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   יא א"שמו
ַקח( ז) ר ֶצֶמד ַויִּ קָּ  ְגבּול ְבָכל ַוְיַשַלח ַוְיַנְתֵחהּו בָּ

ְשָרֵאל ַיד יִּ ָאִכים בְּ  ֹיֵצא ֵאיֶנּנּו ֲאֶשר ֵלאֹמר ַהַמלְּ
אּול ַאֲחֵרי ַאַחר שָּ מּוֵאל וְּ ֶשה ֹכה שְּ רוֹ  ֵיעָּ קָּ  …ִלבְּ

   יט שופטים
ַקח ֵביתוֹ  ֶאל ַויָֹּבא( כט)  ַוַיֲחֵזק ַהַמֲאֶכֶלת ֶאת ַויִּ

שוֹ  ִפיַלגְּ ֶמיהָּ  ַוְיַנְתֶחהָ  בְּ ֵנים ַלֲעצָּ ר ִלשְּ שָּ ִחים עָּ תָּ  נְּ
ְשָרֵאל ְגבּול ְבֹכל ַוְיַשְלֶחהָ  יָּה( ל)  :יִּ הָּ ל וְּ ֹרֶאה כָּ  הָּ

ָאַמר ה ֹלא וְּ תָּ יְּ ֹלא ִנהְּ ה וְּ ֲאתָּ ֹזאת ִנרְּ ִמיֹום כָּ  לְּ
ֵני ֲעלֹות ֵאל בְּ רָּ ַרִים ֵמֶאֶרץ ִישְּ  ַהֶזה ַהיֹום ַעד ִמצְּ
ֶכם ִשימּו ֶליהָּ  לָּ ַדֵברּו ֻעצּו עָּ   וְּ

ק ַפַחד ַוִיֹפל ֹקוָּ ם ַעל יְּ עָּ אּו הָּ יש ַוֵיצְּ   כ שופטים :ֶאָחד ְכאִּ
אּו( א) ל ַוֵיצְּ ֵני כָּ ֵאל בְּ רָּ ֵהל ִישְּ ה ַוִתקָּ ֵעדָּ יש הָּ  ְכאִּ

ם( ח)… ֶאָחד ל ַויָּקָּ ם כָּ עָּ יש הָּ  ֵלאֹמר ֶאָחד ְכאִּ
ל ַוֵיָאֵסף( יא)…  ֵאל ִאיש כָּ רָּ ִעיר ֶאל ִישְּ יש הָּ  ְכאִּ

ים ֶאָחד  :ֲחֵברִּ
   יא א"שמו

רּו( י) ֵשי ַוֹיאמְּ ר יֵָּביש ַאנְּ חָּ  ֲאֵליֶכם ֵנֵצא מָּ
יֶתם  :ְבֵעיֵניֶכם ַהּטוֹב ְכָכל ָלנּו ַוֲעשִּ

  יט שופטים
תּולָּה ִבִתי ִהֵּנה( כד) ֵשהּו ַהבְּ יָאה ּוִפיַלגְּ  ּנָּא אוֹצִּ

ם ַעּנּו אֹותָּ ם וְּ  ְבֵעיֵניֶכם ַהּטוֹב ָלֶהם ַוֲעשּו אֹותָּ
ִאיש לָּ ַבר ַתֲעשּו ֹלא ַהֶזה וְּ לָּה דְּ בָּ  :ַהֹזאת ַהּנְּ

   יא א"שמו
ם ַוֹיאֶמר( יב) עָּ מּוֵאל ֶאל הָּ ֹאֵמר ִמי שְּ אּול הָּ  שָּ

ֹלְך ֵלינּו ִימְּ ים ְתנּו עָּ יֵתם ָהֲאָנשִּ  :ּוְנמִּ
 

ַיַעל ּוְבֵני - י:כז) רּו ְבלִּ ֻזהּו ֶזה ֹיִשֵענּו ַמה ָאמְּ  ַוִיבְּ
ֹלא ה לוֹ  ֵהִביאּו וְּ חָּ ִהי ִמנְּ ַמֲחִריש ַויְּ  (כְּ

 
אּול ַוֹיאֶמר( יג)  ִכי ַהֶזה ַביֹום ִאיש יּוַמת ֹלא שָּ

ה ַהיֹום שָּ ק עָּ ֹקוָּ ה יְּ שּועָּ ֵאל תְּ רָּ ִישְּ  :בְּ

   כ שופטים
ה( יג) ַעתָּ ים ֶאת ְתנּו וְּ ַיַעל ְבֵני ָהֲאָנשִּ  ֲאֶשר ְבלִּ

ה עָּ יֵתם ַבִגבְּ ה ּוְנמִּ ַבֲערָּ ה ּונְּ עָּ ֵאל רָּ רָּ  ִמִישְּ
 
 
 

ֹלא ֵני ָאבּו וְּ ִמן בְּ יָּ ֹמעַ  ִבנְּ קֹול ִלשְּ ֵני ֲאֵחיֶהם בְּ  בְּ
ֵאל רָּ  :ִישְּ

 

 


