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שמו"א יא
(ז) וַיִּ ַקח צֶ מֶ ד בָּ ָּקר וַיְ נ ְַתחֵ הּו וַיְ ַשלַח בְ כָ ל גְ בּול
יִּ ְש ָראֵ ל בְּ יַד הַ מַ לְּ ָאכִ ים לֵאמֹר אֲ ֶשר אֵ ינֶּנּו יֹצֵ א
ַאחֲ ֵרי ָּשאּול וְּ ַאחַ ר ְּשמּואֵ ל כֹה יֵעָּ ֶשה לִ בְּ ָּקר ֹו…

וַ יִ פֹל פַ חַ ד ְּיקֹוָּ ק עַ ל הָּ עָּ ם וַ י ְֵּצאּו כְ ִּאיש אֶ חָ ד:

שמו"א יא
ֹאמרּו ַאנ ְֵּשי יָּבֵ יש מָּ חָּ ר נֵצֵ א אֲ לֵיכֶם
(י) וַ י ְּ
ַוע ֲִּשיתֶ ם לָנּו כְ כָ ל הַ ּטוֹב בְ עֵ ינֵיכֶ ם:
שמו"א יא
(יב) וַ יֹאמֶ ר הָּ עָּ ם אֶ ל ְּשמּואֵ ל ִמי הָּ אֹמֵ ר ָּשאּול
יִ ְּמֹלְך עָּ לֵינּו ְתנּו הָ אֲ נ ִָּשים ּונְ ִּמיתֵ ם:

שופטים יט
(כט) וַ ָּיבֹא אֶ ל בֵ ית ֹו וַיִּ ַקח אֶ ת הַ מַ אֲ כֶ לֶת וַ יַחֲ זֵ ק
בְּ פִ ילַגְּ ש ֹו וַיְ נ ְַתחֶ הָ ַלעֲצָּ מֶ יהָּ לִ ְּשנֵים עָּ ָּשר נְּתָּ ִחים
וַיְ ַשלְ חֶ הָ בְ כֹל גְ בּול יִּ ְש ָראֵ ל( :ל) וְּ הָּ יָּה כָּ ל הָּ רֹאֶ ה
וְּ ָאמַ ר ֹלא נ ְִּהיְּ תָּ ה וְּ ֹלא נ ְִּראֲ תָּ ה כָּ זֹאת לְּ ִמיוֹם
יִש ָּראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִם עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה
עֲלוֹת בְּ נֵי ְּ
ִשימּו לָּכֶם עָּ לֶיהָּ עֻצּו וְּ ַדבֵ רּו
שופטים כ
יִש ָּראֵ ל וַ ִת ָּקהֵ ל הָּ עֵ ָּדה כְ ִּאיש
(א) וַ י ְֵּצאּו כָּל בְּ נֵי ְּ
אֶ חָ ד… (ח) וַ י ָָּּקם כָּ ל הָּ עָּ ם כְ ִּאיש אֶ חָ ד לֵאמֹר
… (יא) וַ יֵָאסֵ ף כָּ ל ִאיש י ְִּש ָּראֵ ל אֶ ל הָּ עִ יר כְ ִּאיש
אֶ חָ ד חֲ בֵ ִּרים:
שופטים יט
(כד) ִהּנֵה בִ ִתי הַ בְּ תּולָּה ּופִ ילַגְּ ֵשהּו אוֹצִּ יָאה ּנָּא
אוֹתָּ ם וְּ עַ ּנּו אוֹתָּ ם ַועֲשּו לָהֶ ם הַ ּטוֹב בְ עֵ ינֵיכֶם
וְּ ל ִָּאיש הַ זֶ ה ֹלא תַ עֲשּו ְּדבַ ר הַ ּנְּבָּ לָּה הַ זֹאת:
שופטים כ
(יג) וְּ עַ ָּתה ְתנּו אֶ ת הָ אֲ נ ִָּשים בְ נֵי בְ לִּ יַ עַ ל אֲ ֶשר
יִש ָּראֵ ל
בַ גִ בְּ עָּ ה ּונְ ִּמיתֵ ם ּונְּבַ ע ֲָּרה ָּרעָּ ה ִמ ְּ

ָאמרּו מַ ה י ִֹשעֵ נּו זֶ ה וַ יִ בְּ זֻהּו
(י:כז ּ -ובְ נֵי בְ לִּ יַ עַ ל ְּ
וְּ ֹלא הֵ בִ יאּו ל ֹו ִמנְּחָּ ה וַ יְּ ִהי כְּ מַ חֲ ִריש)

לִשמֹעַ בְּ קוֹל אֲ חֵ יהֶ ם בְּ נֵי
וְּ ֹלא ָאבּו בְּ נֵי בִ ְּני ִָּמן ְּ
יִש ָּראֵ ל:
(יג) וַ יֹאמֶ ר ָּשאּול ֹלא יּומַ ת ִאיש בַ יוֹם הַ זֶ ה כִ י ְּ
יִש ָּראֵ ל:
הַ יוֹם עָּ ָּשה יְּ קֹוָּ ק ְּתשּועָּ ה בְּ ְּ

