
  
 

 

 

 תחפושות במקרא

     

 בראשית פרק כז 

ֹּב ְגָשה נָא וֲַאֻמְשָך ְבנִי ַהַאָתה ֶזה ְבנִי ֵעָשו ִאם ֹלא: ֹּאֶמר יְִצָחק ֶאל יֲַעק  וַי

ֹּב ֶאל יְִצָחק ָאִביו וַיְֻמשֵ  ֹּב וְַהיַָדיִם יְֵדי ֵעָשו:וַיִַגש יֲַעק ֹּל קֹול יֲַעק ֹּאֶמר ַהק  הּו וַי

ֹּת וַיְָבְרֵכהּו:   וְֹלא ִהִכירֹו ִכי ָהיּו יָָדיו ִכיֵדי ֵעָשו ָאִחיו ְשִער

 

 בראשית פרק כט 

ֹּאת ָעִשיָת ִלי ֲהֹלא ְבָרֵחל  ֹּאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה ז ֶֹּקר וְִהנֵה ִהוא ֵלָאה וַי  ָעַבְדִתי ִעָמְך וְָלָמה ִרִמיָתנִי:וַיְִהי ַבב

 

 בראשית פרק לח 

ְמנָָתה ִכי ָרֲאָתה ִכי ָגַדל ֵשָלה וַָתַסר ִבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה וְַתַכס ַבָצִעיף וִַתְתַעָלף וֵַתֶשב ְבֶפַתח ֵעינַיִם ֲאֶשר ַעל ֶדֶרְך תִ 

 וְִהוא ֹלא נְִתנָה לֹו ְלִאָשה:

 וַיְִרֶאָה יְהּוָדה וַיְַחְשֶבָה ְלזֹונָה ִכי ִכְסָתה ָפנֶיָה:

ֹּאֶמר ַמה ִתֶתן לִ  ֹּאֶמר ָהָבה נָא ָאבֹוא ֵאַליְִך ִכי ֹלא יַָדע ִכי ַכָלתֹו ִהוא וַת  י ִכי ָתבֹוא ֵאָלי:וַיֵט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶדֶרְך וַי

ֹּאֶמר ִאם ִתֵתן ֵעָרבֹון ַעד ָשְלֶחָך: ֹּאן וַת ִֹּכי ֲאַשַלח ְגִדי ִעִזים ִמן ַהצ ֹּאֶמר ָאנ  וַי

 ֹּ ָֹּתְמָך ּוְפִתיֶלָך ּוַמְטָך ֲאֶשר ְביֶָדָך וַיִֶתן ָלּה וַיָב ֹּאֶמר ח ֹּאֶמר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶשר ֶאֶתן ָלְך וַת  א ֵאֶליָה וַַתַהר לֹו:וַי

 ָקם וֵַתֶלְך וַָתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה וִַתְלַבש ִבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה:וַתָ 

 

 יהושע פרק ט 

ְֹּשֵבי ִגְבעֹון ָשְמעּו ֵאת ֲאֶשר ָעָשה יְהֹוֻשַע ִליִריחֹו וְָלָעי:  וְי

ָֹּרִרים:וַיֲַעשּו ַגם ֵהָמה ְבָעְרָמה וַיְֵלכּו וַיְִצַטיָרּו וַיְִקחּו ַשִקים בָ  ֹּאדֹות יַיִן ָבִלים ּוְמֻבָקִעים ּוְמצ  ִלים ַלֲחמֹוֵריֶהם וְנ

ֹּל ֶלֶחם ֵציָדם יֵָבש ָהיָה נִֻקִדים:  ּונְָעלֹות ָבלֹות ּוְמֻטָלאֹות ְבַרְגֵליֶהם ּוְשָלמֹות ָבלֹות ֲעֵליֶהם וְכ

ֹּאְמרּו אֵ   ָליו וְֶאל ִאיש יְִשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָבאנּו וְַעָתה ִכְרתּו ָלנּו ְבִרית:וַיְֵלכּו ֶאל יְהֹוֻשַע ֶאל ַהַמֲחנֶה ַהִגְלָגל וַי

 

 

 



  
 
 

 

 

 שמואל א פרק כא 

ֹּא ֶאל ָאִכיש ֶמֶלְך ַגת:  וַיָָקם ָדוִד וַיְִבַרח ַביֹום ַההּוא ִמְפנֵי ָשאּול וַיָב

ֹּאְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיש ֵאָליו ֲהלֹוא ֶזה ָדוִד מֶ  ָֹּתיו:וַי ֹּר ִהָכה ָשאּול ַבֲאָלָפיו וְָדוִד ְבִרְבב ֹּלֹות ֵלאמ  ֶלְך ָהָאֶרץ ֲהלֹוא ָלזֶה יֲַענּו ַבְמח

ֹּד ִמְפנֵי ָאִכיש ֶמֶלְך ַגת:  וַיֶָשם ָדוִד ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ִבְלָבבֹו וַיִָרא ְמא

ֵֹּלל ְביָ   ָדם וַיְָתיו ַעל ַדְלתֹות ַהַשַער וַיֹוֶרד ִרירֹו ֶאל זְָקנֹו:וַיְַשנֹו ֶאת ַטְעמֹו ְבֵעינֵיֶהם וַיְִתה

ֹּתֹו ֵאָלי: ֹּאֶמר ָאִכיש ֶאל ֲעָבָדיו ִהנֵה ִתְראּו ִאיש ִמְשַתֵגַע ָלָמה ָתִביאּו א  וַי

 י: ֲחַסר ְמֻשָגִעים ָאנִי ִכי ֲהֵבאֶתם ֶאת ֶזה ְלִהְשַתֵגַע ָעָלי ֲהֶזה יָבֹוא ֶאל ֵביתִ 

 

  שמואל א, פרק כח, פסוק ח

ֹּאּו ֶאל וַיְִתַחֵפש ָשאּול וַיְִלַבש ְבָגִדים ֲאֵחִרים וַיֵֶלְך הּוא ֹּאֶמר-ּוְשנֵי ֲאנִָשים ִעמֹו וַיָב ָקֳסִמי נָא ִלי ָבאֹוב וְַהֲעִלי ִלי  ָהִאָשה ָליְָלה וַי

ַֹּמר     .ֵאָליְִך ֵאת ֲאֶשר א

 

 שמואל ב פרק יד 

ֹּאֶמר ֵאֶליָה ִהְתַאְבִלי נָא וְִלְבִשי נָא ִבְגֵדי ֵאֶבל וַ  וְַאל ָתסּוִכי ֶשֶמן וְָהיִית ְכִאָשה יְִשַלח יֹוָאב ְתקֹוָעה וַיִַקח ִמָשם ִאָשה ֲחָכָמה וַי

 ֶזה יִָמים ַרִבים ִמְתַאֶבֶלת ַעל ֵמת:

 

 מלכים א פרק יד 

 ֶבן יָָרְבָעם:ָבֵעת ַהִהיא ָחָלה ֲאִביָה 

ֹּאֶמר יָָרְבָעם ְלִאְשתֹו קּוִמי נָא וְִהְשַתנִית וְֹלא יְֵדעּו ִכי ַאְת ֵאֶשת יָָרְבָעם וְָהַלְכְת ִשֹלה ִהנֵ  ה ָשם ֲאִחיָה ַהנִָביא הּוא ִדֶבר ָעַלי וַי

 ְלֶמֶלְך ַעל ָהָעם ַהֶזה:

 ים ּוַבְקֻבק ְדַבש ּוָבאת ֵאָליו הּוא יִַגיד ָלְך ַמה יְִהיֶה ַלנַָער:וְָלַקַחְת ְביֵָדְך ֲעָשָרה ֶלֶחם וְנִֻקדִ 

ֹּל ִלְראֹות ִכי ָקמּו  ֹּא ֵבית ֲאִחיָה וֲַאִחיָהּו ֹלא יָכ  ֵעינָיו ִמֵשיבֹו: וַַתַעש ֵכן ֵאֶשת יָָרְבָעם וַָתָקם וֵַתֶלְך ִשֹלה וַָתב

 

 מלכים א', פרק כב, פסוק ל

ֹּא ֹּא ַבִמְלָחָמה-ֶמֶלְך יְִשָרֵאל ֶאל ֶמרוַי   .ַבִמְלָחָמה וְַאָתה ְלַבש ְבָגֶדיָך. וַיְִתַחֵפש ֶמֶלְך יְִשָרֵאל וַיָבֹוא יְהֹוָשָפט, ִהְתַחֵפש וָב

 

 


