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 .1יהושע ב:יח-יט
הֹור ְד ֵתנּו בֹו וְ ֶאת־ ָׁאבִ יְך
ת־ת ְקוַ ת חּוט הַ שָׁ נִ י הַ זֶה ִת ְק ְש ִרי בַ חַ לֹון אֲ שֶ ר ַ
(יח) ִהנֵה אֲ נ ְַחנּו בָׁ ִאים בָׁ ָׁא ֶרץ ֶא ִ
יתְך
ת־אחַ יִ ְך וְ ֵאת כָׁ ל־בֵ ית ָׁאבִ יְך ַת ַא ְספִ י ֵאלַ יְִך הַ בָׁ יְ ָׁתה( :יט) וְ הָׁ יָׁה כֹל אֲ שֶ ר־יֵצֵ א ִמדַ לְ ֵתי בֵ ֵ
ת־אמֵ ְך וְ ֶא ַ
וְ ֶא ִ
הַ חּוצָׁ ה דָׁ מֹו בְ ר ֹאשֹו וַ אֲ נ ְַחנּו נְ ִקּיִ ם וְ כֹל אֲ שֶ ר יִ ְהיֶה ִא ָׁתְך בַ בַ יִ ת דָׁ מֹו בְ ר ֹאשֵ נּו ִאם־יָׁד ִת ְהיֶה־בֹו:
 .2יהושע ו:כב-כג
(כב) וְ לִ ְשנַיִ ם הָׁ אֲ נ ִָׁשים הַ ְמ ַרּגְ לִ ים ֶאת־הָׁ ָׁא ֶרץ ָׁאמַ ר יְ הֹושֻ עַ בֹאּו בֵ ית־הָׁ ִאשָׁ ה הַ זֹונָׁה וְ הֹוצִ יאּו ִמשָׁ ם ֶאת־הָׁ ִאשָׁ ה
ת־אמָׁ ּה
ת־אבִ יהָׁ וְ ֶא ִ
ת־רחָׁ ב וְ ֶא ָׁ
נִשבַ עְ ֶתם לָׁ ּה( :כג) וַ ָּׁיבֹאּו הַ נְ עָׁ ִרים הַ ְמ ַרּגְ לִ ים וַ ּיֹצִ יאּו ֶא ָׁ
וְ ֶאת־כָׁ ל־אֲ שֶ ר־לָׁ ּה כַ אֲ שֶ ר ְ
חֹותיהָׁ הֹוצִ יאּו וַ ּיַנִ יחּום ִמחּוץ לְ מַ חֲ נֵה י ְִש ָׁר ֵאל:
ל־מ ְשפְ ֶ
ת־אחֶ יהָׁ וְ ֶאת־כָׁ ל־אֲ שֶ ר־ לָּׁה וְ ֵאת כָׁ ִ
וְ ֶא ַ
 .3שמואל א' ב:כה ,לא-לב
א־איש ִמי יִ ְתפַ לֶ ל־לֹו וְ ל ֹא יִ ְש ְמעּו לְ קֹול אֲ בִ יהֶ ם כִ י־חָׁ פֵ ץ
ִאם־יֶחטָׁ א ִאיש לְ ִאיש ּופִ לְ לֹו אֹ-ל ִק ים וְ ִאם לַ ה' יֶחטָׁ ִ
יתָך( :לב)
יתם( ...:לא) ִהנֵה י ִָׁמים בָׁ ִאים וְ גָׁדַ עְ ִתי ֶאת־זְ ֹרעֲָך וְ ֶאת־זְ רֹעַ בֵ ית ָׁאבִ יָך ִמ ְהיֹות זָׁ ֵקן בְ בֵ ֶ
ה' לַ הֲ ִמ ָׁ
יתָך כָׁ ל־הַ ּי ִָׁמים:
ֵיטיב ֶאת־יִ ְש ָׁר ֵאל וְ ל ֹא־יִ ְהיֶה זָׁ ֵקן בְ בֵ ְ
וְ ִהבַ ְט ָׁת צַ ר מָׁ עֹון בְ כֹל אֲ שֶ ר־י ִ
 .4שמואל א' כב:יט-כ
ד־אשָׁ ה מֵ עֹולֵ ל וְ עַ ד־יֹונֵק וְ שֹור וַחֲ מֹור וָׁ שֶ ה לְ פִ י־ חָׁ ֶרב( :כ)
(יט) וְ ֵאת נֹב עִ יר־הַ כֹהֲ נִ ים ִהכָׁ ה לְ פִ י־חֶ ֶרב מֵ ִאיש וְ עַ ִ
ּושמֹו ֶאבְ י ָָׁׁתר וַ ּיִ בְ ַרח ַאחֲ ֵרי דָׁ וִ ד:
ן־אחָׁ ד לַ אֲ ִחימֶ לֶ ְך בֶ ן־אֲ ִחטּוב ְ
וַ ּיִ מָׁ לֵ ט בֵ ֶ
 .5מלכים א' ב:כו-כז
את
יתָך כִ י־נָׁשָׁ ָׁ
(כו) ּולְ ֶאבְ י ָָׁׁתר הַ כֹהֵ ן ָׁאמַ ר הַ מֶ לֶ ְך ֲע ָׁנתֹת לֵ ְך עַ ל־שָׁ דֶ יָך כִ י ִאיש מָׁ וֶ ת ָׁא ָׁתה ּובַ ּיֹום הַ זֶ ה ל ֹא אֲ ִמ ֶ
ת־אבְ י ָָׁׁתר
ר־ה ְתעַ נָׁה ָׁאבִ י( :כז) וַ יְ ג ֶָׁרש ְשֹלמֹה ֶא ֶ
ית בְ כֹל אֲ שֶ ִ
ֶאת־אֲ רֹון אֲ ֹ -דנָׁי ה' לִ פְ נֵי דָׁ וִ ד ָׁאבִ י וְ כִ י ִה ְתעַ נִ ָׁ
ת־דבַ ר ה' אֲ שֶ ר ִדבֶ ר עַ ל־בֵ ית עֵ לִ י בְ ִשֹלה:
ִמ ְהיֹות כֹהֵ ן לַ ה' לְ מַ לֵ א ֶא ְ
 .6בראשית מו:ב-ד
(ב) וַ ּי ֹאמֶ ר אֹ-ל ִקים לְ יִ ְש ָׁר ֵאל בְ מַ ְראֹת הַ לַ יְ לָׁ ה וַ ּי ֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב וַ ּי ֹאמֶ ר ִהנֵנִ י( :ג) וַּי ֹאמֶ ר ָׁאנֹכִ י הָׁ ֵא-ל
ימָך שָׁ ם( :ד) ָׁאנֹכִ י ֵא ֵרד עִ ְמָך ִמצְ ַריְ מָׁ ה וְ ָׁאנֹכִ י
ירא מֵ ְרדָׁ ה ִמצְ ַריְ מָׁ ה כִ י־לְ גֹוי ּגָׁדֹול אֲ ִש ְ
ל־ת ָׁ
אֹ-ל ֵק י ָׁאבִ יָך ַא ִ
ַאעַ לְ ָך גַם־עָׁ ֹלה וְ יֹוסֵ ף י ִָׁשית יָׁדֹו עַ ל־עֵ ינֶיָך:
 .7בראשית מח:כא
ל־א ֶרץ אֲ ב ֵֹתיכֶ ם:
ֹלהים עִ מָׁ כֶ ם וְ הֵ ִשיב ֶא ְתכֶ ם ֶא ֶ
וַ ּי ֹאמֶ ר יִ ְש ָׁר ֵאל ֶאל־יֹוסֵ ף ִהנֵה ָׁאנֹכִ י מֵ ת וְ הָׁ יָׁה א ִ
 .8בראשית נ:כד
קד ֶא ְתכֶ ם וְ הֶ עלָׁ ה ֶא ְתכֶ ם ִמן־הָׁ ָׁא ֶרץ הַ ז ֹאת ֶאל־הָׁ ָׁא ֶרץ
ל־אחָׁ יו ָׁאנֹכִ י מֵ ת וֵ אֹ-ל ִקים פָׁ קֹד יִ פְ ֹ
וַ ּי ֹאמֶ ר יֹוסֵ ף ֶא ֶ
אֲ שֶ ר נִ ְשבַ ע לְ ַאבְ ָׁרהָׁ ם לְ יִ צְ חָׁ ק ּולְ ַי ֲעקֹב:
 .9מלכים א' יב:טו-כד
ת־דבָׁ רֹו אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ה' בְ יַד אֲ ִחּיָׁה
(טו) וְ ל ֹא־שָׁ מַ ע הַ מֶ לֶ ְך ֶאל־הָׁ עָׁ ם כִ י־הָׁ יְ ָׁתה ִסבָׁ ה מֵ עִ ם ה' לְ מַ עַ ן הָׁ ִקים ֶא ְ
הַ ִשיֹלנִ י ֶאל־י ָָׁׁרבְ עָׁ ם בֶ ן־נְ בָׁ ט( ...:כא) ויבאו וַ ּיָׁב ֹא ְרחַ בְ עָׁ ם יְרּושָׁ לַ ִם וַ ּי ְַקהֵ ל ֶאת־כָׁ ל־בֵ ית יְהּודָׁ ה וְ ֶאת־שֵ בֶ ט בִ נְ י ִָׁמן
ן־שֹלמֹה:
ּושמֹנִ ים ֶאלֶ ף בָׁ חּור עֹשֵ ה ִמלְ חָׁ מָׁ ה לְ ִהלָׁ חֵ ם עִ ם־בֵ ית יִ ְש ָׁר ֵאל לְ הָׁ ִשיב ֶאת־הַ ְמלּוכָׁ ה לִ ְרחַ בְ עָׁ ם בֶ ְ
מֵ ָׁאה ְ
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ן־שֹלמֹה מֶ לֶ ְך יְ הּודָׁ ה
ל־רחַ בְ עָׁ ם בֶ ְ
ל־שמַ עְ יָׁה ִאיש־הָׁ אֹ-ל ִקים לֵאמֹר( :כג) אמֹר ֶא ְ
ֹלהים ֶא ְ
(כב) וַ יְ ִהי ְדבַ ר הָׁ א ִ
ֹא־תלָׁחֲ מּון עִ ם־אֲ חֵ יכֶ ם
ֹא־תעֲלּו וְ ל ִ
וְ ֶאל־כָׁ ל־בֵ ית יְ הּודָׁ ה ּובִ נְ י ִָׁמין וְ י ֶֶתר הָׁ עָׁ ם לֵ אמֹר( :כד) כֹה ָׁאמַ ר ה' ל ַ
ת־דבַ ר ה' וַ ּיָׁשֻ בּו לָׁ לֶ כֶ ת כִ ְדבַ ר ה':
בְ נֵי־יִ ְש ָׁר ֵאל שּובּו ִאיש לְ בֵ יתֹו כִ י מֵ ִא ִתי נִ ְהיָׁה הַ דָׁ בָׁ ר הַ זֶה וַ ּיִ ְש ְמעּו ֶא ְ
 .10שמואל ב' יב:י-יב
אּורּיָׁה הַ ִח ִתי לִ ְהיֹות לְ ָך לְ ִאשָׁ ה:
ת־אשֶ ת ִ
יתָך עַ ד־עֹולָׁ ם עֵ ֶקב כִ י בְ זִ ָׁתנִי וַ ִת ַקח ֶא ֵ
ֹא־תסּור חֶ ֶרב ִמבֵ ְ
(י) וְ עַ ָׁתה ל ָׁ
יתָך וְ לָׁ ַק ְח ִתי ֶאת־נָׁשֶ יָך לְ עֵ ינֶיָך וְ נ ַָׁת ִתי לְ ֵרעֶ יָך וְ שָׁ כַ ב עִ ם־נָׁשֶ יָך
(יא) כֹה ָׁאמַ ר ה' ִהנְ נִ י מֵ ִקים עָׁ לֶ יָך ָׁרעָׁ ה ִמבֵ ֶ
לְ עֵ ינֵי הַ שֶ מֶ ש הַ ז ֹאת( :יב) כִ י ַא ָׁתה עָׁ ִשי ָׁת בַ סָׁ ֶתר וַ אֲ נִ י ֶאעשֶ ה ֶאת־הַ דָׁ בָׁ ר הַ זֶ ה ֶנגֶד כָׁל־יִ ְש ָׁר ֵאל וְ ֶנגֶד הַ שָׁ מֶ ש:
 .11שמואל ב' יג:כא
וְ הַ מֶ לֶ ְך דָׁ וִ ד שָׁ מַ ע ֵאת כָׁ ל־הַ ְדבָׁ ִרים הָׁ ֵאלֶ ה וַ ּיִ חַ ר לֹו ְמאֹד:
 .12מלכים א' א:ה-ו
(ה) וַ אֲ דֹנִ ּיָׁה בֶ ן־חַ ּגִ ית ִמ ְתנַשֵ א לֵ אמֹר אֲ נִ י ֶא ְמֹלְך וַ ּיַעַ ש לֹו ֶרכֶ ב ּופָׁ ָׁר ִשים וַ חֲ ִמ ִשים ִאיש ָׁרצִ ים לְ פָׁ נָׁיו( :ו)
ית וְ גַם־הּוא טֹוב־ת ַֹאר ְמאֹד וְ אֹתֹו יָׁלְדָׁ ה ַאחֲ ֵרי ַאבְ שָׁ לֹום:
וְ ל ֹא־עֲצָׁ בֹו ָׁאבִ יו ִמּיָׁמָׁ יו לֵ אמֹר מַ דּועַ כָׁ כָׁ ה עָׁ ִש ָׁ

