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  יט-:יחיהושע ב .1
ִני ַהֶזה ִתְקְשִרי ַבַחלֹון ֲאֶשר  ֶרץ ֶאת־ִתְקַות חּוט ַהשָׁ אָׁ ִאים בָׁ ִביְך )יח( ִהֵנה ֲאַנְחנּו בָׁ הֹוַרְדֵתנּו בֹו ְוֶאת־ אָׁ

ה: ְיתָׁ ִביְך ַתַאְסִפי ֵאַלִיְך ַהבָׁ ל־ֵבית אָׁ יָׁה ֹכל ֲאֶשר־ֵיֵצא ִמַדְלֵתי ֵביֵתְך  ְוֶאת־ִאֵמְך ְוֶאת־ַאַחִיְך ְוֵאת כָׁ )יט( ְוהָׁ
ְך ַבַבִית דָׁ  מֹו ְברֹאשֹו ַוֲאַנְחנּו ְנִקִּים ְוֹכל ֲאֶשר ִיְהֶיה ִאתָׁ ה דָׁ  מֹו ְברֹאֵשנּו ִאם־יָׁד ִתְהֶיה־בֹו:ַהחּוצָׁ

 
 כג-:כביהושע ו .2

ם ה ְוהֹוִציאּו ִמשָׁ ה ַהזֹונָׁ ִאשָׁ ַמר ְיהֹוֻשַע ֹבאּו ֵבית־הָׁ ֶרץ אָׁ אָׁ ִשים ַהְמַרְּגִלים ֶאת־הָׁ ֲאנָׁ ה  )כב( ְוִלְשַנִים הָׁ ִאשָׁ ֶאת־הָׁ
ּה: ּה ַכֲאֶשר ִנְשַבְעֶתם לָׁ ל־ֲאֶשר־לָׁ ּה )כג( וַ  ְוֶאת־כָׁ ִביהָׁ ְוֶאת־ִאמָׁ ב ְוֶאת־אָׁ חָׁ ִרים ַהְמַרְּגִלים ַוֹּיִציאּו ֶאת־רָׁ ּיָֹׁבאּו ַהְנעָׁ

ֵאל: ל־ִמְשְפחֹוֶתיהָׁ הֹוִציאּו ַוַּיִניחּום ִמחּוץ ְלַמֲחֵנה ִיְשרָׁ ּה ְוֵאת כָׁ ל־ֲאֶשר־ לָׁ  ְוֶאת־ַאֶחיהָׁ ְוֶאת־כָׁ
  

  לב-:כה, לאב 'שמואל א .3
א ִאיש ְלִאיש  טָׁ ֵפץ ִק ֹל-ּוִפְללֹו א  ִאם־ֶיח  א־ִאיש ִמי ִיְתַפֶלל־לֹו ְולֹא ִיְשְמעּו ְלקֹול ֲאִביֶהם ִכי־חָׁ טָׁ ים ְוִאם ַלה' ֶיח 

ם: ֵקן ְבֵביֶתָך:...ה' ַלֲהִמיתָׁ ִביָך ִמְהיֹות זָׁ ַדְעִתי ֶאת־ְזֹרֲעָך ְוֶאת־ְזֹרַע ֵבית אָׁ ִאים ְוגָׁ )לב(  )לא( ִהֵנה יִָׁמים בָׁ
ל־ַהּיִָׁמים:ְוִהַבְטתָׁ ַצר מָׁ  ֵקן ְבֵביְתָך כָׁ ֵאל ְולֹא־ִיְהֶיה זָׁ  עֹון ְבֹכל ֲאֶשר־ֵייִטיב ֶאת־ִיְשרָׁ

 
 כ-:יטכב 'שמואל א .4

ֶשה ְלִפי־ ה ֵמעֹוֵלל ְוַעד־יֹוֵנק ְושֹור ַוֲחמֹור וָׁ ה ְלִפי־ֶחֶרב ֵמִאיש ְוַעד־ִאשָׁ ֶרב: )יט( ְוֵאת ֹנב ִעיר־ַהֹכֲהִנים ִהכָׁ )כ(  חָׁ
ֵלט ִוד: ַוִּימָׁ ר ַוִּיְבַרח ַאֲחֵרי דָׁ ד ַלֲאִחיֶמֶלְך ֶבן־ֲאִחטּוב ּוְשמֹו ֶאְביָׁתָׁ  ֵבן־ֶאחָׁ

 
  כז-:כוב 'מלכים א .5

ה ּוַבּיֹום ַהֶזה לֹא ֲאִמיֶתָך  תָׁ ֶות אָׁ ֶדיָך ִכי ִאיש מָׁ ֹתת ֵלְך ַעל־שָׁ ַמר ַהֶמֶלְך ֲענָׁ ר ַהֹכֵהן אָׁ אתָׁ )כו( ּוְלֶאְביָׁתָׁ שָׁ ִכי־נָׁ
ִבי:-ֶאת־ֲארֹון אֲ  ה אָׁ ִבי ְוִכי ִהְתַעִניתָׁ ְבֹכל ֲאֶשר־ִהְתַענָׁ ִוד אָׁ י ה' ִלְפֵני דָׁ ר  ֹדנָׁ ֶרש ְשֹלֹמה ֶאת־ֶאְביָׁתָׁ )כז( ַוְיגָׁ

 ִמְהיֹות ֹכֵהן ַלה' ְלַמֵלא ֶאת־ְדַבר ה' ֲאֶשר ִדֶבר ַעל־ֵבית ֵעִלי ְבִשֹלה: 
 
 ד-:בבראשית מו .6

ה ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ִהֵנִני:ים ְלִיְשרָׁ ִק ֹל-)ב( ַוּיֹאֶמר א   ֵא  ֵאל ְבַמְרֹאת ַהַלְילָׁ ֹנִכי הָׁ       ל -)ג( ַוּיֹאֶמר אָׁ
ם:ֵק ֹל-א   דֹול ֲאִשיְמָך שָׁ ה ִכי־ְלגֹוי ּגָׁ ה ִמְצַרְימָׁ א ֵמְרדָׁ ִביָך ַאל־ִתירָׁ ֹנִכי  י אָׁ ה ְואָׁ ֹנִכי ֵאֵרד ִעְמָך ִמְצַרְימָׁ )ד( אָׁ

ֹלה ְויֹוֵסף יִָׁשית יָׁדֹו ַעל־ֵעיֶניָך:ַאַעְלָך   ַגם־עָׁ

 

  א:כמחבראשית  .7
ֶכם ְוֵהִשיב ֶאְתֶכם ֶאל־ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכם: ֹלִהים ִעמָׁ יָׁה א  ֹנִכי ֵמת ְוהָׁ ֵאל ֶאל־יֹוֵסף ִהֵנה אָׁ  ַוּיֹאֶמר ִיְשרָׁ

 

  :כדבראשית נ .8
ֹנִכי ֵמת ֵוא יו אָׁ ֹקד ִיְפקֹ ִק ֹל-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאחָׁ ֶרץ ים פָׁ אָׁ ֶרץ ַהזֹאת ֶאל־הָׁ אָׁ ה ֶאְתֶכם ִמן־הָׁ ד ֶאְתֶכם ְוֶהע לָׁ

ק ּוְלַיֲעֹקב: ם ְלִיְצחָׁ הָׁ  ֲאֶשר ִנְשַבע ְלַאְברָׁ

 

 כד-טו:יב 'מלכים א .9
רֹו ֲאֶשר ִדֶבר ה' ְבַיד  ִקים ֶאת־ְדבָׁ ה ֵמִעם ה' ְלַמַען הָׁ ה ִסבָׁ ְיתָׁ ם ִכי־הָׁ עָׁ ַמע ַהֶמֶלְך ֶאל־הָׁ ֲאִחּיָׁה )טו( ְולֹא־שָׁ

ט: ם ֶבן־ְנבָׁ ְבעָׁ רָׁ ִמן ...ַהִשיֹלִני ֶאל־יָׁ ה ְוֶאת־ֵשֶבט ִבְניָׁ ל־ֵבית ְיהּודָׁ ַלִם ַוַּיְקֵהל ֶאת־כָׁ ם ְירּושָׁ )כא( ויבאו ַוּיָׁבֹא ְרַחְבעָׁ
ִשיב ֶאת־ַהְמלּוכָׁ  ֵאל ְלהָׁ ֵחם ִעם־ֵבית ִיְשרָׁ ה ְלִהלָׁ מָׁ חּור ֹעֵשה ִמְלחָׁ ה ּוְשֹמִנים ֶאֶלף בָׁ ם ֶבן־ְשֹלֹמה: ֵמאָׁ ה ִלְרַחְבעָׁ



6 

 
א   ֹלִהים ֶאל־ְשַמְעיָׁה ִאיש־הָׁ א  ה  ים ֵלאֹמר:ִק ֹל-)כב( ַוְיִהי ְדַבר הָׁ ם ֶבן־ְשֹלֹמה ֶמֶלְך ְיהּודָׁ ֹמר ֶאל־ְרַחְבעָׁ )כג( א 

ם ֵלאֹמר: עָׁ ִמין ְוֶיֶתר הָׁ ה ּוִבְניָׁ ל־ֵבית ְיהּודָׁ ַמר ה' לֹא־ַתֲעלּו ְולֹא־ִת  ְוֶאל־כָׁ ֲחמּון ִעם־ֲאֵחיֶכם )כד( ֹכה אָׁ לָׁ
ֶלכֶ  ר ַהֶזה ַוִּיְשְמעּו ֶאת־ְדַבר ה' ַוּיָֻׁשבּו לָׁ בָׁ ֵאל שּובּו ִאיש ְלֵביתֹו ִכי ֵמִאִתי ִנְהיָׁה ַהדָׁ  ת ִכְדַבר ה': ְבֵני־ִיְשרָׁ

 
  יב-:ייב 'שמואל ב .10

ִני  ם ֵעֶקב ִכי ְבִזתָׁ סּור ֶחֶרב ִמֵביְתָך ַעד־עֹולָׁ ה לֹא־תָׁ ה: )י( ְוַעתָׁ ַוִתַקח ֶאת־ֵאֶשת אּוִרּיָׁה ַהִחִתי ִלְהיֹות ְלָך ְלִאשָׁ
ַכב ַתִתי ְלֵרֶעיָך ְושָׁ ֶשיָך ְלֵעיֶניָך ְונָׁ ַקְחִתי ֶאת־נָׁ ה ִמֵביֶתָך ְולָׁ עָׁ ֶליָך רָׁ ַמר ה' ִהְנִני ֵמִקים עָׁ ֶשיָך  )יא( ֹכה אָׁ ִעם־נָׁ

ִשי ְלֵעיֵני ַהֶשֶמש ַהזֹאת: ה עָׁ ֶמש: )יב( ִכי ַאתָׁ ֵאל ְוֶנֶגד ַהשָׁ ל־ִיְשרָׁ ר ַהֶזה ֶנֶגד כָׁ בָׁ ֶתר ַוֲאִני ֶאע ֶשה ֶאת־ַהדָׁ  תָׁ ַבסָׁ
 

  :כאיג 'שמואל ב .11
ֵאֶלה ַוִּיַחר לֹו ְמֹאד: ִרים הָׁ ל־ַהְדבָׁ ַמע ֵאת כָׁ ִוד שָׁ  ְוַהֶמֶלְך דָׁ

 
  ו-:הא 'מלכים א .12

יו:)ה( ַוֲאֹדִנּיָׁה ֶבן־ַחִּגית ִמְתַנֵשא ֵלאֹמר ֲאִני  נָׁ ִצים ְלפָׁ ִשים ַוֲחִמִשים ִאיש רָׁ רָׁ )ו(  ֶאְמֹלְך ַוַּיַעש לֹו ֶרֶכב ּופָׁ
לֹו ה ַאֲחֵרי ַאְבשָׁ ְלדָׁ ִשיתָׁ ְוַגם־הּוא טֹוב־ֹתַאר ְמֹאד ְוֹאתֹו יָׁ ה עָׁ כָׁ יו ֵלאֹמר ַמדּוַע כָׁ ִביו ִמּיָׁמָׁ בֹו אָׁ  ם:ְולֹא־ֲעצָׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




