 12,43   קרא תלמידיו ואמ׳ אמת אני אומר לכם שאותה  וישאוש   43אחת ענייה ונדבה שתי פרוטות ה ובאה אש 

Mc 14,6   אמר להם אל תתפשוה למה אתה ַעֵצִבים דעו כי וישאוש   6. ושיתננו לעניים וילונו נגדה. פשיטין  
Mc 14,62    או בן האלוה לימין כחותר. אמ׳ להם אני הוא וישאוש   62. אתהו בן משיח בן השם הברוךשאלו אמר 

Mc 15,2   וגדולי הכהנים 3. ענה ואמר אתה אומרו וישאוש  . ילאטו שאלו אתה הוא מלך ישראלופ 2. לו  
Mc 15,37    המקדש[*]  38. זעק קול גדול ונשף ברוחו וישאוש   37. ונראה אם יבא אליהו להצילותעזבוהו  

Mc 16,9   כאשר חזר חי יום ראשון בבקר הוא נראה וישאוש   9. עדות ולשום אדם לא אמרו דברפחדתן ונר  
Lc 2,52  מרבה בחכמתו ובשנים ובחן אלהים ואנשים וישאוש   52. מקיימת כל אלה הדברים בלבהואמו . להם.  
Lc 3,23   היה בהתחלת שלשים שנה והיו סבורים הכל וישאוש   23. מים ואומרת אתהו מאד אהוביבת קול מש  

Lc 4,1   4. שם האל,Tit   משיח מלא מהקדוש רוח נסע מגורדא והונהג וישאוש   1קפיטולו ד׳ כפי לוקא  
Lc 4,23    אתם תאמרו זאת התמונה. אמ׳ להם אמת הוא וישאוש   23. ואומרין אינינו זה בן יוסףמפיו.  
Lc 4,35   וכאשר גירש: לחשו אומ׳ שתוק וצא מן האדם וישאוש   35: ני יודע שאתה הוא בן האלוהא  
Lc 4,38  37  יצא מבית הכנסת ונכנס בבית שימון וחמות וישאוש   38. היה מתפזר בכל מקום המלכותושומעו  
Lc 5,10   אמר לשימון אל תפחד כי בעבור זה תהיה שתקח וישאוש  . דיב חברי שימון עומדין שוממיןבני זב 
Lc 5,13   ומיד הצרעת. לטהר אותך נגעו ואמ׳ אני רוצה וישאוש   13ן אם תחפוץ אתה יכול לטהרני ואומ׳ אדו 
Lc 5,16   17. משיח נסע משם ונכנס במדבר להתפלל לשם וישאוש   16. שישמעהו ושיתרפאו מחלייהם בעבור  
Lc 5,17   יושב ומלמד לפרושים וחכמי הדת ששם באו מכל וישאוש  ונעשה היה באחת הימים  17. לשם להתפלל 

Lc 6,3  ענה ואמ׳ להם לא קראתם מה שעשה דוד כשהיה  וישאוש   3שים מה שאינו ראוי עשות בשבת למה אתם עו 
Lc 6,8   וקם. קום ועמוד באמצע אמר לאיש שידו יבשה וישאוש  [*]  8. שימצאו מקום שילשינוהו בעבור 
Lc 6,9   אמ׳ להם אני שואל אתכם אם ראוי עשות טוב וישאוש   9. וקם ועמד על רגליו. ד באמצעקום ועמו . 
Lc 7,6   וכאשר היה סמוך לבית סנטוריאו . הולך עמהם וישאוש   6והוא בנה לו בית הכנסת . והוא אהוב עמנ 

Lc 7,13   13 וישאוש קרב ונגע המטה  14. אמ׳ לה אל תבכי וישאוש  . ראתה ישאוש היה נע בחסד עליה וכאשר 
Lc 7,14  אותו עמדוקרב ונגע המטה ואותן שנושאין  וישאוש   14. וישאוש אמ׳ לה אל תבכי. יהנע בחסד על.  
Lc 7,14    ומיד אותו שהיה 15אמ׳ נער אני מצוה שתקום  וישאוש  . המטה ואותן שנושאין אותו עמדוקרב ונגע 
Lc 7,44   רואה אתה זאת. נהפך אל האשה ואמ׳ לשימון וישאוש   44. וענה ישאוש ואמר יושר שפטת. נתן  
Lc 7,48   אמונתך[*]  50[*]  49[*] אמר אל האשה  וישאוש   48. יהם מי הוא זה שמוחל עונותלאמר בינ  
Lc 8,24   קם וצוה אל הרוח והסער שיעמוד ועמד ונעשה  וישאוש  . ואמרו רבי הנה אנחנו אובדים. והקיצוהו 
Lc 8,25   ויראו יראה. אמ׳ להם אנה הוא אמונתכם וישאוש   25. יעמוד ועמד ונעשה נחת גדולוהסער ש  
Lc 8,30   והוא ענהו ליגיאו ר״ל מספר. שאלו מה שמך וישאוש   30. השדיםברים מובא במדבר בכח נש  
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Lc 8,37    וישאוש נכנס בספינה 38. נכנס בספינה ודורש וישאוש  יעמוד עמהם כי ביראה הם עומדים לו ולא 
Lc 8,38   נכנס בספינה ודורש והאיש שיצאו ממנו השדים וישאוש   38. וישאוש נכנס בספינה ודורש הם עומדים 
Lc 8,45  וכאשר. משיח אמ׳ לתלמידיו מי הוא הנוגע בי וישאוש   45. ומיד נעצר הדם. לבושיואחריו ונגעה במ 
Lc 8,50  שמע זה לאבי הנערה אל תפחד בטח בשם׳ וישאוש   50. צער ישאוש משיח כי בתך מתהאל תחפוץ ל  
Lc 8,55   ואביה ואמה חרדו 56צוה שיתנו לה לאכול  וישאוש  . והרוח חזר בה ומיד קמתה 55מי ואמ׳ קו  
Lc 9,10   11. לקח אותם במקום אחד נקרא בינשידא וישאוש  . יד לישוש משיח כל הדברים שעשולהג  
Lc 9,14    אמ׳ לתלמידיו עשו שישבו העם חמשים לחמשים  וישאוש  והם כמו חמשת אלפים  14העם הזה מאכל לכל 
Lc 9,20  ענה שימון. ואתם בדעתכם מי אני. אמר להם אושויש   20. נביא מן הראשונים שחזר חי ויש אומרים  
Lc 9,21   שחוייב שבן 22. צום לבל יגידו לשום אדם וישאוש   21. מר אתה הוא ישאוש בן אל חיפירי וא  
Lc 9,36   צוה אותם ואמ׳ להם אל תגידו לאדם מה וישאוש  . וירדו כלם מן ההר. ש משיח לבדרק ישאו  
Lc 9,41   משפחה ממאנת כמה מן הזמן. ענה ואמ׳ לו וישאוש   41. יכולו ולא. ושיגרשו הרוח רעה מגופ  
Lc 9,43   בלשמא הרוח רעה ואחר עשה בידו הסימן הנעשה וישאוש   43. ער לישאוש השטן הכהו ושברוקרב הנ 
Lc 9,58    אמ׳ לו השועלים יש להם מערות והעופות וישאוש   58. חפצתי ללכת עמך למקום שתלךמשיח  
Lc 9,60   אמ׳ לו הנח הישמעאלים לקבור את אבלי וישאוש   60. וענה הנח לי לקבור את אבי .ך אחריל  
Lc 9,60   61. אמ׳ לו אתה בא עמי ותגיד מלכות האל וישאוש  ו הנח הישמעאלים לקבור את אבלי אמ׳ ל  
Lc 9,62  ישה ומביטאמ׳ אליו האיש המשים ידו במחר וישאוש   62. ין חפץ בכל נכסי ולא מביתישידע הכל א  

Lc 10,28   אמר אליו כדין עניתי עשה אותן הדברים וישאוש   28. ואהבת לרעך כמוך. ומחשבתך ובכל כחך  
Lc 10,30  אדם אחד יורד מירושלם ביריחו. מביטו אמ׳ וישאוש   30. ואמר לישאוש ומי הוא חברי .לצדק עצמו  
Lc 10,37   37 ונעשה בעוד 38. מ׳ לו לך ואתה תעשה כןא וישאוש  ׳ אליו אותו שעשה לו החסד ההוא ואמ  
Lc 11,17   כל מלכות שחלק[*] כמבין מעשיהם מחשבותיהם  וישאוש   17. אותו שאלוהו אות מן השמים מנסים 
Lc 11,46   אמר אוי לכם חכמי הדת למה אתם מעמיסין וישאוש   46. הדברים עושה אתה לנו בזיוןבאמרך אלה  
Lc 12,14   אמר אל האדם מי שמני שופט או חולק עליכם וישאוש   14לוק איתי הירושה י שיחרבי אמור אל אח . 
Lc 13,32   אמר להם לכו ואמרו לאותו שועל שאנכי מגרש  וישאוש   32. עמנו כי אירודיש אבה המיתךאליו לך מ 
Lc 14,3  לעשות הראוי. ענה ואמ׳ לחכמי הדת והפרושים וישאוש   3. נה איש אחד משוקה היה לפניווה 2. אותו 

Lc 14,16   אמ׳ אליו אדם אחד עשה זימון גדול וזימן וישאוש   16. יה מי שיאכל פת במלכות הש׳מאושר יה  
Lc 16,15   אמ׳ אתם הם המצדיקים עצמם לפני האנשים רק  וישאוש   15. ה הדברים והוציאו לעג עליושמעו אל 
Lc 18,19  למה אתה אומר אלי טוב ואין טוב. מר לוא וישאוש   19. ה שאוכל לנחול חיים נצחייםטוב מה אעש  
Lc 18,27  אמ׳ להם הדברים הנמנעים לאדם איפשריים וישאוש   27. אמרו ומי יוכל להיות נושע אלה הדברים  
Lc 18,29   שום אדם לא. אמ׳ להם אמת אומר אני לכם וישאוש   29ל הדברים והולכים אנו אחריך עזבנו כ  
Lc 18,31   הנה אנחנו. לקח שנים עשר תלמידיו ואמר להם וישאוש   31. חיים נצחייםובעולם הבא . הבזמן ז 
Lc 18,40  עמד וצוה שיביאו לו העור וכאשר הביאוהו וישאוש   40. יותר צועק בן דוד חמול עליוהוא עור ב  
Lc 18,42   ומיד 43אמ׳ אליו ראה אמונתך תושיע לך  וישאוש   42ך והוא אמ׳ אדון שאהיה רואה שאעשה ל  
Lc 19,1   לאל :Lc 19,Tit   והנה בא איש אחד ששמו זאקיב 2הולך ביריחו  וישאוש   1קפיטולו כ׳ כפי לוקא 
Lc 19,9  אמ׳ לו היום נעשה שלום בזה הבית בעבור שזה וישאוש   9. שיב לו הדבר ההוא בד׳ כפליםאני חפץ לה 
Lc 20,3   ואני אשאל לכם דבר אחד. ענה ואמ׳ להם וישאוש   3. הוא אשר נתן לך זאת הממשלה או מי  
Lc 20,8   אמ׳ להם ואני לא אומ׳ לכם באי זו ממשלה וישאוש   8. וענו שלא ידעו מאין היתה 7 .היה נביא  

Lc 20,34   אמר להם בני זה העולם עושין נישואין וישאוש   34. [*] המתים מאי זה מכל אלו תהיה לאשה  
Lc 21,5   דברים אלו שאתם רואים עדיין תראו 6אמ׳  וישאוש  . מעוטר מאבני מרגליות וממתנות שיהיה  

Lc 22,34  אמר אני אומר לך פירו לא יקרא התרנגול שג׳ וישאוש   34. וכן ללכת עמך בסוהר ובמיתהאדון אני מ 
Lc 22,48   וראו 49. אמר אליו בנשיקה תבגוד בן האדם וישאוש   48. יגש לישו בעבור שישקהוו. לפניהם  
Lc 22,52    אמר לאשר בא אליו ולשרי הכהנים ולרבני וישאוש   52. וכאשר נגע באזן הניחו. כאןהניחו עד  
Lc 22,61   ונזכר פירו דבר אדוננו. נהפך ומביט פירו וישאוש   61. ומיד קרא התרנגול: תה אומריודע מה א  
Lc 22,67   68. בי אם אומר לכם לא תאמינו. אמר להם וישאוש   67. ם לו אם אתה משיח אמור לנואומרי  
Lc 22,70  והם אמרו למה 71. אמ׳ אתם אומרים שאני הוא וישאוש  . אמרו כולם אם כן אתה בן האלוהו 70. השם׳ 
Lc 23,9   ושרי הכהנים 10. מעולם לא ענהו על דבר וישאוש  . ושאל אליו דברים רבים 9. אות אי זה  

Lc 23,28   אליהם אמ׳ בני ירושלם אל תבכו עלי מתהפך וישאוש   28. אחריו בוכים ואוננים עליו הולכים  
Lc 24,17    אמ׳ באי זה דברים אתם מדברים ביניכם וכבר  וישאוש   17. עורות שלא היו מכירים אותוועיניהם 

Jn 1,42   מביטו אמ׳ שימון בן יואן אתה תמיה נקרא וישאוש  . והביאו אל ישאוש 42: א קרישטשמשיח שנקר  
Jn 2,2   וכאשר 3. נקרא עם תלמידיו לנשואין וישאוש   2אם ישאוש שם יאה והיתה מריאה בגליל  
Jn 2,7   אמר להם מלאו כל האירידיש מים וימלאום כל  וישאוש   7. רידיש מחזקת שתים ושלש מדותאחת מהאי 
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Jn 2,8    אמר להם תוציאו מהם והביאו ותנו לשתות וישאוש   8. וימלאום כל מה שיוכלו החזיקמים  
Jn 2,11  עשה זה האות הראשון בבית גלליאה וגלה וישאוש   11. תה העלמת היין הטוב עד עתהארק . פחות  

Jn 4,6   והיה כמעט שעה. לואה מן הדרך יושב על העין וישאוש  . והיתה שם עין יעקב 6יוסף בנו יעקב ל 
Jn 4,7  הלכווהתלמידים  8. אמר לה תן לי לשתות וישאוש  . ובאה אשה אחת לשאוב מים 7: וםששית מן הי  

Jn 4,17   כי 18אמ׳ לה אמת את אומרת שאין לך בעל  וישאוש  . נתה האשה ואמרה לו אין לי בעלע 17. פה  
Jn 4,21   אמר לאשה תאמיני ִּבי שעדיין יהיה עת שלא וישאוש   21: ל לאלהוא המקום שיש לכל להתפל  
Jn 4,26   ותכף באו 27. א שמדבר עמךאמר אני הו וישאוש   26. וכשיבא יראנו דברים רבים. עתיד לבא  
Jn 4,34  אכילתי היא לעשות רצון מי ששלחני. אמ׳ להם וישאוש   34. אי זה שהביא מה לאכול. דיםאמרו התלמי 

Jn 5,8    ומיד נעשה 9אמר לו קום וסלק מטתך ולך  וישאוש   8. אני חפץ ללכת כבר קדמני אחרוכאשר  
Jn 5,14   מצאו במקדש ואמ׳ לו הנה אתה בריא מכאן וישאוש   14. מן מן העם שהיה באותו מקוםכי ישו נט  
Jn 6,15   ויעשוהו . שהכיר שבאו אליו בעבור שיתפשוהו וישאוש   15. ו זהו באמת נביא שבא בעולםשעשה אמר 
Jn 6,26   אתם. אמת אני אומר לכם. ענה להם ואמר וישאוש   26. ים אמרו לו רבי מתי באת פהלעבר ה  
Jn 6,35   מי שבא אלי לא . אמר להם אני הוא לחם חיים וישאוש   35. ל עת ניתן לנו הפת הזהכ. ןלו אדו 
Jn 6,62   אם 63כששמע אמונתם אמר מי מבהיל אתכם  וישאוש   62: מי יוכל לשומעו. זה קשה הוא זה הדבר  
Jn 6,71   י אחדלא אני לכם שנים עשר בחרת. ענה להם וישאוש   71: והכרנו שאתה משיח בן האל. מאמינים  

Jn 8,1   8: איש לביתו,Tit   ולמחר בבקר בא פעם אחרת 2הלך להר הזתים  וישאוש   1קפיטולו ח׳ כפי יואן  
Jn 8,6   וכאשר הם 7. כורע כתב אחד בארץ באצבעו וישאוש  . והם מנסים אותו לב לוועדו 6. אומר בזה  

Jn 8,10   אל האשה אנה הם המעידים עליך אדם קם ואמ׳  וישאוש   10: שאוש יחידי בין כך ובין כךונשאר י 
Jn 8,11   11 ומכאן והלאה. אמר לה ואני לא אענישך לכי וישאוש  . א ענתה אדון אין כאן גואל אחדוהי  
Jn 8,12  מי שבא אחרי לא. אומר אני הוא נר העולם וישאוש   12: ומכאן והלאה לא תעשי חטא. אענישך לכי  
Jn 8,25  רוב דברים 26אמ׳ להם קדמון שמדבר עמכם  וישאוש  . אתה מי אתה אז אמרו לו 25: כםתמותו בעונ  
Jn 8,59   9: נחבא ויצא מן המקדש וישאוש  . ואז הביאו אבנים להשליכם עלי 59: הייתי,Tit  קפיטולו ט׳ כפי 
Jn 9,37   ואותו שמדבר עמך הוא . אמ׳ אליו אתה ראיתו וישאוש   37. אדון מי הוא שאאמין בו. מרהאיש וא 
Jn 9,39   אתה בדין באתי בזה העולם בעבור . אמ׳ אליו וישאוש   39. ונהפך לאחור והתפלל אליו. מאמין בו 
Jn 11,4   שומע אמ׳ זה החולי אינו חולי מיתה רק עמו  וישאוש   4. תו שאתה אוהב אותו מאד חולההנה או 
Jn 11,5   אז כששמע 6. ריאה אחותהאוהב מאד מרטא ומ וישאוש   5: בן האל יתעלה בעד אותו חוליבעבור ש  

Jn 11,13    והמה מאמינים שמה שאומר אומ׳. אמרו ממיתתו וישאוש   13. אדון אם ישן הוא נושע יהיההתלמידים 
Jn 11,23    ומרטא אמרה לו 24. אמ׳ אליה אחיך יחזור חי וישאוש   23. דברים שאתה שואל נותנים לךכי כל 
Jn 11,40  אמר אליה לא אמרתי לך שאם תאמיני באמת וישאוש   40. ם שמתכי זה ארבעה ימי. ריחכבר הוא מס  
Jn 11,41   נשא עיניו לשמים ואמ׳ אב חנות אני עושה לך וישאוש  . האבן ואז הסירו 41. באמת תראי אור האל 
Jn 12,14   15כמו שכתוב . מצא עיר בן אתון וישב עליו וישאוש   14. הושענא זהו מלך ישראל. מרתוצועקת או  
Jn 12,23   ענה להם עתה באה השעה אותה שבן אדם יתעלה וישאוש   23. דריב ופיליף אמרוהו לישאושואחר אנ. 
Jn 13,10   אמר להם מי שהוא רחוץ אינו חסר רק שירחוץ  וישאוש   10. ים לבד אבל גם הידים והראשלא הרגל 
Jn 13,38   בורי לא תתן אמת אני אומר לך אמר נשמתך בע וישאוש   38ך עתה אני אתן את נפשי בעדך ללכת אחרי 
Jn 14,9  8 אמר להם כמה מן הזמן שעמדתי עמכם ולא וישאוש   9. הראנו האב ודי. ר אליו אדוןופליף אמ  
Jn 18,5    אז  6. אמר להם אני הוא ג׳ודיש שמסרו עמהם וישאוש  . ואמרו ישאוש דנזריט 5. מבקשיםאתם מבק 

Jn 18,23   אם אני דברתי דבר רע עשה לי. ענה אליו וישאוש   23. גמוןאמ׳ לו אתה עונה כן להו. משיח  
Jn 18,34   אז אמרוהו. ענה אומ׳ אתה אומר זה מעצמך וישאוש   34. וש ואמ׳ לו אתהו מלך ישראלוקרא יש  
Jn 19,9   9 אז אמ׳ לו פילאטו אינך משיב 10. לא ענה לו וישאוש  . עם אחרת ואמר לישאוש הכאן אתהונכנס פ 

Jn 19,11   אם לא יהיה לך. ענה אין לך נגדי שום יכולת וישאוש   11. שבידי הוא להמיתך ולתלותך אינך יודע 
Jn 19,17   17 יצא ממקום הנקרא קלוארי. נושא השתי וערב וישאוש  . ו היהודים ישאוש ונחגוהו בחוץאז לקח  
Jn 19,18   פילאט כת׳ מאמר אחדו 19באמצע שניהם  וישאוש  ים אחרים אחד לימין ואחד לשמאל ועמו שנ  
Jn 20,16    ואמרה לו רבי. אמ׳ לה מריאה והיא נהפכה וישאוש   16. אליאמור לי אנה הנחתו ואנכי אשאנו  
Jn 20,29   28 אמ׳ אליו כי ראית אותי טומאש והאמנת בי וישאוש   29. יו טומאש ואמ׳ אדוני ואלהיענה אל  
Jn 21,10   ושימון 11אמ׳ להם שאו מהדג אשר לקחתם  וישאוש   10 .ם יפות ודג מונח למעלה ופתיפה בגחלי  
Jn 21,12   ואחד מהם לא רצה לשאול. אמר להם באו ואכלו וישאוש   12. שהדגים רבים הרשת לא נשבר ועם כל זה 
Jn 21,15   וישאוש אמר פעם 16: אמר להם שמור שיותי וישאוש  . אתה יודע שאני אוהב אותך. כן ענה אדון  
Jn 21,16   אמר פעם אחרת אליו שימון פירי ג׳ואן אוהב  וישאוש   16: וישאוש אמר להם שמור שיותי. ךאות 
Jn 21,16    אמר לו 17: והאכיל שיותי. אמ׳ אליו רעה וישאוש  . אדון אתה יודע שאני אוהב אותךאמ׳ כן  
Jn 21,17   ת אומר אני לך אמ 18. אמר אליו האכיל צאני וישאוש  . אתה יודע שאני אוהב אותך. ריםכל הדב 
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Mc 12,18   רבי משה כתב לנו אומ׳ שאם אח 19לאמר  וישאלוהו  . ה תחייהאליו הצדוקים שאומרים לא תהי  
Mt 2,4   בחריצות גדול [*]  7[*]  6[*] [*]  5[*]  וישאלם  יקבוץ כל שרי הכהנים וחכמי העם ו 4. עמו 
Mc 4,1   והוא דורש 2וכל החיל יושב בשפת הים . םבי וישב  ולכן היה לו עלות בספינה קטנה  עם מתאסף  

Lc Prol,2   והיה. באנטושיא רופא מובהק ממלאכת הרפואה וישב  לוקא לפי התולדת היה מסיריאה : מרקו י״ו  
Lc 4,20  21. וכל אשר היו בבית הכנסת היו מבינים בו .וישב  וכאשר סיים הספר חזרו למשרת  20: ויום נקם  

Jn 12,14   אל תראי בת ציון הנה 15כמו שכתוב . עליו וישב  וישאוש מצא עיר בן אתון  14. אלמלך ישר  
Jn 19,13  והיה יום 14. בקתרדא אחת מקום שנקרא גאלבאטו וישב  שמע אלה הדברים הביא ישו בחוץ  כאשר פילאט 
Mc 6,40    ח וישאוש לק 41. מחמשים חמשים ומאתים מאתים וישבו   40והחיילות על העשב נקרא ֶפי׳ העם 
Jn 6,10   אז  11. והיו במספר כמו חמשת אלפים. האנשים וישבו  ואמונה רבה היתה באותו המקום . שישבו העם 

Mt 5,16   17קפיטולי י״ג כפי מתיאו : אביכם שבשמים וישבחו  שיראו מעשיכם הטובים . לפני הכלמאיר נרכם  
Mt 2,13   אי אליך כי עתיד הוא שאירודיש ירצהשם עד בו וישבת  ולקחת הילד ואמו וברחת למצרים  לו קום 
Mt 9,28   28 משיח אמ׳ להם אתם מאמינים שאוכל להחזיר לכם  וישו  . ר בא אל הבית באו העורים אליווכאש 
Mt 9,35   משיח מחפש העירות והמגדלים דורש מלכות וישו   35. ׳ הוא מגרש השדים בכח השטןאומרי  

Mt 12,48   49[*] ענה ואמ׳ לו מי היא אמי ומי הם אחי  וישו   48. ותךעומדים בחוץ ושואלים א וקרוביך  
Mt 16,17   ענה ואמ׳ אליו אשריך שימון בר יונה כי בשר וישו   17. אמר אתה הוא משיח בן אל חיפירו ו  
Mt 19,23  אמר לתלמידיו אמיתות אומר דבר בלתי אפשרי וישו   23. יה אדם שהיו לו נחלות רבותכי ה. נעצב  
Mt 19,28   אמיתות לכם שנמשכתם אחרי שבסוף. אמ׳ להם וישו   28. ים אחריך מה גמול יהיה לנוונמשכ  
Mt 26,63   ושר הכהנים אמר אליו אני משביעך באל. שותק וישו   63. ונה לעדות שאלו עושים נגדךאינך ע  
Mt 27,14  ופילאט  15: תמה ופילאטו. אינו עונה שום דבר וישו   14. אליו אינך שומע כמה עדים יש לנו נגדך 
Mt 28,17   ומקצתם . וכאשר ראוהו התפללוהו. נראה להם שם וישו   17. ליאה בהר אחד שישו אמ׳ להםהלכו בגלי 
Mc 2,17  שמע זה אמ׳ הבריאים אינם צריכים רופא רק וישו   17. והחטאים אוכל ושותה רבנכם עם העוגבים  
Mc 3,5   ואמ׳ לאדם שלח . נקצף בעבור מעשיהם כשמביטים שווי   5. והנם שותקים. ב אבר אדם אחדאו עזו 
Mc 3,7  הלך לים עם התלמידים ועם רב נמשכים עמו וישו   7. ם דירודיש נגד ישו שימיתוהועצה עם אות  

Mc 3,13   עד 14עלה בהר ובחר מאותן שיותר ישרו בעיניו  וישו   13. וה וישאוש גערם שלא יגלוהובן האל 
Mc 3,23   איך יוכל שטן אחד גרש . קראם ואמר להם משלים וישו   23. נים מרפא המושטניםק שר השטבעל זבו 
Mc 5,30   שיודע בעצמו האמת כי ממנו יצאה נהפך לצד העם וישו   30. והרגישה כי נרפאה. גרת הדםנפסק ה 
Mc 6,39    ֶפי׳ צום שיושיבו העם והחיילות על העשב נקרא  וישו   39. ושני דגים. לנו חמשה לחמיםאמרו יש 
Mc 6,48    רואה אותם מצטערים במלחות כי הרוח היה להם וישו   48. היתה בים וישאוש יחיד נכנסקטנה  
Mc 9,26   וכאשר היו נכנסין  27. לקחו ביד והוא חזר חי וישו   26. ת עד שרבים אומרים שמת הואנשאר כמ 

Mc 14,61   ופעם אחרת הכהן הגדול : ו עונה דברשותק ואינ וישו   61. ה לחטאים שאלו מניחים נגדךאינך עונ 
Lc 3,21   ורוח 22היה טובל ומתפלל לש׳ ונפתחו השמים  וישו  . נעשה היה כאשר כל העם נטבל 21: בבור  
Lc 5,14   אבל אמ׳ לו לך. צוה שלא יגידוהו לשום אדם וישו   14. ומיד הצרעת ברחה ממנו. ותךלטהר א  
Lc 8,22   אמ׳ להם נעבור מעבר ליאור ועלו כלם בספינה וישו  יו עמו ש עלה בספינה אחת ותלמידשישאו . 
Lc 8,38   שוב לביתך וספר כל הדברים האלה 39אמ׳ לו  וישו  . מנו השדים מבקש מישו שילך עמושיצאו מ  
Lc 8,48  ושר 49. אמ׳ לה בתי אמונתך הושיעך לכי לשלום וישו   48. טעם נגעה אותו ושנתרפאה בעבור הנגיעה 
Lc 8,54  53 והרוח חזר 55משיח לקח בידו הנערה ואמ׳ קומי  וישו   54. ם על ישאוש משיח באומרו זהומלעיגי 

Lc 9,1   9: לשם אדם,Tit   משיח קרא הי״ב תלמידיו ונתן להם יכולת וכח וישו   1קפיטולו י׳ כפי לוקא  
Lc 9,16   ים והביט לשמיםלקח החמשה לחמים ושני דג וישו   16. וכן עשו 15ם חמשים לחמשים שישבו הע  
Lc 9,18   וענו ואמרו 19שאלם מה אומרים העם מי אני  וישו  בדו והתפלל ותלמידיו סמוכים לו היה ל  
Lc 9,59   וענה הנח לי לקבור את. אמ׳ לאיש אחר לך אחרי וישו   59: דם אין לו מקום שיכוף ראשוובן הא 

Lc 15,11   ואמ׳ היותר 12. דם אחד יש לו בנים שניםאמר א וישו   11: אל על חוטא אחד שעשה תשובהמן ה 
Lc 23,34   אמר אב מחול להם כי אין יודעים מה הם עושים וישו   34. האחד לצד ימין והאחד לשמאל. והגנבים. 

Jn 4,16   ענתה 17. אמ׳ לה לכי וקראי אישך ושובי פה וישו   16. ושלא אבא פה לעולם לשאוב. לי צמא  
Jn 6,17   והים בעבור רוח גדול שהיה 18. לא בא אליהם וישו  אום וכבר היה ערב בר לים לכפר נבאו מע  

Jn 13,27  28אמר אליו מה אתה עושה עשהו ביותר מהירות  וישו  . ולקח מלא פת אז בא השטן 27טא אשק אשקריו  
Mt 12,15   נסע מהם ועמים רבים הולכים. יודע זה וישואוש   15. ה צד יוכלו להורגועצה נגדיו באיז  

Mt 8,10   ואמר לאותן. משיח שמע זה השר ועמד נפלא וישואש   10. ולעבדי עשו זה והנם עושים .והוא בא  
Mt 8,13   משיח אמ׳ לאותו שר לך וכמו שהיא אמונתך וישואש   13. ושם יהיה בכי ורעדה מהאל: בערפליות  
Mt 8,22   והניח המת לקבור אל משיח אמר לו לך אתי וישואש   22ון והניחני ראשונה קבור אבי א׳ אד  
Mt 12,3  אמ׳ להם לא אתם קראתם מה שעשה דוד כשנרעב  וישואש   3. שים מה שאין ראוי עשות בשבתתלמידיך עו 
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Mt 12,25   שיודע מחשבותיהם אמר כל מלכות שהוא בתוכו  וישואש   25. י אם בכח בלזאבוק שר השדיםהשדים כ 
Mt 15,32   קרא תלמידיו ואמ׳ אני מרחם העם באשר הוא וישואש   32. ומהללים אלהי ישראל. ראות והעורים  
Mt 27,20   ופילאט אמר להם אי זה תרצו 21. ימיתו וישואש  זקנים הזהירו העם שישאלו בראבן הכהנים וה  

Mt 2,12   12 קפיטולו ד׳ כפי מתיאו : למלכותם בדרך אחרת וישובו  ובו לאירודיש והמלאך הזהירם שלא יש 
Mt 8,3    משיח פשט ידיו ונגעו ואמר אני רוצה לטהרך וישוש   3. אתה חפץ אתה יכול לטהרני אםאומ׳  

Mt 8,20   ועופות האויר. אמר לו השועלים יש להם מערות וישוש   20אלך אחריך למקום שתרצה ללכת לו ר׳ אני 
Mt 8,24   הושיע כיוהקיצוהו אומרים אדון  25ישן  וישוש  ע מאד עד שהגלים נכנסים בספינה הים מתנוע  
Mt 9,12    משיח כאשר שמע אלו הדברים אמר להם הבריאים  וישוש   12. מלמדכם עם חטאים המפורסמיםלמה אוכל 
Mt 9,15   משיח אמ׳ להם מה ארוס בעוד שהוא חי אין וישוש   15. ין תלמידיך כמונו והפרושיםאין מתענ  
Mt 9,29   יח נגע עיניהם ואמ׳ להם כפי אמונתכםמש וישוש   29 :והם ענו הן גביר. להחזיר לכם הראות  
Mt 11,4   5. ענה לכו וספרו לזואן מה שראיתם ושמעתם וישוש   4. או מקוים אנו אחר. להושיענושעתיד לבא  

Mt 14,16   ענה להם אין צריך להם לכת תנו להם אתם וישוש   16. נו אוכללהניח ֵלֵכת העמים במגדלים ויק  
Mt 16,2   אתם אומרים בערב למחר יהיה. ענם ואמר להם וישוש   2. ות מן השמיםיראם אי זה נפלאלו ש  

Mt 16,23   אל תצערני. הופך אומר לפירי לך מאחרי שטן וישוש   23. מר האל לא יאבה אדון שיקרךאו. לגערו  
Mt 17,17   גער לשטן ויצא לחוץ ונתמרק הנער באותה שעה וישוש   17. כמה אעמוד עמכם שאוהו אלי והפוכה עד: 

Mt 19,8   אמר משה הודה לכם שתעזבו נשותיכם בעבור וישוש   8. לה ספר כריתות ואותה יעזוב שאדם יתן  
Mt 19,18   לא. לא תעשה ניאוף. אמ׳ לא תעשה רציחה וישוש  . והוא אמ׳ ומה הם 18. ים המצותשמור וקי  
Mt 20,32   ים מה אתם חפצים אעשה לכםקראם מה אתם שואל וישוש   32. בן דוד יהיה לך חמלה ממנו ישאוש. 
Mt 26,34  אמר אליו אמיתות אומר לך כי בזאת הלילה וישוש   34. לעולם לא אהיה אישקנדליזט בעבורך אני  
Mc 1,41   כמרחם עליו שלח ידו ואמ׳ לו אני רוצה שתהיה וישוש   41. אתה תרצה אתה יכול לטהרני אומר אם 
Mc 5,13   מיד יצאו השטנים ונכנסו בחזירים. הודהו להם וישוש   13. רים באופן שאנחנו נכנס בהםבחזי 
Mc 5,39  נכנס בבית אמ׳ למה אתם נבוכים ובוכים וישוש   39. וראו שם מאד בכיות וצעקות .בית הכנסת  
Mc 6,1  6: לאכול,Tit   יצא משם והלך בנכחיותיו ונמשכו אחריו וישוש   1קפיטולו ו׳ כפי שי׳ מארקו  

Mc 10,3    והם אמרו  4. מה צוה לכם משה. ענה ואמ׳ להם וישוש   3. היכול איש לעזוב אשתו. ואותלו מנסים 
Mc 11,29   אני אשאל לכם דבר אחד ענו לי. ענה ואמר להם וישוש   29: תן לך זה הכח שאתה עושה זהומי נ 
Mc 12,15   י פשוטואמר למה תנסוני שאו ל. הכיר שקרם וישוש   15. ו חוייבנו לתת לשיסר או לואמור לנ  
Mc 12,17   אמ׳ להם תחזרו לשישר מה שהוא לסיסר ולאל מה וישוש   17כתוב על הגג והם אמרו דשיסר התמונה וה 

Lc 4,4  ענה כתו׳ הוא שאינו חי האדם על הלחם לבדו וישוש   4. מור לאבנים האלה שישובו לחםבן אל חי א  
Lc 4,12   11 לא תנסה האדון השם׳[*] מ׳ לו פעם אחרת א וישוש   12. ישאונך פן תגוף באבן רגלך בידים  
Lc 8,52   רק. אמר להם אל תבכו כי אין הנערה מתה וישוש  ואמה בוכים הנערה  52אבי הנערה ויואן ו  
Lc 9,13  ואמרו לו אין לנו. אמ׳ להם תנו להם לאכול וישוש   13יאכלו כי המקום הזה הוא חרב למצוא מה ש  
Lc 9,47   48כיודע מחשבותם לקח נער אחד וקרבו אליו  וישוש   47. דול מכולםביניהם מי מהם ג ונתנו  
Lc 9,50    כי מי שאינו כנגדינו . אמ׳ להם אל תמנעו לו וישוש   50כאשר שאינו הולך אחריך עמנו בידו 

Lc 13,23  ואתם סבורים שתכנסו בפתח הצר 24. אמ׳ לו וישוש  . אדון הם מועטים אותם שנושעים לו אדם אחד.  
Lc 18,24   ראה עצבונו ואמ׳ דבר אי איפשר הוא שאותן וישוש   24. א היה עצב מאד כי עשיר הואנשמעים הו  
Lc 23,43   אמ׳ אליו באמת אני אומ׳ לך שהיום תהיה עמי  וישוש   43. ן ממנו כשתבוא במלכותךיהיה לך זכרו 
Lc 23,46   אב בידך אפקיד רוחי. דולצועק בקול ג וישוש   46. ומכסה המקדש ונבקע באמצעו והשמש חשך.  
Lc 24,25   אמ׳ להם סכלים תהיו תועים להאמין כל הדברים וישוש   25. נשים אומרות ולא מצאו אותוכמו כן ה 

Jn 1,38   אמ׳ אליהם. מתהפך וראה אותם נמשכים אחריו וישוש   38. ידים מדבר והלכו אחר ישאוששני תלמ  
Jn 5,17   ואני ג״כ פעלתי בעבור . ענה אבי פעל עד עתה וישוש   17. בשבתדיאה לעשות דברים אלו ישאוש בגו 
Jn 8,39  אמ׳ להם אם אתם בני אברהם עשו מעשי אברהם וישוש  : ענו ואמרו לו אברהם הוא אבינו 39: עושים . 
Jn 9,35    וכאשר מצאו אמ׳ לו. שמע שגרשוהו בחוץ ומצאו וישוש   35: ואתה לא מלמד וגרשוהו בחוץחוללת 
Jn 12,1   12,Tit   אז ששה ימים קודם הפסח בא בביטניאה ששם מת  וישוש   1קפיטולו י״ב כפי ש׳ ג׳ואן 

Jn 12,44   צעק ואמ׳ מי שהאמין בי אינו מאמין רק במי וישוש   44. הבו מעלת האנשים ממעלת האלכי יותר א  
Jn 20,17   עדיין לא עליתי לאבי אמר לה אל תגעי בי כי וישוש   17. ואמרה לו רבי שר״ל מאישטרו. נהפכה. 
Jn 19,29    אז כשישאוש טעם החומץ אמ׳ 30. בפה ישו וישימוהו  והניחו ספוג מליאה חומץ עם מלח קנה אחד  

Mt 13,50   51. בדרך האש ושם יהיה בכי והרעשת שינים וישימום   50אכים ויפרידו הרעים מהטובים יבואו המל  
Jn 1,14   ונולד. ואנו רואין אורו שאחד הוא לבד. בכם וישכון  שה בשר וכן האל נע 14. רצון האלנולדים מ 

Mt 21,41   הכרם לאחרים טובים שיחזרו לו הפרי הגון וישכור  יכלה הרעים  והם ענו הוא 41. העובדים  
Mc 12,9   ולא קראתם זאת הכתיבה 10: הכרם לאחרים וישכור  רם כאשר יבא יכלה אותן העובדים אדם הכ  
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Lc 12,45  אדוניו יבא ביום שלא יקווהו ובשעה שלא 46 וישכר  ות הנערים והשפחות ויאכל וישתה הכויתחיל ל  
Mt 24,31   מלאכיו צועקים בגודל קולות ויקבצו הנבחרים  וישלח   31ברב כח וצלם ודמות . י השמיםבא בעב 

Mt 2,8   מהילד בתבונהלבית לחם ויאמר להם לכו שאלו  וישלחם   8. גדול הזמן שנראה להם הכוכב בחריצות 
Jn 15,2   1  וכל העושה פרי בו. כל כף שאינה עושה פרי וישליך   2ואבי הוא החורש . הוא גפן אמתאני  
Lc 9,25   והמבזים אותי ודברי בן האב יבזם  26. עצמו וישמיד  . ור כעפר כסף ונפשו תהיה אבודהאם יצב 

Lc 20,16   והדבר נשמע אמרו לא יאבה: עובדי אדמהאותן  וישמיד  יבא  16. בעל הכרם מה יעשה להם לכן 
Mc 4,12    13. מבינים בחטאתיהם שהם מספרים. ולא שמעו וישמעו  . ובעבור שהם יראו ולא רא 12אם בדמיונות 
Lc 16,29  אבל אם. והוא אמר לא אב אברהם 30. אותם וישמעו  להם הוא הוא משה והנביאים . לו ואברהם אמר  
Mt 13,23   וא׳ . ועושה פרי ומעשים טובים לאחד יש ק׳ וישמענה  תו שיבין דברת השם׳ הוא או. ובהבארץ ט 

Jn 15,6   אם תעמדו בי ודברי תשמרו 7. באש ותשרף וישמרוה  ויאספוה . ח בחוץ כמו הכף ותיבשבי ושול  
Mc 4,27   יום ולילה ונח והוא והזרע גדל ומזריע והוא וישן   27יי כאדם שזורע זרע טוב בארץ מלכות שממ  

Mt 13,52   ונעשה כאשר נשלמו אלה הדמיונות נסע 53 .וישנים  יילות שנותן מאוצר דברים חדשים ולאב ח  
Mt 21,21   וכל מה שתשאלו 22עצמו בים שתכף תעשה  וישפיל  ל אומר מהר אחד אם תאמרו שיקום מהתאנה אב  
Mt 13,12   ה המעט שיש לו יגזול לו אדםומי שאין לו ז .וישפיע  מי שיהיה לו יתן לאדם  12. ם לאאבל לה 

Mt 23,7   אבל אתם לא תאבו היות נקראים 8: רבנים וישקראום  ושיכבדום ברחובות  7. ושישאלו בשלומם  
Jn 5,30   אבל רצון מי . הוא כי איני מבקש לעשות רצוני וישר  ודיני צדיק . אני שומע דן אנוכירק כמו ש 
Lc 3,17   ורוב דברים אחרים 18התבן באש שלא תכבה  וישרוף  ורתו נקה גרונו ויאסוף החטה במגמנשף וי  
Lc 9,54   ונהפך ישאוש ואמ׳ להם אינכם 55: את כולם וישרוף  חפץ אתה שנאמר ירד אש מן השמים אמרו אדון  
Mt 3,10   והבא . אני טובל אתכם במים במקום תשובה 11 .וישרף  כל עץ שאינו עושה פרי טוב יכרת ו. העץ 

Lc 12,37   ואם יבא במשמר שני או שלישי וימצאם כן 38 .וישרתם  ם שיהיה יושב ויעשה עמהם שיסבו לכ אומ׳ 
Lc 12,45   אדוניו יבא ביום שלא יקווהו ובשעה 46וישכר  וישתה  יל להכות הנערים והשפחות ויאכל לבא ויתח 

Jn 7,37   תיבה נחל מיםמי שמאמין בי שאומרת הכ 38 וישתה  אומר אם אי זה אחד עשה יבא אלי צועק ו  
Mt 2,11   11  לפניו ויפתחו אוצרותיהם ויתנו לו זהב וישתחוו  בבית וימצאו הילד עם מריאה אמו ויבאו  
Jn 12,40   אלה הדברים אמ׳ ישעיה 41ואני מרפא אותם  ויתבוננו  ור שלא יראו בעינים ויבינו בלב לבם בעב 

Mt 24,49   להכות העבדים האחרים ויתחיל לאכול ולשתות  ילויתח   49בו אדוני יעמוד באריכות לבא יאמר בל 
Mt 24,49    יבא אדון 50. לאכול ולשתות עם השכורים ויתחיל  ויתחיל להכות העבדים האחרים  49לבא  
Lc 12,45   להכות הנערים והשפחות ויאכל וישתה וישכר ויתחיל  בד יאמר בלבבו אדוני מתאחר לבא אם אותו ע  

Jn 4,10   ענתה האשה אליו הבור הוא 11. לך מים חיים ויתן  את באולי תשאלי לו . תותשואל לשומי הוא ה  
Jn 14,16   17לכם רוח אחר קדוש בעבור שיעמוד עמכם לנצח  ויתן  ואני אתפלל אל האב  16רו מצותי ותשמ 
Jn 16,8  לא כי . עון 9מאת ומצדקה וממשפט [..]שהעולם  ויתן  וכי יבא יקח  8אלך אשלחהו לכם  ואם. אליכם 

Mt 2,11   והמלאך הזהירם שלא 12. לו זהב ולבונה ומירא ויתנו  ישתחוו לפניו ויפתחו אוצרותיהם אמו ו 
Lc 6,39   אינינו איפשרי עור ימשוך עור: לכם כדמותה ויתנו   39באותה מדה שתמדדו תמדד לכם  כי. בסוף  
Mc 7,8    שוברים מצות הש׳ למען שמוראמר להם אתם  9 וכאלו  . כסף משתיהם וכדומה דברים רביםוכלי  

Mt 1,18   אם ישואש משיח היתה ארוסה זאת היא מריאה וכאשר  . שואש משיח היתה זאתותולדות י 18. י״ד  
Mt 1,24   קם יוסף מחלומו עשה כאשר צוהו מלאך האל וכאשר   24. ר״ל הש׳ם יהיה עמנו. מנואלשמו ע.  
Mt 2,19   אירודיש מת מלאך השם נראה לו בחלום אל יוסף וכאשר   19: ה ולא לקחה נחמה כי אינינהעל בני 
Mt 3,7   היה רואה רבוי פרושים וצדוקים באים לטבילתו וכאשר   7. והיו מודים עונותיהם. בירדןטובל אותם 
Mt 4,2    בא 3התענה מ׳ יום ומ׳ לילה היה לו רעב  וכאשר   2רוח בעבור היותו מנוסה מהשטן בעד הקדש  
Mt 5,1   1 פתח את פיהו 2. נתיישב קרבו אליו תלמידיו וכאשר  יח מביט העם עולים אל ההר אש משישו  
Mt 6,3   לא תדע יד שמאלך מה שעשתה. תעשו צדקה וכאשר   3: לכם באמת שכבר קבלו תגמולם אני אומ׳  
Mt 6,7  תתפללו אל תחפצו דבר מאד כאשר עושים וכאשר   7: והאל היודע הנסתרות ישמעך. בדלת סגורה  

Mt 6,16   15 תצומו לא תהיו כמו הפחותים רמאים שמחלישים  וכאשר   16 :ואם לא תמחלו האל לא יכפר אתכם 
Mt 7,28   ישוש משיח אמ׳ אלו הדברים העם היו תמהים וכאשר   28. חות ונחלים והפילוה בכבדותגשמים ורו  
Mt 8,1   8,Tit   וראה 2. חריורב עם הלכו א. ירד מן ההר וכאשר   1קפיטולו כ״ד כפי מתיאו  
Mt 8,5   בא אחד שר . ישואש משיח היה נכנס בכפר נחום וכאשר   5כ״ה כפי מתיאו קפיטולו : צוה לזכרון 

Mt 8,14   ישואש משיח היה בא בבית שי׳ פירו מצא חמות  וכאשר   14קפיטולו כ״ו כפי מתיאו : רע ובזולת כל 
Mt 8,18   שואש ראה עמים רבים סביבו צוה שיעברוי וכאשר   18. סלק החוליים ונושא מכאוביוהוא מ  
Mt 8,23  24ישואש עלה בספינה הלכו אחריו תלמידיו  וכאשר   23קפיטולו כ״ז כפי מתיאו : אחרלקבור אל ה  
Mt 8,28   ישואש עבר אותו ים והיו בארץ גינשריק פגש וכאשר   28קפיטולי כ״ח כפי מתיאו . ותושומעין א  
Mt 8,34   34 9: ראוהו חלו פניו שיצא מעמהם וכאשר  . ישואש משיח אז כל העיר יצא אל,Tit   קפיטולי 
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Mt 9,4   ישוש משיח הכיר מחשבתם אמ׳ למה חשבתם רע וכאשר   4. מאותתים אמרו בקרבם זה מקללמן החכמים  
Mt 9,9   ישאוש משיח נסע משם ראה אדם אחד שיושב וכאשר   9קפיטולי ל׳ כפי שאן מתיאו : םלהם באנשי  

Mt 9,10   היו מיושבים לאכול בבית אחד רבים חטאים וכאשר   10. אמ׳ לו בא עמי והוא קם והלך אחריו  
Mt 9,28   וישו משיח אמ׳. בא אל הבית באו העורים אליו וכאשר   28. ואומרים יהיה לך חמלה ממנו בן דויט 
Mt 9,32   31 אדם אחד אלם היו מוצאים משם הם נהגו לו וכאשר   32: ל הם יצאו וגלוהו בכל הארץאב  
Mt 9,33    ראהו יאשוש משיח גרש השטן והאלם דבר וכאשר   33נהגו לו אדם אחד אלם משוטן משם הם.  
Mt 9,36    העמים שהיו בצער ושוכבים בלי רועה ריחם[*]  וכאשר   36. בבתי כנסיות וממרק כל חולישמימיי 

Mt 10,12   אומרים שלום יהיה. ו בבית תנו שלוםתכנס וכאשר   12. ם טוב ועמו תעמדו עד שתלכומאתו אד  
Mt 10,23   אמת אני: ירדפו אתכם בעיר אחד נוסו באחרת וכאשר   23. מיד עד הקץ אותו יהיה נושעומי שית  

Mt 11,1   11: שכרו,Tit   ישאוש משיח השלים אלה הדברים הוא צוה וכאשר   1קפיטולו ל״ה כפי מתיאו  
Mt 11,7   הלכו ישאוש משיח התחיל לאמר אל עם ג׳ואן וכאשר   7. בי מי שלא יהיה משקנדליזאט יהיה.  
Mt 12,9   8  ושם היה 10היה מועבר בא לבית הכנסת שלהם  וכאשר   9. האלוה הוא אדון עדיין מהשבתכי בן  

Mt 12,24   הפרושים שמעו זה אמרו זה אינו מגרש השדים וכאשר   24: ואמ׳ איך אינו זה בן דויט תמה וראה  
Mt 13,26  אז נראו הקמשונים בין. העשב גדל ועשה פרי וכאשר   26. החטים והולך עליו זורע קמשונים בתוךו  
Mt 13,46   מצא אבן טובה נערכת הלך ומכר כל מה שהיה לו וכאשר   46ה לסוחר שמחפש אבנים נערכות שממיי דומ 
Mt 14,13   ינה והיפך פניו אל המדברישוש שמעו עלה בספ וכאשר   13. ובאו והגידו לישאוש. ברוהוהגוף וק: 
Mt 14,13   14העם ידעו הלכו אחריו לרגל מכל העיירות  וכאשר  : ה בספינה והיפך פניו אל המדברשמעו על  
Mt 14,14  ראה אותן העמים כמה נתמלא רחמים וריפא וכאשר   14לכו אחריו לרגל מכל העיירות העם ידעו ה  
Mt 14,23   וכאשר היה. העם הלכו הוא עלה להר להתפלל וכאשר   23: עםה וליכנס בים עד שיסעו הבאניה קטנ  
Mt 14,23   23 והאניה 24. היה ערב הוא היה יחיד בארץ וכאשר  . העם הלכו הוא עלה להר להתפלל וכאשר  
Mt 14,35    אנשי המקום ההוא הכירוהו שלחו אליו בכל וכאשר   35. ותכף לקחו ארץ בגינטזאריט 34האלוה  
Mt 15,29   ישאוש נסע משם בא שפת ים גלילאה ועלה אל וכאשר   29 :ת חפצה ובתה נתרפאה באותה שעהמה שא  

Mt 16,5   6. באו לחוף הים לעבור הלאה שכחו לקחת לחמם וכאשר   5: ונפרד מהם והלך לו. ה הנביאאות יונ 
Mt 17,6   יהם והיה להםהתלמידים שמעו זה נפלו על פנ וכאשר   6. והם שומעים. תו שמאד ערב ליאהובי או  
Mt 17,9   יורדים מן ההר ציום ואמ׳ לשום אדם אל תאמרו וכאשר   9. יראו שום אדם אם לא לבד ישוואל ת 

Mt 17,14  בא לשם אדם אחד בא ויכרע לפניו אומר אדון וכאשר   14. ידיו שהוא אומ׳ מזואן טבולהשכילו תלמ  
Mt 17,23   באו אותם שקמים המכס. היו באים בכפר נחום אשרוכ   23. והיו מאד דואגים. ישי יקוםוביום השל  
Mt 17,24   אמר מה לך. נכנס אל הבית קרב אליו ישוש וכאשר  . והוא אמ׳ אמת הוא 24. רע המכסלא פ  
Mt 18,24  שלחו איש אחד שחייב לו. התחילו לספר הטעם וכאשר   24. לך שרוצה לשמוע טעם מעבדיולאדם אחד מ  
Mt 18,25    לא היה לו מה לפרוע האדון צוה שימכרו אותו  וכאשר   25. שרת אלפים בישנאשלו עאיש אחד שחייב 
Mt 18,28   אותו עבד היה יוצא לחוץ מצא אחד מרעיו וכאשר   28. הניחו לכת ומחל לו כל החובעל העבד ו  
Mt 18,31   והלכו. עבדי האדון ראו זה היו מאד נבהלים וכאשר   31. אותו במאסר עד שיפרע החוב הלך ושם  
Mt 19,15   והנה אחד 16. הניח הידים עליהם נפרד מהם וכאשר   15: יוצא באלו הוא מלכות שממייכי אמ׳ מכ  
Mt 19,22  כי היה אדם שהיו לו. הבחור שמע זה היה נעצב וכאשר   22. ובא ותמשך אחרי: וצר בשמיםויהיה לך א 
Mt 19,25   התלמידים שמעו זה היו תמהים מאד ואמרו א״כ  וכאשר   25: ר אחד שיכנס במלכות שמימייעבור מעשי 

Mt 20,2   עשה תנאי עמהם מן הערך מפשוט אחד שלחם וכאשר   2. צא בבקר לשכור פועלי׳ לכרמואשר יו  
Mt 20,8    הערב היה אמ׳ אדון הכרם למורשהו קרא וכאשר   8והוא אמ׳ לכו לכרמי . לא שכרםשום אדם  
Mt 20,9   באו אותם שהלכו בכרם עד הי״א שעה לקחו כל וכאשר   9. עד הראשוניםיל מן האחרונים התח. שכרם  

Mt 20,24    25. העשרה שמעום היו מלאים חימה מהשני אחים וכאשר   24: בידי כי אם לאשר אביא בחרםאינו לתת 
Mt 20,29    ושני 30. יוצא מיריחו עם רב הולכים אחריו וכאשר   29: ובעבור תת נפשו לפדות רביםעבוד  

Mt 21,1   21. אחריו,Tit   היו קרוב מירושלם והיו באים בביטפני בהר וכאשר   1קפיטולו מ״ז כפי מתיאו  
Mt 21,10   ישאוש משיח נכנס בירושלם כל העיר היתה וכאשר   10 :מהולל תהיה בשמים. אדונינו מושיענו  
Mt 21,15   י הדת ראו הנפלאות שעושהסגני הכהנים וחכמ וכאשר   15. קםהעורים והפסחים אל המקדש והוא מר  
Mt 21,20  21התלמידים ראוהו היו תמהים איך מתה תכף  וכאשר   20: ותכף יבשה התאנה. טעני פרימעולם לא ת  
Mt 21,23   קרבו אליו שרי . היה בא אל בית המקדש ומלמד וכאשר   23. פלה בהיות לכם אמונה תשיגושתשאלו בת 
Mt 21,34    ַבא עת לקנות הפירות שלח עבדיו לעובדים וכאשר   34. מהלך אחדָרה לעובד והלך בואח״כ ֽשכ  
Mt 21,38   העובדים ראוהו אמרו ביניהם זהו היורש וכאשר   38. נו ואמ׳ הם ישאו כבוד לבנישלח להם ב  
Mt 21,45   שרי הכהנים והפרושים שמעו זה הכירו כי מהם  וכאשר   45. ויכתות אותו שעליו תפול. תיהיה כתו 

Mt 22,7  המלך שמע זה היה עצב וצוה הרוג אותם וכאשר   7. חו העבדים ונגשו אותם למיתהוהאחרים לק  
Mt 22,22   23. שמעוהו היו תמהים ועזבוהו והלכו להם וכאשר   22. לסישאר ולאל מה שראוי לאל מה שראוי  
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Mt 22,33   34. וסר שלושמע העם זה היה תימה במ וכאשר   33. נו אלוה מהמתים אבל מהחייםאינ. יעקב  
Mt 23,15  הבינותם אתם אתם עושים אותם יותר רעים וכאשר  . רץ והים לתת בינה למקצת אנשיםשתסובבו הא  
Mt 24,15   תראו שקוץ משומם שנ׳ בדניאל נביא עומד וכאשר   15. ואז יבא הקץ. ות לכל העמיםהעולם לעד  
Mt 25,10   ואותן שהם מוכנות. ולכות לקנות בא החתןה וכאשר   10ק לנו לכו למוכרות וקנו לכם לא יספי  
Mt 25,27   28. הייתי בא הייתי שואל זהבי עם הריוח וכאשר  . ך לפקוד ממוני לשולחן החלופיןלכן היה ל  

Mt 26,6   7ישאוש היה בבאטאניא בבית שימון מצורע  וכאשר   6. נעשה ביום חג בעבור שלא יתקוממו העם  
Mt 26,8   התלמידים ראוהו היו מאד עצבים ואמרו למה וכאשר   8הוא אוכל בשולחן ראשו בעוד ש ושפכה על  

Mt 26,20   היה ערב הוא יושב בשולחן לסעוד עם י״ב וכאשר   20. אשר צום ישאוש והכינו הפסחעשו כ  
Mt 26,26  ישבו לסעוד ישאוש לקח הלחם וברכו ועשה חנות וכאשר   26. וענה ישו ואמר לו אתה אומר. אנכי הוא 
Mt 26,30   אמרו הודאה זהו שעשו חינות יצאו להר הזתים וכאשר   30. שתהו עמכם מחדש במלכות אבייום שא. 
Mt 26,32   וענה  33: אהיה קם חי אהיה לפניכם בגליליאה וכאשר   32רועה ותתפזרו הצאן מן הגדוד אני אכה ה 
Mt 26,71   אחר שפחה אמרה לאותן שהם שםיצא מהפתח ה וכאשר   71. ׳ ֶאינִי יודע מה את אומרתאומ. הכל.  

Mt 27,1  27: מאד במר,Tit   בא הבקר שרי הכהנים וזקני העם עשו עצה וכאשר   1קפיטולו נ״ג כפי מתיאו  
Mt 27,12  שרי הכהנים הלשינוהו וזקני העם אחריהם אינו וכאשר   12. תה אומרא. מלך היהודים ואמ׳ לו ישאוש 
Mt 27,17   קבצם אמ׳ להם פילאט מי אתם רוצים שאניח לכם וכאשר   17. ית הסוהררציחה היה תפוש ב אבן שמטעם 
Mt 27,24   פילאט ראה ששום דבר אינו משיג אבל צועקים וכאשר   24. והם עוד צעקו תלוהו. ה עשהואי זה רע  
Mt 27,32    הולכים בעיר מצאו איש ִסיִרינִיב ששמו שמעון וכאשר   32. לו מלבושיו ונהגוהו לתלותווהלבישו  
Mt 27,34   34 וכאשר תלוהו חלקו 35. טעמו לא רצה לשתות וכאשר  . ו לו יין מעורב עם לענה לשתותונתנ  
Mt 27,35  תלוהו חלקו ביניהם בגורל מלבושיו בעבור וכאשר   35. וכאשר טעמו לא רצה לשתות. לענה לשתות  
Mt 27,57   אחד איש מבארי מסיאה ששמונעשה בא עשיר  וכאשר   57: ומו ויושאף ואם בני זאבדיבאם יק  
Mt 28,11    הלכו קצת מהשומרים באו בירושלם וספרו כל מה וכאשר   11. שיבואו בגלילאה ושם יראונילאחי 
Mt 28,17   ובא ישו 18. ומקצתם ספקו. ראוהו התפללוהו וכאשר  . וישו נראה להם שם 17. אחד שישו אמ׳ להם  

Mc Prol,23  למען שאדם ישיג. תמצא רוצים שהאדם יבינהו וכאשר  . ישאוש משיחגליאו ממוסרם בגוף דבריו האונ  
Mc 1,37  36 38. מצאוהו אמרו לו כל העמים שואלים אותך וכאשר   37. חריו שימון ואותם שהיו עמווהלכו א  
Mc 1,45   יצא הוא התחיל לדרוש ולפרסם הנס עד שישאוש  וכאשר   45. מה שמשה מצוה לעדות בישראל. טהרתך 
Mc 2,2   רב עם נתאסף ולא הכילם. ידעו שהוא היה בבית וכאשר   2נס בכפר נחום אחר ימים אחדים פעם נכ 
Mc 2,4   לא יכלו לעשות ממנו דורון לפניו עלו על וכאשר   4. ם נושאים אדם אחד נטול במטהד׳ אנשי  
Mc 2,5   הנטול עונותיך ישאוש ראה אמונתם אמר אל וכאשר   5. ה במטה והביֻאהו לפני ישאושועלו למעל  

Mc 2,16  המאותתים והפרושים ראו שישו אוכל עם וכאשר   16. היו שם רבים שהולכים אחריוותלמידיו ו  
Mc 3,21    אותן שלא ראוהו יצאו בחוץ ואומרים בלבבם וכאשר   21. רב שאינם יכולים לחמם אכולשם עם  
Mc 4,10   9 והוא  11בצד א׳ התלמידים שאלוהו מהמשל  היו וכאשר   10. שאוש מי שיש לו אזנים ישמעואמ׳ י 
Mc 4,29   נשלם הפרי תכף שמים המגל כי עת קציר הוא וכאשר   29. ואחר מתמלאה חטה השבולת. םבשבולי.  
Mc 5,6   אומר  7ראה ישו מרחוק בא במרוצה והתפלל לו  וכאשר   6. הרים צועק ומכה עצמו באבניםבקברים וב 

Mc 5,15   היו באים לישאוש והם ראו אותם שמאז היו וכאשר   15. ות מה שקרהויצאו כולם לרא בעיר  
Mc 5,18   17 ישאוש נכנס בספינה המתחיל להתחנן לו אותו וכאשר   18: ואז בקשוהו שיפרד מנוכחו  
Mc 5,21   ישו עבר עבר הים בספינה עם רב נאסף עמו וכאשר   21: וכלם היו תמהים. ש׳ עשה לוהחסד שה  
Mc 5,22  מבקש ואומ׳ בתי  23ראהו כרע לברכיו לרגליו  וכאשר  . דול אחד מבית הכנסת בשם גארירו גובא אלי 
Mc 5,27   שמעה שישאוש משיח בא בין העם נכנסה ונגעה וכאשר   27. שאינה מוצאה. עלתלה ברפואות בלא תו  
Mc 6,11  צאו משם והסירו. עלא ירצו קבל אתכם ולא שמו וכאשר   11. ם שתבאו שם תלינו עד שתסעובאי זה מקו 
Mc 6,14   אמ׳ שזואן . שמע אירודיש בפירסום שמע ישאוש וכאשר   14. ם החולים במשיחת שמן מבורךוממרקי 
Mc 6,16   אמר זה זואן שאני חתכתי. אירודיש שמע זה וכאשר   16. ביא הוא או אחד מן הנביאיםאומרים שנ  
Mc 6,21   הימים בינוניים קרבו לאירודיש עשה חג כאשרו   21. ים עושה בעדו ושומעו ברצוןורוב דבר  
Mc 6,24    והיא אמרה לה. יצאתה משם אמרה לאמה מה אשאל וכאשר   24: כל מה שתשאל עד חצי מלכותושיתן לה 
Mc 6,29   ובאו 30. ידעוהו תלמידיו באו ולקחו גופו וכאשר   29. והנערה נתנו לאמה. ו לנערהעץ ונתנ  
Mc 6,34  ישאוש לארץ וראה העם ריחם עליהם כי הם היו  וכאשר   34. ו מכל העיירות אליוובא. גלדרך ארץ לר 
Mc 6,35   רוב היום עבר קרבו אליו תלמידיו ואמרו לו וכאשר   35. וב דברים וטוביםרועה והתחיל ללמדם ר . 
Mc 6,38  ושני. הביטוהו אמרו יש לנו חמשה לחמים וכאשר  שאוש כמה לחמים יש לכם הביטוהו ואמ׳ להם י  
Mc 6,46   וכאשר 47. תלמידיו עולים בהר לבדו התפלל וכאשר   46. בעוד שהוא משלח העם. גירא אנביטהא  
Mc 6,47   נעשה ערב הספינה קטנה היתה בים וישאוש יחיד וכאשר   47. ידיו עולים בהר לבדו התפללוכאשר תלמ 
Mc 6,53   כאשר  54[*] ה באו בארץ גִינִיָשאִריק עברו הלא וכאשר   53. משה לחמים ולבם היה ערפלייפלא הח 
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Mc 7,2   ראו יחידי התלמידים שלו אוכלים בלא נטילת וכאשר   2וחכמי הדת ישנה שבאו בירושלם זה פרושים  
Mc 7,17   16 מה רוצה. ישוש נכנס בבית התלמידים שאלוהו וכאשר   17. י שיש לו אזנים לשמוע ישמעמ  
Mc 7,36   36 אומרים. ומתמיהים 37הוא עו׳ מצוה עוד מגלה  וכאשר  . הו לשום אדםאוש צוהו שלא יגידויש 
Mc 9,8   ירדו מן ההר ישאוש צוה שלא יאמרוהו לשום וכאשר   8. ר לבד ישאושסביבותיהם ולא ראו דב  

Mc 9,13   היה בא אל התלמידים הוא מוצא עם רב ביניהם  וכאשר   13: נם כמו שהכתיבה אומרת ממנוועשו רצו 
Mc 9,14   העם ראה בא ישאוש תמהו ויצאו לו לדרך וכאשר   14כמים ומאותתים מתוכחים עמהם ורבים ח  
Mc 9,19   ראהו תכף צערו והפילו לפניו ומתבולל ורוקק וכאשר  . ושאוהו לפני 19 לא אשא אתכם נהגו האיש. 
Mc 9,24   אומ׳. שטן שיצאראה שהעם מתאסף הוא צוה ל וכאשר   24. כן ייטב לך שתעזור להאמנתיא. מאמין  
Mc 9,27   היו נכנסין בבית תלמידיו שאלוהו בסוד למה וכאשר   27. וישו לקחו ביד והוא חזר חי 26. הוא  
Mc 9,32   היו בבית ישו שאלם מה הייתם חולקים אתם וכאשר  . ובאו בכפר נחום 32. ילו לשאלוהדבר והתח  

Mc 10,14   ישאוש ראהו היה מלא חימה ואמר להם הניחו וכאשר   14. ידים מונעים לאותן ששולחיןוהתלמ  
Mc 10,17  היה יוצא לדרך בא אדם אחד וכרע לפניו מבקש  וכאשר   17. מברכםהיה מחבקם ומניח הידיים עליהם ו 
Mc 10,22   והיה איש שהיו לו: שמע זה היה עצב והֺלך וכאשר   22. אוצר גדול בשמים ובא אחרי ויהיה לך  
Mc 10,41   העשרה תלמידים שמעוהו היו מלאים חימה נגד וכאשר   41. אבל לאותם שהוא מוכן .לכם לי ליתן  

Mc 11,1   11: בדרך,Tit   2שלח שני תלמידים . נגש בירושלם בהר הזתים וכאשר   1קפיטולו י״א כפי שן מרקו  
Mc 11,13   ראות אםהלך ל. מרחוק ראה תאנה רואה עלין וכאשר   13. מבטניאה והיה לו רעב גדול האחד יצא  
Mc 11,13   כי לא היה זמן . בא אליה לא מצא כי אם עלים וכאשר  . הלך לראות אם ימצא תאנים. ליןרואה ע 
Mc 11,15   נכנס במקדש התחיל לגרש המוכרים והקונים וכאשר  : ובאו לירושלם 15שמעו תלמידיו וזה . ממך  
Mc 11,18   הכהנים שמעוהו וחכמים מאותתים חפשו איך שרי וכאשר   18. ואתם עשאוה מערת גנבים. יםלכל העמ 
Mc 11,19   בבקר כאשר עברו 20נעשה ערב יצא מן העיר  וכאשר   19. כי כלל העם תמהים ממוסריו הם יראוהו  
Mc 11,25   תעמדו בתפלה תמחלו אם לכם שום תרעומת נגד וכאשר   25. ה באל ותשיגו כל מה שתשאלואמונה חזק  
Mc 11,27  הלך במקדש קרבו אליו שרי הכהנים והחכמים וכאשר  : ומיד נכנסו בירושלם 27] [* 26. עונותיכם  
Mc 12,14   באו אמרו לו רבי אנחנו יודעים ומכירים וכאשר   14. ירודיש לתופשו על איזה דברמאנשי א  
Mc 12,34   שמע שהוא ענה בחכמה אמר לו אינו רחוק וכאשר   34: וזהו גדול מכל קרבן אנושי .כמוהו  

Mc 13,1   13: מאכלה,Tit   יוצאים מן המקדש אחד מתלמידיו אמר לו רבי וכאשר   1קפיטולו י״ג כפי מארקו  
Mc 13,3   ישב בהר הזתים נגד המקדש שאלוהו בסוד פירו  וכאשר   3. א תשאר אבן על אבן שלא תהרסגדולים ל 

Mc 13,11   תפושים אל תפחדו מה תאמרו אתםינהגו אתכם  וכאשר   11. וש המלכות שממיי לכל העמיםראשונה דר  
Mc 13,14   תראו השקוץ שומם עמוד במקום שאין ראוי וכאשר   14. ו שיתמיד עד הקץ יהיה נושעואות.  

Mc 14,3   היה בבית שמעון מצורע בבטניאה ויושב בשולחן וכאשר   3. יום חג למען לא יתקוממו העםלא נעשה ב 
Mc 14,7   תחפצו אתם תוכל תוכלו שיהיה לכם ואני לא וכאשר  . העניים כי לכם יהיו לעולם 7ה פעולה טוב  

Mc 14,11   ונדרו לתת לו מעות. הם שמעו היו מאד שמחים וכאשר   11. יוני הכהנים למסור הוא והםהלך לעל. 
Mc 14,17   ובעוד 18היה ערב בא ישאוש עם י״ב התלמידים  וכאשר   17: ר ישו אמ׳ להם והכינו הפסחומצאו כאש 
Mc 14,22    ולקח  23. היו אוכלים לקח הפת ואמר זהו לבי וכאשר   22: לאותו האיש אם נולד לא היההיה לו 
Mc 14,26   ואמר להם ישו 27. עשו חינות יצאו בהר הזתים וכאשר   26. אשתה מאומן חדש במלכות אביהגפן עד ש 
Mc 14,35  כרע באפיו ארצה והתפלל לשם אם כרע מעט הוא  וכאשר   35. ת המתינו לי פה ותהיו עדיםנפשי עד מו 
Mc 14,66    פירו היה בצד אחד מן ההיכל באה שפחה אחת וכאשר   66. והמשרתים נותנים לו תפוחיםמי הכח  
Mc 14,67   ואתה עם. ראה פירו ֵׁשנֹוֶעל נעלו מביטו אומר וכאשר   67ל באה שפחה אחת מהכהן הגדול מן ההיכ  
Mc 15,20   מאד הלעיגוהו הפשיטו לו הארגמן והלבישו לו  וכאשר   20. פללים אותותוירקו בפניו וכורעים ומ 
Mc 15,24   והניחו גורלות עליהן. תלוהו חלקו מלבושיו וכאשר   24. יין מירדטא ולא רצה לשתות לו לשתות  
Mc 15,42   ערב נעשה נכנס כבר חג המצות זהו לפני השבת וכאשר   42. ם רבות אחרות שבאו מירושלםוהולכות ע. 
Mc 15,45   46. ידעו בעד עושה המשפט נתן לו גוף ישאוש וכאשר   45. ל לו עושה המשפט אם כבר מתושא. מת  

Mc 16,1  16: גוף ישו,Tit   השבת עברה מריאה מקדלינא ומריאה אם יקומו וכאשר   1קפיטולו י״ו כפי מארקו  
Lc Prol,10   ה שמונים ושלש שנים מתהוא בתול וחי וכאשר  . [*] חבר זה ענייני האפושטולושו  

Lc 1,9    וכל העם היו בחוץ 10. נכנס במקדש הש׳ וכאשר  . יצא בגורל שיתן לבונה. הכהניםכפי מנהג  
Lc 1,12   13. זכריא ראהו היה נבהל ובאה יראה לו עליו וכאשר   12. ין המזבח הלבונה נראה אליולצד ימ 
Lc 1,22  יצא מן המקדש לא היה יכול לדבר אליהם וכאשר   22. מקדשזכריא ומתמיהים למה מתעכב עומד ב  
Lc 1,23   ואחר ימים  24. השלים ימי עבודתו הלך בביתו וכאשר   23בסימנין מראה להם ועמד אלם  ראתה 
Lc 1,28   המלאך נכנס לבתולה אמ׳ לה הש׳ יושיעך מלאה  וכאשר   28. והבתולה שמה מריאה. ית דודהוא מב 

Lc 2,6  וילדה שם בנו 7היו שם ימי מריאה מלאו ללדת  וכאשר   6. תו ואשתו והיא הרהריאה ארוסהמצוה עם מ 
Lc 2,15   נסעו המלאכים מהם עולים ויורדים לשמים וכאשר   15. ארץ שלום לאנשים מרצון טובלאל וב  
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Lc 2,22  נשלמו ימי טהרת מריאה כדת משה נשאו הנער וכאשר   22. שהנער היה בבטן אמו מריאה המלאך קודם  
Lc 2,27   נשאוהו במקדש אביו ואמו בעבור שיעשו כפי וכאשר  . ובא ברוח אל המקדש 27. אל חי משיח בן  
Lc 2,39    סיימו כל דברי דת משה חזרו בגלליאה בעיר וכאשר   39: אותן שממתינים פדיון ישראללכל אדם  
Lc 2,42    לי״ב שנה עולים בירושלםהנער ישאוש הגיע  וכאשר   42: בירושלם ביום הנכבד של פסחבכל שנה  
Lc 2,45  ביום 46. לא מצאוהו חזרו לירושלם לבקשו וכאשר   45. ו בין שאר הקרובים הנוכריםאחד וחפשוה  
Lc 2,48   ואמ׳ האב והאם אל הבן. האב והאם ראוהו תמהו וכאשר   48. ותו מתמיהין מחכמתו ומענהוהשומעין א 

Lc 4,2   והשטן  3עברו אותן מ׳ יום ישאוש משיח נרעב  וכאשר  . יום ולא אכל עד ארבעים. ׳ונתנסה בעד הש 
Lc 4,17   רוח אלהי׳ 18פתח הספר מצא מקום שכתו׳ בו  וכאשר  . ונתנו לו ספר ישעיה הנביא 17 וקם שמח  
Lc 4,20   וכל אשר היו. סיים הספר חזרו למשרת וישב וכאשר   20: רש שנת האדון ערב ויום נקםלמחילה דו  
Lc 4,25   ולשום אדם מהם ולא 26. היה רעב גדול בארץ וכאשר  . צר השמים שלש שנים וששה חדשיםר עכאש  
Lc 4,35   35 גירש השד נכנס באמצע בית הכנסת יצא ממנו וכאשר  : ש לחשו אומ׳ שתוק וצא מן האדםוישאו  
Lc 4,40   לים מחלופיבא השמש כל אותן שהיו שם חו וכאשר   40. ומיד קמה ושרתה אותם. לקדחת שיעזבנה  

Lc 5,4   תוליך האניה בים. סיים לדבר אמ׳ לשמעון וכאשר   4. ויושב ומלמד לעם אשר באניה משם מעט.  
Lc 5,6   זה נעשה אספו דגים רבים באותן שרשתות שלהם  וכאשר   6. אבל בדבריך נאריך רשתותיך. לקחנו דבר 

Lc 5,11   והלכו . גו האניות בארץ עזבו כל ענייניהםנה וכאשר   11. ר זה תהיה שתקח האנשיםתפחד כי בעבו 
Lc 5,12  ראה ישו נפל לרגליו ובקשו ואומ׳ אדון אם וכאשר  . עיר אחד ובא אדם אחד מלא צרעתמשיח היה ב  
Lc 5,20   ישאוש ראה אמונתם אמ׳ איש אמונה עונותיך וכאשר   20באמצע כלם לפני ישאוש משיח  ושמוהו  
Lc 5,22   ישאוש הכיר מחשבותיהם ענה ואמ׳ להם למה וכאשר   22עונות לבד האל י יוכל להניח קללות מ  
Lc 6,10  והאיש שלח. הביט כולם אמ׳ לאיש שלח ידך וכאשר   10. או הנפש הושיע או אבוד. בתעשות רע בש  
Lc 6,13    היה בקר קרא לתלמידיו ובחר שנים עשר מאותן  וכאשר   13. ובתפלת האל היה ער. ומתפללבהר אחד 
Lc 6,31   אם 32. אתם חפצים שהאנשים יעשו לכם עשו להם וכאשר   31. תו שיגזול את שלך אל תבקשםולאו. תן 
Lc 6,48    נעשה גודל השפעת מים הנחל בא על אותו בית וכאשר  . בית שעמוק משיב היסוד על האבןשבונה  

Lc 7,1   7נשלם פרק ו׳,Tit  באזני העם נכנס בכפר השלים אלה הדברים וכאשר   1יטולו ז׳ כפי לוקא קפ  
Lc 7,3   זה שמע ישאוש היה שם שלח לו חכמי היהודים וכאשר   3. תו עבד היה מאד מרגליי אליולמות ואו  
Lc 7,6    היה סמוך לבית סנטוריאו שלח אליו אוהביו וכאשר  . וישאוש הולך עמהם 6בית הכנסת בנה לו  

Lc 7,12   הנה שנושאים מת אחד. ישאוש קרב בשער העיר וכאשר   12. למידיו ורוב עם הולכים עמוות. נאים  
Lc 7,13   וישאוש אמ׳. ראתה ישאוש היה נע בחסד עליה וכאשר   13. העיר הולכים עם האשה ההיא ורב עם מן  
Lc 7,24   היו מושבים שלוחי יואן התחיל לאמר לעמים וכאשר   24. תן שלא יהיו אישקנדליזט בייהיו או  
Lc 7,33   יואן טבול בא לא אכל לחם ולא שתה מים וכאשר   33. בוכים ואתם אינכם בוכיםנו אנח. לכם  
Lc 7,36    37ישבו לשולחן . ישאוש נכנס בבית הפרוש וכאשר  . חלה פניו שיאכל עמו זהו ישאושמהפרושים  
Lc 7,37   ולחן ישבו לש. ידעה שישאוש נכנס בבית הפרוש וכאשר  . והנה אשה אחת חוטאת היתה בעיר 37לשולחן 
Lc 7,37    ידעה שישו משיח אוכל בבית הפרוש באה לשם וכאשר  . והנה אשה אחת חוטאת היתה בעירלשולחן  
Lc 7,39   הפרוש שזמנהו ראה זה חשב בעצמו אומר אם זה  וכאשר   39. ו ומושחן עם משיחה מרגלייתרגלי יש 

Lc 8,6   נתייבש כי לא היה לו לחות מהארץ הזרע יצא וכאשר  . וזרע אחר נפל ממנו על הסלעים 6. אכלוהו . 
Lc 8,23   ובאה סערה. ישוש משיח היה ישן. הם מספנים וכאשר   23. עבר ליאור ועלו כלם בספינהנעבור מ  
Lc 8,27    יצאו בארץ בא לישוש אדם אחד שאחזו שד זה וכאשר   27זאריט אותה שסמוכה לגליליאה גאניט  
Lc 8,28   ראה לישאוש משיח נפל לפניו צועק בקול גדול  וכאשר   28בקברים אינינו עומד בבית רק מלבוש ו 
Lc 8,35   והלכו והגידוהו למי שלא 36. ראוהו פחדו פחד וכאשר  . ו יושב ברגלי משיח בריא ונרפאיצא ממנ 
Lc 8,45    התלמידים צחקו מזה אמ׳ פירו רבי מצערים וכאשר  . אמ׳ לתלמידיו מי הוא הנוגע בימשיח  
Lc 9,36   שמעו התלמידים את הקול נפלו לפני ישאוש וכאשר   36. ושמעו אותו. לי מאד והערב האהוב בני  
Lc 9,42   43. קרב הנער לישאוש השטן הכהו ושברו וכאשר   42י לכם לאכול הבא נא בנך אלי עמכם ונתת  
Lc 9,51   לוחיו לפניוישאוש משיח שלח ש 52נשלמו דברי  וכאשר   51. מי שאינו כנגדינו לנו הוא כי. לו 
Lc 9,54   יקומו ויואן ראוהו אמרו אדון חפץ אתה שנאמר וכאשר   54. כי מגמת פניו ירושלם[*]  53להכין שם 
Lc 11,1    סיים תפלתו אמ׳ אחד מתלמידיו למד לנו תפלה  וכאשר  . ונעשה שישו התפלל במקום אחד 1כפי לוקא 

Lc 11,27   ישאוש אמ׳ אלה הדברים לעם אשה אחת מסיעתו וכאשר   27. יהיו יותר רעים מהראשונים האדם ההוא  
Lc 11,36   לא יהיה בו חלק ערפליי כלו יאיר כמו עששית  וכאשר  . וכל גופך יאיר[*]  36לא תחשך שמור שנרך 
Lc 11,53   אמר אלה הדברים אליהם התחילו הפרושים לחלוק וכאשר   53. עין אותם שחפצים היו ליכנסואתם מונ 
Lc 12,1   12: נולהלשי,Tit   רוב עמים הקיפוהו כדורך בגת התחיל לאמר וכאשר   1קפיטולו י״ג כפי לוקא  

Lc 12,11   ינהגו אתכם בבתי כנסיות ולרבנים ולנביאים וכאשר   11 .מי שיקלל רוח הקדש לא ימחלו לו. לו  
Lc 12,55   כן. ו חום יבארוח הנקרא אבטאר בא ומנשב אמר וכאשר   55. ויבוא המטר. אמרו יבא המטרמיד ת 
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Lc 12,58   אתה הולך עם שכנגדך לאי זה שר בדרך עשה וכאשר   58. ו עצמכם מה שהוא יושר הדברלא תדינ  
Lc 13,17   אמ׳ כל אלה הדברים כל אותן שכנגדו נתביישו  וכאשר   17. ותו קשר שראוי להתירה בשבתקשרה מא 
Lc 13,25   ואתם תעמדו. אב הסיעה יכנס יסגור הדלת רוכאש   25. בים יחפצו ליכנס ולא יכולולכם כי ר  
Lc 14,15   אחד מתלמידיו שמע אלה הדברים אמר לו מאושר  וכאשר   15. שכר תשיגהו בתחיית הצדיקיםוה 
Lc 15,5   ימצא אותה ישימה על כתיפיו ובא אל ביתו וכאשר   5. וילך לאותה שאבד עד שימצאה במדבר  
Lc 15,9    תמצא הדרכמש תקרא כל אוהביה ואוהבו וכאשר   9. ימצאהותחפש אותה בהשכל עד שהבית  

Lc 15,30   בנך הקטן שהפסיד עצמותיו עם זונות אתה המתה וכאשר   30. שעיר אחד לאוכלו עם אוהבי נתת מעולם 
Lc 17,14   ונעשה. ראם ישאוש אמ׳ לכו ותתראו אל הכהנים וכאשר   14צועקים רם ישאוש חמול עלינו ו 13מרחוק 
Lc 17,26   27נעשה בימי נח כן יהיה בימי בן האדם  וכאשר   26והיותו מוזם בעד הדור הזה . רוב דברים  
Lc 18,15  ואמר 16. רואים זה התלמידים מנעו זה להם וכאשר  . ם לו נערים בעבור שיגיעםומביאי 15. ינשא  
Lc 18,33   השלישי יחזור חי וביום. יהיה נגרש ימיתוהו וכאשר   33. וירוקו בפניו. ויהיה נגרש .לעג: 
Lc 18,36   ואמרו 37העור שמע שעובר עם רב שאל מה זה  וכאשר   36. לדרך שואל לעוברים יתנו לויושב קרוב  
Lc 18,40   מה אתה חפץ שאעשה לך  41הביאוהו אליו שאלו  וכאשר  ישאוש עמד וצוה שיביאו לו העור ו 40. עלי 
Lc 18,43    כל העם ראה זה נתנו שבח לאל וכאשר  ח לשם והלך אחרי ישו משב. ד ראהומי 43לך :Lc 19,Tit  
Lc 19,5    ישאוש בא אל המקום זאקיב הביט וראה ישוש וכאשר   5לראות ישאוש משיח כי שם היה לו לעבור  
Lc 19,7   6 העם ההוא ראה זה התלוננו כולם בקרבם אומרים וכאשר   7: יב ירד מהרה וקבל ישו בשמחהוזאק 

Lc 19,33   באו להתיר העיר אמר אדון העיר להם למה אתם  וכאשר   33ם ומצאו העיר עומד כאשר אמר הלכו ש 
Lc 19,36    וכאשר 37הוא הולך משימים מלבושיהם בדרך  וכאשר   36. על העיר והניחו ישאוש עליומלבושיהם  
Lc 19,37   זתים התחילו לוהוא כבר מתקרב לירידת הר ה וכאשר   37הולך משימים מלבושיהם בדרך  וכאשר הוא  
Lc 19,41    כי 42אמר . קרב אל העיר ראה אותה ובכה עליה וכאשר   41. שאם הם ישתקו האבנים ידברואני אומר 
Lc 19,45   והוא 46. נכנס במקדש התחיל לגרש משם הקונים וכאשר   45 :בעבור שלא הכרת עת פקודתך. על אבן 
Lc 20,14   ראוהו מחזיקי הכרם בנכליהם אמרו זהו היורש  וכאשר   14. כאשר יראוהו יתביישו ממנו באולי 
Lc 21,9   שחוייב כל. תשמעו קטטות ואנחות אל תחרדו וכאשר   9. ז אתם לא תחפצו ללכת אחריהםוא. יתקרב  

Lc 21,28   כי. אלה הדברים התבוננו ושאו ראשיכם והביטו וכאשר   28. עב גדול ובגודל צלם דמותו בענן עם 
Lc 22,17   לקח הכוס עשה חנות ואמר קחוהו וחלקוהו וכאשר   17. ו עד שיהא נשלם מלכות השם׳תאוכל או  
Lc 22,20   אכלו אמר זה הגביע הוא צווי החדש בדמי אותו וכאשר  . וכן הגביע 20. ה תעשו לזכרוניז. בעדכם 
Lc 22,40   תכנסו בא להם אמר להם התפללו בעבור שלא וכאשר   40. והתלמידים ברחו ממנו. זתיםלהר ה  
Lc 22,51   וישאוש אמר לאשר בא 52. נגע באזן הניחו וכאשר  . ןוענה ישאוש הניחו עד כא 51. הימנית  
Lc 22,55   הדליקו האש באמצעם והם עומדים סביב האש וכאשר   55. ופירו הולך אחריו מרחוק. םסגן הכהני.  
Lc 22,56    ראתהו יושב באש והביטה אותו אמרה  שפחה אחת וכאשר   56. פירו היה יושב באמצעם. האשסביב 
Lc 22,66   נעשה יום נתאספו זקני העם והסופרים ושרי וכאשר   66. וקללות רבות שאומרים נגדו 65. אותך  
Lc 23,6   פילאט שמע מגלליאה שאל אותו האדם אם הוא וכאשר   6. בכל גודיאה מגלליאה ועד כאןלאחר מלמד  

Lc 23,26   נהגוהו לקחו אדם אחד סיריאנוש נקרא שימון וכאשר   26. אוש כרצונםוהו ונתן להם יששהם שאל  
Lc 23,33    באו אל המקום הנקרא קלוארי שם תלו ישאוש וכאשר   33: נוהגים עמהם בעבור שימיתוםרעים  
Lc 23,53   וכאשר זה סילק . זה סלק גוף ישאוש והודה לו וכאשר   53. יתן לו גוף ישאוש והודה לוושאל ש 
Lc 23,53  זה סילק גוף ישו משיח מהשתי וערב עטפו בבגד וכאשר  . וכאשר זה סלק גוף ישאוש והודה לו 53. לו 
Lc 24,30   הסב עמהם לקח הפת וברכו ובצעו ונתן ממנו וכאשר   30. והיום כבר נטה ונכנס עמהם נעשה ערב  
Lc 24,43   ואמר 44. ח הנותר ונתן להםאכל לפניהם לק וכאשר   43. ויערת דבש אחת. לק דג אפוינתנו לו ח  

Jn 2,3    בנישואין היו חסרים מהיין אמרה אם ישו וכאשר   3. וש נקרא עם תלמידיו לנשואיןוישא 2שם  
Jn 2,9   ארטישיקילי טעמה המים ראו שחזרו יין רא לא  וכאשר   9. והביאו לה. שתות לארטישקיליותנו ל 

Jn 2,15   גרש מן: עשה כמעט קבוצות עבותות כמעט כלם וכאשר   15 .ים מוכרים צאן ובקר ויוניםבמקדש אנש  
Jn 2,23   [*]היה בירושלם בפסח ביום החג יהודים רבים וכאשר   23: ו בכתיבה ובדבר שאמר ישאושוהאמינ  
Jn 4,51   רצה לרדת עבדיו עלו אליו ואמרו לו שבנו חי וכאשר   51. לדבר שאמר לו ישו והלך לו האמין. 

Jn 5,7   וישאוש אמר  8. אני חפץ ללכת כבר קדמני אחר וכאשר  . עה שהמים באים לידי עכירותבחפירה בש 
Jn 6,11    והדג כמו. עשה חנות לשם׳ חלק הפת בין העם וכאשר  אז לקח ישאוש הככרות  11. אלפיםכמו חמשת  
Jn 6,17   16 ם וכברעלו בספינה באו מעבר לים לכפר נאו וכאשר   17. נעשה ערב ירדו תלמידיו ליםוכש  
Jn 6,25   מצאוהו לעבר הים אמרו לו רבי מתי באת פה וכאשר   25. או בכפר נאום שואלים ישאושבאניות וב.  
Jn 7,10  אחיו עלו בירושלם ביום המועד אז עלה הוא וכאשר   10. לה הדברים הוא היה בגלליאהכאשר אמר א  

Jn 8,7   קם ואמ׳ להם אותו שנמצא. דין לשואלוהם מתמי וכאשר   7. ש כורע כתב אחד בארץ באצבעווישאו 
Jn 8,9   יצאו מאותו המקום כולם אחד אחר. שמעו זה וכאשר   9. פעם אחרת כורע כתב אחד בארץו 8: בה  
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Jn 9,35   ענה 36. מצאו אמ׳ לו אתה מאמין בבן האל וכאשר  . וישוש שמע שגרשוהו בחוץ ומצאו 35: בחוץ  
Jn 11,28   אמרה אלה הדברים הלכה וקראה מריאה  וכאשר   28. העולם יח בן אל חי שבא בזההוא מש [*] [*] 
Jn 12,37  38עשה כמה אותות לפניהם לא האמינו בו  וכאשר   37. להם ישאוש והלך ונסתר מהם הדברים אמר  
Jn 13,12  אתם יוד יודעים. ישב והסב אמר פעם אחרת להם וכאשר  . אז כשרחץ רגליהם לקח מלבושיו 12. טהורים 
Jn 13,26    27טבל הפת נתנו ליודש שימון אשק אשקריוטא  וכאשר  . אני אשלח הפת בצוע. הנו פה[*]  26הוא  
Jn 15,26    יבא רוח הקדש אותו שאני אשלח בכם מהאב רוח  וכאשר   26. בדת אותו שערבות היה לו ביהכתוב 
Jn 18,22   ברים אחד ממשרתי היהודיםישאוש אמר אלה הד וכאשר   22. י הם יודעים הדברים שאמרתילהם כ  
Jn 18,38   זה אמ׳ פעם אחרת אמ׳ להם אני איני מוצא בזה וכאשר  . ופילאטו אמ׳ אליו מה הוא אמת 38: דברי 
Jn 20,14    מריאה מגדלינא אמרה דברים אלו נהפכה וראתה  וכאשר   14. מזה ולא ידעתי אנה הניחוהואדוני 
Jn 21,19    ופירו נהפך 20: אמר זה אמר לפירו בא אחרי וכאשר  . זכך האלרמז באיזו מיתה עתיד לואז אמר  

Mt 4,8   ואמר לו אני אתנך כל זה אם תקוד ארצה 9 .וכבודם  ד ויראהו השטן כל מלכיות העולם גבוה מא  
Mc 16,2   ואומרות ביניהן מי ישליך לנו 3יצא השמש  וכבר  ובאו לבקר למחרת בקבר  2ישאוש  שתמשחו  
Lc 15,19   עשה לי כמו אחד. איני ראוי להיות נקרא בנך וכבר   19. מ׳ לו אני חטאתי לשמים ולךא. לפניו  
Lc 15,21  21 ואח״כ אמ׳ לעבדיו 22. איני ראוי להקרא בנך וכבר  . ר לו אבי אני חטאתי לשמים ולךוהבן אמ  
Lc 24,17   אחד מהם ששמו וענה 18. אתם הולכים ודואגים וכבר  אי זה דברים אתם מדברים ביניכם אמ׳ ב  

Jn 6,17   והים בעבור 18. היה ערב וישו לא בא אליהם וכבר  בספינה באו מעבר לים לכפר נאום וכאשר עלו  
Jn 6,67   67 אז אמר ישאוש לשנים עשר 68: אינם הולכים עמו וכבר  . ור זה רבים תלמידיו חזרו אחורבעב 

Jn 11,54   רק הלך. לא היה הולך בפרסום בין היהודים וכבר   54בו היהודים איך יהרגו ישאוש יום חש  
Jn 11,57   אמרו ההגמונים והפרושים וצוו וציוו שאם אחד  וכבר   57ם חושבים שלא בא ביום המועד מה את 
Jn 16,32   ובה תהיו מפוזרים כל איש בביתו ותעזבו. הגיע וכבר  הנה באה השעה  32ה אתם מאמינים ישאוש עת 
Jn 17,11   ואני בא אליך אב קדוש. איני בעולם והם בעולם וכבר   11. ואני זך בהם. י הםושלך של .שלך הן 

Mc 7,8   אמר להם אתם שוברים 9וכאלו . דברים רבים וכדומה  בא להם גביעים וכלי כסף משתיהם מהאנשים ו  
Mc Prol,2    אוהיהודים ממשפחת לוי מבונן כתב האונגלי וכהן  . האלש׳ פירו בעבור שכילה ותלמיד בדבר  
Mt 24,29   אז 30. וכחות השמים ינועו. שמים תפולו וכוכבי  . והירח לא תאיר. זמן השמש תחשךמעט מאותו  

Jn 7,21   נתן לכם משה ברית מילה: בעבור זה 22תמהים  וכולכם  אני עשיתי פעולה אחת . ואמ׳ להםענה ישאוש 
Mc 1,22   המוסר כי הוא היה מלמדם כמו בעל כחתמהים מ וכולם   22. נסו בבית הכנסת שלהם מלמדםבשבת נכ. 
Mc 1,27   26 מה. והלכו אחד אל אחד אומרים. היו תמיהים וכולם   27ן מצערו יצא מאותו אדם צועק והשט  
Mc 5,40   וישאוש גרש כלם בחוץ לבד האב. לעגו עליו וכולם   40האם מתה אבל היא ישינה . ערהובוכים הנ  
Mc 5,42  וציום שלא 43היו נבהלים מגודל הפלא  וכולם  ה מזמן י״ב שנים חיה והלכה הית הנערה חזרה  

Mc 14,64    ורחקו עליו וכסו[*]  65[*] [*] הענישוהו  וכולם  מה דעתכם . שמעתם קללה 64. עדיםכוספים  
Lc 2,3   היו הולכים כל אחד לעירו בעבור שישמעו וכולם   3אשונה בעד האדון מלך ששיריאה נעשית ר  

Lc 4,36   פחדו ומד ומדברים ביניהם ואומרים מה דבר וכולם   36. סת יצא ממנו ולא הזיקו דברהכנ בית  
Lc 17,29   כפי זה יהיה ביום שבן אדם יהיה 30השמיד  וכולם  סדום ממטיר אש וגפרית מן השמים יצא לוט מ  
Lc 24,12   נפלא בעצמו ממהראה הבגדים לבד והלך לו  וכורע  ופירו קם ורץ לפני הקבר  12. תםהאמינו או  

Mc 15,19   19 וכאשר מאד הלעיגוהו 20. ומתפללים אותו וכורעים  ו בראש עם קנה אחד וירקו בפניו והכוה  
Mt 22,29    בתחייה לא יהיה להם אשה ולא בעלים 30. האל וכח  טועים ואין אתם מבינים הכתיבות להם אתם  
Mc 12,24   כאשר המתים יחיו לא יהיה להם נשים 25. השם וכח  ם טועים ואינכם מבינים הכתיבות להם את  

Lc 1,35   35 ומה יהיה שיולד ממך יהיה. העליון יתלונן עליך וכח  ך ענה ואמ׳ הקדוש רוח יבא עליך והמלא 
Lc 5,17   והנה אנשים נושאים  18. הש׳ היה בו לרפא אותם וכח  . שלםבאו מכל גדולי גליליאה גודיאה וירו 

Lc 9,1   ושלחם לדרוש 2על כל השדים ולרפאת החוליים  וכח  תלמידיו ונתן להם יכולת  א הי״במשיח קר  
Jn 12,38   ובעבור זה לא היה בידם להאמין 39האל שסופר  וכח  . שאמר אדון מי האמין מה ששמענו. נשלם  

Mt 24,29  האלוה אז יראה אדם סימן בן 30. השמים ינועו וכחות  . וכוכבי שמים תפולו. ח לא תאירוהיר. תחשך 
Mc 13,25   אז יראו בן האלוה בא מן 26. השמים ינועו וכחות  והכוכבים יפלו מן השמים  25ריח לא תז  
Mt 14,15  אמרו לו זה המקום הוא חרב . היה ערב התלמידים וכי   15. העמים כמה נתמלא רחמים וריפא חולייהן 
Lc 19,11   ואז אמר  12. מיד יהיה נגלה מלכות שמיםחשבו ש וכי  נשים בעבור שיהיה נביא לירושלם לאותן הא 
Lc 20,36   למדהו. ואותן מתים שיחיו 37. הם בני תחייה וכי  . והם בני השם׳. דומין למלאכים כי יהיו  

Jn 16,8  9מאת ומצדקה וממשפט [..]יבא יקח ויתן שהעולם  וכי   8ואם אלך אשלחהו לכם . א אליכםהקדש לא יב 
Jn 20,20    אז כשראו התלמידים. אמר זה הראם הידים והצד וכי   20. הם שלום לכםבא ישוש ואמ׳ לשם  
Mt 1,22   אשר אמרו על ידי . זה היה עשוי למלאת דבר האל וכל   22. אש כי יושיע עמו מעונותיהםשמו ישו 
Mt 2,3   3 ויקבוץ כל שרי הכהנים 4. אנשי ירושלם עמו וכל  כשמוע אירודש דבריהם עמד נבהל  ויהי  
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Mt 3,10   אני 11. עץ שאינו עושה פרי טוב יכרת וישרף וכל  . הגרזן מונח לשורש העץ 10. רהםבני אב  
Mt 7,17   ועץ פרי רע עושה פרי. עץ טוב עושה פרי טוב וכל   17. ולא מקוצים תאנים. ה ענביםללקוט מסנ  
Mt 8,16   מת שנבואת ישעיהבעבור שתהיה נשל 17החולים  וכל  . ישואש משוטנים והושיעם בדברו שלחו אל  

Mt 12,23   24: העם תמה וראה ואמ׳ איך אינו זה בן דויט וכל   23. אלם ומרקו באופן שדבר וראהאחד עור ו  
Mt 12,25   אם כן אם שד  26. עיר או בית שנחלקת לא תעמוד וכל  . כות שהוא בתוכו נחלק יהיה שמםאמר כל מל 

Mt 13,2  ואמר להם משלים רבים 3. העם עומד על שפת הים וכל  ושב בעבור זה עלה לספינה אחת וי. שם עם רב. 
Mt 14,36  36 אותן שהיו נוגעין תכף היו נרפאין מחוליים וכל  ניו אשר לבד יגיעו שפת מלבושיו וחילו פ:  
Mt 16,19    וכל מה: מה שתקשור בארץ יהיה קשור בשמים וכל  . כי אני אתן לך מפתחות השמים 19כנגדך  
Mt 16,19   ואז צוה 20: מה שתתיר בארץ יהיה מותר בשמים וכל  : שתקשור בארץ יהיה קשור בשמים הוכל מ  
Mt 18,18   ועו׳ 19: מה שתתירו בארץ יהיה מותר בשמים וכל  ור בשמים אשר כל מה שתקשרו בארץ יהיה קש  
Mt 18,25  ואותו העבד כרע 26. ושיהיה נפרע. מה שיהיה לו וכל  ן צוה שימכרו אותו ואשתו ובניו לפרוע האדו 
Mt 19,29  אדם שיעזוב ביתו אל אחים או אב או אם או אשה  וכל   29. ופטים אותן י״ב שבטי ישראלאותן י״ב ש 

Mt 21,4   אמרו לבני  5. זה להשלים הנבואה מהנביא אומרת וכל   4. יך בהן למלאכתו ותכף יניחוהשהאדון צר 
Mt 21,22   23. מה שתשאלו בתפלה בהיות לכם אמונה תשיגו וכל   22וישפיל עצמו בים שתכף תעשה  שיקום  
Mt 25,31  ויהיו  32המלאכים עמו אז ישב על קתדראת צלמו  וכל  כאשר בן האלוה יבוא בצלם יקרו  31: שיניים 
Mt 26,59   העצה מחפשים עידי שקר נגד ישאוש בעבור שיוכלו וכל  ושרי הכהנים  59. בור שיראה הקץבע 
Mt 27,25   ואז 26. הכלל ענו דמו יהיה עלינו ועל בנינו וכל   25. השמרו לכם. ה האיש הצדיקז יודע מדם  
Mt 27,41   הוא מושיע  42ואומרים : הישישים מלעיגים ממנו וכל  . והחכמים לו גדול הכהנים והמאותתים 
Mc 1,33   ובאים 34אותן מהעיר היו מקובצים לפני הפתח  וכל   33שלחו לו כל החולים ומשוטנים השמש נכנע  
Mc 2,13   ועובר במקום 14. העם בא והוא מראה וילונים וכל  ויצא משם בעבור לכת אחרת לים  13. הדבר  
Mc 3,35  4. אותן שיעשו רצון הש׳ הם אחי ואחיותי וכל   35ביביו ואמ׳ אלו הם אמי ואחי אותם שהם ס,Tit  
Mc 4,1    והוא דורש להם ומייסרם  2ושב בשפת הים החיל י וכל  . לו עלות בספינה קטנה וישב ביםולכן היה 
Mc 6,3  4. אלו הם אתנו והיו אשקנד אשקנדליזטש בו וכל  וביו יקומו ויוסף ויודא ושימון ומריאה וקר  
Mc 8,8    אחר סלקו ממותר ז׳. העם אכלו והיו שבעים וכל  והם  8. להם וצוה הניחום לפניהםדג ברכו  

Mc 9,48   טוב הוא המלח אבל אם 49: אדם מרוצח מתעלם וכל  אדם באש יתעלם כל  48. לא נכביתמתים והאש  
Mc 12,37   וישאוש מזהירם 38. העם שומעין אותו ברצון וכל  . דוד קראו אדוניו איך הוא בנו אם כן אם  
Mc 14,55   העצה מחפשים עידי שקר בעבור שיוכלו מסור אותו וכל  והכהן הגדול  55. משרתים ומתחמםהאש עם ה 

Lc 1,10   העם היו בחוץ מתפללים בשעה שהיה לו לתת הלבו  וכל   10. וכאשר נכנס במקדש הש׳. ונהשיתן לב 
Lc 1,63    ומיד פי האב נפתח 64אשר היו שם תמהו מאד מזה  וכל  . אחד אשר בו כתב ג׳ואן הוא שמובוישאט 
Lc 1,66   ואמרו אי זה יהיה זה אשר שמעו שמוהו בלבם וכל   66. גודיאה נתפשטו אלה הדברים ובכל הרי  
Lc 2,18  אותן ששמעו תמהו מאותן הדברים שנאמרו להם וכל   18. הכירו באבוס הבה שאמרו להם מאותו נער  
Lc 2,20   הדברים ששמעו ושראו כן כאשר למעלה אמור להם וכל  . והעם שבו מודים ומשבחים הש׳ 20. בלבה . 
Lc 2,47  48. השומעין אותו מתמיהין מחכמתו ומענהו וכל   47. באמצעם מקשיב אותם ושואלן במקדש יושב  

Lc 3,5  וכל הדרכים רעים יהיו . ההרים והגבעות יושפלו וכל  כל הגאיות תתמלאו  5. רות דרכיוהאל עשו יש 
Lc 3,5  הדרכים רעים יהיו מיושרים וכל הרכסים לדרכים  וכל  . לאו וכל ההרים והגבעות יושפלוהגאיות תתמ 
Lc 3,5   ויראו כל בשר שלום 6. הרכסים לדרכים ישרים וכל  וכל הדרכים רעים יהיו מיושרים  .יושפלו  

Lc 4,20   20 התחיל  21. אשר היו בבית הכנסת היו מבינים בו וכל  . שר סיים הספר חזרו למשרת וישבוכא 
Lc 4,28   ברים היואשר היו בבית הכנסת ושומעין אלה הד וכל   28. ם אחד מהם לא נטהר בסיריאהושו. נביא  

Lc 5,9  ויק֗ומו 10. אותן שהיו עמו בלקיחת הדג שלקחו וכל  . מסובב הוא. כי חרד הוא 9. כי חוטא אנוכי  
Lc 5,26    וכלם. אשר היו שם היו נבהלים והללו ושבחו לשם וכל   26. והלך לביתו מהלל ומברך האלשבה שוכב 
Lc 6,19  כי כח יוצא ממנו ומרפא. העם חפצים לנוגעו וכל   19. ין בעד רוח רעה היו נרפאיםשהיו מצטער  
Lc 7,16  העמים יראו יראה גדולה והללו וברכו האל וכל   16. וחזרו לאמו. והתחיל לדבר. שהיה מת קם:  
Lc 7,29    העם והעו והעולמיים שזה שמעו הם נטבלים וכל   29. קטן במלכות שמים גדול ממנומי שהוא  

Lc 11,36   וכאשר לא יהיה בו חלק ערפליי כלו . גופך יאיר וכל  [*]  36ך לא תחשך לכן שמור שנר 35: חשוך 
Lc 11,41   רק אוי לכם 42. הדברים יהיו לכם טהורים וכל  לכן תנו בצדקה מה שיותר לכם  41. בפנים  
Lc 12,10  מי. אדם שיאמר דבר כנגד בן האדם והוא נמחל לו וכל   10[*]  9.פני המלאכים לפני האלמן השמים ל 
Lc 12,31   אל תהיו יראים מגוי חלש 32. אלה הדברים תשיגו וכל  אמנם תשאלו מלכות הש׳  31. חסרון מכל אלה 
Lc 13,28   ואתם תהיו נגרשים בחוץ. הנביאים במלכות הש׳ וכל  כאשר תראו אברהם יצחק ויעקב . לוהרעשת הא  
Lc 15,31   31 אבל לאכול ולשמוח איני ראוי 32. הםאשר לי לך  וכל  אתה עמדי היית לעולם . ש אמ׳ לווהאי 
Lc 16,16   אבל יותר נקל הוא ששמים 17. העושים חוזק בו וכל  ואחר מלכות האל הוא מוגד . יואןעד .. והד  
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Lc 21,38   העם קם בבקר ובא במקדש בעבור שישמעוהו וכל   38. שם עומד בהר נקרא הר הזתיםיוצא מ.  
Lc 23,18   17 אומרים תסלק זה. צעק יחדיו[*] [*] [*] העם  וכל   18. ביום החג ו להניח אסיר אחדוהיה ל  
Lc 23,48  ובראותם כל. העם שהיה שם היתה לו ההשקפה ההיא וכל   48. אמר באמת זה האיש היה צדיקו. הלל הש׳ 
Lc 23,49   וכל הנשים. אותן שמכירין אותו עמדו מרחוק וכל   49. ם האלה חזרו להכות חזותיהםכל הדברי  
Lc 23,49   49  הנשים שבאו אחריו מגלליאה רואות אלו הדברים וכל  . מרחוקוכל אותן שמכירין אותו עמדו . 

Jn 2,6   7. אחת מהאירידיש מחזקת שתים ושלש מדות וכל  ואבן מונחת כמנהג טהרת היהודים שש אירידי  
Jn 5,20   ופעולות גדולות. מד לוהדברים שהוא עושה מל וכל  . כי האב אוהב הבן 20. כדומיהן הבן עושה  

Jn 8,2    והסופרים 3. העם באו אליו ויושב ומלמד להם וכל  . ולמחר בבקר בא פעם אחרת במקדש 2הזתים  
Jn 11,26   מאמינה . אדם שהוא חי ויאמין כי לא ימות לנצח וכל   26. עוד אם ימות יחיה. אמין ביוחיים למ 
Jn 12,3   אז אמר אחד  4: הבית נתמלא ריח טוב מן המשיחה וכל  . י מרגליי מאד ומשחה רגלי ישושפישטיס 
Jn 15,2    העושה פרי בו ינקה אותה בעבור שתעשה פרי וכל  . וישליך כל כף שאינה עושה פרי 2החורש  

Jn 17,10    11. ואני זך בהם. ושלך שלי הם. שלי שלך הן וכל   10כי שלך הן . בעד אלו שנתת ליהעולם רק  
Jn 19,36   אומר עצם: אלו הדברים נעשים הכת הכתיבה נשלמה וכל   36. מ׳ אמת בעבור שאתם תאמינוהוהיודע שא 

Mt 10,35  מי  37: והאנשים מורגלים ממכריהם 36. מחמותה וכלה  . והבת מהאם. י להפריד האב מהבןכי אני באת 
Lc 12,53   ר תראו ענן נגדואומר לעמים כאש 54. בחמותה וכלה  חמות נגד כלה . והבת נגד האם. תנגד הב  

Mc 7,4   ובעבור זה שאלו לישאוש אומרים 5. כסף משתיהם וכלי  זהו ליטול כיסותיהם . ציום שמוראחרים ש 
Mc 7,8   אמר  9וכאלו . כסף משתיהם וכדומה דברים רבים וכלי  א נמסר מהאנשים ובא להם גביעים מה שהו 

Mt 12,15   בעבור ששלם 17וציום שלא יפרסמוהו  16. מרקםמ וכלם  ע מהם ועמים רבים הולכים אחריו נס. זה 
Mc 5,20   וכאשר ישו עבר עבר הים בספינה 21: היו תמהים וכלם  . דורש בקבול החסד שהש׳ עשה לו והוא הלך 
Lc 5,26   היו מלאים יראה ממנו אומרים נפלאות גדולות וכלם  . ם היו נבהלים והללו ושבחו לשםאשר היו ש  

Mt 26,35   ואז בא ישאוש עמהם  36. אמרו כל התלמידים וכמדומה  . חייב למות עמך לא אכפור בךאת ואם. פירו 
Mt 27,41    אומרים לו גדול הכהנים: לדברים אלו וכמדומה   41. אלוה אתה ירד מן השתי וערבאם בן  
Mt 27,44   היה אומ׳ אחד. לדברים אלו מחירופין וכמדומה   44. כי הוא אומ׳ אני בן האלוה אם ירצה  
Mc 15,31   30 לזה עליוני הכוהנים אומרים מצחקים האחד וכמדומה   31. ושע עצמך תרד מן השתי וערבת  

Mt 7,11   כל  12האל שמימיי שיתן דברים טובים לשואליו  וכמה  עו לתת דברים טובים לבניכם כמה דעתכם תד 
Mt 10,25  לא נעלם שלא. לכן לא תיראום 26: המורגלים וכמה  כמה . וכנו אדוניהם אזבל זאבוק הם משוטנים  
Mt 13,54   אינינו זה בן נפח ואינינו כנגד אמו 55כח  וכמה  ואומרים מאין יש לזה כמה חכמה  מתמימים  
Mt 16,10   ולמה לא תבינו שאיני אומר  11. דבילות נשארו וכמה  ומז׳ לחמים וד׳ אלפים איש  10. נשארו 
Mc 8,19   19 ומהז׳  20. והם אמרו י״ב. קופות נשארו ממותר וכמה  . איש לקתי ה׳ לחמים לה׳ אלףכאשר ח 
Mc 8,20   והוא אמ׳ להם 21. והם אמרו ז׳. סלים נשארו וכמה  ומהז׳ לחמים ומד׳ אלף איש  20. אמרו י״ב  
Lc 11,13   14. אבינו שבשמים שיתן הרוח למי שישאלהו וכמה  ך תתנו מתנות טובות לבניכם כמה א. בריע  
Lc 12,28  ואל 29. למה אתם במעט אמונה. שמלביש אתכם וכמה  ולמחר בתנור הש׳ מלבישו כן כמה היום  בשדה  
Lc 13,16   17. שהשטן קשרה מאותו קשר שראוי להתירה בשבת וכמה  בת אברהם כמה . אם כן זאת 16ות למים לשת 
Mt 8,13   הילד נתרפא באותהו. שהיא אמונתך יהיה עשוי וכמו  וישואש משיח אמ׳ לאותו שר לך  13. מהאל  
Mt 16,9   ומז׳ לחמים וד׳ אלפים איש 10. דבלות נשארו וכמו  . רים מה׳ לחמים ומה׳ אלפים אישומזכי  

Lc 22,59  שעה אחת אשה אחת אומרת אמת זה עמהם כי וכמעט   59. ופירו אמר אדם אין אני. תהואתה מהם א  
Mt 11,26   אבי נתן לי יכולת 27. אב כאשר הוטב לפניך הוא וכן   26. לית אותם לתמימיםוג. יודעי ספר 
Mt 23,28   אתם דומים לעמים בחוץ אנשים צדיקים ובפנים וכן   28. ם מלאים עצמות מתים ולכלוךובפני  
Mt 24,37  כאשר היה בזמן נח כן יהיה בביאת בן הבתולה וכן   37. אבל לבד האב השממיי. א הבןהמלאכים ול.  
Mt 24,46   46 אמיתות לכם אומר שהוא יניחהו על כל  47. עושה וכן  ו שאדוניו מוצאו ער רי העבד אותאש 
Mc 6,41   43. ואכלו כולם ושבעו 42חילק שתי הדגים  וכן  . נתנם לתלמידיו שיניחום לפניהםובצעם ו  

Mc 14,31  ובאו בשדה אחד ששמו 32. אמרו כל האחרים וכן  יה מוכרח למות עמך לא אכפור בך אומר אם אה  
Lc 2,44    הלכו יום אחד וחפשוהו בין שאר הקרובים וכן  . שיהיה עם האחרים שהולכים עמהםוחושבים  
Lc 5,33   אבל שלך אוכלים ושותים. אותם מהפ מהפרושים וכן  תענים תמיד ועושים כובד מלחמות יואן מ.  
Lc 8,32   או מן האיש ההואאז השדים יצאו יצ 33. עשה וכן  . הפרים ההםמשיח שיתן להם רשות לבא בקרבי.  
Lc 9,15    וישו לקח החמשה לחמים ושני דגים 16. עשו וכן   15עשו שישבו העם חמשים לחמשים לתלמידיו  

Lc 17,31  זכרו מאשת 32. מי שיהיה בראש לא ישוב אחור וכן  . גג וקנקניו בבית לא ירד לכבסםמי שיהיה ב  
Lc 20,31   אז בתחיית  33[*]  32.כל השבעה ומתו בלא בנים וכן  . והשלישי לקחה 31[*]  30בנים  ומתו בלא 
Lc 21,35   ועל זה הקיצו  36. יצא על כל יושבי פני האדמה וכן   35. וזה היום יבא פתאום עליכם זה החייב 
Lc 22,20   וכאשר אכלו אמר זה הגביע הוא צווי. הגביע וכן   20. זה תעשו לזכרוני. ון בעדכםגופי הנת  
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Lc 24,46   חוייב לישאוש לסבול המות ולחזור חי ביום וכן  . ואמ׳ להם שכן כתוב 46: להבינםו הכתיבות  
Jn 1,14   ואנו רואין אורו. האל נעשה בשר וישכון בכם וכן   14. ם אבל הם נולדים מרצון האלמרצון אד  

Jn 3,8  ן ואמ׳ לו ענה נקודימו 9: הוא אדם שנולד מרוח וכן  . אינך יודע אנה הוא בא או הולךאבל . הקול 
Jn 14,31   15: אני עושה קומו ונלכה מזה וכן  ני אוהב האב והוא נתן מצותו לי יכיר שא,Tit  קפיטולו ט״ו 
Jn 21,2   1 וטומאוש נקרא מספק ולנתנאל . גלה לשמעון פירו וכן   2ה עצמו ישאוש לאם טוביריאדיש אחר גל 

Mt 10,25   כמה וכמה. אדוניהם אזבל זאבוק הם משוטנים וכנו  אם הם אמרו : ל העבד כמו אדוניווהמלמד א  
Lc 14,7   כאשר יקראוך לנישואין אל תשב בראש 8הכבוד  וכסא  שמע כאשר בחרו מושבות הראשונים דבר נ . 

Mc 14,65   פניו והכוהו בצואר ומכים אותו ואומרים התנבא וכסו  ורחקו עליו [*]  65[*] [*] והו העניש 
Mt 27,28   והניחו על ראשו 29. עם סרבל ֵסינְָּדאט אדום וכסוהו  והפשיטוהו  28ביב העם ונתקבצו ס. הדינין  

Jn 19,2   ובאים אליו ואומרים לו האל  3בלבוש ארגמן  וכסוהו  : אחת מקוצים והניחוהו בראש ישותקנו עטרה 
Mt 25,38   38  אנו אליךומתי ראינוך חולה ומאוסר וב 39 .וכסינוך  ונפשט . ראינוך בלא בית ואספנוךמתי. 

Mt 10,9   ולא שתי מלבושים . ושק בדרך 10ומעות בחגורה  וכסף  אל תחפצו לישא זהב  9. ן תתנוהוובעד ח 
Jn 18,31   אז אמרו לו היהודים לנו אין. דתכם שפטוהו וכפי  תפשוהו אתם  אז אמר פילאטו להם 31: אליך  

Mt 26,39   מ׳ אבי אם הוא דבר איפשרי הרחק ממני פניו וא וכרע  והלך מעט הלאה  39ה ועורו עמדי לי פ 
Mc 10,17   17 לפניו מבקש ואומר מלמד טוב מה נעשה בעבור וכרע  כאשר היה יוצא לדרך בא אדם אחד ו  
Jn 19,30   וערב שבת היה 31. ראשו ושלח הרוח לאל וכרע  וש טעם החומץ אמ׳ תם ונשלם הוא אז כשישא:  
Jn 20,5   אמנם לא נכנס. פניו וראה הסדין מונח לצד אחד וכרע   5ן לקבר לך יותר מהרה ובא ראשוהאהוב ה 

Mc 7,25   והיא נאה ממשפחת סיריא ובקשתהו  26. ברגליו וכרעה  היה לה בת אחת מושטנת באה אליו אשה אחת ש 
Mt 26,51   ואז ישאוש אמ׳ אליו חזור הסכין  52. לו האזן וכרת  ינו והכה אחד מעבדי שרי הכהנים והוציא סכ 
Jn 18,10   אז 11. והעבד שמו מלאקוש. לו אזנו הימנית וכרת  ו סכין הוציאו והכה עבד ההגמון שהיה ל  
Jn 8,16   שהאב. כי איניני לבדי: דן משפטי אמתי וכשאני   16. דנים כפי הבשר אבל איני דן שום אדם  

Mt 12,44  אז 45. הורה מכל קסמיםמוצא אותה מנוקה וט וכשבא  . ׳ בעצמו אשובה אל ביתי שיצאתיאז הוא אומ  
Lc 8,51  ישו בבית השר לא עזב לשום אדם שיכנסו עמו וכשבא   51. ח בשם׳ ותאמין ותהיי נושעתאל תפחד בט  

Jn 16,19   אמר אליהם מה זה אתם מדברים. רצו לשואלו וכשבא   19: אנו יודעים מה מדבר ישאוש אין. מעט  
Mt 13,32   הוא גדול כל הזרעים ונעשה עץ גדול שהעופות וכשגדל  זרעים שהוא קטן כל ה 32ע בשדהו שאדם זור 
Mt 13,48   בוחרים הטובים בקנקניהם והרעים וכשהוציאוה   48ים בים שאוספת כל מיני דגים שאדם מש  
Mt 26,22  והתחיל כל אחד. שמעו זה היו מאד דואגים וכשהם   22. אומר לכם שאחד מכם יבגדני להם אמיתות  

Jn 2,10   רק אתה העלמת היין הטוב. שכורים היותר פחות וכשהם  . כל איש מניח ראשונה היין הטובו ואמרה ל 
Lc 8,29   30. נשברים מובא במדבר בכח השדים וכשהקשרים  . והיה נקשר בשלשלאות ברזל ובעבותות  

Mt 12,43  קשים בקש יוצא מן האדם הוא הולך במקומות  וכשהשטן   43: ובכאן הוא יותר חכם משלמה .חכמת שלמה 
Mt 13,6  האחרים  7. חממם יבשו כי לא היה להם שורש וכשהשמש   6. מחו כי לא היה להם עפר עמוקעפר ותכף צ 

Mt 14,30   ותכף 31. ליכנס צעק אומר אדון הושיעני וכשהתחיל  . וראה בא רוח חזק ופחד 30. אושלבא אל יש  
Lc 23,56   בבית הכינו וקנו סמים חשובים ומשיחות חזרווכש   56ופן גוף ישוש משיח היה מונח באי זה א  

Jn 4,25   וישאוש אמר אני הוא  26. יראנו דברים רבים וכשיבא  . עת שמשיח הוא קרישטו עתיד לבאאנכי יוד 
Jn 16,21  כבר אינה זוכרת הצער בעבור שמחה וגיל שיש וכשילדה  . האשה היולדת דואגת כי שעתה בא 21: לששון 
Mc 4,32   ועושה. גדל ונעשה גדול מכל שאר העשבים וכשנזרע   32. א מכל הזרעים שהם בארץן הובארץ קט  
Lc 17,12   במגדול אחד באו אליו עשרה אנשים מצורעים  וכשנכנס   12 .לירושלם עובר בתוך שמריאה וגלליאה 

Jn 6,16   עלו וכאשר 17. ערב ירדו תלמידיו לים וכשנעשה   16. ברח פעם אחרת בהר לבדו. לךויעשוהו מ  
Mt 27,7   קנו שדה א׳ מיוצר בעבור שיקברו שם וכשנתייעצו   7. כי ערך דם הוא. בבית המקדש שנשימם  

Mt 14,32  בקרון באו והתפללוהו אומרים[*]  33[*]  וכשעלה   32. ׳ איש במעט אמונה למה חששתואמ. ולקחו  
Lc 22,45    א אל תלמידיו ומצאם ישנים בעבורמהתפלה וב וכשקם   45. מבשרו כטיפי דם נגרות בארץהיוצאת  

Jn 5,6   ישאוש שוכב והכיר שזמן רב עמד חולה אמר וכשראהו   6. אחד שחלה שלשים ושמנה שנים שם אדם  
Mc 12,2   3בעתו שלח עבדיו לעובדים לקחת הפרי מהכרם  וכששב   2. עובדי אדמה והלך במהלך ארוךאותה ל  

Mc 14,40   מצאם ישנים כי עיניהם היו כבדים ולא יכלו וכששב   40. מה מלההלך להתפלל באותה עצופעם אחרת  
Jn 4,47   שישאוש בא מגודיאה בגלליאה הלך אליו שירד  וכששמע   47קטן ריגיטו שהיה לו בן חולה בכפר נחום 
Lc 9,6   משם תחפצו הבתים דורשים ומבריאים החולים  וכשתצאו   6. ר רגליכם תסירו לעדות עליהםעיר עפ 

Mc Prol,15   והגיד. הכל בקצור בעבורנו למד ביותר נקלה וכתב  . הו עם הבהמות והמלאכים שרתוהוהשטן נס  
Lc 16,6  ואמר לאחר כמה התחייבת לאדוני והוא 7. חמשים וכתב  והוא אמר לו קח שטרך ועשה מהרה . מדות שמן 

Jn 21,24  24  25. ם יודעים שאמת הוא עדותוואת. אלה הדברים וכתב  התלמיד שעושה עדות מאלו הדברים זה הוא 
Lc 16,7   ושבח האדון המעשה רע הלבב כי 8. שמנים וכתוב  ת חטה והוא אומר לו קח אותיותך מאה מדו  
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Lc 20,24  והוא אמר להם א״כ  25. והם ענו לו משישר .וכתיבתו  הראוני פשוט אחד מה דמותו  24. אותי רמאים 
Lc 16,23    ...23 .. .אברהם חמול עלי ושלח. .. וצעק  24. במקומו ..ול  ראה מרחוק ו. ... בצער ונגיסה  
Mt 1,24    2: ידעה עד שילדה הבן והוא קראו ישואש ולא  ויקח אשתו . כאשר צוהו מלאך האלעשה,Tit  
Mt 2,18   וכאשר אירודיש מת 19: לקחה נחמה כי אינינה ולא  ה נשמעת ברמה רחל מבכה על בניה וצעקה הית  
Mt 3,9   אברהם היה אבינו כי אני אומר. תאמרו בלבבכם ולא   9עשו מעשים טובים ותשובה  8. םש׳לאף ה  

Mt 5,35   ולא בירושלם שהיא. בארץ מפני שהיא הדום רגליו ולא   35. ם לשמים מפני שהוא כסא האלישבע אד 
Mt 5,35   תשבע בראשך כי  ולא 36. בירושלם שהיא עיר האל ולא  . לא בארץ מפני שהיא הדום רגליוו 35. האל 
Mt 5,36   תשבע בראשך כי אין אתה יכול לעשות שער אחת ולא   36. ולא בירושלם שהיא עיר האל. רגליו  
Mt 5,42   קפיטולו י״ז כפי: תחלוק עם מי שירצה ללות ממך ולא  : ומי שישאלך תן לו 42: אלפיים לך עמו 
Mt 6,25   הביטו עופות השמים 26. מהמלבוש[*] רה הנפש ית ולא  . מה תלבשו. מה תאכלו. ים מהגוףמאד נאנח 
Mt 6,26   26 אביכם שבשמים. ולא מאספים במגורות. קוצרים ולא  עופות השמים אינם זורעים  הביטו  
Mt 6,26    אביכם שבשמים נותן להם לחם. מאספים במגורות ולא  . השמים אינם זורעים ולא קוצריםעופות  
Mt 6,28   ואני אומ׳ 29: זורעים ולא קוצרין ולא מתעמלין ולא  והנם לא חורשים דות היאך גדלים ועשבי הש 
Mt 6,28   ואני אומ׳ לכם כי 29: קוצרין ולא מתעמלין ולא  לים והנם לא חורשים ולא זורעים היאך גד  
Mt 6,28   ואני אומ׳ לכם כי שלמה לא היה 29: מתעמלין ולא  חורשים ולא זורעים ולא קוצרין  והנם לא  
Mt 7,3   ואיך תאמר לאחיך 4. תחשוב הבריח מעיניך ולא  . אתה רואה הקיסם בעין חבירך 3 .נפרעים  
Mt 7,6   תביאו הדברים היקרים לפני החזירים שלא ירמסום ולא  ות הקדושות לפני הבהמות ממאנות בכתיב 
Mt 7,6   תחפצו : לתכםשאלו מאל והוא ימלא שא 7: יקרעום ולא  יקרים לפני החזירים שלא ירמסום הדברים ה 

Mt 7,16    וכל עץ טוב עושה פרי טוב 17. מקוצים תאנים ולא  . לא יכול אדם ללקוט מסנה ענביםכי.  
Mt 10,10  הפועל ראוי . שתי מלבושים ולא מנעלים ולא מטה ולא  . ושק בדרך 10כסף ומעות בחגורה לישא זהב ו 
Mt 10,10   בכל 11. הפועל ראוי לשוכרו. ים ולא מטהמנעל ולא  ולא שתי מלבושים . ושק בדרך 10 בחגורה  
Mt 10,10  10 בכל עיר שתכנסו 11. הפועל ראוי לשוכרו. מטה ולא  ולא שתי מלבושים ולא מנעלים . ךושק בדר  
Mt 10,14   ישמעו דבריכם צאו מהבית ומהעיר והסירו העפר ולא  . ואותם שלא יקבלו אתכם 14. לוםעמכם הש  
Mt 10,28  תחפצו לירא אותם שהורגים הגוף כי אין יכולים  ולא   28: רםאזן תדרשוהו בקול ומה שתשמעו ב. כל 
Mt 11,18   ואומרים זהו אוכל[*]  19. [*] היה אוכל ושותה ולא  זואן בא  18. כינו ואתם לא דניםאנחנו ב 
Mt 11,20   שיםרע יהיה לכם כורו 21ואמר . עשו תשובה ולא  באותן שהוא עושה פלאות גדולות  בעיירות  

Mt 12,5   אתם קראתם בדת שהכהנים לפעמים שוברים השבתות  ולא   5. ו ראוי לאכול רק לכהנים לבדעמו אינ 
Mt 12,19   קנה 20. יצעק ולא ישמע שום אדם ברחוב קולו ולא  לא יחלוק  19. ד צדקה בין העמיםעליו ואגי  
Mt 12,19   קנה רצוץ לא 20. אדם ברחוב קולו ישמע שום ולא  לא יחלוק ולא יצעק  19. ן העמיםצדקה בי  
Mt 13,13   שהנבואה תהיה נשלמת בהם 14יבינו בעבור  ולא  ושומעים לא ישמעו . אים לא יראובעבור שרו  
Mt 13,14   כי לב זה העם שמן  15. תבינו ותראו ולא תכירו ולא  אומרת אתם תשמעו . ת בהם מישעיהתהיה נשלמ 
Mt 13,14  כי לב זה העם שמן ואזנו כבדה ועצמו 15. תכירו ולא  ו ותראו ולא תבינ אומרת אתם תשמעו. מישעיה 
Mt 13,15   16. ישמעו ולא יבינו בלבבם ולא ישובו ורפא לו ולא  עצמו עיניהם בעבור זה שלא יראו כבדה ו 
Mt 13,15   ועיניכם 16. יבינו בלבבם ולא ישובו ורפא לו ולא  ם בעבור זה שלא יראו ולא ישמעו עיניה  
Mt 13,15   ועיניכם הם מבורכים 16. ישובו ורפא לו ולא  ראו ולא ישמעו ולא יבינו בלבבם זה שלא י  
Mt 13,17   לכן  18. ראו ולשמוע מה שאתם שומעים ולא שמעו ולא  רים כוספים ראות מה שאתם רואים ורבים סופ 
Mt 13,17    19. שמעו המשל מאותו שזורעלכן אתם ת 18. שמעו ולא  ולא ראו ולשמוע מה שאתם שומעים רואים 
Mt 13,19   וזהו הזרע. בא השטן ועוקרה מלבו. יבין אותה ולא  אותו ששומע דבר השם . דברת הש׳ והזרע הוא  
Mt 13,58   עשה שם הרבה נפלאות בעבור מיעוט האמנתם ולא   58. לת כבוד רק בארצו או בביתואיננו בזו:  

Mt 15,6    אתם עברתם מצות הש׳ בעבור: כבד אביו ואמו ולא   6. ועילתהנדבה אי זו שתהיה ממני או ממך  
Mt 15,23  והתלמידים באו וחילו פניו שלא: ענה לה דבר ולא   23. השטן מצער בתי. חד בן דויטממני בלי פ  
Mt 17,12   כן בן האלוה. אבל עשו ממנו כל רצונם. הכירוהו ולא  ואומר אני לכם שבא  12. הדברים ויציל כל 
Mt 17,15    וענה ישאוש ואמ׳ אומה ממאנת 16: יכלו לרפאותו ולא  ואני שלחתיו לתלמידיך  15ובמים גדול באש 
Mt 17,19   וזאת המדה שטן  20: יהיה לכם דבר גדול לעשותו ולא  . קום אל מקום אחר כי הוא ישתנהמזה המ 
Mt 19,14    יוצא באלו הוא מלכותכי אמ׳ מכ. תאבו למונעם ולא  להם הניחו אלי בא הנערים קטנים אמר  
Mt 21,19    מצא תאנים כי אם עלין לבדן ואמר מעולם לא ולא  ראה תאנה אחת קרוב לדרך ובא שם ו 19רעב  
Mt 21,21   תספקו לא לבד אומר מהתאנה אבל אומר מהר אחד ולא  ת אומר לכם שאם יהיה לכם אמונה להם אמיתו  
Mt 21,30   והם ענו. מי משני אלו עשה רצון האב 31. הלך ולא  פץ אני אלך בחוהוא ענה . ואמ׳ לו כדומה  
Mt 21,32  הן  33: האמנתם בו והחוטאים והזונות האמינוהו ולא  כי זואן בא מראה דרך משפט  32. במלכות השם 

Mt 22,3  3 ופעם אחרת שלח עבדים אחרים אומר  4. אבו לבוא ולא  דים לקרוא הקרואים אל הנישואין ושלח העב 
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Mt 22,30   31ויהיו כמו מלאכי האל בשמים . בעלים הן ולא  בתחייה לא יהיה להם אשה  30. אלוכח ה  
Mt 23,13   אוי לכם יודעי ספר פרושים 14: עזבתם הכנס ולא  . שמימיי לעמים ואין אתם נכנסיםדרך מלכות  
Mt 23,37   תהיה חריבה ובעבור זה הנה דירתכם 38. אבית ולא  נגולת מאספת אפרוחיה תחת כנפיה כמו התר.  
Mt 24,36  וכן 37. אבל לבד האב השממיי. המלאכים ולא הבן ולא  ושום אדם אינו יודע היום והשעה  36. יעברו 
Mt 24,36   וכן כאשר היה 37. אבל לבד האב השממיי. הבן ולא  ו יודע היום והשעה ולא המלאכים אדם אינ  
Mt 24,43   ובעבור אהבה זו 44. יעזוב שבור הבית אשר לו אול  הוא יהיה ער . איודע השעה שהגנב יהיה ב  
Mt 25,43   חולה ואסור. ערום הייתי ולא כסיתוני. אספתוני ולא  בלא בית הייתי  43. אכול ולשתותנתתם לי ל 
Mt 25,43    44. חולה ואסור הייתי ולא בקרתוני. כסיתוני ולא  ערום הייתי . הייתי ולא אספתוניבלא בית  
Mt 25,43    ומתי ראינוך . אז הם יענו ויאמרו 44. בקרתוני ולא  חולה ואסור הייתי . לא כסיתוניוהייתי 
Mt 25,44    אז ענה להם אומר אמיתות אומ׳ לכם  45. שרתונך ולא  ובלא בית ערום או חולה או אסור רעב וצמא 
Mt 26,55   ה בעבור זהאבל כל זה הוא נעש 56. תפשתוני ולא  כל היום הייתי עמכם מלמד במקדש . אותי  

Mc Prol,12   אבל. דבר מההתבשרות מאד מאותה שאחרים דברו ולא  או ָמְתִחיל מטבילת ישאוש משיח כתב האינגלי  
Mc 2,2  2 3. [*] הכילם כי כל הבית היה מלא עד הפתח ולא  רב עם נתאסף . עו שהוא היה בביתוכאשר יד  
Mc 4,7   ואחר נפל בטוב הארץ 8. תן פרי עולה וגדלנ ולא  . צים והקוצים גדלו יחד וחזקוהובין הקו  

Mc 4,12   מבינים בחטאתיהם שהם. וישמעו ולא שמעו. ראו ולא  בעבור שהם יראו  12אם בדמיונות כי . לא  
Mc 4,12   12 ואמ׳ 13. מבינים בחטאתיהם שהם מספרים. שמעו ולא  וישמעו . עבור שהם יראו ולא ראוב  
Mc 4,21   שום דבר 22. תחת המטה אבל מניחו אדם במנורה ולא  וק תחת הדרדור ן אדם מניח נר דללהם אי  
Mc 4,34   ובעבור זה הוא מבארו. דבר להם בזולת תמונות ולא   34ות אמר להם בעבור זה שיבינו כאלה תמונ  
Mc 5,3   ואינם יכולים. כי תמיד משברם 4בברזלים  ולא  שאין יכולין להחזיקו בשלשלאות  כ״כ רע  

Mc 5,37   ובאו 38הוליך שום אדם עמו לבד פירו ויקומו  ולא   37לך טובה אמונה בשם׳ והאמין  בד יהיהל  
Mc 6,5    אבל אחדים מועטים חולים. רצה שם עשות שום פלא ולא   5לא בארצו ובין מכיריו ובביתו כבוד אם 

Mc 6,11   גלכם לעדות נגדםצאו משם והסירו עפר ר. שמוע ולא  שר לא ירצו קבל אתכם וכא 11. עד שתסעו  
Mc 6,31  ועלו בספינה הקטנה 32. היה לו פנאי לאכול ולא  ונחו מעט כי רב עם הולך וחוזר  ונלך במדבר  
Mc 7,24   25. אכן לא היה יכול העלים. אבה שאדם ידעהו ולא  טיר ושידוניאה ונכנס בבית אחד  לו בעברי  
Mc 8,1    אני 2 יה להם לאכול וקרא לתלמידיו ואמ׳ להםה ולא  אחרות נתאספו רוב חיל עם ישאוש פעמים 

Mc 8,14   והוא מזהירם אומר ראו 15היה להם לבד לחם אחד  ולא  ותלמידיו שכחו לקחת לחם  14הים עובר אותו 
Mc 8,17   עינים לכם 18. עדיין הוא עור לבבכם. מבינים ולא  עדיין אינכם מכירים [*] מ׳ להם מחשבותם א  
Mc 9,5   6כי הם היו מאד מפחדים . יודע מה הוא אומ׳ ולא   5. משה אחד ולאליהו אחדולמ ול לך אחד  
Mc 9,7  וכאשר ירדו מן ההר 8. ראו דבר לבד ישאוש ולא  ותכף הביטו סביבותיהם  7. מעוהובני יקר וש  

Mc 9,17   וישאוש אמ׳ אי משפחה ממאנת כמה 18. יכלו עשות ולא  ך שירפאוהו ובקשתי תלמידי. ונוקש השנים 
Mc 9,45    ואם עינך אשקנדליזט עקור אותה כי 46: תפסק ולא  שאין מתים הארסים והאש אינו נח אל מקום  

Mc 11,16   ומלמדם ואומ׳ 17עזב נשוא אי זה משא במקדש  ולא   16. נים גירש והפך מלמעלה למטההיו  
Mc 11,23   ובעבור אהבתכם  24. עשוי יפקפק בלבו מיד יהיה ולא  מי יאמר להר אחד קום ותכנס בים כל מי ו 
Mc 12,10   קראתם זאת הכתיבה האבן שמאסו הבונים תהיה ולא   10: עובדים וישכור הכרם לאחריםאותן ה  
Mc 12,25   25 אבל יהיו כמו מלאכי השמים לפני. להן בעלים ולא  ר המתים יחיו לא יהיה להם נשים כאש  
Mc 13,19   ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן כל 20. תהיה אח״כ ולא  מיום שברא הש׳ העולם עד עתה . הלא הי  
Mc 13,32   השמרו ועורו והתפללו כי לא 33: הבן אבל האב ולא  תה שעה לא ידעה לא מלאכי השמים היום ואו  
Mc 14,37    עורו והתפללו 38. יכולתם להיות עדים עמדי ולא  ישנים ואמ׳ לפירו ולשימון ישנים אתם  
Mc 14,40  40 בא פעם אחרת ואמר להם 41. יכלו לענות אותו ולא  ישנים כי עיניהם היו כבדים  צאםוכששב מ  
Mc 14,49   ואז 50. זה נעשה להשלים הכתיבות. תפשתוני ולא  כל היום הייתי עמכם במקדש מלמד  49. אותו  
Mc 14,55    ישאוש אבל ורבים עדי שקר אומרים נגד 56. מצאו ולא  . בעבור שיוכלו מסור אותו למיתהעידי שקר 
Mc 14,59    וקם הכהן הגדול בתוכם 60. היה מוסכם עדותם ולא   59. חדש עשוי בידי אנשים אבנהואחרים  

Mc 15,5   ופילאט נוהג לתת תפוש אחד בחג  6: פילאט נפלא ולא  ישאוש לא ענה אחרי כן  5. דבריםאותך מכמה 
Mc 15,23   וכאשר תלוהו חלקו מלבושיו 24. לשתות רצה ולא  ונתנו לו לשתות יין מירדטא  23 .קולורי.  
Mc 16,11   ואחר זה הוא נראה לשני תלמידים 12. האמינו ולא  הם ששמעו שחזר חי שהיא ראתהו  11ומתאנחים  

Lc 1,7   היה להם בן או בת כי אלישבק היתה עקרה ולא   7. ת ובצדק השם׳ בזולת שום רבהבמצו.  
Lc 1,15   קודם שיצא מבטן אמו יהיה נשלם. ישתה יין ושכר ולא  פני האל כי הוא יהיה גדול ל 15 .נולד 
Lc 1,20   תוכל דבר עד אותו יום שאלו הדברים יבאו ולא  ת לדברי שיושלמו בעתן תהיה אלם שלא האמנ  
Lc 2,43   וחושבים שיהיה עם 44. הכירוהו אביו ואמו ולא  . שאר בירושלםהנער יש״או״ש ונשלמו נ  
Lc 3,8   אני אומ׳ לכם. תתחילו לאמר אבינו הוא אברהם ולא  . שו פירות הגונים מטבילהלכן ע 8. לבא  
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Lc 4,2   2  וכאשר עברו אותן מ׳ יום. אכל עד ארבעים יום ולא  . שם ארבעים יום ונתנסה בעד הש׳ועומד  
Lc 4,26   רק צרפתא. שום אשה לא היה שולח אליהו ולא  ולשום אדם מהם  26. ב גדול בארץהיה רע  
Lc 4,35    וכולם פחדו ומד ומדברים ביניהם 36. הזיקו דבר ולא  נכנס באמצע בית הכנסת יצא ממנו גירש השד 

Lc 5,5   5 6. אבל בדבריך נאריך רשתותיך. לקחנו דבר ולא  ון ענה ואמ׳ לו כל הלילה טרחנו ושימ  
Lc 5,19  ס בעד העם שהיה שם גדול מצאו שער שיוכלו ליכנ ולא   19ו לפנים ולהניחו לפני ישאוש ובקשו לשומ 
Lc 6,37   אל תחפצו לענוש ולא תענשו. תהיו נדונים ולא  אל תחפצו לדון  37. כם הוא חנוןכאשר אבי.  
Lc 6,37   תנו ואתן אני 38. תעזבו ותעזב לכם. תענשו ולא  אל תחפצו לענוש . א תהיו נדוניםלדון ול  
Lc 6,48   49: היה יכול להניעו כי היתה מיוסדת על האבן ולא  השפעת מים הנחל בא על אותו בית נעשה גודל  
Lc 7,12   ורב עם מן העיר הולכים עם האשה. היה לה עוד ולא  שנושאים מת אחד שהיה בן אלמנה  הנה. העיר  
Lc 7,32   33. אנחנו בוכים ואתם אינכם בוכים. ערב לכם ולא  שרנו לכם בכלי ניגון  ואומרי׳ אנחנו  
Lc 7,33  בא מן האדם 34שתה מים ואמרתם שהוא משוטן  ולא  אשר יואן טבול בא לא אכל לחם וכ 33. בוכים  
Lc 7,42   נתן לכל אחד מה שחייב. היה להם מה שיפרעוהו ולא   42. טין והאחר היה חייב לו אחדעשרה פשי . 
Lc 8,10   הוא זההדבר  11: ואם ישמעו לא ישמעו. יראו ולא  בעבור שאם יראו . בל לאחרים משלא. להכיר  
Lc 8,37    יעמוד עמהם כי ביראה הם עומדים וישאוש נכנס ולא  גדיאי נורוס בקשו מישו שילך לו במלכות  
Lc 8,43  ונגשה לישוש ובאה אחריו ונגעה 44. שוה לה ולא  ״ב שנה ונתנה כל נכסיה לרופאים צערה כמו י  

Lc 9,3   3 לא מעות ולא תהיה לכם שני מלבושיםלחם לא אבן  ולא  להם לא תשאו דבר ביד לא שרביט  ואמ׳ 
Lc 9,3  ובאי זה בית שתכנסו 4תהיה לכם שני מלבושים  ולא  שרביט ולא לחם לא אבן לא מעות  דבר ביד לא  

Lc 9,36   וירדו כלם מן ההר. ראו רק ישאוש משיח לבד ולא  ונשאו עיניהם . דולפני ישאוש משיח ונפח.  
Lc 9,40   משפחה ממאנת. וישאוש ענה ואמ׳ לו 41. יכולו ולא  . ה מגופולמידיך שיגרשו הרוח רעפני ת  
Lc 9,45   ויראו לשאול. כי נעלמה להם. הבינו מלת השם ולא   45. ן האדם יהיה נמסר בידי אדםב. לבא  
Lc 9,61   וישאוש אמ׳ אליו האיש המשים ידו 62. מביתי ולא  ופן שידע הכל אין חפץ בכל נכסי שאעשה בא  
Lc 10,4   ואל תתנו שלום לשום. בתי שוקים ולא מנעלים ולא  לא תשאו שק ואבן  4. בין זאבים כשיותאתכם  
Lc 10,4   5. ואל תתנו שלום לשום אדם בדרך. מנעלים ולא  לא תשאו שק ואבן ולא בתי שוקים  4. זאבים  

Lc 10,24   25. ולא שמעוולשמוע מה שאתם שומעין . ראו ולא  ו ראות אותן הדברים שאתם רואים רבים יחפצ  
Lc 10,24   והנה חכם אחד בדת קם לנסות אותו 25. שמעו ולא  ולשמוע מה שאתם שומעין . לא ראורואים ו  
Lc 11,8   9תקום ותתן לו כפי הצורך לו . בעד אהבתו ולא  ם לא קם הוא בהתמדה שואל אני אומר לכם שא  [*] 

Lc 11,42    ראוי לכם פרושים שתאהבו לישב 43. הכניסםל ולא  אלה הדברים ראויים שיעשו . השם׳וצדקת  
Lc 12,24   והש׳. לוקטים ואין להם אוצרות ולא ממגורות ולא  תחשבו כערבים שאינם זורעים  24 .מהלבוש  
Lc 12,24  כמה אתם שוים יותר. והש׳ מאכילם. ממגורות ולא  ים ולא לוקטים ואין להם אוצרות שאינם זורע  
Lc 12,27  אני אומר לכם כי שלימה בכל מעלתו לא. טוות ולא  איך גדילות לא טורחות  לות השדהחושבים חבצ  
Lc 12,39   ואתם עמדו כי בשעה שלא 40. יניח חפור ביתו ולא  . גנב עתיד לבא אמת שיהיה ניעורזו שעה ה  
Lc 12,47   48. עשה כפי רצונו יהיה מוכה מנגעים רבים ולא  ע רצון בעליו ואינו מזמין עצמו עבד שיד  
Lc 13,6   כבר עברו שלש שנים. ואמ׳ לשומר הכרם 7. מצא ולא  ו עץ תאנה בכרמו ובא לבקש הפרי אחד היה ל  

Lc 13,14   וענה ישאוש להם ואמ׳ רמאים כל אחד 15. בשבת ולא  חולים הימים יכול הרופא להתעסק ברפואת ה  
Lc 13,24   וכאשר אב הסיעה יכנס יסגור הדלת 25. יכולו ולא  אומר לכם כי רבים יחפצו ליכנס  אני. הצר.  
Lc 13,34   ואני . והנה תעזב ביתכם מאין יושב 35. יכולתי ולא  גולת מאספת תרנגוליה תחת כנפיה כמו שהתרנ 
Lc 14,6    ואמר לאותן הקרואים דבר 7: יכלו לענות אותו ולא   6. נופלים בבור בשבת שלא יעלהווחמורו  

Lc 14,12    כי. ולא השכנים עשירים. האחים ולא הקרובים ולא  . רצה לזמן אוהבךסעודת ערב אל תבקר או  
Lc 14,12   כי באולי אותם. ולא השכנים עשירים. הקרובים ולא  ולא האחים . אל תרצה לזמן אוהבךסעודת ערב  
Lc 14,12   כי באולי אותם שאתה קורא. השכנים עשירים ולא  . ולא האחים ולא הקרובים. אוהבךתרצה לזמן  
Lc 14,26   ילך עמו אביו ואמו ואשתו ואחיו ובנו ואחיותיו ולא  אם אי זה איש יבא עמי  26ואמר  אליהם 
Lc 14,28   28 ימנה ראשונה ההוצאה הצריכה אם בידו כח ולא  . כי אי זה מכם שחפץ לבנות מגדל  
Lc 14,29  ל הרואים ילעיגו לויהיה יכול להשלים הבנין כ ולא  ואם יבנה היסודות  29. להשלימו אם בידו כח. 
Lc 14,35   בזבל ולא בדבר תועלתי רק ישולח בחוץ מי שיש ולא  לא בעפר  35: במה ינתן הטעם. יתהמלח ריקנ  
Lc 14,35   בדבר תועלתי רק ישולח בחוץ מי שיש לו אזנים ולא  לא בעפר ולא בזבל  35: נתן הטעםבמה י  
Lc 15,28  אז האב יצא אליו והתחיל. רצה שיכנס בבית ולא  . דוהבן הגדול כשומעו כעס עד מא 28. ובריא  
Lc 16,18   ומביא אחרת עושה נאוף.. .. תהיה יכל אדם ש ולא   18אחת שתעבור . . ששמים וארץ ישלוו מאות:  
Lc 17,8   יאמר לו תכין שאוכל ושרתני עד שאשלים לאכול ולא   8ן השדה יאמר מיד עבוד ושומעך חוזר מ  

Lc 17,10   ונעשה 11. מועילים מה שעלינו לעשות עשינו ולא  תאמרו אנחנו עבדים . ם שצוה לכםכל הדברי  
Lc 17,17   לא נמצא  18הייתם עשרה מי אתם ואין הם התשעה  ולא  וענה ישאוש ואמ׳  17שומרוני  והוא היה 
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Lc 17,21   לכות האליאמר הנו הוא או הלאה הוא כי הנה מ ולא   21אינו בא בהעמדה . מלכות האל מתי יבא  
Lc 17,22  ויאמרו לכם הנו להלן הוא לא תחפצו  23תראוהו  ולא  שתאוו לראות יום אחד מבן האדם  יבואו ימים 
Lc 17,23   כי כמו שהשמש זורח תחת השמים  24. תלכו אחריו ולא  . ם הנו להלן הוא לא תחפצו ללכתויאמרו לכ 
Lc 18,1   1 אומר דיין אחד היה בעיר אחד שאינו 2. לחטוא לאו  חייב אדם לעולם להתפלל . כם דברואומר ל  
Lc 18,2   ואלמנה אחת 3. היה לו יראה ובושת מן האנשים ולא  הים דיין אחד היה בעיר אחד שאינו ירא אל  
Lc 18,4   ואחר אמר בלבו ואם. ועבר זמן רב. רצה לעשות ולא   4. ה מעניין שהוא ביני ושכנגדיאומרת נרא  
Lc 18,7   אכן בן האדם בא[*]  8. יהיה לו חמלה מהם ולא  בחרים צועקים אליו יום ולילה נ אותם שהם  

Lc 18,13    אומר . רצה לשאת עיניו לשמים אבל מכה את חזהו ולא  והעולמיי עומד מרחוק  13. שבידיהדברים 
Lc 18,16  16 17. מיםתמנעום כי מכיוצא באלו הוא מלכות ש ולא  ם הניחו הנערים הקטנים לבא אלי ואמר לה  
Lc 18,34   ונעשה כאשר ישאוש קרב 35. הבינו מה הוא ולא  זה הדבר נעלם היה מהם . מבינים מאלו אינם  
Lc 19,3  כי אותו זאקיב. יכול לראותו בעבור רוב העם ולא  . ראות ישוש משיח אי זה איש הואחפץ מאוד ל  

Lc 19,44   בעבור שלא הכרת עת. אבן על אבןיניחו בך  ולא  [*]  44וך ויצורו לך מכל צדדין ויקיפ  
Lc 19,48   מצאו מה לעשות לו כי כל העם שומעין לו ולא   48רים ושרי העמים אבו להשמידו והסופ  
Lc 20,9   ובעת הבציר שלח עבדו 10. היה הוא שם זמן רב ולא  . טע כרם אחד ושכרה לעובדי אדמהאיש אחד נ  

Lc 20,10  והאדון שלח עבד אחר והם 11: נתנו לו דבר ולא  כו עבדו והם ה. שיתנו לו מהפרי הכרם בעבור  
Lc 20,21   רק אומ׳ האמת ומלמד דרך האל. יגורת מפני אדם ולא  . ׳ ומלמד דברים צדיקיםיודעים שאתה אומ. 
Lc 20,26   ומתמיהין. יכלו ענות לדבריו לפני העם ולא   26. אותן שהם מן השם׳ תנו לשם׳ו. לסישר  
Lc 20,35    כי לא ימותו משם ואילך כי יהיו 36. יקחו נשים ולא  לא יעשו נשואין . תחיית המתיםומעולם 
Lc 21,9   אז אמר להם יקומו עמים נגד עמים 10. הקץ ולא  אכן לא יהיה זה מיד . לה להעשותכל א.  

Lc 22,34   בזולתואמר להם כאשר שלחתי אתכם  35. תכירני ולא  תרנגול שג׳ פעמים תהיה כופר בי לא יקרא ה  
Lc 22,53   רק זאת היא שעתינו ועוז. שלחתם יד בי ולא  כל היום הייתי במקדש  53: בעציםבסכינים ו  
Lc 22,68   בעבור זה יהיה בן האדם יושב 69. תעזבוני ולא  . ואם אשאל לכם לא תענוני 68. יתאמינו ב  
Lc 23,14   וג״כ 15. מה שאתם מלשינים אותומצאתי דבר מ ולא  הנה אני שאלתי זה . גרש זה האדםשאמרתם שי  
Lc 24,3   2 ובעוד שהן היו נבהלות 4. מצאו גוף ישאוש משיח ולא  ונכנסו  3. ומצאו אבן הקבר מהופכת 

Lc 24,11   ופירו קם ורץ לפני הקבר 12. האמינו אותם ולא  . אלו כדברים בלתי מוסכמין להם להם דברים  
Lc 24,21   המתינו שהוא יפדה את ישראל והיום יום שלישי ולא   21הו ם ושריהם בעונש מיתה ותלוהכהני  
Lc 24,23   ובאו אומרות שראו מראה. מצאו גוף ישאוש ולא   23רידונו שקודם היום היו בקבר מנשינו הח  
Lc 24,24   וישוש אמ׳ להם סכלים תהיו 25. מצאו אותו ולא  קבר ומצאו כמו כן הנשים אומרות הלכו ל  

Jn 1,11   רק לכל 12. ואותן שלא קבלוהו. עצמות דבריו ולא   11והעולם לא הכירו . בורו נעשהוהעולם בע  
Jn 1,13   ולא מרצון אדם אבל הם נולדים. מרצון בשר ולא  זאת לדעת מחטאות . ינן ילודי דםשא 13בשמו  
Jn 1,13   וכן 14. מרצון אדם אבל הם נולדים מרצון האל ולא  . את לדעת מחטאות ולא מרצון בשרז. דם  
Jn 1,20    ושאלהו מי אתה 21. והודה שאינינו משיח. כפר ולא  והודה  20בעבור שישאלו אליו מי הוא . 
Jn 1,25    אני. יואן ענה להם ואמר 26. אליהו ולא נביא ולא  לו למה אתה מטביל אם אינך משיח ואמרו  
Jn 1,25  אני טובל אתכם. ן ענה להם ואמריוא 26. נביא ולא  מטביל אם אינך משיח ולא אליהו  לו למה אתה  
Jn 2,16   וזכרו תלמידיו 17. תעשו בית אבי בית סחורה ולא  נים השליכו דברים אלה ממקום זה למוכרי יו  
Jn 2,25    נצטרך שיהיה נמהר העדות העשוי לו מהאנשים כי  ולא   25. מעצמו להם כי הוא מכיר כלםהאמנה 
Jn 3,11    אם אני אומר לכם דברים 12: תקבלו עדותינו ולא  עושים עדות מדברים וממה שראינו שיודעים  
Jn 4,21   אנחנו. אתם תתפללו למה שלא ידעתם 22. בירושלם ולא  היה עת שלא תתפללו האב בזה ההר שעדיין י 
Jn 5,14   והלך אותו האיש ואמ׳ 15: יקרא לך דבר רע ולא  ריא מכאן ואילך לא תחפוץ לחטוא הנה אתה ב  
Jn 5,24  אמת 25. אבל יעבור ממות לחיים. יבא במשפט ולא  . ו ששלחני יהיו לו חיים נצחייםאמין אותומ  
Jn 5,35  ולי יש עדות  36. אביתם לשמוח שעה אחת בינינו ולא  הוא היה אורה נר שורפת ומאירה  35. נושעים 
Jn 5,37   דברו בכם כי לא האמנתםואין  38. ראיתם תמונתו ולא  לי עדות ולעולם לא שמעתם קולו  והוא עושה 
Jn 6,22   ושלא נכנס ישאוש באניה עם. היה שם רק האחת ולא  . האניה הקטנה האחרת לא היתה שםלים ראו ש  
Jn 6,24   עלו באניות ובאו בכפר נאום שואלים. תלמידיו ולא  אז כשראה העם שישאוש לא היה שם  24. לאל  
Jn 6,36   כל מה שנתן לי האב יבוא לי 37. האמנתם בי ולא  וני כי ראית. אבל זה אמרתי לכם 36. לעולם.  
Jn 6,54   ומי שאוכל 55. תשתו דמו לא יהיה לכם חיים ולא  . לכם אם לא תאכלו בשר בן האדם אני אומר  
Jn 7,10    ואז היהודים שואלים 11. בגלוי אבל כמעט בהחבא ולא  בירושלם ביום המועד אז עלה הוא אחיו עלו 
Jn 7,34   למקום שאהיה שם אתם לא תוכלו לבא. תמצאוני ולא  לבקשני  34אחר ילך האב ששלחני  .ןמעט זמ.  
Jn 8,19   20: אם תהיו יודעים אותי באולי תדעו אבי. אבי ולא  ענה ישאוש ואמ׳ לא אותי ידעתם  .הוא אביך 
Jn 8,27    אז אמ׳  28: ביוהאל הוא א. הכירו מה אומר להם ולא   27. ממנו הן הם אני מדבר בעולםששמעתי 
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Jn 8,42   למה אינכם 43. רק הוא שלחני. באתי מעצמי ולא  . אני באתי מאת האל ומהאל יצאתיכי . אותו  
Jn 8,44   כי כל מה שמדבר שקר. עמד באמת כי אין אמת אתו ולא  הוא היה רוצח בתחלה . צתם לעשותאביכם חפ 
Jn 8,54   ואהיה כמוכם . אבל אני הכרתיו 55. הכרתם אותו ולא  אותו שאתם אומרים שהוא אלהיכם . לי מעלה 

Jn 9,3   אבל זה לו בעבור שמעשה האל. אביו ולא אמו ולא  ענה ישאוש לא זה חטא  3: לד עורזה נו  
Jn 9,3   אבל זה לו בעבור שמעשה האל יהיה מגולה. אמו ולא  ענה ישאוש לא זה חטא ולא אביו  3: עור  

Jn 9,29   ענה אותו האיש ואמר 30: ידענו זה מאין הוא ולא  . שהאל דבר עם משהודעים אנחנו י 29. אנו  
Jn 10,28   29. ואחר לא יטרוף אותם מידי: יאבדו לעולם ולא  ואני נותן להם חיים נצחיים  28 אחרי  
Jn 10,33  ענה להם ישאוש 34. ועושה אתה עצמך אלוה. אל ולא  כי אתה אדם . ך רק מקללה וגידוףסוקלין אות  
Jn 11,50  50 רק שהיה. וזה לא אמר מעצמו 51. ימות כל העם ולא  ושבים שצריך לנו שאדם אחד ימות אינכם ח  
Jn 11,52   אבל בעבור יקבץ יחד בני האל. לבד בעד העם ולא   52. שיח יצטרך לו למות בעד העםשישאוש מ  
Jn 12,47  דן אותו כי אני לא באתי לדון ישמרם אני איני  ולא  ואם אחד ישמע דברי  47. ד בערפלבי לא יעמו 
Jn 14,9   פיליף מי שרואה אותי רואה אבי איך. הכרתוני ולא  ר להם כמה מן הזמן שעמדתי עמכם וישאוש אמ  

Jn 14,22  ענה ישאוש אליו אם אחד אוהב אותי 23: לעולם ולא  עשוי שבעבורינו תגלה עצמך לנו  זה דבר הוא  
Jn 14,27  אתם שמעתם אמרתי אלך 28. תהיה לבבכם נבהל ולא  לא תיראו . ותנול דרך שהעולם ננותנו לכם ע  
Jn 15,22   המכעיס 23: הייתי מדבר להם לא היה להם חטא ולא  אם לא באתי  22. עו אותו ששלחניכי לא יד  
Jn 16,3   3 ואלה הדברים דברתי לכם בעבור שתבא 4. אותי ולא  ברים יעשו לכם כי לא הכירו האב ואלה הד  

Jn 16,19  אמת אני  20. ופעם אחרת מעט ותראו אותי. תראו ולא  . בקרבכם כי אני אמרתי אחר מעט אתם מדברים 
Jn 20,13   וכאשר מריאה מגדלינא 14. ידעתי אנה הניחוהו ולא  והוא אמרה כי נטלו אדוני מזה . את בוכה  
Jn 20,14   15. מרה בעצמה שגנב הואא. הכירה שהוא ישו ולא  פכה וראתה ישאוש עומד על רגליו אלו נה [*] 
Jn 20,27   ענה אליו 28. תהיה בלתי מאמין ותהיה נאמן ולא  בעך פה וראה ידי ושים ידך לצדי שים אצ  
Jn 21,6    אז אמר אותו תלמיד האהוב 7. יכלו למשוך ולא  במים ונכנס בהם גודל רבוי דגים הרשתות  

Mt 13,52  53. חיילות שנותן מאוצר דברים חדשים וישנים ולאב  י חכם מאותות דומה למלכות שממי להם לכן כל  
Mc 12,33   34: וזהו גדול מכל קרבן אנושי. רעהו כמוהו ולאהוב  הוב מכל לב ומכל נפש ומכל חוזק אדם לא 

Lc 2,34   ובסכין יחצו ויעברו 35. ובו נאמרו נגדו .ולאות  ה הוא מונח בישראל לפדיון רבים תדעו שז  
Lc 6,30  וכאשר אתם 31. שיגזול את שלך אל תבקשם ולאותו  . אבל לכל אדם שישאלך תן 30. להויחפוץ לגנ  
Jn 20,2   תלמיד האחד שאוהב מאד ישאוש ומריאה אמרה ולאותו  אז רצתה ובאה לשימון פירי  2: ההקבר הפוכ  

Mt 24,19   התפללו לשם 20. שיהיו מיניקות באותן הימים ולאותן  . הרות אוי לאותן שתהיו 19: לקחת כסותו 
Mc 5,19   19 והוא הלך  20: ֽוַסֵּפר החסד שהש׳ עשה לך. שלך ולאותן  וש לא רצה אבל אמ׳ לו לך לביתך וישא 

Mc 13,17   חלו פני האל שזה 18. המיניקות באותן הימים ולאותן  ואוי לאותן שיהיו הרות  17. גדולקחת ב 
Mt 25,15  16. אחד לכל אחד מהם כפי ערכו והלך לו תכף ולאחד  . ולאחר ב׳ בזנטש. סר ה׳ בזנטישלאחד מהם מ  
Mt 25,15   ולאחד אחד לכל אחד מהם כפי ערכו . ב׳ בזנטש ולאחר  . לאחד מהם מסר ה׳ בזנטיש 15. ולהם מזהב 
Jn 19,20  אז הגמוני היהודים אמרו לפילאטו לא 21 .ולאטי  והיה כתוב בלשון עברי וגריק : המן העיר הי  

Mt 22,21   וכאשר שמעוהו היו תמהים 22. מה שראוי לאל ולאל  כן תנו לשישאר מה שראוי לסישאר הם לאמר ל  
Mc 12,17   ובאו 18: והם עמדו תמהים ממנו. מה שהוא מהאל ולאל  להם תחזרו לשישר מה שהוא לסיסר וישוש אמ׳ 

Mt 17,4   עב אחד לבנה צללםובעוד שמדברים  5. אחד ולאליהו  . לך אחד ולמשה אחד. םנעשה פה שלשה אהלי . 
Mc 9,4   כי הם היו . ולא יודע מה הוא אומ׳ 5. אחד ולאליהו  לך אחד ולמ ולמשה אחד . ה אהליםפה שלש 
Lc 9,33   34. ומדבר ואינו יודע מה אומר. אחד ולאליהו  . ולמשה אחד. לך אחד. לשה אהליםש. פה  

Mc 7,12   כ שוברים אתם מצות הש׳ בעד מנהגכםא״ 13 .ולאם  ואחר אינכם מניחים השלים לאב  12. לו  
Jn 9,18   ושאלום אומרים הוא זה בניכם שאתם אומרים 19 ולאמו  עד שקראו לאביו . לידתו בעורון שהיתה 

Mt 4,17  קפיטולו: עשו תשובה כי המלכות שמים מתקרב ולאמר  ומשם והלאה התחיל ישואש לדרוש  17. בצלמות  
Jn 8,14    אתם דנים כפי הבשר אבל איני דן 15. אני הולך ולאן  מאין באתי  [*]הוא כי יודע אני אמתי 
Jn 4,42   41 אומרים לא היינו מאמינים בעד דבריך ואנחנו  ולאשה   42. ר עוד האמינו בו בעד דבריוויות 

Mt 23,28  אוי לכם מאותתים פרושים רמאים שמיסדים 29. רע ולב  רמאות  אנשים צדיקים ובפנים אתם מלאים מכל 
Lc 11,18   א״כ למה אתם אומרים. איך תעמוד המלכות ההיא ולב  ואם ַשאָטנָאש בעצמו הוא בלב  18. על בית  
Jn 16,22   23. ישמח וגילכם שום אדם לא יגזלהו לכם ולבבכם  . ם אבל אני אראה אתכם פעם אחרתכן דאגתכ  
Mt 2,11    אך הזהירם שלא ישובווהמל 12. ומירא ולבונה  ויפתחו אוצרותיהם ויתנו לו זהב לפניו  
Mt 15,8   הם מכבדים אותם חנם רמאים 9. רחוק ממני ולבם  זה העם שלי מכבר מדברים  8אומ׳ מכם ישאוש  
Mc 6,52  52 וכאשר עברו הלאה באו בארץ 53. היה ערפליי ולבם  ן אינם מכירים פלא החמשה לחמים כי עדיי  
Mc 7,6   חנם מכבדים אותי מלמדי המוסרים 7. רחוק ממני ולבם  ישעיה שאמ׳ זה העם מכבדני מדבר מכם רמאים 

Mc 15,46   והוריד הגוף מהשתי וערב ועטפו בו והניחו ולבן  ויוסף קנה בגד אחד יפה  46. אושלו גוף יש  
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Jn 21,2   3. סבאדיב ולשנים תלמידים אחרים שהיו יחדיו ולבני  ספק ולנתנאל שהיה מבית גליליאה נקרא מ 
Mc 9,2    היו כן שאין שום אדם יכול לעשות . כמו שלג ולבנים  והמלבושים היו מזהירים  2 הפניםצורת 

Lc 12,52   והאם. האב יהיה נגד הבן והבן נגד האב 53 .ולג׳  ה׳ שיהיו בבית אחת לב׳  52: רידכן רק להפ  
Lc 23,30   שוכי אם בעין הלח נע 31. נפלו עלינו ולגבעות  אז יאמרו להרים כסונו  30. ניקושלא ה  
Mc 3,17   זהו בינאטגיש ר״ל בן . וקרא שם להם. אחיו ולג׳ואן  וללאזיר זאנאדיב  17שימון פירו ושם שם ל 
Mc 3,27   27  הכלים אם בתחלה אינו קושרו ואז יגנוב ולגנוב  אדם אינו יכול ליכנס בבית החזק שום  
Jn 12,49  ומה. יודע שהמצוה היא חיים נצחייםואני  50 .ולדבר  הוא צוה לי לאמר : ק האב ששלחנילא דברתי ר 
Lc 4,19   תשובה לשבויים ולעורים ראיה ולעזוב ולדרוש  ולרפא נשברי לב  19עניים להגיד ושלחני ל  

Jn 5,2   שם שוכבים 3חמשה עליות נקראים בלעז פרושיש  ולה  א בלשון עברי ביטשידא המים מכוסה נקר  
Mc Prol,21    בסדר דבריו האונגליאו ממוסרם בגוף ישאוש ולהבין  ייב חפש הגמון אסכנדריאש וזה חווזה אחד  

Lc 24,45   וכן חוייב לישאוש. ואמ׳ להם שכן כתוב 46 :ולהבינם  אז פתח להם שכלם לדעת הכתיבות  45: עלי 
Mc 8,31   נגוש למות בעד שרי הכהנים וחכמי הדת והוא  ולהיות  ה ומלמד שאליו הוכרח לסבול צער אומר ומרא 
Mc 10,5   הוא הודה לכם בעבור רוע. ישאוש ענה ואמ׳ ולהם   5: תוב לה ספר כריתות ושיניחנהשאדם יכ  
Lc 4,43   אמר חוייב לו להגיד לעיירות אחרות מלכות האל ולהם   43. ומחזיקים בו שלא יפרד מהם ובאו עדיו 
Lc 8,10   9 אבל לאחרים . מים להכיראמר לכם ניתן מלכות ש ולהם   10. איזה דבר הוא זה. ו שאלוהוותלמידי 

Lc 24,19    מישואש[*] [*] ישאוש ענה מה הן הדברים  ולהם   19איזה דברים נעשו באלו הימים יודע  
Lc 5,18   ולא מצאו שער שיוכלו ליכנס 19לפני ישאוש  ולהניחו  ש אחד במטתו ובקשו לשומו לפנים נושאים אי 

Mt 20,19  ואז 20: ויקום חי ביום השלישי. בשתי וערב ולהקימו  שו נפילים להוציא לעג ממנו ולרגוימסרוהו ל 
Mt 26,74    ומיד התרנגול קרא. שאינו מכיר אותו האדם ולהשבע  ואז התחיל לכפור  74דבריך מעיד מהם כי . 
Mc 14,33   ואמ׳ להם עצבה היא נפשי עד מות המתינו 34 ולהתפחד  רו ויקומו וזואן והתחיל להתפלל עמו פי 

Lc 12,5   חמשה לחם שהם שלו 6: האש אומר לכם אותו תיראו ולו  האדם יש לו כח לשולחו בגיהינם  י מותשאחר 
Lc 10,32   והנה הוא עובר משם. אחד קרוב מאותו מקום ולוי   32. ותו עבר הלאהוראה א. באותו דרך עצמו  
Mt 12,45   מנו ונכנסו שם ועמדושבע רוחות יותר רעים מ ולוקח  אז הוא הולך  45. ורה מכל קסמיםמנוקה וטה. 

Mt 19,9   אמרו התלמידים אליו 10. אחרת עושה ניאוף ולוקח  . ינו עושה בעבור טעם ניאוף שלהאשתו אם א  
Mc 10,11   ואם האשה עוזבת בעלה  12. עושה ניאוף. אחרת ולוקח  מי ומימניח אשתו . ואמר להם 11 בבית 
Lc 11,26    [*]25  [*]שבעה רוחות אחרים יותר רעים ממנו עמו ולוקח  ואז הולך  26. מנוקה ביעים  
Mt 27,30   ואחר כאשר הרבו 31. הקנה ומכין בראשו ולוקחין  ורוקקין בו  30שעך מלך היהודים הש׳ יושי  
Mc 12,27   ויגש אליו אחד מאותת 28: אתם טועים מאד ולזה  . אינו אלוה המתים אלא החיים 27. יעקב  
Mc 12,40   ושב ישוש 41: יסבלו יותר קנס גדול ביום הדין ולזה  . מנות עם שקר תפילותםבתים והאלשעוקרים ה 

Lc 1,72  והשבועה שנשבע לאברהם 73קדושת צואתו  ולזכור  ם אבותינו לעשות חסד ע 72. אותן שהקציפונו  
Lc 22,52   יום כל ה 53: כגנב יצאתם בסכינים ובעצים .ולזקנים  ליו ולשרי הכהנים ולרבני המקדש לאשר בא א 
Lc 16,25    ..בכל 26ואתה בצער .. רעות ועתה לזרו ..היה ה ולזרו  .. .. זכור שהיה לך ר..  25.. לעמים 

Jn 12,2   2 אז מריאה לקחה ליטרא אחת 3. אחד מן האוכלים ולזרו  . ומרטא משרת אותו. נו לו לאכולוהכי 
Lc 1,55  ומריאה עמדה עם אלישבק כמעט 56. יםלעולמ ולזרעו  כמו שנדר לאבותינו לאברהם  55ו זוכר מחסדי  

Lc 24,46   לתשובה ולמחילת עונות 47חי ביום השלישי  ולחזור  וכן חוייב לישאוש לסבול המות . שכן כתוב . 
Lc 23,4   5. איני מוצא בזה האדם שום טעם שימות .ולחיילות  ופילאט אמר לשרי הכהנים  4. ומרענה אתה א  
Mc 6,8   ומנעלים 9אבל שרביט אחד ביד . ואבן וחגורה ולחם  וציום שלא ישאו שק  8. ומשוטניםכל החולים  

Lc 23,38   38  ואחד מהגנבים 39. ועבריות זהו מלך היהודים ולטינש  באותיות יוניות ועל הכתב שעליו כתוב 
Jn 3,30    מי שבא למעלה מכולם הוא מי שהוא 31: המעטה ולי  ואליו ראוי לתת הגדולה  30. שלםהוא גיל  
Jn 5,36   יש עדות גדול מזואן שהמעשים שנתן לי אבי ולי   36. ביתם לשמוח שעה אחת בינינוולא א  
Lc 2,37   וזאת באותה שעה היתה 38: בצומות ותפילות וליילה  ינה זזה מהמקדש עושה עבודה יום וא. שנה  

Mt 14,22   22 וכאשר העם הלכו הוא  23: בים עד שיסעו העם וליכנס  צוה לתלמידים עלות באניה קטנה  ותכף 
Mc 4,27   ונח והוא והזרע גדל ומזריע והוא אינו יודע ולילה  וישן יום  27זורע זרע טוב בארץ כאדם ש. 
Lc 18,7   אכן בן האדם[*]  8. ולא יהיה לו חמלה מהם ולילה  תם שהם נבחרים צועקים אליו יום ינקום או  
Mt 8,26   והאנשים 27. שינוחו ותכף היה נחת גדול בים ולים  לרוח  וקם וצוה. עם במעט אמונה אתם יראים  
Mc 4,39   ואמ׳ להם למה 40ותכף היתה רבה הנחה . שינוחו ולים  ם וצוה לרוח וישאוש ק 39. שאנחנו אבודים 
Lc 8,25   ובאו ועברו אל 26. ושומעין לו. אומר עמדו ולים  ואמרו מי הוא זה שלקח שלרוח . ווראו ותמה  

Mc 14,71   ומיד 72. שאינו יודע מה הוא האיש שאומרת ולישבע  והוא התחיל לקלל  71. ליליב אתהי באמת גכ  
Mt 2,20   21. לארץ ישראל כי מת אותו שרוצה להמית הילד ולך  ואמר לו קום וקח הילד ואמו  20 אל מצרים  
Mt 5,24   רי כן תשוב לנדב נדבתךואח. תחלה להשלים אחיך ולך  עזוב נדבתך לפני המזבח  24אחיך שחטאת נגד. 
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Mt 9,5   ולמען זה תכירו כי אני יכול למחות העונות  6 .ולך  או לאמר קום . מר חטאתיך נמחליםלא. יותר 
Mt 9,6   והעם שראו זה יראו השם ואותו 8[*]  7: לביתך ולך  אז אמ׳ לנטול קום קח מטתך : ארץהעונות ב 

Mt 20,14   15. כי אני חפץ לתת לאלה האחרונים כמו לך ולך  לך קח מה שהוא ש 14י לפשוט אחד תנאי עמ  
Mc 2,9   אבל בעבור זה שאתם תדעו שבן הבתולה יש לו 10 .ולך  מר קום קח מטתך ושא אותה בביתך או לא 
Lc 5,23   אבל בעבור שתדעו כי בן אלוה יש לו יכולת  24 .ולך  או אמור קום . ר עונותיך נמחליםנקל אמו 

Lc 15,18    עשה לי. וכבר איני ראוי להיות נקרא בנך 19 .ולך  אמ׳ לו אני חטאתי לשמים . יולפנובבואו  
Lc 15,21   21 ואח״כ אמ׳ 22. וכבר איני ראוי להקרא בנך .ולך  בן אמר לו אבי אני חטאתי לשמים וה  
Lc 17,19  יבא ושאל לפרושים מתי 20כי אמונתך הושיעך  ולך  ואמ׳ אליו קום  19א זה מעם נכר שבח לשם אל  
Lc 18,22   ואלה הדברים נשמעים הוא היה עצב מאד 23. אחרי ולך  ובא . ויהיה לך אוצר בשמים. ייםותנהו לענ 

Jn 2,4   אמרה אם ישוש 5. עדיין אין שעתי ראוייה ולך  אשה מה לי . ענה ישאוש אליה 4. להם יין  
Jn 5,8   ואותו. א וסלק מטתו והלך לוומיד נעשה ברי 9 ולך  וישאוש אמר לו קום וסלק מטתך  8. אחר  

Jn 5,11    והוא לא ידע מי הוא אותו 13[*] [*]  12 .ולך  מי שעשה לי זה אמ׳ אלי שא מטתך ענה להם  
Jn 7,3   בגודיאה בעבור שתלמידיך יראו מעשיך שאתה ולך  הפרד מפה [*] ואמר לו אחד 3. יהנקרא כנופ  

Mt 25,41   אני 42. באש גיהנם שמוכן לשטן ואל מלאכיו ולכו  מאבי הפרדו ממני ארורים . שמאל שיהיו בצד  
Mc 1,17   והם תכף  18אחרי ואעשה אתכם דייגים מהאנשים  ולכו  ואמ׳ להם ישו בואו  17. דייגים בים כי הם 

Mc 14,15   והלכו תלמידיו ובאו אל העיר ומצאו כאשר  16 :ולכו  ם בית גדול לאכילה ושם תכינוהו יראה לכ 
Mt 22,41   ולכן לכם מה דומה משיח 42. אותם שהיו נאספים ולכל  ואז אמ׳ ישאוש לפרושים  41. יםני צוויש 
Mc 6,22   שאלי . ואמר אירודיש המלך אל הנערה. האוכלים ולכל  וייטב מאד לאירודיש . ל הקרואיםלפני כ 

Mc 12,22  בתחיה של מי תהיה 23.השבעה היתה להם לאשה ולכל   22. זה שלישי עשה כזה. ניח זרעגם זה לא ה  
Lc 23,47   ואמר באמת זה. אלה הדברים שנעשו הלל הש׳ ולכל  . וסנטוריאו בא 47. ים שלח רוחואלה הדבר  
Lc 24,9   והיה שמריאה מקדלינא ומריאה 10. האחרים ולכל  גידות כל אלה הדברים לאותן י״א מן הקבר מ  
Mt 25,1   והה׳ 3. החמש מהן היו סכלות והחמש חכמות 2 .לכלהו  קחו עשישותיהן ויצאו לדרך לחתן בתולות של 

Mt 23,27    וכן אתם דומים לעמים בחוץ אנשים 28 .ולכלוך  יקרים ובפנים מלאים עצמות מתים מחוץ  
Jn 13,14    כי אני נתתיו 15יש לרחוץ האחד רגל חבירו  ולכם  . אני אדוניכם רוחץ רגליכם[*]  14[*] כי  

Mt 18,23   דומה למלכות שמים לאדם אחד מלך שרוצה לשמוע  ולכן   23. אני אומר לך ע׳ פעמים אבל. ז׳ פעמים 
Mt 22,42  אמרו מדוד. לכם מה דומה משיח ממי יהיה בן ולכן   42. שים ולכל אותם שהיו נאספיםישאוש לפרו.  
Mt 24,26   ו לצאתאם אדם לכם יאמר שהוא במדבר אל תרצ ולכן   26. אני אומר זה קודם הזמן 25 .אפשרי.  

Mc 4,1   וכל החיל. היה לו עלות בספינה קטנה וישב בים ולכן  ש ללמד לחוף הים ורוב עם מתאסף התחיל ישו 
Lc 11,51   אוי לכם 52: אני אומ׳ אליכם ידרש מזה הדור ולכן  . ם זכריה שנשפך במובח ובבית כןהבל עד ד  
Mc 3,17   זהו . וקרא שם להם. זאנאדיב ולג׳ואן אחיו רוללאזי   17ושם שם לשימון פירו  16חליים ומושטנים 
Mc 9,4   ולא יודע מה הוא 5. ולמשה אחד ולאליהו אחד ולמ  לך אחד . נו נעשה פה שלשה אהליםהוא שאנח  

Mt 11,29   ממני שאני שפל ונח לב ותמצאו מנוח ולמדו  . ושאו עולי עליכם 29י אעזורכם ואנ  
Mc 6,30   וישאוש אמ׳ בואו ונלך במדבר ונחו מעט כי 31 ולמדו  מה שעשו רו לו כל התלמידים לישאוש וספ 
Lc 24,32   וקמו באותה שעה וחזרו בירושלם 33. הכתיבות ולמדנו  . ה נשרף בקרבינו שדבר בנו בדרךהי. לבינו 
Mt 16,11   אבל אני אומר לכם. לא תבינו שאיני אומר מהפת ולמה   11. פים איש וכמה דבילות נשארווד׳ אל 
Mt 22,43   אמר האדון  44אומר . דוד קראו ברוחני אדוניו ולמה  אמ׳ ישאוש ואיך  43. אמרו מדוד .יהיה בן 
Lc 12,57   וכאשר 58. לא תדינו עצמכם מה שהוא יושר הדבר ולמה   57והארץ למה לא תבינו זה העת  פני השמים 
Lc 19,23  אני הייתי מבקש אותה עם. ברבית לא נתת ממוני ולמה   23א הנחתי ומלקט מה שלא זרעתי לוקח מה של 
Lc 24,47   48דרש לכל העמים והתחילו בירושלם . עונות ולמחילת  לתשובה  47חזור חי ביום השלישי המות ול 
Mt 6,30   למה . יהיה נשרף האל מאספו כ״ש יגונכם ולמחר  ואם עשב השדה הנמצא היום  30: ואחד מאל[*]  

Lc 10,35    [*]לקח שני פשיטין ונתנם לאושפיזא ואמ׳ לו עשה ולמחר   35. עיניו בואו באושפיזא ונתן והבי 
Lc 12,28   בתנור הש׳ מלבישו כן כמה וכמה שמלביש אתכם ולמחר  א״כ העשב שהוא בשדה היום  28. ואחד מאל. 

Jn 1,43   רצה לצאת בגלליאה ומצא פליף ואמ׳ לו לך ולמחר   43. תמיה נקרא כיפאש ר״ל פירא יואן אתה  
Jn 8,2    וכל העם באו אליו . בבקר בא פעם אחרת במקדש ולמחר   2וישאוש הלך להר הזתים  1יואן ח׳ כפי 

Jn 12,12   ושמעה. אחוזת עם רבה שבאה יחד ליום מלוד ולמחר   12: ם שם בעדו ומאמינים בישאושבאי  
Mt 27,51   51 52ו באמצע והאבנים נחלק. והארץ רעשה ולמטה  ה המקדש נשבר משני צדדין למעלה והנ  
Mc 15,38   38 *] [ והסינטוריאו שהיה ממתין שם כאשר ראה 39 .ולמטה  המקדש נשבר בשני צדדין למעלה  
Jn 20,23   שתעזבו העונות מונחים יהיו להם ומי שתעצרו ולמי   23. נח ואמ׳ להם קבלו רוח הקדשאמ׳ זה ג  

Mt 9,6   תכירו כי אני יכול למחות העונות בארץ זה ולמען   6. לאמר קום ולךאו . לאמר חטאתיך נמחלים:  
Jn 20,31   שאתם תאמינום יהיה לכם חיים בעולם עם ישוש  ולמען  . אמינו שישאוש משיח הוא בן האללמען ת 
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Jn 12,26   העובד אותי אבי. שאני הוא שם יהיה משרתי ולמקום  . הרוצה לשרת אותי ישרת אחרי 26. נצחיים  
Jn 11,19   ומרטא כששמעה שישאוש 20. לנחם אותם מאחיהן ולמרטא  הודים רבים באו למריאה וי 19. ןט״ו מילי 
Mt 10,1    ואלה הם שמות האיפושטוליש 2החולאים  ולמרק  ונתן להם יכולת לרפאת המשוטנים תלמידים:  
Mt 17,4   ד ובעוד שמדברים עב אח 5. ולאליהו אחד. אחד ולמשה  לך אחד . בה נעשה פה שלשה אהליםאם אתה תא 
Mc 9,4   ולא יודע מה הוא אומ׳ 5. אחד ולאליהו אחד ולמשה  לך אחד ולמ . עשה פה שלשה אהליםשאנחנו נ . 
Lc 9,33    ומדבר ואינו יודע מה. ולאליהו אחד. אחד ולמשה  . לך אחד. שלשה אהלים. שנעשה פהטוב הוא  

Lc 12,11  11 צו להשתכל באיזו אופן או באי זהאל תחפ ולנביאים  נהגו אתכם בבתי כנסיות ולרבנים וכאשר י  
Lc 14,19   השפעוהשלישי אמ׳ 20: אחלי שתקבל התנצלותי ולנסותם  ה עולי שורים והולך אני לראותם קניתי חמש 
Jn 12,28   ואמרה ואני. אז באה קול מן השמים: שמך ולנשא  לעלות  28עבור זה באתי לשעה זו כי ב. זאת  
Jn 21,2   שהיה מבית גליליאה ולבני סבאדיב ולשנים ולנתנאל  ומאוש נקרא מספק וט. שמעון פירווכן גלה ל  
Mt 8,9   וישואש משיח שמע זה 10. עשו זה והנם עושים ולעבדי  . ואומ׳ לאחר בא והוא בא. הולך לך והוא 
Jn 5,37    ואין  38. לא שמעתם קולו ולא ראיתם תמונתו ולעולם  לי עדות  והוא עושה[*]  37[*] לי עדות 
Jn 8,33   33 לא נהיה אחור איך אתה אומר שנהיה חפשים ולעולם  . אז אמרו לו אנחנו זרע אברהם:  
Lc 4,19   19  ראיה ולעזוב הנשברים למחילה דורש שנת ולעורים  נשברי לב ולדרוש תשובה לשבויים ולרפא  
Lc 4,19   האדון ערב ויום הנשברים למחילה דורש שנת ולעזוב  וש תשובה לשבויים ולעורים ראיה לב ולדר  
Jn 12,6   והיה לו כיסין. דורש בעבור כי הוא גנב ולעצמו  רק אליו . ר שומו עין על הענייםאמרו בעבו  
Lc 9,12    הקרובים למקום זה למען יוכלו למצוא מה ולעריהם  ואמרו לו העם זה ילכו למגדליהם שלוחים  

Mc 13,28   כמו כן כאשר 29. עלים תדעו אתם שהקץ מתקרב עשותול  קחו המשל מהתאנה כשמתחלת לחיוט  28. הארץ 
Mc 16,7   ואמרו להם כי לפניהם בגליליאה שם תראוהו ולפירו  לכו תכף לתלמידים  7. שהניחוהו זה המקום . 
Lc 24,19   ובאי זה אופן מסרוהו עליוני הכהנים  20העם  ולפני  א חזק בפועל ובדיבור לפני השם׳ גביר נבי 
Mc 1,45   הנס עד שישאוש לא היה יכול ליכנס בהחבא ולפרסם  וכאשר יצא הוא התחיל לדרוש  45 .בישראל  

Mt 16,21   ואז לקחו פירו לצד אחד  22: חי ביום השלישי ולקום  והיות מת . רים ובעד שרי הכהניםבעד הסופ 
Mt 14,19   וברכם ובצעם  הלחמים ושני הדגים ומביט בשמים ולקח  . צוה לישב העם על העשב 19 .שאו אותם לי 
Mt 26,37   פירו ושני בנים מזבדיב והתחיל להיות עצב ולקח   37בו פה בעוד שאני אלך להתפלל תלמידיו ש  
Mt 27,48   ספוג ומלאה חומץ ושמה בראש קנה ונותנין לו ולקח  רץ אחד מהם ותכף  48. אמרו זה קורא אליהו  
Mc 2,12   באופן שכולם תמהו וברכו. מטתו והלך בפני כלם לקחו  ומיד הוא קם  12תקום ותקח מטתך אומר לך ש 
Mc 8,6   הז׳ לחמים עושה חנות ושברם ונתנם לתלמידיו ולקח  . והוא צוה לעם שישבו בארץ 6. ׳והם ענו ז  

Mc 9,35   אותו 36נער אחד ושמו באמצעם וחבקו ואמ׳  ולקח   35. ל בינותינו יהיה משרת כולםהיות גדו  
Mc 14,23   24. הגביע ועשה חנות ונתן להם ושתו ממנו ולקח   23. לקח הפת ואמר זהו לביכלים היו או  
Mc 14,33  עמו פירו ויקומו וזואן והתחיל להתפלל ולקח   33בו פה עד שאני אסיים להתפלל לתלמידיו ש  

Lc 5,25   מטתו שבה שוכב והלך לביתו מהלל ומברך האל ולקח  ומיד קם לפני כלם  25אהו לביתך מטתך וש.  
Lc 6,4   לחם הפנים ואוכל ונותן למי שהוא עמו ואין ולקח  כשנכנס לבית האל  4תן שהיו עמו והוא ואו  

Lc 22,19  הפת ועשה חנות ובצעו ונתן להם אומר זה הוא ולקח   19 .אשתה מהיוצא מהגפן עד שיבא מלכות הש׳  
Jn 13,4   אחרי כן שם מים במזרק אחד 5סדין וחגרו  ולקח  קם מהסעודה ומניח מלבושיו  4. בהאל ישו.  

Jn 13,27   וישו אמר אליו מה אתה. מלא פת אז בא השטן ולקח   27ו ליודש שימון אשק אשקריוטא הפת נתנ  
Jn 21,13   ואז היו ג׳ פעמים 14הפת והדג ונתן להם  ולקח  ובא ישאוש  13: היו שאדונם הוא כי יודעים  
Mt 8,15   וקמה ושרת אותו: בעד היד והקדחת עזבה תכף ולקחה   15ה ת שי׳ פירו שוכבת מקדחת רעמצא חמו  
Mc 5,41   בעד היד ואמר אליה קפיטא קום שרוצה לומר ולקחה   41ונכנסו למקום ששוכבת הנערה  שהיו עמו  

Mt 14,31   וכשעלה  32. ואמ׳ איש במעט אמונה למה חששת .ולקחו  ותכף ישאוש שלח היד  31. ושיעניאדון ה 
Mt 20,10   ובקחתם מלינים נגד  11. כל אחד פשוט כמו כן ולקחו  ובאו הראשונים וחשבו קחת יותר  10. פשוט 

Mt 27,9   9 שלשים פשיטי כסף זהו ערך שערכו בני ישראל ולקחו  יה הדבר נשלם מירמיה נביא אומ׳ ואז ה  
Mc 6,29   ישאוש וספרו לו כלובאו התלמידים ל 30. גופו ולקחו  וכאשר ידעוהו תלמידיו באו  29. נתנו לאמה 
Lc 22,54   ופירו הולך. אותו והוליכוהו בית סגן הכהנים ולקחו   54: ת היא שעתינו ועוז הערפליירק זא. בי 
Mc 12,8   לכן מה 9. והמיתוהו והשליכוהו חוץ לכרם ולקחוהו   8או ונמיתהו ותהיה לנו הירושה היורש בו  
Mt 2,13   הילד ואמו וברחת למצרים וישבת שם עד בואי ולקחת  שם בחלום אל יוסף ויאמר לו קום מלאך ה  

Lc 22,52  52 כגנב יצאתם בסכינים. המקדש ולזקנים ולרבני  רי הכהנים וישאוש אמר לאשר בא אליו ולש  
Lc 12,11   ולנביאים אל תחפצו להשתכל באיזו אופן או  ולרבנים  וכאשר ינהגו אתכם בבתי כנסיות  11. לו 
Mt 20,19   19 ויקום חי ביום השלישי. ולהקימו בשתי וערב ולרגשו  לנפילים להוציא לעג ממנו  סרוהווימ: 

Lc 7,38    רגלי ישאוש משיח עם דמעות שמעיניה יוצאות ולרחוץ  רגלי ישאוש משיח והתחילה לבכות קרוב. 
Mt 5,13   אור העולם אינה יכולה ליטמן העיר 14אותם  ולרמוס  ר דבר אינו שוה רק להשליך חוצה ואח  
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Lc 4,19   נשברי לב ולדרוש תשובה לשבויים ולעורים ולרפא   19ח אותי ושלחני לעניים להגיד זה מש  
Lc 9,1   ואמ׳  3. ושלחם לדרוש מלכות הש׳ 2החוליים  ולרפאת  נתן להם יכולת וכח על כל השדים תלמידיו ו 

Mt 12,29  29 אם בתחלה לא יקשרהו בחוזק. אותו ביתו ולשבור  ול אחד ליכנס בבית החזק והגבור ואיך יכ.  
Mc 16,8   וישאוש כאשר חזר חי יום 9. אדם לא אמרו דבר ולשום  הקבר לפי שגדלה פחדתן ונרעדות  וברחו מן 
Lc 4,26  רק. אדם מהם ולא שום אשה לא היה שולח אליהו ולשום   26. וכאשר היה רעב גדול בארץ. וששה חדשים 
Lc 1,64  והיה פחד בכל שכיניהם 65. דברה ובירך הש׳ ולשונו  פי האב נפתח ומיד  64ו מאד מזה היו שם תמה. 

Mc 14,37   ישנים אתם ולא יכולתם להיות עדים עמדי ולשימון  ובא ומצאם ישנים ואמ׳ לפירו  37. כרצונך.  
Lc 15,32   איני ראוי ולשמח אחרים כי אחיך השבתיו כמת ולשמוח  אבל לאכול  32. כל אשר לי לך הםלעולם ו 
Mt 13,17   לכן אתם 18. מה שאתם שומעים ולא שמעו ולשמוע  ים ראות מה שאתם רואים ולא ראו כוספ  
Lc 10,24   והנה חכם אחד 25. מה שאתם שומעין ולא שמעו ולשמוע  . תן הדברים שאתם רואים ולא ראוראות או 
Lc 15,32  יו כמת ונאבד ונחזר לנואחרים כי אחיך השבת ולשמח  אבל לאכול ולשמוח איני ראוי  32. לי לך הם. 

Jn 21,2   ושימון פירו  3. תלמידים אחרים שהיו יחדיו ולשנים  היה מבית גליליאה ולבני סבאדיב ולנתנאל ש 
Mt 22,7   אז אמר לעבדיו הנשואין מוכנים 8. ביתם ולשרוף  יה עצב וצוה הרוג אותם הרוצחים שמע זה ה.  

Lc 22,52   כגנב יצאתם. הכהנים ולרבני המקדש ולזקנים ולשרי  בא אליו וישאוש אמר לאשר  52. ובאזן הניח  
Mt 24,49  יבא אדון אותו עבד יום 50. עם השכורים ולשתות  ות העבדים האחרים ויתחיל לאכול ויתחיל להכ  
Mt 25,37   ונפשט. מתי ראינוך בלא בית ואספנוך 38 .ולשתות  ונתנו לך לאכול . וך ברעב ובצמאמתי ראינ  
Mt 25,42   ערום. בלא בית הייתי ולא אספתוני 43 .ולשתות  תם לי לאכול אני נרעבתי וצמאתי אשר לא נת  

Lc 17,8   וימצא אותו עבד 9.ואחר אתה תאכל ותשתה .ולשתות  שאוכל ושרתני עד שאשלים לאכול  לו תכין  
Jn 19,10   די שום יכולתוישאוש ענה אין לך נג 11 .ולתלותך  אינך יודע שבידי הוא להמיתך . ימשיב ל.  
Mt 23,1   המאותתים והפרושים עלו בקתדרא 2אומרים  ולתלמידיו  אז אמ׳ ישאוש לעם  1כפי מתיאו  מ״ט 
Mc 8,34  אותו שרוצה לימשך אחרי יכפור. ואמ׳ להם ולתלמידיו  וקרא לעם  34. אלהיי אבל בשריי אין לך שכל 
Lc 1,77   בעבור  78רפואה שלימה לעמו למחילת עונותיהם  ולתת   77. ושרים בדרך שלום ובדרך האלשיהיו מי 
Mt 4,2   בא אליו השטן וא״ל אם אתה  3לילה היה לו רעב  ומ׳  וכאשר התענה מ׳ יום  2סה מהשטן היותו מנו 

Mc 1,13    לילה והשטן מנסהו ושם עומד בין הבהמות ומ׳  שם התענה מ׳ יום  13. רוח במדברהקדוש  
Mc 4,20  21. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע. ס׳ ומא׳ ק׳ ומא׳  גרגיר א׳ יוצאין ל׳ עד שמ. ועושים פרי טוב 
Mc 4,20   ואומ׳ 21. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע. ק׳ ומא׳  שמגרגיר א׳ יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳  עד. טוב  
Lc 13,29    והנה אותם שהיו 30. ויסובו במלכות הש׳ ומאבשטרו  ויבאו ממזרח וממערב ומאגילו  29בחוץ  
Lc 13,29   והנה 30. ומאבשטרו ויסובו במלכות הש׳ ומאגילו  ויבאו ממזרח וממערב  29ים בחוץ תהיו נגרש  
Mt 21,8   והחיל שהולכים עמו צועקים 9. מהם בדרך ומאגמגין  ואחרים כורתים ענפים מאילנות . בדרך  

Mt 22,38   תאהב רעך. שני הוא דומה לזהוה 39. גדול צווי ומאד  זהו הראשון  38. נפשך ומכל שכלךלבבך ובכל 
Lc 2,48   והוא אמ׳ להם מה זה תשאלותי לא 49. חפשנוך ומאד  כי אני ואביך כואבים . זאת לנו למה עשית  

Mt 25,39   והמלך יענה ויאמר אלהם 40. ובאנו אליך ומאוסר  ומתי ראינוך חולה  39. וכסינוך ונפשט  
Mt 11,6   וכאשר  7. יהיה מי שלא יהיה משקנדליזאט בי ומאושר   6. והעניים מוגדים. והחרשים שומעים 

Lc 5,8   הדבר כאשר שימון ופירו ראו ישוש משיח נפלו ומאותו   8. באופן שכמעט לא נטבעו. מדג כל האניות 
Mt 23,34   ומהם תהרגו ותתלו בשתי וערב ותנגשו :ומאותתים  שאנכי שולח לכם נביאים וחכמים  זה הנה  
Mc 9,13   וכאשר העם ראה בא ישאוש 14מתוכחים עמהם  ומאותתים  ם רב ביניהם ורבים חכמים ע הוא מוצא 
Mc 3,8   ומעבר נהר ירדן ומשוריאה ומסדומיאה .ומאידוריאה  לירושלם ומגודיאה  8ו מגליליאה נמשכים עמ  
Mc 6,2   אינו הוא בן נפח 3. לו הכח שמהידים יוצא ומאין  . מרין מאין לו החכמה שנתונה לוואו  
Jn 5,35   ולי 36. ולא אביתם לשמוח שעה אחת בינינו ומאירה  הוא היה אורה נר שורפת  35. עיםתהיו נוש  
Jn 5,24   24 ולא יבא. אותו ששלחני יהיו לו חיים נצחיים ומאמין  ת אני אומר לכם שמי ששומע דברי אמ 
Jn 6,40    ואני אקימהו חי ביום. נצחיים יהיה לו חיים ומאמין  שכל אדם שרואה הבן . האב ששלחניזהו רצון 

Jn 12,11    ולמחר אחוזת עם רבה שבאה יחד 12: בישאוש ומאמינים  כי רבים מהיהודים באים שם בעדו  11לזרו 
Mc 6,40   וישאוש לקח החמשה לחמים ושני 41. מאתים ומאתים  וישבו מחמשים חמשים  40רא ֶפי׳ על העשב נק  
Lc 7,23   24. יהיו אותן שלא יהיו אישקנדליזט בי ומבורכים   23גדים והדלים מו .המתים קמו חיים  
Lc 18,9  9  שני אנשים עלו במקדש 10זה הדבר . האחרים ומבזים  מקצת שבוטחים בעצמם כמו צדיקים ואומרים  

Lc 16,18   .אדם אחד עשיר היה לבוש  19: אחרת עושה נאוף ומביא  .. .. ולא תהיה יכל אדם ש 18ור אחת שתעב 
Lc 18,15   וכאשר רואים זה. לו נערים בעבור שיגיעם ומביאים   15. נשפל ומי שישפיל עצמו ינשאעצמו יהיה  
Mt 14,19   בשמים וברכם ובצעם ונתנם לתלמידים ומביט  ולקח הלחמים ושני הדגים . העשב העם על.  
Mc 5,32   והאשה פחדה  33. עשהאם יוכל ראות אותו שזה  ומביט   32. דוחק אותך ואומר מי נגעני רואה שעמך 
Mc 7,34   ותכף 35. לשמים מתאנח ואמ׳ אפתח ר״ל פתחו ומביט   34צבעות באזן ורוקק נגע לשונו ושם הא  
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Mc 12,41   ורבים. באי זה אופן העם מתנדבים שם מתנותיו ומביט  ופילא סיאון מניחים אוצר המקדש לוגוט ז 
Lc 9,62   10. אחריו אינו ראוי בלמכות הש׳ ומביט   המשים ידו במחרישה וישאוש אמ׳ אליו האיש,Tit  
Lc 21,1   21: יתירה,Tit   ישאוש ראה אותם שמשימין מתנותיהם בתיבה והם ומביט   1קפיטולו כ״ב כפי לוקא 

Lc 22,61   ונזכר פירו דבר אדוננו שאמ׳ לו קודם . פירו ומביט  וישאוש נהפך  61. ומיד קרא התרנגול: אומר 
Lc 23,35   אומרים האחרים. והשרים עמהם מלעיגים עליו .ומביטו  והעם עומד  35. ליהם גורלותים עומטיל 

Lc 6,7    בעבור . הסופרים והפרושים אם ירפאהו בשבת ומביטים   7. שם אדם אחד שהיה לו יד יבשהוהיה 
Mt 19,26   כבד ישאוש אמ׳ להם בין האנשים הוא דבר ומביטם   26. ואמרו א״כ מי יוכל הושיענותמהים מאד  

Lc 5,3   3 אותו שיסיע האניה משם מעט ויושב ומלמד לעם  ומבקש  . עלה באוניה אחת שהיתה משימון והוא 
Mc 3,32   והוא ענה מי היא אמי ומי הם 33. אותך ומבקשים  ו הנה אמך וקרוביך עומדים בחוץ ואמרו ל  
Lc 11,54   12: ה דבר יוכלו להלשינומפיו אי ז ומבקשים  מארבים אותו  54דות ברוב דברים אתו בכב,Tit  
Mc 6,13   המשוטנים וממרקים החולים במשיחת שמן ומבריאים   13. ותלכו ודרשו שיעשו תשובה 12 נגדם  

Lc 9,6  ואירודיש אדון 7: החולים בכל מקום ומבריאים  כשתצאו משם תחפצו הבתים דורשים ו 6. עליהם  
Lc 5,25    וכל אשר היו שם היו נבהלים והללו 26. האל ומברך  לל מטתו שבה שוכב והלך לביתו מהכלם ולקח  

Lc 24,53   השם׳ ומברכים  והיו במקדש בכל עת משבחים  53ה בגודל שמח: Expl  1ת״ם,Tit קפיטולו ראשון כפי 
Mt 27,29   לפניו ברך אומרים הש׳ יושישעך מלך ומברכין  וקנה ביד ימין . אשו עטרת קוציםעל ר  
Mc 10,16   16 וכאשר היה יוצא לדרך בא אדם אחד וכרע  17 .ומברכם  יה מחבקם ומניח הידיים עליהם ה וישאוש 

Lc 1,52   52 הרעבים ממלא כל טוב ועוזב 53. השפלים ומגביה  משפיל החזקים והגבוהים מאריות  והוא  
Lc 23,40   41. אומ׳ אינך ירא אלהים כי בצרתם אתה ומגדף  והאחר עונה  40. צמך ואנחנו עמךתושיע ע  
Jn 10,36   אם לא הייתי עושה 37. כשאמרתי אני בן אלים .ומגדף  חו בעולם אתם אומרים שאני מחרף קדש של 

Mc 3,8    ומעבר נהר ירדן ומשוריאה. ומאידוריאה ומגודיאה  לירושלם  8נמשכים עמו מגליליאה ועם רב  
Mt Expl   Expl מהאל ובן ש׳ פירו בעבור מרקו מגיד נבחר :ומגיד  נשלמה אגרת שי׳ מתיב תלמיד   תם  
Lc 3,18   ואירודיש כאשר יואן מייסר אירודיאש 19. לעם ומגיד  ורוב דברים אחרים מזהיר  18כבה באש שלא ת 

Lc 8,1   ומקצת 2והיו עמו הי״ב תלמידים . מלכות השם׳ ומגיד  אוש הולך בעירות ובמגדלים דורש ואילך יש 
Lc 20,1   1 2ונתאספו שרי הכהנים והסופרים עם הזקנים  .ומגיד  עם במקדש אחד הימים ישאוש קבץ הונעשה ב  
Mt 1,17    ותולדות ישואש משיח 18. בבל עד ישוש י״ד ומגלות  . י״ד ומדוד עד גלות בבל הם י״דדויט הם  
Mc 11,8    ואותן שהולכין לפניו ואותן 9. הדרך ומגמגמין  אחרים כורתים ענפים מן האילנות ועמים  
Lc 21,11   רק  12. ואותות גדולים בשמים. ורעב בחרדות ומגפות  . ורעש גדול יהיה במקומות 11. תמלכו נגד 
Lc 4,36   ומדברים ביניהם ואומרים מה דבר הוא זה שיש לו ומד  פחדו  וכולם 36. יצא ממנו ולא הזיקו דבר 

Mc 8,20   21. והם אמרו ז׳. אלף איש וכמה סלים נשארו ומד׳  ומהז׳ לחמים  20. והם אמרו י״ב .ממותר  
Lc 8,34  ההוא כאשר ראוהו הרועים ספרוהו במדינות ומדבר   34. ות ונכנסו ביאור ושם נחנקוהלכו במהיר  
Lc 9,11   והיום 12ומרפא החולים . עמהם במלכות השם׳ ומדבר  ו העמים הלכו אחרי ישאוש וקבלם כאשר ידעה  
Lc 9,33   ובאומרו דברים אלו  34. ואינו יודע מה אומר ומדבר  . ולאליהו אחד. ולמשה אחד. אחד לך. אהלים 
Jn 8,26    ואני. אבל מי ששלחני הוא אמתי. מכם או שופט ומדבר  רוב דברים  26קדמון שמדבר עמכם אמ׳ להם 
Jn 9,21   כי. אלה הדברים אמרו האב והאם 22. מעצמו ומדבר  שאלו אותו כי בן דעת הוא : דענווראה לא י  

Jn 10,20   ואחרים 21. בשטות למה אתם שומעין אותו ומדבר  ורבים מהם אומרים שטן לקחו  20 .האלו  
Lc 7,32  ביניהם ואומרי׳ אנחנו שרנו לכם בכלי ומדבריים  שוק נמשלים הם לנערים יושבים ב 32. נמשלים  
Mc 9,3   וענה פיר לישאוש אמ׳ לו טוב 4. עם ישו ומדברים  ונראו משה ואליהו  3פני האדמה  בהם על  
Lc 4,36   ביניהם ואומרים מה דבר הוא זה שיש לו כח  ומדברים  וכולם פחדו ומד  36. הזיקו דבר ממנו ולא 
Mt 1,17  17 ומגלות בבל עד ישוש. עד גלות בבל הם י״ד ומדוד  ל תולדות מאברם עד דויט הם י״ד אם כן כ  
Jn 5,18   ענה ישו בעבור זה ואמ׳. ווי לאלעצמו בשי ומדמה  . אבל עוד אומר שאביו הוא אלוה מתיר השבת  

Mt 10,19  תאמרו כי השם ילמדכם באותה שעה שתצטרכו לדבר ומה  אתכם תפושים אל תאנחו מה תענו  כאשר ינהגו: 
Mt 10,27   ולא תחפצו 28: שתשמעו באזן תדרשוהו בקול רם ומה  . תאמרו אתם בקול רם לפני כל. דאומר בסו  
Mt 19,18    לא תעשה ניאוף. וישוש אמ׳ לא תעשה רציחה. הם ומה  והוא אמ׳  18. צותשמור וקיים המנצחיים. 
Mt 22,20   20 ואמרו מסיסר והוא אמר להם 21. שלמעלה כתוב ומה  ׳ להם ישאוש ממי היא זאת הצורה ואמ  
Mt 24,45   תחשבו מעבד חכם ונאמן אדוניו מניחו על כל ומה   45. עה אותה שבן האלוה יהיה באידעתם הש  
Mt 27,22  והכל אמרו יהי מונח 23. אעשה מישו האמור משיח ומה  ופילאט אמ׳ אז  22. אמרו בראבן והם. השנים 
Mc 5,16   17. שהיה מעשה מאותו שהיה מושטן ומהחזירים ומה  וספרו מה שראו  16שכלם נפחדו . שהיו בטוב  
Mc 8,36   כי יהיה לו כל העולם ויאבד יועיל לאדם גם ומה   36. די ובעד האיונגילי יושיענהשיאבדה בע  
Mc 10,9   ועו׳ שאלוהו  10: שהאל מחבר שום אדם לא יפריד ומה   9. דויהיו שניהם לבשר אח 8ואמו ויקח אשה 

Mc 13,37  14: שאני אומר לכם לכל אני אומר עורו ומה   37לא כשיבא ימצאכם ישנים  36ר קורא או בק,Tit  
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Lc 1,35   יהיה שיולד ממך יהיה קדוש ויהיה נקרא בן  ומה  . ונן עליךעליך וכח העליון יתל רוח יבא.[*] 
Lc 9,25  יועיל לאדם אם יצבור כעפר כסף ונפשו תהיה ומה   25. וזה יושיע עצמו[*]  24. רייום יבא אח  

Lc 11,39  סכלים  40. שהוא בפנים שלכם הוא לב רב וגניבה ומה  . מה שהוא מחוץ גביע ומן הקערה אתם מטהרים 
Lc 12,3   4. שדברתם באוזן בסוד יהיה נדרש במקום גבוה ומה  שאמרתם בחשך יהיה נאמרים באור  דברים  

Lc 12,29   כי כל הדברים האלה 30. תשתו ואל תתנשאו למעלה ומה  ואל תחפצו לבקש מה תאכלו  29. הבמעט אמונ 
Lc 16,15   למלכים קטן הוא לפני.. שהוא גדול וגבבוה  ומה  . פני האנשים רק האל יודע לבבכםעצמם ל  
Lc 16,26    גדולה היא תקועה בעבור זה אותם שחפצין לעבור  ומה  .. ריםבכל אלה הדב 26ואתה בצער .. לזרו 
Lc 24,38   40[*] ראו ידי ורגלי  39. חשבתם בתוך לבבכם ומה  ואמר להם למה אתם נבהלים  38. חשראו רו  

Jn 2,21   והאמינו[*]  22. שהוא אמ׳ במקדש לבו אמר ומה   21 .ואתה אומ׳ בג׳ ימים תעשהו .ושש שנה  
Jn 3,6   אל תתמה כי אני אומ׳ 7. שנולד מרוח רוח הוא ומה  . מה שנולד מהבשר בשר הוא 6: דשומרוח הק  

Jn 4,27  אז עזבה האשה הבית שלה 28: אתה מדבר עמה ומה  אמר לו מה אמר לו מה אתה שואל  אחד מהם לא  
Jn 10,35    אותו שהאב קדש שלחו  36שכתוב אינו ראוי למחק  ומה  . ותם שדבר אליהם אלים נאמרהם אשאלים 
Jn 12,27   כי בעבור זה באתי. אב הושיעני בשעה זאת. אומר ומה  נפשי נבהלה עתה  27. בי יכבדוהואותי א 
Jn 12,50   50 13. שאני מדבר הוא כמו שהאב כן אני דובר ומה  . יודע שהמצוה היא חיים נצחיים ואני,Tit  
Mt 16,9   9 ומז׳ לחמים 10. וכמו דבלות נשארו. אלפים איש ומה׳  נכם מבינים ומזכירים מה׳ לחמים למה אי 
Jn 8,42   43. רק הוא שלחני. ולא באתי מעצמי. יצאתי ומהאל  כי אני באתי מאת האל . הבו אותואתם תא  

Mc 8,20    והם. ומד׳ אלף איש וכמה סלים נשארו לחמים ומהז׳   20. והם אמרו י״ב. נשארו ממותרקופות  
Mc 5,16   וכאשר 18: ואז בקשוהו שיפרד מנוכחו 17 .ומהחזירים  מה שהיה מעשה מאותו שהיה מושטן מה שראו ו 

Mt 23,23   ועובדים גדולי צווי הדת ועוזבים היושר ומהכמון  שים רמאים שלוקחים מצמרת הנענע ופרו  
Mc 6,43  ואותן שאכלו חיו חמשת אלפים  44. והדגים ומהלחמים  פות ממה שהותירו ר שתים עשרה קווחלקו מנות 

Mt 15,31   וישואש קרא תלמידיו ואמ׳  32. אלהי ישראל ומהללים  . והעורים ראות. והפסחים לכת. םהאלמי 
Mt 23,34   תהרגו ותתלו בשתי וערב ותנגשו בבתי ומהם  : ח לכם נביאים וחכמים ומאותתיםשאנכי שול  
Lc 11,49   למען תהיה נדרש מכם דם כל  50וירדפו . ימיתו ומהם  רה הנני שלח להם נביאים שלוחים האל אמ 
Mt 6,28   הביטו חבצלות ועשבי. למה אתם נאנחים ומהמלבושים   28. להוסיף לחיי גופו מדה אחת מכם יכול  

Mc 12,26   בספר משה כאשר נראה לושיקומו לא קראתם  ומהמתים   26 .אבל יהיו כמו מלאכי השמים לפני האל  
Mt 10,14   אמת אומר אני לכם 15. והסירו העפר מרגליכם ומהעיר  ולא ישמעו דבריכם צאו מהבית . םיקבלו אתכ 

Lc 23,2   2 אומ׳ שהוא מלך. ומונע לתת מס לסישר. עמנו ומהפך  אנחנו מצאנו זה מדיח . להלשינו והתחילו  
Mc 2,18   מתענין ואמרו לישו למה מתענין תלמידי ומהפרושים  ׳ואן והיו שם תלמידי ג 18חטאים אבל ה  
Mc 2,18   ואמ׳ להם ישו  19. ותלמידיך אין מתענין ומהפרושים  ו לישו למה מתענין תלמידי גואן ואמר 

Mt 28,19    ותלמדום ושמרו כל מה שִצויתי אתכם 20רוח  ומהקדש  העמים וטבלו אותם בשם האב והבן דרשו לכל . 
Lc 1,69   כאשר הגיד מפי 70תת שלום בית דוד נערו  ומהר  והיישיר אותנו  69שה פדיון עמו פקד ועהוא  

Mc 14,8   אמת לכם אני אומ׳ 9לפני הקבר למשוח לבי  וִמֲהָרה  כי ממה שהיה לה עבדה אותי  8. םלכם לעול  
Mc 2,28   3 :ומהשבת  האלוה אדון מכל מה שהוא בעולם  זה בן,Tit  עוד פעם 1ו קפיטולו ג׳ כפי מארק  
Lc 21,24   וירושלם תרמס בעד העמים . בשבי בכל העמים ומובאים  . עד המכהו ובפי הסכין 24ם יבא והע. הארץ 
Lc 20,12   ואדון הכרם אמ׳ מה  13. בחבורה שלחוהו בחוץ ומוכה  ושלח עבד שלישי  12. חוהו להלוךוהני 
Lc 17,28   וביום יצא לוט מסדום 29נוטעים ובונים  וכריםומ  בימי לוט אוכלים ושותים קונים  כמו שנעשה  
Mt 21,12   להטות. והפך שלחנות החלוף ממטה למעלה ומוכרין  במקדש האל וגרש כל אותן שקונים ונכנס ישו  

Lc 6,1   ומקצת 2. אותם בידים ואוכלין הגרעינים ומוללין   בשדות זרועים תלמידיו לוקטין השבולים  
Lc 2,12   ומיד נעשה עם המלאך ורוב חיל 13. באבוס ומונח  או הנער מעוטף בבגד תמצ. ת האותלכם זא  
Lc 23,2   3. אומ׳ שהוא מלך המשיח. לתת מס לסישר ומונע  . חנו מצאנו זה מדיח ומהפך עמנואנ  
Lc 8,12   הדבר מלבם בעבור שלא יאמינו ושלא יהיו ומוציא  ובא אחר כן השטן . תווהם אותם ששומעין או  
Lc 7,38   וכאשר הפרוש שזמנהו  39. עם משיחה מרגליית ומושחן  עם שערי הראש ונושקת רגלי ישו  הרגלים לו 

Mc 3,15   וללאזיר 17ושם שם לשימון פירו  16 ומושטנים  ונתן להם יכולת לרפאת חליים  15. בעולם  
Lc 17,2   2 שמעו 3. קטניםלים שאם יעשה רע לאחד מן ה ומושלך  היה שוה לו שיהיו ריחים בצוארו יותר י  

Mt 16,10   11. לחמים וד׳ אלפים איש וכמה דבילות נשארו ומז׳   10. וכמו דבלות נשארו. פים אישומה׳ אל  
Lc 9,29  והם משה. והנה שני אנשים מדברים עמו 30 .ומזהיר  ונשתנו פניו ומלבושיו לבן  29. ההר והתפלל  
Mt 16,9   וכמו דבלות. מה׳ לחמים ומה׳ אלפים איש ומזכירים  למה אינכם מבינים  9. ן לכם לחםבעבור שאי  

Lc 17,24   אכן ראשונה 25. כי יהיה בן האדם ביומו .ומזריח  כי כמו שהשמש זורח תחת השמים  24. אחריו  
Lc 24,4  והנשים כאשר יראו ותקדו פניהם ארצה 5 ומזריחים  ך להם במלבושים לבנים ששני גברים עמדו סמו.  

Mc 4,27   27 ויותר על זה הארץ 28. והוא אינו יודע ומזריע  ום ולילה ונח והוא והזרע גדל י וישן  
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Lc 17,3   ואם ז׳ פעמים יחטא נגדך ושבע ביום 4לו  ומחול  א לך אחיך תוכיחהו ויעשה תשובה אם חטא חט  
Mt 18,28    29. ייבבו ומחניקו אומר לו פרע מה שאתה ח ומחזיק  אחד מרעיו שחייב לו מאה פשוטים לחוץ מצא  

Lc 4,42    ולהם אמר חוייב לו  43. בו שלא יפרד מהם ומחזיקים  ובאו עדיו . והעמים מחפשים אותובמדבר 
Lc 9,49   וישוש 50בידו כאשר שאינו הולך אחריך עמנו  ומחינו  . חד מגרש השדים מן האנשים בשמךאדם א 

Mt 18,27   וכאשר אותו עבד היה יוצא 28. החוב לו כל ומחל  והאדון רחם על העבד והניחו לכת  27. חובך  
Mc 6,56   פניו שלבד יגעו בשפת מלבושו כי כל אותן ומחלים  מדינה הוא נכנס עוברים בדרכים  זו עיר או  
Lc 23,34   35. ביניהם מלבושיו ומטילים עליהם גורלות ומחלקים  . יודעים מה הם עושים אב מחול להם כי אין 
Mt 18,28   והוא מתחנן 29. אומר לו פרע מה שאתה חייב ומחניקו  מאה פשוטים ומחזיק בו שחייב לו אחד מרעיו 

Jn 7,19   ענתה הסיעה: למה אביתם להמיתני 20. הדת ומחסר  ואחד מכם אינו ממעט : ם משה הדתלא נתן לכ  
Lc 22,6   5  ובא היום 7. שימסור אותו בזולת הסיעות ומחפש  והוא נדרו להם  6. ונדרו לו כסףושמחו  

Lc 10,27  וישאוש אמר אליו 28. ואהבת לרעך כמוך .ומחשבתך  ך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל כחך האדון אלהי  
Jn 1,31   אומ׳ אני. וג׳ואן עשה לו עדות 32במים  ומטביל  ה מפורסם בישראל בעבור זה באתי בעבור שהי  

Mt 23,5  אוהבים שבת ראשונה בשלחן ושיהיהוהם  6דקה  ומטויה  הם נושאים גודל תכשיטי מלבושם  .יראו אותם 
Lc 23,34    והעם עומד ומביטו 35. עליהם גורלות ומטילים  ומחלקים ביניהם מלבושיו . עושיםמה הם.  
Mt 13,33  34. ומערבו בשלשת מדות קמח עד שהכל מחמץ ומטמינו  מה לשאור שלוקחת האשה להם המלכות שממיי דו  

Mt 5,19   שיעבור אחד מאלה המצות הקטנות או ילמד לשברם  ומי   19. העולםרה שלא יושלם עד סוף א׳ מהתו 
Mt 5,21   21ואני אומ׳ לכם מי שישנא 22. שירצח ראוי למשפט ומי  . תם מה שנאמר לראשונים לא תרצחאתם שמע 
Mt 5,22    יהי ראוי לאש גיהנם[*] שיאמ׳ לו פתי  ומי  . מי שישנא אחיו ראוי הוא למשפטאומ׳ לכם:  
Mt 5,40  ומי  41: שיגזול לך החלוק בחזקה הנח לו המעיל ומי   40: ל הלחי אחת הגשנו לו האחרתתכם אדם עא 
Mt 5,41   42: שיכריחך לכת אלף פסיעות לך עמו אלפיים ומי   41: החלוק בחזקה הנח לו המעיל שיגזול לך  
Mt 5,42   מי שירצה ללות ולא תחלוק עם: שישאלך תן לו ומי   42: אלף פסיעות לך עמו אלפיים לכת  
Mt 6,27   28. מכם יכול להוסיף לחיי גופו מדה אחת ומי   27. ם וחיים ואינכם גדולים מהםלהם לח  

Mt 10,22   וכאשר 23. שיתמיד עד הקץ אותו יהיה נושע ומי  . והכל יכעסו אתכם בעבור שמי 22. וינגשום  
Mt 10,39   [*]39  ומי שאותי מקבל 40: בדה בעדי נושע יהיהשיא ומי  . שאוהב נפשו יאבד החיים בעבורימי.  
Mt 10,40   מי שמקבל  41: מקבל מי ששלח אותי. שאותי מקבל ומי   40: ומי שיאבדה בעדי נושע יהיה. בעבורי 
Mt 10,41  41 כל אדם 42: שמקבל צדיק בשם צדיק יהיה לו גמול ומי  : ל נביא בשם נביא יהיה לו גמולמי שמקב 
Mt 12,30   ובעד אהבה זו 31. שלא יקבץ עמי כנגדי מפזר ומי  . שאינו עמי כנגדי הוא מי 30. תהבי  
Mt 12,32   שיאמ׳ נגד הקדוש רוח לא יהי לו כפרה בזה ומי   32. י שאומר קללה נגד הקדש רוחלבד מ  
Mt 12,48   כל מי 50וקרובי [*] [*]  49[*] הם אחי  ומי  וישו ענה ואמ׳ לו מי היא אמי  48. אותך  
Mt 13,12  13שאין לו זה המעט שיש לו יגזול לו אדם  ומי  . מי שיהיה לו יתן לאדם וישפיע 12. להם לא  

Mt 15,4   4 ואתם אומרים אשר אי 5. שיקלל אביו ואמו שימות ומי  . אינו אומ׳ האל כבד אביך ואמך 
Mt 18,5   ואותו 6. ישען שישען נער אחד כזה בשמי אותי ומי   5. נער יהיה גדול במלכות שממייכמו זה ה  

Mt 21,23    ענה ישאוש ואמי להם אני 24. נתן לך זה היכולת ומי  . אי זה כח עושה אתה אלה הדבריםבעד 
Mt 23,12   ומי שישפיל עצמו יהיה. שיגביה עצמו יהיה נשפל ומי   12. א גדול בתוככם יהיה משרתכםאותו שהו 
Mt 23,12   אוי לכם מאותתים 13. שישפיל עצמו יהיה נשגב מיו  . ומי שיגביה עצמו יהיה נשפל 12. משרתכם  
Mt 23,22   שנשבע בשמים נשבע בקתדראת האל ובאותו שיושב ומי   22. ע בכל מה שהוא ממנושנשבע במקדש נשב  
Mt 24,17   16 18.שהיה בעלייה לא ירד לקחת אי זה דבר מביתו ומי   17. שהיו בגודיאה יניסו בהרים אותן  
Mt 24,18   אוי 19: שיהיה בשדה לא יחזור לקחת כסותו ומי   18.א ירד לקחת אי זה דבר מביתובעלייה ל  
Mc 3,33   והביט אותם שהם סביביו ואמ׳ אלו 34. הם אחי ומי  והוא ענה מי היא אמי  33. אותך ומבקשים  
Mc 8,35   תו שיאבדהואו. שיחפוץ עשות נשמתו נושעת יאבדה ומי   35. ח שתי וערב עמו וימשך אחריויק. עצמו 

Mc 11,23   יאמר להר אחד קום ותכנס בים ולא יפקפק בלבו ומי  כי באמת אני אומר לכם כל מי  23אמונה בשם  
Mc 11,28    וישוש ענה 29: נתן לך זה הכח שאתה עושה זה ומי  אי זה כח עושה אתה אלו הנפלאות לו בעד  
Mc 13,15   ואותו שיהיה  16בעלייה לא ירד אל הבית  שיהיה ומי   15ותן שביג׳ודיאה ינוסו בהרים ואז א 

Lc 3,11  ובאו 12. שיש לו חלופי העושרים יעשה זה גם כן ומי  . ים יתן למי שאין לו אחתשיש לו שתי מלבוש 
Lc 8,16   שמדליק נר אינו מדליקו בעבור שיחביאנו או ומי   16. אין פרי בקיבול הצער מאהבהואין נוש  

Lc 10,22   ומי שיחפוץ הבן להגידלו. הוא האב כי אם הבן ומי  . הוא הבן כי אם האבדם יודע מי ואין א . 
Lc 10,22   והפך פניו לתלמידיו 23. שיחפוץ הבן להגידלו ומי  . ומי הוא האב כי אם הבן. ם האבהבן כי א  
Lc 10,29   29 דאדם אחד יור. וישאוש מביטו אמ׳ 30. הוא חברי ומי  ואמר לישאוש . וא חפץ לצדק עצמווה 
Lc 11,23   כאשר הרוח בלתי נקי 24שאינו מאסף עמי מפזר  ומי  . מי שאינו עמי כנגדי הוא 23. קיחל  
Lc 12,48   אני  49: דבר רב ישאלו לו. שהפקידו לו דבר רב ומי  : ול ינתן לו דבר גדול ישאלו לושדבר גד 
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Lc 13,18   18 הנה הוא 19: דבר יהיה נמשלמשערו לאי זה  ומי  ׳ להם למה הוא דומה מלכות שמים ואז אמ  
Lc 14,27    שאינו נושא שתי וערב שלו ואינו בא אחרי אינו  ומי   27. ועו׳ נשמתו לא יהיה תלמידיואחיותיו 
Lc 17,33    אני אומר לכם 34ומי יאבד אותה אמת אותה  ומי  . שירצה שיושיע נפשו יאבד אותה מי 33לוט  
Lc 17,33   33 אני אומר לכם שאותו 34יאבד אותה אמת אותה  ומי  ומי . ד אותהצה שיושיע נפשו יאבמי שיר  
Lc 18,14   ומביאים לו נערים בעבור 15. שישפיל עצמו ינשא ומי  כל אדם המגביה עצמו יהיה נשפל  כי. מצודק 
Lc 18,17   שלא יקבלו מלכות שמים כמו נערים לא יכנסו בו ומי  מי . באמת לכם אני אומר 17. מיםמלכות ש. 
Lc 18,26   וישאוש אמ׳ להם הדברים 27. יוכל להיות נושע ומי  הדברים אמרו  ואותן ששמעו אלה 26. שמים  
Lc 19,26  אכן אותם 27. שאין לו מה שיש לו יגזל ממנו ומי  . כל אדם שיש לו ינתן לו ויושפעאומר לכם ל  
Lc 22,36   כי אני 37. מלבושיו ויקנה סכיןשאין לו ימכור  ומי  . עתה מי שיש לו שק יקח גם האבןאבל . להם 

Jn 4,10   את באולי תשאלי לו ויתן לך . הוא השואל לשתות ומי  ואמ׳ לה אם היית יודעת מתן האל ענה ישאוש 
Jn 4,36    בעבור. ילקט שכרכם ויאסוף פרי כחייכם הנצחיים ומי   36. כי כבר תבואות הקציר לבנותוראו 
Jn 5,29   איני יכול מעצמי לעשות דבר  30. שעשה רע בדין ומי  טוב בחיים  ויצאו אותם שעשו 29 :קול האל 
Jn 6,35    אבל זה 36. שמאמין בי לא יהיה צמא לעולם ומי  . מי שבא אלי לא ירעב. לחם חייםאני הוא  
Jn 6,55  שאוכל בשרי ומי ששותה דמי יהיה לו חיים ומי   55. תשתו דמו לא יהיה לכם חייםולא . האדם  
Jn 6,55   ששותה דמי יהיה לו חיים נצחיים ואה אקימהו ומי  י שאוכל בשרי ומ 55. לא יהיה לכם חייםדמו  
Jn 6,58   58  זהו הפת שירד 59. שאוכל אותי הוא חי בעבורי ומי  . שהאב שלחני ואני חי בעבור האבכמו  
Jn 6,65   ה אמרתי לכםואומ׳ בעבור ז 66. שעתיד למוסרו ומי  . ראשונות יודע מי הם המאמינים היודע  
Jn 8,29   כי אותם. ואינו מניחני יחידי: ששלחני הוא עמי ומי   29. האב למדני לדבר אלה הדבריםרק כמו ש 

Jn 10,12   שאינו שוכר טוב כאשר הצאן אינם שלו קרוביות ומי   12. ב נותן נפשו בעד צאן השוכרורועה טו . 
Jn 12,35   בעוד  36. שהולך בחשך אינו יודע לאן הוא הולך ומי  . שהנר בכם בעבור שלא תפלו בחשך וערפל 
Jn 14,21  ואני אאהוב אותו . שאוהב אותי יהיה אהוב מאבי ומי  השומר מצותי הוא שאוהב אותי  21. ואני בכם 
Jn 20,23   23  רק טומאש 24שתעצרו העונות נעצרים יהיו להם  ומי  שתעזבו העונות מונחים יהיו להם ולמי  

Mt 26,74   ופירו זכר דבר ישאוש שאמר 75. התרנגול קרא ומיד  . להשבע שאינו מכיר אותו האדםו לכפור  
Mc 2,12   11 באופן. הוא קם ולקח מטתו והלך בפני כלם ומיד   12ני אומר לך שתקום ותקח מטתך לך א  
Mc 4,5    ויבש כאשר השמש הכהו כי לא היה לו 6יצא  ומיד  במקום אבנים שלא היה בו עפר רב נפלו  

Mc 10,50   52[*] [*] [*] וישאוש אמ׳ אליו  51. בא אליו ומיד  . והוא זרק מלבושיו 50ואל אותך ישאוש ש 
Mc 10,52  *] [*] [*] [52  [*]11: ראה ונמשך אחריו בדרך ומיד  . לך כי אמונתך הושיעך,Tit  קפיטולו י״א  

Mc 11,2  2 מצע תמצאו עיר אחד קשור שאין עליו שתכנסו בא ומיד  . ואמ׳ להם לכו לאותו מגדול שהוא לפניכם 
Mc 11,3    והלכו ומצאו העיר קשור לפני הדלת 4. יניחוהו ומיד  אתם עושים אמרו שהאדון צריך לו לכם למה 

Mc 11,27    וכאשר הלך במקדש קרבו אליו: נכנסו בירושלם ומיד   27[*]  26. ימחול לכם עונותיכםשממיי  
Mc 14,45   46שבא נגש אליו אומ׳ שלום עליך רבי ונשקו  ומיד   45. יאוהו בחכמההוא קחוהו והב אנשק הוא  
Mc 14,69   ראתהו שפחה אחת והתחילה לאמר לאותו שניצב ומיד   69מד לפני ההיכל והתרנגול קרא לחוץ וע  
Mc 14,72   ואחר זכר פירו הדבר. התרנגול קרא פעם אחרת ומיד   72. ו יודע מה הוא האיש שאומרתשאינ  

Lc 1,41   נער אלישבק שמח . ששמעה השלום ממריאה אלישבק ומיד   41. זכריא ונתנה שלו׳ לאלישבק בבית 
Lc 1,64  והיה 65. פי האב נפתח ולשונו דברה ובירך הש׳ ומיד   64כל אשר היו שם תמהו מאד מזה ו. הוא שמו 
Lc 1,71   לעשות חסד עם אבותינו 72. כל אותן שהקציפונו ומיד  שלום לנו משונאינו  71ית העולם שהם מראש 
Lc 2,13   נעשה עם המלאך ורוב חיל שממיי הודאה לש׳ ומיד   13. ער מעוטף בבגד ומונח באבוסתמצאו הנ.  
Lc 4,39   39 וכאשר בא השמש כל אותן 40. קמה ושרתה אותם ומיד  . מד עליה צוה לה לקדחת שיעזבנהע  
Lc 5,13  13  וישו צוה שלא יגידוהו 14. הצרעת ברחה ממנו ומיד  . נגעו ואמ׳ אני רוצה לטהר אותךוישאוש  
Lc 5,25   קם לפני כלם ולקח מטתו שבה שוכב והלך לביתו  ומיד   25ך קום וקם מטתך ושאהו לביתך אומר לך ל 
Lc 6,10   ואותם מלאים חימה מדברים 11. ידו נתרפאה ומיד  . והאיש שלח ידו. לאיש שלח ידך כולם אמ׳  
Lc 6,49  נשלם פרק ו׳: נפל ונעשה חרבן גדול מאותו בית ומיד  ואותו המים מנחל בא והכתו . סודהארץ בלא י 
Lc 7,15   וחזרו לאמו. והתחיל לדבר. אותו שהיה מת קם ומיד   15אוש אמ׳ נער אני מצוה שתקום ויש. עמדו . 
Lc 8,44   מ׳ לתלמידיו מיוישאוש משיח א 45. נעצר הדם ומיד  . עה במלבושיוונגשה לישוש ובאה אחריו ונג  
Lc 8,55   ואביה 56וישאוש צוה שיתנו לה לאכול . קמתה ומיד  והרוח חזר בה  55ערה ואמ׳ קומי בידו הנ  
Lc 9,39   ואינינו זז. זועק ומשברו ורוק יוצא מפיו ומיד  והרוח אוחזו  39. אין לי זולתו על בני כי  

Lc 12,37   הם העבדים הנמצאים ערים בבא אדונם. יברכם ידומ   37: בא ויגע בדלת יפתחו לו מידלמען כי י:  
Lc 13,13   וענו בבית הכנסת  14. עמדה בקומתה ושבחה האל ומיד  . והניח הידים עליה 13. ה מחלתךלה אשה סר 
Lc 18,43   והלך אחרי ישו משבח לשם וכאשר כל העם. ראה ומיד   43׳ אליו ראה אמונתך תושיע לך וישאוש אמ  
Lc 22,60  60 וישאוש נהפך ומביט פירו 61. קרא התרנגול ומיד  : מר אדם איני יודע מה אתה אומרו אופיר.  
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Jn 5,9   8 ואותו היום. נעשה בריא וסלק מטתו והלך לו ומיד   9וש אמר לו קום וסלק מטתך ולך וישא  
Jn 6,21   ביום האחר ו 22היתה הספינה בארץ שדעתם ללכת  ומיד  . לקבלו בספינה אז רצו 21. הוא אל תיראו 

Jn 11,44  ופניו נקשרת . והיו רגליו קשורות בחבלים. קם ומיד  וצא לחוץ  44זרו בוא בקול גדול צעק ואמ׳ ל 
Jn 18,27    אז הנהיגו לישאוש לקאיפש 28: קרא התרנגול ומיד  . אז כפרו פעם אחרת 27. בגן עמוראיתיך  
Mc 6,55   54 כל הארץ להביא החולים במטות כאשר שמעו רוומיה   55צא מהספינה תכף הכירו ישאוש כאשר י  

Mt 16,21   ההוא והלאה התחיל לפרסם לתלמידיו שחיוב הוא ומיום   21. לשום אדם שהוא ישאוש משיח יגידוהו 
Mc 4,2    אדם אחד יצא 3ברוב משלים ואומ׳ להם  ומייסרם  והוא דורש להם  2יושב בשפת הים וכל החיל  

Mc 10,11   10 ואם 12. עושה ניאוף. אשתו ולוקח אחרת ומימניח  מי . ואמר להם 11ית ׳ שאלוהו בבועו  
Lc 21,23  באותן הימים כי יהיה דוחק גדול על הארץ ומיניקות  ואוי לאותן שתהיו הרות  23. תבוהדברים שנכ. 
Mt 2,11   והמלאך הזהירם שלא ישובו לאירודיש 12 .ומירא  יתנו לו זהב ולבונה ויפתחו אוצרותיהם ו  

Mc 15,40   כי כאשר היה בגליליאה הן 41. ואם שלומי ומישף  ה מקדלינא ומריאה אם יקומו קטן מריא  
Mt 26,16   ויום ראשון  17והלאה מחפש איך יוכל לבוגדו  ומכאן   16. והם נדרו לו ל׳ פשיטי כסף לכם ישאוש 

Jn 8,11   וישאוש אומר אני הוא 12: טאוהלאה לא תעשי ח ומכאן  . וש אמר לה ואני לא אענישך לכיוישא. אחד 
Jn 14,7    ופליף אמר 8: והלאה אתם תכירוהו ותראו אותו ומכאן  . מכירים אותי אבי הייתם מכיריםלעבד 
Mc 5,5  וכאשר ראה ישו מרחוק בא 6. עצמו באבנים ומכה  לילה וביום בקברים ובהרים צועק היה עומד ב  

Mc 3,22   וישו  23. בעל זבוק שר השטנים מרפא המושטנים ומכח  באו מירושלם אומרים שהוא משוטן הדת ש 
Mc 14,65    [*]אותו ואומרים התנבא מי הכח והמשרתים נותנים ומכים  ו עליו וכסו פניו והכוהו בצואר ורחק 
Lc 22,64    אותו בפנים ושואלים אותו אומרים נביא מי ומכים  ומכסים אותו  64בו לעגו עליו מכים אותו  
Mt 27,30   ואחר כאשר הרבו להוציא עליו לעג 31. בראשו ומכין  ורוקקין בו ולוקחין הקנה  30ים יהודמלך ה. 
Jn 10,14   כמו שהאב מכיר 15. והם מכירות אותי. צאני ומכיר  אני הוא רועה טוב  14. ירת הצאןבשמ  

Mc 12,14   14 על שום אדם היותך אמיתי ואינך נותן לב ומכירים  באו אמרו לו רבי אנחנו יודעים  וכאשר.  
Mt 3,5   6גודיאה ומכל מלכות אשר סביבות נחל ירדן  ומכל  ואז יוצאים הם מירושלם  5. ברייודבש מד  
Mt 3,5   5  והיה טובל אותם 6מלכות אשר סביבות נחל ירדן  ומכל  יוצאים הם מירושלם ומכל גודיאה ואז 

Mt 22,37  39. זהו הראשון ומאד גדול צווי 38. לךשכ ומכל  אהוב אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך לו ישאוש ת  
Mc 12,33    וזהו גדול. נפש ומכל חוזק ולאהוב רעהו כמוהו ומכל  אותו שחייב אדם לאהוב מכל לב  33אלא הוא 
Mc 12,33  33  וזהו גדול מכל קרבן. חוזק ולאהוב רעהו כמוהו ומכל  לב ומכל נפש אותו שחייב אדם לאהוב מכל 

Lc 3,19    קבל הרעות שעשה תפש 20הרעות שעשה אירודיש  ומכל  . סר אירודיאש אשת אחיויואן מייכאשר  
Lc 24,27   הנביאים מפרש להם כל הכתיבות הנמצאות ממנו ומכל  ומתחיל ממשה  27. זה יכנס באורווב. לסבול  
Lc 23,45   קולוישוש צועק ב 46. המקדש ונבקע באמצעו ומכסה  והשמש חשך  45. ץ עד שעה תשיעיתבכל האר  
Lc 22,64   אותו ומכים אותו בפנים ושואלים אותו ומכסים   64שים בו לעגו עליו מכים אותו והעם התופ  
Mt 13,46    עו׳ המלכות 47: כל מה שהיה לו וקנה האבן ומכר  וכאשר מצא אבן טובה נערכת הלך  46נערכות  
Mc 9,17  ובקשתי. רוק מפיו ונוקש השנים להוציא ומכריחו  ובכל מקום שלוקחו מפילו  17. טןלך שבלבו ש  
Lc 2,40    ואביו ואמו 41. חכמה וחן הש׳ היתה עמו ומלא  והנער ישאוש גדל וחזק  40נזורט בעיר  

Mt 27,48   49: חומץ ושמה בראש קנה ונותנין לו לשתות ומלאה  ותכף רץ אחד מהם ולקח ספוג  48. אליהו  
Mc 15,36  ואומרים תעזבוהו. חומץ ונותנים לו לשתות ומלאה  ה אחד וקשר ספוג אחד בקנ. ץ מהרואחד מהם ר  

Lc 5,7   8. באופן שכמעט לא נטבעו. כל האניות מדג ומלאו  ובאו . אשר באניה האחרת שיבואו אל החברים  
Jn 6,13   14. י״ב קופות מפירורין הנותרים לאשר אכלו ומלאו  אז אספו  13. ה הנותר שלא יפסדאספו ז  
Lc 4,28    וקמו והשליכוהו חוץ לעיר 29. חימה ומלאים  שומעין אלה הדברים היו נקצפין והכנסת.  
Jn 1,51   2: אלהים עולים ויורדים על בן האדם ומלאכי  ומר אני לכם תראו השמים שתפתחו לו באמת א,Tit  
Jn 19,5   זא 6. הנה האיש. ארגמן ואמ׳ ליהודים ומלבוש  אז יצא ישאוש נושא כתר קוצים  5. שום טעם  

Mt 28,3  והשומרים היו נפחדים 4. היו כמו שלג ומלבושיו  ופניו כמו הברק  3. ויושב עליה האבן מהקבר  
Lc 9,29    והנה שני אנשים מדברים 30. לבן ומזהיר ומלבושיו  ונשתנו פניו  29. אל ההר והתפללועלה  

Lc 11,22   ומי. מי שאינו עמי כנגדי הוא 23. יחלק ומלבושיו  שלו באותן שהיה בוטח יגזול לו  כלי הזיין  
Mc 13,8   ויהיו רעשים בארץ ורעב והתחלת. נגד מלך ומלך  ועמים יקומו נגד עמים  8. ה הקץלא יהי  
Mt 24,7   ורעש. ויהיו מגפות ורעשות. אחד נגד אחר ומלכות  . ם נגד האחרעם אחד יקו 7. לא יהיה הקץ  

Lc 21,10  ורעש גדול יהיה במקומות 11. נגד מלכות ומלכות  . עמיםאמר להם יקומו עמים נגד  אז 10. הקץ.  
Lc 1,33    ומריאה אמרה למלאך איך יוכל  34. לאין קץ ומלכותו  וימלוך בבית יעקב לנצח  33. שלוהש׳ אב 

Mt 12,42   שבא מקום ליום הדין עם זאת האומה ותעניש ומלכת   42: ובכאן הוא גדול מיונה. ונהשל י  
Mt 5,2  אשרי עניי הרוח כי שלהם הוא 3אותם לאמר  ומלמד  פתח את פיהו  2. ו אליו תלמידיונתיישב קרב  

Mt 21,23   קרבו אליו שרי הכהנים וזקני העם אומרים .ומלמד  וכאשר היה בא אל בית המקדש  23 .תשיגו  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

437 

 

Mt 22,16   כי אתה. אדםואינך פונה לשום . דרך האל באמת ומלמד  י אנחנו יודעים שאתהו איש נאמן אומרים רב 
Mc 6,7   וקרא הי״ב תלמידים ושלחם שנים שנים ונתן .ומלמד  והוא סובב הערים הקטנות דורש  7. האמנתם  

Mc 8,31   שאליו הוכרח לסבול צער ולהיות נגוש למות ומלמד  אומר ומראה  31. וה שלא יפרסמהוזה הוא צ  
Mc 9,30   דיו ואומ׳ להם בן האלוה יהיה נבגדלתלמי ומלמד   30יאה והוא לא רצה שאדם ידעהו בגליל  

Mc 12,35  מה אומרים החכמים מאותתים ממי הוא. במקדש ומלמד  ועונה ישוש  35. ת לו שום קושיאבו כח לעשו  
Lc 5,3   וכאשר סיים לדבר אמ׳ 4. לעם אשר באניה ומלמד  ותו שיסיע האניה משם מעט ויושב ומבקש א  

Lc 5,17   17 לפרושים וחכמי הדת ששם באו מכל גדולי ומלמד  שאוש יושב שה היה באחת הימים ויונע  
Lc 6,6   7. והיה שם אדם אחד שהיה לו יד יבשה .ומלמד  עוד משבת אחת שנכנס בבית הכנסת ונעשה היה  

Lc 20,21   רק אומ׳. ולא יגורת מפני אדם. דברים צדיקים ומלמד  ים רבי אנחנו יודעים שאתה אומ׳ אומר 
Lc 20,21   חייבים אנו לתת מס לשישר או 22. דרך האל ומלמד  רק אומ׳ האמת . ת מפני אדםיגור ולא  

Jn 7,14   ומתמיהים היו היהודים ואומרים איך יודע 15 .ומלמד  לה ישו במקדש אבל בתוך החג ע 14. היהודים 
Jn 7,28   ם שלאידעת. ואומ׳ ואותי ידעתם מאין אני ומלמד  אז צעק ישאוש במקדש  28: נה הואידע אדם א  

Jn 8,2    והסופרים והפרושים הביאו לו אשה אחת 3. להם ומלמד  וכל העם באו אליו ויושב . במקדשפעם אחרת 
Mt 13,54   עד שהם מתמימים ואומרים. בבתי כנסיותיהם ומלמדם  ובא אל ארצו  54מיונות נסע משם אלה הד  
Mc 11,17   16 להם אינו כתוב שבית שלי הוא תפלהואומ׳  ומלמדם   17א עזב נשוא אי זה משא במקדש ול  

Lc 8,53   וישו משיח  54. על ישאוש משיח באומרו זה ומלעיגים   53. רק ישינה. י אין הנערה מתהאל תבכו כ 
Mt 25,24  ופחדתי וטמנתי הבזנטש בארץ 25מה שלא פזרת  ומלקט  אתה קוצר במקום שלא זרעת . כזריאיש קשה וא: 
Mt 25,26   לכן היה לך לפקוד 27אל מקום שלא פזרתי  ומלקט  קוצר מה שלא זרעתי  ה יודע שאניאחר שאת  
Lc 19,22   ולמה לא נתת ממוני ברבית 23מה שלא זרעתי  ומלקט  מה שלא הנחתי  יודע שאני איש אכזרי לוקח . 
Lc 23,10   10 ואירודיש עם סיעתו מבזים אותו 11. אותו ומלשינים  הכהנים והסופרים עומדים בחוזק  ושרי. 
Mt 15,37   והיו 38. שנשאר סלקו שבע דבלות מליאות וממה  . ואכלו כלם והיו שבעים 37לעם  נתנום  

Jn 3,11   אם 12: שראינו עושים עדות ולא תקבלו עדותינו וממה  ר לך שאנחנו מה שיודעים מדברים אני אומ 
Jn 18,19  אני בגלוי דברתי. ש אליוענה ישאו 20 .וממוסרו  אז ההגמון שאל לישוש מתלמידיו  19. ומתחמם  
Jn 15,8   כמו שהאב 9ותעשו תלמידים . שתשאו פרי רב וממעלה  כזה הוא זך אבי  8: תשיגו לכם  ותשאלו  

Mt 8,11   11 וינוחו עם אברהם יצחק ויעקב במלכות שמים .וממערב  ר אני לכם כי רבים יבואו ממזרח ואומ. 
Lc 13,29   30. ומאגילו ומאבשטרו ויסובו במלכות הש׳ וממערב  זרח ויבאו ממ 29יו נגרשים בחוץ ואתם תה  
Mt 9,35   העמים שהיו בצער[*] וכאשר  36. כל חולי וממרק  תי כנסיות והמגדלים דורש מלכות שמימיי בב  
Mc 6,13  וכאשר שמע 14. החולים במשיחת שמן מבורך וממרקים  ומבריאים המשוטנים  13. ו תשובהודרשו שיעש  
Jn 16,8   ומצדקה כי אני  10כי לא האמינו בי . עון 9 וממשפט  מאת ומצדקה [..]קח ויתן שהעולם בא יוכי י 

Jn 5,3   לרפאתם מאי זה חולי[*]  4תנועת המים  וממתינים  . ים חולים עורים חגרים ומשוקיםרוב אנש  
Lc 21,5  שאתם רואיםדברים אלו  6וישאוש אמ׳  .וממתנות  קדש שיהיה מעוטר מאבני מרגליות אומרים שהמ  

Lc 11,39  ומה שהוא בפנים שלכם הוא לב רב. הקערה ומן  אתם מטהרים מה שהוא מחוץ גביע  פרושים עתה  
Lc 18,11    אני צם 12. ועו׳ איני כמו זה העולמיי :ומנאפים  כמו האנשים האחרים גזלנים רעים איניני  
Jn 18,39   וחפצתם. שאני עוזב לכם איש אחד בפסחהוא  ומנהג   39אני איני מוצא בזה שום דבר  אמ׳ להם  
Jn 10,3   ובהנהיגו הצאן בחוץ הולך לפניהם  4. בחוץ ומנהיגן  הוא קורא הצאן בשם . נמשכות אחר קולו 

Jn 11,31   אותה כשראו מריאה שקמתה מהר ויצאה הלכו ומנחמים  אז היהודים שהיו שהיו אתה בבית  31: אליו  
Mc 10,16   וכאשר היה יוצא 17. הידיים עליהם ומברכם ומניח  שאוש היה מחבקם וי 16: כמו נער ויהיה  

Jn 13,4   אחרי כן שם מים  5מלבושיו ולקח סדין וחגרו  ומניח  קם מהסעודה  4. צא ואל האל ישובמי מהאל י 
Lc 19,35   36. מלבושיהם על העיר והניחו ישאוש עליו ומניחים  . ונהגו אותו לישאוש 35. ריך לורבינו צ  

Mc 6,9   ושלא ישאו שתי גונילש. של עור חי ברגל ומנעלים   9אבל שרביט אחד ביד . ן וחגורהולחם ואב.  
Lc 22,35   35 36. והם אמרו לא. אחסר לכם אי זה דבר .ומנעלים  להם כאשר שלחתי אתכם בזולת שק  ואמר  
Lc 12,55  אי רמאים אתם 56. כן יעשה .אמרו חום יבא ומנשב  וכאשר רוח הנקרא אבטאר בא  55. ויבוא המטר  

Mc 3,8   כי שמעו לאמר הפלאים אשר הוא עושה ובאו ומסדומיאה  ומעבר נהר ירדן ומשוריאה . ריאהומאידו 
Mc 4,15    18[*]  17[*] ואותה שנפלה  16. מלבם ומסלקה  ששומעין דברי האל ותכף בא השטן הם אותם [*]  
Lc 5,19   הלבנים ובעד הגגות שמו המטה שם עם החולה  ומסלקים  על הגג העם שהיה שם גדול ועלו  ליכנס בעד 
Lc 6,44   אדם טוב מטוב אוצר  45. אין איש מלקט ענבים ומסנה  . כי מקוצים אין איש מלקט תאנים. בפריו 

Jn 13,22  אז אחד מתלמידיו מסב 23: ממי הוא אומר ומספקו  אז התלמידים הביטו זה לזה  22. מכם יבגדני  
Mt 14,21   האוכלים היו ה׳ אלפים אנשים לבד ונשים וטף ומספר   21. ממותרות י״ב דבלות מליאות ונשארו. 
Mt 25,14   14 לאחד מהם מסר ה׳ בזנטיש 15. להם מזהבו ומסר  מו האדם שהלך בדרך וקרא העבדים כן כ.  
Mt 27,26    ואז 27. וערבלהם ישאוש מוכה להקימו בשתי  ומסר  ואז הניח בר אבן  26. ועל בנינועלינו  
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Mc 15,15  והפרושים עם 16. להם ישוש מוכה להמיתו ומסר  בן ופילאט חפץ לעשות רצון העם נתן להם ברא  
Mt 18,34   כל כך יעשה 35. לנגישה עד שיחזור כל החוב ומסרו  והאדון עצב  34. מו שהיה לי ממךעבד אחר כ  
Mc 15,1   ופילאטו שאלו אתה הוא מלך ישראל 2. לו הוומסרו  וקשרוהו והוליכוהו לפני פילאט  ותפשוהו.  
Mt 4,25   5: לנחל ירדן ומעבר  וקפוטלים וירושלם וארץ גודיאה  גליליאה,Tit   1קפיטולו י״א כפי מתיאו  
Mc 3,8   נהר ירדן ומשוריאה ומסדומיאה כי שמעו לאמר  ומעבר  . לירושלם ומגודיאה ומאידוריאה 8מגליליאה 
Lc 6,17   שבאו בעבור שישמעו 18לים וטירי וצידון  ומעבר  ם מכל גודיאה וירושלם יו ורוב עתלמיד  
Mt 10,9   ולא שתי מלבושים ולא. ושק בדרך 10בחגורה  ומעות  אל תחפצו לישא זהב וכסף  9. והוחן תתנ  

Mt 15,34   ואחר  36. והוא צוה לעם שישבו בארץ 35. דגים ומעט  ש כמה פת יש לכם והם אמרו שבעה להם ישוא 
Mt 22,14   ואז נתקבצו הפרושים ועשו עצת איך 15: נבחרים ומעט  רבים הם קרואים  14. עישת שיניםבכי ור 
Mt 20,16   ועלה ישאוש בירושלם לקח י״ב 17: נבחרים ומעטים  רבים הם הנקראים . ונים אחרוניםוהראש  

Mt 7,14   השמרו לכם מנביאי 15 :ותההם המוצאים א ומעטין  . רך המביאים לחיים צרה היא מאדוהשער והד  
Jn 7,42   43: בית לחם שמשם היה דוד יבא משיח ומעיר  אינה אומרת הכתיבה מזרע דויד  42: משיח  
Lc 1,46   כי הוא 48ורוחי שמח באל שהוא שלומי  47האל  ומעלה  ומריאה אמרה נשמתי משבחת  46. ךנשלמים ב 
Jn 8,54   אבי הוא הנותן לי. עצמי מעלתי אינה דבר ומעלה  ח ענה ישאוש אם אני משב 54: צמךאם אתה בע  
Lc 2,4   בעבור שישמע המצוה עם מריאה ארוסתו 5דוד  ומעם  ראת בית לחם בעבור שיהיה מהבית דוד שנק  

Lc 2,47   47 ואמ׳ האב . וכאשר האב והאם ראוהו תמהו 48 .ומענהו  ל השומעין אותו מתמיהין מחכמתו וכ 
Mt 13,33   כל אלה 34. בשלשת מדות קמח עד שהכל מחמץ ומערבו  אור שלוקחת האשה ומטמינו ומה לששממיי ד  
Mt 12,45  כמו זה. האחרונים יותר רעים מהראשונים ומעשיו  . האיש היו יותר רעים מבראשונה ובסוף אותו  
Mt 13,23   שלשים וא׳. וא׳ חמשים. טובים לאחד יש ק׳ ומעשים  ן דברת השם׳ וישמענה ועושה פרי אותו שיבי : 
Jn 16,10   כי שר זה העולם . רק מרחוק 11לא תראו אותי  ומעתה  . ומצדקה כי אני הולך אל האב 10האמינו בי 
Jn 16,16    אז 17: לא תראו אותי כי אני הולך אל האב ומעתה   16. לאבי שלי הם ויגיד לכם מעטשהם  
Jn 8,13   ענה 14: עדותך אינו אמתי. ושה עדותאתה ע ומפיך  אז אמרו הפרושים מעצמך  13: ייםלו גם ח  

Mt 20,3   ואמ׳ להם 4אחרים שהיו עומדים בטלים בשער  ומצא  חזר בשוק סביב שעת שלישית היום ו 3. בכרם  
Mt 20,6    והוא. אחרים עומדים אותו יום כמו כן בטלים ומצא  . סביב בי״א שעה והוא יצא ברחוב 6זה  

Lc 15,14   והתחיל לקרב לאביו לאחד 15. עצמו חסר ומצא  . דול בארץואחר היה רעב ג 14. תבזנו  
Jn 1,43   ופליף היה מעיר 44. פליף ואמ׳ לו לך אחרי ומצא  ולמחר רצה לצאת בגלליאה  43. ראר״ל פי  
Jn 1,45    נאט נאטנאליב ואמ׳ לו אנחנו מצאנו ישוש בן ומצא  ופליף  45ששם היה אנדריב ופירו באטשידא  
Jn 2,14   15. במקדש אנשים מוכרים צאן ובקר ויונים ומצא   14. וש בירושלםהיהודים ועלה ישא היה פסח  

Jn 11,17   ובטניאה 18. אותו שעמד בקבר ארבעה ימים ומצא  אז בא ישאוש  17: דים ונמות עמוכמו תלמי  
Mc 11,4    ואותן 5. העיר קשור לפני הדלת והתירוהו ומצאו  והלכו  4. צריך לו ומיד יניחוהושהאדון  

Mc 14,16   וכאשר 17: כאשר ישו אמ׳ להם והכינו הפסח ומצאו  והלכו תלמידיו ובאו אל העיר  16: ולכו  
Lc 2,16   17. מריאה ויושף והנער מונח באבוס הבהמות ומצאו  והלכו מהר  16. ושה והראתיה לנואשר האל ע  
Lc 7,10   10 ונעשה היה  11. יה אפס שנתרפא ובריאהנער שה ומצאו  . וחזרו אל הבית אותם שנשלחו לישאוש 
Lc 8,35   האיש שהשד יצא ממנו יושב ברגלי משיח בריא ומצאו  ו לראות הדבר ההוא ובאו לישאוש יצא  

Lc 19,32  וכאשר באו להתיר 33העיר עומד כאשר אמר  ומצאו  והשלוחים הלכו שם  32. ץ פעולתושאדוננו חפ  
Lc 24,2   ונכנסו ולא מצאו גוף 3. אבן הקבר מהופכת ומצאו   2. ת שהכינושאות סמים ומשיחובאו בקבר נו  

Lc 24,15   ועיניהם  16עדים ישאוש קרב להם והולך עמהם  ומצאו  ובעוד שהיו מדברים ביניהם  15. הימים 
Lc 24,24   25. כמו כן הנשים אומרות ולא מצאו אותו ומצאו  ומקצתינו הלכו לקבר  24. הוא חישאומרים ש  

Jn 9,35  36. וכאשר מצאו אמ׳ לו אתה מאמין בבן האל .ומצאו  וישוש שמע שגרשוהו בחוץ  35: וץוגרשוהו בח  
Mt 26,40   ישנים ואמ׳ לפירו לא יכולה שעה אחת להיות ומצאם  ובא אל התלמידים  40. י רק כשלךכפי רצונ  
Mt 26,43   והניחם והלך 44היו כבידות ישנים כי העינים  ומצאם  ובא פעם אחרת לפירו  43. הזה תעשה רצונך 
Mt 26,45   ישנים ואמ׳ תשנו ותנוחו ראו כי השעה מתקרבת ומצאם  אז בא לתלמידים  45. ה עצמה מלהואמ׳ אות 
Mc 14,37   ישנים ואמ׳ לפירו ולשימון ישנים אתם ולא ומצאם  ובא  37. היה ברצוני אבל כרצונךאכן לא י  
Lc 22,45   ואמר לאותם שישנים 46. ישנים בעבור דאגה ומצאם  תלמידיו  וכשקם מהתפלה ובא אל 45. בארץ  
Lc 15,24   והבן הגדול 25: והתחיל לאכול[*]. חי  ומצאנוהו  כי זה בני מת היה  24. כל ונשתהשמן ונא  

Jn 16,8    ומצדקה  10כי לא האמינו בי . עון 9וממשפט  ומצדקה  מאת [..]י יבא יקח ויתן שהעולם וכ 8לכם 
Jn 16,10  ומעתה לא תראו אותי. כי אני הולך אל האב ומצדקה   10כי לא האמינו בי . עון 9שפט מצדקה וממו  
Lc 6,38   38  כי. ויותר עליונה יתנו לכם בסוף. תנו ומצודקת  מדה טובה ובחונה . ואתן אני לכםתנו  

Mc 13,34    כי אינכם יודעיםלכן עורו  35. לחוש שיעור ומצוה  במהלך ועוזב ביתו ונותן יכולת לעבדיו  
Lc 4,36   ושומעו 37. הרוחות הרעים ויוצאים מן האנשים ומצוה  ומרים מה דבר הוא זה שיש לו כח ביניהם וא 
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Mt 15,9   9  וקורא אליו העם ואמ׳ שמעו 10. האנשים ומצות  מכבדים אותם חנם רמאים מוסריכם הם  
Mc 7,7   ועוזבים מצות האל ותופשים מה שהוא 8אנשים ל ומצות  חנם מכבדים אותי מלמדי המוסרים  7. ממני 

Mt 23,29   ואומרים אם אנחנו היינו 30קברי הצדיקים  ומציינים  ים רמאים שמיסדים קברי הנביאים פרוש 
Mc 9,25    והנער נשאר כמת עד שרבים אומרים שמת הוא ומצערו  והוא יצא צועק  25. לא תחזור בוואחר . 
Lc 8,29  29 והיה נקשר בשלשלאות ברזל ובעבותות .ומצערו  שתצא מן האדם ההוא  תו לרוח רעהכי בצוא.  
Lc 23,8   ושאל אליו 9. מתי יראהו שיעשה אי זה אות ומצפה  תו בעבור ששמע דברים רבים ממנו כסף לראו  

Lc 23,51   בא ונגש אל פילאט ושאל שיתן 52. מלכות השם׳ ומצפה  והיה מאברמיסיאה עיר יהודה . יםהיהוד 
Jn 14,24   והדבר אשר שמעתם אינו שלי רק מאבי. דברי ומקיים  מי שאינו אוהב אותי  24. מו עשויצאו ע  

Mc 14,43   והוא שלח בעד סגן הכהנים ובעד החכמים .ומקלות  תלמידים ועמו עם רב עם סכינים  אחד מי״ב  
Mc 14,48   יום הייתי עמכם במקדשכל ה 49. תפוש אותו ומקלות  ם הייתי גנב יצאתם עם סכינים להם כמו א  

Jn 4,12  ענה ישאוש ואמר לה מי שישתה מזה המים  13 .ומקנהו  והוא שתה מן הבור הזה ובניו . רלנו זה הבו 
Mt 9,3    4. מן החכמים מאותתים אמרו בקרבם זה מקלל ומקצת   3. אמונה בשם חטאתיך הם נמחליםיהיה לך  

Mt 13,5   נפלו במקום אבנים שלא היה שם מאד עפר ותכף  ומקצת   5. דרך ובאו מקצת עופות ואכלוםנפלו ב 
Mt 16,14   ומקצת ירמיהו או אחד מן. אומרים אליהו ומקצת  . ים אומרים שאתה הוא זואן טבולמקצת אנש  
Mt 16,14  וישאוש אמ׳ 15. ירמיהו או אחד מן הנביאים ומקצת  . ומקצת אומרים אליהו. ואן טבולשאתה הוא ז  
Mt 19,12  ומקצת הם קשטראטש. ש בידי אדםהם קשטראט ומקצת  . שים שנולדים קשטראטש מבטן אמםת אניש מקצ 
Mt 19,12   מי שיכול להבין. הם קשטראטש בעד מלכות שמים ומקצת  . ומקצת הם קשטראטש בידי אדם. םמבטן אמ 
Mt 26,67   אומרים 68. יםמאחרים נותנים לו תפוחים גדול ומקצת  . רקקו בפניו והכוהו 67וא למות ראוי ה 
Mt 27,47  שעומדים שם שומעים זה אמרו זה קורא אליהו ומקצת   47. ת ואמ׳ אלי אלי למה עזבתניבגודל קולו . 
Mc 8,39    מכם שהם עמי לא ימותו עד שיראו האגלוריאה ומקצת  ואמ׳ להם  39. באורו עם המלאכיםכאשר יבא  

Mc 12,13   14. מאנשי אירודיש לתופשו על איזה דבר ומקצת   ואחר שלחו לו מקצת מהפרושים 13. ועזבוהו  
Mc 15,35   מן העומדים שם כאשר שמעו אמרו ראו איך צועק ומקצת   35. ל ואמ׳ אלי אלי למה עזבתניבקול גדו 

Lc 6,2   מאותן פרושים אומרים להם למה אתם עושים מה  ומקצת   2. ותם בידים ואוכלין הגרעיניםומוללין א 
Lc 8,2    ומריאה . נשים שנתרפאו מרוח רעה ושאר חליים ומקצת   2והיו עמו הי״ב תלמידים . ׳השםמלכות 

Lc 9,19   ויש אומרים נביא מן הראשונים. אומרים אליהו ומקצת  וענו ואמרו יואן טבול  19י אני העם מ 
Lc 11,15   16דים מהם אמרו בבלזאבוק שר השדים מגרש הש ומקצת   15. והעמים תמהו. שטן האלם דברמגרש ה  
Lc 13,31   הפרושים אמרו אליו לך מעמנו כי אירודיש אבה ומקצת  : באותה שעה נגשים אליו 31[*]  ראשונים 
Lc 20,27   מן הצדוקים שלא הודו בתחיית המתים קרבו ומקצת   27. ושתק. ומתמיהין מתשובתו. לפני העם  
Lc 20,39    ומשם 40. ים אמרו רבי בטוב אמרתמהסופר ומקצת   39. אכן החיים כי כלם חיים עמוהמתים  
Lc 21,5    אומרים שהמקדש שיהיה מעוטר מאבני מרגליות ומקצת   5. חסרון שמה כל מאכלה שהיה להויש לה  
Jn 7,44   43 אבל אחד מהם לא שם ידיו עליו. רצו לתופשו ומקצת   44. לוקת זה חולקות העם בעבורוובמח : 
Jn 9,40   א״כ. מהפרושים שהיו עמו שמעו זה ואמרו לו ומקצת   40. וריםשרואים שיהיו נעשים ע ואותם  

Jn 11,37   36  מהם אמרו זה שפתח עיני האיש שנולד עור לא ומקצת   37. אמרו היהודים ראו כמה אהבואז  
Jn 11,46   מהם הלכו לפרושים ואמרו להם מה שישאוש עשה ומקצת   46. ותן הדברים שעשה האמינו בווראו א: 
Lc 24,24   הלכו לקבר ומצאו כמו כן הנשים אומרות ומקצתינו   24. אה מלאכים שאומרים שהוא חישראו מר  
Mt 21,35  אחר האדון שלח עבדיו 36. הכו ומקצתם המיתו ומקצתם  . והעובדים לקחו העבדים 35. תיולקנות פירו 
Mt 21,35   35 שלח עבדיו לעובדיםאחר האדון  36. המיתו ומקצתם  ומקצתם הכו . ובדים לקחו העבדיםוהע  
Mt 28,17   ובא ישו ואמ׳ להם הש׳ נתן לי 18. ספקו ומקצתם  . וכאשר ראוהו התפללוהו. להם שםוישו נראה  
Mc 8,31   ומלמד שאליו הוכרח לסבול צער ולהיות נגוש ומראה  אומר  31. א צוה שלא יפרסמהובעבור זה הו  

Mt 14,26  ואמר להם . ותכף ישאוש דבר להם 27פחד צעקו  ומרוב  . היו נבהלים 26הם הולך על הים ישאוש בא ל 
Mt 25,23    [*]22 *] [23  [*] [*] ובא אותו שקבל הא׳ ואמ׳ 24: יעשו אותך אדון ומרוב  תכנס ביקר אדוניך 

Jn 3,5    ומה שנולד. מה שנולד מהבשר בשר הוא 6: הקדש ומרוח  אותו שפעם אחרת יהיה נולד ממים שמים רק 
Jn 11,1   והיתה אותה מריאה שמשחה ישוש 2אחיותיו  ומרטא  רא לזריט מבטניאה ממגדול מריאה בשם נקאחד  

Jn 11,20   ומריאה יושבת . כששמעה שישאוש בא רצתה אליו ומרטא   20. ה ולמרטא לנחם אותם מאחיהןבאו למריא 
Jn 11,24   23 ום ביום היותר אחרוןאמרה לו יודעת אנכי שיק ומרטא   24. וש אמ׳ אליה אחיך יחזור חיוישא 
Jn 11,39    כי. אחות המת אמרה לו אדון כבר הוא מסריח ומרטא  אמ׳ ישאוש הסירו האבן  39. עליההושמה  
Jn 12,2   אז 3. ולזרו אחד מן האוכלים. משרת אותו ומרטא  . והכינו לו לאכול 2ישאוש החיה אותו ש  

Mt 27,61   והיום הבא אחר 62. אחרת יושבת נגד הקבר יאומר  והיתה מריאה מקדלינא  61. לך לוהקבר וה  
Mc 6,3  וקרוביו יקומו ויוסף ויודא ושימון וכל אלו ומריאה  חד אינו הוא בן נפח א 3. הכח שמהידים יוצא 

Mc 15,40  כי כאשר 41. אם יקומו קטן ומישף ואם שלומי ומריאה  ובתוכם מריאה מקדלינא . להביטו שבאו מרחוק 
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Mc 15,47  מקדלינא ומריאה אם יקומו ושלומי קנו מש ומריאה   47ה ושם בפתח הקבר אבן גדולה בשל אבן חצו  
Mc 15,47   אם יקומו ושלומי קנו מש יוסף מביטות היכן  ומריאה  ומריאה מקדלינא  47ר אבן גדולה בפתח הקב 

Mc 16,1    גליית בעבור אם יקומו ושלומי קנו משיחה מר ומריאה  וכאשר השבת עברה מריאה מקדלינא  1מארקו 
Lc 1,34    אמרה למלאך איך יוכל העשות זה שאין לי ומריאה   34. יעקב לנצח ומלכותו לאין קץבבית  
Lc 1,46   ורוחי שמח  47אמרה נשמתי משבחת ומעלה האל  ומריאה   46. רו לך מהש׳ יהיו נשלמים בךשנאמ 
Lc 1,56  ואחר שבא. עם אלישבק כמעט ג׳ חדשיםעמדה  ומריאה   56. ינו לאברהם ולזרעו לעולמיםשנדר לאבות  
Lc 2,19   והעם שבו 20. שמה כל אלה הדברים בלבה ומריאה   19. הדברים שנאמרו להם באותו בעד הרועים  

Lc 8,2  ויושאננא 3. מקדלינא שגירש ממנה ז׳ שדים ומריאה  . שנתרפאו מרוח רעה ושאר חליים ומקצת נשים  
Lc 24,10  יקובי ומריאה שלומי והאחרות שהיו עמהן ומריאה  שמריאה מקדלינא  והיה 10. אחריםי״א ולכל ה  
Lc 24,10   10 שלומי והאחרות שהיו עמהן שאומרות לשלוחים  ומריאה  ה שמריאה מקדלינא ומריאה יקובי והי 

Jn 11,5   עמד . אז כששמע שלאזריט היה חולה 6. אחותה ומריאה  וישאוש אוהב מאד מרטא  5: חולי בעד אותו 
Jn 11,20   20 אז אמרה מרטא לישאוש אדון  21. יושבת בבית ומריאה  . א כששמעה שישאוש בא רצתה אליוומרט 
Jn 19,25   אליאופי אחות אם ישוש ומריאה מגדלינא ומריאה  ואם ישאוש  25. עשו אלה הדברים והפרושים  
Jn 19,25   26. סמוך שתי וערב של ישומגדלינא עומדת  ומריאה  ש ומריאה אליאופי אחות אם ישוש ואם ישאו  
Jn 20,2   ואין אנכי. אמרה להם אדוני נטלוהו מן הקבר ומריאה  תו תלמיד האחד שאוהב מאד ישאוש פירי ולאו 

Jn 20,11   עומדת מחוץ לקבר בוכה ובעוד שמבכה כרעה ומריאה   11. פעם אחרת באותו מקום עצמו התלמידים  
Jn 20,18  מגדלינא הלכה והגידה לתלמידים אומרת אנכי  ומריאה   18. אלהיכםאלהי ו. י ואל אביכםעולה אל אב 
Mt 4,23   משונים משוטנים[*]  24[*] כל החוליים  ומרפא  כנסיותיהם הגדת מלכות השמימיי  דורש בבתי  
Lc 6,19    והוא נושא עיניו בתלמידיו אומ׳ 20. כולם ומרפא  כי כח יוצא ממנו . חפצים לנוגעווכל העם  
Lc 9,11    נגשו אליו. והיום מתחיל לרדת 12החולים  ומרפא  . וקבלם ומדבר עמהם במלכות השם׳ישאוש  
Mt 7,22  אז 23המושטנים ובשמך עושים אותות רבות  ומרפאים  ו היום אדון אנחנו מובאים בשמך יאמרו באות  

Mt 15,30   ואים שמדברים עד שהעם מתמיהים כשהיו ר 31 .ומרפאם  ומשליכים עצמם לרגלו . ים אחריםורב 
Lc 4,40    ושדים יוצאים מרבים זועקים ואומרים 41 .ומרפאם  הוא משים עליהם ידיו . הביאו לוחליים  

Mt 12,22   22 וכל העם תמה וראה ואמ׳ 23. באופן שדבר וראה ומרקו  אז שלחו לו משוטן אחד עור ואלם ו 
Mt 11,30  12: וא נקלה ומשאי  כי עולי נח הוא  30ח בנפשותיכם ותמצאו מנו,Tit  1 קפיטולו ל״ח כפי מתיאו  

Lc 2,20   וכל הדברים ששמעו ושראו כן כאשר. הש׳ ומשבחים  והעם שבו מודים  20. דברים בלבהכל אלה ה  
Lc 9,39   ואינינו זז ממנו עד. ורוק יוצא מפיו ומשברו  והרוח אוחזו ומיד זועק  39. לתואין לי זו  

Mc 1,32   וכל אותן מהעיר היו מקובצים לפני 33 ומשוטנים  לחו לו כל החולים ש נכנע שוהערב כאשר השמ  
Mc 6,7   וציום שלא ישאו שק ולחם ואבן וחגורה 8 .ומשוטנים  ם ונתן להם כח לרפאת כל החולים שנים שני. 
Jn 5,3  3 לרפאתם מאי[*]  4וממתינים תנועת המים  .ומשוקים  ם רוב אנשים חולים עורים חגרים שם שוכבי  

Mc 3,8   ומסדומיאה כי שמעו לאמר הפלאים אשר הוא  ומשוריאה  ומעבר נהר ירדן . אה ומאידוריאהומגודי 
Jn 9,6   ואמ׳ לו לך ורחץ 7. העינים שלו מאותו טיט ומשח  . ונעשה טיט ברוק ההוא. רק בארץהדברים י  

Jn 9,11  11 והלכתי. י שלוח לרחוץ שםושלח לי למ. את עיני ומשח  א איש אחד שנקרא ישאוש עשה טיט וענה הו 
Jn 12,3  וכל הבית נתמלא ריח טוב מן. רגלי ישוש ומשחה  אחת נירדי פישטיסי מרגליי מאד  לקחה ליטרא  

Jn 19,40   40 הגוף במשיחות טובות ויקרות כמו שנהוג ומשחו  קחו גוף ישאוש וקשרוהו בסדינין אז ל  
Jn 7,27   אז צעק ישאוש 28: כשיבא לא ידע אדם אנה הוא ומשיח  . אבל לא ידענו זה מאין הוא 27 .הוא משיח 

Lc 23,56   56 מעולות בריח טוב לחנוט גוף ישאוש משיח ומשיחות  ו בבית הכינו וקנו סמים חשובים וכשחזר  
Lc 24,1   1 3. ומצאו אבן הקבר מהופכת 2. שהכינו ומשיחות  בקר בבקר באו בקבר נושאות סמים ובשבת ב  

Jn 10,15   15  וצאן אחר שאינן מרפת זה והכרח הוא 16. נפשי ומשים  . האב מכיר אותי ואני מכיר האבשכמו 
Mc 4,20    עד שמגרגיר א׳. בפועל ועושים פרי טוב ומשימין  יחס אותם ששומעין . על טוב הארץשנפלה  
Mc 8,23    הניח ידיוו. לצד אחד מן הדרך ורקק לו בפניו ומשכו  ד היד וישאוש לקחו בע 23ובקשוהו שיגיעהו 

Mt 13,24   אמר המלכות שמימיי דומה לאדם. אחר יש לפניהם ומשל   24: וא׳ שלשים. וא׳ חמשים. ק׳ לאחד יש 
Mt 15,30   עד שהעם מתמיהים  31. עצמם לרגלו ומרפאם ומשליכים  . ים פסחים ונטולים ורבים אחריםאלמים עור 

Jn 1,16   כי הדת 17. ובעבורו החן. כלנו השגנו חן ותוומשלימ   16. וקודם לימים. רי נעשה קדוםלבא אח 
Mt 4,17   והלאה התחיל ישואש לדרוש ולאמר עשו תשובה כי ומשם   17. אליהם שהיו עומדים בצלמות בהיר הראה 

Mc 12,34   והלאה שום אדם לא היה בו כח לעשות לו שום ומשם  . אמר לו אינו רחוק ממלכות השם ענה בחכמה  
Lc 9,4   תצאו מאותו. ואותם שלא יקבלו אתכם 5לא תצאו  ומשם  . זה בית שתכנסו שם תעמודו ובאי 4מלבושים 

Lc 20,40   והוא אמר 41. והלאה לא יכלו לשאול לו דבר ומשם   40. סופרים אמרו רבי בטוב אמרתומקצת מה  
Jn 3,29   30. לםבגיל בעבור קול הארוס הזה הוא גיל ש ומשמח  א אוהב הארוס שעומד ושומע אותו אבל הו  

Mc Prol,25   אחת מלאכה עושה אבל הש׳ הוא שנותן גדול ומשקה  כי אותו שנוטע . ל מעמלינו חזקםישיג גמו:  
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Mt 22,25  25 כמדומה לו השני  26. בלא זרע ועזב אשתו לאחיו ומת  ו היו ז׳ אחין והראשון לקח אשה בינותינ 
Mc 12,20   20 ואחר לקחה השני גם זה לא הניח 21בלא בנים  ומת  הראשון לקח אשה . בעה אחים יהיולכן ש  
Mc 16,10   הם ששמעו שחזר חי שהיא ראתהו ולא 11 ומתאנחים  שעומדים אנונים ואנוחים ובוכים ישאוש שעו  

Mc 9,19   וישאוש שאל אל האב כמה זמן עבר 20. ורוקק ומתבולל  פילו לפניו וכאשר ראהו תכף צערו וה. לפני 
Mt 8,32   ברחו ובאו . והרועים שהיו שומרים ראו זה 33 .ומתו  ירים הפילו עצמם לים פתאום והחז. בחזירים 

Lc 20,29   וכן כל. והשלישי לקחה 31[*]  30בלא בנים  ומתו  שבעה אחים והראשונים לקחו אשה  שיהיו  
Lc 20,31   30  [*]31 אי זה אז בתחיית המתים מ 33[*]  32.בלא בנים ומתו  וכן כל השבעה . והשלישי לקחה 

Jn 6,49   זהו שירד מן השמים בעבור שזה שאוכל ממנו 50 .ומתו  אבותיכם אכלו פת במדבר  49. ייםהוא פת ח 
Jn 6,59  אלה הדברים 60: מי שאוכל זה הפת יחיה לעולם .ומתו  לא כמו שאכלו אבותיכם המן : מיםשירד מן הש 
Mc 1,5   וזואן היה לבוש עורות 6. ל עונותיהםע ומתודים  הודה וירושלם וטובלן בנהר ירדן ממלכות י  

Mt 22,31   32המתים לא אתם קראתם מה שהאל אמ׳ לכם  ומתחיית   31ויהיו כמו מלאכי האל בשמים  .בעלים הן  
Lc 20,35   35 36. לא יעשו נשואין ולא יקחו נשים. המתים ומתחיית  מאותו עולם  רק אותן שהיו ראויין 
Lc 24,27    ממשה ומכל הנביאים מפרש להם כל הכתיבות ומתחיל   27. יכנס באורוובזה . זה לסבולמשיח  

Mc 14,54   והכהן הגדול וכל העצה מחפשים עידי שקר 55 .ומתחמם  והיה יושב לפני האש עם המשרתים . הגדול 
Jn 18,18   אז ההגמון שאל לישוש מתלמידיו 19 .ומתחמם  פירו עומד עמהם . א ומתחממים בובעת ההי  
Jn 18,25   ופירו. אז אמרו לפירו ואתה אינך מתלמידיו :ומתחמם  ושימון ופירו עומד  25. קשורות עם ידיו 
Jn 18,18    אז 19. פירו עומד עמהם ומתחמם. בו ומתחממים  לפני האש כי קור נעשה בעת ההיא עומדים  

Mt 25,39   והמלך 40. יךראינוך חולה ומאוסר ובאנו אל ומתי   39. ונפשט וכסינוך. ית ואספנוךבלא ב  
Mt 25,44   ראינוך רעב וצמא ובלא בית ערום או חולה או ומתי  . אז הם יענו ויאמרו 44. קרתוניולא ב  

Lc 21,7   7 והוא אמר השמרו לכם שאיזה  8. יתחילו להעשות ומתי  . אדון מתי יהיו כל אלה הדברים ושאלוהו 
Mc 3,18   ושימון קאעיב . ושאדיב. וטומש ויקומו אלפיי יבומת  ואנדריב ופיליף וטומאוש  18לוה מהעליון א 

Mt 13,21   כי בעד מלה זעומה תכף הם נבוכים: מהר ומתייבשת  אבל אין לו שרש  21. שמחה מקבלההש׳ וב.  
Mc 7,37   אומרים כל מה שעשה ישאוש עשה היטב כי .ומתמיהים   37כאשר הוא עו׳ מצוה עוד מגלה ו. אדם  
Lc 1,21  וכאשר יצא מן  22. למה מתעכב עומד במקדש ומתמיהים  והעם היה שם ממתין זכריא  21. תיבאו לתכלי 
Jn 7,15  14 היו היהודים ואומרים איך יודע זה ספר ומתמיהים   15. ך החג עלה ישו במקדש ומלמדאבל בתו  
Lc 4,22   ריןבדברים של חן היוצאים מפיו ואומ ומתמיהין  והכל נותנים עדות לו  22. זנינוהכתיבה בא  
Lc 4,32    ואדם אחד 33. במוסרו כי דברו היה בעוז ומתמיהין  והיו נבהלים  32. מלמד להם בשבתושם  

Lc 20,26  ומקצת מן הצדוקים שלא 27. שתקו. מתשובתו ומתמיהין  . לא יכלו ענות לדבריו לפני העםו 26. לשם׳ 
Lc 23,36   36 ואומרים אם אתה מלך 37. מץ לשתותלו חו ומתנדבים  ושים מתקרבים מוציאים עליו לעג והפר  
Lc 3,21   ורוח הקדש ירד עליו 22לש׳ ונפתחו השמים  ומתפלל  וישו היה טובל . שר כל העם נטבלהיה כא  
Lc 6,12   12 וכאשר היה בקר קרא 13. ובתפלת האל היה ער .ומתפלל  בימים ההם שישאוש עלה בהר אחד  ונעשה 

Mc 15,19   וכאשר מאד הלעיגוהו הפשיטו לו  20. אותו ומתפללים  ניו וכורעים ם קנה אחד וירקו בפבראש ע 
Mt 15,25    והוא ענה 26. אותו אומרת אדון עוזרני ומתפללת  והיא באה  25. שנאבדו בית ישראלרק לצאן  
Lc 15,32   16. ונחזר לנו ונאבד  לשמח אחרים כי אחיך השבתיו כמת ראוי ו,Tit   1קפיטולו י״ז כפי לוקא  
Lc 15,4   אחת מהם לא יניח תשעים ותשעה במדבר וילך ונאבדה  אי זה מכם שיש לו מאה צאן  4. רזה הדב  

Lc 15,23  כי זה בני מת היה ומצאנוהו חי 24. ונשתה ונאכל  גֶל שמן ושאו עֶ  23. טבעת בידו ותנעלו רגליו  
Jn 6,30  30 אבותינו 31. כה אתה עושהאי זו מלא. אותך ונאמין  לו אי זה אות אתה עושה שנראהו  אז אמרו  

Mt 27,42  הוא בטוח באל שיצילהו אם ירצה כי הוא 43 .ונאמינך  רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו  אתה מישראל 
Mc 15,32  33. ואותן שהיו תלויים עמו עושים הספדות .ונאמינך  רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו  משיח ישראל 
Mt 24,45   אדוניו מניחו על כל סיעתו שהוא יזונם ונאמן  בו מעבד חכם ומה תחש 45. היה באהאלוה י  
Mt 25,21   23[*]  22[*] כי על מעט ממון היית נאמן  ונאמן  ואמ׳ האדון עבד טוב  21. מריוח לך עוד ה׳  
Mc 3,20   וכאשר 21. שם עם רב שאינם יכולים לחמם אכול ונאסף  ואחר בא אל הבית  20. וטא שבגדואשקרי 
Mc 10,1   והפרושים 2והוא דורש להם כמנהגו . שם עם רב ונאסף  בא עד ארץ גודיאה אחר נהר ירדן ע משם ונס 

Mc 14,53   54. כל הכהנים והחכמים מאותתים וזקני העם ונאספו  סגן הכהנים ונהגו לישוש ל 53: ערום מהם  
Lc 1,59   וקראו לו . ולו הבןבשמונת הימים בעבור שימ ונאספו   59המעולה חסדיה עמה יחד שמעו  מאותה 

Lc 23,45  אב בידך . וישוש צועק בקול גדול 46. באמצעו ונבקע  והשמש חשך ומכסה המקדש  45. עיתעד שעה תשי 
Mc 5,33  והוא הבין 34. לפניו ואמרה אליו כל האמת ונברכה  עת בטוב היא הפלא שבה היה עשוי ויראה ויוד  

Mt 10,21  והכל יכעסו אתכם בעבור  22. אמותיהם וינגשום ונגד  אביהם והבנים יקומו נגד . ב הבןוהא. למיתה 
Mc 13,12  ואותו. והכל יקציפו 13. אמותם וינגשום למיתה ונגד  . ם הבן והבנים יקומו נגד אביהםוהא. למיתה 
Lc 16,23  וצעק  24. במקומו.. וראה מרחוק ול...  .ונגיסה  בצער ...  23... נשאוהו ..  22 ..תופסים מ.  
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Mt 20,34   21. עיניהם ותכף ראו והלכו אחריו ונגע  וישאוש חמל עליהם  34תח עינינו אדון שתפ,Tit  
Lc 7,14    וישאוש אמ׳. המטה ואותן שנושאין אותו עמדו ונגע  וישאוש קרב  14. אמ׳ לה אל תבכיוישאוש  

Mc 5,27  א אומרת בקרבה אםכי הי 28אחורי מלבושיו  ונגעה  שישאוש משיח בא בין העם נכנסה  וכאשר שמעה  
Lc 8,44    וישאוש משיח 45. ומיד נעצר הדם. במלבושיו ונגעה  ונגשה לישוש ובאה אחריו  44. להולא שוה  
Mt 8,3    ואמר אני רוצה לטהרך ותכף היה טהור מהצרעת ונגעו  וישוש משיח פשט ידיו  3. לטהרניאתה יכול. 

Lc 23,52    אל פילאט ושאל שיתן לו גוף ישאוש והודה לו גשונ  בא  52. יהודה ומצפה מלכות השם׳עיר . 
Lc 8,44   ומיד. לישוש ובאה אחריו ונגעה במלבושיו ונגשה   44 .ונתנה כל נכסיה לרופאים ולא שוה לה  
Mt 22,6   וכאשר המלך שמע זה היה עצב 7. אותם למיתה ונגשו  והאחרים לקחו העבדים  6. סחורתווהאחד ל  
Lc 4,14  וחזר ישאוש. המלאכים אליו ושרתו ישאוש משיח ונגשו  והניח ישו  14. ה נסע ממנוהמנס .כל הנסיון 
Lc 8,24   ואמרו רבי הנה אנחנו. אל ישאוש והקיצוהו ונגשו   24. האוניה נתמלאה מים ואובדיםביאור ש  
Jn 19,1   והווהפרושים תקנו עטרה אחת מקוצים והניח 2 .ונגשו  אז פילאט תפש ישו  1פי ש׳ יואן י״ט כ 

Mc 12,42   וישאוש קרא תלמידיו ואמ׳ אמת 43שתי פרוטות  ונדבה  ובאה אשה אחת ענייה  42. דברים גודל 
Mt 9,2  וישאוש משיח. לו אדם אחד נטול שוכב במטתו ונדרו   2שיח עבר עם הספינה ובא בעירו אז ישאוש מ  

Mc 14,11   והוא מחפש הכנה היאך יוכל. תלתת לו מעו ונדרו  . וכאשר הם שמעו היו מאד שמחים 11. והם  
Lc 22,5    והוא נדרו להם ומחפש שימסור אותו 6. לו כסף ונדרו  ושמחו  5. זה צד ימסור להם ישושבאי 

Mc 1,38   והיה דורש בבתי  39. כי בעבור זה באתי. שם ונדרוש  עיירות ובמדינות שהן סביבותינו להם נלך ב 
Lc 24,50   51. ונשא ידיו לשמים וברכם. אותם בביטניאה ונהג   50. ליוןשתהיו מלובשים מכח הע בעיר עד  

Mc 14,53   לישוש לסגן הכהנים ונאספו כל הכהנים ונהגו   53: ה וברח כולו ערום מהםעזב האלמשיא  
Lc 19,35   34 ומניחים מלבושיהם על העיר. אותו לישאוש ונהגו   35. רו כי האדון רבינו צריך לווהם אמ  
Mt 27,31  וכאשר הולכים בעיר מצאו איש 32. לתלותו ונהגוהו  ו לו הסרבל והלבישו לו מלבושיו פשיטה. לעג  
Mc 15,20   ואנסו אדם אחד שהיה עובר 21. לתלותו ונהגוהו  לו הארגמן והלבישו לו מלבושיו  הפשיטו  
Mc 15,22   23. ולוריבגולגוטא שרוצה לומר מון ק ונהגוהו   22אי דנופי שישא שתי וערב שלו אלשנדריאה  

Lc 4,29   בראש ההרים על אותן שהעיר בנויה בעבור ונהגוהו  . וקמו והשליכוהו חוץ לעיר 29. חימה  
Lc 19,30  ואם אי זה איש שואל אתכם למה אתם 31 .ונהגוהו  התירו קשרו . ם לא רכב עליו אדםקשור שלעול  

Mc 9,1   1 והיה. והיו הם כולם לבדם. ד גבוהבהר אחד מא ונהגם  ברים ששה ימים לקח פירו ויקומו מוע 
Mc 10,23   ישאוש אל תלמידיו ואמ׳ איך דבר נמנע שאיש ונהפך   23. נחלות רבותוהיה איש שהיו לו : והֺלך  

Lc 7,9   ואמ׳ אמת אני אומר לכם לא מצאתי אמונה כזה  ונהפך  . ואותו הדבר שמע ישאוש ותמה 9 .ועושהו 
Lc 9,55   ישאוש ואמ׳ להם אינכם יודעים מאי זה רוח ונהפך   55: ת כולםש מן השמים וישרוף אירד א  

Lc 14,25   אם אי זה איש יבא עמי ולא 26אליהם ואמר  ונהפך  . ועמים רבים הולכים עמו 25: ניבזימו  
Jn 9,38  וישאוש אמ׳ אליו 39. לאחור והתפלל אליו ונהפך  . והוא אמ׳ אדון אני מאמין בו 38: הוא הוא.  

Lc 20,14   והשליכו אותו מן 15. והירושה תהיה לנו ונהרגהו  רם בנכליהם אמרו זהו היורש לכו חזיקי הכמ  
Mt 11,28   ולמדו. ושאו עולי עליכם 29ואני אעזורכם  ונוגישים  יבאו אלי כל אותן שמצטערים  28 .לגלות לו 

Jn 1,14   זואן עושה 15. תמן האב שהוא מלא חן ואמ ונולד  . ואנו רואין אורו שאחד הוא לבד. בכם  
Mc 9,17   ובקשתי תלמידיך שירפאוהו ולא יכלו. השנים ונוקש  ק מפיו שלוקחו מפילו ומכריחו להוציא רו  
Mt 8,17   וכאשר ישואש ראה עמים רבים 18. מכאוביו ונושא  ישעיה אומרת הוא מסלק החוליים  שנבואת  
Lc 7,38   39. י ישו ומושחן עם משיחה מרגלייתרגל ונושקת  שקנחה לו הרגלים עם שערי הראש  ואחר  

Mc 13,34   34 לכן 35. יכולת לעבדיו ומצוה לחוש שיעור ונותן  האיש שהולך במהלך ועוזב ביתו כמו ש  
Lc 6,4   4  למי שהוא עמו ואין ראוי לשום אדם לאוכלו רק ונותן  לבית האל ולקח לחם הפנים ואוכל כשנכנס 

Jn 6,33   כל עת ניתן. אז אמרו לו אדון 34חיים לעולם  ונותן   33. מן השמיםנתן לכם פת אמתי  אבל אבי 
Mc 15,36   ואומרים תעזבוהו ונראה אם יבא . לו לשתות ונותנים  ספוג אחד בקנה אחד ומלאה חומץ  וקשר. מהר 
Jn 13,13   אני אדוניכם[*]  14[*] שבח וברכה לשם כי  ונותנים  אתם קוראים אותי אדון ורבי  13 .שעשיתי 
Jn 19,3  אז יצא פילאט להם פעם אחרת 4לו בצואר  ונותנים  . אליו ואומרים לו האל יושיעך מלך היהודים  

Mt 27,48    והסונטוריאו אמ׳ נראה אם 49: לו לשתות ונותנין  ספוג ומלאה חומץ ושמה בראש קנה מהם ולקח  
Mt 2,22   ויגר במִדינַת 23לארץ גלליאה בחלומו ללכת  ונזהר  אביו בארץ גודיאה פחד ללכת שם  אירודיש  

Lc 22,61  פירו דבר אדוננו שאמ׳ לו קודם התרנגול יקרא ונזכר  . וישאוש נהפך ומביט פירו 61. לקרא התרנגו 
Mt 11,29  29 כי עולי נח הוא  30לב ותמצאו מנוח בנפשותיכם  ונח  ולמדו ממני שאני שפל . לי עליכםושאו עו 
Mc 4,27   28. והוא והזרע גדל ומזריע והוא אינו יודע ונח  וישן יום ולילה  27רע טוב בארץ שזורע ז  
Jn 19,17  יצא ממקום . וישאוש נושא השתי וערב. בחוץ ונחגוהו  אז לקחו היהודים ישאוש  17. והוישאוש שיתל 
Mc 6,31    מעט כי רב עם הולך וחוזר ולא היה לו פנאי ונחו  וישאוש אמ׳ בואו ונלך במדבר  31ולמדו  
Lc 15,32   16. לנו ונחזר  אבד ולשמח אחרים כי אחיך השבתיו כמת ונ,Tit   ואומ׳  1קפיטולו י״ז כפי לוקא 
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Mt 7,27   וכאשר ישוש משיח אמ׳ 28. והפילוה בכבדות ונחלים  ובאו גשמים ורוחות  27חול ביתו שבונה ב  
Jn Expl  להכיל הספרים שיצטרכו בכתיבתן. Expl ) ברוך שפטרני ונחם  תם(  

Mc 5,13   ואותם ששומרים אותם ברחו  14. עד ב׳ אלפים ונחנקו  . צמם ביםהשטנים ונכנסו בחזירים והפילו ע 
Mc 16,18    ארסיים לא יזיקום ויניחו הידים על החולים  ונחשים  שום מיני בהמות  18חלוף לשונות וידברו 

Mt 18,6  אוי לעולם מפני האשקנדליזט 7 .בעומק הים ונטבע  או מושלך בים או ריחים בצאורו  שיהיה תלוי.  
Mt 15,30   ומשליכים עצמם לרגלו. ורבים אחרים ונטולים  ב חיל שנהגו אלמים עורים פסחים אליו רו  
Mt 27,24   ידיו לפני העם ואמ׳ אני הוא שאיני יודע מדם  ונטל  לקח מים . משיג אבל צועקים עוד דבר אינו 

Lc 1,24   24 זה עשה האל לי באותן  25חמשה חדשים אומרת  ונטמנת  ו הרתה ר ימים אחדים אלישבק אשתואח 
Mc 7,21   גניבות כילאות חמדה גיאות 22ורציחות  וניאופים  עים מהלב מפנים הם רעות מחשבות שמתנוע  
Lc 1,67   כי הוא . ברוך יהיה אדון אלהי ישראל 68וא׳  וניבא  וזכריה אביו היה מלא רוח הקדש  67היתה בו 

Jn 11,51   ולא 52. שישאוש משיח יצטרך לו למות בעד העם וניבא  . תה שנהרק שהיה הגמון או. א אמר מעצמול 
Mt 27,3   וחזר שלשים הפשוטין לשרי הכהנים והישישים וניחם  ואז יודש שמסרו ראה שהוא מחוי  3. קיסר . 

Mc 14,12   נים מן התלמידיםושלח ש 13. לך הפסח שתאכל ונכין  לו התלמידים להיכן תחפוץ שנלך  אמרו  
Mt 21,12   ישו במקדש האל וגרש כל אותן שקונים ומוכרין ונכנס   12. הוא נביא נזאריט מגליליאה זה ישו 
Mt 26,58    בפנים ויושב עם המנהיגים בעבור שיראה הקץ ונכנס  מרחוק עד היכל קאיפש שר הכהנים אחריו . 
Mc 7,24   אכן לא היה. בבית אחד ולא אבה שאדם ידעהו נכנסו  ש והלך לו בעברי טיר ושידוניאה וקם ישאו  
Lc 4,38   בבית שימון וחמות שימון היתה חולה מקדחת ונכנס  וישאוש יצא מבית הכנסת  38. כותמקום המל  
Lc 5,16   ונעשה היה באחת הימים 17. במדבר להתפלל לשם ונכנס  וישאוש משיח נסע משם  16. לייהםמח 

Lc 11,37    והפרוש אמ׳ בלבו למה זה  38. בבית ישב וחשב ונכנס  . פרוש אחד שיאכל עמושהוא מדבר בקשהו 
Lc 24,29   וכאשר הסב עמהם לקח הפת וברכו 30. עמהם ונכנס  כי כבר נעשה ערב והיום כבר נטה עמנו אדון  
Jn 18,15   דלתופירו עומד ב 16. עם ישאוש בהיכל ההגמון ונכנס  ואותו תלמיד היה בן בית להגמון . ישאוש 
Jn 19,9   וישאוש לא . פעם אחרת ואמר לישאוש הכאן אתה ונכנס   9. מע זה הדבר היה לו פחד גדולפילאט ש 
Jn 20,6  7. וראה בגדי פשתן מונחים לצד אחד. בקבר ונכנס  אז בא שימון פירו ההולך אחריו  6. נכנס שם  
Jn 21,6   אז 7. ל רבוי דגים ולא יכלו למשוךבהם גוד ונכנס  אז שמו הרשתות במים . אה ותמצאוהרשתות הל  
Jn 21,7   ושאר התלמידים באו מספנים כי לא היו 8. בים ונכנס  . הוא לבש מלבושיו כי ערום היה שמע האדון 
Lc 1,40   ומיד 41. בבית זכריא ונתנה שלו׳ לאלישבק ונכנסה   40. כה מהרה בהרים בעיר גודיאההימים הל  
Mt 8,32   והחזירים הפילו עצמם לים פתאום. בחזירים ונכנסו  האדם טנים יצאו מן והש. משיח אמ׳ להם לכו  

Mt 12,45  ובסוף אותו האיש היו יותר רעים . שם ועמדו ונכנסו  לוקח שבע רוחות יותר רעים ממנו הוא הולך ו 
Mc 1,21  תותכף בשבת נכנסו בבית הכנס. בכפר נחום ונכנסו   21יב בספינה קטנה והלכו אחריו אביהם זאבד  
Mc 4,36  36  ואז קם רוח גדולה 37בים ספינות אחרות עמו  ונכנסו  . החיילות ועלה בספינה אחת קטנהוהניחו 
Mc 5,13   13 ונחנקו עד ב׳. בחזירים והפילו עצמם בים ונכנסו  מיד יצאו השטנים . וש הודהו להםויש  
Mc 5,40   ולקחה בעד היד ואמר 41בת הנערה למקום ששוכ ונכנסו  ד האב והאם והתלמידים שהיו עמו בחוץ לב 

Mc 10,46   בירושלם עם תלמידיו ועם רב ובן טימיב ונכנסו  ובאו בירושלם  46. ד פדיון רביםנפשו בע  
Mc 11,11  בירושלם במקדש והביט כל מה שהיה בפנים ונכנסו   11: רוך יהיה המלך מושיע משמיםוב 10. הש׳.  

Lc 8,33   33  בפרים והפרים הלכו במהירות ונכנסו ביאור ונכנסו  . ש ההואהשדים יצאו יצאו מן האיאז  
Lc 8,33   ומדבר ההוא כאשר 34. ביאור ושם נחנקו ונכנסו  נסו בפרים והפרים הלכו במהירות ונכ. ההוא  
Lc 9,34   ובת קול יצאה 35. בעב ופחדו פחד גדול ונכנסו  אלו באה עב לבנה ועשתה צל להם  דברים  
Lc 9,52    כי מגמת[*]  53בעיר השומרונים להכין שם  ונכנסו  שאוש משיח שלח שלוחיו לפניו י 52דברי  
Lc 24,3   ובעוד שהן היו 4. ולא מצאו גוף ישאוש משיח ונכנסו   3. ומצאו אבן הקבר מהופכת 2. ושהכינ 

Lc 11,26   האדם  .וסוף דבר. באותו בית שהיו דרים שם ונכנסים  וחות אחרים יותר רעים ממנו עמו שבעה ר 
Mc 6,31    במדבר ונחו מעט כי רב עם הולך וחוזר ולא היה ונלך  וישאוש אמ׳ בואו  31שעשו ולמדו לו כל מה 

Mt 26,46   ועוד הוא  47. כי ראו שמתקרב אותו שיבגדני .ונלכה  קומו  46יהיה נמסר בידי החטאים שבן האלוה 
Mc 14,42   עו׳ הוא  43. כי הנה קרוב הוא אותו שימסרני ונלכה  קומו  42היה נמסר בידי החוטאים הבתולה י 
Jn 14,31  15: מזה ונלכה  תן מצותו לי וכן אני עושה קומו האב והוא נ,Tit   אני 1קפיטולו ט״ו כפי ש׳ זואן 

Mt 13,28   והוא אמ׳ אין בעבור שלא תעקרו החטים 29 ונלקטהו  והעבדים אמרו תחפוץ שנלך . ר זהעשה דב  
Jn 11,16    אז בא ישאוש ומצא אותו שעמד בקבר 17: עמו ונמות  נלכה אנחנו כמו תלמידים . אנשיםלמקצת  
Lc 7,47   ואותן. בעבור זה כי היא מאד אוהבת ונמחלים  כי לא תהיו נעזבים עונות רבים  אומ׳ לך  

Mc 12,7   7 ולקחוהו והמיתוהו 8ותהיה לנו הירושה  ונמיתהו  דים אמרו יחדיו זהו היורש בואו והעוב  
Mt 17,21  וביום השלישי. וימיתוהו 22בידי החטאים  ונמסר  אמ׳ להם ישו בן אלוה יהיה נבגד . בגליליאה  
Mc 9,30   ויחזור חי ביום. ביד הרעים והם ימיתוהו ונמסר  ואומ׳ להם בן האלוה יהיה נבגד  לתלמידיו  
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Lc 20,34   ותן שהיו ראויין מאותורק א 35: לנשואין ונמסרין  עולם עושין נישואין אמר להם בני זה ה  
Mc 2,14   ונעשה בעוד שהיו אוכלין בבית 15. אחריו ונמשך  וקם . בשלחן ואמ׳ לו תמשך אחרי מטיו יושב  

Mc 10,52   52  [*]11: אחריו בדרך ונמשך  ומיד ראה . לך כי אמונתך הושיעך,Tit  קפיטולו י״א כפי שן  
Mt 19,2   וקרבו אליו  3. אחריו עמים רבים וירפאם שם ונמשכו   2צות ארץ גודיאה אחר נחל ירדן ובא בק 
Mc 6,1    ובשבת אחד התחיל ללמד 2אחריו תלמידיו  ונמשכו  וישוש יצא משם והלך בנכחיותיו  1מארקו  

Mc 6,33    ובאו מכל העיירות. אחריו דרך ארץ לרגל ונמשכו  ורבים עמים שראו אותם הכירוהו  33חרב  
Jn 10,27   27 ואני נותן להם חיים נצחיים ולא 28אחרי  ונמשכות  ולי ואני מכיר אותם ני שומעות קצא  

Mt 19,27   וישו אמ׳ 28. אחריך מה גמול יהיה לנו ונמשכים  ליו הנה שאנחנו עזבנו כל העולם ואמ׳ א  
Mt 26,56  והם חזקו ישאוש והוליכוהו לקאיפש שר 57 .ונסו  אז כל התלמידים עזבוהו . נביאיםהכתיבות מה  
Mc 5,12   הרוחות אומרים מימינו בחזירים באופן .ונסוהו   12סביב משם רועים רבים חזירים ו 11מלכות  
Mc 8,11   11  וישאוש אמר להם 12. ושאלו אות מן השמים ונסוהו  ויצאו הפרושים ונתוכחו עמהם  

Mt 15,21   22. ושידוניאהמשם ישוש והלך לו בעברי טיר  ונסע   21 :האדם אין נטולות אין מטנפות אותו  
Mt 21,17   משם מהם ויצא חוצה לעיר והך ְבֵבַטנִיָאה ועמד ונסע   17. תה השלמת ההלול מפי עולליםאדון א  
Mc 9,29   ועברו בגליליאה והוא לא רצה שאדם. משם ונסעו   29יכולה לירפא רק בתפלה ובצום השטן אינה  
Lc 9,56   ובעודם הולכים בא  57משם והלכו במגדול אחד  נסעוו  . א בא לאבד הנפשות אלא להושיעןבן האדם ל 

Jn 12,36   וכאשר עשה כמה אותות לפניהם לא 37. מהם ונסתר  אלה הדברים אמר להם ישאוש והלך : בני נר  
Mt 4,24    [*]24 [*]  והיה הולך אחריו עם רב 25והיה מרפא אותם  ונעולים  משונים משוטנים וירחיים 
Mc 4,22   מי שיש לו אזנים לשמוע 23. שלא יהיה ניכר ונעלם  שום דבר לא נסתר  22. רהדם במנומניחו א  
Lc 8,42   והנה באה אשה אחת חולה משפיכות 43. מרוב עם ונענה  קרה שבעודו הולך מצא ישאוש נגש ויקר מ 

Mc 14,51   50 נהאחד מלבישו שהיה מלובש מאחת אלמשיאה לב ונער   51: תלמידים כולם ברחו ועזבוהוואז ה  
Mt 9,27  בעוד שישוש משיח יוצא מאותו מקום שני עורים ונעשה   27קפיטולו ל״א כפי מתיאו : ריםושניהם נשמ 

Mt 13,32   עץ גדול שהעופות שוכבים ועומדים בענפים ונעשה  קטן כל הזרעים וכשגדל הוא גדול כל הזרעים  
Mt 13,53   ובא אל 54מו אלה הדמיונות נסע משם כאשר נשל ונעשה   53. מאוצר דברים חדשים וישנים שנותן 

Mt 19,1   19: לריעכם,Tit   כאשר ישאוש כלה אלה הדברים יצא מגליליאה ונעשה   1קפיטולי מ״ה כפי מתיאו  
Mc 2,15   בעוד שהיו אוכלין בבית רבים עוגבים וחטאים  ונעשה   15. וקם ונמשך אחריו. שך אחריואמ׳ לו תמ 
Mc 2,23    פעם אחרת שהוא עובר במקומות זרעים בשבת ונעשה   23: נודות חדשיםלשים יין חדש באבל יש  
Mc 4,32  ועושה כמה גרגירים. גדול מכל שאר העשבים ונעשה  וכשנזרע גדל  32. רעים שהם בארץהוא מכל הז  
Lc 5,17  היה באחת הימים וישאוש יושב ומלמד לפרושים  ונעשה   17. שם ונכנס במדבר להתפלל לשםמשיח נסע מ 

Lc 6,6   היה עוד משבת אחת שנכנס בבית הכנסת ומלמד ונעשה   6. ועוד מהשבת. ון הוא בן האדםלכם מה אד . 
Lc 6,12   בימים ההם שישאוש עלה בהר אחד ומתפלל ונעשה   12. חימה מדברים ביניהם מה שנעשה מישאוש.  
Lc 6,49  7נשלם פרק ו׳ : ו ביתחרבן גדול מאות ונעשה  ו המים מנחל בא והכתו ומיד נפל ואות. יסוד,Tit  
Lc 7,11   היה מכאן ואילך שהולך ישאוש בעיר שנקרא ונעשה   11. נער שהיה אפס שנתרפא ובריאומצאו ה  

Lc 8,1  8 .לכי לשלום,Tit   משם ואילך ישאוש הולך בעירות ובמגדלים דורש ונעשה   1קפיטולו ט׳ כפי לוקא 
Lc 8,22   באחת הימים שישאוש עלה בספינה אחת ותלמידיו ונעשה   22 מעין דבר השם׳ ושמוהו למעשהאותם ששו 
Lc 8,24   וישאוש אמ׳ להם אנה הוא 25. נחת גדול ונעשה  צוה אל הרוח והסער שיעמוד ועמד קם ו  
Lc 8,40   שאדם אותו  41כשחזר ישאוש לעם המחכים אותו  ונעשה   40. ש כל הדברים שישאוש עשה לוהעיר ודור 
Lc 9,18   שישאוש היה לבדו והתפלל ותלמידיו סמוכים לו ונעשה   18ותר היה י״ב קופות מליאות הנו. ושבעו 

Lc 10,38   ואשה ששמה. בעוד שהולכים נכנס במגדל אחד ונעשה   38. וש אמ׳ לו לך ואתה תעשה כןההוא וישא  
Lc 11,1   11: לה,Tit   תפלתווכאשר סיים . שישו התפלל במקום אחד ונעשה   1קפיטולו י״ב כפי לוקא  

Lc 13,19  אילן גדול עד שעופות השמים נחים בכנפיו ונעשה  של חרדל שהאדם זורע בגנו וגדל  הוא כגרגיר:  
Lc 14,1  14: בשם הש׳,Tit  כשנכנס בבית אחד משר הפרושים לאכול פת בשבת ונעשה   1: קפיטולו ט״ו כפי לוקא 

Lc 17,11   עוד שהולך ישאוש ליר לירושלם עובר בתוךב ונעשה   11. לים מה שעלינו לעשות עשינוולא מועי  
Lc 17,14   ואחד מהם כשראה 15שבעודם הולכים נשתנו  ונעשה  . אוש אמ׳ לכו ותתראו אל הכהניםראם יש  
Lc 18,35   כאשר ישאוש קרב ליריחו עיור אחד יושב קרוב  ונעשה   35. היה מהם ולא הבינו מה הוא הדבר נעלם 
Lc 19,15   כאשר חזר המלכות צוה שיקראו לו העבדים אותם ונעשה   15. זה ימלוך עלינולא נחפוץ ש אומרים 
Lc 20,1   20: אליו,Tit   באחד הימים ישאוש קבץ העם במקדש ומגיד ונעשה   1קפיטולו כ״א כפי לוקא.  

Lc 22,43   והיתה הזיעה 44באיגוניאה שמתפלל בצרה  ונעשה  והנה מלאך השמים מחזק אותו  43 .רק רצונך  
Lc 23,12   באופן שנגשו פילאט ואירודיש ופילאט נעשו ונעשה   12. גמן לבנה והוציאו לעג עליואר  

Jn 9,6   ומשח העינים שלו מאותו טיט. טיט ברוק ההוא ונעשה  . ים ירק בארץבאומרו אלה הדבר 6. בעולם. 
Jn 13,30   30 וש עתה הוא זך בןאז כשיצא אמר ישא 31. לילה ונעשה  אז אחרי לוקחו המלא פת מיד יצא ו 
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Mc 1,11   קול בשמים אומרת אתהו בני מאד ערב לי ונעשית   11. ש רוח ירד עליו כדמות יונהוהקדו  
Mc 9,6   עב אחד עושה צל עליהם וקול אחד באה מהעב ונעשית   6כי הם היו מאד מפחדים . אומ׳ מה הוא  
Jn 13,2   ודה שהשטן שם בלב יודי״ש אשקריוטיהסע ונעשית   2: שלו בעולם זה בקץ אהב אותם אותם שהם  

Mc 16,5   אתם בקשתם. והוא אמר להן אל תפחדו 6 .ונפחדו  מין נער אחד מלובש בגד אחד לבן שבת בצד י  
Lc 9,36   ונשאו עיניהם ולא ראו רק ישאוש משיח לבד .ונפחדו  את הקול נפלו לפני ישאוש משיח  התלמידים. 

Lc 17,16  על פניו עושה חנות לפני רגלי ישאוש משיח ונפל   16. ם בקול גדולנה חזר ושבח לשכשראה שנשת  
Mt 24,24   24  עד שהנבחרים מהש׳ כמעט יכנסו בטעות אם ונפלאות  רבים שקרנים יקומו ויעשו רוב דברים  
Mc 13,22   22 23לדמות עוד אם איפשר עשות הנבחרים  ונפלאות  מו שקרנים נביאים מראים סימנים אז יקו  

Jn 4,48   ואמר אליו הריגיטו אדון רד קודם 49 .ונפלאות  לא תאמינו אם לא תראו אותות . וישאוש אלי  
Lc 8,47   לרגלי ישו משיח ואמרה אל העם באי זו טעם ונפלה  ובאה ברעדה . זה לא רצתה להחבא שראתה  
Jn 18,6    ת מה אתם מבקשיםאז שאל פעם אחר 7: לאחור ונפלו  להם אני הוא חזרו לאחוריהם [*] אז כשאמר  

Mt 16,4   וכאשר באו לחוף הים לעבור 5: מהם והלך לו ונפרד  . ינתן לכם לבד אות יונה הנביא ואות לא  
Lc 9,25   25 והמבזים אותי  26. וישמיד עצמו. תהיה אבודה ונפשו  יועיל לאדם אם יצבור כעפר כסף  ומה 

Mt 25,36   חולה הייתי ואתם בקרתוני. ואתם הלבשֻּתוני נפשטו  ערום הייתי  36. ם נתתם לי לינההייתי ואת.  
Mt 25,38   ומתי ראינוך חולה ומאוסר ובאנו 39. וכסינוך ונפשט  . מתי ראינוך בלא בית ואספנוך 38. ולשתות 

Lc 3,21   ורוח הקדש ירד עליו בעצם גופני 22השמים  ונפתחו  וישו היה טובל ומתפלל לש׳ . טבלכל העם נ  
Mt 4,13   כדי שתהיה נשלמת נבואת ישעיה הנביא 14 ונפתלי  ר נחום בחוף הים גלילות זבולון פבעיר כ  
Mt 4,15   דרך הים נחל ירדן† מחדש היא מנוקה† .ונפתלי  ארצה זבולון  15יה הנביא אומרת נבואת ישע  
Jn 12,34   מן הארץ  ואיך אתה אומר שבן האדם יהיה מורם ונצחי  ו שמענו מהדת שהמשיח עומד קיים העם אנחנ 
Jn 7,50   51שבא לישאוש בלילה שהיה עמהם אמר להם  ונקודימוש   50: אזאת הסיעה בלתי יודעת הדת ארורה הי 

Mt 26,37   המתינו. אז אמר להם דאגה נפשי עד מות 38 .ונקצף  בנים מזבדיב והתחיל להיות עצב  פירו ושני  
Lc 2,21   21  שמו ישאוש שאותו נקרא בעד המלאך קודם שהנער אונקר  נשלמו שמנה ימים הנער היה נמול ואחר 
Mt 4,16   16 ומשם 17. בהיר הראה אליהם שהיו עומדים בצלמות ונר  עם העומדים בדרך ערפל ראו אורה ה 

Mt 24,27  ובאי זה 28. עד מערב כ״כ היה ביאת בן האלוה ונראה  י כל כך כמו שהברק שיוצא ממזרח כ 27. האמן 
Mc 15,36   וישאוש זעק קול 37. אם יבא אליהו להצילו ונראה  ואומרים תעזבוהו . לו לשתות ניםחומץ ונות  

Lc 2,15   16. זה הדבר אשר האל עושה והראתיה לנו ונראה  ניהם אומרים נֲַעבֹור בבית לחם מדברים בי  
Lc 9,8   םואחרים אומרים שאחד מישישי הנביאי. בארץ ונראה  אחרים אומרים אליהו הוא . זר חיהוא שח  

Lc 24,34    והם ספרו הדברים שנעשו בדרך 35. לשימון ונראה  חי באמת אומרים שהאדון חזר  34שעמדו היו.  
Mc 9,3    וענה פיר 4. משה ואליהו ומדברים עם ישו ונראו   3יכול לעשות בהם על פני האדמה שום אדם  

Lc 24,11   אלו כדברים בלתי מוסכמין להם להם דברים ונראו   11שאומרות לשלוחים אלה הדברים שהיו עמהן.  
Lc 8,5   וזרע אחר נפל ממנו  6. ועופות שמים אכלוהו .ונרמס  ובעוד שזורע נפל ממנו לדרך . עושזרע זר 

Mc 16,8   8  וישאוש כאשר 9. ולשום אדם לא אמרו דבר ונרעדות  וברחו מן הקבר לפי שגדלה פחדתן ויצאו  
Lc 8,35   והלכו והגידוהו  36. וכאשר ראוהו פחדו פחד .ונרפא  משיח בריא  יצא ממנו יושב ברגליהאיש שהשד 
Mc 3,5   ותכף יצאו הפרושים ועשו עצה עם אותם 6 .ונרפאה  [*] ואמ׳ לאדם שלח היד . מביטיםמעשיהם כש  
Lc 2,43   ונשלמו הימים כששבין הנער יש״או״ש ונשלמו ונש   43. ם בירושלם כמנהגם ביום החגשנה עולי  

Jn 19,23   אז אמרו ביניהם לא 24. ונשאה על מה שעליו ונש  רה והיתה בזולת שום תפי. הנקרא גונילא  
Mc 1,31   והערב כאשר 32. היד ותכף עזבה הקדחת ושרתם ונשא  ובא ישוש  31קדחת ותכף אמרה לו חולה מ  
Mc 4,8  ואמ׳  9. הא׳ ק׳ואמ׳ ישאוש הא׳ ל׳ והא׳ ס׳ ו ונשא  ואחר נפל בטוב הארץ  8. לה וגדלנתן פרי עו 

Lc 24,50   ובעוד שמברך היה אותם  51. ידיו לשמים וברכם ונשא  . ונהג אותם בביטניאה 50. עליוןמכח ה 
Jn 17,1   תזכך בנך. עיניו לשמים ואמ׳ אב השעה באה ונשא  אלה הדברים דבר ישאוש  1י יואן י״ז כפ  
Lc 7,37   ועמדה מאחור קרוב רגלי 38קאפסא אחת ממשיחה  ונשאה  משיח אוכל בבית הפרוש באה לשם  ידעה שישו 

Jn 19,23  אז אמרו ביניהם לא נקרעה 24. על מה שעליו ונשאה  והיתה בזולת שום תפירה ונש . לאהנקרא גוני  
Mt 14,11   הראש באחד מפשוטי כלי עץ ונתנוהו לנערה ונשאו   11וחתך ראש זואן בבית הסוחר  10. טבול  
Mt 14,12   13. ובאו והגידו לישאוש. הגוף וקברוהו ונשאו   ובאו תלמידיו 12: תו לאמהלנערה והיא נשא  

Lc 9,36   וירדו. עיניהם ולא ראו רק ישאוש משיח לבד ונשאו  . נפלו לפני ישאוש משיח ונפחדו את הקול  
Lc 9,46   שוש וי 47. ונתנו ביניהם מי מהם גדול מכולם ונשאו   46ויראו לשאול אותה . עלמה להםכי נ. השם 

Jn 8,9   וישאוש קם  10: ישאוש יחידי בין כך ובין כך ונשאר  לם אחד אחר האחד ובתחלה השרים המקום כו 
Mt 14,20   ומספר 21. ממותרות י״ב דבלות מליאות ונשארו  . ואכלו כולם ושבעו 20ם אל העם נתנו  
Mc 4,19   ותה שנפלה על טוב הארץוא 20. בלא פרי ונשארים  אובדן העושרים העולמיים מחניקם העולם ו.  

Mt 14,21  21 ותכף צוה לתלמידים עלות באניה קטנה 22. וטף ונשים  אוכלים היו ה׳ אלפים אנשים לבד ומספר ה 
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Lc 23,27  28. הולכים אחריו בוכים ואוננים עליו ונשים  ורוב חיל אנשים  27ה אחר ישאוש עליו שישאנ  
Lc 4,13    והניח ישו 14. המנסה נסע ממנו. כל הנסיון ונשלם   13. ךלא תנסה האדון השם׳ אלהי [*]אחרת  

Jn 19,30  וערב שבת  31. הוא וכרע ראשו ושלח הרוח לאל ונשלם  אז כשישאוש טעם החומץ אמ׳ תם  30. בפה ישו 
Lc 2,43   הימים כששבין הנער יש״או״ש ונשלמו נשאר ונשלמו  ונש  43. רושלם כמנהגם ביום החגעולים בי  
Lc 2,43  43 44. ולא הכירוהו אביו ואמו. נשאר בירושלם ונשלמו  ימים כששבין הנער יש״או״ש ונש ונשלמו ה  

Mc 15,37   המקדש נשבר בשני צדדין למעלה [*]  38. ברוחו ונשף  וישאוש זעק קול גדול  37. הצילואליהו ל 
Mt 26,49    ואז נגשו . אהוב למה באת וישאוש אמ׳ לו 50 .ונשקו  ואמ׳ האל יושיעך רבי . אל ישאושותכף נגש 
Mc 14,45  45 ואחד  47: והם שמו הידים עליו והחזיקוהו 46 ונשקו  א נגש אליו אומ׳ שלום עליך רבי ומיד שב 
Lc 15,20   והבן אמר לו אבי אני חטאתי לשמים ולך 21 .ונשקו  ובהיותו אתו חבקו . חמים על הבןנתמלא ר . 
Lc 15,23   כי זה בני מת היה ומצאנוהו חי  24 .ונשתה  כל שמן ונא ושאו ֶעגֶל 23. ותנעלו רגליו.[*]  
Lc 9,29   והנה שני 30. פניו ומלבושיו לבן ומזהיר ונשתנו   29. ויואן ועלה אל ההר והתפלל ויקומו  

Lc 15,16   לאכול מה שהחזירים אוכלים ואין נותנין לו ונתאוה   16ושלחהו בעירו לשמור החזירים . מלכות: 
Mc 15,16   ושמו בראשו. וילבישתו ארגמן 17שם העם  ונתאסף  עם המשרתים נהגוהו להיכל השוטר הפרושים ו  

Lc 20,1   ואמרו 2שרי הכהנים והסופרים עם הזקנים  ונתאספו  . ים ישאוש קבץ העם במקדש ומגידבאחד הימ  
Mc 8,11   12. מן השמים עמהם ונסוהו ושאלו אות ונתוכחו  ויצאו הפרושים  11. ודלמאינוטא כפר נחום  

Mt 21,43   אותו שיפול על אותה 44לגוים שיעשו מעשיו  ונתון  אומר שמלכות הש׳ יהי מכם לקוח  מזה לכם  
Mt 22,10   10  וראה אדם אחד שלא 11. הנשואין מקרואים ונתמלאו  העבדים ואספו כל הרעים והטובים הלכו  
Mt 17,17   אז נתקרבו התלמידים 18: הנער באותה שעה נתמרקו  וישוש גער לשטן ויצא לחוץ  17. שאוהו אלי  

Mt 10,1  1 2להם יכולת לרפאת המשוטנים ולמרק החולאים  ונתן  ה שישוש משיח קרא לי״ב תלמידים ועשוי הי  
Mt 25,20  ואמ׳ אל אדוניו ה׳ בישנטאש. לו עו׳ ה׳ מריוח ונתן  ובא אותו שקבל חמשה בישנטש  20 .חשבון מהם 
Mc 2,26   ואמ׳ השבת עשוי בעבור האדם 27. לחיילותיו ונתן  הוא אכל . י לאוכלם לבד הכהניםואינו רא  
Mc 3,15  ושם שם 16להם יכולת לרפאת חליים ומושטנים  ונתן   15. ״ב בעבור שילכו דרוש בעולםכמה שהיו י  
Mc 6,7   ציוםו 8. להם כח לרפאת כל החולים ומשוטנים ונתן  הי״ב תלמידים ושלחם שנים שנים  וקרא  

Mc 14,23   ואמ׳ להם זהו דמי אשר 24. להם ושתו ממנו ונתן  ולקח הגביע ועשה חנות  23. לבי ואמר זהו  
Lc 9,1   2להם יכולת וכח על כל השדים ולרפאת החוליים  ונתן  וישו משיח קרא הי״ב תלמידיו  1 כפי לוקא 

Lc 10,34   ולמחר לקח שני פשיטין ונתנם 35. בועיניו  ונתן  זא והביאו באושפי[*] שמן בחבורותיו וחבשו  
Lc 17,18    ואמ׳ אליו קום 19שבח לשם אלא זה מעם נכר  ונתן  לא נמצא שחזר  18ואין הם התשעה מי אתם  
Lc 19,13   ואמ׳ אליהם עשו הוצאותיכם. להם עשר ׅאיֵמנֵש ונתן  וקרא עשרה עבדים שלו  13שיחזור לעצמו ו  
Lc 22,19   זה תעשו . להם אומר זה הוא גופי הנתון בעדכם ונתן  פת ועשה חנות ובצעו ולקח ה 19. מלכות הש׳ 
Lc 23,25   וכאשר נהגוהו לקחו אדם 26. להם ישאוש כרצונם ונתן  ובגידה הוסר במאסר שהם שאלוהו  רציחה 
Lc 24,30   30 עתועיניהם נפתחו והכירוהו בבצי 31. ממנו להם ונתן  הסב עמהם לקח הפת וברכו ובצעו  וכאשר 
Lc 24,43   ואמר להם אלה הם הדברים שאמרתי לכם  44. להם ונתן  וכאשר אכל לפניהם לקח הנותר  43. דבש אחת 

Jn 5,21   22כן הבן נותן חיים לאשר הוא חפץ . להם חיים ונתן  כי כמו שהאב החיה מתים  21. היםתהיו תמ 
Jn 5,27  אל 28: לת לעׂשֹות משפט כי הוא בן אדםלו יכו ונתן   27ן בעצמו כן נתן חיים לב. לו חיים בעצמו  

Jn 21,13   ואז היו ג׳ פעמים שנתגלה ישאוש אל 14להם  ונתן  ובא ישאוש ולקח הפת והדג  13: אשאדונם הו  
Lc 1,40  ומיד ששמעה השלום ממריאה  41. שלו׳ לאלישבק ונתנה  ונכנסה בבית זכריא  40. גודיאה בהרים בעיר 
Lc 8,43   ונגשה 44. כל נכסיה לרופאים ולא שוה לה ונתנה  צערה כמו י״ב שנה  והחולי ההוא דמיה  

Mt 25,37   37 מתי ראינוך בלא בית 38. לך לאכול ולשתות ונתנו  . ם יענו מתי ראינוך ברעב ובצמאוה  
Mt 26,27   כי זה הוא הדם 28ואמ׳ שתו זה כולכם . להם ונתנו  ואחר לקח הגביע ועשה חינות  27 .הוא גופי  
Mt 27,34   וכאשר טעמו לא. לו יין מעורב עם לענה לשתות ונתנו   34. רא גולגוזא שהוא הר קלוארימקום שנק 
Mt 28,12  שיאמרו תלמידיו באו 13רוב כסף לשומרים  ונתנו  והם אספו הזקנים ועשו עצה  12ם לשרי הכהני  
Mc 6,28    וכאשר ידעוהו  29. נתנו לאמה והנערה. לנערה ונתנו  וטי כלי עץ ראשו באחד מפש[*]  28[*] לו 

Mc 15,23   24. לו לשתות יין מירדטא ולא רצה לשתות ונתנו   23. וטא שרוצה לומר מון קולוריבגולג  
Lc 4,17   וכאשר פתח הספר מצא. לו ספר ישעיה הנביא ונתנו   17וקם שמח . ו לבית הכנסת בשבתכמנהג  
Lc 9,46  וישוש כיודע  47. ביניהם מי מהם גדול מכולם ונתנו  או ונש 46ויראו לשאול אותה . הםכי נעלמה ל 

Mt 14,11    ובאו תלמידיו  12: לנערה והיא נשאתו לאמה ונתנוהו  ונשאו הראש באחד מפשוטי כלי עץ  11הסוחר 
Mt 14,19    ואכלו 20והתלמידים נתנום אל העם . לתלמידים ונתנם  הדגים ומביט בשמים וברכם ובצעם ושני 
Mt 15,36   ואכלו 37והתלמידים נתנום לעם : לתלמידיו ונתנם  לשם ובצעם ) היא הקריאה הנכונה ”חנות”ש  
Mc 6,41   וכן חילק שתי. לתלמידיו שיניחום לפניהם ונתנם  דגים ועשה חינות והודאות ובצעם ושני ה  
Mc 8,6   והיה 7. עםלתלמידיו ואמ׳ להם הניחום לפני ה ונתנם  ברם ולקח הז׳ לחמים עושה חנות וש. בארץ 
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Lc 10,35   לאושפיזא ואמ׳ לו עשה למוכה זה כל צרכו ונתנם  ולמחר לקח שני פשיטין  35. ו בוונתן עיני.  
Lc 4,16   ונתנו  17וקם שמח . כמנהגו לבית הכנסת בשבת ונתנס  ובא בנזוריט ששם נתגדל  16. ולםבעד כ 

Lc 4,2   וכאשר. ולא אכל עד ארבעים יום. הש׳ בעד ונתנסה  ועומד שם ארבעים יום  2ח במדבר בעד הרו  
Lc 4,15   ובא בנזוריט ששם נתגדל ונתנס 16. בעד כולם ונתעלה  והוא מלמד בבתי כנסיותיהם  15ץ בכל האר 

Mc 14,27   אכן אחר שאחזור חי אהיה עמכם 28הצאן  ונתפזרו  אני אכה הרועה . לה כי כתוב הואבזאת הלי  
Mt 27,27  והפשיטוהו וכסוהו עם סרבל 28סביב העם  ונתקבצו  . בית גדול הדינין לקחו ישאוש. עבדי פילאט  
Jn 11,55    פסח היהודים ועלו רבים מאותה מלכות קודם ונתקרב   55. אפרים ושם עומד עם תלמידיושנקראת  
Lc 9,41   וכאשר קרב 42לכם לאכול הבא נא בנך אלי  ונתתי  ם משפחה ממאנת כמה מן הזמן עמדתי עמכ. לו  

Mt 25,35  35 בלא בית הייתי ואתם נתתם לי. לי לשתות ונתתם  וצמתי . בתי ואתם נתתם לי לאכולאני נרע  
Mc 5,11    הרוחות. ונסוהו 12משם רועים רבים חזירים  וסביב   11שלא יגרשהו חוץ מאותה מלכות מאד  

Mc 15,33   ליות בכל הארץ עד שעהשעה ששית נעשה ערפ וסביב   33. תלויים עמו עושים הספדות ואותן שהיו  
Mt 14,24   וברביעית משמרת 25. צער כי הרוח מנגדם וסבלו  . והאניה הקטנה היתה באמצע הים 24. בארץ  
Mc 12,1    אותה היטב באטדים וחפר אותה ובנה בה מגדל וסגר  ואמ׳ אדם אחד נטע כרם . דמיונותלדבר  

Mt 21,33   בטוב ועשה בה יקב אחד ובנה בה מגדל אחד גרהוס  שנטע כרם אחד . שהיה אב חיילות אחד היה  
Mt 17,14   ואני שלחתיו לתלמידיך 15רע גדול באש ובמים  וסובל  . יה לך חמלה מבני כי ירחיי הואאדון יה 
Lc 11,26   האדם ההוא יהיו יותר רעים מהראשונים. דבר וסוף  . כנסים באותו בית שהיו דרים שםעמו ונ.  
Lc 6,17   17 תלמידיו ורוב עם מכל גודיאה וירושלם ומעבר וסייעת  עמהם ועמד במקום חרב  רד מן ההרוי 
Mt 24,3   וענה ישאוש ואמ׳ להם 4: ביאתך וקץ העולם וסימני  אמור לנו מתי יהיו אלה הדברים  בסוד אליו . 

Jn 5,8  והלךומיד נעשה בריא וסלק מטתו  9מטתך ולך  וסלק  וישאוש אמר לו קום  8. ללכת כבר קדמני אחר  
Jn 5,9   אז 10. ואותו היום שבת היה. מטתו והלך לו וסלק  ומיד נעשה בריא  9סלק מטתך ולך לו קום ו  

Mc 14,70  מזה מעט פעם אחרת אחת מאותן ששבות שם אמרה  וסמוך  . והוא פעם אחרת כפר לה 70. סביבה זהו מהם 
Jn 7,2    ואמר 3. יהודים היה נקרא כנופיהליום מועד ל וסמוך   2. היהודים מבקשים אותו להמיתוכי 

Lc 23,47   ולכל אלה הדברים שנעשו הלל הש׳. בא וסנטוריאו   47. באמרו אלה הדברים שלח רוחוו. רוחי.  
Lc 8,39  ויסע האיש והלך. כל הדברים האלה שעשה לך האל וספר  שוב לביתך  39וישו אמ׳ לו . מישו שילך עמו 

Mc 5,19   והוא הלך דורש בקבול 20: החסד שהש׳ עשה לך ֽוַסֵּפר  . ך ולאותן שלךל אמ׳ לו לך לביתלא רצה אב  
Mt 11,4   העורים רואים 5. לזואן מה שראיתם ושמעתם וספרו  וישוש ענה לכו  4. קוים אנו אחראו מ.  

Mt 18,31   והאדון צוה שיביאהו 32לו כל אשר עשה לו  וספרו  והלכו אל האדון . יו מאד נבהליםראו זה ה  
Mt 28,11   11  והם אספו 12כל מה שנעשה לשרי הכהנים  וספרו  הלכו קצת מהשומרים באו בירושלם וכאשר  
Mc 5,16   מה שראו ומה שהיה מעשה מאותו שהיה מושטן וספרו   16שכלם נפחדו . טנים שהיו בטובהיו מוש  
Mc 6,30   וישאוש אמ׳ בואו 31 לו כל מה שעשו ולמדו וספרו  ובאו התלמידים לישאוש  30. גופובאו ולקחו  

Mc 16,13  ואחר 14. לאחרים תלמידיו והם לא האמינו וספרוהו  והם הלכו  13יר אחת בצורת גרים שהולכים לע  
Mt 23,37   הקדושים שאליך היו מֻשלחים הרבה פעמים וסקלת  ירושלם ירושלם שהרגת הנביאים  37: הדורות.  

Lc 7,2   סנטוריאו היה מאד חולה עד שנטה למות ואותו ועבד   2. ם באזני העם נכנס בכפר נחוםאלה הדברי  
Jn 18,3   והפרושים באו שם עם עששיות. ההגמונים ועבדי  אז כאשר יודיש אסף עם רב  3. יועם תלמיד  

Jn 18,12   וקשרו אותו 13היהודים לקחו ישאוש  ועבדי  אז הסיעה השכנו  12: האב לסבלה שלחני  
Lc 18,4   ואחר אמר בלבו ואם שאיני ירא אלהים . זמן רב ועבר  . ולא רצה לעשות 4 .יני ושכנגדישהוא ב 

Mc 9,29    ומלמד  30בגליליאה והוא לא רצה שאדם ידעהו  ועברו  . ונסעו משם 29לירפא רק בתפלה ובצום 
Lc 8,26   אל מלכות גאניט זאריט אותה שסמוכה לגליליאה ועברו  ובאו  26. ושומעין לו. ומר עמדוולים א 

Lc 23,38   ואחד מהגנבים שהיה 39. זהו מלך היהודים ועבריות  יו כתוב באותיות יוניות ולטינש הכתב שעל  
Mt 24,21  ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן שום אדם לא 22. הקץ ועד  שלא היתה מראשית העולם עד עתה  גדולה יותר 
Mt 24,31   משל מדמיון התאנה כאשר הזמורותתקחו  32. הארץ ועד  ים מהאל מד׳ חלקי העולם מהשמים הנבחר 

Mt 26,2  ובן האל יהיה נבגד ותלוי. ב׳ ימים יהיה פסח ועד  תדעו כי מכאן  2אמ׳ לתלמידיו . אלה הדברים : 
Mc 13,27   קחו המשל מהתאנה כשמתחלת לחיוט 28. הארץ ועד  מן השמים . חריו מד׳ כנפות הארץויקבץ נב  

Lc 23,5   וכאשר פילאט שמע מגלליאה שאל אותו 6. כאן ועד  יאה מגלליאה לאחר מלמד בכל גוד שהעם נהפך  
Jn 20,1   1 אז רצתה ובאה 2: לילה ראתה אבן הקבר הפוכה ועד   שבת אחד מריאה מגדלינא באה בבקר לקבר  
Jn 3,32  אבל מי שמקבל העדות 33. שום אדם אינו מקבל ועדותו  . ועושה עדות ממה ששמע וראה 32 .על כל הוא 

Mc 8,25   הניח ידיו בעיניו והתחיל לראות בבהירות ועדיין   25וך העמים זקופים כמו אילנות רואה הל.  
Mc 8,27    שאל ישאוש לתלמידים מה אומרים העמים ממני  ועדיין  [*]  27. תאמר לשום אדם משכיניךלו אל 
Lc 14,22   אמ׳ האדון 23: לזההזמן נאות לזה ניאות  ועדיין  . והעבד אמ׳ עשוי הוא כאשר צוית 22. פה  
Lc 24,41   39 ותמהים מרוב שמחה גדולה. אינם מאמינים ועדיין  [*]  41.[*]  40[*] ידי ורגלי  ראו.  
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Jn 11,8    ענה ישאוש אין ביום שתים  9. חפצת ללכת שם ועדיין  . ימים שהיהודים רצו לסקול אותךלא עברו 
Jn 11,30   29 לא בא ישאוש במגדול אבל עדיין היה באותו ועדיין   30ששמעה קמה מהרה והלכה אליו  ותכף  

Mt 18,19   אומ׳ לכם אשר אם שנים מכם יהיו בהסכמה של ועו׳   19: וכל מה שתתירו בארץ יהיה מותר בשמים  
Mc 10,10   9 מי ומימניח אשתו. ואמר להם 11שאלוהו בבית  ועו׳   10: האל מחבר שום אדם לא יפרידומה ש  
Mc 10,30   בזה העת בתים ואחים או אחיות או בנים ושדות  ועו׳  . הוא יקבל גמול מאה פעמים 30ו אהאיונגלי 

Mc 12,6   7שלח בנו מאד יקר ואמ׳ אולי ישאו כבוד לבני  ועו׳   6. [*] ו׳ שלח אחר ואותו המיתוע 5. אותם 
Lc 6,29   בל לכל אדםא 30. הגונילא אם יחפוץ לגנולה ועו׳  ץ לגזול מלבושך לא תרצה למונעו שיחפו  

Lc 14,26  ומי שאינו נושא 27. נשמתו לא יהיה תלמידי ועו׳  אמו ואשתו ואחיו ובנו ואחיותיו עמו אביו ו  
Lc 18,11   אני צם שני פעמים 12. איני כמו זה העולמיי ועו׳  : ם האחרים גזלנים רעים ומנאפיםכמו האנשי  
Mt 23,23   גדולי צווי הדת ועוזבים היושר והחנינה םועובדי  ם שלוקחים מצמרת הנענע ומהכמון רמאי  
Mc 2,14   במקום אחד ראה לוי לרגליו והוא מטיו יושב ועובר   14. לים וכל העם בא והוא מראה וילונים  

Mt 16,18   כי  19דלתות גיהנם לא תהיה להם יכולת כנגדך  ועוד  . ל זאת האבן אבנה אגלישיאה שליפירי וע 
Mt 19,24   אמ׳ לכם שנות עניין נקל הוא גמל בנקב המחט ועוד   24: שירים במלכות שממייהכנס העאפשרי הוא  
Mt 26,47   הוא מדבר הנה כי יוד״ש אחד מי״ב התלמידים בא ועוד   47. י ראו שמתקרב אותו שיבגדניכ. ונלכה 
Mc 4,26   ורע זרע אמר להם כן הוא מלכות שממיי כאדם שז ועוד   26: עצמו שיהיה לו יגזלו ממנו אותו הדבר 

Mc 15,14   14 ופילאט חפץ לעשות רצון  15. הם צועקים תלוהו ועוד  אט אמ׳ להם ואי זו רעה עשה לכם ופיל 
Lc 6,5   5 ונעשה היה עוד משבת אחת שנכנס בבית 6. מהשבת ועוד  . אומ׳ לכם מה אדון הוא בן האדםו 

Lc 7,26   הנה אנכי. זהו שממנו כתוב 27. איותר מנבי ועוד  נביא אומ׳ לכם . בר יצאתם לראותאי זה ד  
Jn 12,28  אמרו. אז העם העומד שם שמעו זה 29. אנשאנו ועוד  ליתיו ואמרה ואני עי. אז באה קול מן השמים  
Jn 17,26    אעשה שיכירוהו בעבור אהבת אשר אהבת אותי ועוד  . ואני הודעתי להם שמך 26. אותםושאהבת.  
Jn 19,37   38. כתיבה אחרת אומרת והביטו אל אשר דקרוה ועוד   37. לא תשברו בואומר עצם : למההכתיבה נש  
Jn 21,25   דברים רבים עשה ישאוש שאם כלם יהיו נכתבים ועוד   25. אתם יודעים שאמת הוא עדותוו. הדברים  
Lc 22,53   ולקחו אותו והוליכוהו בית סגן 54: הערפליי ועוז  רק זאת היא שעתינו . לחתם יד ביולא ש  

Mc 13,34    ביתו ונותן יכולת לעבדיו ומצוה לחוש שיעור ועוזב  כמו שהאיש שהולך במהלך  34השעה הזמן לא. 
Lc 1,53    פודה ישראל בנו זוכר 54. העשירים רקים ועוזב  הרעבים ממלא כל טוב  53. השפליםומגביה  

Mt 23,23   והאמונה ואלה המצות שחוייבהיושר והחנינה  ועוזבים  מהכמון ועובדים גדולי צווי הדת הנענע ו 
Mc 7,8   מצות האל ותופשים מה שהוא נמסר מהאנשים ועוזבים   8מלמדי המוסרים ומצות לאנשים  אותי  

Lc 11,42  אלה הדברים ראויים. משפט וצדקת השם׳ ועוזבים  . ם מעשרים הנענא והרודא והכרובפרושים שאת  
Lc 1,80   2: במדברות עד העת שהראה עצמו לישראל ועומד   והנער היה גדל וחזק ברוח הקדש 80. שלום,Tit  

Lc 4,2   ולא אכל עד . שם ארבעים יום ונתנסה בעד הש׳ ועומד   2גורדא והונהג בעד הרוח במדבר רוח נסע מ 
Mt 11,8   א״כ למה יצאתם ראות נביא 9: בהיכל המלך ועומדים  ם אותם שלובשים מלבושים חשובים יקרי  

Mt 13,32    דמיון אחר אמ׳ להם המלכות 33: בענפים שלו ועומדים  ונעשה עץ גדול שהעופות שוכבים כל הזרעים 
Jn 15,9   9 אלה הדברים אמרתי לכם 11[*]  10[*]  ועומדים  האב אוהב אותי ואני אהבתי אתכם כמו ש  

Mt 22,1   22: לנביא,Tit   ממיי הואמלכות ש 2. ישאוש ואמ׳ להם משל אחד ועונה   1קפיטולו מ״ח כפי מתיאו 
Mc 11,33  ישו ואמר להם ואני לא אומר לכם באי זה אני  ועונה  [*] [*]  33. מת שנביא הוא זואןמקיימים בא 
Mc 12,35  מה אומרים החכמים. ישוש ומלמד במקדש ועונה   35. בו כח לעשות לו שום קושיא אדם לא היה  

Mc 13,5   אוש התחיל לאמר ראו הביטו שאיש אחד לאיש ועונה   5. לם שכל הדברים יתחילו ליפסדהקץ של עו  
Lc 17,36   ואמ׳ להם 37ואמרים לו אנה יהיה אדון  ועונים   36[*]  35: חד יתפש והאחד יעזבהא. אחת  

Jn 9,41  10. עומד ועונכם  יתם אתם עורים לא יהיה לכם עון אם הי. להם,Tit   1קפיטולו י׳ כפי ש׳ יואן  
Mt 8,20   20 האויר יש להם קנים ובן אדם אין לו אנה ועופות  . ם יש להם מערותאמר לו השועלי וישוש  
Mt 22,4   והם בזוהו 5. והכל מוכן בואו לנישואין ועופות  ם אני הכינותי סעודות הבקר בקר לקרואי.  

Lc 8,5   וזרע אחר נפל ממנו על 6. שמים אכלוהו ועופות  . וד שזורע נפל ממנו לדרך ונרמסובע. זרעו  
Mt 13,19    ואותו 20. וזהו הזרע שנפל קרוב לדרך. מלבו ועוקרה  בא השטן . יבין אותהששומע דבר השם ולא 
Mt 26,38   והלך מעט הלאה וכרע פניו ואמ׳ אבי  39עמדי  ועורו  המתינו לי פה . אגה נפשי עד מותאמר להם ד 
Mc 13,33   כמו 34תם הזמן לא השעה והתפללו כי לא ידע ועורו  השמרו  33: מים ולא הבן אבל האבמלאכי הש  
Mt 23,17  מה הוא דבר גדול הזהב או המקדש שמקדש .ועורים  פתאים  17. קדש אותו חייב לפרועלתת זהב למ  

Mt 7,24  יהיה דומה אל החכם שמייסד ביתו אל. אותם ועושה  כל אדם השומע דברי  24. רוע לב רשעים מלאי  
Mt 9,16   אין אדם משים יין חדש 17. בו קרע מאד רע ועושה   כי אם כן יעשו כן ממחה המלבוש .ישן  

Mt 13,23   וא׳ חמשים. פרי ומעשים טובים לאחד יש ק׳ ועושה  אותו שיבין דברת השם׳ וישמענה  הוא. טובה.  
Mt 14,2   כי אירודיש מחזיק בזואן אסור 3. נפלאות ועושה  מ׳ לבניו זהו זואן טבול ששב חי וא 2ישאוש  
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Mc 4,32    כמה גרגירים וענפים שעופות השמים דרים בצל  ועושה  . גדול מכל שאר העשבים גדל ונעשהוכשנזרע 
Lc 6,47   דומה 48: אותם אני אראה לכם למי הוא דומה ועושה  כל איש שבא אלי ובדברי  47. צוהמה שאני מ  

Lc 12,42   שים האדון על ביתוההוצאה בחכמה אותו האיש מ ועושה  ואדונינו אמ׳ לכל האיש הנאמן  42. או לכל 
Lc 13,32   רק 33. רפואות ביום השלישי אהיה תם ואפס ועושה  ו לאותו שועל שאנכי מגרש השדים לכו ואמר  

Jn 3,32   ועדותו שום אדם אינו. עדות ממה ששמע וראה ועושה   32. מי שבא מן השמים על כל הוא. מדבר  
Jn 9,31   מעולם לא שמע אדם שאחד 32. רצונו אותו שומע שהועו  אבל אם אחד הוא אוהב האל . טאיםשומע לח 

Jn 10,33   ענה להם ישאוש אינו כתו׳ 34. אתה עצמך אלוה ועושה  . כי אתה אדם ולא אל. לה וגידוףרק מקל 
Lc 7,8   ונהפך ואמ׳. ואותו הדבר שמע ישאוש ותמה 9 .ועושהו  ואומר אני לעבדי עשה זאת : א באבא והו 

Mt 24,38  לא הכיר 39נשואין עד היום שנח נכנס בתיבה  ועושים  קודם המבול שאוכלים ושותים  כמו שהיה בזמן 
Mc 4,20   עד שמגרגיר א׳ יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳. פרי טוב ועושים  חס אותם ששומעין ומשימין בפועל י. הארץ 
Lc 5,33  אבל. שיםכובד מלחמות וכן אותם מהפ מהפרו ועושים  ו למה תלמידי יואן מתענים תמיד והם אמרו ל  

Lc 17,27   ובא המבול והרג את. נישואין נח בתיבה ועושין  אוכלים ושותים לוקחים נשים  27 בן האדם  
Mt 4,13    ויגר בעיר כפר נחום בחוף הים. נזוריט עירו ועזב   13הפך פניו גליליאה . היה תפוששזואן  

Mt 22,25  כמדומה לו השני והשלישי עד 26. אחיואשתו ל ועזב  ן והראשון לקח אשה ומת בלא זרע היו ז׳ אחי  
Mc 1,20   21אביהם זאבדיב בספינה קטנה והלכו אחריו  ועזבו  ותכף קראם  20. טנה משימים רשתםבספינה ק  
Lc 14,4   וענה להם ואמר אי זה מכם אם שורו וחמורו 5 .ועזבו  והוא ריפא האדם . ושתקו 4בשבת  רפואה 

Mt 22,22  ובאותו היום קרבו אליו 23. והלכו להם ועזבוהו  שמעוהו היו תמהים וכאשר  22. אלמה שראוי ל  
Mc 12,12   ואחר שלחו לו מקצת מהפרושים ומקצת 13 .ועזבוהו  א אמ׳ אותה הצורה בעבורם והלכו הכירו שהו  
Mc 14,50   ונער אחד מלבישו שהיה מלובש מאחת 51 :ועזבוהו  ואז התלמידים כולם ברחו  50. ותהכתיב  

Mc 8,13   ותלמידיו 14ועלה בספינה עובר אותו הים  ועזבם   13. שאתם לא תראו סימן ההראות אני אומר  
Mt 27,59   והניחו בקברו שהוא  60בבגד אחד של משי נקי  ועטפו  ויושאף לקח גוף ישאוש  59. ו לוצוה שיתנה 
Mc 15,46  אחד של אבן חצובה ושם בפתח בו והניחו בקבר  ועטפו  וערב  בגד אחד יפה ולבן והוריד הגוף מהשתי 
Lc 24,16   וישאוש 17. עורות שלא היו מכירים אותו ועיניהם   16ם ישאוש קרב להם והולך עמהם ומצאו עדי  
Lc 24,31    ואחר היה. נפתחו והכירוהו בבציעת הפת ועיניהם   31. וברכו ובצעו ונתן ממנו להםלקח הפת  
Mt 13,16   17. ואזניכם ששומעים. הם מבורכים שרואים ועיניכם   16. א לוו בלבבם ולא ישובו ורפולא יבינ  

Mt 21,2   ואם שום אדם  3. אחד עמה תתירוה והביאוה אלי ועיר  ותכף תמצאו אתון אחת קשורה . כםשהוא לפני 
Mt 21,5    הלכו התלמידים ועשו כמו שצום 6. בן שלה ועיר  הנה מלכך בא שפל יושב על האתון ישראל  
Mt 5,45   אם תאהבו האוהבים אתכם 46: הצדיקים והרשעים ועל  . המוציא שמשו על הטובים והרעים. שמיםשב  

Mt 16,18   ועוד דלתות. זאת האבן אבנה אגלישיאה שלי ועל  ואני אומ׳ לך שאתה הוא פירי  18: שבשמים  
Mt 27,25   סר להם ישאושואז הניח בר אבן ומ 26. בנינו ועל  וכל הכלל ענו דמו יהיה עלינו  25. לכם  
Mt 27,35  ושמו 37ויושבים מביטים  36. לבושי הניחו גורל ועל  . חלקו ביניהם מלבושי. אה אומרתנשלמת הנבו 

Lc 6,35   לכן תהיו אתם בעלי חנינה כאשר 36. הרעים ועל  ן שהוא מאד טוב על רגוזי הרצון מאל עליו  
Lc 10,19  ועל כל כחות האויבים ושום דבר לא. העקרבים לוע  כולת לדרוך כף רגלכם על השרפים נתתי לכם י  
Lc 10,19   אך אל 20. כל כחות האויבים ושום דבר לא יזככם ועל  . רגלכם על השרפים ועל העקרבים לדרוך כף 
Lc 21,36   35 זה הקיצו לעולם והתפללו לשם שתהיו ראויים ועל   36. הוכן יצא על כל יושבי פני האדמ  
Lc 23,28  כי הנה ימים באים שבהם יאמרו 29. בניכם ועל  תבכו עלי רק על עצמכם תבכו  אל בני ירושלם  
Lc 23,38  הכתב שעליו כתוב באותיות יוניות ולטינש ועל   38. אתה מלך ישראל תושיע עצמך ואומרים אם  
Mt 15,29  29 וקרב אליו רוב חיל 30. אל ההר ויושב שם ועלה  שאוש נסע משם בא שפת ים גלילאה וכאשר י  
Mt 15,39    בספינה קטנה ותלמידיו עמו ובאו בארץ ַמגִינֶָדא ועלה  והניח העם  39. לבד נשים וילדיםאנשים: 
Mt 20,17   ישאוש בירושלם לקח י״ב תלמידים בסוד ואמ׳ ועלה   17: הם הנקראים ומעטים נבחרים רבים  
Mc 4,36    [*]ונכנסו בים ספינות אחרות. קטנה בספינה אחת ועלה  והניחו החיילות  36אנחנו הלאה  נעבור  
Mc 8,13   ותלמידיו שכחו לקחת 14בספינה עובר אותו הים  ועלה  ועזבם  13. לא תראו סימן ההראותאומר שאתם 
Lc 9,28   ונשתנו פניו ומלבושיו לבן 29. אל ההר והתפלל ועלה  מו ויואן אלה הדברים ישאוש לקח פירי ויקו 
Lc 19,4   בעבור יכול לראות. באילן אחד ששמו שיכומור ועלה  ורץ  4ה קטן הצורה ותו זאקיב היכי א. העם  
Jn 2,13   ומצא במקדש אנשים מוכרים  14. ישאוש בירושלם ועלה  וקרוב היה פסח היהודים  13. טיםימים מע 

Jn 5,1   1  והיה בירושלם חפירה אחת ששם 2ישאוש בירושלם  ועלה  אלה הדברים היה יום חג היהודים אחר 
Mc 2,4   וכאשר 5. למעלה במטה והביֻאהו לפני ישאוש ועלו  ן לפניו עלו על הבית והחריבוהו ממנו דורו  
Mc 3,9   העם  10. בספינה קטנה כאשר העם הולכים אחריו ועלו   9לאים אשר הוא עושה ובאו אליו לאמר הפ 

Mc 6,32  33ילו עצמם במקום חרב בספינה הקטנה והפ ועלו   32. וזר ולא היה לו פנאי לאכולעם הולך וח  
Lc 5,19   על הגג ומסלקים הלבנים ובעד הגגות שמו המטה  ועלו  לו ליכנס בעד העם שהיה שם גדול שער שיוכ 
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Lc 8,22   ישוש משיח . וכאשר הם מספנים 23. כלם בספינה ועלו  ר עמו וישו אמ׳ להם נעבור מעבר ליאו 
Jn 11,55   רבים מאותה מלכות קודם פסח בירושלם לטהר ועלו  דים ונתקרב פסח היהו 55. למידיועומד עם ת  
Jn 21,3   ובבקר  4. ובאותו הלילה לא לקחו דבר. בספינה ועלו  ויצאו משם . לו ואנחנו נלך עמך והם אמרו 

Lc 19,38  ואותן פרושי העם אמרו עליו רבי 39. למרומים ועלוי  שלם יהיה לשמים . ה שבא בשם האלברוך הוא ז 
Mt 13,25  וכאשר 26. זורע קמשונים בתוך החטים והולך ועליו  בעוד שהאנשים ישנים באו אויביו ו 25הו בשד  
Lc 18,32    33. וירוקו בפניו. ויהיה נגרש. יוציאו לעג ועליו  . יהיה נמסר לעמים 32הנביאים שבן האדם  

Mt Prol,7   לבד ארבעה יש עדות אמת ֶׁשַרִּבים כתבו האיונגלי ועם  . גלי לקיים הכתיבות נגד המיניןהאיונ . 
Mt 26,47   עצים משולחים מצד שרי הכהנים ובעד זקני העם ועם  ידים בא ועמו רב חיל עם סכינים מי״ב התלמ . 
Mt 26,55    כל היום הייתי עמכם מלמד. עצים תפוש אותי ועם  אם הייתי גנב יצאתם עם הסכינים כן כמו  
Mc 1,29   וחמות פירו שוכבת חולה מקדחת 30. ג׳ואן לאכול ועם  יקומו  ו לבית שימון ואנדריב עםהכנסת בא 
Mc 2,16   החטאים אמרו לתלמידיו למה עם העוגבים והחטאים ועם  ושים ראו שישו אוכל עם העוגבים והפר 
Mc 3,7   לירושלם ומגודיאה 8רב נמשכים עמו מגליליאה  ועם  וישו הלך לים עם התלמידים  7. ושימיתוה  

Mc 5,24   ואשה אחת שהיה לה 25[*]. רב שהולך אחריו  ועם  וישאוש הלך עמו  24. תהיה נרפאתעליה ו  
Mc 10,46   רב ובן טימיב ברטומיב שהיה יבש יושב קרוב לו  ועם  ו ובאו בירושלם ונכנסו בירושלם עם תלמידי 
Mc 15,31   אינו יכולהסופרים האחרים עשה נושעים ועצמו  ועם  ים אומרים מצחקים האחד עם האחר הכוהנ  
Mc 16,20   נפלאות שיעשו ועם  לדרוש בעזר הש׳ עם דברים טובים בכל העולם: Expl ונחתם פה תמו   תם   תם  

Lc 5,30    ענה ישאוש ואמ׳ להם אינו צריך 31. החוטאים ועם  אתם אוכלים ושותים עם העולמיים משיח למה  
Lc 22,37   ות הוא מזומן כי כל הדב הדברים שהם ממניהרע ועם  . ם כי מה שכתוב חוייב שיעשה בואומר לכ  

Jn 18,3   ישאוש יודע כל הדברים עתידים לבא 4. כלי זיין ועם  ושים באו שם עם עששיות ואבוקות והפר 
Jn 21,11   וישאוש 12. כל זה שהדגים רבים הרשת לא נשבר ועם  . רוב דג מספר מאה וחמשים ושלשהמלאים מ  
Mt 8,10   אמת אני אומר. ואמר לאותן שהיו עמו. נפלא ועמד  ש משיח שמע זה השר וישוא 10. יםוהנם עוש  

Mt 21,17  19ובבקר בשובו אל העיר היה לו רעב  18. שם ועמד  ָאה ונסע משם מהם ויצא חוצה לעיר והך ְבֵבַטנִי  
Mc 14,68   תהו שפחהומיד רא 69לפני ההיכל והתרנגול קרא  ועמד  י מכיר ממה את אומרת ויצא לחוץ יודע ואינ 

Lc 1,22   וכאשר השלים ימי עבודתו הלך בביתו 23אלם  ועמד  שמריאה ראתה בסימנין מראה להם  והכירו.  
Lc 6,8   וישאוש אמ׳ להם אני שואל אתכם 9. על רגליו ועמד  וקם . קום ועמוד באמצע לאיש שידו יבשה  

Lc 6,17  ב וסייעת תלמידיו ורוב עם מכלבמקום חר ועמד  וירד מן ההר עמהם  17. היה בוגדאשקריוטא ש  
Lc 8,24   וישאוש אמ׳ להם אנה הוא  25. ונעשה נחת גדול ועמד  קם וצוה אל הרוח והסער שיעמוד  וישאוש 
Jn 4,40   ויותר עוד האמינו בו בעד 41. שני ימים ועמד  ים אליו בקשוהו שיעמוד שם עמהם השומרונ  

Jn 10,40  ורבים באו אליו ואומרים שג׳ואן כמעט  41. שם ועמד  . אשונהו מקום שהיה זואן טובל רהירדן באות 
Jn 19,38   38  נחבא מפחד היהודים בעבור שהוא תלמיד ישאוש ועמד  אחר אלה הדברים בא יוסף אברמטיאה . 
Lc 7,38   מאחור קרוב רגלי ישאוש משיח והתחילה לבכות  ועמדה   38לשם ונשאה קאפסא אחת ממשיחה הפרוש באה 

Mt 12,45   ובסוף אותו האיש היו יותר רעים מבראשונה .ועמדו  וחות יותר רעים ממנו ונכנסו שם שבע ר . 
Mt 28,4   והמלאך אמ׳ לנשים שלא תפחדו כי 5. כמו מתים ועמדו  והשומרים היו נפחדים  4. מו שלגהיו כ 
Mc 3,31   מים יושבים סביביוורוב ע 32. בחוץ ורצו בו ועמדו  ובאה האם וקרוביו  31. שוטן הואהם אמרו מ. 
Jn 1,39   [*]40. שם אותו היום והיה כמעט שעה עשירית ועמדו  . ובאו וראו אנה עומד. ראו אותובואו ו  

Mt 10,11   וכאשר תכנסו בבית תנו 12. תעמדו עד שתלכו ועמו  סו או מגדול שאלו מאתו אדם טוב עיר שתכנ  
Mt 26,47    רב חיל עם סכינים ועם עצים משולחים מצד שרי  ועמו   כי יוד״ש אחד מי״ב התלמידים באמדבר הנה 
Mc 14,43   והוא שלח בעד סגן. עם רב עם סכינים ומקלות ועמו  ב תלמידים מדבר בא יודש אשקריוטא אחד מי״  
Jn 19,18   18 שנים אחרים אחד לימין ואחד לשמאל וישאוש ועמו  . ותו מקום הניחו ישו בשתי וערבובא  

Mc 3,3   3  ואמ׳ להם ישאוש יש לאדם עשות טוב  4. באמצע ועמוד  אמ׳ לאדם עם היד יבשה קום מעלה וישאוש 
Lc 6,8   8  [*]וישאוש אמ׳ 9. וקם ועמד על רגליו. באמצע ועמוד  קום  וישאוש אמר לאיש שידו יבשה  

Mt 12,15   וציום 16. רבים הולכים אחריו וכלם ממרקם ועמים  נסע מהם . וישואוש יודע זה 15. להורגו  
Mc 11,8   אחרים כורתים ענפים מן האילנות ומגמגמין ועמים  ואנשים רבים פשטו בגדיהם בדרך  8. רכב  
Mc 13,8  ויהיו רעשים . יקומו נגד עמים ומלך נגד מלך ועמים   8. יהיה אבל עדיין לא יהיה הקץזה חוייב ש 
Lc 5,15   ים לישאוש בעבור שישמעהו ושיתרפאורבים בא ועמים  . ודברו נתפזר עוד 15. דות שלהםמצוה לע  

Lc 8,4   רבים נאספו ובאו לו מן הערים וצערו לישאוש  ועמים   4. ות בנות ששרתו ישאוש מרשותןושאר רב 
Lc 14,25    אם 26ונהפך אליהם ואמר . רבים הולכים עמו ועמים   25: מהנקראים לא יאכלו בזימונישום אדם  
Jn 11,48   ואחד מהם ששמו קאיפש היה הגמון אותה 49 .ועמנו  לו לנו מקומינו ואו רומיים ויגזויב. בו  

Mt 13,37   38. ואמר אותו שזורע טוב זרע הוא בן הבתולה וענה   37. נו דמיונות הקמשונים מהשדהתפרש ל  
Mt 14,28   ש׳ פירו ואמר אדון אם אתה הוא תחפוץ שאני וענה   28. טחון באל אני הוא אל תפחדולכם טוב ב  
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Mt 16,16   17. שימון פירו ואמר אתה הוא משיח בן אל חי וענה   16. ואתם מה אתם אומרים ממני. אמ׳ להם  
Mt 17,16    ישאוש ואמ׳ אומה ממאנת והפוכה עד כמה אעמוד  וענה   16: לתלמידיך ולא יכלו לרפאותושלחתיו 
Mt 19,17   אחד לבדו . מה אתה אומר אלי טובישאוש אליו ל וענה   17. עשות שיהיה לי חיים נצחייםאוכל אנכי 

Mt 24,4   השמרו לכם ששום אדם לא יונה. ישאוש ואמ׳ להם וענה   4: העולם אלה הדברים וסימני ביאתך וקץ 
Mt 26,25   25  וכאשר ישבו לסעוד  26. ישו ואמר לו אתה אומר וענה  . יוד״ש שמסרו ואמ׳ ר׳ אנכי הואענה 
Mt 26,33   פירו ואמר אליו ואם כולם יהיו אישקנדליזאטש  וענה   33: גליליאהם חי אהיה לפניכם באהיה ק 
Mc 6,37   לכו . [*] ישאוש ואמ׳ להם תנו אתם להם לאכול וענה   37. ביב מכאן ויקנו אוכל לאכולהקטנות ס 
Mc 8,29   בעבור זה הוא צוה 30. פירו ואמר אתה משיח וענה  . מי אני. ם מה אתם אומרים ממנילהם ואת  
Mc 9,4   3 פיר לישאוש אמ׳ לו טוב הוא שאנחנו נעשה פה וענה   4. משה ואליהו ומדברים עם ישו ונראו  

Mc 9,16   15  איש אחד מהעם ואמ׳ רבי אני נהגתי בני לך וענה   16שאלם ממה אתם חולקים ביניכם והוא  
Mc 9,37   אים אדם אחד שהיהזואן אליו ואמר אנחנו רו וענה   37. ל אותי אבל מקבל מי ששלחניאינו מקב  

Mc 11,22   כי 23ישו ואמר אליו יהיה לך טובה אמונה בשם  וענה   22. רבי הנה התאנה שקללת שיבשהואמ׳ אליו 
Mc 12,24   ישאוש ואמר להם אתם טועים ואינכם מבינים וענה   24. ה של מי תהיה לאשה מכל אלובתחי  

Mc 13,2    ישאוש ואמ׳ רואה אתה אלו הבניינים גדולים לא הוענ   2: ראה זה בניינים ואיזה אבניםלו רבי 
Mc 14,48   ישאוש ואמ׳ להם כמו אם הייתי גנב יצאתם עם וענה   48. ד סגן הכהנים וחתך לו האזןוהכה עב  

Lc 1,19   המלאך ואמ׳ לו אני הוא שעומד לפני האל וענה   19. שאני זקן ואשתי מהרה ימיה יעשה זה  
Lc 4,9    11כתו׳ הוא שמלאכיו יצוה לך שישמרך  10לו  וענה  בן האלוה תפיל עצמך  אם אתה הואלו השטן  

Lc 7,22   לכו ואמרו מה שראיתם ושמעתם. ישאוש ואמ׳ להם וענה   22[*]  21[*] [*]  20. וים אחראנחנו מק 
Lc 7,40    י זהישאוש ואמ׳ לו שימון אני רוצה לומר לך א וענה   40. האשה שנוגעת אותו חטאה היאשהיא היא 
Lc 7,40    שני אנשים חייבין לאיש 41. שימון ר׳ אמור וענה  . אני רוצה לומר לך אי זה דבריםלו שימון  
Lc 7,43   וישאוש נהפך אל 44. ישאוש ואמר יושר שפטת וענה  . אמר אני חושב שאותו שיותר נתןשימון ו  
Lc 8,21   מי ואחי הם אותם ששומעין דבר השם׳ואמ׳ להם א וענה   21אמך ואחיך חפצים ראות אותך  ואמרו לו 
Lc 9,59   וישאוש אמ׳ לו הנח  60. הנח לי לקבור את אבי וענה  . וישו אמ׳ לאיש אחר לך אחרי 59: ראשו 

Lc 10,41    האדון ואמר לה מרטא מרטא חרוצה נמצאת ברוב וענה   41. לכן תאמר לו שיעזרני. [*] [*]לו  
Lc 11,45   מחכמי הדת ואמ׳ רבי באמרך אלה הדברים עושה וענה   45 .יודעין יודעין הולכים למקום שאינן  
Lc 13,2   ישאוש להם סבורים אתם שאותם גלילבש הם חטאים וענה   2: ודמם ערב פילאט עם קרבנותם לגלילבש 

Lc 13,15  ישאוש להם ואמ׳ רמאים כל אחד מכם אינו מתיר  וענה   15. סק ברפואת החולים ולא בשבתהרופא להתע 
Lc 14,5    להם ואמר אי זה מכם אם שורו וחמורו נופלים וענה   5. והוא ריפא האדם ועזבו. שתקוו 4בשבת  

Lc 17,17   ישאוש ואמ׳ ולא הייתם עשרה מי אתם ואין הם וענה   17שאוש משיח והוא היה שומרוני רגלי י  
Lc 22,51  וכאשר נגע באזן הניחו. כאןישאוש הניחו עד  וענה   51. כהנים וחתך לו האזן הימניתאחד משרי ה . 
Lc 24,18   ואמר לו אתה הוא. אחד מהם ששמו קלאופש וענה   18. ם וכבר אתם הולכים ודואגיםביניכ  

Jn 6,69   שימון פירי אדון למי נלך דברי חיים נצחיים וענה   69. שר שנשארו ואתם חפצים ללכתלשנים ע  
Jn 9,11  הוא איש אחד שנקרא ישאוש עשה טיט ומשח את וענה   11. אז אמרו לו ואיך נפתחו עיניך 10. הוא  

Jn 10,32   להם ישאוש מעשים רבים טובים אמרתי לכם וענה   32. ודים אבנים בעבור שיסקלוהוקבצו היה  
Mt 20,7   8והוא אמ׳ לכו לכרמי . באשר שום אדם לא שכרם וענו   7. ׳ להם למה עמדתם היום בטליםוהוא אמ 
Mt 25,9   החכמות ואמרו אולי לא יספיק לנו לכו למוכרות וענו   9. מנכם כי עשישותינו מכבותמש תנו לנו 
Lc 9,19   ויש. ואמרו יואן טבול ומקצת אומרים אליהו וענו   19שאלם מה אומרים העם מי אני  לו וישו  

Lc 13,14   ריפאכאשר ישאוש : בבית הכנסת מלאים חימה וענו   14. מיד עמדה בקומתה ושבחה האלו. עליה  
Lc 20,7   וישאוש אמ׳ להם ואני  8. שלא ידעו מאין היתה וענו   7. ריא היה להם שיואן היה נביאכי בב 

Jn 18,30   ואמרו אם זה האיש לא היה רע במעשיו לא היו וענו   30. זו עדות עשיתם נגד זה האישואמ׳ אי  
Jn 21,5   והוא אמר להם שימו הרשתות הלאה 6. לו אין וענו  ם ישאוש נערים יש לכם מה לאכול אז אמ׳ לה  

Mc 4,32    רבות כאלה 33. שעופות השמים דרים בצל הענף וענפים  ועושה כמה גרגירים . שאר העשביםגדול מכל 
Lc 1,60   אמו ואמרה לא יהיה כן אבל שיהיה שמו יואן וענתה   60. וקראו לו שם אביו זכריה. ןשימולו הב . 
Mt 7,17   כל עץ שאינו 19[*]  18: פרי רע עושה פרי רע ועץ  . עושה פרי טוב וכל עץ טוב 17. תאנים  

Mt 12,33   34לכן בפרי מכיר האדם העץ . רע עושה פרי רע ועץ  כל עץ טוב עושה פרי טוב  33. באובעולם ה  
Lc 6,43   43 כי כל עץ 44. רע אינו יכול לעשות פרי טוב ועץ  . אינינו טוב שעושה פירות רעים כי העץ  

Mt 13,15   עיניהם בעבור זה שלא יראו ולא ישמעו ולא ועצמו  כי לב זה העם שמן ואזנו כבדה  15. תכירו  
Mc 15,31    אם אתה משיח ישראל רד 32. אינו יכול להושיע ועצמו  ועם הסופרים האחרים עשה נושעים עם האחר 
Jn 13,32   בנים שעדין הם עמכם 33אותם  ובהתמדה יזכך .ועצמו  והאל יזכך הוא . בו[*]  32[*]  והאל זך. 

Mt 16,24    כי אותו שחפץ להושיע 25. שלו ושילך אחרי וערב  ושיקח שתי . חוייב יתייאש מעצמואחרי  
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Mt 20,19   ואז נגשה אליו אם 20: ויקום חי ביום השלישי .וערב  לעג ממנו ולרגשו ולהקימו בשתי  להוציא 
Mt 23,34   35ותנגשו בבתי כנסיותיכם ותרדפו מעיר לעיר  וערב  לו בשתי ומהם תהרגו ותת: תיםוחכמים ומאות  
Mt 27,23   והם עוד. ופילאט אמ׳ להם ואי זה רעה עשה .וערב  והכל אמרו יהי מונח בשתי  23. חהאמור משי  
Mt 27,26   לקחו ישאוש בית גדול. ואז עבדי פילאט 27 .וערב  סר להם ישאוש מוכה להקימו בשתי בר אבן ומ  
Mt 27,32   ובאו באותו מקום שנקרא גולגוזא שהוא הר  33 .וערב  ששמו שמעון ואנסוהו לישא השתי  ִסיִרינִיב 
Mt 27,40   אומרים לו גדול: וכמדומה לדברים אלו 41 .וערב  מך אם בן אלוה אתה ירד מן השתי תושיע עצ  
Mt 27,42   הוא בטוח באל 43. ךשאנחנו נראהו ונאמינ וערב  אם מלך אתה מישראל רד מן השתי . עצמו  
Mc 8,34   ומי שיחפוץ עשות נשמתו 35. עמו וימשך אחרי וערב  ויקח שתי . משך אחרי יכפור עצמושרוצה לי  

Mc 15,21   ונהגוהו בגולגוטא שרוצה לומר מון 22שלו  וערב  ס אלשנדריאה אי דנופי שישא שתי מעירו א  
Mc 15,30   וכמדומה לזה עליוני הכוהנים אומרים 31 .וערב  תושע עצמך תרד מן השתי  30. נהוימים תב  
Mc 15,32  ואותן שהיו תלויים. שאנחנו נראהו ונאמינך וערב  אם אתה משיח ישראל רד מן השתי  32. להושיע  
Mc 15,46   ועטפו בו והניחו בקבר אחד של אבן חצובה ושם  וערב  חד יפה ולבן והוריד הגוף מהשתי קנה בגד א 

Lc 9,23    וזה יושיע[*]  24. שלו ובכל יום יבא אחרי וערב  בא אחרי יהיה כופר בעצמו ושתי לאיש חפץ  
Lc 14,27    שלו ואינו בא אחרי אינו יכול להיות תלמידי וערב  ומי שאינו נושא שתי  27. תלמידילא יהיה . 
Lc 23,23    אט שפט שיעשהופיל 24. וקולותם הולכים וחזקים וערב  בקול גדול שואלים שיניחהו בשתי צועקים 
Lc 23,26   ורוב חיל אנשים 27עליו שישאנה אחר ישאוש  וערב  והניחו השתי . ימון שבא מן העירנקרא ש  
Lc 23,53   עטפו בבגד משי ושמהו בקבר אחד חדש מצוייר וערב  שר זה סילק גוף ישו משיח מהשתי וכא. לו  
Jn 19,15   וההגמונים אמרו: לאט אמר להם מלככם אתלהופי :וערב  ו הקימוהו תלוהו והניחוהו בשתי הקימוה 
Jn 19,17   יצא ממקום הנקרא קלוארי שר״ל בעברי .וערב  וישאוש נושא השתי . נחגוהו בחוץישאוש ו  
Jn 19,18   ועמו שנים אחרים אחד לימין ואחד לשמאל .וערב  ובאותו מקום הניחו ישו בשתי  18. גולגוטא  
Jn 19,19   19 20: ישאוש דנזוריט מלך היהודים: וזה לשונו וערב  הניחו על השתי ט כת׳ מאמר אחד וופילא  
Jn 19,25    אז כשישאוש ראה אמו עומדת סמוך 26. של ישו וערב  ומריאה מגדלינא עומדת סמוך שתי אם ישוש  
Jn 19,31   והיהודים בעבור שלא ישארו הגופה: שבת היה וערב   31. א וכרע ראשו ושלח הרוח לאלונשלם הו  
Jn 19,31   וחג גדול היה בשבת ההוא חילו פני פילאט .וערב  בור שלא ישארו הגופה בשבת בשתי בע  
Jn 19,38   עם[*]  39[*] אז בא יוסף . ופילאט הודה לו וערב  יהיה לו רשות לקחת ישאוש מהשתי מפילאטו ש  
Lc 23,44   והשמש חשך  45. שיעיתהיה בכל הארץ עד שעה ת וערפל  והיתה כמעט שעה ששית  44. ן עדןעמי בג 

Jn 1,5   האל שלח אדם 6: וחשך לא היה להם יכולת עליה וערפל  . והנר היה מאיר בערפל 5. אנשיםהיה נר ה 
Jn 3,19   כי כל איש 20. כי מעשיהם הם רעים. מנר וערפל  לב נר בא לעולם ואוהבים האנשים ביותר חשך  
Jn 8,12   אז אמרו הפרושים 13: אבל יהיה לו גם חיים וערפל  מי שבא אחרי לא ילך בחשך . עולםהוא נר ה  

Jn 12,35   ומי שהולך בחשך אינו יודע לאן הוא הולך .וערפל  שהנר בכם בעבור שלא תפלו בחשך  להו בפוד.  
Mt 6,19   אבל תקבצו אוצרות 20וגנבים גונבים אותם  .ועש  תוך העמקים שמחריבים אותם חלדה האוצרות ב  
Mt 6,20    21וגנבים אין גונבים . אין מחריבין אותם ועש  בל תקבצו אוצרות שמים שחלדה א 20אותם  [*] 

Lc 12,33  ובמקום שיהיה אוצרכם שם יהיה 34. אינה מכלה ועש  . חסרון למי שגנב אין מתקרב לו אין: בשמים  
Mt 6,28  שים ולאהשדות היאך גדלים והנם לא חור ועשבי  הביטו חבצלות . למה אתם נאנחים ומהמלבושים  
Mt 8,4   קפיטולו כ״ה: לו נדבה כמו שמשה צוה לזכרון ועשה  אבל לך והראה אל כהנך . שום אדםאל תאמר ל  

Mt 13,26   ובאו 27. אז נראו הקמשונים בין החטים. פרי ועשה  וכאשר העשב גדל  26. חטים והולךבתוך ה  
Mt 15,36   היא הקריאה הנכונה” חנות”אני חושב ש( כונות ועשה  ואחר לקח השבעה לחמים והדגים  36. בארץ( 

Mt 20,5   סביב בי״א שעה והוא יצא ברחוב 6כדמות זה  ועשה  ך בין הצהרים ושעה תשיעית היתה אחרת הל.  
Mt 21,33  ואח״כ. בה יקב אחד ובנה בה מגדל אחד בתוכה ועשה  שנטע כרם אחד וסגרה בטוב . תשהיה אב חיילו  
Mt 26,26   ואמר קחו ואכלו כי זה הוא גופי. חנות ובצע ועשה  ישאוש לקח הלחם וברכו בו לסעוד וכאשר יש . 
Mt 26,27  כי 28ואמ׳ שתו זה כולכם . חינות ונתנו להם ועשה  ואחר לקח הגביע  27. ה הוא גופיואכלו כי ז  
Mc 6,23   ותושבועה שיתן לה כל מה שתשאל עד חצי מלכ ועשה   23 שאלי מה תחפוצי ואתנהו לך. אל הנערה:  
Mc 6,41   41 חינות והודאות ובצעם ונתנם לתלמידיו שיניחום ועשה  וש לקח החמשה לחמים ושני הדגים וישא 

Mc 14,23   ואמ׳ להם זהו 24. חנות ונתן להם ושתו ממנו ועשה  ולקח הגביע  23. ת ואמר זהו לבילקח הפ  
Lc 1,68   והיישיר אותנו ומהר תת שלום 69ו פדיון עמ ועשה  כי הוא פקד . ה אדון אלהי ישראלברוך יהי  
Lc 5,29   משתה גדול בביתו והיו שם רוב עולמיים ושאר ועשה   29. ניח כל ענייניו והלך אחריוקם וה  

Lc 8,8   וזה אומר צועק מי שיש לו. פרי כמאה כפלים ועשה  וזרע האחר נפל בארץ טובה  8. הוהזרע וחנק  
Lc 12,48   ואדם . דברים הגונים היה מוכה בנגעים מועטים ועשה  שלא הכירו ואותו  48. געים רביםמוכה מנ 
Lc 16,6   ואמר לאחר כמה התחייבת 7. מהרה וכתב חמשים ועשה  והוא אמר לו קח שטרך . מדות שמןעונהו מאה  

Lc 22,19   חנות ובצעו ונתן להם אומר זה הוא גופי הנתון ועשה  ולקח הפת  19. ד שיבא מלכות הש׳מהגפן ע 
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Jn 5,33   רק אני איני מקבל עדות אדם 34. עדות אמתי ועשה  אתם שלחתם לזואן  33: ה עדות ליהוא שעוש  
Mt 12,14   15. עצה נגדיו באיזה צד יוכלו להורגו ועשו  פרושים ואז יצאו חוץ ה 14. כמו האחרת  

Mt 13,8   מי שיש לו 9. ל׳פרי רב בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ בא׳  ועשו  האחרים נפלו בארץ טובה  8. נקוםהקוצים וח  
Mt 21,6   והביאו האתון והעיר 7. כמו שצום ישאוש ועשו  הלכו התלמידים  6. ועיר בן שלה על האתון  

Mt 21,36   באחרונה שלח להם 37: להם כמו כן שעשו לאחרים ועשו  והיו יותר טובים ורבים . ירותיולקבל פ 
Mt 22,15    ושלחו  16. ת איך יוכלו לתפוש ישאוש בדברועצ ועשו  ואז נתקבצו הפרושים  15: נבחריםומעט 
Mt 26,4   5. עצה נגד ישאוש איך יוכלו במרמה המיתו ועשו   4היכל סגן הכהנים שנקרא קאיפש העם ב  

Mt 28,12  שיאמרו 13עצה ונתנו רוב כסף לשומרים  ועשו  והם אספו הזקנים  12שרי הכהנים מה שנעשה ל  
Mt 28,15    ואלה הדברים מוגדים בין: מה שאמרו הם ועשו  ם לקחו הכסף וה 15שתהיו בטוחים נשיג  

Mc 3,6   7. עצה עם אותם דירודיש נגד ישו שימיתוהו ועשו  ותכף יצאו הפרושים  6. ונרפאה] [*שלח היד  
Mc 9,12   וכאשר היה 13: רצונם כמו שהכתיבה אומרת ממנו ועשו  כן אני אומ׳ לכם שאליהו בא להם א 12מגונה 
Lc 1,62   וזכריה 63. סימן לאביו איך הוא חפץ יהיה שמו ועשו   62. במשפחתך שתהיה לך כזה השם ין ראויא 
Lc 5,7   סימן אל החברים אשר באניה האחרת שיבואו ועשו   7. שלהם משתברין דגים רבים באותן שרשתות.  

Lc 6,27    ברכו למי שאומר לכם 28. טוב למי שהכעיס אתכם ועשו  . אהבו אויביכם ואוהבכם. שומעיםשזה אתם 
Lc 6,35   ותנו מתנות למי שאינכם מקוים דבר. להם טוב ועשו  אבל אהבו אויביכם  35. בלו גמולבעבור שיק  
Jn 6,23   אז כשראה העם שישאוש לא היה 24. חינות לאל ועשו  דטיבריאדיש אותה ששם אכלו הפת  אחרות באו  

Mt 27,66  66 28: שמור ועשוה  תמו ו ושמרו הקבר והאבן גדולה חוהם הלכ,Tit   1קפיטולו נ״ד כפי מטיאו  
Mt 10,1   10: קוצרים,Tit   היה שישוש משיח קרא לי״ב תלמידים ונתן להם  ועשוי   1קפיטולו ל״ב כפי מתיאו 

Lc 12,35   ותהיו דומין לאנשים 36דולקות בידיכם  ועשישות  מתנים ערוכים תהיו  35: ה לבבכםשם יהי  
Lc 11,34  אם עינך יהיה תמים כל גופך. גופך הוא עינך ועששית   34. ור שהנכנסין בבית יראו הנרבהמנורה בע 
Lc 9,34   ובת  35. צל להם ונכנסו בעב ופחדו פחד גדול ועשתה  ובאומרו דברים אלו באה עב לבנה  34. אומר 

Mt 13,39   40. ם הם המלאכיםוהקוצרי. הקציר הוא קץ העולם ועת  . והאויב שזורען הוא השטן 39. םהם הרעי 
Lc 16,25   ומה .. בכל אלה הדברים 26ואתה בצער .. לזרו  ועתה  רעות ..ולזרו היה ה.. .. ה לך רזכור שהי 
Lc 19,42   כי ימים יבואו לך 43. הן נעלמות לעיניך ועתה  . ים שהם שלך כזה היום לשלום לךהדבר  
Lc 22,32    והוא אמר אליו 33. תצייר אחיך. לפעמים מתהפך ועתה  . התפללתי בעדך שאמונתך לא תפסקאבל אני 

Jn 4,23  יתפללו האב ברוח. היא שהאמתיים מתפללין ועתה  . אבל תבוא שעה 23. שלום ליהודים עתיד לבא  
Jn 5,25   ואותן. היא שהמתים ישמעו קול המת בן האל ועתה  אמת אומר אני לכם שתבא שעה  25 .לחיים  
Jn 9,25   אז אמרו לו מה עשה לך ואיך פתח 26: אני רואה ועתה  שהייתי עור . י יודעל דבר זה אנאב. יודע 

Jn 13,33   שתהיו אוהבים זה. מצוה חדשה 34אני אומ׳ לכם  ועתה  . לים לבא במקום שאני הולך שםאינכם יכו 
Jn 16,5  ואחד מכם אינו. אני הולך לאותו ששלחני ועתה  . רתי לכם בראשונה כשהייתי עמכםואני לא אמ  
Jn 17,5   כי אותה אורה שהיתה לו. את אב תזככני עמך ועתה   5. מלאכה השלמתי שנתת לי לעשותעל הארץ ה  
Jn 17,7   ואתה נתת . הכירו שכל דברים שנתת לי ממך היו ועתה   7. יו ואתה נתת לי ודברי קיימושלך ה. לי 
Lc 3,1    ה בגודיאה ואירודיש טטרקאפילאט מורש ופונץ  נת חמשה עשר לקיסר טיברי שיסאר בש 1לוקא  

Jn 2,15   ואמר 16. ממון החלפנים והפיל השולחנות ופזר  . גרש מן המקדש והצאן והבקר: לםכמעט כ  
Lc 5,4   ושימון ענה ואמ׳ לו 5. הרשתות בו ְבַקֵּפטּוָרא ופזרו  . תוליך האניה בים. אמ׳ לשמעון סיים לדבר  

Mt 14,30   31. וכשהתחיל ליכנס צעק אומר אדון הושיעני .ופחד  רוח חזק וראה בא  30. אל ישאוש המים לבא  
Lc 9,34  ובת קול יצאה משמים ואמרה זהו 35. פחד גדול ופחדו  ה ועשתה צל להם ונכנסו בעב אלו באה עב לבנ 
Jn 6,19   אז 21. אבל אמר להם אני הוא אל תיראו 20 .ופחדו  ויגש אל הספינה . וש המלך אליהםראו יש  

Mt 25,26   אחר שאתה יודע שאני קוצר מה שלא זרעתי ופחדן  ענה האדון ואמ׳ לו עבד רשע  26 :ממונך  
Mt 25,25    26: עתה תקבל ממונך: וטמנתי הבזנטש בארץ ופחדתי   25שלא זרעת ומלקט מה שלא פזרת במקום  

Lc 3,1   יגִיש אליש אניאהממלכות ִאיטּוֶריָאה וִטיְרקּודִ  ופטריאקא  רקא מגליליאה ופליף אח אירודיש טט 
Mt 27,15   שוטר היה לו במנהג להניח נפש אחת אותה ופילאט   15: ופילאטו תמה. עונה שום דברוישו אינו  
Mt 27,21    אמר להם אי זה תרצו שאניח לכת מאלו השנים ופילאט   21. שישאלו בראבן וישואש ימיתוהעם. 
Mt 27,22   והכל 23. אמ׳ אז ומה אעשה מישו האמור משיח אטופיל   22. והם אמרו בראבן. אלו השניםלכת מ 
Mt 27,23   והם עוד צעקו. אמ׳ להם ואי זה רעה עשה ופילאט  . והכל אמרו יהי מונח בשתי וערב 23. משיח  
Mt 27,58   58 ויושאף לקח גוף ישאוש 59. צוה שיתנהו לו ופילאט  . ב לפילאט ושאל לו הגוף מישאושוזה קר  
Mc 15,4    עוד שואלו אומר למה אינך עונה אי זה דבר ופילאט   4. נים אותו מעניינים רביםמלשיהכהנים  
Mc 15,6    7. נוהג לתת תפוש אחד בחג זה אשר שואלים ופילאט   6: ענה אחרי כן ולא פילאט נפלאישאוש לא  
Mc 15,9   ענה להם ואמ׳ תחפצו שאניח לכם מלך ופילאט   9: הוא יודע שיתן להם תפוש אחדכמו ש  

Mc 15,12   אמ׳ להם פעם אחרת מה תחפצו שאעשה ממלך ופילאט   12. הזהירו העם שישאלו בראבן שיחזור להם  
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Mc 15,14  אמ׳ להם ואי זו רעה עשה לכם ועוד הם ופילאט   14: והם צעקו תלהו 13היהודים  שאעשה ממלך  
Mc 15,15  צון העם נתן להם בראבן ומסרחפץ לעשות ר ופילאט   15. לכם ועוד הם צועקים תלוהו זו רעה עשה  

Lc 23,3   והוא ענה אתה. שואל אותו אתהו מלך היהודים ופילאט   3. אומ׳ שהוא מלך המשיח. סישרלתת מס ל 
Lc 23,4    איני מוצא בזה . אמר לשרי הכהנים ולחיילות ופילאט   4. והוא ענה אתה אומר. היהודיםאתהו מלך 

Lc 23,12   12 נעשו אוהבים באותו יום כי קודם זה היו ופילאט  ואירודיש  שה באופן שנגשו פילאטונע  
Lc 23,13   ואמר להם 14קרא שרי הכהנים והרבנים והעם  ופילאט   13כי קודם זה היו אויבים מאד  באותו יום. 
Lc 23,20   אמ׳ עוד פעם אחרת אליהם תחפצו להניח ישאוש ופילאט   20. גידה שעשה בעיר ובעד רציחהבעד ב 
Lc 23,24   והניח להם אותו 25. שפט שיעשה שאלתם ופילאט   24. ערב וקולותם הולכים וחזקיםבשתי ו  
Jn 19,15   וההגמונים אמרו לו: אמר להם מלככם אתלה ופילאט  : והו תלוהו והניחוהו בשתי וערבהקימ  
Jn 19,19   י וערב וזהכת׳ מאמר אחד והניחו על השת ופילאט   19ד לשמאל וישאוש באמצע שניהם לימין ואח  
Jn 19,38    עם[*]  39[*] אז בא יוסף . הודה לו ופילאט  לו רשות לקחת ישאוש מהשתי וערב שיהיה  

Mt 27,14  ופילאט שוטר היה לו במנהג להניח  15: תמה ופילאטו  . וישו אינו עונה שום דבר 14. ךיש לנו נגד 
Mc 15,2   וישאוש ענה ואמר. אתה הוא מלך ישראל שאלו ופילאטו   2. כוהו לפני פילאט ומסרוהו לווהולי 

Mc 15,44   ושאל לו עושה. היה נפלא אם כבר הוא מת ופילאטו   44. לפילאט ושאל לו גוף ישאוש נכנס  
Jn 18,38   וכאשר זה אמ׳ פעם. אמ׳ אליו מה הוא אמת ופילאטו   38: איש שהוא אמיתי שומע דברי כל. אמיתי  
Jn 19,6   כי איני מוצא בו. אמ׳ להם תקחו אתם ותלהו ופילאטו  . ם תלהו תלהוים והמשרתים צועקיההגמונ 

Mc 3,18  וטומאוש ומתיב וטומש ויקומו אלפיי ופיליף  ואנדריב  18״ל בן מהעליון אלוה בינאטגיש ר.  
Jn 12,22   22 וישאוש ענה להם עתה באה 23. אמרוהו לישאוש ופיליף  ואחר אנדריב . יף ואמרו לאנדריבובא פל 

Mt 26,58   נמשך אחריו מרחוק עד היכל קאיפש שר הכהנים  ופירו   58. וזקני המקדש היו מקובצים יודעי ספר 
Mt 26,69   היה יושב בחוץ להיכל וקרבה אליו שפחה אחת ופירו   69. אומרים תנבא מי הכה אותך 68. גדולים  
Mt 26,75   שאמר לו קודם שהתרנגול יקרא  זכר דבר ישאוש ופירו   75. ומיד התרנגול קרא. תו האדםמכיר או 
Mc 8,32    וישאוש נהפך לפני 33. התחיל לגערו[*]  ופירו  . ואמ׳ להם בגלוי 32. שלשה ימיםחי אחר  

Mc 10,28   התחיל לאמר לו הנה אנחנו עזבנו כל הדברים ופירו   28. כי לאל כל הדברים איפשרייםלא לא לשם  
Mc 14,29  אמ׳ אם כולם יהיו אשקנדליזטש לא אהיה אני ופירו   29ליליאה חזור חי אהיה עמכם בגאכן אחר שא . 
Mc 14,54   הולך אחריו מרחוק עד היכל אחד מהכהן הגדול ופירו   54. והחכמים מאותתים וזקני העםכל הכהנים. 

Lc 5,8   ראו ישוש משיח נפלו לרגליו ואמ׳ אדון הפרד  ופירו  ומאותו הדבר כאשר שימון  8. בעולא נט 
Lc 12,41   42. אמ׳ לו אדון אמור לנו זה הדבר או לכל ופירו   41: שעה שלא תחשבוה יבא בן אדםעמדו כי ב  
Lc 18,28    אמר הנה אנחנו עזבנו כל הדברים והולכים אנו ופירו   28. הנמנעים לאדם איפשריים לאלהדברים 
Lc 22,54  54 וכאשר הדליקו האש 55. וקהולך אחריו מרח ופירו  . ת סגן הכהניםולקחו אותו והוליכוהו בי  
Lc 22,57   ואחר 58. כפר לה אומר אשה אשה איניני מכירו ופירו   57. יטה אותו אמרה זה היה עמהםבאש והב 
Lc 22,58    וכמעט שעה אחת אשה אחת 59. אמר אדם אין אני ופירו  . ראתה אותו ואמרה ואתה מהם אתהפעם אחרת 
Lc 22,60   ומיד קרא: אמר אדם איני יודע מה אתה אומר ופירו   60. ליב הואאמת זה עמהם כי גל אחת אומרת  
Lc 24,12   קם ורץ לפני הקבר וכורע ראה הבגדים לבד ופירו   12. ולא האמינו אותם. כמין להםבלתי מוס  

Jn 1,40   אחד מאותם שנים עשר ששמעוהו מיואן והלכו ופירו  והיה אנדריב אח שימון  40. יריתשעה עש  
Jn 1,44   ופליף ומצא נאט נאטנאליב ואמ׳ לו אנחנו  45 ופירו  ה מעיר באטשידא ששם היה אנדריב פליף היו 
Jn 13,6   ענה  7. ופירי אמ׳ לו אדון אתה תרחוץ רגלי .ופירו  אז בא לשימון  6. שהיה חגור בו בסדינו 

Jn 18,16   צא התלמיד האחד שהיהאז י. עומד בדלת בחוץ ופירו   16. היכל ההגמוןלהגמון ונכנס עם ישאוש ב  
Jn 18,17   והעבדים והמשרתים  18. ענה ואמ׳ איניני מהם ופירו  . פירי ואתה אינך מעבדי זה האישהפתח ל 
Jn 18,25  אז אמרו לפירו ואתה אינך: עומד ומתחמם ופירו  ושימון  25. מון עם ידיו קשורותלקאיפש ההג  
Jn 18,25   ואחת משפחות ההגמון 26. כפר ואמר איניני פירוו  . מרו לפירו ואתה אינך מתלמידיואז א  
Jn 21,17  היה דואג כי שלשה פעמים שאלו אם אוהב אותו ופירו  . שימון ג׳ואן אוהב אתה לי. שיתלו פעם שלי. 
Jn 21,20  נהפך לאחוריו וראה אותו תלמיד שישאוש אוהב  ופירו   20: אמר זה אמר לפירו בא אחרי וכאשר. האל 

 וכאשר  1קפיטולו כ״ד כפי מתיאו   Tit,8 :ופירושיהם  למדם כמו יכוליי לא כמו חכמיהם שהוא מ 29   7,29
Lc 12,17   ואמ׳ אעשה זאת אהרוס אוצרותי ואעשם 18 .ופירותי  אעשה שאין לי במה אאסוף טובתי  אומר מה  

Jn 13,6   ענה לו  7. אמ׳ לו אדון אתה תרחוץ רגלי ופירי  . לשימון ופירואז בא  6. שהיה חגור בו [*] 
Jn 13,9   10. לא הרגלים לבד אבל גם הידים והראש ופירי  ואמר לו שימון  9. יה לך חלק בילא יה  

Jn 12,18   בעבור זה הפרושים אמרו ביניהם הנה שאין  19 .ופלא  סיעה כי שמעה אומרים שעשה אות  לדרך אותה 
Lc 3,1   ירודיש ופטריאקא ממלכות ִאיטּוֶריָאהאח א ופליף  ודיאה ואירודיש טטרקא מגליליאה מורשה בג  

Jn 1,44    45היה מעיר באטשידא ששם היה אנדריב ופירו  ופליף   44. ומצא פליף ואמ׳ לו לך אחריבגלליאה  
Jn 1,45   ומצא נאט נאטנאליב ואמ׳ לו אנחנו מצאנו ופליף   45טשידא ששם היה אנדריב ופירו מעיר בא  
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Jn 14,8   וישאוש 9. הראנו האב ודי. אמר אליו אדון ופליף   8: ו ותראו אותולאה אתם תכירוהומכאן וה  
Mt 28,3    והשומרים 4. כמו הברק ומלבושיו היו כמו שלג ופניו   3. והפך האבן מהקבר ויושב עליהמן השמים 
Jn 11,44  ואמ׳ ישאוש להם התירוהו. נקשרת עם הסדין ופניו  . קשורות בחבלים והיו רגליו. לחוץ ומיד קם  
Jn 19,14   ואמ׳ פילאט ליהודים הנה. היה סמוך לשעה ששית ופסח  והיה יום שישי  14. קרא גאלבאטומקום שנ 
Jn 5,20  גדולות מאלו מראה אליו בעבור שלא תהיו ופעולות  . וכל הדברים שהוא עושה מלמד לו. אוהב הבן  

Mt 20,5   הצהרים ושעה תשיעית היתה ועשה  אחרת הלך בין ופעם  . והם הלכו 5תן לכם דבר בינוני לכרמי וא 
Mt 22,4   אחרת שלח עבדים אחרים אומר תאמרו לקרואים ופעם   4. ם אל הנישואין ולא אבו לבואהקרואי  

Mt 26,42   שנית הלך להתפלל ואמ׳ אב שלי אם לא יכול ופעם   42. אבל הבשר חולה. ח הוא מוכןכי הרו  
Mt 26,72   73. אחרת כפר בשבועה שלא הכיר אותו האדם ופעם   72. וזה היה עם ישוש דנזוריט. שהם שם  

Mc 4,1   4,Tit   אחרת התחיל ישוש ללמד לחוף הים ורוב עם ופעם   1קפיטולו ד׳ כפי שי׳ מארקו  
Mc 14,39   וכששב 40. אחרת הלך להתפלל באותה עצמה מלה ופעם   39. הרוח מוכן אבל הבשר חולה. לנסיון  
Mc 14,61   אחרת הכהן הגדול הגדול שאלו אמר אתהו בן ופעם  : ותק ואינו עונה דברוישו ש 61 .נגדך  
Lc 13,20   אמשול לכם משל מלכות הש׳ למה הוא. אחרת אמרה ופעם   20 :גדול עד שעופות השמים נחים בכנפיו 

Jn 8,8   וכאשר שמעו זה 9. אחרת כורע כתב אחד בארץ ופעם   8: א ישליך האבן הראשונה בהבכם בזולת חט.  
Jn 16,17   אז 18. אחרת מעט ותראוני כי אני הולך אל האב ופעם  . שאומר לנו אחר מעט לא תראוני מה הוא זה 
Jn 16,19   אמת אני אומר לכם 20. אחרת מעט ותראו אותי ופעם  . ולא תראו. אני אמרתי אחר מעט בקרבכם כי  
Jn 16,28   ואמרו 29. י עוזב העולם והולך אל האבאחרת אנ ופעם  . אני יצאתי מהאב ובאתי לעולם 28. מהאל 
Mt 15,1   למה עוברים תלמידיך 2ואמרו . מירושלם ופרושים  אז נתקרבו אליו הסופרים  1תיאו מ״א כפי מ  
Mt 16,6   6 והם חשבו בקרבם אומרים הוא אומ׳ כי 7 .ופרושים  א אמר להם השמרו משאור הצדוקים והו  

Mt 23,13    ורמאים שמונעים דרך מלכות שמימיי לעמים ופרושים  ם מאותתים אוי לכ 13. יהיה נשגבעצמו  
Mt 23,23   רמאים שלוקחים מצמרת הנענע ומהכמון ופרושים  אוי לכם מאותתים  23: יושב עליהובאותו ש  

Jn 7,45   ענו 46. ואמרו להם למה לא הבאתם אותו .ופרושים  אז חזרו השלוחים להגמונים  45: ידיו עליו  
Jn 15,16   יעמוד בעבור שהדבר תשאלו בשמי יתן לכם ופרייכם  . י אתכם בעבור שתלכו ותשאו פריושמת. כםב.  

Mt 18,17   אמיתות אומר לכם אשר כל מה שתקשרו 18 :ופרסמהו  ה לא ישמעך הרחק ממנו כמו אויב באגליזיא  
Jn 21,9   11מהדג אשר לקחתם וישאוש אמ׳ להם שאו  10 .ופת  פה בגחלים יפות ודג מונח למעלה ראו אש י  
Jn 9,14    אז שאלו לו הפרושים באי  15: עיני האיש ההוא ופתח  . ואמרו שישאוש עשה טיט בשבת 14לפרושים 
Jn 9,30    לא ידעתם שהאל אינו שומע לחטאים 31. עיני ופתח  שאתם אומרים לא ידעתם מאין הוא דבר נפלא.  

Jn 19,34   ואותן שראו עושין עדות מזה 35[*] לו צדו  ופתח   ושים לקח רומח בידו והכה ישאושמן הפר.  
Mt 13,36  וקרבו אליו תלמידיו אומרים תפרש לנו. אל הבית וצא  ואז הניח ללכת הגייסות  36 :נסתרים מעולם 

Lc 4,35   וכאשר גירש השד נכנס באמצע בית: מן האדם וצא  וישאוש לחשו אומ׳ שתוק  35: לוההוא בן הא  
Jn 11,44    והיו רגליו קשורות בחבלים. לחוץ ומיד קם וצא   44עק ואמ׳ לזרו בוא בקול גדול צהדברים.  
Jn 10,16  אחר שאינן מרפת זה והכרח הוא שאנהג אותם וצאן   16. פשיומשים נ. מכיר אותי ואני מכיר האב  

Mt 3,7   משפחתבאים לטבילתו היה אומ׳ אליהם  וצדוקים  וכאשר היה רואה רבוי פרושים  7 .עונותיהם  
Mc 6,20   ושומרו ורוב דברים עושה בעדו ושומעו ברצון וצדיק  ש מחזיק בזואן וחושב שהוא קדוש כי אירודי. 
Lc 23,50   והיה. שלא הסכים בעצה ובמעשה היהודים 51 וצדיק  יוסף אברימסיאה שהיה אדם נכבד  אחד שמו  
Lc 11,42   לה הדברים ראויים שיעשו ולאא. השם׳ וצדקת  ועוזבים משפט . א והרודא והכרובהנענ  
Mt 2,16    להמית כל הילדים הנמצאים בבית לחם ואת כל וצוה  ממנו שלשת המלכים היה מאד כעוס שהלעיגו  
Mt 8,26   27. לרוח ולים שינוחו ותכף היה נחת גדול בים וצוה  וקם . אתם יראים עם במעט אמונה למה. להם 
Mt 14,9   וחתך ראש זואן 10. שאז יתן לה ראש זואן טבול וצוה  . נותאים שראוהו נעצב לא רצה לשהקרו 
Mt 22,7  אז אמר 8. הרוג אותם הרוצחים ולשרוף ביתם וצוה  וכאשר המלך שמע זה היה עצב  7. אותם למיתה  
Mc 4,39   40ותכף היתה רבה הנחה . לרוח ולים שינוחו וצוה  וישאוש קם  39. ה שאנחנו אבודיםכי רא  
Mc 8,7   והם וכל העם אכלו והיו 8. הניחום לפניהם וצוה  והיה להם מעט דג ברכו להם  7. םלפני הע  
Lc 8,24   אל הרוח והסער שיעמוד ועמד ונעשה נחת גדול וצוה  וישאוש קם . י הנה אנחנו אובדיםואמרו רב . 

Lc 18,40   41שאלו  שיביאו לו העור וכאשר הביאוהו אליו וצוה  וישאוש עמד  40. ן דוד חמול עליצועק ב  
Mc 6,27   ראשו באחד מפשוטי כלי[*]  28[*] שישא לו  וצוהו  ושלח לחתוך הראשים  27ה הכבידה לא רצ  
Jn 11,57    וציוו שאם אחד יודע לאי זה מקום שיגלוהו וצוו  וכבר אמרו ההגמונים והפרושים  57המועד  
Jn 15,14   14  [*] אומר שאתם תהיו עבדים כי העבד אינו לא 15 .וצויתי  אם תעשו אותם דברים שאמרתי לכם 
Mt 10,5   אל תכנסו. ואמר להם אל תכנסו בארץ הנפילים וצום  אלה י״ב שלח ישוש משיח  5. מסרוש  
Lc 8,56   9: ישו משיח שלא יגידו את העשוי לשם אדם וצום  ואביה ואמה חרדו  56ו לה לאכול צוה שיתנ,Tit 
Lc 9,16    ואכלו כולם 17שיניחוהו לפני העם ההוא  וצום  למידיו הדגים ובצע הפת וחלקו לתושני  
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Mt 8,29  אומר מה לך לעשות ממני בן דוד ישאוש משיח וצועק   29. מאד רע שאינו יכול לעבור באותו הדרך . 
Mc 1,23   ואומ׳ מה לך עשות ממני ישואוש נזוריט 24 וצועק  והיה בבית הכנסת אדם אחד  23. תחכמי הד  
Lc 4,33   33 מה לך ישאוש נזוריט 34בקול גדול ואומר  וצועק  חד היה לו השד והיה בבית הכנסת א ואדם  
Jn 1,15    אומר זה הוא אותו שאמרתי שעתיד לבא אחרי וצועק  . זואן עושה עדות ממנו 15. ואמתמלא חן  

Lc 17,13   אם ישאוש וכאשר ר 14רם ישאוש חמול עלינו  וצועקים   13נשים מצורעים שעומדים מרחוק עשרה א 
Jn 12,13   13 וישאוש 14. הושענא זהו מלך ישראל. אומרת וצועקת  חה כפות תמרים ויצאה אליו לדרך לק  
Lc 6,17   שבאו בעבור שישמעו וירפאו מחולייהם 18 וצידון  ודיאה וירושלם ומעבר לים וטירי עם מכל ג.  

Jn 11,57   57 ד יודע לאי זה מקום שיגלוהו בעבורשאם אח וציוו  ר אמרו ההגמונים והפרושים וצוו וכב  
Mt 12,16   בעבור ששלם מה שנאמר בעד 17שלא יפרסמוהו  וציום   16. יו וכלם ממרקםועמים רבים הולכים אחר  
Mc 5,43  שלא יאמרוהו ואחר צוה שיתנו לה לאכול וציום   43כולם היו נבהלים מגודל הפלא י״ב שנים ו:  
Mc 6,8  אבל שרביט. שלא ישאו שק ולחם ואבן וחגורה וציום   8. ים ומשוטניםח לרפאת כל החולונתן להם כ  

Mt 24,30   וישלח מלאכיו צועקים בגודל קולות 31ודמות  וצלם  ברב כח . הבתולה בא בעבי השמים ויראו בן  
Mt 25,44   44 ובלא בית ערום או חולה או אסור ולא שרתונך וצמא  ומתי ראינוך רעב . יענו ויאמרו אז הם . 

Mt 5,6    אשרי 7: צדק כי הם ישבעו ויהיו שבעים וצמאי  אשרי רעבי  6: שאליהם תגיע נחמההבוכים  
Mt 25,42   בלא בית  43. אשר לא נתתם לי לאכול ולשתות וצמאתי  אני נרעבתי  42. שטן ואל מלאכיושמוכן ל 
Mt 25,35   בלא בית הייתי ואתם נתתם .ונתתם לי לשתות וצמתי  . ני נרעבתי ואתם נתתם לי לאכולא 35. הנה  
Lc 16,24   אברהם חמול עלי ושלח לי לזריט . ..  וצעק   24. במקומו.. ק ולוראה מרחו. ... ונגיסה..  
Mt 2,18   היתה נשמעת ברמה רחל מבכה על בניה ולא לקחה וצעקה  גדולים קולות מבכי  18יה הנביא שאמר ירמ 
Lc 1,42  בקול גדול ואמרה ברוכה את בין הנשים וברוך  וצעקה   42רוח ואלישבק נתמלאה מהקדוש  .שמח בבטנה 

Mc 6,49   וישאוש תכף זעק ואמר . כולם והיו נבוכים 50 וצעקו  חשבו הוא איזה רוח רעה [*]  49 על הים 
Mc 5,38   וישוש נכנס בבית אמ׳ למה אתם נבוכים 39 .וצעקות  וראו שם מאד בכיות . בית הכנסת הסגן של  

Lc 8,4   4 אותו שזרע זרעו 5ואמרו . לישאוש למשול משל וצערו  ם רבים נאספו ובאו לו מן הערים מיוע. 
Lc 9,13   והם 14אנו לקנות דבר מאכל לכל העם הזה  וצריכים  לנו לבד חמשה לחמים ושני דגים  לו אין  

Jn 18,14  ך הוא שימות אדםהוא שנתן עצה ליהודים שצרי וקאיפש   14. איפש שהיה הגמון באותה שנהלאנא אשת ק 
Lc 2,26   מענה מרוח הקדש שלא יראה מות עד שיראה ישאוש וקבל   26. דוש היה בוממתין הנחת ישראל ורוח הק 
Lc 19,6    וכאשר העם ההוא ראה זה התלוננו 7: ישו בשמחה וקבל  וזאקיב ירד מהרה  6. היום בביתךאני שאבא 
Lc 9,11   12ומרפא החולים . ומדבר עמהם במלכות השם׳ וקבלם   ר ידעהו העמים הלכו אחרי ישאושההוא כאש  

Lc 23,41   41 אבל זה שום רע לא . משפט אמתי לפי מעשעינו וקבלנו  אנחנו סובלים המשפט הראוי לנו  ובאמת 
Mt 14,12   וכאשר ישוש שמעו 13. ובאו והגידו לישאוש .וקברוהו  ובאו תלמידיו ונשאו הגוף  12: הנשאתו לאמ 

Jn 1,15   ומשלימותו כלנו השגנו חן 16. לימים וקודם  . רתי שעתיד לבא אחרי נעשה קדוםו שאמאות.  
Mc 9,6    7. אחד באה מהעב שאמרנו זהו בני יקר ושמעוהו וקול  ונעשית עב אחד עושה צל עליהם  6מפחדים 

Lc 23,23    יעשהופילאט שפט ש 24. הולכים וחזקים וקולותם  גדול שואלים שיניחהו בשתי וערב בקול  
Lc 19,21  והאדון אמר לו עבד רע מפיך 22. מה שלא זרעת וקוצר  . ש אכזרי אתה לוקח מה שלא הנחתאתה הוא אי 
Mt 15,10  מה שנכנס 11אליו העם ואמ׳ שמעו והקשיבו  וקורא   10. מאים מוסריכם ומצות האנשיםאותם חנם ר  
Mt 11,16    ואומרי׳ אנחנו שרים לכם 17לדומיהם  וקוראים  הנה דומים לנערים היושבים בשער המשפחה.  
Mc 16,14  לבם כי אותם לא האמינו לאותם שראוהו שחזר וקושי  ישאוש נראה להם להבחין מיאונם  .עשר לאכול  

Mt 2,20   הילד ואמו ולך לארץ ישראל כי מת אותו שרוצה וקח  ואמר לו קום  20יוסף אל מצרים  בחלום אל  
Mt 26,48   ואמ׳ האל יושיעך. ותכף נגש אל ישאוש 49 .וקחוהו  אותו הוא  שר אני אשקזה הסימן אומ׳ מי א  
Mt 19,17  וישוש אמ׳ לא. והוא אמ׳ ומה הם 18. המצות וקיים  ם תרצה להבין חיים נצחיים שמור א. הוא טוב  
Lc 22,65   םוכאשר נעשה יו 66. רבות שאומרים נגדו וקללות   65. רים נביא מי הוא שהכה אותךאותו אומ  
Mt 8,26   וצוה לרוח ולים שינוחו ותכף היה נחת גדול וקם  . למה אתם יראים עם במעט אמונה .אמ׳ להם  

Mt 26,62   שר הכהנים ואמ׳ לישאוש אינך עונה לעדות שאלו  וקם   62. קדש האל ואחר ג׳ ימים חדשולהשמיד מ 
Mc 1,35   והלכו 36. ו במדבר ושם התפללבבקר ויצא והלך ל וקם   35. ש השדים כי הם מכירים אותומגר 
Mc 2,14   ונעשה בעוד שהיו אוכלין בבית 15. ונמשך אחריו וקם  . יושב בשלחן ואמ׳ לו תמשך אחריוהוא מטיו 
Mc 7,24   ישאוש והלך לו בעברי טיר ושידוניאה ונכנס וקם   24: עות מהלב ואלו מטנפים האדםמתנוע  

Mc 14,60  הכהן הגדול בתוכם ושאל לישואש אומ׳ אינך עונה וקם   60. םותולא היה מוסכם עד 59. אנשים אבנהו 
Lc 4,16   וכאשר פתח . ונתנו לו ספר ישעיה הנביא 17שמח  וקם  . ונתנס כמנהגו לבית הכנסת בשבתששם נתגדל 
Lc 5,24   ומיד קם לפני כלם ולקח 25מטתך ושאהו לביתך  וקם  מ׳ אל חולה אני אומר לך לך קום א. החטאים  

Lc 6,8   וישאוש אמ׳ להם אני שואל 9. ועמד על רגליו וקם  . קום ועמוד באמצע אמר לאיש שידו יבשה  
Lc 15,20   ואם שעדיין רחמן ממנו הבן האב. ובא אל אביו וקם   20: עשה לי כמו אחד משכיריך. ךנקרא בנ  
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Mt 8,15    אל ישואש משוטנים  ובערב שלחו 16 ושרת אותו וקמה  : לקחה בעד היד והקדחת עזבה תכףו 15רעה 
Lc 1,39  מריאה משם באותן הימים הלכה מהרה בהרים בעיר וקמה   39. [*] היה לי עשוי כפי דבריךשפחת הש׳ י 

Mc 14,57  אנחנו שמענו  58אומרים . מקצת עידי שקר נגדו וקמו   57. ישאוש אבל לא היו מסכימים אומרים נגד 
Lc 4,29   ונהגוהו בראש ההרים על . והשליכוהו חוץ לעיר וקמו   29. פין ומלאים חימהאלה הדברים היו נקצ 

Lc 24,33   ואותם. באותה שעה וחזרו בירושלם הי״א יחד וקמו   33. ולמדנו הכתיבות. בנו בדרך שדבר  
Jn 9,15    אז אמרו מקצת מהפרושים זה האיש  16. וראיתי וקמתי  והניחו על עיני : אליהם טיט עשהוהוא אמ׳ 

Mt 13,44  עו׳ המלכות שממיי דומה לסוחר  45: לאותו שדה וקנה  בור ששון שיש לו מכר כל אשר לו ובע. טומנו 
Mt 13,46   עו׳ המלכות שמימיי דומה למכמורת 47: האבן וקנה  נערכת הלך ומכר כל מה שהיה לו  אבן טובה  
Mt 27,29   ך אומרים הש׳ביד ימין ומברכין לפניו בר וקנה  . והניחו על ראשו עטרת קוצים 29. אדום  

Mt 25,9    ואותן. וכאשר הולכות לקנות בא החתן 10לכם  וקנו  אולי לא יספיק לנו לכו למוכרות ואמרו  
Mt 27,10   11. כן כמו אדונינו גזר. מהם שדה יוצר וקנו   10סף זהו ערך שערכו בני ישראל פשיטי כ  
Lc 23,56    שובים ומשיחות מעולות בריח טוב לחנוט סמים ח וקנו  בבית הכינו וכשחזרו  56משיח היה מונח 

Jn 11,2  האח שהוא לזריט היה. רגליו בשערות ראשה וקנחה  מריאה שמשחה ישוש משיח במשיחה  והיתה אותה  
Jn 13,5   אז בא לשימון 6. בסדינו שהיה חגור בו וקנחם  . והתחיל לרחוץ רגלי התלמידים. במזרק אחד  

Mc 11,15   החלפנים ושולחנות אותם שמוכרים היונים וקניות  ם והקונים במקדש יל לגרש המוכריבמקדש התח  
Lc 17,31   וכן מי שיהיה בראש לא. בבית לא ירד לכבסם וקנקניו  באותה שעה מי שיהיה בגג  31. להיהיה מגו 
Mt 4,25   25  וירושלם וארץ גודיאה ומעבר לנחל ירדן וקפוטלים  הולך אחריו עם רב מארץ גליליאה והיה:  

Mc Expl  לוקא לפי התולדת היה מסיריאה : מרקו י״ו וקפיטולי  נחתם פה תמו קפיטולי מתיאו נ״ד ו   תם 
Lc 2,7   בבגדים והניחו באבוס הבהמות כי לא היו מקום וקפלו  . וילדה שם בנו ראשון נולד 7דת מלאו לל 

Mt 24,3   השמרו לכם. אמ׳ להםוענה ישאוש ו 4: העולם וקץ  מני ביאתך לנו מתי יהיו אלה הדברים וסי  
Mt 25,14   לאחד מהם מסר ה׳  15. העבדים ומסר להם מזהבו וקרא  כן כמו האדם שהלך בדרך  14. שעההיום וה 
Mc 3,17    זהו בינאטגיש ר״ל בן מהעליון אלוה. שם להם וקרא  . וללאזיר זאנאדיב ולג׳ואן אחיו 17פירו  
Mc 6,7   7  הי״ב תלמידים ושלחם שנים שנים ונתן להם כח וקרא  . סובב הערים הקטנות דורש ומלמדוהוא  
Mc 8,1   אני יש לי רחמנות על 2 לתלמידיו ואמ׳ להם וקרא  יל עם ישאוש ולא היה להם לאכול רוב ח  

Mc 8,34   אותו שרוצה לימשך. לעם ולתלמידיו ואמ׳ להם וקרא   34. ין לך שכל אלהיי אבל בשרייכי א  
Lc 10,31   וראה אותו. שכהן אחד הולך באותו דרך עצמו וקרא   31. ו להם והניחהו כמתוהלכ. ותהכאת חבור  
Lc 14,21   22. העניים והנטולים והחגרים והביאם פה וקרא  עבדו צא מהר בשוק העיר ובדרכיה ואמ׳ ל  
Lc 15,26    ואמרתי לו 27. ושאלו מה זה. אחד מן העבדים וקרא   26. אל הבית שמע השיר והמחולותנגש  
Lc 19,13   ואמ׳. עשרה עבדים שלו ונתן להם עשר ׅאיֵמנֵש וקרא   13ר שיקח מלכות לעצמו ושיחזור רחוק בעבו  
Lc 24,14    ובעוד שהיו מדברים ביניהם 15. באותן הימים וקרא  והם מדברים ביניהם מאשר נעשה  14אימבש  
Jn 18,33   וישאוש ענה 34. אתהו מלך ישראל ישוש ואמ׳ לו וקרא  . ילאט פעם אחרת באותו פריטוריאז נכנס פ 
Lc 13,12   והניח הידים 13. ואמ׳ לה אשה סרה מחלתך .וקראה  וראתה ישאוש  12לת להביט למעלה בזולת יכו  

Jn 2,9   ואמרה לו כל איש מניח ראשונה היין 10הארוס  וקראה  . ו אותן שהביאו מים לארטישיקליידעוה 
Jn 11,28   ותכף ששמעה קמה מהרה 29[*] [*] מריאה  וקראה  ברים הלכה וכאשר אמרה אלה הד 28. העולם  
Mt 22,9  הלכו 10. כל אותם אנשים שתמצאו לנישואין וקראו  תלכו אם כן בדרכים  9. ם הגוניםקרואים אינ  

Mc 10,49   והם קראוהו ואמרו לו הנה ישאוש שואל אותך  .וקראו  וישאוש עמד  49[*] [*]  48. לך חמלה ממני 
Lc 1,59   וענתה אמו ואמרה לא 60. לו שם אביו זכריה וקראו  . שמונת הימים בעבור שימולו הבןונאספו ב  
Lc 16,2   תן חשבון. ואמר לו מה זה שאני שומע עליך וקראו   2שמפסיד נכסי האדון . יו שם רעויצא על  
Jn 4,16   ה האשה ואמרה לו אין ענת 17. אישך ושובי פה וקראי  וישו אמ׳ לה לכי  16. ולם לשאובאבא פה לע 

Mt 15,30   אליו רוב חיל שנהגו אלמים עורים פסחים וקרב   30. ילאה ועלה אל ההר ויושב שםשפת ים גל  
Mt 17,7   ושאו  8. אלהם ישאוש ואמר להם קומו אל תפחדו וקרב   7. זה נפלו על פניהם והיה להם פחד גדול 

Mt 21,30   והוא ענה אני אלך. אל הדרך ואמ׳ לו כדומה וקרב   30אחר נחם והלך . ני רוצה ללכתענה אי  
Lc 22,1  22. שישמעוהו,Tit   ושרי הכהנים 2יום חג ַאזִימֹורֹום שנקרא פסח  וקרב   1קפיטולו כ״ג כפי לוקא  

Mt 26,69   אליו שפחה אחת אומרת ואתה היית עם ישוש וקרבה  ופירו היה יושב בחוץ להיכל  69 .הכה אותך  
Mt 13,10   התלמידים אליו ואמרו לו למה אתה מדבר וקרבו   10. מי שיש לו אזנים לשמוע 9. ׳ ל׳נ׳ בא  
Mt 13,36   36 אליו תלמידיו אומרים תפרש לנו דמיונות וקרבו  . ניח ללכת הגייסות וצא אל הביתואז ה  

Mt 19,3   2 ו אם אדםאליו הפרושים מנסים לו ואומרים ל וקרבו   3. אחריו עמים רבים וירפאם שם ונמשכו  
Mt 21,14   אליו העורים והפסחים אל המקדש והוא מרקם וקרבו   14: ב ואתם עשיתוה מערת פריציםהוא כתו.  

Mt 24,1   2. תלמידיו אליו בעבור שיראוהו בניני המקדש וקרבו  אז יצא ישאוש מהמקדש והלך  1נ׳ כפי מתיאו 
Lc 9,47   47 ואמ׳ להם המקבל נער זה בשמי אותי 48ו אלי וקרבו  שוש כיודע מחשבותם לקח נער אחד וי  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

458 

 

Lc 24,28   29למגדול שהולכים והוא חפץ ללכת עוד רחוק  וקרבו   28הם כל הכתיבות הנמצאות ממנו מפרש ל  
Mt 8,30  31. מאותו מקום היו חזירים רבים שרועים וקרוב   30. לפני קודם זמן בעבורי לגרשבאת . משיח  
Jn 2,13   14. היה פסח היהודים ועלה ישאוש בירושלם וקרוב   13. ימים מעטיםושם עמדו . ידיםוהתלמ  

Mt 13,56  והיו 57. כלם עמנו מאין יש לו כל זה וקרובותיו   56יקמי ויושאף ושימון וג׳ודיש וקרוביו ג׳  
Mt 12,49    כל מי שעושה רצון אבי שבשמים הוא אחי 50 וקרובי  [*] [*]  49[*] מי היא אמי ומי הם אחי  
Mt 12,46  ואמר לו 47. עומדים בחוץ ורוצים לדבר עמו וקרוביו  ובעוד שדובר אל העם אמו  46. עהלאומה זו ר 
Mt 13,55   56ג׳יקמי ויושאף ושימון וג׳ודיש  וקרוביו  נו זה בן נפח ואינינו כנגד אמו איני 55כח  
Mc 3,31   30 ורוב עמים יושבים 32. בו ועמדו בחוץ ורצו וקרוביו  ובאה האם  31. ם אמרו משוטן הואכי ה 
Mc 6,3   יקומו ויוסף ויודא ושימון וכל אלו הם וקרוביו  אינו הוא בן נפח אחד ומריאה  3 .יוצא  

Mt 12,47  וישו ענה 48. עומדים בחוץ ושואלים אותך וקרוביך  ואמר לו אדם אחד אמך  47. ר עמוורוצים לדב  
Mc 3,32   והוא ענה 33. עומדים בחוץ ומבקשים אותך וקרוביך   ואמרו לו הנה אמך. שבים סביביועמים יו  
Lc 1,58   59מאותה המעולה חסדיה עמה יחד שמעו  וקרובים  ושמעו השכנים  58. ד והיה לה בןנשלם ותל  

Mc 15,36  ספוג אחד בקנה אחד ומלאה חומץ ונותנים לו וקשר  . ואחד מהם רץ מהר 36. עק אליהוראו איך צו  
Mt 13,30    והחטים אספו. אותם במשואות ושרפו אותם וקשרו  . לקוצרים לקטו ראשונה הקמשוניםאני אומר  
Mt 22,13   ושם. לו הידים והרגלים ושימוהו בסוהר חשיכה וקשרו  קחוהו  אז אמר המלך לעבדיו 13. והוא שתק 
Jn 18,13  ש שהיה הגמון אותו והוליכוהו לאנא אשת קאיפ וקשרו   13ו ועבדי היהודים לקחו ישאוש הסיעה השכנ 
Mt 27,2   והביאוהו לפני ִּפיַלטֹו שהיה מחזיק מקום וקשרוהו   2ם עשו עצה שמסרו ישאוש למיתה וזקני הע  
Mc 15,1   2. והוליכוהו לפני פילאט ומסרוהו לו וקשרוהו  מים מאותתים וזקני העם ותפשוהו והחכ  
Jn 19,40   בסדינין ומשחו הגוף במשיחות טובות ויקרות וקשרוהו  אז לקחו גוף ישאוש  40. ליטרין כמו מאהל 

Mt 8,2  1 אומ׳ אם אתה חפץ אתה. מצורע אחד והתפללו וראה   2. רב עם הלכו אחריו. ד מן ההרוכאשר יר  
Mt 12,22    וכל העם תמה וראה ואמ׳ איך אינו זה בן 23 .וראה  אחד עור ואלם ומרקו באופן שדבר לו משוטן  
Mt 12,23   וכאשר הפרושים 24: ואמ׳ איך אינו זה בן דויט וראה  וכל העם תמה  23. וראה ופן שדברומרקו בא 
Mt 14,30   וכשהתחיל ליכנס צעק אומר. בא רוח חזק ופחד וראה   30. שאושקטנה והולך על המים לבא אל י  
Mt 21,19   18 ם כיתאנה אחת קרוב לדרך ובא שם ולא מצא תאני וראה   19ר בשובו אל העיר היה לו רעב ובבק 
Mt 22,11   12אדם אחד שלא היו מלבוש ממלבושי נשואין  וראה   11. ם ונתמלאו הנשואין מקרואיםוהטובי  
Mc 6,34   העם ריחם עליהם כי הם היו כמו צאן בלא רועה  וראה  וכאשר ישאוש לארץ  34. רות אליומכל העיי 

Lc 5,2   סמוך היאור והאנשים יצאו ורוחצים  שתי אניות וראה   2. והוא עומד סמוך יאור נזוריט. דבר הש׳ 
Lc 5,27  27 אדם אחד שמו לוי ואמ׳ לו יושב בסטון שלו לך  וראה  ה הדברים יצא ישאוש מאותו מקום ואחר אל 

Lc 10,31   31  ולוי אחד קרוב מאותו 32. אותו עבר הלאה וראה  . שכהן אחד הולך באותו דרך עצמווקרא  
Lc 10,33   33 ושם לו שמן בחבורותיו[*]  34אותו וחמל עליו  וראה  וב ממנו בא אליו טא אחד עובר קרושמרי 
Lc 16,23    ..אברהם חמול. .. וצעק  24. במקומו.. מרחוק ול וראה  . ... בצער ונגיסה...  23... ו נשאוה 
Lc 19,5   5 ישוש משיח ואמר לו זאקיב רד מהר וחושה כי וראה  ישאוש בא אל המקום זאקיב הביט  וכאשר  
Lc 21,2   3. אשה אחת ענייה ששמה שני פשיטין מערך קטן וראה   2. מתנותיהם בתיבה והם עשירים שמשימין  
Jn 1,38   אמ׳ אליהם . אותם נמשכים אחריו וראה  וישוש מתהפך  38. לכו אחר ישאושמדבר וה[*] [*] [*]  
Jn 1,46    ישאוש משיח נתנאל שבא שםראה  47. [*] אותו וראה  אמר לו פליף בא . אי זה דבר טובלהיות . 
Jn 3,32  אבל מי שמקבל 33. ועדותו שום אדם אינו מקבל .וראה  שמע ועושה עדות ממה ש 32. השמים על כל הוא 

Jn 6,5    ואמר לפיליף אנה נקנה . עמים רבים באים אליו וראה  אז ישאוש נשא עיניו  5. היהודיםיום חג 
Jn 9,7   ואותם שראוהו ראשונה כי דל היה 8. בעיניו וראה  ל שם אז הלך וטב. שר״ל שלוח. וחבמי של.  

Jn 9,21   שאלו אותו כי בן דעת הוא ומדבר: לא ידענו וראה  אבל באי זה צד נפתחו עיניו  21 כשהוא עור  
Jn 11,33   חלש רוחו והיה נבוך. היהודים שהיו עמה בוכים וראה  אז ישוש כשראתה בוכה  33. יה מתאחי לא ה 
Jn 11,34  34 36: ויצאו דמעות מעיני ישאוש 35. היכן הוא וראה  ה הנחתם אותו ואמרו לו אדון בא ואמר הנ  
Jn 20,5   אז  6. אמנם לא נכנס שם. הסדין מונח לצד אחד וראה  וכרע פניו  5רה ובא ראשון לקבר יותר מה 
Jn 20,6   והסדין שהונח 7. חדבגדי פשתן מונחים לצד א וראה  . פירו ההולך אחריו ונכנס בקבר בא שימון  

Jn 20,27   ידי ושים ידך לצדי ולא תהיה בלתי מאמין וראה  ים אצבעך פה אח״כ אמר לטומאש ש 27. עמכם  
Jn 21,20   אותו תלמיד שישאוש אוהב מאד הולך אחריו וראה  ופירו נהפך לאחוריו  20: א אחרילפירו ב  
Jn 8,56   אמרו היהודים אליו עדיין אין לך 57: ושמח ווראה  אברהם אביכם חמד לראות יומי  56. דבריו  
Jn 20,8  כי עדיין לא ידעו הכתיבה אומרת 9. ורץ וראהו  תו תלמיד האהוב שבא ראשון לקבר נכנס שם או  

Mc 5,38    וישוש נכנס בבית 39. שם מאד בכיות וצעקות וראו  . ובאו בבית הסגן של בית הכנסת 38ויקומו  
Lc 8,25    ואמרו מי הוא זה שלקח שלרוח ולים. ותמהו וראו  ויראו יראה גדולה . תכםהוא אמונלהם אנה  

Lc 22,49    אמרו לו אדון: אותם שסביב היו מה שעתיד לבוא וראו   49. אליו בנשיקה תבגוד בן האדםאמר 
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Jn 1,39    ועמדו שם אותו. ובאו וראו אנה עומד. אותו וראו  בואו [*]  39[*] [*] [*] אליהם אמ׳  
Jn 1,39   [*] [*] [*]39  [*]ועמדו שם אותו היום והיה כמעט שעה. אנה עומד וראו  ובאו . בואו וראו אותו 
Jn 4,35   ומי ילקט 36. כי כבר תבואות הקציר לבנות וראו  הנה אני אומר לכם שאו עיניכם . עת הקציר  

Jn 11,45  ומקצת מהם 46. האמינו בו אותן הדברים שעשה וראו  ז רבים מהיהודים שבאו עם מריאה א 45. ללכת  
Jn 9,11   13. ענה איני יודע. ואמרו לו אנה הוא 12 .וראיתי  והלכתי ורחצתי . שלוח לרחוץ שם לי למי  
Jn 9,15   אז אמרו מקצת מהפרושים זה האיש אינינו 16 .וראיתי  והניחו על עיני וקמתי : טיט עשהאמ׳ אליהם 

Lc 20,46   אורך . שמחריבין דברי חיים 47[*] המקומות  וראשון  כנסיות והקתדראות ראשונות בבתי . קריה 
Lc 13,12   13. ואמ׳ לה אשה סרה מחלתך. ישאוש וקראה וראתה   12עת בזולת יכולת להביט למעלה ככור  
Jn 20,14   ישאוש עומד על רגליו ולא הכירה שהוא ישו וראתה  מגדלינא אמרה דברים אלו נהפכה  מריאה.  
Mc 6,35  עזוב העמים הלוך בהרים הקטנות 36. שעה עברה ורב  זהו מקום חרב מאד . יו ואמרו לוידאליו תלמ  
Lc 7,12    וכאשר 13. עם מן העיר הולכים עם האשה ההיא ורב  . שהיה בן אלמנה ולא היה לה עודמת אחד  

Mc 7,13   קרא לעם ואמ׳ ואז  14אחרות רעות אתם עושים  ורבות  . ם מצות הש׳ בעד מנהגכם שמצאתםשוברים את 
Mc 7,4   זהו ליטול כיסותיהם . חקים אחרים שציום שמור ורבי  [*]  4[*] י גזירת הישישים את הידים כפ 

Jn 13,13   אני[*]  14[*] ונותנים שבח וברכה לשם כי  ורבי  אתם קוראים אותי אדון  13. שיתידבר שע  
Mt 7,13   והשער והדרך המביאים לחיים 14. נכנסין בה ורבים  ב הוא הדרך המוליך האדם לאבדון הצר כי רח  

Mt 13,17   17 סופרים כוספים ראות מה שאתם רואים ולא ראו  ורבים  ת לכם אני אומר כי רבים נביאים כי באמ 
Mt 15,30  עד  31. ומשליכים עצמם לרגלו ומרפאם. אחרים ורבים  הגו אלמים עורים פסחים ונטולים רוב חיל שנ 
Mt 19,30    ראשונים יהיו אחרונים והאחרונים יהיו ורבים   30 .משכר וחיים נצחיים יחזיקמאה לאחד  
Mt 21,36    באחרונה 37: ועשו להם כמו כן שעשו לאחרים ורבים  והיו יותר טובים . לקבל פירותיולעובדים  

Mt 24,5   5 סעתאתם תשמעו מלחמות וה 6. אנשים יונו ורבים  אומ׳ אני הוא משיח . יבאו בשמי כי רבים  
Mc 1,34   35. מושטנים מגרש השדים כי הם מכירים אותו ורבים  ובאים רבים מחלופי חליים  34תח לפני הפ  
Mc 6,2   2 ואומרין מאין לו. שומעים תמהים ממוסרו ורבים  שבת אחד התחיל ללמד בבית הכנסת וב  

Mc 6,33   הכירוהו ונמשכו אחריו דרךעמים שראו אותם  ורבים   33קטנה והפילו עצמם במקום חרב בספינה ה  
Mc 9,13   וכאשר העם  14חכמים ומאותתים מתוכחים עמהם  ורבים  תלמידים הוא מוצא עם רב ביניהם בא אל ה 

Mc 10,31   והאחרונים יהיו. ראשונים יהיו אחרונים ורבים   31. ות ובעולם הבא חיים נצחייםעם צר  
Mc 12,41   ובאה אשה 42. עשירים מתנדבים גודל דברים ורבים   .אופן העם מתנדבים שם מתנותיו באי זה  

Mc 13,6   או. אבל כאשר תראו מלחמות רבות 7ירמו  ורבים  . לעולם בשמי ואומרים שאני הוא רבים יבאו  
Mc 14,56    עדי שקר אומרים נגד ישאוש אבל לא היו ורבים   56. ולא מצאו. מסור אותו למיתהשיוכלו  

Lc 1,14   כי הוא יהיה גדול 15. ישמחו כשיהיה נולד ורבים  תהיה שמחה וגיל לך ו 14. ותקרא שמו יוחנן  
Lc 4,27   ושום. מצורעים היו בישראל תחת אלישע נביא ורבים   27. דסידוניאה לאשה אחת אלמנה רק צרפתא  
Jn 7,31  א יעשהואומרי׳ משיח כשיב. מהסיעה תאמינו בו ורבים   31: כי עדיין לא באה שעתו. בו לא שם ידיו 

Jn 10,20   מהם אומרים שטן לקחו ומדבר בשטות למה אתם ורבים   20. ין היהודים על הדברים האלומחלוקת ב  
Jn 10,41   באו אליו ואומרים שג׳ואן כמעט אינו עושה ורבים   41. ועמד שם. זואן טובל ראשונהמקום שהיה  
Jn 10,42   11. מינו בוהא ורבים  דברים שאמ׳ יואן מזה הם אמתיים אבל כל ה,Tit  קפיטולו י״א כפי ש׳ יואן 
Lc 24,39  ועדיין אינם מאמינים[*]  41.[*]  40[*]  ורגלי  ראו ידי  39. חשבתם בתוך לבבכם נבהלים ומה.  
Jn 20,12   שני מלאכים מלובשים לבן יושבין אחד בראש ורואה   12. וד שמבכה כרעה והביטה בקברבוכה ובע  

Mt 27,52   יוצאים מהקברים 53. גופות הקדושים קמו וחיו ורוב  . והקברים נפתחו 52באמצע ו והאבנים נחלק. 
Mc 3,32  ואמרו לו הנה אמך. עמים יושבים סביביו ורוב   32. קרוביו ועמדו בחוץ ורצו בוובאה האם ו  
Mc 4,1   1  שבעם מתאסף ולכן היה לו עלות בספינה קטנה וי ורוב  אחרת התחיל ישוש ללמד לחוף הים ופעם 

Mc 6,20   וכאשר 21. דברים עושה בעדו ושומעו ברצון ורוב  וחושב שהוא קדוש וצדיק ושומרו  בזואן  
Lc 2,13  עלוי יהיה  14ואומרים . חיל שממיי הודאה לש׳ ורוב  ומיד נעשה עם המלאך  13. באבוס בבגד ומונח 
Lc 3,18   ואירודיש 19. יר ומגיד לעםדברים אחרים מזה ורוב   18ו וישרוף התבן באש שלא תכבה במגורת  
Lc 6,17    עם מכל גודיאה וירושלם ומעבר לים וטירי ורוב  ועמד במקום חרב וסייעת תלמידיו ההר עמהם  
Lc 7,11   וכאשר ישאוש קרב בשער 12. עם הולכים עמו ורוב  ותלמידיו . אוש בעיר שנקרא נאיםשהולך יש  
Lc 8,37  העם היושב במלכות גדיאי נורוס בקשו מישו ורוב   37. מי שלא ראהווהלכו והגידוהו ל 36. פחד  

Lc 23,27    חיל אנשים ונשים הולכים אחריו בוכים ואוננים ורוב   27וערב עליו שישאנה אחר ישאוש השתי 
Jn 7,12   כי מקצת אומרים טוב הוא. העם ַמִלינִים עליו ורוב   12. יום המועד ואומרים אנה הואאותו ב.  

Mt 25,17   ואותו שקבל א׳ הלך וחפר בארץ 18. אחרים שנים ורוח  ואותו שקיבל שנים עשה במדומה  17. אחרים 
Lc 2,25   וקבל מענה מרוח הקדש שלא 26. הקדוש היה בו ורוח  יה צדיק וירא ממתין הנחת ישראל זה האדם ה  
Lc 3,22   ובאה בת. ו יונההקדש ירד עליו בעצם גופני כמ ורוח   22בל ומתפלל לש׳ ונפתחו השמים היה טו 
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Mt 7,27    וכאשר ישוש 28. ונחלים והפילוה בכבדות ורוחות  ובאו גשמים  27שבונה בחול ביתו לכסיל  
Lc 1,47  46  כי הוא הביט שפלות 48שמח באל שהוא שלומי  ורוחי   47אמרה נשמתי משבחת ומעלה האל ומריאה  

Lc 5,2    והוא עלה באוניה אחת שהיתה 3. הרשתות יםורוחצ  והאנשים יצאו וראה שתי אניות סמוך היאור  
Jn 10,11   ומי שאינו 12. טוב נותן נפשו בעד צאן השוכר ורועה  . אני הוא רועה טוב 11. ההשפעה לכם בגודל 
Jn 10,16   בעבור זה אהבני האב כאשר אניח 17. אחד ורועה  ותם ויכירו קולי ויעשה רפת אחד שאנהג א  

Lc 2,8   באותו הדור היו נערים ושומרים שעות הלילה  ורועים   8. לחוץ שקורין פרשי א מן הקירקרוי היוצ 
Mt 1,19   ובעוד היותו מחשב זה 20. לכת בהחבא עזבה ורוצה  . ובלתי רוצה למסור אותה למיתה צדיק.  

Mt 12,46   ואמר לו אדם אחד אמך וקרוביך 47. לדבר עמו ורוצים  ל העם אמו וקרוביו עומדים בחוץ שדובר א 
Lc 9,39   ואינינו זז ממנו עד שמצערו. יוצא מפיו ורוק  והרוח אוחזו ומיד זועק ומשברו  39. זולתו  

Mc 7,33   ומביט לשמים מתאנח ואמ׳ אפתח  34נגע לשונו  ורוקק  מקום המיושב ושם האצבעות באזן  אחד מחוץ 
Mc 9,19    ל האב כמה זמן עבר שיש לו וישאוש שאל א 20 .ורוקק  תכף צערו והפילו לפניו ומתבולל ראהו 

Mt 27,30   ואחר 31. בו ולוקחין הקנה ומכין בראשו ורוקקין   30ים הש׳ יושישעך מלך היהודים ברך אומר  
Mt 6,17  כדי שלא תתראה לאנשים צם  18פניך  ורחץ  רק אתה כשתצום שרוק ראשך  17: םשקיבלו שכר:[*]  

Jn 9,7  אז הלך וטבל שם וראה. שר״ל שלוח. במי שלוח ורחץ  לך  ואמ׳ לו 7. ם שלו מאותו טיטומשח העיני  
Jn 9,11  ענה איני. ואמרו לו אנה הוא 12. וראיתי ורחצתי  והלכתי . לי למי שלוח לרחוץ שם ושלח. עיני  

Mc 14,65    עליו וכסו פניו והכוהו בצואר ומכים אותו ורחקו  *] [ 65[*] [*] מה דעתכם וכולם הענישוהו  
Jn 13,35   אדון. ושימון פירי אמ׳ אליו 36. זה לזה וריעות  אם לכם אהבה . כל כי אתם תלמידירו יכי  

Mt 14,14  14 אמרו לו. וכי היה ערב התלמידים 15. חולייהן וריפא  אה אותן העמים כמה נתמלא רחמים וכאשר ר 
Mt 23,13   יי לעמים ואין אתם שמונעים דרך מלכות שמימ ורמאים  אוי לכם מאותתים ופרושים  13. ביהיה נשג 
Lc 10,36   ואמ׳ אליו אותו 37. לאותו שנפל בין הגנבים ורע  ה השלשה נראה לך שהיה יותר חבר אי זה מאל  
Lc 16,10    11בדבר קטן גם בדבר גדול יהיה רע  ורע  נאמן בדבר קטן בגדול יהיה נאמן מי שהוא  
Mc 13,8  ִשְמרּו עצמכם כי הם : אז 9. והתחלת כאבים יהיו ורעב  ויהיו רעשים בארץ . מלך נגד מלךנגד עמים ו 
Lc 21,11   11 רק קודם כל 12. ואותות גדולים בשמים. בחרדות ורעב  ומגפות . רעש גדול יהיה במקומותו 
Mt 8,12   וישואש משיח אמ׳ לאותו שר לך וכמו 13. מהאל ורעדה   ושם יהיה בכי: מושפלים חוצה בערפליות 

Mt 13,42    אז יזרחו הצדיקים כמו השמש במלכות 43. שנים ורעדת  ם באש גהינם ושם יהיה בכי ישי 42והרעים 
Mt 22,13   15: רבים הם קרואים ומעט נבחרים 14. שינים ורעישת  ושם יסבול בכי . הו בסוהר חשיכהושימו 
Mt 24,51  25: שיניים ורעישת  ניחהו עם הרמאים ושם יסבול בכי מפקידתו וי,Tit   1מתיאו קפיטולו נ״א כפי  

Mt 24,7  9. ואלה הדברים יהיו התחלת מכאובים 8. בארץ ורעש  . ויהיו מגפות ורעשות. נגד אחר ומלכות אחד  
Lc 21,11   ומגפות ורעב בחרדות. גדול יהיה במקומות ורעש   11. ומלכות נגד מלכות. גד עמיםעמים נ.  
Mt 24,7   ואלה הדברים יהיו התחלת 8. עש בארץור .ורעשות  ויהיו מגפות . לכות אחד נגד אחרומ. האחר  

Mt 13,15   ואזניכם . ועיניכם הם מבורכים שרואים 16. לו ורפא  מעו ולא יבינו בלבבם ולא ישובו ולא יש 
Lc 10,9   החולים שיהיו שמה ותאמרו להם מלכות האל ורפאו   9. אכלו מאותן הדברים המונחים לפניכם  
Lc 19,4   בעבור יכול. ועלה באילן אחד ששמו שיכומור ורץ   4קטן הצורה  כי אותו זאקיב היה. רוב העם  

Lc 24,12   לפני הקבר וכורע ראה הבגדים לבד והלך לו נפלא ורץ  ופירו קם  12. ולא האמינו אותם .להם 
Jn 20,8    כי עדיין לא ידעו הכתיבה אומרת שחייב 9 .ורץ  האהוב שבא ראשון לקבר וראהו אותו תלמיד  

Mt 25,19   ובא אותו שקבל חמשה 20. שמוע חשבון מהם ורצה  ואחר זמן ארוך בא האדון  19. יונט אדונבז  
Lc 9,9   וחזרו התלמידים להגיד  10. לראות ישאוש משיח ורצה  . אן מי הוא זה שעושה דברים אלוש׳ יו 

Mt 21,46   חשבוהו לנביארק יראו העם כי כולם . לתופשו ורצו   46שמעו זה הכירו כי מהם אומר  והפרושים : 
Mc 3,31   ואמרו לו. ורוב עמים יושבים סביביו 32. בו ורצו  ובאה האם וקרוביו ועמדו בחוץ  31. הוא  
Jn 8,44   הוא היה רוצח בתחלה ולא. אביכם חפצתם לעשות ורצון  . אתם בני השטן אביכם 44. שומעויכולים ל 

Mc 7,21    23. גניבות כילאות חמדה גיאות סכלות 22 ורציחות  מפנים הם רעות מחשבות וניאופים מהלב  
Mc 8,23    24והניח ידיו עליו ושאלו אם רואה . לו בפניו ורקק  בעד היד ומשכו לצד אחד מן הדרך לקחו 
Mc 2,9   אבל בעבור זה שאתם תדעו 10. אותה בביתך ולך ושא  קום קח מטתך  או לאמר. עונותיך נמחלין  

Mc 3,18   ויודש אשקריוטא שבגדו 19ושימון קאעיב  .ושאדיב  . קומו אלפייאוש ומתיב וטומש ויוטומ.  
Jn 17,23   אב אני רוצה 24: אותם כמו שאהבת אותי ושאהבת  . דבר והעולם יכיר שאתה שלחתני אחדים בכל  
Jn 17,25   ועוד אעשה . ואני הודעתי להם שמך 26. אותם ושאהבת  הכרתיך והם הכירו שאתה שלחתני  אך אני 
Lc 5,24  ומיד קם לפני כלם ולקח מטתו שבה 25לביתך  ושאהו  ה אני אומר לך לך קום וקם מטתך אמ׳ אל חול  

Mt 11,29   ולמדו ממני שאני שפל ונח לב. עולי עליכם ושאו   29ערים ונוגישים ואני אעזורכם אותן שמצט  
Mt 17,8   9. אדם אם לא לבד ישו העניים ואל תיראו שום ושאו   8. אוש ואמר להם קומו אל תפחדואלהם יש  

Lc 15,23   כי זה בני מת היה 24. ֶעגֶל שמן ונאכל ונשתה ושאו   23. מו טבעת בידו ותנעלו רגליוושי  
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Lc 21,28   ואמר 29כי גאולתכם מתקרב . ראשיכם והביטו ושאו  ברים התבוננו וכאשר אלה הד 28. צלם דמותו  
Mc 9,19  וכאשר ראהו תכף צערו והפילו לפניו. לפני ושאוהו   19 זמן אהיה עמכם לא אשא אתכם נהגו האיש  
Lc 22,3    נכנס ביודא הנקרא אשקריוטא אחד מהשנים וָשאָטנָאש   3. רק יראים העם. יוכלו להמיתואיך  

Mt 16,13   13 והם 14. לתלמידיו מה אומרים האנשים ממני ושאל  . ולות ִטיְשַאִריַאה ִפיִליִפיוישאוש בא בגב  
Mt 27,58   59. ופילאט צוה שיתנהו לו. לו הגוף מישאוש ושאל  וזה קרב לפילאט  58. למיד ישאוששהוא ת  
Mc 14,60   לישואש אומ׳ אינך עונה לחטאים שאלו מניחים ושאל  וקם הכהן הגדול בתוכם  60. דותםמוסכם ע  
Mc 15,43   טו היה נפלא אם כברופילא 44. לו גוף ישאוש ושאל  כות שמים ובחריצות נכנס לפילאט שהמתין מל  
Mc 15,44   44 וכאשר ידעו בעד 45. לו עושה המשפט אם כבר מת ושאל  . ילאטו היה נפלא אם כבר הוא מתופ 
Lc 17,20    אינו בא בהעמדה . לפרושים מתי יבא מלכות האל ושאל   20כי אמונתך הושיעך ואמ׳ אליו קום ולך 
Lc 23,9  וישאוש מעולם לא ענהו על. אליו דברים רבים ושאל   9 .מתי יראהו שיעשה אי זה אות ממנו ומצפה  

Lc 23,52   וכאשר זה 53. שיתן לו גוף ישאוש והודה לו ושאל  בא ונגש אל פילאט  52. כות השם׳ומצפה מל  
Mt 20,20   והיא. והוא אמר מה תחפוצי 21. מתן אחד לו ושאלה  יב עם בניה מתפללין מחלים אותו בני סבאד  
Mc 6,25   לו בהכבדה אומרת אני חפיצה שתתן לי ראש ושאלה  ותכף היא באה אל המלך  25. טבולואן ראש ג  
Jn 1,21   אינך נביא. [*] א״כ אתה אליהו. מי אתה ושאלהו   21. והודה שאינינו משיח. א כפרוהודה ול  

Mt 12,10    ר שילשינולו אם ראוי למרק אותו בשבת בעבו ושאלו  ושם היה אדם אחד עם היד יבשה  10שלהם  
Mc 5,9   10. והוא ענה שמי מספר כי רבים הם. מה שמך ושאלו   9. ישאוש צא חוץ רוח אינו נקי ואמר אליו  

Mc 8,11   11 אמת[*] וישאוש אמר להם  12. אות מן השמים ושאלו  נתוכחו עמהם ונסוהו ויצאו הפרושים ו  
Mc 8,23   והוא מביטו אמ׳ אני רואה הלוך 24אם רואה  ושאלו  והניח ידיו עליו . רקק לו בפניומן הדרך ו  
Mc 9,10  לו מה רוצה לומ׳ זה שהפרושים אומרים ושאלו   10. והם העלימוהו ביניהם 9מות יחזור חי מ  

Mc 12,28   וישאוש 29. אי זה ציווי הוא העקרי בישראל ושאלו  . ששמעם מתוכחים והכיר שטוב ענםאחד מאותת  
Lc 15,26   ואביך המית: ואמרתי לו אחיך בא 27. מה זה ושאלו  . וקרא אחד מן העבדים 26. חולותהשיר והמ  
Mt 22,23   אמרו רבי משה אמר אם אחד ימות בלא 24 .ושאלוהו  ובאותו היום קרבו אליו הצדוקים  23. להם  
Lc 20,21   מדאומרים רבי אנחנו יודעים שאתה אומ׳ ומל ושאלוהו   21. הו בדבר מה וימסרוהו לשריםשיתפשו 
Lc 20,27  משה כתב לנו איש שיהיה לו אשה. רבי 28 .ושאלוהו  א הודו בתחיית המתים קרבו אליו הצדוקים של  
Lc 21,7   ומתי. אדון מתי יהיו כל אלה הדברים ושאלוהו   7: שלא יעמוד אבן על אבן ותפסדתראו ימים  
Jn 1,25   24 מה אתה מטביל אם אינך משיח ולאואמרו לו ל ושאלוהו   25תן שנשתלחו לו היו מהפרושים ואו 

Jn 9,2   תלמידיו רבי מי הוא שחטא זה או האב או ושאלוהו   2. ראה אדם עור מיום הולדו. ושוהולך ישא  
Jn 9,19   אומרים הוא זה בניכם שאתם אומרים שנולד ושאלום   19עד שקראו לאביו ולאמו . ורוןלידתו בע  
Lc 5,29   והפרושים והסופרים 30. ואוכלים עמהם ושאר  ולמיים דול בביתו והיו שם רוב עמשתה ג  

Lc 8,2    ומריאה מקדלינא שגירש ממנה ז׳ שדים. חליים ושאר  ומקצת נשים שנתרפאו מרוח רעה  2תלמידים . 
Lc 8,3   ועמים רבים 4. רבות בנות ששרתו ישאוש מרשותן ושאר  . ת קוזן מורשה אירודיש ושושאמהאש 

Lc 21,29    אתם יודעים. כשעושים פירותיהם 30האילנות  ושאר  להם זאת הצורה ראו התאנה  ואמר 29מתקרב  
Jn 21,8   התלמידים באו מספנים כי לא היו רחוק מן הארץ ושאר   8. ונכנס בים. היה לבש מלבושיו כי ערום 

Mc 12,41   ם אוצרישוש לפני לוגוט זופילא סיאון מניחי ושב   41: ו יותר קנס גדול ביום הדיןולזה יסבל  
Lc 14,10   במקום היותר אחרון בעבור כשיבוא אותו שזימן ושב  רק כאשר תהיה נקרא לך  10. מטה תרד מטה  

Jn 7,53   8: כל אחד איש לביתו ושבו   53א ששום נביא לא יבא מגלליאה ותמצ,Tit  קפיטולו ח׳ כפי  
Lc 16,8   כן בני . ה רע הלבב כי בחכמה עשהוהאדון המעש ושבח   8. לו קח אותיותך וכתוב שמנים והוא אומר 

Lc 17,15   ונפל על פניו עושה חנות 16. לשם בקול גדול ושבח  ואחד מהם כשראה שנשתנה חזר  15 נשתנו  
Lc 19,37   38. האל בקול גדול על כל הנפלאות שראו ושבח  כל העמים היורדים מן ההר לשמח  התחילו לו  
Lc 13,13   13 כאשר : וענו בבית הכנסת מלאים חימה 14. האל ושבחה  מדה בקומתה ומיד ע. הידים עליה והניח 
Lc 5,26  וכלם היו מלאים יראה ממנו אומרים. לשם ושבחו  ל אשר היו שם היו נבהלים והללו וכ 26. האל  
Lc 17,4  ואמרו 5. ביום ישוב לך אמור נחמתי תסלח לו ושבע  ואם ז׳ פעמים יחטא נגדך  4ל לו תשובה ומחו  

Mt 14,20   21. ונשארו ממותרות י״ב דבלות מליאות .ושבעו  ואכלו כולם  20ים נתנום אל העם והתלמיד  
Mc 6,42   וחלקו מנותר שתים עשרה קופות ממה 43 .ושבעו  ואכלו כולם  42חילק שתי הדגים  וכן  
Lc 9,17   ונעשה 18והנותר היה י״ב קופות מליאות  .ושבעו  ואכלו כולם  17ו לפני העם ההוא שיניחוה  

Mc 9,14   16והוא שאלם ממה אתם חולקים ביניכם  15 .ושבעוהו  ה בא ישאוש תמהו ויצאו לו לדרך העם רא  
Jn 6,26    אתם מתפעלים לא אוכל שאובד מי 27. בו ושבעתם  רק כי אכלתם הפת . שראיתם אותותלא בעבור  

Mc 14,3    והיו שם אחרים 4. ה המשיחה על ראשוושפכ ושברה  בשטרי מליאה אינגנט מרגלי נרדי ַקאֵפָסא אל  
Lc 9,42    וישאוש בלשמא הרוח רעה ואחר עשה בידו 43 .ושברו  הנער לישאוש השטן הכהו  וכאשר קרב 42אלי  
Mc 8,6   ונתנם לתלמידיו ואמ׳ להם הניחום לפני העם ושברם  ולקח הז׳ לחמים עושה חנות . ארץשישבו ב . 
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Lc 10,14   ואת 15. דומה לרעה המוכן לכם ליום הדין ושדומה  . לא יהיה רע תירושאמנם  14. בהעושים תשו  
Mc 10,30   ורבים  31. עם צרות ובעולם הבא חיים נצחיים ושדות  ת בתים ואחים או אחיות או בנים בזה הע 

Lc 4,41   יוצאים מרבים זועקים ואומרים אתה הוא משיח  ושדים   41. וא משים עליהם ידיו ומרפאםה. לו 
Mt 28,7   7 יהיה לפניכם בגליליאה ואתם תראוהו שם כמו ושהוא  ו מהרה ותאמרו לתלמידיו שקם חי ותלכ  
Jn 12,17   ובעבור זה באה אליו 18: ממות לחיים ושהחזירו  ושה לו עדות שקרא לזרו מן הקבר עמו ע  

Mt 17,10    ה זה שאומרים חכמי הדתלו תלמידיו אומרים מ ושואלו   10. המראה עד שבן האל יחזור חיאל תאמרו 
Mt 12,47  וישו ענה ואמ׳ לו מי היא אמי 48. אותך ושואלים  קרוביך עומדים בחוץ ואמר לו אדם אחד אמך ו  
Lc 22,64    65. אותו אומרים נביא מי הוא שהכה אותך ושואלים  ומכסים אותו ומכים אותו בפנים  64אותו  
Lc 2,46   וכל השומעין אותו מתמיהין מחכמתו 47 .ושואלן  ם במקדש יושב באמצעם מקשיב אות מצאוהו  
Jn 4,16   ענתה האשה ואמרה לו אין לי בעל 17. פה ושובי  וישו אמ׳ לה לכי וקראי אישך  16. לשאוב.  

Lc 20,11   12. והניחוהו להלוך. אותו ברוב בזיונות ושוברים  והאדון שלח עבד אחר והם נוגשים  11: דבר  
Mt 9,36   ואמר לתלמידיו עת 37.בלי רועה ריחם עליהן ושוכבים  העמים שהיו בצער [*] וכאשר  36 .כל חולי 
Jn 15,6   ויאספוה וישמרוה באש. בחוץ כמו הכף ותיבש ושולח  אם אחד לא עמד בי  6. שות זולתייכולים לע  

Mc 11,15   ך מלמעלהאותם שמוכרים היונים גירש והפ ושולחנות  והקונים במקדש וקניות החלפנים  המוכרים  
Lc 1,19   בעבור שלא האמנת  20להגיד לך אלה הדברים  ושולחתי  עומד לפני האל המלאך ואמ׳ לו אני הוא ש 

Mt 11,27   27 ושום אדם אינו. אחד אינו מכיר הבן כי אם האב ושום  בי נתן לי יכולת על כל מה שהוא א 
Mt 11,27   אינו מכיר האב רק אותו שהבן רצה לגלות אדם ושום  . אחד אינו מכיר הבן כי אם האב שהוא ושום  
Mt 22,46   ושום אדם. אחד מהם לא היה יכול לענות דבר ושום   46. ד קראו אדוניו איך הוא בנוא״כ אם דו  
Mt 22,46   46 אדם באותו היום לא היה בידו וברשותו לשאול ושום  . חד מהם לא היה יכול לענות דברושום א  
Mt 24,36  אדם אינו יודע היום והשעה ולא המלאכים ולא ושום   36. רו אבל דברי לא יעברום יעבהארץ והשמי  
Mc 10,18   18 אתה יודע מצות השם 19. אדם אין טוב לבד האל ושום  וש אמ׳ לו למה אתה אומר לי טוב וישא. 
Mc 12,31  31 לו אותוואמר  32. צווי אחר אינו גדול מזה ושום  . ואהבת לרעך כמוך. וא דומה לזהוהשני ה  

Lc 4,27   וכל אשר היו 28. אחד מהם לא נטהר בסיריאה ושום  . אל תחת אלישע נביאמצורעים היו בישר  
Lc 5,37   כי אם. אדם אין לו לשום יין חדש בנאד ישן ושום   37. דש אינו מתי מתיחד עם הישןנשבר וח  
Lc 5,39   ן ישן אינו רוצה מיד שתות ייןאדם ששותה יי ושום   39. דש והיין והנאדות מתקיימיןבנאד ח  

Lc 10,19  אך אל תשמחו כי הם 20. דבר לא יזככם ושום  ועל כל כחות האויבים . העקרבים השרפים ועל  
Jn 3,2    אדם אין יכול לעשות האותות האלה אם לא האל ושום  . אנו יודעים שאתה באת מן השמיםלו ר׳  

Jn 8,20   אז 21: כי עדיין לא באה שעתו. אדם לא תפשו ושום   שו משיח בגאסיפילסי מלמד במקדשדבר י  
Jn 10,18  אדם לא יטול אותה נשמה אם אני מניח אותה ושום   18. בעבור שפעם אחרת יקח אותה אניח נשמתי  
Jn 10,29   29  אני והאב דבר 30אדם אין יכול לטרוף מיד אבי  ושום  מה שנתן לי גדול הוא מכל הדבים אבי 
Jn 16,29  עתה ידענו שיודע אתה  30. משל אינך אומר לנו ושום  למידיו הנה אתה מדבר לנו בגלוי ו תואמרו ל 
Lc 20,45   44 השמרו מהסופרים 46אמר לתלמידיו . כל העם ושומע   45דוד קורהו אדון איך הוא בן  א״כ  

Jn 3,29  הארוס הזה הואאותו ומשמח בגיל בעבור קול  ושומע  ארוס אבל הוא אוהב הארוס שעומד לו ארוסה ו  
Mc 6,20   וכאשר הימים בינוניים קרבו 21. ברצון ושומעו  ק ושומרו ורוב דברים עושה בעדו קדוש וצדי  
Lc 4,14   והוא מלמד בבתי 15יוצא בכל הארץ  ושומעו  זר ישאוש משיח בכח הרוח גלליאה וח. משיח  
Lc 4,37   וישאוש יצא 38. ר בכל מקום המלכותהיה מתפז ושומעו   37. ת הרעים ויוצאים מן האנשיםהרוחו 

Mt 13,13   שהנבואה 14לא ישמעו ולא יבינו בעבור  ושומעים  . בעבור שרואים לא יראו. מיונותאיש בד  
Lc 4,28  29. אלה הדברים היו נקצפין ומלאים חימה ושומעין  וכל אשר היו בבית הכנסת  28. אהנטהר בסירי  
Lc 8,25   ובאו ועברו אל מלכות גאניט זאריט  26. לו ושומעין  . אומר עמדולקח שלרוח ולים מי הוא זה ש 
Lc 17,7   ולא יאמר לו תכין שאוכל ושרתני עד 8 ושומעך  וא חוזר מן השדה יאמר מיד עבוד מי שה  
Lc 17,7  השורים מי שהוא חוזר מן השדה יאמר מיד עבוד ושומר  מי מכם יש לו עבד תועה  7. ליכםבים ישמע א 
Jn 8,55   אברהם אביכם חמד לראות יומי 56. דבריו ושומר  אבל אני יודע אותו . כמוכם מכזבהיה וא  

Jn 14,23   23 ואליו יצאו עמו עשו. דברי אבי יאהוב אותו ושומר  ה ישאוש אליו אם אחד אוהב אותי ענ . 
Mc 6,20   21. ןורוב דברים עושה בעדו ושומעו ברצו ושומרו  ק בזואן וחושב שהוא קדוש וצדיק מחזי  

Lc 2,8   והנה מלאך הש׳ 9. שעות הלילה על מקניהם ושומרים  ורועים באותו הדור היו נערים  8. פרשי  
Lc 11,28  הדור הרע. ואל העמים התחיל לאמר 29. אותו ושומרין  ושרים הם אותם ששומעין דבר הש׳ אמר אמת מא 
Mt 13,40   בן האלוה ישלח 41. יהיה בקץ העולםכן  ושורפן  קט הקמשונים כי כמו שאדם לו 40. המלאכים  

Lc 8,3  4. ושאר רבות בנות ששרתו ישאוש מרשותן .ושושאמה  ושאננא אשת קוזן מורשה אירודיש וי 3. שדים  
Mt 11,18    ואומרים זהו אוכל ושותה מיין[*]  19[*]  .ושותה  זואן בא ולא היה אוכל  18. דניםואתם לא  
Mt 11,19  שפטו. מיין אהוב מהחוטאים מפורסם וביניהם ושותה  ואומרים זהו אוכל  [*] 19. [*] אוכל ושותה  
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Mc 2,16   וישו שמע זה אמ׳ הבריאים אינם 17. רבנכם ושותה  ו למה עם העוגבים והחטאים אוכל לתלמידי  
Lc 7,34    ואויב. ואתם אומרים הנה האדם מחריב ושותה  בא מן האדם אוכל  34שהוא משוטן ואמרתם  
Jn 6,57   כמו שהאב שלחני 58: דמי בי יעמוד ואני בו ושותה  מי שאוכל בשרי  57: תייה האמתיודמי הׁש  

Mt 24,38   38 39ועושים נשואין עד היום שנח נכנס בתיבה  ושותים  שהיה בזמן קודם המבול שאוכלים  כי כמו  
Lc 5,30   ענה ישאוש 31. יםעם העולמיים ועם החוטא ושותים  דים ישאוש משיח למה אתם אוכלים לתלמי  
Lc 5,33   להם אמ׳ יכולים אתם בין הארוס עשות 34 .ושותים  אבל שלך אוכלים . מהפ מהפרושים וכן אותם  

Lc 17,27   ובא. לוקחים נשים ועושין נישואין נח בתיבה ושותים  אוכלים  27ן יהיה בימי בן האדם בימי נח כ 
Lc 17,28   וביום יצא 29קונים ומוכרים נוטעים ובונים  ושותים  ים ג״כ כמו שנעשה בימי לוט אוכל 28. כולם 
Jn 10,21   אלה הדברים נאמ 22. יכול עיני עורים לפקוח ושטן  . לה הדברים אינם מאדם שאחזו שדאומרים א  

Mt 27,64   וזה יהיה טעות. לעם שהוא קם חי מהמות ושיאמרו  גנבו גופו בעבור שתלמידיו לא יבאו וי. חי  
Jn 3,4   ענה ישאוש אמת אני אומר  5: לעולם פעם אחרת ושיבא  יכול אדם לשוב לבטן אמו : א זקןוהו להולד 

Mt 11,21    ואומ׳ 22: בשקים ובאפר. היו עושים תשובה ושידון  שנעשו בכם תהיו נעשות בארץ טיר הנפלאות  
Mt 15,21   21 ית שבאה מהעברים והנה באה אשה כנענ 22 .ושידוניאה  סע משם ישוש והלך לו בעברי טיר ונ 
Mc 7,24   ונכנס בבית אחד ולא אבה שאדם ידעהו ושידוניאה  וקם ישאוש והלך לו בעברי טיר  24: האדם.  

Mt 18,25   ואותו העבד כרע בארץ מתחנן ואומר 26. נפרע ושיהיה  . ואשתו ובניו וכל מה שיהיה לו אותו 
Mt 23,6    ם כסאות גדולים וגבוהים בבתי כנסיותיהם לה ושיהיה  והם אוהבים שבת ראשונה בשלחן  6דקה 

Mc 12,39   אותם שעוקרים הבתים 40ראשונים בשולחן  ושיהיו  סא הראשון בבתי כנסיות שיכבדום ושישבו בכ  
Lc 19,12   וקרא עשרה עבדים שלו ונתן להם עשר 13 ושיחזור   אחד מאד רחוק בעבור שיקח מלכות לעצמו  
Lc 24,7   9ותזכורנה דבריו  8חי ביום השלישי  ושיחזור  . טאים והיותו תלוינמסר בידי ח האדם יהיה  
Mt 23,7   אבל אתם לא 8: ברחובות וישקראום רבנים ושיכבדום   7. י כנסיותיהם ושישאלו בשלומםבבת  

Mt 16,24   כי אותו שחפץ להושיע נפשו בזה 25. אחרי ושילך  ושיקח שתי וערב שלו . יאש מעצמוחוייב יתי  
Mc 6,45  45 בעוד שהוא משלח. עבר למים אנביטהא גירא ושילכו  ה לתלמידיו שיכנסו בספינה קטנה ותכף צו  
Jn 20,27   ידך לצדי ולא תהיה בלתי מאמין ותהיה נאמן ושים  לטומאש שים אצבעך פה וראה ידי  אח״כ אמר.  
Lc 15,22   ושאו ֶעגֶל שמן 23. גליוטבעת בידו ותנעלו ר ושימו  ובאו והלבישוהו . התלמיד הראשוןכולכם שאו  
Mt 22,13   ושם יסבול בכי ורעישת. בסוהר חשיכה ושימוהו  קחוהו וקשרו לו הידים והרגלים  לעבדיו  
Mt 13,55   וקרובותיו כלם עמנו מאין יש לו 56וג׳ודיש  ושימון  ויושאף  ואינינו כנגד אמו וקרוביו ג׳יקמי 
Mc 3,18   ואחר 20. ויודש אשקריוטא שבגדו 19קאעיב  ושימון  . ושאדיב. ב וטומש ויקומו אלפייומתי  
Mc 6,3   וכל אלו הם אתנו והיו אשקנד אשקנדליזטש ושימון  יאה וקרוביו יקומו ויוסף ויודא אחד ומר  
Lc 5,5   ענה ואמ׳ לו כל הלילה טרחנו ולא לקחנו ושימון   5. רו הרשתות בו ְבַקֵּפטּוָראופז. האניה בים  

Lc 6,15   גודא יודיש אשקריוטא 16. שנקרא זילוזיש ושימון  . מתיב טומאוש יקומו אלפיב 15י ברטומ  
Jn 13,24   אז 25. ואמ׳ מי הוא אותו שממנו אמר זה. זה ושימון   24. שאוש אותו שישאוש אוהב מאדבשולי י 
Jn 13,36   ענה. ךאדון לאן אתה הול. פירי אמ׳ אליו ושימון   36. אם לכם אהבה וריעות זה לזה. תלמידי  
Jn 18,25   אז אמרו לפירו ואתה: ופירו עומד ומתחמם ושימון   25. יפש ההגמון עם ידיו קשורותלקא  
Jn 21,3   והם. אני הולך לצוד דגים. פירו אמר אלהם ושימון   3. ם תלמידים אחרים שהיו יחדיוולשני  
Jn 21,7    האדון הוא לבש מלבושיו כי פירו כאשר שמע ושימון  . האהוב מיישוש לפירו האדון הואתלמיד  

Jn 21,11  10  והוציא בארץ הרשתות מלאים. פירי עלה באניה ושימון   11אמ׳ להם שאו מהדג אשר לקחתם וישאוש 
Jn 21,16   אמ׳ כן אדון אתה יודע שאני אוהב אותך ושימון  ן פירי ג׳ואן אוהב אתה אותי אליו שימו.  
Mc 14,1  אבל אומרים אכן לא נעשה ביום חג 2 .ושימיתוהו  אוש בשקר ים היאך יוכלו תפוש ישמהדת משתדל  
Mc 10,4    הוא הודה לכם. ולהם ישאוש ענה ואמ׳ 5 :ושיניחנה  התיר שאדם יכתוב לה ספר כריתות אמרו משה  
Jn 12,5   וזה שאמ׳ לא אמרו בעבור שומו 6. לעניים ושינתנו  ינה נמכרת בעד שלש מאות פשיטין המשיחה א  

Jn 12,16   בעבור זה אחוזת העם שהיתה 17לו דברים אלו  ושיעשו  אז ידעו שדברים אלו עליו נאמרו : העליון 
Mt 16,24  כי אותו שחפץ  25. שתי וערב שלו ושילך אחרי ושיקח  . מי שרוצה לימשך אחרי חוייב יתייאש מעצמו 

Mt 23,6   בדום ברחובות וישקראוםושיכ 7. בשלומם ושישאלו  גדולים וגבוהים בבתי כנסיותיהם להם כסאות  
Mc 12,39   בכסא הראשון בבתי כנסיות שיכבדום ושיהיו ושישבו   39אים שיתנו להם שלום הסוחרים מלבושים נ  

Mt 26,9   9 וישאוש שהכירו אמ׳ להם 10. אדם הערך לעניים ושיתן  . ת המשיחה ראויה לימכר בערך רבכי זא 
Mt 15,26  אכן. והיא אמרה אמת הוא 27. לכלבים לאכול ושיתנהו  מהבנים  ינינו טוב שאדם יקח לחםענה ואמ׳ א 
Lc 11,43   אוי לכם פרושים אתם 44. לכם רוב שלום בשער ושיתנו  . ו לישב בכסא ראשון בתי כנסיותשתאהב 
Mc 14,5    וישאוש אמר להם אל 6. לעניים וילונו נגדה ושיתננו  . למוכרו ביותר מג׳ מאות פשיטיןהיינו 

Mt 19,13   וישאוש  14. והתלמידים גוערים אותם. בעדם ושיתפלל  ם בעבור שהוא יניח הידים עליהם טניק 
Lc 5,15    וישאוש משיח נסע משם ונכנס  16. מחלייהם ושיתרפאו  ועמים רבים באים לישאוש בעבור שישמעהו 
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Lc 15,9   כי מצאתי דרכמאאומרת שמחו עמי כי אנ ושכינותיה  רא כל אוהביה ואוהבו ואוהבותיה הדרכמש תק  
Lc 18,3   ואחר אמר. ועבר זמן רב. ולא רצה לעשות 4 .ושכנגדי  ו אומרת נראה מעניין שהוא ביני ובאה אלי 
Lc 15,6   7. ואמר שמחו עמי כי מצאתי הצאן שנאבדה ושכניו  קורא אוהביו  6. בא אל ביתו שמחכתיפיו ו  

Mc 12,1   וכששב  2. אותה לעובדי אדמה והלך במהלך ארוך שכרו  ים וחפר אותה ובנה בה מגדל אחד היטב באטד 
Lc 1,15   קודם שיצא מבטן אמו יהיה נשלם מהקדוש רוח .ושכר  יה גדול לפני האל ולא ישתה יין כי הוא יה . 
Lc 20,9   10. ולא היה הוא שם זמן רב. לעובדי אדמה ושכרה  איש אחד נטע כרם אחד . זה הדבר לאמר לעם  

Lc 21,34   ובצורך זה החייב וזה היום יבא פתאום :ושכרות  בבכם לא יהיה כבד ביתרון אכילה שבאולי ל  
Lc 6,35   יהיה הרבה מאד ותהיו בנים מאל עליון שהוא  ושכרכם  ותנו מתנות למי שאינכם מקוים דבר . טוב 
Mc 6,9   זה מקוםואמר להם באי  10. ישאו שתי גונילש ושלא  . ומנעלים של עור חי ברגל 9ביד שרביט אחד  
Lc 8,12   והזרע שנפל על הסלע הם אותם 13: יהיו נושעים ושלא  יא הדבר מלבם בעבור שלא יאמינו השטן ומוצ 
Lc 8,17  לכן ראו באי זה אופן אתם 18. יבא לגלוי ושלא  נינו ביותר נעלם שלא יהיה ניכר שום דבר אי  
Jn 4,15   וישו אמ׳ לה לכי 16. פה לעולם לשאובאבא  ושלא  . ים ההם בעבור שלא תהיה לי צמאתן לי המ  
Jn 6,22   אבל תלמידיו. נכנס ישאוש באניה עם תלמידיו ושלא  . ולא היה שם רק האחת. היתה שם האחרת לא  

Mt 12,13   ואז 14. היתה לו חזורה בבריאות כמו האחרת .ושלוחה  ואז הוא אמר אל האדם שלח ידך  13. טוב 
Mc 15,47   קנו מש יוסף מביטות היכן מניחין גוף ישו ושלומי  נא ומריאה אם יקומו מריאה מקדליו 47גדולה : 

Mc 16,1   2קנו משיחה מרגליית בעבור שתמשחו ישאוש  ושלומי  אם יקומו השבת עברה מריאה מקדלינא ומריאה  
Lc 10,1    תלמידים ושלחם שנים שנים לפניו בכל ושלושה  אחר הראה ישאוש אל האחרים ששים ו 1לוקא  

Lc 10,17   ואומרים אדון השטנים . תלמידים חזרו בשמחה ושלושה  והששים  17. תי מבזה ואשר שלחנימבזה או 
Mt 22,3   העבדים לקרוא הקרואים אל הנישואין ולא אבו ושלח   3ה לאדם מלך שעשה נשואין מבנו הוא דומ  
Mc 6,27  ראשו[*]  28[*] צוהו שישא לו לחתוך הראשים ו ושלח   27טעם הקרואים לא רצה הכבידה  ובעד. שעשה 

Mc 14,13   שנים מן התלמידים ואמ׳ להם לכו אל העיר ושלח   13. שנלך ונכין לך הפסח שתאכל תחפוץ  
Lc 14,17  משרתו בשעת האכילה לקרוא לקרואים שיבואו ושלח   17. מון גדול וזימן אנשים רביםאחד עשה זי  
Lc 16,24   זכור שהיה לך..  25.. לעמים.. לי לזריט  ושלח  עלי אברהם חמול . .. וצעק  24. במקומו  
Lc 19,29   אומר לכו לאותו מגדול שהוא  30. שני תלמידים ושלח  . לביט פגיי בבטאניא בהר שנקרא הר הזתים 
Lc 20,12   13. עבד שלישי ומוכה בחבורה שלחוהו בחוץ ושלח   12. והניחוהו להלוך. ב בזיונותאותו ברו  
Lc 22,8   9. פירו וזואן אומר לכו והכינו הפסח שנאכל ושלח   8. ו יום היה מוכרח שימות בפסחאותמצות ב  
Jn 9,11   והלכתי ורחצתי. לי למי שלוח לרחוץ שם ושלח  . א ישאוש עשה טיט ומשח את עיניאחד שנקר  

Jn 19,30   דים בעבור והיהו: וערב שבת היה 31. הרוח לאל ושלח  מץ אמ׳ תם ונשלם הוא וכרע ראשו טעם החו 
Lc 15,15   ונתאוה לאכול מה 16בעירו לשמור החזירים  ושלחהו  . אביו לאחד מעירוני אותה מלכותלקרב ל  
Mt 14,35   וחילו פניו אשר לבד יגיעו  36לו כל החולים  ושלחו  וא הכירוהו שלחו אליו בכל הארץ המקום הה 
Mt 22,16   ו תלמידים עם משרתי אירודיש אומרים רביל ושלחו   16. ך יוכלו לתפוש ישאוש בדברועצת אי  
Lc 19,14   לגאסיאו אחריו אומרים לא נחפוץ שזה ימלוך ושלחו  והקציפוהו עירוניו כבר  14. בואעד שא  
Lc 20,20  לו אנשים שעושים עצמם צדיקי׳ בעבור ושלחו   20. י עליהם ובעבורם אומ׳ המשלכי הכירו כ  
Mc 12,3   עו׳ שלח עבדים אחרים 4. בידים ריקניות ושלחום  שום והכום והם תפ 3הפרי מהכרם  לקחת.  
Mc 6,7    שנים שנים ונתן להם כח לרפאת כל החולים ושלחם  וקרא הי״ב תלמידים . דורש ומלמדהקטנות  
Lc 7,19   לישאוש ואמרו לו אתה הוא אותו שעתיד לבא ושלחם  ויואן קרא שנים מתלמידיו  19. םאלה הדברי.  

Lc 9,2   ואמ׳ להם לא תשאו דבר 3. לדרוש מלכות הש׳ ושלחם   2על כל השדים ולרפאת החוליים  ת וכחיכול  
Lc 10,1    שנים שנים לפניו בכל המקומות שהוא עתיד ושלחם  אל האחרים ששים ושלושה תלמידים ישאוש  
Lc 4,18   י לב ולדרושולרפא נשבר 19לעניים להגיד  ושלחני  ובעבור זה משח אותי . אלהי׳ עלירוח  18בו  

Jn 17,10   וכבר איני בעולם 11. ואני זך בהם. שלי הם ושלך   .וכל שלי שלך הן 10כי שלך הן . שנתת לי  
Mt 5,33   ואני אומר לכם שלא ישבע 34. לאל מה שנשבעת ושלם  מור היה לזקנים לא תבטל שבועתך שמעתם שא  

Lc Prol,11   ] [* מת בביטימיאה עצמותיו בשנת אדונינו שלש שנים ושלש  וכאשר הוא בתול וחיה שמונים 
Jn 2,6   וישאוש אמר להם מלאו כל האירידיש 7. מדות ושלש  ל אחת מהאירידיש מחזקת שתים היהודים וכ  

Mt 12,40   40 כן יהיה בן הבתולה בלב הארץ שלשה. לילות ושלשה  שיונה היה בבטן הדג שלשה ימים  כי כמו  
Mt 12,40   גבירי נינוה יקומו ליום הדין עם  41. לילות ושלשה  לב הארץ שלשה ימים בן הבתולה ב כן יהיה 
Jn 21,11    12. ועם כל זה שהדגים רבים הרשת לא נשבר .ושלשה  מלאים מרוב דג מספר מאה וחמשים הרשתות  
Lc 2,37   ואינה זזה מהמקדש עושה עבודה יום. שנה ושלשים  והיתה אלמנה עד ארבע  37. תוליהשנים עם ב  
Mt 8,12   וישואש משיח אמ׳ 13. יהיה בכי ורעדה מהאל ושם  : ל יהיו מושפלים חוצה בערפליותובני ישרא  

Mt 12,10  9 היה אדם אחד עם היד יבשה ושאלו לו אם ראוי ושם   10ה מועבר בא לבית הכנסת שלהם וכאשר הי  
Mt 13,42   אז יזרחו הצדיקים 43. םיהיה בכי ורעדת שני ושם  ישים באש גהינם  42כותו והרעים ממל  
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Mt 13,50   שמעתם כל אלה 51. יהיה בכי והרעשת שינים ושם  וישימום בדרך האש  50ם מהטובים הרעי  
Mt 18,30   וכאשר עבדי 31. אותו במאסר עד שיפרע החוב ושם  אבל הלך . והוא לא רצה הקשיבו 30. אפרעך  
Mt 22,13   רבים הם קרואים 14. יסבול בכי ורעישת שינים ושם  . והרגלים ושימוהו בסוהר חשיכה לו הידים  
Mt 24,51   51 25: יסבול בכי ורעישת שיניים ושם  רהו מפקידתו ויניחהו עם הרמאים ויעבי,Tit  קפיטולו נ״א 
Mt 25,30   כאשר בן האלוה 31: יסבול בכי והרעשת שיניים ושם  . והעבד הרע תשליכהו בבור חשוכה 30. אדם  
Mt 28,10    וכאשר הלכו קצת מהשומרים באו 11. יראוני ושם  לאה ותלכו ותגידו לאחי שיבואו בגליתפחדו  
Mc 1,13  13 14. עומד בין הבהמות והמלאכים משרתים אותו ושם  ה מ׳ יום ומ׳ לילה והשטן מנסהו שם התענ  
Mc 1,35   ם שהיו עמווהלכו אחריו שימון ואות 36. התפלל ושם  וקם בבקר ויצא והלך לו במדבר  35. אותו. 
Mc 1,45    2: מתקבצין עמים מכל הצדדין ושם  בעיר אך חוייב עמוד בחוץ במדבר בהחבא,Tit  קפיטולו ב׳  
Mc 3,16    וללאזיר זאנאדיב ולג׳ואן 17שם לשימון פירו  ושם   16יכולת לרפאת חליים ומושטנים ונתן להם  
Mc 7,33   ומביט לשמים 34צבעות באזן ורוקק נגע לשונו הא ושם  ליכו לצד אחד מחוץ מקום המיושב וישאוש הו 

Mc 14,15   15  והלכו תלמידיו ובאו אל העיר 16: תכינוהו ולכו ושם  והוא יראה לכם בית גדול לאכילה 
Mc 15,46   ומריאה מקדלינא 47בפתח הקבר אבן גדולה  ושם  והניחו בקבר אחד של אבן חצובה  ועטפו בו  

Lc 4,31    והיו נבהלים ומתמיהין 32. מלמד להם בשבת ושם  נחום עיר גליליאה והלך בכפר  31והלך לו  
Lc 8,33   ומדבר ההוא כאשר ראוהו הרועים 34. נחנקו ושם  רים הלכו במהירות ונכנסו ביאור בפרים והפ  

Lc 10,34  והביאו באושפיזא [*] לו שמן בחבורותיו וחבשו  ושם  [*]  34יו וראה אותו וחמל עליו ממנו בא אל 
Lc 13,28   כאשר תראו אברהם יצחק. יהיה בכי והרעשת האל ושם   28. י אתם פועלי און ברוע לבסורו ממנ  
Lc 22,12  ובלכת התלמידים מצאו כמו שאמר 13. תכינו אותו ושם  והוא יראך היכל גדול  12. מידיוהפסח עם תל 

Jn 2,12   וקרוב היה פסח היהודים 13 .עמדו ימים מעטים ושם  . ום הוא ואמו והאחים והתלמידיםבכפר נח  
Jn 3,22   ויואן היה טובל בהר אחד 23. עמד עמהם וטובל ושם  ישאוש עם תלמידיו בארץ גודיאה  הדברים בא  

Jn 6,3    והיה סמוך לפסח יום חג 4. מלמד עם תלמידיו ושם  אז עלה ישאוש בהר  3. שהם חוליםעל אותן  
Jn 11,38   38  אמ׳ 39. היתה חפירה ואבן גדולה הושמה עליה ושם  . לקבראז ישאוש פעם אחרת בעצמו בא  
Jn 11,54  ונתקרב פסח היהודים ועלו 55. עומד עם תלמידיו ושם  בה אל המדבר בעיר שנקראת אפרים במלכות קרו 

Mt 27,48  48 והסונטוריאו  49: בראש קנה ונותנין לו לשתות ושמה  אחד מהם ולקח ספוג ומלאה חומץ  ותכף רץ 
Lc 1,5   והיו שניהם צדיקים לפני האל 6. אלישבק ושמה  יחס אביה ואשתו היתה מבני אהרן זכריה מ.  

Jn 18,16   אז אמרה השפחה השומרת הפתח 17. פירו בפנים ושמה  ואמר אל השוערת . נכנס עם ישאושלהגמון וש  
Lc 23,53    שם לא היה איש מונחבקבר אחד חדש מצוייר ש ושמהו  משיח מהשתי וערב עטפו בבגד משי גוף ישו  
Mt 27,37   אז 38: על ראשו כתב זהו ישאוש מלך היהודים ושמו   37ויושבים מביטים  36. חו גורללבושי הני  
Mc 1,28    ותכף שיצא מבית הכנסת 29. מתפזר בכל גליליאה ושמו   28. לצוות השדים והם שומעין לולו יכולת 
Mc 6,17   בבית הסוהר בעבור אירודיאש אשת פיליף אחיו ושמו  ג׳ואן  כי זה אירודיש תפש 17. ממות לחיים  
Mc 9,35   אותו שיקבל עו׳ מנערים 36באמצעם וחבקו ואמ׳  ושמו  ולקח נער אחד  35. יה משרת כולםיה 

Mc 15,17   והתחילו לתת לו 18בראשו עטרה אחת מקוצים  ושמו  . וילבישתו ארגמן 17אסף שם העם השוטר ונת  
Lc 3,20  וישו. נעשה היה כאשר כל העם נטבל 21: בבור ושמו  קבל הרעות שעשה תפש יואן  20יש ודשעשה איר  

Jn 19,24   והפרושים עשו אלה הדברים. גורלות במלבושי ושמו  למת האומרת חלקו מלבושי ביניהם תהיה נש.  
Lc 5,19   וכאשר ישאוש 20 באמצע כלם לפני ישאוש משיח ושמוהו  עד הגגות שמו המטה שם עם החולה הלבנים וב 
Lc 8,21    ונעשה באחת הימים שישאוש עלה 22למעשה  ושמוהו  ואחי הם אותם ששומעין דבר השם׳ להם אמי  
Jn 8,56   56 אמרו היהודים אליו עדיין אין לך חמשים 57 :ושמח  הם אביכם חמד לראות יומי וראהו אבר  
Lc 22,5   והוא נדרו להם ומחפש 6. דרו לו כסףונ ושמחו   5. והרבנים באי זה צד ימסור להם ישוש  
Mt 17,2    ויראו אליו משה ואליהו 3. היתה כמו שלג ושמלתו  לפניהם ותמונת פניו מאירה כשמש הצורה  
Lc 9,28  ימים אחר אלה הדברים ישאוש לקח פירי ויקומו ושמנה   28. ו מות עד שיראו מלכות השם׳פה לא יטעמ 

Jn 5,5   וכשראהו ישאוש שוכב והכיר שזמן רב  6. שנים ושמנה  ד שחלה שלשים והיה שם אדם אח 5 שחלו בו 
Lc 10,39   מרטא מתחזקת לטרוח במה שצריך לו 40דבריו  ושמעה  מרטא ויושבת ברגלי ישאוש משיח  אחות ששמה  
Jn 12,12   לקחה כפות תמרים 13שישאוש בא לירושלם  ושמעה  . זת עם רבה שבאה יחד ליום מלודולמחר אחו  

Mt 20,30   ישו עובר וזעקו אומרים ישואש בן דוד יהיה ושמעו  ושני עורים יושבים סמוך לדרך  30. אחריו  
Lc 1,58    השכנים וקרובים מאותה המעולה חסדיה עמה יחד ושמעו   58. יהיה נשלם ותלד והיה לה בןלה ללדת 
Lc 9,35  שר שמעו התלמידים את הקול נפלווכא 36. אותו ושמעו  . אד והערבמשמים ואמרה זהו בני האהוב לי מ 
Jn 1,37  38. אותו שני תלמידים מדבר והלכו אחר ישאוש ושמעו   37וש הולך ואמר הנה מלאך השם׳ מביטים ישא 
Jn 7,32   הפרושים שהסיעה מלינה מאותן הדברים ושמעו   32. שיבא יעשה נפלאות יותר מזהמשיח כ.  
Mc 9,6   ותכף הביטו סביבותיהם ולא ראו דבר לבד 7 .ושמעוהו  יקר ד באה מהעב שאמרנו זהו בני וקול אח 
Lc 2,28   אדון 29ובירך האל ואמ׳ . לקחו בזרועותיו ושמעון   28. בעבור שיעשו כפי מנהג דתו אביו ואמו  
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Lc 2,34  תדעו שזה הוא . בירך אותם ואמ׳ למריאה אמו ושמעון   34. מאותן הדברים שנאמרו ממנו ואמו תמהים 
Jn 18,15   ואותו. פירו ותלמיד אחר הלכו אחר ישאוש ושמעון   15. עם למען לא ילכו העם אחריואחד בעד ה  
Mt 11,4   4  והפסחים הולכים. העורים רואים 5 .ושמעתם  ענה לכו וספרו לזואן מה שראיתם וישוש.  
Lc 7,22   המצורעים .הפסחים הולכים. העורים רואים ושמעתם   לכו ואמרו מה שראיתם. ישאוש ואמ׳ להם  

Mt 27,65  והם הלכו ושמרו הקבר והאבן  66. כאשר תדעו ושמרהו  ואמ׳ להם פילאט בקשו שומרים  65. מהראשונה 
Mt 27,66    28: הקבר והאבן גדולה חתמו ועשוה שמור ושמרו  והם הלכו  66. ושמרהו כאשר תדעושומרים,Tit  
Mt 28,20  ואני אהיה עמכם בכל עת . כל מה שִצויתי אתכם שמרוו  ותלמדום  20אב והבן ומהקדש רוח אותם בשם ה 
Lc 10,33  אחד עובר קרוב ממנו בא אליו וראה אותו ושמריטא   33. והנה הוא עובר משם והלאה. מאותו מקום  
Jn 15,16   ופרייכם יעמוד. אתכם בעבור שתלכו ותשאו פרי ושמתי  . אבל אני בחרתי בכם. חרתם אותיואתם לא ב 

Mt 14,17  צוה 19 .והוא אמ׳ להם שאו אותם לי 18. דגים ושני  נו לו אין לנו פה לבד ה׳ לחמים ע 17 לאכול 
Mt 14,19   19  הדגים ומביט בשמים וברכם ובצעם ונתנם ושני  ולקח הלחמים . לישב העם על העשבצוה  
Mt 20,30   עובר עורים יושבים סמוך לדרך ושמעו ישו ושני   30. יויוצא מיריחו עם רב הולכים אחר  
Mt 26,37   אז  38. בנים מזבדיב והתחיל להיות עצב ונקצף ושני  ולקח פירו  37שאני אלך להתפלל  פה בעוד 
Mc 6,38   וישו צום שיושיבו העם והחיילות על  39. דגים ושני  . יטוהו אמרו יש לנו חמשה לחמיםוכאשר הב 
Mc 6,41  ים ועשה חינות והודאות ובצעם ונתנםהדג ושני  וישאוש לקח החמשה לחמים  41. יםומאתים מאת  
Lc 9,13   דגים וצריכים אנו לקנות דבר מאכל לכל העם ושני  מרו לו אין לנו לבד חמשה לחמים וא. לאכול  
Lc 9,16   15 דגים והביט לשמים ובירך אותם לחמים ושני ושני  וישו לקח החמשה לחמים  16. עשו וכן  
Lc 9,16   הדגים ובצע הפת וחלקו לתלמידיו וצום ושני  ך אותם לחמים והביט לשמים וביר ושני דגים  

Jn 6,9  אז אמ׳ ישאוש 10. אבל מה יהיה בין כלם. דגים ושני  ש לו חמש מאות ככרות לחם שעורה נער אחד שי 
Mt 9,17   ונעשה 27קפיטולו ל״א כפי מתיאו : נשמרים ושניהם  ם איש היין החדש בנאדות החדשים אבל משי  

Lc 1,7   קרה כי כאשר זכריה הכהן  8. היו מאד זקנים ושניהם  . בן או בת כי אלישבק היתה עקרהלהם  היה 
Jn 20,3   רק התלמיד האהוב הלך יותר  4. הלכו במרוצה ושניהם  ובאו לקבר . ואותו תלמיד האהוב יצא פירו 

Lc 23,32    33: בעבור שימיתוםאחרים רעים נוהגים עמהם  ושנים   32. דברים אלו מה יעשו ביבשהלח נעשו  
Jn 1,35   מביטים ישאוש הולך ואמר הנה 36מתלמידיו  ושנים  וביום אחר פעם אחרת עמד יואן  35. בן האל  

Jn 18,16   ואמר אל השוערת ושמה פירו. עם ישאוש ושנכנס  תלמיד האחד שהיה בן בית להגמון אז יצא ה  
Lc 8,47   וישו אמ׳ לה בתי 48. בעבור הנגיעה שנתרפאהו  ה אל העם באי זו טעם נגעה אותו משיח ואמר  

Mt 14,15   היא מועברת להניח ֵלֵכת העמים במגדלים ויקנו ושעה  אמרו לו זה המקום הוא חרב . דיםערב התלמי  
Mt 20,5   5 סביב בי״א שעה  6תשיעית היתה ועשה כדמות זה  ושעה  ופעם אחרת הלך בין הצהרים . לכווהם ה 

Mt 24,50   50 ויעבירהו מפקידתו 51: שהוא אינו יודע ושעה  ן אותו עבד יום שהוא לא יחשוב ויבא אד  
Jn 16,2   2 ויהיה לו דומה. תבוא שכל אדם שבא יהרוג אתכם ושעה  . ידו אתכם מחוץ לבתי כנסיותיהםהם יעמ 

Lc 21,18   17 ם תנחלו בסבלנותכ 19. ראשכם אחד מכם לא יפסד ושער   18. ים מכל אדם בעבור שמיותהיו ארור 
Lc 24,37   ואמר להם למה אתם נבהלים ומה  38. שראו רוח ושערו  חשבו . והם נבהלים וחרדים 37. ואל תירא 
Lc 12,7  כולם ספורין לפני אל תיראו כי אתם שוים ושערכם   7. ואחד מהם לא נשכח לפני האל במאה ערכין  
Mc 1,9   ותן הימים שבא ישאוש נזוריט מעיר גליליאהבא ושעשה   9. הוא יטבול אתכם מהקדוש רוח אתכם במים 

Mt 26,7   וכאשר 8על ראשו בעוד שהוא אוכל בשולחן  ושפכה  . א בשטרוס מליאה משיחה מרגליותקופסת אל  
Mc 14,3    והיו שם אחרים שהיו 4. המשיחה על ראשו ושפכה  אל בשטרי מליאה אינגנט מרגלי נרדי ושברה  

Mt 10,10    ולא שתי מלבושים ולא מנעלים ולא מטה. בדרך ושק   10סף ומעות בחגורה לישא זהב וכאל תחפצו.  
Lc 9,43   וההולכים אחריו המה ראו . והרואים נבהלו 44 .ושקט  יתם לפני הנער וחזרו לאביו שלו ושתי 

Mt 26,63   הכהנים אמר אליו אני משביעך באל חי שתאמר לנו ושר  . וישו שותק 63. עושים נגדך לעדות שאלו 
Lc 8,49   בית הכנסת בא לו ואמר אליו אל תחפוץ לצער ושר   49. י אמונתך הושיעך לכי לשלוםאמ׳ לה בת  

Lc 18,18   אחד מהפרושים שאלו אמ׳ רבי טוב מה אעשה שאוכל ושר   18. מים כמו נערים לא יכנסו בומלכות ש 
Lc 2,20   ואחר נשלמו 21. ה אמור להםכן כאשר למעל ושראו  וכל הדברים ששמעו . ומשבחים הש׳שבו מודים  
Mt 7,19   19 עו׳ קפיטולו כ״ג כפי: במעשיהם תכירום 20 .ושרוף  שאינו עושה פרי טוב יהיה כרות  כל עץ  

Mt 26,59   הכהנים וכל העצה מחפשים עידי שקר נגד ישאוש  ושרי   59. ויושב עם המנהיגים בעבור שיראה הקץ 
Mt 27,6   5 הכהנים לקחו הל׳ פשיטין אמרו אינו דבר ראוי  ושרי   6. לו ק הל׳ פשיטין במקדש והלךוזר 

Mt 27,20   הכהנים והזקנים הזהירו העם שישאלו בראבן ושרי   20. ים אני ראיתי במראה בעבורודברים רב  
Mc 14,1   הכהנים והמאותתים מהדת משתדלים היאך יוכלו ושרי  הפסח ויום המצה סמוך שני ימים  והיה קרוב  
Lc 9,22   הכהנים וחכמיהם וימות ויחזור חי ביום השלישי ושרי  ול דברים רבים ויקללוהו ישישים אדם יסבה 

Lc 19,47  48הכהני׳ והסופרים ושרי העמים אבו להשמידו  ושרי  . והיה מלמד כל היום במקדש 47: מערת גנבים  
Lc 19,47   ולא מצאו מה לעשות לו  48העמים אבו להשמידו  ושרי  ושרי הכהני׳ והסופרים . ם במקדשכל היו 
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Lc 20,19   הכהנים והסופרים חפצו באותה שעה לשום יד בו ושרי   19. אבן יכתת אותן שעליהם תפולוה. האבן. 
Lc 22,2   הכהנים והסופרים מחפשים איך יוכלו להמיתו ושרי   2רא פסח וקרב יום חג ַאזִימֹורֹום שנק 1לוקא.  

Lc 22,66  אומרים לו אם. הכהנים והוליכוהו בבית עצמם ושרי  העם והסופרים יום נתאספו זקני  וכאשר נעשה  
Lc 23,10   הכהנים והסופרים עומדים בחוזק ומלשינים ושרי   10. שאוש מעולם לא ענהו על דברוי. רבים  
Lc 24,20   20 ולא המתינו שהוא 21בעונש מיתה ותלוהו  ושריהם  זה אופן מסרוהו עליוני הכהנים  ובאי  

Mc 10,42   לא יהיה כן  43. שלהם יש כח גדול על הקטנים ושרים  טונים גדולים מושלים על הקטנים והשל 
Mt 13,30   משל אחר אמר 31: והחטים אספו במגורתי. אותם ושרפו  וקשרו אותם במשואות . הקמשונים ראשונה 

Mt 8,15   15  שואש משוטניםובערב שלחו אל י 16 אותו ושרת  וקמה : בעד היד והקדחת עזבה תכףולקחה  
Lc 4,39  וכאשר בא השמש כל אותן שהיו שם 40. אותם ושרתה  ומיד קמה . וה לה לקדחת שיעזבנהעמד עליה צ  
Mt 4,11    כאשר שמע 12קפיטולו ח׳ כפי מתיאו : אותו ושרתו   אז עזבהו השטן והמלאכים באו 11תעבוד  
Lc 4,14   וחזר ישאוש משיח בכח הרוח. שאוש משיחי ושרתו  והניח ישו ונגשו המלאכים אליו  14. ממנו  

Mc 1,31   והערב כאשר השמש נכנע שלחו לו כל 32 .ושרתם  ישוש ונשא היד ותכף עזבה הקדחת ובא  31לו  
Lc 17,8    ואחר אתה תאכל. עד שאשלים לאכול ולשתות ושרתני  ולא יאמר לו תכין שאוכל  8עבוד ושומעך  
Jn 2,20   ומה שהוא  21. ואתה אומ׳ בג׳ ימים תעשהו. שנה ושש  אותו ארבעים  הוצרך לעמוד הפועלבינינו ו 
Lc 4,25   ולשום 26. וכאשר היה רעב גדול בארץ. חדשים וששה  ישראל כאשר עצר השמים שלש שנים ואליהו ב  

Mc 14,23   ואמ׳ להם זהו דמי אשר בעבור רבים 24. ממנו ושתו  ולקח הגביע ועשה חנות ונתן להם  23. לבי  
Lc 10,7   כי ראוי הוא הפועל . מאותן הדברים שיתנו לכם ושתו  ואכלו . באותו בית עצמו עמדו 7 .עליכם 

Mt 24,41   נשים יהיו בית הריחים האחת יקח והאחרת יניח ושתי   41. בשדה האחד יקח והשני יניח יהיו שנים. 
Lc 9,23  וזה[*]  24. יום יבא אחרי וערב שלו ובכל ושתי  חפץ לבא אחרי יהיה כופר בעצמו  לכל אם איש  

Lc 12,19    בזה הלילה. והאל אמ׳ לאותו סכל 20. ותנוחי ושתי  רוב טובות אספת ברוב שנים אכלי לנפשי  
Lc 9,43   44. לפני הנער וחזרו לאביו שלו ושקט ושתייתם  שה היום בין הגוים קודם אכילתם הסימן הנע  

Mt 24,41   לכן 42. האחד ילקח והאחד יניח. במטה אחת ושתים  . יניחהריחים האחת יקח והאחרת  יהיו בית  
Lc 13,26   27. לפניך ואתה למדתנו ברח ברחובותינו ושתינו  אז תתחילו לאמר אנחנו אכלנו  26. מי אתם  
Lc 14,4   וענה להם ואמר אי 5. והוא ריפא האדם ועזבו .ושתקו   4הראוי לעשות רפואה בשבת . שיםהדת והפרו 
Lc 15,8  לא תדליק את הנר ותכבד הבית ותחפש. אחת מהם ותאבד  ו אי זה אשה שיש לה עשרה דרכמש א 8: התשוב 
Lc 8,50   וכשבא ישו בבית השר לא 51. ותהיי נושעת ותאמין  ה לאבי הנערה אל תפחד בטח בשם׳ שמע ז  
Mt 3,17   4: זהו בני אהובי ערב לי ותאמר  ותצא בת קול  17ליו בצורת יונה רוח ירד ע,Tit  קפיטולו ז׳  

Mt 17,19   זה ההר תשתנה מזה המקום אל מקום אחר כי ותאמרו  . אמונה כמו גרגיר אחד של חרדל לכם תהיה  
Mt 28,7   לתלמידיו שקם חי ושהוא יהיה לפניכם ותאמרו  ותלכו מהרה  7. ו המקום שאניחהובואו ותרא  
Lc 10,9   ואם תכנסו 10. לכות האל מתקרב לכםלהם מ ותאמרו  ורפאו החולים שיהיו שמה  9. יכםלפנ  

Lc 13,35   14: ברוך הבא בשם הש׳ ותאמרו  אני אומר שזה לא יהיה עד שאבוא ו. יושב,Tit  קפיטולו ט״ו כפי 
Lc 22,11   לבעל הבית האדון אומר לך אנה הוא המקום ותאמרו   11. מים לכו אחריו בבית שיכנס אשישה של  
Mc 7,14    שום דבר מבחוץ נכנס באדם אינו יכול 15 ותבינוני  אמ׳ להם שמעוני ואז קרא לעם ו 14עושים  
Lc 9,60    ואדם אחר אמר לו אדוק אני 61. מלכות האל ותגיד  וישאוש אמ׳ לו אתה בא עמי לקבור את אבלי  

Mt 28,10   10  וכאשר 11. לאחי שיבואו בגלילאה ושם יראוני ותגידו  וישאוש אמ׳ להן אל תפחדו ותלכו 
Mc 1,44   45. מה שמשה מצוה לעדות בישראל. בעד טהרתך ותדור  אבל לך ותתראה לסגני הכהנים . םלשום אד  
Lc 5,14   15. בעד טהרתך כמו שמשה מצוה לעדות שלהם ותדור  אבל אמ׳ לו לך ותראה לכהנים . םלשום אד  

Mt 24,43   דע השעה שהגנב יהיה באאם אב חיילות היה יו ותדעו   43. עתם השעה באותה שהאדון יבאכי לא יד. 
Mt 6,33   כי. א״כ אל תאנחו ליום מחר 34. לכם כל זה ותהיה  שאלו בתחלה מלכות האל ויותר  33. זה  

Mt 21,38   ְלַקֻחּוהּו חוץ לכרם והרגוהו 39. לנו ירושתו ותהיה  אמרו ביניהם זהו היורש נהרגהו  ראוהו.  
Mc 5,23    וישאוש הלך עמו ועם רב שהולך 24. נרפאת ותהיה  יה בא והנח ידיך על. קרובה למותבתי היא  
Mc 12,7   ולקחוהו והמיתוהו והשליכוהו 8לנו הירושה  ותהיה  בואו ונמיתהו  אמרו יחדיו זהו היורש  
Lc 1,14    15. שמחה וגיל לך ורבים ישמחו כשיהיה נולד ותהיה   14. תלד לך בן ותקרא שמו יוחנןאלישבק  

Jn 20,27   ענה אליו טומאש ואמ׳ אדוני ואלהי 28. נאמן ותהיה  ך לצדי ולא תהיה בלתי מאמין יד ידי ושים. 
Mt 10,18   בעבור. נהוגים תפושים לפני המלך והשרים ותהיו   18ויכו אתכם בבתי כנסיותיהם : בדבריהם  

Mt 18,3   3 ואותו 4. כמו זה הנער לא תכנסו במלכות שמים ותהיו  תות אומר לכם אני שאם לא תשובו ואמר אמ 
Mc 14,34   וכאשר כרע מעט הוא כרע באפיו ארצה 35. עדים ותהיו  היא נפשי עד מות המתינו לי פה  להם עצבה 

Lc 3,14   סבורים כל העם 15. נדיבים משכיריותיהם ותהיו  . רע לשום אדם ואל תעשו לו נזק אל תחפצו  
Lc 6,35   ם מאל עליון שהוא מאד טוב על רגוזיבני ותהיו  קוים דבר ושכרכם יהיה הרבה מאד שאינכם מ  

Lc 12,36   דומין לאנשים המחכים אדונם כשחוזר מן ותהיו   36ות בידיכם ערוכים תהיו ועשישות דולק  
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Lc 21,17   ושער ראשכם 18. ארורים מכל אדם בעבור שמי ותהיו   17. וינגשו קצת מכם במיתה. ביםובעד אוה  
Mc 5,34   ובעוד שמדבר באו אל סגן בית 35. נרפאת ותהיי  לכי לשלום . בתי אמונתך הושיעך ואמר לה  
Lc 8,50    וכשבא ישו בבית השר לא עזב לשום  51. נושעת ותהיי  הנערה אל תפחד בטח בשם׳ ותאמין זה לאבי 
Mt 1,18   וכאשר אם ישואש. ישואש משיח היתה זאת ותולדות   18. ומגלות בבל עד ישוש י״ד. דבבל הם י״  
Mc 7,8  מה שהוא נמסר מהאנשים ובא להם גביעים ותופשים  ועוזבים מצות האל  8צות לאנשים וסרים ומהמ  

Mt 5,25   באמת לא תצא משם עד השלמך אפילו 26במאסר  ותושם  והשופט ימסור אותך ביד עבדו . טביד השופ  
Mt 5,23  ב נדבתך לפני המזבח עזו 24שחטאת נגד אחיך  ותזכור  ובכן אם באת לנדב נדבתך  23יאו י״ד כפי מת 
Lc 24,8   וחוזרות מן הקבר מגידות כל אלה  9דבריו  ותזכורנה   8ישי ושיחזור חי ביום השל. והיותו תלוי 

Mt 25,34   המלכות אותו שלכם מוכן מראשית העולם עד ותחזקו  ן שהיו לימינו באו ברוכים מאבי המלך לאות  
Lc 10,28   ואמר לישאוש ומי. והוא חפץ לצדק עצמו 29 .ותחיה  ם יו כדין עניתי עשה אותן הדבריאמר אל  
Lc 15,8   וכאשר תמצא הדרכמש 9. אותה בהשכל עד שימצאה ותחפש  לא תדליק את הנר ותכבד הבית . םאחת מה 

Lc 7,8   ואומר אני לזה לך והוא הולך. כחי פרשים ותחת  כי אני אדם שיש לי תחת רשותי  8. נרפא.  
Lc 11,33   33 רק מניחה על המנורה בעבור שהנכנסין. כיסוי ותחת  ששית אינו מניחה במקום נחבא הע המדליק  

Jn 15,6   6 אם תעמדו בי 7. ויאספוה וישמרוה באש ותשרף .ותיבש  לא עמד בי ושולח בחוץ כמו הכף  אם אחד 
Lc 6,25   י אלהכפ. אוי לכם כי כלם יברכוכם 26 .ותכאבו  אוי לכם ששוחקים כי תבכו [*]  25. דעתכם  
Lc 15,8   וכאשר  9. הבית ותחפש אותה בהשכל עד שימצאה ותכבד  נר לא תדליק את ה. דרכמש ותאבד אחת מהם 
Mt 5,11   גילו שכרכם גדול בשמים כי כן 12. בעדי ותכזבו  ירדפו אתכם ויאמרו כל רע נגדכם אתכם ו  
Jn 8,32   אז אמרו לו 33: אמת תמלא משאלותיכםו. האמת ותכירו   32מדו בדברי באמת תהיו תלמידי אם אתם תע 

Mc 11,23  24. בים ולא יפקפק בלבו מיד יהיה עשוי ותכנס  כם כל מי ומי יאמר להר אחד קום אני אומר ל  
Mt 5,43   ואני אומ׳ לכם אהבו אויביכם 44. אויבך ותכעיס  . שהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוךאתם שמעתם  
Mt 3,16   שישואש משיח היה טובל ויצא מן המים נפתחו ותכף   16. בילו זואןלם כל יושר אז הטחויב שיוש  
Mt 4,20   וילך משם וירא 21. הלכו אחריו והניחו הרשתות ותכף   20. רי ואעשה אתכם דייגי אנשיםבואו אח 
Mt 4,22    קפיטולו י׳: עזבו הרשתות ואביהם וילכו עמו ותכף   22מתקנים רשתותיהם ויקרא אותם שהיו  
Mt 8,3  ואמ׳ ישואש משיח השמר אל 4. היה טהור מהצרעת ותכף  שיח פשט ידיו ונגעו ואמר אני רוצה לטהרך מ 

Mt 8,26   והאנשים תמהו אומרים 27. היה נחת גדול בים ותכף  וקם וצוה לרוח ולים שינוחו . נהבמעט אמו  
Mt 9,30   שלא תגידוהו לשום  ישוש משיח צום לאמר השמרו ותכף  [*]  30. להם כפי אמונתכם יעשה ואמ׳ 
Mt 13,5   וכשהשמש 6. צמחו כי לא היה להם עפר עמוק ותכף  ם אבנים שלא היה שם מאד עפר נפלו במקו  

Mt 14,22    צוה לתלמידים עלות באניה קטנה וליכנס בים עד ותכף   22. אלפים אנשים לבד ונשים וטףהיו ה׳ 
Mt 14,27   ואמר להם יהיה לכם טוב בטחון. ישאוש דבר להם ותכף   27ומרוב פחד צעקו . היו נבהלים 26על הים 
Mt 14,31   ואמ׳ איש במעט אמונה. ישאוש שלח היד ולקחו ותכף   31. כנס צעק אומר אדון הושיענילי  
Mt 14,34   וכאשר אנשי המקום 35. לקחו ארץ בגינטזאריט ותכף   34ומרים אמת אתה הוא בן האלוה א  
Mt 20,34    21. ראו והלכו אחריו ותכף  ל עליהם ונגע עיניהם וישאוש חמ 34עינינו,Tit  קפיטולו מ״ז כפי  
Mt 21,2   2 תמצאו אתון אחת קשורה ועיר אחד עמה תתירוה ותכף  . כו אל אותו המגדל שהוא לפניכםאומר ל  
Mt 21,3   וכל זה להשלים הנבואה מהנביא 4. יניחוה ותכף  אמרו שהאדון צריך בהן למלאכתו  לכם דבר  

Mt 21,19    וכאשר התלמידים ראוהו היו 20: יבשה התאנה ותכף  . לבדן ואמר מעולם לא תטעני פריאם עלין  
Mt 24,29   והירח לא. קרוב מעט מאותו זמן השמש תחשך ותכף   29. יהיה הגוף שם יאספו הנשריםזה מקום ש  
Mt 26,49  ואמ׳ האל יושיעך רבי ונשקו. נגש אל ישאוש ותכף   49. ר אני אשק אותו הוא וקחוהואומ׳ מי אש.  
Mt 27,48   רץ אחד מהם ולקח ספוג ומלאה חומץ ושמה בראש  ותכף   48. עים זה אמרו זה קורא אליהושם שומ 
Mc 1,10   ראה השמים נפתחו והקדוש רוח ירד. שיצא מהמים ותכף   10. טובל בנהר הירדן בעד זואן והיה 
Mc 1,12   שם התענה מ׳ יום 13. נהגו הקדוש רוח במדבר ותכף   12 .אומרת אתהו בני מאד ערב לי ואהוב  
Mc 1,20   קראם ועזבו אביהם זאבדיב בספינה קטנה והלכו  ותכף   20. ב בספינה קטנה משימים רשתםבני זבאדי 
Mc 1,21   וכולם 22. בשבת נכנסו בבית הכנסת שלהם מלמדם ותכף  . ונכנסו בכפר נחום 21כו אחריו קטנה והל 
Mc 1,29   שיצא מבית הכנסת באו לבית שימון ואנדריב עם  ותכף   29. ושמו מתפזר בכל גליליאה 28. לו 
Mc 1,30   ובא ישוש ונשא היד ותכף עזבה 31אמרה לו  ותכף  וחמות פירו שוכבת חולה מקדחת  30. לאכול  
Mc 1,31  אשר השמש נכנע והערב כ 32. עזבה הקדחת ושרתם ותכף  ובא ישוש ונשא היד  31אמרה לו  מקדחת ותכף 
Mc 2,8   הכיר מחשבותיהם בעד הקדוש רוח ואמ׳ להם מה ותכף   8. מי יוכל לכפר עונות לבד האלכי . קללה  
Mc 3,6   יצאו הפרושים ועשו עצה עם אותם דירודיש נגד  ותכף   6. ונרפאה[*] מ׳ לאדם שלח היד וא 

Mc 4,15    17[*] ואותה שנפלה  16. ן ומסלקה מלבםבא השט ותכף  בדרך הם אותם ששומעין דברי האל שנפלה 
Mc 4,39   39 ואמ׳ להם למה פחדתם עדיין  40היתה רבה הנחה  ותכף  . אוש קם וצוה לרוח ולים שינוחוויש 
Mc 5,2    שיצא מן הספינה אדם א׳ מושטן יצא אליו בדרך  ותכף   2באו מעבר לים נגד גְנֶיְשֵרק ו 1כפי מארקו 
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Mc 5,29    וישו 30. והרגישה כי נרפאה. נפסק הגרת הדם ותכף   29. אני אהיה נרפאת נגוע לבושויכולה  
Mc 5,42    הנערה חזרה חיה והלכה היתה מזמן י״ב שנים ותכף   42. אני אומר לך שתקומי. בתולהלומר  
Mc 6,25   היא באה אל המלך ושאלה לו בהכבדה אומרת אני  ותכף   25. והיא אמרה לה תשאלי ראש גואן טבול 
Mc 6,45   44 צוה לתלמידיו שיכנסו בספינה קטנה ושילכו עבר ותכף   45. שאכלו חיו חמשת אלפים איש ואותן 
Mc 7,35   אזניו היו פתוחות ובלבול לשונו היה נִַתר ודבר ותכף   35. מתאנח ואמ׳ אפתח ר״ל פתחו לשמים 
Mc 8,10    תלמידיו ובא נגד כפר נחום ישו עלה בספינה עם ותכף   10. ארבעת אלף איש והניחם הלוךסביב 
Mc 9,7    8. הביטו סביבותיהם ולא ראו דבר לבד ישאוש ותכף   7. שאמרנו זהו בני יקר ושמעוהובאה מהעב  

Mc 9,23   אכן ייטב לך. זעק אבי הבן בוכה אני מאמין ותכף   23. כל להאמיני מכל דברים תשיגאם אתה תו  
Jn 4,27   26 ותמהו כשמצאוהו מדבר עם האשה. באו תלמידיו ותכף   27. אוש אמר אני הוא שמדבר עמךויש . 

Jn 11,29   ועדיין לא בא  30ששמעה קמה מהרה והלכה אליו  ותכף   29[*] [*] ם הלכה וקראה מריאה אלה הדברי 
Mt 1,21  בן יקרא שמו ישואש כי יושיע עמו מעונותיהם ותלד   21. מרים אשתך כי מה שהרתה הרתה מרוח קדש . 
Lc 1,57    ושמעו השכנים וקרובים מאותה  58. והיה לה בן ותלד  אלישבק יש לה ללדת יהיה נשלם  57במקדש 
Lc 1,31   זה יהיה גדול 32. בן שתקראי שמו ישאוש ותלדי  תדעי ִכי ַאְת תהר בבטנך  31. ׳חן בעיני הש  
Jn 19,6   והיהודים ענו  7. טעםכי איני מוצא בו שום  .ותלהו  ופילאטו אמ׳ להם תקחו אתם . להותלהו ת 

Mc 15,27   אז  28. עמו שני גנבים אחד מימין ואחד משמאל ותלו   27. ישאוש נזוריט מלך היהודים כתב זהו 
Lc 24,20   ולא המתינו שהוא יפדה את ישראל והיום 21 ותלוהו  יוני הכהנים ושריהם בעונש מיתה מסרוהו על  
Mt 26,2  אז נתקבצו כל גדולי הכהנים וזקני העם 3 :ותלוי  נבגד  ובן האל יהיה. ם יהיה פסחועד ב׳ ימי  
Mt 28,7   מהרה ותאמרו לתלמידיו שקם חי ושהוא יהיה ותלכו   7. בואו ותראו המקום שאניחהו. אמר לכם  

Mt 28,10   11. ותגידו לאחי שיבואו בגלילאה ושם יראוני ותלכו  חדו וישאוש אמ׳ להן אל תפ 10. והתפללוהו 
Mc 6,12  ומבריאים המשוטנים 13. ודרשו שיעשו תשובה ותלכו   12 שם והסירו עפר רגלכם לעדות נגדםצאו מ  

Mt 28,20   ואני אהיה עמכם. ושמרו כל מה שִצויתי אתכם ותלמדום   20תם בשם האב והבן ומהקדש רוח וטבלו או 
Mc Prol,2   ודים ממשפחת לוי מבונן וכהן היה. בדבר האל ותלמיד  מהאל ובן ש׳ פירו בעבור שכילה  מגיד נבחר 

Jn 18,15   ואותו תלמיד היה בן. אחר הלכו אחר ישאוש ותלמיד  ושמעון פירו  15. לכו העם אחריולמען לא י  
Mt 9,10   והפרושים שראו אמרו לתלמידים למה 11 ותלמידיו  באו והיו יושבים עם ישוש משיח  מפורסמים  

Mt 15,39   16: עמו ובאו בארץ ַמגִינֶָדא ותלמידיו  קטנה והניח העם ועלה בספינה  39. וילדים,Tit  קפיטולי  
Mc 2,15   וכאשר 16. והיו שם רבים שהולכים אחריו ותלמידיו  ם עוגבים וחטאים אוכלים עם ישו בבית רבי  
Mc 2,23   והפרושים אמרו  24התחילו לשבור מהקוצים  ותלמידיו  שהוא עובר במקומות זרעים בשבת  פעם אחרת 
Mc 8,14   13 שכחו לקחת לחם ולא היה להם לבד לחם אחד  ותלמידיו   14ועלה בספינה עובר אותו הים  ועזבם 
Lc 7,11  וכאשר ישאוש קרב 12. ורוב עם הולכים עמו ותלמידיו  . שהולך ישאוש בעיר שנקרא נאים מכאן ואילך 

Lc 8,9   ולהם אמר 10. ר הוא זהאיזה דב. שאלוהו ותלמידיו   9. צועק מי שיש לו אזנים ישמע וזה אומר  
Lc 8,22   עמו וישו אמ׳ להם נעבור מעבר ליאור ועלו ותלמידיו  ת הימים שישאוש עלה בספינה אחת ונעשה באח 
Lc 9,18    סמוכים לו וישו שאלם מה אומרים העם מי ותלמידיו  היה לבדו והתפלל ונעשה שישאוש  18מליאות  
Jn 2,11    אחר אלה הדברים ירד בכפר 12. הכירוהו ותלמידיו  מעלתו  הראשון בבית גלליאה וגלהזה האות  
Jn 18,1   ויוד״יש שרוצה למוסרו יודע אותו מקום 2 .ותלמידיו  דרון ששם היה הבן שבו נכנס הוא הנקרא סי 

Mc 2,18   ואמ׳ להם ישו אותם שהם 19. אין מתענין ותלמידיך  מתענין תלמידי גואן ומהפרושים  לישו למה  
Lc 7,18   17  19. הלכו ליואן ואמרו כל אלה הדברים ותלמידים   18. הדבר נתפזר בכל ארץ גודיאהוזה  

Lc 19,30   ותמצאו עיר אחד בן אתון קשור שלעולם לא רכב ותמ  מגדול שהוא קרוב לנו בו תכנסו  לכו לאותו  
Lc 7,9   לכם לא מצאתיונהפך ואמ׳ אמת אני אומר  .ותמה  ואותו הדבר שמע ישאוש  9. עושהועשה זאת ו  

Lc 8,25   ואמרו מי הוא זה שלקח שלרוח ולים אומר .ותמהו  ויראו יראה גדולה וראו . מונתכםאנה הוא א  
Jn 4,27  אכן אחד מהם לא אמר. כשמצאוהו מדבר עם האשה ותמהו  . או תלמידיוותכף ב 27. אני הוא שמדבר עמך 

Lc 24,41   [*]40 *]. [41  [*]ואמר יש לכם אי זה דבר. מרוב שמחה גדולה תמהיםו  . ועדיין אינם מאמינים  
Mt 17,2   3. פניו מאירה כשמש ושמלתו היתה כמו שלג ותמונת  משונה הצורה לפניהם  2מאד גבוה אל הר אחד  
Mc 9,21   ואם יכול אתה. זורקו באש ובמים בעבור המיתו ותמיד   21. והוא אמ׳ מנערותו עד עתה. שיש לו זה 

Mt 10,16   השמרו מהעמים כי הם ינהגו 17: כמו יונים ותמים  . תהיו חכמים כמו הנחשים. זאביםה צאן בין  
Mc 10,15  וישאוש היה מחבקם ומניח  16: ויהיה כמו נער ותמים  ס במלכות שממיי אם לא יהיה שפל אדם לא יכנ 
Mt 25,28   כי למי שיהיה לו 29. לאותו שיש לו עשרה ותמסרהו  תקחו ממנו הבשנט  28. עם הריוח שואל זהבי  
Lc 21,16   ובעד קרובים. ובעד אחיכם. בעד אבותיכם ותמסרו   16. א יוכלו לאמר נגדה אויביכםשאליה ל.  
Mt 17,26  שם כל מה שעולה זה אשר שאל ותנהו בעדי ותמצא  והדג הראשון שתקח תפתח לו הפה  והשלך החכה  

Jn 7,52  ושבו כל אחד 53ששום נביא לא יבא מגלליאה  תמצאו  רו לו אתהו גליליב חפש הכתיבות אז ענו ואמ  
Mt 7,7   7 כי כל אדם שישאל  8. דפקו בדלת ויפתח לכם :ותמצאו  תחפצו : ו מאל והוא ימלא שאלתכםשאל 
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Mt 11,29   כי עולי נח הוא ומשאי 30מנוח בנפשותיכם  ותמצאו  ולמדו ממני שאני שפל ונח לב . םעולי עליכ  
Lc 11,9   11[*] כי כל איש  10תקעו ויפתח לכם  .ותמצאו  תבקשו . שאלו וינתן לכם*] [ 9ו הצורך ל  [*] 

Lc 19,30   עיר אחד בן אתון קשור שלעולם לא רכב עליו  ותמצאו  סו ותמ לאותו מגדול שהוא קרוב לנו בו תכנ 
Jn 21,6  ם גודל רבוי אז שמו הרשתות במים ונכנס בה .ותמצאו  והוא אמר להם שימו הרשתות הלאה  6. לו אין 

Mt 19,21  כי . וכאשר הבחור שמע זה היה נעצב 22. אחרי ותמשך  ובא : דלים ויהיה לך אוצר בשמיםלך ותנהו ל 
Mt 23,34   עד 35בבתי כנסיותיכם ותרדפו מעיר לעיר  ותנגשו  ומהם תהרגו ותתלו בשתי וערב : םומאותתי  
Mt 17,26   18: בעדי ובעדך תנהוו  מצא שם כל מה שעולה זה אשר שאל לו הפה ות,Tit   קפיטולי מ״ד כפי מתיאו 
Mt 19,21  ובא ותמשך: לדלים ויהיה לך אוצר בשמים ותנהו  וץ היות שלם לך מכור מה שיש לך ישו אם תחפ  
Mc 10,21   לעניים ויהיה לך אוצר גדול בשמים ובא אחרי ותנהו  מכור אשר לך . ו דבר אחד חסר לךויאמר אלי. 
Lc 18,22   ובא ולך. ויהיה לך אוצר בשמים. לעניים ותנהו  מכור אשר לך . יין חסרת דבר אחדדע. אליו  
Mc 6,37    [*]ואמ׳ להם ישאוש כמה לחמים יש  38. להם לאכול ותנו  ככרות לחם  לכו א״כ לקנות מאתים 
Lc 6,35  יהיהמתנות למי שאינכם מקוים דבר ושכרכם  ותנו  . בל אהבו אויביכם ועשו להם טובא 35. גמול  

Lc 12,33   אין חסרון: צדקה כי אתם מתקנים אוצר בשמים ותנו  תמכרו מה שאתם מחזיקים  33: כותתת לכם מל  
Jn 2,8   8 וכאשר 9. והביאו לה. לשתות לארטישקילי ותנו  אוש אמר להם תוציאו מהם והביאו ויש  

Lc 19,24  24 ואמרו לאדון 25. לו עשרה אימנשלאותו שיש  ותנוה  ותן שעומדין שם גזלו לו האימנא ואמר לא  
Mt 26,45  45 ראו כי השעה מתקרבת שבן האלוה יהיה נמסר ותנוחו  תלמידים ומצאם ישנים ואמ׳ תשנו אז בא ל  
Lc 12,19   בזה הלילה יבקשו . והאל אמ׳ לאותו סכל 20 .ותנוחי  ובות אספת ברוב שנים אכלי ושתי רוב ט 
Mt 20,8    9. התחיל מן האחרונים עד הראשונים. שכרם ותנם  קרא הפועלים  אדון הכרם למורשהוהיה אמ׳  

Lc 15,22   24. ושאו ֶעגֶל שמן ונאכל ונשתה 23. רגליו ותנעלו  עת בידו ובאו והלבישוהו ושימו טב. הראשון  
Lc 6,23   כמו זה. כי שכרכם מאד הוא מושפע בשמים .ותנשאו  ישמחו באותו היום  23ם בן האדם בעבור טע  
Lc 6,37  מדה טובה ובחונה. תנו ואתן אני לכם 38. לכם ותעזב  תעזבו . תחפצו לענוש ולא תענשו אל. נדונים 

Jn 16,32   33: ואיני יחיד כי האב עמי. אותי יחידי ותעזבו  ובה תהיו מפוזרים כל איש בביתו . הגיע  
Mt 12,42   אה מראש העולם לשמוע חכמתכי היא ב. אותה ותעניש  א מקום ליום הדין עם זאת האומה ומלכת שב  

Mt 5,44   טוב לאשר עושים לכם רע והתפללו על רודפיכם  ותעשו  ואני אומ׳ לכם אהבו אויביכם  44. אויבך 
Mt 23,3    אבל לא תעשו כמעשיהם כי הם אומרים ואינם .ותעשו  כל מה שיאמרו לכם תשמרו  3. משהבקתדרא  
Jn 15,8   :8 כמו שהאב אוהב אותי ואני אהבתי 9תלמידים  ותעשו  . רי רבא זך אבי וממעלה שתשאו פכזה הו  

Mc 14,13    14. לכו אחריו. אדם אחד שנושא חבית מים ותפגשו  לכו אל העיר שנים מן התלמידים ואמ׳ להם  
Lc 2,37  וזאת באותה שעה היתה מתודה לש׳ והיתה 38 :ותפילות  עושה עבודה יום וליילה בצומות  זזה מהמקדש 

Lc 4,7   ענה ישו ואמ׳ לו כתי׳ הוא האדון אלהיך 8 .ותפללני  אם תפול לרגלי  7אלה העניינים  תן לך כלא 
Lc 21,6   ושאלוהו אדון מתי יהיו כל אלה הדברים 7 :ותפסד  ראו ימים שלא יעמוד אבן על אבן עדיין ת.  

Mt 26,50   היה עם ישו שלח אתוהנה האחד מהם ש 51 .ותפשוהו  ו אליו והשליכו הידים על ישאוש ואז נגש  
Mc 14,51  והוא עזב האלמשיאה וברח כולו ערום 52 .ותפשוהו  שהיה מלובש מאחת אלמשיאה לבנה  אחד מלבישו  

Mc 15,1   וקשרוהו והוליכוהו לפני פילאט ומסרוהו ותפשוהו  נים והחכמים מאותתים וזקני העם גדולי הכה  
Mt 3,17  4: בת קול ותאמר זהו בני אהובי ערב לי ותצא   17וש רוח ירד עליו בצורת יונה השמים והקד,Tit  
Mt 28,8    מהרה מהקבר ברוב פחד וברוב שמחה רצו להגיד ותצאנה   8: אמ׳ לכםואתם תראוהו שם כמו שהוא 
Lc 24,5   והם אמרו להם למה תשאלו החיים . פניהם ארצה ותקדו  והנשים כאשר יראו  5ם ומזריחים לבני 

Mc 2,11    ומיד הוא קם ולקח מטתו והלך בפני 12מטתך  ותקח  לך אני אומר לך שתקום  11ול לנטבארץ אמר  
Jn 16,24    אלה הדברים 25: בעבור ששונכם יהיה שלם ותקחו  תשאלו [*]  24[*]. זה דבר לשמי לאב אי  
Lc 22,41   41 אומ׳ אם אתה תחפוץ 42. הברכים לארץ והתפלל ותקע  . והוא נסע מהם כזריקת אבן אחת  
Lc 1,13   ותהיה שמחה וגיל לך ורבים 14. שמו יוחנן ותקרא  נשמעת ואשתך אלישבק תלד לך בן  כי תפלתך  

Lc 13,25  והוא יענה ויאמר. אל הפתח אדון פתח לנו ותקראו  . ואתם תעמדו בחוץ. יסגור הדלת הסיעה יכנס  
Jn 12,40    שלא יראו בעינים ויבינו בלבלבם בעבור  ותקשה  עור עיניהם  40אמר ישעיה הנביא פעם אחרת  
Lc 5,14  לכהנים ותדור בעד טהרתך כמו שמשה מצוה ותראה  לך  אבל אמ׳ לו. צוה שלא יגידוהו לשום אדם  

Mt 13,14   כי לב זה העם שמן ואזנו כבדה 15. ולא תכירו ותראו  אומרת אתם תשמעו ולא תבינו . יהבהם מישע 
Mt 28,6  6 ותלכו מהרה ותאמרו 7. המקום שאניחהו ותראו  בואו . לכםה כי קם חי כאשר אמר אינינו פ  

Mc 14,62   63. בן האלוה לימין כח האל בא בעבי השמים ותראו  . וישאוש אמ׳ להם אני הוא 62. ךהשם הברו  
Jn 4,29   יהיה. איש אחד הגיד לי כל הדברים שעשיתי ותראו  בואו  29לכה לעיר ואמרה לאנשים שלה וה  
Jn 14,7    הראנו האב. ופליף אמר אליו אדון 8: אותו ותראו  ומכאן והלאה אתם תכירוהו . יריםמכהייתם  

Jn 16,19   אמת אני אומר לכם שאתם תבכו 20. אותי ותראו  ופעם אחרת מעט . ולא תראו. מעט אמרתי אחר  
Jn 16,17   מרים מה הואאז או 18. כי אני הולך אל האב ותראוני  ופעם אחרת מעט . מעט לא תראוני לנו אחר 
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Mt 23,34   עד שיבא עליכם דם צדיקים 35מעיר לעיר  ותרדפו  תי וערב ותנגשו בבתי כנסיותיכם ותתלו בש  
Jn 15,16   ופרייכם יעמוד בעבור שהדבר תשאלו בשמי. פרי ותשאו  ושמתי אתכם בעבור שתלכו . י בכםאני בחרת 
Jn 15,7   כזה הוא זך אבי וממעלה 8: תשיגו לכם  וותשאל  אי זה דבר ודבר תחפצו . מרו בכםודברי תש  

Lc 22,30   תשפטו הי״ב. בלע׳ טרוניש. על מגדל התיבות ותשבו  . תאכלו ותשתו בשולחן מלכותיבעבור ש 30לי  
Mt 3,8   אברהם היה אבינו כי. ולא תאמרו בלבבכם 9 ותשובה  עשו מעשים טובים  8. ח לאף הש׳םלכם לברו  

Mc 11,24  וכאשר תעמדו בתפלה תמחלו 25. כל מה שתשאלו ותשיגו  היה לכם אמונה חזקה באל ותיכם יכי בכל תפל 
Jn 14,15   ואני אתפלל אל האב ויתן לכם רוח  16מצותי  ותשמרו  אם תאהבוני  15: בשמי אותו אעשהאחד תשאלו 

Mt 18,12   ואם יקרה  13. בהרים והולך לחפש אותה שנאבדה ותשע  אינו עוזב הוא התשעים . ן אבודהואחד מה 
Mt 18,13   א״כ אינו מאבינו שבשמים אשר 14: שלא נאבדו ותשע  ותר ששון יש לי ממנה מן התשעים לכם כי י  

Lc Prol,12   1: שנה היו מובאים באנטוכא ותשע  בשנת אדונינו שלש מאות וחמשים  עצמותיו,Tit  קפיטולו א׳  
Lc 15,4   וכאשר  5. במדבר וילך לאותה שאבד עד שימצאה הותשע  לו מאה צאן ונאבדה אחת מהם לא יניח תשעים 
Jn 15,6  אי זה דבר. אם תעמדו בי ודברי תשמרו בכם 7 .ותשרף  ויאספוה וישמרוה באש . כף ותיבשבחוץ כמו ה 
Lc 17,8   וימצא אותו עבד חן בעיני אדוניו כי עשה  9.ותשתה  ואחר אתה תאכל . ם לאכול ולשתותעד שאשלי 

Lc 22,30   בלע׳. ותשבו על מגדל התיבות. בשולחן מלכותי ותשתו  בעבור שתאכלו  30שאבי גזרו לי  מלכות כמו 
Mt 23,34   בשתי וערב ותנגשו בבתי כנסיותיכם ותרדפו ותתלו  ומהם תהרגו : ם וחכמים ומאותתיםלכם נביאי  

Lc 11,8    ינתן לכםשאלו ו[*]  9לו כפי הצורך לו  ותתן  תקום . שאם לא קם ולא בעד אהבתואומר לכם.  
Mt 26,31   וכאשר אהיה קם חי אהיה  32הצאן מן הגדוד  ותתפזרו  אני אכה הרועה . לה כי כתוב הואבזאת הלי 

Mt 4,9   9 אז אמר לו ישאוש לך לך השטן כי 10 .אלי ותתפלל  ו אני אתנך כל זה אם תקוד ארצה ואמר ל  
Mt 6,6  והאל היודע. אל השם בסוד בדלת סגורה ותתפלל  דרך רק אתה כשתתפלל הכינה בח 6. קבלו שכרם  

Mt 24,12   אבל אותו שיתמיד עד הקץ 13. אהבת רבים ותתקרר  . תירה על החמלה והרחמנות מרביםתהיה י  
Mc 1,44  44 מה שמשה. לסגני הכהנים ותדור בעד טהרתך ותתראה  אבל לך . שמע אל תאמר לשום אדם ואמ׳ לו  
Lc 17,14   15ונעשה שבעודם הולכים נשתנו . אל הכהנים ותתראו  ישאוש אמ׳ לכו  וכאשר ראם 14נו חמול עלי  
Mt 4,Tit   4: זהו בני אהובי ערב לי,Tit   אז ישואש משיח מוצא במדבר בעד 1כפי מתיאו  ז׳  קפיטולו  

Mt 18,21  אמ׳ לו ישוש אני איני אומר לך ז׳ 22. פעמים ז׳  אמחול לו . י כמה פעמים אסלח לוריע חוטא ל  
Mt 18,22   ולכן 23. אבל אני אומר לך ע׳ פעמים. פעמים ז׳  אמ׳ לו ישוש אני איני אומר לך  22. פעמים  
Mt 22,25   אחין והראשון לקח אשה ומת בלא זרע ועזב אשתו ז׳  בינותינו היו  25: קים זרע אחיובעבור שי  
Mc 7,Tit   7: כל אותן שנוגעים מתרפאין,Tit   ואז באו לישאוש אי זה פרושים  1כפי שי׳ מארקו  ז׳  קפיטולו 

Mc 8,5   ולקח הז׳ לחמים. והוא צוה לעם שישבו בארץ 6 .ז׳  והם ענו . ככרות פת לחם יש לכם שאלם כמה  
Mc 8,8  והיו האוכלים סביב ארבעת אלף  9. קופות מליאות ז׳  אחר סלקו ממותר . לו והיו שבעיםוכל העם אכ 

Mc 8,20    ובאו 22. והוא אמ׳ להם אם כן אינכם מבינים 21 .ז׳  והם אמרו . איש וכמה סלים נשארוומד׳ אלף 
Lc 7,Tit   7נשלם פרק ו׳ : מאותו בית,Tit   וכאשר השלים אלה הדברים באזני העם  1כפי לוקא  ז׳  קפיטולו 

Lc 8,2   ויושאננא אשת קוזן מורשה אירודיש 3. שדים ז׳  ומריאה מקדלינא שגירש ממנה . יםושאר חלי  
Lc 17,4  פעמים יחטא נגדך ושבע ביום ישוב לך אמור נחמתי ז׳  ואם  4הו ויעשה תשובה ומחול לו חיך תוכיחא 
Jn 7,Tit   7: בו שהוא אחד משנים עשר,Tit   אחר אלה הדברים הלך ישאוש 1כפי ש׳ יואן  ז׳  קפיטולו  
Mt 4,21   22ותיהם ויקרא אותם אביהם שהיו מתקנים רשת זאבדיב  ם גיקמי שאבאדיב וזואן אחיו בספינה אחת ע 
Mt 10,3  בעל רבית. מטיאו. טומאש.וזואן אחיו  זאבדיב  . ג׳יקמו. ברטומי. פיליפו 3. יוואנדריב אח  

Mt 27,56   וכאשר נעשה בא עשיר אחד איש מבארי 57 :זאבדיב  דלינא אם יקומו ויושאף ואם בני מריאה מק  
Mc 1,20   ונכנסו בכפר 21בספינה קטנה והלכו אחריו  בדיבזא  ותכף קראם ועזבו אביהם  20. שתםמשימים ר  

Mc 10,35   אומרים רבי אנחנו רוצים שאי זה דבר שאנחנו זאבדיב  ויקרבו אליו יקומו וזואן בני  35: השלישי 
Mt 10,25   לכן לא  26: כמה וכמה המורגלים. הם משוטנים זאבוק  אם הם אמרו וכנו אדוניהם אזבל  :אדוניו 

Mt 7,15   כי לא יכול. במעשיהם תכירום 16. וטורפים זאבים  ר הבאים בלבוש רחלות ובתוכם הם קמנביאי ש  
Lc 10,3    [*]3 לא תשאו שק ואבן ולא בתי שוקים ולא 4 .זאבים  הנה אני שולח אתכם כשיות בין . לכו  

Mc 3,17   16  אטגישזהו בינ. וקרא שם להם. ולג׳ואן אחיו זאנאדיב  יר וללאז 17ושם שם לשימון פירו 
Lc 19,2    והיה 3. שהיה שר העולמיים והיה עשיר גדול זאקיב  והנה בא איש אחד ששמו  2ביריחו הולך  
Lc 19,3    ורץ ועלה באילן אחד ששמו 4היה קטן הצורה  זאקיב  כי אותו . לראותו בעבור רוב העםולא יכול  
Lc 19,5   אה ישוש משיח ואמר לו זאקיב רד מהר הביט ור זאקיב  וכאשר ישאוש בא אל המקום  5בור היה לו לע 
Lc 19,5  רד מהר וחושה כי מוכרח אני שאבא היום זאקיב  ב הביט וראה ישוש משיח ואמר לו המקום זאקי  
Lc 8,26   וכאשר יצאו בארץ 27אותה שסמוכה לגליליאה  זאריט  ובאו ועברו אל מלכות גאניט  26 .לו  
Mt 1,18  וכאשר אם ישואש משיח היתה ארוסה זאת היא .זאת  שיח היתה ותולדות ישואש מ 18. דעד ישוש י״  
Mt 1,18   היא מריאה ויוסף טרם התחברם היא הרתה מהקדש זאת  כאשר אם ישואש משיח היתה ארוסה ו. זאת  
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Mt 7,12  קפיטולי כ״ג כפי מתיאו  :היא התורה והנביאות זאת  פצו שיעשו לכם האנשים תעשו להם כל אשר שתח 
Mt 11,16   המשפחה הנה דומים לנערים היושבים בשער זאת  אל מי אדמה  16. עבור שמוע ישמעאזנים בלו  
Mt 12,41   41 האומה ויענישוה כי הם עשו תשובה בדרישה של זאת  בירי נינוה יקומו ליום הדין עם ג  
Mt 12,42   אש העולםכי היא באה מר. האומה ותעניש אותה זאת  ומלכת שבא מקום ליום הדין עם  42: מיונה  
Mt 15,15   והוא אמר להם עדיין אתם בלתי שכל 16. התמונה זאת  ענה פירו ואמר תפרש לנו  15: ברנופלים בק: 
Mt 16,18   18 ועוד דלתות גיהנם לא. האבן אבנה אגלישיאה שלי זאת  אני אומ׳ לך שאתה הוא פירי ועל ו 
Mt 22,20   ואמרו מסיסר והוא  21. ה ומה שלמעלה כתובהצור זאת  ואמ׳ להם ישאוש ממי היא  20: חדפשוט א 

Mt 26,9   ושיתן אדם הערך . המשיחה ראויה לימכר בערך רב זאת  כי  9. ואמרו למה עשתה פסידה זומאד עצבים 
Mt 26,12  אמיתות לכם אומ׳ אשר בכל 13בגופי לחנוט אותי  זאת  יחה משיחה וזאת הנ 12. לא אהיה לעולם עמכם 

Mc 9,8   והם העלימוהו  9המראה עד שהוא יחזור חי ממות  זאת  צוה שלא יאמרוהו לשום אדם שאוש מן ההר י 
Mc 12,10   הכתיבה האבן שמאסו הבונים תהיה מאוסה בעד זאת  ולא קראתם  10: כור הכרם לאחריםויש  
Mc 12,16   16 17התמונה והכתוב על הגג והם אמרו דשיסר  זאת  הם נשאו לו וישאוש אמ׳ ממי היא ו  
Mc 12,43    13: הענייה נתנה כל מאכלה זאת  נדבה יותר ממה שהם מספיקים אבל ענייה,Tit  קפיטולו י״ג  

Mc 14,4   כי יכולין היינו למוכרו 5האבדה מהמשיחה  זאת  שהיו כעוסים ביניהם למה נעשית  שם אחרים  
Mc 14,36   ברצוני אבל כרצונךהמיתה ממני אכן לא יהיה  זאת  ואמ׳ אב שהוא היכול הרחק  36. האותה שע.  

Lc 2,12    13. תמצאו הנער מעוטף בבגד ומונח באבוס. האות זאת  ויהיה לכם  12. שהוא משיח ואדוןהעולם 
Lc 2,48   49. כי אני ואביך כואבים ומאד חפשנוך. לנו זאת  ואמ׳ האב והאם אל הבן למה עשית . תמהו  
Lc 4,21   והכל נותנים עדות לו 22. הכתיבה באזנינו זאת  התחיל לאמר להם היום הזה נשלמה  21. בו  
Lc 4,23   23 רוב דברים ששמענו. רופא מרפא עצמו. התמונה זאת  אתם תאמרו . וש אמ׳ להם אמת הואוישא  

Lc 7,8   ונהפך . ואותו הדבר שמע ישאוש ותמה 9. ועושהו זאת  ואומר אני לעבדי עשה : והוא בא לאחר בא 
Lc 7,44    ואתה לא נתת לי מים . אני נכנסתי בביתך. האשה זאת  רואה אתה . שימוןאל האשה ואמ׳ לנהפך 
Lc 7,44   אתה לא נתת 45. רחצה רגלי ובשערי ראשה קנחם זאת  אבל . ואתה לא נתת לי מים לרגלי. בביתך  

Lc 11,32  המשפחה ויענישוה כי עשו תשובה בעבור דרישת זאת  אנשי נינוה יקומו בדין עם  32: גדול משלמה  
Lc 12,18   אהרוס אוצרותי ואעשם יותר גדולים ואקבץ כל זאת  ואמ׳ אעשה  18. ף טובתי ופירותיבמה אאסו  
Lc 13,16    בת אברהם כמה וכמה שהשטן קשרה מאותו קשר .זאת  ם כן א 16הרפת ואינו מוליכו למים לשתות  
Lc 20,2   ואני אשאל. ענה ואמ׳ להםוישאוש  3. הממשלה זאת  ה הדברי׳ או מי הוא אשר נתן לך עושה אל  
Lc 21,4   4  ממה שפיחתה ויש לה חסרון שמה כל מאכלה שהיה זאת  אבל . אלו מהשפעתם שמו במתן האלכי כל  

Lc 21,29   כשעושים 30הצורה ראו התאנה ושאר האילנות  זאת  ואמר להם  29כי גאולתכם מתקרב  .והביטו  
Lc 22,53  ולקחו אותו 54: היא שעתינו ועוז הערפליי זאת  רק . ייתי במקדש ולא שלחתם יד בכל היום הי  

Jn 1,13   ולא מרצון אדם. לדעת מחטאות ולא מרצון בשר זאת  . שאינן ילודי דם 13אמינו בשמו אותן שי  
Jn 6,29   היא פעולות האל שתאמינו במי שהוא שלח אותי זאת  . ענה ישאוש ואמ׳ להם 29. ת לאלטובו.  
Jn 7,49  50: הסיעה בלתי יודעת הדת ארורה היא זאת  אבל  49. ים אינם מאמינים בורושמהשרים והפ  

Jn 8,4    ודת משה צותה לנו שתהיה 5. האשה נתפשה בניאוף זאת  ואמרו לו  4: אחת שתפשוה בניאוףלו אשה 
Jn 10,18  תפעם אחרת היתה מחלוק 19: המצוה לקחתי מאבי זאת  . ויכולת יש לי פעם אחרת לקחתה לעזוב אותה  
Jn 12,27    לעלות ולנשא 28כי בעבור זה באתי לשעה זו  .זאת  אב הושיעני בשעה . עתה ומה אומרנבהלה  
Mc 1,19   ותכף קראם 20. בספינה קטנה משימים רשתם זבאדיב  יקומו וג׳ואן בני  ראה. והולכים מעט הלאה  
Lc 5,10   וישאוש אמר. עומדין שוממין חברי שימון זבדיב  ויק֗ומו ויואן בני  10. ג שלקחובלקיחת הד  
Mt 4,13    כדי שתהיה נשלמת נבואת ישעיה 14ונפתלי  זבולון  בעיר כפר נחום בחוף הים גלילות ויגר  
Mt 4,15   דרך הים נחל† מחדש היא מנוקה†. ונפתלי זבולון  ארצה  15ואת ישעיה הנביא אומרת נשלמת נב  
Mc 3,22  וישו קראם ואמר 23. שר השטנים מרפא המושטנים זבוק  בעל לם אומרים שהוא משוטן ומכח שבאו מירוש 
Lc 13,8   10: ואם תעשה פרי מוטב ואם לאו אכריתנה 9 זבלים  ה שנה זו ואחפור סביבה ואקיפנה הנח התאנ  

Mt Prol,3  האונגילי בלשון הקדש כמו זכרון שיניח אל אחיו זה  כתב . העתיק בעבור דרוש לנפיליםהוא רוצה ל. 
Mt Prol,13  כי . היו האיונגלי האחרים הבל שלא היו מקובלים זה  ובעבור . וכרח שנותו בעד הדרשתםמיני מות ה 

Mt 1,1   1,Tit  אבראם 2. ספר תולדות משיח בן דויט בן אבראם זה   1ון כפי שי׳ מתיאו קפיטולו ראש  
Mt 1,20   לום אמר יושאף בןמלאך הש׳ נראה אל יוסף בח .זה  ובעוד היותו מחשב  20. חבא עזבהלכת בה  
Mt 1,22   אשר אמרו על ידי. היה עשוי למלאת דבר האל זה  וכל  22. י יושיע עמו מעונותיהםישואש כ  
Mt 4,9    אז אמר לו ישאוש 10 .אם תקוד ארצה ותתפלל אלי זה  ואמר לו אני אתנך כל  9. וכבודםהעולם 

Mt 5,46   ואם תקדימו  47: עושים הרשעים המפורסמיםבעצמו  זה  הלא . ם אתכם מה שכר יגיע אליכםהאוהבי 
Mt 5,47   47 תהיו א״כ שלמים 48. הדבר עושים פחותי הנצרים זה  אם תקדימו שלום לאחיכם לבד הלא ו  
Mt 6,32   שאלו בתחלה 33. האב שלכם יודע שאתם צריכים זה .זה  העמים שואלים כל  32. ו מה נלבשמה נשתה א 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

473 

 

Mt 6,32   שאלו בתחלה מלכות האל ויותר ותהיה לכם כל  33 .זה  ם יודע שאתם צריכים האב שלכ. זהשואלים כל 
Mt 6,33  כי יום מחר יחשוב . א״כ אל תאנחו ליום מחר 34 .זה  לכם כל  שאלו בתחלה מלכות האל ויותר ותהיה 
Mt 8,9  מדוישואש משיח שמע זה השר וע 10. והנם עושים זה  ולעבדי עשו . ׳ לאחר בא והוא באואומ. הולך  

Mt 8,10   אמת אני . ואמר לאותן שהיו עמו. השר ועמד נפלא זה  וישואש משיח שמע  10. הנם עושיםעשו זה ו 
Mt 8,27  קפיטולי כ״ח כפי. שהרוח והים שומעין אותו זה  והאנשים תמהו אומרים מי הוא  27. גדול בים  
Mt 8,33   אז כל  34. אל העיר מספרים מהמשוטןברחו ובאו  .זה  והרועים שהיו שומרים ראו  33. ופתאום ומת 
Mt 9,3   3 וכאשר ישוש משיח הכיר מחשבתם אמ׳ למה  4. מקלל זה  מן החכמים מאותתים אמרו בקרבם  ומקצת 
Mt 9,6  אז אמ׳ : תכירו כי אני יכול למחות העונות בארץ זה  ולמען  6. או לאמר קום ולך. ליםחטאתיך נמח 
Mt 9,8   שיכולת כזה הראה להם. יראו השם ואותו הללו זה  והעם שראו  8 [*] 7: קח מטתך ולך לביתך  

Mt 11,10  הוא אותו שממנו הנביא אמר הנני שולח מלאכי זה   10: ר אני לכם שהוא יותר מנביאואומ: באמת  
Mt 12,15    נסע מהם ועמים רבים הולכים אחריו וכלם ממרקם .זה  וישואוש יודע  15. יוכלו להורגובאיזה צד. 
Mt 12,23  וכאשר הפרושים שמעו זה אמרו זה 24: בן דויט זה  כל העם תמה וראה ואמ׳ איך אינו ו 23. וראה  
Mt 12,24   אמרו זה אינו מגרש השדים כי אם בכח בלזאבוק שר זה  וכאשר הפרושים שמעו  24: ן דויטאינו זה ב 
Mt 12,24   ים כי אם בכח בלזאבוק שר השדיםאינו מגרש השד זה  וכאשר הפרושים שמעו זה אמרו  24: בן דויט . 
Mt 12,27   ואם אני ברוח האל מגרש 28. הם יהיו שופטיכם זה  ן אותם ובעבור ביניכם באיזה כח מגרשי  
Mt 12,36   אומר אני לכם כי כל מלה כבידה שידוברת תהיה זה  בעבור  36. ע מרוע אוצר נודר רעואדם ר  
Mt 12,38   וישאוש ענה להם אומה רעה אות 39. אות ראות ממך זה  רוצים אי  שים אומרים רבי אנחנוספר והפרו 
Mt 12,45   ובעוד שדובר אל העם 46. עתיד לבא לאומה זו רעה זה  כמו . ונים יותר רעים מהראשוניםהאחר 

Mt 13,2   עלה לספינה אחת ויושב וכל העם עומד על שפת זה  בעבור . ואוסף שם עם רב 2בשפתו לים ויושב  
Mt 13,12   ובעבור זה מדבר 13המעט שיש לו יגזול לו אדם  זה  ומי שאין לו . יתן לאדם וישפיע שיהיה לו  
Mt 13,13    בעבור שרואים לא יראו. מדבר איש בדמיונות זה  ובעבור  13שיש לו יגזול לו אדם זה המעט.  
Mt 13,15   יניהם בעבור זה שלאהעם שמן ואזנו כבדה ועצמו ע זה  כי לב  15. ינו ותראו ולא תכירוולא תב 
Mt 13,15    שלא יראו ולא ישמעו ולא יבינו בלבבם ולא ישובו זה  עיניהם בעבור העם שמן ואזנו כבדה ועצמו 
Mt 13,28   28 והוא אמ׳ 29והעבדים אמרו תחפוץ שנלך ונלקטהו  .זה  וא אמר להם האיש האויב עשה דבר וה 
Mt 13,35  תהיה נשלמת הנבואה אומרת אני אפתח את פי זה  ור בעב 35: אמ׳ ישואש בדמיונות אלה הדברים  
Mt 13,55   בן נפח ואינינו כנגד אמו וקרוביו ג׳יקמי זה  אינינו  55זה כמה חכמה וכמה כח מאין יש ל  
Mt 13,56   56 וישאוש אמר להם שום. והיו אשקנדליזאט בו 57 .זה  ובותיו כלם עמנו מאין יש לו כל וקר  

Mt 14,5   רק ירא העם שתופשים אותו . אירודיש חפץ להורגו זה  ובעבור  5קחת לך אשת אחיך אוי לאינינו ר 
Mt 14,15   15 המקום הוא חרב ושעה היא מועברת להניח ֵלֵכת זה  אמרו לו . וכי היה ערב התלמידים  

Mt 15,5   האדם יאמר אל אביו ואל אמו הנדבה אי זו שתהי זה  ואתם אומרים אשר אי  5. ו שימותאביו ואמ  
Mt 15,8   הם 9. העם שלי מכבר מדברים ולבם רחוק ממני זה   8טוב דבר מכם ישאוש אומ׳  7. הרעים  
Mt 16,1  אתם. וישוש ענם ואמר להם 2. נפלאות מן השמים זה  מתחננים לו שיראם אי . סות אותווהצדוקים נ  

Mt 16,26   כן האל  27. האדם בעד נפשוחלוף טוב יכול עשות  זה  ואי . והנפש היא אבודה. לי עלמאכל חל 
Mt 17,6   וקרב אלהם 7. נפלו על פניהם והיה להם פחד גדול זה  וכאשר התלמידים שמעו  6. שומעיםוהם . לי 

Mt 17,10   והוא 11. שאומרים חכמי הדת שאליהו יבא בתחלה זה  ושואלו לו תלמידיו אומרים מה  10. חי  
Mt 17,19    ההר תשתנה מזה המקום אל מקום אחר כי הוא זה  אמרו ות. כמו גרגיר אחד של חרדלאמונה  
Mt 17,26   18: אשר שאל ותנהו בעדי ובעדך זה  ח לו הפה ותמצא שם כל מה שעולה שתקח תפת,Tit  קפיטולי מ״ד 

Mt 18,3   ואותו שישפיל 4. הנער לא תכנסו במלכות שמים זה  כם אני שאם לא תשובו ותהיו כמו אומר ל  
Mt 18,4   ומי שישען נער 5. הנער יהיה גדול במלכות שממיי זה  ואותו שישפיל כמו  4. כות שמיםלתכנסו במ 

Mt 18,31    והלכו אל האדון וספרו לו כל. היו מאד נבהלים זה  וכאשר עבדי האדון ראו  31. החובעד שיפרע  
Mt 19,5   תו והיו שניםאדם יעזוב אביו ואמו וידבק באש זה  ואמר בעבור  5. כם עשה אדם ואשהכי בראשית  

Mt 19,11   יש 12: הדבר אם לא למי שנתון לו דעת להבין זה  וא אמר כולכם אינכם מבינים וה 11: לאשה  
Mt 19,16   16 17. טוב אוכל אנכי עשות שיהיה לי חיים נצחיים זה  חד נגש אלי ואמ׳ לו רבי טוב אי והנה א  
Mt 19,20   אמ׳ אליו ישו 21. וב שמרתי מה אני חסר עודבט זה  ואמ׳ אליו הבחור כל  20. ך כמוךאת רע  
Mt 19,22   23. כי היה אדם שהיו לו נחלות רבות. היה נעצב זה  וכאשר הבחור שמע  22. תמשך אחריובא ו  
Mt 19,25   26. היו תמהים מאד ואמרו א״כ מי יוכל הושיענו זה  וכאשר התלמידים שמעו  25: מימייבמלכות ש  

Mt 20,5   ומצא אחרים. סביב בי״א שעה והוא יצא ברחוב 6 זה  ה תשיעית היתה ועשה כדמות ם ושעבין הצהרי  
Mt 21,4   אמרו לבני 5. להשלים הנבואה מהנביא אומרת זה  וכל  4. הן למלאכתו ותכף יניחוהצריך ב  

Mt 21,10    והעם אומרים זה ישו הוא נביא נזאריט 11. ישאוש זה  העיר היתה מוקמת אומרים מי הוא כל 
Mt 21,11   ונכנס ישו 12. ישו הוא נביא נזאריט מגליליאה זה  והעם אומרים  11. הוא זה ישאוש אומרים מי  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

474 

 

Mt 21,23  ומי נתן לך זה. כח עושה אתה אלה הדברים זה  כהנים וזקני העם אומרים בעד אי אליו שרי ה  
Mt 21,23   שאוש ואמי להם אני אהיה שואל ענה י 24. היכולת זה  ומי נתן לך . שה אתה אלה הדבריםזה כח עו 
Mt 21,24  טבילת זואן מאין היא מן 25. כח אני עושה זה זה  ם אומרים אותו אני אענה בעד אי אחד ואם את  
Mt 21,24   טבילת זואן מאין היא מן השמים או מן 25 .זה  ני אענה בעד אי זה כח אני עושה אותו א  
Mt 21,27   אדם. מה דומה לכם 28. כח אני עושה אלה הנפלאות זה  באי  ומ׳והוא אמ׳ להם גם אני לא א. ידענו 
Mt 21,45  רק יראו. ורצו לתופשו 46הכירו כי מהם אומר  זה  כאשר שרי הכהנים והפרושים שמעו ו 45. תפול  

Mt 22,7   היה עצב וצוה הרוג אותם הרוצחים ולשרוף ביתם זה  וכאשר המלך שמע  7. אותם למיתה ונגשו . 
Mt 22,28   27 ענה 29: מכל הז׳ תהיה אשה כי אשה היתה מכולם זה  א״כ בתחייה מאי  28. כ מתה אשתםואח״  
Mt 22,33   והפרושים שמעו 34. היה תימה במוסר שלו זה  וכאשר שמע העם  33. אבל מהחיים מהמתים  
Mt 22,36   תאהוב אלהיך אמ׳ לו ישאוש  37העליון צווי בדת  זה  רבי אי  36אומר . לישאוש מנסהו הדת שאל 

Mt 23,5   5 הם נושאים גודל תכשיטי. שהאנשים יראו אותם זה  עושים כל מעשיהם בדברים בעבור  הם  
Mt 23,14    אוי לכם מאותתים פרושים 15. תסבלו אורך הנגישה זה  ובעבור . לאלמנות עם תפלה ארוכהמה שיש 
Mt 23,19    כי 20. שהמקדש המתן. דול המתן או המזבחדבר ג זה  עורים אי  19. למזבח חייב לפרועשנשבע תת  
Mt 23,25    ואתם פונים כולם . שמחוץ הוא כן כמו גביע קערה זה  זהו שמטהרין . עצמכם מחוץ נקייםשתראו 
Mt 23,34   הנה שאנכי שולח לכם נביאים וחכמים ומאותתים זה  בעבור  34. נצלו מדינה של גיהנםאיך ת:  
Mt 23,38   ואני אומר שלא 39. הנה דירתכם תהיה חריבה זה  ובעבור  38. לא אביתכנפיה ו אפרוחיה תחת  
Mt 24,17   17 ומי שיהיה בשדה לא יחזור לקחת 18.דבר מביתו זה  מי שהיה בעלייה לא ירד לקחת אי ו  
Mt 24,25   ולכן אם אדם לכם יאמר שהוא 26. קודם הזמן זה  אני אומר  25. ות אם יהיה אפשרייכנסו בטע  
Mt 24,28   ותכף 29. מקום שיהיה הגוף שם יאספו הנשרים זה  ובאי  28. ״כ היה ביאת בן האלוהעד מערב כ  
Mt 24,34  34 הארץ והשמים יעברו אבל דברי לא  35. יהיה נשלם זה  אומר שזה הדור לא ימות עד שכל  אמת לכם 
Mt 26,17    וישאוש אמר לכו אל  18. הפסחמקום תחפוץ שנכין  זה  ראשון של פסח באו התלמידים ואמרו לו באי 
Mt 26,22  והתחיל כל אחד לאמר אדון אנכי. היו מאד דואגים זה  וכשהם שמעו  22. אחד מכם יבגדניאומר לכם ש 
Mt 26,26  ואחר לקח הגביע ועשה חינות ונתנו 27. הוא גופי זה  ואמר קחו ואכלו כי . חנות ובצע וברכו ועשה 
Mt 26,27   כי זה הוא הדם מן החדש שיהיה שפוכה 28כולכם  זה  ואמ׳ שתו . להם עשה חינות ונתנוהגביע ו  
Mt 26,28   הוא הדם מן החדש שיהיה שפוכה לכפרת עונותיכם זה  כי  28ואמ׳ שתו זה כולכם . להם ונתנו . 
Mt 26,29   עד אותו יום שאשתהו עמכם מחדש במלכות. הגפן זה  כי מכאן והלאה לא אשתה מחליקות לכם אמונה  
Mt 26,48   הסימן אומ׳ מי אשר אני אשק אותו הוא וקחוהו זה  ואותו שמסרו נתן  48. זקני העם ובעד.  
Mt 26,56   הוא נעשה בעבור זה שתשלימו הכתיבות מהנביאים זה  אבל כל  56. במקדש ולא תפשתוני עמכם מלמד . 
Mt 26,56   אז כל התלמידים. נביאיםשתשלימו הכתיבות מה זה  בעבור אבל כל זה הוא נעשה  56. תפשתוני  
Mt 26,61   אמר אני יכול להשמיד מקדש האל ואחר ג׳ ימים זה  ואמרו  61באו שנים עדים כוזבים ואחר מחדש  
Mt 26,65   מה דומה לכם והם ענו אומרים ראוי  66אמ׳ גדוף  זה  אז שר הכהנים קרע מלבושו ואמ׳  65. שמים 

Mt 27,8   אותו שדה נקרא ַאְלִקיֶדֶמך זהו שדה הדם עד היום זה  ובעבור  8. בור שיקברו שם הגריםמיוצר בע  
Mt 27,21   והם אמרו בראבן. תרצו שאניח לכת מאלו השנים זה  ופילאט אמר להם אי  21. ש ימיתווישוא.  
Mt 27,23    וכאשר פילאט  24. והם עוד צעקו תלוהו. רעה עשה זה  ופילאט אמ׳ להם ואי . בשתי וערביהי מונח 
Mt 27,24   וכל הכלל ענו דמו 25. השמרו לכם. האיש הצדיק זה  ם ואמ׳ אני הוא שאיני יודע מדם לפני הע  
Mt 27,47   ותכף רץ אחד מהם ולקח  48. אמרו זה קורא אליהו זה  ומקצת שעומדים שם שומעים  47. ילמה עזבתנ 
Mt 27,47   47 רץ אחד מהם ולקח ספוג ותכף 48. קורא אליהו זה  מעים זה אמרו ומקצת שעומדים שם שו  
Mc 1,27   מהמוסר חדש אשר לו יכולת לצוות השדים והם זה  מה יהיה . כו אחד אל אחד אומריםוהל  
Mc 1,38    והיה דורש בבתי כנסיותיהם ובכל 39. באתי זה  כי בעבור . סביבותינו ונדרוש שםשהן  
Mc 2,7   ותכף  8. יוכל לכפר עונות לבד האל כי מי. קללה זה  איך מדבר כן  7שבו בלבם אומרים הדת וח 

Mc 2,10   שאתם תדעו שבן הבתולה יש לו יכולת לעזוב זה  אבל בעבור  10. אותה בביתך ולך מטתך ושא  
Mc 2,17    אמ׳ הבריאים אינם צריכים רופא רק אותן שיש להם זה  וישו שמע  17. אוכל ושותה רבנכםוהחטאים 
Mc 2,28   בן האלוה אדון מכל מה שהוא בעולם ומהשבת זה  ובעבור  28. האדם לא בעבור השבתהאדם ו:  
Mc 3,24  25. מלכות בזולת החכמה יכול עמוד אותו מלכות זה  ואם אי  24. טן אחד גרש שטן אחראיך יוכל ש  
Mc 3,29   אבל הוא ראוי למיתה. העון לא יכופר לעולם זה  . זהו מי שאין לו תקוה. עון נגד קדוש רוח  
Mc 4,13   אותה  15אותו שזורע הוא הדורש דבר  14. הדמיון זה  ואמ׳ להם איניכם מבינים  13. יםמספר שהם 
Mc 4,28   ואחר. הארץ מגדלה ראשונה בעשב ואחר בשבולים זה  ויותר על  28. ע והוא אינו יודעגדל ומזרי  
Mc 4,30   30 יר של חרדל כשהואדומה הוא לגרג 31. דמות אדמהו זה  מר לכם למי אדמה מלכות הש׳ לאי ואו 
Mc 4,33  ובעבור. ולא דבר להם בזולת תמונות 34שיבינו  זה  בות כאלה תמונות אמר להם בעבור ר 33. הענף  
Mc 4,34   34 באותו יום כאשר 35הוא מבארו לצד אחד ואמר להם  זה  ובעבור . דבר להם בזולת תמונות ולא 
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Mc 4,40   5: שהרוח והים שמעוהו זה  אמ׳ אחד אל אחד מי חשבנו שיהיה בעוז ו,Tit  קפיטולו ה׳ כפי  
Mc 5,25   והוציאוה כל מה שהיה לה 26שנים עשר שנים עברו  זה  ואשה אחת שהיה לה רפיון דם  25 [*].אחריו 
Mc 5,36   אמ׳ לא תפחד לבד יהיה לך טובה אמונה בשם׳ זה   ישאוש ששמע 36והמלמד . מצטער היום עו׳  
Mc 6,10   וכאשר לא 11. מקום שתבאו שם תלינו עד שתסעו זה  ואמר להם באי  10. לשו שתי גוניושלא ישא  
Mc 6,14   והאחרים אומרים שאליהו הוא 15. עושה פלאות זה  טבול הוא וחזר חי ממות ובעבור  אמ׳ שזואן.  
Mc 6,16   אמר זה זואן שאני חתכתי ראשו וחזר ממות .זה  וכאשר אירודיש שמע  16. הנביאיםאו אחד מן  
Mc 6,16   כי  17. זואן שאני חתכתי ראשו וחזר ממות לחיים זה  אמר . וכאשר אירודיש שמע זה 16 .הנביאים 
Mc 6,17   אירודיש תפש ג׳ואן ושמו בבית הסוהר בעבור זה  כי  17. י ראשו וחזר ממות לחייםשאני חתכת  
Mc 7,1    וכאשר 2ה שבאו בירושלם פרושים וחכמי הדת ישנ זה  ואז באו לישאוש אי  1שי׳ מארקו ז׳ כפי  
Mc 7,5   שאלו לישאוש אומרים למה אין שומרין תלמידיך זה  ובעבור  5. יהם וכלי כסף משתיהםכיסות  
Mc 7,6    חנם מכבדים 7. העם מכבדני מדבר ולבם רחוק ממני זה  טוב נביא מכם רמאים ישעיה שאמ׳ אמ׳ להם 

Mc 7,11   מהן שאדם ידור בעבור נדר העם האב והאם שיועילו זה  ואתם אומרים אשר אי  11. ת יומתואמו מו 
Mc 7,29   31. יצא ממנה[*]  30[*] הנה השטן . תתרפא בתך זה  ואמר ישאוש אליה בעד דבר  29. םהאדוני  
Mc 8,2   ואם אני 3. ואין להם מה לאכול. שלשת ימים זה  הם נמשכים אחרי  יש לי רחמנות על העם כי  
Mc 8,4   וישאוש שאלם  5מאכל יוכלו לשבוע זה העם במדבר  זה  והתלמידים ענו מאי  4. או מרחוקמהם ב 
Mc 8,4  4 וישאוש שאלם כמה ככרות פת לחם יש  5העם במדבר  זה  ם ענו מאי זה מאכל יוכלו לשבוע והתלמידי 

Mc 8,30   דאומר ומראה ומלמ 31. הוא צוה שלא יפרסמהו זה  בעבור  30. פירו ואמר אתה משיח וענה. אני  
Mc 9,10   שהפרושים אומרים והסופרים אחריהם שחוייב הוא זה  ושאלו לו מה רוצה לומ׳  10. יהםבינ  
Mc 9,20  20  ותמיד זורקו באש 21. והוא אמ׳ מנערותו עד עתה .זה  שאל אל האב כמה זמן עבר שיש לו וישאוש 
Mc 9,33  וישאוש קרא השנים עשר 34 .מהם יהיה גדול זה  הם שותקים כי הם היו חולקים אי ו 33. בדרך  
Mc 9,37   וישאוש אמ׳ להם אל תמנעו  38. אנחנו מונעים לו זה  ם בשמך ואינו מחבורתינו ובעבור המשוטני 
Mc 9,40   40 באמת לכם אני אומר שלא יאבד. שאתם משיחים זה  בור כל אדם שיתן לכם כוס אחד בשמי בע  

Mc 10,13   13 14. והתלמידים מונעים לאותן ששולחין. שיגיעם זה  בור ים שלחו לו דורון מנערים בעוהעמ  
Mc 10,20   וישאוש הביטו וייטב  21. קיימתי מנעורי עד עתה זה  והוא ענה ואמ׳ אליו רבי כל  20 .ואת אמך 
Mc 10,22   והיה איש שהיו לו נחלות רבות: היה עצב והֺלך זה  וכאשר שמע  22. בשמים ובא אחרי אוצר גדול.  
Mc 10,35   וישאוש אמ׳ להם  36. דבר שאנחנו נשאל תעשה לנו זה  יב אומרים רבי אנחנו רוצים שאי בני זאבד 
Mc 11,16   ומלמדם ואומ׳ להם אינו כתוב שבית 17משא במקדש  זה  ולא עזב נשוא אי  16. מעלה למטהוהפך מל 
Mc 11,28   ומי נתן לך זה הכח כח עושה אתה אלו הנפלאות זה  ואמרו לו בעד אי  28ים והזקנים מאותת  
Mc 11,28   אני. וישוש ענה ואמר להם 29: הכח שאתה עושה זה זה  שה אתה אלו הנפלאות ומי נתן לך זה כח עו 
Mc 11,28  אני אשאל לכם דבר אחד. וישוש ענה ואמר להם 29 :זה  כח שאתה עושה אלו הנפלאות ומי נתן לך זה ה 
Mc 11,29   טבילת ג׳ואן מן 30. כח אני עושה אלו הדברים זה  ם באי ענו לי ואחר אני אומר לכ דבר אחד  
Mc 11,33   12: אני עושה אלה הדברים זה  ואמר להם ואני לא אומר לכם באי ועונה ישו,Tit   קפיטולו י״ב כפי 
Mc 12,19   איש ימות ויניח אשתו בלא בן שאח הנשאר יקחה זה  י משה כתב לנו אומ׳ שאם אח מאי רב 19לאמר  
Mc 12,21    ולכל השבעה 22. זה שלישי עשה כזה. לא הניח זרע זה  ואחר לקחה השני גם  21בלא בנים אשה ומת 
Mc 12,21   21 ולכל השבעה היתה להם 22. שלישי עשה כזה זה  . לקחה השני גם זה לא הניח זרע ואחר  
Mc 12,28   וישאוש ענה ואמ׳ 29. ציווי הוא העקרי בישראל זה  ושאלו אי . כחים והכיר שטוב ענםששמעם מתו  
Mc 12,41   ורבים עשירים. אופן העם מתנדבים שם מתנותיו זה  ן מניחים אוצר המקדש ומביט באי סיאו  

Mc 13,1    וענה ישאוש ואמ׳ רואה  2: בניינים ואיזה אבנים זה  לו רבי ראה מן המקדש אחד מתלמידיו אמר 
Mc 13,7   ועמים 8. ב שיהיה אבל עדיין לא יהיה הקץחויי זה  או התחלת מלחמות אל תיראו כי . רבות  
Mc 14,9   9 10. האיונגליאו יאמר אדם שהיא בזכרוני עשתה זה זה  אני אומ׳ בכל מקום שתהיה מוגד  אמת לכם 
Mc 14,9   ויודש אשקריוטא אחד מי״ב תלמידים הלך 10 .זה  או יאמר אדם שהיא בזכרוני עשתה האיונגלי  

Mc 14,44   הסימן אמ׳ אותו שאני אנשק הוא הוא קחוהו זה  והבוגד נתנם  44. תים וזקני העםמאות  
Mc 14,49  ואז התלמידים כולם 50. נעשה להשלים הכתיבות זה  . עמכם במקדש מלמד ולא תפשתוני היום הייתי  
Mc 14,58    המקדש עשוי בידי אנשים ובשלשת ימים אחרים חדש  זה  אנחנו שמענו שאומ׳ אני אהרוס  58אומרים 

Mc 15,4   ישאוש 5. דבר לאותן שהלשינו אותך מכמה דברים זה  ד שואלו אומר למה אינך עונה אי ופילאט עו  
Mc 15,6   ואז הוא מחזיק אדם אחד תפוש 7. אשר שואלים זה  חג ופילאט נוהג לתת תפוש אחד ב 6: נפלא  

Mc 15,39   והיו שמה מקצת נשים שבאו  40. האיש היה בן האל זה  שהוא היה מועבר בקול גדול אמר  כאשר ראה 
Mc 16,6   לכו תכף לתלמידים ולפירו 7. המקום שהניחוהו זה  ראו . וש נזוריט שנתלה איננו פהבקשתם ישא  

Mc 16,12   הוא נראה לשני תלמידים שהולכים לעיר אחת בצורת זה  ואחר  12. היא ראתהו ולא האמינושחזר חי ש 
Lc Prol,8   האיווגליאו וחבר זה ענייני האפושטולוש זה  ם נאמנים ז מהקדש רוח כתב ליונימזור[*] .  
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Lc Prol,8   וכאשר הוא בתול וחיה. [*] ענייני האפושטולוש זה  נים נאמנים זה האיווגליאו וחבר כתב ליו  
Lc 1,18   וענה המלאך ואמ׳ 19. שאני זקן ואשתי מהרה ימיה זה  ואמ׳ זכריה למלאך איך יעשה  18 .עם שלם 
Lc 1,25   עשה האל לי באותן הימים הביט בי בעבור שיסיר זה   25תה ונטמנת חמשה חדשים אומרת אשתו הר  
Lc 1,32   ואדונינו. יהיה גדול ויהיה נקרא בן מהאל עליון זה   32. ותלדי בן שתקראי שמו ישאושתהר בבטנך 
Lc 1,34  והמלאך ענה ואמ׳ הקדוש  35. שאין לי ידיעת איש זה  יאה אמרה למלאך איך יוכל העשות ומר 34. קץ 
Lc 1,43   תדעי כי כאשר שלומך 44. שאם אדוני באה אלי זה  ואיך קרה  43. ם וברוך פרי בטנךבין הנשי  
Lc 1,48   48 כי אותו 49. כל הבריות יאמרו אנכי היות מאושרת זה  ובעבור . הוא הביט שפלות שפחתו כי 
Lc 1,66   66 וזכריה 67יהיה זה הנער כי יד הש׳ היתה בו  הז  אשר שמעו שמוהו בלבם ואמרו אי  וכל  
Lc 1,66   וזכריה אביו היה 67הנער כי יד הש׳ היתה בו  זה  ה אשר שמעו שמוהו בלבם ואמרו אי זה יהי  
Lc 2,15   והלכו מהר  16. הדבר אשר האל עושה והראתיה לנו זה  ומרים נֲַעבֹור בבית לחם ונראה ביניהם א 
Lc 2,25  25 האדם היה צדיק וירא ממתין הנחת ישראל ורוח זה  . היה בירושלם ששמו שמעון ם אחדוהנה אד  
Lc 2,49   תשאלותי לא ידעתם שחוייב שאני אהיה באותן זה  והוא אמ׳ להם מה  49. אד חפשנוךכואבים ומ  
Lc 3,11   וובאו העולמיים בעבור שיטבלו ואמר 12. גם כן זה  ומי שיש לו חלופי העושרים יעשה . לו אחת  
Lc 4,18   ולרפא נשברי  19משח אותי ושלחני לעניים להגיד  זה  ובעבור . רוח אלהי׳ עלי 18׳ בו מקום שכתו 
Lc 4,22   אתם. וישאוש אמ׳ להם אמת הוא 23. בן יוסף זה  ן היוצאים מפיו ואומרין אינינו של ח  
Lc 4,36   רוחות הרעים ויוצאים מןשיש לו כח ומצוה ה זה  רים ביניהם ואומרים מה דבר הוא ומד ומדב  
Lc 4,43   והיה דורש בבתי כנסיות של גליליאה 44. שולחתי זה  ירות אחרות מלכות האל כי בעבור להגיד לעי: 

Lc 5,6   נעשה אספו דגים רבים באותן שרשתות שלהם זה  וכאשר  6. בדבריך נאריך רשתותיךאבל . דבר  
Lc 5,10   וכאשר נהגו האניות בארץ  11. תהיה שתקח האנשים זה  ש אמר לשימון אל תפחד כי בעבור וישאו 
Lc 5,21   22מי מדבר קללות מי יוכל להניח עונות לבד האל  זה  ב ואמרו מי הוא והפרושים התחילו לחשו 
Lc 5,23    או אמור קום. דבר הוא נקל אמור עונותיך נמחלים זה  אי  23להם למה חשבתם רע בלבבכם ענה ואמ׳ 

Lc 6,1   6: טוב,Tit   בשבת שני ראשון כאשר ישאוש עובר בשדות זרועים  זה  עשוי  1קפיטולו ו׳ כפי לוקא 
Lc 6,23   רק אוי לכם 24. היו עושים הנביאים והאבות זה  כמו . כרכם מאד הוא מושפע בשמיםכי ש  

Lc 7,3   ששמע ישאוש היה שם שלח לו חכמי היהודים מבק זה  וכאשר  3. היה מאד מרגליי אליו ואותו עבד  
Lc 7,4   והוא בנה לו בית. כי הוא אהוב עמנו 5להם  זה  מרים לו ראוי אתה שתתן פניו במהירות או  
Lc 7,7   אני מדמה שאהיה ראוי שאבוא אליך אבל תאמ׳ זה זה  ובעבור  7. גון שתכנס בצל קורתיאינינו ה  
Lc 7,7  כי אני אדם שיש לי 8. רפאבדברים ובני יהיה נ זה  אהיה ראוי שאבוא אליך אבל תאמ׳ אני מדמה ש  

Lc 7,25   עניינים יצאתם לראות איש מלובש מרוב בגדים זה  אבל אי  25. ם שנועות לכל רוחותהשוקי.  
Lc 7,26   נביא אומ׳ לכם ועוד יותר. דבר יצאתם לראות זה  אבל אי  26וג הנם מלכים בבתיהם ובתענ  
Lc 7,31   נמשלים הם לנערים יושבים בשוק 32. הדור נמשלים זה  לכן למי נאמ׳ אנשי [*]  31. ואןנטבלים מי 
Lc 7,39   חשב בעצמו אומר אם זה הוא נביא באמת יודע יהיה זה  וכאשר הפרוש שזמנהו ראה  39. יתמרגלי 
Lc 7,39   הוא נביא באמת יודע יהיה שהיא היא האשה שנוגעת זה  מנהו ראה זה חשב בעצמו אומר אם הפרוש שז 
Lc 7,40   שני אנשים 41. וענה שימון ר׳ אמור. דברים זה  לומר לך אי  לו שימון אני רוצהישאוש ואמ׳  
Lc 7,47   אני אומ׳ לך כי לא תהיו נעזבים עונות רבים זה  ובעבור  47. ת משחה רגלי במשיחהוזא. בשמן  
Lc 7,47  עמוואותן שיושבין יחד . כי היא מאד אוהבת זה  זבים עונות רבים ונמחלים בעבור לא תהיו נע  
Lc 7,47    49[*] וישאוש אמר אל האשה  48. שמוחל עונות זה  עמו התחילו לאמר ביניהם מי הוא יחד  

Lc 8,9   אבל . ולהם אמר לכם ניתן מלכות שמים להכיר 10 .זה  איזה דבר הוא . ותלמידיו שאלוהו 9. ישמע 
Lc 8,11   והם. שנפל סמוך לדרך 12ם׳ הזרע הוא דבר הש זה  הדבר הוא  11: ם ישמעו לא ישמעווא. יראו  
Lc 8,18   כי לאותן שיש לו יעשוק. אופן אתם שומעין זה  לכן ראו באי  18. שלא יבא לגלויניכר ו.  
Lc 8,25   26. ושומעין לו. שלקח שלרוח ולים אומר עמדו זה  ואמרו מי הוא . דולה וראו ותמהויראה ג  
Lc 8,27    ואינינו לובש שום מלבוש ואינינו עומד . זמן רב הז  יצאו בארץ בא לישוש אדם אחד שאחזו שד 
Lc 8,42  ויקר מקרה שבעודו הולך מצא. שנים עשר שנים זה  כי בן היה לו שחולה למות  42תו שיבא אל בי  
Lc 8,47   ובאה ברעדה ונפלה לרגלי ישו. לא רצתה להחבא זה  והאשה שראתה  47. ממני שפעל בו שבח יצא  
Lc 8,50   לאבי הנערה אל תפחד בטח בשם׳ ותאמין ותהיי זה  וישאוש שמע  50. בתך מתה ח כיישאוש משי  
Lc 8,53  55וישו משיח לקח בידו הנערה ואמ׳ קומי  54 .זה  ומלעיגים על ישאוש משיח באומרו  53. ישינה  

Lc 9,4  תםואו 5ומשם לא תצאו . בית שתכנסו שם תעמודו זה  ובאי  4א תהיה לכם שני מלבושים לא מעות ול  
Lc 9,9   10. ורצה לראות ישאוש משיח. שעושה דברים אלו זה  א שצויתי לשחוט ש׳ יואן מי הוא אני הו  

Lc 9,12    ילכו למגדליהם ולעריהם הקרובים למקום זה למען  זה  אליו הי״ב שלוחים ואמרו לו העם נגשו 
Lc 9,12   א מה שיאכלו כי המקום הזה הוא למען יוכלו למצו זה  מגדליהם ולעריהם הקרובים למקום זה ילכו ל 
Lc 9,48   והמקבל אותי מקבל מי ששלחני. בשמי אותי יקבל זה  ואמ׳ להם המקבל נער  48בו אליו אחד וקר . 
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Lc 9,55   בן האדם לא בא לאבד הנפשות אלא 56. רוח אתם זה  אוש ואמ׳ להם אינכם יודעים מאי ונהפך יש  
Lc 10,25   ואמ׳ לו 26דברים אעשה למען השיגי חיים נצחיים  זה  ותו ואמר אי ת קם לנסות אוהנה חכם אחד בד 
Lc 10,35  ואם תוציא בהוצאתו יותר משני פשיטין . כל צרכו זה  נם לאושפיזא ואמ׳ לו עשה למוכה פשיטין ונת 
Lc 10,36   מאלה השלשה נראה לך שהיה יותר חבר ורע לאותו זה  אי  36. טין אלו יתנם לו בחזרתומשני פשי  
Lc 11,5   ויאמר. מכם יש לו אוהב וילך אליו בחצי הלילה זה  ואמ׳ אליהם אי  5. ביאנו לנסיוןואל ת  

Lc 11,19   אבל אני במאמר האל מגרש 20: הם יהיו שופטיכם זה  ש בניכם במה מגרשים אותם בעבור אני מגר  
Lc 11,38   ואדונינו אמר  39. ודת הבקראינו רוחץ ידיו בסע זה  והפרוש אמ׳ בלבו למה  38. בבית ישב וחשב 
Lc 11,49    חכמת האל אמרה הנני שלח להם נביאים שלוחים זה  ובעבור  49. ואתם חוצבים קבריהםשהמיתום  
Lc 11,54    12: דבר יוכלו להלשינו זה  מארבים אותו ומבקשים מפיו אי  54דברים,Tit  קפיטולו י״ג כפי  
Lc 12,11   כי רוח הקדש ילמדכם 12דבר תענו או תאמרו  זה  אי חפצו להשתכל באיזו אופן או באל ת  
Lc 12,39   תדעו שאם האב פימיליאר יודע באי זו שעה הגנב זה  אבל  39: מאושרים הם העבדים ההםוימצאם כן  
Lc 12,41   ואדונינו אמ׳ לכל האיש הנאמן  42. הדבר או לכל זה  ופירו אמ׳ לו אדון אמור לנו  41: בן אדם 
Lc 12,50   50 סבורים אתם שבאתי לתת  51: אני נדחק עד שישלים זה  בעבור . תאוה שאהיה טבול מטבילהאני מו 
Lc 12,56  ולמה לא תדינו עצמכם מה שהוא יושר 57העת  זה  פני השמים והארץ למה לא תבינו  אתם יודעים  
Lc 12,58   ואם באולי. הרהשר בדרך עשה מעשה שישלחוך מ זה  ך לאי וכאשר אתה הולך עם שכנגד 58. הדבר  
Lc 13,6   אדם אחד היה לו עץ תאנה בכרמו ובא לבקש .המשל זה  ואמר להם  6: תהיו אבודים כאלו לא תשובו 

Lc 13,18    הנה הוא כגרגיר של חרדל 19: דבר יהיה נמשל זה  דומה מלכות שמים ומי משערו לאי למה הוא  
Lc 14,5   ם אם שורו וחמורו נופלים בבור בשבת שלאמכ זה  וענה להם ואמר אי  5. אדם ועזבוריפא ה  

Lc 14,26   איש יבא עמי ולא ילך עמו אביו ואמו ואשתו זה  אם אי  26ונהפך אליהם ואמר . מוהולכים ע  
Lc 14,28   ולא ימנה ראשונה ההוצאה . מכם שחפץ לבנות מגדל זה  כי אי  28. ו יכול להיות תלמידיאחרי אינ 
Lc 14,32   הוא עומד מרחוק שולח שלוחיו להשתדל עם דברי זה  וזולת  32. אלף בא אליום עשרים נגד מי שע  
Lc 15,2  2 והוא אמ׳ אליהם זה 3ראה חטאים ואכל עמהם  זה  והפרושים מתלוננים אומרים ראה  והסופרים  
Lc 15,3  ת אי זה מכם שיש לו מאה צאן ונאבדה אח 4. הדבר זה  והוא אמ׳ אליהם  3ים ואכל עמהם זה ראה חטא 
Lc 15,4    מכם שיש לו מאה צאן ונאבדה אחת מהם לא יניח זה  אי  4. והוא אמ׳ אליהם זה הדבר 3עמהם  
Lc 15,8   לא. אשה שיש לה עשרה דרכמש ותאבד אחת מהם זה  או אי  8: ים שאינם חסרים תשובהממאה צדיק  

Lc 15,24   23 ֶ25: והתחיל לאכול[*]. הו חי בני מת היה ומצאנו זה  כי  24. ל שמן ונאכל ונשתהושאו ֶעג 
Lc 15,26   26 ואביך המית עגל אחד: ואמרתי לו אחיך בא 27 .זה  ושאלו מה . וקרא אחד מן העבדים  
Lc 16,2    כי. תן חשבון מהה מההרשאה. שאני שומע עליך זה  וקראו ואמר לו מה  2נכסי האדון שמפסיד  
Lc 16,8    ואני אומר 9לב קרבו .. העולם הם יותר חכמים הז  כן בני . רע הלבב כי בחכמה עשהוהמעשה  

Lc 16,26   אותם שחפצין לעבור מכאן אלכם לא ינתן להם זה  ומה גדולה היא תקועה בעבור .. םאלה הדברי  
Lc 17,18    ואמ׳ אליו קום ולך כי אמונתך 19מעם נכר  זה  לא נמצא שחזר ונתן שבח לשם אלא  18התשעה  
Lc 17,30   באותה שעה 31. יהיה ביום שבן אדם יהיה מגולה זה  כפי  30שמים וכולם השמיד ת מן האש וגפרי  
Lc 18,9  האחד . שני אנשים עלו במקדש להתפלל שם 10הדבר  זה  . צמם כמו צדיקים ומבזים האחריםשבוטחים בע 

Lc 18,11   י נותןאנ. אני צם שני פעמים בשבוע 12. העולמיי זה  ועו׳ איני כמו : ם רעים ומנאפיםגזלני 
Lc 18,14   כי כל אדם המגביה עצמו יהיה . הלך לביתו מצודק זה  אמת אני אומר לכם שהעולמיי  14 חוטא אני 
Lc 18,15   ואמר להם הניחו 16. התלמידים מנעו זה להם זה  וכאשר רואים . רים בעבור שיגיעםלו נע  
Lc 18,15   ר להם הניחו הנערים הקטנים לבא אליואמ 16. להם זה  וכאשר רואים זה התלמידים מנעו  .שיגיעם 
Lc 18,30   30 וישאוש לקח שנים  31. ובעולם הבא חיים נצחיים .זה  קבל יותר ויותר ממה שהניח בזמן שלא י 
Lc 18,34   ונעשה 35. הדבר נעלם היה מהם ולא הבינו מה הוא זה  . יםוהם שום דבר מאלו אינם מבינ 34: חי 
Lc 18,36   36 ואמרו לו כי ישוש נזורט עובר באותו מקום 37 זה  עובר עם רב שאל מה ר העור שמע שוכאש.  
Lc 18,43   נתנו שבח לאל זה  ישו משבח לשם וכאשר כל העם ראה והלך אחרי :Lc 19,Tit   קפיטולו כ׳ כפי לוקא 
Lc 19,3   3 כי. ולא יכול לראותו בעבור רוב העם. איש הוא זה  ה חפץ מאוד לראות ישוש משיח אי והי  
Lc 19,7   התלוננו כולם בקרבם אומרים שבבית אדם חוטא זה  וכאשר העם ההוא ראה  7: ו בשמחהוקבל יש  

Lc 19,31  איש שואל אתכם למה אתם מתירים קשרו אתם תאמרו  זה  ואם אי  31. התירו קשרו ונהגוהו. עליו אדם 
Lc 19,38   שלם יהיה לשמים ועלוי למרומים. שבא בשם האל זה  אומרים ברוך הוא  38. לאות שראועל כל הנפ.  
Lc 20,9    איש אחד נטע כרם אחד ושכרה לעובדי אדמה. הדבר זה  והתחיל לאמר לעם  9. אלה הדבריםאני עושה. 

Lc 20,17   שכתו׳ אבן מאסו הבונים הוא היתה מונחת בראש זה  רוצה לומ׳ א״כ מה [*]  17: לא יאבה השם׳  
Lc 20,33   וישאוש אמר להם בני 34. [*] מכל אלו תהיה לאשה זה  תחיית המתים מאי אז ב 33[*]  32.בלא בנים 
Lc 20,34   רק 35: העולם עושין נישואין ונמסרין לנשואין זה  וישאוש אמר להם בני  34. [*] שהתהיה לא  
Lc 21,9   אז אמר להם יקומו עמים נגד 10. מיד ולא הקץ זה  אכן לא יהיה . יב כל אלה להעשותשחוי  
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Lc 21,14   כי אני אתן לכם כח וחכמה שאליה  15. אופן תענו זה  אז ינוח לבבכם ואל תחשבו באי  14. לעדות 
Lc 21,32   השמים 33. הדור עד שכל אלה העניינים יעשו זה  באמת אני אומר לכם שלא ימות  32. קרוב  
Lc 21,34  וכן יצא 35. אום עליכםהחייב וזה היום יבא פת זה  ובצורך : ד ביתרון אכילה ושכרותלא יהיה כב  
Lc 21,36    הקיצו לעולם והתפללו לשם שתהיו ראויים לברוח זה  ועל  36. על כל יושבי פני האדמהוכן יצא  
Lc 22,4   4 6. ושמחו ונדרו לו כסף 5. צד ימסור להם ישוש זה  הרבנים באי שהלך ודבר עם שרי הכהנים ו  

Lc 22,15  כי אני אומ׳ לכם 16. הפסח קודם שאסבול המיתה זה  ל עמכם ואמ׳ בכוסף אוכ 15. עמו שלו שלוחים  
Lc 22,19    20. זה תעשו לזכרוני. הוא גופי הנתון בעדכם זה  ועשה חנות ובצעו ונתן להם אומר ולקח הפת  
Lc 22,19    וכאשר אכלו אמר. וכן הגביע 20. תעשו לזכרוני זה  . אומר זה הוא גופי הנתון בעדכםונתן להם  
Lc 22,20   הגביע הוא צווי החדש בדמי אותו שיהיה נשפך זה  וכאשר אכלו אמר . וכן הגביע 20 .לזכרוני  
Lc 22,35    אבל עתה מי. ואז אמר להם 36. והם אמרו לא. דבר זה  אחסר לכם אי . בזולת שק ומנעליםאתכם 
Lc 22,56   אומר אשה אשהופירו כפר לה  57. היה עמהם זה  תהו יושב באש והביטה אותו אמרה אחת רא  
Lc 22,59  ופירו אמר אדם איני 60. עמהם כי גלליב הוא זה  מעט שעה אחת אשה אחת אומרת אמת וכ 59. אני  
Lc 22,69   ואמרו 70. יהיה בן האדם יושב לימין כח השם׳ זה  בעבור  69. ולא תעזבוני. לכם לא תענוני  
Lc 23,2    אומ׳. ומונע לתת מס לסישר. יח ומהפך עמנומד זה  אנחנו מצאנו . והתחילו להלשינו 2לפילאט  
Lc 23,8    וישאוש מעולם לא. ושאל אליו דברים רבים 9. אות זה  ממנו ומצפה מתי יראהו שיעשה אי רבים 

Lc 23,12    ופילאט קרא שרי הכהנים 13היו אויבים מאד  זה  נעשו אוהבים באותו יום כי קודם ופילאט  
Lc 23,14   הנה אני שאלתי זה . האדם שאמרתם שיגרש זה האדם זה  אתם נהגתם לי . להם ואמר 14העם והרבנים ו 
Lc 23,14   הנה אני שאלתי זה ולא מצאתי דבר ממה. האדם זה  נהגתם לי זה האדם שאמרתם שיגרש אתם . להם  
Lc 23,14   כוג״ 15. ולא מצאתי דבר ממה שאתם מלשינים אותו זה  הנה אני שאלתי . שיגרש זה האדם שאמרתם 
Lc 23,18    והוא היה איש 19. והנח לנו ברבאן. זה למיתה זה  אומרים תסלק . צעק יחדיו*] [*] [*] [העם  
Lc 23,18    [*] [*] [*]והוא היה איש 19. והנח לנו ברבאן. למיתה זה  אומרים תסלק זה . צעק יחדיו  
Lc 23,22   שום טעם שבעבורו יהיה חייב רע עשה איני מוצא זה  והוא פעם שלישית אמר להם אי  22. תלהו  
Lc 23,41   ואומ׳ לישו אדון יהיה לך 42. שום רע לא עשה זה  אבל . נו משפט אמתי לפי מעשעינולנו וקבל  
Lc 23,47   וכל העם שהיה שם היתה לו 48. האיש היה צדיק זה  ואמר באמת . ברים שנעשו הלל הש׳אלה הד  
Lc 23,53   וכאשר זה סילק גוף. סלק גוף ישאוש והודה לו זה  וכאשר  53. גוף ישאוש והודה לו שיתן לו  
Lc 23,53   סילק גוף ישו משיח מהשתי וערב עטפו בבגד משי זה  וכאשר . וכאשר זה סלק גוף ישאוש והודה לו  
Lc 23,55   וכשחזרו בבית  56אופן גוף ישוש משיח היה מונח  זה  ה נמשכות אחריו רואות הקבר באי מגלליא 
Lc 24,4   4 הנה ששני גברים עמדו סמוך להם במלבושים לבנים .זה  שהן היו נבהלות במחשבותיהן על  ובעוד 
Lc 24,6   6 אמר 7. אופן דבר עמכם בעוד שהיה בגלליאה זה  תזכורנה באי . נו פה כי חזר חיאיני  

Lc 24,17   תם הולכיםדברים אתם מדברים ביניכם וכבר א זה  וישאוש אמ׳ באי  17. כירים אותושלא היו מ  
Lc 24,20   אופן מסרוהו עליוני הכהנים ושריהם בעונש מיתה  זה  ובאי  20ר לפני השם׳ ולפני העם ובדיבו 
Lc 24,26  ומתחיל ממשה ומכל  27. ובזה יכנס באורו. לסבול זה  חוייב משיח  26. ביאים אמרו לכםהדברים שהנ 
Lc 24,41   ויערת. והם נתנו לו חלק דג אפוי 42. דבר לאכול זה  ואמר יש לכם אי . וב שמחה גדולהותמהים מר 

Jn 1,2   כל הדברים נעשים בעדו 3היה בתחלה עם האל  זה   2: ובן האל היה אלוה .ובן האל עם האל.  
Jn 1,7   9[*]  8. [*] בא לעדות בעבור שיתן עדות מרחוק זה   7האל שלח אדם אחד שמו ג׳ואן  6: עליה  

Jn 1,15   15 הוא אותו שאמרתי שעתיד לבא אחרי נעשה קדום זה  וצועק אומר . ממנואן עושה עדות זו.  
Jn 1,29   אותו הוא 30. האל שמסיר העונות מן העולם זה  יואן ישאוש שבא אליו ואמר הנה  האחר ראה  
Jn 1,31   אומ׳. וג׳ואן עשה לו עדות 32באתי ומטביל במים  זה  עבור שהיה מפורסם בישראל בעבור רק ב 
Jn 1,46  46 47. [*] אמר לו פליף בא וראה אותו. דבר טוב זה  יכול להיות אי . נתנאל בנזוריט ואמ׳ לו  
Jn 2,11   האות הראשון בבית גלליאה וגלה מעלתו ותלמידיו  זה  וישאוש עשה  11. ין הטוב עד עתההעלמת הי 
Jn 2,16   וזכרו תלמידיו 17. הולא תעשו בית אבי בית סחור זה  יונים השליכו דברים אלה ממקום  למוכרי 
Jn 2,18  ענה ישאוש 19. אות אתה מראה לנו שאתה עושה זה  אי אז ענו היהודים ואמרו  18. ביתך אכלתני  
Jn 2,19   אז אמרו לו 20. המקדש ובג׳ ימים אקימהו זה  ענה ישאוש ואמ׳ להם תתירו  19. שאתה עושה  
Jn 2,20   המקדש נתארך בינינו והוצרך לעמוד הפועל אותו זה  אז אמרו לו היהודים  20. אקימהוובג׳ ימים  
Jn 4,12  13. והוא שתה מן הבור הזה ובניו ומקנהו. הבור זה  אתה גדול מיעקב אבינו שנתן לנו ה 12: חיים  
Jn 4,33   אכילתי. וישאוש אמ׳ להם 34. שהביא מה לאכול זה  אי . אז אמרו התלמידים 33: דעתםדבר שלא י  
Jn 4,54    היה האות השני שעשה ישאוש בבית גלליאה כשבא זה   54. ו חי והאמין בו כל ביתושבנלו ישו  

Jn 5,4   והיה שם אדם אחד שחלה שלשים 5חולי שחלו בו  זה  לרפאתם מאי [*]  4ם תנועת המים וממתיני  
Jn 5,11   לא  והוא 13[*] [*]  12. אמ׳ אלי שא מטתך ולך זה  והוא ענה להם מי שעשה לי  11. ךלשאת מטת 
Jn 5,16  17. מתהלך ישאוש בגודיאה לעשות דברים אלו בשבת זה  והם אמרו ובעבור  16. שאוש רפאוליהודים שי 
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Jn 5,17   כי לא לבד. אז היהודים אבו יותר להמיתו 18 .זה  ואני ג״כ פעלתי בעבור . עד עתה אבי פעל  
Jn 5,18   אמת הבן אינו יכול לעשות לכם אי 19ואמ׳ להם  זה  ענה ישו בעבור . צמו בשיווי לאלומדמה ע  
Jn 5,19    כי הדברים. רק מה שראה עשות לאב. דבר מעצמו זה  בן אינו יכול לעשות לכם אי אמת ה 19להם  
Jn 5,34   הוא היה  35. אני אומר בעבור שאתם תהיו נושעים זה  רק אני איני מקבל עדות אדם אבל  34. אמתי 

Jn 6,6   אמר היה לנסות כי יודע הוא מה שהיה לו לעשות זה   6. ו אלו העמיםה נקנה פת שיאכללפיליף אנ . 
Jn 6,12   אז אספו ומלאו י״ב קופות 13. הנותר שלא יפסד זה  אספו . כאשר שבעו אמר לתלמידיו 12. שאלו  
Jn 6,30   אי זו מלאכה. אות אתה עושה שנראהו ונאמין אותך זה  אז אמרו לו אי  30. וא שלח אותיבמי שה 
Jn 6,36  כל 37. כי ראיתוני ולא האמנתם בי. אמרתי לכם זה  אבל  36. בי לא יהיה צמא לעולם ומי שמאמין  
Jn 6,39    שנתן לי לא אשמיד ממנו רק שאקימהו ביום היותר  זה  שכל . וזה הוא רצונו 39. ששלחנירצון מי 
Jn 6,42  אם שאנו מכירים באיזה אופן הואבן יוסף מהאב וה זה  ואמרו אינינו  42. דתי מן השמיםהוא פת שיר 
Jn 6,46   והוא ראה האב. אם לא שהוא מהאל. מהם ראה האב זה  לא בעבור שאי  46. רי כן בא אלימהאב אח . 
Jn 6,52  והפת שאני אתן לכם הוא בשרי: הפת יהיה לעולם זה  שאם אחד אוכל  52ן השמים ירדתי חיים אשר מ  
Jn 6,53  אמת. אז ישאוש אמר להם 54: לתת לנו בשרו לאכול זה  רים איך יוכל אומ. חלקו ביניהם אז היהודים 
Jn 6,59  אלה הדברים אמר בבית הכנסת 60: הפת יחיה לעולם זה  מי שאוכל . לו אבותיכם המן ומתולא כמו שאכ 
Jn 6,61   וישאוש 62: מי יוכל לשומעו. קשה הוא זה הדבר זה  אז רבים מתלמידיו אמרו  61. חוםבכפר נ  
Jn 6,61   61  וישאוש כששמע אמונתם 62: מי יוכל לשומעו. הדבר זה  רבים מתלמידיו אמרו זה קשה הוא אז 
Jn 6,64   64  אבל 65. אחד הדברים שאמרתי לכם רוח וחיים הם זה  אינו מועיל אי . הוא שמחיה הבשרהרוח  
Jn 6,66   בא אלי אם לא ינתןאמרתי לכם שאין אחד יכול ל זה  ואומ׳ בעבור  66. שעתיד למוסרו ומי  
Jn 6,67   וכבר אינם הולכים. רבים תלמידיו חזרו אחור זה  בעבור  67. אם לא ינתן לו מאבי לבא אלי  
Jn 6,72  7: עתיד לבגוד בו שהוא אחד משנים עשר זה  וזה אומ׳ מיוד״ש אשכריוטא כי  72. הוא שטן,Tit  

Jn 7,8   כאשר אמר אלה הדברים  9: וזמני לא נשלם. גשל ח זה  אתם ממיתים ביום  8. מעשיו רעיםעליו ש 
Jn 7,15   ענה ישאוש ואמ׳ מוסרי אינינו  16: ספר שלא למד זה  היו היהודים ואומרים איך יודע  ומתמיהים 
Jn 7,22   נתן לכם משה ברית מילה לא שאותו דבר היה ממשה :זה  בעבור  22ולה אחת וכולכם תמהים עשיתי פע 
Jn 7,24   אז אמרו קצת 25: אל תשפטו לפנים רק דין צדק זה  בעבור  24. כל אדם בשבתתי נגדי כי רפא  
Jn 7,25   הנה שמדבר בגלוי ודבר אין אנו 26שחפצנו להמית  זה  ז אמרו קצת מבני ירושלם אינינו א 25: צדק 
Jn 7,27    28: אומשיח כשיבא לא ידע אדם אנה הו. מאין הוא זה  אבל לא ידענו  27. שזה הוא משיחבאמיתות 
Jn 7,37  מי שמאמין בי שאומרת 38אחד עשה יבא אלי וישתה  זה  חג עומד ישוש צועק ואומר אם אי הגדול מן ה 
Jn 7,43    אבל . ומקצת רצו לתופשו 44. חולקות העם בעבורו זה  ובמחלוקת  43: היה דוד יבא משיחלחם שמשם 

Jn 8,9   אותו המקום כולם אחד אחר האחד ובתחלהיצאו מ .זה  וכאשר שמעו  9. רע כתב אחד בארץאחרת כו  
Jn 8,24   כי אם לא תאמינו . אמרתי לכם שתמותו בעונותיכם זה  בעבור  24: ואני איני מזה העולם. העולם 
Jn 8,40   ואמרו לו . אתם עושים מעשה אביכם 41עשה אברהם  זה  . רתי אמת לכם אותה ששמעתי מהאלאיש שאמ 
Jn 8,46  אם אומר אני לכם אמת למה לא . מכם יתפשני בחטא זה  אי  46. מאמינים לי ם אמת אינכםאם אומר לכ 
Jn 8,47   47 אז ענו  48: כי אינכם מהאל. אינכם שומעים אותו זה  ובעבור . שומע דבר האל. וא מהאלמי שה 

Jn 9,2   2 ענה 3: בעבור זה נולד עור. או האב או האם זה  אלוהו תלמידיו רבי מי הוא שחטא וש  
Jn 9,2  ענה ישאוש לא זה חטא ולא אביו ולא 3: נולד עור זה  בעבור . שחטא זה או האב או האם רבי מי הוא 
Jn 9,3   אבל זה לו בעבור שמעשה . חטא ולא אביו ולא אמו זה  ענה ישאוש לא  3: ר זה נולד עורבעבו. האם 
Jn 9,3   לי 4: יהיה מגולה בעבורולו בעבור שמעשה האל  זה  אבל . זה חטא ולא אביו ולא אמו ישאוש לא  
Jn 9,8   האיש שהיה שואל על הפתחים ויושב ואוכל לאה זה  אומרים אינינו . שונה כי דל היהשראוהו רא:  
Jn 9,8   רק דומה הוא לו. ויש אומרים אינינו זה 9. הוא זה  ויש אומרים : ם ויושב ואוכל לאהעל הפתחי. 
Jn 9,9   אז 10. והוא אמ׳ אני הוא. רק דומה הוא לו .זה  נינו ויש אומרים אי 9. ה הואויש אומרים ז  

Jn 9,15   והוא אמ׳ אליהם טיט עשה. צד חזר לך הראות זה  אז שאלו לו הפרושים באי  15: ואהאיש הה:  
Jn 9,16   ואחרים. האיש אינינו מהאל כי אינו שומר השבת זה  אז אמרו מקצת מהפרושים  16. יתיוקמתי ורא  
Jn 9,19   א״כ באי. בניכם שאתם אומרים שנולד כשהוא עור זה  ושאלום אומרים הוא  19יו ולאמו בשקראו לא  
Jn 9,19   ענו להם אביו ואמו ואמרו 20: צד ראה עתה זה  א״כ באי . מרים שנולד כשהוא עורשאתם או  
Jn 9,20   ו עיניו אבל באי זה צד נפתח 21נולד כשהוא עור  זה  ואמו ואמרו יודעים אנו שבנינו  להם אביו 
Jn 9,21  שאלו אותו כי: צד נפתחו עיניו וראה לא ידענו זה  אבל באי  21זה נולד כשהוא עור  אנו שבנינו  
Jn 9,23   24: אמרו אביו ואמו שאלו הבן כי בן שנים הוא זה  בעבור  23: יה מושלך מבית הכנסתמשיח יה  
Jn 9,25   אז 26: שהייתי עור ועתה אני רואה. ודעאני י זה  אבל דבר . א איני יודעאז אמר הו 25. חוטא  
Jn 9,29  ענה אותו האיש ואמר להם זהו דבר  30: מאין הוא זה  ולא ידענו . ים שהאל דבר עם משהאנחנו יודע 
Jn 9,33   ואם לא היה לו מהאל לא היה בידו לעשות. האיש זה  אם לא  33ח עיני אדם שנולד עור שאחד פת  
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Jn 9,40   אז אמ׳ ישאוש 41. א״כ אנחנו עורים. ואמרו לו זה  פרושים שהיו עמו שמעו ומקצת מה 40. עורים  
Jn 10,6   5 רק הם לא הכירו מה אמ׳. המשל אמר ישאוש להם זה   6. נמשכות אחר קול האיש הנכרי ואינן  

Jn 10,16  תוהכרח הוא שאנהג אותם ויכירו קולי ויעשה רפ זה  וצאן אחר שאינן מרפת  16. נפשי ומשים. האב  
Jn 10,17   אהבני האב כאשר אניח נשמתי בעבור שפעם אחרת זה  בעבור  17. ה רפת אחד ורועה אחדקולי ויעש  
Jn 10,32  אז ענו לו 33: מעשה מאלו חפצתם לסקול אותי זה  אמרתי לכם והראתי מהם לכם באי  רבים טובים  
Jn 11,4   חולי מיתה רק עמו אלא בעבור שבןהחולי אינו  זה  וישאוש שומע אמ׳  4. ו מאד חולהאוהב אות  
Jn 11,9   כי רואה אור זה. שיהיה הולך ביום אינו עושה רע זה  אם אי . ין ביום שתים עשרה שעותישאוש א 
Jn 11,9   אבל מי שהולך בלילה מצער עצמו כי נר 10. העולם זה  כי רואה אור . יום אינו עושה רעהולך ב 

Jn 11,26   והיא אמרה אדון כן אני האמנתי שאתה הוא 27 .זה  מאמינה את . ין כי לא ימות לנצחחי ויאמ  
Jn 11,37  שפתח עיני האיש שנולד עור לא יוכל לעשות שזה זה  ומקצת מהם אמרו  37. ו כמה אהבוהיהודים רא  
Jn 11,39  וישאוש אמר אליה לא אמרתי  40. ארבעה ימים שמת זה  כי . יחאחות המת אמרה לו אדון כבר הוא מסר 
Jn 11,42  כשאמ׳ אלה 43. בעבור שיאמין שאתה שלחתני זה  ק בעבור העם שעומד סביבי אמרתי ר. שומע לי  
Jn 11,49    אינכם חושבים שצריך לנו שאדם אחד ימות  50דבר  זה  ואמ׳ להם אתם לא ידעתם אי . שנהאותה 
Jn 11,57   12: יתפשוהומקום שיגלוהו בעבור ש זה  ם וצוו וציוו שאם אחד יודע לאי והפרושי,Tit   קפיטולו 
Jn 12,16   רק כאשר ישאוש נתעלה . לא הכירו תלמידיו בתחלה זה   16. כך בא יושב על עיר בן אתוןהנה מל 
Jn 12,17  אחוזת העם שהיתה עמו עושה לו עדות שקרא לזרו זה  בעבור  17ושיעשו לו דברים אלו  עליו נאמרו  
Jn 12,18   באה אליו יוצאת לדרך אותה סיעה כי שמעה אומרים זה  ובעבור  18: שהחזירו ממות לחייםמן הקבר ו 
Jn 12,19   הפרושים אמרו ביניהם הנה שאין אנו מועילים זה  בעבור  19. ומרים שעשה אות ופלאכי שמעה א.  
Jn 12,19   והיה מקצת מבני מבני 20. שכל העולם הולך אחריו זה  בדבר . הם הנה שאין אנו מועיליםאמרו ביני 
Jn 12,27  אז באה קול : לעלות ולנשא שמך 28באתי לשעה זו  זה  כי בעבור . אב הושיעני בשעה זאת. ומה אומר 
Jn 12,29   ואחרים אמרו מלאך דבר. אמרו זה הוא קול רעם .זה  אז העם העומד שם שמעו  29. שאנוועוד אנ  
Jn 12,29   29 ענה 30. אמרו מלאך דבר לו ואחרים. הוא קול רעם זה  אמרו . אז העם העומד שם שמעו זה 
Jn 12,30   עתה הוא דין העולם 31. לא בא בעבורי רק בעדכם זה  קול : ענה ישאוש ואמר 30. בר לומלאך ד. 
Jn 12,34   אז אמר להם ישאוש עדין יש בכם נר  35. בן האדם זה  ארץ מי הוא אומר שבן האדם יהיה מורם מן ה 
Jn 12,39   לא היה בידם להאמין כי פעם אחרת אמר ישעיה זה  ובעבור  39וכח האל שסופר . מענומה שש  
Jn 13,1  האב האוהב אותם שהם שלו בעולם זה בקץ אהב .זה  ששעתו באה שיש לו לעבור מעולם  הפסח ישאוש  
Jn 13,1   ונעשית הסעודה שהשטן שם בלב 2: בקץ אהב אותם זה  האב האוהב אותם שהם שלו בעולם  .מעולם זה  

Jn 13,11   אז כשרחץ רגליהם לקח 12. אמר אין כולכם טהורים זה  ובעבור . ע אותו שעתיד לבגוד ביאני יודכי 
Jn 13,18   רק בעבור. מכולכם אני יודע אותן שבחרתי זה  אני אומר  18. תהיו כאשר תעשום מאושרים  
Jn 13,22   אז אחד מתלמידיו  23: לזה ומספקו ממי הוא אומר זה  אז התלמידים הביטו  22. יבגדני שאחד מכם 
Jn 13,24   אז כשהוא  25. ואמ׳ מי הוא אותו שממנו אמר זה .זה  ושימון  24. תו שישאוש אוהב מאדישאוש או 
Jn 13,24   ישאוש אמ׳ אליו. אז כשהוא היה מסב על החזה 25 .זה  שממנו אמר  ואמ׳ מי הוא אותו. ושימון זה 
Jn 13,34  לזה יחד כאשר אהבתי אתכם בעבור שתאהבו אתכם זה  בים שתהיו אוה. מצוה חדשה 34כם אני אומ׳ ל  
Jn 13,35   אדון לאן אתה. ושימון פירי אמ׳ אליו 36. לזה זה  אם לכם אהבה וריעות . תם תלמידיכל כי א  
Jn 14,12   11 אומר אני: בלבד עשוי בעבור שהמעשים שתאמינו זה   12. מאמינים שאני הוא והאב בי אינכם  
Jn 14,22   דבר הוא עשוי שבעבורינו תגלה עצמך לנו ולא זה  אי . לא אשקריוטא אבל אדון אחר .ליואמר א  
Jn 14,29    30: לכם קודם המעשה בעבור שאחר העשיה תאמינו זה  עתה גלו מי  29: והאב גדול ממניאל האב  
Jn 14,30   30 רק בעבור 31י ואין דבר אחר ב: העולם כבר בא זה  כי שר . וב הדברים לא אדבר עמכםמעתה ר  
Jn 15,7   7 כזה הוא  8: דבר ודבר תחפצו ותשאלו תשיגו לכם  זה  אי . תעמדו בי ודברי תשמרו בכם אם 

Jn 15,17   אם העולם יכעיס אתכם תדעו כי אותי 18. את זה זה  ה לכם שתאהבו אלה הדברים אני מצו 17. לכם  
Jn 15,17  17 אם העולם יכעיס אתכם תדעו כי אותי מאס 18 .זה  רים אני מצוה לכם שתאהבו זה את אלה הדב  
Jn 15,19   תזכרו דברי אשר אמרתי לכם עבד  20: מכעיס אתכם זה  אבל כי אינכם מזה העולם בעבור  .שלו אוהב 
Jn 16,11   עוד יש לי לאמר לכם רוב 12. העולם כבר נדון זה  כי שר . רק מרחוק 11תראו אותי  ומעתה לא  
Jn 16,17   ופעם אחרת מעט. שאומר לנו אחר מעט לא תראוני זה  אמרו תלמידיו ביניהם מה הוא  אז 17: האב  
Jn 16,18  אין אנו יודעים מה מדבר ישאוש. שאומר לנו מעט זה  אז אומרים מה הוא  18. ך אל האבכי אני הול: 
Jn 16,19   19 ולא . מעט אתם מדברים בקרבכם כי אני אמרתי אחר זה  אמר אליהם מה . כשבא רצו לשואלוו 
Jn 16,23   תשאלו ותקחו בעבור[*]  24[*]. דבר לשמי  זה  אומר אני לכם אם תשאלו לאב אי  אמת. דבר  
Jn 18,17  והעבדים  18. ופירו ענה ואמ׳ איניני מהם. האיש זה  רת הפתח לפירי ואתה אינך מעבדי השפחה השומ 
Jn 18,21  21  רים דברתי להם כי הם יודעים הדברים שאמרתידב זה  שאל לאותן שמנעוני אי . שואל לימה אתה . 
Jn 18,29   וענו ואמרו אם זה האיש לא היה רע 30. האיש זה  ואמ׳ איזו עדות עשיתם נגד . חוץלהם ב  
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Jn 18,30    האיש לא היה רע במעשיו לא היו מביאין אותו זה  וענו ואמרו אם  30. נגד זה האישעשיתם  
Jn 18,34   ענה 35לך ממני . אז אמרוהו אחדים. מעצמך זה  ענה אומ׳ אתה אומר  וישאוש 34. מלך ישראל  
Jn 18,36  36 באמת משרתי יהיו מנגדים: העולם היה מלכותי זה  ם אם ענה ישאוש מלכותי אינינו מזה העול  
Jn 18,37   נולדתי בעבור זה באתי לעולם לעשות עדות אמיתי זה  אני לדבר . ש אתה אומ׳ שאני מלךענה ישאו. 
Jn 18,37   כל איש שהוא. באתי לעולם לעשות עדות אמיתי זה  אני לדבר זה נולדתי בעבור . מלךאומ׳ שאני  
Jn 18,38   38 אמ׳ פעם אחרת אמ׳ להם אני איני מוצא בזה שום זה  וכאשר . טו אמ׳ אליו מה הוא אמתופילא  
Jn 18,40   תם פרק י״ח: (בן גנב היהוברא: רק בראבן זה  אז צעקו כולם לא תעזוב לנו  40 :היהודים(  
Jn 19,4  אז 5. בעבור שהכירו כי איני מוצא בו שום טעם זה  ואמ׳ הנה אנכי מוליך לכם בחוץ  .אחרת בחוץ  
Jn 19,8   ונכנס פעם אחרת ואמר  9. הדבר היה לו פחד גדול זה  אז כאשר פילאט שמע  8: בן אלוה עושה עצמו 

Jn 19,11   ואחרי  12. מי שמסרני בידך חטא חטא גדול ביותר זה  ובעבור . ן מן השמים זהו מן האללך נתו 
Jn 19,12   רק היהודים צועקים ואומרים. פילאט חפץ להניחו זה  רי ואח 12. בידך חטא חטא גדול ביותר. 
Jn 19,12   כי כל איש שעושה עצמו. לא תהיה אהוב משיסר זה  אם תניח . הודים צועקים ואומריםרק הי  
Jn 19,28  ובעבור שהכתיבה תהיה. ישוש שכל הדברים נענו זה  ואחר  28שעה התלמיד לקחה כשלו  באותה: אמך  
Jn 19,29  29  לקחו קנה אחד והניחו ספוג מליאה חומץ עם מלח זה  והיה כי שמע . שם קנקן מלא חומץאז היה  
Jn 20,20    התלמידים האדון אז כשראו. הראם הידים והצד זה  וכי אמר  20. ואמ׳ להם שלום לכםבא ישוש  
Jn 20,22  ולמי שתעזבו 23. גנח ואמ׳ להם קבלו רוח הקדש זה  כאשר אמ׳  22. [*] רת שלו׳ עמכםלהם פעם אח  
Jn 20,30  רק אלו נכתבים למען תאמינו שישאוש משיח 31 .זה  תו לתלמידיו שאינם כתובים בספר משיח בהראו  
Jn 21,11    וישאוש אמר להם  12. שהדגים רבים הרשת לא נשבר זה  ל ועם כ. מספר מאה וחמשים ושלשהמרוב דג 
Jn 21,19  ופירו נהפך לאחוריו 20: אמר לפירו בא אחרי זה  כאשר אמר ו. רמז באיזו מיתה עתיד לזכך האל  
Jn 21,21   ישאוש אמר אליו  22 .מה יהיה מזה. אמר לישאוש זה  אז כשפירו ראה  21. ודה על חזהושהוסב בסע 
Jn 21,23    רק אמר. הדבר בתוך אחיו שאותו תלמיד לא ימות זה  אז יצא  23. מה לך אתה תלך אחרישאבא עד  
Jn 21,24   הוא התלמיד שעושה עדות מאלו הדברים וכתב אלה זה   24. ה שכן יעמוד עד שאבא מה לךאני רוצ  
Mt 2,11  זהירם שלא ישובווהמלאך ה 12. ולבונה ומירא זהב  ניו ויפתחו אוצרותיהם ויתנו לו וישתחוו לפ  
Mt 10,9   ולא שתי. ושק בדרך 10וכסף ומעות בחגורה  זהב  אל תחפצו לישא  9. עד חן תתנוהווב: קבלתם  

Mt 23,16   מה . פתאים ועורים 17. למקדש אותו חייב לפרוע זהב  אבל אותו שעושה נדר לתת . שבעיןדבר אין נ 
Mt 25,27   תקחו ממנו הבשנט ותמסרהו לאותו 28. עם הריוח ביזה  וכאשר הייתי בא הייתי שואל . יןהחלופ 

Mt 3,3   אמר קול א׳ יקרא במדבר ישרו. נתנבא[*] מה  זהו   3מתקרבת  עשות תשובה כי המלכות שמימיי  
Mt 3,17   4: בני אהובי ערב לי זהו  ותצא בת קול ותאמר  17ורת יונה עליו בצ,Tit  קפיטולו ז׳ כפי  

Mt 11,19   אוכל ושותה מיין אהוב מהחוטאים מפורסם זהו  ואומרים [*]  19. [*] הוכל ושותולא היה א  
Mt 14,2   כי אירודיש 3. זואן טבול ששב חי ועושה נפלאות זהו  ואמ׳ לבניו  2ינורקא שמע ישאוש אירודיש ט 
Mt 17,5   6. והם שומעים. בני אהובי אותו שמאד ערב לי זהו  ת קול אחת באה מתוך הענן אומרת וב. צללם  

Mt 21,38   38 ְלַקֻחּוהּו 39. היורש נהרגהו ותהיה לנו ירושתו זהו  אשר העובדים ראוהו אמרו ביניהם וכ  
Mt 22,38   והשני הוא דומה 39. הראשון ומאד גדול צווי זהו   38. לבבך ובכל נפשך ומכל שכלך אלהיך בכל  
Mt 23,25    ואתם. שמחוץ הוא כן כמו גביע קערה שמטהרין זה זהו  . רמאין שתראו עצמכם מחוץ נקייםפרושים 
Mt 26,30   אז אמר ישו 31. שעשו חינות יצאו להר הזתים זהו  ו הודאה וכאשר אמר 30. מחדש במלכות אבי  

Mt 27,8   8  ואז היה הדבר נשלם 9. שדה הדם עד היום הזה זהו  זה אותו שדה נקרא ַאְלִקיֶדֶמך ובעבור  
Mt 27,9   וקנו מהם שדה יוצר 10ערך שערכו בני ישראל  זהו  לשים פשיטי כסף יא אומ׳ ולקחו שמירמיה נב.  

Mt 27,37   36 אז תלו שני גנבים עמו 38: ישאוש מלך היהודים זהו  ושמו על ראשו כתב  37ים מביטים ויושב. 
Mt 27,54   והיו שם רבות בנות שעומדות 55. בן האלוה זהו  שנעשה יראו בחוזק אומרים באמת  רועשת וזה  

Mc Prol,6   זואן בן זכריה שליח הש׳ מלמד ההתבשרות מישאוש זהו  . בר מהנבואה מהקול שקורא במדברבהתחלה ד 
Mc 1,1   1,Tit   כמו כן 2האונגליאו מישאוש משיח בן האלוה  זהו   1קפיטולו ראשון כפי שי׳ מרקו  

Mc 3,17   ואנדריב 18ן אלוה בינאטגיש ר״ל בן מהעליו זהו  . וקרא שם להם. יב ולג׳ואן אחיוזאנאד  
Mc 3,29    זה העון לא יכופר לעולם. מי שאין לו תקוה זהו  . לבד עון נגד קדוש רוח 29יהיו מכופרים.  
Mc 6,35   עזוב העמים 36. מקום חרב מאד ורב שעה עברה זהו  . ר קרבו אליו תלמידיו ואמרו לוהיום עב  
Mc 7,4    [*]4 *] [ובעבור זה 5. ליטול כיסותיהם וכלי כסף משתיהם זהו  . ורבי חקים אחרים שציום שמור 
Mc 9,6   ותכף הביטו סביבותיהם ולא 7. בני יקר ושמעוהו זהו  ליהם וקול אחד באה מהעב שאמרנו עושה צל ע 

Mc 12,7   8היורש בואו ונמיתהו ותהיה לנו הירושה  זהו  והעובדים אמרו יחדיו  7וד לבני ישאו כב  
Mc 12,30   ואהבת. והשני הוא דומה לזה 31. עיקר הצווי זהו  . ובכל מחשבתך ובכל כחךכל נפשך לבבך וב  
Mc 14,22   ולקח הגביע ועשה חנות ונתן להם ושתו  23. לבי זהו  וכאשר היו אוכלים לקח הפת ואמר  22: היה 
Mc 14,24   יאמת לכם אנ 25. דמי אשר בעבור רבים ישפך זהו  ואמ׳ להם  24. תן להם ושתו ממנוחנות ונ  
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Mc 14,69   וסמוך מזה מעט. והוא פעם אחרת כפר לה 70. מהם זהו  שפחה אחת והתחילה לאמר לאותו שניצב סביבה 
Mc 15,26   ותלו עמו שני 27. ישאוש נזוריט מלך היהודים זהו  והניחו עליו כתב  26. אשר תלוהושלישית כ  
Mc 15,42   42 בא יוסף אברמסיאה גבר נכבד 43. תלפני השב זהו  שר ערב נעשה נכנס כבר חג המצות וכא  

Lc 7,27   הנה אנכי שולח לכם מלאכי לפניך. שממנו כתוב זהו   27. ׳ לכם ועוד יותר מנביאנביא אומ  
Lc 7,36   36 ישבו. וכאשר ישאוש נכנס בבית הפרוש. ישאוש זהו  ד מהפרושים חלה פניו שיאכל עמו ואח  
Lc 9,35   36. ושמעו אותו. בני האהוב לי מאד והערב זהו  ואמרה  ובת קול יצאה משמים 35. פחד גדול  

Lc 20,14  14 15. היורש לכו ונהרגהו והירושה תהיה לנו זהו  אוהו מחזיקי הכרם בנכליהם אמרו וכאשר ר  
Lc 20,42   44. עד שאשית אויביך הדום רגליך 43ביכולתי  זהו  . ׳ האדון אמר לאדוני שב לימיניהמזמורי  
Lc 23,38    ואחד מהגנבים שהיה תלוי עמו  39. מלך היהודים זהו  באותיות יוניות ולטינש ועבריות כתוב 

Jn 1,18   כאשר . וזהו עדות יואן 19הוא ספרו . אלוה אחד זהו  . ילוד שהוא בן האב. בן אחד לבדה. האל 
Jn 1,33  יו עושה עדות ואני ראית 34. שמטביל ברוח הקדש זהו  . ליו תראה הרוח יורד עומד עליולי אותו שע 
Jn 4,37   38. הדבר אמתי כי אחד הוא הזורע ואחד המלקט זהו  כי בעניין  37מלקט יחדיו ישמחו שהזורע וה  
Jn 6,14   14 וישאוש שהכיר שבאו 15. באמת נביא שבא בעולם זהו  ן האנשים כשראו האות שעשה אמרו אז אות  
Jn 6,40   שכל אדם שרואה הבן ומאמין. רצון האב ששלחני הוז  כי  40אקימהו ביום היותר אחרון ממנו רק ש  
Jn 6,50  שירד מן השמים בעבור שזה שאוכל ממנו לא ימות זהו   50. בותיכם אכלו פת במדבר ומתוא 49. חיים: 
Jn 6,59   לא כמו שאכלו אבותיכם המן: הפת שירד מן השמים זהו   59. שאוכל אותי הוא חי בעבורי ומי. האב 
Jn 7,40    ואחרים אומרים זהו משיח 41. נביא אמיתי זהו  אומרים  מאחוזת העם בשומעם דבריואז מקצת.  
Jn 7,41  42: ואחרים אומרים יבא מגלליאה משיח. משיח זהו  ואחרים אומרים  41. נביא אמיתי אומרים זהו  
Jn 9,30   ין הוא ופתחדבר נפלא שאתם אומרים לא ידעתם מא זהו  ענה אותו האיש ואמר להם  30: ואזה מאין ה 

Jn 12,13   וישאוש מצא עיר בן אתון וישב 14. מלך ישראל זהו  הושענא . ליו לדרך וצועקת אומרתויצאה א  
Jn 15,12   צווי שתהיה אהבה ביניכם כמו שאני אהבתי אתכם זהו   12. יהיה בכם וגילכם יהיה שלם שגילי. 
Jn 19,11   ובעבור זה מי שמסרני בידך חטא חטא. ן האלמ זהו  אם לא יהיה לך נתון מן השמים . שום יכולת  

Mt 12,12   12 ואז הוא אמר אל 13. הגון הוא עשות בשבת טוב זו  ובעד אהבה . ותר טוב האדם מהצאןמכמה י  
Mt 12,31   אומר אני לכם כי עון קללה יכופר לאנשים לבד מי זו  ובעד אהבה  31. עמי כנגדי מפזר שלא יקבץ 
Mt 12,45   ובעוד שדובר אל העם אמו וקרוביו 46. רעה זו  לבא לאומה  כמו זה עתיד. יםרעים מהראשונ  

Mt 15,5   ולא כבד אביו 6. שתהיה ממני או ממך תועיל זו  יאמר אל אביו ואל אמו הנדבה אי אי זה אדם  
Mt 24,44   עמדו מוכנים כי לא ידעתם השעה אותה שבן האלוה  זו  ובעבור אהבה  44. ר הבית אשר לויעזוב שבו 

Mt 26,8   ושיתן . כי זאת המשיחה ראויה לימכר בערך רב 9 .זו  אד עצבים ואמרו למה עשתה פסידה היו מ 
Mc 2,9   או. היא מלה נקלה לאמר לנטול עונותיך נמחלין זו  אי  9ואמ׳ להם מה תחשבו בלבבכם הקדוש רוח  

Mc 6,56   עיר או מדינה הוא נכנס עוברים בדרכים ומחלים זו  באי  56כאשר שמעו שהוא שם מטות החולים ב  
Mc 9,28   29מדת השטן אינה יכולה לירפא רק בתפלה ובצום  זו  והוא אמ׳  28. יכולין אנו רפאו לא היינו  

Mc 15,14  13 ופילאט  15. רעה עשה לכם ועוד הם צועקים תלוהו זו  ופילאט אמ׳ להם ואי  14: ו תלהווהם צעק 
Lc 6,32   אמת הוא שהחוטאים[*]  33[*]. חן ראויה לכם  זו  ביכם אי אם תאהבו אוה 32. לכם עשו להם  
Lc 6,34  חן ראוי לכם כי החוטאים נותנים לחוטאים בעבור  זו  מי שאתם מקוים שכר או שירות אי ואם תתנו ל 
Lc 8,47   וישו 48. געה אותו ושנתרפאה בעבור הנגיעהטעם נ זו  גלי ישו משיח ואמרה אל העם באי ונפלה לר 

Lc 12,39   ולא יניח . שעה הגנב עתיד לבא אמת שיהיה ניעור זו  דעו שאם האב פימיליאר יודע באי אבל זה ת 
Lc 13,7   לזה תעקרה כי היא אוכלת שבח. ואיני מוצא .זו  ו שלש שנים שאני שואל פרי תאנה כבר עבר  
Lc 13,8  ואם תעשה פרי 9ואחפור סביבה ואקיפנה זבלים  זו  אדון הנח התאנה שנה  הוא ענה לוו 8. האדמה  
Lc 20,2   ממשלה אתה עושה אלה הדברי׳ או מי הוא אשר נתן  זו  ואמרו אליו אמור לנו באי  2נים עם הזק 
Lc 20,8   8 והתחיל לאמר לעם 9. ממשלה אני עושה אלה הדברים זו  אמ׳ להם ואני לא אומ׳ לכם באי  וישאוש 
Jn 6,30    אבותינו אכלו המן במדבר 31. מלאכה אתה עושה זו  אי . אותךזה אות אתה עושה שנראהו ונאמין.  
Jn 12,5   המשיחה אינה נמכרת בעד שלש מאות פשיטין זו  למה  5שעתיד למוסרו . ש אשכריוטיודי  

Jn 12,27  אז באה קול מן השמים: לעלות ולנשא שמך 28 זו  כי בעבור זה באתי לשעה . עה זאתהושיעני בש.  
Mt Prol,23   כי כתב דמות השבועות. יש לו צורת נשר זואן  .. דות העגלים שמקריבים הכהנים דבר מתול  

Mt 3,4   היה לבוש עורות והיה מזונו חגבים ודבש זואן  ואותו  4אדונינו והתהפכו אליו  לפני  
Mt 3,15    ותכף שישואש משיח היה טובל ויצא מן המים 16 .זואן  חויב שיושלם כל יושר אז הטבילו כי כן 
Mt 9,14   14 אומרים למה אין מתענין תלמידיך כמונו זואן  באו אל ישואש משיח תלמידיו של  אז  

Mt 11,13   ואם תרצו 14. טבול התנבאו מה שהיה עתיד לבוא זואן  כי כל הנביאים והדת עד  13חזקה אותו ב 
Mt 11,18   ואומרים [*]  19. [*] בא ולא היה אוכל ושותה זואן   18. לא דנים אנחנו בכינו ואתם .מחוללים 

Mt 14,2   כי אירודיש 3. טבול ששב חי ועושה נפלאות זואן  ואמ׳ לבניו זהו  2קא שמע ישאוש טינור  
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Mt 14,4   5אומר אליו אינינו ראוי לקחת לך אשת אחיך  זואן  כי  4. ל ִאירֹוֶדינָא אשת אחיוכי מתפישו ע  
Mt 14,8   8 ובעד טעם השבועה ובעבור. והמלך נעצב 9. טבול זואן  תה מוזהרת מאמה אמרה תן לי ראש והיא הי 
Mt 14,9   ונשאו 11וחתך ראש זואן בבית הסוחר  10. טבול זואן  וצוה שאז יתן לה ראש . צה לשנותנעצב לא ר 

Mt 14,10    ונשאו הראש באחד מפשוטי כלי 11בבית הסוחר  זואן  וחתך ראש  10. לה ראש זואן טבולשאז יתן  
Mt 16,14   14 ומקצת ירמיהו או . ומקצת אומרים אליהו. טבול זואן  רו מקצת אנשים אומרים שאתה הוא והם אמ 
Mt 21,25  והם חשבו. מאין היא מן השמים או מן האנשים זואן  טבילת  25. י זה כח אני עושה זהאענה בעד א  
Mt 21,32    בא מראה דרך משפט ולא האמנתם בו והחוטאים זואן  כי  32. כות השםבמלוהזונות ילכו לפניכם  

Mc Prol,6   בן זכריה שליח הש׳ מלמד ההתבשרות מישאוש זואן  זהו . הנבואה מהקול שקורא במדברדבר מ  
Mc 1,4  במדבר טובל ודורש טבילת תשובה לכפרת עונות זואן  היה  4. ישרות תעשו דרכי האדון .דרך האדון . 
Mc 1,9   ראה השמים נפתחו. ותכף שיצא מהמים 10 .זואן  ליאה והיה טובל בנהר הירדן בעד מעיר גלי  

Mc 6,16   16 כי זה  17. שאני חתכתי ראשו וחזר ממות לחיים זואן  אמר זה . וכאשר אירודיש שמע זה 
Mc 9,37   שהיה מרפא אליו ואמר אנחנו רואים אדם אחד זואן  וענה  37. י אבל מקבל מי ששלחנימקבל אות  

Mc 11,32   ועונה ישו ואמר להם ואני לא[*] [*]  33 .זואן  כי כלם מקיימים באמת שנביא הוא יראים העם  
Jn 1,15   וצועק אומר זה הוא אותו. עושה עדות ממנו זואן   15. ד מן האב שהוא מלא חן ואמתונול. לבד  
Jn 3,Tit   3. שהיה באנשים,Tit   ששמו נקודימוש והיה שר[*] אדם אחד היה  1 זואן  ש׳  קפיטולו ג׳ כפי  
Jn 4,Tit   4: עומדת עליו,Tit   אז כאשר הכיר ישאוש שהפרושים שישוש עושה 1 זואן  קפיטולו ד׳ כפי ש׳  

Jn 10,40   ורבים באו אליו 41. ועמד שם. טובל ראשונה זואן  רת בעבר הירדן באותו מקום שהיה פעם אח  
Jn 15,Tit   15: ונלכה מזה,Tit   וישליך 2ואבי הוא החורש . אני הוא גפן אמת 1 זואן  קפיטולו ט״ו כפי ש׳ 

Lc 2,24   והנה 25. א׳ מתורים או שתי זוגות מבני יונה זוג  בנו קרבן כפי דת אלוהינו יביאו ובעבור ש  
Lc 2,24   והנה אדם אחד היה בירושלם 25. מבני יונה זוגות  נו יביאו זוג א׳ מתורים או שתי דת אלוהי  
Jn 5,41   רק מכיר אני אתכם שאין אהבת האל 42. אנשים זוהר  אין לי  41. יה לכם חיים נצחייםאלי שתה  
Lc 1,54   כמו שנדר לאבותינו לאברהם ולזרעו  55מחסדיו  זוכר  פודה ישראל בנו  54. שירים רקיםועוזב הע 

Jn 16,21   כי האדם נולד. חה וגיל שיש לההצער בעבור שמ זוכרת  וכשילדה כבר אינה . דואגת כי שעתה בא 
Lc 11,29  כי כמו שיונה היה אות 30. אות יונה הנביא זולת  . זה שואל אותי ואות לא ינתן לוהדור הרע ה  
Lc 9,38   והרוח אוחזו ומיד זועק ומשברו ורוק 39 .זולתו  היינה פקוחות על בני כי אין לי רבי ת  
Jn 15,5    אם אחד לא עמד בי ושולח בחוץ כמו הכף 6 .זולתי  לעשות  רב כי דבר אינכם יכוליםהנושא פרי  

Lc 15,30   30 והאיש אמ׳ לו 31. אתה המתה בעדו עגל שמן זונות  שר בנך הקטן שהפסיד עצמותיו עם וכא.  
Lc 9,39    ואינינו זז ממנו עד . ומשברו ורוק יוצא מפיו זועק  והרוח אוחזו ומיד  39. לי זולתוכי אין 
Lc 4,41   וגוער. ואומרים אתה הוא משיח בן האלוה זועקים  ושדים יוצאים מרבים  41. ומרפאם ידיו  

Mc 12,41   סיאון מניחים אוצר המקדש ומביט באי זה זופילא  ושב ישוש לפני לוגוט  41: הדין גדול ביום  
Lc 17,24   אדם ביומוכי יהיה בן ה. תחת השמים ומזריח זורח  כי כמו שהשמש  24. א תלכו אחריוול. ללכת.  
Mt 13,25  25 וכאשר העשב 26. קמשונים בתוך החטים והולך זורע  האנשים ישנים באו אויביו ועליו ובעוד ש  
Mt 13,31    שהוא קטן כל הזרעים וכשגדל הוא 32בשדהו  זורע  הוא דומה לזרע החרדל אותו שאדם שמים  
Lc 13,19   ו וגדל ונעשה אילן גדול עד שעופות השמים בגנ זורע  א כגרגיר של חרדל שהאדם הנה הו 19: נמשל 
Mt 6,26    [*]אביכם. ולא מאספים במגורות. ולא קוצרים זורעים  הביטו עופות השמים אינם  26. ושמהמלב  
Mt 6,28    ואני אומ׳ לכם 29: ולא קוצרין ולא מתעמלין זורעים  היאך גדלים והנם לא חורשים ולא השדות 

Lc 12,24    ולא לוקטים ואין להם אוצרות ולא ממגורות זורעים  חשבו כערבים שאינם ת 24. מהלבושיותר . 
Mc 9,21   ואם יכול אתה עשות . באש ובמים בעבור המיתו זורקו  ותמיד  21. אמ׳ מנערותו עד עתה והוא. זה 
Lc 9,39   וחליתי פני תלמידיך  40. ממנו עד שמצערו בחוזק זז  ואינינו . זועק ומשברו ורוק יוצא מפיו 
Lc 2,37   מהמקדש עושה עבודה יום וליילה בצומות זזה  ואינה . מנה עד ארבע ושלשים שנהוהיתה אל  
Jn 18,3   ישאוש יודע כל הדברים עתידים לבא עליו 4 .זיין  שם עם עששיות ואבוקות ועם כלי  באו.  
Lc 6,15   17. וטא שהיה בוגדגודא יודיש אשקרי 16 .זילוזיש  ושימון שנקרא . אלפיב מתיב טומאוש יקומו  

Lc 14,13   וברוך תהיה 14קרא העניים והנטולים והעורים  זימון  אבל כשתעשה  13: שישלמו לך גמולשאתה קורא 
Lc 14,16   ושלח משרתו בשעת 17. גדול וזימן אנשים רבים זימון  וישאוש אמ׳ אליו אדם אחד עשה  16. הש׳ 
Jn 13,31   והאל יזכך הוא. בו[*]  32[*] בן האדם והאל זך  זך  א אז כשיצא אמר ישאוש עתה הו 31. לילה 
Jn 13,31   ובהתמדה . והאל יזכך הוא ועצמו. בו[*]  32[*]  זך  ישאוש עתה הוא זך בן האדם והאל כשיצא אמר 
Jn 15,8  כמו 9ותעשו תלמידים . אבי וממעלה שתשאו פרי רב זך  כזה הוא  8: ותשאלו תשיגו לכם  ודבר תחפצו 

Jn 17,10  ואני בא. וכבר איני בעולם והם בעולם 11. בהם זך  ואני . ושלך שלי הם. שלי שלך הןוכל  10ן ה  
Lc 16,25    רעות ועתה לזרו..ולזרו היה ה.. .. שהיה לך ר זכור  ..  25.. לעמים.. עלי ושלח לי לזריט 
Mt 26,75   שהתרנגול יקרא יהיה דבר ישאוש שאמר לו קודם זכר  ופירו  75. ומיד התרנגול קרא. םאותו האד  
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Mc 14,72   72 פירו הדבר שאמ׳ לו ישאוש שקודם שהתרנגול יקרא זכר  ואחר . יד התרנגול קרא פעם אחרתומ 
Lc 2,23   ובעבור שבנו קרבן 24פטר רחם יהיה קדוש לשם  זכר  כפי מה שכתוב בדת הש׳ שכל  23ם שידרו לש  

Lc 17,32   מי שירצה שיושיע נפשו יאבד 33מאשת לוט  זכרו   32. י שיהיה בראש לא ישוב אחורוכן מ  
Mt Prol,4  כן חוייב דרוש אמונת. שיניח אל אחיו זכרון  תב זה האונגילי בלשון הקדש כמו כ. לנפילים  

Mc 8,18  וכמה. כאשר חלקתי ה׳ לחמים לה׳ אלף איש 19 .זכרון  אין לכם . ים לכם ואינכם שומעיןאזנ. רואים 
Lc 23,42   וישוש אמ׳ אליו 43. ממנו כשתבוא במלכותך זכרון  ואומ׳ לישו אדון יהיה לך  42. הרע לא עש  
Lc 1,12   אבל 13. ראהו היה נבהל ובאה יראה לו עליו זכריא  וכאשר  12. בח הלבונה נראה אליוימין המז  
Lc 1,21   רוכאש 22. ומתמיהים למה מתעכב עומד במקדש זכריא  והעם היה שם ממתין  21. לתכלית יבאו  
Lc 1,40   ומיד ששמעה השלום 41. ונתנה שלו׳ לאלישבק זכריא  ונכנסה בבית  40. ם בעיר גודיאהמהרה בהרי  

Mt 23,35   36: בן ברכיה אותו שהרגתם בין המקדש והמזבח זכריה  מדם הבל צדיק עד דם . ך על הארץשהוא נשפ 
Mc Prol,6   ח הש׳ מלמד ההתבשרות מישאוש משיח בעדשלי זכריה  זהו זואן בן . הקול שקורא במדברמהנבואה מ  

Lc 1,5   5 מיחס אביה ואשתו היתה מבני אהרן ושמה זכריה  ירודיש מלך גודיאה כהן אחד שמו בימי א  
Lc 1,8   הכהן נהג מאומנות לפני הש׳ בסדר פעם בשבתו  זכריה  קרה כי כאשר  8. ושניהם היו מאד זקנים 

Lc 1,13  כי תפלתך נשמעת ואשתך אלישבק תלד לך בן זכריה  ליו אל תירא אבל המלאך אומ׳ א 13. לו עליו  
Lc 1,18  למלאך איך יעשה זה שאני זקן ואשתי מהרה זכריה  ואמ׳  18. קים ויכין לשם עם שלםבחכמת הצדי  
Lc 1,59   וענתה אמו ואמרה לא יהיה כן אבל שיהיה  60 .זכריה  וקראו לו שם אביו . מולו הבןבעבור שי 

Lc 3,2   דורש. ובא יואן בכל ממלכות גודיאה 3. במדבר זכריה  תה נעשית המלה מאל עלי יואן בן אפש היבקי 
Lc 11,51   ולכן אני אומ׳ אליכם. שנשפך במובח ובבית כן זכריה  מדם הבל עד דם  51ה מזאת האומה עד עת 
Mt 8,29    תו מקום היו חזיריםוקרוב מאו 30. בעבורי לגרש זמן  באת לפני קודם . דוד ישאוש משיחממני בן 

Mt 24,22  אבל בעד בחירי הש׳. שום אדם לא יהיה נושע זמן  ואם הש׳ לא יקצר אותו  22. הקץ עד עתה ועד  
Mt 24,22   ואז אם איש יאמר לכם בזה המקום הוא משיח  23 .זמן  אבל בעד בחירי הש׳ יקצר אותו . יהיה נושע 
Mt 24,29  וכוכבי שמים. והירח לא תאיר. השמש תחשך זמן  אותו ותכף קרוב מעט מ 29. נשריםשם יאספו ה  
Mt 25,19  ובא 20. ארוך בא האדון ורצה שמוע חשבון מהם זמן  ואחר  19. ארץ וטמן בזנט אדוניוהלך וחפר ב  
Mc 9,18   ושאוהו  19 אהיה עמכם לא אשא אתכם נהגו האיש זמן  וישאוש אמ׳ אי משפחה ממאנת כמה  18. עשות 
Mc 9,20  21. והוא אמ׳ מנערותו עד עתה. עבר שיש לו זה זמן  וישאוש שאל אל האב כמה  20. וקקל ורומתבול  

Mc 11,13   וישאוש עונה אומ׳ אליה מכאן והלאה  14. תאנים זמן  כי לא היה . לא מצא כי אם עלים בא אליה 
Mc 13,20    ור הנבחרים שבחרםאבל בעב. כל בשר לא יושע זמן  ואם הש׳ לא יקצר אותו  20. אח״כולא תהיה  

Lc 8,27   ואינינו לובש שום מלבוש ואינינו עומד. רב זמן  בא לישוש אדם אחד שאחזו שד זה  יצאו בארץ  
Lc 18,4   ואחר אמר בלבו ואם שאיני ירא אלהים. רב זמן   ועבר. ולא רצה לעשות 4. ביני ושכנגדי  
Lc 20,9   ובעת הבציר שלח עבדו לאותן שמחזיקים 10 .רב זמן  ולא היה הוא שם . ה לעובדי אדמהאחד ושכר  
Jn 7,33   33 לבקשני ולא תמצאוני 34אחר ילך האב ששלחני  .זמן  מר להם ישו עדיין יהיה לכם מעט אז א . 

Jn 7,6   7. האדם לא בא אבל עמכם כל שעה הוא מוכן זמני  אז אמ׳ ישוש להם  6: האמינו בו עדיין לא  
Lc 4,9   על מקום היותר גבוה מהמקדש ואמ׳ לו השטן אם זנח  הוא בעיר הקדושה  אז עלה 9: בודואותו תע  

Mt 13,21  אותה שנפלה בין החוחים 22. תכף הם נבוכים זעומה  כי בעד מלה : אבל אין לו שרש ומתייבשת מהר . 
Mt 27,46    ניישאוש בגודל קולות ואמ׳ אלי אלי למה עזבת זעק  תשיעית [*]  46[*] היום עד שעה משעת חצי . 
Mc 6,50    ואז 51. ואמר עמדו בבטחה אני הוא אל תפחדו זעק  וישאוש תכף . כולם והיו נבוכים 50וצעקו  
Mc 9,23   אכן ייטב לך שתעזור . אבי הבן בוכה אני מאמין זעק  ותכף  23. אמיני מכל דברים תשיגתוכל לה 

Mc 15,34  35. ול גדול ואמ׳ אלי אלי למה עזבתניישאוש בק זעק  ובשעה תשיעית  34. ד שעה תשיעיתבכל הארץ ע 
Mc 15,37   המקדש נשבר בשני[*]  38. קול גדול ונשף ברוחו זעק  וישאוש  37. ם יבא אליהו להצילוונראה א 

Mc 8,24   24  ועדיין הניח ידיו בעיניו 25כמו אילנות  זקופים  מביטו אמ׳ אני רואה הלוך העמים והוא  
Lc 1,18   18 וענה המלאך ואמ׳ לו אני  19. ואשתי מהרה ימיה זקן  יך יעשה זה שאני זכריה למלאך א ואמ׳ 

Jn 3,4   יכול אדם לשוב לבטן אמו ושיבא לעולם פעם :זקן  והוא ענה נקודימוש לו איך יוכל אדם להולד  
Jn 21,18   תשלח ידך ואחר ילך אחריך וינהגך במקום שלא זקן  רק כשתהיה . ב והולך למקום חפצךהיית יוש  

Mt 26,47   ואותו שמסרו נתן זה הסימן אומ׳ מי 48. העם זקני  ם משולחים מצד שרי הכהנים ובעד ועם עצי  
Lc 22,66   העם והסופרים ושרי הכהנים והוליכוהו בבית זקני  וכאשר נעשה יום נתאספו  66. גדושאומרים נ  

Lc 1,7   זכריה הכהן נהג מאומנות קרה כי כאשר 8 .זקנים  ושניהם היו מאד . שבק היתה עקרהבת כי אלי  
Lc 3,27   27 שם היה 28. שם היה נרי. שם היה שלתיאל .זרובביל  שם היה . שם היה ויסא. יה ואגוששם ה  
Mt 1,12  12 אביאוט הוליד. זרובבל הוליד אביאוט 13 .זרובבל  שאלתיאל הוליד . הוליד שאלתיאל יקוניאש  
Mt 1,13  אביאוט הוליד אליקים. הוליד אביאוט זרובבל   13. לשאלתיאל הוליד זרובב. יאלהוליד שאלת.  
Mc 4,31  32. בארץ קטן הוא מכל הזרעים שהם בארץ זרוע  דומה הוא לגרגיר של חרדל כשהוא  31. אדמהו  
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Jn 21,8   אז כשירדו לארץ ראו אש יפה בגחלים יפות 9 .זרועות  לא היו רחוק מן הארץ כמו מאתים מספנים כי 
Mt 12,1  2. והתלמידים רעבים לקחו מהשבולים ואכלו .זרועים  ז ישואש עובר בשבת אחת במקומות א 1 מתיאו  

Lc 6,1  תלמידיו לוקטין השבולים ומוללין אותם זרועים  י ראשון כאשר ישאוש עובר בשדות זה בשבת שנ  
Mt 13,24    אויביו ובעוד שהאנשים ישנים באו 25טוב בשדהו  זרע  המלכות שמימיי דומה לאדם שזורע אמר 
Mt 13,27   והוא אמר להם האיש האויב עשה דבר 28: קמשונים זרע  אם כן מי עליו . חטה טובה בשדך זרעת אתה 
Mt 13,37   השדה הוא העולם וטוב הזרע  38. הוא בן הבתולה זרע  וענה ואמר אותו שזורע טוב  37. מהשדה 
Mt 22,24   בינותינו היו ז׳ אחין והראשון לקח 25: אחיו זרע  ים שאחיו יקח אשתו בעבור שיקים בלא בנ  
Mt 22,25   כמדומה לו השני והשלישי  26. ועזב אשתו לאחיו זרע  א היו ז׳ אחין והראשון לקח אשה ומת בל 
Mc 4,26    וישן יום ולילה ונח והוא והזרע 27טוב בארץ  זרע  כן הוא מלכות שממיי כאדם שזורע אמר להם  

Mc 12,19   הראשון לקח. לכן שבעה אחים יהיו 20. לאחיו זרע  אר יקחה לאשה להקים בן שאח הנש אשתו בלא  
Mc 12,21    ולכל השבעה היתה להם 22. זה שלישי עשה כזה .זרע  ואחר לקחה השני גם זה לא הניח  21בנים  

Lc 8,14  דבר[*]  15[*] שנפל בקוצים הם אותם ששומעים  זרע  ואותו  14: ו ובעת נסיון נפרדיםכי לזמן הי  
Lc 20,28  ויקרה שיהיו שבעה אחים והראשונים 29. לאחיו זרע  ליקח אותה האשה לו לאשה להקים  שאחיו יכול  

Jn 7,18   ואחד: לא נתן לכם משה הדת 19. אמיתי אין בו זרע  בל מי ששואל אות ממי ששלחו הוא מבקש א  
Jn 8,33   לא נהיה אחור איך אתה אומרולעולם . אברהם זרע  אז אמרו לו אנחנו  33: שאלותיכםתמלא מ  

Mt 13,3   ובעוד שזורע מקצת גרעינים נפלו בדרך ובאו  4 זרעו  רוע ואמר אדם אחד יצא לז. להם משלים רבים 
Mc 4,3    ובעוד שזורע מקצת גרעינים נפלו קרוב לדרך  4 זרעו  אדם אחד יצא לזרוע  3ואומ׳ להם משלים 
Lc 8,5   ועופות. ובעוד שזורע נפל ממנו לדרך ונרמס .זרעו  שזרע אותו  5ואמרו . למשול משל לישאוש  

Mc 2,23   23 24בשבת ותלמידיו התחילו לשבור מהקוצים  זרעים  שה פעם אחרת שהוא עובר במקומות ונע  
Mt 13,27   27 אם כן מי עליו זרע. אתה חטה טובה בשדך זרעת  באו המשרתים ואמרו אל האדון לא ו  
Mt 25,24  ופחדתי וטמנתי הבזנטש  25ומלקט מה שלא פזרת  זרעת  אתה קוצר במקום שלא . כזרישאתה איש קשה וא 
Lc 19,21   אתה. והאדון אמר לו עבד רע מפיך אשפטך 22 .זרעת  וקוצר מה שלא . וקח מה שלא הנחתאתה ל  
Mt 25,26   לךלכן היה  27ומלקט אל מקום שלא פזרתי  זרעתי  חר שאתה יודע שאני קוצר מה שלא ופחדן א  
Lc 19,22   אני הייתי. ולמה לא נתת ממוני ברבית 23 זרעתי  ח מה שלא הנחתי ומלקט מה שלא אכזרי לוק  

Mc 10,50   וישאוש אמ׳ אליו 51. ומיד בא אליו. מלבושיו זרק  והוא  50ו הנה ישאוש שואל אותך ואמרו ל  
Mt 4,11   כאשר שמע ישואש שזואן היה תפוש 12כפי מתיאו  ח׳  קפיטולו : לאכים באו ושרתו אותוהשטן והמ . 

Mc 8,Tit   8: האלמים דבר והחרשים שמוע,Tit   ובאותן פעמים אחרות נתאספו רוב  1כפי שן מרקו  ח׳  קפיטולו 
Lc 7,16   כפי שן לוקא נביא גדול קם בתוכינו כי השם פקד  ח׳  קפיטולו : דולה והללו וברכו האליראה ג 
Jn 8,Tit  53 8: וושבו כל אחד איש לבית,Tit   ולמחר בבקר 2וישאוש הלך להר הזתים  1כפי יואן  ח׳  קפיטולו 

Lc 10,30    וקרא שכהן אחד 31. והלכו להם והניחהו כמת .חבורות  בן גנבים והפשיטוהו והכהו הכאת ובא 
Mt 20,13   לא עשית אתה תנאי. איני עושה לך שום עולה חביב  ואמ׳ . והוא ענה לא׳ מהם 13. מלסבלנו הע  
Jn 13,14   כאשר עשיתי אני . כי אני נתתיו לכם למשל 15 חבירו  ולכם יש לרחוץ האחד רגל . ליכםרוחץ רג 

Mt 7,3    ואיך תאמר 4. ולא תחשוב הבריח מעיניך .חבירך  אתה רואה הקיסם בעין  3. נפרעיםכך תהיו  
Mc 14,13   ובמקום שיכנס תאמרו 14. לכו אחריו. מים חבית  אל העיר ותפגשו אדם אחד שנושא  להם לכו  

Mt 6,28   28 ועשבי השדות היאך גדלים והנם לא חורשים חבצלות  הביטו . מלבושים למה אתם נאנחיםומה  
Lc 12,27    אני . השדה איך גדילות לא טורחות ולא טוות חבצלות  תהיו חושבים  27. על יתר הדבריםבחריצות 
Lc 15,20  והבן אמר לו אבי אני חטאתי לשמים  21. ונשקו חבקו  ו ובהיותו את. מלא רחמים על הבןהבן האב נת 
Mt 18,16   אחד עמך או ב׳ כי כל עדות הוא קיים בעד שנים  חבר  ואם לא ישמעך  16. ך אתה הרוחתוהוא ישמע 
Lc 10,36   36 ואמ׳ אליו 37. ורע לאותו שנפל בין הגנבים חבר  מאלה השלשה נראה לך שהיה יותר  אי זה  
Mt 19,6   והם אמרו משה צוה שאדם יתן לה ספר כריתות  7 .ִחֵבר  אין ראוי לאדם להפריד מה שהאל  לכן. אחד 
Lc 5,10   וישאוש אמר לשימון אל . שימון עומדין שוממין חברי  ויק֗ומו ויואן בני זבדיב  10. והדג שלקח 

Lc 10,29  אדם אחד יורד מירושלם .וישאוש מביטו אמ׳ 30 .חברי  ואמר לישאוש ומי הוא . צדק עצמווהוא חפץ ל 
Mt 26,5  וכאשר ישאוש היה 6. בעבור שלא יתקוממו העם חג  ואמרו לא נעשה ביום  5. ה המיתויוכלו במרמ  
Mc 6,21   והזמין כל הטרבונש והשרים הגדולים. מלידתו חג  ים בינוניים קרבו לאירודיש עשה וכאשר הימ  
Mc 14,2   2 וכאשר היה בבית שמעון  3. ן לא יתקוממו העםלמע חג  ום אבל אומרים אכן לא נעשה בי 

Mc 15,42   בא יוסף אברמסיאה גבר 43. המצות זהו לפני השבת חג  וכאשר ערב נעשה נכנס כבר  42. םמירושל 
Lc 22,1   22,Tit  ושרי הכהנים והסופרים 2ַאזִימֹורֹום שנקרא פסח  חג  וקרב יום  1יטולו כ״ג כפי לוקא קפ  

Jn 5,1   והיה בירושלם 2היהודים ועלה ישאוש בירושלם  חג  אחר אלה הדברים היה יום  1ן יואה׳ כפי ש׳  
Jn 6,4    אז ישאוש נשא עיניו וראה עמים רבים 5. היהודים חג  והיה סמוך לפסח יום  4. תלמידיומלמד עם 
Jn 7,8    הואכאשר אמר אלה הדברים  9: וזמני לא נשלם .חג  אתם ממיתים ביום זה של  8. רעיםשמעשיו  
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Jn 13,1   הפסח ישאוש ששעתו באה שיש לו לעבור מעולם זה חג  רק קודם  1ולי י״ג כפי ש׳ יואן קפיט . 
Mt 3,4   4 ואז יוצאים הם מירושלם ומכל 5. ודבש מדבריי חגבים  ואן היה לבוש עורות והיה מזונו ואותו ז 
Mc 1,6   ודורש ואומר יותר חזק ממני  7. יודבש מדברי חגבים   ואוכלים. וחגור סביב המתנים מחגורת עור 
Jn 13,5   ופירי אמ׳ לו. אז בא לשימון ופירו 6. בו חגור  וקנחם בסדינו שהיה . י התלמידיםלרחוץ רגל  
Lc 3,16   17. נעלו הוא יטבול אתכם ברוח הקדש ובאש חגורת  ותר חזק ממני שאיני ראוי לחלוץ אבל יבא י  

Jn 5,3   3 לרפאתם[*]  4וממתינים תנועת המים . ומשוקים חגרים  עורים  וכבים רוב אנשים חוליםשם ש 
Mt 9,16   כי אם כן יעשו כן ממחה המלבוש. במלבוש ישן חדש  אין אדם מכפיל בגד  16: ז יצומוהארוס א  
Mt 9,17   כי אם יעשה כן כל הנאדות יהיו . בנאדות ישנים חדש  אין אדם משים יין  17. בו קרע מאד רע 

Mt 27,60    והניח אבן אחת גסה בפתח הקבר. מאבן חצובה חדש  והניחו בקברו שהוא  60משי נקי  שלאחד  
Mc 1,27    28. אשר לו יכולת לצוות השדים והם שומעין לו חדש  מה יהיה זה מהמוסר . אחד אומריםאחד אל  
Mc 2,21   גד שוברבדרך אחרת במלבוש הב. במלבושו הישן חדש  שום אדם אינו משים בגד  21. ביםימים ר  
Mc 2,22   כי הנאדות ישנים מתבקעים והיין. בנאדות ישנים חדש  ואין אדם משים יין  22. רע נעשהגדול ק 
Mc 2,22   ונעשה פעם אחרת שהוא עובר 23: בנודות חדשים חדש  אבל יש לשים יין . והיין משתפך מתבקעים  

Mc 14,25   וכאשר עשו חינות יצאו בהר 26. אבי במלכות חדש  יין הגפן עד שאשתה מאומן אומר שאני לא מ  
Mc 14,58  ולא היה מוסכם 59. עשוי בידי אנשים אבנהו חדש  בידי אנשים ובשלשת ימים אחרים  המקדש עשוי  

Lc 5,36   כי אם יעשהו הישן נשבר וחדש אינו. במלבוש ישן חדש  שום אדם לא יחליף מלבוש . ם משלואומ׳ לכ 
Lc 5,37   כי אם יעשהו היין חדש משבר הנאדות . בנאד ישן חדש  אין לו לשום יין ושום אדם  37. עם הישן 
Lc 5,37  משבר הנאדות הישנים והנאדות אובדין והיין חדש  כי אם יעשהו היין . דש בנאד ישןלשום יין ח  
Lc 5,38    ראוי לשים בנאד חדש והיין והנאדות מתקיימין חדש  אבל יין  38. אובדין והיין נשפךוהנאדות . 
Lc 5,38   ושום אדם ששותה 39. והיין והנאדות מתקיימין חדש  אבל יין חדש ראוי לשים בנאד  38. נשפך  
Lc 5,39   6: שאומ׳ הישן הוא טוב חדש  ין ישן אינו רוצה מיד שתות יין ששותה י,Tit  קפיטולו ו׳ כפי  

Lc 23,53  והיה יום ששי  54איש מונח  מצוייר ששם לא היה חדש  בגד משי ושמהו בקבר אחד מהשתי וערב עטפו ב 
Jn 19,41   אז בעבור  42. ובאותו קבר שום אדם לא הושם בו חדש  ובאותו גן היה קבר . היה שם גן שנתלה 
Jn 13,34   שתהיו אוהבים זה לזה יחד כאשר אהבתי אתכם .חדשה  מצוה  34ועתה אני אומ׳ לכם . שםשאני הולך  

Mt 26,61   וקם שר הכהנים ואמ׳ לישאוש אינך עונה 62 .חדשו  ר ג׳ ימים להשמיד מקדש האל ואח אני יכול  
Jn 4,35   הנה אני אומר לכם שאו. יש מכאן עד עת הקציר חדשי׳  אינכם אומרים שארבעה  35: לאכתושאשלים מ 

Mt 13,52    ונעשה כאשר נשלמו אלה הדמיונות  53. וישנים חדשים  ולאב חיילות שנותן מאוצר דברים שממיי 
Mc 2,22  ונעשה פעם אחרת שהוא עובר במקומות 23 :חדשים  אבל יש לשים יין חדש בנודות . ךוהיין משתפ  
Lc 1,24  זה עשה האל לי באותן הימים הביט 25אומרת  חדשים  אלישבק אשתו הרתה ונטמנת חמשה  ימים אחדים  
Lc 1,26   בעיר גליליאה ששמההאל שלח המלאך גבריאל  חדשים  ובששה  26. סיר חרפתי בין הנשיםבעבור שי  
Lc 1,56   56  אלישבק יש לה 57ואחר שבא בביתה במקדש  .חדשים  ומריאה עמדה עם אלישבק כמעט ג׳  
Lc 4,25   ולשום אדם 26. וכאשר היה רעב גדול בארץ .חדשים  כאשר עצר השמים שלש שנים וששה  בישראל  
Mt 6,12  ואל 13. כי אנחנו מניחים למחוייבינו חובותינו  והנח לנו  12. שהוא מסעד חיינו לחם כל יום  

Mt 18,26    והאדון רחם על העבד והניחו לכת ומחל לו  27 .חובך  אדון יהיה לך חמלה ממני ואפרעך ואומר 
Mt 20,31   31 32. צועקים ישאוש בן דוד יהיה לך חמלה ממנו חוזק  והם ביותר . גוערים בהם תשתוקו והעם  
Mc 12,33   וזהו גדול מכל קרבן. ולאהוב רעהו כמוהו חוזק  ל לב ומכל נפש ומכל דם לאהוב מכשחייב א  
Lc 16,16    אבל יותר נקל הוא ששמים וארץ ישלוו 17. בו חוזק  מלכות האל הוא מוגד וכל העושים ואחר  
Lc 17,7  ולא יאמר לו 8מן השדה יאמר מיד עבוד ושומעך  חוזר  ה ושומר השורים מי שהוא מכם יש לו עבד תוע 
Mt 8,9   ואומר אני לזה לך והוא . ויש לי תחתי פרשים :חוטא  כי אני אדם  9. ובני יהיה נרפא בדיבור 

Mt 18,15   ויסרחו בינך לבינו אם הוא ישמעך אתה. לך חוטא  אם רעך  15. ד מאלו הקטנים יאבדאשר אח  
Mt 18,21   21 אמחול לו ז׳ פעמים. לי כמה פעמים אסלח לו חוטא  ז פירו קרב אליו ואמ׳ אדון ריע וא.  

Lc 5,8   וכל אותן. מסובב הוא. כי חרד הוא 9. אנוכי חוטא  ליו ואמ׳ אדון הפרד נא מעלי כי נפלו לרג  
Lc 15,7   7 אחד עושה תשובה יותר ממאה צדיקים שאינם חוטא  ומ׳ לכם כן יהיה שמחה בשמים על אני א  

Lc 15,10   וישו אמר אדם אחד יש לו  11: אחד שעשה תשובה אחוט  ה תהיה לפני המלאכים מן האל על לכם שמח 
Lc 18,13   אמת אני אומר לכם שהעולמיי זה הלך 14אני  חוטא  אומר אדון אלהים רחמני כי . זהומכה את ח  
Lc 19,7   וזאקיב עומד אמ׳ לישו אדון אני חפץ  8. נכנס חוטא  מרים שבבית אדם זה התלוננו כולם בקרבם או 
Jn 9,16   והיה מחלוקת גדולה: לעשות האותות האלה חוטא  ואחרים אומרים איך יוכל איש  .תשומר השב  
Jn 9,24   אבל דבר זה אני. אז אמר הוא איני יודע 25 .חוטא  לא ידעת שזה האיש . וחנות לשם׳ לו תן שבח  

Jn 15,24   עבורב 25רק עתה ראו והכעיסו אותי ואבי  :חוטא  יתי דברים שאחר לא עשאם לא היה אם לא עש  
Lc 7,37  וכאשר ידעה שישאוש נכנס בבית. היתה בעיר חוטאת  והנה אשה אחת  37ישבו לשולחן . בבית הפרוש  
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Lc 7,37   וכאשר ידעה שישו משיח אוכל בבית. היתה בעיר חוטאת  ישבו לשולחן והנה אשה אחת . רושבבית הפ 
Mt 3,15   15  ותכף 16. ל יושר אז הטבילו זואןשיושלם כ חויב  ישואש ואמ׳ לו עזוב עמוד כי כן ענה  

Mt Prol,5   דרוש אמונת האיונגלי לקיים הכתיבות נגד חוייב  כן . ש כמו זכרון שיניח אל אחיובלשון הקד  
Mt 16,24   ושיקח שתי וערב שלו ושילך. יתייאש מעצמו חוייב  לימשך אחרי  ישאוש אמר לתלמידיו מי שרוצה  
Mt 26,54   באותה שעה אמ׳ ישאוש אל הסיעות 55. שיעשה חוייב  כן . מו הכתיבותרק איך תשלי 54 .מלאכים  

Mc Prol,21  חפש ולהבין בסדר דבריו האונגליאו ממוסרם חוייב  וזה אחד הגמון אסכנדריאש וזה . הושב האצבע  
Mc 1,45   עמוד בחוץ במדבר ושם מתקבצין עמים מכל חוייב  היה יכול ליכנס בהחבא בעיר אך  שישאוש לא  
Mc 13,7   ועמים 8. שיהיה אבל עדיין לא יהיה הקץ חוייב  ו התחלת מלחמות אל תיראו כי זה א. רבות  
Lc 4,43   לו להגיד לעיירות אחרות מלכות האל כי בעבור חוייב  ולהם אמר  43. בו שלא יפרד מהם ומחזיקים 

Lc 13,33   בא אחריו ללכת כי אין ראוי לו למחרת ליום ה חוייב  רק  33. ום השלישי אהיה תם ואפסרפואות בי 
Lc 17,25   והיותו מוזם בעד הדור . לו לסבול רוב דברים חוייב  אכן ראשונה  25. בן האדם ביומו כי יהיה 
Lc 22,37   ועם הרעות הוא מזומן כי כל הדב. שיעשה בו חוייב  כי מה שכתוב  כי אני אומר לכם 37. סכין  
Lc 24,26   ומתחיל 27. ובזה יכנס באורו. משיח זה לסבול חוייב   26. רו לכםהדברים שהנביאים אמ להאמין כל 
Lc 24,46   לישאוש לסבול המות ולחזור חי ביום השלישי חוייב  וכן . ואמ׳ להם שכן כתוב 46: נםולהבי  

Jn 3,7   הרוח מנשב למקום 8. שתהיו נולדים מחדש חוייב  אל תתמה כי אני אומ׳  7. וח הואמרוח ר  
Jn 3,14   14 בעבור שבני אדם 15שבן האדם יהיה נשא  חוייב  כן : משה נשא והגביה הנחש במדברו שכמ  
Jn 4,24   24 והאשה אמרה לו 25. שיתפללו לו ברוח ובאמת חוייב  ואותם שמתפללים לו . אל הוא רוחכאלו ה  

Jn 9,4  י לילה יבאכ. לעשות פעולות בעוד שהוא יום חוייב  לי  4: ה האל יהיה מגולה בעבורובעבור שמעש . 
Mc 12,14   וישוש הכיר שקרם 15. לתת לשיסר או לו חוייבנו  דרך הש׳ באמיתות לכן אמור לנו  אתה מראה.  

Mt 8,6   ואמ׳ לו ישואש 7 במטה מחולי גדול והוא נטול חולה  ואמ׳ לו אדון בני שוכב  6אליו  שר גדול 
Mt 25,36   36 מאוסר הייתי ואתם. יתי ואתם בקרתוניהי חולה  . הייתי ונפשט ואתם הלבשֻּתוני ערום  
Mt 25,39   והמלך יענה ויאמר 40. ומאוסר ובאנו אליך חולה  ומתי ראינוך  39. ונפשט וכסינוך. ואספנוך  
Mt 25,43   אז הם יענו 44. ואסור הייתי ולא בקרתוני חולה  . ערום הייתי ולא כסיתוני. תוניולא אספ  
Mt 25,44   אז ענה להם אומר 45. או אסור ולא שרתונך חולה  בלא בית ערום או נוך רעב וצמא וומתי ראי  
Mt 26,41   ופעם שנית הלך להתפלל ואמ׳ אב שלי אם לא 42 .חולה  אבל הבשר . כי הרוח הוא מוכן. ןבנסיו 
Mc 1,30   ובא ישוש ונשא היד 31מקדחת ותכף אמרה לו  חולה  וחמות פירו שוכבת  30. אן לאכולועם ג׳ו  

Mc 14,38   ופעם אחרת הלך להתפלל באותה עצמה מלה 39 .חולה  הרוח מוכן אבל הבשר . סו לנסיוןשלא תכנ.  
Lc 4,38   עמד עליה 39. וחילו פניו בעבורה. מקדחת גדול חולה  בבית שימון וחמות שימון היתה הכנסת ונכנס 
Lc 5,24   25וקם מטתך ושאהו לביתך  אני אומר לך לך קום חולה  אמ׳ אל . ולת בארץ לעזוב החטאיםיש לו יכ 

Lc 7,2   עד שנטה למות ואותו עבד היה מאד מרגליי חולה  ועבד סנטוריאו היה מאד  2. נחוםנכנס בכפר  
Lc 8,43   משפיכות דמיה והחולי ההוא צערה כמו י״ב שנה  חולה  והנה באה אשה אחת  43. מרוב עם נגש ונענה 
Jn 4,46   וכששמע שישאוש בא מגודיאה 47בכפר נחום  חולה  לו בן שם מלך קטן ריגיטו שהיה  והיה. יין  

Jn 5,6   6 והחולה ענה לו 7. אמר לו תחפוץ להיות בריא חולה  ישאוש שוכב והכיר שזמן רב עמד  וכשראהו  
Jn 11,1   11,Tit  אחד בשם נקרא לזריט מבטניאה ממגדול מריאה חולה  והיה  1פיטולו י״א כפי ש׳ יואן ק  
Jn 11,2   אומרות הנה אותו. אז שלחו אחיותיו לישאוש 3 .חולה  האח שהוא לזריט היה . ערות ראשהשרגליו ב 
Jn 11,3    וישאוש שומע אמ׳ זה החולי אינו חולי מיתה 4 .חולה  אותו שאתה אוהב אותו מאד אומרות הנה 
Jn 11,6    אלה הדברים אחר  7. עמד באותו מקום ב׳ ימים .חולה  אז כששמע שלאזריט היה  6. אחותהומריאה 

Mt 9,35    העמים שהיו בצער ושוכבים בלי [*] וכאשר  36 .חולי  דורש מלכות שמימיי בבתי כנסיות וממרק כל 
Mc 2,17   כי אני לא באתי לקרוא הצדיקים אבל החטאים .חולי  ם צריכים רופא רק אותן שיש להם אינ  

Jn 5,4  והיה שם אדם אחד שחלה שלשים ושמנה 5בו  שחלו חולי  לרפאתם מאי זה [*]  4נועת המים וממתינים ת 
Jn 11,4   מיתה רק עמו אלא בעבור שבן האל יתעלה בעד חולי  שאוש שומע אמ׳ זה החולי אינו וי 4. חולה  
Jn 11,4  אז 6. וישאוש אוהב מאד מרטא ומריאה אחותה 5 :חולי  בעבור שבן האל יתעלה בעד אותו  רק עמו אלא 

Mt 14,14   אמרו לו זה. וכי היה ערב התלמידים 15 .חולייהן  מה נתמלא רחמים וריפא ן העמים כראה אות  
Mc 6,5   כי נפלא ממיעוט 6שריפא בהשמת ידים עליהם  חולים  אבל אחדים מועטים . שות שום פלארצה שם ע  
Lc 4,40   הוא משים עליהם. מחלופי חליים הביאו לו חולים  וכאשר בא השמש כל אותן שהיו שם  40. אותם  

Jn 5,3    וממתינים תנועת המים . עורים חגרים ומשוקים חולים  שם שוכבים רוב אנשים  3בלעז פרושיש 
Jn 6,2   אז עלה ישאוש בהר ושם מלמד עם תלמידיו 3 .חולים  האותות שהוא עושה על אותן שהם  כי ראו . 

Jn 9,34   וישוש שמע 35: הו בחוץואתה לא מלמד וגרשו חוללת  אז ענו ואמרו לו הן בעון  34: רלעשות דב  
Lc 12,14   14 ואמ׳ להם השמרו מכל כילות כי חיי  15. עליכם חולק  ש אמר אל האדם מי שמני שופט או וישאו 

Jn 7,43   אבל אחד. ומקצת רצו לתופשו 44. העם בעבורו חולקות  ובמחלוקת זה  43: דוד יבא משיח שמשם היה 
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Mc 9,15    וענה איש אחד מהעם ואמ׳ רבי אני 16ביניכם  חולקים  מה אתם והוא שאלם מ 15. ושבעוהולו לדרך 
Mc 9,32   והם שותקים כי הם היו חולקים 33. אתם בדרך חולקים  שר היו בבית ישו שאלם מה הייתם וכא. נחום 
Mc 9,33    וישאוש קרא השנים 34. אי זה מהם יהיה גדול חולקים  והם שותקים כי הם היו  33. בדרךאתם 
Lc 12,55   55 אי רמאים אתם יודעים פני 56. כן יעשה. יבא חום  רו וכאשר רוח הנקרא אבטאר בא ומנשב אמ  
Mt 18,33   והאדון 34. מאותו עבד אחר כמו שהיה לי ממך חומל  לכן לא היה לך לעשות כן להיות  33שחננתני  
Mt 27,48   48 49: ו לשתותושמה בראש קנה ונותנין ל חומץ  כף רץ אחד מהם ולקח ספוג ומלאה ות  
Mc 15,36   ואומרים תעזבוהו ונראה אם. ונותנים לו לשתות חומץ  קשר ספוג אחד בקנה אחד ומלאה ו. רץ מהר 
Lc 23,36   ואומרים אם אתה מלך ישראל תושיע 37. לשתות חומץ  מוציאים עליו לעג ומתנדבים לו  מתקרבים  
Jn 19,29    והיה כי שמע זה לקחו קנה אחד והניחו ספוג .חומץ  אז היה שם קנקן מלא  29. לי צמאאמ׳ יש  
Jn 19,29   אז כשישאוש טעם 30. עם מלח וישימוהו בפה ישו חומץ  קחו קנה אחד והניחו ספוג מליאה שמע זה ל 

Mt 17,25   אבל בעבור שלא נבהילם לך אל הים והשלך  26 חופשים  ואמר ישאוש אכן הבנים הם . כריםענה מהנ 
Mt 12,14  הפרושים ועשו עצה נגדיו באיזה צד יוכלו חוץ  ו ואז יצא 14. ריאות כמו האחרתלו חזורה בב  
Mt 21,39   לכן כאשר יבא בעל הכרם מה 40. לכרם והרגוהו חוץ  ְלַקֻחּוהּו  39. יה לנו ירושתונהרגהו ותה  

Mc 5,8   א ענה שמי והו. ושאלו מה שמך 9. רוח אינו נקי חוץ  ואמר אליו ישאוש צא  8א תצערני באל חי של 
Mc 5,10   וסביב משם רועים רבים חזירים  11מאותה מלכות  חוץ  ובקשהו מאד שלא יגרשהו  10. הם כי רבים 
Mc 12,8  לכן מה יעשה אדם הכרם כאשר יבא יכלה  9. לכרם חוץ  ולקחוהו והמיתוהו והשליכוהו  8 לנו הירושה 
Lc 4,29   ונהגוהו בראש ההרים על אותן שהעיר. עירל חוץ  וקמו והשליכוהו  29. מלאים חימהנקצפין ו  

Lc 13,33   שיהרוג הנביאים ויסקול המשולחים 34לירושלם  חוץ  ו ללכת כי אין ראוי שנביא יראה הבא אחרי  
Lc 11,47   באמת אתם 48קברי הנביאים שאבותיכם המיתום  חוצבים  אוי לכם  47.לנגוע אותם באצבע אחד שלכם 
Lc 11,48   ובעבור זה חכמת האל אמרה הנני  49. קבריהם חוצבים   בותיכם שהמיתום ואתםשהחכמתם במעשה א 
Mt 5,13  אור העולם אינה יכולה ליטמן  14ולרמוס אותם  חוצה  ואחר דבר אינו שוה רק להשליך . היו נושעים 
Mt 8,12  13. ושם יהיה בכי ורעדה מהאל: בערפליות חוצה  ובני ישראל יהיו מושפלים  12. םבמלכות שמי  

Mt 21,17   ובבקר בשובו 18. לעיר והך ְבֵבַטנִיָאה ועמד שם חוצה  ונסע משם מהם ויצא  17. עוללים ההלול מפי  
Lc 11,3  כי אנו. והנח לנו כל חטאתינו 4. יום יום חוקינו  תן לנו לחם  3. ובמלכותך נבוא. יהיה מקודש  
Mt 6,28   29: ולא זורעים ולא קוצרין ולא מתעמלין חורשים  עשבי השדות היאך גדלים והנם לא חבצלות ו  

Mt 15,36   לשם ובצעם ונתנם) היא הקריאה הנכונה” חנות”ש חושב  אני (לחמים והדגים ועשה כונות  לקח השבעה 
Mt 26,53   אתה שאיניני יכול להתפלל לאבי שישלח לי יותר חושב   53. בסכין ימות. יש שיכה בסכיןכל א 

Lc 6,41    ואיך תוכל 42. שאתה נושא בשלך בריח גדול חושב  ין אחיך ואינך קיסם בעאיך תראה  41ברבו  
Lc 7,43   וענה ישאוש ואמר יושר. שאותו שיותר נתן חושב  ענה שימון ואמר אני  43. השנים יותר מאלו  

Lc 12,17  יבעצמו אומר מה אעשה שאין לי במה אאסוף טובת חושב  והאדם  17. שה פירות כגודל השפעשדה אדם עו 
Lc 14,31   ראשונה אם עם עשרה אלף יכול לבא נגד מי שעם  חושב  ך הולך למלחמה נגד מלכים ואינו או אם מל 
Lc 17,10   כן עליכם כי עשיתם כל הדברים שצוה לכם חושב  איני  10. אדוניו כי עשה מצותו חן בעיני.  
Lc 20,23   אמ׳ להם אתם מנסים אותי רמאים. שקר כזבים חושב  והוא  23. ו לתת מס לשישר או לאחייבים אנ.  

Jn 1,47   איש מישראל אותו שאין לו שום. שיהיה אמת חושב  ואמר ממי אתה . יח נתנאל שבא שםישאוש מש  
Jn 21,25    אני שכל העולם לא יוכל להכיל הספרים שיצטרכו חושב  עשה ישאוש שאם כלם יהיו נכתבים רבים 
Mt 16,8   למה אינכם מבינים 9. בעבור שאין לכם לחם חושבים  אתם . אמיניםממה תחשבו ביניכם אנשים בלתי  

Lc 12,27   חבצלות השדה איך גדילות לא טורחות ולא חושבים  תהיו  27. חריצות על יתר הדבריםתשתדלו ב  
Lc 20,5   6[*] אומרים אם נאמ׳ מן השמים . ביניהם חושבים  והם  5. יתה מן השמים או מאנשיםיואן ה  

Jn 11,50   שצריך לנו שאדם אחד ימות ולא ימות כל העם חושבים  אינכם  50ם לא ידעתם אי זה דבר להם את. 
Jn 11,56  וכבר אמרו ההגמונים  57שלא בא ביום המועד  חושבים  במקדש שהיה מדבר בעצמו מה אתם  ישאוש עומד 
Lc 18,13   אמת  14י כי חוטא אני אומר אדון אלהים רחמנ .חזהו  ה לשאת עיניו לשמים אבל מכה את ולא רצ 
Jn 21,20   מה יהיה. אז כשפירו ראה זה אמר לישאוש 21 .חזהו  אד הולך אחריו שהוסב בסעודה על אוהב מ  

Mt 26,52   בסכין. הסכין במקומו כל איש שיכה בסכין חזור  ואז ישאוש אמ׳ אליו  52. ו האזןוכרת ל  
Jn 18,11   אינך רוצה המיתה שבעבורה. סכינך בנרתיקה חזור  וש לפירי אז אמר יש 11. והעבד שמו מלאקוש  

Mt 12,13  ואז יצאו חוץ 14. בבריאות כמו האחרת חזורה  היתה לו . האדם שלח ידך ושלוחה הוא אמר אל  
Lc 23,48  וכל אותן שמכירין אותו עמדו מרחוק 49 .חזותיהם  ותם כל הדברים האלה חזרו להכות וברא. ההיא.  
Mt 8,30    והשטנים מחלים פני ישאוש  31. רבים שרועים חזירים  וקרוב מאותו מקום היו  30 .לגרשבעבורי 
Mt 8,31   והשטנים יצאו. וישאוש משיח אמ׳ להם לכו 32 חזירים  שימנו באותן . מגרש אותנו מכאן אם אתה 
Mc 5,11   בחזירים הרוחות אומרים מימינו . ונסוהו 12 חזירים  וסביב משם רועים רבים  11מלכות חוץ מאותה 
Mt 3,11   ממני ואיני ראוי לחלוץ נעלו והוא יטבול אתכם  חזק  והבא אחרי . ם במים במקום תשובהטובל אתכ 
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Mt 14,30   וכשהתחיל ליכנס צעק אומר אדון הושיעני. ופחד חזק  וראה בא רוח  30. לבא אל ישאוש על המים. 
Mc 1,7   אותו שאיני ראוי לחלוץ שרוך. יבא אחרי ממני חזק  ודורש ואומר יותר  7. בש מדברייחגבים וד  

Mc 9,24   ואחר לא. אני מצוה אותך שתצא ממנו. ואלם חזק  אומ׳ שטן . ף הוא צוה לשטן שיצאשהעם מתאס  
Lc 3,16   ממני שאיני ראוי לחלוץ חגורת נעלו הוא יטבול  חזק  י טובל אתכם במים אבל יבא יותר לכולם אנ 

Lc 24,19   [*] [*] ובאי 20בפועל ובדיבור לפני השם׳ ולפני העם  חזק  ריט שהוא גביר נביא מישואש נזו  
Mc 11,24  וכאשר תעמדו 25. באל ותשיגו כל מה שתשאלו חזקה  י בכל תפלותיכם יהיה לכם אמונה אומר אני כ  
Mt 26,57   ישאוש והוליכוהו לקאיפש שר הכהנים למקום חזקו  והם  57. אז כל התלמידים עזבוהו ונסו  

Lc 1,51   52. בזרועו והוא מבזה הגאים במחשבת לבו חזקים  כי הוא עושה דברים  51. ליריאיומדור לדור  
Lc 11,22   הנה כל כלי הזיין שלו. חיים יותר ממנו חזקים  אבל אם אחרים יותר  22. ם בשלוםכל הדברי  

Mc Prol,24   שקה אחת מלאכה עושה אבלכי אותו שנוטע ומ .חזקם  למען שאדם ישיג גמול מעמלינו . יבינהו  
Mc 9,26   וכאשר היו נכנסין בבית תלמידיו שאלוהו 27. חי חזר  וישו לקחו ביד והוא  26. מת הואאומרים ש 
Mc 16,9   חי יום ראשון בבקר הוא נראה ראשונה למריאה חזר  וישאוש כאשר  9. דם לא אמרו דברולשום א  
Lc 8,55    56וישאוש צוה שיתנו לה לאכול . בה ומיד קמתה חזר  הרוח ו 55בידו הנערה ואמ׳ קומי משיח לקח  

Lc 17,15   ונפל על פניו עושה 16. ושבח לשם בקול גדול חזר  ואחד מהם כשראה שנשתנה  15שתנו הולכים נ  
Lc 19,15  המלכות צוה שיקראו לו העבדים אותם שנתן להם חזר  ר ונעשה כאש 15. לא נחפוץ שזה ימלוך עלינו  
Lc 24,6   תזכורנה באי זה אופן דבר עמכם בעוד שהיה . חי חזר  אינינו פה כי  6. חיים עם המתיםשאלו הת 

Lc 24,34   והם ספרו הדברים 35. חי באמת ונראה לשימון חזר  אומרים שהאדון  34תם שעמדו היו ואו. יחד  
Jn 9,15   והניחו על: טיט עשה והוא אמ׳ אליהם. לך הראות חזר  אז שאלו לו הפרושים באי זה צד  15: ההוא 

Mc 5,42    חיה והלכה היתה מזמן י״ב שנים וכולם היו חזרה  ותכף הנערה  42. אומר לך שתקומיאני  
Lc 2,39   והנער ישאוש גדל וחזק 40בגלליאה בעיר נזורט  חזרו  וכאשר סיימו כל דברי דת משה  39: ישראל 
Lc 2,45  ביום השלישי מצאוהו במקדש 46. לירושלם לבקשו וחזר  וכאשר לא מצאוהו  45. ם הנוכריםשאר הקרובי 
Lc 4,20   וכל אשר היו בבית הכנסת היו. למשרת וישב חזרו  וכאשר סיים הספר  20: ויום נקם האדון ערב  

Lc 10,17   ואומרים אדון השטנים עדיין הם. בשמחה חזרו  והששים ושלושה תלמידים  17. ואשר שלחני  
Lc 23,48   וכל אותן שמכירין אותו 49. להכות חזותיהם חזרו  בראותם כל הדברים האלה ו. ההיא לו ההשקפה  
Lc 24,52   והיו במקדש בכל עת 53בירושלם בגודל שמחה  חזרו  . והם מתפללים 52וא נשוא בשמים וה. מהם  

Jn 6,67   אז אמר 68: וכבר אינם הולכים עמו. אחור חזרו  בעבור זה רבים תלמידיו  67. ינתן לו מאבי  
Jn 7,45   ואמרו להם למה לא. השלוחים להגמונים ופרושים חזרו  אז  45: חד מהם לא שם ידיו עליואבל א 
Jn 18,6   אז שאל פעם אחרת מה 7: לאחוריהם ונפלו לאחור חזרו  להם אני הוא [*] אז כשאמר  6. םשמסרו עמה 
Lc 17,3    4כיחהו ויעשה תשובה ומחול לו חטא לך אחיך תו חטא  שמעו אתם אם  3. לאחד מן הקטניםיעשה רע  
Lc 17,3   ואם  4לך אחיך תוכיחהו ויעשה תשובה ומחול לו  חטא  שמעו אתם אם חטא  3. מן הקטנים רע לאחד 

Jn 8,7    ופעם אחרת כורע כתב 8: ישליך האבן הראשונה בה חטא  ואמ׳ להם אותו שנמצא בכם בזולת קם 
Jn 8,11  מי שבא. וישאוש אומר אני הוא נר העולם 12 :חטא  א תעשי ומכאן והלאה ל. נישך לכיואני לא אע  

Jn 9,3   אבל זה לו בעבור שמעשה האל. ולא אביו ולא אמו חטא  ענה ישאוש לא זה  3: ה נולד עורבעבור ז 
Jn 15,22    אם לא עשיתי 24. המכעיס אותי מכעיס אבי 23 :חטא  מדבר להם לא היה להם לא באתי ולא הייתי  
Jn 19,11   ואחרי זה פילאט חפץ 12. חטא גדול ביותר חטא  ובעבור זה מי שמסרני בידך . האלו מן זה  
Jn 19,11   ואחרי זה פילאט חפץ להניחו 12. גדול ביותר חטא  ובעבור זה מי שמסרני בידך חטא  .מן האל.  
Mc 8,38   אב כאשר יבאבן הבתולה יכירהו לפני השם׳ ה חטאה  ודברו בזאת האומה מנאפת  38. תיויפרסם או  
Lc 7,39   וענה ישאוש ואמ׳ לו שימון אני רוצה  40. היא חטאה  היה שהיא היא האשה שנוגעת אותו יודע י 
Mt 9,10   מפורסמים באו והיו יושבים עם ישוש משיח חטאים  ו מיושבים לאכול בבית אחד רבים וכאשר הי  
Mt 9,11   וישוש משיח כאשר שמע אלו 12. פורסמיםהמ חטאים  ו לתלמידים למה אוכל מלמדכם עם שראו אמר  
Lc 13,2   3. יותר מגלילבש האחרים כי סבלו דברים אלו חטאים  הם סבורים אתם שאותם גלילבש הם ישאוש ל  
Lc 15,2   אי  4. והוא אמ׳ אליהם זה הדבר 3ואכל עמהם  חטאים  ים מתלוננים אומרים ראה זה ראה והפרוש 
Lc 24,7   7 8ושיחזור חי ביום השלישי . והיותו תלוי חטאים  יהיה נמסר בידי  חוייב שבן האדםאמר ש  
Mt 27,4   כי אני מסרתי דם צדיק הוא כאיש שאינו יודע חטאתי  ואמר אני  4. י הכהנים והישישיםלשר. 

Lc 15,18    וכבר איני ראוי להיות נקרא 19. לשמים ולך חטאתי  אמ׳ לו אני . ובבואו לפניו. אביואלך אל  
Lc 15,21    22. וכבר איני ראוי להקרא בנך. לשמים ולך חטאתי  והבן אמר לו אבי אני  21. ונשקואתו חבקו  
Mt 6,14   ואם לא תמחלו 15האל יכפר לכם שגגותיכם  חטאתיהם  אם אתם תמחלו לאנשים  14: ע אמןמכל ר  
Mt 9,2   ן החכמים מאותתיםומקצת מ 3. הם נמחלים חטאתיך  מ׳ לנטול בן יהיה לך אמונה בשם אמונתם א  
Mt 9,5   ולמען זה 6. או לאמר קום ולך. נמחלים חטאתיך  לאמר . מהו דבר קל יותר 5. בבכםרע בל  

Lc 11,4   כי אנו מניחים אותם לכל מחו מחוייבינו .חטאתינו  והנח לנו כל  4. יום לנו לחם חוקינו יום . 
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Mt 13,27  28: אם כן מי עליו זרע קמשונים. טובה בשדך חטה  ים ואמרו אל האדון לא זרעת אתה ובאו המשרת  
Mc 4,28   וכאשר נשלם הפרי תכף שמים המגל כי 29. השבולת חטה  ואחר מתמלאה . עשב ואחר בשבוליםראשונה ב 
Lc 16,7   ושבח 8. והוא אומר לו קח אותיותך וכתוב שמנים חטה  ייבת לאדוני והוא אמר מאה מדות כמה התח 
Mt 3,12   קפיטולו ו׳. והתבן ישרף באש נצחי. במגורתו ִחַטתֹו  ינקה את גורנו ויאסוף  והנה הוא. בידו  

Mt Prol,27   בן אדם רומז. נשר שעלה לשמים. אחר מיתתו חי  אריה שקם . עגל נקרב. לד מבתולהאיש נו  
Mt 4,4   4 לאז העלהו השטן א 5: על הלחם לבדו אבל מחן השם חי  ויאמר לו כתוב הוא אדם אינינו  ויען 

Mt 9,15  15 אבל. שהם עמו† אותן†אין יכולין לבכות כל  חי  שיח אמ׳ להם מה ארוס בעוד שהוא וישוש מ  
Mt 14,2    כי אירודיש מחזיק בזואן אסור  3. ועושה נפלאות חי  זהו זואן טבול ששב ואמ׳ לבניו  2ישאוש 

Mt 16,16  ואמ׳ אליו אשריך שימון בר יונהוישו ענה  17 .חי  פירו ואמר אתה הוא משיח בן אל  וענה שימון  
Mt 16,21  ואז לקחו פירו לצד אחד והתחיל 22: ביום השלישי חי  והיות מת ולקום . עד שרי הכהניםהסופרים וב 

Mt 17,9   ושואלו לו תלמידיו אומרים מה זה שאומרים 10 .חי  תאמרו המראה עד שבן האל יחזור  אדם אל  
Mt 20,19   ואז נגשה אליו אם בני סבאדיב  20: ביום השלישי חי  ויקום . וערב רגשו ולהקימו בשתיממנו ול 
Mt 26,32   וענה פירו ואמר אליו 33: אהיה לפניכם בגליליאה חי  וכאשר אהיה קם  32צאן מן הגדוד ותתפזרו ה 
Mt 26,63   וישאוש אמ׳ 64שתאמר לנו אם אתה משיח בן אל חי  חי  כהנים אמר אליו אני משביעך באל ושר ה 
Mt 26,63   אמיתות אומר לכם. וישאוש אמ׳ אליו אתה אומר 64 חי  י שתאמר לנו אם אתה משיח בן אל באל ח 
Mt 27,63  לכן צוה שמור הקבר עד יום שאמר שיקום חי 64 חי  זכרנו שאותו הרמאי אמ׳ שיקום אדון אנחנו נ.  
Mt 27,64   64 ו לא יבאו ויגנבו גופו ושיאמרו בעבור שתלמידי .חי  ה שמור הקבר עד יום שאמר שיקום לכן צו 
Mt 27,64  וזה יהיה טעות אחרון ויותר רעה. מהמות חי  גנבו גופו ושיאמרו לעם שהוא קם לא יבאו וי  

Mt 28,6   7. בואו ותראו המקום שאניחהו. כאשר אמר לכם חי  אינינו פה כי קם  6. ישו שנתלה ששאלתם  
Mt 28,7   7 ושהוא יהיה לפניכם בגליליאה ואתם תראוהו שם חי  תלכו מהרה ותאמרו לתלמידיו שקם ו  
Mc 5,7    ואמר אליו ישאוש צא חוץ רוח אינו 8שלא תצערני  חי  בן האלוה עליון אני משביעך באל ממני 
Mc 6,9   ואמר להם באי  10. ושלא ישאו שתי גונילש. ברגל חי  ומנעלים של עור  9רביט אחד ביד אבל ש 

Mc 6,14   והאחרים אומרים 15. ממות ובעבור זה עושה פלאות חי  זואן טבול הוא וחזר אמ׳ ש. שאוששמע י 
Mc 8,31  ופירו . ואמ׳ להם בגלוי 32. אחר שלשה ימים חי  והוא יקום  למות בעד שרי הכהנים וחכמי הדת [*] 
Mc 9,8   ושאלו לו מה 10. והם העלימוהו ביניהם 9ממות  חי  ם אדם זאת המראה עד שהוא יחזור לשו  

Mc 9,26   וכאשר היו נכנסין בבית תלמידיו שאלוהו 27 .חי  וישו לקחו ביד והוא חזר  26. ואשמת ה  
Mc 9,30    והם לא הבינו הדבר והתחילו 31ביום השלישי  חי  ויחזור . ביד הרעים והם ימיתוהוונמסר  

Mc 10,34   ו יקומו וזואן בני ויקרבו אלי 35: ביום השלישי חי  רוקקוהו ויכוהו וימיתוהו ויקום עליו וי 
Mc 14,28   ופירו אמ׳ אם כולם יהיו 29אהיה עמכם בגליליאה  חי  אכן אחר שאחזור  28נתפזרו הצאן הרועה ו 

Mc 16,9   יום ראשון בבקר הוא נראה ראשונה למריאה חי  וישאוש כאשר חזר  9. א אמרו דבראדם ל  
Mc 16,11   ואחר זה הוא נראה 12. תהו ולא האמינושהיא רא חי  הם ששמעו שחזר  11כים ומתאנחים ובו  
Mc 16,14  ואמר להם לכו בכל העולם דרשו דבר מלך השמים 15 חי  ם לא האמינו לאותם שראוהו שחזר לבם כי אות 

Lc 2,26    וכאשר נשאוהו במקדש. ובא ברוח אל המקדש 27 .חי  מות עד שיראה ישאוש משיח בן אל שלא יראה  
Lc 3,8  לכן . כי הגרזן כבר עברה לשורש העץ 9בן אברהם  חי  כול מאבנים אלו החזיר כם שהאל יאני אומ׳ ל 
Lc 4,3   3 וישוש ענה 4. אמור לאבנים האלה שישובו לחם חי  יו ואמ׳ לו אם אתה בן אל והשטן בא אל  
Lc 4,4   האדם על הלחם לבדו כי אם בכל הדבר שיוצא מפי חי  וישוש ענה כתו׳ הוא שאינו  4. םשישובו לח  
Lc 9,8    ואחרים. אחרים אומרים אליהו הוא ונראה בארץ .חי  בור שיש אומרים שיואן הוא שחזר בע 8בספק  
Lc 9,8   ואמ׳ אירודיש אני הוא שצויתי לשחוט ש׳ יואן 9 .חי  ם שאחד מישישי הנביאים הוא שקם אומרי 

Lc 9,19  ענה . ואתם בדעתכם מי אני. םוישאוש אמר לה 20 .חי  אומרים נביא מן הראשונים שחזר  ויש. אליהו 
Lc 9,20   שחוייב 22. וישאוש צום לבל יגידו לשום אדם 21 .חי  פירי ואמר אתה הוא ישאוש בן אל ענה שימון 
Lc 9,22  ואומר לכל אם איש חפץ 23ביום השלישי למיתתו  חי  י הכהנים וחכמיהם וימות ויחזור ישישים ושר  
Lc 9,36   וביום האחר עם רב ירד מן ההר בא 37. אחרי מותו חי  ד שהבן יקום ע. לאדם מה שראיתם אל תגידו 

Lc 15,24   והבן הגדול היה בשדה 25: והתחיל לאכול[*].  חי  זה בני מת היה ומצאנוהו  כי 24. ונשתה  
Lc 15,27   ולא . והבן הגדול כשומעו כעס עד מאד 28. ובריא חי  ת עגל אחד גדול בעבור ששב אליו ואביך המי 
Lc 16,31   17. לא יאמינו חי  נביאים ואם אחד מהנביאים יתוור משה וה,Tit   1קפיטולו י״ח כפי לוקא  
Lc 18,33   זה הדבר. והם שום דבר מאלו אינם מבינים 34 :חי  וביום השלישי יחזור . ש ימיתוהויהיה נגר  
Lc 24,6   עמכם בעוד שהיהתזכורנה באי זה אופן דבר  .חי  אינינו פה כי חזר  6. עם המתים החיים  
Lc 24,7   וחוזרות מן 9ותזכורנה דבריו  8ביום השלישי  חי  ושיחזור . די חטאים והיותו תלוינמסר בי  

Lc 24,23    ומקצתינו הלכו לקבר ומצאו כמו כן הנשים 24 .חי  שראו מראה מלאכים שאומרים שהוא אומרות  
Lc 24,34   והם ספרו הדברים שנעשו  35. מת ונראה לשימוןבא חי  אומרים שהאדון חזר  34עמדו היו ואותם ש 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

491 

 

Lc 24,46   דרש לכל. לתשובה ולמחילת עונות 47ביום השלישי  חי  וייב לישאוש לסבול המות ולחזור וכן ח 
Jn 4,50    והאדם האמין לדבר שאמר לו ישו והלך לו. הוא חי  אמר אליו ישאוש לך בנך  50. בנישימות.  
Jn 4,51   אז שאל שיאמרו לו השעה ששב לאיתנו הטוב 52 .חי  ו אליו ואמרו לו שבנו עבדיו על רצה לרדת.  
Jn 4,53   זה היה האות השני שעשה  54. והאמין בו כל ביתו חי  ותה שעה היתה שאמר לו ישו שבנו האב שא 
Jn 6,40  נואז התלחשו היהודים ממ 41. ביום היותר אחרון חי  ואני אקימהו . ה לו חיים נצחייםומאמין יהי. 
Jn 6,58   59. ומי שאוכל אותי הוא חי בעבורי. בעבור האב חי  ני כמו שהאב שלחני וא 58: יעמוד ואני בו  
Jn 6,58    לא כמו: זהו הפת שירד מן השמים 59. בעבורי חי  ומי שאוכל אותי הוא . בעבור האבואני חי  

Jn 11,23   לו יודעת אנכי שיקום ביוםומרטא אמרה  24 .חי  וישאוש אמ׳ אליה אחיך יחזור  23. לך  
Jn 11,26   27. מאמינה את זה. ויאמין כי לא ימות לנצח חי  וכל אדם שהוא  26. אם ימות יחיהעוד . בי  
Jn 11,27   וכאשר אמרה אלה הדברים הלכה 28. שבא בזה העולם חי  ני האמנתי שאתה הוא משיח בן אל אדון כן א 
Jn 14,19  באותו היום תכירו כי אני הוא 20. ואתם תחיו חי  אבל תראוני ר אינכם רואים אותי עוד מעט כב  
Jn 20,9  אז הלכו התלמידים פעם אחרת 10. לאחר מיתה חי  דעו הכתיבה אומרת שחייב שיחזור עדיין לא י  

Jn 21,14   אז כשאכל אמר ישאוש לשימון פירו שימון 15 :חי  גלה ישאוש אל תלמידיו אחר שחזר פעמים שנת  
Mc 5,42   והלכה היתה מזמן י״ב שנים וכולם היו נבהלים חיה  ה חזרה ותכף הנער 42. ני אומר לך שתקומיא  
Mc 6,44  ותכף צוה לתלמידיו שיכנסו 45. חמשת אלפים איש חיו  ואותן שאכלו  44. הלחמים והדגיםשהותירו ומ 
Mt 24,6    7. עדיין לא יהיה הקץ אבל. שאלו הצערים יבאו חיוב  . והסעת מלחמות השמרו שלא תבהלומלחמות 

Lc 12,15   ואמ׳ להם 16. האדם אינה בהשפעת מה שהוא מחזיק חיי  ואמ׳ להם השמרו מכל כילות כי  15. עליכם 
Mt Prol,18  כי. מתיאו רומז צורת אדם. הבין מה שרומזות חייב  ואותם האדם : ש נראים בד׳ צורותהאיונגלישט  

Mt 18,28   והוא מתחנן לו ואומר חמול עלי ואני 29 .חייב  ע מה שאתה ו ומחניקו אומר לו פרומחזיק ב  
Mt 23,16   מה הוא דבר גדול. פתאים ועורים 17. לפרוע חייב  שעושה נדר לתת זהב למקדש אותו  אבל אותו  
Mt 23,18   18 עורים אי זה דבר גדול המתן או 19. לפרוע חייב  מרים אתם שאותו שנשבע תת למזבח ואו  
Mc 7,27   כי אין דבר טוב קחת הלחם. אדם לעזור לבניו חייב  וישאוש אמ׳ ראשונה  27. טן מבתההש שיגרש  
Lc 7,41   41 42. לו עשרה פשיטין והאחר היה חייב לו אחד חייב  האחד . י אנשים חייבין לאיש אחדשנ  
Lc 7,41  נתן. רעוהוולא היה להם מה שיפ 42. לו אחד חייב  חייב לו עשרה פשיטין והאחר היה האחד . אחד  
Lc 16,5   והוא אמר. והוא עונהו מאה מדות שמן 6לאדוני  חייב  יבי אדונו ואמר לראשון כמה אתה אחד ממחוי 
Lc 18,1    אומר דיין 2. אדם לעולם להתפלל ולא לחטוא חייב  . ואומר לכם דבר 1י״ט כפי לוקא קפיטולו  

Lc 23,22    והם צועקים 23. אם כן אייסרהו ואניחהו. מיתה חייב  יהיה רע עשה איני מוצא שום טעם שבעבורו 
Jn 19,7   אז כאשר 8: כי עושה עצמו בן אלוה. מיתה חייב  והיהודים ענו לו כפי דתינו הוא  7. טעם  

Mt 22,17   וישאוש הכיר 18. אנו לתת מס לסיסר או לא חייבים  . תאמר לנו מה נראה לך 17. נשיםגופות הא  
Lc 13,4   אני 5. יותר על כל האנשים היושבים בירושלם חייבים  תחשבו שהם היו . ג אותםיבסי והרהמגדל בש 

Lc 20,22   והוא חושב שקר 23. אנו לתת מס לשישר או לא חייבים   22. ק אומ׳ האמת ומלמד דרך האלר. אדם 
Lc 7,41  והאחר האחד חייב לו עשרה פשיטין. לאיש אחד חייבין  שני אנשים  41. ה שימון ר׳ אמורוענ. דברים 

Mc Prol,17   אבל . שהוא כרת אצבעו בעבור שיגרשהו מהכהונה חייו  והגיד מגלת . נו למד ביותר נקלהבעבור 
Mt 13,52    ונעשה 53. שנותן מאוצר דברים חדשים וישנים חיילות  מאותות דומה למלכות שממיי ולאב כל חכם 
Mt 21,33   שנטע כרם אחד וסגרה בטוב ועשה בה יקב אחד .חיילות  אומר לכם אדם אחד היה שהיה אב  אחר דמיון 
Mt 24,43   הוא יהיה ער. היה יודע השעה שהגנב יהיה בא חיילות  ותדעו אם אב  43. תה שהאדון יבאהשעה באו 
Mt 19,16   וענה ישאוש אליו למה אתה אומר 17. נצחיים חיים  ה טוב אוכל אנכי עשות שיהיה לי טוב אי ז  
Mt 19,17   והוא אמ׳ ומה 18. נצחיים שמור וקיים המצות חיים  אם תרצה להבין . הוא טובדו השם אחד לב  
Mc 10,30    ורבים ראשונים יהיו אחרונים 31. נצחיים חיים  בנים ושדות עם צרות ובעולם הבא אחיות או.  

Lc 7,22   ומבורכים יהיו אותן שלא 23והדלים מוגדים  .חיים  קמו  המתים. החרשים שומעים. טהורים  
Lc 10,25   ואמ׳ לו מה כתו׳ בדת מזה העניין 26נצחיים  חיים  ר אי זה דברים אעשה למען השיגי אותו ואמ . 
Lc 11,22   הנה כל כלי הזיין שלו באותן שהיה. יותר ממנו חיים  אבל אם אחרים יותר חזקים  22. םבשלו 
Lc 18,18   למה אתה אומר אלי. שאוש אמר לווי 19. נצחיים חיים  ׳ רבי טוב מה אעשה שאוכל לנחול שאלו אמ 
Lc 18,30    וישאוש לקח שנים עשר תלמידיו 31. נצחיים חיים  ובעולם הבא . ממה שהניח בזמן זהויותר  
Lc 20,38   38 ומקצת מהסופרים אמרו רבי בטוב אמרת 39. עמו חיים  ו אלוה המתים אכן החיים כי כלם אינ. 
Lc 20,47   21: אורך תפלה להם יהיה המחקה יתירה .חיים  ן דברי שמחריבי 47[*] המקומות  וראשון,Tit  

Jn 1,4   והנר היה מאיר  5. אותו החיים היה נר האנשים חיים  כי היה  4מה שנעשה : אינו נעשה שום דבר 
Jn 3,15  כמה העולם שבנו . כי האל אוהב כל 16. נצחיים חיים   שבני אדם המאמינים בו לא יאבדו אבל ישיגו 
Jn 3,16   כי האלוה לא שלח בנו בעולם בעבור 17: נצחיים חיים  המאמין בו לא יאבד אבל יהיו לו בור שבע 
Jn 3,36   אבל מי שאינו מאמין הבן לא יהיה לו . נצחיים חיים  מי שיאמין בבן יש לו  36. בידו והכל נתן 
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Jn 3,36    4: רק אף השם׳ עומדת עליו חיים  מי שאינו מאמין הבן לא יהיה לו אבל,Tit  קפיטולו ד׳  
Jn 4,10   ענתה האשה אליו הבור הוא עמוק ואין לך 11 .חיים  את באולי תשאלי לו ויתן לך מים . לשתות  
Jn 4,11   האתה גדול מיעקב אבינו שנתן לנו זה 12 :חיים  ה שתוכל לשאוב ואיך תתן לי מים ואין לך מ  
Jn 5,21   21 כי האב 22ן נותן חיים לאשר הוא חפץ כן הב .חיים  י כמו שהאב החיה מתים ונתן להם כ  
Jn 5,21   כי האב אינו דן שום אדם 22לאשר הוא חפץ  חיים  כן הבן נותן . ים ונתן להם חייםהחיה מת.  
Jn 5,24   אבל יעבור ממות. ולא יבא במשפט. נצחיים חיים  רי ומאמין אותו ששלחני יהיו לו ששומע דב  
Jn 5,26   ונתן לו 27כן נתן חיים לבן בעצמו . בעצמו חיים  האב יש לו כי כמו ש 26. הו יחיושישמעו  
Jn 5,26  26  ונתן לו יכולת לעׂשֹות משפט כי 27לבן בעצמו  חיים  כן נתן . שהאב יש לו חיים בעצמוכי כמו  
Jn 5,39   אינכם 40. נצחיים והם הן המעידות עדות לי חיים  יבות שבהם אתם סבורים יהיה לכם חפצו הכת  
Jn 5,40   רק מכיר 42. אין לי זוהר אנשים 41. נצחיים חיים  אינכם חפצים לבא אלי שתהיה לכם  40. לי  
Jn 6,33   כל עת ניתן לנו. אז אמרו לו אדון 34לעולם  חיים  ונותן  33. כם פת אמתי מן השמיםאבי נתן ל  
Jn 6,35   ומי שמאמין בי לא יהיה. מי שבא אלי לא ירעב .חיים  וישאוש אמר להם אני הוא לחם  35. הפת הזה 
Jn 6,40   ואני אקימהו חי ביום היותר אחרון. נצחיים חיים  אדם שרואה הבן ומאמין יהיה לו  שכל.  
Jn 6,47   47 אבותיכם 49. אני הוא פת חיים 48. נצחיים חיים  מ׳ אני לכם מי שמאמין כי יש לו אמת או  
Jn 6,48    זהו 50. אבותיכם אכלו פת במדבר ומתו 49 .יםחי  אני הוא פת  48. לו חיים נצחייםכי יש  
Jn 6,51   שאם אחד אוכל זה הפת  52אשר מן השמים ירדתי  חיים  אני הוא פת  51: ל ממנו לא ימותשזה שאוכ 
Jn 6,54   ומי שאוכל בשרי ומי ששותה דמי יהיה לו 55 .חיים  ולא תשתו דמו לא יהיה לכם . אדםבשר בן ה  
Jn 6,55  55 כי  56. נצחיים ואה אקימהו ביום היותר אחרון חיים  שרי ומי ששותה דמי יהיה לו כל בומי שאו 
Jn 6,69   69 ואותך אנחנו מאמינים 70: נצחיים הם לך חיים  ברי וענה שימון פירי אדון למי נלך ד.  
Jn 7,38   38 תידיןוזה אמרו מרוח הקדש שע 39. ירוצו מבטנו חיים  אמין בי שאומרת הכתיבה נחל מים מי שמ 
Jn 8,12    אז אמרו הפרושים מעצמך ומפיך אתה עושה 13 :חיים  ילך בחשך וערפל אבל יהיה לו גם אחרי לא  

Jn 10,10   אני הוא 11. ואותה תהיה לכם בגודל ההשפעה .חיים  אני באתי בעבור שיהיה לכם . מידוהרוג והש  
Jn 10,28   ואחר לא יטרוף אותם: יים ולא יאבדו לעולםנצח חיים  ואני נותן להם  28ונמשכות אחרי מכיר אותם 
Jn 12,50   ומה שאני מדבר הוא כמו שהאב כן אני . נצחיים חיים  ואני יודע שהמצוה היא  50. לדברלי לאמר ו 
Jn 17,2    ואותו. שיכירו אותך לבד אל אמת 3. נצחיים חיים  בעבור שהכל אשר נתת לו יתן להם כל בשר  

Jn 20,31  21: בעולם עם ישוש משיח חיים  ן שאתם תאמינום יהיה לכם ולמע. הוא בן האל,Tit  קפיטולו כ״א כפי 
Mt 6,11   והנח לנו חובותינו כי אנחנו מניחים 12 .חיינו  שהוא מסעד  תן לנו לחם כל יום 11. ובארץ  

Mt 15,30   םשנהגו אלמים עורים פסחים ונטולים ורבי חיל  וקרב אליו רוב  30. הר ויושב שםועלה אל ה  
Mt 26,47   עם סכינים ועם עצים משולחים מצד שרי הכהנים חיל  אחד מי״ב התלמידים בא ועמו רב  כי יוד״ש  

Mc 8,1   עם ישאוש ולא היה להם לאכול וקרא לתלמידיו חיל  ובאותן פעמים אחרות נתאספו רוב  1שן מרקו  
Lc 2,13  עלוי יהיה לאל 14ואומרים . ה לש׳שממיי הודא חיל  ומיד נעשה עם המלאך ורוב  13. סומונח באבו  

Lc 23,27   אנשים ונשים הולכים אחריו בוכים ואוננים חיל  ורוב  27עליו שישאנה אחר ישאוש השתי וערב  
Lc 7,4   פניו במהירות אומרים לו ראוי אתה שתתן זה חילו  ואותם שבאו לישאוש  4. רפא עבדושיבא שי  

Jn 19,31   פני פילאט שיתן להם רשות יוכלו לחתוך ירכי חילו  ה בשבת ההוא וחג גדול הי. וערב בשבת בשתי  
Mc 6,41   וחלקו 43. ואכלו כולם ושבעו 42שתי הדגים  חילק  כן ו. ונתנם לתלמידיו שיניחום לפניהם  

Mt 20,24   וישאוש קראם ואמר אתם יודעים 25. מהשני אחים חימה  וכאשר העשרה שמעום היו מלאים  24: בחרם 
Mc 10,14   ואמר להם הניחו לבא הנערים אלי ואל תמנעו חימה  וכאשר ישאוש ראהו היה מלא  14. ששולחין  
Mc 10,41  41 וישאוש קראם ואמר להם  42. נגד יקומו וג׳ואן חימה  עשרה תלמידים שמעוהו היו מלאים וכאשר ה 

Lc 4,28   ונהגוהו בראש . ץ לעירוקמו והשליכוהו חו 29 .חימה  אלה הדברים היו נקצפין ומלאים  ושומעין 
Lc 6,11   ונעשה 12. מדברים ביניהם מה שנעשה מישאוש חימה  ואותם מלאים  11. יד ידו נתרפאהומ. ידו  

Lc 13,14    כאשר ישאוש ריפא אותה האשה בשבת ואמרו המם  :חימה  וענו בבית הכנסת מלאים  14. האלושבחה 
Mt 26,27   כי זה הוא 28ואמ׳ שתו זה כולכם . ונתנו להם חינות  שה ואחר לקח הגביע וע 27. גופי כי זה הוא 
Mt 26,30   אז אמר ישו לתלמידיו 31. יצאו להר הזתים חינות  ו שעשו וכאשר אמרו הודאה זה 30. אבי  
Mc 6,41   והודאות ובצעם ונתנם לתלמידיו שיניחום חינות  ח החמשה לחמים ושני הדגים ועשה וישאוש לק  

Mc 14,26   ואמר להם ישו כולם תהיו 27. יצאו בהר הזתים חינות  וכאשר עשו  26. במלכות אביחדש  מאומן 
Lc 18,11   אני עושה לך כי אני איניני כמו האנשים חינות  אדון אלהים . ו אומר אלה הדבריםעל רגלי  

Jn 6,23   ם ולאאז כשראה העם שישאוש לא היה ש 24. לאל חינות  ריאדיש אותה ששם אכלו הפת ועשו באו דטיב 
Mt 8,19   תוריי מהדת ואמ׳ לו ר׳ אני אלך אחריך למקום חכם  ובא  19. ביבו צוה שיעברו היבשהרבים ס  

Mt 12,42   וכשהשטן יוצא מן האדם הוא הולך 43: משלמה חכם  ובכאן הוא יותר . מוע חכמת שלמההעולם לש  
Mt 13,52   למלכות שממיי ולאב חיילות שנותן  מאותות דומה חכם  והוא אמ׳ להם לכן כל  52. ו היןוהם אמר 
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Mt 24,45   ונאמן אדוניו מניחו על כל סיעתו שהוא יזונם חכם  ומה תחשבו מעבד  45. שבן האלוה יהיה בא  
Lc 10,25   אחד בדת קם לנסות אותו ואמר אי זה דברים אעשה חכם  והנה  25. שאתם שומעין ולא שמעוולשמוע מה 
Mt 13,54   אינינו זה בן נפח ואינינו כנגד 55וכמה כח  חכמה  ים מאין יש לזה כמה מימים ואומרעד שהם מת  

Lc 2,40  ואביו ואמו הולכים בכל 41. וחן הש׳ היתה עמו חכמה  והנער ישאוש גדל וחזק ומלא  40 בעיר נזורט 
Mt 25,2   5ן עשישותיה[*]  4[*] והה׳ סכלות לקחו  3 .חכמות  החמש מהן היו סכלות והחמש  2. הלחתן ולכל  

Mt 17,10   והוא ענם ואמ׳ 11. הדת שאליהו יבא בתחלה חכמי  תלמידיו אומרים מה זה שאומרים  ושואלו לו  
Mc 1,22   24והיה בבית הכנסת אדם אחד וצועק  23. הדת חכמי  לא כמו . היה מלמדם כמו בעל כח כי הוא  

Lc 7,3   3 ואותם 4. ותו שיבא שירפא עבדוהיהודים מבקש א חכמי  שר זה שמע ישאוש היה שם שלח לו וכא 
Lc 11,46   הדת למה אתם מעמיסין האנשים בעומסין שאין חכמי  כם וישאוש אמר אוי ל 46. אתה לנו בזיון  

 1קפיטולו כ״ד כפי מתיאו   Tit,8: ופירושיהם חכמיהם  שהוא מלמדם כמו יכוליי לא כמו  29ממוסרו    7,29
Mt 10,16    השמרו 17: ותמים כמו יונים. כמו הנחשים חכמים  תהיו . ביםאתכם כמו צאן בין הזאאני שולח  
Mc 9,13  וכאשר העם ראה בא 14ומאותתים מתוכחים עמהם  חכמים  ם הוא מוצא עם רב ביניהם ורבים אל התלמידי 
Lc 11,52   בדת שנשאתם מפתח החכמה ואינכם נכנסין ואתם  חכמים  אוי לכם  52: יכם ידרש מזה הדוראומ׳ אל 
Lc 16,8    ואני אומר לכם שתעשו לכם  9לב קרבו  ..חכמים  כן בני זה העולם הם יותר . עשהוכי בחכמה..  

Mt 12,42   וכשהשטן 43: ובכאן הוא יותר חכם משלמה. שלמה חכמת  כי היא באה מראש העולם לשמוע . אותה 
Lc 11,31   אנשי 32: ול משלמהוהנה יש בכאן גד. שלמה חכמת  מלכת שבא מקצות הארץ לשמוע  31 :ויענישם  
Lc 11,49   האל אמרה הנני שלח להם נביאים שלוחים ומהם חכמת  ובעבור זה  49. ואתם חוצבים קבריהם  
Mt 6,19  אבל תקבצו 20וגנבים גונבים אותם . ועש חלדה  רות בתוך העמקים שמחריבים אותם תאספו האוצ  
Lc 7,36   וכאשר ישאוש נכנס . יאכל עמו זהו ישאושפניו ש חלה  ואחד מהפרושים  36. קה בעד בניונצטד 
Mt 8,34   9: פניו שיצא מעמהם חלו  וכאשר ראוהו . ל ישואש משיחכל העיר יצא א,Tit   קפיטולי כ״ט כפי שי׳ 
Mt 9,38   10: פני האדון מהקצירות שישלח קוצרים חלו  לכן  38.גדולות אבל הקוצרים מועטין[*] ו,Tit  

Mc 13,18   כי באותו עת 19. פני האל שזה לא יבא בעת הקור חלו   18. ות באותן הימיםאותן המיניקהרות ול 
Lc 8,32   32 פני ישאוש משיח שיתן להם רשות לבא בקרבי חלו  היו שם פרים הרועים בהר והשדים ו  

Jn 11,13   אז אמ׳ להם ישאוש בפירסום לזרו הוא מת 14 .חלום  מאמינים שמה שאומר אומ׳ משינת  והמה : 
Mt 16,26    כן האל 27. טוב יכול עשות האדם בעד נפשו חלוף  ואי זה . והנפש היא אבודה. עלמאכל חללי  
Mc 16,17    שום מיני בהמות ונחשים ארסיים לא  18לשונות  חלוף  הם ירפאו בשמי המשוטנים וידברו שיאמינו 

Lc 3,11  ובאו העולמיים 12. ם כןהעושרים יעשה זה ג חלופי  ומי שיש לו . ן למי שאין לו אחתמלבושים ית  
Mc 3,25  ואם השטן  26. הלב ביניהם אינו יכול התקיים חלוקת  בבית שיש  25. ו מלכותהחכמה יכול עמוד אות 
Mc 1,34   ורבים מושטנים מגרש השדים כי הם מכירים חליים  ובאים רבים מחלופי  34פני הפתח מקובצים ל  
Mc 3,15   וללאזיר 17ושם שם לשימון פירו  16ומושטנים  חליים  פאת ונתן להם יכולת לר 15. עולםדרוש ב 
Lc 4,40   41. הוא משים עליהם ידיו ומרפאם. הביאו לו חליים  כל אותן שהיו שם חולים מחלופי  בא השמש  
Lc 8,2   2 3. ומריאה מקדלינא שגירש ממנה ז׳ שדים .חליים  צת נשים שנתרפאו מרוח רעה ושאר ומק  

Mt 16,26   ואי זה חלוף טוב. והנפש היא אבודה. עלמא חללי  מה יועיל לאדם אם הוא מרויח כל  26. בעדי  
Mt 9,9   שהיה שמו מתיב אמ׳ לו בא עמי והוא קם והלך  חלפני  ע משם ראה אדם אחד שיושב בשלחן משיח נס 

Lc 11,36   36  [*]ובעוד 37 :ערפליי כלו יאיר כמו עששית המאירה חלק  וכאשר לא יהיה בו . ל גופך יאירוכ 
Lc 15,12   12  וחלק להם עצמות מה שהיה. הירושה הראויה לי חלק  אבי תן לי . לאבואמ׳ היותר קטן מהם  
Lc 24,42   וכאשר אכל לפניהם 43. ויערת דבש אחת. דג אפוי חלק  והם נתנו לו  42. זה דבר לאכול יש לכם אי 

Jn 6,11  והיה להם ספקם בכל. והדג כמו כן. הפת בין העם חלק  וש הככרות וכאשר עשה חנות לשם׳ אז לקח ישא 
Jn 13,8   [*] [*]  ואמר לו שימון ופירי לא הרגלים לבד אבל 9. בי חלק  ישאוש אם לא ארחצם לא יהיה לך 

Mt 27,35  ביניהם בגורל מלבושיו בעבור שתהיה נשלמת חלקו  וכאשר תלוהו  35. לא רצה לשתות וכאשר טעמו  
Mt 27,35  36. ועל לבושי הניחו גורל. ביניהם מלבושי חלקו  . שתהיה נשלמת הנבואה אומרת בורמלבושיו בע  
Mc 15,24    והניחו גורלות עליהן איזה יקח כל. מלבושיו חלקו  וכאשר תלוהו  24. ולא רצה לשתותמירדטא  

Jn 6,53  ו בשרואומרים איך יוכל זה לתת לנ. ביניהם חלקו  אז היהודים  53: עבור הויי עולםהוא בשרי ב  
Jn 19,23  והיתה בזולת שום. והמלבוש הנקרא גונילא .חלקו  וחלקום לד׳ חלקים לכל פרט . שיםלקחו המלבו  
Jn 19,24   מלבושי ביניהם ושמו גורלות במלבושי חלקו  בור שהכתיבה תהיה נשלמת האומרת תהיה בע.  

Mt Prol,9   שנושאה [*] ך האל היא בד׳ אופנים ודר. העולם חלקי  הם הגידו אמונת השילוש בארבעה  כי. אמת 
Mt 24,31    תקחו משל מדמיון  32. העולם מהשמים ועד הארץ חלקי  קולות ויקבצו הנבחרים מהאל מד׳ בגודל 
Jn 19,23   והיתה. והמלבוש הנקרא גונילא. לכל פרט חלקו חלקים  וחלקום לד׳ . והו לקחו המלבושיםכשתל 
Mc 8,19   וכמה קופות נשארו. ה׳ לחמים לה׳ אלף איש חלקתי  כאשר  19. וןאין לכם זכר. ואינכם שומעין  
Lc 12,32  תמכרו מה 33: כי לאביכם ערב תת לכם מלכות חלש  אל תהיו יראים מגוי  32. תשיגו אלה הדברים  
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Jn 11,33   ואמר הנה הנחתם 34. רוחו והיה נבוך בעצמו חלש  . וראה היהודים שהיו עמה בוכים בוכה  
Jn 8,56   אמרו היהודים אליו 57: לראות יומי וראהו ושמח חמד  אברהם אביכם  56. ומר דבריוע אותו ושיוד 

Mc 7,22   כל אלו הרעות מתנועעות מהלב 23. גיאות סכלות חמדה  גניבות כילאות  22ופים ורציחות וניא 
Mt 18,29   אבל. רצה הקשיבווהוא לא  30. עלי ואני אפרעך חמול  והוא מתחנן לו ואומר  29. חייב מה שאתה 
Lc 16,24   זכור..  25.. לעמים.. עלי ושלח לי לזריט  חמול  אברהם . .. וצעק  24. במקומו.. מרחוק ול  
Lc 17,13   וכאשר ראם ישאוש אמ׳ לכו ותתראו אל 14עלינו  חמול  וצועקים רם ישאוש  13דים מרחוק שעומ 
Lc 18,39  וישאוש עמד וצוה שיביאו לו העור 40. עלי ולחמ  והוא עור ביותר צועק בן דוד . קאותו שישתו  
Mt 8,14    ולקחה בעד היד  15שי׳ פירו שוכבת מקדחת רעה  חמות  משיח היה בא בבית שי׳ פירו מצא ישואש 

Lc 12,53   ואומר לעמים כאשר 54. נגד כלה וכלה בחמותה חמות  . והבת נגד האם. והאם נגד הבת. נגד האב  
Mt 20,34  33 עליהם ונגע עיניהם ותכף ראו והלכו אחריו חמל  וישאוש  34שתפתח עינינו  ןוהם אמרו אדו.  

Mt 9,27   וכאשר בא אל הבית באו 28. ממנו בן דויט חמלה  אחריו קוראים ואומרים יהיה לך  נמשכים  
Mt 17,14    וסובל רע גדול באש ובמים. מבני כי ירחיי הוא חמלה  ויכרע לפניו אומר אדון יהיה לך אחד בא 
Mt 18,26    והאדון רחם על העבד 27. ממני ואפרעך חובך חמלה  בארץ מתחנן ואומר אדון יהיה לך העבד כרע  
Mt 20,30   והם ביותר. והעם גוערים בהם תשתוקו 31. ממנו חמלה  ו אומרים ישואש בן דוד יהיה לך עובר וזעק 
Mt 20,31   וישוש קראם מה אתם שואלים מה אתם 32. ממנו חמלה  ק צועקים ישאוש בן דוד יהיה לך ביותר חוז  
Mc 10,47    [*]והם . וישאוש עמד וקראו 49[*] [*]  48. ממני חמלה  ואמ׳ בן דויט יהיה לך . ל לצעוקוהתחי 

Lc 18,7   אכן בן האדם בא תאמינו שימצא[*]  8. מהם חמלה  ים אליו יום ולילה ולא יהיה לו צועק  
Mt 13,6   האחרים נפלו בין 7. יבשו כי לא היה להם שורש חממם  וכשהשמש  6. מוקלהם עפר ע צמחו כי לא היה 

Jn 6,9  אבל מה יהיה. מאות ככרות לחם שעורה ושני דגים חמש  בכאן הוא נער אחד שיש לו  9ירי אח שימון פ 
Mt 25,20   ואמ׳ אל. בישנטש ונתן לו עו׳ ה׳ מריוח חמשה  ובא אותו שקבל  20. ע חשבון מהםורצה שמו  
Mc 6,38   וישו צום שיושיבו העם  39. ושני דגים. לחמים חמשה  והו וכאשר הביטוהו אמרו יש לנו לכם הביט 
Lc 1,24   זה עשה האל לי באותן הימים 25חדשים אומרת  חמשה  אחדים אלישבק אשתו הרתה ונטמנת ואחר ימים  

Lc 3,1   3,Tit   ופונץ פילאט מורשה עשר לקיסר טיברי שיסאר חמשה  בשנת  1קפיטולו ג׳ כפי לוקא  
Lc 9,13  לחמים ושני דגים וצריכים אנו לקנות דבר מאכל חמשה  ואמרו לו אין לנו לבד . ם לאכוללהם תנו לה 
Lc 12,6   לחם שהם שלו נמכרין במאה ערכין ואחד מהם לא  חמשה   6: לו האש אומר לכם אותו תיראובגיהינם ו 

Lc 14,19   עולי שורים והולך אני לראותם ולנסותם אחלי חמשה  קניתי  והשני אמ׳ אני 19. שתקבל התנצלותי  
Lc 16,28   אחים יש לי ואמר להם שלא יבואו לנגישת המקום חמשה  כי  28ב אחלי שתשלחהו לבית אבי אמר א״כ א 

Jn 4,18   בעלים היו לך וזה שעתה לך אינו בעליך אמת חמשה  כי  18מת את אומרת שאין לך בעל אמ׳ לה א  
Jn 5,2   שם שוכבים רוב 3עליות נקראים בלעז פרושיש  חמשה  ה נקרא בלשון עברי ביטשידא ולה מים מכוסה  

Mt 13,23   אמר. ומשל אחר יש לפניהם 24: וא׳ שלשים .חמשים  וא׳ . ומעשים טובים לאחד יש ק׳ ועושה פרי  
Mc 6,40   לקח החמשה לחמיםוישאוש  41. ומאתים מאתים חמשים  וישבו מחמשים  40עשב נקרא ֶפי׳ על ה  
Lc 9,14  וישו לקח החמשה 16. וכן עשו 15לחמשים  חמשים  וש אמ׳ לתלמידיו עשו שישבו העם אלפים וישא  
Lc 16,6  ואמר לאחר כמה התחייבת לאדוני והוא אמר  7 .חמשים  אמר לו קח שטרך ועשה מהרה וכתב והוא . שמן 
Jn 8,57  אז ישוש אמ׳ להם 58. שנה ואברהם ראה אותך חמשים  מרו היהודים אליו עדיין אין לך א 57: ושמח  

Mc 6,44   ותכף צוה לתלמידיו שיכנסו 45. אלפים איש חמשת  ואותן שאכלו חיו  44. ים והדגיםומהלחמ  
Lc 9,14   אלפים וישאוש אמ׳ לתלמידיו עשו שישבו העם חמשת  והם כמו  14ר מאכל לכל העם הזה לקנות דב  
Jn 6,10   אז לקח ישאוש הככרות וכאשר עשה 11. אלפים חמשת  והיו במספר כמו . שיםוישבו האנ המקום  

Mt 10,8   אל תחפצו לישא זהב 9. ובעד חן תתנוהו: קבלתם חן  בעבור . טהרו המצורעים: ו המתיםהחי  
Mt 10,8   אל תחפצו לישא זהב וכסף ומעות 9. תתנוהו חן  ובעד : בעבור חן קבלתם. מצורעיםטהרו ה  
Lc 1,28   ואותה 29. הש׳ עמך ברוכה את בין שאר הנשים חן  לבתולה אמ׳ לה הש׳ יושיעך מלאה כנס נ  
Lc 1,30  תדעי ִכי ַאְת תהר בבטנך ותלדי בן  31. בעיני הש׳ חן  לה אל תיראי מריאה כי את מצאת  והמלאך אמ׳ 
Lc 4,22   23. ינו זה בן יוסףהיוצאים מפיו ואומרין אינ חן  ו ומתמיהין בדברים של והכל נותנים עדות ל  
Lc 6,32   אמת הוא שהחוטאים עושים[*]  33[*]. ראויה לכם  חן  אם תאהבו אוהביכם אי זו  32. הםלכם עשו ל 
Lc 6,34    ראוי לכם כי החוטאים נותנים לחוטאים בעבור חן  שאתם מקוים שכר או שירות אי זו תתנו למי  
Lc 17,9   איני חושב כן 10. בעיני אדוניו כי עשה מצותו חן   וימצא אותו עבד 9.ואחר אתה תאכל ותשתה  
Jn 1,14   וצועק אומר זה . זואן עושה עדות ממנו 15. ואמת חן  ונולד מן האב שהוא מלא . וא לבדשאחד ה 
Jn 1,16   אבל חן. כי הדת נתנה בעד משה 17. ובעבורו החן .חן  ומשלימותו כלנו השגנו  16. ימיםוקודם ל 
Jn 1,17   שום אדם לא 18. ואמת היא נעשית בעד ישאוש משיח חן  אבל . י הדת נתנה בעד משהכ 17. החן 
Lc 6,36    אל. אל תחפצו לדון ולא תהיו נדונים 37 .חנון  אתם בעלי חנינה כאשר אביכם הוא לכן תהיו  

Mt 26,26   27. ואמר קחו ואכלו כי זה הוא גופי. ובצע חנות  חם וברכו ועשה ישבו לסעוד ישאוש לקח הל  
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Mc 8,6  ושברם ונתנם לתלמידיו ואמ׳ להם הניחום לפני  חנות  ולקח הז׳ לחמים עושה . שבו בארץצוה לעם שי 
Mc 14,23   ואמ׳ להם זהו דמי 24. ונתן להם ושתו ממנו חנות  ולקח הגביע ועשה  23. ר זהו לביהפת ואמ  
Lc 17,16   17ישאוש משיח והוא היה שומרוני לפני רגלי  חנות  ונפל על פניו עושה  16. ול גדוללשם בק  
Lc 22,17   כי אני אומר 18ואמר קחוהו וחלקוהו ביניכם  חנות  וכאשר לקח הכוס עשה  17. ת השם׳נשלם מלכו  
Lc 22,19   ובצעו ונתן להם אומר זה הוא גופי הנתון חנות  ולקח הפת ועשה  19. א מלכות הש׳עד שיב  

Jn 6,11  והיה. והדג כמו כן. לשם׳ חלק הפת בין העם חנות  ת וכאשר עשה אז לקח ישאוש הככרו 11. אלפים  
Jn 11,41   ואני כבר ידעתי 42אני עושה לך כי שמעת אותי  חנות  ישאוש נשא עיניו לשמים ואמ׳ אב ו. האבן 
Lc 6,36   אל תחפצו לדון ולא 37. כאשר אביכם הוא חנון חנינה  יו אתם בעלי לכן תה 36. הרצון ועל הרעים 
Mt 15,9  וקורא אליו 10. רמאים מוסריכם ומצות האנשים חנם  הם מכבדים אותם  9. ם רחוק ממנימדברים ולב  
Mc 7,7    8מכבדים אותי מלמדי המוסרים ומצות לאנשים  חנם   7. מכבדני מדבר ולבם רחוק ממניזה העם  

Mt 9,13   רק בעד החטאים. צדיקיםלא באתי לקרוא ה. מקרבן חסד  כי אני אוהב יותר . ה רוצה לומרללמוד מ 
Mt 12,7   7 8. שום עת אתם לא תענישו השוגגים. יותר מקרבן חסד  בינו מה שאני חפץ לומ׳ אני חפץ ואם ת 
Lc 1,72   והשבועה 73עם אבותינו ולזכור קדושת צואתו  חסד  לעשות  72. ד כל אותן שהקציפונוומי  
Lc 1,78    והאיר 79 מי שהוא מרום. שבהן פוקד אותנו[*]  חסד  בעבור  78לעמו למחילת עונותיהם שלימה 
Lc 1,58   58 ונאספו בשמונת הימים בעבור 59עמה יחד שמעו  חסדיה  ו השכנים וקרובים מאותה המעולה ושמע 

Mt 19,20  אמ׳ אליו ישו אם תחפוץ היות שלם לך 21. עוד חסר  אני  ואמ׳ אליו הבחור כל זה בטוב שמרתי מה  
Mc 10,21   מכור אשר לך ותנהו לעניים ויהיה לך אוצר . לך חסר  לו ויאמר אליו דבר אחד  ו וייטבהביט 
Lc 15,14   14 והתחיל לקרב לאביו לאחד מעירוני אותה 15 .חסר  ומצא עצמו . היה רעב גדול בארץ ואחר  
Jn 13,10   10 ים רק שירחוץ הרגלים והוא כולו נקי ואתם טהור חסר  אוש אמר להם מי שהוא רחוץ אינו ויש 
Lc 12,30   אמנם תשאלו מלכות הש׳ וכל אלה  31. מכל אלה חסרון  ואביכם יודע באמת כי לכם . עולםנבראי ה 
Lc 12,33   34. ועש אינה מכלה. למי שגנב אין מתקרב לו חסרון  אין : כי אתם מתקנים אוצר בשמיםותנו צדקה  
Lc 21,4  ומקצת אומרים 5. כל מאכלה שהיה לה שמה חסרון  אבל זאת ממה שפיחתה ויש לה . אלשמו במתן ה  
Lc 15,7   או אי זה אשה שיש לה עשרה דרכמש 8: תשובה חסרים  תשובה יותר ממאה צדיקים שאינם  אחד עושה  

Jn 2,3    4. אין להם יין. מהיין אמרה אם ישו אליו חסרים  וכאשר בנישואין היו  3. לנשואיןתלמידיו  
Lc 18,22   ויהיה. מכור אשר לך ותנהו לעניים. דבר אחד חסרת  עדיין . מ׳ אליוא. וא שמע ישאושוהדבר הה  
Lc 12,39   ואתם עמדו כי בשעה שלא תחשבוה יבא  40. ביתו חפור  ולא יניח . לבא אמת שיהיה ניעורהגנב עתיד 
Mc 6,25   שתתן לי ראש גואן טבול באחד מפשוטי כלי עץ חפיצה  מלך ושאלה לו בהכבדה אומרת אני באה אל ה. 

Jn 5,2   אחת ששם מתקבצים המים מכוסה נקרא בלשון חפירה  והיה בירושלם  2ישאוש בירושלם  ועלה  
Jn 11,38   אמ׳ ישאוש הסירו 39. ואבן גדולה הושמה עליה חפירה  היתה ושם . ישאוש פעם אחרת בעצמו בא לקבר 

Mt 8,2   2 וישוש משיח פשט ידיו 3. אתה יכול לטהרני חפץ  אומ׳ אם אתה . צורע אחד והתפללווראה מ  
Mt 12,7  שום עת אתם לא . לומ׳ אני חפץ חסד יותר מקרבן חפץ  ואם תבינו מה שאני  7דול המקדש בכאן הוא ג 
Mt 12,7    שום עת אתם לא תענישו. חסד יותר מקרבן חפץ  אם תבינו מה שאני חפץ לומ׳ אני ו 7המקדש  
Mt 14,5   6. רק ירא העם שתופשים אותו כמו נביא. להורגו חפץ  ובעבור זה אירודיש  5אשת אחיך  לקחת לך 

Mt 20,14   איני יכול 15. לתת לאלה האחרונים כמו לך חפץ  קח מה שהוא שלך ולך כי אני  14 לפשוט אחד  
Mc 15,15  לעשות רצון העם נתן להם בראבן ומסר להם ישוש  חפץ  ופילאט  15. וד הם צועקים תלוהועשה לכם וע 

Lc 1,62   וזכריה שאל לוח הנקרא בוישאט 63. יהיה שמו חפץ  ועשו סימן לאביו איך הוא  62. םהש לך כזה  
Lc 9,23    לבא אחרי יהיה כופר בעצמו ושתי וערב שלו ובכל חפץ  יש ואומר לכל אם א 23ביום השלישי למיתתו 
Lc 9,54   54 שרוף את כולםאתה שנאמר ירד אש מן השמים וי חפץ  ר יקומו ויואן ראוהו אמרו אדון וכאש:  
Lc 9,61   וישאוש אמ׳ אליו האיש 62. בכל נכסי ולא מביתי חפץ  י עד שאעשה באופן שידע הכל אין רק הנח ל 

Lc 10,29   30. ואמר לישאוש ומי הוא חברי. לצדק עצמו חפץ  והוא  29. שה אותן הדברים ותחיהעניתי ע  
Lc 18,41   וישאוש 42שאעשה לך והוא אמ׳ אדון שאהיה רואה  ץחפ  מה אתה  41ר הביאוהו אליו שאלו העור וכאש 
Lc 19,3  ולא. מאוד לראות ישוש משיח אי זה איש הוא חפץ  והיה  3. ולמיים והיה עשיר גדולשהיה שר הע  
Lc 19,8   ואם רימיתי שום אדם אני. לתת חצי נכסי לעניים חפץ  וזאקיב עומד אמ׳ לישו אדון אני  8. נכנס 
Lc 19,8  וישאוש אמ׳  9. להשיב לו הדבר ההוא בד׳ כפלים חפץ  ואם רימיתי שום אדם אני . ייםענחצי נכסי ל 

Lc 19,31   והשלוחים הלכו שם ומצאו העיר עומד 32. פעולתו חפץ  דוננו קשרו אתם תאמרו כי עשיתם כמו שא 
Lc 22,9   ר תבאו בעירוהוא אמר להם הנה כאש 10. שנכינהו חפץ  והם אמרו לאן אתה  9. פסח שנאכלוהכינו ה 

Lc 24,28   ובקשוהו ואומרים תשאר עמנו  29ללכת עוד רחוק  חפץ  וקרבו למגדול שהולכים והוא  28 ממנו 
Jn 5,7   וישאוש אמר לו קום 8. ללכת כבר קדמני אחר חפץ  וכאשר אני . ם באים לידי עכירותבשעה שהמי  

Jn 5,21   אבל נתן כל משפט . ב אינו דן שום אדםכי הא 22 חפץ  כן הבן נותן חיים לאשר הוא . יםלהם חי 
Jn 19,12    אם תניח . רק היהודים צועקים ואומרים. להניחו חפץ  ואחרי זה פילאט  12. גדול ביותרחטא חטא 
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Mt 15,28   וכאשר ישאוש נסע 29 :ובתה נתרפאה באותה שעה חפצה  אמונתך יעשה לך מה שאת : לה היאאשה גדו 
Lc 20,19    ויראו העם כי הכירו. באותה שעה לשום יד בו חפצו  רי הכהנים והסופרים וש 19. תפולשעליהם  

Jn 5,39   הכתיבות שבהם אתם סבורים יהיה לכם חיים חפצו   39. כם כי לא האמנתם שהוא שלחודברו ב  
Mt 20,32   32 והם אמרו אדון שתפתח עינינו 33. אעשה לכם חפצים  שוש קראם מה אתם שואלים מה אתם וי  

Lc 6,19   20. כי כח יוצא ממנו ומרפא כולם. לנוגעו חפצים  וכל העם  19. וח רעה היו נרפאיםבעד ר  
Lc 6,31    אם תאהבו 32. שהאנשים יעשו לכם עשו להם חפצים  וכאשר אתם  31. את שלך אל תבקשםשיגזול  
Lc 8,20   אמי ואחי הם וענה ואמ׳ להם 21ראות אותך  חפצים  ואמרו לו אמך ואחיך  20[*]. יו אמו ואח  

Lc 19,27    28 :שאמלוך עליהם הביאו פה והמיתום לפני חפצים  אכן אותם אויבים שאין  27. ממנולו יגזל  
Jn 5,40  אין לי  41. לבא אלי שתהיה לכם חיים נצחיים חפצים  אינכם  40. הן המעידות עדות לי נצחיים והם 
Jn 6,68   68 וענה שימון פירי אדון למי נלך 69. ללכת ציםחפ  ר ישאוש לשנים עשר שנשארו ואתם אז אמ  
Jn 8,37   37 אני 38: להמיתני כי דברי אינינו בתוככם חפצים  אבל אתם . בני אברהם אני יודע שאתם  

Jn 12,21   ובא פליף ואמרו 22. ראות ישאוש משיח חפצים  ובקשוהו אומרים אדון אנו . ליאהדגל  
Jn 21,18  רק כשתהיה זקן תשלח ידך ואחר ילך אחריך .חפצך  והולך למקום  יית נער היית יושבאני לך כשה  
Jn 11,8   ענה ישאוש אין ביום שתים עשרה 9. ללכת שם חפצת  ועדיין . יהודים רצו לסקול אותךימים שה  
Lc 9,57   וישאוש אמ׳ לו 58. ללכת עמך למקום שתלך חפצתי  ם בא אדם אחד ואמ׳ לישאוש משיח הולכי  

Lc 13,34  לאסוף בניך כמו שהתרנגולת מאספת תרנגוליה חפצתי  כמה פעמים . סקול המשולחים אליךים ויהנביא  
Lc 11,46   אוי לכם 47.לנגוע אותם באצבע אחד שלכם חפצתם  ין שאין להם יכולת לשאת אתם לא בעומס  

Jn 8,44   44 ד באמת כיהוא היה רוצח בתחלה ולא עמ. לעשות חפצתם  ורצון אביכם . ם בני השטן אביכםאת 
Jn 9,27   27 28. חפצתם להיות תלמידיו. פעם אחרת לשמוע חפצתם  ואתם שמעתם למה . והוא ענה כבר אמרתי  
Jn 9,27   אנחנו תלמידי[*] [*]  28. להיות תלמידיו חפצתם  . עתם למה חפצתם פעם אחרת לשמועואתם שמ  

Jn 10,32   אז ענו לו היהודים ממעשה 33: אותי לסקול חפצתם  ראתי מהם לכם באי זה מעשה מאלו לכם וה  
Jn 10,38   האמינו המעשים בעבור שתכירו. להאמין לי חפצתם  ואם לא . למה אתם אומרים כזה. עושה אותם  

Mc Prol,21    ולהבין בסדר דבריו האונגליאו ממוסרם בגוף חפש  אחד הגמון אסכנדריאש וזה חוייב וזה  
Jn 7,52   53הכתיבות ותמצא ששום נביא לא יבא מגלליאה  חפש  תהו גליליב אז ענו ואמרו לו א 52: עושה  

Mc 11,18   אבל הם יראוהו כי כלל העם . איך יוכלו המיתו חפשו  הכהנים שמעוהו וחכמים מאותתים  וכאשר שרי 
Jn 8,33   שכל . ענה להם ישאוש באמת אני אומר לכם 34 :חפשים  נהיה אחור איך אתה אומר שנהיה  ולעולם לא 
Jn 8,36  אבל אתם. אני יודע שאתם בני אברהם 37 :חפשים  אם הבן עושה רצונכם במהרה תהיו ו 36: לנצח  
Lc 2,48    והוא אמ׳ להם מה זה תשאלותי לא ידעתם  49 .חפשנוך  כי אני ואביך כואבים ומאד . לנועשית זאת 

Mt 27,60    61. ת גסה בפתח הקבר והלך לווהניח אבן אח .חצובה  והניחו בקברו שהוא חדש מאבן  60משי נקי  
Mc 15,46   ומריאה מקדלינא 47ושם בפתח הקבר אבן גדולה  חצובה  טפו בו והניחו בקבר אחד של אבן וערב וע 

Mt 25,6    צעק אדם אחד קומו הנה החתן בא צאו. הלילה חצי  עד  6לבא כל העשר ישנו באריכות מעכב  
Mt 27,45   תשיעית זעק ישאוש[*]  46[*] היום עד שעה  חצי  משעת  45בים שהיו תלויים אחריו אחד מהגנ  
Mc 6,23   23 וכאשר יצאתה משם אמרה לאמה מה 24: מלכותו חצי  שבועה שיתן לה כל מה שתשאל עד  ועשה  
Mc 6,48   חשבו הוא איזה רוח [*]  49הלילה הולך על הים  חצי  ובא אליהם סביב . היה להם מנגד כי הרוח 

Mc 13,35   לא כשיבא 36הלילה או לתרנגול קורא או בקר  חצי  השעה שאדון הבית יבא בערב או ו היום  
Lc 19,8  8 ואם רימיתי שום אדם אני חפץ. נכסי לעניים חצי  ומד אמ׳ לישו אדון אני חפץ לתת וזאקיב ע  
Mc 7,4   הם וכלי זהו ליטול כיסותי. אחרים שציום שמור חקים  ורבי [*]  4[*] גזירת הישישים  הידים כפי 

Mt 14,15   ושעה היא מועברת להניח ֵלֵכת העמים במגדלים חרב  אמרו לו זה המקום הוא . מידיםהיה ערב התל  
Mc 6,32   32 ורבים עמים שראו אותם הכירוהו ונמשכו 33 חרב  ספינה הקטנה והפילו עצמם במקום ועלו ב  
Mc 6,35   עזוב העמים הלוך בהרים  36. ב שעה עברהמאד ור חרב  זהו מקום . יו תלמידיו ואמרו לוקרבו אל 
Lc 6,17   וסייעת תלמידיו ורוב עם מכל גודיאה וירושלם חרב  וירד מן ההר עמהם ועמד במקום  17. בוגד  
Lc 9,12   ואמרו לו. וישוש אמ׳ להם תנו להם לאכול 13 חרב  וא מה שיאכלו כי המקום הזה הוא יוכלו למצ  
Lc 6,49  7נשלם פרק ו׳ : גדול מאותו בית חרבן  כתו ומיד נפל ונעשה מנחל בא וה ואותו המים,Tit   קפיטולו 

Lc 5,9   וכל אותן שהיו עמו בלקיחת. מסובב הוא. הוא חרד  כי  9. ד נא מעלי כי חוטא אנוכיאדון הפר  
Lc 8,56  וצום ישו משיח שלא יגידו את העשוי לשם אדם חרדו  ואביה ואמה  56שיתנו לה לאכול  וישאוש צוה:  

Mt 17,19   ותאמרו זה ההר תשתנה מזה המקום אל מקום אחר .חרדל  תהיה אמונה כמו גרגיר אחד של  אשר אם לכם 
Mc 4,31   כשהוא זרוע בארץ קטן הוא מכל הזרעים שהם חרדל  דומה הוא לגרגיר של  31. אדמהו זה דמות  
Lc 13,19   ע בגנו וגדל ונעשה אילן גדול עדשהאדם זור חרדל  הנה הוא כגרגיר של  19: יה נמשלזה דבר יה  
Lc 17,6   6 ואתם תאמרו לזה האילן יכרת ויהיה מושלך בים  חרדל  ן אמ׳ להם אם לכם אמונה כגרגיר והאדו 

Jn 12,24   והוא ישאר יחידי 25. הנופל הלאה לא ימות חרדל  אמת אני אומר לכם אם גרגיר של  24. יתעלה.  
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Mt 26,10   לכם מזאת האשה כי היא פעלה פעולה טובה אתי חרה  ו אמ׳ להם למה וישאוש שהכיר 10 .לעניים.  
Lc 10,41   41  נמצאת ברוב עניינים אמת דבר אחד צריכה את חרוצה  וענה האדון ואמר לה מרטא מרטא  
Mt 23,38   ואני אומר שלא תראוני היום עוד עד 39 .חריבה  ובעבור זה הנה דירתכם תהיה  38 .ולא אבית  

Lc 1,25   ובששה חדשים האל שלח המלאך 26. בין הנשים חרפתי  ותן הימים הביט בי בעבור שיסיר אל לי באה  
Mc 7,32   33. מבקשים אותו בתפלה שישים ידו עליו. ואלם חרש  והביאו לו איש אחד  32. קאליוש לקראת  
Lc 7,39   באמת יודע יהיה בעצמו אומר אם זה הוא נביא חשב  וכאשר הפרוש שזמנהו ראה זה  39 .מרגליית  
Mt 6,7   לכן לא תאבו 8. שהאל ישמעם ברוב דברים חשבו  כי הם . מאד כאשר עושים החסרים תחפצו דבר  

Mt 16,7   8. בקרבם אומרים הוא אומ׳ כי אין לנו לחם חשבו  והם  7. משאור הצדוקים ופרושים להם השמרו  
Mt 21,25   אם אנחנו נאמר מן השמים היא . יניהם אומריםב חשבו  והם . מאין היא מן השמים או מן האנשים 
Mc 6,49  כולם והיו 50הוא איזה רוח רעה וצעקו  חשבו  [*]  49חצי הלילה הולך על הים  אליהם סביב  

Mc 11,31    הוא . אם אנחנו אומרים מן השמים הוא. ביניהם חשבו  והם  31. או מן האנשים ענו אותימן השמים 
Lc 19,11   ואז אמר אדם  12. שמיד יהיה נגלה מלכות שמים חשבו  היה נביא לירושלם וכי בעבור שי האנשים 
Lc 24,37  ואמר להם למה אתם נבהלים 38. ושערו שראו רוח חשבו  . והם נבהלים וחרדים 37. תיראו אני הוא אל 
Jn 11,53   היהוכבר לא  54היהודים איך יהרגו ישאוש  חשבו  אז באותו יום  53: האל הנפוצים יחד בני  
Jn 13,29  שיודוש שיודיש שהיה לו כיסין שיאמר לו ישאוש חשבו  כי מקצת  29א הבינוהו למה אמרו מהיושבים ל 

Mt 21,46   46 22: לנביא חשבוהו  רק יראו העם כי כולם . ו לתופשוורצ,Tit   1קפיטולו מ״ח כפי מתיאו  
Mt 25,19   19 ובא אותו שקבל חמשה בישנטש ונתן לו 20. מהם חשבון   ואחר זמן ארוך בא האדון ורצה שמוע 

Lc 16,2   כי מכאן ואילך לא תשתדל. מהה מההרשאה חשבון  תן . ר לו מה זה שאני שומע עליךוקראו ואמ  
Mc 4,40   5: שיהיה זה שהרוח והים שמעוהו חשבנו  ראוהו בעוז ואמ׳ אחד אל אחד מי ואז י,Tit  קפיטולו 

Mt 9,4   4 לאמר חטאתיך. מהו דבר קל יותר 5. רע בלבבכם חשבתם  ם אמ׳ למה וש משיח הכיר מחשבתוכאשר יש 
Mt 11,7  8. שהוא יהיה כמו קנים תוהים שהרוח מניע חשבתם  למה יצאתם רואות במדבר . ג׳ואן לאמר אל עם  
Lc 5,22   אי זה דבר הוא נקל אמור 23רע בלבבכם  חשבתם  יר מחשבותיהם ענה ואמ׳ להם למה ישאוש הכ  

Lc 24,38   40[*] ראו ידי ורגלי  39. בתוך לבבכם חשבתם  ואמר להם למה אתם נבהלים ומה  38. וחר  [*]. 
Lc 12,23   תחשבו 24. יותר מאכילה והגוף יותר מהלבוש חשובה  כי הנפש  23. ו במה תלבשו גופכםואל תאמר  
Mt 11,8    א״כ למה יצאתם ראות 9: ועומדים בהיכל המלך חשובים  עם מלבושים יקרים אותם שלובשים מלבושים 

Lc 23,56    ומשיחות מעולות בריח טוב לחנוט גוף ישאוש  חשובים  וכשחזרו בבית הכינו וקנו סמים  56מונח 
Mt 16,3  אבל אינכם. א״כ אתם יודעים שפוט צבע השמים חשוך  ים היום יהיה מטר כי השמים הוא הייתם אומר  

Lc 11,34   וכל גופך [*]  36לכן שמור שנרך לא תחשך  35 :חשוך  ה גופך יהי. בל אם עינך יהיה רעמאיר א 
Mt 25,30   כאשר בן  31: ושם יסבול בכי והרעשת שיניים .חשוכה  והעבד הרע תשליכהו בבור  30. דםיגזלנו א 
Mt 22,13   רבים הם 14. ושם יסבול בכי ורעישת שינים .חשיכה  ו הידים והרגלים ושימוהו בסוהר וקשרו ל  
Lc 23,45   וישוש צועק 46. ומכסה המקדש ונבקע באמצעו חשך  והשמש  45. הארץ עד שעה תשיעית בכל היה  

Jn 3,19   כי כל איש  20. כי מעשיהם הם רעים. וערפל מנר חשך  בא לעולם ואוהבים האנשים ביותר עין לב נר 
Mt 14,31   רון באו והתפללוהו בק[*]  33[*] וכשעלה  32 .חששת  ואמ׳ איש במעט אמונה למה . לקחושלח היד ו 
Mc 6,16   כי זה אירודיש 17. ראשו וחזר ממות לחיים חתכתי  אמר זה זואן שאני . ודיש שמע זהוכאשר איר  

Mt 27,66   66 28: ועשוה שמור חתמו  ם הלכו ושמרו הקבר והאבן גדולה וה,Tit   1קפיטולו נ״ד כפי מטיאו 
Mt 4,17   ויהי בלכת ישואש לים גלילאה ראה  18כפי מתיאו  ט׳  קפיטולו : כי המלכות שמים מתקרבעשו תשובה 

Mc 9,Tit   9: האגלוריאה ממלכות האל,Tit   מועברים ששה ימים לקח פירו 1כפי שי׳ מארקו  ט׳  קפיטולו  
Lc 8,Tit  8 .אמונתך הושיעך לכי לשלום,Tit   ונעשה משם ואילך ישאוש הולך בעירות 1כפי לוקא  ט׳  קפיטולו 
Jn 9,Tit   9: צא מן המקדשנחבא וי,Tit   ראה אדם עור מיום . והולך ישאוש 1כפי ש׳ יואן  ט׳  קפיטולו 
Mt 10,3   אלה י״ב שלח  5. יודש שמסרו:שימון קאעיב 4 טאטדיב  . גיקמי אבפיב. בעל רבית מפורסם. מטיאו 
Lc 3,34  שם היה .שם היה שירוק 35. שם היה מקור .טארי  שם היה . שם היה אביאם. יה ישאקשם ה. ג֗ודי  

Mt 11,11    נכנס אדם[*]  12[*] והקטן ממלכות שמימיי  .טבול  ילודי אשה אין ילוד גדול מזואן כי בכל  
Mt 11,13    ואם תרצו 14. התנבאו מה שהיה עתיד לבוא טבול  כי כל הנביאים והדת עד זואן  13בחזקה  

Mt 14,2  כי אירודיש מחזיק 3. ועושה נפלאותששב חי  טבול  ואמ׳ לבניו זהו זואן  2ע ישאוש טינורקא שמ  
Mt 14,8   ובעד טעם השבועה ובעבור. והמלך נעצב 9 .טבול  זהרת מאמה אמרה תן לי ראש זואן היתה מו  
Mt 14,9   ונשאו הראש 11וחתך ראש זואן בבית הסוחר  10 .טבול  וצוה שאז יתן לה ראש זואן . לא רצה לשנות 

Mt 16,14   ומקצת ירמיהו או אחד. ומקצת אומרים אליהו .טבול  אתה הוא זואן צת אנשים אומרים שאמרו מק  
Mt 17,13   13 וכאשר בא לשם אדם אחד בא ויכרע לפניו 14 .טבול  שכילו תלמידיו שהוא אומ׳ מזואן ואז ה  
Mc 6,14   15. הוא וחזר חי ממות ובעבור זה עושה פלאות טבול  אמ׳ שזואן . בפירסום שמע ישאוש אירודיש  
Mc 6,24   ותכף היא באה אל המלך ושאלה לו בהכבדה 25 .טבול  והיא אמרה לה תשאלי ראש גואן . מה אשאל  
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Mc 6,25  והמלך היה נעצב בטעם 26. באחד מפשוטי כלי עץ טבול  רת אני חפיצה שתתן לי ראש גואן בהכבדה אומ 
Mc 8,28    ואחרים אומרים נביא. ליהוואחרים אומרי׳ א .טבול  והם ענו אומרים שאתה הוא גואן  28מי אני . 

Mc 10,39    [*]39  [*] [*] [*] אבל שבת בימיני 40. ואתם תהיו טבולים .טבול  והטבילה שאני אהיה  
Mc 16,16   ואלה 17. יהיה נושע ואותו שלא יאמין ימחה טבול  ה אותו שיאמין ויהי 16מלך השמים לכל בריה  

Lc 7,28   29. אבל מי שהוא קטן במלכות שמים גדול ממנו .טבול  מיואן בעולם מאשה לא נולד גדול אשר נולדו 
Lc 7,33   בא לא אכל לחם ולא שתה מים ואמרתם שהוא טבול  וכאשר יואן  33. תם אינכם בוכיםבוכים וא  
Lc 9,19   ויש אומרים נביא מן. ומקצת אומרים אליהו טבול  וענו ואמרו יואן  19העם מי אני מה אומרים  

Lc 12,50   51: בעבור זה אני נדחק עד שישלים. מטבילה טבול  ואני מתאוה שאהיה  50. היה מורדיאני ש  
Mc 10,39    [*]אבל שבת בימיני ובשמאלי אין לי ליתן 40 .טבולים  ואתם תהיו . ילה שאני אהיה טבולוהטב  
Mt 21,25   והם . ן האנשיםזואן מאין היא מן השמים או מ טבילת   25. בעד אי זה כח אני עושה זה אני אענה 

Mc 1,4  ויוצאין אליו כל אותן 5. תשובה לכפרת עונות טבילת  היה זואן במדבר טובל ודורש  4. דרכי האדון 
Mc 11,30   31. ג׳ואן מן השמים או מן האנשים ענו אותי טבילת   30. ריםלכם באי זה כח אני עושה אלו הדב  

Lc 3,3   3 כמו שכתו׳ 4תשובה למחילה עונות החוטאים  תטביל  דורש . יואן בכל ממלכות גודיאה ובא  
Lc 20,4   והם 5. יואן היתה מן השמים או מאנשים טבילת   4. אני אשאל לכם דבר אחד ענוניו. להם  

Jn 4,2   והלך פעם[*]  3. רק תלמידיו עזבו בגודיאה טבל  עד שישאוש לא  2. בל יותר מיואןוטו  
Jn 13,26  26  [*]ולקח 27הפת נתנו ליודש שימון אשק אשקריוטא  טבל  וכאשר . צועאני אשלח הפת ב. פה הנו  
Mc 7,19   19 הדברים הרעים[*]  21ואמ׳ להם  20. מנקה טבע  ו נכנס לגוף רק בבטן ויוצא בעד כי אינ  
Lc 15,22  ושאו ֶעגֶל שמן ונאכל 23. בידו ותנעלו רגליו טבעת  ובאו והלבישוהו ושימו . הראשון שאו התלמיד  

Mt 8,3  ואמ׳ ישואש משיח השמר אל תאמר 4. מהצרעת טהור  ואמר אני רוצה לטהרך ותכף היה  ידיו ונגעו  
Mc 1,41   כאשר נטהר תכף הוציאוהו  43[*]  42. מהצרעת טהור  לח ידו ואמ׳ לו אני רוצה שתהיה עליו ש 
Mt 11,5   6. מוגדים והעניים. והחרשים שומעים .טהורים  והמצורים הם . והפסחים הולכים. רואים  
Lc 7,22   והדלים. המתים קמו חיים. החרשים שומעים .טהורים  המצורעים . הפסחים הולכים. ואיםהעורים ר  

Lc 11,41   רק אוי לכם פרושים שאתם מעשרים הנענא  42 .טהורים  לכם וכל הדברים יהיו לכם  בצדקה מה שיותר 
Jn 13,10  כי אני יודע אותו שעתיד  11. אבל לא כולכם הוריםט  חוץ הרגלים והוא כולו נקי ואתם חסר רק שיר 
Jn 13,11  וכאשר. אז כשרחץ רגליהם לקח מלבושיו 12 .טהורים  ובעבור זה אמר אין כולכם . ד בישעתיד לבגו  
Jn 15,3   עמדו בי ואני  4. בעבור הדברים שאמרתי לכם טהורים  כבר אתם  3. בור שתעשה פרי לרובאותה בע 

Mt 10,8   ובעד חן תתנוהו: בעבור חן קבלתם. המצורעים טהרו  : החיו המתים. מרקו החלאים 8. במתקר . 
Mt 23,26   ראשונה מה שהוא בפנים ואחר תהיו כולכם נקיים טהרו  פרושים עורים  26: ם מטרף ואזורכולם מלאי 

Lc 2,22    לם בעבורמריאה כדת משה נשאו הנער בירוש טהרת  וכאשר נשלמו ימי  22. אמו מריאההיה בבטן  
Jn 2,6   6  היהודים וכל אחת מהאירידיש מחזקת שתים ושלש  טהרת  שם שש אירידי ואבן מונחת כמנהג והיה 

Mc 1,44   וכאשר יצא  45. מה שמשה מצוה לעדות בישראל .טהרתך  ראה לסגני הכהנים ותדור בעד אבל לך ותת 
Lc 5,14   ודברו נתפזר  15. שמשה מצוה לעדות שלהםכמו  טהרתך  לו לך ותראה לכהנים ותדור בעד  אבל אמ׳ 
Mt 5,26   עו׳ אמר ישאוש לתלמידיו אתם 27כפי מתיאו  ט״ו  קפיטולו : אפילו החוב היות קטן עד השלמך  

Mc 15,Tit  15: והתחיל לכרות. שלש פעמים,Tit   ובקר בקר נתאספו לעצה גדולי 1: כפי שן מרקו ט״ו  קפיטולו  
Lc 14,Tit  14: שם הש׳ותאמרו ברוך הבא ב,Tit   ונעשה כשנכנס בבית אחד משר 1: כפי לוקא ט״ו  קפיטולו  
Jn 11,18   ויהודים רבים באו למריאה ולמרטא 19. מילין ט״ו  ובטניאה קרובה מירושלם  18. ארבעה ימים  
Jn 15,Tit  15: אני עושה קומו ונלכה מזה,Tit   ואבי הוא. אני הוא גפן אמת 1כפי ש׳ זואן  ט״ו  קפיטולו  
Mt 3,10   אני טובל אתכם במים במקום 11. יכרת וישרף טוב  וכל עץ שאינו עושה פרי . רש העץמונח לשו  
Mt 5,29   30: הוא לך שתאבד אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש טוב  נדליזא הוציאה והרחיקה ממך כי ימנית טשק 
Mt 5,39   אתכם אדם על הלחי אחת הגשנו ברע אבל אם יכה טוב  כי אם . ר לכם שלא תשלמו רע ברעואני אומ  
Mt 5,44   44 45לאשר עושים לכם רע והתפללו על רודפיכם  טוב  י אומ׳ לכם אהבו אויביכם ותעשו ואנ  
Mt 7,17  18: ועץ פרי רע עושה פרי רע. עושה פרי טוב טוב  וכל עץ  17. ולא מקוצים תאנים. מסנה ענבים  
Mt 7,17    כל עץ 19[*]  18: ועץ פרי רע עושה פרי רע .טוב  פרי  וכל עץ טוב עושה 17. תאניםמקוצים  
Mt 7,19   עו׳: במעשיהם תכירום 20. יהיה כרות ושרוף טוב  כל עץ שאינו עושה פרי  19[*]  18: פרי רע  

Mt 10,11    וכאשר תכנסו בבית 12. ועמו תעמדו עד שתלכו טוב  שתכנסו או מגדול שאלו מאתו אדם בכל עיר  
Mt 12,12   ובעד אהבה זו הגון הוא עשות בשבת. האדם מהצאן טוב  מכמה יותר  12. בשבת לא יוציאנהאחת בשוחה 
Mt 12,12   ואז הוא אמר אל האדם שלח ידך ושלוחה 13 .טוב  אהבה זו הגון הוא עשות בשבת  ובעד. מהצאן.  
Mt 12,33   לכן בפרי. פרי רע עושה פרי טוב ועץ רע עושה טוב  כל עץ  33. זה העולם ובעולם הבאלו כפרה ב  
Mt 12,33  לכן בפרי מכיר האדם העץ . ועץ רע עושה פרי רע טוב  כל עץ טוב עושה פרי  33. לם הבאהעולם ובעו 
Mt 12,34   אדם טוב 35. הפה מדברת מהשפעת הלב. שאתם רעים טוב  יחס שרפים איך תוכלו לאמר  34ץ האדם הע 
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Mt 12,35  ואדם רע מרוע אוצר . מאוצרו נותן דברים טובים טוב  אדם  35. הפה מדברת מהשפעת הלב .שאתם רעים 
Mt 13,24    ובעוד שהאנשים ישנים באו אויביו 25בשדהו  טוב  זרע אמר המלכות שמימיי דומה לאדם שזורע  
Mt 13,37  השדה הוא העולם וטוב 38. זרע הוא בן הבתולה טוב  וענה ואמר אותו שזורע  37. השדההקמשונים מ  
Mt 14,27   וענה ש׳ פירו 28. בטחון באל אני הוא אל תפחדו טוב  ואמר להם יהיה לכם . וש דבר להםותכף ישא 

Mt 15,7  זה העם שלי מכבר מדברים 8דבר מכם ישאוש אומ׳  טוב   7. הש׳ בעבור גזירותיכם הרעים עברתם מצות 
Mt 15,26   ושיתנהו לכלבים לאכולשאדם יקח לחם מהבנים  טוב  והוא ענה ואמ׳ אינינו  26. זרניאדון עו.  
Mt 16,26  כן האל 27. יכול עשות האדם בעד נפשו טוב  ואי זה חלוף . והנפש היא אבודה .חללי עלמא  

Mt 17,4   אם אתה תאבה נעשה פה שלשה. עמוד בזה המקום טוב  ואמ׳ פירו אל ישאוש אדון  4. מומדברים ע  
Mt 18,35   19: לריעכם טוב  כם אבי שבשמים אם לא תמחלו מלב כך יעשה ל,Tit   1קפיטולי מ״ה כפי מתיאו  
Mt 19,16   אי זה טוב אוכל אנכי עשות שיהיה לי חיים טוב  י והנה אחד נגש אלי ואמ׳ לו רב 16. מהם  
Mt 19,16    17. אוכל אנכי עשות שיהיה לי חיים נצחיים טוב  נגש אלי ואמ׳ לו רבי טוב אי זה והנה אחד  
Mt 19,17   17 אם תרצה להבין חיים. אחד לבדו השם הוא טוב .טוב  אליו למה אתה אומר אלי ה ישאוש וענ  
Mt 19,17   אם תרצה להבין חיים נצחיים שמור וקיים .טוב  אחד לבדו השם הוא . ומר אלי טובלמה אתה א  
Mt 20,15   ובזאת המדה יהיו האחרונים ראשונים 16 :טוב  עיניך הוא קנאי כאשר אני עושה  ואת  
Mt 25,21   22[*] ונאמן כי על מעט ממון היית נאמן  טוב  ואמ׳ האדון עבד  21. ד ה׳ מריוחהא לך עו [*]  
Mt 26,24   ענה 25ואותו איש . היה לו אם נולד לא היה טוב  ַדַבר : רו בן הבתולה יהיה נבגדלאדם שבעבו  

Mc 3,4   או עזוב אבר אדם אחד הושיע. ביום החג או רע טוב  ואמ׳ להם ישאוש יש לאדם עשות  4. באמצע . 
Mc 4,20   יחס אותם ששומעין ומשימין בפועל ועושים. הארץ טוב  ואותה שנפלה על  20. ים בלא פריונשאר 
Mc 4,20   עד שמגרגיר א׳ יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳ ק׳ .טוב  מעין ומשימין בפועל ועושים פרי אותם ששו.  
Mc 4,26   וישן יום ולילה ונח והוא והזרע גדל 27בארץ  טוב  ע וא מלכות שממיי כאדם שזורע זרלהם כן ה  
Mc 7,6  נביא מכם רמאים ישעיה שאמ׳ זה העם מכבדני טוב  וישאוש ענם אמ׳ להם  6: יוםנטולות פת כל ה  

Mc 7,27  והיא 28. קחת הלחם מהבנים בעבור תתו לכלבים טוב  כי אין דבר . ב אדם לעזור לבניוראשונה חיי  
Mc 9,4    לך אחד ולמ. הוא שאנחנו נעשה פה שלשה אהלים טוב  וענה פיר לישאוש אמ׳ לו  4. ישועם  

Mc 9,49    הוא המלח אבל אם המלח תפסק עם מה נבשל יהיה טוב   49: יתעלם וכל אדם מרוצח מתעלםאדם באש  
Mc 10,17   18. יימה נעשה בעבור שנוכל להשיג מלכות שמימ טוב  חד וכרע לפניו מבקש ואומר מלמד בא אדם א  
Mc 10,18   18  אתה יודע מצות  19. ושום אדם אין טוב לבד האל טוב  וישאוש אמ׳ לו למה אתה אומר לי 
Mc 10,18  לא תעשה. אתה יודע מצות השם 19. לבד האל טוב  אתה אומר לי טוב ושום אדם אין  אמ׳ לו למה  
Mc 14,21    וכאשר  22: אותו האיש אם נולד לא היההיה לו ל טוב  דבר . בעדו בן הבתולה יהיה נבגדלאדם אשר 

Lc 1,53  פודה ישראל בנו זוכר  54. ועוזב העשירים רקים טוב  הרעבים ממלא כל  53. יםמאריות ומגביה השפל 
Lc 2,14   וכאשר נסעו המלאכים מהם עולים ויורדים 15 .טוב  ה לאל ובארץ שלום לאנשים מרצון עלוי יהי  

Lc 3,9    והעמים שואלים לו אומרים 10 :יכרת ויושם באש טוב  שאינו עולה פרי לכן כל עץ . העץלשורש 
Lc 5,39   6 :טוב  ד שתות יין חדש שאומ׳ הישן הוא רוצה מי,Tit   עשוי זה בשבת 1קפיטולו ו׳ כפי לוקא  

Lc 6,9   10. או הנפש הושיע או אבוד. או עשות רע בשבת .טוב  הם אני שואל אתכם אם ראוי עשות אמ׳ ל 
Lc 6,27   ברכו למי שאומר לכם רע 28. למי שהכעיס אתכם טוב  ועשו . אהבו אויביכם ואוהבכם. םאתם שומעי . 
Lc 6,35   ותנו מתנות למי שאינכם מקוים דבר ושכרכם .טוב  אבל אהבו אויביכם ועשו להם  35 .גמול  
Lc 6,35    לכן תהיו אתם 36. םעל רגוזי הרצון ועל הרעי טוב  ותהיו בנים מאל עליון שהוא מאד הרבה מאד  
Lc 6,43  ועץ רע אינו יכול לעשות. שעושה פירות רעים טוב  כי העץ אינינו  43. שתגרש הקיסם מעין אחיך  
Lc 6,43   כי מקוצים אין איש . כי כל עץ ניכר בפריו 44 .טוב  ועץ רע אינו יכול לעשות פרי . םפירות רעי 
Lc 6,45  ואדם רע מרוע אוצר. מטוב אוצר לבו מגיד טוב טוב  אדם  45. נה אין איש מלקט ענביםומס. תאנים  
Lc 6,45   ואדם רע מרוע אוצר לבבו מגיד רע כי מהשפעת .טוב  אדם טוב מטוב אוצר לבו מגיד  45. ענבים  
Lc 9,33    [*]33 ולמשה. לך אחד. שלשה אהלים. הוא שנעשה פה טוב  אדון דבר . ובא פירו ואמ׳ לישו  

Lc 10,41   11: אשר לא יגזלוהו לה טוב  ריכה את מריאה בחרת החלק היותר דבר אחד צ,Tit  קפיטולו י״ב כפי  
Lc 14,34   לא 35: במה ינתן הטעם. אבל אם המלח ריקנית .טוב  המלח הוא  34: כול להיות תלמידיאינו י  
Lc 18,18   וישאוש  19 .מה אעשה שאוכל לנחול חיים נצחיים טוב  ושר אחד מהפרושים שאלו אמ׳ רבי  18. בו 
Lc 18,19   19 לא. אתה יודע המצות 20. ואין טוב לבד האל טוב  למה אתה אומר אלי . שאוש אמר לווי  
Lc 18,19    לא. לא תקנא. אתה יודע המצות 20. לבד האל טוב  למה אתה אומר אלי טוב ואין . לואמר  
Lc 19,17   יהיה לך ממשלה על מאה. יית נאמןכי בדבר קטן ה טוב  והאדון אמר אליו שמח עבד  17. יהרוחת 
Lc 23,56   לחנוט גוף ישאוש משיח ובשבת הורידוהו לקבר טוב  ים חשובים ומשיחות מעולות בריח וקנו סמ:  

Jn 1,46    ראה ישאוש 47. [*] אמר לו פליף בא וראה אותו .טוב  יכול להיות אי זה דבר . בנזוריטלו נתנאל 
Jn 5,29   איני יכול מעצמי  30. בחיים ומי שעשה רע בדין טוב  אותם שעשו ויצאו  29: ו קול האלישמע 
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Jn 7,12  12  ַאבל אחד 13. רק מרמה העמים. ואחרים אינו. הוא טוב  כי מקצת אומרים . ִלינִים עליוורוב העם מ 
Jn 10,11    ומי  12. ורועה טוב נותן נפשו בעד צאן השוכר .טוב  אני הוא רועה  11. בגודל ההשפעהתהיה לכם 
Jn 10,11   ומי שאינו שוכר  12. נותן נפשו בעד צאן השוכר טוב  ורועה . אני הוא רועה טוב 11. הההשפע 
Jn 10,12   כאשר הוא רואה. כאשר הצאן אינם שלו קרוביות טוב  ומי שאינו שוכר  12. צאן השוכר נפשו בעד  
Jn 10,14   כמו שהאב 15. והם מכירות אותי. ומכיר צאני טוב  אני הוא רועה  14. בשמירת הצאן השתדלותו  
Jn 10,33   כי אתה. אין אנו סוקלין אותך רק מקללה וגידוף טוב  אז ענו לו היהודים ממעשה  33: ילסקול אות 
Jn 12,3   אז אמר אחד מתלמידיו יודיש 4: מן המשיחה טוב  וכל הבית נתמלא ריח . רגלי ישושמאד ומשחה  

Jn 18,23   והלך ישאוש 24: דברתי למה אתה מכה אותי טוב  ק אם ר. דות רעאני דברתי דבר רע עשה לי ע  
Mt 13,8   מי שיש 9. ועשו פרי רב בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ ל׳ טובה  האחרים נפלו בארץ  8. ים וחנקוםגדלו הקוצ 

Mt 13,23   הוא אותו שיבין דברת השם׳ וישמענה ועושה .טובה  אבל אותה שנפלה בארץ  23: ה פריואינה עוש  
Mt 13,27   והוא 28: אם כן מי עליו זרע קמשונים. בשדך טובה  אמרו אל האדון לא זרעת אתה חטה המשרתים ו  
Mt 13,46    47: נערכת הלך ומכר כל מה שהיה לו וקנה האבן טובה  וכאשר מצא אבן  46אבנים נערכות שמחפש 
Mt 26,10  ואני . ה לכם לעולם דלים עמכםכי יהי 11. אתי טובה  ם מזאת האשה כי היא פעלה פעולה למה חרה לכ 
Mc 5,36   ולא הוליך שום אדם עמו 37אמונה בשם׳ והאמין  טובה  מע זה אמ׳ לא תפחד לבד יהיה לך ישאוש שש 

Mc 11,22   כי באמת אני אומר לכם כל מי 23אמונה בשם  טובה  וענה ישו ואמר אליו יהיה לך  22. שיבשה  
Mc 14,6   וכאשר תחפצו. כי לכם יהיו לעולם העניים 7 טובה  כי פעלה פעולה תה ַעֵצִבים דעו תתפשוה למה א  
Lc 6,38    ויותר עליונה יתנו לכם . ובחונה ומצודקת תנו טובה  מדה . תנו ואתן אני לכם 38. לכםותעזב 
Lc 8,8   וזה אומר צועק מי שיש . ועשה פרי כמאה כפלים טובה  וזרע האחר נפל בארץ  8. עם הזרע וחנקהו 

Lc 11,13   13  לבניכם כמה וכמה אבינו שבשמים שיתן הרוח טובות  אך תתנו מתנות . שלא תבטחו בריעאם לא  
Lc 12,19  והאל  20. אספת ברוב שנים אכלי ושתי ותנוחי טובות  ואומר לנפשי רוב  19. תי וטובתידברי תולדו 

Jn 6,28    זאת היא. וש ואמ׳ להםענה ישא 29. לאל טובות  לו מה נעשה שנוכל לעשות פעולות אז אמרו  
Jn 19,40   ובמקום 41. ויקרות כמו שנהוג ליהודים לחנוט טובות  הו בסדינין ומשחו הגוף במשיחות וקשרו 

Mt 24,47   47 ואם העבד הרע יאמר בלבו אדוני יעמוד  48 .טובותיו  ות לכם אומר שהוא יניחהו על כל אמית 
Mt 3,8   אברהם היה. ולא תאמרו בלבבכם 9ותשובה  טובים  ים עשו מעש 8. ם לברוח לאף הש׳םמי למד לכ  
Mt 6,1   קפיטולו י״ח : כי תאבדו גמול אביכם שבשמים .טובים  העם מפני שתהיו בעיניהם אנשים  לפני 

Mt 7,11   11 לבניכם כמה וכמה האל שמימיי שיתן דברים טובים  כ אתם אם דעתכם תדעו לתת דברים א״  
Mt 7,11   כל אשר שתחפצו שיעשו לכם האנשים 12לשואליו  טובים  ל שמימיי שיתן דברים מה וכמה האלבניכם כ 

Mt 10,31  לכן כל איש שיפרסמני לפני 32 .מעופות רבים טובים  אתם . לכן לא תפחדו 31ם מנויים שערות ראשכ 
Mt 12,35   בעבור זה 36. ואדם רע מרוע אוצר נודר רע .טובים  ב מאוצרו נותן דברים אדם טו 35. הלב  
Mt 13,23    ומשל 24: וא׳ שלשים. וא׳ חמשים. לאחד יש ק׳ טובים  השם׳ וישמענה ועושה פרי ומעשים דברת 
Mt 21,36   37: ורבים ועשו להם כמו כן שעשו לאחרים טובים  והיו יותר . ובדים לקבל פירותיועבדיו לע  
Mt 21,41    אמר להם 42. פרי הגון בעתושיחזרו לו ה טובים  יכלה הרעים וישכור הכרם לאחרים ענו הוא  
Mc 16,20    ועם נפלאות שיעשו טובים  העולם לדרוש בעזר הש׳ עם דברים הלכו בכל: Expl ונחתם   תם   תם 
Jn 10,32   אמרתי לכם והראתי מהם לכם באי זה מעשה מאלו טובים  וענה להם ישאוש מעשים רבים  32 .שיסקלוהו 
Jn 21,1    וטומאוש נקרא . וכן גלה לשמעון פירו 2 טוביריאדיש  שאוש לאם אחר גלה עצמו י 1יואן כ״א כפי 
Mt 3,6   וכאשר 7. והיו מודים עונותיהם. אותם בירדן טובל  והיה  6ות אשר סביבות נחל ירדן ומכל מלכ  

Mt 3,11   והבא אחרי חזק ממני . אתכם במים במקום תשובה טובל  אני  11. שה פרי טוב יכרת וישרףשאינו עו 
Mt 3,14    ענה ישואש ואמ׳ לו עזוב עמוד כי כן 15 .טובל  ואתה בא אלי להיות . לטבול אותיוהיה לך  
Mt 3,16   ויצא מן המים נפתחו השמים והקדוש רוח ירד טובל  ותכף שישואש משיח היה  16. זואןאז הטבילו  
Mc 1,4  ויוצאין 5. עונותודורש טבילת תשובה לכפרת  טובל  היה זואן במדבר  4. דרכי האדון ישרות תעשו  
Mc 1,8  9. אתכם במים הוא יטבול אתכם מהקדוש רוח טובל  אני  8. ראוי לחלוץ שרוך נעליו אותו שאיני  
Mc 1,9   ותכף שיצא מהמים 10. בנהר הירדן בעד זואן טובל  שאוש נזוריט מעיר גליליאה והיה שבא י.  
Lc 3,16   אתכם במים אבל יבא יותר חזק ממני שאיני ראוי טובל  ענה יואן ואמ׳ לכולם אני  16. חישאוש משי 
Lc 3,21   21 ורוח הקדש ירד 22ומתפלל לש׳ ונפתחו השמים  טובל  וישו היה . יה כאשר כל העם נטבלנעשה ה  
Jn 1,26   רק באמצעכם עומד אותו שאינכם. אתכם במים טובל  אני . יואן ענה להם ואמר 26. יאולא נב  
Jn 3,23  בהר אחד קרוב שיליני כי מים רבים היו שם טובל  ויואן היה  23. ם וטובלעמד עמה גודיאה ושם:  
Jn 3,26  ענה יואן ואמ׳ אין שום 27: והכל באים אליו טובל  בעבר הירדן שהוא עשית עד שהוא  מי היה עמך  

Jn 10,40   מריםורבים באו אליו ואו 41. ועמד שם. ראשונה טובל  בר הירדן באותו מקום שהיה זואן אחרת בע 
Lc 12,17   ואמ׳ אעשה זאת אהרוס אוצרותי 18. ופירותי טובתי  ומר מה אעשה שאין לי במה אאסוף בעצמו א  
Lc 12,27    אני אומר לכם כי שלימה בכל מעלתו לא היה לו .טוות  ולא חבצלות השדה איך גדילות לא טורחות 
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Lc 6,15   16. ושימון שנקרא זילוזיש. ו אלפיביקומ טומאוש  מתיב  15מו יואן פיליפו ברטומי יקו. אחיו  
Mt 10,3   גיקמי אבפיב. בעל רבית מפורסם. מטיאו .טומאש.  זאבדיב וזואן אחיו . ג׳יקמו. מיברטו.  
Jn 11,16   נלכה אנחנו כמו. שאמור דידימוש למקצת אנשים טומאש  אז אמר  16. רק נלך אליו. אמינושאתם ת 
Jn 20,24  אחד מן התלמידים שנקרא מספק לא היה עמהם טומאש  רק  24יו להם העונות נעצרים יה ומי שתעצרו  
Jn 20,28   וישאוש אמ׳ אליו כי 29. ואמ׳ אדוני ואלהי טומאש  ענה אליו  28. מאמין ותהיה נאמןתהיה בלתי  
Jn 20,29   והאמנת בי מאושרים יהיו אותן שיאמינו בי טומאש  וישאוש אמ׳ אליו כי ראית אותי  29. ואלהי.  

Mt 13,44   ובעבור ששון שיש לו מכר כל אשר לו וקנה .טומנו  הב טמון בשדה לאותו כשאדם מצאו דומה לז  
Mt 22,29   30. ואין אתם מבינים הכתיבות וכח האל טועים  ענה ישאוש ואמר להם אתם  29: לםהיתה מכו  
Mc 12,24   כאשר 25. ות וכח השםואינכם מבינים הכתיב טועים  וענה ישאוש ואמר להם אתם  24. ומכל אל  
Mc 12,27   27 ויגש אליו אחד מאותת ששמעם מתוכחים 28: מאד טועים  ולזה אתם . לוה המתים אלא החייםאינו א 
Lc 12,27   אני אומר לכם כי שלימה בכל. ולא טוות טורחות  בים חבצלות השדה איך גדילות לא תהיו חוש  

Lc 3,1   מגליליאה ופליף אח אירודיש ופטריאקא ממלכות טטרקא  פילאט מורשה בגודיאה ואירודיש  ופונץ 
Lc 3,1   שיסאר ופונץ פילאט מורשה בגודיאה ואירודיש  טיברי  בשנת חמשה עשר לקיסר  1פי לוקא ג׳ כ 
Jn 6,1   והלכו אחריו עמים רבים כי ראו האותות 2 טיבריאדיש  ך ישאוש מעבר לים גליליאה שהיא האלה הל 
Jn 9,6   6 7. ומשח העינים שלו מאותו טיט. ברוק ההוא טיט  ונעשה . ברים ירק בארץרו אלה הדבאומ  
Jn 9,6   אז . שר״ל שלוח. ואמ׳ לו לך ורחץ במי שלוח 7 .טיט  העינים שלו מאותו  ומשח. טיט ברוק ההוא 

Jn 9,11   11 ושלח לי למי שלוח לרחוץ שם. ומשח את עיני טיט  ה הוא איש אחד שנקרא ישאוש עשה וענ.  
Jn 9,14  13 אז שאלו לו 15: ופתח עיני האיש ההוא. בשבת טיט  ואמרו שישאוש עשה  14ו לפרושים והביאוה  
Jn 9,15   אז 16. והניחו על עיני וקמתי וראיתי: עשה טיט  והוא אמ׳ אליהם . חזר לך הראות באי זה צד  
Lc 9,7   8אוש והיה לו בספק שמע כל הדברים שעשה יש טיטרקא  ואירודיש אדון  7: לים בכל מקוםהחו  

Mc 10,46    47[*] ברטומיב שהיה יבש יושב קרוב לו  טימיב  ונכנסו בירושלם עם תלמידיו ועם רב ובן  [*] 
Mt 14,1  ואמ׳ לבניו זהו זואן טבול 2שמע ישאוש  טינורקא  באותו עת אירודיש  1כפי מתיאו  קפיטולו מ׳  

Mt 11,21   22: בשקים ובאפר. ושידון היו עושים תשובה טיר  ץ אות שנעשו בכם תהיו נעשות באראם הנפל  
Mt 15,21   והנה באה אשה כנענית שבאה 22. ושידוניאה טיר  ונסע משם ישוש והלך לו בעברי  21 :אותו  
Mc 7,24  ושידוניאה ונכנס בבית אחד ולא אבה שאדם טיר  וקם ישאוש והלך לו בעברי  24: םמטנפים האד  
Mc 7,31   30  [*]עובר בשידוניאה ובא בים גליליאה לקראת טיר  ואז יצא הוא מעברי  31. צא ממנהי  

Mt 16,13   ושאל לתלמידיו מה אומרים האנשים. ִפיִליִפי ִטיְשַאִריַאה  וישאוש בא בגבולות  13. הצדוקיםהפרושים ו 
Jn 18,28   ם בחוץאז יצא פילאטו לה 29: ויאכלו הפסח טמאים  ש לקאיפש בהיכל בעבור שלא יהיו לישאו.  

Mt 13,44   ובעבור ששון. בשדה לאותו כשאדם מצאו טומנו טמון   והמלכות שממיי דומה לזהב 44. לשמוע ישמע  
Mt 27,64   ואמ׳ להם 65. אחרון ויותר רעה מהראשונה טעות  וזה יהיה . עם שהוא קם חי מהמותושיאמרו ל  
Mt 12,36   או. בעבור דבריך תהיה נושע 37. ביום הדין לאל טעם  דוברת תהיה בין האנשים יתן אדם כבידה שי 

Mt 14,9   השבועה ובעבור הקרואים שראוהו נעצב לא רצה טעם  ובעד . והמלך נעצב 9. זואן טבולתן לי ראש  
Mt 18,23    שלחו איש. וכאשר התחילו לספר הטעם 24. מעבדיו טעם  שמים לאדם אחד מלך שרוצה לשמוע למלכות 

Mt 19,9   אמרו 10. ולוקח אחרת עושה ניאוף. ניאוף שלה טעם  אשתו אם אינו עושה בעבור יעזוב שכל אדם ש  
Mc 6,26   ושלח לחתוך הראשים  27הקרואים לא רצה הכבידה  טעם  ובעד . ה נעצב בטעם השבועה שעשהוהמלך הי 
Lc 6,22  כי .ישמחו באותו היום ותנשאו 23בן האדם  טעם  בעבור . כם ויגרשו שמכם כמו הרעמהם ויארור  
Lc 8,47    וישו 48. נגעה אותו ושנתרפאה בעבור הנגיעה טעם  לרגלי ישו משיח ואמרה אל העם באי זו  
Lc 23,4  והם צועקים ואומרים הוא עושה באופן  5. שימות טעם  איני מוצא בזה האדם שום . יילותהכהנים ולח 

Lc 23,22   אם כן אייסרהו. חייב מיתהשבעבורו יהיה  טעם  הם אי זה רע עשה איני מוצא שום אמר ל  
Jn 19,4   אז יצא ישאוש נושא כתר קוצים ומלבוש ארגמן 5 .טעם  כירו כי איני מוצא בו שום זה בעבור שה 
Jn 19,6  והיהודים ענו לו כפי דתינו הוא חייב מיתה 7 .טעם  כי איני מוצא בו שום . תם ותלהולהם תקחו א. 

Jn 19,30   החומץ אמ׳ תם ונשלם הוא וכרע ראשו ושלח הרוח  טעם  ז כשישאוש א 30. שימוהו בפה ישועם מלח וי 
Jn 2,9   אבל. המים ראו שחזרו יין רא לא ידעה מאין בא טעמה  וכאשר ארטישיקילי  9. והביאו לה 

Mt 27,34  וכאשר תלוהו חלקו ביניהם 35. לא רצה לשתות טעמו  וכאשר . ין מעורב עם לענה לשתותונתנו לו י  
Lc 22,30   והש׳ אמ׳ 31. תשפטו הי״ב שבטי ישראל .טרוניש  בלע׳ . ותשבו על מגדל התיבות. יותמלכ  

Lc 5,5   אבל בדבריך נאריך רשתותיך. ולא לקחנו דבר טרחנו  ושימון ענה ואמ׳ לו כל הלילה  5. ְבַקֵּפטּוָרא . 
Jn 4,38   ואתם נכנסתם. אחרים הם שטרחו עליו. בו טרחתם  אני שלחתי אתכם ללקוט מה שלא  38. המלקט  

Mt 1,18   ויוסף להיותו  19. התחברם היא הרתה מהקדש רוח טרם  יתה ארוסה זאת היא מריאה ויוסף משיח ה 
Mt 6,8   וזאת התפלה תאמרו אבינו שבשמים שמך 9: תשאלהו טרם  כי האל יודע מה שאתם צריכים . םלהדמות לה 

Mt 5,29   הוציאה והרחיקה ממך כי טוב הוא לך קנדליזאטש  אבל אם ֵעינְָך ימנית  29: יאוףכבר עשה נ  
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Mt 5,30   כי יותר שוה. כרות אותה והרחק אותה ממך טשקנדליזא  ואם יד ימינך  30: כל הגוף ענושאחד מהיות 
Mt 4,22   ישואש משיח היה מחפש כל ארץ 23כפי מתיאו  י׳  קפיטולו : תות ואביהם וילכו עמועזבו הרש  
Lc 9,Tit    9: לשם אדםיגידו את העשוי,Tit  וישו משיח קרא הי״ב תלמידיו ונתן 1כפי לוקא  י׳  ולו קפיט  

Lc 19,16   16 והאדון אמר אליו שמח עבד 17. אימינש הרוחתי י׳  ון בא אומר אדון עם אימינא שלך והראש  
Jn 10,Tit   10. לכם עון ועונכם עומד,Tit   נכנס אמת אני אומ׳ לכם מי שאינו 1כפי ש׳ יואן  י׳  קפיטולו 
Mt 5,Tit   5: גודיאה ומעבר לנחל ירדן,Tit   ישואש משיח מביט העם עולים אל 1כפי מתיאו  י״א  קפיטולו  

Mc 11,Tit   11: ראה ונמשך אחריו בדרך,Tit   וכאשר נגש בירושלם בהר הזתים 1כפי שן מרקו  י״א  קפיטולו . 
Lc 10,Tit   10. אינו ראוי בלמכות הש׳,Tit   ואחר הראה ישאוש אל האחרים ששים 1וקא כפי ל י״א  קפיטולו  

Lc 24,9   והיה שמריאה מקדלינא ומריאה  10. ולכל האחרים י״א  בר מגידות כל אלה הדברים לאותן מן הק 
Jn 11,Tit   11. אמתיים ורבים האמינו בו,Tit   והיה חולה אחד בשם נקרא לזריט  1כפי ש׳ יואן  י״א  קפיטולו 
Mt 10,39   ומי שיאבדה בעדי נושע יהיה. החיים בעבורי יאבד  שאוהב נפשו מי  39[*]  38: אינו ראוי לי:  
Mt 16,25   מה יועיל לאדם אם הוא מרויח 26. אותה בעדי יאבד  ושיע נפשו בזה העולם יושיעה כי שחפץ לה  
Mt 18,14   ו אםויסרחו בינך לבינ. אם רעך חוטא לך 15 .יאבד  נו שבשמים אשר אחד מאלו הקטנים אינו מאבי  
Mc 9,40    ואותו שאישקנדליזט אחד מהקטנים 41. הגמול יאבד  באמת לכם אני אומר שלא . משיחיםזה שאתם  
Lc 17,33   אני 34ומי ומי יאבד אותה אמת אותה . אותה יאבד  מי שירצה שיושיע נפשו  33ת לוט זכרו מאש  
Lc 17,33  אני אומר לכם שאותו יאבד 34מת אותה אותה א יאבד  ומי ומי . יושיע נפשו יאבד אותהמי שירצה ש  
Lc 17,34   האחד יתפש. אומ הלילה יהיו שנים במטה אחת יאבד  אני אומר לכם שאותו  34מת אותה אותה א  

Jn 3,16   כי האלוה לא 17: אבל יהיו לו חיים נצחיים יאבד  נתן לעולם בעבור שהמאמין בו לא . נולד  
Jn 12,25   והמארר נשמתו בזה העולם יזכה לחיים. אותה יאבד  הב נפשו שאומי . ואם ימות נותן פרי רב  
Mc 8,35   ואותו שיאבדה בעדי ובעד האיונגילי .יאבדה  ומי שיחפוץ עשות נשמתו נושעת  35. אחרי  
Jn 3,15    כי האל אוהב כל 16. אבל ישיגו חיים נצחיים יאבדו  בעבור שבני אדם המאמינים בו לא  15נשא. 

Jn 10,28    אבי מה 29. ואחר לא יטרוף אותם מידי: לעולם יאבדו  ואני נותן להם חיים נצחיים ולא  28אחרי 
Mt 16,22    וישוש הופך אומר לפירי לך 23. אדון שיקרך יאבה  אומר האל לא . אחד והתחיל לגערופירו לצד  
Lc 20,16   ומ׳ זה שכתו׳ אבןא״כ מה רוצה ל[*]  17: השם׳ יאבה  והדבר נשמע אמרו לא : ובדי אדמהאותן ע 
Lc 16,13   אינכם יכולים לעבוד השם׳ וה. האחת יבזה..  יאהב  שני אדונים כי שינא האחד והאחד ..אינינו.. 
Jn 14,23   מי שאינו 24. ואליו יצאו עמו עשו. אותו יאהוב  אחד אוהב אותי ושומר דברי אבי  אליו אם  

Lc 5,1   וראה שתי אניות סמוך היאור 2. נזוריט ריאו  והוא עומד סמוך . ישמעו דבר הש׳בעבור ש  
Lc 11,36   וכאשר לא יהיה בו חלק ערפליי כלו יאיר כמו  .יאיר  וכל גופך [*]  36שנרך לא תחשך  לכן שמור 
Lc 11,36   ובעוד שהוא מדבר 37 :כמו עששית המאירה יאיר  אשר לא יהיה בו חלק ערפליי כלו וכ. יאיר  

Mc 11,14   ובאו לירושלם 15וזה שמעו תלמידיו . פרי ממך יאכל  י רוצה ששום אחד לא אן והלאה אנאליה מכ: 
Lc 14,24   ונהפך . ועמים רבים הולכים עמו 25: בזימוני יאכלו  מר לכם כי שום אדם מהנקראים לא כי אני או 

Mc 16,16   מינוואלה הנפלאות יעשו אותם שיא 17. ימחה יאמין  יהיה טבול יהיה נושע ואותו שלא שיאמין ו  
Jn 17,21    אני. והאורה שנתת לי אתה 22. שאתה שלחתני יאמין  למען שהעולם . בנו יהיו דבר אחדשאותם  
Lc 8,12   והזרע שנפל על הסלע  13: ושלא יהיו נושעים יאמינו  טן ומוציא הדבר מלבם בעבור שלא אחר כן הש 

Lc 16,31   17 .יאמינו  ואם אחד מהנביאים יתוור חי לא  והנביאים,Tit   ואמ׳ 1קפיטולו י״ח כפי לוקא  
Jn 11,48   ויבואו רומיים ויגזלו לנו מקומינו. בו יאמינו  אם אנחנו מניחין אותו כן כולם  48. רבים  
Mt 7,23    סורו ממני רשעים מלאי. להם מעולם לא הכירם יאמר  אז  23המושטנים ובשמך עושים אותות רבות  
Mt 15,5  אל אביו ואל אמו הנדבה אי זו שתהיה ממני או  יאמר  אשר אי זה אדם  ואתם אומרים 5. ואמו שימות 

Mt 21,25   ואם נאמר 26. אז למה אין אנחנו מאמינים בו יאמר  אם אנחנו נאמר מן השמים היא . םאומרי  
Mt 24,23   לא תאמינו. לכם בזה המקום הוא משיח או שם יאמר  ואז אם איש  23. יקצר אותו זמן בחירי הש׳.  
Mt 24,26    ואם אדם לכם יאמר . שהוא במדבר אל תרצו לצאת יאמר  ולכן אם אדם לכם  26. קודם הזמןאומר זה 
Mt 24,26   כי כל כך  27. הוא בזאת המערה אל תחפצו האמן יאמר  ואם אדם לכם . דבר אל תרצו לצאתשהוא במ 
Mt 24,48   ויתחיל 49יעמוד באריכות לבא בלבו אדוני  יאמר  ואם העבד הרע  48. ל כל טובותיויניחהו ע  
Mt 25,34   המלך לאותן שהיו לימינו באו ברוכים מאבי יאמר  אז  34. ימין והגדיים לצד שמאל השיות לצד  
Mt 25,41   הפרדו ממני ארורים. לאותן שיהיו בצד שמאל יאמר  ואז  41. םעם אחד מאחי הקטנים כי לי עשית  
Mc 11,23    להר אחד קום ותכנס בים ולא יפקפק בלבו מיד יאמר  ם כל מי ומי י באמת אני אומר לככ 23בשם  
Mc 11,31   ואם נאמר  32. אלינו א״כ למה איניכם מאמינים יאמר  הוא . נחנו אומרים מן השמים הואאם א 
Mc 13,21   22. לכם הנה משיח פה הנה משיח שם לא תאמינו יאמר  ואז אם איזה איש  21. קצר הימיםשבחרם י  

Mc 14,9    ויודש 10. אדם שהיא בזכרוני עשתה זה יאמר  מקום שתהיה מוגד זה האיונגליאו אומ׳ בכל  
Lc 12,45   בלבבו אדוני מתאחר לבא ויתחיל להכות הנערים  יאמר  אבל אם אותו עבד  45. ק ישליטהושמחזי 
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Lc 13,27   ממני אתם פועלי סורו. לכם לא ידעתי מאין אתם יאמר  והוא  27. מדתנו ברח ברחובותינוואתה ל 
Lc 14,10   אז תשיג מעלה לפני. לך אהוב עלה הנה יאמר  ון בעבור כשיבוא אותו שזימן לך היותר אחר  
Lc 17,7    ולא יאמר לו תכין שאוכל 8מיד עבוד ושומעך  יאמר  תועה ושומר השורים מי שהוא חוזר מן השדה  
Lc 17,8  לו תכין שאוכל ושרתני עד שאשלים לאכול יאמר  ולא  8דה יאמר מיד עבוד ושומעך חוזר מן הש  

Lc 17,21   הנו הוא או הלאה הוא כי הנה מלכות האל ראוי  יאמר  ולא  21אינו בא בהעמדה . ות האליבא מלכ 
Jn 2,5   והיה שם שש אירידי ואבן מונחת 6. לכם תעשו יאמר  אמרה אם ישוש למשרתים כל אשר  5. ראוייה  

Jn 9,22   בעבור  23: שהוא משיח יהיה מושלך מבית הכנסת יאמר  מהיהודים שאם אחד מהם כי יראו  .האב והאם 
Mt 7,22   באותו היום אדון אנחנו מובאים בשמך ומרפאים יאמרו  רבים  22: יכנסו במלכות שמימיי רצון אבי 

Mt 26,13   אז אחד מי״ב תלמידיו 14 :עשתה לזכרוני יאמרו  איוגליו יהיו מוגדים בכל העולם שאלו ה  
Lc 1,48   כי אותו שהוא כולו 49. אנכי היות מאושרת יאמרו  ובעבור זה כל הבריות . ות שפחתוהביט שפל  

Lc 23,29   והבטן שלא נשאה וולד. מאושרות הן העקרות יאמרו  כי הנה ימים באים שבהם  29. יכםועל בנ.  
Lc 23,30    כי אם  31. ולגבעות נפלו עלינו להרים כסונו יאמרו  אז  30. והשדים שלא הניקו. וולדשלא נשאה 
Mc 5,43   6: ואחר צוה שיתנו לה לאכול יאמרוהו  וציום שלא  43בהלים מגודל הפלא היו נ,Tit   קפיטולו 
Mc 9,8   8 לשום אדם זאת המראה עד שהוא יחזור חי יאמרוהו  מן ההר ישאוש צוה שלא  וכאשר ירדו  
Lc 3,38    4. שם האל. שם היה אדם. שם היה שת .יאנוש  ה שם הי 38. שם היה מנשיל. ירוךשם היה,Tit  

Mt 24,28  ותכף קרוב מעט מאותו זמן השמש 29. הנשרים יאספו  ובאי זה מקום שיהיה הגוף שם  28. בן האלוה  
Mt 9,33  והעמים תמהו. משיח גרש השטן והאלם דבר יאשוש  וכאשר ראהו  33ם אחד אלם משוטן נהגו לו אד  
Mt 5,12   והיה עשוי בעוד שישוש משיח אמר  13כפי מתיאו  י״ב  קפיטולו : אים שהיו קודמים לכםירדפו הנב 
Mt 10,5    שלח ישוש משיח וצום ואמר להם אל תכנסו בארץ י״ב  אלה  5. יודש שמסרו:שימון קאעיב 4טאטדיב  

Mt 14,20   ים היו ה׳ אלפיםומספר האוכל 21. דבלות מליאות י״ב  ונשארו ממותרות . לו כולם ושבעוואכ 20העם 
Mt 19,28   וכל אדם 29. שופטים אותן י״ב שבטי ישראל י״ב  שאתם תשבו על אותן . בבית צלמו יבא ישב  
Mt 19,28  וכל אדם שיעזוב ביתו אל אחים  29. שבטי ישראל י״ב  תשבו על אותן י״ב שופטים אותן  שאתם. צלמו 
Mt 20,17   ראו כי אנחנו עולים 18למידים בסוד ואמ׳ להם ת י״ב  ועלה ישאוש בירושלם לקח  17: יםנבחר 
Mt 26,20   ובעוד שאוכלין אמר להם אמיתות 21תלמידיו  י״ב  ערב הוא יושב בשולחן לסעוד עם  וכאשר היה  
Mc 3,14   ונתן להם יכולת 15. בעבור שילכו דרוש בעולם י״ב  עד כמה שהיו  14תר ישרו בעיניו מאותן שיו  
Mc 5,42   42 וציום 43שנים וכולם היו נבהלים מגודל הפלא  י״ב  חזרה חיה והלכה היתה מזמן  נערהותכף ה  
Mc 8,19   ומהז׳ לחמים ומד׳ אלף איש וכמה סלים 20 .י״ב  והם אמרו . וכמה קופות נשארו ממותר. איש  

Mc 11,11   היה לו וביום האחד יצא מבטניאה ו 12התלמידים  י״ב  ובערב הוא יוצא בבאטניאה עם . םשהיה בפני 
Mc 12,Tit   12: זה אני עושה אלה הדברים,Tit   ואמ׳. והתחילם לדבר דמיונות 1כפי שן מרקו  י״ב  קפיטולו  
Mc 14,17   ובעוד שיושבין ישאוש אמ׳ להם אמת 18התלמידים  י״ב  וכאשר היה ערב בא ישאוש עם  17 :הפסח 

Lc 8,43   44. ונתנה כל נכסיה לרופאים ולא שוה להשנה  י״ב  כות דמיה והחולי ההוא צערה כמו חולה משפי  
Lc 9,17    ונעשה שישאוש היה לבדו 18קופות מליאות  י״ב  והנותר היה . ואכלו כולם ושבעו 17ההוא  

Lc 11,Tit   11: טוב אשר לא יגזלוהו לה,Tit   ונעשה שישו התפלל במקום אחד 1כפי לוקא  י״ב  קפיטולו.  
Jn 6,13   אז 14. קופות מפירורין הנותרים לאשר אכלו י״ב  אספו ומלאו  אז 13. תר שלא יפסדזה הנו  

Jn 12,Tit   12: שיגלוהו בעבור שיתפשוהו,Tit  וישוש אז ששה ימים קודם הפסח  1כפי ש׳ ג׳ואן  י״ב  טולו קפי 
Mt 10,13   14. ואם אינה ראויה תשאר עמכם השלום. אליה יבא  הבית תהיה ראויה לשלום שלומכם  ואם אותה  
Mt 10,23  והעבד על: כי התלמיד אינו על הרב 24 .לתלמיד יבא  מרו עיירות ישראל אשר בן האלוה לכם שלא תג 
Mt 17,10    והוא ענם ואמ׳ אליהו יבא ויציל כל  11. בתחלה יבא  מה זה שאומרים חכמי הדת שאליהו אומרים 
Mt 17,11    ואומר אני לכם שבא ולא 12. ויציל כל הדברים יבא  והוא ענם ואמ׳ אליהו  11. בתחלהיבא  
Mt 19,28   שאתם תשבו על אותן י״ב שופטים. ישב בבית צלמו יבא  אחרי שבסוף העולם אשר בן השם׳  שנמשכתם 
Mt 21,40  39  והם ענו  41. בעל הכרם מה יעשה לאותן העובדים יבא  לכן כאשר  40. חוץ לכרם והרגוהוְלַקֻחּוהּו 
Mt 24,14   וכאשר תראו שקוץ משומם שנ׳ בדניאל 15. הקץ יבא  ואז . כל העמיםכל העולם לעדות לנדרש ב  
Mt 24,42  ותדעו אם אב חיילות היה יודע השעה שהגנב  43 .יבא  ה באותה שהאדון לכן הקיצו כי לא ידעתם השע 
Mt 24,50   אדון אותו עבד יום שהוא לא יחשוב ושעה שהוא יבא   50. ל לאכול ולשתות עם השכוריםויתחי  
Mt 27,49   וישאוש פעם אחרת צועק שלח  50. אליהו שיתירהו יבא  והסונטוריאו אמ׳ נראה אם  49: תלו לשתו 

Mc 1,7   8. אותו שאיני ראוי לחלוץ שרוך נעליו. אחרי יבא  ודורש ואומר יותר חזק ממני  7. מדבריי  
Mc 8,38   אמ׳ להם ומקצת מכם שהםו 39. באורו עם המלאכים יבא  ולה יכירהו לפני השם׳ האב כאשר בן הבת 
Mc 9,10   והוא ענה ואמר כאשר אליהו יבא 11. ראשונה יבא  פרים אחריהם שחוייב הוא שאליהו והסו  
Mc 9,11  בתחלה יציל כל העולם כמו שכתו׳ שבן האלוה יבא  והוא ענה ואמר כאשר אליהו  11. יבא ראשונה  

Mc 10,45   בעבור היות נעבד ובעבור נתון נפשו בעד. לכם יבא  ובן האלוה  45. שון יהיה משרתכםהיות רא  
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Mc 12,9   10: יכלה אותן העובדים וישכור הכרם לאחרים יבא  אשר לכן מה יעשה אדם הכרם כ 9. חוץ לכרם  
Mc 13,18   כי באותו עת יהיה יותר צרה 19. בעת הקור יבא  חלו פני האל שזה לא  18. הימים באותן  
Mc 13,35   36בערב או חצי הלילה או לתרנגול קורא או בקר  יבא  ום והשעה שאדון הבית יודעים הי כי אינכם 
Mc 15,36   וישאוש זעק קול גדול ונשף 37. אליהו להצילו יבא  ואומרים תעזבוהו ונראה אם . תותלו לש  

Lc 1,35  לדומה יהיה שיו. עליך וכח העליון יתלונן עליך יבא  והמלאך ענה ואמ׳ הקדוש רוח  35 .ידיעת איש 
Lc 3,16   יותר חזק ממני שאיני ראוי לחלוץ חגורת נעלו יבא  לכולם אני טובל אתכם במים אבל  יואן ואמ׳  
Lc 8,17    לכן ראו באי זה אופן אתם שומעין 18. לגלוי יבא  ביותר נעלם שלא יהיה ניכר ושלא אינינו.  
Lc 9,23   ומה יועיל 25. וזה יושיע עצמו*] [ 24. אחרי יבא  בעצמו ושתי וערב שלו ובכל יום  יהיה כופר  
Lc 10,5   עליו ינוח. ואם שם בן השלום 6. בבית הזה יבא  ובבית שתכנסו תאמרו תחלה שלום  5. בדרך  
Lc 12,2   ואותם דברים שאמרתם בחשך יהיה 3. לגלוי יבא  אין דבר מכוסה שלא . יהיה נגלה נחבא שלא  

Lc 12,36   הם. ומיד יברכם 37: ויגע בדלת יפתחו לו מיד יבא  למען כי ונם כשחוזר מן הנשואין המחכים אד  
Lc 12,38   במשמר שני או שלישי וימצאם כן מאושרים הם יבא  ואם  38. עשה עמהם שיסבו וישרתםיושב וי  
Lc 12,40   ופירו אמ׳ לו אדון אמור לנו זה 41: בן אדם יבא  ואתם עמדו כי בשעה שלא תחשבוה  40. ביתו  
Lc 12,46   ביום שלא יקווהו ובשעה שלא ידעה ויגרש אותו יבא  אדוניו  46ת ויאכל וישתה וישכר שפחווה  
Lc 12,54  וכאשר רוח הנקרא אבטאר  55. ויבוא המטר. המטר יבא  מיד תאמרו . תראו ענן נגד מערב לעמים כאשר 
Lc 12,55   אתם יודעים פני השמים אי רמאים  56. כן יעשה .יבא  הנקרא אבטאר בא ומנשב אמרו חום וכאשר רוח 
Lc 14,26   עמי ולא ילך עמו אביו ואמו ואשתו ואחיו ובנו  יבא  י זה איש אם א 26ונהפך אליהם ואמר . עמו 
Lc 17,20   ולא יאמר הנו 21אינו בא בהעמדה . מלכות האל יבא  ושאל לפרושים מתי  20תך הושיעך כי אמונ  
Lc 20,16   והדבר נשמע אמרו לא : וישמיד אותן עובדי אדמה יבא   16. םלכן בעל הכרם מה יעשה לה .והרגוהו 
Lc 21,13   אז ינוח לבבכם ואל תחשבו באי 14. לכם לעדות יבא  וזה  13. לכים גדולים בעבור שמיאתכם למ  
Lc 21,23   ומובאים בשבי בכל. עד המכהו ובפי הסכין 24 יבא  והעם . יהיה דוחק גדול על הארץ הימים כי  
Lc 21,34   וכן יצא על כל יושבי פני 35. פתאום עליכם יבא  ובצורך זה החייב וזה היום : רותכילה ושכא  

Jn 5,24   אמת אומר 25. אבל יעבור ממות לחיים. במשפט יבא  ולא . לחני יהיו לו חיים נצחייםאותו שש  
Jn 5,43   לו אתם להאמין איך תוכ 44. בעולמו אותו תקבלו יבא  אם אחד . ואינכם מקבלים אותי. יאב מאב 
Jn 7,37   מי שמאמין בי שאומרת הכתיבה נחל 38אלי וישתה  יבא  אחד עשה  עומד ישוש צועק ואומר אם אי זה 
Jn 7,41   אינה אומרת הכתיבה מזרע 42: מגלליאה משיח יבא  ואחרים אומרים . ומרים זהו משיחואחרים א  
Jn 7,42   44. ובמחלוקת זה חולקות העם בעבורו 43: שיחמ יבא  יד ומעיר בית לחם שמשם היה דוד מזרע דו  
Jn 7,52   8: ושבו כל אחד איש לביתו 53מגלליאה  יבא  פש הכתיבות ותמצא ששום נביא לא גליליב ח,Tit  

Jn 9,4    בעוד שאני בעולם 5. שבו לא יוכל אחד לפעול .יבא  כי לילה . פעולות בעוד שהוא יוםלעשות . 
Jn 10,9   ויהיה נכנס נושע יהיה ויבא ויצא וימצא מרעה  יבא  אם אחד . י הוא דלתאנ 9. ו אותםלא שמע. 

Jn 15,26   רוח הקדש אותו שאני אשלח בכם מהאב רוח אמת יבא  וכאשר  26. תו שערבות היה לו ביבדת או  
Jn 16,7    וכי יבא יקח 8ואם אלך אשלחהו לכם . אליכם יבא  שאלך כי אם לא אלך רוח הקדש לא הוא לכם  
Jn 16,8   9מאת ומצדקה וממשפט [..]יקח ויתן שהעולם  יבא  וכי  8ואם אלך אשלחהו לכם . יכםלא יבא אל  

Mt 11,28    אלי כל אותן שמצטערים ונוגישים ואני אעזורכם יבאו   28. רק אותו שהבן רצה לגלות לומכיר האב 
Mt 23,36   36 ירושלם ירושלם שהרגת 37: על אלה הדורות יבאו  תות לכם אומר שכל אלה העניינים אמי  

Mt 24,5   אומ׳ אני הוא משיח ורבים אנשים יונו. בשמי יבאו  כי רבים  5ום אדם לא יונה אתכם לכם שש . 
Mt 24,6   עם אחד יקום נגד  7. אבל עדיין לא יהיה הקץ .יבאו  חיוב שאלו הצערים . ו שלא תבהלוהשמר 

Mt 27,64  ויגנבו גופו ושיאמרו לעם שהוא קם חי מהמות יבאו  לא בעבור שתלמידיו . עד יום שאמר שיקום חי . 
Mc 13,6   7ורבים ירמו . לעולם בשמי ואומרים שאני הוא יבאו  כי רבים  6יש אחד לא יונה אתכם הביטו שא  

Mc 13,30  השמים והארץ יעברו ודברי אלה לא יעברו 31 .יבאו  ור לא יעבור עד שכל אלו הדברים לכם שזה הד  
Lc 1,20   והעם היה שם ממתין זכריא 21. לתכלית יבאו  ל דבר עד אותו יום שאלו הדברים א תוכול  

Lc 14,23   כי אני אומר לכם כי אני אומר לכם 24: לגמר יבאו  ם והכניסם בחזקה בעבור שענייני ובדרכי  
Lc 21,8   יתקרב והעת. בשמי שיאמרו לכם שאני אני הוא יבאו  כי רבים : יזה איש לא יונה אתכםלכם שא . 

Mt 26,21   והתחיל. וכשהם שמעו זה היו מאד דואגים 22 .יבגדני  להם אמיתות אומר לכם שאחד מכם  אמר 
Mt 26,23   כמו. ואיש ההולך עמי יבגוד בן האלוה 24 .יבגדני  אותו שמשים היד עמי בקערה הוא  והוא ענה  
Mc 14,18  והתחילו כל אחד לאמר. והם היו עצבים 19 יבגדני  ם אני אומר שאחד מכם שאוכל עמי להם אמת לכ  
Jn 13,21   אז התלמידים הביטו זה לזה ומספקו ממי  22 .יבגדני  אמר אמת אומר אני לכם שאחד מכם והזהיר ו 

Mt 26,24   אוי לו לאדם. כמו שהתנבא ממנו. בן האלוה יבגוד  ואיש ההולך עמי  24. הוא יבגדניעמי בקערה  
Mt 25,31   בצלם יקרו וכל המלאכים עמו אז ישב על קתדראת יבוא  כאשר בן האלוה  31: םרעשת שינייבכי וה 

Jn 6,37   38. ואני לא אשליכנו בחוץ אותו שבא אלי. לי יבוא  כל מה שנתן לי האב  37. מנתם ביולא הא  
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Mt 8,11   ב וינוחו עם אברהם יצחק ויעק. ממזרח וממערב יבואו  ואומר אני לכם כי רבים  11. ראלכזאת ביש 
Mt 13,49   וישימום  50המלאכים ויפרידו הרעים מהטובים  יבואו  . כן יהיה בקץ העולם 49. ם בחוץמשליכי 

Lc 5,35    ימים כאשר הארוס יפרד מהם ואז יצומו באותן  יבואו  אבל  35שיצום בעוד שהארוס עמהם עשות 
Lc 16,28    להם. ואברהם אמר לו 29קום הזה לנגישת המ יבואו  שלא  כי חמשה אחים יש לי ואמר להם 28אבי  
Lc 17,1  1 יותר 2אבל אוי למי שבעבורו יבואו . צרות יבואו  מידיו דבר בלתי איפשרי הוא שלא ואמ׳ לתל  
Lc 17,1  יותר יהיה שוה לו שיהיו ריחים בצוארו 2 יבואו  אבל אוי למי שבעבורו . ואו צרותהוא שלא יב  

Lc 17,22   ימים שתאוו לראות יום אחד מבן האדם ולא יבואו  לתלמידיו ואמ׳  22. אוי לבא לכםהאל ר  
Lc 19,43   לך שאויביך ימאסוך ויקיפוך ויצורו לך מכל יבואו  כי ימים  43. הן נעלמות לעיניך ועתה. לך  
Lc 16,13   והפרושים  14.. אינכם יכולים לעבוד השם׳ וה .יבזה  האחת .. שינא האחד והאחד יאהב  אדונים כי 
Lc 9,26   ואומר אני 27. כשיבואו בידו והאב והמלאכים יבזם  והמבזים אותי ודברי בן האב  26 .עצמו  
Lc 2,24    25. זוג א׳ מתורים או שתי זוגות מבני יונה יביאו  עבור שבנו קרבן כפי דת אלוהינו וב 24לשם  

Mt 13,19   וזהו הזרע שנפל . מלבובא השטן ועוקרה . אותה יבין  אותו ששומע דבר השם ולא . ת הש׳הוא דבר 
Mt 19,12   ואז עשו לו דורון מנערים קטנים בעבור  13 :יבינהו  מי שיכול להבין . עד מלכות שמיםקשטראטש ב 

Mc Prol,23כי. למען שאדם ישיג גמול מעמלינו חזקם .יבינהו  וכאשר תמצא רוצים שהאדם . משיח בגוף ישאוש  
Mc 13,14   ומי  15ואז אותן שביג׳ודיאה ינוסו בהרים  .יבינהו  ותו שקורא א. ד במקום שאין ראוישומם עמו 
Mt 13,13    שהנבואה תהיה נשלמת בהם מישעיה 14בעבור  יבינו  ושומעים לא ישמעו ולא . לא יראושרואים.  
Mt 13,15   ועיניכם הם 16. בלבבם ולא ישובו ורפא לו יבינו  ו ולא ישמעו ולא עיניהם בעבור זה שלא ירא  
Mt 24,15   אותן שהיו בגודיאה יניסו 16. א״כ הוא יביניהן  יא עומד במקום הקדש אותו שקורא בדניאל נב  
Lc 14,29   היסודות ולא יהיה יכול להשלים הבנין כל יבנה  ואם  29. כה אם בידו כח להשלימוהצרי  
Lc 12,20   20 כן 21. י יהיונשמתך ואותם דברים שהכינות ממ יבקשו  בזה הלילה . והאל אמ׳ לאותו סכל 
Lc 21,21    ואשר. ואשר הם באמצעה יפרדו. בהרים יברחו  אז אשר יהיו בגודיאה  21. נחמתהסילוק  
Lc 6,26   כפי אלה הדברים עושים אביהם של אלו .יברכוכם  אוי לכם כי כלם  26. בכו ותכאבוכי ת  

Lc 12,37   באמת: הנמצאים ערים בבא אדונם הם העבדים .יברכם  ומיד  37: גע בדלת יפתחו לו מידכי יבא וי  
Jn 17,1   כמו שנתת לו ממשלת כל בשר בעבור  2אותך בנך  יברר  תזכך בנך למען . מ׳ אב השעה באהלשמים וא 

Mc 10,46    ואמ׳ . והתחיל לצעוק[*]  47[*] יושב קרוב לו  יבש  ועם רב ובן טימיב ברטומיב שהיה תלמידיו 
Mt 12,10   ושאלו לו אם ראוי למרק אותו בשבת בעבור יבשה  אדם אחד עם היד ושם היה  10להם הכנסת ש  
Mt 21,19   וכאשר התלמידים ראוהו היו תמהים 20: התאנה יבשה  ותכף . ואמר מעולם לא תטעני פריעלין לבדן  

Mc 3,1   והפרושים מארבים אותו אם ימרקהו בשבת 2 .יבשה  כנסת והיה שם אדם אחד עם היד נכנס בבית ה  
Mc 3,3   ואמ׳ להם ישאוש יש  4. קום מעלה ועמוד באמצע יבשה  וישאוש אמ׳ לאדם עם היד  3. והושילשינ 
Lc 6,6  ומביטים הסופרים והפרושים אם ירפאהו 7 .יבשה  והיה שם אדם אחד שהיה לו יד . דהכנסת ומלמ  
Lc 6,8   9. על רגליו וקם ועמד. קום ועמוד באמצע יבשה  וישאוש אמר לאיש שידו [*]  8. ושילשינוה  

Mt 13,6   האחרים נפלו בין 7. כי לא היה להם שורש יבשו  וכשהשמש חממם  6. להם עפר עמוק כי לא היה  
Lc 21,26    כי כחות. מיראה וחרדה שתבא על כל העולם יבשים  האנשים יהיו  26. קול הים וגליומהומות  
Mt 5,16   עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו אל 17יאו כפי מת י״ג  קפיטולי : וישבחו אביכם שבשמים הטובים 

Mc 13,Tit   13: הענייה נתנה כל מאכלה,Tit   וכאשר יוצאים מן המקדש אחד 1כפי מארקו  י״ג  קפיטולו  
Lc 12,Tit  12: אי זה דבר יוכלו להלשינו,Tit   וכאשר רוב עמים הקיפוהו כדורך בגת 1כפי לוקא  י״ג  קפיטולו 
Jn 13,Tit    13. דוברכמו שהאב כן אני,Tit   רק קודם חג הפסח ישאוש ששעתו 1כפי ש׳ יואן  י״ג  קפיטולי  
Mt 6,30    לכן אל תהיו 31. אתם מאמינים[*] למה  .יגונכם  ולמחר יהיה נשרף האל מאספו כ״ש היום  

Lc 20,21   22. רק אומ׳ האמת ומלמד דרך האל. מפני אדם יגורת  ולא . אומ׳ ומלמד דברים צדיקים שאתה  
Mt 13,12  ובעבור זה מדבר איש בדמיונות 13לו אדם  יגזול  ומי שאין לו זה המעט שיש לו . עלאדם וישפי.  
Lc 11,22    מי שאינו עמי כנגדי 23. לו ומלבושיו יחלק יגזול  כלי הזיין שלו באותן שהיה בוטח הנה כל  
Lc 19,26    תם אויבים שאין חפצים שאמלוךאכן או 27. ממנו יגזל  ומי שאין לו מה שיש לו . ויושפעינתן לו 
Jn 16,22  ואותו היום לא תשאלו לי שום דבר 23. לכם יגזלהו  ולבבכם ישמח וגילכם שום אדם לא . פעם אחרת . 
Mc 2,20   שום 21. ובאותו עת יצומו ימים רבים. מכם יגזלו  המתקרב שהחתנים אבל העת  20. יהיה עמהם  
Mc 4,25   ועוד אמר להם כן הוא מלכות שממיי  26: ממנו יגזלו  ו שיהיה לו יה לו אותו הדבר עצמואותו שיה 
Lc 10,41   11: לה יגזלוהו  אה בחרת החלק היותר טוב אשר לא את מרי,Tit   ונעשה 1קפיטולו י״ב כפי לוקא 
Mt 25,29   והעבד הרע תשליכהו בבור חשוכה 30. אדם יגזלנו  לא יהיה לו אותו המעט שיהיה לו ואותו ש.  
Mc 7,36   37וכאשר הוא עו׳ מצוה עוד מגלה . לשום אדם יגידהו  וישאוש צוהו שלא  36. דבר ברוחההיה נִַתר ו 
Lc 16,12   שני אדונים כי..שום אדם אינינו 13. לכם יגידהו...   12..נאמנים.. 11גדול יהיה רע  גם בדבר 
Lc 8,56   56 9: םאת העשוי לשם אד יגידו  ה ואמה חרדו וצום ישו משיח שלא ואבי,Tit  קפיטולו י׳ כפי  
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Lc 9,21   שחוייב שבן האדם יסבול דברים  22. לשום אדם יגידו  וישאוש צום לבל  21. ש בן אל חיהוא ישאו 
Mt 16,20   ומיום ההוא 21. לשום אדם שהוא ישאוש משיח יגידוהו  צוה לתלמידיו שלא  ואז 20: מותר בשמים 

Lc 5,14   אבל אמ׳ לו לך ותראה לכהנים. לשום אדם יגידוהו  וה שלא וישו צ 14. עת ברחה ממנוומיד הצר  
Mt 5,46   46  הלא זה בעצמו עושים הרשעים. אליכם יגיע  אם תאהבו האוהבים אתכם מה שכר  

Mt 14,36   שפת מלבושיו וכל אותן שהיו נוגעין תכף היו  יגיעו  וחילו פניו אשר לבד  36החולים  לו כל 
Mc 3,12   12 וישו עלה בהר ובחר מאותן שיותר ישרו 13 .יגלוהו  ישאוש גערם שלא אתהו בן האלוה ו  
Mc 3,27    שכל העונות יהיו . אמתות לכם אומר 28. הבית יגנוב  ולגנוב הכלים אם בתחלה אינו קושרו ואז 
Mc 6,56  בשפת מלבושו כי כל אותן שנוגעים מתרפאין יגעו  וברים בדרכים ומחלים פניו שלבד הוא נכנס ע:  
Mc 5,10    וסביב משם רועים רבים  11חוץ מאותה מלכות  יגרשהו  ובקשהו מאד שלא  10. כי רבים הםשמי מספר 
Mt 1,17   17  ומגלות בבל עד. ומדוד עד גלות בבל הם י״ד י״ד  כן כל תולדות מאברם עד דויט הם אם  
Mt 1,17   ותולדות ישואש 18. ״דומגלות בבל עד ישוש י .י״ד  ט הם י״ד ומדוד עד גלות בבל הם עד דוי  
Mt 1,17   וכאשר אם. ותולדות ישואש משיח היתה זאת 18 .י״ד  ומגלות בבל עד ישוש . בל הם י״דעד גלות ב  
Mt 5,22    ובכן אם באת לנדב נדבתך ותזכור  23כפי מתיאו  י״ד  קפיטולי : יהי ראוי לאש גיהנם] [*לו פתי 

Mc 14,Tit   14: לכם לכל אני אומר עורו,Tit   והיה קרוב הפסח ויום המצה 1כפי ש׳ מארקו  י״ד  קפיטולו  
Lc 13,Tit  13: עד שתשוב אל היותר אחרון,Tit   והיו באותו עת מקצת מגידים לגלילבש 1שן לוקא  י״ד  קפיטולי 
Jn 14,Tit  14: ואמרו אל תלמידיו. פעמים,Tit   לא יהיה לבבכם נבהל האמינו באל 1כפי ש׳ יואן  י״ד  קפיטולו 
Mt 5,30   כי. ימינך טשקנדליזא כרות אותה והרחק אותה ממך יד  ואם  30: חד מהיות כל הגוף ענושאבר א 
Mt 6,3   אבל תהיה צדקתך נעלמת 4. שמאלך מה שעשתה ימינך יד  לא תדע . וכאשר תעשו צדקה 3: לםקבלו תגמו 

Lc 1,66   יה אביו היה מלא רוח הקדש וזכר 67הש׳ היתה בו  יד  ם ואמרו אי זה יהיה זה הנער כי שמוהו בלב 
Lc 6,6   ומביטים הסופרים והפרושים אם ירפאהו 7. יבשה יד  והיה שם אדם אחד שהיה לו . מלמדהכנסת ו  

Lc 20,19   ויראו העם כי הכירו כי עליהם ובעבורם אומ׳. בו יד  והסופרים חפצו באותה שעה לשום  הכהנים 
Lc 22,21   ובאמת בן האדם כפי  22. המוסר אותי היא בשולחן יד  כן הנה א 21. שיהיה נשפך בעדכם בדמי אותו 
Lc 22,53   53 ולקחו 54: רק זאת היא שעתינו ועוז הערפליי. בי יד  ש ולא שלחתם כל היום הייתי במקד 
Mt 10,20   והאב. האח האחד ימסור האחר למיתה 21 .בעדכם ידבר  אבל הקדש רוח : אתם לא תדברו 20: לדבר 
Jn 16,13   מלבו רק הדב הדברים שישמע ידבר ויגיד לכם ידבר  כי לא . ח של אמת ילמדכם כל אמתרו אותו  
Jn 16,13    מאבי. הוא יזכך אותי 14ויגיד לכם הדברים  ידבר  ידבר מלבו רק הדב הדברים שישמע כי לא  
Lc 19,40   תה ובכה עליהוכאשר קרב אל העיר ראה או 41 .ידברו  אני אומר שאם הם ישתקו האבנים  ואמר להם. 
Mt 26,51   51 והוציא סכינו והכה אחד מעבדי שרי הכהנים וכרת ידו  ה האחד מהם שהיה עם ישו שלח את והנ 
Mc 1,41   42. ואמ׳ לו אני רוצה שתהיה טהור מהצרעת ידו  וישוש כמרחם עליו שלח  41. הרנייכול לט  [*] 
Mc 7,32    וישאוש הוליכו לצד אחד מחוץ מקום 33. עליו ידו  מבקשים אותו בתפלה שישים . ואלםאחד חרש  
Lc 6,10   ואותם מלאים חימה 11. ומיד ידו נתרפאה .ידו  והאיש שלח . ךהביט כולם אמ׳ לאיש שלח יד  
Lc 6,10   ואותם מלאים חימה מדברים ביניהם 11. נתרפאה ידו  ומיד . והאיש שלח ידו. שלח ידך אמ׳ לאיש  
Lc 9,62   במחרישה ומביט אחריו אינו ראוי בלמכות הש׳ ידו  ׳ אליו האיש המשים וישאוש אמ 62. מביתי.  

Mc 7,11  ואחר 12. בעבור נדר העם האב והאם שיועילו לו ידור  אתם אומרים אשר אי זה מהן שאדם ו 11. יומת 
Mt 1,22   יה הנה העלמה תהר ויולדת בן אחד ויה 23הנביא  ידי  אשר אמרו על . וי למלאת דבר האלזה היה עש 
Mt 2,15   ויהי כראות  16. הנביא אני קראתי לבני ממצרים ידי  אירודיש למלאת דבר האל שאמר על שם עד מות 

Lc 24,39  ועדיין אינם[*]  41.[*]  40[*] ורגלי  ידי  ראו  39. ומה חשבתם בתוך לבבכם אתם נבהלים  
Jn 20,25   אחר שמנה ימים פעם אחרת  26. אמיןלצדו איני מ ידי  בעי במקום המסמרים ואינִי משים משים אצ 
Jn 20,27   27 ושים ידך לצדי ולא תהיה בלתי מאמין ותהיה ידי  בעך פה וראה אח״כ אמר לטומאש שים אצ  
Mt 15,2   ואתם . והוא ענה להם ואמר 3. כשרוצים לאכול ידיהם  למה אין נוטלין . קוני הקדמוניםתלמידיך ת 
Mt 8,3    ונגעו ואמר אני רוצה לטהרך ותכף היה טהור ידיו  שוש משיח פשט וי 3. יכול לטהרניחפץ אתה  

Mt 27,24   לפני העם ואמ׳ אני הוא שאיני יודע מדם זה ידיו  לקח מים ונטל . אבל צועקים עוד אינו משיג  
Mc 8,23   והוא מביטו אמ׳ אני 24עליו ושאלו אם רואה  ידיו  והניח . מן הדרך ורקק לו בפניו לצד אחד  
Mc 8,25   וישאוש 26. בעיניו והתחיל לראות בבהירות ידיו  ועדיין הניח  25פים כמו אילנות העמים זקו  
Lc 4,40   ושדים יוצאים מרבים זועקים 41. ומרפאם ידיו  הוא משים עליהם . ליים הביאו לומחלופי ח  

Lc 11,38   38 אמר אליו פרושיםואדונינו  39. בסעודת הבקר ידיו  רוש אמ׳ בלבו למה זה אינו רוחץ והפ  
Lc 24,50  ובעוד שמברך היה אותם היה 51. לשמים וברכם ידיו  ונשא . הונהג אותם בביטניא 50. מכח העליון  

Jn 7,30  ורבים מהסיעה  31: כי עדיין לא באה שעתו. בו ידיו  ואחד מהם לא שם : אז רצו לתופשו 30: שלחני 
Jn 7,44   44  אז חזרו השלוחים להגמונים ופרושים 45: עליו ידיו  שם אבל אחד מהם לא . רצו לתופשוומקצת. 

Jn 18,24   24 אז: ושימון ופירו עומד ומתחמם 25. קשורות ידיו  שאוש ששלחוהו לקאיפש ההגמון עם והלך י  
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Mc 5,23   וישאוש הלך עמו ועם רב 24. עליה ותהיה נרפאת ידיך  בא והנח . ׳ בתי היא קרובה למותמבקש ואומ 
Lc 21,12   12 וימסרו אתכם בבתי כנסיות. וירדופכם ידיכם  קודם כל אלה הדברים ישלחו בכם  רק  
Mt 18,8   ואם עינך אשקנדליזט תעקרם  9. או בשתי רגלים ידים  בגן עדן פסח מלכת בגיהנם בשתי  לך הכנס 
Mc 6,5  והוא סובב 7. כי נפלא ממיעוט האמנתם 6עליהם  ידים  חדים מועטים חולים שריפא בהשמת אבל א. פלא 
Mc 7,2  כי היהודים אינם אוכלים שתמיד 3ביזו אותם  ידים  א נטילת ראו יחידי התלמידים שלו אוכלים בל  
Lc 1,34   והמלאך ענה ואמ׳ הקדוש רוח יבא 35. איש ידיעת  לאך איך יוכל העשות זה שאין לי אמרה למ  

Mt 12,13   14. היתה לו חזורה בבריאות כמו האחרת. ושלוחה ידך  ואז הוא אמר אל האדם שלח  13. בבשבת טו 
Mt 18,8  כי יותר. תאשקנדליזט כרות אותה או הרחיקה ממך ידך  אם רגלך או  8ו שאשקנדליזט אחד רע הוא אות 
Mc 9,42   כי יותר שוה לך הכנס. אישקנדליזט כרות אותה ידך  אם  42. בים עם ריחים א׳ בצוארושישליכוהו  
Lc 6,10   ואותם 11. ומיד ידו נתרפאה. והאיש שלח ידו .ידך  ביט כולם אמ׳ לאיש שלח וכאשר ה 10. אבוד  

Jn 20,27   ענה 28. לצדי ולא תהיה בלתי מאמין ותהיה נאמן ידך  אש שים אצבעך פה וראה ידי ושים אמר לטומ 
Jn 21,18   19. ואחר ילך אחריך וינהגך במקום שלא תחפוץ ידך  רק כשתהיה זקן תשלח . מקום חפצךוהולך ל  

Mt 28,14   והם לקחו 15פילאט אנחנו נשיג שתהיו בטוחים  ידע  והם אמרו אם  14. בעוד הם ישנים וגנבוהו  
Jn 5,13  כי ישו נטמן מן העם. מי הוא אותו שריפאהו ידע  והוא לא  13[*] [*]  12. אלי שא מטתך ולך  
Jn 7,27   אז צעק ישאוש במקדש ומלמד 28: אאדם אנה הו ידע  ומשיח כשיבא לא . ו זה מאין הואלא ידענ  

Mt 1,24   2: עד שילדה הבן והוא קראו ישואש ידעה  ויקח אשתו ולא . צוהו מלאך האל עשה כאשר,Tit  
Mc 13,32   השמרו 33: לא מלאכי השמים ולא הבן אבל האב ידעה  אותו היום ואותה שעה לא  32ברו אלה לא יע  

Lc 7,37   37 ישבו לשולחן והנה. שישאוש נכנס בבית הפרוש ידעה  וכאשר . עירשה אחת חוטאת היתה בוהנה א  
Lc 7,37   שישו משיח אוכל בבית הפרוש באה לשם ונשאה ידעה  וכאשר . שה אחת חוטאת היתה בעירוהנה א  

Lc 12,46  46  ויגרש אותו ואביו להניחם עם אשר לא נאמרו ידעה  יבא ביום שלא יקווהו ובשעה שלא אדוניו.  
Jn 2,9    אבל העבדים ידעוהו אותן שהביאו מים. מאין בא ידעה  טעמה המים ראו שחזרו יין רא לא 

Mc 7,24   כי אשה אחת 25. אכן לא היה יכול העלים .ידעהו  ה ונכנס בבית אחד ולא אבה שאדם ושידוניא  
Mc 9,29   האלוה יהיהומלמד לתלמידיו ואומ׳ להם בן  30 ידעהו  ברו בגליליאה והוא לא רצה שאדם וע. משם 
Lc 9,11   העמים הלכו אחרי ישאוש וקבלם ומדבר עמהם ידעהו  והדבר ההוא כאשר  11. בינשידא אחד נקרא  

Mt 14,13   וכאשר ראה 14הלכו אחריו לרגל מכל העיירות  ידעו  וכאשר העם : היפך פניו אל המדברבספינה ו  
Mc 2,2   רב עם נתאסף ולא הכילם כי כל. היה בבית שהוא ידעו  וכאשר  2ר נחום אחר ימים אחדים נכנס בכפ 

Mc 15,45   ויוסף  46. בעד עושה המשפט נתן לו גוף ישאוש ידעו  וכאשר  45. ושה המשפט אם כבר מתושאל לו ע 
Lc 20,7   וישאוש אמ׳ להם ואני לא אומ׳ 8. מאין היתה ידעו  וענו שלא  7. הם שיואן היה נביאהיה ל  

Jn 12,16   שדברים אלו עליו נאמרו ושיעשו לו דברים אלו  ידעו  אז : לה באור העליוןר ישאוש נתערק כאש 
Jn 15,21   אם לא באתי ולא הייתי מדבר  22. אותו ששלחני ידעו  ברים יעשו לכם בעבור שמי כי לא כל אלה הד 
Jn 20,9   10. תההכתיבה אומרת שחייב שיחזור חי לאחר מי ידעו  כי עדיין לא  9. לקבר וראהו ורץשבא ראשון 

Mc 6,29  ובאו התלמידים 30. תלמידיו באו ולקחו גופו ידעוהו  וכאשר  29. והנערה נתנו לאמה. הונתנו לנער 
Jn 2,9   וקראה הארוס . אותן שהביאו מים לארטישיקלי ידעוהו  אבל העבדים . א לא ידעה מאין באיין ר 

Mt 21,27    מ׳ להם גם אני לא אומ׳ באי זה כחוהוא א .ידענו  והם ענו אנחנו לא  27. כמו נביאמזואן  
Jn 7,27   ומשיח כשיבא לא ידע אדם אנה. זה מאין הוא ידענו  אבל לא  27. מיתות שזה הוא משיחהשרים בא  
Jn 9,21   21  22. שאלו אותו כי בן דעת הוא ומדבר מעצמו :ידענו  באי זה צד נפתחו עיניו וראה לא אבל  
Jn 9,29   29 ענה אותו האיש ואמר להם 30: זה מאין הוא ידענו  ולא . עם משה ו יודעים שהאל דבראנחנ  

Jn 16,30   שיודע אתה כל הדברים ואין צריך לך לשאול ידענו  עתה  30. שום משל אינך אומר לנובגלוי ו  
Jn 3,10    אמת אני אומר לך שאנחנו מה שיודעים 11 .ידעת  הוא רבי בישראל ואלה הדברים לא לו אתה  
Jn 9,24   אז אמר הוא איני יודע 25. שזה האיש חוטא ידעת  לא . אמרו לו תן שבח וחנות לשם׳ו. ורוןבע.  

Lc 13,27   סורו ממני אתם פועלי און ברוע. מאין אתם ידעתי  והוא יאמר לכם לא  27. חובותינוברח בר  
Jn 11,42   עבור העם שעומדרק ב. שכל שעה אתה שומע לי ידעתי  ואני כבר  42ה לך כי שמעת אותי אני עוש  
Jn 20,13   וכאשר מריאה מגדלינא אמרה  14. אנה הניחוהו ידעתי  וא אמרה כי נטלו אדוני מזה ולא וה. בוכה 
Jn 7,29   אבל אני יודע שממנו אני . אהיה מכזב כמוכם ידעתיו  ואם אומר לא . רק אני יודע אותו 29. אותו 

Mt 24,42   ותדעו אם אב 43. השעה באותה שהאדון יבא ידעתם  לכן הקיצו כי לא  42. האחד יניחילקח ו  
Mt 24,44  ומה תחשבו 45. השעה אותה שבן האלוה יהיה בא ידעתם  בור אהבה זו עמדו מוכנים כי לא ובע 44. לו 
Mc 13,33   כמו שהאיש שהולך במהלך 34הזמן לא השעה  ידעתם  השמרו ועורו והתפללו כי לא  33 :אבל האב  

Lc 2,49   49 שחוייב שאני אהיה באותן הדברים שהן מאבי ידעתם  מ׳ להם מה זה תשאלותי לא והוא א.  
Jn 4,22   כי שלום. אנחנו נתפלל למה שאנו יודעים .ידעתם  אתם תתפללו למה שלא  22. ירושלםההר ולא ב  
Jn 4,32   32  האי זה שהביא מ. אז אמרו התלמידים 33 :ידעתם  והוא אמ׳ להם אני עתיד לאכול דבר שלא  
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Jn 7,28  28  ידעתם שלא באתי מעצמי רק מאותו. מאין אני ידעתם  ישאוש במקדש ומלמד ואומ׳ ואותי אז צעק  
Jn 7,28  הוא . אמת. שלא באתי מעצמי רק מאותו ששלחני ידעתם  . ד ואומ׳ ואותי ידעתם מאין אניבמקדש ומלמ 
Jn 7,28   ואם אומר לא. רק אני יודע אותו 29. אותו ידעתם  הוא שאין אתם . אמת. ו ששלחנירק מאות  
Jn 7,51    שתורתכם אינה שופטת אחד אם אינה שומעת אותו ידעתם  לא  51בלילה שהיה עמהם אמר להם לישאוש 
Jn 8,19  אם תהיו יודעים אותי באולי תדעו. ולא אבי ידעתם  ענה ישאוש ואמ׳ לא אותי . אביך לו אנה הוא  
Jn 9,30   לא ידעתם שהאל אינו 31. מאין הוא ופתח עיני ידעתם  ם אומרים לא ם זהו דבר נפלא שאתואמר לה 
Jn 9,31   אבל אם אחד הוא. שהאל אינו שומע לחטאים ידעתם  לא  31. עתם מאין הוא ופתח עינילא יד  

Jn 11,49   אינכם חושבים שצריך לנו שאדם  50אי זה דבר  ידעתם  ואמ׳ להם אתם לא . מון אותה שנההיה הג 
Lc 11,51    אוי לכם חכמים בדת שנשאתם מפתח 52: מזה הדור ידרש  ולכן אני אומ׳ אליכם . ובבית כןבמובח 

Mc 1,5   5 וירושלם וטובלן בנהר ירדן ומתודים על יהודה  צאין אליו כל אותן שהיו ממלכות ויו  
Lc 3,30   שם. ה אלישם הי. שם היה יונה. שם היה יוסף .יהודה  שם היה . שם היה שמעון 30. לוי שם היה 

Lc 23,51   בא ונגש אל פילאט 52. ומצפה מלכות השם׳ יהודה  והיה מאברמיסיאה עיר . היהודים ובמעשה  
Jn 18,35   36: עמך והגמוניך מסרו לי אותך לי מה עשית יהודי  ואני . ענה פילאטו 35לך ממני . אחדים  
Jn 2,23   23 24. ים האותות שעושה האמינו בשמורבים רוא יהודים  אשר היה בירושלם בפסח ביום החג וכ  

Mt 5,22   23קפיטולי י״ד כפי מתיאו : ראוי לאש גיהנם יהי  [*] ומי שיאמ׳ לו פתי . א למשפטראוי הו  
Mt 12,32  כל עץ טוב  33. לו כפרה בזה העולם ובעולם הבא יהי  ומי שיאמ׳ נגד הקדוש רוח לא  32. הקדש רוח 
Mt 21,43  אותו 44מכם לקוח ונתון לגוים שיעשו מעשיו  יהי  אומר שמלכות הש׳  אכן מזה לכם 43. לעיניכם  
Mt 27,23    ופילאט אמ׳ להם ואי זה רעה. מונח בשתי וערב יהי  והכל אמרו  23. מישו האמור משיחומה אעשה  

Mt Prol,16    האיונגלישטש נראים. מועבר בעבור כח שבועתם יהיה  אינינו רוצה שהמספר למעלה אמור כי השם  
Mt 1,23   וכאשר קם יוסף מחלומו עשה כאשר 24. עמנו יהיה  ר״ל הש׳ם . חד ויהיה שמו עמנואלבן א  
Mt 5,10   מאושרים תהיו כאשר האנשים  11המלכות שמימיי  יהיה  שרי הסובלים הרדפות צדק כי מהם א 10: השם 
Mt 5,16  שיראו מעשיכם הטובים. הכל מאיר נרכם לפני יהיה  כן  16. אור לכל אותן שבבית הן בעבור יעשה  
Mt 5,19   אבל מי שילמדה ויקימנה. קטן במלכות שמים יהיה  לה המצות הקטנות או ילמד לשברם אחד מא.  
Mt 5,19   ואני אומר לכם באמת שאם לא  20. במלכות שמים יהיה  גדול . אבל מי שילמדה ויקימנה. שמים 
Mt 5,37  אתם שמעתם שהתורה  38. אין הין הנשאר הוא רע יהיה  כם דבר 37שער אחת לבן או שחור  יכול לעשות 
Mt 6,9   9 רצונך. ויבא למלכותך 10מקודש שהוא קדוש  יהיה  התפלה תאמרו אבינו שבשמים שמך  וזאת  

Mt 6,22   ואם עינך רשעה כל הגוף יהיה 23. בהיר יהיה  ך כי אם עינך תמימה כל הגוף גר כל גופ  
Mt 6,23   ואם הנר הראוי להיות בך הוא ערפליי . ערפליי יהיה  עינך רשעה כל הגוף  ואם 23. היריהיה ב 
Mt 6,30   אתם[*] למה . נשרף האל מאספו כ״ש יגונכם יהיה  ואם עשב השדה הנמצא היום ולמחר  30: מאלו  
Mt 7,19   לועו׳ קפיטו: במעשיהם תכירום 20. כרות ושרוף יהיה  כל עץ שאינו עושה פרי טוב  19] [* 18: רע 
Mt 7,24   דומה אל החכם שמייסד ביתו אל האבן הקיימת יהיה  . כל אדם השומע דברי ועושה אותם 24. לב.  
Mt 8,8   ויש לי תחתי: כי אני אדם חוטא 9. נרפא יהיה  בביתי רק לבד תאמ׳ בדיבור ובני שאתה תכנס  

Mt 8,12   וישואש משיח אמ׳ לאותו 13 .בכי ורעדה מהאל יהיה  ושם : יו מושפלים חוצה בערפליותישראל יה  
Mt 8,13   והילד נתרפא באותה שעה ובזולת כל רע. עשוי יהיה  לאותו שר לך וכמו שהיא אמונתך  משיח אמ׳ : 
Mt 9,2    ומקצת מן  3. לך אמונה בשם חטאתיך הם נמחלים יהיה  אמונתם אמ׳ לנטול בן וישאוש משיח רואה 

Mt 9,27   וכאשר בא אל הבית 28. לך חמלה ממנו בן דויט יהיה  ואומרים ם נמשכים אחריו קוראים שני עורי 
Mt 10,12   ואם אותה הבית תהיה 13: עמכם ובזאת הבית יהיה  אומרים שלום . סו בבית תנו שלוםוכאשר תכנ  
Mt 10,22   וכאשר ירדפו אתכם בעיר אחד נוסו 23. נושע יהיה  ומי שיתמיד עד הקץ אותו . ר שמיאתכם בעבו  
Mt 10,26  תאמרו אתם בקול. מה שאני אומר בסוד 27: נגלה יהיה  לא נעלם שלא . לכן לא תיראום 26: המורגלים 
Mt 10,39  41: מקבל מי ששלח אותי. ומי שאותי מקבל 40 :יהיה  ומי שיאבדה בעדי נושע . בעבורי יאבד החיים  
Mt 10,41  מקבל צדיק בשם צדיק יהיה לוומי ש: לו גמול יהיה  מי שמקבל נביא בשם נביא  41: תימי ששלח או  
Mt 10,41    כל אדם שיתן לשתות לאחד מאלו 42: לו גמול יהיה  ומי שמקבל צדיק בשם צדיק : גמוליהיה לו  

Mt 11,6   וכאשר הלכו 7. מי שלא יהיה משקנדליזאט בי יהיה  ומאושר  6. והעניים מוגדים. שומעים  
Mt 11,6   וכאשר הלכו ישאוש משיח 7. משקנדליזאט בי יהיה  א ומאושר יהיה מי של 6. מוגדים והעניים  
Mt 11,7  לכן יצאתם 8. כמו קנים תוהים שהרוח מניע יהיה  יצאתם רואות במדבר חשבתם שהוא  למה. ג׳ואן  
Mt 11,8   אדם עם מלבושים יקרים אותם שלובשים מלבושים  יהיה  לכן יצאתם ראות שחשבתם שהוא  8 .מניע 

Mt 11,21   אם הנפלאות שנעשו בכם. לכם כורושים וביטשידה יהיה  רע  21ואמר . ת ולא עשו תשובהלופלאות גדו 
Mt 11,22  לאותן דטיר אי דשידון יותר מכם ליום הדין יהיה  ואומ׳ אני לכם שעונש מעט  22: רבשקים ובאפ.  
Mt 12,25   אם 26. לא תעמודוכל עיר או בית שנחלקת . שמם יהיה  אמר כל מלכות שהוא בתוכו נחלק  מחשבותיהם 
Mt 12,40    בן הבתולה בלב הארץ שלשה ימים ושלשה לילות יהיה  כן . הדג שלשה ימים ושלשה לילותהיה בבטן . 
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Mt 13,40   40 כל. בן האלוה ישלח מלאכיו 41. בקץ העולם יהיה  שאדם לוקט הקמשונים ושורפן כן  כי כמו  
Mt 13,42   אז יזרחו הצדיקים כמו 43. בכי ורעדת שנים יהיה  ישים באש גהינם ושם  42והרעים  ממלכותו  
Mt 13,49   יבואו המלאכים ויפרידו הרעים. בקץ העולם יהיה  כן  49. הם והרעים משליכים בחוץבקנקני  
Mt 13,50   שמעתם כל אלה הדברים 51. בכי והרעשת שינים יהיה  וישימום בדרך האש ושם  50טובים הרעים מה . 
Mt 14,27    28. לכם טוב בטחון באל אני הוא אל תפחדו יהיה  ואמר להם . כף ישאוש דבר להםות 27צעקו  
Mt 15,22  23. השטן מצער בתי. לך ממני בלי פחד בן דויט יהיה  רחמנות  ההם הולכת אחרי ישוש צועקת ואומרת 

Mt 16,2   הייתםובבקר  3אור בהיר כי השמים הוא אדום  יהיה  אתם אומרים בערב למחר . אמר להםענם ו  
Mt 16,3   מטר כי השמים הוא חשוך א״כ אתם יודעים שפוט  יהיה  ובבקר הייתם אומרים היום  3דום הוא א 

Mt 16,19  וכל מה שתתיר בארץ יהיה מותר: קשור בשמים יהיה  וכל מה שתקשור בארץ . חות השמיםאתן לך מפת  
Mt 16,19   ואז צוה לתלמידיו שלא 20: בשמיםמותר  יהיה  וכל מה שתתיר בארץ : קשור בשמיםבארץ יהיה  
Mt 17,14  וסובל רע גדול. לך חמלה מבני כי ירחיי הוא יהיה  אחד בא ויכרע לפניו אומר אדון  בא לשם אדם  
Mt 17,19   וזאת המדה שטן אין  20: לכם דבר גדול לעשותו יהיה  ולא . אל מקום אחר כי הוא ישתנהמזה המקום 
Mt 17,21    וביום . וימיתוהו 22נבגד ונמסר בידי החטאים  יהיה  אמ׳ להם ישו בן אלוה . בגליליאהוהוא עמד 

Mt 18,4  ומי שישען נער אחד כזה 5. גדול במלכות שממיי יהיה  מו זה הנער ואותו שישפיל כ 4. במלכות שמים 
Mt 18,6   לו שוה שיהיה תלוי או מושלך בים או ריחים יהיה  מהצעירים אשר בי מאמינים יותר  א׳  

Mt 18,18   קשור בשמים וכל מה שתתירו בארץ יהיה מותר יהיה  ומר לכם אשר כל מה שתקשרו בארץ אמיתות א  
Mt 18,18   ועו׳ אומ׳ לכם אשר אם שנים 19: מותר בשמים יהיה  קשור בשמים וכל מה שתתירו בארץ בארץ יהיה  
Mt 18,26  26 והאדון רחם על 27. י ואפרעך חובךלך חמלה ממנ יהיה  עבד כרע בארץ מתחנן ואומר אדון ואותו ה 
Mt 19,27   אמיתות לכם שנמשכתם. וישו אמ׳ להם 28. לנו יהיה  ל העולם ונמשכים אחריך מה גמול עזבנו כ  
Mt 20,18   18 נמסר בידי שרי הכהנים וחכמי הדת ויענישוהו יהיה  י אנחנו עולים בירושלם ובן האל ראו כ  
Mt 20,26  אך מי שירצה להיות רב יהיה. כן בתוככם יהיה  לא  26. תר רב כחים הגדולים ביומושלים בעמ  
Mt 20,26  ואותו שביניכם ירצה להיות ראשון  27. משרתכם יהיה  ה להיות רב אך מי שירצ. לא יהיה כן בתוככם 
Mt 20,27   27 כל כך בן האלוה לא בא להיות נעבד 28. עבדכם יהיה  אותו שביניכם ירצה להיות ראשון ו: 
Mt 20,30   והעם גוערים בהם תשתוקו 31. לך חמלה ממנו יהיה  ובר וזעקו אומרים ישואש בן דוד ישו ע.  
Mt 20,31   וישוש קראם מה אתם שואלים  32. לך חמלה ממנו יהיה  יותר חוזק צועקים ישאוש בן דוד והם ב 

Mt 21,9   מהולל . ונינו מושיענואותו שעתיד לבא בשם אד יהיה  ים אומרים הושיענו בן דוד ברוך עמו צועק 
Mt 21,15  ואמרו לו שומע אתה מה 16. בן דוד היו כעוסים יהיה  רים צועקים במקדש אומרים מהולל שעושה והנע 
Mt 21,21   21 לכם אמונה ולא תספקו לא לבד אומר מהתאנה אבל יהיה  ש אמר להם אמיתות אומר לכם שאם וישאו 
Mt 21,44   וכאשר שרי 45. ויכתות אותו שעליו תפול. כתות יהיה  אותה האבן אותו שיפול על  44יו שיעשו מעש 
Mt 22,30   ויהיו כמו מלאכי האל . להם אשה ולא בעלים הן יהיה  בתחייה לא  30. ח האלמבינים הכתיבות וכ 
Mt 22,42   אמ׳ ישאוש ואיך ולמה דוד  43. אמרו מדוד. בן יהיה  ולכן לכם מה דומה משיח ממי  42 .נאספים 
Mt 23,11   ומי . ומי שיגביה עצמו יהיה נשפל 12. משרתכם יהיה  אותו שהוא גדול בתוככם  11ח רב ישאוש משי 
Mt 23,12   אוי 13. ומי שישפיל עצמו יהיה נשגב. נשפל יהיה  ומי שיגביה עצמו  12. יה משרתכםבתוככם יה  
Mt 23,12   לכם מאותתים ופרושים ורמאים אוי 13. נשגב יהיה  ומי שישפיל עצמו . מו יהיה נשפלשיגביה עצ  
Mt 23,39    24: הבא בשם האל יהיה  תראוני היום עוד עד תאמרו ברוך אומר שלא,Tit   1קפיטולו נ׳ כפי מתיאו 

Mt 24,6   ומלכות אחד. עם אחד יקום נגד האחר 7. הקץ יהיה  אבל עדיין לא . אלו הצערים יבאוחיוב ש  
Mt 24,13   13 ואז האיונגיליאו יהיה נדרש בכל 14. נושע יהיה  יעמוד אותו ותו שיתמיד עד הקץ ואבל א  
Mt 24,14   ואז יבא. נדרש בכל העולם לעדות לכל העמים יהיה  ואז האיונגיליאו  14. ושעאותו יהיה נ  
Mt 24,22   22 23. אבל בעד בחירי הש׳ יקצר אותו זמן. נושע יהיה  ׳ לא יקצר אותו זמן שום אדם לא ואם הש  
Mt 24,24   ולכן 26. אני אומר זה קודם הזמן 25. אפשרי יהיה  חרים מהש׳ כמעט יכנסו בטעות אם עד שהנב  
Mt 24,34  הארץ והשמים יעברו אבל דברי לא 35. נשלם יהיה  מר שזה הדור לא ימות עד שכל זה אמת לכם או  
Mt 24,37   כי כמו שהיה בזמן קודם  38. בביאת בן הבתולה יהיה  וכן כאשר היה בזמן נח כן  37. יהאב השממי 
Mt 24,39  39 אז יהיו שנים בשדה האחד  40. ביאת בן הבתולה יהיה  כן . לא הכיר עד שהמבול בא והרג את כלם 
Mt 24,43    הוא יהיה ער ולא יעזוב שבור הבית אשר. בא יהיה  אב חיילות היה יודע השעה שהגנב ותדעו אם  
Mt 24,43  ובעבור 44. ער ולא יעזוב שבור הבית אשר לו יהיה  הוא . ה באיודע השעה שהגנב יהי חיילות היה  
Mt 24,44   ומה תחשבו מעבד חכם ונאמן אדוניו 45. בא יהיה  לא ידעתם השעה אותה שבן האלוה  מוכנים כי  

Mt 25,1   25,Tit   דומה מלכות שממיי לעשר בתולות שלקחו יהיה  ואז  1קפיטולו נ״א כפי מתיאו  
Mt 25,29   והעבד 30. לו אותו המעט שיהיה לו יגזלנו אדם יהיה  ואותו שלא . לו יתן איש בהעדפה יהלמי שיה 

Mt 26,2  אז נתקבצו  3: ובן האל יהיה נבגד ותלוי. פסח יהיה  תדעו כי מכאן ועד ב׳ ימים  2יו אמ׳ לתלמיד 
Mt 26,2    ל גדולי הכהניםאז נתקבצו כ 3: נבגד ותלוי יהיה  ובן האל . ועד ב׳ ימים יהיה פסחכי מכאן  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

510 

 

Mt 26,11   ואני לא אהיה לעולם. לכם לעולם דלים עמכם יהיה  כי  11. האשה כי היא פעלה פעולה טובה אתי  
Mt 26,24   ואותו. ַדַבר טוב היה לו אם נולד לא היה: נבגד יהיה  אוי לו לאדם שבעבורו בן הבתולה . ממנו 
Mt 26,45   כי ראו. קומו ונלכה 46נמסר בידי החטאים  יהיה  ראו כי השעה מתקרבת שבן האלוה  ותנוחו  
Mt 26,75   כופר בו שלש פעמים ויצא בחוץ ובכה מאד במר יהיה  וש שאמר לו קודם שהתרנגול יקרא דבר ישא : 
Mt 27,25   ואז הניח בר אבן ומסר 26. עלינו ועל בנינו יהיה  וכל הכלל ענו דמו  25. שמרו לכםה. הצדיק  
Mt 27,64   ואמ׳ להם 65. טעות אחרון ויותר רעה מהראשונה יהיה  וזה . מרו לעם שהוא קם חי מהמותגופו ושיא 

Mt 28,7  לפניכם בגליליאה ואתם תראוהו שם כמו שהוא יהיה  ותאמרו לתלמידיו שקם חי ושהוא  ותלכו מהרה  
Mc 1,27  צוות השדים והםזה מהמוסר חדש אשר לו יכולת ל יהיה  מה . והלכו אחד אל אחד אומרים. היו תמיהים 
Mc 2,19   אבל העת המתקרב שהחתנים יגזלו מכם 20. עמהם יהיה  צום כך שהחתן קרובים לנישואין איך אוכל ל. 
Mc 3,26   שום אדם אינו יכול ליכנס בבית 27. לו קץ יהיה  נחלק הוא ואינו יכול עמוד אבל  נגד עצמו  
Mc 4,22   24. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע 23. ניכר יהיה  שום דבר לא נסתר ונעלם שלא  22 .במנורה  
Mc 5,36   ולא הוליך שום 37לך טובה אמונה בשם׳ והאמין  יהיה  ישאוש ששמע זה אמ׳ לא תפחד לבד  36והמלמד 
Mc 8,36   ואותו שיכירנו 37. לו כל העולם ויאבד נפשו יהיה  ומה יועיל לאדם גם כי  36. יענהיוש  
Mc 9,30   30 ויחזור. נבגד ונמסר ביד הרעים והם ימיתוהו יהיה  ואומ׳ להם בן האלוה ד לתלמידיו ומלמ  
Mc 9,33   וישאוש קרא השנים עשר תלמידים 34. גדול יהיה  ים כי הם היו חולקים אי זה מהם והם שותק.  
Mc 9,34    ולקח נער אחד ושמו באמצעם 35. משרת כולם יהיה  אותו שירצח היות גדול בינותינו ואמ׳ להם  
Mc 9,41    שוה לו שישליכוהו בים עם ריחים א׳ בצוארו יהיה  אחד מהקטנים המאמינים בי יותר.  
Mc 9,49   10: עמכם מלח ויהיה עמכם שלום יהיה  ח אבל אם המלח תפסק עם מה נבשל הוא המל,Tit  קפיטולו  

Mc 10,15   וישאוש היה 16: שפל ותמים ויהיה כמו נער יהיה  דם לא יכנס במלכות שממיי אם לא שום א  
Mc 10,33   33 נמסר ביד גדולי הכהנים והסופרים והזקנים יהיה  ובן האל . אנחנו עולים בירושלם הנה  
Mc 10,43   אותו שירצה היות גדול יהיה. כן ביניכם יהיה  לא  43. ם יש כח גדול על הקטניםושרים שלה  
Mc 10,43  ואותו שיחפוש היות ראשון יהיה 44. כםעבד יהיה  אותו שירצה היות גדול . ביניכם לא יהיה כן  
Mc 10,44   בעבור היות. ובן האלוה יבא לכם 45. משרתכם יהיה  ואותו שיחפוש היות ראשון  44. םיהיה עבדכ  
Mc 10,47    [*]47 ] [*וישאוש עמד 49[*] [*]  48. לך חמלה ממני יהיה  ואמ׳ בן דויט . והתחיל לצעוק  
Mc 11,10    ונכנסו בירושלם במקדש  11: המלך מושיע משמים יהיה  וברוך  10. בשם הש׳ברוך הוא אותו שבא 
Mc 11,22   כי באמת אני אומר לכם  23לך טובה אמונה בשם  יהיה  וענה ישו ואמר אליו  22. שיבשה שקללת 
Mc 11,23   ובעבור אהבתכם אומר אני כי בכל 24. עשוי יהיה  ותכנס בים ולא יפקפק בלבו מיד  אחד קום  
Mc 11,24   25. לכם אמונה חזקה באל ותשיגו כל מה שתשאלו יהיה  בתכם אומר אני כי בכל תפלותיכם ובעבור אה 
Mc 12,25   אבל יהיו כמו מלאכי. להם נשים ולא להן בעלים יהיה  כאשר המתים יחיו לא  25. כח השםהכתיבות ו 

Mc 13,4   5. שכל הדברים יתחילו ליפסד הקץ של עולם יהיה  והסימן מתי . י יהיו אלו הדבריםלנו מת  
Mc 13,7  ועמים יקומו נגד עמים ומלך נגד מלך 8. הקץ יהיה  י זה חוייב שיהיה אבל עדיין לא אל תיראו כ . 

Mc 13,13   13 וכאשר תראו השקוץ שומם עמוד במקום  14. נושע יהיה  ואותו שיתמיד עד הקץ . ל יקציפווהכ 
Mc 13,19  מיום שברא. יותר צרה בעולם שמעולם לא היה יהיה  עת  כי באותו 19. האל שזה לא יבא בעת הקור  
Mc 14,21   דבר טוב היה לו לאותו האיש אם נולד לא. נבגד יהיה  וי לו לאדם אשר בעדו בן הבתולה א. אומרת 
Mc 14,36   ובא ומצאם ישנים ואמ׳ 37. ברצוני אבל כרצונך יהיה  ול הרחק זאת המיתה ממני אכן לא שהוא היכ 
Mc 14,41   קומו ונלכה כי הנה 42נמסר בידי החוטאים  יהיה  אינו די השעה באה שבן הבתולה . ישנים אתם  
Mc 16,16   ואלה הנפלאות 17. נושע ואותו שלא יאמין ימחה יהיה  אותו שיאמין ויהיה טבול  16ריה לכל ב 

Lc 1,15   קודם שיצא. לא ישתה יין ושכרגדול לפני האל ו יהיה  כי הוא  15. ישמחו כשיהיה נולד לך ורבים 
Lc 1,15   יזהו 17ויבונן לפניו  16. נשלם מהקדוש רוח יהיה  קודם שיצא מבטן אמו . יין ושכר ולא ישתה  
Lc 1,32   ואדונינו. גדול ויהיה נקרא בן מהאל עליון יהיה  זה  32. די בן שתקראי שמו ישאושבבטנך ותל  
Lc 1,35   36[*]. שיולד ממך יהיה קדוש ויהיה נקרא בן  יהיה  ומה . יךך וכח העליון יתלונן עליבא עלי  
Lc 1,35   והנה אלישבק 36[*]. קדוש ויהיה נקרא בן  יהיה  ומה יהיה שיולד ממך . לונן עליךהעליון ית  
Lc 1,37    ואמרה מריאה הנה 38. בלתי איפשרי לפני הש׳ יהיה  כי שום דבר אינינו שלא  37עקרה נקראת  
Lc 1,38   וקמה מריאה משם 39. [*] לי עשוי כפי דבריך יהיה  ואמרה מריאה הנה פה שפחת הש׳  38. הש׳  
Lc 1,57   ושמעו השכנים 58. נשלם ותלד והיה לה בן יהיה  אלישבק יש לה ללדת  57תה במקדש שבא בבי  
Lc 1,60  ו לה איןואמר 61. כן אבל שיהיה שמו יואן יהיה  וענתה אמו ואמרה לא  60. זכריה לו שם אביו  
Lc 1,62  וזכריה שאל לוח הנקרא בוישאט אחד 63. שמו יהיה  ועשו סימן לאביו איך הוא חפץ  62. כזה השם  
Lc 1,66   66 וזכריה אביו 67זה הנער כי יד הש׳ היתה בו  יהיה  ר שמעו שמוהו בלבם ואמרו אי זה וכל אש  
Lc 1,68  כי הוא פקד ועשה פדיון עמו. דון אלהי ישראלא יהיה  ברוך  68לא רוח הקדש וניבא וא׳ אביו היה מ 
Lc 1,74    נתון לנו בעבור שיצילנו מאויבינו בלי פחד יהיה   74והשבועה שנשבע לאברהם אבינו  73צואתו  
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Lc 2,1   וזאת הנגישה היתה נעשית ראשונה בעד  2. נוגש יהיה  כן ציווי משיסר גושט שכל העולם הימים כמו 
Lc 2,14   וכאשר  15. לאל ובארץ שלום לאנשים מרצון טוב יהיה  עלוי  14ואומרים . ה לש׳יי הודאחיל שממ 
Lc 2,23  23  ובעבור שבנו קרבן כפי דת 24קדוש לשם  יהיה  שכתוב בדת הש׳ שכל זכר פטר רחם כפי מה  
Lc 3,15   ענה יואן ואמ׳ לכולם אני 16. ישאוש משיח יהיה  סבורים כל העם שיואן  15. ותיהםמשכירי  
Lc 6,35   הרבה מאד ותהיו בנים מאל עליון שהוא מאד טוב יהיה  ת למי שאינכם מקוים דבר ושכרכם ותנו מתנו 

Lc 7,7  כי אני אדם שיש לי תחת רשותי ותחת 8. נרפא יהיה  אליך אבל תאמ׳ זה בדברים ובני  ראוי שאבוא  
Lc 7,39   40. ה שנוגעת אותו חטאה היאשהיא היא האש יהיה  אומר אם זה הוא נביא באמת יודע חשב בעצמו  
Lc 8,17   17  לכן ראו באי זה 18. ניכר ושלא יבא לגלוי יהיה  שום דבר אינינו ביותר נעלם שלא כי  
Lc 8,18   20[*]. ובאו לישוש אמו ואחיו  19. לו נגזל יהיה  ותו שאין לו מה שחושב שיהיה לו וא. יעשוק  
Lc 9,23   כופר בעצמו ושתי וערב שלו ובכל יום יבא יהיה  א אחרי ואומר לכל אם איש חפץ לב 23למיתתו  
Lc 9,44   כי. ולא הבינו מלת השם 45. נמסר בידי אדם יהיה  בן האדם . ה הדברים העתידים לבאלבבכם אל  

Lc 10,14   ושדומה דומה לרעה המוכן לכם ליום . רע תירוש יהיה  אמנם לא  14. מוצעים היו עושים תשובה 
Lc 11,2  תן לנו לחם חוקינו  3. ובמלכותך נבוא. מקודש יהיה  ואמר להם אמרו אבינו שמך  2דיו מילימד לתל 

Lc 11,30   30 מלכת שבא 31: בן האדם לזאת המשפחה ויענישם יהיה  כן . כמו שיונה היה אות למלחים כי  
Lc 11,34   ם עינך יהיהתמים כל גופך יהיה מאיר אבל א יהיה  אם עינך . ועששית גופך הוא עינך 34. הנר  
Lc 11,34   גופך יהיה חשוך. מאיר אבל אם עינך יהיה רע יהיה  אם עינך יהיה תמים כל גופך . נךהוא עי : 
Lc 11,34   לכן שמור שנרך לא 35: גופך יהיה חשוך. רע יהיה  כל גופך יהיה מאיר אבל אם עינך יהיה תמים  
Lc 11,34   וכל [*]  36לכן שמור שנרך לא תחשך  35: חשוך יהיה  גופך . איר אבל אם עינך יהיה רעיהיה מ 
Lc 11,36    בו חלק ערפליי כלו יאיר כמו עששית המאירה יהיה  וכאשר לא . וכל גופך יאיר[*]  36לא תחשך:  
Lc 12,2  ואותם 3. אין דבר מכוסה שלא יבא לגלוי. נגלה יהיה  שלא דבר אינו נחבא  2. הפרושים שהיא רמאות 
Lc 12,3   נאמרים באור ומה שדברתם באוזן בסוד יהיה יהיה  ואותם דברים שאמרתם בחשך  3 .וייבא לגל  
Lc 12,3   ואני אומר לכם אוהבים אל 4. נדרש במקום גבוה יהיה  ים באור ומה שדברתם באוזן בסוד יהיה נאמר 

Lc 12,34   ות דולקותמתנים ערוכים תהיו ועשיש 35: לבבכם יהיה  ובמקום שיהיה אוצרכם שם  34. להאינה מכ 
Lc 12,47   ואותו שלא הכירו ועשה  48. מוכה מנגעים רבים יהיה  מזמין עצמו ולא עשה כפי רצונו  ואינו 
Lc 12,53   52 והבת. והאם נגד הבת. נגד הבן והבן נגד האב יהיה  האב  53. היו בבית אחת לב׳ ולג׳ה׳ שי  
Lc 13,18   הנה הוא כגרגיר של חרדל שהאדם זורע 19: לנמש יהיה  כות שמים ומי משערו לאי זה דבר דומה מל 
Lc 13,28   כאשר תראו אברהם יצחק ויעקב. בכי והרעשת האל יהיה  ושם  28. אתם פועלי און ברוע לבסורו ממני 
Lc 13,35   14: עד שאבוא ותאמרו ברוך הבא בשם הש׳ יהיה  ומר שזה לא ואני א. תעזב ביתכם מאין יושב,Tit  
Lc 14,15   וישאוש אמ׳ אליו 16. מי שיאכל פת במלכות הש׳ יהיה  ע אלה הדברים אמר לו מאושר ו שממתלמידי 
Lc 14,26  ומי שאינו נושא שתי וערב שלו 27. תלמידי יהיה  ו ובנו ואחיותיו ועו׳ נשמתו לא ואשתו ואחי  
Lc 14,29   30. לו יכול להשלים הבנין כל הרואים ילעיגו יהיה  ואם יבנה היסודות ולא  29. לימוכח להש  
Lc 15,7  שמחה בשמים על חוטא אחד עושה תשובה יותר יהיה  אני אומ׳ לכם כן  7. צאן שנאבדהכי מצאתי ה  

Lc 16,10   11נאמן ורע בדבר קטן גם בדבר גדול יהיה רע  יהיה  מי שהוא נאמן בדבר קטן בגדול  10. נצחיים  
Lc 16,10   שום 13. יגידהו לכם... 12..נאמנים.. 11רע  יהיה  אמן ורע בדבר קטן גם בדבר גדול יהיה נ  
Lc 17,2   שוה לו שיהיו ריחים בצוארו ומושלך לים שאם יהיה  יותר  2אוי למי שבעבורו יבואו  אבל. צרות  

Lc 17,24   אכן ראשונה חוייב לו 25. בן האדם ביומו יהיה  כי . שמש זורח תחת השמים ומזריחכי כמו שה  
Lc 17,26   אוכלים ושותים לוקחים נשים  27בימי בן האדם  יהיה  כאשר נעשה בימי נח כן ו 26הזה  בעד הדור 
Lc 17,30   באותה שעה מי 31. ביום שבן אדם יהיה מגולה יהיה  כפי זה  30ן השמים וכולם השמיד וגפרית מ  
Lc 17,30  נקניובאותה שעה מי שיהיה בגג וק 31. מגולה יהיה  כפי זה יהיה ביום שבן אדם  30ד וכולם השמי  
Lc 17,36   ואמ׳ להם באיזה מקום יהיה הגוף שם 37אדון  יהיה  ועונים ואמרים לו אנה  36[*]  35: יעזב  
Lc 17,37   18: הגוף שם יתקבצו המלאכים יהיה  באיזה מקום  ואמ׳ להם 37לו אנה יהיה אדון,Tit  קפיטולו י״ט 
Lc 18,7   אכן בן האדם בא תאמינו[*]  8. מלה מהםלו ח יהיה  רים צועקים אליו יום ולילה ולא שהם נבח  

Lc 18,14   ומביאים לו 15. נשפל ומי שישפיל עצמו ינשא יהיה  כי כל אדם המגביה עצמו . מצודק הלך לביתו  
Lc 18,32   ויהיה נגרש. ועליו יוציאו לעג. נמסר לעמים יהיה   32תובים בעד הנביאים שבן האדם הדברים הכ . 
Lc 18,33  34: וביום השלישי יחזור חי. נגרש ימיתוהו יהיה  וכאשר  33. וירוקו בפניו. שנגר ויהיה. לעג  
Lc 18,38   ואותן שהולכין עמו מקללין 39. לך רחמנות עלי יהיה  והעור קרא ישאוש בן דוד  38. וםבאותו מק 
Lc 19,11   אחד מעולה  ואז אמר אדם 12. נגלה מלכות שמים יהיה  יה נביא לירושלם וכי חשבו שמיד בעבור שיה 
Lc 19,17  והאחר בא ואמ׳ 18: לך ממשלה על מאה עיירות יהיה  . בד טוב כי בדבר קטן היית נאמןאליו שמח ע  
Lc 19,38   38 ואותן פרושי העם 39. לשמים ועלוי למרומים יהיה  שלם . וך הוא זה שבא בשם האלאומרים בר  
Lc 20,18  והאבן יכתת אותן שעליהם תפול. מוכה עם האבן היהי  כל איש שיפול על אותה אבן  18. בראש המלאך. 
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Lc 20,47   47 21: המחקה יתירה יהיה  אורך תפלה להם . יבין דברי חייםשמחר,Tit   1קפיטולו כ״ב כפי לוקא 
Lc 21,9   אז אמר להם יקומו עמים 10. זה מיד ולא הקץ יהיה  אכן לא . שחוייב כל אלה להעשות .אל תחרדו  

Lc 21,11   ואותות גדולים. ומגפות ורעב בחרדות. במקומות יהיה  ורעש גדול  11. מלכות נגד מלכותו. עמים 
Lc 21,23   עד המכהו 24והעם יבא . דוחק גדול על הארץ יהיה  הרות ומיניקות באותן הימים כי  שתהיו  
Lc 21,24    ובכוכביםויראה אות בשמש ובלבנה  25. נשלם יהיה  תרמס בעד העמים עד שעת הנבראים וירושלם  
Lc 21,34   ובצורך זה החייב: כבד ביתרון אכילה ושכרות יהיה  השמרו שבאולי לבבכם לא  34: ברולא יע  
Lc 22,26   כי אותו שהוא גדול בבית יהיה כמו. כן מכם יהיה  אבל לא  26. יהם נקראים מאושריםממשלה על  
Lc 22,26   ואותו שהוא יהיה כמו אותו שמשרת. נער כמו יהיה  כי אותו שהוא גדול בבית . ן מכםלא יהיה כ.  
Lc 22,26   ואני באמצעם כמו מי שהוא 27. כמו אותו שמשרת יהיה  ואותו שהוא . בבית יהיה כמו נערשהוא גדול 
Lc 22,69  ואמרו כולם  70. בן האדם יושב לימין כח השם׳ יהיה  בעבור זה  69. ולא תעזבוני. ונילכם לא תענ 
Lc 23,22    והם 23. אם כן אייסרהו ואניחהו. חייב מיתה יהיה  ה איני מוצא שום טעם שבעבורו עשאי זה רע  
Lc 23,42    וישוש אמ׳ 43. לך זכרון ממנו כשתבוא במלכותך יהיה  ואומ׳ לישו אדון  42. רע לא עשהזה שום 
Lc 24,7   זור חיושיח. נמסר בידי חטאים והיותו תלוי יהיה  אמר שחוייב שבן האדם  7. גלליאהשהיה ב  

Jn 3,2   ענה ישאוש ואמ׳ לו אמת אני אומ׳ לך 3. עמו יהיה  ל לעשות האותות האלה אם לא האל אין יכו  
Jn 3,3   ענה נקודימוש לו איך יוכל אדם  4. נולד מחדש יהיה  א ישיג לראות מלכות שמים אם לא שום אדם ל 
Jn 3,5    מה שנולד מהבשר בשר 6: ים ומרוח הקדשנולד ממ יהיה  במלכות שמים רק אותו שפעם אחרת לא יכנס 

Jn 3,14   בעבור שבני אדם המאמינים בו לא יאבדו 15נשא  יהיה   כן חוייב שבן האדם: והגביה הנחש במדבר 
Jn 3,17    מי שמאמין בו אינו נדון 18: נושע בעבורו יהיה  רק בעבור שהעולם . שישפוט העולםבעבור.  
Jn 3,20   אבל מי שעושה אמת בא אל הנר 21. נתפש במעשיו יהיה  בנר בעבור שלא  ואינו. מארר הנרהעושה הרע 
Jn 3,36   4: לו חיים רק אף השם׳ עומדת עליו יהיה  אבל מי שאינו מאמין הבן לא . יםחיים נצחי,Tit  
Jn 4,13   13 אבל מי שישתה מהמים שאתן. לו צמא פעם אחרת יהיה  אוש ואמר לה מי שישתה מזה המים ענה יש  
Jn 4,21   21 22. עת שלא תתפללו האב בזה ההר ולא בירושלם יהיה  ש אמר לאשה תאמיני ִּבי שעדיין וישאו  
Jn 4,29   31ויצאו מן העיר ובאו אליו  30הוא משיח  יהיה  . אחד הגיד לי כל הדברים שעשיתיותראו איש  
Jn 5,39   40. הם הן המעידות עדות לילכם חיים נצחיים ו יהיה  חפצו הכתיבות שבהם אתם סבורים  39. שלחו 

Jn 6,9   אז אמ׳ ישאוש עשו שישבו העם 10. בין כלם יהיה  אבל מה . מאות ככרות לחם שעורה ושני דגים.  
Jn 6,35    כי ראיתוני. אבל זה אמרתי לכם 36. צמא לעולם יהיה  ומי שמאמין בי לא . אלי לא ירעבמי שבא 
Jn 6,40   ואני אקימהו חי ביום היותר . לו חיים נצחיים יהיה  אמין שכל אדם שרואה הבן ומ. חניהאב ששל 
Jn 6,52   והפת שאני אתן לכם הוא בשרי בעבור: לעולם יהיה  שאם אחד אוכל זה הפת  52ירדתי  מן השמים  
Jn 6,54   ומי שאוכל בשרי ומי ששותה דמי  55. לכם חיים יהיה  ולא תשתו דמו לא . בשר בן האדם לא תאכלו 
Jn 6,55   לו חיים נצחיים ואה אקימהו ביום היותר יהיה  ומי שאוכל בשרי ומי ששותה דמי  55. םחיי  
Jn 7,33  לבקשני  34אחר ילך האב ששלחני . לכם מעט זמן יהיה  אז אמר להם ישו עדיין  33: שוהועבדים שיתפ 
Jn 8,12   מעצמך ומפיךאז אמרו הפרושים  13: לו גם חיים יהיה  בא אחרי לא ילך בחשך וערפל אבל מי ש 

Jn 9,3  לי חוייב לעשות פעולות בעוד 4: מגולה בעבורו יהיה   אבל זה לו בעבור שמעשה האל. אביו ולא אמו 
Jn 9,22   בעבור זה אמרו אביו 23: מושלך מבית הכנסת יהיה  ים שאם אחד מהם יאמר שהוא משיח מהיהוד  
Jn 9,41  10. ם עון ועונכם עומדלכ יהיה  אם הייתם אתם עורים לא . וש להםאז אמ׳ ישא,Tit  קפיטולו י׳ כפי 
Jn 10,9  הגנב לא בא אם לא 10. ויבא ויצא וימצא מרעה  יהיה  אם אחד יבא ויהיה נכנס נושע . תאני הוא דל 

Jn 11,12    והמה מאמינים שמה. וישאוש אמרו ממיתתו 13 .יהיה  התלמידים אדון אם ישן הוא נושע אז אמרו  
Jn 12,26   נפשי 27. העובד אותי אבי יכבדוהו. משרתי יהיה  ולמקום שאני הוא שם . ת אחריישרלשרת אותי  
Jn 12,31   ואני אהיה נשא מן 32. מושלך שר העולם בחוץ יהיה  עתה . עתה הוא דין העולם 31. כםרק בעד  
Jn 12,34   אז אמר  35. מורם מן הארץ מי הוא זה בן האדם יהיה  ונצחי ואיך אתה אומר שבן האדם  עומד קיים 
Jn 12,38   וכח. שאמר אדון מי האמין מה ששמענו. נשלם יהיה  יה הנביא בעבור שדברי ישע 38לא האמינו בו  
Jn 13,8    [*]8 [*]  [*] [*] ואמר לו שימון ופירי לא הרגלים 9. לך חלק בי יהיה  ישאוש אם לא ארחצם לא 
Jn 14,1   14,Tit   בבית 2. כם נבהל האמינו באל ובי האמינולבב יהיה  לא  1קפיטולו י״ד כפי ש׳ יואן  

Jn 14,17   עוד 19לא אעזובכם יתומים אני אבא אליכם  18 .יהיה  אתם תכירו כי בכם הוא עתה ובכם רק . אותו 
Jn 14,21    ואני אאהוב אותו ואגלה לו את. אהוב מאבי יהיה  הוא שאוהב אותי ומי שאוהב אותי מצותי  
Jn 15,11   [*]11 זהו צווי שתהיה 12. בכם וגילכם יהיה שלם יהיה  אמרתי לכם בעבור שגילי הדברים  אלה  
Jn 15,11   זהו צווי שתהיה אהבה ביניכם כמו 12. שלם יהיה  ם בעבור שגילי יהיה בכם וגילכם אמרתי לכ  
Jn 16,24    .[*]24  [*] אלה הדברים אמרתי לכם במשל לכם רק 25: שלם יהיה  תשאלו ותקחו בעבור ששונכם  
Jn 16,33   33 כי תהיה לכם צרה בעולם רק תבטחו. לכם שלום יהיה  דברים אמרתי לכם בעבור שבי לבד אלה ה  
Jn 18,32   אז 33: שהוא אמר בריא שבאותה מיתה. אמתי יהיה  בעבור שדבר ישאוש משיח  32איש  להמית שום  
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Jn 19,11  ובעבור זה מי . ן השמים זהו מן האללך נתון מ יהיה  אם לא . אין לך נגדי שום יכולת וישאוש ענה 
Jn 19,22   22  אז הפרושים כשתלוהו לקחו המלבושים 23 :יהיה  ענה פילאט אומ׳ מה שכתוב כתוב.  
Jn 20,26  אח״כ אמר לטומאש שים אצבעך פה וראה 27. עמכם יהיה  א באמצע תלמידיו ואמר להם שלום וב. נעולות 
Jn 20,31   21: לכם חיים בעולם עם ישוש משיח יהיה  ום תאמינ ולמען שאתם. משיח הוא בן האל,Tit  
Jn 21,21   21 ישאוש אמר אליו אני רוצה שיע 22 .מזה יהיה  מה . כשפירו ראה זה אמר לישאוש אז  
Mt 8,12   ושם יהיה בכי ורעדה : מושפלים חוצה בערפליות יהיו  ובני ישראל  12. קב במלכות שמיםיצחק ויע 
Mt 9,17   אבל משים איש היין החדש בנאדות. אבודים יהיו  כי אם יעשה כן כל הנאדות . םבנאדות ישני  

Mt 12,27   ואם אני ברוח האל מגרש השדים 28. שופטיכם יהיו  ה כח מגרשין אותם ובעבור זה הם באיז  
Mt 18,19  לכם בהסכמה של שלום על הארץ שאבי שבשמים יתן יהיו  ועו׳ אומ׳ לכם אשר אם שנים מכם  19: בשמים 
Mt 19,30   20 :אחרונים והאחרונים יהיו ראשונים יהיו  ורבים ראשונים  30. צחיים יחזיקוחיים נ,Tit  
Mt 19,30  30 20 :ראשונים יהיו  אשונים יהיו אחרונים והאחרונים ורבים ר,Tit   1קפיטולו מ״ו כפי מתיאו  
Mt 20,16   רבים. ראשונים והראשונים אחרונים האחרונים יהיו  ובזאת המדה  16: ר אני עושה טובקנאי כאש  
Mt 24,3   וענה  4: אלה הדברים וסימני ביאתך וקץ העולם יהיו  ואמרו בסוד אליו אמור לנו מתי  תלמידיו 
Mt 24,8   ואז יצערוכם נוגשים 9. התחלת מכאובים יהיו  ואלה הדברים  8. ורעש בארץ. שותמגפות ורע  

Mt 24,10   11: ויקציפו האחד על האחר. רבים נבוכים יהיו  ואז  10. מיוהכל ימאסכם למען ש והורגים  [*] 
Mt 24,40   ושתי 41. שנים בשדה האחד יקח והשני יניח יהיו  אז  40. כן יהיה ביאת בן הבתולה. את כלם  
Mt 24,41   ושתים. בית הריחים האחת יקח והאחרת יניח יהיו  ושתי נשים  41. יקח והשני יניח בשדה האחד  
Mt 26,13   14 :מוגדים בכל העולם יאמרו עשתה לזכרוני יהיו  מ׳ אשר בכל מקום שאלו האיוגליו לכם או  
Mt 26,33   33  אישקנדליזאטש בעבורך אני לעולם לא אהיה יהיו  וענה פירו ואמר אליו ואם כולם  
Mc 3,28   זהו מי .לבד עון נגד קדוש רוח 29מכופרים  יהיו  שכל העונות . אמתות לכם אומר 28. הבית  

Mc 10,31    והיו 32: והאחרונים יהיו ראשונים. אחרונים יהיו  ורבים ראשונים  31. חיים נצחייםהבא  
Mc 10,31   והיו אז בדרך עולים בירושלם 32: ראשונים יהיו  והאחרונים . שונים יהיו אחרוניםורבים רא.  
Mc 12,20   ואחר לקחה  21ון לקח אשה ומת בלא בנים הראש .יהיו  לכן שבעה אחים  20. אחיולאשה להקים זרע ל 
Mc 12,25   ומהמתים 26. כמו מלאכי השמים לפני האל יהיו  אבל . ה להם נשים ולא להן בעליםלא יהי  

Mc 13,4   והסימן מתי יהיה הקץ של עולם. אלו הדברים יהיו  אמור לנו מתי  4וגואן ואנדריב  ויקומו  
Mc 13,8  ִשְמרּו עצמכם כי הם יוליכו אתכם: אז 9 .יהיו  התחלת כאבים רעשים בארץ ורעב ו ויהיו. מלך  
Mc 14,7   וכאשר תחפצו אתם תוכל תוכלו. לעולם העניים יהיו  כי לכם  7ו כי פעלה פעולה טובה ַעֵצִבים דע  

Mc 14,29   ואמר אליו ישאוש 30. אשקנדליזטש לא אהיה אני יהיו  ופירו אמ׳ אם כולם  29בגליליאה אהיה עמכם 
Lc 1,45    ומריאה אמרה נשמתי משבחת 46. נשלמים בך יהיו  כי אותם הדברים שנאמרו לך מהש׳ שהאמנת  
Lc 3,5   ויראו 6. מיושרים וכל הרכסים לדרכים ישרים יהיו  וכל הדרכים רעים . גבעות יושפלוההרים וה  

Lc 6,21   22. ם בוכים כי ישמחואשריהם למי שה: שבעים יהיו  יהם של רעבים כי אשר 21. שמהם מלכות האל  
Lc 7,23   וכאשר היו  24. אותן שלא יהיו אישקנדליזט בי יהיו  ומבורכים  23והדלים מוגדים . יםקמו חי 
Lc 7,23  וכאשר היו מושבים שלוחי 24. אישקנדליזט בי יהיו  ומבורכים יהיו אותן שלא  23דים והדלים מוג  
Lc 8,12   והזרע שנפל על הסלע הם אותם 13: נושעים יהיו  שלא בר מלבם בעבור שלא יאמינו וומוציא הד  
Lc 8,16  כי שום דבר אינינו ביותר נעלם שלא  17רואין  יהיו  גבוה בעבור אותן שנכנסין בבית  או על מקום 

Lc 10,13   ובאפר מוצעים. נעשים נסים שנעשו בך לאחור יהיו  יטישידה כי את בטירוש או בסדום אוי לך ב  
Lc 11,19    אבל אני במאמר האל מגרש השדים 20: שופטיכם יהיו  ם במה מגרשים אותם בעבור זה הם בניכמגרש . 
Lc 11,26   וכאשר ישאוש אמ׳ 27. יותר רעים מהראשונים יהיו  האדם ההוא . וסוף דבר. דרים שם בית שהיו  
Lc 11,41   ם פרושים שאתםרק אוי לכ 42. לכם טהורים יהיו  יותר לכם וכל הדברים לכן תנו בצדקה מה ש  
Lc 12,20    כן הוא האוצר פירותיו בעולם הזה ואינו 21 .יהיו  נשמתך ואותם דברים שהכינות ממי יבקשו  
Lc 17,34   34  35: האחד יתפש והאחד יעזב. שנים במטה אחת יהיו  אומר לכם שאותו יאבד אומ הלילה אני  
Lc 20,36   וכי הם בני. והם בני השם׳. דומין למלאכים ויהי  כי לא ימותו משם ואילך כי  36. יקחו נשים  
Lc 21,7    והוא  8. ומתי יתחילו להעשות. כל אלה הדברים יהיו  ושאלוהו אדון מתי  7: אבן ותפסדאבן על 

Lc 21,21    ואשר הם באמצעה יפרדו. בגודיאה יברחו בהרים יהיו  אז אשר  21. שיתקרב סילוק נחמתהאז תדעו. 
Lc 21,26   כי. יבשים מיראה וחרדה שתבא על כל העולם יהיו  האנשים  26. ת קול הים וגליוומובעבור מה  
Lc 24,44   נשלמים הכתובים בדת משה ובנביאים ובמזמורים  יהיו  שחוייב הוא שכל הדברים . י עמכםלכם בעמד 

Jn 3,9  אתה הואענה ישאוש ואמר לו  10: אלה הדברים יהיו  ואמ׳ לו איך באיפשר ענה נקודימון  9: מרוח  
Jn 3,16   כי האלוה לא שלח בנו 17: לו חיים נצחיים יהיו  בעבור שהמאמין בו לא יאבד אבל  נתן לעולם  
Jn 3,21    אחר אלה הדברים 22. גלויות כי בשם האל נעשות יהיו  אמת בא אל הנר בעבור שפעולותיו מי שעושה 
Jn 4,14   והאשה אמרה 15. ין מדלגת בחיים נצחייםמע יהיו  אבל המים שאני אתן לו  14. עולםלא יצמא ל  
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Jn 5,24    אבל יעבור. ולא יבא במשפט. לו חיים נצחיים יהיו  ששומע דברי ומאמין אותו ששלחני לכם שמי  
Jn 12,8   אז  9: אביונים בכם ואני לא אהיה כל עת עמכם יהיו  כי לעולם  8. אותו ביום קבורתי שאביט 

Jn 17,19   19 ואיני מתפלל בעד אלו 20. הם מקודשים באמת יהיו  אותם עצמי למען עבורם אני מקדש וב  
Jn 17,21  22. למען שהעולם יאמין שאתה שלחתני. דבר אחד יהיו  בעבור שאותם בנו : ב בי ואני בךכמו שאתה א 
Jn 17,24   כי . בעבור שיראו אורה שליחותם שנתת לי. עמי יהיו  נתת לי שבמקום שאני אהיה שם הם שאותן ש 
Jn 18,28   אז יצא פילאטו להם 29: טמאים ויאכלו הפסח יהיו  לישאוש לקאיפש בהיכל בעבור שלא אז הנהיגו  
Jn 18,36   מנגדים לבלתי אהיה נמכר ליהודים אבל עתה יהיו  באמת משרתי : העולם היה מלכותי אם זה  
Jn 20,23   24העונות נעצרים יהיו להם  להם ומי שתעצרו יהיו  ולמי שתעזבו העונות מונחים  23 .רוח הקדש  
Jn 20,23   רק טומאש אחד מן התלמידים שנקרא מספק 24להם  יהיו  להם ומי שתעצרו העונות נעצרים  יהיו 
Jn 20,29   נסים רבים עשה ישאוש 30. אותן שיאמינו בי יהיו  ים כי ראית אותי טומאש והאמנת בי מאושר  
Jn 21,25   25 נכתבים חושב אני שכל העולם לא יוכל להכיל יהיו  ם כלם דברים רבים עשה ישאוש שא ועוד  
Jn 8,22  ואמ׳ להם אתם מהדברים התחתונים 23: עצמם יהרגו  [*] [*] אז היהודים  22. ים לבאאינכם יכול  

Jn 11,53   53 וכבר לא היה הולך בפרסום בין 54ישאוש  יהרגו  ז באותו יום חשבו היהודים איך א  
Jn 16,2   3. ויהיה לו דומה שיעשה עבודה לשם. אתכם יהרוג  ושעה תבוא שכל אדם שבא . יהםיותלבתי כנס  

Mt 5,30   עוד אמר ישאוש משיח לתלמידיו 31כפי מתיאו  י״ו  קפיטולו : ת כל הגוף ענוש לעולםאחד מהיו  
Mc 16,Tit   16: היכן מניחין גוף ישו,Tit   דלינאוכאשר השבת עברה מריאה מק 1כפי מארקו  י״ו  קפיטולו  

Mc Expl   לוקא לפי התולדת היה מסיריאה וישב באנטושיא  :י״ו  יטולי מתיאו נ״ד וקפיטולי מרקו פה תמו קפ 
Lc 15,Tit  15: שיש לו אזנים לשמוע ישמע,Tit   והיו נגשים אליו עולמיים וחוטאים  1כפי לוקא  י״ו  קפיטולו 
Jn 16,Tit   16: שבת שבתחלה הייתם עמדי,Tit   אלה הדברים אמרתי לכם בעבור 1כפי ש׳ יואן  י״ו  קפיטולו  

Lc 1,60   ואמרו לה אין ראוי במשפחתך שתהיה לך כזה 61 .יואן  אמרה לא יהיה כן אבל שיהיה שמו אמו ו 
Lc 3,2   ובא יואן בכל ממלכות 3. בן זכריה במדבר יואן  קיאפש היתה נעשית המלה מאל עלי הולך ב  
Lc 3,3  דורש טבילת תשובה למחילה. בכל ממלכות גודיאה יואן  ובא  3. יה במדברלי יואן בן זכרהמלה מאל ע 

Lc 3,16    ואמ׳ לכולם אני טובל אתכם במים אבל יבא יותר יואן  ענה  16. שיואן יהיה ישאוש משיחכל העם 
Lc 3,19  ומכל הרעות שעשה. מייסר אירודיאש אשת אחיו יואן  ואירודיש כאשר  19. ר ומגיד לעםאחרים מזהי  
Lc 3,20    נעשה היה כאשר כל העם נטבל 21: ושמו בבור יואן  קבל הרעות שעשה תפש  20אירודיש שעשה.  
Lc 5,33   מתענים תמיד ועושים כובד מלחמות וכן אותם יואן  והם אמרו לו למה תלמידי  33ובה בתש  
Lc 6,14   14  טומאוש יקומו אלפיב מתיב 15פיליפו ברטומי  יואן  יקומו . שקרא פירו ואנדריו אחיושימון . 
Lc 7,24   התחיל לאמר לעמים למה יצאתם ראות במדבר יואן  וכאשר היו מושבים שלוחי  24. בי.  
Lc 7,29   אבל הפרושים וחכמי הדת מבזים ביניהם עצת 30 .יואן  ם נטבלים בטבילת והעולמיים שזה שמעו ה 
Lc 7,33   בול בא לא אכל לחם ולא שתה מים ואמרתם שהואט יואן  וכאשר  33. ים ואתם אינכם בוכיםאנחנו בוכ 

Lc 9,9   9 ורצה לראות. מי הוא זה שעושה דברים אלו יואן  רודיש אני הוא שצויתי לשחוט ש׳ ואמ׳ אי  
Lc 9,19  ויש אומרים נביא. טבול ומקצת אומרים אליהו יואן  וענו ואמרו  19מרים העם מי אני שאלם מה או  

Lc 16,16   .. ואחר מלכות האל הוא מוגד וכל העושים חוזק .יואן  עד .. והד 16. לפני האל קטן הואלמלכים  
Lc 20,4   והם חושבים 5. היתה מן השמים או מאנשים יואן  טבילת  4. אל לכם דבר אחד ענוניואני אש  
Jn 1,Tit   Expl  1ת״ם,Tit  ובן האל עם האל. בהתחלה היה בן האלוה 1 יואן  קפיטולו ראשון כפי ש׳.  
Jn 1,19   כהנים ודיאקש. כאשר שלחו היהודים מירושלם .יואן  וזהו עדות  19הוא ספרו . וה אחדזהו אל  
Jn 1,26   רק. אני טובל אתכם במים. ענה להם ואמר יואן   26. ביאאם אינך משיח ולא אליהו ולא נ  
Jn 1,28  ה יואן ישאוש שבאוביום האחר רא 29. נטבל יואן  נעשו בביטניאה מעבר הירדן ששם  אלו הדברים  
Jn 1,29   ישאוש שבא אליו ואמר הנה זה האל שמסיר יואן  וביום האחר ראה  29. יואן נטבל הירדן ששם  
Jn 1,35   מביטים ישאוש הולך ואמר 36ושנים מתלמידיו  יואן  וביום אחר פעם אחרת עמד  35. אלשזהו בן ה  
Jn 1,42   ולמחר רצה 43. אתה תמיה נקרא כיפאש ר״ל פירא יואן  וישאוש מביטו אמ׳ שימון בן . ושאל ישא 
Jn 2,Tit   2: על בן האדם,Tit   וביום השלישי נעשו נשואין בגליליאה והיתה  1 יואן  קפיטולו ב׳ כפי ש׳ 
Jn 3,24   אז נעשית שאלה בין תלמידי 25: בבית הסהר יואן  כי עדיין לא הושם  24וטבל אותם אליו רבים  
Jn 3,25   ובאו ליואן ואמרו רבי מי היה 26. על הטהרה יואן  אז נעשית שאלה בין תלמידי  25: בבית הסהר  
Jn 3,27   ואמ׳ אין שום אדם יכול להשיג אם לא ינתן לו  יואן  ענה  27: א טובל והכל באים אליועד שהו 
Jn 5,Tit   5: כשבא מגודיאה,Tit   ועלה אחר אלה הדברים היה יום חג היהודים 1 יואן  קפיטולו ה׳ כפי ש׳  
Jn 6,Tit   6. תאמינו לדברי,Tit   אחר הדברים האלה הלך ישאוש מעבר לים 1 יואן  קפיטולו ו׳ כפי ש׳  
Jn 7,Tit   7: אחד משנים עשר,Tit   אחר אלה הדברים הלך ישאוש בגלליאה כי לא 1 יואן  קפיטולו ז׳ כפי ש׳  
Jn 8,Tit   8: כל אחד איש לביתו,Tit   ולמחר בבקר בא פעם 2אוש הלך להר הזתים ויש 1 יואן  קפיטולו ח׳ כפי 
Jn 9,Tit   9: ויצא מן המקדש,Tit  2. ראה אדם עור מיום הולדו. והולך ישאוש 1 יואן  פי ש׳ קפיטולו ט׳ כ  
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Jn 10,Tit   10. ועונכם עומד,Tit   אמת אני אומ׳ לכם מי שאינו נכנס בעד השער  1 יואן  קפיטולו י׳ כפי ש׳ 
Jn 10,42   11. מזה הם אמתיים ורבים האמינו בו יואן  אבל כל הדברים שאמ׳  42אות שום אינו עושה,Tit  
Jn 11,Tit   11. האמינו בו,Tit   והיה חולה אחד בשם נקרא לזריט מבטניאה 1 יואן  קפיטולו י״א כפי ש׳  
Jn 13,Tit   13. כן אני דובר,Tit   יש לורק קודם חג הפסח ישאוש ששעתו באה ש 1 יואן  קפיטולי י״ג כפי ש׳  
Jn 14,Tit   14: אל תלמידיו,Tit   לא יהיה לבבכם נבהל האמינו באל ובי 1 יואן  קפיטולו י״ד כפי ש׳  
Jn 16,Tit   16: הייתם עמדי,Tit   אלה הדברים אמרתי לכם בעבור שלא תהיו 1 יואן  קפיטולו י״ו כפי ש׳  
Jn 17,Tit  17: אני נצחתי העולם,Tit   דברים דבר ישאוש ונשא עיניו לשמיםאלה ה 1 יואן  קפיטולו י״ז כפי  
Jn 18,Tit   18ואני אהיה בהם,Tit   כאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים הלך עם תלמידיו 1 יואן  קפיטולו י״ח כפי ש׳ 
Jn 19,Tit   )19) תם פרק י״ח,Tit   והפרושים תקנו  2. אז פילאט תפש ישו ונגשו 1 יואן  קפיטולו י״ט כפי ש׳ 
Jn 20,Tit  20 :שמו שם ישאוש,Tit   שבת אחד מריאה מגדלינא באה בבקר לקבר ועד  1 יואן  קפיטולו כ׳ כפי ש׳ 
Jn 21,Tit   21: עם ישוש משיח,Tit   וכן  2אחר גלה עצמו ישאוש לאם טוביריאדיש  1 יואן  קפיטולו כ״א כפי 
Jn 21,15  15 ענה אדון כןוהוא . אוהב אתה אותי יותר מאלו יואן  ל אמר ישאוש לשימון פירו שימון אז כשאכ. 
Jn 13,12   אתם קוראים אותי  13. יודעים אותו דבר שעשיתי יוד   אתם. וכאשר ישב והסב אמר פעם אחרת להם 

Mt 1,2  פרש . יודא הוליד פרש וזרא מתמר 3. ואת אחיו יודא  יקוף הוליד . ישאק הוליד יקוף. הוליד ישאק 
Mt 1,3  פרש הוליד ֶאְׁשרֹום. הוליד פרש וזרא מתמר איוד   3. יקוף הוליד יודא ואת אחיו. הוליד יקוף.  

Lc 3,26   שם היה. שם היה ויסא. שם היה ואגוש 27 .יודא  שם היה [*]  26[*]  25. יה יוסףשם ה  
Jn 13,2   כי יודע היה שכל 3אשקריוטי שיבגדהו  יודי״ש  ונעשית הסעודה שהשטן שם בלב  2 :אהב אותם  
Lc 6,16   וירד מן ההר עמהם 17. אשקריוטא שהיה בוגד יודיש  גודא  16. לוזישושימון שנקרא זי. אלפיב  
Jn 12,4    למה זו המשיחה 5שעתיד למוסרו . אשכריוט יודיש  אז אמר אחד מתלמידיו  4: המשיחהטוב מן  
Jn 18,3  והפרושים באו שם. אסף עם רב ועבדי ההגמונים יודיש  אז כאשר  3. רבה לשם עם תלמידיופעמים בא ה 
Mt 6,8  וזאת התפלה 9: מה שאתם צריכים טרם תשאלהו יודע  כי האל . כן לא תאבו להדמות להםל 8. דברים  

Mt 6,32   שאלו בתחלה מלכות האל 33. שאתם צריכים זה יודע  האב שלכם . העמים שואלים כל זה 32. נלבש  
Mt 12,15  רבים הולכים אחריו וכלם נסע מהם ועמים. זה יודע  וישואוש  15. ה צד יוכלו להורגונגדיו באיז  
Mt 24,36   אבל לבד. היום והשעה ולא המלאכים ולא הבן יודע  ושום אדם אינו  36. רי לא יעברואבל דב  
Mt 24,43   הוא יהיה ער ולא יעזוב . השעה שהגנב יהיה בא יודע  ותדעו אם אב חיילות היה  43. באשהאדון י 
Mt 24,50   ויעבירהו מפקידתו ויניחהו עם הרמאים ושם 51 :יודע  אינו  שהוא לא יחשוב ושעה שהוא עבד יום 
Mt 25,12    לכן תהיו עדות כי אינכן יודעות 13מי ָאֶּתן  יודע  והוא ענה ואמ׳ אמת אני  12. לנואדון פתח  
Mt 25,24   24 אתה קוצר במקום שלא. שאתה איש קשה ואכזרי יודע  א אותו שקבל הא׳ ואמ׳ אדון אני וב  
Mt 25,26   שאני קוצר מה שלא זרעתי ומלקט אל מקום שלא יודע  ר שאתה האדון ואמ׳ לו עבד רשע ופחדן אח  
Mt 26,70   70 וכאשר יצא מהפתח האחר שפחה  71. מה את אומרת יודע  אומ׳ ֶאינִי . וא כפרו לפני הכלוה 

Mt 27,4   וזרק הל׳ 5והם ענו מה לנו אתה תראהו  .יודע  מסרתי דם צדיק הוא כאיש שאינו  כי אני  
Mt 27,18   והוא 19. שבעבור הנאה מוסרים אותו למיתה יודע  כי הוא  18ן או ישו שאמור משיח לכם בראב  
Mt 27,24   וכל הכלל  25. השמרו לכם. מדם זה האיש הצדיק יודע  ו לפני העם ואמ׳ אני הוא שאיני ונטל ידי 

Mt 28,5   5 אינינו פה כי קם חי 6. אלתם ישו שנתלהשש יודע  אך אמ׳ לנשים שלא תפחדו כי אני והמל  
Mc 1,24   אומ׳ שתוק . וישאוש גערו 25. שאתהו קדוש הש׳ יודע  אני . נזוריט באת להשמיד אותנו ישואוש 
Mc 4,27   ויותר על זה הארץ מגדלה ראשונה בעשב 28 .יודע  וא והזרע גדל ומזריע והוא אינו ונח וה  
Mc 9,5  ונעשית 6כי הם היו מאד מפחדים . מה הוא אומ׳ יודע  ולא  5. הו אחדולמשה אחד ולאלי לך אחד ולמ 

Mc 10,19  לא תעשה . לא תרצח. לא תעשה ניאוף. מצות השם יודע  אתה  19. ם אדם אין טוב לבד האללי טוב ושו 
Mc 14,68  ואיני מכיר ממה את אומרת ויצא לחוץ ועמד יודע  והוא כפר איני  68. נזוריט הייתעם ישאוש ד  
Mc 14,71   ומיד התרנגול קרא 72. מה הוא האיש שאומרת יודע  הוא התחיל לקלל ולישבע שאינו ו 71. אתה  
Mc 15,8   ופילאט ענה להם ואמ׳ 9: שיתן להם תפוש אחד יודע  ובא העם והתחיל לבקשו כמו שהוא  8. במאסר  

Mc 15,10   11. כהנים מסרוהו לו בעבור קנאהכי עליוני ה יודע  כי הוא  10. יח לכם מלך היהודיםתחפצו שאנ  
Lc 4,34   וישאוש לחשו אומ׳ 35: שאתה הוא בן האלוה יודע  אני . אוש נזוריט שבאת להשמידנומה לך יש  
Lc 7,39   יהיה שהיא היא האשה שנוגעת אותו חטאה היא יודע  עצמו אומר אם זה הוא נביא באמת זה חשב ב.  
Lc 9,33    ובאומרו דברים אלו באה עב לבנה  34. מה אומר יודע  בר ואינו ומד. ולאליהו אחד. אחדולמשה 

Lc 10,22   ומי הוא האב כי אם. מי הוא הבן כי אם האב יודע  ואין אדם . הם נמסרים אלי מאבי כל הדברים  
Lc 12,30   אמנם תשאלו 31. באמת כי לכם חסרון מכל אלה יודע  ואביכם . לה שואלים נבראי העולםהדברים הא  
Lc 12,39   באי זו שעה הגנב עתיד לבא אמת שיהיה ניעור יודע  אבל זה תדעו שאם האב פימיליאר  39: ההם . 
Lc 16,3    איני יודע מה 4. לחשוב בושת יש לי לשאול יודע  איני . שאדוני נוטל ממני הרשאתימה אעשה  
Lc 16,4   מן ההרשאה באופןמה אעשה כשאהיה מסולק  יודע  איני  4. חשוב בושת יש לי לשאוליודע ל  
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Lc 16,15  למלכים קטן .. ומה שהוא גדול וגבבוה . לבבכם יודע  דיקים עצמם לפני האנשים רק האל אתם הם המצ 
Lc 18,20   לא תעשה. לא תגנוב. לא תנאף. לא תקנא. המצות יודע  אתה  20. טוב ואין טוב לבד האל אומר אלי 
Lc 19,22  22 שאני איש אכזרי לוקח מה שלא הנחתי ומלקט מה  יודע  אתה  .והאדון אמר לו עבד רע מפיך אשפטך 
Lc 22,60   וישאוש 61. ומיד קרא התרנגול: מה אתה אומר יודע  ופירו אמר אדם איני  60. יב הואכי גלל  
Lc 24,18  ולהם ישאוש 19איזה דברים נעשו באלו הימים  יודע  ה הוא שמקרוב גר בירושלם ואינך ואמר לו את  

Jn 2,25   3. הדבר שהיה באנשים יודע  העדות העשוי לו מהאנשים כי הוא הר נמ,Tit   קפיטולו ג׳ כפי ש׳ 
Jn 3,8   וכן הוא אדם שנולד. אנה הוא בא או הולך יודע  אבל אינך . רוצה ואתה שומע הקוללמקום ש  
Jn 6,6  ו פיליף ב׳ ענה אלי 7. הוא מה שהיה לו לעשות יודע  זה אמר היה לנסות כי  6. העמים שיאכלו אלו 

Jn 6,65   ואומ׳ 66. ומי שעתיד למוסרו. מי הם המאמינים יודע  כי ישאוש היודע ראשונות . מיניםשאינם מא 
Jn 7,15   15 ענה ישאוש ואמ׳ מוסרי 16: זה ספר שלא למד יודע  מיהים היו היהודים ואומרים איך ומת  
Jn 7,29  ואם אומר לא ידעתיו אהיה מכזב כמוכם. תואו יודע  רק אני  29. הוא שאין אתם ידעתם אותו. אמת . 
Jn 7,29  אז רצו לתופשו 30: שממנו אני והוא שלחני יודע  אבל אני . עתיו אהיה מכזב כמוכםאומר לא יד:  
Jn 8,14   אתם 15. מאין באתי ולאן אני הולך[*] אני  יודע  י עושה עדות לעצמי אמתי הוא כי ואם אנ  
Jn 8,37   אבל אתם חפצים להמיתני כי. שאתם בני אברהם יודע  אני  37: היו חפשיםנכם במהרה תעושה רצו  
Jn 8,55   אברהם אביכם חמד לראות 56. אותו ושומר דבריו יודע  אבל אני . ואהיה כמוכם מכזב. יואני הכרת 
Jn 9,12   ואמרו שישאוש עשה 14והביאוהו לפרושים  13 .יודע  ענה איני . ואמרו לו אנה הוא 12. וראיתי  
Jn 9,25    שהייתי עור ועתה אני . אבל דבר זה אני יודע .יודע  אז אמר הוא איני  25. האיש חוטאידעת שזה 
Jn 9,25  25  אז אמרו לו 26: שהייתי עור ועתה אני רואה .יודע  אבל דבר זה אני . הוא איני יודעאז אמר  

Jn 11,57   12: ום שיגלוהו בעבור שיתפשוהולאי זה מק יודע  ם והפרושים וצוו וציוו שאם אחד ההגמוני,Tit 
Jn 12,35   בעוד שיש לכם נר האמינו 36. לאן הוא הולך יודע  ומי שהולך בחשך אינו . שך וערפלתפלו בח  
Jn 12,50   ומה שאני מדבר הוא . שהמצוה היא חיים נצחיים יודע  ואני  50. וא צוה לי לאמר ולדברה: ששלחני 
Jn 13,3   מי מהאל יצא. היה שכל הדברים נתן האל בידו יודע  כי  3י שיבגדהו יודי״ש אשקריוט שם בלב  

Jn 13,11  ובעבור זה אמר אין. אותו שעתיד לבגוד בי יודע  כי אני  11. הורים אבל לא כולכםנקי ואתם ט  
Jn 13,18   רק בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת. אותן שבחרתי יודע  כם אני אני אומר זה מכול 18. כאשר תעשום . 
Jn 14,17   רק אתם תכירו כי בכם הוא עתה ובכם. אותו יודע  ואינו . כי אינו רואה אותו. חתויכול לק  
Jn 15,15  15 אבל אומר אני לכם היותכם. מה האדון עושה יודע  שאתם תהיו עבדים כי העבד אינו  לא אומר  
Jn 18,2   פעמים בא הרבה לשם עם אותו מקום כי הרבה יודע  ויוד״יש שרוצה למוסרו  2. מידיוהוא ותל  
Jn 18,4   יצא ואמ׳ להם מה. כל הדברים עתידים לבא עליו יודע  ישאוש  4. ואבוקות ועם כלי זייןעם עששיות 

Jn 19,10   10 וישאוש ענה 11. שבידי הוא להמיתך ולתלותך יודע  אינך . לו פילאטו אינך משיב לי אז אמ׳  
Jn 21,15   וישאוש אמר להם שמור שיותי. שאני אוהב אותך יודע  אתה . כןוהוא ענה אדון . ר מאלואותי יות: 
Jn 21,16   וישאוש אמ׳ אליו רעה. שאני אוהב אותך יודע  ה אותי ושימון אמ׳ כן אדון אתה אוהב את.  
Jn 21,17   וישאוש. אתה יודע שאני אוהב אותך. כל הדברים יודע  אדון  אמ׳ אליו. פעמים שאלו אם אוהב אותו 
Jn 21,17  וישאוש אמר אליו האכיל. שאני אוהב אותך יודע  אתה . אליו אדון יודע כל הדבריםאמ׳ . ותוא  

Mt 25,13    ֶכן כמו האדם שהלך בדרך 14. היום והשעה יודעות  לכן תהיו עדות כי אינכן  13ן יודע מי ָאּת  
Mt 11,25  וכן הוא אב 26. ימיםוגלית אותם לתמ. ספר יודעי  תה הסתרת אלה הדברים אל החכמים כי א. וארץ  
Mt 12,38   ספר והפרושים אומרים רבי אנחנו רוצים אי זה יודעי  אז ענוהו מקצת מן החכמים  38: קתהיה נמח 
Mt 23,14   ספר פרושים רמאים שאוכלים מה שיש לאלמנות יודעי  אוי לכם  14: ולא עזבתם הכנס. םאתם נכנסי  
Mt 26,57   ופירו 58. ספר וזקני המקדש היו מקובצים יודעי  קאיפש שר הכהנים למקום שהחכמים ל  
Mc 12,38   38 ספר שחפצים נשוא מלבושים נאים שיתנו להם יודעי  ש מזהירם אומר השמרו מן החכמים וישאו  

Mt 16,3   אבל אינכם יכולים לידע. שפוט צבע השמים יודעים  מטר כי השמים הוא חשוך א״כ אתם היום יהיה  
Mt 20,22   תוכלו לסבול המות שאני. מה אתם שואלים יודעים  אז ענה ישוש ואמ׳ אינכם  22. תךבמלכו  
Mt 20,25    היטב כי שרי העולם מושלים בעמים הגדולים יודעים  וישאוש קראם ואמר אתם  25. אחיםמהשני  
Mt 22,16   ךואינ. שאתהו איש נאמן ומלמד דרך האל באמת יודעים  שרתי אירודיש אומרים רבי אנחנו עם מ 
Mc 10,38  תוכלו אתם סבול המיתה שאני. מה אתם שואלים יודעים  אינכם . וישאוש אמ׳ להם 38. ורךבא. בשמאלך 
Mc 10,42   שהשרים והשלטונים גדולים מושלים על הקטנים יודעים  ם וישאוש קראם ואמר להם את 42. וג׳ואן 
Mc 12,14   היותך אמיתי ואינך נותן לב על שום ומכירים יודעים  וכאשר באו אמרו לו רבי אנחנו  14. דבר 
Mc 13,35   היום והשעה שאדון הבית יבא בערב או חצי יודעים  לכן עורו כי אינכם  35. ש שיעורומצוה לחו  

Lc 4,41   והבקר אור יצא משם והולך 42שהוא משיח  יודעים  וגוער אותם כי . משיח בן האלוה אתה הוא  
Lc 9,55   בן האדם לא בא לאבד 56. מאי זה רוח אתם יודעים  אמ׳ להם אינכם ונהפך ישאוש ו 55: את כולם  

Lc 12,56    57פני השמים והארץ למה לא תבינו זה העת  יודעים  אי רמאים אתם  56. כן יעשה. יבאאמרו חום  
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Lc 20,21   ולא יגורת . שאתה אומ׳ ומלמד דברים צדיקים יודעים  ושאלוהו אומרים רבי אנחנו  21. לשרים 
Lc 21,30   כן כאשר תראו כל אלה 31. שהקץ מתקרב יודעים  אתם . כשעושים פירותיהם 30לנות ושאר האי  
Lc 23,34   ומחלקים ביניהם מלבושיו. מה הם עושים יודעים  וישו אמר אב מחול להם כי אין  34. לשמאל  

Jn 3,2   2 אדם אין יכול ושום. שאתה באת מן השמים יודעים  לה בא אל ישאוש ואמר לו ר׳ אנו ובלי  
Jn 4,22   אבל תבוא 23. כי שלום ליהודים עתיד לבא .יודעים  אנחנו נתפלל למה שאנו . א ידעתםלמה של  
Jn 8,19   אלה הדברים דבר 20: אותי באולי תדעו אבי יודעים  אם תהיו . א אותי ידעתם ולא אביואמ׳ ל  
Jn 9,20   אבל באי  21אנו שבנינו זה נולד כשהוא עור  יודעים  ענו להם אביו ואמו ואמרו  20: הצד ראה עת 
Jn 9,29    [*] [*]ולא ידענו זה מאין הוא. שהאל דבר עם משה יודעים  אנחנו  29. אנחנו תלמידי משה אנו : 

Jn 13,12   אתם קוראים אותי אדון 13. אותו דבר שעשיתי יודעים  אתם יוד . הסב אמר פעם אחרת להםישב ו 
Jn 13,17   18. אלה הדברים מאושרים תהיו כאשר תעשום יודעים  אם תהיו  17. ח יותר משלוחוהשלומאדוניו ו  
Jn 14,4  המקום שאני הולך והדרך והדרך אתם יודעים יודעים  ואינכם  4. ום שאני שם אתם תהיובעבור שבמק . 
Jn 14,4   אני דרך [*] 6. [*] וטומאש אמר אליו 5 .יודעים  קום שאני הולך והדרך והדרך אתם יודעים המ  

Jn 16,18   אמר . וכשבא רצו לשואלו 19: מה מדבר ישאוש יודעים  אין אנו . הוא זה שאומר לנו מעטאומרים מה 
Jn 18,21   וכאשר ישאוש אמר אלה 22. הדברים שאמרתי יודעים  י אי זה דברים דברתי להם כי הם שמנעונ  
Jn 21,12   ובא ישאוש ולקח הפת 13: היו שאדונם הוא םיודעי  חד מהם לא רצה לשאול מי הוא כי וא. ואכלו  
Jn 21,24   ועוד דברים רבים עשה 25. שאמת הוא עדותו יודעים  ואתם . עדות מאלו הדברים וכתב אלה הדברים  
Lc 11,44   וענה מחכמי 45. הולכים למקום שאינן יודעין יודעין  והאנשים שאינן . ים שאינן נראיןכמו הקבר 
Lc 11,44  וענה מחכמי הדת ואמ׳ רבי באמרך אלה 45 .יודעין  ן יודעין הולכים למקום שאינן ינוהאנשים שא  

Jn 4,10   את באולי. מתן האל ומי הוא השואל לשתות יודעת  ענה ישאוש ואמ׳ לה אם היית  10 .השמריטנש  
Jn 4,25   יראנווכשיבא . שמשיח הוא קרישטו עתיד לבא יודעת  והאשה אמרה לו אנכי  25. ובאמת לו ברוח  
Jn 7,49   ונקודימוש שבא לישאוש 50: הדת ארורה היא יודעת  אבל זאת הסיעה בלתי  49. נים בואינם מאמי  

Jn 11,22   23. כי כל דברים שאתה שואל נותנים לך יודעת  אבל עתה אנכי  22. חי לא היה מתהיית פה א  
Jn 11,24   25: קום ביום היותר אחרון שבתחיהאנכי שי יודעת  ומרטא אמרה לו  24. יך יחזור חיאליה אח  
Jn 20,2   אז יצא פירו ואותו תלמיד  3. להיכן הניחוהו יודעת  כי ואין אנ. להם אדוני נטלוהו מן הקבר 

Mt 26,25   וענה ישו ואמר לו . שמסרו ואמ׳ ר׳ אנכי הוא יוד״ש  ענה  25ואותו איש . נולד לא היההיה לו אם 
Mt 26,47   אחד מי״ב התלמידים בא ועמו רב חיל עם יוד״ש  הוא מדבר הנה כי  ועוד 47. גדניאותו שיב  
Mt 26,14   14  ואמר להם מה 15אישקריוט הלך לשרי הכהנים  יודש  אז אחד מי״ב תלמידיו שהיה נקרא  

Mt 27,3   שמסרו ראה שהוא מחוי וניחם וחזר שלשים יודש  ואז  3. שהיה מחזיק מקום קיסר לפני ִּפיַלטֹו  
Mc 14,43   אשקריוטא אחד מי״ב תלמידים ועמו עם רב עם יודש  עו׳ הוא מדבר בא  43. ו שימסרניהוא אות  
Lc 22,47   ויגש. והולך לפניהם. עמהם אחד משנים עשר יודש  והנה סיעה ואותו שנקרא . דבר כןעוד הוא מ  
Lc 1,13   ך ורבים ישמחו כשיהיהותהיה שמחה וגיל ל 14 .יוחנן  תך אלישבק תלד לך בן ותקרא שמו נשמעת ואש 

Mt 19,25    ומביטם ישאוש אמ׳ להם בין 26. הושיענו יוכל  שמעו זה היו תמהים מאד ואמרו א״כ מי  
Mt 26,16   ויום ראשון של פסח באו התלמידים 17לבוגדו  יוכל  ומכאן והלאה מחפש איך  16. כסף ל׳ פשיטי  

Mc 2,7   ותכף הכיר מחשבותיהם  8. לכפר עונות לבד האל יוכל  כי מי . איך מדבר כן זה קללה 7 אומרים 
Mc 3,23   23 ואם אי זה מלכות 24. שטן אחד גרש שטן אחר יוכל  איך . ואמר להם משלים וישו קראם  
Mc 5,32   והאשה פחדה ויראה 33. ראות אותו שזה עשה יוכל  ומביט אם  32. ך ואומר מי נגענידוחק אות  

Mc 10,24    יותר דבר נקל הוא עבור 25. ליכנס במלכות האל יוכל  שיבטח מאד בעושרו  הוא כבד שאישבנים מאד 
Mc 10,26  לכם. וישאוש מזהיר אומר להם 27להיות נושע  יוכל  אומרים א״כ מי . אומרים ביניהם .היו תמהים  
Mc 14,11   הפסח ויום ראשון של פת המצה כאשר  12. למסרו יוכל  והוא מחפש הכנה היאך . לו מעות ונדרו לתת 

Lc 1,34   והמלאך ענה  35. העשות זה שאין לי ידיעת איש יוכל  ומריאה אמרה למלאך איך  34. קץ לאין 
Lc 5,21   וכאשר ישאוש הכיר 22להניח עונות לבד האל  יוכל  רו מי הוא זה מי מדבר קללות מי לחשוב ואמ  

Lc 12,25   ואם הדבר המעט 26. ומתו אמהלחשוב יוסיף בק יוכל  מי בכם  25: אתם שוים יותר מהם כמה  
Lc 18,26   26 וישאוש אמ׳ להם הדברים 27. להיות נושע יוכל  הדברים אמרו ומי  ואותן ששמעו אלה  

Jn 3,4   יכול אדם לשוב לבטן אמו: אדם להולד והוא זקן יוכל  ענה נקודימוש לו איך  4. ד מחדשיהיה נול 
Jn 6,53   53 אז ישאוש אמר 54: זה לתת לנו בשרו לאכול יוכל  יך אומרים א. הודים חלקו ביניהםאז הי  
Jn 6,61   וישאוש כששמע אמונתם אמר מי 62: לשומעו יוכל  מי . ו אמרו זה קשה הוא זה הדברמתלמידי  

Jn 9,4    נר הוא. בעוד שאני בעולם 5. אחד לפעול יוכל  שבו לא . כי לילה יבא. שהוא יוםבעוד  
Jn 9,16   והיה מחלוקת: איש חוטא לעשות האותות האלה יוכל  אחרים אומרים איך ו. שומר השבת כי אינו  

Jn 11,37  אז ישאוש פעם אחרת 38. לעשות שזה לא ימות יוכל  ה שפתח עיני האיש שנולד עור לא מהם אמרו ז  
Jn 21,25   להכיל הספרים שיצטרכו בכתיבתן יוכל  נכתבים חושב אני שכל העולם לא  כלם יהיו. Expl )תם  
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Mt 12,14    נסע מהם ועמים. וישואוש יודע זה 15. להורגו יוכלו  חוץ הפרושים ועשו עצה נגדיו באיזה צד 
Mt 22,15   15 ושלחו לו תלמידים עם 16. לתפוש ישאוש בדברו יוכלו  ז נתקבצו הפרושים ועשו עצת איך וא 

Mt 26,4   אמרו לא נעשה ביום חגו 5. במרמה המיתו יוכלו  ועשו עצה נגד ישאוש איך  4איפש שנקרא ק  
Mc 8,4   וישאוש שאלם כמה 5לשבוע זה העם במדבר  יוכלו  והתלמידים ענו מאי זה מאכל  4. באו מרחוק  

Mc 11,18   אבל הם יראוהו כי כלל העם תמהים. המיתו יוכלו  מעוהו וחכמים מאותתים חפשו איך הכהנים ש  
Mc 14,1  אבל אומרים 2. תפוש ישאוש בשקר ושימיתוהו יוכלו  ם והמאותתים מהדת משתדלים היאך ושרי הכהני  
Lc 9,12    13למצוא מה שיאכלו כי המקום הזה הוא חרב  יוכלו  ולעריהם הקרובים למקום זה למען למגדליהם  

Lc 11,54   54 12: להלשינו יוכלו  ם אותו ומבקשים מפיו אי זה דבר מארבי,Tit   1קפיטולו י״ג כפי לוקא  
Lc 21,15   15  ותמסרו בעד אבותיכם 16. לאמר נגדה אויביכם יוכלו  ני אתן לכם כח וחכמה שאליה לא אכי. 
Lc 22,2    וָשאָטנָאש נכנס 3. רק יראים העם. להמיתו יוכלו  רי הכהנים והסופרים מחפשים איך וש 2פסח  

Jn 19,31   אז 32. שלום לחתוך ירכי אותן התלויין ויש יוכלו  חילו פני פילאט שיתן להם רשות  בשבת ההוא  
Mc 13,9   אתכם במועצותיכם ובבתי כנסיותיהם יכו יוליכו  ִשְמרּו עצמכם כי הם : אז 9 .כאבים יהיו  

Mt 4,2   בא אליו השטן וא״ל אם  3ומ׳ לילה היה לו רעב  יום  וכאשר התענה מ׳  2מנוסה מהשטן  היותו 
Mt 6,11    והנח לנו חובותינו כי 12. חיינו שהוא מסעד יום  תן לנו לחם כל  11. בשמים ובארץתעשה  
Mt 6,34  מחר יחשוב על עצמו והיום יספיק אל עמלו יום  כי . א״כ אל תאנחו ליום מחר 34 .לכם כל זה:  
Mt 20,6    והוא אמ׳ להם למה עמדתם היום. כמו כן בטלים יום  ומצא אחרים עומדים אותו . ברחובוהוא יצא  

Mt 24,50   51: שהוא לא יחשוב ושעה שהוא אינו יודע יום  אדון אותו עבד  יבא 50. השכוריםולשתות עם  
Mt 26,29    וכאשר אמרו  30. שאשתהו עמכם מחדש במלכות אבי יום  עד אותו . אשתה מחליקות זה הגפןוהלאה לא 
Mt 27,64   בעבור שתלמידיו לא יבאו. שאמר שיקום חי יום  לכן צוה שמור הקבר עד  64ום חי אמ׳ שיק  

Mt 28,1   28,Tit  אחד שנקרא דוקמנגיי באה מריאה מקדלינא ואחרת  יום  והראשון  1יטולו נ״ד כפי מטיאו קפ 
Mc 1,13   ומ׳ לילה והשטן מנסהו ושם עומד בין הבהמות יום  שם התענה מ׳  13. דוש רוח במדברנהגו הק  
Mc 4,27   דל ומזריע והוא אינוולילה ונח והוא והזרע ג יום  וישן  27דם שזורע זרע טוב בארץ שממיי כא  
Mc 4,35   36נעבור אנחנו הלאה [*] כאשר נעשה ערב  יום  באותו  35ארו לצד אחד ואמר להם זה הוא מב  
Mc 16,9   ראשון בבקר הוא נראה ראשונה למריאה מגדלינא יום  וישאוש כאשר חזר חי  9. מרו דבראדם לא א  

Mc 16,14   ישאוש. א׳ שיושבין בשולחן כל אחד עשר לאכול יום  ואחר  14. למידיו והם לא האמינולאחרים ת  
Lc 1,20    והעם היה שם 21. שאלו הדברים יבאו לתכלית יום  תהיה אלם ולא תוכל דבר עד אותו בעתן  
Lc 2,37  וזאת באותה שעה 38: וליילה בצומות ותפילות יום  ואינה זזה מהמקדש עושה עבודה . ושלשים שנה  
Lc 2,44   45. אחד וחפשוהו בין שאר הקרובים הנוכרים יום  וכן הלכו . ם שהולכים עמהםישיהיה עם האחר  

Lc 4,2  ולא אכל עד ארבעים יום. ונתנסה בעד הש׳ יום  ועומד שם ארבעים  2הרוח במדבר  והונהג בעד.  
Lc 4,2   3וכאשר עברו אותן מ׳ יום ישאוש משיח נרעב  .יום  ולא אכל עד ארבעים . סה בעד הש׳יום ונתנ  
Lc 4,2   והשטן בא אליו ואמ׳ לו אם  3ישאוש משיח נרעב  יום  וכאשר עברו אותן מ׳ . רבעים יוםאכל עד א 

Lc 9,23   ומה 25. וזה יושיע עצמו[*]  24. יבא אחרי יום  כופר בעצמו ושתי וערב שלו ובכל אחרי יהיה  
Lc 10,12   נש של אותה עיר רע כדומהלא יסבלו שדומיטא יום  ואומ׳ אני לכם שבאותו  12. תקרבהאל מ  
Lc 11,3   כי אנו מניחים. והנח לנו כל חטאתינו 4. יום יום  תן לנו לחם חוקינו  3. ותך נבואובמלכ  
Lc 11,3    כי אנו מניחים אותם . והנח לנו כל חטאתינו 4 .יום  תן לנו לחם חוקינו יום  3. נבואובמלכותך 

Lc 17,22  22 ויאמרו לכם הנו 23אחד מבן האדם ולא תראוהו  יום  לראות  למידיו יבואו ימים שתאווואמ׳ לת  
Lc 18,7   אכן בן[*]  8. ולילה ולא יהיה לו חמלה מהם יום  ם אותם שהם נבחרים צועקים אליו לא ינקו  

Lc 21,22    23. בעבור שיושלמו כל הדברים שנכתבו. נקם הם יום  כי אלה הימים  22בגבולותיה אל יכנסו בה  
Lc 22,1   22,Tit   ושרי הכהנים 2חג ַאזִימֹורֹום שנקרא פסח  יום  וקרב  1קפיטולו כ״ג כפי לוקא  
Lc 22,7   7 ושלח פירו וזואן 8. היה מוכרח שימות בפסח יום  בא היום שעושים לחם מצות באותו ו  

Lc 22,66  םנתאספו זקני העם והסופרים ושרי הכהני יום  וכאשר נעשה  66. ם נגדווקללות רבות שאומרי  
Lc 23,12  ופילאט קרא שרי 13כי קודם זה היו אויבים מאד  יום  ודיש ופילאט נעשו אוהבים באותו פילאט ואיר 
Lc 23,54   והנשים שבאו 55. ששי ובשבת התחיל להאיר יום  והיה  54ר ששם לא היה איש מונח חדש מצויי  
Lc 24,21   21 רק מקצת מנשינו 22. עשו דברים אלושלישי שנ יום  תינו שהוא יפדה את ישראל והיום ולא המ  

Jn 5,1   והיה 2חג היהודים ועלה ישאוש בירושלם  יום  אחר אלה הדברים היה  1ש׳ יואן  ה׳ כפי  
Jn 6,4   אז ישאוש נשא עיניו וראה עמים  5. חג היהודים יום  והיה סמוך לפסח  4. עם תלמידיו ושם מלמד 
Jn 9,4   4 בעוד 5. שבו לא יוכל אחד לפעול. כי לילה יבא .יום  א חוייב לעשות פעולות בעוד שהו לי 

Jn 11,53   וכבר לא היה 54חשבו היהודים איך יהרגו ישאוש  יום  אז באותו  53: בני האל הנפוצים יקבץ יחד 
Jn 19,14   ואמ׳ פילאט. שישי ופסח היה סמוך לשעה ששית יום  והיה  14. ובקתרדא אחת מקום שנקרא גאלבאט  
Jn 8,56   אמרו היהודים אליו עדיין אין 57: וראהו ושמח יומי  אברהם אביכם חמד לראות  56. ריומר דבושו 
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Mc 7,10   ואתם אומרים אשר אי זה מהן שאדם ידור 11 .יומת  ואשר יקלל אביו ואמו מות . אמך אביך ואת  
Mt 3,16   בני אהובי ערב ליותצא בת קול ותאמר זהו  17 יונה  מים והקדוש רוח ירד עליו בצורת נפתחו הש: 

Mt 12,39   כי כמו שיונה היה בבטן הדג שלשה 40. נביא יונה  ה רעה אות לא ינתן לכם לבד אות להם אומ  
Mt 12,41   ומלכת שבא מקום 42: ובכאן הוא גדול מיונה .יונה  שוה כי הם עשו תשובה בדרישה של ויעני  

Mt 16,4    וכאשר באו לחוף 5: ונפרד מהם והלך לו. הנביא יונה  ואות לא ינתן לכם לבד אות . אותשואלת 
Mt 16,17   17 ואני 18: כי בשר ודם לא לימדך רק אבי שבשמים יונה  ענה ואמ׳ אליו אשריך שימון בר  וישו 

Mt 24,4   אומ׳ אני הוא. כי רבים יבאו בשמי 5אתכם  יונה  אדם לא  השמרו לכם ששום. ישאוש ואמ׳ להם  
Mc 1,10   ונעשית קול בשמים אומרת אתהו בני מאד 11 .יונה  דוש רוח ירד עליו כדמות תחו והקהשמים נפ  
Mc 13,5   כי רבים יבאו לעולם בשמי ואומרים 6אתכם  יונה  יל לאמר ראו הביטו שאיש אחד לא ישאוש התח  
Lc 2,24   והנה אדם אחד היה בירושלם ששמו שמעון 25 .יונה  ג א׳ מתורים או שתי זוגות מבני יביאו זו.  
Lc 3,22   22 ובאה בת קול משמים ואומרת אתהו מאד אהובי .יונה  הקדש ירד עליו בעצם גופני כמו  ורוח . 
Lc 3,30   31. שם היה אקים. שם היה אלים. שם היה אלי .יונה  שם היה . שם היה יוסף. שם היה יהודה  

Lc 11,29  כן . י כמו שיונה היה אות למלחיםכ 30. הנביא יונה  זולת אות . ותי ואות לא ינתן לוהזה שואל א 
Lc 11,32   המדליק 33. והנה בכאן יותר גדול מנינוה .יונה  ישוה כי עשו תשובה בעבור דרישת ויענ  
Lc 21,8   8 כי רבים יבאו בשמי שיאמרו לכם שאני: אתכם יונה  מר השמרו לכם שאיזה איש לא והוא א  
Jn 1,32   אבל אותו ששלחני שאטביל[*]  33. עומד עליו יונה  מו י הרוח יורד מן השמים כמעט כאני ראית  

Mt 24,5   אתם תשמעו מלחמות והסעת מלחמות השמרו שלא 6 .יונו  אומ׳ אני הוא משיח ורבים אנשים . בשמי 
Lc 23,38   ואחד  39. ולטינש ועבריות זהו מלך היהודים יוניות  ועל הכתב שעליו כתוב באותיות  38. עצמך 
Mt 10,16   השמרו מהעמים כי הם ינהגו אתכם 17 :יונים  ותמים כמו . חכמים כמו הנחשיםו תהי  
Mt 21,12   ואמר בתי בית תפילה הוא כתוב ואתם 13 :יונים  להטות מאותן שהיו מוכרים . מעלהממטה ל  

Jn 2,16   השליכו דברים אלה ממקום זה ולא תעשו בית יונים  ואמר למוכרי  16. הפיל השולחנותהחלפנים ו  
Lc 12,25  ואם הדבר המעט הזה אין 26. בקומתו אמה יוסיף  מי בכם יוכל לחשוב  25: ותר מהםאתם שוים י  
Mt 1,20   בחלום אמר יושאף בן דויט אל תירא לקחת מרים  יוסף  ׳ נראה אל מלאך הש. ובעוד היותו מחשב זה 
Mt 1,24  ויקח אשתו. אשר צוהו מלאך האלמחלומו עשה כ יוסף  וכאשר קם  24. ל הש׳ם יהיה עמנור״. עמנואל  
Mt 2,13   13 ויאמר לו קום ולקחת הילד ואמו וברחת למצרים  יוסף  י שובם נראה מלאך השם בחלום אל ואחר 
Mt 2,19   ואמר לו קום וקח הילד ואמו ולך  20אל מצרים  יוסף  מת מלאך השם נראה לו בחלום אל  אירודיש 

Mc 15,43    אברמסיאה גבר נכבד שהמתין מלכות שמים יוסף  בא  43. השבת חג המצות זהו לפנינכנס כבר  
Mc 15,47    16: מביטות היכן מניחין גוף ישו יוסף  ומריאה אם יקומו ושלומי קנו מש מקדלינא,Tit  קפיטולו 

Lc 3,23   שם היה. [*] שם היה מאטיב 24. שם היה עלי .יוסף  ם שנה והיו סבורים הכל שהוא בן שלשי  
Lc 3,24    שם היה 27. שם היה יודא[*]  26[*]  25 .יוסף  שם היה . שם היה גיקמי. [*] טיבהיה מאשם  
Lc 3,30   30 שם . שם היה אלים. שם היה אלי. שם היה יונה .יוסף  שם היה  .שם היה יהודה. שם היה שמעון 
Lc 4,22  אתם תאמרו זאת . אוישאוש אמ׳ להם אמת הו 23 .יוסף  אים מפיו ואומרין אינינו זה בן של חן היוצ 

Lc 23,50   שלא הסכים 51אברימסיאה שהיה אדם נכבד וצדיק  יוסף  והנה אדם אחד שמו  50. ו הדבריםרואות אל 
Jn 1,45   אותו הוא שממנו כתב משה בדת. נזוריט יוסף  ב ואמ׳ לו אנחנו מצאנו ישוש בן נאטנאלי  
Jn 6,42   מהאב והאם שאנו מכירים באיזה אופן הוא אומר  יוסף  ואמרו אינינו זה בן  42. השמים שירדתי מן 

Jn 19,38   אברמטיאה ועמד נחבא מפחד היהודים בעבור שהוא יוסף  אחר אלה הדברים בא  38. ר דקרוהאל אש 
Jn 19,38   עם ניקודימוש לישאוש בלילה[*]  39[*]  יוסף  אז בא . תי וערב ופילאט הודה לוישאוש מהש  

Mt 16,26   והנפש היא. לאדם אם הוא מרויח כל חללי עלמא יועיל  מה  26. יאבד אותה בעדי שיעה כיהעולם יו 
Mc 8,36   לאדם גם כי יהיה לו כל העולם ויאבד נפשו יועיל  ומה  36. בעד האיונגילי יושיענהבעדי ו.  
Lc 9,25  ודהלאדם אם יצבור כעפר כסף ונפשו תהיה אב יועיל  ומה  25. וזה יושיע עצמו[*]  24. יבא אחרי . 
Mt 9,27   מאותו מקום שני עורים נמשכים אחריו קוראים יוצא  ונעשה בעוד שישוש משיח  27תיאו ל״א כפי מ  

Mt 12,43   מן האדם הוא הולך במקומות קשים בקש מנוח יוצא  וכשהשטן  43: וא יותר חכם משלמהובכאן ה  
Mt 18,28   צא אחד מרעיו שחייב לו מאה פשוטיםלחוץ מ יוצא  וכאשר אותו עבד היה  28. ל החובומחל לו כ  

Mt 20,1  1 וכאשר עשה תנאי  2. בבקר לשכור פועלי׳ לכרמו יוצא  ת אשר דומה הוא מלכות שמימיי לאב החיילו 
Mt 20,29   ושני עורים 30. מיריחו עם רב הולכים אחריו יוצא  וכאשר  29: תת נפשו לפדות רבים ובעבור  

Mc 6,2   אינו הוא בן נפח אחד ומריאה וקרוביו 3 .יוצא  לו הכח שמהידים ומאין . תונה לוהחכמה שנ  
Mc 10,17  לדרך בא אדם אחד וכרע לפניו מבקש ואומר מלמד יוצא  וכאשר היה  17. ים עליהם ומברכםומניח הידי 
Mc 11,11  וביום האחד יצא 12בבאטניאה עם י״ב התלמידים  יוצא  ובערב הוא . ט כל מה שהיה בפניםבמקדש והבי 

Lc 4,14   והוא מלמד בבתי כנסיותיהם 15בכל הארץ  יוצא  ש משיח בכח הרוח גלליאה ושומעו וחזר ישאו  
Lc 6,19   והוא נושא עיניו 20. ממנו ומרפא כולם יוצא  כי כח . וכל העם חפצים לנוגעו 19. נרפאים  
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Lc 9,39   39 40. עד שמצערו בחוזק ואינינו זז ממנו. מפיו יוצא  ח אוחזו ומיד זועק ומשברו ורוק והרו  
Lc 11,24    מן האדם הולך במקומות מחפש מנוח ואינו מוצא  יוצא  כאשר הרוח בלתי נקי  24מאסף עמי מפזר 
Lc 21,37  וכל העם קם  38. משם עומד בהר נקרא הר הזתים יוצא  ובלילה . ביום מלמד במקדש 37דם עומד בן הא 

Jn 5,31   31 אתם 33: אחר הוא שעושה עדות לי 32אמתי  יוצא   אם אני עושה עדות לעצמי אינינו  
Mt 15,19   מחשבות רעות רציחות ניאופים גניבות עדות יוצאות  כי מהלב  19: ו שהוא מלכלך האדםמהלב ואות  

Lc 7,38  ואחר שקנחה לו הרגלים עם שערי הראש .יוצאות  י ישאוש משיח עם דמעות שמעיניה ולרחוץ רגל  
Mt 3,5   הם מירושלם ומכל גודיאה ומכל מלכות אשר יוצאים  ואז  5. בים ודבש מדברייזונו חגוהיה מ  

Mt 24,32   34. אל הדלת[*]  33[*] תכירו שהקיץ מתקרב  יוצאים  תאנה כאשר הזמורות רבים והעלים מדמיון ה 
Mt 27,53   54אחר התחייה נראו רבים . מהקברים יוצאים   53. וב גופות הקדושים קמו וחיוור. נפתחו  
Mc 13,1   13,Tit   מן המקדש אחד מתלמידיו אמר לו רבי ראה זה  יוצאים  וכאשר  1קפיטולו י״ג כפי מארקו 
Lc 4,41   מרבים זועקים ואומרים אתה הוא משיח בן יוצאים  ושדים  41. ם עליהם ידיו ומרפאםהוא משי  

Mc 4,20    מי שיש לו אזנים. ׳ ק׳ל׳ ומא׳ ס׳ ומא יוצאין  עד שמגרגיר א׳ . ועושים פרי טובבפועל  
Jn 12,18   לדרך אותה סיעה כי שמעה אומרים שעשה אות יוצאת  באה אליו  ובעבור זה 18: ממות לחיים  
Lc 18,32   וכאשר  33. וירוקו בפניו. ויהיה נגרש. לעג יוציאו  ועליו . יהיה נמסר לעמים 32אדם שבן ה 
Mt 12,11   ובעד אהבה. מכמה יותר טוב האדם מהצאן 12 .יוציאנה  חת אם נופלת בשוחה אחת בשבת לא לו צאן א 
Mt 27,10  וישאוש עומד לפני 11. כן כמו אדונינו גזר .יוצר  וקנו מהם שדה  10רכו בני ישראל זהו ערך שע  
Lc 10,18    והנה אני נתתי לכם יכולת  19. משמים כמו ברק יורד  שטן [*] ואמר להם אני  18. בשמךלנו 
Lc 10,30   מירושלם ביריחו ובא בן גנבים והפשיטוהו יורד  אדם אחד . וישאוש מביטו אמ׳ 30 .יהוא חבר  

Jn 1,32  33. מן השמים כמעט כמו יונה עומד עליו יורד  אומ׳ אני ראיתי הרוח . לו עדות וג׳ואן עשה [*]  
Jn 1,33   ואני 34. זהו שמטביל ברוח הקדש. עומד עליו יורד  א אמר לי אותו שעליו תראה הרוח במים הו  

Mt 17,9   מן ההר ציום ואמ׳ לשום אדם אל תאמרו המראה יורדים  וכאשר  9. ום אדם אם לא לבד ישותיראו ש 
Mt 1,8   אוזיאש הוליד יותאש 9. יורם הוליד אוזיאש .יורם  יושפט הוליד . אשא הוליד יושפט 8. אשא . 
Mt 1,8   8 יותאש . אוזיאש הוליד יותאש 9. אוזיאשהוליד  יורם  . יושפט הוליד יורם. וליד יושפטאשא ה 

Lc 3,29   29 שם היה 30. שם היה לוי. שם היה מאטאטק .יורם  שם היה . שם היה אליעזר. ישאוש שם היה  
Mt 1,16   ארוס מרים שממנה נולד ישאוש שקרוי משיח יושאף  יקוף הוליד  16. נתן הוליד יקוף. נתן:  
Mt 1,20   בן דויט אל תירא לקחת מרים אשתך כי מה יושאף  בחלום אמר אך הש׳ נראה אל יוסף מל. זה  

Mt 27,57    וזה קרב לפילאט  58. אותו שהוא תלמיד ישאוש יושאף  עשיר אחד איש מבארי מסיאה ששמו נעשה בא 
Lc 1,27   וכאשר 28. והבתולה שמה מריאה. הוא מבית דוד יושאף  לבתולה ארוסה עם איש ששמו  27ט ששמה נזור 
Mt 21,5   5 הלכו התלמידים ועשו 6. על האתון ועיר בן שלה יושב  י ישראל הנה מלכך בא שפל אמרו לבנ 
Mt 24,3  קרבו אליו תלמידיו ואמרו בסוד. בהר הזתים יושב  והוא  3: ר אבן על אבן שלא תחרבאשר לא ישא  

Mt 26,20  ובעוד 21למידיו בשולחן לסעוד עם י״ב ת יושב  וכאשר היה ערב הוא  20. נו הפסחישאוש והכי  
Mt 26,64   אז שר 65. לימין צד האל ובא כענני שמים יושב  ומר לכם שעדיין תראו בן הבתולה אמיתות א  
Mt 26,69   בחוץ להיכל וקרבה אליו שפחה אחת אומרת ואתה  יושב  ופירו היה  69. נבא מי הכה אותךאומרים ת 
Mt 27,19   אשתו שלחה לאמר לא תהיה דן: בקתדרת הדין יושב  והוא  19. אה מוסרים אותו למיתהשבעבור הנ  
Mc 2,14   וקם ונמשך אחריו. בשלחן ואמ׳ לו תמשך אחרי יושב  אחד ראה לוי לרגליו והוא מטיו  במקום . 
Mc 4,1   והוא דורש להם ומייסרם ברוב 2בשפת הים  יושב  וכל החיל . ספינה קטנה וישב ביםלו עלות ב  

Mc 10,46   ואמ׳ בן. והתחיל לצעוק[*]  47[*] קרוב לו  יושב  טומיב שהיה יבש ב ברועם רב ובן טימי  
Mc 14,54    והכהן הגדול 55. לפני האש עם המשרתים ומתחמם יושב  והיה . עד היכל אחד מהכהן הגדולמרחוק 

Lc 2,46   וכל השומעין 47. באמצעם מקשיב אותם ושואלן יושב  ביום השלישי מצאוהו במקדש  46. לבקשו  
Lc 5,17   ומלמד לפרושים וחכמי הדת ששם באו מכל גדולי  יושב  ונעשה היה באחת הימים וישאוש  17. לשם 
Lc 5,27  והאיש קם והניח כל 28בסטון שלו לך אחרי  יושב  וראה אדם אחד שמו לוי ואמ׳ לו  מאותו מקום  
Lc 8,35   וכאשר ראוהו פחדו. רפאברגלי משיח בריא ונ יושב  שאוש ומצאו האיש שהשד יצא ממנו ובאו לי  

Lc 12,37  ואם יבא במשמר  38. ויעשה עמהם שיסבו וישרתם יושב  באמת אני אומ׳ לכם שיהיה : דונםערים בבא א 
Lc 13,35   ואני אומר שזה לא יהיה עד שאבוא ותאמרו .יושב  והנה תעזב ביתכם מאין  35. ולתיולא יכ  
Lc 18,35  35 וכאשר 36. קרוב לדרך שואל לעוברים יתנו לו יושב  ר אחד אשר ישאוש קרב ליריחו עיוונעשה כ  
Lc 22,55    וכאשר שפחה אחת ראתהו יושב באש 56. באמצעם יושב  פירו היה . והם עומדים סביב האשבאמצעם  
Lc 22,56   ופירו 57. באש והביטה אותו אמרה זה היה עמהם יושב  וכאשר שפחה אחת ראתהו  56. מצעםיושב בא 
Lc 22,69   ואמרו כולם אם כן אתה בן  70. לימין כח השם׳ יושב  בעבור זה יהיה בן האדם  69. ונילא תעזבו 

Jn 4,6    7: והיה כמעט שעה ששית מן היום. על העין יושב  וישאוש לואה מן הדרך . עין יעקבוהיתה שם  
Jn 12,15    הכירו תלמידיו זה לא 16. על עיר בן אתון יושב  מלכך בא  אל תראי בת ציון הנה 15שכתוב  
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Jn 21,18   18 רק כשתהיה זקן תשלח ידך. והולך למקום חפצך יושב  ת אומר אני לך כשהיית נער היית אמ  
Lc 21,35    ועל זה הקיצו לעולם והתפללו  36. פני האדמה יושבי  וכן יצא על כל  35. פתאום עליכםהיום יבא 
Mt 9,10   והפרושים שראו 11עם ישוש משיח ותלמידיו  ושביםי  רבים חטאים מפורסמים באו והיו  בבית אחד  

Mt 20,30   סמוך לדרך ושמעו ישו עובר וזעקו אומרים יושבים  ושני עורים  30. ב הולכים אחריועם ר  
Mc 3,32   ואמרו לו הנה אמך וקרוביך עומדים . סביביו יושבים  ורוב עמים  32. דו בחוץ ורצו בוועמ 
Lc 7,32   בשוק ומדבריים ביניהם ואומרי׳ אנחנו שרנו  יושבים  נמשלים הם לנערים  32. ר נמשליםזה הדו 

Jn 20,12   אחד בראש ואחד ברגלים במקום ששם הונח גוף  יושבין  ורואה שני מלאכים מלובשים לבן  12. בקבר 
Mt 27,61   יוהיום הבא אחר הפסח באו שר 62. נגד הקבר יושבת  ת והיתה מריאה מקדלינא ומריא אחר 61. לו  
Jn 11,20   אז אמרה מרטא לישאוש אדון אם 21. בבית יושבת  ומריאה . ה שישאוש בא רצתה אליוכששמע  
Mt 1,10   יושיאש הוליד יקוניאש ואחיו בגלות 11 .יושיאש  אמון הוליד . מנשיש הוליד אמון .מנשיש  
Mt 1,11  12. חיו בגלות בבלהוליד יקוניאש וא יושיאש   11. אמון הוליד יושיאש. ד אמוןמנשיש הולי  
Mt 1,21   וכל זה היה עשוי למלאת 22. עמו מעונותיהם יושיע  ותלד בן יקרא שמו ישואש כי  21 .מרוח קדש  
Lc 9,24    ומה יועיל לאדם אם יצבור כעפר כסף 25. עצמו יושיע  וזה [*]  24. ובכל יום יבא אחריוערב שלו 

Lc 23,35  והפרושים  36. עצמו אם הוא משיח נבחר מהשם׳ יושיע  . שיעאומרים האחרים הו. ים עליועמהם מלעיג 
Mt 16,25   25 מה יועיל לאדם אם 26. כי יאבד אותה בעדי יושיעה  תו שחפץ להושיע נפשו בזה העולם כי או  
Mt 26,49   וישאוש אמ׳ לו אהוב למה 50. רבי ונשקו יושיעך  ואמ׳ האל . שותכף נגש אל ישאו 49. וקחוהו  
Mc 15,18   והכוהו בראש עם קנה אחד 19מלך היהודים  יושיעך  הש׳ . והתחילו לתת לו שלום 18ם חת מקוציא  

Lc 1,28   28 מלאה חן הש׳ עמך ברוכה את בין שאר הנשים יושיעך  המלאך נכנס לבתולה אמ׳ לה הש׳  וכאשר . 
Jn 19,3  אז יצא 4ם לו בצואר ונותני. מלך היהודים יושיעך  ובאים אליו ואומרים לו האל  3ן בלבוש ארגמ  

Mt 28,9   וישאוש 10. והן כרעו לרגליו והתפללוהו .יושיעכם  אומ׳ האל . ישאוש יצא להן לדרך שהולכות  
Mc 8,35  ומה יועיל לאדם גם כי יהיה לו כל 36 .יושיענה  תו שיאבדה בעדי ובעד האיונגילי ואו. יאבדה  

Mt 27,29   ורוקקין בו ולוקחין הקנה  30מלך היהודים  יושישעך   ומברכין לפניו ברך אומרים הש׳ ביד ימין 
Mt 5,18   ומי שיעבור אחד מאלה 19. עד סוף העולם יושלם  מת שלא יחסר דבר א׳ מהתורה שלא לכם בא  

Mc 13,20   20  21. אבל בעבור הנבחרים שבחרם יקצר הימים .יושע  כל בשר לא ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן  
Mt 1,8   9. יורם הוליד אוזיאש. יושפט הוליד יורם .יושפט  אשא הוליד  8. הוליד אשאאביאש  .אביאש  
Mt 1,8    אוזיאש 9. יורם הוליד אוזיאש. הוליד יורם יושפט  . אשא הוליד יושפט 8. הוליד אשאאביאש  
Lc 3,5   5 וכל הדרכים רעים יהיו מיושרים וכל הרכסים .יושפלו  איות תתמלאו וכל ההרים והגבעות כל הג 

Mt 3,15   ותכף שישואש משיח היה 16. אז הטבילו זואן יושר  זוב עמוד כי כן חויב שיושלם כל ואמ׳ לו ע  
Lc 7,43   וישאוש נהפך אל האשה ואמ׳ לשימון 44. שפטת יושר  וענה ישאוש ואמר . תו שיותר נתןחושב שאו . 

Lc 12,57    כאשר אתה הולך עם שכנגדך לאי זהו 58. הדבר יושר  ולמה לא תדינו עצמכם מה שהוא  57זה העת  
Mt 1,9  10. אקאם הוליד איזקיאש. יותאש הוליד אקאם .יותאש  אוזיאש הוליד  9. הוליד אוזיאש יורם. יורם 
Mt 1,9    10. אקאם הוליד איזקיאש. הוליד אקאם יותאש  . אוזיאש הוליד יותאש 9. אוזיאשהוליד  

Mt 5,20   מהחכמים והפרושים לא תכנסו במלכות שמים יותר  דיקים ר לכם באמת שאם לא תהיו צואני אומ.  
Mt 5,30   שוה לך אבוד אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש יותר  כי . כרות אותה והרחק אותה ממך טשקנדליזא  
Mt 9,5    6. או לאמר קום ולך. לאמר חטאתיך נמחלים .יותר  מהו דבר קל  5. חשבתם רע בלבבכםאמ׳ למה  

Mt 9,13   13 רק בעד. לא באתי לקרוא הצדיקים. חסד מקרבן יותר  כי אני אוהב . מוד מה רוצה לומרללכו ל  
Mt 10,37   מי שאוהב 39[*]  38: אינו ראוי לי. ממני יותר  מי שאוהב אביו ואמו  37: מכריהםמורגלים מ  

Mt 11,9   הנביא אמר הנניזה הוא אותו שממנו  10: מנביא יותר  ואומר אני לכם שהוא : הוא באמת ראות נביא 
Mt 11,22   ואתה כפר נחום שקמת עד 23. מכם ליום הדין יותר  מעט יהיה לאותן דטיר אי דשידון לכם שעונש  

Mt 12,7   כי  8. שום עת אתם לא תענישו השוגגים. מקרבן יותר  מה שאני חפץ לומ׳ אני חפץ חסד  ואם תבינו 
Mt 12,12   ובעד אהבה זו הגון הוא עשות. טוב האדם מהצאן תריו  מכמה  12. אחת בשבת לא יוציאנה בשוחה 
Mt 12,42   וכשהשטן יוצא מן האדם הוא 43: חכם משלמה יותר  ובכאן הוא . לם לשמוע חכמת שלמהמראש העו  
Mt 12,45   ובסוף אותו האיש. רעים ממנו ונכנסו שם ועמדו יותר  אז הוא הולך ולוקח שבע רוחות  45. קסמים 
Mt 12,45    ומעשיו האחרונים יותר רעים. רעים מבראשונה יותר  ובסוף אותו האיש היו . ועמדו שםונכנסו  
Mt 12,45  כמו זה עתיד לבא לאומה זו. רעים מהראשונים יותר  ם ומעשיו האחרוני. היו יותר רעים מבראשונה  

Mt 18,6   לך בים אויהיה לו שוה שיהיה תלוי או מוש יותר  דא א׳ מהצעירים אשר בי מאמינים שאשקנדליז  
Mt 18,8   שוה לך הכנס בגן עדן פסח מלכת בגיהנם בשתי יותר  כי . ט כרות אותה או הרחיקה ממךתאשקנדליז  
Mt 18,9  שוה לך הכנס בגן עדן בעין אחד מגיהנם בשתים יותר  שקנדליזט תעקרם והרחיקם ממך כי ואם עינך א. 

Mt 18,13  ששון יש לי ממנה מן התשעים ותשע שלא נאבדו תריו  ימצאנה אמיתות אומר אני לכם כי ואם יקרה ש : 
Mt 20,10  ובקחתם מלינים 11. ולקחו כל אחד פשוט כמו כן יותר  ובאו הראשונים וחשבו קחת  10. טכל אחד פשו 
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Mt 21,36   טובים ורבים ועשו להם כמו כן שעשו לאחרים יותר  והיו . יו לעובדים לקבל פירותיושלח עבד:  
Mt 23,15  אוי לכם 16. רעים מעצמכם כפלים ובני גיהנם יותר  שר הבינותם אתם אתם עושים אותם כאו. אנשים  
Mt 24,21   22. שלא היתה מראשית העולם עד עתה ועד הקץ יותר  ואז תהיה צרה גדולה  21. ובחורףתהיה בשבת  
Mt 26,53   כן . לימו הכתיבותרק איך תש 54. מי״ב מלאכים יותר  יני יכול להתפלל לאבי שישלח לי אתה שאינ 

Mc 1,7   אותו שאיני ראוי לחלוץ. חזק ממני יבא אחרי יותר  ודורש ואומר  7. ים ודבש מדברייחגב  
Mc 6,51   כי עדיין אינם מכירים פלא החמשה 52תמהים  יותר  בספינה והרוח עומד והם עומדים  עלה עמהם  
Mc 9,41   שוה לו שישליכוהו בים עם ריחים א׳ יהיה יותר  דליזט אחד מהקטנים המאמינים בי שאישקנ  
Mc 9,42   42 שוה לך הכנס בגן עדן ביד אחת מאשה של גיהנם  יותר  כי . ידך אישקנדליזט כרות אותה אם 
Mc 9,44  מהכנס בשתים בגהינם . שוה לך הכנס בג״ע באחת יותר  רגלך אישקנדליזט כרות אותה כי  ואם 44. נח 
Mc 9,46   46 47שוה לך הכנס בג״ע בעין אחד משתים בגהינם  יותר  עקור אותה כי ם עינך אשקנדליזט וא  

Mc 10,25   דבר נקל הוא עבור גמל אחד בנקב המחט שאיש יותר   25. ו יוכל ליכנס במלכות האלמאד בעושר  
Mc 12,40   ושב ישוש לפני לוגוט 41: קנס גדול ביום הדין יותר  ולזה יסבלו . ות עם שקר תפילותםוהאלמנ 
Mc 12,43    ממה שהם מספיקים אבל זאת הענייה נתנה כל יותר  אני אומר לכם שאותה ענייה נדבה ואמ׳ אמת  
Mc 13,19    מיום שברא הש׳. צרה בעולם שמעולם לא היה יותר  כי באותו עת יהיה  19. בעת הקורלא יבא  

Lc 3,16   לחלוץ חגורת נעלו הואחזק ממני שאיני ראוי  יותר  לם אני טובל אתכם במים אבל יבא ואמ׳ לכו  
Lc 7,26   הנה אנכי שולח. זהו שממנו כתוב 27. מנביא יותר  נביא אומ׳ לכם ועוד . אתם לראותזה דבר יצ  
Lc 7,42   ענה שימון ואמר אני חושב 43. מאלו השנים יותר  איזה אוהב . ן לכל אחד מה שחייבנת  

Lc 10,35   אי זה 36. משני פשיטין אלו יתנם לו בחזרתו תריו  ואם תוציא בהוצאתו . זה כל צרכועשה למוכה  
Lc 10,36   36 ואמ׳ 37. חבר ורע לאותו שנפל בין הגנבים יותר  ה נראה לך שהיה אי זה מאלה השלש  
Lc 11,22    הנה כל כלי הזיין שלו. חזקים חיים יותר ממנו יותר  אבל אם אחרים  22. הדברים בשלוםביתו כל 
Lc 11,22   הנה כל כלי הזיין שלו באותן שהיה בוטח. ממנו יותר  ם אחרים יותר חזקים חיים אבל א 22. בשלום 
Lc 11,26   26 רעים ממנו עמו ונכנסים באותו בית שהיו דרים  יותר  ז הולך ולוקח שבעה רוחות אחרים וא 
Lc 11,26   אלה וכאשר ישאוש אמ׳ 27. רעים מהראשונים יותר  האדם ההוא יהיו . וסוף דבר. שם שהיו דרים  
Lc 11,32   המדליק העששית אינו מניחה 33. גדול מנינוה יותר  והנה בכאן . ה בעבור דרישת יונהעשו תשוב  
Lc 12,7   ואני אומ׳ כי כל האדם שמודה  8: מרבים שעברו יותר  רין לפני אל תיראו כי אתם שוים כולם ספו 

Lc 12,18   18 19. ם ואקבץ כל דברי תולדותי וטובתיגדולי יותר  אעשה זאת אהרוס אוצרותי ואעשם  ואמ׳  
Lc 12,23  תחשבו כערבים  24. מאכילה והגוף יותר מהלבוש יותר  כי הנפש חשובה  23. פכםתאמרו במה תלבשו גו 
Lc 12,23   23 תחשבו כערבים שאינם זורעים ולא 24. מהלבוש יותר  הנפש חשובה יותר מאכילה והגוף  כי  
Lc 12,24   מי בכם יוכל לחשוב יוסיף בקומתו 25: מהם יותר  כמה אתם שוים . אכילםוהש׳ מ. ותולא ממגור  
Lc 13,2   אומר 3. מגלילבש האחרים כי סבלו דברים אלו יותר  רים אתם שאותם גלילבש הם חטאים להם סבו  
Lc 13,4   אני אומר 5. על כל האנשים היושבים בירושלם יותר  תחשבו שהם היו חייבים . רג אותםבשיבסי וה  
Lc 14,8   ויבא לאותו שזמנך ויאמר  9נכבד ממך נקרא שם  יותר  כי באולי . נישואין אל תשב בראשיקראוך ל 
Lc 15,7   או אי זה  8: ממאה צדיקים שאינם חסרים תשובה יותר  בשמים על חוטא אחד עושה תשובה  יהיה שמחה 
Lc 16,8   ואני אומר לכם שתעשו לכם  9ב קרבו ל.. חכמים יותר  כן בני זה העולם הם . חכמה עשהוהלבב כי ב 

Lc 16,17  אחת. . נקל הוא ששמים וארץ ישלוו מאות  יותר  אבל  17. וכל העושים חוזק בו האל הוא מוגד  
Lc 17,2  יהיה שוה לו שיהיו ריחים בצוארו ומושלך לים  יותר   2אבל אוי למי שבעבורו יבואו . יבואו צרות 

Lc 18,25   דבר נקל הוא שיעבור הגמל בנקב המחט מאדם יותר   25. מלכות שמיםם ממון שיכנסו בשיש לה  
Lc 18,30  ובעולם הבא חיים. ויותר ממה שהניח בזמן זה יותר  שלא יקבל  30תו בעד מלכות השם׳ או בתי דיר  
Lc 21,3  כי כל אלו מהשפעתם שמו במתן האל 4. מכולכם יותר  ני שזאת האשה האלמנה ענייה שמה אומר לכם א . 

Jn 4,1  עד שישאוש לא טבל רק תלמידיו עזבו  2. מיואן יותר  ושים שישוש עושה תלמידים וטובל ישאוש שהפר 
Jn 5,18   כי לא לבד מתיר השבת אבל עוד אומר. להמיתו יותר  אז היהודים אבו  18. י בעבור זהג״כ פעלת  
Jn 7,31   רושים שהסיעה מלינה מאותןושמעו הפ 32. מזה יותר  אומרי׳ משיח כשיבא יעשה נפלאות ו. בו  
Jn 8,17    אני הוא שעושה עדות לעצמי והאב 18: הוא אמתי יותר  ורתכם כתו׳ שעדות שנים או ובת 17אנחנו 

Jn 12,43  וישוש צעק 44. אהבו מעלת האנשים ממעלת האל יותר  כי  43שלא ישליכום מבית הכנסת  הודו בעבור  
Jn 13,16   אם תהיו יודעים אלה הדברים 17. משלוחו יותר  יו והשלוח אין העבד גדול מאדונ אומר לכם  
Jn 14,12  והדבר 13: מהם עושה כי אני הולך אל העם יותר  י עושה הוא עושה ודברים גדולים המעשים שאנ  
Jn 20,4    וכרע פניו וראה הסדין 5מהרה ובא ראשון לקבר  יותר  רק התלמיד האהוב הלך  4. במרוצההלכו 

Jn 21,15   אתה יודע שאני אוהב. והוא ענה אדון כן. מאלו יותר  פירו שימון יואן אוהב אתה אותי ן לשימו 
Mt 5,42   עוד אמר ישאוש לתלמידיו אתם 43כפי מתיאו  י״ז  קפיטולו : עם מי שירצה ללות ממךולא תחלוק  

Lc 16,Tit   16. כמת ונאבד ונחזר לנו,Tit   יר אחד היהעש. ואומ׳ לתלמידיו 1כפי לוקא  י״ז  קפיטולו  
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Jn 17,Tit   17: בי כי אני נצחתי העולם,Tit   אלה הדברים דבר ישאוש ונשא עיניו  1כפי יואן  י״ז  קפיטולו 
Lc 1,17   לפני הש׳ ברוח ובכח אליהו בעבור שישב לב יזהו   17ויבונן לפניו  16. הקדוש רוחנשלם מ  

Mt 24,45   אשרי העבד אותו שאדוניו מוצאו ער 46. בזמנם יזונם  אדוניו מניחו על כל סיעתו שהוא חכם ונאמן 
Mc 16,18   18 19ויניחו הידים על החולים וירפאו  יזיקום  ם מיני בהמות ונחשים ארסיים לא שו  
Jn 12,25   הרוצה לשרת אותי ישרת 26. לחיים נצחיים יזכה  והמארר נשמתו בזה העולם . אותה נפשו יאבד  
Jn 13,32   בנים שעדין 33ובהתמדה יזכך אותם . הוא ועצמו יזכך  והאל . בו[*]  32 [*]ם והאל זך זך בן האד 
Jn 13,32  32  [*]אינכם. [*] בנים שעדין הם עמכם 33אותם  יזכך  ובהתמדה . והאל יזכך הוא ועצמו .בו  
Jn 16,14   כל הדברים שהם  15מאבי יקח ויגיד לכם . אותי יזכך  הוא  14ידבר ויגיד לכם הדברים  שישמע 
Lc 10,19   רק כי. אך אל תשמחו כי הם משועבדים לכם 20 .יזככם  ים ושום דבר לא ועל כל כחות האויב 
Mt 13,43   מי שיש. הצדיקים כמו השמש במלכות אב שלהם יזרחו  אז  43. שם יהיה בכי ורעדת שניםגהינם ו  

Mt 6,1   אש משיח לתלמידיועוד אמר ישו 2כפי מתיאו  י״ח  קפיטולו : דו גמול אביכם שבשמיםכי תאב  
Lc 13,11   שנים מחולי והולכת ככורעת בזולת יכולת להביט  י״ח  והנה אשה אחת שחלתה  11. בשבתותשלהם בשב 
Lc 17,Tit   17. יתוור חי לא יאמינו,Tit   ואמ׳ לתלמידיו דבר בלתי איפשרי 1כפי לוקא  י״ח  קפיטולו  
Jn 18,Tit   18ואני אהיה בהם . תהיה בהם,Tit  כאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים הלך 1כפי ש׳ יואן  י״ח  לו קפיטו 
Jn 18,40   19 )י״ח  תם פרק : (ובראבן גנב היה: ראבןזה רק ב,Tit   אז פילאט  1קפיטולו י״ט כפי ש׳ יואן 

Mt 22,34   אומר. ואחד מרבני הדת שאל לישאוש מנסהו 35 .יחד  ים היה להם שתיקה מיאוש שנאספו שהצדוק  
Mc 4,7   7 ואחר נפל  8. ולא נתן פרי עולה וגדל. וחזקוהו יחד  הקוצים גדלו נפל בין הקוצים ו ואחר 
Lc 1,58   ונאספו בשמונת הימים בעבור שימולו 59שמעו  יחד  קרובים מאותה המעולה חסדיה עמה השכנים ו  
Lc 7,47   וחלעמו התחילו לאמר ביניהם מי הוא זה שמ יחד  ואותן שיושבין . היא מאד אוהבת זה כי  

Lc 24,33   33 אומרים שהאדון חזר חי 34ואותם שעמדו היו  .יחד  באותה שעה וחזרו בירושלם הי״א  וקמו  
Jn 11,52  אז באותו יום חשבו 53: בני האל הנפוצים יחד  אבל בעבור יקבץ . א לבד בעד העםול 52. העם  
Jn 12,12   לקחה  13עה שישאוש בא לירושלם ושמ. ליום מלוד יחד  ולמחר אחוזת עם רבה שבאה  12: שבישאו 
Jn 13,34    כאשר אהבתי אתכם בעבור שתאהבו אתכם ביניכם יחד  שתהיו אוהבים זה לזה . צוה חדשהמ 34לכם.  
Mc 12,7   8זהו היורש בואו ונמיתהו ותהיה לנו הירושה  יחדיו  והעובדים אמרו  7שאו כבוד לבני אולי י 
Lc 23,18   והנח לנו ברבאן. אומרים תסלק זה זה למיתה .יחדיו  ק צע*] [*] [*] [וכל העם  18. ביום החג. 

Jn 4,36  כי בעניין זהו הדבר אמתי כי אחד 37ישמחו  יחדיו  בעבור שהזורע והמלקט . הנצחיים פרי כחייכם  
Jn 21,2   אני הולך לצוד. ושימון פירו אמר אלהם 3 .יחדיו  דיב ולשנים תלמידים אחרים שהיו ולבני סבא  

Mt 17,9   ושואלו לו תלמידיו אומרים מה זה 10. חי יחזור  אדם אל תאמרו המראה עד שבן האל ואמ׳ לשום  
Mt 24,18   אוי לאותן שתהיו הרות 19: לקחת כסותו יחזור  ומי שיהיה בשדה לא  18.אי זה דבר מביתו.  

Mc 9,8   ושאלו 10. ו ביניהםוהם העלימוה 9חי ממות  יחזור  הו לשום אדם זאת המראה עד שהוא שלא יאמרו  
Lc 10,6   ואכלו ושתו . באותו בית עצמו עמדו 7. עליכם יחזור  ואם לא . עליו ינוח שלומכם. לוםשם בן הש 

Lc 18,33   זה. והם שום דבר מאלו אינם מבינים 34: חי יחזור  וביום השלישי . יה נגרש ימיתוהווכאשר יה  
Jn 11,23  ומרטא אמרה לו יודעת אנכי שיקום 24. חי יחזור  אחיך וישאוש אמ׳ אליה  23. ם לךשואל נותני  

Mt 19,29  ורבים ראשונים יהיו אחרונים והאחרונים  30 .יחזיק  בל מאה לאחד משכר וחיים נצחיים שמי הוא יק 
Lc 17,4    נגדך ושבע ביום ישוב לך אמור נחמתי תסלח לו יחטא  ואם ז׳ פעמים  4תשובה ומחול לו ויעשה. 

Mt 14,23   והאניה הקטנה היתה באמצע הים 24. בארץ יחיד  וכאשר היה ערב הוא היה . להתפלללהר  עלה.  
Mc 6,47   וישו רואה אותם מצטערים במלחות כי  48. נכנס יחיד  ב הספינה קטנה היתה בים וישאוש נעשה ער 
Jn 16,32   מרתי לכם בעבור אלה הדברים א 33: כי האב עמי יחיד  ואיני  .כל איש בביתו ותעזבו אותי יחידי 
Jn 3,16   16 נתן לעולם בעבור שהמאמין בו. אחד לבדו נולד יחידו  כמה העולם שבנו . י האל אוהב כלכ 
Mc 7,2   התלמידים שלו אוכלים בלא נטילת ידים ביזו יחידי  וכאשר ראו  2ישנה שבאו בירושלם וחכמי הדת  
Jn 8,9    וישאוש קם ואמ׳ אל האשה 10: בין כך ובין כך יחידי  האחד ובתחלה השרים ונשאר ישאוש אחד אחר 

Jn 8,29   29 30. כי אותם הדברים שאליו ערבים אני עושה .יחידי  ואינו מניחני : ששלחני הוא עמי ומי  
Jn 12,25   מי שאוהב נפשו יאבד. ואם ימות נותן פרי רב .יחידי  והוא ישאר  25. פל הלאה לא ימותחרדל הנו 
Jn 16,32   אלה הדברים 33: ואיני יחיד כי האב עמי .יחידי  כל איש בביתו ותעזבו אותי זרים תהיו מפו  
Jn 6,59  אלה הדברים אמר בבית הכנסת מלמד 60: לעולם יחיה  מי שאוכל זה הפת . יכם המן ומתושאכלו אבות  

Jn 11,25   מותוכל אדם שהוא חי ויאמין כי לא י 26 .יחיה  אם ימות עוד . הוא תחייה וחיים למאמין בי  
Mc 12,25   אבל יהיו. לא יהיה להם נשים ולא להן בעלים יחיו  כאשר המתים  25. כתיבות וכח השםמבינים ה  

Jn 5,25   כן נתן. כי כמו שהאב יש לו חיים בעצמו 26 .יחיו  ואותן שישמעוהו . ול המת בן האלישמעו ק  
Mt 12,21  אז שלחו לו משוטן אחד עור ואלם ומרקו ו 22 .יחילו  ובשמו האיים  21צאו למשפט החזק יכבה עד שי 
Mt 12,19   20. ולא יצעק ולא ישמע שום אדם ברחוב קולו יחלוק  לא  19. ו ואגיד צדקה בין העמיםרוחי עלי  
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Lc 5,36   כי אם יעשהו הישן. מלבוש חדש במלבוש ישן יחליף  שום אדם לא . ואומ׳ לכם משל 36 .הימים  
Lc 11,22   ומי שאינו מאסף. מי שאינו עמי כנגדי הוא 23 .יחלק  יגזול לו ומלבושיו ן שהיה בוטח שלו באות 
Mt 15,32   ואמרו לו התלמידים אנה נמצא כ״כ 33. בדרך יחלשו  רוצה לשולחם בתענית בעבור שלא  ואיני  
Mt 12,34    הפה. שרפים איך תוכלו לאמר טוב שאתם רעים יחס   34לכן בפרי מכיר האדם העץ . רעעושה פרי  
Mt 23,33   32 בעבור 34. איך תנצלו מדינה של גיהנם. שרפים יחס  נחשים  33ם ממלאים מדת אבותיכם ואת  
Mc 4,20   אותם ששומעין ומשימין בפועל ועושים פרי טוב יחס  . ואותה שנפלה על טוב הארץ 20. בלא פרי . 
Mt 5,18   19. א יושלם עד סוף העולםדבר א׳ מהתורה של יחסר  אני אומר לכם באמת שלא  18: לאתבאתי למ  
Lc 6,29   ולאותו . אבל לכל אדם שישאלך תן 30. לגנולה יחפוץ  א תרצה למונעו ועו׳ הגונילא אם מלבושך ל 

Lc 10,24   ראות אותן הדברים שאתם רואים ולא ראו יחפצו  אני אומר לכם כי נביאים רבים  24. רואים.  
Lc 13,24   וכאשר אב הסיעה יכנס 25. ליכנס ולא יכולו יחפצו  י רבים אני אומר לכם כ. פתח הצרשתכנסו ב  
Lc 2,35   בעבור מחשבות רוב לבבות תהיו. ויעברו נפשו יחצו  ובסכין  35. ובו נאמרו נגדו. ותרבים ולא  
Mt 6,34   34  7: על עצמו והיום יספיק אל עמלו יחשוב  כי יום מחר . אל תאנחו ליום מחרא״כ,Tit  

Mt 24,50   50  ויעבירהו מפקידתו  51: ושעה שהוא אינו יודע יחשוב  אדון אותו עבד יום שהוא לא יבא 
Mt 6,4   עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו 5כפי מתיאו  י״ט  קפיטולו : אביך שמימיי ישלם לך נעלמת כי  

Lc 18,Tit   18: הגוף שם יתקבצו המלאכים,Tit   לעולם חייב אדם. ואומר לכם דבר 1כפי לוקא  י״ט  קפיטולו  
Jn 19,Tit   19) תם פרק י״ח: (גנב היה,Tit   2. אז פילאט תפש ישו ונגשו 1כפי ש׳ יואן  י״ט  קפיטולו  
Mt 3,11   מפוחו בידו 12אתכם מן הקדש וירפאכם מאש  יטבול  י לחלוץ נעלו והוא חזק ממני ואיני ראו.  
Mc 1,8   ושעשה באותן הימים שבא  9. וש רוחאתכם מהקד יטבול  אני טובל אתכם במים הוא  8. ליושרוך נע 
Lc 3,16   ויקח כלי מנשף 17. אתכם ברוח הקדש ובאש יטבול  יני ראוי לחלוץ חגורת נעלו הוא ממני שא  

Lc 3,7   תולדות ויבראש מי ילמד לכם ברוח מאפינו יטבילם  אז אמ׳ לעמים שבאים בעבור  7. שלום האל  
Jn 10,18    אותה נשמה אם אני מניח אותה מעצמי יכולת יש  יטול  דם לא ושום א 18. אחרת יקח אותהשפעם 

Mc 7,3    ורבי [*]  4[*] את הידים כפי גזירת הישישים  יטלו  היהודים אינם אוכלים שתמיד לא  כי 3אותם 
Lc 9,27   ושמנה ימים 28. מות עד שיראו מלכות השם׳ יטעמו  כם באמת שמקצת אלו שהיום פה לא אני ל  

Jn 10,28   אבי מה שנתן לי גדול הוא מכל 29. אותם מידי יטרוף  ואחר לא : חיים ולא יאבדו לעולםנצ חיים 
Mc 9,23  23 וכאשר ראה שהעם מתאסף 24. לך שתעזור להאמנתי ייטב  אכן . אמיןותכף זעק אבי הבן בוכה אני מ 

Mt 24,30  30 בן הבתולה בא בעביויראו . כל שבטי הארץ יילילו  ואז . אדם סימן בן האלוה בשמים אז יראה  
Mt 9,17   כי אם יעשה כן כל הנאדות. חדש בנאדות ישנים יין  אין אדם משים  17. ועושה בו קרע מאד רע  

Mt 27,34   וכאשר טעמו לא רצה. מעורב עם לענה לשתות יין  ונתנו לו  34. א שהוא הר קלואריגולגוז  
Mc 2,22   כי הנאדות ישנים מתבקעים. חדש בנאדות ישנים יין  ואין אדם משים  22. ול קרע נעשהויותר גד  
Mc 2,22   ונעשה פעם אחרת שהוא 23: חדש בנודות חדשים יין  אבל יש לשים . קעים והיין משתפךישנים מתב  

Mc 15,23    וכאשר תלוהו חלקו 24. מירדטא ולא רצה לשתות יין  ונתנו לו לשתות  23. מון קולורילומר  
Lc 1,15   15 קודם שיצא מבטן אמו יהיה נשלם מהקדוש. ושכר יין  דול לפני האל ולא ישתה א יהיה גכי הו  
Lc 5,37    כי אם יעשהו היין חדש משבר. חדש בנאד ישן יין  ושום אדם אין לו לשום  37. הישןמתיחד עם  
Lc 5,38   חדש ראוי לשים בנאד חדש והיין והנאדות יין  אבל  38. דות אובדין והיין נשפךוהנא  
Lc 5,39   ישן אינו רוצה מיד שתות יין חדש שאומ׳ הישן יין  ושום אדם ששותה  39. ת מתקיימיןוהנאדו  
Lc 5,39   6: חדש שאומ׳ הישן הוא טוב יין  תה יין ישן אינו רוצה מיד שתות אדם ששו,Tit  קפיטולו ו׳  

Jn 2,3   לי ולך עדיין אין  אשה מה. ענה ישאוש אליה 4 .יין  אין להם . יין אמרה אם ישו אליוחסרים מה 
Jn 2,9   9  אבל העבדים ידעוהו אותן . רא לא ידעה מאין בא יין  וכאשר ארטישיקילי טעמה המים ראו שחזרו 

Jn 4,46   והיה שם מלך קטן ריגיטו שהיה לו בן חולה .יין  לליאה אל מקום אשר עשה שם ממים בבית ג  
Mc 13,11  באותה שעה אתם לא תדברו אבל הקדוש רוח יישרכם  אמרו אתם תדברו כאשר הקדוש רוח תפחדו מה ת  

Jn 5,23  מי שאינו מכבד הבן. לבן כמו שמכבדין לאב יכבדו  בעבור שהכל  23. ן כל משפט לבןאבל נת. אדם  
Jn 12,26    אב הושיעני. נפשי נבהלה עתה ומה אומר 27 .יכבדוהו  העובד אותי אבי . שם יהיה משרתישאני הוא 

Mt 12,20   ובשמו האיים יחילו 21עד שיצאו למשפט החזק  יכבה  קנה רצוץ לא ישבר העץ מעשן לא  20. קולו . 
Mt 5,39   ומי 40: אתכם אדם על הלחי אחת הגשנו לו האחרת יכה  כי אם טוב ברע אבל אם . רע ברע שלא תשלמו 
Mc 13,9   שרים להביא עדות ויעמדו לפני המלכים וה: אתכם יכו  כם במועצותיכם ובבתי כנסיותיהם יוליכו את 

Mt 3,9   הגרזן 10. להחיות מאלה האבנים בני אברהם יכול  אל אברהם היה אבינו כי אני אומר לכם שה  
Mt 5,36   דברכם יהיה 37לעשות שער אחת לבן או שחור  יכול  ולא תשבע בראשך כי אין אתה  36 .עיר האל  
Mt 6,24   לכן אני 25 .האל והעולם[*] וב לעבוד בט יכול  שום אדם אין  24. פליות תהיו בךרבות ער  
Mt 6,27  ומהמלבושים 28. להוסיף לחיי גופו מדה אחת יכול  ומי מכם  27. אינכם גדולים מהםלחם וחיים ו  
Mt 7,16  17. ולא מקוצים תאנים. אדם ללקוט מסנה ענבים יכול  כי לא . במעשיהם תכירום 16. פיםזאבים וטור 
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Mt 8,2   וישוש משיח פשט ידיו ונגעו ואמר 3. לטהרני יכול  אומ׳ אם אתה חפץ אתה . והתפללו מצורע אחד  
Mt 8,28   וצועק אומר מה לך 29. לעבור באותו הדרך יכול  אחד שיצא מן הקבר מאד רע שאינו פגש מושטן  
Mt 9,6   אז אמ׳ לנטול קום קח: למחות העונות בארץ יכול  ולמען זה תכירו כי אני  6. ולך לאמר קום  

Mt 10,28   שני צפרים נמכרים במחצה ואחת 29: שום בגיהנם יכול  תיראו ביותר אותו שהגוף והנפש  .הנפש 
Mt 12,29    אחד ליכנס בבית החזק והגבור ולשבור אותו יכול  ואיך  29. בא בכם המלכות שמימייא״כ לא  
Mt 16,26   כן האל באספקלריות 27. ועשות האדם בעד נפש יכול  ואי זה חלוף טוב . פש היא אבודהוהנ. עלמא  

Mt 19,3  והוא ענה ואמר לא  4. לעזוב אשתו על שום דבר יכול  סים לו ואומרים לו אם אדם אליו הפרושים מנ 
Mt 20,15    ואת עיניך הוא קנאי כאשר. לעשות משלי כרצוני יכול  איני  15. לאלה האחרונים כמו לךחפץ לתת 
Mt 22,46   ושום אדם באותו היום לא היה בידו. לענות דבר יכול  ם לא היה ושום אחד מה 46. א בנואיך הו 
Mt 26,42   ובא פעם  43. ממני עבור המות הזה תעשה רצונך יכול  הלך להתפלל ואמ׳ אב שלי אם לא  ופעם שנית 
Mt 26,53   54. להתפלל לאבי שישלח לי יותר מי״ב מלאכים יכול  חושב אתה שאיניני  53. כין ימותבס. בסכין  
Mt 26,61    וקם  62. להשמיד מקדש האל ואחר ג׳ ימים חדשו יכול  י ואמרו זה אמר אנ 61שנים עדים כוזבים 
Mt 27,42   אם מלך אתה מישראל רד מן השתי . להושיע עצמו יכול  הוא מושיע אחרים ואינו  42מרים ואו: ממנו 
Mc 1,40  וישוש כמרחם עליו שלח ידו ואמ׳ 41. לטהרני יכול  אומר אם אתה תרצה אתה . וד אליוויק. מצורע  
Mc 1,45  ליכנס בהחבא בעיר אך חוייב עמוד בחוץ במדבר  יכול  ש ולפרסם הנס עד שישאוש לא היה התחיל לדרו 
Mc 3,24  בבית שיש חלוקת הלב 25. עמוד אותו מלכות יכול  ואם אי זה מלכות בזולת החכמה  24. שטן אחר  
Mc 3,25   25 ואם השטן יקום נגד עצמו נחלק הוא 26. התקיים יכול  ניהם אינו בית שיש חלוקת הלב ביב 
Mc 3,26   שום אדם אינו יכול  27. עמוד אבל יהיה לו קץ יכול  יקום נגד עצמו נחלק הוא ואינו  ואם השטן 
Mc 3,27   ליכנס בבית החזק ולגנוב הכלים אם בתחלה אינו יכול  שום אדם אינו  27. ל יהיה לו קץעמוד אב 
Mc 7,15   15  מי 16. אבל מה שיוצא מלב האדם מלכלכו. לטנפו יכול  שום דבר מבחוץ נכנס באדם אינו 
Mc 7,18   כי אינו נכנס לגוף רק בבטן ויוצא  19. לטנפו יכול  שום דבר שיכנס בגוף האדם אינו  שאין 
Mc 7,24  לה בת אחת מושטנתכי אשה אחת שהיה  25. העלים יכול  אכן לא היה . לא אבה שאדם ידעהובבית אחד ו 
Mc 9,2    ונראו משה ואליהו  3לעשות בהם על פני האדמה  יכול  היו כן שאין שום אדם . כמו שלגולבנים 

Mc 9,21   וישאוש אמ׳ לו אם  22. אתה עשות עזרני בחסדך יכול  ואם . קו באש ובמים בעבור המיתוותמיד זור 
Mc 15,31   אם אתה משיח ישראל רד מן השתי 32. להושיע כולי  האחרים עשה נושעים ועצמו אינו  הסופרים  

Lc 1,22   לדבר אליהם והכירו שמריאה ראתה בסימנין מראה יכול  וכאשר יצא מן המקדש לא היה  22 .במקדש 
Lc 1,49   וחסד  50הקדוש שמו הוא עשה בי דברים גדולים  יכול  כי אותו שהוא כולו  49. מאושרת אנכי היות 

Lc 3,8  כי הגרזן 9מאבנים אלו החזיר חי בן אברהם  יכול  אני אומ׳ לכם שהאל . א אברהםלאמר אבינו הו  
Lc 5,12    וישאוש נגעו ואמ׳ אני רוצה לטהר 13לטהרני  יכול  ובקשו ואומ׳ אדון אם תחפוץ אתה לרגליו  
Lc 6,43    כי . כי כל עץ ניכר בפריו 44. לעשות פרי טוב יכול  ועץ רע אינו . שעושה פירות רעיםטוב 
Lc 6,48   אבל מי 49: להניעו כי היתה מיוסדת על האבן יכול  נחל בא על אותו בית ולא היה השפעת מים ה  
Lc 11,7    ואם הוא בהתמדה שואל אני 8. לקום לתת לך הפת יכול  סגורה ובני הם עתה במטה איניני הנה הדלת 

Lc 13,14   מלאכתו ובאותן הימים יכול הרופא לעשות יכול  ה ששת ימים הם בשבוע שבהן האיש המם אשר ב  
Lc 13,14   15. הרופא להתעסק ברפואת החולים ולא בשבת יכול  כול לעשות מלאכתו ובאותן הימים האיש י  
Lc 14,20   20 וחזר המשרת ואמ׳ לו כל מה שאמרו 21. ללכת יכול  שלישי אמ׳ אני לקחתי אשה ואיני השפעוה:  
Lc 14,27   כי אי זה מכם שחפץ לבנות 28. להיות תלמידי יכול  בא אחרי אינו  נושא שתי וערב שלו ואינו  
Lc 14,29   30. להשלים הבנין כל הרואים ילעיגו לו יכול  ואם יבנה היסודות ולא יהיה  29 .להשלימו  
Lc 14,31   וזולת 32. לבא נגד מי שעם עשרים אלף בא אליו יכול  נו חושב ראשונה אם עם עשרה אלף מלכים ואי 
Lc 14,33   אבל אם המלח. המלח הוא טוב 34: להיות תלמידי יכול  מתיאש מכל הדברים שמחזיק אינו  מכם שאינו 
Lc 19,3  כי אותו זאקיב היה. לראותו בעבור רוב העם יכול  ולא . ישוש משיח אי זה איש הוא מאוד לראות  
Lc 19,4    5שיח כי שם היה לו לעבור לראות ישאוש מ יכול  בעבור . באילן אחד ששמו שיכומורורץ ועלה  

Lc 20,28   29. ליקח אותה האשה לו לאשה להקים זרע לאחיו יכול  לו אשה אם ימות בלא בנים שאחיו איש שיהיה 
Jn 1,46  אמר לו פליף בא וראה. להיות אי זה דבר טוב יכול  . ואמ׳ לו נתנאל בנזוריט 46: יםבדת ובנביא  

Jn 3,2   3. לעשות האותות האלה אם לא האל יהיה עמו יכול  אין ום אדם וש. יודעים שאתה באת מן השמים  
Jn 3,4   5: אדם לשוב לבטן אמו ושיבא לעולם פעם אחרת יכול  : איך יוכל אדם להולד והוא זקן לו  

Jn 3,27  אתם 28. להשיג אם לא ינתן לו מן השמים יכול  ענה יואן ואמ׳ אין שום אדם  27 :באים אליו  
Jn 5,19   רק מה שראה עשות. לעשות לכם אי זה דבר מעצמו יכול  אמת הבן אינו  19ואמ׳ להם  ר זהישו בעבו 
Jn 5,30   מעצמי לעשות דבר רק כמו שאני שומע דן אנוכי יכול  איני  30. יים ומי שעשה רע בדיןטוב בח. 
Jn 6,44  ואני. כהואם האב ששלחני לא ימש. לבא אלי יכול  שום דבר אינו  44. לא תלינו עלי. ואמ׳ להם  
Jn 6,66   66 בעבור זה 67. לבא אלי אם לא ינתן לו מאבי יכול  ׳ בעבור זה אמרתי לכם שאין אחד ואומ  
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Jn 7,7    אותי הכעיס כי אני מעיד עליו. להכע להכעיסכם יכול  העולם אינו  7. כל שעה הוא מוכןאבל עמכם 
Jn 10,21   אלה הדברים נאמ נאמרו  22. עורים לפקוח עיני יכול  ושטן . ברים אינם מאדם שאחזו שדאלה הד 
Jn 10,29  אני והאב דבר אחד אנחנו 30לטרוף מיד אבי  יכול  ול הוא מכל הדבים ושום אדם אין שנתן לי גד.  
Jn 13,36   ואחרי כן 37. ללכת אחרי עתה אבל אחרי כן תלך יכול  אוש ואמ׳ למקום שאני הולך אינך ענה יש 
Jn 13,37   38ללכת אחריך עתה אני אתן את נפשי בעדך  יכול  י כן אמר אליו למה איני ואחר 37. כן תלך  
Jn 14,17   ואינו יודע אותו. כי אינו רואה אותו. לקחתו יכול  שהעולם אינו : רוח אמת 17לנצח  עמכם. 
Mt 5,14    אין מדליק 15. ליטמן העיר המונחת אל ההר יכולה  אור העולם אינה  14ולרמוס אותם חוצה  

Mt 26,40   עורו והתפללו 41. שעה אחת להיות ער עמדי יכולה  דים ומצאם ישנים ואמ׳ לפירו לא אל התלמי  
Mc 5,28    ותכף נפסק 29. נגוע לבושו אני אהיה נרפאת יכולה  כי היא אומרת בקרבה אם אנכי  28מלבושיו  
Mc 6,19   ש מחזיק בזואן וחושבבעבור כי אירודי 20 יכולה  אבל אינה . ו בעבור שתוכל המיתוואורב  
Mc 9,28   ועברו . ונסעו משם 29לירפא רק בתפלה ובצום  יכולה  והוא אמ׳ זו מדת השטן אינה  28 .אנו רפאו 
Jn 15,4   לעשות פרי מעצמה אם אינה עומדת באילן כן יכולה  כמו שהכף אינה . דו בי ואני בכםעמ 4. לכם  
Lc 9,40   משפחה ממאנת כמה. וישאוש ענה ואמ׳ לו 41 .יכולו  ולא  .יך שיגרשו הרוח רעה מגופופני תלמיד  

Lc 13,24   ואתם . וכאשר אב הסיעה יכנס יסגור הדלת 25 .יכולו  ר לכם כי רבים יחפצו ליכנס ולא אני אומ 
  קפיטולו  Tit,8: לא כמו חכמיהם ופירושיהם יכוליי  שהוא מלמדם כמו  29מהים ממוסרו העם היו ת   7,29

Mt 10,28  תיראו ביותר אותו שהגוף והנפש. להרוג הנפש יכולים  לירא אותם שהורגים הגוף כי אין חפצו ולא ת 
Mt 16,3   אומה רעה והפוכה שואלת 4. לידע אות העת יכולים  אבל אינכם . עים שפוט צבע השמיםאתם יוד  

Mt 17,18   וש בעבור מיעוט אמ׳ להם ישא 19. אנו לגרשו יכולים  היינו  התלמידים בסוד ואמרו לו למה לא 
Mt 23,4   4 הם  5. לישא והם אין רוצים הגיעם באצבעותם יכולים  מעמיסים כובד משאת לעמים שאין  הם 
Mc 3,20  20 וכאשר אותן שלא ראוהו יצאו  21. לחמם אכול יכולים  אל הבית ונאסף שם עם רב שאינם  ואחר בא 
Mc 5,4   אבל היה עומד בלילה וביום 5. להשקיטו יכולים  ואינם . כי תמיד משברם 4ברזלים ולא ב  
Lc 5,34    אתם בין הארוס עשות שיצום בעוד שהארוס יכולים  להם אמ׳  34. שלך אוכלים ושותיםאבל  

Lc 16,13   והפרושים שהם במידת 14.. לעבוד השם׳ וה יכולים  אינכם . האחת יבזה.. האחד יאהב האחד ו  
Jn 8,21   יהרגו עצמם[*] [*] אז היהודים  22. לבא יכולים  לך אינכם למקום שאני הו. תמותו ובעונכם:  
Jn 8,43   43 ורצון. אתם בני השטן אביכם 44. לשומעו יכולים  מה אינכם מכירים דברי כי אינכם ל  

Jn 10,37   37 למה. אבל אם אני עושה אותם 38. לאמר ככה יכולים  א הייתי עושה פעולות אבי הייתם אם ל  
Jn 13,33    ועתה אני אומ׳. לבא במקום שאני הולך שם יכולים  אינכם . [*] בנים שעדין הם עמכם 33אותם  
Jn 15,5   אם אחד לא עמד בי ושולח 6. לעשות זולתי יכולים  הוא הנושא פרי רב כי דבר אינכם הוא . בו  

Jn 16,12   ו רוח של אמתרק כשיבא אות 13. נשוא עתה יכולים  רק אינכם . וב דבריםעוד יש לי לאמר לכם ר  
Mt 9,15   אבל כשיצא העת. שהם עמו† אותן†לבכות כל  יכולין  להם מה ארוס בעוד שהוא חי אין  משיח אמ׳  
Mc 5,3    כי תמיד 4להחזיקו בשלשלאות ולא בברזלים  יכולין  ששוכב בקברים והיה כ״כ רע שאין  3בדרך  

Mc 9,27   והוא אמ׳ זו מדת השטן אינה 28. אנו רפאו יכולין  ידיו שאלוהו בסוד למה לא היינו בבית תלמ  
Mc 14,5  היינו למוכרו ביותר מג׳ מאות פשיטין יכולין  כי  5נעשית זאת האבדה מהמשיחה  ביניהם למה.  
Mt 10,1   ואלה הם 2לרפאת המשוטנים ולמרק החולאים  יכולת  שיח קרא לי״ב תלמידים ונתן להם שישוש מ  

Mt 11,27   על כל מה שהוא ושום אחד אינו מכיר הבן כי יכולת  אבי נתן לי  27. ניךאשר הוטב לפהוא אב כ  
Mt 16,18   וכל . כי אני אתן לך מפתחות השמים 19כנגדך  יכולת  ועוד דלתות גיהנם לא תהיה להם  .שלי 
Mt 28,18   לכן לכו דרשו לכל העמים 19. בשמים ובארץ יכולת  הש׳ נתן לי ובא ישו ואמ׳ להם  18. ספקו  
Mc 1,27   ושמו מתפזר  28. לצוות השדים והם שומעין לו יכולת  מה יהיה זה מהמוסר חדש אשר לו  .אומרים 
Mc 2,10   לך אני 11לעזוב העונות בארץ אמר לנטול  יכולת  זה שאתם תדעו שבן הבתולה יש לו אבל בעבור  
Mc 3,15   ושם שם לשימון 16ושטנים לרפאת חליים ומ יכולת  ונתן להם  15. שילכו דרוש בעולםי״ב בעבור  

Mc 13,34   לכן עורו כי 35. לעבדיו ומצוה לחוש שיעור יכולת  שהולך במהלך ועוזב ביתו ונותן  כמו שהאיש  
Lc 5,24   24 אמ׳ אל חולה אני אומר. בארץ לעזוב החטאים יכולת  בעבור שתדעו כי בן אלוה יש לו  אבל  

Lc 9,1   1 ושלחם 2וכח על כל השדים ולרפאת החוליים  יכולת  להם  שיח קרא הי״ב תלמידיו ונתןוישו מ  
Lc 10,19    ועל. לדרוך כף רגלכם על השרפים ועל העקרבים יכולת  והנה אני נתתי לכם  19. כמו ברקמשמים 
Lc 11,46  לשאת אתם לא חפצתם לנגוע אותם באצבע אחד יכולת  מיסין האנשים בעומסין שאין להם למה אתם מע  
Lc 13,11   ואמ׳ לה. וראתה ישאוש וקראה 12להביט למעלה  יכולת  נים מחולי והולכת ככורעת בזולת ש י״ח 
Lc 16,26  והוא אמר א״כ אב אחלי 27 .לעבור פה יכולת  ן לעבור מכאן אלכם לא ינתן להם אותם שחפצי  

Jn 1,5   זה בא 7אן האל שלח אדם אחד שמו ג׳ו 6: עליה יכולת  וערפל וחשך לא היה להם . בערפל היה מאיר 
Jn 1,12   13אותן שיאמינו בשמו . שיהיו נעשים בני האל יכולת  רק לכל אותן שקבלוהו נתן  12. ושלא קבלוה 
Jn 5,27  אל תתמהו מזה 28: לעׂשֹות משפט כי הוא בן אדם יכולת  ן לו ונת 27כן נתן חיים לבן בעצמו . בעצמו 
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Jn 10,18   יש לי לעזוב אותה ויכולת יש לי פעם אחרת יכולת  ה נשמה אם אני מניח אותה מעצמי יטול אות  
Jn 19,11   אם לא יהיה לך נתון מן השמים זהו מן האל .יכולת  וישאוש ענה אין לך נגדי שום  11. ולתלותך . 
Lc 13,34   ואני אומר. והנה תעזב ביתכם מאין יושב 35 .יכולתי  מאספת תרנגוליה תחת כנפיה ולא  שהתרנגולת 

Mc 14,37   עורו והתפללו בעבור 38. להיות עדים עמדי יכולתם  ׳ לפירו ולשימון ישנים אתם ולא ם ואמישני  
Mt 12,31   32. לאנשים לבד מי שאומר קללה נגד הקדש רוח יכופר  ה זו אומר אני לכם כי עון קללה ובעד אהב 
Mc 3,29   תה נפשיית נצחייתאבל הוא ראוי למי. לעולם יכופר  זה העון לא . ו מי שאין לו תקוהזה. רוח . 
Jn 7,17   17 מי 18. או דברו מעצמו. המוסר אם הוא מהאל יכיר  ם שום אדם רוצה לעשות רצון האל א  

Jn 14,31   שאני אוהב האב והוא נתן מצותו לי וכן אני יכיר  ק בעבור שהעולם ר 31ואין דבר אחר בי : בא  
Jn 17,23   ושאהבת אותם כמו שאהבת אותי. שאתה שלחתני יכיר  ור שיהיו אחדים בכל דבר והעולם בי בעב:  
Mc 8,38   לפני השם׳ האב כאשר יבא באורו עם המלאכים יכירהו  את האומה מנאפת חטאה בן הבתולה ודברו בז. 
Jn 13,35   אם לכם אהבה וריעות זה. כל כי אתם תלמידי יכירו  ובזה  35. ר שתאהבו אתכם ביניכםאתכם בעבו  
Lc 16,18   אדם אחד 19: ומביא אחרת עושה נאוף.. .. אדם ש יכל  ולא תהיה  18אחת שתעבור . .  ותישלוו מא 
Mt 21,41    הרעים וישכור הכרם לאחרים טובים שיחזרו לו יכלה  והם ענו הוא  41. לאותן העובדיםמה יעשה  
Mc 12,9   ולא 10: םאותן העובדים וישכור הכרם לאחרי יכלה  לכן מה יעשה אדם הכרם כאשר יבא  9. לכרם  

Mt 17,15   וענה ישאוש ואמ׳ אומה ממאנת 16: לרפאותו יכלו  ואני שלחתיו לתלמידיך ולא  15ם באש ובמי  
Mc 2,4    לעשות ממנו דורון לפניו עלו על הבית יכלו  וכאשר לא  4. אדם אחד נטול במטהנושאים  

Mc 9,17   ש אמ׳ אי משפחה ממאנת כמה זמןוישאו 18. עשות יכלו  ובקשתי תלמידיך שירפאוהו ולא . השנים 
Mc 14,40    בא פעם אחרת ואמר להם ישנים  41. לענות אותו יכלו  מצאם ישנים כי עיניהם היו כבדים ולא 

Lc 14,6   ואמר לאותן הקרואים דבר נשמע  7: לענות אותו יכלו  ולא  6. ים בבור בשבת שלא יעלהונופל 
Lc 20,26   ומתמיהין מתשובתו. ענות לדבריו לפני העם יכלו  ולא  26. שהם מן השם׳ תנו לשם׳ ואותן.  
Lc 20,40   והוא אמר להם איך אתם 41. לשאול לו דבר יכלו  ומשם והלאה לא  40. וב אמרתאמרו רבי בט  
Lc 21,33    השמרו שבאולי לבבכם לא  34: ודברי לא יעברו .יכלו  השמים והארץ  33. העניינים יעשושכל אלה 

Jn 21,6   אז אמר אותו תלמיד האהוב מיישוש 7. למשוך יכלו  כנס בהם גודל רבוי דגים ולא ונ במים  
Mt 7,8   מי מכם אם ישאלהו בנו לחם יתן לו אבנים 9 .יכנס  והדופק . והמחפש ימצא. ישאל יקחכל אדם ש . 

Mc 10,15  ם ויהיהבמלכות שממיי אם לא יהיה שפל ותמי יכנס  שום אדם לא . אמת לכם אני אומר 15: שמימיי  
Lc 13,25   ותקראו אל. ואתם תעמדו בחוץ. יסגור הדלת יכנס  וכאשר אב הסיעה  25. ולא יכולו ליכנס  
Lc 24,26   ומתחיל ממשה ומכל הנביאים מפרש 27. באורו יכנס  ובזה . חוייב משיח זה לסבול 26 .אמרו לכם  

Jn 3,5   5 שמים רק אותו שפעם אחרת יהיה נולדבמלכות  יכנס  וש אמת אני אומר לך שום אדם לא ענה ישא  
Mt 7,21   במלכות שמימיי אבל אותן שעושין רצון אבי יכנסו  שיקראוני אדון לא  משיח לתלמידיו כל אותן  
Mt 7,21   רבים יאמרו באותו היום 22: במלכות שמימיי יכנסו  ימיי אבל אותן שעושין רצון אבי במלכות שמ  

Mt 24,24   אני אומר זה קודם  25. בטעות אם יהיה אפשרי יכנסו  הנבחרים מהש׳ כמעט ונפלאות עד שרוב דברים 
Lc 18,17    ושר אחד מהפרושים שאלו אמ׳ רבי טוב  18. בו יכנסו  יקבלו מלכות שמים כמו נערים לא ומי שלא 
Lc 21,21  בעבור. כי אלה הימים יום נקם הם 22בה  יכנסו  ואשר בגבולותיה אל . מצעה יפרדוואשר הם בא  
Jn 15,18   אם אתה 19. אתכם תדעו כי אותי מאס ראשונה יכעיס  אם העולם  18. שתאהבו זה את זה מצוה לכם  
Lc 6,22   אתכם ויפרידו אתכם מהם ויארורכם ויגרשו יכעיסו  אשריכם אתם שהאנשים  22. ישמחו בוכים כי  

Mt 10,22   ומי שיתמיד עד הקץ אותו. ור שמיאתכם בעב יכעסו  והכל  22. ונגד אמותיהם וינגשוםנגד אביהם  
Mc 8,34   35. ויקח שתי וערב עמו וימשך אחרי. עצמו יכפור  אותו שרוצה לימשך אחרי . מ׳ להםוא  
Mt 6,14  ואם לא תמחלו האל לא יכפר 15לכם שגגותיכם  יכפר  אתם תמחלו לאנשים חטאתיהם האל  אם 14: אמן  
Mt 6,15   וכאשר תצומו לא תהיו כמו הפחותים  16 :אתכם יכפר  ל לא ואם לא תמחלו הא 15גותיכם לכם שג 

Mc 14,72   15: והתחיל לכרות. שלש פעמים יכפרהו  שקודם שהתרנגול יקרא ב׳ פעמים  לו ישאוש,Tit   קפיטולו 
Mt 3,10   אני טובל אתכם במים במקום תשובה 11. וישרף יכרת  וכל עץ שאינו עושה פרי טוב . עץלשורש ה . 

Lc 3,9  והעמים שואלים לו אומרים א״כ 10 :ויושם באש יכרת  לכן כל עץ שאינו עולה פרי טוב . ש העץלשור 
Lc 17,6   מי מכם יש לו 7. ויהיה מושלך בים ישמע אליכם יכרת  גיר חרדל ואתם תאמרו לזה האילן אמונה כגר 

Mc 10,4    ולהם ישאוש ענה  5: הלה ספר כריתות ושיניחנ יכתוב  והם אמרו משה התיר שאדם  4. משהצוה לכם 
Lc 20,18   ושרי הכהנים והסופרים  19. אותן שעליהם תפול יכתת  והאבן . אבן יהיה מוכה עם האבן על אותה 
Mt 11,11    והקטן ממלכות שמימיי . גדול מזואן טבול ילוד  אומ׳ לכם כי בכל ילודי אשה אין אמת אני[*]  

Jn 1,18   19הוא ספרו . זהו אלוה אחד. שהוא בן האב ילוד  . לבדהבן אחד . א ראה לעולם האלשום אדם ל  
Mt 11,11   והקטן. אשה אין ילוד גדול מזואן טבול ילודי  אמת אני אומ׳ לכם כי בכל  11. ךדרכך לפני  

Jn 1,13   ולא. זאת לדעת מחטאות ולא מרצון בשר. דם ילודי  שאינן  13אותן שיאמינו בשמו . לבני הא  
Mt 16,21   בירושלם ודברים רבים סבול בעד הסופרים ובעד ילך  ם לתלמידיו שחיוב הוא שהוא התחיל לפרס  
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Mc 5,18   וישאוש לא רצה אבל אמ׳ לו לך לביתך 19. עמו ילך  ן לו אותו שהיה מאז מושטן שהוא להתחנ  
Lc 14,26   תיועמו אביו ואמו ואשתו ואחיו ובנו ואחיו ילך  אם אי זה איש יבא עמי ולא  26ר אליהם ואמ  

Jn 7,33  למקום. לבקשני ולא תמצאוני 34האב ששלחני  ילך  אחר . ו עדיין יהיה לכם מעט זמןאמר להם יש  
Jn 8,12   אז אמרו  13: בחשך וערפל אבל יהיה לו גם חיים ילך  מי שבא אחרי לא . הוא נר העולם אומר אני 

Jn 21,18  ואז אמר 19. ינהגך במקום שלא תחפוץאחריך ו ילך  רק כשתהיה זקן תשלח ידך ואחר . למקום חפצך  
Mt 21,31   כי זואן בא מראה דרך  32. לפניכם במלכות השם ילכו  ומר לכם שהעוגבים עצמם והזונות אמיתות א 
Mt 25,46  באשה של גיהנם והצדיקים ילכו באורה הנצחית ילכו  ואלו  46. ם שלי גם לי לא עשיתםמקטני הדלי : 
Mt 25,46   46 26: באורה הנצחית ילכו  דיקים ה של גיהנם והצואלו ילכו באש,Tit  קפיטולו נ״ב כפי מתיאו 

Lc 9,12   למגדליהם ולעריהם הקרובים למקום זה למען ילכו  ו הי״ב שלוחים ואמרו לו העם זה נגשו אלי  
Lc 16,30   ואברהם אמ׳ לא אם לא 31 .להם הם יעשו תשובה ילכו  אבל אם מקצת מהמתים . אב אברהם אמר לא 
Jn 18,14   ושמעון פירו ותלמיד אחר הלכו  15. העם אחריו ילכו  שימות אדם אחד בעד העם למען לא שצריך הוא 
Mt 5,19   19 אבל מי שילמדה . לשברם יהיה קטן במלכות שמים ילמד  עבור אחד מאלה המצות הקטנות או ומי שי 

Lc 3,7    לכן עשו 8. פינו העתידה לבאלכם ברוח מא ילמד  בעבור יטבילם תולדות ויבראש מי שבאים  
Jn 14,26    איני נותנו לכם. שלומי אני נותן לכם 27אתכם  ילמד  אותו שהאב ישלח בשמי הוא . הקדשנאמר רוח 

Mt 10,19   אתם לא תדברו 20: באותה שעה שתצטרכו לדבר ילמדכם  אנחו מה תענו ומה תאמרו כי השם אל ת: 
Lc 12,12   ואחד מן החבורה  13 :באותה שעה מענה לשון ילמדכם  הקדש  כי רוח 12באי זה דבר תענו או תאמרו 
Jn 16,13   כי לא ידבר מלבו רק הדב הדברים. כל אמת ילמדכם  רק כשיבא אותו רוח של אמת  13. נשוא עתה  
Lc 14,29   ויאמרו האיש הלזה התחיל לבנות ואין 30. לו ילעיגו  ה יכול להשלים הבנין כל הרואים ולא יהי 
Mt 24,41   לכן הקיצו כי לא ידעתם השעה  42. והאחד יניח ילקח  האחד . ושתים במטה אחת. רת יניחיקח והאח 

Jn 4,36   בעבור. שכרכם ויאסוף פרי כחייכם הנצחיים ילקט  ומי  36. בר תבואות הקציר לבנותוראו כי כ  
Mt 8,28    גש מושטן אחד שיצא מן הקברוהיו בארץ גינשריק פ ים  וכאשר ישואש עבר אותו  28מתיאו כ״ח כפי 

Mt 15,29   וקרב אליו 30. גלילאה ועלה אל ההר ויושב שם ים  וכאשר ישאוש נסע משם בא שפת  29 :שעה  
Lc 19,43   ולא[*]  44ויקיפוך ויצורו לך מכל צדדין  ימאסוך  כי ימים יבואו לך שאויביך  43. לעיניך  
Mt 24,9   9 ואז יהיו רבים נבוכים 10. למען שמי ימאסכם  ז יצערוכם נוגשים והורגים והכל וא.  

Mt 22,24   בלא בנים שאחיו יקח אשתו בעבור שיקים זרע ימות  אמרו רבי משה אמר אם אחד  24. וושאלוה  
Mt 24,34   הארץ והשמים יעברו  35. עד שכל זה יהיה נשלם ימות  אמת לכם אומר שזה הדור לא  34. אל הדלת 
Mt 26,52   חושב אתה שאיניני יכול להתפלל לאבי 53 .ימות  בסכין . ל איש שיכה בסכיןקומו כהסכין במ  
Mc 12,19   ויניח אשתו בלא בן שאח הנשאר יקחה לאשה ימות  תב לנו אומ׳ שאם אח מאי זה איש רבי משה כ  
Lc 20,28  28 לאשהבלא בנים שאחיו יכול ליקח אותה האשה לו  ימות  ה כתב לנו איש שיהיה לו אשה אם מש. רבי 
Lc 21,32   השמים 33. זה הדור עד שכל אלה העניינים יעשו ימות  באמת אני אומר לכם שלא  32. רובהשם׳ ק 

Jn 6,50    52אני הוא פת חיים אשר מן השמים ירדתי  51 :ימות  השמים בעבור שזה שאוכל ממנו לא שירד מן  
Jn 8,51  אז אמרו היהודים עתה אנו מכירים 52 :לעולם ימות  כם באמת שאם אחד יעמיד דברי לא אני אומר ל  

Jn 11,25    וכל אדם שהוא חי ויאמין כי לא ימות 26. יחיה ימות  עוד אם . תחייה וחיים למאמין ביאני הוא 
Jn 11,26   והיא אמרה אדון כן 27. מאמינה את זה. לנצח ימות  וכל אדם שהוא חי ויאמין כי לא  26. יחיה  
Jn 11,37   ושם. אז ישאוש פעם אחרת בעצמו בא לקבר 38 .ימות  יוכל לעשות שזה לא  נולד עור לאהאיש ש  
Jn 11,50    רק. וזה לא אמר מעצמו 51. ולא ימות כל העם ימות  נכם חושבים שצריך לנו שאדם אחד אי 50דבר  
Jn 11,50   ןרק שהיה הגמו. וזה לא אמר מעצמו 51. כל העם ימות   חושבים שצריך לנו שאדם אחד ימות ולא 
Jn 12,24  ואם ימות נותן פרי רב. והוא ישאר יחידי 25 .ימות  ם גרגיר של חרדל הנופל הלאה לא אומר לכם א. 
Jn 12,25    מי שאוהב נפשו יאבד אותה. נותן פרי רב ימות  ואם . והוא ישאר יחידי 25. ימותהלאה לא.  
Jn 21,23   אני רוצה שכן יעמוד עד שאבא מה לךרק אמר  .ימות  הדבר בתוך אחיו שאותו תלמיד לא אז יצא זה . 

Mt 16,28   17: עד שיראו בן האלוה בא במלכותו ימותו  כי מקצת מאלו שהם פה לא . ר לכםאני אומ,Tit  
Mc 8,39   39  9: עד שיראו האגלוריאה ממלכות האל ימותו  ואמ׳ להם ומקצת מכם שהם עמי לא,Tit  
Lc 20,36   והם בני . משם ואילך כי יהיו דומין למלאכים ימותו  כי לא  36. שואין ולא יקחו נשיםלא יעשו נ 

Mc 16,16   ואלה הנפלאות יעשו אותם שיאמינו הם 17 .ימחה  בול יהיה נושע ואותו שלא יאמין ויהיה ט  
Mc 11,25   ומיד נכנסו 27[*]  26. לכם עונותיכם ימחול  בעבור שאביכם שממיי . תרעומת נגד שום אדם  
Lc 12,10  וכאשר ינהגו אתכם בבתי כנסיות 11. לו ימחלו  מי שיקלל רוח הקדש לא . נמחל לווא האדם וה  
Lc 1,23   ואחר ימים אחדים אלישבק 24. עבודתו הלך בביתו ימי  וכאשר השלים  23ה להם ועמד אלם מרא 

Lc 2,6   נולדוילדה שם בנו ראשון  7מריאה מלאו ללדת  ימי  וכאשר היו שם  6. אשתו והיא הרהארוסתו ו . 
Lc 2,22   טהרת מריאה כדת משה נשאו הנער בירושלם בעבור  ימי  וכאשר נשלמו  22. בטן אמו מריאההיה ב 
Lc 1,18   וענה המלאך ואמ׳ לו אני הוא שעומד לפני  19 .ימיה  ך יעשה זה שאני זקן ואשתי מהרה למלאך אי 
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Mt 12,40  כן יהיה בן הבתולה בלב הארץ. לילות ושלשה ימים  י כמו שיונה היה בבטן הדג שלשה כ 40. נביא  
Mt 12,40   גבירי נינוה יקומו ליום 41. ושלשה לילות ימים  יהיה בן הבתולה בלב הארץ שלשה  כן. לילות  
Mt 15,32   ואין להם לאכול ואיני רוצה לשולחם בתענית ימים  שלשה  ואמ׳ אני מרחם העם באשר הוא עמד  

Mt 17,1   17,Tit  ואחר העלם אל הר. לקח פירו יקומו וזואן אחיו ימים  ואחר ה׳  1מתיאו יטולי מ״ג כפי קפ 
Mt 26,2   אז 3: ובן האל יהיה נבגד ותלוי. יהיה פסח ימים  תדעו כי מכאן ועד ב׳  2תלמידיו אמ׳ ל  

Mt 26,61  וקם שר הכהנים ואמ׳ לישאוש אינך 62. חדשו ימים  יכול להשמיד מקדש האל ואחר ג׳  זה אמר אני  
Mt 27,40   40  .[*]תושיע עצמך אם בן אלוה אתה ירד מן. תבנהו ימים  תהו שאומר שתשמיד המקדש ובשלשה א  

Mc 2,1   רב עם. וכאשר ידעו שהוא היה בבית 2אחדים  ימים  ואחרת פעם נכנס בכפר נחום אחר  1שי׳ מרקו  
Mc 2,20   ו משים בגד חדש במלבושושום אדם אינ 21. רבים ימים  ובאותו עת יצומו . ים יגזלו מכםשהחתנ 
Mc 8,2   ואם אני אשלחם בביתם  3. ואין להם מה לאכול .ימים  העם כי הם נמשכים אחרי זה שלשת רחמנות על 

Mc 8,31   התחיל לגערו[*] ופירו . ואמ׳ להם בגלוי 32 .ימים  לשה הכהנים וחכמי הדת והוא יקום חי אחר ש. 
Mc 9,1   לקח פירו ויקומו ונהגם בהר אחד מאד גבוה ימים  ים ששה מועבר 1׳ כפי שי׳ מארקו קפיטולו ט.  

Mc 14,1   1 ושרי הכהנים והמאותתים מהדת משתדלים היאך ימים  קרוב הפסח ויום המצה סמוך שני  והיה  
Mc 14,58   ולא 59. אחרים חדש עשוי בידי אנשים אבנהו ימים  המקדש עשוי בידי אנשים ובשלשת  אהרוס זה  
Mc 15,29    31. תושע עצמך תרד מן השתי וערב 30. תבנהו ימים  תחריב מקדש השם׳ ואתה אחר שלשת שאומר  

Lc 1,24    אחדים אלישבק אשתו הרתה ונטמנת חמשה חדשים ימים  ואחר  24. ימי עבודתו הלך בביתוהשלים  
Lc 2,21  שאותו נקראהנער היה נמול ונקרא שמו ישאוש  ימים  ואחר נשלמו שמנה  21. אמור להם כאשר למעלה  
Lc 5,35    כאשר הארוס יפרד מהם ואז יצומו באותן הימים ימים  אבל יבואו  35בעוד שהארוס עמהם שיצום. 
Lc 9,28  אחר אלה הדברים ישאוש לקח פירי ויקומו ויואן ימים  נה ושמ 28. יטעמו מות עד שיראו מלכות השם׳ 

Lc 13,14   ם בשבוע שבהן האיש יכול לעשות מלאכתוה ימים  אשה בשבת ואמרו המם אשר בה ששת אותה ה  
Lc 15,13   הנער היותר קטן. מועטים מקובצים כל הדברים ימים  ואחר  13: להם עצמות מה שהיה לווחלק . לי  
Lc 17,22   23שתאוו לראות יום אחד מבן האדם ולא תראוהו  ימים  ואמ׳ לתלמידיו יבואו  22. א לכםראוי לב 
Lc 19,43   יבואו לך שאויביך ימאסוך ויקיפוך ויצורו לך  ימים  כי  43. ן נעלמות לעיניךועתה ה .לשלום לך 
Lc 21,6    ושאלוהו אדון 7: שלא יעמוד אבן על אבן ותפסד ימים  רים אלו שאתם רואים עדיין תראו דב 6אמ׳ 

Lc 23,29   והבטן .באים שבהם יאמרו מאושרות הן העקרות ימים  כי הנה  29. מכם תבכו ועל בניכםרק על עצ  
Jn 2,12   וקרוב היה פסח היהודים ועלה ישאוש 13. מעטים ימים  ושם עמדו . מו והאחים והתלמידיםהוא וא 
Jn 2,19   אז אמרו לו היהודים זה המקדש 20. אקימהו ימים  ואמ׳ להם תתירו זה המקדש ובג׳  ענה ישאוש  
Jn 2,20    22. ומה שהוא אמ׳ במקדש לבו אמר 21. תעשהו ימים  ואתה אומ׳ בג׳ . ארבעים ושש שנהאותו  
Jn 4,40   42. ויותר עוד האמינו בו בעד דבריו 41 .ימים  קשוהו שיעמוד שם עמהם ועמד שני אליו ב  
Jn 4,43   והוא העיר שאין 44. מצא משם והלך בגלליאה ימים  אחר שני  43: באמת מושיע העולם שזה הוא  
Jn 11,6   אחר אלה הדברים אמ׳ לתלמידיו נלכה פעם 7 .ימים  ב׳  עמד באותו מקום. ט היה חולהשלאזרי  
Jn 11,8   8  ועדיין חפצת ללכת . שהיהודים רצו לסקול אותך ימים  ואמרו לו התלמידים רבי לא עברו 

Jn 11,17   19. ובטניאה קרובה מירושלם ט״ו מילין 18 .ימים  אוש ומצא אותו שעמד בקבר ארבעה אז בא יש  
Jn 11,39  וישאוש אמר אליה לא אמרתי לך שאם 40. שמת ימים  כי זה ארבעה . ן כבר הוא מסריחואמרה לו אד  
Jn 12,1  קודם הפסח בא בביטניאה ששם מת לזרו אותו ימים  וישוש אז ששה  1ב כפי ש׳ ג׳ואן קפיטולו י״  

Jn 20,26   טומאש עמהםפעם אחרת היו התלמידים תוך הבית ו ימים  אחר שמנה  26. לצדו איני מאמין משים ידי 
Mt 25,33  אז יאמר המלך לאותן 34. והגדיים לצד שמאל ימין  ויניח השיות לצד  33. ת מהגדייםהרועה השיו  
Mt 27,29   29 ומברכין לפניו ברך אומרים הש׳ יושישעך מלך ימין  וקנה ביד . על ראשו עטרת קוצים והניחו  
Mt 27,38   38 ואותן שעוברין מקללין אותו 39. ד לשמאלואח ימין  אחד לצד . אז תלו שני גנבים עמו  
Mc 16,5    והוא 6. נער אחד מלובש בגד אחד לבן ונפחדו ימין  ת בצד ראו שב[*]  5[*] 4לנו האבן בקבר  
Lc 1,11   וכאשר זכריא 12. המזבח הלבונה נראה אליו ימין  אבל מלאך השם׳ עומד לצד  11. נההלבו הלבו  

Lc 23,33   וישו אמר אב מחול להם כי 34. והאחד לשמאל ימין  האחד לצד . והגנבים ם תלו ישאושקלוארי ש  
Lc 1,75   ואתה נער תקרא נביא מה מאד נעלה כי אתה 76 .ימינו  בקדושה ובטהרה לפניו כל  75ותו נעבוד א 
Mt 5,30    כי. טשקנדליזא כרות אותה והרחק אותה ממך ימינך  ואם יד  30: מהיות כל הגוף ענושאבר אחד  
Mt 6,3   אבל תהיה צדקתך נעלמת כי אביך שמימיי 4 .ימינך  לא תדע יד שמאלך מה שעשתה . דקהתעשו צ  

Mt 20,21   אז ענה ישוש 22. והאחד לשמאלך במלכותך .ימינך  א אמרה תרצה שאחד מבני ישב לצד והי  
Mc 10,37   37  וישאוש אמ׳ להם 38. באורך. והאחר בשמאלך ימינך  אמרו תן לנו שאחד ממנו ישב בצד והם.  
Mt 27,20   ופילאט אמר להם אי זה תרצו שאניח לכת 21 .ימיתו  זהירו העם שישאלו בראבן וישואש והזקנים ה  
Lc 11,49   למען תהיה נדרש מכם דם כל 50וירדפו  .ימיתו  ני שלח להם נביאים שלוחים ומהם אמרה הנ  
Mc 9,30    והם לא הבינו  31ויחזור חי ביום השלישי  .מיתוהוי  יהיה נבגד ונמסר ביד הרעים והם בן האלוה 
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Lc 18,33   והם שום דבר  34: וביום השלישי יחזור חי .ימיתוהו  וכאשר יהיה נגרש  33. ו בפניווירוק. נגרש 
Lc 22,36   כי אני אומר לכם כי 37. מלבושיו ויקנה סכין ימכור  ומי שאין לו . ו שק יקח גם האבןמי שיש ל 

Mt 7,7   דפקו בדלת ויפתח לכם: תחפצו ותמצאו: שאלתכם ימלא  שאלו מאל והוא  7: ם ולא יקרעוםמסושלא יר. 
Lc 19,14  ונעשה כאשר חזר המלכות צוה 15. עלינו ימלוך  יאו אחריו אומרים לא נחפוץ שזה ושלחו לגאס  
Lc 14,28   28 כח להשלימו ראשונה ההוצאה הצריכה אם בידו ימנה  ולא . י זה מכם שחפץ לבנות מגדלכי א.  
Mt 5,29  טשקנדליזא הוציאה והרחיקה ממך כי טוב הוא ימנית  אבל אם ֵעינְָך  29: עשה ניאוף אותה בלבו כבר  
Mt 5,25    והשופט ימסור אותך ביד. אותך ביד השופט ימסור  בדרך תמלא רצון אויבך מפני שלא ובהיותך  
Mt 5,25   באמת לא תצא  26אותך ביד עבדו ותושם במאסר  סורימ  והשופט . ימסור אותך ביד השופט מפני שלא 

Mt 10,21   והבנים יקומו נגד. והאב הבן. האחר למיתה ימסור  האח האחד  21 .אבל הקדש רוח ידבר בעדכם  
Mc 13,12   והאם הבן והבנים יקומו נגד. אחיו למיתה ימסור  והאח האחד  12: הקדוש רוח בעדכםתדברו אבל  
Lc 12,58   והשוטר. והשופט יתנך ביד השוטר. אותך לשופט ימסור  ואם באולי . שה שישלחוך מהרהבדרך עשה מע 
Lc 22,4   והוא 6. ושמחו ונדרו לו כסף 5. להם ישוש ימסור  שרי הכהנים והרבנים באי זה צד  ודבר עם  
Mt 7,8   חםמי מכם אם ישאלהו בנו ל 9. והדופק יכנס .ימצא  והמחפש . כי כל אדם שישאל יקח 8. לכם  

Mc 11,13   כי. וכאשר בא אליה לא מצא כי אם עלים. תאנים ימצא  הלך לראות אם . תאנה רואה עלין מרחוק ראה 
Lc 15,5    6. אותה ישימה על כתיפיו ובא אל ביתו שמח ימצא  וכאשר  5. לאותה שאבד עד שימצאהוילך  

Mc 13,36   מה שאני אומר לכם לכל אני אומר ו 37ישנים  ימצאכם  לא כשיבא  36רנגול קורא או בקר או לת 
Lc 18,5   6. אדריכיאה לקץ הבא תעשה לעג ממני ימצאני  אמנם כאשר האלמנה הזאת  5. נשיםאלהים וא  
Mc 3,2   וישאוש אמ׳ לאדם  3. בשבת בעבור שילשינוהו ימרקהו  והפרושים מארבים אותו אם  2. שהעם היד יב 
Lc 6,39   39 40. עור אחר הכרח הוא שניהם יפלו בבור ימשוך  פשרי עור אינינו אי: ויתנו לכם כדמותה  

Mt 12,26  אם אני מגרש השדים בכח באלזאבוק 27. מלכותם ימשך  א״כ איך . אחר נחלקים הם ביניהםאחד מגרש ה. 
Jn 6,44  כי 45. ואני אקימהו ביום היותר אחרון .ימשכהו  אם האב ששלחני לא . כול לבא אלידבר אינו י  

Mt 10,17   18ויכו אתכם בבתי כנסיותיהם : אתכם בדבריהם ינהגו  השמרו מהעמים כי הם  17: יונים ותמים כמו 
Mt 10,19    אתכם תפושים אל תאנחו מה תענו ומה תאמרו כי ינהגו  כאשר  19. עדות ממני לפני העמיםשאתם 
Mc 13,11   ו מה תאמרו אתם תדברואתכם תפושים אל תפחד ינהגו  וכאשר  11. כות שממיי לכל העמיםדרוש המל  
Lc 12,11  אתכם בבתי כנסיות ולרבנים ולנביאים אל ינהגו  וכאשר  11. וח הקדש לא ימחלו לומי שיקלל ר  
Lc 10,6   באותו בית 7. ואם לא יחזור עליכם. שלומכם ינוח  עליו . ואם שם בן השלום 6. הזה יבא בבית  

Lc 21,14   כי 15. לבבכם ואל תחשבו באי זה אופן תענו ינוח  אז  14. וזה יבא לכם לעדות 13. בעבור שמי  
Mc 13,14   ומי שיהיה בעלייה לא ירד אל הבית  15בהרים  ינוסו  ואז אותן שביג׳ודיאה . א יבינהואותו שקור 
Mt 24,29  ואז . אז יראה אדם סימן בן האלוה בשמים 30 .ינועו  וכחות השמים . וכוכבי שמים תפולו. לא תאיר 
Mc 13,25   25 אז יראו בן האלוה בא מן השמים בכח גדול 26 .ינועו  בים יפלו מן השמים וכחות השמים והכוכ 
Lc 21,26   אז יראו בן האדם שיבא בענן עם עב גדול  27 .ינועו  כי כחות השמים . בא על כל העולםוחרדה שת 

Mt 5,4    6: ם שאליהם תגיע נחמהאשרי הבוכי 5: הארץ ינחלו  אשרי הנחים כי הם  4. מלכות השםשלהם הוא  
Mt 19,13    והתלמידים גוערים. הידים עליהם ושיתפלל בעדם יניח  דורון מנערים קטנים בעבור שהוא עשו לו 
Mt 24,40   40  ושתי נשים יהיו בית הריחים האחת יקח 41 .יניח  יהיו שנים בשדה האחד יקח והשני אז  
Mt 24,41   42. האחד ילקח והאחד יניח. ושתים במטה אחת .יניח  ת יו בית הריחים האחת יקח והאחרנשים יה  
Mt 24,41   לכן הקיצו כי לא ידעתם השעה באותה 42 .יניח  האחד ילקח והאחד . תים במטה אחתוש. יניח  
Lc 12,39   ואתם עמדו כי בשעה שלא תחשבוה 40. חפור ביתו יניח  א ול. שעה הגנב עתיד לבא אמת שיהיה ניעור 
Lc 15,4   תשעים ותשעה במדבר וילך לאותה שאבד עד יניח  לו מאה צאן ונאבדה אחת מהם לא  שישזה מכם  

Lc 18,29   אביו ואמו או אחיו או אשתו בניו או בתי יניח  שום אדם לא . אמת אומר אני לכם אמ׳ להם  
Mt 24,47   אמר בלבוואם העבד הרע י 48. על כל טובותיו יניחהו  אמיתות לכם אומר שהוא  47. ושהער וכן ע 
Lc 19,44   בעבור שלא הכרת עת פקודתך. בך אבן על אבן יניחו  ולא [*]  44יצורו לך מכל צדדין ויקיפוך ו : 
Mt 21,3   5. וכל זה להשלים הנבואה מהנביא אומרת 4 .יניחוה  שהאדון צריך בהן למלאכתו ותכף  דבר אמרו  
Mc 11,3   והלכו ומצאו העיר קשור לפני הדלת 4 .והויניח  ושים אמרו שהאדון צריך לו ומיד למה אתם ע  

Mt 15,23   והוא ענה לא  24. לכת כי היא צועקת אחרינו יניחנה  והתלמידים באו וחילו פניו שלא  :לה דבר 
Mt 24,16   ומי שהיה בעלייה לא ירד לקחת אי  17. בהרים יניסו  ה אותן שהיו בגודיא 16. יביניהן א״כ הוא 

Mt 3,12   והתבן ישרף. את גורנו ויאסוף ִחַטתֹו במגורתו ינקה  והנה הוא . מפוחו בידו 12ם מאש וירפאכ  
Jn 15,2   כבר אתם 3. אותה בעבור שתעשה פרי לרוב ינקה  וכל העושה פרי בו . נה עושה פריכל כף שאי  
Lc 18,7   ה ולאאותם שהם נבחרים צועקים אליו יום וליל ינקום  והש׳ לא  7. ה אמר הדיין מה עלבאמר ראו מ 

Lc 18,14   וכאשר. ומביאים לו נערים בעבור שיגיעם 15 .ינשא  צמו יהיה נשפל ומי שישפיל עצמו המגביה ע  
Mt 12,39   כי כמו שיונה היה 40. לכם לבד אות יונה נביא ינתן  ישאוש ענה להם אומה רעה אות לא ו 39. ממך 
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Mt 16,4   4  ונפרד מהם והלך לו. לבד אות יונה הנביאלכם  ינתן  ואות לא . רעה והפוכה שואלת אותאומה: 
Lc 11,29   כי כמו שיונה 30. זולת אות יונה הנביא. לו ינתן  דור הרע הזה שואל אותי ואות לא ה. לאמר  
Lc 12,48   ומי שהפקידו לו דבר: לו דבר גדול ישאלו לו ינתן  ואדם שדבר גדול . היה מוכה בנגעים מועטים  
Lc 14,34   לא בעפר ולא בזבל ולא בדבר תועלתי  35: הטעם ינתן  במה . בל אם המלח ריקניתא. טוב המלח הוא 
Lc 16,26  והוא אמר א״כ אב 27 .להם יכולת לעבור פה ינתן  ותם שחפצין לעבור מכאן אלכם לא בעבור זה א  
Lc 19,26   זלומי שאין לו מה שיש לו יג. לו ויושפע ינתן  אני אומר לכם לכל אדם שיש לו  26. אימנש  

Jn 3,27   אתם בעצמכם עשו לי עדות 28. לו מן השמים ינתן  אין שום אדם יכול להשיג אם לא  יואן ואמ׳  
Jn 6,66   בעבור זה רבים תלמידיו חזרו 67. לו מאבי ינתן  ם שאין אחד יכול לבא אלי אם לא אמרתי לכ  

Mt 17,12   ואז השכילו תלמידיו שהוא 13. המות בעבורם יסבול  כן בן האלוה . שו ממנו כל רצונםאבל ע  
Mt 22,13   רבים הם קרואים ומעט  14. בכי ורעישת שינים יסבול  ושם . גלים ושימוהו בסוהר חשיכההידים והר 
Mt 24,51   25: בכי ורעישת שיניים יסבול  עם הרמאים ושם  ויעבירהו מפקידתו ויניחהו,Tit  קפיטולו נ״א כפי 
Mt 25,30   30 כאשר בן האלוה יבוא  31: בכי והרעשת שיניים יסבול  ושם . בור חשוכהד הרע תשליכהו בוהעב 
Mc 9,11  אכן אני אומ׳ לכם 12נגישה למות מגונה  יסבול  כל העולם כמו שכתו׳ שבן האלוה  בתחלה יציל  
Lc 9,22   דברים רבים ויקללוהו ישישים ושרי הכהנים יסבול  שחוייב שבן האדם  22. לשום אדם לבל יגידו  

Mc 12,40    ושב ישוש לפני 41: יותר קנס גדול ביום הדין יסבלו  ולזה . והאלמנות עם שקר תפילותםהבתים 
Lc 10,12   שדומיטאנש של אותה עיר רע כדומה לאשר יסבלו  ואומ׳ אני לכם שבאותו יום לא  12. מתקרב  
Lc 13,25   ותקראו אל הפתח. בחוץואתם תעמדו . הדלת יסגור  וכאשר אב הסיעה יכנס  25. יכולוליכנס ולא  
Lc 6,49    ואותו המים מנחל בא והכתו ומיד נפל ונעשה .יסוד  הוא לאדם בונה בית על הארץ בלא דומה  
Mt 6,34   7: אל עמלו יספיק  י יום מחר יחשוב על עצמו והיום כ. מחר,Tit   1קפיטולו כ״א כפי מתיאו  
Mt 25,9   וכאשר הולכות  10לנו לכו למוכרות וקנו לכם  יספיק  וענו החכמות ואמרו אולי לא  9. מכבות 

Jn 6,7   7 אמר אליו 8: לעם הזה אם נתן לכל אחד מעט יספיק  ו פיליף ב׳ מאות פשיטין לחם לא ענה אלי  
Lc 20,6   7. כי בבריא היה להם שיואן היה נביא .יסקלונו  כל העם [*]  6[*] אמ׳ מן השמים אם נ  

Lc 23,16   18. והיה לו להניח אסיר אחד ביום החג 17 .יסרו  אז עזבו לו כאשר  16. א נעשה לולמיתה ל  
Mc 13,30   השמים והארץ 31. עד שכל אלו הדברים יבאו יעבור  אמת אני אומר לכם שזה הדור לא  30. הפתח  

Jn 5,24  אמת אומר אני לכם שתבא שעה  25. ממות לחיים יעבור  אבל . ולא יבא במשפט. ים נצחייםיהיו לו חי 
Mt 24,35   ושום אדם אינו יודע  36. אבל דברי לא יעברו יעברו  הארץ והשמים  35. זה יהיה נשלם עד שכל 
Mt 24,35   ושום אדם אינו יודע היום והשעה ולא 36 .יעברו  ארץ והשמים יעברו אבל דברי לא ה 35. נשלם  
Mc 13,31   אותו היום ואותה שעה 32לא יעברו ודברי אלה  יעברו  השמים והארץ  31. ו הדברים יבאועד שכל אל 
Mc 13,31  אותו היום ואותה שעה לא ידעה לא מלאכי 32 יעברו  שמים והארץ יעברו ודברי אלה לא ה 31. יבאו  
Lc 21,33   השמרו שבאולי לבבכם לא יהיה כבד ביתרון 34 :יעברו  ודברי לא . השמים והארץ יכלו 33. יעשו 
Lc 17,34   ועונים ואמרים לו אנה יהיה אדון  36[*]  35 :יעזב  חד יתפש והאחד הא. נים במטה אחתיהיו ש 
Mt 19,5    אביו ואמו וידבק באשתו והיו שנים באחד בשר יעזוב  ואמר בעבור זה אדם  5. אדם ואשהעשה. 
Mt 19,7   וישוש אמר משה הודה לכם שתעזבו נשותיכם  8 .יעזוב  שאדם יתן לה ספר כריתות ואותה  משה צוה 

Mt 24,43   ובעבור אהבה זו עמדו  44. שבור הבית אשר לו יעזוב  הוא יהיה ער ולא . הגנב יהיה באהשעה ש 
Mc 10,7    ויהיו שניהם לבשר 8אביו ואמו ויקח אשה  יעזוב  ואדם  7. בהתחלת העולם איש ואשההשם יצר  
Lc 14,5  ואמר לאותן 7: ותוולא יכלו לענות א 6 .יעלהו  ו וחמורו נופלים בבור בשבת שלא מכם אם שור  
Mt 9,15    אין אדם מכפיל בגד חדש 16: הארוס אז יצומו יעלם  אבל כשיצא העת שאדם . שהם עמו† אותן†כל  

Mt 24,48   48  ויתחיל להכות העבדים האחרים 49באריכות לבא  יעמוד  ואם העבד הרע יאמר בלבו אדוני 
Lc 8,37   מהם כי ביראה הם עומדים וישאוש נכנסע יעמוד  י נורוס בקשו מישו שילך לו ולא גדיא  
Lc 21,6   ושאלוהו אדון מתי יהיו 7: אבן על אבן ותפסד יעמוד  אתם רואים עדיין תראו ימים שלא אלו ש 
Jn 6,57   כמו שהאב שלחני ואני חי בעבור  58: ואני בו יעמוד  מי שאוכל בשרי ושותה דמי בי  57: האמתי 

Jn 12,46   ואם אחד ישמע דברי ולא ישמרם אני 47. בערפל יעמוד  כל שיאמין בי לא ולם בעבור שק ששבאתי בע 
Jn 15,16   אלה 17. בעבור שהדבר תשאלו בשמי יתן לכם יעמוד  ופרייכם . כו ותשאו פריאתכם בעבור שתל  
Jn 21,23   זה הוא התלמיד שעושה 24. עד שאבא מה לך יעמוד  רק אמר אני רוצה שכן . לא ימות תלמיד  
Jn 8,51   אז אמרו היהודים 52: דברי לא ימות לעולם יעמיד  אני אומר לכם באמת שאם אחד  51 .דין אמת  
Jn 16,2   ושעה תבוא שכל . אתכם מחוץ לבתי כנסיותיהם יעמידו  הם  2ם בעבור שלא תהיו ניזוקים אמרתי לכ 

Mt 25,40  אומר לכם כי כל הטובויאמר אלהם אמיתות  יענה  והמלך  40. ה ומאוסר ובאנו אליךראינוך חול  
Lc 13,25  אז 26. ויאמר לכם איני מכיר אתכם מי אתם יענה  והוא . או אל הפתח אדון פתח לנוותקר. בחוץ  
Mt 25,37   ונתנו לך לאכול. מתי ראינוך ברעב ובצמא יענו  והם  37. סר הייתי ואתם נחמתונימאו  
Mt 25,44   ומתי ראינוך רעב וצמא ובלא בית ערום. ויאמרו נויע  אז הם  44. ר הייתי ולא בקרתוניחולה ואסו 
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Mt 11,24  קפיטולו ל״ז כפי : בעונש קטן ביום הדין ממך יענשו  לכם שהשדומיטש ואומ׳ אני  24: עד היום הזה 
Mt 22,32   32 וכאשר 33. איננו אלוה מהמתים אבל מהחיים .יעקב  וא אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי אני ה  
Mc 12,26   ולזה אתם. אינו אלוה המתים אלא החיים 27 .יעקב  י אלוהי אברהם אלהי יצחק ואלהי אומר אנ  

Lc 1,33   ומריאה אמרה למלאך 34. לנצח ומלכותו לאין קץ יעקב  וימלוך בבית  33. את הש׳ אב שלולו קתדר 
Lc 20,37   כי כלם חיים  אינו אלוה המתים אכן החיים 38 .יעקב  ני אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי לו בסנה א 

Jn 4,5   וישאוש לואה. והיתה שם עין יעקב 6ליוסף בנו  יעקב  שנקראת סיכאר סמוך למקום שנתן  בשמריאה 
Jn 4,6    והיה. וישאוש לואה מן הדרך יושב על העין .יעקב  והיתה שם עין  6יעקב ליוסף בנו שנתן  

Mt 19,26   ובכן ענה פירו ואמ׳ אליו הנה שאנחנו 27. לו יערבו  לעשות כל הדברים . הוא דבר נקל אבל לאל 
Mt 5,15   כן יהיה מאיר 16. אור לכל אותן שבבית הן יעשה  סה אבל להניחו על המנורה בעבור תחת מכ  
Mt 9,17   אבל משים איש. כן כל הנאדות יהיו אבודים יעשה  כי אם . ם יין חדש בנאדות ישניםאדם משי  
Mt 9,29   ותכף ישוש משיח צום לאמר השמרו שלא [*]  30 .יעשה  פי אמונתכם משיח נגע עיניהם ואמ׳ להם כ 

Mt 15,28  29 :לך מה שאת חפצה ובתה נתרפאה באותה שעה יעשה  אמונתך : נה ואמ׳ אשה גדולה היאאז ישאוש ע  
Mt 18,35   לכם אבי שבשמים אם לא תמחלו מלב טוב לריעכם יעשה  כל כך  35. ה עד שיחזור כל החובלנגיש: 
Mt 21,40   והם ענו הוא יכלה הרעים 41. לאותן העובדים יעשה  לכן כאשר יבא בעל הכרם מה  40. והרגוהו  
Mt 26,18   והתלמידים עשו כאשר צום  19. פסח עם תלמידיו יעשה  עמך . רו לו הרב אומר שעתו קרובשתמצאו אמ 
Mc 12,9   בא יכלה אותן העובדים וישכוראדם הכרם כאשר י יעשה  לכן מה  9. והשליכוהו חוץ לכרם והמיתוהו 
Lc 1,18   וענה המלאך 19. זה שאני זקן ואשתי מהרה ימיה יעשה  ואמ׳ זכריה למלאך איך  18. שלם לשם עם 
Lc 3,11    ובאו העולמיים בעבור שיטבלו 12. זה גם כן יעשה  ומי שיש לו חלופי העושרים . אחתשאין לו  

Lc 12,55    אי רמאים אתם יודעים פני השמים והארץ 56 .יעשה  כן  .יבאהנקרא אבטאר בא ומנשב אמרו חום  
Lc 17,2   שמעו אתם אם חטא חטא 3. רע לאחד מן הקטנים יעשה  ו ריחים בצוארו ומושלך לים שאם לו שיהי  

Lc 20,15    והדבר : יבא וישמיד אותן עובדי אדמה 16. להם יעשה  לכן בעל הכרם מה . הכרם והרגוהואותו מן 
Lc 22,23   מלכי[*] [*]  25[*] והיה מחלוקת בין  24 .יעשה  לו לשאול ביניהם איזהו מהם שזה והם התחי  

Jn 7,31    ושמעו הפרושים שהסיעה 32. נפלאות יותר מזה יעשה  ואומרי׳ משיח כשיבא . תאמינו בומהסיעה  
Jn 14,13   אם דבר  14. אב בבןבעבור שיהיה מעולה ה. לכם יעשה  והדבר שתשאלו לאב בשמי הוא  13 :אל העם 
Jn 15,26   ואתם תעשו עדות שבת שבתחלה 27. עדות לי יעשה  ם מהאב רוח אמת היוצא מהאב הוא אשלח בכ  
Lc 5,36   37. הישן נשבר וחדש אינו מתי מתיחד עם הישן יעשהו  כי אם . ף מלבוש חדש במלבוש ישןלא יחלי 
Lc 5,37  היין חדש משבר הנאדות הישנים והנאדות עשהוי  כי אם . לשום יין חדש בנאד ישן אדם אין לו  
Mt 9,16   17. כן ממחה המלבוש ועושה בו קרע מאד רע יעשו  כי אם כן . בגד חדש במלבוש ישן אדם מכפיל  

Mt 11,23   ואומ׳ אני לכם 24: עד היום הזה. תשובה יעשו  בך היו נעשים בשידוניאה עדיין  שנעשו  
Mt 25,23    [*]23 ] [*] [*ובא אותו שקבל הא׳ ואמ׳ אדון  24: אותך אדון יעשו  יקר אדוניך ומרוב תכנס ב 
Mc 16,17   אותם שיאמינו הם ירפאו בשמי המשוטנים וידברו יעשו  ואלה הנפלאות  17. א יאמין ימחהואותו של 

Lc 3,10  ם והוא ענה אומ׳ אותו שיש לו שתי מלבושי 11 .יעשו   והעמים שואלים לו אומרים א״כ מה 10 :באש 
Lc 3,12  לבד כמה שנתן. והוא ענה להם לא תעשו עוד 13 .יעשו  יים בעבור שיטבלו ואמרו רבי מה ובאו העולמ 
Lc 3,14   ויואן אמ׳ אל תחפצו רע לשום אדם ואל תעשו .יעשו  והפרושים שאלוהו אומרים מה  14 .לכם רשות  
Lc 6,31   אם תאהבו אוהביכם אי זו חן  32. להםלכם עשו  יעשו  וכאשר אתם חפצים שהאנשים  31. םאל תבקש 

Lc 16,30   ואברהם אמ׳ לא אם לא ישמעו משה 31 .תשובה יעשו  בל אם מקצת מהמתים ילכו להם הם א. אברהם  
Lc 20,35   כי לא ימותו משם 36. נשואין ולא יקחו נשים יעשו  לא . מאותו עולם ומתחיית המתים ראויין  
Lc 21,32   34: ודברי לא יעברו. השמים והארץ יכלו 33 .יעשו  ל אלה העניינים ת זה הדור עד שכשלא ימו  
Lc 23,31   31  ושנים אחרים רעים נוהגים עמהם 32. ביבש יעשו  אם בעין הלח נעשו דברים אלו מה כי  
Jn 15,21   22. לכם בעבור שמי כי לא ידעו אותו ששלחני יעשו  ם אבל כל אלה הדברי 21. מצותי אתכם ישמרו  
Jn 16,3   ואלה 4. לכם כי לא הכירו האב ולא אותי יעשו  ואלה הדברים  3. יעשה עבודה לשםלו דומה ש  
Lc 8,18  ואותו שאין לו מה שחושב שיהיה לו יהיה לו  .יעשוק  כי לאותן שיש לו . ן אתם שומעיןבאי זה אופ 

Lc 24,21   שלישי שנעשו דברים אלואת ישראל והיום יום  יפדה  ולא המתינו שהוא  21יתה ותלוהו בעונש מ . 
Mc 15,46   ולבן והוריד הגוף מהשתי וערב ועטפו בו והניחו יפה  ויוסף קנה בגד אחד  46. ף ישאושנתן לו גו 

Jn 8,48   48 ענה ישאוש אין  49: שאתה שומרוני מהשטן יש לך יפה  היהודים ואמרו אין אנו אומרים  אז ענו 
Jn 21,9   וישאוש 10. בגחלים יפות ודג מונח למעלה ופת יפה  רץ ראו אש אז כשירדו לא 9. ועותמאתים זר  

Lc 11,17    [*] ואם ַשאָטנָאש בעצמו הוא בלב ולב 18. על בית יפול  ובית . מלכות שחלק לכם לא תעמודכל  
Jn 21,9   9  וישאוש אמ׳ להם שאו  10. ודג מונח למעלה ופת יפות  כשירדו לארץ ראו אש יפה בגחלים אז 

Mc 13,25   אז יראו בן  26. מן השמים וכחות השמים ינועו יפלו  והכוכבים  25ך והלבנה לא תזריח השמש תחש 
Lc 6,39  אינינו התלמיד על הרב כל תלמיד הוא 40. בבור יפלו  ימשוך עור אחר הכרח הוא שניהם  איפשרי עור 
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Lc 21,18   רק כאשר יראו 20. נחלו נפשכםבסבלנותכם ת 19 .יפסד  ושער ראשכם אחד מכם לא  18. שמיאדם בעבור 
Jn 6,12   אז אספו ומלאו י״ב קופות מפירורין 13 .יפסד  אספו זה הנותר שלא . ר לתלמידיושבעו אמ  

Mt 10,42   11: שכרו יפסיד  ר לא קרים בשם תלמידי אמת לכם אני אומ,Tit   1קפיטולו ל״ה כפי מתיאו  
Mc 11,23   ובעבור אהבתכם אומר 24. בלבו מיד יהיה עשוי יפקפק   אמר להר אחד קום ותכנס בים ולאמי ומי י 

Lc 4,42   ולהם אמר חוייב לו להגיד לעיירות 43. מהם יפרד  ובאו עדיו ומחזיקים בו שלא . תומחפשים או  
Lc 5,35   ואומ׳ לכם 36. מהם ואז יצומו באותן הימים יפרד  אבל יבואו ימים כאשר הארוס  35 עמהם  

Lc 21,21   כי אלה 22ואשר בגבולותיה אל יכנסו בה  .יפרדו  ואשר הם באמצעה . חו בהריםה יברבגודיא  
Mt 25,32   32 כן כמו הרועה השיות מהגדיים. אחרים מאחרים יפריד  והוא . ו נאספים לפניו כל העמיםויהי. 
Mc 10,9   מי. ואמר להם 11ועו׳ שאלוהו בבית  10 :יפריד  ומה שהאל מחבר שום אדם לא  9. דלבשר אח  
Mc 8,30    אומר ומראה ומלמד שאליו הוכרח לסבול  31 .יפרסמהו  בעבור זה הוא צוה שלא  30. משיחואמר אתה 

Mt 12,16   בעבור ששלם מה שנאמר בעד ישעיה הנביא 17 יפרסמוהו  וציום שלא  16. חריו וכלם ממרקםהולכים א 
Lc 12,36   הם העבדים הנמצאים . ומיד יברכם 37: ידלו מ יפתחו  הנשואין למען כי יבא ויגע בדלת כשחוזר מן 
Mt 8,34    וכאשר ראוהו חלו פניו שיצא. אל ישואש משיח יצא  אז כל העיר  34. מספרים מהמשוטןאל העיר  
Mt 13,1   ואוסף שם עם 2מהבית והלך לים ויושב בשפתו  יצא  ואותו היום ישואש  1כפי מתיאו  ל״ט  
Mt 13,3   3 ובעוד שזורע מקצת גרעינים נפלו  4לזרוע זרעו  יצא  ר אדם אחד ואמ. להם משלים רבים ואמר 
Mt 19,1   מגליליאה ובא בקצות ארץ גודיאה אחר נחל ירדן  יצא  עשה כאשר ישאוש כלה אלה הדברים ונ 1מתיאו 
Mt 20,6   ומצא אחרים עומדים אותו יום כמו כן. ברחוב יצא  סביב בי״א שעה והוא  6כדמות זה היתה ועשה  
Mt 24,1   24: האל,Tit   ישאוש מהמקדש והלך וקרבו תלמידיו אליו בעבור  יצא  אז  1קפיטולו נ׳ כפי מתיאו 

Mt 26,71    ִוזה היה . מהפתח האחר שפחה אמרה לאותן שהם שם יצא  וכאשר  71. י יודע מה את אומרתאומ׳ ֶאינ 
Mt 28,9   והן כרעו לרגליו. אל יושיעכםאומ׳ ה. להן לדרך יצא  ובעוד שהולכות ישאוש  9תלמידיו להגיד ל 
Mc 1,26   והלכו. וכולם היו תמיהים 27מאותו אדם צועק  יצא  והשטן מצערו  26ק צא מאותו אדם אומ׳ שתו  
Mc 1,45   הוא התחיל לדרוש ולפרסם הנס עד שישאוש לא היה יצא  וכאשר  45. ה מצוה לעדות בישראלמה שמש 
Mc 4,3   ובעוד שזורע מקצת גרעינים נפלו  4לזרוע זרעו  יצא  אדם אחד  3רוב משלים ואומ׳ להם ומייסרם ב 
Mc 4,5   7. ויבש כאשר השמש הכהו כי לא היה לו שורש 6 יצא  רב ומיד נפלו במקום אבנים שלא היה בו עפר  
Mc 5,2   2 ששוכב בקברים והיה כ״כ רע שאין 3אליו בדרך  יצא  ף שיצא מן הספינה אדם א׳ מושטן ותכ  
Mc 6,1   6,Tit  2משם והלך בנכחיותיו ונמשכו אחריו תלמידיו  יצא  וישוש  1טולו ו׳ כפי שי׳ מארקו קפי  

Mc 6,54   ומיהרו כל הארץ 55מהספינה תכף הכירו ישאוש  יצא  כאשר  54[*] ארץ גִינִיָשאִריק הלאה באו ב  
Mc 7,30   רי טיר עוברואז יצא הוא מעב 31. ממנה יצא  [*]  30[*] הנה השטן . תרפא בתךדבר זה ת  
Mc 7,31   הוא מעברי טיר עובר בשידוניאה ובא בים יצא  ואז  31. יצא ממנה[*]  30[*] ן הנה השט  
Mc 9,25   צועק ומצערו והנער נשאר כמת עד שרבים אומרים  יצא  והוא  25. ואחר לא תחזור בו. נושתצא ממ 

Mc 11,12    וכאשר מרחוק 13. אה והיה לו רעב גדולמבטני יצא  וביום האחד  12עם י״ב התלמידים בבאטניאה  
Mc 11,19   בבקר כאשר עברו בתאנה ראו 20מן העיר  יצא  וכאשר נעשה ערב  19. ים ממוסריוהעם תמה  

Mc 16,2   ואומרות ביניהן מי ישליך לנו האבן 3השמש  יצא  ובאו לבקר למחרת בקבר וכבר  2ש ישאו  
Lc 1,9   10. וכאשר נכנס במקדש הש׳. בגורל שיתן לבונה יצא  . ניםכפי מנהג הכה 9פעם בשבתו  הש׳ בסדר  

Lc 1,22  מן המקדש לא היה יכול לדבר אליהם והכירו יצא  וכאשר  22. במקדש ומתמיהים למה מתעכב עומד  
Lc 4,35    וכולם פחדו ומד 36. ממנו ולא הזיקו דבר יצא  גירש השד נכנס באמצע בית הכנסת וכאשר  
Lc 4,38   מבית הכנסת ונכנס בבית שימון וחמות שימון יצא  וישאוש  38. כל מקום המלכותזר בהיה מתפ  
Lc 4,42    ובאו. משם והולך במדבר והעמים מחפשים אותו יצא  והבקר אור  42יודעים שהוא משיח אותם כי  
Lc 5,27   ואמ׳ ישאוש מאותו מקום וראה אדם אחד שמו לוי  יצא  ואחר אלה הדברים  27. אינו היוםגדולות ר 

Lc 8,6  והאחר נפל 7. נתייבש כי לא היה לו לחות מהארץ יצא  וכאשר הזרע . פל ממנו על הסלעיםוזרע אחר נ 
Lc 8,35   וכאשר. ממנו יושב ברגלי משיח בריא ונרפא יצא  א ובאו לישאוש ומצאו האיש שהשד הדבר ההו  
Lc 8,46   והאשה שראתה זה לא רצתה 47. וממני שפעל ב יצא  ואני הכרתי שבח [*]  46. נגעני אומר מי  

Lc 15,28   והוא ענה לו 29. אליו והתחיל לחלות פניו שיבא יצא  אז האב . ולא רצה שיכנס בבית. דכעס עד מא 
Lc 17,29   לוט מסדום ממטיר אש וגפרית מן השמים וכולם יצא  וביום  29מוכרים נוטעים ובונים קונים ו  
Lc 21,35   ועל זה הקיצו 36. על כל יושבי פני האדמה יצא  וכן  35. עליכם היום יבא פתאום החייב וזה  

Jn 13,3   קם מהסעודה ומניח מלבושיו 4. ואל האל ישוב יצא  מי מהאל . הדברים נתן האל בידו היה שכל  
Jn 13,30   אז כשיצא אמר ישאוש עתה הוא 31. ונעשה לילה יצא  ואז אחרי לוקחו המלא פת מיד  30. לעניים  
Jn 18,4  4 ואמרו ישאוש 5. ואמ׳ להם מה אתם מבק מבקשים יצא  . עליו ישאוש יודע כל הדברים עתידים לבא  

Jn 18,16   התלמיד האחד שהיה בן בית להגמון ושנכנס עם יצא  אז . ופירו עומד בדלת בחוץ 16. ההגמון  
Jn 18,29   ׳ איזו עדות עשיתם נגדואמ. פילאטו להם בחוץ יצא  אז  29: יהיו טמאים ויאכלו הפסחבעבור שלא  
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Jn 19,4   ואמ׳ הנה אנכי. פילאט להם פעם אחרת בחוץ יצא  אז  4ונותנים לו בצואר . יהודיםמלך ה  
Jn 19,5    ישאוש נושא כתר קוצים ומלבוש ארגמן ואמ׳ יצא  אז  5. כי איני מוצא בו שום טעםשהכירו  

Jn 19,17   18. מקום הנקרא קלוארי שר״ל בעברי גולגוטאמ יצא  . וישאוש נושא השתי וערב. בחוץ ונחגוהו  
Jn 20,3   ובאו לקבר ושניהם. פירו ואותו תלמיד האהוב יצא  אז  3. נכי יודעת להיכן הניחוהוואין א  

Jn 21,23   רק. זה הדבר בתוך אחיו שאותו תלמיד לא ימות יצא  אז  23. אבא מה לך אתה תלך אחריפה עד ש  
Mc 5,30  ואמרו  31נהפך לצד העם ואמ׳ מי נוגע בלבושי  יצאה  ע בעצמו האמת כי ממנו וישו שיוד 30. נרפאה 
Lc 9,35   משמים ואמרה זהו בני האהוב לי מאד והערב יצאה  ובת קול  35. עב ופחדו פחד גדולונכנסו ב.  
Mt 8,32   32 והחזירים הפילו. מן האדם ונכנסו בחזירים יצאו  והשטנים . אוש משיח אמ׳ להם לכוויש  
Mt 9,31   וכאשר היו מוצאים משם 32: וגלוהו בכל הארץ יצאו  אבל הם  31 :השמרו שלא תגידוהו לשום אדם  

Mt 12,14  חוץ הפרושים ועשו עצה נגדיו באיזה צד יוכלו  יצאו  ואז  14. ורה בבריאות כמו האחרתהיתה לו חז 
Mt 26,30  אז אמר ישו לתלמידיו כולכם 31. להר הזתים יצאו  אשר אמרו הודאה זהו שעשו חינות וכ 30. אבי  

Mc 3,6   הפרושים ועשו עצה עם אותם דירודיש נגד ישו יצאו  ותכף  6. ונרפאה[*] דם שלח היד ואמ׳ לא  
Mc 3,21    וחכמי הדת  22. בחוץ ואומרים בלבבם נכבד הוא יצאו  וכאשר אותן שלא ראוהו  21. אכוללחמם 
Mc 5,13   השטנים ונכנסו בחזירים והפילו עצמם בים יצאו  מיד  .וישוש הודהו להם 13. בהם נכנס.  

Mc 14,26   ואמר להם ישו כולם תהיו 27. בהר הזתים יצאו  וכאשר עשו חינות  26. מלכות אביחדש ב  
Lc 5,2   2 והוא עלה באוניה אחת 3. ורוחצים הרשתות יצאו  שתי אניות סמוך היאור והאנשים  וראה  
Lc 8,7   וזרע האחר נפל בארץ טובה  8. עם הזרע וחנקהו יצאו  והקוצים  בתוך הקוציםוהאחר נפל  7. מהארץ 

Lc 8,27    בארץ בא לישוש אדם אחד שאחזו שד זה זמן רב יצאו  וכאשר  27אותה שסמוכה לגליליאה זאריט . 
Lc 8,33   ונכנסו בפרים והפרים. יצאו מן האיש ההוא יצאו  אז השדים  33. וכן עשה. רים ההםבקרבי הפ  
Lc 8,33   ונכנסו בפרים והפרים הלכו. מן האיש ההוא יצאו  אז השדים יצאו  33. וכן עשה. הםהפרים ה  
Lc 8,35   לראות הדבר ההוא ובאו לישאוש ומצאו האיש יצאו  ואנשי המדינות  35. ות ובעיירותבמדינ  

Jn 8,9   האחד ובתחלה השרים מאותו המקום כולם אחד אחר יצאו  . וכאשר שמעו זה 9. תב אחד בארץכורע כ 
Jn 14,23   מי שאינו אוהב אותי ומקיים 24. עמו עשו יצאו  ואליו . מר דברי אבי יאהוב אותואותי ושו  
Mc 6,24    והיא אמרה לה תשאלי. משם אמרה לאמה מה אשאל יצאתה  וכאשר  24: שתשאל עד חצי מלכותולה כל מה 
Jn 8,42   למה 43. רק הוא שלחני. ולא באתי מעצמי .יצאתי  כי אני באתי מאת האל ומהאל . תאהבו אותו  

Jn 16,28   ופעם אחרת אני עוזב. מהאב ובאתי לעולם יצאתי  אני  28. י והאמנתם שיצאתי מהאלאהבתם אות  
Jn 17,8  אני בעדם מתפלל לא  9. והאמינו שאתה שלחתני יצאתי  והם לקחום והכירו באמת שממך . םלי נתתי לה 

Mt 11,7   רואות במדבר חשבתם שהוא יהיה כמו קנים יצאתם  למה . התחיל לאמר אל עם ג׳ואן חישאוש משי  
Mt 11,8   ראות שחשבתם שהוא יהיה אדם עם מלבושים יצאתם  לכן  8. קנים תוהים שהרוח מניע יהיה כמו  
Mt 11,9    אואומר אני לכם שהו: ראות נביא הוא באמת יצאתם  א״כ למה  9: ועומדים בהיכל המלךחשובים  

Mt 26,55   כל היום. עם הסכינים ועם עצים תפוש אותי יצאתם  אל הסיעות כן כמו אם הייתי גנב אמ׳ ישאוש  
Mc 14,48  48 כל היום 49. עם סכינים ומקלות תפוש אותו יצאתם  אוש ואמ׳ להם כמו אם הייתי גנב וענה יש  

Lc 7,24   25. השוקים שנועות לכל רוחות. מדברראות ב יצאתם  וחי יואן התחיל לאמר לעמים למה מושבים של  
Lc 7,25   והנה אותן. לראות איש מלובש מרוב בגדים יצאתם  אבל אי זה עניינים  25. ל רוחותשנועות לכ  
Lc 7,26    27. נביא אומ׳ לכם ועוד יותר מנביא. לראות יצאתם  אבל אי זה דבר  26מלכים בבתיהם הנם  

Lc 22,52  כל היום הייתי במקדש 53: בסכינים ובעצים יצאתם  כגנב . ולזקניםבני המקדש ולשרי הכהנים ולר  
Lc 9,25   וישמיד עצמו. כעפר כסף ונפשו תהיה אבודה יצבור  ומה יועיל לאדם אם  25. יע עצמווזה יוש.  
Lc 4,10   בידים ישאונך פן תגוף באבן 11לך שישמרך  יצוה  כתו׳ הוא שמלאכיו  10ך וענה לו תפיל עצמ  
Lc 8,31  והיו שם פרים הרועים 32. אותם שילכו בתהומות יצוה  והשדים בקשו ישאוש משיח שלא  31. נכנסו בו 
Mt 9,15   כי . אין אדם מכפיל בגד חדש במלבוש ישן 16 :יצומו  כשיצא העת שאדם יעלם הארוס אז  אבל. עמו 
Mc 2,20  ם אדם אינו משים בגד חדששו 21. ימים רבים יצומו  ובאותו עת . שהחתנים יגזלו מכם העת המתקרב  
Lc 5,35   שום אדם לא. ואומ׳ לכם משל 36. באותן הימים יצומו  ימים כאשר הארוס יפרד מהם ואז  אבל יבואו 
Mt 8,11    ובני ישראל יהיו 12. ויעקב במלכות שמים יצחק  וינוחו עם אברהם . ממזרח וממערביבואו  

Mt 22,32   איננו אלוה מהמתים אבל מהחיים. ואלהי יעקב יצחק  אלהי ני הוא אלהי אברהם א 32שהאל אמ׳ לכם . 
Mc 12,26   אינו אלוה המתים אלא החיים 27. ואלהי יעקב יצחק  סנה אומר אני אלוהי אברהם אלהי לו האל ב . 
Lc 13,28   ואתם תהיו. ויעקב וכל הנביאים במלכות הש׳ יצחק  כאשר תראו אברהם . י והרעשת האליהיה בכ  
Lc 20,37   אינו אלוה המתים אכן החיים 38. ואלהי יעקב יצחק  ׳ לו בסנה אני אלהי אברהם אלהי י האל אמכ  
Jn 11,51   אבל . ולא לבד בעד העם 52. לו למות בעד העם יצטרך  וניבא שישאוש משיח . ן אותה שנהשהיה הגמו 
Mc 9,11   11  שבן האלוה יסבול נגישהכל העולם כמו שכתו׳  יציל  והוא ענה ואמר כאשר אליהו יבא בתחלה  
Jn 4,13  אבל המים שאני אתן לו יהיו מעין 14. לעולם יצמא  אבל מי שישתה מהמים שאתן לו לא . פעם אחרת  
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Mt 12,19   קנה רצוץ 20. ולא ישמע שום אדם ברחוב קולו יצעק  לא יחלוק ולא  19. קה בין העמיםואגיד צד  
Mt 24,9  8 10. נוגשים והורגים והכל ימאסכם למען שמי יצערוכם  ואז  9 .רים יהיו התחלת מכאוביםואלה הדב 
Mc 10,6  ואדם יעזוב אביו 7. בהתחלת העולם איש ואשה יצר  אבל השם  6. כם בעבור רוע לבבכםהוא הודה ל  

Mt 21,33  ואח״כ ֽשַכָרה. אחד ובנה בה מגדל אחד בתוכה יקב  טע כרם אחד וסגרה בטוב ועשה בה שנ. חיילות  
Mt 19,29   ורבים 30. מאה לאחד משכר וחיים נצחיים יחזיק יקבל  או בנים או נחלות בעד שמי הוא  אם או אשה 
Mc 10,30   ועו׳ בזה העת בתים ואחים או. גמול מאה פעמים יקבל  הוא  30הבתי או בעד האיונגליאו בעד א 

Lc 9,48   והקטן ביניכם . מי ששלחניוהמקבל אותי מקבל  .יקבל  מי אותי ואמ׳ להם המקבל נער זה בש 48אליו 
Lc 18,30  ובעולם הבא. יותר ויותר ממה שהניח בזמן זה יקבל  שלא  30י דירתו בעד מלכות השם׳ בניו או בת  
Mt 10,14    ולא ישמעו דבריכם צאו מהבית ומהעיר. אתכם יקבלו  ואותם שלא  14. תשאר עמכם השלוםראויה  
Mc 9,36    ואותו שמקבל אותי אינו מקבל אותי אבל. אותי יקבלו  לו בשמי ותו שיקבל עו׳ מנערים אא 36ואמ׳ 

Lc 9,5   תצאו מאותו עיר עפר רגליכם תסירו. אתכם יקבלו  ואותם שלא  5ומשם לא תצאו . ודושם תעמ  
Lc 10,10   גם העפר שנאסף  11. אתכם צאו ברחובות ואמרו יקבלו  ואם תכנסו בעיר שלא  10. רב לכםהאל מתק 
Lc 18,17   ושר  18. מלכות שמים כמו נערים לא יכנסו בו יקבלו  מי ומי שלא . באמת לכם אני אומר 17. םשמי 
Mt 12,30   30 ובעד אהבה זו אומר אני 31. עמי כנגדי מפזר יקבץ  ומי שלא . שאינו עמי כנגדי הוא מי  
Jn 11,52   אז באותו יום חשבו  53: יחד בני האל הנפוצים יקבץ  אבל בעבור  .ולא לבד בעד העם 52. בעד העם 
Lc 24,10   ומריאה שלומי והאחרות שהיו עמהן שאומרות יקובי  והיה שמריאה מקדלינא ומריאה  10. האחרים  
Mt 8,20   עוד אמר לו תלמיד א׳ אדון והניחני  21: ראשו יקוד  ש להם קנים ובן אדם אין לו אנה האויר י 

Lc 12,46   ובשעה שלא ידעה ויגרש אותו ואביו להניחם יקווהו  אדוניו יבא ביום שלא  46וישכר  וישתה  
Mt 17,22   וכאשר היו באים בכפר 23. והיו מאד דואגים .יקום  וביום השלישי . וימיתוהו 22אים בידי החט  

Mt 24,7   ויהיו מגפות . ומלכות אחד נגד אחר. נגד האחר יקום  עם אחד  7. אבל עדיין לא יהיה הקץ. יבאו 
Mc 3,26    נגד עצמו נחלק הוא ואינו יכול עמוד אבל יהיה יקום  ואם השטן  26. ינו יכול התקייםאביניהם 
Mc 8,31   ופירו. ואמ׳ להם בגלוי 32. חי אחר שלשה ימים יקום  בעד שרי הכהנים וחכמי הדת והוא נגוש למות 
Lc 9,36    ם רב ירד מןוביום האחר ע 37. חי אחרי מותו יקום  עד שהבן . תגידו לאדם מה שראיתםלהם אל  

Jn 13,18   עתה אני אומר לכם קודם מעשה  19. עקיבו נגדי יקום  מי שאוכל פתי . תיבה תהיה נשלמתבעבור שהכ 
Mt 10,21  והכל 22. נגד אביהם ונגד אמותיהם וינגשום יקומו  והבנים . והאב הבן. האחר למיתה האחד ימסור  
Mt 12,41   ליום הדין עם זאת האומה ויענישוה כי הם עשו יקומו  גבירי נינוה  41. ם ושלשה לילותשלשה ימי 

Mt 17,1    ואחר העלם אל הר אחד מאד גבוה . וזואן אחיו יקומו  ואחר ה׳ ימים לקח פירו  1מתיאו מ״ג כפי 
Mt 24,24   ויעשו רוב דברים ונפלאות עד שהנבחרים מהש׳  יקומו  רבים שקרנים  24. לא תאמינו. משיח או שם 
Mt 27,56   וכאשר נעשה בא 57: ויושאף ואם בני זאבדיב יקומו  ובתוכן היתה מריאה מקדלינא אם  56. אותו  
Mc 1,19   וג׳ואן בני זבאדיב בספינה קטנה משימים יקומו  ראה . והולכים מעט הלאה 19. ריווהלכו אח  
Mc 1,29   ו שוכבת חולהוחמות פיר 30. ועם ג׳ואן לאכול יקומו  נסת באו לבית שימון ואנדריב עם מבית הכ 
Mc 6,3   3  ויוסף ויודא ושימון וכל אלו הם אתנו והיו יקומו  הוא בן נפח אחד ומריאה וקרוביו אינו  

Mc 10,35   וזואן בני זאבדיב אומרים רבי אנחנו רוצים יקומו  ויקרבו אליו  35: י ביום השלישיויקום ח  
Mc 10,41  וישאוש קראם ואמר להם אתם 42. וג׳ואן יקומו  דים שמעוהו היו מלאים חימה נגד העשרה תלמי  

Mc 13,8   ויהיו רעשים בארץ. נגד עמים ומלך נגד מלך יקומו  ועמים  8. בל עדיין לא יהיה הקץשיהיה א  
Mc 13,12   13. ונגד אמותם וינגשום למיתה. נגד אביהם יקומו  בן והבנים והאם ה. האחד ימסור אחיו למיתה  
Mc 13,22   שקרנים נביאים מראים סימנים ונפלאות לדמות  יקומו  אז  22. שם לא תאמינוהנה משיח  משיח פה 
Mc 15,40   כי כאשר היה 41. קטן ומישף ואם שלומי יקומו  בתוכם מריאה מקדלינא ומריאה אם ו. להביטו  
Mc 15,47   וףושלומי קנו מש יוסף מביטות היכן מניחין ג יקומו  ומריאה מקדלינא ומריאה אם  47ה אבן גדול 

Mc 16,1  ושלומי קנו משיחה מרגליית בעבור שתמשחו יקומו  עברה מריאה מקדלינא ומריאה אם  וכאשר השבת  
Lc 6,14   14 מתיב טומאוש יקומו 15יואן פיליפו ברטומי  יקומו  . שימון שקרא פירו ואנדריו אחיו  
Lc 6,15  גודא 16. שנקרא זילוזישושימון . אלפיב יקומו  מתיב טומאוש  15פיליפו ברטומי  יקומו יואן  
Lc 9,54   ויואן ראוהו אמרו אדון חפץ אתה שנאמר ירד יקומו  וכאשר  54. כי מגמת פניו ירושלם[*]  53שם  

Lc 11,32   בדין עם זאת המשפחה ויענישוה כי עשו תשובה  יקומו  שי נינוה אנ 32: והנה יש בכאן גדול משלמה 
Lc 21,10    ורעש  11. ומלכות נגד מלכות. עמים נגד עמים יקומו  ז אמר להם א 10. זה מיד ולא הקץלא יהיה 
Mt 1,11    יקוניאש הוליד 12. ואחיו בגלות בבל יקוניאש  יושיאש הוליד  11. הוליד יושיאשאמון  
Mt 1,12   13. שאלתיאל הוליד זרובבל. הוליד שאלתיאל יקוניאש   12. ד יקוניאש ואחיו בגלות בבלהולי 
Mt 1,2   יודא הוליד 3. יקוף הוליד יודא ואת אחיו .יקוף  ישאק הוליד . אבראם הוליד ישאק 2. אבראם  
Mt 1,2   2 יודא הוליד פרש וזרא 3. הוליד יודא ואת אחיו יקוף  . ישאק הוליד יקוף. הוליד ישאק אבראם 

Mt 1,15  ממנה נולד יקוף הוליד יושאף ארוס מרים ש 16 .יקוף  נתן הוליד . אלעזר הוליד נתן. רהוליד אלעז 
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Mt 1,16    הוליד יושאף ארוס מרים שממנה נולד ישאוש יקוף   16. נתן הוליד יקוף. הוליד נתןאלעזר  
Mt 7,8   מי מכם אם 9. והדופק יכנס. והמחפש ימצא .יקח  כי כל אדם שישאל  8. ויפתח לכם דפקו בדלת  

Mt 15,26   26  והיא 27. תנהו לכלבים לאכוללחם מהבנים ושי יקח  והוא ענה ואמ׳ אינינו טוב שאדם  
Mt 22,24   בינותינו היו  25: אשתו בעבור שיקים זרע אחיו יקח  מר אם אחד ימות בלא בנים שאחיו רבי משה א 
Mt 24,40   ושתי נשים יהיו בית הריחים 41. והשני יניח יקח  אז יהיו שנים בשדה האחד  40. בן הבתולה  
Mt 24,41  האחד ילקח. ושתים במטה אחת. והאחרת יניח יקח  הריחים האחת  שתי נשים יהיו ביתו 41. יניח  
Mc 15,24   והיתה שעה שלישית כאשר תלוהו 25. כל אחד מהם יקח  והניחו גורלות עליהן איזה . שיוחלקו מלבו. 
Lc 22,36   36  ומי שאין לו ימכור מלבושיו ויקנה. גם האבן יקח  אבל עתה מי שיש לו שק . אמר להםואז  
Jn 10,17   ושום אדם לא יטול אותה נשמה אם אני  18. אותה יקח  שר אניח נשמתי בעבור שפעם אחרת האב כא 
Jn 16,8  כי. עון 9מאת ומצדקה וממשפט [..]ויתן שהעולם  יקח  וכי יבא  8ואם אלך אשלחהו לכם  .יבא אליכם 

Jn 16,14   הדברים שהם לאבי שלי הםכל  15ויגיד לכם  יקח  מאבי . הוא יזכך אותי 14הדברים ויגיד לכם  
Mc 12,19  לכן שבעה אחים 20. לאשה להקים זרע לאחיו יקחה  ת ויניח אשתו בלא בן שאח הנשאר זה איש ימו  
Lc 20,35   כי לא ימותו משם ואילך כי יהיו 36. נשים יקחו  לא יעשו נשואין ולא . ת המתיםעולם ומתחיי  
Mc 7,10    ואתם אומרים אשר אי  11. אביו ואמו מות יומת יקלל  ואשר  .אמ׳ כבד את אביך ואת אמךכאשר משה 
Mt 5,11   אתכם וירדפו אתכם ויאמרו כל רע נגדכם יקללו  מאושרים תהיו כאשר האנשים  11י שמימי  

Mc 13,13   וכאשר 14. ואותו שיתמיד עד הקץ יהיה נושע .יקציפו  והכל  13. אמותם וינגשום למיתה ונגד 
Mt 24,22    אבל בעד. אותו זמן שום אדם לא יהיה נושע יקצר  ואם הש׳ לא  22. תה ועד הקץעד עהעולם  
Mt 24,22  ואז אם איש יאמר לכם בזה המקום 23. אותו זמן יקצר  אבל בעד בחירי הש׳ . יהיה נושע שום אדם לא 
Mc 13,20   הנבחרים אבל בעבור. אותו זמן כל בשר לא יושע יקצר  ואם הש׳ לא  20. ולא תהיה אח״כ עד עתה 
Mc 13,20   ואז אם איזה איש יאמר לכם הנה 21. הימים יקצר  אבל בעבור הנבחרים שבחרם . יושעכל בשר לא  

Mc 9,6   ותכף הביטו סביבותיהם ולא ראו דבר 7. ושמעוהו יקר  העב שאמרנו זהו בני עליהם וקול אחד באה מ 
Mc 12,6   והעובדים אמרו 7׳ אולי ישאו כבוד לבני ואמ יקר  ועו׳ שלח בנו מאד  6. [*] המיתואחר ואותו  
Mt 1,21   וכל 22. שמו ישואש כי יושיע עמו מעונותיהם יקרא  ותלד בן  21. רתה הרתה מרוח קדשכי מה שה  
Mt 2,23   3: שמו נאזריוש יקרא  שתהיה נשלמת הנבואה שאמרה הוא  נאזריט,Tit   1קפיטולו ה׳ כפי מתיאו  
Mt 3,3    במדבר ישרו הדרכים לפני אדונינו והתהפכו יקרא  אמר קול א׳ . נתנבא[*] זהו מה  3מתקרבת  

Mt 26,34   ואמ׳ אליו פירו 35תהיה כופר בי ג׳ פעמים  יקרא  ך כי בזאת הלילה קודם שהתרנגול אומר ל.  
Mt 26,75   יהיה כופר בו שלש פעמים ויצא בחוץ ובכה מאד  יקרא  ר ישאוש שאמר לו קודם שהתרנגול זכר דב 
Mc 14,30    והוא 31. שני פעמים תהיה כופר בי ג׳ פעמים יקרא  בזאת הלילה קודם שהתרנגול . לכםאני אומר  
Mc 14,72   והתחיל לכרות. ב׳ פעמים יכפרהו שלש פעמים יקרא  אוש שקודם שהתרנגול פירו הדבר שאמ׳ לו יש:  
Lc 22,34   34 ים תהיה כופר בי ולא תכירניהתרנגול שג׳ פעמ יקרא  ישאוש אמר אני אומר לך פירו לא ו. 
Lc 22,61    ויצא לחוץ ובכה  62. שלש פעמים תהיה כופר בי יקרא  פירו דבר אדוננו שאמ׳ לו קודם התרנגול 

Jn 5,14    והלך אותו האיש ואמ׳ ליהודים  15: לך דבר רע יקרא  מכאן ואילך לא תחפוץ לחטוא ולא אתה בריא 
Jn 13,38   ואמרו . התרנגול עד שתהיה כופר בי שלש פעמים יקרא  ני אומר לך לא ורי לא תתן אמת אנשמתך בעב 

Mt 5,9  אשרי הסובלים הרדפות צדק כי 10: בני השם יקראו  אשרי אנשי השלום כי הם  9: השם כי הם יראו  
Lc 14,8   כי באולי יותר נכבד. לנישואין אל תשב בראש יקראוך  כאשר  8ות הראשונים וכסא הכבוד בחרו מושב 

Mt 18,13   שימצאנה אמיתות אומר אני לכם כי יותר ששון יקרה  ואם  13. הולך לחפש אותה שנאבדהבהרים ו  
Mc 10,32   ובן. הנה אנחנו עולים בירושלם 33אומ׳ . לו יקרה  והתחיל לאמר כל אשר . א אמ׳ להםאחרת הו  

Jn 8,52   האתה גדול מאברהם אבינו 53. לו מות נצחית יקרה  ה אומ׳ שאם אחד ישמור דבריך לא ואת. מתים  
Lc 12,8   10[*]  9.מן השמים לפני המלאכים לפני האל יקרהו  נשים אומ׳ כי כל האדם שמודה בי לפני הא  

Mt 25,31   32וכל המלאכים עמו אז ישב על קתדראת צלמו  יקרו  כאשר בן האלוה יבוא בצלם  31: םשיניי  
Mt 11,8   אותם שלובשים מלבושים חשובים ועומדים בהיכל יקרים  שים שבתם שהוא יהיה אדם עם מלבוראות שח 

Mt 23,27   וכן 28. ובפנים מלאים עצמות מתים ולכלוך יקרים  ם לקברים מצויירים הדומים מחוץ שדומי  
Lc 7,25   אבל אי זה דבר 26ובתענוג הנם מלכים בבתיהם  יקרים  והנה אותן שנתלבשו במלבושים . םמרוב בגדי 
Mt 7,6   תחפצו: שאלו מאל והוא ימלא שאלתכם 7 :יקרעום  לפני החזירים שלא ירמסום ולא  םהיקרי  

Mt 12,29    מי שאינו 30. ואחר שיגזלהו הבית. בחוזק יקשרהו  אם בתחלה לא . ולשבור אותו ביתווהגבור  
Mt 14,5   הולדתוביום  6. העם שתופשים אותו כמו נביא ירא  רק . בור זה אירודיש חפץ להורגוובע 5אחיך  
Lc 18,2   2 3. אלהים ולא היה לו יראה ובושת מן האנשים ירא  ר דיין אחד היה בעיר אחד שאינו אומ  
Lc 18,4   אמנם כאשר האלמנה הזאת 5. אלהים ואנשים ירא  ואחר אמר בלבו ואם שאיני . ן רבועבר זמ  

Lc 23,40   ובאמת אנחנו סובלים 41. אלהים כי בצרתם אתה ירא  והאחר עונה ומגדף אומ׳ אינך  40. עמך  
Mt 24,30   ואז יילילו כל. אדם סימן בן האלוה בשמים יראה  אז  30. ם ינועווכחות השמי. שמים תפולו  
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Mc 14,15   16: לכם בית גדול לאכילה ושם תכינוהו ולכו יראה  והוא  15. אוכל הפסח עם תלמידי ביתי ששם  
Lc 1,12  אבל המלאך אומ׳ אליו אל תירא 13. לו עליו יראה  ובאה  כאשר זכריא ראהו היה נבהלו 12. אליו  
Lc 2,26   ובא 27. מות עד שיראה ישאוש משיח בן אל חי יראה  וקבל מענה מרוח הקדש שלא  26. והיה ב  
Lc 5,26   27. ממנו אומרים נפלאות גדולות ראינו היום יראה  וכלם היו מלאים . ללו ושבחו לשםנבהלים וה  
Lc 7,16   קפיטולו ח׳ כפי שן: גדולה והללו וברכו האל יראה  וכל העמים יראו  16. וחזרו לאמו. לדבר  
Lc 8,25   ואמרו מי הוא זה שלקח. גדולה וראו ותמהו יראה  ויראו . מ׳ להם אנה הוא אמונתכםוישאוש א  

Lc 13,33   יסקולשיהרוג הנביאים ו 34חוץ לירושלם  יראה  אחריו ללכת כי אין ראוי שנביא  ליום הבא  
Lc 18,2   ואלמנה אחת היתה בעיר 3. ובושת מן האנשים יראה  היה לו היה בעיר אחד שאינו ירא אלהים ולא  
Lc 23,8   ושאל אליו דברים רבים 9. שיעשה אי זה אות יראהו  שמע דברים רבים ממנו ומצפה מתי בעבור ש . 
Mt 5,8    אשרי אנשי השלום כי הם יקראו בני 9: השם יראו  אשרי נקיי הלב כי הם  8: רחמנותהם ישיגו  
Mt 9,8   שיכולת כזה הראה להם. השם ואותו הללו יראו  והעם שראו זה  8[*]  7: מטתך ולך לביתך  

Mt 13,13    14ושומעים לא ישמעו ולא יבינו בעבור  .יראו  בעבור שרואים לא . איש בדמיונותזה מדבר  
Mt 13,15   ולא ישמעו ולא יבינו בלבבם ולא ישובו ורפא יראו  שלא  בדה ועצמו עיניהם בעבור זהואזנו כ  
Mt 21,46  22: העם כי כולם חשבוהו לנביא יראו  רק . ורצו לתופשו 46י מהם אומר זה הכירו כ,Tit  קפיטולו  

Mt 23,5  הם נושאים גודל תכשיטי מלבושם ומטויה . אותם יראו  עשיהם בדברים בעבור זה שהאנשים עושים כל מ 
Mt 27,54   והיו שם 55. בחוזק אומרים באמת זהו בן האלוה יראו  הארץ רועשת וזה שנעשה . כאשר ראו התנועות 
Mc 4,12  מבינים בחטאתיהם . וישמעו ולא שמעו. ולא ראו יראו  בעבור שהם  12כי אם בדמיונות . אבל להם לא 

Mc 12,12  ו שהוא אמ׳ אותה הצורהכי הם הכיר. העם יראו  והם רצו לתופשו אבל  12. עינינוכה נפלאה ב  
Mc 13,26   27: בן האלוה בא מן השמים בכח גדול ואורה יראו  אז  26. שמים וכחות השמים ינועויפלו מן ה  

Lc 7,16   קפיטולו ח׳ כפי: יראה גדולה והללו וברכו האל יראו  וכל העמים  16. וחזרו לאמו. דברוהתחיל ל 
Lc 8,10   הדבר הוא  11: ואם ישמעו לא ישמעו. ולא יראו יראו  ר שאם בעבו. אבל לאחרים משל. שמים להכיר 
Lc 8,10   הדבר הוא זה הזרע 11: ואם ישמעו לא ישמעו .יראו  בעבור שאם יראו ולא . אחרים משלאבל ל  

Lc 11,33    אם עינך יהיה. ועששית גופך הוא עינך 34. הנר יראו  על המנורה בעבור שהנכנסין בבית רק מניחה 
Lc 21,20   19 ירושלם מוקפת מחיל גדול אז תדעו שיתקרב יראו  רק כאשר  20. נותכם תנחלו נפשכםבסבל  
Lc 21,27  בן האדם שיבא בענן עם עב גדול ובגודל צלם יראו  אז  27. כי כחות השמים ינועו. םעל כל העול  
Lc 24,5   להם למה תשאלו והם אמרו. ותקדו פניהם ארצה יראו  והנשים כאשר  5לבנים ומזריחים  במלבושים  

Jn 7,3   כי הרוצה שיתפרסם לכל 4. מעשיך שאתה עושה יראו  פה ולך בגודיאה בעבור שתלמידיך הפרד מ  
Jn 9,22   מהיהודים שאם אחד מהם יאמר שהוא משיח יהיה יראו  כי . אלה הדברים אמרו האב והאם 22. מעצמו  

Jn 12,40   בעינים ויבינו בלב ויתבוננו ואני מרפא אותם  וירא  ור עיניהם ותקשה לבם בעבור שלא ע 40הנביא 
Mc 4,40   בעוז ואמ׳ אחד אל אחד מי חשבנו שיהיה זה יראוהו  ואז . חדתם עדיין אין לכם אמונהלהם למה פ  

Mc 11,18   וכאשר נעשה  19. כי כלל העם תמהים ממוסריו יראוהו  אבל הם . חפשו איך יוכלו המיתו מאותתים 
Lc 20,13  וכאשר ראוהו מחזיקי הכרם 14. יתביישו ממנו יראוהו  לח היקיר בני אהובי באולי כאשר מה אעשה אש 
Mt 28,10   וכאשר הלכו קצת מהשומרים באו בירושלם  11 .יראוני  תגידו לאחי שיבואו בגלילאה ושם ותלכו ו 

Mt 8,26  וח ולים שינוחו וקם וצוה לר. עם במעט אמונה יראים  למה אתם . וישאוש אמ׳ להם 26. ובסכנה אנחנ 
Mt 21,26  27. אנו העם כי כלם יראים מזואן כמו נביא יראים  ואם נאמר מן האנשים  26. נים בואנחנו מאמי  
Mt 21,26  והם ענו אנחנו לא 27. מזואן כמו נביא יראים  ן האנשים יראים אנו העם כי כלם ואם נאמר מ  
Mc 11,32   העם כי כלם מקיימים באמת שנביא הוא זואן יראים  . מר מן האנשיםואם נא 32. איניכם מאמינים.  
Lc 12,32   33: מגוי חלש כי לאביכם ערב תת לכם מלכות יראים  אל תהיו  32. אלה הדברים תשיגו הש׳ וכל  
Lc 22,2   וָשאָטנָאש נכנס ביודא הנקרא אשקריוטא  3. העם יראים  רק . ם מחפשים איך יוכלו להמיתווהסופרי 

Lc 22,12    ובלכת 13. היכל גדול ושם תכינו אותו יראך  והוא  12. יאכל הפסח עם תלמידיושהמקום  
Jn 4,25  וישאוש אמר אני הוא שמדבר 26. דברים רבים יראנו  וכשיבא . ח הוא קרישטו עתיד לבאיודעת שמשי  

Mt 3,16   זהוותצא בת קול ותאמר  17עליו בצורת יונה  ירד  ן המים נפתחו השמים והקדוש רוח ויצא מ  
Mt 8,1   8,Tit   וראה מצורע אחד  2. רב עם הלכו אחריו. מן ההר ירד  וכאשר  1קפיטולו כ״ד כפי מתיאו 

Mt 24,17   ומי שיהיה בשדה לא  18.לקחת אי זה דבר מביתו ירד  ומי שהיה בעלייה לא  17. בהרים יניסו 
Mt 27,40   אומרים: וכמדומה לדברים אלו 41. מן השתי וערב ירד  תושיע עצמך אם בן אלוה אתה . הוימים תבנ 

Mt 28,2   3. מן השמים והפך האבן מהקבר ויושב עליה ירד  כי המלאך . ארץ רעשה מאד בחזקה היה עשוי  
Mc 1,10   ונעשית קול בשמים אומרת  11. עליו כדמות יונה ירד  ראה השמים נפתחו והקדוש רוח . םשיצא מהמי 

Mc 13,15   ואותו שיהיה בשדה לא ישוב אחור 16אל הבית  ירד  בעלייה לא ומי שיהיה  15בהרים  ינוסו  
Lc 3,22    ובאה בת קול משמים. עליו בעצם גופני כמו יונה ירד  ורוח הקדש  22לש׳ ונפתחו השמים ומתפלל 
Lc 9,37   ובתוכם אדם אחד קורא 38מן ההר בא לקראתם  ירד  רב  וביום האחר עם 37. יקום חי אחרי מותו  
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Lc 9,54   ונהפך ישאוש  55: אש מן השמים וישרוף את כולם ירד  ראוהו אמרו אדון חפץ אתה שנאמר יואן ו 
Lc 17,31   32. וכן מי שיהיה בראש לא ישוב אחור. לכבסם ירד  מי שיהיה בגג וקנקניו בבית לא  באותה שעה  
Lc 19,6    וכאשר העם ההוא ראה 7: מהרה וקבל ישו בשמחה ירד  וזאקיב  6. אני שאבא היום בביתךכי מוכרח  
Jn 2,12   ושם. בכפר נחום הוא ואמו והאחים והתלמידים ירד  אחר אלה הדברים  12. יו הכירוהוותלמיד  
Jn 3,13   כמו שמשה 14: בן האדם שהוא בשמים: מן השמים ירד  ואין מי שעלה שמים אם לא  13: םאומר אות  
Mc 9,8   ההר ישאוש צוה שלא יאמרוהו לשום אדם זאת מן  ירדו  וכאשר  8. לא ראו דבר לבד ישאושו 
Jn 6,16    וכאשר עלו בספינה באו מעבר  17. תלמידיו לים ירדו  וכשנעשה ערב  16. אחרת בהר לבדוברח פעם 
Mt 3,5   והיו מודים. והיה טובל אותם בירדן 6 ירדן  יאה ומכל מלכות אשר סביבות נחל ומכל גוד  

Mt 3,13   וזואן היה מונעו אומר 14. לזואן שיטבול אותו ירדן  ש מגליליאה בנחל אז בא ישאו 13 כפי מתיאו 
Mt 4,15   העם העומדים בדרך ערפל ראו אורה 16. מגלילאה ירדן  דרך הים נחל † מחדש היא מנוקה† .ונפתלי 
Mt 4,25   5 :ירדן  וארץ גודיאה ומעבר לנחל וקפוטלים וירושלם,Tit   ישואש משיח  1קפיטולו י״א כפי מתיאו 
Mt 19,1   3. ונמשכו אחריו עמים רבים וירפאם שם 2 ירדן  ובא בקצות ארץ גודיאה אחר נחל  מגליליאה  
Mc 1,5   וזואן היה לבוש 6. ומתודים על עונותיהם ירדן  כות יהודה וירושלם וטובלן בנהר שהיו ממל  
Mc 3,8   כי שמעו לאמר הפלאים אשרומשוריאה ומסדומיאה  ירדן  ומעבר נהר . מגודיאה ומאידוריאהלירושלם ו 

Mc 10,1    2והוא דורש להם כמנהגו . ונאסף שם עם רב ירדן  משם ובא עד ארץ גודיאה אחר נהר נסע  
Mt 10,23   אמת אני אומר: אתכם בעיר אחד נוסו באחרת ירדפו  וכאשר  23. הקץ אותו יהיה נושע שיתמיד עד  
Jn 15,20   אבל כל אלה  21. אם שמרו מצותי אתכם ישמרו .ירדפו  אם אותי רדפו אתכם : ול מאדוניואינו גד 
Jn 6,38  רק רצון מי. מן השמים לא בעבור שאעשה רצוני ירדתי  כי אני  38. בחוץ אותו שבא אלי לא אשליכנו 
Jn 6,51   והפת: שאם אחד אוכל זה הפת יהיה לעולם 52 ירדתי  ים אשר מן השמים אני הוא פת חי 51: ימות  
Lc 3,37   37  שם היה שת. שם היה יאנוש 38. שם היה מנשיל .ירוך  שם היה . שם היה אנוך. מתושאלי היהשם. 
Jn 7,38   וזה אמרו מרוח הקדש שעתידין לקבל 39. מבטנו ירוצו  בי שאומרת הכתיבה נחל מים חיים מי שמאמין 
Mt 2,1   דים שנולד כיאומרים אנה הוא מלך היהו 2 ירושלם  הנה מלכי מזרח באו . לך אירודישבימי מ  
Mt 2,3   ויקבוץ כל שרי הכהנים וחכמי העם 4. עמו ירושלם  רודש דבריהם עמד נבהל וכל אנשי כשמוע אי  

Mt 23,37  ירושלם שהרגת הנביאים וסקלת הקדושים שאליך ירושלם   37: ניינים יבאו על אלה הדורותשכל אלה הע 
Mt 23,37    שהרגת הנביאים וסקלת הקדושים שאליך היו רושלםי  ירושלם  37: יבאו על אלה הדורותהעניינים  

Lc 9,53   וכאשר יקומו ויואן ראוהו אמרו אדון 54 .ירושלם  כי מגמת פניו [*]  53להכין שם  השומרונים  
Lc 13,22   22 ואמ׳ לו אדם אחד אדון הם מועטים אותם  23 .ירושלם  מגדלים והלכו נגד והלך במעיינות וב 
Lc 21,20   מוקפת מחיל גדול אז תדעו שיתקרב סילוק ירושלם  רק כאשר יראו  20. נחלו נפשכםת בסבלנותכם  
Lc 23,28   אל תבכו עלי רק על עצמכם תבכו ועל בניכם ירושלם  וישאוש מתהפך אליהם אמ׳ בני  28. עליו . 

Jn 7,25   דברהנה שמ 26אינינו זה שחפצנו להמית  ירושלם  אז אמרו קצת מבני  25: דין צדק לפנים רק  
Mt 21,38   לכן כאשר 40. ְלַקֻחּוהּו חוץ לכרם והרגוהו 39 .ירושתו  הם זהו היורש נהרגהו ותהיה לנו אמרו ביני 
Lc 15,13    ומצא. ואחר היה רעב גדול בארץ 14. בזנות ירושתו  לו בדרך רחוקה מאד שם הפסיד כל קטן הלך  
Mt 17,14   ואני 15וסובל רע גדול באש ובמים . הוא יירחי  ומר אדון יהיה לך חמלה מבני כי לפניו א  
Jn 19,32   ואחד מן 34[*]  33. של נתלים עם ישאוש ירכותם  אז באו הפר הפרושים וחתכו  32. ויש שלום  
Jn 19,31   אז באו הפר 32. אותן התלויין ויש שלום ירכי  לאט שיתן להם רשות יוכלו לחתוך פני פי  
Mc 13,6  או התחלת. אבל כאשר תראו מלחמות רבות 7 ירמו  ורבים . שאני הואבשמי ואומרים  יבאו לעולם  
Mt 2,17   גדולים קולות מבכי וצעקה היתה 18הנביא  ירמיה  אז נשלם מה שאמר  17. אל למלכיםהזמן שש  

Mt 16,14   וישאוש אמ׳ להם 15. או אחד מן הנביאים ירמיהו  ומקצת . ומקצת אומרים אליהו. ולזואן טב.  
Mt 7,6   שאלו מאל והוא ימלא שאלתכם 7: ולא יקרעום ירמסום  דברים היקרים לפני החזירים שלא ביאו הת: 
Jn 6,35  אבל 36. ומי שמאמין בי לא יהיה צמא לעולם .ירעב  מי שבא אלי לא . י הוא לחם חייםאמר להם אנ  
Lc 6,7   8. קום שילשינוהובעבור שימצאו מ. בשבת ירפאהו  ומביטים הסופרים והפרושים אם  7. יד יבשה [*] 

Mc 16,17   17 שום 18בשמי המשוטנים וידברו חלוף לשונות  ירפאו  הנפלאות יעשו אותם שיאמינו הם  ואלה  
Mt 2,13    אז קם ויקח הילד ואמו לילה 14. הילד להכבידו ירצה  אליך כי עתיד הוא שאירודיש שם עד בואי 

Mt 20,27    כל כך בן האלוה  28. להיות ראשון יהיה עבדכם ירצה  יכם ואותו שבינ 27. יהיה משרתכםלהיות רב 
Mt 27,43   וכמדומה 44. כי הוא אומ׳ אני בן האלוה ירצה  הוא בטוח באל שיצילהו אם  43. ךונאמינ  
Mc 6,11   צאו משם והסירו עפר. קבל אתכם ולא שמוע ירצו  וכאשר לא  11. ם תלינו עד שתסעושתבאו ש  

Jn 9,6   ומשח העינים שלו . ונעשה טיט ברוק ההוא. בארץ ירק  באומרו אלה הדברים  6. וא בעולםנר ה 
Mt Prol,8    ַכי הם הגידו אמונת השילוש בארבעה. עדות אמת יש  ִּבים כתבו האיונגלי לבד ארבעה ועם ֶׁשר  

Mt Prol,20  יש לו לוקא.. כי דבר מהתחיה . לו צורת אריה יש  מרקו .. שונה מתולדות ישו משיח הוא דבר רא  
Mt Prol,22   כי דבר מתולדות העגלים שמקריבים . לו צורת עגל יש  לוקא .. כי דבר מהתחיה . ת אריהיש לו צור 
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Mt Prol,23   כי כתב דמות השבועות מענייני. לו צורת נשר יש  זואן .. עגלים שמקריבים הכהנים מתולדות ה  
Mt 8,20   ועופות האויר יש להם קנים ובן אדם . מערות להם יש  וישוש אמר לו השועלים  20ללכת  שתרצה 
Mt 8,20   21: להם קנים ובן אדם אין לו אנה יקוד ראשו יש  ועופות האויר . ים יש להם מערותלו השועל  

Mt 13,23   ומשל אחר יש 24: וא׳ שלשים. וא׳ חמשים. ק׳ יש  ה ועושה פרי ומעשים טובים לאחד וישמענ  
Mt 13,24   אמר המלכות שמימיי דומה לאדם שזורע. לפניהם יש  ומשל אחר  24: שלשים וא׳. חמשיםוא׳ . ק׳  
Mt 13,54   אינינו זה בן נפח 55לזה כמה חכמה וכמה כח  יש  עד שהם מתמימים ואומרים מאין . כנסיותיהם  
Mt 13,56   וישאוש אמר . והיו אשקנדליזאט בו 57. לו כל זה יש  וקרובותיו כלם עמנו מאין  56יש וג׳וד 
Mt 15,34  והוא צוה לעם 35. לכם והם אמרו שבעה ומעט דגים יש  ואמר להם ישואש כמה פת  34. עם שישבעו כמה 
Mt 18,12    אינו עוזב הוא. לו ק׳ צאן ואחד מהן אבודה יש  אם שום איש [*]  12[*]  11] [*אני לכם  
Mt 18,13   א״כ 14: תשע שלא נאבדולי ממנה מן התשעים ו יש  תות אומר אני לכם כי יותר ששון אמי  
Mt 19,12    ומקצת. מקצת אנשים שנולדים קשטראטש מבטן אמם יש   12: לא למי שנתון לו דעת להביןהדבר אם  
Mt 27,13   ופילאטו. וישו אינו עונה שום דבר 14. לנו נגדך יש  ו אמ׳ אליו אינך שומע כמה עדים אז פילאט 
Mc 2,10   10  לך 11לו יכולת לעזוב העונות בארץ אמר לנטול  יש  בתולה בעבור זה שאתם תדעו שבן האבל  
Mc 2,22   ונעשה פעם אחרת 23: לשים יין חדש בנודות חדשים יש  אבל . שנים מתבקעים והיין משתפךהנאדות י 
Mc 3,4    הושיע או עזוב . לאדם עשות טוב ביום החג או רע יש  ואמ׳ להם ישאוש  4. ועמוד באמצעקום מעלה 

Mc 6,38   לכם הביטוהו וכאשר הביטוהו אמרו יש לנו חמשה יש  ואמ׳ להם ישאוש כמה לחמים  38. הם לאכולל  
Mc 6,38   וישו צום 39. ושני דגים. לנו חמשה לחמים יש  הביטוהו וכאשר הביטוהו אמרו לחמים יש לכם  
Mc 8,2  ם אחרי זה שלשתלי רחמנות על העם כי הם נמשכי יש  אני  2 להם לאכול וקרא לתלמידיו ואמ׳ להם  
Mc 8,5    והוא צוה לעם שישבו בארץ 6. והם ענו ז׳. לכם יש  וישאוש שאלם כמה ככרות פת לחם  5במדבר . 

Mc 10,42   לא יהיה כן ביניכם 43. כח גדול על הקטנים יש  ם מושלים על הקטנים ושרים שלהם גדולי.  
Lc 1,57   ושמעו  58. לדת יהיה נשלם ותלד והיה לה בןלה ל יש  אלישבק  57אחר שבא בביתה במקדש ו. חדשים 
Lc 5,24   אמ׳ אל חולה אני . לו יכולת בארץ לעזוב החטאים יש  אבל בעבור שתדעו כי בן אלוה  24. קום ולך 
Lc 9,58   ובן האדם אין לו מקום. להם מערות והעופות קנים יש  וישאוש אמ׳ לו השועלים  58. תלךלמקום ש 
Lc 11,5   ויאמר לו אהובי. לו אוהב וילך אליו בחצי הלילה יש  ואמ׳ אליהם אי זה מכם  5 .נסיוןתביאנו ל 

Lc 11,31   אנשי נינוה יקומו בדין עם 32: בכאן גדול משלמה יש  והנה . ות הארץ לשמוע חכמת שלמהשבא מקצ 
Lc 12,5   אותו לו כח לשולחו בגיהינם ולו האש אומר לכם יש  תיראו אותו שאחרי מות האדם . אוממי תיר  

Lc 15,11   אבי. ואמ׳ היותר קטן מהם לאב 12. לו בנים שנים יש  וישו אמר אדם אחד  11: שה תשובהאחד שע 
Lc 16,3   איני יודע מה אעשה כשאהיה מסולק 4. לי לשאול יש  איני יודע לחשוב בושת . הרשאתי נוטל ממני  

Lc 16,28   29ר להם שלא יבואו לנגישת המקום הזה לי ואמ יש  כי חמשה אחים  28לחהו לבית אבי אחלי שתש  
Lc 17,7   לו עבד תועה ושומר השורים מי שהוא חוזר מן יש  מכם  מי 7. ויהיה מושלך בים ישמע אליכם  

Lc 19,25   אני אומר לכם לכל אדם שיש 26. לו עשרה אימנש יש  ואמרו לאדון כבר  25. שרה אימנששיש לו ע  
Lc 24,41   והם נתנו לו חלק דג 42. לכם אי זה דבר לאכול יש  ואמר . שמחה גדולהותמהים מרוב  .מאמינים  

Jn 3,36   אבל מי שאינו מאמין הבן לא. לו חיים נצחיים יש  מי שיאמין בבן  36. כל נתן בידוהבן וה  
Jn 4,35   הנה אני אומר לכם שאו. מכאן עד עת הקציר יש  אינכם אומרים שארבעה חדשי׳  35 :מלאכתו  
Jn 5,26    ונתן 27כן נתן חיים לבן בעצמו . לו חיים בעצמו יש  כי כמו שהאב  26. שישמעוהו יחיוואותן 
Jn 5,36   עדות גדול מזואן שהמעשים שנתן לי אבי אשלים יש  ולי  36. לשמוח שעה אחת בינינו ולא אביתם  
Jn 6,47   49. א פת חייםאני הו 48. לו חיים נצחיים יש  אמת אומ׳ אני לכם מי שמאמין כי  47. האב  
Jn 8,48    רק אני מכבד אבי. ענה ישאוש אין בי שד 49: לך יש  אומרים יפה שאתה שומרוני מהשטן אין אנו. 

Jn 10,18   לי לעזוב אותה ויכולת יש לי פעם אחרת לקחתה יש  אם אני מניח אותה מעצמי יכולת  אותה נשמה.  
Jn 10,18    19: זאת המצוה לקחתי מאבי. לי פעם אחרת לקחתה שי  יכולת יש לי לעזוב אותה ויכולת מעצמי  
Jn 12,35   בכם נר להו בפוד שהנר בכם בעבור שלא תפלו בחשך יש  אז אמר להם ישאוש עדין  35. זה בן האדם 
Jn 12,48   48 הדברים שאמרתי ישפטו אותו ביום. לו שישפטהו יש  מבזה אותי ואינו מקבל דברי כבר מי ש  
Jn 13,14   14  [*]כי אני נתתיו לכם 15לרחוץ האחד רגל חבירו  יש  ולכם . י אדוניכם רוחץ רגליכםאנ  
Jn 16,12   רק אינכם יכולים נשוא . לי לאמר לכם רוב דברים יש  עוד  12. שר זה העולם כבר נדון כי. מרחוק 
Jn 19,28   והיה כי . אז היה שם קנקן מלא חומץ 29. לי צמא יש  ובעבור שהכתיבה תהיה נשלמת אמ׳ . נענו 
Jn 21,5   והוא אמר להם 6. לכם מה לאכול וענו לו אין יש  אז אמ׳ להם ישאוש נערים  5. והוהכי הכיר  

Mt 21,37   וכאשר העובדים ראוהו אמרו 38. כבוד לבני ישאו  באחרונה שלח להם בנו ואמ׳ הם  37: לאחרים  
Mc 6,8   9אבל שרביט אחד ביד . חם ואבן וחגורהשק ול ישאו  וציום שלא  8. החולים ומשוטנים לרפאת כל  
Mc 6,9    ואמר להם באי זה מקום שתבאו  10. שתי גונילש ישאו  ושלא . עלים של עור חי ברגלומנ 9אחד ביד 

Mc 12,6    [*]6 והעובדים אמרו יחדיו זהו היורש  7כבוד לבני  ישאו  עו׳ שלח בנו מאד יקר ואמ׳ אולי ו 
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Lc 4,11   וישוש אמ׳ לו פעם 12. פן תגוף באבן רגלך ישאונך  בידים  11שישמרך  לאכיו יצוה לךהוא שמ  
Lc 2,43   ולא הכירוהו אביו. ונשלמו נשאר בירושלם יש״או״ש  ונש ונשלמו הימים כששבין הנער  43. החג  
Mt 1,16   אם כן 17קפיטולו ב׳ כפי מתיאו : שקרוי משיח ישאוש  יד יושאף ארוס מרים שממנה נולד יקוף הול 
Mt 3,13  14. מגליליאה בנחל ירדן לזואן שיטבול אותו ישאוש  אז בא  13קפיטולו ו׳ כפי מתיאו . באש נצחי  
Mt 4,10   לך לך השטן כי כתוב הוא התפלל לאלהיך ואותו ישאוש  אז אמר לו  10 .אם תקוד ארצה ותתפלל אלי 
Mt 5,27   תם שמעתם שהתורה הישנה אמרה לאלתלמידיו א ישאוש  עו׳ אמר  27טולו ט״ו כפי מתיאו קפי: קטן  
Mt 5,31  משיח לתלמידיו התורה אומרת המגרש אשתו יתן  ישאוש  עוד אמר  31ולו י״ו כפי מתיאו קפיט: לעולם 
Mt 5,43   לתלמידיו אתם שמעתם שהתורה אומרת ואהבת ישאוש  עוד אמר  43טולו י״ז כפי מתיאו קפי: ממך  
Mt 7,6  לא תדברו בכתיבות הקדושות. משיח לתלמידיו ישאוש  אמ׳  6מתיאו קפיטולי כ״ב כפי : מעיני אחיך  

Mt 7,13  משיח אל תלמידיו הכנסו בעד פתח הצר כי רחב  ישאוש  אמר  13קפיטולי כ״ג כפי מתיאו  :והנביאות 
Mt 7,21   משיח לתלמידיו כל אותן שיקראוני אדון לא ישאוש  עו׳ אמר  21טולו כ״ג כפי מתיאו עו׳ קפי  
Mt 8,29   29  30. באת לפני קודם זמן בעבורי לגרש. משיח ישאוש  וצועק אומר מה לך לעשות ממני בן דוד  
Mt 8,31   שימנו. אומרים אדון אם אתה מגרש אותנו מכאן ישאוש  והשטנים מחלים פני  31. שרועים רבים 
Mt 9,1   9,Tit  ונדרו לו 2עירו משיח עבר עם הספינה ובא ב ישאוש  אז  1פיטולי כ״ט כפי שי׳ מתיאו ק  
Mt 9,9   משיח נסע משם ראה אדם אחד שיושב בשלחן ישאוש  וכאשר  9טולי ל׳ כפי שאן מתיאו קפי  

Mt 10,34   משיח לתלמידיו אל תחשבו שאני באתי לשום ישאוש  עוד אמר  34טולו ל״ד כפי מתיאו קפי: אבי  
Mt 11,1   11,Tit   שלים אלה הדברים הוא צוה לתלמידיומשיח ה ישאוש  וכאשר  1קפיטולו ל״ה כפי מתיאו  
Mt 11,7  למה יצאתם. משיח התחיל לאמר אל עם ג׳ואן ישאוש  וכאשר הלכו  7. ה משקנדליזאט בימי שלא יהי  

Mt 11,20   משיח להיותו גוער בעיירות באותן שהוא עושה  ישאוש  אז התחיל  20: לו ל״ו כפי מתיאוקפיטו 
Mt 11,25   כי. משיח אמר מחולל תהיה אב בורא שמים וארץ ישאוש  אז באותו עת  25ל״ז כפי מתיאו  קפיטולו 

Mt 14,1    ואמ׳ לבניו זהו זואן טבול ששב חי ועושה 2 ישאוש  באותו עת אירודיש טינורקא שמע  1מתיאו  
Mt 14,25   ומרוב. היו נבהלים 26בא להם הולך על הים  ישאוש  וברביעית משמרת הלילה  25. נגדםכי הרוח מ  
Mt 14,27   26 ואמר להם יהיה לכם טוב בטחון באל . דבר להם ישאוש  ותכף  27ומרוב פחד צעקו . הליםהיו נב 
Mt 14,29   וכשהתחיל ליכנס . וראה בא רוח חזק ופחד 30 .ישאוש  ניה קטנה והולך על המים לבא אל פירו מהא 
Mt 14,31   ואמ׳ איש במעט אמונה למה. קחושלח היד ול ישאוש  ותכף  31. עק אומר אדון הושיעניליכנס צ  

Mt 15,7   זה העם שלי מכבר מדברים ולבם רחוק 8אומ׳  ישאוש  טוב דבר מכם  7. זירותיכם הרעיםבעבור ג  
Mt 15,28    אמונתך יעשה לך מה: ענה ואמ׳ אשה גדולה היא ישאוש  אז  28. הנופלים משולחן אדוניהםפירורים 
Mt 15,29   נסע משם בא שפת ים גלילאה ועלה אל ההר ישאוש  וכאשר  29 :החפצה ובתה נתרפאה באותה שע  
Mt 16,20   ומיום ההוא והלאה התחיל לפרסם 21. משיח ישאוש  דיו שלא יגידוהו לשום אדם שהוא צוה לתלמי  
Mt 16,24   אמר לתלמידיו מי שרוצה לימשך אחרי חוייב ישאוש  ואז  24. ן דברי האל רק מהאנשיםאינך מבי  

Mt 17,4   אם אתה תאבה נעשה. אדון טוב עמוד בזה המקום ישאוש  ואמ׳ פירו אל  4. הו מדברים עמומשה ואלי 
Mt 17,7  ושאו העניים ואל 8. ואמר להם קומו אל תפחדו ישאוש  וקרב אלהם  7. היה להם פחד גדולעל פניהם ו 

Mt 17,16   כה עד כמה אעמוד עמכם ואמ׳ אומה ממאנת והפו ישאוש  וענה  16: דיך ולא יכלו לרפאותולתלמי 
Mt 17,19   אמת אומר לכם אני אשר. בעבור מיעוט האמנתכם ישאוש  אמ׳ להם  19. יכולים אנו לגרשו לא היינו 
Mt 17,25   אבל בעבור שלא 26אכן הבנים הם חופשים  ישאוש  ואמר . והוא ענה מהנכרים 25. יםאו מהנכר  

Mt 19,1    כלה אלה הדברים יצא מגליליאה ובא בקצות ארץ ישאוש  כאשר ונעשה  1קפיטולי מ״ה כפי מתיאו 
Mt 19,17   אחד לבדו השם. אליו למה אתה אומר אלי טוב ישאוש  וענה  17. שיהיה לי חיים נצחייםאנכי עשות  
Mt 19,26   אמ׳ להם בין האנשים הוא דבר כבד מהבין אבל  ישאוש  ומביטם  26. ״כ מי יוכל הושיענוואמרו א 
Mt 20,17   18בירושלם לקח י״ב תלמידים בסוד ואמ׳ להם  ישאוש  ועלה  17: נקראים ומעטים נבחריםהם ה רבים  
Mt 20,31    וישוש קראם 32. בן דוד יהיה לך חמלה ממנו ישאוש  והם ביותר חוזק צועקים . תשתוקובהם  

Mt 21,6   8[*] חו והביאו האתון והעיר והני 7 .ישאוש  הלכו התלמידים ועשו כמו שצום  6. בן שלה [*]  
Mt 21,10   משיח נכנס בירושלם כל העיר היתה מוקמת ישאוש  וכאשר  10 :מהולל תהיה בשמים. מושיענו  
Mt 21,10   והעם אומרים זה ישו הוא נביא נזאריט 11 .ישאוש  ר היתה מוקמת אומרים מי הוא זה כל העי  
Mt 21,24   להם אני אהיה שואל דבר אחד ואם אתם ואמי ישאוש  ענה  24. ומי נתן לך זה היכולת .הדברים  
Mt 21,42    ואתם לא קראתם הכתיבות שאומרת האבן אותה ישאוש  אמר להם  42. לו הפרי הגון בעתושיחזרו  

Mt 22,1   22,Tit   מלכות שממיי הוא דומה  2. ואמ׳ להם משל אחד ישאוש  ועונה  1קפיטולו מ״ח כפי מתיאו 
Mt 22,15  ושלחו לו תלמידים עם משרתי 16. בדברו ישאוש  ת איך יוכלו לתפוש ושים ועשו עצנתקבצו הפר  
Mt 22,20   21. ממי היא זאת הצורה ומה שלמעלה כתוב ישאוש  ואמ׳ להם  20: הראוהו פשוט אחד של מס והם  
Mt 22,29    ואמר להם אתם טועים ואין אתם מבינים ישאוש  ענה  29: אשה כי אשה היתה מכולםהז׳ תהיה  
Mt 22,37   36 תאהוב אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ומכל שכלך ישאוש  אמ׳ לו  37זה העליון צווי בדת  רבי אי. 
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Mt 22,41   ולכן 42. לפרושים ולכל אותם שהיו נאספים ישאוש  ואז אמ׳  41. ם באלו שני צווייםתלוי  
Mt 22,43   44אומר . וחני אדוניוואיך ולמה דוד קראו בר ישאוש  אמ׳  43. אמרו מדוד. מי יהיה בןמשיח מ 

Mt 23,1   23,Tit  המאותתים והפרושים  2לעם ולתלמידיו אומרים  ישאוש  אז אמ׳  1פיטולו מ״ט כפי מתיאו ק 
Mt 23,10    אותו שהוא גדול בתוככם יהיה 11משיח רב  ישאוש  י כ. לא תחפצו נקראים רבנים 10שבשמים  

Mt 24,1   24,Tit   מהמקדש והלך וקרבו תלמידיו אליו בעבור ישאוש  אז יצא  1קפיטולו נ׳ כפי מתיאו  
Mt 24,4   השמרו לכם ששום אדם לא יונה אתכם. ואמ׳ להם ישאוש  וענה  4: סימני ביאתך וקץ העולםהדברים ו 
Mt 26,4   ואמרו לא נעשה 5. איך יוכלו במרמה המיתו ישאוש  ועשו עצה נגד  4ם שנקרא קאיפש סגן הכהני  
Mt 26,6   נגשה אליו 7היה בבאטאניא בבית שימון מצורע  ישאוש  וכאשר  6. שלא יתקוממו העם עבורביום חג ב 

Mt 26,15   15  ומכאן והלאה  16. והם נדרו לו ל׳ פשיטי כסף ישאוש  להם מה תרצו תת ואני אמסור לכם ואמר 
Mt 26,19   הוא יושב וכאשר היה ערב 20. והכינו הפסח ישאוש  והתלמידים עשו כאשר צום  19. יועם תלמיד  
Mt 26,26    ואמר קחו. לקח הלחם וברכו ועשה חנות ובצע ישאוש  וכאשר ישבו לסעוד  26. אתה אומרואמר לו  
Mt 26,36  עמהם בעיר אחת שנאמרת גיטשמאני ואמר אל ישאוש  בא ואז  36. וכמדומה אמרו כל התלמידים. בך  
Mt 26,49  וישאוש אמ׳ 50. ואמ׳ האל יושיעך רבי ונשקו .שישאו  ותכף נגש אל  49. תו הוא וקחוהואני אשק או 
Mt 26,50  והנה האחד מהם שהיה עם ישו שלח 51. ותפשוהו ישאוש  אז נגשו אליו והשליכו הידים על ו. למה באת 
Mt 26,52   אמ׳ אליו חזור הסכין במקומו כל איש שיכה ישאוש  ואז  52. י הכהנים וכרת לו האזןמעבדי שר  
Mt 26,55    אל הסיעות כן כמו אם הייתי גנב יצאתם עם ישאוש  באותה שעה אמ׳  55. שיעשהחוייב כן  
Mt 26,57  והוליכוהו לקאיפש שר הכהנים למקום שהחכמים  ישאוש  והם חזקו  57. אז כל התלמידים עזבוהו ונסו 
Mt 26,59   מוצאים ואינם 60בעבור שיוכלו למוסרו למיתה  ישאוש  וכל העצה מחפשים עידי שקר נגד  הכהנים 
Mt 26,75    שאמר לו קודם שהתרנגול יקרא יהיה כופר בו ישאוש  ופירו זכר דבר  75. התרנגול קראומיד  

Mt 27,1  וקשרוהו והביאוהו לפני ִּפיַלטֹו שהיה  2למיתה  ישאוש  כהנים וזקני העם עשו עצה שמסרו הבקר שרי ה 
Mt 27,11   וכאשר שרי הכהנים הלשינוהו 12. אתה אומר .ישאוש  מרים אתהו מלך היהודים ואמ׳ לו שאלו או  
Mt 27,26   ואז עבדי פילאט 27. מוכה להקימו בשתי וערב ישאוש  ואז הניח בר אבן ומסר להם  26. ועל בנינו. 
Mt 27,27    28ונתקבצו סביב העם . בית גדול הדינין ישאוש  לקחו . ואז עבדי פילאט 27. וערבבשתי  
Mt 27,37   אחד. אז תלו שני גנבים עמו 38: מלך היהודים ישאוש  ושמו על ראשו כתב זהו  37ביטים ויושבים מ 
Mt 27,46    47. בגודל קולות ואמ׳ אלי אלי למה עזבתני ישאוש  תשיעית זעק [*]  46[*] חצי היום עד שעה  
Mt 27,54   54 נעשההארץ רועשת וזה ש. כאשר ראו התנועות .ישאוש  נטוריאו ואותם שהיו עמו שומרים והסו  
Mt 27,55   ובתוכן היתה מריאה 56. דגליליאה ששרתו אותו ישאוש  ת שעומדות מרחוק אותן שהלכו עם רבות בנו 
Mt 27,57   וזה קרב לפילאט ושאל לו הגוף מישאוש 58 .ישאוש  אה ששמו יושאף אותו שהוא תלמיד מבארי מסי.  
Mt 27,59  והניחו בקברו 60ועטפו בבגד אחד של משי נקי  ישאוש  ויושאף לקח גוף  59. שיתנהו לו ופילאט צוה 

Mt 28,9  והן כרעו . אומ׳ האל יושיעכם. יצא להן לדרך ישאוש  ובעוד שהולכות  9הגיד לתלמידיו שמחה רצו ל 
Mc Prol,4   בהתחלה דבר מהנבואה מהקול . משיח מדבר מהלב ישאוש  וי מבונן כתב האונגליאו ממשפחת ממשפחת ל 

Mc Prol,11   משיח ולא דבר מההתבשרות מאד מאותה שאחרים ישאוש  כתב האינגליאו ָמְתִחיל מטבילת חר משיח וא  
Mc Prol,22  למען. וכאשר תמצא רוצים שהאדם יבינהו. משיח ישאוש  ר דבריו האונגליאו ממוסרם בגוף ולהבין בסד 

Mc 1,9   טובל בנהר הירדן  נזוריט מעיר גליליאה והיה ישאוש  ושעשה באותן הימים שבא  9. רוח מהקדוש 
Mc 1,14   ואומ׳ העת בא 15. בגליליאה ודורש דבר האל ישאוש  בא . ואחר שג׳ואן היה אסור 14. אותו  
Mc 2,4    וכאשר ישאוש ראה אמונתם אמר אל הנטול 5 .ישאוש  ועלו למעלה במטה והביֻאהו לפני והחריבוהו  
Mc 2,5   ראה אמונתם אמר אל הנטול עונותיך מחולין ושישא  וכאשר  5. והביֻאהו לפני ישאוש למעלה במטה  

Mc 2,25   מה שעשה דוד הוא וחיילותיו. להם לא קראתם ישאוש  ואמ׳  25. עושים בשבת מה שאין ראוי עשות  
Mc 3,4   הושיע או. יש לאדם עשות טוב ביום החג או רע ישאוש  ואמ׳ להם  4. מעלה ועמוד באמצע יבשה קום 
Mc 4,8   ואמ׳ ישאוש מי 9. הא׳ ל׳ והא׳ ס׳ והא׳ ק׳ ישאוש  ל בטוב הארץ ונשא ואמ׳ ואחר נפ 8. וגדל  
Mc 4,9   וכאשר היו בצד א׳ 10. מי שיש לו אזנים ישמע ישאוש  ואמ׳  9. א׳ ל׳ והא׳ ס׳ והא׳ ק׳ישאוש ה 
Mc 5,7   שלאממני בן האלוה עליון אני משביעך באל חי  ישאוש  מה לך עשות . אומר בקול גבוה 7 והתפלל לו 
Mc 5,8    והוא. ושאלו מה שמך 9. צא חוץ רוח אינו נקי ישאוש  ואמר אליו  8באל חי שלא תצערני משביעך 

Mc 5,18   17  נכנס בספינה המתחיל להתחנן לו אותו שהיה ישאוש  וכאשר  18: בקשוהו שיפרד מנוכחוואז  
Mc 5,36   ׳ לא תפחד לבד יהיה לך טובהששמע זה אמ ישאוש   36והמלמד . אתה מצטער היום עו׳למה . מתה  
Mc 6,14  אמ׳ שזואן טבול הוא וחזר חי ממות ובעבור .ישאוש  וכאשר שמע אירודיש בפירסום שמע  14. מבורך  
Mc 6,34   לארץ וראה העם ריחם עליהם כי הם היו כמו ישאוש  וכאשר  34. או מכל העיירות אליווב. לרגל  
Mc 6,37   לכו א״כ. [*] ואמ׳ להם תנו אתם להם לאכול ישאוש  וענה  37. כאן ויקנו אוכל לאכולסביב מ  
Mc 6,38   כמה לחמים יש לכם הביטוהו וכאשר הביטוהו ישאוש  ואמ׳ להם  38. ם ותנו להם לאכולככרות לח  
Mc 6,54    [*]54  ומיהרו כל הארץ להביא החולים במטות כאשר 55 ישאוש  כאשר יצא מהספינה תכף הכירו 
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Mc 7,24   והלך לו בעברי טיר ושידוניאה ונכנס בבית ישאוש  ם וק 24: ות מהלב ואלו מטנפים האדםמתנועע  
Mc 7,29   הנה השטן . אליה בעד דבר זה תתרפא בתך ישאוש  ואמר  29. ים תחת שולחן האדוניםלחם הנופל[*]  
Mc 7,37   ם דבר והחרשיםעשה היטב כי הוא עשה האלמי ישאוש  אומרים כל מה שעשה . ומתמיהים 37עוד מגלה  
Mc 8,1   1  ולא היה להם לאכול וקרא לתלמידיו ואמ׳ להם  ישאוש  פעמים אחרות נתאספו רוב חיל עם ובאותן 

Mc 8,27   28לתלמידים מה אומרים העמים ממני מי אני  ישאוש  ועדיין שאל [*]  27. דם משכיניךלשום א  
Mc 9,7   7 וכאשר ירדו מן ההר ישאוש צוה שלא 8 .שישאו  יטו סביבותיהם ולא ראו דבר לבד ותכף הב  
Mc 9,8   צוה שלא יאמרוהו לשום אדם זאת המראה עד ישאוש  וכאשר ירדו מן ההר  8. בד ישאושראו דבר ל  

Mc 9,14   והוא שאלם  15. תמהו ויצאו לו לדרך ושבעוהו ישאוש  וכאשר העם ראה בא  14כחים עמהם מתו 
Mc 10,5   6. הוא הודה לכם בעבור רוע לבבכם. ענה ואמ׳ ישאוש  ולהם  5: חנהה ספר כריתות ושינייכתוב ל 

Mc 10,14   ראהו היה מלא חימה ואמר להם הניחו לבא ישאוש  וכאשר  14. ונעים לאותן ששולחיןמ  
Mc 10,23   אל תלמידיו ואמ׳ איך דבר נמנע שאיש שיהיו ישאוש  ונהפך  23. שהיו לו נחלות רבות והיה איש  
Mc 10,49   ומיד בא. והוא זרק מלבושיו 50שואל אותך  ישאוש  והם קראוהו ואמרו לו הנה . קראוו עמד  
Mc 12,24    ואמר להם אתם טועים ואינכם מבינים הכתיבות  ישאוש  וענה  24. מי תהיה לאשה מכל אלובתחיה של 

Mc 13,2   ים גדולים לא תשארואמ׳ רואה אתה אלו הבניינ ישאוש  וענה  2: ה בניינים ואיזה אבניםרבי ראה ז 
Mc 13,5   התחיל לאמר ראו הביטו שאיש אחד לא יונה ישאוש  ועונה  5. הדברים יתחילו ליפסד עולם שכל  
Mc 14,1   אבל אומרים אכן לא נעשה  2. בשקר ושימיתוהו ישאוש  מהדת משתדלים היאך יוכלו תפוש  והמאותתים 

Mc 14,17   ובעוד שיושבין ישאוש 18עם י״ב התלמידים  ישאוש  ערב בא וכאשר היה  17: להם והכינו הפסח  
Mc 14,18    אמ׳ להם אמת לכם אני אומר שאחד מכם שאוכל ישאוש  ובעוד שיושבין  18י״ב התלמידים ישאוש עם  
Mc 14,30   בזאת הלילה קודם. אמת אני אומר לכם ישאוש  ואמר אליו  30. זטש לא אהיה אניאשקנדלי  
Mc 14,47   הוציא הסכין והכה עבד סגן הכהנים וחתך לו ישאוש  ואחד מאותן שהיו עם  47: זיקוהועליו והח  
Mc 14,48   ואמ׳ להם כמו אם הייתי גנב יצאתם עם סכינים ישאוש  וענה  48. הכהנים וחתך לו האזן עבד סגן 
Mc 14,56   עידי שקרוקמו מקצת  57. אבל לא היו מסכימים ישאוש  ורבים עדי שקר אומרים נגד  56. ולא מצאו 
Mc 14,67  והוא כפר איני יודע ואיני 68. דנזוריט היית ישאוש  ואתה עם . ֶעל נעלו מביטו אומרראה פירו ֵׁשנֹו 
Mc 14,72   שקודם שהתרנגול יקרא ב׳ פעמים יכפרהו שלש ישאוש  ואחר זכר פירו הדבר שאמ׳ לו . תפעם אחר  

Mc 15,5  ופילאט 6: לא ענה אחרי כן ולא פילאט נפלא שאושי   5. תן שהלשינו אותך מכמה דבריםזה דבר לאו  
Mc 15,26    ותלו עמו שני גנבים 27. נזוריט מלך היהודים ישאוש  והניחו עליו כתב זהו  26. תלוהוכאשר 
Mc 15,34  35. בקול גדול ואמ׳ אלי אלי למה עזבתני ישאוש  ובשעה תשיעית זעק  34. ה תשיעיתהארץ עד שע  
Mc 15,43   ושאל . ופילאטו היה נפלא אם כבר הוא מת 44 .ישאוש  ות נכנס לפילאט ושאל לו גוף ריצשמים ובח 
Mc 15,45  45 ויוסף קנה בגד אחד יפה ולבן והוריד 46 .ישאוש  דעו בעד עושה המשפט נתן לו גוף וכאשר י  

Mc 16,1   3השמש  ובאו לבקר למחרת בקבר וכבר יצא 2 ישאוש  ר שתמשחו ושלומי קנו משיחה מרגליית בעבו  
Mc 16,6   6 ראו זה המקום. נזוריט שנתלה איננו פה ישאוש  אתם בקשתם . א אמר להן אל תפחדווהו  

Mc 16,10   10 שעו שעומדים אנונים ואנוחים ובוכים ישאוש  א הלכה והגידה לאחרים שעמדו עם והי  
Mc 16,14  מיאונם וקושי לבם כי אותם  נראה להם להבחין ישאוש  . שבין בשולחן כל אחד עשר לאכוליום א׳ שיו 
Mc 16,19   משיח אחר שהוא דבר להם עלה לשמים ויושב ישאוש  ואדונינו  19על החולים וירפאו  הידים  

Lc 1,31    זה יהיה גדול ויהיה נקרא בן מהאל 32 .ישאוש  תהר בבטנך ותלדי בן שתקראי שמו ִכי ַאְת  
Lc 2,21  שאותו נקרא בעד המלאך קודם שהנער היה בבטן  ישאוש  ו ימים הנער היה נמול ונקרא שמ נשלמו שמנה 
Lc 2,26   ובא ברוח אל המקדש 27. משיח בן אל חי ישאוש  וח הקדש שלא יראה מות עד שיראה מענה מר.  
Lc 2,40   41. גדל וחזק ומלא חכמה וחן הש׳ היתה עמו ישאוש   והנער 40דת משה חזרו בגלליאה בעיר נזורט  
Lc 2,42   הגיע לי״ב שנה עולים בירושלם כמנהגם ביום ישאוש  וכאשר הנער  42: ד של פסחם הנכבביו  
Lc 3,15   15  ענה יואן ואמ׳ לכולם אני טובל 16. משיח ישאוש  סבורים כל העם שיואן יהיה  
Lc 3,29   שם היה. שם היה יורם. שם היה אליעזר .ישאוש  שם היה  29. נןשם היה א. שם היה מודאן  

Lc 4,2   והשטן בא אליו ואמ׳ לו אם אתה  3משיח נרעב  ישאוש  וכאשר עברו אותן מ׳ יום . ם יוםרבעיעד א 
Lc 4,5  בהר אחד מאד גדול והראה לו כל מלכות העולם  ישאוש  והשטן נהג  5. ר שיוצא מפי השם׳אם בכל הדב 

Lc 4,14   14 כח הרוח גלליאהוחזר ישאוש משיח ב. משיח ישאוש  ישו ונגשו המלאכים אליו ושרתו  והניח  
Lc 4,14   משיח בכח הרוח גלליאה ושומעו יוצא בכל הארץ ישאוש  וחזר . ם אליו ושרתו ישאוש משיחהמלאכי 
Lc 4,34   אני יודע שאתה הוא. נזוריט שבאת להשמידנו ישאוש  מה לך  34צועק בקול גדול ואומר הכנסת ו  
Lc 5,11   וזה נעשה כאשר ישאוש משיח היה 12: יחמש ישאוש  והלכו אחרי . עזבו כל ענייניהם בארץ  
Lc 5,12  משיח היה בעיר אחד ובא אדם אחד מלא צרעת ישאוש  וזה נעשה כאשר  12: ישאוש משיח והלכו אחרי.  
Lc 5,18   ולא מצאו שער שיוכלו ליכנס בעד העם שהיה 19 ישאוש   במטתו ובקשו לשומו לפנים ולהניחו לפני 
Lc 5,19   וכאשר ישאוש ראה אמונתם אמ׳ איש 20משיח  ישאוש  מוהו באמצע כלם לפני ם החולה ושהמטה שם ע  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

543 

 

Lc 5,20   ראה אמונתם אמ׳ איש אמונה עונותיך נמחלו ישאוש  וכאשר  20כלם לפני ישאוש משיח  באמצע.  
Lc 5,22   הכיר מחשבותיהם ענה ואמ׳ להם למה חשבתם רע  ישאוש  וכאשר  22להניח עונות לבד האל  מי יוכל 
Lc 5,27   מאותו מקום וראה אדם אחד שמו לוי ואמ׳ לו ישאוש  ואחר אלה הדברים יצא  27. היום ראינו  
Lc 5,30   משיח למה אתם אוכלים ושותים עם העולמיים ישאוש  רים מתלוננים ואומרים לתלמידים והסופ  
Lc 5,31   ופא למי שהוא בריאואמ׳ להם אינו צריך ר ישאוש  ענה  31. העולמיים ועם החוטאים ושותים עם.  

Lc 6,1    עובר בשדות זרועים תלמידיו לוקטין השבולים  ישאוש  עשוי זה בשבת שני ראשון כאשר  1כפי לוקא 
Lc 7,3  היה שם שלח לו חכמי היהודים מבקש אותו שיבא ישאוש  וכאשר זה שמע  3. עבד היה מאד מרגליי אליו 
Lc 7,9   ונהפך ואמ׳ אמת אני אומר לכם לא. ותמה ישאוש  מע ואותו הדבר ש 9. זאת ועושהו לעבדי עשה  

Lc 7,11   ותלמידיו ורוב עם הולכים . בעיר שנקרא נאים ישאוש  ונעשה היה מכאן ואילך שהולך  11. ובריא 
Lc 7,12   הנה שנושאים מת אחד שהיה בן. קרב בשער העיר ישאוש  וכאשר  12. ורוב עם הולכים עמו ותלמידיו 
Lc 7,13  וישאוש אמ׳ לה אל תבכי. היה נע בחסד עליה ישאוש  וכאשר ראתה  13. ם עם האשה ההיאיהעיר הולכ . 
Lc 7,22   לכו ואמרו מה שראיתם ושמעתם. ואמ׳ להם ישאוש  וענה  22[*]  21[*] [*]  20. חרמקוים א  
Lc 7,36  36 ישבו לשולחן. וכאשר ישאוש נכנס בבית הפרוש .ישאוש  פרושים חלה פניו שיאכל עמו זהו ואחד מה 
Lc 7,36   והנה אשה  37ישבו לשולחן . נכנס בבית הפרוש ישאוש  וכאשר . יו שיאכל עמו זהו ישאושחלה פנ 
Lc 7,38   משיח והתחילה לבכות ולרחוץ רגלי ישאוש משיח ישאוש  ועמדה מאחור קרוב רגלי  38שיחה אחת ממ 
Lc 7,38   ואחר שקנחה . ח עם דמעות שמעיניה יוצאותמשי ישאוש  שיח והתחילה לבכות ולרחוץ רגלי ישאוש מ 
Lc 7,40    ואמ׳ לו שימון אני רוצה לומר לך אי זה ישאוש  וענה  40. שנוגעת אותו חטאה היאהיא האשה  
Lc 7,43   וישאוש נהפך אל האשה 44. ואמר יושר שפטת ישאוש  וענה . שב שאותו שיותר נתןואמר אני חו  

Lc 8,1    הולך בעירות ובמגדלים דורש ומגיד מלכות ישאוש  עשה משם ואילך ונ 1ט׳ כפי לוקא קפיטולו  
Lc 8,3    ועמים רבים נאספו ובאו לו מן 4. מרשותן ישאוש  ושאר רבות בנות ששרתו . ושושאמהאירודיש  

Lc 8,24  ואמרו רבי הנה אנחנו אובדים. והקיצוהו ישאוש  ונגשו אל  24. מלאה מים ואובדיםשהאוניה נת.  
Lc 8,28   לבא אלי בן האל מאד עליון מבקש אני ממך שלא ישאוש  יו צועק בקול גדול ואומר מה לך פל לפננ 
Lc 8,31    והיו 32. משיח שלא יצוה אותם שילכו בתהומות ישאוש  והשדים בקשו  31. רבים נכנסו בוכי שדים 
Lc 8,32   בא בקרבי הפרים ההםמשיח שיתן להם רשות ל ישאוש  רים הרועים בהר והשדים חלו פני והיו שם פ.  
Lc 8,40   שאדם אותו ששמו לירוש 41לעם המחכים אותו  ישאוש  ונעשה כשחזר  40. שישאוש עשה לוכל הדברים  
Lc 8,41    כי בן היה  42משיח וחלה פניו שיבא אל ביתו  ישאוש  שר בית הכנסת נפל לרגלי ששמו לירוש שהיה 
Lc 8,42   והנה באה אשה אחת 43. נגש ונענה מרוב עם ישאוש  צא ויקר מקרה שבעודו הולך מ. יםעשר שנ  
Lc 8,49   וישאוש שמע זה לאבי 50. משיח כי בתך מתה ישאוש  בא לו ואמר אליו אל תחפוץ לצער בית הכנסת  
Lc 8,53   וישו משיח לקח בידו 54. משיח באומרו זה ישאוש  ומלעיגים על  53. רק ישינה. מתהאין הנערה  

Lc 9,7  בעבור שיש אומרים שיואן הוא 8והיה לו בספק  ישאוש  דון טיטרקא שמע כל הדברים שעשה ואירודיש א 
Lc 9,9   וחזרו התלמידים להגיד לישוש משיח  10. משיח ישאוש  ורצה לראות . ה שעושה דברים אלומי הוא ז 

Lc 9,11   ומרפא. וקבלם ומדבר עמהם במלכות השם׳ ישאוש  וא כאשר ידעהו העמים הלכו אחרי והדבר הה  
Lc 9,20   וישאוש צום לבל יגידו לשום 21. בן אל חי ישאוש  ענה שימון פירי ואמר אתה הוא . מי אני  
Lc 9,28   לקח פירי ויקומו ויואן ועלה אל ההר והתפלל ישאוש  אלה הדברים ושמנה ימים אחר  28. השם׳. 
Lc 9,36   ונשאו עיניהם ולא ראו רק. חדומשיח ונפ ישאוש  עו התלמידים את הקול נפלו לפני וכאשר שמ  
Lc 9,36   וישאוש צוה. וירדו כלם מן ההר. משיח לבד ישאוש  ונשאו עיניהם ולא ראו רק . פחדומשיח ונ  
Lc 9,52  משיח שלח שלוחיו לפניו ונכנסו בעיר ישאוש   52וכאשר נשלמו דברי  51. ו הואכנגדינו לנ  
Lc 9,55   56. ואמ׳ להם אינכם יודעים מאי זה רוח אתם ישאוש  פך ונה 55: שמים וישרוף את כולםאש מן ה  
Lc 10,1  10,Tit  אל האחרים ששים ושלושה תלמידים ושלחם שנים  ישאוש  ואחר הראה  1טולו י״א כפי לוקא קפי 

Lc 10,21    ברוח הקדש ואמר אני מתודה לך אב ואדון ישאוש  ובאותה שעה שמח  21. כתוב בשמיםכי שמכם  
Lc 10,39   39 מרטא מתחזקת לטרוח במה 40משיח ושמעה דבריו  ישאוש  ה אחות ששמה מרטא ויושבת ברגלי היו 
Lc 11,27   אמ׳ אלה הדברים לעם אשה אחת מסיעתו בקול רם ישאוש  וכאשר  27. יותר רעים מהראשוניםההוא יהיו 
Lc 13,2   הם חטאים יותר להם סבורים אתם שאותם גלילבש ישאוש  וענה  2: ערב פילאט עם קרבנותם ודמם 

Lc 13,12  והניח 13. ואמ׳ לה אשה סרה מחלתך. וקראה ישאוש  וראתה  12לת יכולת להביט למעלה ככורעת בזו  
Lc 13,14   14 ריפא אותה האשה בשבת ואמרו המם אשר בה ששת  ישאוש  כאשר : ו בבית הכנסת מלאים חימהוענ 
Lc 13,15   להם ואמ׳ רמאים כל אחד מכם אינו מתיר קשר ישאוש  וענה  15. פואת החולים ולא בשבתלהתעסק בר  
Lc 17,11  12. ליר לירושלם עובר בתוך שמריאה וגלליאה ישאוש  בעוד שהולך ונעשה  11. שעלינו לעשות עשינו  
Lc 17,13   וכאשר ראם ישאוש אמ׳ לכו 14חמול עלינו  ישאוש  וצועקים רם  13ם שעומדים מרחוק מצורעי  
Lc 17,14    ונעשה שבעודם. אמ׳ לכו ותתראו אל הכהנים ישאוש  וכאשר ראם  14חמול עלינו ישאוש רם  
Lc 17,16   16 וענה ישאוש ואמ׳  17משיח והוא היה שומרוני  ישאוש  ל על פניו עושה חנות לפני רגלי ונפ 
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Lc 17,17    שעה ואמ׳ ולא הייתם עשרה מי אתם ואין הם הת ישאוש  וענה  17משיח והוא היה שומרוני ישאוש 
Lc 18,22   מכור אשר. עדיין חסרת דבר אחד. אמ׳ אליו .ישאוש  והדבר ההוא שמע  22. תי בנערותיקיימ  
Lc 18,35  קרב ליריחו עיור אחד יושב קרוב לדרך שואל ישאוש  ונעשה כאשר  35. א הבינו מה הואהיה מהם ול  
Lc 18,38    ואותן 39. יה לך רחמנות עליבן דוד יה ישאוש  והעור קרא  38. עובר באותו מקוםנזורט  
Lc 19,4   וכאשר ישאוש בא  5משיח כי שם היה לו לעבור  ישאוש  בעבור יכול לראות . אחד ששמו שיכומור 
Lc 19,5   בא אל המקום זאקיב הביט וראה ישוש משיח ישאוש  וכאשר  5יח כי שם היה לו לעבור ישאוש מש  

Lc 19,35  וכאשר הוא הולך משימים מלבושיהם 36. עליו ישאוש  והניחו ניחים מלבושיהם על העיר ומ. לישאוש  
Lc 20,1  ונתאספו שרי הכהנים. קבץ העם במקדש ומגיד ישאוש  ונעשה באחד הימים  1א כפי לוקא קפיטולו כ״  
Lc 21,1   21,Tit   ראה אותם שמשימין מתנותיהם בתיבה והם ישאוש  ומביט  1קפיטולו כ״ב כפי לוקא  

Lc 22,51   52. וכאשר נגע באזן הניחו. הניחו עד כאן ישאוש  וענה  51. וחתך לו האזן הימנית הכהנים  
Lc 23,1   אנחנו מצאנו זה . והתחילו להלשינו 2לפילאט  ישאוש  ויקומו כל העם והוליכו  1לוקא  כ״ד כפי 
Lc 23,8  בעבור ששמעשמח מאד כי פעמיים כסף לראותו  ישאוש  ואירודיש כשראה  8. מים ההם היהבירושלם בי  

Lc 23,20   והוא פעם 22. והם צעקו אומרים תלהו 21 ישאוש  וד פעם אחרת אליהם תחפצו להניח אמ׳ ע  
Lc 23,25   וכאשר נהגוהו לקחו אדם אחד 26. כרצונם ישאוש  וסר במאסר שהם שאלוהו ונתן להם ובגידה ה  
Lc 23,26   וב חיל אנשים ונשים הולכים אחריוור 27 ישאוש  יחו השתי וערב עליו שישאנה אחר והנ. העיר  
Lc 23,33    34. האחד לצד ימין והאחד לשמאל. והגנבים ישאוש  הנקרא קלוארי שם תלו וכאשר באו אל המקום  
Lc 23,52   52 וכאשר זה סלק גוף ישאוש והודה 53. והודה לו ישאוש  נגש אל פילאט ושאל שיתן לו גוף בא ו 
Lc 23,53   וכאשר זה סילק גוף ישו משיח. והודה לו ישאוש  וכאשר זה סלק גוף  53. והודה לוגוף ישאוש  
Lc 23,56   24: משיח ובשבת הורידוהו לקבר ישאוש  חות מעולות בריח טוב לחנוט גוף ומשי,Tit   קפיטולו 
Lc 24,3    ובעוד שהן היו נבהלות במחשבותיהן 4. משיח ישאוש  ונכנסו ולא מצאו גוף  3. מהופכתאבן הקבר  

Lc 24,15   15  ועיניהם עורות שלא 16קרב להם והולך עמהם  ישאוש  שהיו מדברים ביניהם ומצאו עדים ובעוד  
Lc 24,19   מישואש נזוריט[*] [*] ענה מה הן הדברים  ישאוש  ולהם  19דברים נעשו באלו הימים יודע איזה  
Lc 24,23    ראו מראה מלאכים שאומריםובאו אומרות ש .ישאוש  ולא מצאו גוף  23היום היו בקבר שקודם  
Lc 24,36   עמד באמצעם ואמר להם שלום לכם אני הוא אל ישאוש  ובעודם מדברים  36 .הכירוהו בבציעת הפת  

Jn 1,17  הבן. שום אדם לא ראה לעולם האל 18. משיח ישאוש  אבל חן ואמת היא נעשית בעד . שהנתנה בעד מ  
Jn 1,29   שבא אליו ואמר הנה זה האל שמסיר העונות מן  ישאוש  יואן  וביום האחר ראה 29. נטבל ששם יואן 
Jn 1,36    ושמעו אותו שני 37הולך ואמר הנה מלאך השם׳  ישאוש  מביטים  36יואן ושנים מתלמידיו אחרת עמד 
Jn 1,37   וישוש מתהפך וראה אותם נמשכים אחריו 38 .ישאוש  תו שני תלמידים מדבר והלכו אחר ושמעו או.  
Jn 1,42   וישאוש מביטו אמ׳ שימון בן יואן אתה תמיה  .ישאוש  והביאו אל  42: יח שנקרא קרישטשמצאנו מש 
Jn 1,47    ואמר ממי אתה חושב. משיח נתנאל שבא שם ישאוש  ראה  47. [*] פליף בא וראה אותואמר לו  
Jn 1,48   48  תחת תאינה קודם שישאוש קראך. ואמר לו ישאוש  ענה . לו נתנאל היאך אתה מכירניאמר  
Jn 1,50  כי אני אומר לך שראיתיך תחת תאנה. ואמר לו ישאוש  ענה  50. אתה הוא מלך ישראל. וההוא בן האל. 

Jn 2,1   3. וישאוש נקרא עם תלמידיו לנשואין 2שם  ישאוש  שואין בגליליאה והיתה מריאה אם נעשו נ  
Jn 2,4   אשה מה לי ולך עדיין אין שעתי. אליה ישאוש  ענה  4. אין להם יין. ישו אליו אמרה אם  

Jn 2,13   ומצא במקדש אנשים מוכרים צאן 14. בירושלם ישאוש  וקרוב היה פסח היהודים ועלה  13. מעטים  
Jn 2,19   ואמ׳ להם תתירו זה המקדש ובג׳ ימים אקימהו ישאוש  ענה  19. תה מראה לנו שאתה עושהזה אות א. 
Jn 2,22   וכאשר היה בירושלם בפסח ביום החג 23 :ישאוש  ה ובדבר שאמר והאמינו בכתיב[*]  22. אמר  
Jn 2,24   אינו נותן האמנה מעצמו להם כי הוא מכיר ישאוש  רק  24. ותות שעושה האמינו בשמורואים הא  

Jn 3,2  ואמר לו ר׳ אנו יודעים שאתה באת מן השמים ישאוש  ובלילה בא אל  2היה שר היהודים נקודימוש ו . 
Jn 3,3   ואמ׳ לו אמת אני אומ׳ לך שום אדם לא ישיג ישאוש  ענה  3. לא האל יהיה עמו ותות האלה אםהא  
Jn 3,5   אמת אני אומר לך שום אדם לא יכנס במלכות ישאוש  ענה  5: ו ושיבא לעולם פעם אחרתלבטן אמ  

Jn 3,10   ואלה הדברים לא ואמר לו אתה הוא רבי בישראל ישאוש  ענה  10: איפשר יהיו אלה הדבריםלו איך ב 
Jn 3,22   עם תלמידיו בארץ גודיאה ושם עמד עמהם ישאוש  אחר אלה הדברים בא  22. ל נעשותכי בשם הא  

Jn 4,1    שהפרושים שישוש עושה תלמידים וטובל יותר ישאוש  אז כאשר הכיר  1ד׳ כפי ש׳ זואן קפיטולו  
Jn 4,5   4 שמריאה שנקראת סיכאר סמוך למקום שנתן יעקבב ישאוש  אז בא  5: בהכרח לעבור בשמריאה והיה לו 

Jn 4,10   ואמ׳ לה אם היית יודעת מתן האל ומי הוא ישאוש  ענה  10. ם מורגלים עם השמריטנשאינ  
Jn 4,13    ואמר לה מי שישתה מזה המים יהיה לו צמא פעם ישאוש  ענה  13. הבור הזה ובניו ומקנהושתה מן 
Jn 4,45   בגלליאה קבלו אותו הגליליבש כי ראו כל ישאוש  אז כשבא  45. צושאין לשום נביא כבוד באר  
Jn 4,48  לא תאמינו אם לא תראו אותות ונפלאות. אליו ישאוש  אז אמר  48. כי מסוכן היה למות להבריא בנו. 
Jn 4,50   והאדם האמין לדבר שאמר לו. לך בנך חי הוא ישאוש  אמר אליו  50. ד קודם שימות בניאדון ר  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

545 

 

Jn 4,54   5: בבית גלליאה כשבא מגודיאה ישאוש  זה היה האות השני שעשה  54. יתובו כל ב,Tit  קפיטולו  
Jn 5,1   והיה בירושלם חפירה אחת ששם 2בירושלם  ישאוש  דברים היה יום חג היהודים ועלה אחר אלה ה  
Jn 5,6   ולה אמר לו תחפוץ שוכב והכיר שזמן רב עמד ח ישאוש  וכשראהו  6. ה שלשים ושמנה שניםאחד שחל 

Jn 5,16   וישוש 17. בגודיאה לעשות דברים אלו בשבת ישאוש  והם אמרו ובעבור זה מתהלך  16. רפאו  
Jn 6,1    והלכו 2מעבר לים גליליאה שהיא טיבריאדיש  ישאוש  אחר הדברים האלה הלך  1ש׳ יואן ו׳ כפי  
Jn 6,3   והיה סמוך לפסח 4. ר ושם מלמד עם תלמידיובה ישאוש  אז עלה  3. ה על אותן שהם חוליםשהוא עוש 
Jn 6,5   4 ואמר . נשא עיניו וראה עמים רבים באים אליו ישאוש  אז  5. מוך לפסח יום חג היהודיםוהיה ס 

Jn 6,10   ואמונה רבה היתה באותו. עשו שישבו העם ישאוש  אז אמ׳  10. בל מה יהיה בין כלםא. דגים  
Jn 6,11   הככרות וכאשר עשה חנות לשם׳ חלק הפת בין ישאוש  אז לקח  11. לפיםספר כמו חמשת אוהיו במ  
Jn 6,22   אבל תלמידיו הלכו לבדם. באניה עם תלמידיו ישאוש  ושלא נכנס . ולא היה שם רק האחת. היתה שם . 
Jn 6,24   וכאשר מצאוהו לעבר הים אמרו לו רבי מתי 25 .ישאוש  באניות ובאו בכפר נאום שואלים  עלו 
Jn 6,29   זאת היא פעולות האל שתאמינו במי . ואמ׳ להם ישאוש  ענה  29. עשות פעולות טובות לאלשנוכל ל 
Jn 6,32   אמת אני אומר לכם לא נתן לכם משה לחם .ישאוש  אז אמר להם  32. נתן להם לאכול לחם שמים  
Jn 6,43   שום דבר אינו 44. עלילא תלינו . ואמ׳ להם ישאוש  אז ענה  43: אופן הוא אומר שירד מן השמים  
Jn 6,54   אמת אני אומר לכם אם לא תאכלו בשר. אמר להם ישאוש  אז  54: זה לתת לנו בשרו לאכול איך יוכל 
Jn 6,65   65  ומי. היודע ראשונות יודע מי הם המאמינים ישאוש  כי . מקצת מכם הם שאינם מאמיניםאבל  
Jn 6,68   וענה 69. לשנים עשר שנשארו ואתם חפצים ללכת ישאוש  ר אז אמ 68: בר אינם הולכים עמווכ. אחור 

Jn 7,1   בגלליאה כי לא רצה ללכת בגודיאה כי היהודים ישאוש  אחר אלה הדברים הלך  1ש׳ יואן  ז׳ כפי 
Jn 7,16  ואמ׳ מוסרי אינינו שלי אבל מאותו ששלחני ישאוש  ענה  16: ך יודע זה ספר שלא למדואומרים אי.  
Jn 7,21  אני עשיתי פעולה אחת וכולכם. ואמ׳ להם ישאוש  ענה  21: ה שטן הוא שרוצה להרגךמרהסיעה וא  
Jn 7,28    במקדש ומלמד ואומ׳ ואותי ידעתם מאין אני ישאוש  אז צעק  28: לא ידע אדם אנה הואכשיבא.  

Jn 8,9   ואמ׳ וישאוש קם 10: יחידי בין כך ובין כך ישאוש  ד אחר האחד ובתחלה השרים ונשאר כולם אח  
Jn 8,14    ואם אני עושה עדות לעצמי אמתי. ואמר להם ישאוש  ענה  14: עדותך אינו אמתי. עדותאתה עושה  
Jn 8,19   אם תהיו. ואמ׳ לא אותי ידעתם ולא אבי ישאוש  ענה . אז אמרו לו אנה הוא אביך 19: לי  
Jn 8,30   אם אתם [*]  31. דים שהאמינו בולאותם היהו ישאוש  אז אמר : ם האמינו בומדבר אלה הדברים רבי 
Jn 8,34   שכל אדם שחוטא הוא עבד . באמת אני אומר לכם ישאוש  ענה להם  34: אומר שנהיה חפשים איך אתה 
Jn 8,42    כי אני . אתם תאהבו אותו. אם האל הוא אביכם ישאוש  אז אמר להם  42: אל אחד ואב אחדלנו 
Jn 8,49   ואתם מבזים. רק אני מכבד אבי. אין בי שד ישאוש  ענה  49 :ה שומרוני מהשטן יש לךיפה שאת  
Jn 8,54  אם אני משבח ומעלה עצמי מעלתי אינה דבר ישאוש  ענה  54: ת אלו כי אם אתה בעצמךאותך במעלו.  

Jn 9,1   9,Tit  ושאלוהו 2. ראה אדם עור מיום הולדו .ישאוש  והולך  1פיטולו ט׳ כפי ש׳ יואן ק  
Jn 9,3   אבל זה לו. לא זה חטא ולא אביו ולא אמו ישאוש  ענה  3: בעבור זה נולד עור. אםהאו האב או  

Jn 9,11   ושלח לי למי שלוח. עשה טיט ומשח את עיני ישאוש  וענה הוא איש אחד שנקרא  11. יךנפתחו עינ  
Jn 9,41  לכם עון אם הייתם אתם עורים לא יהיה. להם ישאוש  אז אמ׳  41. א״כ אנחנו עורים. זה ואמרו לו  
Jn 10,6    אז אמר  7. רק הם לא הכירו מה אמ׳ להם. להם ישאוש  זה המשל אמר  6. קול האיש הנכריאחר 
Jn 10,7    פעם אחרת להם באמת אני אומר לכם שאני דלת ישאוש  אז אמר  7. לא הכירו מה אמ׳ להםרק הם  

Jn 10,23   אז היהודים 24. באכסדרת שלמהבמקדש  ישאוש  והולך  23. ו בירושלם וחורף היהנאמ נאמר  
Jn 10,25   המעשים שאני . אני אומר לכם ואינכם מאמינים ישאוש  ענה  25: ה משיח אמור לנו בגלויאם את 
Jn 10,32   מעשים רבים טובים אמרתי לכם והראתי מהם לכם ישאוש  וענה להם  32. ם בעבור שיסקלוהואבני 
Jn 10,34  אני אמרתי אלהים אתם. אינו כתו׳ בתורתכם ישאוש  ענה להם  34. ושה אתה עצמך אלוהוע. ולא אל.  
Jn 11,9   אם אי זה שיהיה. אין ביום שתים עשרה שעות ישאוש  ענה  9. ועדיין חפצת ללכת שם. ךלסקול אות  

Jn 11,14   והנני שמח בעד 15: בפירסום לזרו הוא מת ישאוש   אז אמ׳ להם 14. שאומר אומ׳ משינת חלום  
Jn 11,17   18. ומצא אותו שעמד בקבר ארבעה ימים ישאוש  אז בא  17: ו תלמידים ונמות עמואנחנו כמ  
Jn 11,25   עוד אם. אני הוא תחייה וחיים למאמין בי ישאוש  אמ׳ אליה  25: ותר אחרון שבתחיהביום הי  
Jn 11,30   ום שמרטא באהבמגדול אבל עדיין היה באותו מק ישאוש  ועדיין לא בא  30כה אליו קמה מהרה והל 
Jn 11,35   37. אז אמרו היהודים ראו כמה אהבו 36 :ישאוש  ויצאו דמעות מעיני  35. יכן הואבא וראה ה  
Jn 11,38    ושם היתה חפירה. פעם אחרת בעצמו בא לקבר ישאוש  אז  38. יוכל לעשות שזה לא ימותעור לא  
Jn 11,39    ירו האבן ומרטא אחות המת אמרה לו אדוןהס ישאוש  אמ׳  39. ואבן גדולה הושמה עליהחפירה  
Jn 11,44   אז רבים 45. להם התירוהו והניחוהו ללכת ישאוש  ואמ׳ . ופניו נקשרת עם הסדין. םבחבלי  
Jn 11,47  אם  48. מה נעשה שזה האיש עושה אותות רבים .ישאוש  התאספו ההגמונים והפרושים נגד  אז 47: עשה 
Jn 11,53   53 וכבר לא היה הולך בפרסום בין היהודים 54 ישאוש  ו היהודים איך יהרגו תו יום חשבאז באו.  
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Jn 11,56    עומד במקדש שהיה מדבר בעצמו מה אתם חושבים  ישאוש  אז שאלו  56. בירושלם לטהר עצמםקודם פסח 
Jn 12,7  וםתעזבו אותו אותו בעבור שאביט אותו בי ישאוש  אז אמר  7: ם מה שהם נושאיןכיסין שבהם משי  
Jn 12,9  כי רבים 11לזרו [*]  10[*] רק שראו  ישאוש  ששם היו ובאו שם לא לבד בעבור  מן היהודים  

Jn 12,16   16 אז ידעו שדברים אלו: נתעלה באור העליון ישאוש  רק כאשר . הכירו תלמידיו בתחלה זה לא  
Jn 12,21   ואחר. יף ואמרו לאנדריבובא פל 22. משיח ישאוש  הו אומרים אדון אנו חפצים ראות ובקשו  
Jn 12,30   31. קול זה לא בא בעבורי רק בעדכם: ואמר ישאוש  ענה  30. חרים אמרו מלאך דבר לווא. רעם  
Jn 12,35    עדין יש בכם נר להו בפוד שהנר בכם בעבור ישאוש  אז אמר להם  35. הוא זה בן האדםהארץ מי  
Jn 12,36   וכאשר עשה כמה אותות 37. והלך ונסתר מהם ישאוש  ר להם אלה הדברים אמ: יו בני נרבעבור שתה  
Jn 13,1    האב. ששעתו באה שיש לו לעבור מעולם זה ישאוש  רק קודם חג הפסח  1כפי ש׳ יואן י״ג  
Jn 13,8   ואמר לו  9. אם לא ארחצם לא יהיה לך חלק בי ישאוש  [*] [*] [*]  8[*] [*] ענה לו  7. רגלי 

Jn 13,21   אמר אלה הדברים מצא עצמו רוחני והזהיר ואמר ישאוש  כאשר  21. ותי מקבל מי ששלחניא מי שמקבל 
Jn 13,23  ואמ׳ . ושימון זה 24. אותו שישאוש אוהב מאד ישאוש  אז אחד מתלמידיו מסב בחזה בשולי  23: אומר 
Jn 13,25   אני. הנו פה [*] 26אמ׳ אליו אדון מי הוא  ישאוש  . אז כשהוא היה מסב על החזה 25 .אמר זה  
Jn 13,29    קנו אותן הדברים שצריכין לנו ליום המועד ישאוש  שיודיש שהיה לו כיסין שיאמר לו שיודוש.  
Jn 13,31   בו[*]  32[*] עתה הוא זך בן האדם והאל זך  ישאוש  אז כשיצא אמר  31. א ונעשה לילהפת מיד יצ. 
Jn 13,36   ואמ׳ למקום שאני הולך אינך יכול ללכת אחרי  ישאוש  ענה . אדון לאן אתה הולך. אליו פירי אמ׳ 
Jn 14,23   אליו אם אחד אוהב אותי ושומר דברי אבי ישאוש  ענה  23: לה עצמך לנו ולא לעולםתג  
Jn 16,18   אמר אליהם מה זה אתם. וכשבא רצו לשואלו 19 :ישאוש  אין אנו יודעים מה מדבר . ו מעטשאומר לנ 
Jn 16,31   הנה באה השעה וכבר 32עתה אתם מאמינים  ישאוש  ענה להם  31: שיצאת מהאלאמינים אנחנו מ  
Jn 17,1    תזכך. ונשא עיניו לשמים ואמ׳ אב השעה באה ישאוש  אלה הדברים דבר  1י״ז כפי יואן קפיטולו  
Jn 17,3   3 תיאני הודעתיך על הארץ המלאכה השלמ 4. משיח ישאוש  ואותו ששלחת . אותך לבד אל אמת שיכירו 
Jn 18,1   18,Tit  אמ׳ אלה הדברים הלך עם תלמידיו מעבר לנהר ישאוש  כאשר  1פיטולו י״ח כפי ש׳ יואן ק  
Jn 18,4   יצא ואמ׳ . יודע כל הדברים עתידים לבא עליו ישאוש   4. יות ואבוקות ועם כלי זייןשם עם עשש 
Jn 18,5  וישאוש אמר להם אני הוא ג׳ודיש. דנזריט ישאוש  ואמרו  5. הם מה אתם מבק מבקשיםיצא ואמ׳ ל  
Jn 18,7   ענה ישאוש כבר אמרתי לכם אני 8. דנאזריט ישאוש  ם אחרת מה אתם מבקשים והם אמרו אז שאל פע  
Jn 18,8    אם כן אם אותי אתם . כבר אמרתי לכם אני הוא ישאוש  ענה  8. והם אמרו ישאוש דנאזריטמבקשים 

Jn 18,12   12 וקשרו אותו והוליכוהו לאנא אשת קאיפש 13 ישאוש  יהודים לקחו סיעה השכנו ועבדי האז ה  
Jn 18,15   15  ואותו תלמיד היה בן בית להגמון ונכנס עם .ישאוש  ושמעון פירו ותלמיד אחר הלכו אחר  
Jn 18,15   אז. ופירו עומד בדלת בחוץ 16. בהיכל ההגמון ישאוש  יד היה בן בית להגמון ונכנס עם ואותו תלמ 
Jn 18,16   אז 17. ואמר אל השוערת ושמה פירו בפנים .ישאוש  שהיה בן בית להגמון ושנכנס עם  האחד  
Jn 18,20   אני בגלוי דברתי בעולם ואני כל שעה. אליו ישאוש  ענה  20. וש מתלמידיו וממוסרושאל ליש  
Jn 18,22   י היהודים הכהאמר אלה הדברים אחד ממשרת ישאוש  וכאשר  22. ודעים הדברים שאמרתיכי הם י  
Jn 18,22  23. ואמ׳ לו אתה עונה כן להגמון. משיח ישאוש  אחד ממשרתי היהודים הכה בצואר  אלה הדברים  
Jn 18,24   25. ששלחוהו לקאיפש ההגמון עם ידיו קשורות ישאוש  והלך  24: רתי למה אתה מכה אותיאם טוב דב  
Jn 18,32   שהוא אמר בריא שבאותה. משיח יהיה אמתי שאושי  בעבור שדבר  32י להמית שום איש אין ראו  
Jn 18,36   מלכותי אינינו מזה העולם אם זה העולם היה ישאוש  ענה  36: רו לי אותך לי מה עשיתמס  
Jn 18,37   37 אני לדבר זה נולדתי. אתה אומ׳ שאני מלך ישאוש  ענה . אליו פילאטו א״כ אתה מלך אז אמ׳  
Jn 19,5   נושא כתר קוצים ומלבוש ארגמן ואמ׳ ליהודים ישאוש  אז יצא  5. טעם יני מוצא בו שוםכי א. 

Jn 19,16   אז לקחו היהודים ישאוש ונחגוהו 17. שיתלוהו ישאוש  אז שיסר מסר להם  16: י אם שיסרלנו מלך כ 
Jn 19,17   א יצ. וישאוש נושא השתי וערב. ונחגוהו בחוץ ישאוש  אז לקחו היהודים  17. ש שיתלוהולהם ישאו 
Jn 19,19  אז רוב היהודים 20: דנזוריט מלך היהודים ישאוש  : הניחו על השתי וערב וזה לשונומאמר אחד ו  
Jn 19,25   ומריאה אליאופי אחות אם ישוש ומריאה ישאוש  ואם  25. פרושים עשו אלה הדבריםוה  
Jn 19,32   הפרושים לקח רומח בידו  ואחד מן 34[*]  33 .ישאוש  ושים וחתכו ירכותם של נתלים עם הפר הפר 
Jn 19,34   34 ואותן שראו עושין עדות  35[*] ופתח לו צדו  ישאוש  הכה ואחד מן הפרושים לקח רומח בידו ו 
Jn 19,38   ובקש מפילאטו שיהיה לו רשות לקחת ישאוש .ישאוש  מפחד היהודים בעבור שהוא תלמיד ועמד נחבא  
Jn 19,38   אז בא יוסף . מהשתי וערב ופילאט הודה לו ישאוש  רשות לקחת קש מפילאטו שיהיה לו וב. ישאוש[*] 
Jn 19,40   וקשרוהו בסדינין ומשחו הגוף במשיחות טובות  ישאוש  אז לקחו גוף  40. ו מאהל ליטריןמיררא כמ 
Jn 19,42   20 :ישאוש  ור שהיה סמוך לאותו קבר שמו שם ובעב,Tit   שבת אחד 1קפיטולו כ׳ כפי ש׳ יואן 
Jn 20,2  ומריאה אמרה להם אדוני נטלוהו מן הקבר ישאוש  י ולאותו תלמיד האחד שאוהב מאד לשימון פיר.  
Jn 20,7   אבל היה בצד אחד. לא היה מונח עם הסדינים ישאוש  והסדין שהונח בראש  7. לצד אחד מונחים  
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Jn 20,12  אשה למה את בוכהואמרו לאותה ה 13משיח  ישאוש  אחד ברגלים במקום ששם הונח גוף אחד בראש ו.  
Jn 20,14   אמרה. עומד על רגליו ולא הכירה שהוא ישו ישאוש  תה מגדלינא אמרה דברים אלו נהפכה ורא  
Jn 20,26   ובא באמצע תלמידיו ואמר. והדלתות נעולות ישאוש  ידים תוך הבית וטומאש עמהם ובא היו התלמ  
Jn 20,30   משיח בהראותו לתלמידיו שאינם כתובים בספר שאושי  נסים רבים עשה  30. שיאמינו בי יהיו אותן  
Jn 21,1   וכן גלה לשמעון פירו 2לאם טוביריאדיש  ישאוש  אחר גלה עצמו  1ו כ״א כפי יואן קפיטול.  
Jn 21,5   והוא 6. נערים יש לכם מה לאכול וענו לו אין ישאוש  אז אמ׳ להם  5. לא הכי הכירוהו התלמידים 

Jn 21,13   ואז היו ג׳ 14ולקח הפת והדג ונתן להם  ישאוש  ובא  13: ים היו שאדונם הואיודעמי הוא כי  
Jn 21,14   אז כשאכל אמר 15: אל תלמידיו אחר שחזר חי ישאוש  ואז היו ג׳ פעמים שנתגלה  14הם ונתן ל  
Jn 21,15  י יותרלשימון פירו שימון יואן אוהב אתה אות ישאוש  אז כשאכל אמר  15: אחר שחזר חי אל תלמידיו 
Jn 21,22   אמר אליו אני רוצה שיע שיעמוד פה עד שאבא ישאוש   22 .מה יהיה מזה. ראה זה אמר לישאוש  
Jn 21,25    שאם כלם יהיו נכתבים חושב אני שכל העולם לא ישאוש  ועוד דברים רבים עשה  25. עדותושאמת הוא 
Lc 11,11    ואם דג יתן לו נחש. יו יתן לו אבןלחם לאב ישאל  מכם אם [*]  11[*] כי כל איש  10לכם.  

Mt 7,9   ואם ישאלהו דג 10. בנו לחם יתן לו אבנים ישאלהו  מי מכם אם  9. והדופק יכנס. מצאוהמחפש י  
Mt 7,10   א״כ אתם אם דעתכם 11. דג יתן לו נחשים ישאלהו  ואם  10. בנו לחם יתן לו אבנים אם ישאלהו  

Lc 12,48  דבר רב ישאלו. ומי שהפקידו לו דבר רב: לו ישאלו  נתן לו דבר גדול דם שדבר גדול יוא. מועטים  
Lc 12,48  וחפץ אני. אני באתי לשים אש בארץ 49: לו ישאלו  דבר רב . ומי שהפקידו לו דבר רב: ישאלו לו  

Mt 1,2   יקוף הוליד יודא ואת. ישאק הוליד יקוף .ישאק  אבראם הוליד  2. דויט בן אבראם משיח בן  
Mt 1,2   3. יקוף הוליד יודא ואת אחיו. הוליד יקוף ישאק  . אבראם הוליד ישאק 2. בן דויט בן אבראם  

Lc 3,34   שם היה מקור. שם היה טארי. שם היה אביאם .ישאק  שם היה . שם היה ג֗ודי 34. אריששם היה פ.  
Mt 24,2  והוא יושב בהר 3 :אבן על אבן שלא תחרב ישאר  אמיתות אומ׳ לכם אשר לא . ייניםכל אלה הענ  
Jn 12,25   מי שאוהב נפשו. ואם ימות נותן פרי רב. יחידי ישאר  והוא  25. ופל הלאה לא ימותשל חרדל הנ 
Jn 19,31   31 וחג גדול היה בשבת. הגופה בשבת בשתי וערב ישארו  והיהודים בעבור שלא : ב שבת היהוער  

Mt 19,28   שאתם תשבו על אותן י״ב שופטים. בית צלמוב ישב  י שבסוף העולם אשר בן השם׳ יבא אחר  
Mt 20,21  אז ענה  22. והאחד לשמאלך במלכותך. לצד ימינך ישב  והיא אמרה תרצה שאחד מבני . וציאמר מה תחפ 
Mt 25,31  ויהיו נאספים לפניו כל 32על קתדראת צלמו  ישב  בצלם יקרו וכל המלאכים עמו אז  האלוה יבוא  
Mc 10,37   וישאוש 38. באורך. בצד ימינך והאחר בשמאלך ישב  והם אמרו תן לנו שאחד ממנו  37 .אעשה לכם  

Mc 13,3   בהר הזתים נגד המקדש שאלוהו בסוד פירו ויקומו ישב  וכאשר  3. אבן על אבן שלא תהרס לא תשאר 
Lc 11,37   רוחץ והפרוש אמ׳ בלבו למה זה אינו 38. וחשב ישב  ונכנס בבית . רוש אחד שיאכל עמובקשהו פ  
Jn 13,12   12 אתם יוד יודעים אותו . והסב אמר פעם אחרת להם ישב  וכאשר . גליהם לקח מלבושיואז כשרחץ ר 

Mt 26,26   לסעוד ישאוש לקח הלחם וברכו ועשה חנות ובצע ישבו  וכאשר  26. שו ואמר לו אתה אומרוענה י. 
Lc 7,36  והנה אשה אחת חוטאת היתה בעיר 37לחן לשו ישבו  . וכאשר ישאוש נכנס בבית הפרוש .זהו ישאוש.  
Lc 7,37   וכאשר. לשולחן והנה אשה אחת חוטאת היתה בעיר ישבו  . ידעה שישאוש נכנס בבית הפרוש וכאשר 

Lc 22,14   ואמ׳ בכוסף 15. לאכול וי״ב שלו שלוחים עמו ישבו  ובהגיע השעה  14. ם והכינו הפסחשאמר לה  
Mt 5,34   ולא בארץ 35. אדם לשמים מפני שהוא כסא האל ישבע  י אומר לכם שלא ואנ 34. שנשבעת לאל מה  
Mt 5,6   אשרי הרחמנים כי הם ישיגו  7: ויהיו שבעים ישבעו  אשרי רעבי וצמאי צדק כי הם  6: תגיע נחמה 

Mt 12,20  21העץ מעשן לא יכבה עד שיצאו למשפט החזק  ישבר  קנה רצוץ לא  20. דם ברחוב קולוישמע שום א  
Mt Prol,20   כי דבר מהתחיה. מרקו יש לו צורת אריה.. משיח  ישו  כי הוא דבר ראשונה מתולדות . דםצורת א 

Mt 17,8  וכאשר יורדים מן ההר ציום ואמ׳ לשום אדם 9 .ישו  ם ואל תיראו שום אדם אם לא לבד ושאו העניי  
Mt 17,21   22נבגד ונמסר בידי החטאים בן אלוה יהיה  ישו  אמ׳ להם . והוא עמד בגליליאה 21. ובצום  
Mt 19,21   אם תחפוץ היות שלם לך מכור מה שיש לך ותנהו ישו  אמ׳ אליו  21. י מה אני חסר עודבטוב שמרת  
Mt 20,30   30 עובר וזעקו אומרים ישואש בן דוד יהיה לך חמלה ישו  עורים יושבים סמוך לדרך ושמעו  ושני 
Mt 21,11   ונכנס ישו 12. הוא נביא נזאריט מגליליאה ישו  זה  ומריםוהעם א 11. מי הוא זה ישאוש  
Mt 21,12   במקדש האל וגרש כל אותן שקונים ומוכרין והפך  ישו  ונכנס  12. ביא נזאריט מגליליאהישו הוא נ 
Mt 26,25   וכאשר ישבו לסעוד ישאוש 26. ואמר לו אתה אומר ישו  וענה . שמסרו ואמ׳ ר׳ אנכי הוא ענה יוד״ש 
Mt 26,31   לתלמידיו כולכם תהיו אישקנדליזאטש בעבורי ישו  אז אמר  31. נות יצאו להר הזתיםשעשו חי  
Mt 26,51  שלח את ידו והוציא סכינו והכה אחד מעבדי שרי  ישו  והנה האחד מהם שהיה עם  51. והוישאוש ותפש 
Mt 27,17   וא יודע שבעבור הנאהכי ה 18שאמור משיח  ישו  אתם רוצים שאניח לכם בראבן או  פילאט מי  

Mt 28,5   אינינו פה כי קם חי כאשר אמר לכם 6. שנתלה ישו  שלא תפחדו כי אני יודע ששאלתם  אמ׳ לנשים.  
Mt 28,18    19. ואמ׳ להם הש׳ נתן לי יכולת בשמים ובארץ ישו  ובא  18. ומקצתם ספקו. התפללוהוראוהו  
Mc 1,16   ראה שימון ואנדריב אחיו. ואחרים בגליליאה ישו  לך והו 16. עשו תשובה והאמינו דבר האל  
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Mc 1,17    18בואו ולכו אחרי ואעשה אתכם דייגים מהאנשים  ישו  ואמ׳ להם  17. בים כי הם דייגיםהרשתות 
Mc 2,15   16. ותלמידיו והיו שם רבים שהולכים אחריו ישו  רבים עוגבים וחטאים אוכלים עם  בבית  
Mc 2,19   אותם שהם קרובים לנישואין איך אוכל לצום כך ישו  ואמ׳ להם  19. יןן מתענותלמידיך אי  
Mc 3,6   וישו הלך לים עם התלמידים ועם רב 7. שימיתוהו ישו  ועשו עצה עם אותם דירודיש נגד  הפרושים 
Mc 5,6    אומר בקול גבוה 7מרחוק בא במרוצה והתפלל לו  ישו  וכאשר ראה  6. ומכה עצמו באבניםצועק. 

Mc 5,21   עבר עבר הים בספינה עם רב נאסף עמו בשפת הים ישו  וכאשר  21: וכלם היו תמהים. לו שהש׳ עשה. 
Mc 8,10  עלה בספינה עם תלמידיו ובא נגד כפר נחום ישו  ותכף  10. אלף איש והניחם הלוך סביב ארבעת  
Mc 9,3   ׳ לו טוב הוא שאנחנווענה פיר לישאוש אמ 4 .ישו  ונראו משה ואליהו ומדברים עם  3פני האדמה  

Mc 9,32   32 והם 33. שאלם מה הייתם חולקים אתם בדרך ישו  וכאשר היו בבית . באו בכפר נחוםו  
Mc 11,22  כי באמת 23ואמר אליו יהיה לך טובה אמונה בשם  ישו  וענה  22. נה התאנה שקללת שיבשהאליו רבי ה 
Mc 11,33   ואמר להם ואני לא אומר לכם באי זה אני עושה שוי  ועונה *] [*] [ 33. באמת שנביא הוא זואן  
Mc 14,16   וכאשר היה ערב בא 17: אמ׳ להם והכינו הפסח ישו  מידיו ובאו אל העיר ומצאו כאשר והלכו תל  
Mc 14,27   כולם תהיו אשקנדליזטש בי בזאת הלילה כי כתוב  ישו  ואמר להם  27. ת יצאו בהר הזתיםעשו חינו 
Mc 15,47   16 :ישו  וסף מביטות היכן מניחין גוף ש יקנו מ,Tit   וכאשר השבת  1קפיטולו י״ו כפי מארקו 

Lc 4,8   ואמ׳ לו כתי׳ הוא האדון אלהיך תתפלל ואותו ישו  ענה  8. אם תפול לרגלי ותפללני 7העניינים  
Lc 4,14   וחזר .ונגשו המלאכים אליו ושרתו ישאוש משיח ישו  והניח  14. המנסה נסע ממנו. יוןכל הנס  
Lc 5,12   נפל לרגליו ובקשו ואומ׳ אדון אם תחפוץ אתה ישו  וכאשר ראה . א אדם אחד מלא צרעתאחד וב  
Lc 7,38   וכאשר הפרוש 39. ומושחן עם משיחה מרגליית ישו  גלים עם שערי הראש ונושקת רגלי לו הר  
Lc 8,47   עם באי זו טעם נגעה אותומשיח ואמרה אל ה ישו  לי ובאה ברעדה ונפלה לרג. לא רצתה להחבא  
Lc 8,51   בבית השר לא עזב לשום אדם שיכנסו עמו כי אם ישו  וכשבא  51. ותאמין ותהיי נושעת בטח בשם׳  
Lc 8,56    9: משיח שלא יגידו את העשוי לשם אדם ישו  ואביה ואמה חרדו וצום  56לאכול שיתנו לה,Tit  
Lc 9,44   שימו לבבכם אלה הדברים העתידים לתלמידיו ישו  מ׳ וא. ם אחריו המה ראו כן תמהווההולכי  

Lc 18,43   משבח לשם וכאשר כל העם ראה זה נתנו שבח לאל ישו  והלך אחרי . ומיד ראה 43שיע לך אמונתך תו : 
Lc 19,6   וכאשר העם ההוא ראה זה התלוננו כולם 7: בשמחה ישו  וזאקיב ירד מהרה וקבל  6. בביתךשאבא היום 

Lc 23,53   משיח מהשתי וערב עטפו בבגד משי ושמהו בקבר ישו  וכאשר זה סילק גוף . ש והודה לוישאו גוף  
Jn 2,3   אשה מה. ענה ישאוש אליה 4. אין להם יין. אליו ישו  שואין היו חסרים מהיין אמרה אם וכאשר בני 

Jn 4,50   ת עבדיו עלו אליווכאשר רצה לרד 51. והלך לו ישו  והאדם האמין לדבר שאמר לו . הואלך בנך חי  
Jn 4,53   53 זה היה האות 54. שבנו חי והאמין בו כל ביתו ישו  יר האב שאותה שעה היתה שאמר לו אז הכ  
Jn 5,13  13 וישאוש מצאו 14. נטמן מן העם שהיה באותו מקום ישו  כי . א ידע מי הוא אותו שריפאהווהוא ל 
Jn 5,18   אמת הבן אינו יכול 19בעבור זה ואמ׳ להם  ישו  ענה . ומדמה עצמו בשיווי לאל. ההוא אלו  
Jn 7,14   ומתמיהים היו היהודים 15. במקדש ומלמד ישו  אבל בתוך החג עלה  14. היהודים בעבור  
Jn 7,33    אחר ילך האב ששלחני . עדיין יהיה לכם מעט זמן ישו  אז אמר להם  33: עבדים שיתפשוהושלחו 
Jn 7,39   אז מקצת מאחוזת  40. עדיין לא בא באור העליון ישו  כי . נתן הרוח ם בו כי עדיין לאהמאמיני 
Jn 8,20   משיח בגאסיפילסי מלמד במקדש ושום אדם לא ישו  אלה הדברים דבר  20: י תדעו אביאותי באול  
Jn 8,21   למקום. אני הולך ואתם תשאלוני ובעונכם תמותו .ישו  אז אמר להם פעם אחרת  21: לא באה שעתו 
Jn 19,1   והפרושים תקנו עטרה אחת מקוצים 2. ונגשו ישו  אז פילאט תפש  1״ט כפי ש׳ יואן קפיטולו י  
Jn 19,2    ובאים אליו ואומרים לו 3וכסוהו בלבוש ארגמן  :ישו  עטרה אחת מקוצים והניחוהו בראש תקנו 

Jn 19,13   13 14. ם שנקרא גאלבאטובחוץ וישב בקתרדא אחת מקו ישו  אשר פילאט שמע אלה הדברים הביא אז כ 
Jn 19,18    ועמו שנים אחרים אחד לימין ואחד. בשתי וערב ישו  ובאותו מקום הניחו  18. גולגוטאבעברי  
Jn 19,25   אז כשישאוש ראה אמו עומדת סמוך והתלמיד 26 .ישו  גדלינא עומדת סמוך שתי וערב של ומריאה מ  
Jn 19,29   אז כשישאוש טעם החומץ אמ׳ תם ונשלם הוא 30 .ישו  ליאה חומץ עם מלח וישימוהו בפה ספוג מ  
Jn 20,14   ואמרה לו[*] [*]  15. אמרה בעצמה שגנב הוא .ישו  עומד על רגליו ולא הכירה שהוא  ישאוש  
Mc 1,24    אני יודע שאתהו . נזוריט באת להשמיד אותנו ישואוש  מ׳ מה לך עשות ממני ואו 24אדם אחד וצועק 

Mt Prol,25  איש נולד. אדם היה. משיח שממנו הם מדברים ישואש  ב דמות השבועות מענייני האלהות כת כי. נשר  
Mt 1,18  וכאשר אם ישואש משיח היתה. משיח היתה זאת ישואש  ותולדות  18. ת בבל עד ישוש י״דומגלו. י״ד  
Mt 1,18    ריאה ויוסף טרםמשיח היתה ארוסה זאת היא מ ישואש  וכאשר אם . ישואש משיח היתה זאתותולדות  
Mt 1,21    וכל זה היה 22. כי יושיע עמו מעונותיהם ישואש  ותלד בן יקרא שמו  21. מרוח קדשהרתה  
Mt 1,24   2 :ישואש  א ידעה עד שילדה הבן והוא קראו אשתו ול,Tit   כאשר נולד 1קפיטולו ג׳ כפי מתיאו  
Mt 2,1   2,Tit  בימי מלך אירודיש. ית לחם בארץ גודיאהבב ישואש  כאשר נולד  1טולו ג׳ כפי מתיאו קפי.  

Mt 3,15   ואמ׳ לו עזוב עמוד כי כן חויב שיושלם כל ישואש  ענה  15 .ואתה בא אלי להיות טובל. אותי  
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Mt 4,1  4: ערב לי,Tit  משיח מוצא במדבר בעד הקדש רוח בעבור היותו  ישואש  אז  1ז׳ כפי מתיאו  קפיטולו 
Mt 4,12   ועזב  13הפך פניו גליליאה . שזואן היה תפוש ישואש  כאשר שמע 12י מתיאו יטולו ח׳ כפקפ: אותו 
Mt 4,17  לדרוש ולאמר עשו תשובה כי המלכות שמים ישואש  ומשם והלאה התחיל  17. ם בצלמותשהיו עומדי  
Mt 4,18   לים גלילאה ראה שני אחים והם שמעון הנקרא ישואש  ויהי בלכת  18ולו ט׳ כפי מתיאו קפיט  
Mt 4,23   משיח היה מחפש כל ארץ גלילאה דורש בבתי ישואש   23קפיטולו י׳ כפי מתיאו : עמו וילכו  
Mt 5,1   5: ירדן,Tit   משיח מביט העם עולים אל ההר וכאשר נתיישב ישואש   1קפיטולו י״א כפי מתיאו  

Mt 5,17   להרוס התורה משיח לתלמידיו אל תחשבו שבאתי  ישואש  עוד אמר  17טולי י״ג כפי מתיאו קפי 
Mt 6,2  משיח לתלמידיו כשתעשו צדקה אל תעשו הרעשה ישואש  עוד אמר  2יטולו י״ח כפי מתיאו קפ: שבשמים  
Mt 6,5   משיח לתלמידיו כאשר תתפללו לא תעשו כמעשה ישואש  עוד אמר  5קפיטולו י״ט כפי מתיאו : לך  

Mt 6,19   :[*]שיח לתלמידיו לא תאספו האוצרות בתוךמ ישואש  עוד אמ׳  19לי עשרים כפי מתיאו קפיטו  
Mt 7,1   7,Tit  אל תדינו ואל תהיו. משיח אל תלמידיו ישואש  עוד אמ׳  1יטולו כ״א כפי מתיאו קפ  
Mt 8,4  אבל לך והראה . משיח השמר אל תאמר לשום אדם ישואש  ואמ׳  4. ותכף היה טהור מהצרעת רוצה לטהרך 
Mt 8,5   בא אחד שר גדול. משיח היה נכנס בכפר נחום ישואש  וכאשר  5או קפיטולו כ״ה כפי מתי: לזכרון  
Mt 8,7   ענה אותו השר  8 .משיח אני אלך וארפאהו לך ישואש  ואמ׳ לו  7 במטה מחולי גדול והוא נטול 

Mt 8,14   משיח היה בא בבית שי׳ פירו מצא חמות שי׳ ישואש  וכאשר  14פיטולו כ״ו כפי מתיאו ק: כל רע  
Mt 8,16   17וכל החולים . משוטנים והושיעם בדברו ישואש  ובערב שלחו אל  16 וקמה ושרת אותו: ףתכ  
Mt 8,18   19. ראה עמים רבים סביבו צוה שיעברו היבשה ישואש  וכאשר  18. מסלק החוליים ונושא מכאוביו  
Mt 8,23  והיה הים 24דיו עלה בספינה הלכו אחריו תלמי ישואש  וכאשר  23פיטולו כ״ז כפי מתיאו ק: אל האחר 
Mt 8,28   עבר אותו ים והיו בארץ גינשריק פגש מושטן ישואש  וכאשר  28פיטולי כ״ח כפי מתיאו ק. אותו  
Mt 8,34    וכאשר ראוהו חלו פניו שיצא מעמהם. משיח ישואש  אז כל העיר יצא אל  34. מהמשוטןמספרים:  
Mt 9,14   ח תלמידיו של זואן אומרים למה איןמשי ישואש  אז באו אל  14. עד החטאים לענושרק ב  
Mt 12,1  12: נקל,Tit  והתלמידים. עובר בשבת אחת במקומות זרועים ישואש  אז  1 קפיטולו ל״ח כפי מתיאו  
Mt 13,1   ואוסף שם 2יצא מהבית והלך לים ויושב בשפתו  ישואש  ואותו היום  1לו ל״ט כפי מתיאו קפיטו 

Mt 13,34   בעבור זה תהיה נשלמת הנבואה 35: בדמיונות ישואש  אלה הדברים אמ׳ כל  34. כל מחמץקמח עד שה  
Mt 15,34  35. כמה פת יש לכם והם אמרו שבעה ומעט דגים ישואש  ואמר להם  34. בר שישבעו כמה עםכ״כ פת במד 
Mt 20,30   והעם גוערים 31. בן דוד יהיה לך חמלה ממנו ישואש  ך ושמעו ישו עובר וזעקו אומרים סמוך לדר  
Mc 13,16   ואוי לאותן שיהיו הרות 17. אחור לקחת בגדו ישוב  ואותו שיהיה בשדה לא  16ל הבית לא ירד א  

Lc 17,4    ואמרו השלוחים 5. לך אמור נחמתי תסלח לו ישוב  ז׳ פעמים יחטא נגדך ושבע ביום ואם  4לו.  
Lc 17,31  מי שירצה שיושיע  33זכרו מאשת לוט  32. אחור ישוב  וכן מי שיהיה בראש לא . ד לכבסםבבית לא יר 

Jn 13,3    קם מהסעודה ומניח מלבושיו ולקח סדין 4 .ישוב  מי מהאל יצא ואל האל . האל בידונתן  
Mt 2,12   לאירודיש וישובו למלכותם בדרך אחרת ישובו  והמלאך הזהירם שלא  12. ה ומיראזהב ולבונ:  

Mt 13,15    ועיניכם הם מבורכים שרואים 16. ורפא לו ישובו  ם ולא ולא ישמעו ולא יבינו בלבבשלא יראו.  
Lc 14,35   35 15: בחוץ מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע ישולח  ר ולא בזבל ולא בדבר תועלתי רק לא בעפ,Tit  
Mt 1,17  וכאשר. ותולדות ישואש משיח היתה זאת 18. י״ד ישוש  ומגלות בבל עד . לות בבל הם י״דומדוד עד ג 
Mt 7,28   משיח אמ׳ אלו הדברים העם היו תמהים ממוסרו ישוש  וכאשר  28. חלים והפילוה בכבדותורוחות ונ  
Mt 9,4   משיח הכיר מחשבתם אמ׳ למה חשבתם רע בלבבכם ישוש  וכאשר  4. ו בקרבם זה מקללמאותתים אמר . 

Mt 9,10   שים שראו אמרווהפרו 11משיח ותלמידיו  ישוש  ם מפורסמים באו והיו יושבים עם רבים חטאי  
Mt 9,30    משיח צום לאמר השמרו שלא תגידוהו לשום אדם ישוש  ותכף [*]  30. כפי אמונתכם יעשהואמ׳ להם : 
Mt 10,5  4 משיח וצום ואמר להם אל תכנסו בארץ הנפילים ישוש  אלה י״ב שלח  5. יודש שמסרו:עיבשימון קא . 

Mt 14,13   וכאשר: שמעו עלה בספינה והיפך פניו אל המדבר ישוש   וכאשר 13. ובאו והגידו לישאוש .וקברוהו 
Mt 15,21   והנה באה 22. והלך לו בעברי טיר ושידוניאה ישוש  ונסע משם  21 :נטולות אין מטנפות אותו  
Mt 15,22   צועקת ואומרת רחמנות יהיה לך ממני בלי פחד ישוש  ת שבאה מהעברים ההם הולכת אחרי אשה כנעני  
Mt 17,24   אמר מה לך דומה שימון מלכי הארץ ממי ראוי .ישוש  וכאשר נכנס אל הבית קרב אליו . ואאמת ה  
Mt 18,22   אבל אני אומר לך. אני איני אומר לך ז׳ פעמים ישוש  אמ׳ לו  22. אמחול לו ז׳ פעמים .אסלח לו 
Mt 20,22   תוכלו. שואלים ואמ׳ אינכם יודעים מה אתם ישוש  אז ענה  22. אחד לשמאלך במלכותךוה. ימינך  
Mt 26,69   אומ׳ ֶאינִי . והוא כפרו לפני הכל 70דגליליאה  ישוש  ו שפחה אחת אומרת ואתה היית עם וקרבה אלי 
Mt 26,71   ופעם אחרת כפר בשבועה שלא הכיר  72. דנזוריט ישוש  וזה היה עם . אמרה לאותן שהם שםהאחר שפחה 
Mc 1,31   והערב 32. ונשא היד ותכף עזבה הקדחת ושרתם ישוש  ובא  31ולה מקדחת ותכף אמרה לו שוכבת ח  
Mc 3,1    נכנס בבית הכנסת והיה שם אדם אחד עם היד ישוש  רת עוד פעם אח 1קפיטולו ג׳ כפי מארקו  
Mc 4,1   ללמד לחוף הים ורוב עם מתאסף ולכן היה לו ישוש  ופעם אחרת התחיל  1י שי׳ מארקו ד׳ כפ  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

550 

 

Mc 7,17  16  מה רוצה לאמר. נכנס בבית התלמידים שאלוהו ישוש  וכאשר  17. ים לשמוע ישמעלו אזנמי שיש  
Mc 12,35   מה אומרים החכמים מאותתים ממי . ומלמד במקדש ישוש  ועונה  35. לעשות לו שום קושיא היה בו כח 
Mc 12,41   צר המקדש לפני לוגוט זופילא סיאון מניחים או ישוש  ושב  41: תר קנס גדול ביום הדיןיסבלו יו 
Mc 15,15   והפרושים עם המשרתים נהגוהו 16. מוכה להמיתו ישוש  ון העם נתן להם בראבן ומסר להם לעשות רצ 

Lc 5,8   8 משיח נפלו לרגליו ואמ׳ אדון הפרד נא מעלי כי ישוש  ותו הדבר כאשר שימון ופירו ראו ומא 
Lc 8,23   ובאה סערה גדולה מרוח ביאור. היה ישןמשיח  ישוש  . וכאשר הם מספנים 23. ם בספינהועלו כל  

Lc 18,37    והעור קרא ישאוש  38. נזורט עובר באותו מקום ישוש  רו לו כי ואמ 37שעובר עם רב שאל מה זה 
Lc 19,3   ולא יכול לראותו בעבור . משיח אי זה איש הוא ישוש  והיה חפץ מאוד לראות  3. ר גדולוהיה עשי 
Lc 19,5  משיח ואמר לו זאקיב רד מהר וחושה כי מוכרח ישוש  מקום זאקיב הביט וראה ש בא אל הוכאשר ישאו  
Lc 22,4   והוא נדרו להם 6. ושמחו ונדרו לו כסף 5 .ישוש  ם והרבנים באי זה צד ימסור להם שרי הכהני  

Lc 23,55  נווכשחזרו בבית הכינו וק 56משיח היה מונח  ישוש  יו רואות הקבר באי זה אופן גוף נמשכות אחר  
Jn 1,45   אותו הוא שממנו כתב משה בדת. בן יוסף נזוריט ישוש  נאטנאליב ואמ׳ לו אנחנו מצאנו  ומצא נאט 

Jn 2,5  והיה שם שש 6. למשרתים כל אשר יאמר לכם תעשו ישוש  אמרה אם  5. ין אין שעתי ראוייהלי ולך עדי 
Jn 6,19   19  אבל 20. יגש אל הספינה ופחדוו. המלך אליהם ישוש  אז הלכו עשרים וחמש מילין ראו  

Jn 7,6  5 להם זמני האדם לא בא אבל עמכם כל שעה הוא ישוש  אז אמ׳  6: כי האחים עדיין לא האמינו בו  
Jn 7,37    [*] [*]36 37  צועק ואומר אם אי זה אחד עשה יבא אלי וישתה  ישוש  וביום הגדול מן החג עומד 
Jn 8,28   להם כי תנש תנשאו בן האדם תכירו שאני הוא ישוש  אז אמ׳  28: האל הוא אביו. להם מה אומר  
Jn 8,58  אמ׳ להם אמת אני אומ׳ לכם שאני קודם שאברהם  ישוש  אז  58. ים שנה ואברהם ראה אותךאין לך חמש 
Jn 11,2   האח. משיח במשיחה וקנחה רגליו בשערות ראשה ישוש  והיתה אותה מריאה שמשחה  2ותיו ומרטא אחי  

Jn 11,33   כשראתה בוכה וראה היהודים שהיו עמה בוכים ישוש  אז  33. היית פה אחי לא היה מת במה שעבר.  
Jn 12,3   אז 4: וכל הבית נתמלא ריח טוב מן המשיחה .ישוש  פישטיסי מרגליי מאד ומשחה רגלי אחת נירדי  

Jn 18,11   אינך רוצה המיתה . תיקהלפירי חזור סכינך בנר ישוש  אז אמר  11. והעבד שמו מלאקוש. הימנית 
Jn 18,33  וישאוש ענה אומ׳ 34. ואמ׳ לו אתהו מלך ישראל ישוש  וקרא . ריטורינכנס פילאט פעם אחרת באותו פ 
Jn 19,25   25 ומריאה מגדלינא עומדת סמוך שתי וערב של ישו ישוש  ישאוש ומריאה אליאופי אחות אם  ואם. 
Jn 19,28   ובעבור שהכתיבה תהיה נשלמת. שכל הדברים נענו ישוש  ואחר זה  28ה התלמיד לקחה כשלו באותה שע 
Jn 20,19   וכי אמר זה הראם 20. ואמ׳ להם שלום לכם ישוש  ת הבית נעולות שהתלמידים שם בא ערב ודלתו  
Jn 20,31   21: משיח ישוש  אמינום יהיה לכם חיים בעולם עם שאתם ת,Tit   אחר 1קפיטולו כ״א כפי יואן  
Jn 21,4   5. אכן התלמידים לא הכי הכירוהו. בחוף הים ישוש  ובבקר עמד  4. לילה לא לקחו דברותו הובא  
Mt 1,5   דויט מלך ישראל. ישי הוליד דויט מלך ישראל 6 .ישי  אוביק הוליד . בואס הוליד אוביק. בואס 
Mt 1,6   ישראל הוליד  דויט מלך. הוליד דויט מלך ישראל ישי   6. אוביק הוליד ישי. ליד אוביקבואס הו 

Mt 16,27   כי. אמת אני אומר לכם 28לכל אחד כפי מעלליו  ישיב  המלאכים ואז  כן האל באספקלריות אביו עם 
Mc Prol,24    כי אותו שנוטע ומשקה אחת. גמול מעמלינו חזקם ישיג  למען שאדם . רוצים שהאדם יבינהותמצא 

Jn 3,3    4. לראות מלכות שמים אם לא יהיה נולד מחדש ישיג  לו אמת אני אומ׳ לך שום אדם לא ואמ׳  
Mt 5,7   9: אשרי נקיי הלב כי הם יראו השם 8: רחמנות ישיגו  אשרי הרחמנים כי הם  7: ויהיו שבעים 
Jn 3,15  כמה העולם. כי האל אוהב כל 16. חיים נצחיים ישיגו  אדם המאמינים בו לא יאבדו אבל  בעבור שבני 

Mt 13,42   אז 43. באש גהינם ושם יהיה בכי ורעדת שנים ישים   42ממלכותו והרעים  ישקנדליזאטשכל הא  
Lc 15,5  קורא אוהביו  6. על כתיפיו ובא אל ביתו שמח ישימה  וכאשר ימצא אותה  5. עד שימצאה לאותה שאבד 
Lc 8,16   לאחור רק בעבור שיניחנו על המנורה או ע ישימהו  אינו מדליקו בעבור שיחביאנו או שמדליק נר  

Mc 5,39   וישאוש גרש כלם בחוץ. וכולם לעגו עליו 40 ישינה  אבל היא האם מתה . נבוכים ובוכים הנערה  
Lc 8,52   54. ומלעיגים על ישאוש משיח באומרו זה 53 .ישינה  רק . אל תבכו כי אין הנערה מתה אמר להם  
Mc 7,5    כלים בידים לא נטולות פת כלהאבות אבל או ישישי  למה אין שומרין תלמידיך גזירות אומרים  
Lc 9,22   ושרי הכהנים וחכמיהם וימות ויחזור חי ביום ישישים  אדם יסבול דברים רבים ויקללוהו שבן ה 

Lc 16,17  ולא תהיה יכל אדם 18אחת שתעבור . . מאות  ישלוו  אבל יותר נקל הוא ששמים וארץ  17. חוזק בו  
Mt 13,41   42כל האישקנדליזאטש ממלכותו והרעים . מלאכיו ישלח  בן האלוה  41. ן יהיה בקץ העולםושורפן כ 
Mc 13,27   מן. מלאכיו ויקבץ נבחריו מד׳ כנפות הארץ ישלח  ואז  27: השמים בכח גדול ואורה בא מן  
Jn 14,26   26 שלומי אני נותן לכם 27בשמי הוא ילמד אתכם  ישלח  אותו שהאב . האב נאמר רוח הקדש אבל . 
Lc 21,12   וימסרו אתכם בבתי. בכם ידיכם וירדופכם ישלחו  דברים רק קודם כל אלה ה 12. דולים בשמיםג  
Lc 12,44    אבל אם אותו עבד יאמר בלבבו אדוני 45 .ישליטהו  אומ׳ לכם שעל כל הדברים שמחזיק אמת אני  
Mc 16,3   ראו שבת בצד ימין] [* 5[*] 4לנו האבן בקבר  ישליך  ואומרות ביניהן מי  3יצא השמש  בקבר וכבר 

Jn 8,7   ופעם אחרת כורע כתב אחד 8: האבן הראשונה בה ישליך  להם אותו שנמצא בכם בזולת חטא  קם ואמ׳ 
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Jn 12,42    כי יותר אהבו מעלת האנשים  43מבית הכנסת  ישליכום  פחד הפרושים לא הודו בעבור שלא רק בעבור 
Mt 6,4   4 עוד אמר ישואש  5קפיטולו י״ט כפי מתיאו : לך ישלם   יה צדקתך נעלמת כי אביך שמימייאבל תה 
Jn 8,52   האתה גדול  53. דבריך לא יקרה לו מות נצחית ישמור  ואתה אומ׳ שאם אחד . ביאים מתיםוהנ. מת 

Jn 16,20   20  21: רק דאגתכם תחזור לששון. אבל אתם תדאגו .ישמח  אני אומר לכם שאתם תבכו והעולם אמת  
Jn 16,22   ואותו 23. וגילכם שום אדם לא יגזלהו לכם ישמח  ולבבכם . ני אראה אתכם פעם אחרתאבל א  
Lc 1,14   כי הוא יהיה גדול לפני האל 15. כשיהיה נולד ישמחו  ותהיה שמחה וגיל לך ורבים  14. שמו יוחנן 
Lc 6,21   ו אתכםאשריכם אתם שהאנשים יכעיס 22 .ישמחו  אשריהם למי שהם בוכים כי : בעיםכי יהיו ש  
Lc 6,23    כי שכרכם מאד הוא מושפע. באותו היום ותנשאו ישמחו   23בעבור טעם בן האדם . כמו הרעשמכם 
Jn 4,36   כי בעניין זהו הדבר אמתי כי אחד הוא 37 ישמחו  בעבור שהזורע והמלקט יחדיו . יםהנצחי  

Mt 11,15   זאת המשפחה הנה דומים לנערים אל מי אדמה 16 .ישמע  מי שיש לו אזנים בעבור שמוע  15: לבא 
Mt 12,19   קנה רצוץ לא ישבר 20. שום אדם ברחוב קולו ישמע  לא יחלוק ולא יצעק ולא  19. מיםבין הע  
Mt 13,43   והמלכות שממיי דומה לזהב טמון בשדה 44 .ישמע  מי שיש לו אזנים לשמוע . ב שלהםבמלכות א  

Mc 4,9   וכאשר היו בצד א׳ התלמידים שאלוהו מהמשל 10 .ישמע  זנים ואמ׳ ישאוש מי שיש לו א 9 .והא׳ ק׳ 
Mc 4,20   ואומ׳ להם אין אדם מניח נר דלוק תחת 21 .ישמע  מי שיש לו אזנים לשמוע . מא׳ ק׳ומא׳ ס׳ ו  
Mc 4,23  כי באותה . ואומר לכם ראו מה אתם שומעים 24 .ישמע  מי שיש לו אזנים לשמוע  23. יכרשלא יהיה נ 
Mc 7,16   וכאשר ישוש נכנס בבית התלמידים שאלוהו 17 .ישמע  מי שיש לו אזנים לשמוע  16. לכודם מלכהא . 

Lc 8,8   10. איזה דבר הוא זה. ותלמידיו שאלוהו 9 .ישמע  וזה אומר צועק מי שיש לו אזנים . כפלים  
Lc 14,35   15 :ישמע  שמוע רק ישולח בחוץ מי שיש לו אזנים ל,Tit  והיו נגשים  1א קפיטולו י״ו כפי לוק 
Lc 17,6   מי מכם יש לו עבד תועה ושומר 7. אליכם ישמע  זה האילן יכרת ויהיה מושלך בים תאמרו ל  

Jn 12,47    דברי ולא ישמרם אני איני דן אותו כי אני לא  ישמע  ואם אחד  47. בי לא יעמוד בערפלשיאמין 
Mt 10,14   בריכם צאו מהבית ומהעיר והסירו העפרד ישמעו  ולא . ואותם שלא יקבלו אתכם 14 .השלום  
Mt 13,13   שהנבואה תהיה נשלמת בהם 14ולא יבינו בעבור  ישמעו  ושומעים לא . ור שרואים לא יראובעב 
Mt 13,15  16. ולא יבינו בלבבם ולא ישובו ורפא לו ישמעו  עיניהם בעבור זה שלא יראו ולא  כבדה ועצמו  

Lc 8,10   הדבר הוא זה הזרע הוא דבר 11: לא ישמעו ישמעו  ואם . יראובעבור שאם יראו ולא  .משל  
Lc 8,10   שנפל 12הדבר הוא זה הזרע הוא דבר השם׳  11 :ישמעו  ואם ישמעו לא . ם יראו ולא יראובעבור שא 

Lc 16,31   משה והנביאים ואם אחד מהנביאים יתוור חי לא ישמעו  ואברהם אמ׳ לא אם לא  31 .הם יעשו תשובה 
Jn 5,25   26. ואותן שישמעוהו יחיו. קול המת בן האל ישמעו  לכם שתבא שעה ועתה היא שהמתים  אומר אני  
Jn 5,28  ויצאו אותם שעשו טוב בחיים ומי 29: קול האל ישמעו  בא שעה שבה כל אותן שהם בקברים כי עדיין ת 
Mt 6,6  ל תחפצו דבר מאד כאשרוכאשר תתפללו א 7 :ישמעך  והאל היודע הנסתרות . גורההשם בסוד בדלת ס  

Mt 18,15   ואם לא ישמעך חבר אחד עמך 16. אתה הרוחתו ישמעך  ויסרחו בינך לבינו אם הוא . לך רעך חוטא  
Mt 18,16   חבר אחד עמך או ב׳ כי כל עדות הוא קיים בעד ישמעך  ואם לא  16. א ישמעך אתה הרוחתואם הו 
Mt 18,17   הגידהו באגליזיאה ואם כאשר אמרתו באגליזיאה ישמעך  לא ואם בזה  17. ד שנים או שלשהקיים בע 
Mt 18,17   אמיתות 18: הרחק ממנו כמו אויב ופרסמהו ישמעך  ה ואם כאשר אמרתו באגליזיאה לא באגליזיא  

Mt 6,7   כי . לכן לא תאבו להדמות להם 8. ברוב דברים ישמעם  כי הם חשבו שהאל . מאד כאשר עושים החסרים 
Jn 15,20   אבל כל אלה הדברים יעשו לכם בעבור שמי  21 .ישמרו  אם שמרו מצותי אתכם . תכם ירדפוא רדפו 
Jn 12,47   אני איני דן אותו כי אני לא באתי לדון ישמרם  ואם אחד ישמע דברי ולא  47. רפליעמוד בע  
Mt 8,24   סכנהוהקיצוהו אומרים אדון הושיע כי ב 25 ישן  הגלים נכנסים בספינה וישוש מאד עד ש  
Mt 9,16   כי אם כן יעשו כן ממחה המלבוש ועושה בו קרע  .ישן  אין אדם מכפיל בגד חדש במלבוש  16: יצומו 
Mc 4,38  והם הקיצוהו ואמרו רבי אינך. ִאינְּפּוָפא על כר ישן  וישאוש  38. הספינה מתחלת למלאתוגלים עד ש  
Lc 5,36   כי אם יעשהו הישן נשבר וחדש אינו מתי מתיחד  .ישן  אדם לא יחליף מלבוש חדש במלבוש שום . משל 
Lc 5,37   37 כי אם יעשהו היין חדש משבר הנאדות הישנים .ישן  אדם אין לו לשום יין חדש בנאד  ושום  
Lc 5,39  אינו רוצה מיד שתות יין חדש שאומ׳ הישן הוא ישן  ושום אדם ששותה יין  39. והנאדות מתקיימין  
Lc 8,23   23 ובאה סערה גדולה מרוח ביאור שהאוניה נתמלאה  .ישן  ישוש משיח היה . ספניםכאשר הם מו 

Jn 11,11   אז אמרו 12. ואני הולך שם להקיצו מן השינה .ישן  ר אליהם נלכה כי לזריט אהובינו ואחר אמ  
Jn 11,12   והמה . וישאוש אמרו ממיתתו 13. הוא נושע יהיה ישן  אז אמרו התלמידים אדון אם  12. מן השינה 

Mc 7,1  1  וכאשר ראו יחידי התלמידים 2שבאו בירושלם  ישנה  לישאוש אי זה פרושים וחכמי הדת ואז באו  
Mt 25,5   5  צעק אדם אחד קומו. עד חצי הלילה 6באריכות  ישנו  ובעוד שהחתן מעכב לבא כל העשר  
Mt 9,17  אבל. כל הנאדות יהיו אבודים כי אם יעשה כן .ישנים  אין אדם משים יין חדש בנאדות  17. מאד רע 

Mt 13,25   באו אויביו ועליו זורע קמשונים בתוך החטים  ישנים  ובעוד שהאנשים  25רע טוב בשדהו שזורע ז 
Mt 26,40  ואמ׳ לפירו לא יכולה שעה אחת להיות ער ישנים  ובא אל התלמידים ומצאם  40. שלךרצוני רק כ  
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Mt 26,43  והניחם והלך 44כי העינים היו כבידות  ישנים  פירו ומצאם ובא פעם אחרת ל 43. תעשה רצונך  
Mt 26,45   ואמ׳ תשנו ותנוחו ראו כי השעה מתקרבת שבן ישנים  אז בא לתלמידים ומצאם  45. מלה אותה עצמה  
Mt 28,13   13 והם אמרו אם ידע פילאט אנחנו 14. וגנבוהו ישנים  ידיו באו הלילה בעוד הם שיאמרו תלמ  
Mc 2,22   אבל. כי הנאדות ישנים מתבקעים והיין משתפך .ישנים  ואין אדם משים יין חדש בנאדות  22. עשהנ 
Mc 2,22   אבל יש לשים יין חדש . מתבקעים והיין משתפך ישנים  כי הנאדות . משים יין חדש בנאדות ישנים 

Mc 13,36   ם לכל אני אומר עורוומה שאני אומר לכ 37 ישנים  לא כשיבא ימצאכם  36ורא או בקר לתרנגול ק:  
Mc 14,37  ואמ׳ לפירו ולשימון ישנים אתם ולא יכולתם ישנים  ובא ומצאם  37. צוני אבל כרצונךלא יהיה בר  
Mc 14,37   37 עורו 38. אתם ולא יכולתם להיות עדים עמדי ישנים  מצאם ישנים ואמ׳ לפירו ולשימון ובא ו  
Mc 14,40    כי עיניהם היו כבדים ולא יכלו לענות אותו ישנים  מצאם  וכששב 40. באותה עצמה מלהלהתפלל . 
Mc 14,41    אינו די השעה באה שבן הבתולה יהיה. אתם ישנים  בא פעם אחרת ואמר להם  41. אותולענות  
Lc 22,45   45 ואמר לאותם שישנים קומו 46. בעבור דאגה ישנים  ם מהתפלה ובא אל תלמידיו ומצאם וכשק  
Mt 4,14    מחדש †. ארצה זבולון ונפתלי 15הנביא אומרת  ישעיה  כדי שתהיה נשלמת נבואת  14פתלי ונזבולון 
Mt 8,17    18. אומרת הוא מסלק החוליים ונושא מכאוביו ישעיה  בואת בעבור שתהיה נשלמת שנ 17וכל החולים  

Mt 12,17  בן שלי אשר אני רואה אתה 18הנביא אומ׳  ישעיה  בעבור ששלם מה שנאמר בעד  17הו שלא יפרסמו  
Mc 7,6  6 7. שאמ׳ זה העם מכבדני מדבר ולבם רחוק ממני ישעיה  נם אמ׳ להם טוב נביא מכם רמאים וישאוש ע 
Lc 3,4    קול קורא במדבר פנו דרך האל עשו. הנביא ישעיה  כמו שכתו׳ בספר דברי  4החוטאים עונות  

Lc 4,17    וכאשר פתח הספר מצא מקום שכתו׳ בו. נביאה ישעיה  ונתנו לו ספר  17וקם שמח . בשבתהכנסת  
Lc 4,25   ואליהו בישראל כאשר עצר השמים שלש שנים ישעיה  רבות נושנים היו בימי  25. ארצומקובל ב  
Jn 1,23   ואותן שנשתלחו לו היו מהפרושים 24. הנביא ישעיה  כמו שאמ׳ . במדבר ישרו דרך הש׳ קול הקורא  

Jn 12,38   שאמר אדון מי האמין מה. הנביא יהיה נשלם ישעיה  בעבור שדברי  38ו ם לא האמינו בלפניה  
Jn 12,39   עור עיניהם ותקשה לבם בעבור שלא 40הנביא  ישעיה  ה בידם להאמין כי פעם אחרת אמר זה לא הי  
Jn 12,41   אכן 42כאשר ראה מעלת האל ודבר ממנו . הנביא ישעיה  אלה הדברים אמ׳  41י מרפא אותם ואנ 
Mt 18,5   5 ואותו שאשקנדליזדא א׳ מהצעירים אשר בי 6 .ישען  י שישען נער אחד כזה בשמי אותי ומ  
Jn 12,48   כי אני מעצמי לא דברתי 49. אותו ביום אחרון ישפטו  הדברים שאמרתי . יש לו שישפטהו דברי כבר 

Mc 14,24   24 אני לא מיין הגפן עד אמת לכם אני אומר ש 25 .ישפך  מ׳ להם זהו דמי אשר בעבור רבים וא 
Mt 1,6   7. דויט מלך ישראל הוליד שלמה מאשת אוריאש .ישראל  ישי הוליד דויט מלך  6. ליד ישיאוביק הו 
Mt 1,6   6 שלמה הוליד 7. הוליד שלמה מאשת אוריאש ישראל  דויט מלך . וליד דויט מלך ישראלישי ה  

Mt 2,20   20  ויקם ויקח 21. כי מת אותו שרוצה להמית הילד ראליש  לו קום וקח הילד ואמו ולך לארץ ואמר 
Mt 2,21   ויהי כאשר שמע כי ארכיליאוס היה מולך 22 :ישראל  רץ ויקם ויקח הילד ואמו ויבא לא 21. הילד  
Mt 8,12   ושם יהיה בכי : יהיו מושפלים חוצה בערפליות ישראל  ובני  12. חק ויעקב במלכות שמיםאברהם יצ 

Mt 10,23    כי התלמיד 24 .אשר בן האלוה יבא לתלמיד ישראל  אומר לכם שלא תגמרו עיירות אני אמת  
Mt 15,24   והיא באה ומתפללת אותו אומרת אדון 25 .ישראל  לא שולחתי רק לצאן שנאבדו בית  והוא ענה  
Mt 15,31  ם העם וישואש קרא תלמידיו ואמ׳ אני מרח 32 .ישראל  ומהללים אלהי . והעורים ראות. תוהפסחים לכ 
Mt 19,28    וכל אדם שיעזוב ביתו אל אחים או אב או  29 .ישראל  אותן י״ב שופטים אותן י״ב שבטי תשבו על 

Mt 21,5  הנה מלכך בא שפל יושב על האתון ועיר בן ישראל  אמרו לבני  5. ואה מהנביא אומרתלהשלים הנב  
Mt 27,9  כן כמו אדונינו גזר. וקנו מהם שדה יוצר 10 ישראל  ם פשיטי כסף זהו ערך שערכו בני ולקחו שלשי. 

Mc 12,29   29 אותו תאהב בכל לבבך 30. אלהיך אדון הוא אחד ישראל  שמע . אוש ענה ואמ׳ הצווי העקריויש 
Mc 15,2   וגדולי 3. וישאוש ענה ואמר אתה אומרו .ישראל  ופילאטו שאלו אתה הוא מלך  2. וומסרוהו ל  

Mc 15,32   רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו ונאמינך ישראל  אם אתה משיח  32. שיעו יכול להוועצמו אינ.  
Lc 1,54  כמו שנדר לאבותינו 55בנו זוכר מחסדיו  ישראל  פודה  54. ב ועוזב העשירים רקיםממלא כל טו  
Lc 1,68   והיישיר 69כי הוא פקד ועשה פדיון עמו  .ישראל  ברוך יהיה אדון אלהי  68בא וא׳ הקדש וני  
Lc 2,25  וקבל מענה מרוח הקדש 26. ורוח הקדוש היה בו ישראל  זה האדם היה צדיק וירא ממתין הנחת . שמעון 
Lc 2,32    ואביו ואמו תמהים מאותן הדברים 33. עמך ישראל  שיהיו אור והגדת עמים ואזרת  32כל העם  
Lc 2,38   כל דברי דת משה חזרווכאשר סיימו  39 :ישראל  ו לכל אדם אותן שממתינים פדיון מדברת ממנ  

Lc 22,30   והש׳ אמ׳ לשימון הנה השטן מבקש אתכם 31 .ישראל  תשפטו הי״ב שבטי . בלע׳ טרוניש .התיבות  
Lc 23,37   ועל הכתב שעליו כתוב 38. תושיע עצמך ישראל  ואומרים אם אתה מלך  37. לשתות לו חומץ  
Lc 24,21   רק 22. והיום יום שלישי שנעשו דברים אלו שראלי  ולא המתינו שהוא יפדה את  21הו מיתה ותלו  

Jn 1,49    כי אני אומר לך. ענה ישאוש ואמר לו 50 .ישראל  אתה הוא מלך . אתה הוא בן האלוהואמר ר׳  
Jn 12,13   כמו. וישאוש מצא עיר בן אתון וישב עליו 14 .ישראל  הושענא זהו מלך . וצועקת אומרת אליו לדרך 
Jn 18,33   אז. וישאוש ענה אומ׳ אתה אומר זה מעצמך 34 .ישראל  קרא ישוש ואמ׳ לו אתהו מלך ו. פריטורי 
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Mt 3,3   ואותו 4הדרכים לפני אדונינו והתהפכו אליו  ישרו  אמר קול א׳ יקרא במדבר . נתנבא [*]זהו מה  
Mc 3,13   13  דרושעד כמה שהיו י״ב בעבור שילכו  14בעיניו  ישרו  וישו עלה בהר ובחר מאותן שיותר 
Jn 1,23   ואותן 24. כמו שאמ׳ ישעיה הנביא. דרך הש׳ ישרו  ענה אני הוא קול הקורא במדבר  23. מעצמך  
Mc 1,3   היה זואן במדבר טובל 4. תעשו דרכי האדון ישרות  . במדבר שתאמר הכינו דרך האדון קול תקרא  
Lc 3,4   הגאיות תתמלאו וכל ההרים כל 5. דרכיו ישרות  ול קורא במדבר פנו דרך האל עשו ק. הנביא  
Lc 3,5   אז אמ׳ לעמים 7. ויראו כל בשר שלום האל 6 .ישרים  היו מיושרים וכל הרכסים לדרכים רעים י 

Mt 3,12    אז בא 13קפיטולו ו׳ כפי מתיאו . באש נצחי ישרף  והתבן . ויאסוף ִחַטתֹו במגורתואת גורנו  
Jn 12,26   העובד. ולמקום שאני הוא שם יהיה משרתי. אחרי ישרת  אותי הרוצה לשרת  26. ים נצחייםיזכה לחי 
Lc 1,15   קודם שיצא מבטן אמו יהיה נשלם. יין ושכר ישתה  כי הוא יהיה גדול לפני האל ולא  15. נולד  

Mt 17,19   וזאת 20: ולא יהיה לכם דבר גדול לעשותו .ישתנה  מזה המקום אל מקום אחר כי הוא  ההר תשתנה  
Lc 19,40   וכאשר קרב אל העיר ראה 41. האבנים ידברו ישתקו  להם אני אומר שאם הם ואמר  40. מידיךתל  
Lc 20,13   וכאשר ראוהו מחזיקי הכרם 14. ממנו יתביישו  ר בני אהובי באולי כאשר יראוהו אשלח היקי  
Lc 16,31    17. חי לא יאמינו יתוור  משה והנביאים ואם אחד מהנביאים לא ישמעו,Tit  לו י״ח כפי לוקאקפיטו 
Jn 14,18  עוד מעט כבר אינכם רואים 19אני אבא אליכם  יתומים  לא אעזובכם  18. עתה ובכם יהיה כי בכם הוא 
Mc 13,4   ועונה ישאוש התחיל לאמר ראו 5. ליפסד יתחילו  י יהיה הקץ של עולם שכל הדברים והסימן מת  
Lc 21,7   והוא אמר השמרו לכם שאיזה איש 8. להעשות ויתחיל  ומתי . מתי יהיו כל אלה הדברים אדון  

Mt 16,24   25. ושיקח שתי וערב שלו ושילך אחרי. מעצמו יתייאש  דיו מי שרוצה לימשך אחרי חוייב אמר לתלמי 
Mt 24,12    ותתקרר אהבת. על החמלה והרחמנות מרבים יתירה  כי השנאה תהיה  12[*]  11: האחרהאחד על  
Lc 20,47   21 :יתירה  רך תפלה להם יהיה המחקה או. דברי חיים,Tit   ומביט 1קפיטולו כ״ב כפי לוקא  
Lc 1,35    ומה יהיה שיולד ממך יהיה קדוש ויהיה. עליך יתלונן  הקדוש רוח יבא עליך וכח העליון ענה ואמ׳ 
Mt 5,31   ואני אומר לכם שכל אדם 32לה ספר כריתות  יתן  למידיו התורה אומרת המגרש אשתו משיח לת  
Mt 7,9  11. ואם ישאלהו דג יתן לו נחשים 10. לו אבנים יתן  מי מכם אם ישאלהו בנו לחם  9. סוהדופק יכנ 

Mt 7,10   א״כ אתם אם דעתכם תדעו לתת 11. לו נחשים יתן  ואם ישאלהו דג  10. תן לו אבניםבנו לחם י  
Mt 12,36   בעבור דבריך תהיה  37. יום הדיןאדם טעם לאל ב יתן  כבידה שידוברת תהיה בין האנשים כי כל מלה 
Mt 13,12  ומי שאין לו זה המעט שיש לו. לאדם וישפיע יתן  מי שיהיה לו  12. יי אבל להם לאמלכות שמימ  

Mt 14,7   7  והיא היתה מוזהרת מאמה 8: לה כל מה שתשאלהו יתן  בעבור אותו דבר הוא נשבע שהוא  
Mt 14,9   וחתך ראש זואן בבית 10. לה ראש זואן טבול יתן  ז וצוה שא .שראוהו נעצב לא רצה לשנות  

Mt 18,19  כי למקום ששנים או שלשה 20: לכם כל מה שתשאלו יתן  ה של שלום על הארץ שאבי שבשמים יהיו בהסכמ 
Mt 19,7    ִוישוש אמר משה  8. לה ספר כריתות ואותה יעזוב יתן  והם אמרו משה צוה שאדם  7. ֵברמה שהאל ח 

Mt 25,29   ואותו שלא יהיה לו אותו המעט. איש בהעדפה יתן  כי למי שיהיה לו  29. ש לו עשרהתו שילאו  
Mc 4,25   ואותו שיהיה לו אותו הדבר עצמו שיהיה לו .יתן  ואותו שיהיה לו  25. בלו בהגדלהבאותה תק  
Lc 1,32   וך בבית יעקבוימל 33. לו קתדראת הש׳ אב שלו יתן  ואדונינו הש׳ . א בן מהאל עליוןויהיה נקר  
Lc 3,11   ומי שיש לו חלופי העושרים. למי שאין לו אחת יתן  אומ׳ אותו שיש לו שתי מלבושים  והוא ענה  

Lc 11,11   ואם ביצה יתן  12. ואם דג יתן לו נחש. לו אבן יתן  מכם אם ישאל לחם לאביו [*]  11 [*]כל איש 
Lc 11,11   אם לא 13ואם ביצה יתן לו עקרב  12. לו נחש תןי  ואם דג . לחם לאביו יתן לו אבן אם ישאל  
Lc 11,12   אך תתנו. אם לא שלא תבטחו בריע 13לו עקרב  יתן  ואם ביצה  12. אם דג יתן לו נחשו. לו אבן  

Jn 6,27   אז אמרו לו מה 28. כי האל אב סימן הוא. להם יתן  אותה שבן האדם . ד בחיים נצחייםרק העומ  
Jn 15,16   אלה הדברים אני מצוה לכם שתאהבו זה 17. לכם יתן  וד בעבור שהדבר תשאלו בשמי יעמ ופרייכם  
Jn 17,2   שיכירו אותך לבד אל אמת 3. להם חיים נצחיים יתן  כל בשר בעבור שהכל אשר נתת לו  לו ממשלת . 
Lc 6,38   39ד לכם כי באותה מדה שתמדדו תמד. לכם בסוף יתנו  ויותר עליונה . ונה ומצודקת תנוטובה ובח  

Lc 18,35   וכאשר העור שמע שעובר עם רב שאל מה 36. לו יתנו  ד יושב קרוב לדרך שואל לעוברים עיור אח  
Lc 12,58   אני אומ׳  59. והשוטר יתנך במאסר. ביד השוטר יתנך  והשופט . אולי ימסור אותך לשופטואם ב 
Lc 12,58   אני אומ׳ לך שלא תצא משם עד שתשוב 59. רבמאס יתנך  והשוטר . והשופט יתנך ביד השוטר. לשופט 

Mc 10,23   והתלמידים נבהלו מדבריו 24. במלכות שמים יתנם  נמנע שאיש שיהיו לו מעות הרבה  איך דבר.  
Lc 10,35   אי זה מאלה השלשה נראה לך 36. לו בחזרתו יתנם  טין אלו ואם תוציא בהוצאתו יותר משני פשי  

Jn 11,4   וישאוש אוהב מאד מרטא 5: בעד אותו חולי יתעלה  ו אלא בעבור שבן האל מיתה רק עמאינו חולי  
Jn 12,23    אמת אני אומר לכם אם גרגיר של חרדל 24 .יתעלה  להם עתה באה השעה אותה שבן אדם ענה  
Mc 9,48   טוב הוא המלח אבל  49: וכל אדם מרוצח מתעלם יתעלם  כל אדם באש  48. והאש לא נכבית אינם מתים 
Mc 8,3   4. כי אחרים מהם באו מרחוק. בדרך יתעלפו  ואם אני אשלחם בביתם  3. לאכול להם מה  
Jn 4,23   כי האב שואל להם יתפללו. האב ברוח ובאמת יתפללו  . ועתה היא שהאמתיים מתפללין. התבוא שע  
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Jn 4,23   תם שמתפללים לוואו. כאלו האל הוא רוח 24 יתפללו  כי האב שואל להם . ב ברוח ובאמתיתפללו הא  
Lc 17,34  ועונים ואמרים לו אנה 36[*]  35: והאחד יעזב יתפש  האחד . לילה יהיו שנים במטה אחתיאבד אומ ה 

Jn 8,46   אם אומר אני לכם אמת למה לא. בחטא יתפשני  אי זה מכם  46. ינכם מאמינים לילכם אמת א  
Lc 17,37   37 18: המלאכים ויתקבצ  ׳ להם באיזה מקום יהיה הגוף שם ואמ,Tit   1קפיטולו י״ט כפי לוקא  
Mt 26,5   5 וכאשר ישאוש היה בבאטאניא בבית 6. העם יתקוממו  מרו לא נעשה ביום חג בעבור שלא וא  
Mc 14,2   וכאשר היה בבית שמעון מצורע 3. העם יתקוממו  ם אכן לא נעשה ביום חג למען לא אבל אומרי  
Lc 21,8   וכאשר 9. ואז אתם לא תחפצו ללכת אחריהם .יתקרב  והעת . י אני הואשיאמרו לכם שאניבאו בשמי  

Lc 12,26   תהיו חושבים חבצלות השדה איך 27. הדברים יתר  לעשות על מה תשתדלו בחריצות על אין בידכם  
Mt 6,25   הביטו עופות השמים 26. מהמלבוש[*] הנפש  יתרה  ולא . מה תלבשו. מה תאכלו. הגוףנאנחים מ  

Lc 19,Tit   ראה זה נתנו שבח לאל :Lc 19,Tit   והנה בא איש  2וישאוש הולך ביריחו  1כפי לוקא  כ׳  קפיטולו 
Jn 20,Tit  20 :לאותו קבר שמו שם ישאוש,Tit  שבת אחד מריאה מגדלינא באה בבקר 1כפי ש׳ יואן  כ׳  פיטולו ק 
Mt 7,Tit  7: עצמו והיום יספיק אל עמלו,Tit   עוד אמ׳ ישואש משיח אל תלמידיו 1כפי מתיאו  כ״א  קפיטולו . 

Lc 20,Tit   20: שומעין לו מקשיבין אליו,Tit   ונעשה באחד הימים ישאוש קבץ העם 1כפי לוקא  כ״א  קפיטולו  
Jn 21,Tit  21: חיים בעולם עם ישוש משיח,Tit   אחר גלה עצמו ישאוש לאם 1כפי יואן  כ״א  קפיטולו  
Jn 10,38    והלך פעם אחרת בעבר הירדן 40ויצא מידיהם  39 .כאב  הוא בי ואני בעבור שתכירו שהאב המעשים 
Jn 14,10   הדברים שאני מדבר איני מדבר. והאב הוא בי .כאב  אינך מאמין שאני  10. ה לכם האבאומר שארא  
Jn 14,20   השומר מצותי הוא 21. ואתם בי ואני בכם .כאבי  באותו היום תכירו כי אני הוא  20. תחיו  
Mc 13,8   ִשְמרּו עצמכם כי הם יוליכו אתכם : אז 9. יהיו כאבים  ויהיו רעשים בארץ ורעב והתחלת  .נגד מלך 
Mc 4,26   26 וישן יום ולילה ונח 27שזורע זרע טוב בארץ  כאדם  וד אמר להם כן הוא מלכות שממיי וע  

Lc 2,7   8. לחוץ שקורין פרשיקרוי היוצא מן הקיר  כאותו  י לא היו מקום אחר תוכל להניחו הבהמות כ  
Mt 27,4  5והם ענו מה לנו אתה תראהו . שאינו יודע כאיש  טאתי כי אני מסרתי דם צדיק הוא ואמר אני ח  
Mc 4,33   ולא דבר  34תמונות אמר להם בעבור זה שיבינו  כאלה  רבות  33. השמים דרים בצל הענף שעופות 
Lc 13,5  5 אדם אחד היה לו עץ .ואמר להם זה המשל 6 :כאלו   לכם שאם לא תשובו תהיו אבודים אני אומר  
Jn 4,24   ואותם שמתפללים לו חוייב. האל הוא רוח כאלו   24כי האב שואל להם יתפללו . ברוח ובאמת  

Mt 6,16   רק אתה כשתצום שרוק 17: אמ׳ לכם שקיבלו שכרם כאמר  . מחלישים פניהם כדי שיראו צמיםרמאים ש 
Lc 22,51   וישאוש אמר לאשר 52. וכאשר נגע באזן הניחו .כאן  וענה ישאוש הניחו עד  51. תימנילו האזן ה  
Lc 23,5   וכאשר פילאט שמע מגלליאה שאל אותו האדם אם 6 .כאן  מלמד בכל גודיאה מגלליאה ועד  נהפך לאחר 
Jn 8,11   ישך לכיוישאוש אמר לה ואני לא אענ. גואל אחד כאן  והיא ענתה אדון אין  11. ש אותךלא העני. 

Mt Prol,1   Mt Prol,Inc  דרש ראשונה האוונגליאו הוא רוצה להעתיק כאשר  בס״ד אתחיל דא שי׳ מתיאו  
Mt 1,24   ויקח אשתו ולא ידעה עד שילדה. צוהו מלאך האל כאשר  וכאשר קם יוסף מחלומו עשה  24. יהיה עמנו 
Mt 2,1   2: ישואש,Tit   בימי מלך . אש בבית לחם בארץ גודיאהנולד ישו כאשר   1קפיטולו ג׳ כפי מתיאו 

Mt 2,22   שמע כי ארכיליאוס היה מולך תחת אירודיש אביו כאשר  ויהי  22: ואמו ויבא לארץ ישראלויקח הילד 
Mt 4,12   הפך פניו גליליאה. שמע ישואש שזואן היה תפוש כאשר   12קפיטולו ח׳ כפי מתיאו : אותובאו ושרתו 
Mt 5,11    האנשים יקללו אתכם וירדפו אתכם ויאמרו כל רע כאשר  מאושרים תהיו  11ימיי המלכות שממהם יהיה 
Mt 6,5   תתפללו לא תעשו כמעשה הרמאים שמראים עצמם כאשר  עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו  5כפי מתיאו  
Mt 6,7   בכי הם חשבו שהאל ישמעם ברו. עושים החסרים כאשר  וכאשר תתפללו אל תחפצו דבר מאד  7: ישמעך  

Mt 9,12   שמע אלו הדברים אמר להם הבריאים אינם צריכים כאשר  וישוש משיח  12. טאים המפורסמיםעם ח 
Mt 10,19    ינהגו אתכם תפושים אל תאנחו מה תענו ומה כאשר   19. שאתם עדות ממני לפני העמיםבעבור  

Mt 11,2   אתהו 3שנים תלמידיו  שמע המעשים שאלוהו כאשר  וזואן אסור  2. מו דרוש בעיירותשילכו ע  
Mt 11,26   אבי נתן לי יכולת על כל מה 27. הוטב לפניך כאשר  וכן הוא אב  26. ת אותם לתמימיםוגלי. ספר  
Mt 13,53   ובא אל ארצו  54נשלמו אלה הדמיונות נסע משם  כאשר  ונעשה  53. דברים חדשים וישנים מאוצר 
Mt 18,17    אמרתו באגליזיאה לא ישמעך הרחק ממנו כמו כאשר  ואם  לא ישמעך הגידהו באגליזיאהואם בזה  
Mt 19,1   19,Tit   ישאוש כלה אלה הדברים יצא מגליליאה ובא כאשר  ונעשה  1קפיטולי מ״ה כפי מתיאו  

Mt 20,15   ובזאת המדה יהיו האחרונים  16: אני עושה טוב כאשר  ואת עיניך הוא קנאי . לי כרצונילעשות מש 
Mt 21,40   39  ַוהם 41. יבא בעל הכרם מה יעשה לאותן העובדים כאשר  לכן  40. הּו חוץ לכרם והרגוהוֻחּוְלק 
Mt 24,32   הזמורות רבים והעלים יוצאים תכירו שהקיץ כאשר  תקחו משל מדמיון התאנה  32. ארץועד ה  
Mt 24,37   כי 38. תולההיה בזמן נח כן יהיה בביאת בן הב כאשר  וכן  37. אבל לבד האב השממיי. ןולא הב 
Mt 25,31   בן האלוה יבוא בצלם יקרו וכל המלאכים עמו אז כאשר   31: ושם יסבול בכי והרעשת שיניים. חשוכה 

Mt 26,1   תדעו כי 2אמ׳ לתלמידיו . סיים אלה הדברים כאשר  והיה עשוי  1ולו נ״ב כפי מתיאו קפיט  
Mt 26,19   וכאשר היה ערב 20. ם ישאוש והכינו הפסחצו כאשר  והתלמידים עשו  19. עם תלמידיו יעשה פסח  
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Mt 27,31   הפשיטו לו הסרבל. הרבו להוציא עליו לעג כאשר  ואחר  31. חין הקנה ומכין בראשובו ולוק  
Mt 27,54   הארץ רועשת וזה שנעשה יראו. ראו התנועות כאשר  . ואותם שהיו עמו שומרים ישאוש  
Mt 27,65   65 והם הלכו ושמרו הקבר והאבן גדולה 66. תדעו כאשר  ושמרהו להם פילאט בקשו שומרים  ואמ׳  

Mt 28,6   ותלכו 7. בואו ותראו המקום שאניחהו. אמר לכם כאשר  אינינו פה כי קם חי  6. ו שנתלהששאלתם יש 
Mc Prol,14   וכתב . השטן נסהו עם הבהמות והמלאכים שרתוהו כאשר  אבל דבר ראשונה מהאלהות המדבר  .דברו 

Mc 1,32   33השמש נכנע שלחו לו כל החולים ומשוטנים  כאשר  והערב  32. כף עזבה הקדחת ושרתםהיד ות  
Mc 1,43   ואמ׳ לו שמע אל תאמר 44נטהר תכף הוציאוהו  כאשר   43[*]  42. אני רוצה שתהיה טהור מהצרעת  
Mc 2,25  דש תחת אביתר שרשהוא נכנס במק 26. נרעבו כאשר  מה שעשה דוד הוא וחיילותיו . תםלהם לא קרא  
Mc 3,9    העם החולים שהוא מרפא  10. העם הולכים אחריו כאשר  עלו בספינה קטנה ו 9הוא עושה ובאו אליו 
Mc 4,6   ואחר נפל 7. השמש הכהו כי לא היה לו שורש כאשר  ויבש  6היה בו עפר רב ומיד יצא אבנים שלא  

Mc 4,35   והניחו 36נעבור אנחנו הלאה [*] נעשה ערב  אשרכ  באותו יום  35לצד אחד ואמר להם הוא מבארו  
Mc 6,54    ומיהרו כל 55יצא מהספינה תכף הכירו ישאוש  כאשר   54[*] באו בארץ גִינִיָשאִריק עברו הלאה  
Mc 6,55   55 באי זו עיר או מדינה הוא 56שמעו שהוא שם  כאשר  רו כל הארץ להביא החולים במטות ומיה  
Mc 7,10  ואשר יקלל. משה אמ׳ כבד את אביך ואת אמך כאשר   10. ש׳ למען שמור מנהגותיכםת השוברים מצו  
Mc 8,17    עדיין אינכם מכירים[*] ראה מחשבותם אמ׳ להם  כאשר  וישאוש  17. בעבור שאין לנו לחםהוא אמר 
Mc 8,19   פותוכמה קו. חלקתי ה׳ לחמים לה׳ אלף איש כאשר   19. אין לכם זכרון. נכם שומעיןלכם ואי  
Mc 8,38   ואמ׳ להם ומקצת 39. יבא באורו עם המלאכים כאשר  י השם׳ האב חטאה בן הבתולה יכירהו לפנ  
Mc 9,11  אליהו יבא בתחלה יציל כל העולם כמו שכתו׳ כאשר  והוא ענה ואמר  11. יבא ראשונה הוא שאליהו  

Mc 11,20   19 ואז 21. ראו שנתייבשה עד השורש עברו בתאנה כאשר  בבקר  20נעשה ערב יצא מן העיר  וכאשר  
Mc 12,9   יבא יכלה אותן העובדים וישכור הכרם לאחרים כאשר  לכן מה יעשה אדם הכרם  9. לכרם חוץ : 

Mc 12,25  המתים יחיו לא יהיה להם נשים ולא להן בעלים כאשר   25. כם מבינים הכתיבות וכח השםטועים ואינ. 
Mc 12,26   26 נראה לו האל בסנה אומר אני אלוהי אברהם אלהי כאשר  ם בספר משה מתים שיקומו לא קראתומה 

Mc 13,7  או התחלת מלחמות אל תיראו. תראו מלחמות רבות כאשר  אבל  7ורבים ירמו . ים שאני הואבשמי ואומר 
Mc 13,11  הקדוש רוח יישרכם באותה שעה אתם לא תדברו כאשר  ם אל תפחדו מה תאמרו אתם תדברו אתכם תפושי  
Mc 13,29   תראו אלה הדברים תדעו אתם שקץ העולם מתקרב כאשר  כמו כן  29. עלים תדעו אתם שהקץ מתקרב  
Mc 14,12   אמרו לו התלמידים להיכן תחפוץ. הפסח עושים כאשר  ויום ראשון של פת המצה  12. סרויוכל למ  
Mc 14,16   16 וכאשר היה ערב  17: הפסח ישו אמ׳ להם והכינו כאשר  כו תלמידיו ובאו אל העיר ומצאו והל 
Mc 15,25   והניחו עליו כתב זהו ישאוש נזוריט 26. תלוהו כאשר  והיתה שעה שלישית  25. אחד מהם יקח כל 
Mc 15,35   ואחד מהם  36. שמעו אמרו ראו איך צועק אליהו כאשר  ומקצת מן העומדים שם  35. זבתניאלי למה ע 
Mc 15,39   ראה שהוא היה מועבר בקול גדול אמר זה האיש כאשר  מתין שם והסינטוריאו שהיה מ 39 .ולמטה  
Mc 15,41   היה בגליליאה הן הולכות עמו והולכות עם רבות כאשר  כי  41. מו קטן ומישף ואם שלומיאם יקו 
Mc 16,7   ויצאו וברחו מן הקבר לפי 8. אני אומ׳ לכם כאשר  . כי לפניהם בגליליאה שם תראוהוואמרו להם  
Mc 16,9  חזר חי יום ראשון בבקר הוא נראה ראשונה כאשר  וישאוש  9. שום אדם לא אמרו דבררעדות ולונ  

Lc 1,8   זכריה הכהן נהג מאומנות לפני הש׳ בסדר פעם כאשר  קרה כי  8. שניהם היו מאד זקניםו. עקרה  
Lc 1,44    ל גדול בבטנישלומך שמעו אזני הנער שמח בגי כאשר  תדעי כי  44. שאם אדוני באה אליקרה זה . 
Lc 1,70   הגיד מפי קדושיו הנביאים שהם מראשית העולם כאשר   70ומהר תת שלום בית דוד נערו  אותנו  
Lc 2,20   ואחר נשלמו שמנה ימים 21. למעלה אמור להם כאשר  וכל הדברים ששמעו ושראו כן . ש׳ומשבחים ה  
Lc 3,19   ומכל הרעות. מייסר אירודיאש אשת אחיו יואן כאשר  ואירודיש  19. מזהיר ומגיד לעם אחרים  
Lc 3,21   וישו היה טובל ומתפלל לש׳. כל העם נטבל כאשר  נעשה היה  21: ש יואן ושמו בבורשעשה תפ  
Lc 4,25   וכאשר היה. עצר השמים שלש שנים וששה חדשים כאשר  היו בימי ישעיה ואליהו בישראל  נושנים  

Lc 5,1   5: ד׳,Tit  עמים רבים באו אליו בעבור שישמעו דבר הש׳ כאשר  נעשה היה  1כפי לוקא  פרק ה׳.  
Lc 5,8    שימון ופירו ראו ישוש משיח נפלו לרגליו ואמ׳ כאשר  ומאותו הדבר  8. שכמעט לא נטבעובאופן 

Lc 5,12   ישאוש משיח היה בעיר אחד ובא אדם אחד מלא כאשר  וזה נעשה  12: אחרי ישאוש משיח והלכו  
Lc 5,35   36. הארוס יפרד מהם ואז יצומו באותן הימים כאשר  אבל יבואו ימים  35שהארוס עמהם  בעוד  

Lc 6,1    ישאוש עובר בשדות זרועים תלמידיו לוקטין כאשר  עשוי זה בשבת שני ראשון  1לוקא ו׳ כפי  
Lc 6,36   ולא תהיו אל תחפצו לדון  37. אביכם הוא חנון כאשר  לכן תהיו אתם בעלי חנינה  36. םועל הרעי 
Lc 6,40   איך תראה קיסם בעין אחיך ואינך  41הוא ברבו  כאשר  למיד על הרב כל תלמיד הוא שלכם אינינו הת 
Lc 8,34   35. ראוהו הרועים ספרוהו במדינות ובעיירות כאשר  ומדבר ההוא  34. יאור ושם נחנקוונכנסו ב  
Lc 9,11   דעהו העמים הלכו אחרי ישאוש וקבלם ומדברי כאשר  והדבר ההוא  11. ד נקרא בינשידאבמקום אח  
Lc 9,49   וישוש אמ׳ להם אל  50שאינו הולך אחריך עמנו  כאשר  ומחינו בידו . ם מן האנשים בשמךמגרש השדי 
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Lc 11,21   22. החזק מזויין שומר ביתו כל הדברים בשלום כאשר   21. אמת שמלכות הש׳ בא. האל מגרש השדים  
Lc 11,24   הרוח בלתי נקי יוצא מן האדם הולך במקומות כאשר   24מי שאינו מאסף עמי מפזר ו. אכנגדי הו  
Lc 12,54   מיד תאמרו יבא המטר. תראו ענן נגד מערב כאשר  ואומר לעמים  54. ה וכלה בחמותהנגד כל.  
Lc 13,14   בה ישאוש ריפא אותה האשה בשבת ואמרו המם אשר כאשר  : וענו בבית הכנסת מלאים חימה 14. האל 
Lc 13,28   תראו אברהם יצחק ויעקב וכל הנביאים במלכות כאשר  . ושם יהיה בכי והרעשת האל 28. ברוע לב  
Lc 14,7   כאשר 8בחרו מושבות הראשונים וכסא הכבוד  כאשר  ואמר לאותן הקרואים דבר נשמע  7: אותו  
Lc 14,8   כי באולי יותר. אין אל תשב בראשיקראוך לנישו כאשר   8מושבות הראשונים וכסא הכבוד  כאשר בחרו 

Lc 14,10   תהיה נקרא לך ושב במקום היותר אחרון בעבור כאשר  רק  10. ואז בבושת תרד מטה מטה .מקום לזה  
Lc 14,22   23: ועדיין הזמן נאות לזה ניאות לזה. צוית כאשר  והעבד אמ׳ עשוי הוא  22. יאם פהוהב  
Lc 18,5  האלמנה הזאת ימצאני אדריכיאה לקץ הבא תעשה כאשר  אמנם  5. יםאיני ירא אלהים ואנשבלבו ואם ש  

Lc 18,35  ישאוש קרב ליריחו עיור אחד יושב קרוב לדרך כאשר  ונעשה  35. הם ולא הבינו מה הואנעלם היה מ  
Lc 19,15    חזר המלכות צוה שיקראו לו העבדים אותם שנתן  כאשר  ונעשה  15. שזה ימלוך עלינולא נחפוץ 
Lc 19,32   32 וכאשר באו להתיר העיר אמר אדון העיר  33אמר  כאשר  לוחים הלכו שם ומצאו העיר עומד והש 
Lc 20,13   וכאשר ראוהו מחזיקי 14. יראוהו יתביישו ממנו כאשר  שה אשלח היקיר בני אהובי באולי אמ׳ מה אע 
Lc 21,20   פת מחיל גדול אז תדעו שיתקרביראו ירושלם מוק כאשר  רק  20. בסבלנותכם תנחלו נפשכם 19. יפסד 
Lc 21,31   תראו כל אלה הדברים שיעשו תדעו שמלכות השם׳  כאשר  כן  31. אתם יודעים שהקץ מתקרב .פירותיהם 
Lc 22,10   תבאו בעיר תפגשו אדם אחד נושא אשישה של מים  כאשר  נה והוא אמר להם ה 10. אתה חפץ שנכינהו 
Lc 22,35   אחסר לכם אי. שלחתי אתכם בזולת שק ומנעלים כאשר  ואמר להם  35 .פר בי ולא תכירניתהיה כו  
Lc 23,16   והיה לו להניח אסיר אחד ביום החג 17. יסרו כאשר  אז עזבו לו  16. יתה לא נעשה לוראוי למ . 
Lc 24,5   והם אמרו להם למה. יראו ותקדו פניהם ארצה כאשר  והנשים  5בושים לבנים ומזריחים להם במל  
Jn 1,19   כהנים ודיאקש בעבור. שלחו היהודים מירושלם כאשר  . וזהו עדות יואן 19הוא ספרו . אלוה אחד  

Jn 4,1  4: עליו,Tit   הכיר ישאוש שהפרושים שישוש עושה תלמידים כאשר  אז  1קפיטולו ד׳ כפי ש׳ זואן  
Jn 6,12   ספו זה הנותר שלא יפסדא. שבעו אמר לתלמידיו כאשר   12. היה להם ספקם בכל אשר שאלוו. כמו כן. 

Jn 7,9   וכאשר 10. אמר אלה הדברים הוא היה בגלליאה כאשר   9: וזמני לא נשלם. ום זה של חגממיתים בי  
Jn 7,46    אז ענו להם הפרושים ובזה  47: האיש ההוא דבר כאשר  מעולם לא שמענו אדם שדבר דבריו ואמרו 

Jn 10,12   כאשר הוא רואה הזאב . הצאן אינם שלו קרוביות כאשר  וב ומי שאינו שוכר ט 12. השוכר בעד צאן 
Jn 10,12   13. [*] הוא רואה הזאב שבא עוזב הצאן ובורח כאשר  . ב כאשר הצאן אינם שלו קרוביותשוכר טו  
Jn 10,17   18. אניח נשמתי בעבור שפעם אחרת יקח אותה כאשר  בעבור זה אהבני האב  17. עה אחדאחד ורו  
Jn 12,16   אז ידעו שדברים: ישאוש נתעלה באור העליון כאשר  רק . זה לא הכירו תלמידיו בתחלה 16. אתון  
Jn 12,41    אכן רבים מהשרים  42ראה מעלת האל ודבר ממנו  כאשר  . נביאאלה הדברים אמ׳ ישעיה ה 41אותם 
Jn 13,15   אמת אני אומר  16: עשיתי אני כן תעשו גם אתם כאשר  . כי אני נתתיו לכם למשל 15ירו רגל חב 
Jn 13,17   אני אומר זה מכולכם אני יודע אותן 18. תעשום כאשר  ודעים אלה הדברים מאושרים תהיו אם תהיו י 
Jn 13,21    ישאוש אמר אלה הדברים מצא עצמו רוחני והזהיר כאשר   21. שמקבל אותי מקבל מי ששלחנילכם מי 
Jn 13,34   34  35. אהבתי אתכם בעבור שתאהבו אתכם ביניכם כאשר  ד שתהיו אוהבים זה לזה יח. חדשהמצוה  
Jn 16,6  7. אמרתי לכם אלה הדברים דאגה נתמלאה לבבכם כאשר  רק  6. ינו שואלני לאן אתה הולךואחד מכם א  

Jn 16,27    אני 28. אהבתם אותי והאמנתם שיצאתי מהאל כאשר  כי הוא אוהב אתכם  27לאב בעדכם שאתפלל  
Jn 18,1    18בהם,Tit   ישאוש אמ׳ אלה הדברים הלך עם תלמידיו מעבר כאשר   1קפיטולו י״ח כפי ש׳ יואן  
Jn 18,3  והפרושים. יודיש אסף עם רב ועבדי ההגמונים כאשר  אז  3. ידיוהרבה פעמים בא הרבה לשם עם תלמ  
Jn 19,8   ונכנס 9. דולפילאט שמע זה הדבר היה לו פחד ג כאשר  אז  8: כי עושה עצמו בן אלוה. החייב מית 

Jn 19,13   פילאט שמע אלה הדברים הביא ישו בחוץ וישב כאשר  אז  13: אומר נגד שיסר. לוה מלךעצמו א  
Jn 20,22   ולמי 23. אמ׳ זה גנח ואמ׳ להם קבלו רוח הקדש כאשר   22. [*] הם פעם אחרת שלו׳ עמכםאז אמר ל 
Jn 21,7   ע האדון הוא לבש מלבושיו כי ערום היהשמ כאשר  ושימון פירו . לפירו האדון הוא מיישוש.  
Mt 7,5   לא. אמ׳ ישאוש משיח לתלמידיו 6כפי מתיאו  כ״ב  קפיטולי : ליך הקיסם מעיני אחיךתבוא להש  

Lc 21,Tit   21: להם יהיה המחקה יתירה,Tit   ומביט ישאוש ראה אותם שמשימין 1כפי לוקא  כ״ב  קפיטולו  
Mt 15,4   5. ומי שיקלל אביו ואמו שימות. אביך ואמך כבד  אינו אומ׳ האל  4. ור גזירותיכםהאל בעב  
Mt 15,6   אתם עברתם מצות הש׳ בעבור: אביו ואמו כבד  לא ו 6. אי זו שתהיה ממני או ממך תועיל  

Mt 19,19   ואמ׳ 20. ואהוב את רעך כמוך. את אביך ואת אמך כבד   19. לא תגנוב לא תעשה עדות שקר. ניאוף 
Mt 19,26  לעשות כל הדברים . מהבין אבל לאל הוא דבר נקל כבד  וש אמ׳ להם בין האנשים הוא דבר יטם ישאומב 
Mc 7,10   ואשר יקלל אביו ואמו מות. את אביך ואת אמך כבד  כאשר משה אמ׳  10. ור מנהגותיכםלמען שמ  

Mc 10,19   ה ואמ׳ אליו רבי והוא ענ 20. את אביך ואת אמך כבד  . לא תונה שום אדם. שה עדות שקרלא תע 
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Mc 10,24    שאיש שיבטח מאד בעושרו יוכל ליכנס במלכות כבד  אחרת תכף אמר להם בנים מאד הוא פעם  
Lc 18,20   והוא אמר כל אלה הדברים קיימתי 21. אביך ואמך כבד  . לא תעשה עדות שקר. לא תגנוב. לא תנאף 
Lc 21,34  ובצורך זה החייב וזה: ביתרון אכילה ושכרות כבד  השמרו שבאולי לבבכם לא יהיה  34: לא יעברו  
Mt 13,15   ועצמו עיניהם בעבור זה שלא יראו ולא ישמעו כבדה  כי לב זה העם שמן ואזנו  15. ולא תכירו  
Mc 14,40   בא פעם אחרת ואמר  41. ולא יכלו לענות אותו כבדים  כששב מצאם ישנים כי עיניהם היו ו 40. מלה 
Mt 13,57  ולא עשה שם הרבה 58. רק בארצו או בביתו כבוד  אמר להם שום נביא איננו בזולת  וישאוש. בו  
Mt 21,37   37 וכאשר העובדים ראוהו אמרו ביניהם 38. לבני כבוד  רונה שלח להם בנו ואמ׳ הם ישאו באח  

Mc 6,4   4 רצהולא  5אם לא בארצו ובין מכיריו ובביתו  כבוד  ש אמ׳ להם שום נביא אינו בזולת וישאו  
Mc 12,6   6  והעובדים אמרו יחדיו זהו היורש בואו  7לבני  כבוד  ועו׳ שלח בנו מאד יקר ואמ׳ אולי ישאו 
Jn 4,44   אז כשבא ישאוש בגלליאה קבלו אותו  45. בארצו כבוד  והוא העיר שאין לשום נביא  44. בגלליאה 

Mt 12,36   ברת תהיה בין האנשים יתן אדם טעם לאלשידו כבידה  בור זה אומר אני לכם כי כל מלה בע 36. רע  
Mt 26,43   והניחם והלך להתפלל פעם אחרת ואמ׳ אותה 44 כבידות  ירו ומצאם ישנים כי העינים היו אחרת לפ 

Mt 5,28   אבל אם ֵעינְָך ימנית טשקנדליזא 29: עשה ניאוף כבר  דם שיביט אשה ויחמוד אותה בלבו לכם שכל א  
Mt 6,5   רק אתה כשתתפלל הכינה בחדרך 6. קבלו שכרם כבר  אני אומ׳ לכם באמת : םותם האנשישיראו א  

Mt 19,6   לכן אין ראוי לאדם. אבל הם בשר אחד. שנים כבר  אם כן אינן  6. ו שנים באחד בשרבאשתו והי  
Mc 15,42   בא יוסף אברמסיאה 43. חג המצות זהו לפני השבת כבר  וכאשר ערב נעשה נכנס  42. רושלםשבאו מי 
Mc 15,44   45. ושאל לו עושה המשפט אם כבר מת. הוא מת כבר  אם ופילאטו היה נפלא  44. לו גוף ישאוש  
Mc 15,44    וכאשר ידעו בעד עושה המשפט נתן לו גוף 45. מת כבר  ושאל לו עושה המשפט אם . הוא מתאם כבר 

Lc 3,9  לכן כל עץ שאינו עולה פרי. ץעברה לשורש הע כבר  כי הגרזן  9החזיר חי בן אברהם  מאבנים אלו  
Lc 13,7   ואיני . עברו שלש שנים שאני שואל פרי תאנה זו כבר  . ואמ׳ לשומר הכרם 7. י ולא מצאלבקש הפר 

Lc 19,14   ושלחו לגאסיאו אחריו אומרים לא נחפוץ שזה כבר  והקציפוהו עירוניו  14. ד שאבואהאימנש ע  
Lc 19,25   אני אומר לכם לכל אדם 26. יש לו עשרה אימנש כבר  ואמרו לאדון  25. לו עשרה אימנשלאותו שיש  
Lc 19,37   מתקרב לירידת הר הזתים התחילו לו כל העמים כבר  וכאשר הוא  37ים מלבושיהם בדרך הולך משימ  
Lc 24,29   29 וכאשר 30. נעשה ערב והיום כבר נטה ונכנס עמהם כבר  והו ואומרים תשאר עמנו אדון כי ובקש 
Lc 24,29    וכאשר הסב עמהם לקח הפת 30. נטה ונכנס עמהם כבר  והיום תשאר עמנו אדון כי כבר נעשה ערב  

Jn 3,18   כי אינו מאמין בעולם האחד לבד נולד. הוא נדון כבר  אבל מי שאינו מאמין בו . ו נדוןבו אינ 
Jn 4,35   ומי ילקט שכרכם 36. תבואות הקציר לבנות כבר  י אומר לכם שאו עיניכם וראו כי הנה אנ  

Jn 5,7   וישאוש אמר לו קום וסלק מטתך 8. קדמני אחר כבר  וכאשר אני חפץ ללכת . י עכירותבאים ליד  
Jn 9,27   ואתם שמעתם למה חפצתם פעם אחרת לשמוע. אמרתי כבר  והוא ענה  27. ך ואיך פתח עיניךמה עשה ל. 

Jn 11,39    וישאוש  40. כי זה ארבעה ימים שמת. הוא מסריח כבר  הסירו האבן ומרטא אחות המת אמרה לו אדון 
Jn 11,42   רק בעבור העם. ידעתי שכל שעה אתה שומע לי כבר  ואני  42עושה לך כי שמעת אותי  חנות אני  
Jn 12,48   48  הדברים שאמרתי ישפטו אותו. יש לו שישפטהו כבר  מי שמבזה אותי ואינו מקבל דברי  
Jn 14,19  אינכם רואים אותי אבל תראוני חי ואתם תחיו כבר  עוד מעט  19ני אבא אליכם ם אאעזובכם יתומי.  
Jn 14,30  רק בעבור שהעולם יכיר 31ואין דבר אחר בי : בא כבר  כי שר זה העולם . לא אדבר עמכם רוב הדברים 
Jn 15,3   עמדו  4 .אתם טהורים בעבור הדברים שאמרתי לכם כבר   3. אותה בעבור שתעשה פרי לרוב בו ינקה 

Jn 16,11   רק. עוד יש לי לאמר לכם רוב דברים 12. נדון כבר  כי שר זה העולם . רק מרחוק 11י תראו אות  
Jn 16,21   כי . אינה זוכרת הצער בעבור שמחה וגיל שיש לה כבר  וכשילדה . לדת דואגת כי שעתה באהאשה היו 
Jn 18,8   אם כן אם אותי אתם מבקשים. י לכם אני הואאמרת כבר  ענה ישאוש  8. והם אמרו ישאוש דנאזריט 

Mt 7,12   אמר ישאוש משיח אל תלמידיו 13כפי מתיאו  כ״ג  קפיטולי  :להם זאת היא התורה והנביאות  
Mt 7,20   עו׳ אמר ישאוש משיח לתלמידיו כל 21כפי מתיאו  כ״ג  עו׳ קפיטולו : במעשיהם תכירום 20. ושרוף 

Lc 22,Tit   22. ובמקדש בעבור שישמעוה,Tit   2וקרב יום חג ַאזִימֹורֹום שנקרא פסח  1כפי לוקא  כ״ג  קפיטולו 
Lc 12,16   16 והאדם חושב בעצמו אומר מה אעשה 17. השפע כגודל  מ׳ להם משל שדה אדם עושה פירות וא  
Lc 22,52  כל היום הייתי 53: יצאתם בסכינים ובעצים כגנב  . הכהנים ולרבני המקדש ולזקנים אליו ולשרי  
Lc 13,19   של חרדל שהאדם זורע בגנו וגדל ונעשה אילן  כגרגיר  הנה הוא  19: זה דבר יהיה נמשל משערו לאי 
Lc 17,6   חרדל ואתם תאמרו לזה האילן יכרת ויהיה כגרגיר  והאדון אמ׳ להם אם לכם אמונה  6. הגדילנו  

Mt 8,Tit   8: לא כמו חכמיהם ופירושיהם,Tit  רב עם הלכו. וכאשר ירד מן ההר 1ו כפי מתיא כ״ד  לו קפיטו  
Lc 23,Tit   23: בעצמינו שמענוהו מפיו,Tit   ויקומו כל העם והוליכו ישאוש 1כפי לוקא  כ״ד  קפיטולו  
Lc 24,11    12. ולא האמינו אותם. בלתי מוסכמין להם כדברים  ונראו להם דברים אלו  11הדברים אלה  
Mt 21,30   מי 31. והוא ענה אני אלך בחפץ ולא הלך .כדומה  ואמ׳ לו  וקרב אל הדרך 30והלך  אחר נחם  
Lc 10,12   אוי לכם כורושים אוי  13. לאשר תסבלוהו אתם כדומה  סבלו שדומיטאנש של אותה עיר רע יום לא י 
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Jn 5,19  וכל הדברים שהוא. כי האב אוהב הבן 20 .כדומיהן  הבן עושה . כי הדברים שהוא עושה. עשות לאב  
Lc 12,1    בגת התחיל לאמר לתלמידיו השמרו מהכאת כדורך  וכאשר רוב עמים הקיפוהו  1לוקא י״ג כפי  
Mt 4,14   ארצה 15שתהיה נשלמת נבואת ישעיה הנביא אומרת  כדי   14ף הים גלילות זבולון ונפתלי נחום בחו 
Mt 6,2  כם באמת שכבר קבלואני אומ׳ ל: שיכבדום האנשים כדי  ם שעושים המזוייפים בבתי כנסיותיהם ובדרכי 
Mt 6,5   אני אומ׳ לכם באמת כבר: שיראו אותם האנשים כדי  ו בבתי כנסיותיהם ובצדי השוקים התפלל  

Mt 6,16   רק 17: כאמר אמ׳ לכם שקיבלו שכרם. שיראו צמים כדי  הפחותים רמאים שמחלישים פניהם  תהיו כמו 
Mt 6,18  17  קפיטולי עשרים כפי [*]: שלא תתראה לאנשים צם  כדי   18כשתצום שרוק ראשך ורחץ פניך רק אתה 

Lc 14,11   ואמ׳ לאשר  12. והמשפיל עצמו להתנשאות. שפלות כדי  כי המגביה עצמו בא  11. הקרואיםמעלה לפני 
Lc 10,28    והוא חפץ 29. עניתי עשה אותן הדברים ותחיה כדין  וישאוש אמר אליו  28. לרעך כמוךואהבת  
Mt 20,5   ומצא. סביב בי״א שעה והוא יצא ברחוב 6זה  כדמות  הרים ושעה תשיעית היתה ועשה הצ הלך בין  
Mc 1,10   ונעשית קול בשמים אומרת אתהו בני  11. יונה כדמות  מים נפתחו והקדוש רוח ירד עליו ראה הש 
Lc 6,39    ר הכרחאינינו איפשרי עור ימשוך עור אח :כדמותה  ויתנו לכם  39באותה מדה שתמדדו תמדד לכם  
Lc 2,22   23משה נשאו הנער בירושלם בעבור שידרו לשם  כדת  וכאשר נשלמו ימי טהרת מריאה  22. מריאה  
Mt 8,4   וכאשר ישואש משיח היה נכנס בכפר  5כפי מתיאו  כ״ה  קפיטולו : כמו שמשה צוה לזכרון לו נדבה 

Lc 24,Tit   24: ובשבת הורידוהו לקבר,Tit   ובשבת בבקר בבקר באו בקבר נושאות  1כפי לוקא  כ״ה  קפיטולו 
Mc 12,11   והם רצו לתופשו אבל יראו 12. נפלאה בעינינו כה  היא מלא . וזה נעשה בעד אלהינו 11. לפינה  

Lc 1,5   אחד שמו זכריה מיחס אביה ואשתו היתה מבני כהן  בימי אירודיש מלך גודיאה  5וקא א׳ לל  
Jn 1,19   והודה  20ודיאקש בעבור שישאלו אליו מי הוא  כהנים  . ם מירושלםכאשר שלחו היהודי. ןעדות יוא 
Mt 8,4   קפיטולו : ועשה לו נדבה כמו שמשה צוה לזכרון כהנך  אבל לך והראה אל . אמר לשום אדםהשמר אל ת 

Mt 8,13   וכאשר ישואש משיח היה בא בבית 14כפי מתיאו  כ״ו  קפיטולו : ותה שעה ובזולת כל רענתרפא בא  
Lc 2,48   והוא אמ׳ להם מה זה 49. ומאד חפשנוך כואבים  כי אני ואביך . מה עשית זאת לנואל הבן ל  
Mt 23,4   משאת לעמים שאין יכולים לישא והם אין רוצים  כובד  הם מעמיסים  4. רים ואינם עושיםכי הם אומ 
Lc 5,33   אבל שלך. מהפרושיםמלחמות וכן אותם מהפ  כובד  למידי יואן מתענים תמיד ועושים לו למה ת  

Mt 26,60   ואמרו זה אמר אני יכול להשמיד מקדש האל 61 כוזבים  ואחר מחדש באו שנים עדים . באו עדי שקר 
Mt 2,2    3. ובאנו עם מנחות להשתחות לפניו. במזרח כוכבו  הוא מלך היהודים שנולד כי אנחנו ראינו  

Mc 14,52  ונהגו לישוש לסגן הכהנים 53: ערום מהם כולו  והוא עזב האלמשיאה וברח  52. הולבנה ותפשו  
Lc 1,49  50יכול הקדוש שמו הוא עשה בי דברים גדולים  כולו  כי אותו שהוא  49. היות מאושרת יאמרו אנכי  

Jn 13,10   כי אני 11. נקי ואתם טהורים אבל לא כולכם כולו  ינו חסר רק שירחוץ הרגלים והוא רחוץ א  
Mt 19,11   אינכם מבינים זה הדבר אם לא למי שנתון לו כולכם  והוא אמר  11: יקחה לאשהחוייב שאין מ  

Mt 23,8   כי אחד . ואב לא תאבו קרוא על הארץ 9. אחים כולכם  . כי אחד הוא מלמדכם: אים רבניםהיות נקר 
Mt 23,26   יםאוי לכם מאותתים פרוש 27: נקיים מבחוץ כולכם  אשונה מה שהוא בפנים ואחר תהיו טהרו ר  
Mt 26,27  כי זה הוא הדם מן החדש שיהיה שפוכה 28 כולכם  ואמ׳ שתו זה . חינות ונתנו להם הגביע ועשה  
Mt 26,31   תהיו אישקנדליזאטש בעבורי בזאת הלילה כי כולכם  אז אמר ישו לתלמידיו  31. יצאו להר הזתים  
Lc 15,22  ובאו והלבישוהו ושימו. למיד הראשוןשאו הת כולכם  ואח״כ אמ׳ לעבדיו לכו  22. בנך ראוי להקרא  
Jn 13,10  כי אני יודע אותו שעתיד לבגוד בי 11 .כולכם  א כולו נקי ואתם טהורים אבל לא הרגלים והו.  
Jn 13,11   אז כשרחץ רגליהם לקח מלבושיו 12. טהורים כולכם  ובעבור זה אמר אין . ד לבגוד ביאותו שעתי.  

Mt 14,20   21. ונשארו ממותרות י״ב דבלות מליאות. ושבעו כולם  ואכלו  20עם תלמידים נתנום אל הוה 
Mt 21,46   22: חשבוהו לנביא כולם  רק יראו העם כי . ורצו לתופשו 46מהם אומר,Tit  קפיטולו מ״ח כפי מתיאו 
Mt 23,25   פרושים עורים טהרו 26: מלאים מטרף ואזור כולם  ואתם פונים . כן כמו גביע קערה שמחוץ הוא  
Mt 26,33   יהיו אישקנדליזאטש בעבורך אני לעולם לא אהיה כולם  וענה פירו ואמר אליו ואם  33: הבגליליא 
Mc 5,14    וכאשר היו באים לישאוש 15. לראות מה שקרה כולם  אותם ברחו והגידוהו בעיר ויצאו ששומרים  
Mc 6,42   נותר שתים עשרה קופות ממה וחלקו מ 43. ושבעו כולם  ואכלו  42וכן חילק שתי הדגים . לפניהם 
Mc 6,50   49  [*]וישאוש תכף זעק ואמר עמדו. והיו נבוכים כולם   50שבו הוא איזה רוח רעה וצעקו ח  
Mc 9,1   והמלבושים 2והיה בשנוי צורת הפנים . לבדם כולם  והיו הם . הגם בהר אחד מאד גבוהויקומו ונ  

Mc 9,34  36ולקח נער אחד ושמו באמצעם וחבקו ואמ׳  35 .כולם  שרת היות גדול בינותינו יהיה מ אותו שירצח 
Mc 14,27   תהיו אשקנדליזטש בי בזאת הלילה כי כתוב הוא כולם  שו ואמר להם י 27. חינות יצאו בהר הזתים. 
Mc 14,29    ואמר אליו  30. יהיו אשקנדליזטש לא אהיה אני כולם  ופירו אמ׳ אם  29עמכם בגליליאה חי אהיה 
Mc 14,50  ונער אחד מלבישו שהיה 51: ברחו ועזבוהו כולם  ואז התלמידים  50. שלים הכתיבותזה נעשה לה  

Lc 4,15   15 ובא בנזוריט ששם נתגדל ונתנס כמנהגו 16 .כולם  למד בבתי כנסיותיהם ונתעלה בעד והוא מ  
Lc 6,10   ומיד ידו . לח ידווהאיש ש. אמ׳ לאיש שלח ידך כולם  וכאשר הביט  10. הושיע או אבוד או הנפש 
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Lc 6,19   והוא נושא עיניו בתלמידיו אומ׳ אשריכם 20 .כולם  כי כח יוצא ממנו ומרפא . לנוגעוהעם חפצים  
Lc 9,17   18והנותר היה י״ב קופות מליאות . ושבעו כולם  ואכלו  17ניחוהו לפני העם ההוא וצום שי  
Lc 9,54  ונהפך ישאוש ואמ׳ להם אינכם יודעים מאי  55 :לםכו  אמר ירד אש מן השמים וישרוף את חפץ אתה שנ 
Lc 12,7   ספורין לפני אל תיראו כי אתם שוים יותר כולם   ושערכם 7. ואחד מהם לא נשכח לפני האל  
Lc 13,3    כמו אותם שמנה עשר אשר עליהם נפל 4תאבדו  כולם  אומר לא רק אם לא תשובו  3. אלודברים  

Lc 17,27   ג״כ כמו שנעשה בימי לוט אוכלים ושותים 28 .כולם  ובא המבול והרג את . ן נח בתיבהנישואי  
Lc 19,7   וזאקיב 8. בקרבם אומרים שבבית אדם חוטא נכנס כולם  שר העם ההוא ראה זה התלוננו וכא 7: בשמחה 

Lc 22,70   ם וישאוש אמ׳ אתם אומרי. אם כן אתה בן האלוה כולם  ואמרו  70. יושב לימין כח השם׳ בן האדם 
Jn 6,45   כל איש השומע מהאב אחרי כן בא. מלומדים מהאל כולם  והיו . כי כתוב הוא בנביאים 45 .אחרון 

Jn 8,9  אחד אחר האחד ובתחלה השרים ונשאר ישאוש כולם  יצאו מאותו המקום . אשר שמעו זהוכ 9. בארץ  
Jn 11,48   יבואו רומיים ויגזלו לנוו. יאמינו בו כולם  אם אנחנו מניחין אותו כן  48. םאותות רבי  
Jn 17,21    בעבור: דבר אחד כמו שאתה אב בי ואני בך כולם  בעבור שיהיו  21. בעד דבריהם בישיאמינו  
Jn 18,40   ובראבן גנב היה: לא תעזוב לנו זה רק בראבן כולם  אז צעקו  40: ב לכם מלך היהודיםשאעזו : 

Mt 15,36   36 לשם ) היא הקריאה הנכונה” חנות”אני חושב ש( כונות  ה ר לקח השבעה לחמים והדגים ועשואח 
Mt 10,42   42 אחד ממים קרים בשם תלמידי אמת לכם אני אומר כוס  שתות לאחד מאלו הקטנים כל אדם שיתן ל  
Mc 9,40   באמת לכם אני. אחד בשמי בעבור זה שאתם משיחים כוס  כל אדם שיתן לכם  40. הוא עמנו כנגדינו 

Mt 13,17    ראות מה שאתם רואים ולא ראו ולשמוע מה כוספים  ר כי רבים נביאים ורבים סופרים אומאני  
Mc 14,63   מה דעתכם וכולם. שמעתם קללה 64. עדים כוספים  ר להם אתם שואלים אחרי כן ואתם בגדיו ואמ  

Jn 7,23   בעבור זה 24. נגדי כי רפאתי כל אדם בשבת כועסים  למה אתם : דת משה מאבד. רא עצמוואינו מתי  
Mt 26,34    ואם אתחייב . ואמ׳ אליו פירו 35בי ג׳ פעמים  כופר  הלילה קודם שהתרנגול יקרא תהיה כי בזאת 
Mt 26,75   בו שלש פעמים ויצא בחוץ ובכה מאד במר כופר  מר לו קודם שהתרנגול יקרא יהיה ישאוש שא:  
Mc 14,30  והוא עוד דבר אומר אם אהיה  31. בי ג׳ פעמים כופר  שהתרנגול יקרא שני פעמים תהיה  הלילה קודם 

Lc 9,23   23  24. בעצמו ושתי וערב שלו ובכל יום יבא אחרי כופר  איש חפץ לבא אחרי יהיה ואומר לכל אם  
Lc 22,34   ואמר להם כאשר שלחתי אתכם 35. בי ולא תכירני כופר  א יקרא התרנגול שג׳ פעמים תהיה לך פירו ל 
Lc 22,61   והעם 63. ויצא לחוץ ובכה במרירות 62. בי כופר  התרנגול יקרא שלש פעמים תהיה ם לו קוד  
Jn 13,38   14: ואמרו אל תלמידיו. בי שלש פעמים כופר  ר לך לא יקרא התרנגול עד שתהיה אני אומ,Tit  

Mt 11,21   אם הנפלאות שנעשו בכם תהיו. וביטשידה כורושים  רע יהיה לכם  21ואמר . שו תשובהולא ע  
Lc 10,13   אוי לך ביטישידה כי את בטירוש או בסדום כורושים  אוי לכם  13. לאשר תסבלוהו אתם רע כדומה  

Jn 8,6  וכאשר הם מתמידין 7. כתב אחד בארץ באצבעו כורע  וישאוש . מנסים אותו לב לוועדו והם 6. בזה  
Jn 8,8   יצאו מאותו . וכאשר שמעו זה 9. ץכתב אחד באר כורע  ופעם אחרת  8: האבן הראשונה בה חטא ישליך 

Mt 21,8    והחיל 9. ענפים מאילנות ומאגמגין מהם בדרך כורתים  ואחרים . מלבושיהם בדרך[*]  8] [*והניחו 
Mc 11,8   ואותן  9. ענפים מן האילנות ומגמגמין הדרך כורתים  פשטו בגדיהם בדרך ועמים אחרים  רבים 
Mt 8,22  וכאשר ישואש עלה בספינה הלכו 23כפי מתיאו  כ״ז  קפיטולו : אחריח המת לקבור אל הלך אתי והנ  
Mt 8,10   ואומר אני לכם כי רבים יבואו 11. בישראל כזאת  ת אני אומר לכם לא מצאתי אמונה אמ. עמו  

Lc 20,23    הראוני  24. אמ׳ להם אתם מנסים אותי רמאים .כזבים  והוא חושב שקר  23. לשישר או לאלתת מס 
Mt 9,8   9קפיטולי ל׳ כפי שאן מתיאו : הראה להם באנשים כזה   שיכולת. שראו זה יראו השם ואותו הללו 

Mt 18,5   ואותו שאשקנדליזדא א׳ 6. בשמי אותי ישען כזה  ומי שישען נער אחד  5. ות שממייגדול במלכ  
Mc 2,12   אחרת לים וכל ויצא משם בעבור לכת 13. הדבר כזה  רכו האל אומרים מעולם לא ראינו תמהו וב  

Mc 12,21   בתחיה של 23.ולכל השבעה היתה להם לאשה 22 .כזה  זה שלישי עשה . זה לא הניח זרע השני גם  
Lc 1,61   61 ועשו סימן לאביו איך הוא חפץ יהיה 62. השם כזה  לה אין ראוי במשפחתך שתהיה לך  ואמרו  

Lc 7,9   וחזרו אל הבית אותם שנשלחו 10. ראלביש כזה  ת אני אומר לכם לא מצאתי אמונה ואמ׳ אמ  
Lc 19,42  42 כי 43. ועתה הן נעלמות לעיניך. היום לשלום לך כזה  תה הכרת והאמנת הדברים שהם שלך כי אם א 
Jn 10,38  38  האמינו המעשים. ואם לא חפצתם להאמין לי .כזה  למה אתם אומרים . אני עושה אותםאבל אם  
Jn 15,8   ותעשו. הוא זך אבי וממעלה שתשאו פרי רב כזה   8: שאלו תשיגו לכם זה דבר ודבר תחפצו ות  

Lc 22,41   42. ותקע הברכים לארץ והתפלל. אבן אחת כזריקת  והוא נסע מהם  41. כנסו לניסיוןשלא ת  
Mt 8,27   וכאשר ישואש עבר אותו ים והיו 28כפי מתיאו  כ״ח  קפיטולי . רוח והים שומעין אותוהוא זה שה  

Mt Prol,16   ואותם: האיונגלישטש נראים בד׳ צורות. שבועתם כח  למעלה אמור יהיה מועבר בעבור רוצה שהמספר  
Mt 12,27   28. מגרשין אותם ובעבור זה הם יהיו שופטיכם כח  ביניכם באיזה . ים בכח באלזאבוקמגרש השד  
Mt 13,54   ואינינו כנגד אמו וקרוביואינינו זה בן נפח  55 כח  רים מאין יש לזה כמה חכמה וכמה ואומ 
Mt 20,25   אך מי שירצה להיות רב . לא יהיה כן בתוככם 26 .כח  מושלים בעמים הגדולים ביותר רב שרי העולם 
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Mt 21,23   ומי נתן לך זה היכולת. עושה אתה אלה הדברים כח  ים וזקני העם אומרים בעד אי זה שרי הכהנ.  
Mt 21,24   טבילת זואן מאין היא מן השמים 25. אני עושה זה כח  ה בעד אי זה ואם אתם אומרים אותו אני אענ 
Mt 21,27    אדם. מה דומה לכם 28. אני עושה אלה הנפלאות כח  אמ׳ להם גם אני לא אומ׳ באי זה והוא  
Mt 24,30   וישלח מלאכיו צועקים בגודל 31וצלם ודמות  כח  ברב . בן הבתולה בא בעבי השמים ויראו  
Mc 1,22   והיה בבית הכנסת אדם אחד 23. לא כמו חכמי הדת .כח  כי הוא היה מלמדם כמו בעל ם מהמוסר תמהי 
Mc 6,7   וציום שלא ישאו 8. לרפאת כל החולים ומשוטנים כח  ידים ושלחם שנים שנים ונתן להם הי״ב תלמ  

Mc 10,42   אותו. כן ביניכםלא יהיה  43. גדול על הקטנים כח  ושלים על הקטנים ושרים שלהם יש גדולים מ  
Mc 11,28    עושה אתה אלו הנפלאות ומי נתן לך זה הכח שאתה  כח  ואמרו לו בעד אי זה  28והזקנים מאותתים 
Mc 11,29  טבילת ג׳ואן מן השמים 30. אני עושה אלו הדברים כח  ו לי ואחר אני אומר לכם באי זה דבר אחד ענ 
Mc 12,34   ועונה ישוש ומלמד 35. לעשות לו שום קושיא כח  ומשם והלאה שום אדם לא היה בו  .השם  
Mc 14,62    והכהן הגדול קרע בגדיו  63. האל בא בעבי השמים כח  ותראו בן האלוה לימין . אני הואאמ׳ להם 

Lc 4,36   37. ומצוה הרוחות הרעים ויוצאים מן האנשים כח  ואומרים מה דבר הוא זה שיש לו  ביניהם  
Lc 6,19  והוא נושא עיניו 20. יוצא ממנו ומרפא כולם כח  כי . כל העם חפצים לנוגעוו 19. היו נרפאים  
Lc 12,5   לשולחו בגיהינם ולו האש אומר לכם אותו תיראו כח  ראו אותו שאחרי מות האדם יש לו תי. תיראו : 

Lc 14,28   ה יכולואם יבנה היסודות ולא יהי 29. להשלימו כח  ראשונה ההוצאה הצריכה אם בידו  ולא ימנה  
Lc 14,30   או אם מלך הולך למלחמה נגד מלכים 31. להשלים כח  יש הלזה התחיל לבנות ואין בידו ויאמרו הא  
Lc 21,15   16. וחכמה שאליה לא יוכלו לאמר נגדה אויביכם כח  כי אני אתן לכם  15. אופן תענו באי זה  
Lc 22,69   69 ואמרו כולם אם כן אתה בן האלוה 70. השם׳ כח  ור זה יהיה בן האדם יושב לימין בעב.  
Mc 8,16   הוא אמר בעבור שאין לנו . אמ׳ אחד אל אחד כחושבים  והם  16: שאור הפרושים ואירודישהשמרו מ 
Lc 10,19    אך אל תשמחו  20. האויבים ושום דבר לא יזככם כחות  ועל כל . על השרפים ועל העקרביםכף רגלכם 
Lc 21,26   אז יראו בן האדם שיבא בענן  27. השמים ינועו כחות  כי . תבא על כל העולםאה וחרדה שיבשים מיר 

Lc 7,8   8  ואומר. ואומר אני לזה לך והוא הולך. פרשים כחי  אני אדם שיש לי תחת רשותי ותחת כי  
Jn 4,36   בעבור שהזורע והמלקט יחדיו ישמחו. הנצחיים כחייכם  ומי ילקט שכרכם ויאסוף פרי  36 .לבנות 

Mc 12,30   והשני הוא דומה לזה 31. זהו עיקר הצווי .כחך  בך ובכל נפשך ובכל מחשבתך ובכל בכל לב.  
Lc 10,27    וישאוש אמר 28. ואהבת לרעך כמוך. ומחשבתך כחך  אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל האדון  
Mt 9,Tit   9: חלו פניו שיצא מעמהם,Tit   משיח עבר עם הספינהאז ישאוש  1כפי שי׳ מתיאו  כ״ט  קפיטולי 
Lc 22,44  וכשקם מהתפלה ובא אל 45. דם נגרות בארץ כטיפי  והיתה הזיעה היוצאת מבשרו  44ה שמתפלל בצר  

Mt Prol,8   הם הגידו אמונת השילוש בארבעה חלקי העולם כי  . יונגלי לבד ארבעה יש עדות אמתכתבו הא.  
Mt Prol,14   השם אינינו רוצה שהמספר למעלה אמור יהיה מועבר כי   .האחרים הבל שלא היו מקובלים האיונגלי 
Mt Prol,19    מרקו יש.. הוא דבר ראשונה מתולדות ישו משיח  כי  . מתיאו רומז צורת אדם. שרומזותהבין מה  
Mt Prol,21    כי דבר. לוקא יש לו צורת עגל.. דבר מהתחיה  כי  . מרקו יש לו צורת אריה.. משיח ישו  
Mt Prol,22    זואן.. דבר מתולדות העגלים שמקריבים הכהנים  כי  . לוקא יש לו צורת עגל.. התחיה דבר מכי  
Mt Prol,24  כתב דמות השבועות מענייני האלהות ישואש משיח כי  . זואן יש לו צורת נשר.. כהנים שמקריבים ה  

Mt 1,20    ותלד בן יקרא שמו  21. מה שהרתה הרתה מרוח קדש כי  אשתך יושאף בן דויט אל תירא לקחת מרים 
Mt 1,21   וכל זה היה עשוי 22. יושיע עמו מעונותיהם כי  ותלד בן יקרא שמו ישואש  21. דשמרוח ק  
Mt 2,2   2 ובאנו עם מנחות. אנחנו ראינו כוכבו במזרח כי  רים אנה הוא מלך היהודים שנולד אומ  

Mt 2,13  אז 14. הוא שאירודיש ירצה הילד להכבידועתיד  כי  צרים וישבת שם עד בואי אליך ואמו וברחת למ  
Mt 2,18   וכאשר אירודיש מת מלאך השם נראה לו 19: אינינה כי  חל מבכה על בניה ולא לקחה נחמה ברמה ר 
Mt 2,20    ויקם ויקח הילד  21. מת אותו שרוצה להמית הילד כי  לו קום וקח הילד ואמו ולך לארץ ישראל 
Mt 2,22   ארכיליאוס היה מולך תחת אירודיש אביו בארץ כי  ויהי כאשר שמע  22: לארץ ישראל ואמו ויבא  
Mt 3,2   אמר. נתנבא[*] זהו מה  3המלכות שמימיי מתקרבת  כי  ואומר עשות תשובה  2ודיאה דורש במדבר ג 
Mt 3,9   9  אני אומר לכם שהאל יכול להחיות מאלה האבנים כי  אברהם היה אבינו . תאמרו בלבבכםולא  

Mt 3,15   16. כן חויב שיושלם כל יושר אז הטבילו זואן כי  ענה ישואש ואמ׳ לו עזוב עמוד  15 .טובל  
Mt 4,6   כתוב הוא האל מצוה אל מלאכיו שיקבלוך בידיהם כי  ה הוא בן האלוה הפיל עצמך למטה לו אם את  

Mt 4,10   אז 11לבדו תעבוד  כתוב הוא התפלל לאלהיך ואותו כי  אז אמר לו ישאוש לך לך השטן  10 .אלי 
Mt 4,17  18קפיטולו ט׳ כפי מתיאו : המלכות שמים מתקרב כי  ל ישואש לדרוש ולאמר עשו תשובה והלאה התחי  
Mt 4,18   ויאמר להם בואו אחרי ואעשה אתכם 19דייגים היו  כי  אנדריאה אחיו ששמים הרשתות בים פירו ו 
Mt 5,3   אשרי הנחים כי הם ינחלו 4. שלהם הוא מלכות השם יכ  אשרי עניי הרוח  3מד אותם לאמר פיהו ומל 
Mt 5,4   אשרי הבוכים שאליהם תגיע 5: הם ינחלו הארץ כי  אשרי הנחים  4. ם הוא מלכות השםכי שלה  
Mt 5,6  אשרי הרחמנים כי הם  7: הם ישבעו ויהיו שבעים כי  אשרי רעבי וצמאי צדק  6: השאליהם תגיע נחמ 
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Mt 5,7   אשרי נקיי הלב כי הם יראו  8: הם ישיגו רחמנות כי  אשרי הרחמנים  7: בעיםהם ישבעו ויהיו ש 
Mt 5,8    אשרי אנשי השלום כי הם יקראו 9: הם יראו השם כי  אשרי נקיי הלב  8: ישיגו רחמנותכי הם  
Mt 5,9   אשרי הסובלים הרדפות צדק 10: הם יקראו בני השם כי  אשרי אנשי השלום  9: ם יראו השםהלב כי ה 

Mt 5,10   מאושרים תהיו כאשר  11מהם יהיה המלכות שמימיי  כי  אשרי הסובלים הרדפות צדק  10: םבני הש 
Mt 5,12   קפיטולו י״ב: כן רדפו הנביאים שהיו קודמים לכם כי  גילו שכרכם גדול בשמים  12. עדיותכזבו ב 
Mt 5,29  שתאבד אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש טוב הוא לך כי  טשקנדליזא הוציאה והרחיקה ממך  ֵעינְָך ימנית: 
Mt 5,30   יותר שוה לך אבוד אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש  כי  . יזא כרות אותה והרחק אותה ממךטשקנדל 
Mt 5,36  37אין אתה יכול לעשות שער אחת לבן או שחור  כי  ולא תשבע בראשך  36. יא עיר האלבירושלם שה  
Mt 5,39    אם טוב ברע אבל אם יכה אתכם אדם על הלחי אחת כי  . תשלמו רע ברע ני אומר לכם שלאוא 39שן  
Mt 6,1   קפיטולו י״ח כפי: תאבדו גמול אביכם שבשמים כי  . ני שתהיו בעיניהם אנשים טוביםהעם מפ  
Mt 6,4    5קפיטולו י״ט כפי מתיאו : אביך שמימיי ישלם לך כי  אבל תהיה צדקתך נעלמת  4. ימינךמה שעשתה 
Mt 6,7   לכן לא תאבו 8. הם חשבו שהאל ישמעם ברוב דברים כי  . צו דבר מאד כאשר עושים החסריםאל תחפ 
Mt 6,8   וזאת 9: האל יודע מה שאתם צריכים טרם תשאלהו כי  . לכן לא תאבו להדמות להם 8. ברוב דברים  

Mt 6,12   ואל תנהיגנו 13. אנחנו מניחים למחוייבינו כי  והנח לנו חובותינו  12. ד חיינושהוא מסע  
Mt 6,22    ואם עינך 23. אם עינך תמימה כל הגוף יהיה בהיר כי  תהיה גר כל גופך . עינך 22[*]  21גונבים 
Mt 6,29    שלמה לא היה מכוסה עם כל מעלתו כמו אחד מאלו כי  ואני אומ׳ לכם  29: ולא מתעמליןקוצרין : 
Mt 6,34    יום מחר יחשוב על עצמו והיום יספיק אל עמלו יכ  . א״כ אל תאנחו ליום מחר 34. זהלכם כל:  
Mt 7,2  אתה רואה הקיסם 3. במדה שתפרעו כך תהיו נפרעים כי   2. אל תדינו ואל תהיו נדונים. אל תלמידיו 
Mt 7,8   והדופק יכנס. והמחפש ימצא. כל אדם שישאל יקח כי   8. דפקו בדלת ויפתח לכם: תמצאותחפצו ו . 

Mt 7,13  רחב הוא הדרך המוליך האדם לאבדון ורבים נכנסין כי  ל תלמידיו הכנסו בעד פתח הצר א ישאוש משיח 
Mt 7,16   ולא מקוצים. לא יכול אדם ללקוט מסנה ענבים כי  . במעשיהם תכירום 16. הם זאבים וטורפים  
Mt 8,9    אני ואומר. ויש לי תחתי פרשים: אני אדם חוטא כי   9. תאמ׳ בדיבור ובני יהיה נרפארק לבד  

Mt 8,11    וינוחו עם אברהם. רבים יבואו ממזרח וממערב כי  ואומר אני לכם  11. כזאת בישראלאמונה  
Mt 8,25   למה אתם. וישאוש אמ׳ להם 26. בסכנה אנחנו כי  יצוהו אומרים אדון הושיע והק 25וישוש ישן  
Mt 9,6   אז אמ׳ לנטול קום: ת בארץאני יכול למחות העונו כי  ולמען זה תכירו  6. אמר קום ולךאו ל 

Mt 9,13   לא באתי לקרוא. אני אוהב יותר חסד מקרבן כי  . לכו ללמוד מה רוצה לומר 13. םאבל החולי  
Mt 9,16   16  אם כן יעשו כן ממחה המלבוש ועושה בו קרע מאד כי  . אדם מכפיל בגד חדש במלבוש ישןאין  
Mt 9,17   17 אבל משים. אם יעשה כן כל הנאדות יהיו אבודים כי  . דם משים יין חדש בנאדות ישניםאין א  

Mt 10,17   ויכו אתכם בבתי: הם ינהגו אתכם בדבריהם כי  השמרו מהעמים  17: ים כמו יוניםותמ  
Mt 10,19   אתם לא 20: השם ילמדכם באותה שעה שתצטרכו לדבר כי  ים אל תאנחו מה תענו ומה תאמרו אתכם תפוש 
Mt 10,24   כי די 25: והעבד על האדון: התלמיד אינו על הרב כי   24 .האלוה יבא לתלמיד ישראל אשר בן 
Mt 10,25   די לתלמיד שיהיה כמו עבד אל מלמדו והמלמד אל כי   25: האדון והעבד על: התלמיד אינו על הרב  
Mt 10,28  אותותיראו ביותר . אין יכולים להרוג הנפש כי  תחפצו לירא אותם שהורגים הגוף  ולא 28: רם  
Mt 10,35   וכלה. והבת מהאם. אני באתי להפריד האב מהבן כי  אבל  35. י באתי לשום שלום בארץתחשבו שאנ  
Mt 11,11   בכל ילודי אשה אין ילוד גדול מזואן טבול כי  אמת אני אומ׳ לכם  11. כך לפניךשיפנה דר.  
Mt 11,13  ים והדת עד זואן טבול התנבאו מה שהיה כל הנביא כי   13והחוקים משיגים אותו בחזקה  .אדם בדוחק 
Mt 11,23   אם הפלאות שנעשו בך היו נעשים בשידוניאה עדיין כי  . ם שקמת עד לשמים תרדי עד שאולכפר נחו 
Mt 11,25    אתה הסתרת אלה הדברים אל החכמים יודעי ספר כי  . מחולל תהיה אב בורא שמים וארץמשיח אמר.  
Mt 11,27   ושום אדם אינו מכיר האב רק אותו שהבן . אם האב כי  ם אחד אינו מכיר הבן ה שהוא ושועל כל מ 
Mt 11,30   12: עולי נח הוא ומשאי הוא נקל כי   30בנפשותיכם  שפל ונח לב ותמצאו מנוח,Tit  קפיטולו  

Mt 12,8   וכאשר היה 9. בן האלוה הוא אדון עדיין מהשבת כי   8. ם עת אתם לא תענישו השוגגיםשו. מקרבן  
Mt 12,24  וישואש שיודע 25. אם בכח בלזאבוק שר השדים כי  עו זה אמרו זה אינו מגרש השדים הפרושים שמ  
Mt 12,31   עון קללה יכופר לאנשים לבד מי שאומר קללה נגד  כי  ובעד אהבה זו אומר אני לכם  31 .מפזר 
Mt 12,36   שידוברת תהיה בין האנשים יתן אדם כל מלה כבידה כי  בעבור זה אומר אני לכם  36. רע אוצר נודר 
Mt 12,40   כמו שיונה היה בבטן הדג שלשה ימים ושלשה כי   40. נתן לכם לבד אות יונה נביאאות לא י  
Mt 12,41   ובכאן הוא גדול . הם עשו תשובה בדרישה של יונה כי  ום הדין עם זאת האומה ויענישוה יקומו לי 
Mt 12,42   ובכאן. היא באה מראש העולם לשמוע חכמת שלמה כי  . תעניש אותהדין עם זאת האומה וליום ה  

Mt 13,5   וכשהשמש חממם יבשו כי  6. לא היה להם עפר עמוק כי  שלא היה שם מאד עפר ותכף צמחו  אבנים 
Mt 13,6    האחרים נפלו בין הקוצים 7. לא היה להם שורש כי  וכשהשמש חממם יבשו  6. עפר עמוקהיה להם.  

Mt 13,15   לב זה העם שמן ואזנו כבדה ועצמו עיניהם בעבור  כי   15. ולא תבינו ותראו ולא תכירואתם תשמעו 
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Mt 13,17   באמת לכם אני אומר כי רבים נביאים ורבים כי   17. ואזניכם ששומעים. ם שרואיםהם מבורכי  
Mt 13,17   ספים ראות מה שאתםרבים נביאים ורבים סופרים כו כי  כי באמת לכם אני אומר  17. מעיםששו 
Mt 13,21   אותה שנפלה 22. בעד מלה זעומה תכף הם נבוכים כי  : הראבל אין לו שרש ומתייבשת מ 21. מקבלה  
Mt 13,40   כמו שאדם לוקט הקמשונים ושורפן כן יהיה בקץ כי   40. והקוצרים הם המלאכים. עולםהוא קץ ה  

Mt 14,3   אירודיש מחזיק בזואן אסור בעבור כי מתפישו על  כי   3. ן טבול ששב חי ועושה נפלאותזהו זוא 
Mt 14,3   3 כי זואן אומר  4. מתפישו על ִאירֹוֶדינָא אשת אחיו כי  ירודיש מחזיק בזואן אסור בעבור כי א 
Mt 14,4  זואן אומר אליו אינינו ראוי לקחת לך אשת אחיך  כי   4. ו על ִאירֹוֶדינָא אשת אחיובעבור כי מתפיש 

Mt 14,24   וברביעית משמרת הלילה ישאוש בא 25. הרוח מנגדם כי  וסבלו צער . טנה היתה באמצע היםוהאניה הק 
Mt 15,14   והעור המנהיג עור אחר . הם עורים מנהיגי עורים כי  הניחום  14. טע אותה תהיה נעקרתשאבי לא נ 
Mt 15,19   בות רעות רציחות ניאופיםמהלב יוצאות מחש כי   19: הלב ואותו שהוא מלכלך האדםמהפה בא מ  
Mt 15,23  והוא ענה לא שולחתי רק 24. היא צועקת אחרינו כי  ניו שלא יניחנה לכת והתלמידים באו וחילו פ  

Mt 16,2  ובבקר הייתם אומרים היום 3השמים הוא אדום  כי  ומרים בערב למחר יהיה אור בהיר אתם א. להם  
Mt 16,3   השמים הוא חשוך א״כ אתם יודעים שפוט צבע כי  היה מטר קר הייתם אומרים היום יובב 3אדום  
Mt 16,7   7 אמ׳ . וישאוש שיודע מה שחושבים 8. אין לנו לחם כי  הם חשבו בקרבם אומרים הוא אומ׳ ו 

Mt 16,17    ואני אומ׳ 18: בשר ודם לא לימדך רק אבי שבשמים כי  ואמ׳ אליו אשריך שימון בר יונה וישו ענה 
Mt 16,19   וכל מה שתקשור בארץ . אני אתן לך מפתחות השמים כי   19נם לא תהיה להם יכולת כנגדך גיה דלתות 
Mt 16,23   ואז ישאוש  24. אינך מבין דברי האל רק מהאנשים כי  אל תצערני . לפירי לך מאחרי שטןהופך אומר 
Mt 16,25   עולם יושיעה כיאותו שחפץ להושיע נפשו בזה ה כי   25. ח שתי וערב שלו ושילך אחריושיק  
Mt 16,25   מה יועיל לאדם אם הוא 26. יאבד אותה בעדי כי  בזה העולם יושיעה  אותו שחפץ להושיע נפשו  
Mt 16,28  מקצת מאלו שהם פה לא ימותו עד שיראו בן האלוה  כי  . אמת אני אומר לכם 28י מעלליו לכל אחד כפ 
Mt 17,14  ואני 15וסובל רע גדול באש ובמים . ירחיי הוא כי   ו אומר אדון יהיה לך חמלה מבניויכרע לפני  
Mt 17,19   20: ולא יהיה לכם דבר גדול לעשותו. הוא ישתנה כי  ר תשתנה מזה המקום אל מקום אחר זה הה  

Mt 18,8  יותר שוה לך הכנס בגן עדן פסח מלכת בגיהנם כי  . ליזט כרות אותה או הרחיקה ממךידך תאשקנד  
Mt 18,9   9 יותר שוה לך הכנס בגן עדן בעין אחד מגיהנם כי  אשקנדליזט תעקרם והרחיקם ממך  ךואם עינ  

Mt 18,10   אם שום איש יש[*]  12[*]  11[*] אומר אני לכם  כי  . אשר לא תבזו אחד מאלו הקטנים השמרו לכם 
Mt 18,13  13 ותשע שלא יותר ששון יש לי ממנה מן התשעים כי  ה שימצאנה אמיתות אומר אני לכם ואם יקר  
Mt 18,16   16 ואם 17. כל עדות הוא קיים בעד שנים או שלשה כי  ר אחד עמך או ב׳ ואם לא ישמעך חב  
Mt 18,20   למקום ששנים או שלשה מקובצים בשמי אני הוא כי   20: שמים יתן לכם כל מה שתשאלושאבי שב  

Mt 19,4    ואמר בעבור זה אדם 5. ה אדם ואשהבראשיתכם עש כי  והוא ענה ואמר לא קראתם  4. דברעל שום  
Mt 19,14    וכאשר 15: אמ׳ מכיוצא באלו הוא מלכות שממיי כי  . הנערים קטנים ולא תאבו למונעםאלי בא  
Mt 19,22   וישו אמר 23. היה אדם שהיו לו נחלות רבות כי  . וכאשר הבחור שמע זה היה נעצב 22. אחרי  
Mt 20,14   איני 15. אני חפץ לתת לאלה האחרונים כמו לך כי  א שלך ולך קח מה שהו 14שוט אחד עמי לפ  
Mt 20,18   אנחנו עולים בירושלם ובן האל יהיה נמסר בידי כי  ראו  18תלמידים בסוד ואמ׳ להם  לקח י״ב  
Mt 20,23   וכאשר העשרה שמעום היו  24: אם לאשר אביא בחרם כי  גם לימיני אינו לתת בידי . מאליתשבו לש 
Mt 20,25   25 שרי העולם מושלים בעמים הגדולים ביותר רב כח כי  ם היטב וישאוש קראם ואמר אתם יודעי . 
Mt 21,19  ותכף. אם עלין לבדן ואמר מעולם לא תטעני פרי כי  רוב לדרך ובא שם ולא מצא תאנים תאנה אחת ק  
Mt 21,26  והם ענו אנחנו 27. נביא כלם יראים מזואן כמו כי  נאמר מן האנשים יראים אנו העם  ואם 26. בו  
Mt 21,32  זואן בא מראה דרך משפט ולא האמנתם בו והחוטאים כי   32. ות ילכו לפניכם במלכות השםעצמם והזונ 
Mt 21,45   רק יראו העם כי כולם. ורצו לתופשו 46מהם אומר  כי  הכהנים והפרושים שמעו זה הכירו וכאשר שרי 
Mt 21,46  22: כולם חשבוהו לנביא כי  רק יראו העם . ורצו לתופשו 46ר כי מהם אומ,Tit  קפיטולו מ״ח כפי  
Mt 22,16   תאמר לנו מה 17. אתה אין מביט גופות האנשים כי  . ואינך פונה לשום אדם. אל באמתדרך ה  
Mt 22,28   28 ענה ישאוש ואמר להם אתם 29: אשה היתה מכולם כי  תחייה מאי זה מכל הז׳ תהיה אשה א״כ ב  

Mt 23,3   הם מעמיסים כובד 4. הם אומרים ואינם עושים כי  אבל לא תעשו כמעשיהם . רו ותעשולכם תשמ  
Mt 23,8   8 ואב לא תאבו 9. כולכם אחים. אחד הוא מלמדכם כי  : תם לא תאבו היות נקראים רבניםאבל א  
Mt 23,9  תחפצו נקראיםלא  10אחד הוא אביכם שבשמים  כי  . ואב לא תאבו קרוא על הארץ 9. כולכם אחים  

Mt 23,10   אותו שהוא גדול בתוככם יהיה  11ישאוש משיח רב  כי  . לא תחפצו נקראים רבנים 10מים אביכם שבש 
Mt 23,20  מי שנשבע במזבח נשבע בעד כל הדברים שהם עליו כי   20. שהמקדש המתן. מתן או המזבחדבר גדול ה . 

Mt 24,5   אומ׳ אני הוא משיח ורבים. רבים יבאו בשמי כי   5תכם השמרו לכם ששום אדם לא יונה א. להם  
Mt 24,12  השנאה תהיה יתירה על החמלה והרחמנות מרבים כי   12[*]  11: קציפו האחד על האחרוי. נבוכים.  
Mt 24,27   כל כך כמו שהברק שיוצא ממזרח ונראה עד מערב כי   27. בזאת המערה אל תחפצו האמן יאמר הוא  
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Mt 24,38   כמו שהיה בזמן קודם המבול שאוכלים ושותים כי   38. ח כן יהיה בביאת בן הבתולהנהיה בזמן  
Mt 24,42  ותדעו אם  43. לא ידעתם השעה באותה שהאדון יבא כי  לכן הקיצו  42. ילקח והאחד יניחהאחד . אחת 
Mt 24,44   ומה 45. היה באלא ידעתם השעה אותה שבן האלוה י כי  ובעבור אהבה זו עמדו מוכנים  44. אשר לו 

Mt 25,8   8 וענו החכמות ואמרו אולי לא 9. עשישותינו מכבות כי  ות אמרו לחכמות תנו לנו משמנכם והסכל 
Mt 25,13   כן כמו האדם שהלך 14. אינכן יודעות היום והשעה כי  לכן תהיו עדות  13דע מי ָאֶּתן אמת אני יו 
Mt 25,21   23[*]  22[*] על מעט ממון היית נאמן  כי   עבד טוב ונאמן ואמ׳ האדון 21. ה׳ מריוח  [*] [*] 
Mt 25,29    ואותו שלא יהיה . למי שיהיה לו יתן איש בהעדפה כי   29. ותמסרהו לאותו שיש לו עשרההבשנט 
Mt 25,40   כל הטוב שמעולם עשיתם עם אחד מאחי הקטנים כי כי  נה ויאמר אלהם אמיתות אומר לכם והמלך יע  
Mt 25,40  ואז יאמר לאותן שיהיו בצד שמאל 41. לי עשיתם כי  עולם עשיתם עם אחד מאחי הקטנים ב שמכל הטו . 
Mt 25,45   45 כל פעמים שלא עשיתם למקצת מקטני הדלים שלי גם  כי  ענה להם אומר אמיתות אומ׳ לכם  אז 

Mt 26,2   ן האל יהיה נבגדוב. מכאן ועד ב׳ ימים יהיה פסח כי  תדעו  2אמ׳ לתלמידיו . ה הדבריםסיים אל 
Mt 26,9   ושיתן אדם. זאת המשיחה ראויה לימכר בערך רב כי   9. ים ואמרו למה עשתה פסידה זומאד עצב  

Mt 26,10    כי יהיה לכם 11. היא פעלה פעולה טובה אתי כי  אמ׳ להם למה חרה לכם מזאת האשה שהכירו  
Mt 26,11   ואני לא אהיה לעולם. לכם לעולם דלים עמכםיהיה  כי   11. י היא פעלה פעולה טובה אתיהאשה כ 
Mt 26,26   ואחר לקח הגביע ועשה חינות 27. זה הוא גופי כי  ואמר קחו ואכלו . עשה חנות ובצעוברכו ו  
Mt 26,28   זה הוא הדם מן החדש שיהיה שפוכה לכפרת כי   28ואמ׳ שתו זה כולכם . תנו להםחינות ונ  
Mt 26,29   עד אותו . מכאן והלאה לא אשתה מחליקות זה הגפן כי  מר אני לכם אמונה ואו 29. ותיכםלכפרת עונ 
Mt 26,31   אני אכה הרועה ותתפזרו הצאן מן. כתוב הוא כי  ישקנדליזאטש בעבורי בזאת הלילה תהיו א  
Mt 26,34   34  בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא תהיה כופר בי כי  וישוש אמר אליו אמיתות אומר לך  
Mt 26,41  ופעם שנית 42. אבל הבשר חולה. הרוח הוא מוכן כי  . ורו והתפללו שלא תכנסו בנסיוןע 41. עמדי  
Mt 26,43   43 והניחם והלך להתפלל פעם  44העינים היו כבידות  כי  בא פעם אחרת לפירו ומצאם ישנים ו 
Mt 26,45   נמסר בידי החטאים השעה מתקרבת שבן האלוה יהיה  כי  ואמ׳ תשנו ותנוחו ראו  ומצאם ישנים 
Mt 26,46   ועוד הוא מדבר 47. ראו שמתקרב אותו שיבגדני כי  . קומו ונלכה 46סר בידי החטאים יהיה נמ  
Mt 26,47    יוד״ש אחד מי״ב התלמידים בא ועמו רב חיל עם כי  ועוד הוא מדבר הנה  47. שיבגדניאותו  
Mt 26,60   ואחר מחדש באו שנים עדים. ים עדי שקר באורב כי  ואינם מוצאים  60למוסרו למיתה  שיוכלו  
Mt 26,73    ואז התחיל לכפור ולהשבע שאינו 74דבריך מעיד  כי  ואמרו אתה הוא מהם . שעומדין שםאותן  

Mt 27,4   והם. אני מסרתי דם צדיק הוא כאיש שאינו יודע כי  ואמר אני חטאתי  4. ים והישישיםלשרי הכהנ  
Mt 27,6   וכשנתייעצו קנו שדה א׳ מיוצר 7. ערך דם הוא כי  . י שנשימם בבית המקדשו דבר ראואמרו אינ  

Mt 27,18   19. הוא יודע שבעבור הנאה מוסרים אותו למיתה כי   18כם בראבן או ישו שאמור משיח שאניח ל  
Mt 27,19    ושרי 20. דברים רבים אני ראיתי במראה בעבורו כי  האדם ההוא הצדיק שלחה לאמר לא תהיה דן  
Mt 27,43   43  וכמדומה לדברים אלו 44. הוא אומ׳ אני בן האלוה כי  הוא בטוח באל שיצילהו אם ירצה 

Mt 28,2   2 המלאך ירד מן השמים והפך האבן מהקבר ויושב כי  . היה עשוי ארץ רעשה מאד בחזקה והנה  
Mt 28,5   אינינו פה כי קם 6. שנתלהאני יודע ששאלתם ישו  כי  והמלאך אמ׳ לנשים שלא תפחדו  5 .כמו מתים 
Mt 28,6    בואו ותראו המקום. קם חי כאשר אמר לכם כי  אינינו פה  6. ששאלתם ישו שנתלהאני יודע  

Mc Prol,25   אותו שנוטע ומשקה אחת מלאכה עושה אבל הש׳ הוא  כי  . שאדם ישיג גמול מעמלינו חזקם למען 
Mc 1,16   ואמ׳ להם ישו בואו ולכו אחרי 17. הם דייגים כי   נדריב אחיו שמשימין הרשתות ביםשימון וא  
Mc 1,22  לא כמו חכמי הדת. הוא היה מלמדם כמו בעל כח כי  וכולם תמהים מהמוסר  22. מלמדם הכנסת שלהם.  
Mc 1,34   וקם בבקר ויצא והלך לו 35. הם מכירים אותו כי  שדים מחלופי חליים ורבים מושטנים מגרש ה  
Mc 1,38   והיה דורש בבתי כנסיותיהם 39. בעבור זה באתי כי  . הן סביבותינו ונדרוש שםינות שובמד  
Mc 2,2   ובאו אליו ד׳  3. [*] כל הבית היה מלא עד הפתח כי  רב עם נתאסף ולא הכילם . ה בביתשהוא הי 
Mc 2,7   ותכף הכיר 8. מי יוכל לכפר עונות לבד האל כי  . איך מדבר כן זה קללה 7ים בלבם אומר  

Mc 2,17   והיו 18אני לא באתי לקרוא הצדיקים אבל החטאים  כי  . ים רופא רק אותן שיש להם חוליאינם צריכ 
Mc 2,22   22 אבל יש. הנאדות ישנים מתבקעים והיין משתפך כי  . דם משים יין חדש בנאדות ישניםואין א  
Mc 3,8   9הוא עושה ובאו אליו שמעו לאמר הפלאים אשר  כי  ר נהר ירדן ומשוריאה ומסדומיאה ומעב  

Mc 3,30   ובאה האם וקרוביו ועמדו 31. הם אמרו משוטן הוא כי   30. ראוי למיתה נפשיית נצחיית אבל הוא 
Mc 4,6   ואחר נפל בין הקוצים 7. לא היה לו שורש כי  ויבש כאשר השמש הכהו  6מיד יצא עפר רב ו  

Mc 4,11   בעבור שהם יראו ולא ראו 12אם בדמיונות  כי  . אבל להם לא. ודות מלכות שממיילהבין ס.  
Mc 4,24   25. באותה מדה שתמדדו באותה תקבלו בהגדלה כי  . ואומר לכם ראו מה אתם שומעים 24. ישמע  
Mc 4,29   29  ואומר לכם למי אדמה מלכות הש׳ 30. עת קציר הוא כי  וכאשר נשלם הפרי תכף שמים המגל 
Mc 4,38   וישאוש קם וצוה לרוח 39. ראה שאנחנו אבודים כי  נך פונה אלינו והו ואמרו רבי איוהם הקיצ  
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Mc 5,4   אבל היה  5. ואינם יכולים להשקיטו. תמיד משברם כי   4החזיקו בשלשלאות ולא בברזלים יכולין ל 
Mc 5,9   ובקשהו מאד שלא יגרשהו חוץ מאותה  10. רבים הם כי  והוא ענה שמי מספר . אלו מה שמךוש 9. נקי 

Mc 5,28  היא אומרת בקרבה אם אנכי יכולה נגוע לבושו אני כי   28נכנסה ונגעה אחורי מלבושיו  בא בין העם 
Mc 5,29   וישו שיודע בעצמו האמת כי ממנו יצאה 30. נרפאה כי  והרגישה . ותכף נפסק הגרת הדם 29. נרפאת 
Mc 5,30   העם ואמ׳ מי נוגע בלבושיממנו יצאה נהפך לצד  כי  וישו שיודע בעצמו האמת  30. פאהכי נר  
Mc 6,6   והוא סובב הערים הקטנות 7. נפלא ממיעוט האמנתם כי   6ולים שריפא בהשמת ידים עליהם מועטים ח 

Mc 6,17   זה אירודיש תפש ג׳ואן ושמו בבית הסוהר בעבור כי   17. ייםשאני חתכתי ראשו וחזר ממות לח  
Mc 6,20   אירודיש מחזיק בזואן וחושב שהוא קדוש וצדיק כי  ור בעב 20אבל אינה יכולה . מיתושתוכל ה  
Mc 6,31   31 32. רב עם הולך וחוזר ולא היה לו פנאי לאכול כי  אמ׳ בואו ונלך במדבר ונחו מעט  וישאוש  
Mc 6,34  34 הם היו כמו צאן בלא רועה והתחיל ללמדם רוב כי  שאוש לארץ וראה העם ריחם עליהם וכאשר י  
Mc 6,48   ובא אליהם סביב חצי הלילה . הרוח היה להם מנגד כי  וישו רואה אותם מצטערים במלחות  48. נכנס 
Mc 6,52    עדיין אינם מכירים פלא החמשה לחמים ולבם היה כי   52עומד והם עומדים יותר תמהים והרוח  
Mc 6,56   7: כל אותן שנוגעים מתרפאין כי  ים פניו שלבד יגעו בשפת מלבושו ומחל,Tit  ולו ז׳קפיט  
Mc 7,3   היהודים אינם אוכלים שתמיד לא יטלו את הידים כי   3ים בלא נטילת ידים ביזו אותם שלו אוכל  

Mc 7,19  אינו נכנס לגוף רק בבטן ויוצא בעד טבע מנקה כי   19. דבר שיכנס בגוף האדם אינו יכול לטנפו.  
Mc 7,25   שהיה לה בת אחת מושטנת באה אליו וכרעה אשה אחת כי   25. אכן לא היה יכול העלים. הושאדם ידע 
Mc 7,27  אין דבר טוב קחת הלחם מהבנים בעבור תתו כי  . ראשונה חייב אדם לעזור לבניו וישאוש אמ׳  
Mc 7,37   8: הוא עשה האלמים דבר והחרשים שמוע כי  ל מה שעשה ישאוש עשה היטב אומרים כ,Tit  
Mc 8,2   ואין להם מה. הם נמשכים אחרי זה שלשת ימים כי  ם אני יש לי רחמנות על הע 2 ואמ׳ להם  
Mc 8,3   3 והתלמידים ענו מאי זה  4. אחרים מהם באו מרחוק כי  . אני אשלחם בביתם יתעלפו בדרך ואם 

Mc 8,33   וקרא לעם 34. אין לך שכל אלהיי אבל בשריי כי  . אמ׳ הפרד מעלי שכנגדי. ר פירוגוע  
Mc 8,36   ואותו 37. יהיה לו כל העולם ויאבד נפשו כי  ומה יועיל לאדם גם  36. יושיענההאיונגילי  
Mc 9,5   ונעשית עב אחד עושה צל 6הם היו מאד מפחדים  כי  . ולא יודע מה הוא אומ׳ 5. אחד ולאליהו  

Mc 9,33  וישאוש 34. הם היו חולקים אי זה מהם יהיה גדול כי  והם שותקים  33. ולקים אתם בדרךמה הייתם ח 
Mc 9,38   39. כל אדם שיעשה נפלאות בשמי אינו אומ׳ רע כי  וישאוש אמ׳ להם אל תמנעו לו  38. לו  
Mc 9,42  יותר שוה לך הכנס בגן עדן ביד אחת מאשה של כי  . אם ידך אישקנדליזט כרות אותה 42. בצוארו  
Mc 9,44   מהכנס בשתים .יותר שוה לך הכנס בג״ע באחת כי  ואם רגלך אישקנדליזט כרות אותה  44. נח  
Mc 9,46   יותר שוה לך הכנס בג״ע בעין אחד משתים בגהינם  כי  ואם עינך אשקנדליזט עקור אותה  46: תפסק 

Mc 10,14  אמת לכם אני אומר 15: מאלו הוא מלכות שמימיי כי  ערים אלי ואל תמנעו אותם להם הניחו לבא הנ . 
Mc 10,27   ופירו התחיל לאמר  28. לאל כל הדברים איפשריים יכ  כם הוא דבר נמנע אבל לא לא לשם ל. להם 
Mc 10,52   ומיד ראה ונמשך אחריו בדרך. אמונתך הושיעך כי  לך [*]  52[*] [*] [*] מ׳ אליו וישאוש א:  
Mc 11,13   וישאוש עונה 14. כי לא היה זמן תאנים. אם עלים כי  וכאשר בא אליה לא מצא . א תאניםאם ימצ 
Mc 11,13  וישאוש עונה אומ׳ אליה 14. לא היה זמן תאנים כי  . שר בא אליה לא מצא כי אם עליםוכא. תאנים  
Mc 11,18   וכאשר נעשה ערב יצא 19. כלל העם תמהים ממוסריו כי  אבל הם יראוהו . יך יוכלו המיתוחפשו א 
Mc 11,23  מר להר אחד קוםבאמת אני אומר לכם כל מי ומי יא כי   23ליו יהיה לך טובה אמונה בשם ישו ואמר א 
Mc 11,24   בכל תפלותיכם יהיה לכם אמונה חזקה באל ותשיגו  כי  ובעבור אהבתכם אומר אני  24. וייהיה עש 
Mc 11,32   32 33. כלם מקיימים באמת שנביא הוא זואן כי  יראים העם . ואם נאמר מן האנשים  [*] [*] 
Mc 12,12   12 ו שהוא אמ׳ אותה הצורה בעבורם והלכוהם הכיר כי  . והם רצו לתופשו אבל יראו העם  
Mc 12,14   אתה אינך שופט לפי הפנים של אדם אבל אתה מראה  כי  . יתי ואינך נותן לב על שום אדםהיותך אמ 
Mc 13,6    ורבים. רבים יבאו לעולם בשמי ואומרים שאני הוא כי   6הביטו שאיש אחד לא יונה אתכם לאמר ראו 
Mc 13,7   8. זה חוייב שיהיה אבל עדיין לא יהיה הקץ כי  תחלת מלחמות אל תיראו או ה. בותמלחמות ר  
Mc 13,9   הם יוליכו אתכם במועצותיכם ובבתי כנסיותיהם כי  ִשְמרּו עצמכם : אז 9. בים יהיווהתחלת כא  

Mc 13,19   18 באותו עת יהיה יותר צרה בעולם שמעולם לא היה כי   19. י האל שזה לא יבא בעת הקורחלו פנ . 
Mc 13,33  כמו שהאיש שהולך 34לא ידעתם הזמן לא השעה  כי  השמרו ועורו והתפללו  33: ל האבולא הבן אב  
Mc 13,35   אינכם יודעים היום והשעה שאדון הבית יבא בערב  כי  לכן עורו  35. מצוה לחוש שיעורלעבדיו ו 
Mc 14,5    למוכרו ביותר מג׳ מאות פשיטין יכולין היינו כי   5למה נעשית זאת האבדה מהמשיחה ביניהם.  
Mc 14,6   כי לכם יהיו לעולם העניים 7פעלה פעולה טובה  כי  ל תתפשוה למה אתה ַעֵצִבים דעו אמר להם א . 
Mc 14,7    ֵוכאשר תחפצו אתם תוכל . לכם יהיו לעולם העניים כי   7ִבים דעו כי פעלה פעולה טובה למה אתה ַעצ 
Mc 14,8    ממה שהיה לה עבדה אותי וִמֲהָרה לפני הקבר למשוח  כי   8. אהיה לכם לעולםלכם ואני לא שיהיה 

Mc 14,27   אכן  28אני אכה הרועה ונתפזרו הצאן . כתוב הוא כי  ת הלילה ישו כולם תהיו אשקנדליזטש בי בזא 
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Mc 14,40    בא  41. עיניהם היו כבדים ולא יכלו לענות אותו כי  וכששב מצאם ישנים  40. עצמה מלהבאותה 
Mc 14,42   עו׳ הוא מדבר 43. הנה קרוב הוא אותו שימסרני כי  קומו ונלכה  42סר בידי החוטאים יהיה נמ  
Mc 14,70  והוא התחיל לקלל ולישבע 71. באמת גליליב אתה כי  ת שם אמרה לפירו באמת אתהו מהם מאותן ששבו  
Mc 15,10   דע כי עליוני הכהנים מסרוהו לו בעבורהוא יו כי   10. פצו שאניח לכם מלך היהודיםואמ׳ תח  
Mc 15,10   11. עליוני הכהנים מסרוהו לו בעבור קנאה כי  כי הוא יודע  10. ם מלך היהודיםשאניח לכ  
Mc 15,41   כאשר היה בגליליאה הן הולכות עמו והולכות עם כי   41. יקומו קטן ומישף ואם שלומיומריאה אם  

Mc 16,7   7  כאשר אני אומ׳. לפניהם בגליליאה שם תראוהו כי  פירו ואמרו להם תכף לתלמידים וללכו  
Mc 16,14   ואמר  15אותם לא האמינו לאותם שראוהו שחזר חי  כי  ה להם להבחין מיאונם וקושי לבם ישאוש נרא 

Lc 1,7   8. ושניהם היו מאד זקנים. אלישבק היתה עקרה כי  ולא היה להם בן או בת  7. ם רבהבזולת שו  
Lc 1,8   כאשר זכריה הכהן נהג מאומנות לפני הש׳ בסדר כי  קרה  8. ושניהם היו מאד זקנים. היתה עקרה  

Lc 1,13   13  תפלתך נשמעת ואשתך אלישבק תלד לך בן ותקרא שמו כי  המלאך אומ׳ אליו אל תירא זכריה אבל 
Lc 1,15   ולא ישתה יין ושכר הוא יהיה גדול לפני האל כי   15. ך ורבים ישמחו כשיהיה נולדוגיל ל.  
Lc 1,30   תדעי ִכי ַאְת תהר 31. את מצאת חן בעיני הש׳ כי  והמלאך אמ׳ לה אל תיראי מריאה  30. הוא  
Lc 1,37   שום דבר אינינו שלא יהיה בלתי איפשרי לפני כי   37שישי לאותה שהיא נקראת עקרה החדש ה  
Lc 1,44    כאשר שלומך שמעו אזני הנער שמח בגיל גדול יכ  תדעי  44. זה שאם אדוני באה אליואיך קרה  
Lc 1,45   אותם הדברים שנאמרו לך מהש׳ יהיו נשלמים בך כי  ואשריך שהאמנת  45. גדול בבטני שמח בגיל.  
Lc 1,48    ובעבור זה כל הבריות. הוא הביט שפלות שפחתו כי   48ורוחי שמח באל שהוא שלומי  47האל  
Lc 1,49  אותו שהוא כולו יכול הקדוש שמו הוא עשה בי כי   49. אנכי היות מאושרתות יאמרו זה כל הברי  
Lc 1,51   50 הוא עושה דברים חזקים בזרועו והוא מבזה הגאים  כי   51. חסד שלו מדור לדור ליריאיוו 
Lc 1,66    וזכריה אביו היה מלא רוח 67יד הש׳ היתה בו  כי  בלבם ואמרו אי זה יהיה זה הנער שמוהו  
Lc 1,68   והיישיר אותנו ומהר 69הוא פקד ועשה פדיון עמו  כי  . היה אדון אלהי ישראלברוך י 68וניבא וא׳ 
Lc 1,76   76 אתה תלך לפני האדון בעבור שתבין הדרכים שיהיו  כי  אתה נער תקרא נביא מה מאד נעלה ו 

Lc 2,7   להניחו כאותו קרוי היוצאלא היו מקום אחר תוכל  כי  לו בבגדים והניחו באבוס הבהמות וקפ. נולד 
Lc 2,11   היום נולד לנו בעיר דוד מושיע העולם שהוא משיח כי   11. שמחה גדולה שתהיה לכל העם מגיד לכם 
Lc 2,30   32שהכינות לפני פני כל העם  31עיני ראו שלומך  כי   30עזוב עבדך כפי דבריך בשלום  עתה אתה 
Lc 2,48    והוא אמ׳ 49. אני ואביך כואבים ומאד חפשנוך כי  . ת לנווהאם אל הבן למה עשית זאואמ׳ האב  

Lc 3,9   לכן כל עץ שאינו. הגרזן כבר עברה לשורש העץ כי   9אבנים אלו החזיר חי בן אברהם יכול מ  
Lc 4,4  והשטן נהג 5. אם בכל הדבר שיוצא מפי השם׳ כי  וא שאינו חי האדם על הלחם לבדו ענה כתו׳ ה  

Lc 4,32   ואדם אחד היה לו השד והיה 33. דברו היה בעוז כי  מיהין במוסרו היו נבהלים ומתו 32. בשבת  
Lc 4,41    והבקר אור יצא משם והולך  42יודעים שהוא משיח  כי  וגוער אותם . הוא משיח בן האלוהאתה 
Lc 4,43    סיות שלוהיה דורש בבתי כנ 44. בעבור זה שולחתי כי  להגיד לעיירות אחרות מלכות האל חוייב לו 

Lc 5,8   וכל. מסובב הוא. כי חרד הוא 9. חוטא אנוכי כי  לרגליו ואמ׳ אדון הפרד נא מעלי משיח נפלו  
Lc 5,9   וכל אותן שהיו עמו בלקיחת. מסובב הוא. חרד הוא כי   9. הפרד נא מעלי כי חוטא אנוכיואמ׳ אדון 

Lc 5,10   וכאשר נהגו 11. ה שתקח האנשיםבעבור זה תהי כי  וישאוש אמר לשימון אל תפחד . יןשוממ  
Lc 5,24   אמ׳. בן אלוה יש לו יכולת בארץ לעזוב החטאים כי  אבל בעבור שתדעו  24. ר קום ולךאו אמו  
Lc 5,32   אני לא באתי לקרוא הצדיקים רק לחוטאים בתשובה  כי   32אבל החולים צריכים רופא . יאשהוא בר 
Lc 5,36   אם יעשהו הישן נשבר וחדש אינו מתי מתיחד עם כי  . ישןלבוש שום אדם לא יחליף מלבוש חדש במ  
Lc 5,37    אם יעשהו היין חדש משבר הנאדות הישנים והנאדות כי  . אין לו לשום יין חדש בנאד ישןושום אדם 
Lc 6,19   והוא נושא עיניו  20. כח יוצא ממנו ומרפא כולם כי  . וכל העם חפצים לנוגעו 19. איםהיו נרפ 
Lc 6,21    אשריהם למי שהם בוכים כי ישמחו: יהיו שבעים כי  אשריהם של רעבים  21. מלכות האלשמהם.  
Lc 6,21   אשריכם אתם שהאנשים יכעיסו אתכם 22. ישמחו כי  אשריהם למי שהם בוכים : ו שבעיםכי יהי  
Lc 6,23  מו זה היו עושים כ. שכרכם מאד הוא מושפע בשמים כי  . ישמחו באותו היום ותנשאו 23ם טעם בן האד 
Lc 6,24   אוי לכם ששוחקים כי תבכו[*]  25. הוא נח דעתכם כי  רק אוי לכם עשירים  24. והאבות הנביאים 
Lc 6,25   כפי . אוי לכם כי כלם יברכוכם 26. תבכו ותכאבו כי  אוי לכם ששוחקים [*]  25. דעתכםכי הוא נח 
Lc 6,26   כפי אלה הדברים עושים אביהם של. כלם יברכוכם כי   לכםאוי  26. לכם ששוחקים כי תבכו ותכאבו  
Lc 6,34   35. החוטאים נותנים לחוטאים בעבור שיקבלו גמול כי  כר או שירות אי זו חן ראוי לכם מקוים ש 
Lc 6,38   ויתנו לכם 39באותה מדה שתמדדו תמדד לכם  כי  . ויותר עליונה יתנו לכם בסוף. תנו  
Lc 6,43   ועץ רע אינו. העץ אינינו טוב שעושה פירות רעים כי   43. יסם מעין אחיךגרש הקואז תביט שת 
Lc 6,44   כי מקוצים אין איש מלקט. כל עץ ניכר בפריו כי   44. ע אינו יכול לעשות פרי טובועץ ר  
Lc 6,44   ומסנה אין איש. מקוצים אין איש מלקט תאנים כי  . כי כל עץ ניכר בפריו 44. טוב לעשות פרי  
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Lc 6,45   למה אתם קוראים אותי  46. מהשפעת הפה הלב מדבר כי  אדם רע מרוע אוצר לבבו מגיד רע ו. טוב 
Lc 6,48  אבל מי ששומע דברי 49: היתה מיוסדת על האבן כי  אותו בית ולא היה יכול להניעו  הנחל בא על  

Lc 7,5   6בית הכנסת והוא בנה לו . הוא אהוב עמנו כי   5רים לו ראוי אתה שתתן זה להם אומ  
Lc 7,6   ובעבור זה 7. אני אינינו הגון שתכנס בצל קורתי כי  . ו לישאוש אדון אל תרצה להצטערשיאמר 
Lc 7,8   אני אדם שיש לי תחת רשותי ותחת כחי פרשים כי   8. ׳ זה בדברים ובני יהיה נרפאאבל תאמ.  

Lc 7,16    וזה הדבר נתפזר בכל ארץ 17 השם פקד עמו כי  ח׳ כפי שן לוקא נביא גדול קם בתוכינו  
Lc 7,28   כי בכל אשר נולדו בעולם מאשה לא. אני אומר לכם כי   28אכי לפניך שיכין הדרך לפניך לכם מל 
Lc 7,28   בכל אשר נולדו בעולם מאשה לא נולד גדול מיואן  כי  . כי אני אומר לכם 28דרך לפניך שיכין ה 
Lc 7,47   לא תהיו נעזבים עונות רבים ונמחלים בעבור זה כי  אומ׳ לך ובעבור זה אני  47. רגלי במשיחה  
Lc 7,47  ואותן שיושבין יחד עמו התחילו . היא מאד אוהבת כי  ם עונות רבים ונמחלים בעבור זה תהיו נעזבי 

Lc 8,6    והאחר נפל בתוך 7. לא היה לו לחות מהארץ כי  וכאשר הזרע יצא נתייבש . הסלעיםממנו על  
Lc 8,13   ואותו זרע 14: לזמן היו ובעת נסיון נפרדים כי  ובאלו אין להם שרשים . דבר הש׳ יםמקבל  
Lc 8,17   שום דבר אינינו ביותר נעלם שלא יהיה ניכר ושלא כי   17תן שנכנסין בבית יהיו רואין בעבור או 
Lc 8,18   18 מה שחושבואותו שאין לו . לאותן שיש לו יעשוק כי  . ן ראו באי זה אופן אתם שומעיןלכ  
Lc 8,29   בצואתו לרוח רעה שתצא מן האדם ההוא ומצערו כי   29ון מבקש אני ממך שלא תצערני מאד עלי.  
Lc 8,30   והשדים בקשו ישאוש 31. שדים רבים נכנסו בו כי  והוא ענהו ליגיאו ר״ל מספר . מךשאלו מה ש  
Lc 8,37   38. ם עומדים וישאוש נכנס בספינה ודורשביראה ה כי  לא יעמוד עמהם נורוס בקשו מישו שילך לו ו 
Lc 8,42   ויקר . בן היה לו שחולה למות זה שנים עשר שנים כי   42שיח וחלה פניו שיבא אל ביתו ישאוש מ 
Lc 8,49    וישאוש שמע זה לאבי הנערה אל תפחד 50. בתך מתה כי  אליו אל תחפוץ לצער ישאוש משיח לו ואמר 
Lc 8,51  ואמה 52אם פירו ויקומו ויואן ואבי הנערה  כי  לשום אדם שיכנסו עמו  שר לא עזבישו בבית ה  
Lc 8,52   ומלעיגים על 53. רק ישינה. אין הנערה מתה כי  ם הנערה וישוש אמר להם אל תבכו ואמה בוכי  
Lc 9,12    וישוש אמ׳ להם תנו להם 13המקום הזה הוא חרב  כי  זה למען יוכלו למצוא מה שיאכלו למקום  
Lc 9,38   והרוח אוחזו ומיד זועק 39. אין לי זולתו כי  אומ׳ רבי תהיינה פקוחות על בני גדול ו  
Lc 9,45   ונשאו ונתנו 46ויראו לשאול אותה . נעלמה להם כי  . ולא הבינו מלת השם 45. די אדםנמסר בי  
Lc 9,50    וכאשר נשלמו 51. מי שאינו כנגדינו לנו הוא כי  . וישוש אמ׳ להם אל תמנעו לו 50עמנו  
Lc 9,53   וכאשר יקומו ויואן ראוהו 54. מגמת פניו ירושלם כי  [*]  53עיר השומרונים להכין שם ונכנסו ב 
Lc 10,7   אל תאבו לעבור . ראוי הוא הפועל להיות לו שכרו כי  . ושתו מאותן הדברים שיתנו לכם ואכלו 

Lc 10,13  ת בטירוש או בסדום יהיו נעשים נסים שנעשו בך א כי  י לכם כורושים אוי לך ביטישידה או 13. אתם 
Lc 10,15  מי שאתם מואס מי שאתם  16. בתהומות גהינם תרדי כי  את כפר נחום תנשאי עד לב השמים ו 15. הדין 
Lc 10,20   21. רק כי שמכם כתוב בשמים. הם משועבדים לכם כי  אך אל תשמחו  20. דבר לא יזככם ושום  
Lc 10,20   20 ובאותה שעה שמח ישאוש 21. שמכם כתוב בשמים כי  רק . חו כי הם משועבדים לכםתשמ אך אל  
Lc 10,21  כל הדברים הם נמסרים אלי 22. כן ערב לפניך כי  וגליתם לקטנים אמת הוא אב . מיםאלו מן החכ  
Lc 10,22   ץומי שיחפו. ומי הוא האב כי אם הבן. אם האב כי  ואין אדם יודע מי הוא הבן . אביאלי מ  
Lc 10,22   והפך פניו 23. ומי שיחפוץ הבן להגידלו. אם הבן כי  ומי הוא האב . וא הבן כי אם האביודע מי ה 
Lc 10,24   נביאים רבים יחפצו ראות אותן הדברים שאתם כי  אני אומר לכם  24. ה שאתם רואיםשרואים מ  
Lc 11,4   ואל. אותם לכל מחו מחוייבינו אנו מניחים כי  . והנח לנו כל חטאתינו 4. ם יוםחוקינו יו  
Lc 11,6   ואין לי מה שאוכל להניח. אהובי בא מהדרך אלי כי   6אהובי הלוה לי ככרות לחם ג׳  ויאמר לו  

Lc 11,10   מכם אם ישאל לחם לאביו יתן [*]  11[*] כל איש  כי   10תקעו ויפתח לכם . תבקשו ותמצאו. לכם 
Lc 11,30   כן יהיה בן האדם. כמו שיונה היה אות למלחים כי   30. הנביא זולת אות יונה. ן לולא ינת  
Lc 11,32  והנה בכאן יותר. עשו תשובה בעבור דרישת יונה כי  ו בדין עם זאת המשפחה ויענישוה נינוה יקומ  
Lc 12,7  ואני אומ׳ כי כל 8: אתם שוים יותר מרבים שעברו כי  רכם כולם ספורין לפני אל תיראו ושע 7. האל 
Lc 12,8    כל האדם שמודה בי לפני האנשים יקרהו מן השמים  כי  ואני אומ׳  8: יותר מרבים שעברואתם שוים 

Lc 12,12   13 :רוח הקדש ילמדכם באותה שעה מענה לשון כי   12ו באי זה דבר תענו או תאמרו אופן א  
Lc 12,15  ואמ׳  16. ת מה שהוא מחזיקחיי האדם אינה בהשפע כי  ואמ׳ להם השמרו מכל כילות  15. חולק עליכם 
Lc 12,23   24. הנפש חשובה יותר מאכילה והגוף יותר מהלבוש כי   23. ואל תאמרו במה תלבשו גופכם. לנפשכם 
Lc 12,27  שלימה בכל מעלתו לא היה לו מלבוש דומה למלבוש  כי  אומר לכם אני . גדילות לא טורחות ולא טוות 
Lc 12,30    ואביכם. כל הדברים האלה שואלים נבראי העולם כי   30. שאו למעלהומה תשתו ואל תתנמה תאכלו  
Lc 12,30    אמנם תשאלו מלכות הש׳ 31. לכם חסרון מכל אלה כי  ואביכם יודע באמת . נבראי העולםשואלים  
Lc 12,32  תמכרו מה שאתם 33: לאביכם ערב תת לכם מלכות כי  אל תהיו יראים מגוי חלש  32. גוהדברים תשי  
Lc 12,33   33 אין חסרון למי שגנב: אתם מתקנים אוצר בשמים כי  כרו מה שאתם מחזיקים ותנו צדקה תמ  
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Lc 12,36   ומיד יברכם 37: יבא ויגע בדלת יפתחו לו מיד כי  אדונם כשחוזר מן הנשואין למען  המחכים.  
Lc 12,40  ופירו אמ׳ לו  41: ן אדםבשעה שלא תחשבוה יבא ב כי  ואתם עמדו  40. יניח חפור ביתו ולא. ניעור 
Lc 13,2   אומר לא רק אם לא תשובו 3. סבלו דברים אלו כי  הם חטאים יותר מגלילבש האחרים  גלילבש  
Lc 13,7  והוא ענה לו אדון הנח  8. היא אוכלת שבח האדמה כי  ה תעקרה לז. ואיני מוצא. שואל פרי תאנה זו 

Lc 13,24    וכאשר אב 25. רבים יחפצו ליכנס ולא יכולו כי  כם אני אומר ל. שתכנסו בפתח הצרסבורים  
Lc 13,31   וישאוש אמר להם לכו 32. אירודיש אבה המיתך כי  צת הפרושים אמרו אליו לך מעמנו ומק: אליו  
Lc 13,33   שיהרוג 34אין ראוי שנביא יראה חוץ לירושלם  כי  לו למחרת ליום הבא אחריו ללכת  רק חוייב  
Lc 14,8   8 ויבא לאותו 9באולי יותר נכבד ממך נקרא שם  כי  . ראוך לנישואין אל תשב בראשיק כאשר  

Lc 14,11   והמשפיל עצמו. המגביה עצמו בא כדי שפלות כי   11. אז תשיג מעלה לפני הקרואים. עלה הנה  
Lc 14,12   אבל  13: באולי אותם שאתה קורא שישלמו לך גמול כי  . ולא השכנים עשירים. א הקרוביםהאחים ול 
Lc 14,14   והשכר תשיגהו בתחיית: אין להם מה שיגמלוך כי  וברוך תהיה  14הנטולים והעורים העניים ו  
Lc 14,24   אני אומר לכם כי אני אומר לכם כי שום אדם כי   24: ה בעבור שענייני יבאו לגמרבחזק  
Lc 14,24    שום אדם מהנקראים לא יאכלו אני אומר לכם כי כי  כי אני אומר לכם  24: יבאו לגמרשענייני  
Lc 14,24   24 ועמים  25: שום אדם מהנקראים לא יאכלו בזימוני כי  אני אומר לכם כי אני אומר לכם  כי 
Lc 14,28   ולא ימנה ראשונה. אי זה מכם שחפץ לבנות מגדל כי   28. רי אינו יכול להיות תלמידיבא אח  
Lc 15,6  אני אומ׳ לכם כן יהיה 7. מצאתי הצאן שנאבדה כי  חו עמי א אוהביו ושכניו ואמר שמקור 6. שמח  
Lc 15,9   כן אני  10. אנכי מצאתי דרכמא שלי אותה שאבדתי כי  ותיה ושכינותיה אומרת שמחו עמי ואוהב 

Lc 15,24   והתחיל לאכול[*]. זה בני מת היה ומצאנוהו חי  כי   24. שאו ֶעגֶל שמן ונאכל ונשתהו 23. רגליו: 
Lc 15,32   16. אחיך השבתיו כמת ונאבד ונחזר לנו כי  ולשמוח איני ראוי ולשמח אחרים  אבל לאכול,Tit  
Lc 16,2   והמורשה 3. מכאן ואילך לא תשתדל בהרשאה ההיא כי  . שאהתן חשבון מהה מההר. שאני שומע עליך  
Lc 16,8  ולם הם יותר חכמיםכן בני זה הע. בחכמה עשהו כי  ושבח האדון המעשה רע הלבב  8. םוכתוב שמני .. 

Lc 16,13   אינכם. האחת יבזה.. שינא האחד והאחד יאהב  כי  שני אדונים ..שום אדם אינינו 13. לכם  
Lc 16,28   חמשה אחים יש לי ואמר להם שלא יבואו לנגישת כי   28כ אב אחלי שתשלחהו לבית אבי אמר א״  
Lc 17,9  איני חושב כן עליכם כי עשיתם כל 10. עשה מצותו כי  ימצא אותו עבד חן בעיני אדוניו ו 9.ותשתה 

Lc 17,10   תאמרו אנחנו עבדים . עשיתם כל הדברים שצוה לכם כי  איני חושב כן עליכם  10. מצותו כי עשה 
Lc 17,19  ושאל לפרושים מתי יבא מלכות  20אמונתך הושיעך  כי  ואמ׳ אליו קום ולך  19מעם נכר  לשם אלא זה 
Lc 17,21    ואמ׳ לתלמידיו 22. הנה מלכות האל ראוי לבא לכם כי  ולא יאמר הנו הוא או הלאה הוא  21בהעמדה 
Lc 17,24   כי יהיה בן . כמו שהשמש זורח תחת השמים ומזריח כי   24. חריוולא תלכו א. הוא לא תחפצו ללכת 
Lc 17,24   24 ראשונה חוייב לו אכן 25. יהיה בן האדם ביומו כי  . שהשמש זורח תחת השמים ומזריח כי כמו  
Lc 18,11   אני איניני כמו האנשים האחרים גזלנים רעים כי  אדון אלהים חינות אני עושה לך  .הדברים  
Lc 18,13   אמת אני אומר לכם שהעולמיי זה הלך 14חוטא אני  כי  אומר אדון אלהים רחמני . ת חזהואבל מכה א 
Lc 18,14   כל אדם המגביה עצמו יהיה נשפל ומי שישפיל עצמו כי   .שהעולמיי זה הלך לביתו מצודק אומר לכם 
Lc 18,16   באמת לכם אני  17. מכיוצא באלו הוא מלכות שמים כי  רים הקטנים לבא אלי ולא תמנעום הניחו הנע 
Lc 18,23   23  וישוש ראה עצבונו ואמ׳ דבר אי 24. עשיר הוא כי  הדברים נשמעים הוא היה עצב מאד ואלה  
Lc 18,37   והעור קרא 38. ישוש נזורט עובר באותו מקום כי  ואמרו לו  37ר עם רב שאל מה זה שעוב שמע  
Lc 19,3  ורץ ועלה באילן 4אותו זאקיב היה קטן הצורה  כי  . לא יכול לראותו בעבור רוב העםו. איש הוא  
Lc 19,4   בא אל המקוםוכאשר ישאוש  5שם היה לו לעבור  כי  בעבור יכול לראות ישאוש משיח . שיכומור  
Lc 19,5   וזאקיב ירד מהרה 6. מוכרח אני שאבא היום בביתך כי  יח ואמר לו זאקיב רד מהר וחושה ישוש מש 

Lc 19,17   יהיה לך ממשלה על מאה. בדבר קטן היית נאמן כי  והאדון אמר אליו שמח עבד טוב  17. הרוחתי  
Lc 19,21    חדתי ממך כי אתה הוא איש אכזרי אתה לוקח מהפ כי   21. שמר שמרתיה והצנעתיה בנעלםשנתת לי  
Lc 19,21   אתה הוא איש אכזרי אתה לוקח מה שלא הנחת כי  דתי ממך כי פח 21. שמרתיה והצנעתיה בנעלם.  
Lc 19,31   והשלוחים 32. עשיתם כמו שאדוננו חפץ פעולתו כי  למה אתם מתירים קשרו אתם תאמרו שואל אתכם  
Lc 19,34   ונהגו אותו לישאוש 35. האדון רבינו צריך לו כי  והם אמרו  34. תירים העיראתם מ להם למה.  
Lc 19,42   אם אתה הכרת והאמנת הדברים שהם שלך כזה היום כי   42אמר . יר ראה אותה ובכה עליהקרב אל הע  
Lc 19,43    ויצורו ימים יבואו לך שאויביך ימאסוך ויקיפוך  כי   43. ועתה הן נעלמות לעיניך. לךלשלום 
Lc 19,48   20: כל העם שומעין לו מקשיבין אליו כי  ולא מצאו מה לעשות לו  48שמידו אבו לה,Tit  
Lc 20,6  וענו שלא 7. בבריא היה להם שיואן היה נביא כי  . כל העם יסקלונו[*]  6[*] מים נאמ׳ מן הש  

Lc 20,19   ושלחו 20. ובעבורם אומ׳ המשל הכירו כי עליהם כי  ויראו העם . ותה שעה לשום יד בוחפצו בא  
Lc 20,19   ושלחו לו אנשים 20. עליהם ובעבורם אומ׳ המשל כי  ויראו העם כי הכירו . שעה לשום יד בו  
Lc 20,36  לא ימותו משם ואילך כי יהיו דומין למלאכים כי   36. יעשו נשואין ולא יקחו נשיםלא . המתים.  
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Lc 20,36  וכי הם בני. והם בני השם׳. יהיו דומין למלאכים כי  ו משם ואילך כי לא ימות 36. שיםולא יקחו נ 
Lc 20,37   37  האל אמ׳ לו בסנה אני אלהי אברהם אלהי יצחק כי  . למדהו והראהו משה. מתים שיחיוואותן  
Lc 20,38   ומקצת מהסופרים אמרו רבי 39. כלם חיים עמו כי  אינו אלוה המתים אכן החיים  38 .יעקב  
Lc 21,4   אבל זאת ממה. כל אלו מהשפעתם שמו במתן האל כי   4. למנה ענייה שמה יותר מכולכםהאשה הא  
Lc 21,8   והעת. רבים יבאו בשמי שיאמרו לכם שאני אני הוא כי  : ו לכם שאיזה איש לא יונה אתכםאמר השמר 

Lc 21,15   לא יוכלו לאמר אני אתן לכם כח וחכמה שאליה כי   15. אל תחשבו באי זה אופן תענולבבכם ו  
Lc 21,22   בעבור שיושלמו כל. אלה הימים יום נקם הם כי   22ואשר בגבולותיה אל יכנסו בה . יפרדו  
Lc 21,23   עד המכהו 24והעם יבא . יהיה דוחק גדול על הארץ כי  היו הרות ומיניקות באותן הימים לאותן שת 
Lc 21,26    אז יראו בן האדם שיבא 27. ות השמים ינועוכח כי  . מיראה וחרדה שתבא על כל העולםיבשים  
Lc 21,28   ואמר להם זאת הצורה ראו 29גאולתכם מתקרב  כי  . וננו ושאו ראשיכם והביטואלה הדברים התב  
Lc 22,16   אני אומ׳ לכם שלא אוכל אותו עד שיהא נשלם כי   16. זה הפסח קודם שאסבול המיתהאוכל עמכם  
Lc 22,18   אני אומר לכם שלא אשתה מהיוצא מהגפן עד שיבא כי   18הו וחלקוהו ביניכם ואמר קחו עשה חנות  
Lc 22,26   ואותו שהוא. אותו שהוא גדול בבית יהיה כמו נער כי  . אבל לא יהיה כן מכם 26. ושריםנקראים מא 
Lc 22,37   ועם. ואני אומר לכם כי מה שכתוב חוייב שיעשה ב כי   37. ימכור מלבושיו ויקנה סכין שאין לו 
Lc 22,37   ועם הרעות הוא מזומן. מה שכתוב חוייב שיעשה בו כי  כי אני אומר לכם  37. יקנה סכיןמלבושיו ו 
Lc 22,37    והם אמרו 38כל הדב הדברים שהם ממני הם לקץ  כי  ועם הרעות הוא מזומן . שיעשה בוחוייב  
Lc 22,59   ופירו אמר אדם איני יודע מה אתה 60. הוא גלליב כי  אחת אשה אחת אומרת אמת זה עמהם וכמעט שעה 
Lc 23,7   כי בירושלם בימים ההם. מיכולת אירודיש נשתלח כי  והכיר  7. האדם אם הוא גלליב שאל אותו  
Lc 23,7  ואירודיש כשראה 8. בירושלם בימים ההם היה כי  . הכיר כי מיכולת אירודיש נשתלחו 7. גלליב  
Lc 23,8  פעמיים כסף לראותו בעבור ששמע דברים רבים ממנו כי  ראה ישאוש שמח מאד ואירודיש כש 8. ההם היה 

Lc 23,12   ופילאט קרא שרי 13קודם זה היו אויבים מאד  כי  ופילאט נעשו אוהבים באותו יום  ואירודיש  
Lc 23,15    והנה שום דבר ראוי למיתה לא. הוא שלח אתכם כי  וג״כ אירודיש  15. מלשינים אותוממה שאתם  
Lc 23,29  הנה ימים באים שבהם יאמרו מאושרות הן העקרות כי   29. תבכו עלי רק על עצמכם תבכו ועל בניכם . 
Lc 23,31   32. אם בעין הלח נעשו דברים אלו מה יעשו ביבש כי   31. כסונו ולגבעות נפלו עלינו להרים  
Lc 23,34   ומחלקים ביניהם. הם עושים אין יודעים מה כי  וישו אמר אב מחול להם  34. שמאלוהאחד ל  
Lc 23,40  40 ובאמת אנחנו סובלים המשפט הראוי 41. בצרתם אתה כי  ונה ומגדף אומ׳ אינך ירא אלהים והאחר ע 
Lc 24,6   תזכורנה באי זה אופן דבר עמכם בעוד. חזר חי כי  אינינו פה  6. ו החיים עם המתיםלמה תשאל  

Lc 24,29    30. כבר נעשה ערב והיום כבר נטה ונכנס עמהם כי  ר עמנו אדון בקשוהו ואומרים תשאו 29רחוק  
Jn 1,4    והנר 5. היה חיים אותו החיים היה נר האנשים כי   4מה שנעשה : שום דבר אינו נעשהוזולתו  

Jn 1,17   אבל חן ואמת היא נעשית בעד . הדת נתנה בעד משה כי   17. ובעבורו החן. לנו השגנו חןכ 
Jn 1,30   רק בעבור. ואני איני מכירו 31. הוא ראשון לי כי  . רתי אחרי הגבר שנעשה קודם לימהוא שא  
Jn 1,50   תוכל להיות. אני אומר לך שראיתיך תחת תאנה כי  . ענה ישאוש ואמר לו 50. ישראל הוא מלך  
Jn 2,24   24 ר העדות ולא נצטרך שיהיה נמה 25. הוא מכיר כלם כי  אוש אינו נותן האמנה מעצמו להם רק יש 
Jn 2,25  3. הוא יודע הדבר שהיה באנשים כי  נמהר העדות העשוי לו מהאנשים  נצטרך שיהיה,Tit   קפיטולו ג׳ 

Jn 3,7   הרוח 8. אני אומ׳ חוייב שתהיו נולדים מחדש כי  אל תתמה  7. שנולד מרוח רוח הואומה . הוא  
Jn 3,16   כמה העולם שבנו יחידו אחד לבדו. הב כלהאל או כי   16. בדו אבל ישיגו חיים נצחייםבו לא יא  
Jn 3,17   האלוה לא שלח בנו בעולם בעבור שישפוט העולם כי   17: ד אבל יהיו לו חיים נצחייםבו לא יאב.  
Jn 3,18   19: אינו מאמין בעולם האחד לבד נולד בן האלוה כי  . שאינו מאמין בו כבר הוא נדון אבל מי  
Jn 3,19   כי כל איש העושה הרע מארר  20. מעשיהם הם רעים כי  . ר חשך וערפל מנרם האנשים ביותואוהבי 
Jn 3,20   ואינו בנר בעבור. כל איש העושה הרע מארר הנר כי   20. כי מעשיהם הם רעים. פל מנרחשך וער  
Jn 3,21   אחר אלה הדברים בא ישאוש עם 22. בשם האל נעשות כי  ר בעבור שפעולותיו יהיו גלויות בא אל הנ 
Jn 3,23   23 24ובאו אליו רבים וטבל אותם : מים רבים היו שם כי  ה טובל בהר אחד קרוב שיליני ויואן הי 
Jn 3,24   אז נעשית 25: עדיין לא הושם יואן בבית הסהר כי   24ובאו אליו רבים וטבל אותם : היו שם  
Jn 3,34   כי השם׳ אינינו נותן. ר דברמי ששולח הש׳ מדב כי   34ו עושה סימן שהוא אלוה אמתי העדות ממנ  
Jn 3,34   האב אוהב הבן  35. השם׳ אינינו נותן הרוח במדה כי  . כי מי ששולח הש׳ מדבר דבר 34 אלוה אמתי 
Jn 4,18   חמשה בעלים היו לך וזה שעתה לך אינו בעליך אמת כי   18ה אמת את אומרת שאין לך בעל אמ׳ ל 
Jn 4,22  ועתה. אבל תבוא שעה 23. שלום ליהודים עתיד לבא כי  . ו יודעיםאנחנו נתפלל למה שאנ .שלא ידעתם 
Jn 4,23   כאלו האל הוא רוח 24האב שואל להם יתפללו  כי  . יתפללו האב ברוח ובאמת. פלליןמת.  
Jn 4,35  ומי ילקט שכרכם 36. כבר תבואות הקציר לבנות כי  אני אומר לכם שאו עיניכם וראו  הנה. הקציר  
Jn 4,37    בעניין זהו הדבר אמתי כי אחד הוא הזורע ואחד כי   37ט יחדיו ישמחו שהזורע והמלקבעבור  
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Jn 4,37   אני שלחתי אתכם  38. אחד הוא הזורע ואחד המלקט כי  כי בעניין זהו הדבר אמתי  37חו יחדיו ישמ 
Jn 4,45   ביום המועדראו כל הדברים שעשה ביר בירושלם  כי  וש בגלליאה קבלו אותו הגליליבש כשבא ישא  
Jn 4,47   לא. אז אמר ישאוש אליו 48. מסוכן היה למות כי  ליאה הלך אליו שירד להבריא בנו בגל  
Jn 5,13   13 וישאוש 14. ישו נטמן מן העם שהיה באותו מקום כי  . א לא ידע מי הוא אותו שריפאהווהו  
Jn 5,18   ת אבל עוד אומר שאביו הואלא לבד מתיר השב כי  . אז היהודים אבו יותר להמיתו 18. זה  
Jn 5,19   כי 20. הבן עושה כדומיהן. הדברים שהוא עושה כי  . רק מה שראה עשות לאב. ר מעצמואי זה דב  
Jn 5,20   וכל הדברים שהוא עושה מלמד לו. האב אוהב הבן כי   20. הבן עושה כדומיהן. וא עושההדברים שה . 
Jn 5,21  כן הבן. כמו שהאב החיה מתים ונתן להם חיים כי   21. מהיםמאלו מראה אליו בעבור שלא תהיו ת  
Jn 5,22   23. אבל נתן כל משפט לבן. האב אינו דן שום אדם כי   22הבן נותן חיים לאשר הוא חפץ כן . חיים 
Jn 5,26  כן נתן חיים לבן. כמו שהאב יש לו חיים בעצמו כי   26. ואותן שישמעוהו יחיו. האל קול המת בן  
Jn 5,27    אל תתמהו מזה כי עדיין תבא שעה 28: הוא בן אדם כי  ונתן לו יכולת לעׂשֹות משפט  27לבן בעצמו 
Jn 5,28   עדיין תבא שעה שבה כל אותן שהם בקברים ישמעו כי  אל תתמהו מזה  28: י הוא בן אדםמשפט כ  
Jn 5,30   אבל רצון מי ששלחני. איני מבקש לעשות רצוני כי  ודיני צדיק וישר הוא . דן אנוכישאני שומע.  
Jn 5,38  חפצו הכתיבות שבהם 39. לא האמנתם שהוא שלחו כי  ואין דברו בכם  38. איתם תמונתוקולו ולא ר  

Jn 6,2   אז 3. ראו האותות שהוא עושה על אותן שהם חולים כי  והלכו אחריו עמים רבים  2יאדיש שהיא טיבר 
Jn 6,6  ענה אליו פיליף  7. יודע הוא מה שהיה לו לעשות כי  נסות יה לזה אמר ה 6. פת שיאכלו אלו העמים 

Jn 6,26   אתם מתפעלים לא אוכל  27. אכלתם הפת ושבעתם בו כי  רק . לים לא בעבור שראיתם אותותאתם שוא 
Jn 6,27   אז אמרו לו מה נעשה שנוכל 28. האל אב סימן הוא כי  . אותה שבן האדם יתן להם. צחייםבחיים נ 
Jn 6,36  כל מה שנתן לי האב  37. ראיתוני ולא האמנתם בי כי  . אבל זה אמרתי לכם 36. א לעולםהיה צמלא י 
Jn 6,38    רק . אני ירדתי מן השמים לא בעבור שאעשה רצוני כי   38. אשליכנו בחוץ אותו שבא אליואני לא 
Jn 6,40   דם שרואה הבןשכל א. זהו רצון האב ששלחני כי   40ק שאקימהו ביום היותר אחרון ממנו ר  
Jn 6,41  ואמרו 42. אמר אני הוא פת שירדתי מן השמים כי  . אז התלחשו היהודים ממנו 41. ןהיותר אחרו  
Jn 6,45   כל. והיו כולם מלומדים מהאל. כתוב הוא בנביאים כי   45. י אקימהו ביום היותר אחרוןואנ 
Jn 6,47   49. אני הוא פת חיים 48. חיים נצחיים יש לו כי  אמת אומ׳ אני לכם מי שמאמין  47. ראה האב  
Jn 6,56   57: ודמי הׁשתייה האמתי: בשרי הוא האוכל האמתי כי   56. ה אקימהו ביום היותר אחרוןנצחיים וא  
Jn 6,65   ומי. ישאוש היודע ראשונות יודע מי הם המאמינים כי  . בל מקצת מכם הם שאינם מאמיניםא 65. הם 
Jn 6,72   7: זה עתיד לבגוד בו שהוא אחד משנים עשר כי  אומ׳ מיוד״ש אשכריוטא  וזה 72. הוא שטן,Tit  

Jn 7,1   לא רצה ללכת בגודיאה כי היהודים מבקשים אותו כי  אלה הדברים הלך ישאוש בגלליאה  אחר 1יואן  
Jn 7,1    וסמוך ליום 2. היהודים מבקשים אותו להמיתו כי  בגודיאה ישאוש בגלליאה כי לא רצה ללכת  
Jn 7,4   הרוצה שיתפרסם לכל אינו עושה שום דבר בסתר אם  כי   4. מידיך יראו מעשיך שאתה עושהבעבור שתל 
Jn 7,5   אז אמ׳ ישוש להם  6: האחים עדיין לא האמינו בו כי   5. לה הדברים תפרסם עצמך לעולםאם תעשה א 
Jn 7,7   אתם ממיתים ביום 8. עשיו רעיםאני מעיד עליו שמ כי  אותי הכעיס . כול להכע להכעיסכםאינו י 

Jn 7,12   רק מרמה. ואחרים אינו. מקצת אומרים טוב הוא כי  . ורוב העם ַמִלינִים עליו 12. אנה הוא  
Jn 7,23   בעבור זה אל תשפטו 24. רפאתי כל אדם בשבת כי  למה אתם כועסים נגדי : משה מאבדדת . עצמו  
Jn 7,30   ורבים מהסיעה תאמינו 31: עדיין לא באה שעתו כי  . יו בוואחד מהם לא שם יד: ופשואז רצו לת  
Jn 7,39   כי ישו עדיין לא בא באור. עדיין לא נתן הרוח כי  הקדש שעתידין לקבל המאמינים בו אמרו מרוח  
Jn 7,39   אז מקצת 40. ישו עדיין לא בא באור העליון כי  . וחלקבל המאמינים בו כי עדיין לא נתן הר  
Jn 8,14   אתם 15. מאין באתי ולאן אני הולך[*] יודע אני  כי  אני עושה עדות לעצמי אמתי הוא  ואם .להם 
Jn 8,16    17שהאב שלחני ואני אחדים אנחנו . איניני לבדי כי  : וכשאני דן משפטי אמתי 16. אדםדן שום  
Jn 8,20  מר להם פעם אחרתאז א 21: עדיין לא באה שעתו כי  . מלמד במקדש ושום אדם לא תפשו בגאסיפילסי  
Jn 8,24  24 אז 25: אם לא תאמינו שאני הוא תמותו בעונכם כי  . ה אמרתי לכם שתמותו בעונותיכםבעבור ז  
Jn 8,28   תנש תנשאו בן האדם תכירו שאני הוא ודבר אני כי  אז אמ׳ ישוש להם  28: הוא אביו האל. להם  
Jn 8,29  כל עת 30. אותם הדברים שאליו ערבים אני עושה יכ  . ואינו מניחני יחידי: הוא עמי ומי ששלחני  
Jn 8,37   אני מדבר מה שראיתי 38: דברי אינינו בתוככם כי  אבל אתם חפצים להמיתני . אברהם שאתם בני  
Jn 8,42  ולא באתי. אני באתי מאת האל ומהאל יצאתי כי  . אותו אתם תאהבו. ישאוש אם האל הוא אביכם  
Jn 8,43   אתם בני השטן אביכם 44. אינכם יכולים לשומעו כי  למה אינכם מכירים דברי  43. חנירק הוא של . 
Jn 8,44   כי כל מה שמדבר שקר מה שהוא. אין אמת אתו כי  א היה רוצח בתחלה ולא עמד באמת הו. לעשות  
Jn 8,44  כי. כל מה שמדבר שקר מה שהוא קרוביי לו מדבר כי  . ולא עמד באמת כי אין אמת אתו רוצח בתחלה  
Jn 8,44  אבל אני אם אומר לכם אמת 45. אביו שקרן הוא כי  . ר שקר מה שהוא קרוביי לו מדברכל מה שמדב  
Jn 8,47   אז ענו היהודים ואמרו אין אנו  48: אינכם מהאל כי  . ובעבור זה אינכם שומעים אותו. דבר האל 
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Jn 8,53    ענה ישאוש אם אני משבח ומעלה 54: בעצמךאם אתה  כי  מי משבח אותך במעלות אלו . שמתווהנביאים 
Jn 9,4   4 בעוד שאני 5. שבו לא יוכל אחד לפעול. לילה יבא כי  . ב לעשות פעולות בעוד שהוא יוםלי חויי 
Jn 9,8    אומרים אינינו זה האיש שהיה שואל על. דל היה כי  ואותם שראוהו ראשונה  8. בעיניושם וראה  

Jn 9,16   ואחרים אומרים איך יוכל איש. אינו שומר השבת כי  זה האיש אינינו מהאל מהפרושים  אמרו מקצת  
Jn 9,21  אלה הדברים אמרו 22. בן דעת הוא ומדבר מעצמו כי  שאלו אותו : יניו וראה לא ידענוצד נפתחו ע  
Jn 9,22   יראו מהיהודים שאם אחד מהם יאמר שהוא משיח כי  . אלה הדברים אמרו האב והאם 22 .מעצמו  
Jn 9,23   23 אז שאלו פעם אחרת האדם שעמד 24: בן שנים הוא כי  ור זה אמרו אביו ואמו שאלו הבן בעב  
Jn 10,4   ואינן נמשכות אחר קול האיש  5. מכירות הן קולו כי  . לך לפניהם והצאן נמשכות אחריובחוץ הו 

Jn 10,26  צאני שומעות קולי ואני מכיר 27. אינכם מצאני כי  אבל אתם אינכם מאמינים בי  26. מעידים עלי  
Jn 10,33   ענה  34. ועושה אתה עצמך אלוה. אתה אדם ולא אל כי  . סוקלין אותך רק מקללה וגידוף אין אנו 
Jn 11,9    אבל מי שהולך בלילה 10. רואה אור זה העולם כי  . שיהיה הולך ביום אינו עושה רעאם אי זה  

Jn 11,10   ואחר אמר אליהם: אלה הדברים אמר 11. נר אין לו כי  מצער עצמו  אבל מי שהולך בלילה 10. העולם 
Jn 11,11   11 ואני הולך שם להקיצו מן. לזריט אהובינו ישן כי  ואחר אמר אליהם נלכה : ברים אמראלה הד  
Jn 11,15   רק נלך. אני לא הייתי שם בעבור שאתם תאמינו כי  : והנני שמח בעד אהבתכם 15: מת לזרו הוא  
Jn 11,22   וישאוש אמ׳  23. כל דברים שאתה שואל נותנים לך כי  אבל עתה אנכי יודעת  22. היה מתפה אחי לא 
Jn 11,26  והיא אמרה 27. מאמינה את זה. לא ימות לנצח כי  א חי ויאמין וכל אדם שהו 26. אם ימות יחיה  
Jn 11,39   וישאוש אמר אליה לא 40. זה ארבעה ימים שמת כי  . ת אמרה לו אדון כבר הוא מסריחאחות המ  
Jn 11,41   ואני כבר ידעתי שכל שעה אתה שומע 42שמעת אותי  כי  שמים ואמ׳ אב חנות אני עושה לך עיניו ל 
Jn 12,6   והיה לו כיסין שבהם משים מה שהם. הוא גנב כי  רק אליו ולעצמו דורש בעבור . יםעל העני  
Jn 12,8   לעולם יהיו אביונים בכם ואני לא אהיה כל עת כי   8. בור שאביט אותו ביום קבורתיאותו בע  

Jn 12,11   רבים מהיהודים באים שם בעדו ומאמינים בישאוש כי   11לזרו [*]  10[*] וש רק שראו בעבור ישא : 
Jn 12,18   בעבור זה 19. שמעה אומרים שעשה אות ופלא כי  באה אליו יוצאת לדרך אותה סיעה ובעבור זה  
Jn 12,27   אז: לעלות ולנשא שמך 28בעבור זה באתי לשעה זו  כי  . אב הושיעני בשעה זאת. ה אומרמעתה ו 
Jn 12,39    עור עיניהם ותקשה 40פעם אחרת אמר ישעיה הנביא  כי  מין ובעבור זה לא היה בידם להא 39שסופר 
Jn 12,43  וישוש 44. האליותר אהבו מעלת האנשים ממעלת  כי   43בור שלא ישליכום מבית הכנסת לא הודו בע  
Jn 12,47   רק בעבור שאהיה להם. אני לא באתי לדון העולם כי  רי ולא ישמרם אני איני דן אותו ישמע דב  
Jn 12,49  הוא צוה לי: אני מעצמי לא דברתי רק האב ששלחני כי   49. רתי ישפטו אותו ביום אחרוןהדברים שאמ 
Jn 13,3    מי מהאל. יודע היה שכל הדברים נתן האל בידו כי   3בלב יודי״ש אשקריוטי שיבגדהו שהשטן שם  

Jn 13,11   ובעבור זה אמר . אני יודע אותו שעתיד לבגוד בי כי   11. ואתם טהורים אבל לא כולכם כולו נקי 
Jn 13,13   ולכם יש . אני אדוניכם רוחץ רגליכם[*]  14[*]  כי  ון ורבי ונותנים שבח וברכה לשם אותי אד 
Jn 13,15  כאשר עשיתי אני כן תעשו. אני נתתיו לכם למשל כי   15כם יש לרחוץ האחד רגל חבירו ול .רגליכם  
Jn 13,29  מקצת חשבו שיודוש שיודיש שהיה לו כיסין שיאמר  כי   29והו למה אמרו וזה אחד מהיושבים לא הבינ 
Jn 13,35    36. יעות זה לזהאם לכם אהבה ור. אתם תלמידי כי  ובזה יכירו כל  35. אתכם ביניכםשתאהבו  
Jn 14,12    המעשים שאני עושה הוא עושה ודברים גדולים יותר כי  אומר אני לכם שהמאמין : שתאמינושהמעשים 
Jn 14,12   והדבר שתשאלו לאב בשמי 13: אני הולך אל העם כי  ה ודברים גדולים יותר מהם עושה הוא עוש  
Jn 14,17   17 רק אתם. ואינו יודע אותו. אינו רואה אותו יכ  . שהעולם אינו יכול לקחתו: אמת רוח  
Jn 14,17   לא אעזובכם יתומים  18. בכם הוא עתה ובכם יהיה כי  רק אתם תכירו . ואינו יודע אותו. אותו 
Jn 14,20   השומר 21. ואתם בי ואני בכם. אני הוא כאבי כי  באותו היום תכירו  20. אתם תחיוחי ו  
Jn 14,28   עתה גלו 29: אני הולך אל האב והאב גדול ממני כי  אמת שאתם תגילו  .תם תאהבו אותיאם א  
Jn 14,30   30 רק 31ואין דבר אחר בי : שר זה העולם כבר בא כי  . םמעתה רוב הדברים לא אדבר עמכ  
Jn 15,5    אם אחד לא 6. דבר אינכם יכולים לעשות זולתי כי  הוא הוא הנושא פרי רב . ואני בובי  

Jn 15,15   אבל אומר אני. העבד אינו יודע מה האדון עושה כי  לא אומר שאתם תהיו עבדים  15. יוצוית לכם  
Jn 15,15   16. כל הדברים שאמרתי אמר אבי והודעתים לכם כי  בל אומר אני לכם היותכם אוהבי א. עושה  
Jn 15,18   העולם . מזה העולםאם אתה  19. אותי מאס ראשונה כי  אם העולם יכעיס אתכם תדעו  18. זה את זה 
Jn 15,19   20: אינכם מזה העולם בעבור זה מכעיס אתכם כי  אבל . העולם מה שהוא שלו אוהב. מזה העולם  
Jn 15,21  21  אם לא באתי ולא הייתי 22. לא ידעו אותו ששלחני כי  אלה הדברים יעשו לכם בעבור שמי אבל כל 
Jn 16,3  ואלה הדברים דברתי 4. לא הכירו האב ולא אותי כי  ם ואלה הדברים יעשו לכ 3. ה לשםשיעשה עבוד  
Jn 16,7   7 ואם אלך. אם לא אלך רוח הקדש לא יבא אליכם כי   אבל אני אומר לכם שצריך הוא לכם שאלך  
Jn 16,9   ומצדקה כי אני הולך אל האב 10לא האמינו בי  כי  . עון 9מאת ומצדקה וממשפט [..] שהעולם.  

Jn 16,10   רק 11ומעתה לא תראו אותי . אני הולך אל האב כי  ומצדקה  10כי לא האמינו בי . ןוע 9וממשפט  
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Jn 16,11  עוד יש לי לאמר לכם  12. שר זה העולם כבר נדון כי  . רק מרחוק 11עתה לא תראו אותי ומ. אל האב 
Jn 16,13  שמע ידבר ויגיד לא ידבר מלבו רק הדב הדברים שי כי  . ותו רוח של אמת ילמדכם כל אמתרק כשיבא א 
Jn 16,16  אז אמרו תלמידיו ביניהם 17: אני הולך אל האב כי  ומעתה לא תראו אותי  16. כם מעטהם ויגיד ל  
Jn 16,17    אז אומרים מה הוא זה 18. אני הולך אל האב כי  ופעם אחרת מעט ותראוני . תראונימעט לא  
Jn 16,19    ופעם אחרת מעט. ולא תראו. אמרתי אחר מעט אני כי  אליהם מה זה אתם מדברים בקרבכם אמר  
Jn 16,21   וכשילדה כבר אינה זוכרת הצער בעבור. שעתה בא כי  האשה היולדת דואגת  21: תחזור לששון  
Jn 16,21  ואמת כן דאגתכם אבל אני 22. האדם נולד בעולם כי  . הצער בעבור שמחה וגיל שיש לה אינה זוכרת  
Jn 16,27   הוא אוהב אתכם כאשר אהבתם אותי והאמנתם שיצאתי כי   27אתפלל לאב בעדכם אומר לכם ש ואיני 
Jn 16,32   אלה הדברים אמרתי לכם בעבור שבי 33: האב עמי כי  ואיני יחיד . ותעזבו אותי יחידיאיש בביתו  
Jn 16,33   נצחתי תהיה לכם צרה בעולם רק תבטחו בי כי אני  כי  . בעבור שבי לבד יהיה לכם שלום אמרתי לכם 
Jn 16,33  17: אני נצחתי העולם כי  היה לכם צרה בעולם רק תבטחו בי כי ת. שלום,Tit  קפיטולו י״ז כפי יואן 
Jn 17,5  6. אותה אורה שהיתה לו קודם שנברא העולם עמך כי  . ועתה את אב תזככני עמך 5. שותשנתת לי לע  
Jn 17,8   והם לקחום והכירו. רים שנתת לי נתתי להםהדב כי   8. ואתה נתת לי ודברך קיימו. ולי ממך הי  
Jn 17,9   ואני . ושלך שלי הם. וכל שלי שלך הן 10שלך הן  כי  . שנתת לי מתפלל לא בעד העולם רק בעד אלו 

Jn 17,12   אך 13. אם בן האבדון למען תהיה הכתיבה נשלמת כי  . ואחד מהם לא נעדר. ת לי שמרתיאותם שנת  
Jn 17,24   אב צדיק העולם  25. אהבת אותי קודם שהעולם היה כי  . ראו אורה שליחותם שנתת ליר שיבעבו. עמי 
Jn 18,2   2 אז כאשר 3. הרבה פעמים בא הרבה לשם עם תלמידיו כי  ש שרוצה למוסרו יודע אותו מקום ויוד״י 
Jn 18,9   אז 10: עדרמכל אותן שאלו שלי נתת אחד מהם לא נ כי  בעבור שיהיה נשלם הדבר שאמר  9 אלה ללכת 

Jn 18,18   18 פירו עומד. קור נעשה בעת ההיא ומתחממים בו כי  בדים והמשרתים עומדים לפני האש והע  
Jn 18,21   וכאשר ישאוש אמר  22. הם יודעים הדברים שאמרתי כי  שמנעוני אי זה דברים דברתי להם שאל לאותן 
Jn 19,4  אז יצא ישאוש נושא 5. י מוצא בו שום טעםאינ כי  וליך לכם בחוץ זה בעבור שהכירו הנה אנכי מ  
Jn 19,6   והיהודים ענו לו כפי  7. איני מוצא בו שום טעם כי  . תקחו אתם ותלהו ופילאטו אמ׳ להם. תלהו 
Jn 19,7   אז כאשר פילאט שמע זה 8: עושה עצמו בן אלוה כי  . ו לו כפי דתינו הוא חייב מיתהענ  

Jn 19,12  אומר נגד שיסר. כל איש שעושה עצמו אלוה מלך כי  . תהיה אהוב משיסרם תניח זה לא א. ואומרים:  
Jn 19,15   אז שיסר מסר להם ישאוש שיתלוהו 16: אם שיסר כי  וההגמונים אמרו לו אין לנו מלך : אתלה.  
Jn 19,20   20  והיה: אותו מקום שישאוש נתלה קרוב מן העיר היה כי  אז רוב היהודים קראו הכתב הזה 
Jn 19,29   שמע זה לקחו קנה אחד והניחו ספוג מליאה חומץ כי  והיה . אז היה שם קנקן מלא חומץ 29. צמא  
Jn 20,9  עדיין לא ידעו הכתיבה אומרת שחייב שיחזור חי כי   9. ב שבא ראשון לקבר וראהו ורץתלמיד האהו  

Jn 20,13  14. א ידעתי אנה הניחוהונטלו אדוני מזה ול כי  והוא אמרה . ה האשה למה את בוכהואמרו לאות  
Jn 20,17   אבל לכי לתלמידי ואמרי. עדיין לא עליתי לאבי כי  אל תגעי בי וישוש אמר לה  17. מאישטרו  
Jn 20,29   ראית אותי טומאש והאמנת בי מאושרים יהיו אותן  כי  וישאוש אמ׳ אליו  29. וני ואלהיואמ׳ אד 
Jn 21,7   ושאר התלמידים באו 8. ונכנס בים. ערום היה כי  שיו אשר שמע האדון הוא לבש מלבופירו כ  
Jn 21,8   אז 9. לא היו רחוק מן הארץ כמו מאתים זרועות כי  ושאר התלמידים באו מספנים  8. םונכנס בי  

Jn 21,12  ובא ישאוש ולקח הפת 13: יודעים היו שאדונם הוא כי  ואחד מהם לא רצה לשאול מי הוא  .באו ואכלו 
Jn 21,17  אמ׳ אליו אדון . שלשה פעמים שאלו אם אוהב אותו כי  ופירו היה דואג . ן אוהב אתה לין ג׳ואשימו 
Lc 1,31    32. ַאְת תהר בבטנך ותלדי בן שתקראי שמו ישאוש ִכי  תדעי  31. את מצאת חן בעיני הש׳מריאה כי  
Lc 9,47   ואמ׳ 48קרבו אליו מחשבותם לקח נער אחד ו כיודע  וישוש  47. ם מי מהם גדול מכולםביניה  

Mc 7,22   כל אלו הרעות 23. חמדה גיאות סכלות כילאות  גניבות  22יחות רעות מחשבות וניאופים ורצ  
Lc 12,15   16. כי חיי האדם אינה בהשפעת מה שהוא מחזיק כילות  ואמ׳ להם השמרו מכל  15. עליכם או חולק 
Lc 11,33   רק מניחה על המנורה בעבור שהנכנסין בבית .כיסוי  ית אינו מניחה במקום נחבא ותחת העשש  

Mc 7,4   ובעבור זה שאלו 5. וכלי כסף משתיהם כיסותיהם  זהו ליטול . ם אחרים שציום שמורורבי חקי  
Jn 12,6   אז אמר ישאוש 7: שבהם משים מה שהם נושאין כיסין  והיה לו . ורש בעבור כי הוא גנבולעצמו ד  

Jn 13,29   29 שיאמר לו ישאוש קנו אותן הדברים שצריכין כיסין  ודוש שיודיש שהיה לו צת חשבו שיכי מק  
Jn 1,42   ולמחר רצה לצאת בגלליאה ומצא  43. ר״ל פירא כיפאש  ׳ שימון בן יואן אתה תמיה נקרא מביטו אמ 

Mt 15,33   ואמר להם ישואש 34. פת במדבר שישבעו כמה עם כ״כ  ואמרו לו התלמידים אנה נמצא  33. בדרך  
Mt 24,27   ובאי זה מקום שיהיה 28. היה ביאת בן האלוה כ״כ  ברק שיוצא ממזרח ונראה עד מערב כך כמו שה  

Mc 5,3   רע שאין יכולין להחזיקו בשלשלאות ולא בברזלים כ״כ  ששוכב בקברים והיה  3אליו בדרך מושטן יצא 
Mc 7,18   אין אתם מבינים שאין. מבינים פתאים שאינכם כ״כ  והוא אמ׳ להם א״כ אתם  18. מונהאותה הת  
Jn 5,45  האב האחד. סכלים שתחשבו שאני הוא המלשין אתכם כ״כ  אל תהיו  45. ם שהן מן השם׳ לבדמבקשים אות 
Mt 7,2   אתה רואה הקיסם בעין חבירך 3. תהיו נפרעים כך  כי במדה שתפרעו  2. תהיו נדוניםתדינו ואל.  
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Mt 18,35   יעשה לכם אבי שבשמים אם לא תמחלו מלב טוב כך  כל  35. החוב ומסרו לנגישה עד שיחזור כל  
Mt 20,28    אבל בעבור עבוד: בן האלוה לא בא להיות נעבד כך  כל  28. להיות ראשון יהיה עבדכםירצה  
Mt 24,27    כמו שהברק שיוצא ממזרח ונראה עד מערב כ״כ היה  כך  כי כל  27. המערה אל תחפצו האמןהוא בזאת 
Mc 2,19    אבל העת המתקרב שהחתנים 20. שהחתן יהיה עמהם כך  קרובים לנישואין איך אוכל לצום אותם שהם  
Jn 4,31   והוא אמ׳ להם אני 32. תלמידיו בקשוהו שיאכל כך  ובין  31צאו מן העיר ובאו אליו וי 30משיח  

Jn 8,9  ואמ׳ אל האשה אנה הםוישאוש קם  10: ובין כך כך  ה השרים ונשאר ישאוש יחידי בין האחד ובתחל  
Jn 8,9    וישאוש קם ואמ׳ אל האשה אנה הם המעידים 10 :כך  ונשאר ישאוש יחידי בין כך ובין השרים  

Jn 10,37  למה אתם אומרים. אבל אם אני עושה אותם 38 .ככה  פעולות אבי הייתם יכולים לאמר  הייתי עושה  
Lc 13,11   וראתה ישאוש 12בזולת יכולת להביט למעלה  כורעתכ  ת שחלתה י״ח שנים מחולי והולכת אשה אח  
Mc 6,37   ואמ׳ להם ישאוש כמה 38. לחם ותנו להם לאכול ככרות  לכו א״כ לקנות מאתים . [*] אכולאתם להם ל 
Mc 8,5   והוא צוה לעם 6. והם ענו ז׳. פת לחם יש לכם ככרות  וישאוש שאלם כמה  5ה העם במדבר לשבוע ז 
Lc 11,5   ואין לי. כי אהובי בא מהדרך אלי 6לחם ג׳  ככרות  ויאמר לו אהובי הלוה לי . לילההאליו בחצי  

Jn 6,9   אבל מה יהיה בין כלם. לחם שעורה ושני דגים ככרות  ן הוא נער אחד שיש לו חמש מאות בכא 9פירי. 
Mt 1,17   עד גלותתולדות מאברם עד דויט הם י״ד ומדוד  כל  ם כן א 17קפיטולו ב׳ כפי מתיאו : משיח  
Mt 2,4    6[*] [*]  5[*] שרי הכהנים וחכמי העם וישאלם  כל  ויקבוץ  4. וכל אנשי ירושלם עמועמד נבהל 

Mt 2,16   הילדים הנמצאים בבית לחם ואת כל הסביבות מעת כל  מלכים היה מאד כעוס וצוה להמית שלשת ה  
Mt 2,16   עת שהילד היה נולד לפי הזמן ששאלהסביבות מ כל  ל הילדים הנמצאים בבית לחם ואת להמית כ  
Mt 3,15   ותכף שישואש משיח היה 16. יושר אז הטבילו זואן כל  ו עזוב עמוד כי כן חויב שיושלם ואמ׳ ל 
Mt 4,8   ואמר לו אני אתנך כל 9. מלכיות העולם וכבודם כל  ל הר אחד גבוה מאד ויראהו השטן השטן ע  
Mt 4,9  אז אמר לו 10 .זה אם תקוד ארצה ותתפלל אלי כל  אני אתנך  ואמר לו 9. לם וכבודםמלכיות העו  

Mt 4,23   ארץ גלילאה דורש בבתי כנסיותיהם הגדת מלכות כל  ישואש משיח היה מחפש  23מתיאו  י׳ כפי  
Mt 4,23  משונים משוטנים וירחיים[*]  24[*] החוליים  כל  תיהם הגדת מלכות השמימיי ומרפא בבתי כנסיו  
Mt 5,11   גילו שכרכם גדול 12. רע נגדכם ותכזבו בעדי כל  יקללו אתכם וירדפו אתכם ויאמרו ים האנש  
Mt 5,29   ואם יד ימינך טשקנדליזא כרות 30: הגוף ענוש כל  וב הוא לך שתאבד אבר אחד מהיות ממך כי ט  
Mt 5,30   31י מתיאו קפיטולו י״ו כפ: הגוף ענוש לעולם כל  אבוד אבר אחד מהיות  כי יותר שוה לך. ממך  
Mt 6,11   והנח לנו חובותינו כי 12. יום שהוא מסעד חיינו כל  תן לנו לחם  11. שה בשמים ובארץרצונך תע 
Mt 6,22   23. גופך כי אם עינך תמימה כל הגוף יהיה בהיר כל  תהיה גר . עינך 22[*]  21ונבים אין ג  
Mt 6,22   ואם עינך רשעה כל הגוף 23. ף יהיה בהירהגו כל  ה גר כל גופך כי אם עינך תמימה תהי. עינך  
Mt 6,23   ואם הנר הראוי להיות בך הוא. הגוף יהיה ערפליי כל  ואם עינך רשעה  23. ף יהיה בהירכל הגו 
Mt 6,29   ואם עשב השדה הנמצא 30: מעלתו כמו אחד מאלו כל  ׳ לכם כי שלמה לא היה מכוסה עם ואני אומ  
Mt 6,32   שאלו 33. האב שלכם יודע שאתם צריכים זה. זה כל  העמים שואלים  32. ה או מה נלבשמה נשת  
Mt 6,33  33 כי יום מחר. א״כ אל תאנחו ליום מחר 34. זה כל  חלה מלכות האל ויותר ותהיה לכם שאלו בת  
Mt 7,8  9. והדופק יכנס. והמחפש ימצא. אדם שישאל יקח כל  כי  8. לכם דפקו בדלת ויפתח: תחפצו ותמצאו  

Mt 7,12   אשר שתחפצו שיעשו לכם האנשים תעשו להם זאת היא כל   12י שיתן דברים טובים לשואליו האל שמימי 
Mt 7,19   20. עץ שאינו עושה פרי טוב יהיה כרות ושרוף כל   19[*]  18: פרי רע עושה פרי רעועץ . טוב  
Mt 7,21    לא יכנסו במלכות שמימיי אותן שיקראוני אדון כל  עו׳ אמר ישאוש משיח לתלמידיו  21מתיאו  
Mt 7,24   יהיה דומה אל החכם. אדם השומע דברי ועושה אותם כל   24. רו ממני רשעים מלאי רוע לבסו. הכירם 
Mt 8,13  וכאשר ישואש 14קפיטולו כ״ו כפי מתיאו : רע כל  והילד נתרפא באותה שעה ובזולת  .יהיה עשוי  
Mt 8,34   וכאשר ראוהו חלו פניו. העיר יצא אל ישואש משיח כל  אז  34. אל העיר מספרים מהמשוטןברחו ובאו 
Mt 9,15    אבל כשיצא העת שאדם יעלם. שהם עמו† אותן† כל  בעוד שהוא חי אין יכולין לבכות מה ארוס  
Mt 9,17   אבל משים איש היין החדש. הנאדות יהיו אבודים כל  ם יעשה כן כי א. יין חדש בנאדות ישנים  
Mt 9,35    העמים שהיו בצער ושוכבים[*] וכאשר  36. חולי כל  לכות שמימיי בבתי כנסיות וממרק מדורש  

Mt 10,27   ולא 28: ומה שתשמעו באזן תדרשוהו בקול רם .כל  תאמרו אתם בקול רם לפני . בסוד שאני אומר  
Mt 10,30  אתם. תפחדולכן לא  31שערות ראשכם מנויים  כל   30. א תפול לארץ בזולת אב שלכםואחת מהם ל  
Mt 10,32   איש שיפרסמני לפני האנשים אני אבידתו לפני האל כל  לכן  32 .אתם טובים מעופות רבים. תפחדו 
Mt 10,42   אדם שיתן לשתות לאחד מאלו הקטנים כוס אחד ממים כל   42: דיק בשם צדיק יהיה לו גמולשמקבל צ 
Mt 11,13   הנביאים והדת עד זואן טבול התנבאו מה שהיה כל  כי  13חוקים משיגים אותו בחזקה וה. בדוחק  
Mt 11,27   מה שהוא ושום אחד אינו מכיר הבן כי אם האב כל  אבי נתן לי יכולת על  27. לפניךכאשר הוטב.  
Mt 11,28   ושאו  29אותן שמצטערים ונוגישים ואני אעזורכם  כל  יבאו אלי  28. רק אותו שהבן רצה לגלות לו 
Mt 12,25  וכל עיר או. מלכות שהוא בתוכו נחלק יהיה שמם כל  וישואש שיודע מחשבותיהם אמר  25. שר השדים  
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Mt 12,33   לכן . עץ טוב עושה פרי טוב ועץ רע עושה פרי רע כל   33. כפרה בזה העולם ובעולם הבאלא יהי לו 
Mt 12,36   נשים יתן אדםמלה כבידה שידוברת תהיה בין הא כל  בעבור זה אומר אני לכם כי  36. נודר רע  
Mt 12,50    מי שעושה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחיותי כל   50וקרובי [*] [*]  49[*] ומי הם אחי  
Mt 13,32   הזרעים וכשגדל הוא גדול כל הזרעים ונעשה עץ כל  שהוא קטן  32ו שאדם זורע בשדהו החרדל אות  
Mt 13,32   32  רעים ונעשה עץ גדול שהעופות שוכבים ועומדים הז כל  קטן כל הזרעים וכשגדל הוא גדול שהוא 
Mt 13,34   בעבור זה 35: אלה הדברים אמ׳ ישואש בדמיונות כל   34. לשת מדות קמח עד שהכל מחמץומערבו בש  
Mt 13,41   ישים באש 42האישקנדליזאטש ממלכותו והרעים  כל  . אלוה ישלח מלאכיובן ה 41. בקץ העולם  
Mt 13,44    עו׳ המלכות שממיי 45: אשר לו וקנה לאותו שדה כל  עבור ששון שיש לו מכר וב. טומנומצאו  
Mt 13,46   46 עו׳ המלכות שמימיי 47: מה שהיה לו וקנה האבן כל  ר מצא אבן טובה נערכת הלך ומכר וכאש  
Mt 13,47   וכשהוציאוה בוחרים הטובים 48מיני דגים  כל  למכמורת שאדם משים בים שאוספת  דומה  
Mt 13,51  והוא אמ׳ להם 52. והם אמרו הין. אלה הדברים כל  שמעתם  51. יה בכי והרעשת שיניםהאש ושם יה  
Mt 13,52    חכם מאותות דומה למלכות שממיי ולאב חיילות כל  והוא אמ׳ להם לכן  52. אמרו היןוהם  
Mt 13,56   56  ישאוש אמר להםו. והיו אשקנדליזאט בו 57. זה כל  וקרובותיו כלם עמנו מאין יש לו  

Mt 14,7   7  והיא היתה מוזהרת מאמה אמרה תן  8: מה שתשאלהו כל  אותו דבר הוא נשבע שהוא יתן לה בעבור 
Mt 14,35   וחילו פניו אשר לבד יגיעו שפת 36החולים  כל  ו שלחו אליו בכל הארץ ושלחו לו הכירוה  
Mt 15,13    הניחום 14. לא נטע אותה תהיה נעקרת נטע שאבי כל  והוא ענם ואמר  13. מהדבר ששמעוהם  
Mt 16,26   ואי זה חלוף טוב . והנפש היא אבודה. חללי עלמא כל  מה יועיל לאדם אם הוא מרויח  26. בעדי 
Mt 17,11  ואומר אני לכם שבא ולא הכירוהו 12. הדברים כל  נם ואמ׳ אליהו יבא ויציל והוא ע 11. בתחלה.  
Mt 17,12    ואז 13. כן בן האלוה יסבול המות בעבורם. רצונם כל  אבל עשו ממנו . רוהושבא ולא הכיאני לכם 
Mt 17,26   18: מה שעולה זה אשר שאל ותנהו בעדי ובעדך כל  שון שתקח תפתח לו הפה ותמצא שם והדג הרא,Tit 
Mt 18,16   16  זהואם ב 17. עדות הוא קיים בעד שנים או שלשה כל  לא ישמעך חבר אחד עמך או ב׳ כי ואם  
Mt 18,18   מה שתקשרו בארץ יהיה קשור בשמים וכל מה שתתירו כל  אמיתות אומר לכם אשר  18: רסמהואויב ופ 
Mt 18,19   כי למקום ששנים או שלשה מקובצים 20: מה שתשאלו כל  ם על הארץ שאבי שבשמים יתן לכם של שלו 
Mt 18,27   וכאשר אותו עבד היה יוצא לחוץ מצא 28. החוב כל  חם על העבד והניחו לכת ומחל לו והאדון ר  
Mt 18,31  ואמ׳ לו. והאדון צוה שיביאהו לו 32אשר עשה לו  כל  והלכו אל האדון וספרו לו . הליםהיו מאד נב 
Mt 18,34   34 כל כך יעשה לכם אבי שבשמים אם לא 35. החוב כל  ון עצב ומסרו לנגישה עד שיחזור והאד  
Mt 18,35   כך יעשה לכם אבי שבשמים אם לא תמחלו מלב טוב כל   35. יחזור כל החובלנגישה עד ש עצב ומסרו  
Mt 19,20   אמ׳ אליו 21. זה בטוב שמרתי מה אני חסר עוד כל  ואמ׳ אליו הבחור  20. רעך כמוך ואהוב את  
Mt 19,26   ובכן ענה פירו ואמ׳ אליו  27. הדברים יערבו לו כל  לעשות . ין אבל לאל הוא דבר נקלכבד מהב 
Mt 19,27   28. העולם ונמשכים אחריך מה גמול יהיה לנו כל  רו ואמ׳ אליו הנה שאנחנו עזבנו ענה פי  

Mt 20,9   ובאו הראשונים וחשבו קחת יותר 10. אחד פשוט כל  ם שהלכו בכרם עד הי״א שעה לקחו באו אות  
Mt 20,10   10  ובקחתם מלינים נגד בעל 11. אחד פשוט כמו כן כל  הראשונים וחשבו קחת יותר ולקחו ובאו  
Mt 20,12   ואמ׳. והוא ענה לא׳ מהם 13. היום סבלנו העמל כל  ואתה עשיתים שוים עמנו אשר . להשעה שפ  
Mt 20,28  אבל בעבור עבוד: כך בן האלוה לא בא להיות נעבד כל   28. צה להיות ראשון יהיה עבדכםשביניכם יר 
Mt 21,10   10 11. העיר היתה מוקמת אומרים מי הוא זה ישאוש כל  שלם וכאשר ישאוש משיח נכנס בירו  
Mt 21,12   אותן שקונים ומוכרין והפך שלחנות החלוף ממטה כל  ונכנס ישו במקדש האל וגרש  12. מגליליאה  

Mt 22,9   הלכו העבדים 10. אותם אנשים שתמצאו לנישואין כל  תלכו אם כן בדרכים וקראו  9. יםאינם הגונ  
Mt 22,10   11. הרעים והטובים ונתמלאו הנשואין מקרואים כל  הלכו העבדים ואספו  10. נישואיןמצאו לשת  
Mt 22,40   ואז 41. התורה והנביאים תלוים באלו שני צוויים כל   40. תאהב רעך כמוך. והשני הוא דומה לזה 

Mt 23,3   2 אבל לא תעשו. מה שיאמרו לכם תשמרו ותעשו כל   3. ים והפרושים עלו בקתדרא משההמאותת  
Mt 23,5   הם. מעשיהם בדברים בעבור זה שהאנשים יראו אותם כל  הם עושים  5. ים הגיעם באצבעותםאין רוצ 

Mt 23,20   או שנשבע במקדש נשבע בכל  21. הדברים שהם עליו כל  כי מי שנשבע במזבח נשבע בעד  20. המתן 
Mt 24,2   אמיתות אומ׳ לכם אשר לא ישאר. אלה העניינים כל  והוא ענה ואמ׳ אליהם רואים אתם  2. המקדש  

Mt 24,27   כך כמו שהברק שיוצא ממזרח ונראה עד מערב כ״כ כל  כי  27. את המערה אל תחפצו האמןהוא בז  
Mt 24,30   ויראו בן הבתולה בא בעבי השמים. שבטי הארץ כל  ואז יילילו . מן בן האלוה בשמיםאדם סי.  
Mt 24,45   אשרי העבד אותו 46. סיעתו שהוא יזונם בזמנם כל  ונאמן אדוניו מניחו על עבד חכם תחשבו מ  
Mt 24,47  ואם העבד הרע יאמר בלבו אדוני 48. טובותיו כל  מיתות לכם אומר שהוא יניחהו על א 47. עושה  

Mt 25,5   4  [*]םצעק אד. עד חצי הלילה 6העשר ישנו באריכות  כל  ובעוד שהחתן מעכב לבא  5שותיהן עשי  
Mt 25,7  והסכלות אמרו  8הבתולות והדליקו כל עשישותיהן  כל  אז קמו  7חתן בא צאו אליו לדרך קומו הנה ה 
Mt 25,7    והסכלות אמרו לחכמות תנו לנו 8עשישותיהן  כל  אז קמו כל הבתולות והדליקו  7אליו לדרך  
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Mt 25,32   כן כמו הרועה. פריד אחרים מאחריםוהוא י. העמים כל  ויהיו נאספים לפניו  32את צלמו על קתדר 
Mt 25,40    הטוב שמעולם עשיתם עם אחד מאחי הקטנים כי לי כל  ויאמר אלהם אמיתות אומר לכם כי יענה  
Mt 25,45   45 פעמים שלא עשיתם למקצת מקטני הדלים שלי גם לי  כל  ה להם אומר אמיתות אומ׳ לכם כי אז ענ 

Mt 26,3   גדולי הכהנים וזקני העם בהיכל סגן הכהנים כל  אז נתקבצו  3: יהיה נבגד ותלוי ובן האל  
Mt 26,22  22 והוא ענה אותו 23. אחד לאמר אדון אנכי הוא כל  והתחיל . מעו זה היו מאד דואגיםוכשהם ש  
Mt 26,35    ואז בא ישאוש עמהם בעיר אחת 36. התלמידים כל  וכמדומה אמרו . עמך לא אכפור בךלמות  
Mt 26,52  52 חושב אתה 53. בסכין ימות. איש שיכה בסכין כל  וש אמ׳ אליו חזור הסכין במקומו ז ישאוא  
Mt 26,55   56. היום הייתי עמכם מלמד במקדש ולא תפשתוני כל  . צים תפוש אותייצאתם עם הסכינים ועם ע  
Mt 26,56   תיבותזה הוא נעשה בעבור זה שתשלימו הכ כל  אבל  56. למד במקדש ולא תפשתוניעמכם מ  
Mt 26,56   והם חזקו ישאוש 57. התלמידים עזבוהו ונסו כל  אז . שתשלימו הכתיבות מהנביאים בעבור זה  
Mt 28,11   והם אספו הזקנים ועשו 12מה שנעשה לשרי הכהנים  כל  צת מהשומרים באו בירושלם וספרו הלכו ק 
Mt 28,20   ואני אהיה עמכם בכל עת עד סוף. אתכם מה שִצויתי כל  ותלמדום ושמרו  20ן ומהקדש רוח האב והב 

Mc 1,5  אותן שהיו ממלכות יהודה וירושלם וטובלן בנהר כל  ויוצאין אליו  5. ה לכפרת עונותטבילת תשוב  
Mc 1,32   וכל אותן מהעיר היו 33החולים ומשוטנים  כל  והערב כאשר השמש נכנע שלחו לו  32. ושרתם  
Mc 1,37  והוא אמ׳ להם נלך 38. העמים שואלים אותך כל  צאוהו אמרו לו וכאשר מ 37. עמו ואותם שהיו  
Mc 2,2  ובאו אליו ד׳ 3. [*] הבית היה מלא עד הפתח כל  רב עם נתאסף ולא הכילם כי . ביתשהוא היה ב  

Mc 5,26   שאינה מוצאה. מה שהיה לה ברפואות בלא תועלת כל  והוציאוה  26נים עשר שנים עברו דם זה ש.  
Mc 5,33   והוא הבין ואמר לה בתי אמונתך 34. האמת כל  עשוי ונברכה לפניו ואמרה אליו  ה היהשב  
Mc 6,7   וציום שלא ישאו שק ולחם 8. החולים ומשוטנים כל  ם שנים שנים ונתן להם כח לרפאת ושלח  

Mc 6,21   בתובאה  22הטרבונש והשרים הגדולים מגליליאה  כל  והזמין . אירודיש עשה חג מלידתוקרבו ל  
Mc 6,22   וייטב מאד לאירודיש ולכל האוכלים. הקרואים כל  ובאה בת אירודיש מכרכרת לפני  22מגליליאה.  
Mc 6,23  וכאשר יצאתה משם 24: מה שתשאל עד חצי מלכותו כל  ועשה שבועה שיתן לה  23 תחפוצי ואתנהו לך  
Mc 6,30   וישאוש אמ׳ בואו ונלך במדבר  31מדו מה שעשו ול כל  ובאו התלמידים לישאוש וספרו לו  30. גופו 
Mc 6,55   56הארץ להביא החולים במטות כאשר שמעו שהוא שם  כל  ומיהרו  55כף הכירו ישאוש יצא מהספינה ת 
Mc 6,56    7: אותן שנוגעים מתרפאין כל  פניו שלבד יגעו בשפת מלבושו כי ומחלים,Tit  קפיטולו ז׳ כפי  
Mc 7,5    וישאוש ענם אמ׳ להם טוב נביא מכם 6: היום כל  לא נטולות פת אבל אוכלים בידים האבות  

Mc 7,23   22 24: אלו הרעות מתנועעות מהלב ואלו מטנפים האדם כל   23. ת כילאות חמדה גיאות סכלותגניבו 
Mc 7,37   מה שעשה ישאוש עשה היטב כי הוא עשה האלמים דבר כל  אומרים . ומתמיהים 37עוד מגלה  עו׳ מצוה 
Mc 8,36   36  ואותו שיכירנו ויפרסם 37. העולם ויאבד נפשו כל  ומה יועיל לאדם גם כי יהיה לו  
Mc 9,11  העולם כמו שכתו׳ שבן האלוה יסבול נגישה למות כל  אמר כאשר אליהו יבא בתחלה יציל והוא ענה ו  
Mc 9,38   ואותו 39. ומ׳ רעאדם שיעשה נפלאות בשמי אינו א כל  וישאוש אמ׳ להם אל תמנעו לו כי  38. לו 
Mc 9,40  אדם שיתן לכם כוס אחד בשמי בעבור זה שאתם כל   40. נו הוא עמנוואותו שאינו כנגדי 39. רע  
Mc 9,48   טוב 49: אדם באש יתעלם וכל אדם מרוצח מתעלם כל   48. ם אינם מתים והאש לא נכביתשהארסי  

Mc 10,20  וישאוש הביטו 21. ה קיימתי מנעורי עד עתהז כל  והוא ענה ואמ׳ אליו רבי  20. מךאביך ואת א  
Mc 10,27    ופירו התחיל לאמר לו הנה  28. הדברים איפשריים כל  דבר נמנע אבל לא לא לשם כי לאל לכם הוא 
Mc 10,28   28  וישאוש ענה ואמר אמת 29. הדברים והולכים אחריך כל  התחיל לאמר לו הנה אנחנו עזבנו ופירו 
Mc 10,32    הנה אנחנו עולים 33אומ׳ . אשר יקרה לו כל  והתחיל לאמר . רת הוא אמ׳ להםאחואז פעם  
Mc 11,11   ובערב הוא יוצא בבאטניאה עם. מה שהיה בפנים כל  ונכנסו בירושלם במקדש והביט  11: משמים  
Mc 11,23   פקפק מי ומי יאמר להר אחד קום ותכנס בים ולא י כל  כי באמת אני אומר לכם  23ה בשם טובה אמונ 
Mc 11,24   וכאשר תעמדו בתפלה תמחלו אם לכם 25. מה שתשאלו כל  חזקה באל ותשיגו תפלותיכם יהיה לכם אמונה 
Mc 12,43   13: מאכלה כל  ם מספיקים אבל זאת הענייה נתנה ממה שה,Tit   וכאשר  1קפיטולו י״ג כפי מארקו 
Mc 13,20   אבל בעבור הנבחרים שבחרם יקצר. לא יושעבשר  כל  ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן  20. תהיה אח״כ  
Mc 14,19   והוא אמ׳ להם אחד 20. אחד לאמר אדון אני הוא כל  והתחילו . והם היו עצבים 19דני עמי יבג  
Mc 14,31    ובאו בשדה אחד ששמו גיטשמני ואמ׳ 32. האחרים כל  למות עמך לא אכפור בך וכן אמרו מוכרח  
Mc 14,49   זה. היום הייתי עמכם במקדש מלמד ולא תפשתוני כל   49. קלות תפוש אותום סכינים ומיצאתם ע  
Mc 14,53   ופירו 54. הכהנים והחכמים מאותתים וזקני העם כל  נהגו לישוש לסגן הכהנים ונאספו ו 53: מהם  
Mc 15,24   26 .והיתה שעה שלישית כאשר תלוהו 25. אחד מהם כל  והניחו גורלות עליהן איזה יקח  .מלבושיו  
Mc 16,14   ישאוש נראה להם להבחין מיאונם . אחד עשר לאכול כל  יום א׳ שיושבין בשולחן ואחר  14. האמינו 

Lc 1,48   48 כי אותו 49. הבריות יאמרו אנכי היות מאושרת כל  ובעבור זה . א הביט שפלות שפחתוכי הו  
Lc 1,53    פודה ישראל בנו 54. העשירים רקיםטוב ועוזב  כל  הרעבים ממלא  53. ומגביה השפליםמאריות  
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Lc 1,71   לעשות חסד עם אבותינו 72. אותן שהקציפונו כל  שלום לנו משונאינו ומיד  71ולם מראשית הע  
Lc 1,75   ואתה נער תקרא נביא מה מאד נעלה כי  76. ימינו כל  בקדושה ובטהרה לפניו  75ד אותו פחד נעבו 

Lc 2,3   4. אחד לעירו בעבור שישמעו מצותו של האדון כל  היו הולכים וכולם  3לך ששיריאה האדון מ  
Lc 2,19   והעם שבו מודים ומשבחים 20. אלה הדברים בלבה כל  ומריאה שמה  19. ותו בעד הרועיםלהם בא  
Lc 2,31    שיהיו אור והגדת עמים ואזרת ישראל עמך 32העם  כל  שהכינות לפני פני  31ראו שלומך כי עיני. 
Lc 2,39   והנער 40דברי דת משה חזרו בגלליאה בעיר נזורט  כל  וכאשר סיימו  39: ממתינים פדיון ישראלש 
Lc 2,51   וישאוש מרבה בחכמתו 52. אלה הדברים בלבה כל  ואמו מקיימת . והיה משועבד להם בואזריק  

Lc 3,5   וכל . יושפלוהגאיות תתמלאו וכל ההרים והגבעות  כל   5. נו דרך האל עשו ישרות דרכיובמדבר פ 
Lc 3,6   אז אמ׳ לעמים שבאים בעבור 7. בשר שלום האל כל  ויראו  6. הרכסים לדרכים ישרים וכל  
Lc 3,9   9  10 :עץ שאינו עולה פרי טוב יכרת ויושם באש כל  לכן . הגרזן כבר עברה לשורש העץכי  

Lc 3,15    ענה יואן ואמ׳  16. וש משיחהעם שיואן יהיה ישא כל  סבורים  15. נדיבים משכיריותיהםותהיו 
Lc 3,21   וישו היה טובל ומתפלל לש׳ ונפתחו. העם נטבל כל  נעשה היה כאשר  21: ן ושמו בבורתפש יוא  

Lc 4,5   ואמ׳ לו הנה אתן לך כל אלה 6מלכות העולם  כל  אוש בהר אחד מאד גדול והראה לו נהג יש  
Lc 4,6   ענה  8. אם תפול לרגלי ותפללני 7אלה העניינים  כל  ואמ׳ לו הנה אתן לך  6ות העולם לו כל מלכ 

Lc 4,13    [*]והניח ישו ונגשו 14. המנסה נסע ממנו. הנסיון כל  ונשלם  13. סה האדון השם׳ אלהיךלא תנ  
Lc 4,40   אותן שהיו שם חולים מחלופי חליים הביאו לו כל  וכאשר בא השמש  40. ושרתה אותם ומיד קמה.  

Lc 5,5   אבל בדבריך נאריך . הלילה טרחנו ולא לקחנו דבר כל  ושימון ענה ואמ׳ לו  5. אְבַקֵּפטּורָ הרשתות בו 
Lc 5,7   ומאותו 8. באופן שכמעט לא נטבעו. האניות מדג כל  ובאו ומלאו . אניה האחרת שיבואואשר ב  

Lc 5,11   וזה נעשה 12: שיחוהלכו אחרי ישאוש מ. ענייניהם כל  וכאשר נהגו האניות בארץ עזבו  11. האנשים 
Lc 5,28    ועשה משתה גדול בביתו  29. ענייניו והלך אחריו כל  והאיש קם והניח  28שלו לך אחרי בסטון 
Lc 6,40    איך תראה 41תלמיד הוא שלכם כאשר הוא ברבו  כל  אינינו התלמיד על הרב  40. בבוריפלו  
Lc 6,44   כי מקוצים אין איש מלקט תאנים. יכר בפריועץ נ כל  כי  44. ינו יכול לעשות פרי טובועץ רע א. 
Lc 6,47   איש שבא אלי ובדברי ועושה אותם אני אראה לכם כל   47. ואינכם עושים מה שאני מצוה. אדון  
Lc 7,18   ויואן קרא שנים מתלמידיו ושלחם 19. אלה הדברים כל  ותלמידים הלכו ליואן ואמרו  18 .גודיאה 
Lc 8,39  ויסע האיש והלך בכל . הדברים האלה שעשה לך האל כל  שוב לביתך וספר  39 לווישו אמ׳ . שילך עמו 
Lc 8,39   ויסע האיש והלך בכל . הדברים האלה שעשה לך האל כל  ויסע האיש והלך בכל העיר ודורש . לך האל 
Lc 8,39   אושונעשה כשחזר יש 40. הדברים שישאוש עשה לו כל  ויסע האיש והלך בכל העיר ודורש . לך האל  
Lc 8,43  ונגשה לישוש 44. נכסיה לרופאים ולא שוה לה כל  י ההוא צערה כמו י״ב שנה ונתנה דמיה והחול  

Lc 9,1    ושלחם לדרוש מלכות 2השדים ולרפאת החוליים  כל  תלמידיו ונתן להם יכולת וכח על קרא הי״ב  
Lc 9,7   בעבור שיש 8וש והיה לו בספק הדברים שעשה ישא כל  ואירודיש אדון טיטרקא שמע  7: םבכל מקו  

Lc 9,10   10 וישאוש לקח אותם במקום אחד נקרא . הדברים שעשו כל  זרו התלמידים להגיד לישוש משיח וח 
Lc 10,19   אך אל 20. כחות האויבים ושום דבר לא יזככם כל  ועל . כם על השרפים ועל העקרביםכף רגל  
Lc 10,22   ואין אדם יודע מי . הדברים הם נמסרים אלי מאבי כל   22. ךב לפנילקטנים אמת הוא אב כי כן ער 
Lc 10,35    ואם תוציא בהוצאתו יותר משני פשיטין אלו. צרכו כל  לאושפיזא ואמ׳ לו עשה למוכה זה ונתנם 
Lc 11,4  3 כי אנו מניחים אותם לכל מחו. חטאתינו כל  והנח לנו  4. חם חוקינו יום יוםתן לנו ל  

Lc 11,10  מכם אם ישאל לחם לאביו יתן לו [*]  11[*] איש  כל  כי  10תקעו ויפתח לכם . ותמצאו שותבק. לכם 
Lc 11,17   17 ובית יפול על בית. מלכות שחלק לכם לא תעמוד כל  [*] וש כמבין מעשיהם מחשבותיהם וישא.  
Lc 11,21   ם יותר חזקיםאבל אם אחרי 22. הדברים בשלום כל  כאשר החזק מזויין שומר ביתו  21. הש׳ בא  
Lc 11,22  כלי הזיין שלו באותן שהיה בוטח יגזול לו כל  הנה . ותר חזקים חיים יותר ממנואם אחרים י  
Lc 11,34  גופך. גופך יהיה מאיר אבל אם עינך יהיה רע כל  אם עינך יהיה תמים . ך הוא עינךועששית גופ  
Lc 11,50   נביאים מיום שנברא העולם עד עתה מזאת האומהה כל  ש מכם דם למען תהיה נדר 50וירדפו . ימיתו  
Lc 12,8   האדם שמודה בי לפני האנשים יקרהו מן השמים כל  ואני אומ׳ כי  8: ר מרבים שעברושוים יות  

Lc 12,18   ואומר לנפשי רוב 19. דברי תולדותי וטובתי כל  צרותי ואעשם יותר גדולים ואקבץ אהרוס או  
Lc 12,30   ואביכם יודע . הדברים האלה שואלים נבראי העולם כל  כי  30. ל תתנשאו למעלהתשתו וא תאכלו ומה 
Lc 12,44    אבל אם אותו עבד 45. הדברים שמחזיק ישליטהו כל  אמת אני אומ׳ לכם שעל  44. עושהמוצאו כן  
Lc 13,4  ם שאםאני אומר לכ 5. האנשים היושבים בירושלם כל  תחשבו שהם היו חייבים יותר על  .והרג אותם  

Lc 13,15   אחד מכם אינו מתיר קשר השור או החמור מן הרפת  כל  וענה ישאוש להם ואמ׳ רמאים  15 .ולא בשבת 
Lc 13,17   אלה הדברים כל אותן שכנגדו נתביישו והעם שמחו  כל  וכאשר אמ׳  17. אוי להתירה בשבתקשר שר 
Lc 13,17  ן שכנגדו נתביישו והעם שמחו בכל הענייניםאות כל  וכאשר אמ׳ כל אלה הדברים  17. תלהתירה בשב  
Lc 14,21   ואז כעס האדון ואמ׳ לעבדו צא מהר: מה שאמרו כל  וחזר המשרת ואמ׳ לו  21. ל ללכתואיני יכו  
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Lc 14,29  ויאמרו האיש הלזה התחיל  30. הרואים ילעיגו לו כל  ות ולא יהיה יכול להשלים הבנין יבנה היסוד 
Lc 14,33   איש מכם שאינו מתיאש מכל הדברים שמחזיק אינו כל  כן  33. להשתדל עם דברי שלום יושולח שלוח  
Lc 15,9   אוהביה ואוהבו ואוהבותיה ושכינותיה אומרת שמחו כל  וכאשר תמצא הדרכמש תקרא  9. צאהעד שימ 

Lc 15,13  ך רחוקה מאדהנער היותר קטן הלך לו בדר. הדברים כל  מועטים מקובצים ואחר ימים  13: מה שהיה לו 
Lc 15,13   ואחר היה רעב גדול בארץ 14. ירושתו בזנות כל  לך לו בדרך רחוקה מאד שם הפסיד קטן ה.  
Lc 16,19   19 ששוכב בפתחו מוכה.. לז.. והיה דל שש 20בטוב  כל  אחד עשיר היה לבוש ארגמן ואכל  אדם  
Lc 17,10   תאמרו אנחנו עבדים ולא. שצוה לכםהדברים  כל  איני חושב כן עליכם כי עשיתם  10. מצותו  
Lc 18,14   אדם המגביה עצמו יהיה נשפל ומי שישפיל עצמו כל  כי . עולמיי זה הלך לביתו מצודקלכם שה  
Lc 18,21   והדבר ההוא שמע 22. אלה הדברים קיימתי בנערותי כל  והוא אמר  21. כבד אביך ואמך. רעדות שק 
Lc 18,28   וישאוש אמ׳ להם 29הדברים והולכים אנו אחריך  כל  חנו עזבנו ופירו אמר הנה אנ 28 .לאל  
Lc 18,31   יהיה  32הדברים הכתובים בעד הנביאים שבן האדם  כל  נו עולים בירושלם ויהיו נשלמים הנה אנח 
Lc 18,43   העם ראה זה נתנו שבח לאל כל  וכאשר  והלך אחרי ישו משבח לשם. ומיד ראה :Lc 19,Tit  קפיטולו  
Lc 19,15   והראשון בא אומר אדון עם אימינא  16. אחד ואחד כל  הם הממון בעבור שידע כמה הוציא שנתן ל 
Lc 19,37  העמים היורדים מן ההר לשמח ושבח האל בקול גדול כל  קרב לירידת הר הזתים התחילו לו הוא כבר מת 
Lc 19,37   רים ברוך הוא זה שבא בשם אומ 38. הנפלאות שראו כל  הר לשמח ושבח האל בקול גדול על מן ה 
Lc 19,47   ושרי הכהני׳ והסופרים ושרי העמים . היום במקדש כל  והיה מלמד  47: אותה מערת גנביםאתם עשיתם 
Lc 19,48   20: העם שומעין לו מקשיבין אליו כל  ולא מצאו מה לעשות לו כי  48דו אבו להשמי,Tit  קפיטולו  
Lc 20,6   כי בבריא היה להם שיואן היה. העם יסקלונו כל  [*]  6 [*]ים אם נאמ׳ מן השמים אומר  

Lc 20,18    איש שיפול על אותה אבן יהיה מוכה עם האבן כל   18. הוא היתה מונחת בראש המלאךהבונים.  
Lc 20,25   ואותן שהם מן. הדברים שהם מסישר תנו לסישר כל  הם א״כ והוא אמר ל 25. והם ענו לו משישר  
Lc 20,31   אז בתחיית 33[*]  32.השבעה ומתו בלא בנים כל  וכן . והשלישי לקחה 31[*]  30ם בלא בני  
Lc 20,45   השמרו מהסופרים שחפצים 46אמר לתלמידיו . העם כל  ושומע  45ורהו אדון איך הוא בן א״כ דוד ק  
Lc 21,4  ת ממה שפיחתהאבל זא. אלו מהשפעתם שמו במתן האל כל  כי  4. ה ענייה שמה יותר מכולכםהאשה האלמנ 
Lc 21,4   ומקצת אומרים שהמקדש שיהיה 5. מאכלה שהיה לה כל  ת ממה שפיחתה ויש לה חסרון שמה אבל זא  
Lc 21,7   והוא אמר 8. ומתי יתחילו להעשות. אלה הדברים כל  ושאלוהו אדון מתי יהיו  7: תפסדעל אבן ו  
Lc 21,9    10. אכן לא יהיה זה מיד ולא הקץ. עשותאלה לה כל  שחוייב . קטטות ואנחות אל תחרדותשמעו  

Lc 21,12  וימסרו . אלה הדברים ישלחו בכם ידיכם וירדופכם כל  רק קודם  12. ותות גדולים בשמיםוא. בחרדות 
Lc 21,22   ואוי לאותן שתהיו הרות 23. הדברים שנכתבו כל  יושלמו בעבור ש. כי אלה הימים יום נקם הם  
Lc 21,26   אז יראו בן 27. כי כחות השמים ינועו. העולם כל  ם מיראה וחרדה שתבא על היו יבשיהאנשים י  
Lc 21,31   32. אלה הדברים שיעשו תדעו שמלכות השם׳ קרוב כל  כן כאשר תראו  31. ם שהקץ מתקרבאתם יודעי  
Lc 21,35  םועל זה הקיצו לעול 36. יושבי פני האדמה כל  וכן יצא על  35. בא פתאום עליכםוזה היום י  
Lc 21,36   ביום 37עומד בן האדם . אלה הדברים שעתידין לבא כל  התפללו לשם שתהיו ראויים לברוח לעולם ו 
Lc 22,37   והם אמרו אדון  38הדב הדברים שהם ממני הם לקץ  כל  ועם הרעות הוא מזומן כי . שה בוחוייב שיע 
Lc 22,53   רק זאת היא. ייתי במקדש ולא שלחתם יד ביהיום ה כל   53: כגנב יצאתם בסכינים ובעצים. ולזקנים 
Lc 23,1   23,Tit   והתחילו להלשינו 2העם והוליכו ישאוש לפילאט  כל  ויקומו  1קפיטולו כ״ד כפי לוקא . 

Lc 23,48   וכל אותן  49. הדברים האלה חזרו להכות חזותיהם כל  ובראותם . היתה לו ההשקפה ההיא שהיה שם 
Lc 24,9  והיה 10. אלה הדברים לאותן י״א ולכל האחרים כל  חוזרות מן הקבר מגידות ו 9בריו ותזכורנה ד  

Lc 24,25   חוייב משיח זה 26. הדברים שהנביאים אמרו לכם כל  ׳ להם סכלים תהיו תועים להאמין וישוש אמ  
Lc 24,27   27 לכיםוקרבו למגדול שהו 28הכתיבות הנמצאות ממנו  כל  יל ממשה ומכל הנביאים מפרש להם ומתח 

Jn 1,3    וזולתו שום דבר אינו נעשה. הדברים נעשים בעדו כל   3זה היה בתחלה עם האל  2: אלוההאל היה: 
Jn 1,9   [*]8  [*]9 עולם היה והעולם בעבורו 10. אדם בעולם הזה כל  וא האיר הוא היה אמיתות נר וה  
Jn 2,5  והיה שם שש אירידי ואבן  6. תעשו אשר יאמר לכם כל  אמרה אם ישוש למשרתים  5. אוייהאין שעתי ר 
Jn 2,7   8. האירידיש מים וימלאום כל מה שיוכלו החזיק כל  וישאוש אמר להם מלאו  7. ש מדותשתים ושל  
Jn 2,7   וישאוש אמר להם תוציאו מהם 8. מה שיוכלו החזיק כל  מלאו כל האירידיש מים וימלאום  אמר להם 

Jn 2,10  וכשהם שכורים. איש מניח ראשונה היין הטוב כל  ואמרה לו  10 וקראה הארוס. יקלימים לארטיש  
Jn 3,16   נתן. כמה העולם שבנו יחידו אחד לבדו נולד .כל  כי האל אוהב  16. ו חיים נצחייםאבל ישיג  
Jn 3,20   ואינו בנר בעבור שלא . איש העושה הרע מארר הנר כל  כי  20. כי מעשיהם הם רעים. מנרחשך וערפל 
Jn 3,31    ועדותו שום. ועושה עדות ממה ששמע וראה 32. הוא כל  מי שבא מן השמים על . מארץ מדברמי שהוא 
Jn 4,29    ויצאו מן 30יהיה הוא משיח . הדברים שעשיתי כל  לי בואו ותראו איש אחד הגיד  29לאנשים  
Jn 4,45  ביום המועד כשבא ליוםהדברים שעשה ביר בירושלם  כל  יאה קבלו אותו הגליליבש כי ראו ישאוש בגלל 
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Jn 4,53    זה היה האות השני שעשה ישאוש בבית 54. ביתו כל  שאמר לו ישו שבנו חי והאמין בו שעה היתה  
Jn 5,22    בעבור שהכל יכבדו לבן כמו 23. משפט לבן כל  אבל נתן . האב אינו דן שום אדם כי 22חפץ  
Jn 5,28   28 ויצאו אותם 29: אותן שהם בקברים ישמעו קול האל כל  תמהו מזה כי עדיין תבא שעה שבה אל ת 
Jn 6,34  33 וישאוש אמר להם אני 35. עת ניתן לנו הפת הזה כל  . אז אמרו לו אדון 34יים לעולם ונותן ח  
Jn 6,37  ואני לא אשליכנו בחוץ. מה שנתן לי האב יבוא לי כל   37. כי ראיתוני ולא האמנתם בי .אמרתי לכם 
Jn 6,45   לא בעבור 46. איש השומע מהאב אחרי כן בא אלי כל  . והיו כולם מלומדים מהאל. איםיהוא בנב  

Jn 7,6   העולם אינו יכול להכע 7. שעה הוא מוכן כל  להם זמני האדם לא בא אבל עמכם  אמ׳ ישוש  
Jn 7,23   דין  בעבור זה אל תשפטו לפנים רק 24. אדם בשבת כל  למה אתם כועסים נגדי כי רפאתי  :משה מאבד 
Jn 7,53   8: אחד איש לביתו כל  ושבו  53ם נביא לא יבא מגלליאה ותמצא ששו,Tit   1קפיטולו ח׳ כפי יואן  
Jn 8,30  אז: עת הוא מדבר אלה הדברים רבים האמינו בו כל   30. ברים שאליו ערבים אני עושהכי אותם הד  
Jn 8,44   כי אביו. שקר מה שהוא קרוביי לו מדבר מה שמדבר כל  כי . א עמד באמת כי אין אמת אתובתחלה ול 
Jn 10,8   9. רק הצאן לא שמעו אותם. אותן שבאו היו גנבים כל   8ן להם באמת אני אומר לכם שאני דלת הצא 

Jn 10,42    הדברים שאמ׳ יואן מזה הם אמתיים ורבים האמינו  כל  אבל  42כמעט אינו עושה שום אות שג׳ואן 
Jn 11,22  וישאוש אמ׳ 23. דברים שאתה שואל נותנים לך כל  אבל עתה אנכי יודעת כי  22. מת אחי לא היה  
Jn 11,50  רק שהיה הגמון אותה. וזה לא אמר מעצמו 51. העם כל  יך לנו שאדם אחד ימות ולא ימות חושבים שצר 
Jn 12,8    ששםאז הכירו רוב עם מן היהודים  9: עת עמכם כל  יהיו אביונים בכם ואני לא אהיה כי לעולם  

Jn 12,32   וזה אומר דרך רמז באיזו 33הדברים אמשוך לעצמי  כל  . ואני אהיה נשא מן הארץ 32. וץהעולם בח 
Jn 13,35  36. אם לכם אהבה וריעות זה לזה. כי אתם תלמידי כל  ובזה יכירו  35. בו אתכם ביניכםבעבור שתאה 
Jn 15,2   וכל העושה פרי בו ינקה. נה עושה פריכף שאי כל  וישליך  2ואבי הוא החורש . אמת הוא גפן  

Jn 15,15   ואתם  16. הדברים שאמרתי אמר אבי והודעתים לכם כל  תכם אוהבי כי אבל אומר אני לכם היו. עושה 
Jn 15,21  אלה הדברים יעשו לכם בעבור שמי כי לא ידעו כל  אבל  21. שמרו מצותי אתכם ישמרואם . ירדפו  
Jn 16,13  כי לא ידבר מלבו רק הדב הדברים שישמע. אמת כל  ותו רוח של אמת ילמדכם כשיבא א רק 13. עתה  
Jn 16,15  14 16. הדברים שהם לאבי שלי הם ויגיד לכם מעט כל   15מאבי יקח ויגיד לכם . ך אותיהוא יזכ  
Jn 16,30   הדברים ואין צריך לך לשאול לאחר הזה אנחנו כל  עתה ידענו שיודע אתה  30. ר לנואינך אומ  
Jn 16,32   ואיני יחיד כי. איש בביתו ותעזבו אותי יחידי כל  ובה תהיו מפוזרים . ה וכבר הגיעבאה השע  
Jn 17,2   בשר בעבור שהכל אשר נתת לו יתן להם חיים כל  כמו שנתת לו ממשלת  2אותך בנך  למען יברר  
Jn 18,4   יצא ואמ׳ להם מה אתם . יוהדברים עתידים לבא על כל  ישאוש יודע  4. ות ועם כלי זייןואבוק 

Jn 18,20   שעה למדתי בבית הכנסת ובמקדש ששם היהודים כל  אני בגלוי דברתי בעולם ואני . וישאוש אלי  
Jn 18,37   ופילאטו אמ׳ 38: איש שהוא אמיתי שומע דברי כל  . באתי לעולם לעשות עדות אמיתי בעבור זה  
Jn 19,12   13: אומר נגד שיסר. איש שעושה עצמו אלוה מלך כל   כי. ניח זה לא תהיה אהוב משיסראם ת  
Jn 21,11    וישאוש אמר 12. זה שהדגים רבים הרשת לא נשבר כל  ועם . דג מספר מאה וחמשים ושלשהמרוב  
Jn 21,17    וישאוש אמר . אתה יודע שאני אוהב אותך. הדברים כל  אמ׳ אליו אדון יודע . אוהב אותושאלו אם 
Mt 19,1   אלה הדברים יצא מגליליאה ובא בקצות ארץ כלה  ונעשה כאשר ישאוש  1מתיאו כפי  מ״ה  

Lc 12,53   ואומר לעמים כאשר תראו ענן 54. וכלה בחמותה כלה  חמות נגד . והבת נגד האם. ד הבתוהאם נג  
Lc 11,36   דבר ובעוד שהוא מ 37 :יאיר כמו עששית המאירה כלו  וכאשר לא יהיה בו חלק ערפליי . גופך יאיר 
Mt 14,11   ובאו 12: עץ ונתנוהו לנערה והיא נשאתו לאמה כלי  ונשאו הראש באחד מפשוטי  11 בבית הסוחר  
Mc 6,25  והמלך היה נעצב בטעם השבועה שעשה 26. עץ כלי  לי ראש גואן טבול באחד מפשוטי  חפיצה שתתן.  
Mc 6,28   וכאשר  29. והנערה נתנו לאמה. רהעץ ונתנו לנע כלי  ראשו באחד מפשוטי [*]  28[*] ו שישא ל 
Lc 3,17   מנשף וינקה גרונו ויאסוף החטה במגורתו וישרוף כלי  ויקח  17. אתכם ברוח הקדש ובאש הוא יטבול 

Lc 11,22  הזיין שלו באותן שהיה בוטח יגזול לו ומלבושיו כלי  הנה כל . חזקים חיים יותר ממנו אחרים יותר 
Jn 18,3   ישאוש יודע כל הדברים עתידים לבא 4. זיין כלי  ששיות ואבוקות ועם באו שם עם ע והפרושים  

Mc 11,18    וכאשר נעשה ערב יצא מן 19. העם תמהים ממוסריו כלל  אבל הם יראוהו כי . יוכלו המיתוחפשו איך 
Mt 13,56   והיו אשקנדליזאט 57. עמנו מאין יש לו כל זה כלם  וקרובותיו  56ף ושימון וג׳ודיש ויושא  
Mt 15,37   וממה שנשאר סלקו שבע דבלות. והיו שבעים כלם  ואכלו  37והתלמידים נתנום לעם  :לתלמידיו  
Mt 21,26   26 והם ענו אנחנו לא 27. יראים מזואן כמו נביא כלם  מר מן האנשים יראים אנו העם כי ואם נא  
Mt 24,39    אז יהיו שנים 40. בן הבתולהכן יהיה ביאת  .כלם  לא הכיר עד שהמבול בא והרג את  39בתיבה  
Mc 2,12   באופן שכולם תמהו וברכו האל אומרים מעולם לא .כלם  יד הוא קם ולקח מטתו והלך בפני ומ 12מטתך 
Mc 5,40    בחוץ לבד האב והאם והתלמידים שהיו עמו ונכנסו כלם  וישאוש גרש . וכולם לעגו עליו 40ישינה 

Mc 11,32   32 33. מקיימים באמת שנביא הוא זואן כלם  ים העם כי ירא. ואם נאמר מן האנשים [*] [*]  
Lc 5,19   וכאשר ישאוש ראה אמונתם 20לפני ישאוש משיח  כלם  המטה שם עם החולה ושמוהו באמצע הגגות שמו  
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Lc 5,25   ולקח מטתו שבה שוכב והלך לביתו מהלל ומברך כלם  ומיד קם לפני  25ך ושאהו לביתך וקם מטת  
Lc 6,26   כפי אלה הדברים עושים אביהם של אלו . יברכוכם כלם  אוי לכם כי  26. תבכו ותכאבו וחקים כישש 
Lc 8,22    ישוש משיח היה. וכאשר הם מספנים 23. בספינה כלם  אמ׳ להם נעבור מעבר ליאור ועלו עמו וישו  
Lc 9,36  ם ואמ׳ להם אל תגידווישאוש צוה אות. מן ההר כלם  וירדו . ראו רק ישאוש משיח לבד עיניהם ולא  

Lc 14,18   להתנצל הראשון אמ׳ אני קניתי עיר ויש לי ללכת כלם  והתחילו  18. ואו שכבר הכל מוכןשיב 
Lc 20,38   ומקצת מהסופרים אמרו רבי בטוב 39. חיים עמו כלם  אינו אלוה המתים אכן החיים כי  38. יעקב  

Jn 2,15   15  ופזר ממון. גרש מן המקדש והצאן והבקר :כלם  וכאשר עשה כמעט קבוצות עבותות כמעט  
Jn 2,24   ולא נצטרך שיהיה נמהר העדות העשוי לו 25 .כלם  ן האמנה מעצמו להם כי הוא מכיר אינו נות  

Jn 6,9   ואמונה רבה . אז אמ׳ ישאוש עשו שישבו העם 10 .כלם  אבל מה יהיה בין . רה ושני דגיםלחם שעו 
Jn 21,25  יהיו נכתבים חושב אני שכל העולם לא יוכל כלם  ים רבים עשה ישאוש שאם דברועוד  25. עדותו  
Jn 1,16   כי הדת נתנה בעד  17. ובעבורו החן. השגנו חן כלנו  ומשלימותו  16. וקודם לימים. וםנעשה קד 
Lc 8,8   8 וזה אומר צועק מי שיש לו אזנים ישמע. כפלים כמאה  ע האחר נפל בארץ טובה ועשה פרי וזר. 

Lc 11,17   כל מלכות שחלק לכם לא[*] מעשיהם מחשבותיהם  כמבין  וישאוש  17. אלוהו אות מן השמיםאותו ש 
Mt 22,26  ואח״כ מתה 27. לו השני והשלישי עד הז׳ כמדומה   26. ת בלא זרע ועזב אשתו לאחיולקח אשה ומ  

Mt 7,11   12יתן דברים טובים לשואליו וכמה האל שמימיי ש כמה  ם תדעו לתת דברים טובים לבניכם אם דעתכ 
Mt 10,25   לא נעלם. לכן לא תיראום 26: וכמה המורגלים כמה  . דוניהם אזבל זאבוק הם משוטניםוכנו א  
Mt 13,54   אינינו זה בן נפח ואינינו 55חכמה וכמה כח  כמה  ם מתמימים ואומרים מאין יש לזה עד שה  
Mt 14,14   וכי היה ערב 15. נתמלא רחמים וריפא חולייהן כמה  ם וכאשר ראה אותן העמי 14יירות מכל הע  
Mt 15,33   ואמר להם ישואש כמה פת יש לכם והם 34. עם כמה  אנה נמצא כ״כ פת במדבר שישבעו  התלמידים  
Mt 15,34   והוא  35. פת יש לכם והם אמרו שבעה ומעט דגים כמה  ואמר להם ישואש  34. בעו כמה עםבמדבר שיש 
Mt 17,16  16 וישוש גער לשטן 17. אעמוד עמכם שאוהו אלי כמה  אוש ואמ׳ אומה ממאנת והפוכה עד נה ישוע  
Mt 18,21  אמ׳ לו 22. אמחול לו ז׳ פעמים. פעמים אסלח לו כמה  רב אליו ואמ׳ אדון ריע חוטא לי ואז פירו ק 
Mt 27,13   אינו עונה שום וישו 14. עדים יש לנו נגדך כמה  ינך שומע אז פילאטו אמ׳ אליו א 13. דבר  
Mc 3,14    ונתן 15. שהיו י״ב בעבור שילכו דרוש בעולם כמה  עד  14מאותן שיותר ישרו בעיניו בהר ובחר  
Mc 4,32   גרגירים וענפים שעופות השמים דרים בצל הענף כמה  ועושה . שה גדול מכל שאר העשביםגדל ונע . 
Mc 6,38   לחמים יש לכם הביטוהו וכאשר הביטוהו אמרו יש  הכמ  ואמ׳ להם ישאוש  38. להם לאכול לחם ותנו 
Mc 8,5   והוא צוה 6. והם ענו ז׳. ככרות פת לחם יש לכם כמה  וישאוש שאלם  5וע זה העם במדבר יוכלו לשב 

Mc 9,18  19 זמן אהיה עמכם לא אשא אתכם נהגו האיש כמה  וישאוש אמ׳ אי משפחה ממאנת  18 .יכלו עשות  
Mc 9,20   והוא אמ׳ מנערותו עד עתה. זמן עבר שיש לו זה כמה  וישאוש שאל אל האב  20. קל ורוקומתבול. 
Lc 3,13   והפרושים שאלוהו אומרים מה 14. שנתן לכם רשות כמה  לבד . והוא ענה להם לא תעשו עוד 13. יעשו 
Lc 9,41   41 א נאמן הזמן עמדתי עמכם ונתתי לכם לאכול הב כמה  מאנת משפחה מ. וישאוש ענה ואמ׳ לו  

Lc 11,13   14. וכמה אבינו שבשמים שיתן הרוח למי שישאלהו כמה  אך תתנו מתנות טובות לבניכם . עתבטחו ברי 
Lc 12,24   מי בכם יוכל לחשוב 25: אתם שוים יותר מהם כמה  . והש׳ מאכילם. רות ולא ממגורותלהם אוצ  
Lc 12,28   29. למה אתם במעט אמונה. ביש אתכםוכמה שמל כמה  יום ולמחר בתנור הש׳ מלבישו כן בשדה ה  
Lc 13,16   וכמה שהשטן קשרה מאותו קשר שראוי להתירה כמה  בת אברהם . אם כן זאת 16לשתות  למים  
Lc 13,34  34  פעמים חפצתי לאסוף בניך כמו שהתרנגולת מאספת  כמה  . הנביאים ויסקול המשולחים אליךשיהרוג 
Lc 15,17  ואני מת בכאן. שכירים מרבים באכילה בית אבי כמה  והוא אמ׳ בלבו  17: ן נותנין לואוכלים ואי  
Lc 15,29  שנים עבדתיך לא עברתי על מצותך ואתה לא נתת כמה  אבי הנה . והוא ענה לו ואמ׳ 29 .פניו שיבא  
Lc 16,5   והוא עונהו מאה מדות שמן 6אתה חייב לאדוני  כמה  ראשון קרא אחד אחד ממחוייבי אדונו ואמר ל . 
Lc 16,7   התחייבת לאדוני והוא אמר מאה מדות חטה והוא כמה  ואמר לאחר  7. מהרה וכתב חמשים שטרך ועשה  

Lc 19,15   והראשון בא אומר אדון  16. הוציא כל אחד ואחד כמה  ותם שנתן להם הממון בעבור שידע העבדים א 
Jn 3,16   נתן לעולם. יחידו אחד לבדו נולדהעולם שבנו  כמה  . כי האל אוהב כל 16. ים נצחייםישיגו חי  

Jn 11,36    ומקצת מהם אמרו זה שפתח עיני האיש 37. אהבו כמה  אז אמרו היהודים ראו  36: ישאושמעיני  
Jn 12,37   בעבור שדברי 38אותות לפניהם לא האמינו בו  כמה  וכאשר עשה  37. והלך ונסתר מהם להם ישאוש  
Jn 14,9   פיליף מי. מן הזמן שעמדתי עמכם ולא הכרתוני כמה  שאוש אמר להם וי 9. אנו האב ודיהר. אדון  

Mt Prol,4   כן חוייב דרוש אמונת. זכרון שיניח אל אחיו כמו  כתב זה האונגילי בלשון הקדש . םלנפילי  
Mt 5,48   6: שאביכם שמימיי שלם הוא כמו  א״כ שלמים  תהיו 48. עושים פחותי הנצרים,Tit  1 השמרו לבלתי 
Mt 6,2  שעושים המזוייפים בבתי כנסיותיהם ובדרכים כדי כמו  דיו כשתעשו צדקה אל תעשו הרעשה משיח לתלמי 

Mt 6,16   הפחותים רמאים שמחלישים פניהם כדי שיראו כמו  וכאשר תצומו לא תהיו  16 :לא יכפר אתכם  
Mt 6,29    דה הנמצא היום ולמחר ואם עשב הש 30: אחד מאלו כמו  שלמה לא היה מכוסה עם כל מעלתו לכם כי 
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  Tit,8: יכוליי לא כמו חכמיהם ופירושיהם כמו  שהוא מלמדם  29יו תמהים ממוסרו העם ה   7,29
  קפיטולו כ״ד כפי  Tit,8: חכמיהם ופירושיהם כמו  שהוא מלמדם כמו יכוליי לא  29ו ממוסר   7,29

Mt 8,4   5קפיטולו כ״ה כפי מתיאו : כרוןשמשה צוה לז כמו  לך והראה אל כהנך ועשה לו נדבה אבל . אדם  
Mt 10,16   תהיו חכמים כמו הנחשים. צאן בין הזאבים כמו  אני שולח אתכם  16״ג כפי מתיאו קפיטולו ל.  
Mt 10,16   השמרו מהעמים כי 17: ותמים כמו יונים. הנחשים כמו  תהיו חכמים . מו צאן בין הזאביםאתכם כ 
Mt 10,16   השמרו מהעמים כי הם ינהגו אתכם 17: יונים כמו  ותמים . שיםתהיו חכמים כמו הנח .הזאבים  
Mt 10,25   אם : עבד אל מלמדו והמלמד אל העבד כמו אדוניו כמו  כי די לתלמיד שיהיה  25: האדון והעבד על 
Mt 10,25   אם הם אמרו וכנו אדוניהם אזבל זאבוק : אדוניו כמו  ו עבד אל מלמדו והמלמד אל העבד שיהיה כמ 

Mt 11,7   לכן יצאתם ראות 8. קנים תוהים שהרוח מניע כמו  ם רואות במדבר חשבתם שהוא יהיה למה יצאת  
Mt 12,13    ואז יצאו חוץ הפרושים ועשו עצה 14. האחרת כמו  היתה לו חזורה בבריאות . ושלוחהשלח ידך  
Mt 12,40   ה ימים ושלשה לילותשיונה היה בבטן הדג שלש כמו  כי  40. לכם לבד אות יונה נביא לא ינתן.  
Mt 12,45    ובעוד שדובר אל 46. זה עתיד לבא לאומה זו רעה כמו  . האחרונים יותר רעים מהראשוניםומעשיו 
Mt 13,40   שאדם לוקט הקמשונים ושורפן כן יהיה בקץ כמו  כי  40. והקוצרים הם המלאכים. קץ העולם  
Mt 13,43   מי שיש לו אזנים לשמוע . השמש במלכות אב שלהם מוכ  אז יזרחו הצדיקים  43. עדת שניםבכי ור 

Mt 14,5   וביום הולדת לאירודיש עשה אירודיש 6. נביא כמו  רק ירא העם שתופשים אותו . ורגוחפץ לה  
Mt 15,38    והניח 39. ד׳ אלפים אנשים לבד נשים וילדים כמו  והיו האוכלים  38. דבלות מליאותסלקו שבע  

Mt 17,2   4. ויראו אליו משה ואליהו מדברים עמו 3. שלג כמו  מאירה כשמש ושמלתו היתה ת פניו ותמונ  
Mt 17,19    ותאמרו זה ההר תשתנה מזה . גרגיר אחד של חרדל כמו  לכם אני אשר אם לכם תהיה אמונה אמת אומר 

Mt 18,3   ותווא 4. זה הנער לא תכנסו במלכות שמים כמו  מר לכם אני שאם לא תשובו ותהיו אמתות או  
Mt 18,4   ומי שישען 5. זה הנער יהיה גדול במלכות שממיי כמו  ואותו שישפיל  4. ו במלכות שמיםלא תכנס 

Mt 18,17   אמיתות אומר לכם אשר כל מה  18: אויב ופרסמהו כמו  כאשר אמרתו באגליזיאה לא ישמעך הרחק ממנו 
Mt 18,33   והאדון עצב ומסרו לנגישה עד  34. י ממךשהיה ל כמו  ת כן להיות חומל מאותו עבד אחר לך לעשו 

Mt 20,6   והוא אמ׳ להם למה עמדתם היום. כן בטלים כמו  ומצא אחרים עומדים אותו יום . ביצא ברחו  
Mt 20,10   12. ובקחתם מלינים נגד בעל החיילות 11. כן כמו  ת יותר ולקחו כל אחד פשוט וחשבו קח  
Mt 20,14   ואת. איני יכול לעשות משלי כרצוני 15. לך כמו  האחרונים  כי אני חפץ לתת לאלה שלך ולך  

Mt 21,6  והביאו האתון והעיר והניחו  7. שצום ישאוש כמו  הלכו התלמידים ועשו  6. בן שלה האתון ועיר[*] 
Mt 21,26  והוא אמ׳. והם ענו אנחנו לא ידענו 27. נביא כמו  ים אנו העם כי כלם יראים מזואן האנשים ירא  
Mt 21,36  באחרונה שלח להם בנו ואמ׳ 37: כן שעשו לאחרים כמו  היו יותר טובים ורבים ועשו להם ו. פירותיו 
Mt 22,30   ומתחיית המתים לא אתם 31מלאכי האל בשמים  כמו  ויהיו . לא יהיה להם אשה ולא בעלים הן  
Mt 23,25  נים כולם מלאים מטרףואתם פו. גביע קערה כמו  זהו שמטהרין זה שמחוץ הוא כן . מחוץ נקיים  
Mt 23,37   התרנגולת מאספת אפרוחיה תחת כנפיה ולא אבית כמו  נכספת לקבץ עמך . ים הרבה פעמיםהיו מֻשלח . 
Mt 24,27   שהברק שיוצא ממזרח ונראה עד מערב כ״כ היה כמו  כי כל כך  27. רה אל תחפצו האמןבזאת המע  
Mt 24,38   שהיה בזמן קודם המבול שאוכלים ושותים ועושים  כמו  כי  38. ן יהיה בביאת בן הבתולהבזמן נח כ 
Mt 25,14   האדם שהלך בדרך וקרא העבדים ומסר להם מזהבו כמו  כן  14. ינכן יודעות היום והשעהעדות כי א . 
Mt 25,32   ויניח השיות לצד 33. הרועה השיות מהגדיים כמו  כן . והוא יפריד אחרים מאחרים. כל העמים  
Mt 26,24   24 אוי לו לאדם שבעבורו בן הבתולה . שהתנבא ממנו כמו  . איש ההולך עמי יבגוד בן האלוהו 
Mt 26,55   55  אם הייתי גנב יצאתם עם הסכינים ועם עצים תפוש כמו  באותה שעה אמ׳ ישאוש אל הסיעות כן 
Mt 27,10   לפני פילאטו וישאוש עומד 11. אדונינו גזר כמו  כן . וקנו מהם שדה יוצר 10שראל בני י  

Mt 28,3   והשומרים היו 4. הברק ומלבושיו היו כמו שלג כמו  ופניו  3. אבן מהקבר ויושב עליהוהפך ה  
Mt 28,3   והשומרים היו נפחדים ועמדו כמו מתים 4. שלג כמו  ו כמו הברק ומלבושיו היו ופני 3. עליה . 
Mt 28,4   והמלאך אמ׳ לנשים שלא תפחדו כי אני 5. מתים כמו  והשומרים היו נפחדים ועמדו  4. כמו שלג  
Mt 28,7   ותצאנה מהרה מהקבר ברוב פחד  8: שהוא אמ׳ לכם כמו  פניכם בגליליאה ואתם תראוהו שם יהיה ל 
Mc 1,2   1 כן שהוא כתוב בישעיה נביא אמר הנה אני שולח כמו   2נגליאו מישאוש משיח בן האלוה זהו האו  

Mc 1,22   22  והיה בבית הכנסת 23. לא כמו חכמי הדת. בעל כח כמו  סר כי הוא היה מלמדם תמהים מהמווכולם 
Mc 1,22   והיה בבית הכנסת אדם אחד וצועק  23. חכמי הדת כמו  לא . הוא היה מלמדם כמו בעל כח מהמוסר כי 
Mc 6,34    םצאן בלא רועה והתחיל ללמדם רוב דברים וטובי כמו  וראה העם ריחם עליהם כי הם היו לארץ. 
Mc 8,24   ועדיין הניח ידיו בעיניו והתחיל 25אילנות  כמו  מ׳ אני רואה הלוך העמים זקופים מביטו א  
Mc 9,2    היו כן שאין שום אדם יכול לעשות בהם על . שלג כמו  ם היו מזהירים ולבנים והמלבושי 2הפנים 

Mc 9,11   12וה יסבול נגישה למות מגונה שכתו׳ שבן האל כמו  אליהו יבא בתחלה יציל כל העולם ואמר כאשר  
Mc 9,12   וכאשר היה בא אל 13: שהכתיבה אומרת ממנו כמו  לכם שאליהו בא להם ועשו רצונם  אני אומ׳  
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Mc 10,15  וישאוש היה מחבקם ומניח הידיים עליהם 16: נער כמו  יי אם לא יהיה שפל ותמים ויהיה במלכות שממ 
Mc 12,25   ומהמתים שיקומו לא  26. מלאכי השמים לפני האל כמו  אבל יהיו . םנשים ולא להן בעלי יהיה להם 
Mc 13,29   כן כאשר תראו אלה הדברים תדעו אתם שקץ העולם  כמו   29. עלים תדעו אתם שהקץ מתקרב ולעשות 
Mc 13,34   שהאיש שהולך במהלך ועוזב ביתו ונותן יכולת כמו   34ו כי לא ידעתם הזמן לא השעה והתפלל  
Mc 14,21   אוי לו לאדם אשר בעדו בן. כן שהנבואה אומרת כמו  בן האלוה הולך  21. ד עמי בקערהשמשים הי  
Mc 14,48   אם הייתי גנב יצאתם עם סכינים ומקלות תפוש כמו  וענה ישאוש ואמ׳ להם  48 .וחתך לו האזן  

Mc 15,8    ופילאט ענה 9: אחדשהוא יודע שיתן להם תפוש  כמו  ובא העם והתחיל לבקשו  8. במאסרהושם  
Lc 1,55   56. שנדר לאבותינו לאברהם ולזרעו לעולמים כמו   55פודה ישראל בנו זוכר מחסדיו  54. רקים  

Lc 2,1   2. כן ציווי משיסר גושט שכל העולם יהיה נוגש כמו  עוד עשוי היה באותן הימים  1קא ב׳ כפי לו  
Lc 3,4  קול קורא במדבר. שכתו׳ בספר דברי ישעיה הנביא כמו   4תשובה למחילה עונות החוטאים  דורש טבילת 

Lc 3,22    ובאה בת קול משמים ואומרת אתהו מאד. יונה כמו  ורוח הקדש ירד עליו בעצם גופני  22השמים  
Lc 5,14   ודברו נתפזר עוד 15. שמשה מצוה לעדות שלהם כמו  ותראה לכהנים ותדור בעד טהרתך  אמ׳ לו לך.  
Lc 6,22    ישמחו באותו היום  23בעבור טעם בן האדם . הרע כמו  אתכם מהם ויארורכם ויגרשו שמכם ויפרידו 
Lc 6,23   רק אוי לכם  24. זה היו עושים הנביאים והאבות כמו  . כי שכרכם מאד הוא מושפע בשמים. ותנשאו 
Lc 8,43    ים ולא שוה להי״ב שנה ונתנה כל נכסיה לרופא כמו  משפיכות דמיה והחולי ההוא צערה אחת חולה . 
Lc 9,14   חמשת אלפים וישאוש אמ׳ לתלמידיו עשו שישבו כמו  והם  14ת דבר מאכל לכל העם הזה אנו לקנו  

Lc 10,18   18 והנה אני נתתי לכם יכולת לדרוך כף 19. ברק כמו  שטן יורד משמים [*] מר להם אני וא  
Lc 11,1   ואמר להם אמרו אבינו 2ואן לימד לתלמידיו שי כמו  למד לנו תפלה שנתפלל אותה לשם  מתלמידיו  

Lc 11,30   כן יהיה בן האדם לזאת . שיונה היה אות למלחים כמו  כי  30 .זולת אות יונה הנביא. לא ינתן לו 
Lc 11,36   ובעוד שהוא מדבר בקשהו 37 :עששית המאירה כמו  א יהיה בו חלק ערפליי כלו יאיר וכאשר ל  
Lc 11,44   והאנשים שאינן יודעין. הקברים שאינן נראין כמו  אוי לכם פרושים אתם  44. ם בשעררוב שלו  
Lc 13,4   3 אותם שמנה עשר אשר עליהם נפל המגדל בשיבסי כמו   4א רק אם לא תשובו כולם תאבדו אומר ל  

Lc 13,34   שהתרנגולת מאספת תרנגוליה תחת כנפיה ולא כמו  כמה פעמים חפצתי לאסוף בניך . ךאלי  
Lc 15,19   ואם שעדיין. וקם ובא אל אביו 20: אחד משכיריך כמו  עשה לי . י ראוי להיות נקרא בנךוכבר אינ 
Lc 17,24   כי יהיה בן. שהשמש זורח תחת השמים ומזריח כמו  כי  24. ולא תלכו אחריו. ו ללכתלא תחפצ  
Lc 17,28   לים ושותים קונים ומוכרים שנעשה בימי לוט אוכ כמו  ג״כ  28. בא המבול והרג את כולםו. בתיבה 
Lc 18,9   שני אנשים  10זה הדבר . צדיקים ומבזים האחרים כמו  ואומרים מקצת שבוטחים בעצמם  9 .בארץ 

Lc 18,11   ועו׳: האנשים האחרים גזלנים רעים ומנאפים כמו  נות אני עושה לך כי אני איניני אלהים חי  
Lc 18,11   אני . אני צם שני פעמים בשבוע 12. זה העולמיי כמו  איני ועו׳ : זלנים רעים ומנאפיםהאחרים ג 
Lc 18,17   ושר אחד מהפרושים שאלו 18. נערים לא יכנסו בו כמו  מי ומי שלא יקבלו מלכות שמים . אני אומר 
Lc 19,31   והשלוחים הלכו שם 32. שאדוננו חפץ פעולתו כמו  תירים קשרו אתם תאמרו כי עשיתם למה אתם מ  
Lc 22,13   ובהגיע השעה ישבו 14. שאמר להם והכינו הפסח כמו  ובלכת התלמידים מצאו  13. אותו ושם תכינו  
Lc 22,26   27. ואותו שהוא יהיה כמו אותו שמשרת. נער כמו  כי אותו שהוא גדול בבית יהיה . כן מכם  
Lc 22,26   צעם כמו מי שהואואני באמ 27. אותו שמשרת כמו  ואותו שהוא יהיה . יהיה כמו נערגדול בבית  
Lc 22,27   אבל לכם לעמוד עמי 28. מי שהוא משרת כמו  ואני באמצעם  27. מו אותו שמשרתיהיה כ  
Lc 22,29   בעבור שתאכלו ותשתו בשולחן 30שאבי גזרו לי  כמו  ואני מכין לכם מלכות  29. ונותיעמי בניסי  
Lc 22,31    אבל אני התפללתי בעדך שאמונתך לא 32: חטהה כמו  מבקש אתכם בעבור העבירכם בכברה הנה השטן  
Lc 24,24   וישוש אמ׳ 25. כן הנשים אומרות ולא מצאו אותו כמו  ומקצתינו הלכו לקבר ומצאו  24. שהוא חי 

Jn 1,23    ואותן שנשתלחו לו היו 24. שאמ׳ ישעיה הנביא כמו  . קול הקורא במדבר ישרו דרך הש׳אני הוא  
Jn 1,32    אבל אותו ששלחני[*]  33. יונה עומד עליו כמו  הרוח יורד מן השמים כמעט ראיתי אומ׳ אני  
Jn 3,14   כן חוייב שבן: שמשה נשא והגביה הנחש במדבר כמו   14: בן האדם שהוא בשמים: השמיםלא ירד מן  
Jn 5,21   ןכן הבן נות. שהאב החיה מתים ונתן להם חיים כמו  כי  21. ו בעבור שלא תהיו תמהיםמראה אלי  
Jn 5,23   מי שאינו מכבד הבן אינו מכבד. שמכבדין לאב כמו  בעבור שהכל יכבדו לבן  23. לבן כל משפט  
Jn 5,26   כן נתן חיים לבן. שהאב יש לו חיים בעצמו כמו  כי  26. ואותן שישמעוהו יחיו. להמת בן הא  
Jn 5,30   ודיני צדיק וישר הוא כי . וכישאני שומע דן אנ כמו  איני יכול מעצמי לעשות דבר רק  30. בדין 
Jn 6,10   אז לקח ישאוש הככרות וכאשר 11. חמשת אלפים כמו  והיו במספר . ישבו האנשיםבאותו המקום ו  
Jn 6,11   כאשר 12. והיה להם ספקם בכל אשר שאלו. כן כמו  והדג . ות לשם׳ חלק הפת בין העםעשה חנ  
Jn 6,58   ומי שאוכל. שהאב שלחני ואני חי בעבור האב כמו   58: שותה דמי בי יעמוד ואני בובשרי ו  
Jn 6,59  מי שאוכל זה הפת. שאכלו אבותיכם המן ומתו כמו  לא : זהו הפת שירד מן השמים 59 .חי בעבורי  
Jn 8,28   ומי ששלחני 29. שהאב למדני לדבר אלה הדברים כמו  ני הוא ודבר אני עושה מעצמי רק תכירו שא  
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Jn 10,15   ומשים נפשי. שהאב מכיר אותי ואני מכיר האב כמו   15. והם מכירות אותי. צאני כירטוב ומ.  
Jn 11,16   אז בא ישאוש ומצא אותו 17: תלמידים ונמות עמו כמו  נלכה אנחנו . דימוש למקצת אנשיםשאמור די 
Jn 12,14   14 ך בא יושבאל תראי בת ציון הנה מלכ 15שכתוב  כמו  . וש מצא עיר בן אתון וישב עליווישא  
Jn 12,50   13. שהאב כן אני דובר כמו  אני מדבר הוא ומה ש. היא חיים נצחיים,Tit  קפיטולי י״ג כפי ש׳ 
Jn 15,4   שהכף אינה יכולה לעשות פרי מעצמה אם אינה כמו  . עמדו בי ואני בכם 4. מרתי לכםהדברים שא  
Jn 15,6   אם  7. ויאספוה וישמרוה באש ותשרף. יבשהכף ות כמו  אם אחד לא עמד בי ושולח בחוץ  6. זולתי 
Jn 15,9    שהאב אוהב אותי ואני אהבתי אתכם ועומדים  כמו   9ותעשו תלמידים . שתשאו פרי רבוממעלה [*] 

Jn 15,12  אין באדם אהבה גדולה מזו 13. שאני אהבתי אתכם כמו  זהו צווי שתהיה אהבה ביניכם  12. יהיה שלם 
Jn 17,2  שנתת לו ממשלת כל בשר בעבור שהכל אשר נתת לו  כמו   2ך למען יברר אותך בנך תזכך בנ. השעה באה 

Jn 17,11   אני שמרתים. בעוד שעמדתי עמהם 12שאנחנו  כמו  ם שנתת לי בעבור שיהיו דבר אחד אות. בשמך  
Jn 17,16  דברך. קדש אותם באמת 17. שאני איני מהעולם כמו  אינם מהעולם  16. ל שתשמרם מהרעאב. מהעולם  
Jn 17,18   17 19. ואני שלחתיה בעולם. שאתה שלחתני בעולם כמו   18. דברך הוא אמת. ש אותם באמתקד  
Jn 17,21   בעבור שאותם בנו יהיו: שאתה אב בי ואני בך כמו  בעבור שיהיו כולם דבר אחד  21. דבריהם בי  
Jn 17,22   אני בהם ואתה בי בעבור 23. בר אחדשאנחנו ד כמו  . נתתי להם בעבור שיהיו דבר אחדאני . אתה  
Jn 17,23    אב אני רוצה שאותן שנתת לי 24: שאהבת אותי כמו  ושאהבת אותם . יכיר שאתה שלחתניוהעולם  
Jn 19,39   אז לקחו גוף ישאוש וקשרוהו 40. מאהל ליטרין כמו  אוש בלילה נושאים תערובת מיררא ליש  
Jn 19,40  ובמקום שנתלה היה שם 41. שנהוג ליהודים לחנוט כמו  ובות ויקרות בסדינין ומשחו הגוף במשיחות ט 
Jn 21,8    אז כשירדו לארץ ראו אש יפה 9. מאתים זרועות כמו  מספנים כי לא היו רחוק מן הארץ באו  

Mc 12,33   וכאשר שמע 34: וזהו גדול מכל קרבן אנושי .כמוהו  מכל נפש ומכל חוזק ולאהוב רעהו מכל לב ו  
Mt 5,43   ואני אומ׳ לכם אהבו 44. ותכעיס אויבך .כמוך  שהתורה אומרת ואהבת לרעך  אתם שמעתם  

Mt 19,19   19  ואמ׳ אליו הבחור כל זה בטוב שמרתי מה 20 .כמוך  ואהוב את רעך . את אביך ואת אמךכבד  
Mt 22,39   אלו שניכל התורה והנביאים תלוים ב 40 .כמוך  תאהב רעך . והשני הוא דומה לזה 39. צווי  
Mc 12,31   31 ואמר לו 32. ושום צווי אחר אינו גדול מזה .כמוך  ואהבת לרעך . השני הוא דומה לזהו  
Lc 10,27   וישאוש אמר אליו כדין עניתי עשה אותן 28 .כמוך  ואהבת לרעך . ובכל כחך ומחשבתך ובכל נפשך  

Jn 7,29  אז 30: אני יודע שממנו אני והוא שלחני אבל .כמוכם  ואם אומר לא ידעתיו אהיה מכזב  .יודע אותו 
Jn 8,55   56. אבל אני יודע אותו ושומר דבריו. מכזב כמוכם  ואהיה . אבל אני הכרתיו 55. ותוהכרתם א  

Mt 9,14    וישוש משיח אמ׳ להם מה ארוס 15. והפרושים כמונו  אומרים למה אין מתענין תלמידיך של זואן  
Jn 2,6   טהרת היהודים וכל אחת מהאירידיש מחזקת שתים כמנהג  רידי ואבן מונחת והיה שם שש אי 6. תעשו 

Mc 10,1    היכול. והפרושים שואלים לו מנסים אותו 2 כמנהגו  והוא דורש להם . ונאסף שם עם רבנהר ירדן  
Lc 4,16   ונתנו לו ספר 17וקם שמח . לבית הכנסת בשבת כמנהגו  ובא בנזוריט ששם נתגדל ונתנס  16. כולם 

Lc 22,39   וכאשר 40. והתלמידים ברחו ממנו. להר הזתים כמנהגו  ויוצא המלך  39 .והוא אמר להם די. פה 
Lc 2,42   ונש ונשלמו הימים כששבין 43. ביום החג כמנהגם  ש הגיע לי״ב שנה עולים בירושלם הנער ישאו  

Mt 24,24   אני אומר זה  25. יה אפשרייכנסו בטעות אם יה כמעט  ש׳ רוב דברים ונפלאות עד שהנבחרים מה 
Lc 1,56   אלישבק 57ואחר שבא בביתה במקדש . ג׳ חדשים כמעט  ומריאה עמדה עם אלישבק  56. מיםלעול  

Lc 23,44   שעה ששית וערפל היה בכל הארץ עד שעה תשיעית כמעט  והיתה  44. ום תהיה עמי בגן עדןלך שהי. 
Jn 1,32  אבל אותו ששלחני[*]  33. כמו יונה עומד עליו כמעט  מים אני ראיתי הרוח יורד מן הש אומ׳. עדות 
Jn 1,39    והיה אנדריב אח שימון ופירו  40. שעה עשירית כמעט  ועמדו שם אותו היום והיה . עומדוראו אנה 
Jn 2,15    גרש מן המקדש והצאן: קבוצות עבותות כמעט כלם כמעט  וכאשר עשה  15. צאן ובקר ויוניםמוכרים 
Jn 2,15  ופזר ממון. גרש מן המקדש והצאן והבקר: כלם כמעט  וכאשר עשה כמעט קבוצות עבותות  15. ניםויו  

Jn 4,6   ובאה אשה אחת לשאוב 7: שעה ששית מן היום כמעט  והיה . אה מן הדרך יושב על העיןוישאוש לו  
Jn 7,10   ם אותו ביוםואז היהודים שואלי 11. בהחבא כמעט   ביום המועד אז עלה הוא ולא בגלוי אבל  

Jn 10,41   אבל כל הדברים שאמ׳ 42אינו עושה שום אות  כמעט  ורבים באו אליו ואומרים שג׳ואן  41. שם  
Mt 6,5  האוהבים התפללו . הרמאים שמראים עצמם כשבים כמעשה  לתלמידיו כאשר תתפללו לא תעשו  ישואש משיח 

Mt 23,3   הם מעמיסים  4. כי הם אומרים ואינם עושים יהםכמעש  אבל לא תעשו . לכם תשמרו ותעשו מה שיאמרו 
Mc 1,41   עליו שלח ידו ואמ׳ לו אני רוצה שתהיה טהור  כמרחם  וישוש  41. רצה אתה יכול לטהרניאם אתה ת 
Mc 9,25   וישו לקחו ביד 26. עד שרבים אומרים שמת הוא כמת  וא יצא צועק ומצערו והנער נשאר וה 25. בו  
Lc 10,30   וראה. וקרא שכהן אחד הולך באותו דרך עצמו 31 .כמת  והלכו להם והניחהו . חבורות כאתוהכהו ה 
Lc 15,32   16. ונאבד ונחזר לנו כמת  וי ולשמח אחרים כי אחיך השבתיו איני רא,Tit  קפיטולו י״ז כפי  

Mt Prol,4    בות נגד חוייב דרוש אמונת האיונגלי לקיים הכתי כן  . הקדש כמו זכרון שיניח אל אחיובלשון 
Mt 1,17   כל תולדות מאברם עד דויט הם י״ד ומדוד עד גלות כן  אם  17קפיטולו ב׳ כפי מתיאו : חשקרוי משי 
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Mt 3,15   15 ותכף  16. חויב שיושלם כל יושר אז הטבילו זואן כן  נה ישואש ואמ׳ לו עזוב עמוד כי ע 
Mt 5,12   קפיטולו י״ב: ם שהיו קודמים לכםרדפו הנביאי כן  גילו שכרכם גדול בשמים כי  12. בעדי  
Mt 5,16   שיראו מעשיכם הטובים. יהיה מאיר נרכם לפני הכל כן   16. עשה אור לכל אותן שבבית הןבעבור י 
Mt 5,24   ובהיותך בדרך תמלא רצון 25. תשוב לנדב נדבתך כן  ואחרי . לפני המזבח ולך תחלה להשלים אחיך  
Mt 9,16  17. יעשו כן ממחה המלבוש ועושה בו קרע מאד רע כן  כי אם . בוש ישןפיל בגד חדש במלאין אדם מכ  
Mt 9,16   אין אדם 17. ממחה המלבוש ועושה בו קרע מאד רע כן  כי אם כן יעשו . חדש במלבוש ישןמכפיל בגד 
Mt 9,17   אבל משים איש היין. כל הנאדות יהיו אבודים כן  כי אם יעשה . חדש בנאדות ישנים משים יין  

Mt 12,26    א״כ. אם שד אחד מגרש האחר נחלקים הם ביניהם כן  אם  26. או בית שנחלקת לא תעמודוכל עיר  
Mt 12,40   יהיה בן הבתולה בלב הארץ שלשה ימים ושלשה כן  . טן הדג שלשה ימים ושלשה לילותהיה בב  
Mt 13,27    והוא אמר להם האיש 28 :מי עליו זרע קמשונים כן  אם . לא זרעת אתה חטה טובה בשדךאל האדון  
Mt 13,40   40  כל . בן האלוה ישלח מלאכיו 41. יהיה בקץ העולם כן  כמו שאדם לוקט הקמשונים ושורפן כי 
Mt 13,49  יבואו המלאכים ויפרידו הרעים . יהיה בקץ העולם כן   49. הטובים בקנקניהם והרעים משליכים בחוץ 
Mt 16,27  האל באספקלריות אביו עם המלאכים ואז ישיב לכל  כן   27. נפשוב יכול עשות האדם בעד זה חלוף טו 
Mt 17,12  ואז השכילו 13. בן האלוה יסבול המות בעבורם כן  . אבל עשו ממנו כל רצונם. ירוהושבא ולא הכ  
Mt 18,33  34. להיות חומל מאותו עבד אחר כמו שהיה לי ממך כן  לכן לא היה לך לעשות  33חננתני לי בעבור ש 

Mt 19,6   לכן אין ראוי . אבל הם בשר אחד. אינן כבר שנים כן  אם  6. אשתו והיו שנים באחד בשרוידבק ב 
Mt 20,6   7. והוא אמ׳ להם למה עמדתם היום בטלים. בטלים כן  מצא אחרים עומדים אותו יום כמו ו. ברחוב  

Mt 20,10   אומרים 12. נגד בעל החיילותובקחתם מלינים  11 .כן  חת יותר ולקחו כל אחד פשוט כמו וחשבו ק 
Mt 20,26   27. אך מי שירצה להיות רב יהיה משרתכם. בתוככם כן  לא יהיה  26. דולים ביותר רב כחבעמים הג 
Mt 21,36   באחרונה שלח להם בנו ואמ׳ הם  37: שעשו לאחרים כן  ו להם כמו והיו יותר טובים ורבים ועש 

Mt 22,9   בדרכים וקראו כל אותם אנשים שתמצאו לנישואין כן  תלכו אם  9. קרואים אינם הגוניםאותם שהיו . 
Mt 23,25   ואתם פונים כולם מלאים מטרף. כמו גביע קערה כן  זהו שמטהרין זה שמחוץ הוא . ייםמחוץ נק  
Mt 24,37  כי כמו שהיה בזמן 38. יהיה בביאת בן הבתולה כן  וכן כאשר היה בזמן נח  37. ממיילבד האב הש  
Mt 24,39   39 אז יהיו שנים בשדה 40. יהיה ביאת בן הבתולה כן  . כיר עד שהמבול בא והרג את כלםלא ה  
Mt 25,14   כמו האדם שהלך בדרך וקרא העבדים ומסר להם כן   14. י אינכן יודעות היום והשעהעדות כ  
Mt 25,32   יניח השיות לצד ו 33. כמו הרועה השיות מהגדיים כן  . והוא יפריד אחרים מאחרים. מיםכל הע 
Mt 26,54   באותה שעה אמ׳ ישאוש אל 55. חוייב שיעשה כן  . רק איך תשלימו הכתיבות 54. יםמי״ב מלאכ  
Mt 26,55  כמו אם הייתי גנב יצאתם עם הסכינים ועם עצים כן  הסיעות באותה שעה אמ׳ ישאוש אל  55. שיעשה  
Mt 27,10   וישאוש עומד לפני פילאטו  11. כמו אדונינו גזר ןכ  . וקנו מהם שדה יוצר 10י ישראל שערכו בנ 

Mc 1,2   שהוא כתוב בישעיה נביא אמר הנה אני שולח מלאכי כן  כמו  2או מישאוש משיח בן האלוה האונגלי 
Mc 2,7   8. כי מי יוכל לכפר עונות לבד האל. זה קללה כן  איך מדבר  7וחשבו בלבם אומרים  מחכמי הדת  

Mc 4,26   27הוא מלכות שממיי כאדם שזורע זרע טוב בארץ  כן  ועוד אמר להם  26: לו ממנוו יגזשיהיה ל  
Mc 8,21   ובאו באקשרדא והוליכו לו איש 22. אינכם מבינים כן  והוא אמ׳ להם אם  21. ם אמרו ז׳וה. נשארו 
Mc 9,2   3שאין שום אדם יכול לעשות בהם על פני האדמה  כן  היו . ו מזהירים ולבנים כמו שלגהי  

Mc 10,43    44. אותו שירצה היות גדול יהיה עבדכם. ביניכם כן  לא יהיה  43. כח גדול על הקטניםשלהם יש  
Mc 12,37   וכל העם. אם דוד קראו אדוניו איך הוא בנו כן  אם  37. אשר אני אשית אויבך הדום לרגליך  
Mc 13,29  לה הדברים תדעו אתם שקץ העולםכאשר תראו א כן  כמו  29. ם תדעו אתם שהקץ מתקרבולעשות עלי  
Mc 14,21   אוי לו לאדם אשר בעדו בן. שהנבואה אומרת כן  בן האלוה הולך כמו  21. י בקערההיד עמ  
Mc 14,63    מה דעתכם. שמעתם קללה 64. ואתם כוספים עדים כן  ואמר להם אתם שואלים אחרי קרע בגדיו  

Mc 15,5   ופילאט נוהג לתת תפוש אחד 6: ולא פילאט נפלא כן  י ישאוש לא ענה אחר 5. מה דבריםאותך מכ  
Lc Prol,4   לא נפרד מחבורת שי׳ פאב אותם שכבר היו כתובים  כן  ואחרי . והיה תלמיד האפושטולש. הרפואה 

Lc 1,60   ואמרו לה אין ראוי 61. אבל שיהיה שמו יואן כן  וענתה אמו ואמרה לא יהיה  60. האביו זכרי  
Lc 2,1   וזאת 2. ציווי משיסר גושט שכל העולם יהיה נוגש כן  עוד עשוי היה באותן הימים כמו  1כפי לוקא 

Lc 2,20   ואחר נשלמו שמנה ימים 21. כאשר למעלה אמור להם כן  וכל הדברים ששמעו ושראו . ם הש׳ומשבחי 
Lc 3,11   מרו רבי מה ובאו העולמיים בעבור שיטבלו וא 12 .כן  ש לו חלופי העושרים יעשה זה גם ומי שי 
Lc 4,23   ואמ׳ להם באמת אני אומר לכם שום 24. בארצך כן  ששמענו עשה בכפר נחום עושה אתה רוב דברים  
Lc 6,33    ואם תתנו למי שאתם מקוים שכר או שירות אי  34 .כן  אמת הוא שהחוטאים עושים [*]  33[*]. לכם 
Lc 8,12   ן ומוציא הדבר מלבם בעבור שלא יאמינו ושלא השט כן  ובא אחר . הם אותם ששומעין אותוו. לדרך 
Lc 9,44   שימו לבבכם אלה ואמ׳ ישו לתלמידיו. תמהו כן  וההולכים אחריו המה ראו . והרואים נבהלו  

Lc 10,21   כל הדברים הם נמסרים אלי מאבי 22. ערב לפניך כן  וגליתם לקטנים אמת הוא אב כי . מן החכמים . 
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Lc 10,37  ואשה . ונעשה בעוד שהולכים נכנס במגדל אחד 38 .כן  אוש אמ׳ לו לך ואתה תעשה וא וישלו החסד הה 
Lc 11,30   מלכת 31: יהיה בן האדם לזאת המשפחה ויענישם כן  . כי כמו שיונה היה אות למלחים 30. הנביא  
Lc 11,51    אוי 52 :ולכן אני אומ׳ אליכם ידרש מזה הדור .כן  עד דם זכריה שנשפך במובח ובבית מדם הבל  
Lc 12,21   הוא האוצר פירותיו בעולם הזה ואינו עשיר בשם כן   21. תם דברים שהכינות ממי יהיונשמתך ואו : 
Lc 12,28   29. למה אתם במעט אמונה. כמה וכמה שמלביש אתכם כן  ה היום ולמחר בתנור הש׳ מלבישו שהוא בשד 
Lc 12,38   38  אבל זה תדעו שאם 39: אושרים הם העבדים ההםמ כן  יבא במשמר שני או שלישי וימצאם ואם  
Lc 12,43  אמת אני אומ׳ לכם שעל כל הדברים 44. עושה כן  בו מוצאו מאושר הוא אותו עבד שר 43. בזמנה  
Lc 12,51   53. ה׳ שיהיו בבית אחת לב׳ ולג׳ 52: רק להפריד כן  אני אומר לכם לא . תת שלום בארץשבאתי ל 
Lc 12,55   אי רמאים אתם יודעים פני השמים והארץ 56. יעשה כן  . ר בא ומנשב אמרו חום יבאאבטא רוח הנקרא 
Lc 13,16    בת אברהם כמה וכמה שהשטן קשרה מאותו קשר . זאת כן  אם  16ואינו מוליכו למים לשתות מן הרפת 
Lc 14,33   מחזיקכל איש מכם שאינו מתיאש מכל הדברים ש כן   33. לוחיו להשתדל עם דברי שלוםשולח ש  
Lc 15,7   יהיה שמחה בשמים על חוטא אחד עושה תשובה יותר  כן  אני אומ׳ לכם  7. י הצאן שנאבדהכי מצאת 

Lc 15,10  אני אומר לכם שמחה תהיה לפני המלאכים מן האל כן   10. אתי דרכמא שלי אותה שאבדתיכי אנכי מצ  
Lc 16,8  ואני  9לב קרבו .. ה העולם הם יותר חכמיםבני ז כן  . המעשה רע הלבב כי בחכמה עשהו ושבח האדון 

Lc 17,10  תאמרו. עליכם כי עשיתם כל הדברים שצוה לכם כן  איני חושב  10. יו כי עשה מצותובעיני אדונ  
Lc 17,26  אוכלים ושותים לוקחים 27יהיה בימי בן האדם  כן  וכאשר נעשה בימי נח  26דור הזה מוזם בעד ה  
Lc 21,31   כאשר תראו כל אלה הדברים שיעשו תדעו שמלכות כן   31. ודעים שהקץ מתקרבאתם י. הםפירותי  
Lc 22,26   כי אותו שהוא גדול בבית יהיה כמו נער. מכם כן  אבל לא יהיה  26. קראים מאושריםעליהם נ.  
Lc 22,47    והנה סיעה ואותו שנקרא יודש עמהם אחד משנים .כן  עוד הוא מדבר  47: תכנסו לפיתוישלא  
Lc 22,70   וישאוש אמ׳ אתם אומרים שאני. אתה בן האלוה כן   ואמרו כולם אם 70. יושב לימין כח השם׳  
Lc 23,22  והם צועקים בקול גדול 23. אייסרהו ואניחהו כן  אם . עם שבעבורו יהיה חייב מיתהמוצא שום ט  
Lc 24,24   וישוש אמ׳ להם 25. ו אותוהנשים אומרות ולא מצא כן  ומקצתינו הלכו לקבר ומצאו כמו  24. חי 

Jn 3,14   14  בעבור שבני אדם 15חוייב שבן האדם יהיה נשא  כן  : שמשה נשא והגביה הנחש במדברכמו  
Jn 5,21  21  כי האב אינו דן 22הבן נותן חיים לאשר הוא חפץ  כן  . שהאב החיה מתים ונתן להם חייםכי כמו 
Jn 5,26   ונתן לו יכולת לעׂשֹות 27נתן חיים לבן בעצמו  כן  . צמוכי כמו שהאב יש לו חיים בע 26. יחיו  
Jn 6,11  כאשר שבעו 12. והיה להם ספקם בכל אשר שאלו .כן  והדג כמו . שם׳ חלק הפת בין העםעשה חנות ל  
Jn 6,45   אם. לא בעבור שאי זה מהם ראה האב 46. בא אלי כן  כל איש השומע מהאב אחרי . מהאל מלומדים  

Jn 11,27   אני האמנתי שאתה הוא משיח בן אל חי שבא בזה כן  והיא אמרה אדון  27. מאמינה את זה. חלנצ  
Jn 11,48    ויבואו רומיים ויגזלו לנו. כולם יאמינו בו כן  אם אנחנו מניחין אותו  48. רביםאותות  
Jn 12,50  13. אני דובר כן  ומה שאני מדבר הוא כמו שהאב . םחיים נצחיי,Tit   1כפי ש׳ יואן קפיטולי י״ג  
Jn 13,5   והתחיל לרחוץ רגלי. שם מים במזרק אחד כן  אחרי  5ושיו ולקח סדין וחגרו ומניח מלב  

Jn 13,15   אמת אני אומר לכם אין העבד 16: תעשו גם אתם כן  כאשר עשיתי אני . תתיו לכם למשלכי אני נ  
Jn 13,36   ואחרי כן אמר אליו למה איני יכול ללכת 37. תלך כן  ך יכול ללכת אחרי עתה אבל אחרי הולך אינ 
Jn 13,37   אמר אליו למה איני יכול ללכת אחריך עתה אני כן  ואחרי  37. עתה אבל אחרי כן תלךללכת אחרי  
Jn 15,4    אתם לא תוכלו לעשות פרי מעצמה אם אינה עומדת כן  פרי מעצמה אם אינה עומדת באילן לעשות  

Jn 16,22   ולבבכם. דאגתכם אבל אני אראה אתכם פעם אחרת כן  ואמת  22. ד בעולםכי האדם נול. שיש לה  
Jn 18,8   8 בעבור 9אם אותי אתם מבקשים הניחו אלה ללכת  כן  אם . אוש כבר אמרתי לכם אני הואענה יש  

Jn 18,22   אם אני דברתי דבר. וישאוש ענה אליו 23. להגמון כן  ואמ׳ לו אתה עונה . ישאוש משיח הכה בצואר 
Jn 19,27   באותה שעה התלמיד לקחה: אמ׳ לתלמיד הנה אמך כן  אחרי  27. ר אשה הנה בנךנהפך לאמו ואמ  
Jn 21,15    וישאוש אמר להם. אתה יודע שאני אוהב אותך .כן  והוא ענה אדון . אותי יותר מאלואוהב אתה  
Jn 21,16   וישאוש אמ׳. אוהב אותך אדון אתה יודע שאני כן  ׳ואן אוהב אתה אותי ושימון אמ׳ פירי ג  

Mt 13,55   אמו וקרוביו ג׳יקמי ויושאף ושימון וג׳ודיש כנגד  אינינו זה בן נפח ואינינו  55ח וכמה כ  
Lc 12,10   מי שיקלל רוח הקדש לא. בן האדם והוא נמחל לו כנגד  וכל אדם שיאמר דבר  10[*]  9.אללפני ה 
Mt 12,30    ובעד 31. ומי שלא יקבץ עמי כנגדי מפזר. הוא כנגדי  י מי שאינו עמ 30. שיגזלהו הביתואחר 
Mt 12,30   ובעד אהבה זו אומר אני לכם כי עון 31. מפזר כנגדי  ומי שלא יקבץ עמי . י כנגדי הואשאינו עמ 
Lc 11,23  כאשר הרוח 24ומי שאינו מאסף עמי מפזר . הוא כנגדי  מי שאינו עמי  23. מלבושיו יחלקיגזול לו ו 
Mc 9,39   כל אדם שיתן לכם כוס אחד 40. הוא עמנו כנגדינו  ואותו שאינו  39. עשמי אינו אומ׳ רב  
Lc 9,50   ישאוש 52וכאשר נשלמו דברי  51. לנו הוא כנגדינו  כי מי שאינו . להם אל תמנעו לו וישוש אמ׳  

Mt 16,18  וכל מה. השמיםכי אני אתן לך מפתחות  19 כנגדך  דלתות גיהנם לא תהיה להם יכולת ועוד . שלי  
Jn 7,2   2 הפרד מפה ולך בגודיאה[*] ואמר לו אחד 3 .כנופיה  וך ליום מועד ליהודים היה נקרא וסמ  
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Mt 9,35   העמים שהיו[*] וכאשר  36. וממרק כל חולי כנסיות  מגדלים דורש מלכות שמימיי בבתי העירות וה  
Mc 12,39  אותם 40שיכבדום ושיהיו ראשונים בשולחן  ותכנסי  ושישבו בכסא הראשון בבתי  39ים שלום הסוחר  

Lc 4,44   5: נשלם קפיטולו ד׳: של גליליאה כנסיות  והיה דורש בבתי  44. זה שולחתי כי בעבור,Tit  פרק  
Lc 11,43   אוי לכם 44. ושיתנו לכם רוב שלום בשער .כנסיות  ים שתאהבו לישב בכסא ראשון בתי לכם פרוש  
Lc 12,11   ולרבנים ולנביאים אל תחפצו להשתכל באיזו כנסיות  וכאשר ינהגו אתכם בבתי  11. לו לא ימחלו  
Lc 20,46  שמחריבין דברי 47[*] וראשון המקומות  כנסיות  והקתדראות ראשונות בבתי . קריה רב ברחובות  
Lc 21,12   בעבורובמשמרותם למסור אתכם למלכים גדולים  כנסיות  וימסרו אתכם בבתי . כם וירדופכםבכם ידי 
Mt 4,23   הגדת מלכות השמימיי ומרפא כל החוליים כנסיותיהם  מחפש כל ארץ גלילאה דורש בבתי  משיח היה  
Mt 6,2  אני אומ׳ : ובדרכים כדי שיכבדום האנשים כנסיותיהם  עשה כמו שעושים המזוייפים בבתי אל תעשו הר 
Mt 6,5   בצדי השוקים כדי שיראו אותם האנשיםו כנסיותיהם  ו בבתי האוהבים התפלל. שמראים עצמם כשבים:  

Mt 10,17   ותהיו נהוגים תפושים לפני המלך 18 כנסיותיהם  ויכו אתכם בבתי : אתכם בדבריהם הם ינהגו  
Mt 13,54   עד שהם מתמימים ואומרים מאין יש לזה .כנסיותיהם  ובא אל ארצו ומלמדם בבתי  54שם נסע מ  

Mt 23,6    ושיכבדום ברחובות 7. ושישאלו בשלומם כנסיותיהם  גבוהים בבתי להם כסאות גדולים וושיהיה  
Mc 1,39  40: ובכל גליליאה מגרש השדים מן האנשים כנסיותיהם  והיה דורש בבתי  39. ור זה באתיכי בעב. שם 
Mc 13,9   ויעמדו לפני המלכים והשרים: יכו אתכם כנסיותיהם  יוליכו אתכם במועצותיכם ובבתי  כי הם  
Lc 4,15   ובא בנזוריט ששם 16. ונתעלה בעד כולם כנסיותיהם  והוא מלמד בבתי  15צא בכל הארץ ושומעו יו  
Jn 16,2  ושעה תבוא שכל אדם שבא יהרוג אתכם .כנסיותיהם  הם יעמידו אתכם מחוץ לבתי  2ים תהיו ניזוק.  

Mt 23,34   עד שיבא עליכם דם  35עיר ותרדפו מעיר ל כנסיותיכם  תי ומהם תהרגו ותתלו בשתי וערב ותנגשו בב 
Mt 15,22  שבאה מהעברים ההם הולכת אחרי ישוש צועקת כנענית  והנה באה אשה  22. יר ושידוניאהלו בעברי ט  
Mc 13,27   27 קחו המשל 28. מן השמים ועד הארץ. הארץ כנפות  ישלח מלאכיו ויקבץ נבחריו מד׳  ואז  
Mt 23,37  ובעבור זה הנה דירתכם תהיה 38. ולא אבית כנפיה  ה תחת מו התרנגולת מאספת אפרוחילקבץ עמך כ  
Lc 13,34   והנה תעזב ביתכם מאין יושב 35. ולא יכולתי כנפיה  שהתרנגולת מאספת תרנגוליה תחת  בניך כמו. 
Mt 5,34    ולא . ולא בארץ מפני שהיא הדום רגליו 35. האל כסא  אומר לכם שלא ישבע אדם לשמים מפני שהוא 
Mt 23,6   גדולים וגבוהים בבתי כנסיותיהם ושישאלו כסאות  ם שבת ראשונה בשלחן ושיהיה להם הם אוהביו  

Lc 23,30   כי אם בעין הלח 31. ולגבעות נפלו עלינו כסונו  אז יאמרו להרים  30. שלא הניקו והשדים  
Mt 24,18   ולאותן שיהיו .אוי לאותן שתהיו הרות 19 :כסותו  ומי שיהיה בשדה לא יחזור לקחת  18.מביתו  
Mt 25,43   אז הם 44. חולה ואסור הייתי ולא בקרתוני .כסיתוני  ערום הייתי ולא . י ולא אספתוניבית היית 
Mt 26,15   17ומכאן והלאה מחפש איך יוכל לבוגדו  16 .כסף  כם ישאוש והם נדרו לו ל׳ פשיטי אמסור ל  

Mt 27,9  וקנו מהם שדה 10זהו ערך שערכו בני ישראל  ףכס  ה נביא אומ׳ ולקחו שלשים פשיטי נשלם מירמי  
Mt 28,12   12 שיאמרו תלמידיו באו הלילה בעוד הם 13לשומרים  כסף  ספו הזקנים ועשו עצה ונתנו רוב והם א 

Mc 7,4   ובעבור זה שאלו לישאוש אומרים למה  5. משתיהם כסף  זהו ליטול כיסותיהם וכלי . שציום שמור 
Mc 7,8   אמר להם 9וכאלו . משתיהם וכדומה דברים רבים כסף  ים ובא להם גביעים וכלי ר מהאנששהוא נמס  
Lc 9,25   והמבזים 26. וישמיד עצמו. ונפשו תהיה אבודה כסף  ומה יועיל לאדם אם יצבור כעפר  25. עצמו  
Lc 22,5   ולתוהוא נדרו להם ומחפש שימסור אותו בז 6 .כסף  ושמחו ונדרו לו  5. ור להם ישושזה צד ימס  
Lc 23,8    לראותו בעבור ששמע דברים רבים ממנו ומצפה מתי כסף  כשראה ישאוש שמח מאד כי פעמיים ואירודיש 
Mt 2,16  וצוה להמית כל הילדים הנמצאים בבית לחם ואת  כעוס  עיגו ממנו שלשת המלכים היה מאד אירודש שהל 

Mt 21,15   ואמרו לו שומע אתה מה אומרין אלו 16 .כעוסים  אומרים מהולל יהיה בן דוד היו  במקדש.  
Mc 14,4    כי  5ביניהם למה נעשית זאת האבדה מהמשיחה  כעוסים  והיו שם אחרים שהיו  4. על ראשוהמשיחה 

Mt 26,64    אז שר הכהנים קרע מלבושו ואמ׳ זה  65. שמים כענני  תראו בן הבתולה יושב לימין צד האל ובא 
Lc 14,21   21 האדון ואמ׳ לעבדו צא מהר בשוק העיר ובדרכיה כעס  ואז : כל מה שאמרו משרת ואמ׳ לווחזר ה  
Lc 15,28  אז האב יצא אליו. ולא רצה שיכנס בבית. עד מאד כעס  והבן הגדול כשומעו  28. י ובריאששב אליו ח 
Lc 9,25   26. וישמיד עצמו. כסף ונפשו תהיה אבודה כעפר  ומה יועיל לאדם אם יצבור  25. ויושיע עצמ  

Lc 12,24  שאינם זורעים ולא לוקטים ואין להם אוצרות  כערבים  תחשבו  24. ה והגוף יותר מהלבושיותר מאכיל 
Lc 10,19   ועל כל כחות. רגלכם על השרפים ועל העקרבים כף  והנה אני נתתי לכם יכולת לדרוך  19. ברק  

Jn 15,2  וכל העושה פרי בו ינקה אותה. פרישאינה עושה  כף  וישליך כל  2ואבי הוא החורש . תהוא גפן אמ  
Jn 12,13   הושענא. תמרים ויצאה אליו לדרך וצועקת אומרת כפות  לקחה  13מעה שישאוש בא לירושלם וש. מלוד 
Mt 1,Tit  1. שבועת עניין האלהות,Tit  זה ספר תולדות משיח בן דויט בן 1שי׳ מתיאו  כפי  ולו ראשון קפיט  
Mt 1,16  אם כן כל תולדות מאברם עד דויט הם 17מתיאו  כפי  קפיטולו ב׳ : י משיחישאוש שקרו שממנה נולד  
Mt 2,Tit   2: הבן והוא קראו ישואש,Tit   כאשר נולד ישואש בבית לחם בארץ 1מתיאו  כפי  קפיטולו ג׳  
Mt 2,12    ואחרי שובם נראה מלאך השם בחלום אל  13מתיאו  כפי  קפיטולו ד׳ : למלכותם בדרך אחרתוישובו 
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Mt 3,Tit   3: הוא יקרא שמו נאזריוש,Tit   בעת ההיא בא הטובל במדבר גודיאה דורש 1מתיאו  כפי  קפיטולו ה׳ 
Mt 3,12   אז בא ישאוש מגליליאה בנחל ירדן 13מתיאו  כפי  קפיטולו ו׳ . תבן ישרף באש נצחיוה  
Mt 4,Tit   4: זהו בני אהובי ערב לי,Tit   יח מוצא במדבר בעד הקדשאז ישואש מש 1מתיאו  כפי  קפיטולו ז׳  
Mt 4,11   הפך. כאשר שמע ישואש שזואן היה תפוש 12מתיאו  כפי  קפיטולו ח׳ : ים באו ושרתו אותווהמלאכ 
Mt 4,17   ויהי בלכת ישואש לים גלילאה ראה שני 18מתיאו  כפי  ו ט׳ קפיטול: תשובה כי המלכות שמים מתקרב 
Mt 4,22   ישואש משיח היה מחפש כל ארץ גלילאה  23מתיאו  כפי  י׳  קפיטולו: ואביהם וילכו עמו הרשתות 
Mt 5,Tit   5: ומעבר לנחל ירדן,Tit   ישואש משיח מביט העם עולים אל ההר 1מתיאו  כפי  קפיטולו י״א  
Mt 5,12   והיה עשוי בעוד שישוש משיח אמר אל 13מתיאו  כפי  קפיטולו י״ב : שהיו קודמים לכם הנביאים  
Mt 5,16  עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו אל 17מתיאו  כפי  קפיטולי י״ג : בחו אביכם שבשמיםשהטובים וי  
Mt 5,22   ובכן אם באת לנדב נדבתך ותזכור 23מתיאו  כפי  קפיטולי י״ד : י ראוי לאש גיהנםיה[*] פתי  
Mt 5,26   תם שמעתםעו׳ אמר ישאוש לתלמידיו א 27מתיאו  כפי  קפיטולו ט״ו : לו החוב היות קטןהשלמך אפי  
Mt 5,30   עוד אמר ישאוש משיח לתלמידיו התורה  31מתיאו  כפי  קפיטולו י״ו : הגוף ענוש לעולם מהיות כל 
Mt 5,42  עוד אמר ישאוש לתלמידיו אתם שמעתם 43מתיאו  כפי  קפיטולו י״ז : י שירצה ללות ממךתחלוק עם מ  
Mt 6,1  עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו כשתעשו  2יאו מת כפי  קפיטולו י״ח : מול אביכם שבשמיםכי תאבדו ג 
Mt 6,4   עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו כאשר 5מתיאו  כפי  קפיטולו י״ט : ך שמימיי ישלם לךכי אבי  

Mt 6,18   עוד אמ׳ ישואש משיח לתלמידיו לא 19מתיאו  כפי  קפיטולי עשרים [*]: לאנשים צם  שלא תתראה  
Mt 7,Tit   7: והיום יספיק אל עמלו,Tit   אל. עוד אמ׳ ישואש משיח אל תלמידיו 1מתיאו  כפי  קפיטולו כ״א  

Mt 7,5   לא תדברו. אמ׳ ישאוש משיח לתלמידיו 6מתיאו  כפי  כ״ב קפיטולי : להשליך הקיסם מעיני אחיך  
Mt 7,12   אמר ישאוש משיח אל תלמידיו הכנסו 13מתיאו  כפי  קפיטולי כ״ג  :זאת היא התורה והנביאות  
Mt 7,20   20 עו׳ אמר ישאוש משיח לתלמידיו כל 21מתיאו  כפי  עו׳ קפיטולו כ״ג : עשיהם תכירוםבמ  
Mt 8,Tit  8: כמו חכמיהם ופירושיהם,Tit   רב עם הלכו אחריו. וכאשר ירד מן ההר 1מתיאו  כפי  קפיטולו כ״ד. 

Mt 8,4   משיח היה נכנס בכפרוכאשר ישואש  5מתיאו  כפי  קפיטולו כ״ה : שמשה צוה לזכרון נדבה כמו  
Mt 8,13    וכאשר ישואש משיח היה בא בבית שי׳ 14מתיאו  כפי  קפיטולו כ״ו : שעה ובזולת כל רעבאותה  
Mt 8,22   וכאשר ישואש עלה בספינה הלכו אחריו  23מתיאו  כפי  קפיטולו כ״ז : מת לקבור אל האחרוהניח ה 
Mt 8,27    וכאשר ישואש עבר אותו ים והיו בארץ  28מתיאו  כפי  קפיטולי כ״ח . והים שומעין אותוזה שהרוח 
Mt 9,Tit   9: חלו פניו שיצא מעמהם,Tit   אז ישאוש משיח עבר עם הספינה ובא 1שי׳ מתיאו  כפי  קפיטולי כ״ט 

Mt 9,8   וכאשר ישאוש משיח נסע משם ראה 9שאן מתיאו  כפי  קפיטולי ל׳ : ה הראה להם באנשיםשיכולת כז  
Mt 9,17   ונעשה בעוד שישוש משיח יוצא מאותו 27מתיאו  כפי  קפיטולו ל״א : ושניהם נשמרים יםהחדש  
Mt 9,29   29 ותכף ישוש משיח צום[*]  30. אמונתכם יעשה כפי  נגע עיניהם ואמ׳ להם  וישוש משיח  

Mt 10,Tit   10: שישלח קוצרים,Tit   ועשוי היה שישוש משיח קרא לי״ב 1מתיאו  כפי  קפיטולו ל״ב  
Mt 10,15   אני שולח אתכם כמו צאן בין הזאבים 16מתיאו  כפי  קפיטולו ל״ג : יר מאותה דשידומהאותה הע . 
Mt 10,33   עוד אמר ישאוש משיח לתלמידיו אל 34מתיאו  כפי  קפיטולו ל״ד : דתו לפני האל אביאני אבי  
Mt 11,Tit   11: אומר לא יפסיד שכרו,Tit   שאוש משיח השלים אלה הדבריםוכאשר י 1מתיאו  כפי  קפיטולו ל״ה  
Mt 11,19   אז התחיל ישאוש משיח להיותו גוער 20: מתיאו כפי  קפיטולו ל״ו . שפטו החכם. יניהםמפורסם וב  
Mt 11,24   אז באותו עת ישאוש משיח אמר מחולל 25מתיאו  כפי  קפיטולו ל״ז : טן ביום הדין ממךבעונש ק  
Mt 12,Tit   12: הוא ומשאי הוא נקל,Tit   אז ישואש עובר בשבת אחת במקומות 1 מתיאו כפי  קפיטולו ל״ח  
Mt 13,Tit   13: אחי ואחיותי ואמי,Tit   ואותו היום ישואש יצא מהבית והלך לים 1מתיאו  כפי  קפיטולו ל״ט 
Mt 14,Tit   14: בעבור מיעוט האמנתם,Tit   באותו עת אירודיש טינורקא שמע ישאוש  1מתיאו  כפי  קפיטולו מ׳ 
Mt 15,Tit   15: היו נרפאין מחוליים,Tit   אז נתקרבו אליו הסופרים ופרושים 1מתיאו  כפי  קפיטולו מ״א  
Mt 16,Tit   16: ובאו בארץ ַמגִינֶָדא,Tit   ויקרבו אליו הפרושים והצדוקים נסות 1מתיאו  כפי  קפיטולי מ״ב  
Mt 16,27   כי מקצת מאלו. י אומר לכםאמת אנ 28מעלליו  כפי  ו עם המלאכים ואז ישיב לכל אחד אבי  
Mt 17,Tit  17: בן האלוה בא במלכותו,Tit   ואחר ה׳ ימים לקח פירו יקומו וזואן 1מתיאו  כפי  קפיטולי מ״ג  
Mt 18,Tit   18: ותנהו בעדי ובעדך,Tit   באותה שעה קרבו התלמידים לישאוש 1מתיאו  כפי  קפיטולי מ״ד  
Mt 19,Tit   19: מלב טוב לריעכם,Tit  ונעשה כאשר ישאוש כלה אלה הדברים יצא 1מתיאו  כפי  לי מ״ה קפיטו 
Mt 20,Tit   20 :יהיו ראשונים,Tit   דומה הוא מלכות שמימיי לאב החיילות 1מתיאו  כפי  קפיטולו מ״ו  
Mt 21,Tit   21. ראו והלכו אחריו,Tit   וכאשר היו קרוב מירושלם והיו באים 1מתיאו  כפי  קפיטולו מ״ז  
Mt 22,Tit   22: ם חשבוהו לנביאכול,Tit   2. ועונה ישאוש ואמ׳ להם משל אחד 1מתיאו  כפי  קפיטולו מ״ח  
Mt 23,Tit   23 :לשאול לו שום דבר,Tit   2אז אמ׳ ישאוש לעם ולתלמידיו אומרים  1מתיאו  כפי  קפיטולו מ״ט 
Mt 24,Tit   24: יהיה הבא בשם האל,Tit   ש והלך וקרבואז יצא ישאוש מהמקד 1מתיאו  כפי  קפיטולו נ׳  
Mt 25,Tit   25: בכי ורעישת שיניים,Tit   ואז יהיה דומה מלכות שממיי לעשר 1מתיאו  כפי  קפיטולו נ״א  
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Mt 25,15   ואותו שקבל ה׳ בשנטש 16. ערכו והלך לו תכף כפי  ולאחד אחד לכל אחד מהם . בזנטש ולאחר ב׳  
Mt 26,Tit   26: ילכו באורה הנצחית,Tit   אמ׳. והיה עשוי כאשר סיים אלה הדברים 1מתיאו  כפי  קפיטולו נ״ב 
Mt 26,39   ובא אל התלמידים ומצאם 40. רצוני רק כשלך כפי  אבל לא . ני המות הזהדבר איפשרי הרחק ממ  
Mt 27,Tit   27: בחוץ ובכה מאד במר,Tit   וכאשר בא הבקר שרי הכהנים וזקני העם  1מתיאו  כפי  קפיטולו נ״ג 
Mt 28,Tit   28: וה שמורחתמו ועש,Tit   והראשון יום אחד שנקרא דוקמנגיי באה  1מטיאו  כפי  קפיטולו נ״ד 
Mc 1,Tit  1: הש׳ הוא שנותן גדול,Tit   זהו האונגליאו מישאוש משיח בן 1שי׳ מרקו  כפי  קפיטולו ראשון  
Mc 2,Tit   2: עמים מכל הצדדין,Tit   אחר ואחרת פעם נכנס בכפר נחום 1שי׳ מרקו  כפי  קפיטולו ב׳  
Mc 3,Tit   3: מה שהוא בעולם ומהשבת,Tit   עוד פעם אחרת ישוש נכנס בבית הכנסת 1מארקו  כפי  קפיטולו ג׳  
Mc 4,Tit   4. הש׳ הם אחי ואחיותי,Tit   ופעם אחרת התחיל ישוש ללמד לחוף  1שי׳ מארקו  כפי  קפיטולו ד׳ 
Mc 5,Tit   5: זה שהרוח והים שמעוהו,Tit   ותכף 2ובאו מעבר לים נגד גְנֶיְשֵרק  1קו מאר כפי  קפיטולו ה׳  
Mc 6,Tit   6: צוה שיתנו לה לאכול,Tit   וישוש יצא משם והלך בנכחיותיו 1שי׳ מארקו  כפי  קפיטולו ו׳  
Mc 7,Tit   7: אותן שנוגעים מתרפאין,Tit   ואז באו לישאוש אי זה פרושים 1שי׳ מארקו  כפי  קפיטולו ז׳  

Mc 7,3    ורבי חקים אחרים[*]  4[*] גזירת הישישים  כפי  לא יטלו את הידים  אוכלים שתמידאינם  
Mc 8,Tit   8: דבר והחרשים שמוע,Tit   ובאותן פעמים אחרות נתאספו רוב חיל 1שן מרקו  כפי  קפיטולו ח׳ 
Mc 9,Tit   9: האגלוריאה ממלכות האל,Tit   מועברים ששה ימים לקח פירו 1שי׳ מארקו  כפי  קפיטולו ט׳  

Mc 10,Tit   10: ויהיה עמכם שלום,Tit   וישאוש נסע משם ובא עד ארץ גודיאה 1: שן מרקו כפי  קפיטולו עשירי 
Mc 11,Tit   11: ונמשך אחריו בדרך,Tit   שלח . וכאשר נגש בירושלם בהר הזתים 1שן מרקו  כפי  קפיטולו י״א 
Mc 12,Tit  12: אני עושה אלה הדברים,Tit   ואמ׳ אדם. התחילם לדבר דמיונותו 1שן מרקו  כפי  קפיטולו י״ב  
Mc 13,Tit   13: נתנה כל מאכלה,Tit   וכאשר יוצאים מן המקדש אחד מתלמידיו  1מארקו  כפי  קפיטולו י״ג 
Mc 14,Tit   14: לכל אני אומר עורו,Tit   והיה קרוב הפסח ויום המצה סמוך 1ש׳ מארקו  כפי  קפיטולו י״ד  
Mc 15,Tit  15: והתחיל לכרות. פעמים,Tit   ובקר בקר נתאספו לעצה גדולי 1: שן מרקו כפי  קפיטולו ט״ו  
Mc 16,Tit  16: היכן מניחין גוף ישו,Tit   וכאשר השבת עברה מריאה מקדלינא 1מארקו  כפי  קפיטולו י״ו  

Lc 1,9   וכאשר. יצא בגורל שיתן לבונה. מנהג הכהנים כפי   9נות לפני הש׳ בסדר פעם בשבתו נהג מאומ  
Lc 1,38   וקמה מריאה משם באותן הימים 39. [*] דבריך כפי  הנה פה שפחת הש׳ יהיה לי עשוי  ריאהמ  
Lc 2,Tit  2: העת שהראה עצמו לישראל,Tit   עוד עשוי היה באותן הימים כמו כן 1לוקא  כפי  קפיטולו ב׳  
Lc 2,23   חם יהיה קדוש מה שכתוב בדת הש׳ שכל זכר פטר ר כפי   23ער בירושלם בעבור שידרו לשם נשאו הנ 
Lc 2,24    דת אלוהינו יביאו זוג א׳ מתורים או שתי זוגות כפי  בור שבנו קרבן ובע 24רחם יהיה קדוש לשם 
Lc 2,27   ובירך. ושמעון לקחו בזרועותיו 28. מנהג דתו כפי  ו במקדש אביו ואמו בעבור שיעשו נשאוה  
Lc 2,29   שהכינות 31כי עיני ראו שלומך  30בשלום  דבריך כפי  אדון עתה אתה עזוב עבדך  29אמ׳ האל ו 
Lc 3,Tit   3. ובחן אלהים ואנשים,Tit   בשנת חמשה עשר לקיסר טיברי שיסאר 1לוקא  כפי  קפיטולו ג׳  
Lc 4,Tit   4. שם האל. שם היה אדם,Tit   וישאוש משיח מלא מהקדוש רוח נסע 1לוקא  כפי  קפיטולו ד׳  
Lc 5,Tit   5 :נשלם קפיטולו ד׳: גליליאה,Tit   נעשה היה כאשר עמים רבים באו אליו 1לוקא  כפי  פרק ה׳  
Lc 6,Tit   6: שאומ׳ הישן הוא טוב,Tit   עשוי זה בשבת שני ראשון כאשר ישאוש 1לוקא  כפי  קפיטולו ו׳  
Lc 6,26  27. אלה הדברים עושים אביהם של אלו לנביאים כפי  . אוי לכם כי כלם יברכוכם 26. ותבכו ותכאב  
Lc 7,Tit  7נשלם פרק ו׳ : מאותו בית,Tit  וכאשר השלים אלה הדברים באזני העם 1לוקא  כפי  ז׳  קפיטולו  
Lc 7,16   שן לוקא נביא גדול קם בתוכינו כי השם פקד עמו כפי  קפיטולו ח׳ : ה והללו וברכו האליראה גדול 
Lc 8,Tit   8 .הושיעך לכי לשלום,Tit   לך ישאוש הולך בעירותונעשה משם ואי 1לוקא  כפי  קפיטולו ט׳  
Lc 9,Tit   9: את העשוי לשם אדם,Tit   וישו משיח קרא הי״ב תלמידיו ונתן להם  1לוקא  כפי  קפיטולו י׳ 

Lc 10,Tit   10. ראוי בלמכות הש׳,Tit   ואחר הראה ישאוש אל האחרים ששים 1לוקא  כפי  קפיטולו י״א  
Lc 11,Tit   11: אשר לא יגזלוהו לה,Tit   וכאשר. ונעשה שישו התפלל במקום אחד 1לוקא  כפי  קפיטולו י״ב  

Lc 11,8   תבקשו. שאלו וינתן לכם[*]  9הצורך לו  כפי  תקום ותתן לו . ם ולא בעד אהבתושאם לא ק  
Lc 12,Tit   12: דבר יוכלו להלשינו,Tit   וכאשר רוב עמים הקיפוהו כדורך בגת 1לוקא  כפי  קפיטולו י״ג  
Lc 12,47   ואותו שלא 48. רצונו יהיה מוכה מנגעים רבים כפי  נו מזמין עצמו ולא עשה עליו ואירצון ב  
Lc 14,Tit   14: ברוך הבא בשם הש׳,Tit   ונעשה כשנכנס בבית אחד משר הפרושים 1: לוקא כפי  קפיטולו ט״ו  
Lc 15,Tit  15: לו אזנים לשמוע ישמע,Tit   איםוהיו נגשים אליו עולמיים וחוט 1לוקא  כפי  קפיטולו י״ו  
Lc 16,Tit  16. כמת ונאבד ונחזר לנו,Tit   עשיר אחד היה שעשה. ואומ׳ לתלמידיו 1לוקא  כפי  קפיטולו י״ז  
Lc 17,Tit   17. יתוור חי לא יאמינו,Tit   ואמ׳ לתלמידיו דבר בלתי איפשרי הוא 1לוקא  כפי  קפיטולו י״ח  
Lc 17,30  באותה 31. יהיה ביום שבן אדם יהיה מגולהזה  כפי   30גפרית מן השמים וכולם השמיד ממטיר אש ו  
Lc 18,Tit   18: שם יתקבצו המלאכים,Tit   חייב אדם לעולם להתפלל. ואומר לכם דבר 1לוקא  כפי  קפיטולו י״ט 
Lc 19,Tit   זה נתנו שבח לאל :Lc 19,Tit   והנה בא איש אחד 2וישאוש הולך ביריחו  1לוקא  כפי  קפיטולו כ׳ 
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Lc 20,Tit   20: ן אליולו מקשיבי,Tit   ונעשה באחד הימים ישאוש קבץ העם במקדש 1לוקא  כפי  קפיטולו כ״א 
Lc 21,Tit   21: יהיה המחקה יתירה,Tit   ומביט ישאוש ראה אותם שמשימין 1לוקא  כפי  קפיטולו כ״ב  
Lc 22,Tit   22. בעבור שישמעוהו,Tit   2סח וקרב יום חג ַאזִימֹורֹום שנקרא פ 1לוקא  כפי  קפיטולו כ״ג  
Lc 22,22  והם 23: אכן אוי לאותו אותו. שהוא אפס הולך כפי  ובאמת בן האדם  22. היא בשולחן המוסר אותי  
Lc 23,Tit   23: שמענוהו מפיו,Tit   2ויקומו כל העם והוליכו ישאוש לפילאט  1לוקא  כפי  קפיטולו כ״ד 
Lc 24,Tit  24: ובשבת הורידוהו לקבר,Tit   ובשבת בבקר בבקר באו בקבר נושאות סמים 1לוקא  כפי  קפיטולו כ״ה 

Jn 1,Tit   השם׳: Expl  1ת״ם,Tit  ובן האל עם. בהתחלה היה בן האלוה 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו ראשון  
Jn 2,Tit   2: ויורדים על בן האדם,Tit   וביום השלישי נעשו נשואין בגליליאה 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו ב׳ 
Jn 3,Tit   3. הדבר שהיה באנשים,Tit    ששמו נקודימוש[*] אדם אחד היה  1ש׳ זואן  כפי  קפיטולו ג׳  
Jn 4,Tit  4: רק אף השם׳ עומדת עליו,Tit   אז כאשר הכיר ישאוש שהפרושים שישוש 1ש׳ זואן  כפי  קפיטולו ד׳ 
Jn 5,Tit   5: גלליאה כשבא מגודיאה,Tit   יםאחר אלה הדברים היה יום חג היהוד 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו ה׳ 
Jn 6,Tit   6. איך תאמינו לדברי,Tit   אחר הדברים האלה הלך ישאוש מעבר 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו ו׳  
Jn 6,31   אז אמר להם 32. שכתוב לחם שמים נתן להם לאכול כפי  . אבותינו אכלו המן במדבר 31. האתה עוש 
Jn 7,Tit  7: בו שהוא אחד משנים עשר,Tit   ר אלה הדברים הלך ישאוש בגלליאה אח 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו ז׳ 
Jn 8,Tit  8: ושבו כל אחד איש לביתו,Tit   ולמחר בבקר בא 2וישאוש הלך להר הזתים  1יואן  כפי  קפיטולו ח׳ 
Jn 8,15   וכשאני דן 16. הבשר אבל איני דן שום אדם כפי  אתם דנים  15. תי ולאן אני הולךמאין בא  
Jn 9,Tit   9: נחבא ויצא מן המקדש,Tit   ראה אדם עור מיום. והולך ישאוש 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו ט׳  

Jn 10,Tit   10. לכם עון ועונכם עומד,Tit   אמת אני אומ׳ לכם מי שאינו נכנס 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו י׳  
Jn 11,Tit   11. ורבים האמינו בו,Tit   והיה חולה אחד בשם נקרא לזריט 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו י״א  
Jn 12,Tit   12: בעבור שיתפשוהו,Tit   וישוש אז ששה ימים קודם הפסח בא 1ש׳ ג׳ואן  כפי  קפיטולו י״ב  
Jn 13,Tit   13. שהאב כן אני דובר,Tit   רק קודם חג הפסח ישאוש ששעתו באה 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולי י״ג  
Jn 14,Tit   14: ואמרו אל תלמידיו,Tit   ם נבהל האמינו באל ובילא יהיה לבבכ 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו י״ד 
Jn 15,Tit  15: עושה קומו ונלכה מזה,Tit   2ואבי הוא החורש . אני הוא גפן אמת 1ש׳ זואן  כפי  קפיטולו ט״ו 
Jn 16,Tit   16: שבתחלה הייתם עמדי,Tit   אלה הדברים אמרתי לכם בעבור שלא 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו י״ו  
Jn 17,Tit   17: כי אני נצחתי העולם,Tit  אלה הדברים דבר ישאוש ונשא עיניו 1יואן  כפי  פיטולו י״ז ק  
Jn 18,Tit   18ואני אהיה בהם . בהם,Tit   כאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים הלך עם  1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו י״ח 
Jn 19,Tit   19) תם פרק י״ח: (היה,Tit   2. אז פילאט תפש ישו ונגשו 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו י״ט  

Jn 19,7  כי עושה עצמו בן אלוה. דתינו הוא חייב מיתה כפי  והיהודים ענו לו  7. בו שום טעםמוצא  איני : 
Jn 20,Tit   20 :קבר שמו שם ישאוש,Tit   שבת אחד מריאה מגדלינא באה בבקר 1ש׳ יואן  כפי  קפיטולו כ׳  
Jn 21,Tit   21: בעולם עם ישוש משיח,Tit   2אוש לאם טוביריאדיש אחר גלה עצמו יש 1יואן  כפי  קפיטולו כ״א  
Mt 23,15   אוי לכם פרנסים עורים 16. ובני גיהנם כפלים  ם עושים אותם יותר רעים מעצמכם אתם את  

Lc 8,8  8 9. וזה אומר צועק מי שיש לו אזנים ישמע .כפלים  ר נפל בארץ טובה ועשה פרי כמאה וזרע האח  
Lc 19,8   וישאוש אמ׳ לו היום נעשה שלום בזה הבית  9 .פליםכ  ני חפץ להשיב לו הדבר ההוא בד׳ שום אדם א 
Jn 4,38    על. רבים שמריטנאש מאותה עיר האמינו בו 39 .כפם  ואתם נכנסתם ביגיע . שטרחו עליואחרים הם  

Mt 4,13    כדי 14נחום בחוף הים גלילות זבולון ונפתלי  כפר  ויגר בעיר . ועזב נזוריט עירו 13גליליאה  
Mt 11,23   כי אם. נחום שקמת עד לשמים תרדי עד שאול כפר  ואתה  23. ן יותר מכם ליום הדיןואי דשיד  
Mt 26,72    ואחר מעט נגשו 73. בשבועה שלא הכיר אותו האדם כפר  ופעם אחרת  72. עם ישוש דנזוריטוזה היה 
Mc 8,10   שים ונתוכחוויצאו הפרו 11. נחום ודלמאינוטא כפר  ידיו ובא נגד ותכף ישו עלה בספינה עם תלמ  

Mc 14,68   איני יודע ואיני מכיר ממה את אומרת ויצא לחוץ כפר  והוא  68. ם ישאוש דנזוריט הייתואתה ע 
Mc 14,70   וסמוך מזה מעט פעם אחרת אחת מאותן ששבות . לה כפר  והוא פעם אחרת  70. יבה זהו מהםשניצב סב 
Lc 10,15   נחום תנשאי עד לב השמים כי בתהומות גהינם רכפ  ואת  15. ה המוכן לכם ליום הדיןדומה לרע  
Lc 22,57   ואחר מעט 58. לה אומר אשה אשה איניני מכירו כפר  ופירו  57. תו אמרה זה היה עמהםוהביטה או  

Jn 1,20   א״כ . ושאלהו מי אתה 21. והודה שאינינו משיח .כפר  והודה ולא  20שאלו אליו מי הוא בעבור שי 
Jn 18,25  ואחת משפחות ההגמון אמרה 26. ואמר איניני כפר  ופירו . רו ואתה אינך מתלמידיויאז אמרו לפ  

Mt 12,32   32  כל עץ טוב עושה 33. בזה העולם ובעולם הבא כפרה  שיאמ׳ נגד הקדוש רוח לא יהי לו ומי  
Mt 26,70   71. רתאומ׳ ֶאינִי יודע מה את אומ. לפני הכל כפרו  והוא  70יליאה ואתה היית עם ישוש דגל  
Jn 18,27   אז הנהיגו 28: ומיד קרא התרנגול. פעם אחרת כפרו  אז  27. ואני ראיתיך בגן עמו. וקטע אזנ  
Mc 4,38   והם הקיצוהו ואמרו רבי אינך פונה אלינו כי .כר  וישאוש ישן ִאינְּפּוָפא על  38. מתחלת למלאת  
Mt 2,16   ירודש שהלעיגו ממנו שלשת המלכים היה מאדא כראות  ויהי  16. ני קראתי לבני ממצריםהנביא א  
Mt 5,30  כי יותר שוה לך אבוד. אותה והרחק אותה ממך כרות  ואם יד ימינך טשקנדליזא  30: ושכל הגוף ענ  
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Mt 7,19  18  [*]19  עו׳ קפיטולו כ״ג : במעשיהם תכירום 20. ושרוף כרות  כל עץ שאינו עושה פרי טוב יהיה 
Mt 18,8   כי יותר שוה לך הכנס. אותה או הרחיקה ממך כרות  או ידך תאשקנדליזט אם רגלך  8ד אח  
Mc 9,42   כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן ביד אחת . אותה כרות  אם ידך אישקנדליזט  42. בצוארו ריחים א׳ 
Mc 9,44   מהכנס . אותה כי יותר שוה לך הכנס בג״ע באחת כרות  גלך אישקנדליזט ואם ר 44. והאש אינו נח 
Mt 5,31   ואני אומר לכם שכל אדם המגרש אשתו אם 32 כריתות  ה אומרת המגרש אשתו יתן לה ספר התור  
Mt 19,7  וישוש אמר משה הודה לכם 8. ואותה יעזוב כריתות  אמרו משה צוה שאדם יתן לה ספר  והם 7. ִחֵבר  
Mc 10,4   4 הוא. להם ישאוש ענה ואמ׳ו 5: ושיניחנה כריתות  רו משה התיר שאדם יכתוב לה ספר והם אמ  

Mt 21,33   אחד וסגרה בטוב ועשה בה יקב אחד ובנה בה מגדל כרם  שנטע . אחד היה שהיה אב חיילות לכם אדם 
Mc 12,1   וסגר אותה היטב באטדים וחפר אותה ובנה בה כרם  ואמ׳ אדם אחד נטע . דבר דמיונותוהתחילם ל  
Lc 20,9   9  ולא היה הוא שם זמן. אחד ושכרה לעובדי אדמה כרם  חד נטע איש א. לאמר לעם זה הדברוהתחיל  

Mt 18,26  בארץ מתחנן ואומר אדון יהיה לך חמלה ממני כרע  ואותו העבד  26. ושיהיה נפרע. ומה שיהיה ל  
Mc 5,22   מבקש ואומ׳ בתי היא קרובה 23לברכיו לרגליו  כרע  וכאשר ראהו  .אחד מבית הכנסת בשם גאריר  

Mc 14,35   מעט הוא כרע באפיו ארצה והתפלל לשם אם איפשר  כרע  וכאשר  35. נו לי פה ותהיו עדיםת המתימו 
Mc 14,35   באפיו ארצה והתפלל לשם אם איפשר עשות שתעבור  כרע  וכאשר כרע מעט הוא  35. יו עדיםלי פה ותה 
Jn 20,11  ואה שני מלאכים מלובשיםור 12. והביטה בקבר כרעה  דת מחוץ לקבר בוכה ובעוד שמבכה ומריאה עומ  
Mt 28,9   וישאוש אמ׳ להן אל 10. לרגליו והתפללוהו כרעו  והן . אומ׳ האל יושיעכם. ן לדרךיצא לה  
Mc 3,11   אתהו בן האלוה וישאוש 12צועקים ואומרים  כרעו  והמשוטנים שרואים אותו  11. געורוצים לנ  

Mt 20,15   ואת עיניך הוא קנאי כאשר אני עושה טוב .יכרצונ  איני יכול לעשות משלי  15. ו לךכמ:  
Mc 14,36   ובא ומצאם ישנים ואמ׳ לפירו ולשימון 37 .כרצונך  ה ממני אכן לא יהיה ברצוני אבל זאת המית  
Lc 23,25   וכאשר נהגוהו לקחו אדם אחד סיריאנוש 26 .כרצונם  אסר שהם שאלוהו ונתן להם ישאוש הוסר במ  

Mc Prol,17   אבל השם׳ מביט . אצבעו בעבור שיגרשהו מהכהונה כרת  והגיד מגלת חייו שהוא . קלהתר נלמד ביו 
Mt 6,30   לכן אל תהיו 31. אתם מאמינים[*] למה . יגונכם כ״ש  יום ולמחר יהיה נשרף האל מאספו הנמצא ה 

Mt 13,44  מכר כל אשר ובעבור ששון שיש לו. מצאו טומנו כשאדם  מיי דומה לזהב טמון בשדה לאותו והמלכות שמ 
Lc 16,4    5. מסולק מן ההרשאה באופן שיקבלני שנית כשאהיה  איני יודע מה אעשה  4. לי לשאולבושת יש  

Jn 21,15   אמר ישאוש לשימון פירו שימון יואן אוהב אתה כשאכל  אז  15: יישאוש אל תלמידיו אחר שחזר ח 
Jn 11,43   44אלה הדברים צעק ואמ׳ לזרו בוא בקול גדול  כשאמ׳   43. בעבור שיאמין שאתה שלחתני אמרתי זה 
Jn 18,6  להם אני הוא חזרו לאחוריהם ונפלו[*]  כשאמר  אז  6. י הוא ג׳ודיש שמסרו עמהםאמר להם אנ  

Jn 10,36   אם לא הייתי עושה פעולות 37. אני בן אלים כשאמרתי  . ם אתם אומרים שאני מחרף ומגדףשלחו בעול 
Jn 4,45   ישאוש בגלליאה קבלו אותו הגליליבש כי ראו כל כשבא  אז  45. נביא כבוד בארצון לשום העיר שאי 
Jn 4,45   אז בא פעם אחרת בבית גלליאה אל 46: ליום החג כשבא  ם שעשה ביר בירושלם ביום המועד כל הדברי 
Jn 4,54  5: מגודיאה כשבא  ת השני שעשה ישאוש בבית גלליאה זה היה האו,Tit  1ואן קפיטולו ה׳ כפי ש׳ י  
Jn 4,40   השומרונים אליו בקשוהו שיעמוד שם עמהם ועמד כשבאו  אז  40: כל הדברים שעשתה אמר להעדות לו ש 
Mt 6,5  האוהבים התפללו בבתי כנסיותיהם ובצדי .כשבים  אים שמראים עצמם תתפללו לא תעשו כמעשה הרמ  

Mc 4,31   32. בארץ קטן הוא מכל הזרעים שהם בארץזרוע  כשהוא  דומה הוא לגרגיר של חרדל  31. ודמות אדמה 
Jn 9,19   ענו להם 20: א״כ באי זה צד ראה עתה. עור כשהוא  וא זה בניכם שאתם אומרים שנולד אומרים ה  
Jn 9,20   אבל באי זה צד נפתחו עיניו וראה לא  21עור  כשהוא  מרו יודעים אנו שבנינו זה נולד ואמו וא 

Jn 13,25   ישאוש אמ׳ אליו אדון מי. היה מסב על החזה כשהוא  אז  25. נו אמר זההוא אותו שממ ואמ׳ מי  
Lc 6,3    כשנכנס לבית  4לו רעב והוא ואותן שהיו עמו  כשהיה  ענה ואמ׳ להם לא קראתם מה שעשה דוד 

Jn 20,19  ערב ודלתות הבית נעולות שהתלמידים שם בא כשהיה  אז שבת אחד  19׳ לי אלה הדברים ואמ. ראיתי  
Jn 19,6   ראו אותו ההגמונים והמשרתים צועקים כשהיהודים  אז  6. הנה האיש. ואמ׳ ליהודים ארגמן  

Mt 15,31   והפסחים לכת. רואים שמדברים האלמים כשהיו  עד שהעם מתמיהים  31. ו ומרפאםעצמם לרגל.  
Jn 21,18  רק. קום חפצךנער היית יושב והולך למ כשהיית  אמת אומר אני לך  18. אכיל צאניאמר אליו ה  
Jn 16,5   ואחד . ועתה אני הולך לאותו ששלחני. עמכם כשהייתי  ואני לא אמרתי לכם בראשונה  5. אמרתים 

Lc 15,28   אז האב. ולא רצה שיכנס בבית. כעס עד מאד כשומעו  והבן הגדול  28. אליו חי ובריא בעבור ששב  
Lc 12,36   36 מן הנשואין למען כי יבא ויגע בדלת יפתחו רכשחוז  היו דומין לאנשים המחכים אדונם ות  
Lc 8,40  שאדם אותו ששמו 41ישאוש לעם המחכים אותו  כשחזר  ונעשה  40. דברים שישאוש עשה לוודורש כל ה  

Mc 13,36   ומה שאני אומר לכם לכל אני 37ימצאכם ישנים  כשיבא  לא  36או לתרנגול קורא או בקר  חצי הלילה 
Jn 7,27   27 אז צעק ישאוש במקדש 28: לא ידע אדם אנה הוא כשיבא  ומשיח . דענו זה מאין הואל לא יאב 
Jn 7,31  31 ושמעו הפרושים 32. יעשה נפלאות יותר מזה כשיבא  ואומרי׳ משיח . ה תאמינו בוורבים מהסיע  

Jn 16,13   י לא ידברכ. אותו רוח של אמת ילמדכם כל אמת כשיבא  רק  13. אינכם יכולים נשוא עתה רק. דברים 
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Lc 14,10   אז. אותו שזימן לך יאמר לך אהוב עלה הנה כשיבוא  ך ושב במקום היותר אחרון בעבור נקרא ל  
Lc 9,26  ואומר אני לכם 27. בידו והאב והמלאכים כשיבואו  המבזים אותי ודברי בן האב יבזם ו 26. עצמו  
Lc 1,14   14 כי הוא יהיה גדול לפני האל ולא 15. נולד כשיהיה  תהיה שמחה וגיל לך ורבים ישמחו ו  
Lc 10,3   לא תשאו שק ואבן ולא בתי 4. בין זאבים כשיות  הנה אני שולח אתכם . לכו 3[*]  .מועטים  

Jn 13,19   19 אמת אני אומר לכם מי 20תאמינו אני הוא  כשיעשה  אני אומר לכם קודם מעשה בעבור  עתה  
Mt 9,15  אין אדם  16: העת שאדם יעלם הארוס אז יצומו כשיצא  אבל . עמו שהם† אותן†לבכות כל  אין יכולין 
Jn 13,31  אמר ישאוש עתה הוא זך בן האדם והאל זך  כשיצא  אז  31. צא ונעשה לילהלוקחו המלא פת מיד י [*] 
Jn 21,9  לארץ ראו אש יפה בגחלים יפות ודג מונח כשירדו  אז  9. ן הארץ כמו מאתים זרועותהיו רחוק מ  

Jn 19,26   ראה אמו עומדת סמוך והתלמיד שאוהב ביותר  כשישאוש  אז  26. ת סמוך שתי וערב של ישועומד 
Jn 19,30   טעם החומץ אמ׳ תם ונשלם הוא וכרע ראשו כשישאוש  אז  30. ם מלח וישימוהו בפה ישוחומץ ע  
Jn 20,24   מרו לו התלמידיםאז א 25 :בא אליהם כשישאוש  למידים שנקרא מספק לא היה עמהם אחד מן הת  
Jn 19,27   ובעבור. ואחר זה ישוש שכל הדברים נענו 28 כשלו  באותה שעה התלמיד לקחה : נה אמךלתלמיד ה  

Mt 26,39   ובא אל התלמידים ומצאם ישנים ואמ׳ לפירו 40 .כשלך  אבל לא כפי רצוני רק . המות הזההרחק ממני 
Mc 3,5   ותכף  6. ונרפאה[*] ואמ׳ לאדם שלח היד  .כשמביטים  וישו נקצף בעבור מעשיהם  5. קיםוהנם שות 
Mt 2,3   אירודש דבריהם עמד נבהל וכל אנשי ירושלם כשמוע  ויהי  3. לפניו ובאנו עם מנחות להשתחות  
Jn 4,27   אכן אחד מהם לא אמר לו מה. מדבר עם האשה כשמצאוהו  ותמהו . ותכף באו תלמידיו 27. ךשמדבר עמ 

Jn 11,32   באה למקום שישאוש היה כשראהו נפלה לרגליו כשמריאה  אז  32: רים לקבר הולכת לבכותומאחריה א 
Mt 17,2   2 ויראו אליו משה 3. ושמלתו היתה כמו שלג כשמש  צורה לפניהם ותמונת פניו מאירה משונה ה  

Mc 13,28   קץ מתקרבלחיוט ולעשות עלים תדעו אתם שה כשמתחלת  קחו המשל מהתאנה  28. ועד הארץ מן השמים . 
Lc 6,4   לבית האל ולקח לחם הפנים ואוכל ונותן למי  כשנכנס   4לו רעב והוא ואותן שהיו עמו  דוד כשהיה 

Lc 14,1   14,Tit  בבית אחד משר הפרושים לאכול פת בשבת והנם  כשנכנס  ונעשה  1: קפיטולו ט״ו כפי לוקא 
Mt 12,3  שנכנס בית האל ואכלו 4הוא ואותם שהיו עמו  בכשנרע  להם לא אתם קראתם מה שעשה דוד  וישואש אמ׳ 

Lc 21,30  כן  31. אתם יודעים שהקץ מתקרב. פירותיהם כשעושים   30ורה ראו התאנה ושאר האילנות להם זאת הצ 
Jn 21,21   22 .מה יהיה מזה. ראה זה אמר לישאוש כשפירו  אז  21. ו שהוסב בסעודה על חזהוהולך אחרי  

Mt 7,5  ואחר תבוא להשליך הקיסם . השלך הקורה מעיניך .כשר  מראה עצמך  5. קורה בעיניךוה. והקיסם מעינ 
Lc 17,15   ונפל על 16. שנשתנה חזר ושבח לשם בקול גדול כשראה  ואחד מהם  15עודם הולכים נשתנו ונעשה שב 
Lc 23,8   תו בעבור ישאוש שמח מאד כי פעמיים כסף לראו כשראה  ואירודיש  8. שלם בימים ההם היהכי בירו 
Jn 6,24   עלו. העם שישאוש לא היה שם ולא תלמידיו כשראה  אז  24. לאלאותה ששם אכלו הפת ועשו חינות  

Jn 11,32   32 נפלה לרגליו ואמרה לו אדון אם אתה במה כשראהו  כשמריאה באה למקום שישאוש היה  אז  
Jn 6,14   ה אמרו זהו באמת נביא שבא בעולםהאות שעש כשראו  אז אותן האנשים  14. לאשר אכלו הנותרים.  

Jn 11,31  מריאה שקמתה מהר ויצאה הלכו אחריה אומרים כשראו  יו שהיו אתה בבית ומנחמים אותה היהודים שה  
Jn 20,20   אז אמר להם פעם 21. התלמידים האדון שמחו כשראו  אז . כי אמר זה הראם הידים והצדו 20. לכם  
Jn 11,33   חלש. בוכה וראה היהודים שהיו עמה בוכים כשראתה  אז ישוש  33. היה מתפה אחי לא  שעבר היית  
Mt 15,2   ואתם למה. והוא ענה להם ואמר 3. לאכול כשרוצים  למה אין נוטלין ידיהם . קדמוניםתקוני ה  
Jn 13,12   וכאשר ישב והסב אמר. רגליהם לקח מלבושיו כשרחץ  אז  12. ה אמר אין כולכם טהוריםובעבור ז  
Lc 2,43   ולא. הנער יש״או״ש ונשלמו נשאר בירושלם כששבין  הימים  ונש ונשלמו 43. כמנהגם ביום החג  
Jn 6,62   אם תראו בן 63אמונתם אמר מי מבהיל אתכם  כששמע  וישאוש  62: מי יוכל לשומעו. ברהוא זה הד  
Jn 11,6  עמד באותו מקום ב׳ ימים. השלאזריט היה חול כששמע  אז  6. ב מאד מרטא ומריאה אחותהוישאוש אוה. 
Lc 1,29  דברי המלאך נבהלה וחושבת השלו׳ ההוא איך כששמעה  ואותה הבתולה  29. ין שאר הנשיםברוכה את ב  

Jn 11,20   ומריאה יושבת בבית. שישאוש בא רצתה אליו כששמעה  ומרטא  20. טא לנחם אותם מאחיהןולמר . 
Lc 23,42   42 וישוש אמ׳ אליו באמת אני אומ׳ 43. במלכותך כשתבוא  ון ממנו לישו אדון יהיה לך זכר ואומ׳ 
Jn 21,18   זקן תשלח ידך ואחר ילך אחריך וינהגך במקום כשתהיה  רק . יית יושב והולך למקום חפצךנער ה 
Jn 19,23  וחלקום לד׳ חלקים לכל פרט. לקחו המלבושים כשתלוהו  אז הפרושים  23 :אומ׳ מה שכתוב כתוב יהיה 
Lc 14,12   סעודת בקר או סעודת ערב אל תרצה לזמן כשתעשה  קראו  ואמ׳ לאשר 12. עצמו להתנשאות  
Lc 14,13   14זימון קרא העניים והנטולים והעורים  כשתעשה  אבל  13: ה קורא שישלמו לך גמולאותם שאת  

Mt 6,2   ים המזוייפים צדקה אל תעשו הרעשה כמו שעוש כשתעשו  עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו  2כפי מתיאו 
Mt 6,17   כדי שלא תתראה 18שרוק ראשך ורחץ פניך  כשתצום  רק אתה  17: מ׳ לכם שקיבלו שכרםכאמר א  
Mt 6,6   הכינה בחדרך ותתפלל אל השם בסוד בדלת כשתתפלל  רק אתה  6. באמת כבר קבלו שכרם אומ׳ לכם  

Jn 19,19  אחד והניחו על השתי וערב וזה לשונומאמר  כת׳  ופילאט  19וישאוש באמצע שניהם  ואחד לשמאל:  
Mt Prol,3   זה האונגילי בלשון הקדש כמו זכרון שיניח אל כתב  . צה להעתיק בעבור דרוש לנפיליםהוא רו  
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Mt Prol,24   דמות השבועות מענייני האלהות ישואש משיח כתב  כי . זואן יש לו צורת נשר.. ים הכהנ  
Mt 27,37  אז תלו שני גנבים  38: זהו ישאוש מלך היהודים כתב  ושמו על ראשו  37ויושבים מביטים  36. גורל 

Mc Prol,3  האונגליאו ממשפחת ישאוש משיח מדבר מהלב כתב  וכהן היהודים ממשפחת לוי מבונן . בדבר האל.  
Mc Prol,10 ברהאינגליאו ָמְתִחיל מטבילת ישאוש משיח ולא ד כתב  חלת ההתבשרות מישאוש משיח ואחר שיקרא הת  

Mc 12,19  לנו אומ׳ שאם אח מאי זה איש ימות ויניח אשתו  כתב  רבי משה  19וישאלוהו לאמר . ייהלא תהיה תח 
Mc 15,26   ותלו עמו 27. זהו ישאוש נזוריט מלך היהודים כתב  והניחו עליו  26. ית כאשר תלוהושעה שליש  
Lc Prol,7   נאמנים זה האיווגליאו וחבר זה ענייני  ליונים כתב  תיב בלוברדיאה מזורז מהקדש רוח ובעד מ 

Lc 1,63   וכל אשר היו שם תמהו מאד מזה . ג׳ואן הוא שמו כתב  ל לוח הנקרא בוישאט אחד אשר בו וזכריה שא 
Lc 20,28   לנו איש שיהיה לו אשה אם ימות בלא בנים שאחיו כתב  משה . רבי 28. רבו אליו ושאלוהוהמתים ק 

Jn 1,45   ואמ׳ לו נתנאל בנזוריט 46: משה בדת ובנביאים כתב  ו הוא שממנו אות. ריטישוש בן יוסף נזו. 
Jn 8,6  6 וכאשר הם מתמידין לשואלו 7. אחד בארץ באצבעו כתב  וישאוש כורע . ם אותו לב לוועדווהם מנסי. 
Jn 8,8  מקוםיצאו מאותו ה. וכאשר שמעו זה 9. אחד בארץ כתב  ופעם אחרת כורע  8: הראשונה בה ישליך האבן 

Mt Prol,7   כי הם. האיונגלי לבד ארבעה יש עדות אמת כתבו  ועם ֶׁשַרִּבים . ות נגד המיניןלקיים הכתיב  
Lc 4,4   הוא שאינו חי האדם על הלחם לבדו כי אם בכל כתו׳  וישוש ענה  4. האלה שישובו לחם לאבנים  

Lc 4,10    בידים ישאונך 11יו יצוה לך שישמרך הוא שמלאכ כתו׳   10בן האלוה תפיל עצמך וענה לו אתה הוא 
Lc 10,26   והוא ענה ואמ׳ תאהב 27. בדת מזה העניין כתו׳  ואמ׳ לו מה  26יגי חיים נצחיים למען הש  

Jn 8,17  אני הוא 18: שעדות שנים או יותר הוא אמתי כתו׳  ובתורתכם  17ואני אחדים אנחנו  שהאב שלחני  
Jn 10,34   אם הם 35. אני אמרתי אלהים אתם. בתורתכם כתו׳  ישאוש אינו  ענה להם 34. אתה עצמך אלוה  

Mt 4,4  הוא אדם אינינו חי על הלחם לבדו אבל מחן כתוב  ויען ויאמר לו  4. ו שישובו לחםלאבנים האל  
Mt 4,6   הוא האל מצוה אל מלאכיו שיקבלוך בידיהם כתוב  וא בן האלוה הפיל עצמך למטה כי אם אתה ה  
Mt 4,7   אז העלהו השטן על הר  8 .הוא לא תנסה אלהיך כתוב  עוד ענה לו  7: ח שום רע בנפשךקשלא ת 

Mt 4,10   אז 11הוא התפלל לאלהיך ואותו לבדו תעבוד  כתוב  אז אמר לו ישאוש לך לך השטן כי  10 .אלי  
Mt 21,13  רבו אליווק 14: ואתם עשיתוה מערת פריצים כתוב  ואמר בתי בית תפילה הוא  13: יםמוכרים יונ  
Mt 22,20   ואמרו מסיסר והוא אמר להם לכן תנו 21 .כתוב  ממי היא זאת הצורה ומה שלמעלה  להם ישאוש  
Mt 26,31   אני אכה הרועה ותתפזרו הצאן מן הגדוד. הוא כתוב  נדליזאטש בעבורי בזאת הלילה כי תהיו אישק  

Mc 1,2    נביא אמר הנה אני שולח מלאכי לפניךבישעיה  כתוב  כמו כן שהוא  2מישאוש משיח בן האלוה  
Mc 11,17   ואתם עשאוה. שבית שלי הוא תפלה לכל העמים כתוב  ומלמדם ואומ׳ להם אינו  17מקדש זה משא ב  
Mc 14,27   אכן אחר 28אני אכה הרועה ונתפזרו הצאן . הוא כתוב  ו אשקנדליזטש בי בזאת הלילה כי כולם תהי 

Lc 7,27    הנה אנכי שולח לכם מלאכי לפניך שיכין הדרך  .כתוב  זהו שממנו  27. נביאועוד יותר מאומ׳ לכם 
Lc 10,20  ובאותה שעה שמח ישאוש ברוח הקדש 21. בשמים כתוב  רק כי שמכם . י הם משועבדים לכםאל תשמחו כ  
Lc 19,46   תרק אתם עשיתם אותה מער. ביתי בית תפלה כתוב  והוא אמ׳ להם  46. ש משם הקוניםהתחיל לגר  
Lc 23,38   באותיות יוניות ולטינש ועבריות זהו מלך כתוב  ועל הכתב שעליו  38. תושיע עצמךמלך ישראל  
Lc 24,46   וכן חוייב לישאוש לסבול המות ולחזור חי .כתוב  ואמ׳ להם שכן  46: יבות ולהבינםלדעת הכת  

Jn 6,45   כל. היו כולם מלומדים מהאלו. הוא בנביאים כתוב  כי  45. ואני אקימהו ביום היותר אחרון  
Jn 19,20  אז הגמוני 21. בלשון עברי וגריק ולאטי כתוב  והיה : ש נתלה קרוב מן העיר היהמקום שישאו  
Jn 19,22  אז הפרושים כשתלוהו לקחו 23 :יהיה כתוב  ענה פילאט אומ׳ מה שכתוב  22. םמלך היהודי  

Lc Prol,5  בעד האיונגליאו בגודאה ובעד מתיב כתובים  יו ורת שי׳ פאב אותם שכבר הכן לא נפרד מחב  
Jn 20,30   רק אלו נכתבים למען תאמינו 31. בספר זה כתובים  ש משיח בהראותו לתלמידיו שאינם עשה ישאו  

Mt 21,44    וכאשר שרי 45. ויכתות אותו שעליו תפול .כתות  אותו שיפול על אותה האבן יהיה  44מעשיו  
Lc 4,8   אז 9: הוא האדון אלהיך תתפלל ואותו תעבוד כתי׳  ענה ישו ואמ׳ לו  8. נילי ותפללתפול לרג  

Jn 19,37   אחר 38. אחרת אומרת והביטו אל אשר דקרוה כתיבה  ועוד  37. אומר עצם לא תשברו בו: נשלמה  
Lc 15,5   קורא אוהביו ושכניו 6. ובא אל ביתו שמח כתיפיו  וכאשר ימצא אותה ישימה על  5. העד שימצא  
Jn 19,5   הנה האיש. קוצים ומלבוש ארגמן ואמ׳ ליהודים כתר  אז יצא ישאוש נושא  5. שום טעם מוצא בו . 
Mt 9,8   וכאשר ישאוש משיח נסע משם ראה 9כפי שאן מתיאו  ל׳  קפיטולי : כזה הראה להם באנשים שיכולת 

Mt 13,8   וקרבו התלמידים  10. נים לשמועמי שיש לו אז 9 .ל׳  ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ בארץ טובה ועשו פרי רב בא׳ 
Mt 26,15   ומכאן והלאה מחפש איך יוכל 16. פשיטי כסף ל׳  י אמסור לכם ישאוש והם נדרו לו תת ואנ  

Mc 4,8    ואמ׳ ישאוש מי שיש לו 9. והא׳ ס׳ והא׳ ק׳ ל׳  בטוב הארץ ונשא ואמ׳ ישאוש הא׳ ואחר נפל  
Mc 4,20    מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע. ומא׳ ס׳ ומא׳ ק׳ ל׳  ין עד שמגרגיר א׳ יוצא. פרי טובועושים. 
Mt 9,17    ונעשה בעוד שישוש משיח יוצא 27כפי מתיאו  ל״א  קפיטולו : החדשים ושניהם נשמריםבנאדות  
Mt 4,7  אז העלהו השטן על הר אחד גבוה  8 .תנסה אלהיך לא  עוד ענה לו כתוב הוא  7: בנפשך תקח שום רע 
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Mt 5,20   תהיו צדיקים יותר מהחכמים והפרושים לא תכנסו לא  ואני אומר לכם באמת שאם  20. יםמבמלכות ש  
Mt 5,20   אתם שמעתם מה שנאמר21. תכנסו במלכות שמים לא  צדיקים יותר מהחכמים והפרושים  לא תהיו  
Mt 5,21   ומ׳ לכםואני א 22. ומי שירצח ראוי למשפט. תרצח לא  אתם שמעתם מה שנאמר לראשונים 21. שמים 
Mt 5,26  תצא משם עד השלמך אפילו החוב היות קטן לא  באמת  26ביד עבדו ותושם במאסר  ימסור אותך:  
Mt 5,27   ואני אומ׳ לכם שכל אדם שיביט אשה 28. תנאף לא  ו אתם שמעתם שהתורה הישנה אמרה לתלמידי  
Mt 5,32   32 עוד שמעתם  33[*]. א עושה ניאוף הו. בעת ניאוף לא  לכם שכל אדם המגרש אשתו אם  ואני אומר 
Mt 5,33    .[*]33  ואני אומר 34. תבטל שבועתך ושלם לאל מה שנשבעת לא  עוד שמעתם שאמור היה לזקנים 
Mt 6,3   אבל תהיה 4. תדע יד שמאלך מה שעשתה ימינך לא  . וכאשר תעשו צדקה 3: לו תגמולםשכבר קב  
Mt 6,5  האוהבים. תעשו כמעשה הרמאים שמראים עצמם כשבים לא  תפללו ואש משיח לתלמידיו כאשר תעוד אמר יש 
Mt 6,8  כי האל יודע מה שאתם צריכים . תאבו להדמות להם לא  לכן  8. שהאל ישמעם ברוב דברים כי הם חשבו 

Mt 6,15   וכאשר תצומו לא 16 :תמחלו האל לא יכפר אתכם לא  ואם  15האל יכפר לכם שגגותיכם  חטאתיהם  
Mt 6,15   וכאשר תצומו לא תהיו כמו 16 :יכפר אתכם לא  ואם לא תמחלו האל  15שגגותיכם  ר לכםיכפ  
Mt 6,16  תהיו כמו הפחותים רמאים שמחלישים פניהם כדי לא  וכאשר תצומו  16 :תמחלו האל לא יכפר אתכם  
Mt 6,19    אותם חלדה תאספו האוצרות בתוך העמקים שמחריבים לא  עוד אמ׳ ישואש משיח לתלמידיו  19מתיאו 
Mt 6,25    [*]מה תלבשו. מה תאכלו. תהיו מאד נאנחים מהגוף לא  לכן אני אומר לכם  25 .האל והעולם.  
Mt 6,28   29: חורשים ולא זורעים ולא קוצרין ולא מתעמלין לא  ת ועשבי השדות היאך גדלים והנם חבצלו 
Mt 6,29   ואם 30: ה עם כל מעלתו כמו אחד מאלוהיה מכוס לא  ואני אומ׳ לכם כי שלמה  29: ליןולא מתעמ  
Mt 7,6   תדברו בכתיבות הקדושות לפני הבהמות ממאנות ולא לא  . אמ׳ ישאוש משיח לתלמידיו 6או כפי מתי 

Mt 7,16  ולא מקוצים תאנים. יכול אדם ללקוט מסנה ענבים לא  י כ. במעשיהם תכירום 16. הם זאבים וטורפים. 
Mt 7,21   יכנסו במלכות שמימיי אבל אותן שעושין רצון אבי לא  ן שיקראוני אדון תלמידיו כל אותמשיח ל 
Mt 7,23   כל 24. סורו ממני רשעים מלאי רוע לב. הכירם לא  אז יאמר להם מעולם  23תות רבות עושים או  

 קפיטולו כ״ד כפי   Tit,8: כמו חכמיהם ופירושיהם לא  שהוא מלמדם כמו יכוליי  29וסרו תמהים ממ   7,29
Mt 8,10   ואומר אני לכם כי 11. מצאתי אמונה כזאת בישראל לא  אמת אני אומר לכם . תן שהיו עמוואמר לאו 
Mt 9,13   14. רק בעד החטאים לענוש. באתי לקרוא הצדיקים לא  . כי אני אוהב יותר חסד מקרבן. רוצה לומר  
Mt 9,33    רושים אומרי׳ הוא מגרשוהפ 34 :קרא בישראל לא  והעמים תמהו אומרי׳ מעולם . דברוהאלם  

Mt 10,20   האח האחד 21 .אבל הקדש רוח ידבר בעדכם: תדברו לא  אתם  20: אותה שעה שתצטרכו לדברילמדכם ב 
Mt 10,26   מה שאני 27: לא נעלם שלא יהיה נגלה. תיראום לא  לכן  26: כמה וכמה המורגלים. הם משוטנים  
Mt 10,26   מה שאני אומר בסוד 27: נעלם שלא יהיה נגלה לא  . אוםלכן לא תיר 26: ה המורגליםכמה וכמ.  
Mt 10,29   29 כל שערות ראשכם 30. תפול לארץ בזולת אב שלכם לא  י צפרים נמכרים במחצה ואחת מהם שנ  
Mt 10,31   לכן כל איש 32 .אתם טובים מעופות רבים. תפחדו לא  לכן  31כל שערות ראשכם מנויים  30. שלכם 
Mt 10,42    11: יפסיד שכרו לא  ם בשם תלמידי אמת לכם אני אומר קריממים,Tit   1קפיטולו ל״ה כפי מתיאו  
Mt 11,17   19. [*] זואן בא ולא היה אוכל ושותה 18. דנים לא  אנחנו בכינו ואתם . נכם מחולליםואי. לכם  

Mt 12,3   ב הוא ואותם שהיו אתם קראתם מה שעשה דוד כשנרע לא  וישואש אמ׳ להם  3. י עשות בשבתשאין ראו 
Mt 12,7  כי בן האלוה הוא אדון עדיין 8. תענישו השוגגים לא  שום עת אתם . פץ חסד יותר מקרבןלומ׳ אני ח 

Mt 12,11  ובעד. מכמה יותר טוב האדם מהצאן 12. יוציאנה לא  שוחה אחת בשבת שהיה לו צאן אחת אם נופלת ב  
Mt 12,19   יחלוק ולא יצעק ולא ישמע שום אדם ברחוב קולו לא   19. עליו ואגיד צדקה בין העמיםאנוח רוחי . 
Mt 12,20   21ישבר העץ מעשן לא יכבה עד שיצאו למשפט החזק  לא  קנה רצוץ  20. ם אדם ברחוב קולוישמע שו 
Mt 12,20   ובשמו האיים 21יכבה עד שיצאו למשפט החזק  לא  קנה רצוץ לא ישבר העץ מעשן  20 .קולו  
Mt 12,25   אם כן אם שד אחד מגרש האחר נחלקים 26. תעמוד לא  וכל עיר או בית שנחלקת . יה שמםהנחלק י  
Mt 12,28   28 ואיך יכול אחד ליכנס 29. בא בכם המלכות שמימיי לא  ם אני ברוח האל מגרש השדים א״כ וא 
Mt 12,29   מי שאינו 30. תואחר שיגזלהו הבי. יקשרהו בחוזק לא  אם בתחלה . ור ולשבור אותו ביתוהחזק והגב 
Mt 12,32   כל עץ 33. יהי לו כפרה בזה העולם ובעולם הבא לא  ומי שיאמ׳ נגד הקדוש רוח  32. חהקדש רו  
Mt 12,39   כי כמו שיונה  40. ינתן לכם לבד אות יונה נביא לא  אומה רעה אות  וישאוש ענה להם 39. ממך 

Mt 13,5   וכשהשמש חממם יבשו כי לא  6. היה להם עפר עמוק לא  א היה שם מאד עפר ותכף צמחו כי אבנים של 
Mt 13,6   גדלו. האחרים נפלו בין הקוצים 7. היה להם שורש לא  וכשהשמש חממם יבשו כי  6. עמוק להם עפר 

Mt 13,11   ומי שאין לו. מי שיהיה לו יתן לאדם וישפיע 12 .לא  ין סודות מלכות שמימיי אבל להם ניתן להב 
Mt 13,13   14ושומעים לא ישמעו ולא יבינו בעבור . יראו לא  בעבור שרואים . יש בדמיונותבר אזה מד  
Mt 13,13  שהנבואה תהיה נשלמת  14ישמעו ולא יבינו בעבור  לא  ושומעים . בעבור שרואים לא יראו. בדמיונות 
Mt 13,27   עליו זרעאם כן מי . זרעת אתה חטה טובה בשדך לא  ובאו המשרתים ואמרו אל האדון  27. החטים  

Mt 14,9   10. וצוה שאז יתן לה ראש זואן טבול. רצה לשנות לא  עה ובעבור הקרואים שראוהו נעצב טעם השבו 
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Mt 15,13   הניחום כי הם עורים 14. נטע אותה תהיה נעקרת לא  והוא ענם ואמר כל נטע שאבי  13 .ששמעו  
Mt 15,24    והיא באה 25. י רק לצאן שנאבדו בית ישראלשולחת לא  והוא ענה  24. היא צועקת אחרינולכת כי 

Mt 16,4   ונפרד מהם והלך . ינתן לכם לבד אות יונה הנביא לא  ואות . מה רעה והפוכה שואלת אותאו 4. העת 
Mt 16,11   אבל אני אומר לכם. תבינו שאיני אומר מהפת לא  ולמה  11. יש וכמה דבילות נשארואלפים א  
Mt 16,17   ואני אומ׳ לך שאתה 18: לימדך רק אבי שבשמים לא  בר יונה כי בשר ודם שריך שימון אליו א  
Mt 16,18   כי אני אתן לך מפתחות 19תהיה להם יכולת כנגדך  לא  ועוד דלתות גיהנם . גלישיאה שליאבנה א 
Mt 16,22   וישוש הופך אומר לפירי לך 23. יאבה אדון שיקרך לא  אומר האל . צד אחד והתחיל לגערופירו ל 
Mt 16,28    17: ימותו עד שיראו בן האלוה בא במלכותו לא  כי מקצת מאלו שהם פה . אומר לכםאמת אני,Tit  

Mt 17,8   8 וכאשר יורדים מן ההר ציום ואמ׳ 9. לבד ישו לא  ו העניים ואל תיראו שום אדם אם ושא  
Mt 17,18  18 אמ׳ להם ישאוש 19. לגרשוהיינו יכולים אנו  לא  בו התלמידים בסוד ואמרו לו למה אז נתקר  
Mt 17,20   אמ׳ להם. והוא עמד בגליליאה 21. בתפלה ובצום לא  וזאת המדה שטן אין מגרש אם  20 :לעשותו  
Mt 17,23   וכאשר נכנס אל. והוא אמ׳ אמת הוא 24. פרע המכס לא  מים המכס אל פירו ואמרו מלמדכם אותם שק 
Mt 18,3    תשובו ותהיו כמו זה הנער לא תכנסו במלכות לא  י שאם ואמר אמתות אומר לכם אנ 3באמצעם  
Mt 18,3    ואותו שישפיל כמו זה 4. תכנסו במלכות שמים לא  לכם אני שאם לא תשובו ותהיו כמו זה הנער  

Mt 18,10  11[*] כי אומר אני לכם . תבזו אחד מאלו הקטנים לא  השמרו לכם אשר  10. גיהנם בשתיםבעין אחד מ 
Mt 18,16   ישמעך חבר אחד עמך או ב׳ כי כל עדות הוא קיים  לא  ואם  16. הוא ישמעך אתה הרוחתו נו אםלבי 
Mt 18,17   ישמעך הגידהו באגליזיאה ואם כאשר אמרתו לא  ואם בזה  17. בעד שנים או שלשה הוא קיים  
Mt 18,17   אמיתות  18: ישמעך הרחק ממנו כמו אויב ופרסמהו לא  זיאה ואם כאשר אמרתו באגליזיאה באגלי 
Mt 18,25   היה לו מה לפרוע האדון צוה שימכרו אותו ואשתו  לא  וכאשר  25. ו עשרת אלפים בישנאששחייב ל 
Mt 18,30   אבל הלך ושם אותו במאסר עד שיפרע . רצה הקשיבו לא  והוא  30. חמול עלי ואני אפרעך לו ואומר 
Mt 18,32   לכן  33מחלתי החוב שנתחייבת לי בעבור שחננתני  אל  ואמ׳ לו עבד רע . וה שיביאהו לווהאדון צ 
Mt 18,33    היה לך לעשות כן להיות חומל מאותו עבד אחר כמו לא  לכן  33החוב שנתחייבת לי בעבור שחננתני 
Mt 18,35   19: תמחלו מלב טוב לריעכם לא  כל כך יעשה לכם אבי שבשמים אם  35. החוב,Tit  קפיטולי מ״ה כפי 

Mt 19,4    ואמר בעבור 5. קראתם כי בראשיתכם עשה אדם ואשה לא  והוא ענה ואמר  4. ו על שום דבראשתלעזוב 
Mt 19,8   רק אני אומר לכם שכל אדם שיעזוב 9. היה מסִכם לא  אבל בתחלה . ם בעבור קושי לבבכםנשותיכ  

Mt 19,11    יש מקצת אנשים 12: למי שנתון לו דעת להבין לא  כולכם אינכם מבינים זה הדבר אם והוא אמר  
Mt 19,18   לא תגנוב לא תעשה . לא תעשה ניאוף. תעשה רציחה לא  וישוש אמ׳ . והוא אמ׳ ומה הם 18. המצות 
Mt 19,18   19. לא תגנוב לא תעשה עדות שקר. תעשה ניאוף לא  . וישוש אמ׳ לא תעשה רציחה. הם אמ׳ ומה  
Mt 19,18   כבד את אביך ואת 19. תגנוב לא תעשה עדות שקר אל  . לא תעשה ניאוף. לא תעשה רציחהוישוש אמ׳  
Mt 19,18   ואהוב. כבד את אביך ואת אמך 19. תעשה עדות שקר לא  לא תגנוב . אוףלא תעשה ני. לא תעשה רציחה 
Mt 20,7   וכאשר הערב היה 8והוא אמ׳ לכו לכרמי . שכרם לא  וענו באשר שום אדם  7. ום בטליםעמדתם הי  

Mt 20,13   קח מה שהוא 14עשית אתה תנאי עמי לפשוט אחד  לא  . ׳ חביב איני עושה לך שום עולהואמ. מהם  
Mt 20,26    אך מי שירצה להיות רב יהיה. יהיה כן בתוככם לא   26. בעמים הגדולים ביותר רב כחמושלים  
Mt 20,28    ר תת נפשואבל בעבור עבוד ובעבו: בא להיות נעבד לא  כל כך בן האלוה  28. יהיה עבדכםראשון 
Mt 21,16  אדון אתה השלמת. אתם קראתם מה אומר הנביא לא  : וישאוש אמר הין. ה אומרין אלושומע אתה מ  
Mt 21,19   וכאשר 20: ותכף יבשה התאנה. תטעני פרי לא  ים כי אם עלין לבדן ואמר מעולם מצא תאנ  
Mt 21,21   תאנה אבל אומר מהר אחד אם תאמרולבד אומר מה לא  שאם יהיה לכם אמונה ולא תספקו  אומר לכם  
Mt 21,27   והוא אמ׳ להם גם אני לא אומ׳ באי זה כח. ידענו לא  והם ענו אנחנו  27. אן כמו נביאיראים מזו 
Mt 21,27   מה 28. אומ׳ באי זה כח אני עושה אלה הנפלאות לא  והוא אמ׳ להם גם אני . לא ידענוענו אנחנו  
Mt 21,42   קראתם הכתיבות שאומרת האבן אותה שמאסו בוני לא  אמר להם ישאוש ואתם  42. ן בעתוהפרי הגו  
Mt 22,17   19וישאוש הכיר עצתם אמ׳ למה תנסוני רמאים  18 .לא  חייבים אנו לתת מס לסיסר או . ךמה נראה ל 
Mt 22,30   כיויהיו כמו מלא. יהיה להם אשה ולא בעלים הן לא  בתחייה  30. ים הכתיבות וכח האלאתם מבינ  
Mt 22,31    אני הוא אלהי 32אתם קראתם מה שהאל אמ׳ לכם  לא  ומתחיית המתים  31כמו מלאכי האל בשמים  
Mt 22,46   ושום אדם באותו היום לא. היה יכול לענות דבר לא  ושום אחד מהם  46. איך הוא בנו אדוניו  
Mt 22,46  23 :רשותו לשאול לו שום דברהיה בידו וב לא  ושום אדם באותו היום . ענות דברהיה יכול ל,Tit  

Mt 23,3   3 הם  4. תעשו כמעשיהם כי הם אומרים ואינם עושים לא  אבל . ה שיאמרו לכם תשמרו ותעשוכל מ 
Mt 23,8   כי אחד הוא מלמדכם: תאבו היות נקראים רבנים לא  אבל אתם  8: בות וישקראום רבניםברחו.  
Mt 23,9    כי אחד הוא אביכם שבשמים. תאבו קרוא על הארץ לא  ואב  9 .כולכם אחים. הוא מלמדכםכי אחד  

Mt 23,10   אותו 11כי ישאוש משיח רב . תחפצו נקראים רבנים לא   10כי אחד הוא אביכם שבשמים . ץעל האר 
Mt 23,30  א״כ אתם הם עדים 31היינו מודים באמתת הנביאים  לא  יינו בימי אבותינו קדמונים אנו אם אנחנו ה 
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Mt 24,2   והוא יושב בהר 3: ישאר אבן על אבן שלא תחרב לא  ׳ לכם אשר אמיתות אומ. כל אלה העניינים  
Mt 24,4  אומ׳ אני הוא . כי רבים יבאו בשמי 5יונה אתכם  לא  השמרו לכם ששום אדם . ואמ׳ להם וענה ישאוש 
Mt 24,6  ומלכות אחד. ם נגד האחרעם אחד יקו 7. יהיה הקץ לא  אבל עדיין . ב שאלו הצערים יבאוחיו. תבהלו 

Mt 24,17  ומי שיהיה בשדה  18.ירד לקחת אי זה דבר מביתו לא  ומי שהיה בעלייה  17. יסו בהריםבגודיאה ינ 
Mt 24,18  אוי לאותן שתהיו הרות 19: יחזור לקחת כסותו לא  ומי שיהיה בשדה  18.לקחת אי זה דבר מביתו.  
Mt 24,20   ואז תהיה צרה גדולה יותר 21. תהיה בשבת ובחורף לא  תה הצרה התפללו לשם שאו 20. מיםבאותן הי 
Mt 24,22  אבל בעד . יקצר אותו זמן שום אדם לא יהיה נושע לא  ואם הש׳  22. לם עד עתה ועד הקץמראשית העו 
Mt 24,22   22 אבל בעד בחירי הש׳ יקצר אותו זמן. יהיה נושע לא  הש׳ לא יקצר אותו זמן שום אדם  ואם . 
Mt 24,23   רבים שקרנים יקומו ויעשו רוב דברים 24. תאמינו לא  . המקום הוא משיח או שם איש יאמר לכם בזה 
Mt 24,29   וכחות השמים ינועו. וכוכבי שמים תפולו. תאיר לא  והירח . עט מאותו זמן השמש תחשךקרוב מ . 
Mt 24,34    [*]הארץ והשמים 35. יה נשלםימות עד שכל זה יה לא  אמת לכם אומר שזה הדור  34. דלתאל ה  
Mt 24,35   ושום אדם אינו יודע היום והשעה ולא  36. יעברו לא  הארץ והשמים יעברו אבל דברי  35. נשלם 
Mt 24,39  כן יהיה ביאת . הכיר עד שהמבול בא והרג את כלם לא   39אין עד היום שנח נכנס בתיבה ועושים נשו 
Mt 24,42   ותדעו אם אב  43. ידעתם השעה באותה שהאדון יבא לא  הקיצו כי  לכן 42. ח והאחד יניחהאחד ילק 
Mt 24,44   ומה 45. ידעתם השעה אותה שבן האלוה יהיה בא לא  ובעבור אהבה זו עמדו מוכנים כי  44. לו  
Mt 24,50   ויעבירהו 51: יחשוב ושעה שהוא אינו יודע לא  יבא אדון אותו עבד יום שהוא  50. השכורים  

Mt 25,9   וכאשר 10יספיק לנו לכו למוכרות וקנו לכם  לא  החכמות ואמרו אולי  וענו 9. כבותמ  
Mt 25,42   בלא בית הייתי ולא 43. נתתם לי לאכול ולשתות לא  אני נרעבתי וצמאתי אשר  42. כיוואל מלא  
Mt 25,45   והצדיקים ואלו ילכו באשה של גיהנם 46. עשיתם לא  ם למקצת מקטני הדלים שלי גם לי שלא עשית  

Mt 26,5   וכאשר  6. נעשה ביום חג בעבור שלא יתקוממו העם לא  ואמרו  5. יך יוכלו במרמה המיתוישאוש א 
Mt 26,11   11 וזאת הניחה משיחה זאת 12. אהיה לעולם עמכם לא  ואני . היה לכם לעולם דלים עמכםכי י  
Mt 26,24   ענה יוד״ש שמסרו ואמ׳ ר׳ 25ותו איש וא. היה לא  ַדַבר טוב היה לו אם נולד : בגדיהיה נ  
Mt 26,29   29 עד אותו יום שאשתהו. אשתה מחליקות זה הגפן לא  ר אני לכם אמונה כי מכאן והלאה ואומ  
Mt 26,33   וישוש אמר אליו אמיתות 34. אהיה אישקנדליזט לא  אישקנדליזאטש בעבורך אני לעולם כולם יהיו  
Mt 26,35   35 ואז 36. וכמדומה אמרו כל התלמידים. אכפור בך לא  חייב למות עמך ם אתוא. ואמ׳ אליו פירו  
Mt 26,39   ובא אל התלמידים ומצאם  40. כפי רצוני רק כשלך לא  אבל . יפשרי הרחק ממני המות הזההוא דבר א 
Mt 26,40   תפללועורו וה 41. יכולה שעה אחת להיות ער עמדי לא  למידים ומצאם ישנים ואמ׳ לפירו ובא אל הת 
Mt 26,42   42 ובא 43. יכול ממני עבור המות הזה תעשה רצונך לא  נית הלך להתפלל ואמ׳ אב שלי אם ופעם ש  
Mt 27,19   תהיה דן האדם ההוא הצדיק כי דברים רבים אני לא  אשתו שלחה לאמר : ב בקתדרת הדיןוהוא יוש  
Mt 27,34   וכאשר תלוהו חלקו ביניהם בגורל  35. שתותרצה ל לא  וכאשר טעמו . ורב עם לענה לשתותלו יין מע 
Mt 27,64    יבאו ויגנבו גופו ושיאמרו לעם שהוא קם חי לא  בעבור שתלמידיו . שאמר שיקום חיעד יום  
Mc 1,22   והיה בבית הכנסת אדם אחד 23. כמו חכמי הדת לא  . כי הוא היה מלמדם כמו בעל כח מהמוסר  
Mc 1,45   היה יכול ליכנס בהחבא בעיר אך חוייב עמוד בחוץ לא  נס עד שישאוש לפרסם ההוא התחיל לדרוש ו 
Mc 2,4  יכלו לעשות ממנו דורון לפניו עלו על הבית לא  וכאשר  4. ים אדם אחד נטול במטהאנשים נושא  

Mc 2,12  ויצא משם בעבור לכת אחרת 13. ראינו כזה הדבר לא  ם תמהו וברכו האל אומרים מעולם באופן שכול  
Mc 2,17   והיו שם 18באתי לקרוא הצדיקים אבל החטאים  לא  כי אני . רק אותן שיש להם חולי רופא  
Mc 2,25   מה שעשה דוד הוא וחיילותיו כאשר נרעבו. קראתם לא  ואמ׳ ישאוש להם  25. ראוי עשות מה שאין. 
Mc 2,27   27 לוה אדון מכלובעבור זה בן הא 28. בעבור השבת לא  מ׳ השבת עשוי בעבור האדם והאדם וא  
Mc 3,29   אבל הוא ראוי למיתה נפשיית. יכופר לעולם לא  זה העון . זהו מי שאין לו תקוה .קדוש רוח  
Mc 4,6   ואחר נפל בין הקוצים והקוצים 7. היה לו שורש לא  ויבש כאשר השמש הכהו כי  6יצא  רב ומיד  

Mc 4,11   בעבור שהם יראו ולא ראו 12בדמיונות כי אם  .לא  ל להם אב. נתן להבין סודות מלכות שממיי.  
Mc 4,22   מי שיש לו אזנים 23. נסתר ונעלם שלא יהיה ניכר לא  שום דבר  22. מניחו אדם במנורה המטה אבל 
Mc 5,19    ֽוַסֵּפר. רצה אבל אמ׳ לו לך לביתך ולאותן שלך לא  וישאוש  19. מושטן שהוא ילך עמושהיה מאז  
Mc 5,36   37תפחד לבד יהיה לך טובה אמונה בשם׳ והאמין  לא  ישאוש ששמע זה אמ׳  36 והמלמד. היום עו׳  
Mc 6,4   ולא רצה שם עשות 5בארצו ובין מכיריו ובביתו  לא  ם שום נביא אינו בזולת כבוד אם אמ׳ לה  

Mc 6,11   צאו משם והסירו עפר. ירצו קבל אתכם ולא שמוע לא  וכאשר  11. ו שם תלינו עד שתסעומקום שתבא  
Mc 6,26   ושלח לחתוך הראשים וצוהו שישא 27רצה הכבידה  לא  ובעד טעם הקרואים . השבועה שעשהנעצב בטעם  
Mc 7,3    4[*] יטלו את הידים כפי גזירת הישישים  לא  כי היהודים אינם אוכלים שתמיד  3אותם [*]  
Mc 7,5   וישאוש ענם אמ׳ להם טוב  6: נטולות פת כל היום לא  ים גזירות ישישי האבות אבל אוכלים ביד 

Mc 7,24   כי אשה אחת שהיה לה בת אחת 25. היה יכול העלים לא  אכן . ת אחד ולא אבה שאדם ידעהוונכנס בבי 
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Mc 8,12    ועזבם ועלה בספינה עובר  13. תראו סימן ההראות לא  אמת לכם אני אומר שאתם [*] להם אמר 
Mc 8,39   9: ימותו עד שיראו האגלוריאה ממלכות האל לא  הם עמי ואמ׳ להם ומקצת מכם ש 39. המלאכים,Tit  
Mc 9,18    וכאשר. ושאוהו לפני 19 אשא אתכם נהגו האיש לא  משפחה ממאנת כמה זמן אהיה עמכם אמ׳ אי  
Mc 9,24  והוא יצא צועק ומצערו והנער נשאר 25. תחזור בו לא  ואחר . אני מצוה אותך שתצא ממנו. חזק ואלם 
Mc 9,27   והוא אמ׳ זו מדת 28. היינו יכולין אנו רפאו לא  בבית תלמידיו שאלוהו בסוד למה  נכנסיןהיו  
Mc 9,29   ומלמד לתלמידיו ואומ׳ להם 30רצה שאדם ידעהו  לא  ועברו בגליליאה והוא . נסעו משםו 29ובצום  
Mc 9,31   ובאו בכפר נחום 32. הבינו הדבר והתחילו לשאלו לא  והם  31ויחזור חי ביום השלישי . ימיתוהו. 
Mc 9,47    כל אדם באש יתעלם וכל אדם מרוצח 48. נכבית לא  מקום שהארסים אינם מתים והאש  47בגהינם  
Mc 10,9  מי. ואמר להם 11ועו׳ שאלוהו בבית  10: יפריד לא  ומה שהאל מחבר שום אדם  9. אחד שניהם לבשר  

Mc 10,15   יכנס במלכות שממיי אם לא יהיה שפל ותמים ויהיה לא  שום אדם . אמת לכם אני אומר 15 :שמימיי 
Mc 10,15   וישאוש היה  16: יהיה שפל ותמים ויהיה כמו נער לא  ם אדם לא יכנס במלכות שממיי אם שו. אומר 
Mc 10,19   לא תעשה . לא תעשה גניבה. לא תרצח. תעשה ניאוף לא  . אתה יודע מצות השם 19. בד האלאין טוב ל 
Mc 10,19   19  לא. לא תעשה עדות שקר. לא תעשה גניבה. תרצח לא  . לא תעשה ניאוף. יודע מצות השםאתה  
Mc 10,19   לא תונה שום. לא תעשה עדות שקר. תעשה גניבה לא  . לא תרצח. לא תעשה ניאוף. השם יודע מצות  
Mc 10,19   כבד את אביך . אדם לא תונה שום. תעשה עדות שקר לא  . לא תעשה גניבה. לא תרצח. יאוףלא תעשה נ 
Mc 10,19   והוא 20. כבד את אביך ואת אמך. תונה שום אדם לא  . לא תעשה עדות שקר. תעשה גניבהלא . תרצח  
Mc 10,27   ופירו 28. לא לשם כי לאל כל הדברים איפשריים לא  לכם הוא דבר נמנע אבל . ומר להםמזהיר א  
Mc 10,27  ופירו 28. לשם כי לאל כל הדברים איפשריים לא  לא  לכם הוא דבר נמנע אבל. להם מזהיר אומר  
Mc 10,43    אותו שירצה היות גדול יהיה. יהיה כן ביניכם לא   43. שלהם יש כח גדול על הקטניםושרים  
Mc 11,13   14. כי לא היה זמן תאנים. מצא כי אם עלים לא  וכאשר בא אליה . אם ימצא תאנים הלך לראות  
Mc 11,13    וישאוש עונה אומ׳ אליה מכאן 14. היה זמן תאנים לא  כי . ליה לא מצא כי אם עליםבא אוכאשר 
Mc 11,14   ובאו 15וזה שמעו תלמידיו . יאכל פרי ממך לא  מכאן והלאה אני רוצה ששום אחד  אומ׳ אליה  
Mc 11,33   33 *] [*] [ 12: אומר לכם באי זה אני עושה אלה הדברים לא  ועונה ישו ואמר להם ואני,Tit  
Mc 12,18   רבי משה כתב לנו 19וישאלוהו לאמר . תהיה תחייה לא  ובאו אליו הצדוקים שאומרים  18 :ממנו 
Mc 12,21    ולכל השבעה 22. זה שלישי עשה כזה. הניח זרע לא   ואחר לקחה השני גם זה 21ומת בלא בנים  
Mc 12,25   אבל יהיו כמו. ם ולא להן בעליםיהיה להם נשי לא  כאשר המתים יחיו  25. ת וכח השםהכתיבו  
Mc 12,26  קראתם בספר משה כאשר נראה לו האל בסנה אומר לא  ומהמתים שיקומו  26. ם לפני האלמלאכי השמי  
Mc 12,34   ועונה ישוש  35. היה בו כח לעשות לו שום קושיא לא  ומשם והלאה שום אדם . מלכות השםרחוק מ 
Mc 13,2  וכאשר ישב בהר 3. תשאר אבן על אבן שלא תהרס לא  ניינים גדולים רואה אתה אלו הב ישאוש ואמ׳  
Mc 13,5    כי רבים יבאו לעולם בשמי ואומרים  6יונה אתכם  לא  התחיל לאמר ראו הביטו שאיש אחד ישאוש 
Mc 13,7   ועמים יקומו נגד עמים ומלך נגד 8. יהיה הקץ לא  ו כי זה חוייב שיהיה אבל עדיין אל תירא  

Mc 13,11   והאח האחד 12: תדברו אבל הקדוש רוח בעדכם לא  קדוש רוח יישרכם באותה שעה אתם כאשר ה  
Mc 13,15   ואותו שיהיה בשדה לא ישוב אחור 16ירד אל הבית  לא  ומי שיהיה בעלייה  15וסו בהרים ינ 
Mc 13,16   ן שיהיוואוי לאות 17. ישוב אחור לקחת בגדו לא  ואותו שיהיה בשדה  16ד אל הבית לא יר  
Mc 13,18   כי באותו עת יהיה יותר צרה 19. יבא בעת הקור לא  חלו פני האל שזה  18. ותן הימיםבא  
Mc 13,19    מיום שברא הש׳ העולם עד עתה ולא תהיה. היה לא  בעולם שמעולם כי באותו עת יהיה יותר צרה  
Mc 13,20    אבל בעבור. זמן כל בשר לא יושע יקצר אותו לא  ואם הש׳  20. עתה ולא תהיה אח״כהעולם עד  
Mc 13,20   20 21. אבל בעבור הנבחרים שבחרם יקצר הימים. יושע לא  ם הש׳ לא יקצר אותו זמן כל בשר וא 
Mc 13,21   אז יקומו שקרנים נביאים מראים 22. תאמינו לא  ר לכם הנה משיח פה הנה משיח שם איש יאמ  
Mc 13,24   24 והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים  25תזריח  לא  ך והלבנה השמש תחש. רת אותה צרהמועב 
Mc 13,30   השמים והארץ 31. יעבור עד שכל אלו הדברים יבאו לא  אמת אני אומר לכם שזה הדור  30 .אל הפתח 
Mc 13,31   אותו היום ואותה שעה לא ידעה לא 32יעברו  לא  השמים והארץ יעברו ודברי אלה  31. יבאו  
Mc 13,32   33: ידעה לא מלאכי השמים ולא הבן אבל האב לא  אותו היום ואותה שעה  32יעברו  אלה לא  
Mc 13,32   השמרו ועורו  33: מלאכי השמים ולא הבן אבל האב לא  אותו היום ואותה שעה לא ידעה  32לא יעברו 
Mc 13,33   מו שהאיש שהולך במהלך כ 34ידעתם הזמן לא השעה  לא  השמרו ועורו והתפללו כי  33: אבהבן אבל ה 
Mc 13,33  33 כמו שהאיש שהולך במהלך ועוזב ביתו 34השעה  לא  עורו והתפללו כי לא ידעתם הזמן השמרו ו  
Mc 13,36   ומה שאני אומר לכם לכל  37כשיבא ימצאכם ישנים  לא   36ילה או לתרנגול קורא או בקר או חצי הל 
Mc 14,2   וכאשר 3. נעשה ביום חג למען לא יתקוממו העם לא  ים אכן אבל אומר 2. ר ושימיתוהוישאוש בשק  
Mc 14,2   2 וכאשר היה בבית שמעון מצורע 3. יתקוממו העם לא  ה ביום חג למען אבל אומרים אכן לא נעש  
Mc 14,7    כי ממה שהיה לה עבדה אותי 8. אהיה לכם לעולם לא  אתם תוכל תוכלו שיהיה לכם ואני תחפצו  
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Mc 14,21  וכאשר היו אוכלים לקח הפת ואמר זהו 22: היה לא  טוב היה לו לאותו האיש אם נולד דבר . נבגד  
Mc 14,25   26. מיין הגפן עד שאשתה מאומן חדש במלכות אבי לא  אמת לכם אני אומר שאני  25. שפךרבים י  
Mc 14,29   29 אמת אני אומרואמר אליו ישאוש  30. אהיה אני לא  ו אמ׳ אם כולם יהיו אשקנדליזטש ופיר  
Mc 14,31   ובאו בשדה 32. אכפור בך וכן אמרו כל האחרים לא  ר אומר אם אהיה מוכרח למות עמך עוד דב  
Mc 14,36    ובא ומצאם ישנים 37. יהיה ברצוני אבל כרצונך לא  היכול הרחק זאת המיתה ממני אכן אב שהוא  
Mc 14,56   56 וקמו מקצת עידי שקר נגדו 57. יו מסכימיםה לא  עדי שקר אומרים נגד ישאוש אבל  ורבים.  

Mc 15,5   ופילאט נוהג 6: ענה אחרי כן ולא פילאט נפלא לא  ישאוש  5. םלאותן שהלשינו אותך מכמה דברי  
Mc 16,8    וישאוש כאשר חזר חי יום ראשון 9. אמרו דבר לא  שגדלה פחדתן ונרעדות ולשום אדם הקבר לפי  

Mc 16,13   13 ואחר יום א׳ שיושבין בשולחן כל אחד 14. האמינו לא  והו לאחרים תלמידיו והם כו וספרוהם הל 
Mc 16,14   ואמר להם לכו  15האמינו לאותם שראוהו שחזר חי  לא  בחין מיאונם וקושי לבם כי אותם להם לה 
Mc 16,18    19 יזיקום ויניחו הידים על החולים וירפאו לא  שום מיני בהמות ונחשים ארסיים  18לשונות  
Lc Prol,4   נפרד מחבורת שי׳ פאב אותם שכבר היו כתובים בעד לא  ואחרי כן . היה תלמיד האפושטולשו. הרפואה 

Lc 1,22  היה יכול לדבר אליהם והכירו שמריאה ראתה לא  וכאשר יצא מן המקדש  22. במקדש מתעכב עומד  
Lc 1,60   ואמרו לה אין  61. ל שיהיה שמו יואןיהיה כן אב לא  וענתה אמו ואמרה  60. ביו זכריהלו שם א 

Lc 2,7   היו מקום אחר תוכל להניחו כאותו קרוי היוצא מן לא  בהמות כי וקפלו בבגדים והניחו באבוס ה 
Lc 2,45    ביום השלישי 46. מצאוהו חזרו לירושלם לבקשו לא  וכאשר  45. שאר הקרובים הנוכריםבין  
Lc 2,49   ידעתם שחוייב שאני אהיה באותן הדברים שהן לא  תשאלותי  והוא אמ׳ להם מה זה 49. חפשנוך  
Lc 2,50   וירד עמהם ובאו 51הבינו הדבר שאמ׳ להם  לא  והם  50. באותן הדברים שהן מאבישאני אהיה  
Lc 3,13   והפרושים 14. לבד כמה שנתן לכם רשות. תעשו עוד לא  והוא ענה להם  13. רבי מה יעשו ואמרו 
Lc 4,12  ונשלם כל הנסיון 13. תנסה האדון השם׳ אלהיך לא  [*] וישוש אמ׳ לו פעם אחרת  12 .באבן רגלך.  
Lc 4,26  רק צרפתא דסידוניאה לאשה אחת . היה שולח אליהו לא  ולשום אדם מהם ולא שום אשה  26 .גדול בארץ 
Lc 4,27  בבית הכנסתוכל אשר היו  28. נטהר בסיריאה לא  ושום אחד מהם . תחת אלישע נביא היו בישראל  

Lc 5,7   ומאותו הדבר כאשר שימון ופירו ראו 8. נטבעו לא  באופן שכמעט . ובאו ומלאו כל האניות מדג  
Lc 5,32   והם  33באתי לקרוא הצדיקים רק לחוטאים בתשובה  לא  כי אני  32החולים צריכים רופא  אבל. בריא 
Lc 5,36   כי אם יעשהו הישן. ליף מלבוש חדש במלבוש ישןיח לא  שום אדם . ואומ׳ לכם משל 36. יםבאותן הימ 

Lc 6,3   קראתם מה שעשה דוד כשהיה לו רעב והוא ואותן לא  וישאוש ענה ואמ׳ להם  3ות בשבת ראוי עש  
Lc 6,29   30. תרצה למונעו ועו׳ הגונילא אם יחפוץ לגנולה לא  ואותו שיחפוץ לגזול מלבושך . רתלו האח 

Lc 7,9  וחזרו אל הבית 10. מצאתי אמונה כזה בישראל לא  מ׳ אמת אני אומר לכם ונהפך וא. ישאוש ותמה  
Lc 7,28   אבל מי שהוא קטן במלכות. נולד גדול מיואן טבול לא  כי בכל אשר נולדו בעולם מאשה . אומר לכם 
Lc 7,33  א ב 34אכל לחם ולא שתה מים ואמרתם שהוא משוטן  לא  וכאשר יואן טבול בא  33. בוכים ואתם אינכם 
Lc 7,44   אבל זאת רחצה רגלי ובשערי. נתת לי מים לרגלי לא  ואתה . אני נכנסתי בביתך. אתה זאת האשה  
Lc 7,45    וזו לא פסקה מנישוק רגלי. נתת לי נשיקה לרגלי לא  אתה  45. רגלי ובשערי ראשה קנחםזאת רחצה. 
Lc 7,45  אתה לא משחת ראשי בשמן 46. ק רגליפסקה מנישו לא  וזו . תה לא נתת לי נשיקה לרגליא 45. קנחם . 
Lc 7,46   47. וזאת משחה רגלי במשיחה. משחת ראשי בשמן לא  אתה  46. ו לא פסקה מנישוק רגליוז. לרגלי  
Lc 7,47   תהיו נעזבים עונות רבים ונמחלים בעבור זה כי לא  ובעבור זה אני אומ׳ לך כי  47. במשיחה  

Lc 8,6   והאחר נפל בתוך הקוצים 7. היה לו לחות מהארץ לא  נתייבש כי  וכאשר הזרע יצא. עיםעל הסל  
Lc 8,10  12הדבר הוא זה הזרע הוא דבר השם׳  11: ישמעו לא  ואם ישמעו . שאם יראו ולא יראו בעבור. משל  
Lc 8,47  ובאה ברעדה ונפלה לרגלי ישו משיח . רצתה להחבא לא  והאשה שראתה זה  47. ני שפעל בושבח יצא ממ 
Lc 8,51   עזב לשום אדם שיכנסו עמו כי אם פירו ויקומו לא  וכשבא ישו בבית השר  51. נושעת ותהיי  

Lc 9,3   2 תשאו דבר ביד לא שרביט ולא לחם לא אבן לא מעות לא  ואמ׳ להם  3. ם לדרוש מלכות הש׳ושלח 
Lc 9,3   ות ולא תהיה לכםשרביט ולא לחם לא אבן לא מע לא  ואמ׳ להם לא תשאו דבר ביד  3. ׳מלכות הש  
Lc 9,3   ובאי  4אבן לא מעות ולא תהיה לכם שני מלבושים  לא  ר ביד לא שרביט ולא לחם להם לא תשאו דב 
Lc 9,3  ובאי זה בית  4מעות ולא תהיה לכם שני מלבושים  לא  ר ביד לא שרביט ולא לחם לא אבן לא תשאו דב 
Lc 9,4   4  תצאו מאותו עיר . ואותם שלא יקבלו אתכם 5תצאו  לא  ומשם . זה בית שתכנסו שם תעמודוובאי 

Lc 9,27   ושמנה ימים 28. יטעמו מות עד שיראו מלכות השם׳ לא  י לכם באמת שמקצת אלו שהיום פה ואומר אנ 
Lc 9,56  ונסעו משם והלכו . בא לאבד הנפשות אלא להושיען לא  בן האדם  56. ים מאי זה רוח אתםאינכם יודע 
Lc 10,4   ואל. תשאו שק ואבן ולא בתי שוקים ולא מנעלים לא   4. ולח אתכם כשיות בין זאביםש הנה אני  
Lc 10,6   ואכלו. באותו בית עצמו עמדו 7. יחזור עליכם לא  ואם . עליו ינוח שלומכם. השלום ואם שם בן  

Lc 10,12   דומה לאשריסבלו שדומיטאנש של אותה עיר רע כ לא  ואומ׳ אני לכם שבאותו יום  12. האל מתקרב  
Lc 10,14   ושדומה דומה לרעה המוכן לכם. יהיה רע תירוש לא  אמנם  14. עים היו עושים תשובהובאפר מוצ  
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Lc 10,19   רק. אך אל תשמחו כי הם משועבדים לכם 20. יזככם לא  ועל כל כחות האויבים ושום דבר  .העקרבים 
Lc 10,41    11: יגזלוהו לה לא  מריאה בחרת החלק היותר טוב אשר צריכה את,Tit   1קפיטולו י״ב כפי לוקא  
Lc 11,8   8 תקום ותתן לו כפי הצורך לו . קם ולא בעד אהבתו לא  בהתמדה שואל אני אומר לכם שאם  ואם הוא 

Lc 11,13   אך תתנו מתנות טובות לבניכם. שלא תבטחו בריע לא  אם  13ואם ביצה יתן לו עקרב  12. לו נחש  
Lc 11,17   ואם ַשאָטנָאש בעצמו 18. ובית יפול על בית. תעמוד לא  כל מלכות שחלק לכם [*] בותיהם שמעשיהם מח 
Lc 11,29  כי כמו 30. זולת אות יונה הנביא. ינתן לו לא  הדור הרע הזה שואל אותי ואות . התחיל לאמר  
Lc 11,35   שר לא יהיה בו וכא. וכל גופך יאיר[*]  36תחשך  לא  לכן שמור שנרך  35: ך יהיה חשוךגופ. רע 
Lc 11,36   יהיה בו חלק ערפליי כלו יאיר כמו עששית לא  וכאשר . וכל גופך יאיר[*]  36ך לא תחש  
Lc 11,40   לכן תנו בצדקה מה שיותר 41. עשה מה שהוא בפנים לא  סכלים מי שעשה מה שהוא מחוץ  40. וגניבה 
Lc 11,46   אוי לכם  47.צתם לנגוע אותם באצבע אחד שלכםחפ לא  לשאת אתם  האנשים בעומסין שאין להם יכולת 
Lc 12,6   ושערכם כולם ספורין לפני אל  7. נשכח לפני האל לא  לו נמכרין במאה ערכין ואחד מהם לחם שהם ש 

Lc 12,10  וכאשר ינהגו אתכם בבתי כנסיות 11. ימחלו לו לא  מי שיקלל רוח הקדש . וא נמחל לובן האדם וה  
Lc 12,27   27  אני אומר לכם כי שלימה בכל. טורחות ולא טוות לא  בים חבצלות השדה איך גדילות חושתהיו  
Lc 12,27   א״כ 28. היה לו מלבוש דומה למלבוש אחד מאלו לא  י אומר לכם כי שלימה בכל מעלתו אנ. טוות  
Lc 12,46  בעליו ואינואבל אותו עבד שידע רצון  47. נאמרו לא  יגרש אותו ואביו להניחם עם אשר שלא ידעה ו 
Lc 12,51   ה׳ שיהיו בבית אחת לב׳ ולג׳ 52: כן רק להפריד לא  אני אומר לכם . י לתת שלום בארץאתם שבאת. 
Lc 12,56  ולמה לא תדינו עצמכם מה שהוא  57תבינו זה העת  לא  תם יודעים פני השמים והארץ למה אי רמאים א 
Lc 12,57   וכאשר אתה  58. תדינו עצמכם מה שהוא יושר הדבר לא  ולמה  57לא תבינו זה העת השמים והארץ למה 
Lc 13,3   כמו אותם שמנה 4רק אם לא תשובו כולם תאבדו  לא  אומר  3. רים כי סבלו דברים אלוהאח  
Lc 13,3   כמו אותם שמנה עשר אשר 4תשובו כולם תאבדו  לא  אומר לא רק אם  3. לו דברים אלוכי סב  
Lc 13,5   ואמר להם זה המשל 6: תשובו תהיו אבודים כאלו לא  אני אומר לכם שאם  5. ם בירושלםהיושבי . 

Lc 13,27  סורו ממני אתם פועלי און ברוע. ידעתי מאין אתם לא  והוא יאמר לכם  27. ברחובותינו למדתנו ברח 
Lc 13,35   יהיה עד שאבוא ותאמרו ברוך הבא בשם הש׳ לא  ואני אומר שזה . יתכם מאין יושבתעזב ב:  
Lc 14,24  ועמים רבים הולכים עמו 25: יאכלו בזימוני לא  אומר לכם כי שום אדם מהנקראים  לכם כי אני.  
Lc 14,26   ומי שאינו נושא שתי וערב שלו  27. יהיה תלמידי לא  אחיו ובנו ואחיותיו ועו׳ נשמתו ואשתו ו 
Lc 14,35   לא בדבר תועלתי רק ישולח בחוץ בעפר ולא בזבל ו לא   35: במה ינתן הטעם. מלח ריקניתאבל אם ה 
Lc 15,4   יניח תשעים ותשעה במדבר וילך לאותה שאבד עד לא  שיש לו מאה צאן ונאבדה אחת מהם אי זה מכם  
Lc 15,8  תדליק את הנר ותכבד הבית ותחפש אותה בהשכל עד  לא  . לה עשרה דרכמש ותאבד אחת מהם זה אשה שיש 

Lc 15,29    עברתי על מצותך ואתה לא נתת מעולם שעיר אחד לא  שנים עבדתיך  אבי הנה כמה. ואמ׳ענה לו  
Lc 15,29    וכאשר 30. נתת מעולם שעיר אחד לאוכלו עם אוהבי לא  עבדתיך לא עברתי על מצותך ואתה כמה שנים 
Lc 16,2   והמורשה אמ׳ בקרבו מה 3. תשתדל בהרשאה ההיא לא  אן ואילך כי מכ. תן חשבון מהה מההרשאה  

Lc 16,26   והוא אמר א״כ אב 27 .ינתן להם יכולת לעבור פה לא  ה אותם שחפצין לעבור מכאן אלכם בעבור ז 
Lc 16,30   אבל אם מקצת מהמתים ילכו להם הם. אב אברהם לא  והוא אמר  30. יאים וישמעו אותםמשה והנב  
Lc 16,31   אים ואם אחד מהנביאיםאם לא ישמעו משה והנבי לא  ואברהם אמ׳  31 .ילכו להם הם יעשו תשובה  
Lc 16,31  ישמעו משה והנביאים ואם אחד מהנביאים יתוור חי לא  ואברהם אמ׳ לא אם  31 .להם הם יעשו תשובה 
Lc 16,31   17. יאמינו לא  אים ואם אחד מהנביאים יתוור חי משה והנבי,Tit   ואמ׳ 1קפיטולו י״ח כפי לוקא  
Lc 17,18   19נמצא שחזר ונתן שבח לשם אלא זה מעם נכר  לא   18התשעה עשרה מי אתם ואין הם  ולא הייתם  
Lc 17,23   כי כמו שהשמש  24. ולא תלכו אחריו. תחפצו ללכת לא  ויאמרו לכם הנו להלן הוא  23הו ולא תראו 
Lc 17,31   31 וכן מי שיהיה בראש לא ישוב אחור. ירד לכבסם לא  ג וקנקניו בבית באותה שעה מי שיהיה בג.  
Lc 17,31   מי שירצה 33זכרו מאשת לוט  32. ישוב אחור לא  וכן מי שיהיה בראש . ירד לכבסם בבית לא  
Lc 18,7   ינקום אותם שהם נבחרים צועקים אליו יום ולילה  לא  והש׳  7. ו מה אמר הדיין מה עלבאמר רא 

Lc 18,17   ושים שאלו אמ׳ רביושר אחד מהפר 18. יכנסו בו לא  לא יקבלו מלכות שמים כמו נערים מי ומי ש  
Lc 18,20   לא תעשה עדות שקר. לא תגנוב. לא תנאף. תקנא לא  . אתה יודע המצות 20. ב לבד האלואין טו.  
Lc 18,20   כבד אביך. לא תעשה עדות שקר. לא תגנוב. תנאף לא  . לא תקנא. אתה יודע המצות 20. לבד האל  
Lc 18,20   20  21. כבד אביך ואמך. לא תעשה עדות שקר. תגנוב לא  . לא תנאף. לא תקנא. יודע המצותאתה  
Lc 18,20  והוא אמר כל 21. כבד אביך ואמך. תעשה עדות שקר לא  . לא תגנוב. לא תנאף. לא תקנא. יודע המצות 
Lc 18,29   יניח אביו ואמו או אחיו או אשתו בניו או בתי לא  שום אדם . כםאמ׳ להם אמת אומר אני ל  
Lc 19,14    ונעשה כאשר חזר 15. נחפוץ שזה ימלוך עלינו לא  בר ושלחו לגאסיאו אחריו אומרים כעירוניו  
Lc 19,23  אני הייתי מבקש אותה עם. נתת ממוני ברבית לא  ולמה  23תי ומלקט מה שלא זרעתי מה שלא הנח  
Lc 19,30   ואם אי  31. התירו קשרו ונהגוהו. רכב עליו אדם לא  ו עיר אחד בן אתון קשור שלעולם ותמ ותמצא 
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Lc 20,8   9. אומ׳ לכם באי זו ממשלה אני עושה אלה הדברים לא  וישאוש אמ׳ להם ואני  8. ן היתהידעו מאי 
Lc 20,16  א״כ מה רוצה לומ׳ זה שכתו׳ [*]  17: יאבה השם׳ לא  והדבר נשמע אמרו : ן עובדי אדמהוישמיד אות 
Lc 20,22   אמ׳ להם אתם מנסים. והוא חושב שקר כזבים 23 .לא  חייבים אנו לתת מס לשישר או  22. דרך האל  
Lc 20,35   כי לא ימותו 36. יעשו נשואין ולא יקחו נשים לא  . יין מאותו עולם ומתחיית המתיםשהיו ראו  
Lc 20,36   והם. ימותו משם ואילך כי יהיו דומין למלאכים לא  כי  36. לא יקחו נשיםלא יעשו נשואין ו  
Lc 20,40   והוא אמר להם איך אתם 41. יכלו לשאול לו דבר לא  ומשם והלאה  40. בטוב אמרתרבי  אמרו  
Lc 21,8   כי רבים יבאו בשמי שיאמרו לכם שאני: יונה אתכם לא  והוא אמר השמרו לכם שאיזה איש  8. להעשות 
Lc 21,8   טותוכאשר תשמעו קט 9. תחפצו ללכת אחריהם לא  ואז אתם . והעת יתקרב. אני הוא לכם שאני  
Lc 21,9   אז אמר להם יקומו 10. יהיה זה מיד ולא הקץ לא  אכן . שחוייב כל אלה להעשות. דואל תחר  

Lc 21,15   ותמסרו בעד 16. יוכלו לאמר נגדה אויביכם לא  כי אני אתן לכם כח וחכמה שאליה  15. תענו  
Lc 21,18   רק כאשר 20. כם תנחלו נפשכםבסבלנות 19. יפסד לא  ושער ראשכם אחד מכם  18. ור שמיאדם בעב  
Lc 21,33   השמרו שבאולי לבבכם לא יהיה כבד 34: יעברו לא  ודברי . השמים והארץ יכלו 33. ויעש  
Lc 21,34   ובצורך זה: יהיה כבד ביתרון אכילה ושכרות לא  בכם השמרו שבאולי לב 34: ודברי לא יעברו  
Lc 22,26   כי אותו שהוא גדול בבית יהיה כמו. יהיה כן מכם לא  בל א 26. עליהם נקראים מאושרים להם ממשלה 
Lc 22,32   והוא 33. תצייר אחיך. ועתה לפעמים מתהפך. תפסק לא  אבל אני התפללתי בעדך שאמונתך  32: החטה 
Lc 22,34   יקרא התרנגול שג׳ פעמים תהיה כופר בי ולא לא  וישאוש אמר אני אומר לך פירו  34. ובמיתה  
Lc 22,35   אבל עתה מי שיש לו שק יקח גם. ואז אמר להם 36 .לא  והם אמרו . אחסר לכם אי זה דבר .עליםומנ 
Lc 22,42  והנה מלאך השמים מחזק 43. תעשה רצוני רק רצונך לא  ה תחפוץ הסר המות הזה מעלי אכן אומ׳ אם את 
Lc 22,67   ולא. כם לא תענוניואם אשאל ל 68. תאמינו בי לא  אם אומר לכם . וישאוש אמר להם 67. לנו  
Lc 22,68    בעבור זה יהיה בן 69. ולא תעזבוני. תענוני לא  ואם אשאל לכם  68. לא תאמינו ביאומר לכם  
Lc 23,9   9 ושרי הכהנים והסופרים עומדים  10. ענהו על דבר לא  מעולם  וישאוש. ושאל אליו דברים רבים 

Lc 23,15    והיה לו 17. אז עזבו לו כאשר יסרו 16. נעשה לו לא   והנה שום דבר ראוי למיתה. אתכםהוא שלח 
Lc 23,41   ואומ׳ לישו אדון יהיה לך זכרון ממנו 42. עשה לא  אבל זה שום רע . תי לפי מעשעינומשפט אמ  
Lc 23,53    והיה יום ששי ובשבת התחיל 54היה איש מונח  לא  ושמהו בקבר אחד חדש מצוייר ששם בבגד משי  

Jn 1,5   5 האל שלח אדם אחד שמו 6: היה להם יכולת עליה לא  וערפל וחשך . יה מאיר בערפלנר הוה  
Jn 1,10   10 ואותן שלא קבלוהו. ולא עצמות דבריו 11הכירו  לא  והעולם . יה והעולם בעבורו נעשהעולם ה . 
Jn 1,18   א בןילוד שהו. הבן אחד לבד. ראה לעולם האל לא  שום אדם  18. ית בעד ישאוש משיחהיא נעש  
Jn 1,21   למען נשיב. אז אמרו לו אמור לנו מי אתה 22 .לא  אינך נביא ואמר . [*] אתה אליהוא״כ . אתה  
Jn 2,9   אבל העבדים ידעוהו אותן שהביאו . ידעה מאין בא לא  לי טעמה המים ראו שחזרו יין רא ארטישיקי 
Jn 3,2    ענה ישאוש ואמ׳ לו אמת אני 3. עמוהאל יהיה  לא  אין יכול לעשות האותות האלה אם ושום אדם  
Jn 3,3   ישיג לראות מלכות שמים אם לא יהיה נולד מחדש לא  מ׳ לו אמת אני אומ׳ לך שום אדם ישאוש וא . 
Jn 3,3   ענה נקודימוש לו איך יוכל 4. יהיה נולד מחדש לא  ם לא ישיג לראות מלכות שמים אם לך שום אד  
Jn 3,5   5  יכנס במלכות שמים רק אותו שפעם אחרת יהיה נולד לא  לך שום אדם  ישאוש אמת אני אומרענה 

Jn 3,10   אמת אני אומר לך שאנחנו מה שיודעים 11. ידעת לא  ברים ואמר לו אתה הוא רבי בישראל ואלה הד  
Jn 3,12   איך תאמינו בדברים השמימיים אם אומר: תאמינו לא  מר לכם דברים עולמיים ואתם בהם אם אני או  
Jn 3,13    כמו 14: בן האדם שהוא בשמים: ירד מן השמים לא  ואין מי שעלה שמים אם  13: אותםאם אומר  
Jn 3,15    כי האל אוהב  16. יאבדו אבל ישיגו חיים נצחיים לא  בעבור שבני אדם המאמינים בו  15יהיה נשא 
Jn 3,16   כי האלוה לא 17: יים נצחייםיאבד אבל יהיו לו ח לא  נתן לעולם בעבור שהמאמין בו . דלבדו נול 
Jn 3,17   רק בעבור. שלח בנו בעולם בעבור שישפוט העולם לא  כי האלוה  17: ו לו חיים נצחייםאבל יהי  
Jn 3,24   אז נעשית שאלה בין 25: הושם יואן בבית הסהר לא  כי עדיין  24יו רבים וטבל אותם ובאו אל  
Jn 3,27  אתם בעצמכם עשו לי עדות  28. ינתן לו מן השמים לא  יג אם אמ׳ אין שום אדם יכול להשענה יואן ו 
Jn 3,36   4: יהיה לו חיים רק אף השם׳ עומדת עליו לא  מאמין הבן אבל מי שאינו . לו חיים נצחיים,Tit  

Jn 4,2    והלך פעם [*]  3. טבל רק תלמידיו עזבו בגודיאה לא  עד שישאוש  2. וטובל יותר מיואןתלמידים 
Jn 4,13   אבל המים שאני אתן לו יהיו 14. יצמא לעולם לא  אבל מי שישתה מהמים שאתן לו . תם אחרפע  
Jn 4,27   אמר לו מה אמר לו מה אתה שואל ומה אתה מדבר לא  אכן אחד מהם . והו מדבר עם האשהכשמצא  
Jn 4,42    מינו שמענוהיינו מאמינים בעד דבריך ואנחנו בעצ לא  ולאשה אומרים  42. בו בעד דבריוהאמינו 
Jn 4,48   ואמר 49. תאמינו אם לא תראו אותות ונפלאות לא  . אז אמר ישאוש אליו 48. ה למותמסוכן הי  
Jn 4,48   48 ואמר אליו הריגיטו 49. תראו אותות ונפלאות לא  לא תאמינו אם . אמר ישאוש אליו אז  
Jn 5,13   כי ישו נטמן מן העם . תו שריפאהוידע מי הוא או לא  והוא  13[*] [*]  12. אלי שא מטתך ולך 
Jn 5,14   והלך אותו 15: תחפוץ לחטוא ולא יקרא לך דבר רע לא  מ׳ לו הנה אתה בריא מכאן ואילך במקדש וא 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

598 

 

Jn 5,18   לבד מתיר השבת אבל עוד אומר שאביו הוא אלוה לא  כי . ז היהודים אבו יותר להמיתוא 18. זה.  
Jn 5,37    [*]37  [*] ואין דברו 38. שמעתם קולו ולא ראיתם תמונתו לא  עדות ולעולם והוא עושה לי  
Jn 5,38   חפצו הכתיבות שבהם אתם 39. האמנתם שהוא שלחו לא  ואין דברו בכם כי  38. תוולא ראיתם תמונ  

Jn 6,7   7  אמר אליו 8: יספיק לעם הזה אם נתן לכל אחד מעט לא  אליו פיליף ב׳ מאות פשיטין לחם ענה 
Jn 6,17   והים בעבור רוח גדול שהיה מנשב 18. בא אליהם לא  ם לכפר נאום וכבר היה ערב וישו מעבר לי  
Jn 6,22   ושלא נכנס ישאוש. ולא היה שם רק האחת. היתה שם לא  בר לים ראו שהאניה הקטנה האחרת האחר מע 
Jn 6,24   באניות ובאו בכפרעלו . היה שם ולא תלמידיו לא  אז כשראה העם שישאוש  24. ת לאלועשו חינו  
Jn 6,26   רק כי אכלתם הפת ושבעתם. בעבור שראיתם אותות לא  אתם שואלים . אמת אני אומר לכם .להם ואמר  
Jn 6,27    אוכל שאובד מי שאובד רק העומד בחיים נצחיים לא  אתם מתפעלים  27. הפת ושבעתם בוכי אכלתם.  
Jn 6,32   32 אבל אבי נתן לכם פת. נתן לכם משה לחם שמים לא   אמת אני אומר לכם. ר להם ישאושאז אמ  
Jn 6,35   36. ומי שמאמין בי לא יהיה צמא לעולם. ירעב לא  מי שבא אלי . ם חייםאמר להם אני הוא לח  
Jn 6,35  כי. אבל זה אמרתי לכם 36. יהיה צמא לעולם לא  ומי שמאמין בי . בא אלי לא ירעבמי ש. חיים  
Jn 6,37   כי אני ירדתי 38. אשליכנו בחוץ אותו שבא אלי לא  ואני . נתן לי האב יבוא לימה ש כל 37. בי  
Jn 6,38    וזה 39. רק רצון מי ששלחני. בעבור שאעשה רצוני לא  כי אני ירדתי מן השמים  38. אליאותו שבא 
Jn 6,39   39 כי 40אשמיד ממנו רק שאקימהו ביום היותר אחרון  לא  שכל זה שנתן לי . וזה הוא רצונו 
Jn 6,43   אם . שום דבר אינו יכול לבא אלי 44. תלינו עלי לא  . אז ענה ישאוש ואמ׳ להם 43: יםמן השמ 
Jn 6,44   כי  45. ואני אקימהו ביום היותר אחרון. ימשכהו לא  אם האב ששלחני . ו יכול לבא אלידבר אינ 
Jn 6,46    אם לא שהוא מהאל. מהם ראה האב בעבור שאי זה לא   46. השומע מהאב אחרי כן בא אליכל איש.  
Jn 6,46  אמת אומ׳ אני לכם 47. והוא ראה האב. שהוא מהאל לא  אם . ם ראה האבלא בעבור שאי זה מה 46. אלי 
Jn 6,50    אני הוא פת חיים אשר מן השמים ירדתי  51: ימות לא  מן השמים בעבור שזה שאוכל ממנו זהו שירד 
Jn 6,54   ולא תשתו דמו לא יהיה לכם . תאכלו בשר בן האדם לא  אני אומר לכם אם  אמת. אמר להם אז ישאוש 
Jn 6,54   ומי שאוכל בשרי ומי ששותה 55. יהיה לכם חיים לא  ולא תשתו דמו . כלו בשר בן האדםאם לא תא  
Jn 6,59   מי שאוכל זה הפת . כמו שאכלו אבותיכם המן ומתו לא  : זהו הפת שירד מן השמים 59. ריחי בעבו 
Jn 6,66   בעבור זה רבים תלמידיו חזרו  67. ינתן לו מאבי לא  לכם שאין אחד יכול לבא אלי אם  זה אמרתי 
Jn 6,71   72. אני לכם שנים עשר בחרתי אחד מכם הוא שטן לא  . וישאוש ענה להם 71: יח בן האלשאתה מש  

Jn 7,1   1 כי היהודים מבקשים אותו רצה ללכת בגודיאה לא  ה הדברים הלך ישאוש בגלליאה כי אחר אל  
Jn 7,5   אז אמ׳ ישוש להם זמני האדם לא בא 6: האמינו בו לא  כי האחים עדיין  5. עצמך לעולם תפרסם 
Jn 7,6   העולם אינו 7. בא אבל עמכם כל שעה הוא מוכן לא  אז אמ׳ ישוש להם זמני האדם  6: האמינו בו  
Jn 7,8  כאשר אמר אלה הדברים הוא היה בגלליאה 9: נשלם לא  י וזמנ. ם ממיתים ביום זה של חגאת 8. רעים. 

Jn 7,19   ואחד מכם אינו ממעט ומחסר: נתן לכם משה הדת לא   19. שלחו הוא זרע אמיתי אין בואות ממי ש  
Jn 7,22   22 ובשבת מוהלים. שאותו דבר היה ממשה רק מהאבות לא  נתן לכם משה ברית מילה : בור זהבע  
Jn 7,27   ומשיח כשיבא לא ידע אדם. ידענו זה מאין הוא לא  אבל  27. יתות שזה הוא משיחהשרים באמ  
Jn 7,27   אז צעק ישאוש במקדש ומלמד 28: ידע אדם אנה הוא לא  ומשיח כשיבא . דענו זה מאין הואאבל לא י 
Jn 7,29   ממנואבל אני יודע ש. ידעתיו אהיה מכזב כמוכם לא  ואם אומר . רק אני יודע אותו 29. אותו  
Jn 7,30   ורבים 31: כי עדיין לא באה שעתו. שם ידיו בו לא  ואחד מהם : אז רצו לתופשו 30: יוהוא שלחנ  
Jn 7,30   ואומרי׳. ורבים מהסיעה תאמינו בו 31: באה שעתו לא  כי עדיין . ד מהם לא שם ידיו בוואח 
Jn 7,34   וביום הגדול מן  37 36[*] [*]  35. תוכלו לבא לא  למקום שאהיה שם אתם . א תמצאונילבקשני ול 
Jn 7,39   40. כי ישו עדיין לא בא באור העליון. נתן הרוח לא  דין לקבל המאמינים בו כי עדיין הקדש שעתי 
Jn 7,39   אז מקצת מאחוזת העם בשומעם 40. בא באור העליון לא  כי ישו עדיין . יין לא נתן הרוחבו כי עד 
Jn 7,44   44 אז חזרו השלוחים להגמונים 45: שם ידיו עליו לא  אבל אחד מהם . ומקצת רצו לתופשו  
Jn 7,45  ענו השלוחים ואמרו מעולם לא 46. הבאתם אותו לא  ואמרו להם למה . גמונים ופרושיםהשלוחים לה  
Jn 7,46   47: שמענו אדם שדבר דבריו כאשר האיש ההוא דבר לא  ענו השלוחים ואמרו מעולם  46. והבאתם אות  
Jn 7,51   ידעתם שתורתכם אינה שופטת אחד אם אינה שומעת לא   51לילה שהיה עמהם אמר להם שבא לישאוש ב  
Jn 7,52  8: ושבו כל אחד איש לביתו 53יבא מגלליאה  לא  ב חפש הכתיבות ותמצא ששום נביא אתהו גלילי,Tit  
Jn 8,10  יא ענתה אדון אין כאן גואלוה 11. העניש אותך לא  האשה אנה הם המעידים עליך אדם  קם ואמ׳ אל  
Jn 8,11   12: ומכאן והלאה לא תעשי חטא. אענישך לכי לא  וישאוש אמר לה ואני . גואל אחד אין כאן  
Jn 8,11   וישאוש אומר אני הוא נר העולם 12: תעשי חטא לא  ומכאן והלאה . ני לא אענישך לכיאמר לה וא.  
Jn 8,12    אז 13: ילך בחשך וערפל אבל יהיה לו גם חיים לא  י מי שבא אחר. אני הוא נר העולםאומר  
Jn 8,19  אם תהיו יודעים אותי. אותי ידעתם ולא אבי לא  ענה ישאוש ואמ׳ . אנה הוא אביך אז אמרו לו  
Jn 8,20  אז אמר להם 21: כי עדיין לא באה שעתו. תפשו לא  גאסיפילסי מלמד במקדש ושום אדם ישו משיח ב  
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Jn 8,20   אני. אז אמר להם פעם אחרת ישו 21: באה שעתו לא  כי עדיין . ם לא תפשוושום אד מלמד במקדש  
Jn 8,24   אז אמרו לו  25: תאמינו שאני הוא תמותו בעונכם לא  כי אם . י לכם שתמותו בעונותיכםזה אמרת 
Jn 8,33   33 ענה 34 :נהיה אחור איך אתה אומר שנהיה חפשים לא  ולעולם . רו לו אנחנו זרע אברהםאז אמ  
Jn 8,41  41 42: לנו אל אחד ואב אחד. היינו נולדים מזנות לא  ואמרו לו אנחנו . ים מעשה אביכםאתם עוש  
Jn 8,46    שומע דבר האל. מי שהוא מהאל 47. תאמינוני לא  אם אומר אני לכם אמת למה . בחטאיתפשני.  
Jn 8,51  51 אז אמרו היהודים עתה אנו 52: ולםימות לע לא  ר לכם באמת שאם אחד יעמיד דברי אני אומ  
Jn 8,52   האתה גדול מאברהם אבינו 53. יקרה לו מות נצחית לא  ואתה אומ׳ שאם אחד ישמור דבריך . מתים 

Jn 9,3   אבל זה לו בעבור. זה חטא ולא אביו ולא אמו לא  ענה ישאוש  3: עבור זה נולד עורב. או האם  
Jn 9,4   נר הוא. בעוד שאני בעולם 5. יוכל אחד לפעול לא  שבו . ה יבאכי ליל. וד שהוא יוםפעולות בע  

Jn 9,18   עד שקראו . האמינו היהודים שהיתה לידתו בעורון לא  אז  18: והוא אמ׳ שנביא הוא. יךשפתח עינ 
Jn 9,21    שאלו אותו כי בן דעת הוא ומדבר מעצמו: ידענו לא  בל באי זה צד נפתחו עיניו וראה א 21עור . 
Jn 9,24   אז אמר הוא איני יודע 25. ידעת שזה האיש חוטא לא  . ואמרו לו תן שבח וחנות לשם׳. בעורון. 
Jn 9,30   לא ידעתם שהאל 31. ידעתם מאין הוא ופתח עיני לא  להם זהו דבר נפלא שאתם אומרים  האיש ואמר  
Jn 9,31   אבל אם אחד הוא . לחטאים ידעתם שהאל אינו שומע לא   31. עיני אומרים לא ידעתם מאין הוא ופתח 
Jn 9,32   אם לא 33שמע אדם שאחד פתח עיני אדם שנולד עור  לא  מעולם  32. ושה רצונו אותו שומעהאל וע 
Jn 9,33   ואם לא היה לו מהאל לא היה בידו. זה האיש לא  אם  33פתח עיני אדם שנולד עור  אדם שאחד  
Jn 9,33   אז ענו 34: היה לו מהאל לא היה בידו לעשות דבר לא  ואם . אם לא זה האיש 33ולד עור אדם שנ 
Jn 9,33   33 אז ענו ואמרו לו הן 34: היה בידו לעשות דבר לא  ואם לא היה לו מהאל . א זה האישאם ל  
Jn 9,34   34 וישוש שמע שגרשוהו בחוץ 35: מלמד וגרשוהו בחוץ לא  ו ואמרו לו הן בעון חוללת ואתה אז ענ 
Jn 9,41  41  10. יהיה לכם עון ועונכם עומד לא  אם הייתם אתם עורים . ישאוש להםאז אמ׳,Tit   קפיטולו י׳ 
Jn 10,6   אז אמר ישאוש פעם אחרת 7. הכירו מה אמ׳ להם לא  רק הם . זה המשל אמר ישאוש להם 6. הנכרי  
Jn 10,8    ד יבא ויהיהאם אח. אני הוא דלת 9. שמעו אותם לא  ק הצאן ר. כל אותן שבאו היו גנבים 8הצאן  

Jn 10,10   אני. בא אם לא בעבור שימצא לגנוב והרוג והשמיד לא  הגנב  10. יבא ויצא וימצא מרעה יהיה ו 
Jn 10,10   אני באתי. בעבור שימצא לגנוב והרוג והשמיד לא  הגנב לא בא אם  10. וימצא מרעה ויבא ויצא  
Jn 10,18   טול אותה נשמה אם אני מניח אותה מעצמי יכולת י לא  ושום אדם  18. עם אחרת יקח אותהבעבור שפ 
Jn 10,28   אבי מה שנתן לי גדול הוא  29. יטרוף אותם מידי לא  ואחר : נצחיים ולא יאבדו לעולם להם חיים 
Jn 10,37   הייתי עושה פעולות אבי הייתם יכולים לאמר ככה לא  אם  37. כשאמרתי אני בן אלים. ףמחרף ומגד. 
Jn 10,38   האמינו המעשים בעבור שתכירו . חפצתם להאמין לי לא  ואם . למה אתם אומרים כזה. אותםה אני עוש 
Jn 11,8   ועדיין. עברו ימים שהיהודים רצו לסקול אותך לא  ואמרו לו התלמידים רבי  8. דיאהאחרת בגו  

Jn 11,15  16. רק נלך אליו. הייתי שם בעבור שאתם תאמינו לא  כי אני : עד אהבתכםוהנני שמח ב 15: הוא מת  
Jn 11,21   אבל עתה אנכי יודעת כי כל דברים 22. היה מת לא  אוש אדון אם לשעבר היית פה אחי מרטא ליש  
Jn 11,26  והיא אמרה אדון 27. מאמינה את זה. ימות לנצח לא  וכל אדם שהוא חי ויאמין כי  26 .ימות יחיה  
Jn 11,30    בא ישאוש במגדול אבל עדיין היה באותו מקום לא  ועדיין  30קמה מהרה והלכה אליו ששמעה  
Jn 11,32   אז ישוש כשראתה בוכה וראה היהודים  33. היה מת לא  ן אם אתה במה שעבר היית פה אחי לו אדו 
Jn 11,37   אז ישאוש פעם אחרת 38. יוכל לעשות שזה לא ימות לא  ו זה שפתח עיני האיש שנולד עור מהם אמר 
Jn 11,37   אז ישאוש פעם אחרת בעצמו בא לקבר 38. ימות לא  שנולד עור לא יוכל לעשות שזה ש עיני האי.  
Jn 11,40   41. אמרתי לך שאם תאמיני באמת תראי אור האל לא  וישאוש אמר אליה  40. ימים שמת זה ארבעה  
Jn 11,49   צריך לנואינכם חושבים ש 50ידעתם אי זה דבר  לא  ואמ׳ להם אתם . הגמון אותה שנה קאיפש היה  
Jn 11,51   וניבא. רק שהיה הגמון אותה שנה. אמר מעצמו לא  וזה  51. ימות ולא ימות כל העם שאדם אחד  
Jn 11,54   רק הלך במלכות. היה הולך בפרסום בין היהודים לא  וכבר  54הודים איך יהרגו ישאוש חשבו הי  
Jn 12,6   רק אליו. בעבור שומו עין על הענייםאמרו  לא  וזה שאמ׳  6. ין ושינתנו לענייםמאות פשיט  
Jn 12,8   8 אז הכירו רוב עם מן 9: אהיה כל עת עמכם לא  י לעולם יהיו אביונים בכם ואני כ  
Jn 12,9   11לזרו [*]  10[*] לבד בעבור ישאוש רק שראו  לא  עם מן היהודים ששם היו ובאו שם הכירו רוב  

Jn 12,16    רק כאשר ישאוש נתעלה. הכירו תלמידיו בתחלה לא  זה  16. ןבא יושב על עיר בן אתוהנה מלכך  
Jn 12,24   ואם ימות נותן פרי . והוא ישאר יחידי 25. ימות לא  ם אם גרגיר של חרדל הנופל הלאה אומר לכ 
Jn 12,30   עתה הוא דין העולם 31. בא בעבורי רק בעדכם לא  קול זה : ענה ישאוש ואמר 30. ומלאך דבר ל.  
Jn 12,37   בעבור שדברי ישעיה הנביא יהיה 38האמינו בו  לא  וכאשר עשה כמה אותות לפניהם  37. מהם  
Jn 12,39   היה בידם להאמין כי פעם אחרת אמר ישעיה הנביא  לא  ובעבור זה  39וכח האל שסופר . ומה ששמענ 
Jn 12,42   כי יותר 43בית הכנסת הודו בעבור שלא ישליכום מ לא  אמינו בו רק בעבור פחד הפרושים מהשרים ה 
Jn 12,46   ואם אחד ישמע דברי ולא ישמרם  47. יעמוד בערפל לא  בעולם בעבור שק שכל שיאמין בי  נר שבאתי 
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Jn 12,47   רק בעבור שאהיה להם למושיע. באתי לדון העולם לא   דברי ולא ישמרם אני איני דן אותו כי אני . 
Jn 12,49   הוא צוה לי לאמר ולדבר: דברתי רק האב ששלחני לא  ני מעצמי כי א 49. ו ביום אחרוןישפטו אות . 
Jn 13,8  7  ואמר לו שימון 9. ארחצם לא יהיה לך חלק בי לא  ישאוש אם [*] [*] [*]  8*] [*] [ענה לו  
Jn 13,8   [*] [*]8  [*] [*] [*] ואמר לו שימון ופירי לא 9. יהיה לך חלק בי לא  ישאוש אם לא ארחצם  
Jn 13,9   וישאוש אמר 10. הרגלים לבד אבל גם הידים והראש לא  ואמר לו שימון ופירי  9. חלק ביהיה לך י 

Jn 13,10    כי אני יודע אותו שעתיד לבגוד בי 11. כולכם לא  והוא כולו נקי ואתם טהורים אבל הרגלים.  
Jn 13,28   מקצת חשבו שיודושכי  29הבינוהו למה אמרו  לא  וזה אחד מהיושבים  28תר מהירות עשהו ביו  
Jn 13,38  תתן אמת אני אומר לך לא יקרא התרנגול עד שתהיה לא  וישאוש אמר נשמתך בעבורי  38דך את נפשי בע 
Jn 13,38   יקרא התרנגול עד שתהיה כופר בי שלש פעמים לא  בעבורי לא תתן אמת אני אומר לך אמר נשמתך.  
Jn 14,1   14,Tit   2. יהיה לבבכם נבהל האמינו באל ובי האמינו לא   1קפיטולו י״ד כפי ש׳ יואן  

Jn 14,18   עוד מעט כבר  19אעזובכם יתומים אני אבא אליכם  לא   18. כי בכם הוא עתה ובכם יהיה אתם תכירו 
Jn 14,22    אי זה דבר הוא עשוי. אשקריוטא אבל אדון אחר לא  . ויגודיש אמר אליו 22. את עצמיואגלה לו  
Jn 14,27   אתם שמעתם 28. תיראו ולא תהיה לבבכם נבהל לא  . ו לכם על דרך שהעולם נותנוותנאיני נ  
Jn 14,30   ואין דבר: כי שר זה העולם כבר בא. אדבר עמכם לא  מעתה רוב הדברים  30: שאחר העשיה תאמינו  
Jn 15,4   לא תוכלו לעשות פרי מעצמה אם אינה עומדת אם לא  מה אם אינה עומדת באילן כן אתם פרי מעצ  
Jn 15,4   אני הוא האילן ואתם הכפות שעומדות 5. תעמדו בי לא  ות פרי מעצמה אם אינה עומדת אם תוכלו לעש 
Jn 15,6   ויאספוה. עמד בי ושולח בחוץ כמו הכף ותיבש לא  אם אחד  6. יכולים לעשות זולתי דבר אינכם  

Jn 15,15   ם תהיו עבדים כי העבד אינו יודע מהאומר שאת לא   15. ם דברים שאמרתי לכם וצויתיתעשו אות  
Jn 15,16    ושמתי אתכם. אבל אני בחרתי בכם. בחרתם אותי לא  ואתם  16. אמר אבי והודעתים לכםשאמרתי  
Jn 15,21  אם לא באתי ולא הייתי 22. ידעו אותו ששלחני לא  הדברים יעשו לכם בעבור שמי כי  אבל כל אלה  
Jn 15,22   23: באתי ולא הייתי מדבר להם לא היה להם חטא לא  אם  22. ותו ששלחניכי לא ידעו אבעבור שמי  
Jn 15,22   22  אם 24. המכעיס אותי מכעיס אבי 23: היה להם חטא לא  אם לא באתי ולא הייתי מדבר להם 
Jn 15,24   רק עתה: עשיתי דברים שאחר לא עשאם לא היה חוטא לא  אם  24. המכעיס אותי מכעיס אבי 23: חטא 
Jn 15,24   רק עתה ראו והכעיסו אותי: עשאם לא היה חוטא לא  אם לא עשיתי דברים שאחר  24. בימכעיס א  
Jn 15,24   25רק עתה ראו והכעיסו אותי ואבי : היה חוטא לא  ם לא עשיתי דברים שאחר לא עשאם א 24. אבי  
Jn 16,3   ואלה הדברים דברתי לכם  4. הכירו האב ולא אותי לא  ואלה הדברים יעשו לכם כי  3. שםעבודה ל 
Jn 16,5   ועתה אני. אמרתי לכם בראשונה כשהייתי עמכם לא  ואני  5. יו נזכרים שאני אמרתיםהדברים תה  
Jn 16,7   ואם אלך אשלחהו. אלך רוח הקדש לא יבא אליכם לא  לכם שצריך הוא לכם שאלך כי אם  אני אומר  
Jn 16,7   וכי יבא יקח  8ואם אלך אשלחהו לכם . יבא אליכם לא  דש כם שאלך כי אם לא אלך רוח הקהוא ל 
Jn 16,9    ומצדקה כי אני הולך אל האב 10האמינו בי  לא  כי . עון 9מאת ומצדקה וממשפט .][.שהעולם.  

Jn 16,10    כי שר זה העולם כבר. רק מרחוק 11תראו אותי  לא  ומעתה . דקה כי אני הולך אל האבומצ 10בי  
Jn 16,13   ידבר מלבו רק הדב הדברים שישמע ידבר ויגיד לכם לא  כי . רוח של אמת ילמדכם כל אמת אותוכשיבא 
Jn 16,16  אז אמרו 17: תראו אותי כי אני הולך אל האב לא  ומעתה  16. לי הם ויגיד לכם מעטשהם לאבי ש  
Jn 16,17   כי אני הולך אל ופעם אחרת מעט ותראוני. תראוני לא  ם מה הוא זה שאומר לנו אחר מעט ביניה 
Jn 16,22   ואותו היום לא תשאלו לי שום 23. יגזלהו לכם לא  ולבבכם ישמח וגילכם שום אדם . תפעם אחר  
Jn 16,23   אמת אומר אני לכם אם תשאלו . תשאלו לי שום דבר לא  ואותו היום  23. לא יגזלהו לכם שום אדם 
Jn 16,26   ואיני אומר לכם שאתפלל לאב בעדכם . תשאלו בשמי לא  באותו היום  26אגידהו לכם מאבי בגלוי אגי 
Jn 17,9   10כי שלך הן . בעד העולם רק בעד אלו שנתת לי לא  אני בעדם מתפלל  9. והאמינו שאתה שלחתני  

Jn 17,12   כי אם בן האבדון למען תהיה הכתיבה. נעדר לא  ואחד מהם . אותם שנתת לי שמרתי .בשמך  
Jn 17,25   אך אני הכרתיך והם הכירו שאתה שלחתני. הכירך לא  אב צדיק העולם  25. לם היהשהעו אותי קודם  
Jn 18,9    אז שימון פירי שהיה לו סכין הוציאו 10: נעדר לא  מכל אותן שאלו שלי נתת אחד מהם שאמר כי  

Jn 18,14   אחר ושמעון פירו ותלמיד 15. ילכו העם אחריו לא  וא שימות אדם אחד בעד העם למען שצריך ה  
Jn 18,20   שאל לאותן. מה אתה שואל לי 21דברתי בסתר  לא  ודבר . קדש ששם היהודים מתקבציםהכנסת ובמ  
Jn 18,30   אז 31: היה רע במעשיו לא היו מביאין אותו אליך לא  וענו ואמרו אם זה האיש  30. אישנגד זה ה 
Jn 18,30   אז אמר פילאטו להם 31: יאין אותו אליךהיו מב לא  ו אם זה האיש לא היה רע במעשיו וענו ואמר  
Jn 18,40  תם: (ובראבן גנב היה: תעזוב לנו זה רק בראבן לא  צעקו כולם אז  40: שאעזוב לכם מלך היהודים  
Jn 19,9   אז אמ׳ לו פילאטו אינך משיב לי 10. ענה לו לא  וישאוש . ואמר לישאוש הכאן אתה פעם אחרת.  

Jn 19,11  11  ובעבור זה . יהיה לך נתון מן השמים זהו מן האל לא  אם . לך נגדי שום יכולתענה אין וישאוש 
Jn 19,12   כי כל איש שעושה עצמו אלוה. תהיה אהוב משיסר לא  אם תניח זה . ים צועקים ואומריםרק היהוד  
Jn 19,21   21 לך תכתו׳ מלך היהודים רק שהוא היה אומר שהיה מ לא  ז הגמוני היהודים אמרו לפילאטו א 
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Jn 19,24   נקרעה אבל נפילה גורלות עליה ממי תהיה בעבור לא  אז אמרו ביניהם  24. ל מה שעליוונשאה ע  
Jn 19,36  ועוד כתיבה אחרת אומרת והביטו אל 37. תשברו בו לא  אומר עצם : ים הכת הכתיבה נשלמההדברים נעש 
Jn 19,41   אז בעבור שהיה ע״ש ליהודים ובעבור 42. הושם בו לא  יה קבר חדש ובאותו קבר שום אדם גן ה 
Jn 20,5  אז בא שימון פירו ההולך אחריו 6. נכנס שם לא  אמנם . צד אחדוכרע פניו וראה הסדין מונח ל  
Jn 20,7   8אבל היה בצד אחד מקופל . היה מונח עם הסדינים לא  והסדין שהונח בראש ישאוש  7. חדלצד א 
Jn 20,9   ידעו הכתיבה אומרת שחייב שיחזור חי לאחר מיתה לא  כי עדיין  9. ון לקבר וראהו ורץשבא ראש. 

Jn 20,17   17 אבל לכי לתלמידי ואמרי להם שאני. עליתי לאבי לא  וש אמר לה אל תגעי בי כי עדיין ויש  
Jn 20,24   24 אז אמרו לו 25 :היה עמהם כשישאוש בא אליהם לא  אש אחד מן התלמידים שנקרא מספק רק טומ  
Jn 21,3    אכן. ובבקר עמד ישוש בחוף הים 4. לקחו דבר לא  ובאותו הלילה . משם ועלו בספינהויצאו  
Jn 21,4  4 אז אמ׳ להם ישאוש נערים יש לכם 5. הכי הכירוהו לא  אכן התלמידים . ד ישוש בחוף היםובבקר עמ 
Jn 21,8   אז 9. רועותהיו רחוק מן הארץ כמו מאתים ז לא  ושאר התלמידים באו מספנים כי  8. בים  

Jn 21,11   ואחד מהם . וישאוש אמר להם באו ואכלו 12. נשבר לא  ועם כל זה שהדגים רבים הרשת . הושלש 
Jn 21,12   12 רצה לשאול מי הוא כי יודעים היו שאדונם הוא לא  ואחד מהם . ש אמר להם באו ואכלווישאו:  
Jn 21,23  23  רק אמר אני רוצה שכן יעמוד עד שאבא מה. מותי לא  זה הדבר בתוך אחיו שאותו תלמיד אז יצא  
Jn 21,25   יוכל להכיל הספרים שיצטרכו בכתיבתן לא  היו נכתבים חושב אני שכל העולם שאם כלם י. Expl )תם 

Mt 20,13   לא. ואמ׳ חביב איני עושה לך שום עולה. מהם לא׳  והוא ענה  13. היום סבלנו העמל אשר כל  
Mt 20,1    2. החיילות אשר יוצא בבקר לשכור פועלי׳ לכרמו לאב  דומה הוא מלכות שמימיי  1מתיאו מ״ו כפי 
Mc 7,12   א״כ שוברים אתם מצות הש׳ בעד מנהגכם 13. ולאם לאב  ואחר אינכם מניחים השלים  12. ושיועילו ל 
Lc 15,12   וחלק להם .אבי תן לי חלק הירושה הראויה לי .לאב  ואמ׳ היותר קטן מהם  12. ם שניםיש לו בני  

Jn 5,19    20. הבן עושה כדומיהן. כי הדברים שהוא עושה .לאב  רק מה שראה עשות . זה דבר מעצמולכם אי  
Jn 5,23   23 24. מי שאינו מכבד הבן אינו מכבד האב ששלחו .לאב  ור שהכל יכבדו לבן כמו שמכבדין בעב  

Jn 14,13   בעבור שיהיה מעולה האב. הוא יעשה לכםבשמי  לאב  והדבר שתשאלו  13: הולך אל העם כי אני  
Jn 16,23   תשאלו ותקחו[*]  24[*]. אי זה דבר לשמי  לאב  אמת אומר אני לכם אם תשאלו . ברלי שום ד  
Jn 16,26   כי הוא אוהב אתכם כאשר אהבתם אותי 27בעדכם  לאב  ואיני אומר לכם שאתפלל . ו בשמילא תשאל  
Lc 9,56  ונסעו משם והלכו במגדול. הנפשות אלא להושיען לאבד  א בן האדם לא ב 56. יודעים מאי זה רוח אתם 
Mt 7,13  והשער והדרך המביאים  14. ורבים נכנסין בה לאבדון  ר כי רחב הוא הדרך המוליך האדם בעד פתח הצ 
Lc 1,55   דה ומריאה עמ 56. לאברהם ולזרעו לעולמים לאבותינו  כמו שנדר  55ל בנו זוכר מחסדיו פודה ישרא 

Mt 26,53   רק איך 54. שישלח לי יותר מי״ב מלאכים לאבי  חושב אתה שאיניני יכול להתפלל  53. ימות  
Lc 8,50  הנערה אל תפחד בטח בשם׳ ותאמין ותהיי נושעת לאבי  וישאוש שמע זה  50. כי בתך מתה ישאוש משיח. 

Jn 16,15   ומעתה לא תראו 16. ד לכם מעטשלי הם ויגי לאבי  כל הדברים שהם  15קח ויגיד לכם מאבי י  
Jn 20,17   אבל לכי לתלמידי ואמרי להם שאני עולה אל .לאבי  אל תגעי בי כי עדיין לא עליתי  אמר לה  
Lc 1,62   וזכריה שאל לוח 63. איך הוא חפץ יהיה שמו לאביו  ועשו סימן  62. תהיה לך כזה השםבמשפחתך ש  
Lc 9,43   וההולכים. והרואים נבהלו 44. שלו ושקט לאביו  וחזרו  קודם אכילתם ושתייתם לפני הנער  

Lc 11,11  10 ואם 12. ואם דג יתן לו נחש. יתן לו אבן לאביו  מכם אם ישאל לחם [*]  11[*] יש כי כל א  
Lc 15,15   ושלחהו בעירו. לאחד מעירוני אותה מלכות לאביו  והתחיל לקרב  15. ומצא עצמו חסר. בארץ  

Jn 9,18    ושאלום אומרים הוא זה בניכם שאתם  19ולאמו  לאביו  עד שקראו . ה לידתו בעורוןשהיתהיהודים 
Lc 12,32   תמכרו מה שאתם 33: ערב תת לכם מלכות לאביכם  אל תהיו יראים מגוי חלש כי  32 .תשיגו  

Mt 4,3   כתובויען ויאמר לו  4. האלו שישובו לחם לאבנים  וא״ל אם אתה הוא בן האלוה תאמר אליו השטן  
Lc 4,3   וישוש ענה כתו׳ הוא 4. האלה שישובו לחם לאבנים  ואמ׳ לו אם אתה בן אל חי אמור  בא אליו  

Lc 1,55   ומריאה עמדה עם אלישבק 56. ולזרעו לעולמים לאברהם  כמו שנדר לאבותינו  55ר מחסדיו בנו זוכ 
Lc 1,73   היה נתון לנו בעבור שיצילנוי 74אבינו  לאברהם  והשבועה שנשבע  73קדושת צואתו  ולזכור  

Mc 14,14   הבית הרב אומ׳ אנה הוא ביתי ששם אוכל הפסח  לאדון  ובמקום שיכנס תאמרו  14. אחריו לכו. מים 
Lc 19,25  אני אומר לכם לכל 26. כבר יש לו עשרה אימנש לאדון  ואמרו  25. ו שיש לו עשרה אימנשותנוה לאות 
Mt 22,44   שב לימיני עד אשר אני אעשה שית הדום רגלך  לאדוני  אמר האדון  44ר אומ. חני אדוניוקראו ברו 
Mc 12,36   שב לימיני עד אשר אני אשית אויבך הדום לאדוני  דויט אמ׳ מתנבא ממנו אמר האדון  36הוא בן  

Lc 16,5  והוא אמר לו. והוא עונהו מאה מדות שמן 6 לאדוני  דונו ואמר לראשון כמה אתה חייב ממחוייבי א  
Lc 16,7   והוא אמר מאה מדות חטה והוא אומר לו קח לאדוני  ואמר לאחר כמה התחייבת  7. משיםוכתב ח  

Lc 20,42   עד שאשית 43זהו ביכולתי . שב לימיני לאדוני  ד אמר בספר המזמורי׳ האדון אמר ודו 42דוד  
Mt 13,12   ו זה המעט שיש לו יגזולומי שאין ל. וישפיע לאדם  יתן מי שיהיה לו  12. שמימיי אבל להם לא  
Mt 13,24   ובעוד שהאנשים ישנים 25שזורע זרע טוב בשדהו  לאדם  אמר המלכות שמימיי דומה . פניהםאחר יש ל 
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Mt 16,26   והנפש היא. אם הוא מרויח כל חללי עלמא לאדם  מה יועיל  26. י יאבד אותה בעדייושיעה כ  
Mt 18,23   וכאשר 24. אחד מלך שרוצה לשמוע טעם מעבדיו לאדם  שמים ולכן דומה למלכות  23. מיםלך ע׳ פע  

Mt 19,6   והם אמרו משה צוה 7. להפריד מה שהאל ִחֵבר לאדם  לכן אין ראוי . אבל הם בשר אחד .כבר שנים  
Mt 22,2   ושלח העבדים לקרוא 3מלך שעשה נשואין מבנו  לאדם  מלכות שממיי הוא דומה  2. ל אחדלהם מש  

Mt 26,24  ַדַבר טוב היה: שבעבורו בן הבתולה יהיה נבגד לאדם  אוי לו . כמו שהתנבא ממנו. אלוהבן ה יבגוד  
Mc 3,3    ואמ׳ 4. עם היד יבשה קום מעלה ועמוד באמצע לאדם  וישאוש אמ׳  3. בעבור שילשינוהובשבת  
Mc 3,4   יע או עזוב אברהוש. עשות טוב ביום החג או רע לאדם  ש ואמ׳ להם ישאוש י 4. מעלה ועמוד באמצע 
Mc 3,5  5 ותכף יצאו הפרושים 6. ונרפאה[*] שלח היד  לאדם  ואמ׳ . ף בעבור מעשיהם כשמביטיםוישו נקצ  

Mc 8,36   37. גם כי יהיה לו כל העולם ויאבד נפשו לאדם  ומה יועיל  36. יונגילי יושיענהובעד הא  
Mc 14,21  דבר טוב היה . שר בעדו בן הבתולה יהיה נבגדא לאדם  אוי לו . כמו כן שהנבואה אומרת האלוה הולך 

Lc 6,48    וכאשר . שבונה בית שעמוק משיב היסוד על האבן לאדם  דומה הוא  48: לכם למי הוא דומהאני אראה 
Lc 6,49   ואותו המים מנחל. בונה בית על הארץ בלא יסוד לאדם  רי ואינם משימם לפועל דומה הוא ששומע דב 
Lc 9,25   24 [*] וישמיד. אם יצבור כעפר כסף ונפשו תהיה אבודה לאדם  ומה יועיל  25. ושיע עצמווזה י 
Lc 9,36   37. עד שהבן יקום חי אחרי מותו. מה שראיתם לאדם  וש צוה אותם ואמ׳ להם אל תגידו וישא. ההר  

Lc 18,27   נחנו עזבנוופירו אמר הנה א 28. איפשריים לאל לאדם  נמנעים וישאוש אמ׳ להם הדברים ה 27. נושע 
Jn 9,8  ויש אומרים אינינו זה 9. ויש אומרים זה הוא :לאה  יה שואל על הפתחים ויושב ואוכל זה האיש שה. 

Mc 12,33   מכל לב ומכל נפש ומכל חוזק ולאהוב רעהו לאהוב  אותו שחייב אדם  33אחר אלא הוא אחד ואינו  
Lc 13,9    ובשבת הבאה היה בבית הכנסת שלהם  10: ריתנהאכ לאו  ואם תעשה פרי מוטב ואם  9זבלים ואקיפנה 

Lc 6,4   ואומ׳ לכם מה אדון הוא בן 5. רק הכהנים לאוכלו  י שהוא עמו ואין ראוי לשום אדם ונותן למ  
Lc 15,29   וכאשר בנך הקטן שהפסיד 30. עם אוהבי לאוכלו  תך ואתה לא נתת מעולם שעיר אחד על מצו  
Mc 2,26   27. הוא אכל ונתן לחיילותיו. לבד הכהנים לאוכלם  ום אדם אינו ראוי הקדש אותם שש ואכל לחמי  

Mt 12,45   ובעוד שדובר אל העם אמו וקרוביו 46. זו רעה לאומה  כמו זה עתיד לבא . ים מהראשוניםיותר רע 
Lc 10,35  ואם. ואמ׳ לו עשה למוכה זה כל צרכו לאושפיזא  טין ונתנם ולמחר לקח שני פשי 35. עיניו בו  
Lc 1,36   כי שום דבר אינינו שלא  37שהיא נקראת עקרה  לאותה  וזהו החדש השישי . ה בן בזקנותההרת 
Lc 15,4   וכאשר ימצא אותה ישימה 5. שאבד עד שימצאה לאותה  א יניח תשעים ותשעה במדבר וילך אחת מהם ל  

Jn 20,13   והוא אמרה כי נטלו אדוני. כההאשה למה את בו לאותה  ואמרו  13הונח גוף ישאוש משיח  במקום ששם 
Mt 8,13  והילד. שר לך וכמו שהיא אמונתך יהיה עשוי לאותו  וישואש משיח אמ׳  13. רעדה מהאליהיה בכי ו  

Mt 13,44   44 ובעבור ששון שיש לו מכר . כשאדם מצאו טומנו לאותו  כות שממיי דומה לזהב טמון בשדה והמל 
Mt 13,44   עו׳ המלכות שממיי דומה לסוחר שמחפש 45: שדה לאותו  אשר לו וקנה שון שיש לו מכר כל ובעבור ש 
Mt 25,28   כי למי שיהיה לו יתן איש 29. שיש לו עשרה לאותו  תקחו ממנו הבשנט ותמסרהו  28. חעם הריו  
Mc 11,2   ומיד שתכנסו באמצע. מגדול שהוא לפניכם לאותו  מ׳ להם לכו וא 2שלח שני תלמידים . הזתים  

Mc 14,21   וכאשר היו אוכלים  22: האיש אם נולד לא היה לאותו  דבר טוב היה לו . ולה יהיה נבגדבן הבת 
Mc 14,69   והוא פעם אחרת כפר 70. שניצב סביבה זהו מהם לאותו  ד ראתהו שפחה אחת והתחילה לאמר ומי 69קרא 
Lc 10,36  ואמ׳ אליו אותו שעשה 37. שנפל בין הגנבים לאותו  לשה נראה לך שהיה יותר חבר ורע זה מאלה הש  
Lc 12,20   בזה הלילה יבקשו נשמתך ואותם דברים. סכל לאותו  והאל אמ׳  20. אכלי ושתי ותנוחיברוב שנים  
Lc 13,32   שועל שאנכי מגרש השדים ועושה רפואות ביום לאותו  וישאוש אמר להם לכו ואמרו  32. אבה המיתך  
Lc 14,9   ואז בבושת תרד. שזמנך ויאמר לך תן מקום לזה לאותו  ויבא  9שם יותר נכבד ממך נקרא  כי באולי 

Lc 19,24   ואמרו לאדון כבר יש  25. שיש לו עשרה אימנש לאותו  ומדין שם גזלו לו האימנא ותנוה לאותן שע 
Lc 19,30  מגדול שהוא קרוב לנו בו תכנסו ותמ ותמצאו לאותו  אומר לכו  30. תלמידים ושלח שני. הר הזתים  
Lc 22,22   והם התחילו לשאול ביניהם איזהו 23: אותו לאותו  אכן אוי . דם כפי שהוא אפס הולךבן הא  

Jn 16,5  ואחד מכם אינו שואלני לאן אתה. ששלחני לאותו  ועתה אני הולך . ה כשהייתי עמכםלכם בראשונ  
Jn 19,42  20 :קבר שמו שם ישאוש לאותו  ע״ש ליהודים ובעבור שהיה סמוך  בעבור שהיה,Tit   קפיטולו כ׳ כפי 
Jn 5,47   6. אינכם מאמינים איך תאמינו לדברי לאותיותיו  אבל אם  47. שה תאמינו באולי ליתאמינו במ,Tit 

Mt 5,13   ואחר דבר אינו שוה רק. שלא היו נושעים לאותם  יו אתם מוסר העולם והמוסר נפסק אל תלמיד  
Mc 10,40  וכאשר העשרה תלמידים שמעוהו  41. שהוא מוכן לאותם  אבל  .ובשמאלי אין לי ליתן לכם שבת בימיני 
Mc 16,14   ואמר להם לכו בכל העולם  15שראוהו שחזר חי  לאותם  ם וקושי לבם כי אותם לא האמינו מיאונ 
Lc 22,46  47: שישנים קומו והתפללו שלא תכנסו לפיתוי לאותם  ואמר  46. צאם ישנים בעבור דאגהתלמידיו ומ  

Jn 1,22  ענה אני הוא 23. ששלחונו מה אתה אומ׳ מעצמך לאותם  למען נשיב מענה . ור לנו מי אתהרו לו אמאמ 
Jn 8,30  אם אתם תעמדו [*]  31. היהודים שהאמינו בו לאותם  אז אמר ישאוש : רבים האמינו בו אלה הדברים 

Mt 8,10   אומר לכם לא מצאתי אמונהאמת אני . שהיו עמו לאותן  ואמר . יח שמע זה השר ועמד נפלאוישואש מש 
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Mt 11,22   23. דטיר אי דשידון יותר מכם ליום הדין לאותן  ואומ׳ אני לכם שעונש מעט יהיה  22: ובאפר  
Mt 21,40   40 והם ענו הוא יכלה הרעים וישכור 41. העובדים לאותן  ם מה יעשה לכן כאשר יבא בעל הכר 
Mt 24,19   ולאותן שיהיו מיניקות באותן. שתהיו הרות לאותן  אוי  19: ה לא יחזור לקחת כסותושיהיה בשד  
Mt 25,34   שהיו לימינו באו ברוכים מאבי ותחזקו המלכות לאותן  אז יאמר המלך  34. יים לצד שמאלימין והגד 
Mt 25,41   הפרדו ממני ארורים מאבי. שיהיו בצד שמאל לאותן  ואז יאמר  41. טנים כי לי עשיתםמאחי הק  
Mt 26,71   71 ופעם  72. וזה היה עם ישוש דנזוריט. שהם שם לאותן  כאשר יצא מהפתח האחר שפחה אמרה ו 
Mc 10,13   וכאשר ישאוש ראהו היה מלא חימה 14. ששולחין לאותן  והתלמידים מונעים . ר זה שיגיעםבעבו 
Mc 13,17   ותן הימיםשיהיו הרות ולאותן המיניקות בא לאותן  ואוי  17. ישוב אחור לקחת בגדו בשדה לא.  

Mc 15,4   ישאוש לא ענה 5. שהלשינו אותך מכמה דברים לאותן  אומר למה אינך עונה אי זה דבר  עוד שואלו  
Lc 8,18   18 ואותו שאין לו מה שחושב. שיש לו יעשוק לאותן  כי . תם שומעיןלכן ראו באי זה אופן א  
Lc 14,7   ואים דבר נשמע כאשר בחרו מושבותהקר לאותן  ואמר  7: ולא יכלו לענות אותו 6. יעלהו  

Lc 19,11  האנשים בעבור שיהיה נביא לירושלם וכי חשבו  לאותן  וזה אמ׳  11. ושיע מה שהיה אבודמן האדם לה 
Lc 19,24   שעומדין שם גזלו לו האימנא ותנוה לאותו שיש לאותן  ואמר  24. י מבקש אותה עם המדותאני היית 
Lc 20,10   והם. שמחזיקים הכרם בעבור שיתנו לו מהפרי לאותן  בעת הבציר שלח עבדו ו 10. מן רבהוא שם ז  
Lc 21,23  שתהיו הרות ומיניקות באותן הימים כי יהיה לאותן  ואוי  23. למו כל הדברים שנכתבובעבור שיוש  
Lc 24,9   9 נאוהיה שמריאה מקדלי 10. י״א ולכל האחרים לאותן  מן הקבר מגידות כל אלה הדברים  וחוזרות  

Jn 18,21   שמנעוני אי זה דברים דברתי להם כי הם לאותן  שאל . מה אתה שואל לי 21י בסתר לא דברת  
Mt 10,42  מאלו הקטנים כוס אחד ממים קרים בשם תלמידי לאחד  שיתן לשתות כל אדם  42: צדיק יהיה לו גמול  
Mt 13,23   ומשל אחר 24: וא׳ שלשים. משיםוא׳ ח. יש ק׳ לאחד  ישמענה ועושה פרי ומעשים טובים השם׳ ו  
Mt 19,29    ורבים ראשונים  30. משכר וחיים נצחיים יחזיק לאחד  או נחלות בעד שמי הוא יקבל מאה או בנים 
Mt 25,15   ולאחד. ולאחר ב׳ בזנטש. מהם מסר ה׳ בזנטיש לאחד   15. קרא העבדים ומסר להם מזהבובדרך ו  
Lc 15,15   ושלחהו בעירו לשמור. מעירוני אותה מלכות לאחד  לקרב לאביו והתחיל  15. צמו חסרומצא ע  
Lc 17,2    שמעו אתם אם חטא חטא לך אחיך 3. מן הקטנים לאחד  בצוארו ומושלך לים שאם יעשה רע ריחים  

Lc 10,13   אמנם לא 14. ובאפר מוצעים היו עושים תשובה .לאחור  סדום יהיו נעשים נסים שנעשו בך או ב 
Jn 9,38   38 אתה בדין. וישאוש אמ׳ אליו 39. והתפלל אליו לאחור  ונהפך . אמ׳ אדון אני מאמין בו הואו 
Jn 18,6    [*]אז שאל פעם אחרת מה אתם מבקשים והם אמרו 7 :לאחור  ם אני הוא חזרו לאחוריהם ונפלו לה 
Jn 18,6   עם אחרת מה אתם אז שאל פ 7: ונפלו לאחור לאחוריהם  להם אני הוא חזרו [*] אז כשאמר  6. עמהם 

Jn 21,20  וראה אותו תלמיד שישאוש אוהב מאד הולך לאחוריו  ופירו נהפך  20: לפירו בא אחרי אמר זה אמר  
Mt 28,10  10  וכאשר הלכו 11. שיבואו בגלילאה ושם יראוני לאחי  אמ׳ להן אל תפחדו ותלכו ותגידו וישאוש  
Mt 22,25    27. כמדומה לו השני והשלישי עד הז׳ 26 .לאחיו   לקח אשה ומת בלא זרע ועזב אשתווהראשון  
Mc 12,19   הראשון לקח אשה. לכן שבעה אחים יהיו 20 .לאחיו  קים זרע בלא בן שאח הנשאר יקחה לאשה לה  
Lc 20,28   ויקרה שיהיו שבעה אחים והראשונים לקחו  29 .לאחיו  ח אותה האשה לו לאשה להקים זרע יכול ליק 

Mt 7,4   מראה 5. והקורה בעיניך. להוציא הקיסם מעינו לאחיך  ואיך תאמר  4. הבריח מעיניךשוב ולא תח 
Lc 6,42   ואז תביט. הנח ואני אוציא הקיסם מעיניך לאחיך  ואיך תוכל לאמר  42. בריח גדול נושא בשלך  
Mt 5,47    48. םלבד הלא זה הדבר עושים פחותי הנצרי לאחיכם  ואם תקדימו שלום  47: המפורסמיםהרשעים  
Mt 8,9   10. ולעבדי עשו זה והנם עושים. בא והוא בא לאחר  ואומ׳ . ר אני לזה לך והוא הולךואומ  
Lc 7,8   ואומר אני לעבדי עשה זאת: בא והוא בא לאחר  ואומר אני . י לזה לך והוא הולךואומר אנ  

Lc 16,7  ני והוא אמר מאה מדות חטהכמה התחייבת לאדו לאחר  ואמר  7. ועשה מהרה וכתב חמשים לו קח שטרך  
Lc 23,5  וכאשר 6. מלמד בכל גודיאה מגלליאה ועד כאן לאחר  מרים הוא עושה באופן שהעם נהפך צועקים ואו  

Jn 16,30   ענה להם 31: הזה אנחנו מאמינים שיצאת מהאל לאחר  כל הדברים ואין צריך לך לשאול  שיודע אתה  
Jn 20,9   אז הלכו התלמידים פעם אחרת באותו 10. מיתה לאחר  יחזור חי הכתיבה אומרת שחייב ש לא ידעו  

Mt 21,36   באחרונה שלח להם בנו ואמ׳ הם ישאו 37 :לאחרים  ים ורבים ועשו להם כמו כן שעשו יותר טוב  
Mt 21,41   41 אמר 42. טובים שיחזרו לו הפרי הגון בעתו לאחרים  נו הוא יכלה הרעים וישכור הכרם והם ע  
Mc 12,9    ולא קראתם זאת הכתיבה האבן שמאסו 10 :לאחרים  יכלה אותן העובדים וישכור הכרם כאשר יבא  

Mc 16,10   שעמדו עם ישאוש שעו שעומדים אנונים לאחרים  והיא הלכה והגידה  10. דים ממנהשבעה ש  
Mc 16,13  ואחר יום א׳ 14. תלמידיו והם לא האמינו לאחרים  והם הלכו וספרוהו  13צורת גרים לעיר אחת ב  

Lc 8,10  ואם ישמעו . בעבור שאם יראו ולא יראו. משל לאחרים  אבל . ולהם אמר לכם ניתן מלכות שמים להכיר 
Mc 4,30   דומה הוא לגרגיר של חרדל 31. זה דמות אדמהו לאי  ואומר לכם למי אדמה מלכות הש׳  30. הוא  
Lc 12,58   ואם באולי. זה שר בדרך עשה מעשה שישלחוך מהרה ילא  וכאשר אתה הולך עם שכנגדך  58. יושר הדבר 
Lc 13,18    הנה הוא כגרגיר של חרדל 19: זה דבר יהיה נמשל לאי  הוא דומה מלכות שמים ומי משערו להם למה 
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Jn 11,57   12: זה מקום שיגלוהו בעבור שיתפשוהו לאי  רושים וצוו וציוו שאם אחד יודע והפ,Tit  
Lc 1,33   ומריאה אמרה למלאך איך יוכל העשות זה 34. קץ לאין  בית יעקב לנצח ומלכותו וימלוך ב 33. שלו 
Mt 14,6   6 7. וייטב מאד לאירודיש. מחול לפני הכל לאירודינא  ום הולדת לאירודיש עשה אירודיש ובי  
Mt 2,12   קפיטולו ד׳: וישובו למלכותם בדרך אחרת לאירודיש  והמלאך הזהירם שלא ישובו  12. אומיר  
Mt 14,6   עשה אירודיש לאירודינא מחול לפני הכל לאירודיש  וביום הולדת  6. אותו כמו נביא שתופשים.  
Mt 14,6   בעבור אותו דבר הוא נשבע שהוא יתן לה 7 .לאירודיש  וייטב מאד . דינא מחול לפני הכללאירו 
Mc 6,18   19זק באשת אחיך אינו ראוי לך הח לאירודיש  וג׳ואן אמר  18. ותה שהוא מחזיקאחיו א  
Mc 6,21   והזמין כל הטרבונש. עשה חג מלידתו לאירודיש  וניים קרבו וכאשר הימים בינ 21. ברצון  
Mc 6,22   ואמר אירודיש המלך אל. ולכל האוכלים לאירודיש  וייטב מאד . רת לפני כל הקרואיםמכרכ  

Lc 6,8  וקם ועמד על. קום ועמוד באמצע השידו יבש לאיש  וישאוש אמר [*]  8. ם שילשינוהושימצאו מקו  
Lc 6,10   ומיד ידו נתרפאה. והאיש שלח ידו. שלח ידך לאיש  וכאשר הביט כולם אמ׳  10. אבוד הושיע או.  
Lc 7,41  האחד חייב לו עשרה פשיטין והאחר היה. אחד לאיש  שני אנשים חייבין  41. ר׳ אמור וענה שימון  
Lc 9,59   60. וענה הנח לי לקבור את אבי. אחר לך אחרי לאיש  וישו אמ׳  59: מקום שיכוף ראשו אין לו  
Jn 4,52   ואמרו לו אתמול בשעה שביעית מן היום. הטוב לאיתנו  אז שאל שיאמרו לו השעה ששב  52 .שבנו חי 

Mt 6,31   העמים שואלים כל 32. מה נשתה או מה נלבש לאכול  לכן אל תהיו נאנחים לאמר מה  31. מאמינים  
Mt 9,10   בבית אחד רבים חטאים מפורסמים באו והיו לאכול  וכאשר היו מיושבים  10. קם והלך אחריו  
Mt 12,4   ולא אתם קראתם בדת 5. רק לכהנים לבד לאכול  הוא ואותן שהיו עמו אינו ראוי  לחמים  

Mt 14,16   חמים ושניענו לו אין לנו פה לבד ה׳ ל 17 לאכול  אין צריך להם לכת תנו להם אתם  ענה להם  
Mt 15,2   ואתם למה עוברים. והוא ענה להם ואמר 3 .לאכול  נוטלין ידיהם כשרוצים למה אין . הקדמונים  

Mt 15,26    אכן אמת היא. והיא אמרה אמת הוא 27 .לאכול  יקח לחם מהבנים ושיתנהו לכלבים טוב שאדם  
Mt 15,32   רוצה לשולחם בתענית בעבור שלא יחלשו ואיני  לאכול  שר הוא עמד שלשה ימים ואין להם העם בא 
Mt 24,49   49 יבא אדון אותו עבד 50. ולשתות עם השכורים לאכול  יל להכות העבדים האחרים ויתחיל ויתח  
Mt 25,35   בלא בית הייתי ואתם. וצמתי ונתתם לי לשתות .לאכול  אני נרעבתי ואתם נתתם לי  35. העד הנ 
Mt 25,37   מתי ראינוך בלא בית ואספנוך 38. ולשתות לאכול  ונתנו לך . ובצמאי ראינוך ברעב יענו מת.  
Mt 25,42   42 בלא בית הייתי ולא אספתוני 43. ולשתות לאכול  נרעבתי וצמאתי אשר לא נתתם לי  אני.  
Mc 1,29   וחמות פירו שוכבת חולה מקדחת ותכף אמרה 30 .לאכול  ון ואנדריב עם יקומו ועם ג׳ואן לבית שימ 
Mc 5,43   43  6 :לאכול  צוה שיתנו לה וציום שלא יאמרוהו ואחר,Tit   וישוש 1קפיטולו ו׳ כפי שי׳ מארקו  
Mc 6,31   ועלו בספינה הקטנה והפילו עצמם במקום 32 .לאכול  עם הולך וחוזר ולא היה לו פנאי מעט כי רב  
Mc 6,36   ואמ׳ להם תנו אתם להם וענה ישאוש 37 .לאכול  ם הקטנות סביב מכאן ויקנו אוכל הלוך בהרי  
Mc 6,37   37 לכו א״כ לקנות מאתים ככרות לחם ותנו[*]  .לאכול  נה ישאוש ואמ׳ להם תנו אתם להם וע  
Mc 6,37   ואמ׳ להם ישאוש כמה לחמים יש לכם 38 .לאכול  קנות מאתים ככרות לחם ותנו להם לכו א״כ ל  
Mc 8,1   אני יש לי 2 וקרא לתלמידיו ואמ׳ להם ללאכו  רוב חיל עם ישאוש ולא היה להם  נתאספו  
Mc 8,2   כי. ואם אני אשלחם בביתם יתעלפו בדרך 3 .לאכול  ואין להם מה . חרי זה שלשת ימיםנמשכים א  

Mc 16,14   ישאוש נראה להם להבחין מיאונם וקושי לבם .לאכול  א׳ שיושבין בשולחן כל אחד עשר  ואחר יום  
Lc 8,55   ואביה ואמה חרדו וצום ישו משיח שלא 56 לאכול  שאוש צוה שיתנו לה וי. חזר בה ומיד קמתה  
Lc 9,13   ואמרו לו אין לנו לבד חמשה לחמים ושני .לאכול  וישוש אמ׳ להם תנו להם  13חרב  הזה הוא  
Lc 9,41   וכאשר קרב הנער לישאוש 42הבא נא בנך אלי  לאכול  מן הזמן עמדתי עמכם ונתתי לכם  ממאנת כמה  
Lc 14,1   1 והנה איש אחד  2. פת בשבת והנם מביטים אותו לאכול  נס בבית אחד משר הפרושים ונעשה כשנכ 

Lc 15,16    17: מה שהחזירים אוכלים ואין נותנין לו לאכול  ונתאוה  16בעירו לשמור החזירים ושלחהו  
Lc 15,24   בשדה ובבואו נגש אלוהבן הגדול היה  25 :לאכול  והתחיל [*]. ת היה ומצאנוהו חי זה בני מ  
Lc 15,32   ולשמוח איני ראוי ולשמח אחרים כי אחיך לאכול  אבל  32. עולם וכל אשר לי לך הםהיית ל  
Lc 17,8  וימצא אותו 9.ואחר אתה תאכל ותשתה. ולשתות לאכול  ו תכין שאוכל ושרתני עד שאשלים ולא יאמר ל 

Lc 22,14   ואמ׳ בכוסף אוכל 15. וי״ב שלו שלוחים עמו אכולל  ובהגיע השעה ישבו  14. ינו הפסחלהם והכ  
Lc 24,41   ויערת דבש. והם נתנו לו חלק דג אפוי 42 .לאכול  ואמר יש לכם אי זה דבר . גדולה מרוב שמחה  

Jn 4,32   אי זה. אז אמרו התלמידים 33: דבר שלא ידעתם לאכול  והוא אמ׳ להם אני עתיד  32. אכלבקשוהו שי 
Jn 4,33   33 אכילתי היא לעשות רצון. וישאוש אמ׳ להם 34 .לאכול  אי זה שהביא מה . דיםרו התלמיאז אמ 
Jn 6,31   אמת אני אומר לכם לא. אז אמר להם ישאוש 32 .לאכול  כפי שכתוב לחם שמים נתן להם . רהמן במדב 
Jn 6,53  י אומר לכם אםאמת אנ. אז ישאוש אמר להם 54 :לאכול  מרים איך יוכל זה לתת לנו בשרו או. ביניהם 
Jn 12,2   3. ולזרו אחד מן האוכלים. ומרטא משרת אותו .לאכול  והכינו לו  2אותו שישאוש החיה  מת לזרו 
Jn 21,5   5  והוא אמר להם שימו הרשתות 6. וענו לו אין לאכול  אמ׳ להם ישאוש נערים יש לכם מה אז  
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Mc 14,15   והלכו תלמידיו ובאו  16: ושם תכינוהו ולכו לאכילה  והוא יראה לכם בית גדול  15. דיעם תלמי 
Mt 5,33   ואני אומר לכם שלא ישבע אדם 34. מה שנשבעת לאל  יה לזקנים לא תבטל שבועתך ושלם שאמור ה  

Mt 12,36   או. בעבור דבריך תהיה נושע 37. ביום הדין לאל  ת תהיה בין האנשים יתן אדם טעם שידובר  
Mt 19,26   27. לעשות כל הדברים יערבו לו. הוא דבר נקל לאל  בר כבד מהבין אבל האנשים הוא ד להם בין  
Mt 22,21    וכאשר שמעוהו היו תמהים ועזבוהו והלכו 22 .לאל  מה שראוי לסישאר ולאל מה שראוי לשישאר  
Mc 10,27   ופירו התחיל לאמר לו  28. כל הדברים איפשריים לאל  לכם הוא דבר נמנע אבל לא לא לשם כי . להם 

Lc 2,14   וכאשר נסעו  15. ובארץ שלום לאנשים מרצון טוב לאל  עלוי יהיה  14ואומרים . דאה לש׳שממיי הו 
Lc 18,27   ופירו אמר הנה אנחנו עזבנו כל הדברים 28 .לאל  הדברים הנמנעים לאדם איפשריים  אמ׳ להם  
Lc 18,43   לאל  וכאשר כל העם ראה זה נתנו שבח  משבח לשם: Lc 19,Tit  וישאוש 1יטולו כ׳ כפי לוקא קפ  

Jn 4,20   וישאוש אמר לאשה תאמיני ִּבי שעדיין יהיה 21 :לאל  ושלם הוא המקום שיש לכל להתפלל שביר  
Jn 5,18   אמת הבן אינו  19ענה ישו בעבור זה ואמ׳ להם  .לאל  ומדמה עצמו בשיווי . ו הוא אלוהאומר שאבי 
Jn 6,23  אז כשראה העם שישאוש לא היה שם ולא 24 .לאל  עשו חינות אותה ששם אכלו הפת ו דטיבריאדיש  
Jn 6,28    זאת היא פעולות האל . ענה ישאוש ואמ׳ להם 29 .לאל  נעשה שנוכל לעשות פעולות טובות לו מה 

Jn 19,30    והיהודים בעבור שלא ישארו : וערב שבת היה 31 .לאל  ונשלם הוא וכרע ראשו ושלח הרוח אמ׳ תם 
Mt 20,14   14 איני יכול לעשות משלי 15. האחרונים כמו לך לאלה  ה שהוא שלך ולך כי אני חפץ לתת קח מ  

Mt 4,10   אז עזבהו השטן 11ואותו לבדו תעבוד  לאלהיך  לך לך השטן כי כתוב הוא התפלל  לו ישאוש  
Lc 1,40  נער. ה אלישבקומיד ששמעה השלום ממריא 41 .לאלישבק  בבית זכריא ונתנה שלו׳  ונכנסה 40. גודיאה 

Mt 23,14   ובעבור זה תסבלו אורך. עם תפלה ארוכה לאלמנות  ר פרושים רמאים שאוכלים מה שיש יודעי ספ  
Jn 21,1    וטומאוש. וכן גלה לשמעון פירו 2טוביריאדיש  לאם  אחר גלה עצמו ישאוש  1כפי יואן כ״א  

Mt 14,11   ובאו . ובאו תלמידיו ונשאו הגוף וקברוהו 12 :לאמה  י עץ ונתנוהו לנערה והיא נשאתו מפשוטי כל 
Mc 6,24   והיא אמרה לה תשאלי ראש גואן טבול. מה אשאל לאמה  וכאשר יצאתה משם אמרה  24: כותועד חצי מל. 
Mc 6,28   וכאשר ידעוהו תלמידיו באו ולקחו גופו 29 .לאמה  והנערה נתנו . י עץ ונתנו לנערהמפשוטי כל.  
Lc 7,15   וכל העמים יראו יראה גדולה והללו וברכו  16 .לאמו  וחזרו . והתחיל לדבר. קםהיה מת אותו ש 

Jn 19,26   אחרי כן אמ׳ לתלמיד 27. ואמר אשה הנה בנך לאמו  סמוך והתלמיד שאוהב ביותר נהפך אמו עומדת  
Mt 5,2   4. השםאשרי עניי הרוח כי שלהם הוא מלכות  3 לאמר  פתח את פיהו ומלמד אותם  2. אליו תלמידיו  

Mt 6,31    [*]העמים 32. מה לאכול מה נשתה או מה נלבש לאמר  לכן אל תהיו נאנחים  31. אמיניםאתם מ  
Mt 9,5   ולמען זה 6. או לאמר קום ולך. חטאתיך נמחלים לאמר  . מהו דבר קל יותר 5. רע בלבבכםלמה חשבתם 
Mt 9,5  ולמען זה תכירו כי אני יכול 6. ךקום ול לאמר  או . לאמר חטאתיך נמחלים. יותר מהו דבר קל  

Mt 9,30  אבל הם 31 :השמרו שלא תגידוהו לשום אדם לאמר  ותכף ישוש משיח צום [*]  30. שהאמונתכם יע  
Mt 11,7   למה יצאתם רואות במדבר חשבתם. אל עם ג׳ואן לאמר  וכאשר הלכו ישאוש משיח התחיל  7. בי  

Mt 12,34   35. הפה מדברת מהשפעת הלב. טוב שאתם רעים לאמר  ך תוכלו יחס שרפים אי 34דם העץ מכיר הא  
Mt 26,22    והוא ענה אותו שמשים היד  23. אדון אנכי הוא לאמר  והתחיל כל אחד . היו מאד דואגיםשמעו זה 
Mt 27,19   19 לא תהיה דן האדם ההוא הצדיק כי דברים רבים לאמר  אשתו שלחה : א יושב בקתדרת הדיןוהו  

Mc 2,9   או לאמר קום קח מטתך . לנטול עונותיך נמחלין לאמר  אי זו היא מלה נקלה  9ו בלבבכם תחשב מה 
Mc 2,9    אבל 10. קום קח מטתך ושא אותה בביתך ולך לאמר  או . לאמר לנטול עונותיך נמחליןמלה נקלה  
Mc 3,8   ועלו 9 הפלאים אשר הוא עושה ובאו אליו לאמר  דן ומשוריאה ומסדומיאה כי שמעו נהר יר  

Mc 7,17   והוא אמ׳ להם א״כ אתם כ״כ 18. אותה התמונה לאמר  מה רוצה . בבית התלמידים שאלוהוישוש נכנס  
Mc 10,28   לו הנה אנחנו עזבנו כל הדברים והולכים לאמר  ופירו התחיל  28. ברים איפשרייםלאל כל הד  
Mc 10,32   הנה אנחנו עולים 33אומ׳ . רה לוכל אשר יק לאמר  והתחיל . פעם אחרת הוא אמ׳ להם ואז  
Mc 12,18  רבי משה כתב לנו אומ׳ שאם אח מאי זה איש  19 לאמר  וישאלוהו . ומרים לא תהיה תחייההצדוקים שא 

Mc 13,5   כי רבים  6ראו הביטו שאיש אחד לא יונה אתכם  לאמר  ועונה ישאוש התחיל  5. יתחילו ליפסד 
Mc 14,19   והוא אמ׳ להם אחד מהשנים 20. אדון אני הוא לאמר  והתחילו כל אחד . והם היו עצבים 19יבגדני  
Mc 14,69    והוא פעם 70. לאותו שניצב סביבה זהו מהם לאמר  ומיד ראתהו שפחה אחת והתחילה  69קרא  

Lc 3,8  אני אומ׳ לכם שהאל יכול. אבינו הוא אברהם לאמר  ולא תתחילו . רות הגונים מטבילהלכן עשו פי  
Lc 4,21    22. להם היום הזה נשלמה זאת הכתיבה באזנינו לאמר  התחיל  21. הכנסת היו מבינים בוהיו בבית  
Lc 6,42   ואז. לאחיך הנח ואני אוציא הקיסם מעיניך לאמר  ואיך תוכל  42. בשלך בריח גדול שאתה נושא  
Lc 7,24   24 השוקים שנועות . במדברלעמים למה יצאתם ראות  לאמר  ר היו מושבים שלוחי יואן התחיל וכאש 
Lc 7,47  וישאוש 48. ביניהם מי הוא זה שמוחל עונות לאמר  ואותן שיושבין יחד עמו התחילו  .מאד אוהבת  

Lc 11,29   הדור הרע הזה שואל אותי ואות לא ינתן לו .לאמר  ואל העמים התחיל  29 .הש׳ ושומרין אותו.  
Lc 12,1   2. לתלמידיו השמרו מהכאת הפרושים שהיא רמאות לאמר  חיל עמים הקיפוהו כדורך בגת הת וכאשר רוב 
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Lc 13,26  אנחנו אכלנו ושתינו לפניך ואתה למדתנו ברח לאמר  אז תתחילו  26. כיר אתכם מי אתםלכם איני מ  
Lc 20,9    איש אחד נטע כרם אחד ושכרה. לעם זה הדבר לאמר  והתחיל  9. אני עושה אלה הדבריםזו ממשלה  

Lc 21,15   ובעד . ותמסרו בעד אבותיכם 16. נגדה אויביכם לאמר  ן לכם כח וחכמה שאליה לא יוכלו אני את כי 
Jn 10,37   למה אתם. אבל אם אני עושה אותם 38. ככה לאמר  עושה פעולות אבי הייתם יכולים  לא הייתי  
Jn 12,49   היא חיים ואני יודע שהמצוה 50. ולדבר לאמר  הוא צוה לי : רתי רק האב ששלחנילא דב  
Jn 16,12   רק אינכם יכולים נשוא עתה. לכם רוב דברים לאמר  עוד יש לי  12. העולם כבר נדון כי שר זה.  
Lc 22,9   והוא אמר להם הנה כאשר 10. אתה חפץ שנכינהו לאן  והם אמרו  9. שנאכל אומר לכו והכינו הפסח  

Jn 12,35   בעוד שיש לכם נר האמינו בנר 36. וא הולךה לאן  ומי שהולך בחשך אינו יודע . רפלבחשך וע  
Jn 13,36   ענה ישאוש ואמ׳ למקום שאני הולך. אתה הולך לאן  אדון . ושימון פירי אמ׳ אליו 36. זה לזה  
Jn 16,5  רק כאשר אמרתי לכם אלה הדברים 6. אתה הולך לאן  ואחד מכם אינו שואלני . ששלחני הולך לאותו  

Jn 18,13    וקאיפש  14. אשת קאיפש שהיה הגמון באותה שנה לאנא  שרו אותו והוליכוהו וק 13ישאוש לקחו 
Jn 12,22    23. ואחר אנדריב ופיליף אמרוהו לישאוש .לאנדריב  ובא פליף ואמרו  22. ישאוש משיחראות  
Jn 17,6   שלך היו ואתה נתת לי ודברי. העולם שנתתם לי לאנשי  אני גליתי שמך  6. רא העולם עמךקודם שנב 

Mt 6,14   ואם לא  15חטאתיהם האל יכפר לכם שגגותיכם  לאנשים  אם אתם תמחלו  14: ו מכל רע אמןאבל תשמרנ 
Mt 6,18   עוד 19קפיטולי עשרים כפי מתיאו [*]: צם  לאנשים  כדי שלא תתראה  18שך ורחץ פניך שרוק רא  

Mt 12,31   ומי 32. שאומר קללה נגד הקדש רוחלבד מי  לאנשים  ומר אני לכם כי עון קללה יכופר אהבה זו א  
Mc 7,7   7 ועוזבים מצות האל ותופשים מה שהוא נמסר  8 לאנשים  בדים אותי מלמדי המוסרים ומצות חנם מכ 
Lc 2,14   וכאשר נסעו המלאכים מהם 15. מרצון טוב לאנשים  עלוי יהיה לאל ובארץ שלום  14ם ואומרי  

Lc 12,36   המחכים אדונם כשחוזר מן הנשואין למען כי לאנשים  היו דומין ות 36דולקות בידיכם  ועשישות  
Jn 4,28   בואו ותראו איש אחד הגיד לי כל הדברים  29 לאנשים  מרה אז עזבה האשה הבית שלה והלכה לעיר וא 

Mt 13,22   מחנק מדברת הש׳ שזרועה בלבו ואינה עושה לאסוף  רת הש׳ ויש לו אנחות מזה העולם ששומע דב  
Lc 13,34   בניך כמו שהתרנגולת מאספת תרנגוליה תחת לאסוף  כמה פעמים חפצתי . משולחים אליךויסקול ה  

Mt 3,7    ולא תאמרו  9עשו מעשים טובים ותשובה  8. הש׳ם לאף  משפחת ויבדיש מי למד לכם לברוח אליהם 
Jn 2,9   מרה לו כל איש מניחוא 10וקראה הארוס  .לארטישיקלי  העבדים ידעוהו אותן שהביאו מים אבל . בא 
Jn 2,8   וכאשר ארטישיקילי טעמה  9. והביאו לה .לארטישקילי  תוציאו מהם והביאו ותנו לשתות  אמר להם 

Lc 2,36   והיתה עם ִאָשִה שבע. והיתה באה בימים .לארישיאה  והיתה קרוב . ואל היתה משבט אשראחת משמ  
Mt 2,20    ויקם 21. ישראל כי מת אותו שרוצה להמית הילד לארץ  ואמר לו קום וקח הילד ואמו ולך  20מצרים 
Mt 2,21  ויהי כאשר שמע כי ארכיליאוס היה 22: ישראל לארץ  בא ויקם ויקח הילד ואמו וי 21. להמית הילד  
Mt 2,22    ויגר במִדינַת נאזריט שתהיה נשלמת 23גלליאה  לארץ  פחד ללכת שם ונזהר בחלומו ללכת גודיאה  

Mt 10,29  31כל שערות ראשכם מנויים  30. בזולת אב שלכם לארץ  נמכרים במחצה ואחת מהם לא תפול רים שני צפ 
Mc 6,34   וראה העם ריחם עליהם כי הם היו כמו צאן בלא  לארץ  וכאשר ישאוש  34. העיירות אליו ובאו מכל 
Lc 22,41   פוץ הסר המות הזה אומ׳ אם אתה תח 42. והתפלל לארץ  ותקע הברכים . ם כזריקת אבן אחתנסע מה 

Jn 21,9    ראו אש יפה בגחלים יפות ודג מונח למעלה ופת לארץ  אז כשירדו  9. כמו מאתים זרועותמן הארץ. 
Mt 5,22   ובכן אם באת 23קפיטולי י״ד כפי מתיאו : גיהנם לאש  יהי ראוי [*] ומי שיאמ׳ לו פתי . למשפט 

Mt 19,10  והוא אמר כולכם אינכם מבינים זה הדבר אם 11 :לאשה  ה ן האיש והאשה אין מחוייב שיקחא״כ הוא בי 
Mc 12,19   לכן שבעה אחים יהיו 20. להקים זרע לאחיו לאשה  יח אשתו בלא בן שאח הנשאר יקחה ימות וינ.  
Mc 12,23   וענה 24. בתחיה של מי תהיה לאשה מכל אלו 23.לאשה  ולכל השבעה היתה להם  22. ה כזהשלישי עש 
Mc 12,23   וענה ישאוש ואמר להם אתם טועים  24. מכל אלו לאשה  בתחיה של מי תהיה  23.להם לאשה היתה 

Lc 4,26   ורבים מצורעים היו בישראל תחת 27. אחת אלמנה לאשה  רק צרפתא דסידוניאה . ולח אליהולא היה ש 
Lc 20,28   יהיו שבעה אחים ויקרה ש 29. להקים זרע לאחיו לאשה  שאחיו יכול ליקח אותה האשה לו  בלא בנים 
Lc 20,33   33  וישאוש אמר להם בני זה העולם עושין  34[*]  .לאשה  אלו תהיה אז בתחיית המתים מאי זה מכל 

Jn 4,21   תאמיני ִּבי שעדיין יהיה עת שלא תתפללו האב לאשה  וישאוש אמר  21: לכל להתפלל לאלהמקום שיש  
Mt 5,44  44 מפני 45עושים לכם רע והתפללו על רודפיכם  לאשר  וב מ׳ לכם אהבו אויביכם ותעשו טואני או  

Mt 20,23   וכאשר העשרה שמעום היו מלאים  24: אביא בחרם לאשר  גם לימיני אינו לתת בידי כי אם . לשמאלי 
Lc 10,12  אוי לכם כורושים אוי לך 13. תסבלוהו אתם לאשר  דומיטאנש של אותה עיר רע כדומה לא יסבלו ש  
Lc 14,12   קראו כשתעשה סעודת בקר או סעודת ערב אל תרצה לאשר  ואמ׳  12. המשפיל עצמו להתנשאותו. תשפלו 
Lc 22,52    בא אליו ולשרי הכהנים ולרבני המקדש ולזקנים לאשר  וישאוש אמר  52. נגע באזן הניחווכאשר. 

Jn 5,21   אבל נתן. שום אדםכי האב אינו דן  22הוא חפץ  לאשר  כן הבן נותן חיים . תן להם חייםמתים ונ 
Jn 6,13   אז אותן האנשים כשראו האות שעשה 14. אכלו לאשר  פירורין הנותרים אספו ומלאו י״ב קופות מ  

Mt 10,Tit   10: מהקצירות שישלח קוצרים,Tit   ועשוי היה שישוש משיח קרא לי״ב 1כפי מתיאו  ל״ב  קפיטולו  
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Mt 7,23   יהיה דומה . כל אדם השומע דברי ועושה אותם 24 .לב  סורו ממני רשעים מלאי רוע . ירםלא הכ 
Mt 11,29   כי עולי נח הוא 30ותמצאו מנוח בנפשותיכם  לב  ולמדו ממני שאני שפל ונח . ליכםעולי ע  
Mt 13,15   זה העם שמן ואזנו כבדה ועצמו עיניהם בעבור זה  לב  כי  15. תבינו ותראו ולא תכירו תשמעו ולא 
Mc 12,14   כי אתה אינך שופט לפי הפנים של. על שום אדם לב  ים היותך אמיתי ואינך נותן מכיריודעים ו  
Mc 12,33  וזהו. ומכל נפש ומכל חוזק ולאהוב רעהו כמוהו לב  אותו שחייב אדם לאהוב מכל  33א אחר אלא הו  

Lc 1,17   ין לשם האבות בבנים וידריכם בחכמת הצדיקים ויכ לב  ש׳ ברוח ובכח אליהו בעבור שישב לפני ה 
Lc 4,19  ולדרוש תשובה לשבויים ולעורים ראיה ולעזוב לב  ולרפא נשברי  19 אותי ושלחני לעניים להגיד  
Lc 8,15  וחריצות בעושרין ובתענוגי החיים האלו הם לב  דבר הש׳ ויש להם [*]  15[*] ים אותם ששומע  

Lc 10,15  מי שאתם מואס 16. בתהומות גהינם תרדיהשמים כי  לב  ואת כפר נחום תנשאי עד  15. דיןלכם ליום ה 
Lc 11,39  סכלים מי שעשה מה שהוא מחוץ לא  40. רב וגניבה לב  ומה שהוא בפנים שלכם הוא . קערהגביע ומן ה 
Lc 13,27   כאשר תראו אברהם. ושם יהיה בכי והרעשת האל 28 .לב  סורו ממני אתם פועלי און ברוע  .מאין אתם 
Lc 16,8   הרוע לב.. ואני אומר לכם שתעשו לכם  9קרבו  לב  .. העולם הם יותר חכמים בני זה כן. עשהו  
Lc 16,9    10. בעבור שתהיו אפסים שאסיפכם באוהלים נצחיים לב  הרוע .. ני אומר לכם שתעשו לכם וא 9קרבו 
Jn 3,19   פלנר בא לעולם ואוהבים האנשים ביותר חשך וער לב  וזהו עין  19: בד נולד בן האלוההאחד ל  

Jn 8,6    7. וישאוש כורע כתב אחד בארץ באצבעו. לוועדו לב  והם מנסים אותו  6. מה אומר בזהואתה  
Lc 12,52   האב יהיה נגד הבן והבן נגד האב 53. ולג׳ לב׳  ה׳ שיהיו בבית אחת  52: להפריד לא כן רק.  
Mt 11,3  וישוש ענה לכו 4. קוים אנו אחראו מ. להושיענו לבא  אתהו שעתיד  3והו שנים תלמידיו המעשים שאל 

Mt 11,14  אל  16. מי שיש לו אזנים בעבור שמוע ישמע 15 :לבא  אם תרצו לבחרו הוא אליהו שעתיד ו 14. לבוא 
Mt 12,45   ובעוד שדובר אל העם אמו 46. לאומה זו רעה לבא  כמו זה עתיד . ר רעים מהראשוניםיות  
Mt 14,29   וכשהתחיל. וראה בא רוח חזק ופחד 30. אל ישאוש לבא  ים ך על המוירד ש׳ פירו מהאניה קטנה והול 

Mt 21,9   10 :מהולל תהיה בשמים. בשם אדונינו מושיענו לבא  ו בן דוד ברוך יהיה אותו שעתיד הושיענ  
Mt 24,48    ויתחיל להכות העבדים האחרים ויתחיל לאכול  49 לבא  יאמר בלבו אדוני יעמוד באריכות העבד הרע 

Mt 25,5    [*]4 [*]  צעק. עד חצי הלילה 6כל העשר ישנו באריכות  לבא  ובעוד שהחתן מעכב  5עשישותיהן  
Mc 10,14   הנערים אלי ואל תמנעו אותם כי מאלו הוא מלכות לבא  ו היה מלא חימה ואמר להם הניחו ישאוש ראה 

Lc 3,7   ולא תתחילו . גונים מטבילהלכן עשו פירות ה 8 .לבא  י ילמד לכם ברוח מאפינו העתידה ויבראש מ 
Lc 7,19   22[*]  21[*] [*]  20. או אנחנו מקוים אחר .לבא  ש ואמרו לו אתה הוא אותו שעתיד לישאו  
Lc 8,28   אלי בן האל מאד עליון מבקש אני ממך שלא לבא  ק בקול גדול ואומר מה לך ישאוש לפניו צוע  
Lc 8,32  אז השדים יצאו  33. וכן עשה. בקרבי הפרים ההם לבא  ת פני ישאוש משיח שיתן להם רשו והשדים חלו 
Lc 9,23   אחרי יהיה כופר בעצמו ושתי וערב שלו ובכל יום לבא  ואומר לכל אם איש חפץ  23מיתתו השלישי ל 
Lc 9,44  ולא הבינו 45. בן האדם יהיה נמסר בידי אדם .לבא  שימו לבבכם אלה הדברים העתידים  לתלמידיו  
Lc 10,1    רק הקוצרים. ואמ׳ תבואות הקציר רבות 2 .לבא  ם לפניו בכל המקומות שהוא עתיד שנישנים  

Lc 12,39   40. ולא יניח חפור ביתו. אמת שיהיה ניעור לבא  יאר יודע באי זו שעה הגנב עתיד האב פימיל  
Lc 12,45   אכל וישתהויתחיל להכות הנערים והשפחות וי לבא  י מתאחר אבל אם אותו עבד יאמר בלבבו אדונ  
Lc 14,31   וזולת זה 32. נגד מי שעם עשרים אלף בא אליו לבא  שב ראשונה אם עם עשרה אלף יכול ואינו חו  
Lc 17,21   ואמ׳ לתלמידיו יבואו ימים שתאוו 22. לכם לבא  לאה הוא כי הנה מלכות האל ראוי הוא או ה  
Lc 18,16  י ולא תמנעום כי מכיוצא באלו הוא מלכותאל לבא  ואמר להם הניחו הנערים הקטנים  16. זה להם  
Lc 21,36   ובלילה. ביום מלמד במקדש 37עומד בן האדם  .לבא  ם לברוח כל אלה הדברים שעתידין ראויי  

Jn 1,15    ומשלימותו 16. וקודם לימים. אחרי נעשה קדום לבא  אומר זה הוא אותו שאמרתי שעתיד וצועק  
Jn 1,27   אחרי והיה קודם לי אותו שאיני ראוי לחלוץ לבא  הוא עתיד  27 אינכם מכירים אותואותו ש  
Jn 4,22   ועתה היא שהאמתיים. אבל תבוא שעה 23 .לבא  כי שלום ליהודים עתיד . יודעים למה שאנו  
Jn 4,25   וישאוש אמר אני 26. וכשיבא יראנו דברים רבים .לבא  י יודעת שמשיח הוא קרישטו עתיד לו אנכ 
Jn 5,40   אין לי זוהר 41. אלי שתהיה לכם חיים נצחיים לבא  אינכם חפצים  40. עידות עדות לין המוהם ה  
Jn 6,44  ואני אקימהו. אם האב ששלחני לא ימשכהו. אלי לבא  שום דבר אינו יכול  44. ינו עלילא תל. להם  
Jn 6,66   בעבור זה רבים 67. אלי אם לא ינתן לו מאבי לבא  ר זה אמרתי לכם שאין אחד יכול ואומ׳ בעבו  
Jn 7,34   וביום הגדול מן החג עומד  37 36[*] [*]  35 .לבא  למקום שאהיה שם אתם לא תוכלו . תמצאוני 
Jn 8,21   ואמ׳  23: יהרגו עצמם[*] [*] אז היהודים  22 .לבא  למקום שאני הולך אינכם יכולים . תמותו 

Jn 13,33  33 34ועתה אני אומ׳ לכם . במקום שאני הולך שם באל  אינכם יכולים . [*] דין הם עמכםבנים שע  
Jn 18,4  5. יצא ואמ׳ להם מה אתם מבק מבקשים. עליו לבא  ישאוש יודע כל הדברים עתידים  4. כלי זיין  
Lc 6,45   למה אתם 46. מגיד רע כי מהשפעת הפה הלב מדבר לבבו  ואדם רע מרוע אוצר . ו מגיד טובאוצר לב 
Lc 2,35    ובת אחת משמואל היתה 36. תהיו מפורסמות לבבות  בעבור מחשבות רוב . פשוויעברו ניחצו  
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Mt 22,37    זהו הראשון ומאד 38. ובכל נפשך ומכל שכלך לבבך  אמ׳ לו ישאוש תאהוב אלהיך בכל  37בדת  
Mc 12,30   זהו עיקר. ובכל נפשך ובכל מחשבתך ובכל כחך לבבך  אותו תאהב בכל  30. דון הוא אחדאלהיך א  
Lc 10,27   27  ואהבת לרעך. ובכל נפשך ובכל כחך ומחשבתך לבבך  ענה ואמ׳ תאהב האדון אלהיך בכל והוא  
Mt 19,8    רק אני אומר לכם 9. אבל בתחלה לא היה מסִכם .לבבכם  לכם שתעזבו נשותיכם בעבור קושי משה הודה 
Mc 8,17   אזנים לכם. לכם ואינכם רואים עינים 18 .לבבכם  עדיין הוא עור . רים ולא מביניםאינכם מכי  
Mc 10,5   7. אבל השם יצר בהתחלת העולם איש ואשה 6 .לבבכם  הוא הודה לכם בעבור רוע . ואמ׳ ישאוש ענה  
Lc 9,44   בן האדם יהיה נמסר. אלה הדברים העתידים לבא לבבכם  שימו  ואמ׳ ישו לתלמידיו. ראו כן תמהו 

Lc 12,34   מתנים ערוכים תהיו ועשישות דולקות 35 :לבבכם  כם שם יהיה ובמקום שיהיה אוצר 34. מכלה  
Lc 16,15   למלכים קטן הוא.. ומה שהוא גדול וגבבוה  .לבבכם  עצמם לפני האנשים רק האל יודע  המצדיקים  
Lc 21,14   כי אני אתן 15. ואל תחשבו באי זה אופן תענו לבבכם  אז ינוח  14. וזה יבא לכם לעדות 13. שמי 
Lc 21,34   ובצורך: לא יהיה כבד ביתרון אכילה ושכרות לבבכם  השמרו שבאולי  34: ברי לא יעברווד. יכלו  
Lc 24,38    41.[*]  40[*] ראו ידי ורגלי  39 .לבבכם  למה אתם נבהלים ומה חשבתם בתוך ואמר להם [*]  

Jn 14,1   בבית אבי 2. ינונבהל האמינו באל ובי האמ לבבכם  לא יהיה  1ולו י״ד כפי ש׳ יואן קפיט  
Jn 14,27   אתם שמעתם אמרתי אלך ואבא אליכם 28. נבהל לבבכם  לא תיראו ולא תהיה . עולם נותנועל דרך שה : 
Jn 16,6   אבל אני אומר לכם שצריך הוא לכם שאלך כי 7 .לבבכם  אלה הדברים דאגה נתמלאה  כאשר אמרתי לכם 
Jn 6,72   72 7: בו שהוא אחד משנים עשר לבגוד  יד מ׳ מיוד״ש אשכריוטא כי זה עתוזה או,Tit  קפיטולו ז׳  

Jn 13,11  אז 12. ובעבור זה אמר אין כולכם טהורים. בי לבגוד  כי אני יודע אותו שעתיד  11. כםאבל לא כול 
Mt Prol,7   כי הם הגידו אמונת השילוש. ארבעה יש עדות אמת לבד  ועם ֶׁשַרִּבים כתבו האיונגלי  .נגד המינין 

Mt 5,47   תהיו א״כ 48. הלא זה הדבר עושים פחותי הנצרים לבד  ואם תקדימו שלום לאחיכם  47: יםהמפורסמ 
Mt 8,8    כי אני אדם 9. תאמ׳ בדיבור ובני יהיה נרפא לבד  רק ואמ׳ אדון איני ראוי שאתה תכנס בביתי  

Mt 12,4    הנים לפעמים שוברים ולא אתם קראתם בדת שהכ 5 .לבד  עמו אינו ראוי לאכול רק לכהנים שהיו 
Mt 12,31   ומי שיאמ׳ 32. מי שאומר קללה נגד הקדש רוח לבד  לכם כי עון קללה יכופר לאנשים  אומר אני  
Mt 12,39  כי כמו שיונה היה בבטן הדג 40. אות יונה נביא לבד  להם אומה רעה אות לא ינתן לכם  וישאוש ענה 
Mt 14,17   והוא אמ׳ להם שאו 18. ה׳ לחמים ושני דגים לבד  נו פה ענו לו אין ל 17תם לאכול תנו להם א  
Mt 14,21   21 ותכף צוה לתלמידים עלות באניה  22. ונשים וטף לבד  פר האוכלים היו ה׳ אלפים אנשים ומס 
Mt 14,36   יגיעו שפת מלבושיו וכל אותן שהיו נוגעין תכף  לבד  וחילו פניו אשר  36ו כל החולים ושלחו ל 
Mt 15,38   38 והניח העם ועלה בספינה קטנה  39. נשים וילדים לבד  יו האוכלים כמו ד׳ אלפים אנשים וה 

Mt 16,4   וכאשר  5: ונפרד מהם והלך לו. אות יונה הנביא לבד  לכם ואות לא ינתן . רעה והפוכה שואלת אות 
Mt 17,8   8 ציום ואמ׳ לשום וכאשר יורדים מן ההר 9. ישו לבד  עניים ואל תיראו שום אדם אם לא ושאו ה  

Mt 21,21   אומר מהתאנה אבל אומר מהר אחד אם תאמרו שיקום לבד  ם יהיה לכם אמונה ולא תספקו לא לכם שא 
Mt 24,36   וכן כאשר היה בזמן נח כן יהיה 37. האב השממיי לבד  אבל . השעה ולא המלאכים ולא הבןהיום ו 

Mc 2,7   ותכף הכיר מחשבותיהם בעד הקדוש רוח 8. האל בדל  כי מי יוכל לכפר עונות . ה קללהמדבר כן ז  
Mc 2,26   ואמ׳ 27. הוא אכל ונתן לחיילותיו. הכהנים לבד  ותם ששום אדם אינו ראוי לאוכלם הקדש א  
Mc 3,29   זה. זהו מי שאין לו תקוה. עון נגד קדוש רוח לבד   29שכל העונות יהיו מכופרים . רלכם אומ  
Mc 5,36   ולא הוליך 37יהיה לך טובה אמונה בשם׳ והאמין  לבד  שמע זה אמ׳ לא תפחד ישאוש ש 36 והמלמד 
Mc 5,37    ובאו בבית הסגן של בית הכנסת 38פירו ויקומו  לבד  ולא הוליך שום אדם עמו  37בשם׳ והאמין. 
Mc 5,40  40 האב והאם והתלמידים שהיו עמו ונכנסו למקום לבד  וישאוש גרש כלם בחוץ . עגו עליווכולם ל  
Mc 8,14   14 והוא מזהירם אומר ראו השמרו משאור 15לחם אחד  לבד  דיו שכחו לקחת לחם ולא היה להם ותלמי 
Mc 9,7   7 וכאשר ירדו מן ההר ישאוש צוה שלא 8. ישאוש לבד  הביטו סביבותיהם ולא ראו דבר  ותכף  

Mc 10,18  לא תעשה ניאוף. דע מצות השםאתה יו 19. האל לבד  אומר לי טוב ושום אדם אין טוב  לו למה אתה.  
Mc 12,32  32 אותו שחייב 33אלוה אחד ואינו אחר אלא הוא  לבד  אותו החכם רבי אמת גדול שאינו  ואמר לו  

Lc 3,13   והפרושים שאלוהו 14. כמה שנתן לכם רשות לבד  . והוא ענה להם לא תעשו עוד 13 .מה יעשו  
Lc 5,21   וכאשר ישאוש הכיר מחשבותיהם ענה ואמ׳  22האל  לבד  עונות דבר קללות מי יוכל להניח זה מי מ 
Lc 9,13  חמשה לחמים ושני דגים וצריכים אנו לקנות דבר  לבד  ואמרו לו אין לנו . אמ׳ להם תנו להם לאכול 
Lc 9,36   וישאוש צוה אותם ואמ׳ להם. וירדו כלם מן ההר .לבד  עיניהם ולא ראו רק ישאוש משיח  ונשאו 

Lc 18,19   לא תנאף. לא תקנא. אתה יודע המצות 20. האל לבד  למה אתה אומר אלי טוב ואין טוב . מר לוא.  
Lc 24,12  והנה שנים  13. והלך לו נפלא בעצמו ממה שנעשה לבד  רץ לפני הקבר וכורע ראה הבגדים ופירו קם ו 

Jn 1,14    זואן 15. חן ואמת ונולד מן האב שהוא מלא .לבד  ואנו רואין אורו שאחד הוא . בכםוישכון  
Jn 1,18   18  הוא ספרו. זהו אלוה אחד. ילוד שהוא בן האב .לבד  הבן אחד . אדם לא ראה לעולם האלשום  
Jn 3,18   וזהו עין לב נר בא לעולם 19: נולד בן האלוה לבד  כי אינו מאמין בעולם האחד . דוןכבר הוא נ  
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Jn 5,18   18 מתיר השבת אבל עוד אומר שאביו הוא אלוה לבד  כי לא . יהודים אבו יותר להמיתואז ה.  
Jn 5,44   אל תהיו כ״כ סכלים שתחשבו שאני הוא 45 .לבד  אינכם מבקשים אותם שהן מן השם׳ ו. המעלות  

Jn 11,52    אבל בעבור יקבץ יחד בני האל. בעד העם לבד  ולא  52. יצטרך לו למות בעד העםמשיח  
Jn 12,9    כי 11לזרו [*]  10[*] בעבור ישאוש רק שראו  לבד  ו ובאו שם לא מן היהודים ששם הירוב עם  
Jn 13,9  וישאוש אמר להם מי 10. אבל גם הידים והראש לבד  ופירי לא הרגלים ואמר לו שימון  9. חלק בי  

Jn 16,33   כי תהיה לכם צרה בעולם רק. יהיה לכם שלום לבד  לה הדברים אמרתי לכם בעבור שבי א 33: עמי  
Jn 17,3   אני 4. ואותו ששלחת ישאוש משיח. אל אמת לבד  שיכירו אותך  3. הם חיים נצחייםלו יתן ל  

Jn 17,20  רק עדיין בעד אותן שיאמינו בעד דבריהם בי .לבד  ואיני מתפלל בעד אלו  20. באמת הם מקודשים.  
Mt 4,4  להו השטן אל העיראז הע 5: אבל מחן השם לבדו  תוב הוא אדם אינינו חי על הלחם ויאמר לו כ  

Mt 4,10   אז עזבהו השטן והמלאכים באו ושרתו  11תעבוד  לבדו  י כתוב הוא התפלל לאלהיך ואותו לך השטן כ 
Mt 19,17   אם תרצה להבין חיים נצחיים. השם הוא טוב לבדו  אחד . ליו למה אתה אומר אלי טובישאוש א  
Mc 6,46   וכאשר נעשה ערב הספינה קטנה היתה  47. התפלל בדול  וכאשר תלמידיו עולים בהר  46. םמשלח הע 

Lc 4,4   והשטן נהג 5. כי אם בכל הדבר שיוצא מפי השם׳ לבדו  הלחם  ענה כתו׳ הוא שאינו חי האדם על 
Lc 9,18   והתפלל ותלמידיו סמוכים לו וישו שאלם מה לבדו  ונעשה שישאוש היה  18ות מליאות י״ב קופ  
Jn 3,16   נתן לעולם בעבור שהמאמין בו לא יאבד. נולד לבדו  העולם שבנו יחידו אחד  כמה. כל האל אוהב  
Jn 6,15  וכאשר 17. וכשנעשה ערב ירדו תלמידיו לים 16 .לבדו  ברח פעם אחרת בהר . ויעשוהו מלך. שיתפשוהו 
Jn 8,16  ורתכםובת 17שהאב שלחני ואני אחדים אנחנו  .לבדי  כי איניני : שאני דן משפטי אמתיוכ 16. אדם  
Mc 9,1   והמלבושים היו 2והיה בשנוי צורת הפנים  .לבדם  והיו הם כולם . הר אחד מאד גבוהונהגם ב  
Jn 6,22   ואוניות אחרות באו דטיבריאדיש אותה ששם  23 .לבדם  אבל תלמידיו הלכו . עם תלמידיו באניה 

Mt 21,19   ותכף יבשה התאנה. א תטעני פריואמר מעולם ל לבדן  א שם ולא מצא תאנים כי אם עלין לדרך וב : 
Lc 1,51    והוא משפיל החזקים והגבוהים מאריות 52 .לבו  חזקים בזרועו והוא מבזה הגאים במחשבת  
Lc 6,45   ואדם רע מרוע אוצר לבבו מגיד רע כי. מגיד טוב לבו  אדם טוב מטוב אוצר  45. ט ענביםאיש מלק 
Jn 2,21   והאמינו בכתיבה ובדבר שאמר[*]  22. אמר לבו  במקדש ומה שהוא אמ׳  21. תעשהו בג׳ ימים  

Mt 11,13    15: ואם תרצו לבחרו הוא אליהו שעתיד לבא 14 .לבוא  טבול התנבאו מה שהיה עתיד והדת עד זואן 
Mt 22,3   ופעם אחרת שלח עבדים אחרים אומר תאמרו 4 .לבוא  א הקרואים אל הנישואין ולא אבו לקרו  

Lc 22,49   ואחד מהם הכה 50אמרו לו אדון אם נכה בסכין  :לבוא  וראו אותם שסביב היו מה שעתיד  49. האדם 
Mt 26,16  ויום ראשון של פסח באו התלמידים ואמרו  17 לבוגדו  ומכאן והלאה מחפש איך יוכל  16 .פשיטי כסף 

Lc 1,9   וכל העם היו 10. וכאשר נכנס במקדש הש׳ .לבונה  יצא בגורל שיתן . י מנהג הכהניםכפ 9בשבתו  
Mt 3,4    ואז  5. עורות והיה מזונו חגבים ודבש מדבריי לבוש  ואותו זואן היה  4אדונינו והתהפכו אליו 
Mc 1,6   וחגור סביב המתנים מחגורת עור. עורות גמלים לבוש  וזואן היה  6. ודים על עונותיהםירדן ומת. 

Lc 16,19   לז.. והיה דל שש 20רגמן ואכל כל בטוב א לבוש  אדם אחד עשיר היה  19: ושה נאוףאחרת ע..  
Mc 5,28   ותכף נפסק הגרת הדם 29. אני אהיה נרפאת לבושו  ומרת בקרבה אם אנכי יכולה נגוע כי היא א.  

Mt 27,35   ושמו על  37ויושבים מביטים  36. הניחו גורל לבושי  ועל . חלקו ביניהם מלבושי. ומרתהנבואה א 
Mt 11,14   מי שיש לו אזנים 15: הוא אליהו שעתיד לבא לבחרו  ואם תרצו  14. עתיד לבואה שהיה התנבאו מ  

Jn 3,4    ענה ישאוש אמת  5: אמו ושיבא לעולם פעם אחרת לבטן  יכול אדם לשוב : להולד והוא זקןיוכל אדם 
Mc 14,8   מוגד זה אמת לכם אני אומ׳ בכל מקום שתהיה 9 לבי  אותי וִמֲהָרה לפני הקבר למשוח שהיה לה עבדה  

Mc 14,22   22 ולקח הגביע ועשה חנות ונתן להם ושתו 23 .לבי  זהו  וכאשר היו אוכלים לקח הפת ואמר  
Lc 19,29   ושלח שני . פגיי בבטאניא בהר שנקרא הר הזתים לביט  מתקרב [*]  29יהם עולה בירושלם הולך לפנ 
Mt 18,15   ואם לא ישמעך  16. הוא ישמעך אתה הרוחתואם  לבינו  ויסרחו בינך . אם רעך חוטא לך 15. יאבד 
Lc 24,32   ולמדנו. היה נשרף בקרבינו שדבר בנו בדרך .לבינו  והם אמרו ביניהם  32. ה בעיניהםבלתי נרא  

Mt 2,8   לחם ויאמר להם לכו שאלו מהילד בתבונה ובדעת  לבית  וישלחם  8. זמן שנראה להם הכוכבגדול ה 
Mt 12,9   ושם היה אדם אחד עם היד יבשה  10הכנסת שלהם  לבית  וכאשר היה מועבר בא  9. ן מהשבתאדון עדיי 
Mc 1,29   30. שימון ואנדריב עם יקומו ועם ג׳ואן לאכול לבית  ותכף שיצא מבית הכנסת באו  29. גליליאה 
Lc 4,16   16 יה ונתנו לו ספר ישע 17וקם שמח . הכנסת בשבת לבית  נזוריט ששם נתגדל ונתנס כמנהגו ובא ב 

Lc 6,4    האל ולקח לחם הפנים ואוכל ונותן למי שהוא לבית  כנס כשנ 4לו רעב והוא ואותן שהיו עמו  
Lc 7,6   6 סנטוריאו שלח אליו אוהביו שיאמרו לישאוש לבית  וכאשר היה סמוך . אוש הולך עמהםויש  

Lc 10,7  סו ויקבלו אתכם אכלוובאיזו עיר שתכנ 8 .לבית  אל תאבו לעבור מבית . ת לו שכרוהפועל להיו  
Lc 16,27   כי חמשה אחים יש לי ואמר להם שלא 28אבי  לבית  והוא אמר א״כ אב אחלי שתשלחהו  27 .פה  

Jn 10,1  אבל 2. הצאן רק עולה בעד מקום אחר גנב הוא לבית  מ׳ לכם מי שאינו נכנס בעד השער אמת אני או  
Lc 5,25   וכל אשר היו שם היו 26. מהלל ומברך האל ביתול  י כלם ולקח מטתו שבה שוכב והלך קם לפנ  
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Lc 18,14   כי כל אדם המגביה עצמו יהיה נשפל. מצודק לביתו  אני אומר לכם שהעולמיי זה הלך  אמת 14אני  
Jn 7,53   8 :לביתו  ושבו כל אחד איש  53בא מגלליאה נביא לא י,Tit   וישאוש הלך 1קפיטולו ח׳ כפי יואן  
Mt 9,6   והעם שראו זה יראו השם ואותו 8[*]  7 :לביתך  לנטול קום קח מטתך ולך  אז אמ׳ :בארץ  

Mc 5,19  20: ֽוַסֵּפר החסד שהש׳ עשה לך. ולאותן שלך לביתך  וישאוש לא רצה אבל אמ׳ לו לך  19. ילך עמו  
Lc 5,24    וכבומיד קם לפני כלם ולקח מטתו שבה ש 25 לביתך  אומר לך לך קום וקם מטתך ושאהו חולה אני  
Lc 8,39   ויסע. וספר כל הדברים האלה שעשה לך האל לביתך  שוב  39וישו אמ׳ לו . ך עמומבקש מישו שיל  
Mt 9,15  אבל כשיצא העת שאדם. שהם עמו† אותן†כל  לבכות  ארוס בעוד שהוא חי אין יכולין  אמ׳ להם מה  
Lc 7,38   ישאוש משיח עם דמעות שמעיניהולרחוץ רגלי  לבכות  קרוב רגלי ישאוש משיח והתחילה  מאחור  

Jn 11,31   אז כשמריאה באה למקום שישאוש היה 32 :לבכות  הלכו אחריה אומרים לקבר הולכת  מהר ויצאה  
Lc 9,21    שחוייב שבן האדם יסבול 22. יגידו לשום אדם לבל  וישאוש צום  21. ישאוש בן אל חיאתה הוא  
Mt 6,1   6: שאביכם שמימיי שלם הוא,Tit  1  ממעשיכם הטובים. עשות אמבוה בלעז אופנא לבלתי  השמרו  

Jn 18,36   אהיה נמכר ליהודים אבל עתה מלכותי אינינו לבלתי  באמת משרתי יהיו מנגדים : לכותיהיה מ  
Mc 16,14   15כי אותם לא האמינו לאותם שראוהו שחזר חי  לבם  נראה להם להבחין מיאונם וקושי  ישאוש  
Jn 12,40   בעבור שלא יראו בעינים ויבינו בלב ויתבוננו לבם  הם ותקשה עור עיני 40ה הנביא אמר ישעי  
Mt 5,36    דברכם יהיה אין הין הנשאר הוא רע 37או שחור  לבן  כי אין אתה יכול לעשות שער אחת בראשך. 
Mc 16,5   אתם בקשתם . והוא אמר להן אל תפחדו 6. ונפחדו לבן  צד ימין נער אחד מלובש בגד אחד ראו שבת ב 
Lc 9,29   והם. והנה שני אנשים מדברים עמו 30. ומזהיר לבן  ונשתנו פניו ומלבושיו  29. תפללאל ההר וה  
Jn 5,22  בעבור שהכל יכבדו לבן כמו שמכבדין לאב 23 .לבן  אבל נתן כל משפט . ו דן שום אדםכי האב אינ.  
Jn 5,23    מי שאינו מכבד הבן אינו. ו שמכבדין לאבכמ לבן  בעבור שהכל יכבדו  23. משפט לבןנתן כל  
Jn 5,26    ונתן לו יכולת לעׂשֹות משפט כי הוא בן 27בעצמו  לבן  כן נתן חיים . יש לו חיים בעצמוכמו שהאב 

Jn 20,12   יושבין אחד בראש ואחד ברגלים במקום ששם הונח  לבן  ורואה שני מלאכים מלובשים  12. בקבר 
Mt 17,5   ובת קול אחת באה מתוך הענן אומרת זהו . צללם לבנה  רים עב אחד בעוד שמדבו 5. ולאליהו אחד 

Mc 14,51  והוא עזב האלמשיאה וברח כולו 52. ותפשוהו לבנה  לבישו שהיה מלובש מאחת אלמשיאה ונער אחד מ  
Lc 9,34   35 .ועשתה צל להם ונכנסו בעב ופחדו פחד גדול לבנה  ובאומרו דברים אלו באה עב  34. מה אומר 

Lc 23,11   ונעשה באופן שנגשו 12. והוציאו לעג עליו לבנה  והלבישוהו ארגמן . ו מבזים אותועם סיעת  
Lc 14,28  ולא ימנה ראשונה ההוצאה הצריכה אם. מגדל לבנות  כי אי זה מכם שחפץ  28. תלמידי יכול להיות  
Lc 14,30    או אם מלך הולך 31. כח להשלים ואין בידו לבנות  ויאמרו האיש הלזה התחיל  30. לוילעיגו  

Jn 4,35  ומי ילקט שכרכם ויאסוף פרי כחייכם 36 .לבנות  ניכם וראו כי כבר תבואות הקציר לכם שאו עי  
Mt 2,15   ויהי כראות אירודש שהלעיגו ממנו  16. ממצרים לבני  ל שאמר על ידי הנביא אני קראתי דבר הא 
Mt 21,5   ישראל הנה מלכך בא שפל יושב על האתון ועיר לבני  אמרו  5 .זה להשלים הנבואה מהנביא אומרת  

Mt 21,37    וכאשר העובדים ראוהו אמרו ביניהם זהו 38 .לבני  שלח להם בנו ואמ׳ הם ישאו כבוד באחרונה  
Mc 12,6   והעובדים אמרו יחדיו זהו היורש בואו 7 לבני  ו מאד יקר ואמ׳ אולי ישאו כבוד שלח בנ  
Lc 12,42   מאושר 43. ביתו החטה הראויה לתת להם בזמנה לבני  ו האיש משים האדון על ביתו לתת אות בחכמה  
Mt 14,2   כי 3. זהו זואן טבול ששב חי ועושה נפלאות לבניו  ואמ׳  2ודיש טינורקא שמע ישאוש עת איר  
Mc 7,27   27 ים בעבור תתוכי אין דבר טוב קחת הלחם מהבנ .לבניו  אוש אמ׳ ראשונה חייב אדם לעזור ויש 
Mt 7,11    כמה וכמה האל שמימיי שיתן דברים טובים לבניכם  אם דעתכם תדעו לתת דברים טובים א״כ אתם  

Lc 11,13   כמה וכמה אבינו שבשמים שיתן הרוח למי לבניכם  אך תתנו מתנות טובות . טחו בריעלא שלא תב  
Lc 24,4   והנשים כאשר יראו ותקדו פניהם 5זריחים ומ לבנים  גברים עמדו סמוך להם במלבושים  הנה ששני  

Lc 22,11   הבית האדון אומר לך אנה הוא המקום שיאכל לבעל  ותאמרו  11. ו אחריו בבית שיכנסשל מים לכ  
Mc 16,2  ואומרות ביניהן  3למחרת בקבר וכבר יצא השמש  לבקר  ובאו  2יית בעבור שתמשחו ישאוש משיחה מרגל 
Lc 12,22   23. ואל תאמרו במה תלבשו גופכם. אוכל לנפשכם לבקש  למידיו אל תהיו משתדלים ואמר לת 22: בשם 
Lc 12,29   כי  30. מה תאכלו ומה תשתו ואל תתנשאו למעלה לבקש  ואל תחפצו  29. אתם במעט אמונה למה. אתכם 
Lc 13,6  כבר עברו . ואמ׳ לשומר הכרם 7. הפרי ולא מצא לבקש  אחד היה לו עץ תאנה בכרמו ובא  אדם .המשל 

Lc 19,10    וזה אמ׳ 11. מן האדם להושיע מה שהיה אבוד לבקש  בא  10הבית בעבור שזה בן אברהם שלום בזה  
Mc 15,8   ופילאט 9: כמו שהוא יודע שיתן להם תפוש אחד לבקשו  ובא העם והתחיל  8. הושם במאסר הרציחה 
Lc 2,45   45  השלישי מצאוהו במקדש יושב באמצעם  ביום 46 .לבקשו  וכאשר לא מצאוהו חזרו לירושלם 
Jn 7,34  למקום שאהיה שם אתם לא תוכלו. ולא תמצאוני לבקשני   34אחר ילך האב ששלחני . עט זמןיהיה לכם מ 
Mt 3,7    ולא  9עשו מעשים טובים ותשובה  8. לאף הש׳ם לברוח  אליהם משפחת ויבדיש מי למד לכם היה אומ׳ 

Lc 21,36  עומד בן האדם. כל אלה הדברים שעתידין לבא לברוח  לו לשם שתהיו ראויים עולם והתפלזה הקיצו ל  
Mc 5,22   מבקש ואומ׳ בתי היא קרובה למות 23לרגליו  לברכיו  וכאשר ראהו כרע . נסת בשם גארירמבית הכ. 
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Jn 21,7   ושאר 8. ונכנס בים. מלבושיו כי ערום היה לבש  שימון פירו כאשר שמע האדון הוא ו. הוא  
Mc 10,8   10: ומה שהאל מחבר שום אדם לא יפריד 9. אחד לבשר  ויהיו שניהם  8ו ואמו ויקח אשה יעזוב אבי  
Lc 1,27  ארוסה עם איש ששמו יושאף הוא מבית דוד לבתולה   27אל בעיר גליליאה ששמה נזורט המלאך גברי.  
Lc 1,28   יושיעך מלאה חן הש׳ עמך ברוכה אמ׳ לה הש׳  לבתולה  וכאשר המלאך נכנס  28. מה מריאהוהבתולה ש 
Jn 16,2    ושעה תבוא שכל אדם שבא יהרוג. כנסיותיהם לבתי  הם יעמידו אתכם מחוץ  2ניזוקים שלא תהיו  

Mt 10,15   אני שולח אתכם כמו צאן בין 16כפי מתיאו  ל״ג  קפיטולו : ה העיר מאותה דשידומההדין אות  
Lc 19,14   אחריו אומרים לא נחפוץ שזה ימלוך עלינו לגאסיאו  בר ושלחו והקציפוהו עירוניו כ 14. שאבוא . 
Mt 21,43    אותו שיפול על אותה האבן 44שיעשו מעשיו  לגוים  שמלכות הש׳ יהי מכם לקוח ונתון לכם אומר  
Mc 7,19   21ואמ׳ להם  20. רק בבטן ויוצא בעד טבע מנקה לגוף  כי אינו נכנס  19. ו יכול לטנפוהאדם אינ 
Lc 6,29   מלבושך לא תרצה למונעו ועו׳ הגונילא אם לגזול  ואותו שיחפוץ . הזמין לו האחרת בלחי האחד  
Lc 8,17   כי. לכן ראו באי זה אופן אתם שומעין 18 .לגלוי  ר נעלם שלא יהיה ניכר ושלא יבא ביות  
Lc 12,2   ך יהיה נאמריםואותם דברים שאמרתם בחש 3 .לגלוי  אין דבר מכוסה שלא יבא . ה נגלהשלא יהי  

Mt 11,27  יבאו אלי כל אותן שמצטערים ונוגישים 28. לו לגלות  ינו מכיר האב רק אותו שהבן רצה ושום אדם א 
Lc 13,1   וענה ישאוש 2: ודמם ערב פילאט עם קרבנותם לגלילבש  ים והיו באותו עת מקצת מגיד 1י״ד שן לוקא 
Lc 8,26    וכאשר יצאו בארץ בא לישוש אדם אחד 27 לגליליאה  ה מלכות גאניט זאריט אותה שסמוכועברו אל  

Lc 14,23   כי אני אומר לכם כי אני אומר לכם כי שום 24 :לגמר  ניסם בחזקה בעבור שענייני יבאו והכ 
Jn 10,10    אני באתי בעבור שיהיה לכם. והרוג והשמיד לגנוב  הגנב לא בא אם לא בעבור שימצא  10. מרעה  
Lc 6,29   ולאותו שיגזול. אבל לכל אדם שישאלך תן 30 .לגנולה  ונעו ועו׳ הגונילא אם יחפוץ למ לא תרצה 

Mt 16,22  וישוש 23. אומר האל לא יאבה אדון שיקרך .לגערו  ואז לקחו פירו לצד אחד והתחיל  22: השלישי  
Mc 8,32   32 ר פירווישאוש נהפך לפני התלמידים גוע 33 .לגערו  התחיל [*] ופירו . מ׳ להם בגלויוא . 
Mc 4,31   של חרדל כשהוא זרוע בארץ קטן הוא מכל לגרגיר  דומה הוא  31. אי זה דמות אדמהוהש׳ ל  
Mt 8,29   וקרוב מאותו מקום היו חזירים רבים 30 .לגרש  באת לפני קודם זמן בעבורי . שיחישאוש מ  

Mc 11,15  15 ים במקדש וקניות החלפניםהמוכרים והקונ לגרש  וכאשר נכנס במקדש התחיל : רושלםובאו לי  
Lc 19,45   והוא אמ׳ להם כתוב ביתי בית  46. משם הקונים לגרש  וכאשר נכנס במקדש התחיל  45 :עת פקודתך 
Mt 17,18   אמ׳ להם ישאוש בעבור מיעוט האמנתכם 19 .לגרשו  ה לא היינו יכולים אנו בסוד ואמרו לו למ.  
Mt 10,33  עוד אמר ישאוש משיח לתלמידיו אל 34כפי מתיאו  ל״ד  קפיטולו  :אבידתו לפני האל אבי האנשים אני 
Jn 19,23    והמלבוש הנקרא גונילא. חלקים לכל פרט חלקו לד׳  וחלקום . כשתלוהו לקחו המלבושיםהפרושים.  

Mt 10,19   אבל הקדש רוח ידבר בעדכם: אתם לא תדברו 20 :לדבר  השם ילמדכם באותה שעה שתצטרכו  תאמרו כי. 
Mt 12,46   ואמר לו אדם אחד אמך וקרוביך עומדים 47. עמו לדבר  מו וקרוביו עומדים בחוץ ורוצים אל העם א 
Mc 12,1   ואמ׳ אדם אחד נטע כרם וסגר אותה. דמיונות לדבר  והתחילם  1ולו י״ב כפי שן מרקו קפיט  
Lc 1,22   22 בסימנין מראה להם אליהם והכירו שמריאה ראתה  לדבר  כאשר יצא מן המקדש לא היה יכול ו 

Lc 5,4  ופזרו הרשתות . תוליך האניה בים. אמ׳ לשמעון לדבר  וכאשר סיים  4. ד לעם אשר באניהויושב ומלמ 
Lc 7,15    וכל העמים יראו יראה גדולה  16. וחזרו לאמו .לדבר  והתחיל . תו שהיה מת קםומיד או 15שתקום 
Jn 4,50   וכאשר רצה לרדת 51. שאמר לו ישו והלך לו לדבר   והאדם האמין. וש לך בנך חי הואאליו ישא  
Jn 8,28   ואינו: ומי ששלחני הוא עמי 29. אלה הדברים לדבר  עושה מעצמי רק כמו שהאב למדני  ודבר אני  

Jn 18,37   זה נולדתי בעבור זה באתי לעולם לעשות עדות לדבר  אני . ישאוש אתה אומ׳ שאני מלך ענה. מלך  
Lc 1,20    שיושלמו בעתן תהיה אלם ולא תוכל דבר עד לדברי  בעבור שלא האמנת  20אלה הדברים להגיד לך  
Jn 5,47   6 .לדברי  ותיו אינכם מאמינים איך תאמינו אם לאותי,Tit   אחר 1קפיטולו ו׳ כפי ש׳ יואן  

Lc 20,26   27. שתקו. ומתמיהין מתשובתו. לפני העם לדבריו  ולא יכלו ענות  26. ם׳ תנו לשם׳שהם מן הש  
Mt 27,41   אומרים לו גדול הכהנים והמאותתים: אלו לדברים  וכמדומה  41. ירד מן השתי וערב אלוה אתה  
Mt 27,44   היה אומ׳ אחד מהגנבים שהיו . אלו מחירופין לדברים  וכמדומה  44. לוהכי הוא אומ׳ אני בן הא 
Mt 11,16   ואינכם. ואומרי׳ אנחנו שרים לכם 17 לדומיהם  ם לנערים היושבים בשער וקוראים הנה דומי  

Lc 6,37   אל תחפצו לענוש ולא תענשו. ולא תהיו נדונים לדון  אל תחפצו  37. ר אביכם הוא חנוןחנינה כאש. 
Jn 12,47   מי 48. רק בעבור שאהיה להם למושיע. העולם לדון  י איני דן אותו כי אני לא באתי ישמרם אנ  
Lc 1,50    כי הוא עושה דברים חזקים בזרועו 51. ליריאיו לדור  וחסד שלו מדור  50דברים גדולים עשה בי 

Mt 19,21   22. ובא ותמשך אחרי: ויהיה לך אוצר בשמים לדלים  ת שלם לך מכור מה שיש לך ותנהו תחפוץ היו  
Mc 13,22   אני. השמרו 23עוד אם איפשר עשות הנבחרים  לדמות  ם נביאים מראים סימנים ונפלאות שקרני  
Lc 24,45   וכן. ואמ׳ להם שכן כתוב 46: הכתיבות ולהבינם לדעת  אז פתח להם שכלם  45: נאמרו עליש 

Jn 1,13   ולא מרצון אדם אבל הם. מחטאות ולא מרצון בשר לדעת  זאת . שאינן ילודי דם 13ו בשמו שיאמינ 
Lc 10,19   ועל כל. העקרבים כף רגלכם על השרפים ועל לדרוך  והנה אני נתתי לכם יכולת  19. קכמו בר  
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Mt 4,17   ולאמר עשו תשובה כי המלכות שמים מתקרב לדרוש  ומשם והלאה התחיל ישואש  17. ותבצלמ:  
Mc 1,45   ולפרסם הנס עד שישאוש לא היה יכול ליכנס לדרוש  וכאשר יצא הוא התחיל  45. ישראללעדות ב  

Mc 16,20   בעזר הש׳ עם דברים טובים ועם נפלאות שיעשו לדרוש  והם הלכו בכל העולם  20. ין הש׳ויושב לימ: 
Lc 9,2   ואמ׳ להם לא תשאו דבר ביד לא  3. מלכות הש׳ לדרוש  ושלחם  2השדים ולרפאת החוליים  וכח על כל 

Mt 13,19   הוא אותו ששומע . ואותו שנפל בין האבנים 20 .לדרך  וזהו הזרע שנפל קרוב . קרה מלבוהשטן ועו 
Mt 20,30  ושמעו ישו עובר וזעקו אומרים ישואש בן דוד לדרך  ושני עורים יושבים סמוך  30. יוהולכים אחר  
Mt 21,19   ובא שם ולא מצא תאנים כי אם עלין לבדן ואמר  לדרך  וראה תאנה אחת קרוב  19לו רעב  העיר היה 

Mt 25,1  לות והחמשהחמש מהן היו סכ 2. לחתן ולכלה לדרך  בתולות שלקחו עשישותיהן ויצאו  שממיי לעשר  
Mt 25,6    8אז קמו כל הבתולות והדליקו כל עשישותיהן  7 לדרך  אחד קומו הנה החתן בא צאו אליו צעק אדם 
Mt 28,9    והן כרעו לרגליו. אומ׳ האל יושיעכם .לדרך  ובעוד שהולכות ישאוש יצא להן  9לתלמידיו  
Mc 4,4   4 ואחרים נפלו במקום 5. ות ואכלוםובאו עופ לדרך  שזורע מקצת גרעינים נפלו קרוב  ובעוד  

Mc 9,14  14  והוא שאלם ממה אתם חולקים 15. ושבעוהו לדרך  וכאשר העם ראה בא ישאוש תמהו ויצאו לו  
Mc 10,17   בא אדם אחד וכרע לפניו מבקש ואומר מלמד טוב  לדרך  וכאשר היה יוצא  17. יהם ומברכםהידיים על 

Lc 8,5   5 וזרע אחר נפל  6. ועופות שמים אכלוהו. ונרמס לדרך  ורע נפל ממנו ובעוד שז. רע זרעואותו שז 
Lc 8,12   ובא אחר כן השטן. והם אותם ששומעין אותו .לדרך  שנפל סמוך  12זרע הוא דבר השם׳ הוא זה ה  

Lc 18,35    וכאשר העור שמע 36. שואל לעוברים יתנו לו לדרך  קרב ליריחו עיור אחד יושב קרוב ישאוש  
Jn 12,13    14. הושענא זהו מלך ישראל. וצועקת אומרת לדרך  לקחה כפות תמרים ויצאה אליו  13לירושלם  
Jn 12,18  19. אותה סיעה כי שמעה אומרים שעשה אות ופלא לדרך  ובעבור זה באה אליו יוצאת  18: ממות לחיים 

Lc 3,5  אז 7. ל בשר שלום האלויראו כ 6. ישרים לדרכים  רעים יהיו מיושרים וכל הרכסים  וכל הדרכים  
Mt 2,9  עד . והיה הולך לפניהם הככב אשר ראו במזרח .לדרכם  ובשומעם דברי המלך הלכו  9: להשתחות לפניו 

Mt 11,Tit   11: אני אומר לא יפסיד שכרו,Tit   וכאשר ישאוש משיח השלים אלה 1כפי מתיאו  ל״ה  קפיטולו  
Mt 5,31   ואני אומר לכם שכל אדם המגרש 32ספר כריתות  לה  ן יו התורה אומרת המגרש אשתו יתלתלמיד  
Mt 14,7   7 והיא היתה מוזהרת מאמה אמרה  8: כל מה שתשאלהו לה  ותו דבר הוא נשבע שהוא יתן בעבור א 
Mt 14,9   וחתך ראש זואן בבית הסוחר 10. ראש זואן טבול לה  וצוה שאז יתן . צב לא רצה לשנותשראוהו נע  

Mt 15,23   והתלמידים באו וחילו פניו שלא יניחנה לכת: דבר לה  ולא ענה  23. השטן מצער בתי. יטופחד בן ד 
Mt 19,7   וישוש אמר משה הודה 8. ספר כריתות ואותה יעזוב לה  והם אמרו משה צוה שאדם יתן  7. שהאל ִחֵבר 
Mc 5,25   והוציאוה 26רו רפיון דם זה שנים עשר שנים עב לה  ואשה אחת שהיה  25[*]. ך אחריו רב שהול  
Mc 5,26    וכאשר 27. שאינה מוצאה. ברפואות בלא תועלת לה  והוציאוה כל מה שהיה  26עשר שנים עברו  
Mc 5,34   35. לכי לשלום ותהיי נרפאת. בתי אמונתך הושיעך לה  והוא הבין ואמר  34. יו כל האמתואמרה אל 
Mc 5,43   43 6: וללאכ לה  ום שלא יאמרוהו ואחר צוה שיתנו וצי,Tit   1קפיטולו ו׳ כפי שי׳ מארקו  
Mc 6,23  וכאשר יצאתה 24: כל מה שתשאל עד חצי מלכותו לה  ועשה שבועה שיתן  23 מה תחפוצי ואתנהו לך  
Mc 6,24   ותכף היא באה אל המלך 25. תשאלי ראש גואן טבול לה  והיא אמרה . אמרה לאמה מה אשאל יצאתה משם 
Mc 7,25   והיא 26. בת אחת מושטנת באה אליו וכרעה ברגליו לה  כי אשה אחת שהיה  25 .כול העליםלא היה י 
Mc 10,4  ולהם ישאוש ענה ואמ׳ 5: ספר כריתות ושיניחנה לה  והם אמרו משה התיר שאדם יכתוב  4. לכם משה . 
Mc 14,8    אמת 9עבדה אותי וִמֲהָרה לפני הקבר למשוח לבי  לה  כי ממה שהיה  8. אהיה לכם לעולםואני לא  

Mc 14,70   וסמוך מזה מעט פעם אחרת אחת מאותן ששבות שם .לה  ר והוא פעם אחרת כפ 70. סביבה זהו מהם  
Lc 1,28   הש׳ יושיעך מלאה חן הש׳ עמך ברוכה את בין שאר  לה  וכאשר המלאך נכנס לבתולה אמ׳  28. מריאה 
Lc 1,30   31. אה כי את מצאת חן בעיני הש׳אל תיראי מרי לה  והמלאך אמ׳  30. ׳ ההוא איך הואהשלו  
Lc 1,57   ושמעו 58. ללדת יהיה נשלם ותלד והיה לה בן לה  אלישבק יש  57שבא בביתה במקדש  ואחר  
Lc 1,57   ושמעו השכנים וקרובים מאותה המעולה 58. בן לה  ש לה ללדת יהיה נשלם ותלד והיה אלישבק י  
Lc 1,61  ועשו 62. אין ראוי במשפחתך שתהיה לך כזה השם לה  ואמרו  61. אבל שיהיה שמו יואן לא יהיה כן  
Lc 4,39   וכאשר 40. ומיד קמה ושרתה אותם. לקדחת שיעזבנה לה  עמד עליה צוה  39. פניו בעבורה וחילו 
Lc 7,12   13. ורב עם מן העיר הולכים עם האשה ההיא. עוד לה  מת אחד שהיה בן אלמנה ולא היה  שנושאים  
Lc 7,13  וישאוש קרב ונגע המטה ואותן 14. אל תבכי לה  וישאוש אמ׳ . היה נע בחסד עליה שאושראתה י  
Lc 8,43   ונגשה לישוש ובאה אחריו ונגעה במלבושיו 44 .לה  נתנה כל נכסיה לרופאים ולא שוה י״ב שנה ו.  
Lc 8,48  ושר בית 49. בתי אמונתך הושיעך לכי לשלום לה  וישו אמ׳  48. פאה בעבור הנגיעהאותו ושנתר  
Lc 8,55   ואביה ואמה חרדו וצום ישו משיח שלא 56לאכול  לה  וישאוש צוה שיתנו . מתהחזר בה ומיד ק  

Lc 10,41  מרטא מרטא חרוצה נמצאת ברוב עניינים אמת דבר לה  וענה האדון ואמר  41. ו שיעזרנילכן תאמר ל  
Lc 10,41    11 :לה  החלק היותר טוב אשר לא יגזלוהו בחרת,Tit   ונעשה שישו 1קפיטולו י״ב כפי לוקא  
Lc 13,12   ומיד. והניח הידים עליה 13. אשה סרה מחלתך לה  ואמ׳ . וראתה ישאוש וקראה 12לה להביט למע  
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Lc 15,8   לא תדליק את הנר. עשרה דרכמש ותאבד אחת מהם לה  או אי זה אשה שיש  8: רים תשובהשאינם חס  
Lc 21,4   ומקצת אומרים 5. חסרון שמה כל מאכלה שהיה לה לה  ממה שפיחתה ויש אבל זאת . ן האלשמו במת  
Lc 21,4   ומקצת אומרים שהמקדש שיהיה מעוטר מאבני 5 .לה  יש לה חסרון שמה כל מאכלה שהיה שפיחתה ו  

Lc 22,57   ואחר מעט פעם 58. אומר אשה אשה איניני מכירו לה  ופירו כפר  57. מרה זה היה עמהםאותו א  
Jn 2,8   וכאשר ארטישיקילי טעמה המים ראו שחזרו יין  9 .לה  והביאו . שקיליוהביאו ותנו לשתות לארטי 
Jn 4,7   7  והתלמידים הלכו בעיר לקנות דבר 8. תן לי לשתות לה  וישאוש אמר . אשה אחת לשאוב מיםובאה 

Jn 4,10   ומי הוא השואל לשתותאם היית יודעת מתן האל  לה  ענה ישאוש ואמ׳  10. ם השמריטנשמורגלים ע.  
Jn 4,13   אבל . מי שישתה מזה המים יהיה לו צמא פעם אחרת לה  ענה ישאוש ואמר  13. ניו ומקנהוהזה וב 
Jn 4,16   ענתה האשה ואמרה  17. לכי וקראי אישך ושובי פה לה  וישו אמ׳  16. א פה לעולם לשאובושלא אב 
Jn 4,17   כי חמשה בעלים 18אמת את אומרת שאין לך בעל  לה   וישאוש אמ׳. מרה לו אין לי בעלהאשה וא  
Jn 4,39   אז כשבאו השומרונים אליו בקשוהו שיעמוד שם 40 :לה  עדות לו שכל הדברים שעשתה אמר  בו שעושה 
Jn 8,11   ומכאן והלאה לא תעשי חטא. ואני לא אענישך לכי לה  וישאוש אמר . אין כאן גואל אחד ענתה אדון: 

Jn 16,21  ואמת כן דאגתכם אבל 22. כי האדם נולד בעולם .לה  בור שמחה וגיל שיש נה זוכרת הצער בעכבר אי  
Jn 20,16   ואמרה לו רבי שר״ל מאישטרו. מריאה והיא נהפכה לה  וישאוש אמ׳  16. אנכי אשאנו אליהנחתו ו. 
Jn 20,17  אבל לכי. יתי לאביאל תגעי בי כי עדיין לא על לה  וישוש אמר  17. בי שר״ל מאישטרוואמרה לו ר  
Mc 8,19    והם אמרו. וכמה קופות נשארו ממותר. אלף איש לה׳  כאשר חלקתי ה׳ לחמים  19. זכרוןאין לכם  
Lc 23,54   והנשים שבאו מגלליאה נמשכות אחריו 55 .להאיר  והיה יום ששי ובשבת התחיל  54ח איש מונ  
Lc 24,25  חוייב 26. כל הדברים שהנביאים אמרו לכם להאמין  ישוש אמ׳ להם סכלים תהיו תועים ו 25. אותו  

Jn 5,44  ואינכם מבקשים. שאתם רודפים אחר המעלות להאמין  איך תוכלו אתם  44. אותו תקבלו יבא בעולמו  
Jn 10,38   האמינו המעשים בעבור שתכירו שהאב הוא . לי להאמין  ואם לא חפצתם . אתם אומרים כזה למה. אותם 
Jn 12,39   עור 40כי פעם אחרת אמר ישעיה הנביא  להאמין  ובעבור זה לא היה בידם  39שסופר  וכח האל  
Mc 9,22   ותכף זעק אבי הבן 23. מכל דברים תשיג להאמיני  וישאוש אמ׳ לו אם אתה תוכל  22 .בחסדך  
Mc 9,23    לשטן וכאשר ראה שהעם מתאסף הוא צוה 24 .להאמנתי  אכן ייטב לך שתעזור . אני מאמיןהבן בוכה  

Mc 16,14   מיאונם וקושי לבם כי אותם לא האמינו לאותם להבחין  ישאוש נראה להם . אחד עשר לאכולבשולחן כל 
Mc 6,55    באי זו  56החולים במטות כאשר שמעו שהוא שם  להביא  ומיהרו כל הארץ  55הכירו ישאוש תכף 
Mc 13,9   וחוייב ראשונה דרוש 10ני בעדותם עדות ממ להביא  ויעמדו לפני המלכים והשרים : כםיכו את  
Lc 13,11   ואמ׳ לה אשה. וראתה ישאוש וקראה 12למעלה  להביט  ולי והולכת ככורעת בזולת יכולת שנים מח  

Mc 15,40   ובתוכם מריאה מקדלינא ומריאה אם יקומו .להביטו  והיו שמה מקצת נשים שבאו מרחוק  40. האל  
Mt 13,11  מי 12. סודות מלכות שמימיי אבל להם לא להבין  ם אומר לכם ניתן והוא ענה לה 11. בדמיונות  
Mt 19,11   יש מקצת אנשים שנולדים קשטראטש מבטן 12 :להבין  ה הדבר אם לא למי שנתון לו דעת מבינים ז  
Mt 19,12   ואז עשו לו דורון מנערים קטנים  13: יבינהו להבין  מי שיכול . ראטש בעד מלכות שמיםהם קשט 
Mt 19,17   והוא אמ׳ 18. חיים נצחיים שמור וקיים המצות להבין  אם תרצה . אחד לבדו השם הוא טוב. אלי טוב 
Mc 4,11    כי אם. אבל להם לא. סודות מלכות שממיי להבין  והוא אמ׳ להם לכם נתן  11מהמשל שאלוהו  
Jn 4,47   אז אמר ישאוש 48. למות בנו כי מסוכן היה להבריא  שירד שישאוש בא מגודיאה בגלליאה הלך אליו  

Mt 28,8    ובעוד שהולכות ישאוש יצא להן 9לתלמידיו  להגיד  מהקבר ברוב פחד וברוב שמחה רצו מהרה  
Lc 1,19   בעבור שלא האמנת לדברי 20לך אלה הדברים  להגיד  ני הוא שעומד לפני האל ושולחתי ואמ׳ לו א  
Lc 4,18   ולרפא נשברי לב ולדרוש תשובה לשבויים 19 להגיד   בור זה משח אותי ושלחני לענייםובע. עלי  
Lc 4,43   לעיירות אחרות מלכות האל כי בעבור זה להגיד  ולהם אמר חוייב לו  43. פרד מהםבו שלא י  
Lc 9,10    וישאוש לקח. לישוש משיח כל הדברים שעשו להגיד  וחזרו התלמידים  10. ישאוש משיחלראות  

Lc 10,22    והפך פניו לתלמידיו ואמ׳ מאושרים הם  23 .להגידלו  ומי שיחפוץ הבן . ם הבןהאב כי אומי הוא 
Jn 18,15    ופירו 16. ונכנס עם ישאוש בהיכל ההגמון להגמון  ואותו תלמיד היה בן בית . ישאושהלכו אחר  
Jn 18,16   מהואמר אל השוערת וש. ושנכנס עם ישאוש להגמון  אז יצא התלמיד האחד שהיה בן בית . בחוץ  
Jn 18,22   אם אני דברתי דבר רע. וישאוש ענה אליו 23 .להגמון  ואמ׳ לו אתה עונה כן . אוש משיחבצואר יש 
Jn 7,45   ואמרו להם למה לא הבאתם אותו. ופרושים להגמונים  אז חזרו השלוחים  45: ידיו עליומהם לא שם . 
Mt 6,8   כי האל יודע מה שאתם צריכים טרם. להם להדמות  לכן לא תאבו  8. מעם ברוב דבריםשהאל יש  

Jn 12,35   35 בפוד שהנר בכם בעבור שלא תפלו בחשך וערפל להו  אמר להם ישאוש עדין יש בכם נר  אז.  
Jn 3,4   יכול אדם לשוב לבטן אמו ושיבא: והוא זקן להולד  ענה נקודימוש לו איך יוכל אדם  4. מחדש  

Mc 11,7   6  והתלמידים הניחו מלבושיהם. העיר לישאוש להוליך   7הו אמרו מה שישאוש צום והניחווהם  
Mt 6,27   ומהמלבושים למה אתם 28. לחיי גופו מדה אחת להוסיף  ומי מכם יכול  27. ם גדולים מהםואינכ 
Mt 7,4   מראה עצמך  5. והקורה בעיניך. הקיסם מעינו להוציא  ואיך תאמר לאחיך  4. תחשוב הבריח מעיניך 
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Mt 20,19   ויקום. לעג ממנו ולרגשו ולהקימו בשתי וערב להוציא  וימסרוהו לנפילים  19שוהו למות עניהדת וי 
Mt 27,31   הפשיטו לו הסרבל והלבישו לו. עליו לעג להוציא  ואחר כאשר הרבו  31. מכין בראשוהקנה ו  
Mc 9,17   תי תלמידיךובקש. רוק מפיו ונוקש השנים להוציא  בכל מקום שלוקחו מפילו ומכריחו ו 17. שטן  

Mt 12,14    נסע מהם ועמים רבים . וישואוש יודע זה 15 .להורגו  ועשו עצה נגדיו באיזה צד יוכלו הפרושים 
Mt 14,5   6. רק ירא העם שתופשים אותו כמו נביא .להורגו  ובעבור זה אירודיש חפץ  5אחיך  לך אשת  
Jn 8,40   איש שאמרתי אמת לכם אותה ששמעתי מהאל .להורגני  ואתם אביתם  40. עשו מעשי אברהםבני אברהם.  

Mt 16,25   נפשו בזה העולם יושיעה כי יאבד אותה בעדי להושיע  כי אותו שחפץ  25. ו ושילך אחריוערב של. 
Mt 27,42    אם מלך אתה מישראל רד מן השתי וערב . עצמו להושיע  הוא מושיע אחרים ואינו יכול  42ואומרים 
Mc 15,31   אם אתה משיח ישראל רד מן השתי וערב 32 .להושיע  שעים ועצמו אינו יכול ים עשה נוהאחר  
Lc 19,10   וזה אמ׳ לאותן האנשים 11. מה שהיה אבוד להושיע  בא לבקש מן האדם  10ה בן אברהם בעבור שז  
Lc 9,56   ובעודם 57ונסעו משם והלכו במגדול אחד  .להושיען  ן האדם לא בא לאבד הנפשות אלא ב 56. אתם  
Mt 11,3    וישוש ענה לכו 4. או מקוים אנו אחר .להושיענו  אתהו שעתיד לבא  3שנים תלמידיו שאלוהו  
Lc 8,47   ובאה ברעדה ונפלה לרגלי ישו משיח ואמרה אל .להחבא  והאשה שראתה זה לא רצתה  47. בוממני שפעל 
Mc 5,3   3 כי תמיד משברם 4ולא בברזלים בשלשלאות  להחזיקו  קברים והיה כ״כ רע שאין יכולין ששוכב ב.  

Mt 9,28   וישוש 29 :והם ענו הן גביר. לכם הראות להחזיר  שיח אמ׳ להם אתם מאמינים שאוכל וישו מ  
Mt 3,9   הגרזן מונח 10. מאלה האבנים בני אברהם להחיות  ינו כי אני אומר לכם שהאל יכול היה אב  

Mt 21,12    ואמר בתי בית  13: מאותן שהיו מוכרים יונים להטות  . הוהפך שלחנות החלוף ממטה למעלומוכרין 
Mt 3,14  ענה ישואש ואמ׳ לו עזוב עמוד כי  15 .טובל להיות  ואתה בא אלי . יה לך לטבול אותילך נאות וה 
Mt 6,23  24. בך הוא ערפליי רבות ערפליות תהיו בך להיות  ואם הנר הראוי . וף יהיה ערפליירשעה כל הג  

Mt 18,33  34. חומל מאותו עבד אחר כמו שהיה לי ממך להיות  לכן לא היה לך לעשות כן  33תני ר שחננבעבו  
Mt 20,26   ואותו שביניכם ירצה 27. רב יהיה משרתכם להיות  אך מי שירצה . א יהיה כן בתוככםל 26. כח  
Mt 20,27    כך בן האלוה לא באכל  28. ראשון יהיה עבדכם להיות  ואותו שביניכם ירצה  27. משרתכםרב יהיה 
Mt 20,28   אבל בעבור עבוד ובעבור תת נפשו לפדות: נעבד להיות  כל כך בן האלוה לא בא  28. בדכםיהיה ע 
Mt 26,37   37 אז אמר להם דאגה נפשי עד 38. עצב ונקצף להיות  ב והתחיל ולקח פירו ושני בנים מזבדי  
Mt 26,40  עורו והתפללו שלא תכנסו 41. ער עמדי להיות  ם ואמ׳ לפירו לא יכולה שעה אחת ומצאם ישני  
Mc 10,26   לכם הוא. וישאוש מזהיר אומר להם 27נושע  להיות  אומרים א״כ מי יוכל . ים ביניהםאומר  
Mc 14,37  עורו והתפללו בעבור שלא 38. עדים עמדי להיות  ולשימון ישנים אתם ולא יכולתם  ואמ׳ לפירו  

Lc 10,7   8. אל תאבו לעבור מבית לבית. לו שכרו להיות  ראוי הוא הפועל  כי. שיתנו לכם הדברים  
Lc 14,27   כי אי זה מכם שחפץ לבנות מגדל 28. תלמידי להיות  ב שלו ואינו בא אחרי אינו יכול שתי וער . 
Lc 14,33  אבל אם המלח. המלח הוא טוב 34: תלמידי להיות  ש מכל הדברים שמחזיק אינו יכול שאינו מתיא  
Lc 15,19   וקם  20: עשה לי כמו אחד משכיריך. נקרא בנך להיות  וכבר איני ראוי  19. לשמים ולך אני חטאתי 
Lc 18,26  26 וישאוש אמ׳ להם הדברים הנמנעים 27. נושע להיות  שמעו אלה הדברים אמרו ומי יוכל ואותן ש  

Jn 1,46   46 פליף בא וראה אותו אמר לו. אי זה דבר טוב להיות  יכול . ואמ׳ לו נתנאל בנזוריט . 
Jn 1,50   51. מאמין אתה עוד תראה דברים גדולים מאלו להיות  תוכל . ומר לך שראיתיך תחת תאנהכי אני א  

Jn 5,6   והחולה ענה לו אדון אין לי אדם 7. בריא להיות  מד חולה אמר לו תחפוץ והכיר שזמן רב ע  
Jn 9,27   אנחנו תלמידי משה אנו[*] [*]  28. תלמידיו היותל  חפצתם . ה חפצתם פעם אחרת לשמועשמעתם למ. 

Mt 1,19  ורוצה . צדיק ובלתי רוצה למסור אותה למיתה להיותו  ויוסף  19. היא הרתה מהקדש רוח טרם התחברם 
Mt 11,20    גוער בעיירות באותן שהוא עושה פלאות להיותו  אז התחיל ישאוש משיח  20: מתיאול״ו כפי  
Mt 26,69   וקרבה אליו שפחה אחת אומרת ואתה היית עם להיכל  ופירו היה יושב בחוץ  69. ךאות מי הכה  
Mc 15,16   וילבישתו ארגמן 17השוטר ונתאסף שם העם  להיכל  והפרושים עם המשרתים נהגוהו  16. להמיתו.  
Mc 14,12   ושלח 13. תחפוץ שנלך ונכין לך הפסח שתאכל להיכן  אמרו לו התלמידים . הפסח עושים המצה כאשר  

Jn 20,2   אז יצא פירו ואותו תלמיד האהוב 3. הניחוהו להיכן  ואין אנכי יודעת . לוהו מן הקבראדוני נט. 
Mt 2,13   אז קם ויקח הילד ואמו לילה וילך 14 .להכבידו  י עתיד הוא שאירודיש ירצה הילד אליך כ  

Mt 24,49   ם האחרים ויתחיל לאכול ולשתות עםהעבדי להכות  ויתחיל  49י יעמוד באריכות לבא בלבו אדונ  
Lc 12,45   46הנערים והשפחות ויאכל וישתה וישכר  להכות  בלבבו אדוני מתאחר לבא ויתחיל  עבד יאמר  
Lc 23,48   וכל אותן שמכירין אותו עמדו 49. חזותיהם להכות  ובראותם כל הדברים האלה חזרו . ההיא  
Jn 21,25   הספרים שיצטרכו בכתיבתן להכיל  לא יוכל  ים חושב אני שכל העולםיהיו נכתב. Expl )תם ונחם  
Lc 9,52   וכאשר 54. כי מגמת פניו ירושלם[*]  53שם  להכין  ו לפניו ונכנסו בעיר השומרונים שלח שלוחי  
Jn 14,2    פעם. ואם אהלוך להכין המקום 3. מקום לכם להכין  דירות בו אמת הייתי אומר להלוך אבי רוב  
Jn 14,3   פעם אחרת אבא ואביא אתכם אלי בעבור . המקום להכין  ואם אהלוך  3. ך להכין מקום לכםמר להלואו 
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Lc 8,10  בעבור שאם יראו ולא יראו. אבל לאחרים משל .להכיר  להם אמר לכם ניתן מלכות שמים ו 10. הוא זה. 
Lc 11,42  ושים שתאהבו לישב בכסאראוי לכם פר 43 .להכניסם  אלה הדברים ראויים שיעשו ולא . וצדקת השם׳  

Jn 7,7  אותי הכעיס כי אני מעיד עליו. להכעיסכם להכע  העולם אינו יכול  7. ה הוא מוכןעמכם כל שע  
Jn 7,7  אותי הכעיס כי אני מעיד עליו שמעשיו .להכעיסכם  העולם אינו יכול להכע  7. מוכן כל שעה הוא  

Lc 20,11   ושלח עבד שלישי ומוכה בחבורה שלחוהו 12 .להלוך  והניחוהו . ם אותו ברוב בזיונותושוברי  
Jn 14,2   2 ואם אהלוך להכין המקום 3. להכין מקום לכם להלוך  י רוב דירות בו אמת הייתי אומר בבית אב . 

Lc 17,23   כי 24. ולא תלכו אחריו. הוא לא תחפצו ללכת להלן  ויאמרו לכם הנו  23ולא תראוהו  מבן האדם  
Lc 11,54   12 :להלשינו  בקשים מפיו אי זה דבר יוכלו ומ אותו,Tit   וכאשר 1קפיטולו י״ג כפי לוקא  
Lc 23,2   ומונע . אנחנו מצאנו זה מדיח ומהפך עמנו .להלשינו  והתחילו  2הוליכו ישאוש לפילאט כל העם ו 
Mt 2,7   [*]6  [*]7  [*] לכו שאלו וישלחם לבית לחם ויאמר להם 8. הכוכב להם  בחריצות גדול הזמן שנראה 
Mt 2,8   לכו שאלו מהילד בתבונה ובדעת ובמוצאכם אותו להם  וישלחם לבית לחם ויאמר  8. כוכבלהם ה  

Mt 4,19  ותכף 20. בואו אחרי ואעשה אתכם דייגי אנשים להם  ויאמר  19ות בים כי דייגים היו ששמים הרשת  
Mt 6,8   9: יודע מה שאתם צריכים טרם תשאלהו כי האל .להם  לכן לא תאבו להדמות  8. ב דבריםישמעם ברו  

Mt 6,26   ומי מכם 27. לחם וחיים ואינכם גדולים מהם להם  נותן אביכם שבשמים . ולא מאספים במגורות  
Mt 7,12   12 קפיטולי כ״ג כפי :זאת היא התורה והנביאות להם  שתחפצו שיעשו לכם האנשים תעשו  כל אשר  
Mt 7,23   סורו ממני רשעים מלאי רוע. מעולם לא הכירם להם  אז יאמר  23ך עושים אותות רבות ובשמ  
Mt 8,20   ועופות האויר יש להם קנים ובן אדם אין. מערות להם  וישוש אמר לו השועלים יש  20ת שתרצה ללכ 
Mt 8,20    עוד 21: קנים ובן אדם אין לו אנה יקוד ראשו להם  ועופות האויר יש . יש להם מערותהשועלים  
Mt 8,26    וקם וצוה לרוח. למה אתם יראים עם במעט אמונה .להם  וישאוש אמ׳  26. כי בסכנה אנחנוהושיע 
Mt 8,32   והשטנים יצאו מן האדם ונכנסו בחזירים. לכו להם  וישאוש משיח אמ׳  32ותן חזירים שימנו בא.  
Mt 9,8  וכאשר 9שאן מתיאו קפיטולי ל׳ כפי : באנשים להם  שיכולת כזה הראה . ם ואותו הללוזה יראו הש  

Mt 9,12   12 לכו 13. הבריאים אינם צריכים רופא אבל החולים להם  משיח כאשר שמע אלו הדברים אמר  וישוש 
Mt 9,15   מה ארוס בעוד שהוא חי אין יכולין לבכות כל להם  וישוש משיח אמ׳  15. ו והפרושיםכמונ  
Mt 9,28   והם ענו. אתם מאמינים שאוכל להחזיר לכם הראות םלה  וישו משיח אמ׳ . או העורים אליואל הבית ב 
Mt 9,29  ותכף ישוש משיח צום[*]  30. כפי אמונתכם יעשה להם  ישוש משיח נגע עיניהם ואמ׳ ו 29 :הן גביר 
Mt 10,1   ואלה 2יכולת לרפאת המשוטנים ולמרק החולאים  להם  וש משיח קרא לי״ב תלמידים ונתן היה שיש  
Mt 10,5   5 אל תכנסו בארץ שמריאה. אל תכנסו בארץ הנפילים להם  לח ישוש משיח וצום ואמר ה י״ב שאל 
Mt 12,3   לא אתם קראתם מה שעשה דוד כשנרעב הוא ואותם להם  וישואש אמ׳  3. ראוי עשות בשבת מה שאין  

Mt 12,11   חהמי הוא מכם שהיה לו צאן אחת אם נופלת בשו להם  והוא אומר  11. עבור שילשינו הםבשבת ב  
Mt 12,39  אומה רעה אות לא ינתן לכם לבד אות יונה נביא להם  וישאוש ענה  39. ה אות ראות ממךרוצים אי ז. 

Mt 13,3   4ואמר אדם אחד יצא לזרוע זרעו . משלים רבים להם  ואמר  3. ל העם עומד על שפת היםויושב וכ  
Mt 13,5   וכשהשמש חממם יבשו כי לא היה להם 6. וקעפר עמ להם  ם מאד עפר ותכף צמחו כי לא היה שלא היה ש 
Mt 13,6  גדלו הקוצים. האחרים נפלו בין הקוצים 7. שורש להם  כשהשמש חממם יבשו כי לא היה ו 6. עפר עמוק 

Mt 13,11   אומר לכם ניתן להבין סודות מלכות שמימיי אבל  להם  והוא ענה  11. תה מדבר בדמיונותלו למה א 
Mt 13,11   ומי. מי שיהיה לו יתן לאדם וישפיע 12. לא להם  סודות מלכות שמימיי אבל  להבין לכם ניתן  
Mt 13,28    והעבדים אמרו תחפוץ. האיש האויב עשה דבר זה להם  והוא אמר  28: עליו זרע קמשוניםאם כן מי  
Mt 13,31   דםמלכות שמים הוא דומה לזרע החרדל אותו שא להם  משל אחר אמר  31: אספו במגורתי והחטים  
Mt 13,33   המלכות שממיי דומה לשאור שלוקחת האשה ומטמינו להם  דמיון אחר אמ׳  33: בענפים שלו ועומדים 
Mt 13,52   לכן כל חכם מאותות דומה למלכות שממיי ולאב להם  והוא אמ׳  52. והם אמרו הין. יםאלה הדבר  
Mt 13,57   איננו בזולת כבוד רק בארצו או שום נביא להם  וישאוש אמר . היו אשקנדליזאט בוו 57. זה  
Mt 14,16   ענו 17אין צריך להם לכת תנו להם אתם לאכול  להם  וישוש ענה  16. לים ויקנו אוכלהעמים במגד  
Mt 14,16   ענו לו אין לנו פה  17לכת תנו להם אתם לאכול  להם  וישוש ענה להם אין צריך  16. כלויקנו או 
Mt 14,16   16 ענו לו אין לנו פה לבד ה׳ לחמים 17אתם לאכול  להם  צריך להם לכת תנו ענה להם אין  וישוש 
Mt 14,18   ולקח. צוה לישב העם על העשב 19 .שאו אותם לי להם  והוא אמ׳  18. לחמים ושני דגים פה לבד ה׳ 
Mt 14,25  קוומרוב פחד צע. היו נבהלים 26הולך על הים  להם  וברביעית משמרת הלילה ישאוש בא  25. מנגדם  
Mt 14,27   ואמר להם יהיה לכם טוב בטחון באל אני הוא אל .להם  ותכף ישאוש דבר  27וב פחד צעקו ומר 
Mt 14,27   28. יהיה לכם טוב בטחון באל אני הוא אל תפחדו להם  ואמר . ותכף ישאוש דבר להם 27ו פחד צעק 

Mt 15,3   למה עוברים מצות האל בעבורואתם . ואמר להם  והוא ענה  3. יהם כשרוצים לאכולנוטלין יד  
Mt 15,16   אינכם מבינים שכל מה  17: עדיין אתם בלתי שכל להם  והוא אמר  16. ש לנו זאת התמונהואמר תפר 
Mt 15,32   לאכול ואיני רוצה לשולחם בתענית בעבור שלא להם  ם באשר הוא עמד שלשה ימים ואין מרחם הע  
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Mt 15,34   ישואש כמה פת יש לכם והם אמרו שבעה ומעט להם  ואמר  34. כ״כ פת במדבר שישבעו כמה עם  
Mt 16,2  אתם אומרים בערב למחר יהיה אור בהיר כי .להם  וישוש ענם ואמר  2. ות מן השמיםאי זה נפלא  
Mt 16,6   והם חשבו 7. השמרו משאור הצדוקים ופרושים להם  והוא אמר  6. אה שכחו לקחת לחמםלעבור הל  
Mt 16,8  אתם. מה תחשבו ביניכם אנשים בלתי מאמינים להם  אמ׳ . וש שיודע מה שחושביםוישא 8. לנו לחם  

Mt 16,15   וענה שימון 16. ואתם מה אתם אומרים ממני .להם  וישאוש אמ׳  15. אחד מן הנביאיםירמיהו או  
Mt 16,18    פתחות השמיםכי אני אתן לך מ 19יכולת כנגדך  להם  ועוד דלתות גיהנם לא תהיה . שליאגלישיאה . 

Mt 17,6   וקרב אלהם ישאוש ואמר להם קומו 7. פחד גדול להם  ים שמעו זה נפלו על פניהם והיה התלמיד  
Mt 17,7   ושאו העניים ואל תיראו שום  8. קומו אל תפחדו להם  וקרב אלהם ישאוש ואמר  7. גדול להם פחד 

Mt 17,19   אמת אומר לכם אני. שאוש בעבור מיעוט האמנתכםי להם  אמ׳  19. יינו יכולים אנו לגרשולמה לא ה 
Mt 17,21   22ישו בן אלוה יהיה נבגד ונמסר בידי החטאים  להם  אמ׳ . והוא עמד בגליליאה 21. וםבתפלה ובצ  
Mt 19,14   הניחו אלי בא הנערים קטנים ולא תאבו למונעם להם  וישאוש אמר  14. ים גוערים אותםוהתלמיד . 
Mt 19,26   בין האנשים הוא דבר כבד מהבין אבל לאל הוא להם  ומביטם ישאוש אמ׳  26. ושיענוה מי יוכל  
Mt 19,28    אמיתות לכם שנמשכתם אחרי שבסוף העולם אשר בן .להם  וישו אמ׳  28. מה גמול יהיה לנואחריך 

Mt 20,4    הלכווהם  5לכו לכרמי ואתן לכם דבר בינוני  להם  ואמ׳  4שהיו עומדים בטלים בשער אחרים.  
Mt 20,6   וענו באשר שום אדם 7. למה עמדתם היום בטלים להם  והוא אמ׳ . תו יום כמו כן בטליםעומדים או  

Mt 20,17  ראו כי אנחנו עולים בירושלם ובן האל יהיה  18 להם  שלם לקח י״ב תלמידים בסוד ואמ׳ ישאוש בירו 
Mt 21,21   ות אומר לכם שאם יהיה לכם אמונה ולאאמית להם  וישאוש אמר  21הים איך מתה תכף היו תמ  
Mt 21,24  אני אהיה שואל דבר אחד ואם אתם אומרים אותו להם  ענה ישאוש ואמי  24. זה היכולת ומי נתן לך  
Mt 21,27   27 גם אני לא אומ׳ באי זה כח אני עושה אלה להם  והוא אמ׳ . ענו אנחנו לא ידענו והם  
Mt 21,31    אמיתות אומר לכם שהעוגבים עצמם והזונות ילכו  להם  והוא אמ׳ . ראשוןוהם ענו ה. האבעשה רצון 
Mt 21,36   באחרונה שלח להם בנו  37: כמו כן שעשו לאחרים להם  והיו יותר טובים ורבים ועשו . ופירותי 
Mt 21,37   וכאשר 38. בנו ואמ׳ הם ישאו כבוד לבני להם  באחרונה שלח  37: ן שעשו לאחריםלהם כמו כ  
Mt 21,42   ישאוש ואתם לא קראתם הכתיבות שאומרת האבן להם  אמר  42. זרו לו הפרי הגון בעתוטובים שיח  

Mt 22,1   מלכות שממיי הוא דומה לאדם מלך 2. משל אחד להם  ועונה ישאוש ואמ׳  1כפי מתיאו  מ״ח  
Mt 22,20   21. ה ומה שלמעלה כתובישאוש ממי היא זאת הצור להם  ואמ׳  20: אחד של מס והם הראוהו פשוט אחד 
Mt 22,21    לכן תנו לשישאר מה שראוי לסישאר ולאל מה להם  ואמרו מסיסר והוא אמר  21. כתובשלמעלה  
Mt 22,22  22 ובאותו היום קרבו אליו הצדוקים ושאלוהו 23 .להם  מעוהו היו תמהים ועזבוהו והלכו וכאשר ש . 
Mt 22,29    אתם טועים ואין אתם מבינים הכתיבות וכח האל להם  מר ענה ישאוש וא 29: היתה מכולםכי אשה . 
Mt 22,30   ויהיו כמו מלאכי האל בשמים. אשה ולא בעלים הן להם  בתחייה לא יהיה  30. ות וכח האלהכתיב 
Mt 22,34   ואחד מרבני הדת 35. שתיקה מיאוש שנאספו יחד להם  והפרושים שמעו שהצדוקים היה  34. שלו  

Mt 23,6   6 כסאות גדולים וגבוהים בבתי כנסיותיהם ושישאלו להם  הבים שבת ראשונה בשלחן ושיהיה ווהם א 
Mt 24,4   כי רבים  5השמרו לכם ששום אדם לא יונה אתכם  .להם  וענה ישאוש ואמ׳  4: וקץ העולם ביאתך 

Mt 25,14   ולאחר ב׳ . שלאחד מהם מסר ה׳ בזנטי 15. מזהבו להם  מסר כן כמו האדם שהלך בדרך וקרא העבדים ו 
Mt 25,45    אומר אמיתות אומ׳ לכם כי כל פעמים שלא עשיתם  להם  אז ענה  45. או אסור ולא שרתונךאו חולה 
Mt 26,10   למה חרה לכם מזאת האשה כי היא פעלה פעולה להם  וישאוש שהכירו אמ׳  10. לעניים אדם הערך  
Mt 26,15   מה תרצו תת ואני אמסור לכם ישאוש והם נדרו לו להם  ואמר  15קריוט הלך לשרי הכהנים יודש איש 
Mt 26,21   וכשהם 22. אמיתות אומר לכם שאחד מכם יבגדני להם  ובעוד שאוכלין אמר  21תלמידיו  עם י״ב  
Mt 26,27   27 כי זה הוא הדם מן החדש 28ואמ׳ שתו זה כולכם  .להם  חר לקח הגביע ועשה חינות ונתנו וא 
Mt 26,38   המתינו לי פה ועורו עמדי. דאגה נפשי עד מות להם  אז אמר  38. עצב ונקצףיל להיות והתח  
Mt 27,17   פילאט מי אתם רוצים שאניח לכם בראבן או ישו להם  וכאשר קבצם אמ׳  17. בית הסוהר היה תפוש  
Mt 27,21   והם אמרו. אי זה תרצו שאניח לכת מאלו השנים להם  ופילאט אמר  21. ן וישואש ימיתובראב  
Mt 27,23   24. והם עוד צעקו תלוהו. ואי זה רעה עשה להם  ופילאט אמ׳ . הי מונח בשתי וערבאמרו י  
Mt 27,26   ואז עבדי 27. ישאוש מוכה להקימו בשתי וערב להם  ואז הניח בר אבן ומסר  26. נינוועל ב  
Mt 27,65   והם  66. ושמרהו כאשר תדעופילאט בקשו שומרים  להם  ואמ׳  65. ן ויותר רעה מהראשונהטעות אחרו 
Mt 28,16  וכאשר ראוהו התפללוהו. וישו נראה להם שם 17 .להם  לכו בגליליאה בהר אחד שישו אמ׳ התלמידים ה. 
Mt 28,17   18. ומקצתם ספקו. וכאשר ראוהו התפללוהו. שם להם  וישו נראה  17. בהר אחד שישו אמ׳ להם  
Mt 28,18   לכן לכו 19. הש׳ נתן לי יכולת בשמים ובארץ להם  ישו ואמ׳  ובא 18. ומקצתם ספקו .התפללוהו  
Mc 1,17   ישו בואו ולכו אחרי ואעשה אתכם דייגים להם  ואמ׳  17. תות בים כי הם דייגיםהרש  
Mc 1,38   נלך בעיירות ובמדינות שהן סביבותינו ונדרוש להם  והוא אמ׳  38. עמים שואלים אותךלו כל ה  
Mc 2,8   אי זו היא מלה נקלה לאמר 9מה תחשבו בלבבכם  להם  שבותיהם בעד הקדוש רוח ואמ׳ מח ותכף הכיר  
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Mc 2,17   כי אני לא באתי לקרוא הצדיקים אבל. חולי להם  אינם צריכים רופא רק אותן שיש  הבריאים  
Mc 2,19   לצום  ישו אותם שהם קרובים לנישואין איך אוכל להם  ואמ׳  19. ותלמידיך אין מתענין ומהפרושים 
Mc 2,25    מה שעשה דוד הוא וחיילותיו כאשר. לא קראתם להם  ואמ׳ ישאוש  25. שאין ראוי עשותבשבת מה  
Mc 3,4   ישאוש יש לאדם עשות טוב ביום החג או רע להם   ואמ׳ 4. היד יבשה קום מעלה ועמוד באמצע.  

Mc 3,15   ושם שם לשימון 16יים ומושטנים יכולת לרפאת חל להם  ונתן  15. בור שילכו דרוש בעולםי״ב בע 
Mc 3,17    18זהו בינאטגיש ר״ל בן מהעליון אלוה  .להם  וקרא שם . זאנאדיב ולג׳ואן אחיווללאזיר  
Mc 3,23  ואם 24. איך יוכל שטן אחד גרש שטן אחר. משלים להם  וישו קראם ואמר  23. שטניםהשטנים מרפא המו 
Mc 4,2  אדם אחד יצא  3ומייסרם ברוב משלים ואומ׳ להם  להם  וא דורש וה 2חיל יושב בשפת הים וכל ה. בים 
Mc 4,2   ובעוד שזורע מקצת 4אדם אחד יצא לזרוע זרעו  3 להם  להם ומייסרם ברוב משלים ואומ׳  והוא דורש 

Mc 4,11   אבל להם. לכם נתן להבין סודות מלכות שממיי להם  והוא אמ׳  11ידים שאלוהו מהמשל א׳ התלמ  
Mc 4,11   בעבור שהם יראו ולא 12כי אם בדמיונות . לא להם  אבל . להבין סודות מלכות שממיי כם נתןל  
Mc 4,13   אותו שזורע הוא  14. איניכם מבינים זה הדמיון להם  ואמ׳  13. בחטאתיהם שהם מספרים מבינים 
Mc 4,21    דור ולא תחתאין אדם מניח נר דלוק תחת הדר להם  ואומ׳  21. לו אזנים לשמוע ישמעמי שיש  
Mc 4,26   כן הוא מלכות שממיי כאדם שזורע זרע טוב בארץ  להם  ועוד אמר  26: יה לו יגזלו ממנועצמו שיה 
Mc 4,33   ולא דבר להם בזולת 34בעבור זה שיבינו  להם  רבות כאלה תמונות אמר  33. דרים בצל הענף  
Mc 4,34   ובעבור זה הוא מבארו לצד אחד. מונותבזולת ת להם  ולא דבר  34הם בעבור זה שיבינו אמר ל  
Mc 4,34   נעבור אנחנו [*] באותו יום כאשר נעשה ערב  35 להם  בור זה הוא מבארו לצד אחד ואמר ובע 
Mc 4,40  ואז יראוהו. למה פחדתם עדיין אין לכם אמונה להם  ואמ׳  40ותכף היתה רבה הנחה . וולים שינוח  
Mc 5,13   מיד יצאו השטנים ונכנסו בחזירים והפילו עצמם .להם  וישוש הודהו  13. נחנו נכנס בהםבאופן שא 
Mc 6,4   שום נביא אינו בזולת כבוד אם לא בארצו ובין להם  וישאוש אמ׳  4. ד אשקנדליזטש בווהיו אשקנ  
Mc 6,7   וציום שלא 8. כח לרפאת כל החולים ומשוטנים להם  תלמידים ושלחם שנים שנים ונתן  וקרא הי״ב  

Mc 6,10   11. באי זה מקום שתבאו שם תלינו עד שתסעו להם  ואמר  10. ושלא ישאו שתי גונילש. חי ברגל  
Mc 6,37   לכו א״כ לקנות מאתים . [*] תנו אתם להם לאכול להם  ה ישאוש ואמ׳ וענ 37. ויקנו אוכל לאכול 
Mc 6,37   לקנות מאתים ככרות לחםלכו א״כ . [*] לאכול להם  וענה ישאוש ואמ׳ להם תנו אתם  37. לאכול  
Mc 6,37    [*]ואמ׳ להם ישאוש כמה לחמים יש לכם 38. לאכול להם  ״כ לקנות מאתים ככרות לחם ותנו לכו א  
Mc 6,38  ישאוש כמה לחמים יש לכם הביטוהו וכאשר להם  ואמ׳  38. ת לחם ותנו להם לאכולמאתים ככרו  
Mc 6,48   ובא אליהם סביב חצי הלילה הולך על הים . מנגד להם  תם מצטערים במלחות כי הרוח היה רואה או 
Mc 7,6   טוב נביא מכם רמאים ישעיה שאמ׳ זה העם מכבדני להם  וישאוש ענם אמ׳  6: פת כל היום לא נטולות 
Mc 7,8   גביעים וכלי כסף משתיהם וכדומה דברים רבים להם  פשים מה שהוא נמסר מהאנשים ובא האל ותו.  
Mc 7,9   10. אתם שוברים מצות הש׳ למען שמור מנהגותיכם להם  אמר  9וכאלו . ומה דברים רביםכדמשתיהם ו 

Mc 7,14    שום דבר מבחוץ נכנס באדם  15שמעוני ותבינוני  להם  ואז קרא לעם ואמ׳  14אתם עושים רעות 
Mc 7,18    ין אתםא. א״כ אתם כ״כ פתאים שאינכם מבינים להם  והוא אמ׳  18. לאמר אותה התמונהמה רוצה  
Mc 7,20   הדברים הרעים שמתנועעים מהלב מפנים הם[*]  21 להם  ואמ׳  20. ן ויוצא בעד טבע מנקהרק בבט 
Mc 8,1   אני יש לי 2 לאכול וקרא לתלמידיו ואמ׳ להם להם  אספו רוב חיל עם ישאוש ולא היה אחרות נת  
Mc 8,1   רחמנות על העם כי הם נמשכים אני יש לי 2 להם  להם לאכול וקרא לתלמידיו ואמ׳  ולא היה  
Mc 8,2   ואם אני אשלחם בביתם יתעלפו 3. מה לאכול להם  ואין . משכים אחרי זה שלשת ימיםכי הם נ  
Mc 8,6   והיה להם מעט דג ברכו להם 7. הניחום לפני העם להם  נות ושברם ונתנם לתלמידיו ואמ׳ עושה ח 
Mc 8,7   והם 8. מעט דג ברכו להם וצוה הניחום לפניהם םלה  והיה  7. ׳ להם הניחום לפני העםואמ  
Mc 8,7  והם וכל העם אכלו והיו 8. וצוה הניחום לפניהם להם  ם מעט דג ברכו והיה לה 7. הניחום לפני העם 

Mc 8,12   אמת לכם אני אומר שאתם לא תראו סימן[*]  להם  וישאוש אמר  12. ו אות מן השמיםושאל  
Mc 8,14    והוא מזהירם אומר ראו השמרו 15לבד לחם אחד  להם  חו לקחת לחם ולא היה תלמידיו שכו 14הים  
Mc 8,17  עדיין. עדיין אינכם מכירים ולא מבינים[*]  להם  וישאוש כאשר ראה מחשבותם אמ׳  17. לנו לחם  
Mc 8,21   וובאו באקשרדא והוליכ 22. אם כן אינכם מבינים להם  והוא אמ׳  21. והם אמרו ז׳. ארוסלים נש 
Mc 8,29   וענה פירו . מי אני. ואתם מה אתם אומרים ממני להם  והוא אמ׳  29. חרים אומרים נביאוא. אליהו 
Mc 8,32  וישאוש 33. התחיל לגערו[*] ופירו . בגלוי להם  ואמ׳  32. קום חי אחר שלשה ימיםהדת והוא י  
Mc 8,34   ויקח שתי. לימשך אחרי יכפור עצמו אותו שרוצה .להם  וקרא לעם ולתלמידיו ואמ׳  34. יאבל בשרי 
Mc 8,39   ומקצת מכם שהם עמי לא ימותו עד שיראו להם  ואמ׳  39. םהאב כאשר יבא באורו עם המלאכי  
Mc 9,12    וכאשר 13: ועשו רצונם כמו שהכתיבה אומרת ממנו להם  אכן אני אומ׳ לכם שאליהו בא  12מגונה 
Mc 9,30    בן האלוה יהיה נבגד ונמסר ביד הרעים והם להם  יו ואומ׳ ומלמד לתלמיד 30ידעהו רצה שאדם  
Mc 9,34   34 אותו שירצח היות גדול בינותינו יהיה משרת להם  ואמ׳ . ש קרא השנים עשר תלמידיםוישאו  
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Mc 9,38   אל תמנעו לו כי כל אדם שיעשה נפלאות בשמי להם  וישאוש אמ׳  38. נחנו מונעים לוזה א  
Mc 10,1   והפרושים שואלים לו מנסים אותו 2כמנהגו  להם  והוא דורש . ן ונאסף שם עם רברדאחר נהר י.  
Mc 10,3   והם אמרו משה התיר שאדם 4. מה צוה לכם משה .להם  וישוש ענה ואמ׳  3. לעזוב אשתו היכול איש  

Mc 10,11   12. ניאוף עושה. מי ומימניח אשתו ולוקח אחרת .להם  ואמר  11ועו׳ שאלוהו בבית  10: לא יפריד 
Mc 10,14   14 הניחו לבא הנערים אלי ואל תמנעו אותם כי מאלו להם  ישאוש ראהו היה מלא חימה ואמר  וכאשר 
Mc 10,24   בנים מאד הוא כבד שאיש שיבטח מאד בעושרו יוכל להם  וישאוש פעם אחרת תכף אמר . בריונבהלו מד 
Mc 10,27  לכם הוא דבר נמנע אבל לא לא לשם כי לאל כל .הםל  וישאוש מזהיר אומר  27יות נושע מי יוכל לה  
Mc 10,32   הנה 33אומ׳ . והתחיל לאמר כל אשר יקרה לו .להם  ואז פעם אחרת הוא אמ׳ : ויראים תמהים  
Mc 10,36  והם אמרו תן לנו שאחד  37. אעשה לכם. מה תרצו להם  וישאוש אמ׳  36. נשאל תעשה לנו דבר שאנחנו 
Mc 10,38   תוכלו אתם סבול. אינכם יודעים מה אתם שואלים .להם  שאוש אמ׳ וי 38. באורך. לךוהאחר בשמא 
Mc 10,42   אתם יודעים שהשרים והשלטונים גדולים מושלים להם  וישאוש קראם ואמר  42. ו וג׳ואןנגד יקומ  

Mc 11,2    סוומיד שתכנ. לכו לאותו מגדול שהוא לפניכם להם  ואמ׳  2שלח שני תלמידים . הזתיםבהר  
Mc 11,5   והם 6. מה אתם עושים. למה אתם מתירים העיר להם  ואותן שהיו שם אמרו  5. התירוהוהדלת ו  

Mc 11,17   ואתם. אינו כתוב שבית שלי הוא תפלה לכל העמים להם  ומלמדם ואומ׳  17זה משא במקדש  נשוא אי 
Mc 11,29   לכם דבר אחד ענו לי ואחר אני אומר אני אשאל  .להם  וישוש ענה ואמר  29: תה עושה זהזה הכח שא 
Mc 11,33   ואני לא אומר לכם באי זה אני עושה אלה להם  ועונה ישו ואמר [*] [*]  33. אןהוא זו  
Mc 12,17   תחזרו לשישר מה שהוא לסיסר ולאל מה שהוא להם  וישוש אמ׳  17ג והם אמרו דשיסר על הג  
Mc 12,22   24. בתחיה של מי תהיה לאשה מכל אלו 23.לאשה להם  יתה ולכל השבעה ה 22. י עשה כזהזה שליש  
Mc 12,24   25. אתם טועים ואינכם מבינים הכתיבות וכח השם להם  וענה ישאוש ואמר  24. ה מכל אלותהיה לאש 
Mc 12,25   אבל יהיו כמו מלאכי. נשים ולא להן בעלים להם  כאשר המתים יחיו לא יהיה  25. םוכח הש  
Mc 12,38   ושישבו בכסא הראשון בבתי 39שלום הסוחרים  להם  פצים נשוא מלבושים נאים שיתנו חספר ש  

Mc 14,6   אל תתפשוה למה אתה ַעֵצִבים דעו כי פעלה פעולה להם  וישאוש אמר  6. יים וילונו נגדהלענ  
Mc 14,13   ת מיםלכו אל העיר ותפגשו אדם אחד שנושא חבי להם  ושלח שנים מן התלמידים ואמ׳  13. שתאכל . 
Mc 14,16  וכאשר היה ערב בא ישאוש עם 17: והכינו הפסח להם  או אל העיר ומצאו כאשר ישו אמ׳ תלמידיו וב  
Mc 14,18  אמת לכם אני אומר שאחד מכם שאוכל עמי יבגדני  להם  ובעוד שיושבין ישאוש אמ׳  18ים י״ב התלמיד 
Mc 14,20   בן 21. אחד מהשנים עשר שמשים היד עמי בקערה להם  א אמ׳ והו 20. כל אחד לאמר אדון אני הוא  
Mc 14,23   ואמ׳ להם זהו דמי אשר בעבור 24. ושתו ממנו להם  ולקח הגביע ועשה חנות ונתן  23 .זהו לבי  
Mc 14,24   אמת לכם אני 25. זהו דמי אשר בעבור רבים ישפך להם  ואמ׳  24. ת ונתן להם ושתו ממנוועשה חנו 
Mc 14,27   ישו כולם תהיו אשקנדליזטש בי בזאת הלילה כי להם  ואמר  27. נות יצאו בהר הזתיםחיוכאשר עשו  
Mc 14,34    עצבה היא נפשי עד מות המתינו לי פה ותהיו להם  ואמ׳  34והתחיל להתפלל ולהתפחד וזואן  
Mc 14,41   לה יהיהאינו די השעה באה שבן הבתו. ישנים אתם להם  בא פעם אחרת ואמר  41. נות אותויכלו לע 
Mc 14,48  כמו אם הייתי גנב יצאתם עם סכינים ומקלות להם  וענה ישאוש ואמ׳  48. ך לו האזןהכהנים וחת  
Mc 14,62   ותראו בן האלוה לימין כח האל בא. אני הוא להם  וישאוש אמ׳  62. ח בן השם הברוךבן משי  
Mc 14,63   64. ם אחרי כן ואתם כוספים עדיםאתם שואלי להם  ואמר והכהן הגדול קרע בגדיו  63. השמים  

Mc 15,8  ופילאט ענה להם ואמ׳ תחפצו שאניח 9: תפוש אחד להם  תחיל לבקשו כמו שהוא יודע שיתן ובא העם וה 
Mc 15,9   כי הוא 10. ואמ׳ תחפצו שאניח לכם מלך היהודים להם  ופילאט ענה  9: תן להם תפוש אחדיודע שי 

Mc 15,11   ופילאט אמ׳ להם פעם אחרת מה תחפצו שאעשה  12 .להם  ן שיחזור זהירו העם שישאלו בראבה 
Mc 15,12   והם 13פעם אחרת מה תחפצו שאעשה ממלך היהודים  להם  ופילאט אמ׳  12. אבן שיחזור להםשישאלו בר 
Mc 15,14   15. ואי זו רעה עשה לכם ועוד הם צועקים תלוהו להם  ופילאט אמ׳  14: והם צעקו תלהו 13היהודים 
Mc 15,15  16. בראבן ומסר להם ישוש מוכה להמיתו להם  ופילאט חפץ לעשות רצון העם נתן  15. תלוהו  
Mc 15,15   והפרושים עם המשרתים 16. ישוש מוכה להמיתו להם  ת רצון העם נתן להם בראבן ומסר חפץ לעשו  

Mc 16,7   7  כאשר אני אומ׳. הוכי לפניהם בגליליאה שם תראו להם  לכו תכף לתלמידים ולפירו ואמרו 
Mc 16,14   להבחין מיאונם וקושי לבם כי אותם לא האמינו להם  ישאוש נראה . כל אחד עשר לאכול בשולחן  
Mc 16,15   לכו בכל העולם דרשו דבר מלך השמים לכל בריה להם  ואמר  15לאותם שראוהו שחזר חי  לא האמינו  
Mc 16,19   19 והם הלכו בכל  20. עלה לשמים ויושב לימין הש׳ להם  ונינו ישאוש משיח אחר שהוא דבר ואד 

Lc 1,7    ושניהם היו. בן או בת כי אלישבק היתה עקרה להם  ולא היה  7. השם׳ בזולת שום רבהובצדק  
Lc 1,22   וכאשר השלים ימי עבודתו הלך 23ועמד אלם  להם  כירו שמריאה ראתה בסימנין מראה אליהם וה  

Lc 2,9   10ואור הש׳ מסבב סביב והיה להם פחד גדול  .להם  מלאך הש׳ נצב קרוב  והנה 9. יהםעל מקנ  
Lc 2,9   הנה. והמלאך אמ׳ להם אל תפחדו 10פחד גדול  להם  ואור הש׳ מסבב סביב והיה . להם נצב קרוב  

Lc 2,10   הנה אנכי מגיד לכם שמחה גדולה. אל תפחדו להם  והמלאך אמ׳  10יה להם פחד גדול סביב וה  
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Lc 2,17   17  וכל אותן ששמעו תמהו מאותן 18. מאותו נער להם  והנה הם הכירו באבוס הבה שאמרו  
Lc 2,18  ומריאה שמה כל אלה 19. באותו בעד הרועים להם  שמעו תמהו מאותן הדברים שנאמרו וכל אותן ש  
Lc 2,20   היה נמול ואחר נשלמו שמנה ימים הנער 21 .להם  אמור  הדברים ששמעו ושראו כן כאשר למעלה  
Lc 2,49   מה זה תשאלותי לא ידעתם שחוייב שאני אהיה להם  והוא אמ׳  49. אבים ומאד חפשנוךואביך כו  
Lc 2,50   וירד עמהם ובאו בואזריק והיה משועבד להם 51 להם  והם לא הבינו הדבר שאמ׳  50. בישהן מא . 
Lc 2,51   51  וישאוש  52. מקיימת כל אלה הדברים בלבהואמו  .להם  עמהם ובאו בואזריק והיה משועבד וירד 
Lc 3,13   14. לבד כמה שנתן לכם רשות. לא תעשו עוד להם  והוא ענה  13. אמרו רבי מה יעשושיטבלו ו  
Lc 4,21  והכל  22. היום הזה נשלמה זאת הכתיבה באזנינו להם  התחיל לאמר  21. בבית הכנסת היו מבינים בו 
Lc 4,23   רופא מרפא. אתם תאמרו זאת התמונה. אמת הוא להם  וישאוש אמ׳  23. ינו זה בן יוסףאינ  
Lc 4,24   באמת אני אומר לכם שום נביא אינינו מקובל להם  ואמ׳  24. ום עושה אתה כן בארצךבכפר נח  
Lc 4,31   31 והיו נבהלים ומתמיהין במוסרו כי 32. בשבת להם  ום עיר גליליאה ושם מלמד והלך בכפר נח  
Lc 5,22   22  אי זה דבר הוא נקל 23למה חשבתם רע בלבבכם  להם  ישאוש הכיר מחשבותיהם ענה ואמ׳ וכאשר  
Lc 5,31  אבל החולים. אינו צריך רופא למי שהוא בריא להם  ענה ישאוש ואמ׳  31. עם החוטאיםהעולמיים ו  
Lc 5,34  ס עשות שיצום בעודאמ׳ יכולים אתם בין הארו להם   34. אבל שלך אוכלים ושותים. יםמהפ מהפרוש  

Lc 6,2   3למה אתם עושים מה שאינו ראוי עשות בשבת  להם  ומקצת מאותן פרושים אומרים  2. הגרעינים  
Lc 6,3   לא קראתם מה שעשה דוד כשהיה לו רעב והוא להם  וישאוש ענה ואמ׳  3י עשות בשבת שאינו ראו  
Lc 6,9   או עשות רע . ני שואל אתכם אם ראוי עשות טובא להם  וישאוש אמ׳  9. ם ועמד על רגליווק. באמצע 

Lc 6,31  31 אם תאהבו אוהביכם אי זו חן ראויה לכם 32 .להם  תם חפצים שהאנשים יעשו לכם עשו וכאשר א  
Lc 6,35   ותנו מתנות למי שאינכם מקוים דבר ושכרכם. טוב להם  בו אויביכם ועשו אבל אה 35. שיקבלו גמול 

Lc 7,4  6והוא בנה לו בית הכנסת . כי הוא אהוב עמנו 5 להם  רים לו ראוי אתה שתתן זה ות אומפניו במהיר 
Lc 7,22   20  [*] [*]21  [*]22  לכו ואמרו מה שראיתם ושמעתם העורים רואים .להם  וענה ישאוש ואמ׳.  
Lc 7,42   איזה. נתן לכל אחד מה שחייב. מה שיפרעוהו להם  ולא היה  42. ר היה חייב לו אחדוהאח  
Lc 8,13   14: שרשים כי לזמן היו ובעת נסיון נפרדים להם  ובאלו אין . מחה מקבלים דבר הש׳אותם שבש  
Lc 8,15   לב וחריצות בעושרין ובתענוגי החיים האלו הם להם  דבר הש׳ ויש [*]  15[*] שומעים הם אותם ש  
Lc 8,21   תם ששומעין דבר השם׳ ושמוהואמי ואחי הם או להם  וענה ואמ׳  21חפצים ראות אותך  אמך ואחיך  
Lc 8,22   וכאשר  23. נעבור מעבר ליאור ועלו כלם בספינה להם  ינה אחת ותלמידיו עמו וישו אמ׳ עלה בספ 
Lc 8,25   ויראו יראה גדולה וראו. אנה הוא אמונתכם להם  וש אמ׳ וישא 25. ועמד ונעשה נחת גדול  
Lc 8,32   אז 33. וכן עשה. רשות לבא בקרבי הפרים ההם להם  השדים חלו פני ישאוש משיח שיתן בהר ו  
Lc 8,52    53. רק ישינה. אל תבכו כי אין הנערה מתה להם  ואמה בוכים הנערה וישוש אמר  52הנערה  

Lc 9,1    2יכולת וכח על כל השדים ולרפאת החוליים  להם  שו משיח קרא הי״ב תלמידיו ונתן וי 1לוקא  
Lc 9,3   לא תשאו דבר ביד לא שרביט ולא לחם לא אבן לא  להם  ואמ׳  3. ש מלכות הש׳ושלחם לדרו 2החוליים 

Lc 9,13   ואמרו לו אין לנו לבד חמשה. תנו להם לאכול להם  וישוש אמ׳  13מקום הזה הוא חרב כי ה  
Lc 9,13   ואמרו לו אין לנו לבד חמשה לחמים ושני. לאכול להם  וישוש אמ׳ להם תנו  13הוא חרב  המקום הזה 
Lc 9,20  ענה שימון פירי ואמר. ואתם בדעתכם מי אני .להם  וישאוש אמר  20. אשונים שחזר חינביא מן הר  
Lc 9,34   ובת קול יצאה  35. ונכנסו בעב ופחדו פחד גדול להם  ברים אלו באה עב לבנה ועשתה צל ובאומרו ד 
Lc 9,36   עד שהבן יקום חי. דם מה שראיתםאל תגידו לא להם  וישאוש צוה אותם ואמ׳ . מן ההר וירדו כלם  
Lc 9,45   ונשאו ונתנו ביניהם מי  46ויראו לשאול אותה  .להם  כי נעלמה . ולא הבינו מלת השם 45. אדם 
Lc 9,48   והמקבל אותי. המקבל נער זה בשמי אותי יקבל להם  ואמ׳  48קח נער אחד וקרבו אליו מחשבותם ל  
Lc 9,50  כי מי שאינו כנגדינו לנו הוא. אל תמנעו לו להם  וישוש אמ׳  50הולך אחריך עמנו  כאשר שאינו.  
Lc 9,55   בן האדם לא  56. אינכם יודעים מאי זה רוח אתם להם  ש ואמ׳ ונהפך ישאו 55: וישרוף את כולם 
Lc 9,58  ובן האדם אין לו מקום. מערות והעופות קנים להם  וישאוש אמ׳ לו השועלים יש  58. למקום שתלך  
Lc 10,9  ואם תכנסו בעיר שלא  10. מלכות האל מתקרב לכם להם  ורפאו החולים שיהיו שמה ותאמרו  9. לפניכם 

Lc 10,18    והנה אני 19. שטן יורד משמים כמו ברק[*] אני  להם  ואמר  18. הם משועבדים לנו בשמךעדיין 
Lc 10,30   שכהן אחד הולך באותווקרא  31. והניחהו כמת להם  והלכו . טוהו והכהו הכאת חבורותוהפשי  
Lc 11,2  3. ובמלכותך נבוא. אמרו אבינו שמך יהיה מקודש להם  ואמר  2מו שיואן לימד לתלמידיו אותה לשם כ 

Lc 11,46  יכולת לשאת אתם לא חפצתם לנגוע אותם באצבע להם  ם מעמיסין האנשים בעומסין שאין הדת למה את  
Lc 11,49   49 למען 50וירדפו . נביאים שלוחים ומהם ימיתו להם  שלח בור זה חכמת האל אמרה הנני ובע  
Lc 12,4   אבל אני אלמדכם ממי תיראו 5דבר אחר שיעשו  להם  חר אין אל תיראו מאותם שהורגין הגוף וא.  

Lc 12,15   השמרו מכל כילות כי חיי האדם אינה בהשפעת מה  להם  ואמ׳  15. י שופט או חולק עליכםמי שמנ 
Lc 12,16  והאדם 17. משל שדה אדם עושה פירות כגודל השפע להם  ואמ׳  16. בהשפעת מה שהוא מחזיקנה האדם אי 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

620 

 

Lc 12,24   כמה אתם. והש׳ מאכילם. אוצרות ולא ממגורות להם  שאינם זורעים ולא לוקטים ואין  כערבים  
Lc 12,42    שרבו מוצאו כן  מאושר הוא אותו עבד 43. בזמנה להם  לתת לבני ביתו החטה הראויה לתת על ביתו 
Lc 13,2  סבורים אתם שאותם גלילבש הם חטאים יותר להם  וענה ישאוש  2: ילאט עם קרבנותםודמם ערב פ  
Lc 13,6   אדם אחד היה לו עץ תאנה בכרמו ובא  .זה המשל להם  ואמר  6: שובו תהיו אבודים כאלושאם לא ת 

Lc 13,15   ואמ׳ רמאים כל אחד מכם אינו מתיר קשר השור או להם  וענה ישאוש  15. חולים ולא בשבתברפואת ה 
Lc 13,18  למה הוא דומה מלכות שמים ומי משערו לאי זה להם  ואז אמ׳  18: שהוהעם שמחו בכל העניינים שע  
Lc 13,32   לכו ואמרו לאותו שועל שאנכי מגרש השדים ועושה להם  וישאוש אמר  32. ודיש אבה המיתךכי איר 
Lc 14,5   4 ואמר אי זה מכם אם שורו וחמורו נופלים בבור להם  וענה  5. א ריפא האדם ועזבווהו .ושתקו  

Lc 14,14   15. והשכר תשיגהו בתחיית הצדיקים: מה שיגמלוך להם  וברוך תהיה כי אין  14והעורים  והנטולים 
Lc 15,12    עטיםואחר ימים מו 13: עצמות מה שהיה לו להם  וחלק . לי חלק הירושה הראויה ליאבי תן  
Lc 16,26   והוא אמר א״כ אב אחלי 27 .יכולת לעבור פה להם  חפצין לעבור מכאן אלכם לא ינתן זה אותם ש  
Lc 16,28   ואברהם אמר 29שלא יבואו לנגישת המקום הזה  להם  כי חמשה אחים יש לי ואמר  28בי לבית א  
Lc 16,29   והוא 30. והנביאים וישמעו אותםהוא הוא משה  להם  . ואברהם אמר לו 29ת המקום הזה לנגיש  
Lc 16,30   ואברהם אמ׳ לא אם לא 31 .הם יעשו תשובה להם  ים ילכו אבל אם מקצת מהמת. לא אב אברהם  
Lc 17,6   אם לכם אמונה כגרגיר חרדל ואתם תאמרו לזה להם  והאדון אמ׳  6. אדון הגדילנו. ןלמדנו אדו  

Lc 17,37   באיזה מקום יהיה הגוף שם יתקבצו המלאכים להם  ואמ׳  37 מרים לו אנה יהיה אדוןועונים וא:  
Lc 18,15  ואמר להם הניחו הנערים הקטנים לבא אלי 16 .להם  אשר רואים זה התלמידים מנעו זה וכ. שיגיעם  
Lc 18,16    הניחו הנערים הקטנים לבא אלי ולא תמנעום כי להם  ואמר  16. התלמידים מנעו זה להםרואים זה  
Lc 18,24   יותר דבר נקל 25. ממון שיכנסו במלכות שמים להם  מ׳ דבר אי איפשר הוא שאותן שיש עצבונו וא  
Lc 18,27  ופירו  28. הדברים הנמנעים לאדם איפשריים לאל להם  וישאוש אמ׳  27. וכל להיות נושעאמרו ומי י 
Lc 18,29   שום אדם לא יניח אביו ואמו. אמת אומר אני לכם להם  וישאוש אמ׳  29ולכים אנו אחריך הדברים וה 
Lc 18,31   31 הנה אנחנו עולים בירושלם ויהיו נשלמים כל .להם  אוש לקח שנים עשר תלמידיו ואמר ויש  
Lc 19,13   ואמ׳ אליהם עשו הוצאותיכם מאלו. עשר ׅאיֵמנֵש להם  וקרא עשרה עבדים שלו ונתן  13ר ושיחזו  
Lc 19,15   16. הממון בעבור שידע כמה הוציא כל אחד ואחד להם  ותם שנתן וה שיקראו לו העבדים אהמלכות צ  
Lc 19,33   33 והם אמרו כי האדון 34. למה אתם מתירים העיר להם  באו להתיר העיר אמר אדון העיר  וכאשר  
Lc 19,40   41. אני אומר שאם הם ישתקו האבנים ידברו להם  ואמר  40. ו רבי מקללים תלמידיךאמרו עלי  
Lc 19,46   רק אתם עשיתם אותה מערת . כתוב ביתי בית תפלה להם  מ׳ והוא א 46. התחיל לגרש משם הקונים 
Lc 20,3    טבילת יואן  4. ואני אשאל לכם דבר אחד ענוני .להם  וישאוש ענה ואמ׳  3. זאת הממשלהנתן לך 
Lc 20,6    [*]6 [*] שלא ידעו מאין היתהוענו  7. שיואן היה נביא להם  כי בבריא היה . כל העם יסקלונו . 
Lc 20,8  7 ואני לא אומ׳ לכם באי זו ממשלה אני עושה אלה  להם  וישאוש אמ׳  8. ידעו מאין היתה וענו שלא 

Lc 20,15    והדבר נשמע : יבא וישמיד אותן עובדי אדמה 16 .להם  לכן בעל הכרם מה יעשה . והרגוהומן הכרם 
Lc 20,23   הראוני פשוט אחד מה 24. אתם מנסים אותי רמאים להם  אמ׳ . והוא חושב שקר כזבים 23. או לא 
Lc 20,25   ואותן. א״כ כל הדברים שהם מסישר תנו לסישר להם  והוא אמר  25. והם ענו לו משישר. וכתיבתו  
Lc 20,34  בני זה העולם עושין נישואין ונמסרין לנשואין להם  וישאוש אמר  34. [*] תהיה לאשה זה מכל אלו: 
Lc 20,41  ודוד אמר 42איך אתם אומרי׳ שמשיח הוא בן דוד  להם  והוא אמר  41. רוהלאה לא יכלו לשאול לו דב 
Lc 20,46  והקתדראות ראשונות. שלום רב ברחובות קריה להם  ת במלבושים נאים ואוהבים שיתנו שחפצים ללכ  
Lc 20,47    [*]47 21: יהיה המחקה יתירה להם  אורך תפלה . שמחריבין דברי חיים,Tit  קפיטולו כ״ב כפי  
Lc 21,10   11. ומלכות נגד מלכות. יקומו עמים נגד עמים להם  אז אמר  10. היה זה מיד ולא הקץאכן לא י  
Lc 21,29  כשעושים 30זאת הצורה ראו התאנה ושאר האילנות  להם  ואמר  29כי גאולתכם מתקרב . יטוראשיכם והב 
Lc 22,4   והוא נדרו להם 6. ושמחו ונדרו לו כסף 5. ישוש להם  ימסור  כהנים והרבנים באי זה צדעם שרי ה 
Lc 22,6  ובא היום  7. ומחפש שימסור אותו בזולת הסיעות להם  והוא נדרו  6. מחו ונדרו לו כסףוש 5. ישוש 

Lc 22,10   הנה כאשר תבאו בעיר תפגשו אדם אחד נושא אשישה להם  והוא אמר  10. אתה חפץ שנכינהו אמרו לאן 
Lc 22,13   ובהגיע השעה ישבו לאכול וי״ב 14. והכינו הפסח להם  ובלכת התלמידים מצאו כמו שאמר  13. אותו 
Lc 22,19   זה תעשו. אומר זה הוא גופי הנתון בעדכם להם  ולקח הפת ועשה חנות ובצעו ונתן  19. הש׳  
Lc 22,25    [*] [*] אבל לא יהיה  26. אושריםממשלה עליהם נקראים מ להם  מלכי גוים מושלים בהם ובין אשר 
Lc 22,35   אחסר לכם . כאשר שלחתי אתכם בזולת שק ומנעלים להם  ואמר  35. ה כופר בי ולא תכירניפעמים תהי 
Lc 22,36   ומי שאין. אבל עתה מי שיש לו שק יקח גם האבן .להם  ואז אמר  36. והם אמרו לא. דבר לכם אי זה 
Lc 22,38    ויוצא המלך כמנהגו להר הזתים 39 .די להם  והוא אמר . הפאמרו אדון הנה שתי סכינים.  
Lc 22,40  41. אמר להם התפללו בעבור שלא תכנסו לניסיון להם  וכאשר בא  40. למידים ברחו ממנווהת. הזתים  
Lc 22,40   והוא נסע 41. התפללו בעבור שלא תכנסו לניסיון להם  וכאשר בא להם אמר  40. רחו ממנוב 
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Lc 22,67   ואם אשאל לכם  68. אם אומר לכם לא תאמינו בי .להם  וישאוש אמר  67. משיח אמור לנו ם אתהלו א 
Lc 23,14   אתם נהגתם לי זה האדם שאמרתם שיגרש זה האדם .להם  ואמר  14י הכהנים והרבנים והעם קרא שר. 
Lc 23,22   טעם שבעבורו יהיה אי זה רע עשה איני מוצא שום להם  והוא פעם שלישית אמר  22. תלהו אומרים 
Lc 23,25   24 אותו שבעבור רציחה ובגידה הוסר במאסר שהם להם  והניח  25. לאט שפט שיעשה שאלתםופי  
Lc 23,25  וכאשר נהגוהו לקחו אדם אחד  26. ישאוש כרצונם להם  דה הוסר במאסר שהם שאלוהו ונתן רציחה ובגי 
Lc 23,34   ומחלקים ביניהם. כי אין יודעים מה הם עושים להם  אב מחול  וישו אמר 34. ימין והאחד לשמאל  
Lc 24,4   והנשים כאשר יראו  5במלבושים לבנים ומזריחים  להם  הנה ששני גברים עמדו סמוך . זה על 
Lc 24,5   אינינו פה כי 6. למה תשאלו החיים עם המתים להם  והם אמרו . או ותקדו פניהם ארצהכאשר יר  

Lc 24,11   ולא. דברים אלו כדברים בלתי מוסכמין להם להם  ונראו  11אלה הדברים  ת לשלוחיםשאומרו  
Lc 24,11   ופירו קם ורץ לפני הקבר 12. ולא האמינו אותם .להם  דברים אלו כדברים בלתי מוסכמין ונראו להם 
Lc 24,15  ירים ועיניהם עורות שלא היו מכ 16והולך עמהם  להם  ם ביניהם ומצאו עדים ישאוש קרב שהיו מדברי 
Lc 24,25   סכלים תהיו תועים להאמין כל הדברים שהנביאים  להם  וישוש אמ׳  25. ת ולא מצאו אותואומרו 
Lc 24,27  וקרבו למגדול 28כל הכתיבות הנמצאות ממנו  להם  ומתחיל ממשה ומכל הנביאים מפרש  27. באורו  
Lc 24,30    ואחר. ניהם נפתחו והכירוהו בבציעת הפתועי 31 .להם  לקח הפת וברכו ובצעו ונתן ממנו הסב עמהם 
Lc 24,36   36 והם נבהלים 37. שלום לכם אני הוא אל תיראו להם  מדברים ישאוש עמד באמצעם ואמר  ובעודם  
Lc 24,38   ראו 39. למה אתם נבהלים ומה חשבתם בתוך לבבכם להם  ואמר  38. חשבו ושערו שראו רוח .וחרדים 
Lc 24,43  ואמר להם אלה הם הדברים שאמרתי לכם בעמדי 44 .להם  לפניהם לקח הנותר ונתן אשר אכל וכ 43. אחת 
Lc 24,44   שחוייב. אלה הם הדברים שאמרתי לכם בעמדי עמכם להם  ואמר  44. ם לקח הנותר ונתן להםאכל לפניה 
Lc 24,45   כן ואמ׳ להם ש 46: שכלם לדעת הכתיבות ולהבינם להם  אז פתח  45: יובמזמורים שנאמרו על 
Lc 24,46    וכן חוייב לישאוש לסבול המות. שכן כתוב להם  ואמ׳  46: לדעת הכתיבות ולהבינםלהם שכלם  

Jn 1,5    7האל שלח אדם אחד שמו ג׳ואן  6: יכולת עליה להם  וערפל וחשך לא היה . מאיר בערפלוהנר היה  
Jn 1,26   רק באמצעכם עומד. ל אתכם במיםאני טוב. ואמר להם  יואן ענה  26. א אליהו ולא נביאמשיח ול  

Jn 2,3   אשה מה לי ולך עדיין . ענה ישאוש אליה 4. יין להם  אין . ם מהיין אמרה אם ישו אליוהיו חסרי 
Jn 2,7   מלאו כל האירידיש מים וימלאום כל מה שיוכלו להם  וישאוש אמר  7. שתים ושלש מדות מחזקת  
Jn 2,8    תוציאו מהם והביאו ותנו לשתות לארטישקילי להם   וישאוש אמר 8. מה שיוכלו החזיקכל.  

Jn 2,19   אז אמרו 20. תתירו זה המקדש ובג׳ ימים אקימהו להם  ענה ישאוש ואמ׳  19. שאתה עושה מראה לנו 
Jn 2,24  ולא נצטרך שיהיה נמהר 25. כי הוא מכיר כלם להם  ו רק ישאוש אינו נותן האמנה מעצמ 24. בשמו  
Jn 4,23   ואותם שמתפללים . כאלו האל הוא רוח 24יתפללו  להם  כי האב שואל . אב ברוח ובאמתו היתפלל 
Jn 4,32   אז אמרו 33: אני עתיד לאכול דבר שלא ידעתם להם  והוא אמ׳  32. דיו בקשוהו שיאכלכך תלמי  
Jn 4,34   ראכילתי היא לעשות רצון מי ששלחני בעבו .להם  וישאוש אמ׳  34. יא מה לאכולאי זה שהב  
Jn 5,11   12. מי שעשה לי זה אמ׳ אלי שא מטתך ולך להם  והוא ענה  11. אין לך לשאת מטתךשבת הוא ו [*]  
Jn 5,18   אמת הבן אינו יכול לעשות לכם אי זה דבר 19 להם  ענה ישו בעבור זה ואמ׳ . וי לאלעצמו בשיו  
Jn 5,21   כי 22ן נותן חיים לאשר הוא חפץ כן הב. חיים להם  כי כמו שהאב החיה מתים ונתן  21. תמהים  
Jn 6,11  כאשר שבעו אמר 12. ספקם בכל אשר שאלו להם  והיה . והדג כמו כן. פת בין העםלשם׳ חלק ה  
Jn 6,20  אז רצו לקבלו בספינה 21. אני הוא אל תיראו להם  אבל אמר  20. ש אל הספינה ופחדוויג. אליהם.  
Jn 6,26    אתם שואלים לא בעבור. אמת אני אומר לכם. ואמר להם  שאוש ענה וי 26. רבי מתי באת פהאמרו לו 
Jn 6,27   אז אמרו לו מה נעשה  28. כי האל אב סימן הוא .להם  אותה שבן האדם יתן . יים נצחייםהעומד בח 
Jn 6,29   זאת היא פעולות האל שתאמינו במי שהוא שלח .להם  ענה ישאוש ואמ׳  29. טובות לאל פעולות  
Jn 6,31   אמת אני אומר. אז אמר להם ישאוש 32. לאכול להם  כפי שכתוב לחם שמים נתן . במדברכלו המן א  
Jn 6,32   אמת אני אומר לכם לא נתן לכם משה לחם . ישאוש להם  אז אמר  32. שמים נתן להם לאכולשכתוב לחם 
Jn 6,35   ומי. בא אלי לא ירעבמי ש. אני הוא לחם חיים להם  וישאוש אמר  35. תן לנו הפת הזהכל עת ני  
Jn 6,43   שום דבר אינו יכול לבא 44. לא תלינו עלי .להם  אז ענה ישאוש ואמ׳  43: ן השמיםשירד מ  
Jn 6,54   אמת אני אומר לכם אם לא תאכלו בשר בן האדם .להם  אז ישאוש אמר  54: ו בשרו לאכולזה לתת לנ . 
Jn 6,71   לא אני לכם שנים עשר בחרתי אחד מכם הוא שטן .להם   וישאוש ענה 71: תה משיח בן האלוהכרנו שא. 

Jn 7,6  7. זמני האדם לא בא אבל עמכם כל שעה הוא מוכן להם  אז אמ׳ ישוש  6: ן לא האמינו בוהאחים עדיי 
Jn 7,21   בעבור  22אני עשיתי פעולה אחת וכולכם תמהים  .להם  ענה ישאוש ואמ׳  21: רוצה להרגךשטן הוא ש 
Jn 7,33   אחר ילך האב. ישו עדיין יהיה לכם מעט זמן להם  אז אמר  33: לחו עבדים שיתפשוהושים שהפרו  
Jn 7,45  ענו השלוחים ואמרו 46. למה לא הבאתם אותו להם  ואמרו . פרושיםאז חזרו השלוחים להגמונים ו  
Jn 7,47    רואים שאחד  אינכם 48. הפרושים ובזה רמה אתכם להם  אז ענו  47: כאשר האיש ההוא דברדבריו 
Jn 7,50   לא ידעתם שתורתכם אינה שופטת אחד אם אינה  51 להם  בא לישאוש בלילה שהיה עמהם אמר ש 
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Jn 8,2   והסופרים והפרושים הביאו לו אשה אחת 3 .להם  וכל העם באו אליו ויושב ומלמד  .במקדש  
Jn 8,7   7 לת חטא ישליך האבן הראשונהאותו שנמצא בכם בזו להם  קם ואמ׳ . שר הם מתמידין לשואלווכא 

Jn 8,14   ואם אני עושה עדות לעצמי אמתי הוא כי יודע .להם  ענה ישאוש ואמר  14: אינו אמתי עדותך  
Jn 8,21   אני הולך ואתם תשאלוני ובעונכם. פעם אחרת ישו להם  אז אמר  21: עדיין לא באה שעתו כי. תפשו 
Jn 8,23   אתם מהדברים התחתונים ואני הוא מהעליונים להם  ואמ׳  23: יהרגו עצמם[*] [*] ם אז היהודי:  
Jn 8,25   25 רוב דברים ומדבר מכם או  26קדמון שמדבר עמכם  להם  וישאוש אמ׳ . מרו לו אתה מי אתהאז א 
Jn 8,27  אז אמ׳ ישוש להם כי תנש 28: האל הוא אביו .להם  ולא הכירו מה אומר  27. ר בעולםהם אני מדב  
Jn 8,28   כי תנש תנשאו בן האדם תכירו שאני הוא ודבר להם  אז אמ׳ ישוש  28: האל הוא אביו .להם אומר  
Jn 8,34   שכל אדם שחוטא הוא . ישאוש באמת אני אומר לכם להם  ענה  34: אתה אומר שנהיה חפשים אחור איך 
Jn 8,39   ואתם 40. אברהם אם אתם בני אברהם עשו מעשי להם  וישוש אמ׳ : לו אברהם הוא אבינוענו ואמרו  
Jn 8,42   כי . אתם תאהבו אותו. ישאוש אם האל הוא אביכם להם  אז אמר  42: לנו אל אחד ואב אחד. מזנות 
Jn 8,58   אמת אני אומ׳ לכם שאני קודם שאברהם היה אני להם  אז ישוש אמ׳  58. ברהם ראה אותךשנה וא  
Jn 9,20   יו ואמו ואמרו יודעים אנו שבנינו זה נולדאב להם  ענו  20: א״כ באי זה צד ראה עתה. עור  
Jn 9,30   זהו דבר נפלא שאתם אומרים לא ידעתם מאין הוא  להם  ענה אותו האיש ואמר  30: זה מאין הוא 
Jn 9,41   אם הייתם אתם עורים לא יהיה לכם עון ועונכם  .להם  אז אמ׳ ישאוש  41. אנחנו עורים א״כ. לו 
Jn 10,6  אז אמר ישאוש  7. רק הם לא הכירו מה אמ׳ להם .להם  זה המשל אמר ישאוש  6 .יש הנכריאחר קול הא 
Jn 10,6   אז אמר ישאוש פעם אחרת להם באמת אני אומר  7 .להם  רק הם לא הכירו מה אמ׳ . וש להםאמר ישא 
Jn 10,7   כל אותן 8באמת אני אומר לכם שאני דלת הצאן  להם  אז אמר ישאוש פעם אחרת  7. להם מה אמ׳  

Jn 10,28    ואחר לא יטרוף : חיים נצחיים ולא יאבדו לעולם להם  ואני נותן  28מכיר אותם ונמשכות אחרי 
Jn 10,32    ישאוש מעשים רבים טובים אמרתי לכם והראתי מהם להם  וענה  32. אבנים בעבור שיסקלוהוהיהודים 
Jn 10,34  אני אמרתי אלהים. נו כתו׳ בתורתכםישאוש אי להם  ענה  34. ועושה אתה עצמך אלוה. אדם ולא אל  
Jn 11,14   והנני שמח בעד 15: ישאוש בפירסום לזרו הוא מת להם  אז אמ׳  14. מר אומ׳ משינת חלוםשמה שאו 
Jn 11,44   אז רבים מהיהודים  45. התירוהו והניחוהו ללכת להם  ואמ׳ ישאוש . יו נקשרת עם הסדיןופנ 
Jn 11,46   אז התאספו ההגמונים 47: מה שישאוש עשה להם  רושים ואמרו ומקצת מהם הלכו לפ 46. בו  
Jn 11,49  אינכם חושבים 50אתם לא ידעתם אי זה דבר  להם  ואמ׳ . איפש היה הגמון אותה שנהמהם ששמו ק  
Jn 12,23   אמת אני 24. עתה באה השעה אותה שבן אדם יתעלה להם  וישאוש ענה  23. אמרוהו לישאוש ופיליף 
Jn 12,35   ישאוש עדין יש בכם נר להו בפוד שהנר בכם להם  אז אמר  35. מי הוא זה בן האדם הארץ מן  
Jn 12,36   וכאשר עשה כמה 37. ישאוש והלך ונסתר מהם להם  אלה הדברים אמר : שתהיו בני נר בנר בעבור  
Jn 12,47   נו מקבל דברימי שמבזה אותי ואי 48. למושיע להם  רק בעבור שאהיה . תי לדון העולםאני לא בא  
Jn 13,10    מי שהוא רחוץ אינו חסר רק שירחוץ הרגלים והוא להם  וישאוש אמר  10. גם הידים והראשלבד אבל 
Jn 13,12   אתם 13. אתם יוד יודעים אותו דבר שעשיתי .להם  וכאשר ישב והסב אמר פעם אחרת . מלבושיו  
Jn 14,9   פיליף . כמה מן הזמן שעמדתי עמכם ולא הכרתוני להם  וישאוש אמר  9. הראנו האב ודי. אליו אדון 

Jn 15,22   המכעיס אותי מכעיס אבי 23: לא היה להם חטא להם  אם לא באתי ולא הייתי מדבר  22 .ששלחני.  
Jn 15,22  22 אם לא 24. המכעיס אותי מכעיס אבי 23: חטא להם  אתי ולא הייתי מדבר להם לא היה אם לא ב  
Jn 16,31   הנה באה השעה וכבר  32ישאוש עתה אתם מאמינים  להם  ענה  31: אמינים שיצאת מהאלהזה אנחנו מ 
Jn 17,2    שיכירו אותך לבד אל אמת 3. חיים נצחיים להם  בשר בעבור שהכל אשר נתת לו יתן ממשלת כל.  
Jn 17,8   אמינווהם לקחום והכירו באמת שממך יצאתי וה .להם  כי הדברים שנתת לי נתתי  8. ימוודברך קי  

Jn 17,13   אני נתת להם דבריך 14. גילי שלם בעצמו להם  הדברים דבר בעולם בעבור שיהיה  ואלה: בא.  
Jn 17,14   אני 15[*]. והעולם בהם שמע היה לו . דבריך להם  אני נתת  14. הם גילי שלם בעצמושיהיה ל  
Jn 17,22  23. כמו שאנחנו דבר אחד. יו דבר אחדבעבור שיה להם  אני נתתי . והאורה שנתת לי אתה 22. שלחתני 
Jn 17,26  ועוד אעשה שיכירוהו בעבור אהבת אשר אהבת. שמך להם  ואני הודעתי  26. י ושאהבת אותםשאתה שלחתנ 
Jn 18,4   ואמרו ישאוש דנזריט 5. מה אתם מבק מבקשים להם  יצא ואמ׳ . רים עתידים לבא עליוכל הדב.  
Jn 18,5   5 אז כשאמר  6. אני הוא ג׳ודיש שמסרו עמהם להם  וישאוש אמר . ואמרו ישאוש דנזריט[*]  
Jn 18,6   אז שאל 7: אני הוא חזרו לאחוריהם ונפלו לאחור להם  [*] אז כשאמר  6. יש שמסרו עמהםהוא ג׳וד 

Jn 18,21  וכאשר ישאוש  22. כי הם יודעים הדברים שאמרתי להם  ותן שמנעוני אי זה דברים דברתי שאל לא. לי 
Jn 18,29    30. ואמ׳ איזו עדות עשיתם נגד זה האיש. בחוץ להם  אז יצא פילאטו  29: ויאכלו הפסחטמאים  
Jn 18,31   אז אמרו לו. תפשוהו אתם וכפי דתכם שפטוהו להם  אז אמר פילאטו  31: ן אותו אליךהיו מביאי  
Jn 18,38   ומנהג הוא שאני 39ה שום דבר אני איני מוצא בז להם  וכאשר זה אמ׳ פעם אחרת אמ׳ . מתמה הוא א 
Jn 19,4   ואמ׳ הנה אנכי מוליך לכם בחוץ. פעם אחרת בחוץ להם  אז יצא פילאט  4ותנים לו בצואר ונ 
Jn 19,6    7. כי איני מוצא בו שום טעם. תקחו אתם ותלהו להם  ופילאטו אמ׳ . צועקים תלהו תלהווהמשרתים  
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Jn 19,15   וההגמונים אמרו לו אין לנו מלך: מלככם אתלה להם  ט אמר ופילא: הניחוהו בשתי וערבתלוהו ו  
Jn 19,16   אז לקחו היהודים ישאוש 17. ישאוש שיתלוהו להם  אז שיסר מסר  16: לך כי אם שיסראין לנו מ  
Jn 19,31    רשות יוכלו לחתוך ירכי אותן התלויין ויש להם  בשבת ההוא חילו פני פילאט שיתן גדול היה  
Jn 20,2   ואין אנכי יודעת להיכן. אדוני נטלוהו מן הקבר להם  ד שאוהב מאד ישאוש ומריאה אמרה ד האחתלמי 

Jn 20,17   אלהי ואלהיכם. שאני עולה אל אבי ואל אביכם להם  אבל לכי לתלמידי ואמרי . י לאבילא עלית.  
Jn 20,19   אז. הראם הידים והצדוכי אמר זה  20. שלום לכם להם  ש ואמ׳ הבית נעולות שהתלמידים שם בא ישו 
Jn 20,21  כאשר אמ׳ זה גנח  22. [*] פעם אחרת שלו׳ עמכם להם  אז אמר  21. תלמידים האדון שמחואז כשראו ה 
Jn 20,22   ולמי שתעזבו העונות מונחים 23. קבלו רוח הקדש להם  כאשר אמ׳ זה גנח ואמ׳  22. [*] שלו׳ עמכם 
Jn 20,23  רק 24ומי שתעצרו העונות נעצרים יהיו להם  להם  חים יהיו למי שתעזבו העונות מונו 23. הקדש  
Jn 20,23    רק טומאש אחד מן התלמידים שנקרא מספק לא 24 להם  ומי שתעצרו העונות נעצרים יהיו יהיו להם  
Jn 20,25    אם אני רואה בידים תקיעת המסמרים ואני משים  .להם  וטומאש אמר . אנחנו ראינו האדוןהאחרים 
Jn 20,26   אח״כ אמר לטומאש שים 27. שלום יהיה עמכם להם  ובא באמצע תלמידיו ואמר . עולותוהדלתות נ  
Jn 21,5   6. ישאוש נערים יש לכם מה לאכול וענו לו אין להם  אז אמ׳  5. ידים לא הכי הכירוהואכן התלמ  
Jn 21,6  אז שמו הרשתות במים. אושימו הרשתות הלאה ותמצ להם  והוא אמר  6. ו איןיש לכם מה לאכול וענו ל 

Jn 21,10    ושימון פירי עלה 11שאו מהדג אשר לקחתם  להם  וישאוש אמ׳  10. מונח למעלה ופתיפות ודג  
Jn 21,12  ואחד מהם לא רצה לשאול מי הוא כי . באו ואכלו להם  וישאוש אמר  12. ם הרשת לא נשברשהדגים רבי 
Jn 21,13   ואז היו ג׳ פעמים שנתגלה ישאוש אל תלמידיו 14 להם  ונתן ובא ישאוש ולקח הפת והדג  13: הוא 
Jn 21,15  וישאוש אמר פעם אחרת אליו 16: שמור שיותי להם  וישאוש אמר . דע שאני אוהב אותךאתה יו. כן  
Mt 2,16    כל הילדים הנמצאים בבית לחם ואת כל הסביבות להמית  שלשת המלכים היה מאד כעוס וצוה ממנו 
Mt 2,20    ויקם ויקח הילד ואמו ויבא לארץ 21. הילד להמית  ך לארץ ישראל כי מת אותו שרוצה ולואמו  
Jn 7,25   הנה שמדבר בגלוי ודבר אין אנו אומרים 26 להמית  מבני ירושלם אינינו זה שחפצנו  אמרו קצת  

Jn 18,31  משיח יהיה בעבור שדבר ישאוש 32שום איש  להמית  ודים לנו אין ראוי אז אמרו לו היה. שפטוהו  
Mc 15,15   והפרושים עם המשרתים נהגוהו להיכל 16 .להמיתו  להם בראבן ומסר להם ישוש מוכה  העם נתן  

Lc 22,2  2 וָשאָטנָאש נכנס ביודא 3. רק יראים העם .להמיתו  נים והסופרים מחפשים איך יוכלו ושרי הכה  
Jn 5,18   כי לא לבד מתיר השבת אבל עוד אומר שאביו  .להמיתו  אז היהודים אבו יותר  18. ור זהפעלתי בעב 

Jn 7,1  וסמוך ליום מועד ליהודים היה נקרא 2 .להמיתו  גודיאה כי היהודים מבקשים אותו רצה ללכת ב  
Jn 19,10   וישאוש ענה אין לך נגדי שום 11. ולתלותך להמיתך  אינך יודע שבידי הוא . משיב לי אינך  
Jn 7,20   ענתה הסיעה ואמרה שטן הוא שרוצה להרגך :להמיתני  למה אביתם  20. דתממעט ומחסר ה מכם אינו : 
Jn 8,37    אני מדבר מה 38: כי דברי אינינו בתוככם להמיתני  אבל אתם חפצים . שאתם בני אברהםאני יודע  

Mt 28,9    והן כרעו לרגליו. אומ׳ האל יושיעכם. לדרך להן  ישאוש יצא ובעוד שהולכות  9לתלמידיו  
Mt 28,10   אל תפחדו ותלכו ותגידו לאחי שיבואו בגלילאה להן  וישאוש אמ׳  10. גליו והתפללוהוכרעו לר  
Mc 12,25  25 אבל יהיו כמו מלאכי השמים לפני האל. בעלים להן  תים יחיו לא יהיה להם נשים ולא כאשר המ.  

Mc 16,6   תם ישאוש נזוריט שנתלהאתם בקש. אל תפחדו להן  והוא אמר  6. גד אחד לבן ונפחדומלובש ב  
Mt 14,15    וישוש 16. ֵלֵכת העמים במגדלים ויקנו אוכל להניח  המקום הוא חרב ושעה היא מועברת לו זה  
Mt 27,15   והוא 16. נפש אחת אותה שהיהודים שואלים להניח  ופילאט שוטר היה לו במנהג  15: תמה  

Lc 5,21   וכאשר ישאוש הכיר 22עונות לבד האל  הניחל  הוא זה מי מדבר קללות מי יוכל  ואמרו מי  
Lc 11,6  והוא ענה לו מבפנים אל תצערני 7. לפניו להניח  ואין לי מה שאוכל . א מהדרך אליכי אהובי ב.  

Lc 23,17  וכל העם  18. אסיר אחד ביום החג להניח  והיה לו  17. עזבו לו כאשר יסרואז  16. לו[*] [*] [*] 
Lc 23,20   20 והוא 22. והם צעקו אומרים תלהו 21ישאוש  להניח  עוד פעם אחרת אליהם תחפצו  אמ׳ ופילאט  
Mt 5,15   על המנורה בעבור יעשה אור לכל אותן שבבית  להניחו  הנר בעבור הניחו תחת מכסה אבל  האדם את 

Lc 2,7   ןכאותו קרוי היוצא מן הקיר לחוץ שקורי להניחו  מות כי לא היו מקום אחר תוכל באבוס הבה  
Jn 19,12   אם תניח זה. רק היהודים צועקים ואומרים .להניחו  ואחרי זה פילאט חפץ  12. ביותר חטא גדול  
Lc 12,46   אבל אותו עבד שידע 47. עם אשר לא נאמרו להניחם  שעה שלא ידעה ויגרש אותו ואביו יקווהו וב  
Lc 6,48   אבל מי ששומע  49: מיוסדת על האבן כי היתה להניעו  ל בא על אותו בית ולא היה יכול מים הנח 
Lc 21,7   והוא אמר השמרו לכם שאיזה איש לא יונה  8 .להעשות  ומתי יתחילו . יו כל אלה הדבריםמתי יה 
Lc 21,9   אז אמר 10. אכן לא יהיה זה מיד ולא הקץ .להעשות  שחוייב כל אלה . קטטות ואנחות אל תחרדו  

Mt Prol,2   כתב זה האונגילי. בעבור דרוש לנפילים להעתיק  יאו הוא רוצה רש ראשונה האוונגלכאשר ד  
Mt 10,35   36. וכלה מחמותה. והבת מהאם. האב מהבן להפריד  אבל כי אני באתי  35. שלום בארץבאתי לשום  

Mt 19,6  והם אמרו משה צוה שאדם יתן 7. מה שהאל ִחֵבר להפריד  לכן אין ראוי לאדם . ם בשר אחדאבל ה. שנים 
Lc 12,51   האב 53. ה׳ שיהיו בבית אחת לב׳ ולג׳ 52 :להפריד  אני אומר לכם לא כן רק . ם בארץלתת שלו  
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Lc 7,6   7. כי אני אינינו הגון שתכנס בצל קורתי .להצטער  יו שיאמרו לישאוש אדון אל תרצה אליו אוהב  
Mc 15,36   38. ל גדול ונשף ברוחווישאוש זעק קו 37 .להצילו  ים תעזבוהו ונראה אם יבא אליהו ואומר  
Mc 12,19   הראשון . לכן שבעה אחים יהיו 20. זרע לאחיו להקים  תו בלא בן שאח הנשאר יקחה לאשה ויניח אש 
Lc 20,28    ויקרה שיהיו שבעה אחים 29. זרע לאחיו להקים  לאשה בנים שאחיו יכול ליקח אותה האשה לו  
Mt 27,26   26 לקחו ישאוש. ואז עבדי פילאט 27. בשתי וערב להקימו  מוכה  יח בר אבן ומסר להם ישאושואז הנ 
Jn 11,11  אז אמרו התלמידים אדון אם 12. מן השינה להקיצו  ואני הולך שם . ריט אהובינו ישןנלכה כי לז  
Lc 15,21  ואח״כ אמ׳ לעבדיו לכו כולכם שאו 22. בנך להקרא  וכבר איני ראוי . אתי לשמים ולךאבי אני חט  
Mt 14,23  24. וכאשר היה ערב הוא היה יחיד בארץ. להתפלל להר  וכאשר העם הלכו הוא עלה  23: עםעד שיסעו ה 
Mt 26,30  30 אז אמר ישו לתלמידיו כולכם תהיו 31. הזתים להר  מרו הודאה זהו שעשו חינות יצאו וכאשר א  
Mc 11,23   23 ולא יפקפק בלבו מיד יהיה אחד קום ותכנס בים להר  ת אני אומר לכם כל מי ומי יאמר כי באמ  
Lc 22,39   וכאשר בא להם 40. והתלמידים ברחו ממנו. הזתים להר  ויוצא המלך כמנהגו  39 .והוא אמר להם די 

Jn 8,1   8,Tit  וכל. ולמחר בבקר בא פעם אחרת במקדש 2הזתים  להר  וישאוש הלך  1 קפיטולו ח׳ כפי יואן  
Jn 7,20  אני עשיתי פעולה. ענה ישאוש ואמ׳ להם 21 :להרגך  הוא שרוצה נתה הסיעה ואמרה שטן ע: להמיתני  

Mt 10,28   תיראו ביותר אותו שהגוף והנפש יכול. הנפש להרוג  תם שהורגים הגוף כי אין יכולים לירא או  
Mt 5,17   אני 18: התורה והנבואות אבל באתי למלאת להרוס  משיח לתלמידיו אל תחשבו שבאתי  אמר ישואש  

Lc 23,30   כי אם בעין 31. כסונו ולגבעות נפלו עלינו להרים  אז יאמרו  30. והשדים שלא הניקו. וולד  
Lc 19,8  וישאוש אמ׳ לו 9. לו הדבר ההוא בד׳ כפלים להשיב  ואם רימיתי שום אדם אני חפץ . םנכסי לעניי  

Mc 10,17  שאוש אמ׳ לו למה אתהוי 18. מלכות שמימיי להשיג  מלמד טוב מה נעשה בעבור שנוכל  מבקש ואומר  
Jn 3,27  אתם בעצמכם עשו 28. אם לא ינתן לו מן השמים להשיג  נה יואן ואמ׳ אין שום אדם יכול ע 27: אליו 

Mt 5,13   אור העולם אינה יכולה 14חוצה ולרמוס אותם  להשליך  ר דבר אינו שוה רק ואח. שלא היו נושעים 
Mt 7,5   קפיטולי כ״ב כפי מתיאו : הקיסם מעיני אחיך להשליך  בוא ואחר ת. השלך הקורה מעיניך .עצמך כשר 
Jn 8,59  9: וישאוש נחבא ויצא מן המקדש. עליו להשליכם  אז הביאו אבנים  59: אני הייתי שאברהם היה,Tit  

Mt 5,24    25. ואחרי כן תשוב לנדב נדבתך. אחיך להשלים  זוב נדבתך לפני המזבח ולך תחלה ע 24אחיך  
Mt 21,4    אמרו לבני ישראל 5. הנבואה מהנביא אומרת להשלים  וכל זה  4. למלאכתו ותכף יניחוהבהן צריך  

Mc 14,49   ואז התלמידים כולם ברחו 50. הכתיבות להשלים  זה נעשה . קדש מלמד ולא תפשתוניעמכם במ  
Lc 14,29   29 יאמרוו 30. הבנין כל הרואים ילעיגו לו להשלים  אם יבנה היסודות ולא יהיה יכול ו  
Lc 14,30    או אם מלך הולך למלחמה נגד מלכים 31 .להשלים  הלזה התחיל לבנות ואין בידו כח האיש  
Lc 14,28   ואם יבנה היסודות ולא יהיה יכול 29 .להשלימו  שונה ההוצאה הצריכה אם בידו כח ימנה רא  
Mt 26,61   וקם שר 62. ר ג׳ ימים חדשומקדש האל ואח להשמיד  ואמרו זה אמר אני יכול  61זבים עדים כו  
Mc 1,24  25. אני יודע שאתהו קדוש הש׳. אותנו להשמיד  ך עשות ממני ישואוש נזוריט באת ואומ׳ מה ל  
Lc 19,47   ולא מצאו מה לעשות לו כי כל העם 48 להשמידו  כהני׳ והסופרים ושרי העמים אבו ושרי ה  
Lc 4,34   וישאוש 35: אני יודע שאתה הוא בן האלוה .להשמידנו  מה לך ישאוש נזוריט שבאת  34מר גדול ואו 
Mc 5,4    אבל היה עומד בלילה וביום בקברים 5 .להשקיטו  ואינם יכולים . כי תמיד משברם 4בברזלים  

Lc 14,32   32  כן כל איש מכם שאינו 33. עם דברי שלום להשתדל  זה הוא עומד מרחוק שולח שלוחיו וזולת  
Mt 2,2  ויהי כשמוע אירודש דבריהם עמד 3. לפניו להשתחות  ובאנו עם מנחות . כבו במזרחו כואנחנו ראינ  
Mt 2,8   ובשומעם דברי המלך הלכו לדרכם 9: לפניו להשתחות  וצאכם אותו שובו אלי מפני שאלך ובדעת ובמ . 

Lc 12,11   או תאמרובאיזו אופן או באי זה דבר תענו  להשתכל  יות ולרבנים ולנביאים אל תחפצו בבתי כנס  
Mc 5,18   18 19. לו אותו שהיה מאז מושטן שהוא ילך עמו להתחנן  כאשר ישאוש נכנס בספינה המתחיל ו  
Lc 19,33   העיר אמר אדון העיר להם למה אתם מתירים להתיר  וכאשר באו  33יר עומד כאשר אמר ומצאו הע  
Lc 13,16   וכאשר אמ׳ כל אלה הדברים כל אותן 17. בשבת להתירה  מה שהשטן קשרה מאותו קשר שראוי כמה וכ 
Lc 14,18   הראשון אמ׳ אני קניתי עיר ויש לי ללכת שמה להתנצל  ו כלם והתחיל 18. שיבואו שכבר הכל מוכן 
Lc 14,11   ואמ׳ לאשר קראו כשתעשה סעודת בקר או 12 .להתנשאות  והמשפיל עצמו . מו בא כדי שפלותהמגביה עצ 
Lc 13,14   וענה ישאוש 15. ברפואת החולים ולא בשבת להתעסק  תן הימים יכול הרופא לאכתו ובאולעשות מ  
Mt 14,23   24. וכאשר היה ערב הוא היה יחיד בארץ .להתפלל  וכאשר העם הלכו הוא עלה להר  23: העם  
Mt 26,36   ולקח פירו ושני בנים מזבדיב והתחיל 37 להתפלל  תלמידיו שבו פה בעוד שאני אלך  ואמר אל  
Mt 26,42   ואמ׳ אב שלי אם לא יכול ממני עבור המות להתפלל  ופעם שנית הלך  42. ל הבשר חולהאב. מוכן  
Mt 26,44   אז בא 45. פעם אחרת ואמ׳ אותה עצמה מלה להתפלל  והניחם והלך  44נים היו כבידות כי העי  
Mt 26,53   רק 54. מי״ב מלאכים לאבי שישלח לי יותר להתפלל  חושב אתה שאיניני יכול  53. מותבסכין י  
Mc 14,32    ולקח עמו פירו ויקומו וזואן והתחיל 33 להתפלל  לתלמידיו שבו פה עד שאני אסיים ואמ׳  
Mc 14,33   33 ואמ׳ להם עצבה היא נפשי עד מות 34ולהתפחד  להתפלל  עמו פירו ויקומו וזואן והתחיל  ולקח 
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Mc 14,39   וכששב מצאם ישנים כי 40. באותה עצמה מלה להתפלל  ופעם אחרת הלך  39. ל הבשר חולהמוכן אב  
Lc 5,16   16 ונעשה היה באחת הימים וישאוש יושב 17. לשם להתפלל  משיח נסע משם ונכנס במדבר  וישאוש 
Lc 18,1    אומר דיין אחד היה בעיר אחד  2. ולא לחטוא להתפלל  חייב אדם לעולם . ואומר לכם דבר 1לוקא 

Lc 18,10   והפרוש 11. האחד פרוש והאחד עולמיי. שם להתפלל  שני אנשים עלו במקדש  10הדבר ה ז. האחרים  
Jn 4,20   וישאוש אמר לאשה תאמיני ִּבי שעדיין 21: לאל להתפלל  ים שבירושלם הוא המקום שיש לכל ואתם אומר 

Jn 12,20   ה מבטפגידאשקרבו לפיליף שהי 21ביום החג  להתפלל  בני ענק ר״ל גנטילש מאותן שעלו מבני מ  
Mt 11,19   אז התחיל ישאוש משיח להיותו 20: כפי מתיאו ל״ו  קפיטולו . שפטו החכם. ם וביניהםמפורס  

Mt Prol,21   לוקא יש לו צורת .. כי דבר מהתחיה . צורת אריה לו  מרקו יש .. ה מתולדות ישו משיח דבר ראשונ 
Mt Prol,22   כי דבר מתולדות העגלים שמקריבים. צורת עגל לו  לוקא יש .. כי דבר מהתחיה . ריהלו צורת א  
Mt Prol,23   כי כתב דמות השבועות מענייני האלהות. צורת נשר לו  זואן יש .. ים שמקריבים הכהנים העגל 

Mt 2,11   והמלאך הזהירם שלא ישובו 12. זהב ולבונה ומירא לו  לפניו ויפתחו אוצרותיהם ויתנו  וישתחוו 
Mt 2,13   קום ולקחת הילד ואמו וברחת למצרים וישבת שם עד לו  וסף ויאמר אך השם בחלום אל ישובם נראה מל 
Mt 2,19   19 ואמר לו קום וקח 20בחלום אל יוסף אל מצרים  לו  כאשר אירודיש מת מלאך השם נראה ו  
Mt 2,20   אותו  קום וקח הילד ואמו ולך לארץ ישראל כי מת לו  ואמר  20חלום אל יוסף אל מצרים נראה לו ב 
Mt 3,15   עזוב עמוד כי כן חויב שיושלם כל יושר אז לו  ענה ישואש ואמ׳  15 .בא אלי להיות טובל  
Mt 4,2   בא אליו השטן וא״ל אם אתה הוא בן האלוה  3רעב  לו  אשר התענה מ׳ יום ומ׳ לילה היה וכ 2מהשטן 
Mt 4,4    ינינו חי על הלחם לבדו אבל מחן כתוב הוא אדם א לו  ויען ויאמר  4. האלו שישובו לחםלאבנים 
Mt 4,6   אם אתה הוא בן האלוה הפיל עצמך למטה כי כתוב לו  ואמ׳  6ניחו על גובה בית המקדש הקדושה וה  
Mt 4,7   אז העלהו השטן על  8 .כתוב הוא לא תנסה אלהיך לו  עוד ענה  7: א תקח שום רע בנפשךבעבור של 
Mt 4,9   10 .אני אתנך כל זה אם תקוד ארצה ותתפלל אלי לו  ואמר  9 .השטן כל מלכיות העולם וכבודם  

Mt 4,10   ישאוש לך לך השטן כי כתוב הוא התפלל לאלהיך לו  אז אמר  10 .זה אם תקוד ארצה ותתפלל אלי  
Mt 5,22  קפיטולי י״ד כפי : יהי ראוי לאש גיהנם[*] פתי  לו  ומי שיאמ׳ . חיו ראוי הוא למשפטמי שישנא א 
Mt 5,39   ומי שיגזול לך החלוק בחזקה הנח לו 40: האחרת לו  כה אתכם אדם על הלחי אחת הגשנו אבל אם י  
Mt 5,40  ומי שיכריחך לכת אלף פסיעות לך עמו  41: המעיל לו  ומי שיגזול לך החלוק בחזקה הנח  40: האחרת 
Mt 5,42   קפיטולו י״ז: ה ללות ממךולא תחלוק עם מי שירצ :לו  ומי שישאלך תן  42: עמו אלפיים פסיעות לך 
Mt 7,9   א״כ 11. ואם ישאלהו דג יתן לו נחשים 10. אבנים לו  מי מכם אם ישאלהו בנו לחם יתן  9. יכנס 

Mt 7,10   א״כ אתם אם דעתכם תדעו לתת דברים 11. נחשים לו  ואם ישאלהו דג יתן  10. ו אבניםלחם יתן ל  
Mt 8,4   קפיטולו כ״ה כפי: נדבה כמו שמשה צוה לזכרון לו   אבל לך והראה אל כהנך ועשה. לשום אדם  
Mt 8,6   אדון בני שוכב חולה במטה מחולי גדול והוא נטול לו  ואמ׳  6בא אחד שר גדול אליו . םבכפר נחו 
Mt 8,7   ענה אותו 8 .ישואש משיח אני אלך וארפאהו לך לו  ואמ׳  7 חולה במטה מחולי גדול והוא נטול  

Mt 8,19   וישוש 20ר׳ אני אלך אחריך למקום שתרצה ללכת  לו  בא חכם תוריי מהדת ואמ׳ ו 19. ההיבש  
Mt 8,20   ועופות האויר יש להם. השועלים יש להם מערות לו  וישוש אמר  20למקום שתרצה ללכת אלך אחריך  
Mt 8,20    וןעוד אמר לו תלמיד א׳ אד 21: אנה יקוד ראשו לו  האויר יש להם קנים ובן אדם אין ועופות  
Mt 8,21   22תלמיד א׳ אדון והניחני ראשונה קבור אבי  לו  עוד אמר  21: לו אנה יקוד ראשו אדם אין  
Mt 8,22   קפיטולו כ״ז : לך אתי והניח המת לקבור אל האחר לו  וישואש משיח אמר  22ה קבור אבי ראשונ 
Mt 9,2   וישאוש משיח רואה. במטתואדם אחד נטול שוכב  לו  ונדרו  2ר עם הספינה ובא בעירו משיח עב  
Mt 9,9   וכאשר היו 10. בא עמי והוא קם והלך אחריו לו  בשלחן חלפני שהיה שמו מתיב אמ׳ אחד שיושב  

Mt 9,32   וכאשר ראהו יאשוש משיח 33אדם אחד אלם משוטן  לו  וכאשר היו מוצאים משם הם נהגו  32: הארץ  
Mt 10,41   ומי שמקבל צדיק בשם צדיק יהיה לו גמול: גמול לו  יה בל נביא בשם נביא יהמי שמק 41: אותי : 
Mt 10,41   כל אדם שיתן לשתות לאחד מאלו הקטנים  42: גמול לו  ומי שמקבל צדיק בשם צדיק יהיה  :לו גמול 
Mt 11,15   אל מי אדמה זאת 16. אזנים בעבור שמוע ישמע לו  מי שיש  15: וא אליהו שעתיד לבאלבחרו ה  
Mt 11,27   יבאו אלי כל אותן שמצטערים ונוגישים ואני  28 .לו  יר האב רק אותו שהבן רצה לגלות מכ אינו 

Mt 12,2    3. תלמידיך עושים מה שאין ראוי עשות בשבת לו  והפרושים שראוהו אמרו  2. ואכלומהשבולים  
Mt 12,10   10  11. ילשינו הםאם ראוי למרק אותו בשבת בעבור ש לו  ושם היה אדם אחד עם היד יבשה ושאלו  
Mt 12,11   צאן אחת אם נופלת בשוחה אחת בשבת לא יוציאנה לו  והוא אומר להם מי הוא מכם שהיה  11. הם . 
Mt 12,13   ואז יצאו חוץ 14. חזורה בבריאות כמו האחרת לו  היתה . אל האדם שלח ידך ושלוחה הוא אמר  
Mt 12,22    23. משוטן אחד עור ואלם ומרקו באופן שדבר וראה לו  ואז שלחו  22. בשמו האיים יחילוו 21החזק 
Mt 12,32   כל עץ טוב עושה 33. כפרה בזה העולם ובעולם הבא לו  מי שיאמ׳ נגד הקדוש רוח לא יהי ו 32. רוח 
Mt 12,47    אדם אחד אמך וקרוביך עומדים בחוץ ושואלים לו  ואמר  47. בחוץ ורוצים לדבר עמועומדים  
Mt 12,48   וקרובי[*] [*]  49[*] מי היא אמי ומי הם אחי  לו  וישו ענה ואמ׳  48. ים אותךשואלבחוץ ו 
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Mt 13,9   וקרבו התלמידים אליו ואמרו לו 10. אזנים לשמוע לו  מי שיש  9. א׳ ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ ל׳פרי רב ב 
Mt 13,10   הם אומר והוא ענה ל 11. למה אתה מדבר בדמיונות לו   וקרבו התלמידים אליו ואמרו 10. לשמוע 
Mt 13,12   ומי שאין לו זה המעט שיש לו . יתן לאדם וישפיע לו  מי שיהיה  12. מימיי אבל להם לאמלכות ש 
Mt 13,12   ובעבור זה 13זה המעט שיש לו יגזול לו אדם  לו  ומי שאין . לו יתן לאדם וישפיע מי שיהיה  
Mt 13,12   ובעבור זה מדבר איש בדמיונות 13לו אדם יגזול  לו  ומי שאין לו זה המעט שיש . שפיעלאדם וי. 
Mt 13,12   בעבור. ובעבור זה מדבר איש בדמיונות 13אדם  לו  שאין לו זה המעט שיש לו יגזול  ומי  
Mt 13,15   ואזניכם. ועיניכם הם מבורכים שרואים 16 .לו  לא יבינו בלבבם ולא ישובו ורפא ישמעו ו  
Mt 13,21  כי בעד מלה זעומה תכף הם: שרש ומתייבשת מהר לו  אבל אין  21. הש׳ ובשמחה מקבלה ששומע דברת  
Mt 13,22  אנחות מזה העולם לאסוף מחנק מדברת הש׳ שזרועה  לו  הוא אותו ששומע דברת הש׳ ויש . בין החוחים 
Mt 13,43  והמלכות שממיי דומה לזהב 44. אזנים לשמוע ישמע לו  מי שיש . הצדיקים כמו השמש במלכות אב שלהם 
Mt 13,44  עו׳ המלכות  45: מכר כל אשר לו וקנה לאותו שדה לו  ובעבור ששון שיש . ם מצאו טומנולאותו כשאד 
Mt 13,44   עו׳ המלכות שממיי דומה 45: וקנה לאותו שדה לו  ובעבור ששון שיש לו מכר כל אשר . טומנו  
Mt 13,46   עו׳ המלכות שמימיי דומה למכמורת 47: וקנה האבן לו  ובה נערכת הלך ומכר כל מה שהיה מצא אבן ט 
Mt 13,56    וישאוש אמר להם. והיו אשקנדליזאט בו 57. כל זה לו  וקרובותיו כלם עמנו מאין יש  56וג׳ודיש 
Mt 14,15   זה המקום הוא חרב ושעה היא מועברת להניח ֵלֵכת לו  אמרו . וכי היה ערב התלמידים 15. חולייהן  
Mt 14,17   והוא 18. אין לנו פה לבד ה׳ לחמים ושני דגים לו  ענו  17להם אתם לאכול לכת תנו  צריך להם  
Mt 14,35   וחילו פניו אשר לבד יגיעו שפת 36כל החולים  לו  רוהו שלחו אליו בכל הארץ ושלחו ההוא הכי  
Mt 15,21  נית והנה באה אשה כנע 22. בעברי טיר ושידוניאה לו  ונסע משם ישוש והלך  21 :אין מטנפות אותו 
Mt 15,33   התלמידים אנה נמצא כ״כ פת במדבר שישבעו כמה לו  ואמרו  33. עבור שלא יחלשו בדרךבתענית ב  

Mt 16,1   וישוש ענם 2. שיראם אי זה נפלאות מן השמים לו  מתחננים . ם והצדוקים נסות אותוהפרושי  
Mt 16,4   לחוף הים לעבור הלאה שכחו לקחתוכאשר באו  5 :לו  ונפרד מהם והלך . ות יונה הנביאלכם לבד א  

Mt 17,10   תלמידיו אומרים מה זה שאומרים חכמי הדת שאליהו לו  ושואלו  10. ד שבן האל יחזור חיהמראה ע 
Mt 17,18   אמ׳ להם 19. למה לא היינו יכולים אנו לגרשו לו  אז נתקרבו התלמידים בסוד ואמרו  18: שעה  
Mt 17,26  הפה ותמצא שם כל מה שעולה זה אשר שאל ותנהו לו  אשון שתקח תפתח לך החכה והדג הראל הים והש  

Mt 18,6   שוה שיהיה תלוי או מושלך בים או ריחים בצאורו  לו  ירים אשר בי מאמינים יותר יהיה א׳ מהצע 
Mt 18,12   אינו עוזב הוא התשעים . ק׳ צאן ואחד מהן אבודה לו  אם שום איש יש [*]  12*] [ 11[*] אני לכם 
Mt 18,21   אמ׳ לו ישוש אני איני  22. אמחול לו ז׳ פעמים .לו  ון ריע חוטא לי כמה פעמים אסלח ואמ׳ אד 
Mt 18,21   אמ׳ לו ישוש אני איני אומר לך ז׳ 22. ז׳ פעמים לו  אמחול . א לי כמה פעמים אסלח לוריע חוט 
Mt 18,22    אבל אני אומר. מר לך ז׳ פעמיםישוש אני איני או לו  אמ׳  22. אמחול לו ז׳ פעמים. לואסלח 
Mt 18,24    וכאשר לא היה לו מה 25. עשרת אלפים בישנאש לו  שלחו איש אחד שחייב . לספר הטעםהתחילו  
Mt 18,25    מה לפרוע האדון צוה שימכרו אותו ואשתו ובניו לו  וכאשר לא היה  25. אלפים בישנאשלו עשרת  
Mt 18,25    ואותו העבד כרע בארץ מתחנן 26. ושיהיה נפרע .לו  מה שיהיה אותו ואשתו ובניו וכל שימכרו  
Mt 18,27   27 וכאשר אותו עבד היה יוצא לחוץ מצא 28. כל החוב לו  ן רחם על העבד והניחו לכת ומחל והאדו 
Mt 18,28    מאה פשוטים ומחזיק בו ומחניקו אומר לו פרע מה  לו  יוצא לחוץ מצא אחד מרעיו שחייב עבד היה 
Mt 18,28    והוא מתחנן לו ואומר 29. פרע מה שאתה חייב לו  פשוטים ומחזיק בו ומחניקו אומר לו מאה  
Mt 18,29  והוא לא רצה 30. ואומר חמול עלי ואני אפרעך לו  והוא מתחנן  29. ע מה שאתה חייבאומר לו פר  
Mt 18,31  ואמ׳. אדון צוה שיביאהו לווה 32כל אשר עשה לו  לו  והלכו אל האדון וספרו . נבהלים זה היו מאד 
Mt 18,31   ואמ׳ לו עבד רע לא . והאדון צוה שיביאהו לו 32 לו  אל האדון וספרו לו כל אשר עשה  והלכו 
Mt 18,32    ואמ׳ לו עבד רע לא מחלתי החוב שנתחייבת לי .לו  ה שיביאהו והאדון צו 32לו כל אשר עשה לו  
Mt 18,32    עבד רע לא מחלתי החוב שנתחייבת לי בעבור לו  ואמ׳ . ווהאדון צוה שיביאהו ל 32עשה לו  

Mt 19,3   ואומרים לו אם אדם יכול לעזוב אשתו על שום לו  וקרבו אליו הפרושים מנסים  3. םוירפאם ש  
Mt 19,3   3  והוא 4. אם אדם יכול לעזוב אשתו על שום דבר לו  אליו הפרושים מנסים לו ואומרים וקרבו  

Mt 19,11   יש מקצת אנשים שנולדים קשטראטש  12: דעת להבין לו  בינים זה הדבר אם לא למי שנתון אינכם מ 
Mt 19,13  דורון מנערים קטנים בעבור שהוא יניח הידים לו  ואז עשו  13: יכול להבין יבינהומי ש. שמים  
Mt 19,16    שיהיה לירבי טוב אי זה טוב אוכל אנכי עשות  לו  והנה אחד נגש אלי ואמ׳  16. מהםנפרד  
Mt 19,22   וישו אמר לתלמידיו אמיתות אומר 23. נחלות רבות לו  כי היה אדם שהיו . זה היה נעצב הבחור שמע 
Mt 19,26   ובכן ענה פירו ואמ׳ אליו הנה שאנחנו עזבנו 27 .לו  יערבו לעשות כל הדברים . לאל הוא דבר נקל 
Mt 20,20   והיא אמרה תרצה שאחד . והוא אמר מה תחפוצי 21 .ול  ללין מחלים אותו ושאלה מתן אחד בניה מתפ 
Mt 21,16   לא: וישאוש אמר הין. שומע אתה מה אומרין אלו לו  ואמרו  16. ה בן דוד היו כעוסיםמהולל יהי  
Mt 21,18   וראה תאנה אחת קרוב לדרך ובא שם ולא 19רעב  לו  ובבקר בשובו אל העיר היה  18. םועמד ש  
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Mt 21,28   ובא הראשון ואמ׳ בן לך היום פעול. עשרה בנים לו  אדם אחד היו . מה דומה לכם 28. הנפלאות  
Mt 21,30  מי  31. והוא ענה אני אלך בחפץ ולא הלך. כדומה לו  וקרב אל הדרך ואמ׳  30נחם והלך אחר . ללכת 
Mt 21,41   וש ואתם לאאמר להם ישא 42. הפרי הגון בעתו לו  שכור הכרם לאחרים טובים שיחזרו הרעים וי  
Mt 22,12   והוא שתק. אהוב איך נכנסת בזולת מלבוש נשואיי לו  ואמ׳  12מלבוש ממלבושי נשואין  שלא היו. 
Mt 22,13   ושם יסבול. הידים והרגלים ושימוהו בסוהר חשיכה לו  ו קחוהו וקשרו אז אמר המלך לעבדי 13. שתק 
Mt 22,16   תלמידים עם משרתי אירודיש אומרים רבי אנחנו ול  ושלחו  16. ו לתפוש ישאוש בדברואיך יוכל  
Mt 22,26   28. ואח״כ מתה אשתם 27. השני והשלישי עד הז׳ לו  כמדומה  26. רע ועזב אשתו לאחיוומת בלא ז  
Mt 22,37   36 ישאוש תאהוב אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ומכל לו  אמ׳  37אי זה העליון צווי בדת  רבי  
Mt 22,46   23 :שום דבר לו  לא היה בידו וברשותו לשאול יום באותו ה,Tit   אז  1קפיטולו מ״ט כפי מתיאו 
Mt 24,43  ובעבור אהבה זו עמדו מוכנים כי לא ידעתם 44 .לו  יה ער ולא יעזוב שבור הבית אשר הוא יה. בא  
Mt 25,15    והרויח ואותו שקבל ה׳ בשנטש פעל בהם 16. תכף לו  אחד לכל אחד מהם כפי ערכו והלך ולאחד  
Mt 25,20   ואמ׳ אל אדוניו ה׳ בישנטאש. עו׳ ה׳ מריוח לו  בא אותו שקבל חמשה בישנטש ונתן ו 20. מהם  
Mt 25,26  עבד רשע ופחדן אחר שאתה יודע שאני קוצר מה שלא לו  ענה האדון ואמ׳  26: תקבל ממונךעתה : בארץ 
Mt 25,28   28 כי למי שיהיה לו יתן איש בהעדפה 29. עשרה לו  ממנו הבשנט ותמסרהו לאותו שיש  תקחו.  
Mt 25,29   ואותו שלא יהיה לו אותו המעט . יתן איש בהעדפה לו  כי למי שיהיה  29. שיש לו עשרה לאותו 
Mt 25,29  והעבד הרע  30. אותו המעט שיהיה לו יגזלנו אדם לו  ואותו שלא יהיה . תן איש בהעדפהשיהיה לו י 
Mt 25,29   והעבד הרע תשליכהו בבור חשוכה 30. יגזלנו אדם לו  ו אותו המעט שיהיה ו שלא יהיה לואות. 
Mt 26,15   ומכאן והלאה מחפש איך יוכל 16. ל׳ פשיטי כסף לו  הם נדרו תרצו תת ואני אמסור לכם ישאוש ו  
Mt 26,17  17 אמר וישאוש  18. באי זה מקום תחפוץ שנכין הפסח לו  שון של פסח באו התלמידים ואמרו ויום רא 
Mt 26,18    עמך יעשה פסח עם תלמידיו. הרב אומר שעתו קרוב לו  וזה האיש שתמצאו אמרו . אל העיראמר לכו. 
Mt 26,24   ַדַבר טוב: לאדם שבעבורו בן הבתולה יהיה נבגד לו  אוי . כמו שהתנבא ממנו. ן האלוהיבגוד ב  
Mt 26,24   ענה יוד״ש שמסרו 25ואותו איש . א היהאם נולד ל לו  ַדַבר טוב היה : תולה יהיה נבגדבן הב 
Mt 26,25   וכאשר ישבו לסעוד ישאוש לקח הלחם 26. אתה אומר לו  וענה ישו ואמר . מ׳ ר׳ אנכי הואשמסרו וא 
Mt 26,50   ואז נגשו אליו והשליכו הידים על. אהוב למה באת לו  וישאוש אמ׳  50. שיעך רבי ונשקוהאל יו 
Mt 26,51   ואז ישאוש אמ׳ אליו חזור הסכין 52. האזן לו  די שרי הכהנים וכרת הכה אחד מעבסכינו ו  
Mt 26,67   אומרים תנבא מי הכה אותך 68. תפוחים גדולים לו  ומקצת מאחרים נותנים . ו והכוהורקקו בפני.  
Mt 26,75   קודם שהתרנגול יקרא יהיה כופר בו שלש פעמים לו  ופירו זכר דבר ישאוש שאמר  75. קרא  

Mt 27,5   ושרי הכהנים לקחו הל׳ פשיטין אמרו אינו דבר 6 .לו  וזרק הל׳ פשיטין במקדש והלך  5 אתה תראהו 
Mt 27,11   וכאשר שרי הכהנים 12. אתה אומר. ישאוש לו  אומרים אתהו מלך היהודים ואמ׳  שאלו  
Mt 27,15   16. הודים שואליםבמנהג להניח נפש אחת אותה שהי לו  ופילאט שוטר היה  15: ילאטו תמהופ. דבר 
Mt 27,31   32. הסרבל והלבישו לו מלבושיו ונהגוהו לתלותו לו  הפשיטו . ואחר כאשר הרבו להוציא עליו לעג  
Mt 27,31   וכאשר הולכים בעיר 32. מלבושיו ונהגוהו לתלותו לו  הפשיטו לו הסרבל והלבישו . לעג עליו 
Mt 27,34   וכאשר טעמו לא רצה. יין מעורב עם לענה לשתות לו   ונתנו 34. גוזא שהוא הר קלוארישנקרא גול  
Mt 27,41   וכל הישישים. גדול הכהנים והמאותתים והחכמים לו  אומרים : וכמדומה לדברים אלו 41. וערב  
Mt 27,48   והסונטוריאו אמ׳ נראה אם יבא אליהו  49: לשתות לו  אה חומץ ושמה בראש קנה ונותנין ספוג ומל 
Mt 27,58    ויושאף 59. ופילאט צוה שיתנהו לו. הגוף מישאוש לו  וזה קרב לפילאט ושאל  58. ישאושתלמיד 
Mt 27,58   ויושאף לקח גוף ישאוש ועטפו בבגד אחד של 59 .לו  ופילאט צוה שיתנהו . גוף מישאושושאל לו ה  
Mt 27,60  יא אחרת יושבת נגדוהיתה מריאה מקדלינא ומר 61 .לו  יח אבן אחת גסה בפתח הקבר והלך והנ. חצובה 

Mc Prol,19    וזה אחד הגמון אסכנדריאש וזה. הושב האצבע לו  הציל מה שאבד אשר . מביט אמונתואבל השם׳  
Mc 1,27   ושמו 28. יכולת לצוות השדים והם שומעין לו לו  מה יהיה זה מהמוסר חדש אשר . יםאחד אומר  
Mc 1,27  ותכף שיצא 29. ושמו מתפזר בכל גליליאה 28 .לו  יכולת לצוות השדים והם שומעין  חדש אשר לו  
Mc 1,30   ובא ישוש ונשא היד ותכף עזבה הקדחת ושרתם 31 לו  רו שוכבת חולה מקדחת ותכף אמרה וחמות פי . 
Mc 1,32   וכל אותן מהעיר היו 33כל החולים ומשוטנים  לו  והערב כאשר השמש נכנע שלחו  32 .ושרתם  
Mc 1,35   והלכו אחריו שימון ואותם  36. במדבר ושם התפלל לו  וקם בבקר ויצא והלך  35 .הם מכירים אותו 
Mc 1,37   והוא אמ׳ להם נלך 38. כל העמים שואלים אותך לו  וכאשר מצאוהו אמרו  37. היו עמוואותם ש  
Mc 1,41   41  כאשר  43[*]  42. אני רוצה שתהיה טהור מהצרעת לו  וישוש כמרחם עליו שלח ידו ואמ׳ 
Mc 1,44    [*]43 אבל לך ותתראה לסגני. שמע אל תאמר לשום אדם לו  ואמ׳  44אשר נטהר תכף הוציאוהו כ  
Mc 2,10  10 לך אני  11יכולת לעזוב העונות בארץ אמר לנטול  לו  ור זה שאתם תדעו שבן הבתולה יש אבל בעב 
Mc 2,14   ונעשה בעוד 15. נמשך אחריווקם ו. תמשך אחרי לו  ליו והוא מטיו יושב בשלחן ואמ׳ לוי לרג  
Mc 2,24   ואמ׳ 25. תלמידך עושים בשבת מה שאין ראוי עשות לו  והפרושים אמרו  24שבור מהקוצים התחילו ל 
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Mc 3,26   שום אדם אינו יכול ליכנס בבית החזק 27. קץ לו  הוא ואינו יכול עמוד אבל יהיה  עצמו נחלק  
Mc 3,29   29  אבל הוא ראוי. זה העון לא יכופר לעולם. תקוה לו  י שאין זהו מ. עון נגד קדוש רוחלבד  
Mc 3,32   33. הנה אמך וקרוביך עומדים בחוץ ומבקשים אותך לו  ואמרו . רוב עמים יושבים סביביוו 32. בו 
Mc 4,1   וכל החיל יושב. עלות בספינה קטנה וישב בים לו  וף הים ורוב עם מתאסף ולכן היה ללמד לח  
Mc 4,6    ואחר נפל בין הקוצים והקוצים גדלו יחד 7. שורש לו  שר השמש הכהו כי לא היה ויבש כא 6יצא 
Mc 4,9  וכאשר היו בצד א׳ התלמידים 10. אזנים ישמע לו  ואמ׳ ישאוש מי שיש  9. והא׳ ק׳ ל׳ והא׳ ס׳  

Mc 4,20   אדם מניח  ואומ׳ להם אין 21. אזנים לשמוע ישמע לו  מי שיש . ין ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳ ק׳א׳ יוצא 
Mc 4,23   ואומר לכם ראו מה אתם 24. אזנים לשמוע ישמע לו  מי שיש  23. נעלם שלא יהיה ניכרלא נסתר ו  
Mc 4,25   ואותו שיהיה לו אותו הדבר עצמו שיהיה לו . יתן לו  ואותו שיהיה  25. תקבלו בהגדלה באותה 
Mc 4,25   25 ועוד  26: עצמו שיהיה לו יגזלו ממנו אותו הדבר לו  ואותו שיהיה . ותו שיהיה לו יתןוא 
Mc 4,25    ועוד אמר להם כן הוא מלכות 26: יגזלו ממנו לו  שיהיה לו אותו הדבר עצמו שיהיה ואותו  
Mc 5,6   6 מה לך עשות ישאוש ממני בן. אומר בקול גבוה 7 לו  אה ישו מרחוק בא במרוצה והתפלל וכאשר ר  

Mc 5,18    וישאוש  19. אותו שהיה מאז מושטן שהוא ילך עמו לו  מתחיל להתחנן הוכאשר ישאוש נכנס בספינה 
Mc 5,19    ֽוַסֵּפר החסד שהש׳ עשה לך. לך לביתך ולאותן שלך לו  וישאוש לא רצה אבל אמ׳  19. עמושהוא ילך : 
Mc 5,20   20 וכאשר ישו עבר עבר הים 21: וכלם היו תמהים .לו  הלך דורש בקבול החסד שהש׳ עשה  והוא  
Mc 5,31   תלמידיו אתה רואה שעמך דוחק אותך ואומר מי לו  ואמרו  31ואמ׳ מי נוגע בלבושי  לצד העם  
Mc 5,35  36והמלמד . למה אתה מצטער היום עו׳. בתך מתה לו  ואמרו . ר באו אל סגן בית הכנסתובעוד שמדב  
Mc 6,2  ומאין לו הכח שמהידים יוצא. החכמה שנתונה לו לו  ואומרין מאין . ורבים שומעים תמהים ממוסרו . 
Mc 6,2   אינו הוא בן 3. ומאין לו הכח שמהידים יוצא .לו  ואומרין מאין לו החכמה שנתונה  .ממוסרו  
Mc 6,2   אינו הוא בן נפח אחד 3. הכח שמהידים יוצא לו  ומאין . אין לו החכמה שנתונה לוואומרין מ  

Mc 6,25   בהכבדה אומרת אני חפיצה שתתן לי ראש גואן טבול לו   ף היא באה אל המלך ושאלהותכ 25. טבול 
Mc 6,27    ראשו באחד מפשוטי כלי עץ ונתנו[*]  28[*]  לו  ושלח לחתוך הראשים וצוהו שישא  27הכבידה  
Mc 6,30   וישאוש אמ׳ בואו ונלך 31כל מה שעשו ולמדו  לו  ובאו התלמידים לישאוש וספרו  30. גופו  
Mc 6,31   ועלו בספינה הקטנה והפילו עצמם 32. פנאי לאכול לו  רב עם הולך וחוזר ולא היה ט כי ונחו מע 
Mc 6,35   עזוב 36. זהו מקום חרב מאד ורב שעה עברה .לו  ם עבר קרבו אליו תלמידיו ואמרו רוב היו  
Mc 7,11   ״כא 13. ואחר אינכם מניחים השלים לאב ולאם 12 .לו  עבור נדר העם האב והאם שיועילו ידור ב 
Mc 7,16  וכאשר ישוש נכנס בבית 17. אזנים לשמוע ישמע לו  מי שיש  16. צא מלב האדם מלכלכואבל מה שיו  
Mc 7,24   בעברי טיר ושידוניאה ונכנס בבית אחד ולא אבה לו  וקם ישאוש והלך  24: טנפים האדםואלו מ  
Mc 7,32  מבקשים אותו בתפלה שישים. אלםאיש אחד חרש ו לו  והביאו  32. ושובא בים גליליאה לקראת קאלי  
Mc 8,22   וישאוש לקחו 23איש אחד עור ובקשוהו שיגיעהו  לו  ובאו באקשרדא והוליכו  22. יניםאינכם מב  
Mc 8,23  והוא 24והניח ידיו עליו ושאלו אם רואה . בפניו לו  יד ומשכו לצד אחד מן הדרך ורקק לקחו בעד ה 
Mc 8,26   ועדיין שאל [*]  27. אל תאמר לשום אדם משכיניך לו  אומ׳ . ביתווישאוש שלחו ב 26. תבבהירו 
Mc 8,36   ואותו שיכירנו ויפרסם 37. כל העולם ויאבד נפשו לו  ומה יועיל לאדם גם כי יהיה  36 .יושיענה 
Mc 9,4    לך אחד. טוב הוא שאנחנו נעשה פה שלשה אהלים לו  וענה פיר לישאוש אמ׳  4. עם ישוומדברים  

Mc 9,10   מה רוצה לומ׳ זה שהפרושים אומרים והסופרים לו  ושאלו  10. והם העלימוהו ביניהם 9חי ממות  
Mc 9,14   14 והוא שאלם ממה אתם חולקים 15. לדרך ושבעוהו לו  ר העם ראה בא ישאוש תמהו ויצאו וכאש  
Mc 9,20   20 ותמיד זורקו  21. הוהוא אמ׳ מנערותו עד עת. זה לו  וש שאל אל האב כמה זמן עבר שיש וישא 
Mc 9,22   ותכף  23. אם אתה תוכל להאמיני מכל דברים תשיג לו  וישאוש אמ׳  22. ות עזרני בחסדךאתה עש 
Mc 9,37   וישאוש אמ׳ להם אל תמנעו לו כי כל אדם 38 .לו  ורתינו ובעבור זה אנחנו מונעים ואינו מחב  
Mc 9,38   39. כי כל אדם שיעשה נפלאות בשמי אינו אומ׳ רע ול  וישאוש אמ׳ להם אל תמנעו  38. ומונעים ל 
Mc 9,41   אם ידך  42. שישליכוהו בים עם ריחים א׳ בצוארו לו  נים המאמינים בי יותר יהיה שוה אחד מהקט 
Mc 10,2    וישוש 3. היכול איש לעזוב אשתו. מנסים אותו לו  שואלים והפרושים  2והוא דורש להם כמנהגו  

Mc 10,13   והתלמידים. דורון מנערים בעבור זה שיגיעם לו  והעמים שלחו  13: בת בעלה מנאפתהאשה עוז  
Mc 10,18  למה אתה אומר לי טוב ושום אדם אין טוב לבד לו  וישאוש אמ׳  18. ג מלכות שמימיישנוכל להשי  
Mc 10,21    לך ותנהו מכור אשר. ויאמר אליו דבר אחד חסר לך לו  וישאוש הביטו וייטב  21. עד עתהמנעורי 
Mc 10,22   ונהפך ישאוש אל תלמידיו ואמ׳ 23. נחלות רבות לו  והיה איש שהיו : היה עצב והֺלך שמע זה  
Mc 10,23  והתלמידים 24. מעות הרבה יתנם במלכות שמים לו  ואמ׳ איך דבר נמנע שאיש שיהיו  אל תלמידיו  
Mc 10,28   29. אנחנו עזבנו כל הדברים והולכים אחריךהנה  לו  ופירו התחיל לאמר  28. איפשרייםכל הדברים  
Mc 10,32   ובן האל. הנה אנחנו עולים בירושלם 33אומ׳  .לו  והתחיל לאמר כל אשר יקרה . להם הוא אמ׳  
Mc 10,46  ואמ׳ בן דויט יהיה. והתחיל לצעוק[*]  47[*]  לו  ושב קרוב רב ובן טימיב ברטומיב שהיה יבש י  
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Mc 10,49   49 והוא זרק מלבושיו 50הנה ישאוש שואל אותך  לו  והם קראוהו ואמרו . וקראוש עמד וישאו.  
Mc 11,3  והלכו ומצאו העיר קשור לפני 4. ומיד יניחוהו לו  מה אתם עושים אמרו שהאדון צריך אומר לכם ל  

Mc 11,12   ה עליןוכאשר מרחוק ראה תאנה רוא 13. רעב גדול לו  וביום האחד יצא מבטניאה והיה  12התלמידים. 
Mc 11,28  בעד אי זה כח עושה אתה אלו הנפלאות ומי נתן לך לו  ואמרו  28כמים מאותתים והזקנים הכהנים והח 
Mc 12,13   מקצת מהפרושים ומקצת מאנשי אירודיש לתופשו על  לו  ואחר שלחו  13. ם והלכו ועזבוהובעבור 
Mc 12,14   אנחנו יודעים ומכירים היותך אמיתי ואינךרבי  לו  וכאשר באו אמרו  14. ל איזה דברלתופשו ע  
Mc 12,14    ואמר למה תנסוני שאו לי . וישוש הכיר שקרם 15 .לו  אמור לנו חוייבנו לתת לשיסר או לכן 
Mc 12,16   וישאוש אמ׳ ממי היא זאת התמונה והכתוב על הגג  לו  והם נשאו  16י פשוט אחד ואראהו שאו ל 
Mc 12,26   האל בסנה אומר אני אלוהי אברהם אלהי יצחק לו  ר משה כאשר נראה ו לא קראתם בספשיקומ  
Mc 12,32   אותו החכם רבי אמת גדול שאינו לבד אלוה אחד לו  ואמר  32. וי אחר אינו גדול מזהושום צו  
Mc 12,34   ומשם והלאה שום אדם לא . אינו רחוק ממלכות השם לו  וכאשר שמע שהוא ענה בחכמה אמר  34: אנושי 
Mc 12,34   מה. ועונה ישוש ומלמד במקדש 35. שום קושיא לו  אה שום אדם לא היה בו כח לעשות ומשם והל  

Mc 13,1   וענה ישאוש 2: רבי ראה זה בניינים ואיזה אבנים לו   וכאשר יוצאים מן המקדש אחד מתלמידיו אמר 
Mc 14,11    12. הכנה היאך יוכל למסרו והוא מחפש. מעות לו  ונדרו לתת . שמעו היו מאד שמחיםוכאשר הם  
Mc 14,12    התלמידים להיכן תחפוץ שנלך ונכין לך הפסח לו  אמרו . פת המצה כאשר הפסח עושיםראשון של  
Mc 14,21  דבר טוב. לאדם אשר בעדו בן הבתולה יהיה נבגד לו  אוי . ולך כמו כן שהנבואה אומרתבן האלוה ה  
Mc 14,21    וכאשר היו 22: לאותו האיש אם נולד לא היה לו  ר טוב היה דב. הבתולה יהיה נבגדבעדו בן  
Mc 14,47   וענה ישאוש ואמ׳ להם כמו אם הייתי 48. האזן לו  סכין והכה עבד סגן הכהנים וחתך הוציא ה  
Mc 14,65   וכאשר פירו היה בצד אחד מן ההיכל 66. תפוחים לו  התנבא מי הכח והמשרתים נותנים  ואומרים  
Mc 14,72   ישאוש שקודם שהתרנגול יקרא ב׳ פעמים יכפרהו לו  ואחר זכר פירו הדבר שאמ׳ . אחרתא פעם קר  

Mc 15,1    וישאוש. ופילאטו שאלו אתה הוא מלך ישראל 2 .לו  וקשרוהו והוליכוהו לפני פילאט ומסרוהו  
Mc 15,10   10 הירו העם שישאלווההגמונים הז 11. בעבור קנאה לו  יודע כי עליוני הכהנים מסרוהו  כי הוא  
Mc 15,18   והכוהו בראש  19הש׳ יושיעך מלך היהודים . שלום לו  והתחילו לתת  18טרה אחת מקוצים בראשו ע 
Mc 15,20   21. הארגמן והלבישו לו מלבושיו ונהגוהו לתלותו לו  וכאשר מאד הלעיגוהו הפשיטו  20 .אותו 
Mc 15,20   ואנסו אדם אחד 21. מלבושיו ונהגוהו לתלותו לו  גוהו הפשיטו לו הארגמן והלבישו מאד הלעי  
Mc 15,23   וכאשר 24. לשתות יין מירדטא ולא רצה לשתות לו  ונתנו  23. וצה לומר מון קולורישר  
Mc 15,36   ואומרים תעזבוהו ונראה אם יבא אליהו. לשתות לו  ד בקנה אחד ומלאה חומץ ונותנים ספוג אח  
Mc 15,43   ופילאטו היה נפלא אם כבר הוא 44. גוף ישאוש לו  נכנס לפילאט ושאל  מים ובחריצותמלכות ש  
Mc 15,44  44 וכאשר ידעו בעד עושה 45. עושה המשפט אם כבר מת לו  ושאל . היה נפלא אם כבר הוא מת ופילאטו 
Mc 15,45   ויוסף קנה בגד אחד יפה ולבן 46. גוף ישאוש לו  וכאשר ידעו בעד עושה המשפט נתן  45. מת  

Lc 1,10   10 אבל מלאך השם׳ עומד לצד 11. לתת הלבו הלבונה לו  עם היו בחוץ מתפללים בשעה שהיה וכל ה  
Lc 1,12   12 אבל המלאך אומ׳ אליו אל תירא זכריה 13. עליו לו  יא ראהו היה נבהל ובאה יראה וכאשר זכר  
Lc 1,19   לפני האל ושולחתי להגיד לך אלה  אני הוא שעומד לו  וענה המלאך ואמ׳  19. מהרה ימיהזקן ואשתי 
Lc 1,32   וימלוך בבית יעקב לנצח  33. קתדראת הש׳ אב שלו לו  ואדונינו הש׳ יתן . מהאל עליון נקרא בן 
Lc 1,59    וענתה אמו ואמרה לא יהיה כן 60. שם אביו זכריה לו  וקראו . הימים בעבור שימולו הבןבשמונת 
Lc 3,10   והוא ענה אומ׳ אותו 11. אומרים א״כ מה יעשו לו  עמים שואלים וה 10 :טוב יכרת ויושם באש  
Lc 3,11   ומי שיש לו . שתי מלבושים יתן למי שאין לו אחת לו  והוא ענה אומ׳ אותו שיש  11. שוא״כ מה יע 
Lc 3,11   ומי שיש לו חלופי העושרים יעשה זה גם כן. אחת לו  ש לו שתי מלבושים יתן למי שאין אותו שי. 
Lc 3,11   ובאו 12. חלופי העושרים יעשה זה גם כן לו  ומי שיש . יתן למי שאין לו אחת מלבושים  
Lc 3,14  סבורים כל  15. ותהיו נדיבים משכיריותיהם. נזק לו  ו רע לשום אדם ואל תעשו ויואן אמ׳ אל תחפצ 

Lc 4,3   האלה שישובו לחם אם אתה בן אל חי אמור לאבנים לו  והשטן בא אליו ואמ׳  3שיח נרעב ישאוש מ. 
Lc 4,5   ואמ׳ לו הנה אתן לך כל אלה 6כל מלכות העולם  לו  ישאוש בהר אחד מאד גדול והראה  והשטן נהג  
Lc 4,6  אם תפול לרגלי 7הנה אתן לך כל אלה העניינים  לו  ואמ׳  6הראה לו כל מלכות העולם מאד גדול ו  
Lc 4,8  7  אז 9: כתי׳ הוא האדון אלהיך תתפלל ואותו תעבוד לו  ענה ישו ואמ׳  8. לרגלי ותפללניאם תפול 
Lc 4,9   השטן אם אתה הוא בן האלוה תפיל עצמך וענה לו לו  ל מקום היותר גבוה מהמקדש ואמ׳ זנח ע  
Lc 4,9  בידים  11כתו׳ הוא שמלאכיו יצוה לך שישמרך  10 לו  ה הוא בן האלוה תפיל עצמך וענה השטן אם את 

Lc 4,12   13. לא תנסה האדון השם׳ אלהיך[*] פעם אחרת  לו  וישוש אמ׳  12. וף באבן רגלךתג ישאונך פן  
Lc 4,17   וכאשר פתח הספר מצא מקום. ספר ישעיה הנביא לו  ונתנו  17וקם שמח . הכנסת בשבת לבית  
Lc 4,22  ןומתמיהין בדברים של חן היוצאים מפיו ואומרי לו  והכל נותנים עדות  22. באזנינו זאת הכתיבה  
Lc 4,30   והלך בכפר נחום עיר גליליאה ושם מלמד להם 31 לו  אבל הוא עבר בתוכם והלך  30. הושישאלו  
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Lc 4,33   34השד והיה בבית הכנסת וצועק בקול גדול ואומר  לו  ואדם אחד היה  33. ברו היה בעוזכי ד 
Lc 4,36   37. ויוצאים מן האנשיםכח ומצוה הרוחות הרעים  לו  יהם ואומרים מה דבר הוא זה שיש בינ  
Lc 4,40   ושדים יוצאים 41. הוא משים עליהם ידיו ומרפאם .לו  ו שם חולים מחלופי חליים הביאו אותן שהי 
Lc 4,43   להגיד לעיירות אחרות מלכות האל כי בעבור זה לו  ולהם אמר חוייב  43. א יפרד מהםבו של  

Lc 5,5    ַאבל בדבריך. כל הלילה טרחנו ולא לקחנו דבר לו  ואמ׳ ושימון ענה  5. ֵּפטּוָראהרשתות בו ְבק  
Lc 5,14    לך ותראה לכהנים ותדור בעד טהרתך כמו שמשה לו  אבל אמ׳ . שלא יגידוהו לשום אדםוישו צוה  
Lc 5,24   אמ׳ אל חולה אני. יכולת בארץ לעזוב החטאים לו  אבל בעבור שתדעו כי בן אלוה יש  24. ולך  
Lc 5,27   והאיש קם והניח כל  28יושב בסטון שלו לך אחרי  לו  ם וראה אדם אחד שמו לוי ואמ׳ קומאותו מ 
Lc 5,33    למה תלמידי יואן מתענים תמיד ועושים כובד לו  והם אמרו  33רק לחוטאים בתשובה הצדיקים  
Lc 5,37  היין חדש כי אם יעשהו . לשום יין חדש בנאד ישן לו  ושום אדם אין  37. תיחד עם הישןאינו מתי מ 

Lc 6,3  כשנכנס לבית האל 4רעב והוא ואותן שהיו עמו  לו  הם לא קראתם מה שעשה דוד כשהיה ענה ואמ׳ ל  
Lc 6,6   ומביטים הסופרים והפרושים אם 7. יד יבשה לו  והיה שם אדם אחד שהיה . ת ומלמדבבית הכנס  

Lc 6,29   שיחפוץ לגזול מלבושך לא תרצהואותו . האחרת לו  ואותו שיכך בלחי האחד הזמין  29. לכם  
Lc 7,3   4. חכמי היהודים מבקש אותו שיבא שירפא עבדו לו  וש היה שם שלח וכאשר זה שמע ישא 3. אליו  
Lc 7,4   כי הוא אהוב עמנו 5ראוי אתה שתתן זה להם  לו  שאוש חילו פניו במהירות אומרים שבאו לי.  
Lc 7,5   וכאשר היה סמוך. וישאוש הולך עמהם 6בית הכנסת  לו   והוא בנה. כי הוא אהוב עמנו 5 זה להם 

Lc 7,19   או אנחנו מקוים אחר. אתה הוא אותו שעתיד לבא לו  ם מתלמידיו ושלחם לישאוש ואמרו קרא שני . 
Lc 7,38   הרגלים עם שערי הראש ונושקת רגלי ישו ומושחן לו  ואחר שקנחה . ות שמעיניה יוצאותעם דמע  
Lc 7,40   וענה. שימון אני רוצה לומר לך אי זה דברים לו  וענה ישאוש ואמ׳  40. היא חטאה אותו  
Lc 7,41  41 ולא 42. עשרה פשיטין והאחר היה חייב לו אחד לו  האחד חייב . ים חייבין לאיש אחדשני אנש  
Lc 7,41   כל אחדנתן ל. ולא היה להם מה שיפרעוהו 42. אחד לו  לו עשרה פשיטין והאחר היה חייב האחד חייב 

Lc 8,4   5ואמרו . מן הערים וצערו לישאוש למשול משל לו  ועמים רבים נאספו ובאו  4. ישאוש מרשותן  
Lc 8,6  והאחר נפל בתוך הקוצים והקוצים  7. לחות מהארץ לו  אשר הזרע יצא נתייבש כי לא היה וכ. הסלעים 
Lc 8,8   איזה דבר הוא . ותלמידיו שאלוהו 9. אזנים ישמע לו  וזה אומר צועק מי שיש . ה כפליםפרי כמא 

Lc 8,18    ואותו שאין לו מה שחושב שיהיה לו יהיה . יעשוק לו  כי לאותן שיש . אופן אתם שומעיןבאי זה 
Lc 8,18   ובאו 19. מה שחושב שיהיה לו יהיה לו נגזל לו  ואותו שאין . אותן שיש לו יעשוקכי ל  
Lc 8,18   ובאו לישוש אמו ואחיו  19. יהיה לו נגזל לו  ב שיהיה ואותו שאין לו מה שחוש .לו יעשוק.[*]  
Lc 8,18   ואמרו  20[*]. ובאו לישוש אמו ואחיו  19. נגזל לו  אין לו מה שחושב שיהיה לו יהיה ואותו ש 
Lc 8,20   19  וענה ואמ׳ להם 21אמך ואחיך חפצים ראות אותך  לו  ואמרו  20[*]. לישוש אמו ואחיו ובאו  
Lc 8,25   ובאו ועברו אל מלכות גאניט זאריט אותה 26 .לו  ושומעין . ה שלקח שלרוח ולים אומר עמדוז  
Lc 8,37  ולא יעמוד עמהם כי ביראה הם עומדים וישאוש לו  ות גדיאי נורוס בקשו מישו שילך היושב במלכ  
Lc 8,38  האלה שעשה לך שוב לביתך וספר כל הדברים 39 לו  וישו אמ׳ . מבקש מישו שילך עמו ממנו השדים  
Lc 8,39   41ונעשה כשחזר ישאוש לעם המחכים אותו  40 .לו  דורש כל הדברים שישאוש עשה בכל העיר ו  
Lc 8,42   ויקר מקרה. שחולה למות זה שנים עשר שנים לו  כי בן היה  42ניו שיבא אל ביתו וחלה פ  
Lc 8,49   אל תחפוץ לצער ישאוש משיח כי בתךואמר אליו  לו  ושר בית הכנסת בא  49. כי לשלוםהושיעך ל  

Lc 9,7    בעבור שיש אומרים שיואן הוא שחזר חי 8בספק  לו  שמע כל הדברים שעשה ישאוש והיה טיטרקא.  
Lc 9,12  העם זה ילכו למגדליהם ולעריהם הקרובים למקום לו  נגשו אליו הי״ב שלוחים ואמרו . מתחיל לרדת  
Lc 9,13   13 אין לנו לבד חמשה לחמים ושני דגים וצריכים אנו לו  ואמרו . לאכולאמ׳ להם תנו להם  וישוש 
Lc 9,18   וענו ואמרו 19וישו שאלם מה אומרים העם מי אני  לו  ה לבדו והתפלל ותלמידיו סמוכים שישאוש הי 
Lc 9,41   משפחה ממאנת כמה מן הזמן עמדתי עמכם ונתתי .לו  וישאוש ענה ואמ׳  41. ולא יכולו. מגופו  
Lc 9,50    וכאשר נשלמו 51. כי מי שאינו כנגדינו לנו הוא .לו  מ׳ להם אל תמנעו וישוש א 50אחריך עמנו 
Lc 9,58    ובן האדם . השועלים יש להם מערות והעופות קנים לו  וישאוש אמ׳  58. עמך למקום שתלךללכת 
Lc 9,58  וישו אמ׳ לאיש אחר לך 59: מקום שיכוף ראשו לו  ובן האדם אין . ות והעופות קניםיש להם מער  
Lc 9,60  הנח הישמעאלים לקבור את אבלי וישאוש אמ׳ לו לו  וישאוש אמ׳  60. י לקבור את אביוענה הנח ל  
Lc 9,60   ואדם אחר אמר  61. אתה בא עמי ותגיד מלכות האל לו  אלים לקבור את אבלי וישאוש אמ׳ הנח הישמע 
Lc 9,61  אדוק אני אלך אחריך רק הנח לי עד שאעשה באופן  לו  ר אמר ואדם אח 61. יד מלכות האלבא עמי ותג 
Lc 10,7   ובאיזו עיר  8. אל תאבו לעבור מבית לבית. שכרו לו  כי ראוי הוא הפועל להיות . לכם שיתנו 

Lc 10,26   והוא ענה ואמ׳ 27. מה כתו׳ בדת מזה העניין לו  ואמ׳  26מען השיגי חיים נצחיים אעשה ל  
Lc 10,34   והביאו באושפיזא ונתן[*] שמן בחבורותיו וחבשו  לו  ושם [*]  34ליו ו וראה אותו וחמל עבא אלי 
Lc 10,35   ואם תוציא בהוצאתו יותר. עשה למוכה זה כל צרכו לו  ני פשיטין ונתנם לאושפיזא ואמ׳ לקח ש 
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Lc 10,35  נראה לך שהיה אי זה מאלה השלשה 36. בחזרתו לו  אתו יותר משני פשיטין אלו יתנם תוציא בהוצ  
Lc 10,37  38. החסד ההוא וישאוש אמ׳ לו לך ואתה תעשה כן לו  ואמ׳ אליו אותו שעשה  37. גנביםשנפל בין ה  
Lc 10,37   ונעשה בעוד שהולכים נכנס  38. לך ואתה תעשה כן לו  שעשה לו החסד ההוא וישאוש אמ׳  אליו אותו 
Lc 10,40    וענה האדון  41. לכן תאמר לו שיעזרני[*]. [*]  לו  ך מרטא מתחזקת לטרוח במה שצרי 40דבריו 
Lc 10,40   וענה האדון ואמר לה מרטא מרטא 41. שיעזרני לו  לכן תאמר [*]. [*] מה שצריך לו לטרוח ב  
Lc 11,5   ויאמר לו אהובי. אוהב וילך אליו בחצי הלילה לו  ואמ׳ אליהם אי זה מכם יש  5. וןלנסי  
Lc 11,5   כי אהובי בא 6אהובי הלוה לי ככרות לחם ג׳  לו  ויאמר . צי הלילהלך אליו בחיש לו אוהב וי  
Lc 11,7    הנה הדלת סגורה ובני הם עתה. מבפנים אל תצערני לו  והוא ענה  7. שאוכל להניח לפניולי מה 
Lc 11,8   שותבק. שאלו וינתן לכם[*]  9כפי הצורך לו  לו  תקום ותתן . א קם ולא בעד אהבתולכם שאם ל  
Lc 11,8    תקעו. תבקשו ותמצאו. שאלו וינתן לכם[*]  9 לו  תקום ותתן לו כפי הצורך . אהבתוולא בעד  

Lc 11,11    [*]11  [*] ואם ביצה יתן לו 12. ואם דג יתן לו נחש. אבן לו  מכם אם ישאל לחם לאביו יתן  
Lc 11,11   אם לא שלא 13ביצה יתן לו עקרב ואם  12. נחש לו  ואם דג יתן . לאביו יתן לו אבן ישאל לחם  
Lc 11,12  אך תתנו מתנות . אם לא שלא תבטחו בריע 13עקרב  לו  ואם ביצה יתן  12. ג יתן לו נחשואם ד. אבן 
Lc 11,22   מי שאינו עמי כנגדי הוא 23. ומלבושיו יחלק לו  יין שלו באותן שהיה בוטח יגזול כל כלי הז.  
Lc 11,27  28והשדים שינקת . מאושר הוא הבטן שעמדת בה :לו  ו בקול רם אומרת עתהדברים לעם אשה אחת מסי  
Lc 11,29   כי כמו שיונה היה 30. זולת אות יונה הנביא .לו  רע הזה שואל אותי ואות לא ינתן הדור ה  
Lc 12,5  כח לשולחו בגיהינם ולו האש אומר לכם אותו לו  תיראו אותו שאחרי מות האדם יש  .ממי תיראו  

Lc 12,10   וכאשר 11. מי שיקלל רוח הקדש לא ימחלו לו .לו  מר דבר כנגד בן האדם והוא נמחל אדם שיא  
Lc 12,10   וכאשר ינהגו אתכם בבתי כנסיות ולרבנים 11 .לו  מי שיקלל רוח הקדש לא ימחלו . ונמחל ל  
Lc 12,27    א״כ העשב שהוא 28. אלומלבוש דומה למלבוש אחד מ לו  לכם כי שלימה בכל מעלתו לא היה אני אומר 
Lc 12,33   ובמקום שיהיה אוצרכם שם 34. ועש אינה מכלה .לו  אין חסרון למי שגנב אין מתקרב  :בשמים  
Lc 12,36   הם העבדים הנמצאים ערים. ומיד יברכם 37: מיד לו  ן למען כי יבא ויגע בדלת יפתחו מן הנשואי  
Lc 12,41   ואדונינו 42. אדון אמור לנו זה הדבר או לכל לו  ׳ ירו אמופ 41: שלא תחשבוה יבא בן אדם  
Lc 12,48  ומי שהפקידו לו דבר רב: דבר גדול ישאלו לו לו  ואדם שדבר גדול ינתן . ם מועטיםמוכה בנגעי.  
Lc 12,48   49: דבר רב ישאלו לו. ומי שהפקידו לו דבר רב :לו  ר גדול ינתן לו דבר גדול ישאלו ואדם שדב  
Lc 12,48   אני באתי לשים אש 49: דבר רב ישאלו לו. דבר רב לו  ומי שהפקידו : בר גדול ישאלו לולו ד ינתן 
Lc 12,48  וחפץ אני שיהיה. אני באתי לשים אש בארץ 49 :לו  דבר רב ישאלו . פקידו לו דבר רבומי שה: לו  
Lc 13,6   ואמ׳  7. רי ולא מצאעץ תאנה בכרמו ובא לבקש הפ לו  אדם אחד היה  .ואמר להם זה המשל 6: כאלו 
Lc 13,8   אדון הנח התאנה שנה זו ואחפור סביבה ואקיפנה לו  והוא ענה  8. א אוכלת שבח האדמהכי הי  

Lc 13,23   וישוש. אדם אחד אדון הם מועטים אותם שנושעים לו  ואמ׳  23. לים והלכו נגד ירושלםובמגד  
Lc 13,23   אני אומר. ואתם סבורים שתכנסו בפתח הצר 24 .ול  וישוש אמ׳ . ועטים אותם שנושעיםאדון הם מ  
Lc 13,33   למחרת ליום הבא אחריו ללכת כי אין ראוי שנביא  לו  רק חוייב  33. ישי אהיה תם ואפסביום השל 
Lc 14,15   וישאוש 16. מאושר יהיה מי שיאכל פת במלכות הש׳ לו  ד מתלמידיו שמע אלה הדברים אמר וכאשר אח 
Lc 14,21  ואז כעס האדון ואמ׳ לעבדו צא מהר: כל מה שאמרו לו  וחזר המשרת ואמ׳  21. יכול ללכתי אשה ואינ 
Lc 14,29   ויאמרו האיש הלזה התחיל לבנות ואין בידו 30 .לו  להשלים הבנין כל הרואים ילעיגו יהיה יכול  
Lc 14,35   15: אזנים לשמוע ישמע לו  ולח בחוץ מי שיש ולא בדבר תועלתי רק יש,Tit  יטולו י״ו כפיקפ  
Lc 15,4  מאה צאן ונאבדה אחת מהם לא יניח תשעים ותשעה לו  אי זה מכם שיש  4. ליהם זה הדברוהוא אמ׳ א  

Lc 15,11    אבי תן. ואמ׳ היותר קטן מהם לאב 12. בנים שנים לו  וישו אמר אדם אחד יש  11: תשובהאחד שעשה 
Lc 15,12   הנער. ואחר ימים מועטים מקובצים כל הדברים 13 :לו  וחלק להם עצמות מה שהיה . יה ליהראו 
Lc 15,13    14. בדרך רחוקה מאד שם הפסיד כל ירושתו בזנות לו  הנער היותר קטן הלך . כל הדבריםמקובצים  
Lc 15,16   והוא אמ׳ בלבו כמה שכירים מרבים באכילה 17 :לו  ה שהחזירים אוכלים ואין נותנין לאכול מ  
Lc 15,18   18 וכבר איני ראוי להיות 19. אני חטאתי לשמים ולך לו  אמ׳ . ובבואו לפניו. אלך אל אביאקום ו 
Lc 15,21   וכבר איני ראוי. אבי אני חטאתי לשמים ולך לו  והבן אמר  21. ו אתו חבקו ונשקוובהיות  
Lc 15,27   עבור ששבואביך המית עגל אחד גדול ב: אחיך בא לו  ואמרתי  27. מה זהושאלו . אחד מן העבדים  
Lc 15,29   אבי הנה כמה שנים עבדתיך לא עברתי על. ואמ׳ לו  והוא ענה  29. לחלות פניו שיבא והתחיל  
Lc 15,31   32. אתה עמדי היית לעולם וכל אשר לי לך הם .לו  והאיש אמ׳  31. תה בעדו עגל שמןאתה המ  
Lc 16,2   תן חשבון מהה מההרשאה. י שומע עליךמה זה שאנ לו  וקראו ואמר  2מפסיד נכסי האדון ש. שם רע . 
Lc 16,6   6 ואמר לאחר 7. קח שטרך ועשה מהרה וכתב חמשים לו  והוא אמר . עונהו מאה מדות שמן והוא  
Lc 16,7   ושבח האדון המעשה 8. קח אותיותך וכתוב שמנים לו  וא אמר מאה מדות חטה והוא אומר לאדוני וה  

Lc 16,21   23... נשאוהו ..  22.. והכלבים באים תופסים מ לו  אינו נותן ופלים משולחן העשיר והנ  
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Lc 16,29   30. להם הוא הוא משה והנביאים וישמעו אותם .לו  ואברהם אמר  29נגישת המקום הזה יבואו ל  
Lc 17,2    שיהיו ריחים בצוארו ומושלך לים שאם יעשה רע לו  יותר יהיה שוה  2שבעבורו יבואו אוי למי  
Lc 17,3   ואם ז׳ פעמים יחטא נגדך ושבע ביום ישוב לך 4 לו  חיך תוכיחהו ויעשה תשובה ומחול חטא לך א  
Lc 17,4   אדון הגדילנו. למדנו אדון. ואמרו השלוחים 5 .לו  ביום ישוב לך אמור נחמתי תסלח  נגדך ושבע . 
Lc 17,7  מי שהוא חוזר מן השדה עבד תועה ושומר השורים לו  מי מכם יש  7. ך בים ישמע אליכםויהיה מושל  
Lc 17,8  תכין שאוכל ושרתני עד שאשלים לאכול ולשתות לו  ולא יאמר  8מר מיד עבוד ושומעך מן השדה יא.  

Lc 17,25  26והיותו מוזם בעד הדור הזה . לסבול רוב דברים לו  אכן ראשונה חוייב  25. דם ביומויהיה בן הא 
Lc 17,36    ואמ׳ להם באיזה מקום יהיה 37אנה יהיה אדון  לו  אמרים ועונים ו 36[*]  35: יעזבוהאחד  
Lc 18,2   ואלמנה אחת היתה בעיר 3. יראה ובושת מן האנשים לו  ר אחד שאינו ירא אלהים ולא היה היה בעי 
Lc 18,7   אכן בן האדם בא תאמינו שימצא [*]  8. חמלה מהם לו  ועקים אליו יום ולילה ולא יהיה נבחרים צ 

Lc 18,15   וכאשר רואים זה התלמידים . נערים בעבור שיגיעם לו  ומביאים  15. שישפיל עצמו ינשא פל ומינש 
Lc 18,19   20. למה אתה אומר אלי טוב ואין טוב לבד האל .לו  וישאוש אמר  19. שאוכל לנחול חיים נצחיים  
Lc 18,35   37ר עם רב שאל מה זה וכאשר העור שמע שעוב 36 .לו  ב קרוב לדרך שואל לעוברים יתנו אחד יוש  
Lc 18,37  והעור קרא  38. כי ישוש נזורט עובר באותו מקום לו  ואמרו  37עובר עם רב שאל מה זה העור שמע ש 
Lc 18,40  מה אתה חפץ 41העור וכאשר הביאוהו אליו שאלו  לו  וישאוש עמד וצוה שיביאו  40. לידוד חמול ע  
Lc 19,4   וכאשר ישאוש בא אל המקום זאקיב הביט 5לעבור  לו  שם היה  ול לראות ישאוש משיח כיבעבור יכ  
Lc 19,5  זאקיב רד מהר וחושה כי מוכרח אני שאבא היום לו  אקיב הביט וראה ישוש משיח ואמר אל המקום ז  
Lc 19,8   וישאוש אמ׳ לו היום 9. הדבר ההוא בד׳ כפלים לו  רימיתי שום אדם אני חפץ להשיב  ואם  
Lc 19,9   היום נעשה שלום בזה הבית בעבור שזה בן אברהם לו  וישאוש אמ׳  9. ההוא בד׳ כפלים לו הדבר  

Lc 19,15   15 העבדים אותם שנתן להם הממון בעבור שידע כמה לו  וה שיקראו ונעשה כאשר חזר המלכות צ  
Lc 19,22   איש אכזרי אתה יודע שאני. עבד רע מפיך אשפטך לו  והאדון אמר  22. צר מה שלא זרעתוקו. הנחת  
Lc 19,24  25. האימנא ותנוה לאותו שיש לו עשרה אימנש לו  ואמר לאותן שעומדין שם גזלו  24. עם המדות  
Lc 19,24   ואמרו לאדון כבר יש לו עשרה 25. עשרה אימנש לו  זלו לו האימנא ותנוה לאותו שיש שם ג  
Lc 19,25   אני אומר לכם לכל אדם שיש לו 26. מנשעשרה אי לו  ואמרו לאדון כבר יש  25. אימנש לו עשרה  
Lc 19,26  ומי שאין לו מה שיש לו יגזל. ינתן לו ויושפע לו  אני אומר לכם לכל אדם שיש  26. עשרה אימנש  
Lc 19,26   26 27. ומי שאין לו מה שיש לו יגזל ממנו. ויושפע לו  אומר לכם לכל אדם שיש לו ינתן  אני  
Lc 19,26  אכן אותם אויבים שאין 27. מה שיש לו יגזל ממנו לו  ומי שאין . ן לו ויושפעש לו ינתלכל אדם שי 
Lc 19,26   אכן אותם אויבים שאין חפצים 27. יגזל ממנו לו  אין לו מה שיש ומי ש. לו ינתן לו ויושפע  
Lc 19,34   על ומניחים מלבושיהם. ונהגו אותו לישאוש 35 .לו  והם אמרו כי האדון רבינו צריך  34. העיר  
Lc 19,37   כל העמים היורדים מן ההר לשמח ושבח האל בקול לו  מתקרב לירידת הר הזתים התחילו  הוא כבר  
Lc 19,48   20: כי כל העם שומעין לו מקשיבין אליו לו  ולא מצאו מה לעשות  48להשמידו  העמים אבו,Tit  
Lc 19,48   20: ליומקשיבין א לו  מה לעשות לו כי כל העם שומעין  ולא מצאו,Tit   1קפיטולו כ״א כפי לוקא  
Lc 20,10   11: והם הכו עבדו ולא נתנו לו דבר. מהפרי לו  ותן שמחזיקים הכרם בעבור שיתנו עבדו לא  
Lc 20,10   והאדון שלח עבד אחר והם נוגשים 11: דבר לו  והם הכו עבדו ולא נתנו . מהפרי שיתנו לו  
Lc 20,20   אנשים שעושים עצמם צדיקי׳ בעבור שיתפשוהו בדבר לו  ושלחו  20 .ם ובעבורם אומ׳ המשלכי עליה 
Lc 20,24   והוא אמר להם א״כ כל הדברים שהם 25. משישר לו  והם ענו . פשוט אחד מה דמותו וכתיבתו  
Lc 20,28   אשה אם ימות בלא בנים שאחיו יכול ליקח אותה לו  משה כתב לנו איש שיהיה . רבי 28. ושאלוהו  
Lc 20,28  ויקרה שיהיו שבעה 29. לאשה להקים זרע לאחיו לו  נים שאחיו יכול ליקח אותה האשה מות בלא בי  
Lc 20,37   38. בסנה אני אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב לו  כי האל אמ׳ . למדהו והראהו משה .שיחיו 
Lc 20,40   יך אתם אומרי׳ שמשיחוהוא אמר להם א 41. דבר לו  ומשם והלאה לא יכלו לשאול  40. בטוב אמרת  
Lc 22,5   והוא נדרו להם ומחפש שימסור אותו בזולת 6. כסף לו  ושמחו ונדרו  5. ימסור להם ישושבאי זה צד 

Lc 22,36  ומי שאין לו ימכור מלבושיו. שק יקח גם האבן לו  אבל עתה מי שיש . ואז אמר להם 36. אמרו לא  
Lc 22,36   כי אני אומר לכם 37. ימכור מלבושיו ויקנה סכין לו  י שאין ומ. ש לו שק יקח גם האבןעתה מי שי 
Lc 22,49   ואחד מהם הכה עבד אחד 50אדון אם נכה בסכין  לו  אמרו : שסביב היו מה שעתיד לבואוראו אותם  
Lc 22,50   וענה ישאוש הניחו עד כאן 51. האזן הימנית לו  הכה עבד אחד משרי הכהנים וחתך  ואחד מהם.  
Lc 22,61   62. קודם התרנגול יקרא שלש פעמים תהיה כופר בי לו  ונזכר פירו דבר אדוננו שאמ׳ . וומביט פיר 
Lc 22,66  אם . וישאוש אמר להם 67. אם אתה משיח אמור לנו לו  אומרים . ם והוליכוהו בבית עצמםושרי הכהני 
Lc 23,15   והיה לו להניח 17. ר יסרואז עזבו לו כאש 16 .לו  נה שום דבר ראוי למיתה לא נעשה וה. אתכם  
Lc 23,16   והיה לו להניח אסיר אחד ביום 17. כאשר יסרו לו  אז עזבו  16. ודבר ראוי למיתה לא נעשה ל  
Lc 23,17   וכל העם  18. להניח אסיר אחד ביום החג לו  והיה  17. אז עזבו לו כאשר יסרו 16. לו [*] [*] 
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Lc 23,36   ואומרים אם אתה מלך ישראל 37. חומץ לשתות לו  דבים בים מוציאים עליו לעג ומתנמתקר  
Lc 23,48    ובראותם כל הדברים האלה חזרו. ההשקפה ההיא לו  וכל העם שהיה שם היתה  48. צדיקהאיש היה  
Lc 23,52   וכאשר זה סלק גוף 53. גוף ישאוש והודה לו לו  בא ונגש אל פילאט ושאל שיתן  52. השם׳  
Lc 23,52   וכאשר. וכאשר זה סלק גוף ישאוש והודה לו 53 .לו  שאל שיתן לו גוף ישאוש והודה ו אל פילאט  
Lc 23,53   וכאשר זה סילק גוף ישו משיח מהשתי וערב עטפו  .לו  וכאשר זה סלק גוף ישאוש והודה  53. לו 
Lc 24,12  ים מהםוהנה שנ 13. נפלא בעצמו ממה שנעשה לו  קבר וכורע ראה הבגדים לבד והלך ורץ לפני ה  
Lc 24,18   18 אתה הוא שמקרוב גר בירושלם ואינך יודע איזה לו  ואמר . וענה אחד מהם ששמו קלאופש  
Lc 24,42   וכאשר אכל 43. ויערת דבש אחת. חלק דג אפוי לו  והם נתנו  42. אי זה דבר לאכול יש לכם  

Jn 1,22    [*]מען נשיב מענה לאותםל. אמור לנו מי אתה לו  אז אמרו  22. אינך נביא ואמר לא  
Jn 1,24    ושאלוהו ואמרו לו למה אתה 25היו מהפרושים  לו  ואותן שנשתלחו  24. ישעיה הנביאכמו שאמ׳  
Jn 1,25    למה אתה מטביל אם אינך משיח ולא אליהו ולא לו  ושאלוהו ואמרו  25היו מהפרושים לו  
Jn 1,32  אומ׳ אני ראיתי הרוח יורד מן השמים כמעט. דותע לו  וג׳ואן עשה  32אתי ומטביל במים בעבור זה ב 
Jn 1,41   41 והביאו אל  42: אנחנו מצאנו משיח שנקרא קרישטש לו  ואמ׳ . מצא ראשונה לשימון אחיו וזה 
Jn 1,43   ופליף היה מעיר באטשידא ששם היה 44. לך אחרי לו  ה לצאת בגלליאה ומצא פליף ואמ׳ ולמחר רצ  
Jn 1,45    אותו הוא. אנחנו מצאנו ישוש בן יוסף נזוריט לו   ומצא נאט נאטנאליב ואמ׳ ופליף 45ופירו  
Jn 1,46   אמר. יכול להיות אי זה דבר טוב. נתנאל בנזוריט לו  ואמ׳  46: כתב משה בדת ובנביאיםהוא שממנו 
Jn 1,46   משיחראה ישאוש  47. [*] פליף בא וראה אותו לו  אמר . יכול להיות אי זה דבר טוב. בנזוריט  
Jn 1,47   אמר לו נתנאל היאך אתה מכירני 48. שום שקר לו  איש מישראל אותו שאין . היה אמתחושב שי.  
Jn 1,48  ענה ישאוש ואמר לו. נתנאל היאך אתה מכירני לו  אמר  48. אותו שאין לו שום שקר איש מישראל.  
Jn 1,48   ענה 49. ש קראך תחת תאינה ראיתיךקודם שישאו .לו  ענה ישאוש ואמר . אך אתה מכירנינתנאל הי  
Jn 1,49    אתה הוא מלך . נתנאל ואמר ר׳ אתה הוא בן האלוה לו  ענה  49. קראך תחת תאינה ראיתיךשישאוש 
Jn 1,50   תוכל להיות. כי אני אומר לך שראיתיך תחת תאנה .לו  ענה ישאוש ואמר  50. מלך ישראל אתה הוא 
Jn 1,51  באמת אומר אני לכם תראו השמים שתפתחו ומלאכי לו  ואמר  51. מאלו אתה עוד תראה דברים גדולים  
Jn 2,10   וכשהם שכורים. כל איש מניח ראשונה היין הטוב לו  ואמרה  10וקראה הארוס . טישיקלימים לאר  
Jn 2,20   היהודים זה המקדש נתארך בינינו והוצרך לעמוד לו  אז אמרו  20. ובג׳ ימים אקימהו זה המקדש  
Jn 2,25   25  3. מהאנשים כי הוא יודע הדבר שהיה באנשים לו  נצטרך שיהיה נמהר העדות העשוי ולא,Tit   

Jn 3,2   ושום אדם. ר׳ אנו יודעים שאתה באת מן השמים לו  ובלילה בא אל ישאוש ואמר  2דים שר היהו  
Jn 3,3   א ישיג לראות מלכות אמת אני אומ׳ לך שום אדם ל לו  ענה ישאוש ואמ׳  3. אל יהיה עמואם לא ה 
Jn 3,4   יכול אדם לשוב: איך יוכל אדם להולד והוא זקן לו  ענה נקודימוש  4. היה נולד מחדשאם לא י  
Jn 3,9  ענה ישאוש 10: איך באיפשר יהיו אלה הדברים לו  ענה נקודימון ואמ׳  9: ולד מרוחהוא אדם שנ  

Jn 3,10    11. ה הוא רבי בישראל ואלה הדברים לא ידעתאת לו  ענה ישאוש ואמר  10: אלה הדבריםיהיו  
Jn 3,16  כי האלוה לא שלח בנו בעולם 17: חיים נצחיים לו  ר שהמאמין בו לא יאבד אבל יהיו לעולם בעבו  
Jn 3,27    אתם בעצמכם עשו לי עדות שאמרתי 28. מן השמים לו  שום אדם יכול להשיג אם לא ינתן ואמ׳ אין  
Jn 3,29    ארוסה וארוס אבל הוא אוהב הארוס שעומד ושומע לו  שיש  29תי לפני אותו שולחשאיני משיח רק  
Jn 3,36    אבל מי שאינו מאמין הבן לא יהיה . חיים נצחיים לו  מי שיאמין בבן יש  36. נתן בידוהבן והכל 
Jn 3,36   4: חיים רק אף השם׳ עומדת עליו לו  בל מי שאינו מאמין הבן לא יהיה א. נצחיים,Tit  פיטולו ד׳ק 

Jn 4,4   3  [*]אז בא ישאוש בשמריאה 5: בהכרח לעבור בשמריאה לו  והיה  4. הלך פעם אחרת בגליליאהו  
Jn 4,9   אתה שיהודי אתה שאלת ממני . אותה האשה שמריטנא לו  אז אמרה  9. עיר לקנות דבר מאכלהלכו ב 

Jn 4,10  ענתה האשה אליו הבור הוא 11. מים חייםויתן לך  לו  את באולי תשאלי . א השואל לשתותהאל ומי הו 
Jn 4,13   אבל מי שישתה מהמים שאתן לו לא . צמא פעם אחרת לו  אמר לה מי שישתה מזה המים יהיה ישאוש ו 
Jn 4,13    אבל המים שאני אתן לו יהיו  14. לא יצמא לעולם לו  אבל מי שישתה מהמים שאתן . אחרתצמא פעם 
Jn 4,14   והאשה אמרה  15. יהיו מעין מדלגת בחיים נצחיים לו  אבל המים שאני אתן  14. עולםלו לא יצמא ל 
Jn 4,17  וישאוש אמ׳ לה אמת את אומרת שאין . אין לי בעל לו  ענתה האשה ואמרה  17. ושובי פה וקראי אישך 
Jn 4,19    פללו אבותינו הת 20: אדון אנכי מכרת שאתה נביא לו  והאשה אמרה  19: בעליך אמת אמרתלך אינו 
Jn 4,24   24 והאשה אמרה 25. חוייב שיתפללו לו ברוח ובאמת לו  ואותם שמתפללים . ו האל הוא רוחכאל  
Jn 4,24   והאשה אמרה לו אנכי יודעת 25. ברוח ובאמת לו  ותם שמתפללים לו חוייב שיתפללו וא. רוח  
Jn 4,25   וכשיבא. הוא קרישטו עתיד לבא אנכי יודעת שמשיח לו  והאשה אמרה  25. לו ברוח ובאמת שיתפללו 
Jn 4,27   28: מה אמר לו מה אתה שואל ומה אתה מדבר עמה לו  אכן אחד מהם לא אמר . ר עם האשהמדב  
Jn 4,27   אז עזבה 28: מה אתה שואל ומה אתה מדבר עמה לו  אכן אחד מהם לא אמר לו מה אמר  .עם האשה  
Jn 4,39   אז כשבאו 40: שכל הדברים שעשתה אמר לה לו  דות רי האשה שהאמינו בו שעושה עעל דב. בו  
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Jn 4,46   וכששמע שישאוש בא 47בן חולה בכפר נחום  לו  והיה שם מלך קטן ריגיטו שהיה . ממים יין  
Jn 4,50    וכאשר רצה לרדת עבדיו עלו 51. ישו והלך לו לו  והאדם האמין לדבר שאמר . חי הואלך בנך  
Jn 4,50   וכאשר רצה לרדת עבדיו עלו אליו ואמרו לו 51 .לו  בר שאמר לו ישו והלך ם האמין לדוהאד. הוא  
Jn 4,51   51  אז שאל שיאמרו לו השעה ששב לאיתנו 52. שבנו חי לו  רצה לרדת עבדיו עלו אליו ואמרו וכאשר 
Jn 4,52  עהואמרו לו אתמול בש. השעה ששב לאיתנו הטוב לו  אז שאל שיאמרו  52. לו שבנו חי אליו ואמרו  
Jn 4,52   אז 53. אתמול בשעה שביעית מן היום הניחו הקדחת לו  ואמרו . ו השעה ששב לאיתנו הטובשיאמרו ל 
Jn 4,53   53 זה היה 54. ישו שבנו חי והאמין בו כל ביתו לו  הכיר האב שאותה שעה היתה שאמר  אז  

Jn 5,6   והחולה ענה לו אדון אין 7. תחפוץ להיות בריא לו  יר שזמן רב עמד חולה אמר ישאוש שוכב והכ  
Jn 5,7   אדון אין לי אדם שישימני בחפירה בשעה שהמים לו  והחולה ענה  7. חפוץ להיות בריאאמר לו ת  
Jn 5,8   ומיד נעשה בריא וסלק מטתו 9קום וסלק מטתך ולך  לו  וישאוש אמר  8. ת כבר קדמני אחרחפץ ללכ 
Jn 5,9    אז אמרו היהודים שבת  10. ואותו היום שבת היה .לו  לך ומיד נעשה בריא וסלק מטתו וה 9ולך 

Jn 5,14   הנה אתה בריא מכאן ואילך לא תחפוץ לחטוא ולא לו  וישאוש מצאו במקדש ואמ׳  14. וםבאותו מק  
Jn 5,20  ופעולות גדולות מאלו מראה אליו בעבור שלא .לו  וכל הדברים שהוא עושה מלמד . בןהאב אוהב ה  
Jn 5,24   אבל יעבור ממות. ולא יבא במשפט. חיים נצחיים לו  דברי ומאמין אותו ששלחני יהיו  ומעשמי שש  
Jn 5,26   ונתן לו 27כן נתן חיים לבן בעצמו . חיים בעצמו לו  כי כמו שהאב יש  26. מעוהו יחיוואותן שיש 
Jn 5,27   אל תתמהו  28: אדם יכולת לעׂשֹות משפט כי הוא בן לו  ונתן  27תן חיים לבן בעצמו כן נ. בעצמו 

Jn 6,6   6  ענה אליו פיליף ב׳ מאות פשיטין לחם 7. לעשות לו  היה לנסות כי יודע הוא מה שהיה זה אמר  
Jn 6,9   אבל מה. חמש מאות ככרות לחם שעורה ושני דגים לו  בכאן הוא נער אחד שיש  9ן פירי אח שימו  

Jn 6,25   אמת . וישאוש ענה להם ואמר 26. רבי מתי באת פה לו  וכאשר מצאוהו לעבר הים אמרו  25. ישאוש 
Jn 6,28  ענה 29. מה נעשה שנוכל לעשות פעולות טובות לאל לו  אז אמרו  28. י האל אב סימן הואכ. יתן להם 
Jn 6,30   אי זו. אי זה אות אתה עושה שנראהו ונאמין אותך לו  אז אמרו  30. שתאמינו במי שהוא שלח אותי 
Jn 6,34   וישאוש אמר  35. כל עת ניתן לנו הפת הזה. אדון לו  אז אמרו  34ונותן חיים לעולם  33. השמים 
Jn 6,40   ואני אקימהו חי ביום היותר. חיים נצחיים לו  שכל אדם שרואה הבן ומאמין יהיה . ששלחני  
Jn 6,47   47 בותיכם א 49. אני הוא פת חיים 48. חיים נצחיים לו  מ׳ אני לכם מי שמאמין כי יש אמת או 
Jn 6,55   55  56. חיים נצחיים ואה אקימהו ביום היותר אחרון לו  שאוכל בשרי ומי ששותה דמי יהיה ומי  
Jn 6,66   בעבור זה רבים תלמידיו חזרו אחור 67. מאבי לו  ן אחד יכול לבא אלי אם לא ינתן לכם שאי.  

Jn 7,3   מפה ולך בגודיאה בעבור שתלמידיך הפרד[*] אחד לו  ואמר  3. הודים היה נקרא כנופיהמועד לי  
Jn 7,26   26 אבל לא 27. הכירו השרים באמיתות שזה הוא משיח .לו  דבר בגלוי ודבר אין אנו אומרים הנה שמ 
Jn 7,52   אתהו גליליב חפש הכתיבות ותמצא ששום נביא לא לו  אז ענו ואמרו  52: מה הוא עושה אין מכיר  

Jn 8,3   ואמרו לו זאת האשה 4: אשה אחת שתפשוה בניאוף לו  הפרושים הביאו והסופרים ו 3. הםומלמד ל  
Jn 8,4  ודת משה צותה לנו 5. זאת האשה נתפשה בניאוף לו  ואמרו  4: שה אחת שתפשוה בניאוףהביאו לו א  

Jn 8,12    אז אמרו הפרושים מעצמך ומפיך אתה  13: גם חיים לו  ילך בחשך וערפל אבל יהיה מי שבא אחרי לא 
Jn 8,19   ענה ישאוש ואמ׳ לא אותי ידעתם. אנה הוא אביך לו  אז אמרו  19: לחני עושה עדות ליוהאב שש  
Jn 8,25   וישאוש אמ׳ להם קדמון שמדבר עמכם . אתה מי אתה לו  אז אמרו  25: הוא תמותו בעונכם שאני 
Jn 8,33   ם לא נהיה אחור איך אתהולעול. אנחנו זרע אברהם לו  אז אמרו  33: מת תמלא משאלותיכםוא. האמת 
Jn 8,39   וישוש אמ׳ להם אם אתם בני: אברהם הוא אבינו לו  ענו ואמרו  39: תם באביכם עושיםמה שראי  
Jn 8,41    לנו אל אחד ואב . אנחנו לא היינו נולדים מזנות לו  ואמרו . אתם עושים מעשה אביכם 41אברהם 
Jn 8,44   אבל אני אם אומר 45. כי אביו שקרן הוא. מדבר לו  יי ל מה שמדבר שקר מה שהוא קרובכי כ. אתו  
Jn 8,52   האתה גדול מאברהם אבינו שמת 53. מות נצחית לו  ׳ שאם אחד ישמור דבריך לא יקרה ואתה אומ  

Jn 9,3   לי 4: בעבור שמעשה האל יהיה מגולה בעבורו לו  אבל זה . חטא ולא אביו ולא אמו לא זה  
Jn 9,7  אז הלך וטבל שם . שר״ל שלוח. לך ורחץ במי שלוח לו  ואמ׳  7. שלו מאותו טיט העינים ומשח. ההוא 
Jn 9,9   9  אז אמרו לו ואיך נפתחו  10. והוא אמ׳ אני הוא .לו  רק דומה הוא . אומרים אינינו זהויש 

Jn 9,10   רא וענה הוא איש אחד שנק 11. ואיך נפתחו עיניך לו  אז אמרו  10. והוא אמ׳ אני הוא .הוא לו 
Jn 9,12   והביאוהו לפרושים  13. ענה איני יודע. אנה הוא לו  ואמרו  12. הלכתי ורחצתי וראיתיו. שם 
Jn 9,15   והוא אמ׳. הפרושים באי זה צד חזר לך הראות לו  אז שאלו  15: תח עיני האיש ההואופ. בשבת  
Jn 9,24   25. לא ידעת שזה האיש חוטא. ם׳תן שבח וחנות לש לו  ואמרו . אחרת האדם שעמד בעורון שאלו פעם 
Jn 9,26    והוא ענה כבר 27. מה עשה לך ואיך פתח עיניך לו  אז אמרו  26: עור ועתה אני רואהשהייתי  
Jn 9,33    אז ענו ואמרו  34: מהאל לא היה בידו לעשות דבר לו  ואם לא היה . אם לא זה האיש 33שנולד עור 
Jn 9,34   35: הן בעון חוללת ואתה לא מלמד וגרשוהו בחוץ לו  ז ענו ואמרו א 34: דו לעשות דברלא היה בי  
Jn 9,35   ענה אותו האיש ואמר 36. אתה מאמין בבן האל לו  וכאשר מצאו אמ׳ . הו בחוץ ומצאושמע שגרשו.  
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Jn 9,40   אם. אז אמ׳ ישאוש להם 41. א״כ אנחנו עורים .לו  פרושים שהיו עמו שמעו זה ואמרו ומקצת מה  
Jn 10,24   עד מתי אתה לוקח נפשותינו אם אתה משיח אמור לו  ואמרו . אז היהודים הקיפוהו 24 .שלמה  
Jn 10,33   היהודים ממעשה טוב אין אנו סוקלין אותך רק לו  אז ענו  33: ו חפצתם לסקול אותימעשה מאל  
Jn 11,8  ם שהיהודים רצו לסקולהתלמידים רבי לא עברו ימי לו  ואמרו  8. לכה פעם אחרת בגודיאהלתלמידיו נ 

Jn 11,10   ואחר אמר אליהם נלכה כי: אלה הדברים אמר 11 .לו  ולך בלילה מצער עצמו כי נר אין אבל מי שה  
Jn 11,24   25: יודעת אנכי שיקום ביום היותר אחרון שבתחיה לו  ומרטא אמרה  24. אחיך יחזור חי אמ׳ אליה 
Jn 11,32   אדון אם אתה במה שעבר היית פה אחי לא היה מת לו  אמרה היה כשראהו נפלה לרגליו ו שישאוש . 
Jn 11,34   ויצאו דמעות מעיני  35. אדון בא וראה היכן הוא לו  ואמר הנה הנחתם אותו ואמרו  34 .בעצמו 
Jn 11,39   40. כי זה ארבעה ימים שמת. אדון כבר הוא מסריח לו  סירו האבן ומרטא אחות המת אמרה ישאוש ה 
Jn 11,51  אבל בעבור . ולא לבד בעד העם 52. למות בעד העם לו  וניבא שישאוש משיח יצטרך . שנה מון אותההג 
Jn 12,2   ולזרו אחד מן. ומרטא משרת אותו. לאכול לו  והכינו  2זרו אותו שישאוש החיה ששם מת ל  
Jn 12,6  אז אמר 7: ןכיסין שבהם משים מה שהם נושאי לו  והיה . ו דורש בעבור כי הוא גנבאליו ולעצמ  

Jn 12,16   בעבור זה אחוזת העם שהיתה עמו 17דברים אלו  לו  שדברים אלו עליו נאמרו ושיעשו  אז ידעו  
Jn 12,17   17 עדות שקרא לזרו מן הקבר ושהחזירו ממות לחיים לו  ר זה אחוזת העם שהיתה עמו עושה בעבו : 
Jn 12,29    קול זה לא בא בעבורי רק: ענה ישאוש ואמר 30 .לו  ואחרים אמרו מלאך דבר . קול רעםזה הוא  
Jn 12,48  48  הדברים שאמרתי ישפטו אותו ביום. שישפטהו לו  מי שמבזה אותי ואינו מקבל דברי כבר יש  
Jn 13,1   1 האב האוהב אותם שהם שלו בעולם. לעבור מעולם זה לו  ם חג הפסח ישאוש ששעתו באה שיש רק קוד 
Jn 13,6   8[*] [*] ענה לו  7. אדון אתה תרחוץ רגלי לו  ופירי אמ׳ . ון ופירואז בא לשימ 6. בו  [*] 
Jn 13,7   ישאוש אם לא ארחצם לא[*] [*] [*]  8[*] [*]  לו  ענה  7. לו אדון אתה תרחוץ רגליופירי אמ׳  
Jn 13,9   שימון ופירי לא הרגלים לבד אבל גם הידים לו  ואמר  9. חצם לא יהיה לך חלק ביאם לא אר  

Jn 13,29   כיסין שיאמר לו ישאוש קנו אותן הדברים שצריכין לו  מקצת חשבו שיודוש שיודיש שהיה  כי 29אמרו 
Jn 13,29   ישאוש קנו אותן הדברים שצריכין לנו ליום לו  וש שיודיש שהיה לו כיסין שיאמר חשבו שיוד  
Jn 14,21   לא אשקריוטא. יגודיש אמר אליוו 22. את עצמי לו  ואני אאהוב אותו ואגלה . ב מאבייהיה אהו  
Jn 15,25    וכאשר יבא רוח הקדש אותו שאני אשלח בכם 26. בי לו  היה נשלם דברי הכתוב בדת אותו שערבות 
Jn 16,2   ואלה הדברים יעשו לכם 3. דומה שיעשה עבודה לשם לו  ויהיה . שכל אדם שבא יהרוג אתכםושעה תבוא 

Jn 16,29   תלמידיו הנה אתה מדבר לנו בגלוי ושום משל אינך לו  ואמרו  29. האבהעולם והולך אל  אני עוזב 
Jn 17,2    ממשלת כל בשר בעבור שהכל אשר נתת לו יתן להם לו  כמו שנתת  2למען יברר אותך בנך תזכך בנך  
Jn 17,2  שיכירו אותך לבד אל 3. יתן להם חיים נצחיים לו  שלת כל בשר בעבור שהכל אשר נתת שנתת לו ממ  
Jn 17,5   אני גליתי שמך לאנשי  6. קודם שנברא העולם עמך לו  כי אותה אורה שהיתה . זככני עמךאת אב ת 

Jn 17,14    אבל שתשמרם. אני מחלה שתקחם מהעולם 15[*].  לו  והעולם בהם שמע היה . להם דבריךאני נתת  
Jn 18,10   ה עבד ההגמון וכרת לו אזנוסכין הוציאו והכ לו  אז שימון פירי שהיה  10: א נעדראחד מהם ל  
Jn 18,10   אז אמר 11. והעבד שמו מלאקוש. אזנו הימנית לו  ן הוציאו והכה עבד ההגמון וכרת לו סכי  
Jn 18,22   אם. וישאוש ענה אליו 23. אתה עונה כן להגמון לו  ואמ׳ . ים הכה בצואר ישאוש משיחהיהוד  
Jn 18,31    בעבור  32היהודים לנו אין ראוי להמית שום איש  לו  רו אז אמ. אתם וכפי דתכם שפטוהותפשוהו 
Jn 18,33    וישאוש ענה אומ׳ אתה אומר  34. אתהו מלך ישראל לו  וקרא ישוש ואמ׳ . באותו פריטוריפעם אחרת 
Jn 19,3  4ונותנים לו בצואר . האל יושיעך מלך היהודים לו  ובאים אליו ואומרים  3וש ארגמן וכסוהו בלב  
Jn 19,3   ואמ׳. אז יצא פילאט להם פעם אחרת בחוץ 4בצואר  לו  ם ונותני. ו האל יושיעך מלך היהודיםל 
Jn 19,7  כי עושה עצמו בן. כפי דתינו הוא חייב מיתה לו  והיהודים ענו  7. צא בו שום טעםכי איני מו  
Jn 19,8   אמר לישאוש הכאן ונכנס פעם אחרת ו 9. פחד גדול לו  אז כאשר פילאט שמע זה הדבר היה  8: אלוה 
Jn 19,9   אינך יודע. אז אמ׳ לו פילאטו אינך משיב לי 10 .לו  וישאוש לא ענה . ישאוש הכאן אתהואמר ל 

Jn 19,10   אינך יודע שבידי הוא. פילאטו אינך משיב לי לו  אז אמ׳  10. וישאוש לא ענה לו. הכאן אתה  
Jn 19,15   אז שיסר מסר להם 16: ן לנו מלך כי אם שיסראי לו  וההגמונים אמרו : הם מלככם אתלהאמר ל  
Jn 19,34    והוא. ואותן שראו עושין עדות מזה 35[*] צדו  לו  לקח רומח בידו והכה ישאוש ופתח הפרושים  
Jn 19,38   רשות לקחת ישאוש מהשתי וערב ופילאט הודה לו לו  ובקש מפילאטו שיהיה . מיד ישאוששהוא תל.  
Jn 19,38   עם ניקודימוש לישאוש[*]  39[*] אז בא יוסף  .לו  וש מהשתי וערב ופילאט הודה ישא רשות לקחת  
Jn 20,15   אם אתה נטלתו אמור לי אנה הנחתו ואנכי. אדון לו  ואמרה [*] [*]  15. מה שגנב הואאמרה בעצ  
Jn 20,16   אל תגעי ביוישוש אמר לה  17. רבי שר״ל מאישטרו לו  ואמרה . מ׳ לה מריאה והיא נהפכהוישאוש א 
Jn 20,25   וטומאש. התלמידים האחרים אנחנו ראינו האדון לו  אז אמרו  25 :היה עמהם כשישאוש בא אליהם  
Jn 21,3   ויצאו משם ועלו בספינה. ואנחנו נלך עמך לו  והם אמרו . אני הולך לצוד דגים .אמר אלהם.  
Jn 21,5   הוא אמר להם שימו הרשתות הלאה ותמצאוו 6. אין לו  ל וענו להם ישאוש נערים יש לכם מה לאכו. 
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Jn 21,17   ופירו. שימון ג׳ואן אוהב אתה לי. פעם שלישית לו  אמר  17: והאכיל שיותי. ליו רעהאמ׳ א  
Jn 4,6   והיה כמעט שעה ששית. מן הדרך יושב על העין לואה  וישאוש . והיתה שם עין יעקב 6ו ליוסף בנ  

Lc 8,27   28שום מלבוש ואינינו עומד בבית רק בקברים  לובש  ואינינו . רב ד שאחזו שד זה זמןאדם אח  
Mc 12,41   זופילא סיאון מניחים אוצר המקדש ומביט באי  לוגוט  ושב ישוש לפני  41: ל ביום הדיןקנס גדו 

Jn 8,6    7. וישאוש כורע כתב אחד בארץ באצבעו .לוועדו  והם מנסים אותו לב  6. אומר בזהואתה מה  
Lc 1,63   הנקרא בוישאט אחד אשר בו כתב ג׳ואן הוא שמו לוח  וזכריה שאל  63. א חפץ יהיה שמואיך הו . 

Lc 17,28   אוכלים ושותים קונים ומוכרים נוטעים ובונים לוט  ג״כ כמו שנעשה בימי  28. ת כולםוהרג א  
Lc 17,29   שמים וכולם השמיד מסדום ממטיר אש וגפרית מן ה לוט  וביום יצא  29ים נוטעים ובונים ומוכר 
Lc 17,32   ומי ומי . מי שירצה שיושיע נפשו יאבד אותה 33 לוט  זכרו מאשת  32. אש לא ישוב אחורשיהיה בר 

Mc Prol,3    מבונן כתב האונגליאו ממשפחת ישאוש משיח מדבר  לוי  וכהן היהודים ממשפחת . בדבר האלותלמיד 
Mc 2,14   לרגליו והוא מטיו יושב בשלחן ואמ׳ לו תמשך לוי  ה ועובר במקום אחד רא 14. לוניםמראה וי  
Lc 3,29   שם היה. שם היה יהודה. שם היה שמעון 30 .לוי  שם היה . שם היה מאטאטק. ה יורםשם הי  
Lc 5,27   והאיש קם  28ואמ׳ לו יושב בסטון שלו לך אחרי  לוי  ש מאותו מקום וראה אדם אחד שמו יצא ישאו 
Mt 12,7    שום עת אתם לא. אני חפץ חסד יותר מקרבן לומ׳  ואם תבינו מה שאני חפץ  7ש המקדהוא גדול  
Mc 9,10   זה שהפרושים אומרים והסופרים אחריהם שחוייב  לומ׳  ושאלו לו מה רוצה  10. ו ביניהםהעלימוה 
Lc 20,17    נחתזה שכתו׳ אבן מאסו הבונים הוא היתה מו לומ׳  א״כ מה רוצה [*]  17: יאבה השם׳אמרו לא  
Mt 9,13   לא באתי לקרוא. כי אני אוהב יותר חסד מקרבן .לומר  לכו ללמוד מה רוצה  13. החולים רופא אבל 
Mc 5,41   ותכף הנערה 42. אני אומר לך שתקומי. בתולה לומר  היד ואמר אליה קפיטא קום שרוצה ולקחה בעד  

Mc 15,22   ונתנו לו לשתות יין מירדטא 23. קולורימון  לומר  ונהגוהו בגולגוטא שרוצה  22לו שתי וערב ש  
Lc 7,40   40 שני 41. וענה שימון ר׳ אמור. לך אי זה דברים לומר  ישאוש ואמ׳ לו שימון אני רוצה  וענה 

Mt Prol,21   כי דבר מתולדות העגלים. יש לו צורת עגל לוקא  .. כי דבר מהתחיה . ו צורת אריהמרקו יש ל  
Lc Prol,1   לפי התולדת היה מסיריאה וישב באנטושיא רופא  לוקא  : ד וקפיטולי מרקו י״ומתיאו נ״ קפיטולי 

Lc 2,Tit  2: שהראה עצמו לישראל,Tit   עוד עשוי היה באותן הימים כמו כן ציווי 1 לוקא  קפיטולו ב׳ כפי  
Lc 3,Tit  3. ובחן אלהים ואנשים,Tit   פונץבשנת חמשה עשר לקיסר טיברי שיסאר ו 1 לוקא  כפי קפיטולו ג׳  
Lc 4,Tit   4. שם האל. היה אדם,Tit   וישאוש משיח מלא מהקדוש רוח נסע מגורדא 1 לוקא  קפיטולו ד׳ כפי  
Lc 5,Tit   5: נשלם קפיטולו ד׳,Tit   נעשה היה כאשר עמים רבים באו אליו בעבור 1 לוקא  פרק ה׳ כפי  
Lc 6,Tit   6: הישן הוא טוב,Tit   בת שני ראשון כאשר ישאוש עוברעשוי זה בש 1 לוקא  קפיטולו ו׳ כפי  
Lc 7,Tit   7נשלם פרק ו׳ : בית,Tit   וכאשר השלים אלה הדברים באזני העם נכנס 1 לוקא  קפיטולו ז׳ כפי  
Lc 7,16   וזה 17נביא גדול קם בתוכינו כי השם פקד עמו  לוקא  קפיטולו ח׳ כפי שן : וברכו האל והללו 
Lc 8,Tit  8 .הושיעך לכי לשלום,Tit  ונעשה משם ואילך ישאוש הולך בעירות 1 לוקא  לו ט׳ כפי קפיטו  
Lc 9,Tit   9: את העשוי לשם אדם,Tit   וישו משיח קרא הי״ב תלמידיו ונתן להם 1 לוקא  קפיטולו י׳ כפי  

Lc 10,Tit  10. ראוי בלמכות הש׳,Tit   ואחר הראה ישאוש אל האחרים ששים ושלושה 1 לוקא  קפיטולו י״א כפי  
Lc 11,Tit   11: א יגזלוהו להל,Tit   וכאשר סיים. ונעשה שישו התפלל במקום אחד 1 לוקא  קפיטולו י״ב כפי  
Lc 12,Tit   12: יוכלו להלשינו,Tit   וכאשר רוב עמים הקיפוהו כדורך בגת התחיל 1 לוקא  קפיטולו י״ג כפי  
Lc 13,Tit   13: אל היותר אחרון,Tit   ת מגידים לגלילבש ודמםוהיו באותו עת מקצ 1 לוקא  קפיטולי י״ד שן  
Lc 14,Tit   14: הבא בשם הש׳,Tit   ונעשה כשנכנס בבית אחד משר הפרושים לאכול 1 :לוקא  קפיטולו ט״ו כפי 
Lc 15,Tit   15: לשמוע ישמע,Tit   והיו נגשים אליו עולמיים וחוטאים בעבור 1 לוקא  קפיטולו י״ו כפי  
Lc 16,Tit  16. ונאבד ונחזר לנו,Tit  עשיר אחד היה שעשה מורשה . ואומ׳ לתלמידיו 1 לוקא  ז כפי קפיטולו י״ 
Lc 17,Tit   17. חי לא יאמינו,Tit   ואמ׳ לתלמידיו דבר בלתי איפשרי הוא שלא 1 לוקא  קפיטולו י״ח כפי  
Lc 18,Tit   18: יתקבצו המלאכים,Tit  חייב אדם לעולם להתפלל ולא. ואומר לכם דבר 1 לוקא  י״ט כפי  קפיטולו 
Lc 19,Tit   נתנו שבח לאל :Lc 19,Tit   והנה בא איש אחד 2וישאוש הולך ביריחו  1 לוקא  קפיטולו כ׳ כפי  
Lc 20,Tit  20: לו מקשיבין אליו,Tit   ונעשה באחד הימים ישאוש קבץ העם במקדש 1 לוקא  קפיטולו כ״א כפי  
Lc 21,Tit   21: המחקה יתירה,Tit   אותם שמשימין מתנותיהםומביט ישאוש ראה  1 לוקא  קפיטולו כ״ב כפי  
Lc 22,Tit   22. בעבור שישמעוהו,Tit   ושרי 2וקרב יום חג ַאזִימֹורֹום שנקרא פסח  1 לוקא  קפיטולו כ״ג כפי  
Lc 23,Tit   23: שמענוהו מפיו,Tit   2ויקומו כל העם והוליכו ישאוש לפילאט  1 לוקא  קפיטולו כ״ד כפי  
Lc 24,Tit   24: הורידוהו לקבר,Tit  ובשבת בבקר בבקר באו בקבר נושאות סמים 1 לוקא  לו כ״ה כפי קפיטו  
Lc 19,21   והאדון  22. וקוצר מה שלא זרעת. מה שלא הנחת לוקח  ממך כי אתה הוא איש אכזרי אתה  כי פחדתי 
Lc 19,22   ולמה לא 23מה שלא הנחתי ומלקט מה שלא זרעתי  לוקח  אתה יודע שאני איש אכזרי . שפטךרע מפיך א 
Jn 10,24  25: נפשותינו אם אתה משיח אמור לנו בגלוי לוקח  ואמרו לו עד מתי אתה . הקיפוהו אז היהודים  
Jn 13,30   אז כשיצא 31. המלא פת מיד יצא ונעשה לילה לוקחו  ואז אחרי  30. איזה דבר לעניים או שיתן  
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Lc 17,27    ובא המבול . ישואין נח בתיבהנשים ועושין נ לוקחים  אוכלים ושותים  27בימי בן האדם כן יהיה 
Mt 13,40   בן 41. הקמשונים ושורפן כן יהיה בקץ העולם לוקט  כי כמו שאדם  40. ים הם המלאכיםוהקוצר  
Lc 12,24   24 והש׳. ואין להם אוצרות ולא ממגורות לוקטים  ים ולא תחשבו כערבים שאינם זורע  

Lc 6,1   השבולים ומוללין אותם בידים ואוכלין קטיןלו  אוש עובר בשדות זרועים תלמידיו כאשר יש  
Mt 11,24   אז באותו עת ישאוש משיח אמר 25כפי מתיאו  ל״ז  קפיטולו : נש קטן ביום הדין ממךיענשו בעו  
Lc 16,20  לשבוע מפירורין..  21.. ששוכב בפתחו מוכה  ..לז  .. והיה דל שש 20ואכל כל בטוב  לבוש ארגמן  
Lc 11,30   מלכת שבא מקצות הארץ 31: המשפחה ויענישם לזאת  כן יהיה בן האדם . למלחים ה אותשיונה הי  

Mt 8,9   ולעבדי. ואומ׳ לאחר בא והוא בא. לך והוא הולך לזה  ואומר אני . ויש לי תחתי פרשים :אדם חוטא 
Mt 13,54   אינינו זה בן נפח 55כמה חכמה וכמה כח  לזה  ד שהם מתמימים ואומרים מאין יש ע  
Mt 22,39   כל התורה והנביאים תלוים  40. תאהב רעך כמוך .לזה  והשני הוא דומה  39. גדול צווי ומאד 
Mc 12,31   ושום צווי אחר אינו גדול. ואהבת לרעך כמוך .לזה  והשני הוא דומה  31. עיקר הצוויזהו . כחך  
Mc 15,31   מרים מצחקים האחד עם האחרעליוני הכוהנים או לזה  וכמדומה  31. תרד מן השתי וערב תושע עצמך  

Lc 7,8   ואומר אני לאחר בא והוא בא. לך והוא הולך לזה  ואומר אני . ותי ותחת כחי פרשיםלי תחת רש:  
Lc 13,7   והוא ענה לו 8. תעקרה כי היא אוכלת שבח האדמה לזה  . ואיני מוצא. תאנה זושנים שאני שואל פרי 
Lc 14,9    רק כאשר תהיה 10. ואז בבושת תרד מטה מטה .לזה  תן מקום  לאותו שזמנך ויאמר לך ויבא 9שם  

Lc 14,22   אמ׳ האדון לעבד לך בעיירות 23: ניאות לזה לזה  ועדיין הזמן נאות . א כאשר צויתעשוי הו  
Lc 14,22   אמ׳ האדון לעבד לך בעיירות ובדרכים 23 :לזה  ועדיין הזמן נאות לזה ניאות . תכאשר צוי  
Lc 17,6  מי 7. האילן יכרת ויהיה מושלך בים ישמע אליכם לזה  אמונה כגרגיר חרדל ואתם תאמרו  כםלהם אם ל 

Jn 13,22   אז אחד מתלמידיו מסב 23: ומספקו ממי הוא אומר לזה  אז התלמידים הביטו זה  22. גדנימכם יב 
Jn 13,34    שתאהבו אתכםיחד כאשר אהבתי אתכם בעבור  לזה  שתהיו אוהבים זה . מצוה חדשה 34אומ׳ לכם  
Jn 13,35   אדון לאן אתה. ושימון פירי אמ׳ אליו 36 .לזה  אם לכם אהבה וריעות זה . תלמידיכל כי אתם  

Mt 13,44  ובעבור. טמון בשדה לאותו כשאדם מצאו טומנו לזהב  והמלכות שממיי דומה  44. אזנים לשמוע ישמע  
Mt 3,13   וזואן היה מונעו אומר גביר 14. שיטבול אותו אןלזו  ז בא ישאוש מגליליאה בנחל ירדן א 13מתיאו 
Mt 11,4  והפסחים. העורים רואים 5. מה שראיתם ושמעתם לזואן  וישוש ענה לכו וספרו  4. נו אחראו מקוים א 
Jn 5,33   32 רק אני איני מקבל עדות  34. ועשה עדות אמתי לזואן  אתם שלחתם  33: א שעושה עדות ליאחר הו 

Jn 21,19   20: וכאשר אמר זה אמר לפירו בא אחרי. האל לזכך  ואז אמר רמז באיזו מיתה עתיד  19. תחפוץ  
Mt 8,4   וכאשר ישואש 5קפיטולו כ״ה כפי מתיאו  :לזכרון  והראה אל כהנך ועשה לו נדבה כמו שמשה צוה  

Mt 26,13   יודש אז אחד מי״ב תלמידיו שהיה נקרא 14 :לזכרוני  ו מוגדים בכל העולם יאמרו עשתה יהי 
Lc 22,19    וכאשר אכלו אמר זה הגביע . וכן הגביע 20 .לזכרוני  זה תעשו . הוא גופי הנתון בעדכםאומר זה 
Lc 8,13    ואותו זרע שנפל 14: היו ובעת נסיון נפרדים לזמן  ובאלו אין להם שרשים כי . הש׳מקבלים דבר  

Lc 14,12   ולא השכנים. ולא האחים ולא הקרובים. בךאוה לזמן  עודת בקר או סעודת ערב אל תרצה כשתעשה ס  
Mt 5,33   34. לא תבטל שבועתך ושלם לאל מה שנשבעת לזקנים  עוד שמעתם שאמור היה  33[*]. ף עושה ניאו  

Lc 16,25    ומה גדולה.. בכל אלה הדברים 26ואתה בצער ..  לזרו  רעות ועתה ..ולזרו היה ה.. .. רשהיה לך 
Jn 11,14  כי אני לא: והנני שמח בעד אהבתכם 15: הוא מת לזרו  ז אמ׳ להם ישאוש בפירסום א 14. משינת חלום 
Jn 11,43   והיו. וצא לחוץ ומיד קם 44בוא בקול גדול  לזרו  ׳ כשאמ׳ אלה הדברים צעק ואמ 43. שלחתני  
Jn 12,1   ומרטא . והכינו לו לאכול 2אותו שישאוש החיה  לזרו  קודם הפסח בא בביטניאה ששם מת  ששה ימים 

Jn 12,10   כי רבים מהיהודים באים שם בעדו ומאמינים  11 לזרו  [*]  10[*] עבור ישאוש רק שראו לא לבד ב 
Jn 12,17   ובעבור זה  18: מן הקבר ושהחזירו ממות לחיים לזרו  ם שהיתה עמו עושה לו עדות שקרא אחוזת הע 
Mt 13,3  3 ובעוד שזורע מקצת גרעינים נפלו בדרך 4זרעו  לזרוע  ואמר אדם אחד יצא . משלים רבים ואמר להם 
Mc 4,3    ובעוד שזורע מקצת גרעינים נפלו קרוב 4זרעו  לזרוע  אדם אחד יצא  3משלים ואומ׳ להם ברוב 

Lc 16,24   24 זכור שהיה לך ר..  25.. לעמים..  לזריט  אברהם חמול עלי ושלח לי . .. ק וצע.. ..  
Jn 11,1    2מבטניאה ממגדול מריאה ומרטא אחיותיו  לזריט  ה אחד בשם נקרא והיה חול 1יואן כפי ש׳  
Jn 11,2   אז שלחו אחיותיו לישאוש 3. היה חולה לזריט  האח שהוא . ה רגליו בשערות ראשהוקנח.  

Jn 11,11   ואני הולך שם להקיצו מן. אהובינו ישן לזריט  ואחר אמר אליהם נלכה כי : ם אמראלה הדברי  
Mt 13,31   31 שהוא קטן כל  32החרדל אותו שאדם זורע בשדהו  לזרע  ר אמר להם מלכות שמים הוא דומה אח משל 
Mt 12,Tit   12: נח הוא ומשאי הוא נקל,Tit   אז ישואש עובר בשבת אחת במקומות 1 כפי מתיאו ל״ח  קפיטולו 

Lc 5,32   למה תלמידי יואן והם אמרו לו 33בתשובה  לחוטאים  אני לא באתי לקרוא הצדיקים רק  כי 32רופא  
Lc 6,34    אבל אהבו אויביכם  35. בעבור שיקבלו גמול לחוטאים  חן ראוי לכם כי החוטאים נותנים אי זו 
Mt 16,5   והוא אמר  6. הים לעבור הלאה שכחו לקחת לחמם לחוף  וכאשר באו  5: נפרד מהם והלך לוו. הנביא 
Mc 4,1   הים ורוב עם מתאסף ולכן היה לו עלות בספינה  חוףל  ופעם אחרת התחיל ישוש ללמד  1ו שי׳ מארק 
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Mt 17,17   אז נתקרבו 18: ונתמרק הנער באותה שעה לחוץ  וישוש גער לשטן ויצא  17. ו אליעמכם שאוה  
Mt 18,28   מצא אחד מרעיו שחייב לו מאה פשוטים ומחזיק לחוץ  וכאשר אותו עבד היה יוצא  28. בלו כל החו  
Mc 14,68   ומיד ראתהו 69ועמד לפני ההיכל והתרנגול קרא  לחוץ  ואיני מכיר ממה את אומרת ויצא  איני יודע 

Lc 2,7   ורועים באותו הדור היו נערים 8. שקורין פרשי לחוץ  ניחו כאותו קרוי היוצא מן הקיר תוכל לה 
Lc 22,62   ו לעגו עליווהעם התופשים ב 63. ובכה במרירות לחוץ  ויצא  62. ש פעמים תהיה כופר בייקרא של 
Jn 11,44   ופניו. והיו רגליו קשורות בחבלים. ומיד קם לחוץ  וצא  44אמ׳ לזרו בוא בקול גדול צעק ו  

Mc 13,34    לכן עורו כי אינכם יודעים היום 35. שיעור לחוש  ביתו ונותן יכולת לעבדיו ומצוה ועוזב  
Lc 8,6   והאחר נפל בתוך הקוצים והקוצים 7. מהארץ לחות  הזרע יצא נתייבש כי לא היה לו  וכאשר  

Mc 14,60    וישו שותק ואינו 61. שאלו מניחים נגדך לחטאים  הגדול בתוכם ושאל לישואש אומ׳ אינך עונה  
Jn 9,31   אבל אם אחד הוא אוהב האל ועושה רצונו .לחטאים  לא ידעתם שהאל אינו שומע  31. יופתח עינ  
Lc 18,1   אומר דיין אחד היה בעיר אחד שאינו ירא 2 .לחטוא  לל ולא חייב אדם לעולם להתפ. ברלכם ד  
Jn 5,14   והלך אותו האיש 15: ולא יקרא לך דבר רע לחטוא  אתה בריא מכאן ואילך לא תחפוץ  לו הנה  

Mc 13,28   כמו 29. ולעשות עלים תדעו אתם שהקץ מתקרב לחיוט  קחו המשל מהתאנה כשמתחלת  28. ץועד האר  
Mt 6,27   ומהמלבושים למה אתם 28. גופו מדה אחת לחיי  ומי מכם יכול להוסיף  27. מהם םגדולי  
Mc 2,26   ואמ׳ השבת עשוי בעבור האדם והאדם 27 .לחיילותיו  הוא אכל ונתן . וכלם לבד הכהניםראוי לא  
Mt 7,14  15 :ומעטין הם המוצאים אותה. צרה היא מאד לחיים  והשער והדרך המביאים  14. ין בהורבים נכנס  
Mc 6,16   כי זה אירודיש תפש ג׳ואן ושמו בבית 17 .לחיים  ואן שאני חתכתי ראשו וחזר ממות אמר זה ז  
Jn 5,24   אמת אומר אני לכם שתבא שעה ועתה היא 25 .לחיים  אבל יעבור ממות . ולא יבא במשפט. נצחיים  

Jn 12,17  בור זה באה אליו יוצאת לדרך אותהובע 18 :לחיים  רא לזרו מן הקבר ושהחזירו ממות לו עדות שק  
Jn 12,25   הרוצה לשרת אותי ישרת אחרי 26. נצחיים לחיים  מארר נשמתו בזה העולם יזכה וה. יאבד אותה.  
Mt 25,8   9. תנו לנו משמנכם כי עשישותינו מכבות לחכמות  והסכלות אמרו  8ו כל עשישותיהן והדליק  
Lc 14,3   4הראוי לעשות רפואה בשבת . הדת והפרושים לחכמי  ש ענה ואמ׳ וישאו 3. היה לפניו אחד משוקה  
Mt 3,11   נעלו והוא יטבול אתכם מן הקדש וירפאכם מאש  לחלוץ  והבא אחרי חזק ממני ואיני ראוי . תשובה 
Mc 1,7  אני טובל אתכם במים הוא 8. שרוך נעליו לחלוץ  אותו שאיני ראוי . מני יבא אחרייותר חזק מ  
Lc 3,16   חגורת נעלו הוא יטבול אתכם ברוח הקדש ובאש לחלוץ  יבא יותר חזק ממני שאיני ראוי  ים אבלבמ. 
Jn 1,27   אלו הדברים נעשו בביטניאה 28. שרוך נעלו לחלוץ  והיה קודם לי אותו שאיני ראוי  לבא אחרי  

Lc 11,53   54רוב דברים דבריו ודברו אתו בכבדות ב לחלוק  ה הדברים אליהם התחילו הפרושים אמר אל  
Lc 15,28   אבי הנה. והוא ענה לו ואמ׳ 29. פניו שיבא לחלות  צא אליו והתחיל אז האב י. רצה שיכנס בבית  

Mt 2,1   הנה מלכי. בימי מלך אירודיש. בארץ גודיאה לחם  כאשר נולד ישואש בבית  1מתיאו  ג׳ כפי  
Mt 2,8   להם לכו שאלו מהילד בתבונה ובדעתויאמר  לחם  וישלחם לבית  8. נראה להם הכוכבהזמן ש  

Mt 2,16   ואת כל הסביבות מעת שהילד היה נולד לפי הזמן  לחם  להמית כל הילדים הנמצאים בבית  כעוס וצוה 
Mt 4,3    ויען ויאמר לו כתוב הוא אדם אינינו חי על  4 .לחם  האלוה תאמר לאבנים האלו שישובו הוא בן 

Mt 6,11   והנח לנו 12. כל יום שהוא מסעד חיינו לחם  תן לנו  11 .ך תעשה בשמים ובארץרצונ  
Mt 6,26   ומי מכם יכול 27. וחיים ואינכם גדולים מהם לחם  אביכם שבשמים נותן להם . מגורותמאספים ב  
Mt 7,9   ואם ישאלהו דג יתן לו 10. יתן לו אבנים לחם  מי מכם אם ישאלהו בנו  9. יכנס והדופק  

Mt 15,26   26 והיא אמרה 27. מהבנים ושיתנהו לכלבים לאכול לחם  ואמ׳ אינינו טוב שאדם יקח  ענה והוא  
Mt 16,7   אמ׳ להם מה. וישאוש שיודע מה שחושבים 8 .לחם  בם אומרים הוא אומ׳ כי אין לנו חשבו בקר  
Mt 16,8  ם ומה׳למה אינכם מבינים ומזכירים מה׳ לחמי 9 .לחם  אתם חושבים בעבור שאין לכם . יםבלתי מאמינ 
Mc 6,37   ואמ׳ להם ישאוש כמה לחמים 38. ותנו להם לאכול לחם  כ לקנות מאתים ככרות לכו א״. [*] לאכול 
Mc 7,28   ואמר ישאוש 29. הנופלים תחת שולחן האדונים לחם  אכן גורי הכלבים אוכלים פתי . ןהוא אדו  
Mc 8,5  והוא צוה לעם שישבו 6. הם ענו ז׳ו. יש לכם לחם  וישאוש שאלם כמה ככרות פת  5בר זה העם במד  

Mc 8,14   והוא מזהירם אומר 15ולא היה להם לבד לחם אחד  לחם  ותלמידיו שכחו לקחת  14ותו הים עובר א 
Mc 8,14    והוא מזהירם אומר ראו השמרו משאור 15אחד  לחם  שכחו לקחת לחם ולא היה להם לבד ותלמידיו  
Mc 8,16   וישאוש כאשר ראה מחשבותם אמ׳ להם  17 .לחם  בור שאין לנו הוא אמר בע. ל אחדאמ׳ אחד א[*]  

Lc 2,4   בעבור שישמע 5בעבור שיהיה מהבית ומעם דוד  לחם  ה בגודיאה בעיר דוד שנקראת בית גליליא  
Lc 2,15   16. ונראה זה הדבר אשר האל עושה והראתיה לנו לחם  ם ביניהם אומרים נֲַעבֹור בבית הרועים מדברי  

Lc 4,3  וישוש ענה כתו׳ הוא שאינו חי האדם על הלחם 4 .לחם  נים האלה שישובו אם אתה בן אל חי אמור לאב 
Lc 6,4   הפנים ואוכל ונותן למי שהוא עמו ואין ראוי לחם  כשנכנס לבית האל ולקח  4יו עמו ואותן שה  

Lc 7,33   בא מן האדם 34משוטן  ולא שתה מים ואמרתם שהוא לחם  וכאשר יואן טבול בא לא אכל  33 .בוכים 
Lc 9,3  3 4לא אבן לא מעות ולא תהיה לכם שני מלבושים  לחם  לא תשאו דבר ביד לא שרביט ולא  ואמ׳ להם  
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Lc 11,3  כי. והנח לנו כל חטאתינו 4. חוקינו יום יום לחם  תן לנו  3. ובמלכותך נבוא. קודששמך יהיה מ  
Lc 11,5   ואין לי מה. כי אהובי בא מהדרך אלי 6ג׳  לחם   ויאמר לו אהובי הלוה לי ככרות .הלילה  

Lc 11,11   ואם 12. ואם דג יתן לו נחש. לאביו יתן לו אבן לחם  מכם אם ישאל [*]  11[*] כל איש כי  10לכם 
Lc 12,6   שהם שלו נמכרין במאה ערכין ואחד מהם לא נשכח  לחם  חמשה  6: ש אומר לכם אותו תיראוולו הא 
Lc 22,7   ושלח 8. מצות באותו יום היה מוכרח שימות בפסח לחם  היום שעושים ובא  7. ת הסיעותאותו בזול 

Jn 6,7   אמר  8: לא יספיק לעם הזה אם נתן לכל אחד מעט לחם  ענה אליו פיליף ב׳ מאות פשיטין  7. לעשות 
Jn 6,9    אז 10. ן כלםאבל מה יהיה בי. שעורה ושני דגים לחם  נער אחד שיש לו חמש מאות ככרות בכאן הוא 

Jn 6,31   31 אז אמר להם ישאוש 32. שמים נתן להם לאכול לחם  כפי שכתוב . ינו אכלו המן במדבראבות.  
Jn 6,32   33. אבל אבי נתן לכם פת אמתי מן השמים. שמים לחם  ת אני אומר לכם לא נתן לכם משה אמ. ישאוש  
Jn 6,35   ומי שמאמין בי לא . מי שבא אלי לא ירעב. חיים לחם  וישאוש אמר להם אני הוא  35. זהלנו הפת ה 
Jn 7,42   ובמחלוקת זה 43: שמשם היה דוד יבא משיח לחם  רת הכתיבה מזרע דויד ומעיר בית אינה אומ  

Mt 12,4   הקדש שאותן לחמים הוא ואותן שהיו עמו אינו לחמי  שנכנס בית האל ואכלו  4היו עמו ואותם ש  
Mc 2,26   הקדש אותם ששום אדם אינו ראוי לאוכלם לבד לחמי  הנים ואכל תר שר הכנכנס במקדש תחת אבי  
Mt 12,4   4  הוא ואותן שהיו עמו אינו ראוי לאכול רק לחמים  בית האל ואכלו לחמי הקדש שאותן שנכנס  

Mt 14,17   והוא אמ׳ להם שאו אותם לי 18. ושני דגים לחמים  ענו לו אין לנו פה לבד ה׳  17ל אתם לאכו.  
Mt 15,36    היא” חנות”אני חושב ש(והדגים ועשה כונות  לחמים  ואחר לקח השבעה  36. שישבו בארץצוה לעם  

Mt 16,9   ומז׳ 10. וכמו דבלות נשארו. ומה׳ אלפים איש לחמים  למה אינכם מבינים ומזכירים מה׳  9. לחם 
Mt 16,10   ולמה  11. וכמה דבילות נשארו וד׳ אלפים איש לחמים  ומז׳  10. וכמו דבלות נשארו. ישאלפים א 
Mc 6,38   יש לכם הביטוהו וכאשר הביטוהו אמרו יש לנו  לחמים  ואמ׳ להם ישאוש כמה  38. לאכול ותנו להם 
Mc 6,38   וישו צום שיושיבו העם 39. ושני דגים .לחמים  כאשר הביטוהו אמרו יש לנו חמשה הביטוהו ו  
Mc 6,41  ושני הדגים ועשה חינות והודאות ובצעם ונתנם לחמים  קח החמשה וישאוש ל 41. ים מאתיםחמשים ומאת 
Mc 6,52   וכאשר עברו הלאה באו 53. ולבם היה ערפליי לחמים  י עדיין אינם מכירים פלא החמשה כ 52תמהים  
Mc 8,6  עושה חנות ושברם ונתנם לתלמידיו ואמ׳ להם לחמים  ולקח הז׳ . צוה לעם שישבו בארץ והוא 6. ז׳  

Mc 8,19  והם . וכמה קופות נשארו ממותר. לה׳ אלף איש לחמים  כאשר חלקתי ה׳  19. ן לכם זכרוןאי. שומעין 
Mc 8,20    והם אמרו. ומד׳ אלף איש וכמה סלים נשארו לחמים  ומהז׳  20. והם אמרו י״ב. ממותרנשארו  
Lc 9,13   לקנות דבר מאכל לכל  ושני דגים וצריכים אנו לחמים  בד חמשה ואמרו לו אין לנו ל. להם לאכול 
Lc 9,16    ושני דגים והביט לשמים ובירך אותם לחמים לחמים  וישו לקח החמשה  16. וכן עשו 15לחמשים  
Lc 9,16   ושני הדגים ובצע הפת וחלקו לתלמידיו וצום לחמים  י דגים והביט לשמים ובירך אותם לחמים ושנ  
Mt 16,5   והוא אמר להם השמרו משאור הצדוקים 6 .לחמם  ת לחוף הים לעבור הלאה שכחו לקחוכאשר באו  
Mc 3,20   וכאשר אותן שלא ראוהו יצאו בחוץ 21. אכול לחמם  ת ונאסף שם עם רב שאינם יכולים בא אל הבי  
Lc 9,14  וישו לקח החמשה לחמים ושני 16. וכן עשו 15 לחמשים  לתלמידיו עשו שישבו העם חמשים  וישאוש אמ׳ 

Mt 26,12   אמיתות לכם אומ׳ אשר בכל מקום שאלו 13אותי  לחנוט  וזאת הניחה משיחה זאת בגופי  12. עמכם 
Lc 23,56   גוף ישאוש משיח ובשבת הורידוהו לקבר לחנוט  שובים ומשיחות מעולות בריח טוב סמים ח:  
Jn 19,40   גן היה ובאותו. ובמקום שנתלה היה שם גן 41 .לחנוט  ובות ויקרות כמו שנהוג ליהודים במשיחות ט 

Mt 18,12   ואם יקרה שימצאנה אמיתות 13. אותה שנאבדה לחפש  ב הוא התשעים ותשע בהרים והולך אינו עוז  
Lc 4,35   וכאשר גירש השד נכנס: אומ׳ שתוק וצא מן האדם לחשו  וישאוש  35: שאתה הוא בן האלוה אני יודע 
Lc 5,21   מי הוא זה מי מדבר קללות מי יוכלואמרו  לחשוב  והסופרים והפרושים התחילו  21. נמחלו  

Lc 12,25    ואם הדבר המעט הזה 26. יוסיף בקומתו אמה לחשוב  מי בכם יוכל  25: שוים יותר מהםכמה אתם  
Lc 16,3  איני יודע מה אעשה 4. בושת יש לי לשאול לחשוב  יודע  איני. אעשה שאדוני נוטל ממני הרשאתי  

Mc 6,27    ראשו באחד[*]  28[*] הראשים וצוהו שישא לו  לחתוך  ושלח  27כבידה הקרואים לא רצה הובעד טעם 
Jn 19,31   אז באו הפר 32. ירכי אותן התלויין ויש שלום לחתוך  פני פילאט שיתן להם רשות יוכלו ההוא חילו 
Mt 25,1   3. החמש מהן היו סכלות והחמש חכמות 2. ולכלה לחתן  ות שלקחו עשישותיהן ויצאו לדרך לעשר בתול 

Mt 13,Tit   13: הוא אחי ואחיותי ואמי,Tit   ואותו היום ישואש יצא מהבית והלך 1כפי מתיאו  ל״ט  קפיטולו 
Mt 3,14   ענה 15 .ואתה בא אלי להיות טובל. אותי לטבול  נעו אומר גביר לך נאות והיה לך היה מו  
Mt 3,7   יהם משפחת ויבדיש מי למד לכם היה אומ׳ אל לטבילתו  רואה רבוי פרושים וצדוקים באים וכאשר היה 

Lc 5,13   וישו צוה 14. ומיד הצרעת ברחה ממנו. אותך לטהר  וישאוש נגעו ואמ׳ אני רוצה  13 לטהרני  
Jn 11,55    אז שאלו ישאוש עומד במקדש שהיה 56. עצמם לטהר  בירושלם ועלו רבים מאותה מלכות קודם פסח  

Mt 8,3  ואמ׳ ישואש משיח 4. ותכף היה טהור מהצרעת לטהרך  י רוצה פשט ידיו ונגעו ואמר אנ וישוש משיח  
Mt 8,2   וישוש משיח פשט ידיו ונגעו ואמר אני 3 .לטהרני  אומ׳ אם אתה חפץ אתה יכול . ללואחד והתפ  

Mc 1,40   וישוש כמרחם עליו שלח ידו ואמ׳ לו אני 41 .לטהרני  אומר אם אתה תרצה אתה יכול . יוויקוד אל 
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Lc 5,12   וישאוש נגעו ואמ׳ אני רוצה לטהר אותך 13 לטהרני  ואומ׳ אדון אם תחפוץ אתה יכול  שוובק . 
Jn 20,27   שים אצבעך פה וראה ידי ושים ידך לצדי ולא  לטומאש  אח״כ אמר  27. ם שלום יהיה עמכםואמר לה 
Mc 7,15   15  מי שיש  16. לכואבל מה שיוצא מלב האדם מלכ .לטנפו  דבר מבחוץ נכנס באדם אינו יכול שום 
Mc 7,18    כי אינו נכנס לגוף רק בבטן ויוצא בעד 19 .לטנפו  דבר שיכנס בגוף האדם אינו יכול שאין שום  
Lc 10,40    לכן תאמר לו[*]. [*] במה שצריך לו  לטרוח  תחזקת מרטא מ 40ישאוש משיח ושמעה דבריו  
Jn 10,29  אז  31. אני והאב דבר אחד אנחנו 30מיד אבי  ףלטרו  א מכל הדבים ושום אדם אין יכול לי גדול הו 
Mt 3,17   17 4 :לי  ת קול ותאמר זהו בני אהובי ערב ותצא ב,Tit   אז ישואש משיח  1קפיטולו ז׳ כפי מתיאו 
Mt 8,9   ואומר אני לזה לך והוא הולך. תחתי פרשים לי  ויש : כי אני אדם חוטא 9. נרפא ובני יהיה.  

Mt 10,37  מי שאוהב נפשו יאבד החיים בעבורי 39[*]  38 :לי  אינו ראוי . ואמו יותר ממניביו מי שאוהב א . 
Mt 11,27   יכולת על כל מה שהוא ושום אחד אינו מכיר הבן לי  אבי נתן  27. ב כאשר הוטב לפניךוכן הוא א  

Mt 14,8   8  שבועהובעד טעם ה. והמלך נעצב 9. ראש זואן טבול לי  והיא היתה מוזהרת מאמה אמרה תן 
Mt 14,18   ולקח הלחמים ושני . צוה לישב העם על העשב 19 .לי  והוא אמ׳ להם שאו אותם  18. גיםושני ד 

Mt 17,5   וכאשר התלמידים שמעו זה נפלו 6. והם שומעים .לי  ב הענן אומרת זהו בני אהובי אותו שמאד ער  
Mt 18,13   א״כ אינו 14: שעים ותשע שלא נאבדוממנה מן הת לי  אומר אני לכם כי יותר ששון יש  אמיתות  
Mt 18,21  21 אמ׳ 22. אמחול לו ז׳ פעמים. כמה פעמים אסלח לו לי  ו קרב אליו ואמ׳ אדון ריע חוטא ואז פיר 
Mt 18,32    לכן לא היה לך לעשות כן 33בעבור שחננתני  לי  עבד רע לא מחלתי החוב שנתחייבת ואמ׳ לו  
Mt 18,33   והאדון עצב ומסרו לנגישה עד שיחזור כל 34. ממך לי  בד אחר כמו שהיה ת חומל מאותו עכן להיו 
Mt 19,16   וענה ישאוש אליו למה אתה אומר 17. חיים נצחיים לי  י זה טוב אוכל אנכי עשות שיהיה רבי טוב א 
Mt 25,20   בואמ׳ האדון עבד טו 21. הא לך עוד ה׳ מריוח לי  מ׳ אל אדוניו ה׳ בישנטאש הפקדת וא. מריוח  
Mt 25,35   בלא בית הייתי. וצמתי ונתתם לי לשתות. לאכול לי  אני נרעבתי ואתם נתתם  35. הנה העולם עד  
Mt 25,35   36. בלא בית הייתי ואתם נתתם לי לינה. לשתות לי  צמתי ונתתם ו. נרעבתי ואתם נתתם לי לאכול  
Mt 25,35  ערום הייתי ונפשט ואתם הלבשֻּתוני 36. לינה לי  בלא בית הייתי ואתם נתתם . שתותונתתם לי ל.  
Mt 25,40  ואז יאמר לאותן שיהיו בצד שמאל 41. עשיתם לי  ם עשיתם עם אחד מאחי הקטנים כי הטוב שמעול.  
Mt 25,42   42  בלא בית הייתי ולא אספתוני 43. לאכול ולשתות לי  אני נרעבתי וצמאתי אשר לא נתתם . 
Mt 25,45   ואלו ילכו באשה של גיהנם 46. לא עשיתם לי  הדלים שלי גם שיתם למקצת מקטני שלא ע  
Mt 26,38   38 והלך מעט הלאה וכרע פניו 39פה ועורו עמדי  לי  המתינו . להם דאגה נפשי עד מות אז אמר  
Mt 26,53  רק איך תשלימו הכתיבות 54. יותר מי״ב מלאכים לי  איניני יכול להתפלל לאבי שישלח חושב אתה ש . 
Mt 28,18   לכן לכו דרשו לכל העמים 19. יכולת בשמים ובארץ לי  ובא ישו ואמ׳ להם הש׳ נתן  18. ספקו 
Mc 1,11   שם 13. ותכף נהגו הקדוש רוח במדבר 12. ואהוב לי  ערב ונעשית קול בשמים אומרת אתהו בני מאד  
Mc 6,25   והמלך 26. כלי עץ ראש גואן טבול באחד מפשוטי לי  ו בהכבדה אומרת אני חפיצה שתתן ושאלה ל  
Mc 8,2   רחמנות על העם כי הם נמשכים אחרי זה שלשת לי  אני יש  2 לאכול וקרא לתלמידיו ואמ׳ להם  

Mc 10,18   אתה יודע 19. טוב ושום אדם אין טוב לבד האל לי  וישאוש אמ׳ לו למה אתה אומר  18. שמימיי  
Mc 10,40   וכאשר 41. אבל לאותם שהוא מוכן. ליתן לכם לי  אבל שבת בימיני ובשמאלי אין  40. טבולים  
Mc 11,29    ואחר אני אומר לכם באי זה כח אני עושה אלו לי  אני אשאל לכם דבר אחד ענו . להםענה ואמר  
Mc 12,15  15 והם נשאו לו וישאוש אמ׳ 16פשוט אחד ואראהו  לי  ואמר למה תנסוני שאו . כיר שקרםוישוש ה  
Mc 14,34  34 וכאשר כרע מעט הוא כרע 35. פה ותהיו עדים לי  בה היא נפשי עד מות המתינו ם עצואמ׳ לה  

Lc 1,25    באותן הימים הביט בי בעבור שיסיר חרפתי בין לי  זה עשה האל  25ונטמנת חמשה חדשים אומרת  
Lc 1,34   והמלאך ענה ואמ׳ הקדוש רוח יבא  35. ידיעת איש לי  למלאך איך יוכל העשות זה שאין  אמרה 
Lc 1,38   38 וקמה מריאה משם באותן  39. [*] עשוי כפי דבריך לי  רה מריאה הנה פה שפחת הש׳ יהיה ואמ 

Lc 7,8  ואומר אני לזה לך. תחת רשותי ותחת כחי פרשים לי  כי אני אדם שיש  8. יה נרפאבדברים ובני יה  
Lc 7,44  זאת רחצה רגלי ובשערי ראשה אבל. מים לרגלי לי  ואתה לא נתת . אני נכנסתי בביתך. זאת האשה  
Lc 7,45   אתה 46. וזו לא פסקה מנישוק רגלי. נשיקה לרגלי לי  אתה לא נתת  45. שערי ראשה קנחםרגלי וב 
Lc 9,35   וכאשר שמעו 36. ושמעו אותו. מאד והערב לי  צאה משמים ואמרה זהו בני האהוב ובת קול י  
Lc 9,38   והרוח אוחזו ומיד זועק ומשברו ורוק  39. זולתו לי  אין י תהיינה פקוחות על בני כי ואומ׳ רב 
Lc 9,59   59 וישאוש אמ׳ לו הנח הישמעאלים 60. לקבור את אבי לי  וענה הנח . מ׳ לאיש אחר לך אחריוישו א 
Lc 9,61   עד שאעשה באופן שידע הכל אין חפץ בכל נכסי ולא לי  לו אדוק אני אלך אחריך רק הנח  אחר אמר 
Lc 11,5   ואין. כי אהובי בא מהדרך אלי 6ככרות לחם ג׳  לי  ויאמר לו אהובי הלוה . צי הלילהיו בחאל  
Lc 11,6    והוא ענה לו מבפנים 7. מה שאוכל להניח לפניו לי  ואין . י בא מהדרך אליכי אהוב 6לחם ג׳  

Lc 12,17   17 ואמ׳ אעשה זאת 18. במה אאסוף טובתי ופירותי לי  חושב בעצמו אומר מה אעשה שאין  והאדם  
Lc 14,18  19. ללכת שמה לראותה בבקשה ממך שתקבל התנצלותי לי  הראשון אמ׳ אני קניתי עיר ויש  כלם להתנצל 
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Lc 15,12  וחלק להם עצמות מה שהיה. חלק הירושה הראויה לי לי  אבי תן . אמ׳ היותר קטן מהם לאבו 12. שנים 
Lc 15,12   ואחר ימים 13: וחלק להם עצמות מה שהיה לו .לי  יה אבי תן לי חלק הירושה הראו. מהם לאב  
Lc 15,19   19  ואם. וקם ובא אל אביו 20: כמו אחד משכיריך לי  עשה . איני ראוי להיות נקרא בנךוכבר  
Lc 15,31   אבל לאכול ולשמוח איני ראוי ולשמח 32. לך הם לי  אתה עמדי היית לעולם וכל אשר . אמ׳ לו  
Lc 16,3   איני יודע מה אעשה כשאהיה מסולק מן 4. לשאול לי  איני יודע לחשוב בושת יש . ישאתממני הר  

Lc 16,24   24  זכור שהיה לך ר..  25.. לעמים.. לזריט  לי  אברהם חמול עלי ושלח . .. וצעק .. .. 
Lc 16,28   29ואמר להם שלא יבואו לנגישת המקום הזה  לי  כי חמשה אחים יש  28ו לבית אבי שתשלחה  
Lc 19,20    [*]19 ] [*] [*20  [*] כי פחדתי ממך 21. שמר שמרתיה והצנעתיה בנעלם לי  אימינא שלך שנתת  
Lc 22,29   29 ותשבו. בעבור שתאכלו ותשתו בשולחן מלכותי 30 לי  מכין לכם מלכות כמו שאבי גזרו  ואני  
Lc 23,14   הנה אני שאלתי . שיגרש זה האדםזה האדם שאמרתם  לי  אתם נהגתם . ואמר להם 14ם והעם והרבני 

Jn 1,27    אלו 28. אותו שאיני ראוי לחלוץ שרוך נעלו לי  הוא עתיד לבא אחרי והיה קודם  27אותו  
Jn 1,30  30 רק. ואני איני מכירו 31. כי הוא ראשון לי .לי  א שאמרתי אחרי הגבר שנעשה קודם אותו הו  
Jn 1,30   רק בעבור שהיה מפורסם. ואני איני מכירו 31 .לי  אשון כי הוא ר. ר שנעשה קודם ליאחרי הגב  
Jn 1,33   [*]זהו. אותו שעליו תראה הרוח יורד עומד עליו לי  תו ששלחני שאטביל במים הוא אמר אבל או  

Jn 2,4    אמרה אם ישוש 5. ולך עדיין אין שעתי ראוייה לי  אשה מה . ענה ישאוש אליה 4. ייןאין להם  
Jn 3,28    עדות שאמרתי לכם שאיני משיח רק שולחתי לפני לי  אתם בעצמכם עשו  28. ו מן השמיםללא ינתן  

Jn 4,7   והתלמידים הלכו בעיר לקנות דבר מאכל 8. לשתות לי  וישאוש אמר לה תן . ת לשאוב מיםאשה אח. 
Jn 4,11   שנתן לנו האתה גדול מיעקב אבינו  12: מים חיים לי  ין לך מה שתוכל לשאוב ואיך תתן עמוק וא 
Jn 4,15   ושלא אבא פה . המים ההם בעבור שלא תהיה לי צמא לי  והאשה אמרה אליו תן  15. בחיים נצחיים 
Jn 4,15   וישו אמ׳ לה 16. ושלא אבא פה לעולם לשאוב. צמא לי  תן לי המים ההם בעבור שלא תהיה אמרה אליו 
Jn 4,17    ישאוש אמ׳ לה אמת את אומרת שאין לך בעל ו. בעל לי  ענתה האשה ואמרה לו אין  17. פהושובי 
Jn 4,29  ויצאו מן  30יהיה הוא משיח . כל הדברים שעשיתי לי  בואו ותראו איש אחד הגיד  29ים ואמרה לאנש 

Jn 5,7   אדם שישימני בחפירה בשעה שהמים באים לידי לי  והחולה ענה לו אדון אין  7. ריאלהיות ב  
Jn 5,11    והוא  13[*] [*]  12. זה אמ׳ אלי שא מטתך ולך לי  ענה להם מי שעשה  והוא 11. מטתךלך לשאת 
Jn 5,32   רק 34. אתם שלחתם לזואן ועשה עדות אמתי 33 :לי  אחר הוא שעושה עדות  32צא אמתי אינינו יו  
Jn 5,36   36 המעשים שאני עושה עושים לי. אבי אשלים אותם לי  עדות גדול מזואן שהמעשים שנתן  ולי יש  
Jn 5,36   והוא עושה לי עדות ולעולם לא [*]  37[*] עדות  לי  המעשים שאני עושה עושים . אבי אשלים אותם 
Jn 5,37  עדות ולעולם לא שמעתם קולו ולא ראיתם תמונתו לי  והוא עושה [*]  37[*] לי עדות  עושה עושים . 
Jn 5,39   ם לבא אלי שתהיה לכם חייםאינכם חפצי 40 .לי  ים נצחיים והם הן המעידות עדות לכם חי  
Jn 5,41   רק מכיר אני אתכם שאין אהבת 42. זוהר אנשים לי  אין  41. תהיה לכם חיים נצחייםלבא אלי ש  
Jn 5,46  אבל אם לאותיותיו אינכם מאמינים איך 47 .לי  ואם תאמינו במשה תאמינו באולי  46. תקותכם  
Jn 6,37  ואני לא אשליכנו בחוץ אותו שבא. האב יבוא לי לי  נתן כל מה ש 37. ולא האמנתם בי כי ראיתוני  
Jn 6,37    כי 38. ואני לא אשליכנו בחוץ אותו שבא אלי .לי  כל מה שנתן לי האב יבוא  37. ביהאמנתם  
Jn 6,39   40לא אשמיד ממנו רק שאקימהו ביום היותר אחרון  לי  שכל זה שנתן . וזה הוא רצונו 39. ששלחני 
Jn 8,18    ענה ישאוש ואמ׳ . אז אמרו לו אנה הוא אביך 19 :לי  ת לעצמי והאב ששלחני עושה עדות עדושעושה 
Jn 8,45    אם אומר אני לכם. אי זה מכם יתפשני בחטא 46 .לי  אם אומר לכם אמת אינכם מאמינים אבל אני  
Jn 8,54    יכם ולא הכרתםאותו שאתם אומרים שהוא אלה. מעלה לי  אבי הוא הנותן . מעלתי אינה דברעצמי 

Jn 9,4   כי לילה. חוייב לעשות פעולות בעוד שהוא יום לי   4: האל יהיה מגולה בעבורולו בעבור שמעשה  
Jn 9,11   12. והלכתי ורחצתי וראיתי. למי שלוח לרחוץ שם לי  ושלח . וש עשה טיט ומשח את עינישנקרא ישא  

Jn 10,18   זאת . לעזוב אותה ויכולת יש לי פעם אחרת לקחתה לי  אני מניח אותה מעצמי יכולת יש  נשמה אם 
Jn 10,18   פעם 19: זאת המצוה לקחתי מאבי. פעם אחרת לקחתה לי  לת יש לי לעזוב אותה ויכולת יש מעצמי יכו 
Jn 10,29  גדול הוא מכל הדבים ושום אדם אין יכול לטרוף לי  אבי מה שנתן  29. רוף אותם מידיואחר לא יט  
Jn 10,38  האמינו המעשים בעבור שתכירו שהאב הוא בי ואני .לי  ואם לא חפצתם להאמין . מרים כזהאו למה אתם 
Jn 11,42   רק בעבור העם שעומד סביבי אמרתי זה בעבור .לי  ני כבר ידעתי שכל שעה אתה שומע וא 42אותי  
Jn 12,49   מצוה היא חייםואני יודע שה 50. לאמר ולדבר לי  הוא צוה : דברתי רק האב ששלחני מעצמי לא  
Jn 14,31   15: וכן אני עושה קומו ונלכה מזה לי  שאני אוהב האב והוא נתן מצותו  יכיר,Tit   קפיטולו 
Jn 15,26   ואתם תעשו עדות שבת שבתחלה הייתם עמדי 27 .לי  אמת היוצא מהאב הוא יעשה עדות  מהאב רוח:  
Jn 16,12   רק אינכם יכולים נשוא. לכם רוב דברים לאמר לי  עוד יש  12. זה העולם כבר נדון כי שר  
Jn 16,23   אמת אומר אני לכם אם תשאלו לאב אי זה. שום דבר לי  ואותו היום לא תשאלו  23. ו לכםלא יגזלה 
Jn 17,4   כי אותה אורה. ועתה את אב תזככני עמך 5. לעשות לי  יך על הארץ המלאכה השלמתי שנתת אני הודעת 
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Jn 17,6   ועתה 7. שלך היו ואתה נתת לי ודברי קיימו .לי  י שמך לאנשי העולם שנתתם י גליתאנ 6. עמך  
Jn 17,6   ועתה הכירו שכל דברים שנתת לי  7. ודברי קיימו לי  שלך היו ואתה נתת . לם שנתתם לילאנשי העו 
Jn 17,7   כי 8. ואתה נתת לי ודברך קיימו. ממך היו לי  תת ועתה הכירו שכל דברים שנ 7. קיימו  
Jn 17,7   כי הדברים שנתת לי נתתי להם 8. ודברך קיימו לי  ואתה נתת . רים שנתת לי ממך היושכל דב.  
Jn 17,8    והם לקחום והכירו באמת שממך יצאתי. נתתי להם לי  כי הדברים שנתת  8. ודברך קיימונתת לי  
Jn 17,9   ושלך שלי הם. שלי שלך הןוכל  10כי שלך הן  .לי  לא בעד העולם רק בעד אלו שנתת בעדם מתפלל.  

Jn 17,11   בעוד 12בעבור שיהיו דבר אחד כמו שאנחנו  לי  אותם שנתת . דוש שמור אותם בשמךאליך אב ק  
Jn 17,12  כי אם בן האבדון. ואחד מהם לא נעדר. שמרתי לי  אותם שנתת . אני שמרתים בשמך. םשעמדתי עמה  
Jn 17,22   כמו. אני נתתי להם בעבור שיהיו דבר אחד. אתה לי  ת והאורה שנת 22. ן שאתה שלחתנייאמי  
Jn 17,24   בעבור שיראו. שבמקום שאני אהיה שם הם יהיו עמי לי  אב אני רוצה שאותן שנתת  24: תישאהבת או 
Jn 17,24  אב צדיק 25. כי אהבת אותי קודם שהעולם היה .לי  בעבור שיראו אורה שליחותם שנתת . יהיו עמי  
Jn 18,21   שאל לאותן שמנעוני אי זה דברים דברתי להם כי  .לי  מה אתה שואל  21לא דברתי בסתר  רודב 
Jn 18,23    רק אם טוב דברתי למה אתה מכה אותי. עדות רע לי  אם אני דברתי דבר רע עשה . אליוענה:  
Jn 18,35   ותי אינינו ענה ישאוש מלכ 36: אותך לי מה עשית לי  ודי עמך והגמוניך מסרו ואני יה. פילאטו 
Jn 18,35   ענה ישאוש מלכותי אינינו מזה 36: מה עשית לי  ודי עמך והגמוניך מסרו לי אותך ואני יה  
Jn 19,10   11. אינך יודע שבידי הוא להמיתך ולתלותך .לי  אז אמ׳ לו פילאטו אינך משיב  10. ענה לו  
Jn 19,28   והיה כי שמע. אז היה שם קנקן מלא חומץ 29. צמא לי  בור שהכתיבה תהיה נשלמת אמ׳ יש ובע. נענו 
Jn 20,15    [*]וישאוש אמ׳ לה  16. אנה הנחתו ואנכי אשאנו אלי לי  אם אתה נטלתו אמור . רה לו אדוןואמ 
Jn 20,18   אז שבת אחד כשהיה ערב ודלתות 19אלה הדברים  לי  ואמ׳ . למידים אומרת אנכי ראיתיוהגידה לת  
Jn 21,17  ופירו היה דואג כי שלשה פעמים שאלו אם אוהב .לי  שימון ג׳ואן אוהב אתה . תשלישי אמר לו פעם  
Lc 8,22   ישוש. וכאשר הם מספנים 23. ועלו כלם בספינה ליאור  ו עמו וישו אמ׳ להם נעבור מעבר ותלמידי 
Mt 10,1    תלמידים ונתן להם יכולת לרפאת המשוטנים לי״ב  עשוי היה שישוש משיח קרא ו 1כפי מתיאו  
Lc 2,42    ונש  43. שנה עולים בירושלם כמנהגם ביום החג לי״ב  וכאשר הנער ישאוש הגיע  42: פסחהנכבד של 
Lc 8,30  31. ר״ל מספר כי שדים רבים נכנסו בו ליגיאו  והוא ענהו . וישאוש שאלו מה שמך 30. השדים  

Jn 5,7   אני חפץ ללכת כבר קדמני אחר וכאשר. עכירות לידי  ישימני בחפירה בשעה שהמים באים לי אדם ש . 
Mt 16,3  ואות. אומה רעה והפוכה שואלת אות 4. אות העת לידע  אבל אינכם יכולים . ט צבע השמיםיודעים שפו 
Jn 9,18   ושאלום 19עד שקראו לאביו ולאמו . בעורון לידתו  אז לא האמינו היהודים שהיתה  18: הוא  
Jn 4,22   ועתה היא. אבל תבוא שעה 23. עתיד לבא ליהודים  כי שלום . תפלל למה שאנו יודעיםאנחנו נ  
Jn 5,15   והם אמרו ובעבור זה 16. שישאוש רפאו ליהודים  והלך אותו האיש ואמ׳  15: בר רעיקרא לך ד  

Jn 7,2   הפרד [*] ואמר לו אחד 3. היה נקרא כנופיה ליהודים  ך ליום מועד וסמו 2. מבקשים אותו להמיתו 
Jn 18,14  שצריך הוא שימות אדם אחד בעד העם למען לא ליהודים  וקאיפש הוא שנתן עצה  14. ה שנהבאות הגמון 
Jn 18,36   אז אמ׳ 37. אבל עתה מלכותי אינינו בכאן ליהודים  י יהיו מנגדים לבלתי אהיה נמכר באמת משרת  
Jn 19,5   היהודים ראו אותואז כש 6. הנה האיש .ליהודים  א כתר קוצים ומלבוש ארגמן ואמ׳ ישאוש נוש  

Jn 19,14   אבל הם צועקים הקימוהו 15הנה מלככם  ליהודים  ואמ׳ פילאט . יה סמוך לשעה ששיתופסח ה  
Jn 19,40   ובמקום שנתלה היה שם גן 41. לחנוט ליהודים  משיחות טובות ויקרות כמו שנהוג הגוף ב.  
Jn 19,42    בעבור שהיה סמוך לאותו קבר שמו שםו ליהודים  אז בעבור שהיה ע״ש  42. הושם בואדם לא  
Lc 7,18   ויואן קרא שנים 19. ואמרו כל אלה הדברים ליואן  ותלמידים הלכו  18. ארץ גודיאה נתפזר בכל  
Jn 3,26   ואמרו רבי מי היה עמך בעבר הירדן שהוא עשית ליואן  באו ו 26. שאלה בין תלמידי יואן על הטהרה 

Jn 13,26   ולקח מלא פת אז בא 27שימון אשק אשקריוטא  ליודש  כאשר טבל הפת נתנו ו. הפת בצוע אני אשלח  
Mt 6,34   כי יום מחר יחשוב על עצמו והיום יספיק . מחר ליום  א״כ אל תאנחו  34. יה לכם כל זהויותר ותה 

Mt 10,15   15  ג קפיטולו ל״: הדין אותה העיר מאותה דשידומה ליום  אומר אני לכם שיותר עונש תסבול אמת 
Mt 11,22    ואתה כפר נחום שקמת עד לשמים תרדי  23. הדין ליום  לאותן דטיר אי דשידון יותר מכם מעט יהיה 
Mt 12,41   הדין עם זאת האומה ויענישוה כי הם עשו תשובה ליום  גבירי נינוה יקומו  41. ה לילותימים ושלש 
Mt 12,42   כי היא באה . ין עם זאת האומה ותעניש אותההד ליום  ומלכת שבא מקום  42: גדול מיונהובכאן הוא 
Lc 10,14   ואת כפר נחום תנשאי עד לב השמים כי 15. הדין ליום  ושדומה דומה לרעה המוכן לכם . שרע תירו 
Lc 13,33    הבא אחריו ללכת כי אין ראוי שנביא יראה חוץ  ליום  רק חוייב לו למחרת  33. תם ואפסאהיה 

Jn 4,45  אז בא פעם אחרת בבית גלליאה אל מקום 46: החג ליום  ירושלם ביום המועד כשבא ה ביר בהדברים שעש 
Jn 7,2   ואמר לו 3. מועד ליהודים היה נקרא כנופיה ליום  וסמוך  2. ם מבקשים אותו להמיתוכי היהודי  

Jn 12,12   חה כפותלק 13ושמעה שישאוש בא לירושלם . מלוד ליום  ולמחר אחוזת עם רבה שבאה יחד  12: בישאוש 
Jn 13,29   ואז 30. או שיתן איזה דבר לעניים. המועד ליום  ש קנו אותן הדברים שצריכין לנו לו ישאו  
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Lc Prol,8  נאמנים זה האיווגליאו וחבר זה ענייני ליונים  רוח כתב  ובעד מתיב בלוברדיאה מזורז מהקדש  
Jn 4,5   וישאוש לואה מן. שם עין יעקב והיתה 6בנו  ליוסף  את סיכאר סמוך למקום שנתן יעקב שנקר  

Mc 7,4   4  [*]ובעבור זה 5. כיסותיהם וכלי כסף משתיהם ליטול  זהו . בי חקים אחרים שציום שמורור  
Mt 5,14   אין מדליק האדם את  15. העיר המונחת אל ההר ליטמן  אור העולם אינה יכולה  14ותם ולרמוס א 
Jn 12,3   אחת נירדי פישטיסי מרגליי מאד ומשחה רגלי ליטרא  ה לקחה אז מריא 3. ד מן האוכליםולזרו אח  

Jn 19,39   אז לקחו גוף ישאוש וקשרוהו בסדינין 40 .ליטרין  נושאים תערובת מיררא כמו מאהל  בלילה  
Mt 12,29   אם. בבית החזק והגבור ולשבור אותו ביתו ליכנס  ואיך יכול אחד  29. לכות שמימייבא בכם המ  
Mt 14,30   30 ותכף ישאוש שלח  31. צעק אומר אדון הושיעני ליכנס  וכשהתחיל . ראה בא רוח חזק ופחדו 
Mc 1,45   בהחבא בעיר אך חוייב עמוד בחוץ במדבר ושם ליכנס  רסם הנס עד שישאוש לא היה יכול לדרוש ולפ  
Mc 3,27   חלה אינובבית החזק ולגנוב הכלים אם בת ליכנס  שום אדם אינו יכול  27. ה לו קץאבל יהי  

Mc 10,24   יותר דבר נקל הוא עבור גמל  25. במלכות האל ליכנס  בד שאיש שיבטח מאד בעושרו יוכל מאד הוא כ 
Lc 5,19   בעד העם שהיה שם גדול ועלו על הגג ומסלקים  ליכנס  ולא מצאו שער שיוכלו  19ישאוש  לפני 

Lc 11,52   וכאשר אמר אלה הדברים אליהם התחילו 53 .ליכנס  ן ואתם מונעין אותם שחפצים היו נכנסי  
Lc 13,24   וכאשר אב הסיעה יכנס יסגור 25. ולא יכולו ליכנס  אני אומר לכם כי רבים יחפצו . רבפתח הצ  
Mt 2,14   ויעמוד שם עד מות אירודיש 15וילך למצרים  לילה  אז קם ויקח הילד ואמו  14. בידוהילד להכ  
Mt 4,2   בא אליו השטן וא״ל אם אתה הוא  3היה לו רעב  לילה  ה מ׳ יום ומ׳ וכאשר התענ 2השטן מנוסה מ 

Mc 1,13   והשטן מנסהו ושם עומד בין הבהמות והמלאכים לילה  שם התענה מ׳ יום ומ׳  13. במדברהקדוש רוח  
Jn 9,4  בעוד שאני 5. שבו לא יוכל אחד לפעול. יבא לילה  כי . עשות פעולות בעוד שהוא יוםלי חוייב ל  

Jn 13,30  30 אז כשיצא אמר ישאוש עתה הוא זך בן האדם  31 .לילה  י לוקחו המלא פת מיד יצא ונעשה ואז אחר 
Jn 20,1  אז רצתה ובאה לשימון 2: ראתה אבן הקבר הפוכה לילה  יאה מגדלינא באה בבקר לקבר ועד שבת אחד מר 

Mt 12,40   בן הבתולה בלב הארץ שלשה ימיםכן יהיה  .לילות  היה בבטן הדג שלשה ימים ושלשה  כמו שיונה  
Mt 12,40  גבירי נינוה יקומו ליום הדין עם זאת 41 .לילות  תולה בלב הארץ שלשה ימים ושלשה יהיה בן הב  

Mt 4,18  גלילאה ראה שני אחים והם שמעון הנקרא פירו לים  ויהי בלכת ישואש  18כפי מתיאו  קפיטולו ט׳  
Mt 8,32   והרועים שהיו שומרים ראו זה 33. פתאום ומתו לים  פילו עצמם והחזירים ה. בחזירים ונכנסו . 
Mt 13,1   בעבור זה עלה . ואוסף שם עם רב 2ויושב בשפתו  לים  ת והלך ואותו היום ישואש יצא מהבי 1מתיאו 
Mc 2,13   ועובר 14. וכל העם בא והוא מראה וילונים לים  ויצא משם בעבור לכת אחרת  13. רכזה הדב  
Mc 3,7   8עם התלמידים ועם רב נמשכים עמו מגליליאה  לים  וישו הלך  7. נגד ישו שימיתוהו ירודישד  
Mc 5,1   5,Tit  ותכף שיצא מן הספינה אדם א׳ 2נגד גְנֶיְשֵרק  לים  ובאו מעבר  1טולו ה׳ כפי מארקו קפי  
Lc 6,17   שמעו וירפאושבאו בעבור שי 18וטירי וצידון  לים  ב עם מכל גודיאה וירושלם ומעבר ורו  
Lc 17,2   שמעו אתם אם 3. שאם יעשה רע לאחד מן הקטנים לים  לו שיהיו ריחים בצוארו ומושלך  יהיה שוה  

Jn 6,1    והלכו אחריו עמים 2גליליאה שהיא טיבריאדיש  לים  חר הדברים האלה הלך ישאוש מעבר א 1יואן  
Jn 6,16   וכאשר עלו בספינה באו מעבר לים לכפר נאום 17 .לים  וכשנעשה ערב ירדו תלמידיו  16. בהר לבדו 
Jn 6,17   18. לכפר נאום וכבר היה ערב וישו לא בא אליהם לים  וכאשר עלו בספינה באו מעבר  17 .לים 
Jn 6,22    ולא היה . ראו שהאניה הקטנה האחרת לא היתה שם לים  וביום האחר מעבר  22שדעתם ללכת בארץ 
Lc 11,1   ואמר להם אמרו אבינו שמך יהיה 2לתלמידיו  לימד  אותה לשם כמו שיואן פלה שנתפלל למד לנו ת  

Mt 16,17   ואני אומ׳ לך שאתה הוא 18: רק אבי שבשמים לימדך  ימון בר יונה כי בשר ודם לא אליו אשריך ש  
Jn 1,15   חןובעבורו ה. ומשלימותו כלנו השגנו חן 16 .לימים  וקודם . תיד לבא אחרי נעשה קדוםשאמרתי שע. 

Mt 26,64   אז שר הכהנים 65. צד האל ובא כענני שמים לימין  כם שעדיין תראו בן הבתולה יושב אומר ל  
Mc 14,62   והכהן הגדול קרע  63. כח האל בא בעבי השמים לימין  ותראו בן האלוה . ׳ להם אני הואוישאוש אמ 
Mc 16,19   והם הלכו בכל העולם לדרוש בעזר הש׳ 20. הש׳ לימין  שהוא דבר להם עלה לשמים ויושב  משיח אחר 
Lc 22,69   ואמרו כולם אם כן אתה בן 70. כח השם׳ לימין  ב בעבור זה יהיה בן האדם יוש 69. תעזבוני  
Jn 19,18   ופילאט 19ואחד לשמאל וישאוש באמצע שניהם  לימין  ועמו שנים אחרים אחד . שתי וערבישו ב  

Mt 25,34   באו ברוכים מאבי ותחזקו המלכות אותו שלכם  לימינו  ך לאותן שהיו אז יאמר המל 34. ללצד שמא 
Mt 20,23   24: אינו לתת בידי כי אם לאשר אביא בחרם לימיני  גם . אבל תשבו לשמאלי. י תסבלואמ׳ מיתת  
Mt 22,44   45. עד אשר אני אעשה שית הדום רגלך אויבך לימיני  אמר האדון לאדוני שב  44אומר . אדוניו  
Mc 12,36  אם 37. עד אשר אני אשית אויבך הדום לרגליך לימיני  תנבא ממנו אמר האדון לאדוני שב דויט אמ׳ מ 
Lc 20,42   עד שאשית אויביך הדום 43זהו ביכולתי  .לימיני  המזמורי׳ האדון אמר לאדוני שב  אמר בספר  
Mt 26,9   וישאוש 10. אדם הערך לענייםושיתן . בערך רב לימכר  כי זאת המשיחה ראויה  9. ידה זועשתה פס 

Mt 16,24   24  ושיקח שתי וערב. אחרי חוייב יתייאש מעצמו לימשך  ואז ישאוש אמר לתלמידיו מי שרוצה  
Mc 8,34  ויקח שתי וערב עמו וימשך . אחרי יכפור עצמו לימשך  אותו שרוצה . לתלמידיו ואמ׳ להםוקרא לעם ו 
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Mt 25,35   חולה. ערום הייתי ונפשט ואתם הלבשֻּתוני 36 .לינה  נתתם לי בלא בית הייתי ואתם . תלי לשתו  
Mc 13,4    ועונה ישאוש התחיל לאמר ראו הביטו שאיש  5 .ליפסד  הקץ של עולם שכל הדברים יתחילו מתי יהיה 
Lc 20,28   29. אותה האשה לו לאשה להקים זרע לאחיו ליקח  ה אם ימות בלא בנים שאחיו יכול לו אש  
Lc 17,11   12. לירושלם עובר בתוך שמריאה וגלליאה ליר  ונעשה בעוד שהולך ישאוש  11. נועשות עשיל  
Mt 10,28    אותם שהורגים הגוף כי אין יכולים להרוג לירא  ולא תחפצו  28: תדרשוהו בקול רםבאזן  

Lc 8,41   אוש משיחשהיה שר בית הכנסת נפל לרגלי יש לירוש  שאדם אותו ששמו  41המחכים אותו ישאוש לעם  
Mc 3,8   ומעבר נהר ירדן. ומגודיאה ומאידוריאה לירושלם   8ועם רב נמשכים עמו מגליליאה  התלמידים  

Mc 11,15    וכאשר נכנס במקדש התחיל לגרש המוכרים :לירושלם  ובאו  15וזה שמעו תלמידיו . ממךיאכל פרי  
Lc 2,45   ביום השלישי מצאוהו במקדש יושב 46. לבקשו לירושלם  וכאשר לא מצאוהו חזרו  45. כריםהנו 

Lc 13,33   שיהרוג הנביאים ויסקול המשולחים אליך 34 לירושלם  אוי שנביא יראה חוץ אחריו ללכת כי אין ר. 
Lc 17,11   וכשנכנס 12. עובר בתוך שמריאה וגלליאה לירושלם  ונעשה בעוד שהולך ישאוש ליר  11. עשינו  
Lc 19,11    12. וכי חשבו שמיד יהיה נגלה מלכות שמים לירושלם  עבור שיהיה נביא לאותן האנשים בוזה אמ׳  
Jn 12,12  לקחה כפות תמרים ויצאה אליו לדרך 13 לירושלם  ושמעה שישאוש בא . חד ליום מלודרבה שבאה י  
Lc 1,50   כי הוא עושה דברים חזקים בזרועו והוא 51 .ליריאיו  וחסד שלו מדור לדור  50גדולים  בי דברים 

Lc 19,37   הר הזתים התחילו לו כל העמים היורדים מן לירידת  וכאשר הוא כבר מתקרב  37ם בדרך מלבושיה  
Lc 18,35   עיור אחד יושב קרוב לדרך שואל לעוברים ליריחו  ונעשה כאשר ישאוש קרב  35. הוא הבינו מה  
Mc 9,28   28 ועברו. ונסעו משם 29רק בתפלה ובצום  לירפא  וא אמ׳ זו מדת השטן אינה יכולה וה  
Mt 10,9   ולא שתי. ושק בדרך 10זהב וכסף ומעות בחגורה  לישא  אל תחפצו  9. ובעד חן תתנוהו: חן קבלתם 
Mt 23,4   הם עושים 5. והם אין רוצים הגיעם באצבעותם לישא  ם כובד משאת לעמים שאין יכולים הם מעמיסי  

Mt 27,32    ובאו באותו מקום שנקרא 33. השתי וערב לישא  הו ִסיִרינִיב ששמו שמעון ואנסומצאו איש  
Mt 14,12  וכאשר ישוש שמעו עלה בספינה והיפך 13 .לישאוש  ובאו והגידו . שאו הגוף וקברוהותלמידיו ונ  

Mt 18,1  2. אומרים מי גדול מכולנו במלכות שמים לישאוש  באותה שעה קרבו התלמידים  1יאו מ״ד כפי מת  
Mt 22,35  רבי אי זה העליון צווי בדת 36אומר . מנסהו לישאוש  ואחד מרבני הדת שאל  35. יחד פומיאוש שנאס 
Mt 26,62   וישו 63. אינך עונה לעדות שאלו עושים נגדך לישאוש  וקם שר הכהנים ואמ׳  62. ם חדשוג׳ ימי 
Mc 5,15   שהיו בטוב והם ראו אותם שמאז היו מושטנים לישאוש  וכאשר היו באים  15. ות מה שקרהכולם לרא. 
Mc 6,30   וישאוש אמ׳  31וספרו לו כל מה שעשו ולמדו  לישאוש  ובאו התלמידים  30. ולקחו גופו באו 
Mc 7,1   אי זה פרושים וחכמי הדת ישנה שבאו בירושלם לישאוש  ואז באו  1לו ז׳ כפי שי׳ מארקו קפיטו 
Mc 7,5   אין שומרין תלמידיך גזירותאומרים למה  לישאוש  ובעבור זה שאלו  5. כסף משתיהם וכלי  
Mc 9,4   אמ׳ לו טוב הוא שאנחנו נעשה פה שלשה לישאוש  וענה פיר  4. הו ומדברים עם ישומשה ואלי  

Mc 11,7   והתלמידים הניחו מלבושיהם עליו והוא רכב .לישאוש  להוליך העיר  7וש צום והניחוהו מה שישא. 
Lc 5,15   15 16. בעבור שישמעהו ושיתרפאו מחלייהם לישאוש   ועמים רבים באים. רו נתפזר עודודב  

Lc 7,4   חילו פניו במהירות אומרים לו ראוי אתה לישאוש  ואותם שבאו  4. שיבא שירפא עבדומבקש אותו  
Lc 7,6   כי אני אינינו הגון . אדון אל תרצה להצטער לישאוש  טוריאו שלח אליו אוהביו שיאמרו לבית סנ 

Lc 7,10   11. ומצאו הנער שהיה אפס שנתרפא ובריא .לישאוש  ם שנשלחו ו אל הבית אותוחזר 10. בישראל  
Lc 7,19   19  או. ואמרו לו אתה הוא אותו שעתיד לבא לישאוש  ויואן קרא שנים מתלמידיו ושלחם  

Lc 8,4  ובעוד. אותו שזרע זרעו 5ואמרו . למשול משל לישאוש  נאספו ובאו לו מן הערים וצערו  ועמים רבים 
Lc 8,28    משיח נפל לפניו צועק בקול גדול ואומר מה לישאוש  וכאשר ראה  28בבית רק בקברים עומד  
Lc 8,35  ומצאו האיש שהשד יצא ממנו יושב ברגלי משיח לישאוש  נות יצאו לראות הדבר ההוא ובאו ואנשי המדי 
Lc 9,42   וישאוש בלשמא הרוח 43. השטן הכהו ושברו לישאוש  וכאשר קרב הנער  42נא בנך אלי  לאכול הבא  
Lc 9,57    58. משיח חפצתי ללכת עמך למקום שתלך לישאוש  ובעודם הולכים בא אדם אחד ואמ׳  57אחד  

Lc 10,29   אדם. וישאוש מביטו אמ׳ 30. ומי הוא חברי לישאוש  ואמר . והוא חפץ לצדק עצמו 29. ותחיה  
Lc 19,35   ומניחים מלבושיהם על העיר והניחו ישאוש .שאושלי  ונהגו אותו  35. רבינו צריך לו כי האדון  
Lc 24,46   46 47לסבול המות ולחזור חי ביום השלישי  לישאוש  וכן חוייב . ואמ׳ להם שכן כתוב  

Jn 7,50   לא ידעתם 51בלילה שהיה עמהם אמר להם  לישאוש  ונקודימוש שבא  50: ת ארורה היאיודעת הד  
Jn 11,3   אומרות הנה אותו שאתה אוהב אותו מאד .לישאוש  אז שלחו אחיותיו  3. ט היה חולהשהוא לזרי  

Jn 11,21   22. אדון אם לשעבר היית פה אחי לא היה מת לישאוש  אז אמרה מרטא  21. ה יושבת בביתומריא  
Jn 12,22   וישאוש ענה להם עתה באה השעה אותה שבן 23 .לישאוש  ואחר אנדריב ופיליף אמרוהו . יבלאנדר 
Jn 18,28   לקאיפש בהיכל בעבור שלא יהיו טמאים ויאכלו לישאוש  אז הנהיגו  28: מיד קרא התרנגולו. אחרת 
Jn 19,9   אז אמ׳ לו 10. וישאוש לא ענה לו. הכאן אתה לישאוש  ונכנס פעם אחרת ואמר  9. ד גדולהיה לו פח 

Jn 19,39   תערובת מיררא כמו מאהלבלילה נושאים  לישאוש  קודימוש עם ני[*]  39[*] אז בא יוסף . לו  
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Jn 21,21   ישאוש אמר אליו אני 22 .מה יהיה מזה .לישאוש  אז כשפירו ראה זה אמר  21. חזהובסעודה על  
Mt 14,19   18 ולקח הלחמים ושני הדגים ומביט . העם על העשב לישב  צוה  19 .והוא אמ׳ להם שאו אותם לי 
Lc 11,43   ושיתנו לכם רוב שלום. בכסא ראשון בתי כנסיות לישב  אהבו ראוי לכם פרושים שת 43. סםולא להכני 
Mc 2,18   למה מתענין תלמידי גואן ומהפרושים ותלמידיך  לישו  ג׳ואן ומהפרושים מתענין ואמרו  שם תלמידי 
Lc 9,33   לך. שלשה אהלים. אדון דבר טוב הוא שנעשה פה .לישו  ובא פירו ואמ׳  33[*]  31-32. ומשה ואליה 
Lc 19,8   ואם. אדון אני חפץ לתת חצי נכסי לעניים לישו  וזאקיב עומד אמ׳  8. חוטא נכנס שבבית אדם  

Lc 22,47    וישאוש אמר אליו בנשיקה 48. בעבור שישקהו לישו  ויגש . והולך לפניהם. משנים עשרעמהם אחד  
Lc 23,42  43. מנו כשתבוא במלכותךאדון יהיה לך זכרון מ לישו  ואומ׳  42. עשהאבל זה שום רע לא . מעשעינו 

Mc 14,60   אומ׳ אינך עונה לחטאים שאלו מניחים נגדך לישואש  וקם הכהן הגדול בתוכם ושאל  60 .עדותם . 
Mc 14,53   לסגן הכהנים ונאספו כל הכהנים והחכמים לישוש  ונהגו  53: וברח כולו ערום מהם האלמשיאה  

Lc 8,19  ואמרו לו אמך ואחיך 20[*]. אמו ואחיו  לישוש  או וב 19. יהיה לו יהיה לו נגזלמה שחושב ש  
Lc 8,27   ואינינו לובש . אדם אחד שאחזו שד זה זמן רב לישוש  וכאשר יצאו בארץ בא  27גליליאה שסמוכה ל 
Lc 8,44   ומיד נעצר הדם. ובאה אחריו ונגעה במלבושיו לישוש  ונגשה  44. לרופאים ולא שוה לה כל נכסיה. 
Lc 9,10    וישאוש לקח אותם. משיח כל הדברים שעשו לישוש  וחזרו התלמידים להגיד  10. שיחמישאוש  

Jn 18,19   אני . ענה ישאוש אליו 20. מתלמידיו וממוסרו לישוש  אז ההגמון שאל  19. עמהם ומתחמםפירו עומד 
Lc 1,80   2 :לישראל  ומד במדברות עד העת שהראה עצמו הקדש וע,Tit   וד עשויע 1קפיטולו ב׳ כפי לוקא  

Mc 10,40   40  וכאשר העשרה 41. אבל לאותם שהוא מוכן. לכם ליתן  אבל שבת בימיני ובשמאלי אין לי  
Jn 4,9   ואני אשה ממקום שמריאה והיהודים. לך לשתות ליתן  אתה שיהודי אתה שאלת ממני . טנאהאשה שמרי  

Mt 3,14   ואתה בא אלי להיות. לטבול אותינאות והיה לך  לך  וזואן היה מונעו אומר גביר  14 .אותו  
Mt 3,14   ענה  15 .ואתה בא אלי להיות טובל. לטבול אותי לך  מונעו אומר גביר לך נאות והיה  וזואן היה 
Mt 4,10   לך השטן כי כתוב הוא התפלל לאלהיך ואותו לבדו  לך  אז אמר לו ישאוש  10 .ארצה ותתפלל אלי 
Mt 4,10  השטן כי כתוב הוא התפלל לאלהיך ואותו לבדו לך  לו ישאוש לך אז אמר  10 .ארצה ותתפלל אלי  
Mt 5,29   ואם יד  30: שתאבד אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש לך  הוציאה והרחיקה ממך כי טוב הוא טשקנדליזא 
Mt 5,30   אבוד אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש לעולם לך  כי יותר שוה . והרחק אותה ממך כרות אותה:  
Mt 5,40   ומי שיכריחך לכת 41: החלוק בחזקה הנח לו המעיל לך  ומי שיגזול  40: הגשנו לו האחרתלחי אחת ה 
Mt 5,41  ולא תחלוק: ומי שישאלך תן לו 42: עמו אלפיים לך  ומי שיכריחך לכת אלף פסיעות  41: לו המעיל  
Mt 6,4   עוד אמר ישואש משיח  5קפיטולו י״ט כפי מתיאו  :לך  קתך נעלמת כי אביך שמימיי ישלם תהיה צד 
Mt 8,4   והראה אל כהנך ועשה לו נדבה כמו שמשה צוה לך  אבל . יח השמר אל תאמר לשום אדםישואש מש  
Mt 8,7   7  ענה אותו השר ואמ׳ אדון איני ראוי שאתה 8 .לך  לו ישואש משיח אני אלך וארפאהו ואמ׳  
Mt 8,9   ולעבדי עשו. ואומ׳ לאחר בא והוא בא. וא הולךוה לך  ואומר אני לזה . לי תחתי פרשים ויש: חוטא 

Mt 8,13  והילד נתרפא. וכמו שהיא אמונתך יהיה עשוי לך  וישואש משיח אמ׳ לאותו שר  13. ורעדה מהאל  
Mt 8,22   קפיטולו כ״ז כפי: אתי והניח המת לקבור אל האחר לך  וישואש משיח אמר לו  22בור אבי ראשונה ק 
Mt 8,29   באת לפני קודם . לעשות ממני בן דוד ישאוש משיח לך  וצועק אומר מה  29. ךלעבור באותו הדר 
Mt 9,2    ומקצת מן 3. אמונה בשם חטאתיך הם נמחלים לך  רואה אמונתם אמ׳ לנטול בן יהיה משיח  

Mt 9,27   וכאשר בא אל הבית באו  28. חמלה ממנו בן דויט לך  כים אחריו קוראים ואומרים יהיה עורים נמש 
Mt 14,4   4 רק . ובעבור זה אירודיש חפץ להורגו 5אשת אחיך  לך  אן אומר אליו אינינו ראוי לקחת כי זו 

Mt 15,22   ולא  23. השטן מצער בתי. ממני בלי פחד בן דויט לך  ה אחרי ישוש צועקת ואומרת רחמנות יהי 
Mt 15,28   וכאשר 29 :אה באותה שעהמה שאת חפצה ובתה נתרפ לך  אמונתך יעשה : מ׳ אשה גדולה היאענה וא 
Mt 16,18   שאתה הוא פירי ועל זאת האבן אבנה אגלישיאה לך  ואני אומ׳  18: ך רק אבי שבשמיםלא לימד  
Mt 16,19    וכל מה שתקשור בארץ יהיה קשור. מפתחות השמים לך  כי אני אתן  19להם יכולת כנגדך לא תהיה  
Mt 16,23   אל תצערני כי אינך מבין דברי האל. מאחרי שטן לך  רי וישוש הופך אומר לפי 23. קרךאדון שי  

Mt 17,4   ובעוד שמדברים  5. ולאליהו אחד. אחד ולמשה אחד לך  . אתה תאבה נעשה פה שלשה אהלים אם. המקום 
Mt 17,14    וסובל רע גדול באש. חמלה מבני כי ירחיי הוא לך  בא ויכרע לפניו אומר אדון יהיה אדם אחד  
Mt 17,24   דומה שימון מלכי הארץ ממי ראוי לקחת מס לך  אמר מה . אל הבית קרב אליו ישושס נכנ  
Mt 17,26  אל הים והשלך החכה והדג הראשון שתקח תפתח לו לך  אבל בעבור שלא נבהילם  26ופשים הבנים הם ח  

Mt 18,8   ידים אוהכנס בגן עדן פסח מלכת בגיהנם בשתי  לך  כי יותר שוה . תה או הרחיקה ממךכרות או  
Mt 18,9   השמרו 10. הכנס בגן עדן בעין אחד מגיהנם בשתים לך  תעקרם והרחיקם ממך כי יותר שוה אשקנדליזט 

Mt 18,15   ויסרחו בינך לבינו אם הוא ישמעך אתה הרוחתו .לך  אם רעך חוטא  15. ו הקטנים יאבדאחד מאל . 
Mt 18,22   ולכן  23. אבל אני אומר לך ע׳ פעמים. ׳ פעמיםז לך  אמ׳ לו ישוש אני איני אומר  22 .ז׳ פעמים 
Mt 18,22  ולכן דומה למלכות שמים לאדם אחד  23. ע׳ פעמים לך  אבל אני אומר . ומר לך ז׳ פעמיםאני איני א 
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Mt 18,26   והאדון רחם על העבד 27. חמלה ממני ואפרעך חובך לך  רע בארץ מתחנן ואומר אדון יהיה העבד כ 
Mt 18,33  לעשות כן להיות חומל מאותו עבד אחר כמו שהיה לך  לכן לא היה  33י בעבור שחננתני שנתחייבת ל  
Mt 19,21   מכור מה שיש לך ותנהו לדלים ויהיה לך אוצר לך  היות שלם אמ׳ אליו ישו אם תחפוץ  21. עוד  
Mt 19,21    ובא ותמשך :ותנהו לדלים ויהיה לך אוצר בשמים לך  תחפוץ היות שלם לך מכור מה שיש ישו אם  
Mt 19,21  וכאשר הבחור 22. ובא ותמשך אחרי: אוצר בשמים לך  ר מה שיש לך ותנהו לדלים ויהיה שלם לך מכו  
Mt 20,13   14לא עשית אתה תנאי עמי לפשוט אחד . שום עולה לך  ואמ׳ חביב איני עושה . לא׳ מהם והוא ענה  
Mt 20,14    ואת עיניך. איני יכול לעשות משלי כרצוני 15 .לך  אני חפץ לתת לאלה האחרונים כמו ולך כי  
Mt 20,30  והם. והעם גוערים בהם תשתוקו 31. חמלה ממנו לך  זעקו אומרים ישואש בן דוד יהיה ישו עובר ו  
Mt 20,31   וישוש קראם מה אתם שואלים מה 32. חמלה ממנו לך  חוזק צועקים ישאוש בן דוד יהיה והם ביותר  
Mt 21,23   ענה ישאוש ואמי להם אני אהיה 24. זה היכולת לך  ומי נתן . עושה אתה אלה הדברים אי זה כח  
Mt 21,28   והוא ענה איני רוצה ללכת 29. היום פעול בכרמי לך  הראשון ואמ׳ בן  ובא. היו לו עשרה בנים. 
Mt 22,17   וישאוש 18 .חייבים אנו לתת מס לסיסר או לא .לך  תאמר לנו מה נראה  17. ת האנשיםמביט גופו  
Mt 25,20    ואמ׳ האדון עבד טוב ונאמן כי 21. עוד ה׳ מריוח לך  אדוניו ה׳ בישנטאש הפקדת לי הא ואמ׳ אל 
Mt 25,27   וכאשר הייתי בא. לפקוד ממוני לשולחן החלופין לך  לכן היה  27אל מקום שלא פזרתי  ומלקט  
Mt 25,37   מתי ראינוך בלא בית ואספנוך 38. כול ולשתותלא לך  ונתנו . מתי ראינוך ברעב ובצמא והם יענו. 
Mt 26,34   34  כי בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא תהיה כופר לך  וישוש אמר אליו אמיתות אומר  
Mc 1,24   עשות ממני ישואוש נזוריט באת להשמיד אותנו לך  ואומ׳ מה  24נסת אדם אחד וצועק בבית הכ.  
Mc 1,44   44 מה שמשה. ותתראה לסגני הכהנים ותדור בעד טהרתך לך  אבל . לשום אדםלו שמע אל תאמר  ואמ׳ 
Mc 2,5   והיו שם עמו קצת מחכמי הדת וחשבו בלבם 6 .לך  תיך מחולין ראה אמונתם אמר אל הנטול עונו  

Mc 2,11  ומיד הוא קם 12אני אומר לך שתקום ותקח מטתך  לך   11עזוב העונות בארץ אמר לנטול לו יכולת ל  
Mc 2,11    ומיד הוא קם ולקח מטתו 12שתקום ותקח מטתך  לך  לך אני אומר  11בארץ אמר לנטול העונות  
Mc 5,7   עשות ישאוש ממני בן האלוה עליון אני משביעך לך  מה . אומר בקול גבוה 7התפלל לו במרוצה ו  

Mc 5,19   20: החסד שהש׳ עשה לך ֽוַסֵּפר. לביתך ולאותן שלך לך  וישאוש לא רצה אבל אמ׳ לו  19. ילך עמו  
Mc 5,19  והוא הלך דורש בקבול החסד שהש׳ עשה לו 20 :לך  ֽוַסֵּפר החסד שהש׳ עשה . ן שלךלך לביתך ולאות.  
Mc 5,36   36 ולא הוליך שום אדם  37טובה אמונה בשם׳ והאמין  לך  ששמע זה אמ׳ לא תפחד לבד יהיה  ישאוש 
Mc 5,41   ותכף הנערה חזרה חיה והלכה היתה 42. שתקומי לך  ני אומר א. ום שרוצה לומר בתולהקפיטא ק  
Mc 6,18  ואירודיאש לקחו במיאוס 19החזק באשת אחיך  לך  יש אינו ראוי וג׳ואן אמר לאירוד 18. מחזיק  
Mc 6,22   ועשה שבועה שיתן לה כל מה שתשאל עד חצי 23 לך  שאלי מה תחפוצי ואתנהו . הנערה המלך אל  
Mc 8,33  וקרא לעם ולתלמידיו 34. שכל אלהיי אבל בשריי לך  כי אין . אמ׳ הפרד מעלי שכנגדי .וגוער פיר  
Mc 9,4   ולא יודע מה 5. אחד ולמ ולמשה אחד ולאליהו אחד לך  . וא שאנחנו נעשה פה שלשה אהליםלו טוב ה 

Mc 9,16   פילו ומכריחוובכל מקום שלוקחו מ 17. שבלבו שטן לך  ד מהעם ואמ׳ רבי אני נהגתי בני איש אח 
Mc 9,23   וכאשר ראה שהעם מתאסף הוא  24. שתעזור להאמנתי לך  אכן ייטב . הבן בוכה אני מאמין זעק אבי 
Mc 9,42   43הכנס בגן עדן ביד אחת מאשה של גיהנם בשתים  לך  כי יותר שוה . נדליזט כרות אותהידך אישק  
Mc 9,44   אל 45מהכנס בשתים בגהינם . כנס בג״ע באחתה לך  קנדליזט כרות אותה כי יותר שוה רגלך איש  
Mc 9,46   מקום 47הכנס בג״ע בעין אחד משתים בגהינם  לך  קנדליזט עקור אותה כי יותר שוה עינך אש  

Mc 10,21   מכור אשר לך ותנהו לעניים ויהיה לך אוצר גדול .לך  יטב לו ויאמר אליו דבר אחד חסר הביטו וי 
Mc 10,21    ותנהו לעניים ויהיה לך אוצר גדול בשמים ובא לך  מכור אשר . אחד חסר לך אליו דברלו ויאמר  
Mc 10,21   וכאשר שמע זה 22. אוצר גדול בשמים ובא אחרי לך  כור אשר לך ותנהו לעניים ויהיה מ. חסר לך  
Mc 10,47   47  [*]ראווישאוש עמד וק 49[*] [*]  48. חמלה ממני לך  ואמ׳ בן דויט יהיה . תחיל לצעוקוה.  
Mc 10,52   51  ומיד ראה ונמשך אחריו בדרך. כי אמונתך הושיעך לך  [*]  52] [*] [*] [*וישאוש אמ׳ אליו: 
Mc 11,22  כי באמת אני אומר לכם כל מי 23טובה אמונה בשם  לך  וענה ישו ואמר אליו יהיה  22. השקללת שיבש 
Mc 11,28   וישוש ענה ואמר להם 29: הכח שאתה עושה זהזה  לך  עושה אתה אלו הנפלאות ומי נתן  אי זה כח . 
Mc 14,12  ושלח שנים מן התלמידים ואמ׳ 13. הפסח שתאכל לך  למידים להיכן תחפוץ שנלך ונכין אמרו לו הת  

Lc 1,13   ותהיה שמחה וגיל לך 14. בן ותקרא שמו יוחנן לך  תפלתך נשמעת ואשתך אלישבק תלד  זכריה כי  
Lc 1,14    כי הוא יהיה גדול 15. ורבים ישמחו כשיהיה נולד לך  ותהיה שמחה וגיל  14. חנןשמו יובן ותקרא 
Lc 1,19  בעבור שלא האמנת לדברי שיושלמו  20אלה הדברים  לך  שעומד לפני האל ושולחתי להגיד  לו אני הוא 
Lc 1,45   45 ה נשמתיומריאה אמר 46. מהש׳ יהיו נשלמים בך לך  שהאמנת כי אותם הדברים שנאמרו  ואשריך  
Lc 1,61   61 ועשו סימן לאביו איך הוא חפץ יהיה 62. כזה השם לך  י במשפחתך שתהיה ואמרו לה אין ראו 

Lc 4,6    8. אם תפול לרגלי ותפללני 7כל אלה העניינים  לך  ואמ׳ לו הנה אתן  6מלכות העולם לו כל  
Lc 4,10   12. ידים ישאונך פן תגוף באבן רגלךב 11שישמרך  לך  כתו׳ הוא שמלאכיו יצוה  10ה לו עצמך וענ 
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Lc 4,34   אני יודע שאתה. ישאוש נזוריט שבאת להשמידנו לך  מה  34ת וצועק בקול גדול ואומר בבית הכנס  
Lc 5,14   ותראה לכהנים ותדור בעד טהרתך כמו שמשה מצוה לך  אבל אמ׳ לו . יגידוהו לשום אדם צוה שלא  
Lc 5,24  ומיד קם לפני  25לך קום וקם מטתך ושאהו לביתך  לך  חולה אני אומר  אמ׳ אל. החטאים בארץ לעזוב 
Lc 5,24   ומיד קם לפני כלם 25קום וקם מטתך ושאהו לביתך  לך  אמ׳ אל חולה אני אומר לך . טאיםלעזוב הח 
Lc 5,27   והאיש קם והניח כל ענייניו והלך 28אחרי  לך  מו לוי ואמ׳ לו יושב בסטון שלו אדם אחד ש  

Lc 7,8  ואומר : ואומר אני לאחר בא והוא בא. והוא הולך לך  ואומר אני לזה . תחת רשותי ותחת כחי פרשים 
Lc 7,40   שני 41. וענה שימון ר׳ אמור. אי זה דברים לך  ש ואמ׳ לו שימון אני רוצה לומר וענה ישאו  
Lc 7,47   ונות רבים ונמחלים בעבורכי לא תהיו נעזבים ע לך  ובעבור זה אני אומ׳  47. במשיחהמשחה רגלי  
Lc 8,28    ישאוש לבא אלי בן האל מאד עליון מבקש אני ממך  לך  לפניו צועק בקול גדול ואומר מה משיח נפל 
Lc 8,39   39 ויסע האיש והלך בכל העיר ודורש כל הדברים. האל לך  ביתך וספר כל הדברים האלה שעשה שוב ל 
Lc 8,39  ויסע האיש והלך בכל העיר ודורש כל הדברים. האל לך  האלה שעשה עיר ודורש כל הדברים והלך בכל ה 
Lc 9,33    ומדבר ואינו. ולאליהו אחד. ולמשה אחד. אחד לך  . שלשה אהלים. טוב הוא שנעשה פהאדון דבר  
Lc 9,59   וישאוש 60. וענה הנח לי לקבור את אבי. אחרי לך  וישו אמ׳ לאיש אחר  59: וף ראשומקום שיכ  

Lc 10,13   ביטישידה כי את בטירוש או בסדום יהיו נעשים לך  לכם כורושים אוי אוי  13. תסבלוהו אתם  
Lc 10,21   אב ואדון בשמים ובארץ שהעלמת דברי אלו מן לך  שאוש ברוח הקדש ואמר אני מתודה שעה שמח י  
Lc 10,36   37. בין הגנבים שהיה יותר חבר ורע לאותו שנפל לך  אי זה מאלה השלשה נראה  36. רתולו בחז  
Lc 10,37   ונעשה בעוד שהולכים נכנס 38. ואתה תעשה כן לך  שה לו החסד ההוא וישאוש אמ׳ לו אותו שע  
Lc 11,7    ואם הוא בהתמדה שואל אני אומר לכם שאם  8. הפת לך  עתה במטה איניני יכול לקום לתת ובני הם 

Lc 12,59   13: שלא תצא משם עד שתשוב אל היותר אחרון ךל  אני אומ׳  59. השוטר יתנך במאסרו. השוטר,Tit  
Lc 13,31   וישאוש אמר 32. מעמנו כי אירודיש אבה המיתך לך  ומקצת הפרושים אמרו אליו : אליושעה נגשים  
Lc 14,9   רק 10. ואז בבושת תרד מטה מטה. תן מקום לזה לך  ויבא לאותו שזמנך ויאמר  9א שם ממך נקר  

Lc 14,10  ושב במקום היותר אחרון בעבור כשיבוא אותו לך  ק כאשר תהיה נקרא ר 10. טה מטהבבושת תרד מ  
Lc 14,10    אז תשיג מעלה לפני. יאמר לך אהוב עלה הנה לך  אחרון בעבור כשיבוא אותו שזימן היותר  
Lc 14,10   11. אז תשיג מעלה לפני הקרואים. אהוב עלה הנה לך  בור כשיבוא אותו שזימן לך יאמר אחרון בע  
Lc 14,12   אבל כשתעשה זימון קרא העניים 13: גמול לך  י באולי אותם שאתה קורא שישלמו כ. עשירים  
Lc 14,23   בעיירות ובדרכים והכניסם בחזקה בעבור שענייני  לך  אמ׳ האדון לעבד  23: ניאות לזה נאות לזה 
Lc 15,31   ל לאכול ולשמוח איני ראוי ולשמחאב 32. הם לך  תה עמדי היית לעולם וכל אשר לי א. אמ׳ לו  
Lc 16,25    ואתה.. רעות ועתה לזרו ..ולזרו היה ה.. .. ר לך  זכור שהיה ..  25.. לעמים.. לי לזריט  
Lc 17,3    ואם ז׳ 4אחיך תוכיחהו ויעשה תשובה ומחול לו  לך  שמעו אתם אם חטא חטא  3. הקטניםלאחד מן  
Lc 17,4  4 למדנו. ואמרו השלוחים 5. אמור נחמתי תסלח לו לך  יום ישוב בע בואם ז׳ פעמים יחטא נגדך וש  

Lc 18,11   כי אני איניני כמו האנשים האחרים גזלנים רעים  לך  אדון אלהים חינות אני עושה . יםאלה הדבר 
Lc 18,22   ובא ולך. ויהיה לך אוצר בשמים. ותנהו לעניים לך  מכור אשר . עדיין חסרת דבר אחד .אמ׳ אליו  
Lc 18,22   ואלה הדברים 23. ובא ולך אחרי. אוצר בשמים לך  ויהיה . ור אשר לך ותנהו לענייםמכ. אחד  
Lc 18,38   ואותן שהולכין עמו מקללין אותו 39. רחמנות עלי לך  והעור קרא ישאוש בן דוד יהיה  38. מקום 
Lc 18,41    וישאוש אמ׳ אליו  42היה רואה והוא אמ׳ אדון שא לך  מה אתה חפץ שאעשה  41אליו שאלו הביאוהו 
Lc 18,42   42 והלך אחרי ישו משבח לשם וכאשר כל. ומיד ראה 43 לך  אוש אמ׳ אליו ראה אמונתך תושיע ויש 
Lc 19,17  19[*] והאחר בא ואמ׳  18: ממשלה על מאה עיירות לך  יהיה . ב כי בדבר קטן היית נאמןשמח עבד טו 
Lc 19,42    כי ימים יבואו לך  43. ועתה הן נעלמות לעיניך .לך  ה היום לשלום הדברים שהם שלך כזוהאמנת 
Lc 19,43  שאויביך ימאסוך ויקיפוך ויצורו לך מכל צדדין לך  כי ימים יבואו  43. למות לעיניךועתה הן נע  
Lc 19,43    ולא יניחו בך אבן על אבן[*]  44מכל צדדין  לך  שאויביך ימאסוך ויקיפוך ויצורו יבואו לך.  
Lc 20,2   ואני אשאל. וישאוש ענה ואמ׳ להם 3. זאת הממשלה לך  אלה הדברי׳ או מי הוא אשר נתן  אתה עושה 

Lc 22,11   והוא 12. אנה הוא המקום שיאכל הפסח עם תלמידיו לך  ותאמרו לבעל הבית האדון אומר  11. שיכנס 
Lc 22,34   התרנגול שג׳ פעמים תהיה כופר בי פירו לא יקרא  לך  מר אני אומר וישאוש א 34. בסוהר ובמיתה 
Lc 23,42   וישוש אמ׳ אליו 43. זכרון ממנו כשתבוא במלכותך לך  ואומ׳ לישו אדון יהיה  42. עשה שום רע לא 
Lc 23,43   43  והיתה כמעט שעה 44. שהיום תהיה עמי בגן עדן לך  וישוש אמ׳ אליו באמת אני אומ׳  

Jn 1,43   ופליף היה מעיר באטשידא ששם היה 44. אחרי לך  אמ׳ לו צאת בגלליאה ומצא פליף ורצה ל  
Jn 1,50   50 תוכל להיות מאמין אתה עוד. שראיתיך תחת תאנה לך  כי אני אומר . נה ישאוש ואמר לוע  

Jn 3,3   שום אדם לא ישיג לראות מלכות שמים אם לא יהיה  לך  נה ישאוש ואמ׳ לו אמת אני אומ׳ ע 3. עמו 
Jn 3,5   שום אדם לא יכנס במלכות שמים רק אותו שפעם לך  ענה ישאוש אמת אני אומר  5: חרתפעם א  

Jn 3,11   שאנחנו מה שיודעים מדברים וממה שראינו עושים לך  אמת אני אומר  11. ברים לא ידעתואלה הד  
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Jn 4,9   נםואני אשה ממקום שמריאה והיהודים אי. לשתות לך  אתה שיהודי אתה שאלת ממני ליתן . שמריטנא  
Jn 4,10   ענתה האשה אליו הבור הוא עמוק 11. מים חיים לך  את באולי תשאלי לו ויתן . לשתותהוא השואל  
Jn 4,11   11 האתה 12: מה שתוכל לשאוב ואיך תתן לי מים חיים לך  האשה אליו הבור הוא עמוק ואין  ענתה 
Jn 4,17  חמשה בעלים היו לך וזה שעתה לך אינוכי  18בעל  לך  אמ׳ לה אמת את אומרת שאין  וישאוש. לי בעל 
Jn 4,18   והאשה 19: וזה שעתה לך אינו בעליך אמת אמרת לך  כי חמשה בעלים היו  18ן לך בעל אומרת שאי  
Jn 4,18   והאשה אמרה לו אדון 19: אינו בעליך אמת אמרת לך  כי חמשה בעלים היו לך וזה שעתה  18לך בעל  
Jn 4,50   והאדם האמין לדבר שאמר לו ישו. בנך חי הוא לך  אמר אליו ישאוש  50. שימות בני רד קודם  
Jn 5,10   והוא ענה להם מי שעשה לי זה אמ׳ 11. לשאת מטתך לך  אז אמרו היהודים שבת הוא ואין  10. היה 
Jn 5,14   והלך אותו האיש ואמ׳ ליהודים 15: דבר רע לך  ואילך לא תחפוץ לחטוא ולא יקרא בריא מכאן  
Jn 6,69   והכרנו שאתה משיח בן. ואותך אנחנו מאמינים 70 :לך  ן למי נלך דברי חיים נצחיים הם פירי אדו 
Jn 8,48   רק אני מכבד אבי. ענה ישאוש אין בי שד 49 :לך  רים יפה שאתה שומרוני מהשטן יש אנו אומ.  
Jn 8,57   אז ישוש אמ׳ 58. ךחמשים שנה ואברהם ראה אות לך  הודים אליו עדיין אין אמרו הי 57: ושמח  

Jn 9,7   אז הלך וטבל שם. שר״ל שלוח. ורחץ במי שלוח לך  ואמ׳ לו  7. ינים שלו מאותו טיטומשח הע  
Jn 9,15   15  והניחו על: והוא אמ׳ אליהם טיט עשה. הראות לך  שאלו לו הפרושים באי זה צד חזר אז  
Jn 9,26  ואתם . והוא ענה כבר אמרתי 27. ך פתח עיניךואי לך  אז אמרו לו מה עשה  26: ני רואהעור ועתה א 

Jn 11,22  ומרטא  24. וישאוש אמ׳ אליה אחיך יחזור חי 23 .לך  כי כל דברים שאתה שואל נותנים  אנכי יודעת 
Jn 11,40   ואז הסירו 41. שאם תאמיני באמת תראי אור האל לך  וישאוש אמר אליה לא אמרתי  40. ימים שמת  
Jn 11,41   ואני כבר ידעתי שכל שעה אתה 42כי שמעת אותי  לך  לשמים ואמ׳ אב חנות אני עושה ו נשא עיני  
Jn 13,8  8  [*] [*] [*] ואמר לו שימון ופירי לא הרגלים לבד  9. חלק בי לך  ישאוש אם לא ארחצם לא יהיה 

Jn 13,38   שלש פעמים לא יקרא התרנגול עד שתהיה כופר בי לך  לא תתן אמת אני אומר  אמר נשמתך בעבורי . 
Jn 16,30   31: לשאול לאחר הזה אנחנו מאמינים שיצאת מהאל לך  שיודע אתה כל הדברים ואין צריך עתה ידענו  
Jn 18,34   ואני יהודי עמך והגמוניך . ענה פילאטו 35ממני  לך  . אז אמרוהו אחדים. מר זה מעצמךאתה או 
Jn 19,11   אם לא יהיה לך נתון מן השמים . נגדי שום יכולת ךל  וישאוש ענה אין  11. תך ולתלותךהוא להמי 
Jn 19,11    ובעבור זה מי. נתון מן השמים זהו מן האל לך  אם לא יהיה . לך נגדי שום יכולתענה אין  
Jn 21,18   רק. כשהיית נער היית יושב והולך למקום חפצך לך  אמת אומר אני  18. ו האכיל צאניאמר אלי  
Jn 21,22    אז יצא זה הדבר בתוך אחיו 23. אתה תלך אחרי לך  שיע שיעמוד פה עד שאבא מה  רוצהאליו אני  
Jn 21,23    זה הוא התלמיד שעושה עדות מאלו הדברים 24 .לך  אני רוצה שכן יעמוד עד שאבא מה רק אמר  
Lc 17,31    זכרו  32. וכן מי שיהיה בראש לא ישוב אחור .לכבסם  שיהיה בגג וקנקניו בבית לא ירד שעה מי 
Mt 12,4   ולא אתם קראתם בדת שהכהנים לפעמים  5. לבד לכהנים  ן שהיו עמו אינו ראוי לאכול רק הוא ואות 
Lc 5,14    ותדור בעד טהרתך כמו שמשה מצוה לעדות לכהנים  אבל אמ׳ לו לך ותראה . לשום אדםיגידוהו  
Mt 2,8   בתבונה ובדעת ובמוצאכם אותו שובו  שאלו מהילד לכו  וישלחם לבית לחם ויאמר להם  8. להם הכוכב 

Mt 8,32    והשטנים יצאו מן האדם ונכנסו בחזירים .לכו  וישאוש משיח אמ׳ להם  32חזירים באותן.  
Mt 9,13  כי אני אוהב יותר חסד. ללמוד מה רוצה לומר לכו   13. הבריאים אינם צריכים רופא אבל החולים  
Mt 11,4  העורים 5. וספרו לזואן מה שראיתם ושמעתם לכו  וישוש ענה  4. או מקוים אנו אחר. להושיענו  
Mt 20,4  ופעם . והם הלכו 5לכרמי ואתן לכם דבר בינוני  לכו  ואמ׳ להם  4עומדים בטלים בשער  אחרים שהיו 
Mt 20,7   7 וכאשר הערב היה אמ׳ אדון הכרם 8לכרמי  לכו  והוא אמ׳ . אשר שום אדם לא שכרםוענו ב  
Mt 21,2   ותכף תמצאו אתון . אל אותו המגדל שהוא לפניכם לכו  אומר  2הוא שלח שנים מתלמידיו  אז. הזתים 
Mt 25,9   9 וכאשר הולכות לקנות בא 10למוכרות וקנו לכם  לכו  חכמות ואמרו אולי לא יספיק לנו וענו ה  

Mt 26,18  אמרו לו הרב אומר וזה האיש שתמצאו. אל העיר לכו  וישאוש אמר  18. פוץ שנכין הפסחזה מקום תח  
Mt 28,19   דרשו לכל העמים וטבלו אותם בשם האב והבן לכו  לכן  19. לי יכולת בשמים ובארץ הש׳ נתן  
Mc 6,37   א״כ לקנות מאתים ככרות לחם ותנו להם לאכול לכו  . [*] מ׳ להם תנו אתם להם לאכולישאוש וא.  
Mc 11,2   ומיד שתכנסו באמצע . לאותו מגדול שהוא לפניכם ולכ  ואמ׳ להם  2שלח שני תלמידים . םבהר הזתי 

Mc 14,13   13 לכו . אל העיר ותפגשו אדם אחד שנושא חבית מים לכו  שלח שנים מן התלמידים ואמ׳ להם ו 
Mc 14,13   ובמקום שיכנס תאמרו לאדון הבית הרב 14. אחריו לכו  . תפגשו אדם אחד שנושא חבית מיםאל העיר ו 

Mc 16,7   תכף לתלמידים ולפירו ואמרו להם כי לפניהם לכו   7. ראו זה המקום שהניחוהו. פה איננו  
Mc 16,15  16בכל העולם דרשו דבר מלך השמים לכל בריה  לכו  ואמר להם  15תם שראוהו שחזר חי האמינו לאו  

Lc 7,22    [*] [*]21  [*]22 הפסחים .ואמרו מה שראיתם ושמעתם העורים רואים לכו  . וענה ישאוש ואמ׳ להם 
Lc 10,3   לא 4. הנה אני שולח אתכם כשיות בין זאבים .לכו   3. [*] רק הקוצרים מועטים. בותהקציר ר  

Lc 13,32  ואמרו לאותו שועל שאנכי מגרש השדים ועושה לכו  וישאוש אמר להם  32. אבה המיתך כי אירודיש  
Lc 15,22   ובאו והלבישוהו. התלמיד הראשון כולכם שאו לכו  ואח״כ אמ׳ לעבדיו  22. הקרא בנךראוי ל  
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Lc 17,14  ונעשה שבעודם הולכים נשתנו. ותתראו אל הכהנים לכו  וכאשר ראם ישאוש אמ׳  14עלינו  ישאוש חמול 
Lc 19,30   לאותו מגדול שהוא קרוב לנו בו תכנסו ותמ לכו  אומר  30. ושלח שני תלמידים. יםהר הזת  
Lc 20,14   והשליכו אותו 15. ונהרגהו והירושה תהיה לנו לכו  זהו היורש י הכרם בנכליהם אמרו מחזיק  
Lc 22,8   והם אמרו לאן אתה חפץ 9. והכינו הפסח שנאכל לכו  ושלח פירו וזואן אומר  8. בפסח שימות  

Lc 22,10   ותאמרו לבעל הבית האדון 11. אחריו בבית שיכנס לכו  גשו אדם אחד נושא אשישה של מים בעיר תפ 
Lc 3,16  אני טובל אתכם במים אבל יבא יותר חזק ממני  לכולם  ענה יואן ואמ׳  16. ישאוש משיח ואן יהיהשי 

Mc 5,34  34 ובעוד שמדבר באו אל 35. לשלום ותהיי נרפאת לכי  . ין ואמר לה בתי אמונתך הושיעךוהוא הב  
Lc 7,50   8 .לשלום לכי  אמונתך הושיעך [*]  50[*]  49] [*אל האשה,Tit   ונעשה 1ט׳ כפי לוקא קפיטולו  
Lc 8,48   48  ושר בית הכנסת בא לו ואמר אליו אל  49. לשלום לכי  וישו אמ׳ לה בתי אמונתך הושיעך 
Jn 4,16  ענתה האשה ואמרה לו  17. וקראי אישך ושובי פה לכי  וישו אמ׳ לה  16. ה לעולם לשאובושלא אבא פ 
Jn 8,11   וישאוש אומר 12: ומכאן והלאה לא תעשי חטא .לכי   וישאוש אמר לה ואני לא אענישך .גואל אחד  

Jn 20,17   לתלמידי ואמרי להם שאני עולה אל אבי ואל לכי  אבל . אל תגעי בי כי עדיין לא עליתי לאבי  
Mt 5,15   כן יהיה מאיר נרכם לפני 16. אותן שבבית הן לכל  ניחו על המנורה בעבור יעשה אור אבל לה  

Mt 16,27  כי מקצת. אמת אני אומר לכם 28אחד כפי מעלליו  לכל  ת אביו עם המלאכים ואז ישיב ריוהאל באספקל 
Mt 24,14   וכאשר תראו שקוץ 15. ואז יבא הקץ. העמים לכל  יאו יהיה נדרש בכל העולם לעדות האיונגיל  
Mt 25,15   ותו שקבלוא 16. אחד מהם כפי ערכו והלך לו תכף לכל  ולאחד אחד . ולאחר ב׳ בזנטש. ישה׳ בזנט 
Mt 28,19   20העמים וטבלו אותם בשם האב והבן ומהקדש רוח  לכל  לכן לכו דרשו  19. בשמים ובארץ לי יכולת 
Mc 11,17   וכאשר שרי  18. ואתם עשאוה מערת גנבים. העמים לכל  ם אינו כתוב שבית שלי הוא תפלה ואומ׳ לה 
Mc 13,10   10 וכאשר ינהגו אתכם תפושים אל תפחדו  11. יםהעמ לכל  וייב ראשונה דרוש המלכות שממיי וח 
Mc 13,37  14: אני אומר עורו לכל  ומה שאני אומר לכם  37כם ישנים כשיבא ימצא,Tit  קפיטולו י״ד כפי ש׳  
Mc 16,15   אותו שיאמין ויהיה טבול יהיה נושע 16בריה  לכל  בכל העולם דרשו דבר מלך השמים  להם לכו  

Lc 2,10   כי היום נולד לנו בעיר דוד מושיע 11. העם לכל  ם שמחה גדולה שתהיה נכי מגיד לכהנה א  
Lc 2,38   וכאשר 39: אדם אותן שממתינים פדיון ישראל לכל  תה מתודה לש׳ והיתה מדברת ממנו שעה הי  
Lc 6,30   ולאותו שיגזול את שלך אל. אדם שישאלך תן לכל  אבל  30. ונילא אם יחפוץ לגנולהועו׳ הג  
Lc 7,24   אבל אי זה עניינים יצאתם לראות איש 25. רוחות לכל  השוקים שנועות . אתם ראות במדברלמה יצ 
Lc 7,42  43. איזה אוהב יותר מאלו השנים. אחד מה שחייב לכל  נתן . ולא היה להם מה שיפרעוהו 42. לו אחד 
Lc 9,13   אלפים וישאוש אמ׳ והם כמו חמשת 14העם הזה  לכל  ים וצריכים אנו לקנות דבר מאכל ושני דג  
Lc 9,23   אם איש חפץ לבא אחרי יהיה כופר בעצמו ושתי לכל  ואומר  23השלישי למיתתו  ויחזור חי ביום  
Lc 11,4  ואמ׳ 5. ואל תביאנו לנסיון. מחו מחוייבינו לכל  כי אנו מניחים אותם . ל חטאתינווהנח לנו כ  

Lc 12,41   ואדונינו אמ׳ לכל האיש הנאמן ועושה 42 .לכל  ׳ לו אדון אמור לנו זה הדבר או ופירו אמ  
Lc 12,42   האיש הנאמן ועושה ההוצאה בחכמה אותו האיש לכל  ואדונינו אמ׳  42. הדבר או לכל לנו זה  
Lc 19,26   ומי שאין לו מה. אדם שיש לו ינתן לו ויושפע לכל  אני אומר לכם  26. ו עשרה אימנשכבר יש ל  
Lc 24,47   ואתם עדים מאלה 48העמים והתחילו בירושלם  לכל  דרש . בה ולמחילת עונותלתשו 47 השלישי  

Jn 1,12   אותן שקבלוהו נתן יכולת שיהיו נעשים בני האל לכל  רק  12. ואותן שלא קבלוהו. בריועצמות ד. 
Jn 4,20    יוישאוש אמר לאשה תאמיני ּבִ  21: להתפלל לאל לכל  אומרים שבירושלם הוא המקום שיש ההר ואתם  

Jn 6,7  אמר אליו אחד מתלמידיו אנדריב אח  8: אחד מעט לכל  ק לעם הזה אם נתן מאות פשיטין לחם לא יספי 
Jn 7,4    אינו עושה שום דבר בסתר אם תעשה אלה הדברים לכל  כי הרוצה שיתפרסם  4. שאתה עושהמעשיך  

Jn 19,23  והיתה בזולת. והמלבוש הנקרא גונילא. פרט חלקו לכל  וחלקום לד׳ חלקים . חו המלבושיםכשתלוהו לק 
Mt 15,26   אכן אמת היא. והיא אמרה אמת הוא 27. לאכול לכלבים  ב שאדם יקח לחם מהבנים ושיתנהו אינינו טו 
Mc 7,27    אכן גורי. והיא ענתה אמת הוא אדון 28 .לכלבים  טוב קחת הלחם מהבנים בעבור תתו אין דבר  

Mt 3,7   9עשו מעשים טובים ותשובה  8. לברוח לאף הש׳ם לכם  בדיש מי למד ומ׳ אליהם משפחת ויהיה א  
Mt 3,9   10. שהאל יכול להחיות מאלה האבנים בני אברהם לכם  אברהם היה אבינו כי אני אומר . בלבבכם  

Mt 5,12   והיה עשוי בעוד 13קפיטולו י״ב כפי מתיאו  :לכם  י כן רדפו הנביאים שהיו קודמים בשמים כ  
Mt 5,18   באמת שלא יחסר דבר א׳ מהתורה שלא יושלם עד לכם  אני אומר  18: והנבואות אבל באתי למלאת  
Mt 5,20   באמת שאם לא תהיו צדיקים יותר מהחכמים לכם  ואני אומר  20. היה במלכות שמיםגדול י  
Mt 5,22   יאמ׳ לו ומי ש. מי שישנא אחיו ראוי הוא למשפט לכם  ואני אומ׳  22. ירצח ראוי למשפטומי ש 
Mt 5,28  שכל אדם שיביט אשה ויחמוד אותה בלבו כבר עשה  לכם  ואני אומ׳  28. נה אמרה לא תנאףשהתורה היש 
Mt 5,32   הוא. שכל אדם המגרש אשתו אם לא בעת ניאוף לכם  ואני אומר  32תן לה ספר כריתות אשתו י  
Mt 5,34  35. בע אדם לשמים מפני שהוא כסא האלשלא יש לכם  ואני אומר  34. ם לאל מה שנשבעתשבועתך ושל  
Mt 5,39   כי אם טוב ברע אבל אם יכה . שלא תשלמו רע ברע לכם  ואני אומר  39חת עין שן תחת שן עין ת 
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Mt 5,44   אהבו אויביכם ותעשו טוב לאשר עושים לכם רע לכם  ואני אומ׳  44. ותכעיס אויבך. ךלרעך כמו  
Mt 5,44   מפני שתהיו בני 45רע והתפללו על רודפיכם  לכם  ם וב לאשר עושילכם אהבו אויביכם ותעשו ט  
Mt 6,2   וכאשר תעשו צדקה 3: באמת שכבר קבלו תגמולם לכם  אני אומ׳ : כדי שיכבדום האנשים ובדרכים.  
Mt 6,5   רק אתה כשתתפלל הכינה  6. באמת כבר קבלו שכרם לכם  אני אומ׳ : י שיראו אותם האנשיםהשוקים כד 

Mt 6,14  14  ואם לא תמחלו האל לא יכפר אתכם 15שגגותיכם  לכם  תמחלו לאנשים חטאתיהם האל יכפר אם אתם : 
Mt 6,16  רק אתה כשתצום שרוק ראשך 17: שקיבלו שכרם לכם  כאמר אמ׳ . ניהם כדי שיראו צמיםשמחלישים פ  
Mt 6,25    מה. מה תאכלו. הגוףלא תהיו מאד נאנחים מ לכם  לכן אני אומר  25 .האל והעולם[*] לעבוד  
Mt 6,29   כי שלמה לא היה מכוסה עם כל מעלתו כמו אחד לכם  ואני אומ׳  29: רין ולא מתעמליןולא קוצ  
Mt 6,33  כי יום מחר. א״כ אל תאנחו ליום מחר 34. כל זה לכם  ו בתחלה מלכות האל ויותר ותהיה שאל 33. זה 
Mt 7,7   והדופק. והמחפש ימצא. כי כל אדם שישאל יקח 8 .לכם  דפקו בדלת ויפתח : תחפצו ותמצאו: שאלתכם 

Mt 7,12   האנשים תעשו להם זאת היא התורה והנביאות לכם  כל אשר שתחפצו שיעשו  12שואליו טובים ל:  
Mt 7,15   מנביאי שקר הבאים בלבוש רחלות ובתוכם הם לכם  השמרו  15 :ומעטין הם המוצאים אותה. מאד  
Mt 8,10  ואומר אני 11. לא מצאתי אמונה כזאת בישראל לכם  אמת אני אומר . ן שהיו עמוותואמר לא. נפלא  
Mt 8,11   וינוחו עם אברהם. כי רבים יבואו ממזרח וממערב לכם  ואומר אני  11. ונה כזאת בישראלמצאתי אמ 
Mt 9,28   ח נגע וישוש משי 29 :והם ענו הן גביר. הראות לכם  להם אתם מאמינים שאוכל להחזיר  משיח אמ׳ 

Mt 10,15    שיותר עונש תסבול ליום הדין אותה העיר מאותה  לכם  אמת אומר אני  15. העפר מרגליכםוהסירו 
Mt 10,23   שלא תגמרו עיירות ישראל אשר בן האלוה יבא לכם  אמת אני אומר : אחד נוסו באחרת אתכם בעיר  
Mt 10,42  11: אומר לא יפסיד שכרואני  לכם  אחד ממים קרים בשם תלמידי אמת  הקטנים כוס,Tit   קפיטולו ל״ה 

Mt 11,9   זה הוא אותו שממנו הנביא 10: שהוא יותר מנביא לכם  ואומר אני : ראות נביא הוא באמתלמה יצאתם 
Mt 11,11  כי בכל ילודי אשה אין ילוד גדול מזואן טבול לכם  אמת אני אומ׳  11. ה דרכך לפניךמלאכי שיפנ . 
Mt 11,17    אנחנו בכינו ואתם לא דנים. ואינכם מחוללים .לכם  ואומרי׳ אנחנו שרים  17מיהם לדווקוראים . 
Mt 11,21   אם הנפלאות שנעשו בכם תהיו. כורושים וביטשידה לכם  רע יהיה  21ואמר . לא עשו תשובהגדולות ו 
Mt 11,22   דשידון יותרשעונש מעט יהיה לאותן דטיר אי  לכם  ואומ׳ אני  22: בשקים ובאפר. בהעושים תשו  
Mt 11,24   שהשדומיטש יענשו בעונש קטן ביום הדין ממך לכם  ואומ׳ אני  24: עד היום הזה. בהיעשו תשו:  

Mt 12,6    ואם תבינו  7שאותו שהוא בכאן הוא גדול המקדש  לכם  אמת אני אומר  6. במקדש בלא עוןהשבתות 
Mt 12,31   י עון קללה יכופר לאנשים לבד מי שאומר קללה כ לכם  אומר אני  ובעד אהבה זו 31. כנגדי מפזר 
Mt 12,36   כי כל מלה כבידה שידוברת תהיה בין האנשים יתן לכם  בעבור זה אומר אני  36. נודר רעמרוע אוצר 
Mt 12,39   39 כי כמו שיונה היה בבטן 40. לבד אות יונה נביא לכם  ענה להם אומה רעה אות לא ינתן  וישאוש 
Mt 13,11  ניתן להבין סודות מלכות שמימיי אבל להם לא לכם  והוא ענה להם אומר  11. דמיונותב אתה מדבר.  
Mt 13,17   אני אומר כי רבים נביאים ורבים סופרים כוספים לכם  כי באמת  17. ואזניכם ששומעים. שרואים 
Mt 14,27   27 וענה ש׳  28. וטוב בטחון באל אני הוא אל תפחד לכם  ואמר להם יהיה . ותכף ישאוש דבר להם 
Mt 15,34   והוא צוה לעם 35. והם אמרו שבעה ומעט דגים לכם  ואמר להם ישואש כמה פת יש  34. כמה עם  

Mt 16,4  5: ונפרד מהם והלך לו. לבד אות יונה הנביא לכם  ואות לא ינתן . הפוכה שואלת אותאומה רעה ו  
Mt 16,8   למה אינכם מבינים ומזכירים מה׳ לחמים  9. לחם לכם  אתם חושבים בעבור שאין . יניםבלתי מאמ 

Mt 16,11    ואז הבינו 12. שתשמרו משאור הצדוקים והפרושים לכם  אבל אני אומר . שאיני אומר מהפתלא תבינו 
Mt 16,28  כי מקצת מאלו שהם פה לא ימותו עד שיראו בן .לכם  אמת אני אומר  28חד כפי מעלליו ישיב לכל א  
Mt 17,12   כן . אבל עשו ממנו כל רצונם. שבא ולא הכירוהו לכם  ואומר אני  12. יציל כל הדבריםואליהו יבא 
Mt 17,19   אני אשר אם לכם תהיה אמונה כמו גרגיר אחד של  לכם  אמת אומר . בעבור מיעוט האמנתכםלהם ישאוש 
Mt 17,19   ותאמרו זה. ל חרדלתהיה אמונה כמו גרגיר אחד ש לכם  ני אשר אם אמת אומר לכם א. מיעוט האמנתכם 
Mt 17,19   וזאת המדה שטן אין מגרש  20: דבר גדול לעשותו לכם  ולא יהיה . ום אחר כי הוא ישתנהאל מק 

Mt 18,3   אני שאם לא תשובו ותהיו כמו זה הנער לא תכנסו לכם  ואמר אמתות אומר  3ניחו באמצעם קטן א׳ וה 
Mt 18,10  כי אומר אני. אשר לא תבזו אחד מאלו הקטנים לכם  ו השמר 10. ין אחד מגיהנם בשתיםבגן עדן בע  
Mt 18,10   אם שום איש יש לו ק׳ צאן[*]  12[*]  11[*]  לכם  כי אומר אני . אחד מאלו הקטנים לא תבזו  
Mt 18,13   13 כי יותר ששון יש לי ממנה מן התשעים ותשע שלא  לכם  יקרה שימצאנה אמיתות אומר אני  ואם 
Mt 18,18   אשר כל מה שתקשרו בארץ יהיה קשור בשמים וכל לכם  אמיתות אומר  18: אויב ופרסמהו וממנו כמ  
Mt 18,19    אשר אם שנים מכם יהיו בהסכמה של שלום על הארץ לכם  ועו׳ אומ׳  19: יהיה מותר בשמיםבארץ 
Mt 18,19   ים או שלשהכי למקום ששנ 20: כל מה שתשאלו לכם  אבי שבשמים יתן בהסכמה של שלום על הארץ ש  
Mt 18,35   אבי שבשמים אם לא תמחלו מלב טוב לריעכם לכם  כל כך יעשה  35. שיחזור כל החובלנגישה עד:  

Mt 19,8   אבל בתחלה . שתעזבו נשותיכם בעבור קושי לבבכם לכם  וישוש אמר משה הודה  8. ה יעזובואות 
Mt 19,9   ם שיעזוב אשתו אם אינו עושה בעבור טעם שכל אד לכם  רק אני אומר  9. ה לא היה מסִכםאבל בתחל 
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Mt 19,24   שנות עניין נקל הוא גמל בנקב המחט עבור מעשיר לכם  ועוד אמ׳  24: רים במלכות שממייהכנס העשי 
Mt 19,28   שנמשכתם אחרי שבסוף העולם אשר בן השם׳ יבא לכם  אמיתות . וישו אמ׳ להם 28. לנו גמול יהיה  

Mt 20,4   ופעם אחרת הלך בין. והם הלכו 5דבר בינוני  לכם  מ׳ להם לכו לכרמי ואתן וא 4שער בטלים ב  
Mt 20,32   וישאוש 34והם אמרו אדון שתפתח עינינו  33 .לכם  אתם שואלים מה אתם חפצים אעשה  קראם מה  

Mt 21,3   דבר אמרו שהאדון צריך בהן למלאכתו ותכף לכם  ואם שום אדם אומר  3. ביאוה אליתתירוה וה  
Mt 21,21    שאם יהיה לכם אמונה ולא תספקו לא לבד אומר לכם  וישאוש אמר להם אמיתות אומר  21מתה תכף  
Mt 21,21  אמונה ולא תספקו לא לבד אומר מהתאנה אבל אומר לכם  להם אמיתות אומר לכם שאם יהיה  וישאוש אמר 
Mt 21,22   וכאשר היה בא אל בית המקדש 23. ואמונה תשיג לכם  וכל מה שתשאלו בתפלה בהיות  22 שתכף תעשה  
Mt 21,28   ובא הראשון ואמ׳ . אדם אחד היו לו עשרה בנים .לכם  מה דומה  28. עושה אלה הנפלאות זה כח אני 
Mt 21,31   שהעוגבים עצמם והזונות ילכו לפניכם במלכות לכם  אמיתות אומר והוא אמ׳ להם . ענו הראשון  
Mt 21,33   שנטע כרם אחד. אדם אחד היה שהיה אב חיילות לכם  הן אחר דמיון אומר  33: אמינוהווהזונות ה  
Mt 21,43   אומר שמלכות הש׳ יהי מכם לקוח ונתון לגוים לכם  אכן מזה  43. הוא מהאל לעיניכם פועל  
Mt 22,31   אני הוא אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב 32 לכם  מתים לא אתם קראתם מה שהאל אמ׳ ומתחיית ה. 
Mt 22,42   אמ׳ 43. אמרו מדוד. מה דומה משיח ממי יהיה בן לכם  ולכן  42. לכל אותם שהיו נאספיםלפרושים ו 

Mt 23,3  אבל לא תעשו כמעשיהם כי הם. תשמרו ותעשו לכם  כל מה שיאמרו  3. לו בקתדרא משהוהפרושים ע  
Mt 23,13  ים ורמאים שמונעים דרך מלכותמאותתים ופרוש לכם  אוי  13. שישפיל עצמו יהיה נשגבומי . נשפל  
Mt 23,14  יודעי ספר פרושים רמאים שאוכלים מה שיש לכם  אוי  14: ולא עזבתם הכנס. כנסיםואין אתם נ  
Mt 23,15   מאותתים פרושים רמאים שתסובבו הארץ והים לתת  לכם  אוי  15. הובעבור זה תסבלו אורך הנגיש 
Mt 23,16   פרנסים עורים שאומרין שאותן שנשבעין במקדש לכם  אוי  16 .צמכם כפלים ובני גיהנםרעים מע  
Mt 23,23    מאותתים ופרושים רמאים שלוקחים מצמרת הנענע לכם  אוי  23: האל ובאותו שיושב עליהבקתדראת  
Mt 23,25   זהו. פרושים רמאין שתראו עצמכם מחוץ נקיים לכם  אוי  25: הפרעוׄש ובולעין הגמל שלועסין  
Mt 23,27   מאותתים פרושים שדומים לקברים מצויירים לכם  אוי  27: היו כולכם נקיים מבחוץאחר תו  
Mt 23,29   מאותתים פרושים רמאים שמיסדים קברי הנביאים לכם  אוי  29. לאים מכל רמאות ולב רעאתם מ  
Mt 23,34   גו ותתלוומהם תהר: נביאים וחכמים ומאותתים לכם  בעבור זה הנה שאנכי שולח  34. םשל גיהנ  
Mt 23,36  אומר שכל אלה העניינים יבאו על אלה הדורות לכם  אמיתות  36: ם בין המקדש והמזבחאותו שהרגת:  

Mt 24,2   והוא 3: אשר לא ישאר אבן על אבן שלא תחרב לכם  אמיתות אומ׳ . כל אלה העניינים רואים אתם  
Mt 24,4  כי רבים יבאו בשמי 5ום אדם לא יונה אתכם שש לכם  השמרו . וענה ישאוש ואמ׳ להם 4 :וקץ העולם . 

Mt 24,23   24. לא תאמינו. בזה המקום הוא משיח או שם לכם  ואז אם איש יאמר  23. אותו זמן הש׳ יקצר  
Mt 24,26   ואם אדם לכם. יאמר שהוא במדבר אל תרצו לצאת לכם  ולכן אם אדם  26. זה קודם הזמן אני אומר  
Mt 24,26   כי כל 27. יאמר הוא בזאת המערה אל תחפצו האמן לכם  ואם אדם . ר אל תרצו לצאתא במדביאמר שהו 
Mt 24,34    אומר שזה הדור לא ימות עד שכל זה יהיה נשלם לכם  אמת  34. ל הדלתא[*]  33[*] שהקיץ מתקרב . 
Mt 24,47   ואם העבד 48. אומר שהוא יניחהו על כל טובותיו לכם  אמיתות  47. מוצאו ער וכן עושה שאדוניו 

Mt 25,9    ואותן שהם. וכאשר הולכות לקנות בא החתן 10 לכם  לא יספיק לנו לכו למוכרות וקנו אולי  
Mt 25,40   40 כי כל הטוב שמעולם עשיתם עם אחד מאחי הקטנים  לכם  ך יענה ויאמר אלהם אמיתות אומר והמל 
Mt 25,45   ל פעמים שלא עשיתם למקצת מקטני הדלים שליכי כ לכם  אז ענה להם אומר אמיתות אומ׳  45. שרתונך 
Mt 26,10   10  כי 11. מזאת האשה כי היא פעלה פעולה טובה אתי לכם  וישאוש שהכירו אמ׳ להם למה חרה 
Mt 26,11   ואני לא אהיה לעולם עמכם. לעולם דלים עמכם לכם  כי יהיה  11. לה פעולה טובה אתיכי היא פע.  
Mt 26,13   אומ׳ אשר בכל מקום שאלו האיוגליו יהיו מוגדים לכם  אמיתות  13חנוט אותי את בגופי למשיחה ז 
Mt 26,15   15  ומכאן 16. ישאוש והם נדרו לו ל׳ פשיטי כסף לכם  תת ואני אמסור ואמר להם מה תרצו  
Mt 26,21   21 וכשהם שמעו זה היו מאד 22. שאחד מכם יבגדני לכם  ד שאוכלין אמר להם אמיתות אומר ובעו  
Mt 26,29   אמונה כי מכאן והלאה לא אשתה מחליקות זה לכם  ואומר אני  29. לכפרת עונותיכם שפוכה  
Mt 26,64   שעדיין תראו בן הבתולה יושב לימין צד האל ובא לכם  אמיתות אומר . מ׳ אליו אתה אומרוישאוש א 
Mt 26,66   רקקו בפניו  67אוי הוא למות והם ענו אומרים ר לכם  מה דומה  66ו ואמ׳ זה אמ׳ גדוף קרע מלבוש 
Mt 27,17   כי הוא יודע 18בראבן או ישו שאמור משיח  לכם  להם פילאט מי אתם רוצים שאניח  קבצם אמ׳  
Mt 27,24   וכל הכלל ענו דמו יהיה עלינו ועל בנינו 25 .לכם  השמרו . יודע מדם זה האיש הצדיקהוא שאיני . 

Mt 28,6   ותלכו מהרה 7. בואו ותראו המקום שאניחהו .לכם  כאשר אמר אינינו פה כי קם חי  6. שנתלה  
Mt 28,7   ותצאנה מהרה מהקבר ברוב פחד וברוב שמחה 8 :לכם  ה ואתם תראוהו שם כמו שהוא אמ׳ בגליליא  
Mc 3,28   לבד עון 29שכל העונות יהיו מכופרים . אומר לכם  אמתות  28. ושרו ואז יגנוב הביתאינו ק  
Mc 4,11   כי. אבל להם לא. נתן להבין סודות מלכות שממיי לכם  והוא אמ׳ להם  11שאלוהו מהמשל  םהתלמידי 
Mc 4,24  23  כי באותה מדה שתמדדו. ראו מה אתם שומעים לכם  ואומר  24. לו אזנים לשמוע ישמעמי שיש  
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Mc 4,30    31. אדמהו למי אדמה מלכות הש׳ לאי זה דמות לכם  ואומר  30. המגל כי עת קציר הואתכף שמים  
Mc 4,40    ואז יראוהו בעוז ואמ׳ אחד אל אחד מי. אמונה לכם  ואמ׳ להם למה פחדתם עדיין אין  40הנחה  
Mc 6,38   הביטוהו וכאשר הביטוהו אמרו יש לנו חמשה לכם  ואמ׳ להם ישאוש כמה לחמים יש  38. לאכול  
Mc 8,5   והוא צוה לעם שישבו בארץ 6. נו ז׳והם ע .לכם  שאוש שאלם כמה ככרות פת לחם יש וי 5במדבר.  

Mc 8,12  ועזבם 13. אני אומר שאתם לא תראו סימן ההראות לכם  אמת [*] וישאוש אמר להם  12. יםאות מן השמ 
Mc 8,18   אין . אזנים לכם ואינכם שומעין. ואינכם רואים לכם  עינים  18. עדיין הוא עור לבבכם. מבינים 
Mc 8,18  כאשר חלקתי 19. אין לכם זכרון. ואינכם שומעין לכם  אזנים . ואינכם רואיםעינים לכם  18. לבבכם 
Mc 8,18   כאשר חלקתי ה׳ לחמים לה׳ אלף איש 19. זכרון לכם  אין . אזנים לכם ואינכם שומעין .רואים . 
Mc 9,12   רת שאליהו בא להם ועשו רצונם כמו שהכתיבה אומ לכם  אכן אני אומ׳  12שה למות מגונה יסבול נגי 
Mc 9,40   באמת לכם. כוס אחד בשמי בעבור זה שאתם משיחים לכם  כל אדם שיתן  40. שאינו כנגדינו הוא עמנו 
Mc 9,40  ואותו 41. אני אומר שלא יאבד הגמול לכם  באמת . מי בעבור זה שאתם משיחיםכוס אחד בש  
Mc 10,3   ה התיר שאדם יכתוב לה ספר והם אמרו מש 4. משה לכם  מה צוה . וישוש ענה ואמ׳ להם 3 .אשתו 
Mc 10,5   5 אבל השם יצר בהתחלת העולם 6. בעבור רוע לבבכם לכם  הוא הודה . ולהם ישאוש ענה ואמ׳ 

Mc 10,15    שום אדם לא יכנס במלכות שממיי אם. אני אומר לכם  אמת  15: מאלו הוא מלכות שמימייאותם כי  
Mc 10,27   הוא דבר נמנע אבל לא לא לשם כי לאל כל הדברים לכם  . םוישאוש מזהיר אומר לה 27ושע להיות נ 
Mc 10,29   שאיש שיעזוב ביתו ואחיו ואחיותיו או אב ואם לכם  וישאוש ענה ואמר אמת אומ׳  29. אחריך  
Mc 10,36   והם אמרו תן לנו שאחד ממנו ישב בצד ימינך 37 .לכם  אעשה . וישאוש אמ׳ להם מה תרצו 36. לנו 
Mc 10,40   40 וכאשר העשרה 41. אבל לאותם שהוא מוכן .לכם  בת בימיני ובשמאלי אין לי ליתן ל שאב  
Mc 10,45    בעבור היות נעבד ובעבור נתון נפשו בעד פדיון .לכם  ובן האלוה יבא  45. יהיה משרתכםראשון 

Mc 11,3   למה אתם עושים אמרו שהאדון צריך לו ומיד לכם  ואם שום אדם אומר  3. יאוהו אליוהב  
Mc 11,23    כל מי ומי יאמר להר אחד קום ותכנס בים ולא לכם  כי באמת אני אומר  23אמונה בשם לך טובה  
Mc 11,24    25. אמונה חזקה באל ותשיגו כל מה שתשאלו לכם  אומר אני כי בכל תפלותיכם יהיה אהבתכם  
Mc 11,25   בעבור שאביכם שממיי . שום אדם שום תרעומת נגד לכם  וכאשר תעמדו בתפלה תמחלו אם  25. שתשאלו 
Mc 11,25    ומיד נכנסו בירושלם 27[*]  26. עונותיכם לכם  בעבור שאביכם שממיי ימחול . אדםנגד שום:  
Mc 11,29   דבר אחד ענו לי ואחר אני אומר לכם באי זה כח  לכם  אני אשאל . וישוש ענה ואמר להם 29: זה 
Mc 11,29   טבילת 30. באי זה כח אני עושה אלו הדברים לכם  ר אני אומר חד ענו לי ואחאשאל לכם דבר א  
Mc 11,33   [*] [*]12: באי זה אני עושה אלה הדברים לכם  ונה ישו ואמר להם ואני לא אומר וע,Tit   קפיטולו 
Mc 12,43  43  שאותה ענייה נדבה יותר ממה שהם מספיקים אבל לכם  קרא תלמידיו ואמ׳ אמת אני אומר וישאוש  
Mc 13,21   אז 22. הנה משיח פה הנה משיח שם לא תאמינו לכם  ואז אם איזה איש יאמר  21. ימיםיקצר ה  
Mc 13,23  מועברת אותה 24ובאותן הימים . קודם שיהיה לכם  אני אמר . השמרו 23שות הנבחרים אם איפשר ע  
Mc 13,30   שכל אלו הדברים יבאו שזה הדור לא יעבור עד לכם  אמת אני אומר  30. תקרב אל הפתחהעולם מ.  
Mc 13,37    14: לכל אני אומר עורו לכם  ומה שאני אומר  37ימצאכם ישנים לא כשיבא,Tit  קפיטולו י״ד כפי  

Mc 14,7   וכאשר תחפצו אתם תוכל. יהיו לעולם העניים לכם  כי  7ם דעו כי פעלה פעולה טובה אתה ַעֵצִבי  
Mc 14,7   כי ממה שהיה לה 8. ואני לא אהיה לכם לעולם לכם  ה שר תחפצו אתם תוכל תוכלו שיהיוכא  
Mc 14,7   כי ממה שהיה לה עבדה אותי וִמֲהָרה 8. לעולם לכם  תוכלו שיהיה לכם ואני לא אהיה  אתם תוכל  
Mc 14,9    ֲאני אומ׳ בכל מקום שתהיה מוגד זה האיונגליאו  לכם  אמת  9ָרה לפני הקבר למשוח לבי אותי וִמה 

Mc 14,15   והלכו  16: בית גדול לאכילה ושם תכינוהו ולכו לכם  והוא יראה  15. הפסח עם תלמידי אוכל ששם 
Mc 14,18   18 והם 19אני אומר שאחד מכם שאוכל עמי יבגדני  לכם  עוד שיושבין ישאוש אמ׳ להם אמת וב  
Mc 14,25  ן עד שאשתה מאומןאני אומר שאני לא מיין הגפ לכם  אמת  25. להם זהו דמי אשר בעבור רבים ישפך  
Mc 14,30   בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא שני פעמים .לכם  ואמר אליו ישאוש אמת אני אומר  30. אני  

Mc 15,9   כי הוא יודע כי עליוני 10. מלך היהודים לכם  ילאט ענה להם ואמ׳ תחפצו שאניח ופ 9: אחד  
Mc 15,14   ופילאט חפץ לעשות 15. ועוד הם צועקים תלוהו םלכ  ופילאט אמ׳ להם ואי זו רעה עשה  14: תלהו  

Mc 16,7   ויצאו וברחו מן הקבר לפי שגדלה פחדתן 8 .לכם  כאשר אני אומ׳ . ליאה שם תראוהובגלי  
Lc 2,10   כי היום נולד 11. שמחה גדולה שתהיה לכל העם לכם  הנה אנכי מגיד . ׳ להם אל תפחדווהמלאך אמ  
Lc 2,12   תמצאו הנער מעוטף בבגד ומונח. זאת האות לכם  ויהיה  12. שיח ואדוןולם שהוא ממושיע הע  

Lc 3,7   לכן עשו פירות 8. ברוח מאפינו העתידה לבא לכם  יטבילם תולדות ויבראש מי ילמד  בעבור  
Lc 3,8   כי 9שהאל יכול מאבנים אלו החזיר חי בן אברהם  לכם  אני אומ׳ . אמר אבינו הוא אברהםתתחילו ל 

Lc 3,13    והפרושים שאלוהו אומרים מה יעשו 14. רשות לכם  לבד כמה שנתן . להם לא תעשו עודוהוא ענה.  
Lc 4,24  רבות נושנים 25. שום נביא אינינו מקובל בארצו לכם  ואמ׳ להם באמת אני אומר  24. צךאתה כן באר 
Lc 5,36   מלבוש חדש במלבוש ישןשום אדם לא יחליף . משל לכם  ואומ׳  36. ותן הימיםמהם ואז יצומו בא. 
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Lc 6,5   ונעשה 6. ועוד מהשבת. מה אדון הוא בן האדם לכם  ואומ׳  5. אדם לאוכלו רק הכהניםראוי לשום  
Lc 6,24   אוי לכם[*]  25. עשירים כי הוא נח דעתכם לכם  רק אוי  24. שים הנביאים והאבותזה היו עו  
Lc 6,25   אוי לכם כי כלם 26. ששוחקים כי תבכו ותכאבו לכם   אוי[*]  25. ם כי הוא נח דעתכםלכם עשירי  
Lc 6,26   כפי אלה הדברים עושים אביהם . כי כלם יברכוכם לכם  אוי  26. שוחקים כי תבכו ותכאבואוי לכם ש 
Lc 6,27   ועשו . אהבו אויביכם ואוהבכם. שזה אתם שומעים לכם  אבל אני אומ׳  27. אביהם של אלו לנביאים 
Lc 6,28   ואותו 29. התפלל בעד אותן שמכבדין לכם. רע לכם  ברכו למי שאומר  28. הכעיס אתכםמי שטוב ל  
Lc 6,28   ואותו שיכך בלחי האחד הזמין לו האחרת 29 .לכם  התפלל בעד אותן שמכבדין . כם רעשאומר ל.  
Lc 6,31   אי זו חן ראויהאם תאהבו אוהביכם  32. עשו להם לכם  וכאשר אתם חפצים שהאנשים יעשו  31. תבקשם 
Lc 6,32  34. אמת הוא שהחוטאים עושים כן[*]  33[*].  לכם  תאהבו אוהביכם אי זו חן ראויה  אם 32. להם  
Lc 6,34   כי החוטאים נותנים לחוטאים בעבור שיקבלו לכם  ים שכר או שירות אי זו חן ראוי שאתם מקו  
Lc 6,37   מדה טובה ובחונה. תנו ואתן אני לכם 38 .לכם  תעזבו ותעזב . לענוש ולא תענשו אל תחפצו  
Lc 6,38  ויותר עליונה . מדה טובה ובחונה ומצודקת תנו .לכם  תנו ואתן אני  38. בו ותעזב לכםתעז. תענשו 
Lc 6,38   ויתנו 39כי באותה מדה שתמדדו תמדד לכם . בסוף לכם  יתנו ויותר עליונה . ובחונה ומצודקת תנו 
Lc 6,38  אינינו איפשרי עור: ויתנו לכם כדמותה 39 לכם  באותה מדה שתמדדו תמדד  כי. סוףיתנו לכם ב  
Lc 6,39   אינינו איפשרי עור ימשוך עור אחר: כדמותה לכם  ויתנו  39מדה שתמדדו תמדד לכם  כי באותה  
Lc 6,47   דומה הוא לאדם שבונה בית 48: למי הוא דומה לכם  לי ובדברי ועושה אותם אני אראה איש שבא א  

Lc 7,9   וחזרו אל הבית 10. לא מצאתי אמונה כזה בישראל לכם  ונהפך ואמ׳ אמת אני אומר . ותמהשמע ישאוש 
Lc 7,26  26  הנה. זהו שממנו כתוב 27. ועוד יותר מנביא לכם  נביא אומ׳ . זה דבר יצאתם לראותאבל אי  
Lc 7,27  כי אני אומר 28יכין הדרך לפניך מלאכי לפניך ש לכם  הנה אנכי שולח . זהו שממנו כתוב 27. מנביא 
Lc 7,28   כי בכל אשר נולדו בעולם מאשה לא נולד גדול .לכם  כי אני אומר  28כין הדרך לפניך לפניך שי  
Lc 7,32   אנחנו בוכים ואתם. בכלי ניגון ולא ערב לכם לכם  שרנו בשוק ומדבריים ביניהם ואומרי׳ אנחנו  
Lc 7,32   וכאשר 33. אנחנו בוכים ואתם אינכם בוכים .לכם  ולא ערב ו שרנו לכם בכלי ניגון אנחנ  
Lc 8,10   אבל לאחרים משל. ניתן מלכות שמים להכיר לכם  ולהם אמר  10. איזה דבר הוא זה .שאלוהו.  

Lc 9,3   ובאי זה בית שתכנסו שם תעמודו 4שני מלבושים  לכם  לא אבן לא מעות ולא תהיה  שרביט ולא לחם. 
Lc 9,27   באמת שמקצת אלו שהיום פה לא יטעמו מות עד לכם  ואומר אני  27. אב והמלאכיםו והביד  
Lc 9,41   וכאשר קרב הנער 42לאכול הבא נא בנך אלי  לכם  כמה מן הזמן עמדתי עמכם ונתתי  ממאנת  
Lc 10,7   אל תאבו. כי ראוי הוא הפועל להיות לו שכרו .לכם  ואכלו ושתו מאותן הדברים שיתנו . עמדו  
Lc 10,9   ואם תכנסו בעיר שלא יקבלו אתכם צאו 10 .לכם  מה ותאמרו להם מלכות האל מתקרב שיהיו ש  

Lc 10,11   11 ואומ׳ אני לכם 12. רק תדעו שמלכות האל מתקרב .לכם  ר שנאסף בנו אנחנו מסירים לתתו גם העפ 
Lc 10,12   בלו שדומיטאנש של אותה עירשבאותו יום לא יס לכם  ואומ׳ אני  12. מלכות האל מתקרברק תדעו ש  
Lc 10,13   כורושים אוי לך ביטישידה כי את בטירוש או לכם  אוי  13. דומה לאשר תסבלוהו אתםעיר רע כ  
Lc 10,14   ואת כפר נחום תנשאי עד לב 15. ליום הדין לכם  לרעה המוכן ושדומה דומה . יהיה רע תירוש  
Lc 10,19   יכולת לדרוך כף רגלכם על השרפים ועל העקרבים לכם  נתתי והנה אני  19. מים כמו ברקיורד מש. 
Lc 10,20  ובאותה שעה שמח 21. רק כי שמכם כתוב בשמים .לכם  אך אל תשמחו כי הם משועבדים  20. לא יזככם  
Lc 10,24   כי נביאים רבים יחפצו ראות אותן הדברים שאתם  לכם  אני אומר  24. ים מה שאתם רואיםהם שרוא 
Lc 11,8   תקום ותתן לו כפי. שאם לא קם ולא בעד אהבתו לכם  ואם הוא בהתמדה שואל אני אומר  8. לך הפת  
Lc 11,9    כי כל איש  10תקעו ויפתח לכם . תבקשו ותמצאו .לכם  שאלו וינתן [*]  9כפי הצורך לו ותתן לו 
Lc 11,9    מכם אם ישאל לחם [*] 11[*] כי כל איש  10 לכם  תקעו ויפתח . תבקשו ותמצאו. לכםוינתן  

Lc 11,17   ואם ַשאָטנָאש 18. ובית יפול על בית. לא תעמוד לכם  כל מלכות שחלק [*] ם מחשבותיהם מעשיה  
Lc 11,41   רק אוי לכם 42. וכל הדברים יהיו לכם טהורים לכם  דקה מה שיותר לכן תנו בצ 41. שהוא בפנים  
Lc 11,41   רק אוי לכם פרושים שאתם מעשרים 42. טהורים לכם  יו מה שיותר לכם וכל הדברים יה תנו בצדקה  
Lc 11,42   פרושים שאתם מעשרים הנענא והרודא והכרוב לכם  רק אוי  42. ים יהיו לכם טהוריםוכל הדבר.  
Lc 11,43   פרושים שתאהבו לישב בכסא ראשון בתי כנסיות לכם  ראוי  43. ים שיעשו ולא להכניסםראוי.  
Lc 11,43    אוי לכם פרושים אתם כמו 44. רוב שלום בשער לכם  ושיתנו . ראשון בתי כנסיותבכסא לישב  
Lc 11,44   והאנשים . פרושים אתם כמו הקברים שאינן נראין לכם  אוי  44. ושיתנו לכם רוב שלום בשער 
Lc 11,46   חכמי הדת למה אתם מעמיסין האנשים בעומסין לכם  וישאוש אמר אוי  46. לנו בזיון עושה אתה  
Lc 11,47  באמת 48חוצבים קברי הנביאים שאבותיכם המיתום  לכם  אוי  47.חפצתם לנגוע אותם באצבע אחד שלכם 
Lc 11,52   חכמים בדת שנשאתם מפתח החכמה ואינכם נכנסין לכם  אוי  52: ׳ אליכם ידרש מזה הדוראני אומ  
Lc 12,4   תיראו מאותם שהורגין הגוף ואחר אין אוהבים אל לכם  ואני אומר  4. נדרש במקום גבוה בסוד יהיה 
Lc 12,5   חמשה לחם שהם שלו נמכרין במאה  6: אותו תיראו לכם  ח לשולחו בגיהינם ולו האש אומר יש לו כ 
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Lc 12,27  כי שלימה בכל מעלתו לא היה לו מלבוש דומה לכם  אני אומר . לא טורחות ולא טוות איך גדילות  
Lc 12,30  אמנם תשאלו מלכות הש׳ וכל  31. חסרון מכל אלה לכם  ביכם יודע באמת כי וא. אי העולםשואלים נבר 
Lc 12,32  תמכרו מה שאתם מחזיקים ותנו צדקה 33: מלכות לכם  ערב תת  אל תהיו יראים מגוי חלש כי לאביכם  
Lc 12,37    ואם  38. שיהיה יושב ויעשה עמהם שיסבו וישרתם לכם  באמת אני אומ׳ : ערים בבא אדונםהנמצאים 
Lc 12,44  אבל אם 45. שעל כל הדברים שמחזיק ישליטהו לכם  אמת אני אומ׳  44. וצאו כן עושהעבד שרבו מ  
Lc 12,51    ה׳ שיהיו בבית אחת לב׳ 52: לא כן רק להפריד לכם  אני אומר . שבאתי לתת שלום בארץאתם  
Lc 13,5   ואמר להם 6: תהיו אבודים כאלו שאם לא תשובו לכם  אני אומר  5. ם היושבים בירושלםכל האנשי  

Lc 13,20   לשאור שהאשה  21. משל מלכות הש׳ למה הוא דומה לכם  אמשול . ופעם אחרת אמרה 20 :נחים בכנפיו 
Lc 13,24   וכאשר אב  25. כי רבים יחפצו ליכנס ולא יכולו לכם  אני אומר . רים שתכנסו בפתח הצרואתם סבו 
Lc 13,25    אז תתחילו לאמר 26. איני מכיר אתכם מי אתם לכם  והוא יענה ויאמר  .אדון פתח לנואל הפתח  
Lc 13,27   סורו ממני אתם פועלי און . לא ידעתי מאין אתם לכם  והוא יאמר  27. למדתנו ברח ברחובותינו 
Lc 14,24  כי אני אומר לכם כי שום אדם מהנקראים לא לכם  כי אני אומר  24: יני יבאו לגמרבעבור שעני  
Lc 14,24   25: כי שום אדם מהנקראים לא יאכלו בזימוני לכם  כי אני אומר לכם כי אני אומר  24: לגמר  
Lc 15,7    כן יהיה שמחה בשמים על חוטא אחד עושה תשובה לכם  אני אומ׳  7. מצאתי הצאן שנאבדהעמי כי  

Lc 15,10   אכים מן האל על חוטא אחדשמחה תהיה לפני המל לכם  כן אני אומר  10. י אותה שאבדתידרכמא של  
Lc 16,9   הרוע לב בעבור שתהיו אפסים.. שתעשו לכם  לכם  ואני אומר  9לב קרבו .. ר חכמיםהם יות  
Lc 16,9   הרוע לב בעבור שתהיו אפסים שאסיפכם..  לכם  ואני אומר לכם שתעשו  9לב קרבו .. חכמים  

Lc 16,12   שני אדונים כי שינא האחד..שום אדם אינינו 13 .כםל  יגידהו ... 12..נאמנים.. 11רע  גדול יהיה 
Lc 17,6  אמונה כגרגיר חרדל ואתם תאמרו לזה האילן יכרת לכם  ׳ להם אם והאדון אמ 6. אדון הגדילנו. אדון 

Lc 17,10    תאמרו אנחנו עבדים ולא מועילים מה שעלינו .לכם  עליכם כי עשיתם כל הדברים שצוה חושב כן  
Lc 17,21   ואמ׳ לתלמידיו יבואו ימים שתאוו לראות 22 .לכם  הוא כי הנה מלכות האל ראוי לבא  או הלאה  
Lc 17,23    ולא תלכו אחריו. הנו להלן הוא לא תחפצו ללכת לכם  ויאמרו  23מבן האדם ולא תראוהו יום אחד. 
Lc 17,34   נים במטה אחתשאותו יאבד אומ הלילה יהיו ש לכם  אני אומר  34אבד אותה אמת אותה ומי ומי י.  
Lc 18,1   18,Tit   2. חייב אדם לעולם להתפלל ולא לחטוא. דבר לכם  ואומר  1קפיטולו י״ט כפי לוקא  

Lc 18,14  כי כל אדם. שהעולמיי זה הלך לביתו מצודק לכם  אמת אני אומר  14י כי חוטא אני אלהים רחמנ  
Lc 18,17   מי ומי שלא יקבלו מלכות שמים כמו. י אומראנ לכם  באמת  17. באלו הוא מלכות שמים כי מכיוצא  
Lc 18,29    שום אדם לא יניח אביו ואמו או אחיו או אשתו  .לכם  אומר אני  וישאוש אמ׳ להם אמת 29אחריך 
Lc 19,26   ומי שאין לו . לכל אדם שיש לו ינתן לו ויושפע לכם  אני אומר  26. יש לו עשרה אימנשלאדון כבר 
Lc 20,3   3 טבילת יואן היתה מן השמים 4. דבר אחד ענוני לכם  ואני אשאל . ואמ׳ להם ישאוש ענהו  
Lc 20,8   והתחיל  9. באי זו ממשלה אני עושה אלה הדברים לכם  וישאוש אמ׳ להם ואני לא אומ׳  8. היתה 
Lc 21,3   םאני שזאת האשה האלמנה ענייה שמה יותר מכולכ לכם  ואמר באמת אומר  3. ין מערך קטןשני פשיט. 
Lc 21,8   כי רבים יבאו בשמי: שאיזה איש לא יונה אתכם לכם  והוא אמר השמרו  8. חילו להעשותומתי ית  
Lc 21,8   ואז אתם לא תחפצו . והעת יתקרב. שאני אני הוא לכם  כי רבים יבאו בשמי שיאמרו : תכםלא יונה א 

Lc 21,13   ז ינוח לבבכם ואל תחשבו באי זהא 14. לעדות לכם  וזה יבא  13. גדולים בעבור שמי למלכים  
Lc 21,15   כח וחכמה שאליה לא יוכלו לאמר נגדה אויביכם לכם  כי אני אתן  15. י זה אופן תענותחשבו בא . 
Lc 21,32  שלא ימות זה הדור עד שכל אלה העניינים יעשו לכם  באמת אני אומר  32. ת השם׳ קרובתדעו שמלכו . 
Lc 22,16   17. שלא אוכל אותו עד שיהא נשלם מלכות השם׳ לכם  כי אני אומ׳  16. תהשאסבול המי הפסח קודם  
Lc 22,18    19. שלא אשתה מהיוצא מהגפן עד שיבא מלכות הש׳ לכם  כי אני אומר  18וחלקוהו ביניכם קחוהו 
Lc 22,28  27 ואני מכין לכם 29. לעמוד עמי בניסיונותי לכם  אבל  28. מצעם כמו מי שהוא משרתואני בא  
Lc 22,29   בעבור שתאכלו 30מלכות כמו שאבי גזרו לי  לכם  ואני מכין  29. עמי בניסיונותי לכם לעמוד  
Lc 22,35   אבל. ואז אמר להם 36. והם אמרו לא. אי זה דבר לכם  אחסר . י אתכם בזולת שק ומנעליםכאשר שלחת 
Lc 22,37   ועם הרעות הוא. ייב שיעשה בוכי מה שכתוב חו לכם  כי אני אומר  37. יו ויקנה סכיןמלבוש  
Lc 22,67   ואם אשאל לכם לא תענוני 68. לא תאמינו בי לכם  אם אומר . וישאוש אמר להם 67. ואמור לנ.  
Lc 22,68    בעבור זה יהיה בן 69. ולא תעזבוני. לא תענוני לכם  ואם אשאל  68. לכם לא תאמינו ביאם אומר 
Lc 24,25   ובזה יכנס באורו. חוייב משיח זה לסבול 26 .לכם  ם אמרו ביאיתועים להאמין כל הדברים שהנ.  
Lc 24,36   והם נבהלים וחרדים 37. אני הוא אל תיראו לכם  שאוש עמד באמצעם ואמר להם שלום מדברים י.  
Lc 24,41   והם נתנו לו חלק דג 42. אי זה דבר לאכול לכם  ואמר יש . מהים מרוב שמחה גדולהות  
Lc 24,44   שחוייב הוא שכל הדברים יהיו. בעמדי עמכם לכם  ואמר להם אלה הם הדברים שאמרתי  44. להם  

Jn 1,51   תראו השמים שתפתחו ומלאכי אלהים עולים לכם  ואמר לו באמת אומר אני  51. אלוגדולים מ  
Jn 2,5   5 ג והיה שם שש אירידי ואבן מונחת כמנה 6. תעשו לכם  ה אם ישוש למשרתים כל אשר יאמר אמר 
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Jn 3,12    איך: דברים עולמיים ואתם בהם לא תאמינו לכם  אם אני אומר  12: תקבלו עדותינועדות ולא  
Jn 3,28  שיש לו 29שאיני משיח רק שולחתי לפני אותו  לכם  אתם בעצמכם עשו לי עדות שאמרתי  28. השמים  
Jn 4,35  או כי כבר תבואות הקציר לבנותשאו עיניכם ור לכם  הנה אני אומר . כאן עד עת הקצירחדשי׳ יש מ . 
Jn 5,19   כי. רק מה שראה עשות לאב. אי זה דבר מעצמו לכם  אמת הבן אינו יכול לעשות  19הם זה ואמ׳ ל  
Jn 5,24   שמי ששומע דברי ומאמין אותו ששלחני יהיו לו לכם  אמת אני אומר  24. בד האב ששלחואינו מכ  
Jn 5,25   שתבא שעה ועתה היא שהמתים ישמעו קול המת בן לכם  ת אומר אני אמ 25. ר ממות לחייםאבל יעבו  
Jn 5,39   39 40. חיים נצחיים והם הן המעידות עדות לי לכם  הכתיבות שבהם אתם סבורים יהיה  חפצו  
Jn 5,40   רק 42. אין לי זוהר אנשים 41. חיים נצחיים לכם  אינכם חפצים לבא אלי שתהיה  40 .עדות לי  
Jn 6,26   26 רק כי. אתם שואלים לא בעבור שראיתם אותות .לכם  אמת אני אומר . וש ענה להם ואמרוישא  
Jn 6,32   32 אבל אבי נתן לכם פת. לא נתן לכם משה לחם שמים לכם  אמת אני אומר . ז אמר להם ישאושא 
Jn 6,32   פת אמתי מןאבל אבי נתן לכם . משה לחם שמים לכם  אמת אני אומר לכם לא נתן . שאושאמר להם י  
Jn 6,32    אז 34ונותן חיים לעולם  33. פת אמתי מן השמים לכם  אבל אבי נתן . לכם משה לחם שמיםלא נתן 
Jn 6,36   כל מה שנתן לי 37. כי ראיתוני ולא האמנתם בי .לכם  אבל זה אמרתי  36. יה צמא לעולםבי לא יה 
Jn 6,47   אני הוא  48. שמאמין כי יש לו חיים נצחייםמי  לכם  אמת אומ׳ אני  47. א ראה האבוהו. מהאל 
Jn 6,52    אז היהודים 53: הוא בשרי בעבור הויי עולם לכם  והפת שאני אתן : הפת יהיה לעולםאוכל זה  
Jn 6,54   54 ולא תשתו דמו לא. אם לא תאכלו בשר בן האדם לכם  אמת אני אומר . ז ישאוש אמר להםא  
Jn 6,54   ומי שאוכל בשרי ומי ששותה דמי יהיה  55. חיים לכם  שתו דמו לא יהיה ולא ת. בן האדםתאכלו בשר 
Jn 6,64    אבל מקצת מכם הם שאינם 65. רוח וחיים הם לכם  מועיל אי זה אחד הדברים שאמרתי אינו  
Jn 6,66   שאין אחד יכול לבא אלי אם לא ינתן לו מאבי לכם  ואומ׳ בעבור זה אמרתי  66. וסרושעתיד למ.  
Jn 6,71   וזה אומ׳ 72. שנים עשר בחרתי אחד מכם הוא שטן לכם  לא אני . וישאוש ענה להם 71: אלמשיח בן ה 
Jn 7,19   20. ואחד מכם אינו ממעט ומחסר הדת: משה הדת לכם  לא נתן  19. א זרע אמיתי אין בוששלחו הו  
Jn 7,22  אותו דבר היה ממשה רקמשה ברית מילה לא ש לכם  נתן : בעבור זה 22מהים פעולה אחת וכולכם ת  
Jn 7,33   לבקשני ולא 34אחר ילך האב ששלחני . מעט זמן לכם  אז אמר להם ישו עדיין יהיה  33 :שיתפשוהו  
Jn 8,24   כי אם לא תאמינו שאני הוא . שתמותו בעונותיכם לכם  בעבור זה אמרתי  24: מזה העולם ואני איני 
Jn 8,34   והעבד אינו  35. שכל אדם שחוטא הוא עבד החטא .לכם  אומר  ענה להם ישאוש באמת אני 34: חפשים 
Jn 8,40   40  אתם עושים 41זה עשה אברהם . אותה ששמעתי מהאל לכם  איש שאמרתי אמת . אביתם להורגניואתם 
Jn 8,45   אי זה מכם יתפשני 46. אמת אינכם מאמינים לי לכם  אבל אני אם אומר  45. שקרן הוא כי אביו  
Jn 8,46   46 שומע . מי שהוא מהאל 47. אמת למה לא תאמינוני לכם  אם אומר אני . מכם יתפשני בחטא אי זה 
Jn 8,51  52: באמת שאם אחד יעמיד דברי לא ימות לעולם לכם  אני אומר  51. ואלה ודן דין אמתאחר הוא שש  
Jn 8,58   אז הביאו 59: י הייתישאני קודם שאברהם היה אנ לכם  שוש אמ׳ להם אמת אני אומ׳ אז י 58. אותך 
Jn 9,41   10. עון ועונכם עומד לכם  אם הייתם אתם עורים לא יהיה . םישאוש לה,Tit  קפיטולו י׳ כפי ש׳  
Jn 10,1    מי שאינו נכנס בעד השער לבית הצאן רק עולה לכם  אמת אני אומ׳  1י׳ כפי ש׳ יואן קפיטולו  
Jn 10,7  רק . כל אותן שבאו היו גנבים 8שאני דלת הצאן  לכם  ר וש פעם אחרת להם באמת אני אומאז אמר ישא 

Jn 10,10   אני 11. ואותה תהיה לכם בגודל ההשפעה. חיים לכם  אני באתי בעבור שיהיה . והשמיד והרוג  
Jn 10,10   ורועה. אני הוא רועה טוב 11. בגודל ההשפעה לכם  ואותה תהיה . ור שיהיה לכם חייםבאתי בעב  
Jn 10,25   המעשים שאני עושה בשם אבי הם. ואינכם מאמינים לכם  ענה ישאוש אני אומר  25: בגלוי ואמור לנ 
Jn 10,32   והראתי מהם לכם באי זה מעשה מאלו חפצתם לסקול לכם  ישאוש מעשים רבים טובים אמרתי  וענה להם 
Jn 10,32   אז 33: ול אותיבאי זה מעשה מאלו חפצתם לסק לכם  ים טובים אמרתי לכם והראתי מהם מעשים רב  
Jn 12,24   25. אם גרגיר של חרדל הנופל הלאה לא ימות לכם  אמת אני אומר  24. בן אדם יתעלהאותה ש  
Jn 12,36   אלה: נר האמינו בנר בעבור שתהיו בני נר לכם  בעוד שיש  36. ודע לאן הוא הולךאינו י  
Jn 13,15  אמת 16: כאשר עשיתי אני כן תעשו גם אתם. למשל לכם  כי אני נתתיו  15אחד רגל חבירו יש לרחוץ ה 
Jn 13,16   אין העבד גדול מאדוניו והשלוח יותר משלוחו לכם  אמת אני אומר  16: תעשו גם אתם אני כן.  
Jn 13,19   20קודם מעשה בעבור כשיעשה תאמינו אני הוא  לכם  עתה אני אומר  19. ם עקיבו נגדיפתי יקו  
Jn 13,20   כאשר ישאוש 21. מי שמקבל אותי מקבל מי ששלחני לכם  אמת אני אומר  20הוא אמינו אני כשיעשה ת 
Jn 13,21  אז התלמידים הביטו זה 22. שאחד מכם יבגדני לכם  וחני והזהיר ואמר אמת אומר אני מצא עצמו ר  
Jn 13,33   כאשר שתהיו אוהבים זה לזה יחד . מצוה חדשה 34 לכם  ועתה אני אומ׳ . ם שאני הולך שםלבא במקו 
Jn 13,35   35 ושימון פירי אמ׳ 36. אהבה וריעות זה לזה לכם  אם . זה יכירו כל כי אתם תלמידיוב  
Jn 14,2   פעם אחרת אבא. ואם אהלוך להכין המקום 3 .לכם  ת הייתי אומר להלוך להכין מקום בו אמ  
Jn 14,9   והאב הוא בי. שאני כאב אינך מאמין 10. האב לכם  י רואה אבי איך אתה אומר שאראה שרואה אות.  

Jn 14,12   שהמאמין כי המעשים שאני עושה הוא עושה ודברים לכם  אומר אני : בור שהמעשים שתאמינועשוי בע 
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Jn 14,13   אם דבר אחד 14. בעבור שיהיה מעולה האב בבן .לכם  והדבר שתשאלו לאב בשמי הוא יעשה  13: העם  
Jn 14,16   רוח  17רוח אחר קדוש בעבור שיעמוד עמכם לנצח  לכם  ל האב ויתן ואני אתפלל א 16ותי ותשמרו מצ 
Jn 14,27   לא. איני נותנו לכם על דרך שהעולם נותנו .לכם  שלומי אני נותן  27א ילמד אתכם בשמי הו  
Jn 14,27    לא תיראו ולא תהיה. על דרך שהעולם נותנו לכם  איני נותנו . לומי אני נותן לכםש 27אתכם  
Jn 14,29  מעתה 30: קודם המעשה בעבור שאחר העשיה תאמינו לכם  עתה גלו מי זה  29: ב גדול ממניאל האב והא 
Jn 15,3   3 כמו שהכף אינה יכולה. עמדו בי ואני בכם 4 .לכם  תם טהורים בעבור הדברים שאמרתי כבר א  
Jn 15,7   מעלה שתשאו פרי רבכזה הוא זך אבי ומ 8:  לכם  ה דבר ודבר תחפצו ותשאלו תשיגו אי ז. בכם.  

Jn 15,11    12. בעבור שגילי יהיה בכם וגילכם יהיה שלם לכם  אלה הדברים אמרתי  11[*]  10*] [ועומדים  
Jn 15,14   14  [*] לא אומר שאתם תהיו עבדים כי העבד  15. וצויתי לכם  אם תעשו אותם דברים שאמרתי 
Jn 15,15   היותכם אוהבי כי כל הדברים שאמרתי אמר אבי לכם  אבל אומר אני . ע מה האדון עושהאינו יוד  
Jn 15,15   אבל אני בחרתי בכם. ואתם לא בחרתם אותי 16 .לכם  דברים שאמרתי אמר אבי והודעתים כי כל ה . 
Jn 15,16    אלה הדברים אני מצוה לכם שתאהבו זה את 17 .לכם  בעבור שהדבר תשאלו בשמי יתן יעמוד  
Jn 15,17   אם העולם יכעיס אתכם 18. שתאהבו זה את זה לכם  אלה הדברים אני מצוה  17 .ן לכםבשמי ית  
Jn 15,20    אם אותי רדפו אתכם: עבד אינו גדול מאדוניו לכם  תזכרו דברי אשר אמרתי  20: אתכםזה מכעיס  
Jn 15,21   אם לא  22. בעבור שמי כי לא ידעו אותו ששלחני לכם  אבל כל אלה הדברים יעשו  21. רואתכם ישמ 
Jn 16,1   הם יעמידו אתכם 2בעבור שלא תהיו ניזוקים  לכם  אלה הדברים אמרתי  1פי ש׳ יואן י״ו כ  
Jn 16,3    ואלה הדברים 4. כי לא הכירו האב ולא אותי לכם  ואלה הדברים יעשו  3. עבודה לשםשיעשה  
Jn 16,4   אלה הדברים תהיו נזכרים שאני בעבור שתבא שעת  לכם  ואלה הדברים דברתי  4. ולא אותיהכירו האב 
Jn 16,5   ועתה אני הולך לאותו. בראשונה כשהייתי עמכם לכם  ואני לא אמרתי  5. שאני אמרתים נזכרים  
Jn 16,6    אבל אני 7. אלה הדברים דאגה נתמלאה לבבכם לכם  רק כאשר אמרתי  6. לאן אתה הולךשואלני  
Jn 16,7   שצריך הוא לכם שאלך כי אם לא אלך רוח הקדש לא לכם   אבל אני אומר 7. נתמלאה לבבכם דאגה 
Jn 16,7   שאלך כי אם לא אלך רוח הקדש לא יבא אליכם לכם  אבל אני אומר לכם שצריך הוא  7 .לבבכם.  
Jn 16,7   מאת ומצדקה[..]וכי יבא יקח ויתן שהעולם  8 לכם  ואם אלך אשלחהו . לא יבא אליכם רוח הקדש  

Jn 16,12  רק  13. רק אינכם יכולים נשוא עתה. רוב דברים לכם  עוד יש לי לאמר  12. כבר נדון םשר זה העול 
Jn 16,13   מאבי יקח ויגיד לכם. הוא יזכך אותי 14הדברים  לכם  ק הדב הדברים שישמע ידבר ויגיד מלבו ר 
Jn 16,14   ויגיד לכם מעטכל הדברים שהם לאבי שלי הם  15 לכם  מאבי יקח ויגיד . הוא יזכך אותי 14הדברים. 
Jn 16,15    ומעתה לא תראו אותי כי אני הולך אל 16. מעט לכם  הדברים שהם לאבי שלי הם ויגיד  כל 15לכם  
Jn 16,20   רק. אבל אתם תדאגו. שאתם תבכו והעולם ישמח לכם  אמת אני אומר  20. ט ותראו אותיאחרת מע  
Jn 16,22    אמת. ואותו היום לא תשאלו לי שום דבר 23 .םלכ  ישמח וגילכם שום אדם לא יגזלהו ולבבכם  
Jn 16,23   24[*]. אם תשאלו לאב אי זה דבר לשמי  לכם  אמת אומר אני . שאלו לי שום דברהיום לא ת [*]  
Jn 16,25    26במשל לכם רק בגלוי אגי אגידהו לכם מאבי  לכם  אלה הדברים אמרתי  25: יהיה שלםששונכם  
Jn 16,25   באותו היום  26רק בגלוי אגי אגידהו לכם מאבי  לכם  לה הדברים אמרתי לכם במשל א 25 :יהיה שלם 
Jn 16,25   ואיני. באותו היום לא תשאלו בשמי 26מאבי  לכם  ידהו אמרתי לכם במשל לכם רק בגלוי אגי אג  
Jn 16,26  26 תכם כאשרכי הוא אוהב א 27שאתפלל לאב בעדכם  לכם  ואיני אומר . יום לא תשאלו בשמיבאותו ה  
Jn 16,33   כי תהיה לכם. בעבור שבי לבד יהיה לכם שלום לכם  אלה הדברים אמרתי  33: האב עמי יחיד כי  
Jn 16,33  כי תהיה לכם צרה בעולם רק תבטחו בי כי . שלום לכם  אמרתי לכם בעבור שבי לבד יהיה  אלה הדברים 
Jn 16,33   ה בעולם רק תבטחו בי כי אני נצחתי העולםצר לכם  כי תהיה . בי לבד יהיה לכם שלוםבעבור ש:  
Jn 18,8   אם כן אם אותי אתם מבקשים הניחו אלה. אני הוא לכם  ענה ישאוש כבר אמרתי  8. נאזריטישאוש ד 

Jn 18,39  וחפצתם שאעזוב לכם מלך. איש אחד בפסח לכם  ומנהג הוא שאני עוזב  39ום דבר מוצא בזה ש  
Jn 18,39   אז צעקו כולם לא תעזוב לנו 40: מלך היהודים לכם  וחפצתם שאעזוב . סחם איש אחד בפעוזב לכ  
Jn 19,4   בחוץ זה בעבור שהכירו כי איני מוצא בו שום לכם  מוליך ואמ׳ הנה אנכי . להם פעם אחרת בחוץ  

Jn 20,19   אז כשראו. וכי אמר זה הראם הידים והצד 20 .לכם  ידים שם בא ישוש ואמ׳ להם שלום שהתלמ  
Jn 20,31   21: חיים בעולם עם ישוש משיח לכם  ולמען שאתם תאמינום יהיה . האל הוא בן,Tit  קפיטולו כ״א 
Jn 21,5   והוא אמר להם שימו 6. מה לאכול וענו לו אין לכם  אז אמ׳ להם ישאוש נערים יש  5. הכירוהו  
Mt 6,8    י האל יודע מה שאתםכ. לא תאבו להדמות להם לכן   8. חשבו שהאל ישמעם ברוב דבריםכי הם  

Mt 6,25   מה. אני אומר לכם לא תהיו מאד נאנחים מהגוף לכן   25 .האל והעולם[*] אין יכול בטוב לעבוד  
Mt 6,31   אל תהיו נאנחים לאמר מה לאכול מה נשתה או מה  לכן   31. אתם מאמינים[*] למה . ונכםכ״ש יג 
Mt 9,38  10: חלו פני האדון מהקצירות שישלח קוצרים לכן   38.גדולות אבל הקוצרים מועטין[*] סמוך ו,Tit 

Mt 10,26  מה 27: לא נעלם שלא יהיה נגלה. לא תיראום לכן   26: כמה וכמה המורגלים. זאבוק הם משוטנים  
Mt 10,31   לכן כל 32 .אתם טובים מעופות רבים. לא תפחדו לכן   31כל שערות ראשכם מנויים  30. אב שלכם 
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Mt 10,32   כל איש שיפרסמני לפני האנשים אני אבידתו לפני לכן   32 .אתם טובים מעופות רבים. ולא תפחד 
Mt 11,8   יצאתם ראות שחשבתם שהוא יהיה אדם עם מלבושים  לכן   8. כמו קנים תוהים שהרוח מניע שהוא יהיה 

Mt 12,33  רפים איך תוכלויחס ש 34בפרי מכיר האדם העץ  לכן  . ה פרי טוב ועץ רע עושה פרי רעעץ טוב עוש  
Mt 13,18   אותו שזורע 19. אתם תשמעו המשל מאותו שזורע לכן   18. ע מה שאתם שומעים ולא שמעוראו ולשמו  
Mt 13,52   כל חכם מאותות דומה למלכות שממיי ולאב חיילות לכן  והוא אמ׳ להם  52. והם אמרו הין. הדברים 
Mt 18,33  לא היה לך לעשות כן להיות חומל מאותו עבד אחר לכן   33שנתחייבת לי בעבור שחננתני  מחלתי החוב 

Mt 19,6   6 והם 7. אין ראוי לאדם להפריד מה שהאל ִחֵבר לכן  . אבל הם בשר אחד. ינן כבר שניםאם כן א  
Mt 21,40   41. כאשר יבא בעל הכרם מה יעשה לאותן העובדים לכן   40. ֻחּוהּו חוץ לכרם והרגוהוְלקַ  39. ירושתו 
Mt 22,21   תנו לשישאר מה שראוי לסישאר ולאל מה שראוי לכן  ואמרו מסיסר והוא אמר להם  21. כתוב  
Mt 24,42    43. הקיצו כי לא ידעתם השעה באותה שהאדון יבא לכן   42. האחד ילקח והאחד יניח. אחתבמטה 
Mt 25,13  12 כן 14. יודעות היום והשעהתהיו עדות כי אינכן  לכן   13אמ׳ אמת אני יודע מי ָאֶּתן והוא ענה ו 
Mt 25,27  וכאשר. היה לך לפקוד ממוני לשולחן החלופין לכן   27מקום שלא פזרתי  מה שלא זרעתי ומלקט אל  
Mt 27,64   בעבור. צוה שמור הקבר עד יום שאמר שיקום חי לכן   64ו שאותו הרמאי אמ׳ שיקום חי נזכרנ  
Mt 28,19   לכו דרשו לכל העמים וטבלו אותם בשם האב והבן  לכן   19. נתן לי יכולת בשמים ובארץ להם הש׳ 
Mc 12,9   מה יעשה אדם הכרם כאשר יבא יכלה אותן העובדים לכן   9. המיתוהו והשליכוהו חוץ לכרםולקחוהו ו 

Mc 12,14   וישוש  15. אמור לנו חוייבנו לתת לשיסר או לו לכן  אבל אתה מראה דרך הש׳ באמיתות  של אדם 
Mc 12,20  הראשון לקח אשה ומת בלא בנים. שבעה אחים יהיו לכן   20. יקחה לאשה להקים זרע לאחיואח הנשאר ש 
Mc 13,35  עורו כי אינכם יודעים היום והשעה שאדון הבית  לכן   35. ת לעבדיו ומצוה לחוש שיעורונותן יכול 

Lc 3,8    ולא תתחילו לאמר. בילהעשו פירות הגונים מט לכן   8. לכם ברוח מאפינו העתידה לבאמי ילמד  
Lc 3,9   כל עץ שאינו עולה פרי טוב יכרת ויושם באש לכן  . זן כבר עברה לשורש העץכי הגר 9בן אברהם:  

Lc 6,36   37. תהיו אתם בעלי חנינה כאשר אביכם הוא חנון לכן   36. על רגוזי הרצון ועל הרעים מאד טוב 
Lc 7,31   נמשלים הם  32. למי נאמ׳ אנשי זה הדור נמשלים לכן  ] [* 31. שלא היו נטבלים מיואן עצת הש׳ 
Lc 8,18   כי לאותן שיש לו. ראו באי זה אופן אתם שומעין לכן   18. יהיה ניכר ושלא יבא לגלוי נעלם שלא 

Lc 10,40  וענה האדון ואמר לה מרטא 41. תאמר לו שיעזרני לכן  [*]. [*] ת לטרוח במה שצריך לו מרטא מתחזק 
Lc 11,35  וכל גופך יאיר[*]  36שמור שנרך לא תחשך  לכן   35: גופך יהיה חשוך. ל אם עינך יהיה רעאב.  
Lc 11,41    תנו בצדקה מה שיותר לכם וכל הדברים יהיו לכם  לכן   41. מחוץ לא עשה מה שהוא בפניםמה שהוא 
Lc 20,15   יבא וישמיד אותן 16. בעל הכרם מה יעשה להם לכן  . והשליכו אותו מן הכרם והרגוהו 15. לנו  
Mt 7,26   [*]26 ובאו גשמים ורוחות 27שבונה בחול ביתו  לכסיל  תו ששומע דברי ואינו עושה דומה ואו  

Mt 26,74   ומיד התרנגול. ולהשבע שאינו מכיר אותו האדם לכפור  ואז התחיל  74הם כי דבריך מעיד אתה הוא מ 
Mc 2,7   7 ותכף הכיר מחשבותיהם בעד 8. עונות לבד האל פרלכ  כי מי יוכל . ך מדבר כן זה קללהאי  
Jn 6,17   18. נאום וכבר היה ערב וישו לא בא אליהם לכפר  וכאשר עלו בספינה באו מעבר לים  17. לים  

Mt 26,28   28 ואומר אני לכם אמונה כי מכאן  29. עונותיכם לכפרת  ה הוא הדם מן החדש שיהיה שפוכה כי ז 
Mc 1,4  4 ויוצאין אליו כל אותן שהיו ממלכות 5. עונות לכפרת  ה ר טובל ודורש טבילת תשובהיה זואן במדב 

Mc 14,72   15 :לכרות  והתחיל . עמים יכפרהו שלש פעמיםיקרא ב׳ פ,Tit  ובקר 1: קפיטולו ט״ו כפי שן מרקו  
Mt 21,39   בעל הכרם מה יעשה לכן כאשר יבא  40. והרגוהו לכרם  ְלַקֻחּוהּו חוץ  39. נו ירושתונהרגהו ותהיה ל 
Mc 12,8   לכן מה יעשה אדם הכרם כאשר יבא יכלה אותן 9 .לכרם  לקחוהו והמיתוהו והשליכוהו חוץ ו 8הירושה 
Mt 20,1   וכאשר עשה תנאי עמהם מן הערך מפשוט אחד  2 .לכרמו  ות אשר יוצא בבקר לשכור פועלי׳ לאב החייל 
Mt 20,4   ופעם אחרת. והם הלכו 5ואתן לכם דבר בינוני  לכרמי  כו ואמ׳ להם ל 4דים בטלים בשער שהיו עומ 
Mt 20,7   וכאשר הערב היה אמ׳ אדון הכרם למורשהו 8 לכרמי  והוא אמ׳ לכו . שום אדם לא שכרםוענו באשר  
Mt 1,19  מלאך. ובעוד היותו מחשב זה 20. בהחבא עזבה לכת  ורוצה . רוצה למסור אותה למיתה צדיק ובלתי  
Mt 5,41   ומי שישאלך תן  42: אלף פסיעות לך עמו אלפיים לכת  ומי שיכריחך  41: הנח לו המעיל בחזקה 

Mt 14,16   ענו לו אין לנו פה לבד  17תנו להם אתם לאכול  לכת  וישוש ענה להם אין צריך להם  16. אוכל 
Mt 15,23   ה לא שולחתי והוא ענ 24. כי היא צועקת אחרינו לכת  דים באו וחילו פניו שלא יניחנה והתלמי 
Mt 15,31    32. ומהללים אלהי ישראל. והעורים ראות .לכת  והפסחים . רואים שמדברים האלמיםכשהיו  
Mt 18,27   וכאשר אותו עבד היה יוצא 28. ומחל לו כל החוב לכת  והאדון רחם על העבד והניחו  27 .חובך 
Mt 27,21   21 ופילאט אמ׳ 22. והם אמרו בראבן. םמאלו השני לכת  ילאט אמר להם אי זה תרצו שאניח ופ  
Mc 2,13   14. אחרת לים וכל העם בא והוא מראה וילונים לכת  ויצא משם בעבור  13. ו כזה הדברלא ראינ  

Mt 14,15    וישוש ענה להם  16. העמים במגדלים ויקנו אוכל ֵלֵכת  הוא חרב ושעה היא מועברת להניח זה המקום 
Lc 1,57   ושמעו השכנים 58. יהיה נשלם ותלד והיה לה בן ללדת  ישבק יש לה אל 57ש ואחר שבא בביתה במקד 

Lc 2,6  וקפלו בבגדים. וילדה שם בנו ראשון נולד 7 ללדת  וכאשר היו שם ימי מריאה מלאו  6. והיא הרה  
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Lc 1,Tit   1: היו מובאים באנטוכא,Tit   בימי אירודיש מלך גודיאה כהן אחד שמו 5 ללוקא  קפיטולו א׳  
Mt 5,42  עוד אמר 43קפיטולו י״ז כפי מתיאו : ממך ללות  ולא תחלוק עם מי שירצה : תן לו ומי שישאלך  
Mt 2,22   ויגר 23שם ונזהר בחלומו ללכת לארץ גלליאה  ללכת  אירודיש אביו בארץ גודיאה פחד  מולך תחת  
Mt 2,22   ר במִדינַת נאזריט שתהיהויג 23לארץ גלליאה  ללכת  דיאה פחד ללכת שם ונזהר בחלומו בארץ גו  
Mt 8,19   וישוש אמר לו השועלים יש להם מערות 20 ללכת  ר׳ אני אלך אחריך למקום שתרצה  ואמ׳ לו.  

Mt 13,36   וקרבו אליו תלמידיו. הגייסות וצא אל הבית ללכת  ואז הניח  36 :ואדבר דברים נסתרים מעולם  
Mt 21,29   וקרב אל הדרך ואמ׳ לו 30אחר נחם והלך  .ללכת  וצה ני רוהוא ענה אי 29. היום פעול בכרמי  

Lc 9,57   וישאוש אמ׳ לו השועלים 58. עמך למקום שתלך ללכת  דם אחד ואמ׳ לישאוש משיח חפצתי בא א  
Lc 13,33   33  34כי אין ראוי שנביא יראה חוץ לירושלם  ללכת  חוייב לו למחרת ליום הבא אחריו רק  
Lc 14,18   19. שמה לראותה בבקשה ממך שתקבל התנצלותי ללכת  מ׳ אני קניתי עיר ויש לי אשון אלהתנצל הר  
Lc 14,20    ואז: וחזר המשרת ואמ׳ לו כל מה שאמרו 21 .ללכת  אמ׳ אני לקחתי אשה ואיני יכול  
Lc 17,23   23 כי כמו שהשמש זורח תחת  24. ולא תלכו אחריו .ללכת  מרו לכם הנו להלן הוא לא תחפצו ויא 
Lc 20,46   במלבושים נאים ואוהבים שיתנו להם שלום רב ללכת  השמרו מהסופרים שחפצים  46ידיו אמר לתלמ  
Lc 21,8   וכאשר תשמעו קטטות ואנחות אל 9. אחריהם ללכת  ואז אתם לא תחפצו . והעת יתקרב .אני הוא  

Lc 22,33   וישאוש אמר אני אומר 34. עמך בסוהר ובמיתה ללכת  והוא אמר אליו אדון אני מוכן  33. אחיך  
Lc 24,28    ובקשוהו ואומרים תשאר עמנו אדון 29עוד רחוק  ללכת  וקרבו למגדול שהולכים והוא חפץ  28ממנו 

Jn 5,7   וישאוש אמר לו קום וסלק 8. כבר קדמני אחר ללכת  וכאשר אני חפץ . ים לידי עכירותשהמים בא  
Jn 6,21   וביום האחר מעבר לים ראו שהאניה הקטנה 22 ללכת   ומיד היתה הספינה בארץ שדעתם. בספינה  
Jn 6,68   וענה שימון פירי אדון למי נלך דברי חיים 69 .ללכת  ש לשנים עשר שנשארו ואתם חפצים אמר ישאו 

Jn 7,1   2. בגודיאה כי היהודים מבקשים אותו להמיתו ללכת  ם הלך ישאוש בגלליאה כי לא רצה אלה הדברי  
Jn 11,8   ענה ישאוש אין ביום שתים עשרה שעות 9. שם ללכת  ועדיין חפצת . רצו לסקול אותך םשהיהודי.  

Jn 11,44   אז רבים מהיהודים שבאו עם מריאה וראו 45 .ללכת  מ׳ ישאוש להם התירוהו והניחוהו וא. הסדין  
Jn 13,36   אחרי כן אמר ו 37. אחרי עתה אבל אחרי כן תלך ללכת  כול ישאוש ואמ׳ למקום שאני הולך אינך י 
Jn 13,37  וישאוש 38אחריך עתה אני אתן את נפשי בעדך  ללכת  חרי כן אמר אליו למה איני יכול וא 37. תלך  
Jn 18,8  בעבור שיהיה נשלם הדבר שאמר כי מכל אותן 9 ללכת  אם אותי אתם מבקשים הניחו אלה  אם כן. הוא  
Mc 4,1  לחוף הים ורוב עם מתאסף ולכן היה לו עלות מדלל  ופעם אחרת התחיל ישוש  1מארקו  ד׳ כפי שי׳  
Mc 6,2   בבית הכנסת ורבים שומעים תמהים ממוסרו ללמד  ובשבת אחד התחיל  2ריו תלמידיו ונמשכו אח.  

Mc 6,34  וכאשר רוב היום עבר 35. רוב דברים וטובים ללמדם  ם היו כמו צאן בלא רועה והתחיל עליהם כי ה  
Mt 9,13   כי אני אוהב יותר חסד מקרבן. מה רוצה לומר ללמוד  לכו  13. א אבל החוליםריכים רופאינם צ. 
Mt 7,16   16 וכל עץ 17. ולא מקוצים תאנים. מסנה ענבים ללקוט  כי לא יכול אדם . מעשיהם תכירוםב  
Jn 4,38  אחרים הם שטרחו עליו. מה שלא טרחתם בו ללקוט  ם אני שלחתי אתכ 38. הוא הזורע ואחד המלקט.  

Jn 11,25   25 וכל אדם שהוא חי 26. עוד אם ימות יחיה. בי למאמין  ליה ישאוש אני הוא תחייה וחיים אמ׳ א 
Lc 24,28    29שהולכים והוא חפץ ללכת עוד רחוק  למגדול  וקרבו  28הכתיבות הנמצאות ממנו להם כל  
Lc 9,12   ים למקום זה למען יוכלוולעריהם הקרוב למגדליהם  שלוחים ואמרו לו העם זה ילכו  אליו הי״ב  
Mt 3,7   עשו מעשים טובים 8. לכם לברוח לאף הש׳ם למד  יה אומ׳ אליהם משפחת ויבדיש מי לטבילתו ה  

Mc Prol,16  והגיד מגלת חייו שהוא כרת אצבעו . ביותר נקלה למד  וכתב הכל בקצור בעבורנו . רתוהווהמלאכים ש 
Lc 11,1   לנו תפלה שנתפלל אותה לשם כמו שיואן לימד למד  למידיו ר סיים תפלתו אמ׳ אחד מתוכאש. אחד  
Jn 7,15  ענה ישאוש ואמ׳ מוסרי אינינו שלי אבל 16 :למד  ם ואומרים איך יודע זה ספר שלא היו היהודי  

Lc 20,37   כי האל אמ׳ לו בסנה אני אלהי. והראהו משה למדהו  . ואותן מתים שיחיו 37. וכי הם בני תחייה  
Lc 17,5  והאדון אמ׳ להם אם 6. אדון הגדילנו. אדון למדנו  . ואמרו השלוחים 5. מתי תסלח לומור נחלך א  
Jn 8,28   ומי ששלחני הוא עמי 29. לדבר אלה הדברים למדני  בר אני עושה מעצמי רק כמו שהאב הוא וד:  

Jn 18,20  יהודים מתקבציםבבית הכנסת ובמקדש ששם ה למדתי  בגלוי דברתי בעולם ואני כל שעה אני . אליו.  
Lc 13,26    והוא יאמר לכם לא 27. ברח ברחובותינו למדתנו  אנחנו אכלנו ושתינו לפניך ואתה לאמר  
Mt 6,28  הביטו חבצלות ועשבי השדות היאך. אתם נאנחים למה  ומהמלבושים  28. י גופו מדה אחתלהוסיף לחי  
Mt 6,30   לכן אל תהיו נאנחים לאמר 31. אתם מאמינים*] [ למה  . יה נשרף האל מאספו כ״ש יגונכםולמחר יה 
Mt 8,26   וקם וצוה לרוח ולים. אתם יראים עם במעט אמונה למה  . וישאוש אמ׳ להם 26. כנה אנחנוכי בס 
Mt 9,4  לאמר. מהו דבר קל יותר 5. חשבתם רע בלבבכם למה  אשר ישוש משיח הכיר מחשבתם אמ׳ וכ 4. מקלל  

Mt 9,11   וישוש 12. אוכל מלמדכם עם חטאים המפורסמים למה  ים שראו אמרו לתלמידים והפרוש 11ותלמידיו  
Mt 9,14   וישוש 15. אין מתענין תלמידיך כמונו והפרושים למה  ש משיח תלמידיו של זואן אומרים אל ישוא 
Mt 11,7  נים יצאתם רואות במדבר חשבתם שהוא יהיה כמו ק למה  . ח התחיל לאמר אל עם ג׳ואןהלכו ישאוש משי 
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Mt 11,9   ואומר אני לכם: יצאתם ראות נביא הוא באמת למה  א״כ  9: בים ועומדים בהיכל המלךחשו  
Mt 13,10   והוא ענה להם אומר לכם 11. אתה מדבר בדמיונות למה  וקרבו התלמידים אליו ואמרו לו  10. לשמוע 
Mt 14,31   בקרון באו[*]  33[*]  וכשעלה 32. חששת למה  ואמ׳ איש במעט אמונה . יד ולקחושלח ה  

Mt 15,2   למה אין. עוברים תלמידיך תקוני הקדמונים למה   2ואמרו . פרים ופרושים מירושלםאליו הסו  
Mt 15,2   2 והוא ענה  3. אין נוטלין ידיהם כשרוצים לאכול למה  . למה עוברים תלמידיך תקוני הקדמונים 
Mt 15,3   אינו 4. עוברים מצות האל בעבור גזירותיכם למה  ואתם . והוא ענה להם ואמר 3. וללאכ  
Mt 16,9   אינכם מבינים ומזכירים מה׳ לחמים ומה׳ אלפים  למה   9. חושבים בעבור שאין לכם לחם אתם 

Mt 17,18   18 אמ׳ להם ישאוש 19. לא היינו יכולים אנו לגרשו למה  מידים בסוד ואמרו לו אז נתקרבו התל 
Mt 19,17   אם . אחד לבדו השם הוא טוב. אתה אומר אלי טוב למה  וענה ישאוש אליו  17. ים נצחייםלי חי 

Mt 20,6   וענו באשר שום אדם לא 7. עמדתם היום בטלים למה  והוא אמ׳ להם . ום כמו כן בטליםאותו י  
Mt 21,25   ואם נאמר מן האנשים 26. אין אנחנו מאמינים בו למה  חנו נאמר מן השמים היא יאמר אז אם אנ 
Mt 22,18  הראוני פשוט אחד של מס והם 19תנסוני רמאים  למה  וישאוש הכיר עצתם אמ׳  18. ו לאמס לסיסר א  

Mt 26,8   כי זאת המשיחה ראויה לימכר  9. עשתה פסידה זו למה  דים ראוהו היו מאד עצבים ואמרו התלמי 
Mt 26,10   כי היא פעלה פעולה טובה חרה לכם מזאת האשה למה  וישאוש שהכירו אמ׳ להם  10. ייםהערך לענ  
Mt 26,50  ואז נגשו אליו והשליכו הידים על ישאוש. באת למה  וישאוש אמ׳ לו אהוב  50. ונשקו יושיעך רבי  
Mt 27,46   ומקצת שעומדים שם שומעים זה אמרו  47. עזבתני למה  ות ואמ׳ אלי אלי זעק ישאוש בגודל קול 
Mc 2,16   17. עם העוגבים והחטאים אוכל ושותה רבנכם למה  ידיו גבים ועם החטאים אמרו לתלמעם העו  
Mc 2,18   מתענין תלמידי גואן ומהפרושים ותלמידיך אין למה  ן ומהפרושים מתענין ואמרו לישו ג׳וא  
Mc 4,40   ואז יראוהו בעוז . פחדתם עדיין אין לכם אמונה למה  ואמ׳ להם  40תכף היתה רבה הנחה ו. שינוחו 
Mc 5,35  ישאוש ששמע זה 36והמלמד . אתה מצטער היום עו׳ למה  . ואמרו לו בתך מתה. בית הכנסת ןבאו אל סג 
Mc 5,39   האם מתה אבל היא. אתם נבוכים ובוכים הנערה למה  וישוש נכנס בבית אמ׳  39. צעקותבכיות ו  
Mc 7,5   האבות אבל אין שומרין תלמידיך גזירות ישישי למה  ובעבור זה שאלו לישאוש אומרים  5. משתיהם  

Mc 9,27   והוא אמ׳ זו 28. לא היינו יכולין אנו רפאו למה  נסין בבית תלמידיו שאלוהו בסוד היו נכ  
Mc 10,18   אתה אומר לי טוב ושום אדם אין טוב לבד האל למה  אמ׳ לו  וישאוש 18. להשיג מלכות שמימיי.  

Mc 11,3   שים אמרו שהאדון צריך לו ומיד יניחוהואתם עו למה  ואם שום אדם אומר לכם  3. ו אליוהביאוה. 
Mc 11,5  והם אמרו 6. מה אתם עושים. אתם מתירים העיר למה  ואותן שהיו שם אמרו להם  5. והוהדלת והתיר  

Mc 11,31   ואם נאמר מן האנשים 32. איניכם מאמינים למה  הוא יאמר אלינו א״כ . השמים הואאומרים מן.  
Mc 12,15   והם נשאו 16תנסוני שאו לי פשוט אחד ואראהו  למה  ואמר . שוש הכיר שקרםוי 15. לו לשיסר או  

Mc 14,4   4 כי יכולין היינו 5נעשית זאת האבדה מהמשיחה  למה  ו שם אחרים שהיו כעוסים ביניהם והי  
Mc 14,6  םכי לכ 7אתה ַעֵצִבים דעו כי פעלה פעולה טובה  למה  וישאוש אמר להם אל תתפשוה  6. הוילונו נגד  
Mc 15,4    אינך עונה אי זה דבר לאותן שהלשינו אותך מכמה למה  ופילאט עוד שואלו אומר  4. רביםמעניינים 

Mc 15,34  ומקצת מן העומדים שם כאשר שמעו 35. עזבתני למה  ישאוש בקול גדול ואמ׳ אלי אלי  תשיעית זעק  
Lc 1,21   21 וכאשר יצא מן המקדש לא  22. במקדש מתעכב עומד למה  ם היה שם ממתין זכריא ומתמיהים והע 
Lc 2,48   כי אני ואביך כואבים ומאד. עשית זאת לנו למה  ואמ׳ האב והאם אל הבן . הו תמהווהאם ראו  
Lc 5,22  אי זה דבר הוא נקל אמור 23חשבתם רע בלבבכם  למה  ש הכיר מחשבותיהם ענה ואמ׳ להם וכאשר ישאו  
Lc 5,30   אתם אוכלים ושותים עם העולמיים ועם החוטאים למה  ישאוש משיח  ם ואומרים לתלמידיםמתלונני . 
Lc 5,33    תלמידי יואן מתענים תמיד ועושים כובד מלחמות  למה  והם אמרו לו  33רק לחוטאים בתשובה 

Lc 6,2   2  וישאוש  3אתם עושים מה שאינו ראוי עשות בשבת  למה  ומקצת מאותן פרושים אומרים להם 
Lc 6,46  ואינכם עושים מה שאני . אתם קוראים אותי אדון למה   46. רע כי מהשפעת הפה הלב מדבריד לבבו מג 
Lc 7,24   השוקים שנועות לכל רוחות. יצאתם ראות במדבר למה  שלוחי יואן התחיל לאמר לעמים  היו מושבים . 

Lc 11,18   19. דים בכח בלזאבוקאתם אומרים שאני מגרש הש למה  א״כ . לב איך תעמוד המלכות ההיאהוא בלב ו  
Lc 11,38  ואדונינו  39. זה אינו רוחץ ידיו בסעודת הבקר למה  והפרוש אמ׳ בלבו  38. ישב וחשב ונכנס בבית 
Lc 11,46   אתם מעמיסין האנשים בעומסין שאין להם יכולת למה  וישאוש אמר אוי לכם חכמי הדת  46. בזיון  
Lc 12,28   ואל תחפצו לבקש מה תאכלו  29. אתם במעט אמונה למה  . תכםבישו כן כמה וכמה שמלביש אהש׳ מל 
Lc 12,56   56 ולמה לא תדינו עצמכם מה 57לא תבינו זה העת  למה  והארץ  אי רמאים אתם יודעים פני השמים  
Lc 13,18    הוא דומה מלכות שמים ומי משערו לאי זה דבר למה  ואז אמ׳ להם  18: העניינים שעשהשמחו בכל  
Lc 13,20   לשאור שהאשה מטמנת בתוך הקמח עד 21. הוא דומה למה  אמשול לכם משל מלכות הש׳ . אמרהופעם אחרת 
Lc 18,19   אתה 20. אתה אומר אלי טוב ואין טוב לבד האל למה  . וישאוש אמר לו 19. יים נצחייםלנחול ח  
Lc 19,31   אמרו כי עשיתם כמואתם מתירים קשרו אתם ת למה  ואם אי זה איש שואל אתכם  31. וונהגוה  
Lc 19,33   והם אמרו כי האדון רבינו 34. אתם מתירים העיר למה  להתיר העיר אמר אדון העיר להם  וכאשר באו 
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Lc 22,71   אתם שואלים עוד עדים אנחנו בעצמינו שמענוהו למה  והם אמרו  71. אומרים שאני הוא אמ׳ אתם  
Lc 24,5   אינינו פה כי חזר 6. תשאלו החיים עם המתים למה   והם אמרו להם. תקדו פניהם ארצהיראו ו  

Lc 24,38   ראו ידי 39. אתם נבהלים ומה חשבתם בתוך לבבכם למה  ואמר להם  38. ו ושערו שראו רוחחשב 
Jn 1,25   אתה מטביל אם אינך משיח ולא אליהו ולא נביא למה  ושאלוהו ואמרו לו  25מהפרושים  לו היו . 
Jn 4,22   כי . אנחנו נתפלל למה שאנו יודעים. שלא ידעתם למה  אתם תתפללו  22. לא בירושלםהר והאב בזה ה 
Jn 4,22   23. כי שלום ליהודים עתיד לבא. שאנו יודעים למה  אנחנו נתפלל . לו למה שלא ידעתםאתם תתפל  
Jn 7,20   ן הואענתה הסיעה ואמרה שט: אביתם להמיתני למה   20. ד מכם אינו ממעט ומחסר הדתואח: הדת  
Jn 7,23  24. אתם כועסים נגדי כי רפאתי כל אדם בשבת למה  : דת משה מאבד. מלח בשבת ואינו מתירא עצמו  
Jn 7,45   ענו השלוחים ואמרו מעולם 46. לא הבאתם אותו למה  ואמרו להם . ם להגמונים ופרושיםהשלוחי  
Jn 8,43  ירים דברי כי אינכם יכולים לשומעואינכם מכ למה   43. רק הוא שלחני. באתי מעצמי ולא. יצאתי.  
Jn 8,46  שומע דבר האל. מי שהוא מהאל 47. לא תאמינוני למה  אם אומר אני לכם אמת . שני בחטאזה מכם יתפ. 
Jn 9,27   27 חפצתם להיות תלמידיו. חפצתם פעם אחרת לשמוע למה  ואתם שמעתם . הוא ענה כבר אמרתיו . 

Jn 10,20   ואחרים אומרים אלה 21. אתם שומעין אותו למה  קחו ומדבר בשטות ם אומרים שטן לורבים מה  
Jn 10,38    ואם לא חפצתם להאמין לי. אתם אומרים כזה למה  . אבל אם אני עושה אותם 38. ככהלאמר.  
Jn 12,5    זו המשיחה אינה נמכרת בעד שלש מאות פשיטין למה   5שעתיד למוסרו . יודיש אשכריוטמתלמידיו  

Jn 13,28    כי מקצת חשבו שיודוש שיודיש שהיה לו  29אמרו  למה  וזה אחד מהיושבים לא הבינוהו  28מהירות 
Jn 13,37   איני יכול ללכת אחריך עתה אני אתן את נפשי למה  ואחרי כן אמר אליו  37. כן תלך אבל אחרי  
Jn 18,23   ך ישאוש ששלחוהו לקאיפש והל 24: אתה מכה אותי למה  רק אם טוב דברתי . ה לי עדות רעדבר רע עש 
Jn 20,13  והוא אמרה כי נטלו אדוני מזה ולא. את בוכה למה  ואמרו לאותה האשה  13שאוש משיח הונח גוף י  
Lc 10,35   ואם תוציא בהוצאתו יותר משני. זה כל צרכו למוכה  ין ונתנם לאושפיזא ואמ׳ לו עשה שני פשיט  
Mc 14,5   ושיתננו לעניים. ביותר מג׳ מאות פשיטין למוכרו  יינו כי יכולין ה 5בדה מהמשיחה זאת הא  
Mt 25,9  וכאשר הולכות לקנות בא החתן 10וקנו לכם  למוכרות  ת ואמרו אולי לא יספיק לנו לכו וענו החכמו. 
Jn 2,16   יונים השליכו דברים אלה ממקום זה ולא תעשו למוכרי  ואמר  16. לפנים והפיל השולחנותממון הח 
Lc 6,29   אבל לכל 30. ועו׳ הגונילא אם יחפוץ לגנולה למונעו  ו שיחפוץ לגזול מלבושך לא תרצה תואו 

Mt 19,14   15: כי אמ׳ מכיוצא באלו הוא מלכות שממיי .למונעם  אלי בא הנערים קטנים ולא תאבו  להם הניחו  
Mt 26,59   כי רבים עדי שקר ואינם מוצאים 60למיתה  למוסרו  די שקר נגד ישאוש בעבור שיוכלו מחפשים עי  

Jn 6,65   ואומ׳ בעבור זה אמרתי לכם שאין אחד 66 .למוסרו  ומי שעתיד . ודע מי הם המאמיניםראשונות י  
Jn 12,4    למה זו המשיחה אינה נמכרת בעד שלש מאות  5 למוסרו  שעתיד . מתלמידיו יודיש אשכריוטאמר אחד 
Jn 18,2   יודע אותו מקום כי הרבה פעמים בא הרבה לשם למוסרו   יש שרוצהויוד״ 2. שבו נכנס הוא ותלמידיו 

Mt 20,8    התחיל מן. קרא הפועלים ותנם שכרם למורשהו  וכאשר הערב היה אמ׳ אדון הכרם  8לכרמי  
Jn 12,47   מי שמבזה אותי ואינו מקבל דברי כבר יש 48 .למושיע  רק בעבור שאהיה להם . דון העולםלא באתי ל 

Mt 20,18   וימסרוהו לנפילים להוציא לעג ממנו ולרגשו 19 למות  כהנים וחכמי הדת ויענישוהו רי הבידי ש 
Mt 26,35    וכמדומה אמרו כל התלמידים. עמך לא אכפור בך למות  ואם אתחייב . ואמ׳ אליו פירו 35ג׳ פעמים. 
Mt 26,66   66 מאחרים נותנים ומקצת . רקקו בפניו והכוהו 67 למות  ה לכם והם ענו אומרים ראוי הוא מה דומ 
Mc 5,23   וישאוש  24. בא והנח ידיך עליה ותהיה נרפאת .למות  מבקש ואומ׳ בתי היא קרובה  23ו לרגלי 
Mc 8,31  בעד שרי הכהנים וחכמי הדת והוא יקום חי אחר  למות  ו הוכרח לסבול צער ולהיות נגוש ומלמד שאלי 
Mc 9,11   אכן אני אומ׳ לכם שאליהו בא להם 12מגונה  תלמו  ו שכתו׳ שבן האלוה יסבול נגישה העולם כמ  

Mc 14,31   31 32. עמך לא אכפור בך וכן אמרו כל האחרים למות  וא עוד דבר אומר אם אהיה מוכרח וה  
Lc 7,2   2  וכאשר זה  3. ואותו עבד היה מאד מרגליי אליו למות  סנטוריאו היה מאד חולה עד שנטה ועבד 

Lc 8,42   ויקר מקרה שבעודו הולך. זה שנים עשר שנים למות  כי בן היה לו שחולה  42אל ביתו פניו שיבא  
Jn 4,47   לא תאמינו אם לא. אז אמר ישאוש אליו 48 .למות  שירד להבריא בנו כי מסוכן היה  הלך אליו  

Jn 11,51   אבל בעבור. ולא לבד בעד העם 52. בעד העם למות  וניבא שישאוש משיח יצטרך לו . האותה שנ  
Jn 12,33   33 ענה אליו העם אנחנו שמענו מהדת שהמשיח 34 .למות  אומר דרך רמז באיזו מיתה עתיד  וזה  

Mt 23,18   עורים אי זה דבר גדול המתן  19. חייב לפרוע למזבח  ואומרים אתם שאותו שנשבע תת  18. הזהב 
Mt 6,12   12 גנו בנסיון אבל תשמרנוואל תנהי 13 .למחוייבינו  לנו חובותינו כי אנחנו מניחים  והנח  
Mt 9,6   אז אמ׳ לנטול קום קח מטתך ולך: העונות בארץ למחות  ולמען זה תכירו כי אני יכול  6 .קום ולך 
Lc 3,3   כמו שכתו׳ בספר דברי 4עונות החוטאים  למחילה  דורש טבילת תשובה . לכות גודיאהבכל ממ  

Lc 4,19   וכאשר 20: דורש שנת האדון ערב ויום נקם ילהלמח  ם ולעורים ראיה ולעזוב הנשברים לשבויי  
Lc 1,77    שבהן פוקד[*] בעבור חסד  78עונותיהם  למחילת  ולתת רפואה שלימה לעמו  77. האלובדרך  

Jn 10,35   אותו שהאב קדש שלחו בעולם אתם אומרים 36 למחק  ומה שכתוב אינו ראוי . לים נאמראליהם א  
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Mt 16,2   2  ובבקר 3יהיה אור בהיר כי השמים הוא אדום  למחר  אתם אומרים בערב  .ענם ואמר להםוישוש  
Mc 16,2   ואומרות ביניהן מי 3בקבר וכבר יצא השמש  למחרת  ובאו לבקר  2עבור שתמשחו ישאוש מרגליית ב  
Lc 13,33   ליום הבא אחריו ללכת כי אין ראוי שנביא למחרת  רק חוייב לו  33. סהשלישי אהיה תם ואפ  

Mt 4,6  6  כי כתוב הוא האל מצוה אל מלאכיו שיקבלוך למטה  אם אתה הוא בן האלוה הפיל עצמך ואמ׳ לו  
Mc 11,15   ומלמדם 17ולא עזב נשוא אי זה משא במקדש  16 .למטה  וכרים היונים גירש והפך מלמעלה אותם שמ 
Mt 19,11   יש מקצת אנשים 12: שנתון לו דעת להבין למי  כם אינכם מבינים זה הדבר אם לא אמר כול  
Mt 25,29   ואותו שלא יהיה לו . שיהיה לו יתן איש בהעדפה למי  כי  29. סרהו לאותו שיש לו עשרההבשנט ותמ 
Mc 4,30   דומה 31. אדמה מלכות הש׳ לאי זה דמות אדמהו למי  ואומר לכם  30. כי עת קציר הוא שמים המגל  
Lc 3,11   ומי שיש לו חלופי העושרים יעשה . שאין לו אחת למי  ן ׳ אותו שיש לו שתי מלבושים יתענה אומ 
Lc 5,31   31  כי אני 32אבל החולים צריכים רופא . שהוא בריא למי  ישאוש ואמ׳ להם אינו צריך רופא ענה 

Lc 6,4   שהוא עמו ואין ראוי לשום אדם לאוכלו רק למי  אוכל ונותן לבית האל ולקח לחם הפנים ו  
Lc 6,21   אשריכם אתם שהאנשים 22. שהם בוכים כי ישמחו למי  אשריהם : ים כי יהיו שבעיםל רעבאשריהם ש  
Lc 6,27   ברכו למי שאומר לכם רע 28. שהכעיס אתכם למי  ועשו טוב . הבו אויביכם ואוהבכםא. שומעים.  
Lc 6,28   התפלל בעד אותן שמכבדין לכם. שאומר לכם רע למי  ברכו  28. טוב למי שהכעיס אתכם ועשו.  
Lc 6,34   שאתם מקוים שכר או שירות אי זו חן ראוי לכם למי  ואם תתנו  34. החוטאים עושים כןאמת הוא ש  
Lc 6,35   שאינכם מקוים דבר ושכרכם יהיה הרבה מאד ותהיו למי  ותנו מתנות . ביכם ועשו להם טובאהבו אוי 
Lc 6,47   דומה הוא לאדם שבונה בית שעמוק  48: הוא דומה למי  בדברי ועושה אותם אני אראה לכם שבא אלי ו 
Lc 7,31   נמשלים הם 32. נאמ׳ אנשי זה הדור נמשלים למי  לכן [*]  31. היו נטבלים מיואן הש׳ שלא  
Lc 8,36  ורוב העם היושב במלכות גדיאי 37. שלא ראהו למי  הו והלכו והגידו 36. וכאשר ראוהו פחדו פחד  

Lc 11,13   והעמים. והיה מגרש השטן האלם דבר 14. שישאלהו למי  ים שיתן הרוח ה וכמה אבינו שבשמלבניכם כמ 
Lc 12,33   ובמקום 34. ועש אינה מכלה. שגנב אין מתקרב לו למי  אין חסרון : מתקנים אוצר בשמים כי אתם 
Lc 17,1  יותר יהיה שוה לו שיהיו 2שבעבורו יבואו  למי  אבל אוי . י הוא שלא יבואו צרותבלתי איפשר  
Jn 6,69    ואותך אנחנו  70: נלך דברי חיים נצחיים הם לך למי  וענה שימון פירי אדון  69. ללכתחפצים 
Jn 9,11    12. והלכתי ורחצתי וראיתי. שלוח לרחוץ שם למי  ושלח לי . עשה טיט ומשח את עיניישאוש  

Mc 6,45    וכאשר 46. משלח העם בעוד שהוא. אנביטהא גירא למים  שיכנסו בספינה קטנה ושילכו עבר לתלמידיו 
Lc 13,15    בת אברהם כמה וכמה. אם כן זאת 16לשתות  למים  או החמור מן הרפת ואינו מוליכו קשר השור  
Mt 1,19   ובעוד היותו 20. ורוצה לכת בהחבא עזבה .למיתה  ויוסף להיותו צדיק ובלתי רוצה למסור אותה  

Mt 10,21  והבנים יקומו נגד אביהם ונגד. והאב הבן .למיתה  האח האחד ימסור האחר  21 .רוח ידבר בעדכם  
Mt 22,6   6 וכאשר המלך שמע זה היה עצב וצוה הרוג 7 .למיתה  האחרים לקחו העבדים ונגשו אותם ו  

Mt 26,59    ואחר. ואינם מוצאים כי רבים עדי שקר באו 60 למיתה  ישאוש בעבור שיוכלו למוסרו עידי שקר נגד 
Mt 27,1    וקשרוהו והביאוהו לפני ִּפיַלטֹו שהיה מחזיק  2 למיתה  העם עשו עצה שמסרו ישאוש וזקני הכהנים 

Mt 27,18   18 אשתו שלחה לאמר: והוא יושב בקתדרת הדין 19 .למיתה  יודע שבעבור הנאה מוסרים אותו  כי הוא 
Mc 3,29   משוטן הוא כי הם אמרו 30. נפשיית נצחיית למיתה  אבל הוא ראוי . לא יכופר לעולם זה העון.  

Mc 10,33   וילעיגו עליו 34וימסרוהו לנפילים  .למיתה  נים והסופרים והזקנים ויקנסוהו גדולי הכה  
Mc 13,12   ונגד. והאם הבן והבנים יקומו נגד אביהם .למיתה  והאח האחד ימסור אחיו  12: עדכםרוח ב  
Mc 13,12    ואותו שיתמיד עד הקץ יהיה. ל יקציפווהכ 13 .למיתה  ונגד אמותם וינגשום . נגד אביהםיקומו 
Mc 14,55   ורבים עדי שקר אומרים נגד 56. ולא מצאו .למיתה  די שקר בעבור שיוכלו מסור אותו מחפשים עי  
Lc 23,15   17. אז עזבו לו כאשר יסרו 16. לא נעשה לו למיתה  והנה שום דבר ראוי . א שלח אתכםכי הו  
Lc 23,18   [*] [*] והוא היה איש ששמוהו 19. והנח לנו ברבאן .למיתה  רים תסלק זה זה אומ. צעק יחדיו  
Lc 9,22   ואומר לכל אם איש חפץ לבא אחרי יהיה 23 למיתתו  ם וימות ויחזור חי ביום השלישי וחכמיה  
Lc 3,36   שם היה. שם היה אנוך. שם היה מתושאלי 37 .למך  שם היה . שם היה נח. היה שירוג שם  

Mt 13,47  48שאדם משים בים שאוספת כל מיני דגים  למכמורת  עו׳ המלכות שמימיי דומה  47: בןנה האלו וק  
Lc 1,18  19. איך יעשה זה שאני זקן ואשתי מהרה ימיה למלאך  ואמ׳ זכריה  18. כין לשם עם שלםהצדיקים וי  
Lc 1,34   35. י ידיעת אישאיך יוכל העשות זה שאין ל למלאך  ומריאה אמרה  34. לכותו לאין קץלנצח ומ  

Lc 20,36   36  37. וכי הם בני תחייה. והם בני השם׳ .למלאכים  ימותו משם ואילך כי יהיו דומין כי לא  
Mt 21,3   וכל זה להשלים הנבואה 4. ותכף יניחוה למלאכתו  כם דבר אמרו שהאדון צריך בהן אדם אומר ל  
Mt 1,22   הנה 23אשר אמרו על ידי הנביא . דבר האל לאתלמ  וכל זה היה עשוי  22. מעונותיהםיושיע עמו  
Mt 2,15  דבר האל שאמר על ידי הנביא אני קראתי לבני  למלאת  ויעמוד שם עד מות אירודיש  15ם וילך למצרי 
Mt 5,17    אני אומר לכם באמת שלא יחסר דבר א׳ 18 :למלאת  להרוס התורה והנבואות אבל באתי שבאתי  
Mc 4,37   והם הקיצוהו. וישאוש ישן ִאינְּפּוָפא על כר 38 .למלאת  גלים עד שהספינה מתחלת ה וחזק ורוח גדול 
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Lc 12,27   א״כ העשב שהוא בשדה היום 28. אחד מאלו למלבוש  כי שלימה בכל מעלתו לא היה לו מלבוש דומה  
Lc 11,30  31: ויענישם כן יהיה בן האדם לזאת המשפחה .למלחים  כי כמו שיונה היה אות  30. נביאאות יונה ה 
Lc 14,31   נגד מלכים ואינו חושב ראשונה אם עם עשרה למלחמה  או אם מלך הולך  31. כח להשלים ואין בידו  
Mt 13,52   52 שממיי ולאב חיילות שנותן מאוצר דברים למלכות  מ׳ להם לכן כל חכם מאותות דומה והוא א  
Mt 18,23   שמים לאדם אחד מלך שרוצה לשמוע טעם לכותלמ  ולכן דומה  23. ומר לך ע׳ פעמיםאבל אני א  

Mt 6,10  תן לנו לחם  11. רצונך תעשה בשמים ובארץ .למלכותך  ויבא  10יהיה מקודש שהוא קדוש  שבשמים שמך 
Mt 2,12  13קפיטולו ד׳ כפי מתיאו : בדרך אחרת למלכותם  ירם שלא ישובו לאירודיש וישובו והמלאך הזה  
Mt 2,16   18אז נשלם מה שאמר ירמיה הנביא  17 .למלכים  ד לפי הזמן ששאל שהילד היה נול מעת  

Lc 16,15  ואחר. עד יואן.. והד 16. קטן הוא לפני האל למלכים  .. ומה שהוא גדול וגבבוה . בבכםהאל יודע ל 
Lc 21,12   וזה יבא לכם לעדות 13. גדולים בעבור שמי למלכים  י כנסיות ובמשמרותם למסור אתכם אתכם בבת . 
Mt 1,19   20. ורוצה לכת בהחבא עזבה. אותה למיתה למסור  ויוסף להיותו צדיק ובלתי רוצה  19. רוח  

Mc 14,10   וכאשר הם שמעו היו מאד שמחים 11. הוא והם למסור  ם הלך לעליוני הכהנים אחד מי״ב תלמידי . 
Lc 21,12   וזה יבא  13. עבור שמיאתכם למלכים גדולים ב למסור  רו אתכם בבתי כנסיות ובמשמרותם וימס 

Mc 14,11   ויום ראשון של פת המצה כאשר הפסח 12 .למסרו  והוא מחפש הכנה היאך יוכל . עותלתת לו מ  
Mt Prol,15   אמור יהיה מועבר בעבור כח שבועתם למעלה  כי השם אינינו רוצה שהמספר . יםהיו מקובל.  

Mt 21,12   ואמר 13: להטות מאותן שהיו מוכרים יונים .מעלהל  מוכרין והפך שלחנות החלוף ממטה שקונים ו  
Mt 27,51   52והאבנים נחלקו באמצע . ולמטה והארץ רעשה למעלה  והנה המקדש נשבר משני צדדין  51. רוח  

Mc 2,4   וכאשר ישאוש 5. במטה והביֻאהו לפני ישאוש למעלה  יו עלו על הבית והחריבוהו ועלו דורון לפנ  
Mc 15,38   והסינטוריאו שהיה ממתין שם כאשר  39. ולמטה למעלה  המקדש נשבר בשני צדדין *] [ 38 .ברוחו 

Lc 2,20   ואחר נשלמו שמנה ימים הנער 21. אמור להם למעלה  כל הדברים ששמעו ושראו כן כאשר ו. הש׳  
Lc 12,29  העולם כי כל הדברים האלה שואלים נבראי 30 .למעלה  מה תאכלו ומה תשתו ואל תתנשאו  תחפצו לבקש. 
Lc 13,11   ואמ׳ לה אשה סרה. וראתה ישאוש וקראה 12 למעלה  ולכת ככורעת בזולת יכולת להביט מחולי וה  

Jn 3,31   מי שבא מן. מכולם הוא מי שהוא מארץ מדבר למעלה  מי שבא  31: ת הגדולה ולי המעטהראוי לת  
Jn 21,9   וישאוש אמ׳ להם שאו מהדג אשר לקחתם 10. ופת למעלה  ו אש יפה בגחלים יפות ודג מונח לארץ רא 

Mt 24,9   ויקציפו האחד. ואז יהיו רבים נבוכים 10. שמי למען  כם נוגשים והורגים והכל ימאסכם ואז יצערו 
Mc Prol,24   כי אותו שנוטע. שאדם ישיג גמול מעמלינו חזקם למען  . כאשר תמצא רוצים שהאדם יבינהוו. משיח 

Mc 7,9    כאשר משה אמ׳ כבד את 10. שמור מנהגותיכם למען  שוברים מצות הש׳  אמר להם אתם 9וכאלו  
Mc 14,2   2 וכאשר היה בבית שמעון 3. לא יתקוממו העם למען  בל אומרים אכן לא נעשה ביום חג א  
Lc 9,12   יוכלו למצוא מה שיאכלו כי המקום הזה הוא חרב למען  ליהם ולעריהם הקרובים למקום זה ילכו למגד 

Lc 10,25  ואמ׳ לו מה כתו׳ בדת 26השיגי חיים נצחיים  למען  ות אותו ואמר אי זה דברים אעשה בדת קם לנס  
Lc 11,50  תהיה נדרש מכם דם כל הנביאים מיום שנברא למען   50וירדפו . שלוחים ומהם ימיתו להם נביאים  
Lc 12,36   ומיד 37: פתחו לו מידכי יבא ויגע בדלת י למען  מחכים אדונם כשחוזר מן הנשואין לאנשים ה  

Jn 1,22  נשיב מענה לאותם ששלחונו מה אתה אומ׳ מעצמך למען  . האז אמרו לו אמור לנו מי את 22. ואמר לא. 
Jn 17,1   כמו שנתת לו ממשלת כל בשר 2יברר אותך בנך  למען  תזכך בנך . ים ואמ׳ אב השעה באהעיניו לשמ  

Jn 17,12   אך עתה אליך אני בא 13. תהיה הכתיבה נשלמת למען  ון כי אם בן האבד. מהם לא נעדר ואחד : 
Jn 17,19   ואיני מתפלל בעד 20. יהיו הם מקודשים באמת למען  ובעבורם אני מקדש אותם עצמי  19. בעולם  
Jn 17,21   והאורה שנתת 22. שהעולם יאמין שאתה שלחתני למען  . בעבור שאותם בנו יהיו דבר אחד: ואני בך  
Jn 18,14  ושמעון פירו ותלמיד 15. לא ילכו העם אחריו למען  ריך הוא שימות אדם אחד בעד העם ודים שצליה  
Jn 20,31   ולמען שאתם . תאמינו שישאוש משיח הוא בן האל למען  רק אלו נכתבים  31. בים בספר זהשאינם כתו 
Lc 8,21   שישאוש עלה בספינה אחתונעשה באחת הימים  22 למעשה  אותם ששומעין דבר השם׳ ושמוהו  ואחי הם 
Lc 9,12   וישוש 13מה שיאכלו כי המקום הזה הוא חרב  למצוא  ן יוכלו ולעריהם הקרובים למקום זה למע  
Mt 2,13  וישבת שם עד בואי אליך כי עתיד הוא למצרים  לו קום ולקחת הילד ואמו וברחת  יוסף ויאמר  
Mt 2,14   14 ויעמוד שם עד מות אירודיש למלאת דבר 15 למצרים  ז קם ויקח הילד ואמו לילה וילך א  

Mt 23,16   מה הוא . פתאים ועורים 17. אותו חייב לפרוע למקדש  אבל אותו שעושה נדר לתת זהב . ןאין נשבעי 
Mt 8,19   וישוש אמר לו השועלים יש להם 20שתרצה ללכת  למקום  מהדת ואמ׳ לו ר׳ אני אלך אחריך חכם תוריי 

Mt 18,20  ששנים או שלשה מקובצים בשמי אני הוא למקום  כי  20: יתן לכם כל מה שתשאלום שאבי שבשמי  
Mt 26,57   שהחכמים יודעי ספר וזקני המקדש היו למקום  וש והוליכוהו לקאיפש שר הכהנים חזקו ישא  
Mc 5,40   ולקחה בעד היד ואמר אליה 41ששוכבת הנערה  למקום  האם והתלמידים שהיו עמו ונכנסו לבד האב ו  
Lc 9,12  זה למען יוכלו למצוא מה שיאכלו כי המקום למקום  ובים לו העם זה ילכו למגדליהם ולעריהם הקר  
Lc 9,57  וישאוש אמ׳ לו השועלים יש להם 58. שתלך למקום  מ׳ לישאוש משיח חפצתי ללכת עמך אדם אחד וא  
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Lc 11,44   וענה מחכמי הדת ואמ׳ רבי  45. שאינן יודעין למקום  והאנשים שאינן יודעין הולכים . נראין 
Jn 3,8   אבל אינך יודע אנה. שרוצה ואתה שומע הקול למקום  הרוח מנשב  8. תהיו נולדים מחדשחוייב ש  
Jn 4,5  5 והיתה שם עין יעקב 6שנתן יעקב ליוסף בנו  למקום  אוש בשמריאה שנקראת סיכאר סמוך אז בא יש . 

Jn 7,34    36[*] [*]  35. שאהיה שם אתם לא תוכלו לבא למקום  . מצאונילבקשני ולא ת 34ששלחני ילך האב  
Jn 8,21   אז היהודים 22. שאני הולך אינכם יכולים לבא למקום  . ך ואתם תשאלוני ובעונכם תמותואני הול 

Jn 11,32   שישאוש היה כשראהו נפלה לרגליו ואמרה לו למקום  אז כשמריאה באה  32: ולכת לבכותלקבר ה  
Jn 13,36  שאני הולך אינך יכול ללכת אחרי עתה אבל למקום  ש ואמ׳ ענה ישאו. אדון לאן אתה הולך. יואל  
Jn 21,18    רק כשתהיה זקן תשלח ידך ואחר ילך. חפצך למקום  לך כשהיית נער היית יושב והולך אומר אני  

Mt 23,15  אתם אתם עושים אותםוכאשר הבינותם . אנשים למקצת  ים שתסובבו הארץ והים לתת בינה פרושים רמא  
Mt 25,45   ואלו 46. מקטני הדלים שלי גם לי לא עשיתם למקצת  ומ׳ לכם כי כל פעמים שלא עשיתם אמיתות א  
Jn 11,16  נלכה אנחנו כמו תלמידים ונמות עמו. אנשים למקצת  אז אמר טומאש שאמור דידימוש  16. נלך אליו : 
Lc 19,38    ואותן פרושי העם אמרו עליו רבי 39 .למרומים  עלוי שלם יהיה לשמים ו. בשם האלזה שבא  
Mc 16,9   מגדלינא אותה שהוא גירש שבעה שדים ממנה למריאה  ום ראשון בבקר הוא נראה ראשונה חזר חי י.  
Lc 2,34   תדעו שזה הוא מונח בישראל לפדיון. אמו למריאה  ושמעון בירך אותם ואמ׳  34. מנושנאמרו מ  

Jn 11,19   ומרטא כששמעה 20. ולמרטא לנחם אותם מאחיהן למריאה  ים באו ויהודים רב 19. ״ו מיליןמירושלם ט 
Mt 12,10   והוא אומר 11. אותו בשבת בעבור שילשינו הם למרק  עם היד יבשה ושאלו לו אם ראוי  אדם אחד  
Mc 14,8   ל מקום שתהיהאמת לכם אני אומ׳ בכ 9לבי  למשוח  עבדה אותי וִמֲהָרה לפני הקבר  ממה שהיה לה  
Jn 21,6   אז אמר אותו תלמיד האהוב מיישוש לפירו 7 .למשוך  ס בהם גודל רבוי דגים ולא יכלו במים ונכנ  
Lc 8,4    ובעוד שזורע . אותו שזרע זרעו 5ואמרו . משל למשול  ובאו לו מן הערים וצערו לישאוש נאספו 

Jn 13,15    אמת אני 16: אשר עשיתי אני כן תעשו גם אתםכ .למשל  כי אני נתתיו לכם  15רגל חבירו האחד 
Mt 5,21   ואני אומ׳ לכם מי שישנא אחיו ראוי הוא  22 .למשפט  ומי שירצח ראוי . שונים לא תרצחשנאמר לרא 
Mt 5,22  22 יהי ראוי לאש גיהנם[*] ומי שיאמ׳ לו פתי  .למשפט  מ׳ לכם מי שישנא אחיו ראוי הוא ואני או: 

Mt 12,20   ואז שלחו לו 22. ובשמו האיים יחילו 21החזק  למשפט  ר העץ מעשן לא יכבה עד שיצאו שברצוץ לא י 
Lc 4,20   וכל אשר היו בבית הכנסת היו מבינים. וישב למשרת  וכאשר סיים הספר חזרו  20: נקם ערב ויום  

Jn 2,5   שם ששוהיה  6. כל אשר יאמר לכם תעשו למשרתים  אמרה אם ישוש  5. ן שעתי ראוייהעדיין אי  
Mt 21,46  22 :לנביא  רק יראו העם כי כולם חשבוהו . וורצו לתופש,Tit   ועונה 1קפיטולו מ״ח כפי מתיאו  

Lc 6,26    אבל אני אומ׳ לכם שזה אתם שומעים 27 .לנביאים  אלה הדברים עושים אביהם של אלו כפי.  
Lc 11,46   אוי לכם חוצבים 47.שלכם אותם באצבע אחד לנגוע  ן להם יכולת לשאת אתם לא חפצתם שאי  
Mt 18,34   כל כך יעשה לכם אבי 35. עד שיחזור כל החוב לנגישה  והאדון עצב ומסרו  34. ה לי ממךכמו שהי 
Lc 16,28    להם הוא הוא . ואברהם אמר לו 29המקום הזה  לנגישת  אחים יש לי ואמר להם שלא יבואו כי חמשה 
Mc 3,10   והמשוטנים שרואים אותו כרעו צועקים 11 .לנגעו  א רוצים העם החולים שהוא מרפ 10. אחריו  
Mt 5,23   עזוב נדבתך  24נדבתך ותזכור שחטאת נגד אחיך  לנדב  ובכן אם באת  23י״ד כפי מתיאו  קפיטולי 
Mt 5,24   ובהיותך בדרך תמלא רצון אויבך 25. נדבתך לנדב  ואחרי כן תשוב . לה להשלים אחיךולך תח  
Jn 18,1   הנקרא סידרון ששם היה הבן שבו נכנס הוא לנהר  הדברים הלך עם תלמידיו מעבר  להאמ׳ א  

Mt 6,11   והנח לנו 12. לחם כל יום שהוא מסעד חיינו לנו  תן  11. רצונך תעשה בשמים ובארץ. למלכותך  
Mt 6,12  ואל 13 .חובותינו כי אנחנו מניחים למחוייבינו לנו  והנח  12. יום שהוא מסעד חיינו לנו לחם כל 

Mt 13,36  וענה ואמר אותו 37. דמיונות הקמשונים מהשדה לנו  קרבו אליו תלמידיו אומרים תפרש ו. אל הבית  
Mt 14,17  והוא אמ׳ להם  18. פה לבד ה׳ לחמים ושני דגים לנו  ענו לו אין  17ו להם אתם לאכול להם לכת תנ 
Mt 15,15   והוא אמר להם עדיין אתם בלתי  16. התמונה זאת לנו  ענה פירו ואמר תפרש  15: נופלים בקבר 

Mt 16,7  7 אמ׳ להם מה . וישאוש שיודע מה שחושבים 8. לחם לנו  בקרבם אומרים הוא אומ׳ כי אין  והם חשבו 
Mt 19,27   אמיתות לכם שנמשכתם אחרי. וישו אמ׳ להם 28 .לנו  לם ונמשכים אחריך מה גמול יהיה כל העו  
Mt 21,38    לכן  40. ְלַקֻחּוהּו חוץ לכרם והרגוהו 39. ירושתו לנו  ו היורש נהרגהו ותהיה ביניהם זהאמרו 
Mt 22,17   חייבים אנו לתת מס לסיסר או לא. מה נראה לך לנו  תאמר  17. ין מביט גופות האנשיםכי אתה א . 

Mt 24,3    ך וקץ העולםמתי יהיו אלה הדברים וסימני ביאת לנו  קרבו אליו תלמידיו ואמרו בסוד אליו אמור: 
Mt 25,8   וענו החכמות 9. משמנכם כי עשישותינו מכבות לנו  והסכלות אמרו לחכמות תנו  8יהן כל עשישות  
Mt 25,9   9 וכאשר הולכות לקנות  10לכו למוכרות וקנו לכם  לנו  נו החכמות ואמרו אולי לא יספיק וע 

Mt 25,11    13והוא ענה ואמ׳ אמת אני יודע מי ָאֶּתן  12 .לנו  ויצעקו אדון אדון פתח . הסכלותהבתולות  
Mt 26,63  וישאוש אמ׳ אליו אתה 64אם אתה משיח בן אל חי  לנו  אליו אני משביעך באל חי שתאמר  הכהנים אמר 

Mt 27,4  וזרק הל׳ פשיטין במקדש והלך לו 5אתה תראהו  לנו  והם ענו מה . דם צדיק הוא כאיש שאינו יודע . 
Mt 27,13   ופילאטו. וישו אינו עונה שום דבר 14. נגדך לנו  אליו אינך שומע כמה עדים יש  מ׳פילאטו א  
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Mc 6,38    וישו צום שיושיבו  39. ושני דגים. חמשה לחמים לנו  הביטוהו וכאשר הביטוהו אמרו יש יש לכם 
Mc 8,16   הם וישאוש כאשר ראה מחשבותם אמ׳ ל 17. לחם לנו  הוא אמר בעבור שאין . ד אל אחדאמ׳ אח[*] 

Mc 10,35  37. אעשה לכם. וישאוש אמ׳ להם מה תרצו 36 .לנו  ם שאי זה דבר שאנחנו נשאל תעשה אנחנו רוצי  
Mc 10,37   שאחד ממנו ישב בצד ימינך והאחר בשמאלך לנו  והם אמרו תן  37. אעשה לכם. רצולהם מה ת.  

Mc 12,7  ולקחוהו והמיתוהו והשליכוהו חוץ 8הירושה  לנו  זהו היורש בואו ונמיתהו ותהיה  אמרו יחדיו  
Mc 12,14    וישוש הכיר 15. חוייבנו לתת לשיסר או לו לנו  מראה דרך הש׳ באמיתות לכן אמור אבל אתה  
Mc 12,19   אומ׳ שאם אח מאי זה איש ימות ויניח אשתו בלא  לנו  רבי משה כתב  19וישאלוהו לאמר  .תחייה 

Mc 13,4   והסימן מתי יהיה הקץ של. מתי יהיו אלו הדברים לנו  אמור  4דריב ו ויקומו וגואן ואנבסוד פיר 
Mc 16,3  ראו שבת בצד ימין נער[*]  5[*] 4האבן בקבר  לנו  ואומרות ביניהן מי ישליך  3שמש וכבר יצא ה  
Lc 1,71  לעשות 72. משונאינו ומיד כל אותן שהקציפונו לנו  שלום  71ים שהם מראשית העולם קדושיו הנביא  
Lc 1,74  בעבור שיצילנו מאויבינו בלי פחד נעבוד אותו לנו  יהיה נתון  74שבע לאברהם אבינו והשבועה שנ  
Lc 2,11   12. בעיר דוד מושיע העולם שהוא משיח ואדון לנו  כי היום נולד  11. תהיה לכל העםגדולה ש  
Lc 2,15   או מריאה ויושף והנער מונח והלכו מהר ומצ 16 .לנו  זה הדבר אשר האל עושה והראתיה  לחם ונראה 
Lc 2,48  והוא 49. כי אני ואביך כואבים ומאד חפשנוך .לנו  האב והאם אל הבן למה עשית זאת  ואמ׳. תמהו  
Lc 9,13   לבד חמשה לחמים ושני דגים וצריכים אנו לקנות  לנו  ואמרו לו אין . אמ׳ להם תנו להם לאכול 
Lc 9,50    ישאוש משיח שלח  52וכאשר נשלמו דברי  51. הוא לנו  נגדינו כי מי שאינו כ. תמנעו לולהם אל 

Lc 10,17    שטן יורד משמים[*] ואמר להם אני  18. בשמך לנו  אדון השטנים עדיין הם משועבדים ואומרים  
Lc 11,1   תפלה שנתפלל אותה לשם כמו שיואן לימד לנו  ים תפלתו אמ׳ אחד מתלמידיו למד וכאשר סי  
Lc 11,3   והנח לנו כל חטאתינו 4. לחם חוקינו יום יום לנו  תן  3. ובמלכותך נבוא. ה מקודשישמך יה . 
Lc 11,4   3 כי אנו מניחים אותם לכל מחו. כל חטאתינו לנו  והנח  4. נו לחם חוקינו יום יוםתן ל  

Lc 11,45    הדת למהוישאוש אמר אוי לכם חכמי  46. בזיון לנו  רבי באמרך אלה הדברים עושה אתה הדת ואמ׳  
Lc 12,41   ואדונינו אמ׳ לכל האיש 42. זה הדבר או לכל לנו  ופירו אמ׳ לו אדון אמור  41: דםיבא בן א  
Lc 13,25    והוא יענה ויאמר לכם איני מכיר אתכם מי אתם .לנו  ותקראו אל הפתח אדון פתח . בחוץתעמדו. 
Lc 15,32   16 .לנו  י אחיך השבתיו כמת ונאבד ונחזר אחרים כ,Tit   ואומ׳ 1קפיטולו י״ז כפי לוקא  
Lc 19,30   30 בו תכנסו ותמ ותמצאו עיר אחד בן אתון קשור לנו  ומר לכו לאותו מגדול שהוא קרוב א  
Lc 20,2   באי זו ממשלה אתה עושה אלה הדברי׳ או מי הוא  לנו  ואמרו אליו אמור  2ם עם הזקנים והסופרי 

Lc 20,14  לכן בעל. והשליכו אותו מן הכרם והרגוהו 15 .לנו  הירושה תהיה יורש לכו ונהרגהו ואמרו זהו ה  
Lc 20,28    איש שיהיה לו אשה אם ימות בלא בנים שאחיו לנו  משה כתב . רבי 28. אליו ושאלוהוקרבו  
Lc 22,66   אם אומר לכם לא תאמינו. וישאוש אמר להם 67 .לנו  אומרים לו אם אתה משיח אמור . םבבית עצמ  
Lc 23,18   והוא היה איש ששמוהו במאסר בעד 19. ברבאן לנו  והנח . אומרים תסלק זה זה למיתה. יחדיו  
Lc 23,41   אבל זה שום רע. וקבלנו משפט אמתי לפי מעשעינו לנו  ראוי ובאמת אנחנו סובלים המשפט ה 41. אתה 

Jn 1,22   לאותם ששלחונו מה אתה למען נשיב מענה. מי אתה לנו  אז אמרו לו אמור  22. א ואמר לאאינך נבי 
Jn 2,18  ענה ישאוש ואמ׳ להם תתירו זה 19. שאתה עושה לנו  ודים ואמרו אי זה אות אתה מראה אז ענו היה  
Jn 4,12  והוא שתה מן הבור הזה ובניו ומקנהו. זה הבור לנו  האתה גדול מיעקב אבינו שנתן  12: מים חיים. 
Jn 6,34    וישאוש אמר להם אני הוא לחם 35. הפת הזה לנו  ניתן כל עת . אז אמרו לו אדון 34לעולם  
Jn 6,53   אמת אני. אז ישאוש אמר להם 54: בשרו לאכול לנו  אומרים איך יוכל זה לתת . יניהםחלקו ב  

Jn 8,5   6. ואתה מה אומר בזה. שתהיה נידונה בסקילה לנו  ודת משה צותה  5. נתפשה בניאוף זאת האשה  
Jn 8,41   אז אמר להם ישאוש אם האל  42: אל אחד ואב אחד לנו  . נו לא היינו נולדים מזנותאנח ואמרו לו 

Jn 10,24   ענה ישאוש אני אומר לכם ואינכם 25: בגלוי לנו  מור מתי אתה לוקח נפשותינו אם אתה משיח א  
Jn 11,48  קאיפש היהואחד מהם ששמו  49. מקומינו ועמנו לנו  ויבואו רומיים ויגזלו . מינו בוכן כולם יא  
Jn 11,50   וזה לא 51. שאדם אחד ימות ולא ימות כל העם לנו  אינכם חושבים שצריך  50זה דבר  ידעתם אי  
Jn 13,29    ואז 30. או שיתן איזה דבר לעניים. ליום המועד לנו  ישאוש קנו אותן הדברים שצריכין שיאמר לו 
Jn 14,22   ענה ישאוש אליו אם אחד אוהב 23: ולא לעולם ולנ  הוא עשוי שבעבורינו תגלה עצמך  אי זה דבר  
Jn 16,17   ופעם אחרת מעט ותראוני כי. אחר מעט לא תראוני לנו  למידיו ביניהם מה הוא זה שאומר אז אמרו ת 
Jn 16,18   וכשבא 19: אין אנו יודעים מה מדבר ישאוש. מעט לנו  אז אומרים מה הוא זה שאומר  18 .אל האב 
Jn 16,29   עתה ידענו  30. בגלוי ושום משל אינך אומר לנו לנו  ואמרו לו תלמידיו הנה אתה מדבר  29. האב 
Jn 16,29   עתה ידענו שיודע אתה כל הדברים ואין צריך 30 .לנו  משל אינך אומר  אתה מדבר לנו בגלוי ושום 
Jn 18,31   בור שדבר ישאוש בע 32אין ראוי להמית שום איש  לנו  אז אמרו לו היהודים . כם שפטוהווכפי דת 
Jn 18,40   תם פרק י״ח: (ובראבן גנב היה: זה רק בראבן לנו  אז צעקו כולם לא תעזוב  40: דיםמלך היהו(  
Jn 19,15   אז שיסר מסר להם ישאוש 16: מלך כי אם שיסר לנו  וההגמונים אמרו לו אין : ם אתלהלהם מלככ  
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Lc 6,19   והוא 20. כי כח יוצא ממנו ומרפא כולם .וגעולנ  וכל העם חפצים  19. היו נרפאים רוח רעה  
Lc 18,18  למה אתה. וישאוש אמר לו 19. חיים נצחיים לנחול  אלו אמ׳ רבי טוב מה אעשה שאוכל מהפרושים ש  
Mt 4,25   5: ירדן לנחל  לים וירושלם וארץ גודיאה ומעבר וקפוט,Tit   ישואש  1קפיטולו י״א כפי מתיאו 
Jn 11,19   19 ומרטא כששמעה שישאוש בא 20. אותם מאחיהן לנחם  ם באו למריאה ולמרטא יהודים רביו  

Mt 9,2  3. בן יהיה לך אמונה בשם חטאתיך הם נמחלים לנטול  וישאוש משיח רואה אמונתם אמ׳ . שוכב במטתו  
Mt 9,6   והעם שראו 8[*]  7: קום קח מטתך ולך לביתך לנטול  אז אמ׳ : כול למחות העונות בארץכי אני י 
Mc 2,9   או לאמר קום קח מטתך ושא. עונותיך נמחלין לנטול  אי זו היא מלה נקלה לאמר  9בכם תחשבו בלב  

Mc 2,10   ומיד 12לך אני אומר לך שתקום ותקח מטתך  11 לנטול  ו יכולת לעזוב העונות בארץ אמר יש ל 
Lc 22,40   ותקע. מהם כזריקת אבן אחת והוא נסע 41 .לניסיון  מר להם התפללו בעבור שלא תכנסו בא להם א  
Mt 22,4   והלך האחד הלאה והאחד. והם בזוהו 5 .לנישואין  בואו  סעודות הבקר בקר ועופות והכל מוכן  
Mt 22,9  הלכו העבדים ואספו כל הרעים והטובים 10 .לנישואין  ים וקראו כל אותם אנשים שתמצאו אם כן בדרכ 
Mc 2,19  20. איך אוכל לצום כך שהחתן יהיה עמהם לנישואין  ם קרובים ואמ׳ להם ישו אותם שה 19. מתענין  
Lc 14,8   כי באולי יותר נכבד ממך. אל תשב בראש לנישואין  כאשר יקראוך  8ונים וכסא הכבוד הראש  

Lc 10,25  אותו ואמר אי זה דברים אעשה למען השיגי לנסות  והנה חכם אחד בדת קם  25. שמעו שומעין ולא  
Jn 6,6   ענה אליו  7. כי יודע הוא מה שהיה לו לעשות לנסות  זה אמר היה  6. יאכלו אלו העמיםת שנקנה פ 

Mc 14,38   ופעם אחרת 39. הרוח מוכן אבל הבשר חולה .לנסיון  עורו והתפללו בעבור שלא תכנסו  38. עמדי  
Lc 11,4    לו אוהב וילך  ואמ׳ אליהם אי זה מכם יש 5 .לנסיון  ואל תביאנו . לכל מחו מחוייבינואותם 

Mt 14,11   ובאו תלמידיו ונשאו 12: והיא נשאתו לאמה לנערה  הו ונשאו הראש באחד מפשוטי כלי עץ ונתנו  
Mc 6,28   28  [*] וכאשר ידעוהו 29. והנערה נתנו לאמה .לנערה  ראשו באחד מפשוטי כלי עץ ונתנו  

Mt 11,16   16 ואומרי׳  17בים בשער וקוראים לדומיהם היוש לנערים  מי אדמה זאת המשפחה הנה דומים  אל 
Lc 7,32   יושבים בשוק ומדבריים ביניהם ואומרי׳ לנערים  נמשלים הם  32. ה הדור נמשליםנאמ׳ אנשי ז  

Mt Prol,3   כתב זה האונגילי בלשון הקדש כמו זכרון .לנפילים  או הוא רוצה להעתיק בעבור דרוש האוונגלי  
Mt 20,19   להוציא לעג ממנו ולרגשו ולהקימו בשתי לנפילים  וימסרוהו  19למות  דת ויענישוהווחכמי ה  
Mc 10,33   וילעיגו עליו וירוקקוהו ויכוהו 34 לנפילים  וימסרוהו . קנים ויקנסוהו למיתהוהז  
Mt 12,18    אני אנוח רוחי עליו ואגיד צדקה בין העמים .לנפשי  אשר אני בחרתי ואהובי שערב מאד בן שלי. 
Lc 12,19    רוב טובות אספת ברוב שנים אכלי ושתי לנפשי  ואומר  19. דברי תולדותי וטובתיואקבץ כל  
Lc 12,22  כי הנפש 23. ואל תאמרו במה תלבשו גופכם .לנפשכם  דיו אל תהיו משתדלים לבקש אוכל ואמר לתלמי  
Lc 1,33   יאה אמרה למלאך איך ומר 34. ומלכותו לאין קץ לנצח  וימלוך בבית יעקב  33. ׳ אב שלוקתדראת הש 
Jn 8,35    ואם הבן עושה רצונכם 36: רק החטא עומד לנצח .לנצח  והעבד אינו עומד בבית  35. החטאהוא עבד 
Jn 8,35  ואם הבן עושה רצונכם במהרה תהיו חפשים 36 :לנצח  רק החטא עומד . עומד בבית לנצח והעבד אינו : 

Jn 11,26   26  והיא אמרה אדון כן אני 27. מאמינה את זה .לנצח  מות אדם שהוא חי ויאמין כי לא יוכל  
Jn 14,16  כי. שהעולם אינו יכול לקחתו: רוח אמת 17 לנצח  וח אחר קדוש בעבור שיעמוד עמכם ויתן לכם ר  
Lc 20,34   רק אותן שהיו ראויין מאותו עולם 35 :לנשואין  ה העולם עושין נישואין ונמסרין להם בני ז  

Jn 2,2   וכאשר בנישואין היו חסרים מהיין אמרה  3 .לנשואין  ידיו וישאוש נקרא עם תלמ 2שם  אם ישאוש 
Mt 28,5  6. שלא תפחדו כי אני יודע ששאלתם ישו שנתלה לנשים  והמלאך אמ׳  5. ועמדו כמו מתים היו נפחדים 

Mt 20,22   והוא 23: הין והן אמרו. המות שאני אסבול לסבול  תוכלו . ם יודעים מה אתם שואליםואמ׳ אינכ  
Mc 8,31   31  צער ולהיות נגוש למות בעד שרי הכהנים וחכמי לסבול  אומר ומראה ומלמד שאליו הוכרח 
Lc 17,25    26והיותו מוזם בעד הדור הזה . רוב דברים לסבול  אכן ראשונה חוייב לו  25. ביומובן האדם  
Lc 24,26   ומתחיל ממשה ומכל 27. זה יכנס באורווב .לסבול  חוייב משיח זה  26. ים אמרו לכםשהנביא  
Lc 24,46   46 לתשובה 47המות ולחזור חי ביום השלישי  לסבול  וכן חוייב לישאוש . הם שכן כתובואמ׳ ל  
Jn 18,11   אז הסיעה השכנו ועבדי היהודים לקחו 12 :לסבלה  רוצה המיתה שבעבורה שלחני האב  אינך  

Mc 14,53    הכהנים ונאספו כל הכהנים והחכמים מאותתים לסגן  גו לישוש ונה 53: כולו ערום מהםוברח  
Mc 1,44   מה שמשה מצוה. הכהנים ותדור בעד טהרתך לסגני  אבל לך ותתראה . תאמר לשום אדם לו שמע אל  

Mt 13,45    וכאשר מצא אבן טובה  46שמחפש אבנים נערכות  לסוחר  עו׳ המלכות שממיי דומה  45: שדהלאותו 
Mt 22,5   5 והאחרים לקחו העבדים ונגשו אותם 6 .לסחורתו  והלך האחד הלאה והאחד . ם בזוהוהו  

Mt 22,17    וישאוש הכיר עצתם אמ׳ למה תנסוני 18. או לא לסיסר  חייבים אנו לתת מס . מה נראה לךתאמר לנו 
Mc 12,17   17 מהים ממנווהם עמדו ת. ולאל מה שהוא מהאל לסיסר  ש אמ׳ להם תחזרו לשישר מה שהוא וישו:  
Mt 22,21   וכאשר שמעוהו היו 22. ולאל מה שראוי לאל לסישאר  ר להם לכן תנו לשישאר מה שראוי והוא אמ  
Lc 20,25   ולא יכלו  26. ואותן שהם מן השם׳ תנו לשם׳ .לסישר  ם א״כ כל הדברים שהם מסישר תנו אמר לה 
Lc 23,2   ופילאט שואל אותו  3. אומ׳ שהוא מלך המשיח .לסישר  ס ומונע לתת מ. מצאנו זה מדיח ומהפך עמנו 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

666 

 

Mt 26,20   ובעוד שאוכלין אמר להם 21עם י״ב תלמידיו  לסעוד  וכאשר היה ערב הוא יושב בשולחן  20. הפסח  
Mt 26,26   ואמר. ישאוש לקח הלחם וברכו ועשה חנות ובצע לסעוד  וכאשר ישבו  26. מר לו אתה אומרישו וא 

Mt 13,2    3. אחת ויושב וכל העם עומד על שפת הים לספינה  בעבור זה עלה . ף שם עם רבואוס 2בשפתו  
Mt 18,24  שלחו איש אחד שחייב לו עשרת אלפים. הטעם לספר  וכאשר התחילו  24. ע טעם מעבדיושרוצה לשמו  
Jn 10,32   ב אין אז ענו לו היהודים ממעשה טו 33: אותי לסקול  הם לכם באי זה מעשה מאלו חפצתם והראתי מ 
Jn 11,8    ענה ישאוש 9. ועדיין חפצת ללכת שם. אותך לסקול  רבי לא עברו ימים שהיהודים רצו התלמידים  

Lc 14,23   לך בעיירות ובדרכים והכניסם בחזקה בעבור לעבד  אמ׳ האדון  23: ת לזה ניאות לזההזמן נאו  
Jn 14,7  ומכאן והלאה . אותי אבי הייתם מכירים מכירים לעבד  אם הייתם  7. אל האב רק בעבורי אין אחד בא 

Lc 14,21  צא מהר בשוק העיר ובדרכיה וקרא העניים לעבדו  ואז כעס האדון ואמ׳ : מה שאמרו ואמ׳ לו כל  
Lc 7,8   ואותו הדבר שמע ישאוש 9. עשה זאת ועושהו לעבדי  ואומר אני : ני לאחר בא והוא באואומר א  

Mt 22,8   אבל אותם שהיו קרואים. הנשואין מוכנים לעבדיו  אז אמר  8. ביתםהרוצחים ולשרוף הרוג אותם  
Mt 22,13   קחוהו וקשרו לו הידים והרגלים ושימוהו לעבדיו  אז אמר המלך  13. והוא שתק. איימלבוש נשו  
Mc 13,34   לכן עורו כי אינכם 35. ומצוה לחוש שיעור לעבדיו  ת שהולך במהלך ועוזב ביתו ונותן יכול  
Lc 15,22   ובאו. לכו כולכם שאו התלמיד הראשון לעבדיו  ואח״כ אמ׳  22. ראוי להקרא בנך וכבר איני  
Mt 6,24   לכן אני אומר לכם לא 25 .האל והעולם[*]  לעבוד  שום אדם אין יכול בטוב  24. בך תהיו  

Lc 16,13   במידת הכילותוהפרושים שהם  14.. השם׳ וה לעבוד  אינכם יכולים . האחת יבזה.. הב והאחד יא  
Mt 8,28   וצועק אומר מה לך לעשות 29. באותו הדרך לעבור  יצא מן הקבר מאד רע שאינו יכול אחד ש  
Mt 16,5   והוא אמר להם השמרו 6. הלאה שכחו לקחת לחמם לעבור  וכאשר באו לחוף הים  5: והלך לוונפרד מהם 
Lc 10,7   ובאיזו עיר שתכנסו ויקבלו 8. בית לביתמ לעבור  אל תאבו . הפועל להיות לו שכרו ראוי הוא  

Lc 16,26   27 .מכאן אלכם לא ינתן להם יכולת לעבור פה לעבור  יא תקועה בעבור זה אותם שחפצין גדולה ה 
Lc 16,26   והוא אמר א״כ אב אחלי שתשלחהו לבית 27 .פה לעבור  ר מכאן אלכם לא ינתן להם יכולת לעבו 
Lc 19,4    וכאשר ישאוש בא אל המקום זאקיב הביט וראה 5 לעבור  כי שם היה לו לראות ישאוש משיח יכול 

Jn 4,4  אז בא ישאוש בשמריאה שנקראת 5: בשמריאה לעבור  והיה לו בהכרח  4. חרת בגליליאהוהלך פעם א  
Jn 13,1   האב האוהב אותם שהם שלו בעולם זה. מעולם זה לעבור  סח ישאוש ששעתו באה שיש לו רק קודם חג הפ 
Jn 6,25   וישאוש ענה  26. הים אמרו לו רבי מתי באת פה לעבר  וכאשר מצאוהו  25. שואלים ישאושבכפר נאום 

Mt 20,19   ויקום חי. ממנו ולרגשו ולהקימו בשתי וערב לעג  וימסרוהו לנפילים להוציא  19ות למ  
Mt 27,31   ו לו מלבושיו ונהגוהוהפשיטו לו הסרבל והלביש .לעג  ואחר כאשר הרבו להוציא עליו  31. בראשו 
Lc 16,14   וישאוש אמ׳ אתם הם המצדיקים עצמם 15. עליו לעג  גללים שמעו אלה הדברים והוציאו הכילות וה  
Lc 18,5   ואדונינו אמר ראו מה אמר הדיין מה 6. ממני לעג  ימצאני אדריכיאה לקץ הבא תעשה  הזאת  

Lc 18,32    וכאשר יהיה 33. וירוקו בפניו. ויהיה נגרש .לעג  ועליו יוציאו . יהיה נמסר לעמים 32האדם  
Lc 23,11   ונעשה באופן שנגשו פילאט ואירודיש 12. עליו לעג  והלבישוהו ארגמן לבנה והוציאו  .אותו  
Lc 23,36  ואומרים אם אתה 37. ומתנדבים לו חומץ לשתות לעג  קרבים מוציאים עליו והפרושים מת 36. מהשם׳  
Mc 5,40   וישאוש גרש כלם בחוץ לבד האב והאם. עליו לעגו  וכולם  40מתה אבל היא ישינה אם ה. הנערה  
Lc 22,63   ומכסים אותו ומכים אותו 64עליו מכים אותו  לעגו  והעם התופשים בו  63. ה במרירותלחוץ ובכ  
Mt 24,14   14 ר תראווכאש 15. ואז יבא הקץ. לכל העמים לעדות  יונגיליאו יהיה נדרש בכל העולם ואז הא  
Mt 26,62   62 ושר הכהנים. וישו שותק 63. שאלו עושים נגדך לעדות  הכהנים ואמ׳ לישאוש אינך עונה  וקם שר 
Mc 1,44    וכאשר יצא הוא התחיל לדרוש 45. בישראל לעדות  מה שמשה מצוה . ותדור בעד טהרתךהכהנים  
Mc 6,11  13. ותלכו ודרשו שיעשו תשובה 12 נגדם לעדות  צאו משם והסירו עפר רגלכם . מועאתכם ולא ש  
Lc 5,14    ועמים רבים באים. ודברו נתפזר עוד 15. שלהם לעדות  ותדור בעד טהרתך כמו שמשה מצוה לכהנים 

Lc 9,5   וכשתצאו משם תחפצו הבתים דורשים 6. עליהם לעדות  פר רגליכם תסירו תצאו מאותו עיר ע. אתכם  
Lc 21,13  אז ינוח לבבכם ואל תחשבו באי זה אופן 14 .לעדות  וזה יבא לכם  13. לים בעבור שמילמלכים גדו  

Jn 1,7   6  הוא 9[*]  8. [*] בעבור שיתן עדות מרחוק לעדות  זה בא  7שלח אדם אחד שמו ג׳ואן האל  
Mt 21,33    וכאשר בא עת לקנות 34. והלך במהלך אחד לעובד  ואח״כ ֽשַכָרה . מגדל אחד בתוכהאחד ובנה בה  
Mc 12,1   וכששב בעתו שלח 2. אדמה והלך במהלך ארוך לעובדי  תה ובנה בה מגדל אחד ושכר אותה וחפר או  
Lc 20,9   ובעת 10. ולא היה הוא שם זמן רב. אדמה לעובדי  איש אחד נטע כרם אחד ושכרה . ברלעם זה הד  

Mt 21,34   34 והעובדים לקחו העבדים 35. לקנות פירותיו לעובדים  בא עת לקנות הפירות שלח עבדיו  וכאשר. 
Mt 21,36    והיו יותר טובים ורבים. לקבל פירותיו לעובדים  אחר האדון שלח עבדיו  36. המיתוומקצתם  
Mc 12,2  והם תפשום והכום 3לקחת הפרי מהכרם  לעובדים  בעתו שלח עבדיו וכששב  2. והלך במהלך ארוך  
Lc 18,35  וכאשר העור שמע שעובר עם רב  36. יתנו לו לעוברים  ל עיור אחד יושב קרוב לדרך שוא קרב ליריחו 
Mt 5,30   עוד אמר ישאוש 31קפיטולו י״ו כפי מתיאו  :לעולם  וד אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש שוה לך אב  
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Mt 18,7    צריך הוא שיבואו. מפני האשקנדליזט לעולם  אוי  7. בצאורו ונטבע בעומק היםאו ריחים  
Mt 26,11  12. ואני לא אהיה לעולם עמכם. דלים עמכם לעולם  כי יהיה לכם  11. ולה טובה אתיעהיא פעלה פ  
Mt 26,11    וזאת הניחה משיחה זאת בגופי לחנוט 12. עמכם לעולם  ואני לא אהיה . לעולם דלים עמכםיהיה לכם 
Mt 26,33   ש אמר אליווישו 34. לא אהיה אישקנדליזט לעולם  יהיו אישקנדליזאטש בעבורך אני  ואם כולם  
Mc 3,29   כי  30. אבל הוא ראוי למיתה נפשיית נצחיית .לעולם  זה העון לא יכופר . אין לו תקוהזהו מי ש 
Mc 13,6   אבל 7ורבים ירמו . בשמי ואומרים שאני הוא לעולם  כי רבים יבאו  6ד לא יונה אתכם שאיש אח  
Mc 14,7    וכאשר תחפצו אתם תוכל תוכלו שיהיה . ענייםה לעולם  כי לכם יהיו  7פעלה פעולה טובה דעו כי 
Mc 14,7   כי ממה שהיה לה עבדה אותי וִמֲהָרה לפני 8 .לעולם  לו שיהיה לכם ואני לא אהיה לכם תוכל תוכ  
Lc 15,31  אבל לאכול ולשמוח 32. וכל אשר לי לך הם לעולם  אתה עמדי היית . והאיש אמ׳ לו 31. עגל שמן  
Lc 18,1   אומר דיין אחד היה 2. להתפלל ולא לחטוא לעולם  חייב אדם . ואומר לכם דבר 1וקא י״ט כפי ל  

Lc 21,36   והתפללו לשם שתהיו ראויים לברוח כל אלה לעולם  ועל זה הקיצו  36. בי פני האדמהעל כל יוש  
Jn 1,18   זהו .ילוד שהוא בן האב. הבן אחד לבד. האל לעולם  שום אדם לא ראה  18. ישאוש משיחנעשית בעד  
Jn 3,4   ענה ישאוש אמת אני אומר לך שום 5: פעם אחרת לעולם  יכול אדם לשוב לבטן אמו ושיבא  :והוא זקן 

Jn 3,16   בעבור שהמאמין בו לא יאבד אבל יהיו לו חיים לעולם  נתן . שבנו יחידו אחד לבדו נולדכמה העולם 
Jn 3,19  כי. והבים האנשים ביותר חשך וערפל מנרוא לעולם  וזהו עין לב נר בא  19: ן האלוהלבד נולד ב  
Jn 4,13   אבל המים שאני אתן לו יהיו מעין מדלגת  14 .לעולם  א יצמא אבל מי שישתה מהמים שאתן לו ל 
Jn 4,15   וישו אמ׳ לה לכי וקראי אישך 16. לשאוב לעולם  ושלא אבא פה . שלא תהיה לי צמא ההם בעבור  
Jn 6,33  כל עת ניתן לנו הפת. אז אמרו לו אדון 34 לעולם  ונותן חיים  33. אמתי מן השמים נתן לכם פת  
Jn 6,35   כי ראיתוני ולא. אבל זה אמרתי לכם 36 .לעולם  ומי שמאמין בי לא יהיה צמא . עבאלי לא יר  
Jn 6,52  והפת שאני אתן לכם הוא בשרי בעבור הויי :לעולם  שאם אחד אוכל זה הפת יהיה  52י השמים ירדת  
Jn 6,59   אלה הדברים אמר בבית הכנסת מלמד בכפר 60 :לעולם  מי שאוכל זה הפת יחיה . מן ומתואבותיכם ה  

Jn 7,4    אז אמ׳  6: כי האחים עדיין לא האמינו בו 5 .לעולם  אם תעשה אלה הדברים תפרסם עצמך דבר בסתר 
Jn 8,51   ים עתה אנו מכירים שהשטן אז אמרו היהוד 52 :לעולם  מת שאם אחד יעמיד דברי לא ימות לכם בא 

Jn 10,28   28 אבי מה שנתן  29. ואחר לא יטרוף אותם מידי :לעולם  יאבדו  ואני נותן להם חיים נצחיים ולא 
Jn 12,8  יהיו אביונים בכם ואני לא אהיה כל עת עמכם לעולם  כי  8. שאביט אותו ביום קבורתי אותו בעבור: 

Jn 14,22   ענה ישאוש אליו אם אחד אוהב אותי ושומר 23 :לעולם  מך לנו ולא י שבעבורינו תגלה עצהוא עשו 
Jn 16,28    ופעם אחרת אני עוזב העולם והולך אל האב .לעולם  אני יצאתי מהאב ובאתי  28. מהאלשיצאתי.  
Jn 18,37   כל איש שהוא אמיתי שומע . לעשות עדות אמיתי לעולם  לדבר זה נולדתי בעבור זה באתי  אני. מלך 
Lc 1,55   55 ומריאה עמדה עם אלישבק כמעט ג׳ 56 .לעולמים  ו שנדר לאבותינו לאברהם ולזרעו כמ  
Jn 9,17   והוא אמ׳. מה אתה אומ׳ ממי שפתח עיניך .לעור  אז אמרו פעם אחרת  17. ה ביניהםגדול  

Mt 19,3  אמר לא קראתםוהוא ענה ו 4. אשתו על שום דבר לעזוב  סים לו ואומרים לו אם אדם יכול הפרושים מנ 
Mc 2,10    לך אני אומר לך 11העונות בארץ אמר לנטול  לעזוב  זה שאתם תדעו שבן הבתולה יש לו יכולת  
Mc 10,2   מה צוה לכם. וישוש ענה ואמ׳ להם 3. אשתו לעזוב  היכול איש . אלים לו מנסים אותושו  
Lc 5,24  אמ׳ אל חולה אני אומר לך לך קום .החטאים לעזוב  ו כי בן אלוה יש לו יכולת בארץ בעבור שתדע  

Jn 10,18  זאת. אותה ויכולת יש לי פעם אחרת לקחתה לעזוב  ניח אותה מעצמי יכולת יש לי נשמה אם אני מ  
Mc 7,27   כי אין דבר טוב קחת הלחם מהבנים. לבניו לעזור  וישאוש אמ׳ ראשונה חייב אדם  27. מבתה  
Lc 4,43   44. אחרות מלכות האל כי בעבור זה שולחתי לעיירות  לו להגיד ולהם אמר חוייב  43. יפרד מהם  

Lc 19,42    כי ימים יבואו לך שאויביך ימאסוך 43 .לעיניך  ועתה הן נעלמות . היום לשלום לךשלך כזה  
Mt 21,42   אכן מזה לכם אומר שמלכות הש׳ יהי מכם 43 .לעיניכם  פועל הוא מהאל . תה מונחת בפינההיא הי 
Mt 21,17   ובבקר בשובו אל 18. והך ְבֵבַטנִיָאה ועמד שם לעיר  ונסע משם מהם ויצא חוצה  17. יםמפי עולל  
Mt 23,34   עד שיבא עליכם דם צדיקים שהוא נשפך על 35 לעיר  שו בבתי כנסיותיכם ותרדפו מעיר וערב ותנג  
Mc 16,12    והם הלכו וספרוהו לאחרים  13אחת בצורת גרים  לעיר  הוא נראה לשני תלמידים שהולכים ואחר זה 

Lc 4,29   ונהגוהו בראש ההרים על אותן שהעיר בנויה .לעיר  וקמו והשליכוהו חוץ  29. ם חימהומלאי  
Jn 4,28   בואו ותראו איש אחד הגיד לי 29ואמרה לאנשים  לעיר  אז עזבה האשה הבית שלה והלכה  28: עמה 
Lc 2,3    ויושאף עלה 4. בעבור שישמעו מצותו של האדון לעירו   וכולם היו הולכים כל אחד 3מלך ששיריאה 

Jn 12,28   ואמרה. אז באה קול מן השמים: ולנשא שמך לעלות   28כי בעבור זה באתי לשעה זו . בשעה זאת  
Mc 14,10   10  וכאשר הם שמעו  11. הכהנים למסור הוא והם לעליוני  אשקריוטא אחד מי״ב תלמידים הלך ויודש 
Mt 15,35    ואחר לקח השבעה לחמים והדגים  36. שישבו בארץ לעם  והוא צוה  35. ו שבעה ומעט דגיםאמרוהם 
Mt 15,36   וממה שנשאר סלקו. ואכלו כלם והיו שבעים 37 לעם  והתלמידים נתנום : תנם לתלמידיוובצעם ונ  
Mt 23,1   והפרושים עלוהמאותתים  2ולתלמידיו אומרים  לעם  אז אמ׳ ישאוש  1מ״ט כפי מתיאו  קפיטולו  
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Mt 27,64   וזה יהיה טעות אחרון ויותר. שהוא קם חי מהמות לעם  ו לא יבאו ויגנבו גופו ושיאמרו שתלמידי 
Mc 7,14   שום דבר מבחוץ 15ואמ׳ להם שמעוני ותבינוני  לעם  ואז קרא  14רות רעות אתם עושים ורבות אח  
Mc 8,6   ולקח הז׳ לחמים עושה חנות ושברם . שישבו בארץ לעם  צוה והוא  6. והם ענו ז׳. פת לחם יש לכם 

Mc 8,34   אותו שרוצה לימשך אחרי. ולתלמידיו ואמ׳ להם לעם  וקרא  34. שכל אלהיי אבל בשריי כי אין לך  
Lc 3,18    ואירודיש כאשר יואן מייסר אירודיאש אשת 19 .לעם  ורוב דברים אחרים מזהיר ומגיד  18תכבה  

Lc 5,3   וכאשר סיים לדבר אמ׳ לשמעון 4. אשר באניה לעם  יה משם מעט ויושב ומלמד סיע האנאותו שי.  
Lc 8,40   שאדם אותו ששמו לירוש שהיה שר 41המחכים אותו  לעם  ונעשה כשחזר ישאוש  40. עשה לו שישאוש 

Lc 11,27   27  מאושר הוא : אשה אחת מסיעתו בקול רם אומרת לו לעם  וכאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים 
Lc 20,9   איש אחד נטע כרם אחד ושכרה לעובדי. זה הדבר לעם  והתחיל לאמר  9. ושה אלה הדבריםאני ע  

Jn 6,7   אמר אליו אחד 8: הזה אם נתן לכל אחד מעט לעם  ף ב׳ מאות פשיטין לחם לא יספיק אליו פילי  
Lc 1,77   שבהן פוקד[*] חסד  בעבור 78למחילת עונותיהם  לעמו  ולתת רפואה שלימה  77. בדרך האלשלום ו 

Lc 22,28   ואני מכין לכם מלכות 29. עמי בניסיונותי לעמוד  אבל לכם  28. כמו מי שהוא משרת באמצעם  
Jn 2,20  ואתה אומ׳ בג׳ . הפועל אותו ארבעים ושש שנה לעמוד  זה המקדש נתארך בינינו והוצרך  לו היהודים 

Mt 23,4    שאין יכולים לישא והם אין רוצים הגיעם עמיםל  הם מעמיסים כובד משאת  4. עושיםואינם  
Mt 23,13  אוי 14: ולא עזבתם הכנס. ואין אתם נכנסים לעמים  מאים שמונעים דרך מלכות שמימיי ופרושים ור  
Mt 23,28    בחוץ אנשים צדיקים ובפנים אתם מלאים מכל לעמים  וכן אתם דומים  28. מתים ולכלוךעצמות  

Lc 3,7   6  שבאים בעבור יטבילם תולדות ויבראש מי ילמד  לעמים  אז אמ׳  7. שלום האלויראו כל בשר 
Lc 7,24   השוקים שנועות לכל. למה יצאתם ראות במדבר לעמים  מושבים שלוחי יואן התחיל לאמר  וכאשר היו  

Lc 12,54  אמיד תאמרו יב. כאשר תראו ענן נגד מערב לעמים  ואומר  54. חמות נגד כלה וכלה בחמותה. האם  
Lc 16,24    .. .ולזרו היה.. .. זכור שהיה לך ר..  25 ..לעמים  .. רהם חמול עלי ושלח לי לזריט אב  
Lc 18,32    וירוקו. ויהיה נגרש. ועליו יוציאו לעג .לעמים  יהיה נמסר  32הנביאים שבן האדם בעד  
Lc 21,25   האנשים 26. הים וגליו בעבור מהומות קול .לעמים  ה ובכוכבים ובארץ צרות אות בשמש ובלבנ  
Mt 27,34   וכאשר 35. וכאשר טעמו לא רצה לשתות. לשתות לענה  ונתנו לו יין מעורב עם  34. אריהר קלו  

Mt 9,13   אז באו אל ישואש משיח תלמידיו של זואן  14 .לענוש  רק בעד החטאים . לקרוא הצדיקים לא באתי 
Lc 6,37  תנו ואתן 38. תעזבו ותעזב לכם. ולא תענשו לענוש  פצו אל תח. דון ולא תהיו נדוניםאל תחפצו ל  

Mt 22,46   ושום אדם באותו היום לא היה בידו. דבר לענות  ושום אחד מהם לא היה יכול  46. הוא בנו  
Mc 14,40  בא פעם אחרת ואמר להם ישנים אתם 41. אותו לענות  כי עיניהם היו כבדים ולא יכלו  מצאם ישנים . 

Lc 14,6   ואמר לאותן הקרואים דבר נשמע כאשר  7: אותו לענות  ולא יכלו  6. ור בשבת שלא יעלהום בבנופלי 
Mt 26,9    וישאוש שהכירו אמ׳ להם למה חרה לכם 10 .לעניים  ושיתן אדם הערך . לימכר בערך רבראויה  

Mc 10,21    22. ובא אחרי ויהיה לך אוצר גדול בשמים לעניים  מכור אשר לך ותנהו . לךאליו דבר אחד חסר  
Mc 14,5   וישאוש אמר להם אל תתפשוה  6. וילונו נגדה לעניים  ושיתננו . יותר מג׳ מאות פשיטיןלמוכרו ב 
Lc 4,18   ולרפא נשברי לב ולדרוש תשובה 19להגיד  לעניים  ובעבור זה משח אותי ושלחני . ליאלהי׳ ע  

Lc 18,22   23. ובא ולך אחרי. ויהיה לך אוצר בשמים .יםלעני  מכור אשר לך ותנהו . רת דבר אחדעדיין חס  
Lc 19,8  ואם רימיתי שום אדם אני חפץ להשיב לו .לעניים  ישו אדון אני חפץ לתת חצי נכסי עומד אמ׳ ל  
Jn 12,5   וזה שאמ׳ לא אמרו בעבור שומו עין על 6 .לעניים  ת בעד שלש מאות פשיטין ושינתנו אינה נמכר  

Jn 13,29   ואז אחרי לוקחו המלא פת מיד יצא ונעשה 30 .לעניים  או שיתן איזה דבר . ליום המועד לנו 
Mc 15,1   גדולי הכהנים והחכמים מאותתים וזקני העם לעצה  ובקר בקר נתאספו  1: פי שן מרקוט״ו כ  
Lc 19,12    וקרא עשרה עבדים שלו ונתן להם 13ושיחזור  לעצמו  אחד מאד רחוק בעבור שיקח מלכות במלכות  

Jn 5,31  אחר הוא שעושה עדות 32אינינו יוצא אמתי  לעצמי  אם אני עושה עדות  31. י ששלחניאבל רצון מ  
Jn 8,14   מאין באתי ולאן[*] אמתי הוא כי יודע אני  לעצמי  ואם אני עושה עדות . ש ואמר להםענה ישאו  
Jn 8,18  אז אמרו לו 19: שה עדות ליוהאב ששלחני עו לעצמי  אני הוא שעושה עדות  18: א אמתיאו יותר הו  

Jn 12,32   וזה אומר דרך רמז באיזו מיתה עתיד למות 33 לעצמי  כל הדברים אמשוך . נשא מן הארץ ואני אהיה. 
Mt 23,31   ואתם 32שאתם בני מי שהמיתו הנביאים  לעצמכם  א״כ אתם הם עדים  31תת הנביאים מודים באמ  
Mt 5,36   דברכם יהיה אין הין 37שער אחת לבן או שחור  לעשות  אתה יכול  לא תשבע בראשך כי איןו 36. האל 
Mt 8,29   באת לפני קודם זמן. ממני בן דוד ישאוש משיח לעשות  וצועק אומר מה לך  29. לעבור באותו הדרך 

Mt 18,33   כן להיות חומל מאותו עבד אחר כמו שהיה לי לעשות  לכן לא היה לך  33עבור שחננתני לי ב  
Mt 19,26   ובכן ענה פירו ואמ׳ 27. כל הדברים יערבו לו לעשות  . בד מהבין אבל לאל הוא דבר נקלהוא דבר כ 
Mt 20,15   ואת עיניך הוא קנאי כאשר אני . משלי כרצוני לעשות  יני יכול א 15. לתת לאלה האחרונים כמו לך 

Mc 2,4   ו על הבית והחריבוהוממנו דורון לפניו על לעשות  וכאשר לא יכלו  4. חד נטול במטהאדם א  
Mc 9,2    ונראו משה ואליהו 3בהם על פני האדמה  לעשות  היו כן שאין שום אדם יכול . שלגכמו  
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Mc 12,34   ועונה ישוש ומלמד במקדש 35. לו שום קושיא לעשות  והלאה שום אדם לא היה בו כח  ומשם. השם . 
Mc 15,15  רצון העם נתן להם בראבן ומסר להם ישוש מוכה ותלעש  ופילאט חפץ  15. ם צועקים תלוהולכם ועוד ה 

Lc 1,72  73חסד עם אבותינו ולזכור קדושת צואתו  לעשות   72. נו ומיד כל אותן שהקציפונולנו משונאי  
Lc 6,43   כי. כי כל עץ ניכר בפריו 44. פרי טוב לעשות  ועץ רע אינו יכול . פירות רעים טוב שעושה  

Lc 12,26   27. על מה תשתדלו בחריצות על יתר הדברים לעשות  המעט הזה אין בידכם  ואם הדבר 26. אמה  
Lc 13,14  מלאכתו ובאותן הימים יכול הרופא להתעסק לעשות  ימים הם בשבוע שבהן האיש יכול  אשר בה ששת  
Lc 14,3   והוא ריפא האדם ועזבו. ושתקו 4רפואה בשבת  לעשות  הראוי . אמ׳ לחכמי הדת והפרושיםענה ו. 

Lc 17,10  ונעשה בעוד שהולך ישאוש ליר 11. עשינו לעשות  ו עבדים ולא מועילים מה שעלינו תאמרו אנחנ  
Lc 18,4   ואחר אמר בלבו ואם שאיני ירא. ועבר זמן רב .לעשות  ולא רצה  4. שהוא ביני ושכנגדי מעניין 

Lc 19,48   ומעין לו מקשיבין אליולו כי כל העם ש לעשות  ולא מצאו מה  48ים אבו להשמידו ושרי העמ:  
Jn 3,2   ענה 3. האותות האלה אם לא האל יהיה עמו לעשות  ושום אדם אין יכול . ת מן השמיםשאתה בא  

Jn 4,34  35: רצון מי ששלחני בעבור שאשלים מלאכתו לעשות  אכילתי היא . וישאוש אמ׳ להם 34. מה לאכול  
Jn 5,16    וישוש ענה אבי פעל עד 17. דברים אלו בשבת לעשות  ה ובעבור זה מתהלך ישאוש בגודיאוהם אמרו  
Jn 5,19    רק מה שראה עשות לאב. לכם אי זה דבר מעצמו לעשות   אמת הבן אינו יכול 19בעבור זה ואמ׳ להם. 
Jn 5,30   ודיני צדיק. דבר רק כמו שאני שומע דן אנוכי לעשות  איני יכול מעצמי  30. ה רע בדיןומי שעש 
Jn 5,30  אם אני עושה 31. אבל רצון מי ששלחני. רצוני לעשות  ני צדיק וישר הוא כי איני מבקש ודי .אנוכי 

Jn 6,6  ענה אליו פיליף ב׳ מאות פשיטין לחם לא 7 .לעשות  לנסות כי יודע הוא מה שהיה לו  זה אמר היה  
Jn 6,28   ישאוש ואמ׳ להם ענה 29. פעולות טובות לאל לעשות  אז אמרו לו מה נעשה שנוכל  28. סימן הוא . 
Jn 7,17   או דברו . רצון האל יכיר המוסר אם הוא מהאל לעשות  אם שום אדם רוצה  17. אבל מאותו ששלחני 
Jn 8,44    הוא היה רוצח בתחלה ולא עמד באמת כי אין .לעשות  ורצון אביכם חפצתם . השטן אביכםאתם בני  

Jn 9,4   שבו לא. כי לילה יבא. פעולות בעוד שהוא יום לעשות  לי חוייב  4: יהיה מגולה בעבורושמעשה האל 
Jn 9,16   17. והיה מחלוקת גדולה ביניהם: האותות האלה לעשות  חרים אומרים איך יוכל איש חוטא וא. השבת 
Jn 9,33  אז ענו ואמרו לו הן בעון חוללת 34: דבר לעשות  אם לא היה לו מהאל לא היה בידו ו. זה האיש  

Jn 11,37   אז ישאוש פעם אחרת בעצמו 38. שזה לא ימות לעשות  עיני האיש שנולד עור לא יוכל ח זה שפת  
Jn 15,4  4  פרי מעצמה אם אינה עומדת באילן כן אתם לא לעשות  כמו שהכף אינה יכולה . ואני בכםעמדו בי  
Jn 15,4   5. מדו ביפרי מעצמה אם אינה עומדת אם לא תע לעשות  ה עומדת באילן כן אתם לא תוכלו אם אינ 
Jn 15,5    אם אחד לא עמד בי ושולח בחוץ כמו  6. זולתי לעשות  הוא הנושא פרי רב כי דבר אינכם יכולים 
Jn 17,4    כי אותה אורה. ועתה את אב תזככני עמך 5 .לעשות  על הארץ המלאכה השלמתי שנתת לי הודעתיך  

Jn 18,37    כל איש שהוא אמיתי שומע דברי. דות אמיתיע לעשות  זה נולדתי בעבור זה באתי לעולם אני לדבר : 
Jn 5,27   אל תתמהו מזה כי 28: משפט כי הוא בן אדם לעׂשֹות  ונתן לו יכולת  27ים לבן בעצמו כן נתן חי  

Mt 17,19  וזאת המדה שטן אין מגרש אם לא בתפלה 20 :לעשותו  ולא יהיה לכם דבר גדול . ישתנה אחר כי הוא  
Mt 25,1   בתולות שלקחו עשישותיהן ויצאו לדרך לחתן לעשר  ואז יהיה דומה מלכות שממיי  1ו כפי מתיא  

Mt 20,28   וכאשר יוצא מיריחו עם רב הולכים 29: רבים לפדות  אבל בעבור עבוד ובעבור תת נפשו : נעבד  
Lc 2,34    ןובסכי 35. ובו נאמרו נגדו. רבים ולאות לפדיון  תדעו שזה הוא מונח בישראל . אמולמריאה  
Lc 6,49   דומה הוא לאדם בונה בית על הארץ בלא יסוד לפועל  משימם  אבל מי ששומע דברי ואינם 49: האבן . 
Mt 2,16    אז נשלם מה שאמר ירמיה  17. הזמן ששאל למלכים לפי  כל הסביבות מעת שהילד היה נולד לחם ואת 

Mc 12,14   אדם אבל אתה מראה דרך הש׳ באמיתות הפנים של לפי  כי אתה אינך שופט . על שום אדם נותן לב  
Mc 16,8   שגדלה פחדתן ונרעדות ולשום אדם לא אמרו דבר לפי  ויצאו וברחו מן הקבר  8. מ׳ לכםאני או . 

Lc Prol,1   התולדת היה מסיריאה וישב באנטושיא רופא מובהק לפי  לוקא : ו נ״ד וקפיטולי מרקו י״ומתיא 
Lc 23,41  ואומ׳ 42. אבל זה שום רע לא עשה. מעשעינו לפי  קבלנו משפט אמתי פט הראוי לנו וסובלים המש  
Mt 27,58  ופילאט צוה שיתנהו. ושאל לו הגוף מישאוש לפילאט  וזה קרב  58. שהוא תלמיד ישאוש יושאף אותו  
Mt 27,62   אומרים אדון אנחנו נזכרנו שאותו הרמאי  63 לפילאט  הפסח באו שרי הפרושים והכהנים  הבא אחר 
Mc 15,43   ופילאטו היה נפלא 44. ושאל לו גוף ישאוש לפילאט  יצות נכנס נכבד שהמתין מלכות שמים ובחר  

Lc 23,1    אנחנו מצאנו זה מדיח. והתחילו להלשינו 2 לפילאט  ויקומו כל העם והוליכו ישאוש  1כפי לוקא  
Jn 19,21   מלך היהודים רק שהוא היה אומר לא תכתו׳ לפילאטו  אז הגמוני היהודים אמרו  21. טיוגריק ולא  

Jn 6,5   זה אמר 6. אנה נקנה פת שיאכלו אלו העמים לפיליף  ואמר . ראה עמים רבים באים אליועיניו ו  
Jn 12,21    ובקשוהו אומרים. שהיה מבטפגידא דגלליאה לפיליף  שקרבו  21שעלו להתפלל ביום החג מאותן  

Mc 12,10   היא מלא כה נפלאה. וזה נעשה בעד אלהינו 11 .לפינה  תה מונחת סה בעד הבונים אותה היתהיה מאו 
Mt 26,40   40 עורו 41. לא יכולה שעה אחת להיות ער עמדי לפירו  אל התלמידים ומצאם ישנים ואמ׳  ובא  
Mt 26,43   44ומצאם ישנים כי העינים היו כבידות  לפירו  ובא פעם אחרת  43. ה תעשה רצונךהמות הז  
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Mt 26,73   ואמרו אתה הוא מהם כי. אותן שעומדין שם לפירו  ואחר מעט נגשו  73. ר אותו האדםהכי שלא  
Mc 14,37   ולשימון ישנים אתם ולא יכולתם להיות עדים לפירו  ובא ומצאם ישנים ואמ׳  37. צונךאבל כר  
Mc 14,70   והוא 71. אתה באמת אתהו מהם כי באמת גליליב לפירו  אחרת אחת מאותן ששבות שם אמרה  מעט פעם 
Jn 18,25   25 ופירו כפר ואמר. ואתה אינך מתלמידיו לפירו  אז אמרו : ון ופירו עומד ומתחמםושימ  
Jn 18,26  ואני ראיתיך. אשת אח אותו שפירו קטע אזנו לפירו  ואחת משפחות ההגמון אמרה  26. יואמר אינינ  
Jn 21,7  ושימון פירו כאשר שמע האדון הוא. האדון הוא לפירו   אז אמר אותו תלמיד האהוב מיישוש 7. למשוך 

Jn 21,19   ופירו נהפך לאחוריו וראה אותו  20: בא אחרי לפירו  וכאשר אמר זה אמר . יד לזכך האלמיתה עת 
Mt 16,23   אל תצערני כי אינך מבין דברי. לך מאחרי שטן לפירי  וישוש הופך אומר  23. דון שיקרךלא יאבה א 
Jn 18,11   אינך רוצה המיתה. חזור סכינך בנרתיקה לפירי  אז אמר ישוש  11. מלאקושבד שמו והע  
Jn 18,17   ופירו ענה ואמ׳. ואתה אינך מעבדי זה האיש לפירי  אז אמרה השפחה השומרת הפתח  17 .בפנים  
Lc 22,46    והנה סיעה ואותו. עוד הוא מדבר כן 47 :לפיתוי  שישנים קומו והתפללו שלא תכנסו לאותם  

Mt 3,3    ואותו זואן היה לבוש 4אדונינו והתהפכו אליו  לפני  קול א׳ יקרא במדבר ישרו הדרכים אמר 
Mt 5,16  שיראו מעשיכם הטובים וישבחו אביכם. הכל לפני  כן יהיה מאיר נרכם  16. בבית הןלכל אותן ש  
Mt 5,24   ואחרי כן תשוב . יךהמזבח ולך תחלה להשלים אח לפני  עזוב נדבתך  24שחטאת נגד אחיך  ותזכור 
Mt 6,1   כי. העם מפני שתהיו בעיניהם אנשים טובים לפני  ממעשיכם הטובים . וה בלעז אופנאעשות אמב  
Mt 7,6  הבהמות ממאנות ולא תביאו הדברים היקרים לפני לפני  לא תדברו בכתיבות הקדושות . דיומשיח לתלמי 
Mt 7,6   שאלו מאל  7: החזירים שלא ירמסום ולא יקרעום נילפ  ו הדברים היקרים הבהמות ממאנות ולא תביא 

Mt 8,29  וקרוב מאותו מקום  30. קודם זמן בעבורי לגרש לפני  באת . ת ממני בן דוד ישאוש משיחמה לך לעשו 
Mt 10,18   בעבור שאתם עדות ממני לפני. המלך והשרים לפני  ותהיו נהוגים תפושים  18יותיהם בבתי כנס  
Mt 10,18   כאשר ינהגו אתכם תפושים אל תאנחו  19. העמים לפני  בעבור שאתם עדות ממני . והשרים לפני המלך 
Mt 10,27  27 28: ומה שתשמעו באזן תדרשוהו בקול רם. כל לפני  תאמרו אתם בקול רם . אומר בסוד מה שאני  
Mt 10,32   33: י שבשמיםהאנשים אני אבידתו לפני האל אב לפני  לכן כל איש שיפרסמני  32 .מעופות רבים  
Mt 10,32   ואותו שיכירני לפני 33: האל אבי שבשמים לפני  פרסמני לפני האנשים אני אבידתו כל איש שי  
Mt 10,33   קפיטולו: האנשים אני אבידתו לפני האל אבי לפני  ואותו שיכירני  33: אבי שבשמים לפני האל  
Mt 10,33  33 עוד אמר  34קפיטולו ל״ד כפי מתיאו : האל אבי ילפנ  יכירני לפני האנשים אני אבידתו ואותו ש 

Mt 14,6   בעבור אותו דבר  7. וייטב מאד לאירודיש. הכל לפני  יש עשה אירודיש לאירודינא מחול לאירוד 
Mt 26,70   וכאשר  71. אומ׳ ֶאינִי יודע מה את אומרת. הכל לפני  והוא כפרו  70עם ישוש דגליליאה ואתה היית 

Mt 27,2   ואז יודש 3. ִּפיַלטֹו שהיה מחזיק מקום קיסר לפני  וקשרוהו והביאוהו  2אוש למיתה ששמסרו י  
Mt 27,11   פילאטו שאלו אומרים אתהו מלך היהודים ואמ׳ לפני  וישאוש עומד  11. ו אדונינו גזרכן כמ  
Mt 27,24   דם זה האישהעם ואמ׳ אני הוא שאיני יודע מ לפני  ל ידיו לקח מים ונט. משיג אבל צועקים עוד  
Mc 1,33    ובאים רבים מחלופי חליים ורבים 34הפתח  לפני  וכל אותן מהעיר היו מקובצים  33ומשוטנים  
Mc 2,4   וכאשר ישאוש ראה אמונתם אמר אל 5. ישאוש לפני  בוהו ועלו למעלה במטה והביֻאהו הבית והחרי  

Mc 6,22   וייטב מאד לאירודיש ולכל. איםכל הקרו לפני  ובאה בת אירודיש מכרכרת  22יאה מגליל  
Mc 8,6   והיה להם מעט דג ברכו להם וצוה 7. העם לפני  נתנם לתלמידיו ואמ׳ להם הניחום ושברם ו  

Mc 8,33    אמ׳ הפרד מעלי שכנגדי. התלמידים גוער פירו לפני  וישאוש נהפך  33. התחיל לגערו] [*ופירו . 
Mc 8,38   39. השם׳ האב כאשר יבא באורו עם המלאכים לפני  יכירהו ה מנאפת חטאה בן הבתולה בזאת האומ  
Mc 9,19   וכאשר ראהו תכף צערו והפילו לפניו ומתבולל  .לפני  ושאוהו  19 עמכם לא אשא אתכם נהגו האיש 
Mc 11,4   ואותן שהיו שם אמרו להם 5. הדלת והתירוהו לפני  והלכו ומצאו העיר קשור  4. חוהוומיד יני  

Mc 12,25  ומהמתים שיקומו לא קראתם בספר משה 26. האל לפני  אבל יהיו כמו מלאכי השמים . ליםהן בעולא ל  
Mc 12,41   לוגוט זופילא סיאון מניחים אוצר המקדש ומביט לפני  ושב ישוש  41: ס גדול ביום הדיןיותר קנ 

Mc 13,9   10בעדותם  המלכים והשרים להביא עדות ממני לפני  ויעמדו : תי כנסיותיהם יכו אתכםובב  
Mc 14,8  אמת לכם אני אומ׳ בכל מקום 9הקבר למשוח לבי  לפני  מה שהיה לה עבדה אותי וִמֲהָרה כי מ 8. לעולם 

Mc 14,54   והכהן הגדול וכל  55. האש עם המשרתים ומתחמם לפני  והיה יושב . כל אחד מהכהן הגדולעד הי 
Mc 14,68   ומיד ראתהו שפחה אחת  69ההיכל והתרנגול קרא  לפני  ר ממה את אומרת ויצא לחוץ ועמד ואיני מכי 

Mc 15,1    ופילאטו שאלו אתה הוא 2. פילאט ומסרוהו לו לפני  העם ותפשוהו וקשרוהו והוליכוהו וזקני  
Mc 15,42  42 בא יוסף אברמסיאה גבר נכבד שהמתין  43. השבת לפני  ות זהו וכאשר ערב נעשה נכנס כבר חג המצ 

Lc 1,6   עומדים במצות ובצדק השם׳ בזולת שום. האל לפני  והיו שניהם צדיקים  6. אלישבק האהרן ושמ  
Lc 1,8   8 יצא . כפי מנהג הכהנים 9הש׳ בסדר פעם בשבתו  לפני  י כאשר זכריה הכהן נהג מאומנות קרה כ 

Lc 1,15   מבטן אמו קודם שיצא . האל ולא ישתה יין ושכר לפני  כי הוא יהיה גדול  15. היה נולדישמחו כשי 
Lc 1,17   הש׳ ברוח ובכח אליהו בעבור שישב לב האבות לפני  יזהו  17ויבונן לפניו  16. רוח מהקדוש  
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Lc 1,19   19 בעבור 20האל ושולחתי להגיד לך אלה הדברים  לפני  ה המלאך ואמ׳ לו אני הוא שעומד וענ  
Lc 1,37   ואמרה מריאה הנה פה שפחת הש׳ יהיה 38. הש׳ לפני  ר אינינו שלא יהיה בלתי איפשרי כי שום דב  
Lc 1,76   האדון בעבור שתבין הדרכים שיהיו מיושרים לפני  א נביא מה מאד נעלה כי אתה תלך נער תקר  
Lc 2,31    שיהיו אור והגדת עמים ואזרת 32פני כל העם  לפני  ת שהכינו 31כי עיני ראו שלומך  30בשלום  
Lc 5,18  ולא מצאו שער שיוכלו ליכנס בעד העם 19ישאוש  לפני  לפנים ולהניחו טתו ובקשו לשומו איש אחד במ 
Lc 5,19   וכאשר ישאוש ראה אמונתם אמ׳ 20ישאוש משיח  לפני  שם עם החולה ושמוהו באמצע כלם  שמו המטה  
Lc 5,25   כלם ולקח מטתו שבה שוכב והלך לביתו מהלל לפני  ומיד קם  25ם מטתך ושאהו לביתך לך קום וק  
Lc 9,16   והנותר היה. ואכלו כולם ושבעו 17העם ההוא  לפני  וחלקו לתלמידיו וצום שיניחוהו  ובצע הפת  
Lc 9,36   36 ונשאו עיניהם ולא ראו רק. ישאוש משיח ונפחדו לפני  שר שמעו התלמידים את הקול נפלו וכא 
Lc 9,43    והרואים 44. ושקטהנער וחזרו לאביו שלו  לפני  בין הגוים קודם אכילתם ושתייתם היום  
Lc 12,6   ושערכם כולם ספורין לפני אל תיראו כי 7. האל לפני  ן במאה ערכין ואחד מהם לא נשכח שלו נמכרי 
Lc 12,7   8: אל תיראו כי אתם שוים יותר מרבים שעברו לפני  ושערכם כולם ספורין  7. לא נשכח לפני האל  
Lc 12,8   האנשים יקרהו מן השמים לפני המלאכים לפני לפני  בי ואני אומ׳ כי כל האדם שמודה  8: שעברו  
Lc 12,8    וכל אדם שיאמר 10[*]  9.המלאכים לפני האל לפני  בי לפני האנשים יקרהו מן השמים שמודה  
Lc 12,8  וכל אדם שיאמר דבר כנגד בן 10[*]  9.האל לפני  יקרהו מן השמים לפני המלאכים  לפני האנשים  

Lc 14,10    כי המגביה עצמו בא כדי שפלות 11. הקרואים לפני  אז תשיג מעלה . אהוב עלה הנה לךלך יאמר.  
Lc 15,10   11: המלאכים מן האל על חוטא אחד שעשה תשובה לפני  כן אני אומר לכם שמחה תהיה  10 .שאבדתי  
Lc 16,15   15 א גדולומה שהו. האנשים רק האל יודע לבבכם לפני  שאוש אמ׳ אתם הם המצדיקים עצמם וי  
Lc 16,15    ואחר מלכות האל הוא . עד יואן.. והד 16. האל לפני  למלכים קטן הוא .. גדול וגבבוה ומה שהוא 
Lc 17,16   וענה 17רגלי ישאוש משיח והוא היה שומרוני  לפני  ונפל על פניו עושה חנות  16. ולבקול גד  
Lc 19,27    ואלו הדברים נאמרים הולך לפניהם עולה 28 :לפני  שאמלוך עליהם הביאו פה והמיתום חפצים  
Lc 20,26    ומקצת מן 27. שתקו. ומתמיהין מתשובתו. העם לפני  ולא יכלו ענות לדבריו  26. לשם׳השם׳ תנו  
Lc 24,12   הקבר וכורע ראה הבגדים לבד והלך לו נפלא לפני  ופירו קם ורץ  12. האמינו אותם ולא. להם  
Lc 24,19  ובאי זה אופן מסרוהו 20השם׳ ולפני העם  לפני  ביא חזק בפועל ובדיבור א גביר ננזוריט שהו  

Jn 3,28  שיש לו ארוסה וארוס אבל הוא אוהב 29אותו  לפני  מרתי לכם שאיני משיח רק שולחתי לי עדות שא  
Jn 18,18   ירופ. האש כי קור נעשה בעת ההיא ומתחממים בו לפני  והעבדים והמשרתים עומדים  18. םאיניני מה 

Mt 2,9  עד שעמד על המקום אשר. הככב אשר ראו במזרח לפניהם  והיה הולך . רי המלך הלכו לדרכםובשומעם דב 
Mt 13,24   אמר המלכות שמימיי דומה לאדם שזורע זרע .לפניהם  ומשל אחר יש  24: וא׳ שלשים. וא׳ חמשים  

Mt 17,2    פניו מאירה כשמש ושמלתו היתה כמו ותמונת לפניהם  משונה הצורה  2הר אחד מאד גבוה העלם אל  
Mc 6,41   ואכלו כולם ושבעו 42וכן חילק שתי הדגים  .לפניהם  ובצעם ונתנם לתלמידיו שיניחום  והודאות. 
Mc 8,7   7 אחר סלקו. והם וכל העם אכלו והיו שבעים 8 .לפניהם  ם מעט דג ברכו להם וצוה הניחום והיה לה 

Mc 16,7   7 8. כאשר אני אומ׳ לכם. בגליליאה שם תראוהו לפניהם  ירו ואמרו להם כי לתלמידים ולפ לכו תכף 
Lc 19,28   מתקרב לביט פגיי[*]  29עולה בירושלם  לפניהם  ואלו הדברים נאמרים הולך  28 :לפני  
Lc 22,47   וישאוש אמר 48. ויגש לישו בעבור שישקהו .לפניהם  והולך . ודש עמהם אחד משנים עשרשנקרא י  
Lc 24,43   ואמר להם אלה הם 44. לקח הנותר ונתן להם לפניהם  וכאשר אכל  43. ויערת דבש אחת. דג אפוי  

Jn 10,4  5. כי מכירות הן קולו. והצאן נמשכות אחריו לפניהם  ובהנהיגו הצאן בחוץ הולך  4. וץומנהיגן בח 
Jn 12,37   בעבור שדברי ישעיה הנביא  38לא האמינו בו  לפניהם  וכאשר עשה כמה אותות  37. ר מהםוהלך ונסת 

Mt 2,2    ויהי כשמוע אירודש דבריהם עמד נבהל וכל  3 .לפניו  ובאנו עם מנחות להשתחות . במזרחכוכבו 
Mt 2,8   והיה. ובשומעם דברי המלך הלכו לדרכם 9 :לפניו  אלי מפני שאלך להשתחות  אותו שובו  

Mt 2,11   ויפתחו אוצרותיהם ויתנו לו זהב ולבונה ניולפ  צאו הילד עם מריאה אמו וישתחוו בבית וימ  
Mt 17,14   אומר אדון יהיה לך חמלה מבני כי ירחיי הוא לפניו  וכאשר בא לשם אדם אחד בא ויכרע  14. טבול. 
Mt 25,32   כן כמו. והוא יפריד אחרים מאחרים. כל העמים לפניו  ויהיו נאספים  32ל קתדראת צלמו אז ישב ע 
Mt 27,29   30ברך אומרים הש׳ יושישעך מלך היהודים  לפניו  וקנה ביד ימין ומברכין . קוצים ראשו עטרת  

Mc 2,4   עלו על הבית והחריבוהו ועלו למעלה במטה לפניו  כאשר לא יכלו לעשות ממנו דורון ו 4. במטה  
Mc 5,33   לה  והוא הבין ואמר 34. ואמרה אליו כל האמת לפניו  היא הפלא שבה היה עשוי ונברכה  בטוב 
Mc 9,19  וישאוש שאל אל האב כמה 20. ומתבולל ורוקק לפניו  וכאשר ראהו תכף צערו והפילו . יושאוהו לפנ  

Mc 10,17   17  מבקש ואומר מלמד טוב מה נעשה בעבור שנוכל לפניו  לדרך בא אדם אחד וכרע וכאשר היה יוצא  
Mc 11,9   תן שנמשכים אחריו קוראים ואומריםואו לפניו  ואותן שהולכין  9. מגמגמין הדרךהאילנות ו  
Lc 1,16   יזהו לפני הש׳ ברוח ובכח אליהו בעבור 17 לפניו  ויבונן  16. יה נשלם מהקדוש רוחאמו יה  
Lc 1,75   ואתה נער תקרא נביא מה מאד 76. כל ימינו לפניו  בקדושה ובטהרה  75ד נעבוד אותו בלי פח  
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Lc 8,28   צועק בקול גדול ואומר מה לך ישאוש לבא אלי  לפניו  משיח נפל וכאשר ראה לישאוש  28 רק בקברים 
Lc 9,52    כי [*]  53ונכנסו בעיר השומרונים להכין שם  לפניו  ישאוש משיח שלח שלוחיו  52דברי נשלמו 
Lc 10,1   ואמ׳ תבואות  2. בכל המקומות שהוא עתיד לבא לפניו  שלושה תלמידים ושלחם שנים שנים ששים ו 
Lc 11,6   הנה הדלת. והוא ענה לו מבפנים אל תצערני 7 .לפניו  ואין לי מה שאוכל להניח . ך אליא מהדרב 
Lc 14,2   וישאוש ענה ואמ׳ לחכמי הדת והפרושים 3 .לפניו  והנה איש אחד משוקה היה  2. ותומביטים א.  

Lc 15,18   וכבר איני 19. ים ולךאמ׳ לו אני חטאתי לשמ .לפניו  ובבואו . אקום ואלך אל אבי 18. בכאן ברעב 
Mt 11,10   אמת אני אומ׳ לכם כי בכל ילודי אשה אין 11 .לפניך  מר הנני שולח מלאכי שיפנה דרכך הנביא א 
Mt 11,26   אבי נתן לי יכולת על כל מה שהוא ושום 27 .לפניך  וכן הוא אב כאשר הוטב  26. ימיםאותם לתמ  

Mc 1,2  אחת קול תקרא 3. שיפנה הדרך שלך לפניך לפניך  אכי ה נביא אמר הנה אני שולח מלכתוב בישעי  
Mc 1,2  אחת קול תקרא במדבר שתאמר הכינו דרך 3 .לפניך  רך שלך הנה אני שולח מלאכי לפניך שיפנה הד  
Lc 7,27   כי. כי אני אומר לכם 28שיכין הדרך לפניך  לפניך  הנה אנכי שולח לכם מלאכי . כתובזהו שממנו  
Lc 7,27   כי בכל אשר נולדו. כי אני אומר לכם 28 לפניך  לכם מלאכי לפניך שיכין הדרך  לחאנכי שו  

Lc 10,21   ואין. כל הדברים הם נמסרים אלי מאבי 22 .לפניך  ם לקטנים אמת הוא אב כי כן ערב וגלית  
Lc 13,26   26 אמר והוא י 27. ואתה למדתנו ברח ברחובותינו לפניך  תחילו לאמר אנחנו אכלנו ושתינו אז ת 
Mt 21,2    ותכף תמצאו אתון אחת קשורה ועיר אחד עמה  .לפניכם  אומר לכו אל אותו המגדל שהוא  2מתלמידיו 

Mt 21,31   כי זואן בא מראה דרך משפט  32. במלכות השם לפניכם  כם שהעוגבים עצמם והזונות ילכו אומר ל 
Mt 26,32   וענה פירו ואמר אליו ואם 33: ליליאהבג לפניכם  וכאשר אהיה קם חי אהיה  32גדוד הצאן מן ה  

Mt 28,7   בגליליאה ואתם תראוהו שם כמו שהוא אמ׳ לפניכם  יה מהרה ותאמרו לתלמידיו שקם חי ושהוא יה  
Mc 11,2   ומיד שתכנסו באמצע תמצאו עיר אחד קשור .לפניכם  ואמ׳ להם לכו לאותו מגדול שהוא  2תלמידים  
Lc 10,8   ורפאו החולים שיהיו שמה ותאמרו להם 9 .לפניכם  הדברים המונחים  תכם אכלו מאותןויקבלו א  
Lc 5,18   ולא מצאו שער שיוכלו 19ולהניחו לפני ישאוש  לפנים  אים איש אחד במטתו ובקשו לשומו אנשים נוש 
Jn 7,24  אז אמרו קצת מבני ירושלם 25: רק דין צדק לפנים  בעבור זה אל תשפטו  24. דם בשבתרפאתי כל א  

Jn 6,4   אז ישאוש נשא עיניו וראה  5. יום חג היהודים לפסח  והיה סמוך  4. מלמד עם תלמידיו בהר ושם 
Mt 20,12    ואתה עשיתים שוים עמנו אשר כל. שעה שפלה לפעול  אומרים אלו התחילו  12. החיילותנגד בעל  

Jn 9,4   6. נר הוא בעולם. ולםבעוד שאני בע 5 .לפעול  שבו לא יוכל אחד . כי לילה יבא .שהוא יום  
Mt 12,5  אמת אני 6. שוברים השבתות במקדש בלא עון לפעמים  ולא אתם קראתם בדת שהכהנים  5. לכהנים לבד  

Lc 22,32   והוא אמר אליו אדון 33. תצייר אחיך. מתהפך לפעמים  ועתה . תי בעדך שאמונתך לא תפסקאני התפלל 
Mt 25,27   וכאשר הייתי בא. ממוני לשולחן החלופין לפקוד  היה לך  לכן 27מקום שלא פזרתי  ומלקט אל  
Jn 10,21   אלה הדברים נאמ נאמרו בירושלם וחורף 22 .לפקוח  ושטן יכול עיני עורים . אחזו שדמאדם ש  

Mt 18,25    האדון צוה שימכרו אותו ואשתו ובניו וכל מה  לפרוע  וכאשר לא היה לו מה  25. בישנאשאלפים 
Mt 23,16    מה הוא דבר גדול הזהב או. פתאים ועורים 17 .לפרוע  ה נדר לתת זהב למקדש אותו חייב שעושאותו 
Mt 23,18    עורים אי זה דבר גדול המתן או המזבח 19 .לפרוע  אתם שאותו שנשבע תת למזבח חייב ואומרים.  
Mt 22,41  ולכן לכם מה 42. יםולכל אותם שהיו נאספ לפרושים  ואז אמ׳ ישאוש  41. שני צוויים תלוים באלו  

Lc 5,17   וחכמי הדת ששם באו מכל גדולי גליליאה לפרושים  מלמד ונעשה היה באחת הימים וישאוש יושב ו  
Lc 17,20   21אינו בא בהעמדה . מתי יבא מלכות האל לפרושים  ושאל  20ולך כי אמונתך הושיעך  אליו קום  

Jn 9,13   ופתח עיני. ואמרו שישאוש עשה טיט בשבת 14 לפרושים   והביאוהו 13. ענה איני יודע. אלו אנה הו 
Jn 11,46   אז התאספו 47: ואמרו להם מה שישאוש עשה לפרושים  ומקצת מהם הלכו  46. האמינו בו שעשה  

Mt 16,21   לתלמידיו שחיוב הוא שהוא ילך בירושלם לפרסם  ומיום ההוא והלאה התחיל  21. יחישאוש מש  
Mt 20,13   קח מה שהוא שלך ולך כי אני חפץ לתת  14אחד  לפשוט  לא עשית אתה תנאי עמי . עולהום עושה לך ש 
Mt 15,24   והיא באה ומתפללת אותו 25. שנאבדו בית ישראל לצאן  והוא ענה לא שולחתי רק  24. ינוצועקת אחר 
Mt 24,26  המערה אל תחפצו ואם אדם לכם יאמר הוא בזאת  .לצאת  ם לכם יאמר שהוא במדבר אל תרצו ולכן אם אד 

Jn 1,43   44. בגלליאה ומצא פליף ואמ׳ לו לך אחרי לצאת  למחר רצה ו 43. תמיה נקרא כיפאש ר״ל פירא  
Mt 16,22    אומר האל לא יאבה אדון. אחד והתחיל לגערו לצד  ואז לקחו פירו  22: ביום השלישיולקום חי  
Mt 20,21  אז ענה ישוש 22. והאחד לשמאלך במלכותך. ימינך דלצ  והיא אמרה תרצה שאחד מבני ישב  .מה תחפוצי 
Mt 25,33   אז יאמר המלך 34. ימין והגדיים לצד שמאל לצד  ויניח השיות  33. השיות מהגדייםכמו הרועה  
Mt 25,33   33  אז יאמר המלך לאותן שהיו לימינו באו 34. שמאל לצד  ויניח השיות לצד ימין והגדיים 
Mt 27,38   ואותן שעוברין מקללין 39. ימין ואחד לשמאל לצד  אחד . תלו שני גנבים עמואז  38 :היהודים  
Mc 4,34   באותו יום כאשר נעשה ערב  35אחד ואמר להם  לצד  ובעבור זה הוא מבארו . ת תמונותלהם בזול[*] 
Mc 5,30  למידיוואמרו לו ת 31העם ואמ׳ מי נוגע בלבושי  לצד  בעצמו האמת כי ממנו יצאה נהפך  וישו שיודע 
Mc 7,33   אחד מחוץ מקום המיושב ושם האצבעות באזן ורוקק לצד  וישאוש הוליכו  33. ים ידו עליובתפלה שיש 
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Mc 8,23   והניח ידיו עליו . אחד מן הדרך ורקק לו בפניו לצד  וישאוש לקחו בעד היד ומשכו  23 שיגיעהו 
Lc 1,11    וכאשר זכריא 12. המזבח הלבונה נראה אליו ימין לצד  אבל מלאך השם׳ עומד  11. הלבונהלתת הלבו 

Lc 23,33  וישו אמר אב מחול להם 34. ימין והאחד לשמאל לצד  האחד . רי שם תלו ישאוש והגנביםהנקרא קלוא  
Jn 20,5   אז בא שימון פירו 6. אמנם לא נכנס שם. אחד לצד  וכרע פניו וראה הסדין מונח  5ר ראשון לקב  
Jn 20,6  והסדין שהונח בראש ישאוש לא היה מונח  7. אחד לצד  י פשתן מונחים וראה בגד. אחריו ונכנס בקבר 

Jn 20,25   אחר שמנה ימים פעם אחרת היו  26. איני מאמין לצדו  במקום המסמרים ואינִי משים ידי משים אצבעי 
Jn 20,27   ענה 28. ולא תהיה בלתי מאמין ותהיה נאמן לצדי  ים אצבעך פה וראה ידי ושים ידך לטומאש ש  
Lc 10,29   וישאוש  30. ואמר לישאוש ומי הוא חברי. עצמו לצדק  והוא חפץ  29. ותן הדברים ותחיהעשה א 

Jn 21,3  ויצאו. והם אמרו לו ואנחנו נלך עמך. דגים לצוד  אני הולך . שימון פירו אמר אלהםו 3. יחדיו  
Mc 1,27   ושמו מתפזר בכל 28. והם שומעין לוהשדים  לצוות  יה זה מהמוסר חדש אשר לו יכולת מה יה  
Mc 2,19   אבל העת המתקרב 20. כך שהחתן יהיה עמהם לצום  שהם קרובים לנישואין איך אוכל  ישו אותם  

Mc 10,47  48. ואמ׳ בן דויט יהיה לך חמלה ממני .לצעוק  והתחיל [*]  47[*] ושב קרוב לו שהיה יבש י [*]  
Lc 8,49   וישאוש שמע זה 50. ישאוש משיח כי בתך מתה לצער  אליו אל תחפוץ  ושר בית הכנסת בא לו ואמר  

Mt 26,57   שר הכהנים למקום שהחכמים יודעי ספר וזקני  לקאיפש  והם חזקו ישאוש והוליכוהו  57. ונסו 
Jn 18,24  ושימון ופירו 25. ההגמון עם ידיו קשורות לקאיפש  והלך ישאוש ששלחוהו  24: ה אותילמה אתה מכ  
Jn 18,28   בהיכל בעבור שלא יהיו טמאים ויאכלו הפסח לקאיפש  אז הנהיגו לישאוש  28: התרנגול ומיד קרא : 
Mt 8,22   22 וכאשר 23קפיטולו כ״ז כפי מתיאו : אל האחר לקבור  משיח אמר לו לך אתי והניח המת  וישואש  
Lc 9,59    ישאוש אמ׳ לו הנח הישמעאליםו 60. את אבי לקבור  וענה הנח לי . לאיש אחר לך אחריוישו אמ׳  
Lc 9,60   את אבלי וישאוש אמ׳ לו אתה בא עמי ותגיד לקבור  וישאוש אמ׳ לו הנח הישמעאלים  60. את אבי  

Mt 21,36   והיו יותר טובים ורבים ועשו להם. פירותיו לקבל  אחר האדון שלח עבדיו לעובדים  36. המיתו  
Jn 7,39   כי ישו. המאמינים בו כי עדיין לא נתן הרוח לקבל  שעתידין וח הקדש וזה אמרו מר 39. מבטנו  
Jn 6,21  ומיד היתה הספינה בארץ שדעתם ללכת . בספינה לקבלו  אז רצו  21. ם אני הוא אל תיראואבל אמר לה 

Mt 23,37    עמך כמו התרנגולת מאספת אפרוחיה תחת כנפיה לקבץ  נכספת . היו מֻשלחים הרבה פעמיםשאליך  
Lc 23,56   24 :לקבר  גוף ישאוש משיח ובשבת הורידוהו טוב לחנוט,Tit   ובשבת בבקר  1קפיטולו כ״ה כפי לוקא 
Lc 24,24   ומצאו כמו כן הנשים אומרות ולא מצאו אותו לקבר  ומקצתינו הלכו  24. רים שהוא חישאומ.  
Jn 11,31  שמריאה באה למקוםאז כ 32: הולכת לבכות לקבר  ה מהר ויצאה הלכו אחריה אומרים מריאה שקמת  
Jn 11,38   39. ושם היתה חפירה ואבן גדולה הושמה עליה .לקבר  אז ישאוש פעם אחרת בעצמו בא  38. לא ימות  
Jn 20,1    אז רצתה 2: ועד לילה ראתה אבן הקבר הפוכה לקבר  בת אחד מריאה מגדלינא באה בבקר ש 1יואן  
Jn 20,3   3 רק התלמיד האהוב הלך  4. ושניהם הלכו במרוצה לקבר   ובאו. למיד האהובאז יצא פירו ואותו ת 
Jn 20,4   אמנם . וכרע פניו וראה הסדין מונח לצד אחד 5 לקבר  האהוב הלך יותר מהרה ובא ראשון רק התלמיד 
Jn 20,8  8  כי עדיין לא ידעו הכתיבה אומרת 9. וראהו ורץ לקבר  שם אותו תלמיד האהוב שבא ראשון אז נכנס 

Jn 20,11   12. בוכה ובעוד שמבכה כרעה והביטה בקבר לקבר  ומריאה עומדת מחוץ  11. ום עצמוותו מקבא  
Mt 23,27  מצויירים הדומים מחוץ יקרים ובפנים מלאים  לקברים  אוי לכם מאותתים פרושים שדומים  27: מבחוץ 

Lc 4,39   וכאשר בא 40. אותם ומיד קמה ושרתה. שיעזבנה לקדחת  עמד עליה צוה לה  39. יו בעבורהוחילו פנ 
Mt 21,43   43 אותו שיפול על 44ונתון לגוים שיעשו מעשיו  לקוח  ה לכם אומר שמלכות הש׳ יהי מכם אכן מז  

Lc 11,7  ואם הוא בהתמדה שואל אני אומר 8. לתת לך הפת לקום  ובני הם עתה במטה איניני יכול  הדלת סגורה 
Mt 13,30   וקשרו אותם. לקטו ראשונה הקמשונים לקוצרים  אומר  ובעת הקציר אני: עד הקצירתניחו הכל  
Mt 15,36   35 אני חושב(השבעה לחמים והדגים ועשה כונות  לקח  ואחר  36. א צוה לעם שישבו בארץוהו  

Mt 17,1   ואחר העלם אל הר אחד . פירו יקומו וזואן אחיו לקח  ואחר ה׳ ימים  1מ״ג כפי מתיאו  קפיטולי 
Mt 20,17    ראו כי אנחנו 18י״ב תלמידים בסוד ואמ׳ להם  לקח  ועלה ישאוש בירושלם  17: ריםנבחומעטים  
Mt 22,25   כמדומה  26. אשה ומת בלא זרע ועזב אשתו לאחיו לקח  בינותינו היו ז׳ אחין והראשון  25: אחיו 
Mt 26,26   ר קחו ואכלוואמ. הלחם וברכו ועשה חנות ובצע לקח  וכאשר ישבו לסעוד ישאוש  26. מרלו אתה או  
Mt 26,27    ואמ׳ שתו זה. הגביע ועשה חינות ונתנו להם לקח  ואחר  27. ואכלו כי זה הוא גופיואמר קחו  
Mt 27,24    מים ונטל ידיו לפני העם ואמ׳ אני הוא שאיני לקח  . דבר אינו משיג אבל צועקים עודראה ששום  
Mt 27,59  60גוף ישאוש ועטפו בבגד אחד של משי נקי  קחל  ויושאף  59. ילאט צוה שיתנהו לוופ. מישאוש  
Mc 6,41    החמשה לחמים ושני הדגים ועשה חינות והודאות לקח  וישאוש  41. חמשים ומאתים מאתיםמחמשים  
Mc 9,1   והיו הם. פירו ויקומו ונהגם בהר אחד מאד גבוה לקח  מועברים ששה ימים  1שי׳ מארקו  ט׳ כפי 

Mc 12,20   ואחר לקחה השני גם זה לא 21אשה ומת בלא בנים  לקח  הראשון . עה אחים יהיולכן שב 20. לאחיו 
Mc 14,22   ולקח הגביע ועשה חנות 23. הפת ואמר זהו לבי לקח  וכאשר היו אוכלים  22: ד לא היהאם נול  

Lc 8,54   דוהרוח חזר בה ומי 55בידו הנערה ואמ׳ קומי  לקח  ח וישו משי 54. על ישאוש משיח באומרו זה  
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Lc 9,10  והדבר ההוא  11. אותם במקום אחד נקרא בינשידא לקח  וישאוש . ש משיח כל הדברים שעשולהגיד לישו 
Lc 9,16   החמשה לחמים ושני דגים והביט לשמים ובירך לקח  וישו  16. וכן עשו 15ים לחמשים העם חמש  
Lc 9,28   28 29. אן ועלה אל ההר והתפללפירי ויקומו ויו לקח  מנה ימים אחר אלה הדברים ישאוש וש  
Lc 9,47    ואמ׳ להם המקבל נער זה 48נער אחד וקרבו אליו  לקח  וישוש כיודע מחשבותם  47. מכולםמהם גדול 

Lc 10,35  שני פשיטין ונתנם לאושפיזא ואמ׳ לו עשה למוכה לקח  ולמחר  35. שפיזא ונתן עיניו בווהביאו באו 
Lc 18,31   הנה אנחנו עולים . שנים עשר תלמידיו ואמר להם לקח  וישאוש  31. יםלם הבא חיים נצחיובעו. זה 
Lc 22,17   18הכוס עשה חנות ואמר קחוהו וחלקוהו ביניכם  לקח  וכאשר  17. יהא נשלם מלכות השם׳אותו עד ש  
Lc 24,30   ועיניהם 31. הפת וברכו ובצעו ונתן ממנו להם לקח  סב עמהם וכאשר ה 30. כבר נטה ונכנס עמהם  
Lc 24,43   ואמר להם אלה הם הדברים 44. הנותר ונתן להם לקח  וכאשר אכל לפניהם  43. דבש אחת ויערת  

Jn 6,11   ישאוש הככרות וכאשר עשה חנות לשם׳ חלק הפת לקח  אז  11. ו במספר כמו חמשת אלפיםוהי  
Jn 13,12   סב אמר פעם אחרת להםוכאשר ישב וה. מלבושיו לקח  אז כשרחץ רגליהם  12. כם טהוריםאין כול.  
Jn 19,34   35[*] רומח בידו והכה ישאוש ופתח לו צדו  לקח  ואחד מן הפרושים  34[*]  33. ושעם ישא  
Mt 2,18   וכאשר אירודיש מת מלאך 19: נחמה כי אינינה לקחה  מעת ברמה רחל מבכה על בניה ולא היתה נש  

Mc 12,21   זה שלישי עשה כזה. השני גם זה לא הניח זרע קחהל  ואחר  21לקח אשה ומת בלא בנים  הראשון . 
Lc 20,31   אז 33[*]  32.וכן כל השבעה ומתו בלא בנים .לקחה  והשלישי  31[*]  30תו בלא בנים אשה ומ  

Jn 12,3   ליטרא אחת נירדי פישטיסי מרגליי מאד ומשחה לקחה  אז מריאה  3. רו אחד מן האוכליםולז. אותו  
Jn 12,13   כפות תמרים ויצאה אליו לדרך וצועקת אומרת לקחה   13ושמעה שישאוש בא לירושלם . דליום מלו.  
Jn 19,27  ואחר זה ישוש שכל הדברים נענו 28כשלו  לקחה  באותה שעה התלמיד : מיד הנה אמךכן אמ׳ לתל.  
Mt 12,1   אמרו לו והפרושים שראוהו  2. מהשבולים ואכלו לקחו  והתלמידים רעבים . קומות זרועיםאחת במ 

Mt 14,34   וכאשר אנשי המקום ההוא 35. ארץ בגינטזאריט לקחו  ותכף  34אמת אתה הוא בן האלוה  אומרים  
Mt 16,22   אומר האל לא. פירו לצד אחד והתחיל לגערו לקחו  ואז  22: והיות מת ולקום חי ביום השלישי  

Mt 20,9  9 ובאו הראשונים וחשבו קחת 10. ד פשוטכל אח לקחו  ו אותם שהלכו בכרם עד הי״א שעה וכאשר בא  
Mt 21,35   אחר 36. ומקצתם הכו ומקצתם המיתו. העבדים לקחו  והעובדים  35. ים לקנות פירותיולעובד  
Mt 22,6   וכאשר המלך שמע  7. העבדים ונגשו אותם למיתה לקחו  והאחרים  6. הלאה והאחד לסחורתווהלך האחד 
Mt 25,3  ובעוד שהחתן מעכב לבא 5עשישותיהן [*]  4[*]  לקחו  והה׳ סכלות  3. ותלות והחמש חכממהן היו סכ 
Mt 27,6  הל׳ פשיטין אמרו אינו דבר ראוי שנשימם בבית  לקחו  ושרי הכהנים  6. במקדש והלך לו הל׳ פשיטין 

Mt 27,27    28ונתקבצו סביב העם . ישאוש בית גדול הדינין לקחו  . ואז עבדי פילאט 27. בשתי וערבלהקימו 
Mt 28,15   ואלה הדברים מוגדים : הכסף ועשו מה שאמרו הם לקחו  והם  15נחנו נשיג שתהיו בטוחים פילאט א 
Mc 6,19    אבל אינה . במיאוס ואורבו בעבור שתוכל המיתו לקחו  ירודיאש וא 19ראוי לך החזק באשת אחיך 
Mc 8,23    שכו לצד אחד מן הדרך ורקק לובעד היד ומ לקחו  וישאוש  23עור ובקשוהו שיגיעהו איש אחד  
Mc 9,26    וכאשר היו נכנסין בבית  27. ביד והוא חזר חי לקחו  וישו  26. שרבים אומרים שמת הואכמת עד 
Lc 2,28    אדון עתה אתה  29ובירך האל ואמ׳ . בזרועותיו לקחו  ושמעון  28. שיעשו כפי מנהג דתובעבור 

Lc 20,29   29 והשלישי לקחה 31[*]  30אשה ומתו בלא בנים  לקחו  אשונים קרה שיהיו שבעה אחים והרוי . 
Lc 23,26    אדם אחד סיריאנוש נקרא שימון שבא מן העיר לקחו  וכאשר נהגוהו  26. ישאוש כרצונםונתן להם.  
Jn 10,20   ואחרים 21. ומדבר בשטות למה אתם שומעין אותו לקחו  ורבים מהם אומרים שטן  20. האלועל הדברים 
Jn 18,12   וקשרו אותו והוליכוהו לאנא אשת 13ישאוש  לקחו  אז הסיעה השכנו ועבדי היהודים  12: לסבלה  
Jn 19,17  16 וישאוש נושא. היהודים ישאוש ונחגוהו בחוץ לקחו  אז  17. מסר להם ישאוש שיתלוהו אז שיסר  
Jn 19,23  לד׳ חלקים לכל פרט חלקו וחלקום. המלבושים לקחו  אז הפרושים כשתלוהו  23 :שכתוב כתוב יהיה.  
Jn 19,29   קנה אחד והניחו ספוג מליאה חומץ עם מלח לקחו  והיה כי שמע זה . קנקן מלא חומץאז היה שם  
Jn 19,40   גוף ישאוש וקשרוהו בסדינין ומשחו הגוף לקחו  אז  40. מיררא כמו מאהל ליטרין תערובת  
Jn 21,3   אכן. ובבקר עמד ישוש בחוף הים 4. דבר לקחו  א ובאותו הלילה ל. ועלו בספינה ויצאו משם  

Mt 21,39   לכן כאשר יבא בעל 40. חוץ לכרם והרגוהו ְלַקֻחּוהּו   39. זהו היורש נהרגהו ותהיה לנו ירושתו  
Jn 17,8   8 והכירו באמת שממך יצאתי והאמינו שאתה לקחום  והם . הדברים שנתת לי נתתי להם כי  
Lc 5,5  5 וכאשר זה 6. אבל בדבריך נאריך רשתותיך. דבר לקחנו  לו כל הלילה טרחנו ולא  נה ואמ׳ושימון ע 

Mt 1,20  21. מרים אשתך כי מה שהרתה הרתה מרוח קדש לקחת  ום אמר יושאף בן דויט אל תירא אל יוסף בחל  
Mt 14,4   ובעבור זה אירודיש חפץ 5לך אשת אחיך  לקחת  כי זואן אומר אליו אינינו ראוי  4. אחיו  
Mt 16,5   5 והוא אמר להם השמרו משאור הצדוקים 6. לחמם לקחת  באו לחוף הים לעבור הלאה שכחו  וכאשר  

Mt 17,24   והוא ענה 25. או מהנכרים. מס מביניהם לקחת  דומה שימון מלכי הארץ ממי ראוי אמר מה לך  
Mt 24,17   ומי שיהיה בשדה לא 18.ואי זה דבר מבית לקחת  ומי שהיה בעלייה לא ירד  17. יםיניסו בהר  
Mt 24,18   ולאותן. אוי לאותן שתהיו הרות 19: כסותו לקחת  ומי שיהיה בשדה לא יחזור  18.דבר מביתו  
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Mc 8,14   והוא מזהירם 15לחם ולא היה להם לבד לחם אחד  לקחת  ותלמידיו שכחו  14ובר אותו הים בספינה ע 
Mc 12,2   והם תפשום והכום ושלחום בידים  3הפרי מהכרם  לקחת  ים וכששב בעתו שלח עבדיו לעובד 2. ארוך 

Mc 13,16    ואוי לאותן שיהיו הרות ולאותן 17. בגדו לקחת  שדה לא ישוב אחור ואותו שיהיה ב 16הבית  
Jn 19,38  אז בא. ישאוש מהשתי וערב ופילאט הודה לו לקחת  ובקש מפילאטו שיהיה לו רשות . שתלמיד ישאו  
Jn 10,18    פעם אחרת היתה 19: זאת המצוה לקחתי מאבי .לקחתה  וב אותה ויכולת יש לי פעם אחרת לעזיש לי  
Jn 14,17   רק. ואינו יודע אותו. כי אינו רואה אותו .לקחתו  שהעולם אינו יכול : רוח אמת 17 עמכם לנצח  
Lc 14,20   וחזר המשרת ואמ׳ 21. אשה ואיני יכול ללכת לקחתי  השפעוהשלישי אמ׳ אני  20: צלותישתקבל התנ  
Jn 10,18   פעם אחרת היתה מחלוקת בין היהודים 19: מאבי לקחתי  זאת המצוה . לי פעם אחרת לקחתה ויכולת יש 
Jn 21,10   והוציא בארץ. ושימון פירי עלה באניה 11 לקחתם  וישאוש אמ׳ להם שאו מהדג אשר  10. ופת  

Mt 13,30   וקשרו אותם במשואות ושרפו . ראשונה הקמשונים לקטו   ובעת הקציר אני אומר לקוצרים: עד הקציר 
Lc 10,21  כל הדברים 22. אמת הוא אב כי כן ערב לפניך לקטנים  וגליתם . י אלו מן החכמיםובארץ שהעלמת דבר 

Mt Prol,5   ועם ֶׁשַרִּבים כתבו. הכתיבות נגד המינין לקיים  כן חוייב דרוש אמונת האיונגלי  .אל אחיו  
Lc 3,1   טיברי שיסאר ופונץ פילאט מורשה בגודיאה לקיסר  בשנת חמשה עשר  1ו ג׳ כפי לוקא טולקפי  

Mc 14,71   72. ולישבע שאינו יודע מה הוא האיש שאומרת לקלל  והוא התחיל  71. אמת גליליב אתהמהם כי ב  
Mt 21,34   נות פירותיוהפירות שלח עבדיו לעובדים לק לקנות  וכאשר בא עת  34. הלך במהלך אחדלעובד ו.  
Mt 21,34    ומקצתם . והעובדים לקחו העבדים 35. פירותיו לקנות  בא עת לקנות הפירות שלח עבדיו לעובדים 
Mt 25,10   ואותן שהם מוכנות נכנסו עמו. בא החתן לקנות  וכאשר הולכות  10כרות וקנו לכם לכו למו  
Mc 6,37  ואמ׳ 38. מאתים ככרות לחם ותנו להם לאכול לקנות  לכו א״כ . [*] נו אתם להם לאכולואמ׳ להם ת  
Lc 9,13    והם כמו חמשת 14דבר מאכל לכל העם הזה  לקנות  לחמים ושני דגים וצריכים אנו לבד חמשה  

Jn 4,8   אז אמרה לו אותה האשה שמריטנא 9. דבר מאכל לקנות  והתלמידים הלכו בעיר  8. לשתות לה תן לי. 
Lc 18,5  5 ואדונינו אמר ראו מה 6. הבא תעשה לעג ממני לקץ  את ימצאני אדריכיאה ר האלמנה הזאמנם כאש  

Lc 22,37   והוא. והם אמרו אדון הנה שתי סכינים פה 38 לקץ  כי כל הדב הדברים שהם ממני הם  הוא מזומן  
Mc 7,31   והביאו לו איש אחד חרש ואלם 32. קאליוש לקראת  ובר בשידוניאה ובא בים גליליאה טיר ע.  
Lc 9,37  ובתוכם אדם אחד קורא בקול גדול ואומ׳ 38 לקראתם  ביום האחר עם רב ירד מן ההר בא ו 37. מותו  

Lc 15,15  ושלחהו. לאביו לאחד מעירוני אותה מלכות לקרב  והתחיל  15. ומצא עצמו חסר. ארץרעב גדול ב  
Mt 9,13   אז באו 14. חטאים לענושרק בעד ה. הצדיקים לקרוא  לא באתי . אוהב יותר חסד מקרבן כי אני  
Mt 22,3  ופעם  4. הקרואים אל הנישואין ולא אבו לבוא לקרוא  ושלח העבדים  3עשה נשואין מבנו לאדם מלך ש 
Mc 2,17   והיו שם תלמידי 18הצדיקים אבל החטאים  לקרוא  כי אני לא באתי . שיש להם חולי רק אותן  
Lc 5,32    והם אמרו לו  33הצדיקים רק לחוטאים בתשובה  לקרוא  י כי אני לא באת 32צריכים רופא החולים 

Lc 14,17   והתחילו  18. לקרואים שיבואו שכבר הכל מוכן לקרוא  ושלח משרתו בשעת האכילה  17. יםאנשים רב 
Mt 22,4   4 אני הכינותי סעודות הבקר בקר ועופות והכל לקרואים  רת שלח עבדים אחרים אומר תאמרו ופעם אח 

Lc 14,17   והתחילו כלם 18. שיבואו שכבר הכל מוכן לקרואים  ילה לקרוא ושלח משרתו בשעת האכ 17. ביםר  
Mc 5,14    וכאשר היו באים לישאוש והם ראו 15. מה שקרה לראות  ברחו והגידוהו בעיר ויצאו כולם אותם 
Mc 8,25   25 אומ׳ לו אל. וישאוש שלחו בביתו 26. בבהירות לראות  עדיין הניח ידיו בעיניו והתחיל ו 

Mc 11,13   13  וכאשר בא אליה לא מצא כי אם. אם ימצא תאנים לראות  הלך . מרחוק ראה תאנה רואה עליןוכאשר 
Lc 7,25   והנה אותן שנתלבשו. איש מלובש מרוב בגדים לראות  אבל אי זה עניינים יצאתם  25. תלכל רוחו  
Lc 7,26   זהו 27. נביא אומ׳ לכם ועוד יותר מנביא .ראותל  אבל אי זה דבר יצאתם  26בבתיהם הנם מלכים  
Lc 8,35  הדבר ההוא ובאו לישאוש ומצאו האיש שהשד יצא לראות  ואנשי המדינות יצאו  35. עיירותבמדינות וב 

Lc 9,9  וחזרו התלמידים להגיד לישוש 10. ישאוש משיח לראות  ורצה . הוא זה שעושה דברים אלו ש׳ יואן מי 
Lc 17,22   ויאמרו לכם 23יום אחד מבן האדם ולא תראוהו  לראות  ימים שתאוו  ואמ׳ לתלמידיו יבואו 22. לכם 
Lc 19,3   ולא יכול לראותו . ישוש משיח אי זה איש הוא לראות  והיה חפץ מאוד  3. יה עשיר גדולוה 
Lc 19,4  וכאשר 5ישאוש משיח כי שם היה לו לעבור  לראות  בעבור יכול . אחד ששמו שיכומור ועלה באילן  

Jn 3,3  ענה 4. מלכות שמים אם לא יהיה נולד מחדש לראות  ת אני אומ׳ לך שום אדם לא ישיג ואמ׳ לו אמ  
Jn 8,56   אמרו היהודים אליו 57: יומי וראהו ושמח לראות  אברהם אביכם חמד  56. ומר דבריואותו וש  

Lc 14,18    והשני אמ׳ 19. שתקבל התנצלותיבבקשה ממך  לראותה  אני קניתי עיר ויש לי ללכת שמה אמ׳  
Lc 19,3  כי אותו זאקיב היה קטן. בעבור רוב העם לראותו  ולא יכול . משיח אי זה איש הוא לראות ישוש  
Lc 23,8   בעבור ששמע דברים רבים ממנו ומצפה מתי לראותו  ה ישאוש שמח מאד כי פעמיים כסף כשרא  

Lc 14,19  20: ולנסותם אחלי שתקבל התנצלותי לראותם  ך אני אמ׳ אני קניתי חמשה עולי שורים והול  
Lc 16,5  והוא עונהו מאה 6כמה אתה חייב לאדוני  לראשון  א אחד אחד ממחוייבי אדונו ואמר קר 5. שנית  
Mt 5,21  ואני 22. ומי שירצח ראוי למשפט. לא תרצח לראשונים  אתם שמעתם מה שנאמר 21. ות שמיםתכנסו במלכ 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

676 

 

Mt 14,13   וכאשר ראה אותן העמים כמה 14מכל העיירות  לרגל  אשר העם ידעו הלכו אחריו וכ: אל המדבר  
Mc 6,33   וכאשר ישאוש 34. ובאו מכל העיירות אליו .לרגל  הכירוהו ונמשכו אחריו דרך ארץ  שראו אותם  

Mt 15,30   איםעד שהעם מתמיהים כשהיו רו 31. ומרפאם לרגלו  ומשליכים עצמם . ים ורבים אחריםונטול  
Lc 4,7  ענה ישו ואמ׳ לו כתי׳ הוא האדון 8. ותפללני לרגלי  אם תפול  7לך כל אלה העניינים  לו הנה אתן 

Lc 7,44   45. אבל זאת רחצה רגלי ובשערי ראשה קנחם .לרגלי  ואתה לא נתת לי מים . סתי בביתךאני נכנ  
Lc 7,45   אתה לא משחת  46. ה מנישוק רגליוזו לא פסק .לרגלי  אתה לא נתת לי נשיקה  45. קנחם ראשה 
Lc 8,41   כי 42ישאוש משיח וחלה פניו שיבא אל ביתו  לרגלי  ו לירוש שהיה שר בית הכנסת נפל אותו ששמ  
Lc 8,47   ישו משיח ואמרה אל העם באי זו טעם נגעה לרגלי  ובאה ברעדה ונפלה . רצתה להחבא זה לא  
Mt 28,9   וישאוש אמ׳ להן אל תפחדו 10. והתפללוהו לרגליו  כרעו  והן .אומ׳ האל יושיעכם. להן לדרך  
Mc 2,14   והוא מטיו יושב בשלחן ואמ׳ לו תמשך אחרי לרגליו  ועובר במקום אחד ראה לוי  14. םוילוני . 
Mc 5,22   בא. מבקש ואומ׳ בתי היא קרובה למות 23 לרגליו  וכאשר ראהו כרע לברכיו . גאריר הכנסת בשם  

Lc 5,8   9. ואמ׳ אדון הפרד נא מעלי כי חוטא אנוכי לרגליו  מון ופירו ראו ישוש משיח נפלו יכאשר ש  
Lc 5,12  ובקשו ואומ׳ אדון אם תחפוץ אתה יכול לרגליו  וכאשר ראה ישו נפל . ד מלא צרעתובא אדם אח  

Jn 11,32   פהואמרה לו אדון אם אתה במה שעבר היית  לרגליו  למקום שישאוש היה כשראהו נפלה  באה  
Mc 12,36   אם כן אם דוד קראו אדוניו איך הוא 37 .לרגליך  ני עד אשר אני אשית אויבך הדום שב לימי  

Lc 9,12   נגשו אליו הי״ב שלוחים ואמרו לו העם זה .לרדת  והיום מתחיל  12ומרפא החולים . השם׳  
Jn 4,51   אז שאל 52. אמרו לו שבנו חיעבדיו עלו אליו ו לרדת  וכאשר רצה  51. לו ישו והלך לו לדבר שאמר 
Jn 15,2   כבר אתם טהורים בעבור הדברים שאמרתי לכם 3 .לרוב  בו ינקה אותה בעבור שתעשה פרי  העושה פרי. 

Mt 8,26    27. ולים שינוחו ותכף היה נחת גדול בים לרוח  וקם וצוה . יראים עם במעט אמונהלמה אתם  
Mc 4,39  ואמ׳ 40ותכף היתה רבה הנחה . ולים שינוחו לרוח  קם וצוה וישאוש  39. חנו אבודיםכי ראה שאנ  
Lc 8,29   והיה נקשר. רעה שתצא מן האדם ההוא ומצערו לרוח  כי בצואתו  29י ממך שלא תצערני מבקש אנ  
Lc 8,43   ונגשה לישוש ובאה אחריו 44. ולא שוה לה לרופאים  רה כמו י״ב שנה ונתנה כל נכסיה ההוא צע  
Jn 9,11   ואמרו לו אנה 12. והלכתי ורחצתי וראיתי. שם לרחוץ  ושלח לי למי שלוח . משח את עינייט ועשה ט 
Jn 13,5   5 וקנחם בסדינו שהיה חגור בו. רגלי התלמידים לרחוץ  והתחיל . י כן שם מים במזרק אחדאחר. 

Jn 13,14  14  [*]נתתיו לכם למשל כי אני 15האחד רגל חבירו  לרחוץ  כם יש ול. אני אדוניכם רוחץ רגליכם . 
Mt 18,35  19 :לריעכם  בי שבשמים אם לא תמחלו מלב טוב יעשה לכם א,Tit   ונעשה 1קפיטולי מ״ה כפי מתיאו  
Lc 10,14   14  ואת כפר נחום תנשאי 15. המוכן לכם ליום הדין לרעה  ושדומה דומה . לא יהיה רע תירושאמנם 
Mt 5,43   ואני אומ׳ לכם אהבו  44. ותכעיס אויבך. כמוך לרעך  ת אתם שמעתם שהתורה אומרת ואהב לתלמידיו 

Mc 12,31   ואמר 32. ושום צווי אחר אינו גדול מזה. כמוך לרעך  ואהבת . והשני הוא דומה לזה 31 .הצווי 
Lc 10,27   וישאוש אמר אליו כדין עניתי עשה 28. כמוך לרעך  ואהבת . נפשך ובכל כחך ומחשבתך לבבך ובכל  
Lc 5,17   והנה אנשים נושאים איש אחד במטתו 18. אותם לרפא  וכח הש׳ היה בו . ודיאה וירושלםאה גגלילי  

Mt 17,15    וענה ישאוש ואמ׳ אומה ממאנת והפוכה 16 :לרפאותו  ואני שלחתיו לתלמידיך ולא יכלו  15ובמים  
Mt 10,1   ואלה הם שמות 2המשוטנים ולמרק החולאים  לרפאת  נתן להם יכולת משיח קרא לי״ב תלמידים ו  
Mc 3,15    17ושם שם לשימון פירו  16חליים ומושטנים  לרפאת  ונתן להם יכולת  15. דרוש בעולםשילכו  
Mc 6,7   וציום שלא ישאו שק 8. כל החולים ומשוטנים לרפאת  ם ושלחם שנים שנים ונתן להם כח תלמידי  
Jn 5,4   והיה שם אדם אחד 5ה חולי שחלו בו מאי ז לרפאתם  [*]  4וממתינים תנועת המים . יםומשוק  

Lc 2,13   עלוי יהיה לאל ובארץ שלום לאנשים 14ואומרים  .לש׳  עם המלאך ורוב חיל שממיי הודאה ומיד נעשה 
Lc 2,38   והיתה מדברת ממנו לכל אדם אותן שממתינים לש׳  וזאת באותה שעה היתה מתודה  38 :ותפילות  
Lc 3,21   ורוח הקדש ירד עליו בעצם 22ונפתחו השמים  לש׳  יה טובל ומתפלל וישו ה. עם נטבלכאשר כל ה  

Jn 4,7   8. וישאוש אמר לה תן לי לשתות. מים לשאוב  ובאה אשה אחת  7: ששית מן היום כמעט שעה  
Jn 4,11   האתה גדול מיעקב  12: ואיך תתן לי מים חיים לשאוב  בור הוא עמוק ואין לך מה שתוכל אליו ה 
Jn 4,15    וישו אמ׳ לה לכי וקראי אישך ושובי פה 16 .לשאוב  ושלא אבא פה לעולם . היה לי צמאתשלא . 

Mt 22,46  23 :לו שום דבר לשאול  אותו היום לא היה בידו וברשותו ושום אדם ב,Tit  קפיטולו מ״ט כפי מתיאו 
Lc 9,45   הם מי מהם גדולונשאו ונתנו ביני 46אותה  לשאול  ויראו . כי נעלמה להם. השם ולא הבינו מלת  
Lc 16,3  איני יודע מה אעשה כשאהיה מסולק מן 4 .לשאול  איני יודע לחשוב בושת יש לי . יממני הרשאת  

Lc 20,40   והוא אמר להם איך אתם אומרי׳ 41. לו דבר לשאול  ומשם והלאה לא יכלו  40. ב אמרתרבי בטו  
Lc 22,23  והיה מחלוקת 24. ביניהם איזהו מהם שזה יעשה וללשא  והם התחילו  23: אוי לאותו אותואכן . הולך 
Jn 16,30   ענה 31: לאחר הזה אנחנו מאמינים שיצאת מהאל לשאול  דע אתה כל הדברים ואין צריך לך ידענו שיו 
Jn 21,12   ובא 13: מי הוא כי יודעים היו שאדונם הוא לשאול  ואחד מהם לא רצה . הם באו ואכלואמר ל  

Mt 13,33   33  שלוקחת האשה ומטמינו ומערבו בשלשת מדות קמח לשאור  חר אמ׳ להם המלכות שממיי דומה אדמיון 
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Lc 13,21   שהאשה מטמנת בתוך הקמח עד שיתעכל שיתחמץ לשאור   21. של מלכות הש׳ למה הוא דומהלכם מ  
Mc 9,31    ישו וכאשר היו בבית. ובאו בכפר נחום 32 .לשאלו  הם לא הבינו הדבר והתחילו ו 31השלישי  
Lc 11,46    47.אתם לא חפצתם לנגוע אותם באצבע אחד שלכם לשאת  האנשים בעומסין שאין להם יכולת מעמיסין  
Lc 18,13   אומר אדון. עיניו לשמים אבל מכה את חזהו לשאת  והעולמיי עומד מרחוק ולא רצה  13. שבידי  

Jn 5,10  והוא ענה להם מי שעשה לי זה אמ׳ 11 .מטתך לשאת  אמרו היהודים שבת הוא ואין לך  אז 10. היה  
Lc 4,19    ולעורים ראיה ולעזוב הנשברים למחילה דורש לשבויים  ולרפא נשברי לב ולדרוש תשובה  19להגיד 
Mc 8,4   4 וישאוש שאלם כמה ככרות פת 5זה העם במדבר  לשבוע  תלמידים ענו מאי זה מאכל יוכלו וה  

Lc 16,21   מפירורין הנופלים משולחן העשיר ואינו נותן  לשבוע  ..  21.. מוכה ששוכב בפתחו .. זל.. דל שש 
Mc 2,23  והפרושים אמרו לו תלמידך עושים  24מהקוצים  לשבור  ות זרעים בשבת ותלמידיו התחילו עובר במקומ 
Mt 5,19    אבל מי שילמדה. יהיה קטן במלכות שמים לשברם  אחד מאלה המצות הקטנות או ילמד שיעבור  

Jn 8,7  קם ואמ׳ להם אותו שנמצא בכם בזולת חטא .לשואלו  וכאשר הם מתמידין  7. רץ באצבעוכתב אחד בא  
Jn 16,19   אמר אליהם מה זה אתם מדברים בקרבכם כי .לשואלו  וכשבא רצו  19: ם מה מדבר ישאושאנו יודעי  
Mt 7,11   שיעשו לכם האנשים תעשו כל אשר שתחפצו  12 לשואליו  ה האל שמימיי שיתן דברים טובים כמה וכמ 

Jn 3,4   ענה ישאוש 5: לבטן אמו ושיבא לעולם פעם אחרת לשוב  יכול אדם : אדם להולד והוא זקן איך יוכל 
Mt 10,10   בכל עיר שתכנסו או מגדול שאלו מאתו 11 .לשוכרו  וי הפועל רא. מלבושים ולא מנעלים ולא מטה  

Lc 12,5   6: בגיהינם ולו האש אומר לכם אותו תיראו לשולחו  ח אותו שאחרי מות האדם יש לו כ תיראו  
Mt 15,32  ואמרו לו 33. בתענית בעבור שלא יחלשו בדרך לשולחם  מים ואין להם לאכול ואיני רוצה עמד שלשה י 
Mt 25,27   וכאשר הייתי בא הייתי שואל זהבי . החלופין לשולחן  לכן היה לך לפקוד ממוני  27רתי שלא פז 

Lc 7,36   וכאשר. והנה אשה אחת חוטאת היתה בעיר 37 לשולחן  ישבו . ר ישאוש נכנס בבית הפרושוכאש  
Lc 7,37  וכאשר ידעה. והנה אשה אחת חוטאת היתה בעיר לשולחן  ישבו . שישאוש נכנס בבית הפרוש וכאשר ידעה 
Mt 8,4   שה לו נדבה כמואבל לך והראה אל כהנך וע. אדם לשום  ואמ׳ ישואש משיח השמר אל תאמר  4. מהצרעת 

Mt 9,30   32: אבל הם יצאו וגלוהו בכל הארץ 31 :אדם לשום  יח צום לאמר השמרו שלא תגידוהו ישוש מש  
Mt 10,34   אבל כי אני באתי להפריד האב 35. שלום בארץ לשום  ח לתלמידיו אל תחשבו שאני באתי ישאוש משי  
Mt 16,20   ומיום ההוא והלאה 21. אדם שהוא ישאוש משיח שוםל  ואז צוה לתלמידיו שלא יגידוהו  20: בשמים  

Mt 17,9   10. אדם אל תאמרו המראה עד שבן האל יחזור חי לשום  וכאשר יורדים מן ההר ציום ואמ׳  9. ישו 
Mt 22,16  תאמר 17. כי אתה אין מביט גופות האנשים. אדם לשום  ואינך פונה . מלמד דרך האל באמתאיש נאמן ו 
Mc 1,44   אבל לך ותתראה לסגני הכהנים ותדור בעד . אדם לשום  ואמ׳ לו שמע אל תאמר  44אוהו ציתכף הו 
Mc 7,36   37וכאשר הוא עו׳ מצוה עוד מגלה . אדם לשום  שלא יגידהו  וישאוש צוהו 36. ודבר ברוחה  
Mc 8,26   26 ועדיין שאל ישאוש[*]  27. אדם משכיניך לשום  אומ׳ לו אל תאמר . ש שלחו בביתווישאו  
Mc 9,8  והם  9אדם זאת המראה עד שהוא יחזור חי ממות  לשום  מן ההר ישאוש צוה שלא יאמרוהו  וכאשר ירדו 
Lc 3,14   ותהיו נדיבים. אדם ואל תעשו לו נזק לשום  ויואן אמ׳ אל תחפצו רע . ה יעשואומרים מ  
Lc 5,14    תראה לכהנים ותדור בעד אבל אמ׳ לו לך ו. אדם לשום  וישו צוה שלא יגידוהו  14. ממנוברחה 
Lc 5,37   כי אם יעשהו היין חדש. יין חדש בנאד ישן לשום  ושום אדם אין לו  37. ד עם הישןמתי מתיח  

Lc 6,4   ואומ׳ לכם מה אדון  5. אדם לאוכלו רק הכהנים לשום  ונותן למי שהוא עמו ואין ראוי  ואוכל 
Lc 8,51   אדם שיכנסו עמו כי אם פירו ויקומו ויואן וםלש  וכשבא ישו בבית השר לא עזב  51 .נושעת  
Lc 9,21  שחוייב שבן האדם יסבול דברים רבים 22. אדם לשום  וישאוש צום לבל יגידו  21. ל חיישאוש בן א  
Lc 10,4  ובבית שתכנסו תאמרו תחלה שלום 5. אדם בדרך לשום  ואל תתנו שלום . קים ולא מנעליםולא בתי שו  

Lc 20,19   19 ויראו העם כי הכירו כי עליהם ובעבורם. יד בו לשום  נים והסופרים חפצו באותה שעה כהושרי ה 
Jn 4,44  אז כשבא ישאוש בגלליאה  45. נביא כבוד בארצו לשום  והוא העיר שאין  44. גלליאהמצא משם והלך ב 
Lc 5,18   ולא מצאו שער  19לפנים ולהניחו לפני ישאוש  לשומו  ים נושאים איש אחד במטתו ובקשו והנה אנש 
Jn 6,61   וישאוש כששמע אמונתם אמר מי מבהיל 62 :לשומעו  מי יוכל . ו זה קשה הוא זה הדבראמר  
Jn 8,43   ורצון אביכם. אתם בני השטן אביכם 44 .לשומעו  ם מכירים דברי כי אינכם יכולים למה אינכ  
Lc 13,7    עברו שלש שנים שאני שואל פריכבר . הכרם לשומר  ואמ׳  7. ובא לבקש הפרי ולא מצאבכרמו  

Mt 28,12    שיאמרו תלמידיו באו הלילה בעוד הם 13 לשומרים  הזקנים ועשו עצה ונתנו רוב כסף והם אספו  
Lc 12,12   12 ואחד מן החבורה אמ׳ אליו רבי אמור אל 13 :לשון  וח הקדש ילמדכם באותה שעה מענה כי ר  
Mc 7,33   ומביט לשמים מתאנח ואמ׳ אפתח ר״ל פתחו 34 לשונו  ורוקק נגע שב ושם האצבעות באזן מקום המיו . 
Mc 7,35   וישאוש צוהו שלא 36. היה נִַתר ודבר ברוחה לשונו  פתוחות ובלבול  ותכף אזניו היו 35. פתחו  
Jn 19,19   אז רוב 20: ישאוש דנזוריט מלך היהודים :לשונו  ר אחד והניחו על השתי וערב וזה כת׳ מאמ  

Mc 16,17   שום מיני בהמות ונחשים ארסיים לא 18 לשונות  פאו בשמי המשוטנים וידברו חלוף הם יר  
Lc 12,58  והשוטר יתנך. והשופט יתנך ביד השוטר .לשופט  ואם באולי ימסור אותך . וך מהרהמעשה שישלח  
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Mt 3,10   ב יכרתוכל עץ שאינו עושה פרי טו. העץ לשורש  הגרזן מונח  10. בנים בני אברהםמאלה הא  
Lc 3,9   לכן כל עץ שאינו עולה פרי טוב יכרת. העץ לשורש  כי הגרזן כבר עברה  9בן אברהם  החזיר חי  
Lc 9,9   ורצה. ש׳ יואן מי הוא זה שעושה דברים אלו לשחוט  ואמ׳ אירודיש אני הוא שצויתי  9. שקם חי  

Mt 17,17   אז 18: חוץ ונתמרק הנער באותה שעהויצא ל לשטן  וישוש גער  17. עמכם שאוהו אלי כמה אעמוד  
Mt 25,41   אני נרעבתי וצמאתי אשר לא 42. ואל מלאכיו לשטן  כן ממני ארורים מאבי ולכו באש גיהנם שמו  
Mc 9,24   24  אני מצוה אותך. אומ׳ שטן חזק ואלם. שיצא לשטן  וכאשר ראה שהעם מתאסף הוא צוה  
Mc 2,22   ונעשה פעם אחרת 23: יין חדש בנודות חדשים לשים  יש אבל . ם מתבקעים והיין משתפךישני  
Lc 5,38   ושום 39. בנאד חדש והיין והנאדות מתקיימין לשים  אבל יין חדש ראוי  38. אובדין והיין נשפך  

Lc 12,49  ואני 50. וחפץ אני שיהיה מורד. אש בארץ לשים  אני באתי  49: דבר רב ישאלו לו .לו דבר רב  
Mc 3,16   וללאזיר זאנאדיב ולג׳ואן אחיו 17פירו  לשימון  ושם שם  16רפאת חליים ומושטנים יכולת ל.  
Lc 5,10   11. אל תפחד כי בעבור זה תהיה שתקח האנשים לשימון  וישאוש אמר . מון עומדין שוממיןחברי שי 
Lc 7,44   תי בביתךאני נכנס. רואה אתה זאת האשה .לשימון  וישאוש נהפך אל האשה ואמ׳  44. יושר שפטת.  

Lc 22,31   הנה השטן מבקש אתכם בעבור העבירכם בכברה לשימון  והש׳ אמ׳  31. הי״ב שבטי ישראל תשפטו  
Lc 24,34    ואיך. והם ספרו הדברים שנעשו בדרך 35 .לשימון  מרים שהאדון חזר חי באמת ונראה או 34היו  

Jn 1,41   ואמ׳ לו אנחנו מצאנו משיח שנקרא. ואחי לשימון  וזה מצא ראשונה  41. הלכו אחריומיואן ו  
Jn 13,6   ופירי אמ׳ לו אדון אתה תרחוץ רגלי. ופירו לשימון  אז בא  6. ווקנחם בסדינו שהיה חגור ב. 
Jn 20,2   פירי ולאותו תלמיד האחד שאוהב מאד ישאוש לשימון  אז רצתה ובאה  2: בן הקבר הפוכהראתה א  

Jn 21,15   פירו שימון יואן אוהב אתה אותי יותר מאלו לשימון  אמר ישאוש אז כשאכל  15: חזר חיאחר ש. 
Mc 12,14   ואמר למה. וישוש הכיר שקרם 15. או לו לשיסר  יתות לכן אמור לנו חוייבנו לתת הש׳ באמ  
Mt 22,21   21 22. מה שראוי לסישאר ולאל מה שראוי לאל לשישאר  רו מסיסר והוא אמר להם לכן תנו ואמ  
Mc 12,17   והם עמדו. מה שהוא לסיסר ולאל מה שהוא מהאל לשישר  וישוש אמ׳ להם תחזרו  17דשיסר  אמרו והם 
Lc 20,22    אמ׳ להם. והוא חושב שקר כזבים 23. או לא לשישר  חייבים אנו לתת מס  22. דרך האלומלמד  
Mt 20,1   ה תנאי עמהם מןוכאשר עש 2. פועלי׳ לכרמו לשכור  מיי לאב החיילות אשר יוצא בבקר מלכות שמי  

Mt 23,23   פרנסים עורים שלועסין הפרעוׄש ובולעין 24 :לשכחם  ן ראוי ואלה המצות שחוייב עשות ואין שאי  
Lc 24,10   ונראו להם דברים אלו 11אלה הדברים  לשלוחים  ומי והאחרות שהיו עמהן שאומרות ומריאה של  
Mt 10,13  ואם אינה ראויה תשאר עמכם. שלומכם יבא אליה לשלום  ואם אותה הבית תהיה ראויה  13: ובזאת הבית 
Mc 5,34   ובעוד שמדבר באו אל סגן 35. ותהיי נרפאת לשלום  לכי . אמר לה בתי אמונתך הושיעךהבין ו  
Lc 7,50    [*]49  [*]50  [*] 8 .לשלום  אמונתך הושיעך לכי,Tit   ונעשה משם 1קפיטולו ט׳ כפי לוקא  
Lc 8,48   48 ושר בית הכנסת בא לו ואמר אליו אל 49 .לשלום  בתי אמונתך הושיעך לכי אמ׳ לה  וישו  

Lc 19,42  כי ימים 43. ועתה הן נעלמות לעיניך. לך לשלום  האמנת הדברים שהם שלך כזה היום אתה הכרת ו  
Mt 15,36   )והתלמידים נתנום לעם: ובצעם ונתנם לתלמידיו לשם  ) היא הקריאה הנכונה” חנות”שב שאני חו  
Mt 17,14   אדם אחד בא ויכרע לפניו אומר אדון יהיה לך לשם  וכאשר בא  14. שהוא אומ׳ מזואן טבול  
Mt 24,20   ואז תהיה 21. שאותה הצרה לא תהיה בשבת ובחורף לשם  התפללו  20. יניקות באותן הימיםשיהיו מ 
Mc 10,27   ופירו התחיל 28. איפשריים כי לאל כל הדברים לשם  לכם הוא דבר נמנע אבל לא לא . םאומר לה  
Mc 14,35   ואמ׳ אב 36. אם איפשר עשות שתעבור אותה שעה לשם  מעט הוא כרע באפיו ארצה והתפלל וכאשר כרע  

Lc 1,17  ואמ׳ זכריה למלאך איך יעשה זה 18. עם שלם לשם  ם וידריכם בחכמת הצדיקים ויכין האבות בבני  
Lc 2,22    כפי מה שכתוב בדת הש׳ שכל זכר פטר רחם 23 לשם  ור שידרו נשאו הנער בירושלם בעבכדת משה  
Lc 2,23   ובעבור שבנו קרבן כפי דת אלוהינו יביאו 24 לשם  הש׳ שכל זכר פטר רחם יהיה קדוש שכתוב בדת  
Lc 5,16   ונעשה היה באחת הימים וישאוש יושב ומלמד  17 .לשם  יח נסע משם ונכנס במדבר להתפלל וישאוש מש 
Lc 5,26   וכלם היו מלאים יראה ממנו אומרים נפלאות .לשם  ו וכל אשר היו שם היו נבהלים והללו ושבח  
Lc 7,37    ועמדה מאחור קרוב  38ונשאה קאפסא אחת ממשיחה  לשם  שישו משיח אוכל בבית הפרוש באה ידעה 
Lc 8,56   9: אדם לשם  ם ישו משיח שלא יגידו את העשוי חרדו וצו,Tit  וישו משיח  1וקא קפיטולו י׳ כפי ל 
Lc 11,1   ואמר להם אמרו 2כמו שיואן לימד לתלמידיו  לשם  ידיו למד לנו תפלה שנתפלל אותה אחד מתלמ  

Lc 17,15   ונפל על פניו עושה חנות לפני 16. בקול גדול לשם  אחד מהם כשראה שנשתנה חזר ושבח ו 15נשתנו  
Lc 17,18   ואמ׳ אליו קום ולך כי 19אלא זה מעם נכר  לשם  לא נמצא שחזר ונתן שבח  18תשעה ואין הם ה  
Lc 18,43    וכאשר כל העם ראה זה נתנו שבח לאל לשם  והלך אחרי ישו משבח . ומיד ראה 43לך :Lc 19,Tit 
Lc 21,36   שתהיו ראויים לברוח כל אלה הדברים שעתידין לשם  ועל זה הקיצו לעולם והתפללו  36. האדמה  

Jn 4,20   בזה ההר ואתם אומרים שבירושלם הוא המקום שיש  לשם  אבותינו התפללו  20: נביא שאתה אנכי מכרת 
Jn 13,13  ולכם. אני אדוניכם רוחץ רגליכם[*]  14[*] כי  לשם  י אדון ורבי ונותנים שבח וברכה קוראים אות 
Jn 16,2   ירו האב ולאואלה הדברים יעשו לכם כי לא הכ 3 .לשם  ויהיה לו דומה שיעשה עבודה . כםיהרוג את 
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Jn 18,2   אז כאשר יודיש אסף עם רב ועבדי 3. עם תלמידיו לשם  תו מקום כי הרבה פעמים בא הרבה יודע או 
Lc 20,25   ולא יכלו ענות לדבריו לפני העם 26 .לשם׳  ואותן שהם מן השם׳ תנו . לסישר מסישר תנו.  

Jn 6,11   11 והיה להם. והדג כמו כן. פת בין העםחלק ה לשם׳  ח ישאוש הככרות וכאשר עשה חנות אז לק  
Jn 9,24   אז אמר הוא איני 25. לא ידעת שזה האיש חוטא .לשם׳  ואמרו לו תן שבח וחנות . בעורוןהאדם שעמד 

Mt 27,38  ואותן שעוברין מקללין אותו מניעין ראשן 39 .לשמאל  אחד לצד ימין ואחד . גנבים עמו אז תלו שני 
Lc 23,33   וישו אמר אב מחול להם כי אין יודעים מה 34 .לשמאל  האחד לצד ימין והאחד . םוהגנבי תלו ישאוש 
Jn 19,18   ופילאט כת׳ מאמר אחד 19וישאוש באמצע שניהם  לשמאל  עמו שנים אחרים אחד לימין ואחד ו. וערב 

Mt 20,23   לאשר אביאגם לימיני אינו לתת בידי כי אם  .לשמאלי  אבל תשבו . הוא אמ׳ מיתתי תסבלוו 23: הין 
Mt 20,21   אז ענה ישוש ואמ׳ אינכם 22. במלכותך לשמאלך  והאחד . אחד מבני ישב לצד ימינךתרצה ש  

Jn 5,35   ולי יש עדות גדול מזואן 36. שעה אחת בינינו לשמוח  ורה נר שורפת ומאירה ולא אביתם הוא היה א 
Mt 12,42   43: ובכאן הוא יותר חכם משלמה. מהחכמת של לשמוע  כי היא באה מראש העולם . ש אותהותעני  

Mt 13,9  וקרבו התלמידים אליו ואמרו לו למה אתה  10 .לשמוע  מי שיש לו אזנים  9. נ׳ בא׳ ל׳ בא׳ ק׳ בא׳ 
Mt 13,43   והמלכות שממיי דומה לזהב טמון 44. ישמע לשמוע  מי שיש לו אזנים . לכות אב שלהםהשמש במ  
Mt 18,23   וכאשר התחילו לספר הטעם 24. טעם מעבדיו לשמוע  אחד מלך שרוצה מלכות שמים לאדם דומה ל.  
Mc 4,20   ואומ׳ להם אין אדם מניח נר דלוק 21. ישמע לשמוע  מי שיש לו אזנים . ׳ ס׳ ומא׳ ק׳ל׳ ומא  
Mc 4,23  כי . ואומר לכם ראו מה אתם שומעים 24. ישמע לשמוע  מי שיש לו אזנים  23. ונעלם שלא יהיה ניכר 
Mc 7,16   וכאשר ישוש נכנס בבית התלמידים 17. ישמע לשמוע  מי שיש לו אזנים  16. דם מלכלכומלב הא  
Lc 11,31   32: והנה יש בכאן גדול משלמה. חכמת שלמה לשמוע  מלכת שבא מקצות הארץ  31: ענישםהמשפחה וי  
Lc 14,35    15: ישמע לשמוע  רק ישולח בחוץ מי שיש לו אזנים תועלתי,Tit  והיו  1ו י״ו כפי לוקא קפיטול 

Jn 9,27   אנחנו[*] [*]  28. חפצתם להיות תלמידיו .לשמוע  ואתם שמעתם למה חפצתם פעם אחרת . אמרתי  
Lc 15,15   ונתאוה לאכול מה שהחזירים 16החזירים  לשמור  ושלחהו בעירו . רוני אותה מלכותלאחד מעי  
Lc 19,37  38. ושבח האל בקול גדול על כל הנפלאות שראו לשמח   לו לו כל העמים היורדים מן ההרהזתים התחי  
Jn 16,23  תשאלו ותקחו בעבור ששונכם יהיה [*]  24[*].  לשמי  ני לכם אם תשאלו לאב אי זה דבר אמת אומר א 

Mt Prol,28   אריה. עגל גלחות. בן אדם רומז אנושות .לשמים  עלה נשר ש. אריה שקם חי אחר מיתתו. נקרב  
Mt 5,34   ולא בארץ מפני שהיא  35. מפני שהוא כסא האל לשמים  ואני אומר לכם שלא ישבע אדם  34. עתשנשב 

Mt 11,23  כי אם הפלאות שנעשו בך היו. תרדי עד שאול לשמים  ואתה כפר נחום שקמת עד  23. דיןמכם ליום ה  
Mc 7,34    ותכף אזניו 35. חומתאנח ואמ׳ אפתח ר״ל פת לשמים  ומביט  34באזן ורוקק נגע לשונו האצבעות  

Mc 16,19   והם הלכו בכל העולם 20. ויושב לימין הש׳ לשמים  אוש משיח אחר שהוא דבר להם עלה יש  
Lc 2,15  15 הרועים מדברים ביניהם אומרים נֲַעבֹור בבית לשמים  סעו המלאכים מהם עולים ויורדים וכאשר נ  
Lc 9,16  16 ובירך אותם לחמים ושני הדגים ובצע הפת שמיםל  ח החמשה לחמים ושני דגים והביט וישו לק  

Lc 15,18   וכבר איני ראוי להיות נקרא בנך 19. ולך לשמים  אמ׳ לו אני חטאתי . בבואו לפניוו. אל אבי.  
Lc 15,21   ואח״כ 22. וכבר איני ראוי להקרא בנך. ולך לשמים  והבן אמר לו אבי אני חטאתי  21 .ונשקו  
Lc 18,13    אומר אדון אלהים רחמני כי. אבל מכה את חזהו לשמים  מרחוק ולא רצה לשאת עיניו  עומדוהעולמיי 
Lc 19,38   ואותן פרושי העם אמרו 39. ועלוי למרומים לשמים  שלם יהיה . הוא זה שבא בשם האל ברוך  
Lc 24,50   50 ובעוד שמברך היה אותם היה נפרד 51. וברכם לשמים  ונשא ידיו . ונהג אותם בביטניאה  
Jn 11,41   41 42ואמ׳ אב חנות אני עושה לך כי שמעת אותי  לשמים  וישאוש נשא עיניו . הסירו האבן ואז  
Jn 17,1    תזכך בנך למען יברר אותך. ואמ׳ אב השעה באה לשמים  אלה הדברים דבר ישאוש ונשא עיניו  1יואן 
Lc 5,4   ופזרו הרשתות בו. יה ביםתוליך האנ .לשמעון  וכאשר סיים לדבר אמ׳  4. באניה לעם אשר  

Jn 21,2  וטומאוש נקרא מספק ולנתנאל שהיה. פירו לשמעון  וכן גלה  2שאוש לאם טוביריאדיש גלה עצמו י  
Mt 14,9   וחתך 10. וצוה שאז יתן לה ראש זואן טבול .לשנות  ם שראוהו נעצב לא רצה ובעבור הקרואי  

Mc 16,12   והם 13תלמידים שהולכים לעיר אחת בצורת גרים  לשני  ה ואחר זה הוא נרא 12. א האמינוראתהו ול 
Jn 6,68   וענה שימון 69. עשר שנשארו ואתם חפצים ללכת לשנים  אז אמר ישאוש  68: ם הולכים עמווכבר אינ 

Jn 11,21   אבל עתה אנכי 22. היית פה אחי לא היה מת לשעבר  אז אמרה מרטא לישאוש אדון אם  21. בבית  
Jn 12,27   אז באה קול מן: לעלות ולנשא שמך 28זו  לשעה  כי בעבור זה באתי . ני בשעה זאתשיעאב הו  
Jn 19,14  אבל  15ואמ׳ פילאט ליהודים הנה מלככם . ששית לשעה  והיה יום שישי ופסח היה סמוך  14. גאלבאטו 

Mt 26,14   ואני אמסור ואמר להם מה תרצו תת 15הכהנים  לשרי  ו שהיה נקרא יודש אישקריוט הלך תלמידי  
Mt 27,3    ואמר אני חטאתי כי אני 4. הכהנים והישישים לשרי  מחוי וניחם וחזר שלשים הפשוטין ראה שהוא  

Mt 28,11   והם אספו הזקנים ועשו עצה ונתנו 12הכהנים  לשרי  ירושלם וספרו כל מה שנעשה מהשומרים באו ב  
Lc 23,4   איני מוצא בזה האדם שום. נים ולחיילותהכה לשרי  ופילאט אמר  4. וא ענה אתה אומרוה  

Lc 20,20    ושאלוהו אומרים רבי אנחנו יודעים שאתה  21 .לשרים  צדיקי׳ בעבור שיתפשוהו בדבר מה וימסרוהו 
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Jn 12,26   ולמקום שאני הוא שם יהיה. אותי ישרת אחרי לשרת  הרוצה  26. ם יזכה לחיים נצחייםבזה העול  
Jn 16,20   וכשילדה. האשה היולדת דואגת כי שעתה בא 21 :לששון  רק דאגתכם תחזור . דאגובל אתם תא. ישמח 

Mt 10,42   לאחד מאלו הקטנים כוס אחד ממים קרים בשם לשתות  כל אדם שיתן  42: יהיה לו גמול בשם צדיק  
Mt 25,35    רוםע 36. בלא בית הייתי ואתם נתתם לי לינה .לשתות  וצמתי ונתתם לי . נתתם לי לאכולואתם 
Mt 27,34   וכאשר תלוהו  35. וכאשר טעמו לא רצה לשתות .לשתות  ונתנו לו יין מעורב עם לענה  34. קלוארי 
Mt 27,34    וכאשר תלוהו חלקו ביניהם בגורל מלבושיו 35 .לשתות  וכאשר טעמו לא רצה . לענה לשתותמעורב עם 
Mt 27,48    והסונטוריאו אמ׳ נראה אם יבא אליהו 49 :לשתות  חומץ ושמה בראש קנה ונותנין לו ומלאה  
Mc 15,23   וכאשר תלוהו  24. יין מירדטא ולא רצה לשתות לשתות  ונתנו לו  23. שרוצה לומר מון קולורי 
Mc 15,23   23 והניחו. וכאשר תלוהו חלקו מלבושיו 24 .לשתות  ו לו לשתות יין מירדטא ולא רצה ונתנ  
Mc 15,36  ואומרים תעזבוהו ונראה אם יבא אליהו .לשתות  מץ ונותנים לו קנה אחד ומלאה חוספוג אחד ב  
Lc 13,15  בת אברהם כמה וכמה שהשטן. אם כן זאת 16 לשתות  מור מן הרפת ואינו מוליכו למים השור או הח  
Lc 23,36   ואומרים אם אתה מלך ישראל תושיע עצמך 37 .לשתות  אים עליו לעג ומתנדבים לו חומץ מוצי . 

Jn 2,8  8 וכאשר ארטישיקילי 9. והביאו לה. לארטישקילי לשתות  מר להם תוציאו מהם והביאו ותנו ישאוש או 
Jn 4,7   9. והתלמידים הלכו בעיר לקנות דבר מאכל 8 .לשתות  וישאוש אמר לה תן לי . שאוב מיםאשה אחת ל  
Jn 4,9   הודים אינםואני אשה ממקום שמריאה והי .לשתות  שיהודי אתה שאלת ממני ליתן לך  אתה  

Jn 4,10   11. את באולי תשאלי לו ויתן לך מים חיים .לשתות  ת יודעת מתן האל ומי הוא השואל לה אם היי  
Mt 21,46   רק יראו העם כי כולם חשבוהו לנביא .לתופשו  ורצו  46זה הכירו כי מהם אומר  שמעו:  
Mc 12,12   כי הם הכירו שהוא אמ׳ אותה . ראו העםאבל י לתופשו  והם רצו  12. כה נפלאה בעינינו היא מלא 
Mc 12,13    וכאשר באו אמרו לו רבי 14. על איזה דבר לתופשו  מאנשי אירודיש לו מקצת מהפרושים ומקצת  

Jn 7,30   כי עדיין לא באה. ואחד מהם לא שם ידיו בו :לתופשו  אז רצו  30: מנו אני והוא שלחנייודע שמ 
Jn 7,44   אז חזרו 45: אבל אחד מהם לא שם ידיו עליו .לתופשו  ומקצת רצו  44. לקות העם בעבורוזה חו 
Lc 1,20   והעם היה שם ממתין זכריא ומתמיהים למה 21 .לתכלית  עד אותו יום שאלו הדברים יבאו  תוכל דבר 

Mt 27,31   וכאשר הולכים בעיר מצאו איש ִסיִרינִיב 32 .לתלותו  בל והלבישו לו מלבושיו ונהגוהו לו הסר  
Mc 15,20   ואנסו אדם אחד שהיה עובר באותו מקום 21 .לתלותו  מן והלבישו לו מלבושיו ונהגוהו לו הארג  
Mt 10,23   והעבד על: כי התלמיד אינו על הרב 24 .לתלמיד  עיירות ישראל אשר בן האלוה יבא שלא תגמרו  
Mt 10,25    ד אל מלמדו והמלמד אל העבדשיהיה כמו עב לתלמיד  כי די  25: והעבד על האדון: הרבאינו על  
Jn 19,27   28באותה שעה התלמיד לקחה כשלו : הנה אמך לתלמיד  אחרי כן אמ׳  27. לאמו ואמר אשה הנה בנך  
Jn 20,17  ואמרי להם שאני עולה אל אבי ואל אביכם לתלמידי  אבל לכי . עדיין לא עליתי לאבי תגעי בי כי.  
Mt 5,17   אל תחשבו שבאתי להרוס התורה והנבואות לתלמידיו  ואש משיח עוד אמר יש 17י מתיאו י״ג כפ  
Mt 5,27   אתם שמעתם שהתורה הישנה אמרה לא תנאף לתלמידיו  עו׳ אמר ישאוש  27״ו כפי מתיאו קפיטולו ט.  
Mt 5,31   התורה אומרת המגרש אשתו יתן לה ספר לתלמידיו  עוד אמר ישאוש משיח  31י מתיאו י״ו כפ  
Mt 5,43   אתם שמעתם שהתורה אומרת ואהבת לרעך לתלמידיו  עוד אמר ישאוש  43״ז כפי מתיאו לו יקפיטו  
Mt 6,2   כשתעשו צדקה אל תעשו הרעשה כמו שעושים לתלמידיו  עוד אמר ישואש משיח  2פי מתיאו י״ח כ  
Mt 6,5   כאשר תתפללו לא תעשו כמעשה הרמאים לתלמידיו  עוד אמר ישואש משיח  5פי מתיאו י״ט כ  

Mt 6,19    לא תאספו האוצרות בתוך העמקים שמחריבים  לתלמידיו  עוד אמ׳ ישואש משיח  19עשרים כפי מתיאו 
Mt 7,6   לא תדברו בכתיבות הקדושות לפני הבהמות  .לתלמידיו  אמ׳ ישאוש משיח  6״ב כפי מתיאו קפיטולי כ 

Mt 7,21   שיקראוני אדון לא יכנסו במלכות כל אותן  לתלמידיו  עו׳ אמר ישאוש משיח  21י מתיאו כ״ג כפ 
Mt 9,37   גדולות אבל הקוצרים [*] עת הקציר סמוך ו לתלמידיו  ואמר  37.ם בלי רועה ריחם עליהןושוכבי 

Mt 10,34   35. אל תחשבו שאני באתי לשום שלום בארץ לתלמידיו  עוד אמר ישאוש משיח  34י מתיאו ל״ד כפ  
Mt 11,1    וזואן אסור 2. שילכו עמו דרוש בעיירות לתלמידיו  הוא צוה  משיח השלים אלה הדבריםישאוש  

Mt 15,36   ואכלו כלם והיו 37והתלמידים נתנום לעם  :לתלמידיו  לשם ובצעם ונתנם ) קריאה הנכונההיא ה 
Mt 16,13   והם אמרו 14. מה אומרים האנשים ממני לתלמידיו  ושאל . ִטיְשַאִריַאה ִפיִליִפיוישאוש בא בגבולות  
Mt 16,20   שלא יגידוהו לשום אדם שהוא ישאוש משיח לתלמידיו  ז צוה וא 20: שתתיר בארץ יהיה מותר בשמים . 
Mt 16,21   שחיוב הוא שהוא ילך בירושלם ודברים רבים לתלמידיו  ומיום ההוא והלאה התחיל לפרסם  21. משיח 
Mt 16,24   וצה לימשך אחרי חוייב יתייאשמי שר לתלמידיו  ואז ישאוש אמר  24. רק מהאנשים דברי האל  
Mt 19,23  אמיתות אומר דבר בלתי אפשרי הוא הכנס לתלמידיו  וישו אמר  23. יו לו נחלות רבותהיה אדם שה  

Mt 26,1   1 תדעו כי מכאן ועד ב׳ ימים יהיה פסח 2 לתלמידיו  אמ׳ . שוי כאשר סיים אלה הדבריםוהיה ע.  
Mt 26,31    כולכם תהיו אישקנדליזאטש בעבורי בזאת לתלמידיו  ז אמר ישו א 31. יצאו להר הזתיםחינות  

Mt 28,7   שקם חי ושהוא יהיה לפניכם בגליליאה ואתם לתלמידיו  ותלכו מהרה ותאמרו  7. שאניחהו המקום 
Mt 28,8    ובעוד שהולכות ישאוש יצא להן לדרך 9 לתלמידיו  ברוב פחד וברוב שמחה רצו להגיד מהקבר.  
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Mc 2,16    למה עם העוגבים והחטאים אוכל ושותה לתלמידיו  אוכל עם העוגבים ועם החטאים אמרו שישו  
Mc 6,41   42וכן חילק שתי הדגים . שיניחום לפניהם לתלמידיו  עשה חינות והודאות ובצעם ונתנם הדגים ו  
Mc 6,45   בר למיםשיכנסו בספינה קטנה ושילכו ע לתלמידיו  ותכף צוה  45. ו חמשת אלפים איששאכלו חי  
Mc 8,1  אני יש לי רחמנות על העם כי 2 ואמ׳ להם לתלמידיו  וש ולא היה להם לאכול וקרא רוב חיל עם ישא 
Mc 8,6   והיה להם 7. ואמ׳ להם הניחום לפני העם לתלמידיו  ׳ לחמים עושה חנות ושברם ונתנם ולקח הז  

Mc 9,30   ם בן האלוה יהיה נבגד ונמסר בידואומ׳ לה לתלמידיו  ומלמד  30וא לא רצה שאדם ידעהו וה 
Mc 14,32   32 ולקח 33שבו פה עד שאני אסיים להתפלל  לתלמידיו  או בשדה אחד ששמו גיטשמני ואמ׳ וב  

Lc 6,13  14. ובחר שנים עשר מאותן שקרא שלוחים לתלמידיו  וכאשר היה בקר קרא  13. היה ער ובתפלת האל  
Lc 8,45   וכאשר התלמידים צחקו. מי הוא הנוגע בי לתלמידיו  אמ׳  וישאוש משיח 45. נעצר הדם ומיד  
Lc 9,14    וכן עשו 15עשו שישבו העם חמשים לחמשים  לתלמידיו  והם כמו חמשת אלפים וישאוש אמ׳  14הזה. 
Lc 9,16   ואכלו 17וצום שיניחוהו לפני העם ההוא  לתלמידיו  מים ושני הדגים ובצע הפת וחלקו אותם לח  
Lc 9,44   בן. שימו לבבכם אלה הדברים העתידים לבא לתלמידיו  ואמ׳ ישו . המה ראו כן תמהו ריואח 

Lc 10,23   ואמ׳ מאושרים הם שרואים מה שאתם רואים לתלמידיו  והפך פניו  23. פוץ הבן להגידלוומי שיח . 
Lc 11,1  היה מקודשואמר להם אמרו אבינו שמך י 2 לתלמידיו  נתפלל אותה לשם כמו שיואן לימד לנו תפלה ש . 
Lc 12,1   דבר  2. השמרו מהכאת הפרושים שהיא רמאות לתלמידיו  הקיפוהו כדורך בגת התחיל לאמר  רוב עמים 

Lc 12,22   ואל . אל תהיו משתדלים לבקש אוכל לנפשכם לתלמידיו  ואמר  22: ם הזה ואינו עשיר בשםבעול 
Lc 16,1   16,Tit   עשיר אחד היה שעשה מורשה אחד על נכסיו .לתלמידיו  ואומ׳  1קפיטולו י״ז כפי לוקא. 
Lc 17,1   17,Tit   דבר בלתי איפשרי הוא שלא יבואו צרות לתלמידיו  ואמ׳  1קפיטולו י״ח כפי לוקא.  

Lc 17,22   יבואו ימים שתאוו לראות יום אחד מבן לתלמידיו  ואמ׳  22. כות האל ראוי לבא לכםכי הנה מל  
Lc 20,45   השמרו מהסופרים שחפצים ללכת במלבושים 46 לתלמידיו  אמר . ומע כל העםוש 45הוא בן  אדון איך 

Jn 6,12  אז אספו 13. אספו זה הנותר שלא יפסד .לתלמידיו  כאשר שבעו אמר  12. כל אשר שאלולהם ספקם ב  
Jn 11,7    ואמרו לו 8. נלכה פעם אחרת בגודיאה לתלמידיו  אחר אלה הדברים אמ׳  7. ב׳ ימיםמקום  

Jn 20,30  רק אלו נכתבים 31. שאינם כתובים בספר זה לתלמידיו  ם רבים עשה ישאוש משיח בהראותו נסי 30. בי 
Mt 17,15    וענה ישאוש ואמ׳ 16: ולא יכלו לרפאותו לתלמידיך  ואני שלחתיו  15גדול באש ובמים וסובל רע  

Mt 9,11   12. כם עם חטאים המפורסמיםלמה אוכל מלמד לתלמידים  והפרושים שראו אמרו  11תלמידיו משיח ו 
Mt 14,19    ואכלו כולם  20והתלמידים נתנום אל העם  .לתלמידים  ומביט בשמים וברכם ובצעם ונתנם הדגים 
Mt 14,22   עלות באניה קטנה וליכנס בים עד שיסעו לתלמידים  ותכף צוה  22. ים לבד ונשים וטףאלפים אנש  
Mt 26,45   ומצאם ישנים ואמ׳ תשנו ותנוחו ראו כי לתלמידים  אז בא  45. ואמ׳ אותה עצמה מלה פעם אחרת  
Mc 8,27   והם ענו 28מה אומרים העמים ממני מי אני  לתלמידים  ועדיין שאל ישאוש [*]  27. יניךאדם משכ 
Mc 16,7   ולפירו ואמרו להם כי לפניהם בגליליאה שם לתלמידים  לכו תכף  7. זה המקום שהניחוהו ראו. פה 
Lc 5,30   30 ישאוש משיח למה אתם אוכלים ושותים עם לתלמידים  שים והסופרים מתלוננים ואומרים והפרו  

Jn 20,18   ואמ׳ לי אלה הדברים. אומרת אנכי ראיתי לתלמידים  ומריאה מגדלינא הלכה והגידה  18. ואלהיכם  
Mt 11,25   אבי  27. שר הוטב לפניךוכן הוא אב כא 26 .לתמימים  ית אותם וגל. הדברים אל החכמים יודעי ספר 
Mt 22,15   ושלחו לו תלמידים עם משרתי 16. ישאוש בדברו לתפוש  צו הפרושים ועשו עצת איך יוכלו ואז נתקב 
Mc 13,35    37לא כשיבא ימצאכם ישנים  36קורא או בקר  לתרנגול  הבית יבא בערב או חצי הלילה או שאדון 
Lc 24,47    דרש לכל העמים והתחילו. ולמחילת עונות לתשובה   47י המות ולחזור חי ביום השלישלסבול  
Mt 7,11   דברים טובים לבניכם כמה וכמה האל שמימיי שיתן לתת  א״כ אתם אם דעתכם תדעו  11. שיםיתן לו נח 

Mt 20,14    איני יכול לעשות 15. לאלה האחרונים כמו לך לתת  קח מה שהוא שלך ולך כי אני חפץ  14אחד  
Mt 20,23   וכאשר העשרה 24: בידי כי אם לאשר אביא בחרם לתת  גם לימיני אינו . ל תשבו לשמאליאב. ותסבל  
Mt 22,17   17 וישאוש הכיר עצתם אמ׳ למה 18. מס לסיסר או לא לתת  חייבים אנו . מר לנו מה נראה לךתא 
Mt 23,15   בינותם אתם אתםוכאשר ה. בינה למקצת אנשים לתת  רושים רמאים שתסובבו הארץ והים מאותתים פ  
Mt 23,16   פתאים ועורים 17. זהב למקדש אותו חייב לפרוע לתת  אבל אותו שעושה נדר . ין נשבעיןדבר א. 
Mc 12,14   ואמר למה. וישוש הכיר שקרם 15. לשיסר או לו לתת  באמיתות לכן אמור לנו חוייבנו  דרך הש׳  
Mc 14,11   11 12. והוא מחפש הכנה היאך יוכל למסרו. לו מעות תלת  ונדרו . הם שמעו היו מאד שמחים וכאשר 

Mc 15,6    ואז הוא מחזיק 7. תפוש אחד בחג זה אשר שואלים לתת  ופילאט נוהג  6: ולא פילאט נפלאאחרי כן 
Mc 15,18    והכוהו 19הש׳ יושיעך מלך היהודים . לו שלום לתת  והתחילו  18ושמו בראשו עטרה אחת מקוצים  

Lc 1,10    אבל מלאך השם׳ עומד לצד ימין 11. הלבו הלבונה לתת  יו בחוץ מתפללים בשעה שהיה לו הוכל העם 
Lc 11,7  ואם הוא בהתמדה שואל אני אומר לכם  8. לך הפת לתת  הם עתה במטה איניני יכול לקום  סגורה ובני 

Lc 12,42   43. זמנהלבני ביתו החטה הראויה לתת להם ב לתת  אותו האיש משים האדון על ביתו  בחכמה  
Lc 12,42  מאושר הוא אותו עבד שרבו מוצאו 43. להם בזמנה לתת  יתו לתת לבני ביתו החטה הראויה האדון על ב 
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Lc 12,51  52: אני אומר לכם לא כן רק להפריד. שלום בארץ לתת  סבורים אתם שבאתי  51: ד שישליםאני נדחק ע 
Lc 19,8   8 ואם רימיתי שום אדם אני חפץ. חצי נכסי לעניים לתת  יב עומד אמ׳ לישו אדון אני חפץ וזאק 

Lc 20,22   אמ׳. והוא חושב שקר כזבים 23. מס לשישר או לא לתת  חייבים אנו  22. ומלמד דרך האל אומ׳ האמת 
Lc 23,2   ופילאט 3. אומ׳ שהוא מלך המשיח. מס לסישר לתת  ומונע . הפך עמנואנחנו מצאנו זה מדיח ומ  
Jn 3,30   מי שבא למעלה מכולם הוא 31: הגדולה ולי המעטה לתת  ואליו ראוי  30. א גיל שלםזה הוהארוס ה 
Jn 6,53  אמת. אז ישאוש אמר להם 54: לנו בשרו לאכול לתת  אומרים איך יוכל זה . קו ביניהםהיהודים חל  

Lc 10,11   11 מ׳ואו 12. רק תדעו שמלכות האל מתקרב. לכם לתתו  ם העפר שנאסף בנו אנחנו מסירים ג  
Lc 16,21  בצער ונגיסה...  23... נשאוהו ..  22 ..מ  ו נותן לו והכלבים באים תופסים העשיר ואינ... .  

Mt 4,2   בא אליו השטן וא״ל  3יום ומ׳ לילה היה לו רעב  מ׳  וכאשר התענה  2ותו מנוסה מהשטן בעבור הי 
Mt 14,Tit   14: בעבור מיעוט האמנתם,Tit   באותו עת אירודיש טינורקא שמע 1כפי מתיאו  מ׳  קפיטולו  

Mc 1,13   יום ומ׳ לילה והשטן מנסהו ושם עומד בין הבהמות מ׳  שם התענה  13. הקדוש רוח במדבר ותכף נהגו 
Lc 4,2   והשטן בא אליו ואמ׳ לו  3יום ישאוש משיח נרעב  מ׳  עברו אותן וכאשר . ולא אכל עד ארבעים יום 

Mt 15,Tit   15: םתכף היו נרפאין מחוליי,Tit   אז נתקרבו אליו הסופרים ופרושים  1כפי מתיאו  מ״א  קפיטולו 
Jn 7,23   למה אתם כועסים נגדי כי רפאתי כל אדם בשבת :מאבד  דת משה . בשבת ואינו מתירא עצמובברית מלח. 

Mt 25,34   עולם ותחזקו המלכות אותו שלכם מוכן מראשית ה מאבי  לאותן שהיו לימינו באו ברוכים  יאמר המלך 
Mt 25,41  42. ולכו באש גיהנם שמוכן לשטן ואל מלאכיו מאבי  הפרדו ממני ארורים . ו בצד שמאללאותן שיהי  

Lc 2,49  וירד 51והם לא הבינו הדבר שאמ׳ להם  50 .מאבי  יב שאני אהיה באותן הדברים שהן ידעתם שחוי  
Lc 10,22   ומי. אדם יודע מי הוא הבן כי אם האב ואין .מאבי  כל הדברים הם נמסרים אלי  22. ךערב לפני  
Lc 24,49   בכם ואתם תעמדו בעיר עד שתהיו מלובשים מכח מאבי  ואני אשלח הנדר  49. אלה הדבריםעדים מ  

Jn 5,43   אם אחד יבא בעולמו. ואינכם מקבלים אותי .מאבי  אני בא בעולם אב  43. ת האל בכםשאין אהב  
Jn 6,66  וכבר . בעבור זה רבים תלמידיו חזרו אחור 67 .מאבי  י אם לא ינתן לו חד יכול לבא אללכם שאין א 

Jn 10,18   פעם אחרת היתה מחלוקת בין היהודים על 19 :מאבי  זאת המצוה לקחתי . ם אחרת לקחתהיש לי פע  
Jn 14,21   22. ואני אאהוב אותו ואגלה לו את עצמי .מאבי  אותי ומי שאוהב אותי יהיה אהוב הוא שאוהב  
Jn 14,24   אלה הדברים אמרתי בעומדי עמכם 25: ששלחני מאבי  והדבר אשר שמעתם אינו שלי רק . דברי.  
Jn 16,14   כל הדברים שהם לאבי שלי הם 15יקח ויגיד לכם  מאבי  . תיהוא יזכך או 14ידבר ויגיד לכם הדברים 
Jn 16,25   ואיני אומר. א תשאלו בשמיבאותו היום ל 26 מאבי  ל לכם רק בגלוי אגי אגידהו לכם לכם במש  

Mt 18,14   אם 15. שבשמים אשר אחד מאלו הקטנים יאבד מאבינו  א״כ אינו  14: ם ותשע שלא נאבדומן התשעי  
Mt 27,60  והניח אבן אחת גסה בפתח הקבר והלך. חצובה מאבן  והניחו בקברו שהוא חדש  60נקי  אחד של משי  

Lc 21,5   דברים אלו 6וישאוש אמ׳ . מרגליות וממתנות מאבני  יה מעוטר קצת אומרים שהמקדש שיהומ 5. לה  
Lc 3,8   כי הגרזן כבר 9אלו החזיר חי בן אברהם  מאבנים  אני אומ׳ לכם שהאל יכול . אברהםאבינו הוא  

Jn 8,53   מי משבח אותך. אבינו שמת והנביאים שמתו מאברהם  האתה גדול  53. רה לו מות נצחיתלא יק  
Mt 1,17  עד דויט הם י״ד ומדוד עד גלות בבל הם י״ד מאברם  אם כן כל תולדות  17כפי מתיאו  ב׳ קפיטולו . 

Lc 23,51   51 בא 52. עיר יהודה ומצפה מלכות השם׳ מאברמיסיאה  היה ו. שלא הסכים בעצה ובמעשה היהודים  
Mt 2,16   מצאים בבית לחם כעוס וצוה להמית כל הילדים הנ מאד  שהלעיגו ממנו שלשת המלכים היה  אירודש 
Mt 4,8   ואמר  9. ויראהו השטן כל מלכיות העולם וכבודם מאד  אז העלהו השטן על הר אחד גבוה  8 .אלהיך 
Mt 6,7   כי הם חשבו שהאל ישמעם. כאשר עושים החסרים מאד  וכאשר תתפללו אל תחפצו דבר  7: ישמעך  

Mt 6,25   ולא יתרה . מה תלבשו. מה תאכלו. ם מהגוףנאנחי מאד  לכן אני אומר לכם לא תהיו  25 .והעולם 
Mt 7,14   14 השמרו לכם 15 :ומעטין הם המוצאים אותה .מאד  ר והדרך המביאים לחיים צרה היא והשע  
Mt 8,24   25עד שהגלים נכנסים בספינה וישוש ישן  מאד  והיה הים מתנועע  24יו תלמידיו הלכו אחר  
Mt 8,28  וצועק 29. רע שאינו יכול לעבור באותו הדרך מאד  צא מן הקבר יק פגש מושטן אחד שיבארץ גינשר  
Mt 9,16   אין אדם משים יין חדש בנאדות ישנים 17. רע מאד  ו כן ממחה המלבוש ועושה בו קרע אם כן יעש . 

Mt 12,18    אני אנוח רוחי עליו ואגיד צדקה בין. לנפשי מאד  שלי אשר אני בחרתי ואהובי שערב אתה בן  
Mt 13,5   5 6. עפר ותכף צמחו כי לא היה להם עפר עמוק מאד  ת נפלו במקום אבנים שלא היה שם ומקצ  
Mt 14,6   בעבור אותו דבר הוא נשבע שהוא 7. לאירודיש מאד  וייטב . אירודינא מחול לפני הכלאירודיש ל  
Mt 17,1   ותמונת פניו מאירהמשונה הצורה לפניהם  2גבוה  מאד  ואחר העלם אל הר אחד . ואן אחיויקומו וז 

Mt 17,22   22 באו. וכאשר היו באים בכפר נחום 23. דואגים מאד  והיו . וביום השלישי יקום. תוהווימי  
Mt 18,31   והלכו אל האדון וספרו לו כל אשר עשה . נבהלים מאד  וכאשר עבדי האדון ראו זה היו  31. החוב 
Mt 19,25   25 ומביטם ישאוש  26. ואמרו א״כ מי יוכל הושיענו אדמ  שר התלמידים שמעו זה היו תמהים וכא 

Mt 26,8    כי זאת 9. עצבים ואמרו למה עשתה פסידה זו מאד  אוהו היו וכאשר התלמידים ר 8אוכל בשולחן  
Mt 26,22   והתחיל כל אחד לאמר אדון אנכי הוא. דואגים מאד  וכשהם שמעו זה היו  22. יבגדני שאחד מכם.  
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Mt 26,75   27: במר מאד  בו שלש פעמים ויצא בחוץ ובכה  ריהיה כופ,Tit   וכאשר 1קפיטולו נ״ג כפי מתיאו  
Mt 28,2   כי המלאך ירד מן השמים והפך האבן. בחזקה מאד  והנה היה עשוי ארץ רעשה  2הקבר מריאה ראו  

Mc Prol,12   מהאלהות אבל דבר ראשונה. מאותה שאחרים דברו מאד  ישאוש משיח ולא דבר מההתבשרות  מטבילת  
Mc 1,11   11 ותכף נהגו הקדוש רוח במדבר 12. ערב לי ואהוב מאד  עשית קול בשמים אומרת אתהו בני ונ. 
Mc 5,10  וסביב משם 11שלא יגרשהו חוץ מאותה מלכות  מאד  ובקשהו  10. מי מספר כי רבים הםוהוא ענה ש  
Mc 5,38  38 וישוש נכנס בבית אמ׳ למה 39. וצעקותבכיות  מאד  וראו שם . ית הסגן של בית הכנסתובאו בב  
Mc 6,22   ואמר אירודיש המלך אל. לאירודיש ולכל האוכלים מאד  ייטב ו. אירודיש מכרכרת לפני כל הקרואים 
Mc 6,35   עזוב העמים הלוך בהרים 36. ורב שעה עברה מאד  זהו מקום חרב . למידיו ואמרו לואליו ת  
Mc 9,1    והיה בשנוי צורת. והיו הם כולם לבדם. גבוה מאד  נהגם בהר אחד לקח פירו ויקומו וששה ימים  
Mc 9,5   ונעשית עב אחד עושה צל עליהם וקול 6מפחדים  מאד  כי הם היו . א יודע מה הוא אומ׳ול 5. אחד  

Mc 10,24   הוא כבד שאיש שיבטח מאד בעושרו יוכל ליכנס מאד  אוש פעם אחרת תכף אמר להם בנים ויש  
Mc 10,24  יותר דבר 25. בעושרו יוכל ליכנס במלכות האל מאד  ם בנים מאד הוא כבד שאיש שיבטח ף אמר להתכ  

Mc 12,6  והעובדים 7יקר ואמ׳ אולי ישאו כבוד לבני  מאד  ועו׳ שלח בנו  6. [*] ותו המיתושלח אחר וא  
Mc 12,27   ששמעם מתוכחים והכירויגש אליו אחד מאותת  28 :מאד  ולזה אתם טועים . תים אלא החייםאלוה המ 
Mc 14,11   והוא מחפש הכנה. ונדרו לתת לו מעות. שמחים מאד  היו וכאשר הם שמעו  11. למסור הוא והם  
Mc 15,20   הלעיגוהו הפשיטו לו הארגמן והלבישו לו מאד  וכאשר  20. ורעים ומתפללים אותובפניו וכ  

Lc 1,7   קרה כי כאשר זכריה הכהן נהג מאומנות 8. קניםז מאד  ושניהם היו . אלישבק היתה עקרה או בת כי 
Lc 1,63   ומיד פי האב נפתח ולשונו דברה ובירך 64מזה  מאד  וכל אשר היו שם תמהו . הוא שמו כתב ג׳ואן  
Lc 1,76   נעלה כי אתה תלך לפני האדון בעבור שתבין מאד  ואתה נער תקרא נביא מה  76. ינוכל ימ  
Lc 3,22  וישאוש היה בהתחלת שלשים שנה והיו  23. אהובי מאד  ל משמים ואומרת אתהו ובאה בת קו. כמו יונה 

Lc 4,5   ואמ׳ לו הנה  6גדול והראה לו כל מלכות העולם  מאד  והשטן נהג ישאוש בהר אחד  5. ם׳מפי הש 
Lc 6,23   23 כמו זה היו עושים הנביאים. הוא מושפע בשמים מאד  כי שכרכם . ו באותו היום ותנשאוישמח  
Lc 6,35   ותהיו בנים מאל עליון שהוא מאד טוב על רגוזי  מאד  ם מקוים דבר ושכרכם יהיה הרבה למי שאינכ 
Lc 6,35   לכן תהיו 36. טוב על רגוזי הרצון ועל הרעים מאד  מאד ותהיו בנים מאל עליון שהוא יהיה הרבה  

Lc 7,2  למות ואותו עבד היה מאד מרגליי  חולה עד שנטה מאד  ועבד סנטוריאו היה  2. כפר נחוםהעם נכנס ב 
Lc 7,2  וכאשר זה שמע ישאוש היה שם 3. מרגליי אליו מאד  לה עד שנטה למות ואותו עבד היה היה מאד חו  

Lc 7,47   ואותן שיושבין יחד עמו התחילו לאמר. אוהבת מאד  רבים ונמחלים בעבור זה כי היא  עונות  
Lc 8,28   כי בצואתו  29עליון מבקש אני ממך שלא תצערני  מאד  בן האל  גדול ואומר מה לך ישאוש לבא אלי 
Lc 9,35   וכאשר שמעו התלמידים 36. ושמעו אותו. והערב מאד  משמים ואמרה זהו בני האהוב לי  קול יצאה  

Lc 15,13   ואחר היה רעב 14. שם הפסיד כל ירושתו בזנות מאד  ר היותר קטן הלך לו בדרך רחוקה הנע  
Lc 15,28    אז האב יצא אליו והתחיל. ולא רצה שיכנס בבית .מאד  והבן הגדול כשומעו כעס עד  28 .ובריאחי 
Lc 18,23  וישוש ראה עצבונו ואמ׳ דבר 24. כי עשיר הוא מאד  אלה הדברים נשמעים הוא היה עצב ו 23. אחרי  
Lc 19,12  12 וקרא 13לעצמו ושיחזור  רחוק בעבור שיקח מלכות מאד  אדם אחד מעולה הלך במלכות אחד  ואז אמר 
Lc 23,8   כי פעמיים כסף לראותו בעבור ששמע דברים רבים  מאד  ואירודיש כשראה ישאוש שמח  8. הההם הי 

Lc 23,12   14ופילאט קרא שרי הכהנים והרבנים והעם  13 מאד  ותו יום כי קודם זה היו אויבים אוהבים בא  
Jn 11,3   וישאוש שומע אמ׳ זה החולי אינו חולי  4. חולה מאד  ותו אאומרות הנה אותו שאתה אוהב . לישאוש 
Jn 11,5   אז כששמע שלאזריט היה 6. מרטא ומריאה אחותה מאד  וישאוש אוהב  5: בעד אותו חולי האל יתעלה  
Jn 12,3   וכל הבית נתמלא ריח טוב מן . ומשחה רגלי ישוש מאד  יטרא אחת נירדי פישטיסי מרגליי לקחה ל 

Jn 13,23   ואמ׳ מי הוא אותו שממנו אמר. ושימון זה 24 .מאד  בשולי ישאוש אותו שישאוש אוהב  ב בחזהמס  
Jn 20,2   ישאוש ומריאה אמרה להם אדוני נטלוהו מן הקבר מאד  פירי ולאותו תלמיד האחד שאוהב  לשימון. 

Jn 21,20   אז 21. חזהוהולך אחריו שהוסב בסעודה על  מאד  ו וראה אותו תלמיד שישאוש אוהב לאחורי  
Jn 13,16   אם תהיו יודעים 17. והשלוח יותר משלוחו מאדוניו  מת אני אומר לכם אין העבד גדול א 16: אתם  
Jn 15,20   אם שמרו מצותי. אם אותי רדפו אתכם ירדפו :מאדוניו  י אשר אמרתי לכם עבד אינו גדול תזכרו דבר 
Lc 18,25   ואותן ששמעו אלה 26. עשיר שיכנס במלכות שמים מאדם   קב המחטיותר דבר נקל הוא שיעבור הגמל בנ 
Jn 10,21   22. ושטן יכול עיני עורים לפקוח. שאחזו שד מאדם  ואחרים אומרים אלה הדברים אינם  21. אותו  

Mt 18,28   פשוטים ומחזיק בו ומחניקו אומר לו פרע מה מאה  א לחוץ מצא אחד מרעיו שחייב לו היה יוצ  
Mt 19,29   ורבים 30. לאחד משכר וחיים נצחיים יחזיק מאה  נים או נחלות בעד שמי הוא יקבל ב אשה או  
Mc 10,30   ועו׳ בזה העת בתים ואחים או אחיות או . פעמים מאה  הוא יקבל גמול  30ד האיונגליאו או בע 

Lc 15,4   ותשעהצאן ונאבדה אחת מהם לא יניח תשעים  מאה  אי זה מכם שיש לו  4. ם זה הדבראמ׳ אליה  
Lc 16,6  והוא אמר לו קח שטרך ועשה מהרה. מדות שמן מאה  והוא עונהו  6אתה חייב לאדוני  לראשון כמה  
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Lc 16,7  7 מדות חטה והוא אומר לו קח אותיותך וכתוב מאה  ר כמה התחייבת לאדוני והוא אמר ואמר לאח  
Lc 19,17  20[*] [*]  19[*] והאחר בא ואמ׳  18: עיירות מאה  יהיה לך ממשלה על . ן היית נאמןכי בדבר קט  
Jn 21,11   ועם כל זה שהדגים רבים הרשת לא. וחמשים ושלשה מאה  ארץ הרשתות מלאים מרוב דג מספר והוציא ב 
Lc 8,15   ומי שמדליק נר אינו מדליקו בעבור 16 .מאהבה  ם ואין נושאין פרי בקיבול הצער הם נחנקי  

Jn 19,39    אז לקחו גוף ישאוש וקשרוהו 40. ליטרין מאהל  רובת מיררא כמו בלילה נושאים תעלישאוש  
Lc 19,3   ולא יכול. לראות ישוש משיח אי זה איש הוא מאוד  והיה חפץ  3. ים והיה עשיר גדולשר העולמי  
Lc 1,74    בקדושה ובטהרה 75בלי פחד נעבוד אותו  מאויבינו  ו יהיה נתון לנו בעבור שיצילנ 74אבינו  

Mc 14,25  וכאשר עשו חינות יצאו 26. חדש במלכות אבי מאומן  מר שאני לא מיין הגפן עד שאשתה לכם אני או  
Lc 1,8  כפי מנהג 9לפני הש׳ בסדר פעם בשבתו  מאומנות  קרה כי כאשר זכריה הכהן נהג  8 .מאד זקנים  

Mc 12,10   וזה  11. מונחת לפינה בעד הבונים אותה היתה מאוסה  הכתיבה האבן שמאסו הבונים תהיה קראתם זאת 
Mt 25,36   ֻוהם יענו מתי 37. הייתי ואתם נחמתוני מאוסר  . חולה הייתי ואתם בקרתוני. וניואתם הלבשּת  
Mt 13,52   ונעשה כאשר נשלמו 53. דברים חדשים וישנים מאוצר  מלכות שממיי ולאב חיילות שנותן דומה ל  
Mt 12,35   ואדם רע מרוע אוצר נודר. נותן דברים טובים מאוצרו  טוב אדם  35. מדברת מהשפעת הלב הפה. רעים 
Lc 11,27   והוא 28והשדים שינקת . הוא הבטן שעמדת בה מאושר  : אחת מסיעתו בקול רם אומרת לו לעם אשה  
Lc 12,43  אמת 44. הוא אותו עבד שרבו מוצאו כן עושה מאושר   43. נהלבני ביתו החטה הראויה לתת להם בזמ  
Lc 14,15   וישאוש 16. יהיה מי שיאכל פת במלכות הש׳ מאושר  תלמידיו שמע אלה הדברים אמר לו חד מא  
Lc 1,79   והנער היה גדל וחזק ברוח 80. בדרך שלום מאושרות  יות ובצלמות בעבור שרגליו תהיו בערפל  

Lc 23,29   והשדים . וולדוהבטן שלא נשאה . הן העקרות מאושרות  כי הנה ימים באים שבהם יאמרו  29. בניכם 
Mt 5,11  תהיו כאשר האנשים יקללו אתכם וירדפו אתכם מאושרים   11כי מהם יהיה המלכות שמימיי  הרדפות צדק 

Lc 10,23  אני אומר 24. הם שרואים מה שאתם רואים מאושרים  והפך פניו לתלמידיו ואמ׳  23. והבן להגידל  
Lc 11,28   הם אותם ששומעין דבר הש׳ ושומרין אותו מאושרים  והוא אמר אמת  28והשדים שינקת  .שעמדת בה.  
Lc 12,38  38 אבל זה תדעו שאם האב 39: הם העבדים ההם מאושרים  במשמר שני או שלישי וימצאם כן  ואם יבא  
Lc 22,25   כי אותו שהוא. אבל לא יהיה כן מכם 26 .מאושרים  ין אשר להם ממשלה עליהם נקראים בהם וב  
Jn 13,17   אני אומר זה מכולכם  18. תהיו כאשר תעשום מאושרים  אם תהיו יודעים אלה הדברים  17 .משלוחו 
Jn 20,29    נסים רבים עשה  30. יהיו אותן שיאמינו בי מאושרים  אמ׳ אליו כי ראית אותי טומאש והאמנת בי 
Lc 1,48   קדוש שמו הואכי אותו שהוא כולו יכול ה 49 .מאושרת  זה כל הבריות יאמרו אנכי היות  ובעבור 

Mc 14,5   5  6. ושיתננו לעניים וילונו נגדה. פשיטין מאות  יכולין היינו למוכרו ביותר מג׳ כי  
Lc Prol,12   1: וחמשים ותשע שנה היו מובאים באנטוכא מאות  אה עצמותיו בשנת אדונינו שלש מת בביטימי,Tit  

Lc 16,17   17  ולא תהיה יכל אדם ש 18אחת שתעבור . .  מאות  יותר נקל הוא ששמים וארץ ישלוו אבל .. .. 
Jn 6,7    פשיטין לחם לא יספיק לעם הזה אם נתן לכל אחד מאות  ענה אליו פיליף ב׳  7. לו לעשותמה שהיה 
Jn 6,9    אבל מה יהיה בין. ככרות לחם שעורה ושני דגים מאות  בכאן הוא נער אחד שיש לו חמש  9פירי 

Jn 12,5   5 וזה שאמ׳ לא אמרו  6. פשיטין ושינתנו לעניים מאות  ה נמכרת בעד שלש זו המשיחה אינ למה 
Mt 10,15   אני 16קפיטולו ל״ג כפי מתיאו : דשידומה מאותה  ונש תסבול ליום הדין אותה העיר שיותר ע  

Mc Prol,12ראבל דבר ראשונה מהאלהות המדב. שאחרים דברו מאותה  וש משיח ולא דבר מההתבשרות מאד מטבילת ישא 
Mc 5,10   12וסביב משם רועים רבים חזירים  11מלכות  מאותה  ובקשהו מאד שלא יגרשהו חוץ  10 .רבים הם  
Lc 1,58   ונאספו 59המעולה חסדיה עמה יחד שמעו  מאותה  ושמעו השכנים וקרובים  58. והיה לה בן  
Jn 4,39  על דברי האשה שהאמינו בו. עיר האמינו בו מאותה  רבים שמריטנאש  39. ם ביגיע כפםואתם נכנסת  

Jn 11,55   55  אז 56. מלכות קודם פסח בירושלם לטהר עצמם מאותה  ונתקרב פסח היהודים ועלו רבים  
Mt 8,30  והשטנים 31. מקום היו חזירים רבים שרועים מאותו  וקרוב  30. ודם זמן בעבורי לגרשבאת לפני ק  
Mt 9,27   מקום שני עורים נמשכים אחריו קוראים מאותו  צא ונעשה בעוד שישוש משיח יו 27כפי מתיאו  

Mt 13,18   והזרע הוא. אותו שזורע הוא הדורש 19. שזורע מאותו  לכן אתם תשמעו המשל  18. א שמעושומעים ול 
Mt 18,33   33  והאדון עצב 34. עבד אחר כמו שהיה לי ממך מאותו  לא היה לך לעשות כן להיות חומל לכן  
Mt 24,29    וכוכבי שמים. והירח לא תאיר. זמן השמש תחשך מאותו  ותכף קרוב מעט  29. אספו הנשריםיהגוף שם 
Mc 1,25   27והשטן מצערו יצא מאותו אדם צועק  26אדם  מאותו  אומ׳ שתוק צא . וישאוש גערו 25 .קדוש הש׳  
Mc 1,26   והלכו אחד. יםוכולם היו תמיה 27אדם צועק  מאותו  והשטן מצערו יצא  26מאותו אדם  שתוק צא  
Mc 5,16    ואז בקשוהו שיפרד 17. שהיה מושטן ומהחזירים מאותו  וספרו מה שראו ומה שהיה מעשה  16נפחדו 
Lc 2,17   17 וכל אותן ששמעו תמהו מאותן הדברים  18. נער מאותו  הם הכירו באבוס הבה שאמרו להם  והנה 
Lc 5,27   מקום וראה אדם אחד שמו לוי ואמ׳ לו יושב מאותו  ואחר אלה הדברים יצא ישאוש  27 .היום  
Lc 6,49    7נשלם פרק ו׳ : בית מאותו  גדול מנחל בא והכתו ומיד נפל ונעשה חרבן,Tit  קפיטולו ז׳ כפי  

Lc 9,5   6. עיר עפר רגליכם תסירו לעדות עליהם מאותו  תצאו . ואותם שלא יקבלו אתכם 5 לא תצאו  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

685 

 

Lc 10,32   ושמריטא 33. והנה הוא עובר משם והלאה. מקום מאותו  ולוי אחד קרוב  32. תו עבר הלאהוראה או 
Lc 13,16  וכאשר אמ׳ כל 17. קשר שראוי להתירה בשבת מאותו  בת אברהם כמה וכמה שהשטן קשרה  .אם כן זאת  
Lc 20,35  לא יעשו נשואין ולא. עולם ומתחיית המתים מאותו  רק אותן שהיו ראויין  35: שואיןונמסרין לנ  

Jn 7,16   16 אם שום אדם רוצה לעשות רצון האל 17. ששלחני מאותו  אוש ואמ׳ מוסרי אינינו שלי אבל ענה יש 
Jn 7,28  29. הוא שאין אתם ידעתם אותו. אמת. ששלחני מאותו  ידעתם שלא באתי מעצמי רק . אני ידעתם מאין  

Jn 8,9   חד אחר האחד ובתחלה השריםהמקום כולם א מאותו  יצאו . וכאשר שמעו זה 9. ד בארץכתב אח  
Jn 9,6   שר״ל. ואמ׳ לו לך ורחץ במי שלוח 7. טיט מאותו  שלו ומשח העינים . ונעשה טיט ברוק ההוא  

Mt 13,52   דומה למלכות שממיי ולאב חיילות שנותן מאותות  והוא אמ׳ להם לכן כל חכם  52. ןאמרו הי  
Lc 12,4   5שהורגין הגוף ואחר אין להם דבר אחר שיעשו  מאותם  ואני אומר לכם אוהבים אל תיראו  4. גבוה 
Jn 1,40   40 41. שנים עשר ששמעוהו מיואן והלכו אחריו מאותם  ה אנדריב אח שימון ופירו אחד והי  

Mt 21,12   ואמר בתי בית תפילה  13: שהיו מוכרים יונים מאותן  להטות . לחנות החלוף ממטה למעלהוהפך ש 
Mc 3,13   עד כמה שהיו י״ב 14שיותר ישרו בעיניו  מאותן  וישו עלה בהר ובחר  13. הויגלו גערם שלא  

Mc 14,47    שהיו עם ישאוש הוציא הסכין והכה עבד סגן מאותן  ואחד  47: הידים עליו והחזיקוהווהם שמו  
Mc 14,70  י באמתששבות שם אמרה לפירו באמת אתהו מהם כ מאותן  וסמוך מזה מעט פעם אחרת אחת . האחרת כפר ל 

Lc 2,18   19. הדברים שנאמרו להם באותו בעד הרועים מאותן  וכל אותן ששמעו תמהו  18. ו נערלהם מאות  
Lc 2,33   ושמעון בירך אותם 34. הדברים שנאמרו ממנו מאותן  ואביו ואמו תמהים  33. שראל עמךואזרת י  

Lc 6,2   מרים להם למה אתם עושים מה שאינו פרושים או מאותן  ומקצת  2. דים ואוכלין הגרעיניםאותם בי 
Lc 6,13   שימון שקרא פירו ואנדריו 14. שקרא שלוחים מאותן  תלמידיו ובחר שנים עשר היה בקר קרא ל  
Lc 10,7   7 כי ראוי הוא הפועל להיות. הדברים שיתנו לכם מאותן  ואכלו ושתו . ותו בית עצמו עמדובא 
Lc 10,8   8 ורפאו החולים 9. הדברים המונחים לפניכם מאותן  ם אכלו ו עיר שתכנסו ויקבלו אתכובאיז  
Jn 7,32  וההגמונים עם הפרושים שלחו עבדים. הדברים מאותן  ושמעו הפרושים שהסיעה מלינה  32. יותר מזה  

Jn 12,20   20  שקרבו לפיליף שהיה 21שעלו להתפלל ביום החג  מאותן  מקצת מבני מבני ענק ר״ל גנטילש והיה 
Mc 12,28   ושאלו אי זה. ששמעם מתוכחים והכיר שטוב ענם מאותת  ויגש אליו אחד  28: ם טועים מאדולזה את 

Mt 9,3  וכאשר ישוש משיח 4. אמרו בקרבם זה מקלל מאותתים  ומקצת מן החכמים  3. הם נמחלים בשם חטאתיך  
Mt 23,13   נעים דרך מלכות שמימייופרושים ורמאים שמו מאותתים  אוי לכם  13. יל עצמו יהיה נשגבומי שישפ 
Mt 23,15   פרושים רמאים שתסובבו הארץ והים לתת בינה מאותתים  אוי לכם  15. אורך הנגישהובעבור זה תסבלו 
Mt 23,23    ופרושים רמאים שלוקחים מצמרת הנענע מאותתים  אוי לכם  23: ובאותו שיושב עליההאל  
Mt 23,27   פרושים שדומים לקברים מצויירים הדומים מאותתים   אוי לכם 27: כולכם נקיים מבחוץואחר תהיו  
Mt 23,29   פרושים רמאים שמיסדים קברי הנביאים מאותתים  אוי לכם  29. מכל רמאות ולב רע אתם מלאים  
Mc 11,18   18 אבל הם יראוהו כי . חפשו איך יוכלו המיתו מאותתים  כאשר שרי הכהנים שמעוהו וחכמים ו 
Mc 11,27   ואמרו לו בעד אי זה כח עושה 28והזקנים  מאותתים  בו אליו שרי הכהנים והחכמים קר הלך במקדש  
Mc 12,35    דויט אמ׳ מתנבא ממנו אמר 36ממי הוא בן  מאותתים  מה אומרים החכמים . ומלמד במקדשישוש  
Mc 14,43   ן אמ׳ והבוגד נתנם זה הסימ 44. וזקני העם מאותתים  לח בעד סגן הכהנים ובעד החכמים והוא ש 
Mc 14,53   ופירו הולך אחריו מרחוק עד 54. וזקני העם מאותתים  הנים ונאספו כל הכהנים והחכמים לסגן הכ 

Mc 15,1   וזקני העם ותפשוהו וקשרוהו והוליכוהו מאותתים  ספו לעצה גדולי הכהנים והחכמים בקר נתא  
Mc 5,18   וישאוש לא רצה אבל 19. וא ילך עמומושטן שה מאז  נה המתחיל להתחנן לו אותו שהיה נכנס בספי  
Jn 7,40   העם בשומעם דבריו אומרים זהו נביא אמיתי מאחוזת  אז מקצת  40. לא בא באור העליוןישו עדיין . 
Lc 7,38  קרוב רגלי ישאוש משיח והתחילה לבכות ולרחוץ מאחור  ועמדה  38שאה קאפסא אחת ממשיחה באה לשם ונ 

Mt 25,40  ואז יאמר לאותן 41. הקטנים כי לי עשיתם מאחי  ם עם אחד שמעולם עשית אומר לכם כי כל הטוב  
Jn 11,19   ומרטא כששמעה שישאוש בא רצתה אליו 20 .מאחיהן  ם באו למריאה ולמרטא לנחם אותם רבי.  

Mt 16,23  אל תצערני כי אינך מבין דברי האל רק. שטן מאחרי  וישוש הופך אומר לפירי לך  23. אדון שיקרך  
Mt 25,32  ויניח 33. כן כמו הרועה השיות מהגדיים .מאחרים  והוא יפריד אחרים . יו כל העמיםנאספים לפנ  
Mt 26,67   אומרים תנבא  68. נותנים לו תפוחים גדולים מאחרים  ומקצת . רקקו בפניו והכוהו 67ת הוא למו 
Mc 14,51   והוא עזב האלמשיאה 52. ותפשוהו אלמשיאה לבנה מאחת  ונער אחד מלבישו שהיה מלובש  51: ועזבוהו 

Lc 3,29   שם היה. שם היה שמעון 30. שם היה לוי .מאטאטק  שם היה . שם היה יורם. ה אליעזרשם הי  
Lc 3,24  26[*]  25. שם היה יוסף. שם היה גיקמי[*]  .מאטיב  שם היה  24. שם היה עלי. ן יוסףהכל שהוא ב 

Mt 22,28   29: זה מכל הז׳ תהיה אשה כי אשה היתה מכולם מאי  תחייה ״כ בא 28. ואח״כ מתה אשתם 27. הז׳  
Mc 8,4  וישאוש 5זה מאכל יוכלו לשבוע זה העם במדבר  מאי  והתלמידים ענו  4. הם באו מרחוקכי אחרים מ  

Mc 12,19    זה איש ימות ויניח אשתו בלא בן שאח הנשאר מאי  רבי משה כתב לנו אומ׳ שאם אח  19לאמר  
Lc 9,55   55 בן האדם לא בא לאבד הנפשות 56. זה רוח אתם מאי  ך ישאוש ואמ׳ להם אינכם יודעים ונהפ  
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Lc 20,33  וישאוש אמר להם 34. [*] זה מכל אלו תהיה לאשה מאי  אז בתחיית המתים  33[*]  32.ניםומתו בלא ב 
Jn 5,4   אחד שחלהוהיה שם אדם  5זה חולי שחלו בו  מאי  לרפאתם [*]  4תינים תנועת המים וממ  

Mt 21,8    [*]והחיל שהולכים עמו  9. ומאגמגין מהם בדרך מאילנות  ואחרים כורתים ענפים . יהם בדרךמלבוש 
Mt 13,54   אינינו זה בן 55יש לזה כמה חכמה וכמה כח  מאין  עד שהם מתמימים ואומרים . ותיהםבבתי כנסי  
Mt 13,56    וישאוש. והיו אשקנדליזאט בו 57. יש לו כל זה מאין  וקרובותיו כלם עמנו  56ושימון וג׳ודיש 
Mt 21,25   והם חשבו ביניהם. היא מן השמים או מן האנשים מאין  טבילת זואן  25. כח אני עושה זהבעד אי זה 

Mc 6,2   ומאין לו הכח שמהידים. לו החכמה שנתונה לו מאין  ואומרין . שומעים תמהים ממוסרו ורבים  
Lc 13,27   28. סורו ממני אתם פועלי און ברוע לב. אתם מאין  והוא יאמר לכם לא ידעתי  27. נוברחובותי  
Lc 13,35   ואני אומר שזה לא יהיה עד שאבוא. יושב מאין  והנה תעזב ביתכם  35. לא יכולתיכנפיה ו  
Lc 20,7  וישאוש אמ׳ להם ואני לא אומ׳ לכם 8. היתה מאין  וענו שלא ידעו  7. ואן היה נביאהיה להם שי  

Jn 2,9    אבל העבדים ידעוהו אותן שהביאו מים. בא מאין  המים ראו שחזרו יין רא לא ידעה טעמה  
Jn 7,27   אז 28: ומשיח כשיבא לא ידע אדם אנה הוא. הוא מאין  אבל לא ידענו זה  27. הוא משיח שזה 
Jn 7,28   עצמי רק מאותו ששלחניידעתם שלא באתי מ. אני מאין  במקדש ומלמד ואומ׳ ואותי ידעתם צעק ישאוש. 
Jn 8,14   אתם דנים כפי הבשר 15. באתי ולאן אני הולך מאין  [*] עצמי אמתי הוא כי יודע אני עדות ל  
Jn 9,29    ענה אותו האיש ואמר להם זהו דבר 30: הוא מאין  ולא ידענו זה . שהאל דבר עם משהיודעים  
Jn 9,30   לא ידעתם שהאל אינו שומע  31. הוא ופתח עיני איןמ  מרים לא ידעתם להם זהו דבר נפלא שאתם או 

Mt 5,16    שיראו מעשיכם הטובים וישבחו . נרכם לפני הכל מאיר  כן יהיה  16. לכל אותן שבבית הןיעשה אור 
Lc 11,34   35: גופך יהיה חשוך. אבל אם עינך יהיה רע מאיר  ם עינך יהיה תמים כל גופך יהיה א. עינך  

Jn 1,5   6: וערפל וחשך לא היה להם יכולת עליה. בערפל מאיר  והנר היה  5. היה נר האנשים ייםאותו הח 
Mt 17,2    ויראו אליו 3. כשמש ושמלתו היתה כמו שלג מאירה  שונה הצורה לפניהם ותמונת פניו מ 2גבוה  
Jn 20,16    כי עדיין לאוישוש אמר לה אל תגעי בי  17 .מאישטרו  ואמרה לו רבי שר״ל . והיא נהפכהלה מריאה 
Lc 12,23   תחשבו כערבים שאינם 24. והגוף יותר מהלבוש מאכילה  כי הנפש חשובה יותר  23. גופכם במה תלבשו 
Lc 12,24   מי בכם יוכל 25: כמה אתם שוים יותר מהם .מאכילם  והש׳ . להם אוצרות ולא ממגורות ואין  

Mc 8,4   וישאוש שאלם כמה 5כלו לשבוע זה העם במדבר יו מאכל  ידים ענו מאי זה והתלמ 4. מהם באו מרחוק 
Lc 9,13   והם כמו חמשת אלפים וישאוש 14לכל העם הזה  מאכל  ני דגים וצריכים אנו לקנות דבר לחמים וש  

Jn 4,8   אתה. אז אמרה לו אותה האשה שמריטנא 9 .מאכל  והתלמידים הלכו בעיר לקנות דבר  8. לשתות  
Mc 12,43   13 :מאכלה  זאת הענייה נתנה כל  ספיקים אבלממה שהם מ,Tit   וכאשר 1קפיטולו י״ג כפי מארקו  

Lc 21,4   ומקצת אומרים שהמקדש שיהיה 5. שהיה לה מאכלה  מה שפיחתה ויש לה חסרון שמה כל אבל זאת מ  
Mt 7,7    דפקו בדלת: תחפצו ותמצאו: והוא ימלא שאלתכם מאל  שאלו  7: שלא ירמסום ולא יקרעוםהחזירים  
Lc 3,2   ובא יואן בכל 3. עלי יואן בן זכריה במדבר מאל  ם הולך בקיאפש היתה נעשית המלה שרי הכהני  

Lc 6,35   עליון שהוא מאד טוב על רגוזי הרצון ועל מאל  כרכם יהיה הרבה מאד ותהיו בנים דבר וש  
Mt 3,9    זן מונח לשורש העץהגר 10. האבנים בני אברהם מאלה  אני אומר לכם שהאל יכול להחיות אבינו כי. 

Mt 5,19   המצות הקטנות או ילמד לשברם יהיה קטן במלכות מאלה  ומי שיעבור אחד  19. סוף העולם יושלם עד 
Lc 10,36   השלשה נראה לך שהיה יותר חבר ורע לאותו שנפל מאלה  אי זה  36. אלו יתנם לו בחזרתו פשיטין 
Lc 24,48   ואני אשלח הנדר מאבי בכם ואתם 49. הדברים מאלה  ים ואתם עד 48והתחילו בירושלם  לכל העמים  
Mt 6,29    ואם עשב השדה הנמצא היום ולמחר יהיה 30 :מאלו  היה מכוסה עם כל מעלתו כמו אחד שלמה לא  

Mt 10,42  הקטנים כוס אחד ממים קרים בשם תלמידי אמת מאלו  לשתות לאחד כל אדם שיתן  42: יהיה לו גמול  
Mt 16,28  שהם פה לא ימותו עד שיראו בן האלוה בא מאלו  כי מקצת . אמת אני אומר לכם 28 יוכפי מעלל  
Mt 18,10   12[*]  11[*] כי אומר אני לכם . הקטנים מאלו  השמרו לכם אשר לא תבזו אחד  10 .בשתים  [*] 
Mt 18,14   14 רחוויס. אם רעך חוטא לך 15. הקטנים יאבד מאלו  ״כ אינו מאבינו שבשמים אשר אחד א  
Mt 27,21   21 ופילאט אמ׳ אז 22. והם אמרו בראבן. השנים מאלו  אמר להם אי זה תרצו שאניח לכת  ופילאט  
Mc 10,14   שום. אמת לכם אני אומר 15: הוא מלכות שמימיי מאלו  הנערים אלי ואל תמנעו אותם כי  הניחו לבא 

Lc 7,42   ענה שימון ואמר אני חושב שאותו 43. השנים מאלו  איזה אוהב יותר . אחד מה שחייב נתן לכל  
Lc 12,27   א״כ העשב שהוא בשדה היום ולמחר בתנור 28 .מאלו  היה לו מלבוש דומה למלבוש אחד  מעלתו לא  
Lc 18,34   זה הדבר נעלם היה מהם ולא. אינם מבינים מאלו  ם דבר והם שו 34: וביום השלישי יחזור חי  
Lc 19,13   ֵוהקציפוהו עירוניו כבר  14. האימנש עד שאבוא מאלו  אליהם עשו הוצאותיכם ואמ׳ . נֵשלהם עשר ׅאימ 

Jn 1,50   ואמר לו באמת אומר אני לכם תראו השמים 51 .מאלו  מין אתה עוד תראה דברים גדולים להיות מא  
Jn 5,20   כי כמו  21. מראה אליו בעבור שלא תהיו תמהים מאלו  ופעולות גדולות . עושה מלמד לו שהוא 

Jn 10,32   אז ענו לו היהודים 33: חפצתם לסקול אותי מאלו  כם והראתי מהם לכם באי זה מעשה אמרתי ל  
Jn 21,15    אתה יודע שאני אוהב. והוא ענה אדון כן .מאלו  שימון יואן אוהב אתה אותי יותר פירו  
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Jn 21,24  ואתם יודעים שאמת. בריםהדברים וכתב אלה הד מאלו  זה הוא התלמיד שעושה עדות  24. שאבא מה לך  
Mt 14,8   והמלך נעצב 9. אמרה תן לי ראש זואן טבול מאמה  והיא היתה מוזהרת  8: ה שתשאלהולה כל מ.  
Mc 9,23   וכאשר ראה 24. אכן ייטב לך שתעזור להאמנתי .מאמין  ותכף זעק אבי הבן בוכה אני  23. תשיג 
Jn 1,50   ואמר 51. אתה עוד תראה דברים גדולים מאלו מאמין  תוכל להיות . שראיתיך תחת תאנה אומר לך  
Jn 3,18  18 כי אינו מאמין בעולם האחד. בו כבר הוא נדון מאמין  אבל מי שאינו . ין בו אינו נדוןמי שמאמ 
Jn 3,18  וזהו עין 19: בעולם האחד לבד נולד בן האלוה מאמין  כי אינו . אמין בו כבר הוא נדוןמי שאינו מ 
Jn 3,36   הבן לא יהיה לו חיים רק אף השם׳ עומדת מאמין  אבל מי שאינו . לו חיים נצחיים שבבן י  
Jn 9,35   אדון מי. ענה אותו האיש ואמר 36. בבן האל מאמין  וכאשר מצאו אמ׳ לו אתה . ומצאו בחוץ  
Jn 9,38   שאושוי 39. ונהפך לאחור והתפלל אליו. בו מאמין  והוא אמ׳ אדון אני  38: הוא הואשמדבר עמך  

Jn 12,44   44 מי שרואה אות רואה מי 45. רק במי ששלחני מאמין  וש צעק ואמ׳ מי שהאמין בי אינו ויש  
Jn 14,10  הדברים שאני מדבר. והאב הוא בי. שאני כאב מאמין  אינך  10. אבי איך אתה אומר שאראה לכם האב  
Jn 20,25   אחר שמנה ימים פעם אחרת היו התלמידים 26 .מאמין  רים ואינִי משים ידי לצדו איני במקום המסמ  
Jn 20,27  ענה אליו טומאש ואמ׳ אדוני  28. ותהיה נאמן מאמין  י ושים ידך לצדי ולא תהיה בלתי פה וראה יד 
Jn 11,26  והיא אמרה אדון כן אני האמנתי 27. את זה מאמינה  . וא חי ויאמין כי לא ימות לנצחוכל אדם שה  
Mt 6,30    לכן אל תהיו נאנחים לאמר מה לאכול מה 31 .מאמינים  אתם [*] למה . כ״ש יגונכם מאספונשרף האל 
Mt 9,28   והם ענו הן. שאוכל להחזיר לכם הראות מאמינים  וישו משיח אמ׳ להם אתם . ם אליובאו העורי  
Mt 16,8   הלמ 9. אתם חושבים בעבור שאין לכם לחם .מאמינים  הם מה תחשבו ביניכם אנשים בלתי אמ׳ ל  
Mt 18,6   6 יותר יהיה לו שוה שיהיה תלוי או מושלך מאמינים  אשקנדליזדא א׳ מהצעירים אשר בי ואותו ש  

Mt 21,25  ואם נאמר מן האנשים יראים אנו העם 26. בו מאמינים  מים היא יאמר אז למה אין אנחנו נאמר מן הש 
Mc 11,31   יראים העם כי. ם נאמר מן האנשיםוא 32 .מאמינים  הוא יאמר אלינו א״כ למה איניכם . הוא  
Lc 24,41    ואמר יש לכם אי. ותמהים מרוב שמחה גדולה .מאמינים  ועדיין אינם [*]  41.[*]  40*] [ורגלי 

Jn 4,42   בעד דבריך ואנחנו בעצמינו שמענו וידענו מאמינים  ולאשה אומרים לא היינו  42. ריובו בעד דב  
Jn 5,47    6. איך תאמינו לדברי מאמינים  תיותיו אינכם אבל אם לאו 47. ליבאולי,Tit   קפיטולו ו׳ כפי 
Jn 6,65   כי ישאוש היודע ראשונות יודע מי הם .מאמינים  ם שאינם אבל מקצת מכם ה 65. רוח וחיים הם  
Jn 6,70   וישאוש ענה 71: והכרנו שאתה משיח בן האל .מאמינים  ואותך אנחנו  70: נצחיים הם לך דברי חיים 
Jn 7,48   אבל זאת הסיעה בלתי יודעת הדת 49. בו מאמינים  אים שאחד מהשרים והפרושים אינם אינכם רו  
Jn 8,45   אם אומר. אי זה מכם יתפשני בחטא 46. לי מאמינים  אבל אני אם אומר לכם אמת אינכם  45. הוא  

Jn 10,25  ושה בשם אבי הם מעידיםהמעשים שאני ע .מאמינים  ענה ישאוש אני אומר לכם ואינכם  25: בגלוי  
Jn 10,26  צאני שומעות קולי  27. בי כי אינכם מצאני מאמינים  אבל אתם אינכם  26. מעידים עלי בשם אבי הם 
Jn 11,13   אז אמ׳ 14. שמה שאומר אומ׳ משינת חלום מאמינים  והמה . וישאוש אמרו ממיתתו 13. נושע יהיה  
Jn 14,11  זה בלבד עשוי בעבור 12. שאני הוא והאב בי מאמינים  אינכם  11 .הוא עושה הדברים. מיהאב עומד ע 
Jn 16,30   ענה להם ישאוש עתה אתם 31: שיצאת מהאל מאמינים  זה אנחנו ואין צריך לך לשאול לאחר ה  
Jn 16,31   ובה תהיו. הנה באה השעה וכבר הגיע 32 מאמינים  ענה להם ישאוש עתה אתם  31: האלשיצאת מ  
Jn 19,19   ישאוש: אחד והניחו על השתי וערב וזה לשונו מאמר  ופילאט כת׳  19אוש באמצע שניהם אל וישלשמ  

Mc 12,13   13 וכאשר באו  14. אירודיש לתופשו על איזה דבר מאנשי  ר שלחו לו מקצת מהפרושים ומקצת ואח 
Lc 20,4   ומרים אם נאמ׳ מן א. והם חושבים ביניהם 5 .מאנשים  טבילת יואן היתה מן השמים או  4. ענוני 

Jn 15,18  העולם מה שהוא . אם אתה מזה העולם 19. ראשונה מאס  אם העולם יכעיס אתכם תדעו כי אותי  18. זה 
Lc 20,17   17  [*] כל 18. הבונים הוא היתה מונחת בראש המלאך מאסו  א״כ מה רוצה לומ׳ זה שכתו׳ אבן  
Lc 11,23   23 כאשר הרוח בלתי נקי יוצא מן 24עמי מפזר  מאסף   ומי שאינו. אינו עמי כנגדי הואמי ש  
Mt 6,30  לכן 31. אתם מאמינים[*] למה . כ״ש יגונכם מאספו  נמצא היום ולמחר יהיה נשרף האל עשב השדה ה  
Mt 6,26  אביכם שבשמים נותן להם לחם וחיים. במגורות מאספים  ולא . ם אינם זורעים ולא קוצריםעופות השמי 

Mt 23,37  ובעבור זה  38. אפרוחיה תחת כנפיה ולא אבית מאספת  נכספת לקבץ עמך כמו התרנגולת . מיםהרבה פע 
Lc 13,34   והנה 35. תרנגוליה תחת כנפיה ולא יכולתי מאספת  פצתי לאסוף בניך כמו שהתרנגולת פעמים ח  

Lc 3,7   ת הגוניםלכן עשו פירו 8. העתידה לבא מאפינו  ולדות ויבראש מי ילמד לכם ברוח יטבילם ת  
Mc 3,2  3. אותו אם ימרקהו בשבת בעבור שילשינוהו מארבים  פרושים וה 2. והיה שם אדם אחד עם היד יבשה  

Lc 11,54   אותו ומבקשים מפיו אי זה דבר יוכלו מארבים   54דברו אתו בכבדות ברוב דברים דבריו ו  
Lc 1,52   הרעבים ממלא כל טוב 53. פליםומגביה הש מאריות  והוא משפיל החזקים והגבוהים  52. לבו  
Mt 4,25   גליליאה וקפוטלים וירושלם וארץ גודיאה ומעבר מארץ  והיה הולך אחריו עם רב  25אותם והיה מרפא 
Jn 3,31   31 ועושה  32. מי שבא מן השמים על כל הוא. מדבר מארץ  י שבא למעלה מכולם הוא מי שהוא מ 

Mc 3,Tit  3: שהוא בעולם ומהשבת,Tit  עוד פעם אחרת ישוש נכנס בבית הכנסת והיה  1 מארקו  ולו ג׳ כפי קפיט 
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Mc 4,Tit   4. אחי ואחיותי,Tit   ופעם אחרת התחיל ישוש ללמד לחוף הים ורוב 1 מארקו  קפיטולו ד׳ כפי שי׳ 
Mc 5,Tit  5: שהרוח והים שמעוהו,Tit   מןותכף שיצא  2ובאו מעבר לים נגד גְנֶיְשֵרק  1 מארקו  קפיטולו ה׳ כפי 
Mc 6,Tit   6: לה לאכול,Tit  וישוש יצא משם והלך בנכחיותיו ונמשכו 1 מארקו  י שי׳ קפיטולו ו׳ כפ  
Mc 7,Tit   7: מתרפאין,Tit   ואז באו לישאוש אי זה פרושים וחכמי הדת 1 מארקו  קפיטולו ז׳ כפי שי׳  
Mc 9,Tit   9: ממלכות האל,Tit   ים לקח פירו ויקומו ונהגם מועברים ששה ימ 1 מארקו  קפיטולו ט׳ כפי שי׳ 

Mc 13,Tit   13: נתנה כל מאכלה,Tit   וכאשר יוצאים מן המקדש אחד מתלמידיו אמר  1 מארקו  קפיטולו י״ג כפי 
Mc 14,Tit   14: אומר עורו,Tit   והיה קרוב הפסח ויום המצה סמוך שני ימים  1 מארקו  קפיטולו י״ד כפי ש׳ 
Mc 16,Tit   16: מניחין גוף ישו,Tit  וכאשר השבת עברה מריאה מקדלינא ומריאה אם 1 מארקו  פיטולו י״ו כפי ק 

Jn 3,20   ואינו בנר בעבור שלא יהיה נתפש במעשיו. הנר מארר  כי כל איש העושה הרע  20. רעים מעשיהם הם. 
Mt 3,11   והנה הוא ינקה את גורנו. מפוחו בידו 12 מאש  וא יטבול אתכם מן הקדש וירפאכם נעלו וה  
Mc 9,42   אל מקום שאין מתים הארסים 43של גיהנם בשתים  מאשה  יד אחת כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן ב 
Lc 7,28  אבל מי שהוא קטן. לא נולד גדול מיואן טבול מאשה  כי בכל אשר נולדו בעולם . ר לכםכי אני אומ  

Lc 24,14   ובעוד שהיו 15. הימיםנעשה וקרא באותן  מאשר  והם מדברים ביניהם  14רא אימבש מילין שנק  
Mt 1,6   רבואם הוליד. שלמה הוליד רבואם 7. אוריאש מאשת  דויט מלך ישראל הוליד שלמה . אלמלך ישר  

Lc 17,32  ומי. מי שירצה שיושיע נפשו יאבד אותה 33לוט  מאשת  זכרו  32. יה בראש לא ישוב אחורוכן מי שיה 
Jn 16,8    10כי לא האמינו בי . עון 9ומצדקה וממשפט  מאת]..[  ם וכי יבא יקח ויתן שהעול 8לכם אשלחהו 
Jn 8,42   רק הוא. ולא באתי מעצמי. האל ומהאל יצאתי מאת  כי אני באתי . אתם תאהבו אותו. הוא אביכם  

Mt 10,11  וכאשר 12. אדם טוב ועמו תעמדו עד שתלכו מאתו  בכל עיר שתכנסו או מגדול שאלו  11. לשוכרו  
Mc 6,37    ואמ׳ להם 38. ככרות לחם ותנו להם לאכול מאתים  נות לכו א״כ לק. [*] להם לאכולתנו אתם  
Mc 6,40   וישאוש לקח החמשה לחמים ושני הדגים 41 .מאתים  וישבו מחמשים חמשים ומאתים  40 נקרא ֶפי׳  
Jn 21,8   פהאז כשירדו לארץ ראו אש י 9. זרועות מאתים  ים כי לא היו רחוק מן הארץ כמו באו מספנ  

Mt 16,Tit   16: עמו ובאו בארץ ַמגִינֶָדא,Tit   ויקרבו אליו הפרושים והצדוקים 1כפי מתיאו  מ״ב  קפיטולי  
Mc 4,34  באותו יום כאשר נעשה 35לצד אחד ואמר להם  מבארו  ובעבור זה הוא . ם בזולת תמונותולא דבר לה  

Mt 27,57   יאה ששמו יושאף אותו שהוא תלמיד ישאושמס מבארי  וכאשר נעשה בא עשיר אחד איש  57: זאבדיב.  
Jn 6,62   אם תראו בן האדם עולה שם שהיה 63אתכם  מבהיל  וישאוש כששמע אמונתם אמר מי  62: לשומעו  
Jn 6,18  אז הלכו עשרים וחמש מילין ראו ישוש 19 .מבהילים  והים בעבור רוח גדול שהיה מנשב  18. אליהם  

Mc Prol,3   כתב האונגליאו ממשפחת ישאוש משיח מדבר מבונן  ודים ממשפחת לוי וכהן היה. בדבר האל  
Mc 6,13   וכאשר שמע אירודיש בפירסום שמע ישאוש 14 .מבורך  נים וממרקים החולים במשיחת שמן המשוט . 

Mt 13,16   כי באמת לכם 17. ואזניכם ששומעים. שרואים מבורכים  ועיניכם הם  16. ישובו ורפא לו בלבבם ולא 
Lc 1,51   51 והוא משפיל החזקים 52. הגאים במחשבת לבו מבזה  עושה דברים חזקים בזרועו והוא  כי הוא  

Lc 10,16    והששים ושלושה 17. אותי מבזה ואשר שלחני מבזה  מי שאתם מואס מי שאתם  16. תרדיגהינם  
Lc 10,16  ים ושלושה תלמידים חזרו והשש 17. ואשר שלחני מבזה  י שאתם מואס מי שאתם מבזה אותי מ 16. תרדי 
Lc 7,30   31. ביניהם עצת הש׳ שלא היו נטבלים מיואן מבזים  אבל הפרושים וחכמי הדת  30. ואןבטבילת י  

Lc 23,11   והלבישוהו ארגמן לבנה והוציאו לעג. אותו מבזים  ואירודיש עם סיעתו  11. ים אותוומלשינ  
Jn 8,49   אחר הוא. ואני איני מבקש מעלתי 50. אותי מבזים  אתם ו. רק אני מכבד אבי. בי שד ישאוש אין  

Mt 23,26   אוי לכם מאותתים פרושים שדומים לקברים  27 :מבחוץ  א בפנים ואחר תהיו כולכם נקיים מה שהו 
Mc 7,15  אבל מה שיוצא. נכנס באדם אינו יכול לטנפו מבחוץ  שום דבר  15הם שמעוני ותבינוני לעם ואמ׳ ל  

Mt 19,12  ומקצת הם. ומקצת הם קשטראטש בידי אדם. אמם מבטן  ש מקצת אנשים שנולדים קשטראטש י 12: להבין  
Lc 1,15   ויבונן לפניו  16. אמו יהיה נשלם מהקדוש רוח מבטן  קודם שיצא . ולא ישתה יין ושכר לפני האל 
Jn 7,38   תידין לקבלוזה אמרו מרוח הקדש שע 39 .מבטנו  מרת הכתיבה נחל מים חיים ירוצו בי שאו  

Mc 11,12   וכאשר מרחוק ראה 13. והיה לו רעב גדול מבטניאה  וביום האחד יצא  12״ב התלמידים עם י  
Jn 11,1    והיתה אותה 2ממגדול מריאה ומרטא אחיותיו  מבטניאה  והיה חולה אחד בשם נקרא לזריט  1ש׳ יואן 

Jn 12,21    ובקשוהו אומרים אדון אנו חפצים. דגלליאה מבטפגידא  שקרבו לפיליף שהיה  21ביום החג להתפלל 
Jn 18,30   אז אמר פילאטו להם תפשוהו 31: אותו אליך מביאין  האיש לא היה רע במעשיו לא היו  אם זה  

Mt 5,1   העם עולים אל ההר וכאשר נתיישב קרבו אליו מביט  ישואש משיח  1לו י״א כפי מתיאו קפיטו  
Mt 22,16   תאמר לנו מה נראה לך 17. גופות האנשים מביט  כי אתה אין . דםינך פונה לשום אוא. באמת.  

Mc Prol,18   הציל מה שאבד אשר לו הושב האצבע. אמונתו מביט  אבל השם׳ . בור שיגרשהו מהכהונהאצבעו בע.  
Mc 8,24   אמ׳ אני רואה הלוך העמים זקופים כמו אילנות מביטו  והוא  24יו עליו ושאלו אם רואה והניח יד 

Mc 14,67    והוא 68. ואתה עם ישאוש דנזוריט היית. אומר מביטו  וכאשר ראה פירו ֵׁשנֹוֶעל נעלו  67הגדול 
Lc 10,30   אדם אחד יורד מירושלם ביריחו ובא בן. אמ׳ מביטו  וישאוש  30. ישאוש ומי הוא חבריואמר ל  
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Jn 1,42   ן אתה תמיה נקרא כיפאש ר״לאמ׳ שימון בן יוא מביטו  שאוש וי. והביאו אל ישאוש 42: קרישטש 
Mc 15,47   16: היכן מניחין גוף ישו מביטות  ה אם יקומו ושלומי קנו מש יוסף ומריא,Tit   קפיטולו י״ו 
Mt 27,36   ושמו על ראשו כתב זהו ישאוש מלך 37 מביטים  ויושבים  36. לבושי הניחו גורל ועל  

Lc 14,1  3. והנה איש אחד משוקה היה לפניו 2. אותו ביטיםמ  ר הפרושים לאכול פת בשבת והנם בבית אחד מש  
Jn 1,36  ושמעו 37ישאוש הולך ואמר הנה מלאך השם׳  מביטים   36רת עמד יואן ושנים מתלמידיו אחר פעם אח  

Mt 16,23   ואז ישאוש אמר 24. דברי האל רק מהאנשים מבין  אל תצערני כי אינך . מאחרי שטן לפירי לך  
Mt 17,24   ואמר . והוא ענה מהנכרים 25. או מהנכרים .מביניהם  מלכי הארץ ממי ראוי לקחת מס  וןדומה שימ 
Mt 15,17   שכל מה שנכנס בפה נכנס בבטן ויוצא מהאחור  מבינים  אינכם  17: עדיין אתם בלתי שכל אמר להם 

Mt 16,9   וכמו . ים אישומזכירים מה׳ לחמים ומה׳ אלפ מבינים   למה אינכם 9. חושבים בעבור שאין לכם לחם 
Mt 19,11    12: זה הדבר אם לא למי שנתון לו דעת להבין מבינים  והוא אמר כולכם אינכם  11: לאשהשיקחה 
Mt 22,29   בתחייה לא יהיה להם 30. הכתיבות וכח האל מבינים  ש ואמר להם אתם טועים ואין אתם ענה ישאו  
Mc 4,12   ואמ׳ להם איניכם  13. בחטאתיהם שהם מספרים מבינים  . וישמעו ולא שמעו. ראו ולא ראושהם י 
Mc 4,13  אותו שזורע הוא הדורש דבר 14. זה הדמיון מבינים  ואמ׳ להם איניכם  13. הם מספריםבחטאתיהם ש  
Mc 7,18   אין אתם מבינים שאין שום דבר שיכנס בגוף  .מבינים  להם א״כ אתם כ״כ פתאים שאינכם  והוא אמ׳ 
Mc 7,18   שאין שום דבר שיכנס בגוף האדם אינו יכול מבינים  אין אתם . שאינכם מבינים פתאים אתם כ״כ  
Mc 8,17   עינים לכם 18. עדיין הוא עור לבבכם .מבינים  עדיין אינכם מכירים ולא [*] הם אמ׳ ל  
Mc 8,21   ובאו באקשרדא והוליכו לו איש אחד עור  22 .מבינים  והוא אמ׳ להם אם כן אינכם  21. אמרו ז׳ 

Mc 12,24  24 כאשר המתים יחיו לא 25. הכתיבות וכח השם מבינים  אוש ואמר להם אתם טועים ואינכם וענה יש  
Lc 4,20   התחיל לאמר להם היום הזה נשלמה זאת 21. בו מבינים  וכל אשר היו בבית הכנסת היו . בלמשרת ויש 

Lc 18,34   עלם היה מהם ולא הבינו מה הואזה הדבר נ .מבינים  והם שום דבר מאלו אינם  34: חי יחזור . 
Mc 1,29  28 הכנסת באו לבית שימון ואנדריב עם יקומו ועם  מבית  ותכף שיצא  29. פזר בכל גליליאהושמו מת 
Mc 5,22  וכאשר ראהו כרע לברכיו. הכנסת בשם גאריר מבית  ובא אליו גדול אחד  22. שפת היםנאסף עמו ב  
Lc 1,27   27 וכאשר המלאך 28. והבתולה שמה מריאה. דוד מבית  מו יושאף הוא ה ארוסה עם איש ששלבתול  
Lc 4,38   הכנסת ונכנס בבית שימון וחמות שימון היתה מבית  וישאוש יצא  38. כל מקום המלכותמתפזר ב  
Lc 10,7   ובאיזו עיר שתכנסו ויקבלו אתכם אכלו 8. לבית מבית   אל תאבו לעבור. הוא הפועל להיות לו שכרו 
Jn 9,22    בעבור זה אמרו אביו ואמו שאלו הבן 23: הכנסת מבית  מהם יאמר שהוא משיח יהיה מושלך שאם אחד 

Jn 12,42   כי יותר אהבו מעלת האנשים ממעלת 43הכנסת  מבית  שים לא הודו בעבור שלא ישליכום פחד הפרו  
Jn 21,2   ולשנים תלמידים אחרים  גליליאה ולבני סבאדיב מבית  טומאוש נקרא מספק ולנתנאל שהיה ו. פירו 

Mt 24,18   ומי שיהיה בשדה לא יחזור לקחת כסותו 18.מביתו  בעלייה לא ירד לקחת אי זה דבר  ומי שהיה:  
Lc 9,61    וישאוש אמ׳ אליו האיש המשים ידו 62 .מביתי  שידע הכל אין חפץ בכל נכסי ולא באופן  
Mt 2,18   וכאשר  19: על בניה ולא לקחה נחמה כי אינינה המבכ  בכי וצעקה היתה נשמעת ברמה רחל קולות מ 
Mt 2,18   וצעקה היתה נשמעת ברמה רחל מבכה על בניה ולא מבכי  גדולים קולות  18ר ירמיה הנביא מה שאמ 

Lc 17,22  ויאמרו לכם הנו להלן הוא  23האדם ולא תראוהו  מבן  בואו ימים שתאוו לראות יום אחד לתלמידיו י 
Mt 22,2    ושלח העבדים לקרוא הקרואים אל הנישואין 3 מבנו  דומה לאדם מלך שעשה נשואין הוא שממיי  

Mt 17,14   15וסובל רע גדול באש ובמים . כי ירחיי הוא מבני  לפניו אומר אדון יהיה לך חמלה  בא ויכרע  
Mt 20,21  אז 22. ותךוהאחד לשמאלך במלכ. ישב לצד ימינך מבני  והיא אמרה תרצה שאחד . ה תחפוציוהוא אמר מ 

Lc 1,5   והיו שניהם צדיקים לפני 6. אהרן ושמה אלישבק מבני  מו זכריה מיחס אביה ואשתו היתה כהן אחד ש 
Lc 2,24   והנה אדם אחד היה בירושלם ששמו 25. יונה מבני  או זוג א׳ מתורים או שתי זוגות יבי  
Jn 7,25   הנה שמדבר 26אינינו זה שחפצנו להמית ירושלם  מבני  אז אמרו קצת  25: ים רק דין צדקתשפטו לפנ 

Jn 12,20   מבני ענק ר״ל גנטילש מאותן שעלו להתפלל ביום מבני  והיה מקצת  20. עולם הולך אחריוזה שכל ה 
Jn 12,20  ענק ר״ל גנטילש מאותן שעלו להתפלל ביום החג  מבני  קצת מבני והיה מ 20. שכל העולם הולך אחריו 
Lc 11,7   הנה הדלת סגורה ובני הם עתה. אל תצערני מבפנים  והוא ענה לו  7. ח לפניוכל להנילי מה שאו  
Jn 18,4    וישאוש אמר. ואמרו ישאוש דנזריט 5. מבקשים מבק  יצא ואמ׳ להם מה אתם . לבא עליועתידים  

Mc 5,23   בא והנח ידיך. ואומ׳ בתי היא קרובה למות מבקש   23אשר ראהו כרע לברכיו לרגליו וכ. גאריר  
Mc 10,17   ואומר מלמד טוב מה נעשה בעבור שנוכל להשיג מבקש  צא לדרך בא אדם אחד וכרע לפניו היה יו  

Lc 7,3  ואותם שבאו לישאוש  4. אותו שיבא שירפא עבדו מבקש  וש היה שם שלח לו חכמי היהודים זה שמע ישא 
Lc 8,28   כי בצואתו לרוח רעה 29צערני אני ממך שלא ת מבקש  שאוש לבא אלי בן האל מאד עליון מה לך י  
Lc 8,38   שוב לביתך 39וישו אמ׳ לו . מישו שילך עמו מבקש  ודורש והאיש שיצאו ממנו השדים  בספינה  

Lc 19,23   23 ואמר לאותן שעומדין שם 24. אותה עם המדות מבקש  יתי אני הי. ולמה לא נתת ממוני ברבית  
Lc 22,31  אבל  32: אתכם בעבור העבירכם בכברה כמו החטה מבקש  הנה השטן והש׳ אמ׳ לשימון  31. שבטי ישראל 
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Jn 5,30   אם אני 31. אבל רצון מי ששלחני. לעשות רצוני מבקש  ודיני צדיק וישר הוא כי איני . דן אנוכי 
Jn 7,18   אבל מי ששואל אות ממי ששלחו הוא זרע אמיתי מבקש  מי שמעצמו מדבר מעלתו  18. עצמואו דברו מ  
Jn 8,50  אני  51. אחר הוא ששואלה ודן דין אמת. מעלתי מבקש  ואני איני  50. ואתם מבזים אותי. מכבד אבי 

Mc 7,32   וישאוש 33. אותו בתפלה שישים ידו עליו מבקשים  . והביאו לו איש אחד חרש ואלם 32. קאליוש  
Jn 5,44   אל תהיו כ״כ 45. לבד אותם שהן מן השם׳ מבקשים  ואינכם . אתם רודפים אחר המעלותלהאמין ש  

Jn 7,1   וסמוך ליום מועד ליהודים 2. אותו להמיתו מבקשים  א רצה ללכת בגודיאה כי היהודים כי ל  
Jn 18,4   וישאוש אמר להם. ואמרו ישאוש דנזריט 5 .מבקשים  יצא ואמ׳ להם מה אתם מבק . לבא עליו  
Jn 18,7   ענה ישאוש כבר  8. והם אמרו ישאוש דנאזריט מבקשים  אז שאל פעם אחרת מה אתם  7: חורונפלו לא 
Jn 18,8   בעבור שיהיה נשלם הדבר 9הניחו אלה ללכת  מבקשים  אם כן אם אותי אתם . כם אני הואאמרתי ל  

Mt 12,45  ומעשיו האחרונים יותר רעים מהראשונים .מבראשונה  ובסוף אותו האיש היו יותר רעים . שם ועמדו . 
Lc 22,44   וכשקם מהתפלה ובא  45. כטיפי דם נגרות בארץ מבשרו  והיתה הזיעה היוצאת  44לל בצרה שמתפ 
Mc 7,26   וישאוש אמ׳ ראשונה חייב אדם לעזור 27 .מבתה  שפחת סיריא ובקשתהו שיגרש השטן נאה ממ  

Mt Prol,27  נשר. אריה שקם חי אחר מיתתו. עגל נקרב .מבתולה  איש נולד . אדם היה. הם מדברים משיח שממנו  
Mt 17,Tit   17: בן האלוה בא במלכותו,Tit   ואחר ה׳ ימים לקח פירו יקומו 1כפי מתיאו  מ״ג  קפיטולי  

Mc 14,5    6. ושיתננו לעניים וילונו נגדה. מאות פשיטין מג׳  כי יכולין היינו למוכרו ביותר  5מהמשיחה  
Mt 10,11  12. ו אדם טוב ועמו תעמדו עד שתלכושאלו מאת מגדול  בכל עיר שתכנסו או  11. לשוכרו הפועל ראוי 
Mc 11,2   ומיד שתכנסו באמצע תמצאו עיר . שהוא לפניכם מגדול  ואמ׳ להם לכו לאותו  2תלמידים  שלח שני 
Lc 19,30   שהוא קרוב לנו בו תכנסו ותמ ותמצאו עיר אחד מגדול  אומר לכו לאותו  30. ני תלמידיםושלח ש 
Mt 21,33   ואח״כ ֽשַכָרה לעובד והלך במהלך. אחד בתוכה מגדל  יקב אחד ובנה בה  בטוב ועשה בה אחד וסגרה  
Mc 12,1   אחד ושכר אותה לעובדי אדמה והלך במהלך ארוך מגדל  היטב באטדים וחפר אותה ובנה בה וסגר אותה. 
Lc 14,28   ולא ימנה ראשונה ההוצאה הצריכה אם בידו כח  .מגדל  כי אי זה מכם שחפץ לבנות  28. יתלמיד 
Lc 22,30    תשפטו הי״ב שבטי. בלע׳ טרוניש. התיבות מגדל  ותשבו על . ותשתו בשולחן מלכותישתאכלו  
Mc 4,28   ואחר מתמלאה חטה. ראשונה בעשב ואחר בשבולים מגדלה  ויותר על זה הארץ  28. והוא אינו יודע 
Mc 16,9   והיא  10. שבעה שדים ממנה אותה שהוא גירש מגדלינא  ן בבקר הוא נראה ראשונה למריאה יום ראשו 
Jn 19,25   אז 26. עומדת סמוך שתי וערב של ישו מגדלינא  ה אליאופי אחות אם ישוש ומריאה ומריא  
Jn 20,1    באה בבקר לקבר ועד לילה ראתה אבן הקבר מגדלינא  שבת אחד מריאה  1כפי ש׳ יואן קפיטולו כ׳  

Jn 20,14   אמרה דברים אלו נהפכה וראתה ישאוש עומד מגדלינא  ה וכאשר מריא 14. י אנה הניחוהוולא ידעת  
Jn 20,18   הלכה והגידה לתלמידים אומרת אנכי ראיתי מגדלינא  ומריאה  18. אלהי ואלהיכם. אבי ואל אביכם . 
Jn 4,47    בגלליאה הלך אליו שירד להבריא בנו כי מגודיאה  וכששמע שישאוש בא  47בכפר נחום בן חולה  
Jn 4,54   5 :מגודיאה  י שעשה ישאוש בבית גלליאה כשבא שנהאות ה,Tit   אחר אלה 1קפיטולו ה׳ כפי ש׳ יואן 

Mc 5,42   וציום שלא יאמרוהו ואחר צוה שיתנו  43הפלא  מגודל  מן י״ב שנים וכולם היו נבהלים היתה מז 
Lc 12,32   תמכרו 33: לכותחלש כי לאביכם ערב תת לכם מ מגוי  אל תהיו יראים  32. דברים תשיגווכל אלה ה  
Lc 17,30    באותה שעה מי שיהיה בגג וקנקניו בבית 31 .מגולה  כפי זה יהיה ביום שבן אדם יהיה  30השמיד  

Jn 9,3  לי חוייב לעשות פעולות בעוד שהוא 4: בעבורו מגולה  בל זה לו בעבור שמעשה האל יהיה א. ולא אמו 
Mc 9,11   אכן אני אומ׳ לכם שאליהו בא להם ועשו 12 מגונה  ו׳ שבן האלוה יסבול נגישה למות כמו שכת  
Lc 9,40   40 משפחה . וישאוש ענה ואמ׳ לו 41. ולא יכולו .מגופו   וחליתי פני תלמידיך שיגרשו הרוח רעה 

Lc 4,1    ועומד שם ארבעים  2והונהג בעד הרוח במדבר  מגורדא  ישאוש משיח מלא מהקדוש רוח נסע ו 1לוקא 
Mc Prol,1   נבחר מהאל ובן ש׳ פירו בעבור שכילה ותלמיד מגיד  מרקו  :רת שי׳ מתיב תלמיד ומגידנשלמה אג  

Lc 2,10   10 כי היום 11. לכם שמחה גדולה שתהיה לכל העם מגיד  הנה אנכי . אך אמ׳ להם אל תפחדווהמל  
Lc 6,45   רע כי ואדם רע מרוע אוצר לבבו מגיד. טוב מגיד  אדם טוב מטוב אוצר לבו  45. ביםמלקט ענ  
Lc 6,45   למה אתם 46. רע כי מהשפעת הפה הלב מדבר מגיד  ואדם רע מרוע אוצר לבבו . ד טובלבו מגי  
Lc 24,9   8 10. כל אלה הדברים לאותן י״א ולכל האחרים מגידות  וחוזרות מן הקבר  9כורנה דבריו ותז  
Lc 13,1   2: רב פילאט עם קרבנותםלגלילבש ודמם ע מגידים  והיו באותו עת מקצת  1שן לוקא  י״ד  
Mt 18,9   השמרו לכם אשר לא תבזו אחד מאלו 10. בשתים מגיהנם  שוה לך הכנס בגן עדן בעין אחד  כי יותר 

Mt 15,39  16 :ַמִגינֶָדא  ה קטנה ותלמידיו עמו ובאו בארץ ועלה בספינ,Tit   ויקרבו 1קפיטולי מ״ב כפי מתיאו  
Mc 7,36  אומרים כל מה שעשה ישאוש עשה. ומתמיהים 37 מגלה  ו׳ מצוה עוד וכאשר הוא ע. ם אדםיגידהו לשו  
Mt 4,15   †העם העומדים בדרך ערפל ראו אורה ונר  16 .מגלילאה  דרך הים נחל ירדן † ש היא מנוקהמחד 
Lc 13,2   אומר לא רק  3. האחרים כי סבלו דברים אלו מגלילבש  תם שאותם גלילבש הם חטאים יותר סבורים א 
Mt 3,13    וזואן  14. בנחל ירדן לזואן שיטבול אותו מגליליאה  אז בא ישאוש  13קפיטולו ו׳ כפי מתיאו 
Mt 19,1   1  2ובא בקצות ארץ גודיאה אחר נחל ירדן  מגליליאה  כאשר ישאוש כלה אלה הדברים יצא ונעשה  
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Mt 21,11   11  ש האל וגרש כל אותןונכנס ישו במקד 12 .מגליליאה  אומרים זה ישו הוא נביא נזאריט והעם  
Mc 3,7    ומעבר. לירושלם ומגודיאה ומאידוריאה 8 מגליליאה  עם התלמידים ועם רב נמשכים עמו הלך לים  

Mc 6,21   ובאה בת אירודיש מכרכרת לפני כל 22 מגליליאה  מין כל הטרבונש והשרים הגדולים והז  
Lc 3,1   ליף אח אירודיש ופטריאקא ממלכותופ מגליליאה  מורשה בגודיאה ואירודיש טטרקא  פילאט  

Lc 23,5   וכאשר פילאט שמע מגלליאה שאל  6. ועד כאן מגלליאה  העם נהפך לאחר מלמד בכל גודיאה באופן ש 
Lc 23,6   והכיר כי  7. שאל אותו האדם אם הוא גלליב מגלליאה  וכאשר פילאט שמע  6. אה ועד כאןמגללי 

Lc 23,49   והנה אדם אחד שמו 50. רואות אלו הדברים מגלליאה  שבאו אחריו  וכל הנשים. ו מרחוקאותו עמד  
Lc 23,55   נמשכות אחריו רואות הקבר באי זה אופן גוף מגלליאה  והנשים שבאו  55. ת התחיל להאירששי ובשב 

Jn 7,41   אינה אומרת הכתיבה מזרע דויד 42: משיח מגלליאה  ואחרים אומרים יבא . ם זהו משיחאומרי  
Jn 7,52   8: ושבו כל אחד איש לביתו 53 מגלליאה  א לא יבא חפש הכתיבות ותמצא ששום נבי,Tit  קפיטולו 

Mc Prol,17   חייו שהוא כרת אצבעו בעבור שיגרשהו מהכהונה מגלת  והגיד . בעבורנו למד ביותר נקלההכל בקצור. 
Lc 9,53   יקומו ויואן ראוהווכאשר  54. פניו ירושלם מגמת  כי [*]  53השומרונים להכין שם  בעיר  
Mt 24,7   ואלה הדברים יהיו 8. ורעש בארץ. ורעשות מגפות  ויהיו . ומלכות אחד נגד אחר. חרנגד הא  
Mt 8,31   וישאוש 32שימנו באותן חזירים . אותנו מכאן מגרש  פני ישאוש אומרים אדון אם אתה  מחלים  
Mt 9,34   וישו משיח מחפש העירות 35. שדים בכח השטןה מגרש  והפרושים אומרי׳ הוא  34 :לא קרא בישראל  

Mt 12,24   24 25. השדים כי אם בכח בלזאבוק שר השדים מגרש  הפרושים שמעו זה אמרו זה אינו  וכאשר  
Mt 12,26  א״כ איך ימשך. האחר נחלקים הם ביניהם מגרש  אם כן אם שד אחד  26. לא תעמוד בית שנחלקת  
Mt 12,27   ביניכם באיזה כח מגרשין. השדים בכח באלזאבוק מגרש  י אם אנ 27. מלכותםא״כ איך ימשך . ביניהם 
Mt 12,28  ואיך 29. השדים א״כ לא בא בכם המלכות שמימיי מגרש  ואם אני ברוח האל  28. שופטיכם זה הם יהיו 
Mt 17,20   אהוהוא עמד בגלילי 21. אם לא בתפלה ובצום מגרש  וזאת המדה שטן אין  20: לעשותו דבר גדול.  
Mc 1,34   וקם בבקר ויצא  35. השדים כי הם מכירים אותו מגרש  ים מחלופי חליים ורבים מושטנים ובאים רב 
Mc 1,39   ובא אליו אדם אחד 40: השדים מן האנשים מגרש  ש בבתי כנסיותיהם ובכל גליליאה והיה דור  
Lc 9,49   49 ומחינו בידו כאשר. שים בשמךהשדים מן האנ מגרש  ן אמר רבי אנחנו ראינו אדם אחד ויוא  

Lc 11,14   ומקצת מהם 15. והעמים תמהו. השטן האלם דבר מגרש  והיה  14. יתן הרוח למי שישאלהושבשמים ש  
Lc 11,15   15 ואחרים מנסים אותו שאלוהו אות מן 16השדים  מגרש  צת מהם אמרו בבלזאבוק שר השדים ומק  
Lc 11,18    ואם בבלזאבוק אני 19. השדים בכח בלזאבוק מגרש  רים שאני א״כ למה אתם אומ. ההיאהמלכות  
Lc 11,19   בניכם במה מגרשים אותם בעבור זה הם יהיו מגרש  ואם בבלזאבוק אני  19. בלזאבוק השדים בכח  
Lc 11,20    כאשר החזק 21. אמת שמלכות הש׳ בא. השדים מגרש  אבל אני במאמר האל  20: שופטיכםהם יהיו  
Lc 13,32   השדים ועושה רפואות ביום השלישי אהיה תם מגרש  הם לכו ואמרו לאותו שועל שאנכי ר לאמ  
Lc 11,19   19 אבל 20: אותם בעבור זה הם יהיו שופטיכם מגרשים  ם בבלזאבוק אני מגרש בניכם במה וא  
Mt 12,27    ואם 28 .אותם ובעבור זה הם יהיו שופטיכם מגרשין  ביניכם באיזה כח . בכח באלזאבוקהשדים  
Mt 18,Tit   18: שאל ותנהו בעדי ובעדך,Tit   באותה שעה קרבו התלמידים לישאוש  1כפי מתיאו  מ״ד  קפיטולי 

Mt Prol,12   ובעבור זה . מיני מות הוכרח שנותו בעד הדרשתם מד׳  ויחסו אנושי שיהיה מת . איונגלידרישת ה 
Mt 24,31   תקחו משל 32. חלקי העולם מהשמים ועד הארץ ׳מד  ודל קולות ויקבצו הנבחרים מהאל צועקים בג  
Mc 13,27   קחו המשל  28. מן השמים ועד הארץ. כנפות הארץ מד׳  ואז ישלח מלאכיו ויקבץ נבחריו  27: ואורה 
Mt 13,10  10 והוא ענה להם אומר לכם ניתן 11. בדמיונות מדבר  תלמידים אליו ואמרו לו למה אתה וקרבו ה  
Mt 13,13   בעבור שרואים לא יראו. איש בדמיונות מדבר  ובעבור זה  13לו יגזול לו אדם  המעט שיש.  
Mt 26,47  הנה כי יוד״ש אחד מי״ב התלמידים בא ועמו רב  מדבר  ועוד הוא  47. קרב אותו שיבגדניכי ראו שמת 

Mc Prol,4    שקוראבהתחלה דבר מהנבואה מהקול . מהלב מדבר  ישאוש משיח מבונן כתב האונגליאו ממשפחת  
Mc 2,7   כי מי יוכל לכפר עונות לבד האל. כן זה קללה מדבר  איך  7י הדת וחשבו בלבם אומרים קצת מחכמ. 
Mc 7,6  חנם מכבדים אותי מלמדי 7. ולבם רחוק ממני מדבר  מאים ישעיה שאמ׳ זה העם מכבדני נביא מכם ר  

Mc 14,43   ש אשקריוטא אחד מי״ב תלמידים ועמו עם בא יוד מדבר  עו׳ הוא  43. הוא אותו שימסרני הנה קרוב 
Lc 5,21   וכאשר 22קללות מי יוכל להניח עונות לבד האל  מדבר  חילו לחשוב ואמרו מי הוא זה מי הת 
Lc 6,45   ואינכם עושים. למה אתם קוראים אותי אדון 46 .מדבר  בבו מגיד רע כי מהשפעת הפה הלב אוצר ל 

Lc 11,37   ונכנס בבית ישב. בקשהו פרוש אחד שיאכל עמו מדבר  ובעוד שהוא  37 :יאיר כמו עששית המאירה  
Lc 22,47   והנה סיעה ואותו שנקרא יודש עמהם אחד. כן מדבר  עוד הוא  47: שלא תכנסו לפיתוי והתפללו  

Jn 1,37   וישוש מתהפך וראה אותם  38. והלכו אחר ישאוש מדבר  ם ושמעו אותו שני תלמידי 37הנה מלאך השם׳ 
Jn 3,31   31 ועושה עדות  32. מי שבא מן השמים על כל הוא .מדבר  למעלה מכולם הוא מי שהוא מארץ  מי שבא 
Jn 3,34   האב 35. כי השם׳ אינינו נותן הרוח במדה. דבר מדבר  כי מי ששולח הש׳  34אלוה אמתי  סימן שהוא 
Jn 4,27   27 מהם לא אמר לו מה אמר לו אכן אחד. עם האשה מדבר  ותמהו כשמצאוהו . ף באו תלמידיוותכ  
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Jn 4,27   אז עזבה האשה הבית שלה והלכה לעיר 28: עמה מדבר  מה אמר לו מה אתה שואל ומה אתה לא אמר לו  
Jn 7,13   אבל בתוך החג  14. ממנו בגלוי בעבור היהודים מדבר  אבל אחד מהם אינו  13. רק מרמה העמים 
Jn 7,18   מעלתו מבקש אבל מי ששואל אות ממי ששלחו הוא  מדבר  מעצמו מי ש 18. או דברו מעצמו. הוא מהאל 
Jn 8,26  האל הוא. ולא הכירו מה אומר להם 27. בעולם מדבר  הדברים ששמעתי ממנו הן הם אני  ואני. אמתי  
Jn 8,30   אז אמר ישאוש: אלה הדברים רבים האמינו בו מדבר  כל עת הוא  30. ערבים אני עושה שאליו  
Jn 8,38   מה שראיתי מהאב ואתם מה שראיתם באביכם מדבר  אני  38: כי דברי אינינו בתוככםני להמית  
Jn 8,44   אבל אני אם אומר לכם  45. כי אביו שקרן הוא .מדבר  ה שמדבר שקר מה שהוא קרוביי לו כי כל מ 

Jn 11,56   57ום המועד בעצמו מה אתם חושבים שלא בא בי מדבר  אז שאלו ישאוש עומד במקדש שהיה  56. עצמם  
Jn 12,50   13. הוא כמו שהאב כן אני דובר מדבר  ומה שאני . צוה היא חיים נצחייםיודע שהמ,Tit  קפיטולי  
Jn 14,10   הוא. אבל האב האב עומד עמי. איני מדבר מעצמי מדבר  הדברים שאני . והאב הוא בי. שאני כאב 
Jn 14,10  הוא עושה. אבל האב האב עומד עמי. מעצמי רמדב  הדברים שאני מדבר איני . הוא ביוהאב . כאב  
Jn 15,22   המכעיס אותי מכעיס 23: להם לא היה להם חטא מדבר  אם לא באתי ולא הייתי  22. לחניאותו שש  
Jn 16,18  אמר אליהם מה. וכשבא רצו לשואלו 19: ישאוש מדבר  אין אנו יודעים מה . מר לנו מעטהוא זה שאו  
Jn 16,29   עתה 30. לנו בגלוי ושום משל אינך אומר לנו מדבר  מרו לו תלמידיו הנה אתה וא 29. אל האב  

Mc 10,24   וישאוש פעם אחרת תכף אמר להם בנים מאד .מדבריו  והתלמידים נבהלו  24. לכות שמיםיתנם במ  
Mt 3,4   ואז יוצאים הם מירושלם ומכל גודיאה 5 .מדבריי  ש עורות והיה מזונו חגבים ודבש היה לבו  
Mc 1,6   ודורש ואומר יותר חזק ממני יבא אחרי 7 .מדבריי  ואוכלים חגבים ודבש . חגורת עורהמתנים מ.  

Mt Prol,26   עגל נקרב. איש נולד מבתולה. אדם היה .מדברים  ני האלהות ישואש משיח שממנו הם מעניי.  
Mt 15,8   הם מכבדים אותם חנם 9 .ולבם רחוק ממני מדברים  זה העם שלי מכבר  8ישאוש אומ׳  דבר מכם  
Mt 17,3   ואמ׳ פירו אל ישאוש אדון טוב עמוד  4. עמו מדברים  ויראו אליו משה ואליהו  3. שלג היתה כמו 
Lc 2,15   ביניהם אומרים נֲַעבֹור בבית לחם ונראה זה מדברים  הם עולים ויורדים לשמים הרועים המלאכים מ  
Lc 6,11   ונעשה בימים 12. ביניהם מה שנעשה מישאוש מדברים  ם חימה ואותם מלאי 11. ו נתרפאהומיד יד  
Lc 9,30    ובא 33[*]  31-32. והם משה ואליהו. עמו מדברים  והנה שני אנשים  30. לבן ומזהירומלבושיו  

Lc 24,14  15. ביניהם מאשר נעשה וקרא באותן הימים מדברים  והם  14בעים מילין שנקרא אימבש מירושלם אר  
Lc 24,15   ביניהם ומצאו עדים ישאוש קרב להם והולך מדברים  ובעוד שהיו  15. רא באותן הימיםנעשה וק  
Lc 24,17   וענה  18. ביניכם וכבר אתם הולכים ודואגים מדברים  ברים אתם וישאוש אמ׳ באי זה ד 17. אותו 
Lc 24,36    הם שלום לכם אניישאוש עמד באמצעם ואמר ל מדברים  ובעודם  36. הכירוהו בבציעת הפתואיך  

Jn 3,11   11  וממה שראינו עושים עדות ולא תקבלו מדברים  אני אומר לך שאנחנו מה שיודעים אמת  
Jn 16,19   ולא תראו. בקרבכם כי אני אמרתי אחר מעט מדברים  אמר אליהם מה זה אתם . ו לשואלווכשבא רצ.  

Mt 12,34   אדם טוב מאוצרו נותן דברים  35. מהשפעת הלב מדברת  הפה . תוכלו לאמר טוב שאתם רעיםשרפים איך 
Mt 13,22    אבל 23: הש׳ שזרועה בלבו ואינה עושה פרי מדברת  לו אנחות מזה העולם לאסוף מחנק הש׳ ויש  

Lc 2,38   38 ממנו לכל אדם אותן שממתינים פדיון ישראל מדברת  אותה שעה היתה מתודה לש׳ והיתה וזאת ב:  
Lc 5,7   ומאותו הדבר כאשר 8. באופן שכמעט לא נטבעו .מדג  ובאו ומלאו כל האניות . שיבואו האחרת  

Mt 6,27   הביטו. ומהמלבושים למה אתם נאנחים 28. אחת מדה  גופו  ומי מכם יכול להוסיף לחיי 27. מהם  
Mc 4,24   ואותו שיהיה 25. שתמדדו באותה תקבלו בהגדלה מדה  כי באותה . ם ראו מה אתם שומעיםואומר לכ  
Lc 6,38   ויותר עליונה יתנו . טובה ובחונה ומצודקת תנו מדה  . תנו ואתן אני לכם 38. עזב לכםתעזבו ות 
Lc 6,38   אינינו: ויתנו לכם כדמותה 39שתמדדו תמדד לכם  מדה  כי באותה . ליונה יתנו לכם בסוףויותר ע 

Mt 22,42  ישאוש ואיך ולמה דוד קראו ברוחניאמ׳  43 .מדוד  אמרו . ה דומה משיח ממי יהיה בןולכן לכם מ  
Lc 1,50  כי הוא עושה דברים חזקים 51. לדור ליריאיו מדור  וחסד שלו  50ה בי דברים גדולים שמו הוא עש  

Mt 13,33   כל אלה הדברים אמ׳ 34. קמח עד שהכל מחמץ מדות  קחת האשה ומטמינו ומערבו בשלשת לשאור שלו  
Lc 16,6   והוא אמר לו קח שטרך ועשה מהרה וכתב. שמן מדות  הוא עונהו מאה ו 6חייב לאדוני  כמה אתה  
Lc 16,7   8. חטה והוא אומר לו קח אותיותך וכתוב שמנים מדות  ה התחייבת לאדוני והוא אמר מאה לאחר כמ 

Jn 2,6    וישאוש אמר להם מלאו כל האירידיש מים 7 .מדות  אחת מהאירידיש מחזקת שתים ושלש וכל  
Lc 23,2   2 אומ׳ שהוא . ומונע לתת מס לסישר. ומהפך עמנו מדיח  אנחנו מצאנו זה . תחילו להלשינוהו 

Mt 23,33    בעבור זה הנה שאנכי שולח לכם  34. של גיהנם מדינה  איך תנצלו . נחשים יחס שרפים 33אבותיכם 
Mc 6,56    ם פניו שלבדהוא נכנס עוברים בדרכים ומחלי מדינה  באי זו עיר או  56שמעו שהוא שם כאשר  
Jn 4,14   14 והאשה אמרה אליו תן לי 15. בחיים נצחיים מדלגת  בל המים שאני אתן לו יהיו מעין א  

Mt 5,15   האדם את הנר בעבור הניחו תחת מכסה אבל מדליק  אין  15. מן העיר המונחת אל ההריכולה ליט  
Lc 8,16   ביאנו או ישימהו אחור רק בעבורבעבור שיח מדליקו  ומי שמדליק נר אינו  16. מאהבה הצער  

Mt 23,35  הבל צדיק עד דם זכריה בן ברכיה אותו שהרגתם מדם  . הוא נשפך על הארץשיבא עליכם דם צדיקים ש  
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Mt 27,24   וכל הכלל ענו 25. השמרו לכם. זה האיש הצדיק מדם  י העם ואמ׳ אני הוא שאיני יודע ידיו לפנ  
Lc 11,51   ולכן . הבל עד דם זכריה שנשפך במובח ובבית כן מדם   51ה מזאת האומה רא העולם עד עתמיום שנב 

Lc 7,7   שאהיה ראוי שאבוא אליך אבל תאמ׳ זה בדברים מדמה  ובעבור זה אני  7. נס בצל קורתיהגון שתכ  
Mt 24,32  התאנה כאשר הזמורות רבים והעלים יוצאים מדמיון  תקחו משל  32. מהשמים ועד הארץ חלקי העולם  
Mt 23,32    איך תנצלו מדינה. נחשים יחס שרפים 33אבותיכם  מדת  ואתם ממלאים  32שהמיתו הנביאים בני מי 
Mc 9,28   29השטן אינה יכולה לירפא רק בתפלה ובצום  מדת  והוא אמ׳ זו  28. ולין אנו רפאוהיינו יכ  

Mt 19,Tit  19: לא תמחלו מלב טוב לריעכם,Tit   נעשה כאשר ישאוש כלה אלה הדבריםו 1כפי מתיאו  מ״ה  קפיטולי 
Mt Prol,18   כי הוא דבר. מתיאו רומז צורת אדם. שרומזות מה  ואותם האדם חייב הבין : ׳ צורותנראים בד  

Mt 1,20  ותלד בן יקרא שמו 21. שהרתה הרתה מרוח קדש מה  ויט אל תירא לקחת מרים אשתך כי יושאף בן ד  
Mt 2,17   גדולים קולות מבכי וצעקה  18שאמר ירמיה הנביא  מה  אז נשלם  17 .נולד לפי הזמן ששאל למלכים 
Mt 3,3    אמר קול א׳ יקרא במדבר ישרו הדרכים. נתנבא[*]  מה  זהו  3כי המלכות שמימיי מתקרבת תשובה 

Mt 5,21   ומי שירצח ראוי. שנאמר לראשונים לא תרצח מה  אתם שמעתם 21. כנסו במלכות שמיםלא ת  
Mt 5,33   ואני אומר לכם שלא ישבע אדם לשמים  34. שנשבעת מה  טל שבועתך ושלם לאל קנים לא תבהיה לז 
Mt 5,46   הלא זה בעצמו עושים הרשעים. שכר יגיע אליכם מה  אם תאהבו האוהבים אתכם  46: עיםוהרש  
Mt 6,3   3 יך אבל תהיה צדקתך נעלמת כי אב 4. שעשתה ימינך מה  לא תדע יד שמאלך . שר תעשו צדקהוכא 
Mt 6,8   8 וזאת התפלה תאמרו 9: שאתם צריכים טרם תשאלהו מה  כי האל יודע . תאבו להדמות להם לכן לא  

Mt 6,25    מהמלבוש[*] ולא יתרה הנפש . מה תלבשו. תאכלו מה  . לכם לא תהיו מאד נאנחים מהגוףאני אומר . 
Mt 6,25  הביטו 26. מהמלבוש[*] א יתרה הנפש ול. תלבשו מה  . מה תאכלו. ו מאד נאנחים מהגוףלכם לא תהי  
Mt 6,31  העמים שואלים כל 32. לאכול מה נשתה או מה נלבש מה  לכן אל תהיו נאנחים לאמר  31. םאתם מאמיני 
Mt 6,31   31 האב . העמים שואלים כל זה 32. נשתה או מה נלבש מה  אל תהיו נאנחים לאמר מה לאכול  לכן 
Mt 6,31  האב שלכם יודע. העמים שואלים כל זה 32. נלבש מה  אכול מה נשתה או ל אל תהיו נאנחים לאמר מה  
Mt 8,29   באת לפני. לך לעשות ממני בן דוד ישאוש משיח מה  וצועק אומר  29. יכול לעבור באותו הדרך  
Mt 9,13    לא. כי אני אוהב יותר חסד מקרבן. רוצה לומר מה  לכו ללמוד  13. רופא אבל החוליםצריכים  
Mt 9,15   אותן†ארוס בעוד שהוא חי אין יכולין לבכות כל  מה  וישוש משיח אמ׳ להם  15. פרושיםכמונו וה† 

Mt 10,19   19 תענו ומה תאמרו כי השם ילמדכם באותה שעה מה  שר ינהגו אתכם תפושים אל תאנחו כא  
Mt 10,27   ם בקול רם לפני כלתאמרו את. שאני אומר בסוד מה   27: לא נעלם שלא יהיה נגלה. וםלא תירא.  

Mt 11,4   והפסחים. העורים רואים 5. שראיתם ושמעתם מה  וישוש ענה לכו וספרו לזואן  4. אנו אחר  
Mt 11,13   ואם תרצו לבחרו הוא אליהו  14. שהיה עתיד לבוא מה  יאים והדת עד זואן טבול התנבאו כי כל הנב 
Mt 11,27   ושום . שהוא ושום אחד אינו מכיר הבן כי אם האב מה  אבי נתן לי יכולת על כל  27. יךהוטב לפנ 

Mt 12,2  2 וישואש אמ׳ להם לא אתם 3. שאין ראוי עשות בשבת מה  שראוהו אמרו לו תלמידיך עושים  והפרושים 
Mt 12,3   שנכנס 4שעשה דוד כשנרעב הוא ואותם שהיו עמו  מה  וישואש אמ׳ להם לא אתם קראתם  3. בשבת  
Mt 12,7   שום עת. שאני חפץ לומ׳ אני חפץ חסד יותר מקרבן מה  ואם תבינו  7ן הוא גדול המקדש אשהוא בכ 

Mt 12,17   16 רואה אתה בן 18שנאמר בעד ישעיה הנביא אומ׳  מה  בעבור ששלם  17ום שלא יפרסמוהו וצי  
Mt 13,17  ם שומעים ולאשאתם רואים ולא ראו ולשמוע מה שאת מה  יאים ורבים סופרים כוספים ראות כי רבים נב 
Mt 13,17   לכן אתם תשמעו המשל  18. שאתם שומעים ולא שמעו מה  מה שאתם רואים ולא ראו ולשמוע  ראות 
Mt 13,46  46 עו׳ המלכות שמימיי דומה 47: שהיה לו וקנה האבן מה  צא אבן טובה נערכת הלך ומכר כל וכאשר מ 

Mt 14,7   והיא היתה מוזהרת מאמה אמרה תן לי  8: שתשאלהו מה  ו דבר הוא נשבע שהוא יתן לה כל בעבור אות 
Mt 15,11   10  ואז נתקרבו אליו 12. שנכנס בפה אינו מלכלכו מה   11אליו העם ואמ׳ שמעו והקשיבו וקורא  
Mt 15,17  וזה 18שנכנס בפה נכנס בבטן ויוצא מהאחור  מה  נכם מבינים שכל אי 17: עדיין אתם בלתי שכל  
Mt 15,28    וכאשר 29 :שאת חפצה ובתה נתרפאה באותה שעה מה  אמונתך יעשה לך : ה גדולה היאאשענה ואמ׳  

Mt 16,8  אמ׳ להם מה תחשבו ביניכם אנשים בלתי . שחושבים מה  וישאוש שיודע  8. י אין לנו לחםהוא אומ׳ כ 
Mt 16,8  אתם חושבים . תחשבו ביניכם אנשים בלתי מאמינים מה  אמ׳ להם . אוש שיודע מה שחושביםויש 8. לחם 

Mt 16,13    ִוהם אמרו מקצת אנשים 14. אומרים האנשים ממני מה  ושאל לתלמידיו . יַאה ִפיִליִפיבגבולות ִטיְשַאר  
Mt 16,15  וענה שימון פירו ואמר אתה 16. אתם אומרים ממני מה  ואתם . וישאוש אמ׳ להם 15. יאיםאחד מן הנב 
Mt 16,19   19 וכל מה שתתיר: שתקשור בארץ יהיה קשור בשמים מה  וכל . אני אתן לך מפתחות השמים כי  
Mt 16,19  ואז צוה 20: שתתיר בארץ יהיה מותר בשמים מה  וכל : שור בארץ יהיה קשור בשמיםוכל מה שתק  
Mt 16,26   והנפש . יועיל לאדם אם הוא מרויח כל חללי עלמא מה   26. יעה כי יאבד אותה בעדיבזה העולם יוש 
Mt 17,10   11. זה שאומרים חכמי הדת שאליהו יבא בתחלה מה  ושואלו לו תלמידיו אומרים  10. ר חייחזו  
Mt 17,24   לך דומה שימון מלכי הארץ ממי ראוי לקחת מס מה  אמר . נס אל הבית קרב אליו ישושוכאשר נכ  
Mt 17,26   18: ךשעולה זה אשר שאל ותנהו בעדי ובעד מה  שתקח תפתח לו הפה ותמצא שם כל  הראשון,Tit  
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Mt 18,18  שתקשרו בארץ יהיה קשור בשמים וכל מה שתתירו מה  אמיתות אומר לכם אשר כל  18: הואויב ופרסמ  
Mt 18,18   ועו׳ אומ׳ 19: שתתירו בארץ יהיה מותר בשמים מה  קשרו בארץ יהיה קשור בשמים וכל כל מה שת  
Mt 18,19   כי למקום ששנים או שלשה מקובצים 20: תשאלוש מה  ל הארץ שאבי שבשמים יתן לכם כל של שלום ע  
Mt 18,25   לפרוע האדון צוה שימכרו אותו ואשתו ובניו וכל  מה  וכאשר לא היה לו  25. ים בישנאשעשרת אלפ 
Mt 18,25   ואותו העבד כרע 26. ושיהיה נפרע. שיהיה לו מה  ה שימכרו אותו ואשתו ובניו וכל האדון צו  
Mt 18,28    והוא מתחנן לו ואומר חמול עלי 29. שאתה חייב מה  בו ומחניקו אומר לו פרע  ומחזיקפשוטים  

Mt 19,6    והם אמרו משה צוה שאדם יתן לה ספר 7. שהאל ִחֵבר מה  לכן אין ראוי לאדם להפריד . אחדהם בשר 
Mt 19,20   20 היות אמ׳ אליו ישו אם תחפוץ 21. אני חסר עוד מה  ׳ אליו הבחור כל זה בטוב שמרתי ואמ  
Mt 19,21    ובא : שיש לך ותנהו לדלים ויהיה לך אוצר בשמים מה  ישו אם תחפוץ היות שלם לך מכור אמ׳ אליו 
Mt 19,27  אמיתות לכם. וישו אמ׳ להם 28. גמול יהיה לנו מה  עזבנו כל העולם ונמשכים אחריך  הנה שאנחנו  
Mt 20,14   א שלך ולך כי אני חפץ לתת לאלה האחרוניםשהו מה  קח  14אתה תנאי עמי לפשוט אחד  לא עשית  
Mt 20,21    והיא אמרה תרצה שאחד מבני ישב לצד. תחפוצי מה  והוא אמר  21. ושאלה מתן אחד לואותו  
Mt 20,22   22  והן. תוכלו לסבול המות שאני אסבול. אתם שואלים מה  אז ענה ישוש ואמ׳ אינכם יודעים 
Mt 20,32  והם 33. אתם שואלים מה אתם חפצים אעשה לכם מה  וישוש קראם  32. ה לך חמלה ממנובן דוד יהי  
Mt 20,32   והם אמרו אדון שתפתח 33. אתם חפצים אעשה לכם מה  ם וישוש קראם מה אתם שואלי 32. חמלה ממנו  
Mt 21,16  לא אתם קראתם מה : וישאוש אמר הין. אומרין אלו מה  ואמרו לו שומע אתה  16. כעוסים בן דוד היו 
Mt 21,16   אדון אתה השלמת ההלול מפי עוללים. אומר הנביא מה  לא אתם קראתם : וישאוש אמר הין .אלו. 
Mt 21,22   וכאשר 23. שתשאלו בתפלה בהיות לכם אמונה תשיגו מה  וכל  22פיל עצמו בים שתכף תעשה שיקום ויש 
Mt 21,28  ובא. דם אחד היו לו עשרה בניםא. דומה לכם מה   28. ה כח אני עושה אלה הנפלאותאומ׳ באי ז  
Mt 21,40   והם ענו הוא יכלה 41. יעשה לאותן העובדים מה  לכן כאשר יבא בעל הכרם  40. והולכרם והרג  
Mt 22,17   18. חייבים אנו לתת מס לסיסר או לא. נראה לך מה  תאמר לנו  17. ביט גופות האנשיםאתה אין מ  
Mt 22,21  וכאשר 22. שראוי לסישאר ולאל מה שראוי לאל מה  כן תנו לשישאר ר והוא אמר להם לואמרו מסיס  
Mt 22,21  וכאשר שמעוהו היו תמהים ועזבוהו 22. שראוי לאל מה  אר ולאל להם לכן תנו לשישאר מה שראוי לסיש 
Mt 22,31   אני הוא אלהי אברהם אלהי יצחק 32שהאל אמ׳ לכם  מה  ומתחיית המתים לא אתם קראתם  31האל בשמים 
Mt 22,42    אמ׳ 43. אמרו מדוד. דומה משיח ממי יהיה בן מה  ולכן לכם  42. אותם שהיו נאספיםולכל  
Mt 23,3    אבל לא תעשו כמעשיהם . שיאמרו לכם תשמרו ותעשו מה  כל  3. והפרושים עלו בקתדרא משההמאותתים 

Mt 23,14   ובעבור זה תסבלו. תפלה ארוכהשיש לאלמנות עם  מה  ודעי ספר פרושים רמאים שאוכלים אוי לכם י  
Mt 23,17  18. הוא דבר גדול הזהב או המקדש שמקדש הזהב מה  . פתאים ועורים 17. חייב לפרוע למקדש אותו  
Mt 23,21   ומי שנשבע בשמים נשבע בקתדראת 22. שהוא ממנו מה  או שנשבע במקדש נשבע בכל  21. ושהם עלי  
Mt 23,26  27: שהוא בפנים ואחר תהיו כולכם נקיים מבחוץ מה  טהרו ראשונה  פרושים עורים 26: מטרף ואזור  
Mt 25,24   עתה: ופחדתי וטמנתי הבזנטש בארץ 25שלא פזרת  מה  שלא זרעת ומלקט  אתה קוצר במקום. ואכזרי  
Mt 25,26    לכן היה 27שלא זרעתי ומלקט אל מקום שלא פזרתי  מה  ופחדן אחר שאתה יודע שאני קוצר עבד רשע 
Mt 26,15   תרצו תת ואני אמסור לכם ישאוש והם נדרו לו ל׳  מה  ואמר להם  15ט הלך לשרי הכהנים אישקריו 
Mt 26,66   67דומה לכם והם ענו אומרים ראוי הוא למות  מה   66רע מלבושו ואמ׳ זה אמ׳ גדוף הכהנים ק  
Mt 26,70   70 כאשר יצא מהפתח האחר שפחה אמרה ו 71. את אומרת מה  אומ׳ ֶאינִי יודע . רו לפני הכלוהוא כפ 

Mt 27,4   וזרק הל׳ פשיטין במקדש והלך 5לנו אתה תראהו  מה  והם ענו . הוא כאיש שאינו יודע דם צדיק  
Mt 28,11    והם אספו הזקנים ועשו 12שנעשה לשרי הכהנים  מה  מהשומרים באו בירושלם וספרו כל הלכו קצת  
Mt 28,15  ואלה הדברים מוגדים בין היהודים עד : שאמרו הם מה  קחו הכסף ועשו והם ל 15בטוחים  נשיג שתהיו 
Mt 28,20  ואני אהיה עמכם בכל עת עד סוף. שִצויתי אתכם מה  ותלמדום ושמרו כל  20מהקדש רוח האב והבן ו  

Mc Prol,19   וזה אחד הגמון. שאבד אשר לו הושב האצבע מה  הציל . אבל השם׳ מביט אמונתו. המהכהונ  
Mc 1,24   לך עשות ממני ישואוש נזוריט באת להשמיד אותנו מה  ואומ׳  24הכנסת אדם אחד וצועק  והיה בבית. 
Mc 1,27   יהיה זה מהמוסר חדש אשר לו יכולת לצוות השדים  מה  . והלכו אחד אל אחד אומרים. היםהיו תמי 
Mc 1,44   וכאשר יצא הוא 45. ישראלשמשה מצוה לעדות ב מה  . לסגני הכהנים ותדור בעד טהרתךלך ותתראה  
Mc 2,8    אי זו היא מלה נקלה לאמר לנטול 9תחשבו בלבבכם  מה  להם הכיר מחשבותיהם בעד הקדוש רוח ואמ׳ 

Mc 2,24   24 ואמ׳ ישאוש להם לא קראתם 25. שאין ראוי עשות מה  שים אמרו לו תלמידך עושים בשבת והפרו . 
Mc 2,25   שהוא 26. שעשה דוד הוא וחיילותיו כאשר נרעבו מה  . קראתם ואמ׳ ישאוש להם לא 25. ראוי עשות  
Mc 2,28   3: שהוא בעולם ומהשבת מה  ובעבור זה בן האלוה אדון מכל  28. השבת,Tit  קפיטולו ג׳ כפי  
Mc 4,24   כי באותה מדה שתמדדו באותה תקבלו . אתם שומעים מה  ואומר לכם ראו  24. לשמוע ישמע לו אזנים 
Mc 5,7   לך עשות ישאוש ממני בן האלוה עליון אני משביעך מה  . אומר בקול גבוה 7ה והתפלל לו רוצבא במ 
Mc 5,9  ובקשהו 10. והוא ענה שמי מספר כי רבים הם. שמך מה  ושאלו  9. צא חוץ רוח אינו נקי אליו ישאוש 
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Mc 5,14   ש והם ראו אותם וכאשר היו באים לישאו 15. שקרה מה  הגידוהו בעיר ויצאו כולם לראות ברחו ו 
Mc 5,16   שראו ומה שהיה מעשה מאותו שהיה מושטן מה  ספרו ו 16שכלם נפחדו . מושטנים שהיו בטוב  
Mc 5,26  27. שאינה מוצאה. שהיה לה ברפואות בלא תועלת מה  והוציאוה כל  26עשר שנים עברו  דם זה שנים  
Mc 6,22   ועשה שבועה שיתן לה כל 23 תנהו לךתחפוצי וא מה  שאלי . ר אירודיש המלך אל הנערהואמ  
Mc 6,23   וכאשר יצאתה משם אמרה 24: שתשאל עד חצי מלכותו מה  ועשה שבועה שיתן לה כל  23 ואתנהו לך 
Mc 6,24   25. והיא אמרה לה תשאלי ראש גואן טבול. אשאל מה  וכאשר יצאתה משם אמרה לאמה  24 :מלכותו  
Mc 6,30   30 וישאוש אמ׳ בואו ונלך במדבר 31שעשו ולמדו  מה  פרו לו כל ו התלמידים לישאוש וסובא  
Mc 7,8  שהוא נמסר מהאנשים ובא להם גביעים וכלי כסף מה  ועוזבים מצות האל ותופשים  8ים ומצות לאנש  

Mc 7,15   מי שיש לו אזנים 16. שיוצא מלב האדם מלכלכו מה  אבל . כנס באדם אינו יכול לטנפומבחוץ נ  
Mc 7,17   והוא אמ׳ להם א״כ 18. רוצה לאמר אותה התמונה מה  . וש נכנס בבית התלמידים שאלוהור ישוכאש  
Mc 7,37   שעשה ישאוש עשה היטב כי הוא עשה האלמים דבר מה  אומרים כל . ומתמיהים 37ד מגלה מצוה עו  
Mc 8,2   כי. עלפו בדרךואם אני אשלחם בביתם ית 3. לאכול מה  ואין להם . ם אחרי זה שלשת ימיםהם נמשכי 

Mc 8,27   27  [*]והם ענו אומרים 28אומרים העמים ממני מי אני  מה  תלמידים ועדיין שאל ישאוש ל  
Mc 8,29   וענה פירו ואמר אתה . מי אני. אתם אומרים ממני מה  והוא אמ׳ להם ואתם  29. ים נביאאומר 
Mc 9,5   ונעשית עב 6כי הם היו מאד מפחדים . הוא אומ׳ מה  ולא יודע  5. ה אחד ולאליהו אחדולמ ולמש  

Mc 9,10   רוצה לומ׳ זה שהפרושים אומרים והסופרים אחריהם מה  ושאלו לו  10. העלימוהו ביניהם והם 9ממות 
Mc 9,32   והם שותקים כי הם 33. הייתם חולקים אתם בדרך מה  וכאשר היו בבית ישו שאלם . נחוםובאו בכפר  
Mc 9,49   49 10: נבשל יהיה עמכם מלח ויהיה עמכם שלום מה  אם המלח תפסק עם הוא המלח אבל  טוב,Tit  
Mc 10,3   והם אמרו משה התיר שאדם יכתוב  4. צוה לכם משה מה  . וישוש ענה ואמ׳ להם 3. ב אשתואיש לעזו 

Mc 10,17   18. נעשה בעבור שנוכל להשיג מלכות שמימיי מה  כרע לפניו מבקש ואומר מלמד טוב אדם אחד ו  
Mc 10,36  והם אמרו תן לנו שאחד ממנו 37. אעשה לכם. תרצו מה  ש אמ׳ להם וישאו 36. שאנחנו נשאל תעשה לנו 
Mc 10,38   תוכלו אתם סבול המיתה שאני אסבול. אתם שואלים מה  אינכם יודעים . וישאוש אמ׳ להם 38. באורך. 

Mc 11,5    והם אמרו מה שישאוש צום והניחוהו 6. אתם עושים מה  . אמרו להם למה אתם מתירים העירשהיו שם 
Mc 11,6   להוליך העיר לישאוש 7שישאוש צום והניחוהו  מה  והם אמרו  6. מה אתם עושים. עירמתירים ה.  

Mc 11,11  ובערב הוא יוצא בבאטניאה עם י״ב. שהיה בפנים מה  ונכנסו בירושלם במקדש והביט כל  11: משמים  
Mc 11,24   וכאשר תעמדו בתפלה תמחלו אם לכם 25. שתשאלו מה  אל ותשיגו כל לכם אמונה חזקה ב יהיה  

Mc 12,9   יעשה אדם הכרם כאשר יבא יכלה אותן העובדים מה  לכן  9. והו והשליכוהו חוץ לכרםוהמית  
Mc 12,17  והם עמדו תמהים. שהוא לסיסר ולאל מה שהוא מהאל מה  וישוש אמ׳ להם תחזרו לשישר  17 אמרו דשיסר 
Mc 12,17   ובאו אליו 18: והם עמדו תמהים ממנו. שהוא מהאל מה  לסיסר ולאל  אמ׳ להם תחזרו לשישר מה שהוא 
Mc 12,35   דויט אמ׳ 36אומרים החכמים מאותתים ממי הוא בן  מה  . ועונה ישוש ומלמד במקדש 35. אשום קושי 
Mc 13,11   11 ר הקדוש רוח יישרכם באותה תאמרו אתם תדברו כאש מה  שר ינהגו אתכם תפושים אל תפחדו וכא 
Mc 14,64   ורחקו[*]  65[*] [*] דעתכם וכולם הענישוהו  מה  . שמעתם קללה 64. ם כוספים עדיםכן ואת  
Mc 14,71   71 ומיד התרנגול קרא פעם 72. הוא האיש שאומרת מה  התחיל לקלל ולישבע שאינו יודע  והוא  
Mc 15,12   והם צעקו תלהו 13תחפצו שאעשה ממלך היהודים  מה  אחרת ופילאט אמ׳ להם פעם  12. םשיחזור לה:  

Lc 1,76   מאד נעלה כי אתה תלך לפני האדון בעבור שתבין מה  ואתה נער תקרא נביא  76. ימינו לפניו כל  
Lc 2,23   שכתוב בדת הש׳ שכל זכר פטר רחם יהיה קדוש לשם  מה  כפי  23ירושלם בעבור שידרו לשם הנער ב 
Lc 2,49   זה תשאלותי לא ידעתם שחוייב שאני אהיה באותן מה  והוא אמ׳ להם  49. ומאד חפשנוך םכואבי  
Lc 3,10   והוא ענה אומ׳ אותו שיש לו שתי 11. יעשו מה  והעמים שואלים לו אומרים א״כ  10 :באש  
Lc 3,12  12 בד כמהל. והוא ענה להם לא תעשו עוד 13. יעשו מה  ולמיים בעבור שיטבלו ואמרו רבי ובאו הע  
Lc 3,14   ויואן אמ׳ אל תחפצו רע לשום אדם ואל. יעשו מה  והפרושים שאלוהו אומרים  14. ותלכם רש  
Lc 4,34   אני יודע שאתה. לך ישאוש נזוריט שבאת להשמידנו מה   34כנסת וצועק בקול גדול ואומר בבית ה 
Lc 4,36   יש לו כח ומצוה הרוחות הרעיםדבר הוא זה ש מה  דו ומד ומדברים ביניהם ואומרים וכולם פח  

Lc 6,2   וישאוש ענה ואמ׳ להם 3שאינו ראוי עשות בשבת  מה  ושים אומרים להם למה אתם עושים מאותן פר  
Lc 6,3    4שעשה דוד כשהיה לו רעב והוא ואותן שהיו עמו  מה  וישאוש ענה ואמ׳ להם לא קראתם  3בשבת  
Lc 6,5   ונעשה היה 6. ועוד מהשבת. אדון הוא בן האדם מה  מ׳ לכם ואו 5. הכהנים לשום אדם לאוכלו רק  

Lc 6,11   11 ונעשה בימים ההם שישאוש עלה  12. שנעשה מישאוש מה  אותם מלאים חימה מדברים ביניהם ו 
Lc 6,46   כל איש שבא אלי ובדברי ועושה 47. שאני מצוה מה  ואינכם עושים . וראים אותי אדוןלמה אתם ק  
Lc 7,22    [*]22 הפסחים הולכים. שראיתם ושמעתם העורים רואים מה  לכו ואמרו . ענה ישאוש ואמ׳ להםו.  
Lc 7,42   איזה אוהב. נתן לכל אחד מה שחייב. שיפרעוהו מה  ולא היה להם  42. ה חייב לו אחדוהאחר הי  
Lc 7,42  42 ענה 43. יםאיזה אוהב יותר מאלו השנ. שחייב מה  נתן לכל אחד . להם מה שיפרעוהו ולא היה  
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Lc 8,18   ובאו לישוש 19. שחושב שיהיה לו יהיה לו נגזל מה  ואותו שאין לו . ן שיש לו יעשוקכי לאות  
Lc 8,28   לך ישאוש לבא אלי בן האל מאד עליון מבקש אני מה  פל לפניו צועק בקול גדול ואומר משיח נ  
Lc 8,30   וא ענהו ליגיאו ר״ל מספר כי שדים רבים וה. שמך מה  וישאוש שאלו  30. דבר בכח השדיםמובא במ 
Lc 9,12   וישוש אמ׳ להם 13שיאכלו כי המקום הזה הוא חרב  מה  בים למקום זה למען יוכלו למצוא הקרו 
Lc 9,18   וענו ואמרו יואן טבול 19אומרים העם מי אני  מה  ותלמידיו סמוכים לו וישו שאלם  והתפלל  
Lc 9,33   ובאומרו דברים אלו באה עב לבנה ועשתה 34. אומר מה  אינו יודע ומדבר ו. ולאליהו אחד. אחד 
Lc 9,36   וביום  37. עד שהבן יקום חי אחרי מותו. שראיתם מה  ה אותם ואמ׳ להם אל תגידו לאדם וישאוש צו 

Lc 10,23    אני אומר לכם כי נביאים רבים 24. שאתם רואים מה  פניו לתלמידיו ואמ׳ מאושרים הם שרואים  
Lc 10,24   והנה חכם אחד בדת קם 25. שאתם שומעין ולא שמעו מה  ולשמוע . ים שאתם רואים ולא ראואותן הדבר 
Lc 10,26   והוא ענה ואמ׳ תאהב 27. כתו׳ בדת מזה העניין מה  ואמ׳ לו  26השיגי חיים נצחיים  אעשה למען  
Lc 11,6   והוא ענה לו מבפנים אל 7. ניושאוכל להניח לפ מה  ואין לי . י אהובי בא מהדרך אליכ 6לחם ג׳  

Lc 11,39  ומה שהוא בפנים. שהוא מחוץ גביע ומן הקערה מה  מר אליו פרושים עתה אתם מטהרים ואדונינו א  
Lc 11,40  לכן תנו 41. שהוא מחוץ לא עשה מה שהוא בפנים מה  סכלים מי שעשה  40. ב רב וגניבהשלכם הוא ל  
Lc 11,40   40 לכן תנו בצדקה מה שיותר לכם 41. שהוא בפנים מה  מחוץ לא עשה  ם מי שעשה מה שהואסכלי  
Lc 11,41   רק  42. שיותר לכם וכל הדברים יהיו לכם טהורים מה  לכן תנו בצדקה  41. שהוא בפנים לא עשה מה 
Lc 12,15   ואמ׳ להם משל שדה אדם עושה 16. שהוא מחזיק מה  אינה בהשפעת השמרו מכל כילות כי חיי האדם  
Lc 12,17   18. אעשה שאין לי במה אאסוף טובתי ופירותי מה  והאדם חושב בעצמו אומר  17. שפעכגודל ה  
Lc 12,26  26 תהיו חושבים 27. תשתדלו בחריצות על יתר הדברים מה  ר המעט הזה אין בידכם לעשות על ואם הדב 
Lc 12,29    כי כל 30. אל תתנשאו למעלהתאכלו ומה תשתו ו מה  ואל תחפצו לבקש  29. במעט אמונהלמה אתם  
Lc 12,33   שאתם מחזיקים ותנו צדקה כי אתם מתקנים אוצר מה  תמכרו  33: כם ערב תת לכם מלכותכי לאבי  
Lc 12,57    וכאשר אתה הולך עם שכנגדך  58. שהוא יושר הדבר מה  ולמה לא תדינו עצמכם  57זה העת לא תבינו 
Lc 14,14   15. והשכר תשיגהו בתחיית הצדיקים: שיגמלוך מה  ן להם וברוך תהיה כי אי 14ורים והע  
Lc 14,21   ואז כעס האדון ואמ׳ לעבדו צא מהר בשוק : שאמרו מה  וחזר המשרת ואמ׳ לו כל  21. לכתיכול ל 
Lc 15,12  ואחר ימים מועטים מקובצים כל 13: שהיה לו מה  להם עצמות וחלק . לי חלק הירושה הראויה לי  
Lc 15,16   והוא אמ׳  17: שהחזירים אוכלים ואין נותנין לו מה  ונתאוה לאכול  16לשמור החזירים  בעירו 
Lc 15,26   ואביך המית עגל אחד: ואמרתי לו אחיך בא 27. זה מה  ושאלו . וקרא אחד מן העבדים 26 .והמחולות 
Lc 16,2   כי . מהה מההרשאה תן חשבון. זה שאני שומע עליך מה  וקראו ואמר לו  2יד נכסי האדון שמפס. רע 
Lc 16,3   איני יודע. אעשה שאדוני נוטל ממני הרשאתי מה  והמורשה אמ׳ בקרבו  3. שאה ההיאתשתדל בהר  
Lc 16,4    אעשה כשאהיה מסולק מן ההרשאה באופן שיקבלני מה  איני יודע  4. בושת יש לי לשאוללחשוב  

Lc 17,10  ונעשה בעוד שהולך 11. שעלינו לעשות עשינו מה  תאמרו אנחנו עבדים ולא מועילים . שצוה לכם  
Lc 18,6   והש׳ לא ינקום אותם שהם 7. אמר הדיין מה עלב מה  ואדונינו אמר ראו  6. לעג ממני הבא תעשה  
Lc 18,6   והש׳ לא ינקום אותם שהם נבחרים צועקים  7. עלב מה  הדיין  ואדונינו אמר ראו מה אמר 6. ממני 

Lc 18,18   18  וישאוש אמר  19. אעשה שאוכל לנחול חיים נצחיים מה  רושים שאלו אמ׳ רבי טוב אחד מהפושר 
Lc 18,34   ונעשה כאשר ישאוש קרב ליריחו עיור אחד 35. הוא מה  ה הדבר נעלם היה מהם ולא הבינו ז. מבינים 
Lc 18,36   באותוואמרו לו כי ישוש נזורט עובר  37זה  מה  כאשר העור שמע שעובר עם רב שאל ו 36. לו  
Lc 18,41   42אתה חפץ שאעשה לך והוא אמ׳ אדון שאהיה רואה  מה   41ור וכאשר הביאוהו אליו שאלו לו הע 
Lc 19,10   וזה אמ׳ לאותן האנשים בעבור 11. שהיה אבוד מה  בא לבקש מן האדם להושיע  10רהם שזה בן אב  
Lc 19,21   והאדון אמר 22. וקוצר מה שלא זרעת. תשלא הנח מה  כי אתה הוא איש אכזרי אתה לוקח פחדתי ממך  
Lc 19,21   והאדון אמר לו עבד רע מפיך 22. שלא זרעת מה  וקוצר . י אתה לוקח מה שלא הנחתאיש אכזר  
Lc 19,22   ולמה לא נתת  23שלא הנחתי ומלקט מה שלא זרעתי  מה  י לוקח אתה יודע שאני איש אכזר. אשפטך 
Lc 19,22    אני. ולמה לא נתת ממוני ברבית 23שלא זרעתי  מה  שלא הנחתי ומלקט  אכזרי לוקח מהשאני איש  
Lc 19,26   אכן אותם אויבים שאין 27. שיש לו יגזל ממנו מה  ומי שאין לו . ו ינתן לו ויושפעאדם שיש ל  
Lc 19,48    לעשות לו כי כל העם שומעין לו מקשיבין אליו מה  ולא מצאו  48העמים אבו להשמידו ושרי:  
Lc 20,13   אעשה אשלח היקיר בני אהובי באולי כאשר יראוהו  מה  ואדון הכרם אמ׳  13. לחוהו בחוץבחבורה ש 
Lc 20,15    יבא וישמיד אותן עובדי אדמה 16. יעשה להם מה  לכן בעל הכרם . מן הכרם והרגוהואותו:  
Lc 20,17    מאסו הבונים הוא היתה  רוצה לומ׳ זה שכתו׳ אבן מה  א״כ [*]  17: אמרו לא יאבה השם׳נשמע 
Lc 20,20   ושאלוהו אומרים רבי אנחנו  21. וימסרוהו לשרים מה  מם צדיקי׳ בעבור שיתפשוהו בדבר שעושים עצ 
Lc 20,24   והוא אמר 25. והם ענו לו משישר. דמותו וכתיבתו מה  הראוני פשוט אחד  24. ותי רמאיםמנסים א 
Lc 22,37   ועם הרעות הוא מזומן כי. שכתוב חוייב שיעשה בו מה  ם כי כי אני אומר לכ 37. ה סכיןויקנ 
Lc 22,49   50אמרו לו אדון אם נכה בסכין : שעתיד לבוא מה  וראו אותם שסביב היו  49. האדם תבגוד בן  
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Lc 22,60   וישאוש נהפך 61. ומיד קרא התרנגול: אתה אומר מה  ופירו אמר אדם איני יודע  60. אגלליב הו  
Lc 23,31  ושנים אחרים רעים נוהגים עמהם 32. יעשו ביבש מה  כי אם בעין הלח נעשו דברים אלו  31. נועלי  
Lc 23,34   34  ומחלקים ביניהם מלבושיו ומטילים. הם עושים מה  יודעים וישו אמר אב מחול להם כי אין  
Lc 24,19  נזוריט שהוא גביר מישואש[*] [*] הן הדברים  מה  ולהם ישאוש ענה  19באלו הימים  דברים נעשו  

Jn 1,3   כי היה חיים אותו החיים היה נר 4שנעשה  מה  : וזולתו שום דבר אינו נעשה. דונעשים בע  
Jn 1,22   ענה אני הוא קול הקורא 23. אתה אומ׳ מעצמך מה  למען נשיב מענה לאותם ששלחונו  .מי אתה  

Jn 2,4   אמרה אם ישוש 5. יין אין שעתי ראוייהלי ולך עד מה  אשה . ענה ישאוש אליה 4. הם ייןאין ל 
Jn 2,7  וישאוש אמר להם תוציאו מהם 8. שיוכלו החזיק מה  או כל האירידיש מים וימלאום כל אמר להם מל  
Jn 3,6   ומה שנולד מרוח רוח הוא. שנולד מהבשר בשר הוא מה   6: יהיה נולד ממים ומרוח הקדש שפעם אחרת. 

Jn 3,11   שיודעים מדברים וממה שראינו עושים עדות ולא מה  ומר לך שאנחנו אמת אני א 11. עתלא יד  
Jn 4,11  11 האתה 12: שתוכל לשאוב ואיך תתן לי מים חיים מה  שה אליו הבור הוא עמוק ואין לך ענתה הא  
Jn 4,27   אז 28: אמר לו מה אתה שואל ומה אתה מדבר עמה מה  אכן אחד מהם לא אמר לו . ם האשהמדבר ע  
Jn 4,27   אז עזבה האשה 28: אתה שואל ומה אתה מדבר עמה מה  ן אחד מהם לא אמר לו מה אמר לו אכ. האשה  
Jn 4,33  אכילתי היא לעשות. וישאוש אמ׳ להם 34. לאכול מה  אי זה שהביא . תלמידיםאז אמרו ה 33: ידעתם  
Jn 4,38   ואתם. שטרחו עליואחרים הם . שלא טרחתם בו מה  אני שלחתי אתכם ללקוט  38. מלקטואחד ה  
Jn 5,19   הבן עושה. כי הדברים שהוא עושה. שראה עשות לאב מה  רק . לעשות לכם אי זה דבר מעצמואינו יכול 

Jn 6,6   ענה אליו פיליף ב׳ מאות 7. שהיה לו לעשות מה  זה אמר היה לנסות כי יודע הוא  6. העמים  
Jn 6,9  אז אמ׳ ישאוש עשו שישבו העם 10. יהיה בין כלם מה  אבל . כרות לחם שעורה ושני דגיםחמש מאות כ. 

Jn 6,28   ענה 29. נעשה שנוכל לעשות פעולות טובות לאל מה  אז אמרו לו  28. אל אב סימן הואכי ה. להם  
Jn 6,37   ואני לא אשליכנו בחוץ. שנתן לי האב יבוא לי מה  כל  37. ראיתוני ולא האמנתם בי כי. לכם  
Jn 7,51   אז ענו ואמרו לו אתהו גליליב חפש 52: הוא עושה מה  או אם אין מכיר . תו ראשונהת אואינה שומע 

Jn 8,5    וישאוש. והם מנסים אותו לב לוועדו 6. אומר בזה מה  ואתה . לנו שתהיה נידונה בסקילהמשה צותה 
Jn 8,27  ישוש להם אז אמ׳ 28: האל הוא אביו. אומר להם מה  ולא הכירו  27. אני מדבר בעולם ממנו הן הם  
Jn 8,38   39: שראיתי מהאב ואתם מה שראיתם באביכם עושים מה  אני מדבר  38: רי אינינו בתוככםכי דב  
Jn 8,38  ענו ואמרו לו אברהם 39: שראיתם באביכם עושים מה  אני מדבר מה שראיתי מהאב ואתם  38: בתוככם  
Jn 8,44   כי אביו. ר מה שהוא קרוביי לו מדברשמדבר שק מה  כי כל . מד באמת כי אין אמת אתוולא ע  
Jn 8,44  45. כי אביו שקרן הוא. שהוא קרוביי לו מדבר מה  ר שקר כי כל מה שמדב. באמת כי אין אמת אתו  
Jn 9,17  והוא אמ׳ שנביא הוא. אתה אומ׳ ממי שפתח עיניך מה  . אז אמרו פעם אחרת לעור 17. הםגדולה ביני: 
Jn 9,26  והוא ענה כבר 27. עשה לך ואיך פתח עיניך מה  אז אמרו לו  26: ואהועתה אני ר שהייתי עור  
Jn 10,6  6  אז אמר ישאוש פעם אחרת להם באמת 7. אמ׳ להם מה  רק הם לא הכירו . אמר ישאוש להםזה המשל  

Jn 10,29   שנתן לי גדול הוא מכל הדבים ושום אדם אין יכול מה  אבי  29. חר לא יטרוף אותם מידיוא: לעולם 
Jn 11,46  אז התאספו ההגמונים והפרושים 47: שישאוש עשה מה  צת מהם הלכו לפרושים ואמרו להם ומק 46. בו  
Jn 11,47   אם אנחנו 48. נעשה שזה האיש עושה אותות רבים מה  . ההגמונים והפרושים נגד ישאוש אז התאספו  
Jn 11,56   וכבר אמרו 57שלא בא ביום המועד  אתם חושבים מה  וש עומד במקדש שהיה מדבר בעצמו שאלו ישא  
Jn 12,6   אז אמר ישאוש תעזבו אותו אותו 7: שהם נושאין מה  בהם משים והיה לו כיסין ש. כי הוא גנב  

Jn 12,38    ובעבור זה לא היה 39וכח האל שסופר . ששמענו מה  שאמר אדון מי האמין . יהיה נשלםהנביא  
Jn 13,27   וזה אחד 28אתה עושה עשהו ביותר מהירות  מה  ו אמר אליו ויש. פת אז בא השטן ולקח מלא  
Jn 15,15   אבל אומר אני לכם היותכם אוהבי כי. האדון עושה מה  תהיו עבדים כי העבד אינו יודע  אומר שאתם 
Jn 15,19   אבל כי אינכם מזה העולם בעבור . שהוא שלו אוהב מה  העולם . אם אתה מזה העולם 19. המאס ראשונ 
Jn 16,17   ופעם. הוא זה שאומר לנו אחר מעט לא תראוני מה  אז אמרו תלמידיו ביניהם  17: אבהולך אל ה  
Jn 16,18    אין אנו יודעים מה מדבר. הוא זה שאומר לנו מעט מה  אז אומרים  18. אני הולך אל האבכי 
Jn 16,18   אמר אליהם. צו לשואלווכשבא ר 19: מדבר ישאוש מה  אין אנו יודעים . שאומר לנו מעטמה הוא זה  
Jn 16,19   זה אתם מדברים בקרבכם כי אני אמרתי אחר מעט מה  אמר אליהם . וכשבא רצו לשואלו 19: ישאוש.  
Jn 18,4   וישאוש. ואמרו ישאוש דנזריט 5. אתם מבק מבקשים מה  יצא ואמ׳ להם . עתידים לבא עליוכל הדברים 
Jn 18,7  ענה 8. אתם מבקשים והם אמרו ישאוש דנאזריט מה  ם אחרת אז שאל פע 7: נפלו לאחורלאחוריהם ו  

Jn 18,21   שאל לאותן שמנעוני אי זה דברים. אתה שואל לי מה   21ודבר לא דברתי בסתר . תקבציםהיהודים מ  
Jn 18,35  ענה ישאוש מלכותי אינינו מזה העולם 36: עשית מה  עמך והגמוניך מסרו לי אותך לי  ואני יהודי  
Jn 18,38   וכאשר זה אמ׳ פעם אחרת אמ׳ להם אני. הוא אמת מה  ו אמ׳ אליו ופילאט 38: אמיתי שומע דברי  
Jn 19,22   אז הפרושים כשתלוהו לקחו 23 :שכתוב כתוב יהיה מה  ענה פילאט אומ׳  22. לך היהודיםשהיה מ 
Jn 19,23   נקרעה אבל נפילה  אז אמרו ביניהם לא 24. שעליו מה  בזולת שום תפירה ונש ונשאה על  והיתה 
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Jn 21,5   5  והוא אמר להם שימו 6. לאכול וענו לו אין מה  אז אמ׳ להם ישאוש נערים יש לכם  
Jn 21,21   ישאוש אמר אליו אני רוצה שיע 22 .יהיה מזה מה  . אז כשפירו ראה זה אמר לישאוש 21. חזהו  
Jn 21,22  אז יצא זה הדבר בתוך אחיו 23. תלך אחרי לך אתה מה  ני רוצה שיע שיעמוד פה עד שאבא אמר אליו א 
Jn 21,23  זה הוא התלמיד שעושה עדות מאלו הדברים  24. לך מה  מר אני רוצה שכן יעמוד עד שאבא רק א. ימות 
Mt 16,9   10. וכמו דבלות נשארו. לחמים ומה׳ אלפים איש מה׳  למה אינכם מבינים ומזכירים  9. לכם לחם  
Jn 6,42   והאם שאנו מכירים באיזה אופן הוא אומר שירד  מהאב  יוסף  מרו אינינו זה בןוא 42. מן השמים 
Jn 6,45   לא בעבור שאי זה מהם ראה 46. אחרי כן בא אלי מהאב  כל איש השומע . לם מלומדים מהאלוהיו כו 
Jn 8,38    מרו ענו וא 39: ואתם מה שראיתם באביכם עושים מהאב  אני מדבר מה שראיתי  38: בתוככםאינינו 

Jn 15,26   27. רוח אמת היוצא מהאב הוא יעשה עדות לי מהאב  א רוח הקדש אותו שאני אשלח בכם וכאשר יב  
Jn 15,26   ואתם תעשו עדות שבת 27. הוא יעשה עדות לי מהאב  י אשלח בכם מהאב רוח אמת היוצא אותו שאנ  
Jn 16,28   ופעם אחרת אני עוזב העולם. לעולםובאתי  מהאב  אני יצאתי  28. נתם שיצאתי מהאלאותי והאמ  
Jn 7,22    אם איש נכנס 23: ובשבת מוהלים אתם האנשים .מהאבות  מילה לא שאותו דבר היה ממשה רק משה ברית 

Mt 15,17  וזה שיוצא מהפה בא מהלב ואותו שהוא 18 מהאחור  מה שנכנס בפה נכנס בבטן ויוצא  מבינים שכל  
Jn 2,6   וישאוש אמר 7. מחזקת שתים ושלש מדות מהאירידיש  ם וכל אחת יהודיואבן מונחת כמנהג טהרת ה  

Mt 8,12   וישואש משיח אמ׳ לאותו שר לך וכמו שהיא  13 .מהאל  ושם יהיה בכי ורעדה : בערפליות חוצה 
Mt 21,42   אכן מזה לכם אומר שמלכות הש׳ 43. לעיניכם מהאל  פועל הוא . יא היתה מונחת בפינההחומה ה  
Mt 24,31   תקחו 32. מד׳ חלקי העולם מהשמים ועד הארץ מהאל  ים בגודל קולות ויקבצו הנבחרים צועק  

Mc Prol,1   ובן ש׳ פירו בעבור שכילה ותלמיד בדבר האל מהאל  מרקו מגיד נבחר  :שי׳ מתיב תלמיד ומגיד.  
Mc 12,17   ובאו אליו הצדוקים 18: והם עמדו תמהים ממנו .מהאל  שר מה שהוא לסיסר ולאל מה שהוא תחזרו לשי 

Lc 1,32   ואדונינו הש׳ יתן לו קתדראת הש׳ אב. עליון מהאל  זה יהיה גדול ויהיה נקרא בן  32. ישאוש  
Jn 6,45   לא 46. כל איש השומע מהאב אחרי כן בא אלי .מהאל  והיו כולם מלומדים . וא בנביאיםכי כתוב ה  
Jn 6,46  אמת אומ׳ אני לכם מי 47. והוא ראה האב .מהאל  וא שה אם לא. לא בעבור שאי זה מהם ראה האב  
Jn 7,17   מי שמעצמו מדבר מעלתו 18. או דברו מעצמו .מהאל  ות רצון האל יכיר המוסר אם הוא רוצה לעש  
Jn 8,40  אתם עושים מעשה אביכם 41זה עשה אברהם  .מהאל  יש שאמרתי אמת לכם אותה ששמעתי א. להורגני.  
Jn 8,47  ובעבור זה אינכם שומעים. שומע דבר האל .מהאל  מי שהוא  47. למה לא תאמינונית אני לכם אמ  
Jn 8,47   אז ענו היהודים ואמרו אין אנו אומרים 48 :מהאל  כי אינכם . ה אינכם שומעים אותוובעבור ז  
Jn 9,16  16  ך יוכל ואחרים אומרים אי. כי אינו שומר השבת מהאל  אז אמרו מקצת מהפרושים זה האיש אינינו 
Jn 9,33    אז ענו ואמרו לו  34: לא היה בידו לעשות דבר מהאל  ואם לא היה לו . אם לא זה האיש 33עור 
Jn 13,3  קם מהסעודה ומניח 4. יצא ואל האל ישוב מהאל  מי . ה שכל הדברים נתן האל בידוכי יודע הי  

Jn 16,27   ופעם אחרת . אתי מהאב ובאתי לעולםאני יצ 28 .מהאל  אהבתם אותי והאמנתם שיצאתי  אתכם כאשר 
Jn 16,30   הנה 32ענה להם ישאוש עתה אתם מאמינים  31 :מהאל  לאחר הזה אנחנו מאמינים שיצאת  לך לשאול  

Mc Prol,14   המדבר כאשר השטן נסהו עם הבהמות והמלאכים מהאלהות  אבל דבר ראשונה . ה שאחרים דברומאד מאות 
Mt 10,35   והאנשים מורגלים ממכריהם 36. וכלה מחמותה .מהאם  והבת . פריד האב מהבןני באתי להאבל כי א : 
Mt 14,29    וראה 30. קטנה והולך על המים לבא אל ישאוש מהאניה  וירד ש׳ פירו  :והוא אמר בא 29על המים 
Mt 16,23  צהואז ישאוש אמר לתלמידיו מי שרו 24 .מהאנשים  האל רק אל תצערני כי אינך מבין דברי . שטן  
Mc 1,17   19. והם תכף עזבו הרשתות והלכו אחריו 18 מהאנשים  ו ולכו אחרי ואעשה אתכם דייגים ישו בוא  
Mc 7,8  8  ובא להם גביעים וכלי כסף משתיהם וכדומה מהאנשים  מצות האל ותופשים מה שהוא נמסר ועוזבים  
Jn 2,25   25 3. א יודע הדבר שהיה באנשיםכי הו מהאנשים  טרך שיהיה נמהר העדות העשוי לו ולא נצ,Tit    
Lc 8,6  והאחר נפל בתוך הקוצים והקוצים יצאו עם  7 .מהארץ  יצא נתייבש כי לא היה לו לחות  וכאשר הזרע 

Mt 19,26   לעשות כל הדברים. אבל לאל הוא דבר נקל מהבין  מ׳ להם בין האנשים הוא דבר כבד ישאוש א  
Mt 10,14   אמת אומר 15. ומהעיר והסירו העפר מרגליכם מהבית  דבריכם צאו  ולא ישמעו. לו אתכםשלא יקב  

Mt 13,1   ואוסף שם עם רב 2והלך לים ויושב בשפתו  מהבית  ואותו היום ישואש יצא  1מתיאו  ל״ט כפי.  
Lc 2,4   בעבור שישמע המצוה עם מריאה 5ומעם דוד  מהבית  וד שנקראת בית לחם בעבור שיהיה בעיר ד  

Mt 10,35   והאנשים 36. וכלה מחמותה. והבת מהאם .מהבן  אבל כי אני באתי להפריד האב  35. ץבאר  
Mt 15,26   והיא אמרה אמת 27. ושיתנהו לכלבים לאכול מהבנים  ואמ׳ אינינו טוב שאדם יקח לחם  והוא ענה  
Mc 7,27   אמת הוא והיא ענתה 28. בעבור תתו לכלבים מהבנים  אין דבר טוב קחת הלחם  כי. לעזור לבניו  

Jn 3,6   אל 7. ומה שנולד מרוח רוח הוא. בשר הוא מהבשר  מה שנולד  6: ד ממים ומרוח הקדשיהיה נול  
Mt 25,32   ויניח השיות לצד ימין והגדיים לצד 33 .מהגדיים  כן כמו הרועה השיות . ים מאחריםיפריד אחר  

Mt 6,25   25 ולא יתרה הנפש . מה תלבשו. תאכלו מה .מהגוף  י אומר לכם לא תהיו מאד נאנחים לכן אנ[*]  
Mt 27,44   משעת חצי היום עד 45שהיו תלויים אחריו  מהגנבים  היה אומ׳ אחד . ים אלו מחירופיןלדבר  
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Lc 23,39  שהיה תלוי עמו מחרפו ואומ׳ אם אתה משיח מהגנבים  ואחד  39. ריות זהו מלך היהודיםולטינש ועב  
Lc 22,18   18 ולקח הפת ועשה חנות  19. עד שיבא מלכות הש׳ מהגפן  לא אשתה מהיוצא אני אומר לכם ש כי 
Mt 15,12   והוא ענם ואמר כל נטע שאבי לא 13. ששמעו מהדבר  ו תדע שהפרושים אישקנדלישטש הם אמר  

Jn 8,23   *] [*] [אתם מזה: התחתונים ואני הוא מהעליונים מהדברים  ואמ׳ להם אתם  23: יהרגו עצמם  
Jn 21,10   והוציא. ושימון פירי עלה באניה 11אשר לקחתם  מהדג  וישאוש אמ׳ להם שאו  10. לה ופתמונח למע 
Lc 11,6    והוא 7. ואין לי מה שאוכל להניח לפניו. אלי מהדרך  כי אהובי בא  6לי ככרות לחם ג׳ הלוה 
Mt 8,19   מקום שתרצה ללכת ואמ׳ לו ר׳ אני אלך אחריך ל מהדת  ובא חכם תוריי  19. יעברו היבשהצוה ש 
Mc 14,1   משתדלים היאך יוכלו תפוש ישאוש בשקר מהדת  ני ימים ושרי הכהנים והמאותתים סמוך ש  
Jn 12,34   שהמשיח עומד קיים ונצחי ואיך אתה אומר שבן מהדת  ענה אליו העם אנחנו שמענו  34. עתיד למות  
Lc 16,2   כי מכאן ואילך לא תשתדל בהרשאה. הרשאהמה מהה  תן חשבון . ה זה שאני שומע עליךואמר לו מ  
Lc 16,2   3. כי מכאן ואילך לא תשתדל בהרשאה ההיא .מההרשאה  תן חשבון מהה . שאני שומע עליך לו מה זה  

Mc Prol,12    אבל דבר ראשונה. מאד מאותה שאחרים דברו מההתבשרות  מטבילת ישאוש משיח ולא דבר ָמְתִחיל 
Mt 9,5   או לאמר. לאמר חטאתיך נמחלים. דבר קל יותר מהו   5. ה חשבתם רע בלבבכםתם אמ׳ למהכיר מחשב  

Mt 21,9   וכאשר ישאוש משיח נכנס 10 :תהיה בשמים מהולל  . עתיד לבא בשם אדונינו מושיענואותו ש  
Mt 21,15   ואמרו לו שומע  16. יהיה בן דוד היו כעוסים מהולל  ה והנערים צועקים במקדש אומרים שעוש 
Lc 21,25  האנשים יהיו יבשים 26. קול הים וגליו מהומות  בעבור . וכבים ובארץ צרות לעמיםובלבנה ובכ  
Lc 24,2   4. ונכנסו ולא מצאו גוף ישאוש משיח 3 .מהופכת  ומצאו אבן הקבר  2. יחות שהכינוסמים ומש  

Mt 11,19  19  [*]קפיטולו ל״ו. שפטו החכם .מפורסם וביניהם מהחוטאים  מרים זהו אוכל ושותה מיין אהוב ואו 
Mt 22,32   וכאשר שמע העם זה היה תימה במוסר שלו 33 .מהחיים  איננו אלוה מהמתים אבל . י יעקביצחק ואלה. 

Mt 5,20    אתם21. והפרושים לא תכנסו במלכות שמים מהחכמים  שאם לא תהיו צדיקים יותר אומר לכם באמת  
Mt 13,49   וישימום בדרך האש ושם יהיה בכי והרעשת 50 מהטובים  דו הרעים יבואו המלאכים ויפרי. בקץ העולם 

Jn 9,22   22  שאם אחד מהם יאמר שהוא משיח יהיה מושלך  מהיהודים  כי יראו . הדברים אמרו האב והאםאלה 
Jn 11,45   שבאו עם מריאה וראו אותן הדברים שעשה מהיהודים  אז רבים  45. והו והניחוהו ללכתלהם התיר  
Jn 12,11   ולמחר 12: באים שם בעדו ומאמינים בישאוש מהיהודים  כי רבים  11לזרו [*]  10[*] או רק שר 
Lc 22,18   ולקח הפת 19. מהגפן עד שיבא מלכות הש׳ מהיוצא  כי אני אומר לכם שלא אשתה  18ם ביניכ  
Jn 13,28   כי מקצת חשבו 29לא הבינוהו למה אמרו  מהיושבים  וזה אחד  28עשהו ביותר מהירות  אתה עושה  
Mt 5,29  ואם יד ימינך טשקנדליזא 30: כל הגוף ענוש מהיות  ך כי טוב הוא לך שתאבד אבר אחד והרחיקה ממ  
Mt 5,30   קפיטולו י״ו כפי מתיאו: כל הגוף ענוש לעולם מהיות  ר שוה לך אבוד אבר אחד כי יות. אותה ממך 

Jn 2,3   ענה 4. אין להם יין. אמרה אם ישו אליו יןמהי  וכאשר בנישואין היו חסרים  3. ןלנשואי  
Mt 2,8   8 בתבונה ובדעת ובמוצאכם אותו שובו אלי מפני  מהילד  ם לבית לחם ויאמר להם לכו שאלו וישלח 

Jn 13,27   וזה אחד מהיושבים לא הבינוהו למה אמרו  28 מהירות  ר אליו מה אתה עושה עשהו ביותר וישו אמ 
Lc 12,1    דבר אינו נחבא שלא 2. הפרושים שהיא רמאות מהכאת  לאמר לתלמידיו השמרו בגת התחיל כדורך  

Mc Prol,18   הציל מה שאבד אשר. אבל השם׳ מביט אמונתו .מהכהונה  שהוא כרת אצבעו בעבור שיגרשהו  מגלת חייו 
Mc 14,54   54 תיםוהיה יושב לפני האש עם המשר. הגדול מהכהן  הולך אחריו מרחוק עד היכל אחד  ופירו  
Mc 14,66    וכאשר ראה פירו ֵׁשנֹוֶעל נעלו מביטו  67הגדול  מהכהן  בצד אחד מן ההיכל באה שפחה אחת פירו היה 

Mc 9,44    אל מקום שאין מתים הארסים  45בשתים בגהינם  מהכנס  . שוה לך הכנס בג״ע באחתאותה כי יותר 
Mc 12,2   4. והם תפשום והכום ושלחום בידים ריקניות 3 מהכרם  ו שלח עבדיו לעובדים לקחת הפרי וכששב בעת 

Mt 15,18   כי מהלב יוצאות 19: ואותו שהוא מלכלך האדם מהלב  וזה שיוצא מהפה בא  18א מהאחור בבטן ויוצ  
Mt 15,19   יוצאות מחשבות רעות רציחות ניאופים גניבות מהלב  כי  19: ואותו שהוא מלכלך האדם בא מהלב  

Mc Prol,5   זהו. בהתחלה דבר מהנבואה מהקול שקורא במדבר .מהלב  או ממשפחת ישאוש משיח מדבר נגליכתב האו 
Mc 7,21    22מפנים הם רעות מחשבות וניאופים ורציחות  מהלב  הדברים הרעים שמתנועעים [*]  21ואמ׳ להם  
Mc 7,23   הלך לווקם ישאוש ו 24: ואלו מטנפים האדם מהלב  כל אלו הרעות מתנועעות  23. לותגיאות סכ  
Lc 12,23  23 תחשבו כערבים שאינם זורעים ולא לוקטים 24 .מהלבוש  חשובה יותר מאכילה והגוף יותר  כי הנפש 
Lc 5,25    וכל אשר היו שם היו נבהלים 26. ומברך האל מהלל  ולקח מטתו שבה שוכב והלך לביתו לפני כלם  
Mt 5,10   מאושרים תהיו כאשר 11יה המלכות שמימיי יה מהם  אשרי הסובלים הרדפות צדק כי  10: בני השם  
Mt 6,26  ומי מכם יכול להוסיף לחיי גופו מדה אחת 27 .מהם  ן להם לחם וחיים ואינכם גדולים שבשמים נות . 

Mt 10,29   כל שערות 30. לא תפול לארץ בזולת אב שלכם מהם  שני צפרים נמכרים במחצה ואחת  29: בגיהנם  
Mt 12,15   16. ועמים רבים הולכים אחריו וכלם ממרקם מהם  נסע . וישואוש יודע זה 15. ורגויוכלו לה  

Mt 16,4   וכאשר באו לחוף הים לעבור הלאה 5: והלך לו מהם  ונפרד . לא ינתן לכם לבד אות יונה הנביא  
Mt 19,15   ה והנה אחד נגש אלי ואמ׳ לו רבי טוב אי ז 16 .מהם  וכאשר הניח הידים עליהם נפרד  15: שממיי 
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Mt 20,13  לא עשית. ואמ׳ חביב איני עושה לך שום עולה .מהם  והוא ענה לא׳  13. ם סבלנו העמלאשר כל היו  
Mt 21,8    והחיל שהולכים עמו צועקים אומרים 9. בדרך מהם  כורתים ענפים מאילנות ומאגמגין ואחרים  

Mt 21,17   18. לעיר והך ְבֵבַטנִיָאה ועמד שםויצא חוצה  מהם  ונסע משם  17. ההלול מפי עולליםאתה השלמת  
Mt 21,45   רק יראו העם כי כולם. ורצו לתופשו 46אומר  מהם  נים והפרושים שמעו זה הכירו כי שרי הכה  
Mt 22,46   ושום אדם באותו היום . לא היה יכול לענות דבר מהם  ושום אחד  46. וניו איך הוא בנוקראו אד 
Mt 25,15   ולאחד אחד. ולאחר ב׳ בזנטש. מסר ה׳ בזנטיש מהם  לאחד  15. מזהבועבדים ומסר להם וקרא ה  
Mt 25,15   ואותו שקבל ה׳ 16. כפי ערכו והלך לו תכף מהם  ולאחד אחד לכל אחד . ולאחר ב׳ בזנטש  
Mt 25,19    ובא אותו שקבל חמשה בישנטש ונתן לו עו׳ 20 .מהם  ארוך בא האדון ורצה שמוע חשבון ואחר זמן  
Mt 26,51   שהיה עם ישו שלח את ידו והוציא סכינו והכה מהם  והנה האחד  51. ל ישאוש ותפשוהוהידים ע  
Mt 26,73   ואז התחיל לכפור ולהשבע 74כי דבריך מעיד  מהם  ואמרו אתה הוא . ותן שעומדין שםלפירו א  
Mt 27,10   וישאוש 11. זרכן כמו אדונינו ג. שדה יוצר מהם  וקנו  10ו ערך שערכו בני ישראל כסף זה  
Mt 27,48    ולקח ספוג ומלאה חומץ ושמה בראש קנה ונותנין  מהם  ותכף רץ אחד  48. זה קורא אליהוזה אמרו 

Mc 8,3   והתלמידים ענו מאי זה מאכל 4. באו מרחוק מהם  כי אחרים . ם בביתם יתעלפו בדרךאני אשלח  
Mc 9,33   33  וישאוש קרא השנים עשר תלמידים 34. יה גדוליה מהם  שותקים כי הם היו חולקים אי זה והם. 

Mc 14,52   52 ונהגו לישוש לסגן הכהנים ונאספו כל 53 :מהם  א עזב האלמשיאה וברח כולו ערום והו  
Mc 14,69   וסמוך מזה מעט פעם. והוא פעם אחרת כפר לה 70 .מהם  לה לאמר לאותו שניצב סביבה זהו אחת והתחי 
Mc 14,70   והוא התחיל לקלל 71. כי באמת גליליב אתה מהם  ם אמרה לפירו באמת אתהו ששבות שאחת מאותן  
Mc 15,24   והניחו  26. והיתה שעה שלישית כאשר תלוהו 25 .מהם  לות עליהן איזה יקח כל אחד והניחו גור 
Mc 15,36   ץוקשר ספוג אחד בקנה אחד ומלאה חומ. רץ מהר מהם  ואחד  36. ו ראו איך צועק אליהושמעו אמר  

Lc 2,15  עולים ויורדים לשמים הרועים מדברים ביניהם מהם  וכאשר נסעו המלאכים  15. ון טובלאנשים מרצ  
Lc 4,26   רק צרפתא. ולא שום אשה לא היה שולח אליהו מהם  ולשום אדם  26. ה רעב גדול בארץוכאשר הי  
Lc 4,27   וכל אשר היו בבית הכנסת  28. לא נטהר בסיריאה מהם  ושום אחד . שראל תחת אלישע נביאהיו בי 
Lc 4,42   ולהם אמר חוייב לו להגיד לעיירות אחרות 43 .מהם  באו עדיו ומחזיקים בו שלא יפרד ו. אותו  
Lc 5,35    ואומ׳ לכם משל 36. ואז יצומו באותן הימים מהם  בל יבואו ימים כאשר הארוס יפרד א 35עמהם.  
Lc 6,22   בעבור טעם בן . ויארורכם ויגרשו שמכם כמו הרע מהם  דו אתכם נשים יכעיסו אתכם ויפריאתם שהא 
Lc 9,46    וישוש כיודע מחשבותם לקח נער  47. גדול מכולם מהם  ונשאו ונתנו ביניהם מי  46לשאול אותה 

Lc 11,15   ואחרים 16אמרו בבלזאבוק שר השדים מגרש השדים  מהם  ומקצת  15. והעמים תמהו. לם דברהשטן הא 
Lc 12,6  ושערכם כולם ספורין לפני 7. לא נשכח לפני האל מהם  הם שלו נמכרין במאה ערכין ואחד משה לחם שח 

Lc 12,24  26. מי בכם יוכל לחשוב יוסיף בקומתו אמה 25 :מהם  כמה אתם שוים יותר . הש׳ מאכילםו. ממגורות  
Lc 15,4   4  ה במדבר וילך לאותה שאבדלא יניח תשעים ותשע מהם  מכם שיש לו מאה צאן ונאבדה אחת אי זה  
Lc 15,8   לא תדליק את הנר ותכבד הבית ותחפש אותה .מהם  ה שיש לה עשרה דרכמש ותאבד אחת אי זה אש  

Lc 15,12   וחלק. אבי תן לי חלק הירושה הראויה לי. לאב מהם  ואמ׳ היותר קטן  12. בנים שנים אחד יש לו  
Lc 17,15   16. כשראה שנשתנה חזר ושבח לשם בקול גדול מהם  ד ואח 15ה שבעודם הולכים נשתנו ונעש  
Lc 18,7   אכן בן האדם בא תאמינו שימצא אמונה[*]  8 .מהם  יו יום ולילה ולא יהיה לו חמלה צועקים אל  

Lc 18,34    ונעשה כאשר ישאוש קרב 35. ולא הבינו מה הוא מהם  זה הדבר נעלם היה . אינם מביניםדבר מאלו  
Lc 22,23   25[*] והיה מחלוקת בין  24. שזה יעשה מהם  והם התחילו לשאול ביניהם איזהו  23: אותו [*] [*] 
Lc 22,41   42. ותקע הברכים לארץ והתפלל. כזריקת אבן אחת מהם  והוא נסע  41. לא תכנסו לניסיוןבעבור ש 
Lc 22,50  וחתך לו האזןהכה עבד אחד משרי הכהנים  מהם  ואחד  50לו אדון אם נכה בסכין  אמרו: לבוא  
Lc 22,58   וכמעט שעה 59. ופירו אמר אדם אין אני. אתה מהם  ואמרה ואתה  ואחר מעט פעם אחרת ראתה אותו  
Lc 24,13    הולכים במגדול שהיה רחוק מירושלם ארבעים מהם  והנה שנים  13. בעצמו ממה שנעשהלו נפלא  
Lc 24,18   ואמר לו אתה הוא שמקרוב גר. שמו קלאופשש מהם  וענה אחד  18. ם הולכים ודואגיםוכבר את  
Lc 24,51  חזרו. והם מתפללים 52והוא נשוא בשמים  .מהם  ובעוד שמברך היה אותם היה נפרד  51. וברכם  

Jn 2,8   9. והביאו לה. והביאו ותנו לשתות לארטישקילי מהם  וישאוש אמר להם תוציאו  8. חזיקשיוכלו ה  
Jn 4,27   לא אמר לו מה אמר לו מה אתה שואל ומה אתה מהם  אכן אחד . עם האשהשמצאוהו מדבר ותמהו כ  
Jn 6,46   47. והוא ראה האב. אם לא שהוא מהאל. ראה האב מהם  לא בעבור שאי זה  46. כן בא אלימהאב אחרי  
Jn 7,13   אבל  14. אינו מדבר ממנו בגלוי בעבור היהודים מהם  אבל אחד  13. רק מרמה העמים. נוואחרים אי 
Jn 7,30   31: כי עדיין לא באה שעתו. לא שם ידיו בו מהם  ואחד  :אז רצו לתופשו 30: אני והוא שלחני  
Jn 7,44   אז חזרו השלוחים 45: לא שם ידיו עליו מהם  אבל אחד . ומקצת רצו לתופשו 44 .בעבורו  
Jn 9,22  23: מושלך מבית הכנסתיאמר שהוא משיח יהיה  מהם  כי יראו מהיהודים שאם אחד . האםאמרו האב ו  

Jn 10,20   אומרים שטן לקחו ומדבר בשטות למה אתם שומעין  מהם  ורבים  20. ודים על הדברים האלובין היה 
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Jn 10,32  33: לכם באי זה מעשה מאלו חפצתם לסקול אותי מהם  ם רבים טובים אמרתי לכם והראתי ישאוש מעשי  
Jn 11,37   אמרו זה שפתח עיני האיש שנולד עור לא יוכל מהם  ומקצת  37. יהודים ראו כמה אהבואז אמרו ה  
Jn 11,46   אז 47: הלכו לפרושים ואמרו להם מה שישאוש עשה מהם  ומקצת  46. ברים שעשה האמינו בואותן הד 
Jn 11,49   ואמ׳ להם אתם. ששמו קאיפש היה הגמון אותה שנה מהם  ואחד  49. לו לנו מקומינו ועמנוויגז 
Jn 12,36  וכאשר עשה כמה אותות לפניהם לא האמינו בו 37 .מהם  הלך ונסתר אלה הדברים אמר להם ישאוש ו :נר 
Jn 14,12   והדבר שתשאלו 13: עושה כי אני הולך אל העם מהם  ה הוא עושה ודברים גדולים יותר שאני עוש  
Jn 17,12   ון למען תהיה הכתיבהכי אם בן האבד. לא נעדר מהם  ואחד . אותם שנתת לי שמרתי. שמךשמרתים ב  
Jn 18,9   אז שימון פירי שהיה לו סכין 10: לא נעדר מהם  כי מכל אותן שאלו שלי נתת אחד  הדבר שאמר  

Jn 18,17   והעבדים והמשרתים עומדים לפני האש כי קור 18 .מהם  ופירו ענה ואמ׳ איניני . ה האישמעבדי ז 
Jn 21,12  לא רצה לשאול מי הוא כי יודעים היו שאדונם מהם  חד וא. ישאוש אמר להם באו ואכלוו 12. נשבר  
Mc 1,22   לא כמו חכמי. כי הוא היה מלמדם כמו בעל כח מהמוסר  וכולם תמהים  22. סת שלהם מלמדםבבית הכנ 
Mc 1,27    חדש אשר לו יכולת לצוות השדים והם שומעין  מהמוסר  מה יהיה זה . אחד אל אחד אומריםוהלכו 

Mt 27,64  וזה יהיה טעות אחרון ויותר רעה מהראשונה .מהמות  ו גופו ושיאמרו לעם שהוא קם חי גנביבאו וי . 
Mc 1,10   ראה השמים נפתחו והקדוש רוח ירד עליו .מהמים  ותכף שיצא  10. הירדן בעד זואן טובל בנהר  
Jn 4,13   אבל המים שאני 14. שאתן לו לא יצמא לעולם מהמים  אבל מי שישתה . לו צמא פעם אחרתהמים יהיה  

Mt 6,25   הביטו עופות השמים אינם זורעים ולא 26 .מהמלבוש  [*] ולא יתרה הנפש . מה תלבשו. מה תאכלו  
Mt 24,1   והלך וקרבו תלמידיו אליו בעבור שיראוהו מהמקדש  אז יצא ישאוש  1ו נ׳ כפי מתיאו קפיטול  
Lc 2,37   38: ושה עבודה יום וליילה בצומות ותפילותע מהמקדש  זה ואינה ז. אלמנה עד ארבע ושלשים שנה 

Lc 4,9    ואמ׳ לו השטן אם אתה הוא בן האלוה תפיל מהמקדש  הקדושה זנח על מקום היותר גבוה הוא בעיר  
Mt 8,33  וכאשר. אז כל העיר יצא אל ישואש משיח 34 .מהמשוטן  ברחו ובאו אל העיר מספרים . זה שומרים ראו 
Mc 14,4   כי יכולין היינו למוכרו ביותר מג׳ מאות 5 מהמשיחה  הם למה נעשית זאת האבדה ים בינישהיו כעוס 
Mc 4,10   10 והוא אמ׳ להם לכם נתן להבין סודות מלכות 11 מהמשל  שר היו בצד א׳ התלמידים שאלוהו וכא 

Mt 22,32   יה תימהוכאשר שמע העם זה ה 33. אבל מהחיים מהמתים  איננו אלוה . י יצחק ואלהי יעקבאברהם אלה 
Lc 16,30   30 ואברהם אמ׳ 31 .ילכו להם הם יעשו תשובה מהמתים  אבל אם מקצת . אמר לא אב אברהם והוא  
Mt 18,12   [*]12 [*]  אינו עוזב הוא התשעים ותשע בהרים. אבודה מהן  אם שום איש יש לו ק׳ צאן ואחד  

Mt 25,2  והה׳ סכלות לקחו 3. ות והחמש חכמותהיו סכל מהן  החמש  2 .עשישותיהן ויצאו לדרך לחתן ולכלה  
Mc 7,11  שאדם ידור בעבור נדר העם האב והאם שיועילו מהן  ואתם אומרים אשר אי זה  11. ומתואמו מות י  

Mc Prol,5זהו זואן בן זכריה. מהקול שקורא במדבר מהנבואה  בהתחלה דבר . וש משיח מדבר מהלבממשפחת ישא  
Mt 21,4   אמרו לבני ישראל הנה מלכך בא שפל 5. אומרת מהנביא  ה להשלים הנבואה וכל ז 4. ניחוהותכף י 

Mt 26,56   והם 57. אז כל התלמידים עזבוהו ונסו .מהנביאים  נעשה בעבור זה שתשלימו הכתיבות כל זה הוא  
Lc 16,31   17. יתוור חי לא יאמינו מהנביאים  לא ישמעו משה והנביאים ואם אחד אמ׳ לא אם,Tit  ״חקפיטולו י 
Mt 17,24   ואמר ישאוש אכן. והוא ענה מהנכרים 25 .מהנכרים  או . ממי ראוי לקחת מס מביניהם מלכי הארץ  
Mt 17,25   אבל  26ואמר ישאוש אכן הבנים הם חופשים  .מהנכרים  והוא ענה  25. או מהנכרים. ניהםמס מבי 
Lc 14,24   ועמים רבים הולכים 25: יאכלו בזימונילא  מהנקראים  לכם כי שום אדם אני אומר לכם כי אני אומר 
Lc 20,39   ומשם והלאה לא 40. אמרו רבי בטוב אמרת מהסופרים  ומקצת  39. יים כי כלם חיים עמואכן הח  
Lc 20,46   45  שחפצים ללכת במלבושים נאים ואוהבים מהסופרים  השמרו  46אמר לתלמידיו . כל העםושומע  

Jn 7,31  ואומרי׳ משיח כשיבא יעשה. תאמינו בו מהסיעה  ורבים  31: שעתו י עדיין לא באהכ. ידיו בו  
Jn 13,4   אחרי כן 5ומניח מלבושיו ולקח סדין וחגרו  מהסעודה  קם  4. י מהאל יצא ואל האל ישובמ. בידו 

Mc 6,54   ומיהרו כל הארץ להביא 55תכף הכירו ישאוש  מהספינה  כאשר יצא  54[*] גִינִיָשאִריק הלאה באו בארץ 
Mc 9,6   ותכף הביטו 7. שאמרנו זהו בני יקר ושמעוהו מהעב  חד עושה צל עליהם וקול אחד באה עב א  

Mt 15,22   ההם הולכת אחרי ישוש צועקת ואומרת רחמנות מהעברים  והנה באה אשה כנענית שבאה  22. ושידוניאה 
Jn 17,15    אינם מהעולם כמו 16. מהרעאבל שתשמרם  .מהעולם  אני מחלה שתקחם  15[*]. בהם שמע היה לו  
Jn 17,16   קדש אותם באמת 17. כמו שאני איני מהעולם מהעולם  אינם  16. אבל שתשמרם מהרע. ולםשתקחם מהע . 
Jn 17,16   כמו  18. דברך הוא אמת. קדש אותם באמת 17 .מהעולם  אינם מהעולם כמו שאני איני  16 .מהרע 
Mc 1,33   ובאים רבים 34היו מקובצים לפני הפתח  מהעיר  וכל אותן  33ל החולים ומשוטנים שלחו לו כ  
Mc 3,17   ואנדריב ופיליף וטומאוש ומתיב 18אלוה  מהעליון  זהו בינאטגיש ר״ל בן . א שם להםוקר. אחיו  
Jn 8,23    ואני איני מזה העולם. אתם מזה העולם :מהעליונים  ואמ׳ להם אתם מהדברים התחתונים ואני הוא : 

Mc 9,16   17. ואמ׳ רבי אני נהגתי בני לך שבלבו שטן מהעם  וענה איש אחד  16חולקים ביניכם מה אתם מ  
Mt 10,17   ויכו אתכם בבתי: כי הם ינהגו אתכם בדבריהם מהעמים  השמרו  17: ותמים כמו יונים. יםכמו הנחש 

Lc 5,33  להם אמ׳ 34. ים ושותיםאבל שלך אוכל. מהפרושים מהפ  ד ועושים כובד מלחמות וכן אותם מתענים תמי 
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Mt 15,18  כי מהלב  19: בא מהלב ואותו שהוא מלכלך האדם מהפה  וזה שיוצא  18בטן ויוצא מהאחור בפה נכנס ב 
Mc 12,13    ומקצת מאנשי אירודיש לתופשו על איזה מהפרושים  ואחר שלחו לו מקצת  13. ועזבוהווהלכו  

Lc 5,33   להם אמ׳ 34. אבל שלך אוכלים ושותים .מהפרושים  פ ושים כובד מלחמות וכן אותם מהתמיד וע  
Lc 7,36   35 וכאשר. חלה פניו שיאכל עמו זהו ישאוש מהפרושים  ואחד  36. צדקה נצטדקה בעד בניווה  

Lc 18,18    שאלו אמ׳ רבי טוב מה אעשה שאוכל לנחול מהפרושים  ושר אחד  18. נערים לא יכנסו בושמים כמו  
Jn 1,24   ושאלוהו ואמרו לו למה אתה מטביל אם 25 מהפרושים  ואותן שנשתלחו לו היו  24. נביאישעיה ה  
Jn 9,16    זה האיש אינינו מהאל כי אינו שומר השבת מהפרושים  אז אמרו מקצת  16. וקמתי וראיתיעל עיני. 
Jn 9,40   נחנוא״כ א. שהיו עמו שמעו זה ואמרו לו מהפרושים  ומקצת  40. יהיו נעשים עוריםשרואים ש  

Lc 20,10  והאדון  11: והם הכו עבדו ולא נתנו לו דבר .מהפרי  שמחזיקים הכרם בעבור שיתנו לו  עבדו לאותן 
Mt 16,11   אבל אני אומר לכם שתשמרו משאור הצדוקים .מהפת  ולמה לא תבינו שאיני אומר  11. נשארו  
Mt 26,71   וזה היה עם. פחה אמרה לאותן שהם שםהאחר ש מהפתח  וכאשר יצא  71. ודע מה את אומרתֶאינִי י  
Mt 12,12   13. ובעד אהבה זו הגון הוא עשות בשבת טוב .מהצאן  מכמה יותר טוב האדם  12. וציאנהבשבת לא י  

Mt 18,6   אשר בי מאמינים יותר יהיה לו שוה שיהיה  מהצעירים  ואותו שאשקנדליזדא א׳  6. בשמי אותי ישען 
Mt 8,3  ואמ׳ ישואש משיח השמר אל תאמר לשום 4 .מהצרעת  לטהרך ותכף היה טהור  אני רוצה ונגעו ואמר  

Mc 1,41   44כאשר נטהר תכף הוציאוהו  43[*]  42 .מהצרעת  ו ואמ׳ לו אני רוצה שתהיה טהור שלח יד  
Mt 28,2   ופניו כמו הברק ומלבושיו היו 3. ויושב עליה מהקבר  המלאך ירד מן השמים והפך האבן  כי. בחזקה 
Mt 28,8   9ברוב פחד וברוב שמחה רצו להגיד לתלמידיו  מהקבר  ותצאנה מהרה  8: ו שהוא אמ׳ לכםשם כמ  

Mt 27,53   והסונטוריאו 54אחר התחייה נראו רבים  .מהקברים  יוצאים  53. ת הקדושים קמו וחיוורוב גופו  
Mc 1,8   8  תן הימים שבא ישאושושעשה באו 9. רוח מהקדוש  טובל אתכם במים הוא יטבול אתכם אני  
Lc 1,15   יזהו לפני הש׳ 17ויבונן לפניו  16. רוח מהקדוש  קודם שיצא מבטן אמו יהיה נשלם  .יין ושכר  
Lc 1,41   וצעקה בקול גדול ואמרה ברוכה את 42רוח  מהקדוש   ואלישבק נתמלאה. נער אלישבק שמח בבטנה  

Lc 4,1    2רוח נסע מגורדא והונהג בעד הרוח במדבר  הקדושמ  וישאוש משיח מלא  1ד׳ כפי לוקא קפיטולו  
Mt 1,18  ויוסף להיותו צדיק ובלתי רוצה 19. רוח מהקדש  יאה ויוסף טרם התחברם היא הרתה זאת היא מר  

Lc Prol,7    רוח כתב ליונים נאמנים זה האיווגליאו וחבר  מהקדש  ובעד מתיב בלוברדיאה מזורז בגודאה 
Mc Prol,5    זהו זואן בן זכריה שליח הש׳. שקורא במדבר מהקול  בהתחלה דבר מהנבואה . במדבר מהלמשיח  

Mc 2,23   והפרושים אמרו לו תלמידך עושים בשבת 24 מהקוצים  ים בשבת ותלמידיו התחילו לשבור זרע  
Mc 9,41   המאמינים בי יותר יהיה שוה לו שישליכוהו  מהקטנים  ואותו שאישקנדליזט אחד  41. מוליאבד הג 
Mt 9,38   10: שישלח קוצרים מהקצירות  לכן חלו פני האדון  38.הקוצרים מועטין,Tit  קפיטולו ל״ב כפי  

Mt 13,21   אותה 22. כי בעד מלה זעומה תכף הם נבוכים :מהר  אבל אין לו שרש ומתייבשת  21. המקבל  
Mt 21,21   ישפיל עצמו בים שתכףאחד אם תאמרו שיקום ו מהר  ו לא לבד אומר מהתאנה אבל אומר ולא תספק  
Mc 15,36  וקשר ספוג אחד בקנה אחד ומלאה חומץ ונותנים  .מהר  ואחד מהם רץ  36. יך צועק אליהואמרו ראו א 

Lc 2,16  ומצאו מריאה ויושף והנער מונח באבוס הבהמות מהר  והלכו  16. תיה לנוהדבר אשר האל עושה והרא . 
Lc 14,21   בשוק העיר ובדרכיה וקרא העניים והנטולים מהר  עבדו צא ואז כעס האדון ואמ׳ ל: מה שאמרו  
Lc 19,5   6. וחושה כי מוכרח אני שאבא היום בביתך מהר  אה ישוש משיח ואמר לו זאקיב רד הביט ור  

Jn 11,31  ויצאה הלכו אחריה אומרים לקבר הולכת לבכות מהר  מנחמים אותה כשראו מריאה שקמתה אתה בבית ו:  
Mt 27,64  ואמ׳ להם פילאט בקשו שומרים ושמרהו  65 .מהראשונה  וזה יהיה טעות אחרון ויותר רעה . תחי מהמו 
Mt 12,45   46. כמו זה עתיד לבא לאומה זו רעה .מהראשונים  ומעשיו האחרונים יותר רעים . נהמבראשו  
Lc 11,26   ה הדברים לעםוכאשר ישאוש אמ׳ אל 27 .מהראשונים  האדם ההוא יהיו יותר רעים . דברוסוף . שם  
Mt 28,7   ותאמרו לתלמידיו שקם חי ושהוא יהיה לפניכם מהרה  ותלכו  7. ותראו המקום שאניחהו בואו. לכם  
Mt 28,8   מהקבר ברוב פחד וברוב שמחה רצו להגיד מהרה  ותצאנה  8: לכם תראוהו שם כמו שהוא אמ׳  
Lc 1,18   וענה המלאך ואמ׳ לו אני הוא שעומד  19. הימי מהרה  אך איך יעשה זה שאני זקן ואשתי זכריה למל 
Lc 1,39    [*]39 ונכנסה בבית זכריא 40. בהרים בעיר גודיאה מהרה  מה מריאה משם באותן הימים הלכה וק  

Lc 12,58   והשופט יתנך. ואם באולי ימסור אותך לשופט .מהרה  י זה שר בדרך עשה מעשה שישלחוך שכנגדך לא  
Lc 16,6    ואמר לאחר כמה התחייבת לאדוני 7. וכתב חמשים מהרה  הוא אמר לו קח שטרך ועשה ו. שמןמאה מדות 
Lc 19,6   וכאשר העם ההוא ראה זה 7: וקבל ישו בשמחה מהרה  וזאקיב ירד  6. שאבא היום בביתךמוכרח אני  

Jn 11,29   מגדולועדיין לא בא ישאוש ב 30והלכה אליו  מהרה  ותכף ששמעה קמה  29[*] [*] יאה וקראה מר  
Jn 20,4  וכרע פניו וראה הסדין מונח 5ובא ראשון לקבר  מהרה  רק התלמיד האהוב הלך יותר  4. ההלכו במרוצ 

Jn 17,15   15 17. אינם מהעולם כמו שאני איני מהעולם 16 .מהרע  אבל שתשמרם . העולםאני מחלה שתקחם מ  
Mt 24,24    אני 25. יכנסו בטעות אם יהיה אפשריכמעט  מהש׳  רוב דברים ונפלאות עד שהנבחרים ויעשו  

Lc 1,45   ומריאה אמרה נשמתי משבחת 46. יהיו נשלמים בך מהש׳  אמנת כי אותם הדברים שנאמרו לך ואשריך שה 
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Mt 12,1   והפרושים שראוהו אמרו לו 2. ואכלו מהשבולים  והתלמידים רעבים לקחו . זרועים במקומות  
Mt 12,8   10וכאשר היה מועבר בא לבית הכנסת שלהם  9 .מהשבת  א אדון עדיין כי בן האלוה הו 8 .השוגגים  

Lc 6,5   5  ונעשה היה עוד משבת אחת שנכנס בבית 6 .מהשבת  ועוד . לכם מה אדון הוא בן האדםואומ׳  
Mt 13,36   וענה ואמר אותו שזורע טוב זרע הוא בן 37 .מהשדה  רים תפרש לנו דמיונות הקמשונים אומ  
Mt 28,11   באו בירושלם וספרו כל מה שנעשה לשרי מהשומרים  וכאשר הלכו קצת  11. ושם יראונילילאה בג  

Mt 4,1   וכאשר התענה מ׳ יום ומ׳ לילה היה לו רעב  2 מהשטן  ה במדבר בעד הקדש רוח בעבור היותו מנוס 
Jn 8,48   רק אני. שד ענה ישאוש אין בי 49: יש לך מהשטן  ן אנו אומרים יפה שאתה שומרוני ואמרו אי  

Lc 23,35   והפרושים מתקרבים מוציאים עליו לעג 36 .מהשם׳  יושיע עצמו אם הוא משיח נבחר . הושיע  
Mt 24,31   תקחו משל מדמיון התאנה כאשר  32. ועד הארץ מהשמים  ו הנבחרים מהאל מד׳ חלקי העולם ויקבצ 
Mt 20,24   24 וישאוש קראם ואמר אתם יודעים היטב 25 .אחים מהשני  שר העשרה שמעום היו מלאים חימה וכא 
Mc 14,20   בן האלוה 21. עשר שמשים היד עמי בקערה מהשנים  והוא אמ׳ להם אחד  20. אני הוא לאמר אדון  

Lc 22,3  3  שהלך ודבר עם שרי הכהנים והרבנים 4עשר  מהשנים  נכנס ביודא הנקרא אשקריוטא אחד וָשאָטנָאש  
Mt 12,34   אדם טוב מאוצרו נותן דברים טובים 35. הלב מהשפעת  הפה מדברת . ב שאתם רעיםלאמר טואיך תוכלו. 

Lc 6,45   למה אתם קוראים אותי 46. הפה הלב מדבר מהשפעת  מגיד רע כי ואדם רע מרוע אוצר לבבו . טוב  
Lc 21,4   להאבל זאת ממה שפיחתה ויש . שמו במתן האל מהשפעתם  כי כל אלו  4. שמה יותר מכולכם ענייה 
Jn 7,48    אבל זאת 49. והפרושים אינם מאמינים בו מהשרים  אינכם רואים שאחד  48. רמה אתכםובזה  

Jn 12,42  האמינו בו רק בעבור פחד הפרושים לא הודו מהשרים  אכן רבים  42עלת האל ודבר ממנו כאשר ראה מ  
Mc 15,46   בו והניחו בקבר אחד של אבן וערב ועטפו מהשתי  בגד אחד יפה ולבן והוריד הגוף  ויוסף קנה  
Lc 23,53   וערב עטפו בבגד משי ושמהו בקבר אחד חדש מהשתי  וכאשר זה סילק גוף ישו משיח . ווהודה ל  
Jn 19,38   39[*] אז בא יוסף . וערב ופילאט הודה לו מהשתי  לאטו שיהיה לו רשות לקחת ישאוש ובקש מפי  

Mt 21,21   אבל אומר מהר אחד אם תאמרו שיקום וישפיל מהתאנה  ד אומר ם אמונה ולא תספקו לא לביהיה לכ  
Mc 13,28   כשמתחלת לחיוט ולעשות עלים תדעו אתם שהקץ  מהתאנה  של קחו המ 28. מן השמים ועד הארץ. הארץ 

Mt 5,18   18  ומי שיעבור 19. שלא יושלם עד סוף העולם מהתורה  אומר לכם באמת שלא יחסר דבר א׳ אני  
Mt Prol,21    כי דבר מתולדות. לוקא יש לו צורת עגל..  מהתחיה  כי דבר . מרקו יש לו צורת אריה ..משיח  

Lc 22,45    ובא אל תלמידיו ומצאם ישנים בעבור דאגה מהתפלה  וכשקם  45. כטיפי דם נגרות בארץמבשרו.  
Mt 20,Tit  20 :והאחרונים יהיו ראשונים,Tit   כות שמימיי לאבדומה הוא מל 1כפי מתיאו  מ״ו  קפיטולו  
Lc 10,16  17. מי שאתם מבזה אותי מבזה ואשר שלחני מואס  מי שאתם  16. תהומות גהינם תרדיהשמים כי ב  
Lc 8,29   וישאוש שאלו מה שמך 30. במדבר בכח השדים מובא  וכשהקשרים נשברים . זל ובעבותותבר.  
Mt 7,22   22 ומרפאים המושטנים ובשמך עושים אותות בשמך  מובאים  ם יאמרו באותו היום אדון אנחנו רבי 

Lc Prol,13   1: באנטוכא מובאים  שלש מאות וחמשים ותשע שנה היו  אדונינו,Tit   בימי 5קפיטולו א׳ ללוקא  
Lc Prol,2   והיה תלמיד האפושטולש. ממלאכת הרפואה מובהק  יה מסיריאה וישב באנטושיא רופא התולדת ה.  
Mc 14,9    זה האיונגליאו יאמר אדם שהיא בזכרוני עשתה מוגד  מ׳ בכל מקום שתהיה ת לכם אני אואמ 9לבי  
Lc 16,16   16 אבל יותר נקל הוא 17. וכל העושים חוזק בו מוגד  ואחר מלכות האל הוא . יואןעד .. והד  
Mt 11,5   ומאושר יהיה מי שלא יהיה משקנדליזאט 6 .מוגדים  והעניים . והחרשים שומעים. וריםהם טה  

Mt 26,13   אז אחד 14 :בכל העולם יאמרו עשתה לזכרוני מוגדים  ר בכל מקום שאלו האיוגליו יהיו אומ׳ אש 
Mt 28,15   וי״ב 16. בין היהודים עד היום הזה מוגדים  ואלה הדברים : ועשו מה שאמרו הםלקחו הכסף  

Lc 7,22   ן שלא יהיוומבורכים יהיו אות 23 מוגדים  והדלים . המתים קמו חיים. ומעיםהחרשים ש  
Lc 3,28  שם היה. שם היה ישאוש 29. שם היה אנן .מודאן  שם היה . שם היה קושן. היה אטדישם . מלאכי  
Mt 3,6   וכאשר היה רואה רבוי פרושים 7. עונותיהם מודים  והיו . והיה טובל אותם בירדן 6 נחל ירדן  

Mt 23,30  א״כ אתם הם עדים לעצמכם 31מתת הנביאים בא מודים  אבותינו קדמונים אנו לא היינו  היינו בימי  
Lc 2,20   וכל הדברים ששמעו ושראו כן. ומשבחים הש׳ מודים  שבו והעם  20. שמה כל אלה הדברים בלבה  
Jn 7,22    אם איש נכנס בברית מלח 23: אתם האנשים מוהלים  ובשבת . דבר היה ממשה רק מהאבותלא שאותו  

Mt 14,8    והמלך 9. מאמה אמרה תן לי ראש זואן טבול מוזהרת  והיא היתה  8: להולה כל מה שתשאשהוא יתן  
Lc 17,25  וכאשר נעשה בימי נח כן יהיה 26בעד הדור הזה  מוזם  והיותו . יב לו לסבול רוב דבריםראשונה חוי 
Lc 13,9   ובשבת הבאה היה בבית 10: ואם לאו אכריתנה מוטב  ואם תעשה פרי  9ואקיפנה זבלים  סביבה  

Mt 27,26   26  לקחו . ואז עבדי פילאט 27. להקימו בשתי וערב מוכה  ואז הניח בר אבן ומסר להם ישאוש 
Mc 15,15   והפרושים עם המשרתים נהגוהו 16. להמיתו מוכה  ם נתן להם בראבן ומסר להם ישוש רצון הע  
Lc 12,47  ותו שלא הכירו ועשה דבריםוא 48. מנגעים רבים מוכה  ן עצמו ולא עשה כפי רצונו יהיה ואינו מזמי 
Lc 12,48   ואדם שדבר גדול ינתן לו דבר . בנגעים מועטים מוכה  א הכירו ועשה דברים הגונים היה ואותו של 
Lc 16,20    לשבוע מפירורין הנופלים משולחן..  21..  מוכה  ששוכב בפתחו .. לז.. והיה דל שש 20בטוב  
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Lc 20,18  19. והאבן יכתת אותן שעליהם תפול. עם האבן מוכה  אבן יהיה כל איש שיפול על אותה  18. המלאך  
Mt 22,4  והלך האחד הלאה. והם בזוהו 5. בואו לנישואין מוכן  י סעודות הבקר בקר ועופות והכל אני הכינות 

Mt 25,34  אני נרעבתי ואתם 35. מראשית העולם עד הנה מוכן  מאבי ותחזקו המלכות אותו שלכם  באו ברוכים  
Mt 26,41   ופעם שנית הלך להתפלל 42. אבל הבשר חולה .מוכן  וח הוא כי הר. והתפללו שלא תכנסו בנסיון  
Mc 10,40  וכאשר העשרה תלמידים שמעוהו היו מלאים 41 .מוכן  אבל לאותם שהוא . ן לי ליתן לכםובשמאלי אי  
Mc 14,38   ופעם אחרת הלך להתפלל 39. אבל הבשר חולה מוכן  הרוח . בעבור שלא תכנסו לנסיון והתפללו  
Lc 14,17    והתחילו כלם להתנצל הראשון אמ׳ אני 18 .מוכן  לקרוא לקרואים שיבואו שכבר הכל האכילה  
Lc 22,33   וישאוש אמר אני 34. ללכת עמך בסוהר ובמיתה מוכן  והוא אמר אליו אדון אני  33. יךתצייר אח  

Jn 7,6  אותי. העולם אינו יכול להכע להכעיסכם 7 .מוכן  א אדם לא בא אבל עמכם כל שעה הולהם זמני ה  
Mt 25,10   והדלת היתה סגורה. נכנסו עמו בנישואין מוכנות  ואותן שהם . לכות לקנות בא החתןוכאשר הו  

Mt 22,8    9. אבל אותם שהיו קרואים אינם הגונים .מוכנים  אז אמר לעבדיו הנשואין  8. ביתםולשרוף  
Mt 24,44   כי לא ידעתם השעה אותה שבן האלוה יהיה בא מוכנים  ובעבור אהבה זו עמדו  44 .שר לוהבית א. 
Mc 14,31   למות עמך לא אכפור בך וכן אמרו כל האחרים מוכרח  והוא עוד דבר אומר אם אהיה  31 .ג׳ פעמים . 

Lc 19,5   ירד מהרהוזאקיב  6. אני שאבא היום בביתך מוכרח  ואמר לו זאקיב רד מהר וחושה כי ישוש משיח  
Lc 22,7    ושלח פירו וזואן אומר לכו 8. שימות בפסח מוכרח  שעושים לחם מצות באותו יום היה ובא היום  

Mt 21,12   ואמר בתי בית תפילה הוא כתוב 13: יונים מוכרים  להטות מאותן שהיו . ממטה למעלה החלוף  
Jn 2,14  וכאשר עשה כמעט 15. ובקר ויונים צאן מוכרים  ומצא במקדש אנשים  14. בירושלם ועלה ישאוש  
Jn 19,4   לכם בחוץ זה בעבור שהכירו כי איני מוצא בו  מוליך  ואמ׳ הנה אנכי . פעם אחרת בחוץ פילאט להם 

Lc 13,15   בת אברהם כמה. אם כן זאת 16למים לשתות  מוליכו  ר השור או החמור מן הרפת ואינו מתיר קש  
Mt 2,22   22 תחת אירודיש אביו בארץ גודיאה פחד ללכת שם מולך  יליאוס היה יהי כאשר שמע כי ארכו  

Mc 15,22   ונתנו לו לשתות יין מירדטא ולא 23. קולורי מון  ונהגוהו בגולגוטא שרוצה לומר  22וערב שלו  
Mt 3,10   וכל עץ שאינו עושה פרי טוב יכרת . לשורש העץ מונח  הגרזן  10. לה האבנים בני אברהםלהחיות מא 

Mt 27,23   ופילאט אמ׳ להם ואי זה רעה עשה. בשתי וערב מונח  והכל אמרו יהי  23. האמור משיח אעשה מישו . 
Lc 2,16   16 והנה הם הכירו באבוס הבה 17. באבוס הבהמות מונח  ו מהר ומצאו מריאה ויושף והנער והלכ  
Lc 2,34   ובו נאמרו נגדו. רבים ולאותבישראל לפדיון  מונח  תדעו שזה הוא . ואמ׳ למריאה אמובירך אותם . 

Lc 23,53    55. והיה יום ששי ובשבת התחיל להאיר 54 מונח  אחד חדש מצוייר ששם לא היה איש בקבר  
Lc 23,55    וכשחזרו בבית הכינו וקנו סמים חשובים 56 מונח  באי זה אופן גוף ישוש משיח היה הקבר  

Jn 20,5    אז בא שימון 6. אמנם לא נכנס שם. לצד אחד מונח   וכרע פניו וראה הסדין 5ובא ראשון לקבר  
Jn 20,7   אז 8אבל היה בצד אחד מקופל . עם הסדינים מונח  הסדין שהונח בראש ישאוש לא היה ו 7. אחד  
Jn 21,9   וישאוש אמ׳ להם שאו מהדג אשר  10. למעלה ופת מונח  רץ ראו אש יפה בגחלים יפות ודג כשירדו לא 
Jn 20,6   והסדין שהונח בראש ישאוש לא 7. לצד אחד מונחים  וראה בגדי פשתן . יו ונכנס בקברההולך אחר  

Jn 20,23   יהיו להם ומי שתעצרו העונות נעצרים יהיו מונחים  ולמי שתעזבו העונות  23. ח הקדשקבלו רו  
Mt 21,42   אכן מזה  43. פועל הוא מהאל לעיניכם. בפינה מונחת  ותה שמאסו בוני החומה היא היתה האבן א 
Mc 12,10   היא מלא כה. וזה נעשה בעד אלהינו 11. לפינה מונחת  יה מאוסה בעד הבונים אותה היתה הבונים תה 
Lc 20,17   כל איש שיפול על אותה אבן 18. בראש המלאך מונחת  כתו׳ אבן מאסו הבונים הוא היתה לומ׳ זה ש  

Jn 2,6  כמנהג טהרת היהודים וכל אחת מהאירידיש נחתמו  ואבן והיה שם שש אירידי  6. יאמר לכם תעשו  
Mt 3,14   אומר גביר לך נאות והיה לך לטבול אותי מונעו  וזואן היה  14. ואן שיטבול אותוירדן לז.  
Mc 9,37   וישאוש אמ׳ להם אל תמנעו לו כי כל  38. לו מונעים  ינו מחבורתינו ובעבור זה אנחנו בשמך וא 

Mc 10,13  וכאשר ישאוש ראהו היה 14. לאותן ששולחין מונעים  והתלמידים . זה שיגיעם ים בעבורדורון מנער  
Lc 11,52    וכאשר אמר אלה  53. אותם שחפצים היו ליכנס מונעין  מפתח החכמה ואינכם נכנסין ואתם שנשאתם 

Mc 14,59   וקם הכהן הגדול בתוכם ושאל 60. עדותם מוסכם  ולא היה  59. בידי אנשים אבנהו חדש עשוי  
Lc 24,11   11 ופירו קם ורץ 12. ולא האמינו אותם. להם מוסכמין  ראו להם דברים אלו כדברים בלתי ונ  
Mt 5,13   העולם והמוסר נפסק לאותם שלא היו נושעים מוסר  שישוש משיח אמר אל תלמידיו אתם עשוי בעוד.  
Jn 7,16   אם שום 17. אבל מאותו ששלחניאינינו שלי  מוסרי  ואמ׳ ענה ישאוש  16: יודע זה ספר שלא למד  

Mt 15,9   וקורא אליו העם ואמ׳ 10. ומצות האנשים מוסריכם  הם מכבדים אותם חנם רמאים  9. ירחוק ממנ  
Mt 27,18   והוא יושב בקתדרת הדין 19. אותו למיתה מוסרים  כי הוא יודע שבעבור הנאה  18יח שאמור מש:  

Mt Prol,16   האיונגלישטש נראים בד׳. בעבור כח שבועתם מועבר  לה אמור יהיה ו רוצה שהמספר למעהשם אינינ  
Mt 12,9   ושם היה אדם אחד עם  10בא לבית הכנסת שלהם  מועבר  וכאשר היה  9. אדון עדיין מהשבתהאלוה הוא 

Mc 15,39   והיו 40. בקול גדול אמר זה האיש היה בן האל מועבר  יה ממתין שם כאשר ראה שהוא היה שה 
Mc 9,1   9: האל,Tit   ששה ימים לקח פירו ויקומו ונהגם בהר אחד  מועברים   1קפיטולו ט׳ כפי שי׳ מארקו 
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Mt 14,15   16. להניח ֵלֵכת העמים במגדלים ויקנו אוכל מועברת  לו זה המקום הוא חרב ושעה היא  אמרו  
Mc 13,24  25ך והלבנה לא תזריח השמש תחש. אותה צרה מועברת   24ובאותן הימים . ם קודם שיהיהאני אמר לכ  

Jn 7,2   ואמר לו אחד 3. ליהודים היה נקרא כנופיה מועד  וסמוך ליום  2. שים אותו להמיתומבק [*] 
Mc 6,5   5 כי נפלא 6חולים שריפא בהשמת ידים עליהם  מועטים  אבל אחדים . צה שם עשות שום פלאולא ר  
Lc 10,2   2  הנה אני שולח אתכם כשיות בין . לכו 3[*]  .יםמועט  רק הקוצרים . תבואות הקציר רבותואמ׳ 

Lc 12,48  ואדם שדבר גדול ינתן לו דבר גדול ישאלו .מועטים  דברים הגונים היה מוכה בנגעים  הכירו ועשה  
Lc 13,23   ואתם 24. וישוש אמ׳ לו. אותם שנושעים מועטים  ואמ׳ לו אדם אחד אדון הם  23. םנגד ירושל  
Lc 15,13  הנער היותר קטן הלך לו. מקובצים כל הדברים מועטים  ואחר ימים  13: ות מה שהיה לוצמוחלק להם ע 
Mt 9,37   לכן חלו פני האדון מהקצירות שישלח 38.מועטין  גדולות אבל הקוצרים [*] סמוך ו עת הקציר  
Jn 6,64   יים הםאי זה אחד הדברים שאמרתי לכם רוח וח מועיל  אינו . הרוח הוא שמחיה הבשר 64 :ראשונה. 

Lc 17,10   ונעשה בעוד 11. מה שעלינו לעשות עשינו מועילים  תאמרו אנחנו עבדים ולא . וה לכםהדברים שצ  
Jn 12,19   והיה  20. בדבר זה שכל העולם הולך אחריו .מועילים  אנו  זה הפרושים אמרו ביניהם הנה שאין 

Mt 4,1   בעד הקדש רוח בעבור היותו מנוסה מהשטןבמדבר  מוצא  אז ישואש משיח  1ז׳ כפי מתיאו  קפיטולו 
Mt 12,43   אז הוא אומ׳ בעצמו אשובה אל ביתי 44 .מוצא  לך במקומות קשים בקש מנוח ואין הוא הו  
Mt 12,44   אז הוא 45. אותה מנוקה וטהורה מכל קסמים מוצא  וכשבא . ו אשובה אל ביתי שיצאתיאומ׳ בעצמ  
Mc 9,13   עם רב ביניהם ורבים חכמים ומאותתים מתוכחים  מוצא  תלמידים הוא וכאשר היה בא אל ה 13: ממנו 
Lc 11,24   ואז הולך 26. מנוקה ביעים[*]  25[*] אותה  מוצא  הולך במקומות מחפש מנוח ואינו  מן האדם  
Lc 13,7   והוא  8. לזה תעקרה כי היא אוכלת שבח האדמה .מוצא  ואיני . שאני שואל פרי תאנה זו שלש שנים 
Lc 23,4  4 והם צועקים 5. בזה האדם שום טעם שימות מוצא  איני . מר לשרי הכהנים ולחיילותופילאט א  

Lc 23,22   אם כן. שום טעם שבעבורו יהיה חייב מיתה מוצא  שית אמר להם אי זה רע עשה איני פעם שלי  
Jn 18,38    הוא שאני עוזב לכם אישומנהג  39בזה שום דבר  מוצא  אמ׳ פעם אחרת אמ׳ להם אני איני וכאשר זה 
Jn 19,4   אז יצא ישאוש נושא כתר קוצים  5. בו שום טעם מוצא  בחוץ זה בעבור שהכירו כי איני  מוליך לכם 
Jn 19,6  והיהודים ענו לו כפי דתינו 7. בו שום טעם מוצא  כי איני . ׳ להם תקחו אתם ותלהוופילאטו אמ  

Mc 5,26   וכאשר שמעה שישאוש משיח בא בין העם 27 .מוצאה  שאינה . ה לה ברפואות בלא תועלתכל מה שהי  
Mt 24,46   אמיתות לכם אומר שהוא 47. ער וכן עושה מוצאו  אשרי העבד אותו שאדוניו  46. נםיזונם בזמ  
Lc 12,43   אמת אני אומ׳ לכם שעל כל 44. כן עושה מוצאו  מאושר הוא אותו עבד שרבו  43. הלהם בזמנ  
Mt 9,32    33משם הם נהגו לו אדם אחד אלם משוטן  מוצאים  וכאשר היו  32: גלוהו בכל הארץוהם יצאו  

Mt 26,60    ואחר מחדש באו שנים . כי רבים עדי שקר באו מוצאים  ואינם  60בעבור שיוכלו למוסרו למיתה 
Lc 23,36   37 .עליו לעג ומתנדבים לו חומץ לשתות מוציאים  והפרושים מתקרבים  36. חר מהשם׳משיח נב  
Lc 10,13   אמנם לא יהיה רע 14. היו עושים תשובה מוצעים  ובאפר . ים נסים שנעשו בך לאחוריהיו נעש  
Mt 21,10   והעם אומרים זה 11. אומרים מי הוא זה ישאוש מוקמת  ח נכנס בירושלם כל העיר היתה ישאוש משי 
Lc 21,20    21. אז תדעו שיתקרב סילוק נחמתה מחיל גדול מוקפת  רק כאשר יראו ירושלם  20. נפשכםתנחלו  
Mt 10,36    מי שאוהב אביו ואמו יותר 37: ממכריהם מורגלים  והאנשים  36. וכלה מחמותה. מהאםוהבת  

Jn 4,9   ענה ישאוש ואמ׳ לה אם 10. עם השמריטנש מורגלים  שה ממקום שמריאה והיהודים אינם ואני א  
Lc 12,49   בעבור זה. ואני מתאוה שאהיה טבול מטבילה 50 .מורד  שיהיה  וחפץ אני. לשים אש בארץ אני באתי 
Jn 12,34   אז אמר להם 35. מן הארץ מי הוא זה בן האדם מורם  י ואיך אתה אומר שבן האדם יהיה קיים ונצח  

Lc 3,1    בגודיאה ואירודיש טטרקא מגליליאה ופליף אח  מורשה  לקיסר טיברי שיסאר ופונץ פילאט חמשה עשר 
Lc 8,3  ושאר רבות בנות ששרתו. אירודיש ושושאמה מורשה  ויושאננא אשת קוזן  3. ז׳ שדים שגירש ממנה  

Lc 16,1   1 שמפסיד. ויצא עליו שם רע. אחד על נכסיו מורשה  עשיר אחד היה שעשה . יוואומ׳ לתלמיד  
Lc 14,7  7 אשר יקראוךכ 8הראשונים וכסא הכבוד  מושבות  תן הקרואים דבר נשמע כאשר בחרו ואמר לאו  
Lc 7,24   שלוחי יואן התחיל לאמר לעמים למה יצאתם מושבים  וכאשר היו  24. ו אישקנדליזט בישלא יהי  
Mt 8,28   אחד שיצא מן הקבר מאד רע שאינו יכול לעבור  מושטן  אותו ים והיו בארץ גינשריק פגש ישואש עבר 
Mc 5,2  ששוכב בקברים והיה כ״כ רע  3יצא אליו בדרך  שטןמו  ותכף שיצא מן הספינה אדם א׳  2 נגד גְנֶיְשֵרק 

Mc 5,16    18: ואז בקשוהו שיפרד מנוכחו 17. ומהחזירים מושטן  שראו ומה שהיה מעשה מאותו שהיה וספרו מה 
Mc 5,18   וישאוש לא רצה אבל אמ׳ לו 19. שהוא ילך עמו מושטן  מתחיל להתחנן לו אותו שהיה מאז בספינה ה 
Mc 1,34    וקם 35. מגרש השדים כי הם מכירים אותו מושטנים  ובאים רבים מחלופי חליים ורבים  34הפתח  
Mc 5,15   וספרו מה שראו  16שכלם נפחדו . שהיו בטוב מושטנים  והם ראו אותם שמאז היו  היו באים לישאוש 
Mc 7,25   נאה והיא 26. באה אליו וכרעה ברגליו מושטנת  כי אשה אחת שהיה לה בת אחת  25 .העלים  

Mt 27,42   אם מלך אתה . אחרים ואינו יכול להושיע עצמו מושיע  הוא  42ואומרים : הישישים מלעיגים ממנו 
Mc 11,9   וברוך 10. ברוך הוא אותו שבא בשם הש׳. ברוך מושיע  אחריו קוראים ואומרים הושיענו  שנמשכים 
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Mc 11,10   ונכנסו בירושלם במקדש והביט כל 11: משמים מושיע  וברוך יהיה המלך  10. א בשם הש׳אותו שב  
Lc 2,11   ויהיה לכם זאת 12. העולם שהוא משיח ואדון מושיע  כי היום נולד לנו בעיר דוד  11 .לכל העם  
Jn 4,42   אחר שני ימים מצא משם והלך 43: העולם מושיע  ינו שמענו וידענו שזה הוא באמת בעצמ  

Mt 21,9   וכאשר ישאוש משיח 10 :מהולל תהיה בשמים .מושיענו  אדונינו יה אותו שעתיד לבא בשם ברוך יה 
Mt 20,25   לא יהיה כן 26. בעמים הגדולים ביותר רב כח מושלים  אתם יודעים היטב כי שרי העולם  קראם ואמר 
Mc 10,42   על הקטנים ושרים שלהם יש כח גדול על מושלים  ודעים שהשרים והשלטונים גדולים להם אתם י  
Lc 22,25   בהם ובין אשר להם ממשלה עליהם נקראים מושלים  מלכי גוים [*] [*]  25[*] בין  מחלוקת  
Mt 18,6   7. בים או ריחים בצאורו ונטבע בעומק הים מושלך  ותר יהיה לו שוה שיהיה תלוי או מאמינים י  
Lc 17,6   ש לו עבד תועהמי מכם י 7. בים ישמע אליכם מושלך  תם תאמרו לזה האילן יכרת ויהיה חרדל וא  
Jn 9,22   בעבור זה אמרו אביו ואמו 23: מבית הכנסת מושלך  שהוא משיח יהיה  שאם אחד מהם יאמר  

Jn 12,31   ואני אהיה נשא מן הארץ 32. שר העולם בחוץ מושלך  עתה יהיה . עתה הוא דין העולם 31. בעדכם . 
Mt 8,12   ושם יהיה בכי ורעדה מהאל: חוצה בערפליות מושפלים  ובני ישראל יהיו  12. לכות שמיםויעקב במ. 
Lc 6,23    כמו זה היו עושים הנביאים והאבות. בשמים מושפע  כי שכרכם מאד הוא . היום ותנשאובאותו.  

Mt Prol,12  ובעבור זה היו. הוכרח שנותו בעד הדרשתם מות  ויחסו אנושי שיהיה מת מד׳ מיני . האיונגלי  
Mt 2,15   אירודיש למלאת דבר האל שאמר על ידי הנביא אני מות  ויעמוד שם עד  15ים ה וילך למצרואמו ליל 

Mt 26,38   והלך מעט הלאה 39המתינו לי פה ועורו עמדי  .מות  אז אמר להם דאגה נפשי עד  38. ףעצב ונקצ  
Mc 7,10   ואתם אומרים אשר אי זה מהן שאדם 11. יומת מות  ואשר יקלל אביו ואמו . ואת אמך את אביך  

Mc 14,34   וכאשר כרע מעט 35. המתינו לי פה ותהיו עדים מות  ואמ׳ להם עצבה היא נפשי עד  34 ולהתפחד  
Lc 2,26  ובא ברוח 27. עד שיראה ישאוש משיח בן אל חי מות  וקבל מענה מרוח הקדש שלא יראה  26. היה בו  
Lc 9,27   ושמנה ימים אחר אלה  28. השם׳ עד שיראו מלכות מות  ת שמקצת אלו שהיום פה לא יטעמו לכם באמ 
Lc 12,5   האדם יש לו כח לשולחו בגיהינם ולו האש אומר מות  תיראו אותו שאחרי . ם ממי תיראואני אלמדכ  
Jn 8,52   האתה גדול מאברהם אבינו שמת 53. נצחית מות  אם אחד ישמור דבריך לא יקרה לו אומ׳ ש  
Lc 9,36   וביום האחר עם רב ירד מן ההר בא לקראתם  37 .מותו  חרי עד שהבן יקום חי א. לאדם מה שראיתם 

Mt 16,19   ואז צוה לתלמידיו שלא יגידוהו 20: בשמים מותר  וכל מה שתתיר בארץ יהיה : בשמיםיהיה קשור  
Mt 18,18   ועו׳ אומ׳ לכם אשר אם שנים מכם 19: בשמים מותר  בשמים וכל מה שתתירו בארץ יהיה יהיה קשור  
Mt 21,Tit   21. תכף ראו והלכו אחריוו,Tit   וכאשר היו קרוב מירושלם והיו 1כפי מתיאו  מ״ז  קפיטולו  
Mt 26,10   10 כי 11. האשה כי היא פעלה פעולה טובה אתי מזאת  וש שהכירו אמ׳ להם למה חרה לכם וישא  
Lc 11,50   ה שנשפך במובחמדם הבל עד דם זכרי 51האומה  מזאת  ביאים מיום שנברא העולם עד עתה דם כל הנ  
Mt 26,37    אז אמר להם 38. והתחיל להיות עצב ונקצף מזבדיב  ולקח פירו ושני בנים  37להתפלל שאני אלך  
Mt 13,22   העולם לאסוף מחנק מדברת הש׳ שזרועה בלבו מזה  ו ששומע דברת הש׳ ויש לו אנחות הוא אות  
Mt 17,19   ולא יהיה. המקום אל מקום אחר כי הוא ישתנה מזה  ותאמרו זה ההר תשתנה . גרגיר אחד של חרדל  
Mt 21,43   לכם אומר שמלכות הש׳ יהי מכם לקוח ונתון מזה  אכן  43. פועל הוא מהאל לעיניכם. בפינה  
Mc 12,31    ואמר לו אותו החכם רבי אמת גדול שאינו 32 .מזה  ושום צווי אחר אינו גדול . כמוךלרעך  
Mc 14,70  מעט פעם אחרת אחת מאותן ששבות שם אמרה לפירו  מזה  וסמוך . אחרת כפר לה וא פעםוה 70. זהו מהם 

Lc 1,63   ומיד פי האב נפתח ולשונו דברה ובירך הש׳ 64 מזה  וכל אשר היו שם תמהו מאד . שמו ג׳ואן הוא . 
Lc 8,45    אמ׳ פירו רבי מצערים אותך ואתה אומר מי מזה  וכאשר התלמידים צחקו . הנוגע בימי הוא  

Lc 10,26    והוא ענה ואמ׳ תאהב האדון אלהיך 27. העניין מזה  ואמ׳ לו מה כתו׳ בדת  26נצחיים חיים  
Lc 11,51   אוי לכם חכמים בדת שנשאתם מפתח 52: הדור מזה  ולכן אני אומ׳ אליכם ידרש . כן ובבית  

Jn 4,13   אבל מי שישתה. אחרתהמים יהיה לו צמא פעם  מזה  ענה ישאוש ואמר לה מי שישתה  13. ומקנהו  
Jn 5,28   כי עדיין תבא שעה שבה כל אותן שהם בקברים מזה  אל תתמהו  28: פט כי הוא בן אדםלעׂשֹות מש  
Jn 7,31  ושמעו הפרושים שהסיעה מלינה מאותן 32 .מזה  ׳ משיח כשיבא יעשה נפלאות יותר ואומרי. בו  
Jn 8,23   בעבור זה 24: ואני איני מזה העולם. לםהעו מזה  אתם : התחתונים ואני הוא מהעליונים  
Jn 8,23  בעבור זה אמרתי לכם שתמותו 24: העולם מזה  ואני איני . אתם מזה העולם: ניםהוא מהעליו  

Jn 10,42  11. הם אמתיים ורבים האמינו בו מזה  אבל כל הדברים שאמ׳ יואן  42ות עושה שום א,Tit  קפיטולו  
Jn 14,31   15 :מזה  עושה קומו ונלכה תו לי וכן אני נתן מצו,Tit   אני הוא 1קפיטולו ט״ו כפי ש׳ זואן  
Jn 15,19   אבל כי אינכם. העולם מה שהוא שלו אוהב. העולם מזה  אם אתה  19. כי אותי מאס ראשונהאתכם תדעו 
Jn 15,19   תזכרו דברי 20: העולם בעבור זה מכעיס אתכם מזה  אבל כי אינכם . ה שהוא שלו אוהבהעולם מ  
Jn 18,36   באמת משרתי: העולם אם זה העולם היה מלכותי מזה  ענה ישאוש מלכותי אינינו  36: תלי מה עשי  
Jn 19,35   והוא היודע שאמ׳ אמת בעבור שאתם תאמינוהו .מזה  ואותן שראו עושין עדות  35[*]  לו צדו.  
Jn 20,13   וכאשר מריאה 14. הניחוהוולא ידעתי אנה  מזה  ני והוא אמרה כי נטלו אדו. למה את בוכה  
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Jn 21,21  21 ישאוש אמר אליו אני רוצה שיע שיעמוד פה  22 .מזה  מה יהיה . רו ראה זה אמר לישאושאז כשפי 
Mt 25,14  ולאחר ב׳. לאחד מהם מסר ה׳ בזנטיש 15 .מזהבו  הלך בדרך וקרא העבדים ומסר להם כמו האדם ש  
Mc 10,27  לכם הוא דבר נמנע אבל לא לא לשם . אומר להם מזהיר  וישאוש  27מי יוכל להיות נושע  אומרים א״כ 

Lc 3,18   ואירודיש כאשר יואן מייסר 19. ומגיד לעם מזהיר  ורוב דברים אחרים  18שלא תכבה  התבן באש  
Mc 9,2   היו כן שאין שום אדם. ולבנים כמו שלג מזהירים  והמלבושים היו  2וי צורת הפנים והיה בשנ  

Mc 8,15   אומר ראו השמרו משאור הפרושים ואירודיש מזהירם  והוא  15א היה להם לבד לחם אחד ול לחם:  
Mc 12,38   אומר השמרו מן החכמים יודעי ספר שחפצים מזהירם  וישאוש  38. שומעין אותו ברצון וכל העם  
Jn 15,13  אם תעשו אותם *] [ 14: שישים נפשו בעד אוהביו מזו  אין באדם אהבה גדולה  13. שאני אהבתי אתכם 

Mt 11,11  נכנס[*]  12[*] והקטן ממלכות שמימיי . טבול מזואן  י בכל ילודי אשה אין ילוד גדול אומ׳ לכם כ 
Mt 17,13  וכאשר בא לשם אדם אחד בא ויכרע 14. טבול מזואן  ואז השכילו תלמידיו שהוא אומ׳  13. בעבורם  
Mt 21,26   והוא. והם ענו אנחנו לא ידענו 27. כמו נביא מזואן  ם ים יראים אנו העם כי כלם יראימן האנש 

Jn 5,36   המעשים. שהמעשים שנתן לי אבי אשלים אותם מזואן  ולי יש עדות גדול  36. ת בינינושעה אח  
Lc 11,21   אבל אם 22. שומר ביתו כל הדברים בשלום מזויין  כאשר החזק  21. ת שמלכות הש׳ באאמ. השדים  
Lc 22,37   והם 38כי כל הדב הדברים שהם ממני הם לקץ  מזומן  ועם הרעות הוא . חוייב שיעשה בו מה שכתוב  

Mt 3,4    ואז יוצאים הם 5. חגבים ודבש מדבריי מזונו  אותו זואן היה לבוש עורות והיה ו 4אליו  
Lc Prol,7    איווגליאומהקדש רוח כתב ליונים נאמנים זה ה מזורז  האיונגליאו בגודאה ובעד מתיב בלוברדיאה 
Lc 12,47   47 עצמו ולא עשה כפי רצונו יהיה מוכה מנגעים מזמין  ותו עבד שידע רצון בעליו ואינו אבל א  
Mc 5,42   42 43י״ב שנים וכולם היו נבהלים מגודל הפלא  מזמן  תכף הנערה חזרה חיה והלכה היתה ו  
Jn 8,41   אז אמר להם ישאוש  42: ל אחד ואב אחדלנו א .מזנות  מרו לו אנחנו לא היינו נולדים וא. אביכם 
Mt 2,1  אומרים אנה הוא מלך היהודים 2באו ירושלם  מזרח  הנה מלכי . בימי מלך אירודיש. הבארץ גודיא  
Jn 7,42   דויד ומעיר בית לחם שמשם היה דוד יבא משיח מזרע  אינה אומרת הכתיבה  42: אה משיחיבא מגללי : 

Mt 22,Tit   22: יאכי כולם חשבוהו לנב,Tit   2. ועונה ישאוש ואמ׳ להם משל אחד 1כפי מתיאו  מ״ח  קפיטולו 
Lc Prol,4   שי׳ פאב אותם שכבר היו כתובים בעד מחבורת  ואחרי כן לא נפרד . ד האפושטולשוהיה תלמי  
Mc 9,37    וישאוש  38. ובעבור זה אנחנו מונעים לו מחבורתינו  אדם אחד שהיה מרפא המשוטנים בשמך ואינו 

Mc 10,16   וכאשר היה 17. ומניח הידיים עליהם ומברכם מחבקם  וישאוש היה  16: ויהיה כמו נער שפל ותמים  
Mc 10,9    11ועו׳ שאלוהו בבית  10: שום אדם לא יפריד מחבר  ומה שהאל  9. יו שניהם לבשר אחדויה 8אשה  
Mc 1,6  ודורש  7. כלים חגבים ודבש מדברייואו. עור מחגורת  וחגור סביב המתנים . ורות גמליםהיה לבוש ע 

Mt 4,15   16. דרך הים נחל ירדן מגלילאה† היא מנוקה מחדש†  . ארצה זבולון ונפתלי 15אומרת  הנביא  
Mt 26,29    וכאשר אמרו הודאה זהו שעשו 30. במלכות אבי מחדש  עד אותו יום שאשתהו עמכם . הגפןזה  
Mt 26,60   ואמרו זה אמר אני 61באו שנים עדים כוזבים  מחדש  ואחר . אואים כי רבים עדי שקר בואינם מוצ  

Jn 3,3   ענה נקודימוש לו איך יוכל אדם להולד והוא 4 .מחדש  ות מלכות שמים אם לא יהיה נולד ישיג לרא 
Jn 3,7    הרוח מנשב למקום שרוצה ואתה שומע הקול 8 .מחדש  אל תתמה כי אני אומ׳ חוייב שתהיו נולדים.  

Lc 11,4   ואמ׳ אליהם  5. ואל תביאנו לנסיון. מחוייבינו מחו  כי אנו מניחים אותם לכל . אתינולנו כל חט 
Mt 27,3   וניחם וחזר שלשים הפשוטין לשרי הכהנים מחוי  ואז יודש שמסרו ראה שהוא  3. סרמקום קי  

Mt 19,10   ם אינכםוהוא אמר כולכ 11: שיקחה לאשה מחוייב  יו א״כ הוא בין האיש והאשה אין אל  
Lc 11,4   ואמ׳ אליהם אי 5. ואל תביאנו לנסיון .מחוייבינו  כי אנו מניחים אותם לכל מחו . וכל חטאתינ  
Mt 14,6   בעבור אותו 7. וייטב מאד לאירודיש. לפני הכל מחול  אירודיש עשה אירודיש לאירודינא הולדת ל 

Lc 23,34   ומחלקים. כי אין יודעים מה הם עושים להם מחול  וישו אמר אב  34. ן והאחד לשמאללצד ימי  
Mt 8,6    ואמ׳ לו ישואש משיח אני  7 גדול והוא נטול מחולי  מ׳ לו אדון בני שוכב חולה במטה וא 6אליו 

Lc 13,11   12והולכת ככורעת בזולת יכולת להביט למעלה  מחולי  והנה אשה אחת שחלתה י״ח שנים  11. בשבתות  
Lc 6,18   ואותם שהיו מצטערין בעד רוח רעה היו .מחולייהם  בור שישמעו וירפאו שבאו בע 18ן וצידו  

Mt 14,36   15 :מחוליים  תן שהיו נוגעין תכף היו נרפאין וכל או,Tit   אז 1קפיטולו מ״א כפי מתיאו  
Mc 2,5   והיו שם עמו קצת מחכמי הדת וחשבו 6. לך מחולין  אמר אל הנטול עונותיך  ישאוש ראה אמונתם  

Mt 11,25   כי אתה הסתרת אלה . תהיה אב בורא שמים וארץ מחולל  אז באותו עת ישאוש משיח אמר  25כפי מתיאו 
Mt 11,17   17 זואן בא 18. אנחנו בכינו ואתם לא דנים .מחוללים  ואינכם . אומרי׳ אנחנו שרים לכםו  
Mt 23,25   25 שמחוץ הוא כן כמו זהו שמטהרין זה. נקיים מחוץ  לכם פרושים רמאין שתראו עצמכם  אוי  
Mt 23,27    28. יקרים ובפנים מלאים עצמות מתים ולכלוך מחוץ  שדומים לקברים מצויירים הדומים פרושים  
Mc 7,33   מקום המיושב ושם האצבעות באזן ורוקק נגע מחוץ  וישאוש הוליכו לצד אחד  33. ליוידו ע  
Lc 11,39    ומה שהוא בפנים שלכם הוא לב. גביע ומן הקערה וץמח  פרושים עתה אתם מטהרים מה שהוא אמר אליו 
Lc 11,40   לכן תנו בצדקה מה  41. לא עשה מה שהוא בפנים מחוץ  סכלים מי שעשה מה שהוא  40. יבהלב רב וגנ 
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Jn 16,2  ושעה תבוא שכל אדם שבא. לבתי כנסיותיהם מחוץ  הם יעמידו אתכם  2זוקים בעבור שלא תהיו ני  
Jn 20,11   12. לקבר בוכה ובעוד שמבכה כרעה והביטה בקבר מחוץ  ומריאה עומדת  11. ו מקום עצמותאחרת באו 
Mt 14,3    בזואן אסור בעבור כי מתפישו על ִאירֹוֶדינָא מחזיק  כי אירודיש  3. חי ועושה נפלאותטבול ששב  
Mt 27,2   2 סרו ראה שהוא מחויואז יודש שמ 3. מקום קיסר מחזיק  והביאוהו לפני ִּפיַלטֹו שהיה  וקשרוהו 

Mt 27,16    תפוש אדם אחד ששמו בר אבן שמטעם רציחה היה  מחזיק  והוא  16. אותה שהיהודים שואליםנפש אחת 
Mc 6,17   וג׳ואן אמר לאירודיש אינו ראוי לך החזק 18 .מחזיק  בעבור אירודיאש אשת פיליף אחיו אותה שהוא 
Mc 6,20   בזואן וחושב שהוא קדוש וצדיק ושומרו ורוב מחזיק  בעבור כי אירודיש  20ינה יכולה אבל א  
Mc 15,7   אותו שבת גר אחד . אדם אחד תפוש ששמו בראבן מחזיק  ואז הוא  7. בחג זה אשר שואלים תפוש אחד 
Lc 12,15   ואמ׳ להם משל שדה אדם עושה פירות כגודל 16 .מחזיק  חיי האדם אינה בהשפעת מה שהוא  כילות כי 
Lc 20,14   הכרם בנכליהם אמרו זהו היורש לכו ונהרגהו  מחזיקי  וכאשר ראוהו  14. יתביישו ממנו ויראוה 
Lc 12,33   אין: ותנו צדקה כי אתם מתקנים אוצר בשמים מחזיקים  תמכרו מה שאתם  33: ת לכם מלכותערב ת 
Lc 22,43  והיתה  44בצרה  אותו ונעשה באיגוניאה שמתפלל מחזק  והנה מלאך השמים  43. רק רצונך תעשה רצוני 

Jn 2,6   וישאוש אמר להם מלאו כל  7. שתים ושלש מדות מחזקת  הרת היהודים וכל אחת מהאירידיש כמנהג ט 
Jn 1,13    ולא מרצון אדם אבל הם. ולא מרצון בשר מחטאות  זאת לדעת . שאינן ילודי דם 13בשמו  

Lc 21,20   אז אשר 21. תדעו שיתקרב סילוק נחמתה גדול אז מחיל  רק כאשר יראו ירושלם מוקפת  20 .נפשכם 
Mt 27,44   היה אומ׳ אחד מהגנבים שהיו תלויים .מחירופין  וכמדומה לדברים אלו  44. האלוה אני בן  

Mc 2,6   איך מדבר כן זה 7הדת וחשבו בלבם אומרים  מחכמי  והיו שם עמו קצת  6. מחולין לך עונותיך  
Lc 11,45   הדת ואמ׳ רבי באמרך אלה הדברים עושה אתה מחכמי  וענה  45. ם למקום שאינן יודעיןהולכי  
Lc 2,47   וכאשר האב והאם ראוהו תמהו 48. ומענהו מחכמתו  וכל השומעין אותו מתמיהין  47. ושואלן.  

Jn 17,15   אינם 16. אבל שתשמרם מהרע. שתקחם מהעולם מחלה  אני  15[*]. לם בהם שמע היה לו והעו  
Mt 1,24   ויקח אשתו ולא. עשה כאשר צוהו מלאך האל מחלומו  וכאשר קם יוסף  24. היה עמנום יר״ל הש׳  
Mc 1,34   חליים ורבים מושטנים מגרש השדים כי הם מחלופי  ובאים רבים  34ובצים לפני הפתח היו מק  
Lc 4,40   40  הוא משים עליהם ידיו. חליים הביאו לו מחלופי  בא השמש כל אותן שהיו שם חולים וכאשר  

Lc 22,24   מלכי גוים מושלים בהם [*] [*]  25[*] בין  מחלוקת  והיה  24. ם איזהו מהם שזה יעשהביניה 
Jn 9,16   אז אמרו פעם אחרת לעור 17. גדולה ביניהם מחלוקת  והיה : ותות האלהיוכל איש חוטא לעשות הא . 

Jn 10,19   ורבים מהם 20. ודים על הדברים האלובין היה מחלוקת  פעם אחרת היתה  19: לקחתי מאבי זאת המצוה 
Lc 5,15   וישאוש משיח נסע משם ונכנס במדבר 16 .מחלייהם  לישאוש בעבור שישמעהו ושיתרפאו רבים באים  
Mt 8,31  פני ישאוש אומרים אדון אם אתה מגרש אותנו מחלים  והשטנים  31. זירים רבים שרועיםמקום היו ח  

Mt 20,20   והוא אמר מה 21. אותו ושאלה מתן אחד לו מחלים  עם בניה מתפללין  אם בני סבאדיבנגשה אליו  
Mt 26,29   עד אותו יום שאשתהו עמכם מחדש. זה הגפן מחליקות  ם אמונה כי מכאן והלאה לא אשתה אני לכ  
Mt 18,32    לכן לא  33החוב שנתחייבת לי בעבור שחננתני  מחלתי  ואמ׳ לו עבד רע לא . שיביאהו לוצוה 
Lc 13,12   12 ומיד עמדה בקומתה. והניח הידים עליה 13 .מחלתך  ואמ׳ לה אשה סרה . ישאוש וקראה וראתה  
Mt 10,35   מי שאוהב 37: והאנשים מורגלים ממכריהם 36 .מחמותה  וכלה . והבת מהאם. באתי להפריד האב מהבן 
Mt 13,33    35: ם אמ׳ ישואש בדמיונותכל אלה הדברי 34 .מחמץ  ומערבו בשלשת מדות קמח עד שהכל ומטמינו  
Mc 6,40    וישאוש לקח החמשה  41. חמשים ומאתים מאתים מחמשים  וישבו  40העם והחיילות על העשב נקרא ֶפי׳ 

Mt 4,4  אז העלהו השטן אל העיר הקדושה והניחו  5: השם מחן  דם אינינו חי על הלחם לבדו אבל כתוב הוא א 
Mc 4,19    ואותה שנפלה על טוב 20. ונשארים בלא פרי מחניקם  ים העולמיים העולם ואובדן העושרוחסרונות  

Mt 13,22   23: מדברת הש׳ שזרועה בלבו ואינה עושה פרי מחנק  ויש לו אנחות מזה העולם לאסוף  דברת הש׳  
Lc 1,54   כמו שנדר לאבותינו לאברהם ולזרעו 55 מחסדיו  פודה ישראל בנו זוכר  54. רקים העשירים  
Mt 4,23   כל ארץ גלילאה דורש בבתי כנסיותיהם הגדת מחפש  ישואש משיח היה  23׳ כפי מתיאו פיטולו יק  
Mt 9,35   העירות והמגדלים דורש מלכות שמימיי בבתי מחפש  וישו משיח  35. השדים בכח השטן הוא מגרש  

Mt 26,16   שון של פסח באוויום רא 17איך יוכל לבוגדו  מחפש  ומכאן והלאה  16. ל׳ פשיטי כסף נדרו לו  
Mc 14,11   ויום ראשון של פת  12. הכנה היאך יוכל למסרו מחפש  והוא . ונדרו לתת לו מעות. היו מאד שמחים 
Lc 11,24   מנוקה[*]  25[*] מנוח ואינו מוצא אותה  מחפש  נקי יוצא מן האדם הולך במקומות הרוח בלתי  
Mt 26,59   עידי שקר נגד ישאוש בעבור שיוכלו למוסרו פשיםמח  ושרי הכהנים וכל העצה  59. הקץ שיראה  
Mc 14,55  עידי שקר בעבור שיוכלו מסור אותו למיתה מחפשים  והכהן הגדול וכל העצה  55. תחמםהמשרתים ומ.  

Lc 4,42  42 ובאו עדיו ומחזיקים בו שלא יפרד. אותו מחפשים  ור יצא משם והולך במדבר והעמים והבקר א  
Lc 22,2   3. רק יראים העם. איך יוכלו להמיתו מחפשים  ושרי הכהנים והסופרים  2רא פסח שנק  
Mt 6,34   כי יום מחר יחשוב על עצמו והיום יספיק אל .מחר  א״כ אל תאנחו ליום  34. ם כל זהותהיה לכ  
Mt 6,34  7: יחשוב על עצמו והיום יספיק אל עמלו מחר  כי יום . א״כ אל תאנחו ליום מחר 34. כל זה,Tit  
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Lc 7,34  והצדקה 35. ואויב העולמיים והחוטאים .מחריב  כל ושותה ואתם אומרים הנה האדם מן האדם או  
Mt 6,20   20 עינך 22[*]  21וגנבים אין גונבים . אותם מחריבין  בצו אוצרות שמים שחלדה ועש אין אבל תק. 
Jn 10,36   אם לא הייתי 37. י בן אליםכשאמרתי אנ. ומגדף מחרף  דש שלחו בעולם אתם אומרים שאני שהאב ק 
Lc 23,39   ואומ׳ אם אתה משיח תושיע עצמך ואנחנו עמך מחרפו  גנבים שהיה תלוי עמו ואחד מה 39. היהודים . 
Mt 1,20   מלאך הש׳ נראה אל יוסף בחלום אמר יושאף . זה מחשב  ובעוד היותו  20. כת בהחבא עזבהורוצה ל 

Mt 15,19    רעות רציחות ניאופים גניבות עדות שקר מחשבות  יוצאות  כי מהלב 19: מלכלך האדםשהוא  
Mc 7,21   גניבות כילאות חמדה 22וניאופים ורציחות  מחשבות  שמתנועעים מהלב מפנים הם רעות  הרעים  
Lc 2,35  ובת אחת 36. רוב לבבות תהיו מפורסמות מחשבות  בעבור . בסכין יחצו ויעברו נפשוו 35. נגדו  

Mt 12,25   אמר כל מלכות שהוא בתוכו נחלק יהיה מחשבותיהם  וישואש שיודע  25. בוק שר השדיםבכח בלזא  
Mc 2,8  בעד הקדוש רוח ואמ׳ להם מה תחשבו מחשבותיהם  ותכף הכיר  8. פר עונות לבד האלמי יוכל לכ  
Lc 5,22  23כם ענה ואמ׳ להם למה חשבתם רע בלבב מחשבותיהם  וכאשר ישאוש הכיר  22ת לבד האל להניח עונו  

Lc 11,17   ובית . כל מלכות שחלק לכם לא תעמוד[*]  מחשבותיהם  מעשיהם וישאוש כמבין  17. אות מן השמים 
Mc 8,17   עדיין אינכם מכירים ולא[*] אמ׳ להם  מחשבותם  וישאוש כאשר ראה  17. ן לנו לחםבעבור שאי  
Lc 9,47   ואמ׳ להם 48אחד וקרבו אליו לקח נער  מחשבותם  וישוש כיודע  47. הם גדול מכולםמי מ  

Mc 12,30   30 והשני הוא 31. זהו עיקר הצווי. ובכל כחך מחשבתך  תאהב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל  אותו  
Mt 9,4   מהו דבר קל 5. אמ׳ למה חשבתם רע בלבבכם מחשבתם  וכאשר ישוש משיח הכיר  4. מקלל בקרבם זה  

Mt 23,Tit   23 :לשאול לו שום דבר,Tit  אז אמ׳ ישאוש לעם ולתלמידיו 1כפי מתיאו  מ״ט  ולו קפיט  
Jn 1,25   יואן  26. אם אינך משיח ולא אליהו ולא נביא מטביל  ושאלוהו ואמרו לו למה אתה  25ם מהפרושי 
Lc 3,8   אני. ולא תתחילו לאמר אבינו הוא אברהם .מטבילה  לכן עשו פירות הגונים  8. ה לבאהעתיד  

Lc 12,50   סבורים  51: בעבור זה אני נדחק עד שישלים .מטבילה  ואני מתאוה שאהיה טבול  50. ורדשיהיה מ 
Mc Prol,11   ישאוש משיח ולא דבר מההתבשרות מאד מאותה מטבילת  ח ואחר כתב האינגליאו ָמְתִחיל מישאוש משי  

Mt 10,10   שתכנסו או בכל עיר 11. הפועל ראוי לשוכרו .מטה  לא שתי מלבושים ולא מנעלים ולא ו. בדרך  
Lc 14,9    רק כאשר תהיה נקרא לך ושב במקום 10. מטה מטה  ואז בבושת תרד . לך תן מקום לזהויאמר  
Lc 14,9  רק כאשר תהיה נקרא לך ושב במקום היותר 10 .מטה  ואז בבושת תרד מטה . ן מקום לזהויאמר לך ת  

Lc 11,39   39 ומה שהוא. וא מחוץ גביע ומן הקערהמה שה מטהרים  ונינו אמר אליו פרושים עתה אתם ואד  
Lc 6,45   ואדם רע מרוע אוצר לבבו . אוצר לבו מגיד טוב מטוב  אדם טוב  45. ין איש מלקט ענביםומסנה א 
Mt 10,3   4טאטדיב . גיקמי אבפיב. בעל רבית מפורסם .מטיאו  . טומאש.זאבדיב וזואן אחיו . מוג׳יק  

Mt 28,Tit  28: חתמו ועשוה שמור,Tit  והראשון יום אחד שנקרא דוקמנגיי באה 1 מטיאו  יטולו נ״ד כפי קפ  
Mc 2,14   14  וקם ונמשך. יושב בשלחן ואמ׳ לו תמשך אחרי מטיו  במקום אחד ראה לוי לרגליו והוא ועובר  
Lc 13,21   והלך 22. בתוך הקמח עד שיתעכל שיתחמץ הכל מטמנת  לשאור שהאשה  21. למה הוא דומה מלכות הש׳  
Mt 15,20   ונסע משם ישוש והלך לו בעברי 21 :אותו מטנפות  ים מטנפים האדם אין נטולות אין אלו הדבר  
Mt 15,20   21 :האדם אין נטולות אין מטנפות אותו מטנפים  אלו הדברים  20. עדות שקר קללה גניבות  
Mc 7,23   23 לו בעברי טירוקם ישאוש והלך  24: האדם מטנפים  אלו הרעות מתנועעות מהלב ואלו  כל  
Mt 16,3   כי השמים הוא חשוך א״כ אתם יודעים שפוט צבע מטר  ובבקר הייתם אומרים היום יהיה  3הוא אדום  

Mt 23,25  פרושים עורים טהרו ראשונה מה שהוא 26: ואזור מטרף  ואתם פונים כולם מלאים . ע קערהכן כמו גבי 
Mc 2,12    באופן שכולם תמהו וברכו האל . והלך בפני כלם מטתו  ומיד הוא קם ולקח  12ותקח מטתך לך שתקום 
Lc 5,25   וכל 26. שבה שוכב והלך לביתו מהלל ומברך האל מטתו  ומיד קם לפני כלם ולקח  25ביתך ושאהו ל 

Jn 5,9  אז אמרו 10. ואותו היום שבת היה. והלך לו מטתו  ומיד נעשה בריא וסלק  9טתך ולך קום וסלק מ  
Mt 9,6   והעם שראו זה יראו השם  8[*]  7: ולך לביתך מטתך  אז אמ׳ לנטול קום קח : רץות באלמחות העונ 
Mc 2,9   אבל בעבור זה שאתם 10. ושא אותה בביתך ולך מטתך  או לאמר קום קח . ונותיך נמחליןלנטול ע  

Mc 2,11   ני כלםומיד הוא קם ולקח מטתו והלך בפ 12 מטתך  לך אני אומר לך שתקום ותקח  11 אמר לנטול.  
Lc 5,24   ומיד קם לפני כלם ולקח מטתו  25ושאהו לביתך  מטתך  ל חולה אני אומר לך לך קום וקם אמ׳ א 

Jn 5,8   ומיד נעשה בריא וסלק מטתו והלך לו 9ולך  מטתך  וישאוש אמר לו קום וסלק  8. אחרכבר קדמני.  
Jn 5,10  10  וא ענה להם מי שעשה לי זה אמ׳ אלי שא וה 11 .מטתך  אז אמרו היהודים שבת הוא ואין לך לשאת 
Jn 5,11   והוא לא ידע מי הוא 13[*] [*]  12. ולך מטתך  להם מי שעשה לי זה אמ׳ אלי שא  והוא ענה  
Mt 3,7   עשו מעשים טובים 8. למד לכם לברוח לאף הש׳ם מי  ו היה אומ׳ אליהם משפחת ויבדיש לטבילת  

Mt 5,19   20. גדול יהיה במלכות שמים. שילמדה ויקימנה מי  אבל . ת שמיםיהיה קטן במלכואו ילמד לשברם  
Mt 5,22   ומי שיאמ׳ לו פתי . שישנא אחיו ראוי הוא למשפט מי  ואני אומ׳ לכם  22. ראוי למשפט ומי שירצח 
Mt 5,42   42 עוד 43קפיטולו י״ז כפי מתיאו : שירצה ללות ממך מי  ולא תחלוק עם : מי שישאלך תן לוו 
Mt 7,9   ואם 10. מכם אם ישאלהו בנו לחם יתן לו אבנים מי   9. והדופק יכנס. והמחפש ימצא. שישאל יקח  
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Mt 8,27   קפיטולי כ״ח. הוא זה שהרוח והים שומעין אותו מי  והאנשים תמהו אומרים  27. ל ביםנחת גדו  
Mt 10,37   38: אינו ראוי לי. מנישאוהב אביו ואמו יותר מ מי   37: והאנשים מורגלים ממכריהם 36. מחמותה  
Mt 10,39   ומי שיאבדה. שאוהב נפשו יאבד החיים בעבורי מי   39[*]  38: אינו ראוי לי. ממניואמו יותר  
Mt 10,40   מי שמקבל נביא בשם נביא יהיה לו 41: ששלח אותי מי  מקבל . ומי שאותי מקבל 40: יהיהבעדי נושע 
Mt 10,41   ומי שמקבל : שמקבל נביא בשם נביא יהיה לו גמול מי   41: ותימקבל מי ששלח א. י מקבלומי שאות 

Mt 11,6   וכאשר הלכו ישאוש 7. שלא יהיה משקנדליזאט בי מי  ומאושר יהיה  6. והעניים מוגדים. שומעים  
Mt 11,15    אל מי אדמה  16. שיש לו אזנים בעבור שמוע ישמע מי   15: לבחרו הוא אליהו שעתיד לבאואם תרצו 
Mt 11,16   אדמה זאת המשפחה הנה דומים לנערים היושבים מי  אל  16. אזנים בעבור שמוע ישמע מי שיש לו  
Mt 12,11  הוא מכם שהיה לו צאן אחת אם נופלת בשוחה אחת מי  והוא אומר להם  11. שילשינו הם בשבת בעבור  
Mt 12,30   ומי שלא יקבץ עמי כנגדי . ואשאינו עמי כנגדי ה מי   30. תואחר שיגזלהו הבי. לא יקשרהו בחוזק 
Mt 12,31   ומי שיאמ׳ נגד 32. שאומר קללה נגד הקדש רוח מי  כי עון קללה יכופר לאנשים לבד  אני לכם  
Mt 12,48   50וקרובי [*] [*]  49[*] היא אמי ומי הם אחי  מי  וישו ענה ואמ׳ לו  48. לים אותךבחוץ ושוא 
Mt 12,50   שעושה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחיותי ואמי מי  כל  50רובי וק[*] [*]  49[*] ומי הם אחי : 

Mt 13,9   וקרבו התלמידים אליו 10. שיש לו אזנים לשמוע מי   9. רי רב בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ ל׳ועשו פ  
Mt 13,12  ומי שאין לו זה. שיהיה לו יתן לאדם וישפיע מי   12. ת מלכות שמימיי אבל להם לאלהבין סודו  
Mt 13,27    והוא אמר להם האיש האויב 28: עליו זרע קמשונים מי  אם כן . זרעת אתה חטה טובה בשדךהאדון לא 
Mt 13,43   והמלכות שממיי 44. שיש לו אזנים לשמוע ישמע מי  . יקים כמו השמש במלכות אב שלהםיזרחו הצד  
Mt 16,24   ושיקח. וייב יתייאש מעצמושרוצה לימשך אחרי ח מי  אמר לתלמידיו ואז ישאוש  24. רק מהאנשים  

Mt 18,1  1 וישאוש קרא נער 2. גדול מכולנו במלכות שמים מי  ה קרבו התלמידים לישאוש אומרים באותה שע  
Mt 19,12   ואז עשו לו דורון 13: שיכול להבין יבינהו מי  . צת הם קשטראטש בעד מלכות שמיםומק. אדם  
Mt 19,25   ומביטם ישאוש אמ׳ להם בין 26. יוכל הושיענו מי  עו זה היו תמהים מאד ואמרו א״כ שמ  
Mt 20,26   ואותו שביניכם 27. שירצה להיות רב יהיה משרתכם מי  אך . לא יהיה כן בתוככם 26. כח ביותר רב 
Mt 21,10   והעם אומרים זה ישו הוא נביא 11. הוא זה ישאוש מי  שלם כל העיר היתה מוקמת אומרים נכנס בירו 
Mt 21,31   והוא . והם ענו הראשון. משני אלו עשה רצון האב מי   31. ענה אני אלך בחפץ ולא הלך והוא 
Mt 23,20   21. שנשבע במזבח נשבע בעד כל הדברים שהם עליו מי  כי  20. שהמקדש המתן. או המזבח גדול המתן  
Mt 23,31   31 33מדת אבותיכם ואתם ממלאים  32שהמיתו הנביאים  מי  שאתם בני  א״כ אתם הם עדים לעצמכם 
Mt 25,12   לכן תהיו עדות כי אינכן יודעות היום 13ָאֶּתן  מי  והוא ענה ואמ׳ אמת אני יודע  12. פתח לנו  
Mt 26,48   ותכף נגש אל  49. אשר אני אשק אותו הוא וקחוהו מי  ואותו שמסרו נתן זה הסימן אומ׳  48. העם 
Mt 26,68   ופירו היה יושב בחוץ להיכל וקרבה 69. הכה אותך מי  נבא אומרים ת 68. תפוחים גדוליםנותנים לו 
Mt 27,17   אתם רוצים שאניח לכם בראבן או ישו שאמור משיח  מי  וכאשר קבצם אמ׳ להם פילאט  17. בית הסוהר 

Mc 2,7   ותכף הכיר 8. יוכל לכפר עונות לבד האל מי  כי . איך מדבר כן זה קללה 7רים בלבם אומ  
Mc 3,29   אבל. זה העון לא יכופר לעולם. שאין לו תקוה מי  זהו . לבד עון נגד קדוש רוח 29 מכופרים  
Mc 3,33   והביט אותם שהם סביביו 34. היא אמי ומי הם אחי מי  והוא ענה  33. חוץ ומבקשים אותךעומדים ב 
Mc 4,9   א׳ וכאשר היו בצד 10. שיש לו אזנים ישמע מי  ואמ׳ ישאוש  9. הא׳ ל׳ והא׳ ס׳ והא׳ ק׳  

Mc 4,20    ואומ׳ להם אין 21. שיש לו אזנים לשמוע ישמע מי  . א׳ יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳ ק׳שמגרגיר  
Mc 4,23  ואומר לכם ראו מה 24. שיש לו אזנים לשמוע ישמע מי   23. נסתר ונעלם שלא יהיה ניכר שום דבר לא 
Mc 4,40   5: היה זה שהרוח והים שמעוהוחשבנו שי מי  ז יראוהו בעוז ואמ׳ אחד אל אחד וא. אמונה,Tit  
Mc 5,30   ואמרו לו תלמידיו אתה רואה 31נוגע בלבושי  מי  י ממנו יצאה נהפך לצד העם ואמ׳ האמת כ  
Mc 5,31    ומביט אם יוכל ראות אותו שזה עשה 32. נגעני מי  אתה רואה שעמך דוחק אותך ואומר תלמידיו.  
Mc 7,16  וכאשר ישוש נכנס  17. שיש לו אזנים לשמוע ישמע מי   16. מלכלכומה שיוצא מלב האדם  אבל. לטנפו 
Mc 8,27   והם ענו אומרים שאתה הוא גואן טבול 28אני  מי  לתלמידים מה אומרים העמים ממני שאל ישאוש.  
Mc 8,29    בעבור זה 30. וענה פירו ואמר אתה משיח. אני מי  . ממניוהוא אמ׳ להם ואתם מה אתם אומרים  
Mc 9,36   וענה זואן אליו ואמר אנחנו רואים 37. ששלחני מי  אותי אינו מקבל אותי אבל מקבל  שמקבל  

Mc 10,11  ואם  12. עושה ניאוף. ומימניח אשתו ולוקח אחרת מי  . ואמר להם 11ועו׳ שאלוהו בבית  10: יפריד 
Mc 10,26   אוש מזהיר אומר להםויש 27יוכל להיות נושע  מי  אומרים א״כ . אומרים ביניהם. יםהיו תמה.  
Mc 11,23   ומי יאמר להר אחד קום ותכנס בים ולא יפקפק מי  כי באמת אני אומר לכם כל  23שם אמונה ב  
Mc 12,23   וענה ישאוש ואמר להם 24. תהיה לאשה מכל אלו מי  בתחיה של  23.ולכל השבעה היתה להם לאשה  
Mc 14,65   וכאשר פירו 66. הכח והמשרתים נותנים לו תפוחים מי  צואר ומכים אותו ואומרים התנבא והכוהו ב 

Mc 16,3   ראו שבת בצד[*]  5[*] 4ישליך לנו האבן בקבר  מי  ואומרות ביניהן  3כבר יצא השמש בקבר ו  
Lc 1,78   78  והאיר אותם שיושבין בערפליות 79 שהוא מרום מי  . שבהן פוקד אותנו[*] בעבור חסד  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

711 

 

Lc 3,7   לכן עשו 8. ילמד לכם ברוח מאפינו העתידה לבא מי  יטבילם תולדות ויבראש  ים בעבורלעמים שבא  
Lc 5,21  21 הוא זה מי מדבר קללות מי יוכל להניח עונות לבד מי  ם והפרושים התחילו לחשוב ואמרו והסופרי 
Lc 5,21   22 מדבר קללות מי יוכל להניח עונות לבד האל מי  התחילו לחשוב ואמרו מי הוא זה  והפרושים  
Lc 5,21    וכאשר ישאוש הכיר 22יוכל להניח עונות לבד האל  מי  ואמרו מי הוא זה מי מדבר קללות לחשוב 
Lc 6,49   ששומע דברי ואינם משימם לפועל דומה הוא לאדם מי  אבל  49: י היתה מיוסדת על האבןלהניעו כ  
Lc 7,28  וכל העם 29. מלכות שמים גדול ממנושהוא קטן ב מי  אבל . לא נולד גדול מיואן טבול בעולם מאשה  
Lc 7,47   וישאוש אמר אל האשה 48. הוא זה שמוחל עונות מי  ין יחד עמו התחילו לאמר ביניהם שיושב  

Lc 8,8   איזה. ותלמידיו שאלוהו 9. שיש לו אזנים ישמע מי  וזה אומר צועק . פרי כמאה כפליםטובה ועשה  
Lc 8,25   ושומעין. הוא זה שלקח שלרוח ולים אומר עמדו מי  ואמרו . יראה גדולה וראו ותמהו ויראו  
Lc 8,45   וכאשר התלמידים צחקו מזה אמ׳. הוא הנוגע בי מי  וישאוש משיח אמ׳ לתלמידיו  45. נעצר הדם  
Lc 8,45   ואני הכרתי שבח יצא ממני שפעל[*]  46. נגעני מי  מצערים אותך ואתה אומר  מזה אמ׳ פירו רבי  

Lc 9,9   ורצה לראות ישאוש. הוא זה שעושה דברים אלו מי  אני הוא שצויתי לשחוט ש׳ יואן  ודישאיר  
Lc 9,18   וענו ואמרו יואן טבול ומקצת אומרים 19אני  מי  ים לו וישו שאלם מה אומרים העם סמוכ  
Lc 9,20  אוש בן אלענה שימון פירי ואמר אתה הוא יש. אני מי  ואתם בדעתכם . וישאוש אמר להם 20. שחזר חי 
Lc 9,46   וישוש כיודע מחשבותם לקח 47. מהם גדול מכולם מי  ונשאו ונתנו ביניהם  46ול אותה ויראו לשא  
Lc 9,48  ויואן אמר  49. והקטן ביניכם הוא גדול. ששלחני מי  והמקבל אותי מקבל . י אותי יקבלנער זה בשמ 
Lc 9,50    וכאשר נשלמו דברי 51. ינו כנגדינו לנו הואשא מי  כי . וישוש אמ׳ להם אל תמנעו לו 50עמנו  

Lc 10,16   שאתם מואס מי שאתם מבזה אותי מבזה ואשר שלחני מי   16. מים כי בתהומות גהינם תרדיעד לב הש. 
Lc 10,16    והששים 17. שאתם מבזה אותי מבזה ואשר שלחני מי  מי שאתם מואס  16. תרדיכי בתהומות גהינם  
Lc 10,22   ומי הוא האב כי אם הבן. הוא הבן כי אם האב מי  ואין אדם יודע . לי מאבימסרים אהם נ.  
Lc 11,23   ומי שאינו מאסף עמי מפזר. שאינו עמי כנגדי הוא מי   23. טח יגזול לו ומלבושיו יחלקשהיה בו 
Lc 11,40   41. שעשה מה שהוא מחוץ לא עשה מה שהוא בפנים מי  סכלים  40. כם הוא לב רב וגניבהבפנים של  
Lc 12,10   וכאשר ינהגו 11. שיקלל רוח הקדש לא ימחלו לו מי  . בר כנגד בן האדם והוא נמחל לושיאמר ד  
Lc 12,14   ואמ׳ להם השמרו 15. שמני שופט או חולק עליכם מי  וישאוש אמר אל האדם  14הירושה  איתי  
Lc 12,25   ואם הדבר 26. חשוב יוסיף בקומתו אמהבכם יוכל ל מי   25: כמה אתם שוים יותר מהם. לםוהש׳ מאכי 
Lc 13,25  אז תתחילו לאמר אנחנו אכלנו ושתינו 26. אתם מי  יענה ויאמר לכם איני מכיר אתכם והוא . לנו  
Lc 14,15   וישאוש אמ׳ אליו אדם  16. שיאכל פת במלכות הש׳ מי  אלה הדברים אמר לו מאושר יהיה  שמע 
Lc 14,31  וזולת זה הוא עומד  32. שעם עשרים אלף בא אליו מי  לף יכול לבא נגד ה אם עם עשרה אחושב ראשונ 
Lc 14,35    15: שיש לו אזנים לשמוע ישמע מי  ולא בדבר תועלתי רק ישולח בחוץ ולא בזבל,Tit   קפיטולו י״ו 
Lc 16,10   דבר שהוא נאמן בדבר קטן בגדול יהיה נאמן ורע ב מי   10. ים שאסיפכם באוהלים נצחייםשתהיו אפס 
Lc 17,7    מכם יש לו עבד תועה ושומר השורים מי שהוא חוזר מי   7. ויהיה מושלך בים ישמע אליכםיכרת 
Lc 17,7   7 ולא 8שהוא חוזר מן השדה יאמר מיד עבוד ושומעך  מי  השורים  מי מכם יש לו עבד תועה ושומר 

Lc 17,17   17 לא נמצא שחזר ונתן שבח 18עה אתם ואין הם התש מי  ענה ישאוש ואמ׳ ולא הייתם עשרה ו  
Lc 17,31   וכן מי . שיהיה בגג וקנקניו בבית לא ירד לכבסם מי  באותה שעה  31. אדם יהיה מגולה ביום שבן 
Lc 17,31   33זכרו מאשת לוט  32. שיהיה בראש לא ישוב אחור מי  וכן . קנקניו בבית לא ירד לכבסםבגג ו 
Lc 17,33   ומי ומי יאבד. שירצה שיושיע נפשו יאבד אותה מי   33מאשת לוט  זכרו 32. שוב אחורבראש לא י  
Lc 18,17   ומי שלא יקבלו מלכות שמים כמו נערים לא יכנסו  מי  . באמת לכם אני אומר 17. ת שמיםהוא מלכו 
Lc 20,2  וישאוש ענה ואמ׳ 3. הוא אשר נתן לך זאת הממשלה מי  ממשלה אתה עושה אלה הדברי׳ או  לנו באי זו 

Lc 22,27  אבל לכם לעמוד עמי בניסיונותי 28. שהוא משרת מי  ואני באמצעם כמו  27. ותו שמשרתיהיה כמו א . 
Lc 22,36   ומי שאין לו ימכור. שיש לו שק יקח גם האבן מי  אבל עתה . ר להםואז אמ 36. והם אמרו לא  
Lc 22,64   וקללות רבות שאומרים נגדו 65. הוא שהכה אותך מי  פנים ושואלים אותו אומרים נביא אותו ב . 

Jn 1,19  21. והודה שאינינו משיח. והודה ולא כפר 20הוא  מי  הנים ודיאקש בעבור שישאלו אליו כ. מירושלם 
Jn 1,21   אינך נביא ואמר לא. [*] א״כ אתה אליהו. אתה מי  ושאלהו  21. והודה שאינינו משיח. ולא כפר.  
Jn 1,22   למען נשיב מענה לאותם ששלחונו מה אתה. אתה מי  ו אמור לנו אז אמרו ל 22. מר לאנביא וא  
Jn 3,13   בן האדם שהוא: שעלה שמים אם לא ירד מן השמים מי  ואין  13: שמימיים אם אומר אותםבדברים ה  
Jn 3,18   אבל מי שאינו מאמין בו. שמאמין בו אינו נדון מי   18: ר שהעולם יהיה נושע בעבורורק בעבו  
Jn 3,18   כי אינו מאמין. שאינו מאמין בו כבר הוא נדון מי  אבל . מי שמאמין בו אינו נדון 18: עבורוב  
Jn 3,21   שעושה אמת בא אל הנר בעבור שפעולותיו יהיו מי  אבל  21. שלא יהיה נתפש במעשיו בנר בעבור  
Jn 3,26   עשית עד שהוא טובלהיה עמך בעבר הירדן שהוא  מי  ובאו ליואן ואמרו רבי  26. טהרהיואן על ה  
Jn 3,31   30  מי. שבא למעלה מכולם הוא מי שהוא מארץ מדבר מי   31: ראוי לתת הגדולה ולי המעטהואליו  
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Jn 3,31   מי שבא מן השמים על כל הוא. שהוא מארץ מדבר מי  מי שבא למעלה מכולם הוא  31: טהולי המע.  
Jn 3,31   ועושה עדות ממה 32. שבא מן השמים על כל הוא מי  . מכולם הוא מי שהוא מארץ מדבר שבא למעלה  
Jn 3,33   34שמקבל העדות ממנו עושה סימן שהוא אלוה אמתי  מי  אבל  33. ותו שום אדם אינו מקבלועד. וראה 
Jn 3,34   כי השם׳ אינינו נותן הרוח. ששולח הש׳ מדבר דבר מי  כי  34ושה סימן שהוא אלוה אמתי ממנו ע 
Jn 3,36  אבל מי שאינו. שיאמין בבן יש לו חיים נצחיים מי   36. אב אוהב הבן והכל נתן בידוה 35. במדה  
Jn 3,36  36 שאינו מאמין הבן לא יהיה לו חיים רק אף השם׳ מי  אבל . ין בבן יש לו חיים נצחייםמי שיאמ  
Jn 4,13   אבל מי . אחרת שישתה מזה המים יהיה לו צמא פעם מי  ענה ישאוש ואמר לה  13. ומקנהו הזה ובניו 
Jn 4,13   אבל 14. שישתה מהמים שאתן לו לא יצמא לעולם מי  אבל . חרתמזה המים יהיה לו צמא פעם א  
Jn 4,34   אינכם אומרים  35: ששלחני בעבור שאשלים מלאכתו מי  אכילתי היא לעשות רצון . מ׳ להםוישאוש א 
Jn 5,11    12. שה לי זה אמ׳ אלי שא מטתך ולךשע מי  והוא ענה להם  11. לך לשאת מטתךהוא ואין [*] [*]  
Jn 5,13  כי ישו נטמן מן העם שהיה. הוא אותו שריפאהו מי  והוא לא ידע  13[*] [*]  12. שא מטתך ולך  
Jn 5,23   אמת 24. שאינו מכבד הבן אינו מכבד האב ששלחו מי  . כל יכבדו לבן כמו שמכבדין לאבבעבור שה  
Jn 5,30   אם אני עושה עדות לעצמי אינינו 31. ששלחני מי  אבל רצון . לעשות רצוני ני מבקשהוא כי אי  
Jn 6,27  אותה שבן האדם. שאובד רק העומד בחיים נצחיים מי  אתם מתפעלים לא אוכל שאובד  27 .ושבעתם בו  
Jn 6,35   35 ומי שמאמין בי לא יהיה צמא. שבא אלי לא ירעב מי  . אוש אמר להם אני הוא לחם חייםויש  
Jn 6,38   שכל זה שנתן לי לא . וזה הוא רצונו 39. ששלחני מי  רק רצון . מן השמים לא בעבור שאעשה רצוני 
Jn 6,47  אני הוא פת 48. שמאמין כי יש לו חיים נצחיים מי  אמת אומ׳ אני לכם  47. ראה האב והוא. מהאל  
Jn 6,57    58: רי ושותה דמי בי יעמוד ואני בושאוכל בש מי   57: ודמי הׁשתייה האמתי: האמתיהוא האוכל  
Jn 6,59   אלה הדברים אמר 60: שאוכל זה הפת יחיה לעולם מי  . א כמו שאכלו אבותיכם המן ומתול: השמים  
Jn 6,61   וישאוש כששמע אמונתם אמר מי 62: יוכל לשומעו מי  . ידיו אמרו זה קשה הוא זה הדבררבים מתלמ  
Jn 6,62  אם תראו בן האדם עולה שם שהיה 63מבהיל אתכם  מי  כששמע אמונתם אמר  וישאוש 62: ויוכל לשומע  
Jn 6,65   ואומ׳ 66. ומי שעתיד למוסרו. הם המאמינים מי  כי ישאוש היודע ראשונות יודע . מאמינים  
Jn 7,18   שמעצמו מדבר מעלתו מבקש אבל מי ששואל אות ממי  מי   18. או דברו מעצמו. ם הוא מהאלהמוסר א 
Jn 7,18  19. ששואל אות ממי ששלחו הוא זרע אמיתי אין בו מי  מבקש אבל  מי שמעצמו מדבר מעלתו 18. מעצמו 
Jn 7,38  שמאמין בי שאומרת הכתיבה נחל מים חיים ירוצו מי   38י זה אחד עשה יבא אלי וישתה ואומר אם א  
Jn 8,12   בחשך וערפל אבל יהיה לו גםשבא אחרי לא ילך  מי  . וישאוש אומר אני הוא נר העולם 12: חטא  
Jn 8,25   רוב  26וישאוש אמ׳ להם קדמון שמדבר עמכם . אתה מי  אז אמרו לו אתה  25: ותו בעונכםהוא תמ 
Jn 8,26   26 ואני הדברים ששמעתי ממנו הן . ששלחני הוא אמתי מי  אבל . דברים ומדבר מכם או שופט רוב 
Jn 8,47  ובעבור זה אינכם. שומע דבר האל. שהוא מהאל מי   47. ניי לכם אמת למה לא תאמינואם אומר אנ  
Jn 8,53   ענה 54: משבח אותך במעלות אלו כי אם אתה בעצמך מי  . ברהם אבינו שמת והנביאים שמתוגדול מא 

Jn 9,2   בעבור זה נולד. הוא שחטא זה או האב או האם מי  ושאלוהו תלמידיו רבי  2. הולדו עור מיום  
Jn 9,36   וישאוש אמ׳ אליו אתה ראיתו 37. הוא שאאמין בו מי  אדון . ענה אותו האיש ואמר 36. בבן האל. 
Jn 10,1   שאינו נכנס בעד השער לבית הצאן רק עולה בעד מי  אמת אני אומ׳ לכם  1פי ש׳ יואן י׳ כ  

Jn 11,10   אלה 11 .שהולך בלילה מצער עצמו כי נר אין לו מי  אבל  10. כי רואה אור זה העולם .עושה רע  
Jn 12,25   והמארר נשמתו בזה העולם. שאוהב נפשו יאבד אותה מי  . ואם ימות נותן פרי רב. יחידי והוא ישאר 
Jn 12,34   אז אמר להם ישאוש עדין יש  35. הוא זה בן האדם מי  מר שבן האדם יהיה מורם מן הארץ אתה או 
Jn 12,38   ובעבור זה  39וכח האל שסופר . אמין מה ששמענוה מי  שאמר אדון . יה הנביא יהיה נשלםשדברי ישע 
Jn 12,44   מי 45. שהאמין בי אינו מאמין רק במי ששלחני מי  וישוש צעק ואמ׳  44. ממעלת האל האנשים  
Jn 12,45   אני נר שבאתי 46. שרואה אות רואה מי ששלחני מי   45. אינו מאמין רק במי ששלחני שהאמין בי  
Jn 12,45   אני נר שבאתי בעולם בעבור שק שכל 46. ששלחני מי  רואה  מי שרואה אות 45. רק במי ששלחני  
Jn 12,48   שמבזה אותי ואינו מקבל דברי כבר יש לו מי   48. רק בעבור שאהיה להם למושיע. העולם  
Jn 13,3   3 קם מהסעודה ומניח 4. מהאל יצא ואל האל ישוב מי  . היה שכל הדברים נתן האל בידו כי יודע  

Jn 13,10   שהוא רחוץ אינו חסר רק שירחוץ הרגלים והוא מי  וישאוש אמר להם  10. ידים והראשאבל גם ה  
Jn 13,18   עתה אני אומר 19. שאוכל פתי יקום עקיבו נגדי מי  . רק בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת .שבחרתי  
Jn 13,20   כאשר ישאוש אמר 21. ששלחנישמקבל אותי מקבל מי  מי  אמת אני אומר לכם  20ו אני הוא תאמינ 
Jn 13,20   20 כאשר ישאוש אמר אלה הדברים מצא 21. ששלחני מי  י אומר לכם מי שמקבל אותי מקבל אמת אנ  
Jn 13,24   אז כשהוא היה מסב 25. הוא אותו שממנו אמר זה מי  ואמ׳ . ושימון זה 24. אוהב מאד שישאוש  
Jn 13,25   וכאשר . אני אשלח הפת בצוע. הנו פה[*]  26הוא  מי  ן אדו ישאוש אמ׳ אליו. היה מסב על החזה 
Jn 14,9   שרואה אותי רואה אבי איך אתה אומר שאראה לכם מי  פיליף . עמדתי עמכם ולא הכרתונימן הזמן ש  

Jn 14,24   והדבר אשר שמעתם. שאינו אוהב אותי ומקיים דברי מי   24. ואליו יצאו עמו עשו. אותו אבי יאהוב 
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Jn 14,29   זה לכם קודם המעשה בעבור שאחר העשיה תאמינו מי  עתה גלו  29: אב והאב גדול ממניהולך אל ה:  
Jn 19,11   ואחרי זה  12. שמסרני בידך חטא חטא גדול ביותר מי  ובעבור זה . ן השמים זהו מן האללך נתון מ 
Jn 21,12   ובא ישאוש 13: שאדונם הוא הוא כי יודעים היו מי  ואחד מהם לא רצה לשאול . ואכלו להם באו  

Mc 16,14  וקושי לבם כי אותם לא האמינו לאותם שראוהו מיאונם  ישאוש נראה להם להבחין . לאכול כל אחד עשר 
Mt 22,34  34 ואחד מרבני הדת שאל לישאוש  35. שנאספו יחד מיאוש  ם שמעו שהצדוקים היה להם שתיקה והפרושי 
Mt 26,14   תלמידיו שהיה נקרא יודש אישקריוט הלך לשרי מי״ב  אז אחד  14 :יהעולם יאמרו עשתה לזכרונ  
Mt 26,47   47 התלמידים בא ועמו רב חיל עם סכינים ועם עצים מי״ב  עוד הוא מדבר הנה כי יוד״ש אחד ו 
Mt 26,53   כן חוייב. רק איך תשלימו הכתיבות 54. מלאכים מי״ב  כול להתפלל לאבי שישלח לי יותר שאיניני י 
Mc 14,10   תלמידים הלך לעליוני הכהנים למסור הוא והם מי״ב  ויודש אשקריוטא אחד  10. שתה זהבזכרוני ע . 
Mc 14,43   43  והוא . תלמידים ועמו עם רב עם סכינים ומקלות מי״ב  הוא מדבר בא יודש אשקריוטא אחד עו׳ 

Mc 5,13    נסו בחזירים והפילו עצמם ביםיצאו השטנים ונכ מיד  . וישוש הודהו להם 13. נכנס בהםשאנחנו. 
Mc 11,23   ובעבור אהבתכם אומר אני כי בכל 24. יהיה עשוי מיד  קום ותכנס בים ולא יפקפק בלבו  להר אחד 

Lc 5,39   39 6: שתות יין חדש שאומ׳ הישן הוא טוב מיד  ם אדם ששותה יין ישן אינו רוצה ושו,Tit  
Lc 12,36   הם העבדים הנמצאים ערים בבא . ומיד יברכם 37 :מיד  פתחו לו מען כי יבא ויגע בדלת יהנשואין ל 
Lc 12,54   54  וכאשר רוח 55. ויבוא המטר. תאמרו יבא המטר מיד  . לעמים כאשר תראו ענן נגד מערבואומר  
Lc 17,7   ולא יאמר לו תכין שאוכל ושרתני 8עבוד ושומעך  מיד  רים מי שהוא חוזר מן השדה יאמר ושומר השו 
Lc 21,9    אז אמר להם יקומו עמים נגד עמים 10. ולא הקץ מיד  אכן לא יהיה זה . כל אלה להעשותשחוייב. 

Jn 10,29    אז קבצו 31. אני והאב דבר אחד אנחנו 30אבי  מיד  הדבים ושום אדם אין יכול לטרוף הוא מכל  
Jn 13,30   אז כשיצא אמר ישאוש עתה 31. יצא ונעשה לילה מיד  לוקחו המלא פת ואז אחרי  30. דבר לעניים  
Jn 10,28   אבי מה שנתן לי גדול הוא מכל הדבים ושום 29 .מידי  ואחר לא יטרוף אותם : בדו לעולםולא יא 
Jn 10,39    והלך פעם אחרת בעבר הירדן באותו מקום 40 מידיהם  ויצא  39. שהאב הוא בי ואני כאבשתכירו  
Lc 7,28    אבל מי שהוא קטן במלכות שמים גדול. טבול מיואן  גדול  נולדו בעולם מאשה לא נולדבכל אשר  
Lc 7,30   לכן למי נאמ׳ אנשי זה הדור נמשלים[*]  31 .מיואן  ביניהם עצת הש׳ שלא היו נטבלים הדת מבזים. 
Jn 1,40   וזה מצא ראשונה לשימון 41. והלכו אחריו מיואן  רו אחד מאותם שנים עשר ששמעוהו שימון ופי  

Jn 4,1   עד שישאוש לא טבל רק תלמידיו עזבו 2 .מיואן  שישוש עושה תלמידים וטובל יותר ושים שהפר  
Jn 6,72   אשכריוטא כי זה עתיד לבגוד בו שהוא אחד מיוד״ש  וזה אומ׳  72. אחד מכם הוא שטן עשר בחרתי  

Mc 13,19   20. יה אח״כשברא הש׳ העולם עד עתה ולא תה מיום  . לם לא היהעת יהיה יותר צרה בעולם שמעו  
Lc 11,50   50 מדם הבל 51שנברא העולם עד עתה מזאת האומה  מיום  ן תהיה נדרש מכם דם כל הנביאים למע  

Jn 9,1   ושאלוהו תלמידיו רבי מי הוא שחטא 2. הולדו מיום  ראה אדם עור . והולך ישאוש 1אן כפי ש׳ יו  
Mt 12,41   ומלכת שבא מקום ליום הדין עם זאת האומה 42 :מיונה  ובכאן הוא גדול . דרישה של יונהתשובה ב 

Lc 6,48  אבל מי ששומע דברי ואינם 49: על האבן מיוסדת  ת ולא היה יכול להניעו כי היתה על אותו בי  
Mt 27,7   ובעבור זה אותו 8. בעבור שיקברו שם הגרים מיוצר  וכשנתייעצו קנו שדה א׳  7. הוא כי ערך דם  
Mt 9,10  לאכול בבית אחד רבים חטאים מפורסמים באו  מיושבים  וכאשר היו  10. לך אחריוא קם והבא עמי והו 
Lc 1,76  ולתת רפואה 77. בדרך שלום ובדרך האל מיושרים  אדון בעבור שתבין הדרכים שיהיו תלך לפני ה  

Lc 3,5   שרויראו כל ב 6. וכל הרכסים לדרכים ישרים מיושרים  וכל הדרכים רעים יהיו . יושפלו והגבעות 
Lc 1,5   6. אביה ואשתו היתה מבני אהרן ושמה אלישבק מיחס  מלך גודיאה כהן אחד שמו זכריה  אירודיש  

Lc 3,31   31 שם היה 32. שם היה רוינו. שם היה נתן .מיטאנו  שם היה . שם היה מכנה: יה מליאהשם ה  
Mt 11,19    [*]19  [*] שפטו החכם. סם וביניהםאהוב מהחוטאים מפור מיין  ואומרים זהו אוכל ושותה.  
Mc 14,25   26. הגפן עד שאשתה מאומן חדש במלכות אבי מיין  אמת לכם אני אומר שאני לא  25. רבים ישפך  

Lc 3,19   ומכל הרעות שעשה. אירודיאש אשת אחיו מייסר  ואירודיש כאשר יואן  19. מזהיר ומגיד לעם  
Jn 21,7   ושימון פירו כאשר שמע. לפירו האדון הוא מיישוש   אז אמר אותו תלמיד האהוב 7. וךיכלו למש  
Lc 23,7    כי בירושלם בימים ההם היה. אירודיש נשתלח מיכולת  והכיר כי  7. האדם אם הוא גלליבשאל אותו. 
Jn 7,22    ובשבת. לא שאותו דבר היה ממשה רק מהאבות מילה  נתן לכם משה ברית : בור זהבע 22תמהים  

Lc 24,13   והם מדברים ביניהם מאשר 14שנקרא אימבש  מילין  דול שהיה רחוק מירושלם ארבעים גהולכים במ  
Jn 6,19   ויגש אל הספינה. ראו ישוש המלך אליהם מילין  אז הלכו עשרים וחמש  19. בהיליםמנשב מ  

Jn 11,18   ויהודים רבים באו למריאה ולמרטא לנחם 19 .מילין  ובטניאה קרובה מירושלם ט״ו  18 .ימים  
Mt 27,24    ונטל ידיו לפני העם ואמ׳ אני הוא שאיני יודע  מים  לקח . אינו משיג אבל צועקים עודששום דבר 
Mc 14,13   ובמקום שיכנס תאמרו לאדון 14. לכו אחריו .מים  עיר ותפגשו אדם אחד שנושא חבית לכו אל ה  

Lc 6,48   ותו בית ולא היה יכול להניעו כי הנחל בא על א מים  וכאשר נעשה גודל השפעת . ל האבןהיסוד ע 
Lc 7,33   בא מן האדם אוכל ושותה  34ואמרתם שהוא משוטן  מים  אן טבול בא לא אכל לחם ולא שתה וכאשר יו 
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Lc 7,44   אבל זאת רחצה רגלי ובשערי ראשה קנחם. לרגלי מים  ואתה לא נתת לי . תךאני נכנסתי בבי. האשה . 
Lc 8,23   ואמרו . ונגשו אל ישאוש והקיצוהו 24. ואובדים מים  שהאוניה נתמלאה ולה מרוח ביאור סערה גד 

Lc 22,10   ותאמרו לבעל הבית 11. לכו אחריו בבית שיכנס מים  ר תפגשו אדם אחד נושא אשישה של תבאו בעי  
Jn 2,7  וישאוש אמר 8. וימלאום כל מה שיוכלו החזיק מים  שאוש אמר להם מלאו כל האירידיש וי 7. מדות  
Jn 2,9   ואמרה לו כל איש  10וקראה הארוס . לארטישיקלי מים  אבל העבדים ידעוהו אותן שהביאו . מאין בא 

Jn 3,23   כי 24ובאו אליו רבים וטבל אותם : רבים היו שם מים  ה טובל בהר אחד קרוב שיליני כי ויואן הי 
Jn 4,7    והתלמידים 8. תן לי לשתות וישאוש אמר לה .מים  ובאה אשה אחת לשאוב  7: מן היוםשעה ששית  

Jn 4,10   ענתה האשה אליו הבור הוא עמוק ואין  11. חיים מים  את באולי תשאלי לו ויתן לך . ותהשואל לשת 
Jn 4,11   האתה גדול מיעקב אבינו שנתן לנו זה  12: חיים מים  לך מה שתוכל לשאוב ואיך תתן לי עמוק ואין 
Jn 7,38   וזה אמרו מרוח הקדש 39. חיים ירוצו מבטנו מים  ת הכתיבה נחל י שמאמין בי שאומרמ 38וישתה  
Jn 13,5   והתחיל לרחוץ רגלי התלמידים. במזרק אחד מים  אחרי כן שם  5ולקח סדין וחגרו  מלבושיו.  

Mc 15,27   אז היתה נשלמת הכתובה 28. ואחד משמאל מימין  ותלו עמו שני גנבים אחד  27. יםמלך היהוד  
Mc 5,12   וישוש  13. בחזירים באופן שאנחנו נכנס בהם מימינו  הרוחות אומרים . ונסוהו 12ירים חז רבים 

Mt Prol,12   ובעבור זה היו . מות הוכרח שנותו בעד הדרשתם מיני  ׳ ויחסו אנושי שיהיה מת מד. האיונגלי 
Mt 13,47   הטובים בקנקניהם  וכשהוציאוה בוחרים 48דגים  מיני  כמורת שאדם משים בים שאוספת כל דומה למ 
Mc 16,18  בהמות ונחשים ארסיים לא יזיקום ויניחו הידים מיני  שום  18נים וידברו חלוף לשונות בשמי המשוט 
Mt 24,19   19 התפללו לשם שאותה הצרה 20. באותן הימים מיניקות  ולאותן שיהיו . אותן שתהיו הרותאוי ל  
Mt 13,58   14: האמנתם מיעוט  עבור ולא עשה שם הרבה נפלאות ב 58. בביתו,Tit   1קפיטולו מ׳ כפי מתיאו  
Mt 17,19    אמת אומר לכם אני אשר אם לכם תהיה. האמנתכם מיעוט  אמ׳ להם ישאוש בעבור  19. לגרשואנו 

Jn 4,12    והוא שתה מן הבור . אבינו שנתן לנו זה הבור מיעקב  האתה גדול  12: תתן לי מים חייםואיך 
Lc 21,26   כי כחות השמים. וחרדה שתבא על כל העולם מיראה  האנשים יהיו יבשים  26. גליום וקול הי  

Mc 15,23   וכאשר תלוהו חלקו 24. ולא רצה לשתות מירדטא  ין ונתנו לו לשתות י 23. לומר מון קולורי  
Mt 3,5   ומכל גודיאה ומכל מלכות אשר סביבות נחל מירושלם  ואז יוצאים הם  5. ודבש מדבריי חגבים  

Mt 15,1    למה עוברים תלמידיך תקוני 2ואמרו  .מירושלם  ז נתקרבו אליו הסופרים ופרושים א 1מתיאו  
Mt 21,1   אז הוא שלח. והיו באים בביטפני בהר הזתים מירושלם  וכאשר היו קרוב  1י מתיאו קפיטולו מ״ז כפ 
Mc 3,22   וטן ומכח בעל זבוק שראומרים שהוא מש מירושלם  וחכמי הדת שבאו  22. ם נכבד הואבלבב  

Mc 15,41   וכאשר ערב נעשה נכנס כבר חג המצות 42 .מירושלם  מו והולכות עם רבות אחרות שבאו הולכות ע  
Lc 10,30  ביריחו ובא בן גנבים והפשיטוהו והכהו מירושלם  אדם אחד יורד . ישאוש מביטו אמ׳ו 30. חברי  
Lc 24,13   והם מדברים  14ארבעים מילין שנקרא אימבש  מירושלם  חוק ם מהם הולכים במגדול שהיה רוהנה שני 

Jn 1,19   19 כהנים ודיאקש בעבור שישאלו אליו מי הוא  .מירושלם  כאשר שלחו היהודים . עדות יואן וזהו 
Jn 11,18   ויהודים רבים באו למריאה 19. ט״ו מילין מירושלם  ובטניאה קרובה  18. ארבעה ימים שעמד בקבר  

Mt 20,29   ושני עורים יושבים 30. עם רב הולכים אחריו מיריחו  וכאשר יוצא  29: פשו לפדות רביםת נת 
Mt 27,9   נביא אומ׳ ולקחו שלשים פשיטי כסף זהו ערך  מירמיה  ואז היה הדבר נשלם  9. ההדם עד היום הז 
Jn 19,39  לקחו גוף ישאושאז  40. כמו מאהל ליטרין מיררא  וש לישאוש בלילה נושאים תערובת עם ניקודימ  

Mt 27,58   ויושאף לקח גוף 59. ופילאט צוה שיתנהו לו .מישאוש  וזה קרב לפילאט ושאל לו הגוף  58. ישאוש 
Mc Prol,7   משיח בעד ההריון קדש רוח בהתחלת מישאוש  זכריה שליח הש׳ מלמד ההתבשרות  זואן בן  

Mc Prol,10   משיח ואחר כתב האינגליאו ָמְתִחיל מטבילת ושמישא  או בעבור שיקרא התחלת ההתבשרות האיונגלי  
Mc 1,1    כמו כן שהוא כתוב בישעיה  2משיח בן האלוה  מישאוש  זהו האונגליאו  1ראשון כפי שי׳ מרקו 
Lc 6,11  ונעשה בימים ההם שישאוש עלה בהר אחד 12 .מישאוש  ם חימה מדברים ביניהם מה שנעשה ואותם מלאי  

Mt 27,22   והכל אמרו יהי מונח בשתי 23. האמור משיח מישו  ופילאט אמ׳ אז ומה אעשה  22. בןאמרו ברא  
Lc 8,37    שילך לו ולא יעמוד עמהם כי ביראה הם עומדים  מישו  היושב במלכות גדיאי נורוס בקשו ורוב העם 
Lc 8,38   כלשוב לביתך וספר  39וישו אמ׳ לו . שילך עמו מישו  ש והאיש שיצאו ממנו השדים מבקש ודור 

Lc 24,19   19 נזוריט שהוא גביר נביא חזק בפועל ובדיבור  מישואש  [*] [*] שאוש ענה מה הן הדברים ולהם י 
Lc 9,8   ואמ׳ אירודיש אני 9. הנביאים הוא שקם חי מישישי  ואחרים אומרים שאחד . נראה בארץהוא ו  

Mt 13,14   תם תשמעו ולא תבינו ותראו ולאאומרת א .מישעיה  שהנבואה תהיה נשלמת בהם  14בור יבינו בע  
Mt 27,42   43. רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו ונאמינך מישראל  אם מלך אתה . יכול להושיע עצמו ואינו 

Jn 1,47   אמר לו נתנאל 48. אותו שאין לו שום שקר מישראל  איש . ר ממי אתה חושב שיהיה אמתואמ. שם  
Lc 23,22  והם צועקים בקול 23. אם כן אייסרהו ואניחהו .מיתה  יהיה חייב וצא שום טעם שבעבורו עשה איני מ 
Lc 24,20   ולא המתינו שהוא יפדה את ישראל 21ותלוהו  מיתה  הו עליוני הכהנים ושריהם בעונש אופן מסרו  

Jn 11,4   4 רק עמו אלא בעבור שבן האל יתעלה בעד אותו מיתה  ש שומע אמ׳ זה החולי אינו חולי וישאו  
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Jn 12,33   ענה אליו העם אנחנו שמענו 34. עתיד למות מיתה  וזה אומר דרך רמז באיזו  33צמי אמשוך לע  
Jn 18,32   אז נכנס פילאט פעם אחרת באותו פריטורי 33 :מיתה  שהוא אמר בריא שבאותה . יה אמתימשיח יה . 
Jn 19,7   7 אז כאשר פילאט שמע 8 :כי עושה עצמו בן אלוה .מיתה  דים ענו לו כפי דתינו הוא חייב והיהו 
Jn 20,9   אז הלכו התלמידים פעם אחרת באותו מקום 10 .מיתה  לאחר  ידעו הכתיבה אומרת שחייב שיחזור חי  

Jn 21,19   וכאשר אמר זה אמר לפירו בא. עתיד לזכך האל מיתה  ואז אמר רמז באיזו  19. א תחפוץבמקום של  
Mt Prol,28   עגל . בן אדם רומז אנושות. נשר שעלה לשמים .מיתתו  חי אחר  אריה שקם. עגל נקרב. להנולד מבתו 

Mt 20,23   גם לימיני אינו. אבל תשבו לשמאלי. תסבלו מיתתי  והוא אמ׳  23: והן אמרו הין. ולשאני אסב  
Mt 8,17   וכאשר ישואש ראה עמים רבים סביבו צוה 18 .מכאוביו  אומרת הוא מסלק החוליים ונושא  ישעיה 
Mt 24,8   ואז יצערוכם נוגשים והורגים והכל 9 .מכאובים  ואלה הדברים יהיו התחלת  8. ארץעש בור  
Mt 8,31   וישאוש משיח אמ׳ להם 32שימנו באותן חזירים  .מכאן  אומרים אדון אם אתה מגרש אותנו פני ישאוש 
Mt 26,2  האל יהיה נבגדובן . ועד ב׳ ימים יהיה פסח מכאן  תדעו כי  2אמ׳ לתלמידיו . דבריםסיים אלה ה  

Mt 26,29   עד אותו יום. והלאה לא אשתה מחליקות זה הגפן מכאן  נה כי ואומר אני לכם אמו 29. עונותיכם 
Mc 6,36   36 וענה ישאוש ואמ׳ להם 37. ויקנו אוכל לאכול מכאן  העמים הלוך בהרים הקטנות סביב  עזוב  

Mc 11,14  והלאה אני רוצה ששום אחד לא יאכל פרי ממך אןמכ  וישאוש עונה אומ׳ אליה  14. ניםהיה זמן תא.  
Lc 7,11   ואילך שהולך ישאוש בעיר שנקרא נאים מכאן  ונעשה היה  11. פס שנתרפא ובריאשהיה א.  
Lc 16,2   והמורשה אמ׳  3. ואילך לא תשתדל בהרשאה ההיא מכאן  כי . תן חשבון מהה מההרשאה. ליךשומע ע 

Lc 16,26   והוא  27 .אלכם לא ינתן להם יכולת לעבור פה מכאן  ותם שחפצין לעבור עה בעבור זה אהיא תקו 
Jn 4,35  הנה אני אומר לכם שאו עיניכם. עד עת הקציר מכאן  אינכם אומרים שארבעה חדשי׳ יש  35: מלאכתו  
Jn 5,14   ואילך לא תחפוץ לחטוא ולא יקרא לך דבר רע מכאן  או במקדש ואמ׳ לו הנה אתה בריא וישאוש מצ:  
Jn 5,23   אמת אני אומר 24. הבן אינו מכבד האב ששלחו מכבד  מי שאינו . יכבדו לבן כמו שמכבדין לאב  
Jn 5,23  אמת אני אומר לכם שמי ששומע 24. האב ששלחו מכבד  מי שאינו מכבד הבן אינו . ן לאבכמו שמכבדי  
Jn 8,49   ואני איני מבקש 50. ים אותיואתם מבז. אבי מכבד  רק אני . ענה ישאוש אין בי שד 49: יש לך  

Mt 15,9   10. אותם חנם רמאים מוסריכם ומצות האנשים מכבדים  הם  9. ר מדברים ולבם רחוק ממנישלי מכב  
Mc 7,7   8אותי מלמדי המוסרים ומצות לאנשים  מכבדים  חנם  7. ני מדבר ולבם רחוק ממניהעם מכבד  
Mc 7,6   חנם מכבדים אותי 7. מדבר ולבם רחוק ממני מכבדני   א מכם רמאים ישעיה שאמ׳ זה העםטוב נבי  

Mt 25,8  וענו החכמות ואמרו אולי לא יספיק לנו 9 .מכבות  ת תנו לנו משמנכם כי עשישותינו אמרו לחכמו  
Mt 15,8   7 הם מכבדים אותם 9. מדברים ולבם רחוק ממני מכבר  זה העם שלי  8ר מכם ישאוש אומ׳ טוב דב  

Lc 18,13  אומר אדון אלהים רחמני כי חוטא אני . את חזהו מכה  ולא רצה לשאת עיניו לשמים אבל  קעומד מרחו 
Jn 18,23  והלך ישאוש ששלחוהו לקאיפש ההגמון 24: אותי מכה  רק אם טוב דברתי למה אתה . ת רעעשה לי עדו  
Lc 21,3  אבל. ו במתן האלכי כל אלו מהשפעתם שמ 4 .מכולכם  את האשה האלמנה ענייה שמה יותר לכם אני שז  

Jn 13,18  רק בעבור שהכתיבה. אני יודע אותן שבחרתי מכולכם  אני אומר זה  18. יו כאשר תעשוםמאושרים תה  
Mt 22,28   ענה ישאוש ואמר להם אתם טועים ואין אתם 29 :מכולם  מכל הז׳ תהיה אשה כי אשה היתה  מאי זה 

Lc 9,46    וישוש כיודע מחשבותם לקח נער אחד וקרבו 47 .מכולם   נשאו ונתנו ביניהם מי מהם גדולו 46אותה 
Jn 3,31   מי שבא מן השמים על. הוא מי שהוא מארץ מדבר מכולם  מי שבא למעלה  31: לה ולי המעטהלתת הגדו 

Mt 18,1  וישאוש קרא נער קטן א׳ 2. במלכות שמים מכולנו  תלמידים לישאוש אומרים מי גדול שעה קרבו ה  
Mt 6,29   29 ואם עשב השדה 30: עם כל מעלתו כמו אחד מאלו מכוסה  אומ׳ לכם כי שלמה לא היה  ואני 
Lc 12,2   2 ואותם דברים שאמרתם בחשך  3. שלא יבא לגלוי מכוסה  אין דבר . ו נחבא שלא יהיה נגלהדבר אינ 

Jn 5,2  ה עליותנקרא בלשון עברי ביטשידא ולה חמש מכוסה  לם חפירה אחת ששם מתקבצים המים והיה בירוש  
Mc 3,28   28 זהו מי שאין לו. לבד עון נגד קדוש רוח 29 מכופרים  שכל העונות יהיו . תות לכם אומראמ 

Mt 19,21   21  מה שיש לך ותנהו לדלים ויהיה לך אוצר בשמים מכור  אליו ישו אם תחפוץ היות שלם לך אמ׳: 
Mc 10,21    ותנהו לעניים ויהיה לך אוצר גדול אשר לך מכור  . לו ויאמר אליו דבר אחד חסר לךוייטב  
Lc 18,22   ויהיה לך אוצר בשמים. אשר לך ותנהו לעניים מכור  . עדיין חסרת דבר אחד. אמ׳ אליו. ישאוש . 

Jn 7,29    אבל אני יודע שממנו אני והוא שלחני. כמוכם מכזב  ואם אומר לא ידעתיו אהיה . אותואני יודע : 
Jn 8,55   אברהם 56. אבל אני יודע אותו ושומר דבריו .מכזב  מוכם ואהיה כ. תיואבל אני הכר 55. אותו  

Lc 24,49   ונשא ידיו. ונהג אותם בביטניאה 50. העליון מכח  ם תעמדו בעיר עד שתהיו מלובשים בכם ואת  
Mt 19,14   וכאשר הניח 15: באלו הוא מלכות שממיי מכיוצא  כי אמ׳ . קטנים ולא תאבו למונעםבא הנערים  
Lc 18,16   באמת לכם אני 17. באלו הוא מלכות שמים מכיוצא  הקטנים לבא אלי ולא תמנעום כי  הנערים  
Lc 22,63   ומכסים אותו ומכים אותו בפנים 64אותו  מכים  והעם התופשים בו לעגו עליו  63 .במרירות  
Lc 22,29    בעבור שתאכלו 30רו לי לכם מלכות כמו שאבי גז מכין  ואני  29. לעמוד עמי בניסיונותיאבל לכם 
Mt 11,27   ושום אדם אינו מכיר האב רק. הבן כי אם האב מכיר  ת על כל מה שהוא ושום אחד אינו לי יכול  
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Mt 11,27   יבאו אלי 28. האב רק אותו שהבן רצה לגלות לו מכיר  ושום אדם אינו . הבן כי אם האב אינו מכיר 
Mt 12,33   יחס שרפים איך תוכלו לאמר טוב 34האדם העץ  מכיר  י בפר לכן. פרי טוב ועץ רע עושה פרי רע  
Mt 26,74    ופירו זכר  75. ומיד התרנגול קרא. אותו האדם מכיר  ואז התחיל לכפור ולהשבע שאינו  74מעיד 
Mc 14,68   ממה את אומרת ויצא לחוץ ועמד לפני ההיכל מכיר  והוא כפר איני יודע ואיני  68. היית  
Lc 13,25   אז תתחילו לאמר אנחנו אכלנו 26. אתכם מי אתם מכיר  והוא יענה ויאמר לכם איני . לנותח אדון פ 

Jn 2,24   ולא נצטרך שיהיה נמהר העדות העשוי 25. כלם מכיר  ו נותן האמנה מעצמו להם כי הוא ישאוש אינ  
Jn 5,42   אני בא 43 .אני אתכם שאין אהבת האל בכם מכיר  רק  42. אין לי זוהר אנשים 41. נצחיים  
Jn 7,51   אז ענו ואמרו לו אתהו 52: מה הוא עושה מכיר  או אם אין . שומעת אותו ראשונה אם אינה  

Jn 10,15   וצאן 16. ומשים נפשי. אותי ואני מכיר האב מכיר  כמו שהאב  15. והם מכירות אותי .צאני  
Jn 10,15  וצאן אחר שאינן מרפת זה 16. שים נפשיומ. האב מכיר  כמו שהאב מכיר אותי ואני  15. ימכירות אות 
Jn 10,27   ואני נותן להם חיים 28אותם ונמשכות אחרי  מכיר  צאני שומעות קולי ואני  27. אניאינכם מצ  
Lc 22,57   57 ואחר מעט פעם אחרת ראתה אותו ואמרה 58 .מכירו  רו כפר לה אומר אשה אשה איניני ופי  

Jn 1,31   רק בעבור שהיה מפורסם בישראל בעבור זה .מכירו  ואני איני  31. ראשון לי כי הוא. קודם לי  
Jn 10,4   ואינן נמשכות אחר קול האיש 5. הן קולו מכירות  כי . לפניהם והצאן נמשכות אחריובחוץ הולך  

Jn 10,14   14 כמו שהאב מכיר אותי ואני מכיר 15. אותי מכירות  והם . הוא רועה טוב ומכיר צאני אני  
Mc 6,4   אבל. ולא רצה שם עשות שום פלא 5ובביתו  מכיריו  ו בזולת כבוד אם לא בארצו ובין נביא אינ  

Mc 1,34   וקם בבקר ויצא והלך לו במדבר ושם 35. אותו מכירים  רבים מושטנים מגרש השדים כי הם חליים ו 
Mc 6,52   53. היה ערפליי פלא החמשה לחמים ולבם מכירים  כי עדיין אינם  52ם יותר תמהים והם עומדי  
Mc 8,17   18. עדיין הוא עור לבבכם. ולא מבינים מכירים  עדיין אינכם [*] שבותם אמ׳ להם ראה מח  
Lc 24,16   וישאוש אמ׳ באי זה דברים אתם 17. אותו מכירים  ועיניהם עורות שלא היו  16עמהם להם והולך  

Jn 1,26   הוא עתיד לבא אחרי והיה קודם לי 27אותו  םמכירי  אותו שאינכם רק באמצעכם עומד . אתכם במים  
Jn 6,42   אז 43: באיזה אופן הוא אומר שירד מן השמים מכירים  ינו זה בן יוסף מהאב והאם שאנו ואמרו אינ 
Jn 8,43   אתם בני  44. דברי כי אינכם יכולים לשומעו מכירים  למה אינכם  43. רק הוא שלחני. יבאתי מעצמ 
Jn 8,52   והנביאים מתים. אברהם מת. שהשטן אחזך מכירים  אז אמרו היהודים עתה אנו  52 :םימות לעול.  
Jn 14,7   ומכאן והלאה אתם. אותי אבי הייתם מכירים מכירים  אם הייתם לעבד  7. אב רק בעבוריבא אל ה  
Jn 14,7   7 8: תוומכאן והלאה אתם תכירוהו ותראו או .מכירים  תם לעבד מכירים אותי אבי הייתם אם היי  
Jn 1,48    קודם שישאוש קראך תחת. ענה ישאוש ואמר לו .מכירני  אמר לו נתנאל היאך אתה  48. שקרלו שום 

Mt 6,13   13  אם אתם תמחלו לאנשים חטאתיהם האל  14: רע אמן מכל  ואל תנהיגנו בנסיון אבל תשמרנו 
Mt 12,44   ז הוא הולך ולוקח שבע רוחות יותר א 45. קסמים מכל  וכשבא מוצא אותה מנוקה וטהורה  .שיצאתי 
Mt 14,13   וכאשר ראה אותן העמים כמה נתמלא 14העיירות  מכל  כאשר העם ידעו הלכו אחריו לרגל ו: המדבר  
Mt 22,28  27 ענה 29: הז׳ תהיה אשה כי אשה היתה מכולם מכל  א״כ בתחייה מאי זה  28. תה אשתםואח״כ מ  
Mt 23,28    אוי לכם מאותתים פרושים 29. רמאות ולב רע מכל  ם אתם מלאים אנשים צדיקים ובפניבחוץ  
Mc 1,45   2: הצדדין מכל  ד בחוץ במדבר ושם מתקבצין עמים חוייב עמו,Tit   1קפיטולו ב׳ כפי שי׳ מרקו  
Mc 2,28   3: מה שהוא בעולם ומהשבת מכל  ן ובעבור זה בן האלוה אדו 28. בעבור השבת,Tit   קפיטולו ג׳ כפי 
Mc 4,31   וכשנזרע גדל ונעשה גדול  32. הזרעים שהם בארץ מכל  חרדל כשהוא זרוע בארץ קטן הוא  לגרגיר של 
Mc 4,32   ועושה כמה גרגירים וענפים שעופות. שאר העשבים מכל  וכשנזרע גדל ונעשה גדול  32. רץשהם בא 
Mc 6,33  אשר ישאוש לארץ וראה העם וכ 34. העיירות אליו מכל  ובאו . משכו אחריו דרך ארץ לרגלהכירוהו ונ 
Mc 9,22   22 ותכף זעק אבי הבן בוכה אני 23. דברים תשיג מכל  וש אמ׳ לו אם אתה תוכל להאמיני וישא  

Mc 12,23  וענה ישאוש ואמר להם אתם טועים 24. אלו מכל  בתחיה של מי תהיה לאשה  23.היתה להם לאשה  
Mc 12,33   לב ומכל נפש ומכל חוזק ולאהוב רעהו כמוהו מכל  אותו שחייב אדם לאהוב  33א הוא אחר אל.  
Mc 12,33   וכאשר שמע שהוא ענה בחכמה אמר 34: קרבן אנושי מכל  וזהו גדול . ולאהוב רעהו כמוהו ומכל חוזק 

Lc 5,17   וכח הש׳ היה. גדולי גליליאה גודיאה וירושלם מכל   יושב ומלמד לפרושים וחכמי הדת ששם באו  
Lc 6,17   18גודיאה וירושלם ומעבר לים וטירי וצידון  מכל  ום חרב וסייעת תלמידיו ורוב עם ועמד במק  

Lc 12,15    כילות כי חיי האדם אינה בהשפעת מה שהוא מכל  ואמ׳ להם השמרו  15. חולק עליכםשופט או  
Lc 12,30   ה הדבריםאמנם תשאלו מלכות הש׳ וכל אל 31. אלה מכל  ואביכם יודע באמת כי לכם חסרון . העולם 
Lc 14,33  34: הדברים שמחזיק אינו יכול להיות תלמידי מכל  כן כל איש מכם שאינו מתיאש  33 .דברי שלום  
Lc 18,12   והעולמיי עומד מרחוק ולא 13. הדברים שבידי מכל  אני נותן משלי . ני פעמים בשבועאני צם ש  
Lc 19,43   בעבור. ולא יניחו בך אבן על אבן[*]  44 צדדין מכל  יביך ימאסוך ויקיפוך ויצורו לך לך שאו 
Lc 20,33   וישאוש אמר להם בני זה 34. [*] אלו תהיה לאשה מכל  אז בתחיית המתים מאי זה  33[*]  32.בנים 
Lc 21,17   ושער ראשכם אחד מכם לא 18. אדם בעבור שמי מכל  ותהיו ארורים  17. צת מכם במיתהוינגשו ק  
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Jn 10,29   30הדבים ושום אדם אין יכול לטרוף מיד אבי  מכל  י מה שנתן לי גדול הוא אב 29. יאותם מיד  
Jn 18,9    אז 10: אותן שאלו שלי נתת אחד מהם לא נעדר מכל  בעבור שיהיה נשלם הדבר שאמר כי  9ללכת  

Lc 12,33   35: ובמקום שיהיה אוצרכם שם יהיה לבבכם 34 .מכלה  ועש אינה . י שגנב אין מתקרב לוחסרון למ  
Mt 6,27  28. יכול להוסיף לחיי גופו מדה אחת מכם  ומי  27. יים ואינכם גדולים מהםלהם לחם וח  
Mt 7,9   ואם 10. אם ישאלהו בנו לחם יתן לו אבנים מכם  מי  9. והדופק יכנס. המחפש ימצאו. יקח  

Mt 11,22   ם שקמת עד לשמיםואתה כפר נחו 23. ליום הדין מכם  היה לאותן דטיר אי דשידון יותר מעט י  
Mt 12,11   שהיה לו צאן אחת אם נופלת בשוחה אחת בשבת לא  מכם  והוא אומר להם מי הוא  11. ו הםשילשינ 

Mt 15,7   זה העם שלי מכבר מדברים ולבם 8ישאוש אומ׳  מכם  טוב דבר  7. כם הרעיםהש׳ בעבור גזירותי  
Mt 18,19   יהיו בהסכמה של שלום על הארץ שאבי שבשמים יתן מכם  ועו׳ אומ׳ לכם אשר אם שנים  19 :בשמים 
Mt 21,43   43 אותו שיפול  44לקוח ונתון לגוים שיעשו מעשיו  מכם  ן מזה לכם אומר שמלכות הש׳ יהי אכ 
Mt 26,21   וכשהם שמעו זה היו מאד דואגים 22. יבגדני מכם  אמר להם אמיתות אומר לכם שאחד  שאוכלין.  
Mc 2,20   שום אדם אינו 21. ובאותו עת יצומו ימים רבים .מכם  ת המתקרב שהחתנים יגזלו אבל הע 20. עמהם 
Mc 7,6   רמאים ישעיה שאמ׳ זה העם מכבדני מדבר ולבם מכם  וישאוש ענם אמ׳ להם טוב נביא  6: כל היום  

Mc 8,39   מלכות שהם עמי לא ימותו עד שיראו האגלוריאה מ מכם  ואמ׳ להם ומקצת  39. עם המלאכיםיבא באורו 
Mc 14,18    והתחילו . והם היו עצבים 19שאוכל עמי יבגדני  מכם  אמ׳ להם אמת לכם אני אומר שאחד ישאוש 

Lc 11,5   ויאמר לו. יש לו אוהב וילך אליו בחצי הלילה מכם  ואמ׳ אליהם אי זה  5. ואל תביאנו לנסיון  
Lc 11,11   ואם דג יתן לו. אל לחם לאביו יתן לו אבןאם יש מכם  [*]  11[*] כי כל איש  10ח לכם תקעו ויפת 
Lc 11,50   דם כל הנביאים מיום שנברא העולם עד עתה מזאת  מכם  למען תהיה נדרש  50וירדפו . ומהם ימיתו 
Lc 13,15   15 אינו מתיר קשר השור או החמור מן הרפת ואינו מכם  ה ישאוש להם ואמ׳ רמאים כל אחד וענ  
Lc 14,5   אם שורו וחמורו נופלים בבור בשבת שלא יעלהו מכם  וענה להם ואמר אי זה  5. ועזבו ריפא האדם . 

Lc 14,28   ולא ימנה ראשונה ההוצאה. שחפץ לבנות מגדל מכם  כי אי זה  28. כול להיות תלמידיאינו י  
Lc 14,33   שאינו מתיאש מכל הדברים שמחזיק אינו יכול מכם  כן כל איש  33. דל עם דברי שלוםלהשת  
Lc 15,4    שיש לו מאה צאן ונאבדה אחת מהם לא יניח תשעים מכם  אי זה  4. וא אמ׳ אליהם זה הדברוה 3עמהם 
Lc 17,7   יש לו עבד תועה ושומר השורים מי שהוא חוזר מן מכם  מי  7. יה מושלך בים ישמע אליכםיכרת ויה 

Lc 21,16   ארורים מכל אדם בעבור שמי ותהיו 17. במיתה מכם  וינגשו קצת . ובעד אוהבים. וביםובעד קר.  
Lc 21,18   רק 20. בסבלנותכם תנחלו נפשכם 19. לא יפסד מכם  ושער ראשכם אחד  18. מכל אדם בעבור שמי  
Lc 22,26  ואותו. כי אותו שהוא גדול בבית יהיה כמו נער .מכם  אבל לא יהיה כן  26. ים מאושריםעליהם נקרא 

Jn 6,65    כי ישאוש היודע ראשונות. הם שאינם מאמינים מכם  אבל מקצת  65. לכם רוח וחיים הםשאמרתי  
Jn 6,71   וזה אומ׳ מיוד״ש אשכריוטא כי זה  72. הוא שטן מכם  לא אני לכם שנים עשר בחרתי אחד . ענה להם 
Jn 7,19   למה אביתם להמיתני 20. אינו ממעט ומחסר הדת מכם  ואחד : לא נתן לכם משה הדת 19. אין בו : 
Jn 8,26   ואני. אבל מי ששלחני הוא אמתי. או שופט מכם  רוב דברים ומדבר  26שמדבר עמכם להם קדמון  
Jn 8,46  אם אומר אני לכם אמת למה לא. יתפשני בחטא מכם  אי זה  46. מת אינכם מאמינים ליאומר לכם א  

Jn 13,21  ביטו זה לזה ומספקו אז התלמידים ה 22. יבגדני מכם  יר ואמר אמת אומר אני לכם שאחד רוחני והזה 
Jn 16,5   רק כאשר אמרתי 6. אינו שואלני לאן אתה הולך מכם   ואחד. ועתה אני הולך לאותו ששלחני. עמכם  

Mt 12,12    ובעד אהבה זו הגון הוא. יותר טוב האדם מהצאן מכמה   12. בשוחה אחת בשבת לא יוציאנהאם נופלת 
Mc 15,4   ישאוש לא ענה אחרי כן ולא פילאט 5. דברים מכמה  אותך  אי זה דבר לאותן שהלשינו אינך עונה  
Lc 3,31    שם היה רוינו. שם היה נתן. שם היה מיטאנו .מכנה  שם היה : שם היה מליאה 31. אקיםשם היה . 
Mt 5,15   אבל להניחו על המנורה בעבור יעשה אור לכל מכסה  ק האדם את הנר בעבור הניחו תחת אין מדלי  
Jn 15,19   תזכרו דברי אשר אמרתי לכם עבד 20: אתכם מכעיס  ל כי אינכם מזה העולם בעבור זה אב. אוהב  
Jn 15,23  אם לא עשיתי דברים שאחר לא עשאם לא 24. אבי מכעיס  המכעיס אותי  23: א היה להם חטאמדבר להם ל 
Mt 9,16   כן יעשו כן ממחה כי אם. בגד חדש במלבוש ישן מכפיל  אין אדם  16: לם הארוס אז יצומושאדם יע 

Mt 13,44   עו׳ המלכות 45: כל אשר לו וקנה לאותו שדה מכר  ובעבור ששון שיש לו . צאו טומנוכשאדם מ  
Mc 6,22   וייטב מאד לאירודיש ולכל. לפני כל הקרואים מכרכרת  ובאה בת אירודיש  22ם מגליליאה הגדולי 
Jn 4,19   אבותינו התפללו לשם בזה ההר 20: שאתה נביא מכרת  והאשה אמרה לו אדון אנכי  19: תאמת אמר  
Mc 2,2   ובאו אליו ד׳ אנשים נושאים 3. [*] עד הפתח מלא  תאסף ולא הכילם כי כל הבית היה רב עם נ  

Mc 10,14   חימה ואמר להם הניחו לבא הנערים אלי ואל מלא  וכאשר ישאוש ראהו היה  14. לחיןלאותן ששו  
Mc 12,11   והם רצו לתופשו אבל 12. כה נפלאה בעינינו מלא  היא . בעד אלהינו וזה נעשה 11. לפינה  

Lc 1,67   ברוך יהיה אדון אלהי 68רוח הקדש וניבא וא׳  מלא  וזכריה אביו היה  67ש׳ היתה בו כי יד ה  
Lc 4,1  4,Tit  מהקדוש רוח נסע מגורדא והונהג בעד הרוח במדבר מלא  וישאוש משיח  1ולו ד׳ כפי לוקא קפיט 

Lc 5,12    וכאשר ראה ישו נפל לרגליו ובקשו ואומ׳ . צרעת מלא  משיח היה בעיר אחד ובא אדם אחד ישאוש 
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Jn 1,14   וצועק אומר. זואן עושה עדות ממנו 15. חן ואמת מלא  ונולד מן האב שהוא . חד הוא לבדאורו שא 
Jn 13,27   שו אמר אליו מה אתה עושהוי. פת אז בא השטן מלא  ולקח  27דש שימון אשק אשקריוטא נתנו ליו  
Jn 19,29   והיה כי שמע זה לקחו קנה אחד והניחו. חומץ מלא  אז היה שם קנקן  29. יש לי צמא נשלמת אמ׳  
Lc 1,28    29. חן הש׳ עמך ברוכה את בין שאר הנשים מלאה  נכנס לבתולה אמ׳ לה הש׳ יושיעך המלאך  

Lc 2,6    וקפלו. וילדה שם בנו ראשון נולד 7ללדת  לאומ  וכאשר היו שם ימי מריאה  6. הרהוהיא  
Jn 2,7   כל האירידיש מים וימלאום כל מה שיוכלו מלאו  וישאוש אמר להם  7. ם ושלש מדותמחזקת שתי  

Mt 7,23   כל אדם השומע דברי ועושה אותם 24. רוע לב מלאי  סורו ממני רשעים . ולם לא הכירםלהם מע.  
Mt 20,24   וישאוש קראם ואמר אתם  25. חימה מהשני אחים מלאים  העשרה שמעום היו  שרוכא 24: אביא בחרם 
Mt 23,25   פרושים עורים טהרו ראשונה 26: מטרף ואזור מלאים  ואתם פונים כולם . מו גביע קערההוא כן כ  
Mt 23,27   וכן אתם דומים לעמים 28. עצמות מתים ולכלוך מלאים  ירים הדומים מחוץ יקרים ובפנים מצוי 
Mt 23,28   אוי לכם מאותתים 29. מכל רמאות ולב רע מלאים  בחוץ אנשים צדיקים ובפנים אתם  לעמים  
Mc 10,41  וישאוש קראם 42. חימה נגד יקומו וג׳ואן מלאים  כאשר העשרה תלמידים שמעוהו היו ו 41. מוכן  

Lc 5,26  נפלאות גדולות ראינויראה ממנו אומרים  מלאים  וכלם היו . לים והללו ושבחו לשםשם היו נבה  
Lc 6,11   12. חימה מדברים ביניהם מה שנעשה מישאוש מלאים  ואותם  11. ומיד ידו נתרפאה. דושלח י  

Lc 13,14    כאשר ישאוש ריפא אותה האשה בשבת: חימה מלאים  וענו בבית הכנסת  14. ושבחה האלבקומתה  
Jn 21,11   ועם כל זה . מרוב דג מספר מאה וחמשים ושלשה מלאים  שתות והוציא בארץ הר. פירי עלה באניה 
Mt 1,20   הש׳ נראה אל יוסף בחלום אמר יושאף בן דויט מלאך  . ובעוד היותו מחשב זה 20. עזבהלכת בהחבא  
Mt 1,24   24 ויקח אשתו ולא ידעה עד שילדה הבן והוא . האל מלאך  קם יוסף מחלומו עשה כאשר צוהו  וכאשר 
Mt 2,13  השם בחלום אל יוסף ויאמר לו קום ולקחת הילד  מלאך  ואחרי שובם נראה  13מתיאו  כפי קפיטולו ד׳ 
Mt 2,19   ואמר 20השם נראה לו בחלום אל יוסף אל מצרים  מלאך  וכאשר אירודיש מת  19: י אינינהנחמה כ 
Lc 1,11   ה אליוהשם׳ עומד לצד ימין המזבח הלבונה נרא מלאך  אבל  11. יה לו לתת הלבו הלבונהבשעה שה. 

Lc 2,9   ואור הש׳ מסבב סביב והיה . הש׳ נצב קרוב להם מלאך  והנה  9. שעות הלילה על מקניהם ושומרים 
Lc 22,43   השמים מחזק אותו ונעשה באיגוניאה שמתפלל מלאך  והנה  43. תעשה רצוני רק רצונך אכן לא  

Jn 1,36    ושמעו אותו שני תלמידים מדבר והלכו  37השם׳  מלאך  ר הנה מביטים ישאוש הולך ואמ 36מתלמידיו 
Jn 12,29   קול זה לא בא: ענה ישאוש ואמר 30. דבר לו מלאך  ואחרים אמרו . ו זה הוא קול רעםאמר. זה  

Mc Prol,25    1: עושה אבל הש׳ הוא שנותן גדול מלאכה  כי אותו שנוטע ומשקה אחת . חזקםמעמלינו,Tit  
Jn 6,30   כפי . אבותינו אכלו המן במדבר 31. אתה עושה מלאכה  אי זו . ן אותךושה שנראהו ונאמיאות אתה ע 

Mt 11,10   אמת אני אומ׳ לכם כי  11. שיפנה דרכך לפניך מלאכי  ותו שממנו הנביא אמר הנני שולח זה הוא א 
Mt 22,30  ומתחיית המתים לא אתם קראתם 31האל בשמים  מלאכי  ויהיו כמו . ם אשה ולא בעלים הןלא יהיה לה  

Mc 1,2   אחת קול 3. לפניך שיפנה הדרך שלך לפניך מלאכי  בישעיה נביא אמר הנה אני שולח  שהוא כתוב  
Mc 12,25   ומהמתים שיקומו לא 26. השמים לפני האל מלאכי  אבל יהיו כמו . ם ולא להן בעליםלהם נשי  
Mc 13,32   השמרו ועורו 33: אבל האבהשמים ולא הבן  מלאכי  ותו היום ואותה שעה לא ידעה לא א 32יעברו  

Lc 3,28    שם היה מודאן. שם היה קושן. שם היה אטדי .מלאכי  שם היה  28. שם היה נרי. שלתיאלשם היה . 
Lc 7,27   27  כי אני אומר 28לפניך שיכין הדרך לפניך  מלאכי  הנה אנכי שולח לכם . שממנו כתובזהו  
Mt 4,6   שיקבלוך בידיהם בעבור שלא תקח שום רע מלאכיו  אל למטה כי כתוב הוא האל מצוה  הפיל עצמך  

Mt 13,41   ישים 42כל האישקנדליזאטש ממלכותו והרעים  .מלאכיו  בן האלוה ישלח  41. ה בקץ העולםכן יהי 
Mt 24,31   צועקים בגודל קולות ויקבצו הנבחרים מהאל מלאכיו  ח וישל 31ברב כח וצלם ודמות . בעבי השמים  
Mt 25,41    אני נרעבתי וצמאתי אשר לא נתתם לי 42 .מלאכיו  לכו באש גיהנם שמוכן לשטן ואל ומאבי  
Mc 13,27  מן השמים. ויקבץ נבחריו מד׳ כנפות הארץ מלאכיו  ואז ישלח  27: ם בכח גדול ואורהבא מן השמי  
Mt 26,53   וייבכן ח. רק איך תשלימו הכתיבות 54 .מלאכים  התפלל לאבי שישלח לי יותר מי״ב יכול ל  
Lc 24,23   ומקצתינו הלכו לקבר 24. שאומרים שהוא חי מלאכים  ובאו אומרות שראו מראה . ישאוש מצאו גוף  
Jn 20,12   מלובשים לבן יושבין אחד בראש ואחד ברגלים  מלאכים  ורואה שני  12. רעה והביטה בקברשמבכה כ 
Lc 13,14    באותן הימים יכול הרופא להתעסק ברפואתו מלאכתו  הם בשבוע שבהן האיש יכול לעשות ששת ימים  

Jn 4,34   אינכם אומרים שארבעה חדשי׳ יש מכאן עד 35 :מלאכתו  ת רצון מי ששלחני בעבור שאשלים היא לעשו 
Jn 18,10   אז אמר ישוש לפירי חזור סכינך 11 .מלאקוש  והעבד שמו . ההגמון וכרת לו אזנו הימנית  

Mt 18,35   19: טוב לריעכם מלב  מים אם לא תמחלו שה לכם אבי שבשכל כך יע,Tit   1קפיטולי מ״ה כפי מתיאו  
Mc 7,15   מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע 16. האדם מלכלכו מלב  אבל מה שיוצא . אינו יכול לטנפונכנס באדם. 

Mt 13,19    ואותו שנפל 20. וזהו הזרע שנפל קרוב לדרך .מלבו  בא השטן ועוקרה . ולא יבין אותהדבר השם  
Jn 16,13    רק הדב הדברים שישמע ידבר ויגיד לכם הדברים  מלבו  כי לא ידבר . אמת ילמדכם כל אמתרוח של 

Mt 22,11   ואמ׳ לו אהוב איך נכנסת  12ממלבושי נשואין  מלבוש  וראה אדם אחד שלא היו  11. מקרואים 
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Mt 22,12    אז אמר המלך לעבדיו 13. וא שתקוה. נשואיי מלבוש  ואמ׳ לו אהוב איך נכנסת בזולת  12נשואין  
Lc 5,36   36 כי אם יעשהו הישן נשבר. חדש במלבוש ישן מלבוש  שום אדם לא יחליף . ומ׳ לכם משלוא  
Lc 8,27   וכאשר ראה  28ואינינו עומד בבית רק בקברים  מלבוש  ואינינו לובש שום . ד זה זמן רבשאחזו ש 

Lc 12,27   א״כ העשב שהוא 28. דומה למלבוש אחד מאלו מלבוש  היה לו  כי שלימה בכל מעלתו לא אומר לכם  
Mt 26,65  מה דומה לכם והם ענו  66ואמ׳ זה אמ׳ גדוף  מלבושו  אז שר הכהנים קרע  65. נני שמיםהאל ובא כע 
Mc 6,56   7: כי כל אותן שנוגעים מתרפאין מלבושו  ים ומחלים פניו שלבד יגעו בשפת בדרכ,Tit  

Mt 27,35   ויושבים מביטים 36. ועל לבושי הניחו גורל .מלבושי  חלקו ביניהם . למת הנבואה אומרתששתהיה נ 
Jn 19,24   והפרושים עשו. ביניהם ושמו גורלות במלבושי מלבושי  ו בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת האומרת חלק 
Mt 21,8   7 ים מאילנותואחרים כורתים ענפ. בדרך מלבושיהם  [*]  8[*] האתון והעיר והניחו  והביאו  
Mc 11,7   7 ואנשים רבים פשטו 8. עליו והוא רכב מלבושיהם  והתלמידים הניחו . העיר לישאוש להוליך  
Lc 19,35   וכאשר 36. על העיר והניחו ישאוש עליו מלבושיהם  ומניחים . ונהגו אותו לישאוש 35. צריך לו  
Lc 19,36   וכאשר הוא כבר מתקרב לירידת הר  37בדרך  מלבושיהם  וכאשר הוא הולך משימים  36. ליוישאוש ע 
Mt 14,36    וכל אותן שהיו נוגעין תכף היו נרפאין מלבושיו  וחילו פניו אשר לבד יגיעו שפת  36החולים  
Mt 27,31   וכאשר הולכים בעיר 32. ונהגוהו לתלותו מלבושיו  הפשיטו לו הסרבל והלבישו לו . געליו לע  
Mt 27,35  חלקו. בעבור שתהיה נשלמת הנבואה אומרת מלבושיו  והו חלקו ביניהם בגורל וכאשר תל 35. לשתות  
Mc 5,27   כי היא אומרת בקרבה אם אנכי יכולה 28 מלבושיו  בא בין העם נכנסה ונגעה אחורי  משיח  

Mc 10,50   וישאוש אמ׳ אליו  51. ומיד בא אליו .מלבושיו  והוא זרק  50ה ישאוש שואל אותך לו הנ[*]  
Mc 15,20   ואנסו אדם אחד שהיה 21. ונהגוהו לתלותו מלבושיו  ו הפשיטו לו הארגמן והלבישו לו הלעיגוה  
Mc 15,24   והניחו גורלות עליהן איזה יקח כל אחד .מלבושיו  וכאשר תלוהו חלקו  24. צה לשתותולא ר  
Lc 22,36   אני אומר לכם כי מהכי  37. ויקנה סכין מלבושיו  ומי שאין לו ימכור . קח גם האבןלו שק י  
Lc 23,34   והעם עומד 35. ומטילים עליהם גורלות מלבושיו  ומחלקים ביניהם . ם מה הם עושיםאין יודעי  

Jn 13,4   אחרי כן שם מים במזרק  5ולקח סדין וחגרו  מלבושיו  קם מהסעודה ומניח  4. האל ישוב יצא ואל 
Jn 13,12   אתם. וכאשר ישב והסב אמר פעם אחרת להם .מלבושיו  אז כשרחץ רגליהם לקח  12. הוריםכולכם ט  
Jn 21,7  ושאר התלמידים 8. ונכנס בים. כי ערום היה מלבושיו   ושימון פירו כאשר שמע האדון הוא לבש. הוא 

Mt 10,10   הפועל ראוי לשוכרו. ולא מנעלים ולא מטה מלבושים  ולא שתי . ושק בדרך 10ת בחגורה וכסף ומעו . 
Mt 11,8    יקרים אותם שלובשים מלבושים חשובים מלבושים  ראות שחשבתם שהוא יהיה אדם עם  יצאתםלכן  
Mt 11,8    א״כ למה 9: חשובים ועומדים בהיכל המלך מלבושים  עם מלבושים יקרים אותם שלובשים יהיה אדם  

Mc 12,38   ושישבו 39ים נאים שיתנו להם שלום הסוחר מלבושים  החכמים יודעי ספר שחפצים נשוא  השמרו מן  
Lc 3,11   ומי שיש לו חלופי. יתן למי שאין לו אחת מלבושים  והוא ענה אומ׳ אותו שיש לו שתי  11. יעשו  

Lc 9,3  ומשם לא. ובאי זה בית שתכנסו שם תעמודו 4 מלבושים  אבן לא מעות ולא תהיה לכם שני  ולא לחם לא 
Lc 6,29  לא תרצה למונעו ועו׳ הגונילא אם יחפוץ לבושךמ  ואותו שיחפוץ לגזול . לו האחרת האחד הזמין  
Mt 23,5   והם אוהבים שבת ראשונה בשלחן 6ומטויה דקה  מלבושם   הם נושאים גודל תכשיטי. יראו אותם 

Mc 14,51  52. שהיה מלובש מאחת אלמשיאה לבנה ותפשוהו מלבישו  ונער אחד  51: ולם ברחו ועזבוהוהתלמידים כ 
Lc 12,28  למה אתם במעט. כן כמה וכמה שמלביש אתכם מלבישו  בשדה היום ולמחר בתנור הש׳ הוא א״כ העשב ש  
Mc 4,15   בארץ[*]  18[*]  17[*] ואותה שנפלה  16 .מלבם  דברי האל ותכף בא השטן ומסלקה  ששומעין  
Lc 8,12   13: בעבור שלא יאמינו ושלא יהיו נושעים מלבם  ובא אחר כן השטן ומוציא הדבר . אותו  

Mt 12,36  כבידה שידוברת תהיה בין האנשים יתן אדם טעם מלה  בעבור זה אומר אני לכם כי כל  36. נודר רע  
Mt 13,21   21 אותה שנפלה בין 22. זעומה תכף הם נבוכים מלה  כי בעד : ן לו שרש ומתייבשת מהראבל אי  
Mt 26,44   ם ומצאם ישנים ואמ׳ תשנואז בא לתלמידי 45 .מלה  התפלל פעם אחרת ואמ׳ אותה עצמה והלך ל  

Mc 2,9   או לאמר קום. נקלה לאמר לנטול עונותיך נמחלין מלה  אי זו היא  9ם מה תחשבו בלבבכם ואמ׳ לה 
Mc 14,39   39 וכששב מצאם ישנים כי עיניהם היו כבדים 40 .מלה  עם אחרת הלך להתפלל באותה עצמה ופ  
Mc 14,51   והוא עזב 52. מאחת אלמשיאה לבנה ותפשוהו מלובש  יה ונער אחד מלבישו שה 51: בוהוברחו ועז  

Mc 16,5   4 [*]5  [*]והוא אמר להן אל 6. בגד אחד לבן ונפחדו מלובש  שבת בצד ימין נער אחד  ראו  
Lc 7,25   25  והנה אותן שנתלבשו במלבושים. מרוב בגדים מלובש  אי זה עניינים יצאתם לראות איש אבל  

Lc 24,49   ונשא. ונהג אותם בביטניאה 50. מכח העליון מלובשים  ם ואתם תעמדו בעיר עד שתהיו בכ הנדר מאבי 
Jn 20,12   לבן יושבין אחד בראש ואחד ברגלים במקום מלובשים  ורואה שני מלאכים  12. יטה בקברכרעה והב  
Jn 12,12   12 כפות לקחה 13ושמעה שישאוש בא לירושלם  .מלוד  חר אחוזת עם רבה שבאה יחד ליום ולמ  
Jn 6,45   45 כל איש השומע מהאב אחרי כן בא אלי. מהאל מלומדים  והיו כולם . י כתוב הוא בנביאיםכ. 

Mc 9,49   10: ויהיה עמכם שלום מלח  מלח תפסק עם מה נבשל יהיה עמכם אבל אם ה,Tit  קפיטולו עשירי כפי  
Jn 7,23  למה אתם: דת משה מאבד. ו מתירא עצמובשבת ואינ מלח  אם איש נכנס בברית  23: האנשים מוהלים אתם 
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Jn 19,29    אז כשישאוש טעם החומץ 30. וישימוהו בפה ישו מלח  ספוג מליאה חומץ עם לקחו קנה אחד והניחו  
Mt 24,6    חיוב שאלו . והסעת מלחמות השמרו שלא תבהלו מלחמות  אתם תשמעו  6. ורבים אנשים יונוהוא משיח 
Mt 24,6   חיוב שאלו הצערים יבאו. השמרו שלא תבהלו מלחמות  תשמעו מלחמות והסעת אתם  6. ונואנשים י . 
Mc 13,7   או התחלת מלחמות אל תיראו כי זה. רבות מלחמות  אבל כאשר תראו  7ורבים ירמו . אשאני הו  
Mc 13,7   7 אל תיראו כי זה חוייב שיהיה אבל עדיין לא  מלחמות  או התחלת . שר תראו מלחמות רבותאבל כא 
Lc 5,33  אבל שלך אוכלים. וכן אותם מהפ מהפרושים מלחמות  יואן מתענים תמיד ועושים כובד  למה תלמידי  
Mt 26,7  7 ושפכה על ראשו בעוד שהוא. משיחה מרגליות מליאה  ו אשה אחת עם קופסת אלא בשטרוס נגשה אלי  
Mc 14,3   לי נרדי ושברה ושפכה המשיחה עלאינגנט מרג מליאה  אשה אחת עם ַקאֵפָסא אל בשטרי  בשולחן באה  
Lc 3,31   שם היה נתן. שם היה מיטאנו. שם היה מכנה :מליאה  שם היה  31. שם היה אקים. אלים שם היה . 

Jn 19,29  אז 30. חומץ עם מלח וישימוהו בפה ישו מליאה  ע זה לקחו קנה אחד והניחו ספוג והיה כי שמ  
Mt 14,20   ומספר האוכלים היו ה׳ אלפים אנשים לבד 21 .מליאות  ״ב דבלות ונשארו ממותרות י. בעוכולם וש 
Mt 15,37   והיו האוכלים כמו ד׳ אלפים אנשים לבד  38 .מליאות  וממה שנשאר סלקו שבע דבלות . יםוהיו שבע 

Mc 8,8   והיו האוכלים סביב ארבעת אלף איש 9 .מליאות  אחר סלקו ממותר ז׳ קופות . בעיםוהיו ש  
Lc 9,17   ונעשה שישאוש היה לבדו והתפלל ותלמידיו 18 מליאות  והנותר היה י״ב קופות . ו כולם ושבעוואכל 

Mc 6,21    והזמין כל הטרבונש והשרים הגדולים .מלידתו  בינוניים קרבו לאירודיש עשה חג הימים  
Mt 16,12  12 בא בגבולות וישאוש 13. הפרושים והצדוקים מלימוד  נו שאינינו אומר משאור הבית רק ואז הבי  

Jn 7,32   וההגמונים עם הפרושים שלחו. מאותן הדברים מלינה  ושמעו הפרושים שהסיעה  32. יותר מזה  
Mt 20,11    אומרים אלו התחילו 12. נגד בעל החיילות מלינים  ובקחתם  11. כל אחד פשוט כמו כןולקחו  

Jn 7,12  ואחרים. כי מקצת אומרים טוב הוא. עליו ַמִלינִים  ורוב העם  12. ואומרים אנה הוא ביום המועד  
Mt 1,6   דויט מלך ישראל הוליד שלמה מאשת. ישראל מלך  ישי הוליד דויט  6. ק הוליד ישיאובי  
Mt 1,6   שלמה הוליד  7. ישראל הוליד שלמה מאשת אוריאש מלך  דויט . שי הוליד דויט מלך ישראלי 6. ישי 
Mt 2,1   אומרים 2הנה מלכי מזרח באו ירושלם . אירודיש מלך  בימי . אהאש בבית לחם בארץ גודינולד ישו 
Mt 2,2    היהודים שנולד כי אנחנו ראינו כוכבו במזרח מלך  אומרים אנה הוא  2מלכי מזרח באו ירושלם.  

Mt 18,23   23 וכאשר התחילו 24. שרוצה לשמוע טעם מעבדיו מלך  לכן דומה למלכות שמים לאדם אחד ו  
Mt 22,2   ושלח העבדים לקרוא 3שעשה נשואין מבנו  מלך  ה לאדם מלכות שממיי הוא דומ 2. דמשל אח  

Mt 27,11   וכאשר 12. אתה אומר. היהודים ואמ׳ לו ישאוש מלך  לפני פילאטו שאלו אומרים אתהו  עומד  
Mt 27,29   יןורוקקין בו ולוקחין הקנה ומכ 30היהודים  מלך  לפניו ברך אומרים הש׳ יושישעך  ומברכין  
Mt 27,37    אחד לצד. אז תלו שני גנבים עמו 38: היהודים מלך  ושמו על ראשו כתב זהו ישאוש  37מביטים  
Mt 27,42   אתה מישראל רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו מלך  אם . ים ואינו יכול להושיע עצמומושיע אחר  
Mc 13,8   9. ם בארץ ורעב והתחלת כאבים יהיוויהיו רעשי .מלך  ועמים יקומו נגד עמים ומלך נגד  8. הקץ 
Mc 15,2   וגדולי  3. וישאוש ענה ואמר אתה אומרו. ישראל מלך  ופילאטו שאלו אתה הוא  2. הו לוומסרו 
Mc 15,9   9 כי הוא יודע כי עליוני הכהנים 10. היהודים מלך  ענה להם ואמ׳ תחפצו שאניח לכם  ופילאט  

Mc 15,18   18 והכוהו בראש עם קנה אחד וירקו 19היהודים  מלך  ׳ יושיעך הש. והתחילו לתת לו שלום  
Mc 15,26   26 ותלו עמו שני גנבים אחד מימין 27. היהודים מלך  יחו עליו כתב זהו ישאוש נזוריט והנ  
Mc 16,15    אותו שיאמין ויהיה טבול 16השמים לכל בריה  מלך  מר להם לכו בכל העולם דרשו דבר וא 15חי  

Lc 1,5   1,Tit  גודיאה כהן אחד שמו זכריה מיחס אביה ואשתו מלך  בימי אירודיש  5לו א׳ ללוקא קפיטו  
Lc 2,2  וכולם היו הולכים כל אחד לעירו 3ששיריאה  מלך  ה היתה נעשית ראשונה בעד האדון וזאת הנגיש  

Lc 14,31    ראשונה אם  הולך למלחמה נגד מלכים ואינו חושב מלך  או אם  31. ואין בידו כח להשליםלבנות 
Lc 23,2   ופילאט שואל אותו אתהו מלך היהודים 3. המשיח מלך  אומ׳ שהוא . ומונע לתת מס לסישר. עמנו. 
Lc 23,3  ופילאט אמר 4. והוא ענה אתה אומר. היהודים מלך  ופילאט שואל אותו אתהו  3. משיחשהוא מלך ה  

Lc 23,37    ועל הכתב שעליו כתוב 38. ושיע עצמךישראל ת מלך  ואומרים אם אתה  37. חומץ לשתותלו  
Lc 23,38   ואחד מהגנבים שהיה תלוי עמו 39. היהודים מלך  יות יוניות ולטינש ועבריות זהו כתוב באות  

Jn 1,49  כי אני אומר לך. ענה ישאוש ואמר לו 50. ישראל מלך  אתה הוא . ר׳ אתה הוא בן האלוה נתנאל ואמר 
Jn 4,46    47קטן ריגיטו שהיה לו בן חולה בכפר נחום  מלך  והיה שם . ים ייןממאל מקום אשר עשה שם  
Jn 6,15  וכשנעשה ערב ירדו 16. ברח פעם אחרת בהר לבדו .מלך  ויעשוהו . אליו בעבור שיתפשוהו שהכיר שבאו 

Jn 12,13    וישאוש מצא עיר בן אתון וישב עליו 14. ישראל מלך  הושענא זהו . לדרך וצועקת אומרתאליו. 
Jn 18,33   וישאוש ענה אומ׳ אתה אומר זה 34. ישראל מלך  וקרא ישוש ואמ׳ לו אתהו . יטוריבאותו פר  
Jn 18,37   אני לדבר זה. ענה ישאוש אתה אומ׳ שאני מלך .מלך  אז אמ׳ אליו פילאטו א״כ אתה  37. בכאן  
Jn 18,37   עבור זה באתי לעולםאני לדבר זה נולדתי ב .מלך  ענה ישאוש אתה אומ׳ שאני . מלך א״כ אתה  
Jn 18,39   אז צעקו כולם לא תעזוב לנו זה רק 40: היהודים מלך  וחפצתם שאעזוב לכם . ש אחד בפסחלכם אי 
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Jn 19,3   3 אז יצא פילאט 4ונותנים לו בצואר . היהודים מלך  ים אליו ואומרים לו האל יושיעך ובא  
Jn 19,12   אז כאשר פילאט שמע אלה 13: אומר נגד שיסר .לךמ  מו אלוה כי כל איש שעושה עצ. אהוב משיסר  
Jn 19,15   אז שיסר מסר להם ישאוש 16: כי אם שיסר מלך  וההגמונים אמרו לו אין לנו : להמלככם את  
Jn 19,19    אז רוב היהודים קראו הכתב הזה כי 20: היהודים מלך  ישאוש דנזוריט : וערב וזה לשונועל השתי 
Jn 19,21   היהודים רק שהוא היה אומר שהיה מלך היהודים מלך  דים אמרו לפילאטו לא תכתו׳ היהואז הגמוני . 
Jn 19,21   ענה פילאט אומ׳ מה שכתוב כתוב 22. היהודים מלך  היהודים רק שהוא היה אומר שהיה תכתו׳ מלך  

Mt Prol,29   1. נשר שבועת עניין האלהות .מלכות  אריה . עגל גלחות. רומז אנושות בן אדם,Tit  קפיטולו  
Mt 3,5   והיה טובל אותם 6אשר סביבות נחל ירדן  מלכות  ם הם מירושלם ומכל גודיאה ומכל ואז יוצאי  

Mt 4,23   24[*] השמימיי ומרפא כל החוליים  מלכות  ילאה דורש בבתי כנסיותיהם הגדת כל ארץ גל [*]  
Mt 5,3   5: שרי הנחים כי הם ינחלו הארץא 4. השם מלכות  אשרי עניי הרוח כי שלהם הוא  3 אותם לאמר  

Mt 6,33   א״כ אל 34. האל ויותר ותהיה לכם כל זה מלכות  שאלו בתחלה  33. שאתם צריכים זהשלכם יודע  
Mt 9,35   35 36. שמימיי בבתי כנסיות וממרק כל חולי מלכות  שיח מחפש העירות והמגדלים דורש וישו מ  

Mt 12,25  וכל עיר או בית . שהוא בתוכו נחלק יהיה שמם מלכות  הם אמר כל וישואש שיודע מחשבותי 25. השדים 
Mt 13,11    מי שיהיה לו יתן 12. שמימיי אבל להם לא מלכות  להם אומר לכם ניתן להבין סודות והוא ענה  
Mt 13,31  שמים הוא דומה לזרע החרדל אותו שאדם זורע מלכות  מר להם משל אחר א 31: והחטים אספו במגורתי  
Mt 19,12   ואז עשו 13: מי שיכול להבין יבינהו. שמים מלכות  ומקצת הם קשטראטש בעד . ידי אדםקשטראטש ב  
Mt 19,14  וכאשר הניח הידים עליהם נפרד 15: שממיי מלכות  כי אמ׳ מכיוצא באלו הוא . מונעםולא תאבו ל  

Mt 20,1  20,Tit  ילות אשר יוצא בבקר לשכורשמימיי לאב החי מלכות  דומה הוא  1טולו מ״ו כפי מתיאו קפי  
Mt 22,2   שממיי הוא דומה לאדם מלך שעשה נשואין מבנו  מלכות   2. ונה ישאוש ואמ׳ להם משל אחדוע 1מתיאו 

Mt 23,13   ולא עזבתם. שמימיי לעמים ואין אתם נכנסים מלכות  ים ופרושים ורמאים שמונעים דרך לכם מאותת  
Mt 25,1    שממיי לעשר בתולות שלקחו עשישותיהן ויצאו מלכות  יהיה דומה  ואז 1נ״א כפי מתיאו קפיטולו  
Mc 3,24    בבית 25. בזולת החכמה יכול עמוד אותו מלכות מלכות  ואם אי זה  24. אחד גרש שטן אחריוכל שטן 
Mc 3,24   בבית שיש חלוקת הלב ביניהם אינו יכול 25 .מלכות  כמה יכול עמוד אותו אי זה מלכות בזולת הח  
Mc 4,11   11 12כי אם בדמיונות . אבל להם לא. שממיי מלכות  א אמ׳ להם לכם נתן להבין סודות והו  
Mc 4,26   וישן יום 27שממיי כאדם שזורע זרע טוב בארץ  מלכות  ועוד אמר להם כן הוא  26: ממנו לו יגזלו 
Mc 4,30   דומה הוא לגרגיר 31. והש׳ לאי זה דמות אדמה מלכות  ואומר לכם למי אדמה  30. יר הואכי עת קצ 
Mc 5,10   ונסוהו 12וסביב משם רועים רבים חזירים  11 מלכות  קשהו מאד שלא יגרשהו חוץ מאותה וב 10. הם. 

Mc 10,14   שום אדם לא. אמת לכם אני אומר 15: שמימיי מלכות  לי ואל תמנעו אותם כי מאלו הוא הנערים א  
Mc 10,17    וישאוש אמ׳ לו למה אתה אומר לי  18. שמימיי מלכות  שיג טוב מה נעשה בעבור שנוכל להמלמד 
Mc 15,43   43  שמים ובחריצות נכנס לפילאט ושאל לו גוף מלכות  יוסף אברמסיאה גבר נכבד שהמתין בא  

Lc 4,5   ואמ׳ לו הנה אתן לך כל אלה 6העולם  מלכות  ול והראה לו כל נהג ישאוש בהר אחד מאד גד  
Lc 4,43   והיה דורש בבתי 44. האל כי בעבור זה שולחתי מלכות  ב לו להגיד לעיירות אחרות חויי ולהם אמר 
Lc 6,20   אשריהם של רעבים כי יהיו שבעים 21. האל מלכות  דיו אומ׳ אשריכם של עניים שמהם בתלמי:  

Lc 8,1   ים ומקצת נש 2והיו עמו הי״ב תלמידים . השם׳ מלכות  לך בעירות ובמגדלים דורש ומגיד ישאוש הו 
Lc 8,10   בעבור שאם. אבל לאחרים משל. שמים להכיר מלכות  ולהם אמר לכם ניתן  10. הוא זה איזה דבר  
Lc 8,26  וכאשר 27גאניט זאריט אותה שסמוכה לגליליאה  מלכות  ובאו ועברו אל  26. ושומעין לו .אומר עמדו 

Lc 9,2   מ׳ להם לא תשאו דבר ביד לא שרביט וא 3. הש׳ מלכות  ושלחם לדרוש  2ולרפאת החוליים  כל השדים 
Lc 9,27   ושמנה ימים אחר אלה הדברים ישאוש  28. השם׳ מלכות  היום פה לא יטעמו מות עד שיראו אלו ש 
Lc 9,60   ואדם אחר אמר לו אדוק אני אלך 61. האל מלכות  ישאוש אמ׳ לו אתה בא עמי ותגיד את אבלי ו  
Lc 10,9   9 ואם תכנסו בעיר שלא 10. האל מתקרב לכם מלכות  מרו להם ו החולים שיהיו שמה ותאורפא  

Lc 11,17  17  18. ובית יפול על בית. שחלק לכם לא תעמוד מלכות  כל [*] כמבין מעשיהם מחשבותיהם וישאוש  
Lc 12,31   אל תהיו 32. הש׳ וכל אלה הדברים תשיגו מלכות  אמנם תשאלו  31. חסרון מכל אלה כי לכם  
Lc 12,32   תמכרו מה שאתם מחזיקים ותנו צדקה כי 33 :מלכות  מגוי חלש כי לאביכם ערב תת לכם  יראים  
Lc 13,18   19: שמים ומי משערו לאי זה דבר יהיה נמשל מלכות  ואז אמ׳ להם למה הוא דומה  18: שעשה  
Lc 13,20   20 נתלשאור שהאשה מטמ 21. הש׳ למה הוא דומה מלכות  אמשול לכם משל . ופעם אחרת אמרה  
Lc 15,15   15 ונתאוה 16ושלחהו בעירו לשמור החזירים  .מלכות  לקרב לאביו לאחד מעירוני אותה  והתחיל  
Lc 16,16   אבל 17. האל הוא מוגד וכל העושים חוזק בו מלכות  ואחר . עד יואן.. והד 16. הוא לפני האל  
Lc 17,20   ולא יאמר הנו הוא 21נו בא בהעמדה אי. האל מלכות  ושאל לפרושים מתי יבא  20ושיעך אמונתך ה  
Lc 17,21   21 ואמ׳ לתלמידיו יבואו  22. האל ראוי לבא לכם מלכות  מר הנו הוא או הלאה הוא כי הנה ולא יא 
Lc 18,16    מי ומי שלא. באמת לכם אני אומר 17. שמים מלכות  ולא תמנעום כי מכיוצא באלו הוא לבא אלי  
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Lc 18,17   17 ושר אחד 18. שמים כמו נערים לא יכנסו בו מלכות  מי ומי שלא יקבלו . רכם אני אומבאמת ל  
Lc 18,29    שלא יקבל יותר ויותר ממה שהניח 30השם׳  מלכות  או אשתו בניו או בתי דירתו בעד או אחיו  
Lc 19,11   ואז אמר אדם אחד מעולה הלך במלכות 12. שמים מלכות  רושלם וכי חשבו שמיד יהיה נגלה נביא לי 
Lc 19,12   וקרא עשרה עבדים שלו ונתן 13לעצמו ושיחזור  מלכות  מלכות אחד מאד רחוק בעבור שיקח הלך ב 
Lc 21,10   ומגפות ורעב. ורעש גדול יהיה במקומות 11 .מלכות  ומלכות נגד . עמים נגד עמיםאמר להם יקומו  
Lc 22,16  וכאשר לקח הכוס עשה חנות ואמר 17. השם׳ מלכות  כם שלא אוכל אותו עד שיהא נשלם אני אומ׳ ל  
Lc 22,18    ולקח הפת ועשה חנות ובצעו ונתן להם 19. הש׳ מלכות  שלא אשתה מהיוצא מהגפן עד שיבא אומר לכם 
Lc 22,29   בעבור שתאכלו ותשתו 30כמו שאבי גזרו לי  מלכות  ואני מכין לכם  29. בניסיונותי לעמוד עמי  
Lc 23,51   בא ונגש אל פילאט ושאל שיתן לו 52. השם׳ מלכות  הודה ומצפה יה מאברמיסיאה עיר יוה  

Jn 3,3    ענה נקודימוש 4. שמים אם לא יהיה נולד מחדש מלכות  אומ׳ לך שום אדם לא ישיג לראות אמת אני 
Jn 11,55   55 אז שאלו 56. קודם פסח בירושלם לטהר עצמם מלכות  ב פסח היהודים ועלו רבים מאותה ונתקר  
Mc 6,23   וכאשר יצאתה משם אמרה לאמה מה אשאל 24 :מלכותו  עה שיתן לה כל מה שתשאל עד חצי ועשה שבו.  
Lc 22,30    בלע׳ טרוניש. ותשבו על מגדל התיבות .מלכותי  עבור שתאכלו ותשתו בשולחן ב 30גזרו לי.  
Jn 18,36    ה העולם היה מלכותיאינינו מזה העולם אם ז מלכותי  ענה ישאוש  36: אותך לי מה עשיתמסרו לי: 
Jn 18,36   באמת משרתי יהיו מנגדים לבלתי אהיה נמכר  :מלכותי  מלכותי אינינו מזה העולם אם זה העולם היה 
Jn 18,36   אז אמ׳ אליו פילאטו א״כ 37. אינינו בכאן מלכותי  לתי אהיה נמכר ליהודים אבל עתה מנגדים לב  

Mt 12,26   אם אני מגרש השדים בכח באלזאבוק 27 .מלכותם  ימשך א״כ איך . חלקים הם ביניהםהאחר נ.  
Mt 2,1    אומרים אנה הוא מלך 2מזרח באו ירושלם  מלכי  הנה . בימי מלך אירודיש. גודיאהלחם בארץ  

Mt 17,24   או מהנכרים. הארץ ממי ראוי לקחת מס מביניהם מלכי  אמר מה לך דומה שימון . יו ישושקרב אל. 
Lc 22,25  גוים מושלים בהם ובין אשר להם ממשלה עליהם מלכי  [*] [*]  25[*] יה מחלוקת בין הו 24. יעשה  

Mt 4,8   ואמר לו אני אתנך כל זה 9. העולם וכבודם מלכיות  ר אחד גבוה מאד ויראהו השטן כל השטן על ה  
Lc 7,25  נביא. לראות אבל אי זה דבר יצאתם 26בבתיהם  מלכים  שו במלבושים יקרים ובתענוג הנם אותן שנתלב 

Lc 14,31  ואינו חושב ראשונה אם עם עשרה אלף יכול לבא מלכים  או אם מלך הולך למלחמה נגד  31. כח להשלים 
Mt 21,5   הלכו 6. בא שפל יושב על האתון ועיר בן שלה מלכך  אמרו לבני ישראל הנה  5. אומרת מהנביא  
Jn 12,15   זה לא הכירו 16. בא יושב על עיר בן אתון כךמל  אל תראי בת ציון הנה  15שכתוב  כמו. עליו  
Jn 19,14   אבל הם צועקים הקימוהו הקימוהו תלוהו 15 מלככם  ואמ׳ פילאט ליהודים הנה . ששית סמוך לשעה  
Jn 19,15   וההגמונים אמרו לו אין לנו מלך כי אם: אתלה מלככם  ופילאט אמר להם : והו בשתי וערבוהניח 

Mt 15,18   18  כי מהלב יוצאות מחשבות רעות 19: האדם מלכלך  מהפה בא מהלב ואותו שהוא שיוצא וזה  
Mt 15,11   ואז נתקרבו אליו תלמידיו אמרו תדע 12 .מלכלכו  מה שנכנס בפה אינו  11והקשיבו  ואמ׳ שמעו  
Mc 7,15   אשרוכ 17. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע 16 .מלכלכו  אבל מה שיוצא מלב האדם . לטנפו אינו יכול 
Mt 18,8   ואם עינך 9. בגיהנם בשתי ידים או בשתי רגלים מלכת  כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן פסח . ממך 

Lc 11,31  והנה יש. שבא מקצות הארץ לשמוע חכמת שלמה מלכת   31: האדם לזאת המשפחה ויענישם כן יהיה בן  
Mt 26,55    אבל כל זה הוא נעשה 56. ולא תפשתוניבמקדש  מלמד  כל היום הייתי עמכם . תפוש אותיועם עצים  

Mc Prol,7  ההתבשרות מישאוש משיח בעד ההריון קדש רוח מלמד  זהו זואן בן זכריה שליח הש׳ . רשקורא במדב  
Mc 10,17    טוב מה נעשה בעבור שנוכל להשיג מלכות מלמד  אדם אחד וכרע לפניו מבקש ואומר לדרך בא  
Mc 14,49   50. זה נעשה להשלים הכתיבות. ולא תפשתוני מלמד  הייתי עמכם במקדש כל היום  49. תפוש אותו  

Lc 4,15   ובא 16. בבתי כנסיותיהם ונתעלה בעד כולם מלמד  והוא  15ושומעו יוצא בכל הארץ  גלליאה  
Lc 4,31    והיו נבהלים ומתמיהין במוסרו 32. להם בשבת מלמד  הלך בכפר נחום עיר גליליאה ושם ו 31לו  

Lc 19,47   ושרי הכהני׳ והסופרים ושרי. כל היום במקדש מלמד  והיה  47: שיתם אותה מערת גנביםרק אתם ע  
Lc 21,37   ובלילה יוצא משם עומד בהר נקרא הר. במקדש מלמד  ביום  37עומד בן האדם . דין לבאשעתי  
Lc 23,5    וכאשר פילאט  6. כאןבכל גודיאה מגלליאה ועד  מלמד  הוא עושה באופן שהעם נהפך לאחר ואומרים 
Jn 5,20   ופעולות גדולות מאלו מראה אליו בעבור. לו מלמד  וכל הדברים שהוא עושה . והב הבןכי האב א  

Jn 6,3    והיה סמוך לפסח יום חג 4. עם תלמידיו מלמד  אז עלה ישאוש בהר ושם  3. חוליםאותן שהם  
Jn 6,60   אז רבים מתלמידיו אמרו זה קשה 61. כפר נחוםב מלמד  אלה הדברים אמר בבית הכנסת  60 :לעולם 
Jn 8,20   20 כי עדיין לא באה. במקדש ושום אדם לא תפשו מלמד  דברים דבר ישו משיח בגאסיפילסי אלה ה  
Jn 9,34   וישוש שמע שגרשוהו בחוץ 35: וגרשוהו בחוץ מלמד  אמרו לו הן בעון חוללת ואתה לא אז ענו ו  

Mt 10,25  אם הם אמרו: והמלמד אל העבד כמו אדוניו מלמדו  תלמיד שיהיה כמו עבד אל כי די ל 25: האדון  
Mc 7,7   ועוזבים מצות האל 8המוסרים ומצות לאנשים  מלמדי  חנם מכבדים אותי  7. רחוק ממני מדבר ולבם  

Mt 9,11  11 שרוישוש משיח כא 12. עם חטאים המפורסמים מלמדכם  ם שראו אמרו לתלמידים למה אוכל והפרושי  
Mt 17,23  וכאשר . והוא אמ׳ אמת הוא 24. לא פרע המכס מלמדכם  אותם שקמים המכס אל פירו ואמרו באו . נחום 
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Mt 23,8    ואב לא תאבו קרוא על הארץ 9. כולכם אחים .מלמדכם  כי אחד הוא : היות נקראים רבניםלא תאבו. 
 Tit,8: וליי לא כמו חכמיהם ופירושיהםכמו יכ מלמדם  שהוא  29העם היו תמהים ממוסרו  אלו הדברים  7,29

Mc 1,21   וכולם תמהים מהמוסר כי הוא היה מלמדם 22 .מלמדם  כף בשבת נכנסו בבית הכנסת שלהם ות. נחום  
Mc 1,22  והיה בבית 23. לא כמו חכמי הדת. כמו בעל כח מלמדם  וכולם תמהים מהמוסר כי הוא היה  22. מלמדם 

Mc 11,15   17ולא עזב נשוא אי זה משא במקדש  16. למטה מלמעלה  ים גירש והפך רים היונושולחנות אותם שמוכ 
Mt 27,41   הוא מושיע אחרים ואינו  42ואומרים : ממנו מלעיגים  וכל הישישים . המאותתים והחכמיםהכהנים ו 
Lc 23,35   35 יושיע עצמו. אומרים האחרים הושיע. עליו מלעיגים  והשרים עמהם . והעם עומד ומביטו  
Lc 6,44    אדם 45. ומסנה אין איש מלקט ענבים. תאנים מלקט  כי מקוצים אין איש . ניכר בפריוכי כל עץ  
Lc 6,44    אדם טוב מטוב אוצר לבו מגיד טוב 45. ענבים מלקט  ומסנה אין איש . איש מלקט תאניםאין . 

Mc 15,3   ופילאט עוד שואלו  4. רבים אותו מעניינים מלשינים  וגדולי הכהנים  3. מר אתה אומרוענה וא 
Lc 23,14  וג״כ אירודיש כי הוא שלח אתכם 15. אותו מלשינים  לתי זה ולא מצאתי דבר ממה שאתם הנה אני שא . 
Lc 9,45   46ויראו לשאול אותה . כי נעלמה להם. השם מלת  ולא הבינו  45. ה נמסר בידי אדםהאדם יהי  
Lc 15,7   או אי זה אשה 8: צדיקים שאינם חסרים תשובה ממאה  ובה יותר שמחה בשמים על חוטא אחד עושה תש  
Mt 7,6   ולא תביאו הדברים היקרים לפני החזירים שלא ממאנות  ו בכתיבות הקדושות לפני הבהמות לא תדבר 

Mt 17,16   17. והפוכה עד כמה אעמוד עמכם שאוהו אלי ממאנת  וענה ישאוש ואמ׳ אומה  16: אותויכלו לרפ  
Mc 9,18   כמה זמן אהיה עמכם לא אשא אתכם נהגו האיש ממאנת  וישאוש אמ׳ אי משפחה  18. עשות לא יכלוו  
Lc 9,41  כמה מן הזמן עמדתי עמכם ונתתי לכם לאכול ממאנת  משפחה . וישאוש ענה ואמ׳ לו 41 .ולא יכולו  
Jn 11,1   1 והיתה אותה מריאה 2מריאה ומרטא אחיותיו  ממגדול  לה אחד בשם נקרא לזריט מבטניאה והיה חו  

Lc 12,24   25: כמה אתם שוים יותר מהם. והש׳ מאכילם .ממגורות  לא לוקטים ואין להם אוצרות ולא זורעים ו 
Mc 6,43   ואותן שאכלו חיו 44. שהותירו ומהלחמים והדגים ממה  וחלקו מנותר שתים עשרה קופות  43. ושבעו 
Mc 9,15   וענה איש אחד מהעם ואמ׳ 16אתם חולקים ביניכם  ממה  ם והוא שאל 15. ויצאו לו לדרך ושבעוהו 

Mc 12,43   שהם מספיקים אבל זאת הענייה נתנה כל מאכלה ממה  ומר לכם שאותה ענייה נדבה יותר אמת אני א:  
Mc 14,8   שהיה לה עבדה אותי וִמֲהָרה לפני הקבר למשוח לבי ממה  כי  8. ואני לא אהיה לכם לעולם שיהיה לכם 

Mc 14,68   את אומרת ויצא לחוץ ועמד לפני ההיכל והתרנגול ממה  והוא כפר איני יודע ואיני מכיר  68. היית 
Lc 18,30   31. ובעולם הבא חיים נצחיים. שהניח בזמן זה ממה  שלא יקבל יותר ויותר  30ת השם׳ בעד מלכו  
Lc 21,4   5. ון שמה כל מאכלה שהיה להשפיחתה ויש לה חסר ממה  אבל זאת . מהשפעתם שמו במתן האלכי כל אלו 

Lc 23,14  וג״כ אירודיש כי הוא 15. שאתם מלשינים אותו ממה  נה אני שאלתי זה ולא מצאתי דבר ה. זה האדם  
Lc 24,12   והנה שנים מהם הולכים במגדול שהיה  13. שנעשה ממה  הבגדים לבד והלך לו נפלא בעצמו וכורע ראה 

Jn 3,32   אבל 33. ועדותו שום אדם אינו מקבל. ששמע וראה ממה  ועושה עדות  32. שמים על כל הואשבא מן ה 
Mt 25,21   21  תכנס ביקר [*] [*]  23[*]  22[*] היית נאמן  ממון  האדון עבד טוב ונאמן כי על מעט ואמ׳ 
Lc 18,24   יותר דבר נקל הוא 25. שיכנסו במלכות שמים ממון  בר אי איפשר הוא שאותן שיש להם ואמ׳ ד  

Jn 2,15   ואמר למוכרי 16. החלפנים והפיל השולחנות ממון  ופזר . רש מן המקדש והצאן והבקרג: כלם  
Mt 25,27    וכאשר הייתי בא הייתי שואל. לשולחן החלופין ממוני  לכן היה לך לפקוד  27שלא פזרתי אל מקום 
Lc 19,23   24. מבקש אותה עם המדות אני הייתי. ברבית ממוני  ולמה לא נתת  23הנחתי ומלקט מה שלא זרעתי  
Mt 25,25   25 ענה האדון ואמ׳ לו עבד רשע ופחדן אחר 26 :ממונך  עתה תקבל : וטמנתי הבזנטש בארץ ופחדתי  

Mt 7,28   שהוא מלמדם כמו יכוליי לא כמו חכמיהם 29 ממוסרו  אמ׳ אלו הדברים העם היו תמהים  ישוש משיח  
Mc 6,2    ומאין . ואומרין מאין לו החכמה שנתונה לו .ממוסרו  מהים בבית הכנסת ורבים שומעים תללמד 

Mc 11,18   בבקר  20וכאשר נעשה ערב יצא מן העיר  19 .ממוסריו  בל הם יראוהו כי כלל העם תמהים א. המיתו 
Mc Prol,22   וכאשר תמצא רוצים שהאדם . בגוף ישאוש משיח ממוסרם  ש ולהבין בסדר דבריו האונגליאו חוייב חפ 

Mc 6,14   והאחרים אומרים 15. ובעבור זה עושה פלאות ממות  אמ׳ שזואן טבול הוא וחזר חי . ששמע ישאו  
Mc 6,16   כי זה אירודיש תפש ג׳ואן ושמו 17. לחיים ממות  זה זואן שאני חתכתי ראשו וחזר  אמר. זה  
Mc 9,8    ושאלו לו מה רוצה 10. והם העלימוהו ביניהם 9 ממות  לשום אדם זאת המראה עד שהוא יחזור חי 
Jn 5,24   אמת אומר אני לכם שתבא שעה ועתה 25. לחיים ממות  אבל יעבור . ולא יבא במשפט. ייםחיים נצח  

Jn 12,17  ובעבור זה באה אליו יוצאת לדרך 18: לחיים ממות  ות שקרא לזרו מן הקבר ושהחזירו עושה לו עד  
Mc 8,8  8  והיו האוכלים סביב 9. ז׳ קופות מליאות ממותר  אחר סלקו . העם אכלו והיו שבעיםוהם וכל  

Mc 8,19    ומהז׳ לחמים ומד׳ אלף 20. והם אמרו י״ב .ממותר  וכמה קופות נשארו . לה׳ אלף אישה׳ לחמים  
Mt 14,20   ומספר האוכלים היו  21. י״ב דבלות מליאות ממותרות  ונשארו . ואכלו כולם ושבעו 20ם אל הע 

Mt 8,11   וינוחו עם אברהם יצחק ויעקב במלכות. וממערב ממזרח  מר אני לכם כי רבים יבואו ואו 11. בישראל 
Mt 24,27  28. ונראה עד מערב כ״כ היה ביאת בן האלוה ממזרח  כי כל כך כמו שהברק שיוצא  27. תחפצו האמן  
Lc 13,29   מלכותוממערב ומאגילו ומאבשטרו ויסובו ב ממזרח  ויבאו  29ואתם תהיו נגרשים בחוץ . הש׳  
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Mt 9,16   אין אדם 17. המלבוש ועושה בו קרע מאד רע ממחה  כי אם כן יעשו כן . במלבוש ישן בגד חדש  
Lc 16,5   אדונו ואמר לראשון כמה אתה חייב לאדוני  ממחוייבי  קרא אחד אחד  5. ן שיקבלני שניתבאופ 

Mt 21,12   13: ת מאותן שהיו מוכרים יוניםלהטו. למעלה ממטה  נים ומוכרין והפך שלחנות החלוף אותן שקו  
Lc 17,29    כפי זה  30אש וגפרית מן השמים וכולם השמיד  ממטיר  וביום יצא לוט מסדום  29ובונים נוטעים 
Mt 17,24   והוא 25. או מהנכרים. ראוי לקחת מס מביניהם ממי  מר מה לך דומה שימון מלכי הארץ א. ישוש  
Mt 22,20   ואמרו 21. היא זאת הצורה ומה שלמעלה כתוב ממי  ואמ׳ להם ישאוש  20: ו פשוט אחדוהם הראוה  
Mt 22,42   אמ׳ ישאוש ואיך ולמה  43. אמרו מדוד. יהיה בן ממי  ולכן לכם מה דומה משיח  42. פיםשהיו נאס 
Mc 12,16    היא זאת התמונה והכתוב על הגג והם אמרו דשיסר ממי  מ׳ והם נשאו לו וישאוש א 16אחד ואראהו 
Mc 12,35   דויט אמ׳ מתנבא ממנו אמר האדון 36הוא בן  ממי  מה אומרים החכמים מאותתים . קדשומלמד במ  

Lc 12,5   תיראו אותו שאחרי מות האדם יש לו כח. תיראו ממי  אבל אני אלמדכם  5בר אחר שיעשו אין להם ד  
Lc 12,20   האוצר פירותיו בעולם הזה כן הוא 21. יהיו ממי  קשו נשמתך ואותם דברים שהכינות הלילה יב  

Jn 1,47   47  איש מישראל אותו שאין לו. אתה חושב שיהיה אמת ממי  ואמר . ישאוש משיח נתנאל שבא שםראה 
Jn 7,18  לא נתן לכם 19. ששלחו הוא זרע אמיתי אין בו ממי  ר מעלתו מבקש אבל מי ששואל אות שמעצמו מדב  
Jn 9,17   17 אז לא 18: והוא אמ׳ שנביא הוא. שפתח עיניך ממי  תה אומ׳ מה א. רו פעם אחרת לעוראז אמ  

Jn 13,22   22 אז אחד מתלמידיו מסב בחזה בשולי 23: הוא אומר ממי  התלמידים הביטו זה לזה ומספקו  אז 
Jn 19,24    תהיה בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת האומרת חלקו ממי  עליה ביניהם לא נקרעה אבל נפילה גורלות  

Mt 10,42  קרים בשם תלמידי אמת לכם אני אומר לא יפסיד  ממים  שתות לאחד מאלו הקטנים כוס אחד ם שיתן לאד 
Jn 3,5  ומה . מה שנולד מהבשר בשר הוא 6: ומרוח הקדש ממים  ם רק אותו שפעם אחרת יהיה נולד במלכות שמי 

Jn 4,46  ן ריגיטו שהיה לו בןוהיה שם מלך קט. יין ממים  בית גלליאה אל מקום אשר עשה שם פעם אחרת ב  
Mc 6,6   והוא סובב הערים הקטנות דורש 7. האמנתם ממיעוט  כי נפלא  6פא בהשמת ידים עליהם חולים שרי  
Jn 7,8   כאשר אמר 9: וזמני לא נשלם. ביום זה של חג ממיתים  אתם  8. מעיד עליו שמעשיו רעים כי אני 

Jn 11,13    והמה מאמינים שמה שאומר אומ׳ משינת חלום .ממיתתו  וישאוש אמרו  13. הוא נושע יהיהאם ישן. 
Mt 5,29   כי טוב הוא לך שתאבד אבר אחד מהיות כל הגוף ממך  מנית טשקנדליזא הוציאה והרחיקה אם ֵעינְָך י  
Mt 5,30  כי יותר שוה לך אבוד אבר אחד מהיות כל הגוף  .ממך  שקנדליזא כרות אותה והרחק אותה יד ימינך ט 
Mt 5,42    עוד אמר ישאוש 43קפיטולו י״ז כפי מתיאו  :ממך  ולא תחלוק עם מי שירצה ללות : ולתן  

Mt 11,24  אז באותו עת ישאוש 25קפיטולו ל״ז כפי מתיאו  :ממך  יטש יענשו בעונש קטן ביום הדין לכם שהשדומ 
Mt 12,38   אות לא ינתן לכםוישאוש ענה להם אומה רעה  39 .ממך  בי אנחנו רוצים אי זה אות ראות אומרים ר 

Mt 15,5    אתם עברתם מצות : ולא כבד אביו ואמו 6. תועיל ממך  אמו הנדבה אי זו שתהיה ממני או אביו ואל 
Mt 18,8    כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן פסח מלכת .ממך  או הרחיקה או ידך תאשקנדליזט כרות אותה  
Mt 18,9   9 יותר שוה לך הכנס בגן עדן בעין אחד מגיהנםכי  ממך  עינך אשקנדליזט תעקרם והרחיקם  ואם 

Mt 18,33  והאדון עצב ומסרו לנגישה עד שיחזור כל 34 .ממך  ומל מאותו עבד אחר כמו שהיה לי כן להיות ח  
Mc 11,14    וכאשר: ובאו לירושלם 15וזה שמעו תלמידיו  .ממך  אני רוצה ששום אחד לא יאכל פרי והלאה  

Lc 1,35   והנה אלישבק 36[*]. יהיה קדוש ויהיה נקרא בן  ממך  ומה יהיה שיולד . עליך ן יתלונןוכח העליו 
Lc 8,28   כי בצואתו לרוח רעה שתצא מן 29שלא תצערני  ממך  אלי בן האל מאד עליון מבקש אני ישאוש לבא  
Lc 14,8   ויבא לאותו שזמנך ויאמר לך תן מקום 9נקרא שם  ממך  כי באולי יותר נכבד . תשב בראש אל 

Lc 14,18   והשני אמ׳ אני קניתי חמשה 19. שתקבל התנצלותי ממך  ויש לי ללכת שמה לראותה בבקשה  קניתי עיר 
Lc 19,21   כי אתה הוא איש אכזרי אתה לוקח מה שלא הנחת ממך  כי פחדתי  21. ה והצנעתיה בנעלםשמר שמרתי . 

Jn 17,7   כי הדברים 8. ה נתת לי ודברך קיימוואת. היו ממך  ועתה הכירו שכל דברים שנתת לי  7. קיימו  
Mt 10,36   אינו . מי שאוהב אביו ואמו יותר ממני 37 :ממכריהם  והאנשים מורגלים  36. לה מחמותהוכ. מהאם 

Lc 1,53   פודה ישראל 54. כל טוב ועוזב העשירים רקים ממלא  הרעבים  53. ריות ומגביה השפליםמא  
Mt 23,32    איך. נחשים יחס שרפים 33מדת אבותיכם  ממלאים  ואתם  32ם בני מי שהמיתו הנביאישאתם  
Lc Prol,2   ואחרי כן. והיה תלמיד האפושטולש. הרפואה ממלאכת   היה מסיריאה וישב באנטושיא רופא מובהק  
Mt 22,11   ואמ׳ לו אהוב איך נכנסת בזולת  12נשואין  ממלבושי  וראה אדם אחד שלא היו מלבוש  11. מקרואים 
Mc 15,12   ופילאט אמ׳ 14: והם צעקו תלהו 13היהודים  ממלך  ׳ להם פעם אחרת מה תחפצו שאעשה ופילאט אמ  
Mt 11,11   נכנס אדם בדוחק[*]  12[*] שמימיי  ממלכות  והקטן . ן ילוד גדול מזואן טבולאשה אי.  

Mc 1,5   רדן ומתודיםיהודה וירושלם וטובלן בנהר י ממלכות  ויוצאין אליו כל אותן שהיו  5. עונות  
Mc 1,15  והולך 16. שמים עשו תשובה והאמינו דבר האל ממלכות  ואומ׳ העת בא  15. דורש דבר האלבגליליאה ו 
Mc 8,39  9: האל ממלכות  י לא ימותו עד שיראו האגלוריאה מכם שהם עמ,Tit   1קפיטולו ט׳ כפי שי׳ מארקו  

Mc 12,34   ומשם והלאה שום אדם לא היה בו כח. השם ותממלכ  וא ענה בחכמה אמר לו אינו רחוק שמע שה  
Lc 3,1   ִאיטּוֶריָאה וִטיְרקּוִדיגִיש אליש אניאה ואבילינא ממלכות  יאה ופליף אח אירודיש ופטריאקא מגליל 
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Lc 3,3  דורש טבילת תשובה למחילה עונות. גודיאה ממלכות  ובא יואן בכל  3. ן זכריה במדברעלי יואן ב  
Mt 13,41    ישים באש גהינם ושם יהיה בכי 42והרעים  ממלכותו  כל האישקנדליזאטש . שלח מלאכיויבן האלוה  
Mt 18,13   א״כ אינו 14: מן התשעים ותשע שלא נאבדו ממנה  מר אני לכם כי יותר ששון יש לי אמיתות או  
Mc 7,30   שידוניאהואז יצא הוא מעברי טיר עובר ב 31 .ממנה  יצא [*]  30[*] הנה השטן . בתך זה תתרפא  
Mc 16,9  והיא הלכה והגידה לאחרים שעמדו עם ישאוש 10 .ממנה  לינא אותה שהוא גירש שבעה שדים למריאה מגד 

Lc 8,2   ויושאננא אשת קוזן מורשה אירודיש 3. ז׳ שדים ממנה  ומריאה מקדלינא שגירש . ר חלייםרעה ושא 
Mt 2,16   ת המלכים היה מאד כעוס וצוה להמית כלשלש ממנו  ויהי כראות אירודש שהלעיגו  16 .ממצרים  
Mt 9,27    וכאשר בא אל הבית באו העורים 28. בן דויט ממנו  אחריו קוראים ואומרים יהיה לך חמלה  

Mt 12,45   ובסוף אותו האיש היו יותר . ונכנסו שם ועמדו ממנו  ולך ולוקח שבע רוחות יותר רעים אז הוא ה 
Mt 17,12   כן בן האלוה יסבול המות בעבורם. כל רצונם ממנו  אבל עשו . הכירוהולכם שבא ולא  ואומר אני.  
Mt 18,17    אמיתות אומר לכם אשר 18: כמו אויב ופרסמהו ממנו  אמרתו באגליזיאה לא ישמעך הרחק ואם כאשר  
Mt 20,19    ויקום חי ביום. ולרגשו ולהקימו בשתי וערב ממנו  וימסרוהו לנפילים להוציא לעג  19למות  
Mt 20,30   והם ביותר חוזק. והעם גוערים בהם תשתוקו 31 .ממנו  רים ישואש בן דוד יהיה לך חמלה וזעקו אומ 
Mt 20,31   וישוש קראם מה אתם שואלים מה אתם חפצים  32 .ממנו  קים ישאוש בן דוד יהיה לך חמלה חוזק צוע 
Mt 23,21   21 בע בשמים נשבע בקתדראת האלומי שנש 22 .ממנו  שנשבע במקדש נשבע בכל מה שהוא  או  
Mt 25,28   כי למי 29. הבשנט ותמסרהו לאותו שיש לו עשרה ממנו   תקחו 28. בא הייתי שואל זהבי עם הריוח 
Mt 26,24   אוי לו לאדם שבעבורו בן הבתולה יהיה נבגד .ממנו  כמו שהתנבא . מי יבגוד בן האלוהההולך ע : 
Mt 27,41   הוא מושיע אחרים ואינו יכול 42ואומרים  :ממנו  שים מלעיגים וכל הישי. והחכמים והמאותתים  

Mc 2,4   דורון לפניו עלו על הבית והחריבוהו ועלו ממנו  וכאשר לא יכלו לעשות  4. ל במטהאחד נטו  
Mc 4,25    ועוד אמר להם כן הוא מלכות שממיי כאדם 26 :ממנו  אותו הדבר עצמו שיהיה לו יגזלו שיהיה לו  
Mc 5,30   31יצאה נהפך לצד העם ואמ׳ מי נוגע בלבושי  ממנו  וישו שיודע בעצמו האמת כי  30. נרפאה כי  
Mc 9,12   וכאשר היה בא אל התלמידים הוא מוצא עם 13 :ממנו  ועשו רצונם כמו שהכתיבה אומרת  בא להם  
Mc 9,24   יצא צועק ומצערו והוא 25. ואחר לא תחזור בו .ממנו  אני מצוה אותך שתצא . חזק ואלם אומ׳ שטן 

Mc 10,37  38. באורך. ישב בצד ימינך והאחר בשמאלך ממנו   והם אמרו תן לנו שאחד 37. אעשה לכם. תרצו  
Mc 12,17  ובאו אליו הצדוקים שאומרים לא תהיה 18 :ממנו  והם עמדו תמהים . מה שהוא מהאל לסיסר ולאל  
Mc 12,36   אמר האדון לאדוני שב לימיני עד אשר אני אשית וממנ  דויט אמ׳ מתנבא  36ממי הוא בן  מאותתים 
Mc 14,23   23  ואמ׳ להם זהו דמי אשר בעבור רבים ישפך 24 .ממנו  הגביע ועשה חנות ונתן להם ושתו ולקח . 

Lc 2,33  33 תדעו. ושמעון בירך אותם ואמ׳ למריאה אמו 34 .ממנו  אמו תמהים מאותן הדברים שנאמרו ואביו ו 
Lc 2,38   39: לכל אדם אותן שממתינים פדיון ישראל ממנו  ה היתה מתודה לש׳ והיתה מדברת עבאותה ש  
Lc 4,13   והניח ישו ונגשו המלאכים אליו ושרתו 14 .ממנו  המנסה נסע . ונשלם כל הנסיון 13. אלהיך  
Lc 4,35  בריםוכולם פחדו ומד ומד 36. ולא הזיקו דבר ממנו  השד נכנס באמצע בית הכנסת יצא  וכאשר גירש  
Lc 5,13   אבל אמ׳. וישו צוה שלא יגידוהו לשום אדם 14 .ממנו   ומיד הצרעת ברחה. אני רוצה לטהר אותך 
Lc 5,26   ואחר 27. אומרים נפלאות גדולות ראינו היום ממנו  וכלם היו מלאים יראה . שבחו לשםוהללו ו  
Lc 6,19   19 והוא נושא עיניו בתלמידיו 20 .ומרפא כולם ממנו  כי כח יוצא . העם חפצים לנוגעו וכל  
Lc 7,28   וכל העם והעו והעולמיים שזה שמעו הם 29 .ממנו  מי שהוא קטן במלכות שמים גדול  אבל. טבול  

Lc 8,5   וזרע אחר 6. ועופות שמים אכלוהו. לדרך ונרמס ממנו  ובעוד שזורע נפל . תו שזרע זרעואו 5ואמרו 
Lc 8,6   וכאשר הזרע יצא נתייבש כי לא היה. על הסלעים ממנו  חר נפל וזרע א 6. ת שמים אכלוהוועופו 

Lc 8,35   וכאשר ראוהו. יושב ברגלי משיח בריא ונרפא ממנו  או לישאוש ומצאו האיש שהשד יצא ההוא וב  
Lc 8,38  38  39וישו אמ׳ לו . השדים מבקש מישו שילך עמו ממנו  נכנס בספינה ודורש והאיש שיצאו וישאוש  
Lc 9,39   וחליתי פני תלמידיך 40. עד שמצערו בחוזק ממנו  ואינינו זז . רו ורוק יוצא מפיועק ומשבזו  

Lc 10,33   ושם לו [*]  34בא אליו וראה אותו וחמל עליו  ממנו  ושמריטא אחד עובר קרוב  33. לאהמשם וה 
Lc 11,22   22  תן שהיה בוטחהנה כל כלי הזיין שלו באו .ממנו  אם אחרים יותר חזקים חיים יותר אבל  
Lc 11,26   וסוף. עמו ונכנסים באותו בית שהיו דרים שם ממנו  רוחות אחרים יותר רעים  הולך ולוקח שבעה  
Lc 15,20   20 ובהיותו אתו. הבן האב נתמלא רחמים על הבן ממנו  ואם שעדיין רחמן . ובא אל אביו וקם  
Lc 19,26   אכן אותם אויבים שאין חפצים שאמלוך 27 .ממנו  ומי שאין לו מה שיש לו יגזל . עלו ויושפ  
Lc 20,13   וכאשר ראוהו מחזיקי הכרם בנכליהם אמרו 14 .ממנו  ובי באולי כאשר יראוהו יתביישו בני אה  
Lc 22,39   וכאשר בא להם אמר להם התפללו בעבור שלא  40 .ממנו  והתלמידים ברחו . הגו להר הזתיםהמלך כמנ 
Lc 23,8  ושאל 9. ומצפה מתי יראהו שיעשה אי זה אות ממנו  בעבור ששמע דברים רבים  לראותו פעמיים כסף  

Lc 23,42   וישוש אמ׳ אליו באמת אני 43. כשתבוא במלכותך ממנו  ואומ׳ לישו אדון יהיה לך זכרון  42. עשה 
Lc 24,27   עוד  וקרבו למגדול שהולכים והוא חפץ ללכת 28 ממנו  ם מפרש להם כל הכתיבות הנמצאות הנביאי 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

726 

 

Lc 24,30  ועיניהם נפתחו והכירוהו בבציעת הפת 31. להם ממנו  הם לקח הפת וברכו ובצעו ונתן וכאשר הסב עמ. 
Jn 1,15  וצועק אומר זה הוא אותו שאמרתי שעתיד לבא .ממנו  זואן עושה עדות  15. לא חן ואמתהאב שהוא מ  
Jn 3,33   כי מי ששולח 34סימן שהוא אלוה אמתי  עושה ממנו  אבל מי שמקבל העדות  33. ו מקבלאדם אינ  
Jn 6,39   כי זהו רצון 40רק שאקימהו ביום היותר אחרון  ממנו  שכל זה שנתן לי לא אשמיד . צונווזה הוא ר 
Jn 6,41   42. כי אמר אני הוא פת שירדתי מן השמים .ממנו  אז התלחשו היהודים  41. ר אחרוןביום היות  
Jn 6,50   50  אני הוא פת חיים אשר מן השמים 51: לא ימות ממנו  ם בעבור שזה שאוכל שירד מן השמיזהו  
Jn 7,13  אבל בתוך החג עלה 14. בגלוי בעבור היהודים ממנו  אבל אחד מהם אינו מדבר  13. מיםרק מרמה הע  
Jn 8,26   מרולא הכירו מה או 27. הן הם אני מדבר בעולם ממנו  ואני הדברים ששמעתי . הוא אמתי מי ששלחני 

Jn 12,41   אכן רבים מהשרים האמינו בו רק בעבור פחד  42 ממנו  כאשר ראה מעלת האל ודבר . הנביאאמ׳ ישעיה 
Mt 3,11   ואיני ראוי לחלוץ נעלו והוא יטבול אתכם מן ממני  והבא אחרי חזק . ים במקום תשובהאתכם במ  
Mt 7,23   23  כל אדם השומע דברי 24. רוע לב רשעים מלאי ממני  סורו . יאמר להם מעולם לא הכירםאז  
Mt 8,29   באת לפני קודם זמן. בן דוד ישאוש משיח ממני  וצועק אומר מה לך לעשות  29. באותו הדרך  

Mt 10,18   כאשר ינהגו אתכם תפושים אל 19. לפני העמים ממני  בעבור שאתם עדות . המלך והשרים לפני  
Mt 10,37   מי שאוהב נפשו 39[*]  38: אינו ראוי לי .ממני  ותר מי שאוהב אביו ואמו י 37: םממכריה  
Mt 11,29   30שאני שפל ונח לב ותמצאו מנוח בנפשותיכם  ממני  ולמדו . ושאו עולי עליכם 29רכם ואני אעזו  

Mt 15,5   אתם: ולא כבד אביו ואמו 6. או ממך תועיל ממני  ביו ואל אמו הנדבה אי זו שתהיה יאמר אל א  
Mt 15,8   הם מכבדים אותם חנם רמאים מוסריכם ומצות  9 .ממני  מכבר מדברים ולבם רחוק זה העם שלי  8אומ׳ 

Mt 15,22   ולא ענה 23. השטן מצער בתי. בלי פחד בן דויט ממני  ש צועקת ואומרת רחמנות יהיה לך אחרי ישו 
Mt 16,13   נשים אומרים שאתה הואוהם אמרו מקצת א 14 .ממני  שאל לתלמידיו מה אומרים האנשים ו. ִפיִליִפי  
Mt 16,15   15 וענה שימון פירו ואמר אתה הוא משיח בן 16 .ממני  ואתם מה אתם אומרים . ש אמ׳ להםוישאו  
Mt 18,26    והאדון רחם על העבד והניחו  27. ואפרעך חובך ממני  מתחנן ואומר אדון יהיה לך חמלה כרע בארץ 
Mt 25,41  41 ארורים מאבי ולכו באש גיהנם שמוכן לשטן ואל  ממני  הפרדו . לואז יאמר לאותן שיהיו בצד שמא 
Mt 26,39   ובא 40. אבל לא כפי רצוני רק כשלך. המות הזה ממני  מ׳ אבי אם הוא דבר איפשרי הרחק פניו וא 
Mt 26,42    ובא פעם אחרת  43. עבור המות הזה תעשה רצונך ממני  להתפלל ואמ׳ אב שלי אם לא יכול שנית הלך 

Mc 1,7   אותו שאיני ראוי לחלוץ שרוך. יבא אחרי ממני  ודורש ואומר יותר חזק  7. דברייודבש מ  
Mc 1,24   אני יודע. ישואוש נזוריט באת להשמיד אותנו ממני  ואומ׳ מה לך עשות  24אחד וצועק הכנסת אדם  
Mc 5,7    ך באל חי שלאבן האלוה עליון אני משביע ממני  מה לך עשות ישאוש . ר בקול גבוהאומ 7לו  
Mc 7,6  חנם מכבדים אותי מלמדי המוסרים ומצות 7 .ממני  זה העם מכבדני מדבר ולבם רחוק  ישעיה שאמ׳  

Mc 8,27   והם ענו אומרים שאתה הוא גואן 28מי אני  ממני  שאוש לתלמידים מה אומרים העמים שאל י  
Mc 8,29   29 בעבור 30. וענה פירו ואמר אתה משיח. מי אני .ממני  וא אמ׳ להם ואתם מה אתם אומרים וה 

Mc 10,47  והם. וישאוש עמד וקראו 49[*] [*]  48 .ממני  ואמ׳ בן דויט יהיה לך חמלה . וקוהתחיל לצע  
Mc 13,9    וחוייב ראשונה דרוש המלכות שממיי  10בעדותם  ממני  לפני המלכים והשרים להביא עדות ויעמדו 

Mc 14,36   36  ובא 37. אכן לא יהיה ברצוני אבל כרצונך ממני  חק זאת המיתה היכול הרואמ׳ אב שהוא  
Lc 3,16   שאיני ראוי לחלוץ חגורת נעלו הוא יטבול אתכם ממני  בל אתכם במים אבל יבא יותר חזק אני טו 
Lc 8,46   והאשה שראתה זה לא רצתה להחבא 47. שפעל בו ממני  ואני הכרתי שבח יצא [*]  46. נימי נגע . 

Lc 13,27   ושם יהיה בכי 28. אתם פועלי און ברוע לב ממני  סורו . ר לכם לא ידעתי מאין אתםוהוא יאמ  
Lc 16,3  3  איני יודע לחשוב בושת יש לי לשאול. הרשאתי ממני  אמ׳ בקרבו מה אעשה שאדוני נוטל והמורשה . 
Lc 18,5   7. אמר הדיין מה עלב ואדונינו אמר ראו מה 6 .ממני  אני אדריכיאה לקץ הבא תעשה לעג הזאת ימצ 

Lc 22,37   והם אמרו אדון הנה שתי סכינים פה 38הם לקץ  ממני  וא מזומן כי כל הדב הדברים שהם הרעות ה. 
Jn 4,9   ואני אשה ממקום שמריאה. ליתן לך לשתות ממני  אתה שיהודי אתה שאלת . שמריטנא אותה האשה  

Jn 14,28  עתה גלו מי זה לכם קודם המעשה בעבור 29 :ממני   כי אני הולך אל האב והאב גדול שאתם תגילו  
Jn 18,34    ואני יהודי עמך והגמוניך. ענה פילאטו 35 ממני  לך . אז אמרוהו אחדים. זה מעצמךאתה אומר  
Jn 7,19   19 ענתה: למה אביתם להמיתני 20. ומחסר הדת ממעט  ואחד מכם אינו : תן לכם משה הדתלא נ  

Jn 12,43   וישוש צעק ואמ׳ מי שהאמין בי אינו  44. האל ממעלת  כי יותר אהבו מעלת האנשים  43ת מבית הכנס 
Jn 10,33   טוב אין אנו סוקלין אותך רק מקללה וגידוף ממעשה  אז ענו לו היהודים  33: ול אותיחפצתם לסק . 

Mt 6,1   1 יניהםהטובים לפני העם מפני שתהיו בע ממעשיכם  . ופנאהשמרו לבלתי עשות אמבוה בלעז א  
Mt 2,15   ויהי כראות אירודש שהלעיגו ממנו שלשת  16 .ממצרים  ר על ידי הנביא אני קראתי לבני האל שאמ 
Jn 2,16   16  וזכרו 17. זה ולא תעשו בית אבי בית סחורה ממקום  למוכרי יונים השליכו דברים אלה ואמר  

Jn 4,9   והיהודים אינם מורגלים עם השמריטנש שמריאה ממקום  ואני אשה . ממני ליתן לך לשתות אתה שאלת. 
Jn 19,17   18. הנקרא קלוארי שר״ל בעברי גולגוטא ממקום  יצא . וישאוש נושא השתי וערב. ץבחו  
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Lc 1,41  ואלישבק. נער אלישבק שמח בבטנה. אלישבק ממריאה  ומיד ששמעה השלום  41. לאלישבק ונתנה שלו׳  
Mt 12,15   בעבור ששלם מה 17וציום שלא יפרסמוהו  16 .ממרקם  ריו וכלם ועמים רבים הולכים אח נסע מהם  
Lc 24,27   ומכל הנביאים מפרש להם כל הכתיבות הנמצאות ממשה  ומתחיל  27. ובזה יכנס באורו. לזה לסבו  

Jn 7,22   אם  23: ובשבת מוהלים אתם האנשים. רק מהאבות ממשה  שה ברית מילה לא שאותו דבר היה נתן לכם מ 
Lc 7,37   ועמדה מאחור קרוב רגלי ישאוש משיח 38 ממשיחה  הפרוש באה לשם ונשאה קאפסא אחת אוכל בבית  

Lc 19,17   19[*] והאחר בא ואמ׳  18: על מאה עיירות ממשלה  יהיה לך . י בדבר קטן היית נאמןעבד טוב כ  
Lc 20,2   או מי הוא אשר נתן לך  אתה עושה אלה הדברי׳ ממשלה  ואמרו אליו אמור לנו באי זו  2 עם הזקנים 
Lc 20,8   והתחיל לאמר לעם זה 9. אני עושה אלה הדברים ממשלה  ׳ להם ואני לא אומ׳ לכם באי זו וישאוש אמ 

Lc 22,25    [*]אבל לא יהיה כן 26. עליהם נקראים מאושרים ממשלה  גוים מושלים בהם ובין אשר להם  מלכי  
Jn 17,2   כל בשר בעבור שהכל אשר נתת לו יתן להם חיים ממשלת  תת לו כמו שנ 2ן יברר אותך בנך בנך למע 

Mc Prol,3    לוי מבונן כתב האונגליאו ממשפחת ישאוש ממשפחת  וכהן היהודים . ותלמיד בדבר האלשכילה  
Mc Prol,4   בהתחלה דבר. יח מדבר מהלבישאוש מש ממשפחת  משפחת לוי מבונן כתב האונגליאו היהודים מ 

Mc 7,26   וישאוש 27. סיריא ובקשתהו שיגרש השטן מבתה ממשפחת  והיא נאה  26. וכרעה ברגליו ליובאה א 
Jn 18,22   22 ואמ׳ לו. היהודים הכה בצואר ישאוש משיח ממשרתי  כאשר ישאוש אמר אלה הדברים אחד ו  

Mc 15,39   דול אמר שם כאשר ראה שהוא היה מועבר בקול ג ממתין  והסינטוריאו שהיה  39. לה ולמטהצדדין למע 
Lc 1,21  22. זכריא ומתמיהים למה מתעכב עומד במקדש ממתין  והעם היה שם  21. ם יבאו לתכליתשאלו הדברי  
Lc 2,25   וקבל 26. הנחת ישראל ורוח הקדוש היה בו ממתין  רא זה האדם היה צדיק וי. ששמו שמעון  
Mt 3,11   והנה הוא. מפוחו בידו 12ם מאש הקדש וירפאכ מן  וי לחלוץ נעלו והוא יטבול אתכם ואיני רא  
Mt 3,16  המים נפתחו השמים והקדוש רוח ירד עליו בצורת מן  תכף שישואש משיח היה טובל ויצא ו 16. זואן  
Mt 8,1  8,Tit  וראה מצורע אחד 2. רב עם הלכו אחריו. ההר מן  וכאשר ירד  1ולו כ״ד כפי מתיאו קפיט  

Mt 8,28  29. הקבר מאד רע שאינו יכול לעבור באותו הדרך מן  ן אחד שיצא רץ גינשריק פגש מושטים והיו בא  
Mt 8,32   והחזירים הפילו עצמם לים. האדם ונכנסו בחזירים מן  והשטנים יצאו . שיח אמ׳ להם לכווישאוש מ 
Mt 9,3    וכאשר 4. החכמים מאותתים אמרו בקרבם זה מקלל מן  ומקצת  3. בשם חטאתיך הם נמחליםלך אמונה  

Mt 12,38  החכמים יודעי ספר והפרושים אומרים רבי אנחנו מן  אז ענוהו מקצת  38: ך תהיה נמחקבעבור דברי  
Mt 12,43   האדם הוא הולך במקומות קשים בקש מנוח ואין מן   וכשהשטן יוצא 43: הוא יותר חכם משלמה  

Mt 16,1   אתם אומרים בערב. להם וישוש ענם ואמר 2. השמים מן  מתחננים לו שיראם אי זה נפלאות . אותו 
Mt 16,14  ואתם מה אתם. וישאוש אמ׳ להם 15. הנביאים מן  ומקצת ירמיהו או אחד . ים אליהוומקצת אומר  

Mt 17,9   ההר ציום ואמ׳ לשום אדם אל תאמרו המראה עד שבן מן  וכאשר יורדים  9. ם לא לבד ישושום אדם א 
Mt 18,13   א״כ אינו מאבינו 14: התשעים ותשע שלא נאבדו מן  נה י לכם כי יותר ששון יש לי ממאומר אנ  

Mt 20,2   וחזר בשוק סביב 3. הערך מפשוט אחד שלחם בכרם מן  וכאשר עשה תנאי עמהם  2. לכרמו פועלי׳  
Mt 20,8   וכאשר באו אותם שהלכו 9. האחרונים עד הראשונים מן  התחיל . קרא הפועלים ותנם שכרם למורשהו 

Mt 21,25   והם חשבו ביניהם אומרים. השמים או מן האנשים מן  טבילת זואן מאין היא  25. שה זהוכח אני ע . 
Mt 21,25   אם אנחנו. והם חשבו ביניהם אומרים. האנשים מן  טבילת זואן מאין היא מן השמים או  25. זה  
Mt 21,25   נו מאמינים בוהשמים היא יאמר אז למה אין אנח מן  אם אנחנו נאמר . ביניהם אומרים והם חשבו . 
Mt 21,26    האנשים יראים אנו העם כי כלם יראים מזואן כמו  מן  ואם נאמר  26. אנחנו מאמינים בולמה אין 
Mt 26,28  ואומר 29. החדש שיהיה שפוכה לכפרת עונותיכם מן  כי זה הוא הדם  28שתו זה כולכם ואמ׳ . להם  
Mt 26,31  וכאשר אהיה קם חי אהיה לפניכם 32הגדוד  מן  ן אני אכה הרועה ותתפזרו הצא. אכי כתוב הו  
Mt 27,40   אומרים לו : וכמדומה לדברים אלו 41. השתי וערב מן  תושיע עצמך אם בן אלוה אתה ירד . תבנהו 
Mt 27,42   הוא בטוח  43. השתי וערב שאנחנו נראהו ונאמינך מן  אם מלך אתה מישראל רד . יע עצמויכול להוש 

Mt 28,2   ופניו 3. השמים והפך האבן מהקבר ויושב עליה מן  כי המלאך ירד . רעשה מאד בחזקה עשוי ארץ  
Mc 1,39   ויקוד. ובא אליו אדם אחד מצורע 40: האנשים מן  ש השדים בבתי כנסיותיהם ובכל גליליאה מגר  
Mc 5,2   1 ששוכב 3דרך הספינה אדם א׳ מושטן יצא אליו ב מן  ותכף שיצא  2ים נגד גְנֶיְשֵרק ובאו מעבר ל  

Mc 6,15   אמר זה. וכאשר אירודיש שמע זה 16. הנביאים מן  אחרים אומרים שנביא הוא או אחד ו. הוא  
Mc 8,11    אמת לכם אני[*] וישאוש אמר להם  12. השמים מן  ונתוכחו עמהם ונסוהו ושאלו אות הפרושים  
Mc 8,23   23 והניח ידיו עליו ושאלו אם. לו בפניו הדרך ורקק מן  וש לקחו בעד היד ומשכו לצד אחד וישא 
Mc 9,8   ההר ישאוש צוה שלא יאמרוהו לשום אדם זאת המראה מן  וכאשר ירדו  8. ו דבר לבד ישאושולא רא 

Mc 11,8    ואותן שהולכין לפניו 9. האילנות ומגמגמין הדרך מן  בדרך ועמים אחרים כורתים ענפים בגדיהם 
Mc 11,19   בבקר כאשר עברו בתאנה ראו שנתייבשה עד 20העיר  מן  ר נעשה ערב יצא וכאש 19. מוסריותמהים מ 
Mc 11,30   והם חשבו 31. השמים או מן האנשים ענו אותי מן  ואן טבילת ג׳ 30. כח אני עושה אלו הדברים  
Mc 11,30   אם. והם חשבו ביניהם 31. האנשים ענו אותי מן  טבילת ג׳ואן מן השמים או  30. םאלו הדברי  
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Mc 11,31   31 הוא יאמר אלינו א״כ למה איניכם. השמים הוא מן  אם אנחנו אומרים . חשבו ביניהם והם  
Mc 11,32   יראים העם כי כלם מקיימים באמת שנביא . האנשים מן  ואם נאמר  32. איניכם מאמינים א״כ למה 
Mc 12,38  פצים נשוא מלבושים נאיםהחכמים יודעי ספר שח מן  וישאוש מזהירם אומר השמרו  38. אותו ברצון  

Mc 13,1   המקדש אחד מתלמידיו אמר לו רבי ראה זה בניינים מן  וכאשר יוצאים  1י״ג כפי מארקו  קפיטולו 
Mc 13,25   אז יראו בן האלוה 26. השמים וכחות השמים ינועו מן  והכוכבים יפלו  25בנה לא תזריח תחשך והל 
Mc 13,26    ואז ישלח מלאכיו 27: השמים בכח גדול ואורה מן  וה בא אז יראו בן האל 26. ינועוהשמים  
Mc 13,27   קחו המשל מהתאנה כשמתחלת 28. השמים ועד הארץ מן  . ויקבץ נבחריו מד׳ כנפות הארץ מלאכיו  
Mc 14,13   התלמידים ואמ׳ להם לכו אל העיר ותפגשו אדם אחד מן  ושלח שנים  13. ן לך הפסח שתאכלשנלך ונכי 
Mc 14,66   וכאשר ראה  67ההיכל באה שפחה אחת מהכהן הגדול  מן  וכאשר פירו היה בצד אחד  66. יםתפוח לו 
Mc 15,30   וכמדומה לזה עליוני הכוהנים 31. השתי וערב מן  תושע עצמך תרד  30. ימים תבנהו אחר שלשת  
Mc 15,32   ואותן שהיו. ינךהשתי וערב שאנחנו נראהו ונאמ מן  אם אתה משיח ישראל רד  32. ושיעיכול לה  
Mc 15,35   העומדים שם כאשר שמעו אמרו ראו איך צועק מן  ומקצת  35. אלי אלי למה עזבתני גדול ואמ׳  

Mc 16,8   הקבר לפי שגדלה פחדתן ונרעדות ולשום אדם לא מן  ויצאו וברחו  8. ר אני אומ׳ לכםכאש  
Lc 1,22   היה יכול לדבר אליהם והכירו שמריאההמקדש לא  מן  וכאשר יצא  22. תעכב עומד במקדשלמה מ  

Lc 2,7   ורועים באותו הדור 8. הקיר לחוץ שקורין פרשי מן  תוכל להניחו כאותו קרוי היוצא  מקום אחר  
Lc 4,35   וכאשר גירש השד נכנס באמצע בית הכנסת: האדם מן  וישאוש לחשו אומ׳ שתוק וצא  35 :בן האלוה  
Lc 4,36   ושומעו היה מתפזר בכל מקום המלכות 37. האנשים מן  ת הרעים ויוצאים כח ומצוה הרוחוזה שיש לו. 
Lc 6,17   ההר עמהם ועמד במקום חרב וסייעת תלמידיו ורוב  מן  וירד  17. וטא שהיה בוגדגודא יודיש אשקרי 
Lc 7,12   וכאשר ראתה 13. העיר הולכים עם האשה ההיא מן  ורב עם . אלמנה ולא היה לה עוד שהיה בן  
Lc 7,34  האדם אוכל ושותה ואתם אומרים הנה האדם מחריב מן  בא  34ה מים ואמרתם שהוא משוטן לחם ולא שת . 

Lc 8,4   אותו 5ואמרו . הערים וצערו לישאוש למשול משל מן  ועמים רבים נאספו ובאו לו  4. ןמרשות  
Lc 8,29   יה נקשר בשלשלאות ברזלוה. האדם ההוא ומצערו מן  כי בצואתו לרוח רעה שתצא  29ני שלא תצער  
Lc 8,33   ונכנסו בפרים והפרים הלכו במהירות . האיש ההוא מן  אז השדים יצאו יצאו  33. כן עשהו. ההם 
Lc 9,19    ואתם. וישאוש אמר להם 20. הראשונים שחזר חי מן  ויש אומרים נביא . אומרים אליהוומקצת  
Lc 9,36   וישאוש צוה אותם ואמ׳ להם אל תגידו לאדם . ההר מן  וירדו כלם . רק ישאוש משיח לבד ולא ראו 
Lc 9,37    ובתוכם אדם אחד קורא בקול 38ההר בא לקראתם  מן  וביום האחר עם רב ירד  37. מותוחי אחרי  
Lc 9,41   41 הזמן עמדתי עמכם ונתתי לכם לאכול הבא נא בנך מן  משפחה ממאנת כמה . ענה ואמ׳ לו וישאוש  
Lc 9,49   ומחינו בידו כאשר שאינו הולך. האנשים בשמך מן  נחנו ראינו אדם אחד מגרש השדים אמר רבי א  
Lc 9,54   ונהפך ישאוש ואמ׳ 55: השמים וישרוף את כולם מן  מרו אדון חפץ אתה שנאמר ירד אש ראוהו א  

Lc 10,21  י כן ערבוגליתם לקטנים אמת הוא אב כ. החכמים מן  ן בשמים ובארץ שהעלמת דברי אלו לך אב ואדו  
Lc 11,16    וישאוש כמבין מעשיהם מחשבותיהם  17. השמים מן  ו אות ואחרים מנסים אותו שאלוה 16השדים [*] 
Lc 11,24   האדם הולך במקומות מחפש מנוח ואינו מוצא אותה  מן  כאשר הרוח בלתי נקי יוצא  24זר עמי מפ 
Lc 12,8   וכל אדם 10[*]  9.ים לפני המלאכים לפני האלהשמ מן  דם שמודה בי לפני האנשים יקרהו כי כל הא 

Lc 12,13   החבורה אמ׳ אליו רבי אמור אל אחי שיחלוק איתי  מן  ואחד  13 :ילמדכם באותה שעה מענה לשון 
Lc 12,36   הנשואין למען כי יבא ויגע בדלת יפתחו לו מיד מן  ין לאנשים המחכים אדונם כשחוזר ותהיו דומ : 
Lc 13,15   אם כן זאת 16הרפת ואינו מוליכו למים לשתות  מן  אינו מתיר קשר השור או החמור ם כל אחד מכ.  
Lc 15,10   וישו אמר אדם  11: האל על חוטא אחד שעשה תשובה מן  מר לכם שמחה תהיה לפני המלאכים כן אני או 
Lc 15,26   י לו אחיך באואמרת 27. ושאלו מה זה. העבדים מן  וקרא אחד  26. מע השיר והמחולותאל הבית ש:  
Lc 16,4  קרא אחד אחד 5. ההרשאה באופן שיקבלני שנית מן  יני יודע מה אעשה כשאהיה מסולק א 4. לשאול  
Lc 17,2   שמעו אתם אם חטא חטא לך אחיך 3. הקטנים מן  ו ומושלך לים שאם יעשה רע לאחד בצואר  
Lc 17,7   ולא יאמר לו תכין 8מיד עבוד ושומעך  השדה יאמר מן  ועה ושומר השורים מי שהוא חוזר לו עבד ת 

Lc 17,29   29  כפי זה יהיה ביום שבן 30השמים וכולם השמיד  מן  יצא לוט מסדום ממטיר אש וגפרית וביום  
Lc 18,2   ואלמנה אחת היתה בעיר ההיא ובאה 3. האנשים מן  א אלהים ולא היה לו יראה ובושת שאינו יר  

Lc 19,10   וזה אמ׳ לאותן 11. האדם להושיע מה שהיה אבוד מן  בא לבקש  10אברהם  בזה הבית בעבור שזה בן  
Lc 19,37   ההר לשמח ושבח האל בקול גדול על כל הנפלאות מן  ים התחילו לו כל העמים היורדים הר הזת  
Lc 20,4   אומרים. והם חושבים ביניהם 5. השמים או מאנשים מן  טבילת יואן היתה  4. אחד ענוני לכם דבר 
Lc 20,5   5  כי בבריא היה. כל העם יסקלונו[*]  6[*] השמים  מן  אומרים אם נאמ׳ . חושבים ביניהםוהם 

Lc 20,15   16. לכן בעל הכרם מה יעשה להם. הכרם והרגוהו מן  והשליכו אותו  15. ושה תהיה לנווהיר  
Lc 20,25   א יכלו ענות לדבריו לפני ול 26. השם׳ תנו לשם׳ מן  ואותן שהם . הם מסישר תנו לסישרהדברים ש 
Lc 20,27   הצדוקים שלא הודו בתחיית המתים קרבו אליו מן  ומקצת  27. שתקו. מיהין מתשובתוומת. העם  
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Lc 23,26   והניחו השתי וערב עליו שישאנה אחר ישאוש. העיר מן  ם אחד סיריאנוש נקרא שימון שבא לקחו אד 
Lc 24,9    הקבר מגידות כל אלה הדברים לאותן י״א ולכל מן  רות וזוח 9ותזכורנה דבריו  8ביום השלישי  
Jn 1,14   זואן עושה עדות 15. האב שהוא מלא חן ואמת מן  ונולד . ואין אורו שאחד הוא לבדואנו ר  
Jn 1,29   אותו הוא שאמרתי אחרי הגבר שנעשה 30. העולם מן  ואמר הנה זה האל שמסיר העונות  שבא אליו  
Jn 1,32   אבל[*]  33. השמים כמעט כמו יונה עומד עליו מן  אומ׳ אני ראיתי הרוח יורד . תעשה לו עדו  
Jn 2,15   ופזר ממון החלפנים והפיל. המקדש והצאן והבקר מן  גרש : ט קבוצות עבותות כמעט כלםעשה כמע  

Jn 3,2  האלה ושום אדם אין יכול לעשות האותות. השמים מן  אמר לו ר׳ אנו יודעים שאתה באת אל ישאוש ו  
Jn 3,13   כמו שמשה נשא 14: בן האדם שהוא בשמים: השמים מן  ואין מי שעלה שמים אם לא ירד  13: אותם  
Jn 3,27   אתם בעצמכם עשו לי עדות שאמרתי לכם  28. השמים מן  אדם יכול להשיג אם לא ינתן לו  אין שום 
Jn 3,31    ועושה עדות ממה ששמע 32. הוא השמים על כל מן  מי שבא . הוא מי שהוא מארץ מדברמכולם  

Jn 4,6    והיה כמעט שעה ששית מן. הדרך יושב על העין מן  וישאוש לואה . היתה שם עין יעקבו 6בנו  
Jn 4,6   וישאוש אמר. ובאה אשה אחת לשאוב מים 7: היום מן  והיה כמעט שעה ששית . ב על העיןהדרך יוש  

Jn 4,12   ענה ישאוש ואמר לה  13. הבור הזה ובניו ומקנהו מן  וא שתה וה. נו שנתן לנו זה הבורמיעקב אבי 
Jn 4,30   ובין כך תלמידיו בקשוהו 31העיר ובאו אליו  מן  ויצאו  30יהיה הוא משיח . עשיתיהדברים ש  
Jn 4,52  אז הכיר האב שאותה שעה 53. היום הניחו הקדחת מן  ואמרו לו אתמול בשעה שביעית . בלאיתנו הטו  
Jn 5,13   וישאוש מצאו במקדש 14. העם שהיה באותו מקום מן  כי ישו נטמן . הוא אותו שריפאהוידע מי לא  
Jn 5,44   אל תהיו כ״כ סכלים שתחשבו שאני 45. השם׳ לבד מן  ואינכם מבקשים אותם שהן . מעלותאחר ה  
Jn 6,32   אז אמרו לו 34ונותן חיים לעולם  33. השמים מן  אמתי  אבל אבי נתן לכם פת. משה לחם שמים  
Jn 6,38    רק רצון מי. השמים לא בעבור שאעשה רצוני מן  כי אני ירדתי  38. אותו שבא אליבחוץ  
Jn 6,41   ואמרו אינינו זה בן יוסף מהאב והאם  42. השמים מן  כי אמר אני הוא פת שירדתי . מנוהיהודים מ 
Jn 6,42   לא תלינו. אז ענה ישאוש ואמ׳ להם 43: השמים מן  ירים באיזה אופן הוא אומר שירד שאנו מכ  
Jn 6,50  אני 51: השמים בעבור שזה שאוכל ממנו לא ימות מן  זהו שירד  50. לו פת במדבר ומתואבותיכם אכ  
Jn 6,51   שאם אחד אוכל זה הפת יהיה 52השמים ירדתי  מן  אני הוא פת חיים אשר  51: ימות ממנו לא  
Jn 6,59   מי. לא כמו שאכלו אבותיכם המן ומתו: השמים מן  ו הפת שירד זה 59. וא חי בעבוריאותי ה  
Jn 7,37   החג עומד ישוש צועק ואומר אם אי זה אחד עשה מן  וביום הגדול  37 36[*] [*]  35. לבא  
Jn 8,59   9: המקדש מן  וישאוש נחבא ויצא . השליכם עליואבנים ל,Tit   והולך  1קפיטולו ט׳ כפי ש׳ יואן 

Jn 11,11   אז אמרו התלמידים אדון אם ישן הוא 12. השינה מן  ואני הולך שם להקיצו . בינו ישןט אהולזרי  
Jn 12,2   אז מריאה לקחה ליטרא אחת נירדי 3. האוכלים מן  ולזרו אחד . ומרטא משרת אותו. ללו לאכו  
Jn 12,3  יודיש אשכריוט אז אמר אחד מתלמידיו 4: המשיחה מן  ית נתמלא ריח טוב וכל הב. ומשחה רגלי ישוש. 
Jn 12,9    היהודים ששם היו ובאו שם לא לבד בעבור ישאוש מן  אז הכירו רוב עם  9: כל עת עמכםלא אהיה  

Jn 12,17   ובעבור זה באה 18: הקבר ושהחזירו ממות לחיים מן  תה עמו עושה לו עדות שקרא לזרו העם שהי  
Jn 12,28    אז 29. ואמרה ואני עיליתיו ועוד אנשאנו. השמים מן  אז באה קול : לעלות ולנשא שמך 28לשעה זו 
Jn 12,32   וזה אומר דרך  33כל הדברים אמשוך לעצמי . הארץ מן  ואני אהיה נשא  32. העולם בחוץ מושלך שר 
Jn 12,34   אז אמר להם ישאוש  35. הארץ מי הוא זה בן האדם מן  ך אתה אומר שבן האדם יהיה מורם ונצחי ואי 
Jn 14,9   פיליף מי שרואה. הזמן שעמדתי עמכם ולא הכרתוני מן  וישאוש אמר להם כמה  9. האב ודיו הראנ 

Jn 19,11    ובעבור זה מי שמסרני בידך. השמים זהו מן האל מן  אם לא יהיה לך נתון . שום יכולתלך נגדי  
Jn 19,11   ידך חטא חטא גדולובעבור זה מי שמסרני ב. האל מן  לא יהיה לך נתון מן השמים זהו  אם. יכולת  
Jn 19,20    והיה כתוב בלשון עברי וגריק ולאטי: העיר היה מן  כי אותו מקום שישאוש נתלה קרוב הכתב הזה . 
Jn 19,34   הפרושים לקח רומח בידו והכה ישאוש ופתח לו צדו מן  ואחד  34[*]  33. תלים עם ישאוששל נ 
Jn 20,2   אז 3. ואין אנכי יודעת להיכן הניחוהו. הקבר מן   ומריאה אמרה להם אדוני נטלוהו מאד ישאוש  

Jn 20,24   התלמידים שנקרא מספק לא היה עמהם כשישאוש בא מן  רק טומאש אחד  24צרים יהיו להם העונות נע  
Jn 21,8  אז כשירדו לארץ ראו  9. הארץ כמו מאתים זרועות מן  דים באו מספנים כי לא היו רחוק ושאר התלמי 

Mc 8,38   חטאה בן הבתולה יכירהו לפני השם׳ האב כאשר  מנאפת  ודברו בזאת האומה  38. ם אותירסויפ 
Mc 10,12    והעמים שלחו לו דורון מנערים בעבור זה  13 :מנאפת  ואם האשה עוזבת בעלה  12. ניאוףעושה 

Mt 11,9    ר הנני שולחזה הוא אותו שממנו הנביא אמ 10 :מנביא  ואומר אני לכם שהוא יותר : באמתנביא הוא 
Lc 7,26   הנה אנכי שולח לכם. זהו שממנו כתוב 27 .מנביא  נביא אומ׳ לכם ועוד יותר . ראותיצאתם ל  
Mt 7,15   שקר הבאים בלבוש רחלות ובתוכם הם זאבים מנביאי  ם השמרו לכ 15 :ומעטין הם המוצאים אותה  
Mc 6,48   49הם סביב חצי הלילה הולך על הים ובא אלי .מנגד  צטערים במלחות כי הרוח היה להם אותם מ  
Jn 18,36  לבלתי אהיה נמכר ליהודים אבל עתה מלכותי מנגדים  באמת משרתי יהיו : ם היה מלכותיאם זה העול  

Mt 14,24  וברביעית משמרת הלילה ישאוש בא להם 25 .מנגדם  וסבלו צער כי הרוח . באמצע הים הקטנה היתה  
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Lc 12,47   ואותו שלא הכירו ועשה דברים 48. רבים מנגעים  פי רצונו יהיה מוכה ו ולא עשה כמזמין עצמ  
Lc 1,9    וכאשר נכנס. יצא בגורל שיתן לבונה. הכהנים מנהג  כפי  9לפני הש׳ בסדר פעם בשבתו מאומנות  

Lc 2,27   ובירך האל. ושמעון לקחו בזרועותיו 28. דתו מנהג  קדש אביו ואמו בעבור שיעשו כפי נשאוהו במ  
Mc 7,9  9  כאשר משה אמ׳ כבד את אביך ואת אמך 10 .מנהגותיכם  אתם שוברים מצות הש׳ למען שמור אמר להם. 

Mc 7,13   14ורבות אחרות רעות אתם עושים . שמצאתם מנהגכם  א״כ שוברים אתם מצות הש׳ בעד  13. ולאם  
Mt 15,14   המנהיג עור אחר שניהם נופלים והעור. עורים מנהיגי  הניחום כי הם עורים  14. נעקרת אותה תהיה 
Mt 11,29   כי עולי נח הוא ומשאי הוא נקל 30בנפשותיכם  מנוח  ו ממני שאני שפל ונח לב ותמצאו ולמד: 
Mt 12,43   אז הוא אומ׳ בעצמו אשובה אל 44. ואין מוצא מנוח  אדם הוא הולך במקומות קשים בקש יוצא מן ה  
Lc 11,24  26. מנוקה ביעים[*]  25[*] ואינו מוצא אותה  מנוח  מקומות מחפש וצא מן האדם הולך בבלתי נקי י 
Mt 10,30   אתם טובים מעופות רבים. לכן לא תפחדו 31 מנויים  כל שערות ראשכם  30. לת אב שלכםלארץ בזו . 
Mc 5,17   וכאשר ישאוש נכנס בספינה המתחיל 18 :מנוכחו  ואז בקשוהו שיפרד  17. מהחזיריםמושטן ו  

Mt 4,1   וכאשר התענה מ׳ יום ומ׳ לילה היה 2מהשטן  מנוסה  מדבר בעד הקדש רוח בעבור היותו מוצא ב  
Mt 4,15    העם העומדים 16. דרך הים נחל ירדן מגלילאה †מנוקה  מחדש היא †. ארצה זבולון ונפתלי 15אומרת 

Mt 12,44   אז הוא הולך ולוקח 45. וטהורה מכל קסמים מנוקה  וכשבא מוצא אותה . ביתי שיצאתי אשובה אל  
Lc 11,25   ואז הולך ולוקח שבעה רוחות אחרים 26. ביעים מנוקה  [*]  25[*] וח ואינו מוצא אותה מחפש מנ 
Mc 6,43   שתים עשרה קופות ממה שהותירו ומהלחמים מנותר  וחלקו  43. ואכלו כולם ושבעו 42שתי הדגים  

Lc 2,4   גליליאה בגודיאה בעיר דוד שנקראת בית לחם זוריטמנ  ויושאף עלה  4. מצותו של האדון שישמעו 
Mt 2,2   ויהי כשמוע אירודש דבריהם 3. להשתחות לפניו מנחות  ובאנו עם . ו ראינו כוכבו במזרחכי אנחנ 

Lc 6,49   בא והכתו ומיד נפל ונעשה חרבן גדול מאותו מנחל  ואותו המים . על הארץ בלא יסוד בונה בית  
Mc 4,21   נר דלוק תחת הדרדור ולא תחת המטה אבל מניחו  מניח  ואומ׳ להם אין אדם  21. שמעוע יאזנים לשמ 
Jn 2,10   וכשהם שכורים היותר פחות. ראשונה היין הטוב מניח  ואמרה לו כל איש  10קראה הארוס ו. 

Jn 10,18   18 תאותה מעצמי יכולת יש לי לעזוב אותה ויכול מניח  אדם לא יטול אותה נשמה אם אני  ושום  
Lc 11,33   רק מניחה על המנורה. במקום נחבא ותחת כיסוי מניחה  המדליק העששית אינו  33. מנינוהיותר גדול 
Lc 11,33   על המנורה בעבור שהנכנסין בבית יראו הנר מניחה  רק . חה במקום נחבא ותחת כיסויאינו מני.  
Mt 24,45   אשרי 46. ל סיעתו שהוא יזונם בזמנםעל כ מניחו  ה תחשבו מעבד חכם ונאמן אדוניו ומ 45. בא  
Mc 4,21    שום דבר לא נסתר ונעלם שלא  22. אדם במנורה מניחו  נר דלוק תחת הדרדור ולא תחת המטה אבל 
Mt 6,12   ואל תנהיגנו בנסיון אבל 13. למחוייבינו מניחים  והנח לנו חובותינו כי אנחנו  12. חיינו  
Mc 7,12   א״כ שוברים אתם מצות 13. השלים לאב ולאם מניחים  ואחר אינכם  12. האם שיועילו לוהעם האב ו  

Mc 12,41   41 אוצר המקדש ומביט באי זה אופן העם מתנדבים מניחים  ישוש לפני לוגוט זופילא סיאון  ושב 
Mc 14,60   ופעם : וישו שותק ואינו עונה דבר 61. נגדך מניחים  אש אומ׳ אינך עונה לחטאים שאלו ושאל לישו 

Lc 11,4   ואל תביאנו. אותם לכל מחו מחוייבינו מניחים  כי אנו . והנח לנו כל חטאתינו 4. יום יום  
Mc 15,47  16: גוף ישו מניחין  שלומי קנו מש יוסף מביטות היכן אם יקומו ו,Tit   1קפיטולו י״ו כפי מארקו  
Jn 11,48   ויבואו רומיים. ם יאמינו בואותו כן כול מניחין  אם אנחנו  48. עושה אותות רבים שזה האיש  
Jn 8,29   כי אותם הדברים שאליו ערבים אני. יחידי מניחני   ואינו: ומי ששלחני הוא עמי 29. הדברים  

Lc 11,32   המדליק העששית אינו מניחה במקום נחבא  33 .מנינוה  והנה בכאן יותר גדול . ישת יונהבעבור דר 
Mt 11,7   לכן יצאתם ראות שחשבתם שהוא יהיה אדם עם  8 .מניע  ם שהרוח הוא יהיה כמו קנים תוהיחשבתם ש 

Mc 15,29  ראשם אומרים אתה היית אומר שתחריב מקדש מניעים  ואותם שעוברים שם מקללים אותו  29. הרשעים  
Mt 27,39   אתהו שאומר שתשמיד המקדש[*].  40ראשן  מניעין  ואותן שעוברין מקללין אותו  39 .לשמאל  

Lc 7,45   וזאת. אתה לא משחת ראשי בשמן 46. רגלי מנישוק  וזו לא פסקה . ת לי נשיקה לרגליה לא נתאת  
Mt 22,35   אמ׳ 37רבי אי זה העליון צווי בדת  36אומר  .מנסהו  ואחד מרבני הדת שאל לישאוש  35 .יחד 
Mc 1,13   13 שרתים אותוושם עומד בין הבהמות והמלאכים מ מנסהו  ם התענה מ׳ יום ומ׳ לילה והשטן ש. 
Mt 19,3   לו ואומרים לו אם אדם יכול לעזוב אשתו על מנסים  וקרבו אליו הפרושים  3. רפאם שםרבים וי  
Mc 10,2   וישוש ענה 3. היכול איש לעזוב אשתו. אותו מנסים  והפרושים שואלים לו  2ם כמנהגו דורש לה  
Lc 11,16    וישאוש כמבין 17. אותו שאלוהו אות מן השמים מנסים  ואחרים  16שר השדים מגרש השדים בבלזאבוק 
Lc 20,23  הראוני פשוט אחד מה דמותו 24. אותי רמאים מנסים  אמ׳ להם אתם . חושב שקר כזבים והוא 23. לא  

Jn 8,6   וישאוש כורע כתב אחד בארץ . אותו לב לוועדו מנסים  והם  6. ואתה מה אומר בזה. קילהנידונה בס 
Lc 18,15   ואמר להם הניחו הנערים הקטנים 16. זה להם מנעו  וכאשר רואים זה התלמידים . םגיעבעבור שי  

Mc 10,20   20 וישאוש הביטו וייטב לו ויאמר 21. עד עתה מנעורי  נה ואמ׳ אליו רבי כל זה קיימתי והוא ע  
Mt 10,10   בכל עיר 11. הפועל ראוי לשוכרו. ולא מטה מנעלים  ולא שתי מלבושים ולא . ושק בדרך 10בחגורה  

Lc 10,4   4  ובבית 5. ואל תתנו שלום לשום אדם בדרך .מנעלים  לא תשאו שק ואבן ולא בתי שוקים ולא  
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Mc 9,20   ותמיד זורקו באש ובמים בעבור  21. עד עתה מנערותו  והוא אמ׳ . ה זמן עבר שיש לו זהאל האב כמ 
Mt 19,13  קטנים בעבור שהוא יניח הידים עליהם םמנערי  ואז עשו לו דורון  13: ן יבינהושיכול להבי  
Mc 9,36   ואותו שמקבל אותי. אלו בשמי יקבלו אותי מנערים  אותו שיקבל עו׳  36חבקו ואמ׳ באמצעם ו  

Mc 10,13   והתלמידים מונעים לאותן . בעבור זה שיגיעם מנערים  והעמים שלחו לו דורון  13: נאפתבעלה מ 
Mc 7,19  הדברים הרעים שמתנועעים[*]  21ואמ׳ להם  20 .מנקה  ן ויוצא בעד טבע נס לגוף רק בבטכי אינו נכ 
Jn 3,19  כי כל איש העושה הרע  20. כי מעשיהם הם רעים .מנר  אוהבים האנשים ביותר חשך וערפל בא לעולם ו 

Jn 3,8   אבל אינך יודע . למקום שרוצה ואתה שומע הקול מנשב  הרוח  8. ייב שתהיו נולדים מחדשאומ׳ חו 
Jn 6,18   אז הלכו עשרים וחמש מילין ראו 19. מבהילים מנשב  והים בעבור רוח גדול שהיה  18. בא אליהם  
Lc 3,37    שם היה אדם. שם היה שת. שם היה יאנוש 38 .מנשיל  שם היה . שם היה ירוך. היה אנוךשם . 

Lc 24,22   ולא מצאו 23היום היו בקבר  החרידונו שקודם מנשינו  רק מקצת  22. י שנעשו דברים אלויום שליש 
Mt 1,10   11. אמון הוליד יושיאש. מנשיש הוליד אמון .מנשיש  איזקיאש הוליד  10. איזקיאש אקאם הוליד  
Mt 1,10   יושיאש  11. אמון הוליד יושיאש. הוליד אמון מנשיש  . איזקיאש הוליד מנשיש 10. קיאשהוליד איז 
Lc 3,17   וינקה גרונו ויאסוף החטה במגורתו וישרוף מנשף  ויקח כלי  17. ם ברוח הקדש ובאשיטבול אתכ  

Mt 17,24    והוא ענה מהנכרים 25. או מהנכרים. מביניהם מס  שימון מלכי הארץ ממי ראוי לקחת לך דומה.  
Mt 22,17   17 וישאוש הכיר עצתם אמ׳ למה 18. לסיסר או לא מס  חייבים אנו לתת . נו מה נראה לךתאמר ל  
Mt 22,19    ואמ׳ להם ישאוש ממי 20: והם הראוהו פשוט אחד מס  הראוני פשוט אחד של  19למה תנסוני רמאים  
Lc 20,22   אמ׳ להם. והוא חושב שקר כזבים 23. לשישר או לא מס  חייבים אנו לתת  22. מד דרך האלהאמת ומל 
Lc 23,2    ופילאט שואל 3. משיחאומ׳ שהוא מלך ה. לסישר מס  ומונע לתת . זה מדיח ומהפך עמנומצאנו  

Jn 13,23  24. בחזה בשולי ישאוש אותו שישאוש אוהב מאד מסב  אז אחד מתלמידיו  23: הוא אומר ומספקו ממי  
Jn 13,25    26ישאוש אמ׳ אליו אדון מי הוא . על החזה מסב  אז כשהוא היה  25. שממנו אמר זההוא אותו  [*] 

Lc 2,9   9 והמלאך אמ׳ להם 10סביב והיה להם פחד גדול  מסבב  ור הש׳ וא. אך הש׳ נצב קרוב להםוהנה מל  
Lc 17,29   30ממטיר אש וגפרית מן השמים וכולם השמיד  מסדום  וביום יצא לוט  29וטעים ובונים ומוכרים נ  

Lc 5,9   וכל אותן שהיו עמו בלקיחת הדג שלקחו. הוא מסובב  . כי חרד הוא 9. כי חוטא אנוכי נא מעלי . 
Jn 4,47   לא תאמינו. אז אמר ישאוש אליו 48. היה למות מסוכן  ה הלך אליו שירד להבריא בנו כי גלליאב 
Lc 16,4  קרא אחד 5. מן ההרשאה באופן שיקבלני שנית מסולק  איני יודע מה אעשה כשאהיה  4. ליש לי לשאו  

Mc 14,55   ורבים עדי שקר 56. ולא מצאו. אותו למיתה מסור  מחפשים עידי שקר בעבור שיוכלו  וכל העצה  
Mt 27,57   57 וזה  58. ששמו יושאף אותו שהוא תלמיד ישאוש מסיאה  שר נעשה בא עשיר אחד איש מבארי וכא 
Mt 22,21  והוא אמר להם לכן תנו לשישאר מה שראוי מסיסר  ואמרו  21. ורה ומה שלמעלה כתובהיא זאת הצ  
Lc 11,27   מאושר הוא הבטן שעמדת: בקול רם אומרת לו מסיעתו  ה אחת וכאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים לעם אש  
Lc Prol,1    וישב באנטושיא רופא מובהק ממלאכת הרפואה מסיריאה  לוקא לפי התולדת היה : מרקו י״ווקפיטולי. 
Lc 10,11   12. רק תדעו שמלכות האל מתקרב. לתתו לכם מסירים  גם העפר שנאסף בנו אנחנו  11. וואמר  
Lc 20,25   25 26. ואותן שהם מן השם׳ תנו לשם׳. תנו לסישר מסישר  אמר להם א״כ כל הדברים שהם  הואו 

Mc 14,56   58אומרים . וקמו מקצת עידי שקר נגדו 57 .מסכימים  ר אומרים נגד ישאוש אבל לא היו עדי שק  
Mt 19,8   אשתו אם רק אני אומר לכם שכל אדם שיעזוב  9 .מסִכם  אבל בתחלה לא היה . קושי לבבכם בעבור 
Mt 8,17   וכאשר ישואש ראה  18. החוליים ונושא מכאוביו מסלק  נשלמת שנבואת ישעיה אומרת הוא  שתהיה 
Mt 7,16  16 וכל עץ טוב 17. ולא מקוצים תאנים. ענבים מסנה  כי לא יכול אדם ללקוט . תכירום במעשיהם  
Mt 6,11   והנח לנו חובותינו כי אנחנו 12 .חיינו מסעד  א תן לנו לחם כל יום שהו 11. בשמים ובארץ  

Mc 12,43    13: אבל זאת הענייה נתנה כל מאכלה מספיקים  שאותה ענייה נדבה יותר ממה שהם אומר לכם,Tit  
Lc 8,23  ובאה סערה גדולה מרוח. ישוש משיח היה ישן .מספנים  וכאשר הם  23. ועלו כלם בספינה מעבר ליאור 
Jn 21,8   כי לא היו רחוק מן הארץ כמו מאתים זרועות מספנים  התלמידים באו  ושאר 8. נכנס ביםו. היה. 

Jn 20,24    אז אמרו  25 :לא היה עמהם כשישאוש בא אליהם מספק  ק טומאש אחד מן התלמידים שנקרא ר 24להם 
Jn 21,2   2  ולנתנאל שהיה מבית גליליאה ולבני סבאדיב מספק  וטומאוש נקרא . גלה לשמעון פירווכן  
Mc 5,9   ובקשהו מאד שלא יגרשהו חוץ 10. כי רבים הם מספר  והוא ענה שמי . ושאלו מה שמך 9 .אינו נקי  
Lc 8,30   והשדים בקשו 31. כי שדים רבים נכנסו בו מספר  והוא ענהו ליגיאו ר״ל . מה שמך שאלו  

Jn 21,11  זה שהדגים רבים ועם כל. מאה וחמשים ושלשה מספר  ציא בארץ הרשתות מלאים מרוב דג והו. באניה  
Mt 8,33   אז כל העיר יצא אל ישואש 34. מהמשוטן מספרים  ברחו ובאו אל העיר . רים ראו זהשהיו שומ  
Mc 4,12    14. ואמ׳ להם איניכם מבינים זה הדמיון 13 .מספרים  מבינים בחטאתיהם שהם . ולא שמעווישמעו 

Mt 25,15  ולאחד אחד לכל. ולאחר ב׳ בזנטש. ה׳ בזנטיש רמס  לאחד מהם  15. הם מזהבווקרא העבדים ומסר ל  
Jn 19,16   אז לקחו היהודים ישאוש 17. להם ישאוש שיתלוהו מסר  אז שיסר  16: נו מלך כי אם שיסרלו אין ל 
Jn 18,35   35 ענה ישאוש מלכותי 36: לי אותך לי מה עשית מסרו  ואני יהודי עמך והגמוניך . לאטוענה פי  
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Mc 15,10   10 וההגמונים הזהירו העם 11. לו בעבור קנאה מסרוהו  יודע כי עליוני הכהנים  כי הוא  
Lc 24,20   עליוני הכהנים ושריהם בעונש מיתה ותלוהו מסרוהו  ובאי זה אופן  20שם׳ ולפני העם לפני ה  
Jn 11,39    ליהוישאוש אמר א 40. כי זה ארבעה ימים שמת .מסריח  אחות המת אמרה לו אדון כבר הוא ומרטא 
Mt 27,4   והם ענו מה. דם צדיק הוא כאיש שאינו יודע מסרתי  ואמר אני חטאתי כי אני  4. ישיםוהיש  

Mt 24,45   חכם ונאמן אדוניו מניחו על כל סיעתו שהוא מעבד  ומה תחשבו  45. ן האלוה יהיה באאותה שב  
Mt 26,51   ואז ישאוש אמ׳ 52. וכרת לו האזןשרי הכהנים  מעבדי  סכינו והכה אחד עם ישו שלח את ידו והוציא 
Jn 18,17   18. ופירו ענה ואמ׳ איניני מהם. זה האיש מעבדי  ה השומרת הפתח לפירי ואתה אינך אמרה השפח  

Mt 18,23   שלחו איש אחד. וכאשר התחילו לספר הטעם 24 .מעבדיו  לאדם אחד מלך שרוצה לשמוע טעם  שמים 
Mc 5,1   5,Tit   ותכף שיצא מן הספינה אדם 2לים נגד גְנֶיְשֵרק  מעבר  ובאו  1קפיטולו ה׳ כפי מארקו  
Lc 8,22   וכאשר הם מספנים 23. ליאור ועלו כלם בספינה מעבר  למידיו עמו וישו אמ׳ להם נעבור אחת ות. 
Jn 1,28   וביום האחר ראה 29. הירדן ששם יואן נטבל מעבר  אלו הדברים נעשו בביטניאה  28. שרוך נעלו  

Jn 6,1  והלכו אחריו 2לים גליליאה שהיא טיבריאדיש  מעבר  אחר הדברים האלה הלך ישאוש  1ן ש׳ יוא כפי  
Jn 6,17   לים לכפר נאום וכבר היה ערב וישו לא בא מעבר  וכאשר עלו בספינה באו  17. לים תלמידיו  
Jn 6,22    ולא. א היתה שםלים ראו שהאניה הקטנה האחרת ל מעבר  ום האחר ובי 22הספינה בארץ שדעתם ללכת 
Jn 18,1    לנהר הנקרא סידרון ששם היה הבן שבו נכנס הוא מעבר  אמ׳ אלה הדברים הלך עם תלמידיו ישאוש 

Mc 7,31    [*]30  [*]טיר עובר בשידוניאה ובא בים גליליאה לקראת  מעברי  ואז יצא הוא  31. יצא ממנה 
Lc 2,12   12 ומיד נעשה עם המלאך 13. ד ומונח באבוסבבג מעוטף  תמצאו הנער . יהיה לכם זאת האותו  
Lc 21,5   דברים 6וישאוש אמ׳ . מאבני מרגליות וממתנות מעוטר  ומקצת אומרים שהמקדש שיהיה  5. שהיה לה 

Lc 19,12   הלך במלכות אחד מאד רחוק בעבור שיקח מלכות  מעולה  ואז אמר אדם אחד  12. לכות שמיםנגלה מ 
Jn 14,13   אם דבר אחד תשאלו בשמי אותו 14. האב בבן מעולה  בעבור שיהיה . לכםשמי הוא יעשה לאב ב  
Lc 23,56   בריח טוב לחנוט גוף ישאוש משיח ובשבת מעולות  כינו וקנו סמים חשובים ומשיחות בבית ה  
Mt 7,23   24. סורו ממני רשעים מלאי רוע לב. לא הכירם מעולם  אז יאמר להם  23שים אותות רבות ובשמך עו 
Mt 9,33    והפרושים אומרי׳ הוא 34 :לא קרא בישראל מעולם  והעמים תמהו אומרי׳ . והאלם דברגרש השטן  

Mt 13,35   ואז הניח ללכת הגייסות וצא אל הבית 36 :מעולם  פי במשלים ואדבר דברים נסתרים  אפתח את.  
Mt 21,19   וכאשר 20: יבשה התאנה ותכף. לא תטעני פרי מעולם  תאנים כי אם עלין לבדן ואמר  שם ולא מצא  
Mc 2,12   ויצא משם בעבור לכת  13. לא ראינו כזה הדבר מעולם  ן שכולם תמהו וברכו האל אומרים באופ. כלם 
Lc 15,29    וכאשר בנך 30. שעיר אחד לאוכלו עם אוהבי מעולם  לא עברתי על מצותך ואתה לא נתת עבדתיך  
Lc 23,9   ושרי הכהנים והסופרים 10. לא ענהו על דבר מעולם  ישאוש ו. ושאל אליו דברים רבים 9. זה אות  
Jn 7,46  לא שמענו אדם שדבר דבריו כאשר האיש ההוא מעולם  ענו השלוחים ואמרו  46. תם אותולמה לא הבא  
Jn 9,32   33לא שמע אדם שאחד פתח עיני אדם שנולד עור  מעולם   32. הוא אוהב האל ועושה רצונו אותו שומע 
Jn 13,1   האב האוהב אותם שהם שלו בעולם זה בקץ. זה מעולם  ישאוש ששעתו באה שיש לו לעבור  ג הפסחח  

Mt 1,21   21 וכל זה היה עשוי למלאת דבר האל 22 .מעונותיהם  ן יקרא שמו ישואש כי יושיע עמו ותלד ב.  
Mt 10,31  שיפרסמני לפנילכן כל איש  32 .רבים מעופות  אתם טובים . לכן לא תפחדו 31ים ראשכם מנוי  
Mt 27,34  וכאשר טעמו לא רצה לשתות. עם לענה לשתות מעורב  ונתנו לו יין  34. וא הר קלואריגולגוזא שה.  
Mc 10,23  והתלמידים נבהלו  24. הרבה יתנם במלכות שמים מעות  מ׳ איך דבר נמנע שאיש שיהיו לו תלמידיו וא 
Mc 14,11   ויום 12. והוא מחפש הכנה היאך יוכל למסרו .מעות  ונדרו לתת לו . ו היו מאד שמחיםהם שמע  

Lc 9,3  ובאי זה בית 4ולא תהיה לכם שני מלבושים  מעות  יד לא שרביט ולא לחם לא אבן לא תשאו דבר ב  
Mt 11,22    יהיה לאותן דטיר אי דשידון יותר מכם ליום מעט  ואומ׳ אני לכם שעונש  22: ובאפרבשקים  
Mt 24,29    וכוכבי . והירח לא תאיר. מאותו זמן השמש תחשך מעט  ותכף קרוב  29. הנשרים שם יאספוהגוף 
Mt 25,21   21 תכנס[*] [*]  23[*]  22[*] ממון היית נאמן  מעט  אמ׳ האדון עבד טוב ונאמן כי על ו  
Mt 26,39  ריהלאה וכרע פניו ואמ׳ אבי אם הוא דבר איפש מעט  והלך  39לי פה ועורו עמדי המתינו . עד מות  
Mt 26,73   ואמרו אתה הוא. נגשו לפירו אותן שעומדין שם מעט  ואחר  73. ה שלא הכיר אותו האדםכפר בשבוע  
Mc 1,19  ראה יקומו וג׳ואן בני זבאדיב בספינה. הלאה מעט  והולכים  19. רשתות והלכו אחריותכף עזבו ה  
Mc 6,31   31 לך וחוזר ולא היה לו פנאי לאכולכי רב עם הו מעט  שאוש אמ׳ בואו ונלך במדבר ונחו וי . 
Mc 8,7   והם וכל 8. דג ברכו להם וצוה הניחום לפניהם מעט  והיה להם  7. ם הניחום לפני העםואמ׳ לה  

Mc 14,35   הוא כרע באפיו ארצה והתפלל לשם אם איפשר עשות מעט  וכאשר כרע  35. י פה ותהיו עדיםהמתינו ל 
Mc 14,70  פעם אחרת אחת מאותן ששבות שם אמרה לפירו באמת מעט  וסמוך מזה . ר להוא פעם אחרת כפוה 70. מהם 

Lc 5,3   וכאשר סיים 4. ויושב ומלמד לעם אשר באניה מעט  ומבקש אותו שיסיע האניה משם . ןמשימו  
Lc 22,58   פעם אחרת ראתה אותו ואמרה ואתה מהם אתה מעט  ואחר  58. איניני מכירו לה אומר אשה אשה.  

Jn 6,7   אמר אליו אחד מתלמידיו אנדריב אח שימון 8 :מעט  יספיק לעם הזה אם נתן לכל אחד  חם לאל  
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Jn 7,33   33  לבקשני ולא 34אחר ילך האב ששלחני . זמן מעט  אז אמר להם ישו עדיין יהיה לכם  
Jn 14,19   ואתם כבר אינכם רואים אותי אבל תראוני חי מעט  עוד  19ם יתומים אני אבא אליכם לא אעזובכ  
Jn 16,15   15 ומעתה לא תראו אותי כי אני הולך אל האב 16 .מעט  רים שהם לאבי שלי הם ויגיד לכם כל הדב : 
Jn 16,17   ופעם אחרת מעט ותראוני כי אני. לא תראוני מעט  יניהם מה הוא זה שאומר לנו אחר תלמידיו ב  
Jn 16,17   אז אומרים מה 18. ראוני כי אני הולך אל האבות מעט  ופעם אחרת . אחר מעט לא תראוני שאומר לנו 
Jn 16,18   וכשבא רצו 19: אין אנו יודעים מה מדבר ישאוש .מעט  אז אומרים מה הוא זה שאומר לנו  18. האב 
Jn 16,19   אמת 20. ופעם אחרת מעט ותראו אותי. ולא תראו .מעט  ם כי אני אמרתי אחר זה אתם מדברים בקרבכ 
Jn 16,19   אמת אני אומר לכם שאתם תבכו 20. ותראו אותי מעט  ופעם אחרת . ולא תראו. אחר מעט אני אמרתי  
Jn 2,12   וקרוב היה פסח היהודים ועלה ישאוש 13 .מעטים  ושם עמדו ימים . אחים והתלמידיםואמו וה  

Mt 26,73   כיר אותו ואז התחיל לכפור ולהשבע שאינו מ 74 מעיד  ואמרו אתה הוא מהם כי דבריך . םשעומדין ש 
Jn 7,7   אתם ממיתים ביום זה של  8. עליו שמעשיו רעים מעיד  אותי הכעיס כי אני . ע להכעיסכםיכול להכ 

Lc 11,48   שהחכמתם במעשה אבותיכם שהמיתום ואתם מעידים  באמת אתם  48ם שאבותיכם המיתום הנביאי  
Jn 10,25   אבל אתם אינכם מאמינים בי כי 26. עלי מעידים  המעשים שאני עושה בשם אבי הם . מאמינים  
Lc 6,42   כי העץ אינינו טוב שעושה פירות 43. אחיך מעין  ואז תביט שתגרש הקיסם . מעיניך הקיסם  
Jn 4,14   והאשה אמרה אליו תן  15. מדלגת בחיים נצחיים מעין  יהיו  אבל המים שאני אתן לו 14. לעולם 
Mt 7,4   השלך. מראה עצמך כשר 5. והקורה בעיניך .מעינו  הקיסם ואיך תאמר לאחיך להוציא  4. מעיניך  
Mt 7,5   אמ׳ ישאוש 6קפיטולי כ״ב כפי מתיאו : אחיך מעיני  ואחר תבוא להשליך הקיסם . עיניךהקורה מ  

Jn 11,35    אז אמרו היהודים ראו כמה אהבו 36: ישאוש מעיני  ויצאו דמעות  35. וראה היכן הואאדון בא.  
Mt 7,3   ואיך תאמר לאחיך להוציא הקיסם מעינו 4 .מעיניך  ולא תחשוב הבריח . ם בעין חבירךיסרואה הק.  
Mt 7,5   ואחר תבוא להשליך הקיסם מעיני אחיך .מעיניך  השלך הקורה . מראה עצמך כשר 5. בעיניך:  

Lc 6,42   כי 43. ואז תביט שתגרש הקיסם מעין אחיך .מעיניך  מר לאחיך הנח ואני אוציא הקיסם תוכל לא  
Mt 23,34   עד שיבא עליכם דם צדיקים שהוא נשפך  35לעיר  מעיר  ותנגשו בבתי כנסיותיכם ותרדפו  בשתי וערב 

Mc 1,9   9 10. גליליאה והיה טובל בנהר הירדן בעד זואן מעיר  ט ושעשה באותן הימים שבא ישאוש נזורי  
Jn 1,44   ופליף ומצא 45שידא ששם היה אנדריב ופירו באט מעיר  ופליף היה  44. ואמ׳ לו לך אחריומצא פליף 

Mc 15,21   אס אלשנדריאה אי דנופי שישא שתי וערב שלו מעירו  ו מקום שהיה שמו שימון עבד שבא עובר באות  
Lc 15,15   ושלחהו בעירו לשמור החזירים . אותה מלכות מעירוני  והתחיל לקרב לאביו לאחד  15. סרעצמו ח 
Mt 25,5    עד חצי הלילה 6לבא כל העשר ישנו באריכות  מעכב  ובעוד שהחתן  5עשישותיהן [*]  4[*] לקחו.  
Mc 3,3   3 ואמ׳ להם ישאוש יש לאדם עשות 4. ועמוד באמצע מעלה  שאוש אמ׳ לאדם עם היד יבשה קום וי 

Lc 14,10    כי המגביה עצמו בא כדי 11. לפני הקרואים מעלה  אז תשיג . יאמר לך אהוב עלה הנהשזימן לך  
Jn 8,54   אותו שאתם אומרים שהוא אלהיכם ולא הכרתם .מעלה  אבי הוא הנותן לי . תי אינה דברעצמי מעל  

Mc 8,33   34. כי אין לך שכל אלהיי אבל בשריי. שכנגדי מעלי  אמ׳ הפרד . התלמידים גוער פירו נהפך לפני  
Lc 5,8   מסובב הוא. כי חרד הוא 9. וכיכי חוטא אנ מעלי  נפלו לרגליו ואמ׳ אדון הפרד נא ישוש משיח.  

Lc 22,42   42 והנה מלאך 43. אכן לא תעשה רצוני רק רצונך מעלי  ומ׳ אם אתה תחפוץ הסר המות הזה א  
Mt 16,27   כי מקצת מאלו שהם פה. אמת אני אומר לכם 28 מעלליו  המלאכים ואז ישיב לכל אחד כפי  אביו עם 
Jn 12,41  41 אכן רבים מהשרים האמינו בו 42האל ודבר ממנו  מעלת  כאשר ראה . ארים אמ׳ ישעיה הנביאלה הדב 
Jn 12,43    וישוש צעק ואמ׳ מי 44. האנשים ממעלת האל מעלת  יותר אהבו  כי 43שלא ישליכום מבית הכנסת  
Mt 6,29   ואם עשב השדה הנמצא היום  30: כמו אחד מאלו מעלתו  כם כי שלמה לא היה מכוסה עם כל אומ׳ ל 

Lc 12,27   28. לא היה לו מלבוש דומה למלבוש אחד מאלו מעלתו  אני אומר לכם כי שלימה בכל . ותולא טו  
Jn 2,11   אחר אלה הדברים ירד 12. ותלמידיו הכירוהו מעלתו  האות הראשון בבית גלליאה וגלה  עשה זה  
Jn 7,18   ות ממי ששלחו הוא זרעמבקש אבל מי ששואל א מעלתו  מי שמעצמו מדבר  18. דברו מעצמואו . מהאל  
Jn 8,50  אני אומר  51. אחר הוא ששואלה ודן דין אמת .מעלתי  ואני איני מבקש  50. מבזים אותיואתם . אבי 
Jn 8,54   54 אותו. אבי הוא הנותן לי מעלה. אינה דבר מעלתי  ישאוש אם אני משבח ומעלה עצמי  ענה  

Lc 17,18   18  ואמ׳ אליו קום ולך כי אמונתך הושיעך 19נכר  מעם  נמצא שחזר ונתן שבח לשם אלא זה לא  
Mt 8,34   9 :מעמהם  וכאשר ראוהו חלו פניו שיצא . יחישואש מש,Tit   אז 1קפיטולי כ״ט כפי שי׳ מתיאו  
Mt 23,4   כובד משאת לעמים שאין יכולים לישא והם מעמיסים  הם  4. י הם אומרים ואינם עושיםכמעשיהם כ  

Lc 11,46   46 האנשים בעומסין שאין להם יכולת לשאת אתם  מעמיסין  אמר אוי לכם חכמי הדת למה אתם  וישאוש 
Mc Prol,24  כי אותו שנוטע ומשקה אחת מלאכה. חזקם מעמלינו  למען שאדם ישיג גמול . ם יבינהורוצים שהאד  

Lc 13,31   וישאוש אמר להם 32. כי אירודיש אבה המיתך מעמנו  ומקצת הפרושים אמרו אליו לך : ונגשים אלי  
Lc 2,26   מרוח הקדש שלא יראה מות עד שיראה ישאוש משיח מענה  וקבל  26. והנחת ישראל ורוח הקדוש היה ב 

Lc 12,12    ואחד מן החבורה אמ׳ אליו רבי אמור 13 :לשון מענה  כי רוח הקדש ילמדכם באותה שעה  12תאמרו 
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Jn 1,22    ענה 23. לאותם ששלחונו מה אתה אומ׳ מעצמך מענה  למען נשיב . לו אמור לנו מי אתהאז אמרו  
Lc 18,3  ועבר. ולא רצה לעשות 4. שהוא ביני ושכנגדי מעניין  עיר ההיא ובאה אליו אומרת נראה אחת היתה ב 

Mt Prol,25    אדם . האלהות ישואש משיח שממנו הם מדברים מענייני  כי כתב דמות השבועות . צורת נשריש לו 
Mc 15,3  ופילאט עוד שואלו אומר למה אינך 4. רבים מעניינים  וגדולי הכהנים מלשינים אותו  3 .ואתה אומר 
Jn 15,4  אם אינה עומדת באילן כן אתם לא תוכלו לעשות מעצמה  כמו שהכף אינה יכולה לעשות פרי . ואני בכם 
Jn 15,4   אני הוא 5. ו ביאם אינה עומדת אם לא תעמד מעצמה  ילן כן אתם לא תוכלו לעשות פרי עומדת בא  

Mt 16,24   כי 25. ושיקח שתי וערב שלו ושילך אחרי .מעצמו  רי חוייב יתייאש מי שרוצה לימשך אח  
Jn 2,24   ולא נצטרך שיהיה 25. להם כי הוא מכיר כלם מעצמו  רק ישאוש אינו נותן האמנה  24. בשמו  
Jn 5,19    כי הדברים שהוא. ה שראה עשות לאברק מ .מעצמו  אינו יכול לעשות לכם אי זה דבר אמת הבן  
Jn 7,17   מי שמעצמו מדבר מעלתו מבקש אבל מי 18 .מעצמו  או דברו . יר המוסר אם הוא מהאלהאל יכ  
Jn 9,21  כי יראו. אלה הדברים אמרו האב והאם 22 .מעצמו  שאלו אותו כי בן דעת הוא ומדבר : לא ידענו  

Jn 11,51  וניבא שישאוש. רק שהיה הגמון אותה שנה .מעצמו  זה לא אמר ו 51. לא ימות כל העםאחד ימות ו  
Jn 5,30   לעשות דבר רק כמו שאני שומע דן אנוכי מעצמי  איני יכול  30. מי שעשה רע בדיןבחיים ו.  
Jn 7,28   הוא שאין אתם ידעתם . אמת. רק מאותו ששלחני מעצמי  ידעתם שלא באתי . דעתם מאין אניואותי י 
Jn 8,28   ומי 29. רק כמו שהאב למדני לדבר אלה הדברים מעצמי  דם תכירו שאני הוא ודבר אני עושה בן הא 
Jn 8,42    למה אינכם מכירים דברי 43. רק הוא שלחני .מעצמי  ולא באתי . מאת האל ומהאל יצאתיאני באתי  

Jn 10,18   ויכולת יש לי פעםיכולת יש לי לעזוב אותה  מעצמי  ול אותה נשמה אם אני מניח אותה אדם לא יט  
Jn 12,49  הוא צוה לי לאמר: לא דברתי רק האב ששלחני מעצמי  כי אני  49. טו אותו ביום אחרוןשאמרתי ישפ  
Jn 14,10  הוא עושה הדברים. אבל האב האב עומד עמי .מעצמי  הדברים שאני מדבר איני מדבר . יוהאב הוא ב.  
Jn 1,22   ענה אני הוא קול הקורא במדבר ישרו דרך  23 .מעצמך   ענה לאותם ששלחונו מה אתה אומ׳נשיב מ 
Jn 8,13  14: עדותך אינו אמתי. ומפיך אתה עושה עדות מעצמך  אז אמרו הפרושים  13: ו גם חייםאבל יהיה ל  

Jn 18,34   ענה פילאטו 35לך ממני . אז אמרוהו אחדים .מעצמך  וישאוש ענה אומ׳ אתה אומר זה  34. ישראל . 
Mt 23,15   אוי לכם פרנסים 16. כפלים ובני גיהנם מעצמכם  יותר רעים ינותם אתם אתם עושים אותם הב  
Mt 24,27  ובאי זה מקום 28. כ״כ היה ביאת בן האלוה מערב  מו שהברק שיוצא ממזרח ונראה עד כי כל כך כ  
Lc 12,54   54  וכאשר  55 .ויבוא המטר. מיד תאמרו יבא המטר .מערב  ואומר לעמים כאשר תראו ענן נגד 
Mt 8,20    ועופות האויר יש להם קנים ובן אדם אין לו  .מערות  וישוש אמר לו השועלים יש להם  20ללכת 
Lc 9,58   ובן האדם אין לו מקום שיכוף . והעופות קנים מערות  וישאוש אמ׳ לו השועלים יש להם  58. שתלך 
Lc 21,2   2  ואמר באמת אומר לכם אני שזאת האשה 3. קטן מערך  אשה אחת ענייה ששמה שני פשיטין וראה  

Mt 21,13  וקרבו אליו העורים והפסחים אל 14: פריצים מערת  ית תפילה הוא כתוב ואתם עשיתוה ואמר בתי ב  
Mc 11,17  וכאשר שרי הכהנים שמעוהו וחכמים 18. גנבים מערת  ואתם עשאוה . וא תפלה לכל העמיםשבית שלי ה  
Lc 19,46   ושרי. והיה מלמד כל היום במקדש 47: גנבים מערת  אותה  רק אתם עשיתם. פלהכתוב ביתי בית ת  
Mc 5,16   ואז בקשוהו  17. מאותו שהיה מושטן ומהחזירים מעשה  וספרו מה שראו ומה שהיה  16חדו שכלם נפ 
Lc 12,58   ופטואם באולי ימסור אותך לש. שישלחוך מהרה מעשה  עם שכנגדך לאי זה שר בדרך עשה  אתה הולך . 

Jn 8,41   ואמרו לו אנחנו לא היינו נולדים. אביכם מעשה  אתם עושים  41זה עשה אברהם . אלששמעתי מה  
Jn 10,32   אז ענו לו 33: מאלו חפצתם לסקול אותי מעשה  רתי לכם והראתי מהם לכם באי זה טובים אמ  
Jn 13,19   אמת אני 20תאמינו אני הוא בעבור כשיעשה  מעשה  עתה אני אומר לכם קודם  19. גדיעקיבו נ  
Jn 8,39   איש שאמרתי. ואתם אביתם להורגני 40. אברהם מעשי  אמ׳ להם אם אתם בני אברהם עשו  וישוש  

Mt 23,5   הם. בדברים בעבור זה שהאנשים יראו אותם מעשיהם  הם עושים כל  5. הגיעם באצבעותםאין רוצים  
Mc 3,5  ונרפאה[*] ואמ׳ לאדם שלח היד . כשמביטים מעשיהם  עבור וישו נקצף ב 5. הנם שותקיםו. אדם אחד . 

Lc 11,17    כל מלכות שחלק לכם לא[*] מחשבותיהם  מעשיהם  וישאוש כמבין  17. אות מן השמיםשאלוהו  
Jn 3,19   כי כל איש העושה הרע מארר 20. הם רעים מעשיהם  כי . אנשים ביותר חשך וערפל מנרואוהבים ה  

Mt 21,43   אותו שיפול על אותה האבן יהיה כתות 44 מעשיו  קוח ונתון לגוים שיעשו מכם ל הש׳ יהי.  
Jn 7,3   כי הרוצה שיתפרסם לכל אינו 4. שאתה עושה מעשיך  ך בגודיאה בעבור שתלמידיך יראו מפה ול  

Mt 5,16   16 ״ג קפיטולי י: הטובים וישבחו אביכם שבשמים מעשיכם  שיראו . היה מאיר נרכם לפני הכלכן י 
Mt 3,8   אברהם. ולא תאמרו בלבבכם 9טובים ותשובה  מעשים  עשו  8. למד לכם לברוח לאף הש׳םויבדיש מי  

Jn 10,32  רבים טובים אמרתי לכם והראתי מהם לכם באי מעשים  וענה להם ישאוש  32. ר שיסקלוהואבנים בעבו  
Mt 19,24   וכאשר 25: כנס במלכות שמימייאחד שי מעשיר  ין נקל הוא גמל בנקב המחט עבור שנות עני  
Mt 12,20   ובשמו האיים 21לא יכבה עד שיצאו למשפט החזק  מעשן  קנה רצוץ לא ישבר העץ  20. קולואדם ברחוב 
Lc 23,41   ואומ׳ לישו 42. אבל זה שום רע לא עשה .מעשעינו  ראוי לנו וקבלנו משפט אמתי לפי המשפט ה  
Lc 11,42   ועוזבים משפט וצדקת . הנענא והרודא והכרוב מעשרים  פרושים שאתם  כםרק אוי ל 42. לכם טהורים 
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Mt 2,16   אז  17. שהילד היה נולד לפי הזמן ששאל למלכים מעת  מצאים בבית לחם ואת כל הסביבות הילדים הנ 
Jn 14,30   כי שר זה העולם. רוב הדברים לא אדבר עמכם מעתה   30: ה בעבור שאחר העשיה תאמינוקודם המעש  

Jn 7,3    ולך בגודיאה בעבור שתלמידיך יראו מעשיך שאתה  מפה  הפרד [*] ואמר לו אחד 3. כנופיההיה נקרא 
Jn 16,32   32 ואיני. כל איש בביתו ותעזבו אותי יחידי מפוזרים  ובה תהיו . באה השעה וכבר הגיע הנה  
Mt 3,12    וא ינקה את גורנו ויאסוף ִחַטתֹו והנה ה. בידו מפוחו   12והוא יטבול אתכם מן הקדש וירפאכם מאש 
Mt 10,3   יודש :שימון קאעיב 4טאטדיב . גיקמי אבפיב .מפורסם  בעל רבית . מטיאו. טומאש.אחיו  וזואן 

Mt 11,19    קפיטולו ל״ו כפי. שפטו החכם. וביניהם מפורסם  אוכל ושותה מיין אהוב מהחוטאים זהו  
Jn 1,31   32בישראל בעבור זה באתי ומטביל במים  מפורסם  שהיה  רק בעבור. איני מכירו ואני 31. לי  
Lc 2,35   ובת אחת משמואל היתה משבט אשר 36 .מפורסמות  בעבור מחשבות רוב לבבות תהיו . נפשו.  
Mt 9,10   באו והיו יושבים עם ישוש משיח ותלמידיו  מפורסמים  בים לאכול בבית אחד רבים חטאים היו מיוש 

Mt 12,30   ובעד אהבה זו אומר אני לכם כי עון קללה  31 .מפזר  ומי שלא יקבץ עמי כנגדי . ואי העמי כנגד 
Lc 11,23   כאשר הרוח בלתי נקי יוצא מן האדם הולך 24 מפזר  ומי שאינו מאסף עמי . כנגדי הואשאינו עמי  
Jn 19,38   ובקש. היהודים בעבור שהוא תלמיד ישאוש מפחד  ים בא יוסף אברמטיאה ועמד נחבא אלה הדבר  

Mc 9,5   5 ונעשית עב אחד עושה צל עליהם וקול אחד 6 מפחדים  כי הם היו מאד . דע מה הוא אומ׳ולא יו  
Mt 21,16   ונסע משם מהם ויצא חוצה לעיר והך  17. עוללים מפי  אדון אתה השלמת ההלול . ר הנביאמה אומ 

Lc 1,70   שלום לנו 71הנביאים שהם מראשית העולם  קדושיו מפי  כאשר הגיד  70וד נערו ומהר תת שלום בית ד 
Lc 4,4   והשטן נהג ישאוש בהר אחד מאד גדול 5. השם׳ מפי  לחם לבדו כי אם בכל הדבר שיוצא האדם על ה  

Mc 9,17   ובקשתי תלמידיך שירפאוהו ולא. ונוקש השנים מפיו  וקחו מפילו ומכריחו להוציא רוק מקום של  
Lc 4,22    וישאוש אמ׳ 23. ואומרין אינינו זה בן יוסף מפיו  ים של חן היוצאים ומתמיהין בדברעדות לו  
Lc 9,39   40. ואינינו זז ממנו עד שמצערו בחוזק .מפיו  זו ומיד זועק ומשברו ורוק יוצא והרוח אוח  

Lc 11,54   12: אי זה דבר יוכלו להלשינו מפיו  מארבים אותו ומבקשים  54דברים  ברוב,Tit  קפיטולו  
Lc 22,71   23 :מפיו  וד עדים אנחנו בעצמינו שמענוהו שואלים ע,Tit   ויקומו כל 1קפיטולו כ״ד כפי לוקא  
Lc 19,22    אתה יודע שאני איש אכזרי לוקח מה שלא. אשפטך מפיך  והאדון אמר לו עבד רע  22. זרעתמה שלא 
Jn 19,38   חת ישאוש מהשתי וערבשיהיה לו רשות לק מפילאטו  ובקש . בעבור שהוא תלמיד ישאוש היהודים  
Mc 9,17   ומכריחו להוציא רוק מפיו ונוקש השנים מפילו  ובכל מקום שלוקחו  17. בלבו שטןבני לך ש.  
Lc 16,21   הנופלים משולחן העשיר ואינו נותן לו מפירורין  לשבוע ..  21.. וכב בפתחו מוכה שש.. לז  

Jn 6,13   אז אותן האנשים 14. הנותרים לאשר אכלו רוריןמפי  אז אספו ומלאו י״ב קופות  13. דשלא יפס  
Mt 2,8   ובשומעם דברי המלך 9: שאלך להשתחות לפניו מפני  ובדעת ובמוצאכם אותו שובו אלי  בתבונה  

Mt 5,25   והשופט ימסור. שלא ימסור אותך ביד השופט מפני  ובהיותך בדרך תמלא רצון אויבך  25. נדבתך  
Mt 5,34   34 ולא בארץ מפני שהיא הדום 35. שהוא כסא האל מפני  לא ישבע אדם לשמים י אומר לכם שואנ  
Mt 5,35   ולא בירושלם שהיא עיר האל. שהיא הדום רגליו מפני  ולא בארץ  35. פני שהוא כסא האללשמים מ. 
Mt 5,45    המוציא שמשו על. שתהיו בני אביכם שבשמים מפני   45עושים לכם רע והתפללו על רודפיכם  
Mt 6,1   כי תאבדו גמול. שתהיו בעיניהם אנשים טובים מפני  ממעשיכם הטובים לפני העם . ופנאבלעז א  

Mt 18,7   אכן. צריך הוא שיבואו האשקנדלזט. האשקנדליזט מפני  אוי לעולם  7. ונטבע בעומק הים בצאורו 
Lc 20,21   חייבים 22. למד דרך האלרק אומ׳ האמת ומ. אדם מפני  ולא יגורת . ומלמד דברים צדיקיםשאתה אומ׳ 
Mc 7,21    גניבות 22הם רעות מחשבות וניאופים ורציחות  מפנים  הדברים הרעים שמתנועעים מהלב ] [* 21להם 

Mt 24,51   ויניחהו עם הרמאים ושם יסבול בכי ורעישת  מפקידתו  ויעבירהו  51: ה שהוא אינו יודעיחשוב ושע 
Lc 24,27  וקרבו 28להם כל הכתיבות הנמצאות ממנו  מפרש  כל הנביאים ומתחיל ממשה ומ 27. יכנס באורו  
Mt 20,2   וחזר בשוק סביב שעת 3. אחד שלחם בכרם מפשוט  וכאשר עשה תנאי עמהם מן הערך  2. לכרמו  

Mt 14,11    12: כלי עץ ונתנוהו לנערה והיא נשאתו לאמה מפשוטי  ונשאו הראש באחד  11בבית הסוחר ראש זואן 
Mc 6,25    והמלך היה נעצב בטעם השבועה 26. כלי עץ מפשוטי  צה שתתן לי ראש גואן טבול באחד חפיאני  
Mc 6,28   29. והנערה נתנו לאמה. כלי עץ ונתנו לנערה מפשוטי  ראשו באחד [*]  28[*] שישא לו  וצוהו 
Lc 11,52   ין אותםהחכמה ואינכם נכנסין ואתם מונע מפתח  אוי לכם חכמים בדת שנשאתם  52: מזה הדור  
Mt 16,19   וכל מה שתקשור בארץ יהיה קשור. השמים מפתחות  כי אני אתן לך  19יכולת כנגדך  תהיה להם  

Mt 8,14    ולקחה בעד  15חמות שי׳ פירו שוכבת מקדחת רעה  מצא  וכאשר ישואש משיח היה בא בבית שי׳ פירו 
Mt 13,46   טובה נערכת הלך ומכר כל מה שהיה לו וקנה אבן  מצא  וכאשר  46ר שמחפש אבנים נערכות דומה לסוח 
Mt 18,28   אחד מרעיו שחייב לו מאה פשוטים ומחזיק בו מצא  וכאשר אותו עבד היה יוצא לחוץ  28. החוב  
Mt 21,19   19  תאנים כי אם עלין לבדן ואמר מעולם לא תטעני מצא  תאנה אחת קרוב לדרך ובא שם ולא וראה  
Mc 11,13   וישאוש  14. כי לא היה זמן תאנים. כי אם עלים מצא  וכאשר בא אליה לא . ניםימצא תא לראות אם 

Lc 4,17   ובעבור זה. רוח אלהי׳ עלי 18מקום שכתו׳ בו  מצא  וכאשר פתח הספר . ר ישעיה הנביאלו ספ  
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Lc 8,42  והנה באה אשה 43. ישאוש נגש ונענה מרוב עם מצא  ויקר מקרה שבעודו הולך . ר שניםזה שנים עש  
Lc 13,6   כבר עברו שלש שנים שאני . ואמ׳ לשומר הכרם 7 .מצא  תאנה בכרמו ובא לבקש הפרי ולא  היה לו עץ 
Jn 1,41   ואמ׳ לו אנחנו מצאנו. ראשונה לשימון אחיו מצא  וזה  41. עשר ששמעוהו מיואן והלכו אחריו  
Jn 4,43   והוא העיר שאין לשום 44. ליאהמשם והלך בגל מצא  אחר שני ימים  43: מושיע העולם הוא באמת  

Jn 12,14   אל תראי 15כמו שכתוב . עיר בן אתון וישב עליו מצא  וישאוש  14. שענא זהו מלך ישראלהו. אומרת 
Jn 13,21  עצמו רוחני והזהיר ואמר אמת אומר אני לכם מצא  כאשר ישאוש אמר אלה הדברים  21 .מי ששלחני  

Mt 13,44   ובעבור ששון שיש לו מכר כל אשר לו. טומנו מצאו  דה לאותו כשאדם מה לזהב טמון בששממיי דו  
Mt 27,32   איש ִסיִרינִיב ששמו שמעון ואנסוהו לישא השתי מצאו  וכאשר הולכים בעיר  32. לתלותו ונהגוהו  
Mc 14,55   ורבים עדי שקר אומרים נגד ישאוש אבל לא  56 .מצאו  ולא . ר שיוכלו מסור אותו למיתהשקר בעבו 

Lc 5,19   שער שיוכלו ליכנס בעד העם שהיה שם גדול ועלו מצאו  ולא  19נים ולהניחו לפני ישאוש לשומו לפ 
Lc 19,48   מה לעשות לו כי כל העם שומעין לו מקשיבין מצאו  ולא  48שמידו והסופרים ושרי העמים אבו לה  
Lc 22,13    ובהגיע השעה 14. להם והכינו הפסח כמו שאמר מצאו  ובלכת התלמידים  13. תכינו אותוגדול ושם  
Lc 24,3   2  ובעוד שהן היו נבהלות 4. גוף ישאוש משיח מצאו  ונכנסו ולא  3. אבן הקבר מהופכתומצאו  

Lc 24,23   ובאו אומרות שראו מראה מלאכים. גוף ישאוש מצאו  ולא  23נו שקודם היום היו בקבר החרידו  
Lc 24,24   וישוש אמ׳ להם סכלים תהיו תועים 25. אותו מצאו  ם אומרות ולא ומצאו כמו כן הנשיהלכו לקבר  

Jn 5,14   במקדש ואמ׳ לו הנה אתה בריא מכאן ואילך לא מצאו  וישאוש  14. עם שהיה באותו מקוםנטמן מן ה  
Jn 9,35   35  ענה אותו האיש 36. אמ׳ לו אתה מאמין בבן האל מצאו  וכאשר . שמע שגרשוהו בחוץ ומצאווישוש 

Mc 1,37   והוא 38. אמרו לו כל העמים שואלים אותך מצאוהו  וכאשר  37. ימון ואותם שהיו עמואחריו ש  
Lc 2,45   ביום השלישי 46. חזרו לירושלם לבקשו מצאוהו  וכאשר לא  45. בין שאר הקרובים הנוכרים  
Lc 2,46    47. אותם ושואלןבמקדש יושב באמצעם מקשיב  מצאוהו  ביום השלישי  46. לירושלם לבקשוחזרו  
Jn 6,25   26. לעבר הים אמרו לו רבי מתי באת פה מצאוהו  וכאשר  25. ר נאום שואלים ישאושובאו בכפ  

Mc 14,40   ישנים כי עיניהם היו כבדים ולא יכלו לענות מצאם  וכששב  40. תפלל באותה עצמה מלההלך לה  
Lc 23,2   ומונע לתת מס לסישר. זה מדיח ומהפך עמנו מצאנו  אנחנו . והתחילו להלשינו 2ילאט ישאוש לפ.  
Jn 1,41   והביאו אל ישאוש 42: משיח שנקרא קרישטש מצאנו  ואמ׳ לו אנחנו . נה לשימון אחיומצא ראשו.  
Jn 1,45   אותו הוא שממנו כתב. ישוש בן יוסף נזוריט מצאנו  צא נאט נאטנאליב ואמ׳ לו אנחנו ופליף ומ  

Jn 10,26   26  צאני שומעות קולי ואני מכיר אותם 27 .מצאני  ם מאמינים בי כי אינכם אתם אינכאבל  
Lc 1,30   30 תדעי ִכי ַאְת תהר בבטנך 31. חן בעיני הש׳ מצאת  ך אמ׳ לה אל תיראי מריאה כי את והמלא  
Mt 8,10    ואומר אני לכם כי 11. אמונה כזאת בישראל מצאתי  אמת אני אומר לכם לא . שהיו עמולאותן  

Lc 7,9   וחזרו אל הבית אותם 10. אמונה כזה בישראל מצאתי  נהפך ואמ׳ אמת אני אומר לכם לא ו. ותמה  
Lc 15,6   6 אני אומ׳ לכם כן יהיה שמחה  7. הצאן שנאבדה מצאתי  והביו ושכניו ואמר שמחו עמי כי קורא א 
Lc 15,9   כן אני אומר לכם 10. דרכמא שלי אותה שאבדתי מצאתי  ינותיה אומרת שמחו עמי כי אנכי ושכ 

Lc 23,14    וג״כ 15. דבר ממה שאתם מלשינים אותו מצאתי  הנה אני שאלתי זה ולא . זה האדםשיגרש  
Mt 26,47   ואותו שמסרו 48. שרי הכהנים ובעד זקני העם מצד  יל עם סכינים ועם עצים משולחים ועמו רב ח  
Lc 18,14   כי כל אדם המגביה עצמו יהיה נשפל ומי .מצודק  ומר לכם שהעולמיי זה הלך לביתו אמת אני א  

Mt 4,6  אל מלאכיו שיקבלוך בידיהם בעבור שלא תקח שום מצוה  פיל עצמך למטה כי כתוב הוא האל בן האלוה ה 
Mc 1,44   וכאשר יצא הוא התחיל לדרוש 45. לעדות בישראל מצוה  מה שמשה . הנים ותדור בעד טהרתךלסגני הכ 
Mc 7,36  אומרים כל מה שעשה. ומתמיהים 37עוד מגלה  מצוה  וכאשר הוא עו׳ . דהו לשום אדםגיצוהו שלא י  
Mc 9,24   והוא  25. ואחר לא תחזור בו. אותך שתצא ממנו מצוה  אני . אומ׳ שטן חזק ואלם. שיצא צוה לשטן 
Lc 5,14   ועמים רבים. ודברו נתפזר עוד 15. לעדות שלהם מצוה  הנים ותדור בעד טהרתך כמו שמשה ותראה לכ 
Lc 6,46   כל איש שבא אלי ובדברי ועושה אותם אני 47 .מצוה  ואינכם עושים מה שאני . תי אדוןקוראים או  
Lc 7,14    והתחיל. ומיד אותו שהיה מת קם 15שתקום  מצוה  וישאוש אמ׳ נער אני . אותו עמדושנושאין  

Jn 13,34    שתהיו אוהבים זה לזה יחד כאשר אהבתי. חדשה מצוה   34ועתה אני אומ׳ לכם . הולך שםשאני  
Jn 15,17   אם העולם יכעיס 18. לכם שתאהבו זה את זה מצוה  אלה הדברים אני  17. תשאלו בשמי יתן לכם  
Lc 23,53   והיה יום ששי 54ששם לא היה איש מונח  מצוייר  ו בבגד משי ושמהו בקבר אחד חדש וערב עטפ  
Mt 23,27  27 הדומים מחוץ יקרים ובפנים מלאים עצמות מצויירים  ם שדומים לקברים מאותתים פרושי אוי לכם  

Mt 8,2   אומ׳ אם אתה חפץ אתה יכול. אחד והתפללו מצורע  וראה  2. רב עם הלכו אחריו. ירד מן ההר  
Mt 26,6   6  נגשה אליו אשה אחת עם קופסת אלא בשטרוס 7 מצורע  ישאוש היה בבאטאניא בבית שימון וכאשר  
Mc 1,40   אומר אם אתה תרצה אתה יכול. ויקוד אליו .מצורע  ובא אליו אדם אחד  40: ן האנשיםהשדים מ  
Mc 14,3   בבטניאה ויושב בשולחן באה אשה אחת עם ַקאֵפָסא מצורע  וכאשר היה בבית שמעון  3. ו העםלא יתקוממ 
Lc 4,27   ושום אחד מהם. לישע נביאהיו בישראל תחת א מצורעים  ורבים  27. ניאה לאשה אחת אלמנהדסידו 
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Lc 17,12    וצועקים רם ישאוש חמול  13שעומדים מרחוק  מצורעים  וכשנכנס במגדול אחד באו אליו עשרה אנשים 
Mt 15,3   3  אינו אומ׳ האל כבד 4. האל בעבור גזירותיכם מצות  ואתם למה עוברים . ענה להם ואמרוהוא  
Mt 15,6   טוב דבר מכם 7. הש׳ בעבור גזירותיכם הרעים מצות  עברתם  אתם: ולא כבד אביו ואמו 6. תועיל  
Mc 7,8   האל ותופשים מה שהוא נמסר מהאנשים ובא להם מצות  ועוזבים  8וסרים ומצות לאנשים מלמדי המ  
Mc 7,9   כאשר משה אמ׳ 10. הש׳ למען שמור מנהגותיכם מצות  אמר להם אתם שוברים  9וכאלו . םדברים רבי  

Mc 7,13   ורבות אחרות רעות. הש׳ בעד מנהגכם שמצאתם מצות  א״כ שוברים אתם  13. ם לאב ולאםהשלי  
Mc 10,19   לא תעשה. לא תרצח. לא תעשה ניאוף. השם מצות  אתה יודע  19. אין טוב לבד האל ושום אדם  

Lc 22,7    לחוש 8. באותו יום היה מוכרח שימות בפסח מצות  ובא היום שעושים לחם  7. הסיעותבזולת  
Lc 2,3   ויושאף עלה מנזוריט גליליאה 4. של האדון מצותו  כים כל אחד לעירו בעבור שישמעו היו הול  

Lc 17,9   איני חושב כן עליכם כי עשיתם כל הדברים 10 .מצותו  תו עבד חן בעיני אדוניו כי עשה וימצא או 
Jn 14,31   15: ושה קומו ונלכה מזהלי וכן אני ע מצותו  ם יכיר שאני אוהב האב והוא נתן שהעול,Tit  
Jn 14,15   ואני אתפלל אל האב ויתן לכם רוח אחר 16 מצותי  בוני ותשמרו אם תאה 15: בשמי אותו אעשה  
Jn 14,21   הוא שאוהב אותי ומי שאוהב אותי יהיה אהוב מצותי  השומר  21. ואתם בי ואני בכם. יהוא כאב  
Jn 15,20    אבל כל אלה הדברים יעשו לכם 21. אתכם ישמרו מצותי  רו אם שמ. אותי רדפו אתכם ירדפואם 
Lc 15,29   ואתה לא נתת מעולם שעיר אחד לאוכלו עם מצותך  ה כמה שנים עבדתיך לא עברתי על אבי הנ  

Mc 15,31   31 האחד עם האחר ועם הסופרים האחרים עשה מצחקים  ומה לזה עליוני הכוהנים אומרים וכמד  
Mc 5,35   ישאוש ששמע זה אמ׳ לא  36והמלמד . היום עו׳ מצטער  למה אתה . אמרו לו בתך מתהו. בית הכנסת 
Mc 6,48  ובא אליהם . במלחות כי הרוח היה להם מנגד מצטערים  וישו רואה אותם  48. יחיד נכנס בים וישאוש 
Lc 6,18   עםוכל ה 19. בעד רוח רעה היו נרפאים מצטערין  ואותם שהיו . ו וירפאו מחולייהםשישמע  

Mt 23,23    הנענע ומהכמון ועובדים גדולי צווי הדת מצמרת  מאותתים ופרושים רמאים שלוקחים אוי לכם  
Mt 15,22    והתלמידים באו: ולא ענה לה דבר 23. בתי מצער  השטן . לך ממני בלי פחד בן דויטיהיה  
Jn 11,10   ואחר: אלה הדברים אמר 11. עצמו כי נר אין לו מצער  אבל מי שהולך בלילה  10. העולם אור זה 
Mc 1,26   וכולם היו תמיהים 27יצא מאותו אדם צועק  מצערו  והשטן  26מ׳ שתוק צא מאותו אדם או. גערו.  
Lc 8,45   ואני[*]  46. אותך ואתה אומר מי נגעני מצערים  תלמידים צחקו מזה אמ׳ פירו רבי וכאשר ה  
Mt 2,19   ואמר לו קום וקח הילד ואמו ולך לארץ 20 מצרים  אל השם נראה לו בחלום אל יוסף  מת מלאך  

Mt 10,40  מי שמקבל נביא בשם 41: מקבל מי ששלח אותי .מקבל  ומי שאותי  40: בעדי נושע יהיה ומי שיאבדה  
Mt 10,40    מי שמקבל נביא בשם נביא 41: מי ששלח אותי מקבל  . ומי שאותי מקבל 40: נושע יהיהבעדי  
Mc 9,36   וענה זואן אליו 37. אותי אבל מקבל מי ששלחני מקבל  ואותו שמקבל אותי אינו . ו אותיבשמי יקבל 
Mc 9,36    וענה זואן אליו ואמר אנחנו 37. מי ששלחני מקבל  שמקבל אותי אינו מקבל אותי אבל ואותו  
Lc 9,48   ויואן 49. והקטן ביניכם הוא גדול. מי ששלחני מקבל  והמקבל אותי . ה בשמי אותי יקבלנער ז 
Jn 3,32  אבל מי שמקבל העדות ממנו עושה סימן שהוא 33 .מקבל  ועדותו שום אדם אינו . שמע וראהעדות ממה ש 
Jn 5,34   עדות אדם אבל זה אני אומר בעבור שאתם תהיו מקבל  רק אני איני  34. עשה עדות אמתילזואן ו  

Jn 12,48   הדברים שאמרתי. בר יש לו שישפטהודברי כ מקבל  מי שמבזה אותי ואינו  48. מושיעלהם ל  
Jn 13,20    כאשר ישאוש אמר אלה הדברים 21. מי ששלחני מקבל  מת אני אומר לכם מי שמקבל אותי א 20הוא  

Mt 13,20   כי בעד: אבל אין לו שרש ומתייבשת מהר 21 .מקבלה  וא אותו ששומע דברת הש׳ ובשמחה ה. האבנים  
Lc 8,13   13 ובאלו אין להם שרשים כי לזמן היו. דבר הש׳ מקבלים  הם אותם שבשמחה ע שנפל על הסלע והזר 
Jn 5,43   44. אם אחד יבא בעולמו אותו תקבלו. אותי מקבלים  ואינכם . אני בא בעולם אב מאבי 43. בכם  

Mt 8,14   ולקחה בעד היד והקדחת עזבה תכף 15רעה  מקדחת  פירו מצא חמות שי׳ פירו שוכבת  בבית שי׳:  
Mc 1,30   ובא ישוש ונשא היד ותכף 31ותכף אמרה לו  מקדחת  וחמות פירו שוכבת חולה  30. כולג׳ואן לא  
Lc 4,38   עמד עליה צוה  39. וחילו פניו בעבורה. גדול מקדחת  ת שימון וחמות שימון היתה חולה ונכנס בבי 

Mt 27,56   57: ם בני זאבדיבאם יקומו ויושאף וא מקדלינא  ובתוכן היתה מריאה  56. ששרתו אותו  
Mt 27,61   והיום הבא 62. ומריא אחרת יושבת נגד הקבר מקדלינא  והיתה מריאה  61. הקבר והלך לו גסה בפתח 

Mt 28,1   והנה היה עשוי 2ואחרת מריאה ראו הקבר  מקדלינא  אחד שנקרא דוקמנגיי באה מריאה  יום  
Mc 15,40   41. ומריאה אם יקומו קטן ומישף ואם שלומי ינאמקדל  ובתוכם מריאה . חוק להביטונשים שבאו מר 
Mc 15,47   ומריאה אם יקומו ושלומי קנו מש יוסף מקדלינא  ומריאה  47בפתח הקבר אבן גדולה חצובה ושם  

Mc 16,1    ומריאה אם יקומו ושלומי קנו משיחה מקדלינא  וכאשר השבת עברה מריאה  1מארקו י״ו כפי  
Lc 8,2   ויושאננא אשת קוזן 3. שגירש ממנה ז׳ שדים מקדלינא  ומריאה . ר חלייםו מרוח רעה ושאשנתרפא 

Lc 24,10   ומריאה יקובי ומריאה שלומי והאחרות שהיו  מקדלינא  והיה שמריאה  10. א ולכל האחריםלאותן י״ 
Mt 26,61    וקם שר הכהנים 62. האל ואחר ג׳ ימים חדשו מקדש  ואמרו זה אמר אני יכול להשמיד  61כוזבים  
Mc 15,29  תושע 30. השם׳ ואתה אחר שלשת ימים תבנהו מקדש  ם אומרים אתה היית אומר שתחריב מניעים ראש  
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Jn 17,19   20. אותם עצמי למען יהיו הם מקודשים באמת מקדש  ובעבורם אני  19. שלחתיה בעולם ואני  
Lc 4,24   נושנים היו בימי ישעיה רבות 25. בארצו מקובל  שום נביא אינינו  להם באמת אני אומר לכם  

Mt Prol,14   כי השם אינינו רוצה שהמספר למעלה אמור .מקובלים  ו האיונגלי האחרים הבל שלא היו זה הי  
Mt 18,20  ואז פירו קרב 21 :בשמי אני הוא באמצעם מקובצים  כי למקום ששנים או שלשה  20: לוכל מה שתשא  
Mt 26,57  ופירו נמשך אחריו מרחוק עד היכל 58 .מקובצים  קדש היו מים יודעי ספר וזקני המלמקום שהחכ  
Mc 1,33   ובאים רבים מחלופי חליים 34לפני הפתח  מקובצים  וכל אותן מהעיר היו  33משוטנים החולים ו  
Lc 15,13   הנער היותר קטן הלך לו בדרך. כל הדברים מקובצים  ואחר ימים מועטים  13: שהיה לו עצמות מה  

Mt 6,9    רצונך תעשה. ויבא למלכותך 10שהוא קדוש  מקודש  ה תאמרו אבינו שבשמים שמך יהיה התפלוזאת  
Lc 11,2   תן לנו לחם חוקינו יום 3. ובמלכותך נבוא .מקודש  ואמר להם אמרו אבינו שמך יהיה  2לתלמידיו  

Jn 17,19  רק. עד אלו לבדואיני מתפלל ב 20. באמת מקודשים  ם עצמי למען יהיו הם ובעבורם אני מקדש אות  
Mt 11,3    וישוש ענה לכו וספרו לזואן מה 4. אנו אחר מקוים  או . אתהו שעתיד לבא להושיענו 3תלמידיו  
Lc 6,34  שכר או שירות אי זו חן ראוי לכם כי החוטאים מקוים  ואם תתנו למי שאתם  34. ושים כןשהחוטאים ע 
Lc 6,35   דבר ושכרכם יהיה הרבה מאד ותהיו בנים מאל ויםמק  ותנו מתנות למי שאינכם . הם טובועשו ל  
Lc 7,19   וענה ישאוש ואמ׳ 22[*]  21[*] [*]  20. אחר מקוים  או אנחנו . הוא אותו שעתיד לבא לו אתה 
Mt 8,30   והשטנים מחלים 31. היו חזירים רבים שרועים מקום  וקרוב מאותו  30. ן בעבורי לגרשקודם זמ  
Mt 9,27   27 שני עורים נמשכים אחריו קוראים ואומרים יהיה מקום  שישוש משיח יוצא מאותו שה בעוד ונע 

Mt 12,42   כי היא. ליום הדין עם זאת האומה ותעניש אותה מקום  ומלכת שבא  42: הוא גדול מיונה ובכאן 
Mt 17,19   דולולא יהיה לכם דבר ג. אחר כי הוא ישתנה מקום  תנה מזה המקום אל ותאמרו זה ההר תש. חרדל  
Mt 24,28    ותכף קרוב 29. שיהיה הגוף שם יאספו הנשרים מקום  ובאי זה  28. היה ביאת בן האלוהמערב כ״כ  
Mt 25,26   לכן היה לך לפקוד ממוני לשולחן 27שלא פזרתי  מקום  ני קוצר מה שלא זרעתי ומלקט אל יודע שא 
Mt 26,13   האיוגליו יהיו מוגדים בכל העולם יאמרו  שאלו מקום  אמיתות לכם אומ׳ אשר בכל  13תי לחנוט או 
Mt 26,17   וישאוש אמר לכו אל 18. תחפוץ שנכין הפסח מקום  באו התלמידים ואמרו לו באי זה  של פסח  

Mt 27,2   ואז יודש שמסרו ראה שהוא מחוי וניחם 3. קיסר מקום  והו לפני ִּפיַלטֹו שהיה מחזיק וקשרוהו והביא 
Mt 27,33    ונתנו לו  34. שנקרא גולגוזא שהוא הר קלוארי מקום  ובאו באותו  33. שתי וערבלישא הואנסוהו 
Mc 6,10   וכאשר לא ירצו  11. שתבאו שם תלינו עד שתסעו מקום  ואמר להם באי זה  10. תי גונילשישאו ש 
Mc 6,35   וךעזוב העמים הל 36. חרב מאד ורב שעה עברה מקום  זהו . בו אליו תלמידיו ואמרו לועבר קר  
Mc 7,33  34המיושב ושם האצבעות באזן ורוקק נגע לשונו  מקום  וישאוש הוליכו לצד אחד מחוץ  33. ידו עליו 
Mc 9,17  שלוקחו מפילו ומכריחו להוציא רוק מפיו ונוקש מקום  ובכל  17. גתי בני לך שבלבו שטןרבי אני נה 
Mc 9,43    ואם רגלך 44. מתים הארסים והאש אינו נחשאין  מקום  אל  43אחת מאשה של גיהנם בשתים עדן ביד 
Mc 9,45   46: שאין מתים הארסים והאש אינו נח ולא תפסק מקום  אל  45מהכנס בשתים בגהינם . אחתבג״ע ב 
Mc 9,47   כל אדם 48. שהארסים אינם מתים והאש לא נכבית מקום   47הינם לך הכנס בג״ע בעין אחד משתים בג 
Mc 14,9   שתהיה מוגד זה האיונגליאו יאמר אדם שהיא מקום  ת לכם אני אומ׳ בכל אמ 9וח לבי הקבר למש  

Mc 15,21   21  שהיה שמו שימון עבד שבא מעירו אס אלשנדריאה  מקום  ואנסו אדם אחד שהיה עובר באותו 
Lc 2,7    אחר תוכל להניחו כאותו קרוי היוצא מן הקיר מקום  והניחו באבוס הבהמות כי לא היו בבגדים  
Lc 4,9   היותר גבוה מהמקדש ואמ׳ לו השטן אם אתה הוא  מקום  אז עלה הוא בעיר הקדושה זנח על  9: תעבוד 

Lc 4,17   ובעבור זה משח. רוח אלהי׳ עלי 18שכתו׳ בו  מקום  וכאשר פתח הספר מצא . עיה הנביאלו ספר יש  
Lc 4,37   א מבית הכנסת ונכנסוישאוש יצ 38. המלכות מקום  ושומעו היה מתפזר בכל  37. נשיםמן הא  
Lc 5,27   27 וראה אדם אחד שמו לוי ואמ׳ לו יושב בסטון מקום  חר אלה הדברים יצא ישאוש מאותו וא  

Lc 6,7   וישאוש אמר לאיש שידו יבשה[*]  8. שילשינוהו מקום  בעבור שימצאו . אם ירפאהו בשבת והפרושים 
Lc 8,16    17גבוה בעבור אותן שנכנסין בבית יהיו רואין  וםמק  בעבור שיניחנו על המנורה או על אחור רק 

Lc 9,6   ואירודיש אדון טיטרקא שמע כל הדברים שעשה 7 :מקום  ים דורשים ומבריאים החולים בכל תחפצו הבת 
Lc 9,58   וישו אמ׳ לאיש אחר לך אחרי 59: שיכוף ראשו מקום  ובן האדם אין לו . והעופות קניםלהם מערות . 

Lc 10,32   ושמריטא אחד 33. והנה הוא עובר משם והלאה .מקום  ולוי אחד קרוב מאותו  32. הלאה ראותו עב  
Lc 14,9    רק כאשר 10. ואז בבושת תרד מטה מטה. לזה מקום  ויבא לאותו שזמנך ויאמר לך תן  9נקרא שם  

Lc 17,37   18: יהיה הגוף שם יתקבצו המלאכים מקום  ואמ׳ להם באיזה  37ה יהיה אדון לו אנ,Tit  
Lc 18,37   והעור קרא ישאוש בן דוד יהיה לך רחמנות  38 .מקום  ו לו כי ישוש נזורט עובר באותו ואמר 37זה 

Jn 4,46   והיה שם מלך קטן. אשר עשה שם ממים יין מקום  אז בא פעם אחרת בבית גלליאה אל  46: החג  
Jn 5,13   וש מצאו במקדש ואמ׳ לו הנה אתה בריאוישא 14 .מקום  כי ישו נטמן מן העם שהיה באותו . שריפאהו 
Jn 10,1   אבל הכנס בעד השער רועה צאן  2. אחר גנב הוא מקום  עד השער לבית הצאן רק עולה בעד נכנס ב 

Jn 10,40   40 ורבים 41. ועמד שם. שהיה זואן טובל ראשונה מקום  עם אחרת בעבר הירדן באותו והלך פ  
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Jn 11,6   6 אחר אלה הדברים אמ׳ לתלמידיו 7. ב׳ ימים מקום  עמד באותו . הע שלאזריט היה חולאז כששמ  
Jn 11,30   אז היהודים שהיו שהיו 31: שמרטא באה אליו מקום  וש במגדול אבל עדיין היה באותו לא בא ישא  
Jn 11,57  12: שיגלוהו בעבור שיתפשוהו מקום  צוו וציוו שאם אחד יודע לאי זה והפרושים ו,Tit  קפיטולו י״ב 
Jn 14,2   פעם אחרת אבא. ואם אהלוך להכין המקום 3. לכם מקום  בו אמת הייתי אומר להלוך להכין רוב דירות 
Jn 18,2   2 אז 3. כי הרבה פעמים בא הרבה לשם עם תלמידיו מקום  יוד״יש שרוצה למוסרו יודע אותו ו 

Jn 19,13    והיה יום שישי ופסח היה 14. שנקרא גאלבאטו מקום  הביא ישו בחוץ וישב בקתרדא אחת הדברים  
Jn 19,18    ועמו שנים אחרים אחד. הניחו ישו בשתי וערב מקום  ובאותו  18. שר״ל בעברי גולגוטאקלוארי  
Jn 19,20  20 והיה כתוב: שישאוש נתלה קרוב מן העיר היה מקום  יהודים קראו הכתב הזה כי אותו אז רוב ה  
Jn 20,10   10 ומריאה עומדת מחוץ לקבר בוכה ובעוד 11. עצמו מקום  ותו הלכו התלמידים פעם אחרת בא אז 
Jn 11,48   ואחד מהם ששמו קאיפש היה הגמון 49. ועמנו מקומינו  ויבואו רומיים ויגזלו לנו . בו יאמינו 
Jn 20,7  אז נכנס שם אותו תלמיד האהוב שבא ראשון 8 מקופל  אבל היה בצד אחד . ח עם הסדיניםלא היה מונ  

Mt 7,16    ועץ. וכל עץ טוב עושה פרי טוב 17. תאנים מקוצים  ולא . כול אדם ללקוט מסנה ענביםלא יכי  
Mc 15,17   17 הש׳ יושיעך מלך. והתחילו לתת לו שלום 18 מקוצים  ושמו בראשו עטרה אחת . תו ארגמןוילביש  

Lc 6,44   ה אין איש מלקטומסנ. אין איש מלקט תאנים מקוצים  כי . כי כל עץ ניכר בפריו 44. בפרי טו  
Jn 19,2  3וכסוהו בלבוש ארגמן : והניחוהו בראש ישו מקוצים  והפרושים תקנו עטרה אחת  2. גשותפש ישו ונ  
Lc 3,34  שם היה. שם היה ראגב. שם היה שירוק 35 .מקור  שם היה . שם היה טארי. יה אביאםשם ה. ישאק  

Mt 25,45   ואלו ילכו 46. הדלים שלי גם לי לא עשיתם טנימק  ם כי כל פעמים שלא עשיתם למקצת אומ׳ לכ  
Mc 11,32  32 ועונה[*] [*]  33. באמת שנביא הוא זואן מקיימים  יראים העם כי כלם . ר מן האנשיםואם נאמ  

Lc 2,51   וישאוש מרבה 52. כל אלה הדברים בלבה מקיימת  ואמו . בואזריק והיה משועבד להםעמהם ובאו  
Mt 9,3  3 וכאשר ישוש משיח הכיר מחשבתם אמ׳ למה 4 .מקלל  ם מאותתים אמרו בקרבם זה החכמי ומקצת מן  

Jn 10,33   ועושה אתה עצמך. כי אתה אדם ולא אל. וגידוף מקללה  שה טוב אין אנו סוקלין אותך רק ממע 
Mc 15,29  אותו מניעים ראשם אומרים אתה היית אומר מקללים  ואותם שעוברים שם  29. ם הרשעיםהוא נמנה ע  
Lc 19,39   39  ואמר להם אני אומר שאם הם 40. תלמידיך מקללים  ואותן פרושי העם אמרו עליו רבי  
Mt 27,39   אתהו שאומר[*].  40אותו מניעין ראשן  מקללין  ואותן שעוברין  39. אללצד ימין ואחד לשמ  
Lc 18,39   עור ביותר צועק בן דוד והוא . אותו שישתוק מקללין  ואותן שהולכין עמו  39. נות עלילך רחמ 

Lc 2,8   ואור הש׳ . והנה מלאך הש׳ נצב קרוב להם 9 .מקניהם  ו נערים ושומרים שעות הלילה על הדור הי 
Lc 11,31   והנה יש בכאן גדול. הארץ לשמוע חכמת שלמה מקצות  מלכת שבא  31: ת המשפחה ויענישםהאדם לזא  
Mt 12,38   מן החכמים יודעי ספר והפרושים אומרים רבי מקצת  נוהו אז ע 38: דבריך תהיה נמחק או בעבור  

Mt 13,4    גרעינים נפלו בדרך ובאו מקצת עופות ואכלום מקצת  ובעוד שזורע  4אדם אחד יצא לזרוע זרעו . 
Mt 13,4  ומקצת נפלו במקום אבנים שלא 5. עופות ואכלום מקצת  ע מקצת גרעינים נפלו בדרך ובאו ובעוד שזור 

Mt 16,14   ומקצת. אנשים אומרים שאתה הוא זואן טבול מקצת  והם אמרו  14. מרים האנשים ממניאו מה  
Mt 16,28   מאלו שהם פה לא ימותו עד שיראו בן האלוה בא  מקצת  כי . אמת אני אומר לכם 28עלליו אחד כפי מ 
Mt 19,12    ומקצת הם. אמםאנשים שנולדים קשטראטש מבטן  מקצת  יש  12: למי שנתון לו דעת להביןאם לא  

Mc 4,4   3 גרעינים נפלו קרוב לדרך ובאו עופות ואכלום מקצת  ובעוד שזורע  4יצא לזרוע זרעו  אדם אחד . 
Mc 12,13   מהפרושים ומקצת מאנשי אירודיש לתופשו על מקצת  ואחר שלחו לו  13. הלכו ועזבוהובעבורם ו  
Mc 14,57   אנחנו שמענו שאומ׳ 58אומרים . עידי שקר נגדו צתמק  וקמו  57. ש אבל לא היו מסכימיםנגד ישאו 
Mc 15,40   ובתוכם מריאה. נשים שבאו מרחוק להביטו מקצת   והיו שמה 40. אמר זה האיש היה בן האל  

Lc 13,1   מגידים לגלילבש ודמם ערב פילאט עם קרבנותם מקצת  והיו באותו עת  1י י״ד שן לוקא קפיטול : 
Lc 16,30   ואברהם  31 .מהמתים ילכו להם הם יעשו תשובה מקצת  אבל אם . ר לא אב אברהםוהוא אמ 30. אותם 
Lc 18,9   זה. שבוטחים בעצמם כמו צדיקים ומבזים האחרים מקצת  ואומרים  9. ו שימצא אמונה בארץבא תאמינ 

Lc 24,22   ולא 23 מנשינו החרידונו שקודם היום היו בקבר מקצת  רק  22. שלישי שנעשו דברים אלו והיום יום 
Jn 6,65   כי ישאוש היודע. מכם הם שאינם מאמינים מקצת  אבל  65. מרתי לכם רוח וחיים הםהדברים שא  
Jn 7,12   רק מרמה. ואחרים אינו. אומרים טוב הוא מקצת  כי . ורוב העם ַמִלינִים עליו 12. אנה הוא  
Jn 7,40   בשומעם דבריו אומרים זהו נביא מאחוזת העם מקצת  אז  40. דיין לא בא באור העליוןכי ישו ע  
Jn 9,16  מהפרושים זה האיש אינינו מהאל כי אינו שומר  מקצת  אמרו אז  16. והניחו על עיני וקמתי וראיתי 

Jn 12,20    מבני מבני ענק ר״ל גנטילש מאותן שעלו להתפלל מקצת  והיה  20. שכל העולם הולך אחריובדבר זה 
Jn 13,29   חשבו שיודוש שיודיש שהיה לו כיסין שיאמר לו  מקצת  כי  29הו למה אמרו בים לא הבינואחד מהיוש 
Mt 9,13   רק בעד החטאים. לא באתי לקרוא הצדיקים .מקרבן  כי אני אוהב יותר חסד . צה לומרמה רו  
Mt 12,7  כי בן 8. שום עת אתם לא תענישו השוגגים .מקרבן  אני חפץ לומ׳ אני חפץ חסד יותר תבינו מה ש  
Lc 8,42   שבעודו הולך מצא ישאוש נגש ונענה מרוב עם מקרה  ויקר . ה למות זה שנים עשר שניםלו שחול.  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

740 

 

Mt 22,10    וראה אדם אחד שלא היו מלבוש ממלבושי  11 .מקרואים  הרעים והטובים ונתמלאו הנשואין ואספו כל 
Lc 2,46  46 וכל השומעין אותו מתמיהין  47. אותם ושואלן מקשיב  לישי מצאוהו במקדש יושב באמצעם ביום הש 

Lc 19,48    20: אליו מקשיבין  שומעין לו מצאו מה לעשות לו כי כל העם,Tit   1קפיטולו כ״א כפי לוקא  
Mt 7,5    ואחר תבוא. השלך הקורה מעיניך. עצמך כשר מראה   5. והקורה בעיניך. הקיסם מעינולהוציא  

Mt 21,32   דרך משפט ולא האמנתם בו והחוטאים והזונות מראה  ן בא כי זוא 32. יכם במלכות השםילכו לפנ  
Mc 2,13   ועובר במקום אחד ראה לוי לרגליו 14. וילונים מראה  לכת אחרת לים וכל העם בא והוא  משם בעבור 

Mc 12,14    דרך הש׳ באמיתות לכן אמור לנו חוייבנו לתת מראה  שופט לפי הפנים של אדם אבל אתה אתה אינך  
Lc 1,22   וכאשר השלים ימי עבודתו הלך 23להם ועמד אלם  מראה  הם והכירו שמריאה ראתה בסימנין דבר אליל 

Lc 24,23  23 ומקצתינו הלכו 24. מלאכים שאומרים שהוא חי מראה  ובאו אומרות שראו . ו גוף ישאושולא מצא  
Jn 2,18   18 ה ישאוש ואמ׳ להם תתירוענ 19. לנו שאתה עושה מראה  ו היהודים ואמרו אי זה אות אתה אז ענ 
Jn 5,20   כי כמו שהאב  21. אליו בעבור שלא תהיו תמהים מראה  ופעולות גדולות מאלו . מלמד לו שהוא עושה 

Mc 13,22  סימנים ונפלאות לדמות עוד אם איפשר עשות מראים  אז יקומו שקרנים נביאים  22. נושם לא תאמי  
Mt 12,42    ובכאן הוא יותר חכם . העולם לשמוע חכמת שלמה מראש  יא באה כי ה. האומה ותעניש אותהעם זאת 
Mt 24,21   21 ואם הש׳ לא יקצר 22. העולם עד עתה ועד הקץ מראשית  תהיה צרה גדולה יותר שלא היתה  ואז 
Mt 25,34   אני נרעבתי ואתם נתתם לי 35. העולם עד הנה מראשית  ותחזקו המלכות אותו שלכם מוכן  מאבי 

Lc 1,70   70 שלום לנו משונאינו ומיד כל אותן  71העולם  מראשית  ים שהם כאשר הגיד מפי קדושיו הנביא 
Lc 2,52    3. בחכמתו ובשנים ובחן אלהים ואנשים מרבה  וישאוש  52. כל אלה הדברים בלבהמקיימת,Tit  

Mt 24,12   ותו שיתמיד עד אבל א 13. ותתקרר אהבת רבים .מרבים  תהיה יתירה על החמלה והרחמנות  כי השנאה 
Lc 4,41  זועקים ואומרים אתה הוא משיח בן האלוה מרבים  ושדים יוצאים  41. ידיו ומרפאם משים עליהם.  
Lc 12,7   ואני אומ׳ כי כל האדם שמודה בי 8: שעברו מרבים  פני אל תיראו כי אתם שוים יותר ספורין ל  

Lc 15,17   18. ואני מת בכאן ברעב. באכילה בית אבי יםמרב  והוא אמ׳ בלבו כמה שכירים  17: נותנין לו  
Mt 22,35  רבי אי זה 36אומר . הדת שאל לישאוש מנסהו מרבני  ואחד  35. יקה מיאוש שנאספו יחדהיה להם שת  
Mc 14,3    ַוהיו 4. נרדי ושברה ושפכה המשיחה על ראשו מרגלי  אֵפָסא אל בשטרי מליאה אינגנט אשה אחת עם ק  
Mt 26,7  8ושפכה על ראשו בעוד שהוא אוכל בשולחן  .מרגליות  מליאה משיחה קופסת אלא בשטרוס  אשה אחת עם  
Lc 21,5  5 דברים אלו שאתם 6וישאוש אמ׳ . וממתנות מרגליות  מרים שהמקדש שיהיה מעוטר מאבני ומקצת או  

Lc 7,2  היה שם שלח לווכאשר זה שמע ישאוש  3. אליו מרגליי  ד שנטה למות ואותו עבד היה מאד מאד חולה ע 
Jn 12,3  3 וכל הבית נתמלא ריח . מאד ומשחה רגלי ישוש מרגליי  לקחה ליטרא אחת נירדי פישטיסי  אז מריאה 

Mc 16,1   ובאו לבקר למחרת 2בעבור שתמשחו ישאוש  מרגליית  יאה אם יקומו ושלומי קנו משיחה ומר  
Lc 7,38   וכאשר הפרוש שזמנהו ראה זה חשב בעצמו 39 .מרגליית  ושקת רגלי ישו ומושחן עם משיחה הראש ונ 

Mt 10,14   אמת אומר אני לכם שיותר עונש תסבול 15 .מרגליכם  צאו מהבית ומהעיר והסירו העפר  דבריכם  
Lc 7,25   והנה אותן שנתלבשו במלבושים יקרים. בגדים מרוב  עניינים יצאתם לראות איש מלובש אבל אי זה  
Lc 8,42   והנה באה אשה אחת חולה משפיכות דמיה  43. עם מרוב  א ישאוש נגש ונענה עודו הולך מצמקרה שב 

Lc 24,41   [*].41 *] [ואמר יש לכם אי זה דבר לאכול. שמחה גדולה מרוב  ותמהים . ועדיין אינם מאמינים.  
Jn 21,11   יםועם כל זה שהדג. דג מספר מאה וחמשים ושלשה מרוב  והוציא בארץ הרשתות מלאים . ניהעלה בא 
Mt 1,20  ותלד בן יקרא שמו ישואש כי יושיע 21. קדש מרוח  חת מרים אשתך כי מה שהרתה הרתה אל תירא לק  
Lc 2,26   הקדש שלא יראה מות עד שיראה ישאוש משיח בן מרוח  וקבל מענה  26. וח הקדוש היה בוישראל ור  

Lc 8,2    ומריאה מקדלינא שגירש ממנה . ייםרעה ושאר חל מרוח  נתרפאו ומקצת נשים ש 2עמו הי״ב תלמידים 
Lc 8,23    ונגשו 24. ביאור שהאוניה נתמלאה מים ואובדים מרוח  ובאה סערה גדולה . משיח היה ישןישוש 

Jn 3,6   6 אל תתמה כי אני אומ׳ חוייב שתהיו 7. רוח הוא מרוח  ומה שנולד . נולד מהבשר בשר הואמה ש 
Jn 3,8    ענה נקודימון ואמ׳ לו איך באיפשר יהיו 9 :מרוח  ם שנולד וכן הוא אד. בא או הולךאנה הוא  

Jn 7,39    הקדש שעתידין לקבל המאמינים בו כי עדיין לא  מרוח  וזה אמרו  39. חיים ירוצו מבטנונחל מים 
Mt 16,26   ואי זה. והנפש היא אבודה. כל חללי עלמא מרויח  מה יועיל לאדם אם הוא  26. בעדייאבד אותה  

Lc 1,78   והאיר אותם שיושבין בערפליות ובצלמות 79 מרום  מי שהוא . שבהן פוקד אותנו[*]  עבור חסדב  
Mt 12,35   בעבור זה אומר אני לכם כי  36. אוצר נודר רע מרוע  ואדם רע . צרו נותן דברים טוביםטוב מאו 

Lc 6,45  השפעת הפה הלב מדבראוצר לבבו מגיד רע כי מ מרוע  רע  ואדם. אדם טוב מטוב אוצר לבו מגיד טוב . 
Mc 9,48   טוב הוא המלח אבל אם המלח תפסק 49: מתעלם מרוצח  כל אדם באש יתעלם וכל אדם  48. לא נכבית  

Mt 26,58   עד היכל קאיפש שר הכהנים ונכנס בפנים ויושב מרחוק  ופירו נמשך אחריו  58. מקובצים המקדש היו 
Mt 27,55   אותן שהלכו עם ישאוש דגליליאה ששרתו אותו מרחוק  עומדות והיו שם רבות בנות ש 55 .בן האלוה . 

Mc 5,6   מה . אומר בקול גבוה 7בא במרוצה והתפלל לו  מרחוק  וכאשר ראה ישו  6. עצמו באבנים צועק ומכה 
Mc 8,3    והתלמידים ענו מאי זה מאכל יוכלו לשבוע  4 .מרחוק  כי אחרים מהם באו . יתעלפו בדרךבביתם 
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Mc 11,13   הלך לראות אם ימצא. ראה תאנה רואה עלין מרחוק  וכאשר  13. אה והיה לו רעב גדולצא מבטניי  
Mc 14,54   והיה יושב לפני. עד היכל אחד מהכהן הגדול מרחוק  ופירו הולך אחריו  54. זקני העםמאותתים ו  
Mc 15,40   ה מקדלינא ומריאה אםובתוכם מריא. להביטו מרחוק  קצת נשים שבאו והיו שמה מ 40. היה בן האל  
Lc 14,32   כן כל 33. שולח שלוחיו להשתדל עם דברי שלום מרחוק  וזולת זה הוא עומד  32. בא אליועשרים אלף 
Lc 16,23   אברהם חמול עלי . .. וצעק  24. במקומו.. ול מרחוק  וראה . ... בצער ונגיסה...  23... נשאוהו 
Lc 17,12  וכאשר 14וצועקים רם ישאוש חמול עלינו  13 מרחוק  ם שעומדים יו עשרה אנשים מצורעיאחד באו אל  
Lc 18,13  ולא רצה לשאת עיניו לשמים אבל מכה את חזהו מרחוק  והעולמיי עומד  13. דברים שבידימשלי מכל ה. 
Lc 22,54   וכאשר הדליקו האש באמצעם והם עומדים 55 .מרחוק  ופירו הולך אחריו . סגן הכהנים בית  
Lc 23,49   וכל הנשים שבאו אחריו מגלליאה רואות אלו .מרחוק  וכל אותן שמכירין אותו עמדו  49. חזותיהם  

Jn 1,7   הוא היה אמיתות נר והוא האיר  9[*]  8[*]  .מרחוק  זה בא לעדות בעבור שיתן עדות  7שמו ג׳ואן 
Jn 16,11    עוד יש לי 12. ר נדוןכי שר זה העולם כב .מרחוק  רק  11ומעתה לא תראו אותי . האבהולך אל  

Mt 15,32   העם באשר הוא עמד שלשה ימים ואין להם לאכול  מרחם  וישואש קרא תלמידיו ואמ׳ אני  32. ישראל 
Lc 10,39   40ויושבת ברגלי ישאוש משיח ושמעה דבריו  מרטא  והיה אחות ששמה  39ו בתוך ביתה מריאה קבל  
Lc 10,40   לכן[*]. [*] מתחזקת לטרוח במה שצריך לו  מרטא   40ריו גלי ישאוש משיח ושמעה דבויושבת בר  
Lc 10,41   מרטא חרוצה נמצאת ברוב עניינים אמת דבר אחד  מרטא  וענה האדון ואמר לה  41. יעזרניתאמר לו ש 
Lc 10,41   חרוצה נמצאת ברוב עניינים אמת דבר אחד צריכה מרטא  וענה האדון ואמר לה מרטא  41. ילו שיעזרנ 

Jn 11,5   אז כששמע שלאזריט היה חולה 6. ומריאה אחותה מרטא  וישאוש אוהב מאד  5: אותו חולי יתעלה בעד. 
Jn 11,21   לישאוש אדון אם לשעבר היית פה אחי לא היה מרטא  אז אמרה  21. ומריאה יושבת בבית. אליו  
Mt 1,18    19. יא הרתה מהקדש רוחויוסף טרם התחברם ה מריאה  ישואש משיח היתה ארוסה זאת היא וכאשר אם  
Mt 2,11   אמו וישתחוו לפניו ויפתחו אוצרותיהם ויתנו  מריאה  ויבאו בבית וימצאו הילד עם  11 .גדולה 

Mt 27,56   מקדלינא אם יקומו ויושאף ואם בני זאבדיב מריאה  ובתוכן היתה  56. אה ששרתו אותודגלילי:  
Mt 27,61  62. מקדלינא ומריא אחרת יושבת נגד הקבר מריאה  יתה וה 61. ה בפתח הקבר והלך לואבן אחת גס  

Mt 28,1   1 והנה היה 2מקדלינא ואחרת מריאה ראו הקבר  מריאה  ון יום אחד שנקרא דוקמנגיי באה והראש  
Mt 28,1   והנה היה עשוי ארץ רעשה מאד 2ראו הקבר  מריאה  מנגיי באה מריאה מקדלינא ואחרת שנקרא דוק  

Mc 15,40   מקדלינא ומריאה אם יקומו קטן ומישף ואם מריאה  ובתוכם . שים שבאו מרחוק להביטונשמה מקצת  
Mc 16,1   מקדלינא ומריאה אם יקומו ושלומי קנו משיחה  מריאה  עברה  וכאשר השבת 1קפיטולו י״ו כפי מארקו 
Lc 1,27   מ׳ לה הש׳וכאשר המלאך נכנס לבתולה א 28 .מריאה  והבתולה שמה . שאף הוא מבית דודששמו יו  
Lc 1,30  תדעי ִכי ַאתְ  31. כי את מצאת חן בעיני הש׳ מריאה  והמלאך אמ׳ לה אל תיראי  30. ואההוא איך ה  
Lc 1,38  הנה פה שפחת הש׳ יהיה לי עשוי כפי דבריך מריאה  ואמרה  38. לתי איפשרי לפני הש׳שלא יהיה ב.  
Lc 1,39  משם באותן הימים הלכה מהרה בהרים בעיר יאהמר  וקמה  39. [*] י עשוי כפי דבריךהש׳ יהיה ל  

Lc 2,5   וכאשר היו שם ימי 6. ארוסתו ואשתו והיא הרה מריאה  בעבור שישמע המצוה עם  5עם דוד מהבית ומ 
Lc 2,6   וילדה שם בנו ראשון נולד 7מלאו ללדת  מריאה  וכאשר היו שם ימי  6. והיא הרה ואשתו.  

Lc 2,16   והנה הם 17. ויושף והנער מונח באבוס הבהמות מריאה  הלכו מהר ומצאו ו 16. ראתיה לנועושה וה 
Lc 2,21   וכאשר נשלמו ימי טהרת מריאה כדת משה 22 .מריאה   נקרא בעד המלאך קודם שהנער היה בבטן אמו  
Lc 2,22  כדת משה נשאו הנער בירושלם בעבור שידרו לשם מריאה  וכאשר נשלמו ימי טהרת  22. ריאהבבטן אמו מ 

Lc 10,38   והיה אחות ששמה מרטא 39קבלו בתוך ביתה  מריאה  ואשה ששמה . כים נכנס במגדל אחדבעוד שהול  
Lc 10,41  בחרת החלק היותר טוב אשר לא יגזלוהו לה מריאה  עניינים אמת דבר אחד צריכה את  נמצאת ברוב:  

Jn 2,1  וישאוש נקרא עם תלמידיו 2 אם ישאוש שם מריאה  שי נעשו נשואין בגליליאה והיתה וביום השלי  
Jn 11,1    והיתה אותה מריאה שמשחה 2ומרטא אחיותיו  מריאה  בשם נקרא לזריט מבטניאה ממגדול חולה אחד  
Jn 11,2  שמשחה ישוש משיח במשיחה וקנחה רגליו בשערות מריאה  והיתה אותה  2אה ומרטא אחיותיו ממגדול מרי 

Jn 11,28   28 ותכף ששמעה קמה מהרה והלכה אליו 29[*] [*]  מריאה  כה וקראה שר אמרה אלה הדברים הלוכא 
Jn 11,31   שקמתה מהר ויצאה הלכו אחריה אומרים לקבר מריאה  כשראו  שהיו שהיו אתה בבית ומנחמים אותה  
Jn 11,45   ומקצת 46. וראו אותן הדברים שעשה האמינו בו מריאה  אז רבים מהיהודים שבאו עם  45. ללכת 
Jn 12,3   לקחה ליטרא אחת נירדי פישטיסי מרגליי מאד מריאה  אז  3. ולזרו אחד מן האוכלים. ושרת אותמ  
Jn 20,1  20,Tit  מגדלינא באה בבקר לקבר ועד לילה ראתה אבן מריאה  שבת אחד  1טולו כ׳ כפי ש׳ יואן קפי  

Jn 20,14   נהפכה וראתה ישאוש  מגדלינא אמרה דברים אלו מריאה  וכאשר  14. א ידעתי אנה הניחוהומזה ול 
Jn 20,16  17. ואמרה לו רבי שר״ל מאישטרו. והיא נהפכה מריאה  וישאוש אמ׳ לה  16. י אשאנו אליהנחתו ואנכ 

Mt 25,20   ואמ׳ אל אדוניו ה׳ בישנטאש הפקדת לי הא לך .מריוח  בל חמשה בישנטש ונתן לו עו׳ ה׳ אותו שק 
Mt 25,20   ואמ׳ האדון עבד טוב ונאמן כי על מעט 21 .מריוח  עוד ה׳ בישנטאש הפקדת לי הא לך אדוניו ה׳  

Mt 1,16   קפיטולו ב׳: שממנה נולד ישאוש שקרוי משיח מרים  שאף ארוס יקוף הוליד יו 16. הוליד יקוף  
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Mt 1,20   ותלד בן 21. אשתך כי מה שהרתה הרתה מרוח קדש מרים  מר יושאף בן דויט אל תירא לקחת בחלום א 
Jn 7,12  אבל אחד מהם אינו מדבר ממנו בגלוי 13. העמים מרמה  רק . ואחרים אינו. מרים טוב הואת אוכי מקצ 
Jn 10,9   הגנב לא בא אם לא בעבור שימצא לגנוב 10.  מרעה  כנס נושע יהיה ויבא ויצא וימצא ויהיה נ  

Mt 18,28  28 יק בו ומחניקושחייב לו מאה פשוטים ומחז מרעיו  ותו עבד היה יוצא לחוץ מצא אחד וכאשר א  
Mt 4,24   [*]והיה הולך אחריו עם רב מארץ גליליאה 25אותם  מרפא  משוטנים וירחיים ונעולים והיה  משונים 
Mc 3,10   והמשוטנים שרואים אותו כרעו 11. רוצים לנגעו מרפא  העם החולים שהוא  10. כים אחריוהעם הול 
Mc 3,22    איך. וישו קראם ואמר להם משלים 23. המושטנים מרפא  משוטן ומכח בעל זבוק שר השטנים שהוא 
Mc 9,37  המשוטנים בשמך ואינו מחבורתינו ובעבור זה מרפא  ם אחד שהיה זואן אליו ואמר אנחנו רואים אד  
Lc 4,23  רוב דברים ששמענו עשה בכפר נחום עושה . עצמו מרפא  רופא . אתם תאמרו זאת התמונה. אלהם אמת הו 

Jn 12,40   כאשר. אלה הדברים אמ׳ ישעיה הנביא 41אותם  מרפא  ם ויבינו בלב ויתבוננו ואני ינייראו בע  
Jn 10,16  זה והכרח הוא שאנהג אותם ויכירו קולי ויעשה  מרפת  וצאן אחר שאינן  16. ומשים נפשי. מכיר האב 
Lc 2,14   14 וליםוכאשר נסעו המלאכים מהם ע 15. טוב מרצון  וי יהיה לאל ובארץ שלום לאנשים על  
Jn 1,13   13  ולא מרצון אדם אבל הם נולדים מרצון. בשר מרצון  זאת לדעת מחטאות ולא . ילודי דםשאינן  
Jn 1,13   וכן האל 14. אדם אבל הם נולדים מרצון האל מרצון  ולא . דעת מחטאות ולא מרצון בשרזאת ל. דם  
Jn 1,13   ואנו. וכן האל נעשה בשר וישכון בכם 14 .האל מרצון  ולא מרצון אדם אבל הם נולדים . מרצון בשר 

Mt Prol,20   לוקא יש .. כי דבר מהתחיה . יש לו צורת אריה מרקו  .. ות ישו משיח כי הוא דבר ראשונה מתולד 
Mt 10,8   בעבור. טהרו המצורעים: החיו המתים. החלאים מרקו   8. אומרים שמלכות שמימיי מתקרבו 7דורשים  

Mc Prol,1   מגיד נבחר מהאל ובן ש׳ פירו בעבור שכילה מרקו   :ת שי׳ מתיב תלמיד ומגידנשלמה אגר  תם  
Mc 1,Tit  1: שנותן גדול,Tit   כמו 2זהו האונגליאו מישאוש משיח בן האלוה  1 מרקו  קפיטולו ראשון כפי שי׳ 
Mc 2,Tit   2: מכל הצדדין,Tit   אחדים  ואחרת פעם נכנס בכפר נחום אחר ימים 1 מרקו  קפיטולו ב׳ כפי שי׳ 
Mc 8,Tit   8: והחרשים שמוע,Tit   ובאותן פעמים אחרות נתאספו רוב חיל עם 1 מרקו  קפיטולו ח׳ כפי שן  

Mc 10,Tit   10: עמכם שלום,Tit   וישאוש נסע משם ובא עד ארץ גודיאה אחר 1 :מרקו  קפיטולו עשירי כפי שן  
Mc 11,Tit   11: אחריו בדרך,Tit   שלח שני. וכאשר נגש בירושלם בהר הזתים 1 מרקו  קפיטולו י״א כפי שן  
Mc 12,Tit   12: אלה הדברים,Tit   ואמ׳ אדם אחד נטע. והתחילם לדבר דמיונות 1 מרקו  קפיטולו י״ב כפי שן  
Mc 15,Tit  15: והתחיל לכרות,Tit   ובקר בקר נתאספו לעצה גדולי הכהנים 1 :מרקו  קפיטולו ט״ו כפי שן  

Mc Expl  לוקא לפי התולדת היה מסיריאה וישב: י״ו מרקו  י מתיאו נ״ד וקפיטולי מו קפיטולונחתם פה ת  
Mt 21,14  וכאשר סגני הכהנים וחכמי הדת ראו 15 .מרקם  העורים והפסחים אל המקדש והוא  וקרבו אליו  

Lc 8,3   ועמים רבים נאספו ובאו לו מן הערים 4 .מרשותן  ושאר רבות בנות ששרתו ישאוש . הושושאמ  
Mc 15,47   16: יוסף מביטות היכן מניחין גוף ישו מש  נא ומריאה אם יקומו ושלומי קנו מקדלי,Tit  
Mc 11,16  ומלמדם ואומ׳ להם אינו כתוב שבית 17במקדש  משא  ולא עזב נשוא אי זה  16. ה למטהוהפך מלמעל  

Mt 16,6   בו בקרבם אומרים והם חש 7. הצדוקים ופרושים משאור  והוא אמר להם השמרו  6. חת לחמםשכחו לק 
Mt 16,11   ואז הבינו שאינינו 12. הצדוקים והפרושים משאור  תשמרו אבל אני אומר לכם ש. אומר מהפת  
Mt 16,12   13. הבית רק מלימוד הפרושים והצדוקים משאור  ואז הבינו שאינינו אומר  12. יםוהפרוש  
Mc 8,15    והם כחושבים אמ׳ אחד  16: ושים ואירודישהפר משאור  והוא מזהירם אומר ראו השמרו  15לחם אחד 
Jn 8,32   אז אמרו לו אנחנו זרע אברהם 33 :משאלותיכם  ואמת תמלא . ותכירו האמת 32ידי תהיו תלמ.  

Mt 23,4   לעמים שאין יכולים לישא והם אין רוצים הגיעם משאת  הם מעמיסים כובד  4. אינם עושיםאומרים ו 
Lc 18,43    לשם וכאשר כל העם ראה זה נתנו שבח לאל משבח  והלך אחרי ישו . ומיד ראה 43לך תושיע :Lc  

Jn 8,53  ענה 54: אותך במעלות אלו כי אם אתה בעצמך משבח  מי . ם אבינו שמת והנביאים שמתוגדול מאברה  
Jn 8,54   אבי הוא הנותן. ומעלה עצמי מעלתי אינה דבר משבח  ענה ישאוש אם אני  54: תה בעצמךכי אם א  

Lc 24,53   ומברכים השם׳ משבחים  והיו במקדש בכל עת  53בירושלם בגודל שמחה: Expl  1ת״ם,Tit קפיטולו  
Lc 1,46   48ורוחי שמח באל שהוא שלומי  47ומעלה האל  משבחת  ומריאה אמרה נשמתי  46. למים בךיהיו נש  
Lc 2,36   והיתה באה בימים. לארישיאהוהיתה קרוב . אשר משבט  ובת אחת משמואל היתה  36. רסמותתהיו מפו. 

Mt 26,63   63  64באל חי שתאמר לנו אם אתה משיח בן אל חי  משביעך  ושר הכהנים אמר אליו אני . שותקוישו 
Mc 5,7    ואמר אליו ישאוש צא 8באל חי שלא תצערני  משביעך  ישאוש ממני בן האלוה עליון אני לך עשות  
Lc 5,37   הנאדות הישנים והנאדות אובדין והיין נשפך משבר  היין חדש  כי אם יעשהו. נאד ישןיין חדש ב.  
Mc 5,4   אבל היה עומד 5. ואינם יכולים להשקיטו .משברם  כי תמיד  4שלשלאות ולא בברזלים להחזיקו ב  
Lc 6,6   והיה שם אדם. אחת שנכנס בבית הכנסת ומלמד משבת  ונעשה היה עוד  6. ועוד מהשבת. בן האדם  

Mt 17,3   ואמ׳ פירו אל ישאוש 4. ואליהו מדברים עמו משה  ויראו אליו  3. תו היתה כמו שלגושמל כשמש  
Mt 19,7   8. צוה שאדם יתן לה ספר כריתות ואותה יעזוב משה  והם אמרו  7. ריד מה שהאל ִחֵברלאדם להפ  
Mt 19,8   ור קושי לבבכםהודה לכם שתעזבו נשותיכם בעב משה  וישוש אמר  8. יתות ואותה יעזובלה ספר כר.  
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Mt 22,24    אמר אם אחד ימות בלא בנים שאחיו יקח אשתו משה  אמרו רבי  24. הצדוקים ושאלוהוקרבו אליו  
Mt 23,2    אבל לא. כל מה שיאמרו לכם תשמרו ותעשו 3 .משה  המאותתים והפרושים עלו בקתדרא  2אומרים  
Mc 7,10   ואשר יקלל אביו. אמ׳ כבד את אביך ואת אמך משה  כאשר  10. למען שמור מנהגותיכם מצות הש׳  
Mc 9,3  וענה פיר לישאוש 4. ואליהו ומדברים עם ישו משה  ונראו  3עשות בהם על פני האדמה אדם יכול ל  

Mc 10,3   והם אמרו משה התיר שאדם יכתוב לה ספר 4 .משה  מה צוה לכם . ישוש ענה ואמ׳ להםו 3. אשתו  
Mc 10,4   5: התיר שאדם יכתוב לה ספר כריתות ושיניחנה משה  והם אמרו  4. ם משהמה צוה לכ. םואמ׳ לה  

Mc 12,19   כתב לנו אומ׳ שאם אח מאי זה איש ימות ויניח משה  רבי  19וישאלוהו לאמר . ה תחייהלא תהי  
Mc 12,26   כאשר נראה לו האל בסנה אומר אני אלוהי אברהם  משה  ומהמתים שיקומו לא קראתם בספר  26. האל 

Lc 2,22   22 כפי מה 23נשאו הנער בירושלם בעבור שידרו לשם  משה  כאשר נשלמו ימי טהרת מריאה כדת ו 
Lc 2,39   והנער ישאוש גדל  40חזרו בגלליאה בעיר נזורט  משה  וכאשר סיימו כל דברי דת  39: אלפדיון ישר 
Lc 9,30   30 ובא פירו ואמ׳ לישו 33[*]  31-32. ואליהו משה  והם . הנה שני אנשים מדברים עמוו.  

Lc 16,29   והוא אמר לא אב 30. והנביאים וישמעו אותם משה  להם הוא הוא . ואברהם אמר לו 29המקום הזה  
Lc 16,31   והנביאים ואם אחד מהנביאים יתוור חי לא משה  ואברהם אמ׳ לא אם לא ישמעו  31 .תשובה  
Lc 20,28  כתב לנו איש שיהיה לו אשה אם ימות בלא בנים משה   .רבי 28. ים קרבו אליו ושאלוהובתחיית המת  
Lc 20,37   37 כי האל אמ׳ לו בסנה אני אלהי אברהם אלהי .משה  למדהו והראהו . אותן מתים שיחיוו  
Lc 24,44   אז פתח 45: ובנביאים ובמזמורים שנאמרו עלי משה  דברים יהיו נשלמים הכתובים בדת הוא שכל ה  

Jn 1,17   18. אבל חן ואמת היא נעשית בעד ישאוש משיח .משה  כי הדת נתנה בעד  17. החןעבורו וב. חן  
Jn 1,45  ואמ׳ לו נתנאל בנזוריט 46: בדת ובנביאים משה  אותו הוא שממנו כתב . סף נזוריטישוש בן יו.  
Jn 5,45   מינוואם תאמינו במשה תא 46. שבו היא תקותכם משה  והוא . האב האחד הוא המלשין. כםהמלשין את  
Jn 6,32   אבל אבי נתן לכם פת אמתי מן השמים. לחם שמים משה  אמת אני אומר לכם לא נתן לכם . להם ישאוש. 
Jn 7,19   למה 20. ואחד מכם אינו ממעט ומחסר הדת: הדת משה  לא נתן לכם  19. ע אמיתי אין בוהוא זר  
Jn 7,22    ה לא שאותו דבר היה ממשה רק מהאבותברית מיל משה  לכם נתן : בעבור זה 22אחת וכולכם תמהים . 
Jn 7,23    למה אתם כועסים נגדי כי רפאתי כל אדם: מאבד משה  דת . מלח בשבת ואינו מתירא עצמובברית  

Jn 8,5  4 ואתה מה אומר . צותה לנו שתהיה נידונה בסקילה משה  ודת  5. זאת האשה נתפשה בניאוף ואמרו לו 
Jn 9,28   ולא. אנחנו יודעים שהאל דבר עם משה 29. אנו משה  אנחנו תלמידי [*] [*]  28. ידיולהיות תלמ  
Jn 9,29   ענה אותו האיש 30: ולא ידענו זה מאין הוא .משה  אנחנו יודעים שהאל דבר עם  29. משה אנו  

Mt 9,32   וכאשר ראהו יאשוש משיח גרש השטן והאלם 33 משוטן  ים משם הם נהגו לו אדם אחד אלם היו מוצא  
Mt 12,22   21 23. אחד עור ואלם ומרקו באופן שדבר וראה משוטן  ואז שלחו לו  22. ו האיים יחילוובשמ  
Mc 3,22   22 23. ומכח בעל זבוק שר השטנים מרפא המושטנים משוטן  הדת שבאו מירושלם אומרים שהוא  וחכמי 
Mc 3,30  אם וקרוביו ועמדו בחוץ ורצו ובאה ה 31. הוא משוטן  כי הם אמרו  30. נפשיית נצחיית ראוי למיתה 
Lc 7,33   בא מן האדם אוכל ושותה ואתם אומרים הנה  34 משוטן  ל לחם ולא שתה מים ואמרתם שהוא בא לא אכ 
Mt 4,24   והיה  25וירחיים ונעולים והיה מרפא אותם  משוטנים  משונים [*]  24[*] כל החוליים  ומרפא 
Mt 8,16   בעבור 17וכל החולים . והושיעם בדברו משוטנים  ל ישואש ובערב שלחו א 16 וקמה ושרת אותו  

Mt 10,25   לכן לא תיראום 26: כמה וכמה המורגלים .משוטנים  רו וכנו אדוניהם אזבל זאבוק הם אם הם אמ.  
Mt 26,47   ואותו  48. מצד שרי הכהנים ובעד זקני העם משולחים  ים בא ועמו רב חיל עם סכינים ועם עצ 
Mt 15,27    אז ישאוש ענה ואמ׳ אשה גדולה  28. אדוניהם משולחן  הגורים אוכלים פירורים הנופלים היא שאמת 
Lc 16,21    העשיר ואינו נותן לו והכלבים באים תופסים  משולחן  לשבוע מפירורין הנופלים ..  21 ..מוכה 
Mt 24,15   במקום הקדש אותו שנ׳ בדניאל נביא עומד משומם  וכאשר תראו שקוץ  15. ז יבא הקץוא. העמים  

Lc 1,71   לעשות חסד 72. ומיד כל אותן שהקציפונו משונאינו  שלום לנו  71שהם מראשית העולם  הנביאים  
Mt 17,2   הצורה לפניהם ותמונת פניו מאירה כשמש משונה   2אחר העלם אל הר אחד מאד גבוה ו. אחיו  
Mt 4,24   שוטנים וירחיים ונעולים והיה מרפא אותםמ משונים  [*]  24[*] י ומרפא כל החוליים השמימי  
Lc 2,51   52. ואמו מקיימת כל אלה הדברים בלבה. להם משועבד  וירד עמהם ובאו בואזריק והיה  51שאמ׳ להם  

Lc 10,17   שטן יורד[*] ואמר להם אני  18. לנו בשמך משועבדים  ואומרים אדון השטנים עדיין הם . בשמחה 
Lc 10,20  ובאותה  21. רק כי שמכם כתוב בשמים. לכם משועבדים  אך אל תשמחו כי הם  20. םא יזככושום דבר ל 
Lc 14,2   וישאוש ענה ואמ׳ לחכמי הדת 3. היה לפניו משוקה  והנה איש אחד  2. ם מביטים אותובשבת והנ  
Lc 4,18   י לב ולרפא נשבר 19אותי ושלחני לעניים להגיד  משח  ובעבור זה . רוח אלהי׳ עלי 18ו שכתו׳ ב 
Lc 7,46   ובעבור זה אני אומ׳ לך כי 47. רגלי במשיחה משחה  וזאת . אתה לא משחת ראשי בשמן 46. רגלי  
Lc 7,46   47. וזאת משחה רגלי במשיחה. ראשי בשמן משחת  אתה לא  46. א פסקה מנישוק רגליוזו ל  

Mt 27,59   בקברו שהוא חדש מאבן חצובהוהניחו  60נקי  משי  ח גוף ישאוש ועטפו בבגד אחד של ויושאף לק.  
Lc 23,53    ושמהו בקבר אחד חדש מצוייר ששם לא היה איש משי  ישו משיח מהשתי וערב עטפו בבגד סילק גוף  
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Lc 6,48   וכאשר נעשה גודל השפעת מים. היסוד על האבן משיב  וק דומה הוא לאדם שבונה בית שעמ 48: דומה  
Jn 19,10   11. אינך יודע שבידי הוא להמיתך ולתלותך. לי משיב  לאטו אינך אז אמ׳ לו פי 10. לו לא ענה 

Mt 27,24  לקח מים ונטל ידיו לפני העם. אבל צועקים עוד משיג  וכאשר פילאט ראה ששום דבר אינו  24. תלוהו 
Mt 11,12    [*]12  [*]כי כל הנביאים והדת עד זואן 13אותו בחזקה  משיגים  והחוקים . נכנס אדם בדוחק 

Mt Prol,20  כי דבר מהתחיה . מרקו יש לו צורת אריה..  משיח  כי הוא דבר ראשונה מתולדות ישו . צורת אדם .. 
Mt Prol,25   איש נולד מבתולה. אדם היה. שממנו הם מדברים משיח  השבועות מענייני האלהות ישואש  כתב דמות. 

Mt 1,1    ישאק. אבראם הוליד ישאק 2. בראםבן דויט בן א משיח  זה ספר תולדות  1כפי שי׳ מתיאו ראשון 
Mt 1,16   אם כן כל תולדות 17קפיטולו ב׳ כפי מתיאו  :משיח  ס מרים שממנה נולד ישאוש שקרוי יושאף ארו  
Mt 1,18   וכאשר אם ישואש משיח היתה ארוסה. היתה זאת משיח  ות ישואש ותולד 18. בבל עד ישוש י״ד  
Mt 1,18    היתה ארוסה זאת היא מריאה ויוסף טרם התחברם  משיח  ישואש  וכאשר אם. משיח היתה זאתישואש 
Mt 3,16   היה טובל ויצא מן המים נפתחו השמים והקדוש משיח  ותכף שישואש  16. ז הטבילו זואןכל יושר א  
Mt 4,1   4,Tit  מוצא במדבר בעד הקדש רוח בעבור היותו מנוסה  משיח  אז ישואש  1יטולו ז׳ כפי מתיאו קפ 

Mt 4,23   היה מחפש כל ארץ גלילאה דורש בבתי כנסיותיהם משיח  ישואש  23קפיטולו י׳ כפי מתיאו : עמו 
Mt 5,1   5,Tit   מביט העם עולים אל ההר וכאשר נתיישב קרבו משיח  ישואש  1קפיטולו י״א כפי מתיאו  

Mt 5,13    ם והמוסר נפסק אמר אל תלמידיו אתם מוסר העול משיח  והיה עשוי בעוד שישוש  13מתיאו י״ב כפי 
Mt 5,17   לתלמידיו אל תחשבו שבאתי להרוס התורה משיח  עוד אמר ישואש  17״ג כפי מתיאו קפיטולי י  
Mt 5,31    לתלמידיו התורה אומרת המגרש אשתו יתן לה ספר משיח   עוד אמר ישאוש 31קפיטולו י״ו כפי מתיאו 
Mt 6,2    תלמידיו כשתעשו צדקה אל תעשו הרעשה כמול משיח  עוד אמר ישואש  2י״ח כפי מתיאו קפיטולו  
Mt 6,5    לתלמידיו כאשר תתפללו לא תעשו כמעשה הרמאים  משיח  עוד אמר ישואש  5י״ט כפי מתיאו קפיטולו 

Mt 6,19   לתלמידיו לא תאספו האוצרות בתוך העמקים משיח  עוד אמ׳ ישואש  19ים כפי מתיאו עשר  
Mt 7,1    כי 2. אל תדינו ואל תהיו נדונים. אל תלמידיו משיח  אמ׳ ישואש  עוד 1כ״א כפי מתיאו קפיטולו 
Mt 7,6  לא תדברו בכתיבות הקדושות לפני. לתלמידיו משיח  אמ׳ ישאוש  6ולי כ״ב כפי מתיאו קפיט: אחיך  

Mt 7,13   אל תלמידיו הכנסו בעד פתח הצר כי רחב הוא משיח  אמר ישאוש  13לי כ״ג כפי מתיאו קפיטו  
Mt 7,21   לתלמידיו כל אותן שיקראוני אדון לא יכנסו משיח  עו׳ אמר ישאוש  21״ג כפי מתיאו יטולו כקפ  
Mt 7,28    29אמ׳ אלו הדברים העם היו תמהים ממוסרו  משיח  וכאשר ישוש  28. והפילוה בכבדותונחלים  
Mt 8,3   טהרך ותכףפשט ידיו ונגעו ואמר אני רוצה ל משיח  וישוש  3. חפץ אתה יכול לטהרני אם אתה  
Mt 8,4    אבל לך והראה אל. השמר אל תאמר לשום אדם משיח  ואמ׳ ישואש  4. היה טהור מהצרעתותכף  
Mt 8,5    6בא אחד שר גדול אליו . היה נכנס בכפר נחום משיח  שר ישואש וכא 5קפיטולו כ״ה כפי מתיאו  
Mt 8,7   ענה אותו השר ואמ׳ 8 .אהו לךאני אלך וארפ משיח  ואמ׳ לו ישואש  7 מחולי גדול והוא נטול  

Mt 8,10  ואמר לאותן שהיו עמו. שמע זה השר ועמד נפלא משיח  וישואש  10. עשו זה והנם עושים ולעבדי. בא. 
Mt 8,13   אמ׳ לאותו שר לך וכמו שהיא אמונתך יהיה משיח  וישואש  13. היה בכי ורעדה מהאלושם י  
Mt 8,14   היה בא בבית שי׳ פירו מצא חמות שי׳ פירו משיח  שואש וכאשר י 14כ״ו כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 8,22   אמר לו לך אתי והניח המת לקבור אל האחר משיח  וישואש  22חני ראשונה קבור אבי אדון והני:  
Mt 8,29    וקרוב 30. באת לפני קודם זמן בעבורי לגרש .משיח  מה לך לעשות ממני בן דוד ישאוש אומר  
Mt 8,32   והשטנים יצאו מן האדם ונכנסו. אמ׳ להם לכו משיח  וישאוש  32ו באותן חזירים שימנ .מכאן  
Mt 8,34   9: וכאשר ראוהו חלו פניו שיצא מעמהם .משיח  אז כל העיר יצא אל ישואש  34. ןמהמשוט,Tit  
Mt 9,1   חדונדרו לו אדם א 2עבר עם הספינה ובא בעירו  משיח  אז ישאוש  1כ״ט כפי שי׳ מתיאו  קפיטולי 
Mt 9,2   רואה אמונתם אמ׳ לנטול בן יהיה לך אמונה בשם משיח  וישאוש . ם אחד נטול שוכב במטתולו אד 
Mt 9,4   מהו 5. הכיר מחשבתם אמ׳ למה חשבתם רע בלבבכם משיח  וכאשר ישוש  4. ו בקרבם זה מקללאמר 
Mt 9,9   ד שיושב בשלחן חלפני שהיהנסע משם ראה אדם אח משיח  וכאשר ישאוש  9׳ כפי שאן מתיאו קפיטולי ל 

Mt 9,10   והפרושים שראו אמרו לתלמידים 11ותלמידיו  משיח  רסמים באו והיו יושבים עם ישוש חטאים מפו  
Mt 9,12   כאשר שמע אלו הדברים אמר להם הבריאים אינם משיח  וישוש  12. עם חטאים המפורסמים מלמדכם  
Mt 9,14  תלמידיו של זואן אומרים למה אין מתענין משיח  שואש אז באו אל י 14. אים לענושרק בעד החט  
Mt 9,15  אמ׳ להם מה ארוס בעוד שהוא חי אין יכולין משיח  וישוש  15. מתענין תלמידיך כמונו והפרושים  
Mt 9,27    יוצא מאותו מקום שני עורים נמשכים אחריו משיח  ונעשה בעוד שישוש  27כפי מתיאו ל״א  
Mt 9,28    אמ׳ להם אתם מאמינים שאוכל להחזיר לכם משיח  וישו . בית באו העורים אליואל הוכאשר בא  
Mt 9,29   30. נגע עיניהם ואמ׳ להם כפי אמונתכם יעשה משיח  וישוש  29 :והם ענו הן גביר. לכם הראות  
Mt 9,30   31 :צום לאמר השמרו שלא תגידוהו לשום אדם משיח  ותכף ישוש [*]  30. מונתכם יעשהלהם כפי א  
Mt 9,33    והעמים תמהו אומרי׳. גרש השטן והאלם דבר משיח  וכאשר ראהו יאשוש  33אלם משוטן אדם אחד  
Mt 9,35  מחפש העירות והמגדלים דורש מלכות שמימיי משיח  וישו  35. מגרש השדים בכח השטן אומרי׳ הוא  
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Mt 10,1  ידים ונתן להם יכולת לרפאתקרא לי״ב תלמ משיח  ועשוי היה שישוש  1ב כפי מתיאו קפיטולו ל״  
Mt 10,5   אל. וצום ואמר להם אל תכנסו בארץ הנפילים משיח  אלה י״ב שלח ישוש  5. ודש שמסרוי:קאעיב  

Mt 10,34   לתלמידיו אל תחשבו שאני באתי לשום שלום משיח  עוד אמר ישאוש  34״ד כפי מתיאו קפיטולו ל  
Mt 11,1   השלים אלה הדברים הוא צוה לתלמידיו שילכו משיח  וש וכאשר ישא 1ו ל״ה כפי מתיאו קפיטול  
Mt 11,7   למה יצאתם רואות. התחיל לאמר אל עם ג׳ואן משיח  אשר הלכו ישאוש וכ 7. יהיה משקנדליזאט בי  

Mt 11,20   להיותו גוער בעיירות באותן שהוא עושה פלאות  משיח  אז התחיל ישאוש  20: כפי מתיאו ל״ו 
Mt 11,25   כי אתה. אמר מחולל תהיה אב בורא שמים וארץ משיח  אז באותו עת ישאוש  25תיאו פי מל״ז כ  
Mt 16,16   וישו ענה ואמ׳ אליו אשריך 17. בן אל חי משיח  וענה שימון פירו ואמר אתה הוא  16. ממני  
Mt 16,20   ומיום ההוא והלאה התחיל לפרסם לתלמידיו 21 .משיח  א יגידוהו לשום אדם שהוא ישאוש של  
Mt 21,10   נכנס בירושלם כל העיר היתה מוקמת אומרים מי  משיח  וכאשר ישאוש  10 :מהולל תהיה בשמים 
Mt 22,42   אמ׳ ישאוש ואיך  43. אמרו מדוד. ממי יהיה בן משיח  ולכן לכם מה דומה  42. ו נאספיםאותם שהי 
Mt 23,10   10 א גדול בתוככם יהיה משרתכםאותו שהו 11רב  משיח  כי ישאוש . תחפצו נקראים רבנים לא.  

Mt 24,5    אתם תשמעו מלחמות והסעת 6. ורבים אנשים יונו משיח  הוא אומ׳ אני . כי רבים יבאו בשמי 5אתכם 
Mt 24,23   23  רבים שקרנים יקומו 24. לא תאמינו. או שם משיח  אם איש יאמר לכם בזה המקום הוא ואז  
Mt 26,63  וישאוש אמ׳ אליו אתה אומר 64בן אל חי  משיח  לנו אם אתה שביעך באל חי שתאמר אליו אני מ.  
Mt 27,17   כי הוא יודע שבעבור הנאה מוסרים אותו 18 משיח  שאניח לכם בראבן או ישו שאמור  אתם רוצים  
Mt 27,22   22 ופילאט. והכל אמרו יהי מונח בשתי וערב 23 .משיח  אט אמ׳ אז ומה אעשה מישו האמור ופיל  

Mc Prol,4   בהתחלה דבר מהנבואה מהקול שקורא . מדבר מהלב משיח  נן כתב האונגליאו ממשפחת ישאוש לוי מבו 
Mc Prol,7    בעד ההריון קדש רוח בהתחלת האיונגליאו בעבור משיח  שליח הש׳ מלמד ההתבשרות מישאוש בן זכריה 

Mc Prol,10   ָמְתִחיל מטבילת ישאוש משיח ואחר כתב האינגליאו משיח  ר שיקרא התחלת ההתבשרות מישאוש בעבו 
Mc Prol,11    ִולא דבר מההתבשרות מאד מאותה שאחרים דברו משיח  יל מטבילת ישאוש ואחר כתב האינגליאו ָמְתח.  
Mc Prol,22   למען שאדם . וכאשר תמצא רוצים שהאדם יבינהו .משיח  ו האונגליאו ממוסרם בגוף ישאוש בסדר דברי 

Mc 1,1   כמו כן שהוא כתוב בישעיה נביא 2בן האלוה  משיח  האונגליאו מישאוש זהו  1׳ מרקו כפי שי  
Mc 5,27   כי 28בא בין העם נכנסה ונגעה אחורי מלבושיו  משיח  וכאשר שמעה שישאוש  27. ה מוצאהשאינ 
Mc 8,29  אומר  31. בעבור זה הוא צוה שלא יפרסמהו 30 .משיח  וענה פירו ואמר אתה . מי אני. יאומרים ממנ 

Mc 13,21   אז יקומו 22. פה הנה משיח שם לא תאמינו משיח  ואז אם איזה איש יאמר לכם הנה  21. הימים  
Mc 13,21   אז יקומו שקרנים נביאים 22. שם לא תאמינו משיח  איש יאמר לכם הנה משיח פה הנה  אם איזה  
Mc 14,61   וישאוש אמ׳ להם אני הוא 62. בן השם הברוך משיח  הגדול הגדול שאלו אמר אתהו בן  אחרת הכהן.  
Mc 15,32   ישראל רד מן השתי וערב שאנחנו נראהו משיח  אם אתה  32. ו אינו יכול להושיעועצמ  
Mc 16,19   אחר שהוא דבר להם עלה לשמים ויושב לימין משיח  ואדונינו ישאוש  19ולים וירפאו על הח  

Lc 2,11   תמצאו הנער. ויהיה לכם זאת האות 12. ואדון משיח  לנו בעיר דוד מושיע העולם שהוא היום נולד  
Lc 2,26   וכאשר. ובא ברוח אל המקדש 27. בן אל חי משיח  ש שלא יראה מות עד שיראה ישאוש מרוח הקד  
Lc 3,15   15 ענה יואן ואמ׳ לכולם אני טובל אתכם במים 16 .משיח  בורים כל העם שיואן יהיה ישאוש ס 

Lc 4,1  4. האל,Tit   מלא מהקדוש רוח נסע מגורדא והונהג בעד הרוח  משיח  וישאוש  1כפי לוקא קפיטולו ד׳ 
Lc 4,2   והשטן בא אליו ואמ׳ לו אם אתה בן אל  3נרעב  משיח  וכאשר עברו אותן מ׳ יום ישאוש  .יום 

Lc 4,14   וחזר ישאוש משיח בכח הרוח גלליאה ושומעו .משיח  נגשו המלאכים אליו ושרתו ישאוש ישו ו  
Lc 4,14   15בכח הרוח גלליאה ושומעו יוצא בכל הארץ  משיח  ר ישאוש וחז. אליו ושרתו ישאוש משיח  
Lc 4,41   וגוער אותם כי יודעים שהוא משיח. בן האלוה משיח  מרבים זועקים ואומרים אתה הוא  יוצאים  
Lc 4,41   דבר והעמיםוהבקר אור יצא משם והולך במ 42 משיח  וגוער אותם כי יודעים שהוא . והבן האל  

Lc 5,8  8 נפלו לרגליו ואמ׳ אדון הפרד נא מעלי כי חוטא משיח  דבר כאשר שימון ופירו ראו ישוש ומאותו ה 
Lc 5,11   וזה נעשה כאשר ישאוש משיח היה בעיר אחד  12 :משיח  והלכו אחרי ישאוש . כל ענייניהםבארץ עזבו 
Lc 5,12  וכאשר. היה בעיר אחד ובא אדם אחד מלא צרעת יחמש  וזה נעשה כאשר ישאוש  12: משיח אחרי ישאוש  
Lc 5,16   ונעשה 17. נסע משם ונכנס במדבר להתפלל לשם משיח  וישאוש  16. ו ושיתרפאו מחלייהםשישמעה  
Lc 5,19  וכאשר ישאוש ראה אמונתם אמ׳ איש אמונה 20 משיח  ה ושמוהו באמצע כלם לפני ישאוש שם עם החול  
Lc 5,30   למה אתם אוכלים ושותים עם העולמיים ועם משיח  ים לתלמידים ישאוש לוננים ואומרמת  
Lc 7,37   אוכל בבית הפרוש באה לשם ונשאה קאפסא אחת משיח  וכאשר ידעה שישו . את היתה בעיראחת חוט  
Lc 7,38    והתחילה לבכות ולרחוץ רגלי ישאוש משיח עם משיח  ועמדה מאחור קרוב רגלי ישאוש  38ממשיחה  
Lc 7,38   ואחר שקנחה לו. עם דמעות שמעיניה יוצאות משיח  תחילה לבכות ולרחוץ רגלי ישאוש משיח וה  
Lc 8,23   ובאה סערה גדולה מרוח ביאור. היה ישן משיח  ישוש . וכאשר הם מספנים 23. ינהכלם בספ  
Lc 8,28   ומר מה לך ישאושנפל לפניו צועק בקול גדול וא משיח  וכאשר ראה לישאוש  28רק בקברים עומד בבית 
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Lc 8,31   והיו שם 32. שלא יצוה אותם שילכו בתהומות משיח  והשדים בקשו ישאוש  31. כנסו בורבים נ  
Lc 8,32  וכן. שיתן להם רשות לבא בקרבי הפרים ההם משיח  ועים בהר והשדים חלו פני ישאוש שם פרים הר  
Lc 8,35    והלכו 36. וכאשר ראוהו פחדו פחד. א ונרפאברי משיח  האיש שהשד יצא ממנו יושב ברגלי ומצאו 
Lc 8,41  כי בן היה לו 42וחלה פניו שיבא אל ביתו  משיח  שר בית הכנסת נפל לרגלי ישאוש  לירוש שהיה  
Lc 8,45   וכאשר. אמ׳ לתלמידיו מי הוא הנוגע בי משיח  וישאוש  45. ומיד נעצר הדם. שיובמלבו  
Lc 8,47   ואמרה אל העם באי זו טעם נגעה אותו ושנתרפאה משיח  לה לרגלי ישו ה ונפובאה ברעד. רצתה להחבא 
Lc 8,49    וישאוש שמע זה לאבי הנערה אל 50. כי בתך מתה משיח  ואמר אליו אל תחפוץ לצער ישאוש בא לו 
Lc 8,53   וישו משיח לקח בידו הנערה 54. באומרו זה משיח  ומלעיגים על ישאוש  53. ק ישינהר. מתה  
Lc 8,54    והרוח חזר בה 55לקח בידו הנערה ואמ׳ קומי  משיח  וישו  54. ישאוש משיח באומרו זהעל  
Lc 8,56   9: שלא יגידו את העשוי לשם אדם משיח  ואביה ואמה חרדו וצום ישו  56ל לה לאכו,Tit   קפיטולו 

Lc 9,1   9: אדם,Tit   ולת וכח על כל קרא הי״ב תלמידיו ונתן להם יכ משיח  וישו  1קפיטולו י׳ כפי לוקא 
Lc 9,9   וחזרו התלמידים להגיד לישוש משיח כל 10 .משיח  ורצה לראות ישאוש . ה דברים אלוזה שעוש  

Lc 9,10   וישאוש לקח אותם במקום אחד . כל הדברים שעשו משיח  וחזרו התלמידים להגיד לישוש  10. משיח 
Lc 9,36   ונשאו עיניהם ולא ראו רק ישאוש משיח. חדוונפ משיח  מידים את הקול נפלו לפני ישאוש שמעו התל 
Lc 9,36   וישאוש צוה אותם. וירדו כלם מן ההר. לבד משיח  ונשאו עיניהם ולא ראו רק ישאוש . ונפחדו  
Lc 9,52   שלח שלוחיו לפניו ונכנסו בעיר השומרונים משיח  ישאוש  52וכאשר נשלמו דברי  51 .לנו הוא  
Lc 9,57  57  וישאוש אמ׳ 58. חפצתי ללכת עמך למקום שתלך משיח  ם אחד ואמ׳ לישאוש הולכים בא אדובעודם  

Lc 10,39   מרטא מתחזקת לטרוח במה שצריך 40ושמעה דבריו  משיח  ששמה מרטא ויושבת ברגלי ישאוש  והיה אחות 
Lc 17,16   לאוענה ישאוש ואמ׳ ו 17והוא היה שומרוני  משיח  לי ישאוש ונפל על פניו עושה חנות לפני רג  
Lc 19,3   ולא יכול לראותו בעבור רוב. אי זה איש הוא משיח  והיה חפץ מאוד לראות ישוש  3. לעשיר גדו  
Lc 19,4   וכאשר ישאוש בא אל 5כי שם היה לו לעבור  משיח  בעבור יכול לראות ישאוש . כומורששמו שי  
Lc 19,5    יב רד מהר וחושה כי מוכרח אניואמר לו זאק משיח  אל המקום זאקיב הביט וראה ישוש ישאוש בא  

Lc 22,66   אם אומר לכם. וישאוש אמר להם 67. אמור לנו משיח  אומרים לו אם אתה . ו בבית עצמםוהוליכוה  
Lc 23,35   והפרושים מתקרבים מוציאים 36. נבחר מהשם׳ משיח  יושיע עצמו אם הוא . חרים הושיעאומרים הא  
Lc 23,39   והאחר עונה ומגדף 40. תושיע עצמך ואנחנו עמך משיח  ׳ אם אתה ה תלוי עמו מחרפו ואומשהי 
Lc 23,53   מהשתי וערב עטפו בבגד משי ושמהו בקבר אחד משיח  וכאשר זה סילק גוף ישו . ודה לוישאוש וה  
Lc 23,55    וכשחזרו בבית הכינו וקנו סמים 56היה מונח  משיח  ישוש אחריו רואות הקבר באי זה אופן גוף  
Lc 23,56  24: ובשבת הורידוהו לקבר משיח  ולות בריח טוב לחנוט גוף ישאוש ומשיחות מע,Tit  קפיטולו כ״ה  
Lc 24,3   ובעוד שהן היו נבהלות במחשבותיהן על זה 4 .משיח  ונכנסו ולא מצאו גוף ישאוש  3. מהופכת . 

Lc 24,26   ומתחיל ממשה  27. באורו ובזה יכנס. זה לסבול משיח  חוייב  26. ם שהנביאים אמרו לכםכל הדברי 
Jn 1,17   הבן אחד לבד. שום אדם לא ראה לעולם האל 18 .משיח  ל חן ואמת היא נעשית בעד ישאוש אב. משה. 
Jn 1,20    אינך. [*] א״כ אתה אליהו. ושאלהו מי אתה 21 .משיח  והודה שאינינו . והודה ולא כפר 20מי הוא 
Jn 1,25   יואן ענה להם ואמר 26. ולא אליהו ולא נביא משיח  אם אינך אמרו לו למה אתה מטביל ושאלוהו ו . 
Jn 1,41  וישאוש. והביאו אל ישאוש 42: שנקרא קרישטש משיח  ואמ׳ לו אנחנו מצאנו . מון אחיוראשונה לשי  
Jn 1,47   ואמר ממי אתה חושב שיהיה אמת. נתנאל שבא שם משיח  ראה ישאוש  47. [*] א וראה אותולו פליף ב. 
Jn 3,28  שיש לו ארוסה וארוס  29רק שולחתי לפני אותו  משיח  עשו לי עדות שאמרתי לכם שאיני  אתם בעצמכם 
Jn 4,29    ובין כך 31ויצאו מן העיר ובאו אליו  30 משיח  יהיה הוא . לי כל הדברים שעשיתיאחד הגיד  
Jn 6,70  לא אני לכם שנים. ענה להםוישאוש  71: בן האל משיח  והכרנו שאתה . תך אנחנו מאמיניםואו 70: לך 
Jn 7,26   ומשיח כשיבא . אבל לא ידענו זה מאין הוא 27 .משיח  הכירו השרים באמיתות שזה הוא . אומרים לו 
Jn 7,31   31 ושמעו 32. כשיבא יעשה נפלאות יותר מזה משיח  ואומרי׳ . ורבים מהסיעה תאמינו בו  
Jn 7,41   אינה 42: ואחרים אומרים יבא מגלליאה משיח .משיח  ואחרים אומרים זהו  41. א אמיתיזהו נבי  
Jn 7,41   אינה אומרת הכתיבה מזרע דויד ומעיר בית  42 :משיח  ואחרים אומרים יבא מגלליאה . יחזהו מש 
Jn 7,42   44. ובמחלוקת זה חולקות העם בעבורו 43 :משיח  מעיר בית לחם שמשם היה דוד יבא דויד ו  
Jn 8,20   כי. בגאסיפילסי מלמד במקדש ושום אדם לא תפשו משיח  אלה הדברים דבר ישו  20 :עו אביבאולי תד 
Jn 9,22   בעבור זה אמרו 23: יהיה מושלך מבית הכנסת משיח  היהודים שאם אחד מהם יאמר שהוא כי יראו מ  

Jn 10,24   לכם ענה ישאוש אני אומר  25: אמור לנו בגלוי משיח  מתי אתה לוקח נפשותינו אם אתה  לו עד 
Jn 11,2    האח שהוא. במשיחה וקנחה רגליו בשערות ראשה משיח  והיתה אותה מריאה שמשחה ישוש  2אחיותיו  

Jn 11,27    וכאשר אמרה אלה  28. בן אל חי שבא בזה העולם משיח  והיא אמרה אדון כן אני האמנתי שאתה הוא 
Jn 11,51   ולא לבד בעד העם 52. לו למות בעד העםיצטרך  משיח  וניבא שישאוש . הגמון אותה שנה רק שהיה. 
Jn 12,21   ואחר אנדריב. ובא פליף ואמרו לאנדריב 22 .משיח  רים אדון אנו חפצים ראות ישאוש אומ  
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Jn 17,3    אני הודעתיך על הארץ המלאכה השלמתי שנתת  4 .משיח  ואותו ששלחת ישאוש . אל אמתאותך לבד 
Jn 18,22   וישאוש ענה 23. ואמ׳ לו אתה עונה כן להגמון .משיח  אר ישאוש משרתי היהודים הכה בצואחד מ 
Jn 18,32   33: שהוא אמר בריא שבאותה מיתה. יהיה אמתי משיח  בעבור שדבר ישאוש  32ת שום איש ראוי להמי  
Jn 20,12   והוא אמרה. ואמרו לאותה האשה למה את בוכה 13 משיח  גלים במקום ששם הונח גוף ישאוש ואחד בר 
Jn 20,30  31. בהראותו לתלמידיו שאינם כתובים בספר זה משיח  נסים רבים עשה ישאוש  30. נו ביאותן שיאמי  
Jn 20,31  ולמען שאתם תאמינום יהיה לכם. הוא בן האל משיח  אלו נכתבים למען תאמינו שישאוש רק  31. זה  
Jn 20,31   21 :משיח  ם יהיה לכם חיים בעולם עם ישוש תאמינו,Tit  אחר גלה 1כ״א כפי יואן  קפיטולו  
Mt 26,7    ושפכה על ראשו בעוד שהוא אוכל. מרגליות משיחה  אחת עם קופסת אלא בשטרוס מליאה אליו אשה  

Mt 26,12   אמיתות לכם אומ׳ 13זאת בגופי לחנוט אותי  משיחה  וזאת הניחה  12. היה לעולם עמכםואני לא א  
Mc 16,1   ובאו לבקר 2מרגליית בעבור שתמשחו ישאוש  משיחה  קנו נא ומריאה אם יקומו ושלומי מקדלי  
Lc 7,38    וכאשר הפרוש שזמנהו ראה זה חשב 39. מרגליית משיחה  עם עם שערי הראש ונושקת רגלי ישו ומושחן 

Mc 9,40  41. באמת לכם אני אומר שלא יאבד הגמול .משיחים  כם כוס אחד בשמי בעבור זה שאתם אדם שיתן ל  
Mt 9,17  כי אם יעשה כן כל. יין חדש בנאדות ישנים משים  אין אדם  17. ש ועושה בו קרע מאד רעהמלבו  
Mt 9,17    איש היין החדש בנאדות החדשים ושניהם נשמרים משים  אבל . כן כל הנאדות יהיו אבודיםאם יעשה: 

Mt 13,47   47 וכשהוציאוה 48בים שאוספת כל מיני דגים  משים  לכות שמימיי דומה למכמורת שאדם עו׳ המ  
Mc 2,21   בדרך אחרת במלבוש. בגד חדש במלבושו הישן משים  שום אדם אינו  21. מו ימים רביםעת יצו  
Mc 2,22   כי הנאדות ישנים. יין חדש בנאדות ישנים משים  ואין אדם  22. תר גדול קרע נעשהויו. הישן  
Lc 4,40   ושדים יוצאים מרבים 41. דיו ומרפאםעליהם י משים  הוא . ים מחלופי חליים הביאו לושם חול  

Lc 12,42  האדון על ביתו לתת לבני ביתו החטה הראויה משים  ועושה ההוצאה בחכמה אותו האיש  האיש הנאמן  
Jn 10,13   אני הוא רועה טוב  14. השתדלותו בשמירת הצאן משים  השכיר הוא ואין  13. [*] ובורח עוזב הצאן 
Jn 12,6   אז אמר ישאוש תעזבו אותו 7: מה שהם נושאין משים  והיה לו כיסין שבהם . י הוא גנבבעבור כ  

Jn 20,25   אצבעי במקום המסמרים ואינִי משים ידי לצדו משים  ואה בידים תקיעת המסמרים ואני אם אני ר  
Jn 20,25   אחר שמנה ימים פעם 26. ידי לצדו איני מאמין משים  ים אצבעי במקום המסמרים ואינִי ואני מש  

Lc 5,3   ומבקש אותו שיסיע האניה משם מעט ויושב .משימון  והוא עלה באוניה אחת שהיתה  3. הרשתות  
Mc 1,19   ותכף קראם ועזבו אביהם זאבדיב 20. רשתם משימים  וג׳ואן בני זבאדיב בספינה קטנה ראה יקומו  
Lc 19,36    וכאשר הוא כבר מתקרב 37 מלבושיהם בדרך משימים  וכאשר הוא הולך  36. ישאוש עליווהניחו  
Lc 6,49   לפועל דומה הוא לאדם בונה בית על הארץ בלא  משימם  אבל מי ששומע דברי ואינם  49: על האבן 

Jn 11,13   אז אמ׳ להם ישאוש בפירסום לזרו 14. חלום משינת  והמה מאמינים שמה שאומר אומ׳ . ממיתתו  
Lc 2,1  1 וזאת הנגישה 2. גושט שכל העולם יהיה נוגש משיסר  וי היה באותן הימים כמו כן ציו עוד עשוי  

Jn 19,12  אומר נגד . כי כל איש שעושה עצמו אלוה מלך .משיסר  אם תניח זה לא תהיה אהוב . מריםצועקים ואו 
Lc 20,24   והוא אמר להם א״כ כל הדברים שהם מסישר  25 .משישר  והם ענו לו . מה דמותו וכתיבתו פשוט אחד 
Mc 8,26   ועדיין שאל ישאוש לתלמידים מה[*]  27 .משכיניך  אומ׳ לו אל תאמר לשום אדם . יתולחו בבש  
Lc 3,14    סבורים כל העם שיואן יהיה ישאוש  15 .משכיריותיהם  ותהיו נדיבים . ואל תעשו לו נזקלשום אדם 

Lc 15,19   ואם שעדיין רחמן. וקם ובא אל אביו 20 :משכיריך  עשה לי כמו אחד . היות נקרא בנךראוי ל  
Mt 19,29  ורבים ראשונים יהיו  30. וחיים נצחיים יחזיק משכר  לות בעד שמי הוא יקבל מאה לאחד בנים או נח 
Mt 13,31    אחר אמר להם מלכות שמים הוא דומה לזרע החרדל  משל   31: והחטים אספו במגורתי. אותםושרפו 

Mt 22,1   מלכות שממיי הוא דומה לאדם מלך שעשה 2. אחד משל  ועונה ישאוש ואמ׳ להם  1מתיאו  מ״ח כפי  
Mt 24,32  מדמיון התאנה כאשר הזמורות רבים והעלים משל  תקחו  32. עולם מהשמים ועד הארץמד׳ חלקי ה  

Lc 5,36  כי . שום אדם לא יחליף מלבוש חדש במלבוש ישן .משל  ואומ׳ לכם  36. ומו באותן הימיםמהם ואז יצ 
Lc 8,4   ובעוד שזורע נפל. אותו שזרע זרעו 5ואמרו  .משל  משול הערים וצערו לישאוש ל ובאו לו מן  

Lc 8,10   ואם ישמעו לא. בעבור שאם יראו ולא יראו .משל  אבל לאחרים . מלכות שמים להכיר לכם ניתן  
Lc 12,16   דםוהא 17. שדה אדם עושה פירות כגודל השפע משל  ואמ׳ להם  16. עת מה שהוא מחזיקאינה בהשפ  
Lc 13,20   לשאור שהאשה 21. מלכות הש׳ למה הוא דומה משל  אמשול לכם . ופעם אחרת אמרה 20 :בכנפיו  
Jn 16,29   עתה ידענו שיודע אתה כל 30. אינך אומר לנו משל  ו הנה אתה מדבר לנו בגלוי ושום לו תלמידי  
Jn 13,16    היו יודעים אלה הדברים מאושריםאם ת 17 .משלוחו  העבד גדול מאדוניו והשלוח יותר לכם אין  
Mc 6,45  וכאשר תלמידיו עולים בהר לבדו 46. העם משלח  בעוד שהוא . למים אנביטהא גירא ושילכו עבר  

Mt 23,37   נכספת לקבץ עמך כמו התרנגולת . הרבה פעמים מֻשלחים  ביאים וסקלת הקדושים שאליך היו שהרגת הנ 
Mt 20,15   ואת עיניך הוא קנאי כאשר אני עושה. כרצוני משלי  יכול לעשות איני  15. האחרונים כמו לך  
Lc 18,12   12 והעולמיי עומד מרחוק 13. מכל הדברים שבידי משלי  אני נותן . צם שני פעמים בשבוע אני  
Mt 13,48    יבואו. כן יהיה בקץ העולם 49. בחוץ משליכים  בוחרים הטובים בקנקניהם והרעים  
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Mt 13,3   ובעוד 4ואמר אדם אחד יצא לזרוע זרעו . רבים משלים  ואמר להם  3. הים מד על שפתוכל העם עו 
Mc 3,23   ואם אי  24. איך יוכל שטן אחד גרש שטן אחר .משלים  וישו קראם ואמר להם  23. ושטניםמרפא המ 
Mc 4,2   4ו אדם אחד יצא לזרוע זרע 3ואומ׳ להם  משלים  והוא דורש להם ומייסרם ברוב  2 בשפת הים  

Mt 12,42    וכשהשטן יוצא מן האדם הוא הולך במקומות 43 :משלמה  ובכאן הוא יותר חכם . חכמת שלמהלשמוע 
Lc 11,31  אנשי נינוה יקומו בדין עם זאת המשפחה 32 :משלמה  והנה יש בכאן גדול . חכמת שלמה הארץ לשמוע  
Mt 4,21   ני אחים אחרים גיקמי שאבאדיב וזואןוירא ש משם  וילך  21. אחריו והניחו הרשתות ותכף הלכו  
Mt 5,26   קפיטולו ט״ו: עד השלמך אפילו החוב היות קטן משם  באמת לא תצא  26דו ותושם במאסר ביד עב  
Mt 9,9  ראה אדם אחד שיושב בשלחן חלפני שהיה שמו מתיב משם  וכאשר ישאוש משיח נסע  9מתיאו  ל׳ כפי שאן 

Mt 9,32   וכאשר ראהו  33הם נהגו לו אדם אחד אלם משוטן  משם  ר היו מוצאים שוכא 32: וגלוהו בכל הארץ 
Mt 13,53   53 עד. ובא אל ארצו ומלמדם בבתי כנסיותיהם 54 משם  ה כאשר נשלמו אלה הדמיונות נסע ונעש  
Mt 15,21   והנה 22. ישוש והלך לו בעברי טיר ושידוניאה משם  ונסע  21 :אין נטולות אין מטנפות אותו  
Mt 15,29   30. בא שפת ים גלילאה ועלה אל ההר ויושב שם משם  וכאשר ישאוש נסע  29 :נתרפאה באותה שעה  
Mt 21,17   18. מהם ויצא חוצה לעיר והך ְבֵבַטנִיָאה ועמד שם משם  ונסע  17. למת ההלול מפי עולליםאתה הש  
Mc 2,13  ת לים וכל העם בא והוא מראהבעבור לכת אחר משם  ויצא  13. לם לא ראינו כזה הדבראומרים מעו  
Mc 5,11  הרוחות אומרים . ונסוהו 12רועים רבים חזירים  משם  וסביב  11רשהו חוץ מאותה מלכות מאד שלא יג 
Mc 6,1   ובשבת 2והלך בנכחיותיו ונמשכו אחריו תלמידיו  משם  וישוש יצא  1ו׳ כפי שי׳ מארקו  קפיטולו 

Mc 6,11  11 ותלכו ודרשו 12 והסירו עפר רגלכם לעדות נגדם משם  צאו . שמוע א ירצו קבל אתכם ולאוכאשר ל 
Mc 6,24    והיא אמרה לה תשאלי ראש. אמרה לאמה מה אשאל משם  וכאשר יצאתה  24: עד חצי מלכותומה שתשאל  
Mc 9,29    30ועברו בגליליאה והוא לא רצה שאדם ידעהו  .משם  ונסעו  29לירפא רק בתפלה ובצום יכולה  
Mc 10,1  ובא עד ארץ גודיאה אחר נהר ירדן ונאסף שם עם  משם  וישאוש נסע  1: ירי כפי שן מרקוקפיטולו עש 
Lc 1,39   40. באותן הימים הלכה מהרה בהרים בעיר גודיאה משם  וקמה מריאה  39. [*] כפי דבריך לי עשוי 
Lc 4,42    ובאו עדיו. פשים אותווהולך במדבר והעמים מח משם  אור יצא והבקר  42כי יודעים שהוא משיח  

Lc 5,3   וכאשר סיים 4. מעט ויושב ומלמד לעם אשר באניה משם  ומבקש אותו שיסיע האניה . שימוןשהיתה מ 
Lc 5,16   ונעשה היה באחת 17. ונכנס במדבר להתפלל לשם משם  וישאוש משיח נסע  16. ו מחלייהםושיתרפא  

Lc 8,1   8,Tit   ואילך ישאוש הולך בעירות ובמגדלים דורש ומגיד משם  ונעשה  1קפיטולו ט׳ כפי לוקא 
Lc 9,6  תחפצו הבתים דורשים ומבריאים החולים בכל משם  וכשתצאו  6. תסירו לעדות עליהם עפר רגליכם  

Lc 9,56   ובעודם הולכים בא אדם 57והלכו במגדול אחד  משם  ונסעו . אבד הנפשות אלא להושיעןלא בא ל  
Lc 10,32  ושמריטא אחד עובר קרוב ממנו בא 33. והלאה משם  והנה הוא עובר . תו מקוםרוב מאוולוי אחד ק  
Lc 12,59    13: עד שתשוב אל היותר אחרון משם  אני אומ׳ לך שלא תצא  59. במאסריתנך,Tit  קפיטולי י״ד 
Lc 19,45  להוהוא אמ׳ להם כתוב ביתי בית תפ 46. הקונים משם  וכאשר נכנס במקדש התחיל לגרש  45 :פקודתך. 
Lc 20,36    והם בני השם׳. ואילך כי יהיו דומין למלאכים משם  כי לא ימותו  36. ולא יקחו נשיםנשואין . 
Lc 21,37   וכל העם קם בבקר  38. עומד בהר נקרא הר הזתים משם  ובלילה יוצא . ביום מלמד במקדש 37בן האדם 

Jn 4,43   והוא העיר שאין לשום נביא 44. גלליאהוהלך ב משם  אחר שני ימים מצא  43: יע העולםבאמת מוש  
Jn 21,3  4. ובאותו הלילה לא לקחו דבר. ועלו בספינה משם  ויצאו . אמרו לו ואנחנו נלך עמךוהם . דגים  

Mc 15,27   27  אז היתה נשלמת הכתובה שאומרת הוא נמנה  28 .משמאל  ותלו עמו שני גנבים אחד מימין ואחד 
Lc 2,36   והיתה קרוב לארישיאה. היתה משבט אשר משמואל  ובת אחת  36. סמותבות תהיו מפוררוב לב.  

Mc 11,10    ונכנסו בירושלם במקדש והביט כל מה שהיה 11 :משמים  וברוך יהיה המלך מושיע  10. הש׳שבא בשם 
Lc 3,22   וישאוש היה 23. ואומרת אתהו מאד אהובי משמים  ובאה בת קול . ם גופני כמו יונהעליו בעצ  
Lc 9,35   ושמעו. ואמרה זהו בני האהוב לי מאד והערב משמים  ובת קול יצאה  35. חדו פחד גדולבעב ופ  

Lc 10,18   והנה אני נתתי לכם יכולת לדרוך 19. כמו ברק משמים  שטן יורד [*] ואמר להם אני  18 .לנו בשמך 
Mt 25,8   וענו החכמות ואמרו  9. כבותכי עשישותינו מ משמנכם  והסכלות אמרו לחכמות תנו לנו  8עשישותיהן 

Mt 14,25   היו 26הלילה ישאוש בא להם הולך על הים  משמרת  וברביעית  25. ער כי הרוח מנגדםוסבלו צ  
Mt 21,31   והוא אמ׳. והם ענו הראשון. אלו עשה רצון האב משני  מי  31. והוא ענה אני אלך בחפץ ולא הלך 
Mt 27,51    והאבנים. צדדין למעלה ולמטה והארץ רעשה משני  קדש נשבר והנה המ 51. הקדוש רוחצועק שלח  
Lc 10,35   אי זה מאלה 36. פשיטין אלו יתנם לו בחזרתו משני  ואם תוציא בהוצאתו יותר . צרכו זה כל  
Lc 22,47  ויגש לישו בעבור. והולך לפניהם. עשר משנים  יעה ואותו שנקרא יודש עמהם אחד והנה ס. כן  

Jn 6,72   7: עשר משנים  כי זה עתיד לבגוד בו שהוא אחד  אשכריוטא,Tit   אחר 1קפיטולו ז׳ כפי ש׳ יואן  
Lc 13,18  הנה הוא כגרגיר 19: לאי זה דבר יהיה נמשל משערו  ם למה הוא דומה מלכות שמים ומי ואז אמ׳ לה  
Mt 27,45   תשיעית זעק[*]  46[*] חצי היום עד שעה  משעת   45מהגנבים שהיו תלויים אחריו  אומ׳ אחד  
Mc 9,18   ממאנת כמה זמן אהיה עמכם לא אשא אתכם נהגו  משפחה  וישאוש אמ׳ אי  18. א יכלו עשותול 
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Lc 9,41    ממאנת כמה מן הזמן עמדתי עמכם ונתתי לכם משפחה  . וישאוש ענה ואמ׳ לו 41. יכולוולא  
Jn 18,26   רו אשת אח אותו שפירו קטע ההגמון אמרה לפי משפחות  ואחת  26. פירו כפר ואמר איניניו 

Mt 3,7   עשו 8. ויבדיש מי למד לכם לברוח לאף הש׳ם משפחת  ם באים לטבילתו היה אומ׳ אליהם וצדוקי  
Mt 21,32   ולא האמנתם בו והחוטאים והזונות האמינוהו משפט  כי זואן בא מראה דרך  32. ת השםבמלכו:  
Lc 11,42   אלה הדברים ראויים שיעשו ולא. וצדקת השם׳ משפט   ועוזבים. הנענא והרודא והכרוב מעשרים  
Lc 23,41    42. אבל זה שום רע לא עשה. אמתי לפי מעשעינו משפט  סובלים המשפט הראוי לנו וקבלנו אנחנו 

Jn 5,22   22 בעבור שהכל יכבדו לבן כמו שמכבדין 23. לבן משפט  אבל נתן כל . ב אינו דן שום אדםכי הא  
Jn 5,27    אל תתמהו מזה כי עדיין 28: כי הוא בן אדם משפט  ונתן לו יכולת לעׂשֹות  27עצמו בחיים לבן  
Jn 8,16   שהאב שלחני ואני. כי איניני לבדי: אמתי משפטי  דן וכשאני  16. הבשר אבל איני דן שום אדם  
Lc 8,43  ״ב שנה ונתנהדמיה והחולי ההוא צערה כמו י משפיכות  והנה באה אשה אחת חולה  43. עם ונענה מרוב 
Lc 1,52   53. החזקים והגבוהים מאריות ומגביה השפלים משפיל  והוא  52. בזה הגאים במחשבת לבווהוא מ  
Mt 11,6   וכאשר הלכו ישאוש משיח התחיל 7. בי משקנדליזאט  ומאושר יהיה מי שלא יהיה  6. יםמוגד  
Lc 14,1    2. לאכול פת בשבת והנם מביטים אותו הפרושים משר  ונעשה כשנכנס בבית אחד  1: לוקאט״ו כפי  

Lc 22,50    וענה ישאוש  51. הכהנים וחתך לו האזן הימנית משרי  ואחד מהם הכה עבד אחד  50אם נכה בסכין 
Mc 9,34    ולקח נער אחד ושמו באמצעם וחבקו 35. כולם משרת  שירצח היות גדול בינותינו יהיה להם אותו  
Lc 22,27   ואני  29. אבל לכם לעמוד עמי בניסיונותי 28 .משרת  באמצעם כמו מי שהוא  ואני 27. תאותו שמשר 

Jn 12,2    אז מריאה 3. ולזרו אחד מן האוכלים. אותו משרת  ומרטא . והכינו לו לאכול 2החיה שישאוש  
Lc 14,17   בשעת האכילה לקרוא לקרואים שיבואו שכבר הכל משרתו  ושלח  17. דול וזימן אנשים רביםזימון ג 
Mt 22,16    אירודיש אומרים רבי אנחנו יודעים שאתהו איש משרתי  ושלחו לו תלמידים עם  16. בדברוישאוש 
Jn 12,26   נפשי נבהלה 27. העובד אותי אבי יכבדוהו .משרתי  ולמקום שאני הוא שם יהיה . אחריאותי ישרת  
Jn 18,36   דים לבלתי אהיה נמכר ליהודים אבליהיו מנג משרתי  באמת : אם זה העולם היה מלכותי מזה העולם  
Mc 1,13   בא ישאוש . ואחר שג׳ואן היה אסור 14. אותו משרתים   מנסהו ושם עומד בין הבהמות והמלאכים 

Mt 20,26   ואותו שביניכם ירצה להיות ראשון יהיה  27 .משרתכם  אך מי שירצה להיות רב יהיה . כםכן בתוכ 
Mt 23,11    ומי. ומי שיגביה עצמו יהיה נשפל 12 .משרתכם  ל בתוככם יהיה אותו שהוא גדו 11משיח רב  
Mc 10,44   בעבור היות נעבד. ובן האלוה יבא לכם 45 .משרתכם  ואותו שיחפוש היות ראשון יהיה  44. עבדכם  

Lc 5,6   ועשו סימן אל החברים אשר באניה האחרת  7 .משתברין  ו דגים רבים באותן שרשתות שלהם נעשה אספ 
Mc 14,1   2. היאך יוכלו תפוש ישאוש בשקר ושימיתוהו משתדלים  ים ושרי הכהנים והמאותתים מהדת שני ימ 
Lc 12,22    ואל תאמרו במה תלבשו. לבקש אוכל לנפשכם משתדלים  ואמר לתלמידיו אל תהיו  22: בשםעשיר  
Lc 5,29  ב עולמיים ושארגדול בביתו והיו שם רו משתה  ועשה  29. ל ענייניו והלך אחריוקם והניח כ  
Mc 7,4  ובעבור זה שאלו לישאוש אומרים למה אין  5 .משתיהם   זהו ליטול כיסותיהם וכלי כסף. שציום שמור 
Mc 7,8   אמר להם אתם 9וכאלו . וכדומה דברים רבים משתיהם  אנשים ובא להם גביעים וכלי כסף נמסר מה  

Mc 9,46   מקום שהארסים אינם מתים והאש לא  47בגהינם  תיםמש  ותר שוה לך הכנס בג״ע בעין אחד אותה כי י 
Mc 2,22   23: אבל יש לשים יין חדש בנודות חדשים .משתפך  כי הנאדות ישנים מתבקעים והיין . ישנים  

Mt Prol,11   ובעבור . מד׳ מיני מות הוכרח שנותו בעד הדרשתם מת  ויחסו אנושי שיהיה . ת האיונגלידריש 
Mt 2,19   20מלאך השם נראה לו בחלום אל יוסף אל מצרים  מת  וכאשר אירודיש  19: ינינהה כי אלקחה נחמ  
Mt 2,20   ויקם ויקח הילד 21. אותו שרוצה להמית הילד מת  ח הילד ואמו ולך לארץ ישראל כי לו קום וק  

Mt 16,21  ו לצדואז לקחו פיר 22: ולקום חי ביום השלישי מת  והיות . סופרים ובעד שרי הכהניםסבול בעד ה  
Mc 15,44   וכאשר ידעו 45. ושאל לו עושה המשפט אם כבר מת .מת   ופילאטו היה נפלא אם כבר הוא 44. ישאוש 
Mc 15,44    וכאשר ידעו בעד עושה המשפט נתן לו גוף 45 .מת  ושאל לו עושה המשפט אם כבר . מתכבר הוא  

Lc Prol,11   מיאה עצמותיו בשנת אדונינו שלש מאותבביטי מת  וא בתול וחיה שמונים ושלש שנים וכאשר ה  
Lc 7,12   ורב עם מן . אחד שהיה בן אלמנה ולא היה לה עוד מת  הנה שנושאים . וש קרב בשער העירוכאשר ישא 
Lc 7,15   וכל העמים 16. וחזרו לאמו. והתחיל לדבר. קם מת  ומיד אותו שהיה  15מצוה שתקום  נער אני  

Lc 15,17   ובבואו. אקום ואלך אל אבי 18. בכאן ברעב מת  ואני . ילה בית אביים מרבים באככמה שכיר  
Lc 15,24    והבן 25: והתחיל לאכול[*]. היה ומצאנוהו חי  מת  כי זה בני  24. שמן ונאכל ונשתהושאו ֶעגֶל  

Jn 8,52   ואתה אומ׳ שאם אחד ישמור. והנביאים מתים .מת  אברהם . אנו מכירים שהשטן אחזך עתה  
Jn 11,14   14  כי אני לא הייתי שם: והנני שמח בעד אהבתכם 15 :מת  אז אמ׳ להם ישאוש בפירסום לזרו הוא 
Jn 11,21  אבל עתה אנכי יודעת כי כל דברים שאתה שואל 22 .מת  ן אם לשעבר היית פה אחי לא היה לישאוש אדו 
Jn 11,32  ה בוכה וראה היהודים שהיואז ישוש כשראת 33 .מת  ה במה שעבר היית פה אחי לא היה אדון אם את  
Jn 12,1   והכינו לו לאכול 2לזרו אותו שישאוש החיה  מת  מים קודם הפסח בא בביטניאה ששם אז ששה י.  

Lc 12,50   בעבור זה אני נדחק עד. שאהיה טבול מטבילה מתאוה  ואני  50. וחפץ אני שיהיה מורד .אש בארץ  
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Lc 12,45   45 לבא ויתחיל להכות הנערים והשפחות ויאכל מתאחר  דוני אם אותו עבד יאמר בלבבו א אבל  
Mc 7,34   ותכף אזניו היו 35. ואמ׳ אפתח ר״ל פתחו מתאנח  ומביט לשמים  34רוקק נגע לשונו באזן ו  
Mc 4,1   ולכן היה לו עלות בספינה קטנה וישב בים מתאסף  יל ישוש ללמד לחוף הים ורוב עם אחרת התח.  

Mc 9,24   אני. אומ׳ שטן חזק ואלם. הוא צוה לשטן שיצא מתאסף  וכאשר ראה שהעם  24. אמנתיור להלך שתעז 
Mc 2,22    אבל יש לשים יין חדש בנודות. והיין משתפך מתבקעים  כי הנאדות ישנים . בנאדות ישניםיין חדש 

Mt 21,20   20 לכם שאם וישאוש אמר להם אמיתות אומר 21תכף  מתה  התלמידים ראוהו היו תמהים איך  וכאשר  
Mt 22,27   א״כ בתחייה מאי זה מכל הז׳ תהיה אשה 28. אשתם מתה  ואח״כ  27. השני והשלישי עד הז׳כמדומה לו 
Mc 5,35   ישאוש 36והמלמד . למה אתה מצטער היום עו׳ .מתה  ואמרו לו בתך . ל סגן בית הכנסתבאו א  
Mc 5,39   וישאוש. וכולם לעגו עליו 40א ישינה אבל הי מתה  האם . אתם נבוכים ובוכים הנערה אמ׳ למה  
Lc 8,49   וישאוש שמע זה לאבי הנערה אל תפחד בטח 50 .מתה  תחפוץ לצער ישאוש משיח כי בתך  אליו אל  
Lc 8,52   ומלעיגים על ישאוש משיח באומרו 53. רק ישינה .מתה  אמר להם אל תבכו כי אין הנערה  וישוש 
Jn 5,16   17. ישאוש בגודיאה לעשות דברים אלו בשבת מתהלך  ובעבור זה והם אמרו  16. ש רפאושישאו  

Lc 22,32   והוא אמר אליו אדון אני 33. תצייר אחיך .מתהפך  ועתה לפעמים . שאמונתך לא תפסק בעדך  
Lc 23,28    אליהם אמ׳ בני ירושלם אל תבכו עלי רק על מתהפך  וישאוש  28. בוכים ואוננים עליואחריו  

Jn 1,38   אמ׳ אליהם . וראה אותם נמשכים אחריו מתהפך  וישוש  38. ושם מדבר והלכו אחר ישאתלמידי[*] [*] 
Lc 2,38   לש׳ והיתה מדברת ממנו לכל אדם אותן מתודה  וזאת באותה שעה היתה  38: פילותבצומות ות  

Lc 10,21  מת דברי אלולך אב ואדון בשמים ובארץ שהעל מתודה  שמח ישאוש ברוח הקדש ואמר אני  ובאותה שעה  
Mt 17,5   הענן אומרת זהו בני אהובי אותו שמאד ערב לי מתוך  ובת קול אחת באה . חד לבנה צללםעב א. 
Mc 9,13   וכאשר העם ראה בא ישאוש תמהו 14עמהם  מתוכחים  ב ביניהם ורבים חכמים ומאותתים מוצא עם ר  

Mc 12,28  ושאלו אי זה ציווי הוא. והכיר שטוב ענם מתוכחים  ויגש אליו אחד מאותת ששמעם  28 :טועים מאד  
Mt Prol,20   כי. מרקו יש לו צורת אריה.. ישו משיח  מתולדות  כי הוא דבר ראשונה . ז צורת אדםמתיאו רומ  
Mt Prol,22    זואן יש לו.. העגלים שמקריבים הכהנים  מתולדות  כי דבר . לוקא יש לו צורת עגל. .מהתחיה  

Lc 2,24   והנה אדם אחד  25. או שתי זוגות מבני יונה מתורים  ו יביאו זוג א׳ י דת אלוהינשבנו קרבן כפ 
Lc 3,37  שם היה. שם היה ירוך. שם היה אנוך .מתושאלי  שם היה  37. שם היה למך. היה נחשם . שירוג  

Lc 10,40   מר לו לכן תא[*]. [*] לטרוח במה שצריך לו  מתחזקת  מרטא  40שאוש משיח ושמעה דבריו ברגלי י 
Lc 9,12  נגשו אליו הי״ב שלוחים ואמרו לו העם . לרדת מתחיל  והיום  12ומרפא החולים . ת השם׳עמהם במלכו 

Mc Prol,11מטבילת ישאוש משיח ולא דבר מההתבשרות מאד ָמְתִחיל  ישאוש משיח ואחר כתב האינגליאו ההתבשרות מ  
Mc 4,37   והם. וישאוש ישן ִאינְּפּוָפא על כר 38. למלאת תחלתמ  ח גדולה וחזק וגלים עד שהספינה ואז קם רו  

Mt 18,26  ואומר אדון יהיה לך חמלה ממני ואפרעך חובך מתחנן  ואותו העבד כרע בארץ  26. נפרע ושיהיה. לו. 
Mt 18,29   והוא לא  30. לו ואומר חמול עלי ואני אפרעך מתחנן  והוא  29. לו פרע מה שאתה חייב אומר 

Mt 16,1  וישוש 2. לו שיראם אי זה נפלאות מן השמים מתחננים  . ו הפרושים והצדוקים נסות אותואלי ויקרבו 
Mt 24,3   4: יהיו אלה הדברים וסימני ביאתך וקץ העולם מתי  ידיו ואמרו בסוד אליו אמור לנו אליו תלמ  

Mt 25,37   לך לאכול ולשתותונתנו . ראינוך ברעב ובצמא מתי  והם יענו  37. יתי ואתם נחמתונימאוסר הי.  
Mt 25,38   39. ונפשט וכסינוך. ראינוך בלא בית ואספנוך מתי   38. ונתנו לך לאכול ולשתות. מאברעב ובצ  
Mc 13,4   והסימן מתי יהיה הקץ של. יהיו אלו הדברים מתי  אמור לנו  4קומו וגואן ואנדריב פירו וי  
Mc 13,4   4 5. יהיה הקץ של עולם שכל הדברים יתחילו ליפסד תימ  והסימן . אמור לנו מתי יהיו אלו הדברים 
Lc 5,36   ושום אדם אין לו לשום יין  37. מתיחד עם הישן מתי  אם יעשהו הישן נשבר וחדש אינו  כי. ישן 

Lc 17,20    ולא יאמר 21אינו בא בהעמדה . יבא מלכות האל מתי  ושאל לפרושים  20אמונתך הושיעך ולך כי  
Lc 21,7   8. ומתי יתחילו להעשות. יהיו כל אלה הדברים מתי  ושאלוהו אדון  7: על אבן ותפסד יעמוד אבן  
Lc 23,8  ושאל אליו דברים 9. יראהו שיעשה אי זה אות מתי  ור ששמע דברים רבים ממנו ומצפה לראותו בעב  
Jn 6,25   25 מת אניא. וישאוש ענה להם ואמר 26. באת פה מתי  ר מצאוהו לעבר הים אמרו לו רבי וכאש  

Jn 10,24   24 אתה לוקח נפשותינו אם אתה משיח אמור לנו מתי  ואמרו לו עד . היהודים הקיפוהו אז  
Mt Prol,1   Mt Prol,Inc  כאשר דרש ראשונה האוונגליאו הוא רוצה מתיאו  בס״ד אתחיל דא שי׳  

Mt Prol,19  כי הוא דבר ראשונה מתולדות . רומז צורת אדם מתיאו  . תם האדם חייב הבין מה שרומזותואו: צורות 
Mt 1,Tit   1. האלהות,Tit   2. זה ספר תולדות משיח בן דויט בן אבראם 1 מתיאו  קפיטולו ראשון כפי שי׳  
Mt 1,16   אם כן כל תולדות מאברם עד דויט הם י״ד 17 מתיאו  קפיטולו ב׳ כפי : וש שקרוי משיחנולד ישא  
Mt 2,Tit   2: והוא קראו ישואש,Tit  כאשר נולד ישואש בבית לחם בארץ גודיאה 1 מתיאו  ו ג׳ כפי קפיטול.  
Mt 2,12   ואחרי שובם נראה מלאך השם בחלום אל יוסף 13 מתיאו  קפיטולו ד׳ כפי : ותם בדרך אחרתלמלכ 
Mt 3,Tit   3: יקרא שמו נאזריוש,Tit   2בעת ההיא בא הטובל במדבר גודיאה דורש  1 מתיאו  קפיטולו ה׳ כפי  
Mt 3,12   אז בא ישאוש מגליליאה בנחל ירדן לזואן 13 מתיאו  קפיטולו ו׳ כפי . ישרף באש נצחיהתבן ו  
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Mt 4,Tit   4: בני אהובי ערב לי,Tit   אז ישואש משיח מוצא במדבר בעד הקדש רוח 1 מתיאו  קפיטולו ז׳ כפי  
Mt 4,11  הפך. אן היה תפושכאשר שמע ישואש שזו 12 מתיאו  קפיטולו ח׳ כפי : או ושרתו אותווהמלאכים ב  
Mt 4,17   ויהי בלכת ישואש לים גלילאה ראה שני 18 מתיאו  קפיטולו ט׳ כפי : ות שמים מתקרבכי המלכ  
Mt 4,22  ישואש משיח היה מחפש כל ארץ גלילאה דורש 23 מתיאו  קפיטולו י׳ כפי : יהם וילכו עמוהרשתות ואב 
Mt 5,Tit   5: ומעבר לנחל ירדן,Tit   ישואש משיח מביט העם עולים אל ההר וכאשר  1 מתיאו  קפיטולו י״א כפי 
Mt 5,12   והיה עשוי בעוד שישוש משיח אמר אל 13 מתיאו  קפיטולו י״ב כפי : ו קודמים לכםשהי  
Mt 5,16    עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו אל תחשבו 17 מתיאו  קפיטולי י״ג כפי : אביכם שבשמיםוישבחו  
Mt 5,22   [*]ובכן אם באת לנדב נדבתך ותזכור שחטאת 23 מתיאו  קפיטולי י״ד כפי : הנםוי לאש גייהי רא  
Mt 5,26   עו׳ אמר ישאוש לתלמידיו אתם שמעתם 27 מתיאו  קפיטולו ט״ו כפי : חוב היות קטןאפילו ה  
Mt 5,30   עוד אמר ישאוש משיח לתלמידיו התורה 31 מתיאו  קפיטולו י״ו כפי : ף ענוש לעולםכל הגו  
Mt 5,42   עוד אמר ישאוש לתלמידיו אתם שמעתם 43 מתיאו  קפיטולו י״ז כפי : רצה ללות ממךעם מי שי  
Mt 6,1    עוד אמר ישואש משיח לתלמידיו כשתעשו צדקה 2 מתיאו  קפיטולו י״ח כפי : אביכם שבשמיםגמול 
Mt 6,4  יו כאשר תתפללועוד אמר ישואש משיח לתלמיד 5 מתיאו  קפיטולו י״ט כפי : ימיי ישלם לךכי אביך שמ 

Mt 6,18   עוד אמ׳ ישואש משיח לתלמידיו לא תאספו 19 מתיאו  קפיטולי עשרים כפי [*]: שים צם תתראה לאנ  
Mt 7,Tit   7: יספיק אל עמלו,Tit   אל תדינו. עוד אמ׳ ישואש משיח אל תלמידיו 1 מתיאו  קפיטולו כ״א כפי 

Mt 7,5   לא תדברו. אמ׳ ישאוש משיח לתלמידיו 6 מתיאו  קפיטולי כ״ב כפי : ני אחיךהקיסם מעי  
Mt 7,12   אמר ישאוש משיח אל תלמידיו הכנסו בעד 13 מתיאו  קפיטולי כ״ג כפי  :היא התורה והנביאות  
Mt 7,20   20 עו׳ אמר ישאוש משיח לתלמידיו כל אותן 21 מתיאו  עו׳ קפיטולו כ״ג כפי : ם תכירוםבמעשיה  
Mt 8,Tit  8: חכמיהם ופירושיהם,Tit   2. רב עם הלכו אחריו. וכאשר ירד מן ההר 1 מתיאו  קפיטולו כ״ד כפי  

Mt 8,4   בא. וכאשר ישואש משיח היה נכנס בכפר נחום 5 מתיאו  קפיטולו כ״ה כפי : ה צוה לזכרוןכמו שמש 
Mt 8,13  וכאשר ישואש משיח היה בא בבית שי׳ פירו  14 מתיאו  קפיטולו כ״ו כפי : באותה שעה ובזולת כל רע 
Mt 8,22   וכאשר ישואש עלה בספינה הלכו אחריו 23 מתיאו  קפיטולו כ״ז כפי : קבור אל האחרהמת ל  
Mt 8,27  וכאשר ישואש עבר אותו ים והיו בארץ 28 מתיאו  קפיטולי כ״ח כפי . שומעין אותו שהרוח והים  
Mt 9,Tit   9: שיצא מעמהם,Tit   2עם הספינה ובא בעירו  אז ישאוש משיח עבר 1 מתיאו  קפיטולי כ״ט כפי שי׳ 

Mt 9,8  וכאשר ישאוש משיח נסע משם ראה אדם אחד 9 מתיאו  קפיטולי ל׳ כפי שאן : הם באנשיםכזה הראה ל  
Mt 9,17   ונעשה בעוד שישוש משיח יוצא מאותו מקום  27 מתיאו  קפיטולו ל״א כפי : שניהם נשמריםהחדשים ו 

Mt 10,Tit   10: שישלח קוצרים,Tit  ועשוי היה שישוש משיח קרא לי״ב תלמידים 1 מתיאו  כפי  קפיטולו ל״ב  
Mt 10,15   תהיו. אני שולח אתכם כמו צאן בין הזאבים 16 מתיאו  קפיטולו ל״ג כפי : אותה דשידומההעיר מ 
Mt 10,33    עוד אמר ישאוש משיח לתלמידיו אל תחשבו 34 מתיאו  קפיטולו ל״ד כפי : לפני האל אביאבידתו  
Mt 11,Tit   11: יפסיד שכרו לא,Tit   וכאשר ישאוש משיח השלים אלה הדברים הוא 1 מתיאו  קפיטולו ל״ה כפי  
Mt 11,19   אז התחיל ישאוש משיח להיותו גוער 20 :מתיאו  קפיטולו ל״ו כפי . שפטו החכם. םוביניה  
Mt 11,24   מחולל תהיה אז באותו עת ישאוש משיח אמר  25 מתיאו  קפיטולו ל״ז כפי : ן ממךקטן ביום הדי 
Mt 12,Tit   12: ומשאי הוא נקל,Tit   אז ישואש עובר בשבת אחת במקומות זרועים 1 מתיאו  קפיטולו ל״ח כפי. 
Mt 13,Tit   13: ואחיותי ואמי,Tit   ואותו היום ישואש יצא מהבית והלך לים 1 מתיאו  קפיטולו ל״ט כפי  
Mt 14,Tit   14: מיעוט האמנתם,Tit   2באותו עת אירודיש טינורקא שמע ישאוש  1 מתיאו  קפיטולו מ׳ כפי  
Mt 15,Tit   15: נרפאין מחוליים,Tit   אז נתקרבו אליו הסופרים ופרושים מירושלם 1 מתיאו  קפיטולו מ״א כפי. 
Mt 16,Tit   16: בארץ ַמגִינֶָדא,Tit   ויקרבו אליו הפרושים והצדוקים נסות אותו 1 מתיאו  קפיטולי מ״ב כפי. 
Mt 17,Tit   17: לכותובא במ,Tit   ואחר ה׳ ימים לקח פירו יקומו וזואן אחיו 1 מתיאו  קפיטולי מ״ג כפי. 
Mt 18,Tit   18: בעדי ובעדך,Tit   באותה שעה קרבו התלמידים לישאוש אומרים 1 מתיאו  קפיטולי מ״ד כפי  
Mt 19,Tit   19: מלב טוב לריעכם,Tit   הדברים יצא ונעשה כאשר ישאוש כלה אלה 1 מתיאו  קפיטולי מ״ה כפי  
Mt 20,Tit   20 :יהיו ראשונים,Tit   דומה הוא מלכות שמימיי לאב החיילות אשר 1 מתיאו  קפיטולו מ״ו כפי  
Mt 21,Tit  21. ראו והלכו אחריו,Tit   וכאשר היו קרוב מירושלם והיו באים 1 מתיאו  קפיטולו מ״ז כפי  
Mt 22,Tit   22: חשבוהו לנביא,Tit   מלכות 2. ועונה ישאוש ואמ׳ להם משל אחד 1 מתיאו  קפיטולו מ״ח כפי  
Mt 23,Tit   23 :לו שום דבר,Tit   2אז אמ׳ ישאוש לעם ולתלמידיו אומרים  1 מתיאו  קפיטולו מ״ט כפי  
Mt 24,Tit  24: יהיה הבא בשם האל,Tit  אז יצא ישאוש מהמקדש והלך וקרבו תלמידיו  1 מתיאו   קפיטולו נ׳ כפי 
Mt 25,Tit   25: םורעישת שיניי,Tit   ואז יהיה דומה מלכות שממיי לעשר בתולות 1 מתיאו  קפיטולו נ״א כפי  
Mt 26,Tit   26: באורה הנצחית,Tit   אמ׳. והיה עשוי כאשר סיים אלה הדברים 1 מתיאו  קפיטולו נ״ב כפי  
Mt 27,Tit   27: ובכה מאד במר,Tit   העם עשו וכאשר בא הבקר שרי הכהנים וזקני  1 מתיאו  קפיטולו נ״ג כפי 
Mc Expl   Expl לוקא לפי התולדת: נ״ד וקפיטולי מרקו י״ו מתיאו  ונחתם פה תמו קפיטולי    תם   תם  
Lc 14,33   מכל הדברים שמחזיק אינו יכול להיות תלמידי מתיאש  כן כל איש מכם שאינו  33. שלום עם דברי: 
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Mt 9,9   וכאשר 10. א עמי והוא קם והלך אחריואמ׳ לו ב מתיב  חד שיושב בשלחן חלפני שהיה שמו ראה אדם א 
Mt Expl   עד סוף העולם: Expl מרקו מגיד נבחר מהאל ובן ש׳ :תלמיד ומגיד מתיב  נשלמה אגרת שי׳   תם  

Lc Prol,6   בלוברדיאה מזורז מהקדש רוח כתב ליונים מתיב  עד היו כתובים בעד האיונגליאו בגודאה וב  
Lc 6,15   ושימון שנקרא זילוזיש. טומאוש יקומו אלפיב מתיב   15טומי יקומו יואן פיליפו בר. אחיו . 
Lc 5,36    ושום אדם אין לו לשום יין חדש  37. עם הישן מתיחד  יעשהו הישן נשבר וחדש אינו מתי כי אם 

Mt 23,27   וכן אתם דומים לעמים בחוץ אנשים  28. ולכלוך מתים  ץ יקרים ובפנים מלאים עצמות הדומים מחו 
Mt 28,4   והמלאך אמ׳ לנשים שלא תפחדו כי אני יודע  5 .מתים  והשומרים היו נפחדים ועמדו כמו  4. שלג 
Mc 9,43  ואם רגלך 44. הארסים והאש אינו נח מתים  אל מקום שאין  43ל גיהנם בשתים אחת מאשה ש  
Mc 9,45   ואם עינך  46: הארסים והאש אינו נח ולא תפסק מתים  אל מקום שאין  45בשתים בגהינם  מהכנס 
Mc 9,47   כל אדם באש יתעלם וכל אדם 48. והאש לא נכבית מתים  מקום שהארסים אינם  47ם בגהינם אחד משתי 
Lc 20,37   כי האל אמ׳ לו. למדהו והראהו משה. שיחיו מתים  ואותן  37. וכי הם בני תחייה. ׳בני השם  

Jn 5,21   כן הבן נותן חיים לאשר הוא. להם חייםונתן  מתים  כי כמו שהאב החיה  21. יו תמהיםשלא תה  
Jn 8,52   ואתה אומ׳ שאם אחד ישמור דבריך לא יקרה לו  .מתים  והנביאים . אברהם מת. השטן אחזךמכירים ש 

Lc 13,15   קשר השור או החמור מן הרפת ואינו מוליכו מתיר  כל אחד מכם אינו  ישאוש להם ואמ׳ רמאים  
Jn 5,18   ומדמה. השבת אבל עוד אומר שאביו הוא אלוה מתיר  כי לא לבד . המיתוים אבו יותר לאז היהוד  
Jn 7,23   23  למה אתם כועסים נגדי כי: דת משה מאבד. עצמו מתירא  איש נכנס בברית מלח בשבת ואינו אם 

Mc 11,5   5 והם אמרו מה שישאוש 6. מה אתם עושים. העיר מתירים  אותן שהיו שם אמרו להם למה אתם ו 
Lc 19,31   31 קשרו אתם תאמרו כי עשיתם כמו שאדוננו חפץ  מתירים  ם אי זה איש שואל אתכם למה אתם וא 
Lc 19,33   והם אמרו כי האדון רבינו צריך 34. העיר מתירים  עיר אמר אדון העיר להם למה אתם להתיר ה  
Lc 5,30  ישאוש משיח למה אתםואומרים לתלמידים  מתלוננים  והפרושים והסופרים  30. ים עמהםושאר ואוכל  
Lc 15,2    3אומרים ראה זה ראה חטאים ואכל עמהם  מתלוננים  והסופרים והפרושים  2. שישמעוהובעבור  
Mt 21,1  אומר לכו אל אותו המגדל שהוא לפניכם 2 מתלמידיו  שנים אז הוא שלח . באים בביטפני בהר הזתים . 
Mc 13,1   אמר לו רבי ראה זה בניינים ואיזה אבנים מתלמידיו  וכאשר יוצאים מן המקדש אחד  1ו כפי מארק: 
Lc 7,19    ושלחם לישאוש ואמרו לו אתה הוא אותו מתלמידיו  ויואן קרא שנים  19. אלה הדבריםואמרו כל  
Lc 11,1    למד לנו תפלה שנתפלל אותה לשם כמו שיואן מתלמידיו  וכאשר סיים תפלתו אמ׳ אחד . אחדבמקום 

Lc 14,15   שמע אלה הדברים אמר לו מאושר יהיה מי מתלמידיו  וכאשר אחד  15. חיית הצדיקיםבת תשיגהו  
Jn 1,35   35 מביטים ישאוש הולך ואמר הנה מלאך 36 מתלמידיו  ם אחר פעם אחרת עמד יואן ושנים וביו  

Jn 6,8   ערבכאן הוא נ 9אנדריב אח שימון פירי  מתלמידיו  אמר אליו אחד  8: ן לכל אחד מעטהזה אם נת  
Jn 6,61   מי יוכל. אמרו זה קשה הוא זה הדבר מתלמידיו  אז רבים  61. סת מלמד בכפר נחוםבבית הכנ  
Jn 12,4   למה זו 5שעתיד למוסרו . יודיש אשכריוט מתלמידיו  אז אמר אחד  4: ח טוב מן המשיחהנתמלא רי  

Jn 13,23   בשולי ישאוש אותו שישאוש אוהב  מסב בחזה מתלמידיו  אז אחד  23: מספקו ממי הוא אומרזה לזה ו 
Jn 18,19   אני בגלוי . ענה ישאוש אליו 20. וממוסרו מתלמידיו  אז ההגמון שאל לישוש  19. מתחמםעמהם ו 
Jn 18,25   ואחת משפחות 26. ופירו כפר ואמר איניני .מתלמידיו  אז אמרו לפירו ואתה אינך : תחמםעומד ומ 

Jn 8,7   קם ואמ׳ להם אותו שנמצא בכם. לשואלו מתמידין  וכאשר הם  7. ב אחד בארץ באצבעוכורע כת  
Mt 15,31    והפסחים. כשהיו רואים שמדברים האלמים מתמיהים  עד שהעם  31. עצמם לרגלו ומרפאםומשליכים  

Lc 2,47   וכאשר האב והאם ראוהו  48. מחכמתו ומענהו מתמיהין  וכל השומעין אותו  47. ם ושואלןמקשיב אות 
Mt 13,54    55ואומרים מאין יש לזה כמה חכמה וכמה כח  מתמימים  עד שהם . ומלמדם בבתי כנסיותיהםאל ארצו 
Mc 4,28   וכאשר נשלם הפרי תכף שמים  29. חטה השבולת מתמלאה  חר וא. מגדלה ראשונה בעשב ואחר בשבולים 

Mt 1,3   אראם 4. אשרון הוליד אראם .פרש הוליד ֶאְׁשרֹום .מתמר  יודא הוליד פרש וזרא  3. ת אחיויודא וא 
Mt 20,20   והיא אמרה. והוא אמר מה תחפוצי 21. אחד לו מתן  בניה מתפללין מחלים אותו ושאלה סבאדיב עם  

Jn 4,10   10 את באולי תשאלי לו . האל ומי הוא השואל לשתות מתן  ה ישאוש ואמ׳ לה אם היית יודעת ענ 
Mc 12,36   ממנו אמר האדון לאדוני שב לימיני עד אשר מתנבא  יט אמ׳ דו 36אותתים ממי הוא בן החכמים מ  
Mc 12,41  ורבים עשירים מתנדבים גודל. שם מתנותיו מתנדבים  ר המקדש ומביט באי זה אופן העם מניחים אוצ  
Mc 12,41   ובאה אשה אחת ענייה ונדבה 42. גודל דברים מתנדבים  ורבים עשירים . דבים שם מתנותיוהעם מתנ 

Mt 8,24   25מאד עד שהגלים נכנסים בספינה וישוש ישן  מתנועע  והיה הים  24לכו אחריו תלמידיו בספינה ה 
Mc 7,23   וקם ישאוש 24: מהלב ואלו מטנפים האדם מתנועעות  הרעות כל אלו  23. חמדה גיאות סכלות  
Lc 6,35   35 רכם יהיה הרבה מאדלמי שאינכם מקוים דבר ושכ מתנות  ותנו . בו אויביכם ועשו להם טובאבל אה 

Lc 11,13    טובות לבניכם כמה וכמה אבינו שבשמים שיתן מתנות  אך תתנו . אם לא שלא תבטחו בריע 13עקרב  
Lc 21,1   וראה אשה אחת ענייה 2. בתיבה והם עשירים מתנותיהם  ומביט ישאוש ראה אותם שמשימין  1כפי לוקא 

Mc 12,41   42. ורבים עשירים מתנדבים גודל דברים .מתנותיו  שם  יט באי זה אופן העם מתנדביםהמקדש ומב  
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Lc 12,35   36ערוכים תהיו ועשישות דולקות בידיכם  מתנים   35: יהיה אוצרכם שם יהיה לבבכםובמקום ש  
Lc 1,21  21 וכאשר יצא מן המקדש לא היה  22. עומד במקדש מתעכב  ה שם ממתין זכריא ומתמיהים למה והעם הי 

Mc 9,48   48 טוב הוא המלח אבל אם המלח תפסק עם מה 49 :מתעלם  אדם באש יתעלם וכל אדם מרוצח ל כ  
Mt 6,28   ואני אומ׳ לכם כי שלמה לא היה מכוסה  29 :מתעמלין  שים ולא זורעים ולא קוצרין ולא לא חור 
Lc 5,33    ם מהפתמיד ועושים כובד מלחמות וכן אות מתענים  והם אמרו לו למה תלמידי יואן  33בתשובה  
Mt 9,14   וישוש משיח 15. תלמידיך כמונו והפרושים מתענין  למידיו של זואן אומרים למה אין משיח ת  
Mc 2,18   18 ואמרו לישו למה מתענין תלמידי גואן מתענין  היו שם תלמידי ג׳ואן ומהפרושים ו  
Mc 2,18   רושים ותלמידיך איןתלמידי גואן ומהפ מתענין  הפרושים מתענין ואמרו לישו למה ג׳ואן ומ  
Mc 2,18   ואמ׳ להם ישו אותם שהם קרובים 19 .מתענין  י גואן ומהפרושים ותלמידיך אין תלמיד  
Mc 1,28   ותכף שיצא מבית הכנסת באו  29. בכל גליליאה מתפזר  ושמו  28. השדים והם שומעין לו לצוות 
Lc 4,37   וישאוש יצא מבית הכנסת 38. ל מקום המלכותבכ מתפזר  ושומעו היה  37. צאים מן האנשיםהרעים ויו 
Mt 14,3   3 כי זואן אומר 4. על ִאירֹוֶדינָא אשת אחיו מתפישו  זואן אסור בעבור כי כי אירודיש מחזיק ב  
Jn 17,9   כי שלך. לא בעד העולם רק בעד אלו שנתת לי מתפלל  אני בעדם  9. אמינו שאתה שלחתנייצאתי וה  

Jn 17,20   רק עדיין בעד אותן שיאמינו. בעד אלו לבד מתפלל  ואיני  20. מקודשים באמתהיו הם למען י  
Lc 1,10   אבל 11. בשעה שהיה לו לתת הלבו הלבונה מתפללים  וכל העם היו בחוץ  10. מקדש הש׳נכנס ב  

Lc 24,52   והיו במקדש 53חזרו בירושלם בגודל שמחה  .מתפללים  והם  52והוא נשוא בשמים . ד מהםהיה נפר  
Mt 20,20   20 והוא 21. מחלים אותו ושאלה מתן אחד לו מתפללין  שה אליו אם בני סבאדיב עם בניה ואז נג  

Jn 4,23  כי האב שואל להם. יתפללו האב ברוח ובאמת .מתפללין  ועתה היא שהאמתיים . ל תבוא שעהאב 23. לבא 
Jn 6,27   אובד מי שאובד רק העומד בחייםלא אוכל ש מתפעלים  אתם  27. י אכלתם הפת ושבעתם בורק כ  

Jn 5,2    המים מכוסה נקרא בלשון עברי ביטשידא ולה  מתקבצים  חפירה אחת ששם והיה בירושלם  2בירושלם 
Jn 18,20   מה אתה שואל לי 21ודבר לא דברתי בסתר  .מתקבצים  בבית הכנסת ובמקדש ששם היהודים שעה למדתי . 
Mc 1,45  2: עמים מכל הצדדין מתקבצין  חוץ במדבר ושם אך חוייב עמוד ב בהחבא בעיר,Tit  קפיטולו ב׳ כפי  
Lc 5,38   ושום אדם ששותה יין ישן אינו רוצה 39 .מתקיימין  י לשים בנאד חדש והיין והנאדות חדש ראו  
Mt 4,21   ותכף עזבו הרשתות  22רשתותיהם ויקרא אותם  מתקנים  פינה אחת עם זאבדיב אביהם שהיו אחיו בס 

Lc 12,33    אין חסרון למי שגנב אין מתקרב: אוצר בשמים מתקנים  שאתם מחזיקים ותנו צדקה כי אתם תמכרו מה 
Mt 4,17   ויהי בלכת ישואש  18קפיטולו ט׳ כפי מתיאו  :מתקרב  לאמר עשו תשובה כי המלכות שמים לדרוש ו 
Mt 10,7  טהרו: החיו המתים. םמרקו החלאי 8 .מתקרב  ואומרים שמלכות שמימיי  7ורשים אבל תלכו ד  

Mt 24,32   אמת לכם אומר שזה 34. אל הדלת[*]  33[*]  מתקרב  יוצאים תכירו שהקיץ  הזמורות רבים והעלים  
Mc 13,28  כמו כן כאשר תראו אלה הדברים תדעו אתם  29 .מתקרב  יוט ולעשות עלים תדעו אתם שהקץ כשמתחלת לח 
Mc 13,29  אמת אני אומר לכם שזה הדור לא  30. אל הפתח מתקרב  קץ העולם כאשר תראו אלה הדברים תדעו אתם ש 

Lc 10,9   ואם תכנסו בעיר שלא יקבלו אתכם צאו 10. לכם מתקרב  יהיו שמה ותאמרו להם מלכות האל החולים ש 
Lc 10,11   ואומ׳ אני לכם שבאותו יום לא יסבלו 12 .מתקרב  רק תדעו שמלכות האל . לתתו לכם מסירים  
Lc 12,33   ובמקום שיהיה אוצרכם 34. ועש אינה מכלה. לו מתקרב  אין חסרון למי שגנב אין : מיםאוצר בש 
Lc 19,29   לביט פגיי בבטאניא בהר שנקרא הר הזתים מתקרב  [*]  29לך לפניהם עולה בירושלם נאמרים הו.  
Lc 19,37   לו כל העמים לירידת הר הזתים התחילו מתקרב  וכאשר הוא כבר  37לבושיהם בדרך משימים מ  
Lc 21,28   ואמר להם זאת הצורה ראו התאנה ושאר 29 מתקרב  כי גאולתכם . שאו ראשיכם והביטוהתבוננו ו  
Lc 21,30   30 כן כאשר תראו כל אלה הדברים שיעשו תדעו 31 .מתקרב  אתם יודעים שהקץ . שים פירותיהםכשעו 
Lc 23,36   מוציאים עליו לעג ומתנדבים לו חומץ יםמתקרב  והפרושים  36. משיח נבחר מהשם׳ אם הוא  

Mt 3,2   2 אמר קול א׳ יקרא. נתנבא[*] זהו מה  3 מתקרבת  ר עשות תשובה כי המלכות שמימיי ואומ  
Mt 26,45   קומו  46שבן האלוה יהיה נמסר בידי החטאים  מתקרבת  ואמ׳ תשנו ותנוחו ראו כי השעה  ישנים 
Mc 6,56   7 :מתרפאין  ן שנוגעים תיגעו בשפת מלבושו כי כל או,Tit   ואז 1קפיטולו ז׳ כפי שי׳ מארקו  
Lc 20,26  ומקצת מן הצדוקים שלא הודו 27. שתקו .מתשובתו  ומתמיהין . נות לדבריו לפני העםולא יכלו ע  
Mt 13,8   וקרבו 10. מי שיש לו אזנים לשמוע 9. בא׳ ל׳ נ׳  ץ טובה ועשו פרי רב בא׳ ק׳ בא׳ נפלו באר  

Mt 24,Tit   24: ברוך יהיה הבא בשם האל,Tit   אז יצא ישאוש מהמקדש והלך וקרבו 1כפי מתיאו  נ׳  קפיטולו  
Mt 25,Tit  25: יסבול בכי ורעישת שיניים,Tit   ואז יהיה דומה מלכות שממיי לעשר  1כפי מתיאו  נ״א  קפיטולו 

Lc 5,8   מסובב הוא. כי חרד הוא 9. מעלי כי חוטא אנוכי נא  יח נפלו לרגליו ואמ׳ אדון הפרד ישוש מש. 
Lc 9,41   וכאשר קרב הנער לישאוש השטן הכהו 42בנך אלי  נא  מדתי עמכם ונתתי לכם לאכול הבא מן הזמן ע  

Mt 18,13   א״כ אינו מאבינו שבשמים אשר אחד מאלו 14 :נאבדו  יש לי ממנה מן התשעים ותשע שלא יותר ששון  
Mc 7,26   27. ממשפחת סיריא ובקשתהו שיגרש השטן מבתה נאה  והיא  26 .ה ברגליומושטנת באה אליו וכרע  
Jn 6,17   17 והים 18. וכבר היה ערב וישו לא בא אליהם נאום  עלו בספינה באו מעבר לים לכפר  וכאשר  
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Jn 6,24    וכאשר מצאוהו לעבר הים 25. שואלים ישאוש נאום  עלו באניות ובאו בכפר . תלמידיושם ולא  
Lc 16,18  אדם אחד עשיר היה לבוש ארגמן ואכל כל 19 :נאוף  ומביא אחרת עושה .. .. כל אדם שיה יולא תה  
Mt 3,14   ואתה בא אלי להיות. והיה לך לטבול אותי נאות  וזואן היה מונעו אומר גביר לך  14. אותו  

Lc 14,22   ד לךאמ׳ האדון לעב 23: לזה ניאות לזה נאות  ועדיין הזמן . וי הוא כאשר צויתאמ׳ עש  
Mt 2,23   3 :נאזריוש  למת הנבואה שאמרה הוא יקרא שמו שתהיה נש,Tit   בעת ההיא  1קפיטולו ה׳ כפי מתיאו 
Mt 2,23   שתהיה נשלמת הנבואה שאמרה הוא יקרא שמו נאזריט  ויגר במִדינַת  23לארץ גלליאה  בחלומו ללכת  
Jn 1,45   ואמ׳ לו אנחנו מצאנו ישוש בן יוסף נאטנאליב נאט  ופליף ומצא  45יה אנדריב ופירו ששם ה  
Jn 1,45   ואמ׳ לו אנחנו מצאנו ישוש בן יוסף נאטנאליב  ופליף ומצא נאט  45נדריב ופירו ששם היה א  

Mc 12,38   ושישבו בכסא 39שיתנו להם שלום הסוחרים  נאים  יודעי ספר שחפצים נשוא מלבושים מן החכמים  
Lc 7,11   וכאשר 12. ותלמידיו ורוב עם הולכים עמו .נאים  בעיר שנקרא  ואילך שהולך ישאוש היה מכאן  

Lc 20,46   46  ואוהבים שיתנו להם שלום רב ברחובות קריה נאים  מהסופרים שחפצים ללכת במלבושים השמרו.  
Jn 10,22   והולך ישאוש 23. נאמרו בירושלם וחורף היה נאמ  אלה הדברים  22. ני עורים לפקוחיכול עי  
Lc 7,31   נמשלים הם לנערים 32. אנשי זה הדור נמשלים נאמ׳  לכן למי [*]  31. נטבלים מיואן שלא היו  
Lc 20,5   כי. כל העם יסקלונו[*]  6[*] מן השמים  נאמ׳  אומרים אם . והם חושבים ביניהם 5. מאנשים  

Mt 22,16   נה לשום אדםואינך פו. ומלמד דרך האל באמת נאמן  ים רבי אנחנו יודעים שאתהו איש אומר.  
Mt 25,21   תכנס ביקר אדוניך[*] [*]  23[*]  22[*]  נאמן  טוב ונאמן כי על מעט ממון היית האדון עבד  
Lc 16,10   בדבר קטן בגדול יהיה נאמן ורע בדבר קטן גם נאמן  מי שהוא  10. כם באוהלים נצחייםשאסיפ  
Lc 16,10   10  11ע בדבר קטן גם בדבר גדול יהיה רע ור נאמן  שהוא נאמן בדבר קטן בגדול יהיה מי  
Lc 19,17   והאחר בא  18: יהיה לך ממשלה על מאה עיירות .נאמן  שמח עבד טוב כי בדבר קטן היית  אמר אליו 
Jn 20,27   29. ענה אליו טומאש ואמ׳ אדוני ואלהי 28 .נאמן  ושים ידך לצדי ולא תהיה בלתי מאמין ותהיה  

Lc Prol,8   זה האיווגליאו וחבר זה ענייני האפושטולוש נאמנים  מהקדש רוח כתב ליונים אה מזורז בלוברדי. 
Lc 16,11   שום אדם 13. יגידהו לכם... 12..נאמנים..   11ר קטן גם בדבר גדול יהיה רע ורע בדב  
Mt 21,25   מן השמים היא יאמר אז למה אין אנחנו מאמינים נאמר  אם אנחנו . יהם אומריםוהם חשבו בינ 
Mt 21,26   מן האנשים יראים אנו העם כי כלם יראים מזואן נאמר  ואם  26. אין אנחנו מאמינים בו אז למה 
Mc 11,32   יראים העם כי כלם מקיימים באמת. מן האנשים נאמר  ואם  32. ״כ למה איניכם מאמיניםאלינו א  
Jn 10,35    אותו שהאב קדש 36וי למחק ומה שכתוב אינו רא .נאמר  שאלים הם אותם שדבר אליהם אלים הם אמרו 
Jn 14,26    אותו שהאב ישלח בשמי הוא ילמד. רוח הקדש נאמר  אבל האב  26. אמרתי בעומדי עמכםהדברים  
Lc 2,34    בעבור. ובסכין יחצו ויעברו נפשו 35. נגדו נאמרו  ובו . בישראל לפדיון רבים ולאותהוא מונח  

Lc 12,46   אבל אותו עבד שידע רצון בעליו ואינו 47 .נאמרו  אשר לא ש אותו ואביו להניחם עם ידעה ויגר  
Jn 10,22   והולך ישאוש במקדש 23. בירושלם וחורף היה נאמרו  אלה הדברים נאמ  22. ורים לפקוחעיני ע  
Jn 12,16   בעבור זה אחוזת העם 17ושיעשו לו דברים אלו  נאמרו  ז ידעו שדברים אלו עליו א: באור העליון 
Lc 12,3   באור ומה שדברתם באוזן בסוד יהיה נדרש נאמרים  ואותם דברים שאמרתם בחשך יהיה  3. וילגל  

Lc 19,28   מתקרב[*]  29הולך לפניהם עולה בירושלם  נאמרים  ואלו הדברים  28 :הביאו פה והמיתום לפני  
Mt 6,25   25  יתרה הנפשולא . מה תלבשו. מה תאכלו. מהגוף נאנחים  לכן אני אומר לכם לא תהיו מאד 
Mt 6,28   הביטו חבצלות ועשבי השדות היאך גדלים .נאנחים  ומהמלבושים למה אתם  28. דה אחתגופו מ  
Mt 6,31    32. לאמר מה לאכול מה נשתה או מה נלבש נאנחים  לכן אל תהיו  31. אתם מאמינים] [*למה  
Mc 5,21   21 ובא אליו גדול אחד מבית 22. םעמו בשפת הי נאסף  ישו עבר עבר הים בספינה עם רב  וכאשר  

Lc 8,4   ובאו לו מן הערים וצערו לישאוש למשול משל נאספו  ועמים רבים  4. תו ישאוש מרשותןבנות ששר . 
Mt 22,41  41 ולכן לכם מה דומה משיח ממי יהיה בן 42 .נאספים  לכל אותם שהיו ואז אמ׳ ישאוש לפרושים ו.  
Mt 25,32   והוא יפריד אחרים מאחרים. לפניו כל העמים נאספים  ויהיו  32ו ז ישב על קתדראת צלמעמו א. 

Lc 5,5   וכאשר זה נעשה אספו דגים רבים 6. רשתותיך נאריך  אבל בדבריך . חנו ולא לקחנו דברהלילה טר  
Mt 1,4   4 שלמון הוליד בואס 5. נאשון הוליד שלמון .נאשון  אמינאדף הוליד . ם הוליד אמינדףארא.  
Mt 1,4  בואס. שלמון הוליד בואס 5. הוליד שלמון נאשון  . אמינאדף הוליד נאשון. אמינדף הוליד אראם  

Mt 26,Tit   26: ילכו באורה הנצחית,Tit   והיה עשוי כאשר סיים אלה הדברים 1כפי מתיאו  נ״ב  קפיטולו. 
Mt 17,21   וביום. תוהווימי 22ונמסר בידי החטאים  נבגד  אמ׳ להם ישו בן אלוה יהיה . יאהעמד בגליל  

Mt 26,2  אז נתקבצו כל גדולי הכהנים וזקני 3: ותלוי נבגד  ובן האל יהיה . ׳ ימים יהיה פסחמכאן ועד ב  
Mt 26,24   ואותו איש . ַדַבר טוב היה לו אם נולד לא היה :נבגד  ה אוי לו לאדם שבעבורו בן הבתולה יהי 
Mc 9,30   ויחזור חי. ונמסר ביד הרעים והם ימיתוהו גדנב  מידיו ואומ׳ להם בן האלוה יהיה ומלמד לתל  

Mc 14,21   דבר טוב היה לו לאותו האיש אם נולד לא היה .נבגד  לאדם אשר בעדו בן הבתולה יהיה  אוי לו: 
Mt 17,26   לך אל הים והשלך החכה והדג הראשון שתקח נבהילם  אבל בעבור שלא  26ים הם חופשים אכן הבנ  
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Mt 2,3   ויקבוץ כל שרי 4. וכל אנשי ירושלם עמו נבהל  מוע אירודש דבריהם עמד ויהי כש 3. לפניו  
Lc 1,12   אבל המלאך אומ׳ אליו  13. ובאה יראה לו עליו נבהל  וכאשר זכריא ראהו היה  12. נראה אליו 
Jn 14,1  בבית אבי רוב 2. האמינו באל ובי האמינו נבהל  לא יהיה לבבכם  1ד כפי ש׳ יואן קפיטולו י״  

Jn 14,27   אם אתם: אתם שמעתם אמרתי אלך ואבא אליכם 28 .נבהל  לא תיראו ולא תהיה לבבכם . ותנושהעולם נ 
Lc 1,29   29 והמלאך אמ׳  30. וחושבת השלו׳ ההוא איך הוא נבהלה  תה הבתולה כששמעה דברי המלאך ואו 

Jn 12,27   כי. ב הושיעני בשעה זאתא. עתה ומה אומר נבהלה  נפשי  27. ובד אותי אבי יכבדוהוהע. משרתי  
Mc 10,24   וישאוש פעם אחרת תכף אמר להם בנים . מדבריו נבהלו  והתלמידים  24. תנם במלכות שמיםהרבה י 

Lc 9,44   ואמ׳ ישו. וההולכים אחריו המה ראו כן תמהו .נבהלו  והרואים  44. רו לאביו שלו ושקטהנער וחז 
Lc 24,4   הנה ששני גברים עמדו. במחשבותיהן על זה נבהלות  היו  ובעוד שהן 4. ף ישאוש משיחמצאו גו  

Mt 14,26   ותכף ישאוש דבר להם 27ומרוב פחד צעקו  .נבהלים  היו  26אוש בא להם הולך על הים הלילה יש.  
Mt 18,31   31 והלכו אל האדון וספרו לו כל אשר עשה לו .נבהלים  אשר עבדי האדון ראו זה היו מאד וכ  
Mc 5,42   וציום שלא יאמרוהו ואחר צוה 43מגודל הפלא  נבהלים  היתה מזמן י״ב שנים וכולם היו  לכהחיה וה 
Lc 4,32   33. ומתמיהין במוסרו כי דברו היה בעוז נבהלים  והיו  32. אה ושם מלמד להם בשבתעיר גלילי  
Lc 5,26   מלאים יראה וכלם היו. והללו ושבחו לשם נבהלים  וכל אשר היו שם היו  26. רך האלמהלל ומב  

Lc 24,37   ואמר להם 38. חשבו ושערו שראו רוח. וחרדים נבהלים  והם  37. לכם אני הוא אל תיראו להם שלום 
Lc 24,38    ראו ידי ורגלי 39. ומה חשבתם בתוך לבבכם נבהלים  ואמר להם למה אתם  38. שראו רוחושערו  
Lc 11,2  והנח לנו 4. תן לנו לחם חוקינו יום יום 3 .אנבו  ובמלכותך . בינו שמך יהיה מקודשלהם אמרו א  
Mt 4,14   ארצה זבולון ונפתלי 15ישעיה הנביא אומרת  נבואת  נשלמת  כדי שתהיה 14גלילות זבולון ונפתלי . 
Jn 11,33    ואמר הנה הנחתם אותו ואמרו לו 34. בעצמו נבוך  חלש רוחו והיה . שהיו עמה בוכיםהיהודים  

Mt 13,21   הוא אותו. אותה שנפלה בין החוחים 22 .נבוכים  כי בעד מלה זעומה תכף הם : רמה ומתייבשת  
Mt 24,10   כי 12[*]  11: ויקציפו האחד על האחר .נבוכים  ואז יהיו רבים  10. כם למען שמיוהכל ימאס  
Mc 5,39   40ה האם מתה אבל היא ישינ. ובוכים הנערה נבוכים  וישוש נכנס בבית אמ׳ למה אתם  39. וצעקות  
Mc 6,50    וישאוש תכף זעק ואמר עמדו בבטחה אני הוא  .נבוכים  כולם והיו  50הוא איזה רוח רעה וצעקו 

Mc Prol,1   מהאל ובן ש׳ פירו בעבור שכילה ותלמיד בדבר נבחר  מרקו מגיד  :אגרת שי׳ מתיב תלמיד ומגיד  
Lc 23,35    והפרושים מתקרבים מוציאים עליו 36. מהשם׳ נבחר  יושיע עצמו אם הוא משיח . הושיעהאחרים  

Mc 13,27   28. מן השמים ועד הארץ. מד׳ כנפות הארץ נבחריו  ואז ישלח מלאכיו ויקבץ  27: ורהגדול וא  
Mt 20,16   ועלה ישאוש בירושלם לקח י״ב תלמידים 17 :נבחרים  רבים הם הנקראים ומעטים . רוניםאח  
Mt 22,14    ואז נתקבצו הפרושים ועשו עצת איך 15 :נבחרים  אים ומעט רבים הם קרו 14. שיניםורעישת  

Lc 18,7    צועקים אליו יום ולילה ולא יהיה לו חמלה נבחרים  והש׳ לא ינקום אותם שהם  7. עלבהדיין מה  
Mt 10,41   ומי שמקבל צדיק בשם : בשם נביא יהיה לו גמול נביא  מי שמקבל  41: קבל מי ששלח אותימ. מקבל 
Mt 10,41  ומי שמקבל צדיק בשם צדיק יהיה: יהיה לו גמול נביא  מי שמקבל נביא בשם  41: לח אותיקבל מי ששמ 

Mt 11,9   ואומר אני לכם שהוא יותר מנביא: הוא באמת נביא  א״כ למה יצאתם ראות  9: כל המלךבהי:  
Mt 12,39   ן הדג שלשה ימיםכי כמו שיונה היה בבט 40 .נביא  אות לא ינתן לכם לבד אות יונה  אומה רעה  
Mt 13,57   ולא 58. איננו בזולת כבוד רק בארצו או בביתו נביא  וישאוש אמר להם שום . ט בווהיו אשקנדליזא 

Mt 14,5  וביום הולדת לאירודיש עשה אירודיש 6 .נביא  רק ירא העם שתופשים אותו כמו . חפץ להורגו  
Mt 21,11  ונכנס ישו במקדש האל 12. נזאריט מגליליאה נביא  והעם אומרים זה ישו הוא  11. ושהוא זה ישא  
Mt 21,26   והוא אמ׳ להם. והם ענו אנחנו לא ידענו 27 .נביא  נו העם כי כלם יראים מזואן כמו יראים א  
Mt 24,15   15 עומד במקום הקדש אותו שקורא יביניהן א״כ נביא  שר תראו שקוץ משומם שנ׳ בדניאל וכא  

Mt 27,9  אומ׳ ולקחו שלשים פשיטי כסף זהו ערך שערכו נביא  ואז היה הדבר נשלם מירמיה  9. העד היום הז  
Mc 1,2  אמר הנה אני שולח מלאכי לפניך שיפנה הדרך נביא  כמו כן שהוא כתוב בישעיה  2לוה משיח בן הא  
Mc 6,4   אינו בזולת כבוד אם לא בארצו ובין מכיריו נביא  וישאוש אמ׳ להם שום  4. יזטש בואשקנדל  
Mc 7,6   מכם רמאים ישעיה שאמ׳ זה העם מכבדני מדבר נביא  וישאוש ענם אמ׳ להם טוב  6: יוםפת כל ה  

Mc 8,28   והוא אמ׳ להם ואתם מה אתם אומרים ממני 29 .נביא  ואחרים אומרים . ם אומרי׳ אליהוואחרי . 
Lc 1,76  אתה תלך לפני האדון בעבורמה מאד נעלה כי  נביא  ואתה נער תקרא  76. יו כל ימינוובטהרה לפנ  
Lc 4,24   24 רבות נושנים היו 25. אינינו מקובל בארצו נביא  אמ׳ להם באמת אני אומר לכם שום ו  
Lc 4,27   27 וכל אשר  28. ושום אחד מהם לא נטהר בסיריאה .נביא  מצורעים היו בישראל תחת אלישע  ורבים 
Lc 7,16  וזה הדבר 17גדול קם בתוכינו כי השם פקד עמו  נביא  קא קפיטולו ח׳ כפי שן לו: ו האלוהללו וברכ 
Lc 7,26    זהו שממנו 27. אומ׳ לכם ועוד יותר מנביא נביא  . אבל אי זה דבר יצאתם לראות 26בבתיהם  
Lc 7,39   באמת יודע יהיה שהיא היא האשה שנוגעת אותו נביא  ה זה חשב בעצמו אומר אם זה הוא שזמנהו רא  
Lc 9,19   וישאוש אמר להם 20. מן הראשונים שחזר חי נביא  ויש אומרים . ת אומרים אליהוקצטבול ומ.  
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Lc 19,11   11 לירושלם וכי חשבו שמיד יהיה נגלה מלכות נביא  אמ׳ לאותן האנשים בעבור שיהיה  וזה  
Lc 20,6  ש אמ׳וישאו 8. וענו שלא ידעו מאין היתה 7 .נביא  כי בבריא היה להם שיואן היה . והעם יסקלונ  

Lc 22,64   וקללות רבות שאומרים 65. מי הוא שהכה אותך נביא  ותו בפנים ושואלים אותו אומרים ומכים א  
Lc 24,19    20חזק בפועל ובדיבור לפני השם׳ ולפני העם  נביא  מישואש נזוריט שהוא גביר ] [*] [*הדברים  

Jn 1,21   אז אמרו לו אמור לנו מי אתה 22. ר לאואמ נביא  אינך . [*] א״כ אתה אליהו. אתה ושאלהו מי.  
Jn 1,25   אני טובל אתכם במים. יואן ענה להם ואמר 26 .נביא  יל אם אינך משיח ולא אליהו ולא אתה מטב. 
Jn 4,19   19 אבותינו התפללו לשם בזה ההר ואתם אומרים 20 :נביא  ה אמרה לו אדון אנכי מכרת שאתה והאש 
Jn 4,44   אז כשבא ישאוש בגלליאה קבלו  45. כבוד בארצו נביא  וא העיר שאין לשום וה 44 .והלך בגלליאה 
Jn 6,14    וישאוש שהכיר שבאו אליו בעבור 15. שבא בעולם נביא  כשראו האות שעשה אמרו זהו באמת האנשים 
Jn 7,40  ואחרים. ואחרים אומרים זהו משיח 41. אמיתי נביא  ת העם בשומעם דבריו אומרים זהו מקצת מאחוז  
Jn 7,52    ושבו כל אחד איש לביתו 53לא יבא מגלליאה  נביא  גליליב חפש הכתיבות ותמצא ששום לו אתהו:  

Mt 13,17   17  ורבים סופרים כוספים ראות מה שאתם רואים נביאים  כי באמת לכם אני אומר כי רבים  
Mt 23,34   ומהם תהרגו ותתלו בשתי: יםוחכמים ומאותת נביאים  בעבור זה הנה שאנכי שולח לכם  34. גיהנם  
Mc 13,22    מראים סימנים ונפלאות לדמות עוד אם איפשר  נביאים  אז יקומו שקרנים  22. לא תאמינומשיח שם 
Lc 10,24   רבים יחפצו ראות אותן הדברים שאתם רואים נביאים  אני אומר לכם כי  24. אתם רואיםמה ש  
Lc 11,49  49  למען תהיה 50וירדפו . שלוחים ומהם ימיתו נביאים  שלח להם  זה חכמת האל אמרה הנניובעבור  
Lc 12,30   ואביכם יודע באמת כי לכם חסרון מכל . העולם נבראי  כי כל הדברים האלה שואלים  30. למעלה 
Mc 9,49   49 10: יהיה עמכם מלח ויהיה עמכם שלום נבשל  א המלח אבל אם המלח תפסק עם מה טוב הו,Tit  

Mt 27,Tit   27: יצא בחוץ ובכה מאד במרו,Tit   וכאשר בא הבקר שרי הכהנים וזקני  1כפי מתיאו  נ״ג  קפיטולו 
Mt Prol,6  ועם ֶׁשַרִּבים כתבו האיונגלי לבד ארבעה. המינין נגד  אמונת האיונגלי לקיים הכתיבות  חוייב דרוש  

Mt 5,23   23 נדבתך לפני המזבח ולך תחלהעזוב  24אחיך  נגד  דבתך ותזכור שחטאת ובכן אם באת לנדב נ  
Mt 10,21    והכל יכעסו 22. אביהם ונגד אמותיהם וינגשום נגד  והבנים יקומו . והאב הבן. למיתההאחר  
Mt 12,31  ומי שיאמ׳ נגד הקדוש רוח לא יהי 32. הקדש רוח נגד  כופר לאנשים לבד מי שאומר קללה עון קללה י 
Mt 12,32   הקדוש רוח לא יהי לו כפרה בזה העולם ובעולם נגד  ומי שיאמ׳  32. לה נגד הקדש רוחשאומר קל  
Mt 20,11    אומרים אלו התחילו לפעול שעה 12. בעל החיילות נגד  ובקחתם מלינים  11. פשוט כמו כןכל אחד 

Mt 24,7   ויהיו מגפות. ומלכות אחד נגד אחר. האחר נגד  עם אחד יקום  7. ין לא יהיה הקץאבל עדי  
Mt 24,7  ואלה  8. ורעש בארץ. ויהיו מגפות ורעשות. אחר נגד  ומלכות אחד . אחד יקום נגד האחרעם  7 .הקץ 
Mt 26,4   ואמרו לא 5. ישאוש איך יוכלו במרמה המיתו נגד  ועשו עצה  4הכהנים שנקרא קאיפש בהיכל סגן  

Mt 26,59  59  ואינם 60רו למיתה ישאוש בעבור שיוכלו למוס נגד  מחפשים עידי שקר ושרי הכהנים וכל העצה  
Mt 27,61  61 והיום הבא אחר הפסח באו שרי הפרושים 62. הקבר נגד  ריאה מקדלינא ומריא אחרת יושבת והיתה מ 

Mc 3,6   וישו הלך לים עם התלמידים 7. ישו שימיתוהו נגד  ושים ועשו עצה עם אותם דירודיש יצאו הפר  
Mc 3,26    עצמו נחלק הוא ואינו יכול עמוד אבל יהיה לו גדנ  ואם השטן יקום  26. יכול התקייםאינו  
Mc 3,29   זה העון לא. זהו מי שאין לו תקוה. קדוש רוח נגד  לבד עון  29עונות יהיו מכופרים שכל ה  
Mc 5,1   ותכף שיצא מן הספינה אדם א׳ מושטן 2גְנֶיְשֵרק  נגד  ובאו מעבר לים  1ה׳ כפי מארקו  קפיטולו  

Mc 8,10   10  ויצאו הפרושים 11. כפר נחום ודלמאינוטא נגד  עלה בספינה עם תלמידיו ובא ישו ותכף  
Mc 10,41    וישאוש קראם ואמר להם אתם 42. יקומו וג׳ואן נגד  תלמידים שמעוהו היו מלאים חימה העשרה  
Mc 11,25   בעבור שאביכם שממיי ימחול לכם. שום אדם נגד  רעומת תעמדו בתפלה תמחלו אם לכם שום ת  

Mc 13,3   המקדש שאלוהו בסוד פירו ויקומו וגואן ואנדריב נגד  וכאשר ישב בהר הזתים  3. א תהרסעל אבן של 
Mc 13,8   ויהיו רעשים בארץ ורעב. עמים ומלך נגד מלך נגד  ועמים יקומו  8. ין לא יהיה הקץאבל עדי  
Mc 13,8   בארץ ורעב והתחלת כאבים ויהיו רעשים. מלך נגד  ועמים יקומו נגד עמים ומלך  8. יהיה הקץ  

Mc 13,12  והכל 13. ונגד אמותם וינגשום למיתה. אביהם נגד  והאם הבן והבנים יקומו . למיתה ימסור אחיו  
Mc 14,56    וקמו מקצת עידי 57. ישאוש אבל לא היו מסכימים נגד  ורבים עדי שקר אומרים  56. מצאוולא 
Lc 12,53  והבת נגד. והאם נגד הבת. הבן והבן נגד האב נגד  ב יהיה הא 53. בית אחת לב׳ ולג׳ה׳ שיהיו ב  
Lc 12,53   חמות נגד. והבת נגד האם. והאם נגד הבת. האב נגד  האב יהיה נגד הבן והבן  53. לג׳אחת לב׳ ו  
Lc 12,53   53 חמות נגד כלה וכלה. והבת נגד האם. הבת נגד  האם ו. האב יהיה נגד הבן והבן נגד האב  
Lc 12,53   ואומר 54. חמות נגד כלה וכלה בחמותה. האם נגד  והבת . והאם נגד הבת. ן נגד האבוהב הבן  
Lc 12,53   ואומר לעמים כאשר תראו 54. כלה וכלה בחמותה נגד  חמות . והבת נגד האם. ם נגד הבתוהא. האב  
Lc 12,54   55. בוא המטרוי. מיד תאמרו יבא המטר. מערב נגד  ואומר לעמים כאשר תראו ענן  54 .בחמותה  
Lc 13,22   ואמ׳ לו אדם אחד אדון הם מועטים 23. ירושלם נגד  והלך במעיינות ובמגדלים והלכו  22. הכל  
Lc 14,31   מלכים ואינו חושב ראשונה אם עם עשרה אלף יכול נגד  או אם מלך הולך למלחמה  31. ליםכח להש 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

757 

 

Lc 14,31   וזולת זה הוא 32. י שעם עשרים אלף בא אליומ נגד  אשונה אם עם עשרה אלף יכול לבא חושב ר  
Lc 21,10    ורעש גדול יהיה 11. ומלכות נגד מלכות. עמים נגד  אז אמר להם יקומו עמים  10. הקץמיד ולא  
Lc 21,10   ומגפות. ורעש גדול יהיה במקומות 11. מלכות נגד  ומלכות . אז אמר להם יקומו עמים נגד עמים  
Jn 11,47   48. מה נעשה שזה האיש עושה אותות רבים. ישאוש נגד  תאספו ההגמונים והפרושים אז ה 47: עשה 
Jn 18,29   וענו ואמרו אם זה האיש לא היה רע 30. זה האיש נגד  ואמ׳ איזו עדות עשיתם . הם בחוץפילאטו ל 
Jn 19,12    ים הביא אז כאשר פילאט שמע אלה הדבר 13: שיסר נגד  אומר . איש שעושה עצמו אלוה מלךכי כל 
Mc 14,5    וישאוש אמר להם אל תתפשוה למה אתה ַעֵצִבים  6 .נגדה  ושיתננו לעניים וילונו . פשיטיןמג׳ מאות 
Lc 21,15   ובעד. ותמסרו בעד אבותיכם 16. אויביכם נגדה  כח וחכמה שאליה לא יוכלו לאמר  אתן לכם  

Mc 14,57   אנחנו שמענו שאומ׳ אני אהרוס זה  58ומרים א .נגדו  וקמו מקצת עידי שקר  57. סכימיםלא היו מ 
Lc 2,34   בעבור מחשבות . ובסכין יחצו ויעברו נפשו 35 .נגדו  ובו נאמרו . לפדיון רבים ולאות בישראל 

Lc 22,65   וכאשר נעשה יום נתאספו זקני העם 66 .נגדו  ים וקללות רבות שאומר 65. הוא שהכה אותך  
Jn 7,23  בעבור זה אל תשפטו 24. כי רפאתי כל אדם בשבת נגדי  למה אתם כועסים : דת משה מאבד. מתירא עצמו 

Jn 13,18   עתה אני אומר לכם קודם מעשה בעבור 19 .נגדי  מי שאוכל פתי יקום עקיבו . שלמתתהיה נ  
Jn 19,11   אם לא יהיה לך נתון מן השמים זהו. שום יכולת נגדי  וישאוש ענה אין לך  11. ותךלהמיתך ולתל 

Mt 12,14  וישואוש יודע 15. באיזה צד יוכלו להורגו נגדיו  ואז יצאו חוץ הפרושים ועשו עצה  14. האחרת  
Mt 26,62   ושר הכהנים אמר אליו אני. וישו שותק 63 .נגדך  וש אינך עונה לעדות שאלו עושים ואמ׳ לישא  
Mt 27,13   ופילאטו תמה. שום דבר וישו אינו עונה 14 .נגדך  ליו אינך שומע כמה עדים יש לנו אמ׳ א:  
Mc 14,60   ופעם אחרת: וישו שותק ואינו עונה דבר 61 .נגדך  אינך עונה לחטאים שאלו מניחים  אומ׳  

Lc 17,4   5. ושבע ביום ישוב לך אמור נחמתי תסלח לו נגדך  ואם ז׳ פעמים יחטא  4ומחול לו  תשובה  
Mt 5,11    גילו שכרכם גדול בשמים כי  12. ותכזבו בעדי םנגדכ  אתכם וירדפו אתכם ויאמרו כל רע יקללו 
Mc 6,11   ומבריאים 13. ותלכו ודרשו שיעשו תשובה 12 נגדם  או משם והסירו עפר רגלכם לעדות צ. שמוע  
Mc 5,28   28  ותכף נפסק הגרת 29. לבושו אני אהיה נרפאת נגוע  היא אומרת בקרבה אם אנכי יכולה כי  
Mc 8,31   למות בעד שרי הכהנים וחכמי הדת והוא יקום חי נגוש  לסבול צער ולהיות שאליו הוכרח  ומלמד 
Lc 8,18  ואמרו לו  20[*]. ובאו לישוש אמו ואחיו  19 .נגזל  לו מה שחושב שיהיה לו יהיה לו  ואותו שאין 

Mc 9,11  בא אכן אני אומ׳ לכם שאליהו  12למות מגונה  נגישה  ולם כמו שכתו׳ שבן האלוה יסבול יציל כל הע 
Mt 10,26   26 תאמרו אתם בקול רם. מה שאני אומר בסוד 27 :נגלה  לא נעלם שלא יהיה . ן לא תיראוםלכ  

Lc 12,2   ואותם 3. אין דבר מכוסה שלא יבא לגלוי .נגלה  ה דבר אינו נחבא שלא יהי 2. שהיא רמאות  
Lc 19,11   ואז אמר אדם אחד מעולה הלך 12. מלכות שמים נגלה  יא לירושלם וכי חשבו שמיד יהיה שיהיה נב  
Mt 9,29   30. עיניהם ואמ׳ להם כפי אמונתכם יעשה נגע  וישוש משיח  29 :והם ענו הן גביר. הראות [*]  
Mc 7,33   ומביט לשמים מתאנח ואמ׳ אפתח ר״ל 34לשונו  נגע  המיושב ושם האצבעות באזן ורוקק מחוץ מקום  
Lc 22,51   51 וישאוש אמר לאשר בא אליו 52. באזן הניחו נגע  כאשר ו. ענה ישאוש הניחו עד כאןו  
Lc 8,47   וישו אמ׳ לה 48. אותו ושנתרפאה בעבור הנגיעה נגעה  משיח ואמרה אל העם באי זו טעם  לרגלי ישו 
Lc 5,13  ומיד הצרעת ברחה. ואמ׳ אני רוצה לטהר אותך נגעו  וישאוש  13פוץ אתה יכול לטהרני אדון אם תח  

Mc 5,31   33. ומביט אם יוכל ראות אותו שזה עשה 32 .נגעני  רואה שעמך דוחק אותך ואומר מי  אתה  
Lc 8,45   ואני הכרתי שבח יצא ממני שפעל בו[*]  46 .נגעני  רבי מצערים אותך ואתה אומר מי  אמ׳ פירו . 

Lc 22,44   44 תלמידיווכשקם מהתפלה ובא אל  45. בארץ נגרות  ה הזיעה היוצאת מבשרו כטיפי דם והית  
Lc 18,32   וכאשר יהיה נגרש ימיתוהו 33. וירוקו בפניו .נגרש  ויהיה . ועליו יוציאו לעג. עמיםנמסר ל. 
Lc 18,33  והם שום 34: וביום השלישי יחזור חי. ימיתוהו נגרש  וכאשר יהיה  33. ו בפניווירוק. ויהיה נגרש 
Lc 13,28   ויבאו ממזרח וממערב ומאגילו 29בחוץ  יםנגרש  ואתם תהיו . הנביאים במלכות הש׳ויעקב וכל  
Mt 19,16   אלי ואמ׳ לו רבי טוב אי זה טוב אוכל אנכי נגש  והנה אחד  16. ם עליהם נפרד מהםהניח הידי  
Mt 26,49  50. ואמ׳ האל יושיעך רבי ונשקו. אל ישאוש נגש  ותכף  49. אשק אותו הוא וקחוהו מי אשר אני  
Mc 11,1   11,Tit  ואמ׳ 2שלח שני תלמידים . בירושלם בהר הזתים נגש  וכאשר  1כפי שן מרקו  יטולו י״אקפ  

Mc 14,45   והם שמו 46אליו אומ׳ שלום עליך רבי ונשקו  נגש  ומיד שבא  45. ו והביאוהו בחכמההוא קחוה  
Lc 8,42   והנה באה אשה אחת חולה 43. ונענה מרוב עם נגש  קר מקרה שבעודו הולך מצא ישאוש וי. שנים  

Lc 15,25   וקרא אחד מן 26. אל הבית שמע השיר והמחולות נגש  והבן הגדול היה בשדה ובבואו  25: לאכול  
Mt 20,20  אליו אם בני סבאדיב עם בניה מתפללין מחלים נגשה  ואז  20: ויקום חי ביום השלישי .בשתי וערב  

Mt 26,7   חת עם קופסת אלא בשטרוס מליאהאליו אשה א נגשה   7ה בבאטאניא בבית שימון מצורע ישאוש הי  
Mt 26,50   50 51. אליו והשליכו הידים על ישאוש ותפשוהו נגשו  ואז . שאוש אמ׳ לו אהוב למה באתוי  
Mt 26,73   ואמרו אתה הוא מהם. לפירו אותן שעומדין שם נגשו  ואחר מעט  73. א הכיר אותו האדםבשבועה של  

Lc 9,12  אליו הי״ב שלוחים ואמרו לו העם זה ילכו נגשו  . תחיל לרדתוהיום מ 12א החולים ומרפ. השם׳  
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Lc 13,31   ומקצת הפרושים אמרו אליו לך מעמנו כי: אליו נגשים  שעה  באותה 31[*] והנה אותם שהיו ראשונים 
Lc 15,1   15,Tit   2. אליו עולמיים וחוטאים בעבור שישמעוהו נגשים  והיו  1קפיטולו י״ו כפי לוקא  

Mt 28,Tit   28: גדולה חתמו ועשוה שמור,Tit   והראשון יום אחד שנקרא דוקמנגיי  1כפי מטיאו  נ״ד  קפיטולו 
Mc ExplExpl לוקא לפי התולדת היה: וקפיטולי מרקו י״ו נ״ד  ונחתם פה תמו קפיטולי מתיאו    םת   תם  

Mt 8,4   יטולו כ״ה כפי מתיאוקפ: כמו שמשה צוה לזכרון נדבה  אבל לך והראה אל כהנך ועשה לו  .לשום אדם 
Mc 12,43   יותר ממה שהם מספיקים אבל זאת הענייה נתנה נדבה  אמת אני אומר לכם שאותה ענייה  ואמ׳  

Mt 5,23    עזוב נדבתך לפני  24ותזכור שחטאת נגד אחיך  נדבתך  ובכן אם באת לנדב  23כפי מתיאו י״ד 
Mt 5,24    ואחרי כן. לפני המזבח ולך תחלה להשלים אחיך נדבתך  עזוב  24ותזכור שחטאת נגד אחיך נדבתך 
Mt 5,24   ובהיותך בדרך תמלא רצון אויבך מפני שלא 25 .נדבתך  ואחרי כן תשוב לנדב . תחלה להשלים אחיך 
Jn 3,18   כי. אבל מי שאינו מאמין בו כבר הוא נדון .נדון  מי שמאמין בו אינו  18: בעבורו יהיה נושע  
Jn 3,18   כי אינו מאמין בעולם האחד לבד נולד בן .נדון  ינו מאמין בו כבר הוא אבל מי שא. נדון  

Jn 16,11    רק אינכם. עוד יש לי לאמר לכם רוב דברים 12 .נדון  כי שר זה העולם כבר . מרחוק רק 11אותי 
Mt 7,1    אתה  3. כי במדה שתפרעו כך תהיו נפרעים 2 .נדונים  אל תדינו ואל תהיו . אל תלמידיומשיח 

Lc 6,37   תעזבו ותעזב. אל תחפצו לענוש ולא תענשו .נדונים  אל תחפצו לדון ולא תהיו  37. וןהוא חנ  
Lc 12,50   סבורים אתם שבאתי לתת שלום 51: עד שישלים נדחק  בעבור זה אני . היה טבול מטבילהמתאוה שא  
Lc 3,14   ורים כל העם שיואן יהיהסב 15. משכיריותיהם נדיבים  ותהיו . ום אדם ואל תעשו לו נזקרע לש 

Mt 23,16   פתאים 17. לתת זהב למקדש אותו חייב לפרוע נדר  אבל אותו שעושה . בר אין נשבעיןבמקדש ד  
Mc 7,11    ואחר אינכם 12. העם האב והאם שיועילו לו נדר  אשר אי זה מהן שאדם ידור בעבור אומרים  

Mt 26,15  ומכאן והלאה מחפש איך 16. לו ל׳ פשיטי כסף נדרו  ו תת ואני אמסור לכם ישאוש והם להם מה תרצ  
Lc 22,6   ובא  7. להם ומחפש שימסור אותו בזולת הסיעות נדרו  והוא  6. רו לו כסףושמחו ונד 5. להם ישוש 

Mt 24,14   15. ואז יבא הקץ. בכל העולם לעדות לכל העמים נדרש  ואז האיונגיליאו יהיה  14. נושעאותו יהיה 
Lc 11,50   מכם דם כל הנביאים מיום שנברא העולם עד עתה  נדרש  למען תהיה  50וירדפו . הם ימיתוחים ומשלו 
Lc 12,3   ואני אומר לכם אוהבים אל 4. במקום גבוה נדרש  ור ומה שדברתם באוזן בסוד יהיה נאמרים בא  

Lc 1,8  כפי מנהג  9בשבתו מאומנות לפני הש׳ בסדר פעם  נהג  קרה כי כאשר זכריה הכהן  8. ניםהיו מאד זק 
Lc 4,5   ישאוש בהר אחד מאד גדול והראה לו כל מלכות נהג  והשטן  5. הדבר שיוצא מפי השם׳ כי אם בכל  

Mt 9,32   וכאשר ראהו יאשוש 33לו אדם אחד אלם משוטן  נהגו  וכאשר היו מוצאים משם הם  32: ץבכל האר  
Mc 1,12    שם התענה מ׳ יום ומ׳ 13. הקדוש רוח במדבר נהגו  ותכף  12. בני מאד ערב לי ואהובאתהו  
Mc 9,18   וכאשר ראהו תכף צערו . ושאוהו לפני 19 האיש נהגו  עמכם לא אשא אתכם  ממאנת כמה זמן אהיה 
Lc 5,11    והלכו אחרי. האניות בארץ עזבו כל ענייניהם נהגו  וכאשר  11. זה תהיה שתקח האנשיםכי בעבור  

Mc 15,16   וילבישתו 17להיכל השוטר ונתאסף שם העם  נהגוהו  והפרושים עם המשרתים  16. המיתומוכה ל  
Lc 23,26   לקחו אדם אחד סיריאנוש נקרא שימון שבא מן  נהגוהו  וכאשר  26. תן להם ישאוש כרצונםשאלוהו ונ 
Mc 9,16   16 ובכל מקום שלוקחו 17. בני לך שבלבו שטן נהגתי  ענה איש אחד מהעם ואמ׳ רבי אני ו  
Lc 23,14    הנה אני . לי זה האדם שאמרתם שיגרש זה האדם נהגתם  אתם . ואמר להם 14והרבנים והעם הכהנים 
Mt 10,18   בעבור שאתם עדות. תפושים לפני המלך והשרים נהוגים  ותהיו  18אתכם בבתי כנסיותיהם  ויכו 

Jn 8,33    ענה להם  34: ר שנהיה חפשיםאחור איך אתה אומ נהיה  ולעולם לא . לו אנחנו זרע אברהםאז אמרו 
Mc 5,30   30 ואמרו לו 31לצד העם ואמ׳ מי נוגע בלבושי  נהפך  כי ממנו יצאה  וישו שיודע בעצמו האמת  
Mc 8,33  אמ׳ הפרד מעלי. לפני התלמידים גוער פירו נהפך  וישאוש  33. התחיל לגערו[*] רו ופי. בגלוי  
Lc 7,44   רואה אתה זאת האשה. אל האשה ואמ׳ לשימון נהפך  שאוש וי 44. אוש ואמר יושר שפטתוענה יש.  

Lc 22,61   ונזכר פירו דבר אדוננו שאמ׳ לו . ומביט פירו נהפך  וישאוש  61. ומיד קרא התרנגול: אתה אומר 
Lc 23,5   6. לאחר מלמד בכל גודיאה מגלליאה ועד כאן נהפך  ם ואומרים הוא עושה באופן שהעם והם צועקי  

Jn 19,26   אחרי כן אמ׳ 27. לאמו ואמר אשה הנה בנך נהפך  ומדת סמוך והתלמיד שאוהב ביותר ה אמו ערא  
Jn 21,20   לאחוריו וראה אותו תלמיד שישאוש אוהב מאד נהפך  ופירו  20: ה אמר לפירו בא אחריאמר ז  
Jn 20,14   14 לא הכירה שהוא וראתה ישאוש עומד על רגליו ו נהפכה  מריאה מגדלינא אמרה דברים אלו  וכאשר 
Jn 20,16   וישוש אמר  17. ואמרה לו רבי שר״ל מאישטרו .נהפכה  מריאה והיא  וישאוש אמ׳ לה 16. אשאנו אלי 

Mc 3,8   8 ירדן ומשוריאה ומסדומיאה כי שמעו לאמר הפלאים נהר  ומעבר . לם ומגודיאה ומאידוריאהלירוש 
Mc 10,1   1  2והוא דורש להם כמנהגו . ירדן ונאסף שם עם רב נהר  נסע משם ובא עד ארץ גודיאה אחר וישאוש 

Mt 21,38   ְלַקֻחּוהּו חוץ לכרם 39. ותהיה לנו ירושתו נהרגהו  ם ראוהו אמרו ביניהם זהו היורש העובדי  
Mc 5,30   ואמרו לו תלמידיו אתה רואה שעמך 31בלבושי  נוגע  מנו יצאה נהפך לצד העם ואמ׳ מי האמת כי מ  

Mt 14,36  15: תכף היו נרפאין מחוליים נוגעין  יעו שפת מלבושיו וכל אותן שהיו ד יגאשר לב,Tit  קפיטולו  
Lc 2,1   וזאת הנגישה היתה נעשית ראשונה בעד האדון 2 .נוגש  ווי משיסר גושט שכל העולם יהיה כמו כן צי 
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Mt 24,9   ואז 10. יוהורגים והכל ימאסכם למען שמ נוגשים  ואז יצערוכם  9. התחלת מכאובים יהיו  
Lc 20,11   והניחוהו. ושוברים אותו ברוב בזיונות נוגשים  והאדון שלח עבד אחר והם  11: ברנתנו לו ד  
Mt 12,35   בעבור זה אומר אני לכם כי כל מלה 36. רע נודר  ואדם רע מרוע אוצר . ברים טוביםנותן ד  
Mc 15,6  ואז הוא  7. פוש אחד בחג זה אשר שואליםלתת ת נוהג  ופילאט  6: י כן ולא פילאט נפלאלא ענה אחר 
Lc 23,32   וכאשר באו אל 33: עמהם בעבור שימיתום נוהגים  ושנים אחרים רעים  32. עשו ביבשאלו מה י  
Lc 16,3   3 איני יודע לחשוב בושת יש לי. ממני הרשאתי נוטל  ורשה אמ׳ בקרבו מה אעשה שאדוני והמ  
Mt 15,2   והוא ענה להם 3. ידיהם כשרוצים לאכול נוטלין  למה אין . וניםעוברים תלמידיך תקוני הקדמ  

Lc 17,28   וביום יצא לוט מסדום ממטיר אש 29ובונים  נוטעים  ט אוכלים ושותים קונים ומוכרים בימי לו  
Mt Prol,26    אריה שקם חי אחר מיתתו. עגל נקרב. מבתולה נולד  איש . אדם היה. שממנו הם מדבריםמשיח.  

Mt 1,16   16 17קפיטולו ב׳ כפי מתיאו : ישאוש שקרוי משיח נולד  ליד יושאף ארוס מרים שממנה יקוף הו  
Mt 2,1   2,Tit   בימי מלך. ישואש בבית לחם בארץ גודיאה נולד  כאשר  1קפיטולו ג׳ כפי מתיאו  

Mt 2,16   לם מה שאמראז נש 17. לפי הזמן ששאל למלכים נולד  ואת כל הסביבות מעת שהילד היה  בבית לחם  
Mt 26,24   ענה יוד״ש שמסרו ואמ׳  25ואותו איש . לא היה נולד  ַדַבר טוב היה לו אם : היה נבגדבן הבתולה י 
Mc 14,21  וכאשר היו אוכלים לקח הפת ואמר 22: לא היה נולד  דבר טוב היה לו לאותו האיש אם  .יהיה נבגד  

Lc 1,14   כי הוא יהיה גדול לפני האל ולא ישתה יין 15 .נולד  חה וגיל לך ורבים ישמחו כשיהיה ותהיה שמ 
Lc 2,7   וקפלו בבגדים והניחו באבוס הבהמות כי לא .נולד  וילדה שם בנו ראשון  7לאו ללדת מריאה מ  

Lc 2,11   לנו בעיר דוד מושיע העולם שהוא משיח ואדון נולד  כי היום  11. ולה שתהיה לכל העםשמחה גד . 
Lc 7,28   אבל מי שהוא קטן במלכות. גדול מיואן טבול נולד  נולדו בעולם מאשה לא  אשר כי בכל. לכם  

Jn 3,3  ענה נקודימוש לו איך יוכל אדם להולד 4. מחדש נולד  ג לראות מלכות שמים אם לא יהיה אדם לא ישי 
Jn 3,5  שר הואמה שנולד מהבשר ב 6: ממים ומרוח הקדש נולד  ת שמים רק אותו שפעם אחרת יהיה יכנס במלכו. 

Jn 3,16   נתן לעולם בעבור שהמאמין בו לא יאבד אבל .נולד  כמה העולם שבנו יחידו אחד לבדו . אוהב כל  
Jn 3,18   וזהו עין לב נר בא לעולם 19: בן האלוה נולד  כי אינו מאמין בעולם האחד לבד  .הוא נדון  

Jn 9,2   נה ישאוש לא זה חטא ולא אביו ולאע 3: עור נולד  בעבור זה . טא זה או האב או האםמי הוא שח  
Jn 9,20   אבל באי זה צד נפתחו עיניו 21כשהוא עור  נולד  מו ואמרו יודעים אנו שבנינו זה אביו וא  

Jn 16,21   ואמת כן דאגתכם אבל אני אראה אתכם 22. בעולם נולד  כי האדם . בור שמחה וגיל שיש לההצער בע 
Lc 7,28    אבל. בעולם מאשה לא נולד גדול מיואן טבול נולדו  כי בכל אשר . כםכי אני אומר ל 28לפניך  
Jn 1,13   וכן האל נעשה בשר וישכון 14. מרצון האל נולדים  ולא מרצון אדם אבל הם . צון בשרולא מר  

Jn 3,7   הרוח מנשב למקום שרוצה ואתה שומע  8. מחדש נולדים  תתמה כי אני אומ׳ חוייב שתהיו  אל 7. הוא 
Jn 8,41   אז אמר להם 42: לנו אל אחד ואב אחד. מזנות נולדים  ואמרו לו אנחנו לא היינו . ביכםמעשה א 

Jn 18,37   כל. בעבור זה באתי לעולם לעשות עדות אמיתי נולדתי  אני לדבר זה . תה אומ׳ שאני מלךישאוש א 
Mt 10,23  לכם שלא תגמרו עיירותאמת אני אומר : באחרת נוסו  וכאשר ירדפו אתכם בעיר אחד  23 .יהיה נושע  
Mt 15,14   ענה פירו ואמר תפרש לנו זאת 15: בקבר נופלים  והעור המנהיג עור אחר שניהם . םעורי  

Lc 14,5    ולא יכלו לענות 6. בבור בשבת שלא יעלהו נופלים  ואמר אי זה מכם אם שורו וחמורו וענה להם  
Mt 12,11    מכמה יותר 12. בשוחה אחת בשבת לא יוציאנה נופלת  צאן אחת אם אומר להם מי הוא מכם שהיה לו  

Lc 8,37   בקשו מישו שילך לו ולא יעמוד עמהם כי ביראה נורוס  ורוב העם היושב במלכות גדיאי  37. ראהו 
Lc 6,20    עיניו בתלמידיו אומ׳ אשריכם של עניים שמהם נושא  והוא  20. יוצא ממנו ומרפא כולםכי כח  
Lc 6,41  ואיך תוכל לאמר לאחיך 42. בשלך בריח גדול נושא  בעין אחיך ואינך חושב שאתה  יסםאיך תראה ק  

Lc 14,27  שתי וערב שלו ואינו בא אחרי אינו יכול להיות נושא  ומי שאינו  27. לא יהיה תלמידי ועו׳ נשמתו 
Lc 22,10   11. נסאשישה של מים לכו אחריו בבית שיכ נושא  כאשר תבאו בעיר תפגשו אדם אחד  להם הנה  

Jn 19,5  הנה. כתר קוצים ומלבוש ארגמן ואמ׳ ליהודים נושא  אז יצא ישאוש  5. צא בו שום טעםכי איני מו  
Jn 19,17  יצא ממקום הנקרא קלוארי שר״ל. השתי וערב נושא  וישאוש . ים ישאוש ונחגוהו בחוץלקחו היהוד  
Lc 24,1   ומצאו אבן הקבר 2. מים ומשיחות שהכינוס נושאות  ר באו בקבר ובשבת בבקר בבק 1כ״ה כפי לוקא  
Mt 23,5   והם 6גודל תכשיטי מלבושם ומטויה דקה  נושאים  הם . עבור זה שהאנשים יראו אותםבדברים ב  
Mc 2,3   וכאשר לא יכלו לעשות 4. אדם אחד נטול במטה נושאים  ובאו אליו ד׳ אנשים  3. [*] פתחמלא עד ה 
Lc 5,18  איש אחד במטתו ובקשו לשומו לפנים ולהניחו  נושאים  והנה אנשים  18. םה בו לרפא אותוכח הש׳ הי 

Jn 19,39    [*]39  [*] אז לקחו 40. תערובת מיררא כמו מאהל ליטרין נושאים  עם ניקודימוש לישאוש בלילה 
Lc 8,15   ומי שמדליק נר  16. פרי בקיבול הצער מאהבה נושאין  וגי החיים האלו הם נחנקים ואין ובתענ 
Jn 12,6  אז אמר ישאוש תעזבו אותו אותו בעבור 7 :נושאין  היה לו כיסין שבהם משים מה שהם ו. הוא גנב  
Lc 4,25   היו בימי ישעיה ואליהו בישראל כאשר עצר נושנים  רבות  25. א אינינו מקובל בארצושום נבי  

Mt 10,22   ו אתכם בעיר אחד נוסו באחרתוכאשר ירדפ 23 .נושע  תו יהיה ומי שיתמיד עד הקץ או. בעבור שמי : 
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Mt 10,39   מקבל מי ששלח. ומי שאותי מקבל 40: יהיה נושע  ומי שיאבדה בעדי . החיים בעבורינפשו יאבד  
Mt 12,37   אז ענוהו 38: או בעבור דבריך תהיה נמחק .נושע  בעבור דבריך תהיה  37. יום הדיןטעם לאל ב  
Mt 24,13  ואז האיונגיליאו יהיה נדרש בכל העולם 14 .נושע  אותו יהיה  יתמיד עד הקץ ויעמודאבל אותו ש  
Mt 24,22    ואז 23. אבל בעד בחירי הש׳ יקצר אותו זמן .נושע  יקצר אותו זמן שום אדם לא יהיה הש׳ לא  
Mc 10,26  לכם הוא דבר נמנע. וישאוש מזהיר אומר להם 27 נושע  אומרים א״כ מי יוכל להיות . יהםאומרים בינ 
Mc 13,13   וכאשר תראו השקוץ שומם עמוד במקום שאין  14 .נושע  ואותו שיתמיד עד הקץ יהיה . יפווהכל יקצ 
Mc 16,16   ואלה הנפלאות יעשו 17. ואותו שלא יאמין ימחה נושע  אותו שיאמין ויהיה טבול יהיה  16לכל בריה 
Lc 18,26   ׳ להם הדברים הנמנעים לאדםוישאוש אמ 27 .נושע  אמרו ומי יוכל להיות  ששמעו אלה הדברים  

Jn 3,17   אבל מי . מי שמאמין בו אינו נדון 18: בעבורו נושע  רק בעבור שהעולם יהיה . ט העולםשישפו 
Jn 10,9   9 הגנב לא בא  10. יהיה ויבא ויצא וימצא מרעה  נושע  אם אחד יבא ויהיה נכנס . וא דלתאני ה 

Jn 11,12   12  והמה מאמינים . וישאוש אמרו ממיתתו 13. יהיה נושע  הוא  אמרו התלמידים אדון אם ישןאז 
Mt 5,13   ואחר דבר אינו שוה רק להשליך חוצה ולרמוס .נושעים  ולם והמוסר נפסק לאותם שלא היו מוסר הע 

Mc 15,31   אם אתה משיח 32. ועצמו אינו יכול להושיע נושעים  ם האחר ועם הסופרים האחרים עשה האחד ע  
Lc 8,12   והזרע שנפל על הסלע הם אותם שבשמחה 13 :נושעים  בם בעבור שלא יאמינו ושלא יהיו מל הדבר  
Jn 5,34   הוא היה אורה נר שורפת ומאירה ולא 35 .נושעים  ל זה אני אומר בעבור שאתם תהיו אדם אב  

Mc 8,35   יונגיליואותו שיאבדה בעדי ובעד הא. יאבדה נושעת  ומי שיחפוץ עשות נשמתו  35. חריוימשך א  
Lc 8,50    וכשבא ישו בבית השר לא עזב לשום אדם 51 .נושעת  אל תפחד בטח בשם׳ ותאמין ותהיי הנערה  
Mt 6,26   ומי 27. להם לחם וחיים ואינכם גדולים מהם נותן  אביכם שבשמים . מאספים במגורות ולא  

Mt 12,35   36. ואדם רע מרוע אוצר נודר רע. דברים טובים נותן  אדם טוב מאוצרו  35. מהשפעת הלבהפה מדברת 
Mc 12,14   כי אתה אינך שופט לפי הפנים . לב על שום אדם נותן  עים ומכירים היותך אמיתי ואינך אנחנו יוד 
Lc 16,21   נשאוהו..  22.. לו והכלבים באים תופסים מ נותן   מפירורין הנופלים משולחן העשיר ואינו  
Lc 18,12  והעולמיי עומד 13. משלי מכל הדברים שבידי נותן  אני . עמים בשבועאני צם שני פ 12. העולמיי  

Jn 2,24    ולא 25. האמנה מעצמו להם כי הוא מכיר כלם נותן  רק ישאוש אינו  24. האמינו בשמושעושה  
Jn 3,34   האב אוהב הבן והכל נתן בידו 35. הרוח במדה נותן  כי השם׳ אינינו . הש׳ מדבר דבר מי ששולח . 
Jn 5,21   כי האב אינו דן שום 22חיים לאשר הוא חפץ  נותן  כן הבן . יה מתים ונתן להם חייםשהאב הח  

Jn 10,11   ומי שאינו שוכר טוב  12. נפשו בעד צאן השוכר נותן  ורועה טוב . אני הוא רועה טוב 11. ההשפעה 
Jn 10,28   ואחר לא: א יאבדו לעולםלהם חיים נצחיים ול נותן  ואני  28כיר אותם ונמשכות אחרי ואני מ  
Jn 12,25   והמארר. מי שאוהב נפשו יאבד אותה. פרי רב נותן  ואם ימות . והוא ישאר יחידי 25 .לא ימות  
Jn 14,27    איני נותנו לכם על דרך שהעולם נותנו. לכם נותן  שלומי אני  27ישלח בשמי הוא ילמד אתכם.  
Jn 14,27   לא תיראו ולא. לכם על דרך שהעולם נותנו נותנו  איני  .שלומי אני נותן לכם 27ם ילמד אתכ  
Jn 14,27   אתם 28. לא תיראו ולא תהיה לבבכם נבהל .נותנו  איני נותנו לכם על דרך שהעולם  .נותן לכם  

Mt 26,67   אומרים תנבא מי הכה  68. לו תפוחים גדולים נותנים  ומקצת מאחרים . קו בפניו והכוהורק 67למות 
Mc 14,65   וכאשר פירו היה בצד אחד מן  66. לו תפוחים נותנים  ואומרים התנבא מי הכח והמשרתים ותו א 

Lc 4,22   עדות לו ומתמיהין בדברים של חן היוצאים נותנים  והכל  22. ה זאת הכתיבה באזנינוהזה נשלמ  
Lc 6,34   אבל אהבו 35. ללחוטאים בעבור שיקבלו גמו נותנים  אי זו חן ראוי לכם כי החוטאים  או שירות  

Jn 11,22   24. וישאוש אמ׳ אליה אחיך יחזור חי 23. לך נותנים  י יודעת כי כל דברים שאתה שואל עתה אנכ 
Lc 15,16  16 והוא אמ׳ בלבו כמה שכירים מרבים 17: לו נותנין  ירים אוכלים ואין ונתאוה לאכול מה שהחז  
Mt 21,11   ונכנס ישו במקדש האל וגרש כל 12. מגליליאה נזאריט  והעם אומרים זה ישו הוא נביא  11. ישאוש 

Lc 1,26   לבתולה ארוסה עם איש ששמו יושאף הוא 27 נזורט  מלאך גבריאל בעיר גליליאה ששמה האל שלח ה  
Lc 2,39    והנער ישאוש גדל וחזק ומלא חכמה וחן הש׳ 40 נזורט  דברי דת משה חזרו בגלליאה בעיר סיימו כל 

Lc 18,37    והעור קרא ישאוש בן 38. עובר באותו מקום נזורט  ואמרו לו כי ישוש  37שאל מה זה עם רב  
Mt 4,13   ויגר בעיר כפר נחום בחוף הים גלילות. עירו נזוריט  ועזב  13הפך פניו גליליאה . פושהיה ת 
Mc 1,9   עדמעיר גליליאה והיה טובל בנהר הירדן ב נזוריט  ושעשה באותן הימים שבא ישאוש  9. רוח  

Mc 1,24    אני יודע שאתהו קדוש. באת להשמיד אותנו נזוריט  ואומ׳ מה לך עשות ממני ישואוש  24וצועק  
Mc 15,26   ותלו עמו שני גנבים אחד 27. מלך היהודים נזוריט  ו ישאוש והניחו עליו כתב זה 26. תלוהו  

Mc 16,6    7. ראו זה המקום שהניחוהו. ננו פהשנתלה אי נזוריט  אתם בקשתם ישאוש . להן אל תפחדווהוא אמר 
Lc 4,34   אני יודע שאתה הוא בן. שבאת להשמידנו נזוריט  מה לך ישאוש  34קול גדול ואומר וצועק ב  

Lc 5,1   וראה שתי אניות סמוך היאור והאנשים 2 .נזוריט  והוא עומד סמוך יאור . דבר הש׳ שישמעו  
Lc 24,19   שהוא גביר נביא חזק בפועל ובדיבור לפני נזוריט  ישואש מ[*] [*] ה מה הן הדברים ישאוש ענ  

Jn 1,45   46: אותו הוא שממנו כתב משה בדת ובנביאים .נזוריט  ׳ לו אנחנו מצאנו ישוש בן יוסף ואמ 
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Mc 11,21   22. ואמ׳ אליו רבי הנה התאנה שקללת שיבשה נזכר  ואז פירו  21. נתייבשה עד השורשראו ש  
Jn 16,4   ואני לא אמרתי לכם בראשונה 5. שאני אמרתים נזכרים  תבא שעת אלה הדברים תהיו עבור שלכם ב 

Mt 27,63   לכן צוה שמור 64שאותו הרמאי אמ׳ שיקום חי  נזכרנו  אומרים אדון אנחנו  63ם לפילאט והכהני 
Lc 3,14    כל העםסבורים  15. ותהיו נדיבים משכיריותיהם .נזק  תחפצו רע לשום אדם ואל תעשו לו אמ׳ אל 

Mt 11,30  12: הוא ומשאי הוא נקל נח  כי עולי  30צאו מנוח בנפשותיכם ונח לב ותמ,Tit  קפיטולו ל״ח כפי  
Mt 24,37   כי כמו שהיה בזמן 38. כן יהיה בביאת בן הבתולה נח  וכן כאשר היה בזמן  37. יילבד האב השממ 
Mc 9,43   43 ם רגלך אישקנדליזט כרות אותה כי יותרוא 44 .נח  ום שאין מתים הארסים והאש אינו אל מק  
Mc 9,45   45 ואם עינך אשקנדליזט עקור אותה כי 46: ולא תפסק נח  ום שאין מתים הארסים והאש אינו אל מק 
Lc 3,36    שם היה אנוך. שם היה מתושאלי 37. שם היה למך .נח  שם היה . שם היה שירוג. ארפישאטשם היה. 
Lc 6,24   אוי לכם ששוחקים כי תבכו[*]  25. דעתכם נח  כם עשירים כי הוא רק אוי ל 24. והאבות  

Lc 17,26   אוכלים ושותים לוקחים 27כן יהיה בימי בן האדם  נח  וכאשר נעשה בימי  26ד הדור הזה מוזם בע 
Lc 17,27   ג״כ כמו 28. ובא המבול והרג את כולם. בתיבה נח  ים לוקחים נשים ועושין נישואין ושות  
Lc 11,33   33 רק מניחה על המנורה בעבור. ותחת כיסוי נחבא  מדליק העששית אינו מניחה במקום ה  
Lc 12,2   אין דבר מכוסה שלא יבא. שלא יהיה נגלה נחבא  דבר אינו  2. מהכאת הפרושים שהיא רמאות  
Jn 8,59   59 9: ויצא מן המקדש נחבא  וישאוש . או אבנים להשליכם עליואז הבי,Tit  פי ש׳קפיטולו ט׳ כ  

Jn 19,38  38 ובקש . מפחד היהודים בעבור שהוא תלמיד ישאוש נחבא  הדברים בא יוסף אברמטיאה ועמד  אחר אלה 
Mt 4,13   13 כדי שתהיה 14בחוף הים גלילות זבולון ונפתלי  נחום  ויגר בעיר כפר . זב נזוריט עירווע 
Mt 8,5    ואמ׳ לו אדון בני 6חד שר גדול אליו בא א .נחום  כאשר ישואש משיח היה נכנס בכפר ו 5מתיאו  

Mt 11,23   כי אם הפלאות. שקמת עד לשמים תרדי עד שאול נחום  ואתה כפר  23. תר מכם ליום הדיןדשידון יו  
Mt 17,23  באו אותם שקמים המכס אל פירו ואמרו מלמדכם  .נחום  וכאשר היו באים בכפר  23. ואגיםוהיו מאד ד 
Mc 1,21   22. ותכף בשבת נכנסו בבית הכנסת שלהם מלמדם .נחום  ונכנסו בכפר  21ו אחריו נה והלכבספינה קט 
Mc 2,1   וכאשר ידעו שהוא היה בבית 2אחר ימים אחדים  נחום  ואחרת פעם נכנס בכפר  1י׳ מרקו ב׳ כפי ש. 

Mc 8,10    עמהם  ויצאו הפרושים ונתוכחו 11. ודלמאינוטא נחום  בספינה עם תלמידיו ובא נגד כפר ישו עלה 
Mc 9,32   וכאשר היו בבית ישו שאלם מה הייתם חולקים .נחום  ובאו בכפר  32. ר והתחילו לשאלוהבינו הדב  
Lc 4,23   ואמ׳ להם באמת אני 24. עושה אתה כן בארצך נחום  רוב דברים ששמענו עשה בכפר . מומרפא עצ  
Lc 4,31   והיו 32. יליאה ושם מלמד להם בשבתעיר גל נחום  והלך בכפר  31בר בתוכם והלך לו אבל הוא ע  

Lc 7,1   ועבד סנטוריאו היה מאד חולה עד שנטה למות 2 .נחום  כפר השלים אלה הדברים באזני העם נכנס ב 
Lc 10,15   תנשאי עד לב השמים כי בתהומות גהינם תרדי נחום  ואת כפר  15. וכן לכם ליום הדיןלרעה המ.  

Jn 2,12   ושם עמדו ימים. הוא ואמו והאחים והתלמידים נחום  ים ירד בכפר אחר אלה הדבר 12. והכירוה  
Jn 4,46   וכששמע שישאוש בא מגודיאה בגלליאה הלך 47 נחום  ן ריגיטו שהיה לו בן חולה בכפר שם מלך קט  
Jn 6,60   60 אז רבים מתלמידיו אמרו זה קשה הוא זה 61 .נחום  ברים אמר בבית הכנסת מלמד בכפר אלה הד  

Lc 13,19   אמשול לכם משל . ופעם אחרת אמרה 20 :בכנפיו נחים  עשה אילן גדול עד שעופות השמים וגדל ונ 
Mt 3,5   והיו מודים. והיה טובל אותם בירדן 6ירדן  נחל  גודיאה ומכל מלכות אשר סביבות  ומכל  

Mt 4,15  ים בדרך ערפל ראו העם העומד 16. ירדן מגלילאה נחל  דרך הים † מחדש היא מנוקה†. תליזבולון ונפ 
Mt 19,1    3. ונמשכו אחריו עמים רבים וירפאם שם 2ירדן  נחל  יצא מגליליאה ובא בקצות ארץ גודיאה אחר  
Jn 7,38   וזה אמרו מרוח הקדש 39. מים חיים ירוצו מבטנו נחל  מי שמאמין בי שאומרת הכתיבה  38אלי וישתה 

Mt 19,22   וישו אמר לתלמידיו אמיתות אומר 23. רבות נחלות   כי היה אדם שהיו לו. היה נעצב שמע זה  
Mt 19,29    בעד שמי הוא יקבל מאה לאחד משכר וחיים נחלות  או אב או אם או אשה או בנים או אל אחים  
Mc 10,22   ונהפך ישאוש אל תלמידיו ואמ׳ איך  23. רבות נחלות  והיה איש שהיו לו : ה עצב והֺלךשמע זה הי 
Mc 10,29    הוא יקבל 30בעד אהבתי או בעד האיונגליאו  נחלות  אחיותיו או אב ואם או בנים או וואחיו  
Mt 12,25  וכל עיר או בית שנחלקת לא תעמוד. יהיה שמם נחלק  ותיהם אמר כל מלכות שהוא בתוכו שיודע מחשב . 
Mc 3,26   שום 27. ה לו קץהוא ואינו יכול עמוד אבל יהי נחלק  ואם השטן יקום נגד עצמו  26. יםיכול התקי 

Mt 27,51   ורוב גופות. והקברים נפתחו 52באמצע  נחלקו  והאבנים . עלה ולמטה והארץ רעשהצדדין למ  
Mt 12,26   אם 27. א״כ איך ימשך מלכותם. הם ביניהם נחלקים  אם כן אם שד אחד מגרש האחר  26 .לא תעמוד  
Mt 21,29   והוא. וקרב אל הדרך ואמ׳ לו כדומה 30והלך  נחם  אחר . והוא ענה איני רוצה ללכת 29. בכרמי  

Mt 2,18   וכאשר אירודיש מת מלאך השם 19: כי אינינה נחמה  רמה רחל מבכה על בניה ולא לקחה נשמעת ב  
Mt 5,5   אשרי רעבי וצמאי צדק כי הם ישבעו ויהיו 6 :נחמה  אשרי הבוכים שאליהם תגיע  5: רץינחלו הא  

Lc 21,20    ואשר. אז אשר יהיו בגודיאה יברחו בהרים 21 .נחמתה  אז תדעו שיתקרב סילוק מוקפת מחיל גדול 
Mt 25,36   והם יענו מתי ראינוך ברעב ובצמא 37 .נחמתוני  מאוסר הייתי ואתם . אתם בקרתוניהייתי ו.  

Lc 17,4   למדנו אדון. ואמרו השלוחים 5. תסלח לו נחמתי  א נגדך ושבע ביום ישוב לך אמור פעמים יחט.  
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Lc 8,33   ומדבר ההוא כאשר ראוהו הרועים ספרוהו 34 .נחנקו  לכו במהירות ונכנסו ביאור ושם והפרים ה  
Lc 8,15   16. ואין נושאין פרי בקיבול הצער מאהבה נחנקים  עושרין ובתענוגי החיים האלו הם וחריצות ב  

Lc 19,14    ונעשה כאשר חזר המלכות 15. שזה ימלוך עלינו נחפוץ  ושלחו לגאסיאו אחריו אומרים לא כבר 
Lc 11,11   אם לא שלא תבטחו 13ואם ביצה יתן לו עקרב  12 .נחש  ואם דג יתן לו . ביו יתן לו אבןלחם לא 
Lc 3,32  שם היה. שם היה רם. שם היה אמינאדף 33 .נחשון  שם היה . שם היה שלמון. יה בואזשם ה. אביק  
Mt 7,10   א״כ אתם אם דעתכם תדעו לתת דברים טובים 11 .נחשים  יתן לו ואם ישאלהו דג  10. בניםיתן לו א 

Mt 23,33    34. איך תנצלו מדינה של גיהנם. יחס שרפים נחשים   33ואתם ממלאים מדת אבותיכם  32הנביאים  
Mt 8,26   והאנשים תמהו אומרים מי הוא זה  27. גדול בים נחת  צוה לרוח ולים שינוחו ותכף היה וקם ו 
Lc 8,24   וישאוש אמ׳ להם אנה הוא אמונתכם 25. גדול נחת  וח והסער שיעמוד ועמד ונעשה וצוה אל הרקם.  
Lc 3,21   22וישו היה טובל ומתפלל לש׳ ונפתחו השמים  .נטבל  נעשה היה כאשר כל העם  21: בבוריואן ושמו  
Jn 1,28   אוש שבא אליווביום האחר ראה יואן יש 29 .נטבל  בביטניאה מעבר הירדן ששם יואן  נעשו  
Lc 7,29   29 אבל הפרושים וחכמי הדת 30. בטבילת יואן נטבלים  עם והעו והעולמיים שזה שמעו הם וכל ה  
Lc 7,30   לכן למי נאמ׳ אנשי זה הדור [*]  31. מיואן נטבלים  מבזים ביניהם עצת הש׳ שלא היו  וחכמי הדת 
Lc 5,7   ומאותו הדבר כאשר שימון ופירו ראו ישוש  8 .נטבעו  באופן שכמעט לא . ומלאו כל האניות מדג 

Lc 24,29   וכאשר הסב עמהם לקח הפת וברכו 30. ונכנס עמהם נטה  דון כי כבר נעשה ערב והיום כבר עמנו א 
Mc 1,43  ואמ׳ לו שמע אל תאמר לשום 44תכף הוציאוהו  נטהר  כאשר  43[*]  42. רוצה שתהיה טהור מהצרעת  
Lc 4,27   וכל אשר היו בבית הכנסת ושומעין 28. בסיריאה נטהר  ושום אחד מהם לא . ע נביאת אלישבישראל תח 
Mt 8,6  ואמ׳ לו ישואש משיח אני אלך וארפאהו לך 7 נטול  וכב חולה במטה מחולי גדול והוא אדון בני ש . 
Mt 9,2   אמ׳ וישאוש משיח רואה אמונתם. שוכב במטתו נטול  ונדרו לו אדם אחד  2ובא בעירו  עם הספינה  
Mc 2,3   [*]3 וכאשר לא יכלו לעשות ממנו דורון 4. במטה נטול  אליו ד׳ אנשים נושאים אדם אחד  ובאו  

Mt 15,20  ונסע משם ישוש והלך  21 :אין מטנפות אותו נטולות  אלו הדברים מטנפים האדם אין  20. שקר קללה 
Mc 7,5   וישאוש ענם אמ׳ להם טוב 6: היום פת כל נטולות   גזירות ישישי האבות אבל אוכלים בידים לא  
Mc 7,2   כי היהודים אינם אוכלים 3ידים ביזו אותם  נטילת  יחידי התלמידים שלו אוכלים בלא וכאשר ראו  

Jn 20,13   וכאשר  14. אדוני מזה ולא ידעתי אנה הניחוהו נטלו  והוא אמרה כי . אשה למה את בוכהלאותה ה 
Jn 20,2   ואין אנכי יודעת להיכן הניחוהו. מן הקבר נטלוהו  אמרה להם אדוני ד ישאוש ומריאה שאוהב מא . 

Jn 20,15   16. אמור לי אנה הנחתו ואנכי אשאנו אלי נטלתו  אם אתה . ואמרה לו אדון[*] [*]  15. הוא  
Jn 5,13  וישאוש מצאו 14. מן העם שהיה באותו מקום נטמן  כי ישו . ע מי הוא אותו שריפאהווהוא לא יד  

Mt 15,13   הניחום כי 14. שאבי לא נטע אותה תהיה נעקרת נטע  והוא ענם ואמר כל  13. בר ששמעוהם מהד  
Mt 15,13   הניחום כי הם עורים 14. אותה תהיה נעקרת נטע  והוא ענם ואמר כל נטע שאבי לא  13. ששמעו  
Mc 12,1   1 טדים וחפר אותה ובנה בהכרם וסגר אותה היטב בא נטע  ואמ׳ אדם אחד . לם לדבר דמיונותוהתחי 
Lc 20,9   9 ולא היה הוא שם. כרם אחד ושכרה לעובדי אדמה נטע  איש אחד . חיל לאמר לעם זה הדברוהת  
Mt 5,28   אבל אם ֵעינְָך ימנית טשקנדליזא הוציאה 29 :ניאוף  אשה ויחמוד אותה בלבו כבר עשה  אדם שיביט  
Mt 5,32    עוד שמעתם שאמור 33[*]. הוא עושה ניאוף  .ניאוף  בעת שכל אדם המגרש אשתו אם לא אומר לכם  
Mt 5,32   עוד שמעתם שאמור היה לזקנים לא 33[*].  ניאוף  הוא עושה . שתו אם לא בעת ניאוףהמגרש א  
Mt 19,9   אמרו 10. ולוקח אחרת עושה ניאוף. שלה ניאוף  ב אשתו אם אינו עושה בעבור טעם אדם שיעזו  
Mt 19,9   אמרו התלמידים אליו א״כ הוא בין האיש 10 .ניאוף  ולוקח אחרת עושה . יאוף שלהעם נבעבור ט  

Mt 19,18   כבד את 19. לא תגנוב לא תעשה עדות שקר .ניאוף  לא תעשה . וש אמ׳ לא תעשה רציחהויש. הם  
Mc 10,11   והעמים  13: ואם האשה עוזבת בעלה מנאפת 12 .ניאוף  עושה . ומימניח אשתו ולוקח אחרתמי . להם 
Mc 10,19   לא תעשה עדות. לא תעשה גניבה. לא תרצח .ניאוף  לא תעשה . אתה יודע מצות השם 19. לבד האל  
Mt 15,19   19 אלו הדברים 20. גניבות עדות שקר קללה ניאופים  הלב יוצאות מחשבות רעות רציחות כי מ  
Lc 14,22   אמ׳ האדון לעבד לך בעיירות ובדרכים 23: לזה ניאות  ועדיין הזמן נאות לזה . שר צויתהוא כא 
Lc 7,32   אנחנו בוכים ואתם אינכם. ולא ערב לכם ניגון  ם ואומרי׳ אנחנו שרנו לכם בכלי ביניה  

Jn 8,5   והם מנסים 6. ואתה מה אומר בזה. בסקילה נידונה  ודת משה צותה לנו שתהיה  5. אוףנתפשה בני  
Jn 16,1   1 הם יעמידו אתכם מחוץ לבתי כנסיותיהם 2 ניזוקים  לא תהיו ברים אמרתי לכם בעבור שאלה הד.  

Mc 4,22   22 ואומר 24. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע 23 .ניכר  ום דבר לא נסתר ונעלם שלא יהיה ש  
Lc 6,44  ומסנה. כי מקוצים אין איש מלקט תאנים. בפריו ניכר  כי כל עץ  44. ול לעשות פרי טוברע אינו יכ 
Lc 8,17    לכן ראו באי זה אופן אתם 18. ושלא יבא לגלוי ניכר  בר אינינו ביותר נעלם שלא יהיה שום דכי 

Mt 12,41   יקומו ליום הדין עם זאת האומה ויענישוה כי  נינוה  גבירי  41. שה ימים ושלשה לילותהארץ של 
Lc 11,32   שפחה ויענישוה כי עשו יקומו בדין עם זאת המ נינוה  אנשי  32: ה יש בכאן גדול משלמהוהנ. שלמה 
Lc 12,39  ואתם עמדו כי בשעה 40. ולא יניח חפור ביתו .ניעור  ו שעה הגנב עתיד לבא אמת שיהיה יודע באי ז 
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Jn 19,39   לישאוש בלילה נושאים תערובת מיררא כמו  ניקודימוש  עם [*]  39[*] אז בא יוסף . לו הודה 
Jn 12,3   וכל. פישטיסי מרגליי מאד ומשחה רגלי ישוש נירדי  אחת אז מריאה לקחה ליטרא  3. יםמן האוכל  

Lc 17,27   27 28. ובא המבול והרג את כולם. נח בתיבה נישואין  לים ושותים לוקחים נשים ועושין אוכ  
Lc 20,34   34  רק אותן שהיו ראויין 35: ונמסרין לנשואין נישואין  וישאוש אמר להם בני זה העולם עושין 
Mt 13,11  מי 12. להבין סודות מלכות שמימיי אבל להם לא ניתן  והוא ענה להם אומר לכם  11. נותדמיומדבר ב 

Lc 8,10   בעבור. אבל לאחרים משל. מלכות שמים להכיר ניתן  ולהם אמר לכם  10. ה דבר הוא זהאיז  
Jn 6,34   ני הוא לחםוישאוש אמר להם א 35. לנו הפת הזה ניתן  כל עת . אז אמרו לו אדון 34ם חיים לעול 

Mc 3,21    וחכמי הדת שבאו מירושלם אומרים שהוא 22. הוא נכבד  ראוהו יצאו בחוץ ואומרים בלבבם אותן שלא 
Mc 15,43    שהמתין מלכות שמים ובחריצות נכנס לפילאט נכבד  בא יוסף אברמסיאה גבר  43. השבתזהו לפני  

Lc 14,8   ויבא לאותו שזמנך ויאמר לך תן 9ך נקרא שם ממ נכבד  כי באולי יותר . ין אל תשב בראשלנישוא 
Lc 23,50   שלא הסכים בעצה ובמעשה היהודים 51וצדיק  נכבד  ד שמו יוסף אברימסיאה שהיה אדם אדם אח.  
Mc 9,47   47 כל אדם באש יתעלם וכל אדם מרוצח מתעלם 48 .נכבית  קום שהארסים אינם מתים והאש לא מ: 
Lc 22,49   ואחד מהם הכה עבד אחד משרי הכהנים 50בסכין  נכה  מרו לו אדון אם א: ה שעתיד לבואהיו מ  

Mt 8,5   ואמ׳ לו 6בא אחד שר גדול אליו . בכפר נחום נכנס  וכאשר ישואש משיח היה  5מתיאו  כ״ה כפי  
Mt 11,12   כי 13והחוקים משיגים אותו בחזקה . אדם בדוחק נכנס  [*]  12[*] ות שמימיי והקטן ממלכ. טבול 
Mt 15,17   וזה שיוצא מהפה בא 18בבטן ויוצא מהאחור  נכנס  אינכם מבינים שכל מה שנכנס בפה  17: שכל  
Mt 17,24  אמר מה לך דומה. אל הבית קרב אליו ישוש נכנס  וכאשר . והוא אמ׳ אמת הוא 24. סלא פרע המכ  
Mt 21,10   תה מוקמת אומרים מי הואבירושלם כל העיר הי נכנס  וכאשר ישאוש משיח  10 :מהולל תהיה בשמים  
Mt 24,38   לא הכיר עד שהמבול בא והרג את כלם 39בתיבה  נכנס  תים ועושים נשואין עד היום שנח ושו. 

Mc 2,1   וכאשר ידעו שהוא 2בכפר נחום אחר ימים אחדים  נכנס  ואחרת פעם  1ו ב׳ כפי שי׳ מרקו קפיטול 
Mc 2,26    במקדש תחת אביתר שר הכהנים ואכל לחמי הקדש נכנס  שהוא  26. וחיילותיו כאשר נרעבודוד הוא  
Mc 3,1    2. בבית הכנסת והיה שם אדם אחד עם היד יבשה נכנס  עוד פעם אחרת ישוש  1כפי מארקו ג׳  

Mc 5,12   מיד יצאו השטנים. וישוש הודהו להם 13. בהם נכנס  ם מימינו בחזירים באופן שאנחנו אומרי  
Mc 5,18  בספינה המתחיל להתחנן לו אותו שהיה מאז נכנס  וכאשר ישאוש  18: נוכחושיפרד מ ואז בקשוהו  
Mc 5,39    האם . בבית אמ׳ למה אתם נבוכים ובוכים הנערה נכנס  וישוש  39. שם מאד בכיות וצעקותוראו 
Mc 6,47   וישו רואה אותם מצטערים במלחות כי הרוח  48 .נכנס  ינה קטנה היתה בים וישאוש יחיד ערב הספ 
Mc 6,56   עוברים בדרכים ומחלים פניו שלבד יגעו בשפת נכנס  באי זו עיר או מדינה הוא  56שם שמעו שהוא  
Mc 7,15    אבל מה שיוצא מלב. באדם אינו יכול לטנפו נכנס  שום דבר מבחוץ  15להם שמעוני ותבינוני  
Mc 7,17   מה רוצה לאמר אותה. אלוהובבית התלמידים ש נכנס  וכאשר ישוש  17. נים לשמוע ישמעשיש לו אז  
Mc 7,19   ואמ׳ 20. לגוף רק בבטן ויוצא בעד טבע מנקה נכנס  כי אינו  19. ם אינו יכול לטנפובגוף האד  

Mc 11,15  במקדש התחיל לגרש המוכרים והקונים במקדש נכנס  וכאשר : ובאו לירושלם 15למידיו וזה שמעו ת  
Mc 15,42   בא יוסף 43. כבר חג המצות זהו לפני השבת נכנס  רב נעשה וכאשר ע 42. או מירושלםאחרות שב  
Mc 15,43   ופילאטו היה 44. לפילאט ושאל לו גוף ישאוש נכנס  בד שהמתין מלכות שמים ובחריצות גבר נכ  

Lc 1,9   וכל העם היו בחוץ מתפללים 10. במקדש הש׳ נכנס  וכאשר . יצא בגורל שיתן לבונה. הכהנים  
Lc 1,28   לבתולה אמ׳ לה הש׳ יושיעך מלאה חן הש׳ עמך נכנס  וכאשר המלאך  28. ולה שמה מריאהוהבת. דוד  
Lc 4,35   36. באמצע בית הכנסת יצא ממנו ולא הזיקו דבר נכנס  וכאשר גירש השד : ק וצא מן האדםאומ׳ שתו 

Lc 7,1   ה מאד חולה עדועבד סנטוריאו הי 2. בכפר נחום נכנס  שר השלים אלה הדברים באזני העם וכא 1לוקא 
Lc 7,36   והנה אשה אחת 37ישבו לשולחן . בבית הפרוש נכנס  וכאשר ישאוש . כל עמו זהו ישאושפניו שיא  
Lc 7,37   ישבו לשולחן והנה אשה אחת חוטאת. בבית הפרוש נכנס  וכאשר ידעה שישאוש . בעיר אחת חוטאת היתה 
Lc 8,37   וישאוש נכנס בספינה ודורש  38. בספינה ודורש נכנס  מהם כי ביראה הם עומדים וישאוש יעמוד ע 
Lc 8,38   בספינה ודורש והאיש שיצאו ממנו השדים מבקש נכנס  וישאוש  38. נכנס בספינה ודורש וישאוש  

Lc 10,38   ואשה ששמה מריאה קבלו בתוך ביתה . במגדל אחד נכנס  ונעשה בעוד שהולכים  38. עשה כןלך ואתה ת 
Lc 19,7   וזאקיב עומד אמ׳ לישו אדון אני חפץ לתת 8 .נכנס  ומרים שבבית אדם חוטא ם בקרבם אכול  

Lc 19,45   והוא אמ׳ 46. במקדש התחיל לגרש משם הקונים נכנס  וכאשר  45 :בעבור שלא הכרת עת פקודתך  
Lc 22,3   שהלך 4ביודא הנקרא אשקריוטא אחד מהשנים עשר  נכנס  וָשאָטנָאש  3. רק יראים העם. ויוכלו להמית 
Jn 6,22   אבל תלמידיו הלכו. ישאוש באניה עם תלמידיו נכנס  ושלא . ולא היה שם רק האחת. שם לא היתה  
Jn 7,23   דת משה. בברית מלח בשבת ואינו מתירא עצמו נכנס  אם איש  23: ם האנשיםובשבת מוהלים את  
Jn 10,1  ת הצאן רק עולה בעד מקום אחרבעד השער לבי נכנס  אמת אני אומ׳ לכם מי שאינו  1ן כפי ש׳ יוא  
Jn 10,9   הגנב 10. נושע יהיה ויבא ויצא וימצא מרעה  נכנס  אם אחד יבא ויהיה . אני הוא דלת 9. אותם  
Jn 18,1   ויוד״יש שרוצה למוסרו יודע  2. הוא ותלמידיו נכנס  הנקרא סידרון ששם היה הבן שבו  מעבר לנהר 
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Jn 18,33   וקרא ישוש. פילאט פעם אחרת באותו פריטורי נכנס  אז  33: ה מיתהא אמר בריא שבאותשהו. אמתי  
Jn 20,5   אז בא שימון פירו ההולך אחריו ונכנס 6. שם נכנס  אמנם לא . ה הסדין מונח לצד אחדפניו ורא  
Jn 20,8   שם אותו תלמיד האהוב שבא ראשון לקבר וראהו נכנס  אז  8אבל היה בצד אחד מקופל . םעם הסדיני  

Mc 5,27   27 כי היא אומרת בקרבה 28ונגעה אחורי מלבושיו  נכנסה  ר שמעה שישאוש משיח בא בין העם וכאש 
Mt 25,10   11. והדלת היתה סגורה אחריהן. עמו בנישואין נכנסו  ואותן שהם מוכנות . א החתןהולכות לקנות ב 
Mc 1,21    וכולם תמהים 22. ם מלמדםבבית הכנסת שלה נכנסו  ותכף בשבת . ונכנסו בכפר נחום 21אחריו  

Mc 11,27   וכאשר הלך במקדש קרבו אליו שרי: בירושלם נכנסו  ומיד  27[*]  26. לכם עונותיכם ימחול  
Lc 8,30   והשדים בקשו ישאוש משיח שלא יצוה 31. בו נכנסו  ליגיאו ר״ל מספר כי שדים רבים  והוא ענהו  
Mt 8,24   24  והקיצוהו אומרים אדון 25בספינה וישוש ישן  כנסיםנ  והיה הים מתנועע מאד עד שהגלים 

Mt 23,13  אוי לכם יודעי ספר 14: ולא עזבתם הכנס .נכנסים  ך מלכות שמימיי לעמים ואין אתם שמונעים דר  
Mt 7,13    והשער והדרך המביאים לחיים צרה היא 14. בה נכנסין  הדרך המוליך האדם לאבדון ורבים רחב הוא 
Mc 9,27  בבית תלמידיו שאלוהו בסוד למה לא היינו נכנסין  וכאשר היו  27. ביד והוא חזר חי וישו לקחו  
Lc 11,52   53. ואתם מונעין אותם שחפצים היו ליכנס נכנסין  ם מפתח החכמה ואינכם לכם חכמים בדת שנשאת  
Mt 22,12   אז אמר 13. והוא שתק. בזולת מלבוש נשואיי נכנסת  ואמ׳ לו אהוב איך  12שי נשואין ממלבו  

Lc 7,44   אבל זאת. ואתה לא נתת לי מים לרגלי. בביתך נכנסתי  אני . רואה אתה זאת האשה. שימוןואמ׳ ל 
Jn 4,38   רבים שמריטנאש מאותה עיר 39. ביגיע כפם נכנסתם  ואתם . אחרים הם שטרחו עליו. בושלא טרחתם  

Mc 1,32   וכל אותן 33לו כל החולים ומשוטנים  שלחו נכנע  והערב כאשר השמש  32. דחת ושרתםעזבה הק  
Lc 9,61   וישאוש אמ׳ אליו האיש המשים 62. ולא מביתי נכסי  שה באופן שידע הכל אין חפץ בכל לי עד שאע  
Lc 16,1   וקראו ואמר לו מה זה שאני שומע 2האדון  נכסי  שמפסיד . ויצא עליו שם רע. כסיואחד על נ  
Lc 19,8    ואם רימיתי שום אדם אני חפץ להשיב. לעניים נכסי  חפץ לתת חצי אמ׳ לישו אדון אני עומד  
Lc 8,43   ונגשה לישוש ובאה 44. לרופאים ולא שוה לה נכסיה  הוא צערה כמו י״ב שנה ונתנה כל והחולי ה  
Lc 16,1   2שמפסיד נכסי האדון . ויצא עליו שם רע .נכסיו  שיר אחד היה שעשה מורשה אחד על ע  

Mt 23,37   לקבץ עמך כמו התרנגולת מאספת אפרוחיה תחת נכספת  . שאליך היו מֻשלחים הרבה פעמיםים הקדוש  
Lc 17,18  18 20ואמ׳ אליו קום ולך כי אמונתך הושיעך  19 נכר  שחזר ונתן שבח לשם אלא זה מעם  לא נמצא  
Jn 20,31   ן האללמען תאמינו שישאוש משיח הוא ב נכתבים  רק אלו  31. ינם כתובים בספר זהשא.  
Jn 21,25   חושב אני שכל העולם לא יוכל להכיל הספרים  נכתבים  ם רבים עשה ישאוש שאם כלם יהיו ועוד דברי 
Mt 6,31  האב שלכם יודע שאתם. העמים שואלים כל זה 32 .נלבש  ם לאמר מה לאכול מה נשתה או מה תהיו נאנחי 
Mc 1,38   עיירות ובמדינות שהן סביבותינו ונדרוש שםב נלך  והוא אמ׳ להם  38. שואלים אותך כל העמים.  
Jn 6,69  ואותך אנחנו 70: דברי חיים נצחיים הם לך נלך  וענה שימון פירי אדון למי  69 .חפצים ללכת  

Jn 11,15   אז אמר טומאש שאמור דידימוש למקצת 16. אליו נלך  רק . ייתי שם בעבור שאתם תאמינואני לא ה  
Jn 21,3    ובאותו הלילה לא. ויצאו משם ועלו בספינה. עמך נלך  והם אמרו לו ואנחנו . יםלצוד דגאני הולך 
Jn 11,7   ואמרו לו התלמידים רבי  8. פעם אחרת בגודיאה נלכה  אחר אלה הדברים אמ׳ לתלמידיו  7. ב׳ ימים 

Jn 11,11   ם להקיצו ואני הולך ש. כי לזריט אהובינו ישן נלכה  ואחר אמר אליהם : לה הדברים אמרא 11. לו 
Jn 11,16  אז בא 17: אנחנו כמו תלמידים ונמות עמו נלכה  . אש שאמור דידימוש למקצת אנשיםאז אמר טומ  
Jn 2,25  העדות העשוי לו מהאנשים כי הוא יודע הדבר נמהר  ולא נצטרך שיהיה  25. מכיר כלם להם כי הוא  
Lc 2,21   א שמו ישאוש שאותו נקרא בעד המלאך קודם ונקר נמול  ואחר נשלמו שמנה ימים הנער היה  21. להם 

Lc 12,10   10 11. מי שיקלל רוח הקדש לא ימחלו לו. לו נמחל  ם שיאמר דבר כנגד בן האדם והוא וכל אד  
Lc 5,20   והסופרים והפרושים התחילו לחשוב ואמרו  21 .נמחלו  אמונתם אמ׳ איש אמונה עונותיך  ישאוש ראה 
Mt 9,2   ומקצת מן החכמים מאותתים אמרו בקרבם זה 3 .נמחלים  ך הם מונה בשם חטאתילנטול בן יהיה לך א 
Mt 9,5   ולמען זה תכירו כי 6. או לאמר קום ולך .נמחלים  לאמר חטאתיך . מהו דבר קל יותר 5. בלבבכם  

Lc 5,23   23 אבל בעבור שתדעו כי  24. או אמור קום ולך .נמחלים  י זה דבר הוא נקל אמור עונותיך א 
Mc 2,9  9 או לאמר קום קח מטתך ושא אותה בביתך ולך .נמחלין  א מלה נקלה לאמר לנטול עונותיך אי זו הי. 

Mt 12,37   אז ענוהו מקצת מן החכמים יודעי ספר 38 :נמחק  או בעבור דבריך תהיה . היה נושעדבריך ת  
Jn 18,36   אז  37. תי אינינו בכאןליהודים אבל עתה מלכו נמכר  משרתי יהיו מנגדים לבלתי אהיה  באמת 

Mt 10,29    במחצה ואחת מהם לא תפול לארץ בזולת אב נמכרים  שני צפרים  29: יכול שום בגיהנםוהנפש  
Lc 12,6  7. במאה ערכין ואחד מהם לא נשכח לפני האל נמכרין  חמשה לחם שהם שלו  6: ותו תיראואומר לכם א  
Jn 12,5   וזה 6. בעד שלש מאות פשיטין ושינתנו לעניים נמכרת  למה זו המשיחה אינה  5ד למוסרו שעתי 

Mc 15,28   28 ואותם שעוברים שם מקללים אותו 29. עם הרשעים נמנה  היתה נשלמת הכתובה שאומרת הוא  אז 
Mc 10,23   23  שאיש שיהיו לו מעות הרבה יתנם במלכות שמים נמנע  ישאוש אל תלמידיו ואמ׳ איך דבר ונהפך . 
Mc 10,27   27 אבל לא לא לשם כי לאל כל הדברים איפשריים נמנע  לכם הוא דבר . מזהיר אומר להם אושויש.  
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Mt 20,18  בידי שרי הכהנים וחכמי הדת ויענישוהו למות נמסר  נו עולים בירושלם ובן האל יהיה ראו כי אנח  
Mt 26,45    ראו שמתקרב כי. קומו ונלכה 46בידי החטאים  נמסר  כי השעה מתקרבת שבן האלוה יהיה ראו  

Mc 7,8   8 מהאנשים ובא להם גביעים וכלי כסף משתיהם נמסר  זבים מצות האל ותופשים מה שהוא ועו  
Mc 10,33   ביד גדולי הכהנים והסופרים והזקנים ויקנסוהו נמסר  ובן האל יהיה . ו עולים בירושלםהנה אנחנ 
Mc 14,41   קומו ונלכה כי הנה קרוב הוא 42י החוטאים ביד נמסר  ו די השעה באה שבן הבתולה יהיה אינ. אתם 

Lc 9,44   כי נעלמה. ולא הבינו מלת השם 45. בידי אדם נמסר  בן האדם יהיה . רים העתידים לבאאלה הדב  
Lc 18,32   ויהיה נגרש. ועליו יוציאו לעג. לעמים נמסר  יהיה  32בעד הנביאים שבן האדם  הכתובים.  
Lc 24,7   ושיחזור חי ביום. בידי חטאים והיותו תלוי נמסר  שבן האדם יהיה אמר שחוייב  7. הבגלליא  

Lc 10,22   ואין אדם יודע מי הוא הבן כי אם. אלי מאבי נמסרים  כל הדברים הם  22. כן ערב לפניךהוא אב כי 
Mt 15,33   ואמר להם 34. כ״כ פת במדבר שישבעו כמה עם נמצא  ואמרו לו התלמידים אנה  33. דרךיחלשו ב  
Lc 17,18   ואמ׳ 19שחזר ונתן שבח לשם אלא זה מעם נכר  נמצא  לא  18רה מי אתם ואין הם התשעה הייתם עש  
Lc 10,41   41  ברוב עניינים אמת דבר אחד צריכה את מריאה נמצאת  האדון ואמר לה מרטא מרטא חרוצה וענה  
Mt 26,58   ד היכל קאיפש שר הכהנים ונכנס אחריו מרחוק ע נמשך  ופירו  58. ספר וזקני המקדש היו מקובצים 
Lc 23,55    אחריו רואות הקבר באי זה אופן גוף ישוש נמשכות  והנשים שבאו מגלליאה  55. להאירהתחיל  

Jn 10,3   הוא קורא הצאן בשם ומנהיגן. אחר קולו נמשכות  והוא פותח הדלת והצאן  3. ן הוארועה צא  
Jn 10,4   4 ואינן נמשכות 5. כי מכירות הן קולו. אחריו נמשכות  והצאן ו הצאן בחוץ הולך לפניהם ובהנהיג 
Jn 10,5   זה המשל אמר ישאוש  6. אחר קול האיש הנכרי נמשכות  ואינן  5. כי מכירות הן קולו. ואחרי 

Mt 9,27   אחריו קוראים ואומרים יהיה לך חמלה ממנו נמשכים  שיח יוצא מאותו מקום שני עורים שישוש מ  
Mc 3,7   7 לירושלם ומגודיאה 8עמו מגליליאה  נמשכים  הלך לים עם התלמידים ועם רב שו וי  
Mc 8,2   3. ואין להם מה לאכול. אחרי זה שלשת ימים נמשכים  אני יש לי רחמנות על העם כי הם  2 להם  

Mc 10,32   ואז פעם אחרת הוא אמ׳: אחריו תמהים ויראים נמשכים  וישאוש הולך ראשון והם . ירושלםעולים ב 
Jn 1,38   בואו[*]  39[*] [*] [*] אמ׳ אליהם . אחריו נמשכים  וישוש מתהפך וראה אותם  38. אושאחר יש 

Lc 13,18   הנה הוא כגרגיר של חרדל שהאדם זורע בגנו 19 :נמשל  מים ומי משערו לאי זה דבר יהיה מלכות ש 
Lc 7,31  ם הם לנערים יושבים בשוקנמשלי 32 .נמשלים  לכן למי נאמ׳ אנשי זה הדור [*]  31. מיואן  
Lc 7,32   הם לנערים יושבים בשוק ומדבריים ביניהם נמשלים   32. נאמ׳ אנשי זה הדור נמשלים לכן למי  

Mc Prol,14 וכתב הכל בקצור . עם הבהמות והמלאכים שרתוהו נסהו  אשונה מהאלהות המדבר כאשר השטן אבל דבר ר 
Mt 16,1    מתחננים לו שיראם אי זה נפלאות מן. אותו נסות  הצדוקים ויקרבו אליו הפרושים ו 1מתיאו  
Lc 8,13   ואותו זרע שנפל בקוצים הם אותם  14: נפרדים נסיון  ין להם שרשים כי לזמן היו ובעת ובאלו א 

Lc 10,13    ובאפר מוצעים היו עושים. שנעשו בך לאחור נסים  את בטירוש או בסדום יהיו נעשים כי  
Jn 20,30   רבים עשה ישאוש משיח בהראותו לתלמידיו שאינם נסים   30. ים יהיו אותן שיאמינו בישרבי מאו 

Mt 9,9   משם ראה אדם אחד שיושב בשלחן חלפני שהיה שמו  נסע  וכאשר ישאוש משיח  9שאן מתיאו  ל׳ כפי 
Mt 12,15   16. מרקםמהם ועמים רבים הולכים אחריו וכלם מ נסע  . וישואוש יודע זה 15. ורגוצד יוכלו לה  
Mt 13,53   53  ובא אל ארצו ומלמדם בבתי כנסיותיהם 54משם  נסע  ונעשה כאשר נשלמו אלה הדמיונות.  
Mt 15,29   משם בא שפת ים גלילאה ועלה אל ההר ויושב שם נסע  וכאשר ישאוש  29 :ובתה נתרפאה באותה שעה . 
Mc 10,1   עד ארץ גודיאה אחר נהר ירדן ונאסף שםמשם ובא  נסע  וישאוש  1: ו עשירי כפי שן מרקוקפיטול 

Lc 4,1   ועומד שם 2מגורדא והונהג בעד הרוח במדבר  נסע  וישאוש משיח מלא מהקדוש רוח  1 כפי לוקא  
Lc 4,13   והניח ישו ונגשו המלאכים אליו ושרתו 14. ממנו נסע  המנסה . ונשלם כל הנסיון 13. יךהשם׳ אלה 
Lc 5,16   ונעשה היה 17. משם ונכנס במדבר להתפלל לשם נסע  שאוש משיח וי 16. תרפאו מחלייהםושי  

Lc 22,41  ותקע הברכים לארץ. מהם כזריקת אבן אחת נסע  והוא  41. ור שלא תכנסו לניסיוןהתפללו בעב  
Lc 2,15   המלאכים מהם עולים ויורדים לשמים הרועים נסעו  וכאשר  15. ובובארץ שלום לאנשים מרצון ט  

Mc 4,22   מי שיש לו אזנים 23. ונעלם שלא יהיה ניכר נסתר  שום דבר לא  22. יחו אדם במנורהנאבל מ  
Mt 13,35   ואז הניח ללכת הגייסות וצא אל  36 :מעולם נסתרים  אפתח את פי במשלים ואדבר דברים אומרת אני 

Lc 7,13    וישאוש  14. כיוישאוש אמ׳ לה אל תב. בחסד עליה נע  וכאשר ראתה ישאוש היה  13. ההיאעם האשה 
Mt 20,28   אבל בעבור עבוד ובעבור תת נפשו לפדות רבים :נעבד  כל כך בן האלוה לא בא להיות  28. עבדכם: 
Mc 10,45   45 ובאו 46. ובעבור נתון נפשו בעד פדיון רבים נעבד  בעבור היות . ובן האלוה יבא לכם  

Lc 1,74  76. בקדושה ובטהרה לפניו כל ימינו 75אותו  נעבוד  עבור שיצילנו מאויבינו בלי פחד נתון לנו ב  
Mc 4,35   והניחו החיילות ועלה בספינה  36אנחנו הלאה  נעבור  [*] באותו יום כאשר נעשה ערב  35ואמר להם 
Lc 8,22   וכאשר הם 23. מעבר ליאור ועלו כלם בספינה נעבור  שו אמ׳ להם בספינה אחת ותלמידיו עמו וי  
Lc 2,15   בבית לחם ונראה זה הדבר אשר האל עושה נֲַעבֹור  מדברים ביניהם אומרים ם הרועים לשמי  

Jn 17,12   כי אם בן האבדון למען תהיה הכתיבה נשלמת .נעדר  ואחד מהם לא . תם שנתת לי שמרתיאו. בשמך.  
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Jn 18,9   האז שימון פירי שהיה לו סכין הוציאו והכ 10 :נעדר  אותן שאלו שלי נתת אחד מהם לא  כי מכל 
Jn 20,19   19  שהתלמידים שם בא ישוש ואמ׳ להם שלום לכם נעולות  שבת אחד כשהיה ערב ודלתות הבית אז . 
Jn 20,26    ובא באמצע תלמידיו ואמר להם שלום יהיה .נעולות  וטומאש עמהם ובא ישאוש והדלתות תוך הבית  
Lc 7,47   47 ונמחלים בעבור זה כי היא מאד עונות רבים נעזבים  בור זה אני אומ׳ לך כי לא תהיו ובע  
Lc 1,76   כי אתה תלך לפני האדון בעבור שתבין הדרכים נעלה  ואתה נער תקרא נביא מה מאד  76 .כל ימינו  
Mt 3,11   12והוא יטבול אתכם מן הקדש וירפאכם מאש  נעלו  לוץ והבא אחרי חזק ממני ואיני ראוי לח  

Mc 14,67  68. ואתה עם ישאוש דנזוריט היית. מביטו אומר נעלו  ירו ֵׁשנֹוֶעל וכאשר ראה פ 67ל אחת מהכהן הגדו 
Lc 3,16   ויקח כלי 17. הוא יטבול אתכם ברוח הקדש ובאש נעלו  ק ממני שאיני ראוי לחלוץ חגורת יותר חז 
Jn 1,27   אלו הדברים נעשו בביטניאה מעבר הירדן 28 .נעלו  לי אותו שאיני ראוי לחלוץ שרוך והיה קודם  
Mc 1,7   אני טובל אתכם במים הוא יטבול אתכם 8 .נעליו  אותו שאיני ראוי לחלוץ שרוך . ייבא אחר  

Mt 10,26  תאמרו. מה שאני אומר בסוד 27: שלא יהיה נגלה נעלם  לא . לכן לא תיראום 26: מורגליםכמה וכמה ה 
Lc 8,17   לכן ראו 18. יבא לגלוי שלא יהיה ניכר ושלא נעלם  כי שום דבר אינינו ביותר  17ין יהיו רוא  

Lc 18,34    ונעשה כאשר 35. היה מהם ולא הבינו מה הוא נעלם  זה הדבר . דבר מאלו אינם מביניםוהם שום  
Lc 9,45   ונשאו ונתנו 46ויראו לשאול אותה . להם נעלמה  כי . ולא הבינו מלת השם 45. אדםנמסר בידי  

Lc 19,42   כי ימים יבואו לך שאויביך 43. לעיניך נעלמות   ועתה הן. לך כזה היום לשלום לךשהם ש  
Mt 6,4    קפיטולו י״ט כפי: כי אביך שמימיי ישלם לך נעלמת  אבל תהיה צדקתך  4. שעשתה ימינךשמאלך מה  

Jn 19,28   ובעבור שהכתיבה תהיה נשלמת אמ׳ יש לי צמא .נענו  ואחר זה ישוש שכל הדברים  28לו לקחה כש . 
Mt 14,9   ובעד טעם השבועה ובעבור הקרואים שראוהו .נעצב  והמלך  9. תן לי ראש זואן טבול מאמה אמרה  
Mt 14,9    וצוה שאז יתן לה ראש זואן. לא רצה לשנות נעצב  ובעד טעם השבועה ובעבור הקרואים שראוהו  

Mt 19,22   וישו 23. כי היה אדם שהיו לו נחלות רבות .נעצב  וכאשר הבחור שמע זה היה  22. ריותמשך אח  
Mc 6,26   ובעד טעם הקרואים לא רצה . בטעם השבועה שעשה נעצב  והמלך היה  26. ד מפשוטי כלי עץטבול באח 
Lc 8,44   וישאוש משיח אמ׳ לתלמידיו מי הוא 45. הדם נעצר  ומיד . אה אחריו ונגעה במלבושיולישוש וב  

Jn 20,23   רק טומאש אחד מן התלמידים 24ם יהיו לה נעצרים  ים יהיו להם ומי שתעצרו העונות מונח  
Mt 15,13   הניחום כי הם עורים מנהיגי עורים 14 .נעקרת  כל נטע שאבי לא נטע אותה תהיה  ענם ואמר.  

Mt 18,2   ואמר אמתות אומר לכם  3קטן א׳ והניחו באמצעם  נער  וישאוש קרא  2. לנו במלכות שמיםגדול מכו 
Mt 18,5   ואותו שאשקנדליזדא 6. אחד כזה בשמי אותי ישען נער  מי שישען ו 5. דול במלכות שממיייהיה ג 
Mc 9,35   אותו שיקבל 36אחד ושמו באמצעם וחבקו ואמ׳  נער  ולקח  35. ותינו יהיה משרת כולםגדול בינ  

Mc 10,15   וישאוש היה מחבקם ומניח הידיים עליהם 16 :נער  ם לא יהיה שפל ותמים ויהיה כמו שממיי א  
Mc 16,5   והוא אמר 6. אחד מלובש בגד אחד לבן ונפחדו נער  ראו שבת בצד ימין [*]  5[*] 4ר בן בקבהא  
Lc 1,41   41 ואלישבק נתמלאה מהקדוש רוח. אלישבק שמח בבטנה נער  . יד ששמעה השלום ממריאה אלישבקומ 
Lc 1,76   תלך לפני האדון תקרא נביא מה מאד נעלה כי אתה נער  ואתה  76. בטהרה לפניו כל ימינובקדושה ו 
Lc 2,17  וכל אותן ששמעו תמהו מאותן הדברים שנאמרו 18 .נער  ירו באבוס הבה שאמרו להם מאותו והנה הם הכ 
Lc 7,14    ומיד אותו שהיה מת קם 15אני מצוה שתקום  נער  וישאוש אמ׳ . שנושאין אותו עמדוואותן.  
Lc 9,47   ואמ׳ להם המקבל נער זה 48אחד וקרבו אליו  נער  וישוש כיודע מחשבותם לקח  47. םגדול מכול  
Lc 9,48    והמקבל אותי מקבל מי. זה בשמי אותי יקבל נער  ל ואמ׳ להם המקב 48נער אחד וקרבו אליו  

Lc 22,26  ואני 27. ואותו שהוא יהיה כמו אותו שמשרת .נער  אותו שהוא גדול בבית יהיה כמו  כי. כן מכם  
Jn 6,9   אחד שיש לו חמש מאות ככרות לחם שעורה ושני נער  בכאן הוא  9י דריב אח שימון פיראנ  

Jn 21,18   רק כשתהיה זקן. היית יושב והולך למקום חפצך נער  אמת אומר אני לך כשהיית  18. האכיל צאני  
Lc 1,69   69 כאשר הגיד מפי קדושיו הנביאים שהם מראשית 70 נערו  יר אותנו ומהר תת שלום בית דוד והייש 

Lc 2,8    והנה מלאך 9. ושומרים שעות הלילה על מקניהם נערים  ורועים באותו הדור היו  8. פרשישקורין 
Lc 18,15   וכאשר רואים זה התלמידים. בעבור שיגיעם נערים  ומביאים לו  15. שפיל עצמו ינשאומי שי  
Lc 18,17   אחד מהפרושים שאלו אמ׳ ושר 18. לא יכנסו בו נערים  ומי שלא יקבלו מלכות שמים כמו  מי. אומר 

Jn 21,5   והוא אמר 6. יש לכם מה לאכול וענו לו אין נערים  אז אמ׳ להם ישאוש  5. י הכירוהולא הכ  
Mt 13,45  וכאשר מצא אבן טובה נערכת הלך ומכר כל  46 נערכות  שממיי דומה לסוחר שמחפש אבנים  עו׳ המלכות 
Mt 13,46   עו׳  47: הלך ומכר כל מה שהיה לו וקנה האבן נערכת  ה וכאשר מצא אבן טוב 46נערכות  אבנים 

Mt 17,4   ולאליהו. לך אחד ולמשה אחד. פה שלשה אהלים נעשה  אם אתה תאבה . זה המקוםאדון טוב עמוד ב  
Mt 26,5   וכאשר 6. ביום חג בעבור שלא יתקוממו העם נעשה  ואמרו לא  5. יוכלו במרמה המיתוישאוש איך  

Mt 26,56    אז כל. בעבור זה שתשלימו הכתיבות מהנביאים נעשה  אבל כל זה הוא  56. לא תפשתוניובמקדש  
Mt 27,57   בא עשיר אחד איש מבארי מסיאה ששמו יושאף נעשה  וכאשר  57: ושאף ואם בני זאבדיביקומו וי  
Mc 2,21   כי. ישנים ואין אדם משים יין חדש בנאדות 22 .נעשה  ויותר גדול קרע . בגד שובר הישןבמלבוש ה 
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Mc 4,35   והניחו החיילות 36נעבור אנחנו הלאה [*] ערב  נעשה  באותו יום כאשר  35חד ואמר להם לצד א 
Mc 6,47   ערב הספינה קטנה היתה בים וישאוש יחיד נכנס נעשה  וכאשר  47. ולים בהר לבדו התפללתלמידיו ע. 
Mc 9,4  4 לך אחד ולמ ולמשה אחד. שלשה אהלים פה נעשה  לישאוש אמ׳ לו טוב הוא שאנחנו  וענה פיר  

Mc 10,17   וישאוש  18. בעבור שנוכל להשיג מלכות שמימיי נעשה  ומר מלמד טוב מה אחד וכרע לפניו מבקש וא 
Mc 11,19   בבקר כאשר עברו בתאנה 20ערב יצא מן העיר  נעשה  וכאשר  19. ל העם תמהים ממוסריוכי כל  
Mc 12,11    12. היא מלא כה נפלאה בעינינו. בעד אלהינו נעשה  וזה  11. לפינה אותה היתה מונחתהבונים  

Mc 14,2   וכאשר היה 3. ביום חג למען לא יתקוממו העם נעשה  אבל אומרים אכן לא  2. שימיתוהובשקר ו  
Mc 14,49   ואז התלמידים כולם ברחו  50. להשלים הכתיבות נעשה  זה . כם במקדש מלמד ולא תפשתוניהייתי עמ 
Mc 15,33   ובשעה 34. ערפליות בכל הארץ עד שעה תשיעית נעשה  וסביב שעה ששית  33. שים הספדותעמו עו  
Mc 15,42   בא 43. נכנס כבר חג המצות זהו לפני השבת נעשה  וכאשר ערב  42. ות שבאו מירושלםרבות אחר  

Lc 2,13   ואומרים. ממיי הודאה לש׳עם המלאך ורוב חיל ש נעשה  ומיד  13. וטף בבגד ומונח באבוסהנער מע 
Lc 3,21   וישו היה טובל ומתפלל. היה כאשר כל העם נטבל נעשה   21: שמו בבורקבל הרעות שעשה תפש יואן ו 

Lc 5,1   5: קפיטולו ד׳,Tit   היה כאשר עמים רבים באו אליו בעבור שישמעו נעשה   1פרק ה׳ כפי לוקא  
Lc 5,6   אספו דגים רבים באותן שרשתות שלהם משתברין נעשה   וכאשר זה 6. ריך נאריך רשתותיךאבל בדב . 

Lc 5,12  כאשר ישאוש משיח היה בעיר אחד ובא אדם אחד נעשה  וזה  12: והלכו אחרי ישאוש משיח. ענייניהם  
Lc 6,48   גודל השפעת מים הנחל בא על אותו בית ולא היה נעשה  וכאשר . מוק משיב היסוד על האבןבית שע 

Lc 17,26   אוכלים 27בימי נח כן יהיה בימי בן האדם  נעשה  וכאשר  26מוזם בעד הדור הזה  תווהיו  
Lc 19,9   בא 10שלום בזה הבית בעבור שזה בן אברהם  נעשה  וישאוש אמ׳ לו היום  9. ׳ כפליםההוא בד  

Lc 22,66   65 הניםיום נתאספו זקני העם והסופרים ושרי הכ נעשה  וכאשר  66. ת רבות שאומרים נגדווקללו  
Lc 23,15   והיה לו 17. אז עזבו לו כאשר יסרו 16. לו נעשה  והנה שום דבר ראוי למיתה לא . םשלח אתכ  
Lc 24,14   ובעוד שהיו מדברים 15. וקרא באותן הימים נעשה  והם מדברים ביניהם מאשר  14מבש שנקרא אי  
Lc 24,29    וכאשר הסב 30. ם כבר נטה ונכנס עמהםערב והיו נעשה  ואומרים תשאר עמנו אדון כי כבר ובקשוהו 

Jn 1,3   כי היה חיים אותו החיים היה נר  4מה שנעשה  :נעשה  וזולתו שום דבר אינו . שים בעדוהדברים נע 
Jn 1,10   ואותן. ולא עצמות דבריו 11והעולם לא הכירו  .נעשה  עולם היה והעולם בעבורו  10. זהבעולם ה 
Jn 1,14  ואנו רואין אורו שאחד הוא. בשר וישכון בכם נעשה  כן האל ו 14. ן האלאדם אבל הם נולדים מרצו  
Jn 1,15   ומשלימותו כלנו השגנו 16. וקודם לימים. קדום נעשה  וא אותו שאמרתי שעתיד לבא אחרי אומר זה ה 

Jn 5,9   ואותו היום שבת. בריא וסלק מטתו והלך לו נעשה  ומיד  9ר לו קום וסלק מטתך ולך וישאוש אמ  
Jn 6,28    ענה ישאוש 29. שנוכל לעשות פעולות טובות לאל נעשה  אז אמרו לו מה  28. אב סימן הואכי האל 

Jn 11,47   אם אנחנו 48. שזה האיש עושה אותות רבים נעשה  מה . גמונים והפרושים נגד ישאושהתאספו הה  
Jn 18,18  פירו עומד עמהם. חממים בובעת ההיא ומת נעשה  משרתים עומדים לפני האש כי קור והעבדים וה  
Lc 23,12  אוהבים באותו יום כי קודם זה היו אויבים מאד נעשו  ן שנגשו פילאט ואירודיש ופילאט ונעשה באופ 
Lc 23,31    ושנים אחרים 32. דברים אלו מה יעשו ביבש נעשו  כי אם בעין הלח  31. נפלו עלינוולגבעות  
Lc 24,18   ולהם ישאוש ענה מה הן הדברים  19באלו הימים  נעשו  איזה דברים בירושלם ואינך יודע שמקרוב גר 

Jn 1,28   29. בביטניאה מעבר הירדן ששם יואן נטבל נעשו  אלו הדברים  28. חלוץ שרוך נעלוראוי ל  
Jn 2,1    2נשואין בגליליאה והיתה מריאה אם ישאוש שם  נעשו  וביום השלישי  1ב׳ כפי ש׳ יואן קפיטולו  

Mt 11,21   בשקים. בארץ טיר ושידון היו עושים תשובה נעשות  אם הנפלאות שנעשו בכם תהיו . דהביטשיו  
Jn 3,21   אחר אלה הדברים בא ישאוש עם תלמידיו 22 .נעשות  ולותיו יהיו גלויות כי בשם האל בעבור שפע  

Mt 11,23  עד היום הזה. ובהבשידוניאה עדיין יעשו תש נעשים  היו כי אם הפלאות שנעשו בך . תרדי עד שאול : 
Lc 10,13   ובאפר מוצעים היו. נסים שנעשו בך לאחור נעשים  דה כי את בטירוש או בסדום יהיו לך ביטישי  

Jn 1,3  מה שנעשה : וזולתו שום דבר אינו נעשה. בעדו נעשים  כל הדברים  3היה בתחלה עם האל  זה 2: אלוה 
Jn 1,12   12 שאינן ילודי 13אותן שיאמינו בשמו . בני האל נעשים  ו אותן שקבלוהו נתן יכולת שיהי רק לכל 
Jn 9,39   ומקצת מהפרושים שהיו עמו שמעו זה 40. עורים נעשים  ואותם שרואים שיהיו . אין שיראושאינן רו 

Jn 19,36   אומר עצם לא תשברו בו: הכת הכתיבה נשלמה נעשים  וכל אלו הדברים  36. ם תאמינוהובעבור שאת.  
Mc 14,4   4 כי יכולין היינו 5זאת האבדה מהמשיחה  נעשית  אחרים שהיו כעוסים ביניהם למה  היו שםו  

Lc 2,2   וכולם היו  3ראשונה בעד האדון מלך ששיריאה  נעשית  וזאת הנגישה היתה  2. יהיה נוגששכל העולם 
Lc 3,2   ובא 3. במדבר המלה מאל עלי יואן בן זכריה נעשית  קיאפש היתה תחת שרי הכהנים הולך ב 2דטרקא  

Jn 1,17  17  שום אדם לא ראה לעולם 18. בעד ישאוש משיח נעשית  אבל חן ואמת היא . נתנה בעד משהכי הדת  
Jn 3,25    ובאו 26. שאלה בין תלמידי יואן על הטהרה נעשית  אז  25: לא הושם יואן בבית הסהרכי עדיין  

Mt 13,55  ואינינו כנגד אמו וקרוביו ג׳יקמי ויושאף נפח  אינינו זה בן  55חכמה וכמה כח  יש לזה כמה  
Mc 6,3   אחד ומריאה וקרוביו יקומו ויוסף ויודא ושימון נפח  אינו הוא בן  3. ח שמהידים יוצאלו הכ 
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Mc 5,15   וספרו מה שראו ומה שהיה מעשה מאותו שהיה 16 נפחדו  שכלם . ז היו מושטנים שהיו בטובאותם שמא 
Mt 28,4   והמלאך אמ׳ לנשים שלא 5. ועמדו כמו מתים נפחדים  והשומרים היו  4. ו שלגו היו כמומלבושי  
Jn 19,24   גורלות עליה ממי תהיה בעבור שהכתיבה תהיה נפילה  אז אמרו ביניהם לא נקרעה אבל  24. שעליו  

Mc 4,7   ולא. בין הקוצים והקוצים גדלו יחד וחזקוהו נפל  ואחר  7. השמש הכהו כי לא היה לו שורש  
Mc 4,8   בטוב הארץ ונשא ואמ׳ ישאוש הא׳ ל׳ והא׳ ס׳ נפל  ואחר  8. ולא נתן פרי עולה וגדל. וחזקוהו  
Lc 5,12  לרגליו ובקשו ואומ׳ אדון אם תחפוץ אתה יכול נפל  וכאשר ראה ישו . ם אחד מלא צרעתאחד ובא אד  
Lc 6,49  נשלם פרק ו׳: דול מאותו ביתונעשה חרבן ג נפל  ואותו המים מנחל בא והכתו ומיד . בלא יסוד  

Lc 8,5    וזרע 6. ועופות שמים אכלוהו. ממנו לדרך ונרמס נפל  ובעוד שזורע . אותו שזרע זרעו 5ואמרו 
Lc 8,6   וכאשר הזרע יצא נתייבש כי לא. ממנו על הסלעים נפל  וזרע אחר  6. עופות שמים אכלוהוו. ונרמס 
Lc 8,7   8. בתוך הקוצים והקוצים יצאו עם הזרע וחנקהו נפל  והאחר  7. לא היה לו לחות מהארץנתייבש כי  
Lc 8,8   וזה אומר. בארץ טובה ועשה פרי כמאה כפלים נפל  וזרע האחר  8. ו עם הזרע וחנקהויצא  

Lc 8,28  לפניו צועק בקול גדול ואומר מה לך ישאוש לבא  נפל  וכאשר ראה לישאוש משיח  28ברים בבית רק בק 
Lc 8,41   42לרגלי ישאוש משיח וחלה פניו שיבא אל ביתו  נפל  ששמו לירוש שהיה שר בית הכנסת  תושאדם או  
Lc 13,4    תחשבו שהם היו. המגדל בשיבסי והרג אותם נפל  כמו אותם שמנה עשר אשר עליהם  4תאבדו  
Mt 8,10   ר לכם לא אמת אני אומ. ואמר לאותן שהיו עמו .נפלא  וישואש משיח שמע זה השר ועמד  10. עושים 
Mc 6,6   והוא סובב הערים הקטנות 7. ממיעוט האמנתם נפלא  כי  6ם שריפא בהשמת ידים עליהם חולי  

Mc 15,5  ופילאט נוהג לתת תפוש אחד בחג זה אשר 6 :נפלא  שאוש לא ענה אחרי כן ולא פילאט י 5. דברים  
Mc 15,44   ושאל לו עושה המשפט אם כבר. אם כבר הוא מת נפלא  ופילאטו היה  44. לו גוף ישאוש ושאל  
Lc 24,12   והנה שנים מהם הולכים 13. בעצמו ממה שנעשה נפלא  וכורע ראה הבגדים לבד והלך לו  לפני הקבר  

Jn 9,30   שאתם אומרים לא ידעתם מאין הוא ופתח עיני נפלא  ענה אותו האיש ואמר להם זהו דבר  30: הוא.  
Mc 12,11   11 והם רצו לתופשו אבל יראו העם 12. בעינינו נפלאה  היא מלא כה . ה נעשה בעד אלהינווז . 
Mt 13,58   14: בעבור מיעוט האמנתם נפלאות  ולא עשה שם הרבה  58. או בביתו רק בארצו,Tit  קפיטולו מ׳  

Mt 14,2  2 כי אירודיש מחזיק בזואן אסור בעבור כי  3 .נפלאות  יו זהו זואן טבול ששב חי ועושה ואמ׳ לבנ 
Mt 16,1   אתם. וישוש ענם ואמר להם 2. מן השמים נפלאות  מתחננים לו שיראם אי זה . אותו נסות  
Mc 9,38   ואותו שאינו 39. בשמי אינו אומ׳ רע נפלאות  ם אל תמנעו לו כי כל אדם שיעשה אמ׳ לה  

Mc 16,20  שיעשו נפלאות  ש בעזר הש׳ עם דברים טובים ועם העולם לדרו: Expl ה תמוונחתם פ   תם   תם  
Lc 5,26   ואחר אלה הדברים 27. גדולות ראינו היום נפלאות  לם היו מלאים יראה ממנו אומרים וכ. לשם  
Jn 7,31   ושמעו הפרושים שהסיעה מלינה  32. יותר מזה נפלאות  ואומרי׳ משיח כשיבא יעשה . ו בותאמינ 

Jn 11,32   אמרה לו אדון אם אתה במה שעבר היית לרגליו ו נפלה  ה באה למקום שישאוש היה כשראהו אז כשמריא 
Mt 13,4   ומקצת נפלו  5. בדרך ובאו מקצת עופות ואכלום נפלו  ובעוד שזורע מקצת גרעינים  4עו לזרוע זר 
Mt 13,5   במקום אבנים שלא היה שם מאד עפר ותכף צמחו נפלו  ומקצת  5. כלוםבדרך ובאו מקצת עופות וא  
Mt 13,7   האחרים 8. גדלו הקוצים וחנקום. בין הקוצים נפלו  האחרים  7. ם שורשכי לא היה לה חממם יבשו  
Mt 13,8   בארץ טובה ועשו פרי רב בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ נפלו  האחרים  8. גדלו הקוצים וחנקום .הקוצים  
Mt 17,6   וקרב אלהם 7. על פניהם והיה להם פחד גדול נפלו  וכאשר התלמידים שמעו זה  6. עיםוהם שומ  
Mc 4,4   ואחרים נפלו 5. קרוב לדרך ובאו עופות ואכלום נפלו  ובעוד שזורע מקצת גרעינים  4עו לזרוע זר 
Mc 4,5   6במקום אבנים שלא היה בו עפר רב ומיד יצא  נפלו  ואחרים  5. ך ובאו עופות ואכלוםקרוב לדר  
Lc 5,8   נא מעלי כי חוטאלרגליו ואמ׳ אדון הפרד  נפלו  אשר שימון ופירו ראו ישוש משיח הדבר כ  

Lc 9,36   ונשאו עיניהם ולא. לפני ישאוש משיח ונפחדו נפלו  וכאשר שמעו התלמידים את הקול  36. אותו  
Lc 23,30   כי אם בעין הלח נעשו דברים אלו מה 31. עלינו נפלו  בעות אז יאמרו להרים כסונו ולג 30. הניקו 
Mt 5,13    ואחר דבר אינו שוה רק. לאותם שלא היו נושעים נפסק  תלמידיו אתם מוסר העולם והמוסר אמר אל 
Mc 5,29    וישו שיודע  30. והרגישה כי נרפאה. הגרת הדם נפסק  ותכף  29. לבושו אני אהיה נרפאתנגוע 

Mt 19,15   והנה אחד נגש אלי ואמ׳ לו רבי טוב 16. מהם נפרד  וכאשר הניח הידים עליהם  15: יימלכות שממ  
Lc Prol,4   מחבורת שי׳ פאב אותם שכבר היו כתובים בעד נפרד  ואחרי כן לא . מיד האפושטולשתל והיה  
Lc 24,51   חזרו . והם מתפללים 52והוא נשוא בשמים . מהם נפרד  ובעוד שמברך היה אותם היה  51. וברכם 
Lc 8,13   ואותו זרע שנפל בקוצים הם אותם 14 :נפרדים  שרשים כי לזמן היו ובעת נסיון  אין להם  

Mt 18,25    ואותו העבד כרע בארץ מתחנן ואומר אדון 26 .נפרע  ושיהיה . ובניו וכל מה שיהיה לוואשתו  
Mt 7,2   ולא תחשוב . אתה רואה הקיסם בעין חבירך 3 .נפרעים  כי במדה שתפרעו כך תהיו  2. ניםתהיו נדו 

Mt 27,15   והוא מחזיק 16. הודים שואליםאחת אותה שהי נפש  פילאט שוטר היה לו במנהג להניח ו 15: תמה  
Mc 12,33   וזהו גדול מכל . ומכל חוזק ולאהוב רעהו כמוהו נפש  ו שחייב אדם לאהוב מכל לב ומכל אות 33הוא 
Mt 10,39   ומי שיאבדה בעדי נושע. יאבד החיים בעבורי נפשו  מי שאוהב  39[*]  38: ו ראוי ליאינ. ממני  
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Mt 16,25   מה  26. בזה העולם יושיעה כי יאבד אותה בעדי נפשו  ותו שחפץ להושיע כי א 25. אחרי שלו ושילך 
Mt 16,26   כן האל באספקלריות אביו עם המלאכים ואז  27 .נפשו  ה חלוף טוב יכול עשות האדם בעד ואי ז 
Mt 20,28  וכאשר יוצא מיריחו עם רב 29: לפדות רבים נפשו  אבל בעבור עבוד ובעבור תת : עבדבא להיות נ  
Mc 8,36  ודברו 38. ואותו שיכירנו ויפרסם אותי 37 .נפשו  גם כי יהיה לו כל העולם ויאבד  יועיל לאדם  

Mc 10,45   ובאו בירושלם ונכנסו 46. בעד פדיון רבים נפשו  בעבור היות נעבד ובעבור נתון . יבא לכם  
Lc 2,35   36. לבבות תהיו מפורסמות בעבור מחשבות רוב .נפשו  ובסכין יחצו ויעברו  35. ו נגדוובו נאמר  

Lc 17,33   32 34ומי ומי יאבד אותה אמת אותה . יאבד אותה נפשו  מי שירצה שיושיע  33ו מאשת לוט זכר  
Jn 10,11   11 ומי שאינו שוכר טוב כאשר  12. בעד צאן השוכר נפשו  ורועה טוב נותן . הוא רועה טוב אני 
Jn 12,25   והמארר נשמתו בזה העולם יזכה. יאבד אותה נפשו  שאוהב  מי. אם ימות נותן פרי רבו. יחידי  
Jn 15,13   אם תעשו אותם דברים[*]  14: בעד אוהביו נפשו  שים אין באדם אהבה גדולה מזו שי 13. אתכם  
Jn 10,24   ענה 25: אם אתה משיח אמור לנו בגלוי נפשותינו  ואמרו לו עד מתי אתה לוקח . והוהקיפ  

Mt 26,38    והלך 39המתינו לי פה ועורו עמדי . עד מות נפשי  אז אמר להם דאגה  38. ונקצף עצבלהיות  
Mc 14,34   וכאשר 35. עד מות המתינו לי פה ותהיו עדים נפשי  ואמ׳ להם עצבה היא  34ולהתפחד  להתפלל  
Jn 10,15  הוא שאנהגוצאן אחר שאינן מרפת זה והכרח  16 .נפשי  ומשים . כיר אותי ואני מכיר האבכמו שהאב מ 
Jn 12,27   אב הושיעני בשעה זאת. נבהלה עתה ומה אומר נפשי   27. העובד אותי אבי יכבדוהו. ייהיה משרת.  
Jn 13,37  וישאוש אמר נשמתך בעבורי לא תתן אמת 38בעדך  נפשי  כול ללכת אחריך עתה אני אתן את למה איני י 
Mc 3,29  ובאה 31. כי הם אמרו משוטן הוא 30. נצחיית שייתנפ  אבל הוא ראוי למיתה . ופר לעולםהעון לא יכ 

Mt 22,37   זהו הראשון ומאד גדול צווי 38. ומכל שכלך נפשך  ך בכל לבבך ובכל אמ׳ לו ישאוש תאהוב אלהי.  
Mc 12,30   31. זהו עיקר הצווי. ובכל מחשבתך ובכל כחך נפשך  אותו תאהב בכל לבבך ובכל  30. דהוא אח  
Lc 10,27  28. ואהבת לרעך כמוך. ובכל כחך ומחשבתך נפשך  אהב האדון אלהיך בכל לבבך ובכל ענה ואמ׳ ת  
Lc 21,19   רק כאשר יראו ירושלם מוקפת מחיל גדול 20 .נפשכם  בסבלנותכם תנחלו  19. ם לא יפסדאחד מכ  
Lc 1,64   ד בכלוהיה פח 65. ולשונו דברה ובירך הש׳ נפתח  ומיד פי האב  64ם תמהו מאד מזה אשר היו ש  
Mt 3,16   17השמים והקדוש רוח ירד עליו בצורת יונה  נפתחו  אש משיח היה טובל ויצא מן המים ותכף שישו  

Mt 27,52   יוצאים 53. ורוב גופות הקדושים קמו וחיו .נפתחו  והקברים  52האבנים נחלקו באמצע ו. רעשה  
Mc 1,10  ונעשית 11. דוש רוח ירד עליו כדמות יונהוהק נפתחו  ראה השמים . ותכף שיצא מהמים 10. בעד זואן 
Lc 24,31   ואחר היה בלתי נראה. והכירוהו בבציעת הפת נפתחו  ועיניהם  31. צעו ונתן ממנו להםוברכו וב  

Jn 9,10   וענה הוא איש אחד שנקרא ישאוש 11. עיניך נפתחו  אז אמרו לו ואיך  10. ׳ אני הואוהוא אמ  
Jn 9,21   שאלו אותו כי בן דעת : עיניו וראה לא ידענו נפתחו  אבל באי זה צד  21לד כשהוא עור זה נו 
Lc 2,9   ואור הש׳ מסבב סביב והיה להם פחד. קרוב להם נצב  והנה מלאך הש׳  9. לה על מקניהםשעות הלי  

Mt 3,12    ִאז בא ישאוש 13קפיטולו ו׳ כפי מתיאו  .נצחי  והתבן ישרף באש . ַטתֹו במגורתוויאסוף ח  
Mt 19,16    וענה ישאוש אליו למה אתה אומר אלי 17 .נצחיים  אי זה טוב אוכל אנכי עשות שיהיה לי חיים  
Mt 19,17   והוא אמ׳ ומה הם 18. שמור וקיים המצות נצחיים  אם תרצה להבין חיים . ם הוא טובלבדו הש.  
Mt 19,29   אשונים יהיו אחרוניםורבים ר 30. יחזיק נצחיים  הוא יקבל מאה לאחד משכר וחיים  בעד שמי  
Mc 10,30   ורבים ראשונים יהיו אחרונים 31 .נצחיים  דות עם צרות ובעולם הבא חיים או בנים וש.  
Lc 10,25    27. ואמ׳ לו מה כתו׳ בדת מזה העניין 26 נצחיים  זה דברים אעשה למען השיגי חיים ואמר אי  
Lc 16,9   מי שהוא נאמן בדבר קטן בגדול יהיה 10 .יםנצחי  ר שתהיו אפסים שאסיפכם באוהלים לב בעבו  

Lc 18,18   למה אתה אומר אלי טוב . וישאוש אמר לו 19 .נצחיים  טוב מה אעשה שאוכל לנחול חיים  אמ׳ רבי 
Lc 18,30   וישאוש לקח שנים עשר תלמידיו ואמר 31 .נצחיים  ובעולם הבא חיים . הניח בזמן זהממה ש  

Jn 3,15  כמה העולם שבנו יחידו. כי האל אוהב כל 16 .נצחיים  אבדו אבל ישיגו חיים ים בו לא יאדם המאמינ 
Jn 3,16   כי האלוה לא שלח בנו בעולם בעבור 17 :נצחיים  ן בו לא יאבד אבל יהיו לו חיים שהמאמי  
Jn 3,36   אבל מי שאינו מאמין הבן לא יהיה לו חיים  .נצחיים  מי שיאמין בבן יש לו חיים  36. נתן בידו 
Jn 4,14   והאשה אמרה אליו תן לי המים ההם בעבור 15 .נצחיים  אתן לו יהיו מעין מדלגת בחיים  המים שאני 
Jn 5,24   25. אבל יעבור ממות לחיים. ולא יבא במשפט .נצחיים  אמין אותו ששלחני יהיו לו חיים דברי ומ 
Jn 5,39    אינכם חפצים 40. ידות עדות ליוהם הן המע נצחיים  שבהם אתם סבורים יהיה לכם חיים הכתיבות  
Jn 5,40   40 רק מכיר אני 42. אין לי זוהר אנשים 41 .נצחיים  חפצים לבא אלי שתהיה לכם חיים  אינכם  
Jn 6,27    כי האל אב סימן. אותה שבן האדם יתן להם .נצחיים  שאובד מי שאובד רק העומד בחיים לא אוכל  
Jn 6,40   אז  41. ואני אקימהו חי ביום היותר אחרון .נצחיים  לו חיים ה שכל אדם שרואה הבן ומאמין יהי 
Jn 6,47   אבותיכם אכלו פת  49. אני הוא פת חיים 48 .נצחיים  י לכם מי שמאמין כי יש לו חיים אומ׳ אנ 
Jn 6,55   כי בשרי  56. ואה אקימהו ביום היותר אחרון נצחיים  רי ומי ששותה דמי יהיה לו חיים שאוכל בש 
Jn 6,69   והכרנו. ואותך אנחנו מאמינים 70: הם לך נצחיים  ן פירי אדון למי נלך דברי חיים וענה שימו  
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Jn 10,28  ואחר לא יטרוף אותם: ולא יאבדו לעולם נצחיים  ואני נותן להם חיים  28ות אחרי אותם ונמשכ  
Jn 12,25  ולמקום. ותי ישרת אחריהרוצה לשרת א 26 .נצחיים  רר נשמתו בזה העולם יזכה לחיים והמא. אותה  
Jn 12,50   ומה שאני מדבר הוא כמו שהאב כן אני דובר .נצחיים  ואני יודע שהמצוה היא חיים  50 .ולדבר. 
Jn 17,2   ואותו ששלחת. שיכירו אותך לבד אל אמת 3 .נצחיים  שהכל אשר נתת לו יתן להם חיים  בשר בעבור  

Mc 3,29   ובאה האם 31. כי הם אמרו משוטן הוא 30 .נצחיית  פשיית מיתה נאבל הוא ראוי ל. יכופר לעולם  
Jn 8,52  האתה גדול מאברהם אבינו שמת והנביאים 53 .נצחית  חד ישמור דבריך לא יקרה לו מות אומ׳ שאם א  

Jn 16,33   17: העולם נצחתי  צרה בעולם רק תבטחו בי כי אני  תהיה לכם,Tit   אלה  1קפיטולו י״ז כפי יואן 
Lc 7,35   ואחד מהפרושים חלה פניו 36. בעד בניו נצטדקה  והצדקה  35. העולמיים והחוטאים אויבו  
Jn 2,25  שיהיה נמהר העדות העשוי לו מהאנשים כי הוא  נצטרך  ולא  25. ו להם כי הוא מכיר כלםהאמנה מעצמ 

Jn 3,9   10: אלה הדברים ואמ׳ לו איך באיפשר יהיו נקודימון  ענה  9: וכן הוא אדם שנולד מרוח. או הולך 
Jn 3,1   ובלילה בא אל ישאוש 2והיה שר היהודים  נקודימוש  ששמו [*] אדם אחד היה  1׳ זואן ג׳ כפי ש  
Jn 3,4   יכול: לו איך יוכל אדם להולד והוא זקן נקודימוש  ענה  4. ם אם לא יהיה נולד מחדשמלכות שמי  

Mt 27,59   והניח . והניחו בקברו שהוא חדש מאבן חצובה 60 נקי  ד של משי לקח גוף ישאוש ועטפו בבגד אח 
Mc 5,8   8 והוא ענה שמי מספר כי רבים . ושאלו מה שמך 9 .נקי  מר אליו ישאוש צא חוץ רוח אינו וא 

Lc 11,24   יוצא מן האדם הולך במקומות מחפש מנוח ואינו נקי  כאשר הרוח בלתי  24סף עמי מפזר שאינו מא  
Jn 13,10   כי אני יודע 11. ואתם טהורים אבל לא כולכם נקי  חוץ הרגלים והוא כולו סר רק שיראינו ח  

Mt 5,8  אשרי אנשי השלום כי 9: הלב כי הם יראו השם נקיי  אשרי  8: ים כי הם ישיגו רחמנותאשרי הרחמנ  
Mt 23,25    זהו שמטהרין זה שמחוץ הוא כן כמו גביע .נקיים  פרושים רמאין שתראו עצמכם מחוץ אוי לכם  
Mt 23,26    אוי לכם מאותתים פרושים שדומים 27: מבחוץ נקיים  מה שהוא בפנים ואחר תהיו כולכם ראשונה  
Mt 11,30   12 :נקל  כי עולי נח הוא ומשאי הוא  30ם בנפשותיכ,Tit  אז ישואש 1 קפיטולו ל״ח כפי מתיאו  
Mt 19,24   ט עבור מעשיר אחד שיכנסהוא גמל בנקב המח נקל  ין ועוד אמ׳ לכם שנות עני 24: שממיי  
Mt 19,26    ובכן ענה פירו 27. לעשות כל הדברים יערבו לו .נקל  דבר כבד מהבין אבל לאל הוא דבר הוא 
Mc 10,25    הוא עבור גמל אחד בנקב המחט שאיש עשיר במלכות נקל  יותר דבר  25. ליכנס במלכות האליוכל 

Lc 5,23   24. או אמור קום ולך. אמור עונותיך נמחלים נקל   אי זה דבר הוא 23רע בלבבכם  למה חשבתם  
Lc 16,17   18אחת שתעבור . . הוא ששמים וארץ ישלוו מאות  נקל  אבל יותר  17. ל העושים חוזק בומוגד וכ 
Lc 18,25   הוא שיעבור הגמל בנקב המחט מאדם עשיר שיכנס נקל  יותר דבר  25. כנסו במלכות שמיםממון שי  

Mc Prol,16   והגיד מגלת חייו שהוא כרת אצבעו בעבור .נקלה  הכל בקצור בעבורנו למד ביותר ב וכת  
Mc 2,9   או לאמר קום קח . לאמר לנטול עונותיך נמחלין נקלה  אי זו היא מלה  9תחשבו בלבבכם  להם מה 
Lc 4,19   וכל. וכאשר סיים הספר חזרו למשרת וישב 20 :נקם  מחילה דורש שנת האדון ערב ויום הנשברים ל  

Lc 21,22   ואוי 23. בעבור שיושלמו כל הדברים שנכתבו. הם נקם  כי אלה הימים יום  22יכנסו בה  אל 
Jn 6,5   זה אמר היה לנסות כי 6. פת שיאכלו אלו העמים נקנה  ואמר לפיליף אנה . ים באים אליועמים רב 

Mc 3,5   ואמ׳ לאדם שלח היד. שמביטיםבעבור מעשיהם כ נקצף  וישו  5. והנם שותקים. אדם אחד עזוב אבר  
Lc 4,28   וקמו והשליכוהו חוץ לעיר 29. ומלאים חימה נקצפין  הכנסת ושומעין אלה הדברים היו  היו בבית. 

Mt 26,14   ואמר להם  15יודש אישקריוט הלך לשרי הכהנים  נקרא  אז אחד מי״ב תלמידיו שהיה  14 :לזכרוני 
Mt 27,8   ואז היה 9. ַאְלִקיֶדֶמך זהו שדה הדם עד היום הזה נקרא  ה אותו שדה ובעבור ז 8. ם הגריםשיקברו ש 
Mc 6,39   41. וישבו מחמשים חמשים ומאתים מאתים 40ֶפי׳  נקרא  שיושיבו העם והחיילות על העשב  וישו צום 
Lc 1,32  ת ואדונינו הש׳ יתן לו קתדרא. בן מהאל עליון נקרא  יהיה גדול ויהיה  זה 32. שתקראי שמו ישאוש 
Lc 1,35   והנה אלישבק קרובתיך הרתה בן 36[*]. בן  נקרא  היה שיולד ממך יהיה קדוש ויהיה ומה י  
Lc 2,21   בעד המלאך קודם שהנער היה בבטן אמו מריאה נקרא  יה נמול ונקרא שמו ישאוש שאותו הנער ה.  
Lc 9,10   ר ההוא כאשר ידעהו העמיםוהדב 11. בינשידא נקרא  וישאוש לקח אותם במקום אחד . שוהדברים שע  
Lc 14,8   ויבא לאותו שזמנך ויאמר לך תן מקום 9שם  נקרא  כי באולי יותר נכבד ממך . בראש אל תשב  

Lc 14,10   לך ושב במקום היותר אחרון בעבור כשיבוא אותו נקרא  רק כאשר תהיה  10. תרד מטה מטה ואז בבושת 
Lc 15,19   וקם ובא אל 20: עשה לי כמו אחד משכיריך. בנך נקרא  ות וכבר איני ראוי להי 19. ולך לשמים 
Lc 21,37   וכל העם קם בבקר ובא במקדש 38. הר הזתים נקרא  ובלילה יוצא משם עומד בהר . קדשמלמד במ  
Lc 23,26   26 והניחו השתי וערב עליו. שימון שבא מן העיר נקרא  נהגוהו לקחו אדם אחד סיריאנוש  וכאשר  

Jn 1,42   ולמחר רצה לצאת בגלליאה  43. כיפאש ר״ל פירא נקרא  טו אמ׳ שימון בן יואן אתה תמיה מביוישאוש 
Jn 2,2   וכאשר בנישואין היו 3. עם תלמידיו לנשואין נקרא  וישאוש  2תה מריאה אם ישאוש שם והי  
Jn 5,2   יםבלשון עברי ביטשידא ולה חמשה עליות נקרא נקרא  רה אחת ששם מתקבצים המים מכוסה חפי  
Jn 7,2   הפרד מפה ולך[*] ואמר לו אחד 3. כנופיה נקרא  וסמוך ליום מועד ליהודים היה  2. להמיתו  

Jn 11,1   2לזריט מבטניאה ממגדול מריאה ומרטא אחיותיו  נקרא  והיה חולה אחד בשם  1י ש׳ יואן י״א כפ 
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Jn 21,2   2 ת גליליאה ולבנימספק ולנתנאל שהיה מבי נקרא  וטומאוש . וכן גלה לשמעון פירו  
Mt 23,8    9. כולכם אחים. כי אחד הוא מלמדכם: רבנים נקראים  אבל אתם לא תאבו היות  8: רבניםוישקראום  

Mt 23,10   אותו שהוא 11כי ישאוש משיח רב . רבנים נקראים  לא תחפצו  10הוא אביכם שבשמים  כי אחד  
Lc 22,25   כי אותו . אבל לא יהיה כן מכם 26. מאושרים איםנקר  בהם ובין אשר להם ממשלה עליהם  מושלים 

Jn 5,2   שם שוכבים רוב אנשים חולים  3בלעז פרושיש  נקראים  ן עברי ביטשידא ולה חמשה עליות נקרא בלשו 
Lc 1,36   כי שום דבר אינינו שלא יהיה בלתי 37עקרה  נקראת  וזהו החדש השישי לאותה שהיא . הבן בזקנות  

Mt Prol,27   בן. נשר שעלה לשמים. אריה שקם חי אחר מיתתו .נקרב  עגל . איש נולד מבתולה. אדם היה .מדברים 
Jn 19,24  אבל נפילה גורלות עליה ממי תהיה בעבור נקרעה  ביניהם לא אז אמרו  24. ונשאה על מה שעליו  
Lc 8,29  קשרים נשבריםוכשה. בשלשלאות ברזל ובעבותות נקשר  והיה . תצא מן האדם ההוא ומצערולרוח רעה ש  

Jn 11,44   ואמ׳ ישאוש להם התירוהו והניחוהו. עם הסדין נקשרת  ופניו . יו רגליו קשורות בחבליםוה. קם 
Mc 4,21   דלוק תחת הדרדור ולא תחת המטה אבל מניחו אדם נר  ואומ׳ להם אין אדם מניח  21. מעלשמוע יש  
Lc 8,16   נו מדליקו בעבור שיחביאנו או ישימהו אחור רקאי נר  ומי שמדליק  16. בול הצער מאהבהפרי בקי 

Jn 1,4   וערפל וחשך לא. והנר היה מאיר בערפל 5. האנשים נר  כי היה חיים אותו החיים היה  4 מה שנעשה 
Jn 1,9   עולם היה 10. והוא האיר כל אדם בעולם הזה נר  הוא היה אמיתות  9[*]  8. [*] קעדות מרחו  

Jn 3,19    בא לעולם ואוהבים האנשים ביותר חשך וערפל מנר נר  וזהו עין לב  19: האלוהנולד בן האחד לבד. 
Jn 5,35  שורפת ומאירה ולא אביתם לשמוח שעה אחת בינינו נר  יה אורה הוא ה 35. בעבור שאתם תהיו נושעים. 
Jn 8,12   למי שבא אחרי לא ילך בחשך וערפל אב. העולם נר  וישאוש אומר אני הוא  12: י חטאלא תעש  

Jn 9,5    באומרו אלה הדברים ירק בארץ 6. הוא בעולם נר  . בעוד שאני בעולם 5. אחד לפעוללא יוכל.  
Jn 11,10   10 ואחר אמר אליהם: אלה הדברים אמר 11. אין לו נר  ל מי שהולך בלילה מצער עצמו כי אב  
Jn 12,35   בעבור שלא תפלו בחשך וערפל להו בפוד שהנר בכם נר  אז אמר להם ישאוש עדין יש בכם  35. האדם. 
Jn 12,36   אלה הדברים: האמינו בנר בעבור שתהיו בני נר נר  בעוד שיש לכם  36. לאן הוא הולךאינו יודע  
Jn 12,36    37. אלה הדברים אמר להם ישאוש והלך ונסתר מהם :נר  נר האמינו בנר בעבור שתהיו בני שיש לכם 
Jn 12,46   45 שבאתי בעולם בעבור שק שכל שיאמין בי לא יעמוד  נר  אני  46. שלחניאה אות רואה מי שמי שרו 
Mt 1,20   אל יוסף בחלום אמר יושאף בן דויט אל תירא נראה  מלאך הש׳ . ובעוד היותו מחשב זה 20. עזבה  
Mt 2,13   מלאך השם בחלום אל יוסף ויאמר לו קום ולקחת  נראה  ואחרי שובם  13לו ד׳ כפי מתיאו קפיטו 
Mt 2,19  ואמר לו קום 20לו בחלום אל יוסף אל מצרים  נראה  וכאשר אירודיש מת מלאך השם  19 :כי אינינה  

Mt 22,17   18. חייבים אנו לתת מס לסיסר או לא. לך נראה  תאמר לנו מה  17. גופות האנשים אין מביט  
Mt 27,49   וישאוש פעם אחרת 50. ואם יבא אליהו שיתירה נראה  והסונטוריאו אמ׳  49: לו לשתות ונותנין  
Mt 28,17   ומקצתם ספקו. וכאשר ראוהו התפללוהו. להם שם נראה  וישו  17. בגליליאה בהר אחד שישו אמ׳ להם. 
Mc 12,26    לו האל בסנה אומר אני אלוהי אברהם אלהי יצחק נראה  שיקומו לא קראתם בספר משה כאשר ומהמתים 

Mc 16,9  9 ראשונה למריאה מגדלינא אותה שהוא גירש שבעה  נראה  בבקר הוא  אשר חזר חי יום ראשוןוישאוש כ 
Mc 16,12   לשני תלמידים שהולכים לעיר אחת בצורת גרים נראה  ואחר זה הוא  12. הו ולא האמינושהיא ראת  
Mc 16,14   להם להבחין מיאונם וקושי לבם כי אותם לא נראה  ישאוש . שולחן כל אחד עשר לאכולשיושבין ב  

Lc 1,11   וכאשר זכריא ראהו היה נבהל ובאה 12. אליו נראה  ם׳ עומד לצד ימין המזבח הלבונה מלאך הש  
Lc 10,36  לך שהיה יותר חבר ורע לאותו שנפל בין נראה  אי זה מאלה השלשה  36. ו בחזרתואלו יתנם ל  
Lc 18,3   ולא רצה לעשות 4. מעניין שהוא ביני ושכנגדי נראה  יתה בעיר ההיא ובאה אליו אומרת אחת ה. 

Lc 24,31   היה. והם אמרו ביניהם לבינו 32. בעיניהם נראה  תי ואחר היה בל. והכירוהו בבציעת הפת  
Mt 27,42    הוא בטוח באל שיצילהו אם ירצה  43. ונאמינך נראהו  מישראל רד מן השתי וערב שאנחנו מלך אתה 
Mc 15,32   ואותן שהיו תלויים עמו עושים. ונאמינך הונרא  ישראל רד מן השתי וערב שאנחנו  אתה משיח  
Mt 13,26   ובאו המשרתים ואמרו  27. הקמשונים בין החטים נראו  אז . וכאשר העשב גדל ועשה פרי 26. והולך 
Mt 27,53  והסונטוריאו ואותם שהיו עמו שומרים  54רבים  נראו  אחר התחייה . יוצאים מהקברים 53. קמו וחיו 

Mt Prol,17  ואותם האדם חייב הבין מה: בד׳ צורות נראים  האיונגלישטש . בעבור כח שבועתם ריהיה מועב  
Lc 11,44   44 והאנשים שאינן יודעין הולכים למקום שאינן  .נראין  ם פרושים אתם כמו הקברים שאינן אוי לכ 
Mc 14,3    ָוהיו שם 4. ושברה ושפכה המשיחה על ראשו נרדי  א אל בשטרי מליאה אינגנט מרגלי עם ַקאֵפס  
Lc 3,27   שם היה קושן. שם היה אטדי. שם היה מלאכי 28 .נרי  שם היה . שם היה שלתיאל. רובבילשם היה ז. 
Mt 5,16   שיראו מעשיכם הטובים וישבחו אביכם. לפני הכל נרכם  כן יהיה מאיר  16. ותן שבבית הןאור לכל א 

Lc 4,2   והשטן בא אליו ואמ׳ לו אם אתה בן אל חי 3 נרעב  ר עברו אותן מ׳ יום ישאוש משיח וכאש. יום  
Mc 2,25   שהוא נכנס במקדש תחת אביתר שר הכהנים 26 .נרעבו  ה שעשה דוד הוא וחיילותיו כאשר מ. קראתם  

Mt 25,35   וצמתי ונתתם לי. ואתם נתתם לי לאכול נרעבתי  אני  35. ן מראשית העולם עד הנהשלכם מוכ  
Mt 25,42   43. וצמאתי אשר לא נתתם לי לאכול ולשתות נרעבתי  אני  42. ן ואל מלאכיושמוכן לשטבאש גיהנם  
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Mt 8,8  ויש לי תחתי פרשים: כי אני אדם חוטא 9 .נרפא  רק לבד תאמ׳ בדיבור ובני יהיה  תכנס בביתי.  
Lc 7,7  כי אני אדם שיש לי תחת רשותי ותחת כחי 8 .נרפא  אבל תאמ׳ זה בדברים ובני יהיה  שאבוא אליך  

Mc 5,29   29 וישו שיודע בעצמו האמת כי ממנו יצאה 30 .נרפאה  והרגישה כי . תכף נפסק הגרת הדםו  
Lc 6,18   כי כח יוצא. וכל העם חפצים לנוגעו 19 .נרפאים  שהיו מצטערין בעד רוח רעה היו  ואותם  

Mt 14,36   15: מחוליים נרפאין  וכל אותן שהיו נוגעין תכף היו  מלבושיו,Tit  1לו מ״א כפי מתיאו קפיטו  
Mc 5,23   וישאוש הלך עמו ועם רב שהולך אחריו 24 .נרפאת  בא והנח ידיך עליה ותהיה . למותהיא קרובה  
Mc 5,28  והרגישה כי נרפאה. ותכף נפסק הגרת הדם 29 .נרפאת  נכי יכולה נגוע לבושו אני אהיה בקרבה אם א. 
Mc 5,34   ובעוד שמדבר באו אל סגן בית הכנסת 35 .נרפאת  י לכי לשלום ותהי. ונתך הושיעךלה בתי אמ.  
Jn 3,14   כן חוייב שבן האדם יהיה: והגביה הנחש במדבר נשא  כמו שמשה  14: האדם שהוא בשמים בן: השמים  
Jn 3,14    בעבור שבני אדם המאמינים בו לא יאבדו אבל  15 נשא  כן חוייב שבן האדם יהיה : במדברהנחש 

Jn 6,5   ואמר לפיליף. עיניו וראה עמים רבים באים אליו נשא  אז ישאוש  5. ום חג היהודיםסח יסמוך לפ 
Jn 11,41  עיניו לשמים ואמ׳ אב חנות אני עושה לך כי נשא  וישאוש . ואז הסירו האבן 41. אלתראי אור ה  
Jn 12,32   וזה אומר  33כל הדברים אמשוך לעצמי . מן הארץ נשא  ואני אהיה  32. ך שר העולם בחוץיהיה מושל 
Lc 23,29  אז יאמרו להרים  30. והשדים שלא הניקו. וולד נשאה  והבטן שלא . מאושרות הן העקרות שבהם יאמרו 

Mc 12,16    לו וישאוש אמ׳ ממי היא זאת התמונה והכתוב על נשאו  והם  16שאו לי פשוט אחד ואראהו תנסוני 
Lc 2,22   22 כפי מה 23הנער בירושלם בעבור שידרו לשם  אונש  נשלמו ימי טהרת מריאה כדת משה  וכאשר  
Lc 2,27   במקדש אביו ואמו בעבור שיעשו כפי מנהג נשאוהו  וכאשר . ובא ברוח אל המקדש 27. בן אל חי  

Lc 16,22    וראה מרחוק. ... בצער ונגיסה...  23...  נשאוהו  ..  22.. והכלבים באים תופסים מנותן לו  
Mc 10,35    אעשה . וישאוש אמ׳ להם מה תרצו 36. תעשה לנו נשאל  ם שאי זה דבר שאנחנו אנחנו רוצירבי 

Mc 9,25  וישו לקחו  26. כמת עד שרבים אומרים שמת הוא נשאר  והוא יצא צועק ומצערו והנער  25. תחזור בו 
Lc 2,43  חושביםו 44. ולא הכירוהו אביו ואמו. בירושלם נשאר  למו ונשלמו הימים כששבין הנער יש״או״ש ונש 
Mt 16,9   ומז׳ לחמים וד׳ אלפים איש וכמה דבילות  10 .נשארו  וכמו דבלות . ים ומה׳ אלפים אישמה׳ לחמ 

Mt 16,10  10 אבל. ולמה לא תבינו שאיני אומר מהפת 11 .נשארו  מים וד׳ אלפים איש וכמה דבילות ומז׳ לח  
Mc 8,19    ומהז׳ לחמים ומד׳  20. והם אמרו י״ב. תרממו נשארו  וכמה קופות . לחמים לה׳ אלף אישחלקתי ה׳ 
Mc 8,20   20 והוא אמ׳ להם אם כן אינכם 21. והם אמרו ז׳ .נשארו  לחמים ומד׳ אלף איש וכמה סלים  ומהז׳ 

Mt 14,11   ובאו תלמידיו ונשאו הגוף וקברוהו 12: לאמה נשאתו  וטי כלי עץ ונתנוהו לנערה והיא באחד מפש. 
Mt 14,7   והיא היתה 8: שהוא יתן לה כל מה שתשאלהו נשבע  בעבור אותו דבר הוא  7. אירודישמאד ל  

Mt 23,20   או שנשבע במקדש  21. בעד כל הדברים שהם עליו נשבע  כי מי שנשבע במזבח  20. דש המתןשהמק 
Mt 23,21   ומי שנשבע בשמים נשבע  22. בכל מה שהוא ממנו נשבע  מקדש או שנשבע ב 21. כל הדברים שהם עליו 
Mt 23,22    אוי לכם  23: בקתדראת האל ובאותו שיושב עליה נשבע  ומי שנשבע בשמים  22. שהוא ממנובכל מה 
Mt 23,16   אבל אותו שעושה נדר לתת זהב למקדש אותו .נשבעין  ן שאותן שנשבעין במקדש דבר אין שאומרי  
Mt 27,51   והאבנים. למעלה ולמטה והארץ רעשהמשני צדדין  נשבר  והנה המקדש  51. שלח הקדוש רוח אחרת צועק 
Mc 15,38    והסינטוריאו 39. בשני צדדין למעלה ולמטה נשבר  המקדש [*]  38. גדול ונשף ברוחוזעק קול  

Lc 5,36   ושום אדם 37. וחדש אינו מתי מתיחד עם הישן נשבר  כי אם יעשהו הישן . במלבוש ישן מלבוש חדש  
Jn 21,11   ואחד מהם לא . וישאוש אמר להם באו ואכלו 12 .נשבר  רבים הרשת לא ועם כל זה שהדגים . ושלשה 
Lc 4,19   לב ולדרוש תשובה לשבויים ולעורים ראיה נשברי  ולרפא  19ושלחני לעניים להגיד  משח אותי  
Lc 8,29   וישאוש שאלו מה  30. מובא במדבר בכח השדים נשברים  וכשהקשרים . לאות ברזל ובעבותותנקשר בשלש 

Mt 23,12   אוי לכם מאותתים ופרושים ורמאים שמונעים 13 .נשגב  ומי שישפיל עצמו יהיה . יה נשפלעצמו יה 
Mc 11,16   ומלמדם ואומ׳ להם אינו 17אי זה משא במקדש  נשוא  ולא עזב  16. והפך מלמעלה למטה גירש  
Mc 12,38   39להם שלום הסוחרים מלבושים נאים שיתנו  נשוא  רו מן החכמים יודעי ספר שחפצים אומר השמ  
Lc 24,51  חזרו בירושלם בגודל. והם מתפללים 52בשמים  נשוא  והוא . ך היה אותם היה נפרד מהםובעוד שמבר  
Jn 16,12   רק כשיבא אותו רוח של אמת ילמדכם כל 13. עתה נשוא  כם יכולים רק אינ. לי לאמר לכם רוב דברים 

Mt 22,12   12  אז אמר המלך לעבדיו קחוהו 13. והוא שתק .נשואיי  ת מלבוש לו אהוב איך נכנסת בזולואמ׳  
Mt 22,2   2 ושלח העבדים לקרוא הקרואים אל 3מבנו  נשואין  שממיי הוא דומה לאדם מלך שעשה  מלכות  

Mt 22,11   11  ואמ׳ לו אהוב איך נכנסת בזולת מלבוש 12 נשואין  אדם אחד שלא היו מלבוש ממלבושי וראה  
Mt 24,38   לא הכיר עד 39עד היום שנח נכנס בתיבה  נשואין  ם המבול שאוכלים ושותים ועושים קוד בזמן  
Lc 20,35   כי לא ימותו משם ואילך  36. ולא יקחו נשים נשואין  לא יעשו . ו עולם ומתחיית המתיםמאות 

Jn 2,1   2 בגליליאה והיתה מריאה אם ישאוש שם נשואין  וביום השלישי נעשו  1י ש׳ יואן ב׳ כפ  
Mt 19,8   אבל בתחלה לא היה. בעבור קושי לבבכם נשותיכם  וישוש אמר משה הודה לכם שתעזבו  8. יעזוב  
Jn 1,22  23. מענה לאותם ששלחונו מה אתה אומ׳ מעצמך נשיב  למען . אמרו לו אמור לנו מי אתהאז  22. לא  
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Mt 28,14  והם לקחו הכסף ועשו מה 15וחים שתהיו בט נשיג  והם אמרו אם ידע פילאט אנחנו  14. וגנבוהו  
Mt 15,38   38 והניח העם ועלה בספינה קטנה 39. וילדים נשים  אוכלים כמו ד׳ אלפים אנשים לבד והיו ה  
Mt 24,41   יהיו בית הריחים האחת יקח והאחרת יניח נשים  ושתי  41. האחד יקח והשני יניח שנים בשדה.  
Mc 12,25  אבל יהיו כמו מלאכי השמים. ולא להן בעלים נשים  לא יהיה להם כאשר המתים יחיו  25. וכח השם  
Mc 15,40   ובתוכם מריאה מקדלינא. שבאו מרחוק להביטו נשים  והיו שמה מקצת  40. היה בן האל זה האיש  

Lc 8,2   ומריאה. שנתרפאו מרוח רעה ושאר חליים נשים  ומקצת  2והיו עמו הי״ב תלמידים . השם׳  
Lc 17,27   ובא המבול והרג את. ועושין נישואין נח בתיבה נשים  אוכלים ושותים לוקחים  27האדם  ןבימי ב 
Lc 20,35   כי לא ימותו משם ואילך כי יהיו דומין 36 .נשים  לא יעשו נשואין ולא יקחו . ומתחיית המתים  
Lc 7,45  אתה לא 46. רגלי וזו לא פסקה מנישוק. לרגלי נשיקה  אתה לא נתת לי  45. י ראשה קנחםרגלי ובשער 
Lc 12,6    ושערכם כולם ספורין לפני אל 7. לפני האל נשכח  נמכרין במאה ערכין ואחד מהם לא שהם שלו  
Mt 2,17   גדולים קולות מבכי 18מה שאמר ירמיה הנביא  נשלם  אז  17. ד לפי הזמן ששאל למלכיםהיה נול  

Mt 24,34   הארץ והשמים יעברו אבל דברי לא יעברו 35 .נשלם  ה הדור לא ימות עד שכל זה יהיה אומר שז.  
Mt 27,9  מירמיה נביא אומ׳ ולקחו שלשים פשיטי כסף זהו נשלם  ואז היה הדבר  9. ם עד היום הזהזהו שדה הד 
Mc 4,29   30. הפרי תכף שמים המגל כי עת קציר הוא נשלם  וכאשר  29. ר מתמלאה חטה השבולתואח  
Lc 1,15    יזהו לפני 17ויבונן לפניו  16. מהקדוש רוח נשלם  שיצא מבטן אמו יהיה קודם . ושכרישתה יין  
Lc 1,57   ושמעו השכנים וקרובים 58. ותלד והיה לה בן נשלם  אלישבק יש לה ללדת יהיה  57קדש בביתה במ  
Lc 4,44   44 5: קפיטולו ד׳ נשלם  : דורש בבתי כנסיות של גליליאה והיה,Tit   נעשה 1פרק ה׳ כפי לוקא  
Lc 6,49   7פרק ו׳  נשלם  : פל ונעשה חרבן גדול מאותו ביתומיד נ,Tit   וכאשר 1קפיטולו ז׳ כפי לוקא  

Lc 21,24    ויראה אות בשמש ובלבנה ובכוכבים ובארץ 25 .נשלם  עד שעת הנבראים יהיה תרמס בעד העמים  
Lc 22,16   כאשר לקח הכוס עשה חנותו 17. מלכות השם׳ נשלם  ומ׳ לכם שלא אוכל אותו עד שיהא כי אני א  

Jn 7,8   8 10. כאשר אמר אלה הדברים הוא היה בגלליאה 9 :נשלם  וזמני לא . מיתים ביום זה של חגאתם מ 
Jn 12,38    וכח האל. שאמר אדון מי האמין מה ששמענו .נשלם  בעבור שדברי ישעיה הנביא יהיה  38בו  
Jn 15,25   26. דברי הכתוב בדת אותו שערבות היה לו בי נשלם  בעבור שיהיה  25עיסו אותי ואבי ראו והכ  
Jn 18,9  הדבר שאמר כי מכל אותן שאלו שלי נתת אחד מהם נשלם  בעבור שיהיה  9הניחו אלה ללכת  אתם מבקשים 

Mt Expl   אהיה עמכם בכל עת עד סוף העולם: Expl מרקו מגיד :אגרת שי׳ מתיב תלמיד ומגיד נשלמה  תם  
Lc 4,21   והכל נותנים עדות 22. זאת הכתיבה באזנינו נשלמה  התחיל לאמר להם היום הזה  21. ומבינים ב  

Jn 19,36   36 ועוד כתיבה אחרת 37. אומר עצם לא תשברו בו :נשלמה  ל אלו הדברים נעשים הכת הכתיבה וכ 
Mt 13,53  ל ארצוובא א 54אלה הדמיונות נסע משם  נשלמו  ונעשה כאשר  53. ם חדשים וישניםמאוצר דברי  

Lc 2,21   שמנה ימים הנער היה נמול ונקרא שמו ישאוש נשלמו  ואחר  21. כאשר למעלה אמור להם ושראו כן  
Lc 2,22  ימי טהרת מריאה כדת משה נשאו הנער בירושלם  נשלמו  וכאשר  22. היה בבטן אמו מריאה קודם שהנער 
Lc 9,51   ישאוש משיח שלח שלוחיו לפניו 52רי דב נשלמו  וכאשר  51. ינו כנגדינו לנו הואכי מי שא  
Lc 1,45    ומריאה אמרה נשמתי משבחת ומעלה האל 46. בך נשלמים  כי אותם הדברים שנאמרו לך מהש׳ יהיו 

Lc 18,31  כל הדברים הכתובים בעד הנביאים שבן האדם נשלמים  הנה אנחנו עולים בירושלם ויהיו . ואמר להם  
Lc 24,44   הכתובים בדת משה ובנביאים ובמזמורים נשלמים  א שכל הדברים יהיו שחוייב הו. םבעמדי עמכ  
Mt 2,23   3: הנבואה שאמרה הוא יקרא שמו נאזריוש נשלמת  ויגר במִדינַת נאזריט שתהיה  23לארץ גלליאה,Tit  
Mt 4,14   ארצה זבולון 15נבואת ישעיה הנביא אומרת  נשלמת  כדי שתהיה  14ות זבולון ונפתלי הים גליל  
Mt 8,17   שנבואת ישעיה אומרת הוא מסלק החוליים ונושא נשלמת  בעבור שתהיה  17וכל החולים . רובדב 

Mt 13,14   אומרת אתם תשמעו ולא תבינו. בהם מישעיה נשלמת  שהנבואה תהיה  14א יבינו בעבור ישמעו ול  
Mt 13,35   פתח את פי במשלים ואדבר הנבואה אומרת אני א נשלמת  בעבור זה תהיה  35: אש בדמיונותאמ׳ ישו 
Mt 27,35   ועל. חלקו ביניהם מלבושי. הנבואה אומרת נשלמת   חלקו ביניהם בגורל מלבושיו בעבור שתהיה  
Mc 15,28   29. הכתובה שאומרת הוא נמנה עם הרשעים נשלמת  אז היתה  28. מימין ואחד משמאל גנבים אחד  
Jn 13,18   עתה אני 19. מי שאוכל פתי יקום עקיבו נגדי .נשלמת  תהיה רק בעבור שהכתיבה . שבחרתייודע אותן 
Jn 17,12   ואלה הדברים דבר: אך עתה אליך אני בא 13 .נשלמת  אם בן האבדון למען תהיה הכתיבה כי . נעדר  
Jn 19,24  האומרת חלקו מלבושי ביניהם ושמו גורלות נשלמת  ה ממי תהיה בעבור שהכתיבה תהיה גורלות עלי  
Jn 19,28   אז היה שם קנקן מלא 29. אמ׳ יש לי צמא נשלמת  ובעבור שהכתיבה תהיה . רים נענושכל הדב  
Jn 10,18  אם אני מניח אותה מעצמי יכולת יש לי לעזוב נשמה  ושום אדם לא יטול אותה  18. ותהאחרת יקח א  
Lc 14,7   8וכסא הכבוד  כאשר בחרו מושבות הראשונים נשמע  ואמר לאותן הקרואים דבר  7: ותולענות א  

Lc 20,16   16 א״כ מה רוצה לומ׳[*]  17: אמרו לא יאבה השם׳ נשמע  והדבר : יבא וישמיד אותן עובדי אדמה 
Lc 18,23   וישוש 24. הוא היה עצב מאד כי עשיר הוא נשמעים  ואלה הדברים  23. ובא ולך אחרי .בשמים  
Mt 2,18    ברמה רחל מבכה על בניה ולא לקחה נחמה כי תנשמע  גדולים קולות מבכי וצעקה היתה  18הנביא  
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Lc 1,13   ואשתך אלישבק תלד לך בן ותקרא שמו יוחנן נשמעת  ׳ אליו אל תירא זכריה כי תפלתך המלאך אומ.  
Mt 9,17  ונעשה בעוד 27קפיטולו ל״א כפי מתיאו  :נשמרים  יין החדש בנאדות החדשים ושניהם משים איש ה  
Mc 8,35  ואותו שיאבדה בעדי ובעד. נושעת יאבדה נשמתו  ומי שיחפוץ עשות  35. חריימשך אוערב עמו ו  
Lc 14,26   ומי שאינו נושא שתי 27. לא יהיה תלמידי נשמתו  אשתו ואחיו ובנו ואחיותיו ועו׳ ואמו ו  
Jn 12,25  הרוצה 26. בזה העולם יזכה לחיים נצחיים נשמתו  והמארר . שאוהב נפשו יאבד אותה מי. פרי רב  
Lc 1,46   ורוחי שמח באל שהוא 47משבחת ומעלה האל  נשמתי  ומריאה אמרה  46. היו נשלמים בךלך מהש׳ י  

Jn 10,17   ושום אדם לא  18. בעבור שפעם אחרת יקח אותה נשמתי  בעבור זה אהבני האב כאשר אניח  17. אחד 
Lc 12,20   20 כן הוא 21. שהכינות ממי יהיו ואותם דברים נשמתך  בזה הלילה יבקשו . מ׳ לאותו סכלוהאל א  
Jn 13,38    בעבורי לא תתן אמת אני אומר לך לא יקרא נשמתך  וישאוש אמר  38את נפשי בעדך עתה אני אתן  

Mt 23,35    מדם הבל צדיק עד דם זכריה בן ברכיה. על הארץ נשפך  עד שיבא עליכם דם צדיקים שהוא  35לעיר 
Lc 5,37  אבל יין חדש ראוי לשים בנאד חדש והיין 38 .נשפך  אובדין והיין ת הישנים והנאדות משבר הנאדו  

Lc 22,20    אכן הנה יד המוסר אותי היא 21. בעדכם נשפך  הוא צווי החדש בדמי אותו שיהיה זה הגביע  
Mt 23,12   אוי לכם 13. ומי שישפיל עצמו יהיה נשגב .נשפל  ומי שיגביה עצמו יהיה  12. רתכםיהיה מש  
Lc 18,14  ומביאים לו נערים  15. ומי שישפיל עצמו ינשא נשפל  כי כל אדם המגביה עצמו יהיה . קביתו מצודל 

Mt Prol,24   כי כתב דמות השבועות מענייני האלהות ישואש .נשר  זואן יש לו צורת .. בים הכהנים שמקרי  
Mt Prol,28   עגל גלחות. אנושות בן אדם רומז. שעלה לשמים נשר  . אריה שקם חי אחר מיתתו. נקרב עגל . 
Mt Prol,29  1. שבועת עניין האלהות נשר  . אריה מלכות. עגל גלחות. נושותאדם רומז א,Tit  קפיטולו ראשון כפי 

Mt 6,30   30 אתם מאמינים[*] למה . האל מאספו כ״ש יגונכם נשרף  שב השדה הנמצא היום ולמחר יהיה ואם ע. 
Lc 24,32   33. ולמדנו הכתיבות. בקרבינו שדבר בנו בדרך נשרף  היה . בינווהם אמרו ביניהם ל 32. בעיניהם  
Mt 6,31   31 האב. העמים שואלים כל זה 32. או מה נלבש נשתה  תהיו נאנחים לאמר מה לאכול מה  לכן אל  
Lc 23,7  ואירודיש 8. כי בירושלם בימים ההם היה .נשתלח  והכיר כי מיכולת אירודיש  7. יבאם הוא גלל  

Lc 17,14   ואחד מהם כשראה שנשתנה חזר ושבח לשם 15 נשתנו  עודם הולכים ונעשה שב. ותתראו אל הכהנים  
Mc 2,2   ולא הכילם כי כל הבית היה מלא עד הפתח נתאסף  רב עם . אשר ידעו שהוא היה בביתוכ 2אחדים[*] . 
Mc 8,1   ה להם לאכול וקרא רוב חיל עם ישאוש ולא הי נתאספו  ובאותן פעמים אחרות  1שן מרקו  ח׳ כפי 

Mc 15,1   לעצה גדולי הכהנים והחכמים מאותתים וזקני  נתאספו  ובקר בקר  1: ו ט״ו כפי שן מרקוקפיטול 
Lc 22,66   זקני העם והסופרים ושרי הכהנים והוליכוהו  נתאספו  וכאשר נעשה יום  66. ומרים נגדורבות שא 

Jn 2,20   בינינו והוצרך לעמוד הפועל אותו ארבעים ושש נתארך  אז אמרו לו היהודים זה המקדש  20. אקימהו 
Lc 13,17   ואז אמ׳ 18: והעם שמחו בכל העניינים שעשה נתביישו  כל אלה הדברים כל אותן שכנגדו  וכאשר אמ׳ 
Lc 4,16   17וקם שמח . ונתנס כמנהגו לבית הכנסת בשבת נתגדל  ובא בנזוריט ששם  16. בעד כולם ונתעלה  

Mc 10,45   ובאו בירושלם 46. נפשו בעד פדיון רבים נתון  ת נעבד ובעבור בעבור היו. יבא לכם האלוה  
Lc 1,74   73 לנו בעבור שיצילנו מאויבינו בלי פחד נעבוד נתון  יהיה  74עה שנשבע לאברהם אבינו והשבו  

Jn 19,11    מי שמסרניובעבור זה . מן השמים זהו מן האל נתון  אם לא יהיה לך . נגדי שום יכולתאין לך  
Lc 8,6   והאחר נפל 7. כי לא היה לו לחות מהארץ נתייבש  וכאשר הזרע יצא . מנו על הסלעיםאחר נפל מ  
Mt 5,1   פתח את פיהו ומלמד 2. קרבו אליו תלמידיו נתיישב  ח מביט העם עולים אל ההר וכאשר ישואש משי  

Jn 19,20   והיה כתוב בלשון עברי: העיר היה קרוב מן נתלה  הכתב הזה כי אותו מקום שישאוש  קראו  
Jn 19,32   32 ואחד מן הפרושים לקח 34[*]  33. עם ישאוש נתלים  ו הפר הפרושים וחתכו ירכותם של אז בא  

Mt 14,14  וכי היה ערב 15. רחמים וריפא חולייהן נתמלא  וכאשר ראה אותן העמים כמה  14ת מכל העיירו  
Lc 15,20   21. ובהיותו אתו חבקו ונשקו. רחמים על הבן נתמלא  ממנו הבן האב  ואם שעדיין רחמן .אל אביו  

Jn 12,3    אז אמר אחד מתלמידיו  4: ריח טוב מן המשיחה נתמלא  וכל הבית . מאד ומשחה רגלי ישושמרגליי 
Lc 1,41   וצעקה בקול גדול ואמרה 42מהקדוש רוח  נתמלאה  ואלישבק . נער אלישבק שמח בבטנה. אלישבק  
Lc 8,23  ונגשו אל ישאוש והקיצוהו 24. מים ואובדים נתמלאה  סערה גדולה מרוח ביאור שהאוניה ובאה . ישן. 
Jn 16,6   6 אבל אני אומר לכם שצריך הוא לכם  7. לבבכם נתמלאה  אשר אמרתי לכם אלה הדברים דאגה רק כ 

Mt 1,15   15 וף הוליד יושאף ארוסיק 16. נתן הוליד יקוף .נתן  ד אלעזר הולי. אליאוט הוליד אלעזר  
Mt 1,15  15  יקוף הוליד יושאף ארוס מרים 16. הוליד יקוף נתן  . אלעזר הוליד נתן. הוליד אלעזראליאוט  

Mt 11,27   26 לי יכולת על כל מה שהוא ושום אחד אינו מכיר נתן  אבי  27. וא אב כאשר הוטב לפניךוכן ה  
Mt 21,23   ענה ישאוש ואמי להם אני 24. לך זה היכולת נתן  ומי  .ה כח עושה אתה אלה הדבריםבעד אי ז  
Mt 26,48    זה הסימן אומ׳ מי אשר אני אשק אותו הוא נתן  ואותו שמסרו  48. ובעד זקני העםהכהנים  
Mt 28,18    לכן לכו דרשו לכל 19. לי יכולת בשמים ובארץ נתן  ובא ישו ואמ׳ להם הש׳  18. ספקוומקצתם  

Mc 4,7    ואחר נפל בטוב הארץ ונשא 8. פרי עולה וגדל נתן  ולא . צים גדלו יחד וחזקוהווהקוהקוצים  
Mc 4,11   כי אם . אבל להם לא. להבין סודות מלכות שממיי נתן  והוא אמ׳ להם לכם  11והו מהמשל שאל 
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Mc 11,28   מרוישוש ענה וא 29: לך זה הכח שאתה עושה זה נתן  ה כח עושה אתה אלו הנפלאות ומי בעד אי ז  
Mc 15,15   16. להם בראבן ומסר להם ישוש מוכה להמיתו נתן  ופילאט חפץ לעשות רצון העם  15 .תלוהו  
Mc 15,45  ויוסף קנה בגד אחד יפה ולבן 46. לו גוף ישאוש נתן  וכאשר ידעו בעד עושה המשפט  45 .אם כבר מת 

Lc 3,31   שם היה אביק. שם היה גאשי 32. שם היה רוינו .נתן  שם היה . שם היה מיטאנו. שם היה מכנה. 
Lc 7,42   איזה אוהב יותר מאלו. לכל אחד מה שחייב נתן  . ולא היה להם מה שיפרעוהו 42. לו אחד  
Lc 7,43   43 וישאוש נהפך  44. וענה ישאוש ואמר יושר שפטת .נתן  מון ואמר אני חושב שאותו שיותר ענה שי 
Lc 20,2   ואני . וישאוש ענה ואמ׳ להם 3. לך זאת הממשלה נתן  הוא אשר  עושה אלה הדברי׳ או מיממשלה אתה 
Jn 1,12   אותן שיאמינו. יכולת שיהיו נעשים בני האל נתן  רק לכל אותן שקבלוהו  12. בלוהושלא ק  
Jn 3,16  לעולם בעבור שהמאמין בו לא יאבד אבל יהיו לו  נתן  . כמה העולם שבנו יחידו אחד לבדו נולד. כל 
Jn 3,35   מי שיאמין בבן יש לו חיים נצחיים 36. בידו נתן  האב אוהב הבן והכל  35. וח במדהתן הרנו.  
Jn 5,22    בעבור שהכל יכבדו לבן כמו 23. כל משפט לבן נתן  אבל . כי האב אינו דן שום אדם 22הוא חפץ  
Jn 5,26   26  ולת לעׂשֹות משפט ונתן לו יכ 27חיים לבן בעצמו  נתן  כן . כמו שהאב יש לו חיים בעצמוכי 

Jn 6,7   אמר אליו אחד מתלמידיו אנדריב 8: לכל אחד מעט נתן  שיטין לחם לא יספיק לעם הזה אם ב׳ מאות פ 
Jn 6,31    אמת אני. אז אמר להם ישאוש 32. להם לאכול נתן  כפי שכתוב לחם שמים . המן במדבראכלו  
Jn 6,32   אבל אבי נתן לכם פת אמתי. לכם משה לחם שמים נתן  אמת אני אומר לכם לא . הם ישאושאז אמר ל  
Jn 6,32    ונותן חיים לעולם 33. לכם פת אמתי מן השמים נתן  אבל אבי . נתן לכם משה לחם שמיםלכם לא  
Jn 7,19   ואחד מכם אינו ממעט ומחסר הדת: לכם משה הדת נתן  א ל 19. ממי ששלחו הוא זרע אמיתי אין בו . 
Jn 7,22    לכם משה ברית מילה לא שאותו דבר היה ממשה רק  נתן  : בעבור זה 22כם תמהים אחת וכולפעולה 
Jn 7,39   אז 40. כי ישו עדיין לא בא באור העליון. הרוח נתן  לקבל המאמינים בו כי עדיין לא  שעתידין 
Jn 13,3   קם 4. מי מהאל יצא ואל האל ישוב. האל בידו נתן  כי יודע היה שכל הדברים  3דהו שיבג  

Jn 14,31  מצותו לי וכן אני עושה קומו ונלכה מזה נתן  העולם יכיר שאני אוהב האב והוא רק בעבור ש:  
Jn 1,46   אמר לו. יכול להיות אי זה דבר טוב. בנזוריט נתנאל  ואמ׳ לו  46: משה בדת ובנביאים שממנו כתב 
Jn 1,47   איש . י אתה חושב שיהיה אמתואמר ממ. שבא שם נתנאל  ראה ישאוש משיח  47. [*] ה אותובא ורא 
Jn 1,48   קודם . ענה ישאוש ואמר לו. היאך אתה מכירני נתנאל  אמר לו  48. תו שאין לו שום שקרמישראל או 
Jn 1,49  אתה הוא מלך. ואמר ר׳ אתה הוא בן האלוה נתנאל  ענה לו  49. ך תחת תאינה ראיתיךשישאוש קרא  
Mt 3,3   אמר קול א׳ יקרא במדבר ישרו הדרכים לפני .נתנבא  [*] מה זהו  3ות שמימיי מתקרבת כי המלכ  

Mc 12,43   13: כל מאכלה נתנה  מה שהם מספיקים אבל זאת הענייה יותר מ,Tit   1קפיטולו י״ג כפי מארקו  
Jn 1,17   אבל חן ואמת היא נעשית בעד ישאוש. בעד משה נתנה  כי הדת  17. ובעבורו החן. נו חןכלנו השג  

Mc 6,28   וכאשר ידעוהו תלמידיו באו ולקחו 29. לאמה נתנו  והנערה . טי כלי עץ ונתנו לנערהד מפשובאח  
Lc 18,43   שבח לאל נתנו  משבח לשם וכאשר כל העם ראה זה  אחרי ישו :Lc 19,Tit   1קפיטולו כ׳ כפי לוקא  
Lc 20,10   עבד אחר והם נוגשיםוהאדון שלח  11: לו דבר נתנו  והם הכו עבדו ולא . נו לו מהפריבעבור שית  
Lc 24,42   וכאשר 43. ויערת דבש אחת. לו חלק דג אפוי נתנו  והם  42. ש לכם אי זה דבר לאכולואמר י  
Jn 13,26   ולקח מלא פת אז 27ליודש שימון אשק אשקריוטא  נתנו  בל הפת וכאשר ט. אני אשלח הפת בצוע. פה 

Mt 14,19   ונשארו. ואכלו כולם ושבעו 20אל העם  נתנום   והתלמידים. צעם ונתנם לתלמידיםוברכם וב  
Mt 15,36   וממה שנשאר. ואכלו כלם והיו שבעים 37לעם  נתנום  והתלמידים : צעם ונתנם לתלמידיולשם וב  
Mc 14,44   זה הסימן אמ׳ אותו שאני אנשק הוא הוא קחוהו  נתנם  והבוגד  44. מאותתים וזקני העם החכמים 
Jn 12,16   אז ידעו שדברים אלו עליו: באור העליון נתעלה  רק כאשר ישאוש . דיו בתחלהתלמי לא הכירו  
Lc 5,15   ועמים רבים באים לישאוש בעבור שישמעהו. עוד נתפזר  ודברו  15. משה מצוה לעדות שלהםכמו ש 
Lc 7,17   ותלמידים הלכו ליואן 18. בכל ארץ גודיאה נתפזר  וזה הדבר  17נו כי השם פקד עמו קם בתוכי  
Jn 4,22   22 כי שלום ליהודים עתיד. למה שאנו יודעים נתפלל  אנחנו . ם תתפללו למה שלא ידעתםאת  
Jn 3,20   אבל מי שעושה אמת בא אל הנר 21. במעשיו נתפש  ואינו בנר בעבור שלא יהיה . הרע מארר הנר  

Jn 8,4   צותה לנו שתהיה נידונהודת משה  5. בניאוף נתפשה  ואמרו לו זאת האשה  4: ה בניאוףאחת שתפשו  
Lc 1,65   וכל אשר שמעו שמוהו בלבם 66. אלה הדברים נתפשטו  ובכל הרי גודיאה . בכל שכיניהם והיה פחד  

Mt 22,15   14 הפרושים ועשו עצת איך יוכלו לתפוש ישאוש נתקבצו  ואז  15: ם קרואים ומעט נבחריםרבים ה  
Mt 26,3  כל גדולי הכהנים וזקני העם בהיכל סגן נתקבצו  אז  3 :ובן האל יהיה נבגד ותלוי. יהיה פסח  
Mt 15,1   15,Tit   2ואמרו . אליו הסופרים ופרושים מירושלם נתקרבו  אז  1קפיטולו מ״א כפי מתיאו  

Mt 15,12   11  אליו תלמידיו אמרו תדע שהפרושים נתקרבו  ואז  12. שנכנס בפה אינו מלכלכומה  
Mt 17,18   התלמידים בסוד ואמרו לו למה לא היינו נתקרבו  אז  18: ער באותה שעהונתמרק הנ ויצא לחוץ  
Mc 7,35   וישאוש צוהו שלא יגידהו לשום  36. ודבר ברוחה נִַתר  ו היו פתוחות ובלבול לשונו היה ותכף אזני 
Mt 8,13  פיקפיטולו כ״ו כ: באותה שעה ובזולת כל רע נתרפא  והילד . שהיא אמונתך יהיה עשוי שר לך וכמו  
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Mt 15,28   וכאשר ישאוש נסע משם בא 29 :באותה שעה נתרפאה  ונתך יעשה לך מה שאת חפצה ובתה אמ: היא  
Lc 6,10   ואותם מלאים חימה מדברים ביניהם מה 11 .נתרפאה  ומיד ידו . לח ידווהאיש ש. לאיש שלח ידך  
Lc 7,44  אבל זאת רחצה רגלי ובשערי ראשה. לי מים לרגלי נתת  ואתה לא . אני נכנסתי בביתך. שהאתה זאת הא 
Lc 7,45   46. וזו לא פסקה מנישוק רגלי. לי נשיקה לרגלי נתת  אתה לא  45. י ובשערי ראשה קנחםרחצה רגל 

Lc 15,29   וכאשר 30. מעולם שעיר אחד לאוכלו עם אוהבי נתת  תיך לא עברתי על מצותך ואתה לא שנים עבד  
Lc 19,23   אני הייתי מבקש אותה עם המדות. ממוני ברבית נתת  ולמה לא  23רעתי ומלקט מה שלא זשלא הנחתי . 

Jn 17,2  שיכירו אותך לבד 3. לו יתן להם חיים נצחיים נתת  ו ממשלת כל בשר בעבור שהכל אשר כמו שנתת ל  
Jn 17,6   תועתה הכירו שכל דברים שנת 7. לי ודברי קיימו נתת  שלך היו ואתה . העולם שנתתם לי שמך לאנשי 
Jn 17,7   כי הדברים שנתת לי נתתי 8. לי ודברך קיימו נתת  ואתה . ל דברים שנתת לי ממך היוהכירו שכ  

Jn 17,14   15[*]. והעולם בהם שמע היה לו . להם דבריך נתת  אני  14. הם גילי שלם בעצמובעבור שיהיה ל  
Jn 18,9   אז שימון פירי שהיה לו 10: ראחד מהם לא נעד נתת  דבר שאמר כי מכל אותן שאלו שלי נשלם ה  

Lc 10,19   [*]לכם יכולת לדרוך כף רגלכם על השרפים ועל נתתי  והנה אני  19. רד משמים כמו ברקשטן יו  
Jn 17,8  והם לקחום והכירו באמת שממך יצאתי. להם נתתי  כי הדברים שנתת לי  8. רך קיימונתת לי ודב  

Jn 17,22  כמו שאנחנו דבר. להם בעבור שיהיו דבר אחד נתתי  אני . אתה והאורה שנתת לי 22. ישאתה שלחתנ  
Jn 13,15    כאשר עשיתי אני כן תעשו גם אתם. לכם למשל נתתיו  כי אני  15ולכם יש לרחוץ האחד רגל חבירו : 

Mt 25,35  בלא בית. וצמתי ונתתם לי לשתות. לי לאכול נתתם  אני נרעבתי ואתם  35. לם עד הנהמראשית העו  
Mt 25,35   ערום הייתי ונפשט ואתם 36. לי לינה נתתם  בלא בית הייתי ואתם . לי לשתות ונתתם  
Mt 25,42  בלא בית הייתי ולא 43. לי לאכול ולשתות נתתם  אני נרעבתי וצמאתי אשר לא  42. ואל מלאכיו  

Mc 4,8   אזנים ישמע ואמ׳ ישאוש מי שיש לו 9. והא׳ ק׳ ס׳  ץ ונשא ואמ׳ ישאוש הא׳ ל׳ והא׳ בטוב האר . 
Mc 4,20   21. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע. ומא׳ ק׳ ס׳  עד שמגרגיר א׳ יוצאין ל׳ ומא׳  .פרי טוב  

Mt 20,20  עם בניה מתפללין מחלים אותו ושאלה מתן אחד סבאדיב  ואז נגשה אליו אם בני  20: לישיחי ביום הש 
Jn 21,2   3. ולשנים תלמידים אחרים שהיו יחדיו בסבאדי  נתנאל שהיה מבית גליליאה ולבני מספק ול  

Mt 16,21   והיות מת. בעד הסופרים ובעד שרי הכהנים סבול  ם שחיוב הוא שהוא ילך בירושלם ודברים רבי  
Mc 10,38   39. [*] המיתה שאני אסבול סבול  תוכלו אתם . דעים מה אתם שואליםאינכם יו [*] [*] [*]  

Lc 3,15   ענה 16. כל העם שיואן יהיה ישאוש משיח סבורים   15. כיריותיהםותהיו נדיבים מש .לו נזק  
Lc 3,23   23 שם היה  24. שם היה עלי. הכל שהוא בן יוסף סבורים  בהתחלת שלשים שנה והיו  וישאוש היה 

Lc 12,51  אני אומר לכם לא. אתם שבאתי לתת שלום בארץ סבורים   51: בור זה אני נדחק עד שישליםבע. מטבילה 
Lc 13,2   אתם שאותם גלילבש הם חטאים יותר מגלילבש סבורים  וענה ישאוש להם  2: עם קרבנותם ערב פילאט  

Lc 13,24   אני אומר לכם כי רבים. שתכנסו בפתח הצר סבורים  ואתם  24. וישוש אמ׳ לו. נושעיםאותם ש  
Jn 5,39   ים והם הן המעידות עדותיהיה לכם חיים נצחי סבורים  חפצו הכתיבות שבהם אתם  39. לחושהוא ש 

Mt 20,3   שעת שלישית היום ומצא אחרים שהיו עומדים סביב  וחזר בשוק  3. וט אחד שלחם בכרםהערך מפש  
Mt 20,6  ומצא אחרים עומדים. בי״א שעה והוא יצא ברחוב סביב   6ה תשיעית היתה ועשה כדמות זה הצהרים ושע 

Mt 27,27   והפשיטוהו וכסוהו עם סרבל ֵסינְָּדאט 28העם  סביב  צו ונתקב. שאוש בית גדול הדיניןלקחו י  
Mc 1,6   6 ואוכלים חגבים ודבש. המתנים מחגורת עור סביב  וחגור . בוש עורות גמליםוזואן היה ל  

Mc 6,36   וענה ישאוש ואמ׳  37. מכאן ויקנו אוכל לאכול סביב  עזוב העמים הלוך בהרים הקטנות  36. עברה 
Mc 6,48   חשבו הוא איזה[*]  49חצי הלילה הולך על הים  סביב  ובא אליהם . הרוח היה להם מנגד במלחות כי 
Mc 8,9   ותכף ישו עלה 10. ארבעת אלף איש והניחם הלוך סביב  והיו האוכלים  9. קופות מליאות ממותר ז׳ 
Lc 2,9   להם אל והמלאך אמ׳ 10והיה להם פחד גדול  סביב  ואור הש׳ מסבב . ׳ נצב קרוב להםמלאך הש  

Lc 22,55   55 וכאשר שפחה 56. פירו היה יושב באמצעם. האש סביב  הדליקו האש באמצעם והם עומדים  וכאשר  
Mc 14,69  וסמוך. והוא פעם אחרת כפר לה 70. זהו מהם סביבה  אחת והתחילה לאמר לאותו שניצב  ראתהו שפחה  

Lc 13,8   ואם תעשה פרי מוטב ואם לאו 9קיפנה זבלים וא סביבה  אדון הנח התאנה שנה זו ואחפור  ענה לו 
Mt 8,18   ובא חכם תוריי מהדת 19. צוה שיעברו היבשה סביבו  וכאשר ישואש ראה עמים רבים  18 .מכאוביו  
Mt 3,5   והיו. והיה טובל אותם בירדן 6נחל ירדן  סביבות  לם ומכל גודיאה ומכל מלכות אשר הם מירוש  
Mc 9,7    וכאשר ירדו 8. ולא ראו דבר לבד ישאוש סביבותיהם  ותכף הביטו  7 .בני יקר ושמעוהוזהו  

Mc 1,38   והיה  39. כי בעבור זה באתי. ונדרוש שם סביבותינו  להם נלך בעיירות ובמדינות שהן  והוא אמ׳ 
Jn 11,42  43. אמרתי זה בעבור שיאמין שאתה שלחתני סביבי  רק בעבור העם שעומד . ה שומע לישכל שעה את  
Mc 3,32  ואמרו לו הנה אמך וקרוביך עומדים בחוץ .סביביו   ורוב עמים יושבים 32. ועמדו בחוץ ורצו בו  
Mc 3,34    וכל אותן שיעשו 35ואמ׳ אלו הם אמי ואחי  סביביו  והביט אותם שהם  34. ומי הם אחיהיא אמי  
Lc 13,2   מר לא רק אם לא תשובו כולםאו 3. דברים אלו סבלו  חטאים יותר מגלילבש האחרים כי  גלילבש הם  

Mt 20,12  ואמ׳ חביב איני. והוא ענה לא׳ מהם 13. העמל סבלנו  עשיתים שוים עמנו אשר כל היום  ואתה. שפלה 
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Mt 6,6    וכאשר תתפללו 7: והאל היודע הנסתרות ישמעך .סגורה  בחדרך ותתפלל אל השם בסוד בדלת הכינה 
Mt 25,10   ואחר באו הבתולות הסכלות 11. אחריהן סגורה  הדלת היתה ו. כנסו עמו בנישואיןמוכנות נ.  

Lc 11,7    ובני הם עתה במטה איניני יכול לקום לתת לך  סגורה  הנה הדלת . לו מבפנים אל תצערניוהוא ענה 
Mt 26,3   ועשו עצה נגד ישאוש איך 4הכהנים שנקרא קאיפש  סגן  גדולי הכהנים וזקני העם בהיכל  נתקבצו כל 
Mc 5,35   למה אתה מצטער . ואמרו לו בתך מתה. בית הכנסת סגן  ובעוד שמדבר באו אל  35. ותהיי נרפאת 

Mc 14,43   44. הכהנים ובעד החכמים מאותתים וזקני העם סגן  והוא שלח בעד . ם סכינים ומקלותעם רב ע  
Mc 14,47    ה ישאוש ואמ׳ להםוענ 48. הכהנים וחתך לו האזן סגן  עם ישאוש הוציא הסכין והכה עבד שהיו 
Lc 22,54   וכאשר 55. ופירו הולך אחריו מרחוק. הכהנים סגן  ולקחו אותו והוליכוהו בית  54: הערפליי  
Mt 21,15   הכהנים וחכמי הדת ראו הנפלאות שעושה והנערים סגני  וכאשר  15. אל המקדש והוא מרקם והפסחים 

Jn 13,4   והתחיל. אחרי כן שם מים במזרק אחד 5וחגרו  דיןס  קם מהסעודה ומניח מלבושיו ולקח  4. ישוב  
Mc 6,7    וקרא הי״ב תלמידים. הערים הקטנות דורש ומלמד סובב  והוא  7. כי נפלא ממיעוט האמנתם 6עליהם 

Lc 23,41   המשפט הראוי לנו וקבלנו משפט אמתי לפי סובלים  ובאמת אנחנו  41. כי בצרתם אתה ירא אלהים  
Mt 13,11   11 מי שיהיה לו 12. מלכות שמימיי אבל להם לא סודות  בין ה להם אומר לכם ניתן להוהוא ענ  
Mc 4,11    כי אם בדמיונות. אבל להם לא. מלכות שממיי סודות  והוא אמ׳ להם לכם נתן להבין  11מהמשל  
Mt 5,18   נות ומי שיעבור אחד מאלה המצות הקט 19. העולם סוף  סר דבר א׳ מהתורה שלא יושלם עד שלא יח 

Mt 28,20   העולם סוף  ואני אהיה עמכם בכל עת עד . תכםשִצויתי א: Expl נשלמה אגרת שי׳ מתיב תלמיד  תם  
Mt 13,17    כוספים ראות מה שאתם רואים ולא ראו ולשמוע סופרים  אני אומר כי רבים נביאים ורבים באמת לכם 
Jn 10,33   33 כי אתה אדם ולא אל. אותך רק מקללה וגידוף סוקלין  לו היהודים ממעשה טוב אין אנו  אז ענו. 
Mt 7,23    כל אדם השומע 24. ממני רשעים מלאי רוע לב סורו  . אז יאמר להם מעולם לא הכירם 23רבות  

Lc 13,27   27 ושם יהיה 28. ממני אתם פועלי און ברוע לב סורו  . א יאמר לכם לא ידעתי מאין אתםוהו  
Jn 2,16  וזכרו תלמידיו שכתוב הוא אהבת ביתך 17 .סחורה  י בית תעשו בית אב דברים אלה ממקום זה ולא  

Mc 12,41   מניחים אוצר המקדש ומביט באי זה אופן העם סיאון  ושב ישוש לפני לוגוט זופילא  41: הדין  
Jn 18,1   2. ששם היה הבן שבו נכנס הוא ותלמידיו סידרון  לך עם תלמידיו מעבר לנהר הנקרא הדברים ה  

Mt 26,1   תדעו כי מכאן 2אמ׳ לתלמידיו . אלה הדברים סיים  והיה עשוי כאשר  1״ב כפי מתיאו קפיטולו נ  
Lc 4,20   וכל אשר היו בבית. הספר חזרו למשרת וישב סיים  וכאשר  20: האדון ערב ויום נקם דורש שנת  

Lc 5,4   ופזרו. יך האניה ביםתול. לדבר אמ׳ לשמעון סיים  וכאשר  4. ומלמד לעם אשר באניה מעט ויושב  
Lc 11,1   1 תפלתו אמ׳ אחד מתלמידיו למד לנו תפלה שנתפלל סיים  וכאשר . ה שישו התפלל במקום אחדונעש 
Lc 2,39  40כל דברי דת משה חזרו בגלליאה בעיר נזורט  סיימו  וכאשר  39: ממתינים פדיון ישראלאדם אותן ש 

Jn 4,5   והיתה שם 6סמוך למקום שנתן יעקב ליוסף בנו  סיכאר   תאז בא ישאוש בשמריאה שנקרא 5: בשמריאה 
Lc 21,20   אז אשר יהיו בגודיאה יברחו 21. נחמתה סילוק  וקפת מחיל גדול אז תדעו שיתקרב ירושלם מ  
Lc 23,53   גוף ישו משיח מהשתי וערב עטפו בבגד משי סילק  וכאשר זה . גוף ישאוש והודה לו זה סלק  
Mt 24,30   ואז יילילו כל שבטי הארץ. בן האלוה בשמים סימן  אז יראה אדם  30. ינועום וכחות השמי.  
Mc 8,12    ועזבם ועלה בספינה עובר אותו הים 13. ההראות סימן  אמת לכם אני אומר שאתם לא תראו [*] להם 
Lc 1,62   ה שאל וזכרי 63. לאביו איך הוא חפץ יהיה שמו סימן  ועשו  62. חתך שתהיה לך כזה השםראוי במשפ 

Lc 5,7   ובאו. אל החברים אשר באניה האחרת שיבואו סימן  ועשו  7. ן שרשתות שלהם משתבריןרבים באות  
Jn 3,33   כי מי ששולח הש׳ מדבר 34שהוא אלוה אמתי  סימן  אבל מי שמקבל העדות ממנו עושה  33. מקבל  
Jn 6,27   לו מה נעשה שנוכל לעשות אז אמרו 28. הוא סימן  כי האל אב . ה שבן האדם יתן להםאות  

Mc 13,22  ונפלאות לדמות עוד אם איפשר עשות הנבחרים  סימנים  אז יקומו שקרנים נביאים מראים  22. תאמינו 
Mt 27,28   וקנה. והניחו על ראשו עטרת קוצים 29. אדום ֵסינְָּדאט  והפשיטוהו וכסוהו עם סרבל  28ם סביב הע 
Lc 22,47   והולך. ואותו שנקרא יודש עמהם אחד משנים עשר סיעה  והנה . א מדבר כןעוד הו 47 :תכנסו לפיתוי 
Jn 12,18   18 בעבור זה  19. כי שמעה אומרים שעשה אות ופלא סיעה  ר זה באה אליו יוצאת לדרך אותה ובעבו 

Mt 24,45  אשרי העבד אותו 46. שהוא יזונם בזמנם סיעתו  חכם ונאמן אדוניו מניחו על כל  תחשבו מעבד  
Lc 23,11    והלבישוהו ארגמן לבנה והוציאו . מבזים אותו סיעתו  ואירודיש עם  11. ומלשינים אותובחוזק 
Mc 7,26   וישאוש אמ׳ 27. ובקשתהו שיגרש השטן מבתה סיריא  והיא נאה ממשפחת  26. עה ברגליואליו וכר  
Lc 23,26   והניחו השתי. שבא מן העירנקרא שימון  סיריאנוש  וכאשר נהגוהו לקחו אדם אחד  26. כרצונם  
Mt 27,32   33. ששמו שמעון ואנסוהו לישא השתי וערב ִסיִרינִיב  וכאשר הולכים בעיר מצאו איש  32. לתלותו  
Lc 22,36   כי אני אומר לכם כי מה שכתוב חוייב 37 .סכין  י שאין לו ימכור מלבושיו ויקנה ומ. האבן  
Jn 18,10   הוציאו והכה עבד ההגמון וכרת לו אזנו סכין  י שהיה לו אז שימון פיר 10: עדרמהם לא נ  

Mt 26,51    והכה אחד מעבדי שרי הכהנים וכרת לו האזן סכינו  שהיה עם ישו שלח את ידו והוציא האחד מהם.  
Mt 26,47   ועם עצים משולחים מצד שרי הכהנים ובעד סכינים  ״ב התלמידים בא ועמו רב חיל עם אחד מי  
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Mc 14,43  והוא שלח בעד סגן הכהנים ובעד. ומקלות סכינים  חד מי״ב תלמידים ועמו עם רב עם וטא אאשקרי  
Mc 14,48    כל היום הייתי עמכם  49. ומקלות תפוש אותו סכינים  להם כמו אם הייתי גנב יצאתם עם ואמ׳ 
Lc 22,38    וצא המלךוי 39 .והוא אמר להם די. פה סכינים  והם אמרו אדון הנה שתי  38ממני הם לקץ  
Jn 18,11   אינך רוצה המיתה שבעבורה שלחני. בנרתיקה סכינך  אז אמר ישוש לפירי חזור  11. וששמו מלאק  
Lc 12,20   בזה הלילה יבקשו נשמתך ואותם דברים שהכינות  .סכל  והאל אמ׳ לאותו  20. שתי ותנוחיאכלי ו 
Mt 25,2    4[*] והה׳ סכלות לקחו  3. חמש חכמותוה סכלות  החמש מהן היו  2. לחתן ולכלהויצאו לדרך  [*] 
Mt 25,3    ובעוד שהחתן 5עשישותיהן [*]  4[*] לקחו  סכלות  והה׳  3. היו סכלות והחמש חכמותהחמש מהן  
Mc 7,22   כל אלו הרעות מתנועעות מהלב ואלו 23 .סכלות  גניבות כילאות חמדה גיאות  22ת ורציחו  
Lc 11,40   מי שעשה מה שהוא מחוץ לא עשה מה שהוא סכלים   40. רב וגניבה נים שלכם הוא לבשהוא בפ  
Lc 24,25   תהיו תועים להאמין כל הדברים שהנביאים אמרו סכלים  וישוש אמ׳ להם  25. א מצאו אותואומרות ול 

Jn 5,45   האב האחד הוא. שתחשבו שאני הוא המלשין אתכם סכלים  אל תהיו כ״כ  45. ן מן השם׳ לבדאותם שה 
Mc 8,20   והוא אמ׳ להם אם כן  21. והם אמרו ז׳. נשארו סלים  ומהז׳ לחמים ומד׳ אלף איש וכמה  20. י״ב 
Lc 23,53  וכאשר זה סילק גוף ישו. גוף ישאוש והודה לו סלק  וכאשר זה  53. ף ישאוש והודה לושיתן לו גו  
Mt 15,37   והיו האוכלים כמו ד׳ 38. יאותשבע דבלות מל סלקו  וממה שנשאר . לם והיו שבעיםואכלו כ 37לעם  

Mc 8,8   8 והיו האוכלים סביב 9. ממותר ז׳ קופות מליאות סלקו  אחר . וכל העם אכלו והיו שבעים והם 
Mt 9,37   לכן חלו 38.גדולות אבל הקוצרים מועטין[*] ו סמוך  ואמר לתלמידיו עת הקציר  37.יהןריחם על 

Mt 20,30   לדרך ושמעו ישו עובר וזעקו אומרים ישואש בן  סמוך  יושבים  ושני עורים 30. ם אחריורב הולכי 
Mc 14,1  שני ימים ושרי הכהנים והמאותתים מהדת סמוך  והיה קרוב הפסח ויום המצה  1קו כפי ש׳ מאר  

Lc 5,1   וראה שתי אניות סמוך היאור 2. יאור נזוריט סמוך  והוא עומד . בור שישמעו דבר הש׳אליו בע  
Lc 5,2  והוא  3. היאור והאנשים יצאו ורוחצים הרשתות סמוך  וראה שתי אניות  2. יאור נזוריטך עומד סמו 
Lc 7,6   לבית סנטוריאו שלח אליו אוהביו שיאמרו סמוך  וכאשר היה . וישאוש הולך עמהם 6בית הכנסת  

Lc 8,12   א אחר כןוב. והם אותם ששומעין אותו. לדרך סמוך  שנפל  12זה הזרע הוא דבר השם׳  הדבר הוא  
Lc 24,4   והנשים כאשר  5להם במלבושים לבנים ומזריחים  סמוך  הנה ששני גברים עמדו . הן על זהבמחשבותי 

Jn 4,5   5  והיתה שם עין 6למקום שנתן יעקב ליוסף בנו  סמוך  בא ישאוש בשמריאה שנקראת סיכאר אז  
Jn 6,4   אז ישאוש נשא עיניו  5. ם חג היהודיםלפסח יו סמוך  והיה  4. ר ושם מלמד עם תלמידיוישאוש בה 

Jn 19,14   15ואמ׳ פילאט ליהודים הנה מלככם . לשעה ששית סמוך  והיה יום שישי ופסח היה  14. טוגאלבא 
Jn 19,25   אז כשישאוש ראה אמו 26. שתי וערב של ישו סמוך  אם ישוש ומריאה מגדלינא עומדת  אחות  
Jn 19,26   והתלמיד שאוהב ביותר נהפך לאמו ואמר אשה הנה סמוך  אמו עומדת אז כשישאוש ראה  26. של ישו 
Jn 19,42   20 :לאותו קבר שמו שם ישאוש סמוך  שהיה ע״ש ליהודים ובעבור שהיה  אז בעבור,Tit  קפיטולו כ׳ 
Lc 9,18   19לו וישו שאלם מה אומרים העם מי אני  סמוכים  אוש היה לבדו והתפלל ותלמידיו ונעשה שיש  

Lc 23,56   חשובים ומשיחות מעולות בריח טוב לחנוט גוף סמים  וכשחזרו בבית הכינו וקנו  56נח היה מו  
Lc 24,1    3. ומצאו אבן הקבר מהופכת 2. ומשיחות שהכינו סמים  שבת בבקר בבקר באו בקבר נושאות וב 1לוקא 

Lc 7,2  שנטה למות ואותו עבדהיה מאד חולה עד  סנטוריאו  ועבד  2. ני העם נכנס בכפר נחוםהדברים באז  
Lc 7,6  6 שלח אליו אוהביו שיאמרו לישאוש אדון אל  סנטוריאו  וכאשר היה סמוך לבית . ולך עמהםוישאוש ה 

Mt 22,4    הבקר בקר ועופות והכל מוכן בואו לנישואין סעודות  אחרים אומר תאמרו לקרואים אני הכינותי. 
Lc 14,12  ולא . בקר או סעודת ערב אל תרצה לזמן אוהבך סעודת  תעשה ואמ׳ לאשר קראו כש 12. אותעצמו להתנש 
Lc 14,12   12  ולא האחים ולא. ערב אל תרצה לזמן אוהבך סעודת  לאשר קראו כשתעשה סעודת בקר או ואמ׳  
Lc 8,23   גדולה מרוח ביאור שהאוניה נתמלאה מים סערה  ובאה . ישוש משיח היה ישן. פניםהם מס  

Mt 27,48   ומלאה חומץ ושמה בראש קנה ונותנין לו לשתות ספוג  ותכף רץ אחד מהם ולקח  48. הוליזה קורא א: 
Mc 15,36   אחד בקנה אחד ומלאה חומץ ונותנים לו לשתות ספוג  וקשר . ואחד מהם רץ מהר 36. יהוצועק אל . 
Jn 19,29    אז  30. שומליאה חומץ עם מלח וישימוהו בפה י ספוג  כי שמע זה לקחו קנה אחד והניחו והיה 
Lc 12,7   לפני אל תיראו כי אתם שוים יותר מרבים ספורין  ושערכם כולם  7. נשכח לפני האל מהם לא  

Mc 4,36   ואז קם רוח גדולה וחזק וגלים 37אחרות עמו  ספינות  ונכנסו בים . ה בספינה אחת קטנהועל 
Mt 28,17   ו ואמ׳ להם הש׳ נתן לי יכולתובא יש 18 .ספקו  ומקצתם . וכאשר ראוהו התפללוהו .להם שם  

Jn 6,11   כאשר שבעו אמר לתלמידיו 12. בכל אשר שאלו ספקם  והיה להם . והדג כמו כן. ין העםחלק הפת ב.  
Mt 1,1   1,Tit   אבראם הוליד 2. תולדות משיח בן דויט בן אבראם ספר  זה  1כפי שי׳ מתיאו קפיטולו ראשון 

Mt 5,31    ואני אומר לכם שכל אדם המגרש אשתו  32כריתות  ספר  אשתו יתן לה  התורה אומרת המגרשלתלמידיו 
Mt 11,25  וכן הוא אב כאשר 26. וגלית אותם לתמימים .ספר  רת אלה הדברים אל החכמים יודעי כי אתה הסת  
Mt 12,38   והפרושים אומרים רבי אנחנו רוצים אי זה אות ספר  אז ענוהו מקצת מן החכמים יודעי  38: נמחק  

Mt 19,7   וישוש אמר משה הודה 8. כריתות ואותה יעזוב ספר  והם אמרו משה צוה שאדם יתן לה  7. ִחֵבר  
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Mt 23,14   פרושים רמאים שאוכלים מה שיש לאלמנות עם תפלה ספר  אוי לכם יודעי  14: עזבתם הכנס ולא 
Mt 26,57    ופירו נמשך 58. ציםוזקני המקדש היו מקוב ספר  שר הכהנים למקום שהחכמים יודעי לקאיפש  
Mc 10,4   הוא. ולהם ישאוש ענה ואמ׳ 5: כריתות ושיניחנה ספר  ם אמרו משה התיר שאדם יכתוב לה וה 4. משה 

Mc 12,38    שחפצים נשוא מלבושים נאים שיתנו להם שלום ספר  מן החכמים יודעי מזהירם אומר השמרו  
Lc 4,17   וכאשר פתח הספר מצא מקום שכתו׳ . ישעיה הנביא רספ  ונתנו לו  17וקם שמח . נסת בשבתלבית הכ 
Jn 7,15   ענה ישאוש ואמ׳ מוסרי אינינו שלי 16: שלא למד ספר  ו היהודים ואומרים איך יודע זה הי 

Lc 24,35  ואיך הכירוהו בבציעת. הדברים שנעשו בדרך ספרו  והם  35. חי באמת ונראה לשימון שהאדון חזר  
Jn 1,18   כאשר שלחו היהודים. וזהו עדות יואן 19 ספרו  הוא . זהו אלוה אחד. הוא בן האבילוד ש  
Lc 8,34   ואנשי המדינות יצאו  35. במדינות ובעיירות ספרוהו  ומדבר ההוא כאשר ראוהו הרועים  34. נחנקו 

Mt 27,28  קוציםוהניחו על ראשו עטרת  29. ֵסינְָּדאט אדום סרבל  והפשיטוהו וכסוהו עם  28יב העם ונתקבצו סב. 
Lc 13,12   ומיד עמדה. והניח הידים עליה 13. מחלתך סרה  ואמ׳ לה אשה . ראתה ישאוש וקראהו 12למעלה  
Mt 18,22   ולכן דומה למלכות שמים לאדם אחד מלך 23. פעמים ע׳  בל אני אומר לך א. איני אומר לך ז׳ פעמים 

Mt 17,5  ובת קול אחת באה מתוך הענן. נה צללםאחד לב עב  ובעוד שמדברים  5. ולאליהו אחד .ולמשה אחד  
Mc 9,6  אחד עושה צל עליהם וקול אחד באה מהעב שאמרנו עב  ונעשית  6כי הם היו מאד מפחדים . הוא אומ׳  
Lc 9,34   לבנה ועשתה צל להם ונכנסו בעב ופחדו פחד גדול עב  ובאומרו דברים אלו באה  34. ומריודע מה א. 

Lc 21,27   וכאשר אלה הדברים 28. גדול ובגודל צלם דמותו עב  בן האדם שיבא בענן עם אז יראו  27. ינועו  
Mt 10,25   אם הם: אל מלמדו והמלמד אל העבד כמו אדוניו עבד  כי די לתלמיד שיהיה כמו  25: וןעל האד  
Mt 18,28   היה יוצא לחוץ מצא אחד מרעיו שחייב לו מאה עבד  וכאשר אותו  28. מחל לו כל החובלכת ו  
Mt 18,32    רע לא מחלתי החוב שנתחייבת לי בעבור שחננתני  עבד  ואמ׳ לו . האדון צוה שיביאהו לוו 32לו 
Mt 18,33  והאדון עצב ומסרו 34. אחר כמו שהיה לי ממך עבד  להיות חומל מאותו  לכן לא היה לך לעשות כן  
Mt 24,50   51: שוב ושעה שהוא אינו יודעיום שהוא לא יח עבד  יבא אדון אותו  50. עם השכורים ולשתות  
Mt 25,21   22[*] טוב ונאמן כי על מעט ממון היית נאמן  עבד  ואמ׳ האדון  21. ך עוד ה׳ מריוחלי הא ל  
Mt 25,26   רשע ופחדן אחר שאתה יודע שאני קוצר מה שלא עבד  ענה האדון ואמ׳ לו  26: ל ממונךעתה תקב  
Mc 14,47   וענה ישאוש ואמ׳ 48. סגן הכהנים וחתך לו האזן עבד  כין והכה היו עם ישאוש הוציא הסמאותן ש 
Mc 15,21  שבא מעירו אס אלשנדריאה אי דנופי שישא שתי עבד  ובר באותו מקום שהיה שמו שימון אחד שהיה ע  

Lc 7,2   וכאשר זה שמע ישאוש 3. היה מאד מרגליי אליו עבד  ה מאד חולה עד שנטה למות ואותו הי  
Lc 12,43  אמת אני אומ׳ לכם שעל 44. שרבו מוצאו כן עושה עבד  מאושר הוא אותו  43. להם בזמנה ה לתתהראוי 
Lc 12,45   יאמר בלבבו אדוני מתאחר לבא ויתחיל להכות עבד  אבל אם אותו  45. מחזיק ישליטהוהדברים ש  
Lc 12,47   עצמו ולא עשה שידע רצון בעליו ואינו מזמין עבד  אבל אותו  47. עם אשר לא נאמרו להניחם  
Lc 17,7   תועה ושומר השורים מי שהוא חוזר מן השדה יאמר עבד  מי מכם יש לו  7. ים ישמע אליכםמושלך ב 
Lc 17,9   איני חושב  10. חן בעיני אדוניו כי עשה מצותו עבד  וימצא אותו  9.ואחר אתה תאכל ותשתה 

Lc 19,17   יהיה לך ממשלה על. ב כי בדבר קטן היית נאמןטו עבד  והאדון אמר אליו שמח  17. רוחתיאימינש ה 
Lc 19,22   אתה יודע שאני איש אכזרי לוקח. רע מפיך אשפטך עבד  והאדון אמר לו  22. וקוצר מה שלא זרעת 
Lc 20,11  אחר והם נוגשים ושוברים אותו ברוב בזיונות עבד  והאדון שלח  11: לא נתנו לו דברהכו עבדו ו.  
Lc 20,12   ואדון 13. שלישי ומוכה בחבורה שלחוהו בחוץ עבד  ושלח  12. והניחוהו להלוך. ונותברוב בזי  
Lc 22,50   51. אחד משרי הכהנים וחתך לו האזן הימנית עבד  ואחד מהם הכה  50אם נכה בסכין  לו אדון  

Jn 8,34   החטארק . והעבד אינו עומד בבית לנצח 35. החטא עבד  שכל אדם שחוטא הוא . י אומר לכםבאמת אנ 
Jn 15,20  אם אותי רדפו אתכם ירדפו: אינו גדול מאדוניו עבד  תזכרו דברי אשר אמרתי לכם  20: מכעיס אתכם. 
Jn 18,10    והעבד שמו. ההגמון וכרת לו אזנו הימנית עבד  פירי שהיה לו סכין הוציאו והכה אז שימון  
Mc 14,8   אמת לכם 9ָרה לפני הקבר למשוח לבי אותי וִמהֲ  עבדה  כי ממה שהיה לה  8. ה לכם לעולםלא אהי  
Mt 5,25   באמת לא תצא משם עד השלמך 26ותושם במאסר  עבדו  ד והשופט ימסור אותך בי. אותך ביד השופט  

Lc 7,3   ואותם שבאו לישאוש חילו פניו במהירות 4 .עבדו  היהודים מבקש אותו שיבא שירפא  לו חכמי  
Lc 20,10   לאותן שמחזיקים הכרם בעבור שיתנו לו מהפרי עבדו  ת הבציר שלח ובע 10. שם זמן רב היה הוא . 
Lc 20,10   והאדון שלח עבד אחר והם 11: ולא נתנו לו דבר עבדו  והם הכו . בור שיתנו לו מהפריהכרם בע 
Mt 18,31    והלכו אל. האדון ראו זה היו מאד נבהלים עבדי  וכאשר  31. במאסר עד שיפרע החובושם אותו  
Mt 27,27   ונתקבצו. לקחו ישאוש בית גדול הדינין. פילאט עבדי  ואז  27. מוכה להקימו בשתי וערבלהם ישאוש 
Mt 21,34   והעובדים לקחו 35. לעובדים לקנות פירותיו עבדיו  וכאשר בא עת לקנות הפירות שלח  34. אחד  
Mt 21,36   והיו יותר טובים. יולעובדים לקבל פירות עבדיו  אחר האדון שלח  36. מקצתם המיתוהכו ו  
Mc 12,2   והם תפשום והכום 3לעובדים לקחת הפרי מהכרם  עבדיו  וכששב בעתו שלח  2. אדמה והלך במהלך ארוך 
Jn 4,51   אז שאל 52. עלו אליו ואמרו לו שבנו חי עבדיו  וכאשר רצה לרדת  51. שו והלך לושאמר לו י  
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Mt 22,4    אחרים אומר תאמרו לקרואים אני הכינותי עבדים  לח ופעם אחרת ש 4. ולא אבו לבואהנישואין  
Mc 12,4   עו׳ 5. והם פצעום בראש וביזו אותם. אחרים עבדים  עו׳ שלח  4. ום בידים ריקניותוהכום ושלח  
Lc 17,10   11. ולא מועילים מה שעלינו לעשות עשינו עבדים  תאמרו אנחנו . הדברים שצוה לכם עשיתם כל  
Lc 19,13   ואמ׳ אליהם עשו. שלו ונתן להם עשר ׅאיֵמנֵש עבדים  וקרא עשרה  13ת לעצמו ושיחזור ושיקח מלכ  

Jn 7,32  אז אמר להם ישו עדיין יהיה 33: שיתפשוהו עבדים  וההגמונים עם הפרושים שלחו . יםמאותן הדבר  
Jn 15,15  אבל אומר. עושה כי העבד אינו יודע מה האדון עבדים  לא אומר שאתם תהיו  15. וצויתי שאמרתי לכם 
Lc 2,29    31כי עיני ראו שלומך  30כפי דבריך בשלום  עבדך  אדון עתה אתה עזוב  29ובירך האל ואמ׳  

Mt 20,27   27  אבל : כל כך בן האלוה לא בא להיות נעבד 28 .עבדכם  שביניכם ירצה להיות ראשון יהיה ואותו 
Mc 10,43   ואותו שיחפוש היות ראשון יהיה משרתכם 44 .דכםעב  אותו שירצה היות גדול יהיה . כםכן ביני . 
Lc 15,29   29  לא עברתי על מצותך ואתה לא נתת מעולם שעיר עבדתיך  אבי הנה כמה שנים . ענה לו ואמ׳והוא 
Mt 20,28  וכאשר יוצא 29: ובעבור תת נפשו לפדות רבים עבוד  אבל בעבור : ה לא בא להיות נעבדכך בן האלו  

Lc 17,7    ולא יאמר לו תכין שאוכל ושרתני עד  8ושומעך  עבוד  מי שהוא חוזר מן השדה יאמר מיד השורים 
Lc 2,37   וזאת באותה  38: יום וליילה בצומות ותפילות עבודה  ואינה זזה מהמקדש עושה . ים שנהארבע ושלש 
Jn 16,2  כם כי לא הכירוואלה הדברים יעשו ל 3. לשם עבודה  ויהיה לו דומה שיעשה . רוג אתכםאדם שבא יה  
Lc 1,23    ואחר ימים אחדים אלישבק 24. הלך בביתו עבודתו  שלים ימי וכאשר ה 23מראה להם ועמד אלם  

Mt 19,24   וכאשר 25: מעשיר אחד שיכנס במלכות שמימיי עבור  ת עניין נקל הוא גמל בנקב המחט לכם שנו  
Mt 26,42   ובא פעם אחרת לפירו 43. המות הזה תעשה רצונך עבור  ל ואמ׳ אב שלי אם לא יכול ממני הלך להתפל 
Mc 10,25   גמל אחד בנקב המחט שאיש עשיר במלכות שמים עבור  יותר דבר נקל הוא  25. לכות האלליכנס במ.  

Jn 2,15   ופזר. גרש מן המקדש והצאן והבקר: כמעט כלם עבותות  וכאשר עשה כמעט קבוצות  15. ניםובקר ויו 
Mt 8,28   אותו ים והיו בארץ גינשריק פגש מושטן אחד עבר  וכאשר ישואש  28כפי מתיאו  כ״ח קפיטולי  
Mt 9,1    ונדרו לו אדם אחד נטול 2עם הספינה ובא בעירו  עבר  אז ישאוש משיח  1כפי שי׳ מתיאו כ״ט 

Mc 5,21   22. עבר הים בספינה עם רב נאסף עמו בשפת הים עבר  וכאשר ישו  21: וכלם היו תמהים .עשה לו  
Mc 5,21   ובא  22. הים בספינה עם רב נאסף עמו בשפת הים עבר  ו עבר וכאשר יש 21: וכלם היו תמהים. לו 
Mc 6,35   זהו מקום חרב. קרבו אליו תלמידיו ואמרו לו עבר  וכאשר רוב היום  35. רים וטוביםרוב דב  
Mc 6,45   46. בעוד שהוא משלח העם. יראלמים אנביטהא ג עבר  דיו שיכנסו בספינה קטנה ושילכו צוה לתלמי  
Mc 9,20   21. והוא אמ׳ מנערותו עד עתה. שיש לו זה עבר  וישאוש שאל אל האב כמה זמן  20 .ורוקק  
Lc 4,30   והלך בכפר נחום עיר גליליאה 31בתוכם והלך לו  עבר  אבל הוא  30. יה בעבור שישאלוהושהעיר בנו 

Lc 10,31  והנה הוא. ולוי אחד קרוב מאותו מקום 32. הלאה עבר  ראה אותו ו. ולך באותו דרך עצמושכהן אחד ה 
Mc 6,35   עזוב העמים הלוך בהרים הקטנות סביב מכאן 36 .עברה  זהו מקום חרב מאד ורב שעה . לו ואמרו 
Mc 16,1   מריאה מקדלינא ומריאה אם יקומו ושלומי קנו עברה  וכאשר השבת  1לו י״ו כפי מארקו קפיטו  

Lc 3,9   לכן כל עץ שאינו עולה פרי טוב. לשורש העץ עברה  כי הגרזן כבר  9חזיר חי בן אברהם אלו ה  
Mc 5,25   והוציאוה כל מה שהיה לה ברפואות בלא 26 עברו  לה רפיון דם זה שנים עשר שנים  אחת שהיה  
Mc 6,53   כאשר יצא 54[*] הלאה באו בארץ גִינִיָשאִריק  עברו  וכאשר  53. מים ולבם היה ערפלייהחמשה לח  

Mc 11,20  ואז פירו 21. בתאנה ראו שנתייבשה עד השורש עברו  בבקר כאשר  20ערב יצא מן העיר  וכאשר נעשה  
Lc 4,2   והשטן בא 3אותן מ׳ יום ישאוש משיח נרעב  עברו  וכאשר . ולא אכל עד ארבעים יום .בעד הש׳  

Lc 13,7   ואיני. ש שנים שאני שואל פרי תאנה זושל עברו  כבר . ואמ׳ לשומר הכרם 7. א מצאהפרי ול  
Jn 11,8   ועדיין חפצת . ימים שהיהודים רצו לסקול אותך עברו  ואמרו לו התלמידים רבי לא  8. הבגודיא 

Jn 5,2    ביטשידא ולה חמשה עליות נקראים בלעז פרושיש  עברי  מתקבצים המים מכוסה נקרא בלשון אחת ששם 
Jn 19,20   אז הגמוני היהודים אמרו 21. וגריק ולאטי עברי  והיה כתוב בלשון : המן העיר הי נתלה קרוב  
Lc 15,29  על מצותך ואתה לא נתת מעולם שעיר אחד עברתי  אבי הנה כמה שנים עבדתיך לא . ׳ענה לו ואמ  
Mt 15,6   טוב דבר 7. מצות הש׳ בעבור גזירותיכם הרעים עברתם  אתם : ולא כבד אביו ואמו 6. עילאו ממך תו 

Mt Prol,22   כי דבר מתולדות העגלים שמקריבים הכהנים  .עגל  לוקא יש לו צורת .. ר מהתחיה כי דב. אריה..  
Mt Prol,27   נשר שעלה. אריה שקם חי אחר מיתתו. נקרב עגל  . איש נולד מבתולה. אדם היה. יםהם מדבר  
Mt Prol,29   נשר שבועת עניין האלהות. מלכותאריה . גלחות עגל  . בן אדם רומז אנושות. לה לשמיםנשר שע . 

Lc 15,27  והבן 28. אחד גדול בעבור ששב אליו חי ובריא עגל  ואביך המית : ואמרתי לו אחיך בא 27. מה זה  
Lc 15,30   אתה עמדי היית לעולם. והאיש אמ׳ לו 31. שמן עגל  צמותיו עם זונות אתה המתה בעדו שהפסיד ע  
Lc 15,23   כי זה בני מת היה 24. שמן ונאכל ונשתה ֶעֶגל  ושאו  23. ו רגליוושימו טבעת בידו ותנעל  
Mt 1,17   ומגלות. דויט הם י״ד ומדוד עד גלות בבל הם י״ד עד  אם כן כל תולדות מאברם  17תיאו ב׳ כפי מ 
Mt 1,17  18. ומגלות בבל עד ישוש י״ד. גלות בבל הם י״ד עד  ות מאברם עד דויט הם י״ד ומדוד כן כל תולד  
Mt 1,17   ותולדות ישואש משיח היתה זאת 18. ישוש י״ד עד  ומגלות בבל . ד גלות בבל הם י״דומדוד ע.  
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Mt 1,24   2: שילדה הבן והוא קראו ישואש עד  ויקח אשתו ולא ידעה . מלאך האל כאשר צוהו,Tit   קפיטולו ג׳ 
Mt 2,9   ובראותם הככב 10. הילד שםשעמד על המקום אשר  עד  . לך לפניהם הככב אשר ראו במזרחוהיה הו  

Mt 2,13   בואי אליך כי עתיד הוא שאירודיש ירצה הילד עד  לד ואמו וברחת למצרים וישבת שם ולקחת הי  
Mt 2,15   מות אירודיש למלאת דבר האל שאמר על ידי הנביא  עד  ויעמוד שם  15לילה וילך למצרים הילד ואמו 
Mt 5,18   ומי שיעבור אחד מאלה המצות 19. סוף העולם עד  יושלם  יחסר דבר א׳ מהתורה שלא באמת שלא  
Mt 5,26  קפיטולו ט״ו כפי: השלמך אפילו החוב היות קטן עד  באמת לא תצא משם  26תושם במאסר ביד עבדו ו  
Mt 8,24   והקיצוהו 25שהגלים נכנסים בספינה וישוש ישן  עד  והיה הים מתנועע מאד  24למידיו אחריו ת  

Mt 10,11   אומרים . וכאשר תכנסו בבית תנו שלום 12. שתלכו עד  שאלו מאתו אדם טוב ועמו תעמדו  גדולאו מ 
Mt 10,22   וכאשר ירדפו אתכם בעיר 23. הקץ אותו יהיה נושע עד  ומי שיתמיד . סו אתכם בעבור שמיוהכל יכע 
Mt 11,13  ואם 14. ה עתיד לבואזואן טבול התנבאו מה שהי עד  כי כל הנביאים והדת  13ו בחזקה משיגים אות  
Mt 11,23   כי אם הפלאות שנעשו בך. לשמים תרדי עד שאול עד  ואתה כפר נחום שקמת  23. ם הדיןמכם ליו  
Mt 11,23   23 כי אם הפלאות שנעשו בך היו נעשים. שאול עד  ה כפר נחום שקמת עד לשמים תרדי ואת  
Mt 11,23   ואומ׳ אני לכם שהשדומיטש יענשו 24: היום הזה עד  . ובההיו נעשים בשידוניאה עדיין יעשו תש  
Mt 12,20   20  22. ובשמו האיים יחילו 21שיצאו למשפט החזק  עד  רצוץ לא ישבר העץ מעשן לא יכבה קנה  
Mt 13,30   ובעת הקציר אני אומר לקוצרים לקטו: הקציר עד  תניחו הכל  30. טים עם הקמשוניםתעקרו הח  
Mt 13,33    כל אלה הדברים אמ׳ ישואש 34. שהכל מחמץ עד  ערבו בשלשת מדות קמח ומטמינו ומהאשה  
Mt 13,54   54 שהם מתמימים ואומרים מאין יש לזה כמה חכמה עד  . ל ארצו ומלמדם בבתי כנסיותיהםובא א  
Mt 14,22  וכאשר העם הלכו הוא עלה להר 23: שיסעו העם עד  ים עלות באניה קטנה וליכנס בים צוה לתלמיד  
Mt 15,31   שהעם מתמיהים כשהיו רואים שמדברים האלמים עד   31. משליכים עצמם לרגלו ומרפאםו. אחרים.  
Mt 16,28   17: שיראו בן האלוה בא במלכותו עד  כי מקצת מאלו שהם פה לא ימותו  .אומר לכם,Tit  קפיטולי  

Mt 17,9   ושואלו לו תלמידיו 10. שבן האל יחזור חי עד  ואמ׳ לשום אדם אל תאמרו המראה  ההר ציום  
Mt 17,16   16 וישוש גער לשטן  17. כמה אעמוד עמכם שאוהו אלי עד  ישאוש ואמ׳ אומה ממאנת והפוכה  וענה 
Mt 18,30   וכאשר עבדי האדון ראו זה היו 31. שיפרע החוב עד  אבל הלך ושם אותו במאסר . קשיבולא רצה ה  
Mt 18,34  כל כך יעשה לכם אבי שבשמים 35. שיחזור כל החוב עד  נגישה והאדון עצב ומסרו ל 34. שהיה לי ממך 

Mt 20,8   וכאשר באו אותם שהלכו בכרם עד 9. הראשונים עד  התחיל מן האחרונים . ותנם שכרם הפועלים  
Mt 20,9   ובאו הראשונים  10. הי״א שעה לקחו כל אחד פשוט עד  וכאשר באו אותם שהלכו בכרם  9. הראשונים 

Mt 22,26   א״כ בתחייה מאי זה 28. ואח״כ מתה אשתם 27. הז׳ עד  כמדומה לו השני והשלישי  26. יוו לאחאשת 
Mt 22,44    א״כ אם  45. אשר אני אעשה שית הדום רגלך אויבך עד  אמר האדון לאדוני שב לימיני  44אומר 
Mt 23,35    מדם . ך על הארץשיבא עליכם דם צדיקים שהוא נשפ עד   35כנסיותיכם ותרדפו מעיר לעיר בבתי 
Mt 23,35   דם זכריה בן ברכיה אותו שהרגתם בין המקדש עד  מדם הבל צדיק . וא נשפך על הארץצדיקים שה  
Mt 23,39  24: תאמרו ברוך יהיה הבא בשם האל עד  ואני אומר שלא תראוני היום עוד  39. חריבה,Tit   קפיטולו 
Mt 24,13    ואז 14. הקץ ויעמוד אותו יהיה נושע עד  אבל אותו שיתמיד  13. אהבת רביםותתקרר  
Mt 24,21   ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן שום 22. עתה ועד הקץ עד  לה יותר שלא היתה מראשית העולם צרה גדו 
Mt 24,24    שהנבחרים מהש׳ כמעט יכנסו בטעות אם יהיה עד  יקומו ויעשו רוב דברים ונפלאות שקרנים  
Mt 24,27  27 ובאי זה מקום  28. מערב כ״כ היה ביאת בן האלוה עד  שיוצא ממזרח ונראה ך כמו שהברק כי כל כ 
Mt 24,34   הארץ והשמים יעברו אבל 35. שכל זה יהיה נשלם עד  אמת לכם אומר שזה הדור לא ימות  34. הדלת  
Mt 24,38  ל בא לא הכיר עד שהמבו 39היום שנח נכנס בתיבה  עד  שאוכלים ושותים ועושים נשואין  קודם המבול 
Mt 24,39   כן יהיה ביאת בן. שהמבול בא והרג את כלם עד  לא הכיר  39יום שנח נכנס בתיבה עד ה  
Mt 25,6   צעק אדם אחד קומו הנה החתן בא צאו . חצי הלילה עד   6כב לבא כל העשר ישנו באריכות שהחתן מע 

Mt 25,34   וצמתי. י ואתם נתתם לי לאכולאני נרעבת 35. הנה עד  ת אותו שלכם מוכן מראשית העולם המלכו 
Mt 26,29   30. אותו יום שאשתהו עמכם מחדש במלכות אבי עד  . הלאה לא אשתה מחליקות זה הגפןכי מכאן ו  
Mt 26,38   והלך מעט 39המתינו לי פה ועורו עמדי . מות עד  אז אמר להם דאגה נפשי  38. נקצףעצב ו  
Mt 26,58   היכל קאיפש שר הכהנים ונכנס בפנים ויושב עם עד  מרחוק  ופירו נמשך אחריו 58. יםהיו מקובצ  

Mt 27,8    ואז היה הדבר נשלם מירמיה נביא 9. היום הזה עד  נקרא ַאְלִקיֶדֶמך זהו שדה הדם זה אותו שדה  
Mt 27,45   תשיעית זעק ישאוש בגודל קולות [*]  46[*] שעה  עד  משעת חצי היום  45חריו שהיו תלויים א 
Mt 27,64  בעבור שתלמידיו לא יבאו. יום שאמר שיקום חי עד  לכן צוה שמור הקבר  64שיקום חי רמאי אמ׳ ה  
Mt 28,15   וי״ב התלמידים הלכו בגליליאה בהר 16. היום הזה עד  אלה הדברים מוגדים בין היהודים ו: הם 
Mt 28,20   סוף העולם עד  ואני אהיה עמכם בכל עת . י אתכםמה שִצוית: Expl ה אגרת שי׳ מתיבנשלמ  תם  
Mc 1,45  45 שישאוש לא היה יכול ליכנס בהחבא בעיר אך חוייב עד  צא הוא התחיל לדרוש ולפרסם הנס וכאשר י 
Mc 2,2   ובאו אליו ד׳ אנשים נושאים אדם 3. [*] הפתח עד  ולא הכילם כי כל הבית היה מלא  עם נתאסף  
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Mc 3,14  ונתן 15. כמה שהיו י״ב בעבור שילכו דרוש בעולם עד   14חר מאותן שיותר ישרו בעיניו עלה בהר וב 
Mc 4,20    מי שיש. שמגרגיר א׳ יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳ ק׳ עד  . ומשימין בפועל ועושים פרי טובששומעין 
Mc 4,37    וישאוש ישן ִאינְּפּוָפא 38. שהספינה מתחלת למלאת עד  ז קם רוח גדולה וחזק וגלים וא 37עמו  
Mc 5,13   ואותם ששומרים אותם ברחו 14. ב׳ אלפים עד  ונחנקו . זירים והפילו עצמם ביםבח ונכנסו  
Mc 6,10   10 וכאשר לא ירצו קבל אתכם ולא שמוע 11. שתסעו עד  הם באי זה מקום שתבאו שם תלינו ואמר ל.  
Mc 6,23   לאמה מה  וכאשר יצאתה משם אמרה 24: חצי מלכותו עד  עשה שבועה שיתן לה כל מה שתשאל ו 23 לך 
Mc 8,39   39 9: שיראו האגלוריאה ממלכות האל עד  הם ומקצת מכם שהם עמי לא ימותו ואמ׳ ל,Tit  קפיטולו ט׳ 
Mc 9,8   10. והם העלימוהו ביניהם 9שהוא יחזור חי ממות  עד  לא יאמרוהו לשום אדם זאת המראה צוה ש 

Mc 9,20  ותמיד זורקו באש ובמים בעבור המיתו 21. עתה עד  והוא אמ׳ מנערותו . ר שיש לו זהכמה זמן עב.  
Mc 9,25   25 וישו לקחו ביד והוא  26. שרבים אומרים שמת הוא עד  צא צועק ומצערו והנער נשאר כמת והוא י 
Mc 10,1   והוא. ארץ גודיאה אחר נהר ירדן ונאסף שם עם רב עד  וישאוש נסע משם ובא  1: שן מרקועשירי כפי 

Mc 10,20   וישאוש הביטו וייטב לו ויאמר אליו דבר 21. עתה עד  רבי כל זה קיימתי מנעורי  אליו ענה ואמ׳ 
Mc 11,20   20 ואז פירו נזכר ואמ׳ אליו רבי הנה 21. השורש עד  כאשר עברו בתאנה ראו שנתייבשה  בבקר  
Mc 12,36   ם כן אם א 37. אשר אני אשית אויבך הדום לרגליך עד  נו אמר האדון לאדוני שב לימיני מתנבא ממ 
Mc 13,13   וכאשר תראו השקוץ שומם עמוד 14. הקץ יהיה נושע עד  ואותו שיתמיד . והכל יקציפו 13 .למיתה 
Mc 13,19   ואם הש׳ לא יקצר אותו 20. עתה ולא תהיה אח״כ עד  הש׳ העולם מיום שברא . שמעולם לא היה  
Mc 13,30   30 השמים והארץ יעברו 31. הדברים יבאו שכל אלו עד  ני אומר לכם שזה הדור לא יעבור אמת א  
Mc 14,25   25 וכאשר עשו 26. שאשתה מאומן חדש במלכות אבי עד  כם אני אומר שאני לא מיין הגפן אמת ל  
Mc 14,32   ולקח עמו פירו ויקומו 33שאני אסיים להתפלל  עד  גיטשמני ואמ׳ לתלמידיו שבו פה  אחד ששמו  
Mc 14,34   וכאשר כרע 35. מות המתינו לי פה ותהיו עדים עד  צבה היא נפשי ואמ׳ להם ע 34פחד ולהת  
Mc 14,54   והיה יושב לפני האש עם . היכל אחד מהכהן הגדול עד  ופירו הולך אחריו מרחוק  54. עםוזקני ה 
Mc 15,33  33 ובשעה תשיעית זעק ישאוש בקול 34. שעה תשיעית עד  עה ששית נעשה ערפליות בכל הארץ וסביב ש  

Lc 1,20   והעם 21. אותו יום שאלו הדברים יבאו לתכלית עד  מו בעתן תהיה אלם ולא תוכל דבר שיושל  
Lc 1,80   2: העת שהראה עצמו לישראל עד  דברות היה גדל וחזק ברוח הקדש ועומד במ,Tit   קפיטולו ב׳ כפי 
Lc 2,26  ובא ברוח אל 27. ל חישיראה ישאוש משיח בן א עד  ל מענה מרוח הקדש שלא יראה מות וקב 26. בו  
Lc 2,37   ואינה זזה מהמקדש עושה עבודה. ארבע ושלשים שנה עד  והיתה אלמנה  37. נים עם בתוליהִאָשִה שבע ש 

Lc 4,2   וכאשר עברו אותן מ׳ יום ישאוש. ארבעים יום עד  ולא אכל . ם יום ונתנסה בעד הש׳שם ארבעי  
Lc 7,2  3. שנטה למות ואותו עבד היה מאד מרגליי אליו עד  חולה ועבד סנטוריאו היה מאד  2 .בכפר נחום  

Lc 9,27   ושמנה ימים אחר אלה 28. שיראו מלכות השם׳ עד  קצת אלו שהיום פה לא יטעמו מות באמת שמ  
Lc 9,36   וביום האחר עם רב  37. שהבן יקום חי אחרי מותו עד  . להם אל תגידו לאדם מה שראיתם אותם ואמ׳ 
Lc 9,39   וחליתי פני תלמידיך שיגרשו 40. שמצערו בחוזק עד  ואינינו זז ממנו . וק יוצא מפיוור ומשברו  
Lc 9,61  שאעשה באופן שידע הכל אין חפץ בכל נכסי ולא עד  ק הנח לי אחר אמר לו אדוק אני אלך אחריך ר  

Lc 10,15   מי שאתם 16. ילב השמים כי בתהומות גהינם תרד עד  ואת כפר נחום תנשאי  15. ם הדיןלכם ליו  
Lc 11,50  מדם הבל עד דם זכריה שנשפך  51עתה מזאת האומה  עד  ם כל הנביאים מיום שנברא העולם נדרש מכם ד 
Lc 11,51   ולכן אני אומ׳. דם זכריה שנשפך במובח ובבית כן עד  מדם הבל  51עד עתה מזאת האומה  העולם 
Lc 12,50   סבורים אתם שבאתי לתת שלום בארץ 51: שישלים דע  בעבור זה אני נדחק . בול מטבילהשאהיה ט.  
Lc 12,59   13: שתשוב אל היותר אחרון עד  אני אומ׳ לך שלא תצא משם  59. ריתנך במאס,Tit   קפיטולי י״ד שן 
Lc 13,19   ופעם אחרת 20 :שעופות השמים נחים בכנפיו עד  ורע בגנו וגדל ונעשה אילן גדול שהאדם ז  
Lc 13,21   והלך במעיינות ובמגדלים 22. שיתעכל שיתחמץ הכל עד  אור שהאשה מטמנת בתוך הקמח לש 21. דומה 
Lc 13,35   14: שאבוא ותאמרו ברוך הבא בשם הש׳ עד  ואני אומר שזה לא יהיה . ן יושבביתכם מאי,Tit  
Lc 15,4   יפיווכאשר ימצא אותה ישימה על כת 5. שימצאה עד  ם ותשעה במדבר וילך לאותה שאבד יניח תשעי  
Lc 15,8   וכאשר תמצא הדרכמש תקרא כל אוהביה 9. שימצאה עד  ר ותכבד הבית ותחפש אותה בהשכל את הנ  

Lc 15,28  אז האב יצא אליו. ולא רצה שיכנס בבית. מאד עד  והבן הגדול כשומעו כעס  28. ריאאליו חי וב  
Lc 16,16    ..לכות האל הוא מוגד וכל העושיםואחר מ. יואן עד  .. והד 16. ים קטן הוא לפני האללמלכ  
Lc 17,8    9.ואחר אתה תאכל ותשתה. שאשלים לאכול ולשתות עד  ולא יאמר לו תכין שאוכל ושרתני  8ושומעך  

Lc 19,13   והקציפוהו עירוניו כבר ושלחו 14. שאבוא עד  יהם עשו הוצאותיכם מאלו האימנש ואמ׳ אל  
Lc 20,43   א״כ דוד קורהו 44. שאשית אויביך הדום רגליך עד   43לתי זהו ביכו. וני שב לימיניאמר לאד  
Lc 21,24   ומובאים בשבי בכל העמים. המכהו ובפי הסכין עד   24והעם יבא . גדול על הארץ כי יהיה דוחק.  
Lc 21,24    ויראה אות בשמש 25. שעת הנבראים יהיה נשלם עד  וירושלם תרמס בעד העמים . העמיםבשבי בכל  
Lc 21,32   32  השמים והארץ יכלו 33. שכל אלה העניינים יעשו עד  אני אומר לכם שלא ימות זה הדור באמת . 
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Lc 22,16  וכאשר לקח הכוס עשה  17. שיהא נשלם מלכות השם׳ עד  כי אני אומ׳ לכם שלא אוכל אותו  16. המיתה 
Lc 22,18   לקח הפת ועשה חנות ובצעו ו 19. שיבא מלכות הש׳ עד  ומר לכם שלא אשתה מהיוצא מהגפן כי אני א 
Lc 22,51   וישאוש אמר 52. וכאשר נגע באזן הניחו. כאן עד  וענה ישאוש הניחו  51. לו האזן הימנית  
Lc 23,44   והשמש חשך ומכסה המקדש ונבקע 45. שעה תשיעית עד  ט שעה ששית וערפל היה בכל הארץ והיתה כמע  
Lc 24,49   ונהג אותם 50. שתהיו מלובשים מכח העליון עד  ו בעיר הנדר מאבי בכם ואתם תעמדואני אשלח  

Jn 2,10   וישאוש עשה זה האות הראשון בבית 11. עתה עד  רק אתה העלמת היין הטוב . ותהיותר פח  
Jn 3,26   ענה יואן ואמ׳ 27: שהוא טובל והכל באים אליו עד  היה עמך בעבר הירדן שהוא עשית  רבי מי  
Jn 4,2   3. שישאוש לא טבל רק תלמידיו עזבו בגודיאה עד   2. ים וטובל יותר מיואןה תלמידשישוש עוש [*] 

Jn 4,35   35 הנה אני אומר לכם שאו עיניכם וראו. עת הקציר עד  ם אומרים שארבעה חדשי׳ יש מכאן אינכ  
Jn 5,17   דים אז היהו 18. ואני ג״כ פעלתי בעבור זה. עתה עד  וישוש ענה אבי פעל  17. לו בשבתדברים א 
Jn 9,18   ושאלום אומרים הוא זה 19שקראו לאביו ולאמו  עד  . ו היהודים שהיתה לידתו בעורוןלא האמינ  

Jn 10,24   מתי אתה לוקח נפשותינו אם אתה משיח אמור לנו עד  ואמרו לו . אז היהודים הקיפוהו 24. שלמה  
Jn 13,38   ואמרו אל תלמידיו. פר בי שלש פעמיםשתהיה כו עד  ת אני אומר לך לא יקרא התרנגול לא תתן אמ:  
Jn 21,22   אז יצא זה הדבר 23. שאבא מה לך אתה תלך אחרי עד  אני רוצה שיע שיעמוד פה  ישאוש אמר אליו  
Jn 21,23   זה הוא התלמיד שעושה עדות מאלו 24. שאבא מה לך עד  רק אמר אני רוצה שכן יעמוד . ותלא ימ 

Mt Prol,8   כי הם הגידו אמונת השילוש בארבעה חלקי . אמת עדות  האיונגלי לבד ארבעה יש  ועם ֶׁשַרִּבים כתבו 
Mt 10,18   כאשר ינהגו אתכם תפושים 19. ממני לפני העמים עדות  בעבור שאתם . לפני המלך והשרים תפושים 
Mt 15,19   אלו הדברים מטנפים האדם אין 20. שקר קללה עדות  ות רעות רציחות ניאופים גניבות מחשב  
Mt 18,16  16  ואם בזה לא 17. הוא קיים בעד שנים או שלשה עדות  ישמעך חבר אחד עמך או ב׳ כי כל ואם לא  
Mt 19,18   ואהוב את רעך . כבד את אביך ואת אמך 19. שקר עדות  לא תגנוב לא תעשה . תעשה ניאוף לא. רציחה 
Mt 25,13   כן כמו האדם 14. אינכן יודעות היום והשעהכי  עדות  לכן תהיו  13ני יודע מי ָאֶּתן ואמ׳ אמת א 
Mc 10,19   כבד את אביך ואת אמך. לא תונה שום אדם. שקר עדות  לא תעשה . לא תעשה גניבה. תרצח לא. ניאוף. 

Mc 13,9   וחוייב ראשונה דרוש המלכות 10ממני בעדותם  עדות  עמדו לפני המלכים והשרים להביא וי: אתכם  
Lc 4,22   לו ומתמיהין בדברים של חן היוצאים מפיו עדות  תנים והכל נו 22. נינוזאת הכתיבה באז  

Lc 18,20   והוא אמר כל אלה 21. כבד אביך ואמך. שקר עדות  לא תעשה . לא תגנוב. לא תנאף. אלא תקנ  
Jn 1,7   הוא היה אמיתות נר והוא  9[*]  8. [*] מרחוק עדות  זה בא לעדות בעבור שיתן  7׳ואן אחד שמו ג 

Jn 1,15   וצועק אומר זה הוא אותו שאמרתי שעתיד . ממנו עדות  זואן עושה  15. הוא מלא חן ואמתמן האב ש 
Jn 1,19   כהנים. כאשר שלחו היהודים מירושלם. יואן עדות  וזהו  19הוא ספרו . הו אלוה אחדז. בן האב  
Jn 1,32   הרוח יורד מן השמים כמעטאומ׳ אני ראיתי  .עדות  וג׳ואן עשה לו  32ומטביל במים  זה באתי  
Jn 1,34   וביום אחר פעם אחרת עמד 35. שזהו בן האל עדות  ואני ראיתיו עושה  34. רוח הקדששמטביל ב  
Jn 3,11   אם אני אומר לכם 12: ולא תקבלו עדותינו עדות  דעים מדברים וממה שראינו עושים מה שיו  
Jn 3,28   שאמרתי לכם שאיני משיח רק שולחתי לפני אותו  עדות  אתם בעצמכם עשו לי  28. ן השמיםינתן לו מ 
Jn 3,32   ועדותו שום אדם אינו מקבל. ממה ששמע וראה עדות  ועושה  32. מן השמים על כל הוא מי שבא.  
Jn 4,39   אז כשבאו 40: לו שכל הדברים שעשתה אמר לה עדות  על דברי האשה שהאמינו בו שעושה . בו  
Jn 5,31   אחר הוא שעושה 32לעצמי אינינו יוצא אמתי  עדות  אם אני עושה  31. חנילאבל רצון מי שש  
Jn 5,32  34. אתם שלחתם לזואן ועשה עדות אמתי 33: לי עדות  אחר הוא שעושה  32נו יוצא אמתי לעצמי איני  
Jn 5,33   זה  רק אני איני מקבל עדות אדם אבל 34. אמתי עדות  אתם שלחתם לזואן ועשה  33: ת לישעושה עדו 
Jn 5,34   אדם אבל זה אני אומר בעבור שאתם תהיו עדות  רק אני איני מקבל  34. דות אמתיועשה ע  
Jn 5,36   גדול מזואן שהמעשים שנתן לי אבי אשלים אותם עדות  ולי יש  36. מוח שעה אחת בינינואביתם לש. 
Jn 5,36   א עושה לי עדות ולעולם לאוהו[*]  37[*]  עדות  המעשים שאני עושה עושים לי . תםאשלים או  
Jn 5,37   38. ולעולם לא שמעתם קולו ולא ראיתם תמונתו עדות  והוא עושה לי [*]  37[*] עדות  עושים לי  
Jn 5,39   אינכם חפצים לבא אלי שתהיה לכם חיים  40. לי עדות  כם חיים נצחיים והם הן המעידות יהיה ל 
Jn 8,13  13 ענה ישאוש ואמר להם 14: עדותך אינו אמתי .עדות  תה עושה הפרושים מעצמך ומפיך א אז אמרו.  
Jn 8,14   14 מאין באתי[*] לעצמי אמתי הוא כי יודע אני  עדות  ואם אני עושה . ישאוש ואמר להם ענה  
Jn 8,18  אז אמרו 19: לעצמי והאב ששלחני עושה עדות לי עדות  אני הוא שעושה  18: תר הוא אמתישנים או יו 
Jn 8,18   ענה ישאוש . אז אמרו לו אנה הוא אביך 19: לי עדות  ה עדות לעצמי והאב ששלחני עושה וא שעושה 

Jn 12,17  17 18: שקרא לזרו מן הקבר ושהחזירו ממות לחיים עדות  ה אחוזת העם שהיתה עמו עושה לו בעבור ז  
Jn 15,26   ות שבת שבתחלה הייתםואתם תעשו עד 27. לי עדות  ב רוח אמת היוצא מהאב הוא יעשה בכם מהא  
Jn 15,27   16: שבת שבתחלה הייתם עמדי עדות  ואתם תעשו  27. וא יעשה עדות לימהאב ה,Tit   קפיטולו י״ו 
Jn 18,23   24: רק אם טוב דברתי למה אתה מכה אותי. רע עדות  אם אני דברתי דבר רע עשה לי . וענה אלי  
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Jn 18,29   29 וענו ואמרו אם זה 30. עשיתם נגד זה האיש עדות  ו ואמ׳ איז. צא פילאטו להם בחוץאז י  
Jn 18,37   38: כל איש שהוא אמיתי שומע דברי. אמיתי עדות  דתי בעבור זה באתי לעולם לעשות זה נול  
Jn 19,35   והוא היודע שאמ׳ אמת בעבור שאתם. מזה עדות  ואותן שראו עושין  35[*] ו צדו ופתח ל  
Jn 21,24    ואתם יודעים. מאלו הדברים וכתב אלה הדברים עדות  זה הוא התלמיד שעושה  24. מה לךעד שאבא  
Jn 21,24   ועוד דברים רבים עשה ישאוש שאם כלם 25 .עדותו  ואתם יודעים שאמת הוא . הדברים וכתב אלה  
Jn 3,11  תם אם אני אומר לכם דברים עולמיים וא 12 :עדותינו  ינו עושים עדות ולא תקבלו מדברים וממה שרא 
Jn 8,13  ואם אני. ענה ישאוש ואמר להם 14: אינו אמתי עדותך  . ים מעצמך ומפיך אתה עושה עדותאמרו הפרוש 

Mc 14,59   וקם הכהן הגדול בתוכם ושאל לישואש אומ׳ 60 .עדותם  ולא היה מוסכם  59. אנשים אבנהועשוי בידי 
Mt 26,60    61ואחר מחדש באו שנים עדים כוזבים . אושקר ב עדי  ואינם מוצאים כי רבים  60למיתה למוסרו  
Mc 14,56   57. שקר אומרים נגד ישאוש אבל לא היו מסכימים עדי  ורבים  56. ולא מצאו. ותו למיתהמסור א 

Lc 4,42   ולהם אמר 43. ומחזיקים בו שלא יפרד מהם עדיו  ובאו . והולך במדבר והעמים מחפשים אותו  
Mt 11,23   ואומ׳ אני לכם 24: עד היום הזה. יעשו תשובה עדיין  ו נעשים בשידוניאה שנעשו בך הי אם הפלאות 

Mt 12,8   וכאשר היה מועבר בא לבית הכנסת 9. מהשבת עדיין  כי בן האלוה הוא אדון  8. וגגיםתענישו הש  
Mt 15,16   אינכם מבינים שכל מה 17: אתם בלתי שכל עדיין  והוא אמר להם  16. ו זאת התמונהתפרש לנ  

Mt 24,6   עם אחד יקום נגד האחר 7. לא יהיה הקץ עדיין  אבל . חיוב שאלו הצערים יבאו. ושלא תבהל.  
Mc 4,40   ואז יראוהו בעוז ואמ׳ אחד. אין לכם אמונה עדיין  ואמ׳ להם למה פחדתם  40בה הנחה היתה ר  
Mc 6,52   משה לחמים ולבם היהאינם מכירים פלא הח עדיין  כי  52ד והם עומדים יותר תמהים והרוח עומ  
Mc 8,17   17 עדיין הוא עור. אינכם מכירים ולא מבינים עדיין  [*] כאשר ראה מחשבותם אמ׳ להם  וישאוש  
Mc 8,17    עינים לכם ואינכם רואים 18. הוא עור לבבכם עדיין  . דיין אינכם מכירים ולא מביניםע[*] להם. 
Mc 13,7   ועמים יקומו נגד עמים ומלך  8. לא יהיה הקץ עדיין  בל ל תיראו כי זה חוייב שיהיה אמלחמות א 
Lc 10,17  ואמר להם אני  18. הם משועבדים לנו בשמך עדיין  ואומרים אדון השטנים . רו בשמחהתלמידים חז[*] 
Lc 18,22   22 מכור אשר לך ותנהו לעניים. חסרת דבר אחד עדיין  . אמ׳ אליו. ההוא שמע ישאוש והדבר.  
Lc 21,6   7: תראו ימים שלא יעמוד אבן על אבן ותפסד עדיין  דברים אלו שאתם רואים  6וש אמ׳ וישא  

Jn 2,4   אמרה אם ישוש למשרתים 5. אין שעתי ראוייה עדיין  אשה מה לי ולך . ענה ישאוש אליה 4. יין  
Jn 3,24   נעשית שאלה אז  25: לא הושם יואן בבית הסהר עדיין  כי  24באו אליו רבים וטבל אותם ו: היו שם 
Jn 5,28   תבא שעה שבה כל אותן שהם בקברים ישמעו קול  עדיין  אל תתמהו מזה כי  28: וא בן אדםמשפט כי ה 

Jn 7,5  אז אמ׳ ישוש להם זמני האדם 6: לא האמינו בו עדיין  כי האחים  5. תפרסם עצמך לעולם אלה הדברים 
Jn 7,30   ורבים מהסיעה תאמינו בו 31: לא באה שעתו ייןעד  כי . ואחד מהם לא שם ידיו בו: ורצו לתופש.  
Jn 7,33   34אחר ילך האב ששלחני . יהיה לכם מעט זמן עדיין  אז אמר להם ישו  33: ם שיתפשוהושלחו עבדי  
Jn 7,39    כי ישו עדיין לא בא באור. לא נתן הרוח עדיין  שעתידין לקבל המאמינים בו כי מרוח הקדש  
Jn 7,39   אז מקצת מאחוזת העם  40. לא בא באור העליון עדיין  כי ישו . נתן הרוח כי עדיין לא בו 
Jn 8,20   אז אמר להם פעם אחרת ישו 21: לא באה שעתו עדיין  כי . מד במקדש ושום אדם לא תפשומל . 
Jn 8,57   אז 58. אין לך חמשים שנה ואברהם ראה אותך עדיין  אמרו היהודים אליו  57: הו ושמחיומי ורא  

Jn 11,30    אז 31: היה באותו מקום שמרטא באה אליו עדיין  ועדיין לא בא ישאוש במגדול אבל  30אליו  
Jn 17,20   בעבור  21. בעד אותן שיאמינו בעד דבריהם בי עדיין  רק . ואיני מתפלל בעד אלו לבד 20. באמת 
Jn 20,9   רת שחייב שיחזור חי לאחרלא ידעו הכתיבה אומ עדיין  כי  9. בא ראשון לקבר וראהו ורץהאהוב ש 

Jn 20,17   אבל לכי לתלמידי ואמרי להם . לא עליתי לאבי עדיין  וישוש אמר לה אל תגעי בי כי  17. מאישטרו 
Mt 23,31  ואתם  32לעצמכם שאתם בני מי שהמיתו הנביאים  עדים  א״כ אתם הם  31יאים היינו מודים באמתת הנב 
Mt 26,60  ואמרו זה אמר אני יכול להשמיד 61כוזבים  עדים  חדש באו שנים ואחר מ. י שקר באוכי רבים עד  
Mt 27,13   13  וישו אינו עונה שום דבר 14. יש לנו נגדך עדים  פילאטו אמ׳ אליו אינך שומע כמה אז.  
Mc 14,34  וכאשר כרע מעט הוא כרע באפיו ארצה 35 .עדים  פשי עד מות המתינו לי פה ותהיו עצבה היא נ  
Mc 14,37   עורו והתפללו בעבור שלא תכנסו 38. עמדי עדים  ון ישנים אתם ולא יכולתם להיות לשימו  
Mc 14,63  מה דעתכם וכולם הענישוהו. שמעתם קללה 64 .עדים  תם שואלים אחרי כן ואתם כוספים ואמר להם א  
Lc 22,71   23: אנחנו בעצמינו שמענוהו מפיו עדים  והם אמרו למה אתם שואלים עוד  71. הוא,Tit  קפיטולו 
Lc 24,15   15 ועיניהם עורות  16ישאוש קרב להם והולך עמהם  עדים  בעוד שהיו מדברים ביניהם ומצאו ו 
Lc 24,48    ואני אשלח הנדר מאבי בכם 49. מאלה הדברים עדים  ואתם  48העמים והתחילו בירושלם דרש לכל  
Jn 12,35   יש בכם נר להו בפוד שהנר בכם בעבור שלא תפלו עדין  אז אמר להם ישאוש  35. בן האדם מי הוא זה 
Mt 18,8   9. פסח מלכת בגיהנם בשתי ידים או בשתי רגלים עדן  כי יותר שוה לך הכנס בגן . ממך או הרחיקה  
Mt 18,9   השמרו לכם אשר לא  10. בעין אחד מגיהנם בשתים עדן  ם ממך כי יותר שוה לך הכנס בגן והרחיק 
Mc 9,42    אל מקום שאין 43ביד אחת מאשה של גיהנם בשתים  עדן  י יותר שוה לך הכנס בגן כ. אותהכרות 
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Lc 23,43   והיתה כמעט שעה ששית וערפל היה בכל הארץ  44 .עדן  י בגן באמת אני אומ׳ לך שהיום תהיה עמ 
Mt 5,27   הישנהאמר ישאוש לתלמידיו אתם שמעתם שהתורה  עו׳   27קפיטולו ט״ו כפי מתיאו : קטןהחוב היות  
Mt 7,20  עו׳ אמר ישאוש משיח 21קפיטולו כ״ג כפי מתיאו  עו׳  : במעשיהם תכירום 20. רות ושרוףטוב יהיה כ 
Mt 7,21   אמר ישאוש משיח לתלמידיו כל אותן שיקראוני עו׳   21עו׳ קפיטולו כ״ג כפי מתיאו  :תכירום  

Mt 13,45  ת שממיי דומה לסוחר שמחפש אבנים נערכות המלכו עו׳   45: כל אשר לו וקנה לאותו שדה שיש לו מכר 
Mt 13,47   המלכות שמימיי דומה למכמורת שאדם משים בים עו׳   47: ר כל מה שהיה לו וקנה האבןהלך ומכ  
Mt 25,20   20  ואמ׳ אל אדוניו ה׳ בישנטאש הפקדת. ה׳ מריוח עו׳  אותו שקבל חמשה בישנטש ונתן לו ובא  
Mc 5,35   ישאוש ששמע זה אמ׳ לא תפחד לבד 36והמלמד  .עו׳  מה אתה מצטער היום ל. ו בתך מתהואמרו ל  
Mc 7,36   אומרים כל מה. ומתמיהים 37מצוה עוד מגלה  עו׳  ר הוא וכאש. צוהו שלא יגידהו לשום אדם  
Mc 9,36   ואותו שמקבל. מנערים אלו בשמי יקבלו אותי עו׳  אותו שיקבל  36מצעם וחבקו ואמ׳ ושמו בא  
Mc 12,4   והם פצעום בראש וביזו אותם. שלח עבדים אחרים עו׳   4. והכום ושלחום בידים ריקניותוהם תפשום. 
Mc 12,5   ועו׳ שלח בנו מאד 6. [*] שלח אחר ואותו המיתו עו׳   5. והם פצעום בראש וביזו אותם .אחרים 

Mc 14,43    קריוטא אחד מי״ב תלמידים הוא מדבר בא יודש אש עו׳   43. הנה קרוב הוא אותו שימסרניונלכה כי 
Lc 20,16   17: והדבר נשמע אמרו לא יאבה השם׳: אדמה עובדי  יבא וישמיד אותן  16. יעשה להם הכרם מה  
Mt 12,1   והתלמידים רעבים. בשבת אחת במקומות זרועים עובר  אז ישואש  1 קפיטולו ל״ח כפי מתיאו  

Mt 20,30   וזעקו אומרים ישואש בן דוד יהיה לך חמלה עובר   ים יושבים סמוך לדרך ושמעו ישוושני עור  
Mc 2,23   במקומות זרעים בשבת ותלמידיו התחילו לשבור עובר  ונעשה פעם אחרת שהוא  23: בנודות חדשים  
Mc 7,31    [*]32. בשידוניאה ובא בים גליליאה לקראת קאליוש עובר  ואז יצא הוא מעברי טיר  31. מנהיצא מ 
Mc 8,13   ותלמידיו שכחו לקחת לחם ולא היה 14אותו הים  עובר  ועזבם ועלה בספינה  13. ההראות תראו סימן 

Mc 15,21    באותו מקום שהיה שמו שימון עבד שבא מעירו אס עובר  ואנסו אדם אחד שהיה  21. לתלותוונהגוהו 
Lc 6,1   1 בוליםבשדות זרועים תלמידיו לוקטין הש עובר  זה בשבת שני ראשון כאשר ישאוש  עשוי  

Lc 10,32   32  ושמריטא אחד עובר קרוב ממנו 33. משם והלאה עובר  והנה הוא . אחד קרוב מאותו מקוםולוי  
Lc 10,33  34קרוב ממנו בא אליו וראה אותו וחמל עליו  עובר  ושמריטא אחד  33. ובר משם והלאהוהנה הוא ע  
Lc 17,11   11 וכשנכנס במגדול אחד 12. וך שמריאה וגלליאהבת עובר  בעוד שהולך ישאוש ליר לירושלם  ונעשה 
Lc 18,37   והעור קרא ישאוש בן דוד יהיה 38. באותו מקום עובר  ואמרו לו כי ישוש נזורט  37זה  רב שאל מה 
Mt 15,2   למה אין נוטלין. תלמידיך תקוני הקדמונים עוברים  למה  2ואמרו . ופרושים מירושלם הסופרים  
Mt 15,3   אינו אומ׳ 4. מצות האל בעבור גזירותיכם עוברים  ואתם למה . ענה להם ואמרוהוא  3. לאכול  
Mc 6,56   בדרכים ומחלים פניו שלבד יגעו בשפת מלבושו עוברים  באי זו עיר או מדינה הוא נכנס  56שהוא שם 
Mc 2,15   15 םוחטאים אוכלים עם ישו ותלמידיו והיו ש עוגבים  שה בעוד שהיו אוכלין בבית רבים ונע  

Mt 4,7    אז העלהו  8 .ענה לו כתוב הוא לא תנסה אלהיך עוד   7: בעבור שלא תקח שום רע בנפשךבידיהם 
Mt 5,17   אמר ישואש משיח לתלמידיו אל תחשבו שבאתי עוד   17קפיטולי י״ג כפי מתיאו : מיםאביכם שבש  
Mt 5,31   תלמידיו התורה אומרת המגרשאמר ישאוש משיח ל עוד   31קפיטולו י״ו כפי מתיאו : ולםענוש לע  
Mt 5,33   שמעתם שאמור היה לזקנים לא תבטל שבועתך ושלם  עוד   33[*]. הוא עושה ניאוף . ניאוףאם לא בעת 
Mt 5,43    אמר ישאוש לתלמידיו אתם שמעתם שהתורה אומרת עוד   43קפיטולו י״ז כפי מתיאו : ממךללות  
Mt 6,2   אמר ישואש משיח לתלמידיו כשתעשו צדקה אל תעשו עוד   2יאו קפיטולו י״ח כפי מת: אביכם שבשמים 
Mt 6,5  אמר ישואש משיח לתלמידיו כאשר תתפללו לא תעשו עוד   5קפיטולו י״ט כפי מתיאו : ם לךשמימיי ישל 

Mt 6,19    אמ׳ ישואש משיח לתלמידיו לא תאספו האוצרות עוד   19קפיטולי עשרים כפי מתיאו ]: [*צם  
Mt 7,1   7: ואל עמל,Tit   אל תדינו ואל. אמ׳ ישואש משיח אל תלמידיו עוד   1קפיטולו כ״א כפי מתיאו  

Mt 8,21   אמר לו תלמיד א׳ אדון והניחני ראשונה קבור עוד   21: אדם אין לו אנה יקוד ראשו קנים ובן  
Mt 10,34    שבו שאני באתי אמר ישאוש משיח לתלמידיו אל תח עוד   34קפיטולו ל״ד כפי מתיאו : אבילפני האל 
Mt 19,20   אמ׳ אליו ישו אם תחפוץ היות שלם לך מכור  21 .עוד  ר כל זה בטוב שמרתי מה אני חסר אליו הבחו 
Mt 23,39   24: עד תאמרו ברוך יהיה הבא בשם האל עוד  ואני אומר שלא תראוני היום  39 .חריבה,Tit  
Mt 25,20   ואמ׳ האדון עבד טוב ונאמן כי על 21. ׳ מריוחה עוד  ניו ה׳ בישנטאש הפקדת לי הא לך אל אדו 
Mt 27,23   וכאשר פילאט ראה ששום דבר 24. צעקו תלוהו עוד  והם . ט אמ׳ להם ואי זה רעה עשהופילא  
Mt 27,24   לקח מים ונטל ידיו לפני העם ואמ׳ אני הוא .עוד  ששום דבר אינו משיג אבל צועקים פילאט ראה  

Mc 3,1   3: ומהשבת,Tit  פעם אחרת ישוש נכנס בבית הכנסת והיה שם אדם עוד   1ולו ג׳ כפי מארקו קפיט  
Mc 7,36  אומרים כל מה שעשה ישאוש. ומתמיהים 37מגלה  עוד  וכאשר הוא עו׳ מצוה . לשום אדם שלא יגידהו  

Mc 13,22   אני אמר לכם. השמרו 23אם איפשר עשות הנבחרים  עוד  ים מראים סימנים ונפלאות לדמות נביא 
Mc 14,31   דבר אומר אם אהיה מוכרח למות עמך לא אכפור בך עוד  והוא  31. היה כופר בי ג׳ פעמיםפעמים ת 

Mc 15,4   שואלו אומר למה אינך עונה אי זה דבר לאותן עוד  ופילאט  4. אותו מעניינים רבים מלשינים  
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Lc 2,1   2: לישראל,Tit   ים כמו כן ציווי משיסרעשוי היה באותן הימ עוד   1קפיטולו ב׳ כפי לוקא  
Lc 3,13    והפרושים שאלוהו  14. לבד כמה שנתן לכם רשות .עוד  והוא ענה להם לא תעשו  13. יעשורבי מה 
Lc 5,15   ועמים רבים באים לישאוש בעבור שישמעהו .עוד  ודברו נתפזר  15. וה לעדות שלהםשמשה מצ  

Lc 6,6   והיה שם. משבת אחת שנכנס בבית הכנסת ומלמד דעו  ונעשה היה  6. ועוד מהשבת. הוא בן האדם  
Lc 7,12  13. ורב עם מן העיר הולכים עם האשה ההיא .עוד  אחד שהיה בן אלמנה ולא היה לה  שנושאים מת  

Lc 22,47   והנה סיעה ואותו שנקרא יודש. הוא מדבר כן עוד   47: והתפללו שלא תכנסו לפיתוי קומו  
Lc 22,71   23: עדים אנחנו בעצמינו שמענוהו מפיו עוד  מרו למה אתם שואלים והם א 71. אשאני הו,Tit  
Lc 23,20   והם 21פעם אחרת אליהם תחפצו להניח ישאוש  עוד  ופילאט אמ׳  20. עיר ובעד רציחהשעשה ב  
Lc 24,28   28 ובקשוהו ואומרים תשאר עמנו אדון כי 29רחוק  עוד  למגדול שהולכים והוא חפץ ללכת  וקרבו  

Jn 1,50   ואמר לו באמת 51. תראה דברים גדולים מאלו עוד  תוכל להיות מאמין אתה . חת תאנהשראיתיך ת  
Jn 4,41   ולאשה אומרים לא 42. האמינו בו בעד דבריו עוד  ויותר  41. עמהם ועמד שני ימים שיעמוד שם  
Jn 5,18   ומדמה עצמו בשיווי לאל .אומר שאביו הוא אלוה עוד  כי לא לבד מתיר השבת אבל . מיתויותר לה. 

Jn 11,25   וכל אדם שהוא חי ויאמין כי  26. אם ימות יחיה עוד  . ני הוא תחייה וחיים למאמין ביישאוש א 
Jn 14,19   18 מעט כבר אינכם רואים אותי אבל תראוני חי ואתם עוד   19זובכם יתומים אני אבא אליכם לא אע 
Jn 16,12   רק אינכם יכולים. יש לי לאמר לכם רוב דברים עוד   12. נדוןכי שר זה העולם כבר . רק מרחוק  

Mt 18,12   הוא התשעים ותשע בהרים והולך לחפש אותה עוזב  אינו . ו ק׳ צאן ואחד מהן אבודהאיש יש ל  
Jn 10,12   השכיר הוא ואין משים 13. [*] הצאן ובורח עוזב  כאשר הוא רואה הזאב שבא . וביותשלו קר  
Jn 16,28   ואמרו לו תלמידיו 29. העולם והולך אל האב עוזב  ופעם אחרת אני . אב ובאתי לעולםי מהיצאת  
Jn 18,39   וחפצתם שאעזוב לכם מלך. לכם איש אחד בפסח עוזב  ומנהג הוא שאני  39בזה שום דבר איני מוצא  

Mc 10,12    לו דורון והעמים שלחו 13: בעלה מנאפת עוזבת  ואם האשה  12. עושה ניאוף. אחרתולוקח  
Mt 15,25   25 והוא ענה ואמ׳ אינינו טוב שאדם יקח 26 .עוזרני  א באה ומתפללת אותו אומרת אדון והי  
Mt 20,13  קח מה 14לא עשית אתה תנאי עמי לפשוט אחד  .עולה  ואמ׳ חביב איני עושה לך שום . םענה לא׳ מה  

Mc 4,7    ואחר נפל בטוב הארץ ונשא ואמ׳ ישאוש 8. לוגד עולה  ולא נתן פרי . יחד וחזקוהווהקוצים גדלו 
Lc 3,9   והעמים שואלים  10 :פרי טוב יכרת ויושם באש עולה  לכן כל עץ שאינו . רה לשורש העץכבר עב 

Lc 19,28   28 מתקרב לביט פגיי בבטאניא בהר[*]  29בירושלם  עולה  אלו הדברים נאמרים הולך לפניהם ו 
Jn 6,63    הרוח הוא שמחיה הבשר 64: שם שהיה ראשונה עולה  ם תראו בן האדם א 63מבהיל אתכם אמר מי.  
Jn 10,1  אבל הכנס בעד השער  2. בעד מקום אחר גנב הוא עולה  נו נכנס בעד השער לבית הצאן רק לכם מי שאי 

Jn 20,17   ומריאה  18. אלהי ואלהיכם. אל אבי ואל אביכם עולה  אבל לכי לתלמידי ואמרי להם שאני . לאבי 
Mt 11,29    ולמדו ממני שאני שפל ונח לב ותמצאו. עליכם עולי  ושאו  29ונוגישים ואני אעזורכם שמצטערים  
Mt 11,30   12: נח הוא ומשאי הוא נקל עולי  כי  30ב ותמצאו מנוח בנפשותיכם שפל ונח ל,Tit  קפיטולו ל״ח  
Lc 14,19   לך אני לראותם ולנסותם אחלי שתקבל שורים והו עולי  והשני אמ׳ אני קניתי חמשה  19. התנצלותי 

Mt 5,1   2. אל ההר וכאשר נתיישב קרבו אליו תלמידיו עולים  ישואש משיח מביט העם  1י מתיאו י״א כפ  
Mt 20,18    בירושלם ובן האל יהיה נמסר בידי שרי הכהנים עולים  ראו כי אנחנו  18בסוד ואמ׳ להם תלמידים 
Mc 6,46   וכאשר נעשה ערב הספינה  47. בהר לבדו התפלל עולים  וכאשר תלמידיו  46. וא משלח העםבעוד שה 

Mc 10,32   וישאוש הולך ראשון והם נמשכים. בירושלם עולים  והיו אז בדרך  32: יהיו ראשוניםוהאחרונים  
Mc 10,33   ובן האל יהיה נמסר ביד גדולי. בירושלם עולים  הנה אנחנו  33אומ׳ . שר יקרה לולאמר כל א  

Lc 2,15   ויורדים לשמים הרועים מדברים ביניהם אומרים עולים  וכאשר נסעו המלאכים מהם  15. ובמרצון ט 
Lc 2,42   ונש ונשלמו 43. בירושלם כמנהגם ביום החג עולים  כאשר הנער ישאוש הגיע לי״ב שנה ו 42: פסח  

Lc 18,31   למים כל הדברים הכתוביםבירושלם ויהיו נש עולים  הנה אנחנו . ר תלמידיו ואמר להםשנים עש  
Jn 1,51   2: ויורדים על בן האדם עולים  ראו השמים שתפתחו ומלאכי אלהים אני לכם ת,Tit   קפיטולו ב׳ כפי 

Mt 21,16  ונסע משם מהם ויצא חוצה לעיר והך 17 .עוללים  לול מפי אדון אתה השלמת הה. מה אומר הנביא  
Mc 13,4  ועונה ישאוש 5. שכל הדברים יתחילו ליפסד עולם  הקץ של והסימן מתי יהיה . דבריםיהיו אלו ה  
Lc 20,35   לא יעשו נשואין ולא יקחו. ומתחיית המתים עולם  רק אותן שהיו ראויין מאותו  35 :לנשואין  

Jn 1,10   11והעולם לא הכירו . היה והעולם בעבורו נעשה עולם   10. הוא האיר כל אדם בעולם הזהנר ו 
Jn 6,52   אומרים איך. אז היהודים חלקו ביניהם 53 :עולם  י אתן לכם הוא בשרי בעבור הויי והפת שאנ  

Lc 18,10   והפרוש עומד על רגליו אומר אלה 11 .עולמיי  האחד פרוש והאחד . דש להתפלל שםעלו במק  
Lc 5,29   29 ריםוהפרושים והסופ 30. ושאר ואוכלים עמהם עולמיים  ה משתה גדול בביתו והיו שם רוב ועש 
Lc 15,1   והסופרים 2. וחוטאים בעבור שישמעוהו עולמיים  והיו נגשים אליו  1״ו כפי לוקא קפיטולו י  
Jn 3,12  איך תאמינו בדברים: ואתם בהם לא תאמינו עולמיים  אם אני אומר לכם דברים  12: ינותקבלו עדות  

Mt 13,2   ואמר. ואמר להם משלים רבים 3. על שפת הים עומד  עלה לספינה אחת ויושב וכל העם  בעבור זה  
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Mt 24,15   16. במקום הקדש אותו שקורא יביניהן א״כ הוא עומד  או שקוץ משומם שנ׳ בדניאל נביא וכאשר תר  
Mt 27,11  לפני פילאטו שאלו אומרים אתהו מלך היהודים עומד  וישאוש  11. מו אדונינו גזרכן כ. שדה יוצר  
Mc 1,13   ואחר 14. בין הבהמות והמלאכים משרתים אותו עומד  והשטן מנסהו ושם יום ומ׳ לילה  התענה מ׳  
Mc 5,5   בלילה וביום בקברים ובהרים צועק ומכה עצמו עומד  אבל היה  5. ינם יכולים להשקיטווא. משברם  

Mc 6,51   כי עדיין אינם 52והם עומדים יותר תמהים  עומד  ואז עלה עמהם בספינה והרוח  51 .אל תפחדו  
Lc 1,11    וכאשר  12. לצד ימין המזבח הלבונה נראה אליו עומד  אבל מלאך השם׳  11. הלבו הלבונהלו לתת 
Lc 1,21   וכאשר יצא מן המקדש לא היה יכול 22. במקדש עומד  מתין זכריא ומתמיהים למה מתעכב היה שם מ  

Lc 5,1   וראה שתי אניות סמוך 2. סמוך יאור נזוריט עומד  והוא . יו בעבור שישמעו דבר הש׳באו אל  
Lc 8,27   וכאשר ראה לישאוש משיח 28בבית רק בקברים  עומד  אינינו לובש שום מלבוש ואינינו ו. זמן רב  

Lc 14,32   33. מרחוק שולח שלוחיו להשתדל עם דברי שלום עומד  וזולת זה הוא  32. אליו שעם עשרים אלף בא  
Lc 18,11   אדון אלהים חינות. על רגליו אומר אלה הדברים עומד  והפרוש  11. פרוש והאחד עולמיי האחד. שם 
Lc 18,13   מרחוק ולא רצה לשאת עיניו לשמים אבל מכה את  עומד  והעולמיי  13. מכל הדברים שבידינותן משלי 
Lc 19,8    אמ׳ לישו אדון אני חפץ לתת חצי נכסי לעניים עומד  וזאקיב  8. שבבית אדם חוטא נכנסאומרים. 

Lc 19,32   וכאשר באו להתיר העיר אמר אדון  33כאשר אמר  עומד  והשלוחים הלכו שם ומצאו העיר  32. פעולתו 
Lc 21,36  ובלילה יוצא. ביום מלמד במקדש 37בן האדם  עומד  . ראויים לברוח כל אלה הדברים שעתידין לבא  
Lc 21,37   37 וכל העם קם בבקר ובא  38. בהר נקרא הר הזתים עומד  ובלילה יוצא משם . ם מלמד במקדשביו 
Lc 23,35    אומרים. והשרים עמהם מלעיגים עליו. ומביטו עומד  והעם  35. ומטילים עליהם גורלותמלבושיו  

Jn 1,26   הוא עתיד לבא 27אותו שאינכם מכירים אותו  עומד  רק באמצעכם . ני טובל אתכם במיםא. ואמר  
Jn 1,32   אבל אותו ששלחני שאטביל במים[*]  33. עליו עומד  ו יונה ח יורד מן השמים כמעט כמראיתי הרו  
Jn 1,33   ואני ראיתיו 34. זהו שמטביל ברוח הקדש. עליו עומד  לי אותו שעליו תראה הרוח יורד  הוא אמר 
Jn 1,39   39  [*]ועמדו שם אותו היום והיה כמעט שעה עשירית .עומד  ובאו וראו אנה . בואו וראו אותו . 
Jn 7,37   35  [*] [*]36 37  ישוש צועק ואומר אם אי זה אחד עשה יבא אלי עומד  וביום הגדול מן החג  
Jn 8,35   ואם הבן 36: רק החטא עומד לנצח. בבית לנצח עומד  והעבד אינו  35. אדם שחוטא הוא עבד החטא  
Jn 8,35   35 כם במהרה תהיוואם הבן עושה רצונ 36: לנצח עומד  רק החטא . אינו עומד בבית לנצח והעבד  
Jn 9,41   10 .עומד  עורים לא יהיה לכם עון ועונכם  הייתם אתם,Tit   אמת אני 1קפיטולו י׳ כפי ש׳ יואן  

Jn 11,54   ונתקרב פסח היהודים ועלו 55. עם תלמידיו עומד  ל המדבר בעיר שנקראת אפרים ושם קרובה א  
Jn 11,56  במקדש שהיה מדבר בעצמו מה אתם חושבים שלא בא מדעו  אז שאלו ישאוש  56. ם לטהר עצמםפסח בירושל 
Jn 12,34  34 קיים ונצחי ואיך אתה אומר שבן האדם יהיה עומד  ו העם אנחנו שמענו מהדת שהמשיח ענה אלי  
Jn 14,10   אינכם מאמינים 11. הוא עושה הדברים. עמי עומד  אבל האב האב . איני מדבר מעצמי שאני מדבר  
Jn 18,16   אז יצא התלמיד האחד שהיה בן בית . בדלת בחוץ עומד  ופירו  16. שאוש בהיכל ההגמוןי ונכנס עם 
Jn 18,18   אז ההגמון שאל לישוש 19. עמהם ומתחמם עומד  פירו . שה בעת ההיא ומתחממים בוכי קור נע  
Jn 18,25   מתלמידיואז אמרו לפירו ואתה אינך : ומתחמם עומד  ושימון ופירו  25. ידיו קשורות ההגמון עם . 
Jn 20,14   אמרה בעצמה. על רגליו ולא הכירה שהוא ישו עומד  ה דברים אלו נהפכה וראתה ישאוש אמר  
Mt 4,16    ומשם והלאה התחיל ישואש לדרוש  17. בצלמות עומדים  אורה ונר בהיר הראה אליהם שהיו ערפל ראו 

Mt 12,46   ואמר לו אדם אחד 47. חוץ ורוצים לדבר עמוב עומדים  בעוד שדובר אל העם אמו וקרוביו ו 46. רעה 
Mt 12,47   וישו ענה ואמ׳ לו 48. בחוץ ושואלים אותך עומדים  וביך ואמר לו אדם אחד אמך וקר 47. עמו  
Mt 20,3   ואמ׳ להם לכו לכרמי ואתן לכם 4בטלים בשער  עומדים  ת שלישית היום ומצא אחרים שהיו סביב שע 
Mt 20,6   והוא אמ׳ להם למה . אותו יום כמו כן בטלים עומדים  ומצא אחרים . ברחובעה והוא יצא בי״א ש 
Mc 3,32  והוא ענה מי היא 33. בחוץ ומבקשים אותך עומדים  ואמרו לו הנה אמך וקרוביך . ביויושבים סבי  
Mc 6,51   51 כי עדיין אינם מכירים פלא 52יותר תמהים  עומדים  לה עמהם בספינה והרוח עומד והם ואז ע  

Lc 1,6   ולא 7. במצות ובצדק השם׳ בזולת שום רבה עומדים  . והיו שניהם צדיקים לפני האל 6. אלישבק  
Lc 8,37   וישאוש נכנס 38. וישאוש נכנס בספינה ודורש עומדים  לו ולא יעמוד עמהם כי ביראה הם מישו שילך 

Lc 22,55   וכאשר 56. פירו היה יושב באמצעם .סביב האש עומדים  וכאשר הדליקו האש באמצעם והם  55. מרחוק 
Lc 23,10  ואירודיש עם 11. בחוזק ומלשינים אותו עומדים  הסופרים ושרי הכהנים ו 10. לא ענהו על דבר  
Jn 18,18   לפני האש כי קור נעשה בעת ההיא ומתחממים עומדים  והעבדים והמשרתים  18. ניני מהםואמ׳ אי  
Lc 5,10   10  ֗וישאוש אמר לשימון אל תפחד כי. שוממין עומדין  חברי שימון  מו ויואן בני זבדיבויקו  
Jn 3,36   4: עליו עומדת  בן לא יהיה לו חיים רק אף השם׳ מאמין ה,Tit   אז 1קפיטולו ד׳ כפי ש׳ זואן  
Jn 15,4   באילן כן אתם לא תוכלו לעשות פרי מעצמה אם  עומדת  יכולה לעשות פרי מעצמה אם אינה שהכף אינה 
Jn 15,4   אני הוא האילן ואתם 5. אם לא תעמדו בי עומדת  תוכלו לעשות פרי מעצמה אם אינה כן אתם לא  

Jn 19,25   אז כשישאוש ראה 26. סמוך שתי וערב של ישו עומדת  י אחות אם ישוש ומריאה מגדלינא אליאופ  
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Jn 19,26    יותר נהפך לאמו ואמרסמוך והתלמיד שאוהב ב עומדת  אז כשישאוש ראה אמו  26. של ישושתי וערב  
Jn 20,11   מחוץ לקבר בוכה ובעוד שמבכה כרעה והביטה עומדת  ריאה ומ 11. פעם אחרת באותו מקום עצמו  
Mt 12,5   אמת אני אומר לכם שאותו שהוא בכאן הוא 6 .עון  פעמים שוברים השבתות במקדש בלא שהכהנים ל  

Mt 12,31   קללה יכופר לאנשים לבד מי שאומר קללה נגד עון  ובעד אהבה זו אומר אני לכם כי  31. מפזר  
Mc 3,29   זה העון . זהו מי שאין לו תקוה. נגד קדוש רוח עון  לבד  29כל העונות יהיו מכופרים ש. אומר 
Jn 9,41   10. ועונכם עומד עון  ם הייתם אתם עורים לא יהיה לכם א. להם,Tit   קפיטולו י׳ כפי ש׳ יואן 
Jn 16,9  ומצדקה כי אני הולך אל 10כי לא האמינו בי  .עון   9מאת ומצדקה וממשפט [..]לם העויקח ויתן ש  

Mt 26,62  ושר. וישו שותק 63. לעדות שאלו עושים נגדך עונה  קם שר הכהנים ואמ׳ לישאוש אינך ו 62. חדשו  
Mt 27,12   ך שומע כמהאז פילאטו אמ׳ אליו אינ 13. דבר עונה  לשינוהו וזקני העם אחריהם אינו הכהנים ה  
Mt 27,14  ופילאט שוטר היה 15: ופילאטו תמה. שום דבר עונה  וישו אינו  14. דים יש לנו נגדךשומע כמה ע  
Mc 11,14  אומ׳ אליה מכאן והלאה אני רוצה ששום אחד לא  עונה  וישאוש  14. י לא היה זמן תאניםכ. אם עלים 
Mc 14,60   וישו שותק 61. לחטאים שאלו מניחים נגדך עונה  ל בתוכם ושאל לישואש אומ׳ אינך הכהן הגדו  
Mc 14,61   ופעם אחרת הכהן הגדול הגדול שאלו אמר: דבר עונה  וישו שותק ואינו  61. יחים נגדךשאלו מנ  

Mc 15,4   5. אי זה דבר לאותן שהלשינו אותך מכמה דברים עונה  פילאט עוד שואלו אומר למה אינך ו 4. רבים 
Lc 23,40   41. ומגדף אומ׳ אינך ירא אלהים כי בצרתם אתה עונה  והאחר  40. ךע עצמך ואנחנו עממשיח תושי 
Jn 18,22    אם אני. וישאוש ענה אליו 23. כן להגמון עונה  ואמ׳ לו אתה . בצואר ישאוש משיחהכה  
Lc 16,6   עשהוהוא אמר לו קח שטרך ו. מאה מדות שמן עונהו  והוא  6ון כמה אתה חייב לאדוני ואמר לראש  
Mc 1,4  ויוצאין אליו כל אותן שהיו ממלכות יהודה 5 .עונות  טובל ודורש טבילת תשובה לכפרת  זואן במדבר 
Mc 2,7   7 ותכף הכיר מחשבותיהם בעד הקדוש  8. לבד האל עונות  כי מי יוכל לכפר . ר כן זה קללהאיך מדב 
Lc 3,3   כמו שכתו׳ בספר דברי ישעיה 4ים החוטא עונות  דורש טבילת תשובה למחילה . דיאהממלכות גו  

Lc 5,21   וכאשר ישאוש הכיר מחשבותיהם ענה 22לבד האל  עונות  ה מי מדבר קללות מי יוכל להניח מי הוא ז 
Lc 7,47   רבים ונמחלים בעבור זה כי היא מאד אוהבת עונות  אני אומ׳ לך כי לא תהיו נעזבים ובעבור זה.  
Lc 7,47    50[*]  49[*] וישאוש אמר אל האשה  48 .עונות  זה שמוחל מי הוא עמו התחילו לאמר ביניהם  [*] 

Lc 24,47   ואתם 48דרש לכל העמים והתחילו בירושלם  .עונות  לתשובה ולמחילת  47ביום השלישי ולחזור חי  
Mt 3,6   וכאשר היה רואה רבוי פרושים וצדוקים  7 .עונותיהם  והיו מודים . ה טובל אותם בירדןוהי 6ירדן 
Mc 1,5   וחגור. וזואן היה לבוש עורות גמלים 6 .עונותיהם  ם וטובלן בנהר ירדן ומתודים על וירושל  
Lc 1,77   מי. שבהן פוקד אותנו[*] בעבור חסד  78 עונותיהם  ולתת רפואה שלימה לעמו למחילת  77. האל  
Mc 2,5   5  היו שם עמו קצת מחכמי הדת ו 6. מחולין לך עונותיך  ישאוש ראה אמונתם אמר אל הנטול וכאשר 
Mc 2,9    או לאמר קום קח מטתך ושא אותה. נמחלין עונותיך  אי זו היא מלה נקלה לאמר לנטול  9בלבבכם  
Lc 5,20  20 והסופרים והפרושים התחילו 21. נמחלו עונותיך  שאוש ראה אמונתם אמ׳ איש אמונה וכאשר י  
Lc 5,23    אבל בעבור 24. או אמור קום ולך. נמחלים עונותיך  ר ואי זה דבר הוא נקל אמ 23רע בלבבכם  

Mt 26,28   ואומר אני לכם אמונה כי מכאן והלאה  29 .עונותיכם  הדם מן החדש שיהיה שפוכה לכפרת כי זה הוא 
Mc 11,25   וכאשר: ומיד נכנסו בירושלם 27[*]  26 .עונותיכם  בעבור שאביכם שממיי ימחול לכם  .שום אדם  
Mt 10,15  תסבול ליום הדין אותה העיר מאותה דשידומה עונש  אמת אומר אני לכם שיותר  15. כםר מרגליהעפ:  

Mt 6,26   ולא מאספים . השמים אינם זורעים ולא קוצרים עופות  הביטו  26. מהמלבוש[*] רה הנפש ולא ית 
Mt 13,4    מקום אבנים שלא היה ומקצת נפלו ב 5. ואכלום עופות  שזורע מקצת גרעינים נפלו בדרך ובאו מקצת 
Mc 4,4   ואחרים נפלו במקום אבנים שלא היה 5. ואכלום עופות  ת גרעינים נפלו קרוב לדרך ובאו שזורע מקצ 

Mt 12,22   וכל העם תמה  23. ואלם ומרקו באופן שדבר וראה עור  ואז שלחו לו משוטן אחד  22. ילוהאיים יח 
Mt 15,14   ענה פירו ואמר 15: אחר שניהם נופלים בקבר עור  מנהיג והעור ה. ים מנהיגי עוריםכי הם עור  

Mc 1,6   ודורש ואומר 7. ואוכלים חגבים ודבש מדבריי .עור  וחגור סביב המתנים מחגורת . ליםעורות גמ  
Mc 6,9   ואמר להם  10. ושלא ישאו שתי גונילש. חי ברגל עור  ומנעלים של  9בל שרביט אחד ביד א. וחגורה 

Mc 8,17   אזנים לכם. עינים לכם ואינכם רואים 18. לבבכם עור  עדיין הוא . מכירים ולא מבינים אינכם 
Mc 8,22   22 וישאוש לקחו בעד היד 23ובקשוהו שיגיעהו  עור  או באקשרדא והוליכו לו איש אחד וב  
Lc 6,39    40. בורימשוך עור אחר הכרח הוא שניהם יפלו ב עור  אינינו איפשרי : ויתנו לכם כדמותה 39לכם  
Lc 6,39   אינינו 40. אחר הכרח הוא שניהם יפלו בבור עור  אינינו איפשרי עור ימשוך : מותהלכם כד  

Lc 18,39   וישאוש עמד 40. ביותר צועק בן דוד חמול עלי עור  והוא . עמו מקללין אותו שישתוק שהולכין  
Jn 9,1   ושאלוהו תלמידיו רבי מי הוא 2. מיום הולדו עור  ראה אדם . והולך ישאוש 1ואן ט׳ כפי ש׳ י  
Jn 9,2   ענה ישאוש לא זה חטא ולא אביו ולא אמו 3 :עור  בעבור זה נולד . או האב או האם שחטא זה.  

Jn 9,19    ענו להם אביו 20: א״כ באי זה צד ראה עתה .עור  בניכם שאתם אומרים שנולד כשהוא הוא זה  
Jn 9,20   אבל באי זה צד נפתחו עיניו וראה לא ידענו 21 עור  כשהוא  דעים אנו שבנינו זה נולדואמרו יו: 
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Jn 9,25   אז אמרו לו מה עשה לך ואיך 26: ועתה אני רואה עור  שהייתי . אבל דבר זה אני יודע. איני יודע 
Jn 9,32   ואם לא היה לו מהאל לא היה. אם לא זה האיש 33 עור  ע אדם שאחד פתח עיני אדם שנולד לא שמ 

Jn 11,37   אז ישאוש פעם  38. לא יוכל לעשות שזה לא ימות עור  אמרו זה שפתח עיני האיש שנולד  ומקצת מהם 
Jn 12,40   עיניהם ותקשה לבם בעבור שלא יראו בעינים עור   40י פעם אחרת אמר ישעיה הנביא להאמין כ  

Mt 26,41   כי הרוח הוא. והתפללו שלא תכנסו בנסיון עורו   41. ת להיות ער עמדילא יכולה שעה אח  
Mc 13,35   כי אינכם יודעים היום והשעה שאדון הבית יבא  עורו  לכן  35. בדיו ומצוה לחוש שיעוריכולת לע 
Mc 13,37   14 :עורו  מה שאני אומר לכם לכל אני אומר ו 37ישנים,Tit   והיה 1קפיטולו י״ד כפי ש׳ מארקו  
Mc 14,38   הרוח מוכן . והתפללו בעבור שלא תכנסו לנסיון רועו   38. לא יכולתם להיות עדים עמדיאתם ו 

Mt 3,4   ואז 5. והיה מזונו חגבים ודבש מדבריי עורות  ואותו זואן היה לבוש  4כו אליו והתהפ  
Mc 1,6    וחגור סביב המתנים מחגורת עור. גמלים עורות  וזואן היה לבוש  6. על עונותיהםומתודים.  

Lc 24,16    וישאוש אמ׳ באי זה 17. שלא היו מכירים אותו עורות  ועיניהם  16הם קרב להם והולך עמישאוש 
Mt 9,27   נמשכים אחריו קוראים ואומרים יהיה לך חמלה  עורים  ישוש משיח יוצא מאותו מקום שני בעוד ש 

Mt 15,14  והעור המנהיג עור אחר שניהם . מנהיגי עורים עורים  הניחום כי הם  14. ה תהיה נעקרתלא נטע אות 
Mt 15,14   והעור המנהיג עור אחר שניהם נופלים בקבר .עורים  הניחום כי הם עורים מנהיגי  14 .נעקרת : 
Mt 15,30   ומשליכים עצמם . פסחים ונטולים ורבים אחרים עורים  וקרב אליו רוב חיל שנהגו אלמים  30. שם 
Mt 20,30  ך לדרך ושמעו ישו עובר וזעקויושבים סמו עורים  ושני  30. ו עם רב הולכים אחריויוצא מיריח  
Mt 23,16    שאומרין שאותן שנשבעין במקדש דבר אין עורים  אוי לכם פרנסים  16. ובני גיהנםכפלים  
Mt 23,19  שהמקדש. אי זה דבר גדול המתן או המזבח עורים   19. ועאתם שאותו שנשבע תת למזבח חייב לפר  
Mt 23,24   אוי לכם 25: שלועסין הפרעוׄש ובולעין הגמל עורים  סים פרנ 24: ין שאין ראוי לשכחםעשות וא  
Mt 23,26   טהרו ראשונה מה שהוא בפנים ואחר תהיו כולכם עורים  פרושים  26: ם מלאים מטרף ואזורפונים כול 

Jn 5,3  4וממתינים תנועת המים . חגרים ומשוקים עורים  שם שוכבים רוב אנשים חולים  3ש בלעז פרושי  [*] 
Jn 9,39   ומקצת מהפרושים שהיו עמו שמעו זה ואמרו 40 .עורים  ואותם שרואים שיהיו נעשים . ראורואין שי 
Jn 9,40   אם הייתם אתם עורים . אז אמ׳ ישאוש להם 41 .עורים  א״כ אנחנו . ו שמעו זה ואמרו לושהיו עמ 
Jn 9,41   41 10. ומדלא יהיה לכם עון ועונכם ע עורים  אם הייתם אתם . ז אמ׳ ישאוש להםא,Tit  

Jn 10,21    אלה הדברים נאמ נאמרו בירושלם 22. לפקוח עורים  ושטן יכול עיני . מאדם שאחזו שדאינם  
Mt 3,10   10 אני טובל אתכם במים  11. פרי טוב יכרת וישרף עושה  וכל עץ שאינו . הגרזן מונח לשורש העץ 
Mt 5,32  עוד שמעתם שאמור היה לזקנים 33[*]. יאוף נ עושה  הוא . גרש אשתו אם לא בעת ניאוףשכל אדם המ  
Mt 7,17   19[*]  18: ועץ פרי רע עושה פרי רע. פרי טוב עושה  וכל עץ טוב  17. א מקוצים תאניםול. ענבים 
Mt 7,17   17 כל עץ שאינו עושה פרי טוב 19[*]  18: פרי רע עושה  ועץ פרי רע . טוב עושה פרי טוב וכל עץ 
Mt 7,19    במעשיהם 20. פרי טוב יהיה כרות ושרוף עושה  כל עץ שאינו  19[*]  18: רעפרי רע עושה  
Mt 7,26   25  [*]26  ובאו גשמים 27דומה לכסיל שבונה בחול ביתו  עושה  ואותו ששומע דברי ואינו  

Mt 11,20   רע 21ואמר . פלאות גדולות ולא עשו תשובה עושה  היותו גוער בעיירות באותן שהוא משיח ל  
Mt 12,33  לכן בפרי מכיר . פרי טוב ועץ רע עושה פרי רע עושה  כל עץ טוב  33. עולם ובעולם הבאכפרה בזה ה 
Mt 12,33   יחס 34לכן בפרי מכיר האדם העץ . פרי רע עושה  כל עץ טוב עושה פרי טוב ועץ רע  33. הבא  
Mt 13,22   הוא אותו. ה שנפלה בארץ טובהאבל אות 23: פרי עושה  ק מדברת הש׳ שזרועה בלבו ואינה לאסוף מחנ 

Mt 19,9   ולוקח אחרת עושה. בעבור טעם ניאוף שלה עושה  ם שכל אדם שיעזוב אשתו אם אינו אומר לכ  
Mt 19,9   אמרו התלמידים אליו א״כ הוא בין 10. ניאוף עושה  ולוקח אחרת . עם ניאוף שלהעושה בעבור ט  

Mt 20,13   13 לא עשית אתה תנאי עמי לפשוט. לך שום עולה עושה  י ואמ׳ חביב אינ. א ענה לא׳ מהםוהו  
Mt 20,15   ובזאת המדה יהיו האחרונים ראשונים 16: טוב עושה  ואת עיניך הוא קנאי כאשר אני . כרצוני  
Mt 21,23    24. ומי נתן לך זה היכולת. אתה אלה הדברים עושה  וזקני העם אומרים בעד אי זה כח הכהנים  
Mt 21,24   טבילת זואן מאין היא מן השמים או מן  25. זה עושה  ותו אני אענה בעד אי זה כח אני אומרים א 
Mt 21,27   אדם אחד היו. מה דומה לכם 28. אלה הנפלאות עושה  גם אני לא אומ׳ באי זה כח אני  אמ׳ להם  
Mt 24,46   46 יחהו על כלאמיתות לכם אומר שהוא ינ 47 .עושה  עבד אותו שאדוניו מוצאו ער וכן אשרי ה  

Mc Prol,26   1: אבל הש׳ הוא שנותן גדול עושה  כי אותו שנוטע ומשקה אחת מלאכה . חזקם,Tit  קפיטולו  
Mc 3,8   ועלו בספינה קטנה כאשר העם 9ובאו אליו  עושה  ו לאמר הפלאים אשר הוא ומסדומיאה כי שמע  

Mc 6,14   והאחרים אומרים שאליהו הוא 15. פלאות עושה  ול הוא וחזר חי ממות ובעבור זה שזואן טב.  
Mc 6,20  וכאשר הימים בינוניים 21. בעדו ושומעו ברצון עושה  קדוש וצדיק ושומרו ורוב דברים  וחושב שהוא 
Mc 8,6  חנות ושברם ונתנם לתלמידיו ואמ׳ להם הניחום  עושה  ולקח הז׳ לחמים . עם שישבו בארץוהוא צוה ל 
Mc 9,6   צל עליהם וקול אחד באה מהעב שאמרנו זהו בני  עושה  נעשית עב אחד ו 6יו מאד מפחדים כי הם ה 

Mc 10,11   13: ואם האשה עוזבת בעלה מנאפת 12. ניאוף עושה  . מי ומימניח אשתו ולוקח אחרת. ואמר להם  
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Mc 11,28   אתה אלו הנפלאות ומי נתן לך זה הכח שאתה עושה  ואמרו לו בעד אי זה כח  28קנים והז  
Mc 11,28   אני אשאל לכם. וישוש ענה ואמר להם 29: זה עושה  נפלאות ומי נתן לך זה הכח שאתה אתה אלו ה  
Mc 11,29   טבילת ג׳ואן מן השמים או מן  30. אלו הדברים עושה  חר אני אומר לכם באי זה כח אני ענו לי וא 
Mc 11,33   12: אלה הדברים עושה  ם ואני לא אומר לכם באי זה אני ואמר לה,Tit  קפיטולו י״ב כפי שן מרקו 
Mc 15,44  וכאשר ידעו בעד עושה 45. המשפט אם כבר מת עושה  ושאל לו . ה נפלא אם כבר הוא מתופילאטו הי  
Mc 15,45  ויוסף קנה בגד 46. המשפט נתן לו גוף ישאוש עושה  וכאשר ידעו בעד  45. אם כבר מת עושה המשפט  

Lc 1,51   דברים חזקים בזרועו והוא מבזה הגאים במחשבת  עושה  כי הוא  51. מדור לדור ליריאיו וחסד שלו 
Lc 2,15    והלכו מהר ומצאו מריאה 16. והראתיה לנו עושה  זה הדבר אשר האל נֲַעבֹור בבית לחם ונראה  
Lc 2,37   וזאת 38: עבודה יום וליילה בצומות ותפילות עושה  ואינה זזה מהמקדש . ושלשים שנה עד ארבע  
Lc 4,23   ואמ׳ להם באמת אני אומר 24. אתה כן בארצך עושה  וב דברים ששמענו עשה בכפר נחום ר. מועצ  

Lc 11,45    וישאוש אמר אוי לכם חכמי  46. אתה לנו בזיון עושה  הדת ואמ׳ רבי באמרך אלה הדברים מחכמי 
Lc 12,16   דם חושב בעצמו אומרוהא 17. פירות כגודל השפע עושה  ואמ׳ להם משל שדה אדם  16. חזיקמה שהוא מ 
Lc 12,43   43 אמת אני אומ׳ לכם שעל כל הדברים שמחזיק  44 .עושה  שר הוא אותו עבד שרבו מוצאו כן מאו 
Lc 15,7  תשובה יותר ממאה צדיקים שאינם חסרים תשובה עושה  ן יהיה שמחה בשמים על חוטא אחד אומ׳ לכם כ : 

Lc 16,18   18 אדם אחד עשיר היה לבוש ארגמן ואכל  19: נאוף עושה  רת ומביא אח.. .. היה יכל אדם שולא ת 
Lc 17,16  חנות לפני רגלי ישאוש משיח והוא היה שומרוני עושה  ונפל על פניו  16. שם בקול גדולחזר ושבח ל 
Lc 18,11   לך כי אני איניני כמו האנשים האחרים גזלנים  עושה  אדון אלהים חינות אני . הדברים אומר אלה 
Lc 20,2   2 אלה הדברי׳ או מי הוא אשר נתן לך זאת עושה  ליו אמור לנו באי זו ממשלה אתה ואמרו א  
Lc 20,8   איש. והתחיל לאמר לעם זה הדבר 9. אלה הדברים עושה  לא אומ׳ לכם באי זו ממשלה אני  להם ואני 
Lc 23,5  ד בכל גודיאהבאופן שהעם נהפך לאחר מלמ עושה  והם צועקים ואומרים הוא  5. מותשום טעם שי  
Jn 1,15   וצועק אומר זה הוא אותו שאמרתי. עדות ממנו עושה  זואן  15. ונולד מן האב שהוא מלא חן ואמת  
Jn 1,34   וביום אחר פעם אחרת 35. עדות שזהו בן האל עושה  ואני ראיתיו  34. ביל ברוח הקדשזהו שמט  
Jn 2,18   ענה ישאוש ואמ׳ להם תתירו זה המקדש ובג׳ 19 .עושה  ו אי זה אות אתה מראה לנו שאתה ואמר 
Jn 3,33   כי מי ששולח הש׳ 34סימן שהוא אלוה אמתי  עושה  אבל מי שמקבל העדות ממנו  33. לאינו מקב  

Jn 4,1   1 עד שישאוש לא 2. תלמידים וטובל יותר מיואן עושה  אשר הכיר ישאוש שהפרושים שישוש אז כ  
Jn 5,19    וכל. כי האב אוהב הבן 20. הבן עושה כדומיהן .עושה  הדברים שהוא  כי. שראה עשות לאברק מה 
Jn 5,19   וכל הדברים. כי האב אוהב הבן 20. כדומיהן עושה  הבן . כי הדברים שהוא עושה. לאבשראה עשות  
Jn 5,20   20  ופעולות גדולות מאלו מראה אליו. מלמד לו עושה  וכל הדברים שהוא . האב אוהב הבןכי  
Jn 5,31   אחר הוא 32עדות לעצמי אינינו יוצא אמתי  עושה  אם אני  31. אבל רצון מי ששלחני. רצוני  
Jn 5,36   והוא עושה לי עדות[*]  37[*] עושים לי עדות  עושה  המעשים שאני . י אבי אשלים אותםשנתן ל 
Jn 5,37   קולו ולא ראיתםלי עדות ולעולם לא שמעתם  עושה  והוא [*]  37[*] עושים לי עדות שאני עושה  

Jn 6,2    אז עלה ישאוש בהר ושם  3. על אותן שהם חולים עושה  כי ראו האותות שהוא אחריו עמים רבים 
Jn 6,30   אי זו מלאכה אתה עושה. שנראהו ונאמין אותך עושה  אז אמרו לו אי זה אות אתה  30. שלח אותי . 
Jn 6,30   כפי שכתוב לחם . אבותינו אכלו המן במדבר 31 .עושה  אי זו מלאכה אתה . ונאמין אותך שנראהו 

Jn 7,3   כי הרוצה שיתפרסם לכל אינו עושה שום דבר  4 .עושה  עבור שתלמידיך יראו מעשיך שאתה בגודיאה ב 
Jn 7,4   תר אם תעשה אלה הדברים תפרסםשום דבר בס עושה  כי הרוצה שיתפרסם לכל אינו  4. שאתה עושה 

Jn 7,51    אז ענו ואמרו לו אתהו גליליב חפש 52 :עושה  אין מכיר מה הוא  או אם. ראשונהאותו  
Jn 8,13   13 ענה ישאוש ואמר 14: עדותך אינו אמתי. עדות עושה  אמרו הפרושים מעצמך ומפיך אתה  אז  
Jn 8,14   מאין[*] עדות לעצמי אמתי הוא כי יודע אני  עושה  ואם אני . ענה ישאוש ואמר להם 14: אמתי  
Jn 8,18  18 ענה. אז אמרו לו אנה הוא אביך 19: עדות לי עושה  האב ששלחני אני הוא שעושה עדות לעצמי ו  
Jn 8,28   מעצמי רק כמו שהאב למדני לדבר אלה הדברים עושה  האדם תכירו שאני הוא ודבר אני  תנשאו בן.  
Jn 8,29   הדברים רבים האמינו  כל עת הוא מדבר אלה 30 .עושה  י אותם הדברים שאליו ערבים אני כ. יחידי 
Jn 8,36   אני יודע שאתם  37: רצונכם במהרה תהיו חפשים עושה  ואם הבן  36: רק החטא עומד לנצח. לנצח 

Jn 10,25   אבל אתם אינכם 26. בשם אבי הם מעידים עלי עושה  המעשים שאני . ם ואינכם מאמיניםאומר לכ  
Jn 10,37   אבל 38. פעולות אבי הייתם יכולים לאמר ככה עושה  אם לא הייתי  37. י אני בן אליםכשאמרת  
Jn 10,38   ואם לא חפצתם. למה אתם אומרים כזה. אותם עושה  אבל אם אני  38. כולים לאמר ככההייתם י  
Jn 10,41   אבל כל הדברים שאמ׳ יואן מזה הם  42שום אות  עושה  אליו ואומרים שג׳ואן כמעט אינו ורבים באו 
Jn 11,9   אבל מי שהולך  10. כי רואה אור זה העולם. רע עושה  ום אינו אי זה שיהיה הולך ביאם . שעות 

Jn 11,41  ואני כבר ידעתי שכל שעה  42לך כי שמעת אותי  עושה  עיניו לשמים ואמ׳ אב חנות אני  וישאוש נשא 
Jn 11,47   ן אותו כןאם אנחנו מניחי 48. אותות רבים עושה  מה נעשה שזה האיש . ם נגד ישאושוהפרושי  
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Jn 12,17    לו עדות שקרא לזרו מן הקבר ושהחזירו ממות עושה  בעבור זה אחוזת העם שהיתה עמו  17אלו  
Jn 13,27   וזה אחד מהיושבים לא 28עשהו ביותר מהירות  עושה  וישו אמר אליו מה אתה . בא השטןמלא פת אז  
Jn 14,10   אינכם מאמינים שאני הוא והאב בי 11. דבריםה עושה  הוא . אבל האב האב עומד עמי. מימדבר מעצ. 
Jn 14,12   הוא עושה ודברים גדולים יותר מהם עושה כי עושה  ני לכם שהמאמין כי המעשים שאני אומר א  
Jn 14,12  ודברים גדולים יותר מהם עושה כי אני הולך אל עושה  מאמין כי המעשים שאני עושה הוא אני לכם שה 
Jn 14,12   והדבר שתשאלו לאב 13: כי אני הולך אל העם עושה  לים יותר מהם ודברים גדו עושה הוא עושה  
Jn 14,31   15: קומו ונלכה מזה עושה  האב והוא נתן מצותו לי וכן אני שאני אוהב,Tit   קפיטולו ט״ו כפי ש׳ 
Jn 15,2   רוכל העושה פרי בו ינקה אותה בעבו. פרי עושה  וישליך כל כף שאינה  2וא החורש ואבי ה  

Jn 15,15   אבל אומר אני לכם היותכם אוהבי כי כל .עושה  ים כי העבד אינו יודע מה האדון תהיו עבד  
Jn 19,7   אז כאשר פילאט שמע זה הדבר  8: עצמו בן אלוה עושה  כי . ו כפי דתינו הוא חייב מיתהענו ל 

Mt 5,44   מפני שתהיו  45על רודפיכם לכם רע והתפללו  עושים  ם אהבו אויביכם ותעשו טוב לאשר אומ׳ לכ 
Mt 5,46   ואם תקדימו שלום 47: הרשעים המפורסמים עושים  הלא זה בעצמו . שכר יגיע אליכם אתכם מה  
Mt 5,47   תהיו א״כ שלמים כמו 48. פחותי הנצרים עושים  ו שלום לאחיכם לבד הלא זה הדבר ואם תקדימ  
Mt 6,7   7 כי הם חשבו שהאל ישמעם ברוב דברים. החסרים ושיםע  תתפללו אל תחפצו דבר מאד כאשר  וכאשר. 

Mt 7,22   אז יאמר להם מעולם לא הכירם 23אותות רבות  עושים  ם בשמך ומרפאים המושטנים ובשמך מובאי. 
Mt 8,9   וישואש משיח שמע זה השר ועמד נפלא 10 .עושים  ולעבדי עשו זה והנם . א והוא באלאחר ב.  

Mt 11,21   ואומ׳ אני לכם 22: בשקים ובאפר. תשובה עושים  ארץ טיר ושידון היו ב בכם תהיו נעשות  
Mt 12,2   2 וישואש אמ׳ להם  3. מה שאין ראוי עשות בשבת עושים  פרושים שראוהו אמרו לו תלמידיך וה 
Mt 23,3   הם מעמיסים כובד משאת לעמים שאין יכולים 4 .עושים  שו כמעשיהם כי הם אומרים ואינם אבל לא תע 
Mt 23,5  כל מעשיהם בדברים בעבור זה שהאנשים יראו עושים  הם  5. ין רוצים הגיעם באצבעותםלישא והם א  

Mt 23,15  אותם יותר רעים מעצמכם כפלים ובני גיהנם עושים  וכאשר הבינותם אתם אתם . אנשים בינה למקצת.  
Mt 26,62  ושר הכהנים אמר אליו. שו שותקוי 63. נגדך עושים  ׳ לישאוש אינך עונה לעדות שאלו הכהנים ואמ  
Mc 2,24   ואמ׳ ישאוש להם 25. בשבת מה שאין ראוי עשות עושים  והפרושים אמרו לו תלמידך  24ים מהקוצ 
Mc 7,13  ואז קרא לעם ואמ׳ להם שמעוני ותבינוני 14 עושים  ורבות אחרות רעות אתם . שמצאתם בעד מנהגכם  
Mc 11,3   והלכו 4. אמרו שהאדון צריך לו ומיד יניחוהו עושים  למה אתם אדם אומר לכם ואם שום  3. אלי 
Mc 11,5  7והם אמרו מה שישאוש צום והניחוהו  6 .עושים  מה אתם . ם למה אתם מתירים העירשם אמרו לה  

Mc 14,12   12 אמרו לו התלמידים להיכן תחפוץ שנלך ונכין  .עושים  ום ראשון של פת המצה כאשר הפסח וי 
Mc 15,32   וסביב שעה ששית נעשה ערפליות 33. הספדות עושים  ואותן שהיו תלויים עמו . נאמינךאהו ונר  

Lc 6,2  2 וישאוש ענה ואמ׳ 3מה שאינו ראוי עשות בשבת  עושים  ותן פרושים אומרים להם למה אתם ומקצת מא 
Lc 6,23   י לכם עשירים כירק או 24. הנביאים והאבות עושים  כמו זה היו . ד הוא מושפע בשמיםשכרכם מא  
Lc 6,26   אבל אני אומ׳ לכם 27. אביהם של אלו לנביאים עושים  כפי אלה הדברים . י כלם יברכוכםאוי לכם כ 
Lc 6,33   ואם תתנו למי שאתם מקוים שכר או 34. כן עושים  אמת הוא שהחוטאים [*]  33[*].  ראויה לכם  
Lc 6,46   46 כל איש שבא אלי ובדברי 47. מה שאני מצוה שיםעו  ואינכם . אתם קוראים אותי אדון למה  

Lc 10,13   ושדומה. אמנם לא יהיה רע תירוש 14. תשובה עושים  ובאפר מוצעים היו . שו בך לאחורנסים שנע  
Lc 23,34   ומחלקים ביניהם מלבושיו ומטילים עליהם .עושים  מחול להם כי אין יודעים מה הם  אמר אב  

Jn 3,11   אם אני אומר 12: עדות ולא תקבלו עדותינו עושים  דעים מדברים וממה שראינו מה שיולך שאנחנו  
Jn 5,36   והוא עושה לי עדות[*]  37[*] לי עדות  עושים  המעשים שאני עושה . אשלים אותם לי אבי  
Jn 8,38   וישוש: ענו ואמרו לו אברהם הוא אבינו 39 :עושים  תי מהאב ואתם מה שראיתם באביכם מה שראי  
Jn 8,41   ואמרו לו אנחנו לא היינו. מעשה אביכם עושים  אתם  41זה עשה אברהם . עתי מהאלאותה ששמ  

Lc 20,34    [*]34  רק אותן שהיו  35: נישואין ונמסרין לנשואין עושין  וישאוש אמר להם בני זה העולם 
Jn 19,35   ע שאמ׳ אמת בעבור שאתם והוא היוד. עדות מזה עושין  ואותן שראו  35[*] דו ישאוש ופתח לו צ 

Mc 11,16    ומלמדם ואומ׳ להם 17נשוא אי זה משא במקדש  עזב  ולא  16. גירש והפך מלמעלה למטההיונים  
Mc 14,52    ונהגו לישוש 53: האלמשיאה וברח כולו ערום מהם עזב  והוא  52. אלמשיאה לבנה ותפשוהומאחת 

Lc 8,51   לשום אדם שיכנסו עמו כי אם פירו ויקומו ויואן עזב  א וכשבא ישו בבית השר ל 51. שעתותהיי נו 
Mt 1,19   מלאך הש׳ נראה אל . ובעוד היותו מחשב זה 20 .עזבה  ורוצה לכת בהחבא . ר אותה למיתהרוצה למסו 
Mt 8,15  ובערב שלחו אל 16 וקמה ושרת אותו: תכף עזבה  ולקחה בעד היד והקדחת  15ת רעה שוכבת מקדח  
Mc 1,31   והערב כאשר השמש נכנע שלחו  32. הקדחת ושרתם עזבה  ובא ישוש ונשא היד ותכף  31לו  רהותכף אמ 
Jn 4,28   29האשה הבית שלה והלכה לעיר ואמרה לאנשים  עזבה  אז  28: שואל ומה אתה מדבר עמה לו מה אתה  

Mt 4,11   קפיטולו ח׳ : אותוהשטן והמלאכים באו ושרתו  עזבהו  אז  11לאלהיך ואותו לבדו תעבוד הוא התפלל 
Mt 4,22  קפיטולו י׳ כפי: הרשתות ואביהם וילכו עמו עזבו  ותכף  22ם רשתותיהם ויקרא אותם שהיו מתקני  
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Mc 1,18   והולכים מעט הלאה 19. הרשתות והלכו אחריו עזבו  והם תכף  18תכם דייגים מהאנשים ואעשה א.  
Lc 5,11   וזה 12: והלכו אחרי ישאוש משיח. כל ענייניהם עזבו  וכאשר נהגו האניות בארץ  11. יםשתקח האנש 

Lc 23,16   והיה לו להניח אסיר אחד 17. לו כאשר יסרו עזבו  אז  16. ראוי למיתה לא נעשה לו שום דבר  
Jn 4,2   4. והלך פעם אחרת בגליליאה[*]  3. בגודיאה עזבו  עד שישאוש לא טבל רק תלמידיו  2. מיואן  

Mt 26,56   והם חזקו ישאוש והוליכוהו לקאיפש 57. ונסו עזבוהו  אז כל התלמידים . ביאיםיבות מהנהכת 
Mt 19,27   27  כל העולם ונמשכים אחריך מה גמול יהיה לנו עזבנו  ענה פירו ואמ׳ אליו הנה שאנחנו ובכן . 
Mc 10,28   28  וישאוש ענה 29. כל הדברים והולכים אחריך עזבנו  ופירו התחיל לאמר לו הנה אנחנו  
Lc 18,28   וישאוש אמ׳ 29כל הדברים והולכים אנו אחריך  עזבנו  ופירו אמר הנה אנחנו  28. ם לאלאיפשריי 
Mt 23,13  אוי לכם יודעי ספר פרושים רמאים 14: הכנס עזבתם  א ול. מלכות שמימיי לעמים ואין אתם נכנסים  
Mt 27,46   ומקצת שעומדים שם שומעים זה אמרו זה 47 .עזבתני  בגודל קולות ואמ׳ אלי אלי למה  זעק ישאוש  
Mc 15,34   ומקצת מן העומדים שם כאשר שמעו אמרו 35 .עזבתני  וש בקול גדול ואמ׳ אלי אלי למה זעק ישא  

Mt 3,15   עמוד כי כן חויב שיושלם כל יושר אז הטבילו עזוב  ענה ישואש ואמ׳ לו  15 .אלי להיות טובל  
Mt 5,24  נדבתך לפני המזבח ולך תחלה להשלים אחיך עזוב   24חטאת נגד אחיך דבתך ותזכור שבאת לנדב נ.  
Mc 3,4   וישו נקצף 5. והנם שותקים. אבר אדם אחד עזוב  הושיע או . טוב ביום החג או רע לאדם עשות  

Mc 6,36   העמים הלוך בהרים הקטנות סביב מכאן ויקנו עזוב   36. מקום חרב מאד ורב שעה עברהזהו . לו  
Lc 2,29   כי עיני ראו שלומך  30עבדך כפי דבריך בשלום  עזוב  אדון עתה אתה  29בירך האל ואמ׳ ו 

Mc 9,21   וישאוש אמ׳ לו אם אתה תוכל 22. בחסדך עזרני  ואם יכול אתה עשות . עבור המיתוובמים ב  
Lc 23,53   וייר ששם לא בבגד משי ושמהו בקבר אחד חדש מצ עטפו  סילק גוף ישו משיח מהשתי וערב  וכאשר זה 

Mc 15,17    הש׳. והתחילו לתת לו שלום 18אחת מקוצים  עטרה  ושמו בראשו . וילבישתו ארגמן 17שם העם  
Jn 19,2  וכסוהו בלבוש: אחת מקוצים והניחוהו בראש ישו עטרה  והפרושים תקנו  2. שואז פילאט תפש ישו ונג 

Mt 27,29    ְוקנה ביד ימין ומברכין לפניו ברך. קוצים עטרת  והניחו על ראשו  29. ָּדאט אדוםעם סרבל ֵסינ  
Mt 26,59   60שקר נגד ישאוש בעבור שיוכלו למוסרו למיתה  עידי  ושרי הכהנים וכל העצה מחפשים  59. הקץ 
Mc 14,55   ולא. שקר בעבור שיוכלו מסור אותו למיתה עידי  והכהן הגדול וכל העצה מחפשים  55. ומתחמם  
Mc 14,57   אנחנו שמענו שאומ׳ אני  58אומרים . שקר נגדו עידי  וקמו מקצת  57. א היו מסכימיםל ישאוש אבל 
Lc 18,35   אחד יושב קרוב לדרך שואל לעוברים יתנו לו עיור  ונעשה כאשר ישאוש קרב ליריחו  35. מה הוא.  
Mt 10,23   כי 24 .למידישראל אשר בן האלוה יבא לת עיירות  אמת אני אומר לכם שלא תגמרו : תנוסו באחר  
Lc 19,17   20[*] [*]  19[*] והאחר בא ואמ׳  18 :עיירות  יהיה לך ממשלה על מאה . ית נאמןקטן הי  [*] 
Jn 12,28   אז העם העומד שם שמעו 29. ועוד אנשאנו עיליתיו  ואמרה ואני . באה קול מן השמים אז: שמך  
Mt 5,38   ואני אומר לכם שלא 39חת עין שן תחת שן ת עין  אתם שמעתם שהתורה אומרת  38. רעהנשאר הוא  
Mt 5,38   ואני אומר לכם שלא תשלמו רע 39שן תחת שן  עין  תם שמעתם שהתורה אומרת עין תחת א 38. רע  
Jn 3,19   לב נר בא לעולם ואוהבים האנשים ביותר חשך עין  וזהו  19: חד לבד נולד בן האלוהבעולם הא  

Jn 4,6   וישאוש לואה מן הדרך יושב על העין. יעקב עין  והיתה שם  6נו נתן יעקב ליוסף בלמקום ש.  
Jn 12,6   רק אליו ולעצמו דורש בעבור כי הוא. על העניים עין  וזה שאמ׳ לא אמרו בעבור שומו  6. לעניים 
Lc 2,30  32שהכינות לפני פני כל העם  31ראו שלומך  עיני  כי  30וב עבדך כפי דבריך בשלום עתה אתה עז  
Jn 9,11  והלכתי ורחצתי . ושלח לי למי שלוח לרחוץ שם .עיני  ד שנקרא ישאוש עשה טיט ומשח את הוא איש אח 
Jn 9,14   14 אז שאלו לו הפרושים באי זה צד 15: האיש ההוא עיני  ופתח . עשה טיט בשבת ואמרו שישאוש 
Jn 9,15   רו מקצת מהפרושים זה אז אמ 16. וקמתי וראיתי עיני  והניחו על : אמ׳ אליהם טיט עשה והוא 
Jn 9,30   אבל אם. לא ידעתם שהאל אינו שומע לחטאים 31 .עיני  אומרים לא ידעתם מאין הוא ופתח נפלא שאתם 
Jn 9,32  ואם לא היה. אם לא זה האיש 33אדם שנולד עור  עיני  מעולם לא שמע אדם שאחד פתח  32 .אותו שומע 

Jn 10,21    אלה הדברים נאמ נאמרו 22. עורים לפקוח עיני  יכול  ושטן. אינם מאדם שאחזו שדהדברים  
Jn 11,37  האיש שנולד עור לא יוכל לעשות שזה לא ימות עיני  ומקצת מהם אמרו זה שפתח  37. בוראו כמה אה . 
Mt 9,29   ותכף[*]  30. ואמ׳ להם כפי אמונתכם יעשה עיניהם  וישוש משיח נגע  29 :והם ענו הן גביר  

Mt 13,15   15  בעבור זה שלא יראו ולא ישמעו ולא יבינו עיניהם  ב זה העם שמן ואזנו כבדה ועצמו לכי  
Mt 20,34   21. ותכף ראו והלכו אחריו עיניהם  וישאוש חמל עליהם ונגע  34נינו שתפתח עי,Tit  קפיטולו מ״ז 
Mc 14,40   בא פעם 41. אותו היו כבדים ולא יכלו לענות עיניהם  וכששב מצאם ישנים כי  40. ה מלהבאותה עצמ 

Lc 9,36   וירדו כלם מן . ולא ראו רק ישאוש משיח לבד עיניהם  ונשאו . לפני ישאוש משיח ונפחדוהקול נפלו 
Jn 12,40   ותקשה לבם בעבור שלא יראו בעינים ויבינו עיניהם  עור  40ם אחרת אמר ישעיה הנביא כי פע  
Lc 6,20    בתלמידיו אומ׳ אשריכם של עניים שמהם מלכות  יניוע  והוא נושא  20. ממנו ומרפא כולםכח יוצא 

Lc 10,34    ולמחר לקח שני פשיטין ונתנם 35. בו עיניו  ונתן והביאו באושפיזא [*] וחבשו  
Lc 18,13   13 אומר אדון אלהים. לשמים אבל מכה את חזהו עיניו  ולמיי עומד מרחוק ולא רצה לשאת והע  
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Jn 6,5   ואמר לפיליף אנה. וראה עמים רבים באים אליו עיניו  ישאוש נשא  אז 5. ום חג היהודיםלפסח י 
Jn 9,21   שאלו אותו כי בן דעת הוא: וראה לא ידענו עיניו  אבל באי זה צד נפתחו  21וא עור נולד כשה  

Jn 11,41   לשמים ואמ׳ אב חנות אני עושה לך כי שמעת עיניו  וישאוש נשא . ואז הסירו האבן 41. אור האל  
Jn 17,1   תזכך בנך למען. לשמים ואמ׳ אב השעה באה עיניו  אלה הדברים דבר ישאוש ונשא  1ן כפי יוא  

Mt 20,15  ובזאת המדה 16: הוא קנאי כאשר אני עושה טוב עיניך  ואת . י יכול לעשות משלי כרצוניאינ 15. לך 
Jn 9,10    חד שנקרא ישאוש עשה טיט וענה הוא איש א 11 .עיניך  אז אמרו לו ואיך נפתחו  10. הואאמ׳ אני 
Jn 9,17   אז לא האמינו 18: והוא אמ׳ שנביא הוא .עיניך  שפתח מה אתה אומ׳ ממי . פעם אחרת לעור  
Jn 9,26   ואתם שמעתם למה. והוא ענה כבר אמרתי 27 .עיניך  אז אמרו לו מה עשה לך ואיך פתח  26: רואה  
Jn 4,35   ומי 36. וראו כי כבר תבואות הקציר לבנות עיניכם   הנה אני אומר לכם שאו. ת הקצירמכאן עד ע  

Mc 8,18   אזנים לכם ואינכם. לכם ואינכם רואים עינים   18. עדיין הוא עור לבבכם. יניםולא מב  
Mt 20,33   וישאוש חמל עליהם ונגע עיניהם ותכף ראו 34 עינינו  והם אמרו אדון שתפתח  33. ה לכםחפצים אעש 

Mt 6,22   תהיה גר כל גופך כי אם עינך תמימה כל הגוף  .עינך   22[*]  21אין גונבים  וגנבים. אותם 
Mt 6,22   21  [*]22 ואם עינך רשעה  23. תמימה כל הגוף יהיה בהיר עינך  תהיה גר כל גופך כי אם . עינך 
Mt 6,23  ראויואם הנר ה. רשעה כל הגוף יהיה ערפליי עינך  ואם  23. ימה כל הגוף יהיה בהיראם עינך תמ  
Mt 18,9   אשקנדליזט תעקרם והרחיקם ממך כי יותר שוה לך עינך  ואם  9. בגיהנם בשתי ידים או בשתי רגלים 
Mc 9,46    אשקנדליזט עקור אותה כי יותר שוה לך הכנס עינך  ואם  46: והאש אינו נח ולא תפסקהארסים  
Lc 11,34   יה תמים כל גופך יהיה מאיר אבלאם עינך יה .עינך  ועששית גופך הוא  34. יראו הנר בבית  
Lc 11,34   יהיה תמים כל גופך יהיה מאיר אבל אם עינך עינך  אם . ועששית גופך הוא עינך 34. יראו הנר  
Lc 11,34   לכן שמור שנרך  35: גופך יהיה חשוך. יהיה רע עינך  תמים כל גופך יהיה מאיר אבל אם עינך יהיה 
Mt 5,29    ימנית טשקנדליזא הוציאה והרחיקה ממך כי טוב  ֵעינְָך  אבל אם  29: בלבו כבר עשה ניאוףאותה 

Mc 12,30   ואהבת לרעך. והשני הוא דומה לזה 31. הצווי עיקר  זהו . פשך ובכל מחשבתך ובכל כחךובכל נ  
Mt 5,35   ולא תשבע בראשך כי אין אתה יכול 36. האל עיר  ולא בירושלם שהיא . הדום רגליו מפני שהיא  

Mt 10,11   שתכנסו או מגדול שאלו מאתו אדם טוב ועמו עיר  בכל  11. הפועל ראוי לשוכרו. טהולא מ  
Mt 12,25    אם כן אם שד אחד  26. או בית שנחלקת לא תעמוד עיר  וכל . שהוא בתוכו נחלק יהיה שמםכל מלכות 
Mc 6,56   בדרכים ומחלים פניואו מדינה הוא נכנס עוברים  עיר  באי זו  56ת כאשר שמעו שהוא שם במטו 
Mc 11,2   אחד קשור שאין עליו שום רכב התירוהו והביאוהו עיר  יד שתכנסו באמצע תמצאו ומ. שהוא לפניכם 
Lc 4,31  והיו נבהלים 32. גליליאה ושם מלמד להם בשבת עיר  והלך בכפר נחום  31וכם והלך לו הוא עבר בת  

Lc 9,5   וכשתצאו משם 6. עפר רגליכם תסירו לעדות עליהם עיר   תצאו מאותו. תם שלא יקבלו אתכםואו 5תצאו 
Lc 10,8  שתכנסו ויקבלו אתכם אכלו מאותן הדברים עיר  ובאיזו  8. אבו לעבור מבית לביתאל ת. שכרו  

Lc 10,12   אוי לכם 13. רע כדומה לאשר תסבלוהו אתם עיר  ום לא יסבלו שדומיטאנש של אותה שבאותו י  
Lc 14,18  ויש לי ללכת שמה לראותה בבקשה ממך שתקבל עיר  תנצל הראשון אמ׳ אני קניתי ם להוהתחילו כל  
Lc 19,30  אחד בן אתון קשור שלעולם לא רכב עליו אדם עיר  קרוב לנו בו תכנסו ותמ ותמצאו  מגדול שהוא.  
Lc 23,51   פילאט בא ונגש אל 52. יהודה ומצפה מלכות השם׳ עיר  והיה מאברמיסיאה . מעשה היהודיםבעצה וב 

Jn 4,39   על דברי האשה שהאמינו בו שעושה. האמינו בו עיר  רבים שמריטנאש מאותה  39. ע כפםביגי  
Jn 12,14   אל תראי בת  15כמו שכתוב . בן אתון וישב עליו עיר  וישאוש מצא  14. זהו מלך ישראל הושענא 
Jn 12,15   15 רק. זה לא הכירו תלמידיו בתחלה 16. בן אתון עיר  י בת ציון הנה מלכך בא יושב על אל תרא  
Mt 4,13   ויגר בעיר כפר נחום בחוף הים גלילות זבולון .עירו  ועזב נזוריט  13ך פניו גליליאה הפ. תפוש 

Lc 19,14    כבר ושלחו לגאסיאו אחריו אומרים לא נחפוץ עירוניו  והקציפוהו  14. האימנש עד שאבואמאלו 
Jn 5,7  8. וכאשר אני חפץ ללכת כבר קדמני אחר .עכירות  די מים באים ליאדם שישימני בחפירה בשעה שה  

Mt 1,22  הנה העלמה תהר ויולדת בן אחד 23ידי הנביא  על  אשר אמרו . עשוי למלאת דבר האל וכל זה היה  
Mt 2,9  ובראותם הככב שמחו שמחה 10. המקום אשר הילד שם על  עד שעמד . ם הככב אשר ראו במזרחהולך לפניה 

Mt 2,15   ויהי 16. ידי הנביא אני קראתי לבני ממצרים על  ות אירודיש למלאת דבר האל שאמר שם עד מ  
Mt 2,18   וכאשר 19: בניה ולא לקחה נחמה כי אינינה על  צעקה היתה נשמעת ברמה רחל מבכה מבכי ו  
Mt 4,4   4 להו השטן אלאז הע 5: הלחם לבדו אבל מחן השם על  אמר לו כתוב הוא אדם אינינו חי ויען וי  
Mt 4,5   5 ואמ׳ לו אם אתה הוא בן האלוה 6גובה בית המקדש  על  הו השטן אל העיר הקדושה והניחו אז העל 
Mt 4,8   הר אחד גבוה מאד ויראהו השטן כל מלכיות העולם  על  אז העלהו השטן  8 .הוא לא תנסה אלהיך 

Mt 5,15   16. רה בעבור יעשה אור לכל אותן שבבית הןהמנו על  בור הניחו תחת מכסה אבל להניחו את הנר בע  
Mt 5,39   ומי שיגזול לך 40: הלחי אחת הגשנו לו האחרת על  ם טוב ברע אבל אם יכה אתכם אדם כי א. ברע  
Mt 5,44    מפני שתהיו בני אביכם שבשמים 45רודפיכם  על  טוב לאשר עושים לכם רע והתפללו ותעשו.  
Mt 5,45   אם 46: ועל הצדיקים והרשעים. הטובים והרעים על  המוציא שמשו . םשתהיו בני אביכם שבשמי  
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Mt 6,34  7: עצמו והיום יספיק אל עמלו על  כי יום מחר יחשוב . חו ליום מחרא״כ אל תאנ,Tit   קפיטולו כ״א 
Mt 10,24  כי די לתלמיד שיהיה 25: והעבד על האדון: הרב על  כי התלמיד אינו  24 .בן האלוה יבא לתלמיד  
Mt 10,24   24 כי די לתלמיד שיהיה כמו עבד אל 25: האדון על  והעבד : כי התלמיד אינו על הרב  
Mt 11,27  כל מה שהוא ושום אחד אינו מכיר הבן כי אם האב על  אבי נתן לי יכולת  27. טב לפניךאב כאשר הו. 

Mt 13,2    ואמר אדם אחד. לים רביםואמר להם מש 3. שפת הים על  לספינה אחת ויושב וכל העם עומד זה עלה 
Mt 14,3   כי זואן אומר אליו 4. ִאירֹוֶדינָא אשת אחיו על  יק בזואן אסור בעבור כי מתפישו מחז  

Mt 14,19   ולקח הלחמים ושני הדגים ומביט בשמים. העשב על  צוה לישב העם  19 .אמ׳ להם שאו אותם לי  
Mt 14,25   ותכף 27ומרוב פחד צעקו . היו נבהלים 26הים  על  ם הולך וברביעית משמרת הלילה ישאוש בא לה  
Mt 14,28   וירד ש׳ פירו מהאניה :והוא אמר בא 29המים  על  ם אתה הוא תחפוץ שאני אבא אליך אדון א  
Mt 14,29  וראה בא רוח חזק ופחד 30. המים לבא אל ישאוש על  ירד ש׳ פירו מהאניה קטנה והולך ו :אמר בא . 

Mt 17,6   וקרב אלהם ישאוש 7. פניהם והיה להם פחד גדול על  אשר התלמידים שמעו זה נפלו וכ 6. שומעים  
Mt 18,19  כי 20: הארץ שאבי שבשמים יתן לכם כל מה שתשאלו על  שנים מכם יהיו בהסכמה של שלום  לכם אשר אם 
Mt 18,27  וכאשר 28. העבד והניחו לכת ומחל לו כל החוב על  והאדון רחם  27. ני ואפרעך חובךלך חמלה ממ  

Mt 19,3   והוא ענה ואמר לא קראתם כי 4. שום דבר על  רים לו אם אדם יכול לעזוב אשתו לו ואומ  
Mt 19,28   וכל  29. אותן י״ב שופטים אותן י״ב שבטי ישראל על  שאתם תשבו . יבא ישב בבית צלמו בן השם׳ 

Mt 21,5   5 הלכו התלמידים ועשו כמו  6. יר בן שלההאתון וע על  ושב אמרו לבני ישראל הנה מלכך בא שפל י 
Mt 21,44   ויכתות אותו שעליו תפול. אותה האבן יהיה כתות על  אותו שיפול  44וים שיעשו מעשיו ונתון לג. 

Mt 23,9   לא תחפצו 10כי אחד הוא אביכם שבשמים . הארץ על  ואב לא תאבו קרוא  9. ולכם אחיםכ. מלמדכם  
Mt 23,35   35 מדם הבל צדיק עד דם זכריה בן ברכיה אותו. הארץ על  דם צדיקים שהוא נשפך יבא עליכם עד ש 
Mt 23,36   ירושלם ירושלם שהרגת הנביאים 37: אלה הדורות על  כם אומר שכל אלה העניינים יבאו אמיתות ל  

Mt 24,2   קרבו. והוא יושב בהר הזתים 3: אבן שלא תחרב על  יתות אומ׳ לכם אשר לא ישאר אבן אמ  
Mt 24,10   10 כי השנאה תהיה יתירה על החמלה 12[*]  11: האחר על  ויקציפו האחד . היו רבים נבוכיםואז י 
Mt 24,12   13. ותתקרר אהבת רבים. החמלה והרחמנות מרבים על  כי השנאה תהיה יתירה  12[*]  11: על האחר  
Mt 24,45   אשרי העבד אותו 46. יזונם בזמנם כל סיעתו שהוא על  ו מעבד חכם ונאמן אדוניו מניחו ומה תחשב 
Mt 24,47   ואם העבד הרע יאמר בלבו אדוני  48. כל טובותיו על  אמיתות לכם אומר שהוא יניחהו  47. עושה 
Mt 25,21   23[*]  22[*] מעט ממון היית נאמן  על  ואמ׳ האדון עבד טוב ונאמן כי  21. מריוח [*] [*]  
Mt 25,31   ויהיו נאספים לפניו כל העמים 32קתדראת צלמו  על  ים עמו אז ישב ם יקרו וכל המלאכיבוא בצל . 

Mt 26,7   וכאשר התלמידים  8ראשו בעוד שהוא אוכל בשולחן  על  ושפכה . וס מליאה משיחה מרגליותאלא בשטר 
Mt 26,50   והנה האחד מהם שהיה עם ישו  51. ישאוש ותפשוהו על  יכו הידים ואז נגשו אליו והשל. למה באת 
Mt 27,29   וקנה ביד ימין ומברכין לפניו. ראשו עטרת קוצים על  והניחו  29. בל ֵסינְָּדאט אדוםוכסוהו עם סר 
Mt 27,37   אז תלו 38: ראשו כתב זהו ישאוש מלך היהודים על  ושמו  37ויושבים מביטים  36. רלהניחו גו  

Mc 1,5   וזואן היה לבוש עורות גמלים 6. עונותיהם על  ושלם וטובלן בנהר ירדן ומתודים יהודה ויר.  
Mc 2,4   הבית והחריבוהו ועלו למעלה במטה והביֻאהו לפני  על  לו לעשות ממנו דורון לפניו עלו לא יכ 

Mc 4,20   יחס אותם ששומעין ומשימין בפועל. טוב הארץ על  ואותה שנפלה  20. שארים בלא פרימחניקם ונ  
Mc 4,28   ואחר. זה הארץ מגדלה ראשונה בעשב ואחר בשבולים על  ויותר  28. זריע והוא אינו יודעגדל ומ 
Mc 4,38   והם הקיצוהו ואמרו רבי אינך פונה אלינו כי. כר על  וישאוש ישן ִאינְּפּוָפא  38. תמתחלת למלא 
Mc 6,39   וישבו מחמשים חמשים ומאתים 40העשב נקרא ֶפי׳  על  העם והחיילות  וישו צום שיושיבו 39. דגים  
Mc 6,48  50חשבו הוא איזה רוח רעה וצעקו [*]  49הים  על  ובא אליהם סביב חצי הלילה הולך . להם מנגד  
Mc 8,2   ואין להם. העם כי הם נמשכים אחרי זה שלשת ימים על  אני יש לי רחמנות  2 לתלמידיו ואמ׳ להם 
Mc 9,2  ואליהו ומדברים עם ישו ונראו משה 3פני האדמה  על  ן שאין שום אדם יכול לעשות בהם היו כ. שלג. 

Mc 10,42   43. הקטנים ושרים שלהם יש כח גדול על הקטנים על  השרים והשלטונים גדולים מושלים יודעים ש  
Mc 10,42   אותו שירצה. לא יהיה כן ביניכם 43. הקטנים על  הקטנים ושרים שלהם יש כח גדול  מושלים על  
Mc 12,13   וכאשר באו אמרו לו רבי אנחנו 14. איזה דבר על  ופשו ים ומקצת מאנשי אירודיש לתמהפרוש  
Mc 12,14   כי אתה אינך שופט לפי הפנים של אדם. שום אדם על  רים היותך אמיתי ואינך נותן לב ומכי  
Mc 12,16   וישוש אמ׳ להם תחזרו 17הגג והם אמרו דשיסר  על  אמ׳ ממי היא זאת התמונה והכתוב לו וישאוש  

Mc 13,2   וכאשר ישב בהר הזתים נגד 3. אבן שלא תהרס על  הבניינים גדולים לא תשאר אבן ו אתה אל  
Mc 14,3    והיו שם אחרים שהיו כעוסים ביניהם למה 4. ראשו על  מרגלי נרדי ושברה ושפכה המשיחה אינגנט 

Mc 16,18    אחרואדונינו ישאוש משיח  19החולים וירפאו  על  ארסיים לא יזיקום ויניחו הידים ונחשים  
Lc 2,8  ואור. והנה מלאך הש׳ נצב קרוב להם 9. מקניהם על  היו נערים ושומרים שעות הלילה  באותו הדור  
Lc 4,4  5. הלחם לבדו כי אם בכל הדבר שיוצא מפי השם׳ על  וישוש ענה כתו׳ הוא שאינו חי האדם  4. לחם  
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Lc 4,9   וה מהמקדש ואמ׳ לו השטן אם אתהמקום היותר גב על  אז עלה הוא בעיר הקדושה זנח  9 :תעבוד  
Lc 4,29   אבל הוא  30. אותן שהעיר בנויה בעבור שישאלוהו על  ונהגוהו בראש ההרים . חוץ לעיר והשליכוהו 
Lc 5,19   הגג ומסלקים הלבנים ובעד הגגות שמו המטה שם עם על  כנס בעד העם שהיה שם גדול ועלו שיוכלו לי 

Lc 6,8   וישאוש אמ׳ להם אני שואל אתכם אם 9. רגליו על  וקם ועמד . צעקום ועמוד באמ שידו יבשה  
Lc 6,35   לכן תהיו אתם בעלי  36. רגוזי הרצון ועל הרעים על  ו בנים מאל עליון שהוא מאד טוב מאד ותהי 
Lc 6,40   איך 41הרב כל תלמיד הוא שלכם כאשר הוא ברבו  על  אינינו התלמיד  40. ם יפלו בבורהוא שניה  
Lc 6,48   וכאשר נעשה גודל השפעת מים הנחל בא על. האבן על  דם שבונה בית שעמוק משיב היסוד הוא לא  
Lc 6,48  אותו בית ולא היה יכול להניעו כי היתה מיוסדת  על  ר נעשה גודל השפעת מים הנחל בא וכאש. האבן 
Lc 6,48   ע דברי ואינם משימם לפועלאבל מי ששומ 49: האבן על  יה יכול להניעו כי היתה מיוסדת בית ולא ה 
Lc 6,49   ואותו המים מנחל בא והכתו ומיד. הארץ בלא יסוד על  לפועל דומה הוא לאדם בונה בית  משימם 

Lc 8,6  וכאשר הזרע יצא נתייבש כי לא היה לו. הסלעים על  וזרע אחר נפל ממנו  6. ם אכלוהוועופות שמי  
Lc 8,13   ובאלו. הסלע הם אותם שבשמחה מקבלים דבר הש׳ על  שנפל והזרע  13: לא יהיו נושעיםיאמינו וש  
Lc 8,16   המנורה או על מקום גבוה בעבור אותן שנכנסין על  ישימהו אחור רק בעבור שיניחנו  או  
Lc 8,16    מקום גבוה בעבור אותן שנכנסין בבית יהיו רואין על  רק בעבור שיניחנו על המנורה או אחור 
Lc 8,53  וישו משיח לקח בידו  54. ישאוש משיח באומרו זה על  ומלעיגים  53. רק ישינה. הרה מתכי אין הנע 

Lc 9,1    ושלחם לדרוש מלכות  2כל השדים ולרפאת החוליים  על  קרא הי״ב תלמידיו ונתן להם יכולת וכח 
Lc 9,38   מידוהרוח אוחזו ו 39. בני כי אין לי זולתו על  גדול ואומ׳ רבי תהיינה פקוחות  קורא בקול  

Lc 10,19    ועל כל כחות האויבים ושום. השרפים ועל העקרבים על  נתתי לכם יכולת לדרוך כף רגלכם והנה אני 
Lc 11,17   ואם ַשאָטנָאש בעצמו הוא בלב ולב איך 18. בית על  ובית יפול . שחלק לכם לא תעמוד כל מלכות  
Lc 11,33   34. רה בעבור שהנכנסין בבית יראו הנרהמנו על  רק מניחה . קום נחבא ותחת כיסוימניחה במ  
Lc 12,26   26  תהיו 27. מה תשתדלו בחריצות על יתר הדברים על  הדבר המעט הזה אין בידכם לעשות ואם  
Lc 12,26   תהיו חושבים חבצלות השדה איך 27. יתר הדברים על  כם לעשות על מה תשתדלו בחריצות אין ביד  
Lc 12,42  ביתו לתת לבני ביתו החטה הראויה לתת להם על  ו האיש משים האדון אה בחכמה אותועושה ההוצ  
Lc 13,4   אני אומר לכם 5. כל האנשים היושבים בירושלם על  תחשבו שהם היו חייבים יותר . תםוהרג או  
Lc 15,5  קורא אוהביו ושכניו 6. כתיפיו ובא אל ביתו שמח על  וכאשר ימצא אותה ישימה  5. מצאהשאבד עד שי 
Lc 15,7   7 חוטא אחד עושה תשובה יותר ממאה צדיקים שאינם על  י אומ׳ לכם כן יהיה שמחה בשמים אנ  

Lc 15,10   וישו אמר אדם אחד יש  11: חוטא אחד שעשה תשובה על  חה תהיה לפני המלאכים מן האל אומר לכם שמ 
Lc 15,20    והבן אמר לו  21. ו ונשקוובהיותו אתו חבק. הבן על  רחמן ממנו הבן האב נתמלא רחמים שעדיין 
Lc 15,29   מצותך ואתה לא נתת מעולם שעיר אחד לאוכלו עם על  הנה כמה שנים עבדתיך לא עברתי  אבי. ואמ׳  
Lc 16,1   2שמפסיד נכסי האדון . ויצא עליו שם רע. נכסיו על  עשיר אחד היה שעשה מורשה אחד . לתלמידיו  

Lc 17,16   פניו עושה חנות לפני רגלי ישאוש משיח והוא היה על  ונפל  16. לר ושבח לשם בקול גדושנשתנה חז 
Lc 18,11   אדון אלהים חינות אני . רגליו אומר אלה הדברים על  עומד  והפרוש 11. האחד פרוש והאחד עולמיי 
Lc 19,17   19[*] והאחר בא ואמ׳  18: מאה עיירות על  יהיה לך ממשלה . קטן היית נאמן כי בדבר  [*] [*] 
Lc 19,35   35  וכאשר הוא הולך 36. העיר והניחו ישאוש עליו על  ומניחים מלבושיהם . אותו לישאושונהגו  
Lc 19,37   אומרים ברוך הוא זה שבא 38. כל הנפלאות שראו על  ן ההר לשמח ושבח האל בקול גדול היורדים מ  
Lc 19,44    וכאשר 45 :הכרת עת פקודתך בעבור שלא. אבן על  ולא יניחו בך אבן [*]  44צדדין לך מכל  
Lc 20,18   והאבן יכתת אותן . אותה אבן יהיה מוכה עם האבן על  כל איש שיפול  18. היתה מונחת בראש המלאך 
Lc 21,6    ושאלוהו אדון מתי יהיו כל אלה 7: אבן ותפסד על  עדיין תראו ימים שלא יעמוד אבן רואים  

Lc 21,23    עד המכהו ובפי הסכין 24והעם יבא . הארץ על  דוחק גדול באותן הימים כי יהיה ומיניקות.  
Lc 21,26   26  אז יראו בן 27. כי כחות השמים ינועו. כל העולם על  יהיו יבשים מיראה וחרדה שתבא האנשים 
Lc 21,35   ועל זה הקיצו לעולם 36. כל יושבי פני האדמה על  וכן יצא  35. ם יבא פתאום עליכםוזה היו  
Lc 22,30  תשפטו הי״ב שבטי. בלע׳ טרוניש. מגדל התיבות על  ותשבו . לו ותשתו בשולחן מלכותיבור שתאכבע  
Lc 23,9   ושרי הכהנים והסופרים עומדים בחוזק 10. דבר על  וישאוש מעולם לא ענהו . ים רביםאליו דבר  

Lc 23,28    הנה ימים באים כי 29. עצמכם תבכו ועל בניכם על  אמ׳ בני ירושלם אל תבכו עלי רק אליהם  
Lc 24,4  הנה ששני גברים עמדו סמוך להם במלבושים. זה על  עוד שהן היו נבהלות במחשבותיהן וב 4. משיח  
Jn 1,51  2: בן האדם על  חו ומלאכי אלהים עולים ויורדים השמים שתפת,Tit   1קפיטולו ב׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 3,25   ובאו ליואן ואמרו רבי מי היה עמך 26. הטהרה על  אז נעשית שאלה בין תלמידי יואן  25: הסהר  
Jn 3,31   ועדותו . ועושה עדות ממה ששמע וראה 32. כל הוא על  מי שבא מן השמים . רץ מדברהוא מי שהוא מא 

Jn 4,6   ובאה אשה 7: והיה כמעט שעה ששית מן היום. העין על  וישאוש לואה מן הדרך יושב . עקבשם עין י 
Jn 4,39   39  דברי האשה שהאמינו בו שעושה עדות לו שכל על  . טנאש מאותה עיר האמינו בושמרירבים  
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Jn 6,2  אז עלה ישאוש בהר ושם מלמד  3. אותן שהם חולים על  רבים כי ראו האותות שהוא עושה  אחריו עמים 
Jn 9,8  9. ואויש אומרים זה ה: הפתחים ויושב ואוכל לאה על  מרים אינינו זה האיש שהיה שואל או. דל היה 

Jn 9,15   אז אמרו מקצת מהפרושים  16. עיני וקמתי וראיתי על  והניחו : הוא אמ׳ אליהם טיט עשהו. הראות 
Jn 10,19   19 ורבים מהם אומרים שטן לקחו 20. הדברים האלו על  אחרת היתה מחלוקת בין היהודים  פעם  
Jn 12,6   6 ו ולעצמו דורש בעבור כי הוארק אלי. העניים על  ה שאמ׳ לא אמרו בעבור שומו עין וז  

Jn 12,15   15 זה לא הכירו תלמידיו בתחלה 16. עיר בן אתון על  נה מלכך בא יושב אל תראי בת ציון ה.  
Jn 13,25   הנו [*]  26ישאוש אמ׳ אליו אדון מי הוא . החזה על  אז כשהוא היה מסב  25. ו אמר זהאותו שממנ 
Jn 14,27   27 לא תיראו ולא תהיה לבבכם. דרך שהעולם נותנו על  י נותנו לכם אינ. אני נותן לכם שלומי  
Jn 17,4   ועתה את  5. הארץ המלאכה השלמתי שנתת לי לעשות על  אני הודעתיך  4. לחת ישאוש משיחואותו שש 

Jn 19,19    ישאוש דנזוריט מלך: השתי וערב וזה לשונו על  ופילאט כת׳ מאמר אחד והניחו  19שניהם  
Jn 19,23  אז אמרו ביניהם לא נקרעה אבל 24. מה שעליו על  יתה בזולת שום תפירה ונש ונשאה וה. נילאגו  
Jn 20,14   אמרה בעצמה שגנב. רגליו ולא הכירה שהוא ישו על  ים אלו נהפכה וראתה ישאוש עומד אמרה דבר  
Jn 21,20  מה. ה אמר לישאושאז כשפירו ראה ז 21. חזהו על  ב מאד הולך אחריו שהוסב בסעודה שישאוש אוה  
Lc 18,6   6 והש׳ לא ינקום אותם שהם נבחרים צועקים 7 .עלב  ונינו אמר ראו מה אמר הדיין מה ואד  
Mt 8,23   והיה הים 24בספינה הלכו אחריו תלמידיו  עלה  וכאשר ישואש  23כ״ז כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 13,2   3. ה אחת ויושב וכל העם עומד על שפת היםלספינ עלה  בעבור זה . ואוסף שם עם רב 2תו ויושב בשפ 

Mt 14,13   וכאשר העם ידעו : בספינה והיפך פניו אל המדבר עלה  וכאשר ישוש שמעו  13. דו לישאושובאו והגי 
Mt 14,23  וכאשר היה ערב הוא היה יחיד. להר להתפלל עלה  וכאשר העם הלכו הוא  23: עו העםבים עד שיס  
Mc 3,13   עד כמה  14בהר ובחר מאותן שיותר ישרו בעיניו  עלה  וישו  13. ם שלא יגלוהוהאלוה וישאוש גער 
Mc 6,51   עמהם בספינה והרוח עומד והם עומדים יותר עלה  ואז  51. בטחה אני הוא אל תפחדועמדו ב  
Mc 8,10   בספינה עם תלמידיו ובא נגד כפר נחום עלה  ותכף ישו  10. איש והניחם הלוך ארבעת אלף  

Mc 16,19  19 והם הלכו בכל 20. לשמים ויושב לימין הש׳ עלה  ש משיח אחר שהוא דבר להם ואדונינו ישאו  
Lc 2,4   מנזוריט גליליאה בגודיאה בעיר דוד שנקראת בית עלה  ויושאף  4. שמעו מצותו של האדוןבעבור שי 
Lc 4,9   ל מקום היותר גבוההוא בעיר הקדושה זנח ע עלה  אז  9: אלהיך תתפלל ואותו תעבודהוא האדון  
Lc 5,3   ומבקש אותו שיסיע. באוניה אחת שהיתה משימון עלה  והוא  3. ם יצאו ורוחצים הרשתותוהאנשי  

Lc 6,12  וכאשר 13. ובתפלת האל היה ער. בהר אחד ומתפלל עלה  ונעשה בימים ההם שישאוש  12. וששנעשה מישא 
Lc 8,22  בספינה אחת ותלמידיו עמו וישו אמ׳ להם נעבור  עלה  ונעשה באחת הימים שישאוש  22שה ושמוהו למע 

Lc 14,10  כי 11. אז תשיג מעלה לפני הקרואים. הנה עלה  וא אותו שזימן לך יאמר לך אהוב בעבור כשיב  
Jn 6,3   והיה סמוך  4. ישאוש בהר ושם מלמד עם תלמידיו עלה  אז  3. עושה על אותן שהם חולים שהוא 

Jn 7,10  10 ואז 11. הוא ולא בגלוי אבל כמעט בהחבא עלה  לו בירושלם ביום המועד אז חיו עוכאשר א  
Jn 7,14   ומתמיהים היו היהודים 15. ישו במקדש ומלמד עלה  אבל בתוך החג  14. עבור היהודיםבגלוי ב  

Jn 21,11    והוציא בארץ הרשתות מלאים מרוב דג. באניה עלה  ושימון פירי  11מהדג אשר לקחתם להם שאו  
Mt 23,2   כל מה שיאמרו לכם תשמרו ותעשו 3. בקתדרא משה עלו  המאותתים והפרושים  2יו אומרים ולתלמיד. 
Mc 2,4   4 על הבית והחריבוהו ועלו למעלה במטה והביֻאהו עלו  א יכלו לעשות ממנו דורון לפניו וכאשר ל  

Lc 18,10   11. האחד פרוש והאחד עולמיי. במקדש להתפלל שם עלו  שני אנשים  10זה הדבר . ומבזים האחרים 
Jn 4,51  אז שאל שיאמרו לו  52. אליו ואמרו לו שבנו חי עלו  וכאשר רצה לרדת עבדיו  51. ך לולו ישו והל 
Jn 6,17   בספינה באו מעבר לים לכפר נאום וכבר היה ערב  עלו  וכאשר  17. רב ירדו תלמידיו ליםוכשנעשה ע 
Jn 6,24   25. באניות ובאו בכפר נאום שואלים ישאוש עלו  . ם ולא תלמידיושישאוש לא היה שכשראה העם  
Jn 7,10   בירושלם ביום המועד אז עלה הוא ולא בגלוי אבל עלו  וכאשר אחיו  10. וא היה בגלליאההדברים ה 
Lc 2,14   15. יהיה לאל ובארץ שלום לאנשים מרצון טוב עלוי   14ואומרים . ל שממיי הודאה לש׳ורוב חי  

Mt 14,22   23: באניה קטנה וליכנס בים עד שיסעו העם עלות  ותכף צוה לתלמידים  22. שים וטףלבד ונ  
Mc 4,1   וכל החיל יושב בשפת. בספינה קטנה וישב בים עלות  הים ורוב עם מתאסף ולכן היה לו ללמד לחוף  

Mt 18,29   אבל הלך . א רצה הקשיבווהוא ל 30. ואני אפרעך עלי  מול והוא מתחנן לו ואומר ח 29. שאתה חייב 
Lc 3,2   ובא יואן בכל ממלכות  3. יואן בן זכריה במדבר עלי  לך בקיאפש היתה נעשית המלה מאל הכהנים הו 

Lc 3,23   שם היה . שם היה גיקמי. [*] שם היה מאטיב 24 .עלי  שם היה . ורים הכל שהוא בן יוסףוהיו סב 
Lc 4,18  19ובעבור זה משח אותי ושלחני לעניים להגיד  .עלי  אלהי׳ רוח  18צא מקום שכתו׳ בו פתח הספר מ  

Lc 16,24   זכור שהיה..  25.. לעמים.. ושלח לי לזריט  עלי  אברהם חמול . .. וצעק  24. קומובמ.. ול  
Lc 18,38   ואותן שהולכין עמו מקללין אותו שישתוק 39 .עלי  א ישאוש בן דוד יהיה לך רחמנות והעור קר.  
Lc 18,39  וישאוש עמד וצוה שיביאו לו העור וכאשר 40 .עלי  וא עור ביותר צועק בן דוד חמול וה. שתוקשי  
Lc 23,28   כי הנה ימים  29. רק על עצמכם תבכו ועל בניכם עלי  אליהם אמ׳ בני ירושלם אל תבכו  מתהפך 
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Lc 24,44    יבות ולהבינםאז פתח להם שכלם לדעת הכת 45 :עלי  משה ובנביאים ובמזמורים שנאמרו בדת:  
Jn 6,43   43 אם האב. שום דבר אינו יכול לבא אלי 44 .עלי  לא תלינו . ענה ישאוש ואמ׳ להם אז  

Jn 10,25   אבל אתם אינכם מאמינים בי כי אינכם 26 .עלי  ם שאני עושה בשם אבי הם מעידים המעשי  
Mt 23,22    מאותתים ופרושים רמאים שלוקחים אוי לכם  23 :עליה  נשבע בקתדראת האל ובאותו שיושב בשמים 

Mt 28,2   4. ופניו כמו הברק ומלבושיו היו כמו שלג 3 .עליה  ן השמים והפך האבן מהקבר ויושב ירד מ  
Mc 5,23   וישאוש הלך עמו ועם רב 24. ותהיה נרפאת עליה  בא והנח ידיך . היא קרובה למות ואומ׳ בתי  
Lc 4,39   ומיד קמה ושרתה אותם. צוה לה לקדחת שיעזבנה עליה  עמד  39 .וחילו פניו בעבורה. ולמקדחת גד. 
Lc 7,13   וישאוש קרב ונגע 14. וישאוש אמ׳ לה אל תבכי .עליה  וכאשר ראתה ישאוש היה נע בחסד  13. ההיא 

Lc 13,13   וענו בבית  14. ומיד עמדה בקומתה ושבחה האל .עליה  והניח הידים  13. לתךואמ׳ לה אשה סרה מח 
Lc 19,41   41 כי אם אתה הכרת והאמנת הדברים שהם 42אמר  .עליה  אשר קרב אל העיר ראה אותה ובכה וכ  

Jn 1,5  זה בא לעדות 7האל שלח אדם אחד שמו ג׳ואן  6 :עליה  וערפל וחשך לא היה להם יכולת . מאיר בערפל 
Jn 11,38   האבן ומרטא אחות המת אמ׳ ישאוש הסירו 39 .עליה  ם היתה חפירה ואבן גדולה הושמה וש. לקבר  
Jn 19,24   ממי תהיה בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת האומרת עליה  יהם לא נקרעה אבל נפילה גורלות אמרו בינ  

Mt 19,13   14. והתלמידים גוערים אותם. ושיתפלל בעדם עליהם  ם קטנים בעבור שהוא יניח הידים מנערי  
Mt 19,15   והנה אחד נגש אלי ואמ׳ לו רבי 16. נפרד מהם עליהם  ם וכאשר הניח הידי 15: ות שממייהוא מלכ 
Mt 20,34   21. ונגע עיניהם ותכף ראו והלכו אחריו עליהם  וישאוש חמל  34ון שתפתח עינינו אמרו אד,Tit  

Mc 6,5   והוא סובב 7. כי נפלא ממיעוט האמנתם 6 עליהם  מועטים חולים שריפא בהשמת ידים אבל אחדים  
Mc 6,34  כי הם היו כמו צאן בלא רועה והתחיל ללמדם עליהם  כאשר ישאוש לארץ וראה העם ריחם ו 34. אליו  
Mc 9,6   וקול אחד באה מהעב שאמרנו זהו בני יקר עליהם  ונעשית עב אחד עושה צל  6פחדים היו מאד מ  

Mc 10,16   בא אדם אחד וכאשר היה יוצא לדרך 17. ומברכם עליהם  וישאוש היה מחבקם ומניח הידיים  16: נער 
Lc 4,40   ושדים יוצאים מרבים זועקים 41. ידיו ומרפאם עליהם  הוא משים . לופי חליים הביאו לוחולים מח 

Lc 9,5   וכשתצאו משם תחפצו הבתים דורשים 6 .עליהם  עדות תצאו מאותו עיר עפר רגליכם תסירו ל  
Lc 13,4    תחשבו שהם היו. בשיבסי והרג אותם נפל המגדל עליהם  כמו אותם שמנה עשר אשר  4תאבדו כולם 

Lc 19,27   27  ואלו הדברים 28 :הביאו פה והמיתום לפני עליהם  אותם אויבים שאין חפצים שאמלוך אכן  
Lc 20,19   ושלחו לו אנשים 20. ובעבורם אומ׳ המשל עליהם  ויראו העם כי הכירו כי . ד בושעה לשום י  
Lc 22,25   כי. אבל לא יהיה כן מכם 26. נקראים מאושרים עליהם  ר להם ממשלה מושלים בהם ובין אשמלכי גוים 
Lc 23,34   והשרים עמהם . והעם עומד ומביטו 35. גורלות עליהם  מחלקים ביניהם מלבושיו ומטילים ו. עושים 
Mt 9,36   ואמר לתלמידיו עת הקציר סמוך ו 37.עליהן  יו בצער ושוכבים בלי רועה ריחם העמים שה[*]  

Mc 15,24  והיתה שעה שלישית  25. איזה יקח כל אחד מהם עליהן  והניחו גורלות . ו חלקו מלבושיווכאשר תלוה 
Mt 3,16  ותצא בת קול ותאמר זהו בני 17בצורת יונה  עליו  ים נפתחו השמים והקדוש רוח ירד ויצא מן המ  

Mt 12,18    לא יחלוק ולא יצעק 19. מיםואגיד צדקה בין הע עליו  אני אנוח רוחי . שערב מאד לנפשיואהובי 
Mt 13,27   והוא אמר להם האיש האויב 28: זרע קמשונים עליו  אם כן מי . ת אתה חטה טובה בשדךלא זרע  
Mt 23,20    או שנשבע במקדש נשבע בכל מה שהוא ממנו 21 .עליו  במזבח נשבע בעד כל הדברים שהם מי שנשבע . 
Mt 27,31   הפשיטו לו הסרבל והלבישו לו מלבושיו. לעג עליו  להוציא  ואחר כאשר הרבו 31. אשוומכין בר  
Mc 1,10   ונעשית קול בשמים אומרת אתהו 11. כדמות יונה עליו  אה השמים נפתחו והקדוש רוח ירד ר. מהמים 
Mc 1,41   שלח ידו ואמ׳ לו אני רוצה שתהיה טהור עליו  וישוש כמרחם  41. ה יכול לטהרניתרצה את  
Mc 5,40   וישאוש גרש כלם בחוץ לבד האב והאם .עליו  וכולם לעגו  40אבל היא ישינה  ההאם מת  
Mc 7,32   וישאוש הוליכו לצד אחד מחוץ מקום המיושב 33 .עליו  מבקשים אותו בתפלה שישים ידו . חרש ואלם 
Mc 8,23   ואהוהוא מביטו אמ׳ אני ר 24ושאלו אם רואה  עליו  והניח ידיו . דרך ורקק לו בפניואחד מן ה  

Mc 10,34   וירוקקוהו ויכוהו וימיתוהו ויקום חי ביום עליו  וילעיגו  34וימסרוהו לנפילים . למיתה  
Mc 11,2    ואם שום 3. שום רכב התירוהו והביאוהו אלי עליו  עיר אחד קשור שאין שתכנסו באמצע תמצאו  
Mc 11,7   אנשים רבים פשטו בגדיהם בדרךו 8. והוא רכב עליו  והתלמידים הניחו מלבושיהם . אושהעיר ליש  

Mc 14,46   ואחד מאותן שהיו עם ישאוש 47: והחזיקוהו עליו  והם שמו הידים  46יך רבי ונשקו שלום על  
Mc 14,65    וכסו פניו והכוהו בצואר ומכים אותו ואומרים  עליו  ורחקו [*]  65[*] [*] הענישוהו וכולם 
Mc 15,26   ותלו  27. כתב זהו ישאוש נזוריט מלך היהודים עליו  והניחו  26. שלישית כאשר תלוהו והיתה שעה 

Lc 1,12   אבל המלאך אומ׳ אליו אל תירא זכריה כי 13 .עליו  יא ראהו היה נבהל ובאה יראה לו וכאשר זכר  
Lc 3,22    ובאה בת קול משמים. בעצם גופני כמו יונה עליו  ורוח הקדש ירד  22ונפתחו השמים לש׳  
Lc 10,6   באותו 7. ואם לא יחזור עליכם. ינוח שלומכם עליו  . ואם שם בן השלום 6. בבית הזה ם יבאשלו  

Lc 10,33   ושם לו שמן בחבורותיו וחבשו [*]  34 עליו  ראה אותו וחמל עובר קרוב ממנו בא אליו ו[*]  
Lc 16,1    וקראו ואמר לו 2שמפסיד נכסי האדון . שם רע עליו  ויצא . שעשה מורשה אחד על נכסיואחד היה  
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Lc 16,14   וישאוש אמ׳ אתם הם המצדיקים עצמם לפני 15 .עליו  ם שמעו אלה הדברים והוציאו לעג והגללי  
Lc 19,30   ואם אי זה איש  31. התירו קשרו ונהגוהו. אדם עליו  חד בן אתון קשור שלעולם לא רכב עיר א 
Lc 19,35    37וכאשר הוא הולך משימים מלבושיהם בדרך  36 .עליו  מלבושיהם על העיר והניחו ישאוש ומניחים 
Lc 19,39   ואמר להם אני אומר 40. רבי מקללים תלמידיך עליו  ואותן פרושי העם אמרו  39. ומיםועלוי למר  
Lc 22,63   ומכסים אותו ומכים אותו בפנים  64מכים אותו  עליו  והעם התופשים בו לעגו  63. ירותובכה במר 
Lc 23,11   ונעשה באופן שנגשו פילאט ואירודיש 12 .עליו  בישוהו ארגמן לבנה והוציאו לעג לוה. אותו  
Lc 23,26    ורוב חיל אנשים ונשים 27שישאנה אחר ישאוש  עליו  והניחו השתי וערב . שבא מן העירשימון  
Lc 23,27   רושלם אלוישאוש מתהפך אליהם אמ׳ בני י 28 .עליו  ים הולכים אחריו בוכים ואוננים אנשים ונש  
Lc 23,35   יושיע עצמו אם הוא. אומרים האחרים הושיע .עליו  והשרים עמהם מלעיגים . ד ומביטווהעם עומ  
Lc 23,36  ואומרים אם  37. לעג ומתנדבים לו חומץ לשתות עליו  והפרושים מתקרבים מוציאים  36. נבחר מהשם׳ 

Jn 1,32   אבל אותו ששלחני שאטביל במים הוא[*]  33 .עליו  ד מן השמים כמעט כמו יונה עומד הרוח יור  
Jn 1,33   ואני ראיתיו עושה 34. זהו שמטביל ברוח הקדש .עליו  רד עומד אמר לי אותו שעליו תראה הרוח יו 
Jn 3,36    4 :עליו  יהיה לו חיים רק אף השם׳ עומדת הבן לא,Tit   אז כאשר 1קפיטולו ד׳ כפי ש׳ זואן  
Jn 4,38   רבים שמריטנאש 39. ואתם נכנסתם ביגיע כפם .עליו  אחרים הם שטרחו . ם בושלא טרחת ללקוט מה  

Jn 7,7   אתם ממיתים ביום זה של חג 8. שמעשיו רעים עליו  אותי הכעיס כי אני מעיד . עיסכםלהכע להכ.  
Jn 7,12   קר. ואחרים אינו. כי מקצת אומרים טוב הוא .עליו  ורוב העם ַמִלינִים  12. נה הואואומרים א  
Jn 7,44   אז חזרו השלוחים להגמונים ופרושים 45 :עליו  אבל אחד מהם לא שם ידיו . תופשורצו ל.  
Jn 8,59   9: וישאוש נחבא ויצא מן המקדש .עליו  אז הביאו אבנים להשליכם  59: תיאני היי,Tit   קפיטולו 

Jn 12,14   ל תראי בת ציון הנה מלכך בא א 15כמו שכתוב  .עליו  וישאוש מצא עיר בן אתון וישב  14. ישראל 
Jn 12,16   בעבור זה 17נאמרו ושיעשו לו דברים אלו  עליו  אלו אז ידעו שדברים : נתעלה באור העליון  
Jn 18,4  ואמרו 5. יצא ואמ׳ להם מה אתם מבק מבקשים .עליו  אוש יודע כל הדברים עתידים לבא יש 4. זיין  
Mc 5,7   ואמר אליו  8אני משביעך באל חי שלא תצערני  עליון  האלוה ה לך עשות ישאוש ממני בן מ. גבוה 
Lc 1,32   32 ואדונינו הש׳ יתן לו קתדראת הש׳ אב שלו .עליון  יהיה גדול ויהיה נקרא בן מהאל  זה.  
Lc 6,35  36. שהוא מאד טוב על רגוזי הרצון ועל הרעים עליון  יהיה הרבה מאד ותהיו בנים מאל  דבר ושכרכם 
Lc 8,28   כי בצואתו לרוח 29מבקש אני ממך שלא תצערני  עליון  ה לך ישאוש לבא אלי בן האל מאד מר מואו 
Lc 6,38  כי באותה מדה שתמדדו תמדד . יתנו לכם בסוף עליונה  ויותר . ובה ובחונה ומצודקת תנומדה ט. לכם 

Mc 15,10   11. קנאההכהנים מסרוהו לו בעבור  עליוני  כי הוא יודע כי  10. לך היהודיםלכם מ  
Mc 15,31   הכוהנים אומרים מצחקים האחד עם האחר ועם עליוני  ה וכמדומה לז 31. עצמך תרד מן השתי וערב  
Lc 24,20   ולא 21הכהנים ושריהם בעונש מיתה ותלוהו  עליוני  ובאי זה אופן מסרוהו  20ני העם השם׳ ולפ  

Jn 5,2   שם שוכבים רוב אנשים  3נקראים בלעז פרושיש  עליות  א בלשון עברי ביטשידא ולה חמשה מכוסה נקר 
Mc 14,45   והם שמו הידים עליו והחזיקוהו 46רבי ונשקו  עליך  ומיד שבא נגש אליו אומ׳ שלום  45. בחכמה: 

Lc 1,35   ומה יהיה שיולד ממך. וכח העליון יתלונן עליך עליך  והמלאך ענה ואמ׳ הקדוש רוח יבא  35. איש 
Lc 1,35   ומה יהיה שיולד ממך יהיה קדוש ויהיה נקרא .עליך  א עליך וכח העליון יתלונן וח יבהקדוש ר  
Lc 16,2    כי מכאן ואילך לא. תן חשבון מהה מההרשאה .עליך  וקראו ואמר לו מה זה שאני שומע  2האדון  
Jn 8,10   אין והיא ענתה אדון 11. אדם לא העניש אותך עליך  ם ואמ׳ אל האשה אנה הם המעידים וישאוש ק  

Mt 11,29    ולמדו ממני שאני שפל ונח לב ותמצאו מנוח .עליכם  לי ושאו עו 29ונוגישים ואני אעזורכם  
Mt 23,35   מדם הבל צדיק. דם צדיקים שהוא נשפך על הארץ עליכם  עד שיבא  35ם ותרדפו מעיר לעיר כנסיותיכ 

Lc 10,6   ואכלו ושתו מאותן . תו בית עצמו עמדובאו 7 .עליכם  ואם לא יחזור . ליו ינוח שלומכםע. השלום 
Lc 12,14  ואמ׳ להם השמרו מכל כילות כי חיי האדם  15 .עליכם  אל האדם מי שמני שופט או חולק  וישאוש אמר 
Lc 17,10    תאמרו אנחנו . כי עשיתם כל הדברים שצוה לכם עליכם  איני חושב כן  10. כי עשה מצותואדוניו 
Lc 21,34   ועל 36. וכן יצא על כל יושבי פני האדמה 35 .עליכם  וזה היום יבא פתאום ך זה החייב ובצור 

Mc 11,13   וישאוש עונה אומ׳  14. כי לא היה זמן תאנים .עלים  וכאשר בא אליה לא מצא כי אם . םימצא תאני 
Mc 13,28  28 תראו כמו כן כאשר 29. תדעו אתם שהקץ מתקרב עלים  ל מהתאנה כשמתחלת לחיוט ולעשות קחו המש  
Mt 21,19   ותכף יבשה. לבדן ואמר מעולם לא תטעני פרי עלין  א תאנים כי אם קרוב לדרך ובא שם ולא מצ  
Mc 11,13   וכאשר בא אליה לא. הלך לראות אם ימצא תאנים .עלין  וכאשר מרחוק ראה תאנה רואה  13 .רעב גדול 
Mt 27,25    ואז הניח בר אבן ומסר להם 26. בנינוועל  עלינו  וכל הכלל ענו דמו יהיה  25. לכםהשמרו  
Lc 17,13   וכאשר ראם ישאוש אמ׳ לכו ותתראו אל 14 עלינו  וצועקים רם ישאוש חמול  13רחוק שעומדים מ  
Lc 19,14  ונעשה כאשר חזר המלכות צוה שיקראו לו 15 .עלינו  ריו אומרים לא נחפוץ שזה ימלוך לגאסיאו אח  
Lc 23,30   30 כי אם בעין הלח נעשו דברים אלו מה יעשו 31 .עלינו  סונו ולגבעות נפלו אמרו להרים כאז י 
Jn 20,17   17  אבל לכי לתלמידי ואמרי להם שאני עולה. לאבי עליתי  אמר לה אל תגעי בי כי עדיין לא וישוש 
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Mt 16,26   26 לואי זה חלוף טוב יכו. והנפש היא אבודה .עלמא  עיל לאדם אם הוא מרויח כל חללי מה יו  
Mt 2,2  ויהי כשמוע אירודש 3. מנחות להשתחות לפניו עם  ובאנו . כוכבו במזרח שנולד כי אנחנו ראינו  

Mt 2,11   מריאה אמו וישתחוו לפניו ויפתחו אוצרותיהם עם  ויבאו בבית וימצאו הילד  11. להשמחה גדו  
Mt 4,21    מתקנים רשתותיהם ויקרא אותםזאבדיב אביהם שהיו  עם  שאבאדיב וזואן אחיו בספינה אחת גיקמי 
Mt 4,25   רב מארץ גליליאה וקפוטלים וירושלם וארץ גודיאה עם  והיה הולך אחריו  25מרפא אותם  והיה 
Mt 5,42   43קפיטולו י״ז כפי מתיאו : מי שירצה ללות ממך עם  ולא תחלוק : ומי שישאלך תן לו 42: אלפיים  
Mt 6,29   29  ואם עשב השדה הנמצא 30: כל מעלתו כמו אחד מאלו עם  מכוסה  אומ׳ לכם כי שלמה לא היהואני 
Mt 8,1   אומ׳. וראה מצורע אחד והתפללו 2. הלכו אחריו עם  רב . וכאשר ירד מן ההר 1מתיאו  כ״ד כפי  

Mt 8,11   ובני ישראל  12. אברהם יצחק ויעקב במלכות שמים עם  וינוחו . ים יבואו ממזרח וממערבלכם כי רב 
Mt 8,26  וקם וצוה לרוח ולים שינוחו ותכף. במעט אמונה עם  למה אתם יראים . וישאוש אמ׳ להם 26. חנואנ  
Mt 9,1    ונדרו לו אדם אחד נטול 2הספינה ובא בעירו  עם  אז ישאוש משיח עבר  1שי׳ מתיאו כ״ט כפי  

Mt 9,10  ושים שראו אמרווהפר 11ישוש משיח ותלמידיו  עם  טאים מפורסמים באו והיו יושבים אחד רבים ח  
Mt 9,11    וישוש משיח כאשר שמע אלו  12. חטאים המפורסמים עם  אמרו לתלמידים למה אוכל מלמדכם שראו 
Mt 11,7   7  למה יצאתם רואות במדבר חשבתם שהוא יהיה. ג׳ואן עם  הלכו ישאוש משיח התחיל לאמר אל וכאשר 
Mt 11,8   8 מלבושים יקרים אותם שלובשים מלבושים חשובים עם  אתם ראות שחשבתם שהוא יהיה אדם לכן יצ  

Mt 12,10    היד יבשה ושאלו לו אם ראוי למרק אותו בשבת עם  ושם היה אדם אחד  10הכנסת שלהם בא לבית  
Mt 12,41   זאת האומה ויענישוה כי הם עשו תשובה בדרישה של עם  גבירי נינוה יקומו ליום הדין  41. לילות 
Mt 12,42  כי היא באה מראש העולם. זאת האומה ותעניש אותה עם  ומלכת שבא מקום ליום הדין  42: גדול מיונה 

Mt 13,2   בעבור זה עלה לספינה אחת ויושב וכל העם. רב עם  ואוסף שם  2לך לים ויושב בשפתו מהבית וה  
Mt 13,29   29  בעת הקציר ו: תניחו הכל עד הקציר 30. הקמשונים עם  אמ׳ אין בעבור שלא תעקרו החטים והוא 
Mt 15,33   ואמר להם ישואש כמה פת יש לכם והם אמרו 34 .עם  נמצא כ״כ פת במדבר שישבעו כמה  אנה  
Mt 16,27   אמת 28המלאכים ואז ישיב לכל אחד כפי מעלליו  עם  כן האל באספקלריות אביו  27. שובעד נפ  
Mt 20,20   21. ללין מחלים אותו ושאלה מתן אחד לובניה מתפ עם  באדיב ואז נגשה אליו אם בני ס 20: השלישי 
Mt 20,29   ושני עורים יושבים סמוך 30. רב הולכים אחריו עם  וכאשר יוצא מיריחו  29: ות רביםנפשו לפד  
Mt 22,16   משרתי אירודיש אומרים רבי אנחנו יודעים שאתהו  עם  ושלחו לו תלמידים  16. וש בדברולתפוש ישא 
Mt 23,14  15. ובעבור זה תסבלו אורך הנגישה. תפלה ארוכה עם  שאוכלים מה שיש לאלמנות  רמאים ספר פרושים  

Mt 24,7   ויהיו. ומלכות אחד נגד אחר. אחד יקום נגד האחר עם   7. אבל עדיין לא יהיה הקץ. באוהצערים י 
Mt 24,49  שהוא לאיבא אדון אותו עבד יום  50. השכורים עם  ים האחרים ויתחיל לאכול ולשתות להכות העבד  
Mt 24,51   25: הרמאים ושם יסבול בכי ורעישת שיניים עם  ויעבירהו מפקידתו ויניחהו  51: אינו יודע,Tit  
Mt 25,27  תקחו ממנו הבשנט ותמסרהו לאותו שיש  28. הריוח עם  כאשר הייתי בא הייתי שואל זהבי ו. החלופין 
Mt 25,40   ואז יאמר 41. אחד מאחי הקטנים כי לי עשיתם עם  כי כל הטוב שמעולם עשיתם אמיתות אומר לכם  

Mt 26,7   ושפכה . קופסת אלא בשטרוס מליאה משיחה מרגליות עם  נגשה אליו אשה אחת  7מון מצורע בבית שי 
Mt 26,18   והתלמידים עשו כאשר צום ישאוש 19. תלמידיו עם  עמך יעשה פסח . אומר שעתו קרוב לו הרב  
Mt 26,20   20  ובעוד שאוכלין אמר להם אמיתות  21י״ב תלמידיו  עם  הוא יושב בשולחן לסעוד  היה ערבוכאשר 
Mt 26,47   סכינים ועם עצים משולחים מצד שרי הכהנים ובעד  עם  מי״ב התלמידים בא ועמו רב חיל  יוד״ש אחד 
Mt 26,51  אחד מעבדיישו שלח את ידו והוציא סכינו והכה  עם  והנה האחד מהם שהיה  51. תפשוהועל ישאוש ו  
Mt 26,55   כל היום הייתי. הסכינים ועם עצים תפוש אותי עם  עות כן כמו אם הייתי גנב יצאתם אל הסי  
Mt 26,58   ושרי הכהנים וכל 59. המנהיגים בעבור שיראה הקץ עם  ש שר הכהנים ונכנס בפנים ויושב היכל קאיפ 
Mt 26,69    אומ׳. והוא כפרו לפני הכל 70דגליליאה  ישוש עם  אליו שפחה אחת אומרת ואתה היית וקרבה  
Mt 26,71   ופעם אחרת כפר בשבועה שלא 72. ישוש דנזוריט עם  וזה היה . חה אמרה לאותן שהם שםהאחר שפ  
Mt 27,28   והניחו על ראשו עטרת 29. סרבל ֵסינְָּדאט אדום עם  והפשיטוהו וכסוהו  28סביב העם  ונתקבצו  
Mt 27,34    35. וכאשר טעמו לא רצה לשתות. לענה לשתות עם  ונתנו לו יין מעורב  34. קלוארישהוא הר  
Mt 27,55    ובתוכן היתה 56. ישאוש דגליליאה ששרתו אותו עם  בנות שעומדות מרחוק אותן שהלכו שם רבות  

Mc Prol,14וכתב הכל בקצור. הבהמות והמלאכים שרתוהו עם  נסהו  דבר ראשונה מהאלהות המדבר כאשר השטן  
Mc 1,29   וחמות פירו שוכבת 30. יקומו ועם ג׳ואן לאכול עם  הכנסת באו לבית שימון ואנדריב  שיצא מבית  
Mc 2,2    נתאסף ולא הכילם כי כל הבית היה מלא עד הפתח עם  רב . וכאשר ידעו שהוא היה בבית 2אחדים . 

Mc 2,15   16. היו שם רבים שהולכים אחריוישו ותלמידיו ו עם  בית רבים עוגבים וחטאים אוכלים אוכלין ב  
Mc 2,16   העוגבים ועם החטאים אמרו לתלמידיו למה עם עם  אותתים והפרושים ראו שישו אוכל וכאשר המ  
Mc 2,16  וישו 17. העוגבים והחטאים אוכל ושותה רבנכם עם  ועם החטאים אמרו לתלמידיו למה  עם העוגבים  
Mc 3,1   והפרושים מארבים אותו אם ימרקהו 2. היד יבשה עם  דם אחד נס בבית הכנסת והיה שם אישוש נכ  
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Mc 3,3  ואמ׳ להם 4. היד יבשה קום מעלה ועמוד באמצע עם  וישאוש אמ׳ לאדם  3. שילשינוהו בשבת בעבור  
Mc 3,6   וישו הלך 7. אותם דירודיש נגד ישו שימיתוהו עם  ותכף יצאו הפרושים ועשו עצה  6 .ונרפאה  
Mc 3,7   8התלמידים ועם רב נמשכים עמו מגליליאה  עם  וישו הלך לים  7. שימיתוהו ישו נגד  

Mc 3,20   וכאשר אותן שלא 21. רב שאינם יכולים לחמם אכול עם  ואחר בא אל הבית ונאסף שם  20. שבגדו 
Mc 4,1  מתאסף ולכן היה לו עלות בספינה קטנה וישב בים עם  חוף הים ורוב ופעם אחרת התחיל ישוש ללמד ל. 

Mc 5,21   ובא אליו גדול אחד 22. רב נאסף עמו בשפת הים עם  וכאשר ישו עבר עבר הים בספינה  21: תמהים  
Mc 6,31   ועלו 32. הולך וחוזר ולא היה לו פנאי לאכול עם  ואו ונלך במדבר ונחו מעט כי רב אמ׳ ב  
Mc 8,1   1 אכול וקרא לתלמידיו ואמ׳ישאוש ולא היה להם ל עם  תן פעמים אחרות נתאספו רוב חיל ובאו  

Mc 8,10  11. תלמידיו ובא נגד כפר נחום ודלמאינוטא עם  ותכף ישו עלה בספינה  10. הלוך איש והניחם  
Mc 8,38   ואמ׳ להם ומקצת מכם שהם עמי לא 39. המלאכים עם  לפני השם׳ האב כאשר יבא באורו  יכירהו  
Mc 9,3  וענה פיר לישאוש אמ׳ לו טוב הוא שאנחנו 4. ישו עם   ונראו משה ואליהו ומדברים 3מה על פני האד 

Mc 9,13   13 רב ביניהם ורבים חכמים ומאותתים מתוכחים עמהם  עם  ר היה בא אל התלמידים הוא מוצא וכאש 
Mc 9,41   אם ידך אישקנדליזט כרות 42. ריחים א׳ בצוארו עם  ם בי יותר יהיה שוה לו שישליכוהו בי  
Mc 9,49  מה נבשל יהיה עמכם מלח ויהיה עמכם שלום עם  ב הוא המלח אבל אם המלח תפסק טו 49: מתעלם:  
Mc 10,1  והפרושים שואלים 2והוא דורש להם כמנהגו . רב עם  גודיאה אחר נהר ירדן ונאסף שם  ובא עד ארץ  

Mc 10,30   םורבי 31. צרות ובעולם הבא חיים נצחיים עם  ואחים או אחיות או בנים ושדות  העת בתים  
Mc 10,46   תלמידיו ועם רב ובן טימיב ברטומיב שהיה יבש עם  ובאו בירושלם ונכנסו בירושלם  46. רבים  
Mc 11,11   וביום האחד יצא מבטניאה והיה  12י״ב התלמידים  עם  ובערב הוא יוצא בבאטניאה . פניםמה שהיה ב 
Mc 12,40    ולזה יסבלו יותר קנס גדול ביום. תםשקר תפילו עם  אותם שעוקרים הבתים והאלמנות  40בשולחן  

Mc 14,3   ַקאֵפָסא אל בשטרי מליאה אינגנט מרגלי נרדי ושברה עם  ניאה ויושב בשולחן באה אשה אחת מצורע בבט 
Mc 14,14   והוא יראה לכם בית גדול לאכילה ושם 15. תלמידי עם  סח הרב אומ׳ אנה הוא ביתי ששם אוכל הפ 
Mc 14,17   ובעוד שיושבין ישאוש אמ׳ להם  18י״ב התלמידים  עם  וכאשר היה ערב בא ישאוש  17: סחוהכינו הפ 
Mc 14,43   והוא שלח בעד סגן הכהנים. רב עם סכינים ומקלות עם  שקריוטא אחד מי״ב תלמידים ועמו בא יודש א 
Mc 14,43   נים ובעד והוא שלח בעד סגן הכה. סכינים ומקלות עם  א אחד מי״ב תלמידים ועמו עם רב אשקריוט 
Mc 14,47    ישאוש הוציא הסכין והכה עבד סגן הכהנים וחתך עם  ואחד מאותן שהיו  47: והחזיקוהועליו  
Mc 14,48   כל היום הייתי 49. סכינים ומקלות תפוש אותו עם  מ׳ להם כמו אם הייתי גנב יצאתם ישאוש וא  
Mc 14,54   והכהן הגדול וכל העצה 55. ומתחמםהמשרתים  עם  והיה יושב לפני האש . כהן הגדולאחד מה  
Mc 14,67    ֵוהוא כפר איני יודע 68. ישאוש דנזוריט היית עם  ואתה . נֹוֶעל נעלו מביטו אומרראה פירו ׁש  
Mc 15,16    17המשרתים נהגוהו להיכל השוטר ונתאסף שם העם  עם  והפרושים  16. ישוש מוכה להמיתוומסר להם  
Mc 15,19   קנה אחד וירקו בפניו וכורעים ומתפללים אותו עם  והכוהו בראש  19הודים עך מלך היהש׳ יושי.  
Mc 15,28  28 ואותם שעוברים שם מקללים אותו 29. הרשעים עם  נשלמת הכתובה שאומרת הוא נמנה  אז היתה  
Mc 15,31   האחר ועם הסופרים האחרים עשה נושעים ועצמו עם  ני הכוהנים אומרים מצחקים האחד לזה עליו  
Mc 15,41  וכאשר ערב נעשה 42. רבות אחרות שבאו מירושלם עם  גליליאה הן הולכות עמו והולכות כאשר היה ב  
Mc 16,10   ישאוש שעו שעומדים אנונים ואנוחים ובוכים עם  אחרים שעמדו והיא הלכה והגידה ל 10. ממנה  
Mc 16,20   20  עם נפלאות שיעשודברים טובים ו עם  הלכו בכל העולם לדרוש בעזר הש׳ והם: Expl תם   תם    

Lc 1,17   ואמ׳ זכריה למלאך איך יעשה זה שאני 18. שלם עם  דריכם בחכמת הצדיקים ויכין לשם בבנים וי  
Lc 1,27  והבתולה שמה. איש ששמו יושאף הוא מבית דוד עם  לבתולה ארוסה  27אה ששמה נזורט בעיר גלילי  
Lc 1,56   ואחר שבא בביתה במקדש. אלישבק כמעט ג׳ חדשים עם  ריאה עמדה ומ 56. לזרעו לעולמיםלאברהם ו  
Lc 1,72   והשבועה שנשבע  73אבותינו ולזכור קדושת צואתו  עם  לעשות חסד  72. אותן שהקציפונו ומיד כל 

Lc 2,5   וכאשר היו שם  6. מריאה ארוסתו ואשתו והיא הרה עם  בעבור שישמע המצוה  5ומעם דוד  מהבית 
Lc 2,13   14ואומרים . המלאך ורוב חיל שממיי הודאה לש׳ עם  ומיד נעשה  13. בגד ומונח באבוסוטף במע  
Lc 2,36   והיתה אלמנה עד 37. ִאָשִה שבע שנים עם בתוליה עם  תה והי. והיתה באה בימים. קרוב לארישיאה  
Lc 2,36   ה עד ארבע ושלשים שנהוהיתה אלמנ 37. בתוליה עם  והיתה עם ִאָשִה שבע שנים . מיםוהיתה באה בי.  
Lc 2,44  וכן הלכו יום אחד. האחרים שהולכים עמהם עם  וחושבים שיהיה  44. ו אביו ואמוולא הכירוה  
Lc 5,19    20החולה ושמוהו באמצע כלם לפני ישאוש משיח  עם  הלבנים ובעד הגגות שמו המטה שם ומסלקים  
Lc 5,30   ענה ישאוש ואמ׳ להם  31. ולמיים ועם החוטאיםהע עם  וש משיח למה אתם אוכלים ושותים ישא 
Lc 5,36    ושום אדם אין לו לשום יין חדש בנאד 37. הישן עם  הישן נשבר וחדש אינו מתי מתיחד אם יעשהו  
Lc 6,17   18מכל גודיאה וירושלם ומעבר לים וטירי וצידון  עם  במקום חרב וסייעת תלמידיו ורוב עמהם ועמד 
Lc 7,11   וכאשר ישאוש קרב בשער העיר 12. הולכים עמו עם  ותלמידיו ורוב . שנקרא נאיםעיר ישאוש ב.  
Lc 7,12   וכאשר ראתה 13. מן העיר הולכים עם האשה ההיא עם  ורב . בן אלמנה ולא היה לה עוד אחד שהיה  
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Lc 7,12    בחסד וכאשר ראתה ישאוש היה נע 13. האשה ההיא עם  ורב עם מן העיר הולכים . לה עודולא היה  
Lc 7,38   ואחר שקנחה לו הרגלים. דמעות שמעיניה יוצאות עם  לבכות ולרחוץ רגלי ישאוש משיח  והתחילה  
Lc 7,38   שערי הראש ונושקת רגלי ישו ומושחן עם משיחה עם  ואחר שקנחה לו הרגלים . יוצאות שמעיניה  
Lc 7,38   וכאשר הפרוש שזמנהו ראה זה  39. משיחה מרגליית עם  י הראש ונושקת רגלי ישו ומושחן עם שער 

Lc 8,7   7  וזרע האחר נפל בארץ טובה ועשה  8. הזרע וחנקהו עם  והאחר נפל בתוך הקוצים והקוצים יצאו 
Lc 8,42    והנה באה אשה אחת חולה משפיכות דמיה 43 .עם  הולך מצא ישאוש נגש ונענה מרוב שבעודו  
Lc 9,37   ובתוכם אדם אחד 38רב ירד מן ההר בא לקראתם  עם  ם האחר וביו 37. ם חי אחרי מותושהבן יקו  

Lc 11,32   זאת המשפחה ויענישוה כי עשו תשובה בעבור דרישת עם  אנשי נינוה יקומו בדין  32: למהגדול מש 
Lc 12,46   אבל אותו עבד שידע רצון 47. אשר לא נאמרו עם  ידעה ויגרש אותו ואביו להניחם  ובשעה שלא  
Lc 12,58   שכנגדך לאי זה שר בדרך עשה מעשה שישלחוך מהרה עם  וכאשר אתה הולך  58. יושר הדבר שהוא מה. 
Lc 13,1    וענה ישאוש להם סבורים אתם שאותם 2: קרבנותם עם  מגידים לגלילבש ודמם ערב פילאט עת מקצת  

Lc 14,31   שעם עשרים אלף באעשרה אלף יכול לבא נגד מי  עם  גד מלכים ואינו חושב ראשונה אם למלחמה נ  
Lc 14,32   כן כל איש מכם שאינו מתיאש מכל  33. דברי שלום עם  השתדל זה הוא עומד מרחוק שולח שלוחיו ל 
Lc 15,29  וכאשר בנך הקטן שהפסיד עצמותיו עם 30. אוהבי עם  לא נתת מעולם שעיר אחד לאוכלו  מצותך ואתה  
Lc 15,30  והאיש אמ׳ 31. זונות אתה המתה בעדו עגל שמן עם  תיו וכאשר בנך הקטן שהפסיד עצמו 30. אוהבי  
Lc 18,36   ואמרו לו כי ישוש נזורט עובר  37רב שאל מה זה  עם  וכאשר העור שמע שעובר  36. ו לויתנ 
Lc 19,16    והאדון אמר 17. אימינא שלך י׳ אימינש הרוחתי עם  והראשון בא אומר אדון  16. ואחדכל אחד  
Lc 19,23  ואמר לאותן שעומדין שם גזלו לו 24. המדות עם  אני הייתי מבקש אותה . ני ברביתולא נתת ממ  
Lc 20,1   ואמרו אליו אמור לנו באי זו ממשלה 2הזקנים  עם  ונתאספו שרי הכהנים והסופרים . ומגיד  

Lc 20,18   18 ושרי 19. והאבן יכתת אותן שעליהם תפול. האבן עם  ש שיפול על אותה אבן יהיה מוכה כל אי  
Lc 21,27   וכאשר אלה 28. עב גדול ובגודל צלם דמותו עם  בענן אז יראו בן האדם שיבא  27. ינועו  
Lc 22,4   שרי הכהנים והרבנים באי זה צד ימסור להם ישוש עם  שהלך ודבר  4טא אחד מהשנים עשר אשקריו. 

Lc 22,11   והוא יראך היכל גדול ושם תכינו 12. תלמידיו עם  ר לך אנה הוא המקום שיאכל הפסח האדון אומ  
Lc 23,11  והלבישוהו ארגמן לבנה. סיעתו מבזים אותו עם  ואירודיש  11. זק ומלשינים אותועומדים בחו  
Lc 24,5   תזכורנה באי זה. אינינו פה כי חזר חי 6. המתים עם  והם אמרו להם למה תשאלו החיים  .ארצה 

Jn 1,1    זה היה בתחלה עם 2: ובן האל היה אלוה .האל עם  ובן האל . בהתחלה היה בן האלוה 1ש׳ יואן  
Jn 1,2   וזולתו שום דבר. כל הדברים נעשים בעדו 3האל  עם  זה היה בתחלה  2: האל היה אלוה ובן .האל  
Jn 2,2   וכאשר בנישואין היו חסרים  3. תלמידיו לנשואין עם  וישאוש נקרא  2יאה אם ישאוש שם והיתה מר 

Jn 3,22    23. תלמידיו בארץ גודיאה ושם עמד עמהם וטובל עם  אחר אלה הדברים בא ישאוש  22. תנעשוהאל  
Jn 4,9   ענה ישאוש ואמ׳ לה אם היית יודעת 10. השמריטנש עם  שמריאה והיהודים אינם מורגלים  אשה ממקום 

Jn 4,27   מה אמר לו מה אתה אכן אחד מהם לא אמר לו. האשה עם  ותמהו כשמצאוהו מדבר . תלמידיו ותכף באו 
Jn 6,3   5. והיה סמוך לפסח יום חג היהודים 4. תלמידיו עם  אז עלה ישאוש בהר ושם מלמד  3. שהם חולים  

Jn 6,22   ואוניות 23. אבל תלמידיו הלכו לבדם. תלמידיו עם  ושלא נכנס ישאוש באניה . ק האחתהיה שם ר  
Jn 7,32    אז אמר להם 33: הפרושים שלחו עבדים שיתפשוהו עם  וההגמונים . מלינה מאותן הדבריםשהסיעה  
Jn 9,29    ענה אותו האיש 30: ולא ידענו זה מאין הוא. משה עם  אנחנו יודעים שהאל דבר  29. אנומשה 

Jn 11,44   ואמ׳ ישאוש להם התירוהו והניחוהו ללכת. הסדין עם  ופניו נקשרת . יו קשורות בחבליםוהיו רגל. 
Jn 11,45  46. מריאה וראו אותן הדברים שעשה האמינו בו עם  אז רבים מהיהודים שבאו  45. כתוהניחוהו לל  
Jn 11,54   ונתקרב פסח היהודים ועלו רבים 55. תלמידיו עם  בר בעיר שנקראת אפרים ושם עומד אל המד  
Jn 12,9  בורמן היהודים ששם היו ובאו שם לא לבד בע עם  אז הכירו רוב  9: יה כל עת עמכםואני לא אה  

Jn 12,12  ושמעה שישאוש בא. רבה שבאה יחד ליום מלוד עם  ולמחר אחוזת  12: נים בישאוששם בעדו ומאמי  
Jn 18,1   תלמידיו מעבר לנהר הנקרא סידרון ששם היה הבן עם  כאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים הלך  1ש׳ יואן  
Jn 18,2   ז כאשר יודיש אסף עם רב ועבדיא 3. תלמידיו עם  קום כי הרבה פעמים בא הרבה לשם אותו מ  
Jn 18,3   והפרושים באו שם עם עששיות. רב ועבדי ההגמונים עם  אז כאשר יודיש אסף  3. תלמידיו לשם עם 
Jn 18,3   ישאוש יודע כל 4. עששיות ואבוקות ועם כלי זיין עם  והפרושים באו שם . בדי ההגמוניםעם רב וע 

Jn 18,15    ופירו עומד בדלת בחוץ 16. ישאוש בהיכל ההגמון עם  מון ונכנס תלמיד היה בן בית להגואותו. 
Jn 18,16   אז 17. ואמר אל השוערת ושמה פירו בפנים. ישאוש עם  אחד שהיה בן בית להגמון ושנכנס התלמיד ה 
Jn 18,24   24 אז: ושימון ופירו עומד ומתחמם 25. ידיו קשורות עם  ך ישאוש ששלחוהו לקאיפש ההגמון והל 
Jn 19,29   אז כשישאוש טעם 30. מלח וישימוהו בפה ישו עם  ד והניחו ספוג מליאה חומץ זה לקחו קנה אח  
Jn 19,32    ואחד מן הפרושים לקח רומח 34[*]  33. ישאוש עם  הפרושים וחתכו ירכותם של נתלים באו הפר  
Jn 19,39   לה נושאים תערובת מירראניקודימוש לישאוש בלי עם  [*]  39[*] אז בא יוסף . ודה לוופילאט ה  
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Jn 20,7   7 אז נכנס שם  8אבל היה בצד אחד מקופל . הסדינים עם  שהונח בראש ישאוש לא היה מונח  והסדין 
Jn 20,31   21: ישוש משיח עם  ם תאמינום יהיה לכם חיים בעולם ולמען שאת,Tit   אחר 1קפיטולו כ״א כפי יואן 

Mt 2,3   ויקבוץ כל שרי 4. נבהל וכל אנשי ירושלם עמו עמד  יהם ויהי כשמוע אירודש דבר 3. ולפני  
Mt 15,32   שלשה ימים ואין להם לאכול ואיני רוצה לשולחם  עמד  יו ואמ׳ אני מרחם העם באשר הוא קרא תלמיד 
Mt 17,21  אמ׳ להם ישו בן אלוה יהיה נבגד. בגליליאה עמד  והוא  21. רש אם לא בתפלה ובצוםשטן אין מג  
Mc 10,49  והם קראוהו ואמרו לו הנה ישאוש שואל. וקראו עמד  וישאוש  49[*] [*]  48. ממנייה לך חמלה יה  

Lc 4,39   ומיד קמה ושרתה. עליה צוה לה לקדחת שיעזבנה עמד   39. וחילו פניו בעבורה. ת גדולחולה מקדח  
Lc 18,40   כאשר הביאוהו אליו שאלווצוה שיביאו לו העור ו עמד  וישאוש  40. עק בן דוד חמול עליביותר צו 
Lc 24,36   באמצעם ואמר להם שלום לכם אני הוא אל תיראו עמד  ובעודם מדברים ישאוש  36. ת הפתבבציע . 

Jn 1,35   מביטים ישאוש הולך 36יואן ושנים מתלמידיו  עמד  וביום אחר פעם אחרת  35. בן האלעדות שזהו  
Jn 3,22   ויואן היה טובל בהר אחד קרוב  23. עמהם וטובל עמד   בא ישאוש עם תלמידיו בארץ גודיאה ושם 

Jn 5,6   6 והחולה ענה  7. חולה אמר לו תחפוץ להיות בריא עמד  ראהו ישאוש שוכב והכיר שזמן רב וכש 
Jn 8,44    כי כל מה שמדבר שקר מה . באמת כי אין אמת אתו עמד  הוא היה רוצח בתחלה ולא . לעשותחפצתם 
Jn 11,6   אחר אלה הדברים אמ׳ 7. באותו מקום ב׳ ימים עמד  . כששמע שלאזריט היה חולה זא 6. אחותה  
Jn 15,6   ויאספוה. בי ושולח בחוץ כמו הכף ותיבש עמד  אם אחד לא  6. ולים לעשות זולתיאינכם יכ  
Jn 21,4   אכן התלמידים לא הכי הכירוהו. ישוש בחוף הים עמד  ובבקר  4. תו הלילה לא לקחו דברובאו. 
Lc 1,56   ואחר שבא בביתה. עם אלישבק כמעט ג׳ חדשים עמדה  ומריאה  56. רהם ולזרעו לעולמיםלאב  

Lc 13,13   וענו בבית הכנסת מלאים 14. בקומתה ושבחה האל עמדה  ומיד . והניח הידים עליה 13. תךסרה מחל 
Mt 24,44   עה אותה שבן האלוהמוכנים כי לא ידעתם הש עמדו  ובעבור אהבה זו  44. בית אשר לושבור ה  
Mc 6,50   ואז עלה עמהם 51. בבטחה אני הוא אל תפחדו עמדו  וישאוש תכף זעק ואמר . ו נבוכיםכולם והי  

Mc 12,17   ובאו אליו הצדוקים שאומרים 18: תמהים ממנו עמדו  והם . לסיסר ולאל מה שהוא מהאל מה שהוא  
Lc 7,14  ומיד 15וישאוש אמ׳ נער אני מצוה שתקום  .עמדו  אין אותו וישאוש קרב ונגע המטה ואותן שנוש  
Lc 8,25   ובאו ועברו אל מלכות גאניט  26. ושומעין לו .עמדו  י הוא זה שלקח שלרוח ולים אומר ואמרו מ 
Lc 10,7    כי. ואכלו ושתו מאותן הדברים שיתנו לכם .עמדו  באותו בית עצמו  7. יחזור עליכםואם לא  

Lc 12,40   ופירו 41: כי בשעה שלא תחשבוה יבא בן אדם עמדו  ואתם  40. יח חפור ביתוולא ינ. ניעור  
Lc 23,49  וכל הנשים שבאו אחריו מגלליאה רואות . מרחוק עמדו  וכל אותן שמכירין אותו  49. יהםלהכות חזות 
Lc 24,4  והנשים  5סמוך להם במלבושים לבנים ומזריחים  עמדו  הנה ששני גברים . נבהלות במחשבותיהן על זה 
Jn 2,12   וקרוב היה פסח היהודים ועלה  13. ימים מעטים עמדו  ושם . וא ואמו והאחים והתלמידיםנחום ה 
Jn 15,4   כמו שהכף אינה יכולה לעשות פרי. בי ואני בכם עמדו   4. ים בעבור הדברים שאמרתי לכםאתם טהור 

Mt 26,38   לך מעט הלאה וכרע פניו ואמ׳ אבי אם הואוה 39 עמדי  המתינו לי פה ועורו . שי עד מותדאגה נפ 
Mt 26,40   כי הרוח. עורו והתפללו שלא תכנסו בנסיון 41 .עמדי  ירו לא יכולה שעה אחת להיות ער ואמ׳ לפ 
Mc 14,37  עורו והתפללו בעבור שלא תכנסו לנסיון 38 .עמדי  נים אתם ולא יכולתם להיות עדים ולשימון יש.  
Lc 15,31   אבל לאכול  32. היית לעולם וכל אשר לי לך הם עמדי  אתה . והאיש אמ׳ לו 31. ןעגל שמהמתה בעדו 
Jn 15,27   16 :עמדי  תם תעשו עדות שבת שבתחלה הייתם וא 27. לי,Tit   אלה 1קפיטולו י״ו כפי ש׳ יואן  
Lc 9,41   42עמכם ונתתי לכם לאכול הבא נא בנך אלי  עמדתי  הזמן משפחה ממאנת כמה מן . ענה ואמ׳ לו  
Mt 20,6  וענו באשר שום אדם לא שכרם 7. היום בטלים עמדתם  והוא אמ׳ להם למה . מו כן בטליםאותו יום כ . 
Mt 21,2    ואם שום אדם אומר לכם  3. תתירוה והביאוה אלי עמה  תמצאו אתון אחת קשורה ועיר אחד ותכף 
Lc 1,58  ונאספו בשמונת הימים בעבור 59יחד שמעו  עמה  ים וקרובים מאותה המעולה חסדיה ושמעו השכנ  
Jn 4,27   אז עזבה האשה הבית שלה והלכה לעיר ואמרה  28 :עמה  ר לו מה אתה שואל ומה אתה מדבר לו מה אמ 

Jn 11,33    ואמר 34. חלש רוחו והיה נבוך בעצמו. בוכים עמה  כשראתה בוכה וראה היהודים שהיו אז ישוש  
Mt 20,2   וחזר בשוק 3. מן הערך מפשוט אחד שלחם בכרם עמהם  ר עשה תנאי וכאש 2. ועלי׳ לכרמולשכור פ  

Mt 26,36   בעיר אחת שנאמרת גיטשמאני ואמר אל תלמידיו עמהם  ואז בא ישאוש  36. כל התלמידים אמרו  
Mc 2,19    אבל העת המתקרב שהחתנים יגזלו מכם 20 .עמהם  לנישואין איך אוכל לצום כך שהחתן יהיה.  
Mc 6,51  52בספינה והרוח עומד והם עומדים יותר תמהים  עמהם  ואז עלה  51. אני הוא אל תפחדו בטחהעמדו ב 
Mc 8,11   וישאוש אמר 12. ונסוהו ושאלו אות מן השמים עמהם  ויצאו הפרושים ונתוכחו  11. וטאודלמאינ  
Mc 9,13   תמהו ויצאו לו וכאשר העם ראה בא ישאוש 14 עמהם  ורבים חכמים ומאותתים מתוכחים  רב ביניהם  
Lc 2,44   44 וכן הלכו יום אחד וחפשוהו בין שאר הקרובים  .עמהם  ושבים שיהיה עם האחרים שהולכים וח 
Lc 2,51   50  ואמו מקיימת . ובאו בואזריק והיה משועבד להם עמהם  וירד  51והם לא הבינו הדבר שאמ׳ להם 
Lc 5,29   והפרושים והסופרים מתלוננים ואומרים 30 .הםעמ  ו שם רוב עולמיים ושאר ואוכלים בביתו והי  
Lc 5,34   אבל יבואו ימים כאשר הארוס יפרד מהם ואז  35 עמהם  הארוס עשות שיצום בעוד שהארוס  אתם בין 
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Lc 6,17   ועמד במקום חרב וסייעת תלמידיו ורוב עם מכל  עמהם  וירד מן ההר  17. א שהיה בוגדאשקריוט 
Lc 7,6   וכאשר היה סמוך לבית סנטוריאו שלח אליו .עמהם  וישאוש הולך  6כנסת נה לו בית הוהוא ב  

Lc 8,37  כי ביראה הם עומדים וישאוש נכנס בספינה עמהם  ס בקשו מישו שילך לו ולא יעמוד גדיאי נורו  
Lc 9,11  והיום מתחיל 12ומרפא החולים . במלכות השם׳ עמהם  ם הלכו אחרי ישאוש וקבלם ומדבר ידעהו העמי  

Lc 12,37    ואם יבא במשמר שני או 38. שיסבו וישרתם עמהם  אני אומ׳ לכם שיהיה יושב ויעשה באמת  
Lc 15,2   אי זה מכם שיש  4. והוא אמ׳ אליהם זה הדבר 3 עמהם  אומרים ראה זה ראה חטאים ואכל  מתלוננים 

Lc 22,47  ויגש לישו. ולך לפניהםוה. אחד משנים עשר עמהם  והנה סיעה ואותו שנקרא יודש . ןהוא מדבר כ  
Lc 22,56   ופירו כפר לה אומר אשה אשה איניני 57 .עמהם  ב באש והביטה אותו אמרה זה היה ראתהו יוש  
Lc 22,59   59 ופירו אמר אדם איני יודע 60. כי גלליב הוא עמהם  אחת אומרת אמת זה  וכמעט שעה אחת אשה  
Lc 23,32   וכאשר באו אל המקום הנקרא 33: בעבור שימיתום עמהם  גים ושנים אחרים רעים נוה 32. שיעשו ביב 
Lc 23,35   יושיע. אומרים האחרים הושיע. מלעיגים עליו עמהם  והשרים . והעם עומד ומביטו 35. גורלות  
Lc 24,15   17. ועיניהם עורות שלא היו מכירים אותו 16 עמהם  מצאו עדים ישאוש קרב להם והולך ביניהם ו  
Lc 24,29    וכאשר הסב עמהם לקח הפת וברכו ובצעו 30 .עמהם  נעשה ערב והיום כבר נטה ונכנס  כברכי  
Lc 24,30   31. לקח הפת וברכו ובצעו ונתן ממנו להם עמהם  וכאשר הסב  30. נטה ונכנס עמהם והיום כבר  

Jn 3,22  אחד קרובויואן היה טובל בהר  23. וטובל עמהם  ם תלמידיו בארץ גודיאה ושם עמד בא ישאוש ע  
Jn 4,40   ויותר עוד האמינו בו בעד  41. ועמד שני ימים עמהם  ומרונים אליו בקשוהו שיעמוד שם כשבאו הש 
Jn 7,50  לא ידעתם שתורתכם אינה שופטת אחד 51אמר להם  עמהם  לישאוש בלילה שהיה ונקודימוש שבא  50: היא 

Jn 17,12   ואחד. אותם שנתת לי שמרתי. אני שמרתים בשמך .םעמה  בעוד שעמדתי  12אחד כמו שאנחנו שיהיו דבר 
Jn 18,5    להם אני הוא חזרו לאחוריהם [*] אז כשאמר  6 .עמהם  וישאוש אמר להם אני הוא ג׳ודיש שמסרו 

Jn 18,18   אז ההגמון שאל לישוש מתלמידיו 19. ומתחמם עמהם  פירו עומד . ת ההיא ומתחממים בונעשה בע  
Jn 20,24   אז אמרו לו התלמידים  25 :כשישאוש בא אליהם עמהם  תלמידים שנקרא מספק לא היה מן הטומאש אחד 
Jn 20,26   ובא באמצע. ובא ישאוש והדלתות נעולות עמהם  היו התלמידים תוך הבית וטומאש  פעם אחרת  
Lc 24,10   להםונראו  11שאומרות לשלוחים אלה הדברים  עמהן  ובי ומריאה שלומי והאחרות שהיו ומריאה יק  
Mt 1,21  וכל זה היה עשוי למלאת דבר 22. מעונותיהם עמו  לד בן יקרא שמו ישואש כי יושיע ות 21. קדש  
Mt 2,3   ויקבוץ כל שרי הכהנים וחכמי העם וישאלם 4 .עמו  ריהם עמד נבהל וכל אנשי ירושלם אירודש דב  

Mt 4,22    ישואש משיח היה 23כפי מתיאו  קפיטולו י׳ :עמו  ותכף עזבו הרשתות ואביהם וילכו  22אותם  
Mt 5,41  ולא תחלוק עם: ומי שישאלך תן לו 42: אלפיים עמו  ומי שיכריחך לכת אלף פסיעות לך  41: המעיל  
Mt 8,10   אמת אני אומר לכם לא מצאתי אמונה כזאת .עמו  ואמר לאותן שהיו . שר ועמד נפלאשמע זה ה  
Mt 9,15   16: אבל כשיצא העת שאדם יעלם הארוס אז יצומו .עמו  שהם † ותןא†ין יכולין לבכות כל שהוא חי א 
Mt 11,1  וזואן אסור כאשר שמע המעשים  2. דרוש בעיירות עמו  ים הוא צוה לתלמידיו שילכו השלים אלה הדבר 
Mt 12,3  שנכנס בית האל ואכלו לחמי הקדש שאותן לחמים 4 עמו  עשה דוד כשנרעב הוא ואותם שהיו קראתם מה ש 
Mt 12,4   ולא אתם 5. אינו ראוי לאכול רק לכהנים לבד עמו  דש שאותן לחמים הוא ואותן שהיו לחמי הק  

Mt 12,46  ואמר לו אדם אחד אמך וקרוביך עומדים בחוץ 47 .עמו  רוביו עומדים בחוץ ורוצים לדבר העם אמו וק 
Mt 15,39   39  16: נֶָדאובאו בארץ ַמגִי עמו  העם ועלה בספינה קטנה ותלמידיו והניח,Tit  קפיטולי מ״ב כפי  

Mt 17,3  ואמ׳ פירו אל ישאוש אדון טוב עמוד בזה 4 .עמו  רים ויראו אליו משה ואליהו מדב 3. כמו שלג  
Mt 21,9   צועקים אומרים הושיענו בן דוד ברוך יהיה אותו עמו  והחיל שהולכים  9. גין מהם בדרךומאגמ 

Mt 25,10   ואחר  11. והדלת היתה סגורה אחריהן. בנישואין עמו  נות נכנסו ואותן שהם מוכ. החתן לקנות בא 
Mt 25,31   ויהיו נאספים לפניו 32אז ישב על קתדראת צלמו  עמו  וה יבוא בצלם יקרו וכל המלאכים בן האל 
Mt 27,38   ואותן שעוברין  39. אחד לצד ימין ואחד לשמאל .עמו  אז תלו שני גנבים  38: היהודים ישאוש מלך 
Mt 27,54    הארץ רועשת . כאשר ראו התנועות. שומרים ישאוש עמו  והסונטוריאו ואותם שהיו  54נראו רבים 
Mc 1,36   וכאשר מצאוהו אמרו לו כל העמים שואלים 37 .עמו  והלכו אחריו שימון ואותם שהיו  36. התפלל  
Mc 2,6   איך מדבר  7בלבם אומרים  קצת מחכמי הדת וחשבו עמו  והיו שם  6. עונותיך מחולין לך אל הנטול 
Mc 3,7    לירושלם ומגודיאה ומאידוריאה 8מגליליאה  עמו  לים עם התלמידים ועם רב נמשכים וישו הלך.  

Mc 4,36    ואז קם רוח גדולה וחזק וגלים עד שהספינה 37 עמו  ונכנסו בים ספינות אחרות . קטנהאחת  
Mc 5,18   וישאוש לא רצה אבל אמ׳ לו לך לביתך 19 .עמו   אותו שהיה מאז מושטן שהוא ילך להתחנן לו  
Mc 5,21   ובא אליו גדול אחד מבית הכנסת 22. בשפת הים עמו  עבר עבר הים בספינה עם רב נאסף וכאשר ישו  
Mc 5,24   ואשה אחת שהיה לה 25[*]. ועם רב שהולך אחריו  עמו  וישאוש הלך  24. יה ותהיה נרפאתידיך על 
Mc 5,37    ובאו בבית הסגן של בית 38לבד פירו ויקומו  עמו   ולא הוליך שום אדם 37והאמין אמונה בשם׳  
Mc 5,40   ולקחה בעד היד  41ונכנסו למקום ששוכבת הנערה  עמו  ץ לבד האב והאם והתלמידים שהיו כלם בחו 
Mc 8,34   ו נושעת ומי שיחפוץ עשות נשמת 35. וימשך אחרי עמו  ויקח שתי וערב . חרי יכפור עצמולימשך א 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

804 

 

Mc 14,33   34פירו ויקומו וזואן והתחיל להתפלל ולהתפחד  עמו  ולקח  33עד שאני אסיים להתפלל  שבו פה  
Mc 15,27   אז היתה  28. שני גנבים אחד מימין ואחד משמאל עמו  ותלו  27. ש נזוריט מלך היהודיםזהו ישאו 
Mc 15,32  וסביב שעה ששית נעשה 33. ושים הספדותע עמו  ואותן שהיו תלויים . הו ונאמינךשאנחנו נרא  
Mc 15,41   41 42. והולכות עם רבות אחרות שבאו מירושלם עמו  י כאשר היה בגליליאה הן הולכות כ  

Lc 1,68   והיישיר אותנו ומהר תת שלום בית דוד נערו  69 עמו  כי הוא פקד ועשה פדיון . ישראל אדון אלהי 
Lc 2,40   ואביו ואמו הולכים בכל שנה בירושלם ביום  41 .עמו  וחן הש׳ היתה  ל וחזק ומלא חכמהישאוש גד 

Lc 5,9   9  ויק֗ומו ויואן בני זבדיב 10. בלקיחת הדג שלקחו עמו  וכל אותן שהיו . מסובב הוא. הואכי חרד 
Lc 6,3   כשנכנס לבית האל ולקח לחם הפנים ואוכל 4 עמו  כשהיה לו רעב והוא ואותן שהיו  שעשה דוד  
Lc 6,4  5. ואין ראוי לשום אדם לאוכלו רק הכהנים עמו  פנים ואוכל ונותן למי שהוא האל ולקח לחם ה  

Lc 7,11    הנה שנושאים . וכאשר ישאוש קרב בשער העיר 12 .עמו  ותלמידיו ורוב עם הולכים . נאיםשנקרא 
Lc 7,16  18. ארץ גודיאהוזה הדבר נתפזר בכל  17 עמו  יא גדול קם בתוכינו כי השם פקד שן לוקא נב  
Lc 7,36   וכאשר ישאוש נכנס בבית הפרוש. זהו ישאוש עמו  ואחד מהפרושים חלה פניו שיאכל  36. בניו.  
Lc 7,47   התחילו לאמר ביניהם מי הוא זה שמוחל עונות עמו  ואותן שיושבין יחד . מאד אוהבת זה כי היא.  

Lc 8,1   ומקצת נשים שנתרפאו מרוח רעה  2י״ב תלמידים ה עמו  והיו . ובמגדלים דורש ומגיד מלכות השם׳ 
Lc 8,22   וישו אמ׳ להם נעבור מעבר ליאור ועלו כלם עמו  ישאוש עלה בספינה אחת ותלמידיו הימים ש  
Lc 8,38   שוב לביתך וספר כל הדברים 39וישו אמ׳ לו  .עמו  צאו ממנו השדים מבקש מישו שילך והאיש שי  
Lc 8,51   ואמה  52כי אם פירו ויקומו ויואן ואבי הנערה  עמו  לשום אדם שיכנסו  ר לא עזבישו בבית הש 
Lc 9,30   ובא פירו ואמ׳ 33[*]  31-32. והם משה ואליהו .עמו  והנה שני אנשים מדברים  30. הירלבן ומז 

Lc 11,26   וסוף דבר. ונכנסים באותו בית שהיו דרים שם עמו  עה רוחות אחרים יותר רעים ממנו ולוקח שב.  
Lc 11,37  37 והפרוש אמ׳ בלבו 38. ונכנס בבית ישב וחשב .עמו  הוא מדבר בקשהו פרוש אחד שיאכל ובעוד ש  
Lc 14,25    אם אי זה איש יבא עמי 26ונהפך אליהם ואמר  .עמו  ועמים רבים הולכים  25: בזימונילא יאכלו  
Lc 14,26    ואשתו ואחיו ובנו ואחיותיו ועו׳אביו ואמו  עמו  אם אי זה איש יבא עמי ולא ילך  26ואמר  
Lc 18,39   והוא עור ביותר צועק בן . מקללין אותו שישתוק עמו  ואותן שהולכין  39. רחמנות עלי יהיה לך 
Lc 20,38   40. ומקצת מהסופרים אמרו רבי בטוב אמרת 39 .עמו  ה המתים אכן החיים כי כלם חיים אינו אלו  
Lc 22,14   ואמ׳ בכוסף אוכל עמכם זה הפסח קודם 15 .עמו  וי״ב שלו שלוחים  עה ישבו לאכולובהגיע הש  
Lc 23,39   מחרפו ואומ׳ אם אתה משיח תושיע עצמך ואנחנו עמו  ואחד מהגנבים שהיה תלוי  39. יםמלך היהוד  

Jn 3,2   ענה ישאוש ואמ׳ לו אמת אני אומ׳ לך שום 3 .עמו  ות האותות האלה אם לא האל יהיה יכול לעש  
Jn 6,67   אז אמר ישאוש לשנים עשר שנשארו ואתם 68 :עמו  וכבר אינם הולכים . ו חזרו אחורתלמידי  
Jn 9,40    אז 41. א״כ אנחנו עורים. שמעו זה ואמרו לו עמו  ומקצת מהפרושים שהיו  40. עוריםנעשים  
Jn 11,4   5: ותו חוליאלא בעבור שבן האל יתעלה בעד א עמו  מ׳ זה החולי אינו חולי מיתה רק שומע א  

Jn 11,16   אז בא ישאוש ומצא אותו שעמד בקבר ארבעה 17 :עמו  נלכה אנחנו כמו תלמידים ונמות  .אנשים  
Jn 12,17   עושה לו עדות שקרא לזרו מן הקבר ושהחזירו עמו  בעבור זה אחוזת העם שהיתה  17ו דברים אל  
Jn 14,23   מי שאינו אוהב אותי ומקיים דברי 24. ועש עמו  ואליו יצאו . רי אבי יאהוב אותוושומר דב.  
Jn 18,26  28: ומיד קרא התרנגול. אז כפרו פעם אחרת 27 .עמו  ואני ראיתיך בגן . ירו קטע אזנואח אותו שפ  
Mt 3,15   כי כן חויב שיושלם כל יושר אז הטבילו זואן עמוד  ענה ישואש ואמ׳ לו עזוב  15 .להיות טובל . 
Mt 17,4   אם אתה תאבה נעשה פה שלשה אהלים. בזה המקום עמוד  רו אל ישאוש אדון טוב ואמ׳ פי 4. עמו. 
Mc 1,45   בחוץ במדבר ושם מתקבצין עמים מכל הצדדין עמוד  כול ליכנס בהחבא בעיר אך חוייב לא היה י:  
Mc 3,24   24 בבית שיש חלוקת הלב ביניהם 25. אותו מלכות עמוד  ול ואם אי זה מלכות בזולת החכמה יכ  
Mc 3,26   שום אדם אינו יכול ליכנס 27. אבל יהיה לו קץ עמוד  נגד עצמו נחלק הוא ואינו יכול  השטן יקום 

Mc 13,14  ואז. אותו שקורא יבינהו. במקום שאין ראוי עמוד  וכאשר תראו השקוץ שומם  14. ושעהקץ יהיה נ  
Mt 13,5   7. מש חממם יבשו כי לא היה להם שורשוכשהש 6 .עמוק  ר ותכף צמחו כי לא היה להם עפר שם מאד עפ 
Jn 4,11  ואין לך מה שתוכל לשאוב ואיך תתן לי מים עמוק  ענתה האשה אליו הבור הוא  11. םלך מים חיי  
Mt 9,9    וכאשר היו מיושבים 10. והוא קם והלך אחריו עמי  חלפני שהיה שמו מתיב אמ׳ לו בא בשלחן  

Mt 12,30   31. ומי שלא יקבץ עמי כנגדי מפזר. כנגדי הוא עמי  מי שאינו  30. אחר שיגזלהו הביתו. בחוזק  
Mt 12,30  30 ובעד אהבה זו אומר אני לכם כי 31. כנגדי מפזר עמי  ומי שלא יקבץ . ו עמי כנגדי הואמי שאינ 
Mt 20,13   קח מה שהוא שלך ולך כי אני חפץ  14לפשוט אחד  עמי  לא עשית אתה תנאי . לך שום עולהאיני עושה 
Mt 26,23   ואיש ההולך עמי יבגוד 24. בקערה הוא יבגדני עמי  והוא ענה אותו שמשים היד  23. אאנכי הו  
Mt 26,24  אוי לו. כמו שהתנבא ממנו. יבגוד בן האלוה עמי  ואיש ההולך  24. ערה הוא יבגדניהיד עמי בק  
Mc 8,39   יראו האגלוריאה ממלכות האללא ימותו עד ש עמי  ואמ׳ להם ומקצת מכם שהם  39. יםעם המלאכ:  

Mc 14,18  והתחילו כל אחד. והם היו עצבים 19יבגדני  עמי  ת לכם אני אומר שאחד מכם שאוכל אמ׳ להם אמ  
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Mc 14,20   בן האלוה הולך כמו כן שהנבואה 21. בקערה עמי  שים היד והוא אמ׳ להם אחד מהשנים עשר שמ  
Lc 9,60   ואדם אחר אמר לו אדוק 61. ותגיד מלכות האל עמי  בא  את אבלי וישאוש אמ׳ לו אתה לקבור  

Lc 11,23    כאשר  24ומי שאינו מאסף עמי מפזר . כנגדי הוא עמי  מי שאינו  23. לו ומלבושיו יחלקיגזול 
Lc 11,23    כאשר הרוח בלתי נקי יוצא מן האדם 24מפזר  עמי  ומי שאינו מאסף . עמי כנגדי הואמי שאינו  
Lc 14,26   ולא ילך עמו אביו ואמו ואשתו ואחיו ובנו עמי  אם אי זה איש יבא  26ליהם ואמר א ונהפך  
Lc 15,6   אני אומ׳ לכם כן 7. כי מצאתי הצאן שנאבדה עמי  קורא אוהביו ושכניו ואמר שמחו  6. שמח  
Lc 15,9   כן  10 .כי אנכי מצאתי דרכמא שלי אותה שאבדתי עמי  אוהבותיה ושכינותיה אומרת שמחו ואוהבו ו 

Lc 22,28   ואני מכין לכם מלכות כמו שאבי 29. בניסיונותי עמי  אבל לכם לעמוד  28. י שהוא משרתכמו מ 
Lc 23,43    והיתה כמעט שעה ששית וערפל היה 44. בגן עדן עמי  אמ׳ אליו באמת אני אומ׳ לך שהיום תהיה  

Jn 8,29    כי אותם הדברים שאליו. חני יחידיואינו מני :עמי  ומי ששלחני הוא  29. אלה הדבריםלדבר  
Jn 14,10   אינכם מאמינים שאני הוא 11. הוא עושה הדברים .עמי  אבל האב האב עומד . מדבר מעצמי מדבר איני 
Jn 16,32    אלה הדברים אמרתי לכם בעבור שבי לבד יהיה 33 :עמי  ואיני יחיד כי האב . אותי יחידיותעזבו 
Jn 17,24   כי אהבת . בעבור שיראו אורה שליחותם שנתת לי .עמי  אהיה שם הם יהיו  י שבמקום שאנישנתת ל 
Mt 8,18   ובא חכם 19. רבים סביבו צוה שיעברו היבשה עמים  וכאשר ישואש ראה  18. א מכאוביוונוש  
Mt 19,2   וקרבו אליו הפרושים מנסים 3. רבים וירפאם שם עמים  ונמשכו אחריו  2ה אחר נחל ירדן ארץ גודיא 
Mc 1,45   2: מכל הצדדין עמים  ב עמוד בחוץ במדבר ושם מתקבצין אך חויי,Tit   קפיטולו ב׳ כפי שי׳ מרקו 
Mc 3,32  ואמרו לו הנה אמך וקרוביך. יושבים סביביו עמים  ורוב  32. ו ועמדו בחוץ ורצו בוהאם וקרובי  
Mc 6,33   ונמשכו אחריו דרך ארץ שראו אותם הכירוהו עמים  ורבים  33הפילו עצמם במקום חרב הקטנה ו  
Mc 13,8   ויהיו רעשים בארץ ורעב והתחלת. ומלך נגד מלך עמים  ועמים יקומו נגד  8. א יהיה הקץעדיין ל 
Lc 2,32    ואביו ואמו תמהים מאותן 33. ואזרת ישראל עמך עמים  שיהיו אור והגדת  32העם לפני פני כל 

Lc 5,1   5,Tit  והוא. רבים באו אליו בעבור שישמעו דבר הש׳ עמים   נעשה היה כאשר 1ק ה׳ כפי לוקא פר  
Lc 12,1  12,Tit  הקיפוהו כדורך בגת התחיל לאמר לתלמידיו עמים  וכאשר רוב  1טולו י״ג כפי לוקא קפי  

Lc 21,10   ורעש גדול 11. ומלכות נגד מלכות. נגד עמים עמים  אז אמר להם יקומו  10. ולא הקץ זה מיד  
Lc 21,10   ורעש גדול יהיה 11. ומלכות נגד מלכות .עמים  אז אמר להם יקומו עמים נגד  10 .ולא הקץ  

Jn 6,2   רבים כי ראו האותות שהוא עושה על אותן שהם עמים  והלכו אחריו  2שהיא טיבריאדיש  גליליאה  
Jn 6,5   ואמר לפיליף אנה נקנה פת. רבים באים אליו עמים  אז ישאוש נשא עיניו וראה  5. יםחג היהוד  

Mt 18,16   או ב׳ כי כל עדות הוא קיים בעד שנים או שלשה עמך  ואם לא ישמעך חבר אחד  16. וחתואתה הר. 
Mt 23,37  כמו התרנגולת מאספת אפרוחיה תחת כנפיה ולא עמך  נכספת לקבץ . ה פעמיםשאליך היו מֻשלחים הרב  
Mt 26,18  והתלמידים עשו כאשר  19. עם תלמידיו יעשה פסח עמך  . ו אמרו לו הרב אומר שעתו קרובהאיש שתמצא 
Mt 26,35   35 36. וכמדומה אמרו כל התלמידים. לא אכפור בך עמך  ואם אתחייב למות . מ׳ אליו פירווא  
Mc 14,31  31 ובאו 32. לא אכפור בך וכן אמרו כל האחרים עמך  ד דבר אומר אם אהיה מוכרח למות והוא עו  

Lc 1,28    ואותה הבתולה 29. ברוכה את בין שאר הנשים עמך  ך מלאה חן הש׳ אמ׳ לה הש׳ יושיעלבתולה  
Lc 2,32   ואביו ואמו תמהים מאותן הדברים שנאמרו 33 .עמך  יו אור והגדת עמים ואזרת ישראל שיה 32העם  
Lc 9,57   וישאוש אמ׳ לו השועלים יש להם 58. למקום שתלך עמך  ד ואמ׳ לישאוש משיח חפצתי ללכת בא אדם אח 

Lc 22,33   33 וישאוש אמר אני אומר לך 34. בסוהר ובמיתה עמך  א אמר אליו אדון אני מוכן ללכת והו  
Lc 23,39   והאחר עונה ומגדף אומ׳ אינך ירא אלהים כי 40 .עמך  יע עצמך ואנחנו ואומ׳ אם אתה משיח תוש 

Jn 3,26   עד שהוא טובל והכל באיםבעבר הירדן שהוא עשית  עמך  ובאו ליואן ואמרו רבי מי היה  26. הטהרה 
Jn 4,26  ותמהו כשמצאוהו מדבר. ותכף באו תלמידיו 27 .עמך  וישאוש אמר אני הוא שמדבר  26. דברים רבים  
Jn 9,37   והוא אמ׳ אדון אני מאמין בו 38: הוא הוא עמך  ואותו שמדבר . ׳ אליו אתה ראיתווישאוש אמ.  
Jn 17,5    כי אותה אורה שהיתה לו קודם שנברא העולם .עמך   ועתה את אב תזככני 5. לי לעשותשנתת  
Jn 17,5    שלך . אני גליתי שמך לאנשי העולם שנתתם לי 6 .עמך  כי אותה אורה שהיתה לו קודם שנברא העולם 

Jn 18,35   ענה 36: והגמוניך מסרו לי אותך לי מה עשית עמך  ואני יהודי . ענה פילאטו 35מני לך מ  
Jn 21,3   ובאותו הלילה לא. ויצאו משם ועלו בספינה .עמך  והם אמרו לו ואנחנו נלך . יםדג הולך לצוד  

Mt 10,12   ואם אותה הבית תהיה ראויה 13: ובזאת הבית עמכם  אומרים שלום יהיה . תנו שלום תכנסו בבית  
Mt 10,13    ישמעו  ולא. ואותם שלא יקבלו אתכם 14. השלום עמכם  ואם אינה ראויה תשאר . יבא אליהשלומכם 
Mt 17,16   וישוש גער לשטן ויצא לחוץ 17. שאוהו אלי עמכם  ומה ממאנת והפוכה עד כמה אעמוד ואמ׳ א  
Mt 26,11   וזאת הניחה 12. ואני לא אהיה לעולם עמכם .עמכם  כי יהיה לכם לעולם דלים  11. תיטובה א  
Mt 26,11   הניחה משיחה זאת בגופי לחנוט אותי  וזאת 12 .עמכם  ואני לא אהיה לעולם . דלים עמכםלכם לעולם 
Mt 26,29   וכאשר אמרו הודאה זהו 30. מחדש במלכות אבי עמכם  עד אותו יום שאשתהו . ת זה הגפןמחליקו  
Mt 26,55    אבל כל זה הוא 56. מלמד במקדש ולא תפשתוני עמכם  כל היום הייתי . עצים תפוש אותיועם  
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Mt 28,20    בכל עת עד סוף העולם עמכם  ואני אהיה  .כל מה שִצויתי אתכםושמרו: Expl נשלמה אגרת  תם  
Mc 9,18   ושאוהו לפני 19 לא אשא אתכם נהגו האיש עמכם  ה ממאנת כמה זמן אהיה וישאוש אמ׳ אי משפח.  
Mc 9,49   10: מלח ויהיה עמכם שלום עמכם  אם המלח תפסק עם מה נבשל יהיה  המלח אבל,Tit   קפיטולו עשירי 
Mc 9,49   10: שלום עמכם  ם מה נבשל יהיה עמכם מלח ויהיה תפסק ע,Tit  1: קפיטולו עשירי כפי שן מרקו  

Mc 14,28   ופירו אמ׳ אם כולם יהיו 29בגליליאה  עמכם  אכן אחר שאחזור חי אהיה  28צאן ונתפזרו ה  
Mc 14,49   שה להשליםזה נע. במקדש מלמד ולא תפשתוני עמכם  כל היום הייתי  49. ת תפוש אותוומקלו  

Lc 9,41   וכאשר 42ונתתי לכם לאכול הבא נא בנך אלי  עמכם  משפחה ממאנת כמה מן הזמן עמדתי . ואמ׳ לו  
Lc 22,15  כי אני אומ׳  16. זה הפסח קודם שאסבול המיתה עמכם  ואמ׳ בכוסף אוכל  15. לוחים עמווי״ב שלו ש 
Lc 24,6   אמר שחוייב שבן האדם 7. בעוד שהיה בגלליאה עמכם  תזכורנה באי זה אופן דבר . ר חיפה כי חז  

Lc 24,44  שחוייב הוא שכל הדברים יהיו נשלמים הכתובים .עמכם  לה הם הדברים שאמרתי לכם בעמדי ואמר להם א 
Jn 7,6   6 העולם אינו יכול להכע 7. כל שעה הוא מוכן עמכם  ישוש להם זמני האדם לא בא אבל  אז אמ׳  

Jn 8,25   אבל מי. רוב דברים ומדבר מכם או שופט 26 עמכם  ישאוש אמ׳ להם קדמון שמדבר ו. האתה מי את  
Jn 12,8   אז הכירו רוב עם מן היהודים ששם היו ובאו 9 :עמכם  ביונים בכם ואני לא אהיה כל עת יהיו א 

Jn 13,33   םאינכם יכולים לבא במקום שאני הולך ש[*]  .עמכם  בנים שעדין הם  33דה יזכך אותם ובהתמ . 
Jn 14,9   9 פיליף מי שרואה אותי רואה אבי . ולא הכרתוני עמכם  י וישאוש אמר להם כמה מן הזמן שעמדת 

Jn 14,16    שהעולם אינו יכול לקחתו: רוח אמת 17לנצח  עמכם  לכם רוח אחר קדוש בעבור שיעמוד האב ויתן.  
Jn 14,25  אותו שהאב ישלח . ל האב נאמר רוח הקדשאב 26 .עמכם  אלה הדברים אמרתי בעומדי  25: ימאבי ששלחנ 
Jn 14,30   31ואין דבר אחר בי : כי שר זה העולם כבר בא .עמכם  מעתה רוב הדברים לא אדבר  30: ותאמינ 
Jn 16,5   5 ואחד מכם אינו. ועתה אני הולך לאותו ששלחני .עמכם  לא אמרתי לכם בראשונה כשהייתי  ואני 

Jn 20,21  כאשר אמ׳ זה גנח ואמ׳ להם קבלו רוח  22[*]  .עמכם  להם פעם אחרת שלו׳ אז אמר  21. האדון שמחו 
Jn 20,26   אח״כ אמר לטומאש שים אצבעך פה וראה ידי  27 .עמכם  צע תלמידיו ואמר להם שלום יהיה ובא באמ 
Mt 6,34  7 :עמלו  יחשוב על עצמו והיום יספיק אל  כי יום מחר,Tit   עוד אמ׳ 1קפיטולו כ״א כפי מתיאו  
Mt 1,23   וכאשר קם יוסף מחלומו עשה כאשר צוהו 24 .עמנו  הש׳ם יהיה ר״ל . בן אחד ויהיה שמו עמנואל  

Mt 13,56   והיו אשקנדליזאט בו 57. מאין יש לו כל זה עמנו  וקרובותיו כלם  56ימון וג׳ודיש ויושאף וש.  
Mt 20,12  והוא ענה לא׳ 13. ום סבלנו העמלאשר כל הי עמנו  ואתה עשיתים שוים . ול שעה שפלההתחילו לפע  
Mc 9,39   כל אדם שיתן לכם כוס אחד בשמי בעבור זה  40 .עמנו  ואותו שאינו כנגדינו הוא  39. עאומ׳ ר 

Lc 7,5    וישאוש הולך עמהם 6והוא בנה לו בית הכנסת  .עמנו  כי הוא אהוב  5אתה שתתן זה להם לו ראוי. 
Lc 9,49  כי מי שאינו . וישוש אמ׳ להם אל תמנעו לו 50 עמנו  ו הולך אחריך נו בידו כאשר שאינומחי. בשמך 
Lc 23,2   אומ׳ שהוא מלך המשיח. ומונע לתת מס לסישר .עמנו  אנחנו מצאנו זה מדיח ומהפך . נולהלשי . 

Lc 24,29   אדון כי כבר נעשה ערב והיום כבר נטה ונכנס עמנו  ובקשוהו ואומרים תשאר  29רחוק  ללכת עוד  
Mt 1,23   וכאשר קם יוסף 24. ר״ל הש׳ם יהיה עמנו .עמנואל  ה תהר ויולדת בן אחד ויהיה שמו הנה העלמ  
Mt 7,16   וכל עץ טוב עושה פרי 17. ולא מקוצים תאנים .ענבים  כי לא יכול אדם ללקוט מסנה . וםתכיר 
Lc 6,44   ואדם . ר לבו מגיד טובאדם טוב מטוב אוצ 45 .ענבים  ומסנה אין איש מלקט . לקט תאניםאין איש מ 
Mt 3,15  ישואש ואמ׳ לו עזוב עמוד כי כן חויב שיושלם ענה   15 .ואתה בא אלי להיות טובל. לטבול אותי  
Mt 4,7   אז העלהו השטן 8 .לו כתוב הוא לא תנסה אלהיך ענה  עוד  7: ר שלא תקח שום רע בנפשךבעבו 
Mt 8,8   אותו השר ואמ׳ אדון איני ראוי שאתה תכנס ענה   8 .לו ישואש משיח אני אלך וארפאהו לך  

Mt 11,4  העורים  5. לכו וספרו לזואן מה שראיתם ושמעתם ענה  וישוש  4. או מקוים אנו אחר. נולבא להושיע 
Mt 12,39    להם אומה רעה אות לא ינתן לכם לבד אות יונה ענה  וישאוש  39. אי זה אות ראות ממךרוצים  
Mt 12,48   49[*] ואמ׳ לו מי היא אמי ומי הם אחי  ענה  וישו  48. אלים אותךושו עומדים בחוץ [*]  
Mt 13,11  להם אומר לכם ניתן להבין סודות מלכות שמימיי  ענה  והוא  11. מה אתה מדבר בדמיונותואמרו לו ל 
Mt 14,16   17ול להם אין צריך להם לכת תנו להם אתם לאכ ענה  וישוש  16. במגדלים ויקנו אוכל ֵלֵכת העמים  

Mt 15,3   ואתם למה עוברים מצות האל בעבור. להם ואמר ענה  והוא  3. ן ידיהם כשרוצים לאכולאין נוטלי  
Mt 15,15    והוא אמר  16. פירו ואמר תפרש לנו זאת התמונה ענה   15: עור אחר שניהם נופלים בקברהמנהיג 
Mt 15,23   והתלמידים באו וחילו פניו שלא יניחנה: ברלה ד ענה  ולא  23. השטן מצער בתי. בלי פחד בן דויט 
Mt 15,24  והיא 25. לא שולחתי רק לצאן שנאבדו בית ישראל ענה  והוא  24. כי היא צועקת אחרינו יניחנה לכת 
Mt 15,26  ואמ׳ אינינו טוב שאדם יקח לחם מהבנים ושיתנהו ענה  והוא  26. תו אומרת אדון עוזרניומתפללת או 
Mt 15,28   אמונתך יעשה לך מה שאת: ואמ׳ אשה גדולה היא ענה  אז ישאוש  28. ולחן אדוניהםם משהנופלי  
Mt 16,17   ואמ׳ אליו אשריך שימון בר יונה כי בשר ודם לא ענה  וישו  17. תה הוא משיח בן אל חיואמר א 
Mt 17,25   26פשים ואמר ישאוש אכן הבנים הם חו. מהנכרים ענה  והוא  25. או מהנכרים. מביניהם לקחת מס  

Mt 19,4    5. ואמר לא קראתם כי בראשיתכם עשה אדם ואשה ענה  והוא  4. לעזוב אשתו על שום דבראדם יכול  
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Mt 19,27   פירו ואמ׳ אליו הנה שאנחנו עזבנו כל העולם ענה  ובכן  27. ת כל הדברים יערבו לולעשו. נקל  
Mt 20,13   ואמ׳ חביב איני עושה לך שום עולה. מהם לא׳ ענה  והוא  13. ר כל היום סבלנו העמלעמנו אש.  
Mt 20,22   תוכלו. ישוש ואמ׳ אינכם יודעים מה אתם שואלים ענה  אז  22. והאחד לשמאלך במלכותך. לצד ימינך 
Mt 21,24   ישאוש ואמי להם אני אהיה שואל דבר אחד ואם ענה   24. ומי נתן לך זה היכולת. ריםאלה הדב  
Mt 21,29   וקרב אל 30אחר נחם והלך . איני רוצה ללכת ענה  והוא  29. ם פעול בכרמין לך היוואמ׳ ב  
Mt 21,30   30 מי משני אלו עשה 31. אני אלך בחפץ ולא הלך ענה  והוא . ב אל הדרך ואמ׳ לו כדומהוקר  
Mt 22,29   ישאוש ואמר להם אתם טועים ואין אתם מבינים ענה   29 :מכל הז׳ תהיה אשה כי אשה היתה מכולם  

Mt 24,2   ואמ׳ אליהם רואים אתם כל אלה העניינים ענה  והוא  2. ר שיראוהו בניני המקדשאליו בעבו.  
Mt 25,12   לכן תהיו עדות 13ואמ׳ אמת אני יודע מי ָאֶּתן  ענה  והוא  12. קו אדון אדון פתח לנוויצע  
Mt 25,26   עבד רשע ופחדן אחר שאתה יודעהאדון ואמ׳ לו  ענה   26: עתה תקבל ממונך: זנטש בארץוטמנתי הב  
Mt 25,45   להם אומר אמיתות אומ׳ לכם כי כל פעמים שלא ענה  אז  45. ולה או אסור ולא שרתונךערום או ח  
Mt 26,23   24. אותו שמשים היד עמי בקערה הוא יבגדני ענה  והוא  23. ד לאמר אדון אנכי הואכל אח  
Mt 26,25  וענה ישו ואמר. יוד״ש שמסרו ואמ׳ ר׳ אנכי הוא ענה   25ו איש ואות. אם נולד לא היה טוב היה לו 
Mc 3,33   והביט אותם שהם 34. מי היא אמי ומי הם אחי ענה  והוא  33. ים בחוץ ומבקשים אותךעומד  
Mc 5,9   ובקשהו מאד שלא 10. שמי מספר כי רבים הם ענה  והוא . ושאלו מה שמך 9. ינו נקיחוץ רוח א  

Mc 9,11    ואמר כאשר אליהו יבא בתחלה יציל כל העולם כמו ענה  והוא  11. וא שאליהו יבא ראשונההשחוייב 
Mc 10,3   והם אמרו משה 4. מה צוה לכם משה. ואמ׳ להם ענה  וישוש  3. היכול איש לעזוב אשתו. אותו  
Mc 10,5    אבל 6. םהוא הודה לכם בעבור רוע לבבכ. ואמ׳ ענה  ולהם ישאוש  5: ושיניחנהלה ספר כריתות  

Mc 10,20   ואמ׳ אליו רבי כל זה קיימתי מנעורי עד עתה ענה  והוא  20. כבד את אביך ואת אמך .שום אדם.  
Mc 10,29   ואמר אמת אומ׳ לכם שאיש שיעזוב ביתו ואחיו ענה  וישאוש  29. ברים והולכים אחריךכל הד  
Mc 11,29    אני אשאל לכם דבר אחד ענו לי ואחר . הםואמר ל ענה  וישוש  29: זה הכח שאתה עושה זהנתן לך 
Mc 12,29  שמע ישראל אלהיך אדון הוא . ואמ׳ הצווי העקרי ענה  וישאוש  29. י הוא העקרי בישראלאי זה ציוו 
Mc 12,34    ומשם. בחכמה אמר לו אינו רחוק ממלכות השם ענה  וכאשר שמע שהוא  34: קרבן אנושיגדול מכל  
Mc 15,2   וגדולי הכהנים מלשינים 3. ואמר אתה אומרו ענה  וישאוש . הוא מלך ישראל אלו אתהופילאטו ש  
Mc 15,5   ופילאט נוהג לתת 6: אחרי כן ולא פילאט נפלא ענה  ישאוש לא  5. ו אותך מכמה דבריםשהלשינ  
Mc 15,9    יכ 10. להם ואמ׳ תחפצו שאניח לכם מלך היהודים ענה  ופילאט  9: להם תפוש אחדשהוא יודע שיתן 
Lc 1,35   ואמ׳ הקדוש רוח יבא עליך וכח העליון יתלונן ענה  והמלאך  35. שאין לי ידיעת איש העשות זה  
Lc 3,11   אומ׳ אותו שיש לו שתי מלבושים יתן למי שאין ענה  והוא  11. ו אומרים א״כ מה יעשושואלים ל  
Lc 3,13  14. לבד כמה שנתן לכם רשות. עוד להם לא תעשו ענה  והוא  13. לו ואמרו רבי מה יעשובעבור שיטב  
Lc 3,16   יואן ואמ׳ לכולם אני טובל אתכם במים אבל יבא  ענה   16. העם שיואן יהיה ישאוש משיחסבורים כל 

Lc 4,4  כתו׳ הוא שאינו חי האדם על הלחם לבדו כי אם ענה  וישוש  4. חי אמור לאבנים האלה שישובו לחם  
Lc 4,8  ישו ואמ׳ לו כתי׳ הוא האדון אלהיך תתפלל ענה   8. רגלי ותפללניאם תפול ל 7ים אלה העניינ  
Lc 5,5   אבל. ואמ׳ לו כל הלילה טרחנו ולא לקחנו דבר ענה  ושימון  5. ות בו ְבַקֵּפטּוָראופזרו הרשת. בים  

Lc 5,22    אי זה דבר 23ואמ׳ להם למה חשבתם רע בלבבכם  ענה  וכאשר ישאוש הכיר מחשבותיהם  22לבד האל  
Lc 5,31   ישאוש ואמ׳ להם אינו צריך רופא למי שהוא ענה   31. ם עם העולמיים ועם החוטאיםושותי  
Lc 6,3    ואמ׳ להם לא קראתם מה שעשה דוד כשהיה לו רעב  ענה  וישאוש  3שאינו ראוי עשות בשבת עושים מה 

Lc 7,43  וענה. שב שאותו שיותר נתןשימון ואמר אני חו ענה   43. איזה אוהב יותר מאלו השנים. מה שחייב  
Lc 9,20   20 21. שימון פירי ואמר אתה הוא ישאוש בן אל חי ענה  . ואתם בדעתכם מי אני. אמר להם וישאוש  
Lc 9,41   משפחה ממאנת כמה מן הזמן עמדתי עמכם. ואמ׳ לו ענה  וישאוש  41. ולא יכולו. הרוח רעה מגופו 

Lc 10,27  ואמ׳ תאהב האדון אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ענה  והוא  27. ןכתו׳ בדת מזה העניי ואמ׳ לו מה  
Lc 11,7   הנה הדלת סגורה ובני הם. לו מבפנים אל תצערני ענה  והוא  7. מה שאוכל להניח לפניו ואין לי 
Lc 13,8   לו אדון הנח התאנה שנה זו ואחפור סביבה ענה  והוא  8. י היא אוכלת שבח האדמהתעקרה כ  
Lc 14,3   הראוי לעשות רפואה . ואמ׳ לחכמי הדת והפרושים ענה  וישאוש  3. אחד משוקה היה לפניואיש  והנה 

Lc 15,29   אבי הנה כמה שנים עבדתיך לא עברתי. לו ואמ׳ ענה  והוא  29. תחיל לחלות פניו שיבאאליו וה  
Lc 20,3   4. דבר אחד ענוניואני אשאל לכם . ואמ׳ להם ענה  וישאוש  3. ר נתן לך זאת הממשלהמי הוא אש  
Lc 23,3  ופילאט אמר לשרי הכהנים 4. אתה אומר ענה  והוא . ל אותו אתהו מלך היהודיםופילאט שוא  

Lc 24,19    מישואש נזוריט שהוא[*] [*] מה הן הדברים  ענה  ולהם ישאוש  19נעשו באלו הימים דברים  
Jn 1,23    כמו. קול הקורא במדבר ישרו דרך הש׳ אני הוא ענה   23. ששלחונו מה אתה אומ׳ מעצמךלאותם  
Jn 1,26   רק באמצעכם. אני טובל אתכם במים. להם ואמר ענה  יואן  26. ח ולא אליהו ולא נביאאינך משי  
Jn 1,48   קודם שישאוש קראך תחת תאינה. ישאוש ואמר לו ענה  . אל היאך אתה מכירניאמר לו נתנ 48. שקר  
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Jn 1,49   אתה הוא . לו נתנאל ואמר ר׳ אתה הוא בן האלוה ענה   49. אינה ראיתיךאוש קראך תחת תקודם שיש 
Jn 1,50  כי אני אומר לך שראיתיך תחת. ישאוש ואמר לו ענה   50. אתה הוא מלך ישראל. האלוה אתה הוא בן  

Jn 2,4   אשה מה לי ולך עדיין אין שעתי. ישאוש אליה ענה   4. אין להם יין. ה אם ישו אליומהיין אמר  
Jn 2,19   ישאוש ואמ׳ להם תתירו זה המקדש ובג׳ ימים ענה   19. ות אתה מראה לנו שאתה עושהאי זה א  

Jn 3,3  ישאוש ואמ׳ לו אמת אני אומ׳ לך שום אדם לא ענה   3. ות האלה אם לא האל יהיה עמולעשות האות  
Jn 3,4   ם להולד והוא זקןנקודימוש לו איך יוכל אד ענה   4. שמים אם לא יהיה נולד מחדש מלכות:  
Jn 3,5   ישאוש אמת אני אומר לך שום אדם לא יכנס ענה   5: ן אמו ושיבא לעולם פעם אחרתלשוב לבט  
Jn 3,9   נקודימון ואמ׳ לו איך באיפשר יהיו אלה ענה   9: וכן הוא אדם שנולד מרוח. לךבא או הו  

Jn 3,10   ואמר לו אתה הוא רבי בישראל ואלה ישאוש ענה   10: יך באיפשר יהיו אלה הדבריםואמ׳ לו א  
Jn 3,27   יואן ואמ׳ אין שום אדם יכול להשיג אם לא ינתן ענה   27: שהוא טובל והכל באים אליו עשית עד 
Jn 4,10   ישאוש ואמ׳ לה אם היית יודעת מתן האל ומי הוא ענה   10. אינם מורגלים עם השמריטנש והיהודים 
Jn 4,13   ישאוש ואמר לה מי שישתה מזה המים יהיה לו צמא ענה   13. בניו ומקנהומן הבור הזה ו והוא שתה 

Jn 5,7   לו אדון אין לי אדם שישימני בחפירה בשעה ענה  והחולה  7. חולה אמר לו תחפוץ להיות בריא  
Jn 5,11   12. להם מי שעשה לי זה אמ׳ אלי שא מטתך ולך ענה  והוא  11. וא ואין לך לשאת מטתךשבת ה  
Jn 5,17   18. ואני ג״כ פעלתי בעבור זה. אבי פעל עד עתה ענה  וישוש  17. עשות דברים אלו בשבתבגודיאה ל 
Jn 5,18    אמת הבן אינו יכול  19ישו בעבור זה ואמ׳ להם  ענה  . ומדמה עצמו בשיווי לאל. אלוהשאביו הוא 

Jn 6,7   פשיטין לחם לא יספיק לעם  אליו פיליף ב׳ מאות ענה   7. יודע הוא מה שהיה לו לעשות לנסות כי 
Jn 6,26   אתם שואלים לא. אמת אני אומר לכם. להם ואמר ענה  וישאוש  26. לו רבי מתי באת פה הים אמרו  
Jn 6,29   זאת היא פעולות האל שתאמינו . ישאוש ואמ׳ להם ענה   29. כל לעשות פעולות טובות לאלנעשה שנו 
Jn 6,43    שום דבר 44. לא תלינו עלי. ישאוש ואמ׳ להם ענה  אז  43: הוא אומר שירד מן השמיםאופן  
Jn 6,71   לא אני לכם שנים עשר בחרתי אחד מכם הוא . להם ענה  וישאוש  71: ו שאתה משיח בן האלוהכרנ 
Jn 7,16   ישאוש ואמ׳ מוסרי אינינו שלי אבל מאותו ענה   16: ם איך יודע זה ספר שלא למדואומרי  
Jn 7,21    אני עשיתי פעולה אחת וכולכם . ישאוש ואמ׳ להם ענה   21: טן הוא שרוצה להרגךואמרה שהסיעה 
Jn 8,14   ואם אני עושה עדות לעצמי. ישאוש ואמר להם ענה   14: אינו אמתי עדותך. אתה עושה עדות  
Jn 8,19   אם תהיו. ישאוש ואמ׳ לא אותי ידעתם ולא אבי ענה  . אז אמרו לו אנה הוא אביך 19: עדות לי  
Jn 8,34   שכל אדם שחוטא . להם ישאוש באמת אני אומר לכם ענה   34: איך אתה אומר שנהיה חפשים נהיה אחור 
Jn 8,49  ואתם. רק אני מכבד אבי. ישאוש אין בי שד ענה   49: שאתה שומרוני מהשטן יש לך אומרים יפה  
Jn 8,54   ח ומעלה עצמי מעלתי אינהישאוש אם אני משב ענה   54: מעלות אלו כי אם אתה בעצמךאותך ב  

Jn 9,3   אבל זה לו. ישאוש לא זה חטא ולא אביו ולא אמו ענה   3: בעבור זה נולד עור. או האם זה או האב 
Jn 9,12   ואמרו 14והביאוהו לפרושים  13. איני יודע ענה  . ואמרו לו אנה הוא 12. וראיתי ורחצתי  
Jn 9,27   ואתם שמעתם למה חפצתם פעם אחרת. כבר אמרתי ענה  א והו 27. שה לך ואיך פתח עיניךלו מה ע  
Jn 9,30   אותו האיש ואמר להם זהו דבר נפלא שאתם אומרים ענה   30: ולא ידענו זה מאין הוא. שהדבר עם מ 
Jn 9,36  37. אדון מי הוא שאאמין בו. אותו האיש ואמר ענה   36. אמ׳ לו אתה מאמין בבן האל וכאשר מצאו  

Jn 10,25  המעשים. ישאוש אני אומר לכם ואינכם מאמינים ענה   25: ם אתה משיח אמור לנו בגלוינו אנפשותי  
Jn 10,34  אני אמרתי. להם ישאוש אינו כתו׳ בתורתכם ענה   34. ועושה אתה עצמך אלוה. א אלאתה אדם ול  
Jn 11,9   אם אי זה. ותישאוש אין ביום שתים עשרה שע ענה   9. ועדיין חפצת ללכת שם. אותך רצו לסקול  

Jn 12,23   אמת 24. להם עתה באה השעה אותה שבן אדם יתעלה ענה  וישאוש  23 .אנדריב ופיליף אמרוהו לישאוש 
Jn 12,30   קול זה לא בא בעבורי רק בעדכם: ישאוש ואמר ענה   30. ואחרים אמרו מלאך דבר לו. קול רעם.  
Jn 12,34   אליו העם אנחנו שמענו מהדת שהמשיח עומד קיים  ענה   34. רמז באיזו מיתה עתיד למות אומר דרך 
Jn 13,7    ישאוש אם לא ארחצם [*] [*] [*]  8[*] [*] לו  ענה   7. אמ׳ לו אדון אתה תרחוץ רגליופירי 

Jn 13,36   ישאוש ואמ׳ למקום שאני הולך אינך יכול ללכת ענה  . אדון לאן אתה הולך. אמ׳ אליו פירי  
Jn 14,23   ישאוש אליו אם אחד אוהב אותי ושומר דברי אבי  ענה   23: לה עצמך לנו ולא לעולםו תגשבעבורינ 
Jn 16,31   הנה באה השעה 32להם ישאוש עתה אתם מאמינים  ענה   31: אנחנו מאמינים שיצאת מהאל לאחר הזה  
Jn 18,8  כן אם אותי אם . ישאוש כבר אמרתי לכם אני הוא ענה   8. שים והם אמרו ישאוש דנאזריטמה אתם מבק 

Jn 18,17    והעבדים והמשרתים עומדים 18. ואמ׳ איניני מהם ענה  ופירו . זה האישלפירי ואתה אינך מעבדי 
Jn 18,20   אני בגלוי דברתי בעולם ואני כל. ישאוש אליו ענה   20. אל לישוש מתלמידיו וממוסרוההגמון ש  
Jn 18,23    אם אני דברתי דבר רע עשה לי עדות רע. אליו ענה  וישאוש  23. אתה עונה כן להגמוןואמ׳ לו.  
Jn 18,34   לך. אז אמרוהו אחדים. אומ׳ אתה אומר זה מעצמך ענה  וישאוש  34. לו אתהו מלך ישראל ישוש ואמ׳ 
Jn 18,35   ואני יהודי עמך והגמוניך מסרו לי. פילאטו ענה   35לך ממני . אז אמרוהו אחדים. זה מעצמך  
Jn 18,36   ישאוש מלכותי אינינו מזה העולם אם זה העולם ענה   36: סרו לי אותך לי מה עשיתך מוהגמוני  
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Jn 18,37   37 אני לדבר זה נולדתי. ישאוש אתה אומ׳ שאני מלך ענה  . אמ׳ אליו פילאטו א״כ אתה מלך אז 
Jn 19,9   אינך . אז אמ׳ לו פילאטו אינך משיב לי 10. לו ענה  וישאוש לא . מר לישאוש הכאן אתהאחרת וא 

Jn 19,11    אם לא יהיה לך נתון. אין לך נגדי שום יכולת ענה  וישאוש  11. הוא להמיתך ולתלותךשבידי  
Jn 19,22    אז 23 :פילאט אומ׳ מה שכתוב כתוב יהיה ענה   22. היה אומר שהיה מלך היהודיםרק שהוא  
Jn 20,28  וישאוש אמ׳  29. ש ואמ׳ אדוני ואלהיאליו טומא ענה   28. היה בלתי מאמין ותהיה נאמןלצדי ולא ת 
Jn 21,15    וישאוש. אתה יודע שאני אוהב אותך. אדון כן ענה  והוא . אוהב אתה אותי יותר מאלויואן  
Lc 8,30   31. ליגיאו ר״ל מספר כי שדים רבים נכנסו בו ענהו  והוא . וישאוש שאלו מה שמך 30. בכח השדים  
Lc 23,9  9 ושרי הכהנים והסופרים עומדים 10. על דבר ענהו  לא וישאוש מעולם . ושאל אליו דברים רבים  
Mt 9,28  וישוש משיח נגע עיניהם ואמ׳ להם 29 :הן גביר ענו  והם . ם שאוכל להחזיר לכם הראותאתם מאמיני 

Mt 14,17   18. לו אין לנו פה לבד ה׳ לחמים ושני דגים ענו   17להם לכת תנו להם אתם לאכול  אין צריך  
Mt 21,27  והוא אמ׳ להם גם אני לא אומ׳. אנחנו לא ידענו ענו  והם  27. יראים מזואן כמו נביא העם כי כלם 
Mt 21,31   והוא אמ׳ להם אמיתות אומר לכם. הראשון ענו  והם . מי משני אלו עשה רצון האב 31. הלך  
Mt 21,41    ישכור הכרם לאחרים טוביםהוא יכלה הרעים ו ענו  והם  41. מה יעשה לאותן העובדיםבעל הכרם  
Mt 26,66   רקקו בפניו והכוהו 67אומרים ראוי הוא למות  ענו  מה דומה לכם והם  66ה אמ׳ גדוף ואמ׳ ז . 

Mt 27,4    וזרק הל׳ פשיטין במקדש 5מה לנו אתה תראהו  ענו  והם . צדיק הוא כאיש שאינו יודעמסרתי דם  
Mt 27,25   ואז הניח בר 26. דמו יהיה עלינו ועל בנינו ענו  הכלל  לוכ 25. השמרו לכם. זה האיש הצדיק  

Mc 8,4   5מאי זה מאכל יוכלו לשבוע זה העם במדבר  ענו  והתלמידים  4. ים מהם באו מרחוקכי אחר  
Mc 8,5   ולקח הז׳. והוא צוה לעם שישבו בארץ 6. ז׳ ענו  והם . כמה ככרות פת לחם יש לכם שאלם  

Mc 8,28   ואחרים אומרי׳. אומרים שאתה הוא גואן טבול ענו  והם  28ממני מי אני ם מה אומרים העמי  
Mc 11,29   לי ואחר אני אומר לכם באי זה כח אני עושה אלו ענו  אני אשאל לכם דבר אחד . אמר להםענה ו 
Mc 11,30   30 אם אנחנו אומרים. והם חשבו ביניהם 31. אותי ענו  ת ג׳ואן מן השמים או מן האנשים טביל  
Lc 20,24   והוא אמר להם א״כ כל הדברים שהם 25. לו משישר ענו  והם . שוט אחד מה דמותו וכתיבתוהראוני פ 

Jn 2,18   היהודים ואמרו אי זה אות אתה מראה לנו שאתה ענו  אז  18. ב הוא אהבת ביתך אכלתנישכתו  
Jn 7,46   שמענו אדם שדבר דבריוהשלוחים ואמרו מעולם לא  ענו   46. מרו להם למה לא הבאתם אותווא 
Jn 7,47   אינכם רואים 48. להם הפרושים ובזה רמה אתכם ענו  אז  47: ריו כאשר האיש ההוא דברשדבר דב  
Jn 7,52   ואמרו לו אתהו גליליב חפש הכתיבות ותמצא ששום ענו  אז  52: ם אין מכיר מה הוא עושהאו א 
Jn 8,39   וישוש אמ׳ להם אם : ואמרו לו אברהם הוא אבינו וענ   39: שיםמהאב ואתם מה שראיתם באביכם עו 
Jn 8,48  היהודים ואמרו אין אנו אומרים יפה שאתה ענו  אז  48: כי אינכם מהאל. ים אותואינכם שומע  
Jn 9,20   להם אביו ואמו ואמרו יודעים אנו שבנינו זה ענו   20: א״כ באי זה צד ראה עתה. ורכשהוא ע  
Jn 9,34   ואמרו לו הן בעון חוללת ואתה לא מלמד וגרשוהו ענו  אז  34: ידו לעשות דברלא היה ב לו מהאל 

Jn 10,33   לו היהודים ממעשה טוב אין אנו סוקלין אותך רק ענו  אז  33: מאלו חפצתם לסקול אותי זה מעשה 
Jn 19,7   בן כי עושה עצמו. לו כפי דתינו הוא חייב מיתה ענו  והיהודים  7. י מוצא בו שום טעםכי אינ 

Mt 12,38   מקצת מן החכמים יודעי ספר והפרושים אומרים  ענוהו  אז  38: בעבור דבריך תהיה נמחק או. נושע 
Lc 20,3   5. טבילת יואן היתה מן השמים או מאנשים 4 .ענוני  ואני אשאל לכם דבר אחד . מ׳ להםענה וא  
Mt 5,29   יד ימינך טשקנדליזא כרות אותה והרחק ואם 30 :ענוש  הגוף  טוב הוא לך שתאבד אבר אחד מהיות כל 
Mt 5,30    עוד אמר 31קפיטולו י״ו כפי מתיאו : לעולם ענוש  לך אבוד אבר אחד מהיות כל הגוף יותר שוה  

Lc 20,26   שתקו. ומתמיהין מתשובתו. לדבריו לפני העם ענות  ולא יכלו  26. מן השם׳ תנו לשם׳ואותן שהם.  
Mt 5,3   2 אשרי הנחים 4. הרוח כי שלהם הוא מלכות השם עניי  אשרי  3אותם לאמר ת פיהו ומלמד פתח א  

Mc 12,42   וישאוש קרא תלמידיו 43ונדבה שתי פרוטות  ענייה  ובאה אשה אחת  42. ם גודל דבריםמתנדבי  
Mc 12,43  נדבה יותר ממה שהם מספיקים אבל זאת הענייה  ענייה  ו ואמ׳ אמת אני אומר לכם שאותה קרא תלמידי 

Lc 21,2   ואמר באמת 3. ששמה שני פשיטין מערך קטן ענייה  וראה אשה אחת  2. בה והם עשיריםבתי  
Lc 21,3   כי כל אלו מהשפעתם שמו  4. שמה יותר מכולכם ענייה  אומר לכם אני שזאת האשה האלמנה ואמר באמת 
Lc 6,20   אשריהם של רעבים כי 21. שמהם מלכות האל עניים  עיניו בתלמידיו אומ׳ אשריכם של והוא נושא  

Mt Prol,30   1. האלהות עניין  נשר שבועת . אריה מלכות. גלחות עגל,Tit  קפיטולו ראשון כפי שי׳ מתיאו 
Mt 19,24   נקל הוא גמל בנקב המחט עבור מעשיר אחד עניין  ועוד אמ׳ לכם שנות  24: ת שממייבמלכו  
Lc Prol,9  וכאשר הוא בתול וחיה. [*] האפושטולוש ענייני   נאמנים זה האיווגליאו וחבר זה כתב ליונים  

Lc 5,11   11 וזה נעשה 12: והלכו אחרי ישאוש משיח .ענייניהם  כאשר נהגו האניות בארץ עזבו כל ו  
Lc 5,28   ועשה משתה גדול בביתו 29. והלך אחריו ענייניו  והאיש קם והניח כל  28לך אחרי  בסטון שלו  
Lc 7,25   והנה . יצאתם לראות איש מלובש מרוב בגדים עניינים  אבל אי זה  25. רוחות נועות לכלהשוקים ש 

Lc 10,41    אמת דבר אחד צריכה את מריאה בחרת החלק עניינים  לה מרטא מרטא חרוצה נמצאת ברוב ואמר  
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Lc 10,28   והוא חפץ לצדק 29. עשה אותן הדברים ותחיה עניתי  וישאוש אמר אליו כדין  28. לרעך כמוך  
Mt 15,13   14. ואמר כל נטע שאבי לא נטע אותה תהיה נעקרת ענם  והוא  13. לישטש הם מהדבר ששמעואישקנד 

Mt 16,2  אתם אומרים בערב למחר יהיה אור. ואמר להם ענם  וישוש  2. י זה נפלאות מן השמיםלו שיראם א  
Mt 17,11    ואומר 12. יל כל הדבריםואמ׳ אליהו יבא ויצ ענם  והוא  11. הדת שאליהו יבא בתחלהחכמי  

Mc 7,6   אמ׳ להם טוב נביא מכם רמאים ישעיה שאמ׳ זה ענם  וישאוש  6: א נטולות פת כל היוםבידים ל  
Mc 12,28  29. ושאלו אי זה ציווי הוא העקרי בישראל .ענם  אותת ששמעם מתוכחים והכיר שטוב אליו אחד מ  
Lc 12,54   ויבוא המטר. מיד תאמרו יבא המטר. נגד מערב ענן  או ואומר לעמים כאשר תר 54. ותהוכלה בחמ.  
Mt 21,8    [*]8 [*] והחיל 9. מאילנות ומאגמגין מהם בדרך ענפים  ואחרים כורתים . מלבושיהם בדרך  
Mc 11,8   ואותן שהולכין 9. מן האילנות ומגמגמין הדרך ענפים  ים כורתים פשטו בגדיהם בדרך ועמים אחר 
Jn 12,20    21ר״ל גנטילש מאותן שעלו להתפלל ביום החג  ענק  והיה מקצת מבני מבני  20. אחריוהולך  
Mc 7,28   אכן גורי הכלבים אוכלים פתי. אמת הוא אדון ענתה  והיא  28. נים בעבור תתו לכלביםהלחם מהב  
Jn 4,11    שתוכלהאשה אליו הבור הוא עמוק ואין לך מה  ענתה   11. תשאלי לו ויתן לך מים חייםאת באולי  
Jn 4,17  וישאוש אמ׳ לה. האשה ואמרה לו אין לי בעל ענתה   17. ה לכי וקראי אישך ושובי פהוישו אמ׳ ל  
Jn 7,20   ענה 21: הסיעה ואמרה שטן הוא שרוצה להרגך ענתה  : למה אביתם להמיתני 20. סר הדתממעט ומח  
Jn 8,11  וישאוש אמר לה ואני . ין כאן גואל אחדאדון א ענתה  והיא  11. יך אדם לא העניש אותךהמעידים על 

Mt 13,5  5 וכשהשמש 6. ותכף צמחו כי לא היה להם עפר עמוק עפר  לו במקום אבנים שלא היה שם מאד ומקצת נפ 
Mt 13,5   וכשהשמש חממם יבשו כי לא היה להם 6. עמוק עפר  ד עפר ותכף צמחו כי לא היה להם היה שם מא  
Mc 4,5   5 ויבש כאשר השמש הכהו כי לא היה 6רב ומיד יצא  עפר  אבנים שלא היה בו ם נפלו במקום ואחרי 

Mc 6,11    ותלכו ודרשו שיעשו 12 רגלכם לעדות נגדם עפר  צאו משם והסירו . אתכם ולא שמועירצו קבל  
Lc 9,5   5 וכשתצאו משם 6. רגליכם תסירו לעדות עליהם עפר  תצאו מאותו עיר . לא יקבלו אתכםואותם ש  

Mt 3,10  אני טובל 11. שאינו עושה פרי טוב יכרת וישרף עץ  וכל . הגרזן מונח לשורש העץ 10 .בני אברהם  
Mt 7,17   18: ועץ פרי רע עושה פרי רע. טוב עושה פרי טוב עץ  וכל  17. ולא מקוצים תאנים. מסנה ענבים 
Mt 7,19   20. היה כרות ושרוףשאינו עושה פרי טוב י עץ  כל  19[*]  18: רע עושה פרי רע ועץ פרי  

Mt 12,33  לכן. טוב עושה פרי טוב ועץ רע עושה פרי רע עץ  כל  33. ה בזה העולם ובעולם הבאיהי לו כפר  
Mt 13,32   33: גדול שהעופות שוכבים ועומדים בענפים שלו עץ  שגדל הוא גדול כל הזרעים ונעשה הזרעים וכ  
Mt 14,11    ובאו 12: ונתנוהו לנערה והיא נשאתו לאמה עץ  י ונשאו הראש באחד מפשוטי כל 11הסוחר  
Mc 6,25    ובעד. והמלך היה נעצב בטעם השבועה שעשה 26 .עץ  ראש גואן טבול באחד מפשוטי כלי שתתן לי  
Mc 6,28   וכאשר 29. והנערה נתנו לאמה. ונתנו לנערה עץ  ראשו באחד מפשוטי כלי [*]  28] [*שישא לו  

Lc 3,9   9 10 :שאינו עולה פרי טוב יכרת ויושם באש עץ  לכן כל . עברה לשורש העץזן כבר כי הגר  
Lc 6,44   כי מקוצים אין איש מלקט תאנים. ניכר בפריו עץ  כי כל  44. יכול לעשות פרי טוב רע אינו.  
Lc 13,6   6 ואמ׳ 7. תאנה בכרמו ובא לבקש הפרי ולא מצא עץ  אדם אחד היה לו  .ואמר להם זה המשל  

Mt 18,34   כל כך 35. ומסרו לנגישה עד שיחזור כל החוב עצב  והאדון  34. חר כמו שהיה לי ממךעבד א  
Mt 22,7   אז 8. וצוה הרוג אותם הרוצחים ולשרוף ביתם עצב  וכאשר המלך שמע זה היה  7. מיתהאותם ל  

Mt 26,37   נפשי עד מות אז אמר להם דאגה 38. ונקצף עצב  ושני בנים מזבדיב והתחיל להיות ולקח פירו.  
Mc 10,22    ונהפך 23. והיה איש שהיו לו נחלות רבות: והֺלך עצב  וכאשר שמע זה היה  22. ובא אחריבשמים 
Lc 18,23  וישוש ראה עצבונו ואמ׳ 24. מאד כי עשיר הוא עצב  ואלה הדברים נשמעים הוא היה  23. ולך אחרי  

Mc 14,34  היא נפשי עד מות המתינו לי פה ותהיו עדים עצבה   ואמ׳ להם 34יל להתפלל ולהתפחד וזואן והתח.  
Lc 18,24   ואמ׳ דבר אי איפשר הוא שאותן שיש להם ממון עצבונו  שוש ראה וי 24. היה עצב מאד כי עשיר הוא 
Mt 26,8    כי זאת המשיחה  9. ואמרו למה עשתה פסידה זו עצבים  וכאשר התלמידים ראוהו היו מאד  8בשולחן 

Mc 14,19   20. והתחילו כל אחד לאמר אדון אני הוא .עצבים  והם היו  19ם שאוכל עמי יבגדני מכ שאחד  
Mc 14,6   6 כי לכם יהיו 7דעו כי פעלה פעולה טובה  ַעֵצִבים  אוש אמר להם אל תתפשוה למה אתה ויש  

Mt 12,14  וישואוש 15. נגדיו באיזה צד יוכלו להורגו עצה  ואז יצאו חוץ הפרושים ועשו  14 .כמו האחרת  
Mt 26,4   ואמרו לא 5. נגד ישאוש איך יוכלו במרמה המיתו עצה  ועשו  4סגן הכהנים שנקרא קאיפש העם בהיכל 
Mt 27,1    וקשרוהו והביאוהו לפני 2שמסרו ישאוש למיתה  עצה  הבקר שרי הכהנים וזקני העם עשו וכאשר בא  

Mt 28,12   שיאמרו תלמידיו באו 13תנו רוב כסף לשומרים ונ עצה  והם אספו הזקנים ועשו  12כהנים לשרי ה 
Mc 3,6    [*]וישו 7. עם אותם דירודיש נגד ישו שימיתוהו עצה  ועשו  ותכף יצאו הפרושים 6. ונרפאה  

Jn 18,14    ליהודים שצריך הוא שימות אדם אחד בעד העם עצה  וקאיפש הוא שנתן  14. באותה שנההגמון  
Mt 26,47   48. משולחים מצד שרי הכהנים ובעד זקני העם עצים  חיל עם סכינים ועם בא ועמו רב  התלמידים  
Mt 26,55   כל היום הייתי עמכם מלמד במקדש. תפוש אותי עצים  ייתי גנב יצאתם עם הסכינים ועם כמו אם ה  
Jn 19,36  ועוד כתיבה אחרת אומרת 37. לא תשברו בו עצם  אומר : נעשים הכת הכתיבה נשלמה אלו הדברים  
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Mt 26,44   אז בא לתלמידים ומצאם ישנים ואמ׳ 45. מלה עצמה  הלך להתפלל פעם אחרת ואמ׳ אותה והניחם ו  
Mc 14,39   וכששב מצאם ישנים כי עיניהם היו 40. מלה עצמה  ופעם אחרת הלך להתפלל באותה  39. חולה  

Mt 6,34    7: מלווהיום יספיק אל ע עצמו  כי יום מחר יחשוב על . ליום מחראל תאנחו,Tit  קפיטולו כ״א כפי 
Mt 21,21   וכל מה שתשאלו בתפלה בהיות 22בים שתכף תעשה  עצמו  יל אבל אומר מהר אחד אם תאמרו שיקום וישפ 
Mt 23,12   13. ומי שישפיל עצמו יהיה נשגב. יהיה נשפל עצמו  ומי שיגביה  12. כם יהיה משרתכםגדול בתוכ  
Mt 23,12   אוי לכם מאותתים ופרושים 13. יהיה נשגב עצמו  ומי שישפיל . ליה עצמו יהיה נשפומי שיגב  
Mt 27,42   42  אם מלך אתה מישראל רד מן השתי וערב שאנחנו  .עצמו  מושיע אחרים ואינו יכול להושיע הוא 
Mc 3,26   נחלק הוא ואינו יכול עמוד אבל יהיה לו קץ עצמו  ואם השטן יקום נגד  26. התקיים אינו יכול.  
Mc 4,25    ועוד אמר להם כן 26: שיהיה לו יגזלו ממנו עצמו  ואותו שיהיה לו אותו הדבר . יתןשיהיה לו  
Mc 5,5    וכאשר ראה ישו מרחוק בא במרוצה 6. באבנים עצמו  וביום בקברים ובהרים צועק ומכה בלילה  

Mc 8,34   ומי 35. שך אחריויקח שתי וערב עמו וימ .עצמו  אותו שרוצה לימשך אחרי יכפור . ואמ׳ להם  
Lc 1,80   2: לישראל עצמו  דש ועומד במדברות עד העת שהראה ברוח הק,Tit   עוד 1קפיטולו ב׳ כפי לוקא  
Lc 4,23   רוב דברים ששמענו עשה בכפר נחום עושה אתה .עצמו  רופא מרפא . ם תאמרו זאת התמונהאת. הוא  
Lc 9,24  ומה יועיל לאדם אם יצבור כעפר כסף ונפשו 25 .ועצמ  וזה יושיע [*]  24. ום יבא אחרישלו ובכל י 
Lc 9,25  והמבזים אותי ודברי בן האב יבזם כשיבואו 26 .עצמו  וישמיד . כסף ונפשו תהיה אבודה יצבור כעפר 
Lc 10,7  ואכלו ושתו מאותן הדברים שיתנו לכם. עמדו עצמו  באותו בית  7. ם לא יחזור עליכםוא. שלומכם.  

Lc 10,29   וישאוש מביטו 30. ואמר לישאוש ומי הוא חברי .עצמו  והוא חפץ לצדק  29. דברים ותחיההעשה אותן 
Lc 10,31   ולוי אחד קרוב 32. וראה אותו עבר הלאה .עצמו  וקרא שכהן אחד הולך באותו דרך  31. כמת  
Lc 12,47   עים רביםולא עשה כפי רצונו יהיה מוכה מנג עצמו  ד שידע רצון בעליו ואינו מזמין אותו עב.  
Lc 14,11  12. והמשפיל עצמו להתנשאות. בא כדי שפלות עצמו  כי המגביה  11. לה לפני הקרואיםאז תשיג מע  
Lc 14,11  11 ואמ׳ לאשר קראו כשתעשה סעודת 12. להתנשאות עצמו  והמשפיל . יה עצמו בא כדי שפלותכי המגב  
Lc 15,14   והתחיל לקרב לאביו לאחד מעירוני 15. חסר מועצ  ומצא . ואחר היה רעב גדול בארץ 14. בזנות  
Lc 18,14    ומביאים 15. יהיה נשפל ומי שישפיל עצמו ינשא עצמו  כי כל אדם המגביה . לביתו מצודקזה הלך 
Lc 18,14  ומביאים לו נערים בעבור שיגיעם 15. ינשא עצמו  ביה עצמו יהיה נשפל ומי שישפיל כל אדם המג.  
Lc 23,35   והפרושים 36. אם הוא משיח נבחר מהשם׳ עצמו  יושיע  .ם האחרים הושיעאומרי. עליו  

Jn 5,18  19ענה ישו בעבור זה ואמ׳ להם . בשיווי לאל עצמו  ומדמה . וד אומר שאביו הוא אלוההשבת אבל ע  
Jn 7,23   ילמה אתם כועסים נגדי כי רפאת: דת משה מאבד .עצמו  נס בברית מלח בשבת ואינו מתירא אם איש נכ 

Jn 11,10   ואחר אמר : אלה הדברים אמר 11. כי נר אין לו עצמו  אבל מי שהולך בלילה מצער  10. םזה העול 
Jn 13,21   21  רוחני והזהיר ואמר אמת אומר אני לכם שאחד עצמו  כאשר ישאוש אמר אלה הדברים מצא  
Jn 19,7  כאשר פילאט שמע זה הדבר היהאז  8: בן אלוה עצמו  כי עושה . דתינו הוא חייב מיתה ענו לו כפי  

Jn 19,12   אז כאשר פילאט  13: אומר נגד שיסר. אלוה מלך עצמו  כי כל איש שעושה . ה אהוב משיסרזה לא תהי 
Jn 20,10  10 ומריאה עומדת מחוץ לקבר בוכה ובעוד 11 .עצמו  התלמידים פעם אחרת באותו מקום  אז הלכו  
Jn 21,1   21,Tit  וכן גלה לשמעון 2ישאוש לאם טוביריאדיש  עצמו  גלה אחר  1 קפיטולו כ״א כפי יואן  

Mt 23,27  וכן אתם דומים לעמים בחוץ  28. מתים ולכלוך עצמות  דומים מחוץ יקרים ובפנים מלאים מצויירים ה 
Lc 15,12   ואחר ימים מועטים מקובצים 13: מה שהיה לו עצמות  וחלק להם . לק הירושה הראויה ליתן לי ח  

Jn 1,11   רק לכל אותן 12. ואותן שלא קבלוהו. דבריו עצמות  ולא  11והעולם לא הכירו . נעשה בעבורו  
Lc Prol,11   בשנת אדונינו שלש מאות וחמשים ותשע שנה עצמותיו  שמונים ושלש שנים מת בביטימיאה בתול וחיה  

Lc 15,30   31. בעדו עגל שמן עם זונות אתה המתה עצמותיו  וכאשר בנך הקטן שהפסיד  30. הביעם או  
Jn 8,54   אבי הוא הנותן לי מעלה. מעלתי אינה דבר עצמי  ענה ישאוש אם אני משבח ומעלה  54: בעצמך.  

Jn 14,21   לא אשקריוטא אבל אדון. ויגודיש אמר אליו 22 .עצמי  ואני אאהוב אותו ואגלה לו את . אהוב מאבי 
Jn 17,19   ואיני מתפלל  20. למען יהיו הם מקודשים באמת עצמי  תם וובעבורם אני מקדש א 19. שלחתיה בעולם 

Mt 4,6   6 למטה כי כתוב הוא האל מצוה אל מלאכיו עצמך  ׳ לו אם אתה הוא בן האלוה הפיל ואמ  
Mt 7,5   ואחר תבוא להשליך. השלך הקורה מעיניך. כשר עצמך  מראה  5. והקורה בעיניך. מעינו הקיסם  

Mt 27,40   41. אם בן אלוה אתה ירד מן השתי וערב עצמך  תושיע . שה ימים תבנהומקדש ובשלשתשמיד ה  
Mc 15,30   וכמדומה לזה עליוני 31. תרד מן השתי וערב עצמך  תושע  30. אחר שלשת ימים תבנהו השם׳ ואתה  

Lc 4,9    כתו׳ הוא שמלאכיו יצוה לך שישמרך 10וענה לו  עצמך  השטן אם אתה הוא בן האלוה תפיל ואמ׳ לו 
Lc 23,37   37 ועל הכתב שעליו כתוב באותיות יוניות 38 .עצמך  אומרים אם אתה מלך ישראל תושיע ו  
Lc 23,39    והאחר עונה ומגדף אומ׳ אינך  40. ואנחנו עמך עצמך  מחרפו ואומ׳ אם אתה משיח תושיע תלוי עמו 

Jn 7,4   אז 6: עדיין לא האמינו בו כי האחים 5. לעולם עצמך  סם שום דבר בסתר אם תעשה אלה הדברים תפר 
Jn 10,33   ענה להם ישאוש אינו כתו׳ בתורתכם 34. אלוה עצמך  ועושה אתה . כי אתה אדם ולא אל .וגידוף . 
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Jn 14,22   ענה ישאוש אליו אם אחד 23: לנו ולא לעולם עצמך  ה דבר הוא עשוי שבעבורינו תגלה אי ז. אחר  
Mt 23,25   זהו שמטהרין זה שמחוץ הוא כן. מחוץ נקיים עצמכם  ן שתראו אוי לכם פרושים רמאי 25: הגמל  
Mc 13,9  כי הם יוליכו אתכם במועצותיכם ובבתי עצמכם  ִשְמרּו : אז 9. חלת כאבים יהיובארץ ורעב והת  
Lc 12,57    וכאשר אתה הולך עם 58. מה שהוא יושר הדבר עצמכם  ולמה לא תדינו  57תבינו זה העת למה לא  
Lc 23,28   כי הנה ימים באים שבהם  29. תבכו ועל בניכם עצמכם  בני ירושלם אל תבכו עלי רק על  ליהם אמ׳א 

Mt 6,5  האוהבים התפללו בבתי כנסיותיהם ובצדי. כשבים עצמם  ו לא תעשו כמעשה הרמאים שמראים כאשר תתפלל 
Mt 8,32   והרועים שהיו שומרים ראו 33. לים פתאום ומתו עצמם  ים הפילו והחזיר. מן האדם ונכנסו בחזירים 

Mt 15,30    עד שהעם מתמיהים כשהיו 31. לרגלו ומרפאם עצמם  ומשליכים . ונטולים ורבים אחריםפסחים  
Mt 21,31   כי זואן 32. והזונות ילכו לפניכם במלכות השם עצמם  להם אמיתות אומר לכם שהעוגבים  והוא אמ׳ 
Mc 5,13   ואותם ששומרים  14. ונחנקו עד ב׳ אלפים. בים עצמם  ילו השטנים ונכנסו בחזירים והפ מיד יצאו 
Mc 6,32  ורבים עמים שראו אותם הכירוהו  33במקום חרב  עצמם  ועלו בספינה הקטנה והפילו  32. פנאי לאכול 
Lc 16,15  ומה שהוא. לפני האנשים רק האל יודע לבבכם עצמם  וישאוש אמ׳ אתם הם המצדיקים  15. לעג עליו  
Lc 20,20   צדיקי׳ בעבור שיתפשוהו בדבר מה וימסרוהו עצמם  ושלחו לו אנשים שעושים  20. משלאומ׳ ה  
Lc 22,66  וישאוש 67. אומרים לו אם אתה משיח אמור לנו .עצמם  ים ושרי הכהנים והוליכוהו בבית העם והסופר 

Jn 8,22  ים התחתונים ואני הואואמ׳ להם אתם מהדבר 23 :עצמם  יהרגו [*] [*] אז היהודים  22. יכולים לבא 
Jn 11,55   אז שאלו ישאוש עומד במקדש שהיה מדבר 56 .עצמם  ה מלכות קודם פסח בירושלם לטהר רבים מאות  
Lc 4,25    וכאשר היה רעב. השמים שלש שנים וששה חדשים עצר  בימי ישעיה ואליהו בישראל כאשר היו  

Mt 22,15  ושלחו לו 16. איך יוכלו לתפוש ישאוש בדברו עצת  ואז נתקבצו הפרושים ועשו  15: םומעט נבחרי  
Lc 7,30   30 לכן למי[*]  31. הש׳ שלא היו נטבלים מיואן עצת  פרושים וחכמי הדת מבזים ביניהם אבל ה  

Mt 22,18   הראוני פשוט אחד של 19אמ׳ למה תנסוני רמאים  עצתם  הכיר  וישאוש 18. אנו לתת מס לסיסר או לא 
Mc 9,46  אותה כי יותר שוה לך הכנס בג״ע בעין אחד עקור  ואם עינך אשקנדליזט  46: א תפסקאינו נח ול  
Jn 13,18    עתה אני אומר לכם קודם מעשה בעבור 19. נגדי עקיבו  מי שאוכל פתי יקום . תהיה נשלמתשהכתיבה 
Lc 11,12   תנו מתנותאך ת. אם לא שלא תבטחו בריע 13 עקרב  ואם ביצה יתן לו  12. תן לו נחשואם דג י  

Lc 1,7   7 קרה כי כאשר זכריה 8. ושניהם היו מאד זקנים .עקרה  ה להם בן או בת כי אלישבק היתה ולא הי 
Lc 1,36   כי שום דבר אינינו שלא יהיה בלתי איפשרי  37 עקרה  ו החדש השישי לאותה שהיא נקראת וזה 

Mt 24,43   ובעבור אהבה 44. וב שבור הבית אשר לוולא יעז ער  הוא יהיה . השעה שהגנב יהיה בא היה יודע  
Mt 24,46   אמיתות לכם אומר שהוא יניחהו על  47. וכן עושה ער  אשרי העבד אותו שאדוניו מוצאו  46. בזמנם 
Mt 26,40  כי. עורו והתפללו שלא תכנסו בנסיון 41. עמדי ער  עה אחת להיות ישנים ואמ׳ לפירו לא יכולה ש  

Lc 6,12   וכאשר היה בקר קרא לתלמידיו ובחר שנים עשר 13 .ער  ובתפלת האל היה . פללהר אחד ומתעלה ב 
Mt 3,17   4: לי ערב  צא בת קול ותאמר זהו בני אהובי ות 17יונה,Tit   אז ישואש 1קפיטולו ז׳ כפי מתיאו  

Mt 14,15   ה היאאמרו לו זה המקום הוא חרב ושע. התלמידים ערב  וכי היה  15. מים וריפא חולייהןנתמלא רח 
Mt 14,23    והאניה הקטנה היתה 24. הוא היה יחיד בארץ ערב  וכאשר היה . הוא עלה להר להתפללהעם הלכו  

Mt 17,5   וכאשר התלמידים שמעו זה 6. והם שומעים. לי ערב  אומרת זהו בני אהובי אותו שמאד מתוך הענן  
Mt 26,20   21בשולחן לסעוד עם י״ב תלמידיו הוא יושב  ערב  וכאשר היה  20. אוש והכינו הפסחצום יש  
Mc 1,11   11 13. ותכף נהגו הקדוש רוח במדבר 12. לי ואהוב ערב  קול בשמים אומרת אתהו בני מאד  ונעשית  
Mc 4,35  והניחו החיילות ועלה 36נעבור אנחנו הלאה [*]  ערב  באותו יום כאשר נעשה  35מר להם לצד אחד וא 
Mc 6,47    48. הספינה קטנה היתה בים וישאוש יחיד נכנס ערב  וכאשר נעשה  47 .בהר לבדו התפללעולים  

Mc 11,19  בבקר כאשר עברו בתאנה ראו 20יצא מן העיר  ערב  וכאשר נעשה  19. תמהים ממוסריו כי כלל העם  
Mc 14,17    ובעוד שיושבין 18בא ישאוש עם י״ב התלמידים  ערב  וכאשר היה  17: להם והכינו הפסחישו אמ׳  
Mc 15,42   בא 43. נעשה נכנס כבר חג המצות זהו לפני השבת ערב  וכאשר  42. אחרות שבאו מירושלם עם רבות 

Lc 4,19   וכאשר סיים הספר חזרו למשרת 20: ויום נקם ערב  ת האדון ולעזוב הנשברים למחילה דורש שנ  
Lc 7,32    וכאשר 33. אתם אינכם בוכיםאנחנו בוכים ו. לכם ערב  אנחנו שרנו לכם בכלי ניגון ולא ואומרי׳ 

Lc 10,21   כל הדברים הם נמסרים אלי מאבי 22. לפניך ערב  גליתם לקטנים אמת הוא אב כי כן ו. החכמים.  
Lc 12,32   32  תמכרו מה שאתם מחזיקים ותנו 33: תת לכם מלכות ערב  תהיו יראים מגוי חלש כי לאביכם אל 
Lc 13,1   וענה ישאוש להם סבורים 2: פילאט עם קרבנותם ערב  בש ודמם ו עת מקצת מגידים לגלילוהיו באות  

Lc 14,12   ולא האחים ולא הקרובים. אל תרצה לזמן אוהבך ערב  ראו כשתעשה סעודת בקר או סעודת לאשר ק . 
Lc 24,29   וכאשר הסב עמהם 30. והיום כבר נטה ונכנס עמהם ערב  ים תשאר עמנו אדון כי כבר נעשה ואומר 

Jn 6,16   וכאשר עלו בספינה באו 17. ירדו תלמידיו לים ערב  וכשנעשה  16. פעם אחרת בהר לבדוברח . ךמל  
Jn 6,17    והים בעבור רוח גדול 18. וישו לא בא אליהם ערב  וכבר היה בספינה באו מעבר לים לכפר נאום  

Jn 20,19   למידים שם בא ישושודלתות הבית נעולות שהת ערב  אז שבת אחד כשהיה  19לה הדברים ואמ׳ לי א  
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Jn 8,29   כל עת הוא מדבר אלה הדברים 30. אני עושה ערבים  כי אותם הדברים שאליו . י יחידימניחנ  
Lc 12,35   ותהיו 36תהיו ועשישות דולקות בידיכם  ערוכים  מתנים  35: וצרכם שם יהיה לבבכםשיהיה א  
Mt 25,36   חולה הייתי ואתם. יתי ונפשט ואתם הלבשֻּתוניהי ערום   36. ת הייתי ואתם נתתם לי לינהבלא בי 
Mt 25,43   חולה ואסור הייתי ולא. הייתי ולא כסיתוני ערום  . בלא בית הייתי ולא אספתוני 43. ולשתות  
Mt 25,44   אז ענה להם  45. או חולה או אסור ולא שרתונך ערום  ומתי ראינוך רעב וצמא ובלא בית . ויאמרו 
Mc 14,52  ונהגו לישוש לסגן הכהנים ונאספו כל  53: מהם ערום  והוא עזב האלמשיאה וברח כולו  52. ותפשוהו 

Jn 21,7   ושאר התלמידים באו מספנים 8. ונכנס בים. היה ערום  שמע האדון הוא לבש מלבושיו כי  פירו כאשר 
Lc 12,37   שיהיה יושב באמת אני אומ׳ לכם: בבא אדונם ערים  הם העבדים הנמצאים . ומיד יברכם 37: מיד  
Mt 27,6   וכשנתייעצו קנו שדה א׳ מיוצר בעבור 7. דם הוא ערך  כי . בר ראוי שנשימם בבית המקדשאינו ד 
Mt 27,9   כן. וקנו מהם שדה יוצר 10שערכו בני ישראל  ערך  ומ׳ ולקחו שלשים פשיטי כסף זהו נביא א  

Mt 25,15   ואותו שקבל ה׳ בשנטש פעל 16. לו תכףוהלך  ערכו  ולאחד אחד לכל אחד מהם כפי . טשב׳ בזנ  
Lc 12,6   ושערכם כולם  7. ואחד מהם לא נשכח לפני האל ערכין  אה חמשה לחם שהם שלו נמכרין במ 6: תיראו 
Mt 4,16   ראו אורה ונר בהיר הראה אליהם שהיו עומדים ערפל  העם העומדים בדרך  16. מגלילאה נחל ירדן  
Mt 6,23   שום אדם אין יכול בטוב לעבוד 24. תהיו בך ערפליות  בך הוא ערפליי רבות ראוי להיות ואם הנר ה 

Mc 15,33   ובשעה תשיעית 34. בכל הארץ עד שעה תשיעית ערפליות  וסביב שעה ששית נעשה  33. ספדותעושים ה 
Mt 6,23   ואם הנר הראוי להיות בך הוא ערפליי רבות .ערפליי  ואם עינך רשעה כל הגוף יהיה  23. בהיר  
Mt 6,23  שום אדם אין 24. רבות ערפליות תהיו בך ערפליי  ואם הנר הראוי להיות בך הוא . ייהיה ערפלי  
Mc 6,52   וכאשר עברו הלאה באו בארץ גִינִיָשאִריק 53 .ערפליי  ירים פלא החמשה לחמים ולבם היה אינם מכ  
Lc 11,36   [*]ובעוד 37 :איר כמו עששית המאירהכלו י ערפליי  וכאשר לא יהיה בו חלק . פך יאירוכל גו  
Jn 19,42   ליהודים ובעבור שהיה סמוך לאותו קבר שמו שם ע״ש  ר שהיה אז בעבו 42. שום אדם לא הושם בו  

Mc 11,17   וכאשר שרי הכהנים שמעוהו 18. מערת גנבים עשאוה  ואתם . שלי הוא תפלה לכל העמים כתוב שבית  
Jn 15,24  רק עתה ראו והכעיסו אותי ואבי : לא היה חוטא עשאם  י דברים שאחר לא אם לא עשית 24 .מכעיס אבי 
Mt 6,30    השדה הנמצא היום ולמחר יהיה נשרף האל מאספו עשב  ואם  30: כל מעלתו כמו אחד מאלומכוסה עם  
Mt 1,24   ויקח אשתו ולא ידעה עד. כאשר צוהו מלאך האל עשה  וכאשר קם יוסף מחלומו  24. עמנוהש׳ם יהיה  
Mt 5,28   אבל אם ֵעינְָך ימנית טשקנדליזא 29: ניאוף עשה  יביט אשה ויחמוד אותה בלבו כבר שכל אדם ש  

Mt 13,28  29והעבדים אמרו תחפוץ שנלך ונלקטהו . דבר זה עשה  והוא אמר להם האיש האויב  28: םזרע קמשוני  
Mt 13,58   14: לאות בעבור מיעוט האמנתםשם הרבה נפ עשה  ולא  58. בוד רק בארצו או בביתובזולת כ,Tit  

Mt 14,6   וייטב מאד . אירודיש לאירודינא מחול לפני הכל עשה  וביום הולדת לאירודיש  6. נביא אותו כמו 
Mt 18,31   ואמ׳ לו עבד רע. והאדון צוה שיביאהו לו 32לו  עשה  הלכו אל האדון וספרו לו כל אשר ו. נבהלים 

Mt 19,4   4  ואמר בעבור זה אדם יעזוב אביו 5. אדם ואשה עשה  ראתם כי בראשיתכם ענה ואמר לא קוהוא  
Mt 20,2   3. תנאי עמהם מן הערך מפשוט אחד שלחם בכרם עשה  וכאשר  2. ר לשכור פועלי׳ לכרמויוצא בבק  

Mt 21,31   והוא אמ׳ להם. והם ענו הראשון. רצון האב עשה  מי משני אלו  31. בחפץ ולא הלך אני אלך  
Mt 25,17   ואותו שקבל א׳ 18. במדומה ורוח אחרים שנים עשה  נים ואותו שקיבל ש 17. והרויח ה׳ אחרים  
Mt 27,23   וכאשר פילאט ראה 24. והם עוד צעקו תלוהו .עשה  ופילאט אמ׳ להם ואי זה רעה . רבבשתי וע  
Mc 5,19   רש בקבול החסד שהש׳ עשהוהוא הלך דו 20: לך עשה  ֽוַסֵּפר החסד שהש׳ . לאותן שלךלו לך לביתך ו  
Mc 5,20   וכאשר ישו עבר עבר 21: וכלם היו תמהים. לו עשה  והוא הלך דורש בקבול החסד שהש׳  20: לך  
Mc 5,32   והאשה פחדה ויראה ויודעת בטוב היא הפלא 33 .עשה  ומביט אם יוכל ראות אותו שזה  32. נגעני  
Mc 6,21   21 והזמין כל הטרבונש והשרים הגדולים. חג מלידתו עשה  יש הימים בינוניים קרבו לאירוד וכאשר 
Mc 7,37   37 היטב כי הוא עשה האלמים דבר והחרשים שמוע עשה  אומרים כל מה שעשה ישאוש . יהיםומתמ:  
Mc 7,37   8: האלמים דבר והחרשים שמוע עשה  מה שעשה ישאוש עשה היטב כי הוא אומרים כל,Tit  קפיטולו ח׳  

Mc 12,21    בתחיה  23.ולכל השבעה היתה להם לאשה 22. כזה עשה  ישי זה של. השני גם זה לא הניח זרעלקחה 
Mc 15,7   ובא העם  8. ובעבור הרציחה הושם במאסר. רציחה עשה  אותו שבת גר אחד . ש ששמו בראבןאחד תפו 

Mc 15,14  ופילאט חפץ 15. לכם ועוד הם צועקים תלוהו עשה  ופילאט אמ׳ להם ואי זו רעה  14 :צעקו תלהו  
Mc 15,31   אם אתה 32. נושעים ועצמו אינו יכול להושיע עשה  חד עם האחר ועם הסופרים האחרים מצחקים הא  

Lc 1,25   האל לי באותן הימים הביט בי בעבור שיסיר עשה  זה  25ונטמנת חמשה חדשים אומרת אשתו הרתה  
Lc 1,49  49 וחסד שלו מדור לדור 50בי דברים גדולים  עשה  שהוא כולו יכול הקדוש שמו הוא  כי אותו  
Lc 4,23   ואמ׳ להם 24. בכפר נחום עושה אתה כן בארצך עשה  רוב דברים ששמענו . א מרפא עצמורופ  

Lc 7,8   ואותו הדבר שמע ישאוש ותמה 9. זאת ועושהו עשה  ואומר אני לעבדי : ר בא והוא באאני לאח.  
Lc 8,32    ונכנסו. אז השדים יצאו יצאו מן האיש ההוא 33 .עשה  וכן . רים ההםרשות לבא בקרבי הפשיתן להם 
Lc 8,39   41ונעשה כשחזר ישאוש לעם המחכים אותו  40. לו עשה  ל העיר ודורש כל הדברים שישאוש והלך בכ 
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Lc 9,43   בידו הסימן הנעשה היום בין הגוים קודם אכילתם עשה  וישאוש בלשמא הרוח רעה ואחר  43. ושברו 
Lc 10,28   והוא חפץ לצדק עצמו 29. אותן הדברים ותחיה עשה  שאוש אמר אליו כדין עניתי וי 28. כמוך.  
Lc 10,35    ואם תוציא בהוצאתו יותר. למוכה זה כל צרכו עשה  פשיטין ונתנם לאושפיזא ואמ׳ לו לקח שני  
Lc 11,40   40  נו בצדקה מה שיותרלכן ת 41. מה שהוא בפנים עשה  סכלים מי שעשה מה שהוא מחוץ לא  
Lc 12,47   ואותו 48. כפי רצונו יהיה מוכה מנגעים רבים עשה  ון בעליו ואינו מזמין עצמו ולא שידע רצ  
Lc 12,58   ואם באולי ימסור אותך. מעשה שישלחוך מהרה עשה  הולך עם שכנגדך לאי זה שר בדרך וכאשר אתה  
Lc 14,16   ושלח משרתו  17. זימון גדול וזימן אנשים רבים עשה  ד וישאוש אמ׳ אליו אדם אח 16. ׳במלכות הש 
Lc 15,19   ואם. וקם ובא אל אביו 20: לי כמו אחד משכיריך עשה  . כבר איני ראוי להיות נקרא בנךו 19. ולך 
Lc 17,9   איני חושב כן עליכם כי עשיתם כל 10. מצותו עשה  א אותו עבד חן בעיני אדוניו כי וימצ  

Lc 22,17  כי אני 18חנות ואמר קחוהו וחלקוהו ביניכם  עשה  וכאשר לקח הכוס  17. השם׳ ם מלכותשיהא נשל  
Lc 23,22   22 איני מוצא שום טעם שבעבורו יהיה חייב מיתה עשה  א פעם שלישית אמר להם אי זה רע והו.  
Lc 23,41   כרון ממנוואומ׳ לישו אדון יהיה לך ז 42 .עשה  אבל זה שום רע לא . לפי מעשעינומשפט אמתי  

Jn 1,32    אומ׳ אני ראיתי הרוח יורד מן השמים . לו עדות עשה  וג׳ואן  32זה באתי ומטביל במים בעבור 
Jn 2,11   זה האות הראשון בבית גלליאה וגלה מעלתו עשה  וישאוש  11. ת היין הטוב עד עתהאתה העלמ  
Jn 2,15   גרש מן המקדש: וצות עבותות כמעט כלםכמעט קב עשה  וכאשר  15. רים צאן ובקר ויוניםאנשים מוכ  
Jn 4,46   והיה שם מלך קטן ריגיטו שהיה לו. שם ממים יין עשה  אחרת בבית גלליאה אל מקום אשר  אז בא פעם 
Jn 6,11   והדג כמו כן. חנות לשם׳ חלק הפת בין העם עשה  אז לקח ישאוש הככרות וכאשר  11 .אלפים.  
Jn 7,37   מי שמאמין בי שאומרת הכתיבה 38יבא אלי וישתה  עשה  ר אם אי זה אחד ישוש צועק ואומ החג עומד 
Jn 8,40  ואמרו לו. אתם עושים מעשה אביכם 41אברהם  עשה  זה . אמת לכם אותה ששמעתי מהאל איש שאמרתי  
Jn 9,11   ושלח לי למי שלוח לרחוץ. טיט ומשח את עיני עשה  וענה הוא איש אחד שנקרא ישאוש  11. עיניך  
Jn 9,14   13 אז שאלו 15: ופתח עיני האיש ההוא. טיט בשבת עשה  ואמרו שישאוש  14יאוהו לפרושים והב  
Jn 9,15   אז אמרו 16. והניחו על עיני וקמתי וראיתי :עשה  והוא אמ׳ אליהם טיט . לך הראות זה צד חזר  
Jn 9,26   והוא ענה כבר אמרתי 27. לך ואיך פתח עיניך עשה  ה אז אמרו לו מ 26: עור ועתה אני רואה.  

Jn 11,46   אז התאספו ההגמונים והפרושים נגד ישאוש 47 :עשה  ו לפרושים ואמרו להם מה שישאוש מהם הלכ . 
Jn 12,37   בעבור 38כמה אותות לפניהם לא האמינו בו  עשה  וכאשר  37. שאוש והלך ונסתר מהםאמר להם י  
Jn 18,23  23  רק אם טוב דברתי למה אתה מכה. לי עדות רע עשה  ר רע אם אני דברתי דב. ענה אליווישאוש  
Jn 20,30    ישאוש משיח בהראותו לתלמידיו שאינם כתובים עשה  נסים רבים  30. אותן שיאמינו בייהיו  
Jn 21,25    ישאוש שאם כלם יהיו נכתבים חושב אני שכל עשה  ועוד דברים רבים  25. הוא עדותושאמת  
Lc 16,8   8 9לב קרבו .. כן בני זה העולם הם יותר חכמים .עשהו  מעשה רע הלבב כי בחכמה האדון ה ושבח 

Jn 13,27   וזה אחד מהיושבים לא 28ביותר מהירות  עשהו  וישו אמר אליו מה אתה עושה . טןאז בא הש  
Mt 3,8   ולא תאמרו בלבבכם 9מעשים טובים ותשובה  עשו   8. מי למד לכם לברוח לאף הש׳ם ויבדיש.  

Mt 4,17   17  קפיטולו ט׳ כפי : תשובה כי המלכות שמים מתקרב עשו  והלאה התחיל ישואש לדרוש ולאמר ומשם 
Mt 8,9   וישואש משיח שמע זה השר 10. זה והנם עושים עשו  ולעבדי . ואומ׳ לאחר בא והוא בא. הולך  

Mt 11,20   כורושים רע יהיה לכם 21ואמר . תשובה עשו  דולות ולא באותן שהוא עושה פלאות ג  
Mt 12,41   ובכאן הוא גדול מיונה. תשובה בדרישה של יונה עשו  ן עם זאת האומה ויענישוה כי הם ליום הדי: 
Mt 17,12   12 כן בן האלוה יסבול המות. ממנו כל רצונם עשו  אבל . אני לכם שבא ולא הכירוהו ואומר  
Mt 19,13   ון מנערים קטנים בעבור שהוא יניח הידיםלו דור עשו  ואז  13: מי שיכול להבין יבינהו. שמים 
Mt 26,19   וכאשר היה 20. כאשר צום ישאוש והכינו הפסח עשו  והתלמידים  19. פסח עם תלמידיו עמך יעשה  

Mt 27,1   1 וקשרוהו והביאוהו 2עצה שמסרו ישאוש למיתה  עשו  בא הבקר שרי הכהנים וזקני העם  וכאשר  
Mc 1,15   והולך ישו ואחרים  16. תשובה והאמינו דבר האל עשו  בא ממלכות שמים  ואומ׳ העת 15. דבר האל 

Mc 14,26  ואמר להם ישו כולם  27. חינות יצאו בהר הזתים עשו  וכאשר  26. אומן חדש במלכות אביעד שאשתה מ 
Lc 3,4  כל הגאיות תתמלאו וכל ההרים 5. ישרות דרכיו עשו  ך האל קול קורא במדבר פנו דר. ישעיה הנביא  
Lc 3,8    ולא תתחילו לאמר אבינו . פירות הגונים מטבילה עשו  לכן  8. ברוח מאפינו העתידה לבאילמד לכם 

Lc 6,31   31 אם תאהבו אוהביכם אי זו חן ראויה לכם 32. להם עשו  שר אתם חפצים שהאנשים יעשו לכם וכא 
Lc 9,14   וישו  16. וכן עשו 15משים לחמשים שישבו העם ח עשו  משת אלפים וישאוש אמ׳ לתלמידיו והם כמו ח 
Lc 9,15    וישו לקח החמשה לחמים ושני דגים והביט 16 .עשו  וכן  15שישבו העם חמשים לחמשים עשו  

Lc 11,32   והנה בכאן יותר גדול. תשובה בעבור דרישת יונה עשו  דין עם זאת המשפחה ויענישוה כי יקומו ב 
Lc 19,13   14. הוצאותיכם מאלו האימנש עד שאבוא עשו  ואמ׳ אליהם . להם עשר ׅאיֵמנֵש שלו ונתן  

Jn 3,28   לי עדות שאמרתי לכם שאיני משיח רק שולחתי עשו  אתם בעצמכם  28. תן לו מן השמיםאם לא ינ  
Jn 6,10    ואמונה רבה היתה באותו המקום. שישבו העם עשו  אז אמ׳ ישאוש  10. יהיה בין כלםאבל מה  
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Jn 8,39   איש. ואתם אביתם להורגני 40. מעשי אברהם עשו  ש אמ׳ להם אם אתם בני אברהם ישוו: אבינו  
Jn 14,23   והדבר. מי שאינו אוהב אותי ומקיים דברי 24 .עשו  ואליו יצאו עמו . בי יאהוב אותודברי א  
Jn 19,24   יואם ישאוש ומריאה אליאופ 25. אלה הדברים עשו  והפרושים . ת במלבושיביניהם ושמו גורלו  
Mt 1,22   23אשר אמרו על ידי הנביא . למלאת דבר האל עשוי  וכל זה היה  22. עמו מעונותיהם כי יושיע  
Mt 5,13   בעוד שישוש משיח אמר אל תלמידיו אתם מוסר עשוי  והיה  13קפיטולו י״ב כפי מתיאו : לכם  
Mt 8,13   ותה שעה ובזולת כל רעוהילד נתרפא בא .עשוי  ו שר לך וכמו שהיא אמונתך יהיה אמ׳ לאות:  
Mt 26,1   26,Tit   תדעו  2אמ׳ לתלמידיו . כאשר סיים אלה הדברים עשוי  והיה  1קפיטולו נ״ב כפי מתיאו 
Mt 28,2   כי המלאך ירד מן השמים . ארץ רעשה מאד בחזקה עשוי  והנה היה  2מקדלינא ואחרת מריאה ראו הקבר 
Mc 2,27   ובעבור  28. בעבור האדם והאדם לא בעבור השבת עשוי  שבת ואמ׳ ה 27. ונתן לחיילותיו הוא אכל 
Mc 5,33  והוא 34. ונברכה לפניו ואמרה אליו כל האמת עשוי  ויודעת בטוב היא הפלא שבה היה  פחדה ויראה  

Mc 11,23   ובעבור אהבתכם אומר אני כי בכל תפלותיכם 24 .עשוי  ס בים ולא יפקפק בלבו מיד יהיה קום ותכנ 
Mc 14,58  58 בידי אנשים ובשלשת ימים אחרים חדש עשוי בידי עשוי  מענו שאומ׳ אני אהרוס זה המקדש אנחנו ש 
Mc 14,58   ולא היה מוסכם עדותם 59. בידי אנשים אבנהו עשוי  י אנשים ובשלשת ימים אחרים חדש עשוי ביד . 

Lc 1,38   38  וקמה מריאה משם באותן 39. [*] כפי דבריך עשוי  מריאה הנה פה שפחת הש׳ יהיה לי ואמרה  
Lc 2,1  2: לישראל,Tit   היה באותן הימים כמו כן ציווי משיסר גושט עשוי  עוד  1קפיטולו ב׳ כפי לוקא  
Lc 6,1   6: הוא טוב,Tit  זה בשבת שני ראשון כאשר ישאוש עובר בשדות עשוי   1א קפיטולו ו׳ כפי לוק  

Lc 14,22   ועדיין הזמן נאות לזה ניאות . הוא כאשר צוית עשוי  והעבד אמ׳  22. חגרים והביאם פהוה 
Jn 14,12   אומר אני לכם: בעבור שהמעשים שתאמינו עשוי  זה בלבד  12. שאני הוא והאב בי מאמינים  
Jn 14,22   ענה  23: שבעבורינו תגלה עצמך לנו ולא לעולם עשוי  אי זה דבר הוא . אבל אדון אחרלא אשקריוטא 

Mt 3,2  זהו מה  3תשובה כי המלכות שמימיי מתקרבת  עשות  ואומר  2בר גודיאה דורש ובל במדההיא בא הט[*] 
Mt 6,1   6: שמימיי שלם הוא,Tit  1  ממעשיכם הטובים לפני העם . אמבוה בלעז אופנא עשות  השמרו לבלתי 

Mt 12,2    וישואש אמ׳ להם לא אתם קראתם מה 3. בשבת עשות  לו תלמידיך עושים מה שאין ראוי אמרו  
Mt 12,12   ואז הוא אמר אל האדם שלח ידך 13. בשבת טוב עשות  ובעד אהבה זו הגון הוא . מהצאן טוב האדם  
Mt 16,26   כן האל באספקלריות אביו 27. האדם בעד נפשו עשות  ואי זה חלוף טוב יכול . א אבודהוהנפש הי  
Mt 19,16  וענה ישאוש אליו 17. חיים נצחייםשיהיה לי  עשות  ו רבי טוב אי זה טוב אוכל אנכי אלי ואמ׳ ל  
Mt 23,23  פרנסים עורים 24: ואין שאין ראוי לשכחם עשות  ינה והאמונה ואלה המצות שחוייב היושר והחנ  
Mc 1,24  אני. ממני ישואוש נזוריט באת להשמיד אותנו עשות  ואומ׳ מה לך  24דם אחד וצועק בבית הכנסת א  
Mc 2,24   מה שעשה דוד. ואמ׳ ישאוש להם לא קראתם 25 .עשות  ת מה שאין ראוי למידך עושים בשבאמרו לו ת  
Mc 3,4   הושיע או עזוב אבר אדם . טוב ביום החג או רע עשות  ואמ׳ להם ישאוש יש לאדם  4. מצעועמוד בא 
Mc 5,7   ישאוש ממני בן האלוה עליון אני משביעך באל עשות  מה לך . אומר בקול גבוה 7לל לו והתפ  
Mc 6,5   אבל אחדים מועטים חולים שריפא. שום פלא עשות  ולא רצה שם  5ין מכיריו ובביתו בארצו וב  

Mc 8,35    ואותו שיאבדה בעדי ובעד . נשמתו נושעת יאבדה עשות  ומי שיחפוץ  35. עמו וימשך אחרישתי וערב 
Mc 9,17  ה ממאנת כמה זמן אהיהוישאוש אמ׳ אי משפח 18 .עשות  שתי תלמידיך שירפאוהו ולא יכלו ובק. השנים 
Mc 9,21   וישאוש אמ׳ לו אם אתה תוכל  22. עזרני בחסדך עשות  ואם יכול אתה . מים בעבור המיתובאש וב 

Mc 13,22  אני אמר לכם קודם שיהיה. השמרו 23הנבחרים  עשות  ים ונפלאות לדמות עוד אם איפשר מראים סימנ . 
Mc 14,35   ואמ׳ אב שהוא היכול 36. שתעבור אותה שעה עשות  איפשר אפיו ארצה והתפלל לשם אם הוא כרע ב  

Lc 5,34  אבל יבואו ימים 35שיצום בעוד שהארוס עמהם  עשות  להם אמ׳ יכולים אתם בין הארוס  34. ושותים  
Lc 6,2   וישאוש ענה ואמ׳ להם לא קראתם מה 3בשבת  עשות  ם למה אתם עושים מה שאינו ראוי אומרים לה  
Lc 6,9   9 או הנפש הושיע או. או עשות רע בשבת. טוב עשות  אמ׳ להם אני שואל אתכם אם ראוי ש וישאו  
Lc 6,9   וכאשר 10. או הנפש הושיע או אבוד. רע בשבת עשות  או . בלהם אני שואל אתכם אם ראוי עשות טו  

Jn 5,19   עושההבן . כי הדברים שהוא עושה. לאב עשות  רק מה שראה . ם אי זה דבר מעצמולעשות לכ  
Lc 17,10  ונעשה בעוד שהולך ישאוש ליר לירושלם 11 .עשינו  ם ולא מועילים מה שעלינו לעשות אנחנו עבדי  
Mt 27,57  אחד איש מבארי מסיאה ששמו יושאף אותו שהוא עשיר  וכאשר נעשה בא  57: בני זאבדיב ויושאף ואם  
Mc 10,25  אומרים. והם היו תמהים 26. לכות שמיםבמ עשיר  א עבור גמל אחד בנקב המחט שאיש דבר נקל הו  
Lc 12,21  21  ואמר לתלמידיו אל תהיו משתדלים לבקש 22: בשם עשיר  האוצר פירותיו בעולם הזה ואינו כן הוא 
Lc 16,1   ויצא עליו. אחד היה שעשה מורשה אחד על נכסיו עשיר  . ואומ׳ לתלמידיו 1״ז כפי לוקא קפיטולו י 

Lc 16,19  והיה דל 20היה לבוש ארגמן ואכל כל בטוב  עשיר  אדם אחד  19: רת עושה נאוףיא אחומב.. .. ש  
Lc 18,23   וישוש ראה עצבונו ואמ׳ דבר אי איפשר 24. הוא עשיר  מאד כי  ואלה הדברים נשמעים הוא היה עצב 
Lc 18,25   אלה ואותן ששמעו 26. שיכנס במלכות שמים עשיר  וא שיעבור הגמל בנקב המחט מאדם דבר נקל ה  
Lc 19,2   והיה חפץ מאוד לראות ישוש משיח אי 3. גדול עשיר  ו זאקיב שהיה שר העולמיים והיה אחד ששמ  
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Mc 10,Tit   10: מלח ויהיה עמכם שלום,Tit   וישאוש נסע משם ובא עד ארץ  1: כפי שן מרקו עשירי  קפיטולו 
Mc 12,41    ובאה אשה אחת 42. בים גודל דבריםמתנד עשירים  ורבים . העם מתנדבים שם מתנותיוזה אופן  

Lc 6,24   אוי לכם ששוחקים [*]  25. כי הוא נח דעתכם עשירים  רק אוי לכם  24. הנביאים והאבותהיו עושים 
Lc 14,12    כי באולי אותם שאתה קורא שישלמו לך גמול .עשירים  ולא השכנים . האחים ולא הקרוביםולא: 
Lc 21,1   וראה אשה אחת ענייה ששמה שני פשיטין 2 .עשירים  ם בתיבה והם תם שמשימין מתנותיהראה או  
Jn 1,39   והיה אנדריב אח שימון ופירו אחד מאותם 40 .עשירית  כמעט שעה ועמדו שם אותו היום והיה . עומד 

Mt 25,1   החמש מהן היו 2. ויצאו לדרך לחתן ולכלה עשישותיהן  מלכות שממיי לעשר בתולות שלקחו יהיה דומה 
Mt 25,4   ובעוד שהחתן מעכב לבא כל העשר ישנו 5 עשישותיהן  [*]  4[*] והה׳ סכלות לקחו  3. חכמות  
Mt 25,7    והסכלות אמרו לחכמות תנו לנו משמנכם  8 עשישותיהן  אז קמו כל הבתולות והדליקו כל  7לדרך 
Mt 25,8  8  החכמות ואמרו אולי לאוענו  9. מכבות עשישותינו  אמרו לחכמות תנו לנו משמנכם כי והסכלות  

Mt 20,13   קח מה שהוא שלך 14אתה תנאי עמי לפשוט אחד  עשית  לא . ביב איני עושה לך שום עולהואמ׳ ח  
Lc 2,48   כי אני ואביך כואבים ומאד חפשנוך. זאת לנו עשית  ואמ׳ האב והאם אל הבן למה . מהוראוהו ת . 
Jn 3,26   ענה יואן 27: עד שהוא טובל והכל באים אליו עשית   בי מי היה עמך בעבר הירדן שהואואמרו ר  

Jn 18,35   ענה ישאוש מלכותי אינינו מזה העולם אם 36 :עשית  ך והגמוניך מסרו לי אותך לי מה יהודי עמ  
Mt 21,13   13 וקרבו אליו העורים 14: מערת פריצים עשיתוה  ר בתי בית תפילה הוא כתוב ואתם ואמ  

Jn 7,21  נתן: בעבור זה 22פעולה אחת וכולכם תמהים  עשיתי  אני . ענה ישאוש ואמ׳ להם 21: ךשרוצה להרג  
Jn 13,15    אמת אני אומר לכם 16: אני כן תעשו גם אתם עשיתי  כאשר . כי אני נתתיו לכם למשל 15חבירו  
Jn 15,24  רק עתה :דברים שאחר לא עשאם לא היה חוטא עשיתי  אם לא  24. כעיס אותי מכעיס אביהמ 23: חטא  

Mt 20,12   13. שוים עמנו אשר כל היום סבלנו העמל עשיתים  ואתה . ו התחילו לפעול שעה שפלהאומרים אל  
Mt 25,40   ואז 41. עם אחד מאחי הקטנים כי לי עשיתם עשיתם  ות אומר לכם כי כל הטוב שמעולם אלהם אמית  
Mt 25,40   הפרדו . ואז יאמר לאותן שיהיו בצד שמאל 41 .עשיתם  שיתם עם אחד מאחי הקטנים כי לי שמעולם ע 
Mt 25,45   46. למקצת מקטני הדלים שלי גם לי לא עשיתם עשיתם  יתות אומ׳ לכם כי כל פעמים שלא אומר אמ  
Mt 25,45   ואלו ילכו באשה של גיהנם והצדיקים ילכו 46 .עשיתם  מקצת מקטני הדלים שלי גם לי לא עשיתם ל 
Lc 17,10   תאמרו אנחנו עבדים ולא. כל הדברים שצוה לכם עשיתם  כן עליכם כי  איני חושב 10 .כי עשה מצותו 
Lc 19,31   והשלוחים הלכו  32. כמו שאדוננו חפץ פעולתו עשיתם  אתם מתירים קשרו אתם תאמרו כי  אתכם למה 
Lc 19,46  ד כל היוםוהיה מלמ 47: אותה מערת גנבים עשיתם  רק אתם . הם כתוב ביתי בית תפלהוהוא אמ׳ ל  
Jn 18,29   וענו ואמרו אם זה האיש לא  30. נגד זה האיש עשיתם  ואמ׳ איזו עדות . לאטו להם בחוץאז יצא פי 
Mc 5,25   25 והוציאוה כל מה שהיה לה ברפואות 26שנים עברו  עשר  אחת שהיה לה רפיון דם זה שנים  ואשה 
Mc 9,34   ואמ׳ להם אותו שירצח היות גדול. תלמידים עשר  וישאוש קרא השנים  34. היה גדולזה מהם י  

Mc 14,20   בן האלוה הולך כמו 21. שמשים היד עמי בקערה עשר  והוא אמ׳ להם אחד מהשנים  20. אאני הו  
Mc 16,14   14 ישאוש נראה להם להבחין מיאונם וקושי. לאכול עשר  יום א׳ שיושבין בשולחן כל אחד  ואחר  

Lc 3,1   3,Tit  לקיסר טיברי שיסאר ופונץ פילאט מורשה בגודיאה עשר  בשנת חמשה  1א י לוקקפיטולו ג׳ כפ 
Lc 6,13  13 שימון שקרא פירו 14. מאותן שקרא שלוחים עשר  יה בקר קרא לתלמידיו ובחר שנים וכאשר ה  
Lc 8,42   ויקר מקרה שבעודו הולך מצא ישאוש נגש. שנים עשר  בן היה לו שחולה למות זה שנים  כי 42ביתו  
Lc 13,4   תחשבו. אשר עליהם נפל המגדל בשיבסי והרג אותם עשר  כמו אותם שמנה  4בו כולם תאבדו אם לא תשו 

Lc 18,31   הנה אנחנו עולים בירושלם. תלמידיו ואמר להם עשר  וישאוש לקח שנים  31. ים נצחייםהבא חי  
Lc 19,13   אמ׳ אליהם עשו הוצאותיכם מאלו האימנשו. ׅאיֵמנֵש עשר  וקרא עשרה עבדים שלו ונתן להם  13ושיחזור 
Lc 22,3   שהלך ודבר עם שרי הכהנים והרבנים באי זה צד 4 עשר  ודא הנקרא אשקריוטא אחד מהשנים נכנס בי 

Lc 22,47   48. ויגש לישו בעבור שישקהו. והולך לפניהם .עשר  ותו שנקרא יודש עמהם אחד משנים סיעה וא  
Jn 1,40    וזה מצא 41. ששמעוהו מיואן והלכו אחריו עשר  אחד מאותם שנים  אח שימון ופירואנדריב  
Jn 6,68   וענה שימון פירי  69. שנשארו ואתם חפצים ללכת עשר  אז אמר ישאוש לשנים  68: ים עמואינם הולכ 
Jn 6,71  וזה אומ׳ מיוד״ש 72. בחרתי אחד מכם הוא שטן עשר  לא אני לכם שנים . שאוש ענה להםוי 71: האל  
Jn 6,72   7 :עשר  עתיד לבגוד בו שהוא אחד משנים  כי זה,Tit   אחר אלה 1קפיטולו ז׳ כפי ש׳ יואן  

Mt 21,28  ובא הראשון ואמ׳ בן לך היום פעול. בנים עשרה  אדם אחד היו לו . מה דומה לכם 28. הנפלאות  
Mt 25,28  28  ואותו . יתן איש בהעדפהכי למי שיהיה לו  29 .עשרה  תקחו ממנו הבשנט ותמסרהו לאותו שיש לו 
Mc 6,43   44. קופות ממה שהותירו ומהלחמים והדגים עשרה  וחלקו מנותר שתים  43. לם ושבעוואכלו כו  
Lc 7,41   ולא היה 42. פשיטין והאחר היה חייב לו אחד עשרה  האחד חייב לו . חייבין לאיש אחדשני אנשים  

Lc 14,31   אלף יכול לבא נגד מי שעם עשרים אלף בא אליו עשרה  כים ואינו חושב ראשונה אם עם נגד מל. 
Lc 15,8   לא תדליק את הנר ותכבד. דרכמש ותאבד אחת מהם עשרה  או אי זה אשה שיש לה  8: תשובה חסרים 

Lc 17,12  וצועקים רם  13אנשים מצורעים שעומדים מרחוק  עשרה  וכשנכנס במגדול אחד באו אליו  12. וגלליאה 
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Lc 17,17   לא נמצא שחזר ונתן  18מי אתם ואין הם התשעה  עשרה  וענה ישאוש ואמ׳ ולא הייתם  17 שומרוני 
Lc 19,13   ואמ׳ אליהם. עבדים שלו ונתן להם עשר ׅאיֵמנֵש עשרה  וקרא  13ח מלכות לעצמו ושיחזור בעבור שיק  
Lc 19,24   ר יש לו עשרהואמרו לאדון כב 25. אימנש עשרה  לו  שם גזלו לו האימנא ותנוה לאותו שיש  
Lc 19,25  אני אומר לכם לכל אדם שיש לו ינתן 26. אימנש עשרה  ואמרו לאדון כבר יש לו  25. מנשלו עשרה אי 

Jn 11,9   אם אי זה שיהיה הולך ביום אינו עושה. שעות עשרה  ענה ישאוש אין ביום שתים  9. שםחפצת ללכת  
Mt 6,18  18 עוד אמ׳ ישואש משיח לתלמידיו  19כפי מתיאו  עשרים  קפיטולי [*]: תתראה לאנשים צם  כדי שלא 

Lc 14,31   וזולת זה הוא עומד מרחוק 32. אלף בא אליו עשרים  עשרה אלף יכול לבא נגד מי שעם  אם עם  
Jn 6,19    ויגש אל. וחמש מילין ראו ישוש המלך אליהם עשרים  אז הלכו  19. שהיה מנשב מבהיליםרוח גדול  

Mt 18,24  וכאשר לא היה לו מה לפרוע  25. אלפים בישנאש עשרת  שלחו איש אחד שחייב לו . ר הטעםפהתחילו לס 
Jn 18,3   ישאוש יודע כל 4. ואבוקות ועם כלי זיין עששיות  והפרושים באו שם עם . ההגמונים רב ועבדי  

Lc 11,36   הו פרושובעוד שהוא מדבר בקש 37 :המאירה עששית  כמו  לא יהיה בו חלק ערפליי כלו יאיר  
Mt 26,8    כי זאת המשיחה ראויה לימכר בערך 9. פסידה זו עשתה  ראוהו היו מאד עצבים ואמרו למה התלמידים 

Mt 26,13   אז אחד מי״ב תלמידיו שהיה נקרא 14 :לזכרוני עשתה  ו יהיו מוגדים בכל העולם יאמרו האיוגלי 
Mc 14,9   ויודש אשקריוטא אחד מי״ב תלמידים הלך 10. זה עשתה  ונגליאו יאמר אדם שהיא בזכרוני זה האי 
Mt 9,37   38.גדולות אבל הקוצרים מועטין[*] הקציר סמוך ו עת  ואמר לתלמידיו  37.ה ריחם עליהןבלי רוע 

Mt 11,25   ישאוש משיח אמר מחולל תהיה אב בורא שמים וארץ עת  אז באותו  25ולו ל״ז כפי מתיאו קפיט: ממך. 
Mt 12,7   כי בן האלוה הוא 8. אתם לא תענישו השוגגים עת  שום . ץ חסד יותר מקרבן׳ אני חפחפץ לומ  
Mt 14,1   14,Tit   ואמ׳ לבניו זהו 2אירודיש טינורקא שמע ישאוש  עת  באותו  1קפיטולו מ׳ כפי מתיאו  

Mt 21,34   לקנות הפירות שלח עבדיו לעובדים לקנות עת  כאשר בא ו 34. ֽשַכָרה לעובד והלך במהלך אחד  
Mt 28,20    ִעד סוף העולם עת  ואני אהיה עמכם בכל . ויתי אתכםכל מה שצ: Expl נשלמה אגרת שי׳ מתיב  תם  
Mc 2,20   שום אדם אינו משים בגד 21. יצומו ימים רבים עת  ובאותו . קרב שהחתנים יגזלו מכםהעת המת  
Mc 4,29   29 לכם למי אדמה מלכות הש׳ואומר  30. קציר הוא עת  שר נשלם הפרי תכף שמים המגל כי וכא  

Mc 13,19   מיום שברא. יהיה יותר צרה בעולם שמעולם לא היה עת  כי באותו  19. לא יבא בעת הקור האל שזה 
Lc 13,1  13,Tit  מקצת מגידים לגלילבש ודמם ערב פילאט עם עת  והיו באותו  1טולי י״ד שן לוקא קפי  

Lc 19,44   וכאשר נכנס במקדש התחיל לגרש משם  45 :פקודתך עת  כרת בעבור שלא ה. בך אבן על אבןולא יניחו 
Lc 24,53   משבחים ומברכים השם׳ עת  והיו במקדש בכל  53בגודל שמחה  בירושלם: Expl  1ת״ם,Tit קפיטולו 

Jn 4,21    אתם 22. שלא תתפללו האב בזה ההר ולא בירושלם עת  וישאוש אמר לאשה תאמיני ִּבי שעדיין יהיה  
Jn 4,35  35 הנה אני אומר לכם שאו עיניכם וראו כי. הקציר עת  ומרים שארבעה חדשי׳ יש מכאן עד ינכם אא  
Jn 6,34  וישאוש אמר להם אני הוא  35. ניתן לנו הפת הזה עת  כל . אז אמרו לו אדון 34לעולם  ונותן חיים 
Jn 8,30  אז אמר: ם האמינו בוהוא מדבר אלה הדברים רבי עת  כל  30. ם שאליו ערבים אני עושהאותם הדברי  
Jn 12,8   אז הכירו רוב עם מן היהודים ששם היו 9: עמכם עת  ו אביונים בכם ואני לא אהיה כל לעולם יהי  

Mt 24,21   ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן שום 22. ועד הקץ עתה  יותר שלא היתה מראשית העולם עד צרה גדולה  
Mt 25,25    ענה האדון ואמ׳ לו עבד רשע 26: תקבל ממונך עתה  : בארץופחדתי וטמנתי הבזנטש  25שלא פזרת  
Mc 9,20   ואם . ותמיד זורקו באש ובמים בעבור המיתו 21 .עתה  והוא אמ׳ מנערותו עד . יש לו זהזמן עבר ש 

Mc 10,20   וישאוש הביטו וייטב לו ויאמר אליו דבר 21 .עתה  תי מנעורי עד ואמ׳ אליו רבי כל זה קיימ  
Mc 13,19   ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן  20. ולא תהיה אח״כ עתה  מיום שברא הש׳ העולם עד . א היהעולם לשמ 

Lc 2,29   כי עיני 30אתה עזוב עבדך כפי דבריך בשלום  עתה  אדון  29ובירך האל ואמ׳ . עותיולקחו בזרו  
Lc 11,7   ואם הוא 8. הפת במטה איניני יכול לקום לתת לך עתה  הנה הדלת סגורה ובני הם . צערניאל ת 

Lc 11,39   ומה. אתם מטהרים מה שהוא מחוץ גביע ומן הקערה עתה  ואדונינו אמר אליו פרושים  39. הבקר 
Lc 11,50   מדם הבל עד דם זכריה שנשפך 51מזאת האומה  עתה  ל הנביאים מיום שנברא העולם עד מכם דם כ  
Lc 22,36   ומי שאין לו ימכור. מי שיש לו שק יקח גם האבן עתה  אבל . ואז אמר להם 36. אמרו לא והם. דבר 

Jn 2,10   וישאוש עשה זה האות הראשון בבית גלליאה 11 .עתה  רק אתה העלמת היין הטוב עד . ותהיותר פח  
Jn 5,17   אז היהודים אבו 18. ואני ג״כ פעלתי בעבור זה .עתה  וישוש ענה אבי פעל עד  17. בשבתדברים אלו 
Jn 8,52   והנביאים. אברהם מת. אנו מכירים שהשטן אחזך עתה  אז אמרו היהודים  52: ת לעולםמודברי לא י  
Jn 9,19   ענו להם אביו ואמו ואמרו יודעים אנו 20 :עתה  א״כ באי זה צד ראה . כשהוא עור שנולד  

Jn 11,22    ים לךאנכי יודעת כי כל דברים שאתה שואל נותנ עתה  אבל  22. היית פה אחי לא היה מתאם לשעבר. 
Jn 12,23  אמת אני 24. באה השעה אותה שבן אדם יתעלה עתה  וישאוש ענה להם  23. והו לישאושופיליף אמר  
Jn 12,27   כי בעבור זה . אב הושיעני בשעה זאת. ומה אומר עתה  י נבהלה נפש 27. העובד אותי אבי יכבדוהו 
Jn 12,31   עתה יהיה מושלך שר העולם. דין העולם הוא עתה   31. זה לא בא בעבורי רק בעדכם קול: ואמר  
Jn 12,31   ואני אהיה נשא  32. יהיה מושלך שר העולם בחוץ עתה  . עתה הוא דין העולם 31. בעדכם בעבורי רק 
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Jn 13,19  אני אומר לכם קודם מעשה בעבור כשיעשה תאמינו  עתה   19. שאוכל פתי יקום עקיבו נגדימי . נשלמת 
Jn 13,31   והאל . בו[*]  32[*] הוא זך בן האדם והאל זך  עתה  אז כשיצא אמר ישאוש  31. הה ליליצא ונעש 
Jn 13,36    ואחרי כן אמר אליו למה 37. אבל אחרי כן תלך עתה  שאני הולך אינך יכול ללכת אחרי למקום  
Jn 13,37    שמתךוישאוש אמר נ 38אני אתן את נפשי בעדך  עתה  אליו למה איני יכול ללכת אחריך כן אמר  
Jn 14,17    לא אעזובכם יתומים אני אבא 18. ובכם יהיה עתה  רק אתם תכירו כי בכם הוא . אותויודע  
Jn 14,29   גלו מי זה לכם קודם המעשה בעבור שאחר העשיה עתה   29: ל ממניכי אני הולך אל האב והאב גדו  
Jn 15,24   בעבור שיהיה נשלם 25ותי ואבי ראו והכעיסו א עתה  רק : שאחר לא עשאם לא היה חוטא דברים  
Jn 16,12   רק כשיבא אותו רוח של אמת ילמדכם כל אמת 13 .עתה  רק אינכם יכולים נשוא . ב דבריםלכם רו. 
Jn 16,30   ידענו שיודע אתה כל הדברים ואין צריך לך עתה   30. וי ושום משל אינך אומר לנולנו בגל  
Jn 16,31   ובה . הנה באה השעה וכבר הגיע 32אתם מאמינים  עתה  ם ישאוש ענה לה 31: שיצאת מהאל מאמינים 
Jn 17,13   ואלה הדברים דבר בעולם בעבור: אליך אני בא עתה  אך  13. למען תהיה הכתיבה נשלמתבן האבדון  
Jn 18,36  אז אמ׳ אליו פילאטו 37. מלכותי אינינו בכאן עתה  ם לבלתי אהיה נמכר ליהודים אבל יהיו מנגדי  
Mt 2,13   אז קם 14. הוא שאירודיש ירצה הילד להכבידו עתיד  צרים וישבת שם עד בואי אליך כי וברחת למ  

Mt 11,13   ואם תרצו לבחרו הוא אליהו שעתיד 14. לבוא עתיד  שהיה  והדת עד זואן טבול התנבאו מה  
Mt 12,45   וד שדובר אל העםובע 46. לבא לאומה זו רעה עתיד  כמו זה . ם יותר רעים מהראשוניםהאחרוני  

Lc 10,1   רק הקוצרים . ואמ׳ תבואות הקציר רבות 2. לבא עתיד  ם שנים לפניו בכל המקומות שהוא ושלחם שני 
Lc 12,39    ולא יניח חפור ביתו. לבא אמת שיהיה ניעור עתיד  פימיליאר יודע באי זו שעה הגנב שאם האב.  

Jn 1,27   לבא אחרי והיה קודם לי אותו שאיני ראוי עתיד  הוא  27ותו שאינכם מכירים אותו עומד א  
Jn 4,22   ועתה היא שהאמתיים. אבל תבוא שעה 23. לבא עתיד  כי שלום ליהודים . שאנו יודעים נתפלל למה  
Jn 4,25   וישאוש 26. וכשיבא יראנו דברים רבים. לבא עתיד  ו אנכי יודעת שמשיח הוא קרישטו אמרה ל  
Jn 4,32   אז אמרו התלמידים 33: לאכול דבר שלא ידעתם עתיד  והוא אמ׳ להם אני  32. הו שיאכלבקשו . 
Jn 6,72   7: לבגוד בו שהוא אחד משנים עשר עתיד  וזה אומ׳ מיוד״ש אשכריוטא כי זה  72. שטן,Tit  קפיטולו 

Jn 12,33    ענה אליו העם אנחנו שמענו מהדת 34. למות עתיד  וזה אומר דרך רמז באיזו מיתה  33לעצמי  
Jn 21,19   וכאשר אמר זה אמר לפירו בא אחרי. לזכך האל עתיד  ואז אמר רמז באיזו מיתה  19. וץשלא תחפ : 
Jn 18,4   יצא ואמ׳ להם מה אתם מבק. לבא עליו עתידים  ישאוש יודע כל הדברים  4. זיין ועם כלי  

Lc Prol,4   תובים בעד האיונגליאו בגודאה אותם שכבר היו כ פאב  ואחרי כן לא נפרד מחבורת שי׳ . האפושטולש 
Lc 3,33    שם היה. שם היה ישאק. שם היה ג֗ודי 34 .פאריש  שם היה . שם היה אושרום. היה רםשם  

Lc 19,29   ושלח שני. בבטאניא בהר שנקרא הר הזתים פגיי  מתקרב לביט [*]  29ולה בירושלם לפניהם ע  
Mt 8,28    מושטן אחד שיצא מן הקבר מאד רע שאינו יכול גשפ  עבר אותו ים והיו בארץ גינשריק ישואש  

Mc 10,45   ובאו בירושלם ונכנסו בירושלם עם 46. רבים פדיון  יות נעבד ובעבור נתון נפשו בעד בעבור ה  
Lc 1,68   והיישיר אותנו ומהר תת שלום בית דוד 69עמו  פדיון  כי הוא פקד ועשה . ן אלהי ישראליהיה אדו 
Lc 2,38   וכאשר סיימו כל דברי דת משה חזרו 39: ישראל פדיון  ממנו לכל אדם אותן שממתינים  רתוהיתה מדב 

Mt 14,17  והוא אמ׳ להם שאו  18. לבד ה׳ לחמים ושני דגים פה  ענו לו אין לנו  17ול לכת תנו להם אתם לאכ 
Mt 16,28   28 במלכותו לא ימותו עד שיראו בן האלוה בא פה  כי מקצת מאלו שהם . ני אומר לכםאמת א:  

Mt 17,4   5. ולאליהו אחד. לך אחד ולמשה אחד. שלשה אהלים פה  אם אתה תאבה נעשה . ד בזה המקוםטוב עמו 
Mt 26,36  ולקח פירו ושני בנים  37בעוד שאני אלך להתפלל  פה  גיטשמאני ואמר אל תלמידיו שבו  אחת שנאמרת 
Mt 26,38   והלך מעט הלאה וכרע פניו ואמ׳ 39ועורו עמדי  פה  המתינו לי . ם דאגה נפשי עד מותאז אמר לה  
Mt 28,6   בואו ותראו המקום. כי קם חי כאשר אמר לכם פה  אינינו  6. דע ששאלתם ישו שנתלהכי אני יו  
Mc 9,4   לך אחד ולמ ולמשה אחד ולאליהו. שלשה אהלים פה  וש אמ׳ לו טוב הוא שאנחנו נעשה פיר לישא  

Mc 13,21   21  אז יקומו שקרנים 22. הנה משיח שם לא תאמינו פה  יש יאמר לכם הנה משיח אם איזה אואז  
Mc 14,32  ולקח עמו פירו ויקומו 33עד שאני אסיים להתפלל  פה  שמו גיטשמני ואמ׳ לתלמידיו שבו בשדה אחד ש 
Mc 14,34  באפיווכאשר כרע מעט הוא כרע  35. ותהיו עדים פה  צבה היא נפשי עד מות המתינו לי ואמ׳ להם ע  

Mc 16,6   לכו תכף לתלמידים 7. ראו זה המקום שהניחוהו .פה  קשתם ישאוש נזוריט שנתלה איננו אתם ב  
Mc Expl ועם נפלאות שיעשו: Expl תמו קפיטולי מתיאו נ״ד וקפיטולי מרקו י״ו פה  ונחתם    תם   תם:  
Lc 1,38   וקמה 39. [*] עשוי כפי דבריך שפחת הש׳ יהיה לי פה  ואמרה מריאה הנה  38. לפני הש׳ איפשרי 
Lc 9,27   27 ושמנה 28. לא יטעמו מות עד שיראו מלכות השם׳ פה  יום ואומר אני לכם באמת שמקצת אלו שה  
Lc 9,33   ולאליהו אחד. ולמשה אחד. לך אחד. שלשה אהלים .פה  אדון דבר טוב הוא שנעשה . לישו פירו ואמ׳. 

Lc 14,21   ועדיין. והעבד אמ׳ עשוי הוא כאשר צוית 22 .פה  רים והביאם עניים והנטולים והחגוקרא ה  
Lc 16,26  והוא אמר א״כ אב אחלי שתשלחהו לבית אבי 27 .פה  אלכם לא ינתן להם יכולת לעבור  לעבור מכאן  
Lc 19,27    ואלו הדברים נאמרים הולך 28 :והמיתום לפני פה  שאין חפצים שאמלוך עליהם הביאו אויבים  
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Lc 22,38    ויוצא המלך כמנהגו להר  39 .והוא אמר להם די .פה  והם אמרו אדון הנה שתי סכינים  38הם לקץ 
Lc 24,6   תזכורנה באי זה אופן דבר עמכם בעוד. כי חזר חי פה  אינינו  6. שאלו החיים עם המתיםלהם למה ת 
Jn 4,15   ׳ לה לכי וקראי אישךוישו אמ 16. לעולם לשאוב פה  ושלא אבא . בור שלא תהיה לי צמאההם בע  
Jn 4,16   16 וישאוש. ענתה האשה ואמרה לו אין לי בעל 17 .פה  שובי וישו אמ׳ לה לכי וקראי אישך ו  
Jn 6,25   אמת אני אומר לכם. וישאוש ענה להם ואמר 26 .פה  לעבר הים אמרו לו רבי מתי באת  מצאוהו.  

Jn 11,21   אבל עתה אנכי יודעת כי כל 22. אחי לא היה מת פה  רטא לישאוש אדון אם לשעבר היית אז אמרה מ  
Jn 11,32   אז ישוש כשראתה בוכה וראה 33. אחי לא היה מת פה  לו אדון אם אתה במה שעבר היית  ואמרה  
Jn 13,26   וכאשר טבל הפת נתנו ליודש. אני אשלח הפת בצוע .פה  הנו [*]  26׳ אליו אדון מי הוא ישאוש אמ 
Jn 20,27  וראה ידי ושים ידך לצדי ולא תהיה בלתי מאמין פה  אח״כ אמר לטומאש שים אצבעך  27 .יהיה עמכם  
Jn 21,22   22 אז יצא זה 23. עד שאבא מה לך אתה תלך אחרי פה  אמר אליו אני רוצה שיע שיעמוד  ישאוש  
Lc 1,54    לאבותינוכמו שנדר  55ישראל בנו זוכר מחסדיו  פודה   54. כל טוב ועוזב העשירים רקיםממלא 

Mt 22,16   17. כי אתה אין מביט גופות האנשים. לשום אדם פונה  ינך וא. איש נאמן ומלמד דרך האל באמת 
Mc 4,38   וישאוש קם 39. אלינו כי ראה שאנחנו אבודים פונה  והם הקיצוהו ואמרו רבי אינך . רעל כ  

Mt 23,25   פרושים עורים 26: ם מטרף ואזורכולם מלאי פונים  ואתם . וץ הוא כן כמו גביע קערהזה שמח  
Mt 21,42   אכן מזה לכם אומר 43. הוא מהאל לעיניכם פועל  . י החומה היא היתה מונחת בפינהשמאסו בונ  
Lc 13,27    ושם יהיה בכי והרעשת האל 28. און ברוע לב פועלי  סורו ממני אתם . ידעתי מאין אתםלכם לא . 
Mt 20,1   וכאשר עשה תנאי עמהם מן הערך 2. לכרמו פועלי׳  א בבקר לשכור ב החיילות אשר יוצשמימיי לא  
Lc 1,78   והאיר אותם שיושבין 79 מי שהוא מרום. אותנו פוקד  שבהן [*] בעבור חסד  78ונותיהם למחילת ע 
Jn 10,3    הוא קורא הצאן . הדלת והצאן נמשכות אחר קולו פותח  והוא  3. בעד השער רועה צאן הואאבל הכנס 

Mt 25,24    עתה תקבל: ופחדתי וטמנתי הבזנטש בארץ 25 פזרת  אתה קוצר במקום שלא זרעת ומלקט מה שלא  
Mt 25,26   לכן היה לך לפקוד ממוני לשולחן החלופין 27 פזרתי  ה שלא זרעתי ומלקט אל מקום שלא קוצר מ. 

Mt 2,22   23ללכת לארץ גלליאה ללכת שם ונזהר בחלומו  פחד  תחת אירודיש אביו בארץ גודיאה  היה מולך  
Mt 14,26  ואמר להם יהיה. ותכף ישאוש דבר להם 27צעקו  פחד  ומרוב . היו נבהלים 26ך על הים בא להם הול  
Mt 15,22   ולא ענה לה דבר 23. השטן מצער בתי. בן דויט פחד  אומרת רחמנות יהיה לך ממני בלי צועקת ו : 

Mt 17,6  וקרב אלהם ישאוש ואמר להם קומו אל 7. גדול פחד  ה להם מעו זה נפלו על פניהם והיהתלמידים ש  
Mt 28,8    ובעוד 9וברוב שמחה רצו להגיד לתלמידיו  פחד  ותצאנה מהרה מהקבר ברוב  8: לכםשהוא אמ׳  
Lc 1,65  ובכל הרי גודיאה נתפשטו אלה. בכל שכיניהם פחד  והיה  65. לשונו דברה ובירך הש׳האב נפתח ו  
Lc 1,74   בקדושה ובטהרה לפניו כל ימינו 75נעבוד אותו  פחד  בעבור שיצילנו מאויבינו בלי  נונתון ל. 

Lc 2,9   הנה אנכי. והמלאך אמ׳ להם אל תפחדו 10גדול  פחד  ואור הש׳ מסבב סביב והיה להם . קרוב להם  
Lc 8,35  ורוב 37 .והלכו והגידוהו למי שלא ראהו 36 .פחד  וכאשר ראוהו פחדו . בריא ונרפא ברגלי משיח  
Lc 9,34   ובת קול יצאה משמים ואמרה זהו בני 35. גדול פחד  תה צל להם ונכנסו בעב ופחדו עב לבנה ועש  

Jn 12,42   42 הפרושים לא הודו בעבור שלא ישליכום מבית פחד  בים מהשרים האמינו בו רק בעבור אכן ר  
Jn 19,8   8  נכנס פעם אחרת ואמר לישאוש הכאןו 9. גדול פחד  כאשר פילאט שמע זה הדבר היה לו אז  

Mc 5,33   ויראה ויודעת בטוב היא הפלא שבה היה עשוי פחדה  והאשה  33. ל ראות אותו שזה עשהאם יוכ  
Lc 4,36   ומד ומדברים ביניהם ואומרים מה דבר הוא זה פחדו  וכולם  36. ממנו ולא הזיקו דבר הכנסת יצא  
Lc 8,35  37. והלכו והגידוהו למי שלא ראהו 36. פחד פחדו  וכאשר ראוהו . משיח בריא ונרפא יושב ברגלי  

Lc 19,21   ממך כי אתה הוא איש אכזרי אתה לוקח מה שלא  פחדתי  כי  21. שמרתיה והצנעתיה בנעלם לי שמר 
Mc 4,40    ואז יראוהו בעוז ואמ׳. עדיין אין לכם אמונה פחדתם  ואמ׳ להם למה  40היתה רבה הנחה ותכף 
Mc 16,8   וישאוש 9. ונרעדות ולשום אדם לא אמרו דבר פחדתן  הקבר לפי שגדלה ויצאו וברחו מן  8. לכם  
Jn 2,10    וישאוש  11. רק אתה העלמת היין הטוב עד עתה .פחות  וכשהם שכורים היותר . היין הטובראשונה 

Mt 5,47   כמו שאביכםתהיו א״כ שלמים  48. הנצרים פחותי  לאחיכם לבד הלא זה הדבר עושים  שלום  
Lc 2,23    ובעבור שבנו קרבן כפי 24רחם יהיה קדוש לשם  פטר  כפי מה שכתוב בדת הש׳ שכל זכר  23לשם  

Mt 13,35   ואז 36 :במשלים ואדבר דברים נסתרים מעולם פי  שלמת הנבואה אומרת אני אפתח את זה תהיה נ  
Lc 1,64   והיה פחד  65. ולשונו דברה ובירך הש׳ האב נפתח פי  ומיד  64ר היו שם תמהו מאד מזה וכל אש 

Mc 6,39   41. וישבו מחמשים חמשים ומאתים מאתים 40 ֶפי׳  יבו העם והחיילות על העשב נקרא צום שיוש  
Mt 5,2   אשרי עניי הרוח כי שלהם 3ומלמד אותם לאמר  פיהו  פתח את  2. ב קרבו אליו תלמידיונתייש  

Mt 27,17   מי אתם רוצים שאניח לכם בראבן או ישו שאמור פילאט  קבצם אמ׳ להם וכאשר  17. תפוש בית הסוהר 
Mt 27,24   ראה ששום דבר אינו משיג אבל צועקים עוד פילאט  וכאשר  24. והם עוד צעקו תלוהו .רעה עשה.  
Mt 27,27    ונתקבצו סביב. לקחו ישאוש בית גדול הדינין .פילאט  ואז עבדי  27. להקימו בשתי וערבמוכה 
Mt 27,65   והם הלכו 66. בקשו שומרים ושמרהו כאשר תדעו פילאט  ואמ׳ להם  65. ותר רעה מהראשונהאחרון וי 
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Mt 28,14   והם לקחו הכסף  15אנחנו נשיג שתהיו בטוחים  פילאט  והם אמרו אם ידע  14. ם וגנבוהוהם ישני 
Mc 15,1   לאטו שאלו אתה הוא מלךופי 2. ומסרוהו לו פילאט  תפשוהו וקשרוהו והוליכוהו לפני העם ו  
Mc 15,5   ופילאט נוהג לתת תפוש אחד בחג זה 6: נפלא פילאט  ישאוש לא ענה אחרי כן ולא  5. םמכמה דברי  

Lc 3,1  1 מורשה בגודיאה ואירודיש טטרקא מגליליאה פילאט  ה עשר לקיסר טיברי שיסאר ופונץ בשנת חמש  
Lc 13,1   וענה ישאוש להם סבורים אתם 2: עם קרבנותם פילאט  רב באותו עת מקצת מגידים לגלילבש ודמם ע  
Lc 23,6   7. שמע מגלליאה שאל אותו האדם אם הוא גלליב פילאט  וכאשר  6. דיאה מגלליאה ועד כאןבכל גו 

Lc 23,12   ואירודיש ופילאט נעשו אוהבים באותו יום כי  פילאט  ונעשה באופן שנגשו  12. עג עליווהוציאו ל 
Lc 23,52   וכאשר 53. ושאל שיתן לו גוף ישאוש והודה לו פילאט  בא ונגש אל  52. צפה מלכות השם׳דה ומיהו 
Jn 18,33   וקרא ישוש ואמ׳ לו. פעם אחרת באותו פריטורי פילאט  אז נכנס  33: בריא שבאותה מיתה שהוא אמר 
Jn 19,1   19,Tit   ים תקנו עטרה אחתוהפרוש 2. תפש ישו ונגשו פילאט  אז  1קפיטולו י״ט כפי ש׳ יואן  
Jn 19,4   ואמ׳ הנה אנכי מוליך. להם פעם אחרת בחוץ פילאט  אז יצא  4ונותנים לו בצואר . יםמלך היהוד  
Jn 19,8   ונכנס פעם  9. שמע זה הדבר היה לו פחד גדול פילאט  אז כאשר  8: עושה עצמו בן אלוה כי. מיתה 

Jn 19,12   אם. רק היהודים צועקים ואומרים. חפץ להניחו פילאט  י זה ואחר 12. בידך חטא חטא גדול ביותר 
Jn 19,13   שמע אלה הדברים הביא ישו בחוץ וישב בקתרדא  פילאט  אז כאשר  13: אומר נגד שיסר. לךאלוה מ 
Jn 19,14    אבל הם צועקים 15ליהודים הנה מלככם  פילאט  ואמ׳ . ופסח היה סמוך לשעה ששיתיום שישי  
Jn 19,22    אז הפרושים 23 :אומ׳ מה שכתוב כתוב יהיה פילאט  ענה  22. ומר שהיה מלך היהודיםאשהוא היה  
Jn 19,31   שיתן להם רשות יוכלו לחתוך ירכי אותן פילאט  ג גדול היה בשבת ההוא חילו פני וח. וערב  

Mt 27,11  מ׳ לושאלו אומרים אתהו מלך היהודים וא פילאטו  וישאוש עומד לפני  11. נינו גזרכן כמו אדו  
Mt 27,13   אמ׳ אליו אינך שומע כמה עדים יש לנו נגדך פילאטו  אז  13. ם אחריהם אינו עונה דברוזקני הע. 
Jn 18,29   ואמ׳ איזו עדות עשיתם נגד זה. להם בחוץ פילאטו  אז יצא  29: טמאים ויאכלו הפסח שלא יהיו  
Jn 18,31   אז אמרו. תפשוהו אתם וכפי דתכם שפטוהולהם  פילאטו  אמר אז  31: לא היו מביאין אותו אליך 
Jn 18,35   ואני יהודי עמך והגמוניך מסרו לי אותך לי .פילאטו  ענה  35לך ממני . אמרוהו אחדים אז. מעצמך 
Jn 18,37   ענה ישאוש אתה אומ׳ שאני. א״כ אתה מלך פילאטו  אז אמ׳ אליו  37. י אינינו בכאןעתה מלכות  
Jn 19,10   אינך יודע שבידי הוא להמיתך. אינך משיב לי פילאטו  אז אמ׳ לו  10. נה לוישאוש לא עו. אתה 
Mt 27,2    ואז יודש שמסרו 3. שהיה מחזיק מקום קיסר ִּפיַלטֹו  וקשרוהו והביאוהו לפני  2למיתה ישאוש  
Mc 6,17    וג׳ואן אמר 18. אחיו אותה שהוא מחזיק פיליף  בבית הסוהר בעבור אירודיאש אשת ושמו  

Jn 6,7   ב׳ מאות פשיטין לחם לא יספיק לעם הזה אם פיליף  ענה אליו  7. מה שהיה לו לעשות יודע הוא  
Jn 14,9    מי שרואה אותי רואה אבי איך אתה אומר שאראה פיליף  . הזמן שעמדתי עמכם ולא הכרתוניכמה מן 

Mt 10,3   זאבדיב וזואן אחיו .ג׳יקמו. ברטומי .פיליפו   3. הראשון הוא שימון פירי ואנדריב אחיו  
Lc 6,14    מתיב טומאוש יקומו אלפיב 15ברטומי  פיליפו  יקומו יואן . פירו ואנדריו אחיושקרא.  

Mt 16,13  14. ושאל לתלמידיו מה אומרים האנשים ממני .ִפיִליִפי  שאוש בא בגבולות ִטיְשַאִריַאה וי 13. והצדוקים 
Lc 12,39   יודע באי זו שעה הגנב עתיד לבא אמת פימיליאר  ם האב אבל זה תדעו שא 39: ם ההםהם העבדי  

Mc 9,4   לישאוש אמ׳ לו טוב הוא שאנחנו נעשה פה שלשה פיר  וענה  4. ואליהו ומדברים עם ישוונראו משה  
Jn 1,42   ולמחר רצה לצאת בגלליאה ומצא פליף ואמ׳  43 .פירא  יואן אתה תמיה נקרא כיפאש ר״ל  שימון בן 

Mt 4,18  ואנדריאה אחיו ששמים הרשתות בים כי דייגים פירו  ראה שני אחים והם שמעון הנקרא  ילאהלים גל  
Mt 8,14   14 ולקחה 15מצא חמות שי׳ פירו שוכבת מקדחת רעה  פירו  שר ישואש משיח היה בא בבית שי׳ וכא 
Mt 8,14    עד היד והקדחתולקחה ב 15שוכבת מקדחת רעה  פירו  משיח היה בא בבית שי׳ פירו מצא חמות שי׳  

Mt 14,28   ואמר אדון אם אתה הוא תחפוץ שאני אבא אליך פירו  וענה ש׳  28. אני הוא אל תפחדו בטחון באל  
Mt 14,29    30. מהאניה קטנה והולך על המים לבא אל ישאוש פירו  וירד ש׳  :והוא אמר בא 29אליך על המים 
Mt 15,15    והוא אמר להם  16. ואמר תפרש לנו זאת התמונה ופיר  ענה  15: אחר שניהם נופלים בקברעור 
Mt 16,16   וישו ענה 17. ואמר אתה הוא משיח בן אל חי פירו  וענה שימון  16. תם אומרים ממניואתם מה א  
Mt 16,22   אומר האל לא יאבה. לצד אחד והתחיל לגערו פירו  ואז לקחו  22: ם חי ביום השלישימת ולקו  

Mt 17,1   ואחר העלם אל הר אחד מאד . יקומו וזואן אחיו פירו  ואחר ה׳ ימים לקח  1 כפי מתיאו מ״ג 
Mt 17,4    אם אתה. אל ישאוש אדון טוב עמוד בזה המקום פירו  ואמ׳  4. משה ואליהו מדברים עמואליו  

Mt 17,23   ת והוא אמ׳ אמ 24. ואמרו מלמדכם לא פרע המכס פירו  באו אותם שקמים המכס אל . נחום באים בכפר 
Mt 18,21   קרב אליו ואמ׳ אדון ריע חוטא לי כמה פעמים פירו  ואז  21 :מקובצים בשמי אני הוא באמצעם  
Mt 19,27   ואמ׳ אליו הנה שאנחנו עזבנו כל העולם פירו  ובכן ענה  27. הדברים יערבו לו לעשות כל  
Mt 26,33   לם יהיו אישקנדליזאטשואמר אליו ואם כו פירו  וענה  33: כם בגליליאהקם חי אהיה לפני  
Mt 26,35   וכמדומה . ואם אתחייב למות עמך לא אכפור בך .פירו  ואמ׳ אליו  35כופר בי ג׳ פעמים יקרא תהיה 
Mt 26,37   ושני בנים מזבדיב והתחיל להיות עצב ונקצף פירו  ולקח  37בעוד שאני אלך להתפלל  שבו פה.  
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Mc Prol,1   וכהן היהודים . בעבור שכילה ותלמיד בדבר האל פירו  ש׳ מרקו מגיד נבחר מהאל ובן  :ומגיד 
Mc 1,30   ובא ישוש  31שוכבת חולה מקדחת ותכף אמרה לו  פירו  וחמות  30. ומו ועם ג׳ואן לאכולעם יק 
Mc 3,16   וקרא שם. וללאזיר זאנאדיב ולג׳ואן אחיו 17 פירו  ושם שם לשימון  16יים ומושטנים לרפאת חל  
Mc 5,37   ובאו בבית הסגן של בית הכנסת 38ויקומו  פירו  ולא הוליך שום אדם עמו לבד  37 והאמין.  
Mc 8,29    בעבור זה הוא צוה שלא 30. ואמר אתה משיח פירו  וענה . מי אני. אתם אומרים ממניואתם מה  
Mc 8,33   33 הייכי אין לך שכל אל. אמ׳ הפרד מעלי שכנגדי .פירו  ישאוש נהפך לפני התלמידים גוער ו 
Mc 9,1  והיו הם. ויקומו ונהגם בהר אחד מאד גבוה פירו  מועברים ששה ימים לקח  1מארקו  ט׳ כפי שי׳  

Mc 11,21    נזכר ואמ׳ אליו רבי הנה התאנה שקללת שיבשה פירו  ואז  21. ראו שנתייבשה עד השורשבתאנה . 
Mc 13,3   אמור לנו מתי יהיו 4ואנדריב ויקומו וגואן  פירו  ר הזתים נגד המקדש שאלוהו בסוד ישב בה  

Mc 14,33   ואמ׳ 34ויקומו וזואן והתחיל להתפלל ולהתפחד  פירו  ולקח עמו  33שאני אסיים להתפלל שבו פה עד 
Mc 14,66  היה בצד אחד מן ההיכל באה שפחה אחת מהכהן פירו  אשר וכ 66. הכח והמשרתים נותנים לו תפוחים  
Mc 14,67   ואתה עם ישאוש. ֵׁשנֹוֶעל נעלו מביטו אומר פירו  וכאשר ראה  67ל אחת מהכהן הגדו באה שפחה  
Mc 14,72   72 הדבר שאמ׳ לו ישאוש שקודם שהתרנגול יקרא ב׳  פירו  ואחר זכר . תרנגול קרא פעם אחרתומיד ה 

Lc 6,14   15יקומו יואן פיליפו ברטומי . ואנדריו אחיו פירו  שימון שקרא  14. תן שקרא שלוחיםעשר מאו  
Lc 8,45   46. רבי מצערים אותך ואתה אומר מי נגעני פירו  וכאשר התלמידים צחקו מזה אמ׳ . הנוגע בי [*] 
Lc 8,51    ואמה בוכים 52ויקומו ויואן ואבי הנערה  פירו  עזב לשום אדם שיכנסו עמו כי אם השר לא  
Lc 9,33   שלשה. דבר טוב הוא שנעשה פהאדון . ואמ׳ לישו פירו  ובא  33[*]  31-32. משה ואליהו והם. עמו 
Lc 22,8   והם 9. וזואן אומר לכו והכינו הפסח שנאכל פירו  ושלח  8. היה מוכרח שימות בפסח באותו יום  

Lc 22,34  לא יקרא התרנגול שג׳ פעמים תהיה כופר בי ולא פירו  ומר לך וישאוש אמר אני א 34. בסוהר ובמיתה 
Lc 22,55   וכאשר שפחה אחת ראתהו 56. היה יושב באמצעם פירו  . ים סביב האשש באמצעם והם עומדהדליקו הא  
Lc 22,61    ונזכר פירו דבר אדוננו שאמ׳ לו קודם .פירו  וישאוש נהפך ומביט  61. התרנגולומיד קרא  
Lc 22,61   61 דבר אדוננו שאמ׳ לו קודם התרנגול יקרא שלש פירו  ונזכר . וישאוש נהפך ומביט פירו  
Jn 18,15   ואותו תלמיד היה. ותלמיד אחר הלכו אחר ישאוש פירו  ושמעון  15. לא ילכו העם אחריו ם למעןהע 
Jn 18,16    אז אמרה השפחה השומרת הפתח לפירי  17. בפנים פירו  ואמר אל השוערת ושמה . עם ישאושושנכנס 
Jn 18,18   אז ההגמון שאל לישוש 19. עומד עמהם ומתחמם פירו  . ור נעשה בעת ההיא ומתחממים בוהאש כי ק  
Jn 20,3   ובאו לקבר ושניהם הלכו. ואותו תלמיד האהוב פירו  אז יצא  3. יודעת להיכן הניחוהוואין אנכי  
Jn 20,6  וראה בגדי פשתן. ההולך אחריו ונכנס בקבר פירו  אז בא שימון  6. מנם לא נכנס שםא. לצד אחד  
Jn 21,2   וטומאוש נקרא מספק ולנתנאל שהיה מבית .פירו  ן וכן גלה לשמעו 2ם טוביריאדיש ישאוש לא  
Jn 21,3   והם אמרו לו . אני הולך לצוד דגים. אמר אלהם פירו  ושימון  3. ים אחרים שהיו יחדיותלמיד 
Jn 21,7   כאשר שמע האדון הוא לבש מלבושיו כי ערום פירו  ושימון . יישוש לפירו האדון הואהאהוב מ  

Jn 21,15   והוא. שימון יואן אוהב אתה אותי יותר מאלו פירו  כשאכל אמר ישאוש לשימון אז  15 :שחזר חי  
Mt 15,27   אז ישאוש ענה 28. הנופלים משולחן אדוניהם פירורים  אכן אמת היא שהגורים אוכלים . אמת הוא 

Lc 3,8   הוא ולא תתחילו לאמר אבינו . הגונים מטבילה פירות  לכן עשו  8. מאפינו העתידה לבא לכם ברוח 
Lc 6,43   44. ועץ רע אינו יכול לעשות פרי טוב. רעים פירות  כי העץ אינינו טוב שעושה  43. ךמעין אחי  

Lc 12,16   והאדם חושב בעצמו אומר מה 17. כגודל השפע פירות  ואמ׳ להם משל שדה אדם עושה  16 .מחזיק  
Lc 21,30   כן כאשר 31. תם יודעים שהקץ מתקרבא .פירותיהם  כשעושים  30התאנה ושאר האילנות הצורה ראו  
Mt 21,34  ומקצתם הכו. והעובדים לקחו העבדים 35 .פירותיו  פירות שלח עבדיו לעובדים לקנות עת לקנות ה  
Mt 21,36   36 והיו יותר טובים ורבים ועשו להם כמו כן  .פירותיו  האדון שלח עבדיו לעובדים לקבל  אחר 
Lc 12,21  ואמר 22: בעולם הזה ואינו עשיר בשם פירותיו  כן הוא האוצר  21. נות ממי יהיודברים שהכי  
Mt 10,2   ג׳יקמו. ברטומי. פיליפו 3. ואנדריב אחיו פירי  הראשון הוא שימון : הם שמות האיפושטוליש.  

Mt 16,18  ועוד דלתות. ועל זאת האבן אבנה אגלישיאה שלי פירי  ואני אומ׳ לך שאתה הוא  18: מיםרק אבי שבש 
Lc 9,20   וישאוש צום 21. ואמר אתה הוא ישאוש בן אל חי פירי  ענה שימון . ואתם בדעתכם מי אני. אמר להם 
Lc 9,28   28  ונשתנו 29. ויקומו ויואן ועלה אל ההר והתפלל פירי  ימים אחר אלה הדברים ישאוש לקח ושמנה 

Jn 6,8  8 נער אחד שיש לו חמש מאות ככרותבכאן הוא  9 פירי  אחד מתלמידיו אנדריב אח שימון  אמר אליו  
Jn 6,69   70: אדון למי נלך דברי חיים נצחיים הם לך פירי  וענה שימון  69. אתם חפצים ללכתשנשארו ו  

Jn 13,36    ענה ישאוש. אדון לאן אתה הולך. אמ׳ אליו פירי  ושימון  36. אהבה וריעות זה לזהאם לכם  
Jn 18,10   שהיה לו סכין הוציאו והכה עבד ההגמון וכרת פירי  אז שימון  10: אחד מהם לא נעדר שלי נתת  
Jn 20,2   ולאותו תלמיד האחד שאוהב מאד ישאוש ומריאה פירי  אז רצתה ובאה לשימון  2: הפוכה אבן הקבר  

Jn 21,11   והוציא בארץ הרשתות מלאים מרוב. עלה באניה פירי  ושימון  11שאו מהדג אשר לקחתם  אמ׳ להם  
Jn 21,16   16 ג׳ואן אוהב אתה אותי ושימון אמ׳ כן אדון אתה פירי  ישאוש אמר פעם אחרת אליו שימון ו 
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Jn 12,3   3  וכל הבית. מרגליי מאד ומשחה רגלי ישוש פישטיסי  אז מריאה לקחה ליטרא אחת נירדי  
Mc 6,5   ידים אבל אחדים מועטים חולים שריפא בהשמת .פלא  ולא רצה שם עשות שום  5ובביתו  מכיריו  

Mc 6,52    וכאשר עברו  53. החמשה לחמים ולבם היה ערפליי פלא  כי עדיין אינם מכירים  52תמהים יותר 
Mt 11,20   רע יהיה לכם 21ואמר . גדולות ולא עשו תשובה פלאות  גוער בעיירות באותן שהוא עושה  להיותו 
Mc 6,14   ואחרים. רים אומרים שאליהו הואוהאח 15 .פלאות  א וחזר חי ממות ובעבור זה עושה טבול הו  
Lc 3,35   35 שם היה. שם היה קינן 36. שם היה שאלי .פליג  שם היה . ם היה ראגבש. שם היה שירוק  
Jn 1,43   ופליף היה מעיר באטשידא 44. ואמ׳ לו לך אחרי פליף  ולמחר רצה לצאת בגלליאה ומצא  43. פירא 
Jn 1,46   ראה ישאוש משיח נתנאל  47. [*] בא וראה אותו פליף  ו אמר ל. ל להיות אי זה דבר טוביכו 

Jn 12,22    ואחר אנדריב ופיליף אמרוהו. ואמרו לאנדריב פליף  ובא  22. חפצים ראות ישאוש משיחאדון אנו  
Lc 4,11   וישוש אמ׳ לו פעם אחרת  12. תגוף באבן רגלך פן  בידים ישאונך  11צוה לך שישמרך שמלאכיו י[*] 

Mc 6,31  ועלו בספינה הקטנה והפילו עצמם 32. לאכול פנאי  י רב עם הולך וחוזר ולא היה לו ו מעט כונח  
Lc 3,4   כל הגאיות תתמלאו 5. דרך האל עשו ישרות דרכיו פנו  קול קורא במדבר . י ישעיה הנביאבספר דבר 

Mt 8,31    גרש אותנו מכאןישאוש אומרים אדון אם אתה מ פני  והשטנים מחלים  31. רבים שרועיםחזירים.  
Mt 9,38   10: האדון מהקצירות שישלח קוצרים פני  לכן חלו  38.גדולות אבל הקוצרים מועטין,Tit  קפיטולו 
Mc 9,2   4. ונראו משה ואליהו ומדברים עם ישו 3האדמה  פני  אין שום אדם יכול לעשות בהם על היו כן ש  

Mc 13,18   כי באותו עת 19. האל שזה לא יבא בעת הקור יפנ  חלו  18. המיניקות באותן הימים ולאותן  
Lc 2,31   30 שיהיו אור והגדת עמים ואזרת ישראל  32כל העם  פני  שהכינות לפני  31יני ראו שלומך כי ע 
Lc 8,32   32  ישאוש משיח שיתן להם רשות לבא בקרבי הפרים פני  שם פרים הרועים בהר והשדים חלו והיו  
Lc 9,40   ולא יכולו. תלמידיך שיגרשו הרוח רעה מגופו פני  וחליתי  40. רו בחוזקנו עד שמצעזז ממ.  

Lc 12,56   ולמה לא  57השמים והארץ למה לא תבינו זה העת  פני  אי רמאים אתם יודעים  56. יעשה כן. יבא 
Lc 21,35   שםועל זה הקיצו לעולם והתפללו ל 36. האדמה פני  וכן יצא על כל יושבי  35. עליכםיבא פתאום  
Jn 19,31   פילאט שיתן להם רשות יוכלו לחתוך ירכי אותן פני  ת ההוא חילו וחג גדול היה בשב. בשתי וערב  
Mt 6,16   כאמר אמ׳ לכם שקיבלו שכרם. כדי שיראו צמים פניהם  יו כמו הפחותים רמאים שמחלישים לא תה: 
Mt 17,6   6 וקרב אלהם ישאוש ואמר 7. גדולוהיה להם פחד  פניהם  כאשר התלמידים שמעו זה נפלו על ו 
Lc 24,5  והם אמרו להם למה תשאלו החיים עם. ארצה פניהם  והנשים כאשר יראו ותקדו  5יחים לבנים ומזר  
Mt 4,12   12 ויגר בעיר כפר. ועזב נזוריט עירו 13גליליאה  פניו  הפך . שמע ישואש שזואן היה תפושכאשר 
Mt 8,34  9: שיצא מעמהם פניו  ראוהו חלו וכאשר . ל ישואש משיחהעיר יצא א,Tit  קפיטולי כ״ט כפי שי׳  

Mt 14,13   13 וכאשר העם ידעו הלכו אחריו לרגל: אל המדבר פניו  שר ישוש שמעו עלה בספינה והיפך וכא  
Mt 14,36   אשר לבד יגיעו שפת מלבושיו וכל אותן שהיו פניו  וחילו  36ץ ושלחו לו כל החולים בכל האר  
Mt 15,23   23 24. שלא יניחנה לכת כי היא צועקת אחרינו פניו  לו והתלמידים באו וחי: ולא ענה לה דבר  

Mt 17,2   ויראו 3. מאירה כשמש ושמלתו היתה כמו שלג פניו  משונה הצורה לפניהם ותמונת  2ה מאד גבו  
Mt 26,39   הרחק ממני המות  ואמ׳ אבי אם הוא דבר איפשרי פניו  והלך מעט הלאה וכרע  39רו עמדי לי פה ועו 
Mc 6,56    שלבד יגעו בשפת מלבושו כי כל אותן שנוגעים פניו  הוא נכנס עוברים בדרכים ומחלים או מדינה  

Mc 14,65   והכוהו בצואר ומכים אותו ואומרים התנבא מי פניו  ורחקו עליו וכסו [*]  65*] [*] [הענישוהו  
Lc 4,38  עמד עליה צוה לה לקדחת שיעזבנה 39. בעבורה פניו  ו וחיל. וחמות שימון היתה חולה מקדחת גדול . 

Lc 7,4   5במהירות אומרים לו ראוי אתה שתתן זה להם  פניו  ואותם שבאו לישאוש חילו  4. בדושירפא ע  
Lc 7,36   וכאשר ישאוש נכנס בבית. שיאכל עמו זהו ישאוש פניו  ואחד מהפרושים חלה  36. עד בניונצטדקה ב 
Lc 8,41    כי בן היה לו שחולה למות זה 42שיבא אל ביתו  פניו  נסת נפל לרגלי ישאוש משיח וחלה הכשר בית 
Lc 9,29    והנה שני אנשים 30. ומלבושיו לבן ומזהיר פניו  ונשתנו  29. ועלה אל ההר והתפללויואן  
Lc 9,53   אוהו אמרווכאשר יקומו ויואן ר 54. ירושלם פניו  כי מגמת [*]  53רונים להכין שם בעיר השומ  

Lc 10,23  לתלמידיו ואמ׳ מאושרים הם שרואים מה שאתם פניו  והפך  23. י שיחפוץ הבן להגידלוומ. אם הבן  
Lc 15,28   אבי הנה כמה. והוא ענה לו ואמ׳ 29. שיבא פניו  אז האב יצא אליו והתחיל לחלות  .בבית  
Lc 17,16   ות לפני רגלי ישאוש משיח והוא היהעושה חנ פניו  ונפל על  16. חזר ושבח לשם בקול גדול  

Jn 20,5   אמנם לא נכנס שם. וראה הסדין מונח לצד אחד פניו  וכרע  5תר מהרה ובא ראשון לקבר הלך יו . 
Mt 6,17   קפיטולי[*]: כדי שלא תתראה לאנשים צם  18 פניך  רק אתה כשתצום שרוק ראשך ורחץ  17: שכרם  
Mt 18,8  ואם  9. מלכת בגיהנם בשתי ידים או בשתי רגלים פסח  הכנס בגן עדן  כי יותר שוה לך. הרחיקה ממך 
Mt 26,2   2  אז נתקבצו כל 3: ובן האל יהיה נבגד ותלוי .פסח  תדעו כי מכאן ועד ב׳ ימים יהיה  

Mt 26,17   באו התלמידים ואמרו לו באי זה מקום תחפוץ פסח  ויום ראשון של  17יוכל לבוגדו  מחפש איך  
Mt 26,18   והתלמידים עשו כאשר צום ישאוש 19. עם תלמידיו פסח  עמך יעשה . הרב אומר שעתו קרוב מרו לוא 

Lc 2,41    וכאשר הנער ישאוש הגיע לי״ב שנה עולים 42 :פסח  בכל שנה בירושלם ביום הנכבד של הולכים  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

823 

 

Lc 22,1    מחפשים איך יוכלו ושרי הכהנים והסופרים 2 פסח  קרב יום חג ַאזִימֹורֹום שנקרא ו 1כפי לוקא  
Jn 2,13    ומצא במקדש 14. היהודים ועלה ישאוש בירושלם פסח  וקרוב היה  13. עמדו ימים מעטיםושם  

Jn 11,55   היהודים ועלו רבים מאותה מלכות קודם פסח פסח  ונתקרב  55. שם עומד עם תלמידיואפרים ו  
Jn 11,55   אז שאלו ישאוש עומד 56. בירושלם לטהר עצמם פסח  ים ועלו רבים מאותה מלכות קודם פסח היהוד  

Mt 15,30   30 ומשליכים עצמם לרגלו . ונטולים ורבים אחרים פסחים  ליו רוב חיל שנהגו אלמים עורים וקרב א 
Mt 26,8   כי זאת המשיחה ראויה לימכר בערך רב 9. זו פסידה  היו מאד עצבים ואמרו למה עשתה  ראוהו . 
Mt 5,41    ולא : ומי שישאלך תן לו 42: לך עמו אלפיים פסיעות  ומי שיכריחך לכת אלף  41: המעילהנח לו 
Lc 7,45   45  אתה לא משחת ראשי בשמן 46. מנישוק רגלי פסקה  וזו לא . לא נתת לי נשיקה לרגליאתה.  

Mt 21,28   נחם אחר. והוא ענה איני רוצה ללכת 29. בכרמי פעול  היום  ובא הראשון ואמ׳ בן לך. עשרה בנים 
Mt 26,10    כי יהיה לכם לעולם דלים עמכם 11. טובה אתי פעולה  חרה לכם מזאת האשה כי היא פעלה להם למה. 
Mc 14,6  וכאשר. כי לכם יהיו לעולם העניים 7טובה  פעולה  למה אתה ַעֵצִבים דעו כי פעלה  להם אל תתפשוה  
Jn 7,21  נתן לכם משה: בעבור זה 22חת וכולכם תמהים א פעולה  אני עשיתי . ענה ישאוש ואמ׳ להם 21: להרגך 
Jn 6,28   זאת. ענה ישאוש ואמ׳ להם 29. טובות לאל פעולות  ז אמרו לו מה נעשה שנוכל לעשות א 28. הוא  
Jn 6,29   אז 30. האל שתאמינו במי שהוא שלח אותי פעולות  זאת היא . ענה ישאוש ואמ׳ להם 29. לאל  

Jn 9,4  שבו לא יוכל . כי לילה יבא. בעוד שהוא יום פעולות  לי חוייב לעשות  4 :גולה בעבורוהאל יהיה מ 
Jn 10,37   אבל אם אני 38. אבי הייתם יכולים לאמר ככה פעולות  אם לא הייתי עושה  37. בן אלים אני 
Lc 19,31  והשלוחים הלכו שם ומצאו העיר עומד 32 .פעולתו  דוננו חפץ קשרו אתם תאמרו כי עשיתם כמו שא  
Mt 25,16   ואותו שקיבל שנים 17. בהם והרויח ה׳ אחרים פעל  ואותו שקבל ה׳ בשנטש  16. ו תכףוהלך ל  

Jn 5,17   אז 18. ואני ג״כ פעלתי בעבור זה. עד עתה פעל  וישוש ענה אבי  17. ים אלו בשבתלעשות דבר  
Mt 26,10   כי יהיה לכם לעולם דלים  11. פעולה טובה אתי פעלה  למה חרה לכם מזאת האשה כי היא  אמ׳ להם 
Mc 14,6   כי לכם יהיו לעולם העניים 7פעולה טובה  פעלה  תפשוה למה אתה ַעֵצִבים דעו כי אמר להם אל ת.  
Jn 5,17   17 אז היהודים אבו יותר להמיתו 18. בעבור זה פעלתי  ואני ג״כ . ענה אבי פעל עד עתה וישוש . 

Mt 26,43   אחרת לפירו ומצאם ישנים כי העינים היו כבידות פעם  ובא  43. ר המות הזה תעשה רצונךממני עבו 
Mt 26,44  אז בא לתלמידים  45. אחרת ואמ׳ אותה עצמה מלה פעם  והניחם והלך להתפלל  44כבידות  העינים היו 
Mt 27,50   והנה המקדש נשבר 51. אחרת צועק שלח הקדוש רוח פעם  וישאוש  50. יבא אליהו שיתירהו נראה אם 

Mc 2,1   2,Tit  וכאשר ידעו  2נכנס בכפר נחום אחר ימים אחדים  פעם  ואחרת  1יטולו ב׳ כפי שי׳ מרקו קפ 
Mc 2,23   אחרת שהוא עובר במקומות זרעים בשבת ותלמידיו  פעם  ונעשה  23: ין חדש בנודות חדשיםיש לשים י 
Mc 3,1   3,Tit   נסת והיה שם אדם אחדאחרת ישוש נכנס בבית הכ פעם  עוד  1קפיטולו ג׳ כפי מארקו  

Mc 10,24  אחרת תכף אמר להם בנים מאד הוא כבד שאיש פעם  וישאוש . התלמידים נבהלו מדבריוו 24. שמים  
Mc 10,32   והתחיל לאמר כל אשר יקרה. אחרת הוא אמ׳ להם פעם  ואז : והם נמשכים אחריו תמהים ויראים  
Mc 14,41   אינו די השעה באה. אחרת ואמר להם ישנים אתם פעם  בא  41. ים ולא יכלו לענות אותוהיו כבד  
Mc 14,70  וסמוך מזה מעט פעם אחרת אחת. אחרת כפר לה פעם  והוא  70. שניצב סביבה זהו מהם לאמר לאותו  
Mc 14,70   70 אחרת אחת מאותן ששבות שם אמרה לפירו באמת פעם  וסמוך מזה מעט . עם אחרת כפר להוהוא פ  
Mc 14,72  ואחר זכר פירו הדבר שאמ׳ לו ישאוש. אחרת פעם  ומיד התרנגול קרא  72. ש שאומרתמה הוא האי  
Mc 15,12    והם 13אחרת מה תחפצו שאעשה ממלך היהודים  פעם  ופילאט אמ׳ להם  12. שיחזור להםבראבן  

Lc 1,8   יצא בגורל שיתן. כפי מנהג הכהנים 9בשבתו  פעם  כהן נהג מאומנות לפני הש׳ בסדר זכריה ה  
Lc 4,12   ונשלם 13. לא תנסה האדון השם׳ אלהיך[*] אחרת  פעם  וישוש אמ׳ לו  12. וף באבן רגלךפן תג 

Lc 22,58    ופירו. אחרת ראתה אותו ואמרה ואתה מהם אתה פעם  ואחר מעט  58. אשה איניני מכירואומר אשה  
Lc 23,20   והם צעקו 21תחפצו להניח ישאוש אחרת אליהם  פעם  ופילאט אמ׳ עוד  20. ובעד רציחהשעשה בעיר  
Lc 23,22    שלישית אמר להם אי זה רע עשה איני מוצא שום פעם  והוא  22. והם צעקו אומרים תלהו 21ישאוש  

Jn 1,35   מביטים 36אחרת עמד יואן ושנים מתלמידיו  פעם  וביום אחר  35. דות שזהו בן האלעושה ע  
Jn 3,4  ענה ישאוש אמת אני אומר לך שום אדם 5: אחרת פעם  בא לעולם אדם לשוב לבטן אמו ושייכול : זקן  
Jn 4,3  והיה לו בהכרח לעבור 4. אחרת בגליליאה פעם  והלך [*]  3. ידיו עזבו בגודיאהטבל רק תלמ  

Jn 4,13    אבל מי שישתה מהמים שאתן לו לא יצמא. אחרת פעם  מי שישתה מזה המים יהיה לו צמא ואמר לה  
Jn 4,46    אחרת בבית גלליאה אל מקום אשר עשה שם ממים פעם  אז בא  46: מועד כשבא ליום החגהביום  
Jn 6,15   וכשנעשה ערב ירדו תלמידיו  16. אחרת בהר לבדו פעם  ברח . ויעשוהו מלך. אליו בעבור שיתפשוהו 

Jn 8,2   1  שב ומלמדוכל העם באו אליו ויו. אחרת במקדש פעם  ולמחר בבקר בא  2הלך להר הזתים וישאוש  
Jn 8,21   אני הולך ואתם תשאלוני ובעונכם. אחרת ישו פעם  אז אמר להם  21: ין לא באה שעתוכי עדי  
Jn 9,17   והוא. מה אתה אומ׳ ממי שפתח עיניך. אחרת לעור פעם  אז אמרו  17. גדולה ביניהם והיה מחלוקת 
Jn 9,24   ואמרו לו תן שבח. שעמד בעורוןאחרת האדם  פעם  אז שאלו  24: בן כי בן שנים הואשאלו ה  
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Jn 9,27   28. חפצתם להיות תלמידיו. אחרת לשמוע פעם  ואתם שמעתם למה חפצתם . ר אמרתיענה כב [*] [*] 
Jn 10,7   8אחרת להם באמת אני אומר לכם שאני דלת הצאן  פעם  אז אמר ישאוש  7. רו מה אמ׳ להםהם לא הכי  

Jn 10,18    פעם 19: זאת המצוה לקחתי מאבי. אחרת לקחתה פעם  כולת יש לי יש לי לעזוב אותה וייכולת  
Jn 10,19   אחרת היתה מחלוקת בין היהודים על הדברים פעם   19: זאת המצוה לקחתי מאבי. חתהאחרת לק  
Jn 10,40  אחרת בעבר הירדן באותו מקום שהיה זואן טובל פעם  והלך  40ויצא מידיהם  39. י כאבהוא בי ואנ  
Jn 11,7   7 ואמרו לו התלמידים רבי לא 8. אחרת בגודיאה פעם  אלה הדברים אמ׳ לתלמידיו נלכה  אחר  

Jn 11,38    ושם היתה חפירה ואבן. אחרת בעצמו בא לקבר פעם  אז ישאוש  38. ימותלא יוכל לעשות שזה לא  
Jn 12,39   39 יניהם ותקשהעור ע 40אחרת אמר ישעיה הנביא  פעם  עבור זה לא היה בידם להאמין כי וב  
Jn 13,12   אתם יוד יודעים אותו דבר שעשיתי. אחרת להם פעם  וכאשר ישב והסב אמר . ח מלבושיורגליהם לק.  
Jn 14,3    אחרת אבא ואביא אתכם אלי בעבור שבמקום שאני פעם  . ואם אהלוך להכין המקום 3. לכםמקום  

Jn 16,22   22 ולבבכם ישמח וגילכם שום אדם לא יגזלהו . תאחר פעם  ת כן דאגתכם אבל אני אראה אתכם ואמ 
Jn 18,7  אחרת מה אתם מבקשים והם אמרו ישאוש דנאזריט פעם  אז שאל  7: אחוריהם ונפלו לאחורהוא חזרו ל . 

Jn 18,27   אז הנהיגו לישאוש 28: ומיד קרא התרנגול. אחרת פעם  אז כפרו  27. ני ראיתיך בגן עמווא. אזנו 
Jn 18,33    וקרא ישוש ואמ׳ לו אתהו . אחרת באותו פריטורי פעם  אז נכנס פילאט  33: אותה מיתהשבאמר בריא 
Jn 18,38    39אחרת אמ׳ להם אני איני מוצא בזה שום דבר  פעם  וכאשר זה אמ׳ . אליו מה הוא אמתאמ׳  
Jn 19,4   וץ זה ואמ׳ הנה אנכי מוליך לכם בח. אחרת בחוץ פעם  אז יצא פילאט להם  4ם לו בצואר ונותני 
Jn 19,9    וישאוש לא ענה. אחרת ואמר לישאוש הכאן אתה פעם  ונכנס  9. הדבר היה לו פחד גדולשמע זה  

Jn 20,10   ומריאה עומדת מחוץ  11. אחרת באותו מקום עצמו פעם  אז הלכו התלמידים  10. אחר מיתהחי ל 
Jn 20,21   כאשר אמ׳ זה גנח ואמ׳ 22. [*] םאחרת שלו׳ עמכ פעם  אז אמר להם  21. דים האדון שמחוהתלמי 
Jn 20,26   אחרת היו התלמידים תוך הבית וטומאש עמהם ובא  פעם  אחר שמנה ימים  26. איני מאמין ידי לצדו 
Jn 21,16    אחרת אליו שימון פירי ג׳ואן אוהב אתה אותי פעם  וישאוש אמר  16: להם שמור שיותיאמר  
Jn 21,17   ופירו היה . שימון ג׳ואן אוהב אתה לי. שלישית פעם  אמר לו  17 :והאכיל שיותי. רעה אמ׳ אליו 
Lc 23,8   כסף לראותו בעבור ששמע דברים רבים ממנו פעמיים  רודיש כשראה ישאוש שמח מאד כי ואי 8. היה  

Mt 18,21  אמ׳ לו 22. אמחול לו ז׳ פעמים. אסלח לו פעמים  ליו ואמ׳ אדון ריע חוטא לי כמה פירו קרב א  
Mt 18,21   אמ׳ לו ישוש אני איני אומר לך ז׳ 22 .פעמים  אמחול לו ז׳ . מה פעמים אסלח לוחוטא לי כ  
Mt 18,22   22 ולכן דומה 23. אבל אני אומר לך ע׳ פעמים .פעמים  ׳ לו ישוש אני איני אומר לך ז׳ אמ  
Mt 18,22   מים לאדם אחד מלךולכן דומה למלכות ש 23 .פעמים  אבל אני אומר לך ע׳ . ז׳ פעמים אומר לך  
Mt 23,37   נכספת לקבץ עמך כמו התרנגולת מאספת .פעמים  קדושים שאליך היו מֻשלחים הרבה וסקלת ה  
Mt 25,45   שלא עשיתם למקצת מקטני הדלים שלי גם לי לא  פעמים  הם אומר אמיתות אומ׳ לכם כי כל אז ענה ל 
Mt 26,34    ואם אתחייב למות עמך לא. ואמ׳ אליו פירו 35 פעמים  שהתרנגול יקרא תהיה כופר בי ג׳ קודם 
Mt 26,75   27: ויצא בחוץ ובכה מאד במר פעמים  קרא יהיה כופר בו שלש לו קודם שהתרנגול י,Tit  קפיטולו  

Mc 8,1   8,Tit  אחרות נתאספו רוב חיל עם ישאוש ולא היה להם פעמים  ובאותן  1יטולו ח׳ כפי שן מרקו קפ 
Mc 10,30   ועו׳ בזה העת בתים ואחים או אחיות או בנים .פעמים  הוא יקבל גמול מאה  30גליאו יונאו בעד הא 
Mc 14,30   והוא עוד דבר 31. תהיה כופר בי ג׳ פעמים פעמים  הלילה קודם שהתרנגול יקרא שני  בזאת. לכם  
Mc 14,30  ה מוכרח למות והוא עוד דבר אומר אם אהי 31 .פעמים  קרא שני פעמים תהיה כופר בי ג׳ שהתרנגול י 
Mc 14,72    15: והתחיל לכרות. יכפרהו שלש פעמים פעמים  שאמ׳ לו ישאוש שקודם שהתרנגול יקרא ב׳,Tit  
Mc 14,72  15: והתחיל לכרות .פעמים  נגול יקרא ב׳ פעמים יכפרהו שלש שקודם שהתר,Tit   קפיטולו ט״ו כפי שן 
Lc 13,34   חפצתי לאסוף בניך כמו שהתרנגולת מאספת פעמים  כמה . אים ויסקול המשולחים אליךהנבי  
Lc 17,4   יחטא נגדך ושבע ביום ישוב לך אמור נחמתי פעמים  ואם ז׳  4שה תשובה ומחול לו תוכיחהו ויע  

Lc 18,12   13. אני נותן משלי מכל הדברים שבידי. בשבוע פעמים  אני צם שני  12. כמו זה העולמייועו׳ איני 
Lc 22,34   ואמר להם כאשר 35. תהיה כופר בי ולא תכירני פעמים  ו לא יקרא התרנגול שג׳ ר לך פיראני אומ 
Lc 22,61    ויצא לחוץ ובכה במרירות 62. תהיה כופר בי פעמים  שאמ׳ לו קודם התרנגול יקרא שלש אדוננו . 
Jn 13,38  14: ואמרו אל תלמידיו .פעמים  התרנגול עד שתהיה כופר בי שלש  לך לא יקרא,Tit  י״ד כפי קפיטולו 
Jn 18,2    אז כאשר יודיש 3. בא הרבה לשם עם תלמידיו פעמים  שרוצה למוסרו יודע אותו מקום כי הרבה  

Jn 21,14   15: שנתגלה ישאוש אל תלמידיו אחר שחזר חי פעמים  ואז היו ג׳  14ת והדג ונתן להם ולקח הפ  
Jn 21,17   אמ׳ אליו אדון יודע כל . ם אוהב אותושאלו א פעמים  ופירו היה דואג כי שלשה . תה ליאוהב א 
Mc 12,4   עו׳ שלח אחר ואותו 5. בראש וביזו אותם פצעום  והם . עו׳ שלח עבדים אחרים 4. תריקניו  
Lc 1,68   68 והיישיר אותנו ומהר תת 69ועשה פדיון עמו  פקד  כי הוא . יהיה אדון אלהי ישראל ברוך  
Lc 7,16  18. וזה הדבר נתפזר בכל ארץ גודיאה 17עמו  פקד  נו כי השם א נביא גדול קם בתוכיכפי שן לוק  

Lc 19,44    וכאשר נכנס במקדש התחיל לגרש משם 45 :פקודתך  בעבור שלא הכרת עת . אבן על אבןיניחו בך  
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Lc 9,38  והרוח אוחזו 39. על בני כי אין לי זולתו פקוחות  רא בקול גדול ואומ׳ רבי תהיינה אדם אחד קו  
Mc 12,42   וישאוש קרא תלמידיו ואמ׳ אמת אני אומר  43 פרוטות  ובאה אשה אחת ענייה ונדבה שתי  42. דברים 
Lc 11,37  38. ונכנס בבית ישב וחשב. אחד שיאכל עמו פרוש  ובעוד שהוא מדבר בקשהו  37 :עששית המאירה  
Lc 18,10   10 הפרוש עומד על רגליו אומרו 11. והאחד עולמיי פרוש  האחד . שים עלו במקדש להתפלל שםשני אנ 
Lc 19,39    ואמר 40. העם אמרו עליו רבי מקללים תלמידיך פרושי  ואותן  39. לשמים ועלוי למרומיםשלם יהיה 

Mt 3,7   וצדוקים באים לטבילתו היה אומ׳ אליהם פרושים  וכאשר היה רואה רבוי  7. נותיהםמודים עו  
Mt 23,14   רמאים שאוכלים מה שיש לאלמנות עם תפלה פרושים  ספר  אוי לכם יודעי 14: תם הכנסולא עזב  
Mt 23,15   רמאים שתסובבו הארץ והים לתת בינה למקצת פרושים  אוי לכם מאותתים  15. רך הנגישהתסבלו או  
Mt 23,25  זהו. רמאין שתראו עצמכם מחוץ נקיים פרושים  אוי לכם  25: עוׄש ובולעין הגמלשלועסין הפר  
Mt 23,26   עורים טהרו ראשונה מה שהוא בפנים ואחר פרושים   26: ונים כולם מלאים מטרף ואזורואתם פ  
Mt 23,27   שדומים לקברים מצויירים הדומים מחוץ יקרים פרושים  אוי לכם מאותתים  27: יים מבחוץכולכם נק 
Mt 23,29   ומציינים קברירמאים שמיסדים קברי הנביאים  פרושים  אוי לכם מאותתים  29. ות ולב רעמכל רמא 

Mc 7,1  וכאשר ראו  2וחכמי הדת ישנה שבאו בירושלם  פרושים  ואז באו לישאוש אי זה  1מארקו  ז׳ כפי שי׳ 
Lc 6,2   אומרים להם למה אתם עושים מה שאינו ראוי פרושים  ומקצת מאותן  2. וכלין הגרעיניםבידים וא  

Lc 11,39   עתה אתם מטהרים מה שהוא מחוץ גביע ומן ושיםפר  ואדונינו אמר אליו  39. דת הבקרידיו בסעו  
Lc 11,42   ועוזבים. שאתם מעשרים הנענא והרודא והכרוב פרושים  רק אוי לכם  42. היו לכם טהוריםהדברים י 
Lc 11,43   שתאהבו לישב בכסא ראשון בתי כנסיות פרושים  ראוי לכם  43. יעשו ולא להכניסםראויים ש.  
Lc 11,44   והאנשים. אתם כמו הקברים שאינן נראין פרושים  ם אוי לכ 44. שלום בשער ושיתנו לכם רוב  

Jn 5,2  שם שוכבים רוב אנשים חולים עורים חגרים  3 פרושיש  דא ולה חמשה עליות נקראים בלעז עברי ביטשי 
Jn 19,23   וםוהיתה בזולת ש. והמלבוש הנקרא גונילא. חלקו פרט  וחלקום לד׳ חלקים לכל . מלבושיםלקחו ה 
Mt 3,10  אני טובל אתכם במים במקום 11. טוב יכרת וישרף פרי  וכל עץ שאינו עושה . לשורש העץ הגרזן מונח 
Mt 7,17   כל 19[*]  18: ועץ פרי רע עושה פרי רע. טוב פרי  וכל עץ טוב עושה  17. צים תאניםולא מקו  
Mt 7,17   כל עץ שאינו עושה  19[*]  18: רי רערע עושה פ פרי  ועץ . וכל עץ טוב עושה פרי טוב 17. תאנים 
Mt 7,17    כל עץ שאינו עושה פרי טוב יהיה 19[*]  18: רע פרי  ועץ פרי רע עושה . עושה פרי טובעץ טוב 
Mt 7,19  עו׳: במעשיהם תכירום 20. טוב יהיה כרות ושרוף פרי  כל עץ שאינו עושה  19[*]  18: עעושה פרי ר 

Mt 12,33   לכן בפרי מכיר האדם . טוב ועץ רע עושה פרי רע פרי  כל עץ טוב עושה  33. ובעולם הבאבזה העולם 
Mt 12,33   33 יחס שרפים איך 34לכן בפרי מכיר האדם העץ . רע פרי  טוב עושה פרי טוב ועץ רע עושה  כל עץ 

Mt 13,8   נים מי שיש לו אז 9. רב בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ ל׳ פרי  האחרים נפלו בארץ טובה ועשו  8 .וחנקום 
Mt 13,22   הוא אותו. אבל אותה שנפלה בארץ טובה 23 :פרי  רת הש׳ שזרועה בלבו ואינה עושה מחנק מדב  
Mt 13,23    וא׳. וא׳ חמשים. ומעשים טובים לאחד יש ק׳ פרי  שיבין דברת השם׳ וישמענה ועושה הוא אותו  
Mt 13,26   ובאו 27. שונים בין החטיםאז נראו הקמ .פרי  דל ועשה וכאשר העשב ג 26. החטים והולך  
Mt 21,19    וכאשר התלמידים ראוהו 20: ותכף יבשה התאנה .פרי  עלין לבדן ואמר מעולם לא תטעני כי אם  

Mc 4,7   ואחר נפל בטוב הארץ ונשא ואמ׳ 8. עולה וגדל פרי  ולא נתן . צים גדלו יחד וחזקוהווהקו  
Mc 4,19   יחס אותם. ואותה שנפלה על טוב הארץ 20 .פרי  עולמיים מחניקם ונשארים בלא העושרים ה  
Mc 4,20   עד שמגרגיר א׳ יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳. טוב פרי  ששומעין ומשימין בפועל ועושים  יחס אותם  

Mc 11,14   ובאו לירושלם 15וזה שמעו תלמידיו . ממך פרי  לאה אני רוצה ששום אחד לא יאכל מכאן וה:  
Lc 1,42   44. ואיך קרה זה שאם אדוני באה אלי 43. בטנך פרי  את בין הנשים וברוך אמרה ברוכה גדול ו  

Lc 3,9   והעמים שואלים לו 10 :טוב יכרת ויושם באש פרי  לכן כל עץ שאינו עולה . ורש העץעברה לש  
Lc 6,43   כי מקוצים אין . כי כל עץ ניכר בפריו 44. טוב פרי  ועץ רע אינו יכול לעשות . רעים פירות 

Lc 8,8   וזה אומר צועק מי שיש לו אזנים. כמאה כפלים פרי  וזרע האחר נפל בארץ טובה ועשה  8. וחנקהו  
Lc 8,15   ומי שמדליק נר אינו 16. בקיבול הצער מאהבה פרי  ים האלו הם נחנקים ואין נושאין החי  
Lc 13,7  ה תעקרה כי היא אוכלתלז. ואיני מוצא. תאנה זו פרי  ני שואל כבר עברו שלש שנים שא. לשומר הכרם 
Lc 13,9   ובשבת הבאה היה 10: מוטב ואם לאו אכריתנה פרי  ואם תעשה  9ביבה ואקיפנה זבלים ואחפור ס  
Jn 4,36   בעבור שהזורע והמלקט יחדיו. כחייכם הנצחיים פרי  ומי ילקט שכרכם ויאסוף  36. נותהקציר לב  

Jn 12,25  והמארר נשמתו. מי שאוהב נפשו יאבד אותה. רב פרי  ן ואם ימות נות. הוא ישאר יחידיו 25. ימות  
Jn 15,2   וכל העושה פרי בו ינקה אותה בעבור שתעשה פרי .פרי  וישליך כל כף שאינה עושה  2ורש הוא הח 
Jn 15,2   כבר 3. בו ינקה אותה בעבור שתעשה פרי לרוב פרי  וכל העושה . כף שאינה עושה פרי וישליך כל  
Jn 15,2   כבר אתם טהורים בעבור הדברים שאמרתי  3. לרוב פרי  פרי בו ינקה אותה בעבור שתעשה  הוכל העוש 
Jn 15,4   מעצמה אם אינה עומדת באילן כן אתם לא תוכלו פרי  כמו שהכף אינה יכולה לעשות . כםבי ואני ב  
Jn 15,4   אני 5. עמדו בימעצמה אם אינה עומדת אם לא ת פרי  ת באילן כן אתם לא תוכלו לעשות אינה עומד  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

826 

 

Jn 15,5  אם 6. רב כי דבר אינכם יכולים לעשות זולתי פרי  הוא הוא הנושא . דות בי ואני בוהכפות שעומ  
Jn 15,8    כמו שהאב אוהב אותי ואני 9ותעשו תלמידים . רב פרי  כזה הוא זך אבי וממעלה שתשאו  8: לכם 

Jn 15,16  ופרייכם יעמוד בעבור שהדבר תשאלו בשמי יתן .ריפ  ושמתי אתכם בעבור שתלכו ותשאו  .בחרתי בכם  
Jn 18,33   34. וקרא ישוש ואמ׳ לו אתהו מלך ישראל .פריטורי  אז נכנס פילאט פעם אחרת באותו  33: מיתה  
Lc 8,32  הרועים בהר והשדים חלו פני ישאוש משיח שיתן  פרים  והיו שם  32. שלא יצוה אותם שילכו בתהומות 

Mt 21,13   וקרבו אליו העורים והפסחים אל המקדש 14 :פריצים  ילה הוא כתוב ואתם עשיתוה מערת תפבתי בית  
Mt 23,16   עורים שאומרין שאותן שנשבעין במקדש דבר פרנסים  אוי לכם  16. כפלים ובני גיהנם מעצמכם  
Mt 23,24    25: ן הגמלעורים שלועסין הפרעוׄש ובולעי פרנסים   24: עשות ואין שאין ראוי לשכחםשחוייב  
Mt 17,23  וכאשר נכנס אל. והוא אמ׳ אמת הוא 24. המכס פרע  המכס אל פירו ואמרו מלמדכם לא  אותם שקמים  
Mt 18,28  והוא מתחנן לו ואומר חמול 29. מה שאתה חייב פרע  טים ומחזיק בו ומחניקו אומר לו לו מאה פשו  
Lc 5,Tit   5: נשלם קפיטולו ד׳: של גליליאה,Tit    נעשה היה כאשר עמים רבים באו 1׳ כפי לוקא ה פרק  
Lc 6,49   7ו׳  פרק  נשלם : עשה חרבן גדול מאותו ביתנפל ונ,Tit   וכאשר השלים  1קפיטולו ז׳ כפי לוקא 

Jn 18,40    19) י״ח פרק  תם : (ובראבן גנב היה: רק בראבןלנו זה,Tit   אז 1קפיטולו י״ט כפי ש׳ יואן  
Mt 1,3   אשרון הוליד. פרש הוליד ֶאְׁשרֹום. וזרא מתמר פרש  יודא הוליד  3. ת אחיוד יודא ואיקוף הולי  
Mt 1,3   אראם הוליד 4. אשרון הוליד אראם. הוליד ֶאְׁשרֹום פרש  . יודא הוליד פרש וזרא מתמר 3. ואת אחיו 
Lc 2,7   ריםורועים באותו הדור היו נערים ושומ 8 .פרשי  רוי היוצא מן הקיר לחוץ שקורין כאותו ק  
Mt 8,9   ואומ׳ לאחר. ואומר אני לזה לך והוא הולך .פרשים  ויש לי תחתי : כי אני אדם חוטא 9. נרפא  
Lc 7,8   8  ואומר אני. ואומר אני לזה לך והוא הולך .פרשים  כחי כי אני אדם שיש לי תחת רשותי ותחת  

Mt 20,9  ראשונים וחשבו קחת יותר ולקחו כל ובאו ה 10 .פשוט  בכרם עד הי״א שעה לקחו כל אחד  אותם שהלכו 
Mt 20,10   ובקחתם מלינים נגד בעל החיילות 11. כמו כן פשוט  ם וחשבו קחת יותר ולקחו כל אחד הראשוני . 
Mt 22,19   ואמ׳ להם 20: אחד של מס והם הראוהו פשוט אחד פשוט  הראוני  19מ׳ למה תנסוני רמאים עצתם א 
Mt 22,19   19 ואמ׳ להם ישאוש ממי היא זאת הצורה 20: אחד פשוט  מס והם הראוהו וני פשוט אחד של הרא  
Mc 12,15  והם נשאו לו וישאוש אמ׳ ממי 16אחד ואראהו  פשוט  ואמר למה תנסוני שאו לי . שקרם וישוש הכיר  
Lc 20,24  25. והם ענו לו משישר. אחד מה דמותו וכתיבתו פשוט  הראוני  24. ם מנסים אותי רמאיםאמ׳ להם את 
Mt 18,28   ומחזיק בו ומחניקו אומר לו פרע מה שאתה פשוטים  וץ מצא אחד מרעיו שחייב לו מאה יוצא לח  

Mt 8,3    ידיו ונגעו ואמר אני רוצה לטהרך ותכף היה פשט  וישוש משיח  3. אתה יכול לטהרניאתה חפץ  
Mc 11,8   ם אחרים כורתים ענפים מןבגדיהם בדרך ועמי פשטו  ואנשים רבים  8. עליו והוא רכב מלבושיהם  

Mt 26,15   ומכאן והלאה מחפש איך יוכל לבוגדו  16. כסף פשיטי  מסור לכם ישאוש והם נדרו לו ל׳ תת ואני א 
Mt 27,9   וקנו מהם 10כסף זהו ערך שערכו בני ישראל  פשיטי  מירמיה נביא אומ׳ ולקחו שלשים  הדבר נשלם  
Mt 27,5   ושרי הכהנים לקחו הל׳ 6. במקדש והלך לו פשיטין  זרק הל׳ ו 5ו מה לנו אתה תראהו והם ענ  
Mt 27,6   כי. אמרו אינו דבר ראוי שנשימם בבית המקדש פשיטין  הל׳ ושרי הכהנים לקחו  6. במקדש והלך לו 
Mc 14,5  5 וישאוש 6. ושיתננו לעניים וילונו נגדה .פשיטין  ן היינו למוכרו ביותר מג׳ מאות כי יכולי  
Lc 7,41   ולא היה להם מה 42. והאחר היה חייב לו אחד פשיטין  האחד חייב לו עשרה . ן לאיש אחדייביח 

Lc 10,35   ונתנם לאושפיזא ואמ׳ לו עשה למוכה זה כל פשיטין  ולמחר לקח שני  35. תן עיניו בוונ  
Lc 10,35  זה מאלה השלשה אי  36. אלו יתנם לו בחזרתו פשיטין  ואם תוציא בהוצאתו יותר משני . זה כל צרכו 
Lc 21,2   ואמר באמת אומר לכם אני שזאת  3. מערך קטן פשיטין  וראה אשה אחת ענייה ששמה שני  2. עשירים 

Jn 6,7  לחם לא יספיק לעם הזה אם נתן לכל אחד מעט פשיטין  ענה אליו פיליף ב׳ מאות  7. שותשהיה לו לע: 
Jn 12,5  5 וזה שאמ׳ לא אמרו בעבור 6. ושינתנו לעניים פשיטין  משיחה אינה נמכרת בעד שלש מאות למה זו ה 
Jn 20,6   והסדין שהונח בראש ישאוש  7. מונחים לצד אחד פשתן  אה בגדי ור. פירו ההולך אחריו ונכנס בקבר 

Mt 15,33  ואמר להם ישואש כמה 34. במדבר שישבעו כמה עם פת  אמרו לו התלמידים אנה נמצא כ״כ ו 33. בדרך  
Mt 15,34   והוא צוה  35. יש לכם והם אמרו שבעה ומעט דגים פת  ואמר להם ישואש כמה  34. כמה עםעו שישב 

Mc 7,5   וישאוש ענם אמ׳ להם טוב נביא מכם 6: כל היום פת  ות אבל אוכלים בידים לא נטולות ישישי האב  
Mc 8,5    צוה לעם שישבו והוא 6. והם ענו ז׳. לחם יש לכם פת  וישאוש שאלם כמה ככרות  5במדבר זה העם 

Mc 14,12   אמרו לו התלמידים להיכן. המצה כאשר הפסח עושים פת  ויום ראשון של  12. יוכל למסרו הכנה היאך 
Lc 14,1  והנה איש אחד משוקה  2. בשבת והנם מביטים אותו פת  נס בבית אחד משר הפרושים לאכול ונעשה כשנכ 

Lc 14,15   וישאוש אמ׳ אליו אדם אחד עשה 16. במלכות הש׳ פת  ל ים אמר לו מאושר יהיה מי שיאכאלה הדבר  
Jn 6,5   זה אמר היה לנסות כי יודע 6. שיאכלו אלו העמים פת  פיליף אנה נקנה ואמר ל. רבים באים אליו 

Jn 6,32    אז 34ונותן חיים לעולם  33. אמתי מן השמים פת  אבל אבי נתן לכם . משה לחם שמיםנתן לכם  
Jn 6,41   ואמרו אינינו זה בן יוסף  42. שירדתי מן השמים פת  כי אמר אני הוא . היהודים ממנו אז התלחשו 
Jn 6,48   זהו  50. אבותיכם אכלו פת במדבר ומתו 49. חיים פת  אני הוא  48. יש לו חיים נצחייםשמאמין כי 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

827 

 

Jn 6,49   48 בעבור שזה זהו שירד מן השמים 50. במדבר ומתו פת  אבותיכם אכלו  49. הוא פת חיים אני  
Jn 6,51   שאם אחד אוכל זה 52חיים אשר מן השמים ירדתי  פת  אני הוא  51: אוכל ממנו לא ימותשזה ש  

Jn 13,27   וישו אמר אליו מה אתה עושה עשהו. אז בא השטן פת  ולקח מלא  27ימון אשק אשקריוטא ליודש ש  
Jn 13,30  אז כשיצא אמר ישאוש 31. יצא ונעשה לילהמיד  פת  ואז אחרי לוקחו המלא  30. ענייםאיזה דבר ל  
Mt 8,32  ברחו. והרועים שהיו שומרים ראו זה 33. ומתו פתאום  ם הפילו עצמם לים והחזירי. ונכנסו בחזירים 

Lc 21,34   וכן יצא על כל יושבי פני האדמה 35. עליכם פתאום  ובצורך זה החייב וזה היום יבא  :ושכרות . 
Mt 23,17    מה הוא דבר גדול הזהב או המקדש. ועורים פתאים   17. קדש אותו חייב לפרועזהב למנדר לתת  
Mc 7,18   אין אתם מבינים שאין שום. שאינכם מבינים פתאים  והוא אמ׳ להם א״כ אתם כ״כ  18. התמונה  
Mc 7,35   36. ובלבול לשונו היה נִַתר ודבר ברוחה פתוחות  ותכף אזניו היו  35. ח ר״ל פתחוואמ׳ אפת  

Mt 5,2   אשרי עניי הרוח כי 3את פיהו ומלמד אותם לאמר  פתח   2. ר נתיישב קרבו אליו תלמידיוההר וכאש 
Mt 7,13   13 הצר כי רחב הוא הדרך המוליך האדם לאבדון פתח  אוש משיח אל תלמידיו הכנסו בעד אמר יש  

Mt 25,11   ואמ׳ אמת אני יודע מי ָאֶּתן והוא ענה 12. לנו פתח  ויצעקו אדון אדון . ולות הסכלותבאו הבת  
Lc 4,17    רוח אלהי׳ עלי 18הספר מצא מקום שכתו׳ בו  פתח  וכאשר . ישעיה הנביא ונתנו לו ספר 17שמח.  

Lc 13,25   והוא יענה ויאמר לכם איני מכיר אתכם מי . לנו פתח  ותקראו אל הפתח אדון . מדו בחוץואתם תע 
Lc 24,45   ואמ׳ להם  46: להם שכלם לדעת הכתיבות ולהבינם פתח  אז  45: עלי ם ובמזמורים שנאמרוובנביאי 

Jn 9,26   ואתם שמעתם. והוא ענה כבר אמרתי 27. עיניך פתח  אז אמרו לו מה עשה לך ואיך  26 :אני רואה  
Jn 9,32   ואם לא. אם לא זה האיש 33עיני אדם שנולד עור  פתח  מעולם לא שמע אדם שאחד  32. ומעאותו ש 

Mc 7,34   34 ותכף אזניו היו פתוחות ובלבול לשונו היה 35 .פתחו  ביט לשמים מתאנח ואמ׳ אפתח ר״ל ומ 
Mt 5,22  קפיטולי י״ד כפי: יהי ראוי לאש גיהנם[*]  פתי  ומי שיאמ׳ לו . ראוי הוא למשפט שישנא אחיו  
Mc 7,28   ואמר 29. דוניםלחם הנופלים תחת שולחן הא פתי  אכן גורי הכלבים אוכלים . אדון אמת הוא  
Jn 13,18   עתה אני אומר לכם קודם 19. יקום עקיבו נגדי פתי  מי שאוכל . למתרק בעבור שהכתיבה תהיה נש  
Mc 1,25   והשטן מצערו יצא מאותו אדם צועק  26מאותו אדם  צא  אומ׳ שתוק . וישאוש גערו 25. ש׳קדוש ה 
Mc 5,8   והוא ענה. ושאלו מה שמך 9. ץ רוח אינו נקיחו צא  ואמר אליו ישאוש  8שלא תצערני  באל חי  

Lc 14,21   מהר בשוק העיר ובדרכיה וקרא העניים והנטולים צא  ואז כעס האדון ואמ׳ לעבדו : מרוכל מה שא  
Mt 10,14   אמת 15. מהבית ומהעיר והסירו העפר מרגליכם צאו  ולא ישמעו דבריכם . יקבלו אתכם ואותם שלא  

Mt 25,6  אז קמו כל הבתולות והדליקו כל 7אליו לדרך  צאו  אדם אחד קומו הנה החתן בא  צעק .חצי הלילה  
Mc 6,11   11 ותלכו 12 משם והסירו עפר רגלכם לעדות נגדם צאו  . שר לא ירצו קבל אתכם ולא שמועוכא  
Lc 10,10   חנוגם העפר שנאסף בנו אנ 11. ברחובות ואמרו צאו  ואם תכנסו בעיר שלא יקבלו אתכם  10. לכם  
Mt 10,16   ותמים. תהיו חכמים כמו הנחשים. בין הזאבים צאן  אני שולח אתכם כמו  16פי מתיאו ל״ג כ  
Mt 12,11  12. אחת אם נופלת בשוחה אחת בשבת לא יוציאנה צאן  א אומר להם מי הוא מכם שהיה לו והו 11. הם  
Mt 18,12    [*]11 ] [*12  [*] אינו עוזב הוא התשעים ותשע. אבודה ואחד מהן צאן  אם שום איש יש לו ק׳  
Mc 6,34   35. בלא רועה והתחיל ללמדם רוב דברים וטובים צאן  העם ריחם עליהם כי הם היו כמו  לארץ וראה  
Lc 15,4   ונאבדה אחת מהם לא יניח תשעים ותשעה במדבר צאן  אי זה מכם שיש לו מאה  4. הדבר אליהם זה  
Jn 2,14   וכאשר עשה כמעט קבוצות 15. ובקר ויונים צאן  כרים ש אנשים מוומצא במקד 14. בירושלם  
Jn 10,2    והוא פותח הדלת והצאן נמשכות אחר 3. הוא צאן  אבל הכנס בעד השער רועה  2. הואאחר גנב  

Jn 10,11   ומי שאינו שוכר טוב כאשר הצאן אינם 12. השוכר צאן  ורועה טוב נותן נפשו בעד . טוב הוא רועה 
Jn 10,14   כמו שהאב מכיר אותי 15. והם מכירות אותי .צאני  אני הוא רועה טוב ומכיר  14. אןבשמירת הצ  
Jn 10,27   28שומעות קולי ואני מכיר אותם ונמשכות אחרי  צאני   27. מאמינים בי כי אינכם מצאניאתם אינכם 
Jn 21,17   לך כשהיית נער היית יושב אמת אומר אני 18 .צאני  וישאוש אמר אליו האכיל . ב אותךשאני אוה  
Mt 16,3   4. אבל אינכם יכולים לידע אות העת. השמים צבע  הוא חשוך א״כ אתם יודעים שפוט  כי השמים  

Mt 12,14   נסע מהם. וישואוש יודע זה 15. יוכלו להורגו צד  הפרושים ועשו עצה נגדיו באיזה  יצאו חוץ  
Mt 26,64   אז שר הכהנים קרע 65. האל ובא כענני שמים צד  ין ימלכם שעדיין תראו בן הבתולה יושב ל  

Lc 22,4   והוא 6. ושמחו ונדרו לו כסף 5. ימסור להם ישוש צד  עם שרי הכהנים והרבנים באי זה  שהלך ודבר 
Jn 9,15  והניחו: והוא אמ׳ אליהם טיט עשה. חזר לך הראות צד  אז שאלו לו הפרושים באי זה  15 :האיש ההוא 
Jn 9,19  ענו להם אביו ואמו ואמרו יודעים 20: ראה עתה צד  א״כ באי זה . ם שנולד כשהוא עוראומרי שאתם  
Jn 9,21   שאלו אותו כי בן: נפתחו עיניו וראה לא ידענו צד  אבל באי זה  21נולד כשהוא עור  שבנינו זה  

Mt 27,51   והאבנים נחלקו. שהלמעלה ולמטה והארץ רע צדדין  והנה המקדש נשבר משני  51. רוח שלח הקדוש  
Mc 15,38   והסינטוריאו שהיה ממתין שם 39. למעלה ולמטה צדדין  המקדש נשבר בשני [*]  38. ברוחוגדול ונשף 
Lc 19,43  בעבור שלא. ולא יניחו בך אבן על אבן[*]  44 צדדין  ימאסוך ויקיפוך ויצורו לך מכל  לך שאויביך 
Jn 19,34   והוא. ואותן שראו עושין עדות מזה 35[*]  צדו  ו וש ופתח ללקח רומח בידו והכה ישא  
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Mt 1,14   15. אקים הוליד אליאוט. צדוק הוליד אקים .צדוק  אזור הוליד  14. קים הוליד אזוראלי  
Mt 1,14   אליאוט 15. אקים הוליד אליאוט. הוליד אקים צדוק  . אזור הוליד צדוק 14. ליד אזוראליקים הו  
Mt 1,19   ורוצה לכת. ובלתי רוצה למסור אותה למיתה צדיק  ויוסף להיותו  19. רוחתה מהקדש היא הר  

Mt 10,41   כל אדם שיתן 42: בשם צדיק יהיה לו גמול צדיק  ומי שמקבל : נביא יהיה לו גמול נביא בשם  
Mt 10,41   כל אדם שיתן לשתות לאחד 42: יהיה לו גמול צדיק  ומי שמקבל צדיק בשם : ה לו גמולנביא יהי  
Mt 23,35   עד דם זכריה בן ברכיה אותו שהרגתם בין המקדש צדיק  מדם הבל . ים שהוא נשפך על הארץדם צדיק 

Mt 27,4   4 והם ענו מה לנו אתה. הוא כאיש שאינו יודע צדיק  אמר אני חטאתי כי אני מסרתי דם ו  
Lc 2,25  ראל ורוח הקדוש היה בווירא ממתין הנחת יש צדיק  זה האדם היה . רושלם ששמו שמעוןאחד היה בי.  

Lc 23,47   וכל העם שהיה שם היתה לו ההשקפה ההיא 48 .צדיק  ואמר באמת זה האיש היה . לל הש׳שנעשו ה.  
Jn 5,30    אבל. וישר הוא כי איני מבקש לעשות רצוני צדיק  ודיני . כמו שאני שומע דן אנוכידבר רק  

Jn 17,25  אך אני הכרתיך והם הכירו. העולם לא הכירך צדיק  אב  25. קודם שהעולם היה כי אהבת אותי. לי  
Lc 20,20   בעבור שיתפשוהו בדבר מה וימסרוהו לשרים צדיקי׳  ושלחו לו אנשים שעושים עצמם  20. המשל.  
Mt 5,20  יותר מהחכמים והפרושים לא תכנסו במלכות צדיקים  אני אומר לכם באמת שאם לא תהיו ו 20. שמים  

Mt 23,28   28 29. ובפנים אתם מלאים מכל רמאות ולב רע צדיקים  אתם דומים לעמים בחוץ אנשים  כןו  
Mt 23,35    מדם הבל צדיק עד דם. שהוא נשפך על הארץ צדיקים  עד שיבא עליכם דם  35מעיר לעיר ותרדפו  

Lc 1,6   זולת עומדים במצות ובצדק השם׳ ב. לפני האל צדיקים  והיו שניהם  6. מבני אהרן ושמה אלישבק 
Lc 15,7    או אי זה אשה שיש לה 8: שאינם חסרים תשובה צדיקים  חוטא אחד עושה תשובה יותר ממאה בשמים על 
Lc 18,9   שני אנשים עלו  10זה הדבר . ומבזים האחרים צדיקים  אומרים מקצת שבוטחים בעצמם כמו ו 9. בארץ 

Lc 20,21   רק אומ׳ האמת ומלמד . ולא יגורת מפני אדם .צדיקים  יודעים שאתה אומ׳ ומלמד דברים  רבי אנחנו 
Mt 5,6   אשרי הרחמנים כי 7: כי הם ישבעו ויהיו שבעים צדק  אשרי רעבי וצמאי  6: תגיע נחמה שאליהם 

Mt 5,10   מאושרים תהיו 11כי מהם יהיה המלכות שמימיי  צדק  אשרי הסובלים הרדפות  10: י השםיקראו בנ  
Jn 7,24  אז אמרו קצת מבני ירושלם אינינו זה 25 :צדק  ל תשפטו לפנים רק דין עבור זה אב 24. בשבת  
Mt 6,2   2 אל תעשו הרעשה כמו שעושים המזוייפים בבתי צדקה  מר ישואש משיח לתלמידיו כשתעשו עוד א  
Mt 6,3  אבל 4. לא תדע יד שמאלך מה שעשתה ימינך .צדקה  וכאשר תעשו  3: כבר קבלו תגמולםלכם באמת ש  

Mt 12,18   לא יחלוק ולא יצעק ולא ישמע 19. בין העמים צדקה  אני אנוח רוחי עליו ואגיד . פשימאד לנ  
Lc 12,33   אין חסרון למי: כי אתם מתקנים אוצר בשמים צדקה  תמכרו מה שאתם מחזיקים ותנו  33: מלכות  

Mt 6,4  קפיטולו י״ט: ישלם לך נעלמת כי אביך שמימיי צדקתך  אבל תהיה  4. ה שעשתה ימינךתדע יד שמאלך מ 
Lc 1,72   72 יהיה 74והשבועה שנשבע לאברהם אבינו  73 צואתו  ת חסד עם אבותינו ולזכור קדושת לעשו  
Mt 8,4    וכאשר ישואש 5קפיטולו כ״ה כפי מתיאו : לזכרון צוה  אל כהנך ועשה לו נדבה כמו שמשה לך והראה 

Mt 8,18   18 ובא חכם תוריי מהדת ואמ׳ לו 19. שיעברו היבשה והצ  אשר ישואש ראה עמים רבים סביבו וכ 
Mt 11,1  1 וזואן 2. לתלמידיו שילכו עמו דרוש בעיירות צוה  אוש משיח השלים אלה הדברים הוא וכאשר יש  

Mt 14,19   ולקח הלחמים ושני הדגים. לישב העם על העשב צוה   19 .והוא אמ׳ להם שאו אותם לי 18. דגים  
Mt 14,22   לתלמידים עלות באניה קטנה וליכנס בים עד צוה  ותכף  22. אנשים לבד ונשים וטף ה׳ אלפים  
Mt 15,35  ואחר לקח השבעה לחמים 36. לעם שישבו בארץ צוה  והוא  35. אמרו שבעה ומעט דגים יש לכם והם  
Mt 16,20   ישאוש לתלמידיו שלא יגידוהו לשום אדם שהוא צוה  ואז  20: בארץ יהיה מותר בשמים מה שתתיר  
Mt 18,25   25 שימכרו אותו ואשתו ובניו וכל מה שיהיה לו צוה  כאשר לא היה לו מה לפרוע האדון ו.  
Mt 18,32   ואמ׳ לו עבד רע לא מחלתי החוב. שיביאהו לו צוה  והאדון  32רו לו כל אשר עשה לו האדון וספ  

Mt 19,7   וישוש 8. תן לה ספר כריתות ואותה יעזובשאדם י צוה  והם אמרו משה  7. מה שהאל ִחֵברלאדם להפריד 
Mt 27,58   ויושאף לקח גוף ישאוש ועטפו 59. שיתנהו לו צוה  ופילאט . ט ושאל לו הגוף מישאושקרב לפילא  
Mt 27,64   בעבור. שמור הקבר עד יום שאמר שיקום חי צוה  לכן  64י נזכרנו שאותו הרמאי אמ׳ שיקום ח  
Mc 5,43   6: שיתנו לה לאכול צוה  שלא יאמרוהו ואחר וציום  43פלא מגודל ה,Tit  קפיטולו ו׳ כפי שי׳  
Mc 6,45  לתלמידיו שיכנסו בספינה קטנה ושילכו עבר למים צוה  ותכף  45. ו חיו חמשת אלפים אישואותן שאכל 
Mc 8,6  ולקח הז׳ לחמים עושה חנות. לעם שישבו בארץ צוה  והוא  6. והם ענו ז׳. חם יש לכםככרות פת ל  

Mc 8,30   אומר ומראה ומלמד שאליו 31. שלא יפרסמהו צוה  בעבור זה הוא  30. אמר אתה משיחפירו ו  
Mc 9,8   שלא יאמרוהו לשום אדם זאת המראה עד שהוא צוה  וכאשר ירדו מן ההר ישאוש  8. ושלבד ישא  

Mc 9,24   אני מצוה אותך. לםאומ׳ שטן חזק וא. לשטן שיצא צוה  וכאשר ראה שהעם מתאסף הוא  24. להאמנתי 
Mc 10,3   והם אמרו משה התיר שאדם יכתוב לה  4. לכם משה צוה  מה . וישוש ענה ואמ׳ להם 3. שתולעזוב א 
Lc 4,39   40. ומיד קמה ושרתה אותם. לה לקדחת שיעזבנה צוה  עמד עליה  39. חילו פניו בעבורהו. גדול  
Lc 5,14   אבל אמ׳ לו לך ותראה. שלא יגידוהו לשום אדם צוה  וישו  14. ומיד הצרעת ברחה ממנו. אותך  
Lc 8,55    ואביה ואמה חרדו וצום ישו  56שיתנו לה לאכול  צוה  וישאוש . הרוח חזר בה ומיד קמתהו 55קומי 
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Lc 9,36   עד. אותם ואמ׳ להם אל תגידו לאדם מה שראיתם צוה  וישאוש . דו כלם מן ההרויר. משיח לבד  
Lc 19,15   שיקראו לו העבדים אותם שנתן להם הממון בעבור  צוה  ונעשה כאשר חזר המלכות  15. ינוימלוך על 
Jn 12,49   ואני יודע שהמצוה היא חיים 50. לי לאמר ולדבר צוה  הוא : י לא דברתי רק האב ששלחניאני מעצמ 
Mt 1,24   שילדה הבן  ויקח אשתו ולא ידעה עד. מלאך האל צוהו  וכאשר קם יוסף מחלומו עשה כאשר  24. עמנו 
Mc 7,36   וכאשר הוא עו׳ מצוה. שלא יגידהו לשום אדם צוהו  וישאוש  36. ה נִַתר ודבר ברוחהלשונו הי  

Mt 22,36   אמ׳ לו ישאוש תאהוב אלהיך בכל לבבך 37בדת  צווי  רבי אי זה העליון  36אומר . לישאוש מנסהו  
Mt 22,38   40. תאהב רעך כמוך. והשני הוא דומה לזה 39 .יצוו  זהו הראשון ומאד גדול  38. שכלךנפשך ומכל  
Mt 23,23   הדת ועוזבים היושר והחנינה והאמונה ואלה צווי  ת הנענע ומהכמון ועובדים גדולי מצמר  
Mc 12,31   ואמר לו אותו החכם 32. אחר אינו גדול מזה צווי  ושום . ואהבת לרעך כמוך. לזה הוא דומה  
Lc 22,20   אכן 21. החדש בדמי אותו שיהיה נשפך בעדכם צווי  כלו אמר זה הגביע הוא וכאשר א. וכן הגביע  
Jn 15,12   13. שתהיה אהבה ביניכם כמו שאני אהבתי אתכם צווי  זהו  12. שגילי יהיה בכם וגילכם יהיה שלם  

Mt 22,40   40  שהיוואז אמ׳ ישאוש לפרושים ולכל אותם  41 .צוויים  התורה והנביאים תלוים באלו שני כל 
Lc 14,22   אמ׳ 23: ועדיין הזמן נאות לזה ניאות לזה .צוית  והעבד אמ׳ עשוי הוא כאשר  22. הוהביאם פ  
Mt 9,30  אבל הם 31 :לאמר השמרו שלא תגידוהו לשום אדם צום  ותכף ישוש משיח [*]  30. ם יעשהכפי אמונתכ 

Mt 26,19   וכאשר היה ערב הוא 20. הכינו הפסחישאוש ו צום  והתלמידים עשו כאשר  19. למידיופסח עם ת  
Mc 6,39   40שיושיבו העם והחיילות על העשב נקרא ֶפי׳  צום  וישו  39. ושני דגים. משה לחמיםיש לנו ח  
Mc 11,6   והתלמידים. להוליך העיר לישאוש 7והניחוהו  צום  והם אמרו מה שישאוש  6. ם עושיםמה את  
Lc 9,21    שחוייב שבן האדם 22. לבל יגידו לשום אדם צום  וישאוש  21. הוא ישאוש בן אל חיואמר אתה  

Mt 27,50   והנה המקדש נשבר משני 51. שלח הקדוש רוח צועק  וישאוש פעם אחרת  50. ו שיתירהויבא אליה  
Mc 1,26   והלכו אחד אל אחד. וכולם היו תמיהים 27 צועק  והשטן מצערו יצא מאותו אדם  26 מאותו אדם  
Mc 5,5    וכאשר ראה ישו מרחוק בא 6. ומכה עצמו באבנים צועק  ומד בלילה וביום בקברים ובהרים היה עאבל 

Mc 9,25   ומצערו והנער נשאר כמת עד שרבים אומרים שמת  צועק  והוא יצא  25. תחזור בוואחר לא . ממנו 
Mc 15,35   וקשר ספוג אחד. ואחד מהם רץ מהר 36. אליהו צועק  דים שם כאשר שמעו אמרו ראו איך מן העומ  

Lc 8,8   ותלמידיו שאלוהו 9. מי שיש לו אזנים ישמע צועק  וזה אומר . ועשה פרי כמאה כפליםבארץ טובה.  
Lc 8,28   28 בקול גדול ואומר מה לך ישאוש לבא אלי בן האל צועק  אשר ראה לישאוש משיח נפל לפניו וכ 

Lc 18,39   וישאוש עמד וצוה שיביאו 40. בן דוד חמול עלי ועקצ  והוא עור ביותר . ן אותו שישתוקעמו מקללי 
Lc 23,46   ובאמרו אלה . אב בידך אפקיד רוחי. בקול גדול צועק  וישוש  46. המקדש ונבקע באמצעו חשך ומכסה 

Jn 7,37   [*]36 37  מי 38ואומר אם אי זה אחד עשה יבא אלי וישתה  צועק  וביום הגדול מן החג עומד ישוש 
Mt 20,31    וישוש 32. ישאוש בן דוד יהיה לך חמלה ממנו צועקים  והם ביותר חוזק . ים בהם תשתוקוגוערוהעם 
Mt 21,9    אומרים הושיענו בן דוד ברוך יהיה אותו צועקים  והחיל שהולכים עמו  9. מהם בדרךומאגמגין  

Mt 21,15    ן דוד היובמקדש אומרים מהולל יהיה ב צועקים  הדת ראו הנפלאות שעושה והנערים וחכמי  
Mt 24,31    בגודל קולות ויקבצו הנבחרים מהאל מד׳ חלקי צועקים  וישלח מלאכיו  31כח וצלם ודמות ברב 
Mt 27,24   לקח מים ונטל ידיו לפני העם ואמ׳ אני. עוד צועקים  אט ראה ששום דבר אינו משיג אבל וכאשר פיל 
Mc 3,11   אתהו בן האלוה וישאוש גערם שלא 12ואומרים  צועקים  והמשוטנים שרואים אותו כרעו  11. לנגעו 

Mc 15,14    ופילאט חפץ לעשות רצון העם נתן  15. תלוהו צועקים  אמ׳ להם ואי זו רעה עשה לכם ועוד הם 
Lc 18,7  8. אליו יום ולילה ולא יהיה לו חמלה מהם צועקים  והש׳ לא ינקום אותם שהם נבחרים  7. מה עלב  
Lc 23,5   ואומרים הוא עושה באופן שהעם נהפך לאחר צועקים  והם  5. ם שום טעם שימותבזה האדאיני מוצא  

Lc 23,23   בקול גדול שואלים שיניחהו בשתי וערב צועקים  והם  23. אם כן אייסרהו ואניחהו. מיתה  
Jn 19,6  ופילאטו אמ׳ להם תקחו אתם. תלהו תלהו צועקים  ים ראו אותו ההגמונים והמשרתים אז כשהיהוד  

Jn 19,12   אם תניח זה לא תהיה אהוב משיסר. ואומרים צועקים  רק היהודים . פילאט חפץ להניחו ואחרי זה . 
Jn 19,15   הקימוהו הקימוהו תלוהו והניחוהו בשתי צועקים  אבל הם  15ט ליהודים הנה מלככם ואמ׳ פילא  

Mt 15,22  ת יהיה לך ממני בלי פחד בןואומרת רחמנו צועקת  ה מהעברים ההם הולכת אחרי ישוש כנענית שבא  
Mt 15,23    והוא ענה לא שולחתי רק לצאן 24. אחרינו צועקת  באו וחילו פניו שלא יניחנה לכת כי היא  

Mt Prol,17    מתיאו. ואותם האדם חייב הבין מה שרומזות :צורות  האיונגלישטש נראים בד׳ . שבועתםבעבור כח  
Mt Prol,19   כי הוא דבר ראשונה מתולדות ישו משיח . אדם צורת  מתיאו רומז . ב הבין מה שרומזותהאדם חיי.. 
Mt Prol,21   לוקא יש לו צורת.. כי דבר מהתחיה . אריה צורת  מרקו יש לו .. תולדות ישו משיח ראשונה מ  
Mt Prol,22   םכי דבר מתולדות העגלים שמקריבים הכהני. עגל צורת  לוקא יש לו .. כי דבר מהתחיה . צורת אריה 
Mt Prol,24    כי כתב דמות השבועות מענייני האלהות. נשר צורת  זואן יש לו .. שמקריבים הכהנים העגלים  

Mc 9,1  והמלבושים היו מזהירים ולבנים כמו 2הפנים  צורת  והיה בשנוי . והיו הם כולם לבדם. מאד גבוה  
Jn 8,5   ואתה מה אומר בזה. ונה בסקילהלנו שתהיה ניד צותה  ודת משה  5. האשה נתפשה בניאוף לו זאת. 
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Lc 8,45   מזה אמ׳ פירו רבי מצערים אותך ואתה אומר מי  צחקו  וכאשר התלמידים . הוא הנוגע בי מי 
Mc 12,28   וישאוש ענה ואמ׳ 29. הוא העקרי בישראל ציווי  ושאלו אי זה . ם והכיר שטוב ענםמתוכחי  

Lc 2,1    וזאת 2. משיסר גושט שכל העולם יהיה נוגש ציווי  ן ד עשוי היה באותן הימים כמו כעו 1לוקא  
Mt 17,9   ואמ׳ לשום אדם אל תאמרו המראה עד שבן האל ציום  וכאשר יורדים מן ההר  9. בד ישואם לא ל  
Jn 12,15   זה לא  16. הנה מלכך בא יושב על עיר בן אתון ציון  אל תראי בת  15כמו שכתוב . עליואתון וישב 

Mc 9,6   עליהם וקול אחד באה מהעב שאמרנו זהו בני יקר צל  ונעשית עב אחד עושה  6ד מפחדים אהם היו מ  
Lc 9,34   34 ובת קול 35. להם ונכנסו בעב ופחדו פחד גדול צל  ו דברים אלו באה עב לבנה ועשתה ובאומר  
Mt 17,5   הו בניובת קול אחת באה מתוך הענן אומרת ז .צללם  ובעוד שמדברים עב אחד לבנה  5. אחד  

Lc 21,27    וכאשר אלה הדברים התבוננו ושאו 28. דמותו צלם  בענן עם עב גדול ובגודל בן האדם שיבא  
Mt 19,28   שאתם תשבו על אותן י״ב שופטים אותן י״ב .צלמו  עולם אשר בן השם׳ יבא ישב בבית שבסוף ה  
Mt 25,31   והוא יפריד. נאספים לפניו כל העמיםויהיו  32 צלמו  המלאכים עמו אז ישב על קתדראת  יקרו וכל 

Mt 6,18   עוד אמ׳ 19קפיטולי עשרים כפי מתיאו [*]:  צם  כדי שלא תתראה לאנשים  18פניך  ראשך ורחץ  
Lc 18,12   אני נותן משלי מכל הדברים. שני פעמים בשבוע צם  אני  12. ׳ איני כמו זה העולמייועו  

Jn 4,13  אבל מי שישתה מהמים שאתן לו לא. פעם אחרת צמא  יהיה לו  לה מי שישתה מזה המים ישאוש ואמר  
Jn 4,15    וישו אמ׳ לה 16. ושלא אבא פה לעולם לשאוב .צמא  לי המים ההם בעבור שלא תהיה לי אליו תן  
Jn 6,35   כי ראיתוני ולא . אבל זה אמרתי לכם 36. לעולם צמא  ומי שמאמין בי לא יהיה . א ירעבשבא אלי ל 

Jn 19,28   והיה כי שמע זה. אז היה שם קנקן מלא חומץ 29 .צמא  למת אמ׳ יש לי ובעבור שהכתיבה תהיה נש 
Mt 13,5    וכשהשמש חממם 6. כי לא היה להם עפר עמוק צמחו  אבנים שלא היה שם מאד עפר ותכף במקום  
Mt 6,16   רק אתה 17 :כאמר אמ׳ לכם שקיבלו שכרם .צמים  מאים שמחלישים פניהם כדי שיראו הפחותים ר  

Mt 14,30  30 ותכף ישאוש שלח היד 31. אומר אדון הושיעני צעק  וכשהתחיל ליכנס . רוח חזק ופחד וראה בא  
Mt 25,6   אז 7אדם אחד קומו הנה החתן בא צאו אליו לדרך  צעק  . עד חצי הלילה 6ישנו באריכות  כל העשר 

Lc 23,18   והנח לנו. אומרים תסלק זה זה למיתה. חדיוי צעק  [*] [*] [*] וכל העם  18. ם החגאחד ביו  
Jn 7,28   ישאוש במקדש ומלמד ואומ׳ ואותי ידעתם מאין צעק  אז  28: יבא לא ידע אדם אנה הואומשיח כש  

Jn 11,43  וצא לחוץ ומיד 44ואמ׳ לזרו בוא בקול גדול  צעק  כשאמ׳ אלה הדברים  43. ה שלחתנישיאמין שאת  
Jn 12,44   ואמ׳ מי שהאמין בי אינו מאמין רק במי ששלחני צעק  וישוש  44. ם ממעלת האלאהבו מעלת האנשי. 

Mt 14,26   ואמר להם יהיה לכם. ותכף ישאוש דבר להם 27 צעקו  ומרוב פחד . היו נבהלים 26הים  הולך על  
Mt 27,23   אינווכאשר פילאט ראה ששום דבר  24. תלוהו צעקו  והם עוד . ׳ להם ואי זה רעה עשהופילאט אמ  
Mc 15,13  ופילאט אמ׳ להם ואי זו רעה עשה לכם 14: תלהו צעקו  והם  13פצו שאעשה ממלך היהודים אחרת מה תח 
Lc 23,21  והוא פעם שלישית אמר להם אי 22. אומרים תלהו צעקו  והם  21ליהם תחפצו להניח ישאוש פעם אחרת א 
Jn 18,40    ובראבן גנב : ולם לא תעזוב לנו זה רק בראבןכ צעקו  אז  40: שאעזוב לכם מלך היהודיםוחפצתם 

Mt 14,24   24 וברביעית משמרת הלילה 25. כי הרוח מנגדם צער  וסבלו . ה הקטנה היתה באמצע היםוהאני  
Mc 8,31   31  ולהיות נגוש למות בעד שרי הכהנים וחכמי הדת צער  ומראה ומלמד שאליו הוכרח לסבול אומר  
Lc 8,43   כמו י״ב שנה ונתנה כל נכסיה לרופאים ולא שוה צערה  דמיה והחולי ההוא  כותאשה אחת חולה משפי 

Mc 9,19   וישאוש שאל  20. והפילו לפניו ומתבולל ורוקק צערו  וכאשר ראהו תכף . ושאוהו לפני 19 האיש 
Mt 10,29    ת נמכרים במחצה ואחת מהם לא תפול לארץ בזול צפרים  שני  29: והנפש יכול שום בגיהנםשהגוף 

Mt 7,14  השמרו  15 :ומעטין הם המוצאים אותה. היא מאד צרה  והשער והדרך המביאים לחיים  14 .נכנסין בה 
Mt 24,21    גדולה יותר שלא היתה מראשית העולם עד עתה ועד צרה  ואז תהיה  21. תהיה בשבת ובחורףהצרה לא 
Mc 13,19   מיום שברא הש׳ העולם עד. שמעולם לא היהבעולם  צרה  כי באותו עת יהיה יותר  19. קוריבא בעת ה 
Mc 13,24  והכוכבים יפלו 25השמש תחשך והלבנה לא תזריח  .צרה  מועברת אותה  24ובאותן הימים . קודם שיהיה 
Jn 16,33   בעולם רק תבטחו בי כי אני נצחתי העולם צרה  כי תהיה לכם . בד יהיה לכם שלוםשבי ל:  

Mc 10,30   ורבים ראשונים 31. ובעולם הבא חיים נצחיים צרות  ו בנים ושדות עם חים או אחיות אבתים וא  
Lc 17,1    יותר יהיה שוה 2אבל אוי למי שבעבורו יבואו  .צרות  דבר בלתי איפשרי הוא שלא יבואו לתלמידיו 

Lc 21,25  25 26. בעבור מהומות קול הים וגליו. לעמים צרות  ות בשמש ובלבנה ובכוכבים ובארץ ויראה א  
Mt 14,16   ענו לו אין 17להם לכת תנו להם אתם לאכול  צריך  וישוש ענה להם אין  16. נו אוכלויק  

Mt 18,7  אכן רע הוא אותו. הוא שיבואו האשקנדלזט צריך  . אוי לעולם מפני האשקנדליזט 7 .בעומק הים  
Mt 21,3   3  וכל זה להשלים 4. חוהבהן למלאכתו ותכף יני צריך  ואם שום אדם אומר לכם דבר אמרו שהאדון  
Mc 11,3    והלכו ומצאו העיר קשור 4. לו ומיד יניחוהו צריך  לכם למה אתם עושים אמרו שהאדון אדם אומר  
Lc 5,31  אבל החולים צריכים רופא. רופא למי שהוא בריא צריך  ענה ישאוש ואמ׳ להם אינו  31. םועם החוטאי 

Lc 19,34  ומניחים מלבושיהם. ונהגו אותו לישאוש 35. לו צריך  ן רבינו והם אמרו כי האדו 34. רמתירים העי 
Jn 16,30   30 לך לשאול לאחר הזה אנחנו מאמינים שיצאת צריך  דענו שיודע אתה כל הדברים ואין עתה י  
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Lc 10,41   את מריאה בחרת החלק היותר טוב אשר לא צריכה  מצאת ברוב עניינים אמת דבר אחד חרוצה נ  
Mt 6,8   וזאת התפלה תאמרו אבינו 9: טרם תשאלהו צריכים  כי האל יודע מה שאתם . דמות להםלהלא תאבו  

Mt 6,32   שאלו בתחלה מלכות האל ויותר ותהיה  33. זה צריכים  האב שלכם יודע שאתם . לים כל זההעמים שוא 
Mt 9,12   ד מה רוצהלכו ללמו 13. רופא אבל החולים צריכים  ו הדברים אמר להם הבריאים אינם שמע אל  
Mc 2,17   כי אני לא. רופא רק אותן שיש להם חולי צריכים  וישו שמע זה אמ׳ הבריאים אינם  17. רבנכם  
Lc 5,31   כי אני לא באתי לקרוא הצדיקים רק  32רופא  צריכים  אבל החולים . ופא למי שהוא בריאצריך ר 

Lc 10,35   אם תוציא בהוצאתו יותר משני פשיטין אלוו .צרכו  פיזא ואמ׳ לו עשה למוכה זה כל ונתנם לאוש  
Lc 5,12  וכאשר ראה ישו נפל לרגליו ובקשו ואומ׳ אדון .צרעת  היה בעיר אחד ובא אדם אחד מלא  ישאוש משיח 
Lc 4,26    ורבים 27. דסידוניאה לאשה אחת אלמנה צרפתא  רק . שום אשה לא היה שולח אליהומהם ולא  
Mt 13,8  8 10. מי שיש לו אזנים לשמוע 9. בא׳ נ׳ בא׳ ל׳ ק׳  ה ועשו פרי רב בא׳ פלו בארץ טובהאחרים נ  

Mt 13,23   ומשל אחר יש 24: וא׳ שלשים. וא׳ חמשים .ק׳  עושה פרי ומעשים טובים לאחד יש וישמענה ו  
Mt 18,12    אינו עוזב הוא התשעים. צאן ואחד מהן אבודה ק׳  אם שום איש יש לו [*]  12[*]  11[*] לכם  

Mc 4,8   וכאשר 10. ואמ׳ ישאוש מי שיש לו אזנים ישמע 9 .ק׳  אמ׳ ישאוש הא׳ ל׳ והא׳ ס׳ והא׳ ונשא ו 
Mc 4,20   ואומ׳ להם 21. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע .ק׳  גיר א׳ יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳ עד שמגר  
Mt 26,3  וש איך יוכלו במרמהועשו עצה נגד ישא 4 קאיפש  ני העם בהיכל סגן הכהנים שנקרא הכהנים וזק  

Mt 26,58   58 שר הכהנים ונכנס בפנים ויושב עם המנהיגים קאיפש  פירו נמשך אחריו מרחוק עד היכל ו  
Jn 11,49   ואמ׳ להם אתם לא ידעתם. היה הגמון אותה שנה קאיפש  ואחד מהם ששמו  49. ומינו ועמנולנו מק 
Jn 18,13    וקאיפש הוא שנתן  14. שהיה הגמון באותה שנה קאיפש  וקשרו אותו והוליכוהו לאנא אשת  13ישאוש 
Mc 7,31   מבקשים. והביאו לו איש אחד חרש ואלם 32 .קאליוש  ידוניאה ובא בים גליליאה לקראת עובר בש  
Mc 3,18   ואחר בא אל 20. ויודש אשקריוטא שבגדו 19 קאעיב  ושימון . ושאדיב. ויקומו אלפיי וטומש  
Mt 10,4   אלה י״ב שלח ישוש משיח וצום  5. שמסרו יודש:קאעיב  שימון  4טאטדיב . אבפיב גיקמי. מפורסם 
Lc 7,37   ועמדה מאחור קרוב רגלי ישאוש 38אחת ממשיחה  קאפסא  אוכל בבית הפרוש באה לשם ונשאה שישו משיח 

Mc 14,3   ושברה אל בשטרי מליאה אינגנט מרגלי נרדי ַקאֵפָסא  ה ויושב בשולחן באה אשה אחת עם בבטניא  
Jn 2,15   גרש מן המקדש והצאן: עבותות כמעט כלם קבוצות  וכאשר עשה כמעט  15. בקר ויוניםצאן ו  

Mt 8,21  וישואש משיח אמר לו לך אתי והניח המת 22אבי  קבור  תלמיד א׳ אדון והניחני ראשונה  עוד אמר לו 
Jn 12,7   עולם יהיו אביונים בכם ואני לאכי ל 8 .קבורתי  תו אותו בעבור שאביט אותו ביום תעזבו או  

Mc 6,11   צאו משם והסירו עפר רגלכם. אתכם ולא שמוע קבל  וכאשר לא ירצו  11. נו עד שתסעושם תלי  
Lc 3,20   נעשה היה  21: הרעות שעשה תפש יואן ושמו בבור קבל   20ל הרעות שעשה אירודיש ומכ. אשת אחיו 
Mt 6,2   לא תדע יד שמאלך. וכאשר תעשו צדקה 3: תגמולם קבלו  מת שכבר אני אומ׳ לכם בא: אנשיםשיכבדום ה 
Mt 6,5    רק אתה כשתתפלל הכינה בחדרך ותתפלל  6. שכרם קבלו  אני אומ׳ לכם באמת כבר : האנשיםאותם 

Lc 10,38  והיה אחות ששמה מרטא ויושבת 39בתוך ביתה  קבלו  ואשה ששמה מריאה . נס במגדל אחדשהולכים נכ  
Jn 4,45   אותו הגליליבש כי ראו כל הדברים שעשה ביר קבלו  אז כשבא ישאוש בגלליאה  45. רצווד באכב  

Jn 20,22   ולמי שתעזבו העונות מונחים 23. רוח הקדש קבלו  כאשר אמ׳ זה גנח ואמ׳ להם  22] . [*עמכם  
Jn 1,11    נתן יכולת שיהיו רק לכל אותן שקבלוהו  12 .קבלוהו  ואותן שלא . ולא עצמות דבריו 11לא הכירו 

Mt 10,8   אל תחפצו לישא זהב וכסף 9. ובעד חן תתנוהו :קבלתם  בעבור חן . טהרו המצורעים: מתיםהחיו ה 
Lc 20,1    ונתאספו שרי הכהנים. העם במקדש ומגיד קבץ  ונעשה באחד הימים ישאוש  1לוקא כ״א כפי  

Jn 10,31    וענה להם  32. ודים אבנים בעבור שיסקלוהוהיה קבצו  אז  31. אני והאב דבר אחד אנחנו 30אבי 
Mt 27,17   אמ׳ להם פילאט מי אתם רוצים שאניח לכם בראבן קבצם  וכאשר  17. היה תפוש בית הסוהר רציחה 
Jn 19,41   אז 42. חדש ובאותו קבר שום אדם לא הושם בו קבר  ובאותו גן היה . נתלה היה שם גןובמקום ש  
Jn 19,41  אז בעבור שהיה ע״ש 42. שום אדם לא הושם בו קבר  גן היה קבר חדש ובאותו ובאותו  .היה שם גן  
Jn 19,42  20 :שמו שם ישאוש קבר  תו שהיה ע״ש ליהודים ובעבור שהיה סמוך לאו,Tit  קפיטולו כ׳ כפי ש׳  

Mt 23,29  29 יםואומר 30הנביאים ומציינים קברי הצדיקים  קברי  מאותתים פרושים רמאים שמיסדים  אוי לכם  
Mt 23,29    ואומרים אם אנחנו היינו בימי 30הצדיקים  קברי  שמיסדים קברי הנביאים ומציינים רמאים  
Lc 11,47   באמת אתם מעידים 48הנביאים שאבותיכם המיתום  קברי  אוי לכם חוצבים  47.אותם באצבע אחד שלכם 
Lc 11,48   זה חכמת האל אמרה הנני שלח להםובעבור  49 .קבריהם  ה אבותיכם שהמיתום ואתם חוצבים במעש 

Jn 1,15    ומשלימותו כלנו השגנו חן 16. וקודם לימים .קדום  זה הוא אותו שאמרתי שעתיד לבא אחרי נעשה . 
Mt 6,9   רצונך תעשה בשמים ובארץ. ויבא למלכותך 10 קדוש  נו שבשמים שמך יהיה מקודש שהוא תאמרו אבי.  

Mc 1,24  אומ׳ שתוק צא מאותו. וישאוש גערו 25. הש׳ קדוש  ני יודע שאתהו א. להשמיד אותנו נזוריט באת  
Mc 3,29   זה העון לא יכופר. זהו מי שאין לו תקוה. רוח קדוש  לבד עון נגד  29ת יהיו מכופרים שכל העונו 
Mc 6,20  וצדיק ושומרו ורוב דברים עושה בעדו ושומעו קדוש  ירודיש מחזיק בזואן וחושב שהוא בעבור כי א  
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Lc 1,35    והנה אלישבק קרובתיך  36[*]. ויהיה נקרא בן  קדוש  ומה יהיה שיולד ממך יהיה . עליךיתלונן 
Lc 2,23   ובעבור שבנו קרבן כפי דת אלוהינו 24לשם  קדוש  בדת הש׳ שכל זכר פטר רחם יהיה  מה שכתוב  

Jn 14,16   16  שהעולם : רוח אמת 17ם לנצח בעבור שיעמוד עמכ קדוש  אתפלל אל האב ויתן לכם רוח אחר ואני 
Jn 17,11   אותם שנתת לי בעבור שיהיו. שמור אותם בשמך קדוש  אב  ואני בא אליך. איני בעולם והם בעולם  
Lc 1,70    שלום לנו 71הנביאים שהם מראשית העולם  קדושיו  כאשר הגיד מפי  70בית דוד נערו תת שלום  
Lc 1,72   72  74והשבועה שנשבע לאברהם אבינו  73צואתו  קדושת  לעשות חסד עם אבותינו ולזכור  
Jn 8,25    רוב דברים ומדבר מכם או 26שמדבר עמכם  קדמון  וישאוש אמ׳ להם . לו אתה מי אתהאז אמרו  

Mt 23,30   30 א״כ 31אנו לא היינו מודים באמתת הנביאים  קדמונים  ם אם אנחנו היינו בימי אבותינו ואומרי 
Jn 5,7   9וישאוש אמר לו קום וסלק מטתך ולך  8. אחר קדמני  וכאשר אני חפץ ללכת כבר . כירותלידי ע  

Mt 1,20   ותלד בן יקרא שמו ישואש כי יושיע עמו 21 .קדש  ים אשתך כי מה שהרתה הרתה מרוח לקחת מר  
Mc Prol,8   לתרוח בהתחלת האיונגליאו בעבור שיקרא התח קדש  תבשרות מישאוש משיח בעד ההריון מלמד הה  

Jn 10,36    שלחו בעולם אתם אומרים שאני מחרף ומגדף קדש   אותו שהאב 36ומה שכתוב אינו ראוי למחק.  
Jn 17,17  16 כמו שאתה שלחתני 18. דברך הוא אמת. אותם באמת קדש   17. עולם כמו שאני איני מהעולםאינם מה 
Mt 8,29   וקרוב מאותו מקום היו 30. ורי לגרשזמן בעב קודם  באת לפני . י בן דוד ישאוש משיחלעשות ממנ  

Mt 24,25    ולכן אם אדם לכם יאמר שהוא במדבר 26. הזמן קודם  אני אומר זה  25. אם יהיה אפשריבטעות  
Mt 24,38   המבול שאוכלים ושותים ועושים נשואין עד היום קודם  כי כמו שהיה בזמן  38. ן הבתולהבביאת ב 
Mt 26,34   35שהתרנגול יקרא תהיה כופר בי ג׳ פעמים  קודם  לך כי בזאת הלילה אמיתות אומר  אמר אליו  
Mt 26,75   שהתרנגול יקרא יהיה כופר בו שלש פעמים ויצא  קודם  ופירו זכר דבר ישאוש שאמר לו  75. קרא 
Mc 13,23    מועברת אותה צרה 24ובאותן הימים . שיהיה קודם  אני אמר לכם . השמרו 23הנבחרים עשות.  
Mc 14,30  שהתרנגול יקרא שני פעמים תהיה כופר בי ג׳ קודם  בזאת הלילה . אליו ישאוש אמת אני אומר לכם  

Lc 1,15   16. שיצא מבטן אמו יהיה נשלם מהקדוש רוח קודם  . ל לפני האל ולא ישתה יין ושכריהיה גדו  
Lc 2,21   וכאשר נשלמו 22. יאהשהנער היה בבטן אמו מר קודם  מו ישאוש שאותו נקרא בעד המלאך ונקרא ש  
Lc 9,43   אכילתם ושתייתם לפני הנער וחזרו לאביו שלו קודם  דו הסימן הנעשה היום בין הגוים עשה בי  

Lc 21,12  כל אלה הדברים ישלחו בכם ידיכם וירדופכם קודם  רק  12. ואותות גדולים בשמים. תורעב בחרדו.  
Lc 22,15   כי אני אומ׳ לכם שלא אוכל  16. שאסבול המיתה קודם   ואמ׳ בכוסף אוכל עמכם זה הפסח 15. עמו 
Lc 22,61   62. התרנגול יקרא שלש פעמים תהיה כופר בי קודם  ונזכר פירו דבר אדוננו שאמ׳ לו . פירו  
Lc 23,12   ופילאט קרא שרי הכהנים 13זה היו אויבים מאד  קודם  ילאט נעשו אוהבים באותו יום כי ופ 

Jn 1,27    אלו 28. לי אותו שאיני ראוי לחלוץ שרוך נעלו קודם  הוא עתיד לבא אחרי והיה  27מכירים אותו 
Jn 1,30   30 ואני איני מכירו 31. כי הוא ראשון לי. לי קודם  תו הוא שאמרתי אחרי הגבר שנעשה או.  
Jn 1,48   ענה לו 49. שישאוש קראך תחת תאינה ראיתיך קודם  . ענה ישאוש ואמר לו. תה מכירניהיאך א  
Jn 4,49   אמר אליו ישאוש לך בנך חי 50. שימות בני קודם  ואמר אליו הריגיטו אדון רד  49. ונפלאות  
Jn 8,58    אז הביאו אבנים 59: שאברהם היה אני הייתי קודם  אמ׳ להם אמת אני אומ׳ לכם שאני אז ישוש  

Jn 11,55    אז שאלו ישאוש 56. עצמםפסח בירושלם לטהר  קודם  היהודים ועלו רבים מאותה מלכות פסח  
Jn 12,1   הפסח בא בביטניאה ששם מת לזרו אותו שישאוש קודם  וישוש אז ששה ימים  1ש׳ ג׳ואן  י״ב כפי  
Jn 13,1   13,Tit   חג הפסח ישאוש ששעתו באה שיש לו לעבור מעולם קודם  רק  1קפיטולי י״ג כפי ש׳ יואן 

Jn 13,19   אמת 20מעשה בעבור כשיעשה תאמינו אני הוא  קודם  כם עתה אני אומר ל 19. יבו נגדייקום עק  
Jn 14,29   מעתה רוב 30: המעשה בעבור שאחר העשיה תאמינו קודם  עתה גלו מי זה לכם  29: ול ממניוהאב גד 
Jn 17,5  אני גליתי שמך לאנשי 6. שנברא העולם עמך קודם  כי אותה אורה שהיתה לו . ני עמךאת אב תזככ  

Jn 17,24   אך . אב צדיק העולם לא הכירך 25. שהעולם היה קודם  כי אהבת אותי . ליחותם שנתת ליאורה ש 
Mt 5,12    והיה עשוי  13קפיטולו י״ב כפי מתיאו : לכם קודמים  בשמים כי כן רדפו הנביאים שהיו גדול 

Lc 8,3   תושאר רבות בנו. מורשה אירודיש ושושאמה קוזן  ויושאננא אשת  3. ממנה ז׳ שדים שגירש  
Mt 3,3   א׳ יקרא במדבר ישרו הדרכים לפני אדונינו קול  אמר . נתנבא[*] זהו מה  3תקרבת שמימיי מ  

Mt 3,17   4: ותאמר זהו בני אהובי ערב לי קול  ותצא בת  17רד עליו בצורת יונה רוח י,Tit  קפיטולו  
Mt 17,5   5  אומרת זהו בני אהובי אותו אחת באה מתוך הענן  קול  ובת . שמדברים עב אחד לבנה צללםובעוד 
Mc 1,3  ישרות. תקרא במדבר שתאמר הכינו דרך האדון קול  אחת  3. ך שיפנה הדרך שלך לפניךמלאכי לפני  

Mc 1,11   12. בשמים אומרת אתהו בני מאד ערב לי ואהוב קול  ונעשית  11. רד עליו כדמות יונהרוח י  
Mc 15,37   המקדש נשבר בשני[*]  38. גדול ונשף ברוחו קול  וישאוש זעק  37. א אליהו להצילואם יב  

Lc 3,4   4 5. קורא במדבר פנו דרך האל עשו ישרות דרכיו קול  . שכתו׳ בספר דברי ישעיה הנביא כמו  
Lc 3,22   וישאוש היה  23. משמים ואומרת אתהו מאד אהובי קול  ובאה בת . בעצם גופני כמו יונה ירד עליו 
Lc 9,35   יצאה משמים ואמרה זהו בני האהוב לי מאד קול  ובת  35. ופחדו פחד גדול סו בעבלהם ונכנ  
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Lc 21,25  האנשים יהיו יבשים מיראה וחרדה 26. הים וגליו קול  בעבור מהומות . בארץ צרות לעמיםובכוכבים ו 
Jn 1,23   כמו שאמ׳ ישעיה. הקורא במדבר ישרו דרך הש׳ קול  ענה אני הוא  23. תה אומ׳ מעצמךמה א  
Jn 3,29  ואליו ראוי לתת 30. הארוס הזה הוא גיל שלם קול  ד ושומע אותו ומשמח בגיל בעבור הארוס שעומ  
Jn 5,25   כי כמו  26. ואותן שישמעוהו יחיו. המת בן האל קול  תבא שעה ועתה היא שהמתים ישמעו אני לכם ש 
Jn 5,28   אותם שעשו טוב בחיים ומי שעשה  ויצאו 29: האל קול   תבא שעה שבה כל אותן שהם בקברים ישמעו 
Jn 10,5   רק הם . זה המשל אמר ישאוש להם 6. האיש הנכרי קול  ואינן נמשכות אחר  5. ת הן קולוכי מכירו 

Jn 12,28   ואמרה ואני עיליתיו ועוד אנשאנו. מן השמים קול  אז באה : לעלות ולנשא שמך 28זו באתי לשעה.  
Jn 12,29  29  ענה ישאוש  30. ואחרים אמרו מלאך דבר לו. רעם קול  אמרו זה הוא . זה העומד שם שמעואז העם 
Jn 12,30   עתה הוא דין 31. זה לא בא בעבורי רק בעדכם קול  : ענה ישאוש ואמר 30. אך דבר לואמרו מל  

Mt 12,19   קנה רצוץ לא ישבר העץ מעשן לא יכבה עד 20 .קולו  א יצעק ולא ישמע שום אדם ברחוב יחלוק ול  
Jn 5,37    [*]ואין דברו בכם כי לא 38. ולא ראיתם תמונתו קולו  עושה לי עדות ולעולם לא שמעתם  והוא  
Jn 10,3   4. הוא קורא הצאן בשם ומנהיגן בחוץ .קולו  וא פותח הדלת והצאן נמשכות אחר וה 3. הוא  
Jn 10,4  זה 6. חר קול האיש הנכריואינן נמשכות א 5 .קולו  ת הן כי מכירו. לפניהם והצאן נמשכות אחריו  

Mc 15,22    ונתנו לו לשתות יין מירדטא ולא רצה 23 .קולורי  הגוהו בגולגוטא שרוצה לומר מון ונ 22שלו  
Mt 2,18    מבכי וצעקה היתה נשמעת ברמה רחל מבכה על קולות  גדולים  18מה שאמר ירמיה הנביא אז נשלם  

Mt 24,31  ויקבצו הנבחרים מהאל מד׳ חלקי העולם מהשמים קולות  ם בגודל וישלח מלאכיו צועקי 31 וצלם ודמות 
Mt 27,46    ומקצת שעומדים 47. ואמ׳ אלי אלי למה עזבתני קולות  תשיעית זעק ישאוש בגודל [*]  46[*] שעה 
Jn 10,16   בעבור זה אהבני 17. ויעשה רפת אחד ורועה אחד קולי  ה והכרח הוא שאנהג אותם ויכירו מרפת ז 
Jn 10,27   ואני נותן 28ואני מכיר אותם ונמשכות אחרי  קולי  צאני שומעות  27. י אינכם מצאניבי כ  
Mt 2,13   ולקחת הילד ואמו וברחת למצרים וישבת שם עד קום  אך השם בחלום אל יוסף ויאמר לו נראה מל  
Mt 2,20    ל כי מת אותווקח הילד ואמו ולך לארץ ישרא קום  לו  ואמר 20לו בחלום אל יוסף אל מצרים  
Mt 9,5   ולמען זה תכירו כי אני יכול למחות 6. ולך קום  או לאמר . לאמר חטאתיך נמחלים. קל יותר  
Mt 9,6   והעם שראו זה 8[*]  7: קח מטתך ולך לביתך קום  אז אמ׳ לנטול : חות העונות בארץיכול למ  
Mc 2,9  אבל בעבור זה 10. ושא אותה בביתך ולךקח מטתך  קום  או לאמר . ל עונותיך נמחליןנקלה לאמר לנטו 
Mc 3,3   3  ואמ׳ להם ישאוש יש לאדם  4. מעלה ועמוד באמצע קום  וישאוש אמ׳ לאדם עם היד יבשה 

Mc 5,41    42. אני אומר לך שתקומי. שרוצה לומר בתולה קום  ולקחה בעד היד ואמר אליה קפיטא  41הנערה  
Mc 11,23   24. ותכנס בים ולא יפקפק בלבו מיד יהיה עשוי קום  להר אחד מר לכם כל מי ומי יאמר אני או  

Lc 5,23   אבל בעבור שתדעו כי בן אלוה יש לו 24. ולך קום  או אמור . אמור עונותיך נמחלים הוא נקל  
Lc 5,24   ומיד קם לפני כלם 25וקם מטתך ושאהו לביתך  קום  אמ׳ אל חולה אני אומר לך לך . םהחטאי  

Lc 6,8   8  [*]וישאוש 9. וקם ועמד על רגליו. ועמוד באמצע קום   ישאוש אמר לאיש שידו יבשהו  
Lc 17,19   ושאל לפרושים מתי 20ולך כי אמונתך הושיעך  קום  ואמ׳ אליו  19ם אלא זה מעם נכר שבח לש  

Jn 5,8  וומיד נעשה בריא וסלק מטת 9וסלק מטתך ולך  קום  מר לו וישאוש א 8. חפץ ללכת כבר קדמני אחר  
Mt 17,7   ושאו העניים ואל תיראו שום אדם  8. אל תפחדו קומו  וקרב אלהם ישאוש ואמר להם  7. לפחד גדו 
Mt 25,6   אז קמו כל 7הנה החתן בא צאו אליו לדרך  קומו  צעק אדם אחד . עד חצי הלילה 6ת באריכו  

Mt 26,46   ועוד 47. קרב אותו שיבגדניכי ראו שמת. ונלכה קומו   46אלוה יהיה נמסר בידי החטאים שבן ה 
Mc 14,42   עו׳ 43. ונלכה כי הנה קרוב הוא אותו שימסרני קומו   42ולה יהיה נמסר בידי החוטאים שבן הבת 
Lc 22,46   עוד הוא מדבר  47: והתפללו שלא תכנסו לפיתוי קומו  ואמר לאותם שישנים  46. ור דאגהישנים בעב 
Jn 14,31  15: ונלכה מזה קומו  וכן אני עושה הוא נתן מצותו לי אוהב האב ו,Tit   קפיטולו ט״ו כפי ש׳ זואן 
Lc 8,54   וישאוש צוה. והרוח חזר בה ומיד קמתה 55 קומי  וישו משיח לקח בידו הנערה ואמ׳  54. זה  

Lc 17,28  28 וביום יצא לוט 29ומוכרים נוטעים ובונים  קונים  תים ג״כ כמו שנעשה בימי לוט אוכלים ושו  
Mc 6,43   ואותן 44. ממה שהותירו ומהלחמים והדגים קופות  וחלקו מנותר שתים עשרה  43. בעוכולם וש  
Mc 8,8    והיו האוכלים סביב ארבעת אלף איש 9. מליאות קופות  אחר סלקו ממותר ז׳ . והיו שבעיםהעם אכלו 

Mc 8,19   ומהז׳ לחמים 20. י״ב והם אמרו. נשארו ממותר קופות  וכמה . תי ה׳ לחמים לה׳ אלף אישכאשר חלק 
Lc 9,17   17 ונעשה שישאוש היה לבדו והתפלל 18מליאות  קופות  והנותר היה י״ב . לו כולם ושבעוואכ  
Jn 6,13  אז אותן 14. מפירורין הנותרים לאשר אכלו קופות  אז אספו ומלאו י״ב  13. לא יפסדזה הנותר ש  

Mt 26,7  ושפכה על . אלא בשטרוס מליאה משיחה מרגליות קופסת  נגשה אליו אשה אחת עם  7מצורע  בבית שימון 
Mt 27,29   וקנה ביד ימין ומברכין לפניו ברך אומרים .קוצים  והניחו על ראשו עטרת  29. אדום ֵסינְָּדאט  
Mc 4,18   16  וחסרונות העולם 19הם אותם ששומעים הדרשות  .קוצים  ארץ ב[*]  18[*]  17[*] ואותה שנפלה 
Jn 19,5   אז 6. הנה האיש. ומלבוש ארגמן ואמ׳ ליהודים קוצים  אז יצא ישאוש נושא כתר  5. טעם וםבו ש 

Mt 25,24    ופחדתי 25במקום שלא זרעת ומלקט מה שלא פזרת  קוצר  אתה . יודע שאתה איש קשה ואכזריאדון אני 
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Mt 25,26   27ם שלא פזרתי מה שלא זרעתי ומלקט אל מקו קוצר  רשע ופחדן אחר שאתה יודע שאני  לו עבד  
Mt 6,26   26 אביכם שבשמים נותן. ולא מאספים במגורות .קוצרים  ו עופות השמים אינם זורעים ולא הביט  
Mt 9,38   10 :קוצרים  חלו פני האדון מהקצירות שישלח  לכן,Tit   ועשוי 1קפיטולו ל״ב כפי מתיאו  
Mt 6,28    ואני אומ׳ לכם כי שלמה לא 29: מתעמליןולא  קוצרין  והנם לא חורשים ולא זורעים ולא גדלים 
Jn 18,18   18 פירו עומד עמהם. נעשה בעת ההיא ומתחממים בו קור  ם והמשרתים עומדים לפני האש כי והעבדי  

Mt 27,47   47  ותכף רץ אחד מהם ולקח ספוג ומלאה  48. אליהו קורא  ומקצת שעומדים שם שומעים זה אמרו זה 
Mc 13,35   ומה 37לא כשיבא ימצאכם ישנים  36או בקר  קורא  ו חצי הלילה או לתרנגול בערב א הבית יבא  

Lc 3,4   4 כל 5. במדבר פנו דרך האל עשו ישרות דרכיו קורא  קול . ו׳ בספר דברי ישעיה הנביאכמו שכת  
Lc 9,38   יבקול גדול ואומ׳ רבי תהיינה פקוחות על בנ קורא  ובתוכם אדם אחד  38ר בא לקראתם ירד מן הה  

Lc 14,12   אבל כשתעשה זימון קרא 13: שישלמו לך גמול קורא  כי באולי אותם שאתה . ים עשיריםולא השכנ  
Lc 15,6  אוהביו ושכניו ואמר שמחו עמי כי מצאתי הצאן  קורא   6. על כתיפיו ובא אל ביתו שמח אותה ישימה 
Jn 10,3   ובהנהיגו הצאן 4. ומנהיגן בחוץהצאן בשם  קורא  הוא . לת והצאן נמשכות אחר קולופותח הד  

Mt 9,27   28. ואומרים יהיה לך חמלה ממנו בן דויט קוראים  ו מקום שני עורים נמשכים אחריו יוצא מאות  
Mc 11,9   ברוך הוא. ואומרים הושיענו מושיע ברוך קוראים  ואותן שהולכין לפניו ואותן שנמשכים אחריו  
Lc 6,46   47. ואינכם עושים מה שאני מצוה. אותי אדון קוראים  למה אתם  46. שפעת הפה הלב מדבררע כי מה 

Jn 13,13   אותי אדון ורבי ונותנים שבח וברכה לשם כי  קוראים  אתם  13. ודעים אותו דבר שעשיתיאתם יוד י 
Lc 20,44    אמר. ושומע כל העם 45אדון איך הוא בן  קורהו  א״כ דוד  44. אויביך הדום רגליךעד שאשית  

Lc 7,6   ובעבור זה אני מדמה שאהיה ראוי שאבוא 7 .קורתי  כי אני אינינו הגון שתכנס בצל  .להצטער  
Mt 19,8    רק אני 9. אבל בתחלה לא היה מסִכם. לבבכם קושי  הודה לכם שתעזבו נשותיכם בעבור אמר משה  

Mc 12,34   מה אומרים. מד במקדשועונה ישוש ומל 35 .קושיא  אדם לא היה בו כח לעשות לו שום והלאה שום  
Lc 3,28   28 שם היה 29. שם היה אנן. שם היה מודאן .קושן  שם היה . שם היה אטדי. יה מלאכישם ה  

Mc 3,27   שכל. אמתות לכם אומר 28. ואז יגנוב הבית קושרו  זק ולגנוב הכלים אם בתחלה אינו בבית הח  
Mt 9,6    והעם שראו זה יראו 8[*]  7: ולך לביתך מטתך קח  אז אמ׳ לנטול קום : העונות בארץלמחות  

Mt 20,14  מה שהוא שלך ולך כי אני חפץ לתת לאלה האחרונים קח   14שית אתה תנאי עמי לפשוט אחד לא ע. עולה 
Mc 2,9   אבל בעבור זה 10. מטתך ושא אותה בביתך ולך קח  או לאמר קום . תיך נמחליןלאמר לנטול עונו  
Lc 16,6   6 ואמר לאחר כמה 7. שטרך ועשה מהרה וכתב חמשים קח  והוא אמר לו . מדות שמןנהו מאה והוא עו  
Lc 16,7    ושבח האדון המעשה רע 8. אותיותך וכתוב שמנים קח  אמר מאה מדות חטה והוא אומר לו והוא  

Mt 26,26   ואחר לקח הגביע 27. ואכלו כי זה הוא גופי קחו  ואמר . חם וברכו ועשה חנות ובצעלקח הל  
Mc 13,28   המשל מהתאנה כשמתחלת לחיוט ולעשות עלים תדעו  קחו   28. מן השמים ועד הארץ. ת הארץמד׳ כנפו 
Mt 22,13  וקשרו לו הידים והרגלים ושימוהו בסוהר קחוהו  אז אמר המלך לעבדיו  13. וא שתקוה. נשואיי  
Mc 14,44   ומיד שבא נגש אליו אומ׳ 45. והביאוהו בחכמה קחוהו  מן אמ׳ אותו שאני אנשק הוא הוא זה הסי 
Lc 22,17   כי אני אומר לכם שלא 18וחלקוהו ביניכם  קחוהו  וכאשר לקח הכוס עשה חנות ואמר  17. השם׳  
Mt 20,10   ובקחתם 11. יותר ולקחו כל אחד פשוט כמו כן קחת  באו הראשונים וחשבו ו 10. כל אחד פשוט  
Mc 7,27   והיא ענתה  28. הלחם מהבנים בעבור תתו לכלבים קחת  טוב  כי אין דבר. ם לעזור לבניוחייב אד 
Lc 21,9  שחוייב כל אלה להעשות. ואנחות אל תחרדו קטטות  וכאשר תשמעו  9. צו ללכת אחריהםאתם לא תחפ.  
Mt 5,19   גדול. אבל מי שילמדה ויקימנה. במלכות שמים קטן  צות הקטנות או ילמד לשברם יהיה מאלה המ  
Mt 5,26   עו׳ אמר ישאוש 27קפיטולו ט״ו כפי מתיאו  :קטן  משם עד השלמך אפילו החוב היות  אלא תצ  

Mt 11,24   24  אז  25קפיטולו ל״ז כפי מתיאו : ביום הדין ממך קטן  ואומ׳ אני לכם שהשדומיטש יענשו בעונש 
Mt 13,32  ל הזרעים ונעשהכל הזרעים וכשגדל הוא גדול כ קטן  שהוא  32אותו שאדם זורע בשדהו  לזרע החרדל  

Mt 18,2    ואמר אמתות אומר לכם אני  3א׳ והניחו באמצעם  קטן  וישאוש קרא נער  2. במלכות שמיםמכולנו 
Mc 4,31  וכשנזרע גדל 32. הוא מכל הזרעים שהם בארץ קטן  גרגיר של חרדל כשהוא זרוע בארץ דומה הוא ל  

Mc 15,40    כי כאשר היה בגליליאה הן 41. ומישף ואם שלומי קטן  מריאה מקדלינא ומריאה אם יקומו ובתוכם 
Lc 7,28   וכל העם והעו 29. במלכות שמים גדול ממנו קטן  אבל מי שהוא . גדול מיואן טבול לא נולד  

Lc 15,12   אבי תן לי חלק הירושה הראויה לי. מהם לאב קטן  ואמ׳ היותר  12. ש לו בנים שניםאדם אחד י.  
Lc 15,13    הלך לו בדרך רחוקה מאד שם הפסיד כל ירושתו קטן  הנער היותר . כל הדברים מקובציםמועטים  
Lc 16,10   בגדול יהיה נאמן ורע בדבר קטן גם בדבר גדול קטן  מי שהוא נאמן בדבר  10. נצחיים באוהלים  
Lc 16,10   12..נאמנים.. 11גם בדבר גדול יהיה רע  קטן  קטן בגדול יהיה נאמן ורע בדבר  נאמן בדבר  
Lc 16,15   ואחר מלכות . עד יואן.. והד 16. הוא לפני האל קטן  למלכים .. מה שהוא גדול וגבבוה ו. לבבכם 
Lc 19,3  ורץ ועלה באילן אחד ששמו שיכומור 4הצורה  קטן  כי אותו זאקיב היה . ור רוב העםלראותו בעב.  

Lc 19,17   17 18: יהיה לך ממשלה על מאה עיירות. היית נאמן קטן  אמר אליו שמח עבד טוב כי בדבר  והאדון  
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Lc 21,2  ואמר באמת אומר לכם אני שזאת האשה האלמנה  3 .קטן  חת ענייה ששמה שני פשיטין מערך וראה אשה א 
Jn 4,46   וכששמע  47ריגיטו שהיה לו בן חולה בכפר נחום  קטן  והיה שם מלך . עשה שם ממים יין מקום אשר 

Mt 14,22   וכאשר העם הלכו 23: וליכנס בים עד שיסעו העם קטנה  תלמידים עלות באניה ותכף צוה ל 22. וטף 
Mt 14,29   29 וראה בא רוח 30. והולך על המים לבא אל ישאוש קטנה  יה וירד ש׳ פירו מהאנ :והוא אמר בא 
Mt 15,39   16: ותלמידיו עמו ובאו בארץ ַמגִינֶָדא קטנה  והניח העם ועלה בספינה  39. דיםנשים ויל,Tit  
Mc 1,19   ותכף קראם ועזבו אביהם 20. משימים רשתם קטנה  קומו וג׳ואן בני זבאדיב בספינה ראה י  
Mc 1,20   20 ותכף בשבת. ונכנסו בכפר נחום 21והלכו אחריו  קטנה  ראם ועזבו אביהם זאבדיב בספינה ותכף ק 
Mc 3,9   העם החולים שהוא  10. אחריו כאשר העם הולכים קטנה  ועלו בספינה  9עושה ובאו אליו  אשר הוא 
Mc 4,1    והוא 2וכל החיל יושב בשפת הים . וישב בים קטנה  מתאסף ולכן היה לו עלות בספינה ורוב עם  

Mc 4,36    ואז קם רוח 37ונכנסו בים ספינות אחרות עמו  .קטנה  הניחו החיילות ועלה בספינה אחת ו 36הלאה 
Mc 6,45  בעוד שהוא. ושילכו עבר למים אנביטהא גירא קטנה  סו בספינה כף צוה לתלמידיו שיכנות 45. איש  
Mc 6,47   וישו רואה 48. היתה בים וישאוש יחיד נכנס קטנה  הספינה וכאשר נעשה ערב  47. לבדו התפלל  

Mt 19,13   בעבור שהוא יניח הידים עליהם ושיתפלל בעדם קטנים  ואז עשו לו דורון מנערים  13: ויבינה. 
Mt 19,14   14 כי אמ׳ מכיוצא באלו הוא. ולא תאבו למונעם קטנים  ש אמר להם הניחו אלי בא הנערים וישאו  
Jn 18,26   אז כפרו פעם 27. ואני ראיתיך בגן עמו. אזנו קטע  אמרה לפירו אשת אח אותו שפירו  ההגמון  

Mt 18,16   ם בזה לא ישמעךוא 17. בעד שנים או שלשה קיים  אחד עמך או ב׳ כי כל עדות הוא  ישמעך חבר  
Jn 12,34   ונצחי ואיך אתה אומר שבן האדם יהיה מורם מן  קיים  אנחנו שמענו מהדת שהמשיח עומד  אליו העם 
Jn 17,6    ועתה הכירו שכל דברים שנתת לי ממך היו 7 .קיימו  שלך היו ואתה נתת לי ודברי . לישנתתם . 
Jn 17,7    והם לקחום . כי הדברים שנתת לי נתתי להם 8 .וקיימ  ואתה נתת לי ודברך . לי ממך היושנתת 

Mc 10,20   וישאוש הביטו וייטב לו  21. מנעורי עד עתה קיימתי  זה והוא ענה ואמ׳ אליו רבי כל  20. אמך 
Lc 18,21   אמ׳. והדבר ההוא שמע ישאוש 22. בנערותי קיימתי  והוא אמר כל אלה הדברים  21. מךאביך וא  
Lc 3,36   שם היה נח. שם היה שירוג. שם היה ארפישאט .קינן  שם היה  36. שם היה שאלי. פליג שם היה . 
Lc 6,41   בעין אחיך ואינך חושב שאתה נושא בשלך בריח קיסם  איך תראה  41לכם כאשר הוא ברבו הוא ש  
Mt 27,2   וחזר ואז יודש שמסרו ראה שהוא מחוי וניחם 3 .קיסר  פני ִּפיַלטֹו שהיה מחזיק מקום והביאוהו ל 
Mt 9,5   6. או לאמר קום ולך. לאמר חטאתיך נמחלים. יותר קל  מהו דבר  5. מה חשבתם רע בלבבכםאמ׳ ל 

Lc 24,18    ואמר לו אתה הוא שמקרוב גר בירושלם ואינך .קלאופש  וענה אחד מהם ששמו  18. ודואגיםהולכים 
Mt 27,33   תנו לו יין מעורב עם לענה לשתותונ 34 .קלוארי  תו מקום שנקרא גולגוזא שהוא הר ובאו באו.  
Lc 23,33   האחד לצד ימין. שם תלו ישאוש והגנבים קלוארי  וכאשר באו אל המקום הנקרא  33: שימיתום  
Jn 19,17   ובאותו מקום הניחו 18. שר״ל בעברי גולגוטא קלוארי  יצא ממקום הנקרא . שא השתי וערבוישאוש נו 

Mt 12,31   31 יכופר לאנשים לבד מי שאומר קללה נגד הקדש קללה  י לכם כי עון ד אהבה זו אומר אנובע  
Mt 12,31   ומי שיאמ׳ נגד הקדוש רוח 32. נגד הקדש רוח קללה  ללה יכופר לאנשים לבד מי שאומר כי עון ק  
Mt 15,19   אלו הדברים מטנפים האדם אין נטולות אין  20 .קללה  ציחות ניאופים גניבות עדות שקר רעות ר 

Mc 2,7   ותכף 8. כי מי יוכל לכפר עונות לבד האל .קללה  איך מדבר כן זה  7בלבם אומרים  הדת וחשבו  
Mc 14,64    65[*] [*] מה דעתכם וכולם הענישוהו  .קללה  שמעתם  64. כן ואתם כוספים עדיםאחרי [*]  

Lc 5,21    וכאשר 22האל  מי יוכל להניח עונות לבד קללות  לחשוב ואמרו מי הוא זה מי מדבר התחילו  
Mt 1,24   ויקח. יוסף מחלומו עשה כאשר צוהו מלאך האל קם  וכאשר  24. ר״ל הש׳ם יהיה עמנו .עמנואל  
Mt 2,14   ויעמוד שם 15ויקח הילד ואמו לילה וילך למצרים  קם  אז  14. ודיש ירצה הילד להכבידוהוא שאיר 
Mt 9,9   וכאשר היו מיושבים לאכול בבית  10. לך אחריווה קם  ה שמו מתיב אמ׳ לו בא עמי והוא חלפני שהי 

Mt 26,32   וענה פירו ואמר 33: חי אהיה לפניכם בגליליאה קם  וכאשר אהיה  32הגדוד  ותתפזרו הצאן מן  
Mt 27,64   וזה יהיה טעות אחרון ויותר רעה. חי מהמות קם  ויגנבו גופו ושיאמרו לעם שהוא  לא יבאו  

Mt 28,6   7. בואו ותראו המקום שאניחהו. חי כאשר אמר לכם קם  אינינו פה כי  6. תלהלתם ישו שניודע ששא 
Mc 2,12  באופן שכולם תמהו. ולקח מטתו והלך בפני כלם קם  ומיד הוא  12ך שתקום ותקח מטתך אני אומר ל  
Mc 4,37   רוח גדולה וחזק וגלים עד שהספינה מתחלת למלאת קם  ואז  37ו בים ספינות אחרות עמו ונכנס. 
Mc 4,39   40ותכף היתה רבה הנחה . וצוה לרוח ולים שינוחו קם  וישאוש  39. ראה שאנחנו אבודים אלינו כי 
Lc 5,25   לפני כלם ולקח מטתו שבה שוכב והלך לביתו מהלל  קם  ומיד  25וקם מטתך ושאהו לביתך  לך לך קום 
Lc 5,28  ועשה משתה 29. נייניו והלך אחריווהניח כל ע קם  והאיש  28שב בסטון שלו לך אחרי ואמ׳ לו יו  
Lc 7,15   וכל העמים יראו  16. וחזרו לאמו. והתחיל לדבר .קם  ומיד אותו שהיה מת  15נער אני מצוה שתקום 
Lc 7,16   וזה הדבר נתפזר בכל 17בתוכינו כי השם פקד עמו  קם  טולו ח׳ כפי שן לוקא נביא גדול קפי: האל 
Lc 8,24   וצוה אל הרוח והסער שיעמוד ועמד ונעשה נחת קם  וישאוש . ובדיםרבי הנה אנחנו א ואמרו  

Lc 10,25    לנסות אותו ואמר אי זה דברים אעשה למען השיגי  קם  והנה חכם אחד בדת  25. ולא שמעושומעין 
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Lc 11,8  9תקום ותתן לו כפי הצורך לו . ולא בעד אהבתו קם  תמדה שואל אני אומר לכם שאם לא ואם הוא בה  
Lc 21,38    22. בבקר ובא במקדש בעבור שישמעוהו קם  וכל העם  38. בהר נקרא הר הזתיםמשם עומד,Tit  
Lc 24,12   ורץ לפני הקבר וכורע ראה הבגדים לבד והלך לו קם  ופירו  12. ולא האמינו אותם. הםמוסכמין ל  

Jn 8,7  בכם בזולת חטא ישליך האבןואמ׳ להם אותו שנמצא  קם  . וכאשר הם מתמידין לשואלו 7. ובארץ באצבע 
Jn 8,10    ואמ׳ אל האשה אנה הם המעידים עליך אדם לא קם  וישאוש  10: כך ובין כךישאוש יחידי בין  

Jn 11,44   ופניו נקשרת עם. והיו רגליו קשורות בחבלים .קם  וצא לחוץ ומיד  44וא בקול גדול לזרו ב  
Jn 13,4   אחרי 5מהסעודה ומניח מלבושיו ולקח סדין וחגרו  קם   4. מי מהאל יצא ואל האל ישוב. האל בידו 
Lc 4,39   39 וכאשר בא השמש כל אותן שהיו 40. ושרתה אותם קמה  ומיד . יה צוה לה לקדחת שיעזבנהעמד על  

Jn 11,29   ועדיין לא בא ישאוש 30מהרה והלכה אליו  קמה  ותכף ששמעה  29[*] [*] ה מריאה הלכה וקרא  
Mt 25,7   והסכלות 8כל הבתולות והדליקו כל עשישותיהן  קמו  אז  7נה החתן בא צאו אליו לדרך האחד קומו  

Mt 27,52   52 אחר התחייה נראו. יוצאים מהקברים 53. וחיו קמו  ורוב גופות הקדושים . רים נפתחווהקב  
Lc 7,22   יהיו אותן ומבורכים 23והדלים מוגדים . חיים קמו  המתים . החרשים שומעים. טהורים המצורעים  

Mt 13,33   כל אלה הדברים אמ׳ ישואש 34. עד שהכל מחמץ קמח  אשה ומטמינו ומערבו בשלשת מדות שלוקחת ה  
Mt 13,25   וכאשר העשב גדל 26. בתוך החטים והולך קמשונים  ם ישנים באו אויביו ועליו זורע שהאנשי  
Mt 13,27   והוא אמר להם האיש האויב עשה דבר זה 28 :קמשונים  אם כן מי עליו זרע . טובה בשדך אתה חטה. 

Lc 8,55   ואביה ואמה 56וישאוש צוה שיתנו לה לאכול  .קמתה  והרוח חזר בה ומיד  55אמ׳ קומי הנערה ו  
Mc 15,10    וההגמונים הזהירו העם שישאלו בראבן 11 .קנאה  עליוני הכהנים מסרוהו לו בעבור יודע כי  
Mt 20,15   ובזאת המדה יהיו 16: כאשר אני עושה טוב קנאי  ואת עיניך הוא . ניות משלי כרצויכול לעש  
Mt 12,20   רצוץ לא ישבר העץ מעשן לא יכבה עד שיצאו קנה   20. א ישמע שום אדם ברחוב קולויצעק ול  
Mt 27,48   והסונטוריאו אמ׳ נראה 49: ונותנין לו לשתות קנה  לקח ספוג ומלאה חומץ ושמה בראש אחד מהם ו  
Mc 15,19    20. אחד וירקו בפניו וכורעים ומתפללים אותו קנה  והכוהו בראש עם  19מלך היהודים יושיעך  
Mc 15,46   בגד אחד יפה ולבן והוריד הגוף מהשתי וערב קנה  ויוסף  46. פט נתן לו גוף ישאושעושה המש  
Jn 19,29   יאה חומץ עם מלח וישימוהו אחד והניחו ספוג מל קנה  ו והיה כי שמע זה לקח. שם קנקן מלא חומץ 
Mt 27,7  8. שדה א׳ מיוצר בעבור שיקברו שם הגרים קנו  וכשנתייעצו  7. כי ערך דם הוא. בבית המקדש  

Mc 15,47   16: מש יוסף מביטות היכן מניחין גוף ישו קנו  קדלינא ומריאה אם יקומו ושלומי ומריאה מ,Tit  
Mc 16,1   ובאו 2משיחה מרגליית בעבור שתמשחו ישאוש  קנו  לומי קדלינא ומריאה אם יקומו ושמריאה מ  
Jn 13,29   או שיתן. אותן הדברים שצריכין לנו ליום המועד קנו  שהיה לו כיסין שיאמר לו ישאוש  שיודיש 
Lc 7,44   וזו לא פסקה. אתה לא נתת לי נשיקה לרגלי 45 .קנחם  אבל זאת רחצה רגלי ובשערי ראשה . לרגלי 
Mt 8,20   עוד אמר 21: ובן אדם אין לו אנה יקוד ראשו קנים  ועופות האויר יש להם . מערות הםיש ל  
Mt 11,7   לכן יצאתם ראות שחשבתם  8. תוהים שהרוח מניע קנים  אות במדבר חשבתם שהוא יהיה כמו יצאתם רו 
Lc 9,58   וישו  59 :ובן האדם אין לו מקום שיכוף ראשו .קנים  השועלים יש להם מערות והעופות  אמ׳ לו 

Lc 14,18   18 עיר ויש לי ללכת שמה לראותה בבקשה ממך קניתי  ילו כלם להתנצל הראשון אמ׳ אני והתח  
Lc 14,19   חמשה עולי שורים והולך אני לראותם ולנסותם  קניתי  והשני אמ׳ אני  19. בל התנצלותיממך שתק 

Mc 12,40   ושב ישוש לפני לוגוט 41: דיןגדול ביום ה קנס  ולזה יסבלו יותר . תםעם שקר תפילו  
Jn 19,29   והיה כי שמע זה לקחו קנה אחד. מלא חומץ קנקן  אז היה שם  29. ת אמ׳ יש לי צמאתהיה נשלמ  

Mt 12,44   אז הוא הולך ולוקח שבע רוחות יותר רעים 45 .קסמים  בא מוצא אותה מנוקה וטהורה מכל וכש 
Mt 23,25   26: ואתם פונים כולם מלאים מטרף ואזור .קערה  גביע  הרין זה שמחוץ הוא כן כמוזהו שמט  
Mc 5,41  אני אומר לך שתקומי. קום שרוצה לומר בתולה קפיטא  ולקחה בעד היד ואמר אליה  41רה ששוכבת הנע. 
Mt 1,Tit   1. נשר שבועת עניין האלהות. מלכות,Tit  זה ספר תולדות 1ראשון כפי שי׳ מתיאו  קפיטולו  
Mt 1,16   אם כן כל תולדות מאברם 17ב׳ כפי מתיאו  קפיטולו  : שממנה נולד ישאוש שקרוי משיח ריםארוס מ  
Mt 2,Tit   2: עד שילדה הבן והוא קראו ישואש,Tit    כאשר נולד ישואש בבית לחם 1ג׳ כפי מתיאו  קפיטולו 
Mt 2,12   נראה מלאךואחרי שובם  13ד׳ כפי מתיאו  קפיטולו  : ך אחרתלאירודיש וישובו למלכותם בדר  
Mt 3,Tit   3: שאמרה הוא יקרא שמו נאזריוש,Tit    בעת ההיא בא הטובל במדבר  1ה׳ כפי מתיאו  קפיטולו 
Mt 3,12    אז בא ישאוש מגליליאה 13ו׳ כפי מתיאו  קפיטולו  . והתבן ישרף באש נצחי. במגורתוִחַטתֹו  
Mt 4,Tit   4: קול ותאמר זהו בני אהובי ערב לי,Tit    אז ישואש משיח מוצא במדבר 1׳ כפי מתיאו ז קפיטולו 
Mt 4,11    כאשר שמע ישואש שזואן 12ח׳ כפי מתיאו  קפיטולו  : השטן והמלאכים באו ושרתו אותואז עזבהו  
Mt 4,17   ויהי בלכת ישואש לים 18ט׳ כפי מתיאו  קפיטולו  : ו תשובה כי המלכות שמים מתקרבולאמר עש  
Mt 4,22   22  ישואש משיח היה מחפש כל  23י׳ כפי מתיאו  קפיטולו  : ואביהם וילכו עמועזבו הרשתות ותכף 
Mt 5,Tit   5: וארץ גודיאה ומעבר לנחל ירדן,Tit    ישואש משיח מביט העם 1י״א כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 5,12   והיה עשוי בעוד שישוש 13י״ב כפי מתיאו  קפיטולו  : כי כן רדפו הנביאים שהיו קודמים לכם  
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Mt 5,26    עו׳ אמר ישאוש לתלמידיו 27ט״ו כפי מתיאו  קפיטולו  : עד השלמך אפילו החוב היות קטןתצא משם 
Mt 5,30    עוד אמר ישאוש משיח 31י״ו כפי מתיאו  קפיטולו  : אחד מהיות כל הגוף ענוש לעולםאבוד אבר  
Mt 5,42   עוד אמר ישאוש לתלמידיו 43י״ז כפי מתיאו  קפיטולו  : א תחלוק עם מי שירצה ללות ממךול: תן לו 
Mt 6,1   עוד אמר ישואש משיח 2י״ח כפי מתיאו  קפיטולו  : כי תאבדו גמול אביכם שבשמים. טובים  
Mt 6,4    עוד אמר ישואש משיח 5י״ט כפי מתיאו  קפיטולו  : נעלמת כי אביך שמימיי ישלם לךצדקתך  

Mt 7,Tit   7: על עצמו והיום יספיק אל עמלו,Tit    עוד אמ׳ ישואש משיח אל 1כ״א כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 7,20   עו׳ אמר ישאוש משיח 21כ״ג כפי מתיאו  קפיטולו  עו׳ : במעשיהם תכירום 20. ושרוףיהיה כרות  
Mt 8,Tit   8: יכוליי לא כמו חכמיהם ופירושיהם,Tit    רב עם. וכאשר ירד מן ההר 1כ״ד כפי מתיאו  קפיטולו 

Mt 8,4   וכאשר ישואש משיח היה 5כ״ה כפי מתיאו  קפיטולו  : כמו שמשה צוה לזכרון לו נדבה כהנך ועשה  
Mt 8,13    וכאשר ישואש משיח היה 14כ״ו כפי מתיאו  קפיטולו  : נתרפא באותה שעה ובזולת כל רעוהילד  
Mt 8,22   נהוכאשר ישואש עלה בספי 23כ״ז כפי מתיאו  קפיטולו  : ת לקבור אל האחראמר לו לך אתי והניח המ 
Mt 9,17   ונעשה בעוד שישוש משיח  27ל״א כפי מתיאו  קפיטולו  : בנאדות החדשים ושניהם נשמרים היין החדש 

Mt 10,Tit  10: פני האדון מהקצירות שישלח קוצרים,Tit    ועשוי היה שישוש משיח 1ל״ב כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 10,15    אני שולח אתכם כמו צאן  16פי מתיאו ל״ג כ קפיטולו  : הדין אותה העיר מאותה דשידומהליום 
Mt 10,33   עוד אמר ישאוש משיח 34ל״ד כפי מתיאו  קפיטולו  : נשים אני אבידתו לפני האל אבילפני הא  
Mt 11,Tit   11: אמת לכם אני אומר לא יפסיד שכרו,Tit    וכאשר ישאוש משיח השלים  1ל״ה כפי מתיאו  קפיטולו 
Mt 11,19   אז התחיל ישאוש משיח 20: ל״ו כפי מתיאו קפיטולו  . שפטו החכם. ניהםים מפורסם ובימהחוטא  
Mt 11,24   אז באותו עת ישאוש משיח 25ל״ז כפי מתיאו  קפיטולו  : ענשו בעונש קטן ביום הדין ממךי 
Mt 12,Tit  30 12: כי עולי נח הוא ומשאי הוא נקל,Tit    אז ישואש עובר בשבת אחת 1 ל״ח כפי מתיאו קפיטולו 
Mt 13,Tit  13: אבי שבשמים הוא אחי ואחיותי ואמי,Tit    ואותו היום ישואש יצא 1ל״ט כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 14,Tit   14: הרבה נפלאות בעבור מיעוט האמנתם,Tit    באותו עת אירודיש טינורקא 1מ׳ כפי מתיאו  קפיטולו 
Mt 15,Tit   15: נוגעין תכף היו נרפאין מחוליים,Tit    אז נתקרבו אליו הסופרים  1פי מתיאו מ״א כ קפיטולו 
Mt 20,Tit  20 :אחרונים והאחרונים יהיו ראשונים,Tit    דומה הוא מלכות שמימיי 1מ״ו כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 21,Tit   21. עיניהם ותכף ראו והלכו אחריו,Tit    וכאשר היו קרוב מירושלם  1מ״ז כפי מתיאו  קפיטולו 
Mt 22,Tit    22: חשבוהו לנביאיראו העם כי כולם,Tit    ועונה ישאוש ואמ׳ להם 1מ״ח כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 23,Tit   23 :בידו וברשותו לשאול לו שום דבר,Tit    אז אמ׳ ישאוש לעם 1מ״ט כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 24,Tit   24: עד תאמרו ברוך יהיה הבא בשם האל,Tit    לךאז יצא ישאוש מהמקדש וה 1נ׳ כפי מתיאו  קפיטולו 
Mt 25,Tit   25: ושם יסבול בכי ורעישת שיניים,Tit    ואז יהיה דומה מלכות 1נ״א כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 26,Tit   26: והצדיקים ילכו באורה הנצחית,Tit    והיה עשוי כאשר סיים אלה 1נ״ב כפי מתיאו  קפיטולו 
Mt 27,Tit   27: פעמים ויצא בחוץ ובכה מאד במר,Tit    וכאשר בא הבקר שרי 1מתיאו נ״ג כפי  קפיטולו  
Mt 28,Tit   28: והאבן גדולה חתמו ועשוה שמור,Tit    והראשון יום אחד שנקרא 1נ״ד כפי מטיאו  קפיטולו  
Mc 1,Tit  1: מלאכה עושה אבל הש׳ הוא שנותן גדול,Tit  זהו האונגליאו 1ראשון כפי שי׳ מרקו  קפיטולו  
Mc 2,Tit   2: ושם מתקבצין עמים מכל הצדדין,Tit    ואחרת פעם נכנס בכפר 1ב׳ כפי שי׳ מרקו  קפיטולו  
Mc 3,Tit   3: אדון מכל מה שהוא בעולם ומהשבת,Tit    עוד פעם אחרת ישוש נכנס 1ג׳ כפי מארקו  קפיטולו  
Mc 4,Tit   4. שיעשו רצון הש׳ הם אחי ואחיותי,Tit    ופעם אחרת התחיל ישוש 1ד׳ כפי שי׳ מארקו  קפיטולו 
Mc 5,Tit  5: בנו שיהיה זה שהרוח והים שמעוהוחש,Tit    ובאו מעבר לים נגד גְנֶיְשֵרק 1ה׳ כפי מארקו  קפיטולו 
Mc 6,Tit   6: יאמרוהו ואחר צוה שיתנו לה לאכול,Tit    וישוש יצא משם והלך 1ו׳ כפי שי׳ מארקו  קפיטולו  
Mc 7,Tit   7: כי כל אותן שנוגעים מתרפאין,Tit    ואז באו לישאוש אי זה 1ו ז׳ כפי שי׳ מארק קפיטולו 
Mc 8,Tit   8: הוא עשה האלמים דבר והחרשים שמוע,Tit    ובאותן פעמים אחרות 1ח׳ כפי שן מרקו  קפיטולו  
Mc 9,Tit   9: עד שיראו האגלוריאה ממלכות האל,Tit    מועברים ששה ימים לקח 1ט׳ כפי שי׳ מארקו  קפיטולו 

Mc 10,Tit   10: יהיה עמכם מלח ויהיה עמכם שלום,Tit    וישאוש נסע משם ובא 1: עשירי כפי שן מרקו קפיטולו 
Mc 11,Tit   11: ומיד ראה ונמשך אחריו בדרך,Tit    וכאשר נגש בירושלם בהר 1י״א כפי שן מרקו  קפיטולו 
Mc 12,Tit   12: לכם באי זה אני עושה אלה הדברים,Tit    והתחילם לדבר דמיונות 1י״ב כפי שן מרקו  קפיטולו. 
Mc 13,Tit   13: אבל זאת הענייה נתנה כל מאכלה,Tit    וכאשר יוצאים מן המקדש 1י״ג כפי מארקו  קפיטולו  
Mc 14,Tit  14: שאני אומר לכם לכל אני אומר עורו,Tit    והיה קרוב הפסח ויום  1י״ד כפי ש׳ מארקו  קפיטולו 
Mc 15,Tit   15: והתחיל לכרות. יכפרהו שלש פעמים,Tit    ובקר בקר נתאספו לעצה 1: שן מרקו ט״ו כפי קפיטולו 
Mc 16,Tit  16: יוסף מביטות היכן מניחין גוף ישו,Tit    וכאשר השבת עברה מריאה 1י״ו כפי מארקו  קפיטולו  

Lc 1,Tit   1: ותשע שנה היו מובאים באנטוכא,Tit    בימי אירודיש מלך גודיאה כהן  5א׳ ללוקא  קפיטולו 
Lc 2,Tit  2: צמו לישראלבמדברות עד העת שהראה ע,Tit    עוד עשוי היה באותן הימים  1ב׳ כפי לוקא  קפיטולו 
Lc 3,Tit   3. בחכמתו ובשנים ובחן אלהים ואנשים,Tit    בשנת חמשה עשר לקיסר טיברי 1ג׳ כפי לוקא  קפיטולו 
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Lc 4,Tit   4. שם האל. שם היה אדם. שם היה שת,Tit    שוישאוש משיח מלא מהקדו 1ד׳ כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 4,44   5: ד׳ קפיטולו  נשלם : בבתי כנסיות של גליליאה והיה דורש,Tit   נעשה היה 1פרק ה׳ כפי לוקא  
Lc 6,Tit   6: שתות יין חדש שאומ׳ הישן הוא טוב,Tit    עשוי זה בשבת שני ראשון 1ו׳ כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 7,Tit   7נשלם פרק ו׳ : חרבן גדול מאותו בית,Tit    וכאשר השלים אלה הדברים 1פי לוקא ז׳ כ קפיטולו  
Lc 7,16   ח׳ כפי שן לוקא נביא גדול קם בתוכינו כי  קפיטולו  : ו יראה גדולה והללו וברכו האלהעמים ירא 
Lc 8,Tit   50  [*]8 .אמונתך הושיעך לכי לשלום,Tit    ונעשה משם ואילך ישאוש 1ט׳ כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 9,Tit   9: וי לשם אדםמשיח שלא יגידו את העש,Tit    וישו משיח קרא הי״ב 1י׳ כפי לוקא  קפיטולו  

Lc 10,Tit   10. אחריו אינו ראוי בלמכות הש׳,Tit    ואחר הראה ישאוש אל 1י״א כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 11,Tit   11: היותר טוב אשר לא יגזלוהו לה,Tit    ונעשה שישו התפלל במקום 1י״ב כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 12,Tit   12: מפיו אי זה דבר יוכלו להלשינו,Tit    וכאשר רוב עמים הקיפוהו 1י״ג כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 14,Tit   14: שאבוא ותאמרו ברוך הבא בשם הש׳,Tit    ונעשה כשנכנס בבית אחד 1: ט״ו כפי לוקא קפיטולו  
Lc 15,Tit  15: בחוץ מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע,Tit    והיו נגשים אליו עולמיים  1י״ו כפי לוקא  קפיטולו 
Lc 16,Tit  16. אחיך השבתיו כמת ונאבד ונחזר לנו,Tit    עשיר אחד. ואומ׳ לתלמידיו 1י״ז כפי לוקא  קפיטולו 
Lc 17,Tit  17. אחד מהנביאים יתוור חי לא יאמינו,Tit    ואמ׳ לתלמידיו דבר בלתי 1י״ח כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 18,Tit   18: לאכיםיהיה הגוף שם יתקבצו המ,Tit    חייב אדם . ואומר לכם דבר 1י״ט כפי לוקא  קפיטולו 
Lc 19,Tit   כל העם ראה זה נתנו שבח לאל :Lc 19,Tit    והנה 2וישאוש הולך ביריחו  1כ׳ כפי לוקא  קפיטולו 
Lc 20,Tit   20: כל העם שומעין לו מקשיבין אליו,Tit    ונעשה באחד הימים ישאוש 1כ״א כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 21,Tit   21: אורך תפלה להם יהיה המחקה יתירה,Tit    ומביט ישאוש ראה אותם 1כ״ב כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 22,Tit   22. בבקר ובא במקדש בעבור שישמעוהו,Tit    וקרב יום חג ַאזִימֹורֹום 1כ״ג כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 23,Tit  23: עדים אנחנו בעצמינו שמענוהו מפיו,Tit    ויקומו כל העם והוליכו 1כ״ד כפי לוקא  קפיטולו  
Lc 24,Tit   24: ישאוש משיח ובשבת הורידוהו לקבר,Tit    ובשבת בבקר בבקר באו בקבר 1כ״ה כפי לוקא  קפיטולו 

Jn 1,Tit  עת משבחים ומברכים השם׳: Expl  1ת״ם,Tit   בהתחלה היה בן 1ראשון כפי ש׳ יואן  קפיטולו  
Jn 2,Tit   2: ים על בן האדםאלהים עולים ויורד,Tit    וביום השלישי נעשו 1ב׳ כפי ש׳ יואן  קפיטולו  
Jn 3,Tit   3. כי הוא יודע הדבר שהיה באנשים,Tit     ששמו[*] אדם אחד היה  1ג׳ כפי ש׳ זואן  קפיטולו  
Jn 4,Tit   4: לו חיים רק אף השם׳ עומדת עליו,Tit    אז כאשר הכיר ישאוש 1ד׳ כפי ש׳ זואן  קפיטולו  
Jn 5,Tit   5: ישאוש בבית גלליאה כשבא מגודיאה,Tit    אחר אלה הדברים היה יום 1ה׳ כפי ש׳ יואן  קפיטולו 
Jn 6,Tit   6. אינכם מאמינים איך תאמינו לדברי,Tit    אחר הדברים האלה הלך 1ו׳ כפי ש׳ יואן  קפיטולו  
Jn 7,Tit  7: עתיד לבגוד בו שהוא אחד משנים עשר,Tit    אחר אלה הדברים הלך 1׳ יואן ז׳ כפי ש קפיטולו  
Jn 8,Tit   8: ושבו כל אחד איש לביתו 53מגלליאה,Tit    2וישאוש הלך להר הזתים  1ח׳ כפי יואן  קפיטולו  
Jn 9,Tit   9: וישאוש נחבא ויצא מן המקדש. עליו,Tit    ראה אדם. והולך ישאוש 1ט׳ כפי ש׳ יואן  קפיטולו  

Jn 10,Tit    10. עומדלא יהיה לכם עון ועונכם,Tit    אמת אני אומ׳ לכם מי 1י׳ כפי ש׳ יואן  קפיטולו  
Jn 11,Tit   11. מזה הם אמתיים ורבים האמינו בו,Tit    והיה חולה אחד בשם 1י״א כפי ש׳ יואן  קפיטולו  
Jn 12,Tit   12: זה מקום שיגלוהו בעבור שיתפשוהו,Tit    וישוש אז ששה ימים 1י״ב כפי ש׳ ג׳ואן  קפיטולו  
Jn 14,Tit   14: ואמרו אל תלמידיו. בי שלש פעמים,Tit    לא יהיה לבבכם נבהל 1י״ד כפי ש׳ יואן  קפיטולו  
Jn 15,Tit   15: לי וכן אני עושה קומו ונלכה מזה,Tit    ואבי. אני הוא גפן אמת 1ט״ו כפי ש׳ זואן  קפיטולו 
Jn 16,Tit  16: תעשו עדות שבת שבתחלה הייתם עמדי,Tit    אלה הדברים אמרתי לכם  1פי ש׳ יואן י״ו כ קפיטולו 
Jn 17,Tit   17: רק תבטחו בי כי אני נצחתי העולם,Tit    אלה הדברים דבר ישאוש 1י״ז כפי יואן  קפיטולו  
Jn 18,Tit   18ואני אהיה בהם . תהיה בהם. אותי,Tit    כאשר ישאוש אמ׳ אלה 1י״ח כפי ש׳ יואן  קפיטולו  
Jn 19,Tit   19) פרק י״ח תם: (ובראבן גנב היה,Tit    אז פילאט תפש ישו 1י״ט כפי ש׳ יואן  קפיטולו  
Jn 20,Tit   20 :סמוך לאותו קבר שמו שם ישאוש,Tit    שבת אחד מריאה מגדלינא  1כ׳ כפי ש׳ יואן  קפיטולו 
Jn 21,Tit   21: לכם חיים בעולם עם ישוש משיח,Tit    אחר גלה עצמו ישאוש לאם 1כ״א כפי יואן  קפיטולו  
Mt 5,16   עוד אמר ישואש משיח 17י״ג כפי מתיאו  קפיטולי  : ם הטובים וישבחו אביכם שבשמיםמעשיכ  
Mt 5,22   ובכן אם באת לנדב נדבתך 23י״ד כפי מתיאו  קפיטולי  : יהי ראוי לאש גיהנם[*] ו פתי שיאמ׳ ל 
Mt 6,18    עוד אמ׳ ישואש משיח 19עשרים כפי מתיאו  קפיטולי  [*]: כדי שלא תתראה לאנשים צם  18פניך  
Mt 7,5    אמ׳ ישאוש משיח 6כ״ב כפי מתיאו  קפיטולי  : תבוא להשליך הקיסם מעיני אחיךואחר  

Mt 7,12   אמר ישאוש משיח אל 13כ״ג כפי מתיאו  קפיטולי   :תעשו להם זאת היא התורה והנביאות  
Mt 8,27   וכאשר ישואש עבר אותו 28 כ״ח כפי מתיאו קפיטולי  . וא זה שהרוח והים שומעין אותומי ה  
Mt 9,Tit   9: וכאשר ראוהו חלו פניו שיצא מעמהם,Tit    אז ישאוש משיח עבר 1כ״ט כפי שי׳ מתיאו  קפיטולי  

Mt 9,8  וכאשר ישאוש משיח נסע 9ל׳ כפי שאן מתיאו  קפיטולי  : שיכולת כזה הראה להם באנשים. ואותו הללו 
Mt 16,Tit   ִ16: ינֶָדאותלמידיו עמו ובאו בארץ ַמג,Tit    ויקרבו אליו הפרושים 1מ״ב כפי מתיאו  קפיטולי  
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Mt 17,Tit   17: עד שיראו בן האלוה בא במלכותו,Tit    ואחר ה׳ ימים לקח פירו 1מ״ג כפי מתיאו  קפיטולי  
Mt 18,Tit   18: זה אשר שאל ותנהו בעדי ובעדך,Tit    באותה שעה קרבו התלמידים 1מ״ד כפי מתיאו  קפיטולי 
Mt 19,Tit   19: אם לא תמחלו מלב טוב לריעכם,Tit    ונעשה כאשר ישאוש כלה 1מ״ה כפי מתיאו  קפיטולי  
Mc Expl   שיעשו: Expl לוקא לפי: מתיאו נ״ד וקפיטולי מרקו י״ו קפיטולי  ונחתם פה תמו    תם   תם  

Lc 13,Tit  13: תצא משם עד שתשוב אל היותר אחרון,Tit    יו באותו עת מקצת מגידיםוה 1י״ד שן לוקא  קפיטולי 
Jn 13,Tit   13. מדבר הוא כמו שהאב כן אני דובר,Tit    רק קודם חג הפסח ישאוש 1י״ג כפי ש׳ יואן  קפיטולי 
Mt 13,39   כי כמו שאדם 40. והקוצרים הם המלאכים. העולם קץ  ועת הקציר הוא . זורען הוא השטןוהאויב ש  
Mc 3,26   שום אדם אינו יכול ליכנס בבית החזק ולגנוב 27 .קץ  יהיה לו א ואינו יכול עמוד אבל נחלק הו 
Lc 1,33   33 ומריאה אמרה למלאך איך יוכל העשות זה שאין 34 .קץ  ך בבית יעקב לנצח ומלכותו לאין וימלו 

Mc 4,29   29  ואומר לכם למי אדמה מלכות הש׳ לאי 30. הוא קציר  נשלם הפרי תכף שמים המגל כי עת וכאשר  
Mt 28,11   מהשומרים באו בירושלם וספרו כל מה שנעשה לשרי קצת  וכאשר הלכו  11. לאה ושם יראוניבגלי 

Mc 2,6   איך מדבר כן 7מחכמי הדת וחשבו בלבם אומרים  קצת  והיו שם עמו  6. ותיך מחולין לךהנטול עונ  
Lc 21,16  רורים מכל אדם בעבורותהיו א 17. מכם במיתה קצת  וינגשו . ובעד אוהבים. ד קרוביםובע. אחיכם  

Jn 7,25   הנה 26מבני ירושלם אינינו זה שחפצנו להמית  קצת  אז אמרו  25: אל תשפטו לפנים רק דין צדק  
Mt 9,33   והפרושים אומרי׳ הוא מגרש השדים  34 :בישראל קרא  והעמים תמהו אומרי׳ מעולם לא . והאלם דבר 
Mt 10,1   לי״ב תלמידים ונתן להם יכולת לרפאת המשוטנים  קרא  ח ועשוי היה שישוש משי 1מתיאו  ל״ב כפי 

Mt 15,32   תלמידיו ואמ׳ אני מרחם העם באשר הוא עמד שלשה קרא  וישואש  32. ומהללים אלהי ישראל. ראות 
Mt 18,2   ואמר אמתות אומר  3נער קטן א׳ והניחו באמצעם  קרא  וישאוש  2. מכולנו במלכות שמים מי גדול 
Mt 20,8   8 התחיל מן האחרונים עד. הפועלים ותנם שכרם קרא  ערב היה אמ׳ אדון הכרם למורשהו ר הוכאש  

Mt 26,74   ופירו זכר דבר ישאוש שאמר לו קודם 75 .קרא  ומיד התרנגול . מכיר אותו האדם שאינו  
Mc 7,14   שום דבר 15לעם ואמ׳ להם שמעוני ותבינוני  קרא  ואז  14ת אחרות רעות אתם עושים ורבו  
Mc 9,34   ואמ׳ להם אותו שירצח היות. השנים עשר תלמידים קרא  וישאוש  34. י זה מהם יהיה גדולחולקים א 

Mc 12,43   תלמידיו ואמ׳ אמת אני אומר לכם שאותה ענייה קרא  וישאוש  43יה ונדבה שתי פרוטות אחת עני  
Mc 14,68    פחה אחת והתחילה לאמר לאותוומיד ראתהו ש 69 קרא  לחוץ ועמד לפני ההיכל והתרנגול ויצא  
Mc 14,72   ואחר זכר פירו הדבר שאמ׳ לו ישאוש . פעם אחרת קרא  ומיד התרנגול  72. האיש שאומרת מה הוא 

Lc 6,13   לתלמידיו ובחר שנים עשר מאותן שקרא שלוחים קרא  וכאשר היה בקר  13. האל היה ער ובתפלת.  
Lc 7,19    שנים מתלמידיו ושלחם לישאוש ואמרו לו אתה הוא קרא  יואן ו 19. ואמרו כל אלה הדבריםליואן 

Lc 9,1   9,Tit  הי״ב תלמידיו ונתן להם יכולת וכח על כל השדים קרא  וישו משיח  1יטולו י׳ כפי לוקא קפ 
Lc 14,13   וברוך תהיה כי 14העניים והנטולים והעורים  קרא  אבל כשתעשה זימון  13: לך גמול שישלמו  
Lc 16,5   אחד אחד ממחוייבי אדונו ואמר לראשון כמה אתה  קרא   5. מן ההרשאה באופן שיקבלני שנית מסולק 

Lc 18,38  ואותן 39. ישאוש בן דוד יהיה לך רחמנות עלי קרא  והעור  38. ורט עובר באותו מקוםכי ישוש נז  
Lc 22,60   ונזכר. ביט פירווישאוש נהפך ומ 61. התרנגול קרא  ומיד : ם איני יודע מה אתה אומראמר אד  
Lc 23,13  אתם. ואמר להם 14שרי הכהנים והרבנים והעם  קרא  ופילאט  13ם זה היו אויבים מאד יום כי קוד  
Jn 18,27   אז הנהיגו לישאוש לקאיפש בהיכל 28: התרנגול קרא  ומיד . אז כפרו פעם אחרת 27. מובגן ע  
Mt 1,24   2: ישואש וקרא  תו ולא ידעה עד שילדה הבן והוא ויקח אש,Tit   כאשר 1קפיטולו ג׳ כפי מתיאו  

Mt 22,43   אמר האדון לאדוני שב 44אומר . ברוחני אדוניו קראו  אמ׳ ישאוש ואיך ולמה דוד  43. דאמרו מדו 
Mt 22,45  ושום אחד מהם לא היה 46. אדוניו איך הוא בנו קראו  א״כ אם דוד  45. דום רגלך אויבךאעשה שית ה 
Mc 12,37  וכל העם שומעין אותו. אדוניו איך הוא בנו קראו  אם דוד  אם כן 37. בך הדום לרגליךאשית אוי  
Lc 14,12   כשתעשה סעודת בקר או סעודת ערב אל תרצה לזמן קראו  ואמ׳ לאשר  12. ל עצמו להתנשאותוהמשפי 
Jn 19,20   ש נתלה קרוב מן הכתב הזה כי אותו מקום שישאו קראו  אז רוב היהודים  20: לך היהודיםדנזוריט מ 

Mc 10,49   48 [*]  [*]49 והוא זרק 50ואמרו לו הנה ישאוש שואל אותך  קראוהו  והם . וישאוש עמד וקראו 
Jn 1,48   ענה לו נתנאל ואמר ר׳  49. תחת תאינה ראיתיך קראך  קודם שישאוש . נה ישאוש ואמר לוע. מכירני 

Mt 20,25   ואמר אתם יודעים היטב כי שרי העולם מושלים קראם  וישאוש  25. ים חימה מהשני אחיםהיו מלא  
Mt 20,32   33. מה אתם שואלים מה אתם חפצים אעשה לכם קראם  וישוש  32. ד יהיה לך חמלה ממנובן דו  
Mc 1,20  ועזבו אביהם זאבדיב בספינה קטנה והלכו אחריו קראם  ותכף  20. ינה קטנה משימים רשתםזבאדיב בספ 
Mc 3,23   איך יוכל שטן אחד גרש שטן. ואמר להם משלים קראם  וישו  23. םנים מרפא המושטניזבוק שר השט  

Mc 10,42   ואמר להם אתם יודעים שהשרים והשלטונים קראם  וישאוש  42. ה נגד יקומו וג׳ואןמלאים חימ  
Mt 2,15    לעיגוויהי כראות אירודש שה 16. לבני ממצרים קראתי  דבר האל שאמר על ידי הנביא אני למלאת 
Mt 12,3   4מה שעשה דוד כשנרעב הוא ואותם שהיו עמו  קראתם  וישואש אמ׳ להם לא אתם  3. בשבתראוי עשות  
Mt 12,5   בדת שהכהנים לפעמים שוברים השבתות במקדש קראתם  ולא אתם  5. אכול רק לכהנים לבדראוי ל  
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Mt 19,4   ואמר בעבור זה 5. ם עשה אדם ואשהכי בראשיתכ קראתם  והוא ענה ואמר לא  4. ל שום דבראשתו ע 
Mt 21,16   אדון אתה השלמת ההלול מפי. מה אומר הנביא קראתם  לא אתם : וישאוש אמר הין. ן אלומה אומרי  
Mt 21,42   הכתיבות שאומרת האבן אותה שמאסו בוני החומה קראתם  אמר להם ישאוש ואתם לא  42. עתוהגון ב 
Mt 22,31   אני הוא אלהי אברהם 32מה שהאל אמ׳ לכם  קראתם  לא אתם  ית המתיםומתחי 31מלאכי האל בשמים  
Mc 2,25  26. מה שעשה דוד הוא וחיילותיו כאשר נרעבו .קראתם  ואמ׳ ישאוש להם לא  25. וי עשותמה שאין רא 

Mc 12,10  זאת הכתיבה האבן שמאסו הבונים תהיה מאוסה קראתם  ולא  10: ים וישכור הכרם לאחריםאותן העובד  
Mc 12,26   בספר משה כאשר נראה לו האל בסנה אומר אני קראתם  ומהמתים שיקומו לא  26. פני האלהשמים ל  

Lc 6,3   מה שעשה דוד כשהיה לו רעב והוא ואותן שהיו  קראתם  וישאוש ענה ואמ׳ להם לא  3בשבת ראוי עשות 
Mt 17,24  24 אמר מה לך דומה שימון מלכי הארץ. אליו ישוש קרב  וכאשר נכנס אל הבית . ׳ אמת הואוהוא אמ  
Mt 18,21   אליו ואמ׳ אדון ריע חוטא לי כמה פעמים אסלח קרב  ואז פירו  21 :בשמי אני הוא באמצעם  
Mt 27,58    ופילאט צוה. לפילאט ושאל לו הגוף מישאוש קרב  וזה  58. אותו שהוא תלמיד ישאושיושאף  

Lc 7,12   הנה שנושאים מת אחד שהיה בן אלמנה. בשער העיר קרב  ש אווכאשר יש 12. ורוב עם הולכים עמו 
Lc 7,14   וישאוש. ונגע המטה ואותן שנושאין אותו עמדו קרב  וישאוש  14. אוש אמ׳ לה אל תבכיויש. עליה  
Lc 9,42   וישאוש 43. הנער לישאוש השטן הכהו ושברו קרב  וכאשר  42לאכול הבא נא בנך אלי ונתתי לכם  

Lc 18,35   ליריחו עיור אחד יושב קרוב לדרך שואל לעוברים קרב  ונעשה כאשר ישאוש  35. ו מה הואינולא הב 
Lc 19,41   כי אם 42אמר . אל העיר ראה אותה ובכה עליה קרב  וכאשר  41. ישתקו האבנים ידברו שאם הם  
Lc 24,15   שלא היו ועיניהם עורות 16להם והולך עמהם  קרב  דברים ביניהם ומצאו עדים ישאוש שהיו מ  

Mt 5,1   פתח את פיהו ומלמד אותם 2. אליו תלמידיו קרבו  העם עולים אל ההר וכאשר נתיישב משיח מביט  
Mt 18,1   התלמידים לישאוש אומרים מי גדול מכולנו קרבו  באותה שעה  1ולי מ״ד כפי מתיאו קפיט  

Mt 21,23   23 ים וזקני העם אומרים בעד אי זהאליו שרי הכהנ קרבו  . שר היה בא אל בית המקדש ומלמדוכא 
Mt 22,23  אמרו רבי משה אמר  24. אליו הצדוקים ושאלוהו קרבו  ובאותו היום  23. והו והלכו להםתמהים ועזב 

Mt 24,3  אליו תלמידיו ואמרו בסוד אליו אמור לנו מתי  קרבו  . והוא יושב בהר הזתים 3: תחרב על אבן שלא 
Mc 6,21   והזמין כל הטרבונש . לאירודיש עשה חג מלידתו קרבו  הימים בינוניים  וכאשר 21. צוןושומעו בר 
Mc 6,35   זהו מקום חרב מאד. אליו תלמידיו ואמרו לו קרבו  וכאשר רוב היום עבר  35. וטוביםרוב דברים  

Mc 11,27   27 28אליו שרי הכהנים והחכמים מאותתים והזקנים  קרבו  וכאשר הלך במקדש : כנסו בירושלםומיד נ 
Lc 16,8   הרוע לב בעבור.. ואני אומר לכם שתעשו לכם  9 קרבו  לב .. י זה העולם הם יותר חכמיםכן בנ 

Lc 20,27    משה כתב לנו איש. רבי 28. אליו ושאלוהו קרבו  הצדוקים שלא הודו בתחיית המתים ומקצת מן  
Mc 12,33   שר שמע שהוא ענה בחכמה אמר לו וכא 34: אנושי קרבן  וזהו גדול מכל . חוזק ולאהוב רעהו כמוהו 

Lc 2,24   כפי דת אלוהינו יביאו זוג א׳ מתורים או שתי  קרבן  ובעבור שבנו  24יהיה קדוש לשם  פטר רחם 
Lc 13,1   וענה ישאוש להם סבורים אתם שאותם 2 :קרבנותם  דים לגלילבש ודמם ערב פילאט עם מקצת מגי  

Lc 1,8   כי כאשר זכריה הכהן נהג מאומנות לפני הש׳ קרה   8. ושניהם היו מאד זקנים .היתה עקרה  
Lc 1,43    תדעי כי כאשר שלומך 44. זה שאם אדוני באה אלי קרה  ואיך  43. הנשים וברוך פרי בטנךאת בין 
Mt 23,9   לא 10כי אחד הוא אביכם שבשמים . על הארץ קרוא  ואב לא תאבו  9. כולכם אחים. כםהוא מלמד  
Mt 22,8    תלכו אם כן בדרכים וקראו 9. אינם הגונים קרואים  אבל אותם שהיו . שואין מוכניםהנלעבדיו  

Mt 22,14   ואז נתקבצו הפרושים ועשו  15: ומעט נבחרים קרואים  רבים הם  14. בכי ורעישת שינים ושם יסבול 
Mt 13,19   הוא אותו. ואותו שנפל בין האבנים 20. לדרך קרוב  וזהו הזרע שנפל . ן ועוקרה מלבובא השט  

Mt 21,1   אז. מירושלם והיו באים בביטפני בהר הזתים קרוב  וכאשר היו  1ולו מ״ז כפי מתיאו קפיט  
Mt 21,19   לדרך ובא שם ולא מצא תאנים כי אם עלין לבדן  קרוב  וראה תאנה אחת  19ר היה לו רעב אל העי 
Mt 24,29    והירח לא תאיר. תו זמן השמש תחשךמעט מאו קרוב  ותכף  29. הנשריםשיהיה הגוף שם יאספו.  
Mt 26,18   והתלמידים עשו 19. עמך יעשה פסח עם תלמידיו .קרוב  שתמצאו אמרו לו הרב אומר שעתו  וזה האיש 

Mc 4,4    ואחרים נפלו 5. לדרך ובאו עופות ואכלום קרוב  ובעוד שזורע מקצת גרעינים נפלו  4זרעו  
Mc 10,46   ואמ׳ בן דויט. והתחיל לצעוק[*]  47[*] לו  קרוב  שהיה יבש יושב ן טימיב ברטומיב ועם רב וב  

Mc 14,1   14,Tit  הפסח ויום המצה סמוך שני ימים ושרי הכהנים קרוב  והיה  1יטולו י״ד כפי ש׳ מארקו קפ  
Mc 14,42   עו׳ הוא מדבר בא יודש  43. הוא אותו שימסרני קרוב  קומו ונלכה כי הנה  42החוטאים  נמסר בידי 

Lc 2,9   ואור הש׳ מסבב סביב והיה להם פחד גדול . להם קרוב  והנה מלאך הש׳ נצב  9. ל מקניהםהלילה ע 
Lc 2,36   36 והיתה עם ִאָשהִ . והיתה באה בימים. לארישיאה קרוב  והיתה . ת משמואל היתה משבט אשרובת אח  
Lc 7,38   משיח והתחילה לבכות ולרחוץ רגלי רגלי ישאוש  קרוב  ועמדה מאחור  38פסא אחת ממשיחה ונשאה קא 

Lc 10,32   33. והנה הוא עובר משם והלאה. מאותו מקום קרוב  ולוי אחד  32. אה אותו עבר הלאהור. עצמו  
Lc 10,33  34ממנו בא אליו וראה אותו וחמל עליו  קרוב  ושמריטא אחד עובר  33. שם והלאההוא עובר מ [*]  
Lc 18,35   וכאשר העור 36. לדרך שואל לעוברים יתנו לו קרוב  יור אחד יושב שאוש קרב ליריחו עכאשר י  
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Lc 19,30   לנו בו תכנסו ותמ ותמצאו עיר אחד בן אתון קרוב  אומר לכו לאותו מגדול שהוא  30 .תלמידים  
Lc 21,31   באמת אני אומר לכם שלא ימות זה הדור עד  32 .קרוב  ת השם׳ כל אלה הדברים שיעשו תדעו שמלכו 

Jn 3,23   ובאו אליו רבים : שיליני כי מים רבים היו שם קרוב  ויואן היה טובל בהר אחד  23. בלעמהם וטו 
Jn 19,20   והיה כתוב בלשון עברי וגריק: מן העיר היה קרוב  הזה כי אותו מקום שישאוש נתלה  קראו הכתב  
Mc 5,23  24. ידיך עליה ותהיה נרפאת בא והנח. למות קרובה  מבקש ואומ׳ בתי היא  23לרגליו  כרע לברכיו  
Jn 11,18   ויהודים רבים באו 19. מירושלם ט״ו מילין קרובה  ובטניאה  18. ד בקבר ארבעה ימיםאותו שעמ  
Jn 11,54   אל המדבר בעיר שנקראת אפרים ושם עומד עם קרובה  רק הלך במלכות . ום בין היהודיםהולך בפרס  
Jn 10,12   כאשר הוא רואה הזאב שבא עוזב הצאן .קרוביות  ן אינם שלו ו שוכר טוב כאשר הצאומי שאינ  
Jn 8,44  אבל אני אם 45. כי אביו שקרן הוא. לו מדבר קרוביי  כי כל מה שמדבר שקר מה שהוא . ואין אמת את 

Mc 2,19   לנישואין איך אוכל לצום כך שהחתן יהיה קרובים  שו אותם שהם ואמ׳ להם י 19. אין מתענין  
Lc 21,16  16  17. וינגשו קצת מכם במיתה. ובעד אוהבים .קרובים  ובעד . ובעד אחיכם. בעד אבותיכםותמסרו  
Lc 1,36   וזהו החדש השישי לאותה . הרתה בן בזקנותה קרובתיך  והנה אלישבק  36[*]. ה נקרא בן קדוש ויהי 

Lc 2,7   ורועים 8. ין פרשיהיוצא מן הקיר לחוץ שקור קרוי  יו מקום אחר תוכל להניחו כאותו כי לא ה  
Lc 20,46   והקתדראות ראשונות בבתי כנסיות וראשון .קריה  בים שיתנו להם שלום רב ברחובות נאים ואוה  
Mt 10,42    בשם תלמידי אמת לכם אני אומר לא יפסיד שכרו קרים  לאחד מאלו הקטנים כוס אחד ממים לשתות: 

Jn 4,25   25 26. וכשיבא יראנו דברים רבים. עתיד לבא קרישטו  אמרה לו אנכי יודעת שמשיח הוא  והאשה  
Jn 1,41   וישאוש מביטו אמ׳. והביאו אל ישאוש 42 :קרישטש  אמ׳ לו אנחנו מצאנו משיח שנקרא ו. אחיו  

Mt 9,16   אין אדם משים יין חדש בנאדות 17. מאד רע קרע  יעשו כן ממחה המלבוש ועושה בו  כי אם כן  
Mt 26,65   מה דומה לכם והם  66מלבושו ואמ׳ זה אמ׳ גדוף  קרע  אז שר הכהנים  65. י שמיםא כעננצד האל וב 
Mc 2,21   ואין אדם משים יין חדש בנאדות 22. נעשה קרע  ויותר גדול . וש הבגד שובר הישןאחרת במלב  

Mc 14,63    בגדיו ואמר להם אתם שואלים אחרי כן ואתם קרע  והכהן הגדול  63. בא בעבי השמיםכח האל  
Mt 25,24   אתה קוצר במקום שלא זרעת ומלקט מה. ואכזרי קשה  ׳ ואמ׳ אדון אני יודע שאתה איש שקבל הא  

Jn 6,61   וישאוש 62: מי יוכל לשומעו. הוא זה הדבר קשה  אז רבים מתלמידיו אמרו זה  61. בכפר נחום  
Mt 16,19   שתתיר בארץ יהיה מותר בשמיםוכל מה : בשמים קשור  וכל מה שתקשור בארץ יהיה . שמיםמפתחות ה : 
Mt 18,18   בשמים וכל מה שתתירו בארץ יהיה מותר בשמים קשור  כם אשר כל מה שתקשרו בארץ יהיה אומר ל : 
Mc 11,2  3. שאין עליו שום רכב התירוהו והביאוהו אלי קשור  יד שתכנסו באמצע תמצאו עיר אחד ומ. לפניכם  
Mc 11,4   ואותן שהיו שם אמרו 5. לפני הדלת והתירוהו קשור  מצאו העיר והלכו ו 4. ד יניחוהולו ומי  
Lc 19,30  התירו קשרו. שלעולם לא רכב עליו אדם קשור  סו ותמ ותמצאו עיר אחד בן אתון לנו בו תכנ  
Mt 21,2   ואם 3. ועיר אחד עמה תתירוה והביאוה אלי קשורה  ותכף תמצאו אתון אחת . א לפניכםהמגדל שהו  
Jn 11,44   ואמ׳ ישאוש. ופניו נקשרת עם הסדין. בחבלים קשורות  והיו רגליו . וצא לחוץ ומיד קם 44ול גד 
Jn 18,24    אז אמרו: ושימון ופירו עומד ומתחמם 25 .קשורות  ישאוש ששלחוהו לקאיפש ההגמון עם ידיו  

Mt 19,12   טראטש בידי אדםומקצת הם קש. מבטן אמם קשטראטש  יש מקצת אנשים שנולדים  12: ביןלו דעת לה.  
Mt 19,12   ומקצת הם קשטראטש בעד מלכות. בידי אדם קשטראטש  ומקצת הם . ים קשטראטש מבטן אמםשנולד  
Mt 19,12    מי שיכול להבין יבינהו. בעד מלכות שמים קשטראטש  ומקצת הם . קשטראטש בידי אדםומקצת הם : 
Mt 12,43    אז הוא אומ׳ בעצמו 44. בקש מנוח ואין מוצא םקשי  יוצא מן האדם הוא הולך במקומות וכשהשטן  
Lc 13,15   השור או החמור מן הרפת ואינו מוליכו למים קשר  מ׳ רמאים כל אחד מכם אינו מתיר להם וא  
Lc 13,16  וכאשר אמ׳ כל אלה 17. שראוי להתירה בשבת קשר  רהם כמה וכמה שהשטן קשרה מאותו בת אב. זאת  
Lc 13,16   16 וכאשר אמ׳  17. מאותו קשר שראוי להתירה בשבת קשרה  אברהם כמה וכמה שהשטן  בת. זאת אם כן 
Lc 19,30  ואם אי זה איש שואל אתכם למה 31. ונהגוהו קשרו  התירו . אתון קשור שלעולם לא רכב עליו אדם  
Lc 19,31   פעולתו אתם תאמרו כי עשיתם כמו שאדוננו חפץ קשרו  איש שואל אתכם למה אתם מתירים  ואם אי זה. 
Mt 25,31   ויהיו נאספים לפניו כל העמים 32צלמו  קתדראת  קרו וכל המלאכים עמו אז ישב על בצלם י.  

Lc 1,32  וימלוך בבית יעקב לנצח 33. הש׳ אב שלו קתדראת  ואדונינו הש׳ יתן לו . אל עליוןנקרא בן מה  
Lc 16,25   ואתה בצער.. רעות ועתה לזרו ..היה ה ולזרו..  ..ר  זכור שהיה לך ..  25.. לעמים.. לי לזריט 
Mt 8,19   וישוש אמר  20אני אלך אחריך למקום שתרצה ללכת  ר׳  ובא חכם תוריי מהדת ואמ׳ לו  19. היבשה 

Mt 26,25   26. וענה ישו ואמר לו אתה אומר. אנכי הוא ר׳  ענה יוד״ש שמסרו ואמ׳  25ו איש ואות. היה  
Lc 7,40   האחד. שני אנשים חייבין לאיש אחד 41. אמור ר׳  וענה שימון . יםמר לך אי זה דבררוצה לו  
Jn 1,49   ענה  50. אתה הוא מלך ישראל. אתה הוא בן האלוה ר׳  ענה לו נתנאל ואמר  49. ראיתיך תחת תאינה 

Jn 3,2  ושום אדם אין. אנו יודעים שאתה באת מן השמים ר׳  ובלילה בא אל ישאוש ואמר לו  2 שר היהודים  
Jn 2,9   אבל העבדים ידעוהו אותן. לא ידעה מאין בא רא  יקילי טעמה המים ראו שחזרו יין ארטיש  

Lc 3,35   שם היה קינן 36. שם היה שאלי. שם היה פליג .ראגב  שם היה . שם היה שירוק 35. שם היה מקור. 
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Mt 4,18   א פירו ואנדריאה אחיושני אחים והם שמעון הנקר ראה  ויהי בלכת ישואש לים גלילאה  18כפי מתיאו 
Mt 8,18    ובא 19. עמים רבים סביבו צוה שיעברו היבשה ראה  וכאשר ישואש  18. ונושא מכאוביוהחוליים  
Mt 9,9   אדם אחד שיושב בשלחן חלפני שהיה שמו מתיב אמ׳ ראה  וכאשר ישאוש משיח נסע משם  9או שאן מתי 

Mt 14,14   אותן העמים כמה נתמלא רחמים וריפא חולייהן ראה  וכאשר  14ריו לרגל מכל העיירות הלכו אח.  
Mt 27,3   שהוא מחוי וניחם וחזר שלשים הפשוטין לשרי ראה  ואז יודש שמסרו  3. ק מקום קיסרשהיה מחזי  

Mt 27,24  לקח מים . ששום דבר אינו משיג אבל צועקים עוד ראה  וכאשר פילאט  24. וד צעקו תלוהווהם ע. עשה 
Mc 1,10    השמים נפתחו והקדוש רוח ירד עליו כדמות יונה ראה  . ותכף שיצא מהמים 10. עד זואןבהירדן. 
Mc 1,16   שימון ואנדריב אחיו שמשימין הרשתות בים כי הם ראה  . והולך ישו ואחרים בגליליאה 16. דבר האל 
Mc 1,19   נה משימים יקומו וג׳ואן בני זבאדיב בספינה קט ראה  . והולכים מעט הלאה 19. ו אחריווהלכ 
Mc 2,5    ֻ6. אמונתם אמר אל הנטול עונותיך מחולין לך ראה  וכאשר ישאוש  5. הו לפני ישאושבמטה והביא  

Mc 2,14   לוי לרגליו והוא מטיו יושב בשלחן ואמ׳ לו ראה  ועובר במקום אחד  14. ה וילוניםוהוא מרא  
Mc 4,38   וישאוש קם וצוה לרוח ולים  39. אבודים שאנחנו ראה  ואמרו רבי אינך פונה אלינו כי  הקיצוהו 
Mc 5,6   אומר בקול 7ישו מרחוק בא במרוצה והתפלל לו  ראה  שר וכא 6. ובהרים צועק ומכה עצמו באבנים  

Mc 8,17   עדיין אינכם מכירים ולא [*] מחשבותם אמ׳ להם  ראה  וישאוש כאשר  17. שאין לנו לחם אמר בעבור 
Mc 9,14   15. בא ישאוש תמהו ויצאו לו לדרך ושבעוהו ראה  וכאשר העם  14מהם תים מתוכחים עומאות  
Mc 9,24   אומ׳ שטן חזק . שהעם מתאסף הוא צוה לשטן שיצא ראה  וכאשר  24. ב לך שתעזור להאמנתיאכן ייט 

Mc 10,52    [*]52  [*]11: ונמשך אחריו בדרך ראה  ומיד . לך כי אמונתך הושיעך,Tit  קפיטולו י״א כפי שן 
Mc 11,13   הלך לראות אם ימצא תאנים. תאנה רואה עלין ראה  וכאשר מרחוק  13. ה לו רעב גדולוהי.  

Mc 13,1   וענה ישאוש ואמ׳ 2: זה בניינים ואיזה אבנים ראה  המקדש אחד מתלמידיו אמר לו רבי יוצאים מן  
Mc 14,67   ואתה עם ישאוש. ו מביטו אומרפירו ֵׁשנֹוֶעל נעל ראה  וכאשר  67שפחה אחת מהכהן הגדול ההיכל באה  
Mc 15,39   39  שהוא היה מועבר בקול גדול אמר זה האיש היה בן ראה  והסינטוריאו שהיה ממתין שם כאשר 

Lc 5,12   ישו נפל לרגליו ובקשו ואומ׳ אדון אם תחפוץ ראה  וכאשר . ד ובא אדם אחד מלא צרעתבעיר אח  
Lc 5,20   21. אמונתם אמ׳ איש אמונה עונותיך נמחלו ראה  וש וכאשר ישא 20פני ישאוש משיח כלם ל  
Lc 7,39  זה חשב בעצמו אומר אם זה הוא נביא באמת יודע  ראה  וכאשר הפרוש שזמנהו  39. יתעם משיחה מרגלי 
Lc 8,28   לישאוש משיח נפל לפניו צועק בקול גדול ואומר  ראה  וכאשר  28עומד בבית רק בקברים  ואינינו 
Lc 15,2   2 והוא אמ׳ אליהם זה  3זה ראה חטאים ואכל עמהם  ראה  רים והפרושים מתלוננים אומרים פוהסו 
Lc 15,2   4. והוא אמ׳ אליהם זה הדבר 3חטאים ואכל עמהם  ראה  פרושים מתלוננים אומרים ראה זה וה 

Lc 18,24    שיש להם עצבונו ואמ׳ דבר אי איפשר הוא שאותן  ראה  וישוש  24. עצב מאד כי עשיר הואהוא היה 
Lc 18,42    והלך אחרי ישו . ומיד ראה 43אמונתך תושיע לך  ראה  וישאוש אמ׳ אליו  42אמ׳ אדון שאהיה רואה 
Lc 18,43   והלך אחרי ישו משבח לשם וכאשר כל העם ראה זה .ראה  ומיד  43ו ראה אמונתך תושיע לך אמ׳ אלי 
Lc 18,43   נתנו שבח לאל זה ראה  חרי ישו משבח לשם וכאשר כל העם והלך א :Lc 19,Tit  קפיטולו כ׳ כפי  
Lc 19,7   זה התלוננו כולם בקרבם אומרים שבבית אדם חוטא ראה  וכאשר העם ההוא  7: ל ישו בשמחהמהרה וקב 

Lc 19,41   כי אם אתה הכרת 42אמר . אותה ובכה עליה ראה  וכאשר קרב אל העיר  41. ם ידברוהאבני  
Lc 21,1   2. אותם שמשימין מתנותיהם בתיבה והם עשירים ראה  ומביט ישאוש  1לו כ״ב כפי לוקא קפיטו  

Lc 24,12   13. הבגדים לבד והלך לו נפלא בעצמו ממה שנעשה ראה  ופירו קם ורץ לפני הקבר וכורע  12. אותם 
Jn 1,18   ילוד שהוא בן האב. הבן אחד לבד. לעולם האל ראה  שום אדם לא  18. בעד ישאוש משיחהיא נעשית.  
Jn 1,29  יואן ישאוש שבא אליו ואמר הנה זה האל שמסיר ראה  וביום האחר  29. מעבר הירדן ששם יואן נטבל  
Jn 1,47   ואמר ממי אתה חושב . ישאוש משיח נתנאל שבא שם ראה   47. [*] לו פליף בא וראה אותו אמר. טוב 
Jn 6,46   אמת  47. והוא ראה האב. הוא מהאלאם לא ש. האב ראה  לא בעבור שאי זה מהם  46. א אליאחרי כן ב 
Jn 6,46   אמת אומ׳ אני לכם מי שמאמין כי יש לו 47. האב ראה  והוא . אם לא שהוא מהאל. אה האבזה מהם ר 
Jn 8,57    אז ישוש אמ׳ להם אמת אני אומ׳ לכם 58. אותך ראה  עדיין אין לך חמשים שנה ואברהם אליו  

Jn 9,1    ושאלוהו תלמידיו רבי 2. אדם עור מיום הולדו ראה  . לך ישאושוהו 1ט׳ כפי ש׳ יואן קפיטולו  
Jn 9,19   ענו להם אביו ואמו ואמרו יודעים אנו  20: עתה ראה  א״כ באי זה צד . נולד כשהוא עוראומרים ש 

Jn 12,41   41 אכן רבים מהשרים 42מעלת האל ודבר ממנו  ראה  כאשר . הדברים אמ׳ ישעיה הנביא אלה  
Jn 19,26   אמו עומדת סמוך והתלמיד שאוהב ביותר נהפך ראה  אז כשישאוש  26. תי וערב של ישווך שסמ  
Jn 21,21   ישאוש אמר 22 .מה יהיה מזה. זה אמר לישאוש ראה  אז כשפירו  21. בסעודה על חזהו שהוסב  
Mt 9,33    והעמים תמהו. יאשוש משיח גרש השטן והאלם דבר ראהו  וכאשר  33לו אדם אחד אלם משוטן הם נהגו 
Mc 5,22   מבקש ואומ׳ בתי היא 23כרע לברכיו לרגליו  ראהו  וכאשר . ד מבית הכנסת בשם גארירגדול אח  
Mc 9,19   20. תכף צערו והפילו לפניו ומתבולל ורוקק ראהו  וכאשר . ושאוהו לפני 19 אתכם נהגו האיש  

Mc 10,14    לא חימה ואמר להם הניחו לבא הנערים אליהיה מ ראהו  וכאשר ישאוש  14. לאותן ששולחיןמונעים 
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Lc 1,12   אבל המלאך 13. היה נבהל ובאה יראה לו עליו ראהו  וכאשר זכריא  12. ונה נראה אליוהמזבח הלב  
Lc 8,36   ורוב העם היושב במלכות גדיאי נורוס בקשו 37 .ראהו  והלכו והגידוהו למי שלא  36. חדפחדו פ 
Mt 2,9   10. עד שעמד על המקום אשר הילד שם. במזרח ראו  ר ך לפניהם הככב אשוהיה הול. הלכו לדרכם  

Mt 4,16   אורה ונר בהיר הראה אליהם שהיו עומדים ראו  העם העומדים בדרך ערפל  16. לאהירדן מגלי  
Mt 8,33   אז 34. ברחו ובאו אל העיר מספרים מהמשוטן. זה ראו  והרועים שהיו שומרים  33. ומתו לים פתאום 

Mt 13,17    לכן אתם  18. ולשמוע מה שאתם שומעים ולא שמעו ראו  כוספים ראות מה שאתם רואים ולא סופרים 
Mt 18,31   והלכו אל האדון וספרו לו . זה היו מאד נבהלים ראו  וכאשר עבדי האדון  31. פרע החובעד שי 
Mt 20,18   ובן האל יהיה נמסר כי אנחנו עולים בירושלם ראו   18י״ב תלמידים בסוד ואמ׳ להם  לקח  
Mt 20,34   34 21. והלכו אחריו ראו  וש חמל עליהם ונגע עיניהם ותכף וישא,Tit   1קפיטולו מ״ז כפי מתיאו 
Mt 21,15   הנפלאות שעושה והנערים צועקים במקדש אומרים ראו  וכאשר סגני הכהנים וחכמי הדת  15. מרקם  
Mt 26,45   כי השעה מתקרבת שבן האלוה יהיה נמסר בידי ראו  חו ומצאם ישנים ואמ׳ תשנו ותנו לתלמידים  
Mt 26,46   ועוד הוא מדבר הנה 47. שמתקרב אותו שיבגדני ראו  כי . קומו ונלכה 46בידי החטאים יהיה נמסר  
Mt 27,54   הארץ רועשת וזה שנעשה יראו בחוזק. התנועות ראו  כאשר . ם שהיו עמו שומרים ישאושואות  

Mt 28,1    כי. והנה היה עשוי ארץ רעשה מאד בחזקה 2הקבר  ראו  אה מריאה מקדלינא ואחרת מריאה בדוקמנגיי 
Mc 2,16   שישו אוכל עם העוגבים ועם החטאים אמרו ראו  וכאשר המאותתים והפרושים  16. ואחרי  
Mc 4,12   מבינים בחטאתיהם שהם. וישמעו ולא שמעו .ראו  בעבור שהם יראו ולא  12דמיונות כי אם ב  
Mc 4,24   כי באותה מדה שתמדדו באותה. מה אתם שומעים ראו  ואומר לכם  24. זנים לשמוע ישמעשיש לו א  
Mc 5,15   שכלם נפחדו. אותם שמאז היו מושטנים שהיו בטוב ראו  וכאשר היו באים לישאוש והם  15 .מה שקרה 
Mc 7,2    אוכלים בלא נטילת ידיםיחידי התלמידים שלו  ראו  וכאשר  2הדת ישנה שבאו בירושלם וחכמי  

Mc 8,15  והם 16: השמרו משאור הפרושים ואירודיש ראו  והוא מזהירם אומר  15ד לחם אחד היה להם לב  
Mc 9,7  וכאשר ירדו מן ההר ישאוש 8. דבר לבד ישאוש ראו  ותכף הביטו סביבותיהם ולא  7. ויקר ושמעוה  

Mc 11,20   ואז פירו נזכר ואמ׳ 21. שנתייבשה עד השורש ראו   בבקר כאשר עברו בתאנה 20ערב יצא מן העיר  
Mc 13,5   כי רבים יבאו  6הביטו שאיש אחד לא יונה אתכם  ראו  ועונה ישאוש התחיל לאמר  5. פסדיתחילו לי 

Mc 15,35   35 וקשר. ואחד מהם רץ מהר 36. איך צועק אליהו ראו  מן העומדים שם כאשר שמעו אמרו  ומקצת  
Mc 16,5   שבת בצד ימין נער אחד מלובש בגד אחד לבן ראו  [*]  5[*] 4ך לנו האבן בקבר שלימי י  
Mc 16,6   לכו תכף לתלמידים 7. זה המקום שהניחוהו ראו  . ישאוש נזוריט שנתלה איננו פה אתם בקשתם  
Lc 2,30   שיהיו 32שהכינות לפני פני כל העם  31שלומך  ראו  כי עיני  30דך כפי דבריך בשלום עזוב עב  

Lc 5,8   ישוש משיח נפלו לרגליו ואמ׳ אדון הפרד נא ראו  ומאותו הדבר כאשר שימון ופירו  8. נטבעו  
Lc 8,18   כי לאותן שיש לו. באי זה אופן אתם שומעין ראו  לכן  18. ה ניכר ושלא יבא לגלוישלא יהי  
Lc 9,36   וישאוש. ירדו כלם מן ההרו. רק ישאוש משיח לבד ראו  ולא ונשאו עיניהם . ישאוש משיח ונפחדו 
Lc 9,44   44 שימו לבבכם אלה  ואמ׳ ישו לתלמידיו. כן תמהו ראו  וההולכים אחריו המה . אים נבהלווהרו 

Lc 10,24   והנה 25. ולשמוע מה שאתם שומעין ולא שמעו .ראו  ות אותן הדברים שאתם רואים ולא יחפצו רא  
Lc 18,6    והש׳ לא ינקום אותם 7. מה אמר הדיין מה עלב ראו  אמר ואדונינו  6. תעשה לעג ממנילקץ הבא  

Lc 21,29   אתם. כשעושים פירותיהם 30התאנה ושאר האילנות  ראו  ואמר להם זאת הצורה  29ם מתקרב כי גאולתכ 
Lc 24,39  ועדיין אינם[*]  41.[*]  40[*] ידי ורגלי  ראו   39. הלים ומה חשבתם בתוך לבבכםלמה אתם נב  

Jn 2,9  אבל העבדים. שחזרו יין רא לא ידעה מאין בא ראו  וכאשר ארטישיקילי טעמה המים  9 .יאו להוהב  
Jn 4,45    כל הדברים שעשה ביר בירושלם ביום המועד כשבא  ראו  בגלליאה קבלו אותו הגליליבש כי ישאוש 

Jn 6,2    אז 3. חולים האותות שהוא עושה על אותן שהם ראו  כי  והלכו אחריו עמים רבים 2טיבריאדיש  
Jn 6,19   20. ויגש אל הספינה ופחדו. ישוש המלך אליהם ראו  אז הלכו עשרים וחמש מילין  19. מבהילים  
Jn 6,22   ולא היה שם. שהאניה הקטנה האחרת לא היתה שם ראו  וביום האחר מעבר לים  22ם ללכת בארץ שדעת  

Jn 11,36   ומקצת מהם אמרו זה שפתח עיני 37. כמה אהבו ראו  אז אמרו היהודים  36: יני ישאושדמעות מע  
Jn 15,24   בעבור שיהיה נשלם דברי  25והכעיסו אותי ואבי  ראו  רק עתה : ר לא עשאם לא היה חוטאדברים שאח 
Jn 19,6   אותו ההגמונים והמשרתים צועקים תלהו תלהו ראו  אז כשהיהודים  6. הנה האיש. דיםואמ׳ ליהו.  
Jn 21,9  10. אש יפה בגחלים יפות ודג מונח למעלה ופת ראו  אז כשירדו לארץ  9. ים זרועותאתהארץ כמו מ  

Mt 8,34   34  9: חלו פניו שיצא מעמהם ראוהו  וכאשר . העיר יצא אל ישואש משיחאז כל,Tit  קפיטולי כ״ט  
Mt 21,20  וש אמר להםוישא 21היו תמהים איך מתה תכף  ראוהו  ר התלמידים וכאש 20: ותכף יבשה התאנה. פרי  
Mt 21,38   אמרו ביניהם זהו היורש נהרגהו ותהיה לנו ראוהו  וכאשר העובדים  38. ו כבוד לבניהם ישא  

Mt 26,8   9. היו מאד עצבים ואמרו למה עשתה פסידה זו ראוהו  וכאשר התלמידים  8אוכל בשולחן  בעוד שהוא  
Mt 28,17   ובא ישו ואמ׳ 18. ומקצתם ספקו. תפללוהוה ראוהו  וכאשר . וישו נראה להם שם 17. םאמ׳ לה  
Mc 3,21   22. יצאו בחוץ ואומרים בלבבם נכבד הוא ראוהו  וכאשר אותן שלא  21. לחמם אכול יכולים  
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Lc 2,48   ואמ׳ האב והאם אל הבן למה עשית זאת. תמהו ראוהו  וכאשר האב והאם  48. מתו ומענהומחכ  
Lc 8,34    ואנשי  35. הרועים ספרוהו במדינות ובעיירות ראוהו  וא כאשר ומדבר הה 34. ושם נחנקוביאור 
Lc 8,35   והלכו והגידוהו למי שלא ראהו 36. פחדו פחד ראוהו  וכאשר . ברגלי משיח בריא ונרפא ממנו יושב. 
Lc 9,54   אמרו אדון חפץ אתה שנאמר ירד אש מן השמים ראוהו   וכאשר יקומו ויואן 54. מגמת פניו ירושלם  

Lc 20,14    מחזיקי הכרם בנכליהם אמרו זהו היורש לכו ראוהו  וכאשר  14. יראוהו יתביישו ממנוכאשר  
Mt 3,11   לחלוץ נעלו והוא יטבול אתכם מן הקדש וירפאכם ראוי  והבא אחרי חזק ממני ואיני . ובהבמקום תש 
Mt 5,21   ם מי שישנא אחיו ראויואני אומ׳ לכ 22. למשפט ראוי  ומי שירצח . ר לראשונים לא תרצחמה שנאמ 
Mt 5,22   יהי ראוי[*] ומי שיאמ׳ לו פתי . הוא למשפט ראוי  ואני אומ׳ לכם מי שישנא אחיו  22. למשפט  
Mt 5,22   ובכן 23קפיטולי י״ד כפי מתיאו : לאש גיהנם ראוי  יהי [*] ומי שיאמ׳ לו פתי . שפטהוא למ  
Mt 8,8   שאתה תכנס בביתי רק לבד תאמ׳ בדיבור ובני ראוי  ענה אותו השר ואמ׳ אדון איני  8 .לך  

Mt 10,10   בכל עיר שתכנסו או מגדול שאלו 11. לשוכרו ראוי  הפועל . שים ולא מנעלים ולא מטהשתי מלבו  
Mt 10,37   37 מי שאוהב נפשו יאבד החיים 39[*]  38: לי ראוי  אינו . מי שאוהב אביו ואמו יותר ממני  

Mt 12,2    וישואש אמ׳ להם לא אתם קראתם 3. עשות בשבת ראוי  למידיך עושים מה שאין אמרו לו תשראוהו  
Mt 12,4    ולא אתם קראתם בדת 5. לאכול רק לכהנים לבד ראוי  לחמים הוא ואותן שהיו עמו אינו שאותן  

Mt 12,10   אוהו 11. למרק אותו בשבת בעבור שילשינו הם ראוי  אחד עם היד יבשה ושאלו לו אם ושם היה אדם  
Mt 14,4   ובעבור זה אירודיש חפץ 5לקחת לך אשת אחיך  ראוי  כי זואן אומר אליו אינינו  4. ואשת אחי  

Mt 17,24   והוא ענה 25. או מהנכרים. לקחת מס מביניהם ראוי  ה לך דומה שימון מלכי הארץ ממי אמר מ  
Mt 19,6    והם אמרו משה 7. מה שהאל ִחֵברלאדם להפריד  ראוי  לכן אין . אבל הם בשר אחד. שניםאינן כבר  

Mt 23,23   פרנסים עורים שלועסין הפרעוׄש 24: לשכחם ראוי  ה המצות שחוייב עשות ואין שאין ואל  
Mt 26,66    ומקצת. רקקו בפניו והכוהו 67הוא למות  ראוי  מה דומה לכם והם ענו אומרים  66אמ׳ גדוף  

Mt 27,6    7. כי ערך דם הוא. שנשימם בבית המקדש ראוי  בר לקחו הל׳ פשיטין אמרו אינו דהכהנים  
Mc 1,7    אני טובל אתכם במים הוא 8. לחלוץ שרוך נעליו ראוי  אותו שאיני . חזק ממני יבא אחרייותר 

Mc 2,24   מה שעשה . ואמ׳ ישאוש להם לא קראתם 25. עשות ראוי  לו תלמידך עושים בשבת מה שאין  אמרו 
Mc 2,26   הוא אכל ונתן לחיילותיו. לאוכלם לבד הכהנים ראוי  תם ששום אדם אינו לחמי הקדש או ואכל. 
Mc 3,29   כי הם אמרו משוטן 30. למיתה נפשיית נצחיית ראוי  אבל הוא . העון לא יכופר לעולם זה. תקוה  
Mc 6,18  סואירודיאש לקחו במיאו 19לך החזק באשת אחיך  ראוי  וג׳ואן אמר לאירודיש אינו  18. שהוא מחזיק 

Mc 13,14   ואז אותן שביג׳ודיאה. אותו שקורא יבינהו .ראוי  או השקוץ שומם עמוד במקום שאין וכאשר תר  
Lc 1,61   ועשו סימן 62. במשפחתך שתהיה לך כזה השם ראוי  ין ואמרו לה א 61. כן אבל שיהיה שמו יואן  
Lc 3,16   נעלו הוא יטבול אתכם ברוח הקדש לחלוץ חגורת  ראוי  ם אבל יבא יותר חזק ממני שאיני אתכם במי 
Lc 5,38   39. לשים בנאד חדש והיין והנאדות מתקיימין ראוי  אבל יין חדש  38. ין והיין נשפךאובד  

Lc 6,2   וישאוש ענה ואמ׳ להם לא קראתם 3עשות בשבת  ראוי  ם למה אתם עושים מה שאינו אומרים לה  
Lc 6,4   ואומ׳ לכם מה  5. לשום אדם לאוכלו רק הכהנים ראוי  ין ואוכל ונותן למי שהוא עמו ואלחם הפנים 
Lc 6,9   9 או הנפש הושיע. או עשות רע בשבת. עשות טוב ראוי  שאוש אמ׳ להם אני שואל אתכם אם וי  

Lc 6,34   לכם כי החוטאים נותנים לחוטאים בעבור שיקבלו ראוי  ם מקוים שכר או שירות אי זו חן למי שאת 
Lc 7,4  והוא. כי הוא אהוב עמנו 5אתה שתתן זה להם  ראוי  חילו פניו במהירות אומרים לו ש שבאו לישאו  
Lc 7,7   שאבוא אליך אבל תאמ׳ זה בדברים ובני יהיה ראוי  ובעבור זה אני מדמה שאהיה  7. יבצל קורת  

Lc 9,62  10. בלמכות הש׳ ראוי  ידו במחרישה ומביט אחריו אינו  האיש המשים,Tit  1י לוקא קפיטולו י״א כפ  
Lc 10,7   אל תאבו לעבור. הוא הפועל להיות לו שכרו ראוי  כי . תו מאותן הדברים שיתנו לכםואכלו וש  

Lc 11,43  לכם פרושים שתאהבו לישב בכסא ראשון בתי ראוי   43. יעשו ולא להכניסםאלה הדברים ראויים ש  
Lc 13,33   שיהרוג הנביאים 34ראה חוץ לירושלם שנביא י ראוי  רת ליום הבא אחריו ללכת כי אין לו למח  
Lc 15,19    20: עשה לי כמו אחד משכיריך. להיות נקרא בנך ראוי  וכבר איני  19. חטאתי לשמים ולךלו אני 
Lc 15,21   ואח״כ אמ׳ לעבדיו לכו כולכם 22. להקרא בנך ראוי  וכבר איני . ני חטאתי לשמים ולךלו אבי א  
Lc 15,32   ולשמח אחרים כי אחיך השבתיו כמת ונאבד ונחזר ראוי  ל לאכול ולשמוח איני אב 32. הם אשר לי לך 
Lc 17,21   ואמ׳ לתלמידיו יבואו ימים שתאוו 22. לבא לכם ראוי  או הלאה הוא כי הנה מלכות האל  הנו הוא 
Lc 23,15    יסרואז עזבו לו כאשר  16. למיתה לא נעשה לו ראוי  והנה שום דבר . כי הוא שלח אתכםאירודיש. 

Jn 1,27   אלו הדברים נעשו 28. לחלוץ שרוך נעלו ראוי  אחרי והיה קודם לי אותו שאיני  עתיד לבא  
Jn 3,30    מי שבא למעלה 31: לתת הגדולה ולי המעטה ראוי  ואליו  30. גיל שלםקול הארוס הזה הוא  

Jn 10,35   קדש שלחו בעולם אתם אותו שהאב 36למחק  ראוי  ומה שכתוב אינו . יהם אלים נאמרשדבר אל  
Jn 18,31  בעבור שדבר ישאוש משיח 32להמית שום איש  ראוי  אז אמרו לו היהודים לנו אין . ודתכם שפטוה  

Mt 10,13   ואם אינה ראויה. לשלום שלומכם יבא אליה ראויה  ואם אותה הבית תהיה  13: ת הביתעמכם ובזא  
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Mt 10,13   ואותם שלא יקבלו אתכם 14. תשאר עמכם השלום ראויה  נה ואם אי. לום שלומכם יבא אליהראויה לש. 
Mt 26,9   10. ושיתן אדם הערך לעניים. לימכר בערך רב ראויה  כי זאת המשיחה  9. שתה פסידה זולמה ע  
Lc 6,32   אמת הוא שהחוטאים עושים[*]  33[*]. לכם  ראויה  אם תאהבו אוהביכם אי זו חן  32 .עשו להם  

Jn 2,4   אמרה אם ישוש למשרתים כל אשר יאמר לכם  5 .ראוייה  מה לי ולך עדיין אין שעתי  אשה .אליה 
Lc 11,42   ראוי לכם פרושים 43. שיעשו ולא להכניסם ראויים  דברים אלה ה. ועוזבים משפט וצדקת השם׳  
Lc 21,36  36  עומד בן. לברוח כל אלה הדברים שעתידין לבא ראויים  הקיצו לעולם והתפללו לשם שתהיו ועל זה 
Lc 20,35   לא יעשו נשואין. מאותו עולם ומתחיית המתים ראויין  רק אותן שהיו  35: סרין לנשואיןונמ 
Mt 11,8    שחשבתם שהוא יהיה אדם עם מלבושים יקרים אותם ראות  לכן יצאתם  8. תוהים שהרוח מניעכמו קנים 
Mt 11,9   ואומר אני לכם שהוא יותר: וא באמתנביא ה ראות  א״כ למה יצאתם  9: ם בהיכל המלךועומדי  

Mt 12,38   וישאוש ענה להם אומה רעה אות לא 39. ממך ראות  רים רבי אנחנו רוצים אי זה אות אומ  
Mt 13,17  מה שאתם רואים ולא ראו ולשמוע מה שאתם ראות  ים נביאים ורבים סופרים כוספים אומר כי רב  
Mt 15,31   וישואש קרא תלמידיו 32. ומהללים אלהי ישראל .ראות  העורים ו. והפסחים לכת. האלמים שמדברים 
Mc 5,32   והאשה פחדה ויראה ויודעת 33. אותו שזה עשה ראות  ומביט אם יוכל  32. אותך ואומר מי נגעני  
Lc 7,24   אבל אי  25. השוקים שנועות לכל רוחות. במדבר ראות  אן התחיל לאמר לעמים למה יצאתם שלוחי יו 
Lc 8,20    וענה ואמ׳ להם אמי ואחי הם אותם 21אותך  ראות  ואמרו לו אמך ואחיך חפצים  20. [*]ואחיו  

Lc 10,24   24  ולשמוע מה . אותן הדברים שאתם רואים ולא ראו ראות  אומר לכם כי נביאים רבים יחפצו אני 
Jn 12,21   ליף ואמרו לאנדריבובא פ 22. ישאוש משיח ראות  ובקשוהו אומרים אדון אנו חפצים . דגלליאה.  
Lc 4,19   ולעזוב הנשברים למחילה דורש שנת האדון ערב ראיה  ולדרוש תשובה לשבויים ולעורים  נשברי לב  
Mt 2,2   ובאנו עם מנחות להשתחות. כוכבו במזרח ראינו  וא מלך היהודים שנולד כי אנחנו אנה ה  

Mc 2,12   ויצא משם בעבור לכת אחרת לים  13. זה הדברכ ראינו  מהו וברכו האל אומרים מעולם לא שכולם ת 
Lc 5,26    ואחר אלה הדברים יצא ישאוש מאותו  27. היום ראינו  מלאים יראה ממנו אומרים נפלאות גדולות 
Lc 9,49  ומחינו. אדם אחד מגרש השדים מן האנשים בשמך ראינו  ויואן אמר רבי אנחנו  49. גדול ביניכם הוא 

Jn 20,25   25  אם אני רואה בידים . וטומאש אמר להם. האדון ראינו  התלמידים האחרים אנחנו  אמרו לואז 
Mt 25,37    38. ונתנו לך לאכול ולשתות. ברעב ובצמא ראינוך  והם יענו מתי  37. ואתם נחמתוניהייתי  
Mt 25,38   מתי ו 39. ונפשט וכסינוך. בלא בית ואספנוך ראינוך  מתי  38. ונתנו לך לאכול ולשתות. ובצמא 
Mt 25,39  והמלך יענה 40. חולה ומאוסר ובאנו אליך ראינוך  ומתי  39. ונפשט וכסינוך. ספנוךבלא בית וא  
Mt 25,44  רעב וצמא ובלא בית ערום או חולה או אסור ראינוך  ומתי . אז הם יענו ויאמרו 44. יולא בקרתונ  
Jn 20,29  י טומאש והאמנת בי מאושרים יהיו אותןאות ראית  וישאוש אמ׳ אליו כי  29. ואלהי ואמ׳ אדוני  
Jn 9,37   והוא אמ׳ 38: ואותו שמדבר עמך הוא הוא .ראיתו  אתה וישאוש אמ׳ אליו  37. הוא שאאמין בו  
Jn 6,36  כל מה שנתן לי האב 37. ולא האמנתם בי ראיתוני  כי . אבל זה אמרתי לכם 36. עולםיהיה צמא ל  

Mt 27,19   ושרי הכהנים והזקנים 20. במראה בעבורו ראיתי  דברים רבים אני ההוא הצדיק כי  דן האדם  
Jn 1,32    הרוח יורד מן השמים כמעט כמו יונה עומד ראיתי  אומ׳ אני . וג׳ואן עשה לו עדות 32במים  

Jn 20,18  אז שבת אחד כשהיה 19ואמ׳ לי אלה הדברים  .ראיתי  כה והגידה לתלמידים אומרת אנכי מגדלינא הל  
Jn 1,34   וביום אחר פעם  35. עושה עדות שזהו בן האל ראיתיו  ואני  34. זהו שמטביל ברוח הקדש. עליו 
Jn 1,48   ענה לו נתנאל ואמר ר׳ אתה הוא בן 49 .ראיתיך  קודם שישאוש קראך תחת תאינה . וואמר ל  

Jn 18,26   ומיד קרא. ם אחרתאז כפרו פע 27. בגן עמו ראיתיך  ואני . אח אותו שפירו קטע אזנו לפירו אשת  
Jn 5,37   ואין דברו בכם כי לא האמנתם 38. תמונתו ראיתם   עושה לי עדות ולעולם לא שמעתם קולו ולא  

Lc 17,14  13 ונעשה. ישאוש אמ׳ לכו ותתראו אל הכהנים ראם  וכאשר  14רם ישאוש חמול עלינו  וצועקים  
Mt 14,8   8 ובעד טעם השבועה. והמלך נעצב 9. ן טבולזוא ראש  א היתה מוזהרת מאמה אמרה תן לי והי  
Mt 14,9   11וחתך ראש זואן בבית הסוחר  10. זואן טבול ראש  וצוה שאז יתן לה . שנותנעצב לא רצה ל  

Mt 14,10    ונשאו הראש באחד מפשוטי 11זואן בבית הסוחר  ראש  וחתך  10. יתן לה ראש זואן טבולוצוה שאז  
Mc 6,24   ותכף היא באה אל המלך ושאלה לו 25. גואן טבול ראש  והיא אמרה לה תשאלי . ה מה אשאלאמרה לאמ 
Mc 6,25  והמלך היה  26. גואן טבול באחד מפשוטי כלי עץ ראש  הכבדה אומרת אני חפיצה שתתן לי ושאלה לו ב 
Lc 7,44   זו לאו. אתה לא נתת לי נשיקה לרגלי 45. קנחם ראשה  אבל זאת רחצה רגלי ובשערי . גלילי מים לר 
Jn 11,2   אז שלחו 3. האח שהוא לזריט היה חולה .ראשה  שיח במשיחה וקנחה רגליו בשערות ישוש מ  

Mt 8,20   עוד אמר לו תלמיד א׳ אדון והניחני 21 :ראשו  קנים ובן אדם אין לו אנה יקוד  יש להם  
Mt 26,7    וכאשר התלמידים 8 בעוד שהוא אוכל בשולחן ראשו  ושפכה על . מליאה משיחה מרגליותבשטרוס  

Mt 27,29    וקנה ביד ימין ומברכין לפניו. עטרת קוצים ראשו  והניחו על  29. ֵסינְָּדאט אדוםעם סרבל  
Mt 27,37   אז תלו שני 38: כתב זהו ישאוש מלך היהודים ראשו  ושמו על  37ויושבים מביטים  36 .גורל  
Mc 6,16   כי זה אירודיש תפש 17. וחזר ממות לחיים ראשו  אמר זה זואן שאני חתכתי . מע זהאירודיש ש  
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Mc 6,28   והנערה. באחד מפשוטי כלי עץ ונתנו לנערה ראשו  [*]  28[*] אשים וצוהו שישא לו לחתוך הר  
Mc 14,3  והיו שם אחרים שהיו כעוסים ביניהם למה 4 .ראשו  לי נרדי ושברה ושפכה המשיחה על אינגנט מרג  
Lc 9,58   וענה הנח לי. וישו אמ׳ לאיש אחר לך אחרי 59 :ראשו  אין לו מקום שיכוף ובן האדם . קנים 

Jn 19,30  והיהודים: וערב שבת היה 31. ושלח הרוח לאל ראשו  ם החומץ אמ׳ תם ונשלם הוא וכרע כשישאוש טע  
Mt 1,Tit   1. נשר שבועת עניין האלהות,Tit   זה ספר תולדות משיח בן 1כפי שי׳ מתיאו  ראשון  קפיטולו  

Mt 20,27   כל כך בן האלוה לא בא להיות 28. יהיה עבדכם ראשון  ואותו שביניכם ירצה להיות  27. משרתכם 
Mt 26,17   של פסח באו התלמידים ואמרו לו באי זה מקום  ראשון  ויום  17מחפש איך יוכל לבוגדו  והלאה 
Mc 1,Tit   1: אבל הש׳ הוא שנותן גדול,Tit   זהו האונגליאו מישאוש משיח  1קו כפי שי׳ מר ראשון  קפיטולו 

Mc 10,32  ואז פעם: והם נמשכים אחריו תמהים ויראים ראשון  וישאוש הולך . רך עולים בירושלםוהיו אז בד  
Mc 10,44   בעבור . ובן האלוה יבא לכם 45. יהיה משרתכם ראשון  ואותו שיחפוש היות  44. ה עבדכםגדול יהי 
Mc 14,12  אמרו לו. של פת המצה כאשר הפסח עושים ראשון  ויום  12. כל למסרווהוא מחפש הכנה היאך יו  

Mc 16,9    בבקר הוא נראה ראשונה למריאה מגדלינא אותה  ראשון  וישאוש כאשר חזר חי יום  9. דברלא אמרו 
Lc 2,7   וקפלו בבגדים והניחו באבוס הבהמות כי. נולד ראשון  וילדה שם בנו  7ריאה מלאו ללדת שם ימי מ 
Lc 6,1   כאשר ישאוש עובר בשדות זרועים תלמידיו ראשון  עשוי זה בשבת שני  1׳ כפי לוקא קפיטולו ו  

Lc 11,43   43 44. ושיתנו לכם רוב שלום בשער. בתי כנסיות ראשון  י לכם פרושים שתאהבו לישב בכסא ראו  
Jn 1,Tit   ומברכים השם׳: Expl  1ת״ם,Tit  ובן. לה היה בן האלוהבהתח 1כפי ש׳ יואן  ראשון  קפיטולו  
Jn 1,30   רק בעבור שהיה. ואני איני מכירו 31. לי ראשון  כי הוא . רי הגבר שנעשה קודם לישאמרתי אח  
Jn 20,4   4 וכרע פניו וראה הסדין מונח לצד אחד 5לקבר  ראשון  תלמיד האהוב הלך יותר מהרה ובא רק ה. 
Jn 20,8   כי עדיין לא ידעו הכתיבה 9. לקבר וראהו ורץ ראשון  א אז נכנס שם אותו תלמיד האהוב שב 8מקופל 

Mt Prol,1   האוונגליאו הוא רוצה להעתיק בעבור דרוש ראשונה  ד אתחיל דא שי׳ מתיאו כאשר דרש בס״  
Mt Prol,20   מרקו יש לו צורת.. מתולדות ישו משיח  ראשונה  כי הוא דבר . יאו רומז צורת אדםמת  

Mt 8,21   21 וישואש משיח אמר לו לך אתי 22קבור אבי  ראשונה  מיד א׳ אדון והניחני אמר לו תל עוד  
Mt 13,30  וקשרו אותם במשואות ושרפו אותם. הקמשונים ראשונה  ת הקציר אני אומר לקוצרים לקטו ובע: הקציר. 

Mt 23,6   בשלחן ושיהיה להם כסאות גדולים וגבוהים ראשונה  והם אוהבים שבת  6ם ומטויה דקה מלבוש  
Mt 23,26   מה שהוא בפנים ואחר תהיו כולכם נקיים ראשונה  פרושים עורים טהרו  26: ף ואזורמלאים מטר  

Mc Prol,13   מהאלהות המדבר כאשר השטן נסהו עם הבהמות ראשונה  אבל דבר . אד מאותה שאחרים דברומ  
Mc 4,28   ואחר מתמלאה חטה. בעשב ואחר בשבולים ראשונה  ויותר על זה הארץ מגדלה  28. אינו יודע  
Mc 7,27   כי אין דבר טוב קחת. חייב אדם לעזור לבניו ראשונה  וישאוש אמ׳  27. יגרש השטן מבתהובקשתהו ש 
Mc 9,10   והוא ענה ואמר כאשר אליהו יבא בתחלה 11 .ראשונה  אחריהם שחוייב הוא שאליהו יבא  והסופרים  

Mc 13,10  וכאשר 11. דרוש המלכות שממיי לכל העמים ראשונה  ייב וחו 10יא עדות ממני בעדותם והשרים להב  
Mc 16,9   למריאה מגדלינא אותה שהוא גירש שבעה שדים  ראשונה  זר חי יום ראשון בבקר הוא נראה כאשר ח 

Lc 2,2   וכולם היו הולכים 3בעד האדון מלך ששיריאה  ראשונה  וזאת הנגישה היתה נעשית  2. וגשיהיה נ 
Lc 14,28   ואם 29. ההוצאה הצריכה אם בידו כח להשלימו ראשונה  ולא ימנה . מכם שחפץ לבנות מגדל כי אי זה 
Lc 14,31  אם עם עשרה אלף יכול לבא נגד מי שעם עשרים ראשונה  ך למלחמה נגד מלכים ואינו חושב אם מלך הול 
Lc 17,25   והיותו מוזם. יםחוייב לו לסבול רוב דבר ראשונה  ן אכ 25. כי יהיה בן האדם ביומו. ומזריח  

Jn 1,41    ואמ׳ לו אנחנו מצאנו משיח. לשימון אחיו ראשונה  וזה מצא  41. מיואן והלכו אחריוששמעוהו  
Jn 2,10    רק. וכשהם שכורים היותר פחות. היין הטוב ראשונה  ואמרה לו כל איש מניח  10הארוס וקראה  
Jn 6,63    אינו מועיל אי. הרוח הוא שמחיה הבשר 64 :הראשונ  אם תראו בן האדם עולה שם שהיה  63אתכם  
Jn 7,51   אז ענו 52: או אם אין מכיר מה הוא עושה .ראשונה  שופטת אחד אם אינה שומעת אותו  אינה  

Jn 9,8  אומרים אינינו זה האיש שהיה. כי דל היה ראשונה  ואותם שראוהו  8. ם וראה בעיניוהלך וטבל ש  
Jn 10,40   ורבים באו אליו ואומרים 41. ועמד שם .ראשונה  ום שהיה זואן טובל רדן באותו מקבעבר הי  
Jn 15,18  18 העולם מה שהוא שלו . אם אתה מזה העולם 19 .ראשונה  ם יכעיס אתכם תדעו כי אותי מאס אם העול 
Lc 20,46   47[*] בבתי כנסיות וראשון המקומות  ראשונות  והקתדראות . ום רב ברחובות קריהלהם של  

Jn 6,65    ומי שעתיד למוסרו. יודע מי הם המאמינים ראשונות  כי ישאוש היודע . שאינם מאמיניםמכם הם . 
Mt 19,30   יהיו אחרונים והאחרונים יהיו ראשונים ראשונים  ורבים  30. וחיים נצחיים יחזיק לאחד משכר:  
Mt 19,30   20 :ראשונים  רונים והאחרונים יהיו ראשונים יהיו אח,Tit  דומה 1מ״ו כפי מתיאו  קפיטולו  
Mt 20,16   רבים הם הנקראים. והראשונים אחרונים ראשונים  ובזאת המדה יהיו האחרונים  16: עושה טוב  
Mc 10,31   והאחרונים יהיו ראשונים. יהיו אחרונים ראשונים  ורבים  31. ולם הבא חיים נצחייםצרות ובע:  
Mc 10,31   וישאוש . והיו אז בדרך עולים בירושלם 32 :ראשונים  יו והאחרונים יה. יהיו אחרונים ראשונים 
Mc 12,39   אותם שעוקרים הבתים והאלמנות 40בשולחן  ראשונים  ון בבתי כנסיות שיכבדום ושיהיו בכסא הראש  
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Lc 13,30    ומקצת: באותה שעה נגשים אליו 31[*]  ראשונים  והנה אותם שהיו  30. במלכות הש׳ויסובו  
Lc 7,46   ובעבור זה  47. וזאת משחה רגלי במשיחה. בשמן ראשי  אתה לא משחת  46. ה מנישוק רגליפסקוזו לא 

Lc 21,28  ואמר להם זאת 29כי גאולתכם מתקרב . והביטו ראשיכם  וכאשר אלה הדברים התבוננו ושאו  28. דמותו 
Mt 6,17   תראה לאנשים צם כדי שלא ת 18ורחץ פניך  ראשך  רק אתה כשתצום שרוק  17: םלכם שקיבלו שכר :[*] 

Mt 10,30  אתם טובים מעופות . לכן לא תפחדו 31מנויים  ראשכם  כל שערות  30. רץ בזולת אב שלכםלא תפול לא 
Lc 21,18  בסבלנותכם תנחלו 19. אחד מכם לא יפסד ראשכם  ושער  18. ים מכל אדם בעבור שמיותהיו ארור  

Mc 15,29   29  אומרים אתה היית אומר שתחריב מקדש השם׳ ואתה ראשם  יעים שעוברים שם מקללים אותו מנואותם 
Mt 27,39   39 אתהו שאומר שתשמיד המקדש ובשלשה[*].  40 ראשן  תן שעוברין מקללין אותו מניעין ואו  

Lc 1,22    וכאשר השלים 23בסימנין מראה להם ועמד אלם  ראתה  יכול לדבר אליהם והכירו שמריאה לא היה  
Lc 7,13   וישאוש אמ׳ לה אל. ישאוש היה נע בחסד עליה ראתה  וכאשר  13. הולכים עם האשה ההיא מן העיר  

Lc 22,58   ופירו אמר אדם אין. אותו ואמרה ואתה מהם אתה ראתה  ואחר מעט פעם אחרת  58. י מכירואשה אינינ 
Jn 20,1   באה לשימון פיריאז רצתה ו 2: אבן הקבר הפוכה ראתה  גדלינא באה בבקר לקבר ועד לילה מריאה מ 

Mc 14,69   שפחה אחת והתחילה לאמר לאותו שניצב סביבה ראתהו  ומיד  69ני ההיכל והתרנגול קרא ועמד לפ  
Mc 16,11   ואחר זה הוא נראה לשני 12. ולא האמינו ראתהו  הם ששמעו שחזר חי שהיא  11נחים ומתא  
Lc 22,56  57. יושב באש והביטה אותו אמרה זה היה עמהם ראתהו  וכאשר שפחה אחת  56. ושב באמצעםפירו היה י 
Mt 4,25   מארץ גליליאה וקפוטלים וירושלם וארץ גודיאה רב  והיה הולך אחריו עם  25פא אותם והיה מר  
Mt 8,1    וראה מצורע אחד והתפללו 2. עם הלכו אחריו רב  . וכאשר ירד מן ההר 1כפי מתיאו כ״ד.  

Mt 13,2    בעבור זה עלה לספינה אחת ויושב וכל העם עומד  .רב  אוסף שם עם ו 2לים ויושב בשפתו והלך 
Mt 13,8   8 מי שיש לו אזנים 9. בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ ל׳ רב  אחרים נפלו בארץ טובה ועשו פרי ה  

Mt 20,25  אך מי שירצה להיות . לא יהיה כן בתוככם 26. כח רב  מים הגדולים ביותר כי שרי העולם מושלים בע 
Mt 20,26  26 ואותו שביניכם ירצה להיות 27. יהיה משרתכם רב  אך מי שירצה להיות . כן בתוככם לא יהיה  
Mt 20,29    ושני עורים יושבים סמוך לדרך 30. הולכים אחריו רב  וכאשר יוצא מיריחו עם  29: רביםלפדות 
Mt 23,10  10 ומי 12. יהיה משרתכם אותו שהוא גדול בתוככם 11 רב  כי ישאוש משיח . ו נקראים רבניםלא תחפצ 

Mt 26,9   וישאוש שהכירו אמ׳ 10. ושיתן אדם הערך לעניים .רב  י זאת המשיחה ראויה לימכר בערך כ 9. זו 
Mt 26,47   חיל עם סכינים ועם עצים משולחים מצד שרי רב  ד״ש אחד מי״ב התלמידים בא ועמו הנה כי יו  

Mc 2,2   עם נתאסף ולא הכילם כי כל הבית היה מלא עד רב  . וכאשר ידעו שהוא היה בבית 2ם ימים אחדי  
Mc 3,7   7  לירושלם ומגודיאה 8נמשכים עמו מגליליאה  רב  וישו הלך לים עם התלמידים ועם  

Mc 3,20   וכאשר אותן שלא 21. שאינם יכולים לחמם אכול רב  ואחר בא אל הבית ונאסף שם עם  20. שבגדו  
Mc 4,5   ויבש כאשר השמש הכהו כי לא היה לו  6ומיד יצא  רב  לא היה בו עפר לו במקום אבנים שואחרים נפ 

Mc 5,21   21 ובא אליו גדול אחד מבית 22. נאסף עמו בשפת הים רב  אשר ישו עבר עבר הים בספינה עם וכ 
Mc 5,24  ואשה אחת שהיה לה רפיון 25[*]. שהולך אחריו  רב  וישאוש הלך עמו ועם  24. נרפאת עליה ותהיה  
Mc 6,31   ועלו 32. עם הולך וחוזר ולא היה לו פנאי לאכול רב  ׳ בואו ונלך במדבר ונחו מעט כי וישאוש אמ 
Mc 9,13  13 14ביניהם ורבים חכמים ומאותתים מתוכחים עמהם  רב  יה בא אל התלמידים הוא מוצא עם וכאשר ה  
Mc 10,1   והפרושים שואלים לו 2כמנהגו  והוא דורש להם .רב  דיאה אחר נהר ירדן ונאסף שם עם עד ארץ גו  

Mc 10,46    ובן טימיב ברטומיב שהיה יבש יושב קרוב לו  רב  ונכנסו בירושלם עם תלמידיו ועם בירושלם [*] 
Mc 14,43   והוא שלח בעד סגן הכהנים. עם סכינים ומקלות רב  יוטא אחד מי״ב תלמידים ועמו עם יודש אשקר  

Lc 8,27    ואינינו לובש שום מלבוש ואינינו עומד בבית רק .רב  חזו שד זה זמן לישוש אדם אחד שאבארץ בא 
Lc 9,37   ובתוכם אדם אחד קורא  38ירד מן ההר בא לקראתם  רב  יום האחר עם וב 37. יקום חי אחרי מותו 

Lc 11,39   סכלים מי שעשה מה שהוא מחוץ לא עשה 40. וגניבה רב  ומה שהוא בפנים שלכם הוא לב . הומן הקער 
Lc 12,48   אני באתי לשים אש בארץ 49: דבר רב ישאלו לו .רב  ומי שהפקידו לו דבר : ישאלו לו דבר גדול . 
Lc 12,48   וחפץ אני. אני באתי לשים אש בארץ 49: ישאלו לו רב  דבר . ומי שהפקידו לו דבר רב: וישאלו ל 
Lc 18,4  5. ו ואם שאיני ירא אלהים ואנשיםואחר אמר בלב .רב  ועבר זמן . ולא רצה לעשות 4. דיביני ושכנג 

Lc 18,36   ואמרו לו כי ישוש נזורט עובר 37שאל מה זה  רב  וכאשר העור שמע שעובר עם  36. ויתנו ל  
Lc 20,9   ובעת הבציר שלח עבדו לאותן שמחזיקים הכרם  10 .רב  ולא היה הוא שם זמן . ובדי אדמהושכרה לע 

Lc 20,46   והקתדראות ראשונות בבתי כנסיות . ברחובות קריה רב  ו להם שלום ם נאים ואוהבים שיתנבמלבושי 
Jn 5,6   והחולה 7. עמד חולה אמר לו תחפוץ להיות בריא רב  ש שוכב והכיר שזמן וכשראהו ישאו 6. שנים  

Jn 12,25   25  והמארר נשמתו בזה. מי שאוהב נפשו יאבד אותה .רב  ואם ימות נותן פרי . ישאר יחידיוהוא  
Jn 15,5    אם אחד לא 6. כי דבר אינכם יכולים לעשות זולתי רב  הוא הוא הנושא פרי . בי ואני בושעומדות 
Jn 15,8   כמו שהאב אוהב אותי ואני 9ותעשו תלמידים  .רב  ה הוא זך אבי וממעלה שתשאו פרי כז 8: לכם  
Jn 18,3   ושים באו שם עם עששיותוהפר. ועבדי ההגמונים רב  אז כאשר יודיש אסף עם  3. מידיולשם עם תל  
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Mc 4,39   ואמ׳ להם למה פחדתם עדיין אין לכם 40הנחה  רבה  ותכף היתה . ה לרוח ולים שינוחוקם וצו  
Lc 1,6   ולא היה להם בן או בת כי אלישבק היתה 7 .רבה  ים במצות ובצדק השם׳ בזולת שום עומד. האל  

Jn 6,10   10 והיו במספר. היתה באותו המקום וישבו האנשים בהר  ואמונה . ׳ ישאוש עשו שישבו העםאז אמ  
Jn 12,12  ושמעה שישאוש בא לירושלם. שבאה יחד ליום מלוד רבה  ולמחר אחוזת עם  12: נים בישאושבעדו ומאמי 

Mt 1,7   8. אביאש הוליד אשא. רבואם הוליד אביאש .רבואם  שלמה הוליד  7. למה מאשת אוריאשהוליד ש  
Mt 1,7   אשא הוליד 8. אביאש הוליד אשא. הוליד אביאש רבואם  . שלמה הוליד רבואם 7. ריאשת אושלמה מאש 
Mt 3,7   פרושים וצדוקים באים לטבילתו היה אומ׳ אליהם רבוי  וכאשר היה רואה  7. ים עונותיהםוהיו מוד 
Jn 21,6   מידאז אמר אותו תל 7. דגים ולא יכלו למשוך רבוי  מו הרשתות במים ונכנס בהם גודל אז ש  

Mt 6,23    שום אדם אין יכול בטוב  24. ערפליות תהיו בך רבות  הנר הראוי להיות בך הוא ערפליי ואם 
Mt 7,22  סורו ממני. אז יאמר להם מעולם לא הכירם 23 רבות  ים המושטנים ובשמך עושים אותות בשמך ומרפא  

Mt 19,22   אמר לתלמידיו אמיתות אומר דבר בלתיוישו  23 .רבות  כי היה אדם שהיו לו נחלות . עצבזה היה נ 
Mt 27,55    בנות שעומדות מרחוק אותן שהלכו עם ישאוש רבות  והיו שם  55. באמת זהו בן האלוהאומרים  
Mc 4,33   ולא 34כאלה תמונות אמר להם בעבור זה שיבינו  רבות   33. עופות השמים דרים בצל הענףוענפים ש 

Mc 10,22   ונהפך ישאוש אל תלמידיו ואמ׳ איך דבר 23 .רבות  יש שהיו לו נחלות והיה א: והֺלךזה היה עצב  
Mc 13,7   או התחלת מלחמות אל תיראו כי זה חוייב .רבות  אבל כאשר תראו מלחמות  7ם ירמו ורבי. הוא  

Mc 15,41   וכאשר ערב נעשה נכנס 42. אחרות שבאו מירושלם רבות  ליאה הן הולכות עמו והולכות עם היה בגלי 
Lc 4,25   נושנים היו בימי ישעיה ואליהו בישראל כאשר רבות   25. לכם שום נביא אינינו מקובל בארצו  

Lc 8,3   ועמים רבים 4. בנות ששרתו ישאוש מרשותן רבות  ושאר . ן מורשה אירודיש ושושאמהאשת קוז  
Lc 10,2    הנה אני. לכו 3. [*] רק הקוצרים מועטים .רבות  ואמ׳ תבואות הקציר  2. עתיד לבאשהוא  

Lc 22,65   וכאשר נעשה יום נתאספו 66. שאומרים נגדו רבות  וקללות  65. הוא שהכה אותךאומרים נביא מי  
Mt 12,38   וישאוש 39. אנחנו רוצים אי זה אות ראות ממך רבי  מים יודעי ספר והפרושים אומרים מן החכ  
Mt 19,16   טוב אי זה טוב אוכל אנכי עשות שיהיה לי חיים  רבי  והנה אחד נגש אלי ואמ׳ לו  16. נפרד מהם 
Mt 22,16   אנחנו יודעים שאתהו איש נאמן ומלמד דרך האל רבי  מידים עם משרתי אירודיש אומרים לו תל  
Mt 22,24   משה אמר אם אחד ימות בלא בנים שאחיו יקח אשתו רבי  אמרו  24. אליו הצדוקים ושאלוהוהיום קרבו 
Mt 22,36    אמ׳ לו ישאוש תאהוב 37אי זה העליון צווי בדת  רבי   36אומר . שאל לישאוש מנסהוהדת מרבני 
Mt 26,49   49  ואז. וישאוש אמ׳ לו אהוב למה באת 50. ונשקו רבי  ואמ׳ האל יושיעך . נגש אל ישאושותכף  
Mc 4,38   39. אבודים אינך פונה אלינו כי ראה שאנחנו רבי  והם הקיצוהו ואמרו . ָפא על כרישן ִאינְּפּו  
Mc 9,16  ובכל מקום 17. אני נהגתי בני לך שבלבו שטן רבי  וענה איש אחד מהעם ואמ׳  16יכם חולקים בינ  

Mc 10,20   וישאוש הביטו 21. כל זה קיימתי מנעורי עד עתה רבי  והוא ענה ואמ׳ אליו  20. את אמךאת אביך ו 
Mc 10,35    אנחנו רוצים שאי זה דבר שאנחנו נשאל תעשה רבי  יקומו וזואן בני זאבדיב אומרים אליו  
Mc 11,21   וענה ישו ואמר 22. הנה התאנה שקללת שיבשה רבי  ואז פירו נזכר ואמ׳ אליו  21. שעד השור  
Mc 12,14   אנחנו יודעים ומכירים היותך אמיתי ואינך נותן רבי  וכאשר באו אמרו לו  14. יזה דברעל א 
Mc 12,19  משה כתב לנו אומ׳ שאם אח מאי זה איש ימות רבי   19וישאלוהו לאמר . התהיה תחיי שאומרים לא  
Mc 12,32  אמת גדול שאינו לבד אלוה אחד ואינו אחר אלא רבי  ואמר לו אותו החכם  32. דול מזהאחר אינו ג  

Mc 13,1   וענה ישאוש 2: ראה זה בניינים ואיזה אבנים רבי  מן המקדש אחד מתלמידיו אמר לו  יוצאים  
Mc 14,45   45 47: והם שמו הידים עליו והחזיקוהו 46ונשקו  רבי  ש אליו אומ׳ שלום עליך ומיד שבא נג  

Lc 3,12  לבד. והוא ענה להם לא תעשו עוד 13. מה יעשו רבי  ו העולמיים בעבור שיטבלו ואמרו ובא 12. כן  
Lc 8,24   24 ישאוש קם וצוה אל הרוחו. הנה אנחנו אובדים רבי  ואמרו . נגשו אל ישאוש והקיצוהוו  
Lc 8,45   ואני[*]  46. מצערים אותך ואתה אומר מי נגעני רבי  שר התלמידים צחקו מזה אמ׳ פירו וכא. בי 
Lc 9,38   38 39. תהיינה פקוחות על בני כי אין לי זולתו רבי  אדם אחד קורא בקול גדול ואומ׳  ובתוכם  
Lc 9,49    אנחנו ראינו אדם אחד מגרש השדים מן האנשים רבי  ר ויואן אמ 49. ביניכם הוא גדולוהקטן  

Lc 11,45   46. באמרך אלה הדברים עושה אתה לנו בזיון רבי  וענה מחכמי הדת ואמ׳  45. ודעיןשאינן י  
Lc 12,13   וישאוש 14אמור אל אחי שיחלוק איתי הירושה  רבי  ואחד מן החבורה אמ׳ אליו  13 :מענה לשון  
Lc 18,18   19. טוב מה אעשה שאוכל לנחול חיים נצחיים רבי  ושר אחד מהפרושים שאלו אמ׳  18 .יכנסו בו  
Lc 19,39   ואמר להם אני אומר שאם הם 40. מקללים תלמידיך רבי  ואותן פרושי העם אמרו עליו  39 .למרומים 
Lc 20,21   רים צדיקיםאנחנו יודעים שאתה אומ׳ ומלמד דב רבי  ושאלוהו אומרים  21. רוהו לשריםמה וימס . 
Lc 20,28  משה כתב לנו איש שיהיה לו אשה אם ימות בלא .רבי   28. ת המתים קרבו אליו ושאלוהוהודו בתחיי  
Lc 20,39  ומשם והלאה לא יכלו לשאול לו 40. בטוב אמרת רבי  ומקצת מהסופרים אמרו  39. ם עמוכי כלם חיי  

Jn 3,10   אמת אני אומר 11. בישראל ואלה הדברים לא ידעת ירב  לו אתה הוא  ענה ישאוש ואמר 10: הדברים 
Jn 3,26    מי היה עמך בעבר הירדן שהוא עשית עד שהוא רבי  ובאו ליואן ואמרו  26. על הטהרהיואן  
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Jn 6,25  אמת אני. וישאוש ענה להם ואמר 26. מתי באת פה רבי  וכאשר מצאוהו לעבר הים אמרו לו  25. ישאוש 
Jn 9,2    בעבור זה נולד. מי הוא שחטא זה או האב או האם רבי  ושאלוהו תלמידיו  2. לדומיום הואדם עור 

Jn 11,8   לא עברו ימים שהיהודים רצו לסקול אותך רבי  ואמרו לו התלמידים  8. בגודיאה פעם אחרת.  
Jn 20,16    וישוש אמר לה אל תגעי בי כי 17. שר״ל מאישטרו רבי  ואמרה לו . לה מריאה והיא נהפכהאמ׳ 
Mt 7,22  יאמרו באותו היום אדון אנחנו מובאים בשמך רבים   22: ן אבי יכנסו במלכות שמימיישעושין רצו  
Mt 8,11   וינוחו עם אברהם יצחק. יבואו ממזרח וממערב רבים  ואומר אני לכם כי  11. ת בישראלאמונה כזא  
Mt 8,18   ובא חכם תוריי 19. יעברו היבשהסביבו צוה ש רבים  עמים  וכאשר ישואש ראה 18. ונושא מכאוביו  
Mt 8,30   והשטנים מחלים פני ישאוש אומרים  31. שרועים רבים  וקרוב מאותו מקום היו חזירים  30. לגרש 
Mt 9,10   10 חטאים מפורסמים באו והיו יושבים עם ישוש רבים  שר היו מיושבים לאכול בבית אחד וכא  

Mt 10,31   31 לכן כל איש שיפרסמני לפני האנשים אני 32 .רבים  ופות אתם טובים מע. כן לא תפחדול  
Mt 12,15   15 וציום שלא 16. הולכים אחריו וכלם ממרקם רבים  נסע מהם ועמים . ישואוש יודע זהו  

Mt 13,3   ובעוד שזורע 4ואמר אדם אחד יצא לזרוע זרעו  .רבים  ואמר להם משלים  3. על שפת הים העם עומד 
Mt 13,17   נביאים ורבים סופרים כוספים ראות מה שאתם רבים  כי באמת לכם אני אומר כי  17. םששומעי  
Mt 16,21   והיות מת. סבול בעד הסופרים ובעד שרי הכהנים רבים  ב הוא שהוא ילך בירושלם ודברים שחיו 

Mt 19,2  ים לווקרבו אליו הפרושים מנס 3. וירפאם שם רבים  ונמשכו אחריו עמים  2נחל ירדן  גודיאה אחר  
Mt 20,16   ועלה ישאוש 17: הם הנקראים ומעטים נבחרים רבים  . ים ראשונים והראשונים אחרוניםהאחרונ  
Mt 20,28   וכאשר יוצא מיריחו עם רב הולכים אחריו 29 :רבים  בור עבוד ובעבור תת נפשו לפדות אבל בע . 
Mt 22,14   ואז נתקבצו 15: ים ומעט נבחריםהם קרוא רבים   14. ול בכי ורעישת שיניםושם יסב. חשיכה  

Mt 24,5   אומ׳ אני הוא משיח ורבים אנשים. יבאו בשמי רבים  כי  5כם ששום אדם לא יונה אתכם השמרו ל  
Mt 24,10   כי 12[*]  11: ויקציפו האחד על האחר. נבוכים רבים  ואז יהיו  10. ימאסכם למען שמי והכל 
Mt 24,12   אבל אותו שיתמיד עד הקץ ויעמוד אותו 13 .רבים  קרר אהבת ותת. ה והרחמנות מרביםעל החמל  
Mt 24,24   שקרנים יקומו ויעשו רוב דברים ונפלאות עד רבים   24. לא תאמינו. הוא משיח או שםבזה המקום  
Mt 24,32   32  33[*] והעלים יוצאים תכירו שהקיץ מתקרב  רבים  משל מדמיון התאנה כאשר הזמורות תקחו [*] 
Mt 26,60   ואחר מחדש באו שנים עדים. עדי שקר באו רבים  ואינם מוצאים כי  60וסרו למיתה שיוכלו למ  
Mt 27,19   ושרי הכהנים 20. אני ראיתי במראה בעבורו רבים  ה דן האדם ההוא הצדיק כי דברים לא תהי  
Mt 27,53   53 ו שומריםוהסונטוריאו ואותם שהיו עמ 54 רבים  תחייה נראו אחר ה. יוצאים מהקברים  
Mc 1,34   מחלופי חליים ורבים מושטנים מגרש השדים כי רבים  ובאים  34יו מקובצים לפני הפתח מהעיר ה  
Mc 2,15   עוגבים וחטאים אוכלים עם ישו ותלמידיו והיו  רבים  ונעשה בעוד שהיו אוכלין בבית  15. אחריו 
Mc 2,15   וכאשר המאותתים והפרושים  16. לכים אחריושהו רבים  וכלים עם ישו ותלמידיו והיו שם וחטאים א 
Mc 2,20  שום אדם אינו משים בגד חדש במלבושו 21 .רבים  ובאותו עת יצומו ימים . זלו מכםשהחתנים יג  
Mc 5,9   9 ובקשהו מאד שלא יגרשהו חוץ מאותה 10. הם רבים  והוא ענה שמי מספר כי . מה שמך ושאלו  

Mc 5,11   הרוחות אומרים מימינו. ונסוהו 12חזירים  רבים  ב משם רועים וסבי 11אותה מלכות חוץ מ  
Mc 7,8  אמר להם אתם שוברים מצות הש׳ למען  9וכאלו  .רבים  וכלי כסף משתיהם וכדומה דברים  להם גביעים 

Mc 10,45   ובאו בירושלם ונכנסו בירושלם עם תלמידיו 46 .רבים  בד ובעבור נתון נפשו בעד פדיון היות נע 
Mc 11,8   פשטו בגדיהם בדרך ועמים אחרים כורתים ענפים  רבים  ואנשים  8. ושיהם עליו והוא רכבהניחו מלב 
Mc 13,6   ורבים. יבאו לעולם בשמי ואומרים שאני הוא רבים  כי  6טו שאיש אחד לא יונה אתכם ראו הבי  

Mc 14,24   אומר שאני לא מיין אמת לכם אני 25. ישפך רבים  ואמ׳ להם זהו דמי אשר בעבור  24. ממנו  
Mc 15,3   3 ופילאט עוד שואלו אומר למה אינך עונה אי  4 .רבים  הכהנים מלשינים אותו מעניינים  וגדולי 
Lc 2,34   ובסכין יחצו 35. ובו נאמרו נגדו. ולאות רבים  עו שזה הוא מונח בישראל לפדיון תד. אמו  

Lc 5,1    והוא עומד. באו אליו בעבור שישמעו דבר הש׳ םרבי  נעשה היה כאשר עמים  1כפי לוקא פרק ה׳  
Lc 5,6   ועשו סימן אל  7. באותן שרשתות שלהם משתברין רבים  וכאשר זה נעשה אספו דגים  6. יךרשתות 

Lc 5,15   באים לישאוש בעבור שישמעהו ושיתרפאו רבים  ועמים . ודברו נתפזר עוד 15. הםלעדות של  
Lc 7,47   ואותן. ונמחלים בעבור זה כי היא מאד אוהבת רבים  היו נעזבים עונות מ׳ לך כי לא תזה אני או  

Lc 8,4   נאספו ובאו לו מן הערים וצערו לישאוש למשול  רבים  ועמים  4. ת ששרתו ישאוש מרשותןרבות בנו 
Lc 8,30   והשדים בקשו ישאוש משיח שלא 31. נכנסו בו רבים  גיאו ר״ל מספר כי שדים והוא ענהו לי. שמך  
Lc 9,22   ויקללוהו ישישים ושרי הכהנים וחכמיהם וימות  רבים  שחוייב שבן האדם יסבול דברים  22. אדם 

Lc 10,24   יחפצו ראות אותן הדברים שאתם רואים ולא ראו רבים  אני אומר לכם כי נביאים  24. יםשאתם רוא. 
Lc 12,47  לא הכירו ועשה דברים הגונים היה ואותו ש 48 .רבים  שה כפי רצונו יהיה מוכה מנגעים עצמו ולא ע 
Lc 13,24  וכאשר אב הסיעה 25. יחפצו ליכנס ולא יכולו רבים  אני אומר לכם כי . נסו בפתח הצרסבורים שתכ  
Lc 14,16  ושלח משרתו בשעת האכילה לקרוא לקרואים 17 .רבים  חד עשה זימון גדול וזימן אנשים אליו אדם א  
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Lc 14,25  אם אי זה 26ונהפך אליהם ואמר . הולכים עמו רבים  ועמים  25: בזימוני ים לא יאכלואדם מהנקרא  
Lc 21,8   והעת. יבאו בשמי שיאמרו לכם שאני אני הוא רבים  כי : כם שאיזה איש לא יונה אתכםהשמרו ל  
Lc 23,8   9. ממנו ומצפה מתי יראהו שיעשה אי זה אות רבים  ם כסף לראותו בעבור ששמע דברים כי פעמיי  
Lc 23,9   ושרי 10. וישאוש מעולם לא ענהו על דבר .רבים  ושאל אליו דברים  9. אי זה אות שיעשה  
Jn 2,23   רק 24. רואים האותות שעושה האמינו בשמו רבים  בירושלם בפסח ביום החג יהודים  וכאשר היה  
Jn 3,23   כי 24בל אותם ובאו אליו רבים וט: היו שם רבים  בל בהר אחד קרוב שיליני כי מים היה טו  
Jn 3,23    כי עדיין לא הושם יואן בבית 24וטבל אותם  רבים  ובאו אליו : כי מים רבים היו שםשיליני  
Jn 4,25  ותכף  27. וישאוש אמר אני הוא שמדבר עמך 26 .רבים  וכשיבא יראנו דברים . עתיד לבא הוא קרישטו 
Jn 4,39   על דברי האשה. שמריטנאש מאותה עיר האמינו בו םרבי   39. ואתם נכנסתם ביגיע כפם. יושטרחו על 

Jn 6,2   כי ראו האותות שהוא עושה על אותן שהם חולים רבים  והלכו אחריו עמים  2טיבריאדיש  שהיא. 
Jn 6,5  ואמר לפיליף אנה נקנה פת שיאכלו . באים אליו רבים  ש נשא עיניו וראה עמים אז ישאו 5. היהודים 

Jn 6,61   מי יוכל . מתלמידיו אמרו זה קשה הוא זה הדבר רבים  אז  61. מלמד בכפר נחוםת הכנסת אמר בבי 
Jn 6,67  וכבר אינם הולכים עמו. תלמידיו חזרו אחור רבים  בעבור זה  67. לא ינתן לו מאבי לבא אלי אם:  
Jn 8,30   יםאז אמר ישאוש לאותם היהוד: האמינו בו רבים  כל עת הוא מדבר אלה הדברים  30 .אני עושה  

Jn 10,32  טובים אמרתי לכם והראתי מהם לכם באי זה מעשה רבים  וענה להם ישאוש מעשים  32. לוהובעבור שיסק 
Jn 11,19    20. באו למריאה ולמרטא לנחם אותם מאחיהן רבים  ויהודים  19. מירושלם ט״ו מיליןקרובה  
Jn 11,45   ם שבאו עם מריאה וראו אותן הדבריםמהיהודי רבים  אז  45. התירוהו והניחוהו ללכת ישאוש להם  
Jn 11,47   אם אנחנו מניחין אותו כן כולם יאמינו 48 .רבים  מה נעשה שזה האיש עושה אותות . נגד ישאוש  
Jn 11,55   56. מאותה מלכות קודם פסח בירושלם לטהר עצמם רבים  ונתקרב פסח היהודים ועלו  55. ועם תלמידי 
Jn 12,11    12: מהיהודים באים שם בעדו ומאמינים בישאוש רבים  כי  11לזרו [*]  10[*] רק שראו ישאוש  
Jn 12,42    מהשרים האמינו בו רק בעבור פחד הפרושים לא רבים  אכן  42ראה מעלת האל ודבר ממנו כאשר  
Jn 20,30    עשה ישאוש משיח בהראותו לתלמידיו שאינם רבים  נסים  30. יהיו אותן שיאמינו בימאושרים  
Jn 21,11  וישאוש אמר להם באו ואכלו 12. הרשת לא נשבר רבים  ועם כל זה שהדגים . חמשים ושלשהמספר מאה ו. 
Jn 21,25   עשה ישאוש שאם כלם יהיו נכתבים חושב אני שכל רבים  ועוד דברים  25. יודעים שאמת הוא עדותו 
Lc 19,34   ומניחים. ונהגו אותו לישאוש 35. צריך לו רבינו  והם אמרו כי האדון  34. ים העיראתם מתיר  
Mt 10,3    שימון 4טאטדיב . גיקמי אבפיב. מפורסם רבית  בעל . מטיאו. טומאש.וזואן אחיו זאבדיב  
Mt 23,7   כי : אבל אתם לא תאבו היות נקראים רבנים 8 :רבנים  יכבדום ברחובות וישקראום וש 7. בשלומם 
Mt 23,8   ואב לא  9. כולכם אחים. כי אחד הוא מלמדכם :רבנים  ים אבל אתם לא תאבו היות נקרא 8: רבנים 

Mt 23,10  אותו שהוא גדול 11כי ישאוש משיח רב  .רבנים  לא תחפצו נקראים  10יכם שבשמים אחד הוא אב  
Mc 2,16    וישו שמע זה אמ׳ הבריאים אינם צריכים 17 .רבנכם  עם העוגבים והחטאים אוכל ושותה למה  
Lc 6,35   לכן תהיו אתם בעלי 36. הרצון ועל הרעים רגוזי  מאל עליון שהוא מאד טוב על נים ותהיו ב  

Jn 13,14  כאשר עשיתי . כי אני נתתיו לכם למשל 15חבירו  רגל  ולכם יש לרחוץ האחד . חץ רגליכםאדוניכם רו 
Lc 7,38   לי ישאושישאוש משיח והתחילה לבכות ולרחוץ רג רגלי  ועמדה מאחור קרוב  38חת ממשיחה קאפסא א 
Lc 7,38   ואחר. ישאוש משיח עם דמעות שמעיניה יוצאות רגלי  אוש משיח והתחילה לבכות ולרחוץ רגלי יש  
Lc 7,38   וכאשר 39. ישו ומושחן עם משיחה מרגליית רגלי  ערי הראש ונושקת שקנחה לו הרגלים עם ש  
Lc 7,44   אתה לא נתת לי נשיקה 45. שה קנחםובשערי רא רגלי  אבל זאת רחצה . תת לי מים לרגליואתה לא נ  
Lc 7,45   וזאת משחה רגלי . אתה לא משחת ראשי בשמן 46 .רגלי  וזו לא פסקה מנישוק . יקה לרגלינתת לי נש 
Lc 7,46   46 ובעבור זה אני אומ׳ לך כי לא 47. במשיחה רגלי  וזאת משחה . לא משחת ראשי בשמן אתה  

Lc 17,16   וענה ישאוש  17ישאוש משיח והוא היה שומרוני  רגלי  ה חנות לפני ונפל על פניו עוש 16. גדול 
Jn 12,3    4: וכל הבית נתמלא ריח טוב מן המשיחה. ישוש רגלי  אחת נירדי פישטיסי מרגליי מאד ומשחה  
Jn 13,5   אז  6. וקנחם בסדינו שהיה חגור בו. התלמידים רגלי  והתחיל לרחוץ . ם מים במזרק אחדאחרי כן ש 
Jn 13,6   ישאוש אם[*] [*] [*]  8[*] [*] ענה לו  7 .רגלי  ופירי אמ׳ לו אדון אתה תרחוץ . ופירו  

Jn 13,12    וכאשר ישב והסב אמר פעם אחרת. לקח מלבושיו רגליהם  אז כשרחץ  12. אין כולכם טהוריםזה אמר 
Mt 5,35   ולא תשבע 36. האל ולא בירושלם שהיא עיר .רגליו  ולא בארץ מפני שהיא הדום  35. לכסא הא  

Lc 6,8  וישאוש אמ׳ להם אני שואל אתכם אם ראוי 9 .רגליו  וקם ועמד על . קום ועמוד באמצע שידו יבשה  
Lc 15,22   כי זה 24. ושאו ֶעגֶל שמן ונאכל ונשתה 23 .רגליו  בישוהו ושימו טבעת בידו ותנעלו ובאו והל  
Lc 18,11   אדון אלהים חינות אני. אומר אלה הדברים רגליו   והפרוש עומד על 11. אחד עולמייפרוש וה  

Jn 11,2  3. האח שהוא לזריט היה חולה. בשערות ראשה רגליו  חה אותה מריאה שמשחה ישוש משיח במשיחה וקנ  
Jn 11,44  ואמ׳. ופניו נקשרת עם הסדין. קשורות בחבלים רגליו  והיו . וצא לחוץ ומיד קם 44דול בוא בקול ג 
Jn 20,14   אמרה בעצמה שגנב הוא. ולא הכירה שהוא ישו רגליו  אלו נהפכה וראתה ישאוש עומד על  דברים . 
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Lc 20,43   45א״כ דוד קורהו אדון איך הוא בן  44 .רגליך  עד שאשית אויביך הדום  43כולתי זהו בי  
Lc 9,5   חפצווכשתצאו משם ת 6. תסירו לעדות עליהם רגליכם  תצאו מאותו עיר עפר . קבלו אתכםשלא י  

Jn 13,14   כי אני  15ולכם יש לרחוץ האחד רגל חבירו  .רגליכם  אני אדוניכם רוחץ [*]  14[*] י לשם כ 
Mt 18,8    ואם עינך אשקנדליזט תעקרם והרחיקם ממך 9 .רגלים  מלכת בגיהנם בשתי ידים או בשתי עדן פסח  
Mt 18,8   קנדליזט כרות אותה או הרחיקה ממךאו ידך תאש רגלך  אם  8הוא אותו שאשקנדליזט אחד  אכן רע. 

Mt 22,44   א״כ אם דוד קראו אדוניו איך הוא 45. אויבך רגלך  מיני עד אשר אני אעשה שית הדום שב לי  
Mc 9,44   אישקנדליזט כרות אותה כי יותר שוה לך הכנס רגלך  ואם  44. ם הארסים והאש אינו נחשאין מתי  
Lc 4,11   לא תנסה[*] וישוש אמ׳ לו פעם אחרת  12 .רגלך  פן תגוף באבן בידים ישאונך  11 לך שישמרך  

Mc 6,11   ותלכו ודרשו שיעשו תשובה 12 לעדות נגדם רגלכם  צאו משם והסירו עפר . מועקבל אתכם ולא ש.  
Lc 10,19   19 ועל כל כחות. על השרפים ועל העקרבים רגלכם  ה אני נתתי לכם יכולת לדרוך כף והנ  
Mt 27,42    הוא 43. מן השתי וערב שאנחנו נראהו ונאמינך רד  אם מלך אתה מישראל . הושיע עצמוליכול  
Mc 15,32   ואותן. מן השתי וערב שאנחנו נראהו ונאמינך רד  אם אתה משיח ישראל  32. להושיע אינו יכול  

Lc 19,5  6. ם בביתךמהר וחושה כי מוכרח אני שאבא היו רד  וראה ישוש משיח ואמר לו זאקיב  זאקיב הביט  
Jn 4,49   אמר אליו ישאוש לך בנך חי  50. קודם שימות בני רד  ואמר אליו הריגיטו אדון  49. ותונפלא 

Mt 5,12   קפיטולו י״ב כפי: הנביאים שהיו קודמים לכם רדפו  גילו שכרכם גדול בשמים כי כן  12. בעדי  
Jn 15,20   21. אם שמרו מצותי אתכם ישמרו. רדפואתכם י רדפו  אם אותי : בד אינו גדול מאדוניולכם ע  

Mt 3,7  רבוי פרושים וצדוקים באים לטבילתו היה אומ׳  רואה  וכאשר היה  7. ו מודים עונותיהםוהי. בירדן 
Mt 7,3   2 ולא תחשוב הבריח מעיניך. הקיסם בעין חבירך רואה  אתה  3. שתפרעו כך תהיו נפרעים כי במדה . 
Mt 9,2  אמונתם אמ׳ לנטול בן יהיה לך אמונה בשם רואה  וישאוש משיח . במטתונטול שוכב  לו אדם אחד  

Mt 12,18    אתה בן שלי אשר אני בחרתי ואהובי שערב מאד רואה   18שנאמר בעד ישעיה הנביא אומ׳ ששלם מה  
Mc 5,31   ומביט אם 32. שעמך דוחק אותך ואומר מי נגעני רואה  ואמרו לו תלמידיו אתה  31לבושי מי נוגע ב 
Mc 6,48  אותם מצטערים במלחות כי הרוח היה להם מנגד רואה  וישו  48. סקטנה היתה בים וישאוש יחיד נכנ . 
Mc 8,23  והוא מביטו אמ׳ אני רואה הלוך העמים 24 רואה  והניח ידיו עליו ושאלו אם . ניוורקק לו בפ  
Mc 8,24    ועדיין 25פים כמו אילנות הלוך העמים זקו רואה  והוא מביטו אמ׳ אני  24אם רואה ושאלו  

Mc 11,13    וכאשר בא. הלך לראות אם ימצא תאנים. עלין רואה  וכאשר מרחוק ראה תאנה  13. גדוללו רעב  
Mc 13,2   אתה אלו הבניינים גדולים לא תשאר אבן על אבן רואה  וענה ישאוש ואמ׳  2: איזה אבניםבניינים ו 
Lc 7,44   44 ואתה לא. אני נכנסתי בביתך. אתה זאת האשה רואה  . ימוןאוש נהפך אל האשה ואמ׳ לשויש  

Lc 18,41  43וישאוש אמ׳ אליו ראה אמונתך תושיע לך  42 רואה  שאעשה לך והוא אמ׳ אדון שאהיה  מה אתה חפץ  
Jn 9,25    אז אמרו לו מה עשה לך ואיך פתח עיניך 26 :רואה  שהייתי עור ועתה אני . אני יודעדבר זה.  

Jn 10,12   השכיר הוא 13. [*] הזאב שבא עוזב הצאן ובורח רואה  ר הוא כאש. אשר הצאן אינם שלו קרוביותכ 
Jn 11,9   אבל מי שהולך בלילה מצער 10. אור זה העולם רואה  כי . יה הולך ביום אינו עושה רעאי זה שיה  

Jn 12,45   באתי בעולם בעבור שק אני נר ש 46. מי ששלחני רואה  מי שרואה אות  45. ק במי ששלחנימאמין ר 
Jn 14,9   אינך 10. אבי איך אתה אומר שאראה לכם האב רואה  פיליף מי שרואה אותי . הכרתוני עמכם ולא  

Jn 14,17   רק אתם תכירו כי בכם. ואינו יודע אותו. אותו רואה  כי אינו . עולם אינו יכול לקחתושה: אמת 
Jn 20,25   בידים תקיעת המסמרים ואני משים אצבעי במקום  רואה   אם אני. וטומאש אמר להם. ראינו האדון 
Mt 11,7   במדבר חשבתם שהוא יהיה כמו קנים תוהים רואות  למה יצאתם . ל לאמר אל עם ג׳ואןמשיח התחי  

Lc 23,49   והנה אדם אחד שמו יוסף 50. אלו הדברים רואות  וכל הנשים שבאו אחריו מגלליאה  .מרחוק  
Lc 23,55   55 הקבר באי זה אופן גוף ישוש משיח היה מונח רואות  או מגלליאה נמשכות אחריו בוהנשים ש  
Mt 11,5   והמצורים הם טהורים. והפסחים הולכים .רואים  העורים  5. אן מה שראיתם ושמעתםוספרו לזו.  

Mt 13,17  מעוולא ראו ולשמוע מה שאתם שומעים ולא ש רואים  ים סופרים כוספים ראות מה שאתם נביאים ורב.  
Mt 15,31   והעורים. והפסחים לכת. שמדברים האלמים רואים  עד שהעם מתמיהים כשהיו  31. פאםלרגלו ומר  

Mt 24,2   אמיתות אומ׳ לכם אשר . אתם כל אלה העניינים רואים  והוא ענה ואמ׳ אליהם  2. המקדש בניני 
Mc 8,18   אין לכם זכרון. אינכם שומעיןאזנים לכם ו .רואים  עינים לכם ואינכם  18. ור לבבכםהוא ע . 
Mc 9,37  אדם אחד שהיה מרפא המשוטנים בשמך ואינו רואים  וענה זואן אליו ואמר אנחנו  37 .מי ששלחני  
Lc 7,22   החרשים. המצורעים טהורים. הפסחים הולכים .רואים  ואמרו מה שראיתם ושמעתם העורים לכו . להם  

Lc 10,23  אני אומר לכם כי נביאים רבים יחפצו 24 .רואים  ואים מה שאתם אמ׳ מאושרים הם שרלתלמידיו ו  
Lc 10,24  ולשמוע מה שאתם שומעין ולא שמעו. ולא ראו רואים  ם יחפצו ראות אותן הדברים שאתם נביאים רבי . 
Lc 18,15  15 ואמר להם 16. זה התלמידים מנעו זה להם רואים  וכאשר . לו נערים בעבור שיגיעם ומביאים  
Lc 21,6   עדיין תראו ימים שלא יעמוד אבן על אבן רואים  דברים אלו שאתם  6וישאוש אמ׳ . וממתנות  
Jn 2,23   רק ישאוש 24. האותות שעושה האמינו בשמו רואים  שלם בפסח ביום החג יהודים רבים היה בירו  
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Jn 7,48  49. ינם מאמינים בושאחד מהשרים והפרושים א רואים  כם אינ 48. ענו להם הפרושים ובזה רמה אתכם  
Jn 14,19   באותו 20. אותי אבל תראוני חי ואתם תחיו רואים  עוד מעט כבר אינכם  19בא אליכם אני א  
Lc 8,16   כי שום דבר אינינו ביותר נעלם שלא יהיה  17 רואין  בעבור אותן שנכנסין בבית יהיו  מקום גבוה 
Jn 1,14   14  ונולד מן האב שהוא מלא . אורו שאחד הוא לבד רואין  ואנו . האל נעשה בשר וישכון בכםוכן 
Jn 9,39   40. ואותם שרואים שיהיו נעשים עורים. שיראו רואין  י בזה העולם בעבור שאותם שאינן בדין באת 

Mt 15,30    חיל שנהגו אלמים עורים פסחים ונטולים ורבים רוב  וקרב אליו  30. אל ההר ויושב שםועלה  
Mt 24,24   דברים ונפלאות עד שהנבחרים מהש׳ כמעט יכנסו רוב  רבים שקרנים יקומו ויעשו  24. ולא תאמינ  
Mt 28,12   12 שיאמרו תלמידיו באו הלילה 13כסף לשומרים  רוב  הם אספו הזקנים ועשו עצה ונתנו ו  
Mc 6,34  קרבווכאשר רוב היום עבר  35. דברים וטובים רוב   כי הם היו כמו צאן בלא רועה והתחיל ללמדם  
Mc 6,35  זהו. היום עבר קרבו אליו תלמידיו ואמרו לו רוב  וכאשר  35. דם רוב דברים וטוביםוהתחיל ללמ  
Mc 8,1  חיל עם ישאוש ולא היה להם לאכול וקרא רוב  ובאותן פעמים אחרות נתאספו  1ו כפי שן מרק  
Lc 2,35    ובת אחת משמואל היתה 36. רסמותלבבות תהיו מפו רוב  בעבור מחשבות . ויעברו נפשוובסכין יחצו 
Lc 4,23   דברים ששמענו עשה בכפר נחום עושה אתה כן רוב  . רופא מרפא עצמו. ו זאת התמונהאתם תאמר  
Lc 5,29   והפרושים 30. עולמיים ושאר ואוכלים עמהם רוב  ועשה משתה גדול בביתו והיו שם  29. אחריו  

Lc 11,43   אוי לכם פרושים אתם כמו הקברים 44. שלום בשער רוב  תנו לכם ושי. ראשון בתי כנסיות לישב בכסא 
Lc 12,1   12,Tit   עמים הקיפוהו כדורך בגת התחיל לאמר לתלמידיו  רוב  וכאשר  1קפיטולו י״ג כפי לוקא 

Lc 12,19   20. טובות אספת ברוב שנים אכלי ושתי ותנוחי רוב  ואומר לנפשי  19. ולדותי וטובתיכל דברי ת  
Lc 17,25   וכאשר 26והיותו מוזם בעד הדור הזה . דברים רוב  אכן ראשונה חוייב לו לסבול  25 .ביומו  
Lc 19,3   ורץ ועלה 4כי אותו זאקיב היה קטן הצורה . העם רוב  ולא יכול לראותו בעבור . יש הואאי זה א 

Jn 5,3   וממתינים. שוקיםאנשים חולים עורים חגרים ומ רוב  שם שוכבים  3עז פרושיש עליות נקראים בל  
Jn 8,26  אבל מי ששלחני הוא . דברים ומדבר מכם או שופט רוב   26ש אמ׳ להם קדמון שמדבר עמכם וישאו. אתה 
Jn 12,9  עם מן היהודים ששם היו ובאו שם לא לבד בעבור  רוב  אז הכירו  9: בכם ואני לא אהיה כל עת עמכם 
Jn 14,2   דירות בו אמת הייתי אומר להלוך להכין מקום רוב  בי בבית א 2. נו באל ובי האמינונבהל האמי  

Jn 14,30   כי שר זה העולם כבר בא. הדברים לא אדבר עמכם רוב  מעתה  30: ור שאחר העשיה תאמינוהמעשה בעב: 
Jn 16,12   רק 13. רק אינכם יכולים נשוא עתה. דברים רוב  עוד יש לי לאמר לכם  12. ר נדוןהעולם כב  
Jn 19,20  היהודים קראו הכתב הזה כי אותו מקום שישאוש רוב  אז  20: וש דנזוריט מלך היהודיםישא :לשונו  
Mt 5,44   המוציא. מפני שתהיו בני אביכם שבשמים 45 רודפיכם  לאשר עושים לכם רע והתפללו על  ותעשו טוב 
Jn 5,44   אותם שהן מן ואינכם מבקשים. אחר המעלות רודפים  איך תוכלו אתם להאמין שאתם  44 .תקבלו  

Mt 1,18   ויוסף להיותו צדיק ובלתי רוצה למסור אותה 19 .רוח  וסף טרם התחברם היא הרתה מהקדש מריאה וי 
Mt 3,16   ותצא בת קול ותאמר 17ירד עליו בצורת יונה  רוח   טובל ויצא מן המים נפתחו השמים והקדוש  
Mt 4,1   1 וכאשר התענה מ׳ 2ר היותו מנוסה מהשטן בעבו רוח  שואש משיח מוצא במדבר בעד הקדש אז י  

Mt 10,20  האח האחד ימסור האחר למיתה 21 .ידבר בעדכם רוח  אבל הקדש : אתם לא תדברו 20: ברשתצטרכו לד . 
Mt 12,31  ומי שיאמ׳ נגד הקדוש רוח לא יהי לו כפרה  32 .רוח  ים לבד מי שאומר קללה נגד הקדש יכופר לאנש 
Mt 12,32   כל  33. לא יהי לו כפרה בזה העולם ובעולם הבא רוח  ומי שיאמ׳ נגד הקדוש  32 .ש רוחנגד הקד 
Mt 14,30    וכשהתחיל ליכנס צעק אומר אדון. חזק ופחד רוח  וראה בא  30. המים לבא אל ישאושוהולך על  
Mt 27,50   50 טה והנה המקדש נשבר משני צדדין למעלה ולמ 51 .רוח  ישאוש פעם אחרת צועק שלח הקדוש ו 
Mt 28,19   ואני. ותלמדום ושמרו כל מה שִצויתי אתכם 20 רוח  טבלו אותם בשם האב והבן ומהקדש העמים ו  

Mc Prol,8    בהתחלת האיונגליאו בעבור שיקרא התחלת רוח  ההתבשרות מישאוש משיח בעד ההריון קדש  
Mc 1,8   ים שבא ישאוש נזוריט מעיר ושעשה באותן הימ 9 .רוח  כם במים הוא יטבול אתכם מהקדוש טובל את 

Mc 1,10   ונעשית קול בשמים 11. ירד עליו כדמות יונה רוח  ראה השמים נפתחו והקדוש . מהמיםותכף שיצא  
Mc 1,12   שם התענה מ׳ יום ומ׳ לילה והשטן 13. במדבר רוח  ותכף נהגו הקדוש  12. ובמאד ערב לי ואה  
Mc 2,8   אי זו היא מלה 9ואמ׳ להם מה תחשבו בלבבכם  רוח  וש ותכף הכיר מחשבותיהם בעד הקד 8. האל  

Mc 3,29  זה העון לא יכופר. זהו מי שאין לו תקוה .רוח  לבד עון נגד קדוש  29ו מכופרים העונות יהי  
Mc 4,37   38. גדולה וחזק וגלים עד שהספינה מתחלת למלאת רוח  ואז קם  37ים ספינות אחרות עמו ונכנסו ב 
Mc 5,8   והוא ענה שמי מספר. ושאלו מה שמך 9. אינו נקי רוח  ואמר אליו ישאוש צא חוץ  8ערני חי שלא תצ 

Mc 6,49   וישאוש תכף. כולם והיו נבוכים 50רעה וצעקו  רוח  חשבו הוא איזה [*]  49ך על הים הלילה הול  
Mc 13,11    רו אבל הקדוש רוחיישרכם באותה שעה אתם לא תדב רוח  מה תאמרו אתם תדברו כאשר הקדוש אל תפחדו 
Mc 13,11  והאם . והאח האחד ימסור אחיו למיתה 12: בעדכם רוח  תה שעה אתם לא תדברו אבל הקדוש יישרכם באו 
Lc Prol,7   כתב ליונים נאמנים זה האיווגליאו וחבר זה רוח  עד מתיב בלוברדיאה מזורז מהקדש בגודאה וב  

Lc 1,15   יזהו לפני הש׳ ברוח ובכח 17ויבונן לפניו  16 .רוח  יצא מבטן אמו יהיה נשלם מהקדוש קודם ש 
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Lc 1,35    ומה יהיה. יבא עליך וכח העליון יתלונן עליך רוח  והמלאך ענה ואמ׳ הקדוש  35. אישלי ידיעת  
Lc 1,41  וצעקה בקול גדול ואמרה ברוכה את בין הנשים 42 רוח  ואלישבק נתמלאה מהקדוש . בבטנה אלישבק שמח 
Lc 1,67   ברוך יהיה אדון אלהי 68הקדש וניבא וא׳  רוח  וזכריה אביו היה מלא  67יתה בו ׳ היד הש  

Lc 4,1    ועומד שם 2נסע מגורדא והונהג בעד הרוח במדבר  רוח  ש וישאוש משיח מלא מהקדו 1ד׳ כפי לוקא 
Lc 4,18    י לענייםובעבור זה משח אותי ושלחנ. אלהי׳ עלי רוח   18פתח הספר מצא מקום שכתו׳ בו וכאשר 
Lc 6,18  כי. וכל העם חפצים לנוגעו 19. רעה היו נרפאים רוח  ואותם שהיו מצטערין בעד . לייהםוירפאו מחו 
Lc 9,55   בן האדם לא בא לאבד הנפשות אלא 56. אתם רוח  ואמ׳ להם אינכם יודעים מאי זה  ישאוש  

Lc 12,10  וכאשר ינהגו אתכם בבתי  11. ימחלו לוהקדש לא  רוח  מי שיקלל . ן האדם והוא נמחל לודבר כנגד ב 
Lc 12,12   ואחד 13 :הקדש ילמדכם באותה שעה מענה לשון רוח  כי  12אי זה דבר תענו או תאמרו אופן או ב  
Lc 12,55   כן יעשה. הנקרא אבטאר בא ומנשב אמרו חום יבא רוח  וכאשר  55. ויבוא המטר. בא המטרתאמרו י. 
Lc 24,37   37 ואמר להם למה אתם נבהלים ומה חשבתם בתוך  38 .רוח  חשבו ושערו שראו . יםבהלים וחרדוהם נ 

Jn 3,6   אל תתמה כי אני אומ׳ חוייב שתהיו 7. הוא רוח  רוח ומה שנולד מ. מה שנולד מהבשר בשר הוא  
Jn 4,24   ואותם שמתפללים לו חוייב שיתפללו לו ברוח .רוח  כאלו האל הוא  24אל להם יתפללו כי האב שו  
Jn 6,18  אז הלכו עשרים 19. גדול שהיה מנשב מבהילים רוח  והים בעבור  18. שו לא בא אליהםהיה ערב וי  
Jn 6,64   אבל מקצת מכם הם שאינם מאמינים 65. וחיים הם רוח  ל אי זה אחד הדברים שאמרתי לכם אינו מועי. 

Jn 14,16    רוח אמת 17ר שיעמוד עמכם לנצח אחר קדוש בעבו רוח  ואני אתפלל אל האב ויתן לכם  16מצותי: 
Jn 14,17   כי אינו רואה. שהעולם אינו יכול לקחתו: אמת רוח   17דוש בעבור שיעמוד עמכם לנצח רוח אחר ק  
Jn 14,26   27אותו שהאב ישלח בשמי הוא ילמד אתכם . הקדש רוח  אבל האב נאמר  26. בעומדי עמכם אמרתי  
Jn 15,26  הקדש אותו שאני אשלח בכם מהאב רוח אמת היוצא  רוח  וכאשר יבא  26. ערבות היה לו ביבדת אותו ש 
Jn 15,26   ואתם 27. אמת היוצא מהאב הוא יעשה עדות לי רוח  הקדש אותו שאני אשלח בכם מהאב  יבא רוח  
Jn 16,7   וכי 8ואם אלך אשלחהו לכם . הקדש לא יבא אליכם רוח  ריך הוא לכם שאלך כי אם לא אלך לכם שצ 

Jn 16,13  כי לא ידבר מלבו רק. של אמת ילמדכם כל אמת רוח  רק כשיבא אותו  13. ים נשוא עתהאינכם יכול  
Jn 20,22    [*]22  ולמי שתעזבו העונות מונחים יהיו להם 23. הקדש רוח  כאשר אמ׳ זה גנח ואמ׳ להם קבלו 
Lc 23,46   ולכל אלה הדברים שנעשו. בא וסנטוריאו 47 .רוחו  ובאמרו אלה הדברים שלח . ד רוחיבידך אפקי  
Jn 11,33   ואמר הנה הנחתם אותו 34. והיה נבוך בעצמו רוחו  חלש . ה היהודים שהיו עמה בוכיםבוכה ורא  

Mt 12,45   ובסוף. יותר רעים ממנו ונכנסו שם ועמדו רוחות  אז הוא הולך ולוקח שבע  45. מיםמכל קס  
Lc 7,24   אבל אי זה עניינים יצאתם לראות איש 25 .רוחות  ות לכל השוקים שנוע. ראות במדברלמה יצאתם  

Lc 11,26   [*] אחרים יותר רעים ממנו עמו ונכנסים באותו רוחות  ואז הולך ולוקח שבעה  26. ביעיםמנוקה  
Mt 12,18   לא יחלוק ולא 19. עליו ואגיד צדקה בין העמים רוחי  אני אנוח . הובי שערב מאד לנפשיבחרתי וא 
Lc 23,46   46 וסנטוריאו  47. ובאמרו אלה הדברים שלח רוחו .רוחי  אפקיד אב בידך . וישוש צועק בקול גדול 
Jn 13,21   21  והזהיר ואמר אמת אומר אני לכם שאחד מכם רוחני  ישאוש אמר אלה הדברים מצא עצמו כאשר  
Lc 11,38   ואדונינו אמר אליו 39. ידיו בסעודת הבקר רוחץ  והפרוש אמ׳ בלבו למה זה אינו  38. וחשב  
Jn 13,14   כי 15ולכם יש לרחוץ האחד רגל חבירו . רגליכם רוחץ  אני אדוניכם [*]  14[*] לשם כי שבח וברכה 
Lc 3,31  שם היה. שם היה אביק. שם היה גאשי 32 .רוינו  שם היה . שם היה נתן. יה מיטאנושם ה. מכנה  

Mt Prol,19   כי הוא דבר ראשונה מתולדות ישו. צורת אדם רומז  תיאו מ. ם חייב הבין מה שרומזותואותם האד  
Mt Prol,28    נשר שבועת. אריה מלכות. עגל גלחות. אנושות רומז  בן אדם . נשר שעלה לשמים. מיתתוחי אחר  

Jn 19,34  ואותן 35[*] בידו והכה ישאוש ופתח לו צדו  רומח  ואחד מן הפרושים לקח  34[*]  33. עם ישאוש  
Jn 11,48   ואחד מהם 49. ויגזלו לנו מקומינו ועמנו רומיים  ויבואו . ו בומניחין אותו כן כולם יאמינ  
Mt 7,23   יהיה. כל אדם השומע דברי ועושה אותם 24. לב רוע  סורו ממני רשעים מלאי . א הכירםמעולם ל  
Mc 10,5  חלת העולם איש ואשהאבל השם יצר בהת 6. לבבכם רוע  הוא הודה לכם בעבור . ענה ואמ׳ ולהם ישאוש. 
Mt 9,36    ואמר לתלמידיו עת הקציר סמוך  37.ריחם עליהן רועה  העמים שהיו בצער ושוכבים בלי ] [*וכאשר 
Mc 6,34   וכאשר 35. והתחיל ללמדם רוב דברים וטובים רועה  ם עליהם כי הם היו כמו צאן בלא העם ריח  
Jn 10,2   והוא פותח הדלת והצאן נמשכות אחר 3. צאן הוא רועה  אבל הכנס בעד השער  2. גנב הוא מקום אחר 

Jn 10,11  12. ורועה טוב נותן נפשו בעד צאן השוכר. טוב רועה  אני הוא  11. לכם בגודל ההשפעה ואותה תהיה 
Jn 10,14   כמו 15. והם מכירות אותי. טוב ומכיר צאני רועה  אני הוא  14. דלותו בשמירת הצאןמשים השת  
Mc 5,11  הרוחות אומרים. ונסוהו 12רבים חזירים  רועים  וסביב משם  11מלכות רשהו חוץ מאותה שלא יג  

Mt 27,54    וזה שנעשה יראו בחוזק אומרים באמת זהו בן רועשת  הארץ . כאשר ראו התנועות. ישאוששומרים  
Mt 9,12   כי . רוצה לומרלכו ללמוד מה  13. אבל החולים רופא  ם אמר להם הבריאים אינם צריכים אלו הדברי 
Mc 2,17   17 כי אני לא באתי לקרוא. רק אותן שיש להם חולי רופא  מע זה אמ׳ הבריאים אינם צריכים וישו ש 

Lc Prol,2   והיה תלמיד האפושטולש. מובהק ממלאכת הרפואה רופא  לדת היה מסיריאה וישב באנטושיא לפי התו. 
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Lc 4,23   רוב דברים ששמענו עשה בכפר נחום . מרפא עצמו רופא   .אתם תאמרו זאת התמונה. מת הואאמ׳ להם א 
Lc 5,31   31  32אבל החולים צריכים רופא . למי שהוא בריא רופא  ענה ישאוש ואמ׳ להם אינו צריך  
Lc 5,31   כי אני לא באתי לקרוא הצדיקים רק לחוטאים 32 רופא  אבל החולים צריכים . שהוא בריא רופא למי 

Mt Prol,2   כתב זה האונגילי. להעתיק בעבור דרוש לנפילים רוצה  דרש ראשונה האוונגליאו הוא  אשרמתיאו כ 
Mt Prol,15   שהמספר למעלה אמור יהיה מועבר בעבור כח רוצה  כי השם אינינו . לא היו מקובליםהבל ש  

Mt 1,19   20. זבהורוצה לכת בהחבא ע. למסור אותה למיתה רוצה  ויוסף להיותו צדיק ובלתי  19. חמהקדש רו 
Mt 8,3   3 ואמ׳ ישואש 4. לטהרך ותכף היה טהור מהצרעת רוצה  משיח פשט ידיו ונגעו ואמר אני  וישוש  

Mt 9,13  לא באתי . כי אני אוהב יותר חסד מקרבן. לומר רוצה  לכו ללמוד מה  13. א אבל החוליםצריכים רופ 
Mt 15,32    33. לחם בתענית בעבור שלא יחלשו בדרךלשו רוצה  ואיני הוא עמד שלשה ימים ואין להם לאכול  
Mt 21,29  וקרב אל הדרך ואמ׳ לו 30אחר נחם והלך . ללכת רוצה  והוא ענה איני  29. פעול בכרמי בן לך היום 
Mc 1,41  41 כאשר נטהר 43[*]  42. שתהיה טהור מהצרעת רוצה  מרחם עליו שלח ידו ואמ׳ לו אני וישוש כ  
Mc 7,17    והוא אמ׳ להם א״כ אתם  18. לאמר אותה התמונה רוצה  מה . מידים שאלוהונכנס בבית התלישוש 
Mc 9,10   9 לומ׳ זה שהפרושים אומרים והסופרים אחריהם רוצה  ושאלו לו מה  10. לימוהו ביניהםוהם הע  

Mc 11,14  14  ווזה שמעו תלמידי. ששום אחד לא יאכל פרי ממך רוצה  עונה אומ׳ אליה מכאן והלאה אני וישאוש 
Lc 5,13  וישו 14. ומיד הצרעת ברחה ממנו. לטהר אותך רוצה  וישאוש נגעו ואמ׳ אני  13טהרני אתה יכול ל  
Lc 5,39   39  6: מיד שתות יין חדש שאומ׳ הישן הוא טוב רוצה  ושום אדם ששותה יין ישן אינו,Tit 
Lc 7,40   וענה שימון ר׳ אמור. יםלומר לך אי זה דבר רוצה  וענה ישאוש ואמ׳ לו שימון אני  40. היא.  

Lc 20,17   לומ׳ זה שכתו׳ אבן מאסו הבונים הוא היתה רוצה  א״כ מה [*]  17: ו לא יאבה השם׳נשמע אמר  
Jn 7,17   או . לעשות רצון האל יכיר המוסר אם הוא מהאל רוצה  אם שום אדם  17. ל מאותו ששלחנישלי אב 

Jn 17,24   שאותן שנתת לי שבמקום שאני אהיה שם הם יהיו  רוצה  אני  אב 24: ותם כמו שאהבת אותיושאהבת א 
Jn 18,11  אז הסיעה 12: המיתה שבעבורה שלחני האב לסבלה רוצה  אינך . פירי חזור סכינך בנרתיקהאמר ישוש ל 
Jn 21,22   שיע שיעמוד פה עד שאבא מה לך אתה תלך אחרי רוצה  ישאוש אמר אליו אני  22 .מה יהיה מזה . 
Jn 21,23   זה הוא התלמיד  24. שכן יעמוד עד שאבא מה לך רוצה  רק אמר אני . ותו תלמיד לא ימותאחיו שא 
Jn 8,44  כי כל. בתחלה ולא עמד באמת כי אין אמת אתו רוצח  הוא היה . ון אביכם חפצתם לעשותורצ. אביכם  

Mt 12,38   וישאוש ענה להם 39. אי זה אות ראות ממך רוצים  נו יודעי ספר והפרושים אומרים רבי אנח  
Mt 23,4   הם עושים כל מעשיהם 5. הגיעם באצבעותם רוצים  עמים שאין יכולים לישא והם אין משאת ל  

Mt 27,17   17 כי 18שאניח לכם בראבן או ישו שאמור משיח  רוצים  אשר קבצם אמ׳ להם פילאט מי אתם וכ  
Mc Prol,23   למען שאדם ישיג גמול מעמלינו. האדם יבינהוש רוצים  וכאשר תמצא . וף ישאוש משיחממוסרם בג 

Mc 3,10   והמשוטנים שרואים אותו כרעו 11. לנגעו רוצים  העם החולים שהוא מרפא  10. חריוהולכים א  
Mc 10,35  36. שאי זה דבר שאנחנו נשאל תעשה לנו רוצים  ן בני זאבדיב אומרים רבי אנחנו יקומו וזוא  

Mc 9,17   ובקשתי תלמידיך שירפאוהו. מפיו ונוקש השנים רוק  ו ומכריחו להוציא ם שלוקחו מפילובכל מקו  
Mt 7,13   הוא הדרך המוליך האדם לאבדון ורבים נכנסין רחב  תלמידיו הכנסו בעד פתח הצר כי  משיח אל  
Jn 13,10   אינו חסר רק שירחוץ הרגלים והוא כולו נקי רחוץ  וישאוש אמר להם מי שהוא  10. אשהידים והר  
Mt 15,8    הם מכבדים אותם חנם רמאים מוסריכם 9. ממני רחוק  זה העם שלי מכבר מדברים ולבם  8אומ׳  
Mc 7,6   חנם מכבדים אותי מלמדי המוסרים 7. ממני רחוק  שאמ׳ זה העם מכבדני מדבר ולבם  ישעיה  

Mc 12,34  34 שום אדם לא היה בוומשם והלאה . ממלכות השם רחוק  כמה אמר לו אינו וכאשר שמע שהוא ענה בח  
Lc 19,12   וקרא 13בעבור שיקח מלכות לעצמו ושיחזור  רחוק  אחד מעולה הלך במלכות אחד מאד  אמר אדם  
Lc 24,13   13 והם 14מירושלם ארבעים מילין שנקרא אימבש  רחוק  ה שנים מהם הולכים במגדול שהיה והנ  
Lc 24,28   ובקשוהו ואומרים תשאר עמנו אדון כי כבר 29 חוקר  דול שהולכים והוא חפץ ללכת עוד וקרבו למג  

Jn 21,8   8  אז כשירדו לארץ 9. מן הארץ כמו מאתים זרועות רחוק  התלמידים באו מספנים כי לא היו ושאר 
Lc 15,13   ואחר היה 14. מאד שם הפסיד כל ירושתו בזנות רחוקה  הנער היותר קטן הלך לו בדרך . םכל הדברי 
Mt 2,18  19: מבכה על בניה ולא לקחה נחמה כי אינינה רחל  ות מבכי וצעקה היתה נשמעת ברמה גדולים קול  
Mt 7,15   15 במעשיהם 16. ובתוכם הם זאבים וטורפים רחלות  רו לכם מנביאי שקר הבאים בלבוש השמ  

Mt 18,27   28. על העבד והניחו לכת ומחל לו כל החוב רחם  והאדון  27. לך חמלה ממני ואפרעך חובך  
Lc 2,23   ובעבור שבנו קרבן כפי דת 24יהיה קדוש לשם  רחם  מה שכתוב בדת הש׳ שכל זכר פטר  כפי 23לשם  

Mt 14,14   14 וכי היה ערב התלמידים 15. וריפא חולייהן רחמים  כאשר ראה אותן העמים כמה נתמלא ו.  
Lc 15,20   והבן 21. אתו חבקו ונשקוובהיותו . על הבן רחמים  עדיין רחמן ממנו הבן האב נתמלא ואם ש  
Lc 15,20  ובהיותו. ממנו הבן האב נתמלא רחמים על הבן רחמן  ואם שעדיין . וקם ובא אל אביו 20: משכיריך  

Mt 5,7   אשרי  9: אשרי נקיי הלב כי הם יראו השם 8 :רחמנות  אשרי הרחמנים כי הם ישיגו  7: שבעים 
Mt 15,22   השטן מצער . יהיה לך ממני בלי פחד בן דויט רחמנות  הולכת אחרי ישוש צועקת ואומרת  ההם 
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Mc 8,2   על העם כי הם נמשכים אחרי זה שלשת ימים רחמנות  אני יש לי  2 וקרא לתלמידיו ואמ׳ להם.  
Lc 18,38  ואותן שהולכין עמו מקללין אותו 39. עלי רחמנות  והעור קרא ישאוש בן דוד יהיה לך  38. מקום  
Lc 18,13   אמת אני אומר לכם שהעולמיי  14כי חוטא אני  רחמני  אומר אדון אלהים . מכה את חזהו לשמים אבל 
Lc 7,44   אתה לא נתת לי 45. רגלי ובשערי ראשה קנחם רחצה  אבל זאת . לא נתת לי מים לרגלי ואתה  
Jn 4,46   עוכששמ 47שהיה לו בן חולה בכפר נחום  ריגיטו  והיה שם מלך קטן . ממים יין אשר עשה שם  
Jn 12,3   אז אמר אחד מתלמידיו יודיש  4: טוב מן המשיחה ריח  וכל הבית נתמלא . שחה רגלי ישושמאד ומ 

Mt 18,6    אוי לעולם מפני  7. בצאורו ונטבע בעומק הים ריחים  יהיה לו שוה שיהיה תלוי או מושלך בים או 
Mc 9,41   אם ידך אישקנדליזט כרות 42. א׳ בצוארו ריחים  יהיה שוה לו שישליכוהו בים עם  בי יותר  
Lc 17,2   בצוארו ומושלך לים שאם יעשה רע לאחד מן ריחים  יותר יהיה שוה לו שיהיו  2בואו שבעבורו י  
Mt 9,36    [*]ואמר לתלמידיו עת הקציר סמוך ו 37.עליהן ריחם  היו בצער ושוכבים בלי רועה העמים ש [*] 
Mc 6,34   עליהם כי הם היו כמו צאן בלא רועה והתחיל ריחם  ה העם וכאשר ישאוש לארץ ורא 34 .אליו  
Lc 19,8   שום אדם אני חפץ להשיב לו הדבר ההוא בד׳ רימיתי  ואם . חפץ לתת חצי נכסי לעניים אדון אני  

Mt 18,21  אמחול לו ז׳. חוטא לי כמה פעמים אסלח לו ריע  ואז פירו קרב אליו ואמ׳ אדון  21 :באמצעם  
Lc 13,14    אותה האשה בשבת ואמרו המם אשר בה ששת ימים ריפא  כאשר ישאוש : הכנסת מלאים חימה בביתוענו  
Lc 14,4   וענה להם ואמר אי זה מכם אם 5. האדם ועזבו ריפא  והוא . ושתקו 4עשות רפואה בשבת הראוי ל  

Mc 12,3    הם פצעום בראש ו. עו׳ שלח עבדים אחרים 4 .ריקניות  והם תפשום והכום ושלחום בידים  3מהכרם 
Lc 14,34   לא בעפר ולא בזבל ולא  35: במה ינתן הטעם .ריקנית  אבל אם המלח . המלח הוא טוב 34 :תלמידי 
Mc 11,2   ואם שום אדם אומר 3. התירוהו והביאוהו אלי רכב  אחד קשור שאין עליו שום  באמצע תמצאו עיר  
Mc 11,7   ואנשים רבים פשטו בגדיהם בדרך ועמים אחרים 8 .רכב  ידים הניחו מלבושיהם עליו והוא והתלמ 
Lc 19,30    ואם אי זה  31. התירו קשרו ונהגוהו. עליו אדם רכב  ותמצאו עיר אחד בן אתון קשור שלעולם לא 
Mt 1,23   וכאשר קם יוסף מחלומו עשה 24. הש׳ם יהיה עמנו ר״ל  . ולדת בן אחד ויהיה שמו עמנואלתהר וי 
Mc 3,17  ואנדריב ופיליף וטומאוש 18בן מהעליון אלוה  ר״ל  זהו בינאטגיש . וקרא שם להם. יוולג׳ואן אח  
Mc 7,34    ותכף אזניו היו פתוחות ובלבול לשונו 35. פתחו ר״ל  ומביט לשמים מתאנח ואמ׳ אפתח  34לשונו 
Lc 8,30  30  דים בקשו והש 31. מספר כי שדים רבים נכנסו בו ר״ל  והוא ענהו ליגיאו . שאלו מה שמךוישאוש 
Jn 1,42   ולמחר רצה לצאת בגלליאה ומצא פליף 43. פירא ר״ל  ן בן יואן אתה תמיה נקרא כיפאש אמ׳ שימו  

Jn 12,20   שקרבו  21גנטילש מאותן שעלו להתפלל ביום החג  ר״ל  והיה מקצת מבני מבני ענק  20. והולך אחרי 
Mt 10,27   27 28: ומה שתשמעו באזן תדרשוהו בקול רם. ני כללפ רם  תאמרו אתם בקול . אני אומר בסודמה ש 
Mt 10,27   ולא תחפצו לירא אותם שהורגים הגוף כי אין  28 :רם  ו בקול ומה שתשמעו באזן תדרשוה. לפני כל 

Lc 3,33  שם היה 34. שם היה פאריש. שם היה אושרום .רם  שם היה . שם היה אמינאדף 33. וןשם היה נחש  
Lc 11,27   והשדים. מאושר הוא הבטן שעמדת בה: אומרת לו רם  ם לעם אשה אחת מסיעתו בקול דבריאמ׳ אלה ה  
Lc 17,13   וכאשר ראם ישאוש אמ׳ לכו  14ישאוש חמול עלינו  רם  וצועקים  13רעים שעומדים מרחוק אנשים מצו 
Mt 23,28   ושים רמאיםאוי לכם מאותתים פר 29. ולב רע רמאות  ם צדיקים ובפנים אתם מלאים מכל בחוץ אנשי  

Lc 12,1   אין דבר. דבר אינו נחבא שלא יהיה נגלה 2 .רמאות  ידיו השמרו מהכאת הפרושים שהיא לאמר לתלמ  
Mt 6,16   16 כאמר אמ׳. שמחלישים פניהם כדי שיראו צמים רמאים  אשר תצומו לא תהיו כמו הפחותים וכ  
Mt 15,9   וקורא אליו העם 10. ריכם ומצות האנשיםמוס רמאים  הם מכבדים אותם חנם  9. וק ממניולבם רח  

Mt 22,18   הראוני פשוט אחד של מס והם הראוהו פשוט  19 רמאים  למה תנסוני וישאוש הכיר עצתם אמ׳  18. לא 
Mt 23,14  שאוכלים מה שיש לאלמנות עם תפלה ארוכה רמאים  אוי לכם יודעי ספר פרושים  14: עזבתם הכנס.  
Mt 23,15   שתסובבו הארץ והים לתת בינה למקצת אנשים רמאים  אוי לכם מאותתים פרושים  15. שהאורך הנגי.  
Mt 23,23   שלוקחים מצמרת הנענע ומהכמון ועובדים גדולי רמאים  אוי לכם מאותתים ופרושים  23: השיושב עלי 
Mt 23,29   קברישמיסדים קברי הנביאים ומציינים  רמאים  אוי לכם מאותתים פרושים  29. רערמאות ולב  

Mc 7,6  ישעיה שאמ׳ זה העם מכבדני מדבר ולבם רחוק רמאים  שאוש ענם אמ׳ להם טוב נביא מכם וי 6: היום  
Lc 12,56   אתם יודעים פני השמים והארץ למה לא תבינו רמאים  אי  56. כן יעשה. אמרו חום יבא בא ומנשב  
Lc 13,15  אחד מכם אינו מתיר קשר השור או החמור מןכל  רמאים  וענה ישאוש להם ואמ׳  15. בשבת החולים ולא 
Lc 20,23   והם. הראוני פשוט אחד מה דמותו וכתיבתו 24 .רמאים  להם אתם מנסים אותי  אמ׳. חושב שקר כזבים 
Mt 23,25   זהו שמטהרין זה. שתראו עצמכם מחוץ נקיים רמאין  אוי לכם פרושים  25: ולעין הגמלהפרעוׄש וב  

Jn 7,47   אינכם רואים שאחד מהשרים והפרושים 48. אתכם רמה  אז ענו להם הפרושים ובזה  47: רההוא דב  
Jn 12,33   ענה אליו העם אנחנו 34. באיזו מיתה עתיד למות רמז  וזה אומר דרך  33ם אמשוך לעצמי כל הדברי 
Jn 21,19   ה אמר וכאשר אמר ז. באיזו מיתה עתיד לזכך האל רמז  ואז אמר  19. ך במקום שלא תחפוץוינהג 

Mt 4,6  עוד ענה לו כתוב הוא לא תנסה אלהיך 7: בנפשך רע  בלוך בידיהם בעבור שלא תקח שום מלאכיו שיק . 
Mt 5,11  גילו שכרכם גדול בשמים  12. נגדכם ותכזבו בעדי רע  לו אתכם וירדפו אתכם ויאמרו כל האנשים יקל 
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Mt 5,37   אתם שמעתם שהתורה אומרת עין תחת עין שן 38 .רע  דברכם יהיה אין הין הנשאר הוא  37או שחור  
Mt 5,39   כי אם טוב ברע אבל אם יכה אתכם אדם על. ברע רע  ואני אומר לכם שלא תשלמו  39 שן תחת שן  
Mt 5,44   מפני שתהיו בני אביכם  45והתפללו על רודפיכם  רע  ביכם ותעשו טוב לאשר עושים לכם אהבו אוי 
Mt 6,13   13  אם אתם תמחלו לאנשים חטאתיהם האל יכפר 14: אמן רע  ן אבל תשמרנו מכל תנהיגנו בנסיוואל 
Mt 7,17   17 כל עץ שאינו עושה פרי  19[*]  18: עושה פרי רע רע  ועץ פרי . עץ טוב עושה פרי טוב וכל 
Mt 7,17   כל עץ שאינו עושה פרי טוב יהיה 19[*]  18 :רע  ועץ פרי רע עושה פרי . פרי טוב טוב עושה  
Mt 8,13   וכאשר ישואש משיח 14קפיטולו כ״ו כפי מתיאו  :רע  ילד נתרפא באותה שעה ובזולת כל וה. עשוי  
Mt 8,28   וצועק אומר  29. שאינו יכול לעבור באותו הדרך רע  גש מושטן אחד שיצא מן הקבר מאד גינשריק פ 
Mt 9,4   לאמר חטאתיך. יותר מהו דבר קל 5. בלבבכם רע  שיח הכיר מחשבתם אמ׳ למה חשבתם ישוש מ  

Mt 9,16  כי. אין אדם משים יין חדש בנאדות ישנים 17 .רע  ממחה המלבוש ועושה בו קרע מאד  כן יעשו כן  
Mt 11,21    אם הנפלאות שנעשו . יהיה לכם כורושים וביטשידה רע   21ואמר . גדולות ולא עשו תשובהפלאות 
Mt 12,33   יחס 34לכן בפרי מכיר האדם העץ . עושה פרי רע רע  כל עץ טוב עושה פרי טוב ועץ  33. הבא  
Mt 12,33   יחס שרפים איך 34לכן בפרי מכיר האדם העץ  .רע  עושה פרי טוב ועץ רע עושה פרי  כל עץ טוב  
Mt 12,35    בעבור זה אומר אני לכם  36. מרוע אוצר נודר רע רע  ואדם . מאוצרו נותן דברים טוביםאדם טוב 
Mt 12,35    בעבור זה אומר אני לכם כי כל מלה כבידה 36 .רע  ואדם רע מרוע אוצר נודר . וביםטדברים  
Mt 17,14    ואני שלחתיו לתלמידיך ולא 15גדול באש ובמים  רע  וסובל . חמלה מבני כי ירחיי הואיהיה לך  

Mt 18,7   אם רגלך או ידך 8הוא אותו שאשקנדליזט אחד  רע  אכן . ריך הוא שיבואו האשקנדלזטצ  
Mt 18,32   32 33לא מחלתי החוב שנתחייבת לי בעבור שחננתני  רע  ואמ׳ לו עבד . ן צוה שיביאהו לווהאדו  
Mt 23,28   אוי לכם מאותתים פרושים רמאים שמיסדים 29 .רע  בפנים אתם מלאים מכל רמאות ולב צדיקים ו  

Mc 3,4   5. והנם שותקים. ב אבר אדם אחדהושיע או עזו .רע  יש לאדם עשות טוב ביום החג או  להם ישאוש  
Mc 5,3   4שאין יכולין להחזיקו בשלשלאות ולא בברזלים  רע  ששוכב בקברים והיה כ״כ  3בדרך  יצא אליו  

Mc 9,38   כל אדם  40. ואותו שאינו כנגדינו הוא עמנו 39 .רע  ם שיעשה נפלאות בשמי אינו אומ׳ כי כל אד 
Lc 3,14   ותהיו נדיבים. לשום אדם ואל תעשו לו נזק רע  אל תחפצו ויואן אמ׳ . עשואומרים מה י  
Lc 5,22   אי זה דבר הוא נקל אמור עונותיך 23בלבבכם  רע  בותיהם ענה ואמ׳ להם למה חשבתם הכיר מחש  

Lc 6,9  וכאשר הביט 10. או הנפש הושיע או אבוד. בשבת רע  או עשות . תכם אם ראוי עשות טובאני שואל א  
Lc 6,28   ואותו שיכך 29. התפלל בעד אותן שמכבדין לכם .רע  ברכו למי שאומר לכם  28. ס אתכםכעילמי שה  
Lc 6,43  כי כל עץ ניכר 44. אינו יכול לעשות פרי טוב רע  ועץ . ינו טוב שעושה פירות רעיםכי העץ אינ  
Lc 6,45  45 שפעת הפה הלבמרוע אוצר לבבו מגיד רע כי מה רע  ואדם . מטוב אוצר לבו מגיד טוב אדם טוב  
Lc 6,45   למה אתם קוראים 46. כי מהשפעת הפה הלב מדבר רע  ואדם רע מרוע אוצר לבבו מגיד . מגיד טוב  

Lc 10,12   אוי לכם כורושים 13. כדומה לאשר תסבלוהו אתם רע  א יסבלו שדומיטאנש של אותה עיר יום ל  
Lc 10,14  ושדומה דומה לרעה המוכן לכם ליום הדין. רושתי רע  אמנם לא יהיה  14 .מוצעים היו עושים תשובה. 
Lc 11,34  36לכן שמור שנרך לא תחשך  35: גופך יהיה חשוך .רע  פך יהיה מאיר אבל אם עינך יהיה תמים כל גו 
Lc 16,1   וקראו ואמר לו מה זה 2שמפסיד נכסי האדון  .רע  ויצא עליו שם . שה אחד על נכסיושעשה מור  
Lc 16,8  כן בני זה העולם הם יותר . הלבב כי בחכמה עשהו רע  ושבח האדון המעשה  8. שמניםתוב אותיותך וכ 

Lc 16,10   שום אדם 13. יגידהו לכם... 12..נאמנים.. 11 רע  רע בדבר קטן גם בדבר גדול יהיה נאמן ו  
Lc 17,2   א לךשמעו אתם אם חטא חט 3. לאחד מן הקטנים רע  ים בצוארו ומושלך לים שאם יעשה שיהיו ריח  

Lc 19,22  אתה יודע שאני איש אכזרי לוקח מה . מפיך אשפטך רע  והאדון אמר לו עבד  22. לא זרעתוקוצר מה ש 
Lc 23,22   עשה איני מוצא שום טעם שבעבורו יהיה חייב רע  והוא פעם שלישית אמר להם אי זה  22. תלהו  
Lc 23,41   ואומ׳ לישו אדון יהיה לך זכרון 42. לא עשה רע  אבל זה שום . אמתי לפי מעשעינו משפט  

Jn 5,14   והלך אותו האיש ואמ׳ ליהודים שישאוש רפאו 15 :רע  א תחפוץ לחטוא ולא יקרא לך דבר ואילך ל. 
Jn 5,29   29 איני יכול מעצמי לעשות דבר רק כמו 30. בדין רע  אותם שעשו טוב בחיים ומי שעשה  ויצאו  
Jn 11,9   אבל מי שהולך בלילה 10. כי רואה אור זה העולם .רע  ינו עושה זה שיהיה הולך ביום א אם אי 

Jn 18,23   23 רק אם טוב דברתי למה אתה מכה . עשה לי עדות רע רע  אם אני דברתי דבר . וש ענה אליווישא 
Jn 18,23   והלך 24: רק אם טוב דברתי למה אתה מכה אותי .רע  אם אני דברתי דבר רע עשה לי עדות . אליו  
Jn 18,30   אז אמר 31: במעשיו לא היו מביאין אותו אליך רע  וענו ואמרו אם זה האיש לא היה  30. האיש  

Mt 4,2   2 בא אליו השטן וא״ל אם אתה הוא בן האלוה 3 רעב  התענה מ׳ יום ומ׳ לילה היה לו  וכאשר  
Mt 21,18   לדרך ובא שם ולא מצאוראה תאנה אחת קרוב  19 רעב  ובבקר בשובו אל העיר היה לו  18. ועמד שם  
Mt 25,44   44 וצמא ובלא בית ערום או חולה או אסור ולא רעב  ומתי ראינוך . ז הם יענו ויאמרוא  
Mc 11,12   12 וכאשר מרחוק ראה תאנה רואה עלין 13. גדול רעב  ביום האחד יצא מבטניאה והיה לו ו.  

Lc 4,25   ולשום אדם מהם ולא שום אשה לא  26. בארץ גדול רעב  וכאשר היה . לש שנים וששה חדשיםהשמים ש 
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Lc 6,3    כשנכנס לבית האל ולקח  4והוא ואותן שהיו עמו  רעב  לא קראתם מה שעשה דוד כשהיה לו ואמ׳ להם 
Lc 15,14   והתחיל לקרב 15. ומצא עצמו חסר. גדול בארץ רעב  ואחר היה  14. כל ירושתו בזנות שם הפסיד  

Mt 5,6   5 אשרי 7: וצמאי צדק כי הם ישבעו ויהיו שבעים רעבי  אשרי  6: יהם תגיע נחמהוכים שאלאשרי הב 
Mt 12,1   והפרושים שראוהו 2. לקחו מהשבולים ואכלו רעבים  והתלמידים . אחת במקומות זרועיםעובר בשבת  
Lc 6,21   יאשריהם למי שהם בוכים כ: כי יהיו שבעים רעבים  אשריהם של  21. שמהם מלכות האל של עניים  
Mt 8,14    וקמה ושרת: ולקחה בעד היד והקדחת עזבה תכף 15 רעה  מצא חמות שי׳ פירו שוכבת מקדחת שי׳ פירו 

Mt 12,39  כי 40. אות לא ינתן לכם לבד אות יונה נביא רעה  וישאוש ענה להם אומה  39. ת ממךזה אות ראו  
Mt 12,45   שדובר אל העם אמו וקרוביו עומדים ובעוד 46 .רעה  כמו זה עתיד לבא לאומה זו . ניםמהראשו  

Mt 16,4   ואות לא ינתן לכם לבד אות . והפוכה שואלת אות רעה  אומה  4. ם יכולים לידע אות העתאבל אינכ 
Mt 27,23   וכאשר פילאט ראה 24. והם עוד צעקו תלוהו. עשה רעה  ם ואי זה ופילאט אמ׳ לה. מונח בשתי וערב 
Mt 27,64   ואמ׳ להם פילאט בקשו שומרים 65. מהראשונה רעה  יה טעות אחרון ויותר וזה יה. ותקם חי מהמ  
Mc 6,49   וישאוש תכף זעק. כולם והיו נבוכים 50וצעקו  רעה  חשבו הוא איזה רוח [*]  49הים  הולך על  

Mc 15,14  ץופילאט חפ 15. עשה לכם ועוד הם צועקים תלוהו רעה  ופילאט אמ׳ להם ואי זו  14: להווהם צעקו ת 
Lc 6,18   כי כח . וכל העם חפצים לנוגעו 19. היו נרפאים רעה  ואותם שהיו מצטערין בעד רוח . םמחולייה 

Lc 8,2   ומריאה מקדלינא שגירש ממנה ז׳. ושאר חליים רעה  ומקצת נשים שנתרפאו מרוח  2דים הי״ב תלמי  
Lc 8,29   והיה נקשר. הוא ומצערושתצא מן האדם ה רעה  כי בצואתו לרוח  29שלא תצערני  אני ממך  
Lc 9,40   40 וישאוש ענה ואמ׳ לו 41. ולא יכולו. מגופו רעה  חליתי פני תלמידיך שיגרשו הרוח ו.  
Lc 9,43   ואחר עשה בידו הסימן הנעשה היום בין הגוים רעה   וישאוש בלשמא הרוח 43. השטן הכהו ושברו  

Jn 21,16   שימון . אמר לו פעם שלישית 17: והאכיל שיותי .עהר  וישאוש אמ׳ אליו . ני אוהב אותךיודע שא 
Mc 12,33   וכאשר  34: וזהו גדול מכל קרבן אנושי. כמוהו רעהו  לב ומכל נפש ומכל חוזק ולאהוב  לאהוב מכל 
Mt 15,19   20. רציחות ניאופים גניבות עדות שקר קללה רעות  כי מהלב יוצאות מחשבות  19: אדםמלכלך ה  
Mc 7,13   ואז קרא לעם ואמ׳ להם שמעוני 14אתם עושים  רעות  ורבות אחרות . עד מנהגכם שמצאתםבמצות הש׳  
Mc 7,21    גניבות כילאות 22מחשבות וניאופים ורציחות  רעות  הרעים שמתנועעים מהלב מפנים הם הדברים  

Mt 12,34   34  טוב מאוצרואדם  35. הפה מדברת מהשפעת הלב .רעים  שרפים איך תוכלו לאמר טוב שאתם יחס  
Mt 12,45   45  ובסוף אותו האיש היו . ממנו ונכנסו שם ועמדו רעים  הוא הולך ולוקח שבע רוחות יותר אז 
Mt 12,45   ומעשיו האחרונים יותר רעים. מבראשונה רעים  ובסוף אותו האיש היו יותר . מדושם וע  
Mt 12,45   כמו זה עתיד לבא לאומה זו רעה. מהראשונים רעים  ומעשיו האחרונים יותר . בראשונהרעים מ.  
Mt 23,15   אוי לכם פרנסים 16. מעצמכם כפלים ובני גיהנם רעים  ינותם אתם אתם עושים אותם יותר וכאשר הב 

Lc 3,5   6. יהיו מיושרים וכל הרכסים לדרכים ישרים רעים  וכל הדרכים . ים והגבעות יושפלווכל ההר  
Lc 6,43   כי כל  44. ועץ רע אינו יכול לעשות פרי טוב .רעים  ב שעושה פירות כי העץ אינינו טו 43. אחיך 

Lc 11,26  26  ממנו עמו ונכנסים באותו בית שהיו דרים שם רעים  ואז הולך ולוקח שבעה רוחות אחרים יותר.  
Lc 11,26   וכאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים 27. מהראשונים רעים  האדם ההוא יהיו יותר . וסוף דבר. דרים שם  
Lc 18,11   אני  12. ועו׳ איני כמו זה העולמיי: ומנאפים רעים  ניני כמו האנשים האחרים גזלנים כי אני אי 
Lc 23,32   וכאשר באו אל 33: נוהגים עמהם בעבור שימיתום רעים  ושנים אחרים  32. מה יעשו ביבש דברים אלו 

Jn 3,19   ואינו. איש העושה הרע מארר הנרכי כל  20 .רעים  כי מעשיהם הם . ר חשך וערפל מנרביות  
Jn 7,7    וזמני לא. אתם ממיתים ביום זה של חג 8 .רעים  הכעיס כי אני מעיד עליו שמעשיו אותי  

Mt 18,15   ויסרחו בינך לבינו אם הוא ישמעך אתה. חוטא לך רעך  אם  15. ר אחד מאלו הקטנים יאבדשבשמים אש 
Mt 19,19   ואמ׳ אליו הבחור כל זה בטוב שמרתי 20. כמוך רעך  ואהוב את . כבד את אביך ואת אמך 19. שקר  
Mt 22,39   כל התורה והנביאים תלוים באלו שני 40. כמוך רעך  ב תאה. והשני הוא דומה לזה 39. גדול צווי  
Jn 12,29   ענה ישאוש 30. ואחרים אמרו מלאך דבר לו .רעם  אמרו זה הוא קול . ד שם שמעו זההעם העומ  

Mt 27,51  והקברים נפתחו 52והאבנים נחלקו באמצע  .רעשה  משני צדדין למעלה ולמטה והארץ  המקדש נשבר.  
Mt 28,2   כי המלאך ירד מן השמים והפך האבן. מאד בחזקה רעשה  והנה היה עשוי ארץ  2ראו הקבר  מריאה 
Mc 13,8   ִשְמרּו: אז 9. ובארץ ורעב והתחלת כאבים יהי רעשים  ויהיו . נגד עמים ומלך נגד מלך יקומו  
Mc 9,27    והוא אמ׳ זו מדת השטן אינה יכולה לירפא  28 .רפאו  שאלוהו בסוד למה לא היינו יכולין אנו 
Jn 5,15   15  והם אמרו ובעבור זה מתהלך ישאוש בגודיאה 16 .רפאו  אותו האיש ואמ׳ ליהודים שישאוש והלך 
Jn 7,23   בעבור זה אל תשפטו לפנים 24. כל אדם בשבת אתירפ  למה אתם כועסים נגדי כי : מאבד דת משה  
Lc 1,77   בעבור חסד 78שלימה לעמו למחילת עונותיהם  רפואה  ולתת  77. בדרך שלום ובדרך האל מיושרים  
Lc 14,3   5. והוא ריפא האדם ועזבו. ושתקו 4בשבת  רפואה  הראוי לעשות . כמי הדת והפרושיםואמ׳ לח  

Lc 13,32  רק חוייב לו 33. ביום השלישי אהיה תם ואפס רפואות  שאנכי מגרש השדים ועושה  ו שועלואמרו לאות 
Mc 5,25  והוציאוה כל 26דם זה שנים עשר שנים עברו  רפיון  ואשה אחת שהיה לה  25[*]. חריו רב שהולך א  
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Jn 10,16   האב כאשרבעבור זה אהבני  17. אחד ורועה אחד רפת  שאנהג אותם ויכירו קולי ויעשה  והכרח הוא  
Mt 27,48   אחד מהם ולקח ספוג ומלאה חומץ ושמה בראש קנה רץ  ף ותכ 48. שומעים זה אמרו זה קורא אליהו  
Mc 15,36   וקשר ספוג אחד בקנה אחד ומלאה חומץ. מהר רץ  ואחד מהם  36. ו איך צועק אליהואמרו רא  
Mt 11,27   יבאו אלי כל אותן שמצטערים 28. לגלות לו רצה  דם אינו מכיר האב רק אותו שהבן ושום א  

Mt 14,9   10. וצוה שאז יתן לה ראש זואן טבול. לשנות רצה  ר הקרואים שראוהו נעצב לא השבועה ובעבו  
Mt 18,30   אבל הלך ושם אותו במאסר עד שיפרע. הקשיבו רצה  והוא לא  30. ול עלי ואני אפרעךואומר חמ  
Mt 27,34   וכאשר תלוהו חלקו ביניהם בגורל 35. לשתות רצה  אשר טעמו לא וכ. עם לענה לשתות יין מעורב  
Mc 5,19   ֽוַסֵּפר החסד. אבל אמ׳ לו לך לביתך ולאותן שלך רצה  וישאוש לא  19. טן שהוא ילך עמומאז מוש  
Mc 6,5   אבל אחדים מועטים חולים. שם עשות שום פלא רצה  ולא  5ארצו ובין מכיריו ובביתו אם לא ב  

Mc 6,26   ושלח לחתוך הראשים וצוהו שישא לו 27הכבידה  רצה  ובעד טעם הקרואים לא . ועה שעשהבטעם השב  
Mc 9,29   29 ומלמד לתלמידיו ואומ׳ להם בן 30שאדם ידעהו  רצה  ועברו בגליליאה והוא לא . ו משםונסע  

Mc 15,23   23  והניחו . לבושיווכאשר תלוהו חלקו מ 24. לשתות רצה  ונתנו לו לשתות יין מירדטא ולא 
Lc 15,28   28 אז האב יצא אליו והתחיל לחלות. שיכנס בבית רצה  ולא . הגדול כשומעו כעס עד מאד והבן  
Lc 18,4   ואחר אמר בלבו ואם שאיני. ועבר זמן רב. לעשות רצה  ולא  4. ניין שהוא ביני ושכנגדינראה מע 

Lc 18,13   אומר אדון. את עיניו לשמים אבל מכה את חזהולש רצה  והעולמיי עומד מרחוק ולא  13. ישביד 
Jn 1,43    44. לצאת בגלליאה ומצא פליף ואמ׳ לו לך אחרי רצה  ולמחר  43. נקרא כיפאש ר״ל פיראאתה תמיה  
Jn 4,51    אז 52. לרדת עבדיו עלו אליו ואמרו לו שבנו חי רצה  וכאשר  51. שאמר לו ישו והלך לולדבר 

Jn 7,1   ללכת בגודיאה כי היהודים מבקשים אותו להמיתו רצה  לך ישאוש בגלליאה כי לא דברים האחר אלה ה. 
Jn 21,12   13: לשאול מי הוא כי יודעים היו שאדונם הוא רצה  ואחד מהם לא . מר להם באו ואכלווישאוש א  
Mt 28,8  8 ש יצאובעוד שהולכות ישאו 9להגיד לתלמידיו  רצו  הרה מהקבר ברוב פחד וברוב שמחה ותצאנה מ  

Mc 12,12   כי הם הכירו שהוא אמ׳. לתופשו אבל יראו העם רצו  והם  12. מלא כה נפלאה בעינינו היא  
Jn 6,21   20 ומיד היתה הספינה בארץ שדעתם. לקבלו בספינה רצו  אז  21. ר להם אני הוא אל תיראואבל אמ  
Jn 7,30   כי עדיין לא. ד מהם לא שם ידיו בוואח: לתופשו רצו  אז  30: אני יודע שממנו אני והוא שלחני 
Jn 7,44  אז  45: אבל אחד מהם לא שם ידיו עליו. לתופשו רצו  ומקצת  44. ה חולקות העם בעבורוובמחלוקת ז 
Jn 11,8   ענה 9. ועדיין חפצת ללכת שם. לסקול אותך רצו  דים רבי לא עברו ימים שהיהודים לו התלמי  

Jn 16,19   אמר אליהם מה זה אתם מדברים בקרבכם. לשואלו רצו  וכשבא  19: שאושודעים מה מדבר יאין אנו י  
Mt 5,25   אויבך מפני שלא ימסור אותך ביד השופט רצון  ובהיותך בדרך תמלא  25. ב נדבתךתשוב לנד.  
Mt 7,21    רבים יאמרו 22: אבי יכנסו במלכות שמימיי רצון  במלכות שמימיי אבל אותן שעושין לא יכנסו  

Mt 12,50    [*]49  [*] [*] 13: אבי שבשמים הוא אחי ואחיותי ואמי רצון  כל מי שעושה  50וקרובי,Tit  
Mt 21,31   והוא אמ׳ להם אמיתות. והם ענו הראשון. האב רצון  מי משני אלו עשה  31. ץ ולא הלךאלך בחפ  
Mc 3,35    4. הש׳ הם אחי ואחיותי רצון  שו וכל אותן שיע 35ואמ׳ אלו הם אמי ואחי,Tit  קפיטולו ד׳ כפי  

Mc 15,15   העם נתן להם בראבן ומסר להם ישוש מוכה רצון  ופילאט חפץ לעשות  15. ים תלוהוהם צועק  
Lc 12,47   בעליו ואינו מזמין עצמו ולא עשה כפי רצונו רצון  אבל אותו עבד שידע  47. א נאמרועם אשר ל  

Jn 4,34   34 אינכם 35: מי ששלחני בעבור שאשלים מלאכתו וןרצ  אכילתי היא לעשות . אוש אמ׳ להםויש  
Jn 5,30    אם אני עושה עדות לעצמי 31. מי ששלחני רצון  אבל . כי איני מבקש לעשות רצוניוישר הוא  
Jn 6,38  שכל זה שנתן. וזה הוא רצונו 39. מי ששלחני רצון  רק . שמים לא בעבור שאעשה רצוניירדתי מן ה  
Jn 6,40   שכל אדם שרואה הבן ומאמין יהיה . האב ששלחני רצון  כי זהו  40היותר אחרון  הו ביוםרק שאקימ 
Jn 7,17   או דברו מעצמו. האל יכיר המוסר אם הוא מהאל רצון  אם שום אדם רוצה לעשות  17. חנימאותו ששל. 

Lc 12,47  שלא הכירו ואותו 48. יהיה מוכה מנגעים רבים רצונו  ה כפי רצון בעליו ואינו מזמין עצמו ולא עש 
Jn 6,39   שכל זה שנתן לי לא אשמיד ממנו רק שאקימהו  .רצונו  וזה הוא  39. רק רצון מי ששלחני. רצוני 
Jn 9,31   מעולם לא שמע אדם שאחד פתח 32. אותו שומע רצונו  אבל אם אחד הוא אוהב האל ועושה . לחטאים  

Mt 26,39   ובא אל התלמידים ומצאם ישנים 40. רק כשלך רצוני  אבל לא כפי . רחק ממני המות הזהאיפשרי ה  
Lc 22,42   והנה מלאך השמים מחזק אותו 43. רק רצונך רצוני  הסר המות הזה מעלי אכן לא תעשה אתה תחפוץ  

Jn 5,30   אם אני עושה עדות  31. אבל רצון מי ששלחני .רצוני  ק וישר הוא כי איני מבקש לעשות ודיני צדי 
Jn 6,38  38  שכל. וזה הוא רצונו 39. רק רצון מי ששלחני .רצוני  י מן השמים לא בעבור שאעשה ירדתכי אני 

Mt 6,10   תן לנו לחם כל יום 11. תעשה בשמים ובארץ רצונך  . ויבא למלכותך 10דש שהוא קדוש יהיה מקו  
Mt 26,42   נים כיובא פעם אחרת לפירו ומצאם יש 43 .רצונך  יכול ממני עבור המות הזה תעשה  שלי אם לא  
Lc 22,42    והנה מלאך השמים מחזק אותו ונעשה 43 .רצונך  הזה מעלי אכן לא תעשה רצוני רק הסר המות  

Jn 8,36   אני יודע שאתם בני 37: במהרה תהיו חפשים רצונכם  ואם הבן עושה  36: טא עומד לנצחרק הח  
Mt 17,12   ואז 13. לוה יסבול המות בעבורםכן בן הא .רצונם  אבל עשו ממנו כל . ולא הכירוהו לכם שבא  
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Mc 9,12   12 וכאשר היה בא 13: כמו שהכתיבה אומרת ממנו רצונם  י אומ׳ לכם שאליהו בא להם ועשו אכן אנ  
Mt 12,20   לא ישבר העץ מעשן לא יכבה עד שיצאו למשפט רצוץ  קנה  20. ולא ישמע שום אדם ברחוב קולו  
Mt 19,18   18  לא תגנוב לא תעשה עדות. לא תעשה ניאוף .רציחה  אמ׳ לא תעשה וישוש . אמ׳ ומה הםוהוא  
Mt 27,16   וכאשר קבצם אמ׳ להם 17. היה תפוש בית הסוהר רציחה  פוש אדם אחד ששמו בר אבן שמטעם מחזיק ת 
Mc 15,7   ובא העם 8. ובעבור הרציחה הושם במאסר .רציחה  אותו שבת גר אחד עשה . מו בראבןתפוש שש  
Lc 23,19   ופילאט אמ׳ עוד פעם אחרת אליהם תחפצו 20 .רציחה  מאסר בעד בגידה שעשה בעיר ובעד שמוהו בש  
Lc 23,25   ובגידה הוסר במאסר שהם שאלוהו ונתן להם רציחה  והניח להם אותו שבעבור  25. לתםשיעשה שא  
Mt 15,19   אלו 20. קללה ניאופים גניבות עדות שקר רציחות  כי מהלב יוצאות מחשבות רעות  19: האדם  

Lc 8,47    ובאה ברעדה ונפלה לרגלי ישו משיח. להחבא רצתה  והאשה שראתה זה לא  47. שפעל בויצא ממני  
Jn 11,20   אז אמרה מרטא 21. ומריאה יושבת בבית. אליו רצתה  ומרטא כששמעה שישאוש בא  20. אותם מאחיהן  
Jn 20,2  ובאה לשימון פירי ולאותו תלמיד האחד שאוהב צתהר  אז  2: ילה ראתה אבן הקבר הפוכהלקבר ועד ל  

Mt 5,13   אור העולם אינה 14להשליך חוצה ולרמוס אותם  רק  ואחר דבר אינו שוה . היו נושעיםלאותם שלא  
Mt 6,6   אתה כשתתפלל הכינה בחדרך ותתפלל אל השם בסוד רק   6. מ׳ לכם באמת כבר קבלו שכרםאני או  

Mt 6,17   כדי שלא 18אתה כשתצום שרוק ראשך ורחץ פניך  רק   17: לכם שקיבלו שכרםכאמר אמ׳  .צמים  
Mt 8,8  כי אני אדם 9. לבד תאמ׳ בדיבור ובני יהיה נרפא רק  דון איני ראוי שאתה תכנס בביתי השר ואמ׳ א 

Mt 9,13    אז באו אל ישואש משיח 14. בעד החטאים לענוש רק  . לא באתי לקרוא הצדיקים. מקרבןיותר חסד  
Mt 11,27   יבאו אלי כל אותן  28. אותו שהבן רצה לגלות לו רק  ושום אדם אינו מכיר האב . ם האבהבן כי א 

Mt 12,4   ולא אתם קראתם בדת שהכהנים 5. לכהנים לבד רק  אותן שהיו עמו אינו ראוי לאכול הוא ו  
Mt 13,57    לא עשה שם הרבה נפלאותו 58. בארצו או בביתו רק  להם שום נביא איננו בזולת כבוד אמר  

Mt 14,5    וביום הולדת 6. ירא העם שתופשים אותו כמו נביא רק  . ובעבור זה אירודיש חפץ להורגו 5אחיך 
Mt 15,24  והיא באה ומתפללת 25. לצאן שנאבדו בית ישראל רק  והוא ענה לא שולחתי  24. היא צועקת אחרינו  
Mt 16,12   12  וישאוש בא 13. מלימוד הפרושים והצדוקים רק  הבית  הבינו שאינינו אומר משאורואז  
Mt 16,17  ואני אומ׳ לך שאתה הוא פירי 18: אבי שבשמים רק  ן בר יונה כי בשר ודם לא לימדך אשריך שימו  
Mt 16,23   ואז ישאוש אמר לתלמידיו מי שרוצה  24. מהאנשים רק  תצערני כי אינך מבין דברי האל  אל. שטן 

Mt 19,9   אני אומר לכם שכל אדם שיעזוב אשתו אם אינו רק   9. אבל בתחלה לא היה מסִכם. כםבבקושי ל  
Mt 21,46   22: יראו העם כי כולם חשבוהו לנביא רק  . ורצו לתופשו 46ו כי מהם אומר זה הכיר,Tit  
Mt 26,39   ואמ׳ובא אל התלמידים ומצאם ישנים  40. כשלך רק  אבל לא כפי רצוני . ני המות הזההרחק ממ  
Mt 26,54    באותה 55. כן חוייב שיעשה. איך תשלימו הכתיבות רק   54. שישלח לי יותר מי״ב מלאכיםלאבי 
Mc 2,17   כי אני לא באתי לקרוא. אותן שיש להם חולי רק  רופא  שמע זה אמ׳ הבריאים אינם צריכים  
Mc 7,19   21ואמ׳ להם  20. טבע מנקהבבטן ויוצא בעד  רק  כי אינו נכנס לגוף  19. ל לטנפואינו יכו  [*] 
Mc 9,28   ועברו בגליליאה. ונסעו משם 29בתפלה ובצום  רק  זו מדת השטן אינה יכולה לירפא  והוא אמ׳  
Lc 4,26   ורבים 27. צרפתא דסידוניאה לאשה אחת אלמנה רק  . לא שום אשה לא היה שולח אליהואדם מהם ו  
Lc 5,32    והם אמרו לו למה תלמידי 33לחוטאים בתשובה  רק  צדיקים כי אני לא באתי לקרוא ה 32רופא  

Lc 6,4    ואומ׳ לכם מה אדון הוא בן האדם 5. הכהנים רק  עמו ואין ראוי לשום אדם לאוכלו למי שהוא.  
Lc 6,24   אוי[*]  25. אוי לכם עשירים כי הוא נח דעתכם רק   24. היו עושים הנביאים והאבות כמו זה  
Lc 8,16    בעבור שיניחנו על המנורה או על מקום גבוה רק  עבור שיחביאנו או ישימהו אחור במדליקו  
Lc 8,27   וכאשר ראה לישאוש משיח נפל לפניו 28בקברים  רק  ש שום מלבוש ואינינו עומד בבית לוב  
Lc 8,52   הומלעיגים על ישאוש משיח באומרו ז 53. ישינה רק  . להם אל תבכו כי אין הנערה מתהוישוש אמר . 
Lc 9,36  וישאוש צוה. וירדו כלם מן ההר. ישאוש משיח לבד רק  ונשאו עיניהם ולא ראו . ונפחדו ישאוש משיח 
Lc 9,61   61 הנח לי עד שאעשה באופן שידע הכל אין חפץ בכל רק  אדוק אני אלך אחריך  ואדם אחר אמר לו  
Lc 10,2   הנה אני שולח אתכם. לכו 3. [*] טיםהקוצרים מוע רק  . ואמ׳ תבואות הקציר רבות 2. באעתיד ל 

Lc 10,11   ואומ׳ אני לכם 12. תדעו שמלכות האל מתקרב רק  . סף בנו אנחנו מסירים לתתו לכםהעפר שנא  
Lc 10,20   20 ובאותה שעה שמח ישאוש  21. כי שמכם כתוב בשמים רק  . אל תשמחו כי הם משועבדים לכם אך 
Lc 11,33   מניחה על המנורה בעבור שהנכנסין בבית יראו רק  . ת כיסוימניחה במקום נחבא ותח אינו  
Lc 11,42   אוי לכם פרושים שאתם מעשרים הנענא והרודא רק   42. כל הדברים יהיו לכם טהוריםלכם ו  
Lc 12,51   53. ה׳ שיהיו בבית אחת לב׳ ולג׳ 52: להפריד רק  אני אומר לכם לא כן . שלום בארץשבאתי לתת  
Lc 13,3   כמו אותם שמנה עשר 4אם לא תשובו כולם תאבדו  רק  אומר לא  3. כי סבלו דברים אלו האחרים  

Lc 13,33   חוייב לו למחרת ליום הבא אחריו ללכת כי אין רק   33 .רפואות ביום השלישי אהיה תם ואפס  
Lc 14,10   ר אחרוןכאשר תהיה נקרא לך ושב במקום היות רק   10. ואז בבושת תרד מטה מטה. זהתן מקום ל  
Lc 14,35   35  ישולח בחוץ מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע רק  בעפר ולא בזבל ולא בדבר תועלתי לא:  
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Lc 16,15   ומה שהוא גדול וגבבוה . האל יודע לבבכם רק  הם המצדיקים עצמם לפני האנשים  אמ׳ אתם..  
Lc 19,46   46 והיה מלמד כל 47: מערת גנביםאתם עשיתם אותה  רק  . א אמ׳ להם כתוב ביתי בית תפלהוהו  
Lc 20,21  חייבים אנו לתת 22. אומ׳ האמת ומלמד דרך האל רק  . ולא יגורת מפני אדם. ם צדיקיםומלמד דברי  
Lc 20,35  אותן שהיו ראויין מאותו עולם ומתחיית המתים רק   35: ן נישואין ונמסרין לנשואיןהעולם עושי.  
Lc 21,12   קודם כל אלה הדברים ישלחו בכם ידיכם וירדופכם רק   12. לים בשמיםואותות גדו. רדותורעב בח. 
Lc 21,20   כאשר יראו ירושלם מוקפת מחיל גדול אז תדעו רק   20. כםבסבלנותכם תנחלו נפש 19. לא יפסד  
Lc 22,2   וָשאָטנָאש נכנס ביודא הנקרא 3. יראים העם רק  . פרים מחפשים איך יוכלו להמיתווהסו  

Lc 22,42   והנה מלאך השמים מחזק אותו ונעשה 43. רצונך רק  ות הזה מעלי אכן לא תעשה רצוני הסר המ  
Lc 22,53  53 ולקחו אותו 54: זאת היא שעתינו ועוז הערפליי רק  . הייתי במקדש ולא שלחתם יד בי כל היום  
Lc 23,28   כי הנה ימים באים 29. על עצמכם תבכו ועל בניכם רק  הם אמ׳ בני ירושלם אל תבכו עלי מתהפך אלי 
Lc 24,22    23מקצת מנשינו החרידונו שקודם היום היו בקבר  רק   22. יום שלישי שנעשו דברים אלווהיום  

Jn 1,12   לכל אותן שקבלוהו נתן יכולת שיהיו נעשים בני רק   12. ואותן שלא קבלוהו. ת דבריוולא עצמו  
Jn 1,26    הוא  27באמצעכם עומד אותו שאינכם מכירים אותו  רק  . יםאני טובל אתכם במ. להם ואמריואן ענה 
Jn 1,31   בעבור שהיה מפורסם בישראל בעבור זה באתי רק  . איני מכירוואני  31. כי הוא ראשון לי  
Jn 2,10   וישאוש עשה זה 11. אתה העלמת היין הטוב עד עתה רק  . וכשהם שכורים היותר פחות. טובהיין ה 
Jn 2,24  ישאוש אינו נותן האמנה מעצמו להם כי הוא מכיר  רק   24. האותות שעושה האמינו בשמו רבים רואים 

Jn 3,5  6: אותו שפעם אחרת יהיה נולד ממים ומרוח הקדש רק  ך שום אדם לא יכנס במלכות שמים אני אומר ל  
Jn 3,17    מי שמאמין  18: בעבור שהעולם יהיה נושע בעבורו רק  . בנו בעולם בעבור שישפוט העולםלא שלח 
Jn 3,28    שיש לו ארוסה וארוס אבל 29שולחתי לפני אותו  רק  לי עדות שאמרתי לכם שאיני משיח עשו  
Jn 3,36   4: אף השם׳ עומדת עליו רק  ינו מאמין הבן לא יהיה לו חיים אבל מי שא,Tit   קפיטולו ד׳ כפי ש׳ 

Jn 4,2   והלך פעם אחרת[*]  3. ו עזבו בגודיאהתלמידי רק  עד שישאוש לא טבל  2. ותר מיואןוטובל י  
Jn 5,19   הבן. כי הדברים שהוא עושה. מה שראה עשות לאב רק  . מואינו יכול לעשות לכם אי זה דבר מעצ  
Jn 5,30   ודיני צדיק וישר הוא . כמו שאני שומע דן אנוכי רק  איני יכול מעצמי לעשות דבר  30 .רע בדין 
Jn 5,34   33 אני איני מקבל עדות אדם אבל זה אני אומר בעבור רק   34. עשה עדות אמתילחתם לזואן ואתם ש 
Jn 5,42   אני בא 43. מכיר אני אתכם שאין אהבת האל בכם רק   42. אין לי זוהר אנשים 41. ייםחיים נצח  
Jn 6,22   אבל . ושלא נכנס ישאוש באניה עם תלמידיו. האחת רק  ולא היה שם . האחרת לא היתה שם הקטנה 
Jn 6,26   אתם מתפעלים לא 27. כי אכלתם הפת ושבעתם בו רק  . שואלים לא בעבור שראיתם אותותאתם . לכם  
Jn 6,27   27 אותה שבן האדם יתן להם. העומד בחיים נצחיים רק  תפעלים לא אוכל שאובד מי שאובד אתם מ.  
Jn 6,38   שכל זה. וזה הוא רצונו 39. רצון מי ששלחני רק  . ן השמים לא בעבור שאעשה רצוניירדתי מ  
Jn 6,39  כי זהו רצון האב  40שאקימהו ביום היותר אחרון  רק  שכל זה שנתן לי לא אשמיד ממנו  .הוא רצונו 
Jn 7,12   אבל אחד מהם אינו מדבר ממנו 13. מרמה העמים רק  . ואחרים אינו. אומרים טוב הוא כי מקצת  
Jn 7,22  אם איש 23: ובשבת מוהלים אתם האנשים. מהאבות רק  ה ממשה ית מילה לא שאותו דבר הילכם משה בר  
Jn 7,24  אז אמרו קצת מבני ירושלם אינינו 25: דין צדק רק  בעבור זה אל תשפטו לפנים  24. תכל אדם בשב  
Jn 7,28   הוא שאין אתם ידעתם אותו. אמת. מאותו ששלחני רק  ידעתם שלא באתי מעצמי . אין אניידעתם מ . 
Jn 7,29   ואם אומר לא ידעתיו אהיה מכזב . אני יודע אותו רק   29 .הוא שאין אתם ידעתם אותו. מתא 
Jn 8,28  ומי 29. כמו שהאב למדני לדבר אלה הדברים רק  שאני הוא ודבר אני עושה מעצמי  האדם תכירו  
Jn 8,35  רצונכם במהרה ואם הבן עושה 36: החטא עומד לנצח רק  . והעבד אינו עומד בבית לנצח 35. עבד החטא 
Jn 8,42   למה אינכם מכירים דברי כי אינכם 43. הוא שלחני רק  . ולא באתי מעצמי. ומהאל יצאתי מאת האל 
Jn 8,49   ואני איני  50. ואתם מבזים אותי. אני מכבד אבי רק  . ענה ישאוש אין בי שד 49: ש לךמהשטן י 

Jn 9,9   אז אמרו לו 10. והוא אמ׳ אני הוא. ומה הוא לוד רק  . ויש אומרים אינינו זה 9. הוא אומרים זה 
Jn 10,1    אבל הכנס בעד 2. עולה בעד מקום אחר גנב הוא רק  שאינו נכנס בעד השער לבית הצאן לכם מי  
Jn 10,6   אז אמר ישאוש פעם 7. הם לא הכירו מה אמ׳ להם רק  . זה המשל אמר ישאוש להם 6. כריהאיש הנ  
Jn 10,8   אם אחד יבא. אני הוא דלת 9. הצאן לא שמעו אותם רק  . םל אותן שבאו היו גנביכ 8שאני דלת הצאן 

Jn 10,33    ועושה אתה. כי אתה אדם ולא אל. מקללה וגידוף רק  ממעשה טוב אין אנו סוקלין אותך היהודים  
Jn 11,4  5: חולי עמו אלא בעבור שבן האל יתעלה בעד אותו רק  ע אמ׳ זה החולי אינו חולי מיתה וישאוש שומ 

Jn 11,15   אז אמר טומאש שאמור דידימוש 16. נלך אליו רק  . א הייתי שם בעבור שאתם תאמינוכי אני ל  
Jn 11,42   42 בעבור העם שעומד סביבי אמרתי זה בעבור שיאמין  רק  . בר ידעתי שכל שעה אתה שומע ליואני כ 
Jn 11,51   וניבא שישאוש משיח יצטרך. הגמון אותה שנה שהיה רק  . וזה לא אמר מעצמו 51. כל העם ולא ימות 
Jn 11,54  54 הלך במלכות קרובה אל המדבר בעיר שנקראת אפרים  רק  . היה הולך בפרסום בין היהודים וכבר לא 
Jn 12,6   והיה לו. אליו ולעצמו דורש בעבור כי הוא גנב רק  . מרו בעבור שומו עין על הענייםשאמ׳ לא א  
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Jn 12,9   כי רבים מהיהודים 11לזרו [*]  10[*] שראו  רק  עבור ישאוש שם לא לבד ב ששם היו ובאו  
Jn 12,16   אז ידעו שדברים: כאשר ישאוש נתעלה באור העליון רק  . זה לא הכירו תלמידיו בתחלה 16. בן אתון 
Jn 12,30   30 ה מושלך עתה יהי. עתה הוא דין העולם 31. בעדכם רק  קול זה לא בא בעבורי : אוש ואמרענה יש 
Jn 12,42   בעבור פחד הפרושים לא הודו בעבור שלא ישליכום  רק  אכן רבים מהשרים האמינו בו  42 ודבר ממנו 
Jn 12,44   מי שרואה אות רואה מי ששלחני 45. במי ששלחני רק  ואמ׳ מי שהאמין בי אינו מאמין  וישוש צעק . 
Jn 12,47  מי שמבזה אותי 48. בעבור שאהיה להם למושיע קר  . תו כי אני לא באתי לדון העולםאיני דן או  
Jn 12,49   ואני 50. הוא צוה לי לאמר ולדבר: האב ששלחני רק  כי אני מעצמי לא דברתי  49. רוןביום אח  
Jn 13,1   13. דובר,Tit   קודם חג הפסח ישאוש ששעתו באה שיש לו לעבור רק   1קפיטולי י״ג כפי ש׳ יואן  

Jn 13,10  10 שירחוץ הרגלים והוא כולו נקי ואתם טהורים אבל  רק  מי שהוא רחוץ אינו חסר  להם וישאוש אמר 
Jn 13,18   מי שאוכל פתי יקום . בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת רק  . מכולכם אני יודע אותן שבחרתי אומר זה 
Jn 14,6   י אביאם הייתם לעבד מכירים אות 7. בעבורי רק  אין אחד בא אל האב . אמת וחיים אני דרך  

Jn 14,17   לא 18. אתם תכירו כי בכם הוא עתה ובכם יהיה רק  . ואינו יודע אותו. ו רואה אותוכי אינ  
Jn 14,24   אלה הדברים אמרתי בעומדי 25: מאבי ששלחני רק  והדבר אשר שמעתם אינו שלי . בריומקיים ד  
Jn 14,31   לם יכיר שאני אוהב האב והוא נתןבעבור שהעו רק   31ואין דבר אחר בי : לם כבר באשר זה העו  
Jn 15,24   בעבור שיהיה 25עתה ראו והכעיסו אותי ואבי  רק  : רים שאחר לא עשאם לא היה חוטאעשיתי דב  
Jn 16,6   כאשר אמרתי לכם אלה הדברים דאגה נתמלאה לבבכם רק   6. ם אינו שואלני לאן אתה הולךואחד מכ. 

Jn 16,11   עוד יש לי 12. כי שר זה העולם כבר נדון. מרחוק רק   11תראו אותי  ה לאומעת. אני הולך אל האב 
Jn 16,12   רק כשיבא אותו רוח  13. אינכם יכולים נשוא עתה רק  . עוד יש לי לאמר לכם רוב דברים 12. נדון 
Jn 16,13  כי לא. כשיבא אותו רוח של אמת ילמדכם כל אמת רק   13. רק אינכם יכולים נשוא עתה .רוב דברים  
Jn 16,13   14הדב הדברים שישמע ידבר ויגיד לכם הדברים  רק  כי לא ידבר מלבו . למדכם כל אמתשל אמת י  
Jn 16,20   האשה היולדת דואגת כי  21: דאגתכם תחזור לששון רק  . אבל אתם תדאגו. ו והעולם ישמחשאתם תבכ 
Jn 16,25   באותו היום לא 26אגידהו לכם מאבי בגלוי אגי  רק  אלה הדברים אמרתי לכם במשל לכם  25: שלם  
Jn 16,33   17: תבטחו בי כי אני נצחתי העולם רק  כי תהיה לכם צרה בעולם . ם שלוםיהיה לכ,Tit   קפיטולו 
Jn 17,9   וכל שלי שלך 10כי שלך הן . בעד אלו שנתת לי רק  אני בעדם מתפלל לא בעד העולם  9. שלחתני  

Jn 17,20   21. עדיין בעד אותן שיאמינו בעד דבריהם בי רק  . עד אלו לבדואיני מתפלל ב 20. באמת  
Jn 18,23   והלך ישאוש 24: אם טוב דברתי למה אתה מכה אותי רק  . דברתי דבר רע עשה לי עדות רע אם אני 
Jn 18,40   40  19) תם פרק י״ח: (ובראבן גנב היה: בראבן רק  אז צעקו כולם לא תעזוב לנו זה,Tit  
Jn 19,12   אם תניח זה לא תהיה. היהודים צועקים ואומרים רק  . ואחרי זה פילאט חפץ להניחו 12. תרביו  
Jn 19,21   ענה פילאט 22. שהוא היה אומר שהיה מלך היהודים רק  לפילאטו לא תכתו׳ מלך היהודים  אמרו 
Jn 20,4   5א ראשון לקבר התלמיד האהוב הלך יותר מהרה וב רק   4. ובאו לקבר ושניהם הלכו במרוצה. האהוב  

Jn 20,24   טומאש אחד מן התלמידים שנקרא מספק לא היה עמהם רק   24צרו העונות נעצרים יהיו להם ומי שתע 
Jn 20,31   אלו נכתבים למען תאמינו שישאוש משיח הוא בן רק   31. ידיו שאינם כתובים בספר זהלתלמ  
Jn 21,18   כשתהיה זקן תשלח ידך ואחר ילך אחריך וינהגך רק  . ר היית יושב והולך למקום חפצךכשהיית נע  
Jn 21,23   זה  24. אמר אני רוצה שכן יעמוד עד שאבא מה לך רק  . תוך אחיו שאותו תלמיד לא ימותזה הדבר ב 
Lc 1,53   53 כמו שנדר 55פודה ישראל בנו זוכר מחסדיו  54 .רקים  בים ממלא כל טוב ועוזב העשירים הרע 

Mt 26,67   ומקצת מאחרים נותנים לו. בפניו והכוהו רקקו   67אומרים ראוי הוא למות  ם ענולכם וה  
Lc 3,13    ויואן . והפרושים שאלוהו אומרים מה יעשו 14 .רשות  לבד כמה שנתן לכם . לא תעשו עודענה להם 
Lc 8,32   שדים אז ה 33. וכן עשה. לבא בקרבי הפרים ההם רשות  ם חלו פני ישאוש משיח שיתן להם בהר והשדי 

Jn 19,31   32. יוכלו לחתוך ירכי אותן התלויין ויש שלום רשות  ההוא חילו פני פילאט שיתן להם  היה בשבת 
Jn 19,38  אז. לקחת ישאוש מהשתי וערב ופילאט הודה לו רשות  ובקש מפילאטו שיהיה לו . ישאוש שהוא תלמיד  

Lc 7,8   ואומר אני לזה לך והוא. חת כחי פרשיםות רשותי  כי אני אדם שיש לי תחת  8. נרפאובני יהיה  
Mt 25,26   ופחדן אחר שאתה יודע שאני קוצר מה שלא זרעתי  רשע  ענה האדון ואמ׳ לו עבד  26: ונךתקבל ממ 

Mt 6,23   ואם הנר הראוי להיות. כל הגוף יהיה ערפליי רשעה  ואם עינך  23. ל הגוף יהיה בהירתמימה כ  
Mt 7,23    כל אדם השומע דברי ועושה 24. מלאי רוע לב רשעים  סורו ממני . הכירם להם מעולם לאאז יאמר  
Mt 4,21   ותכף עזבו הרשתות ואביהם  22ויקרא אותם  רשתותיהם  ת עם זאבדיב אביהם שהיו מתקנים בספינה אח 

Lc 5,5   וכאשר זה נעשה אספו דגים רבים באותן 6 .רשתותיך   אבל בדבריך נאריך. טרחנו ולא לקחנו דבר  
Mc 1,19    ותכף קראם ועזבו אביהם זאבדיב בספינה 20 .רשתם  בני זבאדיב בספינה קטנה משימים וג׳ואן  
Lc 16,18   אדם אחד עשיר 19: ומביא אחרת עושה נאוף..  ..ש  ולא תהיה יכל אדם  18חת שתעבור א. . מאות  
Mt 14,28   ן אם אתה הוא תחפוץ שאני אבאפירו ואמר אדו ש׳  וענה  28. באל אני הוא אל תפחדוטוב בטחון  
Mt 14,29    פירו מהאניה קטנה והולך על המים לבא אל ישאוש ש׳  וירד  :והוא אמר בא 29אבא אליך על המים. 
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Mc Prol,1   וכהן. פירו בעבור שכילה ותלמיד בדבר האל ש׳  מרקו מגיד נבחר מהאל ובן  :תלמיד ומגיד  
Mc 14,Tit   14: אני אומר עורו,Tit  והיה קרוב הפסח ויום המצה סמוך שני 1מארקו  ש׳  לו י״ד כפי קפיטו  

Lc 9,9  ורצה לראות. יואן מי הוא זה שעושה דברים אלו ש׳  אירודיש אני הוא שצויתי לשחוט  ואמ׳ 9. חי  
Jn 1,Tit  השם׳: Expl  1ת״ם,Tit ובן האל עם האל. בהתחלה היה בן האלוה 1יואן  ש׳   קפיטולו ראשון כפי . 
Jn 2,Tit   2: על בן האדם,Tit   וביום השלישי נעשו נשואין בגליליאה 1יואן  ש׳  קפיטולו ב׳ כפי  
Jn 3,Tit  3. הדבר שהיה באנשים,Tit    ששמו נקודימוש והיה שר[*] אדם אחד היה  1זואן  ש׳  קפיטולו ג׳ כפי 
Jn 4,Tit   4: השם׳ עומדת עליו,Tit   וש שהפרושים שישושאז כאשר הכיר ישא 1זואן  ש׳  קפיטולו ד׳ כפי  
Jn 5,Tit   5: כשבא מגודיאה,Tit   אחר אלה הדברים היה יום חג היהודים 1יואן  ש׳  קפיטולו ה׳ כפי  
Jn 6,Tit   6. איך תאמינו לדברי,Tit   אחר הדברים האלה הלך ישאוש מעבר לים 1יואן  ש׳  קפיטולו ו׳ כפי  
Jn 7,Tit   7: אחד משנים עשר,Tit   אחר אלה הדברים הלך ישאוש בגלליאה כי 1יואן  ש׳  קפיטולו ז׳ כפי  
Jn 9,Tit   9: ויצא מן המקדש,Tit   ראה אדם עור מיום הולדו. והולך ישאוש 1יואן  ש׳  קפיטולו ט׳ כפי . 

Jn 10,Tit   10. עון ועונכם עומד,Tit  אמת אני אומ׳ לכם מי שאינו נכנס בעד 1יואן  ש׳   קפיטולו י׳ כפי  
Jn 11,Tit  11. נו בוורבים האמי,Tit   והיה חולה אחד בשם נקרא לזריט מבטניאה  1יואן  ש׳  קפיטולו י״א כפי 
Jn 12,Tit   12: בעבור שיתפשוהו,Tit   וישוש אז ששה ימים קודם הפסח בא 1ג׳ואן  ש׳  קפיטולו י״ב כפי  
Jn 13,Tit   13. כן אני דובר,Tit   תו באה שישרק קודם חג הפסח ישאוש ששע 1יואן  ש׳  קפיטולי י״ג כפי  
Jn 14,Tit   14: אל תלמידיו,Tit   לא יהיה לבבכם נבהל האמינו באל ובי 1יואן  ש׳  קפיטולו י״ד כפי  
Jn 15,Tit   15: קומו ונלכה מזה,Tit   2ואבי הוא החורש . אני הוא גפן אמת 1זואן  ש׳  קפיטולו ט״ו כפי  
Jn 16,Tit   16: הייתם עמדי,Tit   אלה הדברים אמרתי לכם בעבור שלא תהיו 1יואן  ש׳  קפיטולו י״ו כפי  
Jn 18,Tit    18ואני אהיה בהם,Tit   כאשר ישאוש אמ׳ אלה הדברים הלך עם 1יואן  ש׳  קפיטולו י״ח כפי  
Jn 19,Tit   )19) תם פרק י״ח,Tit   והפרושים 2. אז פילאט תפש ישו ונגשו 1יואן  ש׳  קפיטולו י״ט כפי  
Jn 20,Tit   20 :שמו שם ישאוש,Tit   שבת אחד מריאה מגדלינא באה בבקר לקבר 1יואן  ש׳  קפיטולו כ׳ כפי  

Jn 5,11   11  והוא לא ידע מי הוא  13[*] [*]  12. מטתך ולך שא  ענה להם מי שעשה לי זה אמ׳ אלי והוא 
Jn 9,36  ואותו . וישאוש אמ׳ אליו אתה ראיתו 37. בו שאאמין  אדון מי הוא . ה אותו האיש ואמרענ 36. האל 
Lc 19,5  וזאקיב ירד מהרה וקבל ישו 6. היום בביתך שאבא  קיב רד מהר וחושה כי מוכרח אני ואמר לו זא  

Jn 21,22   אז יצא זה הדבר בתוך 23. מה לך אתה תלך אחרי שאבא  ליו אני רוצה שיע שיעמוד פה עד אמר א 
Jn 21,23   וא התלמיד שעושה עדות מאלוזה ה 24. מה לך שאבא  רק אמר אני רוצה שכן יעמוד עד  .לא ימות  
Mt 4,21   21  וזואן אחיו בספינה אחת עם זאבדיב אביהם שאבאדיב  משם וירא שני אחים אחרים גיקמי וילך  

Mc Prol,19   וזה אחד הגמון אסכנדריאש. אשר לו הושב האצבע שאבד  הציל מה . ואבל השם׳ מביט אמונת. מהכהונה 
Lc 15,4   וכאשר ימצא אותה ישימה על 5. עד שימצאה שאבד  וילך לאותה  תשעים ותשעה במדבר לא יניח  
Lc 15,9   כן אני אומר לכם שמחה תהיה לפני 10 .שאבדתי  כי אנכי מצאתי דרכמא שלי אותה  שמחו עמי  

Lc 7,7   8. אליך אבל תאמ׳ זה בדברים ובני יהיה נרפא שאבוא  ובעבור זה אני מדמה שאהיה ראוי  7. קורתי 
Lc 13,35   14: ותאמרו ברוך הבא בשם הש׳ שאבוא  ואני אומר שזה לא יהיה עד . ושבין ימא,Tit  קפיטולו  
Lc 19,13  והקציפוהו עירוניו כבר ושלחו לגאסיאו 14 .שאבוא  עשו הוצאותיכם מאלו האימנש עד  ואמ׳ אליהם  
Lc 11,47   ידים שהחכמתםבאמת אתם מע 48המיתום  שאבותיכם  אוי לכם חוצבים קברי הנביאים  47.שלכם  
Mt 15,13  הניחום כי הם 14. לא נטע אותה תהיה נעקרת שאבי  והוא ענם ואמר כל נטע  13. שמעוהם מהדבר ש  
Mt 18,19  כי למקום 20: שבשמים יתן לכם כל מה שתשאלו שאבי  ם יהיו בהסכמה של שלום על הארץ אם שנים מכ  
Lc 22,29   בעבור שתאכלו ותשתו בשולחן 30גזרו לי  שאבי  ואני מכין לכם מלכות כמו  29. יבניסיונות  

Jn 5,18    ענה ישו . ומדמה עצמו בשיווי לאל. הוא אלוה שאביו  לא לבד מתיר השבת אבל עוד אומר כי 
Jn 12,7   7 כי לעולם יהיו אביונים 8. אותו ביום קבורתי שאביט  ר ישאוש תעזבו אותו אותו בעבור אז אמ 

Mt 5,48    6: שמימיי שלם הוא שאביכם  תהיו א״כ שלמים כמו  48. הנצריםפחותי,Tit  1 השמרו לבלתי  
Mc 11,25   ומיד 27[*]  26. שממיי ימחול לכם עונותיכם שאביכם  בעבור . אם לכם שום תרעומת נגד שום אדם 

Jn 8,58  םאז הביאו אבנים להשליכ 59: היה אני הייתי שאברהם  הם אמת אני אומ׳ לכם שאני קודם ישוש אמ׳ ל 
Mc 13,35   35 הבית יבא בערב או חצי הלילה או לתרנגול שאדון  רו כי אינכם יודעים היום והשעה לכן עו  

Lc 16,3   איני יודע לחשוב בושת. נוטל ממני הרשאתי שאדוני  והמורשה אמ׳ בקרבו מה אעשה  3. ההיא  
Mt 24,46   אמיתות לכם אומר 47. עושהמוצאו ער וכן  שאדוניו  אשרי העבד אותו  46. זונם בזמנםשהוא י  
Jn 21,12   ובא ישאוש ולקח הפת והדג ונתן להם 13: הוא שאדונם  צה לשאול מי הוא כי יודעים היו מהם לא ר 
Lc 19,31   והשלוחים הלכו שם ומצאו 32. חפץ פעולתו שאדוננו  ם קשרו אתם תאמרו כי עשיתם כמו אתם מתירי  
Mt 9,15    אין אדם מכפיל בגד  16: יעלם הארוס אז יצומו שאדם  ל כשיצא העת אב. שהם עמו† אותן†לבכות כל 

Mt 13,31   שהוא קטן כל הזרעים וכשגדל 32זורע בשדהו  שאדם  אותו להם מלכות שמים הוא דומה לזרע החרדל  
Mt 13,40   41. לוקט הקמשונים ושורפן כן יהיה בקץ העולם שאדם  כי כמו  40. הקוצרים הם המלאכיםו. העולם 
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Mt 13,47  וכשהוציאוה 48משים בים שאוספת כל מיני דגים  שאדם  ו׳ המלכות שמימיי דומה למכמורת ע 47: האבן 
Mt 15,26   27. יקח לחם מהבנים ושיתנהו לכלבים לאכול שאדם  והוא ענה ואמ׳ אינינו טוב  26. עוזרני  

Mt 19,7   וישוש אמר 8. כריתות ואותה יעזוביתן לה ספר  שאדם  והם אמרו משה צוה  7. האל ִחֵברלהפריד מה ש 
Mc Prol,24    כי אותו שנוטע. ישיג גמול מעמלינו חזקם שאדם  למען . תמצא רוצים שהאדם יבינהווכאשר  

Mc 7,11   12. ידור בעבור נדר העם האב והאם שיועילו לו שאדם  ואתם אומרים אשר אי זה מהן  11 .מות יומת 
Mc 7,24   כי אשה 25. אכן לא היה יכול העלים. ידעהו שאדם  אחד ולא אבה דוניאה ונכנס בבית טיר ושי  
Mc 9,29   ומלמד לתלמידיו ואומ׳ להם בן האלוה 30ידעהו  שאדם  א לא רצה ועברו בגליליאה והו. ונסעו משם 
Mc 10,4   ולהם ישאוש 5: יכתוב לה ספר כריתות ושיניחנה שאדם  והם אמרו משה התיר  4. לכם משה מה צוה 
Lc 8,41  40 אותו ששמו לירוש שהיה שר בית הכנסת נפל שאדם   41שחזר ישאוש לעם המחכים אותו ונעשה כ  

Jn 11,50    וזה לא אמר 51. אחד ימות ולא ימות כל העם שאדם  אינכם חושבים שצריך לנו  50דבר אי זה  
Jn 17,23   שנתת לי שבמקום אב אני רוצה שאותן 24: אותי שאהבת  ושאהבת אותם כמו . שאתה שלחתני יכיר 

Lc 7,7   ראוי שאבוא אליך אבל תאמ׳ זה בדברים ובני שאהיה  ובעבור זה אני מדמה  7. ל קורתישתכנס בצ  
Lc 12,50    בעבור זה אני נדחק עד שישלים. טבול מטבילה שאהיה  ואני מתאוה  50. אני שיהיה מורדוחפץ: 
Lc 18,41   41 וישאוש אמ׳ אליו ראה אמונתך תושיע  42רואה  השאהי  תה חפץ שאעשה לך והוא אמ׳ אדון מה א 

Jn 7,34   37 36[*] [*]  35. שם אתם לא תוכלו לבא שאהיה  מקום ל. לבקשני ולא תמצאוני 34האב ששלחני  
Jn 12,47   מי שמבזה אותי ואינו מקבל 48. להם למושיע שאהיה  רק בעבור . לא באתי לדון העולם כי אני  

Mt 14,18  ולקח. צוה לישב העם על העשב 19 .אותם לי שאו  והוא אמ׳ להם  18. ני דגיםים ושלבד ה׳ לחמ  
Mc 12,15  והם נשאו לו וישאוש 16לי פשוט אחד ואראהו  שאו  ואמר למה תנסוני . וש הכיר שקרםויש 15. לו  
Lc 15,22   ובאו והלבישוהו ושימו טבעת. התלמיד הראשון שאו  ואח״כ אמ׳ לעבדיו לכו כולכם  22. בנך  

Jn 4,35    36. עיניכם וראו כי כבר תבואות הקציר לבנות שאו  הנה אני אומר לכם . עד עת הקציריש מכאן  
Jn 21,10   ושימון פירי עלה באניה 11מהדג אשר לקחתם  שאו  וישאוש אמ׳ להם  10. למעלה ופת ודג מונח.  
Jn 6,27   אותה שבן . ק העומד בחיים נצחייםמי שאובד ר שאובד  אתם מתפעלים לא אוכל  27. תם בוהפת ושבע 
Jn 6,27   אותה שבן האדם יתן . רק העומד בחיים נצחיים שאובד  אתם מתפעלים לא אוכל שאובד מי  27. בו 

Mt 10,37   36 38: אינו ראוי לי. אביו ואמו יותר ממני שאוהב  מי  37: האנשים מורגלים ממכריהםו [*] 
Mt 10,39   ומי שיאבדה בעדי. נפשו יאבד החיים בעבורי שאוהב  מי  39[*]  38: אינו ראוי לי. ייותר ממנ  
Jn 12,25   והמארר נשמתו בזה העולם. נפשו יאבד אותה שאוהב  מי . ואם ימות נותן פרי רב. ידיישאר יח  
Jn 14,21   ואני . אותי ומי שאוהב אותי יהיה אהוב מאבי שאוהב  השומר מצותי הוא  21. ואני בכם ואתם בי 
Jn 14,21   ואני אאהוב אותו. אותי יהיה אהוב מאבי שאוהב  שומר מצותי הוא שאוהב אותי ומי ה 21. בכם  
Jn 19,26   אחרי 27. ביותר נהפך לאמו ואמר אשה הנה בנך שאוהב  וש ראה אמו עומדת סמוך והתלמיד אז כשישא 
Jn 20,2   אמרה להם אדוני נטלוהו מןמאד ישאוש ומריאה  שאוהב  לשימון פירי ולאותו תלמיד האחד רצתה ובאה 

Mt 17,16    וישוש גער לשטן ויצא לחוץ ונתמרק 17. אלי שאוהו  אומה ממאנת והפוכה עד כמה אעמוד עמכם  
Lc 19,43   44ימאסוך ויקיפוך ויצורו לך מכל צדדין  שאויביך  כי ימים יבואו לך  43. ת לעיניךהן נעלמו  
Mt 9,28   29 :והם ענו הן גביר. להחזיר לכם הראות שאוכל  נים וישו משיח אמ׳ להם אתם מאמי. אליו  

Mc 14,18   והתחילו כל. והם היו עצבים 19עמי יבגדני  שאוכל  להם אמת לכם אני אומר שאחד מכם ישאוש אמ׳  
Lc 11,6    והוא ענה לו מבפנים אל 7. להניח לפניו שאוכל  ואין לי מה . הובי בא מהדרך אליכי א 6ג׳  
Lc 17,8  ואחר אתה. ושרתני עד שאשלים לאכול ולשתות שאוכל  ולא יאמר לו תכין  8בוד ושומעך ע יאמר מיד  

Lc 18,18   למה . וישאוש אמר לו 19. לנחול חיים נצחיים שאוכל  ושים שאלו אמ׳ רבי טוב מה אעשה אחד מהפר 
Jn 6,50   ת חיים אשר מןאני הוא פ 51: ממנו לא ימות שאוכל  זהו שירד מן השמים בעבור שזה  50. ומתו  
Jn 6,55   בשרי ומי ששותה דמי יהיה לו חיים נצחיים שאוכל  ומי  55. ולא תשתו דמו לא יהיה לכם חיים  
Jn 6,57   כמו 58: בשרי ושותה דמי בי יעמוד ואני בו שאוכל  מי  57: ודמי הׁשתייה האמתי: תיהאוכל האמ  
Jn 6,58   זהו הפת שירד מן 59. אותי הוא חי בעבורי כלשאו  ומי . שלחני ואני חי בעבור האב כמו שהאב  
Jn 6,59   אלה הדברים אמר בבית 60: זה הפת יחיה לעולם שאוכל  מי . אכלו אבותיכם המן ומתולא כמו ש 

Jn 13,18  עתה אני אומר לכם  19. פתי יקום עקיבו נגדי שאוכל  מי . בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת רק. שבחרתי 
Mt 23,14  ובעבור זה. מה שיש לאלמנות עם תפלה ארוכה שאוכלים  כם יודעי ספר פרושים רמאים וי לא 14: הכנס 
Mt 24,38   ושותים ועושים נשואין עד היום שנח נכנס שאוכלים  כי כמו שהיה בזמן קודם המבול  38. הבתולה  
Mt 26,21    מכם אמר להם אמיתות אומר לכם שאחד שאוכלין  ובעוד  21לסעוד עם י״ב תלמידיו בשולחן  
Mt 11,23   23  כי אם הפלאות שנעשו בך היו נעשים בשידוניאה .שאול  ואתה כפר נחום שקמת עד לשמים תרדי עד 
Mc 14,58   אני אהרוס זה המקדש עשוי בידי אנשים ובשלשת שאומ׳  אנחנו שמענו  58אומרים . ר נגדועידי שק 

Lc 5,39   6: הוא טובהישן  שאומ׳  שן אינו רוצה מיד שתות יין חדש יין י,Tit   1קפיטולו ו׳ כפי לוקא 
Mt 12,31  ומי שיאמ׳ נגד הקדוש 32. קללה נגד הקדש רוח שאומר  עון קללה יכופר לאנשים לבד מי  אני לכם כי 
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Mt 27,40    תושיע. שתשמיד המקדש ובשלשה ימים תבנהו שאומר  אתהו [*].  40אותו מניעין ראשן מקללין  
Lc 6,28   29. התפלל בעד אותן שמכבדין לכם. לכם רע שאומר  ברכו למי  28. אתכם למי שהכעיס ועשו טוב  

Jn 11,13  13  אז אמ׳ להם ישאוש 14. אומ׳ משינת חלום שאומר  והמה מאמינים שמה . אמרו ממיתתווישאוש  
Jn 16,17   17  ופעם אחרת מעט. לנו אחר מעט לא תראוני שאומר  אמרו תלמידיו ביניהם מה הוא זה אז  
Jn 16,18  19: אין אנו יודעים מה מדבר ישאוש. לנו מעט שאומר  זה אז אומרים מה הוא  18. אני הולך אל האב 
Lc 24,10   ונראו להם דברים 11לשלוחים אלה הדברים  שאומרות  מריאה שלומי והאחרות שהיו עמהן יקובי ו  
Mt 17,10   והוא ענם  11. ליהו יבא בתחלהחכמי הדת שא שאומרים  שואלו לו תלמידיו אומרים מה זה ו 10. חי 
Mc 12,18   רבי משה 19וישאלוהו לאמר . לא תהיה תחייה שאומרים  ובאו אליו הצדוקים  18: ים ממנועמדו תמה 
Lc 22,65    וכאשר נעשה יום נתאספו זקני העם 66. נגדו שאומרים  וקללות רבות  65. הוא שהכה אותךנביא מי 
Lc 24,23  ומקצתינו הלכו לקבר ומצאו 24. שהוא חי שאומרים  ראו מראה מלאכים ובאו אומרות ש .גוף ישאוש  
Mt 23,16   אבל. שאותן שנשבעין במקדש דבר אין נשבעין שאומרין  אוי לכם פרנסים עורים  16. יהנםובני ג 
Mt 21,42   42 האבן אותה שמאסו בוני החומה היא היתה שאומרת  ם ישאוש ואתם לא קראתם הכתיבות אמר לה  
Mc 14,71   ואחר זכר . ומיד התרנגול קרא פעם אחרת 72 .שאומרת  וא האיש לקלל ולישבע שאינו יודע מה ה 
Mc 15,28   ואותם שעוברים שם  29. הוא נמנה עם הרשעים שאומרת  אז היתה נשלמת הכתובה  28. שמאלואחד מ 

Jn 7,38    וזה  39. יים ירוצו מבטנוהכתיבה נחל מים ח שאומרת  מי שמאמין בי  38יבא אלי וישתה אחד עשה 
Mt 13,47   וכשהוציאוה בוחרים הטובים 48כל מיני דגים  שאוספת  יי דומה למכמורת שאדם משים בים שמימ 
Mt 24,20   ואז תהיה צרה 21. הצרה לא תהיה בשבת ובחורף שאותה  התפללו לשם  20. ות באותן הימיםמיניק 
Mc 12,43    ענייה נדבה יותר ממה שהם מספיקים אבל זאת שאותה  תלמידיו ואמ׳ אמת אני אומר לכם קרא  

Jn 4,53   שעה היתה שאמר לו ישו שבנו חי והאמין בו כל שאותה  אז הכיר האב  53. ם הניחו הקדחתמן היו 
Mt 12,6   ואם תבינו מה 7שהוא בכאן הוא גדול המקדש  שאותו  אמת אני אומר לכם  6. ש בלא עוןבמקד  

Mt 23,18   עורים אי זה 19. שנשבע תת למזבח חייב לפרוע שאותו  ואומרים אתם  18. ש הזהבאו המקדש שמקד 
Mt 27,63   לכן צוה שמור הקבר 64הרמאי אמ׳ שיקום חי  שאותו  אומרים אדון אנחנו נזכרנו  63ט לפילא  

Lc 2,21   מונקרא בעד המלאך קודם שהנער היה בבטן א שאותו  הנער היה נמול ונקרא שמו ישאוש שמנה ימים  
Lc 7,43   44. וענה ישאוש ואמר יושר שפטת. שיותר נתן שאותו  ענה שימון ואמר אני חושב  43. םמאלו השני  

Lc 17,34    האחד. יאבד אומ הלילה יהיו שנים במטה אחת שאותו  אני אומר לכם  34אותה אמת אותה ומי יאבד  
Jn 7,22   22 ובשבת מוהלים אתם . היה ממשה רק מהאבותדבר  שאותו  נתן לכם משה ברית מילה לא : זה בעבור 

Jn 21,23   רק אמר אני רוצה שכן יעמוד . תלמיד לא ימות שאותו  אז יצא זה הדבר בתוך אחיו  23. תלך אחרי 
Mt 10,40    מי שמקבל נביא 41: מקבל מי ששלח אותי. מקבל שאותי  ומי  40: שיאבדה בעדי נושע יהיהומי 

Lc 13,2  גלילבש הם חטאים יותר מגלילבש האחרים כי שאותם  אתם  שאוש להם סבוריםוענה י 2: עם קרבנותם  
Jn 9,39  ואותם שרואים שיהיו. שאינן רואין שיראו שאותם  אתה בדין באתי בזה העולם בעבור . אמ׳ אליו  

Jn 17,21    למען שהעולם יאמין שאתה. בנו יהיו דבר אחד שאותם  בעבור : כמו שאתה אב בי ואני בךדבר אחד  
Mt 12,4    לחמים הוא ואותן שהיו עמו אינו ראוי לאכול  שאותן  שנכנס בית האל ואכלו לחמי הקדש  4עמו 

Mt 23,16   אבל אותו. שנשבעין במקדש דבר אין נשבעין שאותן  אוי לכם פרנסים עורים שאומרין  16. גיהנם  
Lc 18,24   יותר  25. ממון שיכנסו במלכות שמיםשיש להם  שאותן  עצבונו ואמ׳ דבר אי איפשר הוא  וישוש ראה 
Jn 17,24   שנתת לי שבמקום שאני אהיה שם הם יהיו עמי שאותן  אב אני רוצה  24: מו שאהבת אותיאותם כ . 
Mt 14,9   וחתך ראש זואן בבית 10. יתן לה ראש זואן טבול שאז  וצוה . ראוהו נעצב לא רצה לשנותהקרואים ש 

Mc 12,19   לכן 20. הנשאר יקחה לאשה להקים זרע לאחיו שאח  תו בלא בן יניח אשאח מאי זה איש ימות ו  
Mt 20,21   21  והאחד לשמאלך במלכותך. מבני ישב לצד ימינך שאחד  והיא אמרה תרצה . אמר מה תחפוציוהוא . 
Mt 26,21   וכשהם שמעו זה היו מאד 22. מכם יבגדני שאחד  וכלין אמר להם אמיתות אומר לכם ובעוד שא  
Mc 10,37   38. באורך. ממנו ישב בצד ימינך והאחר בשמאלך שאחד  והם אמרו תן לנו  37. אעשה לכם .מה תרצו 
Mc 14,18   והם היו עצבים 19מכם שאוכל עמי יבגדני  שאחד  שאוש אמ׳ להם אמת לכם אני אומר שיושבין י.  

Lc 9,8   ואמ׳ אירודיש  9. שקם חי מישישי הנביאים הוא שאחד  ואחרים אומרים . אליהו הוא ונראה בארץ 
Jn 1,14   15. ונולד מן האב שהוא מלא חן ואמת. הוא לבד שאחד  ואנו רואין אורו . ר וישכון בכםנעשה בש 
Jn 7,48    אבל 49. מהשרים והפרושים אינם מאמינים בו שאחד  אינכם רואים  48. ובזה רמה אתכםהפרושים  
Jn 9,32   אם לא זה האיש 33פתח עיני אדם שנולד עור  שאחד  אדם מעולם לא שמע  32. ותו שומערצונו א.  

Jn 13,21  אז התלמידים הביטו זה לזה 22. מכם יבגדני שאחד  והזהיר ואמר אמת אומר אני לכם  עצמו רוחני  
Lc 8,27   27 ואינינו לובש שום מלבוש. שד זה זמן רב שאחזו  שר יצאו בארץ בא לישוש אדם אחד וכא  

Jn 10,21   21 אלה 22. ושטן יכול עיני עורים לפקוח. שד שאחזו  ם אומרים אלה הדברים אינם מאדם ואחרי  
Mc 14,28    ופירו אמ׳ אם 29חי אהיה עמכם בגליליאה  שאחזור  אכן אחר  28הרועה ונתפזרו הצאן אני אכה  
Mt 22,24   25: יקח אשתו בעבור שיקים זרע אחיו שאחיו  משה אמר אם אחד ימות בלא בנים  אמרו רבי  
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Lc 20,28    יכול ליקח אותה האשה לו לאשה להקים זרע שאחיו  שיהיה לו אשה אם ימות בלא בנים לנו איש  
Jn 14,29   29 מעתה רוב הדברים לא אדבר 30: העשיה תאמינו שאחר  לו מי זה לכם קודם המעשה בעבור עתה ג  
Jn 15,24   רק עתה ראו והכעיסו: לא היה חוטא לא עשאם שאחר  אם לא עשיתי דברים  24. אותי מכעיס אבי  
Lc 12,5   5 מות האדם יש לו כח לשולחו בגיהינם ולו האש  שאחרי  תיראו אותו . אלמדכם ממי תיראו אבל אני 

Mc Prol,13 אבל דבר ראשונה מהאלהות המדבר כאשר . דברו שאחרים  ח ולא דבר מההתבשרות מאד מאותה ישאוש משי 
Jn 1,33   במים הוא אמר לי אותו שעליו תראה הרוח שאטביל  אבל אותו ששלחני [*]  33. עליו יונה עומד  

Lc 11,18   בעצמו הוא בלב ולב איך תעמוד המלכות ההיא ַשאָטנָאש  ואם  18. ובית יפול על בית. מודלכם לא תע. 
Mc 10,35  וישאוש אמ׳  36. זה דבר שאנחנו נשאל תעשה לנו שאי  ם וזואן בני זאבדיב אומרים רבי אנחנו רוצי 

Jn 6,46   והוא ראה. אם לא שהוא מהאל. זה מהם ראה האב שאי  לא בעבור  46. ב אחרי כן בא אליהשומע מהא  
Lc 21,8   כי רבים יבאו בשמי: איש לא יונה אתכם שאיזה  והוא אמר השמרו לכם  8. להעשות יתחילו  
Mt 12,2   וישואש אמ׳ להם לא אתם 3. בתראוי עשות בש שאין  מרו לו תלמידיך עושים מה שראוהו א  

Mt 13,12  ובעבור 13לו זה המעט שיש לו יגזול לו אדם  שאין  ומי . שיהיה לו יתן לאדם וישפיעמי  12. לא  
Mt 16,8   למה אינכם מבינים ומזכירים מה׳ 9. לכם לחם שאין  אתם חושבים בעבור . לתי מאמיניםאנשים ב  
Mt 23,4   יכולים לישא והם אין רוצים הגיעם באצבעותם שאין  את לעמים הם מעמיסים כובד מש 4 .עושים . 

Mt 23,23   פרנסים עורים שלועסין הפרעוׄש 24: ראוי לשכחם שאין  ה ואלה המצות שחוייב עשות ואין והאמונ 
Mc 2,24   מה . ואמ׳ ישאוש להם לא קראתם 25. ראוי עשות שאין  אמרו לו תלמידך עושים בשבת מה  והפרושים 
Mc 3,29   אבל הוא. זה העון לא יכופר לעולם. לו תקוה שאין  זהו מי . לבד עון נגד קדוש רוח 29מכופרים  
Mc 5,3   כי 4יכולין להחזיקו בשלשלאות ולא בברזלים  שאין  ששוכב בקברים והיה כ״כ רע  3רך אליו בד  

Mc 7,18   האדם אינו יכול לטנפושום דבר שיכנס בגוף  שאין  אין אתם מבינים . שאינכם מביניםכ״כ פתאים.  
Mc 8,16    וישאוש כאשר ראה מחשבותם אמ׳ 17. לנו לחם שאין  הוא אמר בעבור . אמ׳ אחד אל אחדכחושבים  
Mc 9,2   3שום אדם יכול לעשות בהם על פני האדמה  שאין  היו כן . זהירים ולבנים כמו שלגהיו מ  

Mc 9,43   ואם רגלך 44. מתים הארסים והאש אינו נח יןשא  אל מקום  43אשה של גיהנם בשתים ביד אחת מ  
Mc 9,45   ואם  46: מתים הארסים והאש אינו נח ולא תפסק שאין  אל מקום  45מהכנס בשתים בגהינם . באחת 
Mc 11,2   ואם 3. עליו שום רכב התירוהו והביאוהו אלי שאין  כנסו באמצע תמצאו עיר אחד קשור ומיד שת  

Mc 13,14   14 ואז אותן. אותו שקורא יבינהו. ראוי שאין  קוץ שומם עמוד במקום שר תראו השוכא  
Lc 1,34   34 והמלאך ענה ואמ׳ הקדוש רוח 35. לי ידיעת איש שאין  אמרה למלאך איך יוכל העשות זה  ומריאה 
Lc 3,11   ומי שיש לו חלופי העושרים יעשה זה. לו אחת שאין  שתי מלבושים יתן למי  אומ׳ אותו שיש לו  
Lc 8,18   ובאו 19. לו מה שחושב שיהיה לו יהיה לו נגזל שאין  ואותו . כי לאותן שיש לו יעשוק .שומעין 

Lc 11,46  להם יכולת לשאת אתם לא חפצתם לנגוע אותם שאין  מה אתם מעמיסין האנשים בעומסין חכמי הדת ל  
Lc 12,17   ואמ׳ אעשה 18. בתי ופירותילי במה אאסוף טו שאין  והאדם חושב בעצמו אומר מה אעשה  17. השפע  
Lc 19,26   אכן אותם אויבים 27. לו מה שיש לו יגזל ממנו שאין  ומי . דם שיש לו ינתן לו ויושפעלכם לכל א 
Lc 19,27   חפצים שאמלוך עליהם הביאו פה והמיתום לפני שאין  אכן אותם אויבים  27. יגזל ממנומה שיש לו : 
Lc 22,36    כי אני 37. לו ימכור מלבושיו ויקנה סכין שאין  ומי . ח גם האבןמי שיש לו שק יקאבל עתה  

Jn 1,47  אמר לו נתנאל היאך אתה 48. לו שום שקר שאין  איש מישראל אותו . שב שיהיה אמתממי אתה חו  
Jn 4,17   כי חמשה בעלים היו לך וזה שעתה לך 18לך בעל  שאין  וישאוש אמ׳ לה אמת את אומרת . לאין לי בע 
Jn 4,44  אז כשבא ישאוש 45. לשום נביא כבוד בארצו שאין  והוא העיר  44. שם והלך בגלליאהימים מצא מ  
Jn 5,42   אני בא בעולם אב מאבי 43. אהבת האל בכם שאין  רק מכיר אני אתכם  42. הר אנשיםאין לי זו.  
Jn 6,66   67. ינתן לו מאביאחד יכול לבא אלי אם לא  שאין  ואומ׳ בעבור זה אמרתי לכם  66. למוסרו  
Jn 7,28   ואם. רק אני יודע אותו 29. אתם ידעתם אותו שאין  הוא . אמת. צמי רק מאותו ששלחניבאתי מע  

Jn 12,19   19 בדבר זה שכל העולם הולך אחריו. אנו מועילים שאין  ה בעבור זה הפרושים אמרו ביניהם הנ. 
Mc 5,26    וכאשר שמעה שישאוש משיח בא בין 27. מוצאה שאינה  . מה שהיה לה ברפואות בלא תועלתכל  
Jn 15,2   וכל העושה פרי בו ינקה אותה. עושה פרי שאינה  וישליך כל כף  2ואבי הוא החורש . גפן אמת  

Mt 3,10   אני טובל אתכם 11. עושה פרי טוב יכרת וישרף שאינו  וכל עץ . הגרזן מונח לשורש העץ 10. אברהם 
Mt 7,19  במעשיהם  20. עושה פרי טוב יהיה כרות ושרוף שאינו  כל עץ  19[*]  18: רי רעעושה פ ועץ פרי רע 
Mt 8,28    וצועק אומר מה  29. יכול לעבור באותו הדרך שאינו  מושטן אחד שיצא מן הקבר מאד רע פגש 

Mt 12,30   ומי שלא יקבץ עמי כנגדי. עמי כנגדי הוא שאינו  מי  30. ואחר שיגזלהו הבית. וזקיקשרהו בח  
Mt 26,74  75. ומיד התרנגול קרא. מכיר אותו האדם שאינו  ואז התחיל לכפור ולהשבע  74עיד כי דבריך מ  

Mt 27,4   וזרק הל׳ 5והם ענו מה לנו אתה תראהו . יודע שאינו  אני חטאתי כי אני מסרתי דם צדיק הוא כאיש 
Mc 9,39   כל אדם שיתן לכם כוס  40. עמנוכנגדינו הוא  שאינו  ואותו  39. ת בשמי אינו אומ׳ רענפלאו 

Mc 12,32   אותו 33לבד אלוה אחד ואינו אחר אלא הוא  שאינו  אמר לו אותו החכם רבי אמת גדול ו 32. מזה  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

866 

 

Mc 14,71   ומיד התרנגול  72. יודע מה הוא האיש שאומרת שאינו  והוא התחיל לקלל ולישבע  71. תהגליליב א 
Lc 3,9    והעמים 10 :עולה פרי טוב יכרת ויושם באש שאינו  לכן כל עץ . עץכבר עברה לשורש הכי הגרזן  
Lc 4,4   חי האדם על הלחם לבדו כי אם בכל הדבר שיוצא שאינו  וישוש ענה כתו׳ הוא  4. ובו לחםהאלה שיש 
Lc 6,2   וישאוש ענה ואמ׳ להם לא 3ראוי עשות בשבת  שאינו  ם אומרים להם למה אתם עושים מה פרושי  

Lc 9,49    וישוש אמ׳ להם אל תמנעו 50הולך אחריך עמנו  שאינו  ומחינו בידו כאשר . האנשים בשמךהשדים מן 
Lc 9,50   50 52וכאשר נשלמו דברי  51. כנגדינו לנו הוא שאינו  כי מי . וישוש אמ׳ להם אל תמנעו לו  

Lc 11,23   24שאינו מאסף עמי מפזר ומי . עמי כנגדי הוא שאינו  מי  23. יגזול לו ומלבושיו יחלקשהיה בוטח 
Lc 11,23   כאשר הרוח בלתי נקי יוצא  24מאסף עמי מפזר  שאינו  ומי . מי שאינו עמי כנגדי הוא 23. יחלק 
Lc 14,27   נושא שתי וערב שלו ואינו בא אחרי אינו יכול שאינו  ומי  27. נשמתו לא יהיה תלמידי ועו׳ 
Lc 14,33   מתיאש מכל הדברים שמחזיק אינו יכול להיות שאינו  מכם כן כל איש  33. ם דברי שלוםלהשתדל ע  
Lc 18,2  ירא אלהים ולא היה לו יראה ובושת מן שאינו  אומר דיין אחד היה בעיר אחד  2 .ולא לחטוא  
Jn 3,18   18 כי אינו מאמין. מאמין בו כבר הוא נדון שאינו  אבל מי . י שמאמין בו אינו נדוןמ  
Jn 3,36   מאמין הבן לא יהיה לו חיים רק אף השם׳ שאינו  אבל מי . לו חיים נצחייםבבן יש מי שיאמין  
Jn 5,23    אמת אני  24. מכבד הבן אינו מכבד האב ששלחו שאינו  מי . יכבדו לבן כמו שמכבדין לאבשהכל 
Jn 10,1    נכנס בעד השער לבית הצאן רק עולה בעד מקום  שאינו  אמת אני אומ׳ לכם מי  1ש׳ יואן י׳ כפי 

Jn 10,12   כאשר. שוכר טוב כאשר הצאן אינם שלו קרוביות שאינו  ומי  12. תן נפשו בעד צאן השוכרטוב נו 
Jn 14,24   והדבר אשר שמעתם. אוהב אותי ומקיים דברי שאינו  מי  24. יצאו עמו עשוואליו . יאהוב אותו  

Mt 16,11  אבל אני אומר לכם שתשמרו משאור  .אומר מהפת שאיני  ולמה לא תבינו  11. בילות נשארואיש וכמה ד 
Mt 27,24  וכל 25. השמרו לכם. יודע מדם זה האיש הצדיק שאיני  טל ידיו לפני העם ואמ׳ אני הוא לקח מים ונ 

Mc 1,7   אני טובל אתכם 8. ראוי לחלוץ שרוך נעליו שאיני  אותו . יותר חזק ממני יבא אחרי ואומר  
Lc 3,16   ראוי לחלוץ חגורת נעלו הוא יטבול אתכם ברוח שאיני  חזק ממני  כם במים אבל יבא יותרטובל את 
Lc 18,4   אמנם כאשר האלמנה הזאת 5. ירא אלהים ואנשים שאיני  ואחר אמר בלבו ואם . עבר זמן רבו. לעשות 
Jn 1,27   27 אלו הדברים נעשו  28. ראוי לחלוץ שרוך נעלו שאיני  יד לבא אחרי והיה קודם לי אותו הוא עת 
Jn 3,28   28  שיש לו ארוסה  29משיח רק שולחתי לפני אותו  שאיני  בעצמכם עשו לי עדות שאמרתי לכם אתם 

Mt 16,12   אומר משאור הבית רק מלימוד הפרושים שאינינו  ואז הבינו  12. צדוקים והפרושיםמשאור ה  
Jn 1,20   א״כ אתה אליהו. תהושאלהו מי א 21. משיח שאינינו  והודה . והודה ולא כפר 20י הוא אליו מ . 

Mt 26,53  יכול להתפלל לאבי שישלח לי יותר מי״ב שאיניני  חושב אתה  53. בסכין ימות. סכיןאיש שיכה ב  
Mc 7,18   18 אין אתם מבינים שאין שום דבר. מבינים שאינכם  הוא אמ׳ להם א״כ אתם כ״כ פתאים ו  
Lc 6,35   מקוים דבר ושכרכם יהיה הרבה מאד ותהיו שאינכם  ותנו מתנות למי . ועשו להם טוב אויביכם  
Jn 1,26   הוא עתיד לבא אחרי והיה 27מכירים אותו  שאינכם  רק באמצעכם עומד אותו . כם במיםטובל את  

Mc 3,20   20 וכאשר אותן שלא ראוהו 21. יכולים לחמם אכול שאינם  אחר בא אל הבית ונאסף שם עם רב ו 
Lc 12,24   זורעים ולא לוקטים ואין להם אוצרות ולא שאינם  תחשבו כערבים  24. יותר מהלבוש והגוף  
Lc 15,7   או אי זה אשה שיש לה עשרה 8: חסרים תשובה שאינם  יותר ממאה צדיקים על חוטא אחד עושה תשובה  
Jn 6,65   כי ישאוש היודע ראשונות יודע מי. מאמינים שאינם  אבל מקצת מכם הם  65. וחיים הם לכם רוח  

Jn 20,30   רק אלו נכתבים למען 31. כתובים בספר זה שאינם  ה ישאוש משיח בהראותו לתלמידיו רבים עש  
Lc 11,44   והאנשים שאינן יודעין הולכים למקום . נראין שאינן  אוי לכם פרושים אתם כמו הקברים  44. בשער 
Lc 11,44   וענה 45. שאינן יודעין יודעין הולכים למקום שאינן  והאנשים . ו הקברים שאינן נראיןאתם כמ 
Lc 11,44   וענה מחכמי הדת ואמ׳ רבי באמרך  45. יודעין שאינן  שים שאינן יודעין הולכים למקום והאנ 

Jn 1,13    זאת לדעת מחטאות ולא מרצון בשר. ילודי דם שאינן   13אותן שיאמינו בשמו . בני האלנעשים . 
Jn 9,39   ואותם שרואים שיהיו נעשים. רואין שיראו שאינן  ין באתי בזה העולם בעבור שאותם אתה בד  

Jn 10,16   מרפת זה והכרח הוא שאנהג אותם ויכירו קולי  שאינן  וצאן אחר  16. ומשים נפשי. ואני מכיר האב 
Mt 2,13   אז קם ויקח הילד  14. ירצה הילד להכבידו שאירודיש  ת שם עד בואי אליך כי עתיד הוא וישב 

Mc 10,23   24. שיהיו לו מעות הרבה יתנם במלכות שמים שאיש  מידיו ואמ׳ איך דבר נמנע אל תל ישאוש  
Mc 10,24   25. שיבטח מאד בעושרו יוכל ליכנס במלכות האל שאיש  תכף אמר להם בנים מאד הוא כבד  פעם אחרת 
Mc 10,25  אומרים. םוהם היו תמהי 26. עשיר במלכות שמים שאיש  קל הוא עבור גמל אחד בנקב המחט יותר דבר נ 
Mc 10,29   שיעזוב ביתו ואחיו ואחיותיו או אב ואם או שאיש  וישאוש ענה ואמר אמת אומ׳ לכם  29. אחריך  

Mc 13,5   5 כי רבים יבאו לעולם בשמי 6אחד לא יונה אתכם  שאיש  נה ישאוש התחיל לאמר ראו הביטו ועו 
Mc 9,41    אחד מהקטנים המאמינים בי יותר יהיה זטשאישקנדלי  ואותו  41. אומר שלא יאבד הגמוללכם אני  
Mc 6,44   ותכף צוה לתלמידיו  45. חיו חמשת אלפים איש שאכלו  ואותן  44. ממה שהותירו ומהלחמים והדגים 
Jn 6,59   59 מי שאוכל זה הפת יחיה. אבותיכם המן ומתו שאכלו  לא כמו : זהו הפת שירד מן השמים  
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Mt 17,26  18: ותנהו בעדי ובעדך שאל  מה שעולה זה אשר ה ותמצא שם כל תפתח לו הפ,Tit  קפיטולי מ״ד כפי  
Mt 22,35    רבי אי זה העליון צווי 36אומר . לישאוש מנסהו שאל  ואחד מרבני הדת  35. שנאספו יחדמיאוש 
Mc 8,27  ישאוש לתלמידים מה אומרים העמים ממני מי אני  שאל  ועדיין [*]  27. ום אדם משכיניךאל תאמר לש 
Mc 9,20   והוא אמ׳. אל האב כמה זמן עבר שיש לו זה שאל  וישאוש  20. פניו ומתבולל ורוקקוהפילו ל  
Lc 1,63   לוח הנקרא בוישאט אחד אשר בו כתב ג׳ואן הוא שאל  וזכריה  63. ך הוא חפץ יהיה שמולאביו אי  

Lc 18,36   ו כי ישוש נזורט עובר באותו ואמרו ל 37מה זה  שאל  וכאשר העור שמע שעובר עם רב  36. יתנו לו 
Lc 23,6   והכיר כי מיכולת 7. אותו האדם אם הוא גלליב שאל  לליאה וכאשר פילאט שמע מג 6. ועד כאן  
Jn 4,52   ואמרו לו. שיאמרו לו השעה ששב לאיתנו הטוב שאל  אז  52. אליו ואמרו לו שבנו חי עבדיו עלו  
Jn 18,7  פעם אחרת מה אתם מבקשים והם אמרו ישאוש שאל  אז  7: רו לאחוריהם ונפלו לאחוראני הוא חז  

Jn 18,19  ענה ישאוש אליו 20. לישוש מתלמידיו וממוסרו שאל  אז ההגמון  19. ומד עמהם ומתחמםפירו ע. בו . 
Jn 18,21    לאותן שמנעוני אי זה דברים דברתי להם כי הם שאל  . מה אתה שואל לי 21דברתי בסתר ודבר לא  
Jn 3,25   ובאו ליואן 26. בין תלמידי יואן על הטהרה שאלה  אז נעשית  25: ם יואן בבית הסהרהוש לא  
Mt 2,8   מהילד בתבונה ובדעת ובמוצאכם אותו שובו אלי  שאלו  וישלחם לבית לחם ויאמר להם לכו  8. הכוכב 

Mt 6,33  34. יה לכם כל זהבתחלה מלכות האל ויותר ותה שאלו   33. שלכם יודע שאתם צריכים זה האב. כל זה  
Mt 7,7   דפקו: תחפצו ותמצאו: מאל והוא ימלא שאלתכם שאלו   7: וםלפני החזירים שלא ירמסום ולא יקרע  

Mt 10,11  וכאשר 12. מאתו אדם טוב ועמו תעמדו עד שתלכו שאלו  בכל עיר שתכנסו או מגדול  11. וראוי לשוכר 
Mt 24,6   עם 7. אבל עדיין לא יהיה הקץ. הצערים יבאו אלוש  חיוב . מלחמות השמרו שלא תבהלו והסעת  

Mt 26,13    האיוגליו יהיו מוגדים בכל העולם יאמרו עשתה  שאלו  אמיתות לכם אומ׳ אשר בכל מקום  13אותי 
Mt 26,62   ושר הכהנים אמר. וישו שותק 63. עושים נגדך שאלו  ם ואמ׳ לישאוש אינך עונה לעדות שר הכהני  
Mt 27,11  אתה. אומרים אתהו מלך היהודים ואמ׳ לו ישאוש שאלו  וישאוש עומד לפני פילאטו  11. רזאדונינו ג 

Mc 7,5   לישאוש אומרים למה אין שומרין תלמידיך שאלו  ובעבור זה  5. וכלי כסף משתיהם כיסותיהם  
Mc 14,60  עונה דבר וישו שותק ואינו 61. מניחים נגדך שאלו  לישואש אומ׳ אינך עונה לחטאים  בתוכם ושאל : 
Mc 14,61   וישאוש 62. אמר אתהו בן משיח בן השם הברוך שאלו  ול הגדול ופעם אחרת הכהן הגד: עונה דבר  

Mc 15,2   וישאוש ענה ואמר אתה. אתה הוא מלך ישראל שאלו  ופילאטו  2. י פילאט ומסרוהו לולפנ  
Lc 1,20   והעם היה שם ממתין 21. יבאו לתכליתהדברים  שאלו  אלם ולא תוכל דבר עד אותו יום  בעתן תהיה  
Lc 8,30   והוא ענהו ליגיאו ר״ל מספר כי שדים . מה שמך שאלו  וישאוש  30. בא במדבר בכח השדיםנשברים מו 
Lc 11,9   10תקעו ויפתח לכם . תבקשו ותמצאו. וינתן לכם שאלו  [*]  9ום ותתן לו כפי הצורך לו תק. אהבתו 

Lc 18,18    אמ׳ רבי טוב מה אעשה שאוכל לנחול חיים שאלו  ושר אחד מהפרושים  18. יכנסו בונערים לא  
Lc 18,40   מה אתה חפץ שאעשה לך והוא אמ׳ אדון שאהיה 41 שאלו  או לו העור וכאשר הביאוהו אליו וצוה שיבי 

Jn 6,11  ותר אספו זה הנ. כאשר שבעו אמר לתלמידיו 12 .שאלו  והיה להם ספקם בכל אשר . כמו כןוהדג . העם 
Jn 9,15   והוא. לו הפרושים באי זה צד חזר לך הראות שאלו  אז  15: ואופתח עיני האיש הה. טיט בשבת  
Jn 9,21    אלה 22. אותו כי בן דעת הוא ומדבר מעצמו שאלו  : צד נפתחו עיניו וראה לא ידענובאי זה  
Jn 9,23   אז שאלו פעם אחרת 24: ים הואהבן כי בן שנ שאלו  בעבור זה אמרו אביו ואמו  23: תמבית הכנס  
Jn 9,24   ואמרו לו תן שבח. פעם אחרת האדם שעמד בעורון שאלו  אז  24: אלו הבן כי בן שנים הואואמו ש 

Jn 11,56  ישאוש עומד במקדש שהיה מדבר בעצמו מה אתם שאלו  אז  56. פסח בירושלם לטהר עצמם מלכות קודם  
Jn 18,9   אז שימון פירי  10: שלי נתת אחד מהם לא נעדר שאלו  י מכל אותן יה נשלם הדבר שאמר כבעבור שיה 

Jn 21,17   אמ׳ אליו אדון יודע כל. אם אוהב אותו שאלו  ופירו היה דואג כי שלשה פעמים  .אתה לי  
Mt 11,2   אתהו שעתיד לבא להושיענו 3שנים תלמידיו  שאלוהו  וזואן אסור כאשר שמע המעשים  2 .בעיירות . 
Mc 4,10   והוא אמ׳ להם לכם נתן להבין 11מהמשל  שאלוהו   וכאשר היו בצד א׳ התלמידים 10. שמעי  
Mc 7,17   והוא אמ׳ 18. מה רוצה לאמר אותה התמונה .שאלוהו  וכאשר ישוש נכנס בבית התלמידים  17. ישמע  
Mc 9,27   28. ו רפאובסוד למה לא היינו יכולין אנ שאלוהו  וכאשר היו נכנסין בבית תלמידיו  27. חי  

Mc 10,10  מי ומימניח אשתו ולוקח . ואמר להם 11בבית  שאלוהו  ועו׳  10: חבר שום אדם לא יפרידומה שהאל מ 
Mc 13,3   אמור 4בסוד פירו ויקומו וגואן ואנדריב  שאלוהו  וכאשר ישב בהר הזתים נגד המקדש  3. תהרס  
Lc 3,14  ויואן אמ׳ אל תחפצו רע. אומרים מה יעשו והושאל  והפרושים  14. מה שנתן לכם רשותלבד כ. עוד  

Lc 8,9    ולהם אמר לכם ניתן 10. איזה דבר הוא זה .שאלוהו  ותלמידיו  9. שיש לו אזנים ישמעצועק מי  
Lc 11,16   וישאוש כמבין מעשיהם 17. אות מן השמים שאלוהו  ואחרים מנסים אותו  16רש השדים השדים מג  
Lc 23,25  וכאשר נהגוהו 26. ונתן להם ישאוש כרצונם שאלוהו  אסר שהם ה ובגידה הוסר במאותו שבעבור רציח  
Mc 6,22   ועשה שבועה שיתן לה 23 מה תחפוצי ואתנהו לך שאלי  . ואמר אירודיש המלך אל הנערה. האוכלים 
Lc 3,35  היהשם . שם היה ארפישאט. שם היה קינן 36 .שאלי  שם היה . שם היה פליג. היה ראגבשם . שירוק  

Lc 21,15   ותמסרו בעד 16. לא יוכלו לאמר נגדה אויביכם שאליה  כי אני אתן לכם כח וחכמה  15. ואופן תענ 
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Mt 17,10    והוא ענם ואמ׳ אליהו יבא 11. יבא בתחלה שאליהו  אומרים מה זה שאומרים חכמי הדת תלמידיו  
Mc 6,15   ואחרים אומרים שנביא הוא או אחד מן. הוא שאליהו  והאחרים אומרים  15. עושה פלאותובעבור זה  
Mc 9,10   והוא ענה ואמר כאשר אליהו  11. יבא ראשונה שאליהו  ים והסופרים אחריהם שחוייב הוא אומר 
Mc 9,12   בא להם ועשו רצונם כמו שהכתיבה אומרת שאליהו  אכן אני אומ׳ לכם  12מות מגונה נגישה ל  

Mt 5,5   אשרי רעבי וצמאי צדק כי הם 6: תגיע נחמה שאליהם  רי הבוכים אש 5: הם ינחלו הארץ הנחים כי  
Mc 8,31   הוכרח לסבול צער ולהיות נגוש למות בעד שרי  שאליו  אומר ומראה ומלמד  31. יפרסמהו צוה שלא 
Jn 8,29  כל עת הוא מדבר אלה 30. ערבים אני עושה שאליו  כי אותם הדברים . מניחני יחידי ואינו: עמי  

Mt 23,37   נכספת לקבץ עמך כמו. היו מֻשלחים הרבה פעמים שאליך  ם שהרגת הנביאים וסקלת הקדושים ירושל 
Jn 10,35   ומה שכתוב. הם אותם שדבר אליהם אלים נאמר שאלים  אם הם אמרו  35. מרתי אלהים אתםאני א  

Mt 2,8    המלך הלכו ובשומעם דברי 9: להשתחות לפניו שאלך  ובדעת ובמוצאכם אותו שובו אלי מפני  
Jn 16,7  ואם. כי אם לא אלך רוח הקדש לא יבא אליכם שאלך  בל אני אומר לכם שצריך הוא לכם א 7. לבבכם  
Mc 8,5   6. והם ענו ז׳. כמה ככרות פת לחם יש לכם שאלם  וישאוש  5ו לשבוע זה העם במדבר מאכל יוכל  

Mc 9,15   וענה איש אחד מהעם 16תם חולקים ביניכם ממה א שאלם  והוא  15. לו לדרך ושבעוהו תמהו ויצאו 
Mc 9,32   32  והם שותקים כי 33. מה הייתם חולקים אתם בדרך שאלם  וכאשר היו בבית ישו . בכפר נחוםובאו 
Lc 9,18  וענו ואמרו יואן 19מה אומרים העם מי אני  שאלם  התפלל ותלמידיו סמוכים לו וישו היה לבדו ו  

Jn 4,9   ואני אשה ממקום שמריאה . ממני ליתן לך לשתות שאלת  אתה שיהודי אתה . אהאשה שמריטנ לו אותה 
Lc 23,14    זה ולא מצאתי דבר ממה שאתם מלשינים אותו שאלתי  הנה אני . שאמרתם שיגרש זה האדםזה האדם.  
Mt 1,12   זרובבל הוליד  13. שאלתיאל הוליד זרובבל .שאלתיאל  יקוניאש הוליד  12. ו בגלות בבלואחי 
Mt 1,12   זרובבל הוליד אביאוט 13. הוליד זרובבל שאלתיאל  . יקוניאש הוליד שאלתיאל 12. בלבגלות ב.  
Mt 7,7  כי 8. דפקו בדלת ויפתח לכם: תחפצו ותמצאו :שאלתכם  שאלו מאל והוא ימלא  7: יקרעום ירמסום ולא 

Lc 23,24   ותו שבעבור רציחה ובגידהוהניח להם א 25 .שאלתם  ופילאט שפט שיעשה  24. םהולכים וחזקי  
Mc 7,6   חנם 7. זה העם מכבדני מדבר ולבם רחוק ממני שאמ׳  להם טוב נביא מכם רמאים ישעיה  ענם אמ׳  

Mc 14,72   לו ישאוש שקודם שהתרנגול יקרא ב׳ פעמים שאמ׳  ואחר זכר פירו הדבר . פעם אחרת קרא  
Lc 2,50   וירד עמהם ובאו בואזריק והיה משועבד  51להם  מ׳שא  והם לא הבינו הדבר  50. הן מאביהדברים ש 

Lc 22,61   לו קודם התרנגול יקרא שלש פעמים תהיה כופר שאמ׳  ונזכר פירו דבר אדוננו . ט פירונהפך ומבי  
Jn 1,23    ואותן שנשתלחו לו היו 24. ישעיה הנביא שאמ׳  כמו . הקורא במדבר ישרו דרך הש׳הוא קול  

Jn 10,42   11. יואן מזה הם אמתיים ורבים האמינו בו שאמ׳  אבל כל הדברים  42ה שום אות עושכמעט אינו,Tit 
Jn 12,6   רק אליו . לא אמרו בעבור שומו עין על העניים שאמ׳  וזה  6. פשיטין ושינתנו לעניים שלש מאות 

Jn 19,35   ל אלו הדבריםוכ 36. אמת בעבור שאתם תאמינוהו שאמ׳  והוא היודע . או עושין עדות מזהואותן שר 
Mt 5,20  לא תהיו צדיקים יותר מהחכמים והפרושים לא שאם  ואני אומר לכם באמת  20. ת שמיםיהיה במלכו  
Mt 18,3   לא תשובו ותהיו כמו זה הנער לא תכנסו במלכות  שאם  ואמר אמתות אומר לכם אני  3והניחו באמצעם 

Mt 21,21    יהיה לכם אמונה ולא תספקו לא לבד אומר מהתאנה שאם  ישאוש אמר להם אמיתות אומר לכם ו 21תכף 
Mc 12,19   אח מאי זה איש ימות ויניח אשתו בלא בן שאח שאם  רבי משה כתב לנו אומ׳  19לאמר  וישאלוהו  

Lc 1,43   תדעי כי כאשר שלומך שמעו 44. אדוני באה אלי שאם  ואיך קרה זה  43. ברוך פרי בטנךהנשים ו  
Lc 8,10  הדבר  11: ואם ישמעו לא ישמעו. יראו ולא יראו שאם  בעבור . אבל לאחרים משל. ירלהכ מלכות שמים 
Lc 11,8  תקום ותתן לו כפי הצורך. לא קם ולא בעד אהבתו שאם  הוא בהתמדה שואל אני אומר לכם  ואם 8. הפת 

Lc 12,39    נב עתיד לבא האב פימיליאר יודע באי זו שעה הג שאם  אבל זה תדעו  39: הם העבדים ההםמאושרים 
Lc 13,5   ואמר להם זה 6: לא תשובו תהיו אבודים כאלו שאם  אני אומר לכם  5. ושבים בירושלםהאנשים הי  
Lc 17,2   שמעו אתם אם חטא 3. יעשה רע לאחד מן הקטנים שאם  ך לים שוה לו שיהיו ריחים בצוארו ומושל  

Lc 19,40    וכאשר קרב אל העיר 41. ישתקו האבנים ידברו הם שאם  ואמר להם אני אומר  40. תלמידיךמקללים 
Jn 6,52    והפת שאני אתן: אחד אוכל זה הפת יהיה לעולם שאם   52פת חיים אשר מן השמים ירדתי אני הוא  
Jn 8,51    אז אמרו 52: אחד יעמיד דברי לא ימות לעולם שאם  אני אומר לכם באמת  51. דין אמתודן  
Jn 8,52   53. אחד ישמור דבריך לא יקרה לו מות נצחית שאם  ואתה אומ׳ . תיםוהנביאים מ. מת אברהם  
Jn 9,22   אחד מהם יאמר שהוא משיח יהיה מושלך מבית שאם  כי יראו מהיהודים . רו האב והאםהדברים אמ  

Jn 11,40   ואז הסירו 41. תאמיני באמת תראי אור האל שאם  וישאוש אמר אליה לא אמרתי לך  40. שמת  
Jn 11,57   אחד יודע לאי זה מקום שיגלוהו בעבור שאם  ההגמונים והפרושים וצוו וציוו  וכבר אמרו  
Jn 21,25  כלם יהיו נכתבים חושב אני שכל העולם לא יוכל  שאם  ועוד דברים רבים עשה ישאוש  25 .הוא עדותו 
Lc 22,32   תצייר אחיך. מתהפך ועתה לפעמים. לא תפסק שאמונתך  אבל אני התפללתי בעדך  32: החטהבכברה כמו. 
Mt 5,33  היה לזקנים לא תבטל שבועתך ושלם לאל מה שאמור  עוד שמעתם  33[*]. עושה ניאוף  הוא. ניאוף  

Mt 27,17    כי הוא יודע שבעבור הנאה מוסרים 18משיח  שאמור  שאניח לכם בראבן או ישו מי אתם רוצים  
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Jn 11,16   נלכה אנחנו כמו. דידימוש למקצת אנשים אמורש  אז אמר טומאש  16. רק נלך אליו .תאמינו  
Lc 19,27   ואלו 28 :עליהם הביאו פה והמיתום לפני שאמלוך  אכן אותם אויבים שאין חפצים  27. ממנו  
Mt 2,15   16. על ידי הנביא אני קראתי לבני ממצרים שאמר  עד מות אירודיש למלאת דבר האל  ויעמוד שם  
Mt 2,17   גדולים קולות מבכי וצעקה 18ירמיה הנביא  שאמר  אז נשלם מה  17. םמן ששאל למלכילפי הז  

Mt 26,75   לו קודם שהתרנגול יקרא יהיה כופר בו שלש שאמר  ופירו זכר דבר ישאוש  75. ל קראהתרנגו  
Mt 27,64   בעבור שתלמידיו לא יבאו ויגנבו. שיקום חי שאמר  לכן צוה שמור הקבר עד יום  64י שיקום ח  
Lc 22,13   ובהגיע השעה ישבו לאכול 14. להם והכינו הפסח שאמר  ובלכת התלמידים מצאו כמו  13. ותכינו אות 

Jn 2,22   וכאשר היה בירושלם בפסח ביום החג  23: ישאוש שאמר  והאמינו בכתיבה ובדבר [*]  22. לבו אמר 
Jn 4,50   וכאשר רצה לרדת עבדיו 51. לו ישו והלך לו שאמר  והאדם האמין לדבר . בנך חי הוא ישאוש לך  
Jn 4,53   זה 54. לו ישו שבנו חי והאמין בו כל ביתו שאמר  אז הכיר האב שאותה שעה היתה  53. הקדחת  

Jn 12,38   38 39וכח האל שסופר . אדון מי האמין מה ששמענו שאמר  . שדברי ישעיה הנביא יהיה נשלם בעבור  
Jn 18,9   כי מכל אותן שאלו שלי נתת אחד מהם לא נעדר שאמר  הדבר  בעבור שיהיה נשלם 9ללכת  הניחו אלה : 

Mt 2,23   3: הוא יקרא שמו נאזריוש שאמרה  ת הנבואה ויגר במִדינַת נאזריט שתהיה נשלמ,Tit  קפיטולו ה׳  
Mt 28,15   ואלה הדברים מוגדים בין היהודים עד: הם שאמרו  והם לקחו הכסף ועשו מה  15וחים שתהיו בט  

Lc 2,17   וכל אותן ששמעו תמהו 18. להם מאותו נער שאמרו  והנה הם הכירו באבוס הבה  17. תהמוהב  
Lc 14,21   ואז כעס האדון ואמ׳ לעבדו צא מהר בשוק :שאמרו  וחזר המשרת ואמ׳ לו כל מה  21. יכול ללכת  

Mc 9,6   הביטו ותכף 7. זהו בני יקר ושמעוהו שאמרנו  שה צל עליהם וקול אחד באה מהעב עב אחד עו  
Lc 24,44   שחוייב הוא שכל הדברים. לכם בעמדי עמכם שאמרתי  ואמר להם אלה הם הדברים  44. הםונתן ל  

Jn 1,15   וקודם לימים. שעתיד לבא אחרי נעשה קדום שאמרתי  וצועק אומר זה הוא אותו . ממנו עושה עדות.  
Jn 1,30   כי הוא ראשון. י הגבר שנעשה קודם ליאחר שאמרתי  אותו הוא  30. העונות מן העולם האל שמסיר  
Jn 3,28   29לכם שאיני משיח רק שולחתי לפני אותו  שאמרתי  אתם בעצמכם עשו לי עדות  28. לו מן השמים  
Jn 6,64  אבל מקצת מכם הם 65. לכם רוח וחיים הם שאמרתי  אינו מועיל אי זה אחד הדברים . שמחיה הבשר  
Jn 8,40   זה עשה אברהם. אמת לכם אותה ששמעתי מהאל שאמרתי  איש . יתם להורגניואתם אב 40. םמעשי אברה  

Jn 12,48   כי אני מעצמי 49. ישפטו אותו ביום אחרון שאמרתי  הדברים . רי כבר יש לו שישפטהומקבל דב  
Jn 15,3  כמו שהכף אינה. עמדו בי ואני בכם 4. לכם שאמרתי  כבר אתם טהורים בעבור הדברים  3. פרי לרוב  

Jn 15,14   לא אומר שאתם תהיו עבדים 15. לכם וצויתי שאמרתי  אם תעשו אותם דברים [*]  14: יובעד אוהב  
Jn 15,15    ואתם לא בחרתם 16. אמר אבי והודעתים לכם שאמרתי  לכם היותכם אוהבי כי כל הדברים אומר אני  
Jn 18,21    שר ישאוש אמר אלה הדברים אחדוכא 22 .שאמרתי  דברתי להם כי הם יודעים הדברים זה דברים  
Lc 12,3   בחשך יהיה נאמרים באור ומה שדברתם באוזן שאמרתם  ואותם דברים  3. דבר מכוסה שלא יבא לגלוי  

Lc 23,14    הנה אני שאלתי זה ולא. שיגרש זה האדם שאמרתם  אתם נהגתם לי זה האדם . אמר להםו 14והעם  
Jn 21,24   ועוד דברים רבים עשה ישאוש 25. הוא עדותו שאמת  ם יודעים ואת. וכתב אלה הדברים הדברים  

Mt 9,8   וכאשר ישאוש משיח נסע משם ראה אדם 9מתיאו  שאן  קפיטולי ל׳ כפי : הם באנשיםכזה הראה ל  
Jn 10,16   16 אותם ויכירו קולי ויעשה רפת אחד ורועה אחד שאנהג  ן אחר שאינן מרפת זה והכרח הוא וצא. 
Jn 4,22   אבל 23. כי שלום ליהודים עתיד לבא. יודעים שאנו  אנחנו נתפלל למה . מה שלא ידעתםו לתתפלל  
Jn 6,42   42 מכירים באיזה אופן הוא אומר שירד מן השמים שאנו  ו אינינו זה בן יוסף מהאב והאם ואמר : 

Mt 19,27   ך מה גמולעזבנו כל העולם ונמשכים אחרי שאנחנו  ובכן ענה פירו ואמ׳ אליו הנה  27. לו  
Mt 27,42  הוא בטוח באל שיצילהו 43. נראהו ונאמינך שאנחנו  לך אתה מישראל רד מן השתי וערב אם מ. עצמו  
Mc 4,38   וישאוש קם וצוה לרוח ולים 39. אבודים שאנחנו  רו רבי אינך פונה אלינו כי ראה ואמ  
Mc 5,12   מיד יצאו. וישוש הודהו להם 13 .נכנס בהם שאנחנו  ת אומרים מימינו בחזירים באופן הרוחו  
Mc 9,4   לך אחד ולמ ולמשה אחד. נעשה פה שלשה אהלים שאנחנו  ענה פיר לישאוש אמ׳ לו טוב הוא ו 4. ישו 

Mc 10,35   וישאוש אמ׳ להם מה 36. נשאל תעשה לנו שאנחנו  ים רבי אנחנו רוצים שאי זה דבר אומר  
Mc 15,32   32 ואותן שהיו תלויים עמו. נראהו ונאמינך שאנחנו  וערב  תה משיח ישראל רד מן השתיאם א  

Jn 3,11  מה שיודעים מדברים וממה שראינו עושים עדות שאנחנו  אמת אני אומר לך  11. ם לא ידעתואלה הדברי 
Jn 17,11   אני שמרתים בשמך. בעוד שעמדתי עמהם 12 שאנחנו  תת לי בעבור שיהיו דבר אחד כמו אותם שנ.  
Jn 17,22   אני בהם ואתה בי בעבור שיהיו  23. דבר אחד שאנחנו   כמו. נתתי להם בעבור שיהיו דבר אחד אני 

Mt 10,27  ומה . תאמרו אתם בקול רם לפני כל. אומר בסוד שאני  מה  27: לא נעלם שלא יהיה נגלה .לא תיראום 
Mt 10,34  34 אבל כי אני באתי 35. באתי לשום שלום בארץ שאני  ישאוש משיח לתלמידיו אל תחשבו  עוד אמר  
Mt 11,29    כי 30שפל ונח לב ותמצאו מנוח בנפשותיכם  שאני  ולמדו ממני . ושאו עולי עליכם 29אעזורכם  

Mt 12,7   שום עת. חפץ לומ׳ אני חפץ חסד יותר מקרבן שאני  ואם תבינו מה  7הוא גדול המקדש שהוא בכאן  
Mt 14,28  וירד ש׳  :והוא אמר בא 29אבא אליך על המים  שאני  חפוץ רו ואמר אדון אם אתה הוא תוענה ש׳ פי 
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Mt 20,22   והוא אמ׳ מיתתי 23: והן אמרו הין. אסבול שאני  תוכלו לסבול המות . אתם שואלים יודעים מה  
Mt 25,26   קוצר מה שלא זרעתי ומלקט אל מקום שלא פזרתי  שאני  ו עבד רשע ופחדן אחר שאתה יודע ואמ׳ ל 
Mt 26,36   ולקח פירו ושני בנים מזבדיב 37אלך להתפלל  שאני  פה בעוד שמאני ואמר אל תלמידיו שבו גיט  
Mc 6,16   16 כי זה 17. חתכתי ראשו וחזר ממות לחיים שאני  אמר זה זואן . ר אירודיש שמע זהוכאש  

Mc 10,38   ה שאניוהטביל[*] [*] [*]  39. [*] אסבול שאני  תוכלו אתם סבול המיתה . שואלים מה אתם  
Mc 10,39   אבל שבת 40. ואתם תהיו טבולים. אהיה טבול שאני  והטבילה [*] [*] [*]  39. [*] לשאני אסבו  

Mc 13,6    אבל כאשר תראו מלחמות 7ורבים ירמו . הוא שאני  רבים יבאו לעולם בשמי ואומרים  כי 6אתכם  
Mc 13,37    14: ר לכם לכל אני אומר עורואומ שאני  ומה  37לא כשיבא ימצאכם ישנים  36או בקר,Tit  קפיטולו 
Mc 14,25   לא מיין הגפן עד שאשתה מאומן חדש במלכות שאני  אמת לכם אני אומר  25. בים ישפךבעבור ר  
Mc 14,32   ולקח עמו פירו ויקומו וזואן 33אסיים להתפלל  שאני  טשמני ואמ׳ לתלמידיו שבו פה עד ששמו גי 
Mc 14,44   ומיד 45. אנשק הוא הוא קחוהו והביאוהו בחכמה שאני  נם זה הסימן אמ׳ אותו והבוגד נת 44. העם 

Lc 1,18  וענה המלאך ואמ׳ לו 19. זקן ואשתי מהרה ימיה שאני  ואמ׳ זכריה למלאך איך יעשה זה  18. עם שלם 
Lc 2,49    אוהם ל 50. אהיה באותן הדברים שהן מאבי שאני  מה זה תשאלותי לא ידעתם שחוייב אמ׳ להם  
Lc 6,46   כל איש שבא אלי ובדברי ועושה אותם  47. מצוה שאני  ואינכם עושים מה . ים אותי אדוןאתם קורא 

Lc 11,18   ואם בבלזאבוק 19. מגרש השדים בכח בלזאבוק שאני  א״כ למה אתם אומרים . לכות ההיאתעמוד המ  
Lc 13,7   7 לזה תעקרה כי. ואיני מוצא. אנה זושואל פרי ת שאני  ו שלש שנים כבר עבר. ואמ׳ לשומר הכרם 
Lc 16,2  כי מכאן. תן חשבון מהה מההרשאה. שומע עליך שאני  וקראו ואמר לו מה זה  2י האדון שמפסיד נכס  

Lc 19,22   איש אכזרי לוקח מה שלא הנחתי ומלקט מה שלא שאני  אתה יודע . ו עבד רע מפיך אשפטךאמר ל  
Lc 21,8  ואז אתם לא תחפצו ללכת. והעת יתקרב. אני הוא שאני  מי שיאמרו לכם כי רבים יבאו בש :יונה אתכם 

Lc 22,70   והם אמרו למה אתם שואלים עוד עדים 71. הוא שאני  וישאוש אמ׳ אתם אומרים . האלוה כן אתה בן  
Jn 4,14    15. אתן לו יהיו מעין מדלגת בחיים נצחיים שאני  אבל המים  14. לו לא יצמא לעולםשאתן  
Jn 5,30   30 ודיני צדיק וישר הוא כי איני. שומע דן אנוכי שאני  י יכול מעצמי לעשות דבר רק כמו אינ 
Jn 5,36   והוא עושה לי[*]  37[*] עושה עושים לי עדות  שאני  המעשים . נתן לי אבי אשלים אותםשהמעשים ש 
Jn 5,45   והוא. האב האחד הוא המלשין. הוא המלשין אתכם שאני  כלים שתחשבו אל תהיו כ״כ ס 45. השם׳ לבד 
Jn 6,52  52 אז 53: אתן לכם הוא בשרי בעבור הויי עולם שאני  והפת : אוכל זה הפת יהיה לעולם שאם אחד  
Jn 8,21   אז היהודים  22. הולך אינכם יכולים לבא שאני  למקום . תשאלוני ובעונכם תמותו הולך ואתם[*]  
Jn 8,24   אז אמרו לו אתה מי 25: הוא תמותו בעונכם שאני  תאמינו  כי אם לא. תו בעונותיכםלכם שתמו  
Jn 8,28  הוא ודבר אני עושה מעצמי רק כמו שהאב למדני  שאני  הם כי תנש תנשאו בן האדם תכירו אמ׳ ישוש ל 
Jn 8,58   58  אז הביאו 59: קודם שאברהם היה אני הייתי שאני  ישוש אמ׳ להם אמת אני אומ׳ לכם אז  

Jn 9,5  באומרו אלה הדברים 6. נר הוא בעולם. בעולם שאני  בעוד  5. שבו לא יוכל אחד לפעול. אלילה יב  
Jn 10,7   רק הצאן. כל אותן שבאו היו גנבים 8דלת הצאן  שאני  עם אחרת להם באמת אני אומר לכם ישאוש פ 

Jn 10,25   אבל אתם 26. עושה בשם אבי הם מעידים עלי שאני  המעשים . מר לכם ואינכם מאמיניםאני או  
Jn 10,36   36 אם לא  37. כשאמרתי אני בן אלים. מחרף ומגדף שאני  האב קדש שלחו בעולם אתם אומרים אותו ש 
Jn 12,26   26 העובד אותי אבי יכבדוהו. הוא שם יהיה משרתי שאני  ולמקום . ה לשרת אותי ישרת אחריהרוצ. 
Jn 12,50   13. מדבר הוא כמו שהאב כן אני דובר אניש  ומה . ע שהמצוה היא חיים נצחייםואני יוד,Tit  
Jn 13,33   מצוה חדשה 34ועתה אני אומ׳ לכם . הולך שם שאני  אינכם יכולים לבא במקום . [*] םהם עמכ.  
Jn 13,36  הולך אינך יכול ללכת אחרי עתה אבל אחרי כן שאני  מקום ענה ישאוש ואמ׳ ל. אדון לאן אתה הולך  
Jn 14,3   ואינכם יודעים המקום שאני 4. שם אתם תהיו שאני  א אתכם אלי בעבור שבמקום א ואביאחרת אב  
Jn 14,4  וטומאש אמר  5. הולך והדרך והדרך אתם יודעים שאני  ואינכם יודעים המקום  4. ם תהיושאני שם את 

Jn 14,10   איני הדברים שאני מדבר. והאב הוא בי. כאב שאני  אינך מאמין  10. שאראה לכם האב אתה אומר  
Jn 14,10    אבל האב האב עומד. מדבר איני מדבר מעצמי שאני  הדברים . והאב הוא בי. שאני כאבמאמין  
Jn 14,11   זה בלבד עשוי בעבור שהמעשים 12. הוא והאב בי שאני  אינכם מאמינים  11. עושה הדבריםהוא . עמי 
Jn 14,12  הוא עושה ודברים גדולים יותר מהם עושה  עושה שאני  ומר אני לכם שהמאמין כי המעשים א: שתאמינו 
Jn 14,31  אוהב האב והוא נתן מצותו לי וכן אני עושה שאני  רק בעבור שהעולם יכיר  31חר בי ואין דבר א  
Jn 15,12   אין באדם אהבה גדולה מזו 13. אהבתי אתכם שאני  ביניכם כמו זהו צווי שתהיה אהבה  12. שלם  
Jn 15,26   אשלח בכם מהאב רוח אמת היוצא מהאב הוא יעשה  שאני  אשר יבא רוח הקדש אותו וכ 26. יהיה לו ב 
Jn 16,4   ואני לא אמרתי לכם בראשונה 5. אמרתים שאני  בא שעת אלה הדברים תהיו נזכרים בעבור שת  

Jn 17,16   דברך הוא. קדש אותם באמת 17. איני מהעולם שאני  אינם מהעולם כמו  16. שמרם מהרעאבל שת  
Jn 17,24   24  בעבור שיראו אורה. אהיה שם הם יהיו עמי שאני  אני רוצה שאותן שנתת לי שבמקום אב  
Jn 18,37   אני לדבר זה נולדתי בעבור זה באתי. מלך שאני  ענה ישאוש אתה אומ׳ . כ אתה מלךפילאטו א״  
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Jn 18,39    וחפצתם שאעזוב לכם. פסחעוזב לכם איש אחד ב שאני  ומנהג הוא  39מוצא בזה שום דבר אני איני  
Jn 20,17   18. אלהי ואלהיכם. עולה אל אבי ואל אביכם שאני  אבל לכי לתלמידי ואמרי להם . ביעליתי לא  
Jn 21,15   16: וישאוש אמר להם שמור שיותי. אוהב אותך שאני  אתה יודע . והוא ענה אדון כן. ויותר מאל  
Jn 21,16   והאכיל. וישאוש אמ׳ אליו רעה. אוהב אותך שאני  יודע  י ושימון אמ׳ כן אדון אתהאתה אות  
Jn 21,17    18. וישאוש אמר אליו האכיל צאני. אוהב אותך שאני  אתה יודע . אדון יודע כל הדבריםאמ׳ אליו  

Mt 27,17   כי הוא 18לכם בראבן או ישו שאמור משיח  שאניח  צם אמ׳ להם פילאט מי אתם רוצים וכאשר קב  
Mt 27,21   ופילאט 22. והם אמרו בראבן. לכת מאלו השנים שאניח  ופילאט אמר להם אי זה תרצו  21 .יתוימ 
Mc 15,9   כי הוא יודע כי עליוני 10. לכם מלך היהודים שאניח  תחפצו ופילאט ענה להם ואמ׳  9: תפוש אחד 
Mt 28,6  לתלמידיו שקם חי ותלכו מהרה ותאמרו 7 .שאניחהו  בואו ותראו המקום . אשר אמר לכםכי קם חי כ  

Mt 23,34   ומהם: שולח לכם נביאים וחכמים ומאותתים שאנכי  בעבור זה הנה  34. ינה של גיהנםתנצלו מד  
Lc 13,32   32 מגרש השדים ועושה רפואות ביום השלישי אהיה  שאנכי  אמר להם לכו ואמרו לאותו שועל  וישאוש 
Lc 22,15   15 כי אני אומ׳ לכם שלא אוכל אותו  16. המיתה שאסבול   בכוסף אוכל עמכם זה הפסח קודם ואמ׳ 
Lc 16,9   מי שהוא נאמן בדבר 10. באוהלים נצחיים שאסיפכם  הרוע לב בעבור שתהיו אפסים ..  שתעשו לכם  

Jn 18,39    אז צעקו כולם לא 40: לכם מלך היהודים שאעזוב  וחפצתם . עוזב לכם איש אחד בפסחהוא שאני  
Mc 15,12   12 ופילאט  14: והם צעקו תלהו 13ממלך היהודים  שאעשה  אט אמ׳ להם פעם אחרת מה תחפצו לופי 

Lc 9,61   באופן שידע הכל אין חפץ בכל נכסי ולא שאעשה  וק אני אלך אחריך רק הנח לי עד אמר לו אד  
Lc 18,41   וישאוש אמ׳ 42לך והוא אמ׳ אדון שאהיה רואה  שאעשה  מה אתה חפץ  41יאוהו אליו שאלו וכאשר הב 

Jn 6,38   וזה הוא 39. רק רצון מי ששלחני. רצוני שאעשה  י אני ירדתי מן השמים לא בעבור כ 38. אלי  
Jn 6,39   כי זהו רצון האב 40ביום היותר אחרון  שאקימהו  ל זה שנתן לי לא אשמיד ממנו רק שכ. רצונו  

Mc 4,32  ועושה כמה גרגירים וענפים שעופות. םהעשבי שאר  וכשנזרע גדל ונעשה גדול מכל  32. שהם בארץ  
Lc 1,28  ואותה הבתולה כששמעה דברי המלאך 29. הנשים שאר  ין הש׳ יושיעך מלאה חן הש׳ עמך ברוכה את ב  
Lc 2,44   וכאשר לא מצאוהו חזרו 45. הקרובים הנוכרים שאר  וכן הלכו יום אחד וחפשוהו בין  .עמהם  
Jn 14,9   והאב הוא. אינך מאמין שאני כאב 10. לכם האב שאראה  ך אתה אומר אה אותי רואה אבי אימי שרו 
Jn 4,35   הנה אני אומר . חדשי׳ יש מכאן עד עת הקציר שארבעה  אינכם אומרים  35: אשלים מלאכתובעבור ש 

Lc 20,43  א״כ דוד קורהו אדון  44. אויביך הדום רגליך שאשית  עד  43זהו ביכולתי . שב לימיני אמר לאדוני 
Lc 17,8   8 9.ואחר אתה תאכל ותשתה. לאכול ולשתות שאשלים  יאמר לו תכין שאוכל ושרתני עד  ולא  
Jn 4,34   אינכם אומרים שארבעה חדשי׳ יש  35: מלאכתו שאשלים  יא לעשות רצון מי ששלחני בעבור אכילתי ה 

Mt 18,6   בי מאמינים יותרא׳ מהצעירים אשר  שאשקנדליזדא  ואותו  6. ד כזה בשמי אותי ישעןנער אח  
Mt 18,7   אם רגלך או ידך תאשקנדליזט כרות 8אחד  שאשקנדליזט  אכן רע הוא אותו . הוא שיבואו האשקנדלזט 

Mc 14,25    וכאשר עשו חינות  26. מאומן חדש במלכות אבי שאשתה  אני אומר שאני לא מיין הגפן עד אמת לכם 
Mt 26,29   וכאשר אמרו 30. עמכם מחדש במלכות אבי שאשתהו   עד אותו יום. מחליקות זה הגפן לא אשתה  
Mt 15,28   וכאשר ישאוש 29 :חפצה ובתה נתרפאה באותה שעה שאת  אמונתך יעשה לך מה : גדולה היא ואמ׳ אשה 

Mt 8,8  תכנס בביתי רק לבד תאמ׳ בדיבור ובני יהיה שאתה  אותו השר ואמ׳ אדון איני ראוי  ענה 8 .לך  
Mt 16,14   ומקצת. ומקצת אומרים אליהו. הוא זואן טבול שאתה  ם אמרו מקצת אנשים אומרים וה 14. ממני  
Mt 16,18  הוא פירי ועל זאת האבן אבנה אגלישיאה שלי שאתה  ואני אומ׳ לך  18: ק אבי שבשמיםלא לימדך ר.  
Mt 18,28  ול עלי ואניוהוא מתחנן לו ואומר חמ 29. חייב שאתה  זיק בו ומחניקו אומר לו פרע מה פשוטים ומח 
Mt 25,24  24  אתה קוצר במקום שלא זרעת. איש קשה ואכזרי שאתה  יודע ובא אותו שקבל הא׳ ואמ׳ אדון אני  
Mt 25,26   26 יודע שאני קוצר מה שלא זרעתי ומלקט אל מקום  שאתה  דון ואמ׳ לו עבד רשע ופחדן אחר ענה הא 
Mc 8,28    ואחרים. ואחרים אומרי׳ אליהו. הוא גואן טבול שאתה  והם ענו אומרים  28ממני מי אני העמים 

Mc 11,28    אני אשאל. וישוש ענה ואמר להם 29: עושה זה שאתה  אלו הנפלאות ומי נתן לך זה הכח עושה אתה  
Lc 4,34  וישאוש לחשו אומ׳ שתוק וצא 35: הוא בן האלוה שאתה  אני יודע . זוריט שבאת להשמידנולך ישאוש נ 
Lc 6,41   41 ואיך תוכל לאמר 42. נושא בשלך בריח גדול שאתה  אה קיסם בעין אחיך ואינך חושב ראיך ת  

Lc 14,12   אבל כשתעשה זימון 13: קורא שישלמו לך גמול שאתה  כי באולי אותם . השכנים עשירים ולא  
Lc 20,21   21 ולא יגורת מפני. אומ׳ ומלמד דברים צדיקים שאתה  אלוהו אומרים רבי אנחנו יודעים וש  

Jn 2,18    ענה ישאוש ואמ׳ להם תתירו זה המקדש 19. עושה שאתה  היהודים ואמרו אי זה אות אתה מראה לנו 
Jn 3,2   ושום אדם אין יכול לעשות. באת מן השמים שאתה  ל ישאוש ואמר לו ר׳ אנו יודעים בא א  

Jn 4,19   פללו לשם בזה ההר ואתםאבותינו הת 20: נביא שאתה  והאשה אמרה לו אדון אנכי מכרת  19: אמרת  
Jn 6,70   לא אני לכם. וישאוש ענה להם 71: משיח בן האל שאתה  והכרנו . תך אנחנו מאמיניםואו 70: הם לך 

Jn 7,3   כי הרוצה שיתפרסם לכל אינו עושה שום 4. עושה שאתה  יאה בעבור שתלמידיך יראו מעשיך ולך בגוד 
Jn 8,48  ענה ישאוש אין בי 49: שומרוני מהשטן יש לך שאתה  ם יפה ודים ואמרו אין אנו אומריאז ענו היה  
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Jn 11,3  וישאוש שומע אמ׳ זה 4. אוהב אותו מאד חולה שאתה  אומרות הנה אותו . יותיו לישאושאז שלחו אח  
Jn 11,22   וישאוש אמ׳ אליה אחיך 23. שואל נותנים לך שאתה  בל עתה אנכי יודעת כי כל דברים א 22. מת  
Jn 11,27   וכאשר  28. הוא משיח בן אל חי שבא בזה העולם שאתה  והיא אמרה אדון כן אני האמנתי  27. ת זהא 
Jn 11,42   כשאמ׳ אלה הדברים צעק ואמ׳ לזרו  43. שלחתני שאתה  ד סביבי אמרתי זה בעבור שיאמין העם שעומ 
Jn 17,8   תפלל לא בעד העולם רקאני בעדם מ 9. שלחתני שאתה  הכירו באמת שממך יצאתי והאמינו לקחום ו  

Jn 17,18   17 19. ואני שלחתיה בעולם. שלחתני בעולם שאתה  כמו  18. דברך הוא אמת. תם באמתקדש או  
Jn 17,21   בעבור שאותם בנו יהיו דבר: אב בי ואני בך שאתה  בעבור שיהיו כולם דבר אחד כמו  21. בי  
Jn 17,21   אני נתתי. והאורה שנתת לי אתה 22. שלחתני תהשא  למען שהעולם יאמין . יו דבר אחדבנו יה  
Jn 17,23   אב  24: ושאהבת אותם כמו שאהבת אותי. שלחתני שאתה  היו אחדים בכל דבר והעולם יכיר בעבור שי 
Jn 17,25  ואני הודעתי להם 26. שלחתני ושאהבת אותם שאתה  אך אני הכרתיך והם הכירו . כירךהעולם לא ה  

Mt 22,16   ואינך פונה. איש נאמן ומלמד דרך האל באמת שאתהו  דיש אומרים רבי אנחנו יודעים רומשרתי אי  
Mc 1,24   אומ׳ שתוק צא. וישאוש גערו 25. קדוש הש׳ שאתהו  אני יודע . יט באת להשמיד אותנונזור  

Mt 6,8   וזאת התפלה תאמרו 9: צריכים טרם תשאלהו שאתם  כי האל יודע מה . בו להדמות להםלכן לא תא  
Mt 6,32   32 שאלו בתחלה מלכות האל ויותר 33. צריכים זה שאתם  האב שלכם יודע . ם שואלים כל זההעמי  

Mt 10,18   כאשר ינהגו אתכם 19. עדות ממני לפני העמים שאתם  בעבור . פושים לפני המלך והשריםנהוגים ת  
Mt 12,34    אדם טוב 35. ברת מהשפעת הלבהפה מד. רעים שאתם  יחס שרפים איך תוכלו לאמר טוב  34העץ  
Mt 13,17  רואים ולא ראו ולשמוע מה שאתם שומעים ולא שאתם  ם ורבים סופרים כוספים ראות מה רבים נביאי  
Mt 13,17   לכן אתם תשמעו המשל 18. שומעים ולא שמעו שאתם  שאתם רואים ולא ראו ולשמוע מה  ראות מה  
Mt 19,28   תשבו על אותן י״ב שופטים אותן י״ב שבטי שאתם  . ת צלמוהעולם אשר בן השם׳ יבא ישב בבי  
Mt 23,31  ואתם ממלאים מדת 32בני מי שהמיתו הנביאים  שאתם  א״כ אתם הם עדים לעצמכם  31אים באמתת הנבי  
Mc 2,10   תדעו שבן הבתולה יש לו יכולת לעזוב העונות שאתם  אבל בעבור זה  10. תה בביתך ולךושא או  
Mc 8,12   12 ועזבם ועלה בספינה  13. לא תראו סימן ההראות שאתם  אמת לכם אני אומר [*] אמר להם  ישאושו 
Mc 9,40   באמת לכם אני אומר שלא יאבד הגמול. משיחים שאתם  יתן לכם כוס אחד בשמי בעבור זה כל אדם ש . 
Lc 6,34   זו חן ראוי לכם כימקוים שכר או שירות אי  שאתם  ואם תתנו למי  34. אים עושים כןהוא שהחוט  

Lc 10,16   17. מואס מי שאתם מבזה אותי מבזה ואשר שלחני שאתם  מי  16. כי בתהומות גהינם תרדי לב השמים 
Lc 10,16   והששים 17. מבזה אותי מבזה ואשר שלחני שאתם  מי שאתם מואס מי  16. הינם תרדיבתהומות ג  
Lc 10,23  אני אומר לכם כי נביאים רבים 24. רואים שאתם  ה ם שרואים מפניו לתלמידיו ואמ׳ מאושרים ה  
Lc 10,24   ולשמוע מה שאתם שומעין ולא. רואים ולא ראו שאתם  ם רבים יחפצו ראות אותן הדברים כי נביאי  
Lc 10,24    והנה חכם אחד בדת קם 25. שומעין ולא שמעו שאתם  ולשמוע מה . שאתם רואים ולא ראוהדברים  
Lc 11,42   ועוזבים משפט. מעשרים הנענא והרודא והכרוב שאתם  רק אוי לכם פרושים  42. טהורים יהיו לכם  
Lc 12,33   מחזיקים ותנו צדקה כי אתם מתקנים אוצר שאתם  תמכרו מה  33: ערב תת לכם מלכותכי לאביכם  
Lc 21,6  אבן על אבןרואים עדיין תראו ימים שלא יעמוד  שאתם  דברים אלו  6וישאוש אמ׳ . מתנותמרגליות ומ 

Lc 23,14   וג״כ אירודיש כי הוא שלח 15. מלשינים אותו שאתם  ני שאלתי זה ולא מצאתי דבר ממה הנה א  
Jn 5,34   הוא היה אורה נר שורפת 35. תהיו נושעים שאתם  דות אדם אבל זה אני אומר בעבור מקבל ע  
Jn 5,44   ואינכם מבקשים אותם שהן . המעלותרודפים אחר  שאתם  איך תוכלו אתם להאמין  44. קבלואותו ת 
Jn 8,37    אבל אתם חפצים להמיתני כי דברי. בני אברהם שאתם  אני יודע  37: במהרה תהיו חפשיםרצונכם  
Jn 8,54   אבל  55. אומרים שהוא אלהיכם ולא הכרתם אותו שאתם  אותו . אבי הוא הנותן לי מעלה. אינה דבר 
Jn 9,19    א״כ באי זה צד ראה . אומרים שנולד כשהוא עור שאתם  א זה בניכם ושאלום אומרים הו 19ולאמו 
Jn 9,30   30 לא  31. אומרים לא ידעתם מאין הוא ופתח עיני שאתם  תו האיש ואמר להם זהו דבר נפלא ענה או 

Jn 11,15   אז אמר טומאש שאמור 16. רק נלך אליו. תאמינו שאתם  בעבור כי אני לא הייתי שם : בעד אהבתכם 
Jn 14,28    תגילו כי אני הולך אל האב והאב גדול ממני שאתם  אמת . אם אתם תאהבו אותי: אליכםאלך ואבא:  
Jn 15,15    תהיו עבדים כי העבד אינו יודע מה האדון שאתם  לא אומר  15. שאמרתי לכם וצויתידברים  
Jn 16,20   רק דאגתכם. בל אתם תדאגוא. תבכו והעולם ישמח שאתם  אמת אני אומר לכם  20. ראו אותימעט ות 
Jn 19,35   וכל אלו הדברים נעשים הכת 36. תאמינוהו שאתם  והוא היודע שאמ׳ אמת בעבור . זהעדות מ  
Jn 20,31    תאמינום יהיה לכם חיים בעולם עם ישוש משיח שאתם  ולמען . שישאוש משיח הוא בן האלתאמינו : 
Jn 4,13   אבל המים שאני אתן לו  14. לו לא יצמא לעולם שאתן  אבל מי שישתה מהמים . פעם אחרת לו צמא 

Jn 16,26    כי הוא אוהב אתכם כאשר אהבתם 27לאב בעדכם  שאתפלל  ואיני אומר לכם . לא תשאלו בשמיהיום 
Mt 22,44  לימיני עד אשר אני אעשה שית הדום רגלך אויבך שב  אמר האדון לאדוני  44אומר . ניוברוחני אדו . 
Mc 12,36  36 37. לימיני עד אשר אני אשית אויבך הדום לרגליך שב  ׳ מתנבא ממנו אמר האדון לאדוני ט אמדוי 
Lc 20,42  עד שאשית אויביך הדום  43זהו ביכולתי . לימיני שב  ספר המזמורי׳ האדון אמר לאדוני ודוד אמר ב 
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Mt 12,42  כי. האומה ותעניש אותה מקום ליום הדין עם זאת שבא  ומלכת  42: בכאן הוא גדול מיונהו. של יונה 
Mt 17,12   כן בן. אבל עשו ממנו כל רצונם. ולא הכירוהו שבא  ואומר אני לכם  12. ל כל הדבריםיבא ויצי  

Mc 1,9   ישאוש נזוריט מעיר גליליאה והיה טובל בנהר שבא  שעשה באותן הימים ו 9. אתכם מהקדוש רוח  
Mc 11,9   11: וברוך יהיה המלך מושיע משמים 10. בשם הש׳ באש  ברוך הוא אותו . ענו מושיע ברוךהושי 

Mc 14,45    והם 46נגש אליו אומ׳ שלום עליך רבי ונשקו  שבא  ומיד  45. קחוהו והביאוהו בחכמההוא הוא  
Mc 15,21   מעירו אס אלשנדריאה אי דנופי שישא שתי וערב שבא  באותו מקום שהיה שמו שימון עבד שהיה עובר  

Lc 1,56    אלישבק יש לה ללדת יהיה נשלם  57בביתה במקדש  שבא  ואחר . אלישבק כמעט ג׳ חדשיםעם עמדה 
Lc 6,47    אלי ובדברי ועושה אותם אני אראה לכם למי הוא  שבא  כל איש  47. עושים מה שאני מצוהואינכם 

Lc 11,31   יש בכאןוהנה . מקצות הארץ לשמוע חכמת שלמה שבא  מלכת  31: לזאת המשפחה ויענישם בן האדם  
Lc 19,38   39. שלם יהיה לשמים ועלוי למרומים. בשם האל שבא  אומרים ברוך הוא זה  38. ת שראוכל הנפלאו  
Lc 23,26  והניחו השתי וערב עליו שישאנה אחר. מן העיר שבא  אנוש נקרא שימון נהגוהו לקחו אדם אחד סירי  

Jn 1,29  אליו ואמר הנה זה האל שמסיר העונות מן העולם שבא  וביום האחר ראה יואן ישאוש  29 .יואן נטבל. 
Jn 1,47   איש מישראל. ואמר ממי אתה חושב שיהיה אמת. שם שבא  ראה ישאוש משיח נתנאל  47. [*] וראה אותו 
Jn 3,31   מי שבא. למעלה מכולם הוא מי שהוא מארץ מדבר שבא  מי  31: י לתת הגדולה ולי המעטהואליו ראו  
Jn 3,31   ועושה עדות ממה ששמע  32. מן השמים על כל הוא שבא  מי . ם הוא מי שהוא מארץ מדברוללמעלה מכ 
Jn 6,14   וישאוש שהכיר שבאו אליו בעבור 15. בעולם שבא  האות שעשה אמרו זהו באמת נביא  כשראו  
Jn 6,35   35 אומי שמאמין בי לא יהיה צמ. אלי לא ירעב שבא  מי . אמר להם אני הוא לחם חיים וישאוש  
Jn 6,37    כי אני ירדתי מן השמים לא בעבור 38. אלי שבא  ואני לא אשליכנו בחוץ אותו . ליהאב יבוא  
Jn 7,50   לא ידעתם  51לישאוש בלילה שהיה עמהם אמר להם  שבא  ונקודימוש  50: בלתי יודעת הדת ארורה היא 
Jn 8,12   12 חשך וערפל אבל יהיה לו גם חייםאחרי לא ילך ב שבא  מי . אוש אומר אני הוא נר העולםויש: 

Jn 10,12   השכיר הוא ואין משים 13. [*] עוזב הצאן ובורח שבא  כאשר הוא רואה הזאב . ו קרוביותאינם של 
Jn 11,27    וכאשר אמרה אלה הדברים הלכה 28. בזה העולם שבא  האמנתי שאתה הוא משיח בן אל חי כן אני  
Jn 16,2   ויהיה לו דומה שיעשה עבודה לשם. יהרוג אתכם שבא  תבוא שכל אדם ושעה . כנסיותיהם מחוץ לבתי . 
Jn 20,8   כי עדיין לא ידעו 9. ראשון לקבר וראהו ורץ שבא  אז נכנס שם אותו תלמיד האהוב  8אחד מקופל  

Mt 15,22   מהעברים ההם הולכת אחרי ישוש צועקת ואומרת שבאה  והנה באה אשה כנענית  22. וניאהטיר ושיד  
Jn 12,12    13ושמעה שישאוש בא לירושלם . יחד ליום מלוד שבאה  ולמחר אחוזת עם רבה  12: בישאושומאמינים  
Mc 3,22   מירושלם אומרים שהוא משוטן ומכח בעל זבוק שר שבאו  וחכמי הדת  22. בלבבם נכבד הוא ואומרים 
Mc 7,1   שר ראו יחידי התלמידים שלווכא 2בירושלם  שבאו  ש אי זה פרושים וחכמי הדת ישנה באו לישאו  

Mc 15,40    ובתוכם מריאה מקדלינא ומריאה . מרחוק להביטו שבאו  והיו שמה מקצת נשים  40. בן האלהאיש היה 
Mc 15,41   וכאשר ערב נעשה נכנס כבר חג 42. מירושלם שבאו  כות עמו והולכות עם רבות אחרות הן הול  

Lc 6,18   ואותם שהיו. בעבור שישמעו וירפאו מחולייהם שבאו   18 שלם ומעבר לים וטירי וצידוןוירו  
Lc 7,4    לישאוש חילו פניו במהירות אומרים לו ראוי שבאו  ואותם  4. אותו שיבא שירפא עבדומבקש  

Lc 23,49  והנה 50. אחריו מגלליאה רואות אלו הדברים שבאו  וכל הנשים . ין אותו עמדו מרחוקאותן שמכיר  
Lc 23,55   מגלליאה נמשכות אחריו רואות הקבר באי זה שבאו  והנשים  55. ובשבת התחיל להאיר יום ששי  

Jn 6,15   ברח פעם . ויעשוהו מלך. אליו בעבור שיתפשוהו שבאו  וישאוש שהכיר  15. א בעולםבאמת נביא שב 
Jn 10,8   אני הוא 9. רק הצאן לא שמעו אותם. היו גנבים שבאו  כל אותן  8ר לכם שאני דלת הצאן אני אומ 

Jn 11,45   עם מריאה וראו אותן הדברים שעשה האמינו בו שבאו  אז רבים מהיהודים  45. והו ללכתוהניח . 
Lc 21,34   לבבכם לא יהיה כבד ביתרון אכילה ושכרות שבאולי  השמרו  34: ודברי לא יעברו. כלווהארץ י:  
Jn 18,32    אז נכנס פילאט פעם אחרת באותו 33: מיתה שבאותה  שהוא אמר בריא . משיח יהיה אמתיישאוש  
Lc 10,12  יום לא יסבלו שדומיטאנש של אותה עיר רע שבאותו  ואומ׳ אני לכם  12. ת האל מתקרבתדעו שמלכו  

Lc 3,7   בעבור יטבילם תולדות ויבראש מי ילמד לכם שבאים  אז אמ׳ לעמים  7. ויראו כל בשר שלום האל  
Lc 4,34   35: אני יודע שאתה הוא בן האלוה. להשמידנו שבאת  ך ישאוש נזוריט מה ל 34ל ואומר בקול גדו  
Mt 5,17  17  18: להרוס התורה והנבואות אבל באתי למלאת שבאתי  משיח לתלמידיו אל תחשבו עוד אמר ישואש  

Lc 12,51    אני אומר לכם לא כן רק. לתת שלום בארץ שבאתי  סבורים אתם  51: נדחק עד שישליםזה אני  
Jn 12,46    בעולם בעבור שק שכל שיאמין בי לא יעמוד שבאתי  אני נר  46. אות רואה מי ששלחנימי שרואה  
Mt 5,15   שיראו . כן יהיה מאיר נרכם לפני הכל 16. הן שבבית  מנורה בעבור יעשה אור לכל אותן על ה 
Lc 19,7   קיב עומד אמ׳ לישווזא 8. אדם חוטא נכנס שבבית  זה התלוננו כולם בקרבם אומרים  ההוא ראה  

Mc 3,19   ואחר בא אל הבית ונאסף שם עם רב שאינם  20 .שבגדו  ויודש אשקריוטא  19ושימון קאעיב . ושאדיב 
Mc 5,33   היה עשוי ונברכה לפניו ואמרה אליו כל האמת שבה  דה ויראה ויודעת בטוב היא הפלא והאשה פח.  
Lc 5,25    וכל אשר  26. שוכב והלך לביתו מהלל ומברך האל שבה  ומיד קם לפני כלם ולקח מטתו  25לביתך 
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Jn 5,28   ויצאו  29: כל אותן שהם בקברים ישמעו קול האל שבה  אל תתמהו מזה כי עדיין תבא שעה  28: אדם 
Lc 23,29   והבטן שלא נשאה. יאמרו מאושרות הן העקרות שבהם  כי הנה ימים באים  29. על בניכםתבכו ו  

Jn 5,39  אתם סבורים יהיה לכם חיים נצחיים והם הן שבהם  חפצו הכתיבות  39. תם שהוא שלחוכי לא האמנ  
Jn 12,6   אז אמר ישאוש תעזבו 7: משים מה שהם נושאין שבהם  והיה לו כיסין . בור כי הוא גנבדורש בע  
Lc 1,78   אותם והאיר 79 מי שהוא מרום. פוקד אותנו שבהן  [*] בעבור חסד  78ילת עונותיהם לעמו למח  

Lc 13,14  האיש יכול לעשות מלאכתו ובאותן הימים יכול שבהן  וע בשבת ואמרו המם אשר בה ששת ימים הם בשב  
Mt 26,36   ולקח פירו ושני 37פה בעוד שאני אלך להתפלל  שבו  אמרת גיטשמאני ואמר אל תלמידיו אחת שנ  
Mc 14,32   ולקח עמו פירו 33אני אסיים להתפלל פה עד ש שבו  חד ששמו גיטשמני ואמ׳ לתלמידיו בשדה א  

Lc 2,20   וכל הדברים ששמעו ושראו. מודים ומשבחים הש׳ שבו  והעם  20. ה כל אלה הדברים בלבהומריאה שמ  
Jn 5,45   ואם תאמינו במשה תאמינו באולי 46. היא תקותכם שבו  והוא משה . האב האחד הוא המלשין. אתכם 

Jn 9,4   נר. בעוד שאני בעולם 5. לא יוכל אחד לפעול שבו  . י לילה יבאכ. ת בעוד שהוא יוםפעולו  
Jn 18,1    ויוד״יש שרוצה למוסרו 2. נכנס הוא ותלמידיו שבו  לנהר הנקרא סידרון ששם היה הבן מעבר  
Lc 18,9  זה הדבר. בעצמם כמו צדיקים ומבזים האחרים שבוטחים  ואומרים מקצת  9. צא אמונה בארץתאמינו שימ 
Mt 7,26   ובאו גשמים ורוחות ונחלים 27בחול ביתו  שבונה  מע דברי ואינו עושה דומה לכסיל ואותו ששו  
Lc 6,48  וכאשר נעשה . בית שעמוק משיב היסוד על האבן שבונה  דומה הוא לאדם  48: מי הוא דומהאראה לכם ל 

Mc 6,23   24: צי מלכותושיתן לה כל מה שתשאל עד ח שבועה  ועשה  23 שאלי מה תחפוצי ואתנהו לך  
Mt Prol,30  1. עניין האלהות שבועת  נשר . אריה מלכות. עגל גלחות. תרומז אנושו,Tit  קפיטולו ראשון כפי שי׳ 

Mt 5,33   33 ואני אומר לכם שלא 34. ושלם לאל מה שנשבעת שבועתך  מעתם שאמור היה לזקנים לא תבטל עוד ש 
Mt Prol,16   ואותם האדם: האיונגלישטש נראים בד׳ צורות .שבועתם  ר כח מעלה אמור יהיה מועבר בעבושהמספר ל 

Mt 24,43   ובעבור אהבה זו עמדו מוכנים 44. הבית אשר לו שבור  הוא יהיה ער ולא יעזוב . היה באשהגנב י 
Lc 8,46   והאשה שראתה זה לא רצתה 47. יצא ממני שפעל בו שבח  ואני הכרתי [*]  46. ר מי נגעניואתה אומ 
Lc 13,7   והוא ענה לו אדון הנח התאנה שנה זו  8. האדמה שבח  קרה כי היא אוכלת לזה תע. ואיני מוצא. וז 

Lc 17,18    ואמ׳ אליו קום ולך כי  19לשם אלא זה מעם נכר  שבח  לא נמצא שחזר ונתן  18הם התשעה אתם ואין 
Lc 18,43   לאל שבח  לשם וכאשר כל העם ראה זה נתנו  ישו משבח :Lc 19,Tit  וישאוש 1טולו כ׳ כפי לוקא קפי 

Jn 9,24    אז 25. לא ידעת שזה האיש חוטא. וחנות לשם׳ שבח  ואמרו לו תן . האדם שעמד בעורוןפעם אחרת  
Jn 13,13   13  אני אדוניכם רוחץ[*]  14[*] וברכה לשם כי  שבח  קוראים אותי אדון ורבי ונותנים אתם  

Mc 13,20   ואז אם איזה איש יאמר לכם 21. יקצר הימים שבחרם  נבחרים אבל בעבור ה. שר לא יושעזמן כל ב  
Jn 13,18   18 מי שאוכל. רק בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת .שבחרתי  אומר זה מכולכם אני יודע אותן  אני  

Mt 19,28   וכל אדם שיעזוב ביתו אל אחים או 29. ישראל שבטי  ו על אותן י״ב שופטים אותן י״ב שאתם תשב  
Mt 24,30   ברב. ויראו בן הבתולה בא בעבי השמים. הארץ שבטי  ואז יילילו כל . בן האלוה בשמיםדם סימן א  
Lc 22,30  והש׳ אמ׳ לשימון הנה השטן מבקש 31. ישראל שבטי  תשפטו הי״ב . בלע׳ טרוניש. יבותעל מגדל הת  
Jn 16,33   י תהיה לכם צרה בעולם רקכ. לבד יהיה לכם שלום שבי  אלה הדברים אמרתי לכם בעבור  33: האב עמי 

Mc 13,14   ומי שיהיה בעלייה לא 15ינוסו בהרים  שביג׳ודיאה  ואז אותן . אותו שקורא יבינהו. שאין ראוי  
Lc 18,12   והעולמיי עומד מרחוק ולא רצה לשאת 13 .שבידי  אני נותן משלי מכל הדברים . בועפעמים בש  
Jn 19,10   וישאוש ענה אין לך  11. הוא להמיתך ולתלותך שבידי  יודע  אינך. ילאטו אינך משיב ליאמ׳ לו פ 

Mt 20,27  כל כך 28. ירצה להיות ראשון יהיה עבדכם שביניכם  ואותו  27. היות רב יהיה משרתכםמי שירצה ל  
Jn 4,52   אז הכיר האב 53. מן היום הניחו הקדחת שביעית  ואמרו לו אתמול בשעה . תנו הטובששב לאי  
Jn 4,20   21: הוא המקום שיש לכל להתפלל לאל שבירושלם  תפללו לשם בזה ההר ואתם אומרים ינו האבות  

Mc 11,17   ואתם עשאוה מערת. שלי הוא תפלה לכל העמים שבית  ומלמדם ואומ׳ להם אינו כתוב  17משא במקדש  
Mc 9,16   פילו ומכריחוובכל מקום שלוקחו מ 17. שטן שבלבו  לך  איש אחד מהעם ואמ׳ רבי אני נהגתי בני  
Jn 14,3    ואינכם יודעים המקום  4. שאני שם אתם תהיו שבמקום  אחרת אבא ואביא אתכם אלי בעבור פעם 

Jn 17,24   בעבור שיראו. שאני אהיה שם הם יהיו עמי שבמקום  אב אני רוצה שאותן שנתת לי  24 :אותי  
Mt 17,9   ושואלו לו תלמידיו אומרים 10. ור חיהאל יחז שבן  לשום אדם אל תאמרו המראה עד  ציום ואמ׳  

Mt 24,44   ומה תחשבו מעבד חכם ונאמן  45. האלוה יהיה בא שבן  מוכנים כי לא ידעתם השעה אותה  זו עמדו 
Mt 26,45   קומו ונלכה 46האלוה יהיה נמסר בידי החטאים  שבן  שנו ותנוחו ראו כי השעה מתקרבת ואמ׳ ת . 
Mc 2,10   הבתולה יש לו יכולת לעזוב העונות בארץ אמר שבן  בור זה שאתם תדעו אבל בע 10. לךבביתך ו  
Mc 9,11   אכן אני 12האלוה יסבול נגישה למות מגונה  שבן  בתחלה יציל כל העולם כמו שכתו׳ אליהו יבא  

Mc 14,41   קומו ונלכה 42הבתולה יהיה נמסר בידי החוטאים  שבן  אינו די השעה באה . ם ישנים אתםואמר לה 
Lc 9,22    האדם יסבול דברים רבים ויקללוהו ישישים ושרי  שבן  שחוייב  22. לבל יגידו לשום אדםצום 

Lc 17,30   באותה שעה מי שיהיה בגג 31. אדם יהיה מגולה שבן  כפי זה יהיה ביום  30ולם השמיד השמים וכ  
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Lc 18,31   ועליו יוציאו לעג. לעמיםיהיה נמסר  32האדם  שבן  ברים הכתובים בעד הנביאים נשלמים כל הד . 
Lc 24,7   האדם יהיה נמסר בידי חטאים והיותו תלוי שבן  אמר שחוייב  7. וד שהיה בגלליאהעמכם בע.  
Jn 3,14   בעבור שבני אדם המאמינים בו 15האדם יהיה נשא  שבן  כן חוייב : א והגביה הנחש במדברשמשה נש 
Jn 6,27   אז 28. כי האל אב סימן הוא. האדם יתן להם שבן  ה אות. ד רק העומד בחיים נצחייםמי שאוב  
Jn 11,4   וישאוש אוהב מאד  5: האל יתעלה בעד אותו חולי שבן  נו חולי מיתה רק עמו אלא בעבור החולי אי 

Jn 12,23   23  אמת אני אומר לכם אם גרגיר של  24. אדם יתעלה שבן  וישאוש ענה להם עתה באה השעה אותה 
Jn 12,34    האדם יהיה מורם מן הארץ מי הוא זה בן האדם שבן  עומד קיים ונצחי ואיך אתה אומר שהמשיח.  
Lc 2,24  קרבן כפי דת אלוהינו יביאו זוג א׳ מתורים או שבנו  ובעבור  24ר רחם יהיה קדוש לשם שכל זכר פט 
Jn 3,16   ם בעבורנתן לעול. יחידו אחד לבדו נולד שבנו  כמה העולם . כי האל אוהב כל 16 .נצחיים  
Jn 4,51   אז שאל שיאמרו לו השעה ששב לאיתנו 52. חי שבנו  לרדת עבדיו עלו אליו ואמרו לו  וכאשר רצה  
Jn 4,53   זה היה האות השני  54. חי והאמין בו כל ביתו שבנו  אב שאותה שעה היתה שאמר לו ישו אז הכיר ה 
Jn 3,15   המאמינים בו לא יאבדו אבל ישיגו חייםאדם  שבני  בעבור  15יב שבן האדם יהיה נשא כן חוי  
Jn 9,20   20 אבל באי זה צד נפתחו 21זה נולד כשהוא עור  שבנינו  הם אביו ואמו ואמרו יודעים אנו ענו ל 

Mt 19,28   שאתם. העולם אשר בן השם׳ יבא ישב בבית צלמו שבסוף  אמיתות לכם שנמשכתם אחרי . להם וישו אמ׳ 
Mt 12,45   ובסוף. רוחות יותר רעים ממנו ונכנסו שם ועמדו שבע  אז הוא הולך ולוקח  45. ל קסמיםוטהורה מכ 
Mt 15,37   והיו האוכלים כמו ד׳ אלפים  38. דבלות מליאות שבע  וממה שנשאר סלקו . ם והיו שבעיםואכלו כל 

Lc 2,36  עד ארבעוהיתה אלמנה  37. שנים עם בתוליה שבע  והיתה עם ִאָשִה . תה באה בימיםוהי. לארישיאה  
Mt 27,18    והוא יושב 19. הנאה מוסרים אותו למיתה שבעבור  כי הוא יודע  18ישו שאמור משיח בראבן או  
Lc 23,25   רציחה ובגידה הוסר במאסר שהם שאלוהו ונתן  שבעבור  והניח להם אותו  25. יעשה שאלתםשפט ש 
Jn 18,11   אז הסיעה השכנו 12: ני האב לסבלהשלח שבעבורה  אינך רוצה המיתה . כינך בנרתיקהחזור ס  

Mt 26,24   ַדַבר טוב היה לו אם : בן הבתולה יהיה נבגד שבעבורו  אוי לו לאדם . כמו שהתנבא ממנו .בן האלוה 
Lc 17,1   יותר יהיה שוה לו שיהיו ריחים 2יבואו  שבעבורו  י למי אבל או. איפשרי הוא שלא יבואו צרות  

Lc 23,22   אם כן אייסרהו ואניחהו. יהיה חייב מיתה שבעבורו  שה איני מוצא שום טעם י זה רע עאמר להם א . 
Jn 14,22   ענה ישאוש 23: תגלה עצמך לנו ולא לעולם שבעבורינו  אי זה דבר הוא עשוי . אדון אחר אבל 

Mt 15,34   36. והוא צוה לעם שישבו בארץ 35. ומעט דגים שבעה  ישואש כמה פת יש לכם והם אמרו  ואמר להם  
Mc 12,20  21הראשון לקח אשה ומת בלא בנים . אחים יהיו שבעה  לכן  20. לאשה להקים זרע לאחיו הנשאר יקחה  

Mc 16,9    והיא הלכה והגידה לאחרים 10. שדים ממנה שבעה  למריאה מגדלינא אותה שהוא גירש ראשונה  
Lc 11,26   25  [*]ם יותר רעים ממנו עמו ונכנסיםרוחות אחרי שבעה  ואז הולך ולוקח  26. נוקה ביעיםמ  
Lc 20,29  30אחים והראשונים לקחו אשה ומתו בלא בנים  שבעה  ויקרה שיהיו  29. קים זרע לאחיולו לאשה לה  

Jn 6,12  13. אספו זה הנותר שלא יפסד. אמר לתלמידיו שבעו  כאשר  12. והיה להם ספקם בכל אשר שאלו. כן  
Lc 8,42   43. הולך מצא ישאוש נגש ונענה מרוב עם שבעודו  ויקר מקרה . ניםת זה שנים עשר ששחולה למו  

Lc 17,14   ואחד מהם כשראה שנשתנה 15הולכים נשתנו  שבעודם  ונעשה . ׳ לכו ותתראו אל הכהניםישאוש אמ  
Mt 5,6  6 8: אשרי הרחמנים כי הם ישיגו רחמנות 7 :שבעים  י וצמאי צדק כי הם ישבעו ויהיו אשרי רעב  

Mt 15,37   38. וממה שנשאר סלקו שבע דבלות מליאות .שבעים  ואכלו כלם והיו  37ם נתנום לעם והתלמידי  
Mc 8,8   והיו 9. אחר סלקו ממותר ז׳ קופות מליאות .שבעים  והם וכל העם אכלו והיו  8. ניהםהניחום לפ  
Lc 6,21   אשריכם 22. ם כי ישמחואשריהם למי שהם בוכי :שבעים  אשריהם של רעבים כי יהיו  21. למלכות הא 

Mc 13,19   ואם הש׳ 20. הש׳ העולם עד עתה ולא תהיה אח״כ שברא  מיום . צרה בעולם שמעולם לא היהיהיה יותר 
Lc 8,13   ובאלו אין להם שרשים כי. מקבלים דבר הש׳ שבשמחה  ע הם אותם והזרע שנפל על הסל 13: נושעים  
Mt 5,16   עוד אמר ישואש  17קפיטולי י״ג כפי מתיאו  :שבשמים  אביכם או מעשיכם הטובים וישבחו שיר. הכל 
Mt 5,45    ועל. המוציא שמשו על הטובים והרעים .שבשמים  מפני שתהיו בני אביכם  45על רודפיכם  
Mt 6,1   עוד אמר ישואש 2קפיטולו י״ח כפי מתיאו  :שבשמים  כי תאבדו גמול אביכם . ים טוביםאנש  
Mt 6,9   ויבא 10שמך יהיה מקודש שהוא קדוש  שבשמים  את התפלה תאמרו אבינו וז 9: להוטרם תשא  

Mt 6,26   27. נותן להם לחם וחיים ואינכם גדולים מהם שבשמים  אביכם . ולא מאספים במגורות. יםולא קוצר 
Mt 10,32   ואותו שיכירני לפני האנשים אני אבידתו 33 :שבשמים  אנשים אני אבידתו לפני האל אבי לפני ה 
Mt 12,50    [*] [*]13: הוא אחי ואחיותי ואמי שבשמים  כל מי שעושה רצון אבי  50קרובי ו,Tit  קפיטולו ל״ט 
Mt 16,17    ואני אומ׳ לך שאתה הוא פירי ועל זאת 18 :שבשמים  בר יונה כי בשר ודם לא לימדך רק אבי  
Mt 18,14    אם רעך חוטא 15. קטנים יאבדאשר אחד מאלו ה שבשמים  א״כ אינו מאבינו  14: שלא נאבדוותשע 
Mt 18,19   כי למקום ששנים  20: יתן לכם כל מה שתשאלו שבשמים  ו בהסכמה של שלום על הארץ שאבי מכם יהי 
Mt 18,35   19: אם לא תמחלו מלב טוב לריעכם שבשמים  כל כך יעשה לכם אבי  35. ל החובשיחזור כ,Tit  

Mt 23,9   כי ישאוש משיח . לא תחפצו נקראים רבנים 10 שבשמים  אביכם  כי אחד הוא. רוא על הארץלא תאבו ק 
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Lc 11,13   והיה מגרש השטן 14. שיתן הרוח למי שישאלהו שבשמים  ת טובות לבניכם כמה וכמה אבינו תתנו מתנו 
Mt 23,6   ראשונה בשלחן ושיהיה להם כסאות גדולים שבת  והם אוהבים  6לבושם ומטויה דקה תכשיטי מ  

Mc 10,40   אבל לאותם. בימיני ובשמאלי אין לי ליתן לכם שבת  אבל  40. ואתם תהיו טבולים. בוליה טאה  
Mc 15,7   ובעבור הרציחה הושם במאסר. גר אחד עשה רציחה שבת  אותו . אדם אחד תפוש ששמו בראבןהוא מחזיק. 
Mc 16,5   ד אחד לבן ונפחדובצד ימין נער אחד מלובש בג שבת  ראו [*]  5[*] 4לנו האבן בקבר  מי ישליך . 

Jn 5,9   אז אמרו היהודים שבת הוא ואין לך 10. היה שבת  ואותו היום . וסלק מטתו והלך לונעשה בריא  
Jn 5,10   והוא ענה להם מי 11. הוא ואין לך לשאת מטתך שבת  אז אמרו היהודים  10. שבת היה ואותו היום  

Jn 15,27   16: שבתחלה הייתם עמדי בתש  ואתם תעשו עדות  27. שה עדות ליהוא יע,Tit  קפיטולו י״ו כפי  
Jn 19,31   והיהודים בעבור שלא ישארו הגופה בשבת: היה שבת  וערב  31. ע ראשו ושלח הרוח לאלהוא וכר  
Jn 20,1  20 :ישאוש,Tit   אחד מריאה מגדלינא באה בבקר לקבר ועד לילה שבת   1קפיטולו כ׳ כפי ש׳ יואן  

Jn 20,19   אחד כשהיה ערב ודלתות הבית נעולות שהתלמידים  שבת  אז  19ואמ׳ לי אלה הדברים . יתיאנכי רא 
Jn 11,24   אמ׳ אליה ישאוש אני הוא תחייה וחיים 25 :שבתחיה  ת אנכי שיקום ביום היותר אחרון לו יודע  
Jn 15,27  16: הייתם עמדי שבתחלה  ואתם תעשו עדות שבת  27. דות ליהוא יעשה ע,Tit  כפי ש׳ קפיטולו י״ו  
Lc 22,34   ואמר להם  35. פעמים תהיה כופר בי ולא תכירני שג׳  אומר לך פירו לא יקרא התרנגול  אמר אני 
Mt 6,14   16 :ואם לא תמחלו האל לא יכפר אתכם 15 שגגותיכם  ו לאנשים חטאתיהם האל יכפר לכם אתם תמחל  
Mc 16,8  9. חדתן ונרעדות ולשום אדם לא אמרו דברפ שגדלה  ויצאו וברחו מן הקבר לפי  8. כםאני אומ׳ ל  
Mc 1,14    בא ישאוש בגליליאה ודורש דבר. היה אסור שג׳ואן  ואחר  14. והמלאכים משרתים אותוהבהמות  
Jn 10,41    אבל כל הדברים  42כמעט אינו עושה שום אות  שג׳ואן  ורבים באו אליו ואומרים  41. שםועמד 
Jn 15,11   10  [*]11 זהו צווי 12. יהיה בכם וגילכם יהיה שלם שגילי  אמרתי לכם בעבור  אלה הדברים  

Lc 8,2   ויושאננא אשת קוזן מורשה 3. ממנה ז׳ שדים שגירש  ומריאה מקדלינא . עה ושאר חלייםמרוח ר  
Lc 12,33  ובמקום 34. ועש אינה מכלה. אין מתקרב לו שגנב  אין חסרון למי : נים אוצר בשמיםכי אתם מתק  
Jn 20,14  אם אתה. ואמרה לו אדון[*] [*]  15. הוא שגנב  אמרה בעצמה . לא הכירה שהוא ישועל רגליו ו  
Jn 9,35  וכאשר מצאו אמ׳ לו אתה מאמין. בחוץ ומצאו שגרשוהו  וישוש שמע  35: מד וגרשוהו בחוץואתה לא מל 

Mt 12,26  א״כ איך ימשך. ים הם ביניהםאחד מגרש האחר נחלק שד  אם כן אם  26. שנחלקת לא תעמוד עיר או בית 
Lc 8,27   ואינינו לובש שום מלבוש ואינינו. זה זמן רב שד  ו בארץ בא לישוש אדם אחד שאחזו וכאשר יצא  
Jn 8,49   ואני 50. ואתם מבזים אותי. רק אני מכבד אבי .שד  ענה ישאוש אין בי  49: טן יש לךמהש  

Jn 10,21   אלה הדברים 22. ושטן יכול עיני עורים לפקוח .שד  ים אלה הדברים אינם מאדם שאחזו אומר  
Mt 12,22   וכל העם תמה וראה ואמ׳ איך אינו זה 23. וראה שדבר  שוטן אחד עור ואלם ומרקו באופן שלחו לו מ 
Lc 12,48   ומי: גדול ינתן לו דבר גדול ישאלו לו שדבר  ואדם . היה מוכה בנגעים מועטים הגונים  
Lc 24,32  וקמו באותה 33. ולמדנו הכתיבות. בנו בדרך שדבר  היה נשרף בקרבינו . יהם לבינוינוהם אמרו ב  

Jn 7,46  46  אז ענו להם 47: דבריו כאשר האיש ההוא דבר שדבר  ואמרו מעולם לא שמענו אדם ענו השלוחים  
Jn 10,35   ראוי למחק  ומה שכתוב אינו. אליהם אלים נאמר שדבר  אם הם אמרו שאלים הם אותם  35. אלהים אתם 
Jn 18,32   שהוא אמר בריא שבאותה. ישאוש משיח יהיה אמתי שדבר  בעבור  32ן ראוי להמית שום איש לנו אי 
Jn 12,38   שאמר אדון מי האמין. ישעיה הנביא יהיה נשלם שדברי  בעבור  38לפניהם לא האמינו בו  כמה אותות 
Jn 12,16   17אלו עליו נאמרו ושיעשו לו דברים אלו  בריםשד  אז ידעו : וש נתעלה באור העליוןכאשר ישא  
Lc 12,3    ואני  4. באוזן בסוד יהיה נדרש במקום גבוה שדברתם  דברים שאמרתם בחשך יהיה נאמרים באור ומה 

Mt 13,44   עו׳ המלכות שממיי דומה לסוחר שמחפש אבנים 45 :שדה  ש לו מכר כל אשר לו וקנה לאותו ששון שי 
Mt 27,7   ובעבור זה 8. א׳ מיוצר בעבור שיקברו שם הגרים שדה  וכשנתייעצו קנו  7. ערך דם הוא כי. המקדש 
Mt 27,8  ואז 9. נקרא ַאְלִקיֶדֶמך זהו שדה הדם עד היום הזה שדה  ובעבור זה אותו  8. רו שם הגריםבעבור שיקב 
Mt 27,8   8 ואז היה הדבר נשלם מירמיה 9. הדם עד היום הזה שדה  ותו שדה נקרא ַאְלִקיֶדֶמך זהו ובעבור זה א 

Mt 27,10  וישאוש עומד 11. כן כמו אדונינו גזר. יוצר שדה  וקנו מהם  10ך שערכו בני ישראל כסף זהו ער  
Lc 12,16   והאדם חושב 17. אדם עושה פירות כגודל השפע שדה  ואמ׳ להם משל  16. ה שהוא מחזיקבהשפעת מ  
Mt 12,46   אל העם אמו וקרוביו עומדים בחוץ ורוצים שדובר  ובעוד  46. יד לבא לאומה זו רעהכמו זה עת  
Lc 10,12   12 של אותה עיר רע כדומה לאשר תסבלוהו שדומיטאנש  ותו יום לא יסבלו ואומ׳ אני לכם שבא  
Mt 23,27   לקברים מצויירים הדומים מחוץ יקרים ובפנים שדומים  אוי לכם מאותתים פרושים  27: וץנקיים מבח 
Mc 16,9   והיא הלכה והגידה לאחרים שעמדו עם  10. ממנה שדים  ה מגדלינא אותה שהוא גירש שבעה מריאל 

Lc 8,2   ויושאננא אשת קוזן מורשה אירודיש 3 .שדים  ומריאה מקדלינא שגירש ממנה ז׳  .חליים  
Lc 8,30   משיח והשדים בקשו ישאוש 31. רבים נכנסו בו שדים  והוא ענהו ליגיאו ר״ל מספר כי  .מה שמך  
Jn 6,21   וביום האחר מעבר לים ראו שהאניה 22ללכת  שדעתם  ומיד היתה הספינה בארץ . בספינהרצו לקבלו  
Jn 5,21   כן הבן נותן חיים . החיה מתים ונתן להם חיים שהאב  כי כמו  21. בור שלא תהיו תמהיםאליו בע 
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Jn 5,26   27כן נתן חיים לבן בעצמו . חיים בעצמו יש לו שהאב  כי כמו  26. אותן שישמעוהו יחיוו. בן האל 
Jn 6,58  ומי שאוכל אותי. שלחני ואני חי בעבור האב שהאב  כמו  58: בשרי ושותה דמי בי יעמוד ואני בו  
Jn 8,16   ובתורתכם כתו׳ 17שלחני ואני אחדים אנחנו  שהאב  . כי איניני לבדי: ן משפטי אמתיוכשאני ד  
Jn 8,28   ומי ששלחני הוא 29. למדני לדבר אלה הדברים שהאב  שה מעצמי רק כמו וא ודבר אני עושאני ה  

Jn 10,15   16. ומשים נפשי. מכיר אותי ואני מכיר האב שהאב  כמו  15. והם מכירות אותי. צאניטוב ומכיר  
Jn 10,36   קדש שלחו בעולם אתם אומרים שאני מחרף ומגדף שהאב  אותו  36שכתוב אינו ראוי למחק  ומה. נאמר. 
Jn 10,38   והלך 40ויצא מידיהם  39. הוא בי ואני כאב שהאב  האמינו המעשים בעבור שתכירו . ילהאמין ל  
Jn 12,50    13. כן אני דובר שהאב  ומה שאני מדבר הוא כמו . נצחייםהיא חיים,Tit  קפיטולי י״ג כפי ש׳  
Jn 14,26   שלומי אני נותן  27וא ילמד אתכם ישלח בשמי ה שהאב  אותו . אבל האב נאמר רוח הקדש 26. עמכם 
Jn 15,9   10[*] אוהב אותי ואני אהבתי אתכם ועומדים  שהאב  כמו  9ים ותעשו תלמיד. שתשאו פרי רב  

Mt 21,3   וכל זה 4. צריך בהן למלאכתו ותכף יניחוה שהאדון  ואם שום אדם אומר לכם דבר אמרו  3. אלי  
Mt 24,42   42 ותדעו אם אב חיילות היה יודע השעה 43. יבא שהאדון  באותה  הקיצו כי לא ידעתם השעה לכן 
Mc 11,3  והלכו ומצאו העיר 4. צריך לו ומיד יניחוהו שהאדון  ם אומר לכם למה אתם עושים אמרו ואם שום אד 
Lc 24,34   והם ספרו 35. חזר חי באמת ונראה לשימון שהאדון  אומרים  34ואותם שעמדו היו . חדהי״א י  

Mc Prol,23   למען שאדם ישיג גמול מעמלינו חזקם. יבינהו שהאדם  וכאשר תמצא רוצים . ישאוש משיח בגוף. 
Lc 13,19   זורע בגנו וגדל ונעשה אילן גדול עד שעופות  שהאדם  הנה הוא כגרגיר של חרדל  19: שליהיה נמ 
Lc 8,23   ונגשו אל ישאוש 24. נתמלאה מים ואובדים שהאוניה  ובאה סערה גדולה מרוח ביאור . ןהיה יש  

Mc 13,34  שהולך במהלך ועוזב ביתו ונותן יכולת לעבדיו שהאיש  כמו  34ה והתפללו כי לא ידעתם הזמן לא השע 
Mt 3,9  10. יכול להחיות מאלה האבנים בני אברהם שהאל  רהם היה אבינו כי אני אומר לכם אב. בלבבכם  
Mt 6,7    לכן לא תאבו להדמות 8. ישמעם ברוב דברים האלש  כי הם חשבו . כאשר עושים החסריםדבר מאד  

Mt 19,6  והם אמרו משה צוה שאדם יתן לה ספר 7. ִחֵבר שהאל  לכן אין ראוי לאדם להפריד מה . הם בשר אחד  
Mt 22,31    אני הוא אלהי אברהם אלהי יצחק 32אמ׳ לכם  שהאל  ומתחיית המתים לא אתם קראתם מה  31בשמים  
Mc 10,9    ועו׳ שאלוהו בבית 10: מחבר שום אדם לא יפריד שהאל  ומה  9. ויהיו שניהם לבשר אחד 8ויקח אשה 

Lc 3,8    כי 9יכול מאבנים אלו החזיר חי בן אברהם  שהאל  אני אומ׳ לכם . אבינו הוא אברהםלאמר  
Jn 9,29   ענה  30: ולא ידענו זה מאין הוא. דבר עם משה שהאל  אנחנו יודעים  29. מידי משה אנואנחנו תל 
Jn 9,31   אבל אם אחד הוא אוהב האל . אינו שומע לחטאים שהאל  עתם לא יד 31. ידעתם מאין הוא ופתח עיני 

Jn 12,44   מי שרואה 45. בי אינו מאמין רק במי ששלחני שהאמין  וישוש צעק ואמ׳ מי  44. עלת האלהאנשים ממ 
Jn 4,39   שעושה עדות לו שכל הדברים שעשתה אמרבו  שהאמינו  על דברי האשה . ה עיר האמינו בומאות  
Jn 8,30   אם אתם תעמדו בדברי באמת[*]  31. בו שהאמינו  אז אמר ישאוש לאותם היהודים : והאמינו ב  
Lc 1,45   כי אותם הדברים שנאמרו לך מהש׳ יהיו שהאמנת  ואשריך  45. מח בגיל גדול בבטניהנער ש  
Jn 4,23   כי האב. יתפללו האב ברוח ובאמת. מתפללין שהאמתיים  ה היא ועת. אבל תבוא שעה 23. באעתיד ל 
Jn 6,22   ולא היה שם רק. הקטנה האחרת לא היתה שם שהאניה  וביום האחר מעבר לים ראו  22כת שדעתם לל  

Mt 13,25   ישנים באו אויביו ועליו זורע קמשונים שהאנשים  ובעוד  25שזורע זרע טוב בשדהו  דומה לאדם  
Mt 23,5   5 הם נושאים גודל תכשיטי מלבושם. יראו אותם שהאנשים  שים כל מעשיהם בדברים בעבור זה ם עוה 
Lc 6,22    יכעיסו אתכם ויפרידו אתכם מהם ויארורכם שהאנשים  אשריכם אתם  22. בוכים כי ישמחולמי שהם  
Lc 6,31   תאהבו אוהביכםאם  32. יעשו לכם עשו להם שהאנשים  וכאשר אתם חפצים  31. אל תבקשם את שלך  
Lc 5,34   אבל יבואו ימים כאשר הארוס יפרד 35עמהם  שהארוס  ן הארוס עשות שיצום בעוד יכולים אתם בי  

Mc 9,47   כל אדם באש  48. אינם מתים והאש לא נכבית שהארסים  מקום  47בעין אחד משתים בגהינם הכנס בג״ע 
Lc 13,21   22. מטמנת בתוך הקמח עד שיתעכל שיתחמץ הכל אשהשה  לשאור  21. ות הש׳ למה הוא דומהמשל מלכ  

Jn 4,33   אכילתי היא. וישאוש אמ׳ להם 34. מה לאכול שהביא  אי זה . אז אמרו התלמידים 33: םשלא ידעת  
Jn 2,9  ואמרה לו  10וקראה הארוס . מים לארטישיקלי שהביאו  אבל העבדים ידעוהו אותן . ין באלא ידעה מא 

Mt 11,27   יבאו אלי כל אותן שמצטערים 28. רצה לגלות לו שהבן  שום אדם אינו מכיר האב רק אותו ו. אם האב 
Lc 9,36   וביום האחר עם רב ירד 37. יקום חי אחרי מותו שהבן  עד . ם אל תגידו לאדם מה שראיתםואמ׳ לה 

Mt 24,27   כ היה ביאת בןשיוצא ממזרח ונראה עד מערב כ״ שהברק  כי כל כך כמו  27. ל תחפצו האמןהמערה א 
Mt 10,28  שני צפרים 29: והנפש יכול שום בגיהנם שהגוף  תיראו ביותר אותו . להרוג הנפש אין יכולים  
Mt 15,27   27 אוכלים פירורים הנופלים משולחן אדוניהם שהגורים  אכן אמת היא . היא אמרה אמת הואו . 

Mt 8,24  והקיצוהו 25נכנסים בספינה וישוש ישן  שהגלים  והיה הים מתנועע מאד עד  24דיו אחריו תלמי  
Mt 24,43   43 הוא יהיה ער ולא יעזוב שבור הבית . יהיה בא שהגנב  עו אם אב חיילות היה יודע השעה ותד 
Jn 15,16   אלה הדברים אני 17. תשאלו בשמי יתן לכם שהדבר  ופרייכם יעמוד בעבור . תשאו פרישתלכו ו  
Jn 21,11   וישאוש אמר להם באו 12. רבים הרשת לא נשבר שהדגים  ועם כל זה . לשהר מאה וחמשים ושדג מספ 
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Mt 5,34   ולא בארץ מפני שהיא הדום רגליו 35. כסא האל שהוא  ר לכם שלא ישבע אדם לשמים מפני ואני אומ. 
Mt 6,9  רצונך תעשה בשמים. ויבא למלכותך 10קדוש  שהוא  ו אבינו שבשמים שמך יהיה מקודש התפלה תאמר  

Mt 6,11   והנח לנו חובותינו כי אנחנו  12. מסעד חיינו שהוא  תן לנו לחם כל יום  11. רץתעשה בשמים ובא 
 : מלמדם כמו יכוליי לא כמו חכמיהם ופירושיהם שהוא   29דברים העם היו תמהים ממוסרו אמ׳ אלו ה   7,29

Mt 9,15   15 אבל. שהם עמו† אותן†ת כל חי אין יכולין לבכו שהוא  שוש משיח אמ׳ להם מה ארוס בעוד וי 
Mt 11,7   לכן 8. יהיה כמו קנים תוהים שהרוח מניע שהוא  למה יצאתם רואות במדבר חשבתם . עם ג׳ואן  
Mt 11,8    יהיה אדם עם מלבושים יקרים אותם שלובשים שהוא  לכן יצאתם ראות שחשבתם  8. מניעשהרוח  
Mt 11,9  זה הוא אותו שממנו הנביא אמר 10: יותר מנביא שהוא  ואומר אני לכם : נביא הוא באמת יצאתם ראות 

Mt 11,20   21ואמר . עושה פלאות גדולות ולא עשו תשובה שהוא  שיח להיותו גוער בעיירות באותן ישאוש מ  
Mt 11,27   ושום אדם. ושום אחד אינו מכיר הבן כי אם האב שהוא  אבי נתן לי יכולת על כל מה  27 .לפניך 

Mt 12,6  ואם תבינו מה שאני 7בכאן הוא גדול המקדש  שהוא  אני אומר לכם שאותו אמת  6. עון במקדש בלא  
Mt 12,25   25 וכל עיר או בית שנחלקת. בתוכו נחלק יהיה שמם שהוא  שיודע מחשבותיהם אמר כל מלכות  וישואש 
Mt 13,32   גדול כל הזרעיםקטן כל הזרעים וכשגדל הוא  שהוא   32החרדל אותו שאדם זורע בשדהו דומה לזרע  

Mt 14,7  והיא היתה מוזהרת 8: יתן לה כל מה שתשאלהו שהוא  בעבור אותו דבר הוא נשבע  7. ישמאד לאירוד  
Mt 15,18    כי מהלב יוצאות מחשבות רעות  19: מלכלך האדם שהוא  וזה שיוצא מהפה בא מהלב ואותו  18מהאחור 
Mt 16,20    ומיום ההוא והלאה התחיל 21. ישאוש משיח שהוא  ם לתלמידיו שלא יגידוהו לשום אדואז צוה  
Mt 16,21   ילך בירושלם ודברים רבים סבול בעד הסופרים שהוא  תחיל לפרסם לתלמידיו שחיוב הוא והלאה ה  
Mt 17,13    וכאשר בא לשם אדם אחד 14. אומ׳ מזואן טבול שהוא  ואז השכילו תלמידיו  13. בעבורםהמות  
Mt 19,13   13 והתלמידים. יניח הידים עליהם ושיתפלל בעדם שהוא  לו דורון מנערים קטנים בעבור ו ואז עש  
Mt 20,14  שלך ולך כי אני חפץ לתת לאלה האחרונים כמו שהוא  קח מה  14ה תנאי עמי לפשוט אחד לא עשית את  

Mt 21,2   שורה ועיר אחדותכף תמצאו אתון אחת ק. לפניכם שהוא  אומר לכו אל אותו המגדל  2ידיו שנים מתלמ 
Mt 23,11   ומי שיגביה 12. גדול בתוככם יהיה משרתכם שהוא  אותו  11כי ישאוש משיח רב . ניםנקראים רב  
Mt 23,21  ומי שנשבע בשמים נשבע בקתדראת האל  22. ממנו שהוא  או שנשבע במקדש נשבע בכל מה  21. שהם עליו 
Mt 23,26   אוי  27: בפנים ואחר תהיו כולכם נקיים מבחוץ שהוא  ם טהרו ראשונה מה פרושים עורי 26: ואזור 
Mt 23,35   מדם הבל צדיק עד דם זכריה בן . נשפך על הארץ שהוא  עד שיבא עליכם דם צדיקים  35יר מעיר לע 
Mt 24,26    ואם אדם לכם יאמר הוא. במדבר אל תרצו לצאת שהוא  ולכן אם אדם לכם יאמר  26. הזמןזה קודם  
Mt 24,45  אשרי העבד אותו שאדוניו 46. יזונם בזמנם שהוא  נאמן אדוניו מניחו על כל סיעתו ם ומעבד חכ  
Mt 24,47   ואם העבד הרע יאמר 48. יניחהו על כל טובותיו שהוא  אמיתות לכם אומר  47. וכן עושה מוצאו ער 
Mt 24,50   ויעבירהו  51: עלא יחשוב ושעה שהוא אינו יוד שהוא  יבא אדון אותו עבד יום  50. ריםעם השכו 
Mt 24,50   ויעבירהו מפקידתו ויניחהו עם  51: אינו יודע שהוא  תו עבד יום שהוא לא יחשוב ושעה אדון או 

Mt 26,7  וכאשר התלמידים ראוהו היו מאד 8אוכל בשולחן  שהוא  ושפכה על ראשו בעוד . ה מרגליותמליאה משיח 
Mt 27,3   מחוי וניחם וחזר שלשים הפשוטין לשרי הכהנים  שהוא  ואז יודש שמסרו ראה  3. יסרמחזיק מקום ק 

Mt 27,33   ונתנו לו יין מעורב עם לענה 34. הר קלוארי שהוא  ובאו באותו מקום שנקרא גולגוזא  33. וערב  
Mt 27,57   וזה קרב לפילאט ושאל לו 58. תלמיד ישאוש שהוא  ש מבארי מסיאה ששמו יושאף אותו אחד אי  
Mt 27,60   והניח אבן אחת גסה בפתח. חדש מאבן חצובה שהוא  והניחו בקברו  60של משי נקי  חדבבגד א  
Mt 27,64   וזה יהיה טעות אחרון ויותר רעה. קם חי מהמות שהוא  יבאו ויגנבו גופו ושיאמרו לעם  לא 

Mt 28,7  ותצאנה מהרה מהקבר ברוב פחד 8: אמ׳ לכם שהוא  ם בגליליאה ואתם תראוהו שם כמו יהיה לפניכ  
Mc Prol,17  אבל השם׳ . כרת אצבעו בעבור שיגרשהו מהכהונה שהוא  והגיד מגלת חייו . ד ביותר נקלהבעבורנו למ 

Mc 1,2   כתוב בישעיה נביא אמר הנה אני שולח מלאכי שהוא  כמו כן  2מישאוש משיח בן האלוה האונגליאו  
Mc 2,2   רב עם נתאסף ולא הכילם כי כל הבית. היה בבית שהוא  וכאשר ידעו  2אחדים  בכפר נחום אחר ימים 

Mc 2,23  עובר במקומות זרעים בשבת ותלמידיו התחילו שהוא  ונעשה פעם אחרת  23: ודות חדשיםיין חדש בנ  
Mc 2,26   נכנס במקדש תחת אביתר שר הכהנים ואכל לחמי שהוא   26. הוא וחיילותיו כאשר נרעבו שעשה דוד  
Mc 2,28  3: בעולם ומהשבת שהוא  אלוה אדון מכל מה בעבור זה בן הו 28. השבת,Tit   1קפיטולו ג׳ כפי מארקו 
Mc 3,10   והמשוטנים שרואים אותו 11. מרפא רוצים לנגעו שהוא  העם החולים  10. ם הולכים אחריוכאשר הע 
Mc 3,22   משוטן ומכח בעל זבוק שר השטנים מרפא שהוא  וחכמי הדת שבאו מירושלם אומרים  22. הוא  
Mc 5,18    וישאוש לא רצה אבל אמ׳ לו לך 19. ילך עמו שהוא  להתחנן לו אותו שהיה מאז מושטן המתחיל  
Mc 6,17   וג׳ואן אמר לאירודיש אינו ראוי לך 18. מחזיק שהוא  אירודיאש אשת פיליף אחיו אותה  בעבור 
Mc 6,20   20 דברים עושה בעדוקדוש וצדיק ושומרו ורוב  שהוא  יק בזואן וחושב בעבור כי אירודיש מחז  
Mc 6,45  וכאשר תלמידיו עולים בהר לבדו  46. משלח העם שהוא  בעוד . ו עבר למים אנביטהא גיראקטנה ושילכ 
Mc 6,55   באי זו עיר או מדינה הוא נכנס עוברים  56שם  שהוא  להביא החולים במטות כאשר שמעו  כל הארץ 
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Mc 7,8    נמסר מהאנשים ובא להם גביעים וכלי כסף הואש  ועוזבים מצות האל ותופשים מה  8לאנשים  
Mc 9,8    10. והם העלימוהו ביניהם 9יחזור חי ממות  שהוא  יאמרוהו לשום אדם זאת המראה עד צוה שלא  

Mc 10,40   וכאשר העשרה תלמידים שמעוהו היו 41. מוכן שהוא  אבל לאותם . לי אין לי ליתן לכםובשמא  
Mc 11,2   ומיד שתכנסו באמצע תמצאו עיר אחד. לפניכם שהוא  הם לכו לאותו מגדול ואמ׳ ל 2ים שני תלמיד  

Mc 12,12   13. אמ׳ אותה הצורה בעבורם והלכו ועזבוהו שהוא  כי הם הכירו . פשו אבל יראו העםרצו לתו  
Mc 12,17    והם עמדו תמהים. לסיסר ולאל מה שהוא מהאל שהוא  מה  וישוש אמ׳ להם תחזרו לשישר 17דשיסר  
Mc 12,17   ובאו אליו 18: והם עמדו תמהים ממנו. מהאל שהוא  ו לשישר מה שהוא לסיסר ולאל מה להם תחזר  
Mc 12,34   ענה בחכמה אמר לו אינו רחוק ממלכות השם שהוא  וכאשר שמע  34: מכל קרבן אנושי וזהו גדול.  
Mc 14,36   את המיתה ממני אכן לא יהיההיכול הרחק ז שהוא  ואמ׳ אב  36. ת שתעבור אותה שעהאיפשר עשו  

Mc 15,8   ופילאט ענה להם 9: יודע שיתן להם תפוש אחד שהוא  ובא העם והתחיל לבקשו כמו  8. רהושם במאס  
Mc 15,39   39 היה מועבר בקול גדול אמר זה האיש היה בן שהוא  טוריאו שהיה ממתין שם כאשר ראה והסינ  

Mc 16,9   והיא הלכה והגידה 10. גירש שבעה שדים ממנה שהוא  אותה  אה ראשונה למריאה מגדלינאהוא נר  
Mc 16,19   והם  20. דבר להם עלה לשמים ויושב לימין הש׳ שהוא  ואדונינו ישאוש משיח אחר  19או וירפ 

Lc 1,47    ובעבור. כי הוא הביט שפלות שפחתו 48שלומי  שהוא  ורוחי שמח באל  47נשמתי משבחת ומעלה האל  
Lc 1,49   כולו יכול הקדוש שמו הוא עשה בי דברים שהוא  כי אותו  49. אנכי היות מאושרת ויאמר  
Lc 1,78   78 והאיר אותם שיושבין בערפליות 79 מרום שהוא  מי . שבהן פוקד אותנו[*] ר חסד בעבו  
Lc 2,11   ותמצא. ויהיה לכם זאת האות 12. משיח ואדון שהוא  יר דוד מושיע העולם כי היום נולד לנו בע  
Lc 3,23   שם היה מאטיב 24. שם היה עלי. בן יוסף שהוא  חלת שלשים שנה והיו סבורים הכל היה בהת [*] . 
Lc 4,41  והבקר אור יצא משם והולך במדבר 42משיח  שהוא  וגוער אותם כי יודעים . ן האלוההוא משיח ב  
Lc 5,31   כי אני לא  32ולים צריכים רופא אבל הח. בריא שהוא  ש ואמ׳ להם אינו צריך רופא למי ענה ישאו 

Lc 6,4  5. עמו ואין ראוי לשום אדם לאוכלו רק הכהנים שהוא  לקח לחם הפנים ואוכל ונותן למי לבית האל ו 
Lc 6,35    לכן 36. מאד טוב על רגוזי הרצון ועל הרעים שהוא  הרבה מאד ותהיו בנים מאל עליון יהיה  
Lc 7,28   וכל העם והעו 29. קטן במלכות שמים גדול ממנו שהוא  אבל מי . נולד גדול מיואן טבול מאשה לא 
Lc 7,33    בא מן האדם אוכל ושותה ואתם אומרים 34משוטן  שהוא  לא אכל לחם ולא שתה מים ואמרתם טבול בא 
Lc 10,1   רק. ואמ׳ תבואות הקציר רבות 2. עתיד לבא שהוא  ו בכל המקומות ושלחם שנים שנים לפני  

Lc 11,37   ונכנס בבית . מדבר בקשהו פרוש אחד שיאכל עמו שהוא  ובעוד  37 :יאיר כמו עששית המאירה כלו 
Lc 11,39    ומה שהוא בפנים שלכם. מחוץ גביע ומן הקערה שהוא  אליו פרושים עתה אתם מטהרים מה אמר  
Lc 11,39   סכלים מי 40. בפנים שלכם הוא לב רב וגניבה שהוא  ומה . שהוא מחוץ גביע ומן הקערהמטהרים מה  
Lc 11,40   לכן תנו 41. מחוץ לא עשה מה שהוא בפנים שהוא  סכלים מי שעשה מה  40. ב וגניבההוא לב ר  
Lc 11,40  40 לכן תנו בצדקה מה שיותר לכם וכל 41. בפנים שהוא  י שעשה מה שהוא מחוץ לא עשה מה סכלים מ  
Lc 12,15   ואמ׳ להם משל שדה אדם עושה פירות  16. מחזיק אשהו  ות כי חיי האדם אינה בהשפעת מה מכל כיל 
Lc 12,28  בשדה היום ולמחר בתנור הש׳ מלבישו כן כמה שהוא  א״כ העשב  28. למלבוש אחד מאלו מלבוש דומה  
Lc 12,57    וכאשר אתה הולך עם שכנגדך לאי 58. יושר הדבר שהוא  תדינו עצמכם מה ולמה לא  57תבינו זה העת 
Lc 16,10    נאמן בדבר קטן בגדול יהיה נאמן ורע בדבר קטן שהוא  מי  10. אסיפכם באוהלים נצחייםשאפסים 
Lc 16,15   16. למלכים קטן הוא לפני האל.. גדול וגבבוה  שהוא  ומה . האנשים רק האל יודע לבבכםעצמם לפני 
Lc 17,7  7 ולא 8ושומעך  חוזר מן השדה יאמר מיד עבוד שהוא  ש לו עבד תועה ושומר השורים מי מי מכם י  
Lc 18,3   ועבר זמן. ולא רצה לעשות 4. ביני ושכנגדי שהוא  א ובאה אליו אומרת נראה מעניין בעיר ההי  

Lc 19,30   קרוב לנו בו תכנסו ותמ ותמצאו עיר אחד בן שהוא  אומר לכו לאותו מגדול  30. ידיםשני תלמ  
Lc 22,22   והם 23: אכן אוי לאותו אותו. אפס הולך שהוא  ובאמת בן האדם כפי  22. בשולחן אותי היא  
Lc 22,26  ואותו שהוא יהיה. גדול בבית יהיה כמו נער שהוא  כי אותו . אבל לא יהיה כן מכם 26. מאושרים  
Lc 22,26  ואני באמצעם כמו מי 27. יהיה כמו אותו שמשרת שהוא  ואותו . ה כמו נעראותו שהוא גדול בבית יהי 
Lc 22,27   29. אבל לכם לעמוד עמי בניסיונותי 28. משרת שהוא  ואני באמצעם כמו מי  27. תשמשר כמו אותו  
Lc 23,2   ופילאט שואל אותו אתהו מלך 3. מלך המשיח שהוא  אומ׳ . ומונע לתת מס לסישר. מנוומהפך ע  

Lc 24,19   ם׳גביר נביא חזק בפועל ובדיבור לפני הש שהוא  מישואש נזוריט [*] [*] הדברים  ענה מה הן  
Lc 24,21   יפדה את ישראל והיום יום שלישי שנעשו דברים  שהוא  ולא המתינו  21ונש מיתה ותלוהו ושריהם בע 
Lc 24,23   ומקצתינו הלכו לקבר ומצאו כמו כן 24. חי שהוא  מרות שראו מראה מלאכים שאומרים ובאו או  

Jn 1,14   וצועק. זואן עושה עדות ממנו 15. אמתמלא חן ו שהוא  ונולד מן האב . רו שאחד הוא לבדרואין או 
Jn 1,18  וזהו 19הוא ספרו . זהו אלוה אחד. בן האב שהוא  ילוד . הבן אחד לבד. לעולם האל אדם לא ראה  
Jn 2,21   והאמינו בכתיבה[*]  22. אמ׳ במקדש לבו אמר שהוא  ומה  21. ה אומ׳ בג׳ ימים תעשהוואת. שנה  
Jn 3,13   כמו שמשה נשא והגביה הנחש במדבר 14: בשמים שהוא  בן האדם : השמיםם אם לא ירד מן שעלה שמי : 
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Jn 3,26   ענה 27: עשית עד שהוא טובל והכל באים אליו שהוא  מרו רבי מי היה עמך בעבר הירדן ליואן וא  
Jn 3,26   ענה יואן ואמ׳ אין  27: טובל והכל באים אליו שהוא  ה עמך בעבר הירדן שהוא עשית עד רבי מי הי 
Jn 3,31  32. מי שבא מן השמים על כל הוא. מארץ מדבר שהוא  מי שבא למעלה מכולם הוא מי  31 :ולי המעטה  
Jn 3,33   33 כי . כי מי ששולח הש׳ מדבר דבר 34אלוה אמתי  שהוא  ושה סימן אבל מי שמקבל העדות ממנו ע 
Jn 5,19   כי האב אוהב 20. שה כדומיהןהבן עו. עושה שהוא  כי הדברים . ק מה שראה עשות לאבר. מעצמו  
Jn 5,20  ופעולות גדולות מאלו מראה. עושה מלמד לו שהוא  וכל הדברים . כי האב אוהב הבן 20. כדומיהן  
Jn 5,38   חפצו הכתיבות שבהם אתם סבורים יהיה 39. שלחו שהוא  ואין דברו בכם כי לא האמנתם  38. תמונתו 

Jn 6,2   2  אז עלה ישאוש בהר 3. עושה על אותן שהם חולים שהוא  האותות  אחריו עמים רבים כי ראווהלכו 
Jn 6,29   אז אמרו לו אי זה אות אתה עושה 30. שלח אותי שהוא  את היא פעולות האל שתאמינו במי ז. להם 
Jn 6,46   46 אמת אומ׳ אני לכם מי 47. והוא ראה האב. מהאל שהוא  אם לא . בור שאי זה מהם ראה האבלא בע 
Jn 6,72   7: אחד משנים עשר שהוא  אשכריוטא כי זה עתיד לבגוד בו  מיוד״ש,Tit  קפיטולו ז׳ כפי ש׳  
Jn 8,44   אבל 45. כי אביו שקרן הוא. קרוביי לו מדבר שהוא  מה  כי כל מה שמדבר שקר. כי אין אמת אתו  
Jn 8,47  ר זה אינכם שומעיםובעבו. שומע דבר האל. מהאל שהוא  מי  47. כם אמת למה לא תאמינוניאומר אני ל 
Jn 8,54  אבל אני הכרתיו 55. אלהיכם ולא הכרתם אותו שהוא  אותו שאתם אומרים . ותן לי מעלהאבי הוא הנ . 

Jn 9,4   5. שבו לא יוכל אחד לפעול. כי לילה יבא. יום שהוא  לי חוייב לעשות פעולות בעוד  4 :בעבורו 
Jn 9,22  בעבור זה 23: משיח יהיה מושלך מבית הכנסת שהוא   ראו מהיהודים שאם אחד מהם יאמרכי י. והאם  
Jn 11,2   אז שלחו אחיותיו לישאוש 3. לזריט היה חולה שהוא  האח . וקנחה רגליו בשערות ראשה במשיחה . 

Jn 11,26  מאמינה את זה. חי ויאמין כי לא ימות לנצח שהוא  וכל אדם  26. עוד אם ימות יחיה .למאמין בי.  
Jn 13,10   רחוץ אינו חסר רק שירחוץ הרגלים והוא כולו שהוא  וישאוש אמר להם מי  10. ם והראשגם הידי  
Jn 15,19   אבל כי אינכם מזה העולם בעבור זה . שלו אוהב שהוא  העולם מה . אם אתה מזה העולם 19. ראשונה 
Jn 18,32   ז נכנס פילאט פעםא 33: אמר בריא שבאותה מיתה שהוא  . ור שדבר ישאוש משיח יהיה אמתיבעב 32איש 
Jn 18,37   ופילאטו אמ׳ אליו מה 38: אמיתי שומע דברי שהוא  כל איש . עולם לעשות עדות אמיתיזה באתי ל  
Jn 19,21   ענה פילאט 22. היה אומר שהיה מלך היהודים שהוא  ילאטו לא תכתו׳ מלך היהודים רק אמרו לפ  
Jn 19,38   ובקש מפילאטו שיהיה לו רשות. תלמיד ישאוש שהוא  ועמד נחבא מפחד היהודים בעבור  אברמטיאה  
Jn 20,14    ואמרה[*] [*]  15. אמרה בעצמה שגנב הוא. ישו שהוא  ישאוש עומד על רגליו ולא הכירה וראתה 
Mc 5,24   ואשה אחת שהיה לה רפיון דם 25[*]. אחריו  שהולך  וישאוש הלך עמו ועם רב  24. פאתותהיה נר  

Mc 13,34   במהלך ועוזב ביתו ונותן יכולת לעבדיו ומצוה שהולך  כמו שהאיש  34ם הזמן לא השעה עתכי לא יד 
Lc 7,11   ותלמידיו ורוב עם. ישאוש בעיר שנקרא נאים שהולך  שה היה מכאן ואילך ונע 11. שנתרפא ובריא  

Lc 17,11   ריאהישאוש ליר לירושלם עובר בתוך שמ שהולך  ונעשה בעוד  11. נו לעשות עשינומה שעלי  
Jn 11,10   אלה 11. בלילה מצער עצמו כי נר אין לו שהולך  אבל מי  10. רואה אור זה העולם כי. רע  
Jn 12,35  בעוד שיש  36. בחשך אינו יודע לאן הוא הולך שהולך  ומי . עבור שלא תפלו בחשך וערפלשהנר בכם ב 
Mt 28,9   אומ׳ האל יושיעכם. יצא להן לדרך ישאוש שהולכות  ובעוד  9חה רצו להגיד לתלמידיו וברוב שמ.  
Mt 21,9   עמו צועקים אומרים הושיענו בן דוד ברוך שהולכים  והחיל  9. ות ומאגמגין מהם בדרךמאילנ  
Mc 2,15   וכאשר המאותתים והפרושים ראו 16. אחריו שהולכים  עם ישו ותלמידיו והיו שם רבים  אוכלים  

Mc 16,12   12 והם הלכו וספרוהו 13לעיר אחת בצורת גרים  שהולכים  מידים ואחר זה הוא נראה לשני תל 
Lc 2,44   וכן הלכו יום אחד וחפשוהו בין שאר . עמהם שהולכים  רים וחושבים שיהיה עם האח 44. אביו ואמו 

Lc 10,38   ואשה ששמה מריאה קבלו. נכנס במגדל אחד שהולכים  ונעשה בעוד  38. ך ואתה תעשה כןאמ׳ לו ל  
Lc 24,28  ובקשוהו 29והוא חפץ ללכת עוד רחוק  שהולכים  וקרבו למגדול  28הנמצאות ממנו  ל הכתיבותכ  
Mc 11,9  לפניו ואותן שנמשכים אחריו קוראים שהולכין  ואותן  9. אילנות ומגמגמין הדרךענפים מן ה  
Lc 18,39   א עור ביותר והו. עמו מקללין אותו שישתוק שהולכין  ואותן  39. יהיה לך רחמנות עלי בן דוד 

Jn 20,7   אבל. בראש ישאוש לא היה מונח עם הסדינים שהונח  והסדין  7. פשתן מונחים לצד אחדוראה בגדי  
Jn 21,20   אז כשפירו ראה זה אמר 21. בסעודה על חזהו שהוסב  יד שישאוש אוהב מאד הולך אחריו אותו תלמ  

Mt 10,28  תיראו. הגוף כי אין יכולים להרוג הנפש ורגיםשה  ולא תחפצו לירא אותם  28: ול רםתדרשוהו בק  
Lc 12,4   4 אבל 5הגוף ואחר אין להם דבר אחר שיעשו  שהורגין  ם ואני אומר לכם אוהבים אל תיראו מאות  

Mc 6,43   43 ואותן שאכלו חיו 44. ומהלחמים והדגים שהותירו  לקו מנותר שתים עשרה קופות ממה וח  
Jn 4,36   כי בעניין זהו הדבר 37והמלקט יחדיו ישמחו  שהזורע  בעבור . חייכם הנצחייםסוף פרי כשכרכם ויא 
Lc 6,33    ואם תתנו למי שאתם מקוים 34. עושים כן שהחוטאים  אמת הוא [*]  33[*]. ראויה לכם אי זו חן  

Lc 15,16   אמ׳והוא  17: אוכלים ואין נותנין לו שהחזירים  ונתאוה לאכול מה  16ור החזירים בעירו לשמ  
Mt 26,57   58. יודעי ספר וזקני המקדש היו מקובצים שהחכמים  ליכוהו לקאיפש שר הכהנים למקום ישאוש והו  
Lc 11,48   במעשה אבותיכם שהמיתום ואתם חוצבים שהחכמתם  באמת אתם מעידים  48יכם המיתום שאבות  
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Mt 25,5   עד חצי 6ל העשר ישנו באריכות מעכב לבא כ שהחתן  ובעוד  5עשישותיהן [*]  4[*] ו סכלות לקח  
Mc 2,19    אבל העת המתקרב שהחתנים 20. יהיה עמהם שהחתן  שהם קרובים לנישואין איך אוכל לצום כך  
Mc 2,20   ובאותו עת יצומו ימים רבים. יגזלו מכם שהחתנים  אבל העת המתקרב  20. יהיה עמהם כך שהחתן.  
Mt 5,35   36. ולא בירושלם שהיא עיר האל. הדום רגליו שהיא  מפני ולא בארץ  35. הוא כסא האלמפני ש  
Mt 5,35   ולא תשבע בראשך כי אין אתה יכול 36. עיר האל שהיא  ולא בירושלם . יא הדום רגליובארץ מפני שה 
Mt 8,13   13 והילד נתרפא באותה שעה. אמונתך יהיה עשוי שהיא  ואש משיח אמ׳ לאותו שר לך וכמו ויש  
Mc 14,9    ויודש אשקריוטא אחד 10. בזכרוני עשתה זה שהיא  ה מוגד זה האיונגליאו יאמר אדם שתהימקום  

Mc 16,11   ואחר זה הוא נראה לשני 12. ראתהו ולא האמינו שהיא  הם ששמעו שחזר חי  11ומתאנחים  ובוכים 
Lc 1,36   נינו שלא יהיהכי שום דבר אי 37נקראת עקרה  שהיא  וזהו החדש השישי לאותה . זקנותההרתה בן ב  
Lc 7,39    וענה 40. היא האשה שנוגעת אותו חטאה היא שהיא  אם זה הוא נביא באמת יודע יהיה אומר  
Lc 12,1  אין . דבר אינו נחבא שלא יהיה נגלה 2. רמאות שהיא  לתלמידיו השמרו מהכאת הפרושים  התחיל לאמר 

Jn 6,1   והלכו אחריו עמים רבים כי ראו 2יבריאדיש ט שהיא  לה הלך ישאוש מעבר לים גליליאה הדברים הא  
Mt 9,9    שמו מתיב אמ׳ לו בא עמי והוא קם והלך אחריו שהיה  ראה אדם אחד שיושב בשלחן חלפני נסע משם. 

Mt 11,13   ואם תרצו לבחרו הוא אליהו 14. עתיד לבוא שהיה  ם והדת עד זואן טבול התנבאו מה כל הנביאי  
Mt 12,11  לו צאן אחת אם נופלת בשוחה אחת בשבת לא שהיה  הוא אומר להם מי הוא מכם ו 11. שילשינו הם  
Mt 13,46   עו׳ המלכות שמימיי דומה 47: לו וקנה האבן שהיה  אבן טובה נערכת הלך ומכר כל מה וכאשר מצא  
Mt 18,33   והאדון עצב ומסרו לנגישה עד 34. לי ממך שהיה  להיות חומל מאותו עבד אחר כמו  לעשות כן  
Mt 21,33   33 שנטע כרם אחד וסגרה בטוב ועשה בה. אב חיילות שהיה  היה  הן אחר דמיון אומר לכם אדם אחד 
Mt 24,17   ומי 18.בעלייה לא ירד לקחת אי זה דבר מביתו שהיה  ומי  17. ו בגודיאה יניסו בהריםאותן שהי 
Mt 24,38   ם המבול שאוכלים ושותים ועושיםבזמן קוד שהיה  כי כמו  38. יה בביאת בן הבתולהנח כן יה  
Mt 26,14   ואמר 15נקרא יודש אישקריוט הלך לשרי הכהנים  שהיה  אז אחד מי״ב תלמידיו  14 :עשתה לזכרוני 
Mt 26,51   עם ישו שלח את ידו והוציא סכינו והכה אחד שהיה  והנה האחד מהם  51. אוש ותפשוהועל יש  

Mt 27,2    ואז יודש שמסרו ראה שהוא 3. מחזיק מקום קיסר שהיה  י ִּפיַלטֹו שרוהו והביאוהו לפנוק 2למיתה 
Mc 5,16   ואז 17. מעשה מאותו שהיה מושטן ומהחזירים שהיה  וספרו מה שראו ומה  16לם נפחדו שכ. בטוב  
Mc 5,16   16 ואז בקשוהו שיפרד 17. מושטן ומהחזירים שהיה  ו מה שראו ומה שהיה מעשה מאותו וספר  
Mc 5,18  וישאוש לא רצה 19. מאז מושטן שהוא ילך עמו שהיה   וש נכנס בספינה המתחיל להתחנן לו אותוישא  
Mc 5,25  26לה רפיון דם זה שנים עשר שנים עברו  שהיה  ואשה אחת  25[*]. שהולך אחריו  עמו ועם רב  
Mc 5,26  27. נה מוצאהשאי. לה ברפואות בלא תועלת שהיה  והוציאוה כל מה  26ר שנים עברו זה שנים עש  
Mc 7,25    26. לה בת אחת מושטנת באה אליו וכרעה ברגליו שהיה  כי אשה אחת  25. היה יכול העליםאכן לא 
Mc 9,37   מרפא המשוטנים בשמך ואינו מחבורתינו ובעבור  שהיה  אליו ואמר אנחנו רואים אדם אחד וענה זואן 

Mc 10,46    והתחיל לצעוק[*]  47[*] יבש יושב קרוב לו  השהי  עם תלמידיו ועם רב ובן טימיב ברטומיב . 
Mc 11,11   11 ובערב הוא יוצא בבאטניאה עם י״ב. בפנים שהיה  נסו בירושלם במקדש והביט כל מה ונכ  

Mc 14,8   9לה עבדה אותי וִמֲהָרה לפני הקבר למשוח לבי  שהיה  כי ממה  8. י לא אהיה לכם לעולםלכם ואנ  
Mc 14,51   והוא 52. מלובש מאחת אלמשיאה לבנה ותפשוהו שהיה  ונער אחד מלבישו  51: בוהוו ועזכולם ברח  
Mc 15,21   עובר באותו מקום שהיה שמו שימון עבד שבא שהיה  ואנסו אדם אחד  21. גוהו לתלותוונה  
Mc 15,21   21 שמו שימון עבד שבא מעירו אס אלשנדריאה אי שהיה  אדם אחד שהיה עובר באותו מקום  ואנסו  
Mc 15,39   ממתין שם כאשר ראה שהוא היה מועבר בקול גדול שהיה  והסינטוריאו  39. ן למעלה ולמטהבשני צדדי 

Lc 1,10   אבל מלאך השם׳ עומד  11. לו לתת הלבו הלבונה שהיה  וכל העם היו בחוץ מתפללים בשעה  10. הש׳ 
Lc 5,19   19  עלו על הגג ומסלקים הלבנים ובעדשם גדול ו שהיה  מצאו שער שיוכלו ליכנס בעד העם ולא  

Lc 6,6  ומביטים הסופרים והפרושים אם  7. לו יד יבשה שהיה  והיה שם אדם אחד . הכנסת ומלמד שנכנס בבית 
Lc 6,16   וירד מן ההר עמהם ועמד במקום חרב 17. בוגד שהיה  גודא יודיש אשקריוטא  16. לוזיששנקרא זי  
Lc 7,10   ונעשה היה מכאן ואילך  11. אפס שנתרפא ובריא שהיה  ומצאו הנער . ושתם שנשלחו לישאאל הבית או 
Lc 7,12   ורב עם מן העיר. בן אלמנה ולא היה לה עוד שהיה  הנה שנושאים מת אחד . בשער העירישאוש קרב  
Lc 7,15   וכל 16. וחזרו לאמו. והתחיל לדבר. מת קם שהיה  ומיד אותו  15ר אני מצוה שתקום אמ׳ נע  
Lc 8,41  שר בית הכנסת נפל לרגלי ישאוש משיח וחלה שהיה  שאדם אותו ששמו לירוש  41אותו  לעם המחכים  

Lc 10,36   37. יותר חבר ורע לאותו שנפל בין הגנבים שהיה  אי זה מאלה השלשה נראה לך  36. לו בחזרתו  
Lc 11,22   מי שאינו 23. שיו יחלקבוטח יגזול לו ומלבו שהיה  הנה כל כלי הזיין שלו באותן . ויותר ממנ  
Lc 15,12  ואחר ימים מועטים מקובצים כל הדברים 13: לו שהיה  וחלק להם עצמות מה . הראויה לי חלק הירושה. 
Lc 16,25    רעות ועתה לזרו ..ולזרו היה ה.. .. לך ר שהיה  זכור ..  25.. לעמים.. ושלח לי לזריט..  
Lc 19,2    והיה חפץ 3. שר העולמיים והיה עשיר גדול שהיה  קיב הנה בא איש אחד ששמו זאו 2ביריחו  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

882 

 

Lc 19,10   וזה אמ׳ לאותן האנשים בעבור שיהיה  11. אבוד שהיה  בא לבקש מן האדם להושיע מה  10 בן אברהם 
Lc 21,4   ומקצת אומרים שהמקדש שיהיה מעוטר 5. לה שהיה  חתה ויש לה חסרון שמה כל מאכלה ממה שפי  

Lc 23,39   תלוי עמו מחרפו ואומ׳ אם אתה משיח תושיע שהיה  ואחד מהגנבים  39. היהודיםמלך  זהו  
Lc 23,48   ובראותם כל הדברים . שם היתה לו ההשקפה ההיא שהיה  וכל העם  48. זה האיש היה צדיק ואמר באמת 
Lc 23,50   50 עשהשלא הסכים בעצה ובמ 51אדם נכבד וצדיק  שהיה  נה אדם אחד שמו יוסף אברימסיאה וה  
Lc 24,6   אמר שחוייב שבן האדם יהיה נמסר 7. בגלליאה שהיה  רנה באי זה אופן דבר עמכם בעוד תזכו. חי  

Lc 24,13   14רחוק מירושלם ארבעים מילין שנקרא אימבש  שהיה  והנה שנים מהם הולכים במגדול  13. שנעשה  
Jn 1,31   32בישראל בעבור זה באתי ומטביל במים  מפורסם שהיה  רק בעבור . ואני איני מכירו 31 .ראשון לי 
Jn 2,25  3. באנשים שהיה  י לו מהאנשים כי הוא יודע הדבר העדות העשו,Tit    1קפיטולו ג׳ כפי ש׳ זואן  
Jn 4,46  וכששמע שישאוש בא 47לו בן חולה בכפר נחום  שהיה  והיה שם מלך קטן ריגיטו . ם ייןעשה שם ממי  
Jn 5,13  וישאוש מצאו במקדש ואמ׳ לו 14. באותו מקום שהיה  כי ישו נטמן מן העם  .ו שריפאהומי הוא אות  

Jn 6,6   6 ענה אליו פיליף ב׳ מאות פשיטין  7. לו לעשות שהיה  אמר היה לנסות כי יודע הוא מה  זה 
Jn 6,18   אז הלכו עשרים וחמש מילין  19. מנשב מבהילים שהיה  גדול והים בעבור רוח  18. לא בא אליהם 
Jn 6,63   אינו מועיל. הרוח הוא שמחיה הבשר 64: ראשונה שהיה  אם תראו בן האדם עולה שם  63כם מבהיל את 
Jn 7,50   לא ידעתם שתורתכם אינה 51עמהם אמר להם  שהיה  ונקודימוש שבא לישאוש בלילה  50: היא  

Jn 9,8   ויש אומרים: ואוכל לאהשואל על הפתחים ויושב  שהיה  אומרים אינינו זה האיש . דל היהראשונה כי 
Jn 10,40   40 ורבים באו 41. ועמד שם. זואן טובל ראשונה שהיה  עם אחרת בעבר הירדן באותו מקום והלך פ  
Jn 11,51   וניבא שישאוש משיח יצטרך לו. הגמון אותה שנה שהיה  רק . וזה לא אמר מעצמו 51. העם ימות כל 
Jn 11,56   מדבר בעצמו מה אתם חושבים שלא בא ביום המועד שהיה  במקדש  אז שאלו ישאוש עומד 56. לטהר עצמם 
Jn 12,21   ובקשוהו אומרים אדון אנו . מבטפגידא דגלליאה שהיה  שקרבו לפיליף  21תפלל ביום החג שעלו לה 
Jn 13,5   ופירי אמ׳. אז בא לשימון ופירו 6. חגור בו שהיה  וקנחם בסדינו . ץ רגלי התלמידיםלרחו  

Jn 13,29   לו כיסין שיאמר לו ישאוש קנו אותן הדברים שהיה  כי מקצת חשבו שיודוש שיודיש  29אמרו  למה  
Jn 18,10    לו סכין הוציאו והכה עבד ההגמון וכרת לו שהיה  אז שימון פירי  10: מהם לא נעדרנתת אחד  
Jn 18,13   13  פש הוא שנתן עצהוקאי 14. הגמון באותה שנה שהיה  אותו והוליכוהו לאנא אשת קאיפש וקשרו  
Jn 18,16    ואמר אל. בן בית להגמון ושנכנס עם ישאוש שהיה  אז יצא התלמיד האחד . בדלת בחוץעומד  
Jn 19,21    ענה פילאט אומ׳ מה שכתוב 22. מלך היהודים שהיה  לא תכתו׳ מלך היהודים רק שהוא היה אומר  
Jn 19,42   ״ש ליהודים ובעבור שהיה סמוך לאותו קבר שמוע שהיה  אז בעבור  42. ם אדם לא הושם בוקבר שו 
Jn 19,42  20 :סמוך לאותו קבר שמו שם ישאוש שהיה  בעבור שהיה ע״ש ליהודים ובעבור אז  42. בו,Tit  
Jn 21,2   מבית גליליאה ולבני סבאדיב ולשנים תלמידים שהיה  וטומאוש נקרא מספק ולנתנאל . ולשמעון פיר  

Mt 27,15   והוא מחזיק תפוש אדם אחד 16. שואלים שהיהודים  ג להניח נפש אחת אותה ה לו במנהשוטר הי  
Jn 11,8   8 9. ועדיין חפצת ללכת שם. רצו לסקול אותך שהיהודים  לו התלמידים רבי לא עברו ימים  ואמרו 

Mt 4,16   ומשם והלאה התחיל ישואש 17. עומדים בצלמות שהיו  ראו אורה ונר בהיר הראה אליהם  בדרך ערפל  
Mt 4,21   ותכף עזבו 22מתקנים רשתותיהם ויקרא אותם  שהיו  יו בספינה אחת עם זאבדיב אביהם וזואן אח  
Mt 5,12    והיה  13קפיטולו י״ב כפי מתיאו : קודמים לכם שהיו  שכרכם גדול בשמים כי כן רדפו הנביאים 
Mt 8,10   אומר לכם לא מצאתי אמונה כזאת אמת אני . עמו שהיו  ואמר לאותן . זה השר ועמד נפלא משיח שמע 
Mt 8,33   ברחו ובאו אל העיר מספרים. שומרים ראו זה שהיו  והרועים  33. מם לים פתאום ומתוהפילו עצ  
Mt 9,36    ואמר 37.בצער ושוכבים בלי רועה ריחם עליהן שהיו  העמים [*] וכאשר  36. כל חוליוממרק  
Mt 12,3   שנכנס בית האל ואכלו לחמי הקדש שאותן  4עמו  שהיו  ואותם  מה שעשה דוד כשנרעב הוא אתם קראתם 
Mt 12,4   ולא 5. עמו אינו ראוי לאכול רק לכהנים לבד שהיו  מי הקדש שאותן לחמים הוא ואותן ואכלו לח  

Mt 14,36  15: נוגעין תכף היו נרפאין מחוליים שהיו  בד יגיעו שפת מלבושיו וכל אותן פניו אשר ל,Tit  
Mt 19,22  וישו אמר לתלמידיו אמיתות 23. לו נחלות רבות שהיו  כי היה אדם . ר שמע זה היה נעצבאשר הבחווכ 

Mt 20,3    ואמ׳ להם לכו לכרמי 4עומדים בטלים בשער  שהיו  בשוק סביב שעת שלישית היום ומצא אחרים  
Mt 21,12    י בית תפילה הואואמר בת 13: מוכרים יונים שהיו  להטות מאותן . החלוף ממטה למעלהשלחנות  

Mt 22,8   תלכו אם כן בדרכים 9. קרואים אינם הגונים שהיו  אבל אותם . בדיו הנשואין מוכניםאז אמר לע  
Mt 22,41   41 ולכן לכם מה דומה משיח ממי יהיה  42. נאספים שהיו  ׳ ישאוש לפרושים ולכל אותם ואז אמ 
Mt 24,16   ומי שהיה בעלייה לא 17. בגודיאה יניסו בהרים ושהי  אותן  16. קורא יביניהן א״כ הואאותו ש 
Mt 25,34  לימינו באו ברוכים מאבי ותחזקו המלכות אותו  שהיו  אז יאמר המלך לאותן  34. ד שמאלוהגדיים לצ 
Mt 27,44   משעת חצי היום עד שעה  45תלויים אחריו  שהיו  היה אומ׳ אחד מהגנבים . חירופיןאלו מ[*]  
Mt 27,54   הארץ. כאשר ראו התנועות. עמו שומרים ישאוש שהיו  והסונטוריאו ואותם  54ו רבים ראהתחייה נ  

Mc 1,5    ממלכות יהודה וירושלם וטובלן בנהר ירדן שהיו  ויוצאין אליו כל אותן  5. עונותלכפרת  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

883 

 

Mc 1,36   וכאשר מצאוהו אמרו לו כל העמים 37. עמו שהיו  והלכו אחריו שימון ואותם  36. לושם התפל  
Mc 2,15   אוכלין בבית רבים עוגבים וחטאים אוכלים עם שהיו  ונעשה בעוד  15. קם ונמשך אחריוו. אחרי  
Mc 3,14   ונתן להם 15. י״ב בעבור שילכו דרוש בעולם שהיו  עד כמה  14רו בעיניו ובחר מאותן שיותר יש  
Mc 5,15    וספרו מה שראו ומה שהיה 16דו שכלם נפח. בטוב שהיו  והם ראו אותם שמאז היו מושטנים לישאוש 
Mc 5,40   ולקחה בעד 41עמו ונכנסו למקום ששוכבת הנערה  שהיו  ם בחוץ לבד האב והאם והתלמידים גרש כל 

Mc 10,22   22 ונהפך ישאוש אל תלמידיו 23. לו נחלות רבות שהיו  והיה איש : מע זה היה עצב והֺלךוכאשר ש  
Mc 11,5   מה אתם. שם אמרו להם למה אתם מתירים העיר שהיו  ואותן  5. הור לפני הדלת והתירוהעיר קשו  
Mc 14,4   כעוסים ביניהם למה נעשית זאת האבדה מהמשיחה  שהיו  והיו שם אחרים  4. שיחה על ראשוושפכה המ 

Mc 14,47   עם ישאוש הוציא הסכין והכה עבד סגן הכהנים שהיו  ואחד מאותן  47: עליו והחזיקוהושמו הידים  
Mc 15,32   וסביב שעה ששית 33. תלויים עמו עושים הספדות שהיו  ואותן . ב שאנחנו נראהו ונאמינךהשתי וער 

Lc 4,40   הוא משים. שם חולים מחלופי חליים הביאו לו שהיו  וכאשר בא השמש כל אותן  40. ותםושרתה א  
Lc 5,9   9 ויק֗ומו ויואן בני  10 .עמו בלקיחת הדג שלקחו שהיו  וכל אותן . מסובב הוא. חרד הוא כי 
Lc 6,3   כשנכנס לבית האל ולקח לחם הפנים ואוכל 4עמו  שהיו  ה דוד כשהיה לו רעב והוא ואותן מה שעש 

Lc 6,18    וכל העם 19. מצטערין בעד רוח רעה היו נרפאים שהיו  ואותם . שישמעו וירפאו מחולייהםבעבור 
Lc 11,26   האדם ההוא יהיו יותר. וסוף דבר. דרים שם שהיו   ים ממנו עמו ונכנסים באותו ביתיותר רע  
Lc 13,30   ומקצת: באותה שעה נגשים אליו 31[*] ראשונים  שהיו  והנה אותם  30. סובו במלכות הש׳וי 
Lc 20,35   לא יעשו. ראויין מאותו עולם ומתחיית המתים שהיו  רק אותן  35: ן ונמסרין לנשואיןנישואי  
Lc 24,10   ונראו 11עמהן שאומרות לשלוחים אלה הדברים  שהיו  מריאה שלומי והאחרות אה יקובי וומרי  
Lc 24,15   מדברים ביניהם ומצאו עדים ישאוש קרב להם שהיו  ובעוד  15. אותן הימיםמאשר נעשה וקרא ב  

Jn 9,40   41. א״כ אנחנו עורים. עמו שמעו זה ואמרו לו שהיו  ומקצת מהפרושים  40. עשים עוריםשיהיו נ  
Jn 11,31    שהיו אתה בבית ומנחמים אותה כשראו מריאה שהיו  אז היהודים  31: שמרטא באה אליומקום  
Jn 11,31  אתה בבית ומנחמים אותה כשראו מריאה שקמתה שהיו  אז היהודים שהיו  31: באה אליו מקום שמרטא  
Jn 11,33  34. רוחו והיה נבוך בעצמו חלש. עמה בוכים שהיו  ישוש כשראתה בוכה וראה היהודים אז  33. מת  
Jn 21,2   אני הולך. ושימון פירו אמר אלהם 3. יחדיו שהיו  י סבאדיב ולשנים תלמידים אחרים ולבנ  
Lc 9,27   27  28. פה לא יטעמו מות עד שיראו מלכות השם׳ שהיום  ואומר אני לכם באמת שמקצת אלו  

Lc 23,43   43 והיתה כמעט שעה ששית  44. תהיה עמי בגן עדן םשהיו  שוש אמ׳ אליו באמת אני אומ׳ לך וי 
Jn 9,25  אז אמרו לו מה עשה  26: עור ועתה אני רואה שהייתי  . יודעאבל דבר זה אני . אמר הוא איני יודע 

Mt 2,16   אז נשלם 17. היה נולד לפי הזמן ששאל למלכים שהילד  ם בבית לחם ואת כל הסביבות מעת הנמצאי 
Lc 5,3    ומבקש אותו שיסיע האניה משם מעט. משימון שהיתה  והוא עלה באוניה אחת  3. תהרשתוורוחצים  

Jn 9,18   19עד שקראו לאביו ולאמו . לידתו בעורון שהיתה  אז לא האמינו היהודים  18: הוא אמ׳ שנביא  
Jn 12,17   עמו עושה לו עדות שקרא לזרו מן הקבר שהיתה  בעבור זה אחוזת העם  17רים אלו לו דב  
Jn 17,5   5 אני גליתי שמך  6. לו קודם שנברא העולם עמך שהיתה  כי אותה אורה . ת אב תזככני עמךועתה א 

Lc 22,64   66. וקללות רבות שאומרים נגדו 65. אותך שהכה  ואלים אותו אומרים נביא מי הוא בפנים וש  
Mt 12,5   6. בתות במקדש בלא עוןלפעמים שוברים הש שהכהנים  ולא אתם קראתם בדת  5. הנים לבדרק לכ  
Lc 24,1   ונכנסו ולא 3. ומצאו אבן הקבר מהופכת 2 .שהכינו  באו בקבר נושאות סמים ומשיחות  בבקר בבקר  
Lc 2,31   שיהיו אור והגדת עמים 32לפני פני כל העם  שהכינות   31כי עיני ראו שלומך  30בשלום כפי דבריך 

Lc 12,20   כן הוא האוצר פירותיו בעולם 21. ממי יהיו שהכינות  תם דברים הלילה יבקשו נשמתך ואובזה . סכל 
Jn 6,15  ויעשוהו מלך. שבאו אליו בעבור שיתפשוהו שהכיר  וישאוש  15. אמת נביא שבא בעולםאמרו זהו ב.  

Mt 26,10   אמ׳ להם למה חרה לכם מזאת האשה כי היא שהכירו  וישאוש  10. תן אדם הערך לענייםושי. רב  
Jn 19,4   אז יצא ישאוש  5. כי איני מוצא בו שום טעם שהכירו  אנכי מוליך לכם בחוץ זה בעבור  אמ׳ הנהו 

Mt 13,33   כל אלה הדברים אמ׳ ישואש בדמיונות 34. מחמץ שהכל  מינו ומערבו בשלשת מדות קמח עד האשה ומט: 
Jn 5,23   מי שאינו מכבד. ין לאביכבדו לבן כמו שמכבד שהכל  בעבור  23. אבל נתן כל משפט לבן. שום אדם  
Jn 17,2    שיכירו 3. אשר נתת לו יתן להם חיים נצחיים שהכל  ר בעבור כמו שנתת לו ממשלת כל בש 2בנך  
Lc 6,27    התפלל. ברכו למי שאומר לכם רע 28. אתכם שהכעיס  ועשו טוב למי . אויביכם ואוהבכםאהבו  
Jn 15,4   אינה יכולה לעשות פרי מעצמה אם אינה עומדת כףשה  כמו . עמדו בי ואני בכם 4. לכם שאמרתי  

Mc 9,12   וכאשר היה בא אל התלמידים 13: אומרת ממנו שהכתיבה  שאליהו בא להם ועשו רצונם כמו  אומ׳ לכם 
Jn 13,18   מי שאוכל פתי יקום עקיבו. תהיה נשלמת שהכתיבה  רק בעבור . ני יודע אותן שבחרתימכולכם א  
Jn 19,24   תהיה נשלמת האומרת חלקו מלבושי ביניהם שהכתיבה  ורלות עליה ממי תהיה בעבור לה גאבל נפי  
Jn 19,28  28 אז היה שם  29. תהיה נשלמת אמ׳ יש לי צמא שהכתיבה  ובעבור . ישוש שכל הדברים נענו ואחר זה 

Mt 25,14  לאחד 15. ובדרך וקרא העבדים ומסר להם מזהב שהלך  כן כמו האדם  14. ות היום והשעהאינכן יודע  
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Lc 22,4   ודבר עם שרי הכהנים והרבנים באי זה צד ימסור שהלך   4ם עשר ביודא הנקרא אשקריוטא אחד מהשני 
Mt 20,9    10. בכרם עד הי״א שעה לקחו כל אחד פשוט שהלכו  וכאשר באו אותם  9. עד הראשוניםהאחרונים  

Mt 27,55  55 ובתוכן 56. עם ישאוש דגליליאה ששרתו אותו ושהלכ  רבות בנות שעומדות מרחוק אותן  והיו שם  
Mt 2,16  ממנו שלשת המלכים היה מאד כעוס וצוה שהלעיגו  ויהי כראות אירודש  16. ממצרים קראתי לבני  
Mc 15,4    ישאוש לא ענה אחרי כן 5. אותך מכמה דברים שהלשינו  למה אינך עונה אי זה דבר לאותן אומר 
Mt 9,15   אבל כשיצא העת שאדם יעלם הארוס אז. עמו שהם  † אותן†ולין לבכות כל חי אין יכבעוד שהוא  

Mt 13,54   מתמימים ואומרים מאין יש לזה כמה חכמה וכמה שהם  עד . רצו ומלמדם בבתי כנסיותיהםובא אל א  
Mt 16,28   28 פה לא ימותו עד שיראו בן האלוה בא במלכותו שהם  כי מקצת מאלו . מת אני אומר לכםא:  
Mt 23,20  20 או שנשבע במקדש נשבע בכל מה שהוא 21. עליו שהם  ים כי מי שנשבע במזבח נשבע בעד כל הדבר  
Mt 25,10   10 והדלת היתה סגורה. מוכנות נכנסו עמו בנישואין שהם  ואותן . ר הולכות לקנות בא החתןוכאש 
Mt 26,71  71 ופעם אחרת 72. ם ישוש דנזוריטוזה היה ע. שם שהם  צא מהפתח האחר שפחה אמרה לאותן וכאשר י  
Mc 2,19   קרובים לנישואין איך אוכל לצום כך שהחתן יהיה שהם  ואמ׳ להם ישו אותם  19. מתענין אין 
Mc 3,34    וכל אותן 35סביביו ואמ׳ אלו הם אמי ואחי  שהם  והביט אותם  34. אמי ומי הם אחימי היא  
Mc 4,12   מבינים. וישמעו ולא שמעו. יראו ולא ראו שהם  ר בעבו 12כי אם בדמיונות . ם לאאבל לה  
Mc 4,12   ואמ׳ להם איניכם מבינים זה 13. מספרים שהם  מבינים בחטאתיהם . מעו ולא שמעוויש. ראו  
Mc 4,31  וכשנזרע גדל ונעשה גדול מכל שאר 32. בארץ שהם  זרוע בארץ קטן הוא מכל הזרעים  חרדל כשהוא  
Mc 8,39  עמי לא ימותו עד שיראו האגלוריאה ממלכות האל שהם  ואמ׳ להם ומקצת מכם  39. מלאכיםבאורו עם ה: 

Mc 12,43    מספיקים אבל זאת הענייה נתנה כל מאכלה שהם  לכם שאותה ענייה נדבה יותר ממה אני אומר:  
Lc 1,70    שלום לנו משונאינו ומיד כל 71מראשית העולם  שהם  כאשר הגיד מפי קדושיו הנביאים  70נערו  
Lc 6,21   אשריכם אתם שהאנשים 22. בוכים כי ישמחו שהם  אשריהם למי : בים כי יהיו שבעיםשל רע  
Lc 12,6  שלו נמכרין במאה ערכין ואחד מהם לא נשכח לפני שהם  חמשה לחם  6: מר לכם אותו תיראוולו האש או 
Lc 13,4   על כל האנשים היושביםהיו חייבים יותר  שהם  תחשבו . המגדל בשיבסי והרג אותםעליהם נפל  

Lc 16,14   במידת הכילות והגללים שמעו אלה הדברים שהם  והפרושים  14.. ם לעבוד השם׳ והיכולי  
Lc 18,7   נבחרים צועקים אליו יום ולילה ולא יהיה לו שהם  והש׳ לא ינקום אותם  7. מה עלב אמר הדיין  

Lc 19,42    ועתה הן נעלמות. שלך כזה היום לשלום לך שהם  כי אם אתה הכרת והאמנת הדברים  42אמר  
Lc 20,25  ואותן שהם מן השם׳ תנו. מסישר תנו לסישר שהם  והוא אמר להם א״כ כל הדברים  25. לו משישר  
Lc 20,25   ולא יכלו ענות לדבריו 26. מן השם׳ תנו לשם׳ שהם  ואותן . ים שהם מסישר תנו לסישרכל הדבר  
Lc 22,37   והם אמרו אדון הנה שתי סכינים 38ממני הם לקץ  שהם  י כל הדב הדברים ן כועם הרעות הוא מזומ 
Lc 23,25  וכאשר 26. שאלוהו ונתן להם ישאוש כרצונם שהם  בעבור רציחה ובגידה הוסר במאסר להם אותו ש  

Jn 5,28   ויצאו אותם שעשו 29: בקברים ישמעו קול האל שהם  כי עדיין תבא שעה שבה כל אותן  תתמהו מזה  
Jn 6,2   אז עלה ישאוש בהר ושם מלמד עם 3. חולים שהם  ראו האותות שהוא עושה על אותן  רבים כי  

Jn 12,6   אז אמר ישאוש תעזבו אותו אותו 7: נושאין שהם  והיה לו כיסין שבהם משים מה . בכי הוא גנ  
Jn 13,1   ונעשית הסעודה  2: אותםשלו בעולם זה בקץ אהב  שהם  האב האוהב אותם . עבור מעולם זהשיש לו ל 

Jn 16,15   ומעתה לא תראו 16. לאבי שלי הם ויגיד לכם מעט שהם  כל הדברים  15בי יקח ויגיד לכם מא. אותי 
Jn 3,16   17: בו לא יאבד אבל יהיו לו חיים נצחיים שהמאמין  נתן לעולם בעבור . חד לבדו נולדיחידו א  

Jn 14,12   כי המעשים שאני עושה הוא עושה ודברים שהמאמין  לכם  ר אניאומ: בעבור שהמעשים שתאמינו  
Mt 24,39   כן יהיה ביאת בן הבתולה. בא והרג את כלם שהמבול  לא הכיר עד  39שנח נכנס בתיבה  עד היום . 

Jn 5,7   וכאשר אני חפץ ללכת כבר . באים לידי עכירות שהמים  ין לי אדם שישימני בחפירה בשעה לו אדון א 
Mt 23,31   31 33ואתם ממלאים מדת אבותיכם  32הנביאים  שהמיתו  תם הם עדים לעצמכם שאתם בני מי א״כ א  
Lc 11,48   ובעבור זה חכמת 49. ואתם חוצבים קבריהם שהמיתום  מעידים שהחכמתם במעשה אבותיכם  באמת אתם  

Mt Prol,15  בר בעבור כח שבועתםלמעלה אמור יהיה מוע שהמספר  כי השם אינינו רוצה . ו מקובליםהבל שלא הי.  
Jn 5,36   המעשים שאני. שנתן לי אבי אשלים אותם שהמעשים  ולי יש עדות גדול מזואן  36. נואחת ביני  

Jn 14,12  אומר אני לכם שהמאמין כי המעשים: שתאמינו שהמעשים  זה בלבד עשוי בעבור  12. האב בישאני הוא ו 
Jn 12,50   ומה שאני מדבר הוא כמו. היא חיים נצחיים שהמצוה  ע ואני יוד 50. ברהוא צוה לי לאמר ולד  

Mt 23,19   19  כי מי שנשבע במזבח נשבע בעד כל 20. המתן שהמקדש  . אי זה דבר גדול המתן או המזבחעורים  
Lc 21,5    שיהיה מעוטר מאבני מרגליות וממתנות שהמקדש  ומקצת אומרים  5. מאכלה שהיה להשמה כל.  

Jn 12,34   עומד קיים ונצחי ואיך אתה אומר שבן האדם שהמשיח  ענה אליו העם אנחנו שמענו מהדת  34. למות  
Jn 5,25   25 ואותן שישמעוהו. ישמעו קול המת בן האל שהמתים  ומר אני לכם שתבא שעה ועתה היא אמת א  

Mc 15,43  לאט ושאל לו מלכות שמים ובחריצות נכנס לפי שהמתין  בא יוסף אברמסיאה גבר נכבד  43 .לפני השבת 
Mc 1,38   38 39. כי בעבור זה באתי. סביבותינו ונדרוש שם שהן  אמ׳ להם נלך בעיירות ובמדינות  והוא  
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Lc 2,49    וירד 51והם לא הבינו הדבר שאמ׳ להם  50. מאבי שהן  שחוייב שאני אהיה באותן הדברים לא ידעתם 
Lc 24,4  הנה ששני גברים. היו נבהלות במחשבותיהן על זה שהן  ובעוד  4. שאוש משיחונכנסו ולא מצאו גוף י 
Jn 5,44   אל תהיו כ״כ סכלים שתחשבו 45. מן השם׳ לבד שהן  ואינכם מבקשים אותם . חר המעלותרודפים א  

Mt 13,14   אומרת אתם תשמעו . תהיה נשלמת בהם מישעיה שהנבואה   14ם לא ישמעו ולא יבינו בעבור ושומעי 
Mc 14,21   אוי לו לאדם אשר בעדו בן הבתולה. אומרת שהנבואה  בן האלוה הולך כמו כן  21. הקערהיד עמי ב  
Mt 24,24  מהש׳ כמעט יכנסו בטעות אם יהיה אפשרי שהנבחרים  מו ויעשו רוב דברים ונפלאות עד שקרנים יקו.  
Lc 24,25   ובזה. לסבול חוייב משיח זה 26. אמרו לכם שהנביאים  ם תהיו תועים להאמין כל הדברים להם סכלי 
Lc 18,30   31. ובעולם הבא חיים נצחיים. בזמן זה שהניח  שלא יקבל יותר ויותר ממה  30ם׳ מלכות הש  
Mc 16,6   לכו תכף לתלמידים ולפירו ואמרו להם 7 .שהניחוהו  ראו זה המקום . שנתלה איננו פה נזוריט  
Lc 11,33   ועששית גופך הוא 34. בית יראו הנרב שהנכנסין  רק מניחה על המנורה בעבור . סויותחת כי  
Lc 2,21   וכאשר נשלמו ימי 22. היה בבטן אמו מריאה שהנער  אוש שאותו נקרא בעד המלאך קודם שמו יש  

Jn 12,35    ומי שהולך. בכם בעבור שלא תפלו בחשך וערפל שהנר  ישאוש עדין יש בכם נר להו בפוד אמר להם  
Jn 7,32   וההגמונים עם הפרושים. מלינה מאותן הדברים שהסיעה  ושמעו הפרושים  32. ות יותר מזהיעשה נפלא 

Mc 4,37    וישאוש ישן ִאינְּפּוָפא על 38. מתחלת למלאת שהספינה  אז קם רוח גדולה וחזק וגלים עד ו 37עמו  
Mt 21,31   עצמם והזונות ילכו לפניכם במלכות השם שהעוגבים  מר לכם והוא אמ׳ להם אמיתות או. הראשון.  

Jn 3,17   מי שמאמין בו אינו 18: יהיה נושע בעבורו שהעולם  רק בעבור . בעבור שישפוט העולם בנו בעולם  
Jn 14,17  כי אינו רואה אותו. אינו יכול לקחתו שהעולם  : רוח אמת 17שיעמוד עמכם לנצח  קדוש בעבור.  
Jn 14,27   28. תיראו ולא תהיה לבבכם נבהללא . נותנו שהעולם  איני נותנו לכם על דרך . תן לכםאני נו  
Jn 14,31   יכיר שאני אוהב האב והוא נתן מצותו לי וכן שהעולם  רק בעבור  31ואין דבר אחר בי : כבר בא 
Jn 16,8    כי לא. עון 9מאת ומצדקה וממשפט [..] שהעולם  וכי יבא יקח ויתן  8אשלחהו לכם ואם אלך  

Jn 17,21   והאורה שנתת לי 22. יאמין שאתה שלחתני שהעולם  למען . אחדשאותם בנו יהיו דבר  בעבור: בך  
Jn 17,24  אך אני. אב צדיק העולם לא הכירך 25. היה שהעולם  כי אהבת אותי קודם . תם שנתת ליאורה שליחו  
Lc 18,14    כי כל אדם המגביה. זה הלך לביתו מצודק שהעולמיי  ר לכם אמת אני אומ 14רחמני כי חוטא אני  
Mt 13,32  דמיון אחר 33: שוכבים ועומדים בענפים שלו שהעופות  גדול כל הזרעים ונעשה עץ גדול  וכשגדל הוא 

Lc 4,29   אבל הוא עבר 30. בנויה בעבור שישאלוהו שהעיר  ונהגוהו בראש ההרים על אותן . רחוץ לעי  
Lc 10,21    וגליתם לקטנים אמת. םדברי אלו מן החכמי שהעלמת  מתודה לך אב ואדון בשמים ובארץ ואמר אני  
Mt 15,31   מתמיהים כשהיו רואים שמדברים האלמים שהעם  עד  31. יכים עצמם לרגלו ומרפאםומשל.  
Mc 9,24   אומ׳ שטן חזק. מתאסף הוא צוה לשטן שיצא שהעם  וכאשר ראה  24. שתעזור להאמנתי ייטב לך  
Lc 23,5   5  לאחר מלמד בכל גודיאה מגלליאה ועד כאןנהפך  שהעם  צועקים ואומרים הוא עושה באופן והם. 

Lc 15,30   עצמותיו עם זונות אתה המתה בעדו עגל שמן שהפסיד  וכאשר בנך הקטן  30. ו עם אוהביאחד לאוכל . 
Lc 12,48   אני באתי 49: דבר רב ישאלו לו. לו דבר רב שהפקידו  ומי : גדול ינתן לו דבר גדול ישאלו לו 
Mt 15,12   12 והוא 13. אישקנדלישטש הם מהדבר ששמעו שהפרושים  ליו תלמידיו אמרו תדע נתקרבו א ואז  
Mc 9,10   אומרים והסופרים אחריהם שחוייב הוא שהפרושים  ושאלו לו מה רוצה לומ׳ זה  10. ביניהם  

Jn 4,1   2. שישוש עושה תלמידים וטובל יותר מיואן שהפרושים  אז כאשר הכיר ישאוש  1 ד׳ כפי ש׳ זואן 
Mt 22,34  35. היה להם שתיקה מיאוש שנאספו יחד שהצדוקים  והפרושים שמעו  34. ה במוסר שלוזה היה תימ  
Mt 24,32   אמת לכם אומר 34. אל הדלת[*]  33[*] מתקרב  שהקיץ  ורות רבים והעלים יוצאים תכירו כאשר הזמ 
Mc 13,28   אשר תראו אלה הדברים תדעוכמו כן כ 29. מתקרב שהקץ  לת לחיוט ולעשות עלים תדעו אתם כשמתח 
Lc 21,30   כן כאשר תראו כל אלה הדברים שיעשו 31. מתקרב שהקץ  אתם יודעים . כשעושים פירותיהם 30האילנות 
Lc 1,71   לעשות חסד עם אבותינו ולזכור קדושת 72 .שהקציפונו  לום לנו משונאינו ומיד כל אותן ש 71העולם 
Lc 1,80  2: עצמו לישראל שהראה  ברות עד העת רוח הקדש ועומד במדגדל וחזק ב,Tit   1קפיטולו ב׳ כפי לוקא  

Mt 23,37   הנביאים וסקלת הקדושים שאליך היו מֻשלחים שהרגת  ירושלם ירושלם  37: אלה הדורות יבאו על  
Mt 23,35   אמיתות לכם אומר שכל 36: בין המקדש והמזבח שהרגתם  דיק עד דם זכריה בן ברכיה אותו מדם הבל צ 

Mt 8,27   קפיטולי כ״ח כפי מתיאו. והים שומעין אותו שהרוח  והאנשים תמהו אומרים מי הוא זה  27. בים  
Mt 11,7   לכן יצאתם ראות שחשבתם שהוא יהיה 8. מניע שהרוח  שבתם שהוא יהיה כמו קנים תוהים במדבר ח  
Mc 4,40   5: והים שמעוהו שהרוח  אחד אל אחד מי חשבנו שיהיה זה  בעוז ואמ׳,Tit   1קפיטולו ה׳ כפי מארקו 
Mt 1,20   ותלד בן יקרא שמו ישואש  21. הרתה מרוח קדש שהרתה  אל תירא לקחת מרים אשתך כי מה  בן דויט 
Mc 5,19   והוא הלך דורש בקבול החסד שהש׳ 20: עשה לך שהש׳  ֽוַסֵּפר החסד . יתך ולאותן שלךאמ׳ לו לך לב  
Mc 5,20   וכאשר ישו עבר 21: וכלם היו תמהים. עשה לו שהש׳  בקבול החסד והוא הלך דורש  20: עשה לך  
Lc 8,35   וכאשר. יצא ממנו יושב ברגלי משיח בריא ונרפא שהשד  ר ההוא ובאו לישאוש ומצאו האיש לראות הדב 

Mt 11,24   יענשו בעונש קטן ביום הדין ממך שהשדומיטש  ואומ׳ אני לכם  24: עד היום הזה. תשובה:  
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Lc 13,16    17. קשרה מאותו קשר שראוי להתירה בשבת שהשטן  בת אברהם כמה וכמה . אם כן זאת 16לשתות  
Jn 8,52   52  ואתה אומ׳ . והנביאים מתים. אברהם מת. אחזך שהשטן  אז אמרו היהודים עתה אנו מכירים 
Jn 13,2    כי יודע  3גדהו שם בלב יודי״ש אשקריוטי שיב שהשטן  ונעשית הסעודה  2: בקץ אהב אותםבעולם זה 

Lc 17,24   כי יהיה בן האדם. זורח תחת השמים ומזריח שהשמש  כי כמו  24. ולא תלכו אחריו. כתתחפצו לל  
Mc 10,42   42 והשלטונים גדולים מושלים על הקטנים ושרים  שהשרים  שאוש קראם ואמר להם אתם יודעים וי 

Mt 5,27   27 ואני אומ׳ לכם שכל 28. הישנה אמרה לא תנאף השהתור  אמר ישאוש לתלמידיו אתם שמעתם  עו׳ 
Mt 5,38  ואני אומר 39אומרת עין תחת עין שן תחת שן  שהתורה  אתם שמעתם  38. ין הנשאר הוא רעיהיה אין ה 
Mt 5,43   43 44. ותכעיס אויבך. אומרת ואהבת לרעך כמוך שהתורה  אמר ישאוש לתלמידיו אתם שמעתם  עוד  
Jn 20,19  וכי  20. שם בא ישוש ואמ׳ להם שלום לכם שהתלמידים  היה ערב ודלתות הבית נעולות כש אז שבת אחד 

Mt 26,24   24 אוי לו לאדם שבעבורו בן הבתולה יהיה. ממנו שהתנבא  כמו  .ואיש ההולך עמי יבגוד בן האלוה 
Mt 26,34   ואמ׳ 35ים יקרא תהיה כופר בי ג׳ פעמ שהתרנגול  ות אומר לך כי בזאת הלילה קודם אליו אמית  
Mt 26,75   75 יקרא יהיה כופר בו שלש פעמים ויצא בחוץ  שהתרנגול  רו זכר דבר ישאוש שאמר לו קודם ופי 
Mc 14,30   יקרא שני פעמים תהיה כופר בי ג׳ פעמים שהתרנגול  בזאת הלילה קודם . אני אומר לכםישאוש אמת . 
Mc 14,72    והתחיל. יקרא ב׳ פעמים יכפרהו שלש פעמים התרנגולש  פירו הדבר שאמ׳ לו ישאוש שקודם ואחר זכר 
Lc 13,34   מאספת תרנגוליה תחת כנפיה ולא יכולתי שהתרנגולת  מה פעמים חפצתי לאסוף בניך כמו כ. אליך . 
Mt 21,24   דבר אחד ואם אתם אומרים אותו אני אענה בעד שואל  ענה ישאוש ואמי להם אני אהיה  24. היכולת  
Mt 25,27   תקחו ממנו הבשנט ותמסרהו  28. זהבי עם הריוח שואל  וכאשר הייתי בא הייתי . החלופין לשולחן 
Mc 10,49   51. ומיד בא אליו. והוא זרק מלבושיו 50אותך  שואל  רו לו הנה ישאוש והם קראוהו ואמ. וקראו 

Lc 6,9  או. שות רע בשבתאו ע. אתכם אם ראוי עשות טוב שואל  וישאוש אמ׳ להם אני  9. ל רגליווקם ועמד ע 
Lc 11,8   תקום. אני אומר לכם שאם לא קם ולא בעד אהבתו שואל  ואם הוא בהתמדה  8. לתת לך הפת יכול לקום 

Lc 11,29   29 זולת אות יונה הנביא. אותי ואות לא ינתן לו שואל  הדור הרע הזה . עמים התחיל לאמרואל ה. 
Lc 13,7  לזה תעקרה כי היא . ואיני מוצא. פרי תאנה זו שואל  י כבר עברו שלש שנים שאנ. הכרם ואמ׳ לשומר 

Lc 18,35   וכאשר העור שמע שעובר 36. לעוברים יתנו לו שואל  יריחו עיור אחד יושב קרוב לדרך קרב ל  
Lc 19,31   אתכם למה אתם מתירים קשרו אתם תאמרו כי שואל  ואם אי זה איש  31. שרו ונהגוהוהתירו ק  
Lc 23,3  והוא ענה אתה אומר. אותו אתהו מלך היהודים שואל  ופילאט  3. מ׳ שהוא מלך המשיחאו. מס לסישר . 
Jn 4,23   ואותם. כאלו האל הוא רוח 24להם יתפללו  שואל  כי האב . יתפללו האב ברוח ובאמת. מתפללין  
Jn 4,27   ה הבית שלהאז עזבה האש 28: ומה אתה מדבר עמה שואל  הם לא אמר לו מה אמר לו מה אתה אכן אחד מ 

Jn 9,8   ויש אומרים זה: על הפתחים ויושב ואוכל לאה שואל  אומרים אינינו זה האיש שהיה . הכי דל הי  
Jn 11,22   22 וישאוש אמ׳ אליה אחיך יחזור 23. נותנים לך שואל  ה אנכי יודעת כי כל דברים שאתה אבל עת  
Jn 18,21   שאל לאותן שמנעוני אי זה דברים דברתי. לי שואל  מה אתה  21ודבר לא דברתי בסתר  .מתקבצים  
Mc 15,4   אומר למה אינך עונה אי זה דבר לאותן שואלו  וד ופילאט ע 4. אותו מעניינים רבים  
Mt 6,32   33. האב שלכם יודע שאתם צריכים זה. כל זה שואלים  העמים  32. מה נשתה או מה נלבש מה לאכול  

Mt 20,22  22  והן אמרו. תוכלו לסבול המות שאני אסבול .שואלים  יודעים מה אתם  ישוש ואמ׳ אינכםאז ענה  
Mt 20,32  והם אמרו אדון  33. מה אתם חפצים אעשה לכם שואלים  וישוש קראם מה אתם  32. לה ממנויהיה לך חמ 
Mt 27,15   והוא מחזיק תפוש אדם אחד ששמו בר אבן  16 .שואלים  ג להניח נפש אחת אותה שהיהודים לו במנה 
Mc 1,37   והוא אמ׳ להם נלך בעיירות 38. אותך שואלים  וכאשר מצאוהו אמרו לו כל העמים  37. עמו  
Mc 10,2   3. היכול איש לעזוב אשתו. לו מנסים אותו שואלים  והפרושים  2וא דורש להם כמנהגו וה. עם רב  

Mc 10,38   38 39. [*] בול המיתה שאני אסבולתוכלו אתם ס .שואלים  אינכם יודעים מה אתם . אמ׳ להם וישאוש 
Mc 14,63   63 שמעתם קללה 64. אחרי כן ואתם כוספים עדים שואלים  אתם  והכהן הגדול קרע בגדיו ואמר להם. 

Mc 15,6   6 ואז הוא מחזיק אדם אחד תפוש ששמו 7 .שואלים  נוהג לתת תפוש אחד בחג זה אשר  ופילאט  
Lc 3,10  והוא ענה אומ׳  11. לו אומרים א״כ מה יעשו שואלים  והעמים  10 :עולה פרי טוב יכרת ויושם באש 

Lc 12,30   ואביכם יודע באמת כי לכם. נבראי העולם שואלים  כי כל הדברים האלה  30. ו למעלהואל תתנשא  
Lc 22,71    עוד עדים אנחנו בעצמינו שמענוהו מפיו שואלים  והם אמרו למה אתם  71. שאני הואאומרים:  
Lc 23,23   שיניחהו בשתי וערב וקולותם הולכים וחזקים שואלים  והם צועקים בקול גדול  23. יחהואנו. 

Jn 6,24   וכאשר מצאוהו לעבר הים אמרו לו  25. ישאוש שואלים  עלו באניות ובאו בכפר נאום . יוולא תלמיד 
Jn 6,26   כי אכלתם הפת רק. לא בעבור שראיתם אותות שואלים  אתם . אמת אני אומר לכם. ם ואמרענה לה  
Jn 7,11   ורוב 12. אותו ביום המועד ואומרים אנה הוא שואלים  ואז היהודים  11. בגלוי אבל כמעט בהחבא 
Jn 16,5   רק כאשר אמרתי לכם אלה 6. לאן אתה הולך שואלני  ואחד מכם אינו . ך לאותו ששלחניאני הול  

Mt 16,4   ואות לא ינתן לכם לבד אות יונה הנביא. אות תשואל  אומה רעה והפוכה  4. דע אות העתיכולים לי. 
Lc 8,39    ויסע. לביתך וספר כל הדברים האלה שעשה לך האל שוב   39וישו אמ׳ לו . מישו שילך עמומבקש 
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Mt 2,8   ובשומעם 9: אלי מפני שאלך להשתחות לפניו שובו  לד בתבונה ובדעת ובמוצאכם אותו שאלו מהי  
Mt 2,13   נראה מלאך השם בחלום אל יוסף ויאמר לו קום שובם  ואחרי  13פי מתיאו קפיטולו ד׳ כ: אחרת  
Mc 2,21  ואין אדם 22. ויותר גדול קרע נעשה. הישן שובר  בדרך אחרת במלבוש הבגד . ו הישןחדש במלבוש  
Mt 12,5  אמת אני אומר לכם 6. השבתות במקדש בלא עון שוברים  אתם קראתם בדת שהכהנים לפעמים  ולא 5. לבד 
Mc 7,9   כאשר 10. מצות הש׳ למען שמור מנהגותיכם שוברים  אמר להם אתם  9וכאלו . וכדומה דברים רבים  

Mc 7,13    ורבות. אתם מצות הש׳ בעד מנהגכם שמצאתם שוברים  א״כ  13. מניחים השלים לאב ולאםאינכם  
Mt 5,13    אור העולם 14וס אותם רק להשליך חוצה ולרמ שוה  ואחר דבר אינו . שלא היו נושעיםלאותם  
Mt 5,30   לך אבוד אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש לעולם שוה  כי יותר . ק אותה ממךכרות אותה והרח:  
Mt 18,6  שיהיה תלוי או מושלך בים או ריחים בצאורו שוה  ם אשר בי מאמינים יותר יהיה לו א׳ מהצעירי  
Mt 18,8   הכנס בגן עדן פסח מלכת בגיהנם בשתי ידים לך שוה  כי יותר . ת אותה או הרחיקה ממךכרו  
Mt 18,9   10. לך הכנס בגן עדן בעין אחד מגיהנם בשתים שוה  יזט תעקרם והרחיקם ממך כי יותר אשקנדל  
Mc 9,41    אם  42. לו שישליכוהו בים עם ריחים א׳ בצוארו שוה  מהקטנים המאמינים בי יותר יהיה אחד 
Mc 9,42  42  לך הכנס בגן עדן ביד אחת מאשה של גיהנם בשתים שוה  כי יותר . רות אותהאישקנדליזט כאם ידך 
Mc 9,44   אל 45מהכנס בשתים בגהינם . לך הכנס בג״ע באחת שוה  אישקנדליזט כרות אותה כי יותר  ואם רגלך 
Mc 9,46  46 ום מק 47לך הכנס בג״ע בעין אחד משתים בגהינם  שוה  ך אשקנדליזט עקור אותה כי יותר ואם עינ 
Lc 8,43   ונגשה לישוש ובאה אחריו ונגעה 44. לה שוה  נה ונתנה כל נכסיה לרופאים ולא כמו י״ב ש  
Lc 17,2    לו שיהיו ריחים בצוארו ומושלך לים שאם יעשה שוה  יותר יהיה  2למי שבעבורו יבואו אבל אוי  

Mt 27,15   הניח נפש אחת אותה שהיהודיםהיה לו במנהג ל שוטר  ופילאט  15: ופילאטו תמה. ם דברעונה שו  
Mt 20,12   והוא ענה 13. עמנו אשר כל היום סבלנו העמל שוים  ואתה עשיתים . ו לפעול שעה שפלהאלו התחיל  

Lc 12,7  ואני אומ׳ כי כל האדם 8: יותר מרבים שעברו שוים  ם ספורין לפני אל תיראו כי אתם ושערכם כול  
Lc 12,24   מי בכם יוכל לחשוב יוסיף 25: יותר מהם שוים  ם כמה את .והש׳ מאכילם. ולא ממגורות  

Mt 8,6   ואמ׳ לו  7 חולה במטה מחולי גדול והוא נטול שוכב  ואמ׳ לו אדון בני  6גדול אליו  בא אחד שר 
Mt 9,2    וישאוש משיח רואה אמונתם אמ׳ לנטול. במטתו שוכב  ונדרו לו אדם אחד נטול  2בעירו ובא  

Lc 5,25   וכל אשר היו  26. והלך לביתו מהלל ומברך האל שוכב  קם לפני כלם ולקח מטתו שבה מיד ו 25לביתך 
Jn 5,6   והכיר שזמן רב עמד חולה אמר לו תחפוץ להיות  שוכב  וכשראהו ישאוש  6. ם ושמנה שניםשחלה שלשי 

Mt 13,32   ון אחר אמ׳ להםדמי 33: ועומדים בענפים שלו שוכבים  הזרעים ונעשה עץ גדול שהעופות  גדול כל 
Jn 5,3    רוב אנשים חולים עורים חגרים ומשוקים שוכבים  שם  3עליות נקראים בלעז פרושיש ולה חמשה.  

Mt 8,14   ולקחה בעד היד והקדחת עזבה 15מקדחת רעה  שוכבת  ית שי׳ פירו מצא חמות שי׳ פירו היה בא בב  
Mc 1,30  ובא ישוש ונשא  31חולה מקדחת ותכף אמרה לו  תשוכב  וחמות פירו  30. עם יקומו ועם ג׳ואן לאכול 
Jn 10,12   כאשר הוא. טוב כאשר הצאן אינם שלו קרוביות שוכר  ומי שאינו  12. ו בעד צאן השוכרנותן נפש  

Mt 10,16   תהיו חכמים כמו. אתכם כמו צאן בין הזאבים שולח  אני  16קפיטולו ל״ג כפי מתיאו  :דשידומה  
Mt 11,10   10  אמת אני אומ׳ 11. מלאכי שיפנה דרכך לפניך שולח  ותו שממנו הנביא אמר הנני הוא אזה  
Mt 23,34   ומהם תהרגו: לכם נביאים וחכמים ומאותתים שולח  בעבור זה הנה שאנכי  34. גיהנם מדינה של  

Mc 1,2   אחת 3. מלאכי לפניך שיפנה הדרך שלך לפניך שולח  כתוב בישעיה נביא אמר הנה אני  כן שהוא  
Lc 4,26   26 רק צרפתא דסידוניאה לאשה אחת אלמנה. אליהו שולח  ום אדם מהם ולא שום אשה לא היה ולש . 
Lc 7,27  כי אני 28לכם מלאכי לפניך שיכין הדרך לפניך  שולח  הנה אנכי . זהו שממנו כתוב 27. יותר מנביא 
Lc 10,3   לא תשאו שק ואבן 4. בין זאבים אתכם כשיות שולח  הנה אני . לכו 3. [*] רק הקוצרים מועטים  

Lc 14,32  כן כל איש 33. שלוחיו להשתדל עם דברי שלום שולח  וזולת זה הוא עומד מרחוק  32. ואלף בא אלי  
Mc 7,28   ואמר ישאוש אליה בעד דבר זה 29. האדונים שולחן  ים אוכלים פתי לחם הנופלים תחת גורי הכלב  

Mt 15,24  והיא באה 25. רק לצאן שנאבדו בית ישראל שולחתי  והוא ענה לא  24 .צועקת אחרינו לכת כי היא  
Lc 4,43   והיה דורש בבתי כנסיות של גליליאה 44 .שולחתי  ת אחרות מלכות האל כי בעבור זה לעיירו:  
Jn 3,28    שיש לו ארוסה וארוס אבל הוא  29לפני אותו  שולחתי  עדות שאמרתי לכם שאיני משיח רק עשו לי 
Mt 4,6   עוד ענה לו כתוב הוא לא תנסה 7: רע בנפשך שום  שיקבלוך בידיהם בעבור שלא תקח  אל מלאכיו  

Mt 6,24   25 .האל והעולם[*] אדם אין יכול בטוב לעבוד  שום   24. פליי רבות ערפליות תהיו בךבך הוא ער 
Mt 10,28  ם נמכרים במחצה ואחת מהם שני צפרי 29: בגיהנם שום  תיראו ביותר אותו שהגוף והנפש יכול . הנפש 

Mt 12,7   כי בן האלוה הוא 8. עת אתם לא תענישו השוגגים שום  . לומ׳ אני חפץ חסד יותר מקרבן שאני חפץ 
Mt 12,19   קנה רצוץ לא ישבר העץ 20. אדם ברחוב קולו שום  לא יחלוק ולא יצעק ולא ישמע  19. העמים  
Mt 13,57   57  58. נביא איננו בזולת כבוד רק בארצו או בביתו שום  ר להם וישאוש אמ. אשקנדליזאט בווהיו 

Mt 17,8   וכאשר יורדים מן ההר 9. אדם אם לא לבד ישו שום  ושאו העניים ואל תיראו  8. פחדוקומו אל ת  
Mt 18,12   אינו עוזב . איש יש לו ק׳ צאן ואחד מהן אבודה שום  אם [*]  12[*]  11[*] אני לכם  כי אומר 
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Mt 19,3  והוא ענה ואמר לא קראתם כי בראשיתכם 4. דבר שום  לו אם אדם יכול לעזוב אשתו על  ואומרים לו  
Mt 20,7    וכאשר 8והוא אמ׳ לכו לכרמי . אדם לא שכרם שום  וענו באשר  7. עמדתם היום בטליםלהם למה  

Mt 20,13   קח  14לפשוט אחד  לא עשית אתה תנאי עמי. עולה שום  ואמ׳ חביב איני עושה לך . ענה לא׳ מהם 
Mt 21,3    אדם אומר לכם דבר אמרו שהאדון צריך בהן שום  ואם  3. עמה תתירוה והביאוה אליועיר אחד  

Mt 22,46  23 :דבר שום  לא היה בידו וברשותו לשאול לו  באותו היום,Tit   אז אמ׳ 1קפיטולו מ״ט כפי מתיאו 
Mt 24,22   אבל בעד בחירי הש׳ יקצר. אדם לא יהיה נושע וםש  ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן  22. ועד הקץ  
Mt 27,14  ופילאט שוטר היה לו 15: ופילאטו תמה. דבר שום  וישו אינו עונה  14. ש לנו נגדךכמה עדים י  
Mc 2,21   בדרך. אדם אינו משים בגד חדש במלבושו הישן שום   21. ובאותו עת יצומו ימים רבים. מכם  
Mc 3,27   אדם אינו יכול ליכנס בבית החזק ולגנוב הכלים  שום   27. מוד אבל יהיה לו קץיכול ע הוא ואינו 
Mc 4,22    מי שיש  23. דבר לא נסתר ונעלם שלא יהיה ניכר שום   22. המטה אבל מניחו אדם במנורהולא תחת 
Mc 5,37    ת הסגןובאו בבי 38אדם עמו לבד פירו ויקומו  שום  ולא הוליך  37לך טובה אמונה בשם׳ והאמין  
Mc 6,4   נביא אינו בזולת כבוד אם לא בארצו ובין שום  וישאוש אמ׳ להם  4. קנדליזטש בואשקנד אש  
Mc 6,5   אבל אחדים מועטים חולים שריפא בהשמת. פלא שום  ולא רצה שם עשות  5יריו ובביתו ובין מכ  

Mc 7,15   אבל מה. באדם אינו יכול לטנפו דבר מבחוץ נכנס שום   15להם שמעוני ותבינוני ואז קרא לעם ואמ׳ 
Mc 7,18   כי  19. דבר שיכנס בגוף האדם אינו יכול לטנפו שום  אין אתם מבינים שאין . ם מביניםשאינכ 
Mc 9,2  ונראו משה 3אדם יכול לעשות בהם על פני האדמה  שום  היו כן שאין . ם ולבנים כמו שלגהיו מזהירי 

Mc 10,9  8 ואמר 11ועו׳ שאלוהו בבית  10: אדם לא יפריד שום  שהאל מחבר  ומה 9. יהם לבשר אחדויהיו שנ  
Mc 10,15   אדם לא יכנס במלכות שממיי אם לא יהיה שפל שום  . אמת לכם אני אומר 15: שמימיי הוא מלכות  
Mc 10,19   והוא ענה ואמ׳  20. כבד את אביך ואת אמך. אדם שום  לא תונה . לא תעשה עדות שקר. בהתעשה גני 

Mc 11,2   ואם שום אדם 3. רכב התירוהו והביאוהו אלי שום  תמצאו עיר אחד קשור שאין עליו  באמצע  
Mc 11,3   אדם אומר לכם למה אתם עושים אמרו שהאדון צריך שום  ואם  3. ב התירוהו והביאוהו אלישום רכ 

Mc 11,25   25 ביכם שממייבעבור שא. תרעומת נגד שום אדם שום  פלה תמחלו אם לכם וכאשר תעמדו בת  
Mc 11,25  בעבור שאביכם שממיי ימחול לכם עונותיכם. אדם שום  ה תמחלו אם לכם שום תרעומת נגד תעמדו בתפל. 
Mc 12,14   כי אתה אינך שופט לפי הפנים של אדם אבל . אדם שום  היותך אמיתי ואינך נותן לב על  ומכירים 
Mc 12,34  35. אדם לא היה בו כח לעשות לו שום קושיא שום  ומשם והלאה . ו רחוק ממלכות השםאמר לו אינ  
Mc 12,34    מה אומרים. ועונה ישוש ומלמד במקדש 35. קושיא שום  שום אדם לא היה בו כח לעשות לו והלאה 
Mc 16,18   מיני בהמות ונחשים ארסיים לא יזיקום ויניחו שום   18משוטנים וידברו חלוף לשונות בשמי ה  

Lc 1,6  ולא היה להם בן או בת כי אלישבק היתה  7. רבה שום  ם במצות ובצדק השם׳ בזולת עומדי. לפני האל 
Lc 1,37   דבר אינינו שלא יהיה בלתי איפשרי לפני הש׳ שום  כי  37י לאותה שהיא נקראת עקרה החדש השיש.  
Lc 4,24  נושנים היורבות  25. נביא אינינו מקובל בארצו שום  ואמ׳ להם באמת אני אומר לכם  24. כן בארצך 
Lc 4,26  רק צרפתא דסידוניאה. אשה לא היה שולח אליהו שום  ולשום אדם מהם ולא  26. ול בארץהיה רעב גד  
Lc 5,36   כי אם. אדם לא יחליף מלבוש חדש במלבוש ישן שום  . ואומ׳ לכם משל 36. אותן הימיםיצומו ב  
Lc 8,17    ינו ביותר נעלם שלא יהיה ניכר ושלאדבר אינ שום  כי  17שנכנסין בבית יהיו רואין אותן  
Lc 8,27   וכאשר  28מלבוש ואינינו עומד בבית רק בקברים  שום  ואינינו לובש . זו שד זה זמן רבאחד שאח 

Lc 14,24   24 ועמים 25: אדם מהנקראים לא יאכלו בזימוני שום  ם כי כי אני אומר לכם כי אני אומר לכ  
Lc 16,13    שני אדונים כי שינא האחד והאחד..אדם אינינו שום   13. יגידהו לכם... 12..נאמנים.. 11רע  
Lc 18,29   29 אדם לא יניח אביו ואמו או אחיו או אשתו בניו  שום  . אוש אמ׳ להם אמת אומר אני לכםויש 
Lc 18,34   זה הדבר נעלם היה מהם . דבר מאלו אינם מבינים שום  והם  34: וביום השלישי יחזור חי. ימיתוהו 
Lc 19,8  9. אדם אני חפץ להשיב לו הדבר ההוא בד׳ כפלים שום  ואם רימיתי . ת חצי נכסי לענייםאני חפץ לת 
Lc 23,4   והם צועקים ואומרים הוא עושה 5. טעם שימות שום  איני מוצא בזה האדם . ולחיילות הכהנים  

Lc 23,15   15  אז עזבו לו 16. לא נעשה לו דבר ראוי למיתה שום  והנה . אירודיש כי הוא שלח אתכםוג״כ  
Lc 23,22   אם כן אייסרהו. טעם שבעבורו יהיה חייב מיתה שום  מר להם אי זה רע עשה איני מוצא שלישית א  
Lc 23,41   ואומ׳ לישו אדון יהיה לך זכרון 42. רע לא עשה שום  בל זה א. וקבלנו משפט אמתי לפי מעשעינו 

Jn 1,3    כי היה חיים אותו  4מה שנעשה : דבר אינו נעשה שום  וזולתו . וכל הדברים נעשים בעד 3עם האל 
Jn 1,18   ילוד. הבן אחד לבד. אדם לא ראה לעולם האל שום   18. היא נעשית בעד ישאוש משיח חן ואמת  
Jn 1,47  ענה. אמר לו נתנאל היאך אתה מכירני 48. שקר שום  איש מישראל אותו שאין לו . אמת חושב שיהיה  

Jn 3,3   3  אדם לא ישיג לראות מלכות שמים אם לא יהיה שום  ישאוש ואמ׳ לו אמת אני אומ׳ לך ענה  
Jn 3,5   אדם לא יכנס במלכות שמים רק אותו שפעם אחרת שום  ענה ישאוש אמת אני אומר לך  5: פעם אחרת  

Jn 3,27   28. ן השמיםאדם יכול להשיג אם לא ינתן לו מ שום  ענה יואן ואמ׳ אין  27: ים אליווהכל בא  
Jn 3,32   32 אבל מי שמקבל העדות ממנו 33. אדם אינו מקבל שום  ועדותו . שה עדות ממה ששמע וראהועו  
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Jn 5,22   בעבור שהכל 23. אבל נתן כל משפט לבן. אדם שום  כי האב אינו דן  22אשר הוא חפץ חיים ל  
Jn 6,44  אם האב ששלחני לא. נו יכול לבא אלידבר אי שום   44. לא תלינו עלי. וש ואמ׳ להםאז ענה ישא  

Jn 7,4   דבר בסתר אם תעשה אלה הדברים תפרסם עצמך שום  י הרוצה שיתפרסם לכל אינו עושה כ 4. עושה  
Jn 7,17   אדם רוצה לעשות רצון האל יכיר המוסר אם הוא שום  אם  17. תו ששלחניאינינו שלי אבל מאו  
Jn 8,15   כי איניני: וכשאני דן משפטי אמתי 16. אדם שום  בל איני דן אתם דנים כפי הבשר א 15. הולך  

Jn 10,41    אבל כל הדברים שאמ׳ יואן מזה הם 42אות  שום  ואומרים שג׳ואן כמעט אינו עושה באו אליו  
Jn 16,22   ואותו היום לא תשאלו 23. אדם לא יגזלהו לכם שום  ולבבכם ישמח וגילכם . פעם אחרת אראה אתכם  
Jn 16,23   אמת אומר אני לכם אם תשאלו לאב אי זה. דבר שום  ואותו היום לא תשאלו לי  23. כםיגזלהו ל  
Jn 18,31    בעבור שדבר ישאוש משיח יהיה אמתי 32איש  שום  לו היהודים לנו אין ראוי להמית אז אמרו.  
Jn 18,38   עוזב לכם איש אחדומנהג הוא שאני  39דבר  שום  חרת אמ׳ להם אני איני מוצא בזה אמ׳ פעם א  
Jn 19,4   אז יצא ישאוש נושא כתר קוצים ומלבוש 5. טעם שום  בעבור שהכירו כי איני מוצא בו  בחוץ זה  
Jn 19,6  והיהודים ענו לו כפי דתינו הוא חייב 7. טעם שום  י איני מוצא בו כ. אמ׳ להם תקחו אתם ותלהו  

Jn 19,11   אם לא יהיה לך נתון מן השמים זהו מן. יכולת םשו  וישאוש ענה אין לך נגדי  11. תךולתלו  
Jn 19,23  אז אמרו 24. תפירה ונש ונשאה על מה שעליו שום  והיתה בזולת . בוש הנקרא גונילאוהמל. חלקו  
Jn 19,41  אז בעבור שהיה ע״ש 42. אדם לא הושם בו שום  ותו גן היה קבר חדש ובאותו קבר ובא. שם גן  
Jn 12,6   רק אליו ולעצמו דורש בעבור. עין על העניים שומו  אמ׳ לא אמרו בעבור וזה ש 6. ייםלענ  

Mc 13,14   אותו שקורא יבינהו. עמוד במקום שאין ראוי שומם  וכאשר תראו השקוץ  14. היה נושעעד הקץ י.  
Lc 5,10   וישאוש אמר לשימון אל תפחד כי בעבור זה .שוממין  ן בני זבדיב חברי שימון עומדין ויוא  

Mt 21,16   לא אתם : וישאוש אמר הין. אתה מה אומרין אלו שומע  ואמרו לו  16. ן דוד היו כעוסיםיהיה ב 
Mt 27,13   וישו אינו עונה 14. כמה עדים יש לנו נגדך שומע  אז פילאטו אמ׳ אליו אינך  13. רעונה דב  

Lc 16,2   כי מכאן ואילך . ה מההרשאהתן חשבון מה. עליך שומע  וקראו ואמר לו מה זה שאני  2ון נכסי האד 
Jn 3,8   אבל אינך יודע אנה הוא בא או הולך. הקול שומע  הרוח מנשב למקום שרוצה ואתה  8 .מחדש.  

Jn 5,30   ודיני צדיק וישר הוא כי איני מבקש. דן אנוכי שומע  ל מעצמי לעשות דבר רק כמו שאני איני יכו 
Jn 8,47    כי. ובעבור זה אינכם שומעים אותו. דבר האל שומע  . למי שהוא מהא 47. לא תאמינוניאמת למה  
Jn 9,31   אבל אם אחד הוא אוהב האל ועושה. לחטאים שומע  לא ידעתם שהאל אינו  31. הוא ופתח עיני  
Jn 9,31    מעולם לא שמע אדם שאחד פתח עיני אדם 32 .שומע  הוא אוהב האל ועושה רצונו אותו אם אחד  
Jn 11,4   אמ׳ זה החולי אינו חולי מיתה רק עמו אלא שומע  וישאוש  4. ב אותו מאד חולהאוה אותו שאתה  

Jn 11,42   רק בעבור העם שעומד סביבי אמרתי זה. לי שומע  ואני כבר ידעתי שכל שעה אתה  42שמעת אותי  
Jn 18,37    ופילאטו אמ׳ אליו מה הוא אמת 38: דברי שומע  כל איש שהוא אמיתי . עדות אמיתילעשות.  
Jn 10,27   ואני 28קולי ואני מכיר אותם ונמשכות אחרי  שומעות  צאני  27. ים בי כי אינכם מצאנימאמינ 
Mt 11,5   ומאושר יהיה מי שלא 6. והעניים מוגדים .שומעים  והחרשים . והמצורים הם טהורים. הולכים  

Mt 13,17   כן אתם תשמעו המשל מאותול 18. ולא שמעו שומעים  רואים ולא ראו ולשמוע מה שאתם  מה שאתם  
Mt 17,5   וכאשר התלמידים שמעו זה נפלו על פניהם  6 .שומעים  והם . י אהובי אותו שמאד ערב ליזהו בנ 

Mt 27,47  ותכף רץ אחד 48. זה אמרו זה קורא אליהו שומעים  ומקצת שעומדים שם  47. ה עזבתניאלי אלי למ  
Mc 4,24    כי באותה מדה שתמדדו באותה תקבלו בהגדלה .שומעים  אתם ואומר לכם ראו מה  24. ישמעלשמוע. 
Mc 6,2  2 ואומרין מאין לו החכמה. תמהים ממוסרו שומעים  ד התחיל ללמד בבית הכנסת ורבים ובשבת אח  
Lc 6,27   ועשו טוב למי. אהבו אויביכם ואוהבכם .שומעים  אבל אני אומ׳ לכם שזה אתם  27. לנביאים  
Lc 7,22   23והדלים מוגדים . המתים קמו חיים .שומעים  החרשים . המצורעים טהורים. יםלכהפסחים הו  
Jn 8,47   אז ענו היהודים 48: כי אינכם מהאל. אותו שומעים  ובעבור זה אינכם . שומע דבר האל. מהאל  

Mt 8,27   וכאשר 28קפיטולי כ״ח כפי מתיאו . אותו שומעין  ו אומרים מי הוא זה שהרוח והים תמה  
Mc 1,27  ותכף 29. ושמו מתפזר בכל גליליאה 28. לו שומעין  אשר לו יכולת לצוות השדים והם  מהמוסר חדש  
Mc 8,18   כאשר חלקתי ה׳ לחמים 19. אין לכם זכרון .שומעין  אזנים לכם ואינכם . אינכם רואיםלכם ו  

Mc 12,37  וישאוש מזהירם אומר השמרו  38. אותו ברצון שומעין  וכל העם . ו אדוניו איך הוא בנואם דוד קרא 
Lc 8,18   ואותו שאין לו מה. כי לאותן שיש לו יעשוק .שומעין  לכן ראו באי זה אופן אתם  18. יבא לגלוי 

Lc 10,24    והנה חכם אחד בדת קם לנסות 25. ולא שמעו שומעין  ולשמוע מה שאתם . רואים ולא ראושאתם  
Lc 19,48   48 20: לו מקשיבין אליו שומעין  עם לא מצאו מה לעשות לו כי כל הו,Tit   קפיטולו כ״א כפי 
Jn 10,20  ואחרים אומרים אלה הדברים אינם 21. אותו שומעין  שטן לקחו ומדבר בשטות למה אתם  מהם אומרים  
Jn 7,51  או אם אין מכיר מה הוא עושה. אותו ראשונה שומעת  תורתכם אינה שופטת אחד אם אינה לא ידעתם ש : 

Lc 11,21   אבל אם אחרים יותר 22. ביתו כל הדברים בשלום שומר  כאשר החזק מזויין  21. ת הש׳ באאמת שמלכו 
Jn 9,16   ואחרים אומרים איך יוכל איש חוטא. השבת שומר  ם זה האיש אינינו מהאל כי אינו מהפרושי  
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Lc 17,16   ולא הייתם עשרה מיוענה ישאוש ואמ׳  17 שומרוני  לפני רגלי ישאוש משיח והוא היה עושה חנות  
Jn 8,48   רק. ענה ישאוש אין בי שד 49: מהשטן יש לך שומרוני  ו אין אנו אומרים יפה שאתה היהודים ואמר 

Mt 8,33   ברחו ובאו אל העיר מספרים. ראו זה שומרים  והרועים שהיו  33. ם פתאום ומתועצמם לי  
Mt 27,54   הארץ רועשת וזה . כאשר ראו התנועות. ישאוש ריםשומ  והסונטוריאו ואותם שהיו עמו  54נראו רבים 
Mt 27,65   והם הלכו ושמרו הקבר 66. ושמרהו כאשר תדעו שומרים  ואמ׳ להם פילאט בקשו  65. אשונהרעה מהר 

Mc 7,5   5  תלמידיך גזירות ישישי האבות אבל אוכלים שומרין  זה שאלו לישאוש אומרים למה אין ובעבור  
Lc 13,32   32 שאנכי מגרש השדים ועושה רפואות ביום השלישי  שועל  מר להם לכו ואמרו לאותו ישאוש או 

Mc 12,14   לפי הפנים של אדם אבל אתה מראה דרך הש׳ שופט  כי אתה אינך . תן לב על שום אדםואינך נו  
Lc 12,14    ילותואמ׳ להם השמרו מכל כ 15. או חולק עליכם שופט  וישאוש אמר אל האדם מי שמני  14הירושה 

Jn 8,26   ואני הדברים. אבל מי ששלחני הוא אמתי .שופט  רוב דברים ומדבר מכם או  26מכם שמדבר ע  
Mt 12,27    ואם אני ברוח האל מגרש השדים א״כ לא  28 .שופטיכם  מגרשין אותם ובעבור זה הם יהיו באיזה כח 
Lc 11,19   אמת. בל אני במאמר האל מגרש השדיםא 20 :שופטיכם  מגרשים אותם בעבור זה הם יהיו  בניכם במה  
Mt 19,28   וכל אדם שיעזוב 29. אותן י״ב שבטי ישראל שופטים  שאתם תשבו על אותן י״ב . ת צלמוישב בבי  

Jn 7,51   או אם אין . אחד אם אינה שומעת אותו ראשונה שופטת  לא ידעתם שתורתכם אינה  51להם  עמהם אמר 
Lc 10,4   ואל תתנו שלום לשום אדם בדרך. ולא מנעלים שוקים  ן ולא בתי ק ואבלא תשאו ש 4. בין זאבים . 
Lc 14,5   ולא 6. וחמורו נופלים בבור בשבת שלא יעלהו שורו  וענה להם ואמר אי זה מכם אם  5 .ועזבו  

Lc 14,19   19  והולך אני לראותם ולנסותם אחלי שתקבל שורים  והשני אמ׳ אני קניתי חמשה עולי  
Jn 5,35   36. ומאירה ולא אביתם לשמוח שעה אחת בינינו שורפת  הוא היה אורה נר  35. יו נושעיםם תהשאת 

Mt 13,6  גדלו הקוצים. האחרים נפלו בין הקוצים 7 .שורש  שהשמש חממם יבשו כי לא היה להם וכ 6. עמוק  
Mc 4,6    וצים גדלו יחדואחר נפל בין הקוצים והק 7 .שורש  ש כאשר השמש הכהו כי לא היה לו ויב 6יצא  

Mt 26,63   ושר הכהנים אמר אליו אני משביעך באל חי .שותק  וישו  63. עדות שאלו עושים נגדךעונה ל  
Mc 14,61   ופעם אחרת הכהן הגדול הגדול: ואינו עונה דבר שותק  וישו  61. אים שאלו מניחים נגדךעונה לחט 

Mc 3,4   ואמ׳. וישו נקצף בעבור מעשיהם כשמביטים 5 .יםשותק  והנם . שיע או עזוב אבר אדם אחדהו. או רע 
Mc 9,33    34. כי הם היו חולקים אי זה מהם יהיה גדול שותקים  והם  33. הייתם חולקים אתם בדרךשאלם מה 
Lc 21,3    כי כל 4. האשה האלמנה ענייה שמה יותר מכולכם שזאת  ואמר באמת אומר לכם אני  3. קטןמערך 

Mt 24,34    [*]33  [*]הארץ 35. הדור לא ימות עד שכל זה יהיה נשלם שזה  אמת לכם אומר  34. הדלת אל  
Mc 5,32   והאשה פחדה ויראה ויודעת בטוב היא 33. עשה שזה  ומביט אם יוכל ראות אותו  32. ימי נגענ  

Mc 13,18   רכי באותו עת יהיה יות 19. לא יבא בעת הקור שזה  חלו פני האל  18. ת באותן הימיםהמיניקו  
Mc 13,30   31. הדור לא יעבור עד שכל אלו הדברים יבאו שזה  אמת אני אומר לכם  30. אל הפתח מתקרב  

Lc 2,34   ובו. הוא מונח בישראל לפדיון רבים ולאות שזה  תדעו . רך אותם ואמ׳ למריאה אמוושמעון בי  
Lc 6,27   ועשו טוב . ויביכם ואוהבכםאהבו א. אתם שומעים שזה  אבל אני אומ׳ לכם  27. לנביאים של אלו 
Lc 7,29   אבל הפרושים  30. שמעו הם נטבלים בטבילת יואן שזה  וכל העם והעו והעולמיים  29. נוגדול ממ 

Lc 13,35  35 לא יהיה עד שאבוא ותאמרו ברוך הבא בשם הש׳ שזה  ואני אומר . זב ביתכם מאין יושבוהנה תע:  
Lc 19,9   בא לבקש מן האדם להושיע מה שהיה  10בן אברהם  שזה  ת בעבור ה שלום בזה הביאמ׳ לו היום נעש 

Lc 19,14   ונעשה כאשר חזר המלכות צוה 15. ימלוך עלינו שזה  לגאסיאו אחריו אומרים לא נחפוץ כבר ושלחו  
Lc 22,23   23  25[*] והיה מחלוקת בין  24. יעשה שזה  התחילו לשאול ביניהם איזהו מהם והם [*] [*]  

Jn 4,42   אחר שני ימים מצא 43: הוא באמת מושיע העולם שזה  ך ואנחנו בעצמינו שמענו וידענו בעד דברי  
Jn 6,50   אני הוא פת חיים אשר  51: שאוכל ממנו לא ימות שזה  זהו שירד מן השמים בעבור  50. ובמדבר ומת 
Jn 7,26   ידענו זה מאין הואאבל לא  27. הוא משיח שזה  הכירו השרים באמיתות . ומרים לואין אנו א.  
Jn 9,24    אבל דבר. אז אמר הוא איני יודע 25. האיש חוטא שזה  לא ידעת . לו תן שבח וחנות לשם׳ואמרו 

Jn 11,37   אז ישאוש פעם אחרת בעצמו בא 38. לא ימות שזה  האיש שנולד עור לא יוכל לעשות  שפתח עיני  
Jn 11,47   אם אנחנו מניחין 48. האיש עושה אותות רבים שזה  מה נעשה . ם נגד ישאושההגמונים והפרושי  
Jn 1,34   וביום אחר פעם אחרת עמד יואן 35. בן האל שזהו  ואני ראיתיו עושה עדות  34. קדשברוח ה  

Mt 4,12    ועזב נזוריט 13הפך פניו גליליאה . היה תפוש שזואן  כאשר שמע ישואש 12ח׳ כפי מתיאו קפיטולו 
Mc 6,14   טבול הוא וחזר חי ממות ובעבור זה עושה שזואן  אמ׳ . ירסום שמע ישאושירודיש בפשמע א  
Mt 13,4   מקצת גרעינים נפלו בדרך ובאו מקצת עופות שזורע  ובעוד  4דם אחד יצא לזרוע זרעו ואמר א  

Mt 13,18   והזרע הוא דברת . אותו שזורע הוא הדורש 19 .שזורע  לכן אתם תשמעו המשל מאותו  18. ולא שמעו 
Mt 13,19  אותו ששומע. והזרע הוא דברת הש׳. הוא הדורש שזורע  אותו  19. מעו המשל מאותו שזורעלכן אתם תש 
Mt 13,24   ובעוד שהאנשים ישנים באו  25זרע טוב בשדהו  שזורע  אמר המלכות שמימיי דומה לאדם . יש לפניהם 
Mt 13,37   השדה הוא העולם  38. א בן הבתולהטוב זרע הו שזורע  וענה ואמר אותו  37. ונים מהשדההקמש 
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Mc 4,4    מקצת גרעינים נפלו קרוב לדרך ובאו עופות שזורע  ובעוד  4דם אחד יצא לזרוע זרעו א 3להם  
Mc 4,14   אותה שנפלה בדרך הם אותם  15הוא הדורש דבר  שזורע  אותו  14. יכם מבינים זה הדמיוןלהם אינ 
Mc 4,26  26 וישן יום ולילה ונח והוא 27זרע טוב בארץ  שזורע  שממיי כאדם ר להם כן הוא מלכות ועוד אמ  

Lc 8,5   ועופות שמים אכלוהו. נפל ממנו לדרך ונרמס שזורע  ובעוד . אותו שזרע זרעו 5ואמרו . משל . 
Mt 13,39   ועת הקציר הוא קץ העולם. הוא השטן שזורען  והאויב  39. הצדיקים והקמשונים הם הרעים.  
Lc 14,10  אז תשיג מעלה. לך יאמר לך אהוב עלה הנה שזימן  היותר אחרון בעבור כשיבוא אותו מקום ושב ב  

Jn 5,6   7. רב עמד חולה אמר לו תחפוץ להיות בריא שזמן  וכשראהו ישאוש שוכב והכיר  6. םושמנה שני  
Lc 7,39  ה הוא נביאראה זה חשב בעצמו אומר אם ז שזמנהו  וכאשר הפרוש  39. ה מרגלייתומושחן עם משיח  
Lc 14,9    ואז בבושת תרד מטה. ויאמר לך תן מקום לזה שזמנך  ויבא לאותו  9נכבד ממך נקרא שם יותר  

Mt 13,22  אבל אותה שנפלה 23: בלבו ואינה עושה פרי שזרועה  זה העולם לאסוף מחנק מדברת הש׳ לו אנחות מ  
Lc 8,5   ובעוד שזורע נפל ממנו לדרך ונרמס. זרעו שזרע  אותו  5ואמרו . ישאוש למשול משלוצערו ל.  

Jn 8,34   והעבד אינו עומד בבית 35. הוא עבד החטא שחוטא  שכל אדם . וש באמת אני אומר לכםלהם ישא  
Mt 23,23   פרנסים 24: עשות ואין שאין ראוי לשכחם שחוייב  שר והחנינה והאמונה ואלה המצות היו  
Mc 9,10  והוא ענה ואמר  11. הוא שאליהו יבא ראשונה שחוייב  ם אחריהם פרושים אומרים והסופרילומ׳ זה שה 
Lc 2,49   49 והם  50. שאני אהיה באותן הדברים שהן מאבי שחוייב  מ׳ להם מה זה תשאלותי לא ידעתם והוא א 
Lc 9,22   21 שבן האדם יסבול דברים רבים ויקללוהו שחוייב   22. וש צום לבל יגידו לשום אדםוישא  
Lc 21,9   9 אכן לא יהיה זה מיד ולא. כל אלה להעשות שחוייב  . תשמעו קטטות ואנחות אל תחרדו וכאשר  
Lc 24,7    שבן האדם יהיה נמסר בידי חטאים והיותו שחוייב  אמר  7. עמכם בעוד שהיה בגלליאהאופן דבר  

Lc 24,44    ם הכתובים בדתהוא שכל הדברים יהיו נשלמי שחוייב  . הדברים שאמרתי לכם בעמדי עמכםאלה הם  
Lc 8,42   ויקר מקרה שבעודו. למות זה שנים עשר שנים שחולה  כי בן היה לו  42שיבא אל ביתו  וחלה פניו  
Mt 5,36    אתם 38. דברכם יהיה אין הין הנשאר הוא רע 37 שחור  כי אין אתה יכול לעשות שער אחת לבן או 
Lc 8,18  ובאו לישוש אמו  19. שיהיה לו יהיה לו נגזל חושבש  ואותו שאין לו מה . יש לו יעשוקכי לאותן ש 
Mt 16,8   אמ׳ להם מה תחשבו ביניכם אנשים בלתי .שחושבים  וישאוש שיודע מה  8. ין לנו לחםאומ׳ כי א  

Mc 16,11   ואחר זה הוא 12. חי שהיא ראתהו ולא האמינו שחזר  הם ששמעו  11ם ובוכים ומתאנחים ואנוחי  
Mc 16,14   ואמר להם לכו בכל העולם דרשו דבר מלך  15חי  שחזר  לא האמינו לאותם שראוהו  י אותםלבם כ 

Lc 9,8   אחרים אומרים אליהו הוא ונראה בארץ. חי שחזר  בעבור שיש אומרים שיואן הוא  8 לו בספק.  
Lc 9,19   ואתם בדעתכם מי אני. וישאוש אמר להם 20. חי שחזר  ויש אומרים נביא מן הראשונים . אליהו. 

Lc 17,18   ואמ׳ אליו 19ונתן שבח לשם אלא זה מעם נכר  שחזר  לא נמצא  18אתם ואין הם התשעה  עשרה מי  
Jn 21,14   אז כשאכל אמר ישאוש לשימון פירו 15: חי שחזר  ם שנתגלה ישאוש אל תלמידיו אחר ג׳ פעמי  

Jn 2,9   אבל העבדים ידעוהו. אין באיין רא לא ידעה מ שחזרו  כאשר ארטישיקילי טעמה המים ראו ו 9. לה 
Jn 9,2   ענה 3: בעבור זה נולד עור. זה או האב או האם שחטא  ושאלוהו תלמידיו רבי מי הוא  2 .הולדו 

Mt 5,23    עזוב נדבתך לפני המזבח ולך 24נגד אחיך  שחטאת  ת לנדב נדבתך ותזכור ובכן אם בא 23מתיאו  
Mt 16,21   הוא שהוא ילך בירושלם ודברים רבים סבול בעד שחיוב  ידיו וא והלאה התחיל לפרסם לתלמומיום הה 
Mt 18,24  24 וכאשר לא היה לו  25. לו עשרת אלפים בישנאש שחייב  שלחו איש אחד . תחילו לספר הטעםוכאשר ה 
Mt 18,28   לו מאה פשוטים ומחזיק בו ומחניקו אומר לו שחייב  ד היה יוצא לחוץ מצא אחד מרעיו אותו עב  
Mc 12,33    אדם לאהוב מכל לב ומכל נפש ומכל חוזק שחייב  אותו  33אחד ואינו אחר אלא הוא לבד אלוה  

Lc 7,42  ענה שימון  43. איזה אוהב יותר מאלו השנים .שחייב  נתן לכל אחד מה . ם מה שיפרעוהוולא היה לה 
Jn 20,9   אז הלכו התלמידים  10. שיחזור חי לאחר מיתה שחייב  כי עדיין לא ידעו הכתיבה אומרת  9. ורץ 

Mt 6,20    וגנבים אין גונבים. ועש אין מחריבין אותם שחלדה  אבל תקבצו אוצרות שמים  20אותם גונבים  
Jn 5,5   וכשראהו ישאוש שוכב 6. שלשים ושמנה שנים שחלה  והיה שם אדם אחד  5ולי שחלו בו מאי זה ח  
Jn 5,4    והיה שם אדם אחד שחלה שלשים ושמנה 5בו  שחלו  לרפאתם מאי זה חולי [*]  4המים תנועת  

Lc 11,17    ואם 18. ובית יפול על בית. לכם לא תעמוד שחלק  כל מלכות [*] מעשיהם מחשבותיהם כמבין  
Lc 13,11   י״ח שנים מחולי והולכת ככורעת בזולת יכולת  שחלתה  והנה אשה אחת  11. ם בשב בשבתותהכנסת שלה 
Mt 15,36  לשם ובצעם ונתנם) היא הקריאה הנכונה ”חנות”ש  אני חושב (ועשה כונות  ם והדגיםהשבעה לחמי  
Mt 18,32    לכן לא היה לך לעשות כן להיות חומל 33 שחננתני  עבד רע לא מחלתי החוב שנתחייבת לי בעבור  
Mt 16,25   להושיע נפשו בזה העולם יושיעה כי יאבד אותה שחפץ  כי אותו  25. רב שלו ושילך אחרישתי וע  
Lc 14,28   ולא ימנה ראשונה ההוצאה הצריכה . לבנות מגדל שחפץ  כי אי זה מכם  28. להיות תלמידיאינו יכול 

Mc 12,38   נשוא מלבושים נאים שיתנו להם שלום הסוחרים שחפצים  ומר השמרו מן החכמים יודעי ספר מזהירם א 
Lc 11,52   וכאשר אמר אלה הדברים אליהם 53. ליכנסהיו  שחפצים  אינכם נכנסין ואתם מונעין אותם החכמה ו 
Lc 20,46   ללכת במלבושים נאים ואוהבים שיתנו להם שחפצים  השמרו מהסופרים  46מר לתלמידיו א. כל העם  
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Lc 16,26    לעבור מכאן אלכם לא ינתן להם יכולת לעבור  שחפצין  גדולה היא תקועה בעבור זה אותם ומה 
Jn 7,25   25 הנה שמדבר בגלוי ודבר אין אנו 26להמית  שחפצנו  ושלם אינינו זה מרו קצת מבני יראז א  

Mt 11,8  שהוא יהיה אדם עם מלבושים יקרים אותם שחשבתם  ת לכן יצאתם ראו 8. קנים תוהים שהרוח מניע  
Mc 12,28   ושאלו אי זה ציווי הוא העקרי בישראל. ענם שטוב  אחד מאותת ששמעם מתוכחים והכיר ויגש אליו.  
Mt 16,23   23 אל תצערני כי אינך מבין דברי האל רק .שטן  ישוש הופך אומר לפירי לך מאחרי ו  
Mt 17,20    והוא עמד 21. אין מגרש אם לא בתפלה ובצום שטן  וזאת המדה  20: גדול לעשותויהיה לכם דבר  
Mc 3,23   23  זה מלכות בזולתואם אי  24. אחד גרש שטן אחר שטן  איך יוכל . קראם ואמר להם משליםוישו  
Mc 3,23   ואם אי זה מלכות בזולת החכמה יכול 24. אחר שטן  איך יוכל שטן אחד גרש . ם משליםואמר לה  
Mc 9,16   ובכל מקום שלוקחו מפילו ומכריחו להוציא 17 .שטן  מ׳ רבי אני נהגתי בני לך שבלבו מהעם וא  
Mc 9,24    ואחר לא . אני מצוה אותך שתצא ממנו. חזק ואלם שטן  אומ׳ . מתאסף הוא צוה לשטן שיצאראה שהעם 
Lc 10,18    והנה אני נתתי לכם 19. יורד משמים כמו ברק שטן  [*] ואמר להם אני  18. לנו בשמךמשועבדים  

Jn 6,71   וזה אומ׳ מיוד״ש אשכריוטא כי זה עתיד 72 .שטן  כם שנים עשר בחרתי אחד מכם הוא לא אני ל  
Jn 7,20   20 אני. ענה ישאוש ואמ׳ להם 21: הוא שרוצה להרגך שטן  ענתה הסיעה ואמרה : המיתנייתם ללמה אב 

Jn 10,20   21. לקחו ומדבר בשטות למה אתם שומעין אותו שטן  ורבים מהם אומרים  20. לועל הדברים הא  
Jn 4,38   רבים 39. ואתם נכנסתם ביגיע כפם. עליו שטרחו  אחרים הם . קוט מה שלא טרחתם בואתכם לל  
Lc 16,6  ואמר לאחר כמה 7. ועשה מהרה וכתב חמשים שטרך  והוא אמר לו קח . מאה מדות שמן והוא עונהו  

Mt Prol,1   Mt Prol,Inc  מתיאו כאשר דרש ראשונה האוונגליאו הוא רוצה שי׳  בס״ד אתחיל דא  
Mt 1,Tit   1. עניין האלהות,Tit   שיח בן דויט בןזה ספר תולדות מ 1מתיאו  שי׳  קפיטולו ראשון כפי  
Mt 8,14    15פירו מצא חמות שי׳ פירו שוכבת מקדחת רעה  שי׳  וכאשר ישואש משיח היה בא בבית  14מתיאו  
Mt 8,14    ולקחה בעד היד 15פירו שוכבת מקדחת רעה  שי׳  היה בא בבית שי׳ פירו מצא חמות משיח  
Mt 9,Tit   9: פניו שיצא מעמהם,Tit   אז ישאוש משיח עבר עם הספינה ובא 1או מתי שי׳  קפיטולי כ״ט כפי  
Mt Expl   עת עד סוף העולם: Expl מרקו מגיד נבחר מהאל ובן  :מתיב תלמיד ומגיד שי׳  נשלמה אגרת   תם 
Mc 1,Tit  1: הוא שנותן גדול,Tit   2זהו האונגליאו מישאוש משיח בן האלוה  1מרקו  שי׳  קפיטולו ראשון כפי 
Mc 2,Tit   2: עמים מכל הצדדין,Tit   ואחרת פעם נכנס בכפר נחום אחר ימים 1מרקו  שי׳  קפיטולו ב׳ כפי  
Mc 4,Tit   4. הם אחי ואחיותי,Tit   ופעם אחרת התחיל ישוש ללמד לחוף הים  1מארקו  שי׳  קפיטולו ד׳ כפי 
Mc 6,Tit   6: שיתנו לה לאכול,Tit   שכווישוש יצא משם והלך בנכחיותיו ונמ 1מארקו  שי׳  קפיטולו ו׳ כפי 
Mc 7,Tit   7: שנוגעים מתרפאין,Tit   ואז באו לישאוש אי זה פרושים וחכמי 1מארקו  שי׳  קפיטולו ז׳ כפי  
Mc 9,Tit   9: ממלכות האל,Tit   מועברים ששה ימים לקח פירו ויקומו 1מארקו  שי׳  קפיטולו ט׳ כפי  
Lc Prol,4   יו כתובים בעד האיונגליאופאב אותם שכבר ה שי׳  ואחרי כן לא נפרד מחבורת . טולשהאפוש  
Mt 10,39  39 מקבל . ומי שאותי מקבל 40: בעדי נושע יהיה שיאבדה  ומי . ב נפשו יאבד החיים בעבורימי שאוה 
Mc 8,35    ומה 36. בעדי ובעד האיונגילי יושיענה שיאבדה  ואותו . עשות נשמתו נושעת יאבדהשיחפוץ  
Lc 7,36   וכאשר ישאוש נכנס בבית. עמו זהו ישאוש שיאכל  ניו ואחד מהפרושים חלה פ 36. יובעד בנ  

Lc 11,37   37 והפרוש אמ׳ 38. ונכנס בבית ישב וחשב. עמו שיאכל  בקשהו פרוש אחד  ובעוד שהוא מדבר  
Lc 14,15   וישאוש אמ׳ אליו אדם אחד 16. פת במלכות הש׳ שיאכל  ה הדברים אמר לו מאושר יהיה מי שמע אל 
Lc 22,11   והוא יראך היכל גדול 12. הפסח עם תלמידיו שיאכל  האדון אומר לך אנה הוא המקום ת לבעל הבי  

Jn 4,31   והוא אמ׳ להם אני עתיד לאכול דבר שלא 32 .שיאכל  ובין כך תלמידיו בקשוהו  31ליו ובאו א  
Lc 9,12   להם וישוש אמ׳ 13כי המקום הזה הוא חרב  שיאכלו  למקום זה למען יוכלו למצוא מה  הקרובים  

Jn 6,5   זה אמר היה לנסות כי יודע 6. אלו העמים שיאכלו  ואמר לפיליף אנה נקנה פת . אליורבים באים  
Mt 5,22   קפיטולי: יהי ראוי לאש גיהנם[*] לו פתי  שיאמ׳  ומי . ישנא אחיו ראוי הוא למשפטלכם מי ש  

Mt 12,32   דוש רוח לא יהי לו כפרה בזה העולםנגד הק שיאמ׳  ומי  32. ומר קללה נגד הקדש רוחלבד מי שא  
Mc 16,16   ויהיה טבול יהיה נושע ואותו שלא יאמין שיאמין  אותו  16יה דרשו דבר מלך השמים לכל בר  

Jn 3,36   35  אבל מי שאינו. בבן יש לו חיים נצחיים שיאמין  מי  36. אוהב הבן והכל נתן בידוהאב  
Jn 11,42  כשאמ׳ אלה הדברים צעק 43. שאתה שלחתני שיאמין  זה בעבור  עם שעומד סביבי אמרתירק בעבור ה  
Jn 12,46   46 ואם אחד ישמע דברי  47. בי לא יעמוד בערפל שיאמין  י נר שבאתי בעולם בעבור שק שכל אנ 

Mc 16,17   הם ירפאו בשמי המשוטנים וידברו חלוף שיאמינו  ואלה הנפלאות יעשו אותם  17. חהיאמין ימ  
Jn 1,12    זאת לדעת מחטאות. שאינן ילודי דם 13בשמו  שיאמינו  אותן . ולת שיהיו נעשים בני האליכנתן 

Jn 17,20   בעבור שיהיו כולם דבר  21. בעד דבריהם בי שיאמינו  רק עדיין בעד אותן . עד אלו לבדמתפלל ב 
Jn 20,29   ישאוש משיח בהראותונסים רבים עשה  30. בי שיאמינו  ש והאמנת בי מאושרים יהיו אותן אותי טומא 
Lc 12,10   מי שיקלל. דבר כנגד בן האדם והוא נמחל לו שיאמר  וכל אדם  10[*]  9.לפני המלאכים לפני האל  
Jn 13,29   לו ישאוש קנו אותן הדברים שצריכין לנו ליום שיאמר  ו שיודוש שיודיש שהיה לו כיסין מקצת חשב 
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Mt 23,3   אבל לא תעשו כמעשיהם כי . לכם תשמרו ותעשו שיאמרו  כל מה  3. רושים עלו בקתדרא משהוהפ 
Mt 28,13   תלמידיו באו הלילה בעוד הם ישנים וגנבוהו שיאמרו   13עצה ונתנו רוב כסף לשומרים  ועשו. 

Lc 7,6    כי אני. לישאוש אדון אל תרצה להצטער שיאמרו  לבית סנטוריאו שלח אליו אוהביו היה סמוך  
Lc 21,8   ואז אתם לא. והעת יתקרב. לכם שאני אני הוא שיאמרו  כי רבים יבאו בשמי : םיונה אתכ איש לא 
Jn 4,52   ואמרו לו אתמול . לו השעה ששב לאיתנו הטוב שיאמרו  אז שאל  52. ו ואמרו לו שבנו חיעלו אלי 

Mt 23,35   ם הבלמד. עליכם דם צדיקים שהוא נשפך על הארץ שיבא  עד  35יותיכם ותרדפו מעיר לעיר בבתי כנס 
Lc 7,3    ואותם שבאו לישאוש חילו פניו  4. שירפא עבדו שיבא  היה שם שלח לו חכמי היהודים מבקש אותו 

Lc 8,41   כי בן היה לו שחולה למות זה שנים 42אל ביתו  שיבא  פל לרגלי ישאוש משיח וחלה פניו הכנסת נ 
Lc 15,28  אבי הנה כמה שנים. וא ענה לו ואמ׳וה 29 .שיבא  אב יצא אליו והתחיל לחלות פניו אז ה. בבית  
Lc 21,27  וכאשר 28. בענן עם עב גדול ובגודל צלם דמותו שיבא  אז יראו בן האדם  27. מים ינועוכי כחות הש 
Lc 22,18   ולקח הפת ועשה חנות ובצעו 19. מלכות הש׳ שיבא  לכם שלא אשתה מהיוצא מהגפן עד  אני אומר  

Jn 13,2   כי יודע היה שכל הדברים נתן האל בידו 3 שיבגדהו  ודי״ש אשקריוטי שהשטן שם בלב י הסעודה . 
Mt 26,46   46 ועוד הוא מדבר הנה כי יוד״ש אחד מי״ב 47 .שיבגדני  כי ראו שמתקרב אותו . ומו ונלכהק 

Mt 18,7   7 אכן רע הוא אותו שאשקנדליזט. האשקנדלזט שיבואו  צריך הוא . ולם מפני האשקנדליזטאוי לע  
Mt 28,10    וכאשר הלכו קצת 11. בגלילאה ושם יראוני שיבואו  אמ׳ להן אל תפחדו ותלכו ותגידו לאחי  

Lc 5,7   7 באופן שכמעט. ובאו ומלאו כל האניות מדג .שיבואו  ימן אל החברים אשר באניה האחרת ועשו ס  
Lc 14,17  17 והתחילו כלם להתנצל 18. שכבר הכל מוכן שיבואו  רתו בשעת האכילה לקרוא לקרואים ושלח מש  

Mc 10,24    יותר 25. מאד בעושרו יוכל ליכנס במלכות האל שיבטח  אמר להם בנים מאד הוא כבד שאיש אחרת תכף 
Mt 18,32   ואמ׳ לו עבד רע לא מחלתי החוב. לו שיביאהו  והאדון צוה  32ו כל אשר עשה לו וספרו ל  
Lc 18,40   מה 41לו העור וכאשר הביאוהו אליו שאלו  יביאוש  וישאוש עמד וצוה  40. חמול עלי בן דוד  
Mt 5,28   29: אשה ויחמוד אותה בלבו כבר עשה ניאוף שיביט  ואני אומ׳ לכם שכל אדם  28. נאףאמרה לא ת  

Mt 13,23   23 דברת השם׳ וישמענה ועושה פרי ומעשים טובים  שיבין  הוא אותו . ותה שנפלה בארץ טובהאבל א 
Mc 4,33   33 ובעבור זה. ולא דבר להם בזולת תמונות 34 שיבינו  לה תמונות אמר להם בעבור זה רבות כא  

Mc 11,21   וענה ישו ואמר אליו יהיה לך טובה אמונה 22 .שיבשה  ואמ׳ אליו רבי הנה התאנה שקללת פירו נזכר 
Mt 23,12   צמו יהיהומי שישפיל ע. עצמו יהיה נשפל שיגביה  ומי  12. ול בתוככם יהיה משרתכםשהוא גד  

Mt 5,40   ומי 41: לך החלוק בחזקה הנח לו המעיל שיגזול  ומי  40: חי אחת הגשנו לו האחרתאדם על הל  
Lc 6,30   30 וכאשר אתם חפצים 31. את שלך אל תבקשם שיגזול  ולאותו . אבל לכל אדם שישאלך תן  

Mt 12,29   ומי. י שאינו עמי כנגדי הואמ 30. הבית שיגזלהו  ואחר . ם בתחלה לא יקשרהו בחוזקא. ביתו  
Mc 8,22   וישאוש לקחו בעד היד ומשכו לצד אחד מן 23 שיגיעהו  הוליכו לו איש אחד עור ובקשוהו באקשרדא ו 

Mc 10,13  13  14. והתלמידים מונעים לאותן ששולחין .שיגיעם  שלחו לו דורון מנערים בעבור זה והעמים  
Lc 18,15   16. וכאשר רואים זה התלמידים מנעו זה להם .שיגיעם  רים בעבור ומביאים לו נע 15. שאעצמו ינ 
Jn 11,57   12: בעבור שיתפשוהו שיגלוהו  ציוו שאם אחד יודע לאי זה מקום וצוו ו,Tit   קפיטולו י״ב כפי 
Lc 14,14   וכאשר  15. והשכר תשיגהו בתחיית הצדיקים :שיגמלוך  וברוך תהיה כי אין להם מה  14ם והעורי 
Mc 7,26   26  וישאוש אמ׳ ראשונה חייב אדם  27. השטן מבתה שיגרש  והיא נאה ממשפחת סיריא ובקשתהו 
Lc 23,14   הנה אני שאלתי זה ולא מצאתי דבר. זה האדם שיגרש  אתם נהגתם לי זה האדם שאמרתם . ואמר להם  

Mc Prol,18   הציל מה . מביט אמונתואבל השם׳ . מהכהונה שיגרשהו  גלת חייו שהוא כרת אצבעו בעבור והגיד מ 
Lc 9,40   וישאוש ענה 41. ולא יכולו. הרוח רעה מגופו שיגרשו  וחליתי פני תלמידיך  40. בחוזק עד שמצערו 

Lc 6,8   וקם ועמד על רגליו. קום ועמוד באמצע יבשה שידו  וישאוש אמר לאיש [*]  8. שינוהומקום שיל . 
Mt 12,36   תהיה בין האנשים יתן אדם טעם לאל ביום שידוברת  בידה ה כבעבור זה אומר אני לכם כי כל מל  

Lc 9,61   וישאוש  62. הכל אין חפץ בכל נכסי ולא מביתי שידע  חריך רק הנח לי עד שאעשה באופן אני אלך א 
Lc 12,47   רצון בעליו ואינו מזמין עצמו ולא עשה כפי שידע  אבל אותו עבד  47. אשר לא נאמרולהניחם עם  
Lc 19,15   והראשון בא אומר  16. כמה הוציא כל אחד ואחד שידע  דים אותם שנתן להם הממון בעבור ו העבל 
Lc 2,22   כפי מה שכתוב בדת הש׳ שכל זכר פטר 23לשם  שידרו  ת משה נשאו הנער בירושלם בעבור מריאה כד  

Lc 22,16   16  לקח הכוס עשה וכאשר 17. נשלם מלכות השם׳ שיהא  אני אומ׳ לכם שלא אוכל אותו עד כי  
Jn 4,9   9 ואני אשה. אתה שאלת ממני ליתן לך לשתות שיהודי  אתה . מרה לו אותה האשה שמריטנאאז א  

Mt Prol,11    [*]מת מד׳ מיני מות הוכרח שנותו בעד הדרשתם שיהיה  ויחסו אנושי . ה דרישת האיונגלישנושא.  
Mt 10,25  כמו עבד אל מלמדו והמלמד אל העבד כמו יהיהש  י לתלמיד כי ד 25: והעבד על האדון: על הרב  
Mt 13,12   ומי שאין לו זה המעט. לו יתן לאדם וישפיע שיהיה  מי  12. לכות שמימיי אבל להם לאסודות מ  

Mt 18,6   תלוי או מושלך בים או ריחים בצאורו ונטבע שיהיה  ר בי מאמינים יותר יהיה לו שוה אש  
Mt 18,25   ואותו העבד כרע בארץ 26. ושיהיה נפרע. לו שיהיה  ו ובניו וכל מה ימכרו אותו ואשתצוה ש  
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Mt 19,16   וענה ישאוש אליו למה 17. לי חיים נצחיים שיהיה  טוב אי זה טוב אוכל אנכי עשות  לו רבי  
Mt 24,18   אוי לאותן 19: בשדה לא יחזור לקחת כסותו שיהיה  ומי  18.לא ירד לקחת אי זה דבר מביתו  
Mt 24,28   ותכף קרוב מעט 29. הגוף שם יאספו הנשרים שיהיה  ובאי זה מקום  28. יאת בן האלוהכ״כ היה ב  
Mt 25,29   ואותו שלא יהיה לו אותו. לו יתן איש בהעדפה שיהיה  כי למי  29. לאותו שיש לו עשרה ותמסרהו 
Mt 25,29  והעבד הרע תשליכהו בבור  30. לו יגזלנו אדם שיהיה  ט ואותו שלא יהיה לו אותו המע. איש בהעדפה 
Mt 26,28   ואומר אני לכם 29. שפוכה לכפרת עונותיכם שיהיה  כי זה הוא הדם מן החדש  28ולכם שתו זה כ  
Mc 4,25  ואותו שיהיה לו אותו הדבר עצמו. לו יתן שיהיה  ואותו  25. באותה תקבלו בהגדלה מדה שתמדדו  
Mc 4,25   26: לו אותו הדבר עצמו שיהיה לו יגזלו ממנו שיהיה  אותו ו. ואותו שיהיה לו יתן 25 .בהגדלה 
Mc 4,25   ועוד אמר להם כן הוא 26: לו יגזלו ממנו שיהיה  ואותו שיהיה לו אותו הדבר עצמו . לו יתן  
Mc 4,40    5: זה שהרוח והים שמעוהו שיהיה  בעוז ואמ׳ אחד אל אחד מי חשבנו יראוהו,Tit  קפיטולו ה׳  
Mc 13,7   ועמים יקומו נגד  8. אבל עדיין לא יהיה הקץ שיהיה  ת מלחמות אל תיראו כי זה חוייב או התחל 

Mc 13,15    ואותו שיהיה בשדה 16בעלייה לא ירד אל הבית  שיהיה  ומי  15שביג׳ודיאה ינוסו בהרים ואז אותן 
Mc 13,16    ואוי 17. דובשדה לא ישוב אחור לקחת בג שיהיה   ואותו 16שיהיה בעלייה לא ירד אל הבית  
Mc 13,23  השמש. מועברת אותה צרה 24ובאותן הימים  .שיהיה  אני אמר לכם קודם . השמרו 23ים עשות הנבחר  

Mc 14,7   כי ממה שהיה 8. לכם ואני לא אהיה לכם לעולם שיהיה  וכאשר תחפצו אתם תוכל תוכלו . םהעניי 
Lc 1,60   60  ואמרו לה אין ראוי במשפחתך 61. יואןשמו  שיהיה  אמו ואמרה לא יהיה כן אבל וענתה  

Lc 2,4    בעבור שישמע המצוה עם 5מהבית ומעם דוד  שיהיה  בעיר דוד שנקראת בית לחם בעבור בגודיאה  
Lc 2,44    וכן הלכו יום אחד . עם האחרים שהולכים עמהם שיהיה  וחושבים  44. הכירוהו אביו ואמוולא 
Lc 8,18    ובאו לישוש אמו ואחיו  19. לו יהיה לו נגזל שיהיה  מה שחושב  ואותו שאין לו. יעשוקשיש לו 

Lc 12,34   מתנים ערוכים 35: אוצרכם שם יהיה לבבכם שיהיה  ובמקום  34. ועש אינה מכלה. לו אין מתקרב  
Lc 12,37   ואם יבא  38. יושב ויעשה עמהם שיסבו וישרתם שיהיה  באמת אני אומ׳ לכם : ערים בבא אדונם 
Lc 12,39   ואתם עמדו 40. ולא יניח חפור ביתו. ניעור שיהיה  באי זו שעה הגנב עתיד לבא אמת  יודע  
Lc 12,49   ואני מתאוה שאהיה טבול מטבילה 50. מורד שיהיה  וחפץ אני . י באתי לשים אש בארץאנ 49: לו.  
Lc 17,31   וכן מי. לכבסםבגג וקנקניו בבית לא ירד  שיהיה  באותה שעה מי  31. יהיה מגולה שבן אדם  
Lc 17,31   מי 33זכרו מאשת לוט  32. בראש לא ישוב אחור שיהיה  וכן מי . ניו בבית לא ירד לכבסםבגג וקנק 
Lc 19,11   נביא לירושלם וכי חשבו שמיד יהיה נגלה שיהיה  וזה אמ׳ לאותן האנשים בעבור  11. אבוד  
Lc 20,28   לו אשה אם ימות בלא בנים שאחיו יכול ליקח השיהי  משה כתב לנו איש . רבי 28. לוהואליו ושא  
Lc 21,5  6וישאוש אמ׳ . מעוטר מאבני מרגליות וממתנות שיהיה  ומקצת אומרים שהמקדש  5. היה להכל מאכלה ש 

Lc 22,20    אכן הנה יד המוסר אותי היא  21. נשפך בעדכם שיהיה  אמר זה הגביע הוא צווי החדש בדמי אותו 
Jn 1,47   48. איש מישראל אותו שאין לו שום שקר. אמת שיהיה  ואמר ממי אתה חושב . שבא שםנאל משיח נת  
Jn 2,25   נמהר העדות העשוי לו מהאנשים כי הוא יודע שיהיה  ולא נצטרך  25. כי הוא מכיר כלםמעצמו להם  

Jn 10,10   11. שפעהואותה תהיה לכם בגודל הה. לכם חיים שיהיה  אני באתי בעבור . והרוג והשמיד לגנוב 
Jn 11,9   כי רואה אור זה. הולך ביום אינו עושה רע שיהיה  אם אי זה . ביום שתים עשרה שעותישאוש אין  

Jn 14,13   אם דבר אחד תשאלו בשמי 14. מעולה האב בבן שיהיה  בעבור . לאב בשמי הוא יעשה לכם שתשאלו  
Jn 15,25   ם דברי הכתוב בדת אותו שערבות היה לונשל שיהיה  בעבור  25או והכעיסו אותי ואבי רק עתה ר  
Jn 17,13   אני נתת להם דבריך 14. להם גילי שלם בעצמו שיהיה  ואלה הדברים דבר בעולם בעבור : אני בא. 
Jn 18,9    נשלם הדבר שאמר כי מכל אותן שאלו שלי נתת שיהיה  בעבור  9אותי אתם מבקשים הניחו אלה ללכת  

Jn 19,38   לו רשות לקחת ישאוש מהשתי וערב ופילאט הודה שיהיה  ובקש מפילאטו . שאושהוא תלמיד יבעבור ש 
Mt 24,19   התפללו לשם שאותה  20. מיניקות באותן הימים שיהיו  ולאותן . אוי לאותן שתהיו הרות 19: כסותו 
Mt 25,41   כו באשהפרדו ממני ארורים מאבי ול. בצד שמאל שיהיו  ואז יאמר לאותן  41. י לי עשיתםהקטנים כ 
Mc 10,23  24. לו מעות הרבה יתנם במלכות שמים שיהיו  למידיו ואמ׳ איך דבר נמנע שאיש ישאוש אל ת  
Mc 13,17    חלו  18. הרות ולאותן המיניקות באותן הימים שיהיו  ואוי לאותן  17. אחור לקחת בגדולא ישוב 

Lc 1,76    ולתת 77. בדרך שלום ובדרך האל מיושרים שיהיו  לפני האדון בעבור שתבין הדרכים אתה תלך  
Lc 2,32   ואביו  33. אור והגדת עמים ואזרת ישראל עמך שיהיו   32שהכינות לפני פני כל העם  31ראו שלומך 
Lc 10,9   10. שמה ותאמרו להם מלכות האל מתקרב לכם שיהיו  לים ורפאו החו 9. הדברים המונחים לפניכם  

Lc 12,52   האב יהיה נגד הבן 53. בבית אחת לב׳ ולג׳ שיהיו  ה׳  52: פרידמר לכם לא כן רק להאני או  
Lc 17,2   ריחים בצוארו ומושלך לים שאם יעשה רע לאחד  שיהיו  יותר יהיה שוה לו  2בורו יבואו למי שבע 

Lc 20,29   שבעה אחים והראשונים לקחו אשה ומתו בלא שיהיו  ויקרה  29. אשה להקים זרע לאחיוהאשה לו ל  
Jn 1,12   12  שאינן 13אותן שיאמינו בשמו . נעשים בני האל שיהיו  רק לכל אותן שקבלוהו נתן יכולת 
Jn 9,39   ומקצת מהפרושים שהיו עמו 40. נעשים עורים שיהיו  ואותם שרואים . ינן רואין שיראושאותם שא  
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Jn 17,11   בעוד שעמדתי עמהם 12דבר אחד כמו שאנחנו  שיהיו  אותם שנתת לי בעבור . אותם בשמךקדוש שמור.  
Jn 17,21   כולם דבר אחד כמו שאתה אב בי ואני בך שיהיו  בעבור  21. אמינו בעד דבריהם ביאותן שי:  
Jn 17,22   אני בהם 23. כמו שאנחנו דבר אחד. דבר אחד שיהיו  אני נתתי להם בעבור . תת לי אתהוהאורה שנ  
Jn 17,23    אחדים בכל דבר והעולם יכיר שאתה שלחתני היושי  אני בהם ואתה בי בעבור  23. אחדדבר.  
Lc 13,34   כמה פעמים . הנביאים ויסקול המשולחים אליך שיהרוג   34אוי שנביא יראה חוץ לירושלם כי אין ר 
Lc 3,15    ענה יואן ואמ׳ לכולם 16. יהיה ישאוש משיח שיואן  סבורים כל העם  15. משכיריותיהםנדיבים  

Lc 9,8   אחרים אומרים אליהו הוא ונראה. הוא שחזר חי שיואן  בעבור שיש אומרים  8בספק  יה לוישאוש וה 
Lc 11,1   ואמר להם אמרו אבינו שמך 2לימד לתלמידיו  שיואן  לנו תפלה שנתפלל אותה לשם כמו  למד  
Lc 20,6   6  [*] 8. וענו שלא ידעו מאין היתה 7. היה נביא שיואן  כי בבריא היה להם . העם יסקלונוכל  

Jn 13,29   שיודיש שהיה לו כיסין שיאמר לו ישאוש קנו  שיודוש  כי מקצת חשבו  29נוהו למה אמרו לא הבי 
Jn 13,29  שהיה לו כיסין שיאמר לו ישאוש קנו אותן שיודיש  כי מקצת חשבו שיודוש  29ה אמרו הבינוהו למ  

Mt 12,25   הם אמר כל מלכות שהוא בתוכו נחלקמחשבותי שיודע  וישואש  25. ח בלזאבוק שר השדיםכי אם בכ  
Mt 16,8    אמ׳ להם מה תחשבו ביניכם אנשים. מה שחושבים שיודע  וישאוש  8. אומ׳ כי אין לנו לחםהוא 
Mc 5,30   בעצמו האמת כי ממנו יצאה נהפך לצד העם ואמ׳ שיודע  וישו  30. והרגישה כי נרפאה. דםהגרת ה 
Jn 16,30   אתה כל הדברים ואין צריך לך לשאול לאחר הזה שיודע  עתה ידענו  30. ל אינך אומר לנוושום מש 
Jn 3,11   מדברים וממה שראינו עושים עדות ולא תקבלו שיודעים  מה  אמת אני אומר לך שאנחנו 11. לא ידעת 

Mt 26,59   ואינם מוצאים כי רבים עדי 60למוסרו למיתה  שיוכלו  פשים עידי שקר נגד ישאוש בעבור העצה מח 
Mc 14,55   ורבים עדי  56. ולא מצאו. מסור אותו למיתה שיוכלו  כל העצה מחפשים עידי שקר בעבור הגדול ו 

Lc 5,19   ליכנס בעד העם שהיה שם גדול ועלו על הגג שיוכלו  ולא מצאו שער  19חו לפני ישאוש ולהני  
Jn 2,7    ר להם תוציאו מהםוישאוש אמ 8. החזיק שיוכלו  כל האירידיש מים וימלאום כל מה להם מלאו  

Lc 1,35   והנה  36[*]. ממך יהיה קדוש ויהיה נקרא בן  שיולד  ומה יהיה . העליון יתלונן עליך עליך וכח 
Mt 12,40   כן. היה בבטן הדג שלשה ימים ושלשה לילות שיונה  כי כמו  40. לבד אות יונה נביא ינתן לכם  
Lc 11,30  כן יהיה בן האדם לזאת. היה אות למלחים שיונה  ו כי כמ 30. ולת אות יונה הנביאז. ינתן לו  
Mc 7,11  ואחר אינכם מניחים השלים לאב 12. לו שיועילו   זה מהן שאדם ידור בעבור נדר העם האב והאם  

Mt 15,18   כי 19: מהפה בא מהלב ואותו שהוא מלכלך האדם שיוצא  וזה  18נכנס בבטן ויוצא מהאחור שנכנס בפה 
Mt 24,27   ממזרח ונראה עד מערב כ״כ היה ביאת בן שיוצא  כי כל כך כמו שהברק  27. האמן ואל תחפצ  
Mc 7,15  מי שיש לו אזנים לשמוע 16. מלב האדם מלכלכו שיוצא  אבל מה . באדם אינו יכול לטנפו מבחוץ נכנס 

Lc 4,4   מאד והשטן נהג ישאוש בהר אחד 5. מפי השם׳ שיוצא  ם על הלחם לבדו כי אם בכל הדבר חי האד  
Mt 9,9   9 בשלחן חלפני שהיה שמו מתיב אמ׳ לו בא עמי שיושב  שאוש משיח נסע משם ראה אדם אחד וכאשר י  

Mt 23,22   אוי לכם מאותתים ופרושים רמאים 23: עליה שיושב  בשמים נשבע בקתדראת האל ובאותו ומי שנשבע  
Mc 14,18   אוש אמ׳ להם אמת לכם אני אומר שאחד מכםיש שיושבין  ובעוד  18שאוש עם י״ב התלמידים ערב בא י 
Mc 16,14   ישאוש נראה להם. בשולחן כל אחד עשר לאכול שיושבין  ואחר יום א׳  14. תלמידיו והם לא האמינו 

Lc 1,79  בערפליות ובצלמות בעבור שרגליו תהיו שיושבין  והאיר אותם  79 מי שהוא מרום. פוקד אותנו  
Lc 7,47   יחד עמו התחילו לאמר ביניהם מי הוא זה שיושבין  ואותן . אוהבתור זה כי היא מאד בעב  

Mc 6,39   וישבו  40העם והחיילות על העשב נקרא ֶפי׳  שיושיבו  וישו צום  39. ושני דגים. לנו חמשה לחמים 
Lc 17,33  ומי ומי יאבד אותה אמת. נפשו יאבד אותה שיושיע  מי שירצה  33זכרו מאשת לוט  32 .ישוב אחור  
Mt 3,15   ותכף שישואש 16. כל יושר אז הטבילו זואן שיושלם  ואמ׳ לו עזוב עמוד כי כן חויב  ענה ישואש  
Lc 1,20   בעתן תהיה אלם ולא תוכל דבר עד אותו יום  שיושלמו  בעבור שלא האמנת לדברי  20ברים לך אלה הד 

Lc 21,22    ואוי לאותן שתהיו 23. שנכתבו כל הדברים שיושלמו  בעבור . י אלה הימים יום נקם הםכ 22בה  
Jn 21,15   וישאוש אמר פעם אחרת אליו שימון פירי 16 :שיותי  וישאוש אמר להם שמור . והב אותךשאני א  
Jn 21,16   שימון ג׳ואן אוהב. אמר לו פעם שלישית 17 :שיותי  והאכיל . וישאוש אמ׳ אליו רעה. אוהב אותך  

Mt 10,15   עונש תסבול ליום הדין אותה העיר מאותה שיותר  אני לכם  אמת אומר 15. מרגליכם העפר  
Mc 3,13   עד כמה שהיו י״ב בעבור 14ישרו בעיניו  שיותר  וישו עלה בהר ובחר מאותן  13. שלא יגלוהו  
Lc 7,43  וישאוש 44. וענה ישאוש ואמר יושר שפטת. נתן שיותר  ענה שימון ואמר אני חושב שאותו  43. השנים 

Lc 11,41   רק אוי 42. לכם וכל הדברים יהיו לכם טהורים שיותר  לכן תנו בצדקה מה  41. וא בפניםה מה שהעש 
Lc 8,16   16 או ישימהו אחור רק בעבור שיניחנו על שיחביאנו  י שמדליק נר אינו מדליקו בעבור ומ  

Mt 18,34   כם אבי שבשמים אםכל כך יעשה ל 35. כל החוב שיחזור  והאדון עצב ומסרו לנגישה עד  34. לי ממך 
Mc 15,11   11 ופילאט אמ׳ להם פעם אחרת מה תחפצו 12. להם שיחזור  מונים הזהירו העם שישאלו בראבן וההג 

Jn 20,9   9 אז הלכו התלמידים פעם 10. חי לאחר מיתה שיחזור  ין לא ידעו הכתיבה אומרת שחייב כי עדי  
Mt 21,41  אמר להם ישאוש ואתם 42. לו הפרי הגון בעתו שיחזרו  רעים וישכור הכרם לאחרים טובים הוא יכלה ה 
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Lc 20,37   כי האל אמ׳ לו בסנה אני. למדהו והראהו משה .שיחיו  ואותן מתים  37. י הם בני תחייהוכ. השם׳ 
Lc 12,13  וישאוש אמר אל האדם מי 14איתי הירושה  שיחלוק  בורה אמ׳ אליו רבי אמור אל אחי ואחד מן הח  
Mc 8,35   ואותו שיאבדה. עשות נשמתו נושעת יאבדה שיחפוץ  ומי  35. י וערב עמו וימשך אחריתויקח ש  
Lc 6,29   לגזול מלבושך לא תרצה למונעו ועו׳ הגונילא שיחפוץ  ואותו . חי האחד הזמין לו האחרתשיכך בל 

Lc 10,22   למידיו ואמ׳ והפך פניו לת 23. הבן להגידלו שיחפוץ  ומי . ומי הוא האב כי אם הבן. בכי אם הא 
Mc 10,44   ובן האלוה יבא 45. היות ראשון יהיה משרתכם שיחפוש  ואותו  44. שירצה היות גדול יהיה עבדכם 

Mt 3,13  13 וזואן היה מונעו אומר גביר לך 14. אותו שיטבול  שאוש מגליליאה בנחל ירדן לזואן אז בא י  
Lc 3,12    והוא ענה להם לא 13. ואמרו רבי מה יעשו לושיטב  ובאו העולמיים בעבור  12. גם כןיעשה זה  
Mt 6,2   אני אומ׳ לכם באמת שכבר קבלו: האנשים שיכבדום  ים בבתי כנסיותיהם ובדרכים כדי המזוייפ  

Mc 12,39   39 אותם שעוקרים 40ושיהיו ראשונים בשולחן  שיכבדום  שישבו בכסא הראשון בבתי כנסיות ו  
Mt 26,52   חושב אתה שאיניני 53. בסכין ימות. בסכין שיכה  כין במקומו כל איש אליו חזור הסישאוש אמ׳  
Mt 19,12    ואז עשו לו דורון מנערים  13: להבין יבינהו שיכול  מי . הם קשטראטש בעד מלכות שמיםומקצת 

Mt 9,8   [*]8 קפיטולי ל׳ כפי שאן : כזה הראה להם באנשים שיכולת  . שראו זה יראו השם ואותו הללו והעם 
Lc 19,4   בעבור יכול לראות ישאוש משיח כי שם היה  .שיכומור  ו ורץ ועלה באילן אחד ששמ 4היה קטן הצורה 
Lc 9,58   וענה . וישו אמ׳ לאיש אחר לך אחרי 59: ראשו שיכוף  ובן האדם אין לו מקום . ות קניםוהעופ 
Lc 7,27   כי בכל אשר. י אני אומר לכםכ 28הדרך לפניך  שיכין  הנה אנכי שולח לכם מלאכי לפניך . כתוב 
Jn 17,3    ואותו ששלחת ישאוש משיח. אותך לבד אל אמת שיכירו   3. נתת לו יתן להם חיים נצחייםשהכל אשר. 

Jn 17,26  תהיה בהם. בעבור אהבת אשר אהבת אותי שיכירוהו  ועוד אעשה . אני הודעתי להם שמךו 26. אותם.  
Mc 8,37    ודברו בזאת האומה מנאפת  38. ויפרסם אותי שיכירנו  ואותו  37. כל העולם ויאבד נפשויהיה לו 

Mt 10,33    לפני האנשים אני אבידתו לפני האל אבי שיכירני  ואותו  33: לפני האל אבי שבשמיםאבידתו:  
Lc 6,29   ואותו שיחפוץ. בלחי האחד הזמין לו האחרת שיכך  ואותו  29. עד אותן שמכבדין לכםהתפלל ב  

Mt 19,24    וכאשר התלמידים שמעו זה  25: במלכות שמימיי שיכנס  נקל הוא גמל בנקב המחט עבור מעשיר אחד 
Mc 7,18   כי אינו 19. בגוף האדם אינו יכול לטנפו שיכנס  אין אתם מבינים שאין שום דבר . מבינים  

Mc 14,14   אנה הוא ביתי תאמרו לאדון הבית הרב אומ׳ שיכנס  ובמקום  14. לכו אחריו. בית מיםשנושא ח  
Lc 15,28   אז האב יצא אליו והתחיל לחלות פניו. בבית שיכנס  ולא רצה . ול כשומעו כעס עד מאדוהבן הגד  
Lc 18,25  ואותן ששמעו אלה הדברים 26. במלכות שמים שיכנס  עבור הגמל בנקב המחט מאדם עשיר נקל הוא שי  
Lc 22,10   ותאמרו לבעל הבית האדון אומר לך אנה 11 .יכנסש  א אשישה של מים לכו אחריו בבית אחד נוש  
Mc 6,45   בספינה קטנה ושילכו עבר למים אנביטהא שיכנסו  ותכף צוה לתלמידיו  45. פים אישחמשת אל  
Lc 8,51   51 עמו כי אם פירו ויקומו ויואן ואבי הנערה שיכנסו  ישו בבית השר לא עזב לשום אדם  וכשבא  

Lc 18,24   יותר דבר נקל הוא שיעבור  25. במלכות שמים שיכנסו   א שאותן שיש להם ממוןדבר אי איפשר הו 
Mt 5,41   ומי 42: לכת אלף פסיעות לך עמו אלפיים שיכריחך  ומי  41: וק בחזקה הנח לו המעיללך החל  
Mt 1,24   2: הבן והוא קראו ישואש שילדה  ויקח אשתו ולא ידעה עד . אך האלצוהו מל,Tit  קפיטולו ג׳ כפי 
Jn 3,23   ובאו אליו רבים וטבל : כי מים רבים היו שם שיליני  ויואן היה טובל בהר אחד קרוב  23. וטובל 
Lc 8,37   לו ולא יעמוד עמהם כי ביראה הם עומדים שילך  במלכות גדיאי נורוס בקשו מישו  העם היושב  
Lc 8,38   שוב לביתך וספר כל 39לו  וישו אמ׳. עמו שילך  יש שיצאו ממנו השדים מבקש מישו ודורש והא  
Mt 11,1   וזואן אסור כאשר שמע 2. עמו דרוש בעיירות שילכו  ם אלה הדברים הוא צוה לתלמידיו משיח השלי  
Mc 3,14   ונתן להם יכולת לרפאת חליים 15. דרוש בעולם שילכו  עד כמה שהיו י״ב בעבור  14יניו ישרו בע 
Lc 8,31  31 והיו שם פרים הרועים בהר 32. בתהומות שילכו  צוה אותם והשדים בקשו ישאוש משיח שלא י  
Mt 5,19  ואני  20. גדול יהיה במלכות שמים. ויקימנה שילמדה  אבל מי . יהיה קטן במלכות שמים ילמד לשברם 

Mt 12,10   והוא אומר להם מי הוא מכם שהיה לו 11. הם שילשינו  אם ראוי למרק אותו בשבת בעבור  ושאלו לו 
Mc 3,2   וישאוש אמ׳ לאדם עם היד יבשה קום 3 .שילשינוהו  אותו אם ימרקהו בשבת בעבור ארבים מ  
Lc 6,7   קום וישאוש אמר לאיש שידו יבשה[*]  8 .שילשינוהו  בעבור שימצאו מקום . רפאהו בשבתאם י 

Jn 20,27    לא תהיהאצבעך פה וראה ידי ושים ידך לצדי ו שים  אח״כ אמר לטומאש  27. יהיה עמכםלהם שלום  
Lc 9,44   בן האדם יהיה. לבבכם אלה הדברים העתידים לבא שימו   ואמ׳ ישו לתלמידיו. המה ראו כן תמהו 
Jn 21,6   אז שמו הרשתות במים. הרשתות הלאה ותמצאו שימו  והוא אמר להם  6. ל וענו לו איןמה לאכו  
Lc 1,59   וענתה 60. ראו לו שם אביו זכריהוק. הבן שימולו  ונאספו בשמונת הימים בעבור  59 יחד שמעו  
Mt 10,2   2 ברטומי. פיליפו 3. פירי ואנדריב אחיו שימון  הראשון הוא : שמות האיפושטוליש ואלה הם.  
Mt 10,4    אלה י״ב שלח ישוש משיח 5. יודש שמסרו:קאעיב שימון   4טאטדיב . גיקמי אבפיב. מפורסםבעל רבית 

Mt 16,16   וישו  17. פירו ואמר אתה הוא משיח בן אל חי שימון  וענה  16. ממנים ואתם מה אתם אומרי. להם 
Mt 16,17   בר יונה כי בשר ודם לא לימדך רק אבי שימון  וישו ענה ואמ׳ אליו אשריך  17. בן אל חי  
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Mt 17,24    או. מלכי הארץ ממי ראוי לקחת מס מביניהם שימון  אמר מה לך דומה . קרב אליו ישושאל הבית  
Mt 26,6   נגשה אליו אשה אחת עם קופסת אלא 7מצורע  שימון  וכאשר ישאוש היה בבאטאניא בבית  6. העם  
Mc 1,16   ואנדריב אחיו שמשימין הרשתות בים כי הם שימון  ראה . הולך ישו ואחרים בגליליאהו 16. האל  
Mc 1,29   29  30. לאכולואנדריב עם יקומו ועם ג׳ואן  שימון  ותכף שיצא מבית הכנסת באו לבית  
Mc 1,36  וכאשר מצאוהו אמרו לו 37. ואותם שהיו עמו שימון  והלכו אחריו  36. דבר ושם התפללוהלך לו במ  

Mc 15,21    עבד שבא מעירו אס אלשנדריאה אי דנופי שישא  שימון  שהיה עובר באותו מקום שהיה שמו אדם אחד 
Lc 4,38   38 וחילו. וחמות שימון היתה חולה מקדחת גדול שימון  ית וישאוש יצא מבית הכנסת ונכנס בב  
Lc 4,38   וחילו פניו בעבורה. היתה חולה מקדחת גדול שימון  הכנסת ונכנס בבית שימון וחמות  יצא מבית . 

Lc 5,8   ופירו ראו ישוש משיח נפלו לרגליו ואמ׳ אדון שימון  ומאותו הדבר כאשר  8. לא נטבעו שכמעט 
Lc 5,10   וישאוש אמר לשימון אל תפחד . עומדין שוממין שימון  ויואן בני זבדיב חברי ויק֗ומו  10. שלקחו 
Lc 6,14   יקומו יואן פיליפו. שקרא פירו ואנדריו אחיו שימון   14. נים עשר מאותן שקרא שלוחיםובחר ש 
Lc 7,40   ן וענה שימו. אני רוצה לומר לך אי זה דברים שימון  וענה ישאוש ואמ׳ לו  40. אותו חטאה היא 
Lc 7,40   שני אנשים חייבין לאיש אחד 41. ר׳ אמור שימון  וענה . וצה לומר לך אי זה דבריםאני ר.  
Lc 7,43   וענה ישאוש. ואמר אני חושב שאותו שיותר נתן שימון  ענה  43. אוהב יותר מאלו השנים איזה 
Lc 9,20  21. וא ישאוש בן אל חיפירי ואמר אתה ה שימון  ענה . ואתם בדעתכם מי אני. וישאוש אמר להם  

Lc 23,26  והניחו השתי וערב עליו שישאנה. שבא מן העיר שימון  הו לקחו אדם אחד סיריאנוש נקרא וכאשר נהגו 
Jn 1,40   ופירו אחד מאותם שנים עשר ששמעוהו מיואן שימון  והיה אנדריב אח  40. שעה עשיריתוהיה כמעט  
Jn 1,42   42 43. בן יואן אתה תמיה נקרא כיפאש ר״ל פירא שימון  ו אמ׳ וישאוש מביט. או אל ישאושוהבי  

Jn 6,8   בכאן הוא נער אחד שיש לו חמש מאות 9פירי  שימון  ר אליו אחד מתלמידיו אנדריב אח אמ 8: מעט  
Jn 6,69   פירי אדון למי נלך דברי חיים נצחיים הם לך שימון  וענה  69. שארו ואתם חפצים ללכתעשר שנ: 
Jn 13,9    ופירי לא הרגלים לבד אבל גם הידים והראש שימון  ואמר לו  9. לא יהיה לך חלק בי ארחצםלא.  

Jn 13,26  ולקח מלא פת אז בא השטן 27אשק אשקריוטא  שימון  וכאשר טבל הפת נתנו ליודש . צועאשלח הפת ב.  
Jn 18,10   ו והכה עבד ההגמון פירי שהיה לו סכין הוציא שימון  אז  10: תת אחד מהם לא נעדרשאלו שלי נ 
Jn 20,6    וראה בגדי. פירו ההולך אחריו ונכנס בקבר שימון  אז בא  6. אמנם לא נכנס שם. אחדמונח לצד  

Jn 21,15   והוא ענה. יואן אוהב אתה אותי יותר מאלו שימון  ז כשאכל אמר ישאוש לשימון פירו א 15: חי  
Jn 21,16  פירי ג׳ואן אוהב אתה אותי ושימון אמ׳ כן שימון  ו וישאוש אמר פעם אחרת אלי 16: שמור שיותי  
Jn 21,17   ופירו היה דואג כי שלשה. ג׳ואן אוהב אתה לי שימון  . אמר לו פעם שלישית 17: שיותי והאכיל 
Mt 15,4   ואתם אומרים אשר אי זה אדם יאמר אל אביו 5 .שימות  ומי שיקלל אביו ואמו . ביך ואמךהאל כבד א 
Lc 22,7   ושלח פירו וזואן אומר לכו והכינו 8. בפסח שימות  לחם מצות באותו יום היה מוכרח  שעושים  
Lc 23,4   והם צועקים ואומרים הוא עושה באופן שהעם 5 .שימות  איני מוצא בזה האדם שום טעם . תולחיילו 
Jn 4,49   49 הואאמר אליו ישאוש לך בנך חי  50. בני שימות  יו הריגיטו אדון רד קודם ואמר אל.  

Jn 18,14   אדם אחד בעד העם למען לא ילכו העם אחריו שימות  וא שנתן עצה ליהודים שצריך הוא וקאיפש ה.  
Mc 3,6   וישו הלך לים עם התלמידים ועם רב 7 .שימיתוהו  ו עצה עם אותם דירודיש נגד ישו ועש  

Lc 23,32   32 באו אל המקום הנקרא קלוארי שם וכאשר  33 :שימיתום  אחרים רעים נוהגים עמהם בעבור  ושנים 
Mt 18,25   25 ושיהיה. אותו ואשתו ובניו וכל מה שיהיה לו שימכרו  לא היה לו מה לפרוע האדון צוה  וכאשר 

Mt 8,31   וישאוש משיח אמ׳ להם לכו 32באותן חזירים  שימנו  . אדון אם אתה מגרש אותנו מכאן אומרים . 
Lc 22,6    ובא היום שעושים לחם 7. אותו בזולת הסיעות שימסור  להם ומחפש והוא נדרו  6. לו כסףונדרו 

Mc 14,42   42 עו׳ הוא מדבר בא יודש אשקריוטא אחד 43 .שימסרני  מו ונלכה כי הנה קרוב הוא אותו קו  
Lc 18,8   ואומרים מקצת שבוטחים בעצמם  9. אמונה בארץ שימצא  אכן בן האדם בא תאמינו [*]  8. חמלה מהם 

Jn 10,10   אני באתי בעבור שיהיה . לגנוב והרוג והשמיד שימצא  הגנב לא בא אם לא בעבור  10. ה וימצא מרע 
Lc 15,4   וכאשר ימצא אותה ישימה על כתיפיו ובא 5 .שימצאה  תשעה במדבר וילך לאותה שאבד עד תשעים ו  
Lc 15,8   כמש תקרא כל אוהביהוכאשר תמצא הדר 9 .שימצאה  תכבד הבית ותחפש אותה בהשכל עד את הנר ו  

Lc 6,7   וישאוש אמר לאיש[*]  8. מקום שילשינוהו שימצאו  בעבור . הפרושים אם ירפאהו בשבתהסופרים ו  
Mt 18,13   אמיתות אומר אני לכם כי יותר ששון יש לי  שימצאנה  קרה ואם י 13. והולך לחפש אותה שנאבדה 
Lc 16,13   אינכם יכולים. האחת יבזה.. האחד והאחד יאהב  שינא   שני אדונים כי..שום אדם אינינו 13. לכם 
Mt 8,26  והאנשים תמהו 27. ותכף היה נחת גדול בים שינוחו  וקם וצוה לרוח ולים . מעט אמונהיראים עם ב  
Mc 4,39   ואמ׳ להם למה 40ותכף היתה רבה הנחה  .שינוחו  וישאוש קם וצוה לרוח ולים  39. אבודים  

Mt Prol,4    כן חוייב דרוש אמונת האיונגלי. אל אחיו שיניח  ונגילי בלשון הקדש כמו זכרון האכתב זה  
Lc 23,23  24. בשתי וערב וקולותם הולכים וחזקים שיניחהו  והם צועקים בקול גדול שואלים  23. ואניחהו  
Lc 9,16  שבעוואכלו כולם ו 17לפני העם ההוא  שיניחוהו  ובצע הפת וחלקו לתלמידיו וצום  ושני הדגים.  
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Mc 6,41  ואכלו 42וכן חילק שתי הדגים . לפניהם שיניחום  והודאות ובצעם ונתנם לתלמידיו  ועשה חינות  
Lc 8,16   על המנורה או על מקום גבוה בעבור אותן שיניחנו  ביאנו או ישימהו אחור רק בעבור בעבור שיח  

Mt 24,51   25 :שיניים  ם הרמאים ושם יסבול בכי ורעישת ויניחהו ע,Tit   ואז יהיה 1קפיטולו נ״א כפי מתיאו 
Mt 25,30   כאשר בן האלוה יבוא בצלם יקרו וכל 31 :שיניים  ושם יסבול בכי והרעשת . ר חשוכהבבו  
Mt 13,50  50 52. והם אמרו הין. שמעתם כל אלה הדברים 51 .שינים  בדרך האש ושם יהיה בכי והרעשת  וישימום 
Mt 22,13   ואז 15: רבים הם קרואים ומעט נבחרים 14 .שינים  ל בכי ורעישת ושם יסבו. ר חשיכהבסוה  
Lc 11,27   והוא אמר אמת מאושרים הם אותם ששומעין 28 שינקת  ם והשדי. מאושר הוא הבטן שעמדת בה: לו  

Lc 3,1  ופונץ פילאט מורשה בגודיאה ואירודיש טטרקא  שיסאר  בשנת חמשה עשר לקיסר טיברי  1א ג׳ כפי לוק 
Lc 12,37  ואם יבא במשמר שני או שלישי 38. וישרתם שיסבו  ומ׳ לכם שיהיה יושב ויעשה עמהם באמת אני א  

Lc 5,3  האניה משם מעט ויושב ומלמד לעם אשר באניה שיסיע  ומבקש אותו . אחת שהיתה משימון עלה באוניה . 
Lc 1,25  ובששה חדשים האל שלח 26 .חרפתי בין הנשים שיסיר  לי באותן הימים הביט בי בעבור  זה עשה האל  

Mt 14,22    וכאשר העם הלכו הוא עלה להר 23: העם שיסעו  עלות באניה קטנה וליכנס בים עד לתלמידים  
Jn 10,31   וענה להם ישאוש מעשים רבים טובים 32 .שיסקלוהו  אז קבצו היהודים אבנים בעבור  31. אנחנו  
Jn 19,12   אז כאשר פילאט שמע אלה הדברים הביא ישו  13 :שיסר  נגד  אומר. שעושה עצמו אלוה מלךכי כל איש 
Jn 19,15   אז 17. אז שיסר מסר להם ישאוש שיתלוהו 16 :שיסר  אם  וההגמונים אמרו לו אין לנו מלך כי  
Jn 19,16    אז לקחו היהודים  17. מסר להם ישאוש שיתלוהו שיסר  אז  16: אין לנו מלך כי אם שיסראמרו לו 
Jn 21,22   אז 23. שיעמוד פה עד שאבא מה לך אתה תלך אחרי שיע  ישאוש אמר אליו אני רוצה  22 .היה מזהי 
Mt 5,19   אחד מאלה המצות הקטנות או ילמד לשברם יהיה שיעבור  ומי  19. לא יושלם עד סוף העולםמהתורה ש 

Lc 18,25  ם עשיר שיכנס במלכותהגמל בנקב המחט מאד שיעבור  יותר דבר נקל הוא  25. כות שמיםשיכנסו במל  
Mt 8,18   18  ובא חכם תוריי מהדת ואמ׳ לו ר׳  19. היבשה שיעברו  ישואש ראה עמים רבים סביבו צוה וכאשר 

Mc 13,34    לכן עורו כי אינכם יודעים היום והשעה 35 .שיעור  ונותן יכולת לעבדיו ומצוה לחוש ביתו  
Lc 4,39   וכאשר בא השמש  40. ומיד קמה ושרתה אותם .שיעזבנה  ת עמד עליה צוה לה לקדח 39. ורהפניו בעב 
Mt 19,9    ִאשתו אם אינו עושה בעבור טעם ניאוף שלה שיעזוב  רק אני אומר לכם שכל אדם  9. םלא היה מסכ.  

Mt 19,29   ביתו אל אחים או אב או אם או אשה או בנים  שיעזוב  וכל אדם  29. תן י״ב שבטי ישראלשופטים או 
Mc 10,29   29 ביתו ואחיו ואחיותיו או אב ואם או בנים או שיעזוב  וש ענה ואמר אמת אומ׳ לכם שאיש וישא 
Lc 10,40   וענה האדון ואמר לה מרטא מרטא חרוצה  41 .שיעזרני  לכן תאמר לו [*]. [*] שצריך לו לטרוח במה 
Lc 8,24   וישאוש אמ׳ להם 25. לועמד ונעשה נחת גדו שיעמוד  וישאוש קם וצוה אל הרוח והסער  .אובדים  
Jn 4,40   ויותר עוד 41. שם עמהם ועמד שני ימים שיעמוד  ים אליו בקשוהו אז כשבאו השומרונ 40: לה  

Jn 14,16   שהעולם אינו יכול: רוח אמת 17עמכם לנצח  שיעמוד  ב ויתן לכם רוח אחר קדוש בעבור אל הא  
Jn 21,22   אז יצא 23. פה עד שאבא מה לך אתה תלך אחרי עמודשי  ישאוש אמר אליו אני רוצה שיע  22 .מזה 

Mt 26,54   54 באותה שעה אמ׳ ישאוש אל הסיעות כן כמו  55 .שיעשה  כן חוייב . איך תשלימו הכתיבות רק 
Mc 9,38  38  ואותו שאינו  39. נפלאות בשמי אינו אומ׳ רע שיעשה  אמ׳ להם אל תמנעו לו כי כל אדם וישאוש 
Lc 22,37   37 ועם הרעות הוא מזומן כי כל הדב הדברים . בו שיעשה  אומר לכם כי מה שכתוב חוייב  ניכי א 
Lc 23,8   וישאוש. ושאל אליו דברים רבים 9. אי זה אות שיעשה  רים רבים ממנו ומצפה מתי יראהו ששמע דב 

Lc 23,24   ר רציחהוהניח להם אותו שבעבו 25. שאלתם שיעשה  ופילאט שפט  24. הולכים וחזקים וקולותם  
Jn 16,2   ואלה הדברים יעשו לכם כי לא 3. עבודה לשם שיעשה  ה לו דומה ויהי. שכל אדם שבא יהרוג אתכם  

Mt 7,12   לכם האנשים תעשו להם זאת היא התורה שיעשו  כל אשר שתחפצו  12ובים לשואליו דברים ט  
Mt 21,43   תו שיפול על אותה האבן יהיהאו 44מעשיו  שיעשו  הש׳ יהי מכם לקוח ונתון לגוים  שמלכות  
Mc 3,35  4. רצון הש׳ הם אחי ואחיותי שיעשו  וכל אותן  35׳ אלו הם אמי ואחי סביביו ואמ,Tit  קפיטולו ד׳ 
Mc 6,12   ומבריאים המשוטנים וממרקים 13. תשובה שיעשו  ותלכו ודרשו  12 עפר רגלכם לעדות נגדם  

Mc 16,20    שיעשו  ות הש׳ עם דברים טובים ועם נפלאבעזר: Expl ונחתם פה תמו קפיטולי   תם   תם 
Lc 2,27   ושמעון לקחו בזרועותיו 28. כפי מנהג דתו שיעשו  נשאוהו במקדש אביו ואמו בעבור  וכאשר.  

Lc 11,42    ראוי לכם פרושים שתאהבו 43. ולא להכניסם שיעשו  אלה הדברים ראויים . וצדקת השם׳משפט  
Lc 12,4  תיראו אותו. אבל אני אלמדכם ממי תיראו 5 שיעשו  ואחר אין להם דבר אחר גין הגוף מאותם שהור  

Lc 21,31   באמת אני אומר 32. תדעו שמלכות השם׳ קרוב שיעשו  כן כאשר תראו כל אלה הדברים  31. מתקרב  
Mt 21,44   יוויכתות אותו שעל. על אותה האבן יהיה כתות שיפול  אותו  44תון לגוים שיעשו מעשיו לקוח ונ 
Lc 20,18   והאבן יכתת. על אותה אבן יהיה מוכה עם האבן שיפול  כל איש  18. ה מונחת בראש המלאךהוא הית 
Mt 11,10   אמת אני אומ׳ לכם כי בכל 11. דרכך לפניך שיפנה  מנו הנביא אמר הנני שולח מלאכי אותו שמ  

Mc 1,2   אחת קול תקרא במדבר 3. הדרך שלך לפניך שיפנה  יך נביא אמר הנה אני שולח מלאכי לפנ  
Mc 5,17   וכאשר ישאוש נכנס בספינה המתחיל 18: מנוכחו שיפרד  ואז בקשוהו  17. ושטן ומהחזיריםשהיה מ 
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Mt 10,32   לפני האנשים אני אבידתו לפני האל אבי שיפרסמני  לכן כל איש  32 .אתם טובים מעופות רבים  
Mt 18,30   וכאשר עבדי האדון ראו זה היו מאד  31. החוב שיפרע  עד  אבל הלך ושם אותו במאסר. בורצה הקשי 

Lc 7,42   איזה אוהב יותר . נתן לכל אחד מה שחייב .שיפרעוהו  ולא היה להם מה  42. ייב לו אחדהיה ח 
Mt 8,28  מן הקבר מאד רע שאינו יכול לעבור באותו שיצא  יו בארץ גינשריק פגש מושטן אחד אותו ים וה  
Mt 8,34  9: מעמהם שיצא  וכאשר ראוהו חלו פניו . אש משיחויצא אל יש,Tit   1קפיטולי כ״ט כפי שי׳ מתיאו  
Mc 1,10   ראה השמים נפתחו והקדוש רוח ירד עליו. מהמים שיצא  ותכף  10. בנהר הירדן בעד זואן והיה טובל 
Mc 1,29   ואנדריב עם יקומומבית הכנסת באו לבית שימון  שיצא  ותכף  29. ושמו מתפזר בכל גליליאה 28. לו 
Mc 5,2   3מן הספינה אדם א׳ מושטן יצא אליו בדרך  שיצא  ותכף  2עבר לים נגד גְנֶיְשֵרק ובאו מ 1מארקו  

Mc 9,24   24 אני מצוה אותך שתצא. אומ׳ שטן חזק ואלם .שיצא  ר ראה שהעם מתאסף הוא צוה לשטן וכאש  
Lc 1,15   ויבונן 16. מבטן אמו יהיה נשלם מהקדוש רוח צאשי  קודם . י האל ולא ישתה יין ושכרגדול לפנ  

Mt 12,20  20 ואז 22. ובשמו האיים יחילו 21למשפט החזק  שיצאו  ץ לא ישבר העץ מעשן לא יכבה עד קנה רצו  
Lc 8,38   38 וישו אמ׳. ממנו השדים מבקש מישו שילך עמו שיצאו  ישאוש נכנס בספינה ודורש והאיש ו  

Jn 16,30   32ענה להם ישאוש עתה אתם מאמינים  31: מהאל שיצאת  לאחר הזה אנחנו מאמינים  לשאול צריך לך 
Mt 12,44   44 וכשבא מוצא אותה מנוקה וטהורה מכל קסמים .שיצאתי  הוא אומ׳ בעצמו אשובה אל ביתי  אז. 
Jn 16,27   לםאני יצאתי מהאב ובאתי לעו 28. מהאל שיצאתי  מנתם הוא אוהב אתכם כאשר אהבתם אותי והא.  
Lc 5,34   34  אבל יבואו ימים כאשר 35בעוד שהארוס עמהם  שיצום  אמ׳ יכולים אתם בין הארוס עשות להם  

Jn 21,25  בכתיבתן שיצטרכו  כל העולם לא יוכל להכיל הספרים חושב אני ש. Expl )תם ונחם ברוך שפטרני(  
Mt 27,43   44. צה כי הוא אומ׳ אני בן האלוהאם יר שיצילהו  הוא בטוח באל  43. ראהו ונאמינךשאנחנו נ  

Lc 1,74   בקדושה 75מאויבינו בלי פחד נעבוד אותו  שיצילנו  יהיה נתון לנו בעבור  74אבינו  לאברהם  
Mc 9,36   ואותו. עו׳ מנערים אלו בשמי יקבלו אותי שיקבל  אותו  36שמו באמצעם וחבקו ואמ׳ נער אחד ו  
Lc 6,34   אבל אהבו אויביכם ועשו להם טוב 35. גמול שיקבלו  ים בעבור החוטאים נותנים לחוטא לכם כי . 
Mt 4,6   7: בידיהם בעבור שלא תקח שום רע בנפשך שיקבלוך  י כתוב הוא האל מצוה אל מלאכיו למטה כ  

Lc 16,4   קרא אחד אחד ממחוייבי אדונו ואמר 5. שנית שיקבלני  כשאהיה מסולק מן ההרשאה באופן  מה אעשה 
Mt 27,7   7 ובעבור זה אותו שדה נקרא 8. שם הגרים שיקברו  תייעצו קנו שדה א׳ מיוצר בעבור כשנו  

Mt 21,21   וכל מה 22וישפיל עצמו בים שתכף תעשה  שיקום  אנה אבל אומר מהר אחד אם תאמרו אומר מהת  
Mt 27,63   שיקום לכן צוה שמור הקבר עד יום שאמר 64חי  שיקום  ו שאותו הרמאי אמ׳ אדון אנחנו נזכרנ 
Mt 27,64    בעבור שתלמידיו לא יבאו ויגנבו גופו. חי שיקום  לכן צוה שמור הקבר עד יום שאמר  64חי  
Jn 11,24   אמ׳ אליה 25: ביום היותר אחרון שבתחיה שיקום  ומרטא אמרה לו יודעת אנכי  24. יחזור חי  

Mc 12,26   בספר משה כאשר נראה לו האל בסנה  לא קראתם שיקומו  ומהמתים  26. כי השמים לפני האלכמו מלא 
Lc 19,12   וקרא עשרה עבדים שלו 13מלכות לעצמו ושיחזור  שיקח  הלך במלכות אחד מאד רחוק בעבור אחד מעולה 
Mt 19,10    והוא אמר כולכם אינכם מבינים זה 11: לאשה שיקחה  הוא בין האיש והאשה אין מחוייב אליו א״כ  
Mt 22,24    בינותינו היו ז׳ אחין והראשון 25: זרע אחיו שיקים  שאחיו יקח אשתו בעבור בלא בנים אחד ימות 

Mt 15,4   4 ואתם אומרים אשר אי זה  5. אביו ואמו שימות שיקלל  ומי . ו אומ׳ האל כבד אביך ואמךאינ 
Lc 12,10  אתכםוכאשר ינהגו  11. רוח הקדש לא ימחלו לו שיקלל  מי . ן האדם והוא נמחל לושיאמר דבר כנגד ב 

Mc Prol,9   התחלת ההתבשרות מישאוש משיח ואחר כתב שיקרא  ש רוח בהתחלת האיונגליאו בעבור ההריון קד  
Lc 19,15   לו העבדים אותם שנתן להם הממון בעבור שידע שיקראו  ונעשה כאשר חזר המלכות צוה  15 .עלינו 
Mt 7,21   21 לא יכנסו במלכות שמימיי אבל אותן אדון שיקראוני  ר ישאוש משיח לתלמידיו כל אותן עו׳ אמ  

Mt 16,22  וישוש הופך אומר לפירי לך מאחרי שטן 23 .שיקרך  אומר האל לא יאבה אדון . לגערו אחד והתחיל.  
Mt 26,58    ושרי הכהנים וכל העצה מחפשים עידי  59. הקץ שיראה  בפנים ויושב עם המנהיגים בעבור ונכנס 

Lc 2,26   26 ובא ברוח אל 27. ישאוש משיח בן אל חי שיראה  ש שלא יראה מות עד ענה מרוח הקדוקבל מ  
Mt 5,16   מעשיכם הטובים וישבחו אביכם שבשמים שיראו  . כן יהיה מאיר נרכם לפני הכל 16. הן:  
Mt 6,5   אני אומ׳ לכם באמת כבר קבלו: אותם האנשים שיראו  בצדי השוקים כדי התפללו בבתי כנסיותיהם ו  

Mt 6,16   רק אתה 17: כאמר אמ׳ לכם שקיבלו שכרם. צמים שיראו  ותים רמאים שמחלישים פניהם כדי הפח כמו 
Mt 16,28   17: בן האלוה בא במלכותו שיראו  מקצת מאלו שהם פה לא ימותו עד  כי. לכם,Tit  קפיטולי מ״ג  
Mc 8,39    9: האגלוריאה ממלכות האל שיראו  ומקצת מכם שהם עמי לא ימותו עד ואמ׳ להם,Tit  קפיטולו ט׳  
Lc 9,27  ושמנה ימים אחר אלה הדברים  28. מלכות השם׳ שיראו  אלו שהיום פה לא יטעמו מות עד  באמת שמקצת 
Jn 9,39    ומקצת 40. ואותם שרואים שיהיו נעשים עורים .שיראו  העולם בעבור שאותם שאינן רואין באתי בזה 

Jn 17,24   כי אהבת אותי קודם. אורה שליחותם שנתת לי שיראו  בור בע. ני אהיה שם הם יהיו עמישבמקום שא  
Mt 24,1    והוא ענה ואמ׳ אליהם 2. בניני המקדש שיראוהו  והלך וקרבו תלמידיו אליו בעבור מהמקדש  
Mt 16,1   וישוש ענם ואמר 2. אי זה נפלאות מן השמים שיראם  מתחננים לו . הצדוקים נסות אותוהפרושים ו  
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Jn 4,47   אז אמר 48. להבריא בנו כי מסוכן היה למות שירד  א מגודיאה בגלליאה הלך אליו ש בשישאו  
Jn 6,42   לא. אז ענה ישאוש ואמ׳ להם 43: מן השמים שירד  נו מכירים באיזה אופן הוא אומר והאם שא  
Jn 6,50   49 51: מן השמים בעבור שזה שאוכל ממנו לא ימות שירד  זהו  50. כם אכלו פת במדבר ומתואבותי  
Jn 6,59   לא כמו שאכלו אבותיכם המן ומתו: מן השמים שירד  זהו הפת  59. ותי הוא חי בעבורישאוכל א.  
Jn 6,41   ואמרו אינינו זה בן יוסף 42. מן השמים שירדתי  ת כי אמר אני הוא פ. התלחשו היהודים ממנו  
Lc 3,36   36 שם היה 37. שם היה למך. נח שם היה .שירוג  שם היה . שם היה ארפישאט. קינן שם היה  
Lc 3,35   שם היה שאלי. שם היה פליג. שם היה ראגב .שירוק  שם היה  35. שם היה מקור. טארי שם היה.  
Lc 6,34   אי זו חן ראוי לכם כי החוטאים נותנים שירות  נו למי שאתם מקוים שכר או ואם תת 34. כן  

Jn 13,10  הרגלים והוא כולו נקי ואתם טהורים אבל לא  שירחוץ  ר רק להם מי שהוא רחוץ אינו חס וישאוש אמר 
Lc 7,3   ואותם שבאו לישאוש חילו פניו 4. עבדו שירפא  ו חכמי היהודים מבקש אותו שיבא שם שלח ל  

Mc 9,17   וישאוש אמ׳ אי משפחה  18. ולא יכלו עשות שירפאוהו  ובקשתי תלמידיך . ו ונוקש השניםרוק מפי 
Mt 5,42   42  עוד 43קפיטולו י״ז כפי מתיאו : ללות ממך שירצה  ולא תחלוק עם מי : ישאלך תן לושומי  

Mt 20,26   ואותו שביניכם 27. להיות רב יהיה משרתכם שירצה  אך מי . לא יהיה כן בתוככם 26. רב כח  
Mc 10,43   חפושואותו שי 44. היות גדול יהיה עבדכם שירצה  אותו . לא יהיה כן ביניכם 43. םעל הקטני  
Lc 17,33   ומי ומי יאבד אותה . שיושיע נפשו יאבד אותה שירצה  מי  33זכרו מאשת לוט  32. אחור לא ישוב 
Mt 5,21    ואני אומ׳ לכם מי שישנא 22. ראוי למשפט שירצח  ומי . לא תרצחשמעתם מה שנאמר לראשונים  
Mc 9,34   35. בינותינו יהיה משרת כולם היות גדול שירצח  ואמ׳ להם אותו . ים עשר תלמידיםקרא השנ  

Mt 11,15   אל מי אדמה זאת 16. לו אזנים בעבור שמוע ישמע שיש  מי  15: רו הוא אליהו שעתיד לבאתרצו לבח 
Mt 13,9    וקרבו התלמידים אליו 10. לו אזנים לשמוע שיש  מי  9. רב בא׳ ק׳ בא׳ נ׳ בא׳ ל׳ועשו פרי  

Mt 13,12  ובעבור זה מדבר איש 13לו יגזול לו אדם  שיש  ן לו זה המעט ומי שאי. ם וישפיעלו יתן לאד  
Mt 13,43   והמלכות שממיי דומה  44. לו אזנים לשמוע ישמע שיש  מי . ם כמו השמש במלכות אב שלהםהצדיקי 
Mt 13,44    עו׳ 45: לו מכר כל אשר לו וקנה לאותו שדה שיש  ובעבור ששון . כשאדם מצאו טומנולאותו  
Mt 19,21   ובא: לך ותנהו לדלים ויהיה לך אוצר בשמים שיש  אם תחפוץ היות שלם לך מכור מה  יו ישואל  
Mt 23,14   ובעבור זה תסבלו אורך. לאלמנות עם תפלה ארוכה שיש  י ספר פרושים רמאים שאוכלים מה לכם יודע 
Mt 25,28  ה לו יתן איש בהעדפהכי למי שיהי 29. לו עשרה שיש  תקחו ממנו הבשנט ותמסרהו לאותו  28. הריוח. 
Mc 2,17  כי אני לא באתי לקרוא הצדיקים אבל . להם חולי שיש  יאים אינם צריכים רופא רק אותן זה אמ׳ הבר 
Mc 3,25    ואם 26. חלוקת הלב ביניהם אינו יכול התקיים שיש  בבית  25. יכול עמוד אותו מלכותהחכמה  
Mc 4,9  וכאשר היו בצד א׳ התלמידים 10. לו אזנים ישמע שיש  י ואמ׳ ישאוש מ 9. ׳ ס׳ והא׳ ק׳הא׳ ל׳ והא 

Mc 4,20   ואומ׳ להם אין אדם 21. לו אזנים לשמוע ישמע שיש  מי . ׳א׳ יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳ ק  
Mc 4,23   ואומר לכם ראו מה 24. לו אזנים לשמוע ישמע שיש  מי  23. תר ונעלם שלא יהיה ניכרדבר לא נס  
Mc 7,16   וכאשר ישוש נכנס 17. לו אזנים לשמוע ישמע שיש  מי  16. א מלב האדם מלכלכושיוצ אבל מה  
Mc 9,20  ותמיד 21. והוא אמ׳ מנערותו עד עתה. לו זה שיש  וישאוש שאל אל האב כמה זמן עבר  20. ורוקק  
Lc 3,11   ישומי ש. לו שתי מלבושים יתן למי שאין לו אחת שיש  והוא ענה אומ׳ אותו  11. ה יעשוא״כ מ 
Lc 3,11  ובאו 12. לו חלופי העושרים יעשה זה גם כן שיש  ומי . ושים יתן למי שאין לו אחתלו שתי מלב  
Lc 4,36   לו כח ומצוה הרוחות הרעים ויוצאים מן האנשים שיש  ביניהם ואומרים מה דבר הוא זה  ומדברים. 

Lc 7,8   ואומר אני לזה . ותחת כחי פרשים לי תחת רשותי שיש  כי אני אדם  8. ובני יהיה נרפא זה בדברים 
Lc 8,8   איזה דבר . ותלמידיו שאלוהו 9. לו אזנים ישמע שיש  וזה אומר צועק מי . ועשה פרי כמאה כפלים 

Lc 8,18   ואותו שאין לו מה שחושב שיהיה לו. לו יעשוק שיש  כי לאותן . זה אופן אתם שומעין ראו באי  
Lc 9,8   אחרים אומרים. אומרים שיואן הוא שחזר חי שיש  בעבור  8ספק שה ישאוש והיה לו בהדברים שע  

Lc 14,35   15: לו אזנים לשמוע ישמע שיש  בדבר תועלתי רק ישולח בחוץ מי  בזבל ולא,Tit  קפיטולו י״ו כפי 
Lc 15,4   3 לו מאה צאן ונאבדה אחת מהם לא יניח תשעים שיש  אי זה מכם  4. מ׳ אליהם זה הדברוהוא א  
Lc 15,8   לא תדליק את. לה עשרה דרכמש ותאבד אחת מהם שיש  או אי זה אשה  8: ם חסרים תשובהשאינ  

Lc 18,24   יותר דבר 25. להם ממון שיכנסו במלכות שמים שיש  ו ואמ׳ דבר אי איפשר הוא שאותן ראה עצבונ  
Lc 19,24    דון כבר יש לוואמרו לא 25. לו עשרה אימנש שיש  שם גזלו לו האימנא ותנוה לאותו שעומדין  
Lc 19,26   ומי שאין לו מה שיש לו. לו ינתן לו ויושפע שיש  ם אני אומר לכם לכל אד 26. לו עשרה אימנש  
Lc 19,26   אכן אותם אויבים שאין חפצים 27. לו יגזל ממנו שיש  ומי שאין לו מה . נתן לו ויושפעשיש לו י 
Lc 22,36  ומי שאין לו ימכור. לו שק יקח גם האבן שיש   אבל עתה מי. ואז אמר להם 36. אוהם אמרו ל  

Jn 3,29   לו ארוסה וארוס אבל הוא אוהב הארוס שעומד שיש   29י משיח רק שולחתי לפני אותו לכם שאינ  
Jn 4,20   וישאוש אמר לאשה תאמיני 21: לכל להתפלל לאל שיש  אתם אומרים שבירושלם הוא המקום בזה ההר ו  

Jn 6,9   אבל . לו חמש מאות ככרות לחם שעורה ושני דגים שיש  בכאן הוא נער אחד  9פירי שימון אנדריב אח 
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Jn 12,36   אלה: לכם נר האמינו בנר בעבור שתהיו בני נר שיש  בעוד  36. נו יודע לאן הוא הולךבחשך אי  
Jn 13,1    הם שלוהאב האוהב אותם ש. לו לעבור מעולם זה שיש  קודם חג הפסח ישאוש ששעתו באה  רק 1יואן  

Jn 16,21    ואמת כן דאגתכם 22. כי האדם נולד בעולם. לה שיש  כבר אינה זוכרת הצער בעבור שמחה וגיל  
Mc 6,27   ראשו באחד מפשוטי כלי עץ[*]  28[*] לו  שישא  ושלח לחתוך הראשים וצוהו  27דה רצה הכבי  

Mc 15,21   ונהגוהו בגולגוטא שרוצה 22לו שתי וערב ש שישא  א מעירו אס אלשנדריאה אי דנופי עבד שב  
Mc 1,45  לא היה יכול ליכנס בהחבא בעיר אך חוייב שישאוש  התחיל לדרוש ולפרסם הנס עד  וכאשר יצא הוא  
Mc 5,27   משיח בא בין העם נכנסה ונגעה אחורי שישאוש  וכאשר שמעה  27. שאינה מוצאה. תבלא תועל  
Mc 11,6   להוליך העיר לישאוש 7צום והניחוהו  שישאוש  ה והם אמרו מ 6. מה אתם עושים. העיר.  
Lc 6,12   ובתפלת האל היה ער. עלה בהר אחד ומתפלל שישאוש  ונעשה בימים ההם  12. שה מישאושמה שנע.  
Lc 7,37   ישבו לשולחן והנה אשה. נכנס בבית הפרוש שישאוש  וכאשר ידעה . ת חוטאת היתה בעיראשה אח  
Lc 8,22   עלה בספינה אחת ותלמידיו עמו וישו אמ׳ להם שישאוש  ונעשה באחת הימים  22ה והו למעשהשם׳ ושמ 
Lc 8,39   ונעשה כשחזר ישאוש לעם המחכים  40. עשה לו שישאוש  והלך בכל העיר ודורש כל הדברים ויסע האיש 
Lc 9,18    וישו  היה לבדו והתפלל ותלמידיו סמוכים לו שישאוש  ונעשה  18היה י״ב קופות מליאות והנותר 
Jn 1,48   ענה לו נתנאל 49. קראך תחת תאינה ראיתיך שישאוש  קודם . לוענה ישאוש ואמר . אתה מכירני  

Jn 4,2   3. לא טבל רק תלמידיו עזבו בגודיאה שישאוש  עד  2. למידים וטובל יותר מיואןעושה ת [*]  
Jn 4,47   גלליאה הלך אליו שירד להבריא בא מגודיאה ב שישאוש  וכששמע  47ו בן חולה בכפר נחום שהיה ל 
Jn 5,15   והם אמרו ובעבור זה מתהלך ישאוש  16. רפאו שישאוש  והלך אותו האיש ואמ׳ ליהודים  15: דבר רע 
Jn 6,24   עלו באניות ובאו. לא היה שם ולא תלמידיו שישאוש  אז כשראה העם  24. שו חינות לאלהפת וע  
Jn 9,14  אז 15: ופתח עיני האיש ההוא. עשה טיט בשבת שישאוש  ואמרו  14ם והביאוהו לפרושי 13 .איני יודע 

Jn 11,20   אז 21. ומריאה יושבת בבית. בא רצתה אליו שישאוש  ומרטא כששמעה  20. אותם מאחיהן לנחם  
Jn 11,32   היה כשראהו נפלה לרגליו ואמרה לו אדון אם  שישאוש  אז כשמריאה באה למקום  32: בכותהולכת ל 
Jn 11,46   46 אז התאספו ההגמונים והפרושים נגד  47: עשה שישאוש  הם מה ומקצת מהם הלכו לפרושים ואמרו ל 
Jn 11,51   ולא לבד 52. משיח יצטרך לו למות בעד העם שישאוש  וניבא . רק שהיה הגמון אותה שנה. מעצמו  
Jn 12,1   ומרטא משרת אותו. ו לאכולוהכינו ל 2החיה  שישאוש  בא בביטניאה ששם מת לזרו אותו  קודם הפסח. 

Jn 12,12    לקחה כפות תמרים ויצאה אליו 13בא לירושלם  שישאוש  ושמעה . רבה שבאה יחד ליום מלודאחוזת עם 
Jn 13,23   ואמ׳ מי הוא אותו. ושימון זה 24. אוהב מאד שישאוש  דיו מסב בחזה בשולי ישאוש אותו אחד מתלמי 
Jn 19,20   והיה כתוב בלשון: נתלה קרוב מן העיר היה שישאוש  ה כי אותו מקום ים קראו הכתב הזרוב היהוד  
Jn 20,31   ולמען שאתם תאמינום יהיה. משיח הוא בן האל שישאוש  רק אלו נכתבים למען תאמינו  31 .בספר זה 
Jn 21,20   20 אוהב מאד הולך אחריו שהוסב בסעודה על שישאוש  נהפך לאחוריו וראה אותו תלמיד  ופירו  

Mt 7,8   מי מכם 9. והדופק יכנס. והמחפש ימצא. יקח שישאל  כי כל אדם  8. ו בדלת ויפתח לכםדפק  
Lc 11,13   והעמים. והיה מגרש השטן האלם דבר 14 .שישאלהו  מה אבינו שבשמים שיתן הרוח למי כמה וכ  
Mt 27,20   20 לאט אמר להם איופי 21. בראבן וישואש ימיתו שישאלו  שרי הכהנים והזקנים הזהירו העם ו 
Mc 15,11    ופילאט אמ׳ להם פעם  12. בראבן שיחזור להם שישאלו  וההגמונים הזהירו העם  11. קנאהלו בעבור 

Jn 1,19   והודה. והודה ולא כפר 20אליו מי הוא  שישאלו  כהנים ודיאקש בעבור . ם מירושלםהיהודי  
Lc 4,29   והלך  31אבל הוא עבר בתוכם והלך לו  30 .הושישאלו  רים על אותן שהעיר בנויה בעבור בראש הה 
Mt 5,42   ולא תחלוק עם מי שירצה ללות ממך: תן לו שישאלך  ומי  42: פסיעות לך עמו אלפיים לכת אלף:  
Lc 6,30  31. ולאותו שיגזול את שלך אל תבקשם. תן שישאלך  אבל לכל אדם  30. יחפוץ לגנולה הגונילא אם  

Lc 23,26    ורוב חיל אנשים ונשים הולכים 27אחר ישאוש  שישאנה  ניחו השתי וערב עליו וה. העירשבא מן 
Lc 1,17   17 לב האבות בבנים וידריכם בחכמת הצדיקים ויכין שישב  פני הש׳ ברוח ובכח אליהו בעבור יזהו ל 

Mt 15,35   ועשה ואחר לקח השבעה לחמים והדגים 36. בארץ שישבו  והוא צוה לעם  35. עה ומעט דגיםאמרו שב 
Mc 8,6   ולקח הז׳ לחמים עושה חנות ושברם. בארץ שישבו  והוא צוה לעם  6. והם ענו ז׳. םלחם יש לכ  
Lc 9,14    וישו לקח  16. וכן עשו 15העם חמשים לחמשים  שישבו  אלפים וישאוש אמ׳ לתלמידיו עשו כמו חמשת 
Jn 6,10   ונה רבה היתה באותו המקום וישבוואמ. העם שישבו  אז אמ׳ ישאוש עשו  10. בין כלם מה יהיה  

Mt 15,33  ואמר להם ישואש כמה פת יש לכם  34. כמה עם שישבעו  תלמידים אנה נמצא כ״כ פת במדבר ואמרו לו ה 
Mt 28,16   16 וכאשר ראוהו . וישו נראה להם שם 17. אמ׳ להם שישו  תלמידים הלכו בגליליאה בהר אחד וי״ב ה 
Mc 2,16   אוכל עם העוגבים ועם החטאים אמרו לתלמידיו שישו  ותתים והפרושים ראו וכאשר המא 16. אחריו  
Lc 7,37   משיח אוכל בבית הפרוש באה לשם ונשאה קאפסא שישו  וכאשר ידעה . ת חוטאת היתה בעיראשה אח  
Lc 11,1  11: לה,Tit   וכאשר סיים תפלתו אמ׳ אחד . התפלל במקום אחד שישו  ונעשה  1קפיטולו י״ב כפי לוקא 
Mt 3,16   משיח היה טובל ויצא מן המים נפתחו השמים שישואש  ותכף  16. יושר אז הטבילו זואן שיושלם כל  
Mt 4,3    ויען ויאמר לו כתוב הוא אדם אינינו 4. לחם שישובו  הוא בן האלוה תאמר לאבנים האלו אם אתה 
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Lc 4,3    ענה כתו׳ הוא שאינו חי האדם וישוש  4. לחם שישובו  לו אם אתה בן אל חי אמור לאבנים האלה 
Mt 5,13  משיח אמר אל תלמידיו אתם מוסר העולם והמוסר שישוש  והיה עשוי בעוד  13ב כפי מתיאו קפיטולו י״ 
Mt 9,27   משיח יוצא מאותו מקום שני עורים נמשכים שישוש  ונעשה בעוד  27ו ל״א כפי מתיאו קפיטול  
Mt 10,1   משיח קרא לי״ב תלמידים ונתן להם יכולת שישוש  יה ועשוי ה 1ולו ל״ב כפי מתיאו קפיט  

Jn 4,1    עד 2. עושה תלמידים וטובל יותר מיואן שישוש  אז כאשר הכיר ישאוש שהפרושים  1ש׳ זואן  
Jn 19,14   ואמ׳ פילאט. ופסח היה סמוך לשעה ששית שישי  והיה יום  14. ום שנקרא גאלבאטואחת מק  
Mc 7,32   וישאוש הוליכו לצד אחד מחוץ 33. ידו עליו שישים  מבקשים אותו בתפלה  .ד חרש ואלםלו איש אח  
Jn 15,13   אם תעשו אותם[*]  14: נפשו בעד אוהביו שישים  אין באדם אהבה גדולה מזו  13. םאהבתי אתכ  

Jn 5,7   בחפירה בשעה שהמים באים לידי עכירות שישימני  והחולה ענה לו אדון אין לי אדם  7. בריא.  
Mt 9,38   10: קוצרים שישלח  לכן חלו פני האדון מהקצירות  38.מועטין,Tit   1קפיטולו ל״ב כפי מתיאו  

Mt 26,53   53 רק איך תשלימו 54. לי יותר מי״ב מלאכים שישלח  אתה שאיניני יכול להתפלל לאבי  חושב  
Lc 12,58    ימסור אותך לשופט ואם באולי. מהרה שישלחוך  שר בדרך עשה מעשה הולך עם שכנגדך לאי זה.  
Mc 9,41   אם ידך 42. בים עם ריחים א׳ בצוארו שישליכוהו  המאמינים בי יותר יהיה שוה לו  מהקטנים  
Lc 12,50  אני . סבורים אתם שבאתי לתת שלום בארץ 51 :שישלים  בעבור זה אני נדחק עד . מטבילה שאהיה טבול 
Lc 14,12   אבל כשתעשה זימון קרא העניים  13: לך גמול שישלמו  רא כי באולי אותם שאתה קו. יריםהשכנים עש 

Lc 2,5   6. המצוה עם מריאה ארוסתו ואשתו והיא הרה שישמע  בעבור  5שיהיה מהבית ומעם דוד  לחם בעבור  
Jn 16,13   הוא יזכך אותי 14ידבר ויגיד לכם הדברים  שישמע  כי לא ידבר מלבו רק הדב הדברים . כל אמת.  
Lc 5,15  וישאוש משיח נסע 16. ושיתרפאו מחלייהם שישמעהו  ועמים רבים באים לישאוש בעבור  .עוד נתפזר  

Lc 2,3   3  ויושאף עלה מנזוריט 4. מצותו של האדון שישמעו  היו הולכים כל אחד לעירו בעבור וכולם  
Lc 5,1   2. ר נזוריטוהוא עומד סמוך יאו. דבר הש׳ שישמעו  או אליו בעבור נעשה היה כאשר עמים רבים ב  

Lc 6,18   ואותם שהיו מצטערין בעד . וירפאו מחולייהם שישמעו  שבאו בעבור  18ים וטירי וצידון ומעבר ל 
Lc 15,1  1 והסופרים והפרושים מתלוננים אומרים 2 .שישמעוהו  ים אליו עולמיים וחוטאים בעבור והיו נגש  

Lc 21,38   38 22 .הושישמעו  ל העם קם בבקר ובא במקדש בעבור וכ,Tit   וקרב 1קפיטולו כ״ג כפי לוקא  
Jn 5,25   כי כמו שהאב יש לו חיים בעצמו 26. יחיו שישמעוהו  ואותן . ם ישמעו קול המת בן האלהיא שהמתי. 
Lc 4,10   12. בידים ישאונך פן תגוף באבן רגלך 11 שישמרך  כתו׳ הוא שמלאכיו יצוה לך  10ו וענה ל  
Mt 5,22   ומי שיאמ׳ לו פתי . אחיו ראוי הוא למשפט שישנא  ואני אומ׳ לכם מי  22. וי למשפטשירצח רא[*] 

Lc 22,46   עוד 47: קומו והתפללו שלא תכנסו לפיתוי שישנים  ואמר לאותם  46. נים בעבור דאגהומצאם יש  
Mt 18,5   ואותו 6. נער אחד כזה בשמי אותי ישען שישען  ומי  5. ממייזה הנער יהיה גדול במלכות ש  
Jn 3,17   17 רק בעבור שהעולם יהיה נושע בעבורו. העולם שישפוט  האלוה לא שלח בנו בעולם בעבור  כי: 

Jn 12,48  הדברים שאמרתי ישפטו אותו ביום אחרון .שישפטהו  ותי ואינו מקבל דברי כבר יש לו מי שמבזה א.  
Mt 18,4    5. יהיה גדול במלכות שממייכמו זה הנער  שישפיל  ואותו  4. לא תכנסו במלכות שמיםזה הנער  

Mt 23,12   12 אוי לכם מאותתים 13. עצמו יהיה נשגב שישפיל  ומי . מי שיגביה עצמו יהיה נשפלו  
Lc 18,14    ומביאים לו נערים בעבור 15. עצמו ינשא שישפיל  אדם המגביה עצמו יהיה נשפל ומי כי כל  
Lc 22,47   וישאוש אמר אליו בנשיקה תבגוד בן 48 .קהושיש  ויגש לישו בעבור . והולך לפניהם. עשר  

Jn 4,13   אבל מי. מזה המים יהיה לו צמא פעם אחרת שישתה  ענה ישאוש ואמר לה מי  13. קנהוובניו ומ  
Jn 4,13   אבל המים  14. מהמים שאתן לו לא יצמא לעולם שישתה  אבל מי . יהיה לו צמא פעם אחרת מזה המים 

Lc 18,39   40. והוא עור ביותר צועק בן דוד חמול עלי .שישתוק  ולכין עמו מקללין אותו ואותן שה 39. עלי 
Mt 22,44   א״כ אם דוד קראו אדוניו  45. הדום רגלך אויבך שית  וני שב לימיני עד אשר אני אעשה האדון לאד 
Lc 13,21   והלכו נגדוהלך במעיינות ובמגדלים  22. הכל שיתחמץ  שה מטמנת בתוך הקמח עד שיתעכל לשאור שהא 
Mt 27,49   49 וישאוש פעם אחרת צועק שלח הקדוש רוח 50 .שיתירהו  נטוריאו אמ׳ נראה אם יבא אליהו והסו. 
Jn 19,16   אז לקחו היהודים ישאוש ונחגוהו בחוץ 17 .שיתלוהו  אז שיסר מסר להם ישאוש  16: יסרכי אם ש. 

Mt 10,22   22 וכאשר ירדפו 23. הקץ אותו יהיה נושע עד שיתמיד  ומי . הכל יכעסו אתכם בעבור שמיו  
Mt 24,13   ואז 14. עד הקץ ויעמוד אותו יהיה נושע שיתמיד  אבל אותו  13. ותתקרר אהבת רבים. מרבים  
Mc 13,13   וכאשר תראו השקוץ 14. עד הקץ יהיה נושע שיתמיד  ואותו . והכל יקציפו 13. למיתה וינגשום  

Mt 7,11   כל אשר שתחפצו שיעשו 12דברים טובים לשואליו  שיתן  וכמה האל שמימיי ים לבניכם כמה דברים טוב 
Mt 10,42   לשתות לאחד מאלו הקטנים כוס אחד ממים קרים שיתן  כל אדם  42: צדיק יהיה לו גמול צדיק בשם  
Mc 6,23  וכאשר 24: לה כל מה שתשאל עד חצי מלכותו שיתן  ועשה שבועה  23 שאלי מה תחפוצי ואתנהו לך  
Mc 9,40  לכם כוס אחד בשמי בעבור זה שאתם משיחים שיתן  כל אדם  40. ו כנגדינו הוא עמנוואותו שאינ.  
Mc 15,8   8 ופילאט ענה להם ואמ׳ תחפצו  9: להם תפוש אחד שיתן  עם והתחיל לבקשו כמו שהוא יודע ובא ה 

Lc 1,9   וכל העם 10. ס במקדש הש׳וכאשר נכנ. לבונה שיתן  יצא בגורל . כפי מנהג הכהנים 9 פעם בשבתו  
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Lc 8,32    33. וכן עשה. להם רשות לבא בקרבי הפרים ההם שיתן  בהר והשדים חלו פני ישאוש משיח הרועים  
Lc 11,13   והיה מגרש השטן האלם 14. הרוח למי שישאלהו שיתן  לבניכם כמה וכמה אבינו שבשמים  טובות  
Lc 23,52   וכאשר זה סלק גוף 53. לו גוף ישאוש והודה לו שיתן  שאל בא ונגש אל פילאט ו 52. שם׳מלכות ה 

Jn 1,7    הוא היה אמיתות נר  9[*]  8. [*] עדות מרחוק שיתן  זה בא לעדות בעבור  7שמו ג׳ואן אדם אחד 
Jn 13,29   ואז אחרי לוקחו המלא פת 30. איזה דבר לעניים שיתן  או . שצריכין לנו ליום המועד אותן הדברים 
Jn 19,31   להם רשות יוכלו לחתוך ירכי אותן התלויין ויש שיתן  היה בשבת ההוא חילו פני פילאט  וחג גדול 

Mt 27,58   ויושאף לקח גוף ישאוש ועטפו בבגד 59. לו שיתנהו  ופילאט צוה . אל לו הגוף מישאושלפילאט וש  
Mc 5,43    6: לה לאכול שיתנו  וציום שלא יאמרוהו ואחר צוה  43הפלא,Tit  לו ו׳ כפי שי׳ מארקו קפיטו 

Mc 12,38   ושישבו בכסא הראשון 39להם שלום הסוחרים  שיתנו  ספר שחפצים נשוא מלבושים נאים  יודעי  
Lc 8,55   55 ואביה ואמה חרדו וצום ישו משיח 56לה לאכול  שיתנו  וישאוש צוה . והרוח חזר בה ומיד קמתה 
Lc 10,7    אל . כי ראוי הוא הפועל להיות לו שכרו. לכם שיתנו   ואכלו ושתו מאותן הדברים. עמדובית עצמו 

Lc 20,10   והם הכו עבדו ולא נתנו לו דבר. לו מהפרי שיתנו  בדו לאותן שמחזיקים הכרם בעבור שלח ע:  
Lc 20,46   והקתדראות. להם שלום רב ברחובות קריה שיתנו  ם ללכת במלבושים נאים ואוהבים שחפצי  
Lc 13,21  והלך במעיינות ובמגדלים 22. שיתחמץ הכל שיתעכל  האשה מטמנת בתוך הקמח עד שאור של 21. דומה  

Jn 4,24   והאשה אמרה לו אנכי 25. לו ברוח ובאמת שיתפללו  ואותם שמתפללים לו חוייב . רוח האל הוא  
Jn 7,4   לכל אינו עושה שום דבר בסתר אם תעשה אלה  שיתפרסם  כי הרוצה  4. ו מעשיך שאתה עושהירא 

Lc 20,20  ושאלוהו 21. בדבר מה וימסרוהו לשרים שיתפשוהו  נשים שעושים עצמם צדיקי׳ בעבור ושלחו לו א  
Jn 6,15   ברח פעם אחרת בהר לבדו. ויעשוהו מלך .שיתפשוהו  וישאוש שהכיר שבאו אליו בעבור  15. בעולם.  
Jn 7,32  ר להם ישו עדיין יהיה לכם מעט אז אמ 33 :שיתפשוהו  הגמונים עם הפרושים שלחו עבדים וה. הדברים 

Jn 11,57   12 :שיתפשוהו  ודע לאי זה מקום שיגלוהו בעבור שאם אחד י,Tit   1קפיטולו י״ב כפי ש׳ ג׳ואן  
Lc 21,20   אז אשר יהיו בגודיאה 21. סילוק נחמתה שיתקרב  פת מחיל גדול אז תדעו יראו ירושלם מוק  

Mt 6,2   לא תדע יד . וכאשר תעשו צדקה 3: קבלו תגמולם שכבר  באמת  אני אומ׳ לכם: דום האנשיםכדי שיכב 
Lc Prol,5   היו כתובים בעד האיונגליאו בגודאה ובעד מתיב שכבר  ן לא נפרד מחבורת שי׳ פאב אותם ואחרי כ 
Lc 14,17   והתחילו כלם להתנצל הראשון אמ׳ 18. הכל מוכן שכבר  ת האכילה לקרוא לקרואים שיבואו משרתו בשע 
Lc 10,31   וראה אותו עבר. אחד הולך באותו דרך עצמו שכהן  וקרא  31. הלכו להם והניחהו כמתו. חבורות  
Mc 2,12   תמהו וברכו האל אומרים מעולם לא ראינו כזה  שכולם  באופן . לקח מטתו והלך בפני כלםהוא קם ו 
Jn 2,10   אתה העלמת היין הטוב עדרק . היותר פחות שכורים  וכשהם . מניח ראשונה היין הטוב לו כל איש  

Mt 16,5   והוא אמר להם השמרו משאור 6. לקחת לחמם שכחו  וכאשר באו לחוף הים לעבור הלאה  5: לו  
Mc 8,14   והוא 15לקחת לחם ולא היה להם לבד לחם אחד  שכחו  ותלמידיו  14תו הים ועלה בספינה עובר או  

Mc Prol,2   וכהן היהודים ממשפחת לוי . ותלמיד בדבר האל שכילה  ר ד נבחר מהאל ובן ש׳ פירו בעבומרקו מגי 
Lc 1,65   66. ובכל הרי גודיאה נתפשטו אלה הדברים .שכיניהם  והיה פחד בכל  65. ולשונו דברה ובירך הש׳  

Lc 15,17   ואני מת בכאן ברעב. מרבים באכילה בית אבי שכירים  והוא אמ׳ בלבו כמה  17: תנין לוואין נו. 
Mt 5,28   אדם שיביט אשה ויחמוד אותה בלבו כבר עשה שכל  ואני אומ׳ לכם  28. מרה לא תנאףנה אהיש  
Mt 5,32  הוא עושה. אדם המגרש אשתו אם לא בעת ניאוף שכל  ואני אומר לכם  32ה ספר כריתות אשתו יתן ל  

Mt 15,16   ס בפה נכנס בבטןאינכם מבינים שכל מה שנכנ 17 :שכל  והוא אמר להם עדיין אתם בלתי  16. התמונה 
Mt 15,17  וזה  18מה שנכנס בפה נכנס בבטן ויוצא מהאחור  שכל  אינכם מבינים  17: להם עדיין אתם בלתי שכל 

Mt 19,9   אדם שיעזוב אשתו אם אינו עושה בעבור טעם שכל  רק אני אומר לכם  9. היה מסִכם בתחלה לא  
Mt 23,36   ירושלם  37: אלה העניינים יבאו על אלה הדורות לשכ  אמיתות לכם אומר  36: דש והמזבחבין המק 
Mt 24,34   34  הארץ והשמים יעברו אבל דברי 35. זה יהיה נשלם שכל  לכם אומר שזה הדור לא ימות עד אמת 
Mc 3,28   לבד עון נגד קדוש 29העונות יהיו מכופרים  שכל  . אמתות לכם אומר 28. גנוב הביתואז י  
Mc 8,33   וקרא לעם ולתלמידיו ואמ׳ 34. אלהיי אבל בשריי שכל  כי אין לך . עלי שכנגדי׳ הפרד מאמ. פירו 
Mc 13,4  ועונה ישאוש התחיל 5. הדברים יתחילו ליפסד שכל  והסימן מתי יהיה הקץ של עולם . אלו הדברים  

Mc 13,30    ודברי השמים והארץ יעברו 31. אלו הדברים יבאו שכל  אומר לכם שזה הדור לא יעבור עד אמת אני 
Lc 2,1   וזאת הנגישה היתה נעשית 2. העולם יהיה נוגש שכל  הימים כמו כן ציווי משיסר גושט היה באותן  

Lc 2,23  ובעבור שבנו 24זכר פטר רחם יהיה קדוש לשם  שכל  כפי מה שכתוב בדת הש׳  23ו לשם בעבור שידר  
Lc 21,32   השמים והארץ יכלו 33. ניינים יעשואלה הע שכל  אומר לכם שלא ימות זה הדור עד  באמת אני.  
Lc 24,44   הדברים יהיו נשלמים הכתובים בדת משה ובנביאים שכל  שחוייב הוא . בעמדי עמכם שאמרתי לכם 

Jn 4,39    אז כשבאו השומרונים  40: הדברים שעשתה אמר לה שכל  האשה שהאמינו בו שעושה עדות לו על דברי 
Jn 6,39   זה שנתן לי לא אשמיד ממנו רק שאקימהו ביום שכל  . זה הוא רצונוו 39. מי ששלחני רק רצון  
Jn 6,40   אדם שרואה הבן ומאמין יהיה לו חיים נצחיים שכל  . כי זהו רצון האב ששלחני 40ון היותר אחר.  
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Jn 8,34   34 והעבד אינו עומד  35. אדם שחוטא הוא עבד החטא שכל  . להם ישאוש באמת אני אומר לכם ענה 
Jn 11,42   רק בעבור העם שעומד סביבי. שעה אתה שומע לי שכל  ואני כבר ידעתי  42י שמעת אותי עושה לך כ  
Jn 12,19    והיה מקצת מבני מבני 20. העולם הולך אחריו שכל  בדבר זה . הנה שאין אנו מועיליםביניהם  
Jn 12,46   ואם אחד ישמע 47. וד בערפלשיאמין בי לא יעמ שכל  אני נר שבאתי בעולם בעבור שק  46. ששלחני  
Jn 13,3   מי מהאל יצא ואל האל. הדברים נתן האל בידו שכל  כי יודע היה  3יוטי שיבגדהו יודי״ש אשקר  
Jn 16,2   ויהיה לו דומה שיעשה. אדם שבא יהרוג אתכם שכל  ושעה תבוא . חוץ לבתי כנסיותיהםאתכם מ  
Jn 17,7   ואתה נתת לי ודברך. דברים שנתת לי ממך היו שכל  רו ועתה הכי 7. לי ודברי קיימו ואתה נתת  

Jn 19,28   ובעבור שהכתיבה תהיה נשלמת אמ׳ . הדברים נענו שכל  ואחר זה ישוש  28מיד לקחה כשלו שעה התל 
Jn 21,25   העולם לא יוכל להכיל הספרים שיצטרכו בכתיבתן שכל  שאם כלם יהיו נכתבים חושב אני  עשה ישאוש. 

Mt 22,37   והשני 39. זהו הראשון ומאד גדול צווי 38 .שכלך  אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ומכל הוב תא  
Mc 5,15   וספרו מה שראו ומה שהיה מעשה מאותו 16נפחדו  שכלם  . ם שמאז היו מושטנים שהיו בטובראו אות 
Lc 24,45   ׳ להם שכןואמ 46: לדעת הכתיבות ולהבינם שכלם  אז פתח להם  45: רים שנאמרו עליובמזמו  

Lc 5,7  ומאותו הדבר כאשר שימון ופירו  8. לא נטבעו שכמעט  באופן . או ומלאו כל האניות מדגוב. שיבואו 
Lc 24,46   וכן חוייב לישאוש לסבול המות ולחזור חי. כתוב שכן  ואמ׳ להם  46: הכתיבות ולהבינם שכלם לדעת 
Jn 21,23   זה הוא התלמיד שעושה 24. יעמוד עד שאבא מה לך שכן  רק אמר אני רוצה . למיד לא ימותשאותו ת 
Lc 13,17   17 18: נתביישו והעם שמחו בכל העניינים שעשה שכנגדו  אשר אמ׳ כל אלה הדברים כל אותן וכ  
Mc 8,33   וקרא  34. כי אין לך שכל אלהיי אבל בשריי .שכנגדי  אמ׳ הפרד מעלי . ידים גוער פירולפני התלמ 
Lc 12,58  לאי זה שר בדרך עשה מעשה שישלחוך מהרה שכנגדך  אשר אתה הולך עם וכ 58. ר הדברמה שהוא יוש.  
Mt 5,46   הלא זה בעצמו עושים הרשעים. יגיע אליכם שכר  אם תאהבו האוהבים אתכם מה  46: והרשעים  
Lc 6,34   או שירות אי זו חן ראוי לכם כי החוטאים שכר  ואם תתנו למי שאתם מקוים  34. ןעושים כ  

Mt 21,33    וכאשר בא עת לקנות 34. לעובד והלך במהלך אחד ֽשַכָרה  ואח״כ . ובנה בה מגדל אחד בתוכהיקב אחד 
Mt 10,42   11 :שכרו  ידי אמת לכם אני אומר לא יפסיד בשם תלמ,Tit   וכאשר 1קפיטולו ל״ה כפי מתיאו  

Lc 10,7   ובאיזו עיר 8. בור מבית לביתאל תאבו לע .שכרו  כי ראוי הוא הפועל להיות לו . םשיתנו לכ  
Mt 5,12   גדול בשמים כי כן רדפו הנביאים שהיו קודמים שכרכם  גילו  12. רע נגדכם ותכזבו בעדיויאמרו כל 
Lc 6,23    כמו זה היו עושים. מאד הוא מושפע בשמים שכרכם  כי . ישמחו באותו היום ותנשאו 23בן האדם  
Jn 4,36   בעבור שהזורע. ויאסוף פרי כחייכם הנצחיים שכרכם  ומי ילקט  36. כי כבר תבואות הקציר לבנות  
Mt 6,5  רק אתה כשתתפלל הכינה בחדרך ותתפלל אל 6 .שכרם  אני אומ׳ לכם באמת כבר קבלו : םאותם האנשי  

Mt 6,16   18רק אתה כשתצום שרוק ראשך ורחץ פניך  17 :שכרם  כאמר אמ׳ לכם שקיבלו . ראו צמיםכדי שי  
Mt 20,7    וכאשר הערב היה אמ׳ 8והוא אמ׳ לכו לכרמי  .שכרם  וענו באשר שום אדם לא  7. בטליםהיום  
Mt 20,8    וכאשר 9. התחיל מן האחרונים עד הראשונים .שכרם  הכרם למורשהו קרא הפועלים ותנם אמ׳ אדון  
Mc 9,11   אכן 12מות מגונה שבן האלוה יסבול נגישה ל שכתו׳  ו יבא בתחלה יציל כל העולם כמו כאשר אליה  

Lc 3,4   קול קורא במדבר פנו. בספר דברי ישעיה הנביא שכתו׳  כמו  4בה למחילה עונות החוטאים טבילת תשו 
Lc 4,17   ובעבור זה משח אותי. רוח אלהי׳ עלי 18בו  שכתו׳  וכאשר פתח הספר מצא מקום . נביאישעיה ה  

Lc 20,17   אבן מאסו הבונים הוא היתה מונחת בראש שכתו׳  מ׳ זה א״כ מה רוצה לו[*]  17: יאבה השם׳  
Lc 2,23   24בדת הש׳ שכל זכר פטר רחם יהיה קדוש לשם  שכתוב  כפי מה  23שלם בעבור שידרו לשם הנער בירו  

Lc 22,37   ועם הרעות הוא מזומן כי כל. חוייב שיעשה בו שכתוב  כי אני אומר לכם כי מה  37. כיןויקנה ס 
Jn 2,17   אז ענו היהודים 18. הוא אהבת ביתך אכלתני שכתוב  וזכרו תלמידיו  17. ת סחורהי ביבית אב  
Jn 6,31   אז אמר להם 32. לחם שמים נתן להם לאכול שכתוב  כפי . אבותינו אכלו המן במדבר 31. עושה  

Jn 10,35  חואותו שהאב קדש של 36אינו ראוי למחק  שכתוב  ומה . ותם שדבר אליהם אלים נאמרשאלים הם א  
Jn 12,14   אל תראי בת ציון הנה מלכך בא יושב על 15 שכתוב  כמו . צא עיר בן אתון וישב עליווישאוש מ  
Jn 19,22    אז הפרושים כשתלוהו לקחו 23 :כתוב יהיה שכתוב  ענה פילאט אומ׳ מה  22. היהודיםשהיה מלך  
Mt 9,14   ם למה אין מתענין תלמידיך כמונוזואן אומרי של  אז באו אל ישואש משיח תלמידיו  14. לענוש  

Mt 12,41   ומלכת שבא 42: ובכאן הוא גדול מיונה. יונה של  ענישוה כי הם עשו תשובה בדרישה האומה וי  
Mt 17,19  ותאמרו זה ההר תשתנה מזה המקום אל מקום . חרדל של  לכם תהיה אמונה כמו גרגיר אחד  אני אשר אם 
Mt 18,19   שלום על הארץ שאבי שבשמים יתן לכם כל מה של  כם יהיו בהסכמה ם אשר אם שנים מאומ׳ לכ  
Mt 22,19  ואמ׳ להם ישאוש 20: מס והם הראוהו פשוט אחד של  הראוני פשוט אחד  19סוני רמאים אמ׳ למה תנ  
Mt 23,33   33 בעבור זה הנה שאנכי שולח לכם נביאים 34. גיהנם של  איך תנצלו מדינה . ים יחס שרפיםנחש 
Mt 25,46   26: גיהנם והצדיקים ילכו באורה הנצחית של  ואלו ילכו באשה  46. י לא עשיתםשלי גם ל,Tit  
Mt 26,17    פסח באו התלמידים ואמרו לו באי זה מקום תחפוץ  של  ויום ראשון  17איך יוכל לבוגדו מחפש 
Mt 27,59   59 רו שהוא חדש מאבן חצובהוהניחו בקב 60משי נקי  של  לקח גוף ישאוש ועטפו בבגד אחד  ויושאף. 
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Mc 4,31   חרדל כשהוא זרוע בארץ קטן הוא מכל הזרעים שהם  של  דומה הוא לגרגיר  31. מות אדמהולאי זה ד 
Mc 5,38    39. וראו שם מאד בכיות וצעקות. בית הכנסת של  ובאו בבית הסגן  38פירו ויקומו עמו לבד  
Mc 6,9   ואמר 10. ושלא ישאו שתי גונילש. עור חי ברגל של  ומנעלים  9שרביט אחד ביד  אבל. וחגורה  

Mc 9,42   אל מקום שאין מתים הארסים והאש 43גיהנם בשתים  של  לך הכנס בגן עדן ביד אחת מאשה  יותר שוה 
Mc 12,14   אדם אבל אתה מראה דרך הש׳ באמיתות לכן אמור של  כי אתה אינך שופט לפי הפנים . םעל שום אד  
Mc 12,23   22 וענה ישאוש ואמר להם 24. מי תהיה לאשה מכל אלו של  בתחיה  23.ל השבעה היתה להם לאשהולכ 
Mc 13,4   ועונה ישאוש  5. עולם שכל הדברים יתחילו ליפסד של  והסימן מתי יהיה הקץ . ו הדבריםיהיו אל 

Mc 14,12   ו התלמידיםאמרו ל. פת המצה כאשר הפסח עושים של  ויום ראשון  12. יאך יוכל למסרוהכנה ה  
Mc 15,46    ומריאה  47אבן חצובה ושם בפתח הקבר אבן גדולה  של  וערב ועטפו בו והניחו בקבר אחד מהשתי 

Lc 2,3   ויושאף עלה מנזוריט גליליאה בגודיאה  4. האדון של  אחד לעירו בעבור שישמעו מצותו  הולכים כל 
Lc 2,41   וכאשר הנער ישאוש הגיע לי״ב שנה עולים 42: סחפ של  בכל שנה בירושלם ביום הנכבד  ואמו הולכים 
Lc 4,22   22 חן היוצאים מפיו ואומרין אינינו זה בן יוסף של  ותנים עדות לו ומתמיהין בדברים והכל נ.  
Lc 4,44   5: נשלם קפיטולו ד׳: גליליאה של  והיה דורש בבתי כנסיות  44. חתיזה שול,Tit  פרק ה׳ כפי  
Lc 6,20  20 אשריהם של רעבים כי  21. עניים שמהם מלכות האל של  ניו בתלמידיו אומ׳ אשריכם שא עיוהוא נו 
Lc 6,21   אשריהם למי שהם בוכים כי: רעבים כי יהיו שבעים של  אשריהם  21. יים שמהם מלכות האלשל ענ 
Lc 6,26  אתםאבל אני אומ׳ לכם שזה  27. אלו לנביאים של  כפי אלה הדברים עושים אביהם . םכלם יברכוכ  

Lc 10,12    אוי 13. אותה עיר רע כדומה לאשר תסבלוהו אתם של  שבאותו יום לא יסבלו שדומיטאנש אני לכם  
Lc 13,19  חרדל שהאדם זורע בגנו וגדל ונעשה אילן גדול עד של  הנה הוא כגרגיר  19: יהיה נמשל לאי זה דבר 
Lc 22,10   ותאמרו לבעל 11. לכו אחריו בבית שיכנסמים  של  בעיר תפגשו אדם אחד נושא אשישה כאשר תבאו  

Jn 7,8   כאשר אמר אלה הדברים הוא 9: וזמני לא נשלם. חג של  אתם ממיתים ביום זה  8. יו רעיםעליו שמעש 
Jn 12,24  והוא ישאר יחידי 25. חרדל הנופל הלאה לא ימות של  אמת אני אומר לכם אם גרגיר  24 .אדם יתעלה. 
Jn 16,13   כי לא ידבר מלבו רק הדב. אמת ילמדכם כל אמת של  רק כשיבא אותו רוח  13. השוא עתיכולים נ  
Jn 19,25  אז כשישאוש ראה אמו עומדת סמוך 26. ישו של  ה מגדלינא עומדת סמוך שתי וערב ישוש ומריא  
Jn 19,32   32 ואחד מן הפרושים 34[*]  33. נתלים עם ישאוש של  כותם אז באו הפר הפרושים וחתכו יר  

Mt Prol,14   כי השם אינינו רוצה שהמספר. היו מקובלים שלא  ור זה היו האיונגלי האחרים הבל ובעב  
Mt 2,12   ישובו לאירודיש וישובו למלכותם בדרך אחרת שלא  והמלאך הזהירם  12. לבונה ומיראלו זהב ו:  
Mt 4,6  עוד ענה לו כתוב הוא לא  7: תקח שום רע בנפשך שלא  ל מלאכיו שיקבלוך בידיהם בעבור האל מצוה א 

Mt 5,13   ואחר דבר אינו שוה רק להשליך. היו נושעים שלא  מוסר העולם והמוסר נפסק לאותם  אתם  
Mt 5,18   יחסר דבר א׳ מהתורה שלא יושלם עד סוף העולם שלא  אני אומר לכם באמת  18: י למלאתאבל באת . 
Mt 5,18   ומי שיעבור אחד מאלה  19. יושלם עד סוף העולם אשל  ם באמת שלא יחסר דבר א׳ מהתורה אומר לכ 
Mt 5,25   25 והשופט ימסור אותך ביד. ימסור אותך ביד השופט שלא  ותך בדרך תמלא רצון אויבך מפני ובהי 
Mt 5,34   ולא 35. ישבע אדם לשמים מפני שהוא כסא האל שלא  ואני אומר לכם  34. ל מה שנשבעתושלם לא  
Mt 5,39   כי אם טוב ברע אבל אם יכה אתכם. תשלמו רע ברע שלא  ואני אומר לכם  39ן תחת שן ין שעין תחת ע 
Mt 6,18   קפיטולי עשרים כפי[*]: תתראה לאנשים צם  שלא  כדי  18ום שרוק ראשך ורחץ פניך אתה כשתצ  
Mt 7,6   שאלו מאל והוא ימלא 7: ירמסום ולא יקרעום שלא  או הדברים היקרים לפני החזירים ולא תבי  

Mt 9,30   30  [*] אבל הם יצאו וגלוהו 31 :תגידוהו לשום אדם שלא  ותכף ישוש משיח צום לאמר השמרו  
Mt 10,14   ולא ישמעו דבריכם צאו מהבית. יקבלו אתכם שלא  ואותם  14. ויה תשאר עמכם השלוםאינה רא  
Mt 10,23   ל אשר בן האלוה יבא לתלמידתגמרו עיירות ישרא שלא  אמת אני אומר לכם : נוסו באחרת בעיר אחד. 
Mt 10,26   תאמרו אתם . מה שאני אומר בסוד 27: יהיה נגלה שלא  לא נעלם . לכן לא תיראום 26: יםהמורגל 

Mt 11,6   וכאשר הלכו ישאוש משיח 7. יהיה משקנדליזאט בי שלא  ומאושר יהיה מי  6. ניים מוגדיםוהע 
Mt 12,16   בעבור ששלם מה שנאמר בעד ישעיה 17יפרסמוהו  שלא  וציום  16. ים אחריו וכלם ממרקםרבים הולכ  
Mt 12,30   ובעד אהבה זו אומר 31. יקבץ עמי כנגדי מפזר שלא  ומי . מי שאינו עמי כנגדי הוא 30. הבית  

Mt 13,5   היה שם מאד עפר ותכף צמחו כי לא היה להם עפר  שלא  ומקצת נפלו במקום אבנים  5. לוםעופות ואכ 
Mt 13,15   יראו ולא ישמעו ולא יבינו בלבבם ולא ישובו שלא  נו כבדה ועצמו עיניהם בעבור זה שמן ואז  
Mt 13,29    תניחו הכל עד 30. תעקרו החטים עם הקמשונים שלא  והוא אמ׳ אין בעבור  29ונלקטהו שנלך  
Mt 15,23    והוא ענה 24. נויניחנה לכת כי היא צועקת אחרי שלא  והתלמידים באו וחילו פניו : דברענה לה 
Mt 15,32   ואמרו לו התלמידים אנה נמצא 33. יחלשו בדרך שלא  איני רוצה לשולחם בתענית בעבור לאכול ו  
Mt 16,20   ומיום  21. יגידוהו לשום אדם שהוא ישאוש משיח שלא  ואז צוה לתלמידיו  20: תר בשמיםיהיה מו 
Mt 17,26   נבהילם לך אל הים והשלך החכה והדג הראשון שלא  אבל בעבור  26הבנים הם חופשים  ישאוש אכן  
Mt 18,13   א״כ אינו מאבינו שבשמים אשר אחד 14: נאבדו שלא  שון יש לי ממנה מן התשעים ותשע כי יותר ש  
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Mt 22,11   ואמ׳ לו אהוב 12היו מלבוש ממלבושי נשואין  שלא  וראה אדם אחד  11. ין מקרואיםהנשוא  
Mt 23,39   תראוני היום עוד עד תאמרו ברוך יהיה הבא בשם  שלא  ואני אומר  39. תהיה חריבהרתכם זה הנה די 

Mt 24,2   קרבו אליו. והוא יושב בהר הזתים 3: תחרב שלא  מ׳ לכם אשר לא ישאר אבן על אבן אמיתות או  
Mt 24,6   6 ין לא אבל עדי. חיוב שאלו הצערים יבאו. תבהלו שלא  מעו מלחמות והסעת מלחמות השמרו אתם תש 

Mt 24,21  ואם 22. היתה מראשית העולם עד עתה ועד הקץ שלא  ואז תהיה צרה גדולה יותר  21. ףבשבת ובחור  
Mt 25,24   ופחדתי וטמנתי 25זרעת ומלקט מה שלא פזרת  שלא  ם אתה קוצר במקו. שאתה איש קשה ואכזרי  
Mt 25,24   עתה תקבל: י וטמנתי הבזנטש בארץופחדת 25פזרת  שלא  קוצר במקום שלא זרעת ומלקט מה  אתה 
Mt 25,26   לכן היה לך 27זרעתי ומלקט אל מקום שלא פזרתי  שלא  דן אחר שאתה יודע שאני קוצר מה רשע ופח 
Mt 25,26   לכן היה לך לפקוד ממוני לשולחן 27פזרתי  שלא  צר מה שלא זרעתי ומלקט אל מקום שאני קו  
Mt 25,29   30. יהיה לו אותו המעט שיהיה לו יגזלנו אדם שלא  ואותו . דפהיהיה לו יתן איש בהעכי למי ש  
Mt 25,45   עשיתם למקצת מקטני הדלים שלי גם לי לא עשיתם שלא  ר אמיתות אומ׳ לכם כי כל פעמים להם אומ. 

Mt 26,5   וכאשר ישאוש היה בבאטאניא 6. יתקוממו העם שלא  ואמרו לא נעשה ביום חג בעבור  5. המיתו  
Mt 26,41   אבל הבשר. כי הרוח הוא מוכן. תכנסו בנסיון שלא  עורו והתפללו  41. היות ער עמדישעה אחת ל  
Mt 26,72   ואחר מעט נגשו לפירו אותן 73. הכיר אותו האדם שלא  ופעם אחרת כפר בשבועה  72. וריטישוש דנז 

Mt 28,5   6. ם ישו שנתלהתפחדו כי אני יודע ששאלת שלא  והמלאך אמ׳ לנשים  5. כמו מתים ועמדו  
Mc 3,12   וישו עלה בהר ובחר מאותן שיותר 13. יגלוהו שלא  אתהו בן האלוה וישאוש גערם  12 ואומרים  
Mc 3,21    22. ראוהו יצאו בחוץ ואומרים בלבבם נכבד הוא שלא  וכאשר אותן  21. אכולשאינם יכולים לחמם  
Mc 4,5  ויבש כאשר השמש 6היה בו עפר רב ומיד יצא  שלא  ואחרים נפלו במקום אבנים  5. וםעופות ואכל  

Mc 4,22   מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע 23. יהיה ניכר שלא  שום דבר לא נסתר ונעלם  22. ורהאדם במנ.  
Mc 5,7    ואמר אליו ישאוש צא חוץ רוח אינו 8תצערני  שלא  האלוה עליון אני משביעך באל חי ממני בן  

Mc 5,10   וסביב משם רועים 11יגרשהו חוץ מאותה מלכות  שלא  ובקשהו מאד  10. ים הםספר כי רבענה שמי מ  
Mc 5,43   6: יאמרוהו ואחר צוה שיתנו לה לאכול שלא  וציום  43יו נבהלים מגודל הפלא וכולם ה,Tit  
Mc 6,8   אבל שרביט אחד ביד. ישאו שק ולחם ואבן וחגורה שלא  וציום  8. ת כל החולים ומשוטניםכח לרפא 

Mc 7,36    ַוכאשר הוא עו׳ מצוה עוד. יגידהו לשום אדם שלא  וישאוש צוהו  36. ר ודבר ברוחההיה נִת  
Mc 8,30  אומר ומראה ומלמד שאליו הוכרח 31. יפרסמהו שלא  זה הוא צוה  בעבור 30. פירו ואמר אתה משיח  
Mc 9,8   המראה עד שהוא יחזור חייאמרוהו לשום אדם זאת  שלא  וכאשר ירדו מן ההר ישאוש צוה  8. ישאוש 

Mc 9,40  ואותו שאישקנדליזט אחד 41. יאבד הגמול שלא  באמת לכם אני אומר . אתם משיחיםבעבור זה ש  
Mc 13,2   וכאשר ישב בהר הזתים נגד המקדש 3. תהרס שלא  נים גדולים לא תשאר אבן על אבן אלו הבניי  

Mc 14,38   39. הרוח מוכן אבל הבשר חולה. תכנסו לנסיון שלא  עורו והתפללו בעבור  38. ם עמדילהיות עדי  
Mc 16,16   ואלה הנפלאות יעשו אותם 17. יאמין ימחה שלא  ין ויהיה טבול יהיה נושע ואותו אותו שיאמ  

Lc 1,20   האמנת לדברי שיושלמו בעתן תהיה אלם ולא תוכל  שלא  בעבור  20להגיד לך אלה הדברים  ושולחתי 
Lc 1,37   ואמרה מריאה 38. יהיה בלתי איפשרי לפני הש׳ שלא  כי שום דבר אינינו  37קרה ראת עשהיא נק  
Lc 2,26   27. יראה מות עד שיראה ישאוש משיח בן אל חי שלא   וקבל מענה מרוח הקדש 26. הקדוש היה בו  
Lc 3,17   םורוב דברים אחרים מזהיר ומגיד לע 18תכבה  שלא  החטה במגורתו וישרוף התבן באש  ויאסוף.  
Lc 4,42   ולהם אמר חוייב לו להגיד 43. יפרד מהם שלא  ובאו עדיו ומחזיקים בו . ם אותומחפשי  
Lc 5,14  אבל אמ׳ לו לך ותראה. יגידוהו לשום אדם שלא  וישו צוה  14. ברחה ממנו ומיד הצרעת. אותך  
Lc 7,23   וכאשר היו מושבים 24. יהיו אישקנדליזט בי שלא  ומבורכים יהיו אותן  23מוגדים  והדלים  
Lc 7,30   לכן למי נאמ׳ אנשי [*]  31. היו נטבלים מיואן שלא  חכמי הדת מבזים ביניהם עצת הש׳ הפרושים ו 
Lc 8,12   והזרע שנפל על 13: יאמינו ושלא יהיו נושעים שלא  ן השטן ומוציא הדבר מלבם בעבור ובא אחר כ  
Lc 8,17    לכן ראו באי זה 18. יהיה ניכר ושלא יבא לגלוי שלא  ם כי שום דבר אינינו ביותר נעל 17רואין 
Lc 8,28    כי בצואתו לרוח רעה שתצא מן האדם 29תצערני  שלא  בן האל מאד עליון מבקש אני ממך לבא אלי  
Lc 8,31    והיו שם פרים 32. יצוה אותם שילכו בתהומות שלא  והשדים בקשו ישאוש משיח  31. בונכנסו  
Lc 8,36   ורוב העם היושב במלכות גדיאי נורוס  37. ראהו שלא  והלכו והגידוהו למי  36. ו פחדדראוהו פח 
Lc 8,56    9: יגידו את העשוי לשם אדם שלא  ואביה ואמה חרדו וצום ישו משיח  56לאכול,Tit  קפיטולו י׳  

Lc 9,5   רגליכם תסירותצאו מאותו עיר עפר . יקבלו אתכם שלא  ואותם  5ומשם לא תצאו . תעמודו שתכנסו שם 
Lc 10,10   גם העפר 11. יקבלו אתכם צאו ברחובות ואמרו שלא  ואם תכנסו בעיר  10. מתקרב לכם מלכות האל  
Lc 11,13   אך תתנו מתנות טובות לבניכם כמה . תבטחו בריע שלא  אם לא  13ואם ביצה יתן לו עקרב  12. נחש 
Lc 12,2   3. אין דבר מכוסה שלא יבא לגלוי. יהיה נגלה שלא  דבר אינו נחבא  2. ם שהיא רמאותהפרושי  
Lc 12,2   ואותם דברים שאמרתם בחשך יהיה 3. יבא לגלוי שלא  אין דבר מכוסה . שלא יהיה נגלה אינו נחבא  

Lc 12,40   ופירו אמ׳ לו אדון 41: תחשבוה יבא בן אדם שלא  ואתם עמדו כי בשעה  40. ור ביתויניח חפ  
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Lc 12,46   יקווהו ובשעה שלא ידעה ויגרש אותו ואביו שלא  אדוניו יבא ביום  46שכר ישתה ויויאכל ו  
Lc 12,46   46 ידעה ויגרש אותו ואביו להניחם עם אשר לא שלא  ניו יבא ביום שלא יקווהו ובשעה אדו  
Lc 12,48   הכירו ועשה דברים הגונים היה מוכה בנגעים שלא  ואותו  48. יה מוכה מנגעים רביםרצונו יה  
Lc 12,59   13: תצא משם עד שתשוב אל היותר אחרון שלא  אני אומ׳ לך  59. טר יתנך במאסרוהשו,Tit  
Lc 14,5   ואמר לאותן  7: ולא יכלו לענות אותו 6. יעלהו שלא  שורו וחמורו נופלים בבור בשבת  זה מכם אם 

Lc 16,28   ואברהם אמר לו 29הזה  יבואו לנגישת המקום שלא  כי חמשה אחים יש לי ואמר להם  28לבית אבי.  
Lc 17,1   1 2אבל אוי למי שבעבורו יבואו . יבואו צרות שלא  מידיו דבר בלתי איפשרי הוא ואמ׳ לתל  

Lc 18,17   18. יקבלו מלכות שמים כמו נערים לא יכנסו בו שלא  מי ומי . באמת לכם אני אומר 17 .שמים  
Lc 18,30   ובעולם. יקבל יותר ויותר ממה שהניח בזמן זה שלא   30ו בתי דירתו בעד מלכות השם׳ בניו א  
Lc 19,21    והאדון אמר לו 22. וקוצר מה שלא זרעת. הנחת שלא  אתה הוא איש אכזרי אתה לוקח מה ממך כי  
Lc 19,21   והאדון אמר לו עבד רע מפיך אשפטך 22. זרעת שלא  וקוצר מה . תה לוקח מה שלא הנחתאכזרי א.  
Lc 19,22   ולמה לא נתת 23הנחתי ומלקט מה שלא זרעתי  שלא  ה יודע שאני איש אכזרי לוקח מה את. אשפטך  
Lc 19,22   אני הייתי. ולמה לא נתת ממוני ברבית 23זרעתי  שלא  רי לוקח מה שלא הנחתי ומלקט מה איש אכז 
Lc 19,44   44  [*]מקדש התחיל וכאשר נכנס ב 45 :הכרת עת פקודתך שלא  בעבור . לא יניחו בך אבן על אבןו 
Lc 20,7   וישאוש אמ׳ להם ואני לא 8. ידעו מאין היתה שלא  וענו  7. להם שיואן היה נביאכי בבריא היה  

Lc 20,27   28. הודו בתחיית המתים קרבו אליו ושאלוהו שלא  ומקצת מן הצדוקים  27. שתקו. תומתשוב  
Lc 21,6   6 ושאלוהו אדון מתי  7: אבן על אבן ותפסד יעמוד שלא  לו שאתם רואים עדיין תראו ימים דברים א 

Lc 21,32   33. ימות זה הדור עד שכל אלה העניינים יעשו שלא  באמת אני אומר לכם  32. ם׳ קרובשמלכות הש  
Lc 22,16   וכאשר 17. אוכל אותו עד שיהא נשלם מלכות השם׳ שלא  כי אני אומ׳ לכם  16. בול המיתהקודם שאס 
Lc 22,18  19. אשתה מהיוצא מהגפן עד שיבא מלכות הש׳ שלא  כי אני אומר לכם  18ביניכם והו קחוהו וחלק  
Lc 22,40   40 והוא נסע מהם כזריקת אבן 41. תכנסו לניסיון שלא  ר בא להם אמר להם התפללו בעבור וכאש  
Lc 22,46  הנה סיעהו. עוד הוא מדבר כן 47: תכנסו לפיתוי שלא  אמר לאותם שישנים קומו והתפללו ו 46. דאגה 
Lc 23,29   אז יאמרו 30. והשדים שלא הניקו. נשאה וולד שלא  והבטן . אמרו מאושרות הן העקרותשבהם י  
Lc 23,29   אז יאמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו 30. הניקו שלא  והשדים . והבטן שלא נשאה וולד. הן העקרות 
Lc 23,51    והיה מאברמיסיאה . ים בעצה ובמעשה היהודיםהסכ שלא   51יוסף אברימסיאה שהיה אדם נכבד וצדיק 
Lc 24,16   וישאוש אמ׳ באי זה דברים 17. היו מכירים אותו שלא  ועיניהם עורות  16ם והולך עמהם קרב לה 

Jn 1,11   רק לכל אותן שקבלוהו נתן יכולת 12. קבלוהו שלא  ואותן . ולא עצמות דבריו 11ירו לא הכ  
Jn 3,20  אבל מי שעושה אמת בא אל 21. יהיה נתפש במעשיו שלא  ואינו בנר בעבור . ררע מארר הנאיש העושה ה 
Jn 4,15  15 16. ושלא אבא פה לעולם לשאוב. תהיה לי צמא שלא  מרה אליו תן לי המים ההם בעבור והאשה א  
Jn 4,21   אתם 22. תתפללו האב בזה ההר ולא בירושלם שלא  שה תאמיני ִּבי שעדיין יהיה עת אמר לא  
Jn 4,22   כי שלום. אנחנו נתפלל למה שאנו יודעים. ידעתם שלא  אתם תתפללו למה  22. לא בירושלםבזה ההר ו 
Jn 4,32   32 אי זה שהביא מה . אז אמרו התלמידים 33: ידעתם שלא  וא אמ׳ להם אני עתיד לאכול דבר וה 
Jn 4,38   ואתם נכנסתם . הם שטרחו עליואחרים . טרחתם בו שלא  אני שלחתי אתכם ללקוט מה  38. ואחד המלקט 
Jn 5,20  כי כמו שהאב החיה מתים ונתן 21. תהיו תמהים שלא  ת גדולות מאלו מראה אליו בעבור ופעולו. לו  
Jn 6,12   אז אספו ומלאו י״ב קופות מפירורין 13. יפסד שלא  אספו זה הנותר . ו אמר לתלמידיוכאשר שבע  
Jn 7,15   ענה ישאוש ואמ׳ מוסרי אינינו שלי אבל 16: למד שלא  זה ספר  הודים ואומרים איך יודעהיו הי 
Jn 7,28  הוא שאין. אמת. באתי מעצמי רק מאותו ששלחני שלא  ידעתם . ׳ ואותי ידעתם מאין אניומלמד ואומ  

Jn 11,56    וכבר אמרו ההגמונים 57בא ביום המועד  שלא  שהיה מדבר בעצמו מה אתם חושבים במקדש  
Jn 12,35    ומי שהולך בחשך אינו יודע. תפלו בחשך וערפל שלא  כם נר להו בפוד שהנר בכם בעבור יש בעדין  
Jn 12,40    יראו בעינים ויבינו בלב ויתבוננו ואני מרפא שלא  עור עיניהם ותקשה לבם בעבור  40הנביא  
Jn 12,42   תר אהבו מעלתכי יו 43ישליכום מבית הכנסת  שלא  בור פחד הפרושים לא הודו בעבור בו רק בע  
Jn 16,1   הם יעמידו אתכם מחוץ לבתי 2תהיו ניזוקים  שלא  אלה הדברים אמרתי לכם בעבור  1 ש׳ יואן  

Jn 18,28   28 אז יצא פילאטו 29: יהיו טמאים ויאכלו הפסח שלא  יגו לישאוש לקאיפש בהיכל בעבור אז הנה  
Jn 19,31   וחג גדול היה. ארו הגופה בשבת בשתי וערביש שלא  והיהודים בעבור : שבת היהוערב  31. לאל  
Jn 21,18   ואז אמר רמז באיזו מיתה עתיד לזכך  19. תחפוץ שלא  ך ואחר ילך אחריך וינהגך במקום תשלח יד 
Jn 11,6    אחר 7. עמד באותו מקום ב׳ ימים. היה חולה שלאזריט  אז כששמע  6. מרטא ומריאה אחותהאוהב מאד 

Mc 6,56   יגעו בשפת מלבושו כי כל אותן שנוגעים שלבד  ם בדרכים ומחלים פניו כנס עובריהוא נ  
Mt 17,2   ואמ׳ 4. ויראו אליו משה ואליהו מדברים עמו 3 .שלג  יו מאירה כשמש ושמלתו היתה כמו ותמונת פנ 
Mt 28,3  5. והשומרים היו נפחדים ועמדו כמו מתים 4 .שלג  ניו כמו הברק ומלבושיו היו כמו ופ 3. עליה  
Mc 9,2   2 היו כן שאין שום אדם יכול לעשות בהם על פני  .שלג  לבושים היו מזהירים ולבנים כמו והמ 
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Mt 19,9   אמרו התלמידים 10. ולוקח אחרת עושה ניאוף .שלה  אם אינו עושה בעבור טעם ניאוף  אשתו  
Mt 21,5   7. כמו שצום ישאושהלכו התלמידים ועשו  6 .שלה  בא שפל יושב על האתון ועיר בן  הנה מלכך  
Jn 4,28   בואו ותראו איש 29והלכה לעיר ואמרה לאנשים  שלה  אז עזבה האשה הבית  28: דבר עמהומה אתה מ  
Mt 5,3    אשרי הנחים כי הם ינחלו 4. הוא מלכות השם שלהם  אשרי עניי הרוח כי  3אותם לאמר ומלמד  

Mt 12,9   ושם היה אדם אחד עם היד יבשה ושאלו לו אם 10 להםש  וכאשר היה מועבר בא לבית הכנסת  9. מהשבת 
Mt 13,43   43 והמלכות 44. מי שיש לו אזנים לשמוע ישמע .שלהם  חו הצדיקים כמו השמש במלכות אב אז יזר  
Mc 1,21   וכולם תמהים מהמוסר כי הוא היה 22. מלמדם שלהם  נסת ותכף בשבת נכנסו בבית הכ. בכפר נחום  

Mc 10,42   לא יהיה כן 43. יש כח גדול על הקטנים שלהם  גדולים מושלים על הקטנים ושרים והשלטונים  
Lc 5,6   ועשו סימן אל החברים אשר באניה 7. משתברין שלהם  ה אספו דגים רבים באותן שרשתות זה נעש  

Lc 5,14   ועמים רבים באים. ודברו נתפזר עוד 15 .שלהם  טהרתך כמו שמשה מצוה לעדות  ותדור בעד  
Lc 13,10   והנה אשה אחת שחלתה י״ח שנים 11. בשב בשבתות שלהם  ובשבת הבאה היה בבית הכנסת  10 :אכריתנה 
Mt 13,32    דמיון אחר אמ׳ להם המלכות שממיי דומה 33 :שלו  שהעופות שוכבים ועומדים בענפים עץ גדול  
Mt 16,24  כי אותו שחפץ להושיע נפשו בזה 25. ושילך אחרי שלו  ושיקח שתי וערב . יתייאש מעצמו אחרי חוייב 
Mt 22,33   33 והפרושים שמעו שהצדוקים היה להם שתיקה 34 .שלו  אשר שמע העם זה היה תימה במוסר וכ  

Mc 7,2  כי 3אוכלים בלא נטילת ידים ביזו אותם  שלו  וכאשר ראו יחידי התלמידים  2לם שבאו בירוש  
Mc 15,21   ונהגוהו בגולגוטא שרוצה לומר מון קולורי 22 שלו  רב נדריאה אי דנופי שישא שתי ועאס אלש . 

Lc 1,32   וימלוך בבית יעקב לנצח ומלכותו לאין קץ 33 .שלו  נינו הש׳ יתן לו קתדראת הש׳ אב ואדו . 
Lc 1,50   כי הוא עושה דברים 51. מדור לדור ליריאיו שלו  וחסד  50דולים שמו הוא עשה בי דברים ג  
Lc 5,27  והאיש קם והניח כל ענייניו והלך 28לך אחרי  שלו  שמו לוי ואמ׳ לו יושב בסטון חד וראה אדם א  
Lc 9,23   וזה יושיע עצמו[*]  24. ובכל יום יבא אחרי שלו  חרי יהיה כופר בעצמו ושתי וערב חפץ לבא א.  
Lc 9,43    חריו המה וההולכים א. והרואים נבהלו 44. ושקט שלו  ושתייתם לפני הנער וחזרו לאביו אכילתם 

Lc 11,22   23. באותן שהיה בוטח יגזול לו ומלבושיו יחלק שלו  הנה כל כלי הזיין . ם יותר ממנוחזקים חיי  
Lc 12,6  נמכרין במאה ערכין ואחד מהם לא נשכח לפני שלו  חמשה לחם שהם  6: כם אותו תיראוהאש אומר ל  

Lc 14,27  כי 28. ואינו בא אחרי אינו יכול להיות תלמידי שלו  ומי שאינו נושא שתי וערב  27. ייהיה תלמיד 
Lc 19,13   ואמ׳ אליהם עשו. ונתן להם עשר ׅאיֵמנֵש שלו  וקרא עשרה עבדים  13מו ושיחזור מלכות לעצ  
Lc 22,14   ואמ׳ בכוסף אוכל עמכם זה הפסח 15. שלוחים עמו שלו  ה ישבו לאכול וי״ב ובהגיע השע 14. הפסח 

Jn 9,6   שר״ל. ואמ׳ לו לך ורחץ במי שלוח 7. מאותו טיט שלו  ומשח העינים . ברוק ההוא שה טיטונע. בארץ 
Jn 10,12   12  כאשר הוא רואה הזאב שבא עוזב הצאן. קרוביות שלו  שאינו שוכר טוב כאשר הצאן אינם ומי  
Jn 13,1   דהונעשית הסעו 2: בעולם זה בקץ אהב אותם שלו  האב האוהב אותם שהם . מעולם זה לו לעבור  

Jn 15,19   19 אבל כי אינכם מזה העולם בעבור זה מכעיס. אוהב שלו  העולם מה שהוא . אתה מזה העולם אם 
Lc 1,40  ומיד ששמעה השלום ממריאה 41. לאלישבק שלו׳  ונכנסה בבית זכריא ונתנה  40. הבעיר גודיא  

Jn 20,21   ר אמ׳ זה גנח ואמ׳ להם קבלוכאש 22. [*] עמכם שלו׳  אז אמר להם פעם אחרת  21. שמחו האדון 
Mt 11,8   9: מלבושים חשובים ועומדים בהיכל המלך שלובשים  היה אדם עם מלבושים יקרים אותם שהוא י  

Jn 9,7   8. אז הלך וטבל שם וראה בעיניו. שר״ל שלוח .שלוח  ץ במי ואמ׳ לו לך ורח 7. שלו מאותו טיט  
Jn 9,7   ואותם 8. אז הלך וטבל שם וראה בעיניו .שלוח  ״ל שר. אמ׳ לו לך ורחץ במי שלוחו 7. טיט  

Jn 9,11   ואמרו 12. והלכתי ורחצתי וראיתי. לרחוץ שם שלוח  ושלח לי למי . טיט ומשח את עיניישאוש עשה  
Lc 7,24  יואן התחיל לאמר לעמים למה יצאתם ראות שלוחי  וכאשר היו מושבים  24. דליזט בייהיו אישקנ  
Lc 9,52   51 53לפניו ונכנסו בעיר השומרונים להכין שם  שלוחיו  ישאוש משיח שלח  52למו דברי נש וכאשר  

Lc 14,32   כן כל איש מכם 33. להשתדל עם דברי שלום שלוחיו  וזולת זה הוא עומד מרחוק שולח  32. אליו  
Lc 6,13   יקומו . יושימון שקרא פירו ואנדריו אח 14 .שלוחים  ידיו ובחר שנים עשר מאותן שקרא קרא לתלמ 
Lc 9,12   12 ואמרו לו העם זה ילכו למגדליהם ולעריהם שלוחים  נגשו אליו הי״ב . ום מתחיל לרדתוהי  

Lc 11,49    למען תהיה נדרש מכם 50וירדפו . ומהם ימיתו שלוחים  זה חכמת האל אמרה הנני שלח להם נביאים 
Lc 22,14   14 ואמ׳ בכוסף אוכל עמכם זה הפסח 15 .עמו שלוחים  הגיע השעה ישבו לאכול וי״ב שלו וב  
Mt 5,47   לאחיכם לבד הלא זה הדבר עושים פחותי הנצרים שלום  ואם תקדימו  47: שעים המפורסמיםעושים הר. 

Mt 10,12  ואם  13: אומרים שלום יהיה עמכם ובזאת הבית .שלום  וכאשר תכנסו בבית תנו  12. תלכותעמדו עד ש 
Mt 10,12   12 ואם אותה הבית 13: יהיה עמכם ובזאת הבית שלום  אומרים . ת תנו שלוםר תכנסו בביוכאש  
Mt 10,34   אבל כי אני באתי להפריד האב מהבן 35. בארץ שלום  מידיו אל תחשבו שאני באתי לשום משיח לתל . 
Mt 18,19  ועל הארץ שאבי שבשמים יתן לכם כל מה שתשאל שלום  שר אם שנים מכם יהיו בהסכמה של אומ׳ לכם א : 
Mc 9,49    10 :שלום  נבשל יהיה עמכם מלח ויהיה עמכם עם מה,Tit  1: קפיטולו עשירי כפי שן מרקו  

Mc 12,38   ושישבו בכסא הראשון בבתי כנסיות  39הסוחרים  שלום  תנו להם ספר שחפצים נשוא מלבושים נאים שי 
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Mc 14,45   והם שמו הידים עליו 46עליך רבי ונשקו  שלום  ומיד שבא נגש אליו אומ׳  45. מהבחכ  
Mc 15,18  והכוהו בראש עם  19הש׳ יושיעך מלך היהודים  .שלום  והתחילו לתת לו  18אחת מקוצים  בראשו עטרה 

Lc 1,69  כאשר הגיד מפי קדושיו 70בית דוד נערו  שלום  והיישיר אותנו ומהר תת  69עמו  ועשה פדיון  
Lc 1,71   72. לנו משונאינו ומיד כל אותן שהקציפונו שלום   71 ו הנביאים שהם מראשית העולםמפי קדושי  
Lc 1,76   ולתת רפואה שלימה לעמו למחילת 77. ובדרך האל שלום  בין הדרכים שיהיו מיושרים בדרך בעבור שת 
Lc 1,79   והנער היה גדל וחזק ברוח הקדש ועומד 80 .שלום  עבור שרגליו תהיו מאושרות בדרך ובצלמות ב  
Lc 2,14   וכאשר נסעו המלאכים 15. לאנשים מרצון טוב שלום  עלוי יהיה לאל ובארץ  14אומרים ו. לש׳  

Lc 3,6  אז אמ׳ לעמים שבאים בעבור יטבילם 7. האל שלום  ויראו כל בשר  6. וכל הרכסים לדרכים ישרים  
Lc 10,4  מרו תחלהובבית שתכנסו תא 5. לשום אדם בדרך שלום  ואל תתנו . תי שוקים ולא מנעליםואבן ולא ב  
Lc 10,5   עליו ינוח. ואם שם בן השלום 6. יבא בבית הזה שלום  ובבית שתכנסו תאמרו תחלה  5. רךאדם בד 

Lc 11,43   אוי לכם פרושים אתם כמו הקברים 44. בשער שלום  ושיתנו לכם רוב . ון בתי כנסיותבכסא ראש  
Lc 12,51  ה׳  52: אני אומר לכם לא כן רק להפריד. ץבאר שלום  סבורים אתם שבאתי לתת  51: שליםנדחק עד שי 
Lc 14,32   כן כל איש מכם שאינו מתיאש מכל הדברים 33 .שלום  וק שולח שלוחיו להשתדל עם דברי עומד מרח  
Lc 19,9   בא לבקש מן  10בזה הבית בעבור שזה בן אברהם  שלום  וישאוש אמ׳ לו היום נעשה  9. יםבד׳ כפל 

Lc 20,46   והקתדראות ראשונות בבתי. רב ברחובות קריה שלום  אים ואוהבים שיתנו להם לבושים נללכת במ  
Lc 24,36  והם נבהלים 37. לכם אני הוא אל תיראו שלום  רים ישאוש עמד באמצעם ואמר להם ובעודם מדב  

Jn 4,22   ועתה. אבל תבוא שעה 23. ליהודים עתיד לבא שלום  כי . חנו נתפלל למה שאנו יודעיםאנ. ידעתם  
Jn 16,33  כי תהיה לכם צרה בעולם רק תבטחו בי כי אני  .שלום  תי לכם בעבור שבי לבד יהיה לכם הדברים אמר 
Jn 19,31   אז באו הפר הפרושים וחתכו ירכותם של 32 .שלום  ו לחתוך ירכי אותן התלויין ויש רשות יוכל  
Jn 20,19    אז. י אמר זה הראם הידים והצדוכ 20. לכם שלום  שהתלמידים שם בא ישוש ואמ׳ להם נעולות  
Jn 20,26   אח״כ אמר לטומאש שים אצבעך פה 27. יהיה עמכם שלום  ם ובא באמצע תלמידיו ואמר לה. נעולות 

Mc 15,40    כי כאשר היה בגליליאה הן הולכות עמו 41 .שלומי  ומריאה אם יקומו קטן ומישף ואם מקדלינא  
Lc 1,47   ובעבור זה כל . כי הוא הביט שפלות שפחתו 48 שלומי  באל שהוא  ורוחי שמח 47עלה האל משבחת ומ 

Lc 24,10  והאחרות שהיו עמהן שאומרות לשלוחים אלה שלומי  ה מקדלינא ומריאה יקובי ומריאה והיה שמריא  
Jn 14,27   איני נותנו לכם על דרך. אני נותן לכם שלומי   27אב ישלח בשמי הוא ילמד אתכם אותו שה  
Lc 1,44   45. שמעו אזני הנער שמח בגיל גדול בבטני שלומך  תדעי כי כאשר  44. דוני באה אלישאם א זה  
Lc 2,30   שיהיו אור 32שהכינות לפני פני כל העם  31 שלומך  כי עיני ראו  30פי דבריך בשלום עבדך כ  

Mt 10,13  ה תשאר עמכםואם אינה ראוי. יבא אליה שלומכם  אם אותה הבית תהיה ראויה לשלום ו 13: הבית  
Lc 10,6   באותו בית עצמו 7. ואם לא יחזור עליכם .שלומכם  עליו ינוח . ואם שם בן השלום 6 .בבית הזה  

Mt 23,24   אוי לכם פרושים  25: הפרעוׄש ובולעין הגמל שלועסין  פרנסים עורים  24: ן ראוי לשכחםואין שאי 
Mc 9,17   מפילו ומכריחו להוציא רוק מפיו ונוקש קחושלו  ובכל מקום  17. ני לך שבלבו שטןנהגתי ב  

Mt 23,23   מצמרת הנענע ומהכמון ועובדים גדולי צווי  שלוקחים  י לכם מאותתים ופרושים רמאים או 23: עליה 
Mt 13,33   האשה ומטמינו ומערבו בשלשת מדות קמח עד שלוקחת  ׳ להם המלכות שממיי דומה לשאור אחר אמ  

Mt 10,5   4 ישוש משיח וצום ואמר להם אל תכנסו בארץ שלח  אלה י״ב  5. ודש שמסרוי:ן קאעיבשימו  
Mt 12,13   היתה לו חזורה בבריאות כמו. ידך ושלוחה שלח  ואז הוא אמר אל האדם  13. ת טובעשות בשב  
Mt 14,31   32. ואמ׳ איש במעט אמונה למה חששת. היד ולקחו שלח  ותכף ישאוש  31. ר אדון הושיעניצעק אומ 

Mt 21,1   אומר לכו אל אותו המגדל שהוא 2שנים מתלמידיו  שלח  אז הוא . אים בביטפני בהר הזתיםוהיו ב 
Mt 21,34   והעובדים 35. עבדיו לעובדים לקנות פירותיו שלח  וכאשר בא עת לקנות הפירות  34. במהלך אחד  
Mt 21,36   והיו יותר טובים. בל פירותיועבדיו לעובדים לק שלח  אחר האדון  36. כו ומקצתם המיתוומקצתם ה 
Mt 21,37   וכאשר 38. להם בנו ואמ׳ הם ישאו כבוד לבני שלח  באחרונה  37: כן שעשו לאחריםועשו להם כמו  

Mt 22,4   עבדים אחרים אומר תאמרו לקרואים אני הכינותי  שלח  ופעם אחרת  4. אין ולא אבו לבואאל הנישו 
Mt 26,51   את ידו והוציא סכינו והכה אחד מעבדי שרי שלח  שהיה עם ישו והנה האחד מהם  51 .ותפשוהו  
Mt 27,50   והנה המקדש נשבר משני צדדין 51. הקדוש רוח שלח  וישאוש פעם אחרת צועק  50. ירהואליהו שית  
Mc 1,41   42. ידו ואמ׳ לו אני רוצה שתהיה טהור מהצרעת שלח  וישוש כמרחם עליו  41. ל לטהרניאתה יכו  
Mc 3,5   ותכף יצאו הפרושים ועשו 6. ונרפאה[*] היד  שלח  ואמ׳ לאדם . ור מעשיהם כשמביטיםנקצף בעב  

Mc 11,1    ואמ׳ להם לכו לאותו מגדול שהוא 2שני תלמידים  שלח  . וכאשר נגש בירושלם בהר הזתים 1שן מרקו 
Mc 12,2    והם תפשום 3הכרם עבדיו לעובדים לקחת הפרי מ שלח  וכששב בעתו  2. והלך במהלך ארוךאדמה  
Mc 12,4  5. והם פצעום בראש וביזו אותם. עבדים אחרים שלח  עו׳  4. ום בידים ריקניותתפשום והכום ושלח  
Mc 12,5  ועו׳ שלח בנו מאד יקר 6. [*] אחר ואותו המיתו שלח  עו׳  5. פצעום בראש וביזו אותם והם. אחרים 
Mc 12,6   5 7בנו מאד יקר ואמ׳ אולי ישאו כבוד לבני  שלח  ׳ ועו 6. [*] ח אחר ואותו המיתועו׳ של  
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Mc 14,43   בעד סגן הכהנים ובעד החכמים מאותתים וזקני שלח  והוא . עם רב עם סכינים ומקלות ועמו  
Lc 1,26    27המלאך גבריאל בעיר גליליאה ששמה נזורט  שלח  ובששה חדשים האל  26. בין הנשיםחרפתי  
Lc 6,10   11. ומיד ידו נתרפאה. והאיש שלח ידו. ידך שלח  הביט כולם אמ׳ לאיש וכאשר  10. או אבוד  
Lc 6,10  ואותם מלאים חימה 11. ומיד ידו נתרפאה. ידו שלח  והאיש . כולם אמ׳ לאיש שלח ידך וכאשר הביט  

Lc 7,3   לו חכמי היהודים מבקש אותו שיבא שירפא עבדו שלח  וכאשר זה שמע ישאוש היה שם  3. אליו . 
Lc 7,6  אליו אוהביו שיאמרו לישאוש אדון אל תרצה שלח  וכאשר היה סמוך לבית סנטוריאו  .הולך עמהם  

Lc 9,52   שלוחיו לפניו ונכנסו בעיר השומרונים להכין שם שלח  ישאוש משיח  52כאשר נשלמו דברי ו 51. הוא 
Lc 11,49  50וירדפו . ומהם ימיתו להם נביאים שלוחים שלח  ובעבור זה חכמת האל אמרה הנני  49. קבריהם  
Lc 20,10   עבדו לאותן שמחזיקים הכרם בעבור שיתנו לו שלח  ובעת הבציר  10. הוא שם זמן רב ולא היה  
Lc 20,11  עבד אחר והם נוגשים ושוברים אותו ברוב שלח  והאדון  11: דו ולא נתנו לו דברוהם הכו עב  
Lc 23,15   והנה שום דבר ראוי למיתה לא נעשה לו. אתכם שלח  וג״כ אירודיש כי הוא  15. אותו מלשינים.  
Lc 23,46    ולכל אלה הדברים. וסנטוריאו בא 47. רוחו שלח  ובאמרו אלה הדברים . אפקיד רוחיאב בידך  

Jn 1,6  זה בא לעדות בעבור שיתן  7אדם אחד שמו ג׳ואן  שלח  האל  6: לא היה להם יכולת עליה וערפל וחשך 
Jn 3,17  רק בעבור. בנו בעולם בעבור שישפוט העולם שלח  כי האלוה לא  17: חיים נצחיים ואבל יהיו ל  
Jn 6,29   אז אמרו לו אי זה אות אתה עושה 30. אותי שלח  א פעולות האל שתאמינו במי שהוא זאת הי  

Mt 27,19   יםלאמר לא תהיה דן האדם ההוא הצדיק כי דבר שלחה  אשתו : והוא יושב בקתדרת הדין 19. למיתה  
Mt 8,16   וכל החולים. אל ישואש משוטנים והושיעם בדברו שלחו  ובערב  16 וקמה ושרת אותו: עזבה תכף 

Mt 12,22  לו משוטן אחד עור ואלם ומרקו באופן שדבר שלחו  ואז  22. ובשמו האיים יחילו 21 למשפט החזק  
Mt 14,35   35 וחילו  36לחו לו כל החולים אליו בכל הארץ וש שלחו  נשי המקום ההוא הכירוהו וכאשר א 
Mt 18,24   25. איש אחד שחייב לו עשרת אלפים בישנאש שלחו  . וכאשר התחילו לספר הטעם 24. וטעם מעבדי  
Mc 1,32   וכל אותן מהעיר 33לו כל החולים ומשוטנים  שלחו  והערב כאשר השמש נכנע  32. שרתםהקדחת ו  
Mc 8,26   אומ׳ לו אל תאמר לשום אדם משכיניך. בביתו שלחו  וישאוש  26. תחיל לראות בבהירותבעיניו וה.  

Mc 10,13  12 והתלמידים. לו דורון מנערים בעבור זה שיגיעם שלחו  והעמים  13: ה עוזבת בעלה מנאפתואם האש 
Mc 12,13    לו מקצת מהפרושים ומקצת מאנשי אירודיש שלחו  ואחר  13. בעבורם והלכו ועזבוהוהצורה  

Jn 1,19   כהנים ודיאקש בעבור שישאלו. היהודים מירושלם שלחו  כאשר . וזהו עדות יואן 19ספרו  הוא .אחד 
Jn 5,38   38 חפצו הכתיבות שבהם אתם סבורים יהיה לכם  39 .שלחו  ין דברו בכם כי לא האמנתם שהוא וא 
Jn 7,32   ישו עדייןאז אמר להם  33: עבדים שיתפשוהו שלחו  וההגמונים עם הפרושים . הדברים מאותן  

Jn 10,36   כשאמרתי . בעולם אתם אומרים שאני מחרף ומגדף שלחו  אותו שהאב קדש  36נו ראוי למחק שכתוב אי 
Jn 11,3   אומרות הנה אותו שאתה אוהב . אחיותיו לישאוש שלחו  אז  3. האח שהוא לזריט היה חולה. ראשה 

Lc 20,12   ואדון הכרם אמ׳ מה אעשה אשלח 13. בחוץ ושלחוה  ושלח עבד שלישי ומוכה בחבורה  12. להלוך  
Mt 20,2  2 וחזר בשוק סביב שעת שלישית היום 3. בכרם שלחם  ה תנאי עמהם מן הערך מפשוט אחד וכאשר עש  

Mt 21,12   להטות מאותן שהיו. החלוף ממטה למעלה שלחנות   האל וגרש כל אותן שקונים ומוכרין והפך  
Lc 10,16   והששים ושלושה תלמידים חזרו בשמחה 17 .שלחני  ה אותי מבזה ואשר ס מי שאתם מבזשאתם מוא.  

Jn 6,58   ומי שאוכל אותי הוא חי . ואני חי בעבור האב שלחני  כמו שהאב  58: בי יעמוד ואני בוושותה דמי 
Jn 7,29  ואחד מהם לא שם ידיו: אז רצו לתופשו 30 :שלחני  אבל אני יודע שממנו אני והוא . מכזב כמוכם  
Jn 8,16   ובתורתכם כתו׳ שעדות 17ואני אחדים אנחנו  שלחני  שהאב . כי איניני לבדי: טי אמתידן משפ  
Jn 8,42   למה אינכם מכירים דברי כי אינכם יכולים 43 .שלחני  רק הוא . ולא באתי מעצמי. יצאתיהאל ומהאל 

Jn 18,11   אז הסיעה השכנו ועבדי 12: האב לסבלה שלחני  אינך רוצה המיתה שבעבורה . תיקהסכינך בנר  
Lc 22,35   אחסר לכם אי זה. אתכם בזולת שק ומנעלים שלחתי  ואמר להם כאשר  35. ולא תכירני כופר בי  

Jn 4,38   אחרים הם. אתכם ללקוט מה שלא טרחתם בו שלחתי  אני  38. הוא הזורע ואחד המלקט כי אחד  
Jn 17,18  ובעבורם אני מקדש אותם עצמי 19. בעולם שלחתיה   ואני. כמו שאתה שלחתני בעולם 18. הוא אמת  

Mt 17,15   וענה ישאוש 16: לתלמידיך ולא יכלו לרפאותו שלחתיו  ואני  15ובל רע גדול באש ובמים וס. הוא 
Lc 22,53   54: רק זאת היא שעתינו ועוז הערפליי. יד בי שלחתם  יום הייתי במקדש ולא כל ה 53: ובעצים 

Jn 5,33    רק אני איני מקבל 34. לזואן ועשה עדות אמתי שלחתם  אתם  33: ר הוא שעושה עדות ליאח 32אמתי 
Jn 11,42   כשאמ׳ אלה הדברים צעק ואמ׳ לזרו בוא 43 .שלחתני  בי אמרתי זה בעבור שיאמין שאתה שעומד סבי  
Jn 17,8   ם רק בעדאני בעדם מתפלל לא בעד העול 9 .שלחתני  באמת שממך יצאתי והאמינו שאתה  והכירו  

Jn 17,18   ובעבורם אני 19. ואני שלחתיה בעולם. בעולם שלחתני  כמו שאתה  18. דברך הוא אמת. מתאותם בא 
Jn 17,21   אני נתתי להם. והאורה שנתת לי אתה 22 .שלחתני  למען שהעולם יאמין שאתה . ר אחדיהיו דב  
Jn 17,23   אב אני 24: שאהבת אותם כמו שאהבת אותיו .שלחתני  חדים בכל דבר והעולם יכיר שאתה שיהיו א  
Jn 17,25   ואני הודעתי להם שמך 26. ושאהבת אותם שלחתני  אך אני הכרתיך והם הכירו שאתה  .לא הכירך.  
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Mt 12,18   אני. אשר אני בחרתי ואהובי שערב מאד לנפשי שלי  רואה אתה בן  18ומ׳ בעד ישעיה הנביא א  
Mt 15,8   7 הם מכבדים 9. מכבר מדברים ולבם רחוק ממני שלי  זה העם  8ומ׳ ב דבר מכם ישאוש אטו  

Mt 16,18   ועוד דלתות גיהנם לא תהיה להם יכולת כנגדך .שלי  רי ועל זאת האבן אבנה אגלישיאה הוא פי  
Mt 25,45  ואלו ילכו באשה של גיהנם  46. גם לי לא עשיתם שלי  ם שלא עשיתם למקצת מקטני הדלים כי כל פעמי 
Mt 26,42   אם לא יכול ממני עבור המות הזה תעשה רצונך שלי  ופעם שנית הלך להתפלל ואמ׳ אב  42. חולה.  
Mc 11,17   17 ואתם עשאוה מערת גנבים. הוא תפלה לכל העמים שלי  למדם ואומ׳ להם אינו כתוב שבית ומ . 

Lc 15,9   אומר לכם שמחה תהיה כן אני 10. אותה שאבדתי שלי  שמחו עמי כי אנכי מצאתי דרכמא  אומרת  
Jn 7,16  אם שום אדם רוצה לעשות  17. אבל מאותו ששלחני שלי  ענה ישאוש ואמ׳ מוסרי אינינו  16: שלא למד 

Jn 14,24   אלה הדברים אמרתי בעומדי  25: רק מאבי ששלחני שלי  אשר שמעתם אינו והדבר . אותי ומקיים דברי 
Jn 16,15   ומעתה לא תראו אותי כי  16. הם ויגיד לכם מעט שלי  לאבי  כל הדברים שהם 15גיד לכם יקח וי 
Jn 17,10    וכבר 11. ואני זך בהם. ושלך שלי הם. שלך הן שלי  וכל  10כי שלך הן . אלו שנתת לירק בעד  
Jn 17,10   וכבר איני בעולם והם 11. ואני זך בהם. הם שלי  ושלך . וכל שלי שלך הן 10לך הן כי ש. לי  
Jn 18,9   אז שימון פירי שהיה  10: נתת אחד מהם לא נעדר שלי  לם הדבר שאמר כי מכל אותן שאלו יה נששיה 

Mc Prol,6   הש׳ מלמד ההתבשרות מישאוש משיח בעד ההריון שליח  זהו זואן בן זכריה . קורא במדברמהקול ש  
Jn 17,24    תי קודם שהעולם היהכי אהבת או. שנתת לי שליחותם  בעבור שיראו אורה . הם יהיו עמיאהיה שם . 
Lc 1,77    בעבור חסד  78לעמו למחילת עונותיהם  שלימה  ולתת רפואה  77. שלום ובדרך האלבדרך[*]  

Lc 12,27   בכל מעלתו לא היה לו מלבוש דומה למלבוש אחד שלימה  אומר לכם כי  אני. לא טורחות ולא טוות 
Mc 12,21  21 23.ולכל השבעה היתה להם לאשה 22. עשה כזה שלישי  זה . חה השני גם זה לא הניח זרעואחר לק  
Lc 12,38   אבל 39: וימצאם כן מאושרים הם העבדים ההם שלישי  ואם יבא במשמר שני או  38. שרתםשיסבו וי  
Lc 20,12   ואדון הכרם 13. ומוכה בחבורה שלחוהו בחוץ שלישי  ושלח עבד  12. והניחוהו להלוך. בזיונות  
Lc 24,21  רק מקצת מנשינו 22. שנעשו דברים אלו שלישי  שהוא יפדה את ישראל והיום יום  וולא המתינ  
Mt 20,3   4היום ומצא אחרים שהיו עומדים בטלים בשער  שלישית  וחזר בשוק סביב שעת  3. חם בכרםאחד של 

Mc 15,25  זהו ישאושוהניחו עליו כתב  26. כאשר תלוהו שלישית  והיתה שעה  25. יקח כל אחד מהם עליהן איזה 
Lc 23,22   21  אמר להם אי זה רע עשה איני מוצא שום טעם שלישית  והוא פעם  22. צעקו אומרים תלהווהם  
Jn 21,17   ופירו היה דואג. שימון ג׳ואן אוהב אתה לי .שלישית  אמר לו פעם  17: יוהאכיל שיות. אליו רעה 

Mt 20,14   15. ך כי אני חפץ לתת לאלה האחרונים כמו לךול שלך  קח מה שהוא  14י עמי לפשוט אחד אתה תנא 
Mc 1,2  אחת קול תקרא במדבר שתאמר הכינו דרך 3. לפניך שלך  י שולח מלאכי לפניך שיפנה הדרך אמר הנה אנ 

Mc 5,19   והוא הלך דורש 20: ֽוַסֵּפר החסד שהש׳ עשה לך .שלך  צה אבל אמ׳ לו לך לביתך ולאותן לא ר  
Lc 5,33   להם אמ׳ יכולים אתם בין 34. אוכלים ושותים שלך  אבל . אותם מהפ מהפרושים ות וכןכובד מלחמ  
Lc 6,30  וכאשר אתם חפצים שהאנשים יעשו 31. אל תבקשם שלך  ולאותו שיגזול את . ם שישאלך תןאבל לכל אד  

Lc 19,16  ו שמחוהאדון אמר אלי 17. י׳ אימינש הרוחתי שלך  הראשון בא אומר אדון עם אימינא ו 16. ואחד  
Lc 19,20   כי 21. שנתת לי שמר שמרתיה והצנעתיה בנעלם שלך  אימינא [*]  20[*] [*]  19[*]  בא ואמ׳  
Lc 19,42   ועתה הן נעלמות לעיניך. כזה היום לשלום לך שלך  כרת והאמנת הדברים שהם כי אם אתה ה 42אמר.  

Jn 17,6   6 ועתה הכירו 7. תה נתת לי ודברי קיימוהיו וא שלך  . יתי שמך לאנשי העולם שנתתם ליאני גל  
Jn 17,9   ואני זך . ושלך שלי הם. וכל שלי שלך הן 10הן  שלך  כי . לא בעד העולם רק בעד אלו שנתת לי 

Jn 17,10    וכבר איני  11. ואני זך בהם. ושלך שלי הם. הן שלך  וכל שלי  10כי שלך הן . שנתת ליבעד אלו 
Mt 6,32   שאלו בתחלה מלכות 33. יודע שאתם צריכים זה שלכם  האב . ם שואלים כל זההעמי 32. שאו מה נלב  

Mt 10,29   לכן לא תפחדו 31כל שערות ראשכם מנויים  30 .שלכם  אחת מהם לא תפול לארץ בזולת אב במחצה ו. 
Mt 25,34   אני נרעבתי 35. מוכן מראשית העולם עד הנה שלכם  רוכים מאבי ותחזקו המלכות אותו באו ב  

Lc 6,40   40 איך תראה קיסם בעין אחיך 41כאשר הוא ברבו  שלכם  נו התלמיד על הרב כל תלמיד הוא איני  
Lc 11,39   סכלים מי שעשה מה שהוא 40. הוא לב רב וגניבה שלכם  ומה שהוא בפנים . ביע ומן הקערהמחוץ ג 
Lc 11,46    וצבים קברי הנביאים שאבותיכםאוי לכם ח 47.שלכם  לא חפצתם לנגוע אותם באצבע אחד לשאת אתם  
Mt 5,48   48  6: הוא שלם  תהיו א״כ שלמים כמו שאביכם שמימיי,Tit  1 השמרו לבלתי עשות אמבוה בלעז  

Mt 19,21   לך מכור מה שיש לך ותנהו לדלים ויהיה לך אוצר שלם  אמ׳ אליו ישו אם תחפוץ היות  21. חסר עוד 
Lc 1,17   ואמ׳ זכריה למלאך איך יעשה זה שאני זקן 18 .שלם  לשם עם  כם בחכמת הצדיקים ויכיןוידרי  

Lc 19,38   38 ואותן פרושי 39. יהיה לשמים ועלוי למרומים שלם  . רים ברוך הוא זה שבא בשם האלאומ  
Jn 3,29   מי  31: ואליו ראוי לתת הגדולה ולי המעטה 30 .שלם  ל בעבור קול הארוס הזה הוא גיל ומשמח בגי 

Jn 15,11   זהו צווי שתהיה אהבה ביניכם כמו שאני 12 .שלם  ור שגילי יהיה בכם וגילכם יהיה כם בעבל  
Jn 16,24   24  [*] אלה הדברים אמרתי לכם במשל לכם רק בגלוי  25 :שלם  תשאלו ותקחו בעבור ששונכם יהיה 
Jn 17,13   והעולם בהם שמע. יךאני נתת להם דבר 14. בעצמו שלם  בר בעולם בעבור שיהיה להם גילי הדברים ד 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

912 

 

Mt 1,6   רבואם. שלמה הוליד רבואם 7. מאשת אוריאש שלמה  דויט מלך ישראל הוליד . ך ישראלדויט מל  
Mt 1,7   אביאש. רבואם הוליד אביאש. הוליד רבואם שלמה   7. ראל הוליד שלמה מאשת אוריאשמלך יש  

Mt 6,29  30: היה מכוסה עם כל מעלתו כמו אחד מאלולא  שלמה  ואני אומ׳ לכם כי  29: מתעמלין קוצרין ולא  
Mt 12,42   וכשהשטן יוצא 43: ובכאן הוא יותר חכם משלמה .שלמה  היא באה מראש העולם לשמוע חכמת כי . אותה 
Lc 11,31   31 אנשי נינוה 32: והנה יש בכאן גדול משלמה .שלמה  לכת שבא מקצות הארץ לשמוע חכמת מ  
Jn 10,23  ואמרו לו עד מתי. אז היהודים הקיפוהו 24 .שלמה  ך ישאוש במקדש באכסדרת והול 23 .וחורף היה  

Mt 1,4   בואס הוליד אוביק. שלמון הוליד בואס 5 .שלמון  נאשון הוליד . נאדף הוליד נאשוןאמי.  
Mt 1,5   אוביק הוליד. בואס הוליד אוביק. הוליד בואס שלמון   5. נאשון הוליד שלמון. ד נאשוןהולי 

Lc 3,32   שם היה . שם היה אמינאדף 33. שם היה נחשון .שלמון  שם היה . שם היה בואז. היה אביקשם . גאשי 
Mt 5,48  6: כמו שאביכם שמימיי שלם הוא שלמים  תהיו א״כ  48. שים פחותי הנצריםזה הדבר עו,Tit  1 השמרו 

Mt 22,20  20 ו מסיסר והוא אמר להם לכןואמר 21. כתוב שלמעלה  ם ישאוש ממי היא זאת הצורה ומה ואמ׳ לה  
Lc 19,30   31. התירו קשרו ונהגוהו. לא רכב עליו אדם שלעולם  מ ותמצאו עיר אחד בן אתון קשור תכנסו ות  
Lc 8,25   ובאו  26. ושומעין לו. שלרוח ולים אומר עמדו שלקח  ואמרו מי הוא זה . ה וראו ותמהויראה גדול 
Mt 25,1  1 החמש 2. עשישותיהן ויצאו לדרך לחתן ולכלה שלקחו  לעשר בתולות דומה מלכות שממיי  ואז יהיה  

Lc 5,9  ויק֗ומו ויואן בני זבדיב חברי שימון 10 .שלקחו  וכל אותן שהיו עמו בלקיחת הדג  .מסובב הוא  
Lc 8,25   ובאו ועברו 26. ושומעין לו. ולים אומר עמדו שלרוח  ואמרו מי הוא זה שלקח . ו ותמהוגדולה ורא 

Mt 26,75   27: פעמים ויצא בחוץ ובכה מאד במר שלש  כופר בו שאמר לו קודם שהתרנגול יקרא יהיה,Tit  
Mc 14,72    15: והתחיל לכרות. פעמים שלש  שהתרנגול יקרא ב׳ פעמים יכפרהו שקודם,Tit  קפיטולו ט״ו כפי 

Lc Prol,12   נה היו מובאים באנטוכאמאות וחמשים ותשע ש שלש  ביטימיאה עצמותיו בשנת אדונינו שנים מת ב:  
Lc 4,25  וכאשר היה רעב גדול בארץ. שנים וששה חדשים שלש  ואליהו בישראל כאשר עצר השמים  בימי ישעיה.  
Lc 13,7   לזה. ואיני מוצא. שנים שאני שואל פרי תאנה זו שלש  כבר עברו . ואמ׳ לשומר הכרם 7. ולא מצא 

Lc 22,61   ויצא לחוץ ובכה 62. פעמים תהיה כופר בי שלש  יקרא  ננו שאמ׳ לו קודם התרנגולדבר אדו  
Jn 12,5    וזה שאמ׳ לא 6. מאות פשיטין ושינתנו לעניים שלש  למה זו המשיחה אינה נמכרת בעד  5למוסרו  

Jn 13,38    14: ואמרו אל תלמידיו. פעמים שלש  יקרא התרנגול עד שתהיה כופר בי לך לא,Tit  קפיטולו י״ד 
Mt 12,40  כן יהיה בן הבתולה בלב. ימים ושלשה לילות שלשה  כי כמו שיונה היה בבטן הדג  40 .יאיונה נב  
Mt 12,40  גבירי נינוה יקומו 41. ימים ושלשה לילות שלשה  כן יהיה בן הבתולה בלב הארץ . תושלשה לילו  
Mt 15,32   רוצה לשולחםימים ואין להם לאכול ואיני  שלשה  אמ׳ אני מרחם העם באשר הוא עמד תלמידיו ו  

Mt 17,4  5. ולאליהו אחד. לך אחד ולמשה אחד. אהלים שלשה  אם אתה תאבה נעשה פה . זה המקוםטוב עמוד ב  
Mt 18,16   ואם בזה לא ישמעך הגידהו באגליזיאה ואם  17 .שלשה  כל עדות הוא קיים בעד שנים או  או ב׳ כי 
Mt 18,20   ואז פירו  21 :מקובצים בשמי אני הוא באמצעם לשהש  ששנים או  כי למקום 20: לכם כל מה שתשאלו 
Mc 8,31   התחיל[*] ופירו . ואמ׳ להם בגלוי 32. ימים שלשה  ים וחכמי הדת והוא יקום חי אחר שרי הכהנ  
Mc 9,4    5. לך אחד ולמ ולמשה אחד ולאליהו אחד. אהלים שלשה  אמ׳ לו טוב הוא שאנחנו נעשה פה לישאוש 
Lc 9,33   ולאליהו אחד. ולמשה אחד. לך אחד. אהלים שלשה  . דון דבר טוב הוא שנעשה פהא. וואמ׳ ליש.  

Jn 21,17   אמ׳ אליו אדון. פעמים שאלו אם אוהב אותו שלשה  ופירו היה דואג כי . והב אתה ליג׳ואן א  
Mt 13,23  שמימייאמר המלכות . ומשל אחר יש לפניהם 24 :שלשים  וא׳ . וא׳ חמשים. ים לאחד יש ק׳ומעשים טוב 
Mt 27,3  ואמר אני  4. הפשוטין לשרי הכהנים והישישים שלשים  מסרו ראה שהוא מחוי וניחם וחזר ואז יודש ש 
Mt 27,9   וקנו 10פשיטי כסף זהו ערך שערכו בני ישראל  שלשים  ר נשלם מירמיה נביא אומ׳ ולקחו היה הדב 
Lc 3,23   שם היה . והיו סבורים הכל שהוא בן יוסףשנה  שלשים  ה בהתחלת וישאוש הי 23. אתהו מאד אהובי 

Jn 5,5   וכשראהו ישאוש שוכב והכיר 6. ושמנה שנים שלשים  והיה שם אדם אחד שחלה  5חלו בו זה חולי ש  
Mt 2,16   16 המלכים היה מאד כעוס וצוה להמית כל הילדים שלשת  יהי כראות אירודש שהלעיגו ממנו ו  
Mc 8,2   ואם אני אשלחם 3. ואין להם מה לאכול. ימים שלשת  שכים אחרי זה ת על העם כי הם נמלי רחמנו  

Mc 15,29  תושע עצמך תרד מן השתי וערב 30. ימים תבנהו שלשת  ומר שתחריב מקדש השם׳ ואתה אחר אתה היית א. 
Lc 3,27   שם היה. שם היה מלאכי 28. שם היה נרי .שלתיאל  שם היה . שם היה זרובביל. ויסא שם היה  
Mt 2,9   ויבאו 11. ובראותם הככב שמחו שמחה גדולה 10 .שם  עד שעמד על המקום אשר הילד . רחראו במז  

Mt 2,13   עד בואי אליך כי עתיד הוא שאירודיש ירצה הילד  שם  הילד ואמו וברחת למצרים וישבת  קום ולקחת 
Mt 2,15   בר האל שאמר על ידיעד מות אירודיש למלאת ד שם  ויעמוד  15מו לילה וילך למצרים הילד וא  
Mt 2,22   ויגר במִדינַת 23ונזהר בחלומו ללכת לארץ גלליאה  שם  דיש אביו בארץ גודיאה פחד ללכת תחת אירו 

Mt 12,45   ובסוף אותו האיש היו יותר רעים. ועמדו שם  ע רוחות יותר רעים ממנו ונכנסו ולוקח שב  
Mt 13,2   בעבור זה עלה לספינה אחת ויושב וכל העם. עם רב שם  ואוסף  2והלך לים ויושב בשפתו  יצא מהבית 
Mt 13,5   5 6. מאד עפר ותכף צמחו כי לא היה להם עפר עמוק שם  מקצת נפלו במקום אבנים שלא היה ו  
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Mt 13,58    14: הרבה נפלאות בעבור מיעוט האמנתם שם  ולא עשה  58. רק בארצו או בביתוכבוד,Tit  
Mt 15,29   וקרב אליו רוב חיל שנהגו אלמים עורים 30 .שם  לאה ועלה אל ההר ויושב ת ים גלימשם בא שפ  
Mt 17,26   כל מה שעולה זה אשר שאל ותנהו בעדי ובעדך שם  הראשון שתקח תפתח לו הפה ותמצא החכה והדג:  

Mt 19,2    וקרבו אליו הפרושים מנסים לו ואומרים לו אם 3 .שם  אחריו עמים רבים וירפאם ונמשכו  2ירדן 
Mt 21,17  וראה 19ובבקר בשובו אל העיר היה לו רעב  18 .שם  צה לעיר והך ְבֵבַטנִיָאה ועמד משם מהם ויצא חו  
Mt 21,19    ולא מצא תאנים כי אם עלין לבדן ואמר מעולם לא  שם  וראה תאנה אחת קרוב לדרך ובא  19לו רעב 
Mt 24,23   רבים שקרנים יקומו ויעשו רוב 24. תאמינולא  .שם  אמר לכם בזה המקום הוא משיח או אם איש י  
Mt 24,28   ותכף קרוב מעט מאותו זמן 29. יאספו הנשרים שם  ובאי זה מקום שיהיה הגוף  28. הבן האלו  
Mt 26,71   ופעם אחרת כפר 72. וזה היה עם ישוש דנזוריט .שם  הפתח האחר שפחה אמרה לאותן שהם יצא מ  
Mt 26,73   73 ואז 74ואמרו אתה הוא מהם כי דבריך מעיד  .שם  רו אותן שעומדין ר מעט נגשו לפיואח  

Mt 27,7    ובעבור זה אותו שדה נקרא ַאְלִקיֶדֶמך זהו 8. הגרים שם  קנו שדה א׳ מיוצר בעבור שיקברו 
Mt 27,47   ותכף רץ אחד 48. שומעים זה אמרו זה קורא אליהו שם  ומקצת שעומדים  47. זבתניאלי אלי למה ע 
Mt 27,55  רבות בנות שעומדות מרחוק אותן שהלכו עם ישאוש  שם  והיו  55. ים באמת זהו בן האלוהבחוזק אומר 

Mt 28,7   ותצאנה מהרה מהקבר ברוב 8: כמו שהוא אמ׳ לכם שם  ה לפניכם בגליליאה ואתם תראוהו ושהוא יהי  
Mt 28,17   ובא 18. ומקצתם ספקו. פללוהווכאשר ראוהו הת .שם  וישו נראה להם  17. ישו אמ׳ להםבהר אחד ש  
Mc 1,13  התענה מ׳ יום ומ׳ לילה והשטן מנסהו ושם עומד שם   13. ותכף נהגו הקדוש רוח במדבר 12. ואהוב  
Mc 1,38    והיה דורש בבתי 39. כי בעבור זה באתי .שם  בעיירות ובמדינות שהן סביבותינו ונדרוש  
Mc 2,6   איך 7עמו קצת מחכמי הדת וחשבו בלבם אומרים  שם  והיו  6. טול עונותיך מחולין לךאמר אל הנ  

Mc 2,15   וכאשר המאותתים 16. רבים שהולכים אחריו שם  ם אוכלים עם ישו ותלמידיו והיו וחטאי  
Mc 2,18   תלמידי ג׳ואן ומהפרושים מתענין ואמרו לישו למה שם  והיו  18ל החטאים באתי לקרוא הצדיקים אב 
Mc 3,1   והפרושים מארבים אותו  2. אדם אחד עם היד יבשה שם  ישוש נכנס בבית הכנסת והיה חרת עוד פעם א 

Mc 3,16   וללאזיר זאנאדיב ולג׳ואן אחיו 17לשימון פירו  שם  ושם  16ת לרפאת חליים ומושטנים להם יכול. 
Mc 3,17   17 18לוה זהו בינאטגיש ר״ל בן מהעליון א. להם שם  וקרא . יר זאנאדיב ולג׳ואן אחיווללאז  
Mc 3,20   וכאשר אותן  21. עם רב שאינם יכולים לחמם אכול שם  ואחר בא אל הבית ונאסף  20. גדושב 
Mc 5,38   38 וישוש נכנס בבית אמ׳ למה 39. מאד בכיות וצעקות שם  וראו . בבית הסגן של בית הכנסת ובאו 
Mc 6,5   אבל אחדים מועטים חולים שריפא .עשות שום פלא שם  ולא רצה  5ובין מכיריו ובביתו  לא בארצו  

Mc 6,10   וכאשר לא ירצו קבל אתכם 11. תלינו עד שתסעו שם  ואמר להם באי זה מקום שתבאו  10. גונילש  
Mc 6,55   באי זו עיר או מדינה הוא נכנס עוברים 56 שם  שר שמעו שהוא הארץ להביא החולים במטות כא  
Mc 10,1    והפרושים 2והוא דורש להם כמנהגו . עם רב שם  ונאסף  ארץ גודיאה אחר נהר ירדןובא עד  
Mc 11,5   מה אתם עושים. אמרו להם למה אתם מתירים העיר שם  ואותן שהיו  5. י הדלת והתירוהוקשור לפנ . 

Mc 12,41    42. ורבים עשירים מתנדבים גודל דברים. מתנותיו שם  ומביט באי זה אופן העם מתנדבים המקדש 
Mc 13,21   אז יקומו שקרנים נביאים מראים 22. לא תאמינו שם  יאמר לכם הנה משיח פה הנה משיח איש  איזה  

Mc 14,4  אחרים שהיו כעוסים ביניהם למה נעשית זאת האבדה שם  והיו  4. ושפכה המשיחה על ראשו נרדי ושברה 
Mc 14,70   ם כי באמת גליליב אתהאמרה לפירו באמת אתהו מה שם  מעט פעם אחרת אחת מאותן ששבות  וסמוך מזה. 
Mc 15,16   ושמו בראשו עטרה אחת. וילבישתו ארגמן 17העם  שם  תים נהגוהו להיכל השוטר ונתאסף עם המשר  
Mc 15,29   מקללים אותו מניעים ראשם אומרים אתה היית אומר שם  ותם שעוברים וא 29. הוא נמנה עם הרשעים 
Mc 15,35  ואחד 36. כאשר שמעו אמרו ראו איך צועק אליהו שם  ומדים ומקצת מן הע 35. ה עזבתניאלי אלי למ  
Mc 15,39   כאשר ראה שהוא היה מועבר בקול גדול אמר זה שם  והסינטוריאו שהיה ממתין  39. טהלמעלה ולמ  

Mc 16,7   ויצאו וברחו מן  8. כאשר אני אומ׳ לכם. תראוהו שם  ואמרו להם כי לפניהם בגליליאה  ולפירו 
Lc 1,21   ממתין זכריא ומתמיהים למה מתעכב עומד במקדש שם  והעם היה  21. ברים יבאו לתכליתהד שאלו.  
Lc 1,59  וענתה אמו ואמרה לא יהיה כן 60. אביו זכריה שם  וקראו לו . ים בעבור שימולו הבןבשמונת הימ  
Lc 1,63   פתח ולשונו דברהומיד פי האב נ 64תמהו מאד מזה  שם  וכל אשר היו . תב ג׳ואן הוא שמואשר בו כ 

Lc 2,6   וילדה שם בנו ראשון 7ימי מריאה מלאו ללדת  שם  וכאשר היו  6. ו ואשתו והיא הרהארוסת  
Lc 2,7    וקפלו בבגדים והניחו באבוס. בנו ראשון נולד שם  לדה וי 7היו שם ימי מריאה מלאו ללדת  

Lc 3,23   שם היה גיקמי. [*] שם היה מאטיב 24. היה עלי שם  . והיו סבורים הכל שהוא בן יוסףשלשים שנה . 
Lc 3,24  25. שם היה יוסף. שם היה גיקמי. [*] היה מאטיב שם   24. שם היה עלי. שהוא בן יוסף סבורים הכל 
Lc 3,24   שם היה[*]  26[*]  25. שם היה יוסף. היה גיקמי שם  . [*] שם היה מאטיב 24. היה עלישם . יוסף 
Lc 3,24  שם 27. שם היה יודא[*]  26[*]  25. היה יוסף שם  . שם היה גיקמי. [*] יבהיה מאט שם 24. עלי  
Lc 3,26   שם. שם היה ויסא. שם היה ואגוש 27. היה יודא שם  [*]  26[*]  25. שם היה יוסף. יהיה גיקמ  
Lc 3,27  שם .שם היה זרובביל. שם היה ויסא. היה ואגוש שם   27. שם היה יודא[*]  26[*]  25. היה יוסף  
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Lc 3,27   26  [*]שם . שם היה שלתיאל. שם היה זרובביל. היה ויסא שם  . שם היה ואגוש 27. שם היה יודא 
Lc 3,27  28. שם היה נרי. שם היה שלתיאל. היה זרובביל שם  . שם היה ויסא. שם היה ואגוש 27. היה יודא  
Lc 3,27  שם . שם היה מלאכי 28. שם היה נרי. אלהיה שלתי שם  . שם היה זרובביל. שם היה ויסא .היה ואגוש 
Lc 3,27   שם. שם היה אטדי. שם היה מלאכי 28. היה נרי שם  . שם היה שלתיאל. ם היה זרובבילש. ויסא  
Lc 3,28   שם היה . שם היה קושן. שם היה אטדי. היה מלאכי שם   28. שם היה נרי. שם היה שלתיאל. זרובביל 
Lc 3,28   שם היה . שם היה מודאן. שם היה קושן. היה אטדי שם  . שם היה מלאכי 28. שם היה נרי .שלתיאל 
Lc 3,28   שם 29. שם היה אנן. שם היה מודאן. היה קושן שם  . שם היה אטדי. שם היה מלאכי 28. היה נרי  
Lc 3,28  שם. שם היה ישאוש 29. שם היה אנן. היה מודאן שם  . שם היה קושן. שם היה אטדי. כישם היה מלא  
Lc 3,28  שם . שם היה אליעזר. שם היה ישאוש 29. היה אנן שם  . שם היה מודאן. שם היה קושן. ישם היה אטד 
Lc 3,29   שם. שם היה יורם. שם היה אליעזר. היה ישאוש שם   29. שם היה אנן. אןשם היה מוד. היה קושן  
Lc 3,29  שם. שם היה מאטאטק. שם היה יורם .היה אליעזר שם  . שם היה ישאוש 29. שם היה אנן .היה מודאן  
Lc 3,29   שם 30. שם היה לוי. שם היה מאטאטק. היה יורם שם  . שם היה אליעזר. שם היה ישאוש 29. אנן  
Lc 3,29   שם . שם היה שמעון 30. שם היה לוי. היה מאטאטק שם  . שם היה יורם. שם היה אליעזר. היה ישאוש 
Lc 3,29  שם. שם היה יהודה. שם היה שמעון 30. היה לוי שם  . שם היה מאטאטק .שם היה יורם. היה אליעזר  
Lc 3,30  שם היה. שם היה יוסף. שם היה יהודה. היה שמעון שם   30. שם היה לוי. שם היה מאטאטק. היה יורם 
Lc 3,30   שם היה . שם היה יונה. שם היה יוסף. היה יהודה שם  . שם היה שמעון 30. שם היה לוי .מאטאטק 
Lc 3,30  שם היה. שם היה אלי. שם היה יונה. היה יוסף שם  . שם היה יהודה. שם היה שמעון 30. היה לוי  
Lc 3,30   שם היה. שם היה אלים. שם היה אלי. היה יונה שם  . שם היה יוסף. היה יהודהשם . היה שמעון  
Lc 3,30  שם היה 31. שם היה אקים. אלים שם היה. היה אלי שם  . שם היה יונה. שם היה יוסף. דהשם היה יהו 
Lc 3,30   שם: שם היה מליאה 31. שם היה אקים. היה אלים שם  . שם היה אלי. שם היה יונה. וסףשם היה י  
Lc 3,30   שם. שם היה מכנה: שם היה מליאה 31. היה אקים שם  . שם היה אלים. שם היה אלי. ונהשם היה י  
Lc 3,31   שם. שם היה מיטאנו. שם היה מכנה: היה מליאה שם   31. ה אקיםשם הי. שם היה אלים .היה אלי  
Lc 3,31  שם היה . שם היה נתן. שם היה מיטאנו. היה מכנה שם  : שם היה מליאה 31. שם היה אקים. היה אלים 
Lc 3,31  שם  32. שם היה רוינו. שם היה נתן. היה מיטאנו שם  . שם היה מכנה: שם היה מליאה 31. היה אקים 
Lc 3,31   שם. שם היה גאשי 32. שם היה רוינו. היה נתן שם  . שם היה מיטאנו. שם היה מכנה: היה מליאה  
Lc 3,31  שם. שם היה אביק. שם היה גאשי 32. היה רוינו שם  . שם היה נתן. שם היה מיטאנו. השם היה מכנ  
Lc 3,32   שם היה. שם היה בואז. יקשם היה אב. היה גאשי שם   32. שם היה רוינו. שם היה נתן .מיטאנו  
Lc 3,32   שם היה . שם היה שלמון. שם היה בואז. היה אביק שם  . שם היה גאשי 32. שם היה רוינו. היה נתן 
Lc 3,32  שם  33. שם היה נחשון. שם היה שלמון. היה בואז שם  . שם היה אביק. שם היה גאשי 32 .היה רוינו 
Lc 3,32   שם היה אמינאדף 33. שם היה נחשון. היה שלמון שם  . היה בואז שם. שם היה אביק. שישם היה גא . 
Lc 3,32  שם . שם היה רם. שם היה אמינאדף 33. היה נחשון שם  . שם היה שלמון. שם היה בואז. שם היה אביק 
Lc 3,33   שם. שם היה אושרום. שם היה רם. היה אמינאדף שם   33. שם היה נחשון. ם היה שלמוןש. בואז  
Lc 3,33  שם 34. שם היה פאריש. שם היה אושרום. היה רם שם  . שם היה אמינאדף 33. היה נחשוןשם . שלמון  
Lc 3,33   שם. שם היה ג֗ודי 34. שם היה פאריש. היה אושרום שם  . שם היה רם. שם היה אמינאדף 33. נחשון 
Lc 3,33   שם. שם היה ישאק. יה ג֗ודישם ה 34. היה פאריש שם  . שם היה אושרום. שם היה רם. דףהיה אמינא  
Lc 3,34  שם היה . שם היה אביאם. שם היה ישאק. היה ג֗ודי שם   34. שם היה פאריש. שם היה אושרום. היה רם 
Lc 3,34   שם היה . שם היה טארי. שם היה אביאם. היה ישאק שם  . שם היה ג֗ודי 34. ם היה פארישש. אושרום 
Lc 3,34  שם 35. שם היה מקור. שם היה טארי. היה אביאם שם  . שם היה ישאק. שם היה ג֗ודי 34. היה פאריש  
Lc 3,34  שם. שם היה שירוק 35. שם היה מקור. היה טארי שם  . שם היה אביאם. שם היה ישאק. ישם היה ג֗וד  
Lc 3,34  שם. שם היה ראגב. שם היה שירוק 35. היה מקור שם  . שם היה טארי. שם היה אביאם. קשם היה ישא  
Lc 3,35  שם היה . שם היה פליג. שם היה ראגב. היה שירוק שם   35. שם היה מקור. שם היה טארי .היה אביאם 
Lc 3,35  שם 36. שם היה שאלי. שם היה פליג. היה ראגב שם  . שם היה שירוק 35. שם היה מקור. היה טארי  
Lc 3,35  שם. שם היה קינן 36. היה שאלי שם. היה פליג שם  . שם היה ראגב. שם היה שירוק 35. היה מקור  
Lc 3,35  שם. שם היה ארפישאט. שם היה קינן 36. היה שאלי שם  . היה פליג שם. שם היה ראגב. שם היה שירוק 
Lc 3,36   שם. שם היה שירוג. שם היה ארפישאט. היה קינן שם   36. שם היה שאלי. שם היה פליג .היה ראגב  
Lc 3,36   שם היה. שם היה נח. שם היה שירוג. היה ארפישאט שם  . שם היה קינן 36. שם היה שאלי .היה פליג 
Lc 3,36   שם היה  37. שם היה למך. שם היה נח. היה שירוג שם  . שם היה ארפישאט. שם היה קינן 36. שאלי 
Lc 3,36  שם. שם היה מתושאלי 37. שם היה למך. היה נח שם  . שם היה שירוג. שם היה ארפישאט. היה קינן  
Lc 3,36   שם . שם היה אנוך. שם היה מתושאלי 37. היה למך שם  . שם היה נח. שם היה שירוג. שאטהיה ארפי 
Lc 3,37  שם. שם היה ירוך. שם היה אנוך. היה מתושאלי שם   37. שם היה למך. שם היה נח. וגשם היה שיר  
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Lc 3,37   שם 38. שם היה מנשיל. היה ירוךשם . היה אנוך שם  . שם היה מתושאלי 37. ם היה למךש. היה נח  
Lc 3,37   שם . שם היה יאנוש 38. שם היה מנשיל. היה ירוך שם  . שם היה אנוך. לישם היה מתושא 37. למך 
Lc 3,37   שם. שם היה שת. שם היה יאנוש 38. היה מנשיל שם  . שם היה ירוך. שם היה אנוך. ליהיה מתושא  
Lc 3,38  שם האל. שם היה אדם. שם היה שת. היה יאנוש שם   38. יה מנשילשם ה. שם היה ירוך. היה אנוך.  
Lc 3,38   4. שם האל. שם היה אדם. היה שת שם  . שם היה יאנוש 38. ם היה מנשילש. ירוך,Tit  קפיטולו ד׳ 
Lc 3,38   4. שם האל. היה אדם שם  . שם היה שת. שם היה יאנוש 38. היה מנשיל,Tit   1קפיטולו ד׳ כפי לוקא 
Lc 3,38  38  4. האל שם  . שם היה אדם. שם היה שת. יאנוששם היה,Tit   וישאוש משיח 1קפיטולו ד׳ כפי לוקא 

Lc 4,2    ולא אכל עד ארבעים. ארבעים יום ונתנסה בעד הש׳ שם  ועומד  2והונהג בעד הרוח במדבר מגורדא 
Lc 4,40   הוא משים עליהם . ביאו לוחולים מחלופי חליים ה שם  וכאשר בא השמש כל אותן שהיו  40. אותם 
Lc 5,19    גדול ועלו על הגג ומסלקים הלבנים ובעד הגגות שם  שער שיוכלו ליכנס בעד העם שהיה ולא מצאו  
Lc 5,19   20עם החולה ושמוהו באמצע כלם לפני ישאוש משיח  שם  ים הלבנים ובעד הגגות שמו המטה הגג ומסלק 
Lc 5,26   וכלם היו מלאים. היו נבהלים והללו ושבחו לשם שם  אשר היו וכל  26. הלל ומברך האללביתו מ  
Lc 5,29   והפרושים 30. רוב עולמיים ושאר ואוכלים עמהם שם  ועשה משתה גדול בביתו והיו  29 .אחריו  

Lc 6,6   ומביטים הסופרים 7. אדם אחד שהיה לו יד יבשה שם  והיה . שנכנס בבית הכנסת ומלמד משבת אחת  
Lc 7,3   שלח לו חכמי היהודים מבקש אותו שיבא שירפא שם  היה  וכאשר זה שמע ישאוש 3. י אליומרגלי  

Lc 8,32   פרים הרועים בהר והשדים חלו פני ישאוש משיח שם  והיו  32. ה אותם שילכו בתהומותשלא יצו  
Lc 9,4   בלו אתכםואותם שלא יק 5ומשם לא תצאו . תעמודו שם  ובאי זה בית שתכנסו  4מלבושים  לכם שני. 

Lc 9,52    וכאשר יקומו 54. כי מגמת פניו ירושלם[*]  53 שם  ונכנסו בעיר השומרונים להכין לפניו  
Lc 10,6    ואם לא יחזור. עליו ינוח שלומכם. בן השלום שם  ואם  6. תחלה שלום יבא בבית הזהתאמרו  

Lc 11,26   דם ההוא יהיו יותר רעיםהא. וסוף דבר .שם  ו ונכנסים באותו בית שהיו דרים ממנו עמ  
Lc 12,34   מתנים ערוכים תהיו ועשישות 35: יהיה לבבכם שם  ובמקום שיהיה אוצרכם  34. מכלה ועש אינה  
Lc 14,8   ואז. ויבא לאותו שזמנך ויאמר לך תן מקום לזה 9 שם  כי באולי יותר נכבד ממך נקרא . תשב בראש 

Lc 15,13   ואחר היה רעב גדול  14. הפסיד כל ירושתו בזנות שם  מאד  ותר קטן הלך לו בדרך רחוקההנער הי 
Lc 16,1    וקראו ואמר לו מה זה  2שמפסיד נכסי האדון . רע שם  ויצא עליו . מורשה אחד על נכסיוהיה שעשה 

Lc 17,37    18: יתקבצו המלאכים שם  ואמ׳ להם באיזה מקום יהיה הגוף  37אדון,Tit   קפיטולו י״ט כפי לוקא 
Lc 18,10    והפרוש עומד על 11. האחד פרוש והאחד עולמיי .שם  אנשים עלו במקדש להתפלל שני  10זה הדבר  
Lc 19,4  וכאשר ישאוש בא אל המקום זאקיב 5היה לו לעבור  שם  עבור יכול לראות ישאוש משיח כי ב. שיכומור 

Lc 19,24   לאותו שיש לו עשרה גזלו לו האימנא ותנוה שם  ואמר לאותן שעומדין  24. המדות אותה עם  
Lc 19,32   וכאשר באו להתיר  33ומצאו העיר עומד כאשר אמר  שם  והשלוחים הלכו  32. חפץ פעולתו שאדוננו 
Lc 20,9   ובעת הבציר שלח עבדו לאותן 10. זמן רב שם  ולא היה הוא . שכרה לעובדי אדמהכרם אחד ו  

Lc 23,33   33 האחד לצד ימין והאחד. לו ישאוש והגנביםת שם  אשר באו אל המקום הנקרא קלוארי וכ  
Lc 23,48   ובראותם כל הדברים האלה . היתה לו ההשקפה ההיא שם  וכל העם שהיה  48. איש היה צדיקבאמת זה ה 

Jn 1,39   והיה 40. אותו היום והיה כמעט שעה עשירית שם  ועמדו . ובאו וראו אנה עומד. תווראו או  
Jn 1,47   איש מישראל. ואמר ממי אתה חושב שיהיה אמת .שם  ח נתנאל שבא אוש משיראה יש 47. [*] אותו  

Jn 2,1    וכאשר 3. וישאוש נקרא עם תלמידיו לנשואין 2 שם  בגליליאה והיתה מריאה אם ישאוש נשואין  
Jn 2,6   שש אירידי ואבן מונחת כמנהג טהרת היהודים וכל  שם  והיה  6. כל אשר יאמר לכם תעשו למשרתים 

Jn 3,23   כי עדיין לא 24ובאו אליו רבים וטבל אותם  :שם  ד קרוב שיליני כי מים רבים היו בהר אח  
Jn 4,6   וישאוש לואה מן הדרך יושב על העין. עין יעקב שם  והיתה  6ם שנתן יעקב ליוסף בנו סמוך למקו . 

Jn 4,40   ויותר עוד האמינו בו 41. עמהם ועמד שני ימים שם  השומרונים אליו בקשוהו שיעמוד  אז כשבאו  
Jn 4,46  והיה שם מלך קטן ריגיטו שהיה לו בן . ממים יין שם  ת בבית גלליאה אל מקום אשר עשה בא פעם אחר 
Jn 4,46   47מלך קטן ריגיטו שהיה לו בן חולה בכפר נחום  שם  והיה . קום אשר עשה שם ממים ייןאל מ  

Jn 5,3    שוכבים רוב אנשים חולים עורים חגרים ומשוקים םש   3ולה חמשה עליות נקראים בלעז פרושיש . 
Jn 5,5  4  [*]וכשראהו 6. אדם אחד שחלה שלשים ושמנה שנים שם  והיה  5תם מאי זה חולי שחלו בו לרפא  

Jn 6,22  ושלא נכנס ישאוש באניה. ולא היה שם רק האחת .שם  או שהאניה הקטנה האחרת לא היתה מעבר לים ר  
Jn 6,22   ושלא נכנס ישאוש באניה עם תלמידיו. רק האחת שם  ולא היה . ה האחרת לא היתה שםטנשהאניה הק.  
Jn 6,24   עלו באניות ובאו בכפר נאום. ולא תלמידיו שם  אז כשראה העם שישאוש לא היה  24. לאל  
Jn 6,63   אינו. הרוח הוא שמחיה הבשר 64: שהיה ראשונה שם  אם תראו בן האדם עולה  63אתכם  מי מבהיל  
Jn 7,30   ורבים 31: כי עדיין לא באה שעתו. ידיו בו שם  ואחד מהם לא : אז רצו לתופשו 30: שלחני  
Jn 7,34   34 וביום 37 36[*] [*]  35. אתם לא תוכלו לבא שם  למקום שאהיה . קשני ולא תמצאונילב  
Jn 7,44   44 לוחים להגמוניםאז חזרו הש 45: ידיו עליו שם  אבל אחד מהם לא . צת רצו לתופשוומק  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

916 

 

Jn 9,7   ואותם שראוהו ראשונה כי דל 8. וראה בעיניו שם  אז הלך וטבל . שר״ל שלוח. שלוח ורחץ במי  
Jn 9,11   ואמרו לו אנה הוא 12. והלכתי ורחצתי וראיתי .שם  ושלח לי למי שלוח לרחוץ . עיני ומשח את . 

Jn 10,40   ורבים באו אליו ואומרים שג׳ואן כמעט אינו  41 .שם  ועמד . הבאותו מקום שהיה זואן טובל ראשונ 
Jn 11,8   אם אי . ענה ישאוש אין ביום שתים עשרה שעות 9 .שם  ועדיין חפצת ללכת . לסקול אותך רצו 

Jn 11,11   אז אמרו התלמידים אדון אם 12. להקיצו מן השינה שם  ואני הולך . לזריט אהובינו ישן נלכה כי 
Jn 11,15   אז אמר 16. רק נלך אליו. בעבור שאתם תאמינו שם  כי אני לא הייתי : אהבתכםח בעד והנני שמ  
Jn 12,9  לזרו[*]  10[*] לא לבד בעבור ישאוש רק שראו  שם  וב עם מן היהודים ששם היו ובאו אז הכירו ר  

Jn 12,11   10  [*] ם רבה ולמחר אחוזת ע 12: בעדו ומאמינים בישאוש שם  כי רבים מהיהודים באים  11לזרו 
Jn 12,26   נפשי  27. העובד אותי אבי יכבדוהו. יהיה משרתי שם  ולמקום שאני הוא . תי ישרת אחרילשרת או 
Jn 12,29   ואחרים אמרו. אמרו זה הוא קול רעם. שמעו זה שם  אז העם העומד  29. ועוד אנשאנו עיליתיו  
Jn 13,2   כי יודע היה 3י״ש אשקריוטי שיבגדהו בלב יוד שם  ונעשית הסעודה שהשטן  2: ב אותםזה בקץ אה  
Jn 13,5  והתחיל לרחוץ רגלי התלמידים. מים במזרק אחד שם  אחרי כן  5שיו ולקח סדין וחגרו ומניח מלבו.  

Jn 13,33    [*]שתהיו. מצוה חדשה 34ועתה אני אומ׳ לכם  .שם  כם יכולים לבא במקום שאני הולך אינ  
Jn 14,3   ואינכם יודעים המקום שאני הולך 4. אתם תהיו שם  שבמקום שאני  יא אתכם אלי בעבוראבא ואב  

Jn 17,24  בעבור שיראו אורה שליחותם שנתת. הם יהיו עמי שם  אותן שנתת לי שבמקום שאני אהיה אני רוצה ש  
Jn 18,3   ישאוש יודע 4. עם עששיות ואבוקות ועם כלי זיין שם  והפרושים באו . ועבדי ההגמונים אסף עם רב 

Jn 19,29   והיה כי שמע זה לקחו קנה אחד. קנקן מלא חומץ שם  אז היה  29. שלמת אמ׳ יש לי צמאתהיה נ  
Jn 19,41   ובאותו גן היה קבר חדש ובאותו קבר שום אדם. גן שם  ובמקום שנתלה היה  41. ים לחנוטליהוד 
Jn 19,42   20 :ישאוש שם  בעבור שהיה סמוך לאותו קבר שמו ליהודים ו,Tit  שבת  1טולו כ׳ כפי ש׳ יואן קפי 
Jn 20,5   אז בא שימון פירו ההולך אחריו ונכנס בקבר 6 .שם  אמנם לא נכנס . ין מונח לצד אחדוראה הסד . 
Jn 20,8   9. אותו תלמיד האהוב שבא ראשון לקבר וראהו ורץ שם  אז נכנס  8ל היה בצד אחד מקופל אב 

Jn 20,19   וכי אמר זה 20. בא ישוש ואמ׳ להם שלום לכם שם  מידים ודלתות הבית נעולות שהתל כשהיה ערב  
Mt 17,5    וכאשר התלמידים שמעו  6. והם שומעים. ערב לי שמאד  הענן אומרת זהו בני אהובי אותו באה מתוך 
Mc 5,15   15 וספרו 16שכלם נפחדו . היו מושטנים שהיו בטוב שמאז  אותם  וכאשר היו באים לישאוש והם ראו 

Mt 25,33   33 אז יאמר המלך לאותן שהיו לימינו באו 34 .שמאל  יח השיות לצד ימין והגדיים לצד וינ  
Mt 25,41   הפרדו ממני ארורים מאבי ולכו באש גיהנם .שמאל  ואז יאמר לאותן שיהיו בצד  41. לי עשיתם  

Mt 6,3   קתך נעלמת כיאבל תהיה צד 4. מה שעשתה ימינך שמאלך  לא תדע יד . וכאשר תעשו צדקה 3 :תגמולם 
Jn 3,18  אבל מי שאינו מאמין בו כבר . בו אינו נדון שמאמין  מי  18: העולם יהיה נושע בעבורורק בעבור ש 
Jn 6,35    אבל זה אמרתי 36. בי לא יהיה צמא לעולם שמאמין  ומי . מי שבא אלי לא ירעב. חייםהוא לחם  
Jn 6,47   אני הוא פת 48. כי יש לו חיים נצחיים ןשמאמי  אמת אומ׳ אני לכם מי  47. ה האבוהוא רא  
Jn 7,38   בי שאומרת הכתיבה נחל מים חיים ירוצו שמאמין  מי  38ה אחד עשה יבא אלי וישתה אם אי ז  

Mt 21,42   פועל הוא. בוני החומה היא היתה מונחת בפינה שמאסו  ראתם הכתיבות שאומרת האבן אותה ואתם לא ק 
Mc 12,10   הבונים תהיה מאוסה בעד הבונים אותה היתה שמאסו  תם זאת הכתיבה האבן ולא קרא 10 :לאחרים  
Jn 12,48  אותי ואינו מקבל דברי כבר יש לו שישפטהו שמבזה  מי  48. בעבור שאהיה להם למושיערק . העולם.  
Jn 20,11   11 ורואה שני מלאכים 12. כרעה והביטה בקבר שמבכה  אה עומדת מחוץ לקבר בוכה ובעוד ומרי  
Lc 24,51   52והוא נשוא בשמים . היה אותם היה נפרד מהם שמברך  ובעוד  51. שא ידיו לשמים וברכםונ 
Mc 4,20   מי שיש לו. א׳ יוצאין ל׳ ומא׳ ס׳ ומא׳ ק׳ שמגרגיר  עד . ימין בפועל ועושים פרי טובומש 
Mc 5,35  ואמרו לו בתך מתה. תבאו אל סגן בית הכנס שמדבר  ובעוד  35. י לשלום ותהיי נרפאתלכ. הושיעך.  
Jn 4,26  ותמהו כשמצאוהו . ותכף באו תלמידיו 27. עמך שמדבר  וישאוש אמר אני הוא  26. ם רביםיראנו דברי 
Jn 7,26    הכירו השרים. בגלוי ודבר אין אנו אומרים לו שמדבר  הנה  26ירושלם אינינו זה שחפצנו להמית 
Jn 8,25   אבל . רוב דברים ומדבר מכם או שופט 26עמכם  שמדבר  ון וישאוש אמ׳ להם קדמ. מי אתה לו אתה 
Jn 8,44    כי אביו שקרן . שקר מה שהוא קרוביי לו מדבר שמדבר  כי כל מה . באמת כי אין אמת אתוולא עמד 
Jn 9,37  והוא אמ׳ אדון אני מאמין 38: עמך הוא הוא שמדבר  ואותו . אוש אמ׳ אליו אתה ראיתוויש 37. בו  

Mt 15,31   והעורים ראות. והפסחים לכת. האלמים שמדברים  עד שהעם מתמיהים כשהיו רואים  31. רפאםומ.  
Mt 17,5   ובת קול אחת באה מתוך . עב אחד לבנה צללם שמדברים  ובעוד  5. ולאליהו אחד. משה אחדלך אחד ול 
Lc 8,16    חביאנו או ישימהו נר אינו מדליקו בעבור שי שמדליק  ומי  16. פרי בקיבול הצער מאהבהנושאין 

Mc 15,40   ובתוכם מריאה. מקצת נשים שבאו מרחוק להביטו שמה  והיו  40. ר זה האיש היה בן האלגדול אמ  
Lc 1,27  וכאשר המלאך נכנס לבתולה אמ׳ לה 28. מריאה שמה  לה והבתו. עם איש ששמו יושאף הוא מבית דוד  
Lc 2,19   והעם שבו מודים 20. כל אלה הדברים בלבה שמה  ומריאה  19. ם באותו בעד הרועיםשנאמרו לה  
Lc 10,9   ואם 10. ותאמרו להם מלכות האל מתקרב לכם שמה  ורפאו החולים שיהיו  9. לפניכם המונחים  
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Lc 14,18   והשני 19. לראותה בבקשה ממך שתקבל התנצלותי שמה  אני קניתי עיר ויש לי ללכת  הראשון אמ׳  
Lc 21,3   כי כל אלו מהשפעתם שמו במתן 4. יותר מכולכם שמה  האשה האלמנה ענייה  כם אני שזאתאומר ל  
Lc 21,4   ומקצת אומרים שהמקדש 5. כל מאכלה שהיה לה שמה  ל זאת ממה שפיחתה ויש לה חסרון אב. האל  

Jn 11,13   13 אז אמ׳ להם ישאוש  14. שאומר אומ׳ משינת חלום שמה  והמה מאמינים . אוש אמרו ממיתתוויש 
Mc 6,2    אינו הוא בן נפח אחד ומריאה 3. יוצא שמהידים  ומאין לו הכח . החכמה שנתונה לומאין לו  
Lc 6,20    אשריהם של רעבים כי יהיו 21. מלכות האל שמהם  בתלמידיו אומ׳ אשריכם של עניים עיניו  
Mt 1,21  וכל זה היה 22. תיהםישואש כי יושיע עמו מעונו שמו  ותלד בן יקרא  21. רתה מרוח קדשמה שהרתה ה 
Mt 1,23   23  וכאשר קם 24. ר״ל הש׳ם יהיה עמנו. עמנואל שמו  העלמה תהר ויולדת בן אחד ויהיה הנה  
Mt 2,23   3: נאזריוש שמו  ה נשלמת הנבואה שאמרה הוא יקרא שתהי,Tit   בעת 1קפיטולו ה׳ כפי מתיאו  
Mt 9,9   10. תיב אמ׳ לו בא עמי והוא קם והלך אחריומ שמו  דם אחד שיושב בשלחן חלפני שהיה משם ראה א  

Mc 14,46   ואחד מאותן שהיו עם 47: הידים עליו והחזיקוהו שמו  והם  46מ׳ שלום עליך רבי ונשקו אליו או 
Mc 15,21   שימון עבד שבא מעירו אס אלשנדריאה אי דנופי שמו  אחד שהיה עובר באותו מקום שהיה ואנסו אדם  

Lc 1,5   זכריה מיחס אביה ואשתו היתה מבני אהרן ושמה שמו  ירודיש מלך גודיאה כהן אחד מי אבי 5ללוקא  
Lc 1,13   ותהיה שמחה וגיל לך ורבים ישמחו 14. יוחנן שמו  א נשמעת ואשתך אלישבק תלד לך בן ותקר  
Lc 1,31  31 ן מהאלזה יהיה גדול ויהיה נקרא ב 32. ישאוש שמו  ְת תהר בבטנך ותלדי בן שתקראי תדעי ִכי ַא  
Lc 1,49  וחסד שלו מדור 50הוא עשה בי דברים גדולים  שמו  כי אותו שהוא כולו יכול הקדוש  49. מאושרת  
Lc 1,60  60 ואמרו לה אין ראוי במשפחתך שתהיה לך 61. יואן שמו  מו ואמרה לא יהיה כן אבל שיהיה וענתה א 
Lc 1,62   62 כריה שאל לוח הנקרא בוישאט אחד אשר בו וז 63 .שמו  ו סימן לאביו איך הוא חפץ יהיה ועש 
Lc 1,63   ומיד פי האב 64וכל אשר היו שם תמהו מאד מזה  .שמו  ישאט אחד אשר בו כתב ג׳ואן הוא הנקרא בו 
Lc 2,21    ישאוש שאותו נקרא בעד המלאך קודם שהנער היה שמו  שמנה ימים הנער היה נמול ונקרא נשלמו  
Lc 5,19    המטה שם עם החולה ושמוהו באמצע כלם לפני שמו  הלבנים ובעד הגגות הגג ומסלקים ועלו על  
Lc 5,27    והאיש 28לוי ואמ׳ לו יושב בסטון שלו לך אחרי  שמו  ישאוש מאותו מקום וראה אדם אחד יצא 
Lc 21,4   אבל זאת ממה שפיחתה ויש לה חסרון. במתן האל שמו  כי כל אלו מהשפעתם  4. ר מכולכםשמה יות  

Lc 23,50   שלא 51יוסף אברימסיאה שהיה אדם נכבד וצדיק  שמו  והנה אדם אחד  50. ת אלו הדבריםרואו  
Jn 1,6   זה בא לעדות בעבור שיתן עדות מרחוק 7ג׳ואן  שמו  האל שלח אדם אחד  6: ת עליההיה להם יכול . 

Jn 18,10   לפירי חזור סכינךאז אמר ישוש  11. מלאקוש שמו  והעבד . ון וכרת לו אזנו הימניתעבד ההגמ  
Jn 19,42   20 :שם ישאוש שמו  ים ובעבור שהיה סמוך לאותו קבר ע״ש ליהוד,Tit   1קפיטולו כ׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 21,6   הרשתות במים ונכנס בהם גודל רבוי דגים ולא שמו  אז . ם שימו הרשתות הלאה ותמצאואמר לה  
Lc 12,8    בי לפני האנשים יקרהו מן השמים לפני דהשמו  ואני אומ׳ כי כל האדם  8: שעברומרבים  
Lc 1,66   בלבם ואמרו אי זה יהיה זה הנער כי יד הש׳ שמוהו  וכל אשר שמעו  66. ו אלה הדבריםנתפשט  
Lc 7,47   49[*] וישאוש אמר אל האשה  48. עונות שמוחל  התחילו לאמר ביניהם מי הוא זה  יחד עמו [*]  

Mt 25,41   אני נרעבתי וצמאתי אשר 42. לשטן ואל מלאכיו שמוכן  י ולכו באש גיהנם ני ארורים מאבהפרדו ממ 
Mc 11,15   ולא 16. היונים גירש והפך מלמעלה למטה שמוכרים  קניות החלפנים ושולחנות אותם במקדש ו  

Lc Prol,10   ושלש שנים מת בביטימיאה עצמותיו בשנת שמונים  וכאשר הוא בתול וחיה . [*] ולושהאפושט  
Mt 23,13  דרך מלכות שמימיי לעמים ואין אתם נכנסים שמונעים  וי לכם מאותתים ופרושים ורמאים א 13. נשגב. 
Mt 11,15    אל מי אדמה זאת המשפחה הנה דומים 16. ישמע שמוע  מי שיש לו אזנים בעבור  15: לבאשעתיד  
Mt 25,19   ובא אותו שקבל חמשה בישנטש 20. חשבון מהם שמוע  ואחר זמן ארוך בא האדון ורצה  19. אדוניו  
Mc 6,11  12 צאו משם והסירו עפר רגלכם לעדות נגדם .שמוע  וכאשר לא ירצו קבל אתכם ולא  11. עד שתסעו  
Mc 7,37    8 :שמוע  כי הוא עשה האלמים דבר והחרשים עשה היטב,Tit   ובאותן 1קפיטולו ח׳ כפי שן מרקו  

Mt 19,17   וישוש אמ׳. והוא אמ׳ ומה הם 18. וקיים המצות שמור  ם נצחיים אם תרצה להבין חיי. ובהשם הוא ט 
Mt 27,64    בעבור שתלמידיו . הקבר עד יום שאמר שיקום חי שמור  לכן צוה  64הרמאי אמ׳ שיקום חי שאותו 
Mt 27,66   28 :שמור  ו הקבר והאבן גדולה חתמו ועשוה הלכו ושמר,Tit   והראשון 1קפיטולו נ״ד כפי מטיאו  

Mc 7,4   5. זהו ליטול כיסותיהם וכלי כסף משתיהם .שמור  ורבי חקים אחרים שציום [*]  4] [*הישישים  
Mc 7,9   9 כאשר משה אמ׳ כבד את אביך ואת 10. מנהגותיכם שמור  להם אתם שוברים מצות הש׳ למען  אמר 

Lc 11,35  וכאשר. גופך יאיר וכל[*]  36שנרך לא תחשך  שמור  לכן  35: גופך יהיה חשוך. יה רעאם עינך יה  
Jn 17,11   אותם שנתת לי בעבור שיהיו דבר. אותם בשמך שמור  ואני בא אליך אב קדוש . בעולם והם בעולם  
Jn 21,15  וישאוש אמר פעם אחרת אליו שימון 16: שיותי שמור  וישאוש אמר להם . אני אוהב אותךאתה יודע ש  
Mt 10,2   הראשון הוא שימון פירי ואנדריב: האיפושטוליש שמות  הם ואלה  2וטנים ולמרק החולאים לרפאת המש 
Lc 1,41   וצעקה 42ואלישבק נתמלאה מהקדוש רוח . בבטנה שמח  נער אלישבק . לום ממריאה אלישבקששמעה הש  
Lc 1,44   44 ואשריך שהאמנת כי אותם 45. בגיל גדול בבטני שמח  כי כאשר שלומך שמעו אזני הנער  תדעי  
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Lc 1,47   כי הוא הביט שפלות שפחתו 48באל שהוא שלומי  שמח  ורוחי  47שמתי משבחת ומעלה האל אמרה נ . 
Lc 4,16  וכאשר פתח הספר. ונתנו לו ספר ישעיה הנביא 17 שמח  וקם . ס כמנהגו לבית הכנסת בשבתנתגדל ונתנ 

Lc 10,21   דה לך אב ואדון ישאוש ברוח הקדש ואמר אני מתו שמח  ובאותה שעה  21. מכם כתוב בשמיםרק כי ש 
Lc 15,5   קורא אוהביו ושכניו ואמר שמחו עמי כי 6 .שמח  תו ימצא אותה ישימה על כתיפיו ובא אל בי  

Lc 19,17   יהיה לך. עבד טוב כי בדבר קטן היית נאמן שמח  והאדון אמר אליו  17. נש הרוחתיי׳ אימי  
Lc 23,8   כי פעמיים כסף לראותו בעבור ששמע דבריםמאד  שמח  ואירודיש כשראה ישאוש  8. ם היהבימים הה  

Jn 11,15   כי אני לא הייתי שם בעבור שאתם: בעד אהבתכם שמח  והנני  15: בפירסום לזרו הוא מתלהם ישאוש  
Mt 2,10   ויבאו בבית וימצאו הילד עם מריאה  11. גדולה שמחה  ובראותם הככב שמחו  10. הילד שםהמקום אשר 
Mt 28,8  ובעוד שהולכות ישאוש 9רצו להגיד לתלמידיו  שמחה  הרה מהקבר ברוב פחד וברוב אנה מותצ 8: לכם  
Lc 1,14   כי הוא 15. וגיל לך ורבים ישמחו כשיהיה נולד שמחה  ותהיה  14. בן ותקרא שמו יוחנן תלד לך 
Lc 2,10   נוכי היום נולד ל 11. גדולה שתהיה לכל העם שמחה  הנה אנכי מגיד לכם . ם אל תפחדואמ׳ לה  
Lc 15,7   בשמים על חוטא אחד עושה תשובה יותר ממאה שמחה  אני אומ׳ לכם כן יהיה  7. נאבדההצאן ש  

Lc 15,10   תהיה לפני המלאכים מן האל על חוטא אחד שעשה  שמחה  כן אני אומר לכם  10. תה שאבדתישלי או 
Lc 24,41  41  [*]והם 42. יש לכם אי זה דבר לאכול ואמר. גדולה שמחה  ותמהים מרוב . יין אינם מאמיניםועד 
Lc 24,52   52 והיו במקדש בכל עת משבחים ומברכים השם׳ 53 שמחה  חזרו בירושלם בגודל . ם מתפלליםוה : 
Jn 16,21   ואמת 22. כי האדם נולד בעולם. וגיל שיש לה שמחה  לדה כבר אינה זוכרת הצער בעבור וכשי. בא  
Mt 2,10   ויבאו בבית וימצאו הילד עם 11. שמחה גדולה שמחו  ובראותם הככב  10. אשר הילד שם על המקום  

Lc 13,17   ואז אמ׳ להם למה הוא  18: בכל העניינים שעשה שמחו  ם כל אותן שכנגדו נתביישו והעם אלה הדברי 
Lc 15,6   אני אומ׳ לכם 7. עמי כי מצאתי הצאן שנאבדה שמחו  קורא אוהביו ושכניו ואמר  6. מחאל ביתו ש  
Lc 15,9  עמי כי אנכי מצאתי דרכמא שלי אותה שאבדתי שמחו  תיה אומרת אוהביה ואוהבו ואוהבותיה ושכינו.  

Jn 20,20    22. [*] אז אמר להם פעם אחרת שלו׳ עמכם 21 .שמחו  אז כשראו התלמידים האדון . והצדהידים  
Mt 23,25   ואתם פונים כולם. גביע קערה הוא כן כמו שמחוץ  זהו שמטהרין זה . כם מחוץ נקייםשתראו עצמ  
Lc 12,44  אבל אם אותו עבד יאמר בלבבו 45. ישליטהו שמחזיק  מת אני אומ׳ לכם שעל כל הדברים א 44. עושה  
Lc 14,33  33 המלח הוא טוב 34: אינו יכול להיות תלמידי שמחזיק  יש מכם שאינו מתיאש מכל הדברים כן כל א. 
Lc 20,10  והם הכו. הכרם בעבור שיתנו לו מהפרי שמחזיקים  ר שלח עבדו לאותן ובעת הבצי 10 .שם זמן רב  

Jn 6,64   אינו מועיל אי זה אחד הדברים שאמרתי . הבשר שמחיה  הרוח הוא  64: ה שם שהיה ראשונההאדם עול 
Mc 14,11   והוא מחפש הכנה היאך. ונדרו לתת לו מעות .שמחים  וכאשר הם שמעו היו מאד  11. והםלמסור הוא  

Mt 6,16    כאמר אמ׳ לכם. פניהם כדי שיראו צמים שמחלישים  כמו הפחותים רמאים וכאשר תצומו לא תהיו  
Mt 13,45   וכאשר מצא אבן טובה נערכת  46אבנים נערכות  שמחפש  עו׳ המלכות שממיי דומה לסוחר  45: שדה 

Mt 6,19   20וגנבים גונבים אותם . עשאותם חלדה ו שמחריבים  לא תאספו האוצרות בתוך העמקים  לתלמידיו  
Lc 20,47   אורך תפלה להם יהיה המחקה. דברי חיים שמחריבין   47[*] כנסיות וראשון המקומות  בבתי  

Jn 1,33    ואני ראיתיו עושה עדות שזהו 34. ברוח הקדש שמטביל  זהו . תראה הרוח יורד עומד עליושעליו 
Mt 23,25   ואתם. זה שמחוץ הוא כן כמו גביע קערה שמטהרין  זהו . ן שתראו עצמכם מחוץ נקייםרמאי  
Mt 27,16   16 וכאשר קבצם 17. רציחה היה תפוש בית הסוהר שמטעם  חזיק תפוש אדם אחד ששמו בר אבן והוא מ  
Mt 10,22   וכאשר 23. ומי שיתמיד עד הקץ אותו יהיה נושע .שמי  והכל יכעסו אתכם בעבור  22. שוםוינג 
Mt 19,29  הוא יקבל מאה לאחד משכר וחיים נצחיים יחזיק שמי  לות בעד או אשה או בנים או נח או אב או אם . 

Mt 24,9  ויקציפו האחד על. ואז יהיו רבים נבוכים 10 .שמי  גשים והורגים והכל ימאסכם למען יצערוכם נו  
Mc 5,9    שלא יגרשהו ובקשהו מאד 10. מספר כי רבים הם שמי  והוא ענה . ושאלו מה שמך 9. נקירוח אינו  

Lc 21,12   אז ינוח לבבכם ואל 14. וזה יבא לכם לעדות 13 .שמי  מסור אתכם למלכים גדולים בעבור ל 
Lc 21,17   19. ושער ראשכם אחד מכם לא יפסד 18 .שמי  ותהיו ארורים מכל אדם בעבור  17. במיתה  

Jn 5,24   ין אותו ששלחני יהיו לו חיים ששומע דברי ומאמ שמי  אמת אני אומר לכם  24. אב ששלחומכבד ה 
Jn 15,21   21 אם לא באתי ולא 22. כי לא ידעו אותו ששלחני שמי  כל אלה הדברים יעשו לכם בעבור  אבל  
Lc 19,11   ואז אמר אדם אחד 12. יהיה נגלה מלכות שמים שמיד  ר שיהיה נביא לירושלם וכי חשבו בעבו  
Mt 7,24    ואותו 26[*]  25. ביתו אל האבן הקיימת שמייסד  כם יהיה דומה אל הח. ועושה אותםדברי  
Mt 4,17   ויהי בלכת 18קפיטולו ט׳ כפי מתיאו : מתקרב שמים  רוש ולאמר עשו תשובה כי המלכות ישואש לד  
Mt 5,19    גדול יהיה במלכות. אבל מי שילמדה ויקימנה .שמים  או ילמד לשברם יהיה קטן במלכות הקטנות  
Mt 5,19  ואני אומר לכם באמת שאם לא תהיו צדיקים  20 .שמים  גדול יהיה במלכות . מנהמדה ויקיאבל מי שיל 
Mt 5,20   אתם שמעתם מה שנאמר לראשונים לא תרצח21 .שמים  כמים והפרושים לא תכנסו במלכות יותר מהח.  
Mt 6,20   גנבים איןו. שחלדה ועש אין מחריבין אותם שמים  אבל תקבצו אוצרות  20נבים אותם וגנבים גו  
Mt 8,11   ובני ישראל יהיו מושפלים חוצה בערפליות 12 .שמים  חו עם אברהם יצחק ויעקב במלכות וינו: 
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Mt 11,25   כי אתה הסתרת אלה הדברים אל החכמים. וארץ שמים  ש משיח אמר מחולל תהיה אב בורא עת ישאו  
Mt 13,31   דומה לזרע החרדל אותו שאדם זורע בשדהוהוא  שמים  משל אחר אמר להם מלכות  31: רתיאספו במגו  

Mt 18,1   3וישאוש קרא נער קטן א׳ והניחו באמצעם  2 .שמים  אומרים מי גדול מכולנו במלכות  לישאוש  
Mt 18,3  ואותו שישפיל כמו זה הנער יהיה גדול 4 .שמים  ו כמו זה הנער לא תכנסו במלכות תשובו ותהי  

Mt 18,23   24. לאדם אחד מלך שרוצה לשמוע טעם מעבדיו שמים  לכן דומה למלכות ו 23. אומר לך ע׳ פעמים  
Mt 19,12   ואז עשו לו 13: מי שיכול להבין יבינהו .שמים  ומקצת הם קשטראטש בעד מלכות . םבידי אד  
Mt 24,29   אז יראה אדם 30. וכחות השמים ינועו. תפולו שמים  וכוכבי . והירח לא תאיר. ש תחשךזמן השמ  
Mt 26,64   אז שר הכהנים קרע מלבושו ואמ׳ זה אמ׳ 65 .שמים  ה יושב לימין צד האל ובא כענני בן הבתול  
Mc 1,15   והולך ישו 16. עשו תשובה והאמינו דבר האל שמים  ואומ׳ העת בא ממלכות  15. ר האלודורש דב  
Mc 4,29   ואומר לכם למי אדמה 30. המגל כי עת קציר הוא שמים  וכאשר נשלם הפרי תכף  29. שבולתחטה ה 

Mc 10,23   וישאוש פעם. והתלמידים נבהלו מדבריו 24 .שמים  יהיו לו מעות הרבה יתנם במלכות שאיש ש  
Mc 10,25  אומרים. אומרים ביניהם. והם היו תמהים 26 .שמים  חד בנקב המחט שאיש עשיר במלכות עבור גמל א  
Mc 15,43   44. ובחריצות נכנס לפילאט ושאל לו גוף ישאוש שמים  ת תין מלכובא יוסף אברמסיאה גבר נכבד שהמ 

Lc 7,28  וכל העם והעו והעולמיים שזה 29. גדול ממנו שמים  אבל מי שהוא קטן במלכות . טבול גדול מיואן  
Lc 8,5  וזרע אחר נפל ממנו על הסלעים 6. אכלוהו שמים  ועופות . ע נפל ממנו לדרך ונרמסובעוד שזור.  

Lc 8,10   בעבור שאם יראו ולא . אבל לאחרים משל. להכיר שמים  ולהם אמר לכם ניתן מלכות  10. הז דבר הוא 
Lc 13,18  הנה הוא 19: ומי משערו לאי זה דבר יהיה נמשל שמים  אז אמ׳ להם למה הוא דומה מלכות ו 18: שעשה 
Lc 18,16  מי ומי שלא יקבלו .באמת לכם אני אומר 17 .שמים  נעום כי מכיוצא באלו הוא מלכות אלי ולא תמ  
Lc 18,17   ושר אחד מהפרושים 18. כמו נערים לא יכנסו בו שמים  מי ומי שלא יקבלו מלכות . אומר לכם אני 
Lc 18,24   יותר דבר נקל הוא שיעבור הגמל בנקב המחט 25 .שמים  תן שיש להם ממון שיכנסו במלכות הוא שאו 
Lc 18,25   ואותן ששמעו אלה הדברים אמרו ומי יוכל 26 .שמים  ות ב המחט מאדם עשיר שיכנס במלכהגמל בנק  
Lc 19,11    ואז אמר אדם אחד מעולה הלך במלכות אחד 12 .שמים  וכי חשבו שמיד יהיה נגלה מלכות לירושלם  

Jn 3,3  ענה נקודימוש לו 4. אם לא יהיה נולד מחדש שמים  ך שום אדם לא ישיג לראות מלכות אני אומ׳ ל  
Jn 3,5   רק אותו שפעם אחרת יהיה נולד ממים ומרוח שמים  ומר לך שום אדם לא יכנס במלכות א אמת אני  

Jn 3,13    14: בן האדם שהוא בשמים: אם לא ירד מן השמים שמים  ואין מי שעלה  13: אם אומר אותםהשמימיים 
Jn 6,31   אמת. ישאוש אז אמר להם 32. נתן להם לאכול שמים  ב לחם כפי שכתו. אבותינו אכלו המן במדבר  
Jn 6,32   33. אבל אבי נתן לכם פת אמתי מן השמים .שמים  י אומר לכם לא נתן לכם משה לחם אמת אנ  
Mt 3,2   אמר קול א׳. נתנבא[*] זהו מה  3מתקרבת  שמימיי  ואומר עשות תשובה כי המלכות  2 דורש  

Mt 5,10    ם תהיו כאשר האנשים יקללו אתכםמאושרי 11 שמימיי  הרדפות צדק כי מהם יהיה המלכות הסובלים  
Mt 5,48   6: שלם הוא שמימיי  תהיו א״כ שלמים כמו שאביכם  48 .הנצרים,Tit  1 השמרו לבלתי עשות אמבוה 
Mt 6,4   עוד אמר 5קפיטולו י״ט כפי מתיאו : ישלם לך שמימיי  אבל תהיה צדקתך נעלמת כי אביך  4. ימינך 

Mt 7,11   כל אשר 12שיתן דברים טובים לשואליו  שמימיי  וכמה האל  רים טובים לבניכם כמהלתת דב  
Mt 7,21    אבל אותן שעושין רצון אבי יכנסו במלכות שמימיי  שיקראוני אדון לא יכנסו במלכות כל אותן  
Mt 7,21    רבים יאמרו באותו היום אדון אנחנו 22 :שמימיי  אבל אותן שעושין רצון אבי יכנסו במלכות  
Mt 9,35   וכאשר  36. בבתי כנסיות וממרק כל חולי שמימיי  פש העירות והמגדלים דורש מלכות חמשיח מ [*] 
Mt 10,7  טהרו: החיו המתים. מרקו החלאים 8. מתקרב שמימיי  ואומרים שמלכות  7תלכו דורשים  אבל 6. היא  

Mt 11,11    והחוקים. חקנכנס אדם בדו[*]  12[*]  שמימיי  והקטן ממלכות . גדול מזואן טבולאין ילוד  
Mt 12,28   ואיך יכול אחד ליכנס בבית החזק והגבור 29 .שמימיי  רש השדים א״כ לא בא בכם המלכות האל מג 
Mt 13,11  מי שיהיה לו יתן לאדם 12. אבל להם לא שמימיי  מר לכם ניתן להבין סודות מלכות ענה להם או  
Mt 13,24   24 ובעוד 25מה לאדם שזורע זרע טוב בשדהו דו שמימיי  אמר המלכות . משל אחר יש לפניהםו  
Mt 13,47   דומה למכמורת שאדם משים בים שאוספת כל שמימיי  עו׳ המלכות  47: ה לו וקנה האבןכל מה שהי  
Mt 19,24   וכאשר התלמידים שמעו זה היו תמהים מאד 25 :שמימיי  ט עבור מעשיר אחד שיכנס במלכות בנקב המח 

Mt 20,1   לאב החיילות אשר יוצא בבקר לשכור פועלי׳ שמימיי  דומה הוא מלכות  1תיאו ״ו כפי מקפיטולו מ  
Mt 23,13   ולא עזבתם הכנס. לעמים ואין אתם נכנסים שמימיי  ושים ורמאים שמונעים דרך מלכות ופר:  
Mc 10,14    שום אדם לא יכנס. אמת לכם אני אומר 15 :שמימיי  אותם כי מאלו הוא מלכות אלי ואל תמנעו  
Mc 10,17   וישאוש אמ׳ לו למה אתה אומר לי טוב 18 .שמימיי  נעשה בעבור שנוכל להשיג מלכות  טוב מה  
Mt 23,29  30קברי הנביאים ומציינים קברי הצדיקים  שמיסדים  אוי לכם מאותתים פרושים רמאים  29. ולב רע  

Mt 6,9  רצונך. ויבא למלכותך 10קדוש  יהיה מקודש שהוא שמך  וזאת התפלה תאמרו אבינו שבשמים  9: תשאלהו 
Mc 5,9   ובקשהו 10. והוא ענה שמי מספר כי רבים הם .שמך  ושאלו מה  9. חוץ רוח אינו נקי ישאוש צא  
Lc 8,30  והוא ענהו ליגיאו ר״ל מספר כי שדים רבים .שמך  וישאוש שאלו מה  30. בכח השדים מובא במדבר  
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Lc 11,2   תן לנו לחם 3. ובמלכותך נבוא. יהיה מקודש שמך  בינו ואמר להם אמרו א 2תלמידיו לימד ל  
Jn 12,28  ואמרה ואני עיליתיו. אז באה קול מן השמים :שמך  לעלות ולנשא  28ה באתי לשעה זו כי בעבור ז  
Jn 17,6   שלך היו ואתה נתת לי. לאנשי העולם שנתתם לי שמך  אני גליתי  6. ולם עמךלו קודם שנברא הע  

Jn 17,26   ועוד אעשה שיכירוהו בעבור אהבת אשר אהבת .שמך  ואני הודעתי להם  26. אהבת אותםי וששלחתנ  
Lc 6,28   ואותו שיכך בלחי האחד הזמין לו 29. לכם שמכבדין  התפלל בעד אותן . שאומר לכם רע ברכו למי  
Jn 5,23   נו מכבד האבמי שאינו מכבד הבן אי. לאב שמכבדין  בעבור שהכל יכבדו לבן כמו  23. משפט לבן  

Lc 23,49   וכל הנשים שבאו אחריו. אותו עמדו מרחוק שמכירין  וכל אותן  49. רו להכות חזותיהםהאלה חז  
Lc 6,22   ישמחו באותו  23בעבור טעם בן האדם . כמו הרע שמכם  רידו אתכם מהם ויארורכם ויגרשו אתכם ויפ 

Lc 10,20   ובאותה שעה שמח ישאוש ברוח 21. כתוב בשמים םשמכ  רק כי . מחו כי הם משועבדים לכםאך אל תש  
Lc 4,10    בידים ישאונך פן תגוף  11יצוה לך שישמרך  שמלאכיו  כתו׳ הוא  10תפיל עצמך וענה לו בן האלוה 

Lc 12,28  ואל תחפצו 29. למה אתם במעט אמונה. אתכם שמלביש  ור הש׳ מלבישו כן כמה וכמה היום ולמחר בתנ  
Mt 10,7  החיו המתים. מרקו החלאים 8. שמימיי מתקרב שמלכות  ואומרים  7אבל תלכו דורשים  6. שמריאה היא: 

Mt 21,43   הש׳ יהי מכם לקוח ונתון לגוים שיעשו מעשיו שמלכות  אכן מזה לכם אומר  43. לעיניכם הוא מהאל 
Lc 10,11   שבאותו יום ואומ׳ אני לכם 12. האל מתקרב שמלכות  רק תדעו . נחנו מסירים לתתו לכםבנו א  
Lc 11,20   20  כאשר החזק מזויין שומר ביתו כל 21. הש׳ בא שמלכות  אמת . אני במאמר האל מגרש השדיםאבל 
Lc 21,31    באמת אני אומר לכם שלא ימות 32. השם׳ קרוב שמלכות  תראו כל אלה הדברים שיעשו תדעו כן כאשר 
Mt 12,25    אם כן 26. וכל עיר או בית שנחלקת לא תעמוד .שמם  כל מלכות שהוא בתוכו נחלק יהיה אמר  
Mt 13,33  דומה לשאור שלוקחת האשה ומטמינו ומערבו שממיי  דמיון אחר אמ׳ להם המלכות  33: בענפים שלו  
Mt 13,44   דומה לזהב טמון בשדה לאותו כשאדם מצאו שממיי  והמלכות  44. אזנים לשמוע ישמע מי שיש לו  
Mt 13,45   וכאשר 46דומה לסוחר שמחפש אבנים נערכות  שממיי  עו׳ המלכות  45: אותו שדהוקנה לכל אשר לו  
Mt 13,52    ולאב חיילות שנותן מאוצר דברים חדשים שממיי  לכן כל חכם מאותות דומה למלכות אמ׳ להם  

Mt 18,4   ומי שישען נער אחד כזה בשמי אותי ישען 5 .שממיי  כמו זה הנער יהיה גדול במלכות  שישפיל . 
Mt 19,14   16. וכאשר הניח הידים עליהם נפרד מהם 15 :שממיי  כי אמ׳ מכיוצא באלו הוא מלכות  .למונעם  
Mt 19,23    ועוד אמ׳ לכם שנות עניין נקל הוא גמל 24 :שממיי  אפשרי הוא הכנס העשירים במלכות דבר בלתי  

Mt 22,2  1 ושלח 3לאדם מלך שעשה נשואין מבנו  הוא דומה שממיי  מלכות  2. אוש ואמ׳ להם משל אחדועונה יש 
Mt 25,1   לעשר בתולות שלקחו עשישותיהן ויצאו לדרך שממיי  ואז יהיה דומה מלכות  1י מתיאו נ״א כפ  
Mc 4,11    בעבור שהם  12כי אם בדמיונות . אבל להם לא .שממיי  להם לכם נתן להבין סודות מלכות והוא אמ׳ 
Mc 4,26   וישן יום ולילה 27כאדם שזורע זרע טוב בארץ  שממיי  הוא מלכות  ועוד אמר להם כן 26 :ממנו 

Mc 10,15   16: אם לא יהיה שפל ותמים ויהיה כמו נער שממיי  במלכות שום אדם לא יכנס . לכם אני אומר  
Mc 11,25   ומיד נכנסו  27[*]  26. ימחול לכם עונותיכם שממיי  בעבור שאביכם . ומת נגד שום אדםשום תרע 
Mc 13,10   וכאשר ינהגו אתכם תפושים אל  11. לכל העמים שממיי  וחוייב ראשונה דרוש המלכות  10 בעדותם 

Lc 2,13   עלוי יהיה לאל ובארץ 14ואומרים . הודאה לש׳ שממיי  ומיד נעשה עם המלאך ורוב חיל  13. באבוס 
Jn 17,8  אני בעדם 9. ה שלחתנייצאתי והאמינו שאת שממך  והם לקחום והכירו באמת . תי להםשנתת לי נת  

Mt 1,16   קפיטולו ב׳ כפי: נולד ישאוש שקרוי משיח שממנה  יקוף הוליד יושאף ארוס מרים  16. יקוף  
Mt Prol,25   עגל . איש נולד מבתולה. אדם היה. הם מדברים שממנו  עות מענייני האלהות ישואש משיח דמות השבו 

Mt 11,10  הנביא אמר הנני שולח מלאכי שיפנה דרכך שממנו  אותו  זה הוא 10: וא יותר מנביאאני לכם שה  
Lc 7,27   הנה אנכי שולח לכם מלאכי לפניך שיכין. כתוב שממנו  זהו  27. נביא אומ׳ לכם ועוד יותר מנביא 
Jn 1,45    ואמ׳ לו נתנאל 46: כתב משה בדת ובנביאים שממנו  אותו הוא . ישוש בן יוסף נזוריטמצאנו  
Jn 7,29  ואחד: אז רצו לתופשו 30: אני והוא שלחני שממנו  אבל אני יודע . אהיה מכזב כמוכם לא ידעתיו  

Jn 13,24   אז כשהוא היה מסב על החזה 25. אמר זה שממנו  ואמ׳ מי הוא אותו . ושימון זה 24. מאד.  
Lc 2,38   ל דברי דתוכאשר סיימו כ 39: פדיון ישראל שממתינים  והיתה מדברת ממנו לכל אדם אותן מתודה לש׳ 

Mt 13,15   ואזנו כבדה ועצמו עיניהם בעבור זה שלא יראו שמן  כי לב זה העם  15. או ולא תכירותבינו ותר  
Mc 6,13  וכאשר שמע אירודיש בפירסום שמע 14. מבורך שמן  משוטנים וממרקים החולים במשיחת ומבריאים ה  
Lc 10,34   והביאו באושפיזא ונתן[*] חבורותיו וחבשו ב שמן  ושם לו [*]  34אותו וחמל עליו  אליו וראה  
Lc 15,23   כי זה בני מת היה ומצאנוהו 24. ונאכל ונשתה שמן  ֶעגֶל ושאו  23. טבעת בידו ותנעלו רגליו  
Lc 15,30   אתה עמדי היית לעולם וכל. והאיש אמ׳ לו 31 .שמן  יו עם זונות אתה המתה בעדו עגל עצמות  
Lc 16,6   והוא אמר לו קח שטרך ועשה מהרה וכתב חמשים .שמן  והוא עונהו מאה מדות  6לאדוני  אתה חייב . 
Lc 2,21    ימים הנער היה נמול ונקרא שמו ישאוש שאותו שמנה  ואחר נשלמו  21. למעלה אמור להםכן כאשר  
Lc 13,4  ותםעשר אשר עליהם נפל המגדל בשיבסי והרג א שמנה  כמו אותם  4א תשובו כולם תאבדו לא רק אם ל . 

Jn 20,26   ימים פעם אחרת היו התלמידים תוך הבית וטומאש שמנה  אחר  26. ם ידי לצדו איני מאמיןואינִי משי 
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Lc 12,14   ואמ׳ להם השמרו מכל  15. שופט או חולק עליכם שמני  וישאוש אמר אל האדם מי  14רושה איתי הי 
Lc 16,7    ושבח האדון המעשה רע הלבב כי בחכמה 8 .שמנים  והוא אומר לו קח אותיותך וכתוב מדות חטה  

Jn 18,21   אי זה דברים דברתי להם כי הם יודעים שמנעוני  שאל לאותן . ימה אתה שואל ל 21דברתי בסתר  
Jn 1,29  אותו הוא שאמרתי אחרי  30. העונות מן העולם שמסיר  שאוש שבא אליו ואמר הנה זה האל ראה יואן י 

Mt 10,4   אלה י״ב שלח ישוש משיח וצום ואמר להם אל 5 .שמסרו  יודש :שימון קאעיב 4ב טאטדי. יבגיקמי אבפ 
Mt 26,25   וענה ישו ואמר לו אתה. ואמ׳ ר׳ אנכי הוא שמסרו  ענה יוד״ש  25ואותו איש . א היהאם נולד ל  
Mt 26,48   ותו הואנתן זה הסימן אומ׳ מי אשר אני אשק א שמסרו  ואותו  48. כהנים ובעד זקני העםמצד שרי ה 

Mt 27,1   וקשרוהו והביאוהו לפני ִּפיַלטֹו 2ישאוש למיתה  שמסרו  שרי הכהנים וזקני העם עשו עצה  בא הבקר 
Mt 27,3   ראה שהוא מחוי וניחם וחזר שלשים הפשוטין שמסרו  ואז יודש  3. ה מחזיק מקום קיסרִּפיַלטֹו שהי  
Jn 18,5   להם אני הוא חזרו[*] אז כשאמר  6. עמהם סרושמ  וישאוש אמר להם אני הוא ג׳ודיש . דנזריט  

Jn 19,11   ואחרי זה 12. בידך חטא חטא גדול ביותר שמסרני  ובעבור זה מי . זהו מן האל נתון מן השמים  
Mt 2,22   כי ארכיליאוס היה מולך תחת אירודיש אביו בארץ שמע  ויהי כאשר  22: ויבא לארץ ישראלהילד ואמו 
Mt 4,12  13הפך פניו גליליאה . ישואש שזואן היה תפוש שמע  כאשר 12פיטולו ח׳ כפי מתיאו ק: ושרתו אותו  
Mt 8,10    אמת . ואמר לאותן שהיו עמו. זה השר ועמד נפלא שמע  וישואש משיח  10. זה והנם עושיםעשו 
Mt 9,12    ים רופאאלו הדברים אמר להם הבריאים אינם צריכ שמע  וישוש משיח כאשר  12. המפורסמיםעם חטאים 
Mt 11,2   אתהו שעתיד לבא 3המעשים שאלוהו שנים תלמידיו  שמע  וזואן אסור כאשר  2. וש בעיירותעמו דר 
Mt 14,1  ואמ׳ לבניו זהו זואן טבול ששב חי 2ישאוש  שמע  באותו עת אירודיש טינורקא  1או מ׳ כפי מתי  

Mt 19,22   כי היה אדם שהיו לו נחלות רבות. נעצבזה היה  שמע  וכאשר הבחור  22. בא ותמשך אחריו: בשמים. 
Mt 22,7   זה היה עצב וצוה הרוג אותם הרוצחים ולשרוף שמע  וכאשר המלך  7. אותם למיתה העבדים ונגשו  

Mt 22,33   והפרושים שמעו 34. העם זה היה תימה במוסר שלו שמע  וכאשר  33. ה מהמתים אבל מהחייםאיננו אלו 
Mc 1,44   43 אבל לך ותתראה לסגני. אל תאמר לשום אדם שמע  ואמ׳ לו  44וציאוהו נטהר תכף ה כאשר  
Mc 2,17   זה אמ׳ הבריאים אינם צריכים רופא רק אותן שיש שמע  וישו  17. אים אוכל ושותה רבנכםוהחט 
Mc 6,14   אמ׳ שזואן טבול. אירודיש בפירסום שמע ישאוש שמע  וכאשר  14. ים במשיחת שמן מבורךהחול  
Mc 6,14  אמ׳ שזואן טבול הוא וחזר חי ממות. ישאוש שמע  וכאשר שמע אירודיש בפירסום  14 .ן מבורךשמ  
Mc 6,16  אמר זה זואן שאני חתכתי ראשו וחזר ממות. זה שמע  וכאשר אירודיש  16. מן הנביאים הוא או אחד  

Mc 10,22    יש שהיו לו נחלותוהיה א: זה היה עצב והֺלך שמע  וכאשר  22. גדול בשמים ובא אחרילך אוצר  
Mc 12,29  אותו תאהב בכל  30. ישראל אלהיך אדון הוא אחד שמע  . וישאוש ענה ואמ׳ הצווי העקרי 29. בישראל 
Mc 12,34    שהוא ענה בחכמה אמר לו אינו רחוק ממלכות השם שמע  וכאשר  34: גדול מכל קרבן אנושיוזהו. 

Lc 7,3   ישאוש היה שם שלח לו חכמי היהודים מבקש אותו  מעש  וכאשר זה  3. ה מאד מרגליי אליועבד הי 
Lc 7,9   ונהפך ואמ׳ אמת אני אומר לכם לא . ישאוש ותמה שמע  ואותו הדבר  9. עשה זאת ועושהו אני לעבדי 

Lc 8,50   זה לאבי הנערה אל תפחד בטח בשם׳ ותאמין ותהיי שמע  וישאוש  50. וש משיח כי בתך מתהלצער ישא 
Lc 9,7  בעבור 8כל הדברים שעשה ישאוש והיה לו בספק  שמע  טיטרקא  ואירודיש אדון 7: מקום החולים בכל  

Lc 14,15   אלה הדברים אמר לו מאושר יהיה מי שיאכל פת שמע  וכאשר אחד מתלמידיו  15. צדיקיםבתחיית ה  
Lc 15,25   ושאלו. העבדים וקרא אחד מן 26. השיר והמחולות שמע  ל היה בשדה ובבואו נגש אל הבית והבן הגדו 
Lc 18,22    מכור. עדיין חסרת דבר אחד. אמ׳ אליו. ישאוש שמע  והדבר ההוא  22. קיימתי בנערותיהדברים  
Lc 18,36   ואמרו לו כי ישוש 37שעובר עם רב שאל מה זה  שמע  וכאשר העור  36. עוברים יתנו לושואל ל  
Lc 23,6   והכיר 7. מגלליאה שאל אותו האדם אם הוא גלליב שמע  וכאשר פילאט  6. גלליאה ועד כאןגודיאה מ 
Jn 9,32   אם לא זה 33אדם שאחד פתח עיני אדם שנולד עור  שמע  מעולם לא  32. רצונו אותו שומע האל ועושה 
Jn 9,35   וכאשר מצאו אמ׳ לו אתה. שגרשוהו בחוץ ומצאו שמע  וישוש  35: א מלמד וגרשוהו בחוץואתה ל  

Jn 17,14  אבל. אני מחלה שתקחם מהעולם 15[*]. היה לו  שמע  והעולם בהם . ךנתת להם דברי אני 14. בעצמו  
Jn 19,8    ונכנס פעם אחרת 9. זה הדבר היה לו פחד גדול שמע  אז כאשר פילאט  8: עצמו בן אלוהכי עושה  

Jn 19,13   דא אחתאלה הדברים הביא ישו בחוץ וישב בקתר שמע  אז כאשר פילאט  13: מר נגד שיסראו. מלך  
Jn 19,29   29  זה לקחו קנה אחד והניחו ספוג מליאה חומץ עם שמע  והיה כי . היה שם קנקן מלא חומץאז  
Jn 21,7   ונכנס. האדון הוא לבש מלבושיו כי ערום היה שמע  ושימון פירו כאשר . ו האדון הואלפיר  

Mc 5,27   ין העם נכנסה ונגעה אחורישישאוש משיח בא ב שמעה  וכאשר  27. שאינה מוצאה. תועלת בלא  
Jn 12,18   בעבור זה הפרושים  19. אומרים שעשה אות ופלא שמעה  אליו יוצאת לדרך אותה סיעה כי  זה באה 

Mt 12,24   זה אמרו זה אינו מגרש השדים כי אם בכח שמעו  וכאשר הפרושים  24: זה בן דויט איך אינו  
Mt 13,17  19. לכן אתם תשמעו המשל מאותו שזורע 18 .שמעו   ם ולארואים ולא ראו ולשמוע מה שאתם שומעי  
Mt 14,13   וכאשר העם : עלה בספינה והיפך פניו אל המדבר שמעו  וכאשר ישוש  13. והגידו לישאוש ובאו 
Mt 15,10   12. מה שנכנס בפה אינו מלכלכו 11והקשיבו  שמעו  וקורא אליו העם ואמ׳  10. אנשיםומצות ה  
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Mt 17,6   וקרב 7. זה נפלו על פניהם והיה להם פחד גדול שמעו  וכאשר התלמידים  6. ם שומעיםוה. ערב לי 
Mt 19,25   זה היו תמהים מאד ואמרו א״כ מי יוכל שמעו  וכאשר התלמידים  25: כות שמימיישיכנס במל  
Mt 21,45   רק .ורצו לתופשו 46זה הכירו כי מהם אומר  שמעו  וכאשר שרי הכהנים והפרושים  45 .תפול  
Mt 22,34   שהצדוקים היה להם שתיקה מיאוש שנאספו יחד שמעו  והפרושים  34. ה תימה במוסר שלוהעם זה הי.  
Mt 26,22    והתחיל כל אחד לאמר אדון. זה היו מאד דואגים שמעו  וכשהם  22. לכם שאחד מכם יבגדניאומר 

Mc 3,8    ועלו  9ים אשר הוא עושה ובאו אליו לאמר הפלא שמעו  ומעבר נהר ירדן ומשוריאה ומסדומיאה כי 
Mc 4,12   12 ואמ׳ להם 13. מבינים בחטאתיהם שהם מספרים .שמעו  וישמעו ולא . שהם יראו ולא ראו בעבור  
Mc 6,55   באי זו עיר או מדינה הוא נכנס 56שהוא שם  שמעו  הארץ להביא החולים במטות כאשר  ומיהרו כל  

Mc 11,14    וכאשר נכנס במקדש : ובאו לירושלם 15תלמידיו  שמעו  וזה . אכל פרי ממךששום אחד לא יאני רוצה 
Mc 14,11   והוא. ונדרו לתת לו מעות. היו מאד שמחים שמעו  וכאשר הם  11. ים למסור הוא והםהכהנ  
Mc 15,35  ואחד מהם רץ 36. אמרו ראו איך צועק אליהו שמעו  ומקצת מן העומדים שם כאשר  35. למה עזבתני  

Lc 1,44   ואשריך 45. אזני הנער שמח בגיל גדול בבטני שמעו  תדעי כי כאשר שלומך  44. אה אליאדוני ב  
Lc 1,58   ונאספו בשמונת הימים בעבור שימולו הבן 59 שמעו  ים מאותה המעולה חסדיה עמה יחד וקרוב.  
Lc 1,66    יהיה זה הנער כי יד  שמוהו בלבם ואמרו אי זה שמעו  וכל אשר  66. נתפשטו אלה הדבריםגודיאה 
Lc 7,29   אבל הפרושים 30. הם נטבלים בטבילת יואן שמעו  וכל העם והעו והעולמיים שזה  29. ממנו  
Lc 9,36   התלמידים את הקול נפלו לפני ישאוש משיח שמעו  וכאשר  36. ושמעו אותו. ד והערבלי מא  

Lc 10,24   הנה חכם אחד בדת קם לנסות אותו ואמר איו 25 .שמעו  תם שומעין ולא ולשמוע מה שא. ולא ראו 
Lc 16,14   14 וישאוש אמ׳ 15. אלה הדברים והוציאו לעג עליו שמעו  ושים שהם במידת הכילות והגללים והפר 
Lc 17,3    אתם אם חטא חטא לך אחיך תוכיחהו ויעשה תשובה שמעו   3. שאם יעשה רע לאחד מן הקטניםלים 

Jn 8,9   8 יצאו מאותו המקום כולם אחד אחר האחד. זה שמעו  וכאשר  9. חד בארץרת כורע כתב אופעם אח  
Jn 9,40  אז אמ׳ 41. א״כ אנחנו עורים. זה ואמרו לו שמעו  ומקצת מהפרושים שהיו עמו  40. םנעשים עורי  
Jn 10,8   8 אם אחד יבא ויהיה נכנס. אני הוא דלת 9. אותם שמעו  רק הצאן לא . תן שבאו היו גנביםכל או 

Jn 12,29  ואחרים אמרו מלאך . אמרו זה הוא קול רעם. זה שמעו  אז העם העומד שם  29. וד אנשאנועיליתיו וע 
Mt 22,22   ובאותו 23. היו תמהים ועזבוהו והלכו להם שמעוהו  וכאשר  22. ר ולאל מה שראוי לאללסישא  
Mc 4,40  5 :שמעוהו  מי חשבנו שיהיה זה שהרוח והים  אחד אל אחד,Tit  ובאו מעבר  1לו ה׳ כפי מארקו קפיטו 

Mc 10,41  42. היו מלאים חימה נגד יקומו וג׳ואן שמעוהו  וכאשר העשרה תלמידים  41. מוכן לאותם שהוא  
Mc 11,18   אבל. וחכמים מאותתים חפשו איך יוכלו המיתו שמעוהו  וכאשר שרי הכהנים  18. רת גנביםעשאוה מע 
Mt 25,40   41. עשיתם עם אחד מאחי הקטנים כי לי עשיתם שמעולם  כי כל הטוב  הם אמיתות אומר לכםויאמר אל 
Mc 13,19   19 מיום שברא הש׳ העולם עד עתה ולא. לא היה שמעולם  באותו עת יהיה יותר צרה בעולם  כי  
Mt 20,24   וישאוש קראם 25. היו מלאים חימה מהשני אחים שמעום  אשר העשרה וכ 24: כי אם לאשר אביא בחרם 

Mt 4,18   הנקרא פירו ואנדריאה אחיו ששמים הרשתות בים שמעון  ש לים גלילאה ראה שני אחים והם בלכת ישוא 
Mt 27,32   ובאו באותו 33. ואנסוהו לישא השתי וערב שמעון  בעיר מצאו איש ִסיִרינִיב ששמו וכאשר הולכים  
Mc 14,3    ויושב בשולחן באה אשה אחת עם מצורע בבטניאה שמעון  וכאשר היה בבית  3. יתקוממו העםלמען לא 
Lc 2,25   זה האדם היה צדיק וירא ממתין הנחת ישראל .שמעון  והנה אדם אחד היה בירושלם ששמו  25. יונה  
Lc 3,30    שם היה יונה. שם היה יוסף. שם היה יהודה .שמעון  שם היה  30. שם היה לוי. מאטאטקשם היה . 

Mc 7,14    שום דבר מבחוץ נכנס באדם אינו 15ותבינוני  שמעוני  עם ואמ׳ להם ואז קרא ל 14עושים רעות אתם 
Lc 7,38   ואחר שקנחה לו הרגלים עם שערי. יוצאות שמעיניה  רחוץ רגלי ישאוש משיח עם דמעות לבכות ול  

Mc 14,58   שאומ׳ אני אהרוס זה המקדש עשוי בידי אנשים  שמענו  אנחנו  58אומרים . מקצת עידי שקר נגדו 
Jn 4,42   אחר 43: וידענו שזה הוא באמת מושיע העולם שמענו  ינים בעד דבריך ואנחנו בעצמינו היינו מאמ  
Jn 7,46   אז  47: אדם שדבר דבריו כאשר האיש ההוא דבר שמענו  ענו השלוחים ואמרו מעולם לא  46. אותו 

Jn 12,34   קיים ונצחי ואיך אתה אומרמהדת שהמשיח עומד  שמענו  ענה אליו העם אנחנו  34. ד למותמיתה עתי 
Lc 22,71    23: מפיו שמענוהו  שואלים עוד עדים אנחנו בעצמינו למה אתם,Tit   1קפיטולו כ״ד כפי לוקא  

Jn 7,18  מדבר מעלתו מבקש אבל מי ששואל אות ממי שמעצמו  מי  18. או דברו מעצמו. וא מהאלהמוסר אם ה  
Jn 9,3    לי חוייב לעשות 4: האל יהיה מגולה בעבורו שמעשה  ור אבל זה לו בעב. אביו ולא אמוחטא ולא  
Jn 7,7   וזמני . אתם ממיתים ביום זה של חג 8. רעים שמעשיו  אותי הכעיס כי אני מעיד עליו . להכעיסכם 

Jn 11,41  ואני כבר ידעתי שכל שעה אתה שומע 42אותי  שמעת  ם ואמ׳ אב חנות אני עושה לך כי עיניו לשמי  
Mt 5,21   ומי שירצח ראוי. מה שנאמר לראשונים לא תרצח שמעתם  אתם 21. ם לא תכנסו במלכות שמיםשיוהפרו 
Mt 5,27   ואני אומ׳ 28. שהתורה הישנה אמרה לא תנאף שמעתם  עו׳ אמר ישאוש לתלמידיו אתם  27כפי מתיאו  
Mt 5,33   שבועתך ושלם לאל שאמור היה לזקנים לא תבטל  שמעתם  עוד  33[*]. הוא עושה ניאוף . ףבעת ניאו 
Mt 5,38  39שהתורה אומרת עין תחת עין שן תחת שן  שמעתם  אתם  38. אין הין הנשאר הוא רע דברכם יהיה  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

923 

 

Mt 5,43   ותכעיס. שהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך שמעתם  ידיו אתם עוד אמר ישאוש לתלמ 43כפי מתיאו  
Mt 13,51    והוא אמ׳  52. והם אמרו הין. כל אלה הדברים עתםשמ   51. ושם יהיה בכי והרעשת שיניםבדרך האש 
Mc 14,64  65[*] [*] מה דעתכם וכולם הענישוהו . קללה שמעתם   64. אחרי כן ואתם כוספים עדים אתם שואלים  

Jn 5,37    [*]37 *] [ ואין דברו בכם 38. קולו ולא ראיתם תמונתו שמעתם  והוא עושה לי עדות ולעולם לא  
Jn 9,27   חפצתם להיות. למה חפצתם פעם אחרת לשמוע שמעתם  ואתם . והוא ענה כבר אמרתי 27. יךפתח עינ  

Jn 14,24   אלה הדברים 25: אינו שלי רק מאבי ששלחני שמעתם  והדבר אשר . ב אותי ומקיים דברישאינו אוה  
Jn 14,28   תאהבו אותי אם אתם: אמרתי אלך ואבא אליכם שמעתם  אתם  28. ו ולא תהיה לבבכם נבהללא תירא . 
Lc 16,1   וקראו ואמר לו מה זה שאני 2נכסי האדון  שמפסיד  . ויצא עליו שם רע. חד על נכסיומורשה א  

Mc 7,13   13 ואז קרא 14ורבות אחרות רעות אתם עושים  .שמצאתם  וברים אתם מצות הש׳ בעד מנהגכם א״כ ש  
Mt 11,28    ושאו עולי 29ונוגישים ואני אעזורכם  עריםשמצט  יבאו אלי כל אותן  28. לגלות לושהבן רצה  

Lc 9,39    וחליתי פני תלמידיך שיגרשו הרוח 40. בחוזק שמצערו  ואינינו זז ממנו עד . יוצא מפיוורוק 
Mt 10,41   ומי שמקבל: נביא בשם נביא יהיה לו גמול שמקבל  מי  41: מקבל מי ששלח אותי. קבלשאותי מ  
Mt 10,41   כל אדם 42: צדיק בשם צדיק יהיה לו גמול שמקבל  ומי : יהיה לו גמול יא בשם נביאשמקבל נב  
Mc 9,36   אותי אינו מקבל אותי אבל מקבל מי ששלחני שמקבל   ואותו. עו׳ מנערים אלו בשמי יקבלו אותי.  
Jn 3,33   כי 34העדות ממנו עושה סימן שהוא אלוה אמתי  שמקבל  אבל מי  33. שום אדם אינו מקבל ועדותו 

Jn 13,20   כאשר ישאוש אמר 21. אותי מקבל מי ששלחני שמקבל  אמת אני אומר לכם מי  20ני הוא תאמינו א  
Mt 23,17   ואומרים אתם שאותו שנשבע תת למזבח 18. הזהב שמקדש  מה הוא דבר גדול הזהב או המקדש . ועורים 

Lc 9,27   לא יטעמו מות עד שיראו מלכות אלו שהיום פה  שמקצת  ואומר אני לכם באמת  27. מלאכיםוהאב וה 
Lc 24,18   גר בירושלם ואינך יודע איזה דברים נעשו שמקרוב  ואמר לו אתה הוא . ששמו קלאופש אחד מהם  

Mt Prol,23   כי כתב . זואן יש לו צורת נשר.. הכהנים  שמקריבים  כי דבר מתולדות העגלים . רת עגליש לו צו 
Lc 19,20   19  [*] [*]20  [*]כי פחדתי ממך כי 21. שמרתיה והצנעתיה בנעלם שמר  שלך שנתת לי  אימינא  

Mt 6,5   האוהבים התפללו בבתי. עצמם כשבים שמראים  אים כאשר תתפללו לא תעשו כמעשה הרמ  
Jn 15,20   אבל כל אלה הדברים 21. מצותי אתכם ישמרו שמרו  אם . אם אותי רדפו אתכם ירדפו: מאדוניו  
Mc 13,9    עצמכם כי הם יוליכו אתכם במועצותיכם ובבתי ִשְמרּו  : אז 9. התחלת כאבים יהיוורעב ובארץ  
Jn 11,30   אז היהודים שהיו שהיו אתה 31: באה אליו שמרטא  ול אבל עדיין היה באותו מקום ישאוש במגד  
Mt 10,5   שמלכות ואומרים  7אבל תלכו דורשים  6. היא שמריאה  אל תכנסו בארץ . ו בארץ הנפיליםאל תכנס 
Lc 1,22    וכאשר  23ראתה בסימנין מראה להם ועמד אלם  שמריאה  לא היה יכול לדבר אליהם והכירו מן המקדש 

Lc 17,11   וכשנכנס במגדול אחד באו אליו  12. וגלליאה שמריאה  ך ישאוש ליר לירושלם עובר בתוך בעוד שהול 
Lc 24,10   מקדלינא ומריאה יקובי ומריאה שלומי אהשמרי  והיה  10. אותן י״א ולכל האחריםהדברים ל  

Jn 4,9   10. והיהודים אינם מורגלים עם השמריטנש שמריאה  ואני אשה ממקום . ליתן לך לשתותשאלת ממני  
Jn 4,9   אתה שיהודי אתה שאלת ממני ליתן לך .שמריטנא  אז אמרה לו אותה האשה  9. מאכל לקנות דבר  

Jn 4,39   על דברי האשה. מאותה עיר האמינו בו שמריטנאש  רבים  39. כפםאתם נכנסתם ביגיע ו. עליו  
Mt 19,20  אמ׳ אליו ישו אם תחפוץ  21. מה אני חסר עוד שמרתי  יו הבחור כל זה בטוב ואמ׳ אל 20. רעך כמוך 
Jn 17,12   כי אם בן האבדון למען. ואחד מהם לא נעדר .שמרתי  אותם שנתת לי . אני שמרתים בשמך. עמהם  
Lc 19,20    [*] [*]20  [*] כי פחדתי ממך כי אתה 21. והצנעתיה בנעלם שמרתיה  אימינא שלך שנתת לי שמר  
Jn 17,12  ואחד מהם לא. אותם שנתת לי שמרתי. בשמך שמרתים  אני . בעוד שעמדתי עמהם 12נחנו אחד כמו שא  

Mt 8,4   וכאשר  5ו כ״ה כפי מתיאו קפיטול: צוה לזכרון שמשה  הראה אל כהנך ועשה לו נדבה כמו אבל לך ו 
Mc 1,44  וכאשר יצא הוא התחיל  45. מצוה לעדות בישראל שמשה  מה . ני הכהנים ותדור בעד טהרתךותתראה לסג 
Lc 5,14   ועמים. ודברו נתפזר עוד 15. מצוה לעדות שלהם שמשה  אה לכהנים ותדור בעד טהרתך כמו לו לך ותר 
Jn 3,14   כן חוייב שבן האדם: נשא והגביה הנחש במדבר שמשה  כמו  14: בן האדם שהוא בשמים: םמן השמי  

Mt 5,45  45  46: ועל הצדיקים והרשעים. על הטובים והרעים שמשו  המוציא . בני אביכם שבשמיםמפני שתהיו  
Jn 11,2   ישוש משיח במשיחה וקנחה רגליו בשערות ראשה שמשחה  והיתה אותה מריאה  2טא אחיותיו מריאה ומר. 

Lc 20,41   ודוד אמר בספר המזמורי׳ 42הוא בן דוד  שמשיח  והוא אמר להם איך אתם אומרי׳  41. לו דבר  
Jn 4,25  וכשיבא יראנו דברים. הוא קרישטו עתיד לבא שמשיח  והאשה אמרה לו אנכי יודעת  25. ברוח ובאמת  

Mt 26,23   ואיש ההולך 24. יבגדניהיד עמי בקערה הוא  שמשים  והוא ענה אותו  23. ון אנכי הואלאמר אד  
Mc 14,20  בן האלוה הולך כמו כן 21. היד עמי בקערה שמשים  והוא אמ׳ להם אחד מהשנים עשר  20. אני הוא  

Mc 1,16  ואמ׳ להם 17. הרשתות בים כי הם דייגים שמשימין  ראה שימון ואנדריב אחיו . יליאהואחרים בגל  
Lc 21,1   וראה אשה 2. מתנותיהם בתיבה והם עשירים שמשימין  תם ומביט ישאוש ראה או 1י לוקא כ״ב כפ  
Jn 7,42   ובמחלוקת זה חולקות 43: היה דוד יבא משיח שמשם  ה מזרע דויד ומעיר בית לחם אומרת הכתיב  

Lc 22,26    אבל  28. ואני באמצעם כמו מי שהוא משרת 27 .שמשרת  ואותו שהוא יהיה כמו אותו . נעריהיה כמו 
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Mc 9,25   וכאשר 27. וישו לקחו ביד והוא חזר חי 26. הוא שמת  הנער נשאר כמת עד שרבים אומרים ו וומצער 
Jn 8,53  מי משבח אותך במעלות אלו כי. והנביאים שמתו שמת  האתה גדול מאברהם אבינו  53. יתלו מות נצח  

Jn 11,39  מרתי לך שאם תאמיני וישאוש אמר אליה לא א 40 .שמת  כי זה ארבעה ימים . ר הוא מסריחלו אדון כב 
Jn 8,53   53 מי משבח אותך במעלות אלו כי אם אתה בעצמך .שמתו  ם האתה גדול מאברהם אבינו שמת והנביאי : 

Mc 7,21   מהלב מפנים הם רעות מחשבות וניאופים שמתנועעים  הדברים הרעים [*]  21ואמ׳ להם  20. מנקה  
Lc 22,43   והיתה הזיעה היוצאת מבשרו כטיפי 44בצרה  שמתפלל  ה מים מחזק אותו ונעשה באיגוניאמלאך הש  

Jn 4,24   25. לו חוייב שיתפללו לו ברוח ובאמת שמתפללים  ואותם . כאלו האל הוא רוח 24לו להם יתפל  
Mt 26,46   ועוד הוא מדבר הנה כי 47. אותו שיבגדני שמתקרב  כי ראו . קומו ונלכה 46החטאים  נמסר בידי  
Mt 24,15   בדניאל נביא עומד במקום הקדש אותו שקורא שנ׳  וכאשר תראו שקוץ משומם  15. הקץ ואז יבא  

Mt 5,38   38 כי. ואני אומר לכם שלא תשלמו רע ברע 39תחת שן  שן  מעתם שהתורה אומרת עין תחת עין אתם ש 
Mt 5,38   כי אם טוב. ואני אומר לכם שלא תשלמו רע ברע 39 שן  תורה אומרת עין תחת עין שן תחת שמעתם שה 

Mc 8,Tit   8: דבר והחרשים שמוע,Tit   ובאותן פעמים אחרות נתאספו רוב חיל עם  1מרקו  שן  קפיטולו ח׳ כפי 
Mc 10,Tit   10: עמכם שלום,Tit   וישאוש נסע משם ובא עד ארץ גודיאה אחר 1: מרקו שן  קפיטולו עשירי כפי 
Mc 11,Tit   11: אחריו בדרך,Tit   שלח שני . וכאשר נגש בירושלם בהר הזתים 1מרקו  שן  קפיטולו י״א כפי 
Mc 12,Tit  12: עושה אלה הדברים,Tit   ואמ׳ אדם אחד. והתחילם לדבר דמיונות 1מרקו  שן  קפיטולו י״ב כפי  
Mc 15,Tit   15: והתחיל לכרות,Tit   ובקר בקר נתאספו לעצה גדולי הכהנים 1: מרקו שן  קפיטולו ט״ו כפי  

Lc 7,16   17לוקא נביא גדול קם בתוכינו כי השם פקד עמו  שן  קפיטולו ח׳ כפי : ו וברכו האלללגדולה וה  
Lc 13,Tit   13: אל היותר אחרון,Tit   והיו באותו עת מקצת מגידים לגלילבש 1לוקא  שן  קפיטולי י״ד  
Mt 18,12   ר אני לכםואם יקרה שימצאנה אמיתות אומ 13 .שנאבדה  ים ותשע בהרים והולך לחפש אותה הוא התשע 

Lc 15,6   אני אומ׳ לכם כן יהיה שמחה בשמים על 7 .שנאבדה  מי כי מצאתי הצאן ושכניו ואמר שמחו ע  
Mt 15,24   והיא באה ומתפללת אותו 25. בית ישראל שנאבדו  והוא ענה לא שולחתי רק לצאן  24. אחרינו  

Lc 22,8   8 והוא  10. אמרו לאן אתה חפץ שנכינהווהם  9 .שנאכל  רו וזואן אומר לכו והכינו הפסח ושלח פי 
Mt 5,21   ומי שירצח ראוי למשפט. לראשונים לא תרצח שנאמר  אתם שמעתם מה 21. ו במלכות שמיםלא תכנס.  

Mt 12,17   16  רואה אתה בן שלי 18בעד ישעיה הנביא אומ׳  שנאמר  בעבור ששלם מה  17שלא יפרסמוהו וציום  
Lc 9,54   ונהפך  55: ירד אש מן השמים וישרוף את כולם שנאמר  ו אדון חפץ אתה יקומו ויואן ראוהו אמר 
Lc 1,45   ומריאה אמרה 46. לך מהש׳ יהיו נשלמים בך שנאמרו  ואשריך שהאמנת כי אותם הדברים  45. בבטני  
Lc 2,18   18 ומריאה שמה כל 19. להם באותו בעד הרועים שנאמרו  אותן ששמעו תמהו מאותן הדברים  וכל  
Lc 2,33   ושמעון בירך אותם ואמ׳ למריאה 34. ממנו שנאמרו  ואביו ואמו תמהים מאותן הדברים  33. עמך  

Lc 24,44   אז פתח להם שכלם לדעת הכתיבות 45: עלי שנאמרו  ים בדת משה ובנביאים ובמזמורים הכתוב  
Mt 26,36  תלמידיו שבו פה בעודגיטשמאני ואמר אל  שנאמרת  ואז בא ישאוש עמהם בעיר אחת  36. התלמידים  
Lc 10,11    רק תדעו שמלכות. בנו אנחנו מסירים לתתו לכם שנאסף  גם העפר  11. צאו ברחובות ואמרואתכם 
Mt 22,34   ואחד מרבני הדת שאל לישאוש מנסהו 35. יחד שנאספו  שהצדוקים היה להם שתיקה מיאוש  שמעו. 

Mt 8,17   ישעיה אומרת הוא מסלק החוליים ונושא שנבואת  בעבור שתהיה נשלמת  17ל החולים וכ. בדברו  
Mc 6,15   וכאשר אירודיש 16. הוא או אחד מן הנביאים שנביא  ואחרים אומרים . רים שאליהו הואאומ  

Mc 11,32   ועונה ישו ואמר להם[*] [*]  33. הוא זואן שנביא  יראים העם כי כלם מקיימים באמת . האנשים  
Lc 13,33   שיהרוג הנביאים ויסקול 34יראה חוץ לירושלם  שנביא  ללכת כי אין ראוי חריו למחרת ליום הבא א 

Jn 9,17    אז לא האמינו היהודים שהיתה לידתו  18: הוא שנביא  והוא אמ׳ . אומ׳ ממי שפתח עיניךמה אתה 
Lc 11,50   עד דם מדם הבל  51העולם עד עתה מזאת האומה  שנברא  ה נדרש מכם דם כל הנביאים מיום למען תהי 

Jn 17,5   אני גליתי שמך לאנשי העולם 6. העולם עמך שנברא  כי אותה אורה שהיתה לו קודם . ךתזככני עמ  
Lc 23,12   פילאט ואירודיש ופילאט נעשו אוהבים באותו שנגשו  ונעשה באופן  12. ציאו לעג עליולבנה והו  
Lc 1,55   54  ומריאה  56. נו לאברהם ולזרעו לעולמיםלאבותי שנדר  כמו  55פודה ישראל בנו זוכר מחסדיו 

Lc Prol,13   1: היו מובאים באנטוכא שנה  אדונינו שלש מאות וחמשים ותשע  בשנת,Tit   קפיטולו א׳ ללוקא 
Lc 2,37   ואינה זזה מהמקדש עושה עבודה יום וליילה .שנה  והיתה אלמנה עד ארבע ושלשים  37. בתוליה  
Lc 2,41    וכאשר הנער 42: בירושלם ביום הנכבד של פסח שנה  ואמו הולכים בכל  ואביו 41. עמוהש׳ היתה  
Lc 2,42   ונש 43. עולים בירושלם כמנהגם ביום החג שנה  וכאשר הנער ישאוש הגיע לי״ב  42: של פסח  
Lc 3,23   שם היה עלי. והיו סבורים הכל שהוא בן יוסף שנה  וישאוש היה בהתחלת שלשים  23. ימאד אהוב.  
Lc 8,43    ונגשה 44. ונתנה כל נכסיה לרופאים ולא שוה לה שנה  דמיה והחולי ההוא צערה כמו י״ב משפיכות 
Lc 13,8  ואם תעשה 9זו ואחפור סביבה ואקיפנה זבלים  שנה  והוא ענה לו אדון הנח התאנה  8 .שבח האדמה  
Jn 2,20   ומה שהוא אמ׳  21. שהוואתה אומ׳ בג׳ ימים תע .שנה   והוצרך לעמוד הפועל אותו ארבעים ושש 
Jn 8,57  57 אז ישוש אמ׳ להם אמת אני 58. ואברהם ראה אותך שנה  הודים אליו עדיין אין לך חמשים אמרו הי 
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Jn 11,49   49  אינכם 50ואמ׳ להם אתם לא ידעתם אי זה דבר  .שנה  מהם ששמו קאיפש היה הגמון אותה ואחד  
Jn 11,51  51  וניבא שישאוש משיח יצטרך לו למות בעד העם .שנה  ון אותה רק שהיה הגמ. אמר מעצמווזה לא.  
Jn 18,13   וקאיפש הוא שנתן עצה ליהודים שצריך הוא 14 .שנה  נא אשת קאיפש שהיה הגמון באותה לא  

Mt 15,30   אלמים עורים פסחים ונטולים ורבים אחרים שנהגו  וקרב אליו רוב חיל  30. יושב שםאל ההר ו.  
Jn 19,40   ובמקום שנתלה היה שם גן 41. ליהודים לחנוט שנהוג  הגוף במשיחות טובות ויקרות כמו  ומשחו. 
Jn 8,33  ענה להם ישאוש באמת אני אומר 34: חפשים שנהיה  ולם לא נהיה אחור איך אתה אומר ולע. אברהם  

Mc 6,56   7: מתרפאין שנוגעים   פניו שלבד יגעו בשפת מלבושו כי כל אותן,Tit   כפי שי׳ מארקוקפיטולו ז׳ 
Lc 7,39   וענה ישאוש ואמ׳ לו 40. אותו חטאה היא שנוגעת  באמת יודע יהיה שהיא היא האשה  הוא נביא  

Mc Prol,25   ומשקה אחת מלאכה עושה אבל הש׳ הוא שנותן שנוטע  כי אותו . יג גמול מעמלינו חזקםשאדם יש  
Mc 10,17  וישאוש אמ׳ לו למה  18. להשיג מלכות שמימיי כלשנו  ואומר מלמד טוב מה נעשה בעבור  לפניו מבקש 

Jn 6,28   ענה ישאוש ואמ׳ 29. לעשות פעולות טובות לאל שנוכל  אז אמרו לו מה נעשה  28. מן הואהאל אב סי 
Mt 2,2    ובאנו עם. כי אנחנו ראינו כוכבו במזרח שנולד  אומרים אנה הוא מלך היהודים  2ירושלם  
Jn 3,6   7. ומה שנולד מרוח רוח הוא. מהבשר בשר הוא שנולד  מה  6: ים ומרוח הקדשיה נולד ממאחרת יה  
Jn 3,6   אל תתמה כי אני אומ׳ חוייב 7. מרוח רוח הוא שנולד  ומה . מה שנולד מהבשר בשר הוא 6: הקדש 
Jn 3,8   ענה נקודימון ואמ׳ לו איך באיפשר 9: מרוח שנולד  וכן הוא אדם . ה הוא בא או הולךיודע אנ  

Jn 9,19   ענו  20: א״כ באי זה צד ראה עתה. כשהוא עור שנולד  מרים הוא זה בניכם שאתם אומרים ושאלום או 
Jn 9,32   32 ואם לא היה לו מהאל . אם לא זה האיש 33עור  שנולד  לא שמע אדם שאחד פתח עיני אדם  מעולם 

Jn 11,37   37 אז 38. לעשות שזה לא ימות עור לא יוכל שנולד  צת מהם אמרו זה שפתח עיני האיש ומק  
Mt 19,12   ומקצת הם קשטראטש בידי. קשטראטש מבטן אמם שנולדים  יש מקצת אנשים  12: ו דעת להביןשנתון ל 

Lc 7,24  אבל אי זה עניינים יצאתם 25. לכל רוחות שנועות  השוקים . למה יצאתם ראות במדבר לאמר לעמים  
Mc 14,67    ואתה עם ישאוש דנזוריט. נעלו מביטו אומר ֵׁשנֹוֶעל  ר ראה פירו וכאש 67מהכהן הגדול שפחה אחת  
Mc 14,13   ובמקום שיכנס 14. לכו אחריו. חבית מים שנושא  הם לכו אל העיר ותפגשו אדם אחד ואמ׳ ל  

Mt Prol,10  ויחסו אנושי שיהיה מת מד׳. דרישת האיונגלי שנושאה  [*] ים ודרך האל היא בד׳ אופנ. חלקי העולם 
Lc 7,12   מת אחד שהיה בן אלמנה ולא היה לה עוד שנושאים  הנה . כאשר ישאוש קרב בשער העירו 12. עמו.  
Lc 7,14   וישאוש אמ׳ נער אני מצוה. אותו עמדו שנושאין  וישאוש קרב ונגע המטה ואותן  14. אל תבכי  

Lc 13,23   23 ואתם סבורים שתכנסו 24. וישוש אמ׳ לו .שנושעים  ו אדם אחד אדון הם מועטים אותם ואמ׳ ל  
Mt 19,24    עניין נקל הוא גמל בנקב המחט עבור מעשיר אחד שנות  ועוד אמ׳ לכם  24: במלכות שממייהעשירים 

Mt Prol,12  ובעבור זה היו האיונגלי האחרים. בעד הדרשתם שנותו  י שיהיה מת מד׳ מיני מות הוכרח ויחסו אנוש 
Mt 13,52    ונעשה כאשר 53. מאוצר דברים חדשים וישנים שנותן  ולאב חיילות  דומה למלכות שממיימאותות  

Mc Prol,26   1: גדול שנותן  קה אחת מלאכה עושה אבל הש׳ הוא שנוטע ומש,Tit   1קפיטולו ראשון כפי שי׳ מרקו  
Mt 24,38   לא הכיר עד שהמבול בא והרג את  39נכנס בתיבה  שנח  שים נשואין עד היום שאוכלים ושותים ועו 
Mt 12,25    אם כן אם שד אחד מגרש האחר 26. לא תעמוד שנחלקת  וכל עיר או בית . נחלק יהיה שמםבתוכו  

Lc 7,2   3. למות ואותו עבד היה מאד מרגליי אליו שנטה  ועבד סנטוריאו היה מאד חולה עד  2. נחום  
Mt 21,33   ב ועשה בה יקב אחד ובנה בהכרם אחד וסגרה בטו שנטע  . ם אדם אחד היה שהיה אב חיילותאומר לכ 

Mt 4,18   אחים והם שמעון הנקרא פירו ואנדריאה אחיו שני  יהי בלכת ישואש לים גלילאה ראה ו 18מתיאו  
Mt 4,21   אחים אחרים גיקמי שאבאדיב וזואן אחיו בספינה  שני  וילך משם וירא  21. ניחו הרשתותאחריו וה 
Mt 9,27   עורים נמשכים אחריו קוראים ואומרים יהיה לך שני  ו מקום וד שישוש משיח יוצא מאותונעשה בע  

Mt 10,29   צפרים נמכרים במחצה ואחת מהם לא תפול לארץ שני   29: גוף והנפש יכול שום בגיהנםאותו שה  
Mt 22,40   ואז אמ׳ ישאוש לפרושים ולכל אותם  41. צוויים שני  יאים תלוים באלו כל התורה והנב 40. כמוך 
Mt 27,38   39. אחד לצד ימין ואחד לשמאל. גנבים עמו שני  אז תלו  38: ישאוש מלך היהודים כתב זהו  
Mc 11,1   ואמ׳ להם לכו לאותו מגדול שהוא 2תלמידים  שני  שלח . שר נגש בירושלם בהר הזתיםוכא 1מרקו  
Mc 14,1    הדת משתדליםימים ושרי הכהנים והמאותתים מ שני  והיה קרוב הפסח ויום המצה סמוך  1מארקו  

Mc 14,30  והוא עוד 31. פעמים תהיה כופר בי ג׳ פעמים שני  בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא . אומר לכם  
Mc 15,27   אז היתה 28. גנבים אחד מימין ואחד משמאל שני  ותלו עמו  27. וריט מלך היהודיםישאוש נז  

Lc 6,1   כאשר ישאוש עובר בשדות זרועים תלמידיו ראשון  שני  עשוי זה בשבת  1לו ו׳ כפי לוקא קפיטו 
Lc 7,41    האחד חייב לו עשרה. אנשים חייבין לאיש אחד שני   41. וענה שימון ר׳ אמור. דבריםלך אי זה  

Lc 9,3   ובאי זה בית שתכנסו שם תעמודו 4מלבושים  שני  יה לכם ולא לחם לא אבן לא מעות ולא תה.  
Lc 9,30   31-32. והם משה ואליהו. אנשים מדברים עמו שני  והנה  30. ומלבושיו לבן ומזהיר פניו [*] 

Lc 10,35   פשיטין ונתנם לאושפיזא ואמ׳ לו עשה למוכה זה  שני  ולמחר לקח  35. א ונתן עיניו בובאושפיז 
Lc 12,38   או שלישי וימצאם כן מאושרים הם העבדים ההם שני  ואם יבא במשמר  38. יסבו וישרתםעמהם ש:  
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Lc 18,10   האחד פרוש והאחד . אנשים עלו במקדש להתפלל שם שני   10זה הדבר . קים ומבזים האחריםכמו צדי 
Lc 18,12   אני נותן משלי מכל הדברים. פעמים בשבוע שני  אני צם  12. יני כמו זה העולמייועו׳ א  
Lc 19,29   תו מגדול שהוא קרוב אומר לכו לאו 30. תלמידים שני  ושלח . אניא בהר שנקרא הר הזתיםפגיי בבט 
Lc 21,2   ואמר באמת אומר לכם אני 3. פשיטין מערך קטן שני  וראה אשה אחת ענייה ששמה  2. יםוהם עשיר  
Jn 1,37    וישוש 38. תלמידים מדבר והלכו אחר ישאוש שני  ו ושמעו אות 37הולך ואמר הנה מלאך השם׳  
Jn 4,40   42. ויותר עוד האמינו בו בעד דבריו 41. םימי שני  יו בקשוהו שיעמוד שם עמהם ועמד אל  
Jn 4,43  והוא העיר 44. ימים מצא משם והלך בגלליאה שני  אחר  43: הוא באמת מושיע העולם וידענו שזה  

Jn 20,12    מלאכים מלובשים לבן יושבין אחד בראש ואחד שני  ורואה  12. כרעה והביטה בקברובעוד שמבכה  
Mt 15,14   ענה פירו ואמר תפרש לנו 15: נופלים בקבר שניהם  עור המנהיג עור אחר וה. י עוריםמנהיג  
Mc 10,8  7 ומה שהאל מחבר שום אדם לא 9. לבשר אחד שניהם  ויהיו  8וב אביו ואמו ויקח אשה ואדם יעז  

Lc 1,6    עומדים במצות ובצדק השם׳ . צדיקים לפני האל שניהם  והיו  6. מבני אהרן ושמה אלישבקהיתה 
Lc 6,39   אינינו התלמיד על הרב כל 40. יפלו בבור שניהם  רי עור ימשוך עור אחר הכרח הוא איפש  

Jn 19,18   ופילאט כת׳ מאמר אחד והניחו על השתי 19 שניהם  לימין ואחד לשמאל וישאוש באמצע אחרים אחד  
Mt 11,2   2 או. הושיענואתהו שעתיד לבא ל 3תלמידיו  שנים  ן אסור כאשר שמע המעשים שאלוהו וזוא  

Mt 13,42   42 אז יזרחו הצדיקים כמו השמש במלכות אב 43 .שנים  באש גהינם ושם יהיה בכי ורעדת  ישים  
Mt 18,16   ואם בזה לא ישמעך הגידהו 17. או שלשה שנים  ם בעד אחד עמך או ב׳ כי כל עדות הוא קיי  
Mt 18,19   יו בהסכמה של שלום על הארץ שאבימכם יה שנים  ועו׳ אומ׳ לכם אשר אם  19: שמיםמותר ב  

Mt 19,5  אבל הם. אם כן אינן כבר שנים 6. באחד בשר שנים  וב אביו ואמו וידבק באשתו והיו זה אדם יעז  
Mt 19,6    לכן אין ראוי לאדם להפריד . אבל הם בשר אחד .שנים  אם כן אינן כבר  6. באחד בשרוהיו שנים 
Mt 21,1   אומר לכו אל אותו המגדל שהוא 2מתלמידיו  שנים  אז הוא שלח . םבביטפני בהר הזתיוהיו באים  

Mt 24,40  ושתי נשים 41. בשדה האחד יקח והשני יניח שנים  אז יהיו  40. יה ביאת בן הבתולהכן יה. כלם  
Mt 25,17  ואותו שקבל  18. עשה במדומה ורוח אחרים שנים שנים  ואותו שקיבל  17. רויח ה׳ אחריםפעל בהם וה 
Mt 25,17   ואותו שקבל א׳ הלך וחפר בארץ וטמן בזנט  18 .שנים  בל שנים עשה במדומה ורוח אחרים ואותו שקי 
Mt 26,60   ואמרו זה אמר אני יכול 61עדים כוזבים  שנים  ואחר מחדש באו . כי רבים עדי שקר באו  
Mc 5,25    .[*]25  ציאוה כל מה שהיה להוהו 26עשר שנים עברו  שנים  ואשה אחת שהיה לה רפיון דם זה  
Mc 5,25   והוציאוה כל מה שהיה לה ברפואות בלא 26עברו  שנים  שהיה לה רפיון דם זה שנים עשר  ואשה אחת 
Mc 5,42  וציום שלא 43וכולם היו נבהלים מגודל הפלא  שנים  רה חיה והלכה היתה מזמן י״ב ותכף הנערה חז  
Mc 6,7   שנים ונתן להם כח לרפאת כל החולים ומשוטנים שנים   וקרא הי״ב תלמידים ושלחם. מלמדדורש ו. 
Mc 6,7   8. ונתן להם כח לרפאת כל החולים ומשוטנים שנים  וקרא הי״ב תלמידים ושלחם שנים  .ומלמד  

Mc 14,13  מן התלמידים ואמ׳ להם לכו אל העיר ותפגשו שנים  ושלח  13. ונכין לך הפסח שתאכל תחפוץ שנלך  
Lc Prol,11    [*]מת בביטימיאה עצמותיו בשנת אדונינו שלש מאות שנים  שר הוא בתול וחיה שמונים ושלש אוכ 

Lc 2,36   והיתה אלמנה עד ארבע ושלשים 37. עם בתוליה שנים  והיתה עם ִאָשִה שבע . אה בימיםוהיתה ב  
Lc 4,25   26. בארץ וכאשר היה רעב גדול. וששה חדשים שנים  יהו בישראל כאשר עצר השמים שלש ישעיה ואל  
Lc 6,13   שימון שקרא פירו  14. עשר מאותן שקרא שלוחים שנים  אשר היה בקר קרא לתלמידיו ובחר וכ 13. ער 
Lc 7,19  מתלמידיו ושלחם לישאוש ואמרו לו אתה הוא שנים  ויואן קרא  19. אלה הדברים ליואן ואמרו כל  
Lc 8,42    ויקר מקרה שבעודו הולך מצא ישאוש . שר שניםע שנים  כי בן היה לו שחולה למות זה  42אל ביתו 
Lc 8,42   42  ויקר מקרה שבעודו הולך מצא ישאוש נגש ונענה .שנים  היה לו שחולה למות זה שנים עשר כי בן 
Lc 10,1   2. שנים לפניו בכל המקומות שהוא עתיד לבא שנים  רים ששים ושלושה תלמידים ושלחם אל האח  
Lc 10,1   ואמ׳ 2. לפניו בכל המקומות שהוא עתיד לבא שנים  שה תלמידים ושלחם שנים שים ושלוהאחרים ש  

Lc 12,19   19 והאל אמ׳ לאותו סכל 20. אכלי ושתי ותנוחי שנים  ומר לנפשי רוב טובות אספת ברוב וא.  
Lc 13,7   לזה. ואיני מוצא. שאני שואל פרי תאנה זו שנים  כבר עברו שלש . ואמ׳ לשומר הכרם 7. מצא  

Lc 13,11   מחולי והולכת ככורעת בזולת יכולת להביט שנים  והנה אשה אחת שחלתה י״ח  11. ותבשב בשבת  
Lc 15,11   אבי תן לי חלק . ואמ׳ היותר קטן מהם לאב 12 .שנים  וישו אמר אדם אחד יש לו בנים  11: תשובה 
Lc 15,29   תי על מצותך ואתה לא נתת מעולםעבדתיך לא עבר שנים  אבי הנה כמה . והוא ענה לו ואמ׳ 29. שיבא 
Lc 17,34    36[*]  35: האחד יתפש והאחד יעזב. במטה אחת שנים  לכם שאותו יאבד אומ הלילה יהיו אני אומר  
Lc 18,31   הנה אנחנו עולים. עשר תלמידיו ואמר להם שנים  וישאוש לקח  31. בא חיים נצחייםובעולם ה  
Lc 24,13    מהם הולכים במגדול שהיה רחוק מירושלם ארבעים שנים  והנה  13. עשהנפלא בעצמו ממה שנוהלך לו 

Jn 1,40  40 וזה מצא  41. עשר ששמעוהו מיואן והלכו אחריו שנים  דריב אח שימון ופירו אחד מאותם והיה אנ 
Jn 5,5    וכשראהו ישאוש שוכב והכיר שזמן רב עמד 6 .שנים  ה שם אדם אחד שחלה שלשים ושמנה והי 5בו  

Jn 6,71   וזה אומ׳ 72. עשר בחרתי אחד מכם הוא שטן שנים  לא אני לכם . וישאוש ענה להם 71: בן האל  
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Jn 8,17  אני הוא שעושה עדות 18: או יותר הוא אמתי שנים  ובתורתכם כתו׳ שעדות  17אנחנו  ואני אחדים  
Jn 9,23    ם אחרת האדם שעמד בעורוןאז שאלו פע 24: הוא שנים  אמרו אביו ואמו שאלו הבן כי בן בעבור זה. 

Jn 19,18   אחרים אחד לימין ואחד לשמאל וישאוש באמצע שנים  ועמו . בובאותו מקום הניחו ישו בשתי וער  
Mc 14,69   והוא פעם אחרת כפר לה 70. סביבה זהו מהם שניצב  ו שפחה אחת והתחילה לאמר לאותו ומיד ראתה.  
Mt 26,42   הלך להתפלל ואמ׳ אב שלי אם לא יכול ממני שנית  ופעם  42 .אבל הבשר חולה. מוכן הרוח הוא  

Lc 16,4    קרא אחד אחד ממחוייבי אדונו ואמר לראשון  5 .שנית  מסולק מן ההרשאה באופן שיקבלני כשאהיה 
Mt 26,17  וזה האיש. וישאוש אמר לכו אל העיר 18. הפסח שנכין  ים ואמרו לו באי זה מקום תחפוץ באו התלמיד 

Lc 22,9    והוא אמר להם הנה כאשר תבאו בעיר 10 .שנכינהו  והם אמרו לאן אתה חפץ  9. שנאכלהפסח  
Mt 12,4  בית האל ואכלו לחמי הקדש שאותן לחמים הוא שנכנס   4ד כשנרעב הוא ואותם שהיו עמו מה שעשה דו  

Mt 15,11   ז נתקרבו אליווא 12. בפה אינו מלכלכו שנכנס  מה  11ו העם ואמ׳ שמעו והקשיבו וקורא אלי  
Mt 15,17   וזה שיוצא 18בפה נכנס בבטן ויוצא מהאחור  שנכנס  ל מה אינכם מבינים שכ 17: אתם בלתי שכל  

Lc 6,6   והיה שם אדם אחד שהיה לו. בבית הכנסת ומלמד שנכנס  ונעשה היה עוד משבת אחת  6. שבתועוד מה 
Lc 8,16   כי שום דבר אינינו 17בבית יהיו רואין  יןשנכנס  רה או על מקום גבוה בעבור אותן על המנו  

Lc 21,22   ואוי לאותן שתהיו הרות ומיניקות באותן 23 .שנכתבו  בעבור שיושלמו כל הדברים . ם הםיום נק 
Mt 13,28   והוא אמ׳ אין בעבור שלא תעקרו 29ונלקטהו  שנלך  והעבדים אמרו תחפוץ . שה דבר זההאויב ע  
Mc 14,12   ושלח שנים מן 13. ונכין לך הפסח שתאכל שנלך  תלמידים להיכן תחפוץ אמרו לו ה .עושים  

Jn 8,7   8: בכם בזולת חטא ישליך האבן הראשונה בה שנמצא  קם ואמ׳ להם אותו . ידין לשואלוהם מתמ  
Mc 11,9   אחריו קוראים ואומרים הושיענו מושיע שנמשכים  ואותן שהולכין לפניו ואותן  9. הדרך  

Mt 19,28   אחרי שבסוף העולם אשר בן השם׳ יבא ישב שנמשכתם  אמיתות לכם . וישו אמ׳ להם 28. ה לנויהי  
Mt 27,54  55. יראו בחוזק אומרים באמת זהו בן האלוה שנעשה  הארץ רועשת וזה . ר ראו התנועותכאש. ישאוש  
Mt 28,11   הזקנים ועשו עצה והם אספו 12לשרי הכהנים  שנעשה  ומרים באו בירושלם וספרו כל מה קצת מהש  

Lc 6,11   11 ונעשה בימים ההם שישאוש עלה בהר 12. מישאוש שנעשה  ימה מדברים ביניהם מה ואותם מלאים ח 
Lc 9,33  33 ולמשה אחד. לך אחד. שלשה אהלים. פה שנעשה  אדון דבר טוב הוא . ו ואמ׳ לישוובא פיר.  

Lc 17,28   בימי לוט אוכלים ושותים קונים ומוכרים שנעשה  ג״כ כמו  28. מבול והרג את כולםובא ה  
Lc 24,12   והנה שנים מהם הולכים במגדול שהיה רחוק 13 .שנעשה  ים לבד והלך לו נפלא בעצמו ממה ראה הבגד 

Jn 1,3   5. כי היה חיים אותו החיים היה נר האנשים 4 שנעשה  מה : וזולתו שום דבר אינו נעשה .בעדו 
Jn 1,30   ואני איני 31. כי הוא ראשון לי. קודם לי שנעשה  א שאמרתי אחרי הגבר אותו הו 30 .מן העולם  

Mt 11,21   בכם תהיו נעשות בארץ טיר ושידון היו עושים  שנעשו  אם הנפלאות . כורושים וביטשידה יהיה לכם 
Mt 11,23   בך היו נעשים בשידוניאה עדיין יעשו תשובה שנעשו  כי אם הפלאות . ים תרדי עד שאולעד לשמ.  
Lc 10,13   ובאפר מוצעים היו עושים תשובה. בך לאחור שנעשו  היו נעשים נסים כי את בטירוש או בסדום י.  
Lc 23,47   48. ואמר באמת זה האיש היה צדיק. הלל הש׳ שנעשו  ולכל אלה הדברים . וסנטוריאו בא 47. רוחו  
Lc 24,21    רק מקצת מנשינו החרידונו 22. דברים אלו שנעשו  יפדה את ישראל והיום יום שלישי שהוא  
Lc 24,35   ובעודם  36. ואיך הכירוהו בבציעת הפת. בדרך שנעשו  והם ספרו הדברים  35. אה לשימוןבאמת ונר 
Mt 13,19   הוא. ואותו שנפל בין האבנים 20. קרוב לדרך שנפל  וזהו הזרע . א השטן ועוקרה מלבוב. אותה  
Mt 13,20    הוא אותו ששומע דברת הש׳ ובשמחה. בין האבנים שנפל  ואותו  20. הזרע שנפל קרוב לדרךוזהו 

Lc 8,12   11 ובא אחר . והם אותם ששומעין אותו. סמוך לדרך שנפל   12ר הוא זה הזרע הוא דבר השם׳ הדב 
Lc 8,13   על הסלע הם אותם שבשמחה מקבלים דבר הש׳ שנפל  והזרע  13: נו ושלא יהיו נושעיםשלא יאמי.  
Lc 8,14   דבר הש׳ [*]  15[*] בקוצים הם אותם ששומעים  שנפל  אותו זרע ו 14: היו ובעת נסיון נפרדים 

Lc 10,36   ואמ׳ אליו אותו שעשה לו החסד 37. בין הגנבים שנפל  אה לך שהיה יותר חבר ורע לאותו השלשה נר 
Mt 13,22  תו ששומע דברת הש׳ וישהוא או. בין החוחים שנפלה  אותה  22. זעומה תכף הם נבוכים כי בעד מלה  
Mt 13,23  הוא אותו שיבין דברת השם׳. בארץ טובה שנפלה  אבל אותה  23: ו ואינה עושה פרישזרועה בלב  
Mc 4,15   14 בדרך הם אותם ששומעין דברי האל ותכף בא שנפלה  אותה  15ו שזורע הוא הדורש דבר אות  
Mc 4,16    הם אותם. בארץ קוצים[*]  18[*]  17[*]  שנפלה  ואותה  16. בא השטן ומסלקה מלבםהאל ותכף  
Mc 4,20   יחס אותם ששומעין ומשימין. על טוב הארץ שנפלה  ואותה  20. יקם ונשארים בלא פרימחנ  
Mt 26,3  ועשו עצה נגד ישאוש איך יוכלו 4קאיפש  שנקרא  ים וזקני העם בהיכל סגן הכהנים גדולי הכהנ  

Mt 27,33    ונתנו לו יין 34. גולגוזא שהוא הר קלוארי שנקרא  באו באותו מקום ו 33. השתי וערבלישא  
Mt 28,1  דוקמנגיי באה מריאה מקדלינא ואחרת מריאה שנקרא  והראשון יום אחד  1ד כפי מטיאו קפיטולו נ״  
Lc 6,15   15 גודא יודיש אשקריוטא שהיה 16. זילוזיש שנקרא  ושימון . יב טומאוש יקומו אלפיבמת  
Lc 7,11   12. ותלמידיו ורוב עם הולכים עמו. נאים שנקרא  אילך שהולך ישאוש בעיר ונעשה היה מכאן ו  

Lc 19,29   29 *] [ אומר לכו 30. ושלח שני תלמידים. הר הזתים שנקרא  מתקרב לביט פגיי בבטאניא בהר  
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Lc 22,1   רים מחפשים איךושרי הכהנים והסופ 2פסח  שנקרא  וקרב יום חג ַאזִימֹורֹום  1קא כ״ג כפי לו  
Lc 22,47   47 והולך לפניהם. יודש עמהם אחד משנים עשר שנקרא  והנה סיעה ואותו . הוא מדבר כן עוד.  
Lc 24,13   והם מדברים ביניהם מאשר נעשה וקרא 14אימבש  שנקרא  היה רחוק מירושלם ארבעים מילין במגדול ש 

Jn 1,41   וישאוש מביטו . והביאו אל ישאוש 42: קרישטש קראשנ  ואמ׳ לו אנחנו מצאנו משיח . חיולשימון א 
Jn 9,11   ושלח לי למי. ישאוש עשה טיט ומשח את עיני שנקרא  וענה הוא איש אחד  11. חו עיניךואיך נפת  

Jn 19,13    והיה יום שישי ופסח היה סמוך 14. גאלבאטו שנקרא  ישו בחוץ וישב בקתרדא אחת מקום הביא  
Jn 20,24    אז 25 :מספק לא היה עמהם כשישאוש בא אליהם שנקרא  אש אחד מן התלמידים רק טומ 24יהיו להם 

Lc 2,4   5בית לחם בעבור שיהיה מהבית ומעם דוד  שנקראת  וריט גליליאה בגודיאה בעיר דוד עלה מנז  
Jn 4,5   6סיכאר סמוך למקום שנתן יעקב ליוסף בנו  שנקראת  אז בא ישאוש בשמריאה  5: שמריאהלעבור ב  

Jn 11,54   ונתקרב פסח 55. אפרים ושם עומד עם תלמידיו שנקראת  לך במלכות קרובה אל המדבר בעיר רק ה 
Mt 2,7    [*] [*]6  [*]7  [*] וישלחם לבית לחם ויאמר להם 8. להם הכוכב שנראה  בחריצות גדול הזמן  
Jn 6,30   31. אי זו מלאכה אתה עושה. ונאמין אותך שנראהו  אז אמרו לו אי זה אות אתה עושה  30. אותי  

Lc 11,35   וכאשר לא. וכל גופך יאיר[*]  36לא תחשך  שנרך  לכן שמור  35: גופך יהיה חשוך. יהיה רע  
Mt 15,37   והיו האוכלים 38. סלקו שבע דבלות מליאות שנשאר  וממה . ואכלו כלם והיו שבעים 37נתנום לעם  

Jn 6,68   וענה שימון פירי אדון 69. ואתם חפצים ללכת שנשארו  ם עשר ניאז אמר ישאוש לש 68: הולכים עמו 
Lc 11,52   מפתח החכמה ואינכם נכנסין ואתם מונעין שנשאתם  אוי לכם חכמים בדת  52: זה הדורידרש מ  
Mt 23,18   עורים אי זה דבר 19. תת למזבח חייב לפרוע שנשבע  ואומרים אתם שאותו  18. דש הזהבהמקדש שמק  
Mt 23,20   או  21. במזבח נשבע בעד כל הדברים שהם עליו שנשבע  כי מי  20. שהמקדש המתן. המזבח תן אוהמ 
Mt 23,21    ומי שנשבע 22. במקדש נשבע בכל מה שהוא ממנו שנשבע  או  21. בעד כל הדברים שהם עליונשבע 
Mt 23,22    אותו שיושב עליהבשמים נשבע בקתדראת האל וב שנשבע  ומי  22. נשבע בכל מה שהוא ממנובמקדש: 

Lc 1,73    יהיה נתון לנו בעבור 74לאברהם אבינו  שנשבע  והשבועה  73ולזכור קדושת צואתו אבותינו  
Mt 23,16   16 אבל אותו שעושה. במקדש דבר אין נשבעין שנשבעין  כם פרנסים עורים שאומרין שאותן אוי ל  

Mt 5,33   ואני אומר לכם שלא ישבע אדם לשמים 34 .תשנשבע  לם לאל מה היה לזקנים לא תבטל שבועתך וש  
Mt 27,6    וכשנתייעצו  7. כי ערך דם הוא. בבית המקדש שנשימם  הל׳ פשיטין אמרו אינו דבר ראוי לקחו 
Lc 7,10   ומצאו הנער שהיה אפס שנתרפא. לישאוש שנשלחו  וחזרו אל הבית אותם  10. בישראלאמונה כזה  

Lc 11,51   ולכן אני אומ׳ אליכם ידרש . במובח ובבית כן שנשפך  הבל עד דם זכריה  מדם 51האומה  עתה מזאת 
Jn 1,24  ושאלוהו ואמרו לו למה 25לו היו מהפרושים  שנשתלחו  ואותן  24. מו שאמ׳ ישעיה הנביאכ. דרך הש׳ 

Lc 17,15    יו ונפל על פנ 16. חזר ושבח לשם בקול גדול שנשתנה  ואחד מהם כשראה  15שבעודם הולכים נשתנו 
Lc 4,19  וכאשר סיים הספר חזרו 20: האדון ערב ויום נקם שנת  יה ולעזוב הנשברים למחילה דורש ולעורים רא 

Jn 21,14   אז 15: ישאוש אל תלמידיו אחר שחזר חי שנתגלה  ואז היו ג׳ פעמים  14ונתן להם  הפת והדג  
Mt 19,11   יש מקצת אנשים שנולדים 12: הביןלו דעת ל שנתון  ינכם מבינים זה הדבר אם לא למי כולכם א  

Mc 6,2    אינו 3. ומאין לו הכח שמהידים יוצא. לו שנתונה  ואומרין מאין לו החכמה . ממוסרותמהים  
Mt 18,32   לכן לא היה לך 33לי בעבור שחננתני  שנתחייבת  ואמ׳ לו עבד רע לא מחלתי החוב  .לו  
Mc 11,20  ואז פירו נזכר ואמ׳ אליו 21. עד השורש שנתייבשה  ראו בבקר כאשר עברו בתאנה  20ר יצא מן העי  

Lc 7,25   במלבושים יקרים ובתענוג הנם מלכים בבתיהם שנתלבשו  והנה אותן . ש מלובש מרוב בגדיםלראות אי 
Mt 28,5   בואו . אינינו פה כי קם חי כאשר אמר לכם 6 .שנתלה  תפחדו כי אני יודע ששאלתם ישו  לנשים שלא 
Mc 16,6   לכו 7. ראו זה המקום שהניחוהו. איננו פה שנתלה  אתם בקשתם ישאוש נזוריט . תפחדון אל לה  
Jn 19,41   ובאותו גן היה קבר חדש ובאותו. היה שם גן שנתלה  ובמקום  41. נהוג ליהודים לחנוטכמו ש  
Lc 3,13   13 אומרים מהוהפרושים שאלוהו  14. לכם רשות שנתן  לבד כמה . ענה להם לא תעשו עוד והוא  

Lc 19,15   להם הממון בעבור שידע כמה הוציא כל אחד שנתן  כות צוה שיקראו לו העבדים אותם חזר המל  
Jn 4,5   וישאוש. והיתה שם עין יעקב 6יעקב ליוסף בנו  שנתן  מריאה שנקראת סיכאר סמוך למקום ישאוש בש 

Jn 4,12   והוא שתה מן הבור הזה ובניו. ה הבורלנו ז שנתן  האתה גדול מיעקב אבינו  12: ייםלי מים ח  
Jn 5,36   36 המעשים שאני עושה עושים . לי אבי אשלים אותם שנתן  לי יש עדות גדול מזואן שהמעשים ו 
Jn 6,37  ואני לא אשליכנו בחוץ אותו . לי האב יבוא לי שנתן  כל מה  37. יתוני ולא האמנתם ביכי רא. לכם 
Jn 6,39   לי לא אשמיד ממנו רק שאקימהו ביום היותר שנתן  שכל זה . רצונווזה הוא  39. חנימי ששל  

Jn 10,29    לי גדול הוא מכל הדבים ושום אדם אין יכול שנתן  אבי מה  29. לא יטרוף אותם מידיואחר  
Jn 18,14   עצה ליהודים שצריך הוא שימות אדם אחד בעד שנתן  וקאיפש הוא  14. תה שנהשהיה הגמון באו  
Lc 11,1   ואמר  2אותה לשם כמו שיואן לימד לתלמידיו  שנתפלל  אמ׳ אחד מתלמידיו למד לנו תפלה לתו תפ 
Lc 7,10  ונעשה היה מכאן ואילך שהולך 11. ובריא שנתרפא  ומצאו הנער שהיה אפס . ו לישאושאותם שנשלח  

Lc 8,2    מקדלינא ומריאה. מרוח רעה ושאר חליים שנתרפאו  ומקצת נשים  2עמו הי״ב תלמידים והיו  
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Lc 19,20    כי פחדתי  21. לי שמר שמרתיה והצנעתיה בנעלם שנתת  אימינא שלך [*]  20[*] [*]  19 [*]ואמ׳ 
Jn 17,2   לו ממשלת כל בשר בעבור שהכל אשר נתת לו יתן  שנתת  כמו  2בנך למען יברר אותך בנך  תזכך. באה 
Jn 17,4   4  כי אותה. ועתה את אב תזככני עמך 5. י לעשותל שנתת  הודעתיך על הארץ המלאכה השלמתי אני 
Jn 17,7    כי  8. ואתה נתת לי ודברך קיימו. לי ממך היו שנתת  ועתה הכירו שכל דברים  7. קיימולי ודברי 
Jn 17,8   והם לקחום והכירו באמת שממך. לי נתתי להם שנתת  כי הדברים  8. ת לי ודברך קיימוואתה נת  
Jn 17,9    ושלך שלי . וכל שלי שלך הן 10כי שלך הן . לי שנתת  לא בעד העולם רק בעד אלו מתפלל אני בעדם 

Jn 17,11   בעוד  12לי בעבור שיהיו דבר אחד כמו שאנחנו  שנתת  אותם . אב קדוש שמור אותם בשמך בא אליך 
Jn 17,12  ם בןכי א. ואחד מהם לא נעדר. לי שמרתי שנתת  אותם . אני שמרתים בשמך. י עמהםבעוד שעמדת  
Jn 17,22   אני נתתי להם בעבור שיהיו דבר אחד. לי אתה שנתת  והאורה  22. יאמין שאתה שלחתני שהעולם . 
Jn 17,24   בעבור . לי שבמקום שאני אהיה שם הם יהיו עמי שנתת  אב אני רוצה שאותן  24: בת אותיכמו שאה 
Jn 17,24    אב 25. י אהבת אותי קודם שהעולם היהכ. לי שנתת  בעבור שיראו אורה שליחותם . עמיהם יהיו  
Jn 17,6   7. שלך היו ואתה נתת לי ודברי קיימו. לי שנתתם  אני גליתי שמך לאנשי העולם  6. העולם עמך  

Lc 22,49  אמרו לו אדון אם נכה: היו מה שעתיד לבוא שסביב  וראו אותם  49. ה תבגוד בן האדםאליו בנשיק  
Jn 12,38   ובעבור זה לא היה בידם להאמין כי פעם 39 שסופר  וכח האל . מה ששמענון מי האמין שאמר אדו  
Lc 8,26  26 וכאשר יצאו בארץ בא לישוש אדם 27לגליליאה  שסמוכה  יט אותה ובאו ועברו אל מלכות גאניט זאר 

Jn 11,32   אז ישוש כשראתה 33. היית פה אחי לא היה מת שעבר  גליו ואמרה לו אדון אם אתה במה נפלה לר  
Lc 12,7   ואני אומ׳ כי כל האדם שמודה בי לפני 8 :שעברו  תיראו כי אתם שוים יותר מרבים  לפני אל  
Jn 8,17  אני הוא שעושה 18: שנים או יותר הוא אמתי שעדות  ובתורתכם כתו׳  17אחדים אנחנו  שלחני ואני  

Mt 26,64   ה יושב לימין צד האל ובאתראו בן הבתול שעדיין  אמיתות אומר לכם . ליו אתה אומראמ׳ א  
Lc 15,20   רחמן ממנו הבן האב נתמלא רחמים על הבן שעדיין  ואם . וקם ובא אל אביו 20: יריךאחד משכ.  

Jn 4,21   יהיה עת שלא תתפללו האב בזה ההר ולא שעדיין  וישאוש אמר לאשה תאמיני ִּבי  21: לאל  
Jn 13,33   אינכם יכולים לבא במקום שאני . [*] הם עמכם שעדין  בנים  33ובהתמדה יזכך אותם . מוהוא ועצ 
Mt 8,13   14קפיטולו כ״ו כפי מתיאו : ובזולת כל רע שעה  והילד נתרפא באותה . יהיה עשוי אמונתך  

Mt 10,19    אבל הקדש רוח: אתם לא תדברו 20: שתצטרכו לדבר שעה  ומה תאמרו כי השם ילמדכם באותה מה תענו 
Mt 15,28    וכאשר ישאוש נסע משם בא שפת ים גלילאה 29 :שעה  שאת חפצה ובתה נתרפאה באותה מה יעשה לך  
Mt 17,17   אז נתקרבו התלמידים בסוד ואמרו לו למה לא 18 :שעה  צא לחוץ ונתמרק הנער באותה גער לשטן וי 

Mt 18,1   18,Tit   מכולנו  קרבו התלמידים לישאוש אומרים מי גדול שעה  באותה  1קפיטולי מ״ד כפי מתיאו 
Mt 20,6    ומצא אחרים עומדים אותו יום . והוא יצא ברחוב שעה  סביב בי״א  6תשיעית היתה ועשה כדמות זה 
Mt 20,9   9 ובאו הראשונים וחשבו 10. לקחו כל אחד פשוט שעה  ר באו אותם שהלכו בכרם עד הי״א וכאש  

Mt 20,12  ואתה עשיתים שוים עמנו אשר כל היום .שפלה שעה  אומרים אלו התחילו לפעול  12. תבעל החיילו  
Mt 26,40   עורו והתפללו שלא 41. אחת להיות ער עמדי שעה  נים ואמ׳ לפירו לא יכולה ומצאם יש  
Mt 26,55   אמ׳ ישאוש אל הסיעות כן כמו אם הייתי גנב שעה  באותה  55. כן חוייב שיעשה. בותהכתי  
Mt 27,45   תשיעית זעק ישאוש בגודל קולות[*]  46[*]  שעה  ם עד משעת חצי היו 45יים אחריו שהיו תלו  
Mc 6,35   עזוב העמים הלוך בהרים הקטנות סביב  36. עברה שעה  זהו מקום חרב מאד ורב . אמרו לותלמידיו ו 

Mc 13,11   והאח 12: אתם לא תדברו אבל הקדוש רוח בעדכם שעה  ו כאשר הקדוש רוח יישרכם באותה אתם תדבר  
Mc 13,32   33: לא ידעה לא מלאכי השמים ולא הבן אבל האב שעה  אותו היום ואותה  32ה לא יעברו ברי אלוד  
Mc 14,35    ואמ׳ אב שהוא היכול הרחק זאת המיתה ממני  36 .שעה  לשם אם איפשר עשות שתעבור אותה והתפלל 
Mc 15,25    ניחו עליו כתב זהווה 26. שלישית כאשר תלוהו שעה  והיתה  25. איזה יקח כל אחד מהםעליהן  
Mc 15,33   ששית נעשה ערפליות בכל הארץ עד שעה תשיעית שעה  וסביב  33. ושים הספדותשהיו תלויים עמו ע.  
Mc 15,33   ובשעה תשיעית זעק ישאוש בקול גדול 34. תשיעית שעה  ששית נעשה ערפליות בכל הארץ עד וסביב שעה 

Lc 2,38    היתה מתודה לש׳ והיתה מדברת ממנו לכל אדם שעה  ותה וזאת בא 38: בצומות ותפילותוליילה  
Lc 10,21   שמח ישאוש ברוח הקדש ואמר אני מתודה לך אב שעה  ובאותה  21. כי שמכם כתוב בשמיםרק . לכם  
Lc 12,12   ואחד מן החבורה אמ׳ אליו רבי  13 :מענה לשון שעה  כי רוח הקדש ילמדכם באותה  12ו או תאמר 
Lc 12,39   ולא יניח. הגנב עתיד לבא אמת שיהיה ניעור שעה  שאם האב פימיליאר יודע באי זו  וזה תדע  
Lc 13,31   30 ומקצת הפרושים אמרו אליו לך: נגשים אליו שעה  באותה  31[*] ותם שהיו ראשונים והנה א  
Lc 17,31   וכן. ד לכבסםמי שיהיה בגג וקנקניו בבית לא יר שעה  באותה  31. שבן אדם יהיה מגולה יהיה ביום 
Lc 20,19   19 ויראו העם כי הכירו כי עליהם. לשום יד בו שעה  רי הכהנים והסופרים חפצו באותה וש  
Lc 22,59   אחת אשה אחת אומרת אמת זה עמהם כי גלליב הוא שעה  וכמעט  59. ירו אמר אדם אין אניופ. אתה. 
Lc 23,44   45. ת וערפל היה בכל הארץ עד שעה תשיעיתששי שעה  והיתה כמעט  44. יה עמי בגן עדןשהיום תה  
Lc 23,44   והשמש חשך ומכסה המקדש ונבקע 45. תשיעית שעה  עה ששית וערפל היה בכל הארץ עד כמעט ש  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DELS EVANGELIS EN HEBREU TRADUÏTS DEL CATALÀ 

930 

 

Lc 24,33  34ואותם שעמדו היו . וחזרו בירושלם הי״א יחד שעה  וקמו באותה  33. ולמדנו הכתיבות. בנו בדרך  
Jn 1,39   והיה אנדריב אח שימון ופירו אחד 40. עשירית שעה  עט אותו היום והיה כמ ועמדו שם. אנה עומד  

Jn 4,6   ובאה אשה אחת לשאוב מים 7: ששית מן היום שעה  והיה כמעט . הדרך יושב על העין לואה מן.  
Jn 4,23    יתפללו האב ברוח. ועתה היא שהאמתיים מתפללין .שעה  אבל תבוא  23. ליהודים עתיד לבאכי שלום 
Jn 4,53   היתה שאמר לו ישו שבנו חי והאמין בו כל ביתו שעה  אז הכיר האב שאותה  53. ו הקדחתהיום הניח. 
Jn 5,25   ואותן. ועתה היא שהמתים ישמעו קול המת בן האל שעה  אמת אומר אני לכם שתבא  25. ייםממות לח 
Jn 5,28   29: הם בקברים ישמעו קול האלשבה כל אותן ש שעה  אל תתמהו מזה כי עדיין תבא  28 :בן אדם  
Jn 5,35   ולי יש עדות גדול מזואן 36. אחת בינינו שעה  שורפת ומאירה ולא אביתם לשמוח  אורה נר  

Jn 7,6   העולם אינו יכול להכע להכעיסכם 7. הוא מוכן שעה  ם זמני האדם לא בא אבל עמכם כל ישוש לה . 
Jn 11,42   רק בעבור העם שעומד סביבי אמרתי. אתה שומע לי שעה  שכל  ואני כבר ידעתי 42עת אותי לך כי שמ 
Jn 18,20   למדתי בבית הכנסת ובמקדש ששם היהודים שעה  אני בגלוי דברתי בעולם ואני כל . אליו  
Jn 19,27   27 ואחר זה ישוש שכל הדברים 28התלמיד לקחה כשלו  שעה  באותה : כן אמ׳ לתלמיד הנה אמך אחרי 

Mc 16,10   11שעומדים אנונים ואנוחים ובוכים ומתאנחים  שעו  ה לאחרים שעמדו עם ישאוש ה והגידוהיא הלכ  
Lc 18,36  ואמרו לו כי ישוש נזורט 37עם רב שאל מה זה  שעובר  וכאשר העור שמע  36. ים יתנו לושואל לעובר 

Mc 15,29   שם אומרים אתהשם מקללים אותו מניעים רא שעוברים  ואותם  29. הוא נמנה עם הרשעים שאומרת  
Mt 27,39   אתהו[*].  40מקללין אותו מניעין ראשן  שעוברין  ואותן  39. לצד ימין ואחד לשמאלאחד . עמו  
Mt 17,26   18: זה אשר שאל ותנהו בעדי ובעדך שעולה  קח תפתח לו הפה ותמצא שם כל מה הראשון שת,Tit  

Lc 1,19   20לפני האל ושולחתי להגיד לך אלה הדברים  שעומד  וענה המלאך ואמ׳ לו אני הוא  19. ימיה  
Jn 3,29   ושומע אותו ומשמח בגיל בעבור קול הארוס הזה שעומד  רוסה וארוס אבל הוא אוהב הארוס שיש לו א 

Jn 11,42   סביבי אמרתי זה בעבור שיאמין שאתה שלחתני שעומד  רק בעבור העם . שעה אתה שומע ליידעתי שכל . 
Mt 27,55  מרחוק אותן שהלכו עם ישאוש דגליליאה שעומדות  והיו שם רבות בנות  55. האלוהן באמת זהו ב  

Jn 15,5  הוא הוא הנושא פרי רב כי דבר. בי ואני בו שעומדות  אני הוא האילן ואתם הכפות  5. ילא תעמדו ב 
Mt 27,47  48. יהושם שומעים זה אמרו זה קורא אל שעומדים  ומקצת  47. אלי אלי למה עזבתני קולות ואמ׳  
Mc 16,10   הם 11אנונים ואנוחים ובוכים ומתאנחים  שעומדים  ידה לאחרים שעמדו עם ישאוש שעו הלכה והג  
Lc 17,12   14וצועקים רם ישאוש חמול עלינו  13מרחוק  שעומדים  ד באו אליו עשרה אנשים מצורעים במגדול אח 
Mt 26,73   74ואמרו אתה הוא מהם כי דבריך מעיד . שם דיןשעומ  ן ואחר מעט נגשו לפירו אות 73. אותו האדם  
Lc 19,24  שם גזלו לו האימנא ותנוה לאותו שיש לו שעומדין  ואמר לאותן  24. אותה עם המדות הייתי מבקש  
Mt 11,22   מעט יהיה לאותן דטיר אי דשידון יותר מכם שעונש  ואומ׳ אני לכם  22: בשקים ובאפר. תשובה  
Mc 4,32   רבות כאלה תמונות 33. השמים דרים בצל הענף שעופות  עושה כמה גרגירים וענפים ו. ביםשאר העש 
Lc 13,19  ופעם אחרת אמרה 20 :השמים נחים בכנפיו שעופות  בגנו וגדל ונעשה אילן גדול עד  שהאדם זורע.  

Mc 12,40    ולזה .הבתים והאלמנות עם שקר תפילותם שעוקרים  אותם  40ושיהיו ראשונים בשולחן שיכבדום  
Jn 6,9    אז אמ׳ 10. אבל מה יהיה בין כלם. ושני דגים שעורה  אחד שיש לו חמש מאות ככרות לחם הוא נער 

Mt 12,50    רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחיותי ואמי שעושה  כל מי  50וקרובי [*] [*]  49[*] הם אחי:  
Mt 21,15  רים צועקים במקדש אומרים מהולל יהיה בןוהנע שעושה  אות וכאשר סגני הכהנים וחכמי הדת ראו הנפל 
Mt 23,16   17. נדר לתת זהב למקדש אותו חייב לפרוע שעושה  אבל אותו . מקדש דבר אין נשבעיןשנשבעין ב  

Lc 6,43   ועץ רע אינו יכול לעשות פרי. פירות רעים שעושה  כי העץ אינינו טוב  43. ין אחיךהקיסם מע  
Lc 9,9   10. ורצה לראות ישאוש משיח. דברים אלו שעושה  ש׳ יואן מי הוא זה צויתי לשחוט אני הוא ש  

Jn 2,23   רק ישאוש אינו נותן האמנה  24. האמינו בשמו שעושה  החג יהודים רבים רואים האותות  בפסח ביום 
Jn 3,21   אמת בא אל הנר בעבור שפעולותיו יהיו גלויות שעושה  אבל מי  21. א יהיה נתפש במעשיובעבור של 
Jn 4,39   אז 40: עדות לו שכל הדברים שעשתה אמר לה שעושה  על דברי האשה שהאמינו בו . ו בועיר האמינ  
Jn 5,32   אתם שלחתם לזואן ועשה עדות 33: עדות לי שעושה  אחר הוא  32י אינינו יוצא אמתי עדות לעצמ  
Jn 8,18  19: האב ששלחני עושה עדות ליעדות לעצמי ו שעושה  אני הוא  18: שעדות שנים או יותר הוא אמתי  

Jn 19,12    אז כאשר  13: אומר נגד שיסר. עצמו אלוה מלך שעושה  כי כל איש . לא תהיה אהוב משיסרתניח זה 
Jn 21,24   ואתם. עדות מאלו הדברים וכתב אלה הדברים שעושה  זה הוא התלמיד  24. שאבא מה לך יעמוד עד  

Mt 6,2    המזוייפים בבתי כנסיותיהם ובדרכים כדי שעושים  ו הרעשה כמו כשתעשו צדקה אל תעשלתלמידיו  
Lc 20,20   עצמם צדיקי׳ בעבור שיתפשוהו בדבר מה שעושים  ושלחו לו אנשים  20. אומ׳ המשל ובעבורם  
Lc 22,7    לחם מצות באותו יום היה מוכרח שימות בפסח שעושים  ובא היום  7. אותו בזולת הסיעותשימסור. 
Mt 7,21   רבים 22: רצון אבי יכנסו במלכות שמימיי שעושין  יכנסו במלכות שמימיי אבל אותן  ן לאאדו  

Lc 2,8   8 והנה מלאך הש׳ נצב קרוב  9. הלילה על מקניהם שעות  באותו הדור היו נערים ושומרים  ורועים 
Jn 11,9  כי. אינו עושה רעאם אי זה שיהיה הולך ביום  .שעות  עשרה  ענה ישאוש אין ביום שתים 9. ללכת שם 
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Lc 15,29   וכאשר בנך הקטן 30. אחד לאוכלו עם אוהבי שעיר  תי על מצותך ואתה לא נתת מעולם לא עבר  
Lc 12,44  אבל אם אותו 45. כל הדברים שמחזיק ישליטהו שעל  אמת אני אומ׳ לכם  44. כן עושה שרבו מוצאו  

Mt Prol,28   אריה. עגל גלחות. בן אדם רומז אנושות. לשמים עלהש  נשר . אריה שקם חי אחר מיתתו. בעגל נקר 
Jn 3,13   בן האדם שהוא: שמים אם לא ירד מן השמים שעלה  ואין מי  13: מיים אם אומר אותםהשמי  

Jn 12,20   שקרבו לפיליף שהיה 21להתפלל ביום החג  שעלו  בני מבני ענק ר״ל גנטילש מאותן מקצת מ  
Lc 20,18    ושרי הכהנים והסופרים חפצו באותה 19. תפול שעליהם  והאבן יכתת אותן . מוכה עם האבןאבן יהיה 
Mt 21,44   וכאשר שרי הכהנים והפרושים שמעו 45. תפול שעליו  ויכתות אותו . ה האבן יהיה כתותעל אות  
Lc 23,38   כתוב באותיות יוניות ולטינש ועבריות זהו שעליו  ועל הכתב  38. אתה מלך ישראל תושיע עצמך  

Jn 1,33  זהו שמטביל ברוח. תראה הרוח יורד עומד עליו שעליו  י שאטביל במים הוא אמר לי אותו אותו ששלחנ 
Jn 19,23   אז אמרו ביניהם לא נקרעה אבל נפילה 24 .שעליו  ולת שום תפירה ונש ונשאה על מה והיתה בז  
Lc 17,10   ונעשה בעוד שהולך ישאוש 11. נולעשות עשי שעלינו  רו אנחנו עבדים ולא מועילים מה תאמ. לכם  
Lc 14,31   וזולת זה הוא עומד 32. עשרים אלף בא אליו שעם  ם עם עשרה אלף יכול לבא נגד מי ראשונה א  

Mt 2,9   ובראותם הככב שמחו 10. על המקום אשר הילד שם שעמד  עד . לפניהם הככב אשר ראו במזרחוהיה הולך 
Jn 9,24    לא. ואמרו לו תן שבח וחנות לשם׳. בעורון שעמד  ם אחרת האדם אז שאלו פע 24: הואבן שנים  

Jn 11,17    ובטניאה קרובה מירושלם  18. בקבר ארבעה ימים שעמד  אז בא ישאוש ומצא אותו  17: עמוונמות 
Mc 16,10   עם ישאוש שעו שעומדים אנונים ואנוחים שעמדו  לאחרים והיא הלכה והגידה  10. שדים ממנה  
Lc 24,33  אומרים שהאדון חזר חי באמת ונראה 34היו  שעמדו  ואותם . וחזרו בירושלם הי״א יחדותה שעה בא  
Lc 11,27  והוא אמר אמת מאושרים  28והשדים שינקת . בה שעמדת  מאושר הוא הבטן : ל רם אומרת לומסיעתו בקו 

Jn 14,9   פיליף מי שרואה אותי. עמכם ולא הכרתוני שעמדתי  וישאוש אמר להם כמה מן הזמן  9 .האב ודי  
Jn 17,12   אותם שנתת לי. אני שמרתים בשמך. עמהם שעמדתי  בעוד  12יו דבר אחד כמו שאנחנו בעבור שיה  
Lc 6,48   וכאשר נעשה גודל השפעת. משיב היסוד על האבן שעמוק  דומה הוא לאדם שבונה בית  48: ההוא דומ 

Mc 5,31   ומביט אם יוכל 32. דוחק אותך ואומר מי נגעני שעמך  ואמרו לו תלמידיו אתה רואה  31 בלבושי 
Lc 14,23   כי אני אומר לכם כי אני 24: יבאו לגמר שענייני  ת ובדרכים והכניסם בחזקה בעבור לך בעיירו  
Mt 5,36  36  דברכם יהיה אין הין הנשאר 37אחת לבן או שחור  שער  לעשות ולא תשבע בראשך כי אין אתה יכול 
Lc 5,19    שיוכלו ליכנס בעד העם שהיה שם גדול ועלו על שער  ולא מצאו  19להניחו לפני ישאוש ולפנים  

Mt 12,18  18 אני אנוח רוחי עליו ואגיד צדקה. מאד לנפשי שערב  ה בן שלי אשר אני בחרתי ואהובי רואה את  
Jn 15,25  25 רוח הקדש אותו וכאשר יבא 26. היה לו בי שערבות  יהיה נשלם דברי הכתוב בדת אותו בעבור ש  

Mt 10,30   אתם טובים. לכן לא תפחדו 31ראשכם מנויים  שערות  כל  30. פול לארץ בזולת אב שלכםמהם לא ת  
Lc 7,38  הראש ונושקת רגלי ישו ומושחן עם משיחה שערי  ואחר שקנחה לו הרגלים עם . צאותשמעיניה יו  
Mt 27,9   כן כמו. וקנו מהם שדה יוצר 10בני ישראל  כושער  ולקחו שלשים פשיטי כסף זהו ערך נביא אומ׳  
Mt 12,3   שנכנס בית  4דוד כשנרעב הוא ואותם שהיו עמו  שעשה  ישואש אמ׳ להם לא אתם קראתם מה ו 3. בשבת 
Mt 22,2   ושלח העבדים לקרוא הקרואים אל 3נשואין מבנו  שעשה  מלכות שממיי הוא דומה לאדם מלך  2. אחד 
Mc 2,25   שהוא נכנס 26. דוד הוא וחיילותיו כאשר נרעבו שעשה  מה . ׳ ישאוש להם לא קראתםואמ 25. עשות 
Mc 6,26   ושלח 27ובעד טעם הקרואים לא רצה הכבידה  .שעשה  והמלך היה נעצב בטעם השבועה  26. כלי עץ  
Mc 7,37  ברישאוש עשה היטב כי הוא עשה האלמים ד שעשה  אומרים כל מה . ומתמיהים 37גלה מצוה עוד מ  
Lc 3,19    קבל הרעות שעשה תפש יואן ושמו 20אירודיש  שעשה  ומכל הרעות . אירודיאש אשת אחיומייסר  
Lc 3,20   נעשה היה כאשר כל 21: תפש יואן ושמו בבור שעשה  קבל הרעות  20עות שעשה אירודיש ומכל הר  

Lc 6,3    4עב והוא ואותן שהיו עמו דוד כשהיה לו ר שעשה  שאוש ענה ואמ׳ להם לא קראתם מה וי 3בשבת  
Lc 8,39   ויסע האיש והלך בכל העיר ודורש כל. לך האל שעשה  שוב לביתך וספר כל הדברים האלה  39אמ׳ לו  
Lc 8,39   ויסע האיש והלך בכל העיר ודורש כל. לך האל שעשה  בכל העיר ודורש כל הדברים האלה האיש והלך  

Lc 9,7   7 בעבור שיש אומרים 8ישאוש והיה לו בספק  שעשה  הדברים דיש אדון טיטרקא שמע כל ואירו  
Lc 10,37    לו החסד ההוא וישאוש אמ׳ לו לך ואתה תעשה שעשה  ואמ׳ אליו אותו  37. בין הגנביםשנפל  
Lc 11,40    לכן  41. מה שהוא מחוץ לא עשה מה שהוא בפנים שעשה  סכלים מי  40. הוא לב רב וגניבהשלכם 
Lc 13,17   ואז אמ׳ להם למה הוא דומה מלכות שמים 18 :שעשה  תביישו והעם שמחו בכל העניינים שכנגדו נ  
Lc 15,10    וישו אמר אדם אחד יש לו בנים 11: תשובה שעשה  תהיה לפני המלאכים מן האל על חוטא אחד  
Lc 16,1   רעויצא עליו שם . מורשה אחד על נכסיו שעשה  עשיר אחד היה . ואומ׳ לתלמידיו 1כפי לוקא.  

Lc 23,19   19 ופילאט אמ׳ עוד פעם 20. בעיר ובעד רציחה שעשה  יה איש ששמוהו במאסר בעד בגידה והוא ה  
Jn 4,45   46: ביר בירושלם ביום המועד כשבא ליום החג שעשה  יליבש כי ראו כל הדברים קבלו אותו הגל  
Jn 4,54   5: ת גלליאה כשבא מגודיאהישאוש בבי שעשה  זה היה האות השני  54. כל ביתו והאמין בו,Tit  
Jn 5,11    13[*] [*]  12. לי זה אמ׳ אלי שא מטתך ולך שעשה  והוא ענה להם מי  11. לשאת מטתךואין לך  
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Jn 5,29   איני יכול מעצמי לעשות דבר רק 30. רע בדין שעשה  ויצאו אותם שעשו טוב בחיים ומי  29: האל  
Jn 6,14  וישאוש 15. אמרו זהו באמת נביא שבא בעולם שעשה  כשראו האות  אז אותן האנשים 14 .לאשר אכלו  

Jn 11,45  ומקצת מהם הלכו לפרושים ואמרו 46. האמינו בו שעשה  באו עם מריאה וראו אותן הדברים מהיהודים ש 
Jn 12,18    בעבור זה הפרושים אמרו ביניהם  19. אות ופלא שעשה  לדרך אותה סיעה כי שמעה אומרים יוצאת 

Mt 21,36   באחרונה שלח להם בנו ואמ׳ הם 37: לאחרים שעשו  ר טובים ורבים ועשו להם כמו כן והיו יות  
Mt 26,30   אז אמר ישו 31. חינות יצאו להר הזתים שעשו  וכאשר אמרו הודאה זהו  30. במלכות אבי  
Mc 6,30   30 ו ונלך במדבר ונחווישאוש אמ׳ בוא 31ולמדו  שעשו  תלמידים לישאוש וספרו לו כל מה ובאו ה  
Lc 9,10   וישאוש לקח אותם במקום אחד נקרא בינשידא .שעשו  ים להגיד לישוש משיח כל הדברים התלמיד.  
Jn 5,29  איני יכול 30. טוב בחיים ומי שעשה רע בדין שעשו  ויצאו אותם  29: ישמעו קול האל שהם בקברים  
Jn 4,29  29 ויצאו מן העיר ובאו 30יהיה הוא משיח  .שעשיתי  ראו איש אחד הגיד לי כל הדברים בואו ות  

Jn 13,12   אתם קוראים אותי אדון ורבי ונותנים 13 .שעשיתי  אתם יוד יודעים אותו דבר . להם פעם אחרת  
Mt 6,3   3  אבל תהיה צדקתך נעלמת כי אביך 4. ימינך שעשתה  לא תדע יד שמאלך מה . תעשו צדקהוכאשר  
Jn 4,39   אז כשבאו השומרונים אליו בקשוהו 40: אמר לה שעשתה  שה עדות לו שכל הדברים ו בו שעושהאמינ 

Mt 20,3   שלישית היום ומצא אחרים שהיו עומדים בטלים שעת  חזר בשוק סביב ו 3. מפשוט אחד שלחם בכרם  
Lc 21,24   לבנהויראה אות בשמש וב 25. הנבראים יהיה נשלם שעת  וירושלם תרמס בעד העמים עד . יםבכל העמ 

Jn 16,4   4 ואני  5. אלה הדברים תהיו נזכרים שאני אמרתים שעת  ה הדברים דברתי לכם בעבור שתבא ואל 
Jn 4,18  והאשה אמרה לו 19: לך אינו בעליך אמת אמרת שעתה  כי חמשה בעלים היו לך וזה  18ל שאין לך בע  

Jn 16,21   דה כבר אינה זוכרת הצער בעבור שמחהוכשיל. בא שעתה  האשה היולדת דואגת כי  21: ששוןתחזור ל 
Mt 26,18   19. עמך יעשה פסח עם תלמידיו. קרוב שעתו  האיש שתמצאו אמרו לו הרב אומר  וזה. העיר  

Jn 7,30  ואומרי׳ משיח. ורבים מהסיעה תאמינו בו 31 :שעתו  כי עדיין לא באה . א שם ידיו בוואחד מהם ל  
Jn 8,20  אני הולך ואתם. אז אמר להם פעם אחרת ישו 21 :שעתו  דיין לא באה כי ע. אדם לא תפשו במקדש ושום 

Jn 2,4   אמרה אם ישוש למשרתים כל אשר יאמר 5. ראוייה שעתי  אשה מה לי ולך עדיין אין . אליהענה ישאוש 
Mt 11,3   וישוש 4. או מקוים אנו אחר. לבא להושיענו שעתיד  אתהו  3ים שאלוהו שנים תלמידיו שמע המעש  

Mt 11,14   מי שיש לו אזנים בעבור שמוע ישמע 15: לבא שעתיד  ואם תרצו לבחרו הוא אליהו  14. עתיד לבוא . 
Mt 21,9    מהולל תהיה. לבא בשם אדונינו מושיענו שעתיד  הושיענו בן דוד ברוך יהיה אותו אומרים  
Lc 7,19   21[*] [*]  20. חראו אנחנו מקוים א. לבא שעתיד  לישאוש ואמרו לו אתה הוא אותו  ושלחם  

Lc 22,49   ואחד 50אמרו לו אדון אם נכה בסכין : לבוא שעתיד   וראו אותם שסביב היו מה 49. בן האדם  
Jn 1,15   16. וקודם לימים. לבא אחרי נעשה קדום שעתיד  וצועק אומר זה הוא אותו שאמרתי . ממנו  
Jn 6,65   ואומ׳ בעבור זה אמרתי לכם שאין  66. למוסרו שעתיד  ומי . ונות יודע מי הם המאמיניםהיודע ראש 
Jn 12,4   4  למה זו המשיחה אינה נמכרת בעד שלש 5למוסרו  שעתיד  . אחד מתלמידיו יודיש אשכריוטאז אמר 

Jn 13,11    ובעבור זה אמר אין כולכם טהורים. לבגוד בי שעתיד  כי אני יודע אותו  11. לא כולכםאבל. 
Lc 21,36   ביום מלמד במקדש 37עומד בן האדם . לבא שעתידין  לברוח כל אלה הדברים  יו ראוייםלשם שתה.  

Jn 7,39  לקבל המאמינים בו כי עדיין לא נתן הרוח שעתידין  וזה אמרו מרוח הקדש  39. מבטנו חיים ירוצו . 
Lc 22,53  כוהוולקחו אותו והולי 54: ועוז הערפליי שעתינו  רק זאת היא . ש ולא שלחתם יד ביהייתי במקד  
Mt 16,3    אבל אינכם יכולים לידע אות העת. צבע השמים שפוט  השמים הוא חשוך א״כ אתם יודעים מטר כי . 

Mt 26,28   ואומר אני לכם אמונה כי 29. לכפרת עונותיכם שפוכה  כי זה הוא הדם מן החדש שיהיה  28זה כולכם 
Mt 26,69  69 70ת אומרת ואתה היית עם ישוש דגליליאה אח שפחה  יה יושב בחוץ להיכל וקרבה אליו ופירו ה  
Mt 26,71   וזה היה עם ישוש. אמרה לאותן שהם שם שפחה  וכאשר יצא מהפתח האחר  71. ומרתמה את א  
Mc 14,66   66  וכאשר ראה פירו ֵׁשנֹוֶעל 67אחת מהכהן הגדול  שפחה  פירו היה בצד אחד מן ההיכל באה וכאשר  
Mc 14,69   אחת והתחילה לאמר לאותו שניצב סביבה זהו שפחה  ומיד ראתהו  69ל קרא כל והתרנגולפני ההי  
Lc 22,56   אחת ראתהו יושב באש והביטה אותו אמרה זה היה שפחה  וכאשר  56. ירו היה יושב באמצעםפ. האש 
Lc 1,38   וקמה 39. [*] הש׳ יהיה לי עשוי כפי דבריך שפחת  ואמרה מריאה הנה פה  38. ני הש׳איפשרי לפ  
Lc 1,48  ובעבור זה כל הבריות יאמרו אנכי היות .שפחתו  כי הוא הביט שפלות  48וא שלומי שמח באל שה  

Lc 23,24   והניח להם אותו שבעבור רציחה 25. שיעשה שאלתם שפט  ופילאט  24. לותם הולכים וחזקיםוערב וקו 
Mt 11,19    אז התחיל 20: ״ו כפי מתיאוקפיטולו ל. החכם שפטו  . אהוב מהחוטאים מפורסם וביניהםמיין  
Jn 18,31   אז אמרו לו היהודים לנו אין ראוי להמית .שפטוהו  לאטו להם תפשוהו אתם וכפי דתכם אז אמר פי  
Jn Expl   שיצטרכו בכתיבתן. Expl ) שפטרני  תם ונחם ברוך(  
Lc 7,43   רואה . ואמ׳ לשימוןוישאוש נהפך אל האשה  44 .שפטת  וענה ישאוש ואמר יושר . ותר נתןשאותו שי 
Lc 21,4   5. ויש לה חסרון שמה כל מאכלה שהיה לה שפיחתה  אבל זאת ממה . עתם שמו במתן האלאלו מהשפ  

Jn 18,26    אז כפרו 27. ואני ראיתיך בגן עמו. קטע אזנו שפירו  ההגמון אמרה לפירו אשת אח אותו משפחות 
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Mt 11,29   29 כי עולי נח  30ונח לב ותמצאו מנוח בנפשותיכם  פלש  ולמדו ממני שאני . ושאו עולי עליכם 
Mt 21,5   הלכו התלמידים  6. יושב על האתון ועיר בן שלה שפל  אמרו לבני ישראל הנה מלכך בא  5. אומרת 

Mc 10,15  וישאוש היה מחבקם 16: ותמים ויהיה כמו נער שפל  יכנס במלכות שממיי אם לא יהיה  שום אדם לא  
Mt 20,12  ואתה עשיתים שוים עמנו אשר כל היום סבלנו .שפלה  אומרים אלו התחילו לפעול שעה  12. החיילות  

Lc 1,48   ובעבור זה כל הבריות יאמרו אנכי. שפחתו שפלות  כי הוא הביט  48באל שהוא שלומי ורוחי שמח  
Lc 14,11   ואמ׳ לאשר קראו 12. והמשפיל עצמו להתנשאות .שפלות  כי המגביה עצמו בא כדי  11. איםלפני הקרו 

Jn 3,21   21 אחר  22. יהיו גלויות כי בשם האל נעשות שפעולותיו  מי שעושה אמת בא אל הנר בעבור  אבל 
Lc 8,46   ובאה . והאשה שראתה זה לא רצתה להחבא 47. בו שפעל  ואני הכרתי שבח יצא ממני [*]  46. נגעני 

Jn 3,5   מה שנולד 6: אחרת יהיה נולד ממים ומרוח הקדש םשפע  אותו  לך שום אדם לא יכנס במלכות שמים רק 
Jn 10,17   ושום אדם לא יטול אותה 18. אחרת יקח אותה שפעם  בני האב כאשר אניח נשמתי בעבור זה אה  
Mt 13,2  ואמר אדם אחד. ואמר להם משלים רבים 3. הים שפת  ינה אחת ויושב וכל העם עומד על זה עלה לספ  

Mt 14,36   מלבושיו וכל אותן שהיו נוגעין תכף היו נרפאין שפת  חילו פניו אשר לבד יגיעו ו 36ם כל החולי 
Mt 15,29   וקרב 30. ים גלילאה ועלה אל ההר ויושב שם שפת  וכאשר ישאוש נסע משם בא  29 :באותה שעה  

Jn 9,17   האמינואז לא  18: והוא אמ׳ שנביא הוא. עיניך שפתח  מה אתה אומ׳ ממי . עם אחרת לעוראז אמרו פ 
Jn 11,37   עיני האיש שנולד עור לא יוכל לעשות שזה לא שפתח  ומקצת מהם אמרו זה  37. מה אהבוראו כ  
Lc 17,10   תאמרו אנחנו עבדים ולא מועילים מה. לכם שצוה  ב כן עליכם כי עשיתם כל הדברים איני חוש  

Lc 9,9   ן מי הוא זה שעושה דברים אלולשחוט ש׳ יוא שצויתי  א ואמ׳ אירודיש אני הו 9. הוא שקם חי. 
Mt 28,20   ואני אהיה עמכם בכל עת עד סוף. אתכם שִצויתי  ותלמדום ושמרו כל מה  20דש רוח והבן ומהק  

Mt 21,6    8[*] והביאו האתון והעיר והניחו  7. ישאוש שצום  הלכו התלמידים ועשו כמו  6. שלהועיר בן  
Mc 7,4  זהו ליטול כיסותיהם וכלי כסף משתיהם. שמור שציום  ים אחרים ורבי חק[*]  4[*] שים גזירת הישי. 

Lc 10,40   וענה  41. לכן תאמר לו שיעזרני[*]. [*] לו  שצריך  מרטא מתחזקת לטרוח במה  40בריו ושמעה ד 
Jn 11,50   וזה 51. לנו שאדם אחד ימות ולא ימות כל העם שצריך  אינכם חושבים  50עתם אי זה דבר אתם לא יד 
Jn 16,7   הוא לכם שאלך כי אם לא אלך רוח הקדש לא יבא שצריך  אבל אני אומר לכם  7. לאה לבבכםדאגה נתמ 

Jn 18,14   הוא שימות אדם אחד בעד העם למען לא ילכו שצריך  וקאיפש הוא שנתן עצה ליהודים  14. שנה  
Jn 13,29  או שיתן איזה דבר. דלנו ליום המוע שצריכין  הדברים  לו כיסין שיאמר לו ישאוש קנו אותן  

Mc 6,8   9אבל שרביט אחד ביד . ולחם ואבן וחגורה שק  וציום שלא ישאו  8. ים ומשוטניםכל החול  
Lc 10,4   ואל תתנו שלום. ואבן ולא בתי שוקים ולא מנעלים שק  לא תשאו  4. כם כשיות בין זאביםשולח את 

Lc 22,35   35 36. והם אמרו לא. אחסר לכם אי זה דבר. ליםומנע שק  הם כאשר שלחתי אתכם בזולת ואמר ל 
Lc 22,36   ומי שאין לו ימכור מלבושיו ויקנה. יקח גם האבן שק  אבל עתה מי שיש לו . אז אמר להםו 36. לא 
Jn 12,46   ואם אחד 47. שכל שיאמין בי לא יעמוד בערפל שק  אני נר שבאתי בעולם בעבור  46. מי ששלחני  

Mt 25,16   ואותו 17. ה׳ בשנטש פעל בהם והרויח ה׳ אחרים שקבל  ואותו  16. רכו והלך לו תכףפי עאחד מהם כ 
Mt 25,18   ואחר 19. א׳ הלך וחפר בארץ וטמן בזנט אדוניו שקבל  ואותו  18. ומה ורוח אחרים שניםעשה במד 
Mt 25,20   ואמ׳ אל . וחחמשה בישנטש ונתן לו עו׳ ה׳ מרי שקבל  ו ובא אות 20. האדון ורצה שמוע חשבון מהם 
Mt 25,24   הא׳ ואמ׳ אדון אני יודע שאתה איש קשה שקבל  ובא אותו  24: ב יעשו אותך אדוןומרו  

Jn 1,12  אותן. נתן יכולת שיהיו נעשים בני האל שקבלוהו  רק לכל אותן  12. תן שלא קבלוהוואו. דבריו  
Mc 14,72   ול יקרא ב׳ פעמים יכפרהו שלש פעמיםשהתרנג שקודם  ר זכר פירו הדבר שאמ׳ לו ישאוש ואח. אחרת . 
Lc 24,22   ובאו. ולא מצאו גוף ישאוש 23היום היו בקבר  שקודם  רק מקצת מנשינו החרידונו  22. ודברים אל 
Mt 21,12   12 ומוכרין והפך שלחנות החלוף ממטה למעלה שקונים  נס ישו במקדש האל וגרש כל אותן ונכ.  
Mt 24,15   משומם שנ׳ בדניאל נביא עומד במקום הקדש אותו שקוץ  וכאשר תראו  15. קץואז יבא ה. םלכל העמי 
Mt 24,15   אותן שהיו בגודיאה 16. יביניהן א״כ הוא שקורא  יאל נביא עומד במקום הקדש אותו שנ׳ בדנ  

Mc Prol,6   זהו זואן בן זכריה שליח הש׳ מלמד. במדבר שקורא  אה מהקול בהתחלה דבר מהנבו. מדבר מהלב  
Mc 13,14   ואז אותן שביג׳ודיאה ינוסו בהרים. יבינהו שקורא  אותו . מם עמוד במקום שאין ראויהשקוץ שו  

Lc 2,7    ורועים באותו הדור היו נערים 8. פרשי שקורין  כאותו קרוי היוצא מן הקיר לחוץ להניחו  
Mt 25,17   ואותו 18. ורוח אחרים שניםשנים עשה במדומה  שקיבל  ואותו  17. בהם והרויח ה׳ אחריםבשנטש פעל 

Mt 6,16   רק אתה כשתצום שרוק ראשך ורחץ 17: שכרם שקיבלו  כאמר אמ׳ לכם . כדי שיראו צמים פניהם  
Mc 11,21   וענה ישו ואמר אליו יהיה לך טובה 22. שיבשה שקללת  נזכר ואמ׳ אליו רבי הנה התאנה  ואז פירו 

Mt Prol,27   בן אדם רומז. נשר שעלה לשמים. חי אחר מיתתו שקם  אריה . עגל נקרב. ש נולד מבתולהאי. היה  
Mt 28,7   חי ושהוא יהיה לפניכם בגליליאה ואתם תראוהו שקם  ותלכו מהרה ותאמרו לתלמידיו  7 .שאניחהו  

Lc 9,8   ואמ׳ אירודיש אני הוא שצויתי לשחוט ש׳  9. חי שקם  ומרים שאחד מישישי הנביאים הוא ואחרים א 
Mt 17,23   23 24. המכס אל פירו ואמרו מלמדכם לא פרע המכס שקמים  באו אותם . היו באים בכפר נחום וכאשר 
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Mt 11,23   כי אם הפלאות שנעשו . עד לשמים תרדי עד שאול שקמת  ואתה כפר נחום  23. ם ליום הדיןיותר מכ 
Jn 11,31    יה אומרים לקבר הולכתמהר ויצאה הלכו אחר שקמתה  בבית ומנחמים אותה כשראו מריאה שהיו אתה  
Lc 7,38    לו הרגלים עם שערי הראש ונושקת רגלי ישו שקנחה  ואחר . עם דמעות שמעיניה יוצאותמשיח  

Mc 13,29  29  אמת אני אומר לכם 30. העולם מתקרב אל הפתח שקץ  כאשר תראו אלה הדברים תדעו אתם כמו כן  
Mt 7,15   הבאים בלבוש רחלות ובתוכם הם זאבים וטורפים שקר  השמרו לכם מנביאי  15 :הם המוצאים אותה . 

Mt 15,19   אלו הדברים מטנפים האדם אין נטולות  20. קללה שקר  ות רציחות ניאופים גניבות עדות מחשבות רע 
Mt 19,18   ואהוב את רעך כמוך. כבד את אביך ואת אמך 19 .שקר  לא תגנוב לא תעשה עדות . ניאוף לא תעשה. 
Mt 26,59   59 60נגד ישאוש בעבור שיוכלו למוסרו למיתה  שקר  י הכהנים וכל העצה מחפשים עידי שרו  
Mt 26,60    61ואחר מחדש באו שנים עדים כוזבים . באו שקר  עדי ואינם מוצאים כי רבים  60למיתה  
Mc 10,19   20 .כבד את אביך ואת אמך. לא תונה שום אדם .שקר  לא תעשה עדות . לא תעשה גניבה. לא תרצח  
Mc 12,40   40 ולזה יסבלו יותר קנס גדול ביום. תפילותם שקר  ותם שעוקרים הבתים והאלמנות עם א  
Mc 14,55   55 56. ולא מצאו. בעבור שיוכלו מסור אותו למיתה שקר  גדול וכל העצה מחפשים עידי והכהן ה  
Mc 14,56   57. אוש אבל לא היו מסכימיםאומרים נגד יש שקר  ורבים עדי  56. ולא מצאו. למיתהמסור אותו  
Mc 14,57   אנחנו שמענו שאומ׳ אני אהרוס 58אומרים . נגדו שקר  וקמו מקצת עידי  57. יו מסכימיםאבל לא ה 
Lc 18,20   והוא אמר כל אלה הדברים 21. כבד אביך ואמך .שקר  לא תעשה עדות . לא תגנוב. תנאף לא. תקנא  
Lc 20,23   24. אמ׳ להם אתם מנסים אותי רמאים. כזבים שקר  והוא חושב  23. מס לשישר או לא אנו לתת  

Jn 1,47   ענה ישאוש. אמר לו נתנאל היאך אתה מכירני 48 .שקר  איש מישראל אותו שאין לו שום . שיהיה אמת 
Jn 8,44  כי אביו שקרן הוא. מה שהוא קרוביי לו מדבר שקר  כי כל מה שמדבר . י אין אמת אתועמד באמת כ.  
Lc 6,13   שימון שקרא פירו ואנדריו אחיו 14. שלוחים שקרא  לתלמידיו ובחר שנים עשר מאותן  בקר קרא.  
Lc 6,14   יקומו יואן פיליפו. פירו ואנדריו אחיו שקרא  שימון  14. מאותן שקרא שלוחים שנים עשר  

Jn 12,17   18: ת לחייםלזרו מן הקבר ושהחזירו ממו שקרא  זת העם שהיתה עמו עושה לו עדות זה אחו  
Jn 9,18   ושאלום אומרים הוא זה בניכם 19לאביו ולאמו  שקראו  עד . יהודים שהיתה לידתו בעורוןהאמינו ה 

Jn 12,21    ובקשוהו. לפיליף שהיה מבטפגידא דגלליאה שקרבו   21מאותן שעלו להתפלל ביום החג גנטילש  
Mc 5,14   וכאשר היו באים לישאוש והם ראו אותם 15 .שקרה  דוהו בעיר ויצאו כולם לראות מה ברחו והגי  
Mt 1,16   אם כן כל 17קפיטולו ב׳ כפי מתיאו : משיח שקרוי  אף ארוס מרים שממנה נולד ישאוש הוליד יוש  

Mc 12,15   16ואמר למה תנסוני שאו לי פשוט אחד ואראהו  .שקרם  וישוש הכיר  15. תת לשיסר או לוחוייבנו ל 
Jn 8,44   אבל אני אם אומר לכם אמת אינכם 45. הוא שקרן  כי אביו . וביי לו מדברשהוא קר שקר מה  

Mt 24,24   יקומו ויעשו רוב דברים ונפלאות עד שקרנים  רבים  24. מינולא תא. הוא משיח או שם  
Mc 13,22   נביאים מראים סימנים ונפלאות לדמות עוד אם שקרנים  אז יקומו  22. שיח שם לא תאמינופה הנה מ 

Mt 8,5   ואמ׳ לו אדון בני שוכב חולה במטה  6גדול אליו  שר  בא אחד . יח היה נכנס בכפר נחוםישואש מש 
Mt 8,13   והילד נתרפא. לך וכמו שהיא אמונתך יהיה עשוי שר  וישואש משיח אמ׳ לאותו  13. האלורעדה מ  

Mt 12,24   ע מחשבותיהם אמר כלוישואש שיוד 25. השדים שר  מגרש השדים כי אם בכח בלזאבוק  זה אינו  
Mt 26,57   57 הכהנים למקום שהחכמים יודעי ספר וזקני המקדש שר  ם חזקו ישאוש והוליכוהו לקאיפש וה  
Mt 26,58  58 הכהנים ונכנס בפנים ויושב עם המנהיגים בעבור שר  משך אחריו מרחוק עד היכל קאיפש ופירו נ  
Mt 26,62    הכהנים ואמ׳ לישאוש אינך עונה לעדות שאלו שר  וקם  62. האל ואחר ג׳ ימים חדשומקדש  
Mt 26,65  מה 66הכהנים קרע מלבושו ואמ׳ זה אמ׳ גדוף  שר  אז  65. יושב לימין צד האל ובא כענני שמים  
Mc 2,26   הכהנים ואכל לחמי הקדש אותם ששום אדם אינו שר  שהוא נכנס במקדש תחת אביתר  26 .נרעבו  
Mc 3,22  וישו קראם ואמר להם  23. השטנים מרפא המושטנים שר  א משוטן ומכח בעל זבוק מרים שהומירושלם או 
Lc 8,41    בית הכנסת נפל לרגלי ישאוש משיח וחלה פניו שר  שאדם אותו ששמו לירוש שהיה  41אותו  

Lc 11,15  וואחרים מנסים אותו שאלוה 16השדים מגרש השדים  שר  ומקצת מהם אמרו בבלזאבוק  15. ווהעמים תמה 
Lc 12,58   58 ואם באולי ימסור . בדרך עשה מעשה שישלחוך מהרה שר  אשר אתה הולך עם שכנגדך לאי זה וכ 
Lc 19,2   2 והיה חפץ מאוד 3. העולמיים והיה עשיר גדול שר  נה בא איש אחד ששמו זאקיב שהיה וה  

Jn 3,1   1 ישאוש ואמר לו ר׳ אנו  ובלילה בא אל 2היהודים  שר  ששמו נקודימוש והיה [*] חד היה אדם א 
Jn 12,31   31  כל. ואני אהיה נשא מן הארץ 32. העולם בחוץ שר  עתה יהיה מושלך . הוא דין העולםעתה  
Jn 14,30   30 רק בעבור 31ואין דבר אחר בי : זה העולם כבר בא שר  כי . ה רוב הדברים לא אדבר עמכםמעת 
Jn 16,11  עוד יש לי לאמר לכם רוב 12. זה העולם כבר נדון שר  כי  .רק מרחוק 11לא תראו אותי  ומעתה. האב 
Jn 5,19   הבן עושה. כי הדברים שהוא עושה. עשות לאב שראה  רק מה . י זה דבר מעצמויכול לעשות לכם א  
Mt 9,8   שיכולת כזה הראה. זה יראו השם ואותו הללו שראו  והעם  8[*]  7: קום קח מטתך ולך לביתך  

Mt 9,11   אמרו לתלמידים למה אוכל מלמדכם עם חטאים שראו  והפרושים  11שיח ותלמידיו שוש מעם י  
Mc 5,16   ומה שהיה מעשה מאותו שהיה מושטן ומהחזירים שראו  וספרו מה  16שכלם נפחדו . בטוב שהיו . 
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Mc 6,33   אותם הכירוהו ונמשכו אחריו דרך ארץ לרגל שראו  ורבים עמים  33עצמם במקום חרב  והפילו.  
Lc 19,37   שלם. אומרים ברוך הוא זה שבא בשם האל 38 .שראו  ח האל בקול גדול על כל הנפלאות לשמח ושב  
Lc 24,23   ומקצתינו 24. מראה מלאכים שאומרים שהוא חי שראו  ובאו אומרות . א מצאו גוף ישאושול 23בקבר  
Lc 24,37  מר להם למה אתם נבהלים ומה חשבתם וא 38. רוח שראו  חשבו ושערו . והם נבהלים וחרדים 37. תיראו 

Jn 12,9   כי רבים מהיהודים באים 11לזרו [*]  10[*]  שראו  ישאוש רק  ששם היו ובאו שם לא לבד בעבור  
Jn 19,35   והוא היודע שאמ׳ אמת בעבור . עושין עדות מזה שראו  ואותן  35[*] שאוש ופתח לו צדו והכה י 
Mt 12,2   אמרו לו תלמידיך עושים מה שאין ראוי עשות  שראוהו  והפרושים  2. וחו מהשבולים ואכלרעבים לק 
Mt 14,9   וצוה שאז יתן לה ראש. נעצב לא רצה לשנות שראוהו  בעד טעם השבועה ובעבור הקרואים ו. נעצב  

Mc 16,14   ואמר להם לכו בכל העולם דרשו 15שחזר חי  שראוהו  י לבם כי אותם לא האמינו לאותם וקוש  
Jn 9,8   אומרים אינינו זה האיש . ראשונה כי דל היה שראוהו  ואותם  8. אז הלך וטבל שם וראה בעיניו 

Mt 22,21   וכאשר שמעוהו 22. לסישאר ולאל מה שראוי לאל שראוי  הוא אמר להם לכן תנו לשישאר מה מסיסר ו 
Mt 22,21   הו היו תמהים ועזבוהווכאשר שמעו 22. לאל שראוי  שישאר מה שראוי לסישאר ולאל מה לכן תנו ל  
Lc 13,16    וכאשר אמ׳ כל אלה הדברים 17. להתירה בשבת שראוי  כמה וכמה שהשטן קשרה מאותו קשר בת אברהם  

Jn 3,11    אם אני  12: עושים עדות ולא תקבלו עדותינו שראינו  שאנחנו מה שיודעים מדברים וממה אומר לך 
Jn 8,38    ענו 39: מהאב ואתם מה שראיתם באביכם עושים שראיתי  בר מה אני מד 38: אינינו בתוככםכי דברי 
Jn 1,50   50  תוכל להיות מאמין אתה עוד תראה. תחת תאנה שראיתיך  כי אני אומר לך . ישאוש ואמר לוענה 

Mt 11,4  והפסחים הולכים. העורים רואים 5. ושמעתם שראיתם  וישוש ענה לכו וספרו לזואן מה  4. אנו אחר . 
Lc 7,22   22 הפסחים הולכים. ושמעתם העורים רואים שראיתם  מרו מה לכו וא. וענה ישאוש ואמ׳ להם.  
Lc 9,36   וביום 37. עד שהבן יקום חי אחרי מותו .שראיתם  ותם ואמ׳ להם אל תגידו לאדם מה צוה א  
Jn 6,26    אתם 27. בו רק כי אכלתם הפת ושבעתם. אותות שראיתם  אתם שואלים לא בעבור . אומר לכםאמת אני 
Jn 8,38   38 ענו ואמרו לו אברהם הוא  39: באביכם עושים שראיתם  מדבר מה שראיתי מהאב ואתם מה  אני 
Lc 8,47   ובאה ברעדה ונפלה לרגלי . זה לא רצתה להחבא שראתה  והאשה  47. בח יצא ממני שפעל בוהכרתי ש 

Lc 12,43   אמת אני אומ׳ לכם שעל כל  44. או כן עושהמוצ שרבו  מאושר הוא אותו עבד  43. בזמנה לתת להם 
Mc 6,8   ושלא. ומנעלים של עור חי ברגל 9אחד ביד  שרביט  אבל . ישאו שק ולחם ואבן וחגורהוציום שלא  
Lc 9,3   ולא לחם לא אבן לא מעות ולא תהיה לכם שני שרביט  ואמ׳ להם לא תשאו דבר ביד לא  3. הש׳  

Mc 9,25    וישו לקחו ביד והוא חזר 26. אומרים שמת הוא שרבים  הנער נשאר כמת עד צועק ומצערו ווהוא יצא 
Mt Prol,7    כי. כתבו האיונגלי לבד ארבעה יש עדות אמת ֶׁשַרִּבים  ועם . לקיים הכתיבות נגד המיניןהאיונגלי  

Lc 1,79   יה גדלוהנער ה 80. תהיו מאושרות בדרך שלום שרגליו  יושבין בערפליות ובצלמות בעבור אותם ש 
Jn 6,40   40 ואני. הבן ומאמין יהיה לו חיים נצחיים שרואה  שכל אדם . זהו רצון האב ששלחני כי  

Jn 12,45   אני נר שבאתי בעולם 46. אות רואה מי ששלחני שרואה  מי  45. נו מאמין רק במי ששלחניבי אי 
Jn 14,9   בי איך אתה אומר שאראה לכם האבאותי רואה א שרואה  פיליף מי . תי עמכם ולא הכרתוניהזמן שעמד. 

Mt 13,13   13 ושומעים לא ישמעו ולא יבינו. לא יראו שרואים  בעבור . ר זה מדבר איש בדמיונותובעבו  
Mt 13,16   כי באמת לכם אני 17. ואזניכם ששומעים .שרואים  ועיניכם הם מבורכים  16. רפא לוישובו ו  
Mc 3,11   אתהו בן 12אותו כרעו צועקים ואומרים  שרואים  וטנים והמש 11. רפא רוצים לנגעושהוא מ  
Lc 10,23   23  אני אומר לכם כי נביאים 24. מה שאתם רואים שרואים  פניו לתלמידיו ואמ׳ מאושרים הם והפך 

Jn 9,39   ומקצת מהפרושים 40. שיהיו נעשים עורים שרואים  ואותם . אותם שאינן רואין שיראובעבור ש  
Mc 1,7   אני טובל אתכם במים הוא יטבול אתכם 8. נעליו שרוך  אותו שאיני ראוי לחלוץ  .אחרי ממני יבא 
Jn 1,27   אלו הדברים נעשו בביטניאה מעבר 28. נעלו שרוך  קודם לי אותו שאיני ראוי לחלוץ אחרי והיה  

Mt Prol,18   דבר ראשונה כי הוא. מתיאו רומז צורת אדם .שרומזות  ואותם האדם חייב הבין מה : ורותבד׳ צ 
Mt 8,30   30 והשטנים מחלים פני ישאוש אומרים אדון  31 .שרועים  וב מאותו מקום היו חזירים רבים וקר 
Mt 2,20  ויקם ויקח הילד ואמו ויבא 21. להמית הילד שרוצה  אמו ולך לארץ ישראל כי מת אותו וקח הילד ו  

Mt 16,24   ושיקח שתי . לימשך אחרי חוייב יתייאש מעצמו שרוצה  ואז ישאוש אמר לתלמידיו מי  24 .מהאנשים 
Mt 18,23   23  וכאשר התחילו לספר 24. לשמוע טעם מעבדיו שרוצה  דומה למלכות שמים לאדם אחד מלך ולכן  
Mc 5,41   41 ותכף 42. אני אומר לך שתקומי. לומר בתולה שרוצה  ה בעד היד ואמר אליה קפיטא קום ולקח  
Mc 8,34   34 ויקח שתי וערב עמו . לימשך אחרי יכפור עצמו שרוצה  אותו . למידיו ואמ׳ להםלתוקרא לעם ו 

Mc 15,22   ונתנו לו לשתות יין 23. לומר מון קולורי שרוצה  ונהגוהו בגולגוטא  22וערב שלו  שישא שתי  
Jn 3,8   בא אבל אינך יודע אנה הוא . ואתה שומע הקול שרוצה  הרוח מנשב למקום  8. ולדים מחדששתהיו נ 

Jn 7,20  אני עשיתי. ענה ישאוש ואמ׳ להם 21: להרגך שרוצה  ענתה הסיעה ואמרה שטן הוא : תניאביתם להמי  
Jn 18,2   למוסרו יודע אותו מקום כי הרבה פעמים בא שרוצה  ויוד״יש  2. נכנס הוא ותלמידיו הבן שבו  

Mt 6,17   כדי שלא תתראה לאנשים צם  18פניך ראשך ורחץ  שרוק  רק אתה כשתצום  17: אמ׳ לכם שקיבלו שכרם 
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Mt 2,4   6[*] [*]  5[*] הכהנים וחכמי העם וישאלם  שרי  ויקבוץ כל  4. אנשי ירושלם עמו נבהל וכל  
Mt 16,21   22: והיות מת ולקום חי ביום השלישי. הכהנים שרי  ים רבים סבול בעד הסופרים ובעד ודבר  
Mt 20,18   וימסרוהו 19הכהנים וחכמי הדת ויענישוהו למות  שרי  סר בידי לם ובן האל יהיה נמעולים בירוש 
Mt 20,25   25 26. העולם מושלים בעמים הגדולים ביותר רב כח שרי  קראם ואמר אתם יודעים היטב כי  וישאוש  
Mt 21,23    הכהנים וזקני העם אומרים בעד אי זה כח עושה שרי  קרבו אליו . אל בית המקדש ומלמדהיה בא  
Mt 21,45   הכהנים והפרושים שמעו זה הכירו כי מהם אומר שרי  וכאשר  45. תות אותו שעליו תפולויכ. כתות  
Mt 26,47   ואותו שמסרו נתן זה 48. הכהנים ובעד זקני העם שרי  ם סכינים ועם עצים משולחים מצד רב חיל ע 
Mt 26,51   ואז ישאוש אמ׳ אליו  52. האזן הכהנים וכרת לו שרי  ו והוציא סכינו והכה אחד מעבדי שלח את יד 

Mt 27,1    הכהנים וזקני העם עשו עצה שמסרו ישאוש למיתה  שרי  וכאשר בא הבקר  1נ״ג כפי מתיאו קפיטולו 
Mt 27,12   הכהנים הלשינוהו וזקני העם אחריהם אינו עונה  שרי  וכאשר  12. אתה אומר. לו ישאוש ואמ׳ 
Mt 27,62   אומרים אדון אנחנו 63הפרושים והכהנים לפילאט  שרי  הפסח באו והיום הבא אחר  62. ברנגד הק 
Mc 8,31   הכהנים וחכמי הדת והוא יקום חי אחר שלשה שרי  סבול צער ולהיות נגוש למות בעד הוכרח ל  

Mc 11,18   הכהנים שמעוהו וחכמים מאותתים חפשו איך יוכלו שרי  וכאשר  18. ואתם עשאוה מערת גנבים. העמים 
Mc 11,27   ואמרו לו  28הכהנים והחכמים מאותתים והזקנים  שרי  וכאשר הלך במקדש קרבו אליו : לםבירוש 

Lc 3,2   הכהנים הולך בקיאפש היתה נעשית המלה מאל עלי  שרי  תחת  2יש אניאה ואבילינא דטרקא אל 
Lc 20,1    אליו אמור ואמרו 2הכהנים והסופרים עם הזקנים  שרי  ונתאספו . קבץ העם במקדש ומגידישאוש 
Lc 22,4    5. הכהנים והרבנים באי זה צד ימסור להם ישוש שרי  שהלך ודבר עם  4אחד מהשנים עשר אשקריוטא  

Lc 23,13  אתם נהגתם . ואמר להם 14הכהנים והרבנים והעם  שרי  ופילאט קרא  13היו אויבים מאד  כי קודם זה 
Mt 11,17   אנחנו בכינו ואתם לא. ואינכם מחוללים. לכם ריםש  ואומרי׳ אנחנו  17ראים לדומיהם בשער וקו  

Mc 6,5  כי נפלא ממיעוט האמנתם 6בהשמת ידים עליהם  שריפא  אבל אחדים מועטים חולים . ם פלאשם עשות שו. 
Jn 5,13   12  [*] [*]13  14. כי ישו נטמן מן העם שהיה באותו מקום .שריפאהו  והוא לא ידע מי הוא אותו 

Jn 9,7   ואותם  8. אז הלך וטבל שם וראה בעיניו. שלוח שר״ל  . ואמ׳ לו לך ורחץ במי שלוח 7 .מאותו טיט 
Jn 19,17   ובאותו מקום הניחו ישו 18. בעברי גולגוטא שר״ל  יצא ממקום הנקרא קלוארי . וערב נושא השתי  
Jn 20,16   תגעי בי כיוישוש אמר לה אל  17. מאישטרו שר״ל  ואמרה לו רבי . ריאה והיא נהפכהאמ׳ לה מ  
Lc 7,32    אנחנו בוכים. לכם בכלי ניגון ולא ערב לכם שרנו  ומדבריים ביניהם ואומרי׳ אנחנו בשוק  

Mt 12,34   הפה מדברת. איך תוכלו לאמר טוב שאתם רעים שרפים  יחס  34לכן בפרי מכיר האדם העץ . פרי רע  
Mt 23,33  32 בעבור זה 34. איך תנצלו מדינה של גיהנם .שרפים  נחשים יחס  33לאים מדת אבותיכם ואתם ממ  
Mt 13,21   כי בעד מלה זעומה תכף הם: ומתייבשת מהר שרש  אבל אין לו  21. ׳ ובשמחה מקבלהדברת הש  

Lc 8,13    ואותו 14: כי לזמן היו ובעת נסיון נפרדים שרשים  ובאלו אין להם . הש׳שבשמחה מקבלים דבר  
Lc 5,6   6 ועשו סימן אל החברים אשר  7. שלהם משתברין שרשתות  ם רבים באותן זה נעשה אספו דגי וכאשר 

Mc Prol,15וכתב הכל בקצור בעבורנו למד ביותר נקלה .שרתוהו  השטן נסהו עם הבהמות והמלאכים  המדבר כאשר . 
Mt 25,44   יאז ענה להם אומר אמיתות אומ׳ לכם כ 45 .שרתונך  בית ערום או חולה או אסור ולא  וצמא ובלא  
Lc 16,20    לשבוע..  21.. ששוכב בפתחו מוכה .. לז ..שש  והיה דל  20ארגמן ואכל כל בטוב היה לבוש  

Jn 2,6  אירידי ואבן מונחת כמנהג טהרת היהודים וכל אחת שש  והיה שם  6. אשר יאמר לכם תעשו למשרתים כל 
Mt 2,16   18אז נשלם מה שאמר ירמיה הנביא  17. למלכים ששאל  ת מעת שהילד היה נולד לפי הזמן כל הסביבו  
Mt 28,5   אינינו פה כי קם חי כאשר אמר 6. ישו שנתלה ששאלתם  ׳ לנשים שלא תפחדו כי אני יודע והמלאך אמ 
Mt 14,2   כי אירודיש מחזיק בזואן 3. חי ועושה נפלאות ששב  ואמ׳ לבניו זהו זואן טבול  2וש שמע ישא  

Lc 15,27   והבן הגדול כשומעו כעס עד  28. אליו חי ובריא ששב  ל אחד גדול בעבור ואביך המית עג: אחיך בא 
Jn 4,52   ואמרו לו אתמול בשעה שביעית מן . לאיתנו הטוב ששב  אז שאל שיאמרו לו השעה  52. חי לו שבנו 

Mc 14,70   שם אמרה לפירו באמת אתהו מהם כי באמת ששבות  וך מזה מעט פעם אחרת אחת מאותן וסמ. לה  
Mc 9,1   ימים לקח פירו ויקומו ונהגם בהר אחד מאד ששה  מועברים  1לו ט׳ כפי שי׳ מארקו קפיטו  
Jn 12,1   ימים קודם הפסח בא בביטניאה ששם מת לזרו אותו ששה  וישוש אז  1ו י״ב כפי ש׳ ג׳ואן קפיטול 
Jn 7,18   18  לא 19. י אין בואות ממי ששלחו הוא זרע אמית ששואל  שמעצמו מדבר מעלתו מבקש אבל מי מי 
Jn 8,50   אני אומר לכם באמת שאם 51. ודן דין אמת ששואלה  אחר הוא . ואני איני מבקש מעלתי 50. אותי  
Lc 6,25    אוי לכם כי כלם 26. כי תבכו ותכאבו ששוחקים  אוי לכם [*]  25. דעתכםעשירים כי הוא נח  
Mc 5,3   בקברים והיה כ״כ רע שאין יכולין להחזיקו ששוכב   3אדם א׳ מושטן יצא אליו בדרך  מן הספינה  

Lc 16,20  לשבוע מפירורין..  21.. בפתחו מוכה  ששוכב  .. לז.. והיה דל שש 20כל בטוב  ארגמן ואכל  
Mc 5,40   ולקחה בעד היד ואמר אליה קפיטא 41הנערה  ששוכבת  תלמידים שהיו עמו ונכנסו למקום והאם וה  
Jn 3,34   כי השם׳ אינינו נותן הרוח. הש׳ מדבר דבר ששולח  כי מי  34אלוה אמתי סימן שהוא  ממנו עושה  

Mc 10,13  וכאשר ישאוש ראהו היה מלא חימה ואמר  14 .ששולחין  והתלמידים מונעים לאותן . יגיעםבעבור זה ש 
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Mt 24,4  אומ׳. כי רבים יבאו בשמי 5אדם לא יונה אתכם  ששום  השמרו לכם . ענה ישאוש ואמ׳ להםו 4: העולם 
Mt 27,24   לקח מים ונטל. דבר אינו משיג אבל צועקים עוד ששום  וכאשר פילאט ראה  24. עקו תלוהווהם עוד צ 
Mc 2,26  הוא אכל. אדם אינו ראוי לאוכלם לבד הכהנים ששום  ם ואכל לחמי הקדש אותם תחת אביתר שר הכהני  

Mc 11,14    15וזה שמעו תלמידיו . יאכל פרי ממך אחד לא ששום  אומ׳ אליה מכאן והלאה אני רוצה עונה  
Jn 7,52    ושבו כל אחד איש 53נביא לא יבא מגלליאה  ששום  אתהו גליליב חפש הכתיבות ותמצא ואמרו לו  

Mt 7,26   דברי ואינו עושה דומה לכסיל שבונה בחול ששומע  ואותו  26[*]  25. האבן הקיימת ביתו אל  
Mt 13,19   בא השטן ועוקרה. דבר השם ולא יבין אותה ששומע  אותו . ת הש׳והזרע הוא דבר. ורשהוא הד  
Mt 13,20   20 אבל אין לו שרש  21. דברת הש׳ ובשמחה מקבלה ששומע  הוא אותו . ותו שנפל בין האבניםוא 
Mt 13,22   22 דברת הש׳ ויש לו אנחות מזה העולם לאסוף ששומע  הוא אותו . תה שנפלה בין החוחיםאו  

Lc 6,49   דברי ואינם משימם לפועל דומה הוא לאדם בונה ששומע  אבל מי  49: יתה מיוסדת על האבןכי ה 
Jn 5,24  דברי ומאמין אותו ששלחני יהיו לו חיים ששומע  אמת אני אומר לכם שמי  24. שלחומכבד האב ש  

Mt 13,16   16 רבים נביאים כי באמת לכם אני אומר כי 17 .ששומעים  ואזניכם . כם הם מבורכים שרואיםועיני 
Mc 4,18    [*]17 ] [*18  [*]וחסרונות העולם ואובדן העושרים 19הדרשות  ששומעים  הם אותם . בארץ קוצים 
Lc 8,14   14  דבר הש׳ ויש להם לב וחריצות[*]  15[*]  ששומעים  ואותו זרע שנפל בקוצים הם אותם  

Mc 4,15   16. רי האל ותכף בא השטן ומסלקה מלבםדב ששומעין  אותה שנפלה בדרך הם אותם  15בר הדורש ד  
Mc 4,20   20 עד. ומשימין בפועל ועושים פרי טוב ששומעין  יחס אותם . ה שנפלה על טוב הארץואות  
Lc 8,12   ובא אחר כן השטן ומוציא הדבר מלבם . אותו ששומעין  והם אותם . שנפל סמוך לדרך 12׳ דבר השם 
Lc 8,21    ונעשה באחת 22דבר השם׳ ושמוהו למעשה  ששומעין  ואחי הם אותם ענה ואמ׳ להם אמי ו 21אותך  

Lc 11,28    ואל העמים 29. דבר הש׳ ושומרין אותו ששומעין  והוא אמר אמת מאושרים הם אותם  28שינקת  
Mc 5,14   אותם ברחו והגידוהו בעיר ויצאו כולם ששומרים  ואותם  14. ונחנקו עד ב׳ אלפים .עצמם בים  

Mt 13,44   45: שיש לו מכר כל אשר לו וקנה לאותו שדה ששון  ובעבור . אותו כשאדם מצאו טומנושדה לב  
Mt 18,13   14: יש לי ממנה מן התשעים ותשע שלא נאבדו ששון  ה אמיתות אומר אני לכם כי יותר שימצאנ  
Jn 16,24    אמרתי לכם במשלאלה הדברים  25: יהיה שלם ששונכם  תשאלו ותקחו בעבור [*]  24[*]. דבר לשמי  
Lc 5,39  יין ישן אינו רוצה מיד שתות יין חדש שאומ׳  ששותה  ושום אדם  39. דות מתקיימיןחדש והיין והנא 
Jn 6,55  דמי יהיה לו חיים נצחיים ואה אקימהו ביום ששותה  ומי שאוכל בשרי ומי  55. ם חייםלא יהיה לכ  

Lc 23,54   והנשים שבאו מגלליאה 55. ובשבת התחיל להאיר ששי  ם והיה יו 54ם לא היה איש מונח מצוייר שש  
Lc 10,1   ושלושה תלמידים ושלחם שנים שנים לפניו בכל ששים  ואחר הראה ישאוש אל האחרים  1א כפי לוק  

Lc 2,2   וכולם היו הולכים כל אחד לעירו בעבור 3 ששיריאה  תה נעשית ראשונה בעד האדון מלך הנגישה הי  
Mc 15,33    34. נעשה ערפליות בכל הארץ עד שעה תשיעית ששית  וסביב שעה  33. מו עושים הספדותעתלויים  
Lc 23,44   והשמש 45. וערפל היה בכל הארץ עד שעה תשיעית ששית  והיתה כמעט שעה  44. מי בגן עדןתהיה ע 

Jn 4,6   וישאוש . ובאה אשה אחת לשאוב מים 7: מן היום ששית  והיה כמעט שעה . ך יושב על העיןמן הדר 
Jn 19,14   14 אבל הם 15ואמ׳ פילאט ליהודים הנה מלככם  .ששית  ם שישי ופסח היה סמוך לשעה והיה יו  

Mt 10,40   מי שמקבל נביא בשם נביא יהיה לו 41: אותי ששלח  מקבל מי . ומי שאותי מקבל 40: הנושע יהי  
Jn 5,23   מת אני אומר לכם שמי ששומע דבריא 24 .ששלחו  שאינו מכבד הבן אינו מכבד האב  מי. לאב  
Jn 7,18   לא נתן לכם משה 19. הוא זרע אמיתי אין בו ששלחו  לתו מבקש אבל מי ששואל אות ממי מדבר מע  

Jn 18,24   ושימון 25. לקאיפש ההגמון עם ידיו קשורות ששלחוהו  והלך ישאוש  24: ה אתה מכה אותידברתי למ 
Jn 1,22   ענה אני הוא קול 23. מה אתה אומ׳ מעצמך ששלחונו  יב מענה לאותם למען נש. מי אתה אמור לנו  

Mc 9,36   וענה זואן אליו ואמר אנחנו רואים אדם  37 .ששלחני  תי אינו מקבל אותי אבל מקבל מי שמקבל או 
Lc 9,48   ויואן אמר רבי 49. והקטן ביניכם הוא גדול .ששלחני  והמקבל אותי מקבל מי . ותי יקבלזה בשמי א 
Jn 1,33   שאטביל במים הוא אמר לי אותו שעליו תראה ששלחני  אבל אותו [*]  33. עליו כמו יונה עומד  
Jn 4,34    אינכם אומרים 35: בעבור שאשלים מלאכתו ששלחני  אכילתי היא לעשות רצון מי . להםאמ׳  
Jn 5,24  אבל . ולא יבא במשפט. יהיו לו חיים נצחיים ששלחני  כם שמי ששומע דברי ומאמין אותו אני אומר ל 
Jn 5,30    אם אני עושה עדות לעצמי אינינו יוצא 31 .ששלחני  אבל רצון מי . מבקש לעשות רצוניכי איני  
Jn 6,38    שכל זה שנתן לי לא. וזה הוא רצונו 39 .ששלחני  רק רצון מי . בעבור שאעשה רצוניהשמים לא  
Jn 6,40   שכל אדם שרואה הבן ומאמין יהיה לו חיים .ששלחני  כי זהו רצון האב  40יותר אחרון ביום ה  
Jn 6,44   44  ואני אקימהו ביום היותר אחרון. לא ימשכהו ששלחני  אם האב . דבר אינו יכול לבא אלישום. 
Jn 7,16   אם שום אדם רוצה לעשות רצון האל יכיר  17 .ששלחני  מ׳ מוסרי אינינו שלי אבל מאותו ישאוש וא 
Jn 7,28  רק אני 29. הוא שאין אתם ידעתם אותו. אמת .ששלחני  תי מעצמי רק מאותו ידעתם שלא בא .מאין אני 
Jn 7,33   למקום שאהיה שם. לבקשני ולא תמצאוני 34 ששלחני  אחר ילך האב . יהיה לכם מעט זמןישו עדיין  
Jn 8,18   לו אנה הואאז אמרו  19: עושה עדות לי ששלחני  אני הוא שעושה עדות לעצמי והאב  18: אמתי  
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Jn 8,26   26 ואני הדברים ששמעתי ממנו הן הם . הוא אמתי ששלחני  אבל מי . רים ומדבר מכם או שופטרוב דב 
Jn 8,29    כי אותם. ואינו מניחני יחידי: הוא עמי ששלחני  ומי  29. למדני לדבר אלה הדבריםכמו שהאב  

Jn 12,44  אני  46. מי שרואה אות רואה מי ששלחני 45 .חניששל  י שהאמין בי אינו מאמין רק במי צעק ואמ׳ מ 
Jn 12,45   אני נר שבאתי בעולם בעבור שק שכל 46 .ששלחני  מי שרואה אות רואה מי  45. לחנירק במי שש  
Jn 12,49   ואני יודע 50. הוא צוה לי לאמר ולדבר :ששלחני  כי אני מעצמי לא דברתי רק האב  49. אחרון  
Jn 13,20   כאשר ישאוש אמר אלה הדברים מצא עצמו 21 .ששלחני  לכם מי שמקבל אותי מקבל מי  ומראמת אני א  
Jn 14,24   אבל 26. אלה הדברים אמרתי בעומדי עמכם 25 :ששלחני  בר אשר שמעתם אינו שלי רק מאבי והד. דברי 
Jn 15,21    להם לא היהאם לא באתי ולא הייתי מדבר  22 .ששלחני  לכם בעבור שמי כי לא ידעו אותו יעשו 
Jn 16,5   רק 6. ואחד מכם אינו שואלני לאן אתה הולך .ששלחני  ועתה אני הולך לאותו . יתי עמכםכשהי 
Jn 17,3  אני הודעתיך על הארץ המלאכה  4. ישאוש משיח ששלחת  ואותו . שיכירו אותך לבד אל אמת 3. נצחיים 

Mt 12,17   רואה אתה  18שנאמר בעד ישעיה הנביא אומ׳  מה ששלם  בעבור  17 וציום שלא יפרסמוהו 16. ממרקם 
Mc 14,14   והוא יראה לכם בית 15. אוכל הפסח עם תלמידי ששם  ון הבית הרב אומ׳ אנה הוא ביתי תאמרו לאד  

Lc 4,16   וקם שמח. נתגדל ונתנס כמנהגו לבית הכנסת בשבת ששם  ובא בנזוריט  16. תעלה בעד כולםונ 
Lc 5,17   וכח. באו מכל גדולי גליליאה גודיאה וירושלם ששם  פרושים וחכמי הדת יושב ומלמד ל וישאוש  

Lc 23,53   והיה יום ששי ובשבת התחיל 54לא היה איש מונח  ששם  משי ושמהו בקבר אחד חדש מצוייר עטפו בבגד 
Jn 1,28   28 שבאוביום האחר ראה יואן ישאוש  29. יואן נטבל ששם  ברים נעשו בביטניאה מעבר הירדן אלו הד 
Jn 1,44   ופליף ומצא נאט נאטנאליב 45היה אנדריב ופירו  ששם  ופליף היה מעיר באטשידא  44. רילו לך אח 

Jn 5,2   מתקבצים המים מכוסה נקרא בלשון עברי ביטשידא  ששם  והיה בירושלם חפירה אחת  2ושלם ישאוש ביר 
Jn 6,23   23 אז כשראה העם 24. ועשו חינות לאלאכלו הפת  ששם  ריאדיש אותה ואוניות אחרות באו דטיב  
Jn 12,1  והכינו לו לאכול 2מת לזרו אותו שישאוש החיה  ששם  שה ימים קודם הפסח בא בביטניאה וישוש אז ש. 
Jn 12,9   היו ובאו שם לא לבד בעבור ישאוש רק שראו  ששם  אז הכירו רוב עם מן היהודים  9 :עת עמכם [*] 
Jn 18,1   ויוד״יש 2. היה הבן שבו נכנס הוא ותלמידיו ששם  נהר הנקרא סידרון למידיו מעבר להלך עם ת  

Jn 18,20   מה 21ודבר לא דברתי בסתר . היהודים מתקבצים ששם  ל שעה למדתי בבית הכנסת ובמקדש ואני כ  
Jn 20,12   ואמרו לאותה האשה למה 13הונח גוף ישאוש משיח  ששם  ין אחד בראש ואחד ברגלים במקום לבן יושב 
Lc 1,26   לבתולה ארוסה עם איש ששמו יושאף 27נזורט  ששמה  שלח המלאך גבריאל בעיר גליליאה חדשים האל  

Lc 10,38  והיה אחות ששמה 39מריאה קבלו בתוך ביתה  ששמה  ואשה . שהולכים נכנס במגדל אחד ונעשה בעוד  
Lc 10,39   ברגלי ישאוש משיח ושמעה דבריומרטא ויושבת  ששמה  והיה אחות  39תה ששמה מריאה קבלו בתוך בי  
Lc 21,2   ואמר באמת אומר לכם  3. שני פשיטין מערך קטן ששמה  וראה אשה אחת ענייה  2. עשירים בתיבה והם 

Mt 27,16   17. בר אבן שמטעם רציחה היה תפוש בית הסוהר ששמו  והוא מחזיק תפוש אדם אחד  16. שואלים  
Mt 27,32   32 ובאו 33. שמעון ואנסוהו לישא השתי וערב ששמו  איש ִסיִרינִיב  לכים בעיר מצאווכאשר הו  
Mt 27,57   וזה קרב 58. יושאף אותו שהוא תלמיד ישאוש ששמו  ה בא עשיר אחד איש מבארי מסיאה וכאשר נעש  
Mc 14,32  גיטשמני ואמ׳ לתלמידיו שבו פה עד שאני אסיים ששמו  ובאו בשדה אחד  32. ו כל האחריםבך וכן אמר 

Mc 15,7   ובעבור. אותו שבת גר אחד עשה רציחה. בראבן ששמו  ואז הוא מחזיק אדם אחד תפוש  7 .שואלים  
Lc 1,27   28. והבתולה שמה מריאה. יושאף הוא מבית דוד ששמו  לבתולה ארוסה עם איש  27נזורט  ששמה  
Lc 2,25   ה צדיק וירא ממתין הנחתזה האדם הי. שמעון ששמו  והנה אדם אחד היה בירושלם  25. מבני יונה  
Lc 8,41   לירוש שהיה שר בית הכנסת נפל לרגלי ישאוש ששמו  שאדם אותו  41לעם המחכים אותו  ישאוש  
Lc 19,2   1  3. זאקיב שהיה שר העולמיים והיה עשיר גדול ששמו  והנה בא איש אחד  2הולך ביריחו וישאוש  
Lc 19,4   בעבור יכול לראות ישאוש משיח כי שם. שיכומור ששמו  ורץ ועלה באילן אחד  4טן הצורה היה ק 

Lc 24,18   ואמר לו אתה הוא שמקרוב גר בירושלם . קלאופש ששמו  וענה אחד מהם  18. לכים ודואגיםאתם הו 
Jn 3,1   ובלילה בא אל 2נקודימוש והיה שר היהודים  ששמו  [*] אדם אחד היה  1ואן ג׳ כפי ש׳ ז  

Jn 11,49   ואמ׳ להם אתם לא . קאיפש היה הגמון אותה שנה ששמו  ואחד מהם  49. ינו ועמנונו מקומויגזלו ל 
Lc 23,19   20. במאסר בעד בגידה שעשה בעיר ובעד רציחה ששמוהו  והוא היה איש  19. נח לנו ברבאןוה. למיתה 
Mt 4,18  מר להםויא 19הרשתות בים כי דייגים היו  ששמים  מעון הנקרא פירו ואנדריאה אחיו אחים והם ש  

Lc 16,17  ולא 18אחת שתעבור . . וארץ ישלוו מאות  ששמים  אבל יותר נקל הוא  17. חוזק בו וכל העושים  
Mc 5,36  זה אמ׳ לא תפחד לבד יהיה לך טובה אמונה בשם׳ ששמע  ישאוש  36והמלמד . טער היום עו׳למה אתה מצ 
Lc 23,8   רבים ממנו ומצפה מתי יראהו שיעשה אידברים  ששמע  אד כי פעמיים כסף לראותו בעבור שמח מ  
Jn 3,32   אבל מי  33. ועדותו שום אדם אינו מקבל. וראה ששמע  ועושה עדות ממה  32. על כל הוא מן השמים 
Lc 1,41   נער אלישבק שמח. השלום ממריאה אלישבק ששמעה  ומיד  41. תנה שלו׳ לאלישבקבבית זכריא ונ  

Jn 11,29  ועדיין לא בא ישאוש 30קמה מהרה והלכה אליו  ששמעה  ותכף  29[*] [*]  ה וקראה מריאההדברים הלכ 
Mt 15,12    והוא ענם ואמר כל נטע שאבי לא נטע אותה 13 .ששמעו  שהפרושים אישקנדלישטש הם מהדבר אמרו תדע 
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Mc 16,11    זה ואחר 12. שחזר חי שהיא ראתהו ולא האמינו ששמעו  הם  11ואנוחים ובוכים ומתאנחים אנונים 
Lc 2,18   תמהו מאותן הדברים שנאמרו להם באותו בעד ששמעו  וכל אותן  18. רו להם מאותו נערהבה שאמ  
Lc 2,20   ואחר 21. ושראו כן כאשר למעלה אמור להם ששמעו  וכל הדברים . והעם שבו מודים ומשבחים הש׳  

Lc 18,26   27. אמרו ומי יוכל להיות נושע אלה הדברים ששמעו  ואותן  26. ר שיכנס במלכות שמיםמאדם עשי  
Jn 1,40   וזה מצא ראשונה 41. מיואן והלכו אחריו ששמעוהו  ימון ופירו אחד מאותם שנים עשר אח ש  

Mc 12,28   ושאלו אי זה ציווי. מתוכחים והכיר שטוב ענם ששמעם  ויגש אליו אחד מאותת  28: דאתם טועים מא 
Lc 4,23   ואמ׳ 24. עשה בכפר נחום עושה אתה כן בארצך ששמענו  וב דברים ר. רופא מרפא עצמו. נהזאת התמו 

Jn 12,38   ובעבור זה לא היה בידם  39וכח האל שסופר  .ששמענו  שאמר אדון מי האמין מה . ה נשלםהנביא יהי 
Jn 8,26   ולא הכירו  27. ממנו הן הם אני מדבר בעולם ששמעתי  ואני הדברים . ששלחני הוא אמתי אבל מי 
Jn 8,40   אתם עושים מעשה 41זה עשה אברהם . מהאל ששמעתי  איש שאמרתי אמת לכם אותה . רגניאביתם להו  
Lc 24,4   גברים עמדו סמוך להם במלבושים לבנים ששני  הנה . נבהלות במחשבותיהן על זה שהן היו  

Mt 18,20    21 :באמצעםאו שלשה מקובצים בשמי אני הוא  ששנים  כי למקום  20: לכם כל מה שתשאלויתן  
Jn 13,1  האב האוהב אותם. באה שיש לו לעבור מעולם זה ששעתו  רק קודם חג הפסח ישאוש  1יואן  י״ג כפי ש׳ 

Mt 27,55   ובתוכן היתה מריאה מקדלינא אם 56. אותו ששרתו  עם ישאוש דגליליאה  מרחוק אותן שהלכו  
Lc 8,3   ועמים רבים נאספו ובאו לו  4. וש מרשותןישא ששרתו  ושאר רבות בנות . רודיש ושושאמהמורשה אי 

Lc 13,14   ימים הם בשבוע שבהן האיש יכול לעשות מלאכתו ששת  תה האשה בשבת ואמרו המם אשר בה ריפא או  
Lc 3,38   4. שם האל. שם היה אדם .שת  שם היה . שם היה יאנוש 38. נשילשם היה מ,Tit  קפיטולו ד׳ כפי  
Mt 5,29   ואם יד 30: אבר אחד מהיות כל הגוף ענוש שתאבד  כי טוב הוא לך יאה והרחיקה ממך הוצ  

Lc 11,43   ושיתנו לכם. לישב בכסא ראשון בתי כנסיות שתאהבו  ראוי לכם פרושים  43. א להכניסםשיעשו ול  
Jn 13,34   ובזה יכירו כל כי אתם 35. אתכם ביניכם שתאהבו  לזה יחד כאשר אהבתי אתכם בעבור אוהבים זה  
Jn 15,17   אם העולם יכעיס אתכם תדעו כי 18. זה את זה שתאהבו  אלה הדברים אני מצוה לכם  17. םיתן לכ 
Lc 17,22   23לראות יום אחד מבן האדם ולא תראוהו  שתאוו  ואמ׳ לתלמידיו יבואו ימים  22. לבא לכם  

Mc 14,12  תלמידים ואמ׳ להם לכו אלושלח שנים מן ה 13 .שתאכל  היכן תחפוץ שנלך ונכין לך הפסח התלמידים ל 
Lc 22,30   ותשבו על מגדל. ותשתו בשולחן מלכותי שתאכלו  בעבור  30כות כמו שאבי גזרו לי לכם מל  

Jn 6,29   אז אמרו לו אי זה  30. במי שהוא שלח אותי שתאמינו  זאת היא פעולות האל . ואמ׳ להם ענה ישאוש 
Jn 14,12   אומר אני לכם שהמאמין כי המעשים שאני :שתאמינו  שים זה בלבד עשוי בעבור שהמע 12. והאב בי  

Mt 26,63   וישאוש אמ׳ 64לנו אם אתה משיח בן אל חי  שתאמר  חי  ושר הכהנים אמר אליו אני משביעך באל  
Mc 1,3   4. ישרות תעשו דרכי האדון. הכינו דרך האדון שתאמר  אחת קול תקרא במדבר  3. ך לפניךהדרך של 

Lc 21,26  אז 27. כי כחות השמים ינועו. על כל העולם שתבא  האנשים יהיו יבשים מיראה וחרדה  26. וגליו  
Jn 5,25   שעה ועתה היא שהמתים ישמעו קול המת בן האל שתבא  אמת אומר אני לכם  25. ות לחייםיעבור ממ . 
Jn 16,4  5. שאני אמרתים שעת אלה הדברים תהיו נזכרים שתבא  ואלה הדברים דברתי לכם בעבור  4. ולא אותי  

Mc 6,10   וכאשר לא ירצו קבל 11. שם תלינו עד שתסעו שתבאו  ואמר להם באי זה מקום  10. נילששתי גו  
Lc 1,76  הדרכים שיהיו מיושרים בדרך שלום ובדרך האל שתבין  ה כי אתה תלך לפני האדון בעבור מה מאד נעל. 
Lc 6,42   כי העץ אינינו טוב 43. הקיסם מעין אחיך תגרשש  ואז תביט . אוציא הקיסם מעיניך הנח ואני  
Lc 5,24   כי בן אלוה יש לו יכולת בארץ לעזוב החטאים שתדעו  בור אבל בע 24. או אמור קום ולך. נמחלים. 
Lc 7,33   33 בא מן האדם אוכל 34מים ואמרתם שהוא משוטן  שתה  ר יואן טבול בא לא אכל לחם ולא וכאש  
Jn 4,12  ענה ישאוש ואמר 13. מן הבור הזה ובניו ומקנהו שתה  והוא . ו שנתן לנו זה הבוראבינ גדול מיעקב 

Mt 2,23   נשלמת הנבואה שאמרה הוא יקרא שמו נאזריוש שתהיה  ויגר במִדינַת נאזריט  23לליאה ללכת לארץ ג : 
Mt 4,14   ארצה 15נשלמת נבואת ישעיה הנביא אומרת  שתהיה  כדי  14ם גלילות זבולון ונפתלי בחוף הי  
Mt 8,17   נשלמת שנבואת ישעיה אומרת הוא מסלק החוליים שתהיה  בעבור  17וכל החולים . עם בדברווהושי 
Mt 15,5  ולא כבד אביו ואמו 6. ממני או ממך תועיל שתהיה  ר אל אביו ואל אמו הנדבה אי זו זה אדם יאמ:  

Mt 27,35   חלקו ביניהם מלבושי. מת הנבואה אומרתנשל שתהיה  קו ביניהם בגורל מלבושיו בעבור תלוהו חל.  
Mc 1,41    כאשר נטהר תכף 43[*]  42. טהור מהצרעת שתהיה  עליו שלח ידו ואמ׳ לו אני רוצה כמרחם  
Mc 14,9   מוגד זה האיונגליאו יאמר אדם שהיא בזכרוני  שתהיה  אמת לכם אני אומ׳ בכל מקום  9י למשוח לב 
Lc 1,61   ועשו סימן לאביו איך הוא 62. לך כזה השם שתהיה  ין ראוי במשפחתך ואמרו לה א 61 .שמו יואן  
Lc 2,10   כי היום נולד לנו בעיר דוד 11. לכל העם שתהיה  הנה אנכי מגיד לכם שמחה גדולה  .אל תפחדו  
Jn 5,40  42. אין לי זוהר אנשים 41. לכם חיים נצחיים שתהיה  אינכם חפצים לבא אלי  40. ות ליהמעידות עד 

Jn 8,5   והם 6. ואתה מה אומר בזה. נידונה בסקילה שתהיה  נו ודת משה צותה ל 5. האשה נתפשה בניאוף  
Jn 13,38   ואמרו אל תלמידיו. כופר בי שלש פעמים שתהיה  ני אומר לך לא יקרא התרנגול עד תתן אמת א:  
Jn 15,12   אין 13. שאני אהבתי אתכםאהבה ביניכם כמו  שתהיה  זהו צווי  12. וגילכם יהיה שלם יהיה בכם  
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Mt 5,45    המוציא שמשו על הטובים. בני אביכם שבשמים שתהיו  מפני  45לכם רע והתפללו על רודפיכם  
Mt 6,1   כי תאבדו גמול אביכם . בעיניהם אנשים טובים שתהיו  ממעשיכם הטובים לפני העם מפני  .אופנא 

Mt 24,19   ולאותן שיהיו מיניקות באותן הימים. הרות שתהיו  ן אוי לאות 19: חזור לקחת כסותובשדה לא י.  
Mt 28,14   14 והם לקחו הכסף ועשו מה שאמרו הם 15בטוחים  שתהיו  אמרו אם ידע פילאט אנחנו נשיג  והם: 

Lc 16,9   מי שהוא  10. אפסים שאסיפכם באוהלים נצחיים שתהיו  הרוע לב בעבור .. כם שתעשו לכם אומר ל 
Lc 21,23   הרות ומיניקות באותן הימים כי יהיה דוחק שתהיו  ואוי לאותן  23. כל הדברים שנכתבושיושלמו  
Lc 21,36   36 ראויים לברוח כל אלה הדברים שעתידין לבא שתהיו  על זה הקיצו לעולם והתפללו לשם ו.  
Lc 24,49   תםונהג או 50. מלובשים מכח העליון שתהיו  ר מאבי בכם ואתם תעמדו בעיר עד אשלח הנד  

Jn 3,7   הרוח מנשב למקום שרוצה ואתה 8. נולדים מחדש שתהיו  כי אני אומ׳ חוייב  אל תתמה 7. רוח הוא 
Jn 12,36   36 אלה הדברים אמר להם ישאוש והלך: בני נר שתהיו  ד שיש לכם נר האמינו בנר בעבור בעו  
Jn 13,34   יחד כאשר אהבתי אתכם בעבור אוהבים זה לזה שתהיו  . מצוה חדשה 34תה אני אומ׳ לכם וע. שם  

Mt 26,27   כי זה הוא הדם מן החדש שיהיה 28זה כולכם  שתו  ואמ׳ . יע ועשה חינות ונתנו להםלקח הגב  
Mc 6,19   19 בעבור כי אירודיש 20אבל אינה יכולה . המיתו שתוכל  דיאש לקחו במיאוס ואורבו בעבור ואירו 
Jn 4,11   האתה גדול  12: לשאוב ואיך תתן לי מים חיים שתוכל  ין לך מה אליו הבור הוא עמוק ואענתה האשה 

Mt 14,5   וביום הולדת לאירודיש 6. אותו כמו נביא שתופשים  רק ירא העם . ירודיש חפץ להורגוזה א  
Mc 1,25   והשטן מצערו יצא מאותו אדם  26צא מאותו אדם  שתוק  אומ׳ . וישאוש גערו 25. דוש הש׳שאתהו ק 
Lc 4,35   וכאשר גירש השד נכנס באמצע בית: וצא מן האדם שתוק  אוש לחשו אומ׳ ויש 35: ה הוא בן האלוהשאת 
Jn 7,51    אינה שופטת אחד אם אינה שומעת אותו שתורתכם  לא ידעתם  51שהיה עמהם אמר להם בלילה  
Lc 5,39  39 6: יין חדש שאומ׳ הישן הוא טוב שתות  ם ששותה יין ישן אינו רוצה מיד ושום אד,Tit   קפיטולו 
Mt 7,12    שיעשו לכם האנשים תעשו להם זאת היא התורה  שתחפצו  כל אשר  12דברים טובים לשואליו שיתן 

Mc 15,29   30. מקדש השם׳ ואתה אחר שלשת ימים תבנהו שתחריב  עים ראשם אומרים אתה היית אומר אותו מני  
Jn 5,45   האב האחד הוא. שאני הוא המלשין אתכם בושתחש  אל תהיו כ״כ סכלים  45. שם׳ לבדשהן מן ה  

Mt 10,10    הפועל ראוי. מלבושים ולא מנעלים ולא מטה שתי  ולא . ושק בדרך 10ומעות בחגורה זהב וכסף  
Mt 16,24   כי אותו שחפץ להושיע 25. וערב שלו ושילך אחרי שתי  ושיקח . חרי חוייב יתייאש מעצמולימשך א 

Mc 6,9   ואמר להם באי זה מקום שתבאו שם 10. גונילש שתי  ושלא ישאו . חי ברגל ומנעלים של עור 9ביד  
Mc 6,41  וחלקו מנותר 43. ואכלו כולם ושבעו 42הדגים  שתי  וכן חילק . ידיו שיניחום לפניהםונתנם לתלמ  
Mc 8,34   ומי שיחפוץ עשות 35. וערב עמו וימשך אחרי שתי  ויקח . ה לימשך אחרי יכפור עצמואותו שרוצ  

Mc 12,42  וישאוש קרא תלמידיו ואמ׳ אמת אני 43פרוטות  שתי  ובאה אשה אחת ענייה ונדבה  42. גודל דברים  
Mc 15,21   ונהגוהו בגולגוטא שרוצה לומר מון 22וערב שלו  שתי  רו אס אלשנדריאה אי דנופי שישא שבא מעי 

Lc 2,24   והנה אדם אחד היה 25. יונה זוגות מבני שתי  לוהינו יביאו זוג א׳ מתורים או כפי דת א  
Lc 3,11   ומי שיש לו. מלבושים יתן למי שאין לו אחת שתי  והוא ענה אומ׳ אותו שיש לו  11 .מה יעשו  

Lc 5,2  אניות סמוך היאור והאנשים יצאו ורוחצים שתי  וראה  2. עומד סמוך יאור נזוריטוהוא . הש׳  
Lc 14,27  וערב שלו ואינו בא אחרי אינו יכול להיות שתי  נושא ומי שאינו  27. היה תלמידינשמתו לא י  
Lc 22,38   ויוצא המלך  39 .והוא אמר להם די. סכינים פה שתי  והם אמרו אדון הנה  38י הם לקץ שהם ממנ 
Jn 19,25   אז כשישאוש ראה אמו עומדת 26. וערב של ישו שתי  שוש ומריאה מגדלינא עומדת סמוך אחות אם י  
Mc 6,43   42 44. עשרה קופות ממה שהותירו ומהלחמים והדגים שתים  וחלקו מנותר  43. לו כולם ושבעוואכ 

Jn 2,6   וישאוש אמר להם מלאו כל 7. ושלש מדות שתים  הודים וכל אחת מהאירידיש מחזקת טהרת הי  
Jn 11,9    ואם אי זה שיהיה הולך ביום אינ. עשרה שעות שתים  ענה ישאוש אין ביום  9. ללכת שםחפצת  

Mt 22,34   ואחד מרבני הדת שאל 35. מיאוש שנאספו יחד שתיקה  הפרושים שמעו שהצדוקים היה להם ו 34. שלו  
Jn 10,38  40ויצא מידיהם  39. שהאב הוא בי ואני כאב שתכירו  האמינו המעשים בעבור . האמין לילא חפצתם ל  

Lc 7,6  ובעבור זה אני מדמה שאהיה 7. קורתיבצל  שתכנס  כי אני אינינו הגון . צה להצטעראדון אל תר  
Mt 10,11   או מגדול שאלו מאתו אדם טוב ועמו תעמדו עד שתכנסו  בכל עיר  11. הפועל ראוי לשוכרו. ולא מטה 
Mc 11,2    באמצע תמצאו עיר אחד קשור שאין עליו שום שתכנסו  ומיד . לאותו מגדול שהוא לפניכםלהם לכו  

Lc 9,4    ואותם שלא 5ומשם לא תצאו . שם תעמודו שתכנסו  ובאי זה בית  4ושים לכם שני מלבולא תהיה  
Lc 10,5   ואם שם 6. תאמרו תחלה שלום יבא בבית הזה שתכנסו  ובבית  5. ו שלום לשום אדם בדרךואל תתנ  
Lc 10,8    ויקבלו אתכם אכלו מאותן הדברים המונחים שתכנסו  ובאיזו עיר  8. לעבור מבית לביתאל תאבו  

Lc 13,24   אני אומר לכם כי רבים יחפצו. בפתח הצר שתכנסו  ואתם סבורים  24. וישוש אמ׳ לו .שנושעים  
Mt 21,21   וכל מה שתשאלו בתפלה בהיות לכם 22תעשה  שתכף  ם תאמרו שיקום וישפיל עצמו בים מהר אחד א  

Lc 9,57   שועלים יש להם מערותוישאוש אמ׳ לו ה 58 .שתלך  אוש משיח חפצתי ללכת עמך למקום ואמ׳ ליש  
Mt 10,11   אומרים. וכאשר תכנסו בבית תנו שלום 12 .שתלכו  לו מאתו אדם טוב ועמו תעמדו עד מגדול שא  
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Jn 15,16   ופרייכם יעמוד בעבור שהדבר. ותשאו פרי שתלכו  ושמתי אתכם בעבור . י בחרתי בכםאבל אנ  
Mt 27,64   לא יבאו ויגנבו גופו ושיאמרו לעם שהוא תלמידיוש  בעבור . ר עד יום שאמר שיקום חישמור הקב  

Jn 7,3   כי הרוצה 4. יראו מעשיך שאתה עושה שתלמידיך  הפרד מפה ולך בגודיאה בעבור *] [לו אחד  
Mc 4,24   ואותו שיהיה לו 25. באותה תקבלו בהגדלה שתמדדו  כי באותה מדה . ו מה אתם שומעיםלכם רא  
Lc 6,38   אינינו: ויתנו לכם כדמותה 39תמדד לכם  שתמדדו  כי באותה מדה . ה יתנו לכם בסוףעליונ  
Jn 8,24   כי אם לא תאמינו שאני הוא. בעונותיכם שתמותו  בעבור זה אמרתי לכם  24: העולם איני מזה  
Mc 7,3   4[*] לא יטלו את הידים כפי גזירת הישישים  שתמיד  הודים אינם אוכלים כי הי 3ידים ביזו אותם  

Mt 22,9  9  הלכו העבדים ואספו כל הרעים  10. לנישואין שתמצאו  כן בדרכים וקראו כל אותם אנשים תלכו אם 
Mt 26,18   18 עמך יעשה פסח. אמרו לו הרב אומר שעתו קרוב שתמצאו  וזה האיש . אוש אמר לכו אל העירויש 
Mc 16,1  קר למחרת בקבר וכבר יצאובאו לב 2ישאוש  שתמשחו  שלומי קנו משיחה מרגליית בעבור אם יקומו ו  

Mt 23,15  וכאשר. הארץ והים לתת בינה למקצת אנשים שתסובבו  אוי לכם מאותתים פרושים רמאים  15. הנגישה  
Mc 6,10    צאו . וכאשר לא ירצו קבל אתכם ולא שמוע 11 .שתסעו  באי זה מקום שתבאו שם תלינו עד ואמר להם 

Mc 14,35   ואמ׳ אב שהוא היכול הרחק זאת 36. אותה שעה שתעבור  איפשר עשות ארצה והתפלל לשם אם כרע באפיו 
Lc 16,17    ומביא אחרת.. .. ולא תהיה יכל אדם ש 18 שתעבור  אחת . . ששמים וארץ ישלוו מאות נקל הוא  
Mt 19,8   אבל בתחלה לא. נשותיכם בעבור קושי לבבכם שתעזבו  וישוש אמר משה הודה לכם  8. בואותה יעזו  
Jn 20,23   העונות מונחים יהיו להם ומי שתעצרו העונות שתעזבו  ולמי  23. מ׳ להם קבלו רוח הקדשזה גנח וא 
Mc 9,23  וכאשר ראה שהעם מתאסף הוא צוה 24. להאמנתי שתעזור  אכן ייטב לך . ן בוכה אני מאמיןזעק אבי הב 
Jn 20,23   רק טומאש אחד 24רים יהיו להם העונות נעצ שתעצרו  בו העונות מונחים יהיו להם ומי ולמי שתעז  
Jn 15,2   כבר אתם טהורים בעבור הדברים 3. פרי לרוב שתעשה  העושה פרי בו ינקה אותה בעבור  וכל. פרי  
Lc 16,9  הרוע לב בעבור שתהיו אפסים שאסיפכם .. לכם  שתעשו  לכם ואני אומר  9לב קרבו .. הם יותר חכמים 
Mt 7,2   אתה רואה הקיסם בעין 3. כך תהיו נפרעים שתפרעו  כי במדה  2. נו ואל תהיו נדוניםאל תדי  
Jn 8,3   3 ואמרו לו זאת האשה נתפשה 4: בניאוף שתפשוה  רים והפרושים הביאו לו אשה אחת והסופ  

Mt 20,33  וישאוש חמל עליהם ונגע עיניהם 34עינינו  שתפתח  והם אמרו אדון  33. ים אעשה לכםמה אתם חפצ  
Jn 1,51  51 ומלאכי אלהים עולים ויורדים על בן האדם שתפתחו  באמת אומר אני לכם תראו השמים  לו ואמר:  

Mc 9,24   והוא יצא צועק 25. ואחר לא תחזור בו. ממנו שתצא  אני מצוה אותך . ׳ שטן חזק ואלםאומ. שיצא  
Lc 8,29   קשר בשלשלאותוהיה נ. מן האדם ההוא ומצערו שתצא  כי בצואתו לרוח רעה  29תצערני  ממך שלא  

Mt 10,19    אבל הקדש רוח: אתם לא תדברו 20: לדבר שתצטרכו  תאמרו כי השם ילמדכם באותה שעה תענו ומה  
Mt 22,12  אז אמר המלך לעבדיו קחוהו וקשרו לו הידים 13 .שתק  והוא . כנסת בזולת מלבוש נשואייאהוב איך נ 
Lc 14,18   והשני אמ׳ אני קניתי חמשה 19. התנצלותי תקבלש  לי ללכת שמה לראותה בבקשה ממך  עיר ויש  
Lc 14,19    השפעוהשלישי אמ׳ אני לקחתי 20: התנצלותי שתקבל  והולך אני לראותם ולנסותם אחלי שורים  
Lc 20,26  ומקצת מן הצדוקים שלא הודו בתחיית המתים 27 .שתקו  . ומתמיהין מתשובתו. ו לפני העםענות לדברי 
Mc 2,11  ומיד הוא קם ולקח מטתו והלך 12ותקח מטתך  שתקום  לך אני אומר לך  11מר לנטול ץ אהעונות באר  
Lc 7,14   והתחיל לדבר. ומיד אותו שהיה מת קם 15 שתקום  מצוה  וישאוש אמ׳ נער אני. אותו עמדו.  

Mc 5,41   מזמן ותכף הנערה חזרה חיה והלכה היתה  42 .שתקומי  אני אומר לך . שרוצה לומר בתולהקפיטא קום 
Mt 17,26   תפתח לו הפה ותמצא שם כל מה שעולה זה אשר שתקח  אל הים והשלך החכה והדג הראשון נבהילם לך  

Lc 5,10   וכאשר נהגו האניות בארץ עזבו כל  11. האנשים שתקח  ימון אל תפחד כי בעבור זה תהיה אמר לש 
Jn 17,15   אינם מהעולם 16. אבל שתשמרם מהרע. לםמהעו שתקחם  אני מחלה  15[*]. ם שמע היה לו והעולם בה  
Lc 1,31   זה יהיה גדול ויהיה נקרא בן 32. שמו ישאוש שתקראי  י ִכי ַאְת תהר בבטנך ותלדי בן תדע 31. הש׳ 

Mt 16,19   19 וכל מה שתתיר בארץ : בארץ יהיה קשור בשמים שתקשור  וכל מה . י אתן לך מפתחות השמיםכי אנ 
Mt 18,18   בארץ יהיה קשור בשמים וכל מה שתתירו בארץ  שתקשרו  מיתות אומר לכם אשר כל מה א 18 :ופרסמהו 
Mt 23,25   זהו שמטהרין זה שמחוץ. עצמכם מחוץ נקיים שתראו  לכם פרושים רמאין אוי  25: ובולעין הגמל  

Mt 8,19   וישוש אמר לו השועלים יש להם 20ללכת  שתרצה  אמ׳ לו ר׳ אני אלך אחריך למקום מהדת ו  
Jn 15,8    כמו שהאב אוהב 9ותעשו תלמידים . פרי רב שתשאו  כזה הוא זך אבי וממעלה  8: לכם תשיגו  

Mc 6,23   וכאשר יצאתה משם אמרה 24: עד חצי מלכותו שתשאל  ועשה שבועה שיתן לה כל מה  23 ואתנהו לך  
Mt 14,7   זהרת מאמה אמרה תן לי ראשוהיא היתה מו 8 :שתשאלהו  בר הוא נשבע שהוא יתן לה כל מה אותו ד 

Mt 18,19   כי למקום ששנים או שלשה מקובצים בשמי  20 :שתשאלו  ארץ שאבי שבשמים יתן לכם כל מה שלום על ה 
Mt 21,22   וכאשר 23. בתפלה בהיות לכם אמונה תשיגו שתשאלו  וכל מה  22עצמו בים שתכף תעשה  וישפיל  
Mc 11,24   וכאשר תעמדו בתפלה תמחלו אם לכם שום 25 .שתשאלו  כל מה  ם אמונה חזקה באל ותשיגויהיה לכ  
Jn 14,13   בעבור שיהיה מעולה. לאב בשמי הוא יעשה לכם שתשאלו  והדבר  13: מהם עושה כי אני הולך אל העם 
Lc 12,59   13: אל היותר אחרון שתשוב  אני אומ׳ לך שלא תצא משם עד  59. במאסר,Tit  קפיטולי י״ד שן  
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Lc 16,27   כי חמשה אחים יש לי ואמר להם 28לבית אבי  שתשלחהו  והוא אמר א״כ אב אחלי  27 .עבור פהל 
Mt 26,56  אז כל התלמידים עזבוהו. הכתיבות מהנביאים שתשלימו  אבל כל זה הוא נעשה בעבור זה  56. תפשתוני 
Mt 27,40   תושיע עצמך אם. והמקדש ובשלשה ימים תבנה שתשמיד  אתהו שאומר [*].  40ניעין ראשן אותו מ  
Mt 10,27   ולא תחפצו לירא  28: באזן תדרשוהו בקול רם שתשמעו  ומה . תאמרו אתם בקול רם לפני כל. בסוד 
Mt 16,11  ואז הבינו 12. משאור הצדוקים והפרושים שתשמרו  אבל אני אומר לכם . י אומר מהפתתבינו שאינ  
Jn 17,15    אינם מהעולם כמו שאני איני 16. מהרע שתשמרם   אבל. אני מחלה שתקחם מהעולם 15[*]. לו  

Mt 16,19   ואז צוה לתלמידיו 20: בארץ יהיה מותר בשמים שתתיר  וכל מה : בארץ יהיה קשור בשמים מה שתקשור 
Mt 18,18   ועו׳ אומ׳ לכם 19: בארץ יהיה מותר בשמים שתתירו  ו בארץ יהיה קשור בשמים וכל מה מה שתקשר  
Mc 6,25  26. לי ראש גואן טבול באחד מפשוטי כלי עץ שתתן  אלה לו בהכבדה אומרת אני חפיצה שאל המלך ו  

Lc 7,4   והוא בנה לו בית. כי הוא אהוב עמנו 5זה להם  שתתן  יו במהירות אומרים לו ראוי אתה חילו פנ 
Mt 6,1    כפי מתיאו  קפיטולו י״ח: גמול אביכם שבשמים תאבדו  כי . שתהיו בעיניהם אנשים טוביםהעם מפני 

Lc 13,3   כמו אותם שמנה עשר אשר עליהם נפל המגדל 4 תאבדו  אומר לא רק אם לא תשובו כולם  3. אלו  
Mt 17,4   לך אחד ולמשה אחד. נעשה פה שלשה אהלים תאבה  אם אתה . ון טוב עמוד בזה המקוםישאוש אד.  
Mt 6,8  כי האל יודע מה שאתם צריכים טרם. להםלהדמות  תאבו  לכן לא  8. אל ישמעם ברוב דבריםהם חשבו שה 

Mt 19,14    כי אמ׳ מכיוצא באלו הוא מלכות. למונעם תאבו  הניחו אלי בא הנערים קטנים ולא אמר להם  
Mt 23,8   כי אחד הוא מלמדכם: היות נקראים רבנים תאבו  אבל אתם לא  8: וישקראום רבנים ברחובות.  
Mt 23,9  10כי אחד הוא אביכם שבשמים . קרוא על הארץ תאבו  ואב לא  9. כולכם אחים. מלמדכם כי אחד הוא  
Lc 10,7   ובאיזו עיר שתכנסו 8. לעבור מבית לבית תאבו  אל . י הוא הפועל להיות לו שכרוכי ראו  

Mt 22,39   כל התורה והנביאים תלוים באלו  40. רעך כמוך תאהב  . והשני הוא דומה לזה 39. צווי ומאד גדול 
Mc 12,30   בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מחשבתך ובכל כחך תאהב  אותו  30. ל אלהיך אדון הוא אחדשמע ישרא.  
Lc 10,27   האדון אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל כחך תאהב  והוא ענה ואמ׳  27. מזה העניין כתו׳ בדת  
Mt 5,46   הלא זה. אליכם האוהבים אתכם מה שכר יגיע תאהבו  אם  46: ועל הצדיקים והרשעים. םוהרעי  
Lc 6,32   33[*]. אוהביכם אי זו חן ראויה לכם  תאהבו  אם  32. ם עשו להםחפצים שהאנשים יעשו לכ [*]  
Jn 8,42   כי אני באתי מאת האל ומהאל יצאתי. אותו תאהבו  אתם . ם ישאוש אם האל הוא אביכםאז אמר לה.  

Jn 14,28   אמת שאתם תגילו כי אני הולך אל האב. אותי אהבות  אם אתם : אמרתי אלך ואבא אליכם אתם שמעתם  
Jn 14,15   ואני אתפלל אל האב ויתן  16ותשמרו מצותי  תאהבוני  אם  15: ד תשאלו בשמי אותו אעשהאם דבר אח 

Mt 22,37   38. אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ומכל שכלך תאהוב  אמ׳ לו ישאוש  37ליון צווי בדת אי זה הע  
Jn 1,48  ענה לו נתנאל ואמר ר׳ אתה הוא 49. ראיתיך תאינה  קודם שישאוש קראך תחת . ואמר לו ענה ישאוש  

Mt 24,29    30. וכחות השמים ינועו. וכוכבי שמים תפולו .תאיר  והירח לא . מאותו זמן השמש תחשךקרוב מעט  
Lc 17,8   בעיני אדוניו כי וימצא אותו עבד חן 9.ותשתה תאכל  ואחר אתה . שאשלים לאכול ולשתותושרתני עד 
Mt 6,25   26. מהמלבוש[*] ולא יתרה הנפש . מה תלבשו .תאכלו  מה . לא תהיו מאד נאנחים מהגוף אומר לכם  

Lc 12,29   כי כל 30. ומה תשתו ואל תתנשאו למעלה תאכלו  ואל תחפצו לבקש מה  29. ט אמונהאתם במע  
Jn 6,54   ולא תשתו דמו לא יהיה לכם. בשר בן האדם ותאכל  אמת אני אומר לכם אם לא . ר להםישאוש אמ  
Mt 8,8   כי אני אדם חוטא 9. בדיבור ובני יהיה נרפא תאמ׳  י ראוי שאתה תכנס בביתי רק לבד אדון אינ : 
Lc 7,7   כי אני אדם שיש 8. זה בדברים ובני יהיה נרפא תאמ׳  דמה שאהיה ראוי שאבוא אליך אבל זה אני מ 

Mt 24,23   רבים שקרנים יקומו ויעשו רוב דברים 24 .תאמינו  א ל. קום הוא משיח או שםיאמר לכם בזה המ  
Mc 13,21  אז יקומו שקרנים נביאים מראים סימנים  22 .תאמינו  כם הנה משיח פה הנה משיח שם לא איש יאמר ל 

Lc 18,8   שבוטחים ואומרים מקצת 9. שימצא אמונה בארץ תאמינו  אכן בן האדם בא [*]  8. מלה מהםיהיה לו ח 
Lc 22,67   ולא. ואם אשאל לכם לא תענוני 68. בי תאמינו  אם אומר לכם לא . ישאוש אמר להםו 67. לנו  

Jn 3,12    איך תאמינו בדברים השמימיים אם אומר :תאמינו  לכם דברים עולמיים ואתם בהם לא אני אומר  
Jn 3,12   ואין מי 13: השמימיים אם אומר אותם בדברים תאמינו  איך : למיים ואתם בהם לא תאמינודברים עו 
Jn 4,48   ואמר אליו 49. אם לא תראו אותות ונפלאות תאמינו  לא . אז אמר ישאוש אליו 48. מותהיה ל  
Jn 5,46  אבל אם 47. במשה תאמינו באולי לי תאמינו  ואם  46. וא משה שבו היא תקותכםוה. המלשין  
Jn 5,46   אבל אם לאותיותיו אינכם 47. באולי לי תאמינו  נו במשה ואם תאמי 46. יא תקותכםמשה שבו ה  
Jn 5,47   47 6. לדברי תאמינו  ם לאותיותיו אינכם מאמינים איך אבל א,Tit   1קפיטולו ו׳ כפי ש׳ יואן  
Jn 7,31   ואומרי׳ משיח כשיבא יעשה נפלאות יותר . בו תאמינו  ורבים מהסיעה  31: לא באה שעתו כי עדיין 
Jn 8,24  אז אמרו לו אתה 25: שאני הוא תמותו בעונכם תאמינו  כי אם לא . מותו בעונותיכםרתי לכם שתזה אמ 

Jn 11,15   אז אמר טומאש שאמור 16. רק נלך אליו .תאמינו  כי אני לא הייתי שם בעבור שאתם : אהבתכם  
Jn 13,19  ר לכם מי שמקבלאמת אני אומ 20אני הוא  תאמינו  מר לכם קודם מעשה בעבור כשיעשה עתה אני או  
Jn 14,29   כי שר . מעתה רוב הדברים לא אדבר עמכם 30 :תאמינו  ם קודם המעשה בעבור שאחר העשיה מי זה לכ 
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Jn 20,31   ולמען שאתם. שישאוש משיח הוא בן האל תאמינו  רק אלו נכתבים למען  31. ספר זהכתובים ב  
Jn 19,35   וכל אלו הדברים נעשים הכת הכתיבה 36 .נוהותאמי  הוא היודע שאמ׳ אמת בעבור שאתם ו. מזה  
Jn 20,31   יהיה לכם חיים בעולם עם ישוש משיח תאמינום  ולמען שאתם . ש משיח הוא בן האלשישאו:  
Jn 8,46  ובעבור. שומע דבר האל. מי שהוא מהאל 47 .תאמינוני  אם אומר אני לכם אמת למה לא . איתפשני בחט 
Jn 4,21   ִּבי שעדיין יהיה עת שלא תתפללו האב בזה ההר תאמיני  וישאוש אמר לאשה  21 :התפלל לאלשיש לכל ל 

Jn 11,40  ואז הסירו האבן 41. באמת תראי אור האל תאמיני  שאוש אמר אליה לא אמרתי לך שאם וי 40. שמת.  
Mt 4,3  3  לו ויען ויאמר 4. לאבנים האלו שישובו לחם תאמר  השטן וא״ל אם אתה הוא בן האלוה בא אליו  
Mt 7,4   5. והקורה בעיניך. לאחיך להוציא הקיסם מעינו תאמר  ואיך  4. לא תחשוב הבריח מעיניךו. חבירך 
Mt 8,4   אבל לך והראה אל כהנך ועשה לו. לשום אדם תאמר  ואמ׳ ישואש משיח השמר אל  4. עתטהור מהצר  

Mt 22,17   חייבים אנו לתת מס לסיסר או. אה לךלנו מה נר תאמר   17. האנשיםכי אתה אין מביט גופות . אדם 
Mc 1,44   אבל לך ותתראה לסגני הכהנים ותדור. לשום אדם תאמר  ואמ׳ לו שמע אל  44כף הוציאוהו נטהר ת 
Mc 8,26   26 ועדיין שאל ישאוש [*]  27. לשום אדם משכיניך תאמר  אומ׳ לו אל . וישאוש שלחו בביתו 
Lc 10,40   וענה האדון ואמר לה מרטא 41. לו שיעזרני תאמר  לכן *]. [*] [רוח במה שצריך לו מתחזקת לט  

Mt 3,9   אברהם היה אבינו כי אני אומר לכם. בלבבכם תאמרו  ולא  9עשו מעשים טובים ותשובה  8. הש׳ם  
Mt 6,9  10אבינו שבשמים שמך יהיה מקודש שהוא קדוש  תאמרו  וזאת התפלה  9: יכים טרם תשאלהומה שאתם צר  

Mt 10,19   20: כי השם ילמדכם באותה שעה שתצטרכו לדבר תאמרו  ם תפושים אל תאנחו מה תענו ומה ינהגו אתכ  
Mt 10,27   ומה שתשמעו באזן. אתם בקול רם לפני כל תאמרו  . מה שאני אומר בסוד 27: ה נגלהשלא יהי  

Mt 17,9   ושואלו לו 10. חיהמראה עד שבן האל יחזור  תאמרו  אל  יורדים מן ההר ציום ואמ׳ לשום אדם  
Mt 21,21   וכל מה 22שיקום וישפיל עצמו בים שתכף תעשה  תאמרו  מר מהתאנה אבל אומר מהר אחד אם לא לבד או 

Mt 22,4   לקרואים אני הכינותי סעודות הבקר בקר תאמרו  פעם אחרת שלח עבדים אחרים אומר ו 4. לבוא  
Mt 23,39   39 24: ברוך יהיה הבא בשם האל אמרות  י אומר שלא תראוני היום עוד עד ואנ,Tit   קפיטולו נ׳ 
Mc 13,11   11  אתם תדברו כאשר הקדוש רוח יישרכם באותה שעה תאמרו  ינהגו אתכם תפושים אל תפחדו מה וכאשר 
Mc 14,14   לאדון הבית הרב אומ׳ אנה הוא ביתי ששם אוכל תאמרו  ובמקום שיכנס  14. לכו אחריו. םחבית מי 

Lc 4,23  רוב דברים. רופא מרפא עצמו. זאת התמונה תאמרו  אתם . וישאוש אמ׳ להם אמת הוא 23. בן יוסף  
Lc 10,5   ואם שם בן 6. תחלה שלום יבא בבית הזה תאמרו  ובבית שתכנסו  5. לשום אדם בדרךתתנו שלום  

Lc 12,11  עה מענהכי רוח הקדש ילמדכם באותה ש 12 תאמרו  זו אופן או באי זה דבר תענו או להשתכל באי  
Lc 12,22    כי הנפש חשובה יותר 23. במה תלבשו גופכם תאמרו  ואל . משתדלים לבקש אוכל לנפשכםאל תהיו  
Lc 12,54  וכאשר רוח הנקרא  55. ויבוא המטר. יבא המטר תאמרו  מיד . ם כאשר תראו ענן נגד מערבואומר לעמי 
Lc 17,6    לזה האילן יכרת ויהיה מושלך בים ישמע תאמרו  אם לכם אמונה כגרגיר חרדל ואתם אמ׳ להם  

Lc 17,10   אנחנו עבדים ולא מועילים מה שעלינו לעשות תאמרו  . כי עשיתם כל הדברים שצוה לכם כן עליכם  
Lc 19,31   32. כי עשיתם כמו שאדוננו חפץ פעולתו תאמרו  ו אתם איש שואל אתכם למה אתם מתירים קשר  
Mt 21,19   אחת קרוב לדרך ובא שם ולא מצא תאנים כי אם תאנה  וראה  19יה לו רעב בו אל העיר הובבקר בשו  
Mc 11,13   וכאשר . הלך לראות אם ימצא תאנים. רואה עלין תאנה  וכאשר מרחוק ראה  13. רעב גדול והיה לו 

Lc 13,6   6 ואמ׳ לשומר 7. בכרמו ובא לבקש הפרי ולא מצא תאנה  אדם אחד היה לו עץ  .ואמר להם זה המשל  
Lc 13,7   לזה תעקרה כי היא אוכלת שבח. ואיני מוצא. זו תאנה  ר עברו שלש שנים שאני שואל פרי כב. הכרם 
Jn 1,50   תוכל להיות מאמין אתה עוד תראה דברים .תאנה  כי אני אומר לך שראיתיך תחת . וואמר ל  

Mt 6,34   מחר יחשוב על עצמו והיום  כי יום. ליום מחר תאנחו  א״כ אל  34. תר ותהיה לכם כל זההאל ויו 
Mt 10,19   מה תענו ומה תאמרו כי השם ילמדכם באותה שעה תאנחו  כאשר ינהגו אתכם תפושים אל  19 .העמים 

Mt 7,16   ועץ פרי רע. וכל עץ טוב עושה פרי טוב 17 .תאנים  ים ולא מקוצ. יכול אדם ללקוט מסנה ענבים  
Mt 21,19   כי אם עלין לבדן ואמר מעולם לא תטעני פרי תאנים  ולא מצא  אחת קרוב לדרך ובא שם וראה תאנה . 
Mc 11,13   כי לא. וכאשר בא אליה לא מצא כי אם עלים .תאנים  הלך לראות אם ימצא . רואה עלין ראה תאנה  
Mc 11,13    וישאוש עונה אומ׳ אליה מכאן והלאה אני  14 .תאנים  כי לא היה זמן . מצא כי אם עליםאליה לא 

Lc 6,44    אדם טוב 45. ומסנה אין איש מלקט ענבים .תאנים  כי מקוצים אין איש מלקט . בפריועץ ניכר  
Mt 6,19   האוצרות בתוך העמקים שמחריבים אותם חלדה תאספו  וד אמ׳ ישואש משיח לתלמידיו לא ע 19מתיאו  
Mt 18,8   כי יותר שוה. חיקה ממךכרות אותה או הר תאשקנדליזט  אם רגלך או ידך  8שקנדליזט אחד אותו שא 
Jn 5,28   שעה שבה כל אותן שהם בקברים ישמעו קול האל תבא  אל תתמהו מזה כי עדיין  28: אדםכי הוא בן:  

Lc 22,10   בעיר תפגשו אדם אחד נושא אשישה של מים לכו תבאו  והוא אמר להם הנה כאשר  10. נהוחפץ שנכי  
Lc 22,48  וראו אותם שסביב היו מה שעתיד  49. בן האדם תבגוד  בנשיקה וישאוש אמר אליו  48. הובעבור שישק 
Mt 24,6   אבל עדיין לא יהיה. חיוב שאלו הצערים יבאו .תבהלו  מלחמות והסעת מלחמות השמרו שלא אתם תשמעו 
Mt 7,5   קפיטולי כ״ב כפי: להשליך הקיסם מעיני אחיך תבוא  ואחר . השלך הקורה מעיניך. כשר מראה עצמך  
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Jn 4,23    יתפללו האב. ועתה היא שהאמתיים מתפללין. שעה תבוא  אבל  23. שלום ליהודים עתיד לבאכי 
Jn 16,2   ויהיה לו דומה. שכל אדם שבא יהרוג אתכם תבוא  ושעה . יעמידו אתכם מחוץ לבתי כנסיותיהם  
Lc 10,2   3. [*] עטיםרק הקוצרים מו. הקציר רבות תבואות  ואמ׳  2. המקומות שהוא עתיד לבאלפניו בכל  
Jn 4,35  ומי ילקט שכרכם ויאסוף 36. הקציר לבנות תבואות  מר לכם שאו עיניכם וראו כי כבר הנה אני או  

Mt 18,10   11[*] כי אומר אני לכם . אחד מאלו הקטנים תבזו  השמרו לכם אשר לא  10. נם בשתיםאחד מגיה  
Lc 11,13   12  אך תתנו מתנות טובות לבניכם כמה וכמה. בריע תבטחו  אם לא שלא  13ביצה יתן לו עקרב ואם 
Jn 16,33  17: בי כי אני נצחתי העולם תבטחו  כי תהיה לכם צרה בעולם רק . לוםיהיה לכם ש,Tit  קפיטולו י״ז 
Mt 5,33    .[*]33  ואני אומר 34. שבועתך ושלם לאל מה שנשבעת תבטל  עוד שמעתם שאמור היה לזקנים לא  
Mt 7,6   הדברים היקרים לפני החזירים שלא ירמסום ולא תביאו  ות לפני הבהמות ממאנות ולא קדושבכתיבות ה 

Lc 11,4   ואמ׳ אליהם אי זה מכם יש לו 5. לנסיון תביאנו  ואל . נואנו מניחים אותם לכל מחו מחוייבי  
Lc 6,42   אינינוכי העץ  43. שתגרש הקיסם מעין אחיך תביט  ואז . ואני אוציא הקיסם מעיניך לאחיך הנח  
Mt 12,7   מה שאני חפץ לומ׳ אני חפץ חסד יותר מקרבן תבינו  ואם  7הוא בכאן הוא גדול המקדש שאותו ש . 

Mt 13,14   כי לב זה העם שמן 15. ותראו ולא תכירו תבינו  אומרת אתם תשמעו ולא . ם מישעיהנשלמת בה  
Mt 16,11   אבל אני אומר לכם שתשמרו . י אומר מהפתשאינ תבינו  ולמה לא  11. וכמה דבילות נשארואלפים איש 
Lc 12,56   ולמה לא תדינו עצמכם מה שהוא 57זה העת  תבינו  יודעים פני השמים והארץ למה לא רמאים אתם  
Lc 6,25  כפי אלה. אוי לכם כי כלם יברכוכם 26. ותכאבו תבכו  אוי לכם ששוחקים כי [*]  25. כםהוא נח דעת 
Lc 8,52   52 ומלעיגים על 53. רק ישינה. כי אין הנערה מתה תבכו  רה וישוש אמר להם אל בוכים הנע ואמה 

Lc 23,28  28  כי הנה  29. עלי רק על עצמכם תבכו ועל בניכם תבכו  מתהפך אליהם אמ׳ בני ירושלם אל וישאוש 
Lc 23,28   ם יאמרו כי הנה ימים באים שבה 29. ועל בניכם תבכו  רושלם אל תבכו עלי רק על עצמכם אמ׳ בני י 
Jn 16,20   רק דאגתכם. אבל אתם תדאגו. והעולם ישמח תבכו  אמת אני אומר לכם שאתם  20. ותיותראו א  
Lc 7,13   וישאוש קרב ונגע המטה ואותן שנושאין 14 .תבכי  וישאוש אמ׳ לה אל . ע בחסד עליההיה נ  

Mt 27,40   אם בן אלוה אתה ירד מן השתיתושיע עצמך  .תבנהו  אומר שתשמיד המקדש ובשלשה ימים אתהו ש  
Mc 15,29   31. תושע עצמך תרד מן השתי וערב 30 .תבנהו   שתחריב מקדש השם׳ ואתה אחר שלשת ימים  

Lc 11,9   כי כל איש  10תקעו ויפתח לכם . ותמצאו תבקשו  . שאלו וינתן לכם[*]  9צורך לו לו כפי ה[*]  
Lc 6,30   וכאשר אתם חפצים שהאנשים יעשו לכם עשו  31 .תבקשם  אל  ולאותו שיגזול את שלך. ך תןאדם שישאל 
Lc 4,11    לא[*] וישוש אמ׳ לו פעם אחרת  12. באבן רגלך תגוף  בידים ישאונך פן  11שישמרך יצוה לך 
Lc 9,36  עד שהבן יקום חי אחרי. לאדם מה שראיתם תגידו  וישאוש צוה אותם ואמ׳ להם אל . כלם מן ההר  
Mt 9,30    [*]אבל הם יצאו וגלוהו בכל 31 :לשום אדם תגידוהו  ישוש משיח צום לאמר השמרו שלא  ותכף  
Jn 14,28  עתה 29: כי אני הולך אל האב והאב גדול ממני תגילו  אמת שאתם . אם אתם תאהבו אותי: ואבא אליכם 

Mt 5,5   הם ישבעו אשרי רעבי וצמאי צדק כי 6: נחמה תגיע  אשרי הבוכים שאליהם  5: לו הארץכי הם ינח  
Jn 14,22   ענה ישאוש אליו אם 23: עצמך לנו ולא לעולם תגלה  אי זה דבר הוא עשוי שבעבורינו  .אדון אחר  

Mt 6,2   לא תדע יד שמאלך מה. וכאשר תעשו צדקה 3 :תגמולם  אני אומ׳ לכם באמת שכבר קבלו : האנשים  
Mt 10,23   24 .ירות ישראל אשר בן האלוה יבא לתלמידעי תגמרו  אמת אני אומר לכם שלא : ו באחרתאחד נוס 
Mt 19,18   כבד את אביך ואת אמך 19. לא תעשה עדות שקר תגנוב  לא . לא תעשה ניאוף. ציחהאמ׳ לא תעשה ר. 
Lc 18,20  20 והוא 21. כבד אביך ואמך. לא תעשה עדות שקר .תגנוב  לא . לא תנאף. לא תקנא. ע המצותאתה יוד 
Jn 20,17  אבל לכי לתלמידי. בי כי עדיין לא עליתי לאבי תגעי  וישוש אמר לה אל  17. ישטרול מאלו רבי שר״ 
Jn 16,20  האשה היולדת 21: רק דאגתכם תחזור לששון .תדאגו  אבל אתם . אתם תבכו והעולם ישמחאומר לכם ש  

Mt 7,6   נות ולאבכתיבות הקדושות לפני הבהמות ממא תדברו  לא . אמ׳ ישאוש משיח לתלמידיו 6כפי מתיאו  
Mt 10,20   האח האחד 21 .אבל הקדש רוח ידבר בעדכם :תדברו  אתם לא  20: באותה שעה שתצטרכו לדבר  
Mc 13,11  כאשר הקדוש רוח יישרכם באותה שעה אתם לא תדברו  תפושים אל תפחדו מה תאמרו אתם  ינהגו אתכם  
Mc 13,11   והאח האחד ימסור 12: קדוש רוח בעדכםאבל ה תדברו  ש רוח יישרכם באותה שעה אתם לא כאשר הקדו  

Mt 7,1   1 כי במדה שתפרעו כך תהיו 2. ואל תהיו נדונים תדינו  אל . מ׳ ישואש משיח אל תלמידיועוד א 
Lc 12,57   וכאשר אתה 58. עצמכם מה שהוא יושר הדבר תדינו  ולמה לא  57מה לא תבינו זה העת והארץ ל  
Lc 15,8  את הנר ותכבד הבית ותחפש אותה בהשכל עד תדליק  לא . ד אחת מהםעשרה דרכמש ותאב אשה שיש לה  
Mt 6,3   אבל תהיה צדקתך 4. יד שמאלך מה שעשתה ימינך תדע  לא . וכאשר תעשו צדקה 3: תגמולםשכבר קבלו  

Mt 15,12  13. שהפרושים אישקנדלישטש הם מהדבר ששמעו תדע  ואז נתקרבו אליו תלמידיו אמרו  12. מלכלכו  
Mt 7,11    לתת דברים טובים לבניכם כמה וכמה האל שמימיי תדעו  א״כ אתם אם דעתכם  11. לו נחשיםדג יתן 
Mt 26,2   ובן האל יהיה. כי מכאן ועד ב׳ ימים יהיה פסח תדעו   2אמ׳ לתלמידיו . ים אלה הדבריםכאשר סי 

Mt 27,65    ו הקבר והאבן גדולה חתמווהם הלכו ושמר 66 .תדעו  פילאט בקשו שומרים ושמרהו כאשר ואמ׳ להם  
Mc 2,10   שבן הבתולה יש לו יכולת לעזוב העונות בארץ תדעו  אבל בעבור זה שאתם  10. ך ולךאותה בבית  
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Mc 13,28   כמו כן כאשר תראו אלה 29. אתם שהקץ מתקרב תדעו  אנה כשמתחלת לחיוט ולעשות עלים המשל מהת  
Mc 13,29   אמת אני 30. אתם שקץ העולם מתקרב אל הפתח תדעו  דברים כמו כן כאשר תראו אלה ה 29. מתקרב  

Lc 2,34   34 ובו. שזה הוא מונח בישראל לפדיון רבים ולאות תדעו  . ון בירך אותם ואמ׳ למריאה אמוושמע 
Lc 10,11    ואומ׳ אני לכם שבאותו  12. שמלכות האל מתקרב תדעו  רק . בנו אנחנו מסירים לתתו לכםשנאסף 
Lc 12,39    שאם האב פימיליאר יודע באי זו שעה הגנב עתיד תדעו  אבל זה  39: שרים הם העבדים ההםמאוכן 
Lc 21,20   אז אשר יהיו בגודיאה 21. שיתקרב סילוק נחמתה תדעו  ראו ירושלם מוקפת מחיל גדול אז רק כאשר י 
Lc 21,31   31  ת אני אומר לכם שלאבאמ 32. שמלכות השם׳ קרוב תדעו  כאשר תראו כל אלה הדברים שיעשו כן 

Jn 8,19   אלה הדברים דבר ישו משיח בגאסיפילסי 20: אבי תדעו  אם תהיו יודעים אותי באולי . ולא אבי 
Jn 15,18   אם אתה מזה העולם 19. כי אותי מאס ראשונה תדעו  אם העולם יכעיס אתכם  18. את זהשתאהבו זה.  
Lc 1,31  ִכי ַאְת תהר בבטנך ותלדי בן שתקראי שמו ישאוש תדעי   31. ה כי את מצאת חן בעיני הש׳תיראי מריא. 
Lc 1,44   43 כי כאשר שלומך שמעו אזני הנער שמח בגיל גדול תדעי   44. קרה זה שאם אדוני באה אלי ואיך 

Mt 10,27   ולא תחפצו לירא אותם שהורגים 28: בקול רם תדרשוהו  ומה שתשמעו באזן . ל רם לפני כלאתם בקו 
Mt 6,4   צדקתך נעלמת כי אביך שמימיי ישלם לך תהיה  אבל  4. דע יד שמאלך מה שעשתה ימינךלא ת:  

Mt 6,22  גר כל גופך כי אם עינך תמימה כל הגוף יהיה תהיה  . עינך 22[*]  21ים אין גונבים וגנב. אותם  
Mt 10,13   ואם אינה .ראויה לשלום שלומכם יבא אליה תהיה  ואם אותה הבית  13: ובזאת הבית יהיה עמכם  
Mt 11,25   25  כי אתה הסתרת אלה הדברים. אב בורא שמים וארץ תהיה  באותו עת ישאוש משיח אמר מחולל אז 
Mt 12,36  37. בין האנשים יתן אדם טעם לאל ביום הדין תהיה  י לכם כי כל מלה כבידה שידוברת זה אומר אנ  
Mt 12,37    אז 38: או בעבור דבריך תהיה נמחק. נושע תהיה  בעבור דבריך  37. לאל ביום הדיןאדם טעם  
Mt 12,37   אז ענוהו מקצת מן החכמים יודעי ספר 38: נמחק תהיה  או בעבור דבריך . ריך תהיה נושעבעבור דב 
Mt 13,14   אומרת אתם תשמעו ולא. נשלמת בהם מישעיה תהיה  שהנבואה  14עו ולא יבינו בעבור לא ישמ  
Mt 13,35   נשלמת הנבואה אומרת אני אפתח את פי במשלים תהיה  ר זה בעבו 35: דמיונותהדברים אמ׳ ישואש ב  
Mt 15,13   הניחום כי הם עורים מנהיגי עורים 14. נעקרת תהיה  ואמר כל נטע שאבי לא נטע אותה  והוא ענם. 
Mt 16,18   תחותכי אני אתן לך מפ 19להם יכולת כנגדך  תהיה  ועוד דלתות גיהנם לא . שיאה שליאבנה אגלי  
Mt 17,19   ותאמרו זה ההר. אמונה כמו גרגיר אחד של חרדל תהיה  אמת אומר לכם אני אשר אם לכם . האמנתכם 

Mt 21,9   וכאשר ישאוש משיח נכנס בירושלם 10 :בשמים תהיה  מהולל . בא בשם אדונינו מושיענושעתיד ל  
Mt 22,28   ענה ישאוש ואמר 29: אשה היתה מכולם אשה כי תהיה  א״כ בתחייה מאי זה מכל הז׳  28 .מתה אשתם  
Mt 23,38   ואני אומר שלא תראוני היום עוד עד 39. חריבה תהיה  ובעבור זה הנה דירתכם  38. אביתכנפיה ולא 
Mt 24,12   ותתקרר אהבת. יתירה על החמלה והרחמנות מרבים תהיה  כי השנאה  12[*]  11: ד על האחרהאח 
Mt 24,20   ואז תהיה צרה גדולה יותר 21. בשבת ובחורף תהיה  צרה לא שאותה ה התפללו לשם 20. הימים  
Mt 24,21   צרה גדולה יותר שלא היתה מראשית העולם עד תהיה  ואז  21. ה לא תהיה בשבת ובחורףשאותה הצר  
Mt 26,34    ואם. ואמ׳ אליו פירו 35כופר בי ג׳ פעמים  תהיה  בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא לך כי  
Mt 27,19   דן האדם ההוא הצדיק כי דברים רבים אני ראיתי תהיה  אשתו שלחה לאמר לא : קתדרת הדיןיושב ב 
Mc 12,10   11. מאוסה בעד הבונים אותה היתה מונחת לפינה תהיה  זאת הכתיבה האבן שמאסו הבונים  ולא קראתם 
Mc 12,18   רבי משה כתב לנו 19ו לאמר וישאלוה. תחייה תהיה  ובאו אליו הצדוקים שאומרים לא  18: ממנו  
Mc 12,23   וענה ישאוש ואמר להם אתם 24. לאשה מכל אלו תהיה  בתחיה של מי  23.השבעה היתה להם לאשה  
Mc 13,19   ואם הש׳ לא יקצר אותו זמן כל בשר 20. אח״כ תהיה  יום שברא הש׳ העולם עד עתה ולא מ. לא היה  
Mc 14,30   והוא עוד דבר אומר אם  31. כופר בי ג׳ פעמים תהיה  שני פעמים בזאת הלילה קודם שהתרנגול יקרא 

Lc 1,20   20 אלם ולא תוכל דבר עד אותו יום שאלו הדברים תהיה  שלא האמנת לדברי שיושלמו בעתן  בעבור  
Lc 5,10   וכאשר נהגו האניות בארץ 11. שתקח האנשים תהיה  מר לשימון אל תפחד כי בעבור זה וישאוש א  

Lc 9,3  ובאי זה בית שתכנסו שם 4לכם שני מלבושים  תהיה  יט ולא לחם לא אבן לא מעות ולא ד לא שרבבי  
Lc 9,25   והמבזים אותי ודברי  26. וישמיד עצמו. אבודה תהיה  לאדם אם יצבור כעפר כסף ונפשו  ומה יועיל 

Lc 11,50   יום שנברא העולם עדנדרש מכם דם כל הנביאים מ תהיה  למען  50וירדפו . ים ומהם ימיתושלוח 
Lc 14,10   נקרא לך ושב במקום היותר אחרון בעבור כשיבוא תהיה  רק כאשר  10. בבושת תרד מטה מטהואז . לזה 
Lc 14,14   והשכר תשיגהו בתחיית: כי אין להם מה שיגמלוך תהיה  וברוך  14יים והנטולים והעורים קרא הענ 
Lc 15,10   לפני המלאכים מן האל על חוטא אחד שעשה תהיה  מחה אומר לכם ש כן אני 10. אותה שאבדתי  
Lc 16,18   19: ומביא אחרת עושה נאוף.. .. יכל אדם ש תהיה  ולא  18אחת שתעבור . . וו מאות וארץ ישל  
Lc 20,14    לכן . והשליכו אותו מן הכרם והרגוהו 15. לנו תהיה  זהו היורש לכו ונהרגהו והירושה אמרו 
Lc 20,33    [*]33 וישאוש אמר להם בני זה העולם 34. [*] לאשה תהיה  בתחיית המתים מאי זה מכל אלו  זא  
Lc 22,34   ואמר להם כאשר שלחתי 35. כופר בי ולא תכירני תהיה  ירו לא יקרא התרנגול שג׳ פעמים אומר לך פ 
Lc 22,61   63. רירותויצא לחוץ ובכה במ 62. כופר בי תהיה  ו קודם התרנגול יקרא שלש פעמים שאמ׳ ל  
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Lc 23,43   והיתה כמעט שעה ששית וערפל  44. עמי בגן עדן תהיה  ׳ אליו באמת אני אומ׳ לך שהיום וישוש אמ 
Jn 4,15    וישו 16. ושלא אבא פה לעולם לשאוב. לי צמא תהיה  אליו תן לי המים ההם בעבור שלא אמרה  

Jn 10,10   אני הוא רועה טוב 11. בגודל ההשפעה לכם תהיה  ואותה . י בעבור שיהיה לכם חייםאני באת.  
Jn 13,18    19. מי שאוכל פתי יקום עקיבו נגדי. נשלמת תהיה  רק בעבור שהכתיבה . אותן שבחרתיאני יודע  
Jn 14,27   אתם שמעתם אמרתי אלך ואבא 28. לבבכם נבהל תהיה  לא תיראו ולא . רך שהעולם נותנולכם על ד  
Jn 16,33   לכם צרה בעולם רק תבטחו בי כי אני נצחתי תהיה  כי . יהיה לכם שלוםבור שבי לבד לכם בע  
Jn 17,12    ואלה : אך עתה אליך אני בא 13. הכתיבה נשלמת תהיה  כי אם בן האבדון למען . לא נעדרואחד מהם 
Jn 17,26   18ואני אהיה בהם . בהם תהיה  . אותיאעשה שיכירוהו בעבור אהבת אשר אהבת,Tit  פי קפיטולו י״ח כ 
Jn 19,12    כי כל איש שעושה עצמו אלוה מלך. אהוב משיסר תהיה  אם תניח זה לא . צועקים ואומריםהיהודים. 
Jn 19,24   בעבור שהכתיבה תהיה נשלמת האומרת חלקו תהיה  רעה אבל נפילה גורלות עליה ממי לא נק  
Jn 19,24   קו מלבושי ביניהם ושמונשלמת האומרת חל תהיה  ת עליה ממי תהיה בעבור שהכתיבה גורלו  
Jn 19,28  אז היה שם קנקן מלא 29. נשלמת אמ׳ יש לי צמא תהיה  ובעבור שהכתיבה . ל הדברים נענוזה ישוש שכ 
Jn 20,27   ענה אליו טומאש 28. בלתי מאמין ותהיה נאמן תהיה  פה וראה ידי ושים ידך לצדי ולא שים אצבעך  
Mt 5,11    כאשר האנשים יקללו אתכם וירדפו אתכם ויאמרו  תהיו  מאושרים  11יהיה המלכות שמימיי כי מהם 
Mt 5,20   צדיקים יותר מהחכמים והפרושים לא תכנסו תהיו  ואני אומר לכם באמת שאם לא  20 .שמים  
Mt 5,48   6: א״כ שלמים כמו שאביכם שמימיי שלם הוא תהיו   48. ה הדבר עושים פחותי הנצריםלבד הלא ז,Tit 
Mt 6,16    כמו הפחותים רמאים שמחלישים פניהם כדי שיראו תהיו  וכאשר תצומו לא  16 :לא יכפר אתכםהאל 
Mt 6,23   האל[*] שום אדם אין יכול בטוב לעבוד  24. בך תהיו  ות בך הוא ערפליי רבות ערפליות הראוי להי 
Mt 6,25   [*]ולא . מה תלבשו. ומה תאכל. מאד נאנחים מהגוף תהיו  לכן אני אומר לכם לא  25 .האל והעולם 
Mt 6,31   נאנחים לאמר מה לאכול מה נשתה או מה נלבש תהיו  לכן אל  31. אתם מאמינים[*] מה ל. יגונכם.  
Mt 7,1   3. כי במדה שתפרעו כך תהיו נפרעים 2. נדונים תהיו  אל תדינו ואל . משיח אל תלמידיואמ׳ ישואש 
Mt 7,2   ולא. אתה רואה הקיסם בעין חבירך 3. נפרעים תהיו  כי במדה שתפרעו כך  2. ו נדוניםואל תהי  

Mt 10,16   16  17: ותמים כמו יונים. חכמים כמו הנחשים תהיו  . שולח אתכם כמו צאן בין הזאביםאני  
Mt 11,21   נעשות בארץ טיר ושידון היו עושים תשובה תהיו  אם הנפלאות שנעשו בכם . כורושים וביטשידה.  
Mt 23,26   אוי לכם מאותתים 27: כולכם נקיים מבחוץ תהיו  אשונה מה שהוא בפנים ואחר הרו רעורים ט  
Mt 25,13    כן כמו 14. עדות כי אינכן יודעות היום והשעה תהיו  לכן  13אמת אני יודע מי ָאֶּתן ענה ואמ׳ 
Mt 26,31  כתוב אישקנדליזאטש בעבורי בזאת הלילה כי תהיו  אז אמר ישו לתלמידיו כולכם  31 .להר הזתים  
Mc 10,39   [*] [*] אבל שבת בימיני ובשמאלי אין לי 40. טבולים תהיו  ואתם . והטבילה שאני אהיה טבול  
Mc 14,27   אני . אשקנדליזטש בי בזאת הלילה כי כתוב הוא תהיו  ואמר להם ישו כולם  27. ר הזתיםיצאו בה 

Lc 1,79    והנער היה גדל וחזק 80. ות בדרך שלוםמאושר תהיו  בערפליות ובצלמות בעבור שרגליו שיושבין  
Lc 2,35   ובת אחת משמואל היתה משבט אשר 36. מפורסמות תהיו  בעבור מחשבות רוב לבבות . נפשו ויעברו. 
Lc 6,36    אל  37. אתם בעלי חנינה כאשר אביכם הוא חנון תהיו  לכן  36. רגוזי הרצון ועל הרעיםטוב על 
Lc 6,37   תעזבו. אל תחפצו לענוש ולא תענשו. נדונים תהיו  תחפצו לדון ולא  אל 37. וא חנוןאביכם ה  
Lc 7,47   נעזבים עונות רבים ונמחלים בעבור זה כי היא  תהיו  ובעבור זה אני אומ׳ לך כי לא  47. במשיחה 

Lc 12,22   ואל תאמרו במה. משתדלים לבקש אוכל לנפשכם תהיו  ואמר לתלמידיו אל  22: עשיר בשםהזה ואינו  
Lc 12,27   חושבים חבצלות השדה איך גדילות לא טורחות תהיו   27. דלו בחריצות על יתר הדבריםעל מה תשת  
Lc 12,32   יראים מגוי חלש כי לאביכם ערב תת לכם מלכות תהיו  אל  32. ׳ וכל אלה הדברים תשיגומלכות הש: 
Lc 12,35   ותהיו דומין 36ולקות בידיכם ועשישות ד תהיו  מתנים ערוכים  35: ם יהיה לבבכםאוצרכם ש  
Lc 13,5   אדם אחד  .ואמר להם זה המשל 6: אבודים כאלו תהיו  אני אומר לכם שאם לא תשובו  5. בירושלם 

Lc 13,28  ויבאו ממזרח וממערב ומאגילו  29נגרשים בחוץ  תהיו  ואתם . יצחק ויעקב וכל הנביאים במלכות הש׳ 
Lc 24,25   תועים להאמין כל הדברים שהנביאים אמרו לכם תהיו  מ׳ להם סכלים וישוש א 25. אותו ולא מצאו . 

Jn 5,20  כי כמו שהאב החיה מתים ונתן להם 21. תמהים תהיו  ולות מאלו מראה אליו בעבור שלא ופעולות גד  
Jn 5,34   הוא היה אורה נר שורפת ומאירה 35. נושעים תהיו  דם אבל זה אני אומר בעבור שאתם עדות א  
Jn 5,45   האב. כ״כ סכלים שתחשבו שאני הוא המלשין אתכם תהיו  אל  45. ם אותם שהן מן השם׳ לבדמבקשי 
Jn 8,19   אלה הדברים  20: יודעים אותי באולי תדעו אבי תהיו  אם . אמ׳ לא אותי ידעתם ולא אביישאוש ו 
Jn 8,31   אמת תמלאו. ותכירו האמת 32תלמידי  תהיו  אם אתם תעמדו בדברי באמת [*]  31. בו  
Jn 8,36  אבל אתם. אני יודע שאתם בני אברהם 37: חפשים תהיו  ואם הבן עושה רצונכם במהרה  36 :עומד לנצח 

Jn 13,17   יודעים אלה הדברים מאושרים תהיו כאשר תעשום תהיו  אם  17. ניו והשלוח יותר משלוחוגדול מאדו. 
Jn 13,17   17 אני אומר זה מכולכם אני יודע 18. כאשר תעשום ותהי  היו יודעים אלה הדברים מאושרים אם ת 
Jn 14,3  ואינכם יודעים המקום שאני הולך והדרך 4 .תהיו  אלי בעבור שבמקום שאני שם אתם  ואביא אתכם  
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Jn 15,15   אבל. עבדים כי העבד אינו יודע מה האדון עושה תהיו  לא אומר שאתם  15. וצויתי שאמרתי לכם 
Jn 16,1    הם יעמידו אתכם מחוץ לבתי 2ניזוקים  תהיו  רים אמרתי לכם בעבור שלא לה הדבא 1יואן  
Jn 16,4    ואני לא אמרתי לכם 5. נזכרים שאני אמרתים תהיו  לכם בעבור שתבא שעת אלה הדברים דברתי  

Jn 16,32    מפוזרים כל איש בביתו ותעזבו אותי יחידי תהיו  ובה . הנה באה השעה וכבר הגיע 32מאמינים.  
Lc 9,38  והרוח  39. פקוחות על בני כי אין לי זולתו תהיינה  אחד קורא בקול גדול ואומ׳ רבי  ובתוכם אדם 
Mt 1,23  ר״ל הש׳ם. ויולדת בן אחד ויהיה שמו עמנואל תהר  הנה העלמה  23מרו על ידי הנביא אשר א. האל  
Lc 1,31   זה יהיה 32. י בן שתקראי שמו ישאושבבטנך ותלד תהר  תדעי ִכי ַאְת  31. ן בעיני הש׳כי את מצאת ח 

Mt 23,34   ותתלו בשתי וערב ותנגשו בבתי כנסיותיכם תהרגו  ומהם : נביאים וחכמים ומאותתים שולח לכם  
Mc 13,2   וכאשר ישב בהר הזתים נגד המקדש שאלוהו 3 .תהרס  ם לא תשאר אבן על אבן שלא הבניינים גדולי  
Mt 11,7   לכן יצאתם ראות שחשבתם שהוא  8. שהרוח מניע תוהים  היה כמו קנים מדבר חשבתם שהוא ירואות ב 
Jn 20,26   26 הבית וטומאש עמהם ובא ישאוש והדלתות נעולות תוך  נה ימים פעם אחרת היו התלמידים אחר שמ . 
Lc 17,3   ואם ז׳ פעמים 4ויעשה תשובה ומחול לו  תוכיחהו  שמעו אתם אם חטא חטא לך אחיך  3. הקטנים  

Mc 9,22   ותכף זעק אבי 23. להאמיני מכל דברים תשיג תוכל  וישאוש אמ׳ לו אם אתה  22. חסדךעזרני ב  
Mc 14,7   8. תוכלו שיהיה לכם ואני לא אהיה לכם לעולם תוכל  וכאשר תחפצו אתם . לכם יהיו לעולם העניים  
Lc 1,20   שאלו הדברים יבאו לתכליתדבר עד אותו יום  תוכל  ברי שיושלמו בעתן תהיה אלם ולא האמנת לד.  

Lc 2,7   להניחו כאותו קרוי היוצא מן הקיר לחוץ תוכל  בוס הבהמות כי לא היו מקום אחר והניחו בא  
Lc 6,42    לאמר לאחיך הנח ואני אוציא הקיסם מעיניך תוכל  ואיך  42. נושא בשלך בריח גדולחושב שאתה.  
Jn 1,50   להיות מאמין אתה עוד תראה דברים גדולים תוכל  . אני אומר לך שראיתיך תחת תאנהכי . לו  

Mt 12,34  הפה מדברת מהשפעת הלב. לאמר טוב שאתם רעים תוכלו  יחס שרפים איך  34כיר האדם העץ לכן בפרי מ. 
Mt 20,22   23: והן אמרו הין. לסבול המות שאני אסבול תוכלו  . ׳ אינכם יודעים מה אתם שואליםישוש ואמ  
Mc 10,38   39. [*] אתם סבול המיתה שאני אסבול תוכלו  . אינכם יודעים מה אתם שואלים. הםאמ׳ ל [*] [*] 
Mc 14,7  כי 8. שיהיה לכם ואני לא אהיה לכם לעולם תוכלו  וכאשר תחפצו אתם תוכל . העניים יהיו לעולם  
Jn 5,44    ואינכם. המעלותאתם להאמין שאתם רודפים אחר  תוכלו  איך  44. יבא בעולמו אותו תקבלואם אחד 
Jn 7,34   וביום הגדול מן החג 37 36[*] [*]  35. לבא תוכלו  למקום שאהיה שם אתם לא . מצאוניולא ת 
Jn 15,4   לעשות פרי מעצמה אם אינה עומדת אם לא תעמדו תוכלו  אם אינה עומדת באילן כן אתם לא פרי מעצמה 
Mt 1,1   אבראם הוליד 2. משיח בן דויט בן אבראם תולדות  זה ספר  1ראשון כפי שי׳ מתיאו  קפיטולו  

Mt 1,17   מאברם עד דויט הם י״ד ומדוד עד גלות בבל תולדות  אם כן כל  17טולו ב׳ כפי מתיאו קפי: משיח  
Lc 3,7  ויבראש מי ילמד לכם ברוח מאפינו העתידה תולדות  אמ׳ לעמים שבאים בעבור יטבילם  אז 7. האל  

Lc 12,18  ואומר לנפשי רוב טובות אספת 19. וטובתי תולדותי  גדולים ואקבץ כל דברי עשם יותר אוצרותי וא  
Lc 5,4   5. ופזרו הרשתות בו ְבַקֵּפטּוָרא. האניה בים תוליך  . וןוכאשר סיים לדבר אמ׳ לשמע 4. באניה  

Mc 10,19   ענה והוא  20. כבד את אביך ואת אמך. שום אדם תונה  לא . לא תעשה עדות שקר. ה גניבהלא תעש 
Lc 17,7   ושומר השורים מי שהוא חוזר מן השדה יאמר מיד תועה  מי מכם יש לו עבד  7. שמע אליכםבים י 
Mt 15,5    אתם עברתם מצות הש׳ : ולא כבד אביו ואמו 6 .תועיל  הנדבה אי זו שתהיה ממני או ממך ואל אמו 

Lc 24,25   26. כל הדברים שהנביאים אמרו לכם להאמין תועים  וישוש אמ׳ להם סכלים תהיו  25. מצאו אותו  
Mc 5,26   26 וכאשר שמעה שישאוש משיח 27. שאינה מוצאה .תועלת  אוה כל מה שהיה לה ברפואות בלא והוצי  
Lc 14,35  רק ישולח בחוץ מי שיש לו אזנים לשמוע תועלתי  לא בעפר ולא בזבל ולא בדבר  35 :ינתן הטעם  
Lc 16,21  בצער ונגיסה...  23... נשאוהו ..  22.. מ תופסים  לו והכלבים באים יר ואינו נותן משולחן העש. 
Lc 10,35   בהוצאתו יותר משני פשיטין אלו יתנם לו תוציא  ואם . וואמ׳ לו עשה למוכה זה כל צרכ  

Jn 2,8   והביאו. מהם והביאו ותנו לשתות לארטישקילי תוציאו  וישאוש אמר להם  8. יוכלו החזיקכל מה ש 
Mt 8,19  מהדת ואמ׳ לו ר׳ אני אלך אחריך למקום שתרצה תוריי  ובא חכם  19. צוה שיעברו היבשה רבים סביבו 

Mt 27,40   41. עצמך אם בן אלוה אתה ירד מן השתי וערב תושיע  . שמיד המקדש ובשלשה ימים תבנהושאומר שת  
Lc 18,42    לך אחרי ישו משבח לשםוה. ומיד ראה 43לך  תושיע  וישאוש אמ׳ אליו ראה אמונתך  42רואה  
Lc 23,37  ועל הכתב שעליו כתוב באותיות 38. עצמך תושיע  ואומרים אם אתה מלך ישראל  37. חומץ לשתות  
Lc 23,39   והאחר עונה ומגדף אומ׳ 40. עצמך ואנחנו עמך תושיע  י עמו מחרפו ואומ׳ אם אתה משיח שהיה תלו 

Mc 15,30   וכמדומה לזה 31. עצמך תרד מן השתי וערב תושע   30. וואתה אחר שלשת ימים תבנה מקדש השם׳  
Lc 24,6   באי זה אופן דבר עמכם בעוד שהיה בגלליאה תזכורנה  . חי אינינו פה כי חזר 6. החיים עם המתים. 
Jn 17,1    כמו שנתת לו ממשלת 2בנך למען יברר אותך בנך  תזכך  . עיניו לשמים ואמ׳ אב השעה באהונשא 
Jn 17,5   כי אותה אורה שהיתה לו קודם שנברא. עמך תזככני  ועתה את אב  5. שנתת לי לעשות יהשלמת  

Jn 15,20   דברי אשר אמרתי לכם עבד אינו גדול מאדוניו תזכרו   20: העולם בעבור זה מכעיס אתכםאינכם מזה: 
Mc 13,24  24  וכחות השמיםוהכוכבים יפלו מן השמים  25 תזריח  השמש תחשך והלבנה לא . אותה צרהמועברת  
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Mc 9,24   והוא יצא צועק ומצערו והנער נשאר 25. בו תחזור  ואחר לא . מצוה אותך שתצא ממנו אני. ואלם  
Jn 16,20   האשה היולדת דואגת כי שעתה בא 21: לששון תחזור  רק דאגתכם . אבל אתם תדאגו. שמחוהעולם י.  

Mc 12,17   לשישר מה שהוא לסיסר ולאל מה שהוא מהאל זרותח  וישוש אמ׳ להם  17ם אמרו דשיסר על הגג וה.  
Jn 14,19  ואתם. באותו היום תכירו כי אני הוא כאבי 20 .תחיו  י ואתם כבר אינכם רואים אותי אבל תראוני ח 

Mc 12,18   18 רבי משה כתב לנו אומ׳ 19וישאלוהו לאמר  .תחייה  אליו הצדוקים שאומרים לא תהיה  ובאו  
Lc 20,36  למדהו והראהו משה. ואותן מתים שיחיו 37 .תחייה  וכי הם בני . והם בני השם׳. יםכדומין למלא.  
Jn 11,25  וכל 26. עוד אם ימות יחיה. וחיים למאמין בי תחייה  אמ׳ אליה ישאוש אני הוא  25: יהאחרון שבתח 
Mt 5,24   25. נדב נדבתךואחרי כן תשוב ל. להשלים אחיך תחלה  עזוב נדבתך לפני המזבח ולך  24 נגד אחיך  
Lc 10,5   עליו. ואם שם בן השלום 6. שלום יבא בבית הזה תחלה  ובבית שתכנסו תאמרו  5. דם בדרךלשום א 
Mt 5,42  קפיטולו י״ז כפי: עם מי שירצה ללות ממך תחלוק  ולא : ומי שישאלך תן לו 42: ייםלך עמו אלפ  

Mt 13,28  והוא אמ׳ אין בעבור שלא 29שנלך ונלקטהו  וץתחפ  והעבדים אמרו . אויב עשה דבר זהלהם האיש ה  
Mt 14,28   28 והוא אמר בא 29שאני אבא אליך על המים  תחפוץ  דון אם אתה הוא וענה ש׳ פירו ואמר א:  
Mt 19,21   היות שלם לך מכור מה שיש לך ותנהו לדלים תחפוץ  אמ׳ אליו ישו אם  21. י חסר עודמה אנ  
Mt 26,17    וישאוש אמר לכו אל העיר 18. שנכין הפסח תחפוץ  אמרו לו באי זה מקום התלמידים ופסח באו.  
Mc 14,12   ושלח שנים מן 13. שנלך ונכין לך הפסח שתאכל תחפוץ  אמרו לו התלמידים להיכן . עושיםכאשר הפסח 

Lc 5,12   אניוישאוש נגעו ואמ׳  13אתה יכול לטהרני  תחפוץ  פל לרגליו ובקשו ואומ׳ אדון אם ראה ישו נ  
Lc 8,49   49 וישאוש שמע 50. לצער ישאוש משיח כי בתך מתה תחפוץ  בית הכנסת בא לו ואמר אליו אל  ושר 

Lc 22,42  הסר המות הזה מעלי אכן לא תעשה רצוני רק תחפוץ  אומ׳ אם אתה  42. ם לארץ והתפללותקע הברכי  
Jn 5,6    והחולה ענה לו אדון אין לי 7 .להיות בריא תחפוץ  והכיר שזמן רב עמד חולה אמר לו שוכב  

Jn 5,14   והלך אותו 15: לחטוא ולא יקרא לך דבר רע תחפוץ  ילך לא ואמ׳ לו הנה אתה בריא מכאן וא  
Jn 21,18   ואז אמר רמז באיזו מיתה עתיד לזכך האל 19 .תחפוץ  חר ילך אחריך וינהגך במקום שלא ידך וא. 

Mt 20,21   והיא אמרה תרצה שאחד מבני ישב לצד ימינך .תחפוצי  אמר מה  והוא 21. לה מתן אחד לואותו ושא. 
Mc 6,22   ועשה שבועה שיתן לה כל מה 23 ואתנהו לך תחפוצי  שאלי מה . ירודיש המלך אל הנערהואמר א  

Mt 6,7   כי הם חשבו. דבר מאד כאשר עושים החסרים תחפצו  וכאשר תתפללו אל  7: תרות ישמעךהיודע הנס  
Mt 7,7   כי כל אדם  8. דפקו בדלת ויפתח לכם: ותמצאו תחפצו  : שאלו מאל והוא ימלא שאלתכם 7: יקרעום 

Mt 10,9   ושק בדרך 10לישא זהב וכסף ומעות בחגורה  תחפצו  אל  9. ובעד חן תתנוהו: ן קבלתםבעבור ח.  
Mt 10,28  אין יכוליםלירא אותם שהורגים הגוף כי  תחפצו  ולא  28: באזן תדרשוהו בקול רם ומה שתשמעו  
Mt 23,10   אותו 11כי ישאוש משיח רב . נקראים רבנים תחפצו  לא  10כי אחד הוא אביכם שבשמים . על הארץ  
Mt 24,26   כי כל כך כמו שהברק שיוצא ממזרח 27. האמן תחפצו  דם לכם יאמר הוא בזאת המערה אל ואם א  
Mc 14,7    אתם תוכל תוכלו שיהיה לכם ואני לא אהיה לכם תחפצו  וכאשר . לכם יהיו לעולם העניים כי 7טובה 
Mc 15,9   כי הוא יודע כי  10. שאניח לכם מלך היהודים תחפצו  ופילאט ענה להם ואמ׳  9: וש אחדלהם תפ 

Mc 15,12   14: והם צעקו תלהו 13שאעשה ממלך היהודים  תחפצו  ופילאט אמ׳ להם פעם אחרת מה  12. להם  
Lc 3,14   ותהיו נדיבים. רע לשום אדם ואל תעשו לו נזק תחפצו  ל ויואן אמ׳ א. עשושאלוהו אומרים מה י 
Lc 6,37   אל תחפצו לענוש ולא . לדון ולא תהיו נדונים תחפצו  אל  37. נה כאשר אביכם הוא חנוןבעלי חני 
Lc 6,37   37 תנו 38. תעזבו ותעזב לכם. לענוש ולא תענשו תחפצו  אל . חפצו לדון ולא תהיו נדוניםאל ת  

Lc 9,6  7: הבתים דורשים ומבריאים החולים בכל מקום תחפצו  וכשתצאו משם  6. רו לעדות עליהםרגליכם תסי  
Lc 12,11   להשתכל באיזו אופן או באי זה דבר תענו או תחפצו  תי כנסיות ולרבנים ולנביאים אל אתכם בב  
Lc 12,29  תאכלו ומה תשתו ואל תתנשאו למעלה לבקש מה תחפצו  ואל  29. למה אתם במעט אמונה. םשמלביש אתכ . 
Lc 17,23    כי כמו שהשמש 24. ולא תלכו אחריו. ללכת תחפצו  ויאמרו לכם הנו להלן הוא לא  23תראוהו  
Lc 21,8   וכאשר תשמעו קטטות ואנחות 9. ללכת אחריהם תחפצו  ואז אתם לא . והעת יתקרב. י הואשאני אנ  

Lc 23,20  22. והם צעקו אומרים תלהו 21להניח ישאוש  תחפצו  אליהם  פעם אחרתופילאט אמ׳ עוד  20. רציחה  
Jn 15,7   כזה הוא זך אבי 8: ותשאלו תשיגו לכם  תחפצו  אי זה דבר ודבר . ברי תשמרו בכםבי וד  

Mt 24,2   קרבו אליו תלמידיו . והוא יושב בהר הזתים 3 :תחרב  כם אשר לא ישאר אבן על אבן שלא אומ׳ ל 
Lc 21,9   אכן לא יהיה זה מיד. שחוייב כל אלה להעשות .תחרדו  וכאשר תשמעו קטטות ואנחות אל  9. ריהםאח 
Mt 5,17   שבאתי להרוס התורה והנבואות אבל באתי תחשבו  וד אמר ישואש משיח לתלמידיו אל ע 17מתיאו  

Mt 10,34   אבל כי אני 35. ץשאני באתי לשום שלום באר תחשבו  וד אמר ישאוש משיח לתלמידיו אל ע 34מתיאו  
Mt 16,8   8 אתם חושבים. ביניכם אנשים בלתי מאמינים תחשבו  אמ׳ להם מה . שיודע מה שחושבים וישאוש  

Mt 24,45   מעבד חכם ונאמן אדוניו מניחו על כל סיעתו תחשבו  ומה  45. ותה שבן האלוה יהיה באהשעה א  
Mc 2,8   אי זו היא מלה נקלה לאמר לנטול 9בלבבכם  תחשבו  יהם בעד הקדוש רוח ואמ׳ להם מה מחשבות  

Lc 12,24  כערבים שאינם זורעים ולא לוקטים ואין להם תחשבו   24. מאכילה והגוף יותר מהלבוש חשובה יותר  
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Lc 13,4   שהם היו חייבים יותר על כל האנשים היושבים  תחשבו  . ם נפל המגדל בשיבסי והרג אותםאשר עליה 
Lc 21,14  כי אני אתן לכם כח 15. באי זה אופן תענו תחשבו  אז ינוח לבבכם ואל  14. דותלע וזה יבא לכם  
Lc 12,40   ופירו אמ׳ לו אדון אמור 41: יבא בן אדם תחשבוה  ואתם עמדו כי בשעה שלא  40. יתוחפור ב  

Mt 7,3   3 ואיך תאמר לאחיך להוציא 4. הבריח מעיניך תחשוב  ולא . תה רואה הקיסם בעין חבירךא  
Mt 24,29  וכחות. וכוכבי שמים תפולו. והירח לא תאיר .תחשך  ותכף קרוב מעט מאותו זמן השמש  29. הנשרים  
Mc 13,24   והכוכבים יפלו מן השמים  25והלבנה לא תזריח  תחשך  השמש . מועברת אותה צרה 24ימים ובאותן ה 
Lc 11,35  וכאשר לא יהיה בו חלק. ל גופך יאירוכ[*]  36 תחשך  לכן שמור שנרך לא  35: היה חשוךגופך י. רע 
Mt 2,22   22 אירודיש אביו בארץ גודיאה פחד ללכת שם ונזהר  תחת  אשר שמע כי ארכיליאוס היה מולך ויהי כ 
Mt 5,15   15  מכסה אבל להניחו על המנורה בעבור יעשה אור תחת  מדליק האדם את הנר בעבור הניחו אין  
Mt 5,38   ואני אומר לכם שלא תשלמו רע 39עין שן תחת שן  תחת  תורה אומרת עין אתם שמעתם שה 38. הוא רע 
Mt 5,38   כי אם. ואני אומר לכם שלא תשלמו רע ברע 39שן  תחת  ם שהתורה אומרת עין תחת עין שן אתם שמעת 

Mt 23,37   ובעבור זה הנה דירתכם 38. כנפיה ולא אבית תחת  מך כמו התרנגולת מאספת אפרוחיה לקבץ ע  
Mc 2,26   אביתר שר הכהנים ואכל לחמי הקדש אותם ששום תחת  שהוא נכנס במקדש  26. אשר נרעבוכ  
Mc 4,21  הדרדור ולא תחת המטה אבל מניחו אדם במנורה תחת  אומ׳ להם אין אדם מניח נר דלוק ו 21. ישמע.  
Mc 4,21  שום דבר לא 22. ההמטה אבל מניחו אדם במנור תחת  ם מניח נר דלוק תחת הדרדור ולא להם אין אד  
Mc 7,28    ואמר ישאוש אליה בעד דבר 29. שולחן האדונים תחת  הכלבים אוכלים פתי לחם הנופלים אכן גורי  

Lc 3,2  שרי הכהנים הולך בקיאפש היתה נעשית המלה מאל  תחת   2ש אליש אניאה ואבילינא דטרקא וִטיְרקּוִדיגִי 
Lc 4,27   ושום אחד מהם לא נטהר בסיריאה. אלישע נביא תחת  בישראל ורבים מצורעים היו  27. אחת אלמנה.  

Lc 7,8   ואומר אני לזה לך והוא. רשותי ותחת כחי פרשים תחת  כי אני אדם שיש לי  8. היה נרפאובני י 
Lc 13,34  והנה תעזב ביתכם מאין 35. כנפיה ולא יכולתי תחת  כמו שהתרנגולת מאספת תרנגוליה  לאסוף בניך  
Lc 17,24   אכן 25. כי יהיה בן האדם ביומו. השמים ומזריח תחת  כי כמו שהשמש זורח  24. ו אחריולא תלכו 

Jn 1,48   ענה לו נתנאל ואמר ר׳ אתה 49. תאינה ראיתיך תחת  קודם שישאוש קראך . אוש ואמר לוענה יש  
Jn 1,50   עוד תראה דברים תוכל להיות מאמין אתה. תאנה תחת  ראיתיך כי אני אומר לך ש. ישאוש ואמר לו  
Mt 8,9   ואומ׳. ואומר אני לזה לך והוא הולך. פרשים תחתי  ויש לי : כי אני אדם חוטא 9. פאיהיה נר  

Mt 21,19   וכאשר התלמידים 20: ותכף יבשה התאנה. פרי תטעני  כי אם עלין לבדן ואמר מעולם לא מצא תאנים  
Mt 22,33   והפרושים שמעו שהצדוקים היה 34. במוסר שלו מהתי  וכאשר שמע העם זה היה  33. חייםאבל מה  

Mt 1,20  לקחת מרים אשתך כי מה שהרתה הרתה מרוח קדש תירא  סף בחלום אמר יושאף בן דויט אל נראה אל יו . 
Lc 1,13  זכריה כי תפלתך נשמעת ואשתך אלישבק תלד לך תירא  אבל המלאך אומ׳ אליו אל  13. יויראה לו על  

Mt 10,28    ביותר אותו שהגוף והנפש יכול שום בגיהנם תיראו  . גוף כי אין יכולים להרוג הנפשהשהורגים:  
Mt 17,8   וכאשר יורדים מן  9. שום אדם אם לא לבד ישו תיראו  ושאו העניים ואל  8. ו אל תפחדולהם קומ 
Mc 13,7   א יהיה הקץכי זה חוייב שיהיה אבל עדיין ל תיראו  או התחלת מלחמות אל . חמות רבותתראו מל . 
Lc 12,4   מאותם שהורגין הגוף ואחר אין להם דבר אחר תיראו  ואני אומר לכם אוהבים אל  4. והבמקום גב  
Lc 12,5   תיראו אותו שאחרי מות האדם יש לו כח .תיראו  אבל אני אלמדכם ממי  5חר שיעשו להם דבר א  
Lc 12,5   תו שאחרי מות האדם יש לו כח לשולחואו תיראו  . אבל אני אלמדכם ממי תיראו 5ו אחר שיעש  
Lc 12,5   חמשה לחם שהם שלו נמכרין במאה ערכין 6 :תיראו  בגיהינם ולו האש אומר לכם אותו כח לשולחו  
Lc 12,7   ואני אומ׳ 8: כי אתם שוים יותר מרבים שעברו תיראו  ושערכם כולם ספורין לפני אל  7. לפני האל 

Lc 24,36  חשבו ושערו שראו. והם נבהלים וחרדים 37 .תיראו  לום לכם אני הוא אל ואמר להם ש עמד באמצעם  
Jn 6,20  ומיד היתה הספינה. אז רצו לקבלו בספינה 21 .תיראו  אבל אמר להם אני הוא אל  20. דוהספינה ופח 

Jn 14,27   תיאתם שמעתם אמר 28. ולא תהיה לבבכם נבהל תיראו  לא . ו לכם על דרך שהעולם נותנואיני נותנ  
Mt 10,26   מה שאני אומר  27: לא נעלם שלא יהיה נגלה .תיראום  לכן לא  26: כמה וכמה המורגלים .משוטנים 

Lc 1,30  תדעי ִכי 31. מריאה כי את מצאת חן בעיני הש׳ תיראי  והמלאך אמ׳ לה אל  30. איך הוא השלו׳ ההוא 
Lc 10,14   15. ומה דומה לרעה המוכן לכם ליום הדיןושד .תירוש  אמנם לא יהיה רע  14. שים תשובההיו עו 
Lc 3,17  19. ורוב דברים אחרים מזהיר ומגיד לעם 18 תכבה  ה במגורתו וישרוף התבן באש שלא ויאסוף החט  
Lc 17,8   ואחר . שאוכל ושרתני עד שאשלים לאכול ולשתות תכין  ולא יאמר לו  8השדה יאמר מיד עבוד ושומעך 

Lc 22,12   ובלכת התלמידים מצאו כמו שאמר להם 13. אותו תכינו  הוא יראך היכל גדול ושם ו 12. ועם תלמידי 
Mc 14,15   15 והלכו תלמידיו ובאו אל העיר 16: ולכו תכינוהו  יראה לכם בית גדול לאכילה ושם  והוא  

Mt 9,6   אז אמ׳: כי אני יכול למחות העונות בארץ תכירו  ולמען זה  6. או לאמר קום ולך. נמחלים  
Mt 13,14    כי לב זה העם שמן ואזנו כבדה ועצמו 15 .תכירו  אתם תשמעו ולא תבינו ותראו ולא אומרת  
Mt 24,32   אמת 34. אל הדלת[*]  33[*] שהקיץ מתקרב  תכירו  שר הזמורות רבים והעלים יוצאים התאנה כא  

Jn 8,28  28  ני עושה מעצמי רק כמו שהאב שאני הוא ודבר א תכירו  ישוש להם כי תנש תנשאו בן האדם אז אמ׳ 
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Jn 14,17   לא אעזובכם 18. כי בכם הוא עתה ובכם יהיה תכירו  רק אתם . ואינו יודע אותו. אותואינו רואה  
Jn 14,20   21. ואתם בי ואני בכם. כי אני הוא כאבי תכירו  באותו היום  20. אבל תראוני חי ואתם תחיו  
Jn 14,7    ופליף אמר אליו אדון 8: ותראו אותו תכירוהו  והלאה אתם  ומכאן. הייתם מכיריםאותי אבי.  

Mt 7,16   ולא. כי לא יכול אדם ללקוט מסנה ענבים .תכירום  במעשיהם  16. הם זאבים וטורפים ובתוכם  
Mt 7,20   עו׳ אמר 21עו׳ קפיטולו כ״ג כפי מתיאו  :תכירום  במעשיהם  20. ב יהיה כרות ושרוףפרי טו  

Lc 22,34  ואמר להם כאשר שלחתי אתכם בזולת שק 35 .תכירני  ול שג׳ פעמים תהיה כופר בי ולא רנגיקרא הת  
Mt 8,8  8 9. בביתי רק לבד תאמ׳ בדיבור ובני יהיה נרפא תכנס  השר ואמ׳ אדון איני ראוי שאתה  ענה אותו 

Mt 25,23   ובא 24: אדון ביקר אדוניך ומרוב יעשו אותך תכנס  [*] [*]  23[*]  22[*] ית נאמן ממון הי  
Mt 5,20  אתם שמעתם מה שנאמר21. במלכות שמים תכנסו  יקים יותר מהחכמים והפרושים לא לא תהיו צד  
Mt 10,5   6. אל תכנסו בארץ שמריאה היא. בארץ הנפילים תכנסו  לח ישוש משיח וצום ואמר להם אל אלה י״ב ש 
Mt 10,5   7אבל תלכו דורשים  6. בארץ שמריאה היא תכנסו  אל . להם אל תכנסו בארץ הנפיליםוצום ואמר  

Mt 10,12    אומרים שלום יהיה עמכם. בבית תנו שלום תכנסו  וכאשר  12. ועמו תעמדו עד שתלכואדם טוב  
Mt 18,3    ואותו שישפיל כמו זה הנער 4. במלכות שמים תכנסו  לא תשובו ותהיו כמו זה הנער לא אני שאם  

Mt 26,41   אבל הבשר חולה. כי הרוח הוא מוכן. בנסיון תכנסו  עורו והתפללו שלא  41. ער עמדי אחת להיות . 
Mc 14,38   ופעם  39. הרוח מוכן אבל הבשר חולה. לנסיון תכנסו  עבור שלא עורו והתפללו ב 38. עדים עמדי 
Lc 10,10   11. רובעיר שלא יקבלו אתכם צאו ברחובות ואמ תכנסו  ואם  10. ם מלכות האל מתקרב לכםותאמרו לה 
Lc 19,30   ותמ ותמצאו עיר אחד בן אתון קשור שלעולם לא תכנסו  לאותו מגדול שהוא קרוב לנו בו  אומר לכו 
Lc 22,40   והוא נסע מהם כזריקת אבן אחת 41. לניסיון תכנסו  להם אמר להם התפללו בעבור שלא  וכאשר בא . 
Lc 22,46   46  והנה סיעה. עוד הוא מדבר כן 47: לפיתוי תכנסו  לאותם שישנים קומו והתפללו שלא ואמר  
Mt 8,15   ובערב שלחו אל ישואש 16 וקמה ושרת אותו :תכף  ולקחה בעד היד והקדחת עזבה  15 מקדחת רעה  

Mt 13,21   הוא. אותה שנפלה בין החוחים 22. הם נבוכים תכף  כי בעד מלה זעומה : מתייבשת מהרלו שרש ו  
Mt 14,36   15: היו נרפאין מחוליים תכף  כל אותן שהיו נוגעין מלבושיו ו יגיעו שפת,Tit   קפיטולו מ״א כפי 
Mt 21,20   וישאוש אמר להם אמיתות אומר לכם שאם יהיה  21 תכף  היו תמהים איך מתה  וכאשר התלמידים ראוהו 
Mt 25,15   ויח ה׳ואותו שקבל ה׳ בשנטש פעל בהם והר 16 .תכף  לכל אחד מהם כפי ערכו והלך לו  ולאחד אחד  
Mc 1,18   והולכים מעט 19. עזבו הרשתות והלכו אחריו תכף  והם  18שה אתכם דייגים מהאנשים אחרי ואע  
Mc 1,43  ואמ׳ לו שמע אל תאמר לשום אדם 44הוציאוהו  תכף  כאשר נטהר  43[*]  42. שתהיה טהור מהצרעת.  
Mc 4,29   ואומר לכם למי  30. ל כי עת קציר הואשמים המג תכף  וכאשר נשלם הפרי  29. טה השבולתמתמלאה ח 
Mc 6,50   51. זעק ואמר עמדו בבטחה אני הוא אל תפחדו תכף  וישאוש . כולם והיו נבוכים 50ו רעה וצעק  
Mc 6,54    ָומיהרו כל הארץ להביא החולים  55הכירו ישאוש  תכף  כאשר יצא מהספינה  54[*] אִריק בארץ גִינִיש 
Mc 9,19   וישאוש  20. צערו והפילו לפניו ומתבולל ורוקק תכף  וכאשר ראהו . והו לפניושא 19 נהגו האיש 

Mc 10,24  אמר להם בנים מאד הוא כבד שאיש שיבטח מאד תכף  וישאוש פעם אחרת . הלו מדבריווהתלמידים נב  
Mc 16,7   לתלמידים ולפירו ואמרו להם כי לפניהם תכף  לכו  7. ראו זה המקום שהניחוהו .איננו פה  
Mt 23,5   והם אוהבים שבת 6מלבושם ומטויה דקה  תכשיטי  הם נושאים גודל . שים יראו אותםזה שהאנ  
Jn 19,21   21 מלך היהודים רק שהוא היה אומר שהיה מלך תכתו׳  גמוני היהודים אמרו לפילאטו לא אז ה  
Mt 6,25   הביטו 26. מהמלבוש[*] ולא יתרה הנפש  .תלבשו  מה . מה תאכלו. אד נאנחים מהגוףלא תהיו מ  

Lc 12,22  כי הנפש חשובה יותר מאכילה והגוף 23. גופכם תלבשו  ואל תאמרו במה . קש אוכל לנפשכםמשתדלים לב 
Lc 1,13   ותהיה שמחה וגיל 14. לך בן ותקרא שמו יוחנן תלד  ה כי תפלתך נשמעת ואשתך אלישבק תירא זכרי  

Mc 15,13  ופילאט אמ׳ להם ואי זו רעה עשה לכם ועוד 14 :תלהו  צעקו  והם 13אעשה ממלך היהודים מה תחפצו ש 
Lc 23,21    והוא פעם שלישית אמר להם אי זה רע עשה 22 .תלהו  והם צעקו אומרים  21תחפצו להניח ישאוש  

Jn 19,6    כי. ופילאטו אמ׳ להם תקחו אתם ותלהו. תלהו תלהו  אותו ההגמונים והמשרתים צועקים ראו  
Jn 19,6   כי איני. ופילאטו אמ׳ להם תקחו אתם ותלהו .תלהו  ההגמונים והמשרתים צועקים תלהו תו ראו או  

Mt 27,38   39. אחד לצד ימין ואחד לשמאל. שני גנבים עמו תלו  אז  38: זהו ישאוש מלך היהודים ראשו כתב  
Lc 23,33   33 מין והאחד לשמאלהאחד לצד י. ישאוש והגנבים תלו  באו אל המקום הנקרא קלוארי שם  וכאשר.  
Mt 27,23   וכאשר פילאט ראה ששום דבר אינו משיג 24 .תלוהו  והם עוד צעקו . ואי זה רעה עשה אמ׳ להם  
Mt 27,35   חלקו ביניהם בגורל מלבושיו בעבור שתהיה תלוהו  וכאשר  35. ר טעמו לא רצה לשתותוכאש  
Mc 15,14    ופילאט חפץ לעשות רצון העם נתן להם 15 .תלוהו  זו רעה עשה לכם ועוד הם צועקים להם ואי  
Mc 15,24   והניחו גורלות עליהן איזה. חלקו מלבושיו תלוהו  וכאשר  24 .יין מירדטא ולא רצה לשתות  
Mc 15,25    והניחו עליו כתב זהו ישאוש נזוריט מלך  26 .תלוהו  והיתה שעה שלישית כאשר  25. מהםכל אחד 
Jn 19,15    ופילאט אמר להם מלככם : והניחוהו בשתי וערב תלוהו  עקים הקימוהו הקימוהו אבל הם צו 15מלככם 
Mt 18,6   או מושלך בים או ריחים בצאורו ונטבע בעומק תלוי  אמינים יותר יהיה לו שוה שיהיה אשר בי מ  
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Lc 23,39    ךעמו מחרפו ואומ׳ אם אתה משיח תושיע עצמ תלוי  ואחד מהגנבים שהיה  39. היהודיםזהו מלך  
Lc 24,7   9ותזכורנה דבריו  8ושיחזור חי ביום השלישי  .תלוי  ם יהיה נמסר בידי חטאים והיותו שבן האד 

Mt 27,44  46[*] משעת חצי היום עד שעה  45אחריו  תלויים  היה אומ׳ אחד מהגנבים שהיו . יןאלו מחירופ [*] 
Mc 15,32   וסביב שעה ששית נעשה 33. עושים הספדותעמו  תלויים  ואותן שהיו . חנו נראהו ונאמינךוערב שאנ 
Mt 22,40   ואז אמ׳ ישאוש לפרושים 41. באלו שני צוויים תלוים  כל התורה והנביאים  40. תאהב רעך כמוך 
Mc 6,10   10  וכאשר לא ירצו קבל אתכם ולא 11. עד שתסעו תלינו  ואמר להם באי זה מקום שתבאו שם  
Jn 6,43   אם האב. שום דבר אינו יכול לבא אלי 44. עלי תלינו  לא . ואמ׳ להם אז ענה ישאוש 43 :מן השמים 
Lc 1,76   לפני האדון בעבור שתבין הדרכים שיהיו מיושרים תלך  תקרא נביא מה מאד נעלה כי אתה  ואתה נער 

Jn 13,36   ואחרי כן אמר אליו למה איני יכול ללכת 37 .תלך  כול ללכת אחרי עתה אבל אחרי כן אינך י  
Jn 21,22   אז יצא זה הדבר בתוך אחיו שאותו 23. אחרי תלך  ע שיעמוד פה עד שאבא מה לך אתה רוצה שי  
Mt 10,6   8. ואומרים שמלכות שמימיי מתקרב 7דורשים  תלכו  אבל  6. תכנסו בארץ שמריאה היא אל  
Mt 22,9   נשים שתמצאואם כן בדרכים וקראו כל אותם א תלכו   9. תם שהיו קרואים אינם הגוניםאבל או  

Lc 17,23   כי כמו שהשמש זורח תחת השמים 24. אחריו תלכו  ולא . ו להלן הוא לא תחפצו ללכתלכם הנ  
Mt 8,21  וישואש 22א׳ אדון והניחני ראשונה קבור אבי  תלמיד  עוד אמר לו  21: אנה יקוד ראשו אדם אין לו 

Mt 27,57   וזה קרב לפילאט ושאל לו הגוף 58. שאושי תלמיד  רי מסיאה ששמו יושאף אותו שהוא איש מבא  
Mt Expl  סוף העולם: Expl מרקו מגיד נבחר מהאל ובן ש׳ פירו :ומגיד תלמיד  נשלמה אגרת שי׳ מתיב   תם  

Lc Prol,3  ואחרי כן לא נפרד מחבורת שי׳. האפושטולש תלמיד  והיה . ופא מובהק ממלאכת הרפואהבאנטושיא ר  
Lc 6,40   איך תראה קיסם 41הוא שלכם כאשר הוא ברבו  תלמיד  ל נו התלמיד על הרב כאיני 40. יפלו בבור  

Jn 18,15   היה בן בית להגמון ונכנס עם ישאוש בהיכל תלמיד  ואותו . מיד אחר הלכו אחר ישאושפירו ותל  
Jn 19,38   ובקש מפילאטו שיהיה לו רשות לקחת. ישאוש תלמיד  נחבא מפחד היהודים בעבור שהוא  ועמד  
Jn 20,2   2 האחד שאוהב מאד ישאוש ומריאה אמרה להם תלמיד  רצתה ובאה לשימון פירי ולאותו  אז  
Jn 20,3   רק 4. ובאו לקבר ושניהם הלכו במרוצה. האהוב תלמיד  אז יצא פירו ואותו  3. הניחוהו להיכן 
Jn 20,8  כי 9. ראהו ורץהאהוב שבא ראשון לקבר ו תלמיד  אז נכנס שם אותו  8ד אחד מקופל אבל היה בצ  
Jn 21,7   ושימון פירו. האהוב מיישוש לפירו האדון הוא תלמיד  אז אמר אותו  7. ולא יכלו למשוךרבוי דגים 

Jn 21,20   שישאוש אוהב מאד הולך אחריו שהוסב בסעודה תלמיד  ופירו נהפך לאחוריו וראה אותו  20: אחרי  
Jn 21,23  רק אמר אני רוצה שכן יעמוד עד. לא ימות תלמיד  ו אז יצא זה הדבר בתוך אחיו שאות 23. אחרי  

Mt 10,42   11: אמת לכם אני אומר לא יפסיד שכרו תלמידי  הקטנים כוס אחד ממים קרים בשם  לאחד מאלו,Tit  
Mc 2,18    ג׳ואן ומהפרושים מתענין ואמרו לישו למה תלמידי  והיו שם  18הצדיקים אבל החטאים לקרוא  
Mc 2,18   19. גואן ומהפרושים ותלמידיך אין מתענין תלמידי  מתענין ואמרו לישו למה מתענין  ומהפרושים  

Mc 14,14    והוא יראה לכם בית גדול לאכילה ושם 15 .תלמידי  אנה הוא ביתי ששם אוכל הפסח עם הרב אומ׳  
Lc 5,33   מלחמות וכן יואן מתענים תמיד ועושים כובד  תלמידי  והם אמרו לו למה  33אים בתשובה רק לחוט 

Lc 14,26   ומי שאינו נושא שתי וערב שלו ואינו בא 27 .תלמידי  ו ואחיותיו ועו׳ נשמתו לא יהיה ואחיו ובנ 
Lc 14,27    ולא. כי אי זה מכם שחפץ לבנות מגדל 28 .תלמידי  ואינו בא אחרי אינו יכול להיות וערב שלו  
Lc 14,33  אבל אם המלח ריקנית. המלח הוא טוב 34 :תלמידי  היות מתיאש מכל הדברים שמחזיק אינו יכול ל.  

Jn 3,25   ובאו ליואן ואמרו רבי 26. יואן על הטהרה תלמידי  אז נעשית שאלה בין  25: ית הסהריואן בב  
Jn 8,31   31 [*]  33: ואמת תמלא משאלותיכם. ותכירו האמת 32 תלמידי  אם אתם תעמדו בדברי באמת תהיו  
Jn 9,28   אנחנו יודעים שהאל דבר עם 29. משה אנו תלמידי  אנחנו [*] [*]  28. למידיויות תחפצתם לה  

Jn 13,35   ושימון 36. אם לכם אהבה וריעות זה לזה .תלמידי  ובזה יכירו כל כי אתם  35. ניכםאתכם בי  
Mt 5,1   ריאש 3פתח את פיהו ומלמד אותם לאמר  2 .תלמידיו  אל ההר וכאשר נתיישב קרבו אליו העם עולים  

Mt 5,13   13 אתם מוסר העולם והמוסר נפסק לאותם שלא תלמידיו  ה עשוי בעוד שישוש משיח אמר אל והי  
Mt 7,1    כי במדה 2. אל תדינו ואל תהיו נדונים .תלמידיו  עוד אמ׳ ישואש משיח אל  1מתיאו כ״א כפי  

Mt 7,13    הצר כי רחב הוא הדרךהכנסו בעד פתח  תלמידיו  אמר ישאוש משיח אל  13כ״ג כפי מתיאו  
Mt 8,23   23 והיה הים מתנועע מאד עד שהגלים נכנסים 24 תלמידיו  ר ישואש עלה בספינה הלכו אחריו וכאש 
Mt 9,14   של זואן אומרים למה אין מתענין תלמידיך תלמידיו  אז באו אל ישואש משיח  14. ענושהחטאים ל  
Mt 11,2    או מקוים אנו. אתהו שעתיד לבא להושיענו 3 תלמידיו  ים כאשר שמע המעשים שאלוהו שנוזואן אסור 

Mt 13,36   אומרים תפרש לנו דמיונות הקמשונים מהשדה תלמידיו  וקרבו אליו . ייסות וצא אל הביתללכת הג. 
Mt 14,12   ובאו והגידו לישאוש. ונשאו הגוף וקברוהו תלמידיו  ובאו  12: נערה והיא נשאתו לאמהונתנוהו ל. 
Mt 15,12   אמרו תדע שהפרושים אישקנדלישטש הם מהדבר  תלמידיו  ואז נתקרבו אליו  12. נו מלכלכובפה אי 
Mt 15,32  ואמ׳ אני מרחם העם באשר הוא עמד שלשה תלמידיו  וישואש קרא  32. לים אלהי ישראלומהל. ראות  
Mt 17,10  ים חכמי הדת שאליהואומרים מה זה שאומר תלמידיו  לו ושואלו  10. המראה עד שבן האל יחזור חי  
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Mt 17,13   וכאשר בא לשם 14. שהוא אומ׳ מזואן טבול תלמידיו  ואז השכילו  13. ול המות בעבורםהאלוה יסב  
Mt 24,1    והוא  2. אליו בעבור שיראוהו בניני המקדש תלמידיו  ז יצא ישאוש מהמקדש והלך וקרבו א 1מתיאו 
Mt 24,3   ואמרו בסוד אליו אמור לנו מתי יהיו אלה תלמידיו  אליו  קרבו. הוא יושב בהר הזתיםו 3: תחרב  

Mt 26,14   שהיה נקרא יודש אישקריוט הלך לשרי הכהנים תלמידיו  אז אחד מי״ב  14 :יאמרו עשתה לזכרוני 
Mt 26,18   והתלמידים עשו כאשר צום ישאוש והכינו 19 .תלמידיו  עמך יעשה פסח עם . מר שעתו קרובלו הרב או 
Mt 26,20   ובעוד שאוכלין אמר להם אמיתות אומר 21 תלמידיו  הוא יושב בשולחן לסעוד עם י״ב  היה ערב  
Mt 26,36   ולקח 37שבו פה בעוד שאני אלך להתפלל  תלמידיו  ר אחת שנאמרת גיטשמאני ואמר אל עמהם בעי  
Mt 28,13    והם 14. וגנבוהו באו הלילה בעוד הם ישנים תלמידיו  יאמרו ש 13עצה ונתנו רוב כסף לשומרים 
Mc 5,31  אתה רואה שעמך דוחק אותך ואומר מי נגעני תלמידיו  ואמרו לו  31מ׳ מי נוגע בלבושי לצד העם וא. 
Mc 6,1   ובשבת אחד התחיל ללמד בבית הכנסת ורבים 2 תלמידיו  ם והלך בנכחיותיו ונמשכו אחריו יצא מש 

Mc 6,29   ובאו התלמידים לישאוש 30. באו ולקחו גופו יותלמיד  וכאשר ידעוהו  29. רה נתנו לאמהוהנע 
Mc 6,35  זהו מקום חרב מאד ורב שעה. ואמרו לו תלמידיו  וכאשר רוב היום עבר קרבו אליו  35. וטובים  
Mc 6,46   וכאשר נעשה ערב 47. עולים בהר לבדו התפלל תלמידיו  וכאשר  46. בעוד שהוא משלח העם .גירא 
Mc 8,10   ויצאו 11. ובא נגד כפר נחום ודלמאינוטא תלמידיו  כף ישו עלה בספינה עם ות 10. וךוהניחם הל  
Mc 9,27   שאלוהו בסוד למה לא היינו יכולין אנו תלמידיו  וכאשר היו נכנסין בבית  27. חי והוא חזר  

Mc 10,23   ואמ׳ איך דבר נמנע שאיש שיהיו לו מעות תלמידיו  ונהפך ישאוש אל  23. שהיו לו נחלות רבות  
Mc 10,46  ועם רב ובן טימיב ברטומיב שהיה יבש יושב  תלמידיו  באו בירושלם ונכנסו בירושלם עם ו 46. רבים 
Mc 11,14   וכאשר נכנס במקדש התחיל: ובאו לירושלם 15 תלמידיו  וזה שמעו . אחד לא יאכל פרי ממךרוצה ששום 
Mc 12,43   ׳ אמת אני אומר לכם שאותה ענייה נדבה ואמ תלמידיו  וישאוש קרא  43נדבה שתי פרוטות ענייה ו 
Mc 14,16   ובאו אל העיר ומצאו כאשר ישו אמ׳ להם תלמידיו  והלכו  16: לה ושם תכינוהו ולכוגדול לאכי  
Mc 16,13   ואחר יום א׳ שיושבין 14. והם לא האמינו תלמידיו  והם הלכו וספרוהו לאחרים  13ים בצורת גר  

Lc 6,1   לוקטין השבולים ומוללין אותם בידים תלמידיו  עובר בשדות זרועים  כאשר ישאוש שני ראשון  
Lc 6,17   ורוב עם מכל גודיאה וירושלם ומעבר לים תלמידיו  הר עמהם ועמד במקום חרב וסייעת וירד מן ה  

Lc 9,1    ונתן להם יכולת וכח על כל השדים ולרפאת תלמידיו  וישו משיח קרא הי״ב  1כפי לוקא י׳  
Lc 18,31  הנה אנחנו עולים בירושלם ויהיו. ואמר להם תלמידיו  וישאוש לקח שנים עשר  31. צחייםהבא חיים נ 
Lc 22,11   והוא יראך היכל גדול ושם תכינו אותו 12 .תלמידיו  ך אנה הוא המקום שיאכל הפסח עם אומר ל. 
Lc 22,45   ואמר לאותם 46. ור דאגהומצאם ישנים בעב תלמידיו  וכשקם מהתפלה ובא אל  45. בארץ דם נגרות  

Jn 2,2   וכאשר בנישואין היו חסרים 3. לנשואין תלמידיו  וישאוש נקרא עם  2אם ישאוש שם  מריאה  
Jn 2,17  אז ענו 18. שכתוב הוא אהבת ביתך אכלתני תלמידיו  וזכרו  17. ו בית אבי בית סחורהזה ולא תעש  
Jn 3,22   23. בארץ גודיאה ושם עמד עמהם וטובל תלמידיו  אחר אלה הדברים בא ישאוש עם  22. נעשות  

Jn 4,2  והלך פעם אחרת[*]  3. עזבו בגודיאה תלמידיו  עד שישאוש לא טבל רק  2. מיואן וטובל יותר  
Jn 4,27   אכן אחד. ותמהו כשמצאוהו מדבר עם האשה .תלמידיו  ותכף באו  27. ני הוא שמדבר עמךאמר א  
Jn 4,31   30 והוא אמ׳ להם אני עתיד  32. בקשוהו שיאכל תלמידיו  ובין כך  31ו אליו מן העיר ובא ויצאו 

Jn 6,3   אז  5. והיה סמוך לפסח יום חג היהודים 4 .תלמידיו  אז עלה ישאוש בהר ושם מלמד עם  3. חולים 
Jn 6,16   וכאשר עלו בספינה באו מעבר לים 17. לים תלמידיו  וכשנעשה ערב ירדו  16. ופעם אחרת בהר לבד  
Jn 6,22   ואוניות 23. אבל תלמידיו הלכו לבדם .תלמידיו  ושלא נכנס ישאוש באניה עם . אחתשם רק ה  
Jn 6,22   ואוניות אחרות באו 23. הלכו לבדם תלמידיו  אבל . ס ישאוש באניה עם תלמידיוושלא נכנ  
Jn 6,24   24 פר נאום שואליםעלו באניות ובאו בכ .תלמידיו  שראה העם שישאוש לא היה שם ולא אז כ  
Jn 6,67   אז  68: וכבר אינם הולכים עמו. חזרו אחור תלמידיו  בעבור זה רבים  67. נתן לו מאביאם לא י 

Jn 9,2    בעבור. רבי מי הוא שחטא זה או האב או האם תלמידיו  ושאלוהו  2. אדם עור מיום הולדוראה 
Jn 9,27   29. אנחנו תלמידי משה אנו[*] [*]  28 .ותלמידי  חפצתם להיות . ם פעם אחרת לשמועלמה חפצת  

Jn 11,54    ונתקרב פסח היהודים ועלו רבים מאותה  55 .תלמידיו  בעיר שנקראת אפרים ושם עומד עם אל המדבר 
Jn 12,16   רק כאשר ישאוש נתעלה באור העליון. בתחלה תלמידיו  זה לא הכירו  16. ל עיר בן אתוןבא יושב ע: 
Jn 13,38   14 :תלמידיו  ואמרו אל . ופר בי שלש פעמיםה כעד שתהי,Tit   לא 1קפיטולו י״ד כפי ש׳ יואן  
Jn 16,17   ביניהם מה הוא זה שאומר לנו אחר מעט לא תלמידיו  אז אמרו  17: י אני הולך אל האבאותי כ  
Jn 16,29   אינךהנה אתה מדבר לנו בגלוי ושום משל  תלמידיו  ואמרו לו  29. ולם והולך אל האבעוזב הע  
Jn 18,1   מעבר לנהר הנקרא סידרון ששם היה הבן שבו  תלמידיו  ר ישאוש אמ׳ אלה הדברים הלך עם כאש 1יואן 
Jn 18,2   אז כאשר יודיש אסף עם רב ועבדי 3 .תלמידיו  ה לשם עם אותו מקום כי הרבה פעמים בא הרב  

Jn 20,26   אח״כ אמר 27. ם שלום יהיה עמכםואמר לה תלמידיו  ובא באמצע . אוש והדלתות נעולותובא יש  
Jn 21,14   אז כשאכל אמר ישאוש 15: אחר שחזר חי תלמידיו  היו ג׳ פעמים שנתגלה ישאוש אל  ואז 14להם  
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Mt 9,14    וישוש משיח אמ׳ להם 15. כמונו והפרושים תלמידיך  של זואן אומרים למה אין מתענין תלמידיו  
Mt 12,2   וישואש  3. עושים מה שאין ראוי עשות בשבת תלמידיך  רו לו והפרושים שראוהו אמ 2. לוואכ 
Mt 15,2   למה אין נוטלין ידיהם. תקוני הקדמונים תלמידיך  למה עוברים  2ואמרו . ם מירושלםופרושי  
Mc 7,5   גזירות ישישי האבות אבל אוכלים בידים לא  תלמידיך  לישאוש אומרים למה אין שומרין  זה שאלו 

Mc 9,17   וישאוש אמ׳ 18. שירפאוהו ולא יכלו עשות תלמידיך  ובקשתי . רוק מפיו ונוקש השנים להוציא  
Lc 9,40   41. ולא יכולו. שיגרשו הרוח רעה מגופו תלמידיך  וחליתי פני  40. ד שמצערו בחוזקזז ממנו ע  

Lc 19,39  39 הם ישתקו ואמר להם אני אומר שאם 40 .תלמידיך  רושי העם אמרו עליו רבי מקללים ואותן פ  
Mt 10,1    ונתן להם יכולת לרפאת המשוטנים ולמרק תלמידים  ועשוי היה שישוש משיח קרא לי״ב  1מתיאו  

Mt 20,17   ראו כי אנחנו עולים 18בסוד ואמ׳ להם  תלמידים  עלה ישאוש בירושלם לקח י״ב ו 17: נבחרים  
Mt 22,16   משרתי אירודיש אומרים רבי אנחנו עם תלמידים  ושלחו לו  16. תפוש ישאוש בדברויוכלו ל  

Mc 6,7  ושלחם שנים שנים ונתן להם כח לרפאת כל תלמידים  וקרא הי״ב . הקטנות דורש ומלמד סובב הערים  
Mc 9,34    ואמ׳ להם אותו שירצח היות גדול בינותינו .תלמידים  וישאוש קרא השנים עשר  34. גדולמהם יהיה 

Mc 10,41   שמעוהו היו מלאים חימה נגד יקומו וג׳ואן תלמידים  וכאשר העשרה  41. ותם שהוא מוכןאבל לא. 
Mc 11,1   1 ואמ׳ להם לכו לאותו מגדול שהוא לפניכם 2 תלמידים  שלח שני . גש בירושלם בהר הזתיםוכאשר נ. 

Mc 14,10   11. הלך לעליוני הכהנים למסור הוא והם תלמידים  ויודש אשקריוטא אחד מי״ב  10. העשתה ז  
Mc 14,43   והוא שלח. ועמו עם רב עם סכינים ומקלות תלמידים  דבר בא יודש אשקריוטא אחד מי״ב עו׳ הוא מ  
Mc 16,12   והם הלכו 13שהולכים לעיר אחת בצורת גרים  תלמידים  ואחר זה הוא נראה לשני  12. ולא האמינו 

Lc 8,1   שנתרפאו מרוח רעה ושאר ומקצת נשים 2 תלמידים  והיו עמו הי״ב . גיד מלכות השם׳דורש ומ  
Lc 10,1  1 ושלחם שנים שנים לפניו בכל המקומות שהוא  תלמידים  ה ישאוש אל האחרים ששים ושלושה ואחר הרא 

Lc 10,17   ואומרים אדון השטנים עדיין. חזרו בשמחה תלמידים  והששים ושלושה  17. ואשר שלחני אותי מבזה  
Lc 19,29   אומר לכו לאותו מגדול שהוא קרוב לנו  30 .תלמידים  ושלח שני . בהר שנקרא הר הזתים בבטאניא 

Jn 1,37   וישוש מתהפך 38. מדבר והלכו אחר ישאוש תלמידים  ושמעו אותו שני  37ה מלאך השם׳ ואמר הנ  
Jn 4,1   עד שישאוש לא טבל רק 2. וטובל יותר מיואן תלמידים  כיר ישאוש שהפרושים שישוש עושה אז כאשר ה 

Jn 11,16   אז בא ישאוש ומצא אותו 17: ונמות עמו תלמידים  נלכה אנחנו כמו . ש למקצת אנשיםדידימו  
Jn 15,8    כמו שהאב אוהב אותי ואני אהבתי אתכם 9 תלמידים  ותעשו . שתשאו פרי רבהוא זך אבי וממעלה  
Jn 21,2   מון פירו אמרושי 3. אחרים שהיו יחדיו תלמידים  ת גליליאה ולבני סבאדיב ולשנים שהיה מבי  

Mc 2,24   ואמ׳ 25. עושים בשבת מה שאין ראוי עשות תלמידך  והפרושים אמרו לו  24ר מהקוצים לשבו  
Lc Expl  במקדש בכל עת משבחים ומברכים השם׳: Expl   1 ת״ם,Tit  בהתחלה 1קפיטולו ראשון כפי ש׳ יואן  
Mt Expl   אהיה עמכם בכל עת עד סוף העולם: Expl   מרקו מגיד  :ת שי׳ מתיב תלמיד ומגידאגר נשלמה  תם 
Lc 13,32    רק חוייב לו למחרת ליום הבא אחריו 33. ואפס תם  ועושה רפואות ביום השלישי אהיה השדים  
Jn 18,40   19) פרק י״ח תם(  : ובראבן גנב היה: זה רק בראבן תעזוב לנו,Tit   1קפיטולו י״ט כפי ש׳ יואן  
Jn 19,30   וערב 31. ונשלם הוא וכרע ראשו ושלח הרוח לאל תם  ש טעם החומץ אמ׳ אז כשישאו 30. בפה ישו  
Jn Expl   להכיל הספרים שיצטרכו בכתיבתן. Expl   )ונחם ברוך שפטרני תם(  
Lc 6,38    אינינו איפשרי עור: ויתנו לכם כדמותה 39לכם  תמדד  כי באותה מדה שתמדדו . לכם בסוףיתנו 

Mt 12,23   וכאשר 24: וראה ואמ׳ איך אינו זה בן דויט תמה  וכל העם  23. וראה ו באופן שדברואלם ומרק  
Mt 27,14   14 ופילאט שוטר היה לו במנהג להניח נפש אחת  15 :תמה  ופילאטו . וישו אינו עונה שום דבר 

Mt 8,27   אומרים מי הוא זה שהרוח והים שומעין אותו תמהו  והאנשים  27. היה נחת גדול בים ותכף.  
Mt 9,33   והפרושים 34 :אומרי׳ מעולם לא קרא בישראל תמהו  והעמים . יח גרש השטן והאלם דבריאשוש מש  
Mc 2,12  וברכו האל אומרים מעולם לא ראינו כזה הדבר תמהו  באופן שכולם . תו והלך בפני כלםקם ולקח מט . 
Mc 9,14   והוא שאלם ממה 15. והוויצאו לו לדרך ושבע תמהו  וכאשר העם ראה בא ישאוש  14מהם מתוכחים ע  
Lc 1,63    ומיד פי האב נפתח ולשונו דברה 64מאד מזה  תמהו  וכל אשר היו שם . ג׳ואן הוא שמובו כתב  
Lc 2,18   מאותן הדברים שנאמרו להם באותו בעד הרועים תמהו  וכל אותן ששמעו  18. מאותו נער שאמרו להם . 
Lc 2,48   כי. ואמ׳ האב והאם אל הבן למה עשית זאת לנו .תמהו  אוהו וכאשר האב והאם ר 48. ענהומחכמתו ומ 
Lc 9,44   שימו לבבכם אלה הדברים  ואמ׳ ישו לתלמידיו .תמהו  או כן וההולכים אחריו המה ר. נבהלו 

Lc 11,14   14 ומקצת מהם אמרו בבלזאבוק שר השדים מגרש  15 .תמהו  והעמים . יה מגרש השטן האלם דברוה 
Mt 7,28   שהוא מלמדם כמו יכוליי לא כמו 29ממוסרו  תמהים  ש משיח אמ׳ אלו הדברים העם היו וכאשר ישו  

Mt 19,25   ומביטם  26. מאד ואמרו א״כ מי יוכל הושיענו תמהים  וכאשר התלמידים שמעו זה היו  25: שמימיי 
Mt 21,20  להם אמיתות אומרוישאוש אמר  21איך מתה תכף  תמהים  וכאשר התלמידים ראוהו היו  20: יבשה התאנה 
Mt 22,22   ובאותו היום קרבו 23. ועזבוהו והלכו להם תמהים  וכאשר שמעוהו היו  22. ראוי לאלולאל מה ש  
Mc 1,22   לא. מהמוסר כי הוא היה מלמדם כמו בעל כח תמהים  וכולם  22. ית הכנסת שלהם מלמדםנכנסו בב  
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Mc 5,20   וכאשר ישו עבר עבר הים בספינה עם רב 21 :היםתמ  וכלם היו . ול החסד שהש׳ עשה לודורש בקב  
Mc 6,2   ואומרין מאין לו החכמה שנתונה לו. ממוסרו תמהים  ם שומעים אחד התחיל ללמד בבית הכנסת ורבי . 

Mc 6,51   כי עדיין אינם מכירים פלא החמשה לחמים 52 תמהים  נה והרוח עומד והם עומדים יותר עמהם בספי  
Mc 10,26   אומרים א״כ מי יוכל להיות . אומרים ביניהם .תמהים  והם היו  26. עשיר במלכות שמים המחט שאיש 
Mc 10,32   והתחיל . ואז פעם אחרת הוא אמ׳ להם: ויראים תמהים  ש הולך ראשון והם נמשכים אחריו וישאו 
Mc 11,18   20א מן העיר וכאשר נעשה ערב יצ 19. ממוסריו תמהים  אבל הם יראוהו כי כלל העם . יתויוכלו המ 
Mc 12,17   ובאו אליו הצדוקים שאומרים לא 18: ממנו תמהים  והם עמדו . ר ולאל מה שהוא מהאלשהוא לסיס  

Lc 2,33   ושמעון בירך  34. מאותן הדברים שנאמרו ממנו תמהים  ואביו ואמו  33. אזרת ישראל עמךעמים ו 
Jn 5,20    כי כמו שהאב החיה מתים ונתן להם חיים 21 .תמהים  מאלו מראה אליו בעבור שלא תהיו גדולות . 
Jn 7,21   נתן לכם משה ברית מילה לא: בעבור זה 22 תמהים  אני עשיתי פעולה אחת וכולכם . םואמ׳ לה  

Mc Expl נפלאות שיעשו: Expl לוקא: קפיטולי מתיאו נ״ד וקפיטולי מרקו י״ו תמו  ונחתם פה    תם   תם  
Mc 4,33   ולא דבר להם 34אמר להם בעבור זה שיבינו  תמונות  רבות כאלה  33. ם דרים בצל הענףהשמי  
Mc 4,34   35ובעבור זה הוא מבארו לצד אחד ואמר להם  .תמונות  ולא דבר להם בזולת  34ה שיבינו בעבור ז 
Jn 5,37   ואין דברו בכם כי לא האמנתם שהוא 38 .תמונתו  לעולם לא שמעתם קולו ולא ראיתם לי עדות ו  
Jn 8,21  אז  22. למקום שאני הולך אינכם יכולים לבא .תמותו  אני הולך ואתם תשאלוני ובעונכם . אחרת ישו 
Jn 8,24   וישאוש . אז אמרו לו אתה מי אתה 25: בעונכם תמותו  כי אם לא תאמינו שאני הוא . יכםבעונות 

Mt 6,14  15ל יכפר לכם שגגותיכם לאנשים חטאתיהם הא תמחלו  אם אתם  14: תשמרנו מכל רע אמן בנסיון אבל  
Mt 6,15  וכאשר תצומו לא תהיו 16 :האל לא יכפר אתכם תמחלו  ואם לא  15ל יכפר לכם שגגותיכם חטאתיהם הא 

Mt 18,35   35 19: מלב טוב לריעכם תמחלו  כך יעשה לכם אבי שבשמים אם לא  כל,Tit  קפיטולי מ״ה כפי  
Mc 11,25   בעבור. אם לכם שום תרעומת נגד שום אדם תמחלו   וכאשר תעמדו בתפלה 25. שתשאלו כל מה  

Mc 5,4   אבל היה 5. ואינם יכולים להשקיטו. משברם תמיד  כי  4יקו בשלשלאות ולא בברזלים להחז  
Lc 5,33   33 ועושים כובד מלחמות וכן אותם מהפ מהפרושים תמיד  מרו לו למה תלמידי יואן מתענים והם א . 
Jn 1,42   ולמחר רצה לצאת 43. נקרא כיפאש ר״ל פירא תמיה  שימון בן יואן אתה ש מביטו אמ׳ וישאו  

Mc 1,27   מה יהיה זה. והלכו אחד אל אחד אומרים .תמיהים  וכולם היו  27א מאותו אדם צועק מצערו יצ  
Lc 11,34   34 כל גופך יהיה מאיר אבל אם עינך יהיה רע תמים  אם עינך יהיה . ת גופך הוא עינךועששי.  
Mt 6,22   [*]22 ואם עינך רשעה כל 23. כל הגוף יהיה בהיר תמימה  תהיה גר כל גופך כי אם עינך . ךעינ  

Lc 12,33  מה שאתם מחזיקים ותנו צדקה כי אתם מתקנים תמכרו   33: י לאביכם ערב תת לכם מלכותמגוי חלש כ  
Mt 5,25   א ימסור אותך ביד השופטרצון אויבך מפני של תמלא  ובהיותך בדרך  25. כן תשוב לנדב נדבתך . 
Jn 8,32   אז אמרו לו אנחנו זרע אברהם 33: משאלותיכם תמלא  ואמת . ותכירו האמת 32ו תלמידי באמת תהי . 

Mc 9,38   לו כי כל אדם שיעשה נפלאות בשמי אינו אומ׳  תמנעו  וישאוש אמ׳ להם אל  38. נעים לואנחנו מו 
Mc 10,14   אמת לכם 15: אותם כי מאלו הוא מלכות שמימיי תמנעו  ם אלי ואל להם הניחו לבא הנערי חימה ואמר 

Lc 9,50   וכאשר 51. כי מי שאינו כנגדינו לנו הוא. לו תמנעו  וישוש אמ׳ להם אל  50חריך עמנו הולך א 
Lc 18,16   באמת 17. כי מכיוצא באלו הוא מלכות שמים תמנעום  יחו הנערים הקטנים לבא אלי ולא להם הנ  

Mc Prol,23   למען שאדם ישיג גמול. רוצים שהאדם יבינהו תמצא  וכאשר . ממוסרם בגוף ישאוש משיחהאונגליאו  
Lc 15,9    הדרכמש תקרא כל אוהביה ואוהבו ואוהבותיה תמצא  וכאשר  9. אותה בהשכל עד שימצאהותחפש  
Mt 21,2   עמה תתירוהאתון אחת קשורה ועיר אחד  תמצאו  ותכף . לכו אל אותו המגדל שהוא לפניכם  
Mc 11,2   עיר אחד קשור שאין עליו שום רכב התירוהו תמצאו  ומיד שתכנסו באמצע . הוא לפניכםמגדול ש  
Lc 2,12   ומיד נעשה 13. הנער מעוטף בבגד ומונח באבוס תמצאו  . ויהיה לכם זאת האות 12. ואדוןשהוא משיח 
Jn 7,34   35. למקום שאהיה שם אתם לא תוכלו לבא .יתמצאונ  לבקשני ולא  34ך האב ששלחני אחר יל. זמן  

Jn 12,13   הושענא זהו . ויצאה אליו לדרך וצועקת אומרת תמרים  לקחה כפות  13ישאוש בא לירושלם ושמעה ש 
Mc 2,14  ונעשה בעוד שהיו  15. וקם ונמשך אחריו. אחרי תמשך  והוא מטיו יושב בשלחן ואמ׳ לו  לוי לרגליו 
Mc Expl   ועם נפלאות שיעשו עם דברים טובים: Expl   ה תמו קפיטולי מתיאו נ״דפ ונחתם   תם   תם 
Mt 5,42  קפיטולו : ולא תחלוק עם מי שירצה ללות ממך: לו תן  ומי שישאלך  42: לך עמו אלפיים אלף פסיעות 
Mt 6,11   והנח לנו  12. לנו לחם כל יום שהוא מסעד חיינו תן   11. רצונך תעשה בשמים ובארץ. ךלמלכות 
Mt 14,8   ובעד טעם. והמלך נעצב 9. לי ראש זואן טבול תן  והיא היתה מוזהרת מאמה אמרה  8 :שתשאלהו  

Mc 10,37   לנו שאחד ממנו ישב בצד ימינך והאחר בשמאלך תן  והם אמרו  37. אעשה לכם. ה תרצואמ׳ להם מ.  
Lc 6,30    וכאשר אתם 31. ת שלך אל תבקשםולאותו שיגזול א .תן  אבל לכל אדם שישאלך  30. לגנולהאם יחפוץ 
Lc 11,3   והנח לנו כל 4. לנו לחם חוקינו יום יום תן   3. ובמלכותך נבוא. יהיה מקודש אבינו שמך  
Lc 14,9   רק כאשר  10. ואז בבושת תרד מטה מטה. מקום לזה תן  ויבא לאותו שזמנך ויאמר לך  9ממך נקרא שם 

Lc 15,12   וחלק להם עצמות מה. לי חלק הירושה הראויה לי תן  אבי . אבואמ׳ היותר קטן מהם ל 12. שנים  
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Lc 16,2   2  כי מכאן ואילך לא תשתדל. חשבון מהה מההרשאה תן  . ואמר לו מה זה שאני שומע עליךוקראו  
Jn 4,7  7 והתלמידים הלכו בעיר לקנות דבר 8. לי לשתות תן  וישאוש אמר לה . אחת לשאוב מים ובאה אשה  

Jn 4,15   ושלא אבא . לי המים ההם בעבור שלא תהיה לי צמא תן  והאשה אמרה אליו  15. ים נצחייםגת בחימדל 
Jn 9,24   אז 25. לא ידעת שזה האיש חוטא. שבח וחנות לשם׳ תן  ואמרו לו . רת האדם שעמד בעורוןפעם אח 

Mt 20,2   וחזר 3. חם בכרםעמהם מן הערך מפשוט אחד של תנאי  וכאשר עשה  2. כור פועלי׳ לכרמובבקר לש  
Mt 20,13   קח מה שהוא שלך ולך כי אני 14עמי לפשוט אחד  תנאי  לא עשית אתה . עושה לך שום עולהחביב איני 
Mt 5,27  ואני אומ׳ לכם שכל אדם שיביט אשה ויחמוד 28 .תנאף  נה אמרה לא לתלמידיו אתם שמעתם שהתורה היש 

Lc 18,20  כבד אביך. לא תעשה עדות שקר. לא תגנוב .תנאף  לא . לא תקנא. אתה יודע המצות 20. לבד האל  
Mt 26,68   ופירו היה יושב בחוץ להיכל  69. מי הכה אותך תנבא  אומרים  68. ם לו תפוחים גדוליםנותני 

Mt 6,13   אם אתם 14: בנסיון אבל תשמרנו מכל רע אמן תנהיגנו  ואל  13. חנו מניחים למחוייבינוכי אנ 
Mt 10,12    13: אומרים שלום יהיה עמכם ובזאת הבית. שלום תנו  וכאשר תכנסו בבית  12. שתלכועד תעמדו  
Mt 14,16  ענו לו אין לנו פה לבד ה׳ 17להם אתם לאכול  תנו  ישוש ענה להם אין צריך להם לכת ו 16. אוכל  
Mt 22,21   שראוי לאל לשישאר מה שראוי לסישאר ולאל מה תנו  ואמרו מסיסר והוא אמר להם לכן  21. כתוב.  

Mt 25,8   וענו 9. לנו משמנכם כי עשישותינו מכבות תנו  והסכלות אמרו לחכמות  8ישותיהן כל עש  
Mc 6,37   לכו א״כ לקנות מאתים. [*] אתם להם לאכול תנו   וענה ישאוש ואמ׳ להם 37. אוכל לאכול  
Lc 6,38   דה טובה ובחונה ומצודקת תנומ. ואתן אני לכם תנו   38. תעזבו ותעזב לכם. לא תענשולענוש ו . 
Lc 6,38   כי באותה מדה. ויותר עליונה יתנו לכם בסוף .תנו  מדה טובה ובחונה ומצודקת . לכם ואתן אני  
Lc 9,13   ואמרו לו אין לנו לבד חמשה לחמים . להם לאכול תנו  וישוש אמ׳ להם  13הזה הוא חרב  כי המקום 

Lc 11,41   בצדקה מה שיותר לכם וכל הדברים יהיו לכם תנו  לכן  41. פניםלא עשה מה שהוא ב שהוא מחוץ  
Lc 20,25  25 ולא 26. ואותן שהם מן השם׳ תנו לשם׳. לסישר תנו  ר להם א״כ כל הדברים שהם מסישר והוא אמ  
Lc 20,25   ולא יכלו ענות לדבריו לפני העם 26. לשם׳ תנו  ואותן שהם מן השם׳ . תנו לסישר שהם מסישר.  

Jn 5,3    5לרפאתם מאי זה חולי שחלו בו [*]  4המים  תנועת  וממתינים . עורים חגרים ומשוקיםחולים  
Lc 21,19    רק כאשר יראו ירושלם מוקפת מחיל  20. נפשכם תנחלו  בסבלנותכם  19. אחד מכם לא יפסדראשכם 
Jn 19,12   כי כל איש שעושה. זה לא תהיה אהוב משיסר תניח  אם . רק היהודים צועקים ואומרים. להניחו  

Mt 13,30   ובעת הקציר אני אומר לקוצרים: הכל עד הקציר תניחו   30. א תעקרו החטים עם הקמשוניםבעבור של 
Mt 4,7   אז העלהו השטן על הר אחד גבוה מאד 8 .אלהיך תנסה  עוד ענה לו כתוב הוא לא  7: פשךשום רע בנ 

Lc 4,12   ונשלם כל הנסיון 13. האדון השם׳ אלהיך תנסה  א ל[*] וישוש אמ׳ לו פעם אחרת  12. רגלך.  
Mt 22,18   הראוני פשוט אחד של מס והם 19רמאים  תנסוני  וישאוש הכיר עצתם אמ׳ למה  18. או לא  
Mc 12,15   והם נשאו לו 16שאו לי פשוט אחד ואראהו  תנסוני  ואמר למה . וישוש הכיר שקרם 15 .או לו  
Mt 23,33   בעבור זה הנה שאנכי 34. מדינה של גיהנם תנצלו  איך . שים יחס שרפיםנח 33ותיכם מדת אב  

Jn 8,28   תנשאו בן האדם תכירו שאני הוא ודבר אני עושה  תנש  אז אמ׳ ישוש להם כי  28: א אביוהאל הו 
Jn 8,28  בן האדם תכירו שאני הוא ודבר אני עושה תנשאו  אז אמ׳ ישוש להם כי תנש  28: יוהאל הוא אב  

Lc 10,15   מי  16. עד לב השמים כי בתהומות גהינם תרדי תנשאי  ואת כפר נחום  15. כם ליום הדיןהמוכן ל 
Mt 10,15  ליום הדין אותה העיר מאותה דשידומה תסבול  ני לכם שיותר עונש אמת אומר א 15. מרגליכם:  
Mt 20,23   גם לימיני אינו לתת בידי. אבל תשבו לשמאלי .תסבלו  והוא אמ׳ מיתתי  23: ן אמרו היןוה. אסבול 
Mt 23,14  אוי לכם מאותתים פרושים 15. אורך הנגישה תסבלו  ובעבור זה . מנות עם תפלה ארוכהמה שיש לאל  
Lc 10,12   אוי לכם כורושים אוי לך ביטישידה 13. אתם תסבלוהו  אנש של אותה עיר רע כדומה לאשר שדומיט 

Lc 9,5   וכשתצאו משם תחפצו הבתים 6. לעדות עליהם תסירו  רגליכם תצאו מאותו עיר עפר . כםיקבלו את  
Lc 17,4   אדון. למדנו אדון. ואמרו השלוחים 5. לו תסלח  ושבע ביום ישוב לך אמור נחמתי  יחטא נגדך  

Lc 23,18    והוא היה 19. והנח לנו ברבאן. זה זה למיתה תסלק  אומרים . צעק יחדיו[*] [*] [*] וכל העם  
Mt 21,21   לא לבד אומר מהתאנה אבל אומר מהר אחד אם תספקו  מר לכם שאם יהיה לכם אמונה ולא תות אואמי  

Mt 4,10   אז עזבהו השטן והמלאכים באו ושרתו אותו 11 תעבוד  ב הוא התפלל לאלהיך ואותו לבדו כי כתו: 
Lc 4,8   ח על מקוםאז עלה הוא בעיר הקדושה זנ 9 :תעבוד  ׳ הוא האדון אלהיך תתפלל ואותו לו כתי  

Lc 13,35    ואני אומר שזה לא יהיה עד . ביתכם מאין יושב תעזב  והנה  35. תחת כנפיה ולא יכולתיתרנגוליה 
Lc 6,37   מדה טובה . תנו ואתן אני לכם 38. ותעזב לכם תעזבו  . אל תחפצו לענוש ולא תענשו. יםתהיו נדונ 
Jn 12,7   8. אותו אותו בעבור שאביט אותו ביום קבורתי עזבות  אז אמר ישאוש  7: מה שהם נושאיןשבהם משים 

Mc 15,36   וישאוש 37. ונראה אם יבא אליהו להצילו תעזבוהו  אומרים ו. ומלאה חומץ ונותנים לו לשתות  
Lc 22,68   בעבור זה יהיה בן האדם יושב לימין כח 69 .תעזבוני  ולא . ואם אשאל לכם לא תענוני 68. בי 
Jn 18,40   תם פרק : (ובראבן גנב היה: לנו זה רק בראבן תעזוב  אז צעקו כולם לא  40: ודיםך היהלכם מל 

Mt 10,11   וכאשר תכנסו בבית תנו שלום 12. עד שתלכו תעמדו  מגדול שאלו מאתו אדם טוב ועמו  שתכנסו או.  
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Mc 11,25    נגד שום בתפלה תמחלו אם לכם שום תרעומת תעמדו  וכאשר  25. ותשיגו כל מה שתשאלוחזקה באל  
Lc 13,25  25 והוא. ותקראו אל הפתח אדון פתח לנו. בחוץ תעמדו  ואתם . ב הסיעה יכנס יסגור הדלתוכאשר א  
Lc 24,49  ונהג 50. בעיר עד שתהיו מלובשים מכח העליון תעמדו  ואני אשלח הנדר מאבי בכם ואתם  49. הדברים 

Jn 8,31   ותכירו האמת 32דברי באמת תהיו תלמידי ב תעמדו  אם אתם [*]  31. היהודים שהאמינו בו.  
Jn 15,4    אני הוא האילן ואתם הכפות שעומדות בי 5. בי תעמדו  פרי מעצמה אם אינה עומדת אם לא לעשות 
Jn 15,7   אי זה דבר ודבר תחפצו . בי ודברי תשמרו בכם תעמדו  אם  7. אספוה וישמרוה באש ותשרףוי. ותיבש 

Mt 12,25   אם כן אם שד אחד מגרש האחר נחלקים הם 26 .תעמוד  ל עיר או בית שנחלקת לא וכ. שמםנחלק יהיה  
Lc 11,17   ואם ַשאָטנָאש בעצמו 18. ובית יפול על בית .תעמוד  כל מלכות שחלק לכם לא [*] תיהם מחשבו  
Lc 11,18   18  ַני מגרשא״כ למה אתם אומרים שא. המלכות ההיא תעמוד  אָטנָאש בעצמו הוא בלב ולב איך ואם ש 

Lc 9,4   ואותם שלא יקבלו אתכם 5ומשם לא תצאו  .תעמודו  ת שתכנסו שם ובאי זה בי 4לכם שני מלבושים.  
Mt 10,19   19  ומה תאמרו כי השם ילמדכם באותה שעה שתצטרכו  תענו  ינהגו אתכם תפושים אל תאנחו מה כאשר 
Lc 12,11   כי רוח הקדש ילמדכם באותה שעה 12תאמרו או  תענו  שתכל באיזו אופן או באי זה דבר תחפצו לה  
Lc 21,14   14 כי אני אתן לכם כח וחכמה שאליה לא יוכלו 15 .תענו  ח לבבכם ואל תחשבו באי זה אופן אז ינו 
Lc 22,68    בעבור זה יהיה בן האדם 69. ולא תעזבוני .תענוני  ואם אשאל לכם לא  68. תאמינו בילכם לא  
Mt 12,7    כי בן האלוה הוא אדון עדיין 8. השוגגים תענישו  שום עת אתם לא . ר מקרבןחסד יותאני חפץ  
Lc 6,37   תנו ואתן אני לכם 38. תעזבו ותעזב לכם .תענשו  אל תחפצו לענוש ולא . יו נדוניםולא תה.  
Lc 13,7   והוא ענה לו 8. כי היא אוכלת שבח האדמה תעקרה  לזה . ואיני מוצא. פרי תאנה זו שאני שואל  

Mt 13,29    תניחו הכל עד הקציר 30. החטים עם הקמשונים תעקרו  אין בעבור שלא  והוא אמ׳ 29שנלך ונלקטהו: 
Mt 18,9   והרחיקם ממך כי יותר שוה לך הכנס בגן עדן תעקרם  ואם עינך אשקנדליזט  9. י רגליםאו בשת  
Jn 19,39  39  [*] אז לקחו גוף 40. ו מאהל ליטריןמיררא כמ תערובת  ניקודימוש לישאוש בלילה נושאים עם  
Mt 6,10   תן לנו לחם כל יום שהוא 11. בשמים ובארץ תעשה  רצונך . ויבא למלכותך 10א קדוש מקודש שהו  

Mt 19,18  לא תגנוב לא תעשה. לא תעשה ניאוף. רציחה תעשה  וישוש אמ׳ לא . והוא אמ׳ ומה הם 18. המצות  
Mt 19,18  כבד 19. לא תגנוב לא תעשה עדות שקר. ניאוף תעשה  לא . שה רציחהוישוש אמ׳ לא תע. אמ׳ ומה הם  
Mt 19,18   ואהוב את. כבד את אביך ואת אמך 19. עדות שקר תעשה  לא תגנוב לא . לא תעשה ניאוף. התעשה רציח 
Mt 21,21  וכל מה שתשאלו בתפלה בהיות לכם אמונה 22 תעשה  רו שיקום וישפיל עצמו בים שתכף אחד אם תאמ  
Mt 26,42    ובא פעם אחרת לפירו ומצאם ישנים 43. רצונך תעשה  ממני עבור המות הזה אב שלי אם לא יכול  
Mc 10,19    לא תעשה. לא תעשה גניבה. לא תרצח. ניאוף תעשה  לא . אתה יודע מצות השם 19. האלטוב לבד  
Mc 10,19   לא תונה שום אדם. דות שקרלא תעשה ע. גניבה תעשה  לא . לא תרצח. לא תעשה ניאוף. םמצות הש . 
Mc 10,19   כבד את אביך ואת. לא תונה שום אדם. עדות שקר תעשה  לא . לא תעשה גניבה. לא תרצח. ףתעשה ניאו 
Mc 10,35   אעשה לכם. וישאוש אמ׳ להם מה תרצו 36. לנו תעשה  רוצים שאי זה דבר שאנחנו נשאל  רבי אנחנו . 
Lc 10,37  ונעשה בעוד שהולכים נכנס במגדל אחד 38. כן תעשה  אמ׳ לו לך ואתה  סד ההוא וישאוששעשה לו הח . 
Lc 13,9  ובשבת הבאה 10: פרי מוטב ואם לאו אכריתנה תעשה  ואם  9פור סביבה ואקיפנה זבלים שנה זו ואח  
Lc 18,5   ואדונינו אמר ראו מה אמר הדיין  6. לעג ממני תעשה  הזאת ימצאני אדריכיאה לקץ הבא  האלמנה 

Lc 18,20   והוא אמר כל 21. כבד אביך ואמך. עדות שקר תעשה  לא . לא תגנוב. לא תנאף. א תקנאל. המצות  
Lc 22,42   והנה מלאך השמים מחזק 43. רצוני רק רצונך תעשה  חפוץ הסר המות הזה מעלי אכן לא אם אתה ת  

Jn 7,4    כי האחים 5. עצמך לעולם אלה הדברים תפרסם תעשה  לכל אינו עושה שום דבר בסתר אם שיתפרסם  
Jn 2,20  22. ומה שהוא אמ׳ במקדש לבו אמר 21 .תעשהו  ואתה אומ׳ בג׳ ימים . ם ושש שנהאותו ארבעי [*]  
Mt 6,2   הרעשה כמו שעושים המזוייפים בבתי כנסיותיהם  תעשו  משיח לתלמידיו כשתעשו צדקה אל  אמר ישואש 
Mt 6,3  4. לא תדע יד שמאלך מה שעשתה ימינך. צדקה תעשו  אשר וכ 3: אומ׳ לכם באמת שכבר קבלו תגמולם  
Mt 6,5   האוהבים. כמעשה הרמאים שמראים עצמם כשבים תעשו  משיח לתלמידיו כאשר תתפללו לא  אמר ישואש  

Mt 7,12   12 קפיטולי כ״ג :להם זאת היא התורה והנביאות תעשו  ל אשר שתחפצו שיעשו לכם האנשים כ  
Mt 23,3   3 הם 4. כמעשיהם כי הם אומרים ואינם עושים תעשו  אבל לא . יאמרו לכם תשמרו ותעשוכל מה ש  
Mc 1,3  היה זואן במדבר טובל ודורש 4. דרכי האדון תעשו  ישרות . שתאמר הכינו דרך האדון תקרא במדבר  
Lc 3,13   פרושיםוה 14. לבד כמה שנתן לכם רשות. עוד תעשו  והוא ענה להם לא  13. י מה יעשוואמרו רב  
Lc 3,14   15. ותהיו נדיבים משכיריותיהם. לו נזק תעשו  אמ׳ אל תחפצו רע לשום אדם ואל  ויואן  

Lc 22,19   וכאשר אכלו אמר זה. וכן הגביע 20. לזכרוני תעשו  זה . ר זה הוא גופי הנתון בעדכםלהם אומ  
Jn 2,5   5 ש אירידי ואבן מונחת כמנהג טהרתוהיה שם ש 6 .תעשו  ישוש למשרתים כל אשר יאמר לכם  אמרה אם 

Jn 2,16    וזכרו תלמידיו שכתוב  17. בית אבי בית סחורה תעשו  השליכו דברים אלה ממקום זה ולא יונים 
Jn 13,15   אמת אני אומר לכם אין העבד גדול  16: גם אתם תעשו  כאשר עשיתי אני כן . ו לכם למשלאני נתתי 
Jn 15,14   לא אומר 15. אותם דברים שאמרתי לכם וצויתי תעשו  אם [*]  14: ועד אוהבימזו שישים נפשו ב  
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Jn 15,27   16: עדות שבת שבתחלה הייתם עמדי תעשו  ואתם  27. האב הוא יעשה עדות ליהיוצא מ,Tit  קפיטולו 
Jn 13,17   אני אומר זה מכולכם אני יודע אותן 18 .תעשום  אלה הדברים מאושרים תהיו כאשר  יודעים  
Jn 8,11    מי. וישאוש אומר אני הוא נר העולם 12: חטא תעשי  ומכאן והלאה לא . לא אענישך לכילה ואני  

Lc 22,10   10 אדם אחד נושא אשישה של מים לכו אחריו בבית  תפגשו  וא אמר להם הנה כאשר תבאו בעיר וה 
Mt 26,67   69. בא מי הכה אותךאומרים תנ 68. גדולים תפוחים  ומקצת מאחרים נותנים לו . הכוהובפניו ו  
Mc 14,65  וכאשר פירו היה בצד אחד מן ההיכל באה  66 .תפוחים  נבא מי הכח והמשרתים נותנים לו ואומרים הת 
Mt 10,29   29 כל שערות ראשכם 30. לארץ בזולת אב שלכם תפול  פרים נמכרים במחצה ואחת מהם לא שני צ  
Mt 21,44   וכאשר שרי הכהנים והפרושים שמעו זה 45 .תפול  ליו ויכתות אותו שע. ה כתותאותה האבן יהי  

Lc 4,7  ענה ישו ואמ׳ לו כתי׳ הוא  8. לרגלי ותפללני תפול  אם  7ה אתן לך כל אלה העניינים ואמ׳ לו הנ 
Lc 20,18   ושרי הכהנים והסופרים חפצו באותה שעה 19 .תפול  והאבן יכתת אותן שעליהם . האבן מוכה עם  
Mt 24,29   אז יראה אדם סימן 30. וכחות השמים ינועו .תפולו  וכוכבי שמים . והירח לא תאיר. ךשהשמש תח  

Mt 4,12  ועזב נזוריט עירו 13הפך פניו גליליאה  .תפוש  כאשר שמע ישואש שזואן היה 12או ח׳ כפי מתי.  
Mt 26,55    ד במקדש ולאכל היום הייתי עמכם מלמ. אותי תפוש  גנב יצאתם עם הסכינים ועם עצים אם הייתי  
Mt 27,16  אדם אחד ששמו בר אבן שמטעם רציחה היה תפוש תפוש  והוא מחזיק  16. היהודים שואליםאחת אותה ש  
Mt 27,16   וכאשר קבצם אמ׳ להם פילאט מי  17. בית הסוהר תפוש  ד ששמו בר אבן שמטעם רציחה היה אדם אח 
Mc 14,1   אבל אומרים אכן לא  2. אוש בשקר ושימיתוהויש תפוש  מהדת משתדלים היאך יוכלו  והמאותתים 

Mc 14,48  כל היום הייתי עמכם במקדש מלמד ולא 49. אותו תפוש  תי גנב יצאתם עם סכינים ומקלות כמו אם היי 
Mc 15,6    ואז הוא מחזיק אדם 7. אחד בחג זה אשר שואלים תפוש  ופילאט נוהג לתת  6: פילאט נפלאכן ולא 
Mc 15,7   אותו שבת גר אחד עשה רציחה. ששמו בראבן תפוש  ואז הוא מחזיק אדם אחד  7. אליםזה אשר שו.  
Mc 15,8  ופילאט ענה להם ואמ׳ תחפצו שאניח לכם 9: אחד תפוש  לבקשו כמו שהוא יודע שיתן להם  העם והתחיל 

Mt 10,18   ממני בעבור שאתם עדות. לפני המלך והשרים תפושים  ותהיו נהוגים  18בתי כנסיותיהם אתכם ב  
Mt 10,19   אל תאנחו מה תענו ומה תאמרו כי השם ילמדכם תפושים  כאשר ינהגו אתכם  19. פני העמיםממני ל 
Mc 13,11   אל תפחדו מה תאמרו אתם תדברו כאשר הקדוש תפושים  וכאשר ינהגו אתכם  11. כל העמיםשממיי ל  

Mc 5,36   ולא  37לך טובה אמונה בשם׳ והאמין  לבד יהיה תפחד  ישאוש ששמע זה אמ׳ לא  36המלמד ו. עו׳ 
Lc 5,10   וכאשר 11. כי בעבור זה תהיה שתקח האנשים תפחד  וישאוש אמר לשימון אל . שוממין עומדין  
Lc 8,50  וכשבא ישו  51. בטח בשם׳ ותאמין ותהיי נושעת תפחד  וישאוש שמע זה לאבי הנערה אל  50. בתך מתה 

Mt 10,31   30 לכן כל איש 32 .אתם טובים מעופות רבים .תפחדו  לכן לא  31ם שערות ראשכם מנויי כל  
Mt 14,27   וענה ש׳ פירו ואמר אדון אם אתה הוא 28 .תפחדו  לכם טוב בטחון באל אני הוא אל  להם יהיה  

Mt 17,7   7 ושאו העניים ואל תיראו שום אדם אם לא 8 .תפחדו  ב אלהם ישאוש ואמר להם קומו אל וקר  
Mt 28,5   אינינו פה 6. כי אני יודע ששאלתם ישו שנתלה תפחדו  והמלאך אמ׳ לנשים שלא  5. מתים ו כמוועמד 

Mt 28,10   ותלכו ותגידו לאחי שיבואו בגלילאה ושם תפחדו  וישאוש אמ׳ להן אל  10. תפללוהולרגליו וה  
Mc 6,50   וח עומד והםואז עלה עמהם בספינה והר 51 .תפחדו  ר עמדו בבטחה אני הוא אל תכף זעק ואמ  

Mc 13,11   מה תאמרו אתם תדברו כאשר הקדוש רוח יישרכם  תפחדו  וכאשר ינהגו אתכם תפושים אל  11. העמים 
Mc 16,6    אתם בקשתם ישאוש נזוריט שנתלה איננו פה .תפחדו  והוא אמר להן אל  6. לבן ונפחדובגד אחד.  
Lc 2,10    הנה אנכי מגיד לכם שמחה גדולה שתהיה לכל .דותפח  והמלאך אמ׳ להם אל  10פחד גדול והיה להם  

Lc 4,9  כתו׳ הוא שמלאכיו יצוה לך 10עצמך וענה לו  תפיל  ׳ לו השטן אם אתה הוא בן האלוה מהמקדש ואמ  
Mt 21,13    14: הוא כתוב ואתם עשיתוה מערת פריצים תפילה  ואמר בתי בית  13: מוכרים יוניםשהיו  
Mc 12,40   40  41: ולזה יסבלו יותר קנס גדול ביום הדין .תפילותם  בתים והאלמנות עם שקר שעוקרים האותם 
Jn 19,23    אז אמרו ביניהם  24. ונש ונשאה על מה שעליו תפירה  והיתה בזולת שום . הנקרא גונילאוהמלבוש 

Mt 23,14   אוי 15. ובעבור זה תסבלו אורך הנגישה. ארוכה תפלה  שאוכלים מה שיש לאלמנות עם  פרושים רמאים 
Mc 11,17  וכאשר 18. ואתם עשאוה מערת גנבים. לכל העמים תפלה  מ׳ להם אינו כתוב שבית שלי הוא ומלמדם ואו 

Lc 11,1   2שנתפלל אותה לשם כמו שיואן לימד לתלמידיו  תפלה  פלתו אמ׳ אחד מתלמידיו למד לנו סיים ת  
Lc 19,46   והיה 47: רק אתם עשיתם אותה מערת גנבים .תפלה  והוא אמ׳ להם כתוב ביתי בית  46. הקונים  
Lc 20,47   21: להם יהיה המחקה יתירה תפלה  אורך . שמחריבין דברי חיים 47] [*המקומות,Tit  קפיטולו כ״ב  
Jn 12,35    ומי שהולך בחשך אינו יודע לאן. בחשך וערפל תפלו  יש בכם נר להו בפוד שהנר בכם בעבור שלא  

Mc 11,24   יהיה לכם אמונה חזקה באל ותשיגו כל מה תפלותיכם  ר אהבתכם אומר אני כי בכל ובעבו 24. עשוי  
Lc 11,1   אמ׳ אחד מתלמידיו למד לנו תפלה שנתפלל אותה תפלתו  וכאשר סיים . ו התפלל במקום אחדונעשה שיש 
Lc 1,13  13 קרא שמונשמעת ואשתך אלישבק תלד לך בן ות תפלתך  אך אומ׳ אליו אל תירא זכריה כי אבל המל  

Mc 9,45   ואם עינך אשקנדליזט עקור אותה כי יותר 46 :תפסק  מתים הארסים והאש אינו נח ולא  מקום שאין  
Mc 9,49   עם מה נבשל יהיה עמכם מלח ויהיה עמכם שלום תפסק  טוב הוא המלח אבל אם המלח  49: מתעלם : 
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Lc 22,32   32 והוא 33. תצייר אחיך. פעמים מתהפךועתה ל .תפסק  ל אני התפללתי בעדך שאמונתך לא אב  
Jn 7,4   כי האחים עדיין לא האמינו 5. עצמך לעולם תפרסם  ם דבר בסתר אם תעשה אלה הדברים עושה שו  

Mt 13,36   וענה ואמר 37. לנו דמיונות הקמשונים מהשדה תפרש  וקרבו אליו תלמידיו אומרים . וצא אל הבית  
Mt 15,15   והוא אמר להם עדיין אתם  16. לנו זאת התמונה תפרש  ענה פירו ואמר  15: נופלים בקבראחר שניהם 
Mc 6,17   ג׳ואן ושמו בבית הסוהר בעבור אירודיאש אשת תפש  כי זה אירודיש  17. ממות לחיים ראשו וחזר  
Lc 3,20   נעשה היה כאשר כל העם 21: יואן ושמו בבור תפש  קבל הרעות שעשה  20עשה אירודיש הרעות ש  
Jn 19,1   והפרושים תקנו עטרה אחת מקוצים  2. ישו ונגשו תפש  אז פילאט  1לו י״ט כפי ש׳ יואן קפיטו 
Jn 8,20   אז אמר להם פעם 21: כי עדיין לא באה שעתו .תפשו  יפילסי מלמד במקדש ושום אדם לא משיח בגאס  

Jn 18,31   אז אמרו לו היהודים. שפטוהואתם וכפי דתכם  תפשוהו  אז אמר פילאטו להם  31: תו אליךמביאין או 
Mc 12,3   עו׳ שלח 4. והכום ושלחום בידים ריקניות תפשום  והם  3לעובדים לקחת הפרי מהכרם שלח עבדיו  

Mt 26,55  אבל כל זה הוא נעשה בעבור זה שתשלימו 56 .תפשתוני  א כל היום הייתי עמכם מלמד במקדש ול. אותי 
Mc 14,49   49 ואז 50. זה נעשה להשלים הכתיבות .תפשתוני  מלמד ולא  יום הייתי עמכם במקדשכל ה  
Mt 17,26   לו הפה ותמצא שם כל מה שעולה זה אשר שאל תפתח  ם והשלך החכה והדג הראשון שתקח לך אל הי  

Mt 5,26   קפיטולו: משם עד השלמך אפילו החוב היות קטן תצא  באמת לא  26ד עבדו ותושם במאסר אותך בי  
Lc 12,59   13: משם עד שתשוב אל היותר אחרון תצא  אני אומ׳ לך שלא  59. תנך במאסרי והשוטר,Tit  קפיטולי 

Lc 9,4  4  תצאו מאותו עיר עפר. ואותם שלא יקבלו אתכם 5 תצאו  ומשם לא . בית שתכנסו שם תעמודוובאי זה 
Lc 9,5   6. עדות עליהםמאותו עיר עפר רגליכם תסירו ל תצאו  . ואותם שלא יקבלו אתכם 5תצאו  ומשם לא  

Mt 6,16   לא תהיו כמו הפחותים רמאים שמחלישים פניהם  תצומו  וכאשר  16 :לא תמחלו האל לא יכפר אתכם 
Lc 22,32   והוא אמר אליו אדון אני מוכן ללכת 33. אחיך תצייר  . הפךועתה לפעמים מת. שאמונתך לא תפסק 
Mt 16,23   ואז 24. כי אינך מבין דברי האל רק מהאנשים ערניתצ  אל . ך אומר לפירי לך מאחרי שטןוישוש הופ 

Mc 5,7   9. ואמר אליו ישאוש צא חוץ רוח אינו נקי 8 תצערני  ה עליון אני משביעך באל חי שלא בן האלו 
Lc 8,28   כי בצואתו לרוח רעה שתצא מן האדם ההוא  29 תצערני  אל מאד עליון מבקש אני ממך שלא אלי בן ה 
Lc 11,7   הנה הדלת סגורה ובני הם עתה במטה איניני  .תצערני  והוא ענה לו מבפנים אל  7. פניולהניח ל 

Mt 25,25    ענה האדון ואמ׳ לו עבד רשע ופחדן  26: ממונך תקבל  עתה : פחדתי וטמנתי הבזנטש בארץו 25פזרת 
Mc 4,24   ואותו. ואותו שיהיה לו יתן 25. בהגדלה תקבלו  כי באותה מדה שתמדדו באותה . יםאתם שומע  
Jn 3,11   אם אני אומר לכם דברים עולמיים 12: עדותינו תקבלו  ים וממה שראינו עושים עדות ולא מדבר 
Jn 5,43   איך תוכלו אתם להאמין שאתם רודפים אחר  44 .תקבלו  ותו אם אחד יבא בעולמו א. מקבלים אותי 

Mt 6,20   ים שחלדה ועש אין מחריבין אותםאוצרות שמ תקבצו  אבל  20וגנבים גונבים אותם . עשחלדה ו.  
Mt 5,47  שלום לאחיכם לבד הלא זה הדבר עושים פחותי  תקדימו  ואם  47: ושים הרשעים המפורסמיםזה בעצמו ע 
Mt 4,9   אז אמר לו ישאוש לך לך 10 .ארצה ותתפלל אלי תקוד  ואמר לו אני אתנך כל זה אם  9. וכבודם 

Mc 3,29  29 אבל הוא ראוי. זה העון לא יכופר לעולם .תקוה  ו מי שאין לו זה. נגד קדוש רוח לבד עון  
Lc 11,8   שאלו וינתן לכם[*]  9ותתן לו כפי הצורך לו  תקום  . לכם שאם לא קם ולא בעד אהבתו אני אומר. 
Mt 15,2   למה אין נוטלין ידיהם כשרוצים. הקדמונים תקוני  למה עוברים תלמידיך  2ואמרו . םמירושל  

Lc 16,26    בעבור זה אותם שחפצין לעבור מכאן אלכם לא תקועה  ומה גדולה היא .. כל אלה הדבריםב 26בצער  
Jn 5,45   47. ואם תאמינו במשה תאמינו באולי לי 46 .תקותכם  והוא משה שבו היא . האב האחד הוא המלשין  
Mt 4,6  נה לו כתוב הוא לא תנסהעוד ע 7: שום רע בנפשך תקח  אכיו שיקבלוך בידיהם בעבור שלא מצוה אל מל 

Mt 24,32  משל מדמיון התאנה כאשר הזמורות רבים והעלים  תקחו   32. לקי העולם מהשמים ועד הארץמהאל מד׳ ח 
Mt 25,28   29. ממנו הבשנט ותמסרהו לאותו שיש לו עשרה תקחו   28. הייתי שואל זהבי עם הריוח הייתי בא  

Jn 19,6   7. כי איני מוצא בו שום טעם. אתם ותלהו תקחו  להם ופילאטו אמ׳ . ים תלהו תלהוצועק  
Jn 20,25   המסמרים ואני משים אצבעי במקום המסמרים תקיעת  אם אני רואה בידים . אש אמר להםוטומ  
Lc 18,20  כבד . לא תעשה עדות שקר. לא תגנוב. לא תנאף .תקנא  לא . אתה יודע המצות 20. בד האלואין טוב ל 

Jn 19,2   1 וכסוהו : עטרה אחת מקוצים והניחוהו בראש ישו תקנו  והפרושים  2. תפש ישו ונגשו לאטאז פי 
Lc 11,9    מכם אם[*]  11[*] כי כל איש  10ויפתח לכם  תקעו  . תבקשו ותמצאו. שאלו וינתן לכם[*]  9לו  
Mc 1,3   ות תעשוישר. במדבר שתאמר הכינו דרך האדון תקרא  אחת קול  3. פנה הדרך שלך לפניךלפניך שי  
Lc 1,76   נביא מה מאד נעלה כי אתה תלך לפני האדון תקרא  ואתה נער  76. ה לפניו כל ימינוובטהר  
Lc 15,9   כל אוהביה ואוהבו ואוהבותיה ושכינותיה אומרת תקרא  וכאשר תמצא הדרכמש  9. מצאהבהשכל עד שי 
Lc 6,41    ן אחיך ואינך חושב שאתה נושא בשלךקיסם בעי תראה  איך  41הוא שלכם כאשר הוא ברבו כל תלמיד  
Jn 1,33   זהו שמטביל ברוח הקדש. הרוח יורד עומד עליו תראה  יל במים הוא אמר לי אותו שעליו שאטב. 
Jn 1,50   ואמר לו באמת אומר 51. דברים גדולים מאלו תראה  תוכל להיות מאמין אתה עוד . אנהתחת ת  

Mt 27,4  ושרי 6. וזרק הל׳ פשיטין במקדש והלך לו 5 תראהו  לנו אתה  והם ענו מה. אינו יודעהוא כאיש ש  
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Mt 24,15   שקוץ משומם שנ׳ בדניאל נביא עומד במקום הקדש תראו  וכאשר  15. ואז יבא הקץ. העמים לעדות לכל 
Mt 26,64   בן הבתולה יושב לימין צד האל ובא כענני תראו  אמיתות אומר לכם שעדיין . אומר אליו אתה  
Mc 8,12   ועזבם ועלה בספינה עובר 13. סימן ההראות תראו  אמת לכם אני אומר שאתם לא [*]  אמר להם  
Mc 13,7  או התחלת מלחמות אל תיראו כי. מלחמות רבות תראו  אבל כאשר  7רבים ירמו ו. ואומרים שאני הוא  

Mc 13,14  אותו. שאין ראוי השקוץ שומם עמוד במקום תראו  וכאשר  14. יד עד הקץ יהיה נושעואותו שיתמ  
Mc 13,29   אלה הדברים תדעו אתם שקץ העולם מתקרב אל תראו  כמו כן כאשר  29. תם שהקץ מתקרבתדעו א  
Lc 12,54   ויבוא. מיד תאמרו יבא המטר. ענן נגד מערב תראו  ואומר לעמים כאשר  54. ה בחמותהכלה וכל  
Lc 13,28   אברהם יצחק ויעקב וכל הנביאים במלכות הש׳ תראו  כאשר . ושם יהיה בכי והרעשת האל 28. לב.  
Lc 21,6  ושאלוהו 7: ימים שלא יעמוד אבן על אבן ותפסד תראו  דברים אלו שאתם רואים עדיין  6 וישאוש אמ׳ 

Lc 21,31    כל אלה הדברים שיעשו תדעו שמלכות השם׳ קרוב תראו  כן כאשר  31. יודעים שהקץ מתקרבאתם. 
Jn 1,51   השמים שתפתחו ומלאכי אלהים עולים ויורדים על תראו  לו באמת אומר אני לכם ואמר  51 .מאלו 
Jn 4,48   48 ואמר אליו הריגיטו אדון 49. אותות ונפלאות תראו  תאמינו אם לא  לא. אז אמר ישאוש אליו  
Jn 6,63   אהרוח הו 64: בן האדם עולה שם שהיה ראשונה תראו  אם  63מונתם אמר מי מבהיל אתכם כששמע א  

Jn 16,10   10 כי שר זה העולם כבר נדון. רק מרחוק 11אותי  תראו  ומעתה לא . כי אני הולך אל האב ומצדקה. 
Jn 16,16    אז אמרו 17: אותי כי אני הולך אל האב תראו  ומעתה לא  16. הם ויגיד לכם מעטלאבי שלי  
Jn 16,19  אמת אני אומר 20. רת מעט ותראו אותיופעם אח .תראו  ולא . בכם כי אני אמרתי אחר מעטמדברים בקר 
Mt 28,7   ותצאנה מהרה מהקבר 8: שם כמו שהוא אמ׳ לכם תראוהו  הוא יהיה לפניכם בגליליאה ואתם שקם חי וש 
Mc 16,7   ויצאו וברחו מן 8. כאשר אני אומ׳ לכם .תראוהו  מרו להם כי לפניהם בגליליאה שם ולפירו וא  
Lc 17,22   ויאמרו לכם הנו להלן הוא לא תחפצו 23 תראוהו  אחד מבן האדם ולא  וו לראות יוםימים שתא  
Mt 23,39  היום עוד עד תאמרו ברוך יהיה הבא בשם האל תראוני  ואני אומר שלא  39. הנה דירתכם תהיה חריבה: 
Jn 14,19   19 באותו היום תכירו כי אני 20. חי ואתם תחיו תראוני  מעט כבר אינכם רואים אותי אבל  עוד 
Jn 16,17   ופעם אחרת מעט ותראוני כי אני הולך אל .תראוני  ה הוא זה שאומר לנו אחר מעט לא ביניהם מ  
Jn 11,40   וישאוש נשא. ואז הסירו האבן 41. אור האל תראי  ה לא אמרתי לך שאם תאמיני באמת אמר אלי  
Jn 12,15   לכך בא יושב על עיר בן אתוןבת ציון הנה מ תראי  אל  15כמו שכתוב . ון וישב עליועיר בן את.  

Mc 15,30    וכמדומה לזה עליוני הכוהנים 31. מן השתי וערב תרד  תושע עצמך  30. שלשת ימים תבנהוואתה אחר 
Lc 14,9   רק כאשר תהיה נקרא לך ושב במקום  10. מטה מטה תרד  ואז בבושת . אמר לך תן מקום לזהשזמנך וי 

Mt 11,23   כי אם הפלאות שנעשו בך היו נעשים. עד שאול תרדי  שקמת עד לשמים ואתה כפר נחום  23. הדין  
Lc 10,15  מי שאתם מואס מי שאתם מבזה אותי מבזה 16 .תרדי  השמים כי בתהומות גהינם  נחום תנשאי עד לב  

Jn 13,6   8[*] [*] ענה לו  7. רגלי תרחוץ  ופירי אמ׳ לו אדון אתה . ופירו בא לשימון [*] [*] [*]  
Lc 21,24   25. בעד העמים עד שעת הנבראים יהיה נשלם תרמס  וירושלם . ובאים בשבי בכל העמיםומ. הסכין  
Lc 13,34   והנה תעזב 35. תחת כנפיה ולא יכולתי תרנגוליה  אסוף בניך כמו שהתרנגולת מאספת חפצתי ל  

Mc 11,25   25 ר שאביכם שממיי ימחולבעבו. נגד שום אדם תרעומת  תעמדו בתפלה תמחלו אם לכם שום  וכאשר  
Mt 19,17    18. להבין חיים נצחיים שמור וקיים המצות תרצה  אם . אחד לבדו השם הוא טוב. טובאומר אלי  
Mt 20,21   והאחד לשמאלך. שאחד מבני ישב לצד ימינך תרצה  והיא אמרה . והוא אמר מה תחפוצי 21. לו  
Mc 1,40   וישוש כמרחם עליו שלח 41. אתה יכול לטהרני תרצה   אומר אם אתה. ויקוד אליו. צורעאדם אחד מ  
Lc 6,29   30. למונעו ועו׳ הגונילא אם יחפוץ לגנולה תרצה  יחפוץ לגזול מלבושך לא ואותו ש. לו האחרת  

Lc 7,6   כי אני אינינו הגון שתכנס בצל. להצטער תרצה  אוהביו שיאמרו לישאוש אדון אל  שלח אליו  
Lc 14,12   ולא. ולא האחים ולא הקרובים. לזמן אוהבך תרצה  סעודת בקר או סעודת ערב אל עשה קראו כשת  
Mt 11,14   מי שיש לו 15: לבחרו הוא אליהו שעתיד לבא תרצו  ואם  14. באו מה שהיה עתיד לבואטבול התנ  
Mt 24,26   26  רה אלואם אדם לכם יאמר הוא בזאת המע. לצאת תרצו  אם אדם לכם יאמר שהוא במדבר אל ולכן  
Mt 26,15  תת ואני אמסור לכם ישאוש והם נדרו לו ל׳ תרצו  ואמר להם מה  15לך לשרי הכהנים אישקריוט ה  
Mt 27,21   22. והם אמרו בראבן. שאניח לכת מאלו השנים תרצו  ופילאט אמר להם אי זה  21. מיתווישואש י  
Mc 10,36   והם אמרו תן לנו שאחד ממנו 37. לכםאעשה  .תרצו  וישאוש אמ׳ להם מה  36. עשה לנונשאל ת  

Mt 5,21   ואני אומ׳ לכם מי 22. ומי שירצח ראוי למשפט .תרצח  תם שמעתם מה שנאמר לראשונים לא א21. שמים 
Mc 10,19  19 לא תונה . לא תעשה עדות שקר. לא תעשה גניבה .תרצח  לא . לא תעשה ניאוף. ע מצות השםאתה יוד 

Lc 9,3   2 דבר ביד לא שרביט ולא לחם לא אבן לא מעות תשאו  ואמ׳ להם לא  3. ת הש׳דרוש מלכוושלחם ל  
Lc 10,4  ואל תתנו. שק ואבן ולא בתי שוקים ולא מנעלים תשאו  לא  4. לח אתכם כשיות בין זאביםהנה אני שו 
Mt 6,8   וזאת התפלה תאמרו אבינו שבשמים שמך 9 :תשאלהו  י האל יודע מה שאתם צריכים טרם כ. להם  

Lc 12,31  אל 32. מלכות הש׳ וכל אלה הדברים תשיגו תשאלו  אמנם  31. יודע באמת כי לכם חסרון מכל אלה  
Lc 24,5  אינינו פה כי חזר חי 6. החיים עם המתים תשאלו  והם אמרו להם למה . פניהם ארצה יראו ותקדו.  
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Jn 14,14   אם תאהבוני ותשמרו 15 :בשמי אותו אעשה תשאלו  אם דבר אחד  14. מעולה האב בבן שיהיה  
Jn 15,16   אלה הדברים אני מצוה לכם  17. בשמי יתן לכם תשאלו  ופרייכם יעמוד בעבור שהדבר . ריותשאו פ 
Jn 16,23  אמת אומר אני לכם אם תשאלו לאב. לי שום דבר תשאלו  ואותו היום לא  23. יגזלהו לכם שום אדם לא 
Jn 16,23   תשאלו[*]  24[*]. לאב אי זה דבר לשמי  תשאלו  י לכם אם אמת אומר אנ. שום דבר תשאלו לי  
Jn 16,24  אלה 25: ותקחו בעבור ששונכם יהיה שלם תשאלו  [*]  24[*]. אב אי זה דבר לשמי אם תשאלו ל  
Jn 16,26   27ואיני אומר לכם שאתפלל לאב בעדכם . בשמי תשאלו  באותו היום לא  26דהו לכם מאבי אגי אגי  
Jn 8,21   למקום שאני הולך אינכם. ובעונכם תמותו תשאלוני  ך ואתם אני הול. מר להם פעם אחרת ישואז א  
Lc 2,49    לא ידעתם שחוייב שאני אהיה באותן הדברים  תשאלותי  והוא אמ׳ להם מה זה  49. חפשנוךומאד 

Mc 6,24   ה אל המלךותכף היא בא 25. ראש גואן טבול תשאלי  והיא אמרה לה . רה לאמה מה אשאלמשם אמ  
Jn 4,10    ענתה האשה אליו 11. לו ויתן לך מים חיים תשאלי  את באולי . ומי הוא השואל לשתותמתן האל  

Mt 10,13   ולא. ואותם שלא יקבלו אתכם 14. עמכם השלום תשאר  ואם אינה ראויה . ומכם יבא אליהלשלום של  
Mc 13,2   וכאשר ישב בהר הזתים 3. על אבן שלא תהרס אבן תשאר  אה אתה אלו הבניינים גדולים לא ואמ׳ רו 
Lc 24,29   עמנו אדון כי כבר נעשה ערב והיום כבר נטה תשאר  ובקשוהו ואומרים  29ת עוד רחוק חפץ ללכ  
Lc 14,8   ויבא 9כי באולי יותר נכבד ממך נקרא שם . בראש תשב  כאשר יקראוך לנישואין אל  8בוד וכסא הכ 

Mt 19,28   29. על אותן י״ב שופטים אותן י״ב שבטי ישראל תשבו  שאתם . שב בבית צלמואשר בן השם׳ יבא י 
Mt 20,23   גם לימיני אינו לתת בידי כי אם לאשר. לשמאלי תשבו  אבל . והוא אמ׳ מיתתי תסבלו 23 :אמרו הין 

Mt 5,36  לבן אובראשך כי אין אתה יכול לעשות שער אחת  תשבע  ולא  36. בירושלם שהיא עיר האל ולא. רגליו 
Jn 19,36    ועוד כתיבה אחרת אומרת והביטו אל 37. בו תשברו  אומר עצם לא : הכת הכתיבה נשלמהנעשים  
Mt 5,24   ובהיותך בדרך תמלא רצון 25. לנדב נדבתך תשוב  ואחרי כן . לך תחלה להשלים אחיךהמזבח ו  
Mt 3,2  זהו מה  3מימיי מתקרבת כי המלכות ש תשובה  ואומר עשות  2מדבר גודיאה דורש בא הטובל ב[*]  

Mt 3,11  והבא אחרי חזק ממני ואיני ראוי לחלוץ נעלו .תשובה  אני טובל אתכם במים במקום  11. יכרת וישרף 
Mt 4,17   קפיטולו ט׳ כפי: כי המלכות שמים מתקרב תשובה  ה התחיל ישואש לדרוש ולאמר עשו ומשם והלא  

Mt 11,20    אם. רע יהיה לכם כורושים וביטשידה 21ואמר  .תשובה  ולא עשו באותן שהוא עושה פלאות גדולות 
Mt 11,21   ואומ׳ אני לכם שעונש מעט  22: בשקים ובאפר .תשובה  שות בארץ טיר ושידון היו עושים תהיו נע 
Mt 11,23  ואומ׳ אני לכם שהשדומיטש  24: עד היום הזה .תשובה  יו נעשים בשידוניאה עדיין יעשו שנעשו בך ה 
Mt 12,41   42: ובכאן הוא גדול מיונה. בדרישה של יונה תשובה  זאת האומה ויענישוה כי הם עשו  הדין עם  

Mc 1,4   4 ויוצאין אליו כל אותן שהיו  5. לכפרת עונות תשובה  ה זואן במדבר טובל ודורש טבילת הי 
Mc 1,15   הולך ישו ואחריםו 16. והאמינו דבר האל תשובה  ואומ׳ העת בא ממלכות שמים עשו  15. האל  
Mc 6,12   ומבריאים המשוטנים וממרקים החולים 13 .תשובה  ותלכו ודרשו שיעשו  12 רגלכם לעדות נגדם  

Lc 3,3    כמו שכתו׳ בספר 4למחילה עונות החוטאים  תשובה  דורש טבילת . בכל ממלכות גודיאהובא יואן  
Lc 4,19   לשבויים ולעורים ראיה ולעזוב הנשברים תשובה  ולרפא נשברי לב ולדרוש  19הגיד לעניים ל  

Lc 10,13    ושדומה דומה. אמנם לא יהיה רע תירוש 14 .תשובה  ובאפר מוצעים היו עושים . לאחורשנעשו בך  
Lc 11,32    והנה בכאן יותר גדול. בעבור דרישת יונה תשובה  עם זאת המשפחה ויענישוה כי עשו בדין  
Lc 15,7  או  8: יותר ממאה צדיקים שאינם חסרים תשובה תשובה  ל חוטא אחד עושה ע לכם כן יהיה שמחה בשמים 
Lc 15,7  או אי זה אשה שיש לה עשרה דרכמש ותאבד 8 :תשובה  יותר ממאה צדיקים שאינם חסרים  עושה תשובה  

Lc 15,10   12. וישו אמר אדם אחד יש לו בנים שנים 11 :תשובה  לאכים מן האל על חוטא אחד שעשה לפני המ  
Lc 16,30   ואברהם אמ׳ לא אם לא ישמעו משה 31 .תשובה  מקצת מהמתים ילכו להם הם יעשו  אבל אם  
Lc 17,3    ואם ז׳ פעמים יחטא נגדך ושבע 4ומחול לו  תשובה  חטא חטא לך אחיך תוכיחהו ויעשה אתם אם  
Mt 18,3   4. א תכנסו במלכות שמיםותהיו כמו זה הנער ל תשובו  אמר אמתות אומר לכם אני שאם לא ו 3באמצעם 
Lc 13,3    כמו אותם שמנה עשר אשר עליהם  4כולם תאבדו  תשובו  אומר לא רק אם לא  3. דברים אלוכי סבלו 
Lc 13,5   ואמר להם זה המשל 6: תהיו אבודים כאלו תשובו  אני אומר לכם שאם לא  5. ירושלםהיושבים ב.  

Mc 9,22    אכן. ותכף זעק אבי הבן בוכה אני מאמין 23 .תשיג  ים אם אתה תוכל להאמיני מכל דבראמ׳ לו  
Lc 14,10   כי המגביה עצמו בא 11. מעלה לפני הקרואים תשיג  אז . ן לך יאמר לך אהוב עלה הנהאותו שזימ  
Lc 14,14  וכאשר אחד מתלמידיו 15. בתחיית הצדיקים תשיגהו  והשכר : כי אין להם מה שיגמלוך וברוך תהיה  
Mt 21,22   22 קרבו. וכאשר היה בא אל בית המקדש ומלמד 23 .תשיגו  שתשאלו בתפלה בהיות לכם אמונה  וכל מה 
Lc 12,31   31 אל תהיו יראים מגוי חלש כי לאביכם ערב  32 .תשיגו  שאלו מלכות הש׳ וכל אלה הדברים אמנם ת 

Jn 15,7   אבי וממעלה שתשאו פרי כזה הוא זך 8: לכם  תשיגו  תחפצו ותשאלו  אי זה דבר ודבר. תשמרו בכם  
Mt 20,5  סביב בי״א שעה והוא  6היתה ועשה כדמות זה  תשיעית  ופעם אחרת הלך בין הצהרים ושעה . והם הלכו 

Mt 27,46   45 זעק ישאוש בגודל קולות ואמ׳ אלי אלי למה תשיעית  [*]  46[*] עת חצי היום עד שעה מש  
Mc 15,33   ובשעה תשיעית זעק ישאוש בקול גדול 34 .תשיעית  שעה  נעשה ערפליות בכל הארץ עד שעה ששית  
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Mc 15,34   זעק ישאוש בקול גדול ואמ׳ אלי אלי למה תשיעית  ובשעה  34. הארץ עד שעה תשיעית בכל  
Lc 23,44  והשמש חשך ומכסה המקדש ונבקע באמצעו 45 .תשיעית  שית וערפל היה בכל הארץ עד שעה כמעט שעה ש . 
Jn 21,18   ידך ואחר ילך אחריך וינהגך במקום שלא תחפוץ תשלח  רק כשתהיה זקן . לך למקום חפצךויושב וה. 

Mt 25,30   ושם יסבול בכי והרעשת. בבור חשוכה תשליכהו  והעבד הרע  30. ה לו יגזלנו אדםהמעט שיהי  
Mt 26,54   תה שעהבאו 55. כן חוייב שיעשה. הכתיבות תשלימו  רק איך  54. שישלח לי יותר מי״ב מלאכים  

Mt 5,39   כי אם טוב ברע אבל אם יכה אתכם אדם. רע ברע תשלמו  ואני אומר לכם שלא  39ן תחת שן תחת עין ש 
Lc 10,20   רק כי שמכם כתוב. כי הם משועבדים לכם תשמחו  אך אל  20. ם ושום דבר לא יזככםהאויבי  
Mt 13,14   כי לב זה 15. תראו ולא תכירוולא תבינו ו תשמעו  אומרת אתם . ה נשלמת בהם מישעיהתהי  
Mt 13,18   אותו שזורע הוא 19. המשל מאותו שזורע תשמעו  לכן אתם  18. ם שומעים ולא שמעומה שאת  

Mt 24,6   חיוב. מלחמות והסעת מלחמות השמרו שלא תבהלו תשמעו  אתם  6. משיח ורבים אנשים יונו אני הוא 
Lc 21,9    שחוייב כל אלה. קטטות ואנחות אל תחרדו תשמעו  כאשר ו 9. לא תחפצו ללכת אחריהםואז אתם  
Mt 23,3   אבל לא תעשו כמעשיהם כי הם אומרים. ותעשו תשמרו  כל מה שיאמרו לכם  3. קתדרא משהעלו ב  
Jn 15,7   אי זה דבר ודבר תחפצו ותשאלו תשיגו. בכם תשמרו  אם תעמדו בי ודברי  7. אש ותשרףוישמרוה ב  

Mt 6,13   אם אתם תמחלו לאנשים 14: מכל רע אמן תשמרנו  ואל תנהיגנו בנסיון אבל  13. נולמחוייבי  
Mt 26,45  ותנוחו ראו כי השעה מתקרבת שבן האלוה יהיה תשנו  בא לתלמידים ומצאם ישנים ואמ׳  אז 45. מלה  

Lc 15,4   5. מצאהותשעה במדבר וילך לאותה שאבד עד שי תשעים  אבדה אחת מהם לא יניח שיש לו מאה צאן ונ  
Lc 22,30   והש׳ אמ׳ לשימון הנה 31. הי״ב שבטי ישראל תשפטו  . בלע׳ טרוניש. על מגדל התיבות ותשבו  

Jn 7,24   אז אמרו קצת מבני 25: לפנים רק דין צדק תשפטו  בעבור זה אל  24. י כל אדם בשבתכי רפאת  
Lc 16,2    והמורשה אמ׳ בקרבו מה אעשה  3. ההיאבהרשאה  תשתדל  כי מכאן ואילך לא . מהה מההרשאהתן חשבון 

Lc 12,26  תהיו חושבים 27. בחריצות על יתר הדברים תשתדלו  מעט הזה אין בידכם לעשות על מה ואם הדבר ה  
Lc 12,29   כי כל הדברים האלה 30. ואל תתנשאו למעלה תשתו  ואל תחפצו לבקש מה תאכלו ומה  29. אמונה  

Jn 6,54   ומי שאוכל בשרי 55. דמו לא יהיה לכם חיים תשתו  ולא . שר בן האדםאם לא תאכלו ב אומר לכם  
Mt 20,31    והם ביותר חוזק צועקים ישאוש בן דוד יהיה .תשתוקו  והעם גוערים בהם  31. חמלה ממנויהיה לך 
Mt 17,19    ולא. מזה המקום אל מקום אחר כי הוא ישתנה תשתנה  ותאמרו זה ההר . חרדלכמו גרגיר אחד של  
Mt 20,28  וכאשר יוצא מיריחו עם רב  29: נפשו לפדות רבים תת  אבל בעבור עבוד ובעבור : ת נעבדלא בא להיו 
Mt 23,18   עורים אי זה דבר גדול 19. למזבח חייב לפרוע תת  ואומרים אתם שאותו שנשבע  18. בשמקדש הזה  
Mt 26,15   ם ישאוש והם נדרו לו ל׳ פשיטיואני אמסור לכ תת  ואמר להם מה תרצו  15רי הכהנים הלך לש  

Lc 1,69   כאשר הגיד מפי קדושיו 70שלום בית דוד נערו  תת  והיישיר אותנו ומהר  69יון עמו ועשה פד  
Lc 12,32  32 תמכרו מה שאתם מחזיקים ותנו 33: לכם מלכות תת  יראים מגוי חלש כי לאביכם ערב  אל תהיו  
Mc 7,27    אכן גורי. והיא ענתה אמת הוא אדון 28. לכלבים תתו  ם בעבור דבר טוב קחת הלחם מהבניכי אין 

Lc 3,8  אני אומ׳ לכם שהאל . לאמר אבינו הוא אברהם תתחילו  ולא . עשו פירות הגונים מטבילה לכן 8. לבא 
Lc 13,26    לאמר אנחנו אכלנו ושתינו לפניך ואתה תתחילו  אז  26. מכיר אתכם מי אתםויאמר לכם איני  

Jn 2,19   אז אמרו לו  20. זה המקדש ובג׳ ימים אקימהו תתירו  ענה ישאוש ואמ׳ להם  19. ה עושהנו שאתל 
Mt 21,2    ואם שום אדם אומר לכם דבר  3. והביאוה אלי תתירוה  ותכף תמצאו אתון אחת קשורה ועיר אחד עמה 

Jn 3,7   8. ו נולדים מחדשכי אני אומ׳ חוייב שתהי תתמה  אל  7. ומה שנולד מרוח רוח הוא .בשר הוא  
Jn 5,28   מזה כי עדיין תבא שעה שבה כל אותן שהם תתמהו  אל  28: ֹות משפט כי הוא בן אדםיכולת לעׂש  
Lc 3,5   וכל הדרכים. וכל ההרים והגבעות יושפלו תתמלאו  כל הגאיות  5. ישרות דרכיו דרך האל עשו  

Jn 4,11   האתה גדול מיעקב אבינו שנתן  12: מים חיים לי תתן  ק ואין לך מה שתוכל לשאוב ואיך הוא עמו 
Jn 13,38   אמת אני אומר לך לא יקרא התרנגול עד שתהיה תתן  וישאוש אמר נשמתך בעבורי לא  38נפשי בעדך  
Lc 6,34    [*] למי שאתם מקוים שכר או שירות אי זו חן ראוי  תתנו  ואם  34. הוא שהחוטאים עושים כןאמת 
Lc 10,4    ובבית שתכנסו תאמרו 5. שלום לשום אדם בדרך תתנו  ואל . תי שוקים ולא מנעליםולא בשק ואבן  

Lc 11,13  מתנות טובות לבניכם כמה וכמה אבינו שבשמים תתנו  אך . אם לא שלא תבטחו בריע 13ב יתן לו עקר  
Mt 10,8   ת בחגורהאל תחפצו לישא זהב וכסף ומעו 9 .תתנוהו  ובעד חן : בעבור חן קבלתם. רעיםטהרו המצו  

Lc 12,29  29 כי כל הדברים האלה שואלים נבראי 30. למעלה תתנשאו  צו לבקש מה תאכלו ומה תשתו ואל ואל תחפ 
Lc 4,8   8 אז עלה הוא בעיר הקדושה זנח 9: ואותו תעבוד תתפלל  ואמ׳ לו כתי׳ הוא האדון אלהיך  ענה ישו 
Mt 6,5   5 א תעשו כמעשה הרמאים שמראים עצמם כשביםל תתפללו  אמר ישואש משיח לתלמידיו כאשר  עוד . 
Mt 6,7   כי. אל תחפצו דבר מאד כאשר עושים החסרים תתפללו  וכאשר  7: היודע הנסתרות ישמעך והאל  
Jn 4,21   אתם תתפללו 22. האב בזה ההר ולא בירושלם תתפללו  אמיני ִּבי שעדיין יהיה עת שלא אמר לאשה ת  
Jn 4,22   אנחנו נתפלל למה שאנו. למה שלא ידעתם תתפללו  אתם  22. לא בירושלםב בזה ההר ותתפללו הא  

Mc 14,6  7למה אתה ַעֵצִבים דעו כי פעלה פעולה טובה  תתפשוה  וישאוש אמר להם אל  6. ונו נגדהלעניים ויל  
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Mt 6,18   19קפיטולי עשרים כפי מתיאו [*]: לאנשים צם  תתראה  כדי שלא  18רוק ראשך ורחץ פניך כשתצום ש 
Mc 7,29   ואז 31. יצא ממנה[*]  30[*] הנה השטן . בתך תתרפא  ואמר ישאוש אליה בעד דבר זה  29. האדונים  


