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‡¯˜Ó· ˙È˙Â¯ÙÒ ‰ÓÎÒÂÓ ÏÚ: 

 ¯ÂÓÁ‰ ˙˘È·Á)ÔÂ˙‡‰ Â‡ (ÂÈÏÚ ‰·ÈÎ¯‰Â 

 

חמור הוא חמור ואתו� היא ,  ובכל מקו� במקרא1,"אי� מקרא יוצא מידי פשוטו"

לומר שבעל חיי� זה מבטא ) ל"כגו� אברבנאל והמהר(אלא שלא נמנעו חכמי� . אתו�

מור מבטאת את הרעיו� שיש ושהרכיבה על ח, ג את העניי� החומרי, ב"בבראשית כ

מ אלשי� דייק מ� "ר. ביכולתו של האד� לשלוט בעניי� החומרי ולהתנשא עליו

שאותו ) מלשו� חומר(שכא� נרמז על ָחְמר� ) ש�" (¯Ó¬ÁֹÂויֲחבֹש את : "הכתיב החסר

שבו לכ� פה ע� ("בעוד שבפסוק ה בא כתיב מלא , אברה�) ?חבש= כבש (כבש 

פרק (בפרקי דרבי אליעזר . ללא שו� רמז,  חמור כמשמעווש� מדובר על, ")החמור

הוא ... הוא החמור ב� האתו� שנבראת בי� השמשות"שחמורו של אברה� , נדרש) לא

הוא החמור שעתיד ב� דוד , )כ', שמות ד... (החמור שרכב עליו משה בבואו למצרי�

 ני ורכב עלהנה מלכ� יבוא ל� צדיק ונושע הוא ע... גילי מאד'לרכב עליו שנאמר 

מביא בעל המדרש את הדרשה , ובהמש�)". ט', זכריה ט(' חמור ועל ַעיר ב� אתנות

 ַע� הדומה –ויאמר אברה� אל נעריו שבו לכ� פה ִע� החמור : "המפורסמת

2".לחמור
 

, קריאה החפה מכל מגמה דרשנית, מי שמבקש להבי� את הכתוב לפי פשוטו

י� המספר לעתי� את כלי התחבורה של מדוע מצי: חייב בכל זאת לשאול את עצמו

הא� יש לכ� ? כשבמרבית המקרי� נמנע הוא מלציי� פרט טריוויילי זה, ההול� לדרכו

ללכת דר� ארוכה מאוד מחר� ' כאשר יוצא אברה� לדרכו על פי צו ה? משמעות

וברי לקורא ) ד, ב"בראשית י" (ויל� אתו לוט... ויל� אבר�: "נאמר רק, לאר# כנע�

אי� . שכ� לקחו את� את כל רכוש� ואת הנפש אשר עשו בחר�, ו ברגלשלא הלכ

אי� ) י, ש�(וכשיורד אברה� מצרימה מפני הרעב . צור� אפוא לציי� את המוב� מאליו

למה אפוא חורג המספר . מצייני� א� לקח את אשתו על גבי חמור או על גבי גמל

 ?בה עליה�לעתי� ממנהגו ומציי� את חבישת החמור או האתו� או הרכי

 
 .א"כד ע; ב"יבמות יא ע; א"שבת סג ע .1

2. ; תמח' מרגליות עמ' מהד, ויקרא רבה פרשה כ ב: אותה דרשה מצויה ג במקומות הבאי

; 389' מנדלבוי עמ' מהד, פסיקתא דרב כהנא פסקא כו; מדרש קהלת זוטא פרשה ט

 .ועוד, תנחומא וירא כג; ש אחרי מות ג; וירא מו) בובר(תנחומא 
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מצאנו בסיפור המקראי אפיזודות אחדות שבה� מציי� המספר מפורשות את 

עד שאפשר לומר , ונדמה שרעיו� אחד משות$ לכול�, הרכיבה על חמור או על אתו�

שהמקרא משתמש ביודעי� במוטיב של רכיבה על חמור או על אתו� על מנת להביע 

 :את האפיזודות הללוהבה נמיי� תחילה . רעיו� שאנסה להמחישו בהמש�

1 . ˜ÁˆÈ ˙„˜Ú ¯ÂÙÈÒ· Ì‰¯·‡ Ï˘ Â¯ÂÓÁ)Î ˙È˘‡¯·"·( 

את נעריו הוא . אברה� חובש את חמורו במטרה להעלות את יצחק בנו לעולה

בסופו של דבר לא נתקיימה המטרה שלמע� . מצווה לשבת בתחתית ההר ע� החמור

 .חק נותר חייצ, בניגוד למחשבתו של אברה� כשיצא לדר�. מימושה יצא לדרכו

2 . ‰˘Ó Ï˘ Â¯ÂÓÁ)‚ ˙ÂÓ˘'( 

הוא לוקח את אשתו ואת . כדי למלא את שליחותו במצרי�' משה יוצא לדרכו בצו ה

המסע נקטע . א$ כי לא נצטווה לקחת� אתו למצרי�, בניו ומרכיב אות� על החמור

ומסתבר . להמית את משה' שבו מבקש ה, בעקבות המעשה המסתורי במלו�

שכ� מאוחר הרבה יותר יבוא יתרו ,  ושני בניו שבי� למדיי�שציפורה אשת משה

לא , ואגב). ה%א, ח"שמות י(חות� משה ועמו ציפורה ושני בניו של משה אליו למדבר 

וזו של יתרו , תכניתו של משה לא נתממשה. מסופר שיתרו הרכיב אות� על החמור

 .מוטיב סכנת המוות מצוי ג� באפיזודה זו. צלחה

3 .· Ï˘ Â�Â˙‡ ÌÚÏ)Î ¯·„Ó·"· ,‡Î-‰Ï( 

בלע� מנסה בכל האמצעי� להשיג אישור אלוהי ללכת ע� שרי בלק ולקלל את 

בסופו . א� מלא� מתייצב בדר� לשט� לו, הוא חובש את אתונו ויוצא לדר�. ישראל

בסיפור . של דבר מוצא בלע� את עצמו מבר� את ישראל בניגוד לכוונתו הראשונית

מופיעה האתו� בתפקיד של השתקפות אירונית של  3,שהוא פרבולה נבואית, זה

כשהוא נלח# בי� רצונו להשביע את רצו� המל� ובי� הצור� לא להכעיס , בלע� עצמו

ג� . הרוכב על האתו� שהיה נחוש לקלל לא הגשי� את מחשבתו,  א$ כא�4.'את ה

 ‰¯‚˙Èאולי נטתה מפני כי עתה ג� אתכה : "המוטיב של איו� במוות מצוי בסיפור

 .אומר המלא� לבלע� הרכוב על אתונו) לג, ש�" (אותה החייתיו

 
 A. Rofé, ‘Classes in the;119�120' עמ, ג"ירושלי תשמ, ÌÈ‡È·� È¯ÂÙÈÒ, רופא' א: ראה .3

Prophetical Stories: Didactic Legends and Parable’, SVT 26, 1974, pp. 142-164. 

 , Â�˘¯ÙÂ ˙¯Â˜· 23˙', דרכי תיאור מיטונימי ומטאפורי בסיפור המקראי, 'גרסיאל' מ: ראה .4

 .27' עמ, ח"תשמ
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4 . ‰Ú·‚· ˘‚ÏÈÙ ¯ÂÙÈÒ· ÈÂÏ‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ „Óˆ)È ÌÈËÙÂ˘"Ë( 

 Óˆ ÌÈ¯ÂÓÁ„לש� כ� הוא לוקח נער ו. הלוי הול� להשיב את פילגשו שברחה מפניו

 Óˆ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ˘Â·Á„ ועמו"...בדרכו חזרה לאחר שכביכול השיג את מטרתו ). ג, ש�(

ש� נוהגי� אנשי הגבעה . הוא מגיע ע� לילה לעיר גבעה, )י, ש�" (עמו פילגשוו

בבוקר מוצא הלוי את . ה� מתעללי� בפילגש כל הלילה. באורחי� מנהג סדו�

 ויאמר: "הוא לוקח אותה על החמור. פילגשו מוטלת בפתח הבית וידיה על הס$

). כח, ש�" (מולמקֹ יל�ו האיש ויק� ‰Á˜ÈÂ ÏÚ ¯ÂÓÁ‰ נהעֹ ואי� ונלכה קומי אליה

א� תכניתו , מטרת הלוי כשחבש את צמד החמורי� הייתה להשיב אליו את פילגשו

 .את גופתה ובמקו� זאת השיב, השתבשה

5 . „Â„ ˙‡¯˜Ï ¯ÂÓÁ‰ ÏÚ ˙·ÎÂ¯ ÏÈ‚È·‡)Ó˘"Î ‡"‰( 

דוד שנעלב מדברי נבל הכרמלי המבזי� חוגר את חרבו ומבקש להשמיד את בית נבל 

והיא מונעת , הדבר נודע לאביגיל טובת השכל. בוקר משתי� בקירולא להשאיר עד 

וצידה , כשהיא הולכת לקראת דוד רכובה על חמור, שפיכות דמי� בהתערבות מהירה

 :אזכור החמורי� מודגש בסיפור וחוזר שוב ושוב. רבה שמה על החמורי�

 Èƒ‰ ¯ֹ˙∆·∆Î Ï«Ú‡ ְוָהָיה ...Ì∆N»z«Â Ï«Ú ¬Á«‰ÓֹÌÈƒ̄... ַוִ�ַ�ח] קרי ֲאִביַגִיל[ אבוגיל ַוְ�ַמֵהר

ÂÓ¬Á«‰ֹ¯ ַוֲאָנָ�יו ָדִוד ְוִהֵ�ה ָהָהר ְ�ֵסֶתר ְויֶֹרֶדת � ַוֵ�ֶרא ...אָֹת� ַוִ�ְפ�ֹ� ִלְקָראָת� יְֹרִדי

... )ֶר' &ַוִ�ְ�ַ�ח ָ#ֶניָה ַעל ָדִוד ְל$ֵ#י ַוִ�#ֹל ¯ֹ‰»z«Â Ï«Ú≈Ó ÂÓ¬Á≈̄∆„ ַוְ�ַמֵהר ָ"ִוד ֶאת ֲאִביַגִיל

 $ֲחֵרי ַוֵ�ֶלְ+ ְלַרְגָל� ַההְֹלכ(ת ַנֲערֶֹתיָה ְוָחֵמ� ¯ֹ‰»k¿̄ƒz«Â Ï«Ú ÂÓ¬Á»· ֲאִביַגִיל ַוָ�ָק� ַוְ�ַמֵהר

 ).מב1יח, ש�( ְלִאָ,ה ל( ַוְ�ִהי ָדִוד ַמְלֲאֵכי

ויש לו תכלית בהנעת , אמנ� משתלב מוטיב הרכיבה על החמור היטב בסיפור

 שוב עדי� אנו לתופעה שמוטיב זה מופיע בעלילה שבה קיימת סכנת א�, העלילה

אמנ� בסיפור זה לא דוד . ושינוי דרמטי מהמטרה שאליה יצא גיבור הסיפור, מוות

סכנת . וזהו שימוש חריג או ורייציה של המוטיב, אלא אביגיל, הוא הרוכב על החמור

. שלא מידי דוד, מפתיעולעומת זאת מת נבל ב, המוות שריחפה על בית נבל הוסרה

 . כשהיא הופכת להיות אשתו של דוד, ג� גורלה של אביגיל משתנה

6 . ¯ÂÓÁ‰ ˙‡ ˘·ÂÁ ÏÙÂ˙ÈÁ‡)Ó˘"È ·"Ê ,‚Î( 

 ִעיר( ֶאל ֵ�ית( ֶאל ַו6ֵֶלְ+ ַו6ָָק� ¯ֹ‰»Á«i«ÂֹL ˙∆‡ ÂÓ¬Á¬· ֲעָצת( ֶנֶע4ְָתה לֹא 3ִי ָר)ה ַוֲאִחיתֶֹפל

 .)ִביו ְ�ֶקֶבר ַו6ִָ�ֵבר ַו6ָָמת ָחַנקַו6ֵ ֵ�ית( ֶאל ַוְיַצו

רצה ' א� ה). כג, ז"ב ט"שמ(אול� עבר למחנה אבשלו� , אחיתופל היה יועצו של דוד

לכ� קיבל , להפר את עצת אחיתופל הטובה כדי להביא על אבשלו� את הרעה

מאחר שלא נעשתה עצתו הטובה של . אבשלו� שלא בטובתו את עצת חושי הארכי

והעדי$ לאבד , נמנע הוא שתבוא רעה על מחנה אבשלו�%הבי� כי בלתי, לאחיתופ
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מה עוד כשכל הרוגי , את עצמו לדעת בביתו מאשר ימיתהו דוד כמורד במלכות

מה הטע� ). טו, א"א כ"מל(כפי שמסתבר מסיפור כר� נבות , מלכות ממונ� למל�

אלא ?  אל ביתווכי יש חשיבות לאופ� שבו הגיע? לציי� שאחיתופל חבש את חמורו

, ששוב רואי� אנו שזהו מדרכו של המספר המקראי לרמוז באמצעי ספרותי מוסכ�

ישנה את גורלו ממוות לחיי� או ' ברצות ה. שאי� האד� שליט מוחלט בהחלטותיו

 .בהיפו� שלא ציפה לו הגיבור, מחיי� למוות

7 . ÂÈÏÚ ·Î¯ÏÂ ¯ÂÓÁ‰ ˙‡ ˘Â·ÁÏ ÔÂÂÎ˙‰ ÏÂ‡˘ Ô· ˙˘Â·ÈÙÓ)Ó˘"È ·"Ë ,ÊÎ( 

מפיבושת ב� שאול יורד לקראתו ודוד . ע� תו� מרד אבשלו� שב דוד לירושלי�

מפיבושת האומלל מצטדק ומסביר לדוד שאמנ� היה בדעתו . מדבר אליו קשות

כי ציבא עבדו לא חבש לו את , אלא שהדבר נמנע ממנו, להצטר$ אליו בגלותו

 Á‡ ÈÏ ¯ÂÓÁ‰ ·Î¯‡Â ‰ÈÏÚ·˘‰ עבד� אמר כי מניִר עבדי המל� אדני ויאמר: "החמור

כיו� שבכל האפיזודות הנזכרות משמש מוטיב  ).ש�" (עבד� פסח כי המל� את ואל�

הרי , הכרוכי� במוות, חבישת החמור רמז לתכנית שלא מומשה בנושאי� הרי גורל

 מדוע לא הצליח להצטר$ –מלבד במישור המעשי , שדברי מפיבושת מבטאי� היטב

חבישת , שכ� על פי המוסכמה הידועה לקורא, ותי ג� את המישור הספר–אל דוד 

מפיבושת מזכיר . החמור והרכיבה עליו מביעה את הרעיו� של תכנית שלא מומשה

Â∆˙כי א� "שכל בית אביו לא היו , בשיחתו ע� דוד »Ó È˘�‡הוא ). כט, ש�" ( לאדוני

� א� תחת זאת ש� אותו ע, אסיר תודה לדוד ויודע שיכול היה על פי די� להמיתו

 .והעניק לו חיי�, אוכלי שולחנו

8 . ÌÈÁ¯Â·‰ ÂÈ„·Ú ˙‡ ·È˘‰Ï Â¯ÂÓÁ ˙‡ ˘·ÂÁ ÈÚÓ˘)ÏÓ"· ‡ ,'ËÏ-ÂÓ( 

לא לצאת , שבעבר מרד בדוד א� קיבל חנינה, המל� שלמה ציווה על שמעי

שביו� צאתו מ� , שמעי הוזהר. מ� הסת� כדי שיוכל לפקח על תנועותיו, מירושלי�

שמעי התחייב לעשות ). לז, ש�(דמו בראשו , ות ימותהעיר וָעבר� את נחל קדרו� מ

שמעי . א� מק# שלוש שני� ברחו שני עבדי� לשמעי אל אכיש מל� גת. כדברי שלמה

 ויל� ÁÈÂ ˙‡ Â¯ÓÁ·˘ שמעי ויק�", הפר את האיסור בשבועה שלא לצאת מירושלי�

 נודע הדבר ).מ, ש�( "מגת עבדיו את ויבא שמעי ויל� עבדיו את לבקש אכיש אל גתה

אפשר להניח . והוא מנצל את מעשה שמעי כדי להפלילו ולדו� אותו למוות, לשלמה

ששלמה חש$ את כוונותיו האמתיות של שמעי שביקש לחבור לאכיש מל� גת 

 .כפי שבישרה לקורא חבישת החמור, א� תכניתו נכשלה. ולקשור נגד שלמה
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9 .¯ÂÓÁ‰ ˙‡ ÂÏ ÌÈ˘·ÂÁ Ï‡ ˙È·Ó Ô˜Ê‰ ‡È·�‰ Ï˘ ÂÈ�· ,ÊÂ ¯˘‡ ‡È·�Ï ¯ÂÓÁ ˘·ÂÁ ‰

 Â·È˘‰)ÏÓ"È ‡"‚( 

בסיפור תמוה זה מנסה נביא זק� מבית אל להכשיל את איש האלוהי� שניבא נבואת 

ויוצא לפגוש את איש , הוא מצווה על בניו לחבוש לו חמור. פורענות על עירו

. א� לא למנוע את קיו� הנבואה, הוא אמנ� מצליח לרמותו ולהכשילו. האלוהי�

חובש לו חמור , במחווה של התנצלות כלפי איש האלוהי� שאותו רימה, ק�הנביא הז

. א� כי אינו נוגע בחמור, א� אריה מוצא אותו בדר� וממיתו. כדי שיצא לדרכו

הוא שוב מבקש מבניו שיחבשו לו , לכששומע הנביא הזק� מבית אל את אשר אירע

בסיפור זה מודגש . ווהוא מביא את נבלת איש האלוהי� לקברו ולהספיד, את החמור

הנביא !). מופיעה בסיפור שבע פעמי�' חמור'המילה (מאוד עניי� חבישת החמור 

ולש� כ� הוא יצא , הזק� היה נחוש מאוד להכשיל את איש האלוהי� בשליחותו

כי ", הוא נוכח לדעת. א� תוחלתו נכזבה. לדר� למרות מגבלות גילו וכשירותו הפיזית

 בהתא� למוסכמות שבסיפור 5).לב, ש�..." ('בר ההיה יהיה הדבר אשר קרא בד

ציפיותיו של היוצא לדרכו לבצע משימה גורלית ניצבות מול רצונו של , המקראי

 .שהוא השולט בדרכי בני אד�, האל

10 . ‰�· ÔÈÈ�Ú· ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ˘È‡ Ï‡ ‡Â·Ï ÔÂ˙‡ ˙˘·ÂÁ ˙ÈÓ�Â˘‰)ÏÓ"„ ·'( 

מתו� רצו� לגמול לה , ב� –למרות רתיעתה , אלישע העניק לאישה הגדולה משונ�

האישה מבקשת מבעלה רשות לקחת . לאחר זמ� מת הילד. על הכנסת האורחי� שלה

ומאלצת אותו , היא חובשת את האתו� וממהרת לאיש האלוהי�, את אחת האתונות

כשניסיונות , תוחלת האישה נכזבה בתחילה. לקבל אחריות ולהחיות את הילד

, לאחר מאמצי� חוזרי� ונשני� של אלישע, סו$א� לב. ההחייאה של גיחזי לא צלחו

 .ק� הילד לתחייה

* * * 

בעזרת מה , שהמספר המקראי נוהג לרמוז לקורא, די בעשרה סיפורי� אלה להראות

שהגיבור היוצא לדרכו כשבדעתו לבצע משימה , שנראה בבירור כמוסכמה ספרותית

יש , אד� היוצא לדר�). כג', ירמיהו י" (כי לא לאד� דרכו"אינו מודע לכ� , גורלית

א� . והוא מצפה לבצע אותה בהצלחה, תכניתו עמו, בדעתו להגיע למטרה כלשהי

רבות מחשבות בלב איש ועצת "ש, כ� בולטת העובדה, ככל שהתכניות גורליות יותר

ואד� , מצעדי גבר' מה: "ועוד אמר החכ� מכל אד�). כא, ט"משלי י" (היא תקו�' ה

האד� סבור שבכוח עצמו הוא מכוו� את , כלומר). כד', ש� כ" (מה יבי� דרכו

 
נביא ,  מל� ישראל–אות נבואי גובר על שלושה מפיריו , 'סימו�' א: לעניי� סיפור זה ראה .5

רמת ג� �ירושלי, Ó· ˙È˙Â¯ÙÒ ‰‡È¯˜ :ÌÈ‡È·� È¯ÂÙÈÒ˜¯‡', אלהי מיהודהאל ואיש ה�בית

 .157�188' עמ, ז"תשנ
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: ב"ואמר רבי חנינא בחולי� ז ע. הוא הגוזר את גורלו' א� האמת היא שה, הליכותיו

' מה: שנאמר, אי� אד� נוק$ אצבעו מלמטה אלא א� כ� מכריזי� עליו מלמעלה"

כיוו� שאמצעי )". כד', משלי כ(ואד� מה יבי� דרכו ) כג, ז"תהילי� ל(מצעדי גבר כוננו 

שימש הוא כלי מתאי� להביע את הרעיו� של , התחבורה המצוי ביותר היה החמור

נרמז הקורא , בכל הסיפורי� הנזכרי�? שסופה מי ישורנה, יציאה יזומה לדר�

. צפוי%באמצעות חבישת החמור והרכיבה עליו שצפוי לגיבור היפו� גורלי בלתי

חיי� במקו� המוות ,  צפוי או לחילופי�ההיפו� הגורלי הגדול ביותר הוא מוות לא

 .הצפוי

˙ÂÂÓÂ ÌÈÈÁ ·ÈËÂÓ· ÍÂ¯Î‰ ¯ÂÓÁ ÏÚ ‰·ÈÎ¯‰ ·ÈËÂÓ 

˙ÂÂÓ‰Â ÌÈÈÁ‰ ·ÈËÂÓ ‰˘È·Á‰ ·ÈËÂÓ 

‰·ÈÎ¯‰ Â‡ 

 ¯ÂÓÁ‰ ˙‡ ˘·ÂÁ‰

ÂÈÏÚ ·ÎÂ¯‰ Â‡ 

ÌÂ˜Ó ‰‡¯Ó 

).ב( ְלעָֹלה ָ�
 ְוַהֲעֵלה�

 ַהַ�ַער ֶאל ָיְדָ� ִ�ְ�ַלח �ל

).יב ( 

·¬Á«i«ÂֹL ∆‡˙ Ó¬ÁֹÂ¯ֹ )ג.(

�ֹה ָלֶכ
 ְ�ב� 
 ִע

ÂÓ¬Á«‰ֹ¯ )ה.(


 ב"בראשית כ אברה

 ַוְיַבֵ$� 'ה ַוִ#ְפְ�ֵ�ה�

Â˙ÈƒÓ¬‰ֹ  ) כד.(

).כו(  ִמֶ&�� ַוִ#ֶר%

 ִאְ��+ ֶאת מֶֹ�ה ַוִ#ַ$ח

 Ì≈·ƒk¿̄«i«Â Ï«Ú ָ-ָניו ְוֶאת

Ó¬Á«‰ֹ¯ )כ.(

 'שמות ד ציפורה ובני משה

 1ִי ִמָ�ַני ָתהָנְט א�ַלי

 ‰«̄»‚¿Èƒz אְֹתָכה ַ�
 ַעָ�ה

Èƒ̇È≈È ְוא+ָת2 ¡Á∆‰  )לג.(

·¬Á«i«ÂֹL ˙∆‡ ˙¬‡ֹÂ�ֹ )כא.(

 Î Ï«Ú ˙¬‡ֹÂ�ֹ≈·ֹ¯ ְוה�א

).כב ( 


 ב"במדבר כ בלע

).כח (  עֶֹנה ְוֵאי3

... ַהַ&ֲאֶכֶלת ֶאת ַוִ#ַ$ח

 ִלְ�ֵני
 ַלֲעָצֶמיָה ַוְיַנְ�ֶחָה

).כט ( י
ְנָתִח ָע4ָר

 

 Ó∆̂¿Â∆„ ִע&+ ְוַנֲער+

Ó¬ÁֹÌÈƒ̄ )ג.(

 ̂∆Ó∆„ ְוִע&+... ַוָ#בֹא ַוֵ#ֶלְ�

ÂÓ¬ÁֹÌÈƒ̄ ÌÈƒLe·¬Á )י.(

).כח(  ¯ֹ‰»ÂÓ¬Á ַעל ַוִ#ָ$ֶחָה

 ט"שופטי
 י הלוי

 Âa¿̄«Áֹ ֶאת ִאי� ִחְגר�

 Âa¿̄«Áֹ ֶאת ִאי� ַוַ#ְחְ�ר�

 a¿̄«ÁÂֹ ֶאת 5ִָוד ַ�
 ַוַ#ְח�ֹר

).יג(  

 ְוֵחי 'ה ַחי ֲאדִֹני ְוַעָ�ה

 'ה ְמָנֲעָ� ֲאֶ�ר ַנְפְ�ָ�

ÂaƒÓֹ‡ ÌÈƒÓ»„¿·   ) כו.(

 ˙Ó»i«Âֹ ָנָבל ֶאת 'ה ַוִ#�ֹ%

).לח  ( 

 Î Ï«Ú∆·∆˙ֹ¯ ִהיא ְוָהָיה

ÂÓ¬Á«‰ֹ¯  ) כ.(

 Ï«Ú≈Ó ַוֵ�ֶרד ַוְ�ַמֵהר

ÂÓ¬Á«‰ֹ¯  ) כג.(

 ה"א כ"שמ אביגיל

 ַוֵ#ָחַנק +ֵ-ית ֶאל ַוְיַצו

˙»Ó»i«Â  ) כג.(

·¬Á«i«ÂֹL ˙∆‡ ÂÓ¬Á«‰ֹ¯ ) כג.(  ז"ב י"שמ אחיתופל
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 8ִבי ֵ-ית 1ָל ָהָיה לֹא 1ִי

È≈L¿�«‡ ˙∆Â ִא
 1ִי »Ó ) כט.(

 

 ‡∆L¿a¿Á«‰ ַעְב5ְָ� 8ַמר 1ִי

Èƒl ÂÓ¬Á«‰ֹ¯ ·«k¿̄∆‡¿Â »‰È∆Ï»Ú 

).כז ( 

 ט"ב י"שמ מפיבושת

 ÂÓֹ˙ ˙eÓ»z 1ִי ֵ�ַדע ָידַֹע

).מב ( 

).מו( ˙Ó»i«Âֹ -+ ַוִ#ְפַ�ע


 ‡∆˙ Á«i«ÂֹL¬· ִ�ְמִעי ַוָ#ָק

Ó¬ÁֹÂ¯ֹ )מ.(

 'א ב"מל שמעי

 �ְרֵיה ַוִ#ְמָצֵאה� ַוֵ#ֶלְ�

 ַוְ�ִהי e‰≈̇ÈƒÓ¿È«Â ַ-5ֶֶרְ�

ְ�ֶלֶכת ִנְבָלת+  ַ-5ֶֶרְ� מ9

 ֶאְצָל2 עֵֹמד ְוַהֲחמ+ר

 ֵאֶצל ֵמדעֹ ְוָה�ְרֵיה

).כד( ַהְ�ֵבָלה

e‰≈̇ƒÓ¿È«Â כו (  ' ה1ְִדַבר.(

 

eL¿·ƒÁ ÈƒÏ ÂÓ¬Á«‰ֹ¯ 

eL¿a¿Á«i«Â ÂÏֹ ÂÓ¬Á«‰ֹ¯ 

·«k¿̄ƒi«Â ÂÈ»Ï»Ú )יג.(

L»·¬Á«i«Â ÂÏֹ ÂÓ¬Á«‰ֹ¯ 

).כג ( ֱהִ�יב+ ֲאֶ�ר ִביאַלָ�

eL¿·ƒÁ ÈƒÏ ˙∆‡ ÂÓ¬Á«‰ֹ¯ 

·¬Á«i«ÂֹeL   ) כז.(

 ִנְבַלת ֶאת יאַהָ�ִב ַוִ#ָ;א

 e‰≈Áƒp«i«Â ָהֱאלִֹהי
 ִאי�

Ï∆‡ ÂÓ¬Á«‰ֹ¯   )כט.(

 הנביא הזק3

 מבית אל

 ג"א י"מל

 ַעד ִ-ְר1ֶיָה ַעל ַוֵ#ֶ�ב


).כ ( ˙Ó»i«Âֹ ַהָ=ֳהַרִי

ְ�1ָב Ó≈˙ ַהַ�ַער ְוִהֵ�ה  מ9

).לב ( ִמָ<ת+ ַעל

·¬Á«z«ÂֹL Â˙»‡»‰ֹÔ   ) כד.(  'ב ד"מל השונמית

 

 


