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 איך זה עובד? –גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים 
 

 ניסים על טבעיים
יר: .1 ִֽ עִּ פּו ַעל־הָּ ֶ֖ ה ַוַיקִּ לָּ יְׁ אּו ַלַ֔ ב ַ֣ ד ַויָּ ֵ֑ ב  ל כָּ יִּ ַחַ֣ ֶכב וְׁ ֶרֶ֖ ים וְׁ ִ֥ ה סּוסִּ מָּ ָׁ֛ ַלח־שָּ שְׁ כ ם  מלכים ב פרק ו )יד( ַויִּ ַישְׁ )טו( ַוַ֠

 ִֽ יש הָּ ִ֥ ת אִּ ֵ֨ ר  שָּ א  אלקיםמְׁ קּו֒ם ַוי צ ֵ֕ י לָּ ֶ֖ נִּ ּה ֲאד  ִ֥ יו ֲאהָּ ָׁ֛ לָּ ֹו א  אֶמר ַנֲערִ֥ ֶכב ַוי ֵ֨ ֵ֑ ּוס וָּרָּ סַ֣ יר וְׁ ֶ֖ עִּ ב ֶאת־הָּ ִ֥ ל סֹוב  יִּ נ ה־ַחָׁ֛ הִּ וְׁ
ה: ֲעֶשִֽ ִ֥ה ַנִֽ יכָּ ם: א  ִֽ ר אֹותָּ ֲאֶשֶ֖ נּו מ  תַָּ֔ ר אִּ י֙ם ֲאֶשַ֣ י ַרבִּ ִּ֤ א כִּ ֵ֑ ירָּ אֶמר ַאל־תִּ ר  )טז( ַוי ֶ֖ ֙ע ַוי אַמַ֔ ישָּ ל ֱאלִּ ִּ֤ ַפל  תְׁ )יז( ַויִּ

קַ  ק פְׁ וֵָּ֕ ק  ֶכביְׁ ֶרָׁ֛ ים וְׁ ִ֥ א סּוסִּ ל ֵ֨ ר מָּ הָָּ֜ ה הָּ נ ֵ֨ הִּ א וְׁ רְׁ ַער ַוַיַּ֗ ַ֣י ַהַנַ֔ ינ  וָּ֙ק ֶאת־ע  ק  ח יְׁ ַקִּ֤ פְׁ ה ַויִּ ֶאֵ֑ רְׁ יִּ ֶ֖יו וְׁ ינָּ ִ֥א ֶאת־ע  ש  ח־נָּ ֶ֖ א 
ע: ִֽ ישָּ ת ֱאלִּ יב ִ֥ בִּ  סְׁ

 
ַ֣ה  .2 ַמֲחנ  ק ַוַיְ֙ך בְׁ וַָּּ֗ ק  ְך יְׁ ַאַ֣ א׀ ַמלְׁ ַ֣ צ  ה ַההּו֒א ַוי  לָּ יְׁ ֘י ַבַלַ֣ הִּ ה מלכים ב פרק יט )לה( ַויְׁ ֶ֖ שָּ ים ַוֲחמִּ ִ֥ מֹונִּ ה שְׁ ָׁ֛ אָּ ּור מ  ַאשַ֔

ים: ִֽ תִּ ים מ  ִ֥ רִּ גָּ ֶ֖ם פְׁ ִ֥ה ֻכלָּ נ  הִּ ֶקר וְׁ ימּו ַבב ַ֔ ַ֣ כִּ ֶלף ַוַישְׁ ֵ֑  אָּ
 
ית .3 ַּ֗ רִּ פְׁ גָּ ש וְׁ ַ֣ יש א  בִָּ֜ גָּ י ֶאלְׁ נ ֵ֨ ַאבְׁ ֩ף וְׁ ֶגֶַ֣שם שֹוט  ם וְׁ ֵ֑ דָּ ֶבר ּובְׁ ֶדַ֣ ֹו בְׁ תֶ֖ י אִּ ִ֥ תִּ ַפטְׁ שְׁ נִּ יר  יחזקאל פרק לח )כב( וְׁ ִּ֤ טִּ ַאמְׁ

י לָּ ֹו:עָּ תִֽ ר אִּ ים ֲאֶשִ֥ ֶ֖ ים ַרבִּ ִ֥ ַעל־ַעמִּ יו וְׁ ַעל־ֲאַגפַָּ֔  ֙ו וְׁ
 

 השמעת קולות מפחידים
ֹום הַ  .4 דֹול ַביֵ֨ קֹול־גַָּ֠ ַ֣ק׀ בְׁ וָּ ק  ם יְׁ ַ֣ ע  ל ַוַירְׁ ֵ֑ א  רָּ שְׁ יִּ ה בְׁ ֶ֖ מָּ חָּ לְׁ ּו ַלמִּ שַ֔ גְׁ ים נִּ ַ֣ תִּ שְׁ לִּ ּוא ַעל־שמואל א פרק ז )י( ּופְׁ הִּ֤

ם  ֻהמ ַ֔ י֙ם ַויְׁ תִּ שְׁ לִּ ל:פְׁ ִֽ א  רָּ שְׁ ִ֥י יִּ נ  פְׁ ּו לִּ פֶ֖ גְׁ נָּ   ַויִּ
 
יש ֶאל־ ה'מלכים ב פרק ז )ו( וַ  .5 ַ֣ ֞רּו אִּ ֹול ַוי אמְׁ דֵ֑ ל גָּ יִּ ֹול ַחַ֣ ּוס קֶ֖ ֹול סַ֔ ֶכ֙ב קַ֣ ֹול ֶר֙ ם קִ֥ ַּ֗ ַ֣ה ֲארָּ יַע׀ ֶאת־ַמֲחנ  ַ֣ מִּ שְׁ הִּ

 ִ֥ כ  ֶאת־ַמלְׁ ים וְׁ ָׁ֛ תִּ י ַהחִּ ֵ֧ כ  ל ֶאת־ַמלְׁ א ָ֜ רָּ שְׁ ֶלְך יִּ ינּ֩ו ֶמֵ֨ ל  ַכר־עָּ ִֽ ַ֣ה שָּ נ  יו הִּ חִַּּ֗ ינּו:אָּ ִֽ ל  ֹוא עָּ בִ֥ ם לָּ יִּ ַרֶ֖ צְׁ ּו ֶאת־ י מִּ בַ֣ )ז( ַוַיַעזְׁ
ַֽיִּ  אּו ַוִֽ ב ַּ֗ ם: )י( ַויָּ ִֽ שָּ ֻנֶ֖סּו ֶאל־ַנפְׁ יא ַויָּ ֵ֑ ַמֲחֶנֶ֖ה ַכֲאֶשר־הִּ ם ַהִֽ יֶהַ֔ ר  ֶאת־ֲחמ ַ֣ יֶה֙ם וְׁ ּוס  ֶאת־סִֽ ם וְׁ יֶהַּ֗ ֳהל  ר אָּ ַ֣ ע  אּ֘ו ֶאל־ש  רְׁ קְׁ

אנּו ֶאל־מַ  ר בָָּּ֚ אמ ַ֔ ֶה֙ם ל  ידּו לָּ ִּ֤ יר֒ ַוַיגִּ עִּ ֹור הָּ ַהֲחמַ֣ סּו֙ר וְׁ ּוס אָּ ם־ַהסִּ֤ י אִּ ַ֣ ם כִּ ֵ֑ דָּ ֹול אָּ קַ֣ יש וְׁ ֶ֖ ם אִּ ָׁ֛ ין־שָּ ִֽ ִ֥ה א  נ  הִּ ם וְׁ ַ֔ ַ֣ה ֲארָּ ֲחנ 
ה: מָּ ִֽ ים ַכֲאֶשר־ה  ֶ֖ לִּ הָּ א  ּור וְׁ סַ֔ ים ֲאֶשר־ אָּ לִַּ֔ כ  י֙ם וְׁ דִּ גָּ ה בְׁ ִּ֤ אָּ ל  ֶרְך מְׁ ל־ַהֶדַּ֗ ַ֣ה כָּ נ  הִּ ֒ן וְׁ ד  יֶה֘ם ַעד־ַהַירְׁ ּו ַאֲחר  כַ֣ לְׁ )טו( ַוי 

יכּו  ִ֥ לִּ שְׁ ֶלְך:הִּ דּו ַלֶמִֽ ֶ֖ ים ַוַיגִּ כִַּ֔ אָּ בּ֙ו ַהַמלְׁ ֻש֙ ֵ֑ם ַויָּ זָּ פְׁ חָּ ם בהחפזם בְׁ ֶ֖  ֲארָּ
 

 , מחלות וחלומותרצונות של אדם שינוי
אֶמר  .6 ּוא: אלקיםבמדבר פרק כב )יב( ַוי ִּ֤ ּוְך הִֽ רֶ֖ י בָּ ִ֥ ם כִּ עַָּ֔ ֙ר ֶאת־הָּ א  א תָּ ם ל ִּ֤ ֶהֵ֑ מָּ ְך עִּ ֶ֖ ל  א ת  ם ל ִ֥ עַָּ֔ לְׁ )כ(  ֶאל־בִּ

א  ב ֵ֨ ר  אלקיםַויָּ ָׁ֛ בָּ ְך ֶאת־ ַהדָּ ַאַּ֗ ם וְׁ ֵ֑ תָּ ְך אִּ ַ֣ ּום ל  ים קֶ֖ ֲאנָּשִַּ֔ אּו הָּ ַ֣ ֙ך בָּ א לְׁ ר ִּ֤ קְׁ ם־לִּ ֹו אִּ אֶמר לַּ֗ ֒ה ַוי ַ֣ לָּ ֘ם ַליְׁ עָּ לְׁ ֶאל־בִּ
ה: ֹו ַתֲעֶשִֽ תִ֥ יך א  ֶלֶ֖ ר א  ִ֥ ֶפס ֶאת־ַהדָּ  ֲאֶשר־ֲאַדב  ֶאַּ֗ ים וְׁ ֲאנָּשִַּ֔ ַ֣ ם־הָּ ְך עִּ ם ל ָּ֚ עַָּּ֗ לְׁ ק ֶאל־בִּ וָָּ֜ ק  ְך יְׁ ַאֵ֨ ר )לה( ַוי אֶמ֩ר ַמלְׁ ָׁ֛ בָּ

ֵ֑ ֲאֶשר־ֲאדַ  ַדב  ֹו תְׁ תַ֣ יך א  ֶלֶ֖ ר א  ִ֥ ר:ר ב  ִֽ ַדב  ה תְׁ כ ִ֥ ק וְׁ ֶ֖ לָּ ּוב ֶאל־בָּ אֶמר שִ֥ ם ַוי ָׁ֛ ֵ֑ עָּ לְׁ י בִּ ַ֣ פִּ ר בְׁ ֶ֖ בָּ ָׁ֛ק דָּ וָּ ק  ֵֶ֧שם יְׁ פרק  )ה( ַויָּ
וָּ֙ק בְׁ  ק  ים יְׁ ִּ֤ ר יָּשִּ ֩ת ֲאֶשֵ֨ א א  ר ֲהל ַּ֗ רכג )יב( ַוַיֶַ֖ען ַוי אַמֵ֑ ִֽ ַדב  ר לְׁ מ ֶ֖ ֹו ֶאשְׁ תִ֥ י א  ִֶ֥שם )טז: פִַּ֔ ם ַויָּ עַָּ֔ לְׁ וָּ֙ק ֶאל־בִּ ק  ר יְׁ ִּ֤ קָּ ( ַויִּ

ר: ִֽ ַדב  ה תְׁ כ ִ֥ ק וְׁ ֶ֖ לָּ ּוב ֶאל־בָּ אֶמר שִ֥ יו ַוי ָׁ֛ ֵ֑ פִּ ר בְׁ ֶ֖ בָּ ר  דָּ אמ ַ֔ י֙ך ל  ֶלֵ֨ י א  תִּ רְׁ ַבִּ֤ א דִּ ק ֲהל ַּ֗ ֵ֑ לָּ אֶמר ֶאל־בָּ ם ַוי ֶ֖ עַָּ֔ לְׁ )כו( ַוַיַַ֣ען בִּ
 ִ֥ ַדב  ל ֲאֶשר־יְׁ הכ ָׁ֛ ֱעֶשִֽ ֹו ֶאִֽ תִ֥ ֶ֖ק א  וָּ ק  ֙ר פרק כד  ר יְׁ ל ַלֲעב  א אּוַכַּ֗ ֒ב ל ַ֣ הָּ זָּ ֶסף וְׁ יתֹ֘ו ֶכַ֣ א ב  ל ַ֣ ק מְׁ לָָּ֜ י בָּ ֶתן־לִֵּ֨ ם־יִּ )יג( אִּ

ר: ִֽ ֹו ֲאַדב  תִ֥ ֶ֖ק א  וָּ ק  ר יְׁ ִ֥ ַדב  י ֲאֶשר־יְׁ ֵ֑ בִּ לִּ ה מִּ ֶ֖ עָּ ֹו רָּ ה אִ֥ ָׁ֛ ֹות טֹובָּ ק ַלֲעשִ֥ וַָּ֔ ק  י יְׁ ַ֣  ֶאת־פִּ
 
ים גְׁ  .7 ִ֥ עִּ גָּ ה נְׁ ע ָׁ֛ ֵ֧ק׀ ֶאת־ַפרְׁ וָּ ק  ע יְׁ ַנַגֵ֨ ם:בראשית פרק יב )יז( ַויְׁ ִֽ רָּ ֶשת ַאבְׁ ִ֥ י א  ַרֶ֖ ר שָּ ַבִ֥ ֹו ַעל־דְׁ יתֵ֑ ֶאת־ב  ים וְׁ ֶ֖ לִּ  ד 

א  ה ֲאֶשר־ אלקיםבראשית פרק כ )ג( ַויָּב ֵ֧ ַ֣ שָּ אִּ ֙ת ַעל־הָּ ךִ֥ מ  נְׁ ֹו הִּ אֶמר לַּ֗ ה ַוי ַ֣ לָּ יְׁ ֵ֑ ֹום ַהלָּ ֶלְך ַבֲחלַ֣ יֶמֶ֖ ֶאל־ֲאבִּ
ַעל: ִֽ ַלת בָּ ֻעִ֥ וא בְׁ ֶ֖ הִּ תָּ וְׁ חְׁ ַקַ֔  לָּ

א  ב ֵ֧ ם־ יםאלקבראשית פרק לא )כד( ַויָּ ִֽ ר עִּ ִ֥ ַדב  ךָׁ֛ ֶפן־תְׁ ֶמר לְׁ ֵ֧ שָּ ֹו הִּ אֶמר לַּ֗ ה ַוי ַ֣ לָּ יְׁ ֵ֑ ם ַהלָּ י ַבֲחלַ֣ ֶ֖ ֲאַרמִּ ן הָּ ִ֥ בָּ ֶאל־לָּ
ע: ִֽ ֹוב ַעד־רָּ טִ֥ ב מִּ  ַיֲעק ֶ֖

 

 בהשתתפות אנושית –ניסים בטבע 
ִ֥ה אּו .8 יכָּ י א  נִּ ֶמֵ֑ ֶלה מִּ ֶ֖ א  ִ֥ם הָּ ים ַהגֹויִּ ָׁ֛ ךַ֔ ַרבִּ בְׁ ַ֣ בָּ לְׁ י ת אַמ֙ר בִּ ִּ֤ ם:דברים פרק ז )יז( כִּ ִֽ ישָּ הֹורִּ א  ַכֶ֖ל לְׁ ֶ֖ ירָּ א תִּ )יח( ל ִ֥

ַ֣ק  וָּ ק  ֙ה יְׁ שָּ ת ֲאֶשר־עָּ ִּ֤ ר א  כ ַּ֗ זְׁ ר תִּ כ ַ֣ ם זָּ ֶהֵ֑ ם: אלקיךמ  יִּ ִֽ רָּ צְׁ כָּל־מִּ ה ּולְׁ ע ֶ֖ ַפרְׁ ּו  לְׁ אַ֣ ת ֲאֶשר־רָּ לָ֜ ד  ת ַהגְׁ )יט( ַהַמס ֵ֨
ה  טּויַָּ֔ ַע ַהנְׁ ר ַ֣ ַהזְׁ ֙ה וְׁ קָּ ִּ֤ד ַהֲחזָּ ַהיָּ י֙ם וְׁ תִּ פְׁ ַהמ ִֽ ת וְׁ ת ִּ֤ א  הָּ יך וְׁ יֶנַּ֗ ַ֣ק ע  וָּ ק  ֲאךֶ֖ יְׁ ִֽ ר הֹוצִּ ִּ֤ק אלקיך  אלקיךֲאֶשִ֥ וָּ ק  ה יְׁ ן־ַיֲעֶש֞ ִֽ כ 

ם: יֶהִֽ נ  פְׁ א מִּ ֶ֖ ה יָּר  ִ֥ ים ֲאֶשר־ַאתָּ ַעמִַּ֔ ַ֣ ל־הָּ כָּ   לְׁ
 
ם  דברים פרק כ .9 ֶהֵ֑ א מ  ֶ֖ ירָּ א תִּ ךַ֔ ל ִ֥ מְׁ ב מִּ ם ַרַ֣ ֶכ֙ב ַעָּ֚ ּוס וֶָּר֙ יתָּ סִּ֤ אִָּ֜ רָּ ִֽ ך וְׁ ֶבַּ֗ יְׁ ה ַעל־א  מָָּ֜ חָּ לְׁ א ַלמִּ צ ֵ֨ י־ת  ִֽ ִּ֤ק )א( כִּ וָּ ק  י־יְׁ ִֽ כִּ

ם: יִּ ִֽ רָּ צְׁ ֶרץ מִּ ֶאִ֥ ךֶ֖ מ  ַעלְׁ ְך ַהַמִֽ מַָּ֔ ם: אלקיך עִּ ִֽ עָּ ר ֶאל־הָּ ֶבִ֥ דִּ ן וְׁ ֶ֖ ה  ַגִ֥ש ַהכ  נִּ ה וְׁ ֵ֑ מָּ חָּ לְׁ ֶכֶ֖ם ֶאל־ַהמִּ בְׁ רָּ ִֽ קָּ ה כְׁ יֵָּ֕ הָּ )ג(  )ב( וְׁ
יֶכֵ֑ם ַאל ב  יְׁ ה ַעל־א  ֶ֖ מָּ חָּ לְׁ ֹום ַלמִּ ים ַהיָׁ֛ ִ֥ בִּ ר  ם קְׁ ל ַאֶתֵ֨ א ַ֔ רָּ שְׁ ע יִּ ַמַ֣ ֶה֙ם שְׁ ר ֲאל  ַמִּ֤ אָּ ל־וְׁ ַאִֽ ּו וְׁ אֵ֧ ירְׁ ִֽ ם ַאל־ תִּ ֶכַּ֗ ַבבְׁ ְך לְׁ ־י ַרַ֣

ם: יֶהִֽ נ  פְׁ ּו מִּ צֶ֖ ַערְׁ ַאל־ַתִֽ ּו וְׁ זָׁ֛ פְׁ ַ֣ק ֱאלִֽ  ַתחְׁ וָּ ק  י יְׁ יַע ק)ד( כִָּּ֚ ִ֥ הֹושִּ יֶכֶ֖ם לְׁ ב  יְׁ ם־א  ֶכָׁ֛ם עִּ ם לָּ ִ֥ ח  לָּ הִּ ֶכֵ֑ם לְׁ מָּ ְך עִּ ֶ֖ ל  ם ַהה  יֶכַ֔
ם: ֶכִֽ  ֶאתְׁ
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א ַ֔  יהושע פרק י .10 רָּ שְׁ ַ֣י יִּ נ  פְׁ וָּ֙ק לִּ ק  ם יְׁ ִּ֤ ֻהמ  י )י( ַויְׁ ַ֣ נ  פְׁ ם׀ מִּ ַ֣ נֻסָּ י בְׁ הִּ֞ ם )יא( ַויְׁ פ ַּ֗ דְׁ רְׁ ַֽיִּ ֹון ַוִֽ עֵ֑ בְׁ גִּ ֶ֖ה בְׁ דֹולָּ ה־גְׁ ִֽ ִ֥ם ַמכָּ ל ַוַיכ 

 ֶ֖ קָּ ם ַעד־ֲעז  יִּ ַמָׁ֛ ן־ ַהשָּ ֹות מִּ לֵ֧ ד  ים גְׁ נִֵּ֨ יֶה֩ם ֲאבָּ יְך ֲעל  ַ֣ לִּ שְׁ ק הִּ וָָּ֡ יק  ֙ן ַוִֽ ית־חֹור  ד ב  מֹוַרִּ֤ ם בְׁ ל ה ֞ א ַּ֗ רָּ שְׁ ים יִּ תּו ַרבִַּּ֗ ֻמֵ֑ ה ַויָּ
תּו֙  ֙ ֶ֖ ֲאֶשר־מ  א  רָּ שְׁ ִ֥י יִּ נ  ּו בְׁ גָׁ֛ רְׁ ר הָּ ֲאֶשִ֥ ד מ  ַ֔ רָּ ַ֣י ַהבָּ נ  ַאבְׁ ֶרב: ס ל בְׁ ִֽ  ֶבחָּ

 
ק )טזד  שופטים פרק .11 ֵ֑ רָּ ַ֣י בָּ נ  פְׁ ֶרב לִּ י־ֶחֶ֖ פִּ ַמֲחֶנָׁ֛ה לְׁ ל־ַהִֽ ֶאת־כָּ ֶכב וְׁ ֶרֵ֧ ל־הָּ ֶאת־כָּ א וְׁ ֵ֨ רָּ יסְׁ ִֽ וָּק ֶאת־סִּ ק  ם יְַׁ֠ ַ֣הָּ ( )טו( ַויָּ

פִּ  ֙א לְׁ רָּ יסְׁ ִֽ ִּ֤ה סִּ ל־ַמֲחנ  ל כָּ פ ֞ ֵ֑ם ַויִּ ֶשת ַהגֹויִּ ד ֲחר ַ֣ ה ַעֶ֖ ַמֲחֶנַ֔ י ַהִֽ ַ֣ ַאֲחר  ֶכ֙ב וְׁ ֶר֙ י הָּ ִּ֤ ף ַאֲחר  ַד֞ ק רָּ ַּ֗ רָּ ר ּובָּ ַאֶ֖ שְׁ א נִּ ֶרב ל ִ֥ י־ֶחַ֔
ד: ִֽ ֶ֖ פרק ה'  ַעד־ֶאחָּ שִּ י ַנפְׁ ִ֥ כִּ רְׁ דְׁ ֹון תִּ ישֵ֑ ים ַנַַ֣חל קִּ ֶ֖ דּומִּ ם ַנִַ֥חל קְׁ פַָּ֔ רָּ ישֹו֙ן גְׁ ז:)כא( ַנִַּ֤חל קִּ  י ע ִֽ

 

 רוח ה'
ה שופטים פרק יא  .12 ַ֣ פ  צְׁ ֙ר ֶאת־מִּ ַַֽיֲעב  ה ַוִֽ ַנֶשֵ֑ ֶאת־מְׁ ד וְׁ ֶ֖ עָּ לְׁ ר ֶאת־ַהגִּ ק ַוַיֲעב ִ֥ וַָּ֔ ק  ּוַח יְׁ ֙ח רַ֣ תָּ פְׁ י ַעל־יִּ ִּ֤ הִּ )כט( ַותְׁ

ֹון: ִ֥י ַעמִֽ נ  ר בְׁ ַבֶ֖ ד עָּ עַָּ֔ לְׁ ה גִּ ַ֣ פ  צְׁ מִּ ד ּומִּ עַָּ֔ לְׁ  גִּ
 

ּוַח  .13 יו רַ֣ לָָּ֜ ח עָּ ַלֵ֨ צְׁ ם שופטים פרק יד )יט( ַותִּ יצֹותַָּ֔ ַ֣ ַק֙ח ֶאת־ֲחלִּ יש ַויִּ ים אִַּּ֗ ַ֣ לשִּ ם׀ שְׁ ֶהַ֣ ֹון ַוַיְִַֽ֥ך מ  לָ֜ קְׁ ֶרד ַאשְׁ ק ַוי ֵ֨ וַָּּ֗ ק  יְׁ
יהּו: פ ִֽ בִּ ית אָּ ִ֥ ֹו ַוַיֶַ֖על ב  ַחר ַאפַ֔ ַ֣ ה ַויִּ ֵ֑ ידָּ י ַהחִּ ֶ֖ יד  ַמגִּ ֹות לְׁ יפַ֔ ֙ן ַהֲחלִּ ת   ַויִּ

 
ח  .14 ַלִּ֤ צְׁ ּול בשמעו כְׁ  רוח אלקיםשמואל א פרק יא )ו( ַותִּ אַ֔ ֹו ַעל־שָּ ַחר ַאפֶ֖ ִ֥ ֶלה ַויִּ ֵ֑ א  ים הָּ ַ֣ רִּ בָּ ֹו ֶאת־ַהדְׁ עֶ֖ מְׁ שָּ

ד: א ִֽ הּו  מְׁ ח ַּ֗ ַנתְׁ ַֽיְׁ ר ַוִֽ קָָּ֜ ֶמד בָּ ַק֩ח ֶצֵ֨  )ז( ַויִּ
 

 יצירת מלחמות פנימיות
יו סָּ  שופטים פרק ז  .15 תַָּ֔ יש ַתחְׁ ַ֣ דּ֙ו אִּ ַעמְׁ ם )כא( ַוַיִֽ ֶכַ֔ יַע ֶאתְׁ ַ֣ י֙ם אֹושִּ קִּ ֲמַלקְׁ יש ַהִֽ ִּ֤ אִּ ֹות הָּ אֵ֨ ל֩ש מ  שְׁ יב )ז( בִּ ֶ֖ בִּ

ּוסּו: נִֽ יעּו ויניסו ַויָּ ֶ֖ ַמֲחֶנָׁ֛ה ַויָּרִּ ל־ַהִֽ ץ כָּ ַֽרָּ ֵ֧ ַמֲחֶנֵ֑ה ַויָּ ֶרב  ַלִֽ ת ֶחִ֥ ַ֣ ק א  וַָּּ֗ ק  ֶַ֣שם יְׁ רֹו֒ת ַויָּ ֹות ַהשֹופָּ אַ֣ לש־מ  עּ֘ו שְׁ קְׁ תְׁ ַֽיִּ )כב( ַוִֽ
 ַ֔ רָּ ר  ִֽ ֙ה צְׁ טָּ ית ַהשִּ ִּ֤ ה ַעד־ב  ַמֲחֶנָ֜ נָּס ַהִֽ ַמֲחֶנֵ֑ה ַויֵָּ֨ כָּל־ַהִֽ הּו ּובְׁ ֶ֖ ע  ר  יש בְׁ ָׁ֛ ת:אִּ ִֽ ֶ֖ה ַעל־ַטבָּ חֹולָּ ל מְׁ ִ֥ ב  ַפת־אָּ ד שְׁ ה ַעָׁ֛  תָּ

 
לֶ  .16 א ַ֔ ים הָּ ַ֣ לִּ ֲער  ה ֶאל־ַמַצ֙ב הָּ ַּ֗ רָּ בְׁ ַנעְׁ ֙ה וְׁ כָּ יו לְׁ לַָּּ֗ א כ  ַ֣ ש  ן ֶאל־ַהַנַַ֣ער׀ נ  הֹונָּתָָּ֜ אֶמר יְׁ י שמואל א פרק יד )ו( ַוי ֵ֨ ה אּוַלָׁ֛

יעַ  ִ֥ הֹושִּ ֹור לְׁ צַ֔ וָּ֙ק ַמעְׁ יק  ין ַלִֽ ִּ֤ י א  ַ֣ נּו כִּ ֵ֑ ֶ֖ק לָּ וָּ ק  ה יְׁ ט: ַיֲעֶשִ֥ ִֽ עָּ מְׁ ֹו בִּ ב אִ֥ ַרֶ֖ ל־ בְׁ כָּ ֶד֙ה ּובְׁ ה ַבַמֲחֶנִּ֤ה ַבשָּ דֵָּ֨ ֩י ֲחרָּ הִּ )טו( ַותְׁ
ת אלקים: ַדִ֥ ֶחרְׁ י לְׁ ֶ֖ הִּ ֶרץ ַותְׁ אַָּ֔ ַגַ֣ז הָּ רְׁ ה ַותִּ מָּ ֵ֑ ּו ַגם־ה  דֶ֖ רְׁ ית חָּ חִַּ֔ ַהַמשְׁ ֙ב וְׁ ם ַהַמצָּ עַָּ֔ ֙ם  הָּ עָּ ל־הָּ כָּ ּול וְׁ אַּ֗ ק שָּ ַ֣ ע  זָּ )כ( ַויִּ

אּו ַעד ֹו ַויָּב ֶ֖ תַ֔ ר אִּ ד:ֲאֶשַ֣ א ִֽ ִ֥ה מְׁ דֹולָּ ה גְׁ ֶ֖ הּומָּ הּו מְׁ ע ַ֔ ר  י֙ש בְׁ ֶרב אִּ ה ֶחִּ֤ תָָּ֜ יְׁ ה הָּ נ ֵ֨ הִּ ה וְׁ ֵ֑ מָּ חָּ לְׁ  ־ַהמִּ
  

ֶ֖ה  שעיהו פרק יטי .17 כָּ לָּ יר ַממְׁ עִַּ֔ יר בְׁ ַ֣ הּו עִּ ֵ֑ ע  ר  יש בְׁ ַ֣ אִּ יו וְׁ ֶ֖ חִּ אָּ יש־בְׁ ּו אִּ ֲחמִ֥ לְׁ נִּ ם וְׁ יִּ ַרַ֔ צְׁ מִּ ֙ם בְׁ יִּ ַר֙ צְׁ י מִּ ִּ֤ תִּ ַסכְׁ כְׁ סִּ )ב( וְׁ
ה: ִֽ כָּ לָּ ַממְׁ  בְׁ

 
ה: ...דברי הימים ב פרק כ )א(  .18 ִֽ מָּ חָּ לְׁ ט ַלמִּ ֶ֖ פָּ הֹושָּ ים ַעל־יְׁ ָׁ֛ ַעמֹונִּ הָּ ִֽ ם׀ מ  ֶהֵ֧ מָּ עִּ ֹון וְׁ י ַעמָ֜ נ ֵ֨ ֩ב ּובְׁ נ י־מֹואָּ אּו בְׁ ַ֣  בָּ

ה: ִֽ הּודָּ ל־יְׁ ֹום ַעל־כָּ א־צֶ֖ רָּ קְׁ ֵ֑ק ַויִּ וָּ ֹוש ַליק  רַ֣ דְׁ ֶ֖יו לִּ נָּ ט ֶאת־פָּ ָׁ֛ פָּ הֹושָּ ן יְׁ ֵ֧ ת  א ַויִּ ֵ֕ רָּ ּו  )ג( ַויִּ צַ֣ בְׁ קָּ ש )ד( ַויִּ ֶ֖ ַבק  ה לְׁ הּודַָּ֔ יְׁ
ִֽק: וָּ ק  ש ֶאת־יְׁ ִ֥ ַבק  אּו לְׁ ֶ֖ ה בָּ הּודַָּ֔ י יְׁ ַ֣ ר  כָּל־עָּ ם מִּ ֵ֑ק ַגָּ֚ וָּ ק  יְׁ ִֽ ים  מ  בִּ רְׁ ִֽ אָּ ַ֣ק׀ מְַׁ֠ וָּ ק  ן יְׁ ַתַ֣ ה נָּ לַָּּ֗ הִּ ה ּותְׁ נָָּ֜ רִּ לּו בְׁ ח ֵ֨ ֩ת ה  ע  )כב( ּובְׁ

פּו:)כ ִֽ ג  נָּ ה ַויִּ ֶ֖ יהּודָּ ִֽ ים לִּ ִ֥ אִּ יר ַהבָּ ָׁ֛ עִּ ַהר־ש  ב וְׁ ֵ֧ ֹון מֹואָּ י ַעמָ֜ נ ֵ֨ י ַהר־ַעל־בְׁ ִ֥ ב  שְׁ ב ַעל־י  ָׁ֛ ֹון ּומֹואָּ י ַעמֵ֧ נ ֵ֨ דּו בְׁ ַעמְׁ ַיִֽ ג( ַוַ֠
ית: ִֽ חִּ ַמשְׁ הּו לְׁ ֶ֖ ע  ר  יש־בְׁ ּו אִּ רִ֥ זְׁ יר עָּ עִַּ֔ י ש  ַ֣ ב  יֹושְׁ ֙ם בְׁ ַכלֹותָּ יד ּוכְׁ ֵ֑ מִּ ַהשְׁ ים ּולְׁ ַ֣ ַהֲחרִּ יר לְׁ ֶ֖ עִּ א ַעל־ ש  ִ֥ ה בָּ ָׁ֛ יהּודָּ ִֽ )כד( וִּ

ֹו מַ֔ הָּ נּ֙ו ֶאל־ֶהַ֣ פְׁ ר ַויִּ ֵ֑ בָּ דְׁ ה ַלמִּ ֶפֶ֖ צְׁ ה:ַהמִּ ִֽ יטָּ ל  ין פְׁ ִ֥ א  ה וְׁ צָּ רְׁ ים ַאֶ֖ ִ֥ לִּ פְׁ ים נ  ָׁ֛ רִּ גָּ ֵ֧ם פְׁ נָּ הִּ  ן וְׁ
 

 ניצחון טבעי
ה: דברים פרק ב  .19 צָּ ִֽהְׁ ה יָּ ֶ֖ מָּ חָּ לְׁ ֹו ַלמִּ כָּל־ַעמָׁ֛ ּוא וְׁ נּו הֵ֧ את ָ֜ רָּ קְׁ ן לִּ יח ֵ֨ ֩א סִּ ִ֥ק ֱאל )לב( ַוי צ  וָּ ק  ָׁ֛הּו יְׁ נ  תְׁ ַֽיִּ ינּו ק)לג( ַוִֽ

 ֵ֑ נ  פָּ ֶאת־לְׁ ֹו וְׁ תָׁ֛ אֶ ינּו ַוַנְִַֽ֥ך א  ֶ֖יו וְׁ נָּ ֹו:בָּ ל־ַעמִֽ  ת־כָּ
 

ם וְׁ  יהושע פרק יא  .20 יִּ ֹות ַמַ֔ פַ֣ רְׁ שְׁ ַע֙ד מִּ ה וְׁ ֹון ַרבַָּּ֗ ידַ֣ ֞פּום ַעד־צִּ דְׁ רְׁ ַֽיִּ ֘ל ַוַיכּו֒ם ַוִֽ א  רָּ שְׁ ַיִֽד־יִּ ִ֥ק בְׁ וָּ ק  ם יְׁ נ ֵ֨ תְׁ ַעד־)ח( ַויִּ
יד: ִֽ רִּ ם שָּ ֶהֶ֖ יר־לָּ ִֽ אִּ שְׁ י הִּ ִ֥ תִּ לְׁ ם ַעד־בִּ ה ַוַיֻכֵ֕ חָּ ֵ֑ רָּ זְׁ ה מִּ ֶפֶ֖ צְׁ ת מִּ ַעִ֥ קְׁ  בִּ

 
ֹו: .21 יָּדִֽ ֶ֖ק בְׁ וָּ ק  ִ֥ם יְׁ נ  תְׁ ם ַויִּ ֵ֑ ֶחם בָּ ַ֣ לָּ הִּ ֹון לְׁ ִ֥י ַעמֶ֖ נ  ח ֶאל־בְׁ ָׁ֛ תָּ פְׁ ר יִּ ֩ר  שופטים פרק יא )לב( ַוַיֲעב ִ֥ ֲערֹוע  ם מ  )לג( ַוַיכ ָ֡

 ַ֣ נ  עּ֙ו בְׁ נְׁ ִֽ כָּ ד ַויִּ א ֵ֑ ַ֣ה מְׁ דֹולָּ ֶ֖ה גְׁ ים ַמכָּ מִַּ֔ רָּ ל כְׁ ַ֣ ב  ַע֙ד אָּ יר וְׁ ים עִַּּ֗ ַ֣ רִּ ית ֶעשְׁ נִָּ֜ ַעד־בֹוֲא֙ך מִּ ל: פוְׁ ִֽ א  רָּ שְׁ ִ֥י יִּ נ  ֶ֖י בְׁ נ  פְׁ ֹון מִּ  י ַעמַ֔
 

ים: .22 ִֽ אִּ פָּ ֶמק רְׁ ִ֥ ע  ּו בְׁ שֶ֖ נָּטְׁ אּו ַויִּ ֵ֑ ים בָּ ֶ֖ תִּ שְׁ לִּ ֱעֶל֙ה  שמואל ב פרק ה )יח( ּופְׁ ר ַהֶאִֽ אמ ַ֔ וָּ֙ק ל  יק  ד ַבִֽ ִּ֤ וִּ ל דָּ ַאֵ֨ שְׁ )יט( ַויִּ
֙ד  וִּ ִּ֤ק ֶאל־דָּ וָּ ק  אֶמר יְׁ י ַוי ֵ֨ ֵ֑ יָּדִּ ֶ֖ם בְׁ נ  תְׁ ים ֲהתִּ תִַּ֔ שְׁ לִּ ך:ֶאל־פְׁ יֶָּדִֽ ים בְׁ ֶ֖ תִּ שְׁ לִּ ן ֶאת־ַהפְׁ ָׁ֛ ן ֶאת  י־ נָּת ִ֥ ִֽ ה כִּ ִ֥ד  ֲעל ַ֔ וִּ א דָּ ב ֵ֨ )כ( ַויָּ

פָּ  ֶמק רְׁ ִ֥ ע  ּו בְׁ שֶ֖ טְׁ ִֽ נָּ ֹות ַויִּ ֲעלֵ֑ ים ַלִֽ ֶ֖ תִּ שְׁ לִּ ֹוד פְׁ פּו עָׁ֛ ִ֥ סִּ ֒ד )כב( ַוי  וִּ ם דָּ ַ֣ ַ֣ם שָּ י֘ם ַוַיכ  צִּ רָּ ַעל־פְׁ ַבִֽ ים:בְׁ ִֽ ֙ד  אִּ וִּ ל דָּ ַאִּ֤ שְׁ )כג( ַויִּ
ק וַ  וַָּ֔ יק  ים:ַבִֽ ִֽ אִּ כָּ ּול בְׁ מִ֥ ם מִּ ֶהֶ֖ אתָּ לָּ ִ֥ ם ּובָּ יֶהַ֔ ֲחר  ֙ב ֶאל־ַאַ֣ ס  א ַתֲעֶלֵ֑ה הָּ אֶמר ל ַ֣ ֲע֞ך ֶאת־ י ֶ֖ מְׁ שָּ ִֽ י בשמעך כְׁ יהִּ )כד( וִַּ֠
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 ִֽ תִּ שְׁ לִּ ִ֥ה פְׁ ַמֲחנ  ֹות בְׁ ַהכֶ֖ יך לְׁ ֶנַ֔ פָּ וָּ֙ק לְׁ ק  א יְׁ ִּ֤ ז יָּצָּ י אַָּּ֗ ַ֣ ץ כִּ ֵ֑ ז ֶתֱחרָּ ַ֣ ים אָּ ֶ֖ אִּ כָּ י ַהבְׁ ִ֥ אש  רָּ ה בְׁ ָׁ֛ דָּ עָּ ֹול צְׁ ֙ד )כה ים:קֵ֧ וִּ ( ַוַיִַּ֤עש דָּ
ֶַֽזר: פ ִֽ ֲאךִ֥ גָּ ֶגֶַ֖בע ַעד־ב  ים מִּ תִַּ֔ שְׁ לִּ ֵ֑ק ַוַיְ֙ך ֶאת־פְׁ וָּ ק  ֶ֖הּו יְׁ ּוָּ ר צִּ ן ַכֲאֶשִ֥  כ ַ֔

 
 

ְך: )ו(שמואל ב פרק ח  .23 ִֽ לָּ ר הָּ ל ֲאֶשִ֥ כ ֶ֖ ד בְׁ וִַּ֔ וָּ֙ק ֶאת־דָּ ק  ַשע יְׁ  ַוי ִּ֤
 

א  .24 ַ֣ ש  ֘ל נ  א ַחיִּ סַָּּ֗ אָּ י לְׁ ַ֣ הִּ ן דברי הימים ב פרק יד )ז( ַויְׁ יָּמִַּּ֗ נְׁ בִּ ֶלף ס ּומִּ ֹות ֶאַ֔ אַ֣ ש מ  לַ֣ ֙ה שְׁ יהּודָּ ִֽ ַמ֒ח מִּ ַ֣ה וָּר  נָּ צִּ
ל: יִּ ִֽ י חָּ ֹור  בִ֥ ֶלה גִּ ֶ֖ ל־א  ֶלף כָּ ֵ֑ ים אָּ ֶ֖ מֹונִּ ם ּושְׁ יִּ אַתִ֥ ֶשת מָּ י ֶקַ֔ כ  רְׁ ד ַ֣ ֙ן וְׁ ג  י מָּ ִּ֤ א  שְׁ ֙ל  נ  יִּ ַח֙ י בְׁ ַַֽרח ַהכּושִַּּ֗ ם ֶזַ֣ יֶהָ֜ א ֲאל  צ ֵ֨ )ח( ַוי 

ֹות בֶ֖ כָּ ים ּוַמרְׁ פִַּ֔ ֶלף ֲאלָּ ה: ֶאַ֣ ִֽ שָּ ר  א ַעד־מָּ ב ֶ֖ ֹות ַויָּ אֵ֑ ש מ  לַ֣ ַ֣ק  שְׁ וָּ ק  א ֶאל־יְׁ סָָּ֜ א אָּ ֵ֨ רָּ קְׁ ין־אלקי)י( ַויִּ ִֽ ק א  וַָּּ֗ ק  ֘ו ַוי אַמ֒ר יְׁ
אנ ךַ֣ בַָּ֔ מְׁ שִּ נּו ּובְׁ ַעַ֔ שְׁ יך נִּ ֶלַ֣ י־עָּ ִֽ ינּ֙ו כִּ ִּ֤ק ֱאלה ֙ וָּ ק  נּו יְׁ ָ֜ ר  זְׁ ַח עָּ ין כ ַ֔ ַ֣ א  ין ַר֙ב לְׁ ִ֥ זֹו֙ר ב  ךִּ֤ ַלעְׁ מְׁ ֹון הַ עִּ מֶ֖ ִּ֤ק ּו ַעל־ֶההָּ וָּ ק  ה יְׁ ֶזֵ֑

ה אַ  תָּ ינּ֙ו ַאַ֔ ֹוש:ֱאלה ֙ ךֶ֖ ֱאנִֽ מְׁ ר עִּ צ ִ֥ ֻנֶ֖סּו  ל־ַיעְׁ ה ַויָּ ֵ֑ הּודָּ ַ֣י יְׁ נ  פְׁ לִּ א וְׁ ֶ֖ סָּ ִ֥י אָּ נ  פְׁ ים לִּ וָּ֙ק ֶאת־ַהכּושִַּ֔ ק  ף יְׁ ג ִּ֤ )יא( ַויִּ
ים: ִֽ כּושִּ  ַהכּושִּ ל מִּ פ ִּ֤ ֒ר ַויִּ רָּ גְׁ מֹ֘ו ַעד־לִּ ם ֲאֶשר־עִּ ַ֣ עָּ הָּ א וְׁ סָָּ֜ ם אָּ פ ֵ֨ דְׁ רְׁ ּו )יב( ַויִּ רִ֥ בְׁ שְׁ י־נִּ ִֽ ה כִּ יַָּ֔ חְׁ ִֽ ם מִּ ֶהַ֣ ין לָּ ַ֣ א  י֙ם לְׁ

ד: א ִֽ ה מְׁ ִ֥ ב  ל ַהרְׁ ֶ֖ לָּ ּו שָּ אִ֥ שְׁ ֵ֑הּו ַויִּ ַ֣י ַמֲחנ  נ  פְׁ לִּ ֶ֖ק וְׁ וָּ ק  י־ יְׁ ִֽ נ  פְׁ  לִּ

 
 ניצחון בעזרת טקטיקות

ת  .25 ךַּ֗ א ָּ֚ מְׁ ח עִּ ת ַקַ֣ חַָּ֔ ַאל־ת  א וְׁ ַ֣ ירָּ ַע֙ ַאל־תִּ הֹוֻש֙ ִּ֤ק ֶאל־יְׁ וָּ ק  אֶמר יְׁ ּום יהושע פרק ח )א( ַוי ֵ֨ קֶ֖ ה וְׁ מַָּ֔ חָּ לְׁ ם ַהמִּ ל־ַעַ֣ כָּ
ֹו: צִֽ ֶאת־ַארְׁ ֹו וְׁ ירֶ֖ ֶאת־עִּ ֹו וְׁ ֶאת־ַעמַ֔ ַע֙י וְׁ ֶלְך הָּ ךַּ֗ ֶאת־ֶמִּ֤ יָּדְׁ י בְׁ תִּ ַתַ֣ ה׀ נָּ ַ֣ א  י רְׁ ֵ֑ עָּ ה הָּ ַ֣ ּה  ֲעל  כַָּּ֗ ַמלְׁ י ּולְׁ ַעָ֜ יתָּ לָּ שִֵּ֨ עָּ )ב( וְׁ

ַאחֲ  יר מ  ֶ֖ עִּ ב לָּ ָׁ֛ ר  ךִ֥ א  ים־לְׁ ּה שִּ כַָּ֔ ַמלְׁ יחֹ֙ו ּולְׁ ירִּ ִֽ יתָּ לִּ ִּ֤ שִּ ר עָּ :ַכֲאֶשֵ֨ יהָּ  ֶרִֽ
 

 במלחמות אחים...אפילו 
ֱאל .26 הָּ ה וְׁ הּודַָּ֔ יש יְׁ ַ֣ יַע֙ אִּ ֙ רִּ הָּ י בְׁ הִַּּ֗ ה ַויְׁ ֵ֑ הּודָּ יש יְׁ ַ֣ יעּו אִּ ֶ֖ ֙ם קדברי הימים ב פרק יג )טו( ַויָּרִּ עָּ בְׁ ַֽרָּ ִֽ ַֽף ֶאת־יָּ ַגִּ֤ ים נָּ

ה: ִֽ יהּודָּ ֶ֖ה וִּ יָּ ִ֥י ֲאבִּ נ  פְׁ ל לִּ א ַ֔ רָּ שְׁ ל־יִּ כָּ ַ֣י  וְׁ נ  פְׁ ל מִּ ֶ֖ א  רָּ שְׁ י־יִּ נ  ּוסּו בְׁ נִ֥ ִ֥ם ֱאל)טז( ַויָּ נ  תְׁ ה ַויִּ ֵ֑ הּודָּ ם:קיְׁ ִֽ יָּדָּ ּו  ים בְׁ )יז( ַוַיכִ֥
ּור: חִֽ יש בָּ ִ֥ ֶלף אִּ ֹות ֶאֶ֖ אִ֥ ש־מ  ל ֲחמ  א ַ֔ רָּ שְׁ יִּ י֙ם מִּ לִּ ּו ֲחלָּ לִּ֤ פְׁ ה ַויִּ ֵ֑ ַ֣ה ַרבָּ ֹו ַמכָּ ַעמֶ֖ ִ֥ה וְׁ יָּ ם ֲאבִּ ֶהָׁ֛ י־ בָּ נ  ּו בְׁ עִ֥ נְׁ כָּ )יח( ַויִּ

ַ֣י יְׁ  נ  צּ֙ו בְׁ ֶאמְׁ יא ַוֶיִֽ ֵ֑ ת ַההִּ ַ֣ ע  ל בָּ ֶ֖ א  רָּ שְׁ ם:יִּ יֶהִֽ י ֲאבֹות  ִ֥ ֶ֖ק ֱאלה  וָּ ק  ּו ַעל־יְׁ ֲענַ֔ שְׁ י נִּ ַ֣ ה כִּ  הּודַָּ֔
 

ָׁ֛ה ַביִ֥  .27 דֹולָּ ה גְׁ ֵ֧ פָּ ם ַהַמג  י־שָּ֞ הִּ ֵ֑ד ַותְׁ וִּ י דָּ ַ֣ ד  ֶ֖י ַעבְׁ נ  פְׁ ל לִּ א ַ֔ רָּ שְׁ ם יִּ ֙ם ַעַ֣ פּו שָּ ַֽגְׁ ִּ֤ נָּ ּוא שמואל ב פרק יח )ז( ַויִּ ֹום ַההֶ֖
 ֶ֖ נ  פְׁ ֹום לִּ לַ֔ שָּ ֙א ַאבְׁ ר  קָּ ֶלף: )ט( ַויִּ ִֽ ים אָּ ִ֥ רִּ ַחת שֹוֶבְ֩ך ֶעשְׁ ֶרד ַתַ֣ א ַהֶפָ֡ ב ַ֣ ֶרד ַויָּ ב ַעל־ַהֶפַּ֗ ַ֣ כ  ֞לֹום ר  שָּ ַאבְׁ ֵ֑ד וְׁ וִּ י דָּ ַ֣ ד  י ַעבְׁ

ֶרד ֲאֶשר־ַתחְׁ  ַהֶפִ֥ ֶרץ וְׁ אַָּ֔ ין הָּ ַ֣ ֙ם ּוב  יִּ ַמ֙ ין ַהשָּ ִּ֤ ה ַוֻיַת֙ן ב  לַָּּ֗ א  ֹו בָּ ה ַוֶיֱחַזֵ֧ק ר אשַ֣ דֹולָָּ֜ ה ַהגְׁ לֵָּ֨ א  ר:הָּ ִֽ בָּ יו עָּ ֶ֖ )יד(  תָּ
אֶמר יֹואַָּ֔  נּו ַחֶ֖ ַוי ַ֣ ֹום עֹוֶדִ֥ לַ֔ שָּ ב ַאבְׁ ַ֣ ל  ֙ם בְׁ ע  קָּ תְׁ ֹו ַויִּ ַכפַּ֗ ים בְׁ טִָּ֜ בָּ ה שְׁ לשֵָּ֨ ַק֩ח שְׁ ֶנֵ֑יך ַויִּ פָּ ה לְׁ ילָּ ַ֣ חִּ ן א  ֶ֖ ב ב ל א־כ  ִ֥ ל  י בְׁ

ה: ִֽ לָּ א  הּו: הָּ יֻתִֽ מִּ ֹום ַויְׁ לֶ֖ שָּ ּו ֶאת־ַאבְׁ ב ַוַיכִ֥ ֵ֑ י יֹואָּ ַ֣ ל  י כְׁ ֶ֖ א  שְׁ ים נ  ַ֔ רִּ עָּ ה נְׁ ַ֣ רָּ בּ֙ו ֲעשָּ ס ֵ֨  )טו( ַויָּ
 

 פרשנות אנושית לעזרה אלוקית
ֶכֵ֑ם ַוי רְׁ  .28 ֶידְׁ ב בְׁ ֶ֖ יֶכָׁ֛ם ֶאת־מֹואָּ ב  יְׁ ֵ֧ק ֶאת־א  וָּ ק  ן יְׁ ַתֵ֨ י־נָּ ִֽ י כִּ ּו ַאֲחַרַ֔ פַ֣ דְׁ ֶה֙ם רִּ אֶמר ֲאל  יו שופטים פרק ג )כח( ַוי ִּ֤ ַּ֗ ּו ַאֲחרָּ דַ֣

ר: יש ַלֲעב ִֽ ֶ֖ ּו אִּ נִ֥ א־נָּתְׁ ל ִֽ ב וְׁ מֹואַָּ֔ ֙ן לְׁ ד  ֹות ַהַירְׁ רִּ֤ בְׁ ֞דּו ֶאת־ַמעְׁ כְׁ לְׁ ַֽיִּ  ַוִֽ
 

יך אַ  .29 ֵ֑ פִּ א מִּ ַ֣ ר יָּצָּ י ַכֲאֶשֶ֖ ה לִַּ֔ ַ֣ ק ֲעש  וַָּ֔ ק  י֙ך ֶאל־יְׁ ֙ ה ֶאת־פִּ יתָּ ִּ֤ צִּ ֙י פָּ בִּ יו אָּ לַָּּ֗ אֶמר א  ר שופטים פרק יא )לו( ַות ַ֣ י ֲאֶשַ֣ ָ֡ ֲחר 
ֹון: ִ֥י ַעמִֽ נ  בְׁ יך מִּ ֶבֶ֖ יְׁ א  ֹות מ  מָׁ֛ קָּ ֵ֧ק נְׁ וָּ ק  ֙ך יְׁ ֩ה לְׁ שָּ  עָּ

 
ד ַוֲאנָּ  .30 ֵ֧ וִּ א דָּ ב ֵ֨ י בְׁ הִּ֞ ג ַוַיכּ֙ו שמואל א פרק ל )א( ַויְׁ ַלַ֔ קְׁ ַ֣ ֶאל־צִּ ֶג֙ב וְׁ ּו ֶאל־ֶנ֙ טַּ֗ שְׁ ִֽ י פָּ ַ֣ קִּ ל  י ַוֲעמָּ ֵ֑ ישִּ לִּ ֹום ַהשְׁ ג ַביַ֣ ַלֶ֖ קְׁ ִֽ יו צִּ ָׁ֛ שָּ

ש: ִֽ א  ּה בָּ ֶ֖ תָּ ּו א  פִ֥ רְׁ שְׁ ג ַויִּ ַלַ֔ קְׁ ַ֣ הֲ  ֶאת־צִּ נְׁ ִֽ יש ַויִּ ֵ֑ יתּו אִּ ֶ֖ מִּ א ה  ֹול ל ִ֥ דַ֔ ַעד־גָּ ן וְׁ ט ַ֣ קָּ ּ֙ה מִּ ים ֲאֶשר־בָּ ִּ֤ ּו ֶאת־ַהנָּשִּ בֵ֨ שְׁ ּו )ב( ַויִּ גַ֔
 ֶ֖ ם אִּ עַָּ֔ ל־הָּ ֙ה ֶנֶַ֣פש כָּ רָּ ֙ י־מָּ ִֽ ֹו כִּ לַ֔ קְׁ סָּ ֙ם לְׁ עָּ ּו הָּ רִּ֤ מְׁ י־אָּ ִֽ ד כִּ א ַּ֗ ד מְׁ וִָּ֜ דָּ ֶצר לְׁ ם: )ו( ַות ֵ֨ ִֽ כָּ ַדרְׁ ּו לְׁ כֶ֖ לְׁ ַעל־ַוי  ַ֣יו וְׁ נָּ יש ַעל־בנו בָּ

ֶ֖ק  וָּ ד ַביק  וִַּ֔ ק דָּ ַ֣ ַחז  תְׁ יו ַויִּ ֵ֑ תָּ נ  ן֙ אלקיבְׁ ה  ר ַהכ  ִּ֤ יָּתָּ ד ֶאל־ֶאבְׁ וִַּּ֗ אֶמר דָּ ד ו: )ז( ַוי ַ֣ פ ֵ֑ א  י הָּ ֶ֖ ִ֥א לִּ ה־נָּ ישָּ ִֽ ֶלְך ַהגִּ יֶמַ֔  ֶבן־ֲאחִּ
ד: ִֽ וִּ ד ֶאל־ דָּ פ ֶ֖ א  ר ֶאת־הָּ ָׁ֛ יָּתָּ ש ֶאבְׁ ֵ֧ נּו  ַוַיג  ֶגֵ֑ ַאשִּ ה ַהִֽ דּוד־ַהֶזֶ֖ י ַהגְׁ ִ֥ ָׁ֛ף ַאֲחר  ד  ר ֶארְׁ אמ ַ֔ וָּ֙ק ל  יק  ד ַבִֽ ִּ֤ וִּ ל דָּ ַאֵ֨ שְׁ )ח( ַויִּ
 ִ֥ ַהצ  יג וְׁ ֶ֖ ג ַתשִּ ִ֥ י־ַהש  ִֽ ף כִּ ד ַ֔ אֶמר לֹ֙ו רְׁ יל:ַוי ִּ֤ ִֽ אּו ַעד־ ל ַתצִּ ב ֶ֖ ֹו ַויָּ תַ֔ ר אִּ י֙ש ֲאֶשַ֣ ֹות אִּ אִ֥ ש־מ  ש  ּוא וְׁ ד הִּ֤ וִַּּ֗ ֶַ֣לְך דָּ )ט( ַוי 

דּו: ִֽ מָּ ים עָּ ֶ֖ רִּ ֹותָּ ַהנִֽ ֹור וְׁ שֵ֑ ּו  ַנַַ֣חל ַהבְׁ רַ֔ גְׁ ר פִּ יש ֲאֶשַ֣ ם אִַּ֔ יִּ אַתַ֣ דּ֙ו מָּ ַעמְׁ יש ַוַיִֽ ֵ֑ ֹות אִּ אַ֣ ַבע־מ  ַארְׁ ּוא וְׁ ד הֶ֖ וִַּ֔ ד ַ֣ף דָּ רְׁ )י( ַויִּ
עֲ  ישמ  ֶה֙ם אִַּ֔ ט מ  ַלִּ֤ מְׁ א־נִּ ל ִֽ ם וְׁ ֵ֑ תָּ ֳחרָּ ִֽ מָּ ֶרב לְׁ ֶעֶ֖ ַעד־הָּ ַהֶנִֶ֥שף וְׁ ָׁ֛ד מ  וִּ ִ֥ם דָּ ֹור: )יז( ַוַיכ  שִֽ ר ֶאת־ַנִַ֥חל ַהבְׁ ם־ ב ֶ֖ ֩י אִּ כִּ

אן  ד ֶאת־כָּל־ַהצ ֶ֖ וִַּ֔ ח דָּ ַקַ֣ ֻנִֽסּו: )כ( ַויִּ ים ַויָּ ֶ֖ ַמלִּ ּו ַעל־ַהגְׁ בִ֥ כְׁ יש־ַנַָׁ֛ער ֲאֶשר־רָּ ִֽ ֹות אִּ אֵ֧ ע מ  ַבֵ֨ ֙י ַארְׁ נ  פְׁ ּו לִּ ר נֲָּהגַּ֗ ֵ֑ קָּ ַהבָּ וְׁ
ּו׀ מִּ  רַ֣ גְׁ ר־פִּ ים ֲאֶשִֽ ֲאנָּשִָּ֜ ם הָּ יִּ אַתֵ֨ ד ֶאל־מָּ וִַּּ֗ א דָּ ד:)כא( ַויָּב ַ֣ ִֽ וִּ ל דָּ ַלִ֥ ּו ֶזֶ֖ה שְׁ רַ֔ אמְׁ ּוא ַוי ַ֣ ֶנַ֣ה ַההַ֔ קְׁ ד ַהמִּ וִַּּ֗ י דָּ ַ֣ ֶכת׀ ַאֲחר  ֶלַ֣

ַרֶ֖  קְׁ לִּ ד וְׁ וִַּ֔ את דָּ ַרַ֣ קְׁ אּ֙ו לִּ צְׁ ִֽ ֹור ַוי  שַ֔ ַנַַ֣חל ַהבְׁ יֻב֙ם בְׁ שִּ ם וַ ַוי ִֽ עַָּ֔ ֙ד ֶאת־הָּ וִּ ש דָּ ַגִּ֤ ֹו ַויִּ תֵ֑ ם ֲאֶשר־אִּ ַ֣ עָּ ם את הָּ ֶהֶ֖ ל לָּ ַאִ֥ שְׁ יִּ
ֹום:  לִֽ שָּ א־הָּ לְׁ ר ל ִֽ ַען ֲאֶשַ֣ ּו ַיָּ֚ רַּ֗ ֒ד ַוי אמְׁ וִּ ם־דָּ ּו עִּ כַ֣ לְׁ ר הָּ י֘ם ֲאֶשַ֣ ֲאנָּשִּ הָּ ִֽ ַעל מ  ַיַּ֗ לִּ ע ּובְׁ ַ֣ יש־רָּ ִֽ ַען כָּל־אִּ י )כב( ַוַיָ֜ מִַּ֔ ּו עִּ כַ֣ לְׁ

ַהשָּ  ם מ  ֶהַ֔ ן לָּ ַ֣ ת  א־נִּ כּו: סל ִֽ ִֽ י ל  ּו וְׁ ֲהגֶ֖ נְׁ יִּ יו וְׁ נַָּ֔ ֶאת־בָּ תֹ֙ו וְׁ שְׁ יש ֶאת־אִּ ִּ֤ ם־אִּ י־אִּ ִֽ נּו כִּ לְׁ ַצֵ֑ ר הִּ ל ֲאֶשַ֣ ֶ֖ ד  לָּ וִַּ֔ אֶמר דָּ )כג( ַוי ַ֣
 ֶ֖ ל  א עָּ ִ֥ ּוד ַהבָּ דָׁ֛ ת־ַהגְׁ ן ֶאִֽ ת ַּ֗ נּו ַויִּ תַָּ֔ ר א  מ ַ֣ שְׁ נּ֙ו ַויִּ ִ֥ק לֵָּ֨ וָּ ק  ן יְׁ ת ֲאֶשר־נַָּתֵ֨ י א ַ֠ ֵ֑ ן ֶאחָּ ֶ֖ ּו כ  א־ַתֲעשִ֥ א ינּו ל ִֽ ב ִּ֤ נּו: )כו( ַויָּ ִֽ יָּד  בְׁ

ל א   ַלֶ֖ שְׁ ה מִּ כַָּ֔ רָּ ֶכ֙ם בְׁ ִּ֤ה לָּ נ  ר הִּ אמ ֵ֑ הּו ל  ַ֣ ע  ר  ה לְׁ ֶ֖ הּודָּ ִ֥י יְׁ נ  קְׁ זִּ ל לְׁ ָׁ֛ לָּ ַהשָּ ִֽ ח מ  ַשַלֵ֧ ג ַויְׁ ַלַ֔ קְׁ ַ֣ ֙ד ֶאל־צִּ וִּ ִֽק:דָּ וָּ ק  י יְׁ ִ֥ ב   יְׁ


