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מציאת חזרות )חפיפות של לפחות  3מילים( בין פסוקי ספר משלי לפסוקים בשאר ספרי התנ"ך
@FaithBit
23/2/2019
צבע כתום = חפיפה מלאה.
צבע ורוד = חפיפה למעט האותיות ]וי[.
סה"כ נמצאו  (3+) 56חפיפות.
ִשׂ ָראֵל".
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה בֶן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
]מש' " [1 1מ ְ
ִשׂ ָראֵל".
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה בֶן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
]מש' " [1 1מ ְ
ִשׂ ָראֵל".
שׁלֹמֹה בֶן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
ִשׁלֵי ְ
]מש' " [1 1מ ְ
ִשׂ ָראֵל".
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה בֶן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
]מש' " [1 1מ ְ
ִשׂ ָראֵל".
שׁלֹמֹה בֶן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
ִשׁלֵי ְ
]מש' " [1 1מ ְ
ִשׂ ָראֵל".
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה בֶן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
]מש' " [1 1מ ְ
ִשׂ ָראֵל".
שׁלֹמֹה בֶן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
ִשׁלֵי ְ
]מש' " [1 1מ ְ
ִשׂ ָראֵל".
שׁלֹמֹה בֶן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
ִשׁלֵי ְ
]מש' " [1 1מ ְ
ִשׂ ָראֵל".
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה בֶן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
]מש' " [1 1מ ְ
ִשׁ ָפּ ְך דָּם".
]מש' " [16 1כִּי ַרְגלֵיהֶם ָלרַע יָרוּצוּ וִי ַמהֲרוּ ל ְ
]מש' ַ " [29 1תּחַת כִּי ָשׂנְאוּ ָדעַת וְיִרְאַת ה' לֹא ָבחָרוּ".
שׁמְעוּ לִי וְאַל תָּסוּרוּ ֵמ ִא ְמרֵי פִי".
]מש' " [7 5וְ ַעתָּה ָבנִים ִ
ֵשׁת ֵרעֵהוּ לֹא יִנָּקֶה כָּל ַהנֹּגֵ ַע בָּהּ".
]מש' " [29 6כֵּן ַהבָּא אֶל א ֶ
ֵשׁת ֵרעֵהוּ לֹא יִנָּקֶה כָּל ַהנֹּגֵ ַע בָּהּ".
]מש' " [29 6כֵּן ַהבָּא אֶל א ֶ
ְשׁיבוּ ְל ִא ְמרֵי פִי".
שׁמְעוּ לִי וְ ַהק ִ
]מש' " [24 7וְ ַעתָּה ָבנִים ִ
ִשׁמֹרוּ".
ְאַשׁרֵי ְדּ ָרכַי י ְ
שׁמְעוּ לִי ו ְ
]מש' " [32 8וְ ַעתָּה ָבנִים ִ
ֹשׁים בִּינָה".
]מש' ְ " [10 9תּ ִחלַּת ָח ְכמָה יִרְאַת ה' וְַדעַת ְקד ִ
ְשׁעִים יִ ְד ָע ְך".
ִשׂמָח וְנֵר ר ָ
]מש' " [9 13אוֹר ַצדִּיקִים י ְ
]מש' ֶ " [29 14א ֶר ְך אַ ַפּיִם רַב תְּבוּנָה וּ ְקצַר רוּ ַח ֵמרִים ִאוֶּלֶת".
]מש' ֶ " [29 14א ֶר ְך אַ ַפּיִם רַב תְּבוּנָה וּ ְקצַר רוּ ַח ֵמרִים ִאוֶּלֶת".
]מש' ֶ " [29 14א ֶר ְך אַ ַפּיִם רַב תְּבוּנָה וּ ְקצַר רוּ ַח ֵמרִים ִאוֶּלֶת".
]מש' ֶ " [29 14א ֶר ְך אַ ַפּיִם רַב תְּבוּנָה וּ ְקצַר רוּ ַח ֵמרִים ִאוֶּלֶת".
]מש' ֶ " [29 14א ֶר ְך אַ ַפּיִם רַב תְּבוּנָה וּ ְקצַר רוּ ַח ֵמרִים ִאוֶּלֶת".
]מש' ֶ " [29 14א ֶר ְך אַ ַפּיִם רַב תְּבוּנָה וּ ְקצַר רוּ ַח ֵמרִים ִאוֶּלֶת".
]מש' ֶ " [29 14א ֶר ְך אַ ַפּיִם רַב תְּבוּנָה וּ ְקצַר רוּ ַח ֵמרִים ִאוֶּלֶת".
ֵשׁיב ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה לֹא תָמוּשׁ ָרעָה ִמבֵּיתוֹ".
]מש' " [13 17מ ִ
ֵשׁיב ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה לֹא תָמוּשׁ ָרעָה ִמבֵּיתוֹ".
]מש' " [13 17מ ִ
ֵשׁיב ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה לֹא תָמוּשׁ ָרעָה ִמבֵּיתוֹ".
]מש' " [13 17מ ִ
ֵשׁיב ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה לֹא תָמוּשׁ ָרעָה ִמבֵּיתוֹ".
]מש' " [13 17מ ִ
ֵשׁיב ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה לֹא תָמוּשׁ ָרעָה ִמבֵּיתוֹ".
]מש' " [13 17מ ִ
ֹשׁ ְך".
]מש' ְ " [20 20מ ַקלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ יְִד ַע ְך נֵרוֹ ֶבּאֱשׁוּן ח ֶ
]מש' " [24 20מֵה' ִמ ְצ ֲעדֵי ָגבֶר וְאָדָם מַה יָּבִין ַדּרְכּוֹ".
ֵשׁיב ֵמ ָעלָיו אַפּוֹ".
]מש' " [18 24פֶּן יִ ְראֶה ה' וְרַע ְבּעֵינָיו וְה ִ
ְשׁעִים".
]מש' " [19 24אַל ִתּ ְתחַר ַבּ ְמּ ֵרעִים אַל ְתּ ַקנֵּא ָבּר ָ
ְשׁעִים יִ ְד ָע ְך".
]מש' " [20 24כִּי לֹא ִת ְהיֶה אַ ֲחרִית ָלרָע נֵר ר ָ
אָשׁיב ָלאִישׁ ְכּ ָפעֳלוֹ".
ֱשׂה לּוֹ ִ
ָשׂה לִי כֵּן ֶאע ֶ
ֲשׁר ע ָ
]מש' " [29 24אַל תֹּאמַר ַכּא ֶ
ְשׁי ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ֲשׁר ֶה ְעתִּיקוּ אַנ ֵ
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה א ֶ
]מש' " [1 25גַּם ֵאלֶּה מ ְ
ְשׁי ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ֲשׁר ֶה ְעתִּיקוּ אַנ ֵ
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה א ֶ
]מש' " [1 25גַּם ֵאלֶּה מ ְ
ְשׁי ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ֲשׁר ֶה ְעתִּיקוּ אַנ ֵ
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה א ֶ
]מש' " [1 25גַּם ֵאלֶּה מ ְ
ְשׁי ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ֲשׁר ֶה ְעתִּיקוּ אַנ ֵ
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה א ֶ
]מש' " [1 25גַּם ֵאלֶּה מ ְ

ָשׁים ַבּ ֲחצֹצְרוֹת וְ ַה ְלוִיִּם ְבּנֵי
]עזרא " [10 3וְיִסְּדוּ ַהבֹּנִים אֶת הֵיכַל ה' וַיֲַּעמִידוּ ַהכֹּ ֲהנִים ְמ ֻלבּ ִ
ִשׂ ָראֵל".
אָסָף ַבּ ְמ ִצ ְל ַתּיִם ְל ַהלֵּל אֶת ה' עַל יְדֵי ָדּוִיד ֶמ ֶל ְך י ְ
ִירוּשׁ ָליִם".
]קהלת ִ " [1 1דּ ְברֵי קֹ ֶהלֶת בֶּן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך בּ ָ
שׁלֹמֹה בֶן ָדּוִיד עַל ַמלְכוּתוֹ וַה' ֱאלֹהָיו עִמּוֹ וַיְַג ְדּלֵהוּ ְל ָמ ְעלָה".
]דה"י ב " [1 1וַיִּ ְת ַחזֵּק ְ
ֲשׁר ָבּנָה לָהּ כִּי אָמַר לֹא
]דה"י ב " [11 8וְאֶת בַּת ַפּ ְרעֹה ֶה ֱעלָה ְשׁלֹמֹה ֵמעִיר ָדּוִיד ַל ַבּיִת א ֶ
ֲשׁר בָּאָה ֲאלֵיהֶם אֲרוֹן ה'".
ִשׂ ָראֵל כִּי קֹדֶשׁ ֵהמָּה א ֶ
ִשּׁה לִי ְבּבֵית ָדּוִיד ֶמ ֶל ְך י ְ
ֵשׁב א ָ
תֵ
שׁלֹמֹה בֶן ָדּוִיד וַיִּ ְמרֹד עַל ֲאדֹנָיו".
]דה"י ב " [6 13וַיָּקָם יָ ָר ְבעָם בֶּן נְבָט ֶעבֶד ְ
]דה"י ב " [27 29וַיֹּאמֶר ִחזְ ִקיָּהוּ ְל ַהעֲלוֹת ָהעֹלָה ְל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וּ ְבעֵת ֵהחֵל הָעוֹלָה ֵהחֵל ִשׁיר ה'
ִשׂ ָראֵל".
וְ ַה ֲחצֹצְרוֹת וְעַל יְדֵי ְכּלֵי ָדּוִיד ֶמ ֶל ְך י ְ
ִשׂ ָראֵל לֹא
שׁלֹמֹה בֶן ָדּוִיד ֶמ ֶל ְך י ְ
ִירוּשׁ ָליִם כִּי מִימֵי ְ
]דה"י ב " [26 30וַ ְתּהִי ִשׂ ְמחָה גְדוֹלָה בּ ָ
ָכזֹאת בּ ָ
ִירוּשׁלִָם".
ְדוֹשׁים לַה' תְּנוּ אֶת אֲרוֹן ַהקֹּדֶשׁ
ִשׂ ָראֵל ַהקּ ִ
]דה"י ב " [3 35וַיֹּאמֶר ַל ְלוִיִּם ַה ְמּבִינִים ְלכָל י ְ
ַשּׂא ַבּ ָכּתֵף ַעתָּה ִעבְדוּ אֶת ה'
ִשׂ ָראֵל אֵין ָלכֶם מ ָ
שׁלֹמֹה בֶן ָדּוִיד ֶמ ֶל ְך י ְ
ֲשׁר ָבּנָה ְ
ַבּ ַבּיִת א ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ֱאלֹהֵיכֶם וְאֵת עַמּוֹ י ְ
ִשׂ ָראֵל וּ ְב ִמ ְכתַּב
]דה"י ב " [4 35וְ ָהכִינוּ ְלבֵית אֲבוֹתֵיכֶם ְכּ ַמ ְחלְקוֹתֵיכֶם ִבּ ְכתָב ָדּוִיד ֶמ ֶל ְך י ְ
ְשׁלֹמֹה בְנוֹ".
ְשׁבוֹת אָוֶן שֹׁד
ְשׁבֹתֵיהֶם ַמח ְ
ִשׁפֹּ ְך דָּם נָקִי ַמח ְ
]יש' ַ " [7 59רְגלֵיהֶם ָלרַע יָרֻצוּ וִי ַמהֲרוּ ל ְ
ָשׁבֶר ִבּ ְמסִלּוֹתָם".
וֶ
]יש' " [2 11וְנָחָה ָעלָיו רוּ ַח ה' רוּ ַח ָח ְכמָה וּבִינָה רוּ ַח ֵעצָה וּגְבוּרָה רוּ ַח ַדּעַת וְיִרְאַת ה'".
שׁמְעוּ לִי יִרְאַת ה' ֲא ַל ֶמּ ְדכֶם".
]תה' " [12 34לְכוּ ָבנִים ִ
שׁת ֵרעֵהוּ לֹא
ִשׂ ָראֵל וְאֶת ֵא ֶ
ָשׂא אֶל גִּלּוּלֵי בֵּית י ְ
]יח' " [6 18אֶל ֶה ָהרִים לֹא אָכָל וְעֵינָיו לֹא נ ָ
ִשּׁה נִדָּה לֹא יִ ְקרָב".
ִטמֵּא וְאֶל א ָ
ֵשׁת ֵר ֵעהוּ לֹא
ִשׂ ָראֵל אֶת א ֶ
ָשׂא אֶל גִּלּוּלֵי בֵּית י ְ
]יח' " [15 18עַל ֶה ָהרִים לֹא אָכָל וְעֵינָיו לֹא נ ָ
ִטמֵּא".
]מש' .[7 5
]מש' .[7 5
ֹשׂיהֶם ְתּ ִהלָּתוֹ עֹ ֶמדֶת ָלעַד".
ֵאשׁית ָח ְכמָה יִרְאַת ה' ֵשׂכֶל טוֹב ְלכָל ע ֵ
]תה' " [10 111ר ִ
ְשׁעִים יִ ְד ָע ְך וְיָבֹא ָעלֵימוֹ אֵידָם ֲח ָבלִים יְ ַחלֵּק בְּאַפּוֹ".
]איוב ַ " [17 21כּמָּה נֵר ר ָ
]שמ' " [6 34וַיֲַּעבֹר ה' עַל ָפּנָיו וַיִּ ְקרָא ה' ה' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וֶ ֱאמֶת".
ָשׁע וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל
ֹשׂא עָוֹן וָפ ַ
]במ' " [18 14ה' ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד נ ֵ
ֵשׁים וְעַל ִר ֵבּעִים".
ָבּנִים עַל ִשׁלּ ִ
]יואל " [13 2וְ ִקרְעוּ ְל ַב ְבכֶם וְאַל ִבְּגדֵיכֶם וְשׁוּבוּ אֶל ה' ֱאלֹהֵיכֶם כִּי חַנּוּן וְרַחוּם הוּא ֶא ֶר ְך
אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וְנִחָם עַל ָה ָרעָה".
]יונה " [2 4וַיִּ ְת ַפּלֵּל אֶל ה' וַיֹּאמַר אָנָּה ה' הֲלוֹא זֶה ְד ָברִי עַד הֱיוֹתִי עַל אַ ְד ָמתִי עַל כֵּן ִק ַדּ ְמתִּי
ישׁה כִּי יַָד ְעתִּי כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְרַחוּם ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וְנִחָם עַל ָה ָרעָה".
ְשׁ ָ
ִל ְברֹ ַח ַתּר ִ
]תה' " [15 86וְאַתָּה ֲאדֹנָי אֵל רַחוּם וְחַנּוּן ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וֶ ֱאמֶת".
]תה' " [8 103רַחוּם וְחַנּוּן ה' ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ָחסֶד".
ָשׂי ָת ִע ָמּהֶם וַיַּקְשׁוּ אֶת ָע ְרפָּם
ֲשׁר ע ִ
ִשׁמֹ ַע וְלֹא זָכְרוּ נִ ְפ ְלאֹתֶי ָך א ֶ
]נחמיה " [17 9וַיְ ָמאֲנוּ ל ְ
וַיִּתְּנוּ רֹאשׁ לָשׁוּב ְל ַע ְב ֻדתָם ְבּ ִמ ְריָם וְאַתָּה אֱלוֹ ַהּ ְסלִיחוֹת חַנּוּן וְרַחוּם ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד
וְלֹא ֲעזַ ְבתָּם".
ֲשׁר עַל בֵּיתוֹ קוּם ְרדֹף אַ ֲחרֵי
]בר' " [4 44הֵם יָצְאוּ אֶת ָהעִיר לֹא ִה ְרחִיקוּ וְיוֹסֵף אָמַר ַלא ֶ
ִשְּׂגתָּם וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵלהֶם ָלמָּה ִשׁ ַלּ ְמתֶּם ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה".
ָשׁים וְה ַ
ָה ֲאנ ִ
ֲשׁר ָלזֶה ַבּ ִמּ ְדבָּר וְלֹא נִ ְפקַד ִמכָּל
ַשּׁקֶר ָשׁ ַמ ְרתִּי אֶת כָּל א ֶ
]שמואל א " [21 25וְָדוִד אָמַר אַ ְך ל ֶ
ָשׁב לִי ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה".
ֲשׁר לוֹ מְאוּמָה וַיּ ֶ
אֶ
ְשׁי".
ְשׁלְּמוּנִי ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה ְשׁכוֹל ְלנַפ ִ
]תה' " [12 35י ַ
ִשׂטְנוּנִי ַתּחַת ָר ְדפִי טוֹב".
ְשׁ ְלּמֵי ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה י ְ
]תה' " [21 38וּמ ַ
ְשׂנְאָה ַתּחַת אַ ֲה ָבתִי".
ָשׂימוּ ָעלַי ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה ו ִ
]תה' " [5 109וַיּ ִ
וּמ ַקלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת".
]שמ' ְ " [17 21
]תה' " [23 37מֵה' ִמ ְצ ֲעדֵי ֶגבֶר כּוֹנָנוּ וְַדרְכּוֹ יֶ ְחפָּץ".
ִשׁפָּט".
ִשׁתּוֹלֵל וַיַּרְא ה' וַיֵּרַע ְבּעֵינָיו כִּי אֵין מ ְ
]יש' " [15 59וַ ְתּהִי ָה ֱאמֶת נֶ ְע ֶדּרֶת וְסָר ֵמרָע מ ְ
ֹשׂי ַעוְלָה".
ַמּ ֵרעִים אַל ְתּ ַקנֵּא ְבּע ֵ
]תה' ְ " [1 37ל ָדוִד אַל ִתּ ְתחַר בּ ְ
]מש' .[9 13
ִשׁבַּע ה' ְל ָדוִד כִּי כֵן
ֲשׁר נ ְ
ֲשׂה ֱאלֹהִים לְאַ ְבנֵר וְכֹה יֹסִיף לוֹ כִּי ַכּא ֶ
]שמואל ב " [9 3כֹּה יַע ֶ
ֱשׂה לּוֹ".
ֶאע ֶ
ִישׁה לֵאמֹר ָחטָאתִי שׁוּב
ִשׁלַח ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה אֶל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ָלכ ָ
]מלכים ב " [14 18וַיּ ְ
ָשׂם ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר עַל ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה ְשׁלֹשׁ מֵאוֹת ִכּכַּר
ֶשּׂא וַיּ ֶ
ֲשׁר ִתּתֵּן ָעלַי א ָ
ֵמ ָעלַי אֵת א ֶ
ֹשׁים ִכּ ַכּר זָהָב".
וּשׁל ִ
ֶכּסֶף ְ
ֲשׁר ִצפָּה
]מלכים ב ָ " [16 18בּעֵת ַההִיא ִקצַּץ ִחזְ ִקיָּה אֶת ַדּלְתוֹת הֵיכַל ה' וְאֶת ָהאֹמְנוֹת א ֶ
ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה וַיִּ ְתּנֵם ְל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ַשּׁ ֲא ָך ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
]מלכים ב " [10 19כֹּה תֹאמְרוּן אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה לֵאמֹר אַל י ִ
ְרוּשׁלִַם ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
אַתָּה בֹּ ֵט ַח בּוֹ לֵאמֹר לֹא ִתנָּתֵן י ָ
ֲשׁר אַתָּה
ַשּׁ ֲא ָך ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
]יש' " [10 37כֹּה תֹאמְרוּן אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה לֵאמֹר אַל י ִ
ְרוּשׁלִַם ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
בּוֹ ֵט ַח בּוֹ לֵאמֹר לֹא ִתנָּתֵן י ָ
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ְשׁי ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ֲשׁר ֶה ְעתִּיקוּ אַנ ֵ
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה א ֶ
]מש' " [1 25גַּם ֵאלֶּה מ ְ
ְשׁי ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ֲשׁר ֶה ְעתִּיקוּ אַנ ֵ
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה א ֶ
]מש' " [1 25גַּם ֵאלֶּה מ ְ
ְשׁי ִחזְ ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ֲשׁר ֶה ְעתִּיקוּ אַנ ֵ
ִשׁלֵי ְשׁלֹמֹה א ֶ
]מש' " [1 25גַּם ֵאלֶּה מ ְ
ֲשׁר רָאוּ עֵינֶי ָך".
ַשׁפִּי ְל ָך ִל ְפנֵי נָדִיב א ֶ
]מש' " [7 25כִּי טוֹב ֲאמָר ְל ָך ֲעלֵה ֵהנָּה ֵמה ְ
ֲשׁר רָאוּ עֵינֶי ָך".
ַשׁפִּי ְל ָך ִל ְפנֵי נָדִיב א ֶ
]מש' " [7 25כִּי טוֹב ֲאמָר ְל ָך ֲעלֵה ֵהנָּה ֵמה ְ
ֲשׁר רָאוּ עֵינֶי ָך".
ַשׁפִּי ְל ָך ִל ְפנֵי נָדִיב א ֶ
]מש' " [7 25כִּי טוֹב ֲאמָר ְל ָך ֲעלֵה ֵהנָּה ֵמה ְ
ֲשׁר רָאוּ עֵינֶי ָך".
ַשׁפִּי ְל ָך ִל ְפנֵי נָדִיב א ֶ
]מש' " [7 25כִּי טוֹב ֲאמָר ְל ָך ֲעלֵה ֵהנָּה ֵמה ְ
]מש' " [1 27אַל ִתּ ְת ַהלֵּל בְּיוֹם ָמחָר כִּי לֹא ֵתדַע מַה יֵּלֶד יוֹם".
ַשׁחִית".
ָשׁע ָחבֵר הוּא ְלאִישׁ מ ְ
ֹמר אֵין פּ ַ
]מש' " [24 28גּוֹזֵל אָבִיו וְאִמּוֹ וְא ֵ
ַשּׂ ְמלָה מִי ֵהקִים כָּל
]מש' " [4 30מִי ָעלָה ָשׁ ַמיִם וַיֵּרַד מִי אָסַף רוּ ַח ְבּ ָח ְפנָיו מִי ָצרַר ַמיִם בּ ִ
שּׁמוֹ וּמַה ֶשּׁם בְּנוֹ כִּי ֵתדָע".
אַ ְפסֵי אָרֶץ מַה ְ
]מש' " [5 30כָּל ִא ְמרַת אֱלוֹ ַהּ צְרוּפָה ָמגֵן הוּא ַלחֹסִים בּוֹ".
]מש' " [5 30כָּל ִא ְמרַת אֱלוֹ ַהּ צְרוּפָה ָמגֵן הוּא ַלחֹסִים בּוֹ".
שׂאֵת".
]מש' ַ " [21 30תּחַת ָשׁלוֹשׁ ָרגְזָה ֶארֶץ וְ ַתחַת אַ ְרבַּע לֹא תוּכַל ְ
]מש' ַ " [30 30ליִשׁ גִּבּוֹר ַבּ ְבּ ֵהמָה וְלֹא יָשׁוּב ִמ ְפּנֵי כֹל".
ִשׁכַּח רִישׁוֹ וַ ֲעמָלוֹ לֹא יִזְכָּר עוֹד".
ִשׁתֶּה וְי ְ
]מש' " [7 31י ְ
ִשׁכַּח ִרישׁוֹ וַ ֲעמָלוֹ לֹא יִזְכָּר עוֹד".
ִשׁתֶּה וְי ְ
]מש' " [7 31י ְ
ִשׁכַּח רִישׁוֹ וַ ֲעמָלוֹ לֹא יִזְכָּר עוֹד".
ִשׁתֶּה וְי ְ
]מש' " [7 31י ְ
]מש' ְ " [9 31פּתַח פִּי ָך ְשׁפָט ֶצדֶק וְדִין ָענִי וְ ֶאבְיוֹן".
ִשּׁה יִרְאַת ה' הִיא ִת ְת ַהלָּל".
]מש' ֶ " [30 31שׁקֶר ַהחֵן וְ ֶהבֶל ַהיֹּפִי א ָ

]יר' " [18 26מִיכָה הַמּוֹר ְ
ַשׁתִּי ָהיָה נִבָּא בִּימֵי ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה וַיֹּאמֶר אֶל כָּל עַם יְהוּדָה
ִירוּשׁ ַליִם ִעיִּים ִתּ ְהיֶה וְהַר ַה ַבּיִת ְלבָמוֹת יָעַר".
לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת צִיּוֹן ָשׂדֶה ֵת ָחרֵשׁ ו ָ
]יר' ֶ " [19 26ה ָהמֵת ֱה ִמתֻהוּ ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה וְכָל יְהוּדָה ֲהלֹא יָרֵא אֶת ה' וַיְחַל אֶת ְפּנֵי
ֹשׂים ָרעָה גְדוֹלָה עַל נַפְשׁוֹתֵינוּ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ֲעלֵיהֶם וַ ֲאנַחְנוּ ע ִ
ה' וַיִּנָּחֶם ה' אֶל ָה ָרעָה א ֶ
ְשׁ ְבעַת ֲא ָלפִים צֹאן
]דה"י ב " [24 30כִּי ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה ֵהרִים ַל ָקּהָל ֶאלֶף ָפּרִים ו ִ
ֲשׂרֶת ֲא ָלפִים וַיִּ ְת ַקדְּשׁוּ כֹ ֲהנִים ָלרֹב".
ַשּׂרִים ֵהרִימוּ ַל ָקּהָל ָפּרִים ֶאלֶף וְצֹאן ע ֶ
וְה ָ
ֲשׁר רָאוּ עֵינֶי ָך וּפֶן
ִשׁכַּח אֶת ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ְשׁ ָך ְמאֹד פֶּן תּ ְ
וּשׁמֹר נַפ ְ
ִשּׁמֶר ְל ָך ְ
]דב' " [9 4רַק ה ָ
יָסוּרוּ ִמ ְלּ ָב ְב ָך כֹּל יְמֵי ַחיֶּי ָך וְהוֹ ַד ְעתָּם ְל ָבנֶי ָך וְִל ְבנֵי ָבנֶי ָך".
שׁר רָאוּ עֵינֶי ָך וְ ָהאֹתֹת וְ ַהמֹּ ְפתִים וְ ַהיָּד ַה ֲחזָקָה וְ ַהזְּרֹ ַע ַהנְּטוּיָה
]דב' ַ " [19 7ה ַמּסֹּת ַהְגּדֹלֹת ֲא ֶ
ֲשׁר אַתָּה יָרֵא ִמ ְפּנֵיהֶם".
ֲשׂה ה' ֱאלֹהֶי ָך ְלכָל ָה ַעמִּים א ֶ
ֲשׁר הוֹ ִצ ֲא ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך כֵּן יַע ֶ
אֶ
ָשׂה ִא ְתּ ָך אֶת ַהְגּדֹלֹת וְאֶת הַנּוֹ ָראֹת ָה ֵאלֶּה
ֲשׁר ע ָ
]דב' " [21 10הוּא ְת ִה ָלּ ְת ָך וְהוּא ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ֲשׁר רָאוּ עֵינֶי ָך".
אֶ
שׁר רָאוּ עֵינֶי ָך ָהאֹתֹת וְ ַהמֹּ ְפתִים ַהְגּדֹלִים ָההֵם".
]דב' ַ " [2 29המַּסּוֹת ַהְגּדֹלֹת ֲא ֶ
ִשׁמוֹנָה כִּי לֹא ֵתדַע ַמה יִּ ְהיֶה ָרעָה עַל הָאָרֶץ".
ְשׁ ְבעָה וְגַם ל ְ
]קהלת " [2 11תֶּן ֵחלֶק ל ִ
]דב' " [16 27אָרוּר ַמ ְקלֶה אָבִיו וְאִמּוֹ וְאָמַר כָּל ָהעָם אָמֵן".
ִשׂ ָראֵל וְאָ ַמ ְרתִּי ָלהֶם ֱאלֹהֵי
ֹשׁה אֶל ָה ֱאלֹהִים ִהנֵּה אָנֹכִי בָא אֶל ְבּנֵי י ְ
]שמ' " [13 3וַיֹּאמֶר מ ֶ
שּׁמוֹ מָה אֹמַר ֲא ֵלהֶם".
אֲבוֹתֵיכֶם ְשׁ ָל ַחנִי ֲאלֵיכֶם וְאָמְרוּ לִי מַה ְ
]שמואל ב ָ " [31 22האֵל ָתּמִים ַדּרְכּוֹ ִא ְמרַת ה' צְרוּפָה ָמגֵן הוּא ְלכֹל ַהחֹסִים בּוֹ".
]תה' ָ " [31 18האֵל ָתּמִים ַדּ ְרכּוֹ ִא ְמרַת ה' צְרוּפָה ָמגֵן הוּא ְלכֹל ַהחֹסִים בּוֹ".
ֲשׁר יְִבחַר ה'
שׂאֵתוֹ כִּי יִ ְרחַק ִמ ְמּ ָך ַהמָּקוֹם א ֶ
]דב' " [24 14וְכִי יִ ְרבֶּה ִמ ְמּ ָך ַה ֶדּ ֶר ְך כִּי לֹא תוּכַל ְ
ֱאלֹהֶי ָך לָשׂוּם ְשׁמוֹ ָשׁם כִּי יְָב ֶר ְכ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ִשׂחַק ְל ַפחַד וְלֹא יֵחָת וְלֹא יָשׁוּב ִמ ְפּנֵי ָחרֶב".
]איוב " [22 39י ְ
ַשׁחִיתָה עֵץ
ֲשׁבוֹת נ ְ
ָשׁבוּ ַמח ָ
]יר' " [19 11וַ ֲאנִי ְכּ ֶכבֶשׂ אַלּוּף יוּבַל ִלטְבוֹ ַח וְלֹא יַָד ְעתִּי כִּי ָעלַי ח ְ
וּשׁמוֹ לֹא יִזָּכֵר עוֹד".
ְבּ ַלחְמוֹ וְנִ ְכ ְרתֶנּוּ ֵמ ֶארֶץ ַחיִּים ְ
ִשׁמָם".
]הושע " [19 2וַ ֲה ִסרֹתִי אֶת ְשׁמוֹת ַה ְבּ ָעלִים ִמפִּי ָה וְלֹא יִָזּכְרוּ עוֹד בּ ְ
]זכריה " [2 13וְ ָהיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת אַ ְכרִית אֶת ְשׁמוֹת ָה ֲע ַצבִּים מִן הָאָרֶץ וְלֹא
יִזָּכְרוּ עוֹד וְגַם אֶת ַהנְּבִיאִים וְאֶת רוּ ַח ַה ֻטּמְאָה אַ ֲעבִיר מִן הָאָרֶץ".
]יר' " [16 22דָּן דִּין ָענִי וְ ֶאבְיוֹן אָז טוֹב הֲלוֹא הִיא ַה ַדּעַת אֹתִי נְאֻם ה'".
]יש' " [6 33וְ ָהיָה אֱמוּנַת ִעתֶּי ָך חֹסֶן יְשׁוּעֹת ָח ְכמַת וָָדעַת יִרְאַת ה' הִיא אוֹצָרוֹ".

