
Judges   שפטים

1 1 Íנ י ַיֲעֶלה־ּל' ר מ0 ה ֵלאֹמ֑ ל Êַיהו7 י ִיְ‡ָראֵ֔ Ìְִ‹ֲאלÊְ Í֙נ= ע∞ ו? י ַאֲחֵר֙י ֣מ˚ת ְיה˚‹ֻ֔  ַוְיהִ֗

ֶחם Êֽ˚׃   Hה ְלִהּל ִחּל7 ְ̇ Êַ י IַנֲענÔְ ֶרץ 2ֶאל־ה? י ֶאת־ָהא7 ִ̇ Kה ָנת LÚה ִה Mה ַיֲעל NדÍה ְיה אֶמר ְיהו7 ֹ֣ Ìַו

י  Êְ3ָיֽד˚׃   Ṗ י ְוָהַלְכ Ôְַנֲעִנ֔ ?Ê ָּלֲחָמ֙ה Rי ְונ י ְבג˚ָרלִ֗ 0̇ ה ִא Uיו ֲעל אֶמר ְיהÍָד֩ה ְלִ‹ְמ֨ע˚ן ָאחִ֜ ֹ֣ Ìַו

˚ ִ‹ְמֽע˚ן׃   ֖̇ ֶל] ִא \Ìַו ] Mג˚ָרלÊְ ^ ְ̇ י ִא Iי  4ַגם־ֲאנ ן ְיה̀וה ֶאת־ַהÔְַנֲענ_ U̇ Ìִה ַו ַעל ְיהÍָד֔ aÌַו

י‹׃   Rים א bֶרת ֲאָלפ c‡ֶזק ֲע ם ַוÍÔ֣Ìַם Êְבֶ֔ fָידÊְ י bÎִרıְֶזק  5ְוַה י ֶבֶ֙ז֙ק Êְבֶ֔ ÌְִמְצאÍ ֶאת־ֲאֹדנ_ ו?

י׃   RÎִרıְי ְוֶאת־ַה bַנֲענÔְ ָּלֲח֖מÊ֑ Í˚ ַוÍÔ֕Ìַ ֶאת־ה? RÌ6ַו  Íֲח֣זÄÌיו ַו fַאֲחר Í֖פËְְרÌִ ֶזק ו? ִני בֶ֔ ַוÌָָ֙נ֙ס ֲאֹד֣

יו׃   jיו ְוַרְגל ֔צÍ ֶאת־Êְֹה֥נ˚ת ָיד7 ְ̂ ְיַק ֹהנ˚֩ת  7ֹא֔ת˚ ו? lÊ ים ים ׀ ְמָלכִ֡ ֶזק ִ‹ְבע0 אֶמר ֲאֽדִֹני־בֶ֗ ֹ֣ Ìַו

י  bן ִ‹ַּלם־ל \Ô יִתי ר ָע‡ִ֔ o›ֲאÔַ י ַחת ֻ‹ְלָחִנ֔ ȧ ִטי֙ם  ְ̃ ים ָה֤יÍ ְמַל צִ֗ ָ̂ ם ְמֻק ם ְוַרְגֵליהֶ֜ ְיֵדיהֶ֨

ם׃ j› ָמת HÌִם ַו qל›ָÍְיר Íה rים ַוְיִביא s8פֱאלֹה  Í֣דÔְְלÌִִם ַו י־ְיהÍָד֙ה Êִי֣רÍָ‹לַ֔ uְבנ Íָּלֲח֤מÌִַו

‹׃   uָבא Íיר ִ‹ְּל֥ח bֶרב ְוֶאת־ָהע fָה ְלִפי־חÍÔ֖Ìַַו È ם  9א˚תָ֔ vה ְלִהָּלח י ְיהÍָד֔ ְרדÊְ Í֙נ= jר י ְוַאחַ֗

ה׃   jֶגב ְוַהְ·ֵפל wÚר ְוַה ב ָההָ֔ י י˚‹= sַנֲענÔְ ?Ê10  ֶחְב֔ר˚ןÊְ ב =›˚Ìַנֲעִנ֙י ַהÔְ ה ֶאל־ה? ֶל] ְיהÍָד֗ =Ìַו
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י׃   jְלמ ַ̇ ן ְוֶאת־ qי ְוֶאת־ֲאִחימ K››ֵֶאת־ ÍÔ֛Ìַע ַו yÊת ַאְר aים ִקְרי bֶל]  11ְוֵ‹ם־ֶחְב֥ר˚ן ְלָפנ =Ìַו

ֶפר׃   uים ִקְרַית־ס bיר ְלָפנ יר ְוֵ‹ם־Ëְב_ sבËְ י vם ֶאל־י˚ְ‹ב ה  12ִמ·ָ֔ cÔב ֲאֶ‹ר־ַי אֶמר Ôָלֵ֔ ֹ֣ Ìַו

ה׃   j·י ְלִא ḃ ה ִב Hי ֛ל˚ ֶאת־ַעְכס ִ̇ Kְוָנת È fְלָכדÍ ֶפר vל  13ֶאת־ִקְרַית־ס ÌְִלÔְָדÈ֙ ָעְתִניא= ו?

ה׃   j·ְלִא ˚ ֖̇ ה ִב Hן־֛ל˚ ֶאת־ַעְכס ֶ̇ Ìִַו ÍÚ Mן ִמּמ ֹט֣ ָ̃ ב ַה vי ָכל ז ֲאח_ Êֶ14  Èן־ְקַנ֔ י Êְב˚אָ֗ ַוְיה0

]׃  jב ַמה־ּל vלÔָ È Hֶמר־לÄÌֽל ַהֲח֑מ˚ר ַו aח ֵמע qְצנ ִ̇ ה ַו ֵאת־ָאִב֙יָה֙ ַהָ‚ֶד֔ uִלְ‹֤א˚ל מ Íִ֙סיֵת֙ה ְ̇ ַו

15  È Nן־ל ֶ̇ Ìִִים ַו fת מ ֹ֣ י Áֻּל bה ל Ḣ ִני ְוָנַת ָ֔̇ ֶרץ ַהÚֶֶ֙ג֙ב ְנַת י א} 0Ô ה י ְבָרכָ֗ ָבה־ּל0 jאֶמר ֜ל˚ ה ֹ֨ ַו˙

ית׃ Ṙ ְח ַ̇ ת  ֹ֥ ת Áֻּל vית ְוא ת ִעּלִ֔ ֹ֣ ת Áֻּל ב ֵא֚ יר  16פÔָלֵ֗ ה ָע֨לÍ ֵמע{ ן ֹמ‹ֶ֜ י ֵקיִנ֩י ֹחתֵ֨ Íְבנ=

ם׃   jב ֶאת־ָהע›ֶ \Ìֶל] ַו vÌד ַו fֶגב ֲער oנÊְ ר w›ה ֲא ר ְיהÍָד֔ aÊה ִמְד י ְיהÍָד֔ ָמִרי֙ם ֶאת־Êְנ= ְ̇ ַה

א 17 HְקרÌִַו È ימÍ א˚תָ֔ ת ַוÌֲַחר0 yב ְצפ י י˚‹= bַנֲענÔְ יו ַוÍÔ֕Ìַ ֶאת־ה? ֶל] ְיהÍָד֙ה ֶאת־ִ‹ְמ֣ע˚ן ָאחִ֔ ~Ìַו

ה׃   jיר ָחְרמ bת־ַאְ‹ְק֖ל˚ן  18ֶאת־ֵ‹ם־ָהע È ְוא� ה ְוֶאת־ÁְבÍלָ֔ NÎָד֙ה ֶאת־ַעÍד ְיה ֤ÔְֹלÌִַו

È׃   jלÍבÁְְוֶאת־ֶעְק֖ר˚ן ְוֶאת־ È fלÍבÁְי  19ְוֶאת־ 0Ô ר fֶר‹ ֶאת־ָהה ֖Ìֹה ַו י ְיהָו֙ה ֶאת־ְיהÍָד֔ ַוְיה{

ם׃   ל ָלה� wְרזÊַ ֶכב cי־רÔִ ֶמק י ָהעֵ֔ א ְלה˚ִרי֙‹ ֶאת־ֹיְ‹ב= ֹ֤ ֤נÍ ְלָכֵל֙ב ֶאת־ֶחְב֔ר˚ן  20ל ְ̇ Ìִַו
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ק׃   jי ָהֲענ ה Êְנ\ ם ֶאת־ְ‹לֹ‹7 ה ַוÌ֣˚ֶר‹ ִמ·ָ֔ M›ר ֹמ oÊËִ ר w›ֲא �Ô21 ִם ב ְיֽרÍָ‹לַ֔ ְוֶאת־ַהְיבÍִס֙י ֹי‹=

ה׃   �Îם ַה˚Ì֥ד ַה qִם ע י ִבְנָיִמ֙ן Êִי֣רÍָ‹לַ֔ י ֶאת־Êְנ~ ֶ‹ב ַהְיבÍסִ֜ ֨Ìֵן ַו sי ִבְנָימ י‹Êְ Íנ= bא ה˚ר ֹ֥   סל

ם׃   22 jה ִעּמ יהו7 ל ו? ית־א� uÊ ם vם־הÁַ ף Lֵבית־י˚ס Íֲע֧לÌַל  23ַו ית־א� uבÊְ ף vֵבית־י˚ס Íיר ַוÌָת_

ים ֽלÍז׃   bיר ְלָפנ נÍ  24ְוֵ‹ם־ָהע_ אְמרÍ ֗ל˚ ַהְרא~ ֹ֣ Ìיר ַו sא ִמן־ָהע י‹ י˚צ= bים א ְמִר֔ ַוÌְִראÍ֙ ַהֹ·֣

ֶסד׃   jִעְּמ^ ח Íינ יר ְוָע‡_ יר  25ָנ֙א ֶאת־ְמ֣ב˚א ָהעִ֔ bֶאת־ָהע ÍÔ֥Ìַיר ַו ַוÌְַרֵא֙ם ֶאת־ְמ֣ב˚א ָהעִ֔

חÍ׃   uּל›ִ ˚ ֖̇ י‹ ְוֶאת־Ôָל־ִמְ‹ıְַח ֶרב ְוֶאת־ָהא_ fֶבן  26ְלִפי־ח 0Ìים ַו ṡ ֶרץ ַהִח wי‹ א ֶל] ָהאִ֔ =Ìַו

ה׃ �Îם ַה˚Ì֥ד ַה qע È א ְ‹ָמÈ֙ ֔לÍז ֣הÍא ְ‹מָ֔ יר ַוÌְִקר� ה  27פעִ֗ י‹ ְמַנ·ֶ֗ ְולÄ־ה˚ר0

י] ֜ד˚ר  ] ְוֶאת־Êְֹנֶתיָה֒ ְוֶאת־ֹיֵ‹ב [ֹיְ‹בֵ֨ aְענ ַ̇ ן ְוֶאת־Êְנ˚ֶתיָה֮ ְוֶאת־ Nית־ְ‹אÊֵֶאת־

יָה ַוÌ֙˚ֶאל֙  Mנ˚תÊְְוֶאת־ ˚Ë֖י ְמִג יָה ְוֶאת־י˚ְ‹ב\ י ִיְבְלָע֙ם ְוֶאת־Êְֹנתֶ֔ יָה ְוֶאת־י˚ְ‹ב~ ְוֶאת־Êְנ˚תֶ֗

ֶרץ ַהÄÎֽת׃   HאÊָ ֶבת w›י ָל Ôְַנֲעִנ֔ ס  28ה? yי ָלמ bַנֲענÔְ ֶ‡ם ֶאת־ה? HÌל ַו ק ִיְ‡ָראֵ֔ aי־ָחז RÔ ְיִה֙י ו�

א ה˚ִריֽ‹˚׃ ֹ֥ י‹ ל vב  29סְוה˚ר›ֶ UÌֶזר ַו fגÊְ ב =›˚Ìי ַה bַנֲענÔְ י‹ ֶאת־ה? א ה˚ִר֔ ֹ֣ ְוֶאְפַרִ֙י֙ם ל

ֶזר׃ jגÊְ ˚Êִ֖קְרÊְ י IַנֲענÔְ י  30פה? vי ִקְט֔ר˚ן ְוֶאת־י˚ְ‹ב א ה˚ִרי֙‹ ֶאת־י˚ְ‹ב= ֹ֤ ן ל ְזבÍלֻ֗
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ס׃ ְה֖יÍ ָלמ? RÌַו ˚Êִ֔קְרÊְ ַנֲעִנ֙יÔְ ֶ‹ב ה? ~Ìל ַו ֹ֑ י ַעÔ֔˚  31סַנֲהל א ה˚ִרי֙‹ ֶאת־ֹיְ‹ב= ֹ֤ ר ל ָא‹ֵ֗

ב׃   יק ְוֶאת־ְרֹחֽ bה ְוֶאת־ֲאפ ָ֔Êב ְוֶאת־ַאְכִזי֙ב ְוֶאת־ֶחְל י ִצי֑ד˚ן ְוֶאת־ַאְחל� vְוֶאת־י˚ְ‹ב

א ה˚ִריֽ‹˚׃ 32 ֹ֥ י ל bÔ ֶרץ fי ָהא י ֹיְ‹ב= bַנֲענÔְ ֶרב ה? cקÊְ י ֵ‹ִר֔ N֙ב ָהא›ֶ ֙Ìֵי  33סַו לִ֗ ָ̇ ַנְפ

י  י ֹיְ‹ב= bַנֲענÔְ ֶרב ה? cקÊְ ב›ֶ ֕Ìֵת ַו י ֵבית־ֲעָנ֔ ית־ֶ‹ֶ֙מ֙‹ ְוֶאת־ֹיְ‹ב= uי ב י‹ ֶאת־ֹיְ‹ב~ א־ה˚ִר֞ ֹֽ ל

ס׃ ם ָלמ? wָלה Íת ָה֥י ית ֲעָנ֔ ית־ֶ‹ֶ֙מ֙‹ Íב= uי ב ֶרץ ְוֹיְ‹ב~ fי  34סָהא Iָהֱאֹמר Íְלֲח֧צÌִַו

ֶמק׃   uֶדת ָלע cא ְנָת֖נ˚ ָלר ֹ֥ ָרה Ôִי־ל fן ָהה ֶרס  35ֶאת־Êְֵני־ד7 ֶבת Êְַהר־חֶ֔ o›ֱאֹמִר֙י ָל jֶאל ה˚Ìַ֤ו

ס׃   ף ַוÌְִה֖יÍ ָלמ? ד Êֵית־י˚סֵ֔ a֙ד יÊְַכ ִ̇ ים ַו sַעְלב ה  Êְ36ַאÌָ֖ל˚ן Íְב‹? vַּמֲעל Rי מ ÍְגבÍל֙ ָהֱאֹמִר֔

ְעָלה׃ jַלע ָומ wÛים ֵמַה sÊפַעְקַר

ם  1 2 ה ֶאְתכֶ֜ ַוÄÌֶמ֩ר ַאֲעלֶ֨ ים sכÊֹל ֶאל־ַה 7ÁְלÁִַעל ַמְלַא]־ְיה̀וה ִמן־ַה �Ìַו

י IִריתÊְ ר Uא־ָאפ ֹֽ ר ל ם ָוֹאמַ֕ ֵתיכֶ֔ ֙י ַלֲאֹב֣ ִ̇ ר ִנְ‹Êְַ֙ע ֶרץ ֲא‹} יא ֶאְתֶכ֙ם ֶאל־ָהאָ֗ ִים ָוָאב{ ִמִּמְצַר֗

ם׃   jם ְלע˚ל wכ ְ̇ ם  2ִא wח˚ֵתיהÊְאת ִמְז ֹ֔ Îֶרץ ַה Nְבִרי֙ת ְלֽי˚ְ‹ֵב֙י ָהא Íא־ִתְכְר֤ת ֹֽ ם ל ֶ֗̇ ְוַא

ם׃   את ֲעִ‡ית� ֹ֥ Îי ַמה־ bֹקלÊְ ם ċ א־ְ‹ַמְע ֹֽ ֹ֑̇צÍן ְול ם  3ִ̇ ‹ א˚ת7 א־ֲאָגר\ ֹֽ י ל ִ̇ ְר ם ָאמַ֔ aְוג
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‹׃   uם ְלמ˚ק wָלכ Íם ִיְה֥י ֵהיהֶ֔ ֹ֣ ים ֵואל ֔Ëִָלֶכ֙ם ְלִצ Íם ְוָה֤י Mֵניכıְְיהָו֙ה 4ִמ [ ר ַמְלא� ֵ֞ÊַדÔְ י ַוְיהִ֗

ם ַוÌְִבÍÔֽ׃   ל ַוÌְִ‡֥אÍ ָה̀עם ֶאת־ק˚ל7 י ִיְ‡ָרא� vנÊְל־Ôָל־ ֶּלה א� ים ָהאֵ֔ Ìְִקְר֛אÍ  5ֶאת־ַהËְָבר0 ו?

ה׃ jיהו ם ל? ים ַוÌְִזÊְחÍ־‹7 sכÊֹ אÍם־ַהָּמ֥ק˚ם ַה֖ה u›6פ  Íְל֧כÌֵם ַו fע∞ ֶאת־ָהע ח ְיה˚‹� Kַוְיַ‹ּל

ֶרץ׃   jת ֶאת־ָהא›ֶ cי‹ ְלַנֲחָל֖ת˚ ָלר ל א_ Lי־ִיְ‡ָרא uי  7ְבנ ל ְימ= ֖Ôֹ ה ַוÌַַעְב֤דÍ ָהָע֙ם ֶאת־ְיהָו֔

ת  ר ָר֗אÍ א= o›ע∞ ֲאÍ›֔˚י ְיה יכÍ ָיִמי֙ם ַאֲחר= ר ֶהֱאר{ ים ֲא‹ֶ֨ י ַהÎְֵקִנ֗ ל ׀ ְימ= ע∞ ְוֹכ֣ ְיה˚‹�

ל׃   uה ְלִיְ‡ָרא ר ָע‡7 c›֔ד˚ל ֲאÁָה ְיהָו֙ה ַה ה  Ôָ8ל־ַמֲע‡~ fֶבד ְיהו oן עÍן־֖נÊִ ∞ע r›˚ָמת ְיהÌַ̀ו

ים׃   Rר ָ‹נ‡ֶ wה ָוע Hן־ֵמאÊֶ9  ִים fר ֶאְפר aהÊְ ֶרס wִתְמַנת־חÊְ ˚ל ַנֲחָל֔תÍְג֣בÊִ ֙̊ ַוÌְִקÊְ֤רÍ א˚ת

ַע‹׃   jÁ֖פ˚ן ְלַהר־ ְ̂ ר  10ִמ יו ַוÌָָק֩ם Ë֨˚ר ַאחֵ֜ fֶאל־ֲאב˚ת Íא ֶנֶאְס֖פÍר ַה֔ה˚Ë֣ל־ַהÔָ ְוַג֙ם

ל׃ uה ְלִיְ‡ָרא ר ָע‡7 c›ה ֲא ַּמֲע‡ֶ֔ ה ְוַג֙ם ֶאת־ה? ְדעÍ֙ ֶאת־ְיהָו֔ j־יÄר ל ם ֲא‹} סַאֲחֵריהֶ֗

ים׃   11 RָעלÊְֶאת־ַה Íַעְב֖דÌַה ַו fי ְיהו ע Êְֵעינ= qל ֶאת־ָהר Lי־ִיְ‡ָרא uְבנ Í‡ֲ֧עÌַ12ַו  Íַעְז֞בÌַַו

ים  י ׀ ֱאלֹה0 ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ַוÌְֵל֞כÍ ַאֲחר= oיא א˚ָת֮ם ֵמא ם ַהּמ˚צ0 י ֲאב˚תָ֗ ה ׀ ֱאלֹה= Nֶאת־ְיהו

ה׃   סÍ ֶאת־ְיהו7 bְכעÌַם ַו Mָלה Íֲח֖ו ַ̇ ›ְ RÌם ַו ַעִּמי֙ם ֲאֶ‹֙ר ְסִבי֣ב˚ֵתיהֶ֔ jי ה ים ֵמֱאלֹה~ ֲאֵחִר֗
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ֽר˚ת׃   13 ָ̇ ַעל ְוָלַעְ‹ qÊַל Íַעְב֥דÌַה ַו fֶאת־ְיהו Íַעְז֖בÌֵַנ֙ם  14ַו ְ̇ Ìִ ל ו? ף ְיהָו֙ה Êְִיְ‡ָראֵ֔ ַחר־א� RÌַו

י ד ִלְפנ\ א־ָיְכ֣לÍ ֔ע˚ד ַלֲעֹמ֖ ֹֽ יב ְול ד ֽא˚ְיֵביֶה֙ם ִמÛָבִ֔ ם Êְי� ÌְִמÔְֵר֞ ם ו? fא˚ת ÍÛ ֖›ֹÌָים ַו Êְַיד־ֹ‹סִ֔

ם׃   ה  15א˚ְיֵביה� ר ְיהָו֔ oÊËִ ֲאֶ‹֙ר ?Ô ה ם ְלָרעָ֔ NÊַיד־ְיהָו֙ה ָהְיָתה־ Íר ָיְצ֗א o›ל ׀ ֲא Êְֹכ֣

ד׃   ם ְמֹאֽ wֶצר ָלה \Ìם ַו Mה ָלה ע ְיהו7 KÊ›ְר ִנ ד  16ְוַכֲא‹� qÌם ִמÍי֔ע›ִ˚Ì֣ים ַו sְפט ה ֹ‹ֽ ֶקם ְיהו7 HÌַו

ם׃   ם 17ֹ‹ֵסיה� Mָלה Íֲח֖ו ַ̇ ›ְ RÌים ַו ים ֲאֵחִר֔ ֲחֵר֙י ֱאלֹה0 י ָז֗נÍ א� 0Ô Íע א ָ‹מֵ֔ ֹ֣ ְפֵטיֶה֙ם ל ם ֶאל־ֹ‹ֽ ְוג�

ן׃   uכ Í‡ H־עÄה ל ע∞ ִמְצ�ת־ְיהו7 ר ָהְל֧כÍ ֲאב˚̀תם ִלְ‹ֹמ֥ ֶר] ֲא‹ֶ֨ ֜Ëֶר ִמן־ַה רÍ ַמהֵ֗ Nס

ל 18 ֖Ôֹ ם ְיֵביהֶ֔ ד ֹאֽ aÌט ְוֽה˚ִ‹יָע֙ם ִמ ה ְיהָו֙ה ִעם־ַהֹ·פֵ֔ ְפִטי֒ם ְוָהי� ה ׀ ָלֶה֮ם ֹ‹ֽ Hים ְיהו י־ֵהִק֨ Rְוכ

ם׃   ם ְוֹדֲחֵקיה� wי לֲֹחֵציה ם ִמıְנ\ ֲאָקתָ֔ ?Úם ְיהָו֙ה ִמ י־ִיÚָח~ RÔ ט י ַה·˚פ� ה ׀ Êְ֣מ˚ת  19ְימ= Nְוָהי

ֲח֣�ת  ַ̇ ם Íְלִהְ‹ ים ְלָעְבד7 ים ֲאֵחִר֔ ֲחֵר֙י ֱאלֹה0 ֶכת א? ם ָללֶ֗ ֲאב˚תָ֔ uמ Íית ט ָיֻ‹֙בÍ֙ ְוִהְ‹ח0 ַה·˚פֵ֗

ה׃   j› ָ̃ ם ַה 7ÔְרËִַמÍ ם ַעְלֵליהֶ֔ aִמּמ Í֙֙ילıִא ִה ֹ֤ ם ל Mאֶמר  20ָלה ֹ֗ Ìל ַו ה Êְִיְ‡ָרא� ף ְיהו7 Kַחר־א RÌַו

י׃   Rְלק˚ל Íא ָ‹ְמ֖ע ֹ֥ ם ְול יִתי ֶאת־ֲאב˚תָ֔ 0Íר ִצ o›ִריִת֙י ֲאÊְה ֶאת־ ֗Îֶי ַה˚Áַ֣ה Íר ָעְב֜ר ַיַע֩ן ֲא‹ֶ֨

ת׃   21 ע∞ ַוÌָֹמֽ ב ְיה˚‹� Kם ֲאֶ‹ר־ָעזIי˚Áם ִמן־ַה Mֵניהıְי‹ ִמ bי‹ א יף ְלה˚ר_ א א˚סִ֔ ֹ֣ Áַם־ֲאִנ֙י ל
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ר  22 ם Ôֲַא‹� ָ֗Ê ֶכת oה ָלל ֶר] ְיהָו֜ ֨Ëֶים ֵה֩ם ֶאת־ ל ֲהֹ‹ְמר0 ם ֶאת־ִיְ‡ָרא� 7Ê ת˚Ûַ֥ען ַנ ְלמ�

א׃   ֹֽ ם ִאם־ל א  23ָ‹ְמ֥רÍ ֲאב˚ת7 ֹ֥ ר ְול ם ַמה� י ה˚ִרי‹7 _̇ ֶּלה ְלִבְל ם ָהאֵ֔ ח ְיהָו֙ה ֶאת־ַהÁ˚י0 �ÚÌַַו

ע∞׃ ם Êְַיד־ְיה˚‹� ל  1 3פְנָתנ7 ם ֶאת־ִיְ‡ָרא� 7Ê ת˚Û֥ה ְלַנ יח∞ ְיהָו֔ 0Úר ִה o›ִי֙ם ֲא˚Áֶּלה ַה ְוא~

ַען׃   jנÔְ ל־ִמְלֲח֥מ˚תÔָ ת vא Íא־ָיְד֔ע ֹֽ ר ל o›ל־ֲאÔָ ת ַעת Ëֹ֣ר˚ת  2ֵא֚ ֚Ëַ ק ְלַמַ֙ע֙ן ַר֗

א ְיָדֽעÍם׃   ֹ֥ ים ל bק ֲאֶ‹ר־ְלָפנ Kה ר fם ִמְלָחמ ל ְלַלְּמד7 י־ִיְ‡ָראֵ֔ uנÊְ3  י ֶ‹ת ׀ ַסְרנ= ֲחמ=

ד ְל֥ב˚א qַעל ֶחְר֔מ˚ן ע aÊ ר ַהְּלָב֑נ˚ן ֵמַה֙ר aב ה v›י ֹי ֔Íִִח aי ְוה יֹדִנ֔ 0̂ Ôְַנֲעִנ֙י ְוַה ים ְוָכל־ה? ִ֗̇ ְפִלְ‹

ת׃   jה  4ֲחמ HÍה ֲאֶ‹ר־ִצ ַעת ֲהִיְ‹ְמעÍ֙ ֶאת־ִמְצ֣�ת ְיהָו֔ ל ָלַד֗ ם ֶאת־ִיְ‡ָרא� 7Ê ת˚Ûְ֥לַנ Íְה֕יÌִ ו?

ה׃   ם Êְַיד־ֹמ‹� י  5ֶאת־ֲאב˚ת7 ֔Îִִרıְֱאֹמִר֙י ְוַה jי ְוה }̇ י ַהִח sַנֲענÔְ ֶרב ה? oקÊְ Íל ָיְ‹֖ב י ִיְ‡ָראֵ֔ Íְבנ=

י׃   RסÍי ְוַהְיב bÍם  6ְוַהִח Mִלְבֵניה Íם ָנְת֣נ wנ˚ֵתיהÊְים ְוֶאת־ ם ָלֶה֙ם ְלָנ‹ִ֔ ַוÌְִק֨חÍ ֶאת־Êְנ˚ֵתיה}

ם׃  פַוÌַַעְב֖דÍ ֶאת־ֱאלֵֹהיה�

7 Íַעְב֥דÌַם ַו Mֵהיה ֹֽ ה ֱאל Nֶאת־ְיהו Í֖חÔְ›ְÌִ ה ו? י ְיהָו֔ ל ֶאת־ָהַר֙ע Êְֵעינ= ַוÌֲַע֨‡Í ְבֵני־ִיְ‡ָרא~

ים ְוֶאת־ָהֲאֵ‹ֽר˚ת׃   bָעלÊְן  8ֶאת־ַה a›ÍÔ ַי֙דÊְ ם ÌְִמÔְֵר֗ ל ו? ף ְיהָו֙ה Êְִיְ‡ָראֵ֔ ַחר־א� RÌַו
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ים׃   Rה ָ‹נ cִים ְ‹ֹמנ qן ִרְ‹ָעת K›ÍÔל ֶאת־ Lי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íַעְב֧דÌִַים ַו fם ַנֲהר aֶל] ֲאר wִים מ ִרְ‹ָעתַ֔

ת  9 ם ֵא֚ ל ַוÌֽ˚ִ‹יע� vי ִיְ‡ָרא יע∞ ִלְבנ\ I›˚ה מ Hֶקם ְיהו ֨Ìָה ַו י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאל־ְיהָו֔ uְבנ Íְזֲע֤קÌִַו

ÍÚ׃   ן ִמּמ� ֹט֥ ָ̃ ב ַה vי ָכל ז ֲאח_ ל Êֶן־ְקַנ֔ ט  10ָעְתִניא= ֣ıֹ›ְÌִח∞־ְיהָו֮ה ַוÍיו ֽר Hי ָעל הִ֨ ְ̇ ַו

ָעז  Ṅ ם ַו fֶל] ֲאר oִים מ qן ִרְ‹ָעת K›ÍÔָי֔ד˚ ֶאת־Êְ ן ְיהָו֙ה ~̇ Ìִה ַו ֶאת־ִיְ‡ָרֵאל֒ ַוÌֵֵצ֙א ַלִּמְלָחמָ֔

ִים׃   jן ִרְ‹ָעת K›ÍÔ ל qז׃   11ָי֔ד˚ ע ל Êֶן־ְקנ? ָמת ָעְתִניא\ 7Ìה ַו fים ָ‹נ ֶרץ ַאְרÊָע0 ט ָהא7 ְ‹ֹק֥ ִ̇ פַו

ה ֶאת־ֶעְג֤ל˚ן  12 ק ְיהָו֜ ֨Îֵה ַוְיַח fי ְיהו ע Êְֵעינ= qל ַלֲע֥‡˚ת ָהר י ִיְ‡ָראֵ֔ ַוÌִֹס֙פÊְ Í֙נ=

ה׃   jי ְיהו ע Êְֵעינ\ qֶאת־ָהר Í‡֥י־ָע RÔ ל ל ע� ֶל]־מ˚ָא֙ב ַעל־ִיְ‡ָראֵ֔ י 13מ� יו ֶאת־Êְנ\ ף ֵאלָ֔ ַוÌֱֶאֹס֣

ים׃   Rָמר ְ̇ יר ַה יְר֖‹Í ֶאת־ע_ RÌל ַו ֶל] ַו�Ìַ ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ ֗Ìֵק ַו ַוÌַַעְב֤דÍ  14ַעּ֖מ˚ן ַוֲעָמל�

ה׃ jה ָ‹נ vה ֶעְ‡ר cב ְ‹מ˚נ ֶל]־מ˚אָ֔ י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאת־ֶעְג֣ל˚ן מ� u15סְבנ ֮ י־ִיְ‡ָרֵאל uְבנ Íְזֲע֣קÌִַו

ר ַיד־ְיִמי֑נ˚  vÏי‹ ִא י א_ יע∞ ֶאת־ֵא֤הÍד Êֶן־Áֵָר֙א Êֶן־ַהְיִמיִנ֔ ם מ˚‹ִ֗ ה ָלהֶ֜ ֶאל־ְיהָו֒ה ַוÌֶָק֩ם ְיהָו֨

ב׃   jֶל] מ˚א cה ְלֶעְג֖ל˚ן מ ̊֙ ִמְנחָ֔ ל Êְָיד ֶרב ְו̀לÈ  16ַוÌְִ‹ְל֨חÍ ְבֵני־ִיְ‡ָרא~ ַוÌַַע‡֩ ֨ל˚ ֵא֜הÍד חֶ֗

ֶר] ְיִמיֽנ˚׃   cל י qיו ע ֔Ëַָחת ְלַמ ȧ ר א˚ָתÈ֙ ִמ ֤ÁְֹחÌַַו È fÔֶמד ָאְר ֣Áֹ י ֵפ֖י˚ת ַוÌְַקֵר֙ב  17ְ‹נ\
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ד׃   יא ְמֹאֽ bרÊָ ›י ב ְוֶעְג֕ל˚ן א_ fֶל] מ˚א oה ְלֶעְג֖ל˚ן מ ה  18ֶאת־ַהִּמְנחָ֔ ר Ôִּלָ֔ o›ֲאÔַ ְיִה֙י ו?

ה׃   jי ַהִּמְנח vם ֹנְ‡א ה ַוְיַ‹ַּל֙ח ֶאת־ָהעָ֔ fיב ֶאת־ַהִּמְנח bִסיִלי֙ם  19ְלַהְקרıְב ִמן־ַה ְו֣הÍא ‹ָ֗

יו  ָעלָ֔ uמ Íְ֙צא uÌס ַו אֶמר הָ֔ ֹ֣ Ìֶל] ַו Mי[ ַהּמ wי ֵאל Iֶתר ל אֶמר Ëְַבר־ס\ ֹ֕ Ìל ַו ָ֔ÁְלÁִר ֶאת־ַה o›ֲא

יו׃   jים ָעל bל־ָהֹעְמדÔָ20  ֙̊ ה ֲאֶ‹ר־ל ת ַהְּמֵקר� ֨ÌֲַעִלÊַ ב›ֵ יו ְוֽהÍא־ֹי֠ א ֵאלָ֗ NÊ ד ׀Íְוֵא֣ה

א׃   uÛÔִל ַה Kָקם ֵמע 7Ìי[ ַו Mי ֵאל bים ל אֶמר ֵא֔הÍד Ëְַבר־ֱאלֹה_ ֹ֣ Ìַו ˚Ë֔֙ד  21ְלַבÍח ֵאה ַוÌְִ‹ל�

ָה Êְִבְטֽנ˚׃   wְתָקעÌִֶר] ְיִמי֑נ˚ ַו oל י qֶרב ֵמע ֙ח ֶאת־ַהחֶ֔ ַ̃ Ìִ֔ל˚ ַוÄד ְ‡מ aא  22ֶאת־י ֹ֨ ַוÌָב

א  vצÌְֵט֑נ˚ ַוÊִֶרב ִמ wף ַהח א ָ‹ל� ֹ֥ י ל 0Ô ַהב ד ַהּלַ֔ aעÊְ ר ַהֵחֶ֙ל֙ב ֤ÁְֹסÌִַהב ַו ר ַהּלַ֗ aב ַאח ָ֜̂ Úִם־ַה ג?

ıְַרְ‹ֽדָֹנה׃   ל׃   23ה� jֲע֖ד˚ ְוָנעÊַ הÌְ̀ל֧ת˚ת ָהַעִלËַ ר ֞ÁְֹסÌִ֑ר˚ָנה ַוËְִּמְס א ֵא֖הÍד ה? ְו֤הÍא 24ַוÌֵצ\

י] ֛הÍא  ] ֵמס_ aא Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìה ְנֻע֑ל˚ת ַו 7Ìְל֥ת˚ת ָהֲעִלËַ ה LÚְוִה Íְר֕אÌִַו Íא ָ֔Ê יו Nָיָצ֙א ַוֲעָבד

ה׃   jר ַהְּמֵקר KֲחדÊַ יו ה  25ֶאת־ַרְגל7 7Ìֲעִל jְל֣ת˚ת הËַ ∞ח vֹפת ÍÚ cה ֵאינ LÚְוִה ›˚Êַ֔עד־ Íיל ַוÌָח0

ת׃   uְרָצה מ qל א ם ֹנפ\ ֵניהֶ֔ חÍ ְוִהÚֵ֙ה ֲאֹד֣ ָ֔̇ ֙ח֙∞ ַוÌְִפ ֵ̇ ד  26ַוÌְִק֤חÍ ֶאת־ַהַּמְפ aט ע qד ִנְמלÍְוֵא֥ה

ָתה׃   jט ַהְ‚ִעיר vָּמלÌִים ַו ר ֶאת־ַהıְִסילִ֔ a֙א ָעבÍם ְוה fְתַמְהְמה Rע  27ה KְתקÌִב˚֔א˚ ַוÊְ י ַוְיה0
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ם׃   ר ְו֥הÍא ִלְפֵניה� ל ִמן־ָהה7 Lי־ִיְ‡ָרא uִעּ֧מ˚ ְבנ Íְר֨דÌִֵים ַו fר ֶאְפר aהÊְ ר אֶמר  Êַ28·˚פ7 ֹ֤ Ìו

יו  ם ַוÌְֵר֣דÍ ַאֲחָר֗ MֶיְדכÊְ ב ם ֶאת־מ˚א7 ה ֶאת־ֹאְיֵביכ� ן ְיהו' י־ָנתַ֨ RÔ י ֲאֵלֶה֙ם ִרְד֣פÍ ַאֲחַר֔

ר׃   י‹ ַלֲעֹבֽ bא Íא־ָנְת֥נ ֹֽ ב ְול ÌְִלÔְ֞דÍ ֶאת־ַמְעÊְ֤ר˚ת ַהÌְַרËֵ֙ן ְלמ˚אָ֔ ת 29ו? ב Êָע= ַוÍÔ֨Ìַ ֶאת־מ˚אָ֜

י‹׃   Rט א qא ִנְמל ֹ֥ ִיל ְול fי‹ ח ן ְוָכל־א0 vל־ָ‹מÔָ ›י ֶרת ֲאָלִפי֙ם אִ֔ יא Ôֲַע‡} ע  30ַההִ֗ Ôָנ� ִ̇ ַו

ה׃ jים ָ‹נ ֶרץ ְ‹מ˚נ_ ט ָהא7 ְ‹ֹק֥ ִ̇ ל ַו ד ִיְ‡ָרא� aַחת י q̇ יו  31סמ˚ָא֙ב Ì֣Êַ˚ם ַה֔הÍא  ְוַאֲחר�

ַ‹ע Áַם־֖הÍא  ֥Ìֹר ַו fקÊָד ַה qַמְלמÊְ ›י ‹־ֵמ֣א˚ת אִ֔ u› י֙ם ִ̇ ] ֶאת־ıְִלְ‹ �Ìת ַו ר Êֶן־ֲעָנ֔ aÁָהָי֙ה ַ‹ְמ

ל׃ uסֶאת־ִיְ‡ָרא

ת׃   1 4 uד מÍה ְוֵא֖ה fי ְיהו ע Êְֵעינ= qל ַלֲע֥‡˚ת ָהר י ִיְ‡ָראֵ֔ ה 2ַוÌִֹס֙פÊְ Í֙נ= ם ְיהָו֗ ַוÌְִמÔְר=

ֶ‹ת  ב Êֲַחֹר֥ v›˚א יÍא ְו֥ה יְסָר֔ Rס ֙̊ ] Êְָח֑צ˚ר ְוַ‡ר־ְצָבא qר ָמל c›ַען ֲא ֶל]־Ôְַנ֔ ין מ� Êְַי֙ד ָיב0

ם׃   Rי˚Áץ  3ַה הÍא ָלחַ֞ ֶכב־Êְַרֶזל֙ ֔ל˚ ְו֠ ע ֵמ֤א˚ת ר� ַ֨› ְ̇ י  ֠Ôִ ה fל ֶאל־ְיהו vי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íְצֲע֥קÌִַו

ה׃ jים ָ‹נ ה ֶעְ‡ר_ ל Êְָחְזק7 Lי ִיְ‡ָרא UנÊְי֑ד˚ת  4סֶאת־ıִת ַל›ֶ vה א ה ְנִביאָ֔ N·ְדב˚ָר֙ה ִאÍ

יא׃   Rת ַהה ל Êָע\ vה ֶאת־ִיְ‡ָרא Hיא ֹ‹ְפט Iין ָהָר̀מה  5ה UÊ ה ֶמר Ëְב˚ָר֗ ֹ֜̇ ַחת־ ?̇ ֶבת  ִהיא י˚‹ֶ֨ ְו֠
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ט׃   jı›ְל ַלִּמ vי ִיְ‡ָרא יָה Êְנ\ ִים ַוÌֲַע֥לÍ ֵאל� fר ֶאְפר aהÊְ ל vית־א uÊ ין ְקָר֙א  Í6ב\ ִ̇ ח ַו ְ‹לַ֗ ִ̇ ַו

 [ ל ל~ י־ִיְ‡ָראֵ֗ uה ֱאלֹה Nה ׀ ְיהו NÍא ִצ ֹ֥ יו ֲהל אֶמר ֵאלָ֜ ֹ֨ י ַו˙ sל ָ̇ ֶד‹ ַנְפ w̃ ַעם ִמ ק Êֶן־ֲאִביֹנ֔ Nְלָבר

י ְזֻבֽלÍן׃   י ÍִמÊְנ\ bל ָ̇ י ַנְפ י‹ ִמÊְנ\ ֶרת ֲאָלִפי֙ם אִ֔ Ṅ ִעְּמ� ֲע‡} ֔ב˚ר ְוָלַקְח ָ̇ ר  aהÊְ ֙ ָ̇ ַ‹ְכ jמÍ

ין ְוֶאת־ִרְכÊ֖˚ ְוֶאת־ֲהמ˚֑נ˚  7 א ָיבִ֔ Nיְסָר֙א ַ‡ר־ְצב Rַחל ִקי֗‹˚ן ֶאת־ס aי[ ֶאל־נ י ֵאלֶ֜ ִ֨̇ Íָמַ‹ְכ

[׃   יהÊְ Íָיד� ḃ י  Í8ְנַת bי ִעּמ Iא ֵתְלכ ֹ֥ י ְוִאם־ל ִ̇ ְכ fי ְוָהל bי ִעּמ ְלכ_ ֵ̇ ק ִאם־ אֶמר ֵאֶל֙יָה֙ Êָָר֔ ֹ֤ Ìַו

]׃   uא ֵאל ֹ֥ ר 9ל o›ֶ֙ר� ֲאËֶַעל־ַה � ְ̇ ְפַאְר Ṙ ה  ְהֶי֜ Rא ת ֹ֨ ֶפס Ôִ֩י ל ] ֶא֚ ] ִעּמָ֗ ] ֵאל= ֹ֧ אֶמר ָהל ֹ֜ ַו˙

ק  ֶל] ִעם־Êָר7 \̇ ָקם Ëְב˚̀רה ַו '̇ א ַו fיְסר Rה ֶאת־ס ר ְיהו7 ֥Ôֹה ִיְמ ַיד־ִא·ָ֔ lי ב 0Ô [ ה ה˚לֵ֔ Ṅ ַא

ְדָ‹ה׃   י  10ק� vֶרת ַאְלפ c‡יו ֲע ַעל Êְַרְגלָ֔ aÌְדָ‹ה ַו ִל֙י ֶק֔ ָ̇ ן ְוֶאת־ַנְפ ק ֶאת־ְזבÍל� ק Êָָר֜ ַוÌְַזעֵ֨

ה׃   jב˚רËְ ˚ַעל ִעּ֖מ K̇ י‹ ַו sט  11א =Ìה ַו M›ן ֹמ ב ֹחת= י ֹחב7 ִין ִמÊְנ\ ֔ ַ̃ ד ִמ Nיִנ֙י ִנְפר ֵ̃ ֶבר ַה ְוח}

ֶד‹׃   ר ֶאת־ק� c›ים] ֲא bÚַצֲעַנÊְ] יםÚְִצַעÊַ י ָע̀לה  12ָאֳה֔ל˚ ַעד־ֵא֥ל˚ן _Ô א fיְסר Rְלס Íד bÁÌַַו

ֽב˚ר׃ ָ̇ ַעם ַהר־ ק Êֶן־ֲאִביֹנ֖ HרÊָע ֵמא˚֙ת  13ס �› ְ̇  ˚Ê֗ל־ִרְכÔָא ֶאת־ יְסָר֜ Rק ס ַוÌְַזעֵ֨

ַחל ִקיֽ‹˚ן׃   Kם ֶאל־נ bי˚Áת ַה›ֶ ˚ ֵמֲחֹר֥ ֑̇ ר ִא o›ם ֲא ל ְוֶאת־Ôָל־ָהע7 ֶכב Êְַרֶז֔ oֶמ֩ר  14רÄ˙ַו
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א Nה ָיצ א ְיהו7 ֹ֥ [ ֲהל יְסָר֙א Êְָיֶד֔ Rה ֶאת־ס ן ְיהו� ה ַהÌ˚֙ם ֲאֶ‹֩ר ָנתַ֨ י ז} 0Ô םÍק ֗ק ה ֶאל־Êָָר֜ Ëְֹבָר֨

יו׃   jי‹ ַאֲחר bים א Iֶרת ֲאָלפ ֔ב˚ר ַוֲע‡� ָ̇ ר  aָר֙ק ֵמהÊָ ֶרד ~Ìי[ ַו Mהָוה  15ְלָפנ ָהם ְי֠ NÌַו

יְס̀רא  Rֶרד ס UÌק ַו fי ָבר ֶרב ִלְפנ= wה ְלִפי־ח ַּמֲחנ� ֶכב ְוֶאת־Ôָל־ה? א ְוֶאת־Ôָל־ָהר� יְסָר֨ Rֶאת־ס

יו׃   jַרְגלÊְ ָנס HÌה ַו ל ַהֶּמְרÔָב7 Kד  16ֵמע qה ע ַּמֲחֶנ֔ י ה? י ָהֶרֶ֙כ֙ב ְוַאֲחר= ף ַאֲחר~ ק ָרַד֞ Íָבָר֗

ד׃   jר ַעד־ֶאח qא ִנְ‹א ֹ֥ ֶרב ל יְסָר֙א ְלִפי־חֶ֔ Rה ס ל Ôָל־ַמֲחנ~ ֞ıֹÌִם ַו sי˚Áת ַה›ֶ יְסָר֙א  17ֲחֹר֣ Rְוס

ין  ֶל]־ָח֔צ˚ר Íבֵ֕ ין מ� ין ָיב0 ֚Êֵ י ָ‹֗ל˚ם 0Ô י sינ ֵ̃ ֶבר ַה oת ח›ֶ vל א ֶהל ָיעֵ֔ יו ֶאל־ֹא֣ ס Êְַרְגלָ֔ Nנ

י׃   Rינ ֵ̃ ֶבר ַה cית ח vÊ18  ה HרÍי ס Iה ֲאֹדנ יו סÍר' אֶמר ֵאלָ֗ ֹ֣ יְסָר֒א ַו˙ Rאת ס aא ָיֵעל֮ ִלְקר צ= ֵ̇ ַו

ה׃   jִמיכ‚ְÊַ Íה vÛַכ ְ̇ ֱהָלה ַו ַסר ֵאֶל֙יָה֙ ָהֹא֔ �Ìא ַו fיר ִ̇ י ַאל־ qא 19ֵאל Hיָה ַהְ‹ִקיִני־נ אֶמר ֵאל� ֹ֧ Ìַו

הÍ׃   uÛַכ ְ̇ הÍ ַו vק›ְ ַ̇ אוד ֶהָח̀לב ַו ֹ֧ ח ֶאת־נ ַ֞̇ ְפ ִ̇ אִתי ַו י ָצמ� 0Ô ִים qיָה  20ְמַעט־מ אֶמר ֵאלֶ֔ ֹ֣ Ìַו

ִין׃   jא ְ̇ ְר Kי‹ ְוָאמ bה א ֥ıֹ־› uר ֲהי ] ְוָאמ� י‹ ָי֜ב˚א Íְ‹ֵאלֵ֗ ֶהל ְוָהָי֩ה ִאם־אִ֨ ַתח ָהֹא֑ oı ד ֲעֹמ֖

֤ב˚א ֵאָלי֙ו  21 ָ̇ È ַו ֶבת Êְָיָד֗ õ ֶ‡ם ֶאת־ַהַּמ '̇ ֶהל ַו ד ָהֹא֜ ֶבר ֶאת־ְיתַ֨ ֶ‹ת־ֶח֠ uל א ח ָיע= ã ִ̇ ַו

ת׃   ַעף ַוÌָֹמֽ 7Ìם ַו HËא־ִנְרÍֶרץ ְוֽה fאÊָ ח qְצנ ִ̇ ֔ת˚ ַו ָ̃ ע ֶאת־ַהÌֵָת֙ד Êְַר ְתק� ִ̇ אט ַו ה  Êַ22ּלָ֔ =Úְוִה
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י‹  bֶאת־ָהא Óָ ] ְוַאְראֶ֔ אֶמר ֔ל˚ ל= ֹ֣ א ָיֵעל֙ ִלְקָרא֔ת˚ ַו˙ צ~ ֵ̇ יְסָר֒א ַו Rף ֶאת־ס ָבָר֮ק ֹרד=

ֽת˚׃   ָ̃ ד Êְַר vתÌָת ְוַה ל מֵ֔ יְסָר֙א ֹנפ= Rה ס ~Úיָה ְוִה א ֵאלֶ֔ ֹ֣ ‹ ַוÌָב �̃ ה ְמַב Ṅ ע  23ֲאֶ‹ר־ַא ַוÌְַכנ�

ל׃   uי ִיְ‡ָרא י Êְנ\ vַען ִלְפנ fנÔְֶל]־ ין מ� ת ָיב0 vא אÍם ַה֔ה˚Ì֣Êַ ד  24ֱאלִֹהי֙ם ֶל] י� ֵ֜̇ ַו

ין  ת ָיב_ vא Íית ר ִהְכִר֔ o›ד ֲא ַען ַע֚ fנÔְֶל]־ ין מ� ל ָיב0 qה ע י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ָה֣ל˚] ְוָק‹ָ֔ uנÊְ

ַען׃ jנÔְֶל]־  פמ�

ר׃  51 ַעם Ì֥Êַ˚ם ַה֖הÍא ֵלאֹמֽ ק Êֶן־ֲאִביֹנ֑ ה Íָבר7 ַ‹ר Ëְב˚ָר֔ Ṅ ַו

ה׃  2 jְיהו Íֲר֖כÊָ ם fב ע vËִהְתַנÊְ  ל ע∞ ıְָרע˚֙ת Êְִיְ‡ָראֵ֔ Êְִפֹר֤

יָרה 3 י ָא‹ִ֔ יהָו֙ה ָאֹנכ0 י ל? ֹנכִ֗ ים  א� sֽרְֹזנ Íינ bים ַהֲאז ִ‹ְמ֣עÍ ְמָלכִ֔

ל׃   uי ִיְ‡ָרא ה  ֱאלֹה\ יהו7 ר ל? ֲאַזּמֵ֕

ה ֱא֔ד˚ם 4 ה Êְֵצאְת� ִמֵ‚ִעי֙ר  ÊְַצְעËְ֙[ ִמְ‚ד= ְיהָו֗

ִים׃   jמ Íְטפ Hים נ bם־ָעבÁַ  Íפ fִים ָנט qם־ָ‹מÁַ ה›ָ ֶרץ ָרעָ֔ oא

ל׃  5 uי ִיְ‡ָרא ה ֱאלֹה\ י ְיהו7 י  ִמıְֵנ֕ ה ִסיַנ֔ oה  ז fי ְיהו ים ָנְז֖לÍ ִמıְנ= ָהר_
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ל ָחְד֖לÍ ֳאָר֑ח˚ת 6 י ָיעֵ֔ ר Êֶן־ֲעָנ֙ת  Êִימ= �Áי ַ‹ְמ Êִימֵ֞

י ְנִתי֔ב˚ת  ֵיְל֕כÍ ֳאָר֖ח˚ת ֲעַקְלַקּֽל˚ת׃   ְוֹהְלכ=

7 Íּל ל ָחד� vִיְ‡ָראÊְ  ְפָר֛ז˚ן Íָחְד֧ל

ל׃   uִיְ‡ָראÊְ ם vי א ִ̇ ְמ K̃ ה  ַ‹ ֙י Ëְב˚ָר֔ ִ̇ ְ֙מ ַ̃ ד ַ‹ ע�

ים 8 sם ְ‹ָער oז ָלח ים  א7 ים ֲחָד‹ִ֔ ִיְבַח֙ר ֱאלֹה0

ל׃   uִיְ‡ָראÊְ ֶלף wים א ַמח  ÊְַאְרÊָע_ ָרֶא֙ה ָוֹר֔ uן ִאם־י ָמג~

ה׃  9 jְיהו Íֲר֖כÊָ  ם fעÊָ ים bבËְְתַנ Rל  ַהּמ י ִיְ‡ָראֵ֔ ִלÊִ֙י ְלח˚ְקק=

יחÍ׃  10 R‡ [ֶר wËי ַעל־ ין  ְוֹהְלכ\ IËי ַעל־ִמ Uֹרְכֵב֩י ֲאֹת֨נ˚ת ְצֹח֜ר˚ת  ֹיְ‹ב

ה 11 ם ְיַתÍ֙Ú ִצְד֣ק˚ת ְיהָו֔ ים  ‹� ִ֔Êין ַמְ‹ַא ֚Êֵ ים ְצצִ֗ ˚ל ְמח? ֣̃ ִמ

ל  ת ıְִרֹז֖נ˚ Êְִיְ‡ָרא� ִצְדֹק֥

ה׃   jים ַעם־ְיהו bַלְ·ָער Í̀אז ָיְר֥ד

יר 12 s›ִרי־ÊְËַ ִריÍִרי ֖עÍה  ֥ע י עÍִר֙י Ëְב˚ָר֔ עÍר{
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ה ֶ‹ְבְי^ Êֶן־ֲאִביֽנַֹעם׃   ֥קÍם Ềָרק  Íֲֽ‹ב\

ים׃  13 Rר˚ÊÁִÊַ י bה ְיַרד־ל ם ְיהָו֕ fים  ע bירËִיד ְלַא ד ָ‡ִר֔ aז ְיר ָא֚

י[ 14 Mֲעָממ �Ê ין bי[ ִבְנָימ cק  ַאֲחר ִים ָ‹ְרָ‹֙ם Êֲַעָמלֵ֔ י ֶאְפַר֗ 0Úִמ

ר׃   uֶבט ֹספ \›Êְ ים bן ֹמְ‹כ ÎְבÍלֻ֔ ים  Íמִ֨ ְקִק֔ ְרדÍ֙ ְמֹח֣ jיר י י ָמכִ֗ 0Úִמ

יו 15 fַרְגלÊְ ח aֶמק ֻ‹ּל vעÊָ ק ן Êָָר֔ =Ô ה  ְוִיָ‚שָכ֙ר י Êְִיָ‚שָכ֙ר ִעם־Ëְֹבָר֔ ְוָ‡ר�

ב׃   uים ִחְקֵקי־ל bֹדלÁְ  ן ÊְִפַלÁ֣˚ת ְראÍבֵ֔

ים 16 sע∞ ְ‹ִר֣ק˚ת ֲעָדר ִים  ִלְ‹ֹמ֖ ִּמְ‹ıְתַ֔ ין ה? ֚Êֵ ָ̇ ְב ָּמה ָי‹ַ֗ Nל

ב׃   uים ִחְקֵרי־ל bד˚לÁְ  ן ִלְפַלÁ֣˚ת ְראÍבֵ֔

ָּמה ָי֖גÍר ֳאִנÌ֑˚ת 17 Hן ל ן  ְוָד֕ ֶבר ַהÌְַרËֵ֙ן ָ‹כֵ֔ ד Êְע~ Áְִלעָ֗

יו ִיְ‹Ôֽ˚ן׃   ל ִמְפָרצ7 Kים  ְוע ר ָיַ‹֙ב ְל֣ח˚ף ַיּמִ֔ ָא‹ֵ֗

ה׃  18 י ָ‡ד� ל ְמר˚מ\ qי ע sל ָ̇ ף ַנְפ֛‹˚ ָל֖מÍת  ְוַנְפ ם ֵחר\ aן עÍְזֻב֗ל

ַען 19 י ְכַנ֔ ז ִנְלֲחמÍ֙ ַמְלכ= מÍ  א� אÍ ְמָלִכי֙ם ִנְלחָ֔ �Ê

Judges  שפטים

15



חÍ׃   jא ָלק ֹ֥ ֶסף ל wÔ ַצע cÊ  ˚Ë֑י ְמִג ] ַעל־מ= qַתְענÊְ

א׃  20 jִעם־ִסיְסר Íם ִנְלֲח֖מ מÍ ַהÔֽ˚ָכִבי֙ם  ִמְּמִסּל˚תָ֔ fִים ִנְלח qִמן־ָ‹מ

ַחל ִקי֑‹˚ן 21 aים נ bמÍַחל  ְקד Kם  נ ַחל ִקי‹˚֙ן Áְָרפָ֔ נ�

ז׃   י ֹעֽ b›י ַנְפ ְדְרכ_ ִ̇

יו׃  22 jירÊֲִה֥ר˚ת ַאËַ ֲה֖ר˚תËַ Rס  מÍֵבי־֑ס ְ̃ ז ָהְל֖מÍ ִע Hא

יָה 23 Mָא֖ר˚ר ֹיְ‹ב Íר ה  ֹא֥ ] ְיהָו֔ aֵמ֗ר˚ז ָאַמ֙ר ַמְלא Í֣א˚ר

ים׃   Rר˚ÊÁִÊַ ה ת ְיהו7 Kה  ְלֶעְזר ת ְיהָו֔ aְלֶעְזר Í֙א־ָב֙א ֹֽ י ל }Ô

]׃  24 jֹבר ְ̇ ֶהל  ים Êָֹא֖ _›Úָי  ִמ sינ ֵ̃ ֶבר ַה oת ח›ֶ vל  א ים ָיעֵ֕ ִ֔›Úָֹבַר� ִמ ְ̇

ה׃  25 jיָבה ֶחְמא ים  ִהְקר_ bירËִֶפל ַא ָנה  Êְס\ fב ָנת Nל  ָחל qִים ָ‹א Kמ

ים 26 sת ֲעֵמלÍְלַהְל֣מ È יִמינ7 Rְחָנה  ו ְ‹לַ֔ ִ̇ ד  ָיָדÈ֙ ַלÌָת=

ֽת˚׃   ָ̃ ה ַר ה  ְוָחְלפ7 HָמֲחצÍ  ˚›֔Äה ר Nיְסָר֙א  ָמֲחק Rה ס ְוָהְלמ�

ל 27 ע ָנפָ֔ aרÔָ ֙ין ַרְגֶל֙יָה ~Ê  ב fל ָ‹כ qע ָנפ KרÔָ יָה ין ַרְגלֶ֔ =Ê
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ל ָ‹ֽדÍד׃   Kם ָנפ ע  ‹7 ר Ôַָר֔ o›ֲאÊַ

ב 28 fֶאְ‹נ ד ה� aעÊְ  א יְסר7 Rם ס ב א\ LÊַי ְ̇ ה  ַו Êְַע֩ד ַהַחּ֨ל˚ן ִנְ‹ְקפ'

יו׃   jב˚תÔְי ַמְר vֲעמıַ Íֱח֔ר ̊֙ ָל֔ב˚א  ַמÍË֣ע∞ א� Êִרְכ › ~›Êֹ ∞עÍËַ֗מ

È׃  29 jיָה ל wיב ֲאָמר _› ָ̇ יא  יÚָה  ַאף־הִ֕ Mֲענ ַ̇ יָה  wַחְכ֥מ˚ת ָ‡ר˚ת

ֶבר 30 ֶ֔Á ›א ֹ֣ ַחם ַרֲחָמַתִ֙י֙ם ְלר ל  ר� א ִיְמְצ֜אÍ ְיַחְּל֣קÍ ָ‹לָ֗ ֹ֨ ֲהל

ים  bל ְצָבע Kא  ְ‹ל יְסָר֔ ל ְצָבִעי֙ם ְלס0 ְ‹ל�

ל׃   jי ָ‹ל ִים  ְלַצÍְאר\ qַבע ִרְקָמת cה צ fִרְקמ

ֶרץ  31 ט ָהא7 ְ‹ֹק֥ ִ̇ ֶמ‹ Êְִגֻבָר֑ת˚ ַו w·את ַה יו Ôְצ\ ֲהבָ֔ ה ְוֹא֣ ן יÄְב֤דÍ ָכל־א˚ְיֶב֙י֙[ ְיהָו֔ ֠Ôֵ

ה׃ jים ָ‹נ  פַאְרÊָע_

ים׃  1 6 Rַבע ָ‹נ c› ן ם ְיה̀וה Êְַיד־ִמְדי7 Uנ ְ̇ Ìִה ַו fי ְיהו ע Êְֵעינ= qל ָהר Lְבֵני־ִיְ‡ָרא Í‡ֲ֧עÌַַו

ר 2 o›ל ֶאת־ַהִּמְנָהר˚֙ת ֲא י ִיְ‡ָראֵ֗ ם ׀ Êְנ= oָלה Í‡ֽן ָע י ִמְדָי֜ ל ִמıְֵנ֨ ן ַעל־ִיְ‡ָרא� ָעז ַיד־ִמְדי7 Ḣ ַו

ים ְוֶאת־ַהְּמָע֖ר˚ת ְוֶאת־ַהְּמָצֽד˚ת׃   ָהִר֔ �Ê3  ק Lֲעָמל ן ו� ה ִמְדי' ל ְוָעלָ֨ ע ִיְ‡ָרא� aה ִאם־ָזר ְוָהי7

Judges  שפטים

17



יו׃   jָעל Íֶדם ְוָע֥ל wְבֵני־קÍ4  ה fÎֲא^ ַע˚Êֶרץ ַעד־ ם ַוÌְַ‹ִח֙יתÍ֙ ֶאת־ְי֣בÍל ָהאָ֔ ַוÌֲַח֣נÍ ֲעֵליהֶ֗

ה ָו֖‹˚ר ַוֲחֽמ˚ר׃   c‡ל ְו ְחָי֙ה Êְִיְ‡ָראֵ֔ Rמ Íיר א־ַיְ‹א{ ֹֽ ם  5ְול ם ַיֲע֜לÍ ְוָאֳהֵליהֶ֗ י ֵה֩ם Íִמְקֵניהֶ֨ ִ֡Ô

È׃  jֶרץ ְלַ‹ֲחת אÍ ָבא7 ֹ֥ ר ַוÌָב fıין ִמְס ם א= wם ְוִלְגַמֵּליה cב ְוָלה י־ַאְרÊֶ֙ה ָלֹר֔ uְכד [Íא ָיבÍ] ÍÄב�

ה׃ 6 jל ֶאל־ְיהו vי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íְזֲע֥קÌִן ַו fי ִמְדי ד ִמıְנ= ל ְמֹא֖ Lל ִיְ‡ָרא �ËÌִי  7פַו ַוְיהִ֕

ן׃   jל ֹא֥ד˚ת ִמְדי qה ע fל ֶאל־ְיהו vי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íי־ָזֲע֥ק RÔ8  י יא ֶאל־Êְנ= bי‹ ָנב ח ְיה̀וה א_ ַוÌְִ‹ל�

ִים  יִתי ֶאְתֶכ֙ם ִמִּמְצַר֔ י ֶהֱעל~ ל ָאֹנכִ֞ י ִיְ‡ָראֵ֗ ה ׀ ֱאלֹה= Nר ְיהו Kה־ָאמÔֹ ם אֶמר ָלהֶ֜ ֹ֨ Ìל ַו ִיְ‡ָרא�

ים׃   Rית ֲעָבד \Êם ִמ wיא ֶאְתכ ם  9ָוֹאצ_ Mל־לֲֹחֵציכÔָ ד qÌִמÍ ִים ד ִמְצַר֔ aÌל ֶאְתֶכ֙ם ִמ }̂ ָוַא

ם׃   jם ֶאת־ַאְרצ wה ָלכ Hנ ְ̇ ם ָוֶא ‹ א˚ָת֙ם ִמıְֵניכֶ֔ ם 10ָוֲאָגר~ ה ֱאלֵֹהיכֶ֔ Nם ֲאִנ֙י ְיהו ה ָלכֶ֗ Nָוֹאְמר

י׃    Rק˚לÊְ ם ẇ א ְ‹ַמְע ֹ֥ ם ְול fַאְרצÊְ ים ם י˚ְ‹ב0 ẇ ר ַא c›י ֲא י ָהֱאֹמִר֔ יְראÍ֙ ֶאת־ֱאלֹה= Rא ת ֹ֤ פל

י  11 sֶעְזר jי ה ‹ ֲאב0 ר ְלי˚א7 c›ה ֲא ר Êְָעְפָר֔ o›ֵאָל֙ה ֲא jַחת ה �̇ ֶ‹֙ב  ֙Ìֵה ַו ] ְיהָו֗ aא ַמְלא ֹ֞ ַוÌָב

ן׃   jי ִמְדי יס ִמıְנ\ bת ְלָהנ ַ֔ÁÊַ י֙םÏִט ִח אֶמר  12ְוִגְד֣ע˚ן Êְ֗נ˚ ֹחב~ ֹ֣ Ìה ַו fְיהו [ aיו ַמְלא א ֵאל7 HרÌֵַו

ִיל׃   jר ֶהח˚Ê֥Áִ ^ה ִעְּמ Hיו ְיהו ָּמה 13ֵאלָ֔ Hְול Íנ ‹ ְיהָו֙ה ִעּמָ֔ י ְוי~ י ֲאֹדִנ֔ 0Ê ְדע˚֙ןÁִ יו אֶמר ֵאל� ֹ֨ Ìַו
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א ִמִּמְצַרִ֙י֙ם ֹ֤ ר ֲהל ינÍ ֵלאֹמ֗ נÍ ֲאב˚תֵ֜ יו ֲאֶ‹֩ר ִסıְרÍ־לָ֨ ל־ִנְפְלֹאתָ֡ jה כ =Ìאת ְוַא ֹ֑ ְתנÔָ Íל־ז qְמָצא

ן׃   jַכף־ִמְדיÊְ Íנ vנ ְ̇ Ìִ ה ו? נÍ ְיהָו֔ N›֙ה ְנָט ָ̇ ה ְוַע נÍ ְיהָו֔ N14ֶהֱעל  [ אֶמר ֵל֚ ֹ֗ Ìה ַו ֶפן ֵאָלי֙ו ְיהָו֔ }Ìַו

י[׃   Ṙ א ְ‹ַלְח ֹ֖ ן ֲהל fף ִמְדי aÔל ִמ vֶאת־ִיְ‡ָרא Ḣ ה ְוה˚ַ‹ְע י Êְ15ֹכֲח� ֶז֔ י ֲאֹדָנ֔ 0Ê אֶמר ֵאָלי֙ו ֹ֤ Ìַו

י׃   Rית ָאב יר Êְב\ bע ָ̂ י ַה ה ְוָאֹנכ_ ל Êְִמַנ·ֶ֔ aË֙י ַהıִה ַאְל ~Úל ִה יע∞ ֶאת־ִיְ‡ָרא� b›˚ה א HּמÊַ

ד׃   16 jי‹ ֶאח ן Ôְא_ ] ְוִהÔִיתH ֶאת־ִמְדי7 fה ִעּמ wי ֶאְהי _Ô ה אֶמר ֵאָלי֙ו ְיהָו֔ ֹ֤ Ìיו  17ַו אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ Ìַו

י׃   Rר ִעּמ \Êה ְמַד 7̇ יָת ִּל֙י ֔א˚ת ָ‹ַא י[ ְוָע‡{ MֵעינÊְ ן vאִתי ח H֙ה 18ִאם־̀נא ָמצÎִֶמ › א ָתמ� ַאל־ָנ֨

[׃   ד ‹Íב� Kב ע v›י ֵא ר ָאֹנכ_ י[ ַוÄÌמַ֕ Mי ְלָפנ ḃ י ְוִהÚְַח ֵצאִת֙י ֶאת־ִמְנָחתִ֔ י[ ְוֹהֽ י ֵאלֶ֔ ַעד־Êֹא0

ם  19 N‡ ק qל ְוַהָּמר ַ֔ÛÊַ ם N‡ ֙ר‡ָÊָת ַה˚ ֔̂ ַמח ַמ oי֙ם ְוֵאיַפת־קÎִי־ִע RדÁְ ‡ַע �Ìא ַו ָ֗Ê ְוִגְד֣ע˚ן

‹׃ ?ÁÌַה ַו ַחת ָהֵאל7 K̇ א ֵא̀ליו ֶאל־ ים  20סıָÊַ֑רÍר ַוÌ˚צ\ ] ָהֱאלֹהִ֗ aיו ַמְלא אֶמר ֵאלָ֜ ֹ֨ Ìַו

ן׃   uÔ ‡ַע qÌק ְ‹֑פ˚] ַו qז ְוֶאת־ַהָּמר ַלע ַהּלָ֔ oÛ֙ח ֶאל־ַהÚַר ְוֶאת־ַהַּמˆ˚֙ת ְוַה �‡Êָח ֶאת־ַה aק

ַעל  21 ַ֨̇ ˚ת ַו ֑̂ ר Íַבַּמ 7‡ÊָÊַ ע KÁÌִָי֔ד˚ ַוÊְ ר o›ה ַהִּמְ‹ֶעֶ֙נ֙ת ֲא ה ֶאת־ְקצ~ ] ְיהָו֗ aח ַמְלא ַוÌְִ‹לַ֞

יו׃   jֵמֵעינ [ qה ָהל ] ְיהָו֔ aַמְלאÍ ת˚ ֔̂ אַכל ֶאת־ַהÊָָ‡֙ר ְוֶאת־ַהַּמ ֹ֤ Íר ַו˙ ֗̂ ‹ ִמן־ַה ְרא 22ָהאֵ֜ aÌַו
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ה ֑הÍא ] ְיהו7 Kי־ַמְלא RÔ ְד֔ע˚ןÁִן ָרִא֙יִת֙י ס ~Ôי־ַעל־ RÔ ה י ְיהִו֔ Nֲאֹדנ Èְ֙ד֗ע˚ן ֲאָהÁִ אֶמר ֹ֣ Ìַו

ים׃   Rנıָים ֶאל־ bנıָ ה ] ְיהָו֔ aת׃   23ַמְלאÍֽמ ָ̇ א  ֹ֖ א ל fיר ִ̇ אֶמר ֧ל˚ ְיה̀וה ָ‹֥ל˚ם ְל^ ַאל־ ֹ֨ Ìַו

24  ÍÚ ה ע˚ֶד֕ ֔Îֶם ַה˚Ì֣ד ַה ה ָ‹֑ל˚ם ַע֚ ה ַוÌְִקָרא־֥ל˚ ְיהו7 יהָו֔ ם Áְִד֤ע˚ן ִמְזÊֵ֙ח֙∞ ל? ַוÌִֶב֩ן ‹ָ֨

י׃ Rי ָהֶעְזר ת ֲאב_ ח  25פÊְָעְפר7 ה ק� אֶמר ֣ל˚ ְיהָו֗ ֹ֧ Ì֒א ַוÍְיָלה ַהה aּלÊַ ַוְיִה֮י

ר  o›ַ֙על֙ ֲאÊַח ַה �Êֶאת־ִמְז ָ֗̇ ים ְוָהַרְס sַבע ָ‹נ o› י bר ַהֵ·נ KפÍ ]י ר ְלָאבִ֔ o›ר־ַה·˚֙ר ֲאıֶַאת־

ְכֽרֹת׃   ִ̇ יו  ה ֲאֶ‹ר־ָעל7 Hי[ ְוֶאת־ָהֲאֵ‹ר א‹  26ְלָאבִ֔ ֹ֧ ל ר aי[ ע ה ֱאלֹהֶ֗ Nח∞ ַליהו ֵ֜Êיָת ִמְז Íָבִנ֨

ר  c›ה ֲא י ָהֲאֵ‹ר7 ה Êֲַעצ\ יָת ע˚לָ֔ י ְוַהֲעל0 ר ַהֵ·ִנ֔ Nıֶאת־ַה ֙ ָ̇ ַקְח jה ְול fֲעָרכ ה Êַּמ? wÎַהָּמ֛ע˚ז ַה

ְכֽרֹת׃   י  27ִ̇ ה ַוְיהִ֡ fיו ְיהו ר ֵאל7 cÊËִ ר ַע‡ Ôֲַא‹� ֕Ìַיו ַו ֲעָבָד֔ uה ֲאָנִ‹י֙ם מ ח Áְִד֜ע˚ן ֲעָ‡ר� ַ֨̃ Ìִַו

ְיָלה׃   jַע‡ ל KÌם ַו יר ֵמֲע֥‡˚ת י˚מ7 Iי ָהע יו ְוֶאת־ַאְנ‹\ ית ָאבִ֜ ֵ֨Êר ָיֵר֩א ֶאת־ o›ֲאÔַ28  Íימ ִ֜Ô›ְÌַַו

ר  Nıָתה ְוֵא֙ת ַה fרÔֹ יו ה ֲאֶ‹ר־ָעל7 Hַעל ְוָהֲאֵ‹ר ַ֔Êח ַה aÊ֙ץ ִמְז ַ̇ ה ֻנ ~Úֶקר ְוִה ֔ÊֹÊַ י ָהִעי֙ר ַאְנ‹~

ח∞ ַהÊָֽנÍי׃   vÊה ַעל־ַהִּמְז ֲעלָ֔ י ֹהֽ ה  29ַהֵ·ִנ֔ MÎר ַה NבËָה ַה י ָע‡7 הÍ מ_ י‹ ֶאל־ֵרעֵ֔ ַוÄÌְֽמרÍ֙ א0

ה׃   �Îר ַה HבËָה ַה ‹ ָע‡7 אְמ֔רÁִ Íְדע˚֙ן Êֶן־י˚אָ֔ ֹ֣ Ìַו Í›ַ֔וְיַבְק Í֙›ְדְרÌִ י ָהִעי֙ר  30ו? אְמ֜רÍ ַאְנ‹~ ֹ֨ Ìַו
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ה  Hת ָהֲאֵ‹ר qי ָכר ַעל ְוכ_ ַ֔Êח ַה aÊי ָנַת֙ץ ֶאת־ִמְז }Ô ת א ֶאת־Êְִנ^ ְוָיֹמ֑ ‹ ה˚צ\ ֶאל־י˚אָ֔

יו׃   jַעל  31ֲאֶ‹ר־ָעל ַ֗Êן ַלÍִרי֣ב ְ̇ ם ׀  ȯ יו ַהַא ‹ ְלֹכל֩ ֲאֶ‹ר־ָעְמ֨דÍ ָעלָ֜ אֶמר י˚אָ֡ ֹ֣ Ìַו

ֶרב ֔ל˚  N֙א יÍים ה ֶקר ִאם־ֱאלֹה_ ֑Êֹת ַעד־ַה qמÍיב ֛ל˚ י ר ָיר_ ֙ם ˙˚ִ‹י֣עÍן א˚֔ת˚ ֲא‹ֶ֨ ֶ̇ ִאם־ַא

ת־ִמְזÊְֽח˚׃   ץ א� qי ָנת _Ô32  י _Ô ַעל ַ֔Êַה ֙̊ Ê ֶרב ר י� ַעל ֵלאֹמ֑ aÊא ְיֻרÍם־ַה֖ה˚Ìְקָרא־֥ל˚ ַבÌִַו

ת־ִמְזÊְֽח˚׃ ץ א� q33פָנת  Íֲח֖נÌַ ו ַוÌַַעְב֥רÍ ו? fËַיְח Íֶדם ֶנֶאְס֣פ wְבֵני־קÍ ק Lן ַוֲעָמל ְוָכל־ִמְדי'

אל׃   ֶמק ִיְזְרע� ֶזר  Êְ34ע\ wק ֲאִביע ר ַוÎָÌִע\ ה ֶאת־Áְִד֑ע˚ן ַוÌְִתַק֙ע Êַ·˚פָ֔ ה ָלְב‹7 ְו֣רÍח∞ ְיהָו֔

יו׃   jח  35ַאֲחר ים ָ‹לַ֗ יו Íַמְלָאכ0 fא ַאֲחרÍם־֖הÁַ ק ה ַוÎָÌִע\ ח Êְָכל־ְמַנ·ֶ֔ aַמְלָאִכי֙ם ָ‹לÍ

ם׃   jִלְקָראת Íֲע֖לÌַ י ו? לִ֔ ָ̇ ר ÍִבְזֻבלÍ֙ן Íְבַנְפ ים ִאם־ֶיְ‹�  Êְ36ָא‹~ sְד֖ע˚ן ֶאל־ָהֱאלֹהÁִ אֶמר ֹ֥ Ìַו

׃   ָ̇ ְר ?ÊËִ ר c›ֲאÔַ ל vי ֶאת־ִיְ‡ָרא IָידÊְ ∞יע P›˚ֶרן  37מ ֑ÁֹÊַ ֶמר ŵ ת ַה KÎÁִיג ֶאת־ Î י ַמ ה ָאֹנכִ֗ =Úִה

י  IָידÊְ ∞יע P›˚י־ת RÔ י ִ֗̇ ֶרב ְוָיַדְע È ְוַעל־Ôָל־ָהָאֶ֙ר֙ץ ֹח֔ ֗Ëָה ְלַב ֜ÎָÁִל־ַה ה ע? ם ַטל֩ ִיְהֶי֨ אִ֡

׃   ָ̇ ְר ?ÊËִ ר c›ֲאÔַ ל vֶמץ ַטל֙  38ֶאת־ִיְ‡ָרא }Ìה ַו fÎÁִַזר ֶאת־ַה 7Ìת ַו ָּמֳחָר֔ R֙ם מÔֵ›ְÌַן ַו ַוְיִהי־כֵ֕

ִים׃   jֶפל מ vÛה ְמ֥ל˚א ַה ֔ÎָÁִי  39ִמן־ַה ִ֔Ê ]֙ıְַחר ַא ים ַאל־י{ ֱאלֹהִ֔ Nְדע˚֙ן ֶאל־הÁִ אֶמר ֹ֤ Ìַו
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 È ֔Ëָ֙ה ְלַבÎָÁִֶרב ֶאל־ַה א ֹח֤ ה ְיִהי־ָנ֨ ֔ÎָÁִÊַ ַ֙ע֙םıַא־ַרק־ַהÚָ ה {Ûַעם ֲאַנ fıַה [ aה א ַוֲאַדÊְר7

ל׃   jÏְהֶיה־ Rֶרץ י ֶרב ֶאל־ַהÎָÁִ֙ה  40ְוַעל־Ôָל־ָהא7 ְיָלה ַה֑הÍא ַוְיִהי־ֹח֤ aּלÊַ ן vÔ ים Iַע‡ ֱאלֹה �Ìַו

ל׃ jָיה ט Hֶרץ ה È ְוַעל־Ôָל־ָהא7 ֔Ëָפְלַב 

ד  1 7 ין ֲחֹר֑ Ìֲַח֖נÍ ַעל־ע= ˚ ו? ֔̇ ר ִא o›א ִגְד֗ע˚ן ְוָכל־ָהָע֙ם ֲאÍַעל ֣ה ַ֜Êם ְיֻר ֵ֨Ô›ְÌַַו

ֶמק׃   uעÊָ ה wת ַהּמ˚ר KְבעÁִ֔פ˚ן ִמ ָ̂ ה ִמְדָי֙ן ָהָיה־֣ל˚ ִמ ב  Í2ַמֲחנ~ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־Áְִד֔ע˚ן ַר֗ ֹ֤ Ìַו

יָעה י ה˚‹_ bר ָיד י ִיְ‡ָרֵאל֙ ֵלאֹמ֔ ר ָעל� ם ıֶן־ִיְתıָאֵ֨ fָידÊְ ן י ֶאת־ִמְדי7 _̇ ִ̇ ] ִמ ָ֔̇ ר ִא o›ָהָע֙ם ֲא

י׃   Rד  3ּל fְלעÁִר ַה aר ֵמה ֖ıֹב ְוִיְצ ד ָיֹ‹֥ א ְוָחֵר֔ י־ָיר= Rר מ י ָהָע֙ם ֵלאֹמ֔ א Êְָאְזנ~ א ָנ֜ ה ְקָר֨ ָ֗̇ ְוַע

רÍ׃ jים ִנְ‹א bֶרת ֲאָלפ c‡ֶלף ַוֲע ים Íְ‹ַנִ֙י֙ם אֶ֔ ם ֶעְ‡ר{ ָ‹ב ִמן־ָהעָ֗ NÌה  4סַו אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ Ìַו

ר  ה ֲאֶ‹֩ר ֹאמַ֨ ם ְוָהָי֡ f› ^ְל ÍÚ cִים ְוֶאְצְרפ ד א˚ָת֙ם ֶאל־ַהּמַ֔ ם ָר֒ב ה˚ר~ Nְד֗ע˚ן ע˚֮ד ָהעÁִֶאל־

] ֖הÍא  ] ִעּמָ֔ ה לÄ־ֵיל= י[ ֶז֚ ר ֵאלֶ֗ ל ֲאֶ‹ר־ֹאמַ֜ ] ְוֹכ֨ ָ֔̇ ] ִא ] ֚הÍא ֵיל= ָ֗̇ ] ִא ה ׀ ֵיל= oי[ ז ֵאלֶ֜

]׃   uא ֵיל ֹ֥ ל ֲאֶ‹ר־ָילֹ֩ק  5ל ֣Ôֹ ְד֗ע˚ןÁִה ֶאל־ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ Ìִים ס ַו fם ֶאל־ַהּמ ַוÌ֥˚ֶרד ֶאת־ָהע7

יו  7ÔְרÊִע ַעל־ Kל ֲאֶ‹ר־ִיְכר ד ְוֹכ֛ ̊֙ ְלבָ֔ יג א˚ת }̂ ַ̇ ֶלב  ֶ֗Ôק ַה ֹ֣ ר ָיל ִים Ôֲַא‹� Êְִל‹˚֨נ˚ ִמן־ַהּמַ֜
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˚ת׃   ֽ̇ ם 6ִלְ‹ ֶתר ָהעָ֔ oי‹ ְוֹכל֙ י sֵמ֖א˚ת א › ֹ֥ ם ְ‹ל ים Êְָיָד֙ם ֶאל־ıִיהֶ֔ ֲמַלְקק{ ר ה? ַ֞ıי ִמְס ַוְיהִ֗

ִים׃ jת מ˚ ֥̇ ם ִלְ‹ wְרֵכיהÊִַעל־ Íְר֥עÔָלֹ֩‹ ֵמ֨א˚ת  7ס›ְÊִ ְד֗ע˚ןÁִה ֶאל־ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ Ìַו

י‹ ִלְמֹקֽמ˚׃ ם ֵיְל֖כÍ א_ [ ְוָכל־ָהעָ֔ MָידÊְ ן י ֶאת־ִמְדי7 _̇ ם ְוָנַת יע∞ ֶאְתכֶ֔ ֲמַלְקִקי֙ם א˚‹0 י‹ ה? ָהא{

י‹  8 י‹ ִיְ‡ָרֵאל֙ ִ‹ַּל֙ח א0 ת Ôָל־א{ ם ְואֵ֨ ת ‹˚ְפֽרֵֹתיהֶ֗ ם ְוא= ם Êְָיָד֜ ַוÌְִק֣חÍ ֶאת־ֵצָד֩ה ָהעָ֨

ֶמק׃ uעÊָ ַחת K̇ ָיה ֖ל˚ ִמ Hן ה ה ִמְדָי֔ יק Íַמֲחנ= sֱחז י‹ ה� bִבְ‹לֹ‹־ֵמ֥א˚ת ָהאÍ יו ָהלָ֔ פְלֹאֽ

[׃   9 יו Êְָיד� ḃ י ְנַת _Ô ה Mַּמֲחנ ?Ê ד ה ֖קÍם ר= אֶמר ֵאָלי֙ו ְיהָו֔ ֹ֤ Ìא ַוÍְיָלה ַה֔ה aּלÊַ ְיִה֙י ו�

ה׃   10 ַּמֲחנ� ה ַנַעְר^ ֶאל־ה? HֻפרÍ ה `̇ ד ַא ֶדת ר\ Mה ָלר 7̇ א ַא ֙  11ְוִאם־ָיר\ ָ̇ ַמְע j›ְו

ה  ה ַנֲע֔ר˚ ֶאל־ְקצ\ NֻפרÍ ֙אÍֶרד ה ~Ìה ַו Mַּמֲחנ ?Ê 7̇ י[ ְוָיַרְד ְקָנה ָיֶד֔ aֱחז ֶ̇ רÍְוַאַח֙ר  ֵ֔Êַמה־ְיַד

ה׃   ַּמֲחנ� ?Ê ר c›ים ֲא b›ה  12ַהֲחֻמ wÊַאְרÔָ ֶמק ים Êָעֵ֔ ק ְוָכל־Êְֵני־ֶקֶ֙ד֙ם ֹנְפל0 ן ַוֲעָמל~ Íִמְדָי֨

ם ָלֽרֹב׃   7Ìת ַה K֛ח˚ל ֶ‹ַעל־ְ‡פÔַ ר ָ֔ıין ִמְס ב ְוִלְגַמֵּליֶה֙ם א= י‹ 13ָלֹר֑ Úֵה־אִ֔ א ִגְד֔ע˚ן ְוהִ֨ ֹ֣ ַוÌָב

ֶחם ְ‡ֹעִרי֙ם  יל] ל} ה ְצל˚ל [ְצלִ֜ ֵ֨Úי ְוִה ִ̇ ְמ ה ֲח֣ל˚ם ָחלַ֗ UÚאֶמר ִה ֹ֜ Ìֲח֑ל˚ם ַו Íה vר ְלֵרע \ıְמַס

ֶהל׃  ל ָהֹאֽ Kְעָלה ְוָנפ qְלמ Íה ל ַוÌַַהְפכ\ ֛ıֹÌִַו Íה UÔÌַֹאֶהל ַו א ַעד־ָה֠ ֹ֣ ן ַוÌָב ה ִמְדָי֔ ִמְתַהÊְ �ıֵַמֲחנ=
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ן  14 ל ָנת� י‹ ִיְ‡ָרא� ‹ א0 ֶרב Áְִד֥ע˚ן Êֶן־י˚א7 י ִאם־ח� ִ֗̇ את Êְִל ֹ֔ ין ז הÍ ַוÄÌֶ֨מ֙ר א= ַען ֵרע~ ֨Ìַַו

ה׃ ַּמֲחנ� ן ְוֶאת־Ôָל־ה? ֱאלִֹהי֙ם Êְָי֔ד˚ ֶאת־ִמְדי7 jר  15פה �ıְד֜ע˚ן ֶאת־ִמְסÁִ ∞ע ַוְיִה֩י ִכְ‹ֹמ֨

ןְיה̀וה  י־ָנת� RÔ ÍמÍאֶמר ֔ק ֹ֣ Ìל ַו ה ִיְ‡ָראֵ֔ ָ‹֙ב ֶאל־ַמֲחנ= ֙Ìַָו Íח ḟ ›ְÌִַהֲח֛ל˚ם ְוֶאת־ִ‹ְב֖ר˚ ַו

ן׃   jה ִמְדי ם ֶאת־ַמֲחנ\ wֶיְדכÊְ16  ן ֵ֨̇ Ìִים ַו s›ה ָרא N›ֹי‹ ְ‹ל bַחץ ֶאת־ְ‹לֹ‹־ֵמ֥א˚ת ָהא �Ìַו

ים׃   RËÔַ֥ת˚] ַהÊְ ים bדıִים ְוַל ים ֵרִק֔ 0Ëָּל֙ם ְוַכÔַֻיד־Êְ י  17‹˚ָפ֤ר˚תÚִ cם ִמּמ אֶמר ֲאֵליהֶ֔ ֹ֣ Ìַו

ֲעֽ‡Íן׃   ַ̇ ן  \Ô ה w‡ה ַכֲאֶ‹ר־ֶאֱע Hה ְוָהי ַּמֲחֶנ֔ ה ה? י ָב֙א Êְִקצ= ה ָאֹנכ_ ֵ֨Úְוִה Í‡ֲ֑ע ַ̇ ן  ִתְר֖אÍ ְוכ=

ם ְסִביב˚֙ת  18 ֶ֗̇ ם Êַ·˚ָפ֜ר˚ת Áַם־ַא ֶ֨̇ י Íְתַקְע ṡ ר ִא o›י ְוָכל־ֲא bר ָאֹנכ ֙י Êַ·˚פָ֔ ִ̇ ְוָתַקְע

ה Íְלִגְדֽע˚ן׃ Hם ַליהו ẇ ה ַוֲאַמְר ַּמֲחֶנ֔ ˚  19פÔָל־ה? ֜̇ י‹ ֲאֶ‹ר־ִא ְדע˚ן Íֵמָאה־אִ֨ א ִג֠ ֹ֣ ַוÌָב

 Íְ֙תְקעÌִ ים ו? sְמר ימÍ ֶאת־ַהֹ·ֽ bם ֵהק ] ָהק\ ה א� יכ˚ָנ֔ Ṙ ֶרת ַה א‹ ָהַאְ‹ֹמ֣ ֹ֚ ה ר ַּמֲחֶנ֗ ה ה? Êְִקצ=

ם׃   jָידÊְ ר c›ים ֲא bËÔַָפ֔ר˚ת ְוָנ֥פ˚ץ ַה˚·֣Êַ20  ָפר˚֮ת˚·ֽÊַ ים ֶ‹ת ָהָרא‹_ ֹ֨ ÌְִתְקעÍ ְ‹ל ו?

ם ַה·˚ָפ֖ר˚ת ִלְת֑ק˚ע∞  ד־ְיִמיָנ֔ ים Íְבַי֨ יקÍ ְבַיד־ְ‡מא˚ָל֙ם Êַַּלıִִד֔ ַוÊְ›ְÌִ֣רÍ ַהËִÔַי֒ם ַוÌֲַחז{

ה Íְלִגְדֽע˚ן׃   יהו7 ֶרב ל? cח Íְקְר֔אÌִ ָרץ  21ו? 'Ìה ַו Mַּמֲחנ יב ל? bיו ָסב ָ֔̇ ְח ַ̇ י‹  ַעְמדÍ֙ א0 ?Ìַו
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יעÍ ַוÌִָניסÍ [ַוÌָֽנÍסÍ]׃   bרÌָה ַו ַּמֲחנ� ה  Ôָ22ל־ה? ֶ‡ם ְיהָו֗ NÌלֹ‹־ֵמ֣א˚ת ַה·˚ָפר˚֒ת ַו›ְ Íְ֮תְקעÌִ ו?

ד  ָתה ע� ֵרָר֔ l֙ה צÏָ·ִית ַה ~Êה ַעד־ ַּמֲחֶנ֜ ָנס ה? ֨Ìָה ַו Mַּמֲחנ הÍ Íְבָכל־ה? vֵרעÊְ ›י Iֶרב א cת ח א=

ת׃   jÊה ַעל־ַט ל ְמח˚ל7 ר  23ְ‡ַפת־ָאב\ v›ִמן־ָאÍ י ל_ ָ̇ ל ִמÚְַפ Lי‹־ִיְ‡ָרא Rק א Uע ָ̂ Ìִַו

ן׃   jי ִמְדי ÌְִרËְ֖פÍ ַאֲחר\ ה ו? M·ל־ְמַנÔִָמן־Í24  ִים ר ֶאְפַר֜ ח Áְִדע˚֩ן Êְָכל־הַ֨ aים ָ‹ל Íַמְלָאכִ֡

ק עֵ֞ ָ̂ Ìִן ַו �ËְרÌַה ְוֶאת־ַה ית Êָר7 \Ê ד ִים ע� את ִמְדָי֙ן ְוִלְכ֤דÍ ָלֶה֙ם ֶאת־ַהּמַ֔ ר ְר֞דÍ ִלְקר� ֵלאֹמ֗

ן׃   uËְרÌַה ְוֶאת־ַה ית Êָר7 \Ê ד ִים ע� י‹ ֶאְפַרִ֙י֙ם ַוÌְִלÔְ֣דÍ ֶאת־ַהּמַ֔ י Ôָ25ל־א{ י־ָ‡ֵר֨ uנ›ְ Í֡דÔְְלÌִ ו?

ב  ֶקב־ְזאֵ֔ ב ÊְצÍר־ע˚ֵר֙ב ְוֶאת־ְזֵא֙ב ָהְר֣גÍ ְבי� ב ַוÌַַהְר֨גÍ ֶאת־ע˚ר~ ב ְוֶאת־ְזאֵ֗ ן ֶאת־ֹער= ִמְדָי֜

ן׃   uËְרÌֶַבר ַל vְד֔ע˚ן ֵמעÁִֶאל־ Í֙ב ֵהִב֙יא ב Íְזאֵ֔ ן ְורÄ‹־ֹער= fֶאל־ִמְדי Í֖פËְְרÌִ ו?

י  1 8 _Ô Íנ אות לָ֔ ֹ֣ ֙י ְקר ִ̇ נÍ ְלִבְל יָת ּלָ֔ ר ַהÎֶ֙ה ָע‡0 ה־ַהËָב� jִים מ י‹ ֶאְפַר֗ יו א0  ַוÄÌְמ֨רÍ ֵאלָ֜

ה׃   jָחְזקÊְ ˚ ֖̇ ן ַוְיִרי֥בÍן ִא fִמְדיÊְ ם ָ̇ ְלִהָּלח= ְכ qה  2ָהל 7̇ יִתי ַע ם ֶמה־ָע‡_ אֶמר ֲאֵליהֶ֔ ֹ֣ Ìַו

ֶזר׃   יר ֲאִביע� ִים ִמְבצ_ qם ֲה֗ל˚א ֛ט˚ב ֹעְל֥ל˚ת ֶאְפר MכÔָ3  י ים ֶאת־ָ‡ר~ ן ֱאלֹהִ֜ Êְֶיְדֶכ֩ם ָנתַ֨

יו ÊְַדÊְ֖ר˚  ָעלָ֔ uָח֙ם מÍה ר ז ָרְפת� ם אָ֗ MכÔָ י ֲע֣‡˚ת ִ̇ ְל ב Íַמה־Ìָֹכ֖ ב ְוֶאת־ְזאֵ֔ ִמְדָי֙ן ֶאת־ֹער=
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ה׃   �Îר ַה HבËַָה

ים  4 bֲעֵיפ ˚ ֔̇ ר ִא o›לֹ‹־ֵמ֤א˚ת ָהִאי֙‹ ֲא›ְÍ אÍר ֗ה ָנה ֹעב= �ËְרÌַא ִגְד֖ע˚ן ַה ֹ֥ ַוÌָב

ים׃   Rים  5ְוֹרְדפ י Ôִי־ֲעֵיפ0 fַרְגלÊְ ר o›ם ֲא ֶחם ָלע7 נÍ־ָנ֙א ÔְÔִ֣ר˚ת לֶ֔ ְ̇ י ֻסÔ֔˚ת  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ְלַאְנ‹=

ן׃   jי ִמְדי ע ַמְלכ\ 7Úַבח ְוַצְלֻמ cי ז Lף ַאֲחר Lי ֹרד ם ְוָאֹנכִ֗ ַבח  6הֵ֔ ַכף ז� י ֻסÔ֔˚ת ֲה֠ ַוÄÌֶ֨מ֙ר ָ‡ר=

ֶחם׃   jְצָבֲא^ ל Rן ל \̇ י־ִנ RÔ ] MָידÊְ ה 7̇ ת ְיה̀וה  7ְוַצְלֻמÚ̀ע ַע UתÊְ ן אֶמר Áְִד֔ע˚ן ָלכֵ֗ ֹ֣ Ìַו

ים׃   RְרֳקנÊַ ר ְוֶאת־ה? 7Êי ַהִּמְד ם ֶאת־ק˚צ\ ֙י ֶאת־Êְַ‡ְרכֶ֔ ִ̇ י ְוַדְ‹ sָידÊְ ע 7Úַבח ְוֶאת־ַצְלֻמ cֶאת־ז

י 8 ר ָע֖נÍ ַאְנ‹\ c›ֲאÔַ ל י ְפנÍאֵ֔ ̊֙ ַאְנ‹= את ַוÌֲַע֤נÍ א˚ת ֹ֑ ם Ôָז wר ֲאֵליה \Êל ַוְיַד ַעל ִמָ·֙ם ıְנÍאֵ֔ �Ìַו

ה׃   9ֻסÔֽ˚ת׃   �Îל ַה HËץ ֶאת־ַהִּמְג ֹ֖̇ י ְבָ‹֔ל˚ם ֶא ר Í›Êְב0 ל ֵלאֹמ֑ vאÍי ְפנ אֶמר Áַם־ְלַאְנ‹\ ֹ֛ Ìפַו

ל  10 ֖Ôֹים ִמ ל ַהÚ֣˚ָתִר֔ ֚Ôֹ ֶלף ֶ‹ת ָעָ‡֙ר אֶ֔ ם ִעָּמ֙ם Ôֲַחמ~ ר Íַמֲחֵניה} ְרֹק֗ ַ̃ Êַ ע ָ֜Úַבח ְוַצְלֻמ ְוֶז֨

ֶרב׃   jף ח uל י‹ ֹ‹֥ bֶלף א ים א� ה ְוֶעְ‡ר_ ים ֵמאָ֨ ְפלִ֔ ֣Úֶֹדם ְוַה Mה ְבֵני־ק ֶר] 11ַמֲחנ= ֚Ëֶ ְד֗ע˚ןÁִ ַעל aÌַו

ַטח׃   ָיה ב� Hה ה wַּמֲחנ ה ְוה? ַּמֲחֶנ֔ ה ַו�Ìַ ֶאת־ה? fהÊֳַבח ְוָיְג ֶדם ְלֹנ֖ c̃ ים ִמ ֳאָהלִ֔ י ב� ַהְ·כÍנ=

ן ֶאת־ֶזַ֙ב֙ח  12 י ִמְדָי֗ י ׀ ַמְלכ= ד ֶאת־ְ‹נ= ֞ÔְֹלÌִם ַו Mף ַאֲחֵריה ֖ËְֹרÌִע ַו ָ֔Úַבח ְוַצְלֻמ ַוÌָ֗נÍסÍ ֶז֚
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יד׃   Rה ֶהֱחר wַּמֲחנ ע ְוָכל־ה? ָ֔Úה  13ְוֶאת־ַצְלֻמ vְלַמֲעל Rה מ fִמן־ַהִּמְלָחמ › ַוÌָ̀‹ב Áְִד֥ע˚ן Êֶן־י˚א7

ֶרס׃   j֙ת  14ֶהח˚Ôי ֻס יו ֶאת־ָ‡ר~ ב ֵאלָ֜ ֹ֨̇ הÍ ַוÌְִכ י ֻסÔ֖˚ת ַוÌְִ‹ָאל� ַער ֵמַאְנ‹\ ַוÌְִלÔָד־נ�

י‹׃   Rה א ים ְוִ‹ְבע7 יָה ִ‹ְבע_ ע 15ְוֶאת־ְזֵקֶנ֔ fÚַבח ְוַצְלֻמ oה ז vÚאֶמר ִה ֹ֕ Ìת ַו˚Ô֔י ֻס ַוÌָבÄ֙ ֶאל־ַאְנ‹=

ים bֵעפÌְי[ ַה c›ן ַלֲאָנ L̇ י ִנ _Ô ] ֙ה Êְָיֶד֔ ָ̇ ע ַע �Úַבח ְוַצְלֻמ oַכף ז ר ֲה֠ י ֵלאֹמ֗ ם א˚תִ֜ ֶ֨̇ ֲאֶ‹֩ר ֵחַרְפ

ֶחם׃   jת  16ל vם א ַדע Êָהֶ֔ ֣Ìֹים ַו sְרֳקנÊַ ר ְוֶאת־ה? 7Êי ַהִּמְד יר ְוֶאת־ק˚צ\ י ָהעִ֔ ֙ח ֶאת־ִזְקנ= ַ̃ Ìִַו

י ֻסÔֽ˚ת׃   יר׃   17ַאְנ‹\ Rי ָהע ג ֶאת־ַאְנ‹\ Ìֲַהֹר֖ ץ ו? fל ָנת vאÍנıְ ל KËאֶמר ֶאל־ֶזַ֙ב֙ח 18ְוֶאת־ִמְג ֹ֗ Ìַו

ד  ם ֶאחָ֕ ÄÌְמרÔָ Í֣֙מ˚[ ְכמ˚הֶ֔ ם Êְָת֑ב˚ר ו? ẇ ר ֲהַרְג c›ים ֲא ע ֵאיֹפ֙ה ָהֲאָנ‹ִ֔ ָ֔Úְוֶאל־ַצְלֻמ

ֶל]׃   י ַהּמ� ַאר Êְנ\ א  Ôְ19ֹת֖ ֹ֥ ם ל ם א˚תָ֔ oַהֲחִית Íה ֚ל ם ַחי־ְיהָו֗ י ה� bי־ִאּמ uנÊְ י Kר ַאח ַוÄÌמַ֕

ם׃   י ֶאְתכ� ִ̇ ְג qי  20ָהר 0Ô ֙̊ Êַער ַחְר �Úף ַה ם ְולÄ־ָ‹לַ֨ fג א˚ת ֶתר Êְכ˚֔ר˚ ֖קÍם ֲהֹר֣ oֶמ֙ר ְליÄÌַ֨ו

ַער׃   jנ ÍÚ wי ע˚ד _Ô א י‹ ÁְבÍָר֑ת˚  21ָיֵר֔ bי ָכא _Ô Íנ ָ֔Êְפַגע־Í ֙ה ָ̇ ע ֤קÍם ַא ָ֗Úַבח ְוַצְלֻמ oאֶמר ז ֹ֜ Ìַו

י  ר ÊְַצÍְאר\ w›ים ֲא ֲהֹרִנ֔ a‚֙ח ֶאת־ַה ַ̃ Ìִע ַו ָ֔Úַבח ְוֶאת־ַצְלֻמ oֲהֹר֙ג ֶאת־זÌַ ָקם Áְִד֗ע˚ן ו? NÌַו

ם׃   ְגַמֵּליה�

Judges  שפטים

27



י  22 _Ô ] MנÊְן־Êֶ ם aÁ ^ְנÊִם־Áַ ה ָ֔̇ י‹־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאל־Áְִד֔ע˚ן ְמָ‹ל־Êָ֙נÁַ Í֙ם־ַא Rא Íְמ֤רÄÌַו

ן׃   jד ִמְדי KÌִמ Íנ 7̇ י  23ה˚ַ‹ְע bנÊְ ל א־ִיְמֹ‹֥ ֹֽ ם ְול ל ֲאִנ֙י Êָכֶ֔ א־ֶאְמֹ‹֤ ֹֽ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם Áְִד֔ע˚ן ל ֹ֤ Ìַו

ם׃   ל Êָכ� ה ִיְמֹ‹֥ ם ְיהו7 MכÊָ24 ›י bי א ה ÍְתנÍ־לִ֕ ה ִמÔֶ֙ם ְ‹ֵאלָ֔ ם Áְִד֗ע˚ן ֶאְ‹ֲאל� אֶמר ֲאֵלהֶ֜ ֹ֨ Ìַו

ם׃   uים ה bי ִיְ‹ְמֵעאל _Ô ם י ָזָה֙ב ָלהֶ֔ י־ִנְזמ~ RÔ ˚ֶזם ְ‹ָל֑ל o25נ  Í֙‡ְפְרÌִ ן ו? �̇ ַוÄÌְמ֖רÍ ָנ֣ת˚ן ִנ

ֶזם ְ‹ָלֽל˚׃   cי‹ נ bָּמה א ָ֔› Íיכ ה ַוÌְַ‹ל0 ל  26ֶאת־ַהִ‚ְמלָ֔ ר ָ‹אָ֔ o›ָה֙ב ֲאÎָי ַה ל ִנְזמ~ י ִמְ‹ַק֞ ַוְיהִ֗

י  ן ֶ‹ַעל֙ ַמְלכ= י ָהַאְרÁָמָ֗ ים ְוַהÚְִט֜פ˚ת Íִבְגד= ַבד ִמן־ַהַ‚ֲהֹרִנ֨ ב ְל֠ fַבע־ֵמ֖א˚ת ָזה›ְÍ ֶלף cא

ם׃   י ְגַמֵּליה� ר ÊְַצÍְאר\ w›ֲעָנ֔ק˚ת ֲא Nְלַב֙ד ִמן־הÍ ן ג  27ִמְדָי֔ ֵ֨̂ Ìַַע‡֩ א˚֨ת˚ ִגְד֜ע˚ן ְלֵא֗פ˚ד ַוÌַַו

‹׃   uְלֵבי֖ת˚ ְלמ˚קÍ י ְלִגְד֥ע˚ן Iם ַוְיה f› יו ל ַאֲחר7 Lל־ִיְ‡ָרא jכ Íְז֧נÌִה ַו ̊֙ Êְָעְפָר֔ א˚֤ת˚ ְבִעיר

ים  28 ט ָה̀אֶרץ ַאְרÊָע_ ְ‹ֹק֥ ִ̇ ם ַו f›Äאת ר א ָיְס֖פÍ ָל‡= ֹ֥ ל ְול י ִיְ‡ָראֵ֔ ן ִלְפֵנ֙י Êְנ= ע ִמְדָי֗ aנÔָÌִַו

י ִגְדֽע˚ן׃ ה Êִימ\ ֶ‹ב Êְֵביֽת˚׃   29פָ‹נ7 \Ìַו › ַעל Êֶן־י˚א7 KÊֶל] ְיֻר LÌ30ַו  Íְ֙לִגְד֗ע˚ן ָהיÍ

יÍ ֽל˚׃   Hת ה˚Ê֖ים ַר י־ָנ‹_ RÔ ˚י ְיֵר֑כ vים ֹיְצא ים Êִָנ֔ ְלָדה־ּ֥ל˚ 31ִ‹ְבע0 jם י ר Êְִ‹כֶ֔ o›ֲא ֙̊ יַלְג‹ RפÍ

ֶל]׃   ֶ‡ם ֶאת־ְ‹֖מ˚ ֲאִבימ� HÌן ַו �Ê יא bר 32ַגם־ה בֵ֗ ָ̃ Ìִה ַו fה ט˚ב Nיב‡ֵÊְ › ַוÌָ̀מת Áְִד֥ע˚ן Êֶן־י˚א7
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י׃ Rֶעְזר jי ה ה ֲאב_ יו Êְָעְפר7 ‹ ָאבִ֔ Nֶקֶ֙ב֙ר י˚אÊְי 33פ ת Áְִד֔ע˚ן ַוÍ›֙ÌָבÊְ Í֙נ= ֲאֶ‹֙ר מ= ?Ô י ַוְיהִ֗

ים׃   Rית ֵלאלֹה bרÊְ ַעל KÊ ם ימÍ ָלה� P‡Ìָים ַו sָעלÊְי ַה ל ַוÌְִז֖נÍ ַאֲחר= י  34ִיְ‡ָראֵ֔ ְכרÊְ Í֙נ= jא ז ֹ֤ ְול

יב׃   RבÛָם ִמ wל־ֹאְיֵביהÔָ ד KÌיל א˚̀תם ִמ _̂ ם ַהַּמ Mה ֱאלֵֹהיה ל ֶאת־ְיהו7 א־ָע֣‡Í  35ִיְ‡ָראֵ֔ ֹֽ ְול

ל׃ uה ִעם־ִיְ‡ָרא ר ָע‡7 c›ה ֲא ַעל Áְִד֑ע˚ן Ôְָכל־ַהÏ˚בָ֔ qÊית ְיֻר \Êֶסד ִעם־  פחֶ֔

ם  1 9 ר ֲאֵליהֶ֔ =Êי ִאּ֑מ˚ ַוְיַד vָמה ֶאל־ֲאח ֶל] Êֶן־ְיֻרÊַַ֙על֙ ְ‹כֶ֔ ֶל] ֲאִבימ} ֨Ìֵַו

ר׃   י ִאּ֖מ˚ ֵלאֹמֽ ַחת Êֵית־ֲאב_ �ı›ְל־ִמÔָב 2ְוֶאל־˚Ï֣י ְ‹ֶכ֮ם ַמה־ י ָכל־Êֲַעל= א Êְָאְזֵנ֨ ÊְËַרÍ־ָנ֞

ם  ֶ֕̇ ד Íְזַכְר fי‹ ֶאח ם א0 wכÊָ ל ַעל ִאם־ְמֹ‹֥ ַ֔Êי ְיֻר ל Êְנ= ֚Ôֹ ›י ים אִ֗ ם ִ‹ְבע0 ל Êָכֶ֜ ָלֶכ֒ם ַהְמֹ‹֨

י׃   Rם ָאנ wְבַ‡ְרכÍ ם cי־ַעְצֵמכ RÔ3  ת ם א\ י ְ‹כֶ֔ יו Êְָאְזֵנ֙י Ôָל־Êֲַעל= י־ִאּ֜מ˚ ָעלָ֗ uֲאח Í֨רÊְַוְיַד

ינÍ ֽהÍא׃   י ָאְמ֖רÍ ָאח_ _Ô [ֶל י ֲאִבימֶ֔ ט ִלÊָ֙ם ַאֲחר= ~Ìֶּלה ַו ים ָהא� bָברËְל־ַהÔָ4  ֙̊ נÍ־ל ְ̇ Ìִַו

Íְל֖כÌֵים ַו ֲחִז֔ ים ֵריִקי֙ם Íֹפ֣ ֶל] ֲאָנ‹{ ם ֲאִבימֶ֗ ר Êָהֶ֜ ֨Ôֹ‡ְÌִית ַו sרÊְ ַעל aÊ ית vÊֶסף ִמ ֶ֔Ô ים ִ‹ְבע0

יו׃   jי‹  5ַאֲחר bים א ַעל ִ‹ְבע_ �Êי־ְיֻר uנÊְ יו ג ֶאת־ֶאח' Ìֲַהֹר֞ ָתה ו? א ֵבית־ָאִבי֙ו ָעְפָר֔ ֹ֤ ַוÌָב

א׃ jÊי ֶנְח _Ô ן ֹט֖ ָ̃ ַעל ַה �Êן־ְיֻרÊֶ ם ר י˚ת' ת ַוÍָÌִתֵ֞ fֶבן ֶאח oי  6סַעל־א ְס֜פÔָ Íל־Êֲַעל~ ַוÌֵאָ֨
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ר  c›ב ֲא 7̂ ֶל] ִעם־ֵא֥ל˚ן ֻמ Mֶל] ְלמ wֶאת־ֲאִבימ Íיכ ְל֔כÍ ַוÌְַמל_ =Ìית ִמּ֔ל˚א ַו =Êֶכ֙ם ְוָכל־›ְ

ם׃   אֶמר  Êִ7ְ‹כ� ֹ֣ Ìא ַו fְקרÌִא ק˚֖ל˚ ַו H‚Ìִים ַו א‹ ַהר־Áְִרִז֔ ֹ֣ Ìֲַעֹמ֙ד Êְר ם ַוÌֵֶ֙ל� ו? דÍ ְלי˚תָ֗ 0ÁÌַַו

ם  ָלהֶ֗

ים׃   Rם ֱאלֹה wע ֲאֵליכ Kם  ְוִיְ‹מ י ְ‹כֶ֔ ִ‹ְמ֤עÍ ֵאַל֙י Êֲַעל=

ֶל] 8 Mם מ wח∞ ֲעֵליה ים  ִלְמֹ‹֥ ְלכÍ֙ ָהֵעצִ֔ jָה֤ל˚] ה

ינÍ׃   uה] ָעל Hִית  ָמל˚ָכה [ָמְלכ qÎַל Íְמ֥רÄÌַו

ִית 9 ֔Îַאֶמר ָלֶה֙ם ַה ֹ֤ Ìַו

ים  s›ים ַוֲאָנ bֱאלֹה Í֥דÊְי ְיַכ IÊי  ֲאֶ‹ר־ ֙י ֶאת־Ëְִ‹ִנ֔ ִ̇ ֶהֳחַדְ֙ל

ים׃   Rע∞ ַעל־ָהֵעצÍי ָל֖נ ִ֔̇ ַלְכ Nְוה

ינÍ׃  10 uי ָעל ְ̇ ָמְלכ_ qה  ְלִכי־א fֵאנ ְ̇ ים ַל bָהֵעצ Íְמ֥רÄÌַו

ה 11 ֵאָנ֔ ְ̇ אֶמר ָלֶה֙ם ַה ֹ֤ ַו˙

ה  fב˚Ïי ַה bָבתÍנ ְ̇ י  ְוֶאת־ ֙י ֶאת־ָמְתִק֔ ִ̇ ֶהֳחַדְ֙ל
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ים׃   Rע∞ ַעל־ָהֵעצÍי ָל֖נ ִ֔̇ ַלְכ Nְוה

ינÍ׃  12 uי] ָעל ְ̇ ָמל˚ִכי [ָמְלכ_ qֶפן  ְלִכי־א fÁים ַל bָהֵעצ Íְמ֥רÄÌַו

ֶפן 13 ֶ֔Áאֶמר ָלֶה֙ם ַה ֹ֤ ַו˙

ים  s›ים ַוֲאָנ bח∞ ֱאלֹה ְמַ‡ּמ\ י  ה? יר˚‹ִ֔ 0̇ ֙י ֶאת־ ִ̇ ֶהֳחַדְ֙ל

ים׃   Rע∞ ַעל־ָהֵעצÍי ָל֖נ ִ֔̇ ַלְכ Nְוה

ינÍ׃  14 uה ְמָל]־ָעל 7̇ ] ַא ד  ל\ fים ֶאל־ָהָאט bָכל־ָהֵעצ Íְמ֥רÄÌַו

אֶמר ָהָאָט֮ד ֶאל־ָהֵעִצי֒ם 15 ֹ֣ Ìַו

ם  י ְלֶמֶ֙ל� ֲעֵליכֶ֔ ים  ֹאת{ ֩ם ֹמְ‹חִ֨ ֶ̇ ת ַא oֱאמÊֶ ם אִ֡

ד  ָאטָ֔ Nֵצא ֵא֙‹ ִמן־ה ~̇ ִין  י  ְוִאם־אַ֕ sְבִצּל Íֲח֣ס Íא ֹ֖ Ê

י ַהְּלָבֽנ˚ן׃   ל ֶאת־ַאְרז\ qכÄְות

ה  16 ֶל] ְוִאם־ט˚ב� Mֶאת־ֲאִבימ Íיכ bְמל ַ̇ ם ַו ת Íְבָתִמי֙ם ֲעִ‡יתֶ֔ ה ִאם־Êֱֶאמ} ָ֗̇ ְוַע

יֶתם ֽל˚׃   יו ֲע‡_ ַעל ְוִעם־Êֵי֔ת˚ ְוִאם־Ôְִג֥מÍל ָיד7 aÊי  17ֲעִ‡יֶת֙ם ִעם־ְיֻר bם ָאב Kֲאֶ‹ר־ִנְלח
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ן׃   jד ִמְדי KÌם ִמ wל ֶאְתכ \̂ Ìֶַגד ַו ֶ֔Úִמ ֙̊ ] ֶאת־ַנְפ‹ ם ַוÌְַ‹ל~ Mית  18ֲעֵליכ ~Êם ַעל־ ֶ֨̇ ם ַקְמ ֶ֞̇ ְוַא

ֶל]  יכÍ ֶאת־ֲאִבימ} ְמלִ֜ ַ̇ ת ַו fֶבן ֶאח oי‹ ַעל־א bים א ַהְר֧גÍ ֶאת־Ềָניו ִ‹ְבע_ ַ̇ ָאִב֙י ַהÌ֔˚ם ַו

ם ֽהÍא׃   wי ֲאִחיכ _Ô ם י ְ‹כֶ֔ ̊֙ ַעל־Êֲַעל= ם  Êֶ19ן־ֲאָמת ים ֲעִ‡ית� PְבָתמÍ ת ְוִאם־Êֱֶאמֶ֨

ם׃   ח Áַם־֖הÍא Êָכ� Kֶל] ְוִיְ‡מ ה ִ‡ְמחÊַ Íֲ֙אִבימֶ֔ MÎם ַה˚Ì֣י֖ת˚ ַהÊֵַעל ְוִעם־ KÊִעם־ְיֻר

20  › א אֵ֜ ית ִמּ֑ל˚א ְוֵתצֵ֨ =Êם ְוֶאת־ wי ְ‹כ ל ֶאת־Êֲַעל\ ֶל] ְותÄכ� ֵצא ֵא֙‹ ֵמֲאִבימֶ֔ ~̇ ִין  ְוִאם־אַ֕

ֶל]׃   ל ֶאת־ֲאִבימ� qכÄית ִמּ֔ל˚א ְות =ÊִמÍ י ְ‹ֶכ֙ם ָרה 21ִמÊֲַעל~ ֶל] Êְא� =Ìח ַו qְברÌִם ַו ָנס י˚תָ֔ NÌַו

יו׃ Rֶל] ָאח cי ֲאִבימ vנıְם ִמ ֶ‹ב ‹ָ֔ =Ìים׃   22פַו Rנ›ָ › ֹ֥ ל ָ‹ל vֶל] ַעל־ִיְ‡ָרא ַ‡ר ֲאִבימ� 'Ìַו

ם  23 wַבֲעֵלי־ְ‹כ Í֥דÁְְבÌִם ַו Mי ְ‹כ ין Êֲַעל= vבÍ [ֶל ין ֲאִבימֶ֔ =Ê ה ח ֱאלִֹהי֙ם ֣רÍח∞ ָרעָ֔ ַוÌְִ‹ל�

ֶל]׃   ֶל] ֲאִחיֶה֙ם  Êַ24ֲאִבימ� ם ָל֞‡Íם ַעל־ֲאִבימ} ַעל ְוָדמָ֗ fÊי־ְיֻר uנÊְ ים ס ִ‹ְבע0 qָל֕ב˚א ֲחמ

יו׃   jג ֶאת־ֶאח יו ַלֲהֹר֥ ם ֲאֶ‹ר־ִחÎְ֥קÍ ֶאת־ָיד7 י ְ‹כֶ֔ ם ְוַעל֙ Êֲַעל= ג א˚תָ֔ aר ָהר o›25ֲא  Íימ 0‡Ìַָו

ם  wר ֲעֵליה ת Ôָל־ֲאֶ‹ר־ַיֲעֹב֥ Lא Íְגְז֗לÌִים ַו י ֶהָהִר֔ ל ָרא‹= ים ַע֚ ם ְמָאְרבִ֗ י ְ‹כֶ֜ ̊֩ ַבֲעלֵ֨ ל

ֶל]׃ ד ַלֲאִבימ� qÁÌֶֻר] ַו fËÊַם  26פ Mכ›ְÊִ Íַעְב֖רÌַיו ַו ַעל Êֶן־ֶעֶ֙ב֙ד ְוֶאחָ֔ �Á א ֹ֞ ַוÌָב
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ם׃   י ְ‹כ� Ìֲַע֖‡Í  27ַוÌְִבְטחÍ־֖ב˚ Êֲַעל\ Ìְִדְר֔כÍ ו? Ìְִבְצ֤רÍ ֶאת־Ôְַרֵמיֶה֙ם ו? ה ו? ַוÌְֵצ֨אÍ ַהָ‚ֶד֜

ֶל]׃   ְיַקְל֖לÍ ֶאת־ֲאִבימ� Í ו? ֔̇ ›ְÌִַו Íְ֙כלÄÌֽם ַו ֵהיהֶ֔ ֹֽ ית א�ל =Ê Í֙א ֹ֨ ים ַוÌָב sלÍַעל 28ִהּל aÁ אֶמר ׀ ֹ֣ Ìַו

 Íִקי֑ד˚ ִעְב֗דıְ ל ַעל Íְזב� qÊא ֶבן־ְיֻר ֹ֥ ÍÚ ֲהל י ַנַעְבֶד֔ 0Ô י־ְ‹ֶכ֙ם RמÍ [ֶל י־ֲאִבימ} Rֶבד מ Êֶן־עֶ֗

ְחנÍ׃   jֲאנ ÍÚ cע∞ ַנַעְבדÍËַ֖מÍ ם י ְ‹כֶ֔ י ֲחמ˚֙ר ֲאב0 י  29ֶאת־ַאְנ‹~ ם ַהÎֶ֙ה Êְָיִד֔ ן ֶאת־ָהע� ֵ֜̇ י ִי Íמִ֨

ָאה׃   uה ְצָבֲא^ ָוצ cÊֶל] ַר ֶל] ַוÄÌֶ֨מ֙ר ַלֲאִבימֶ֔ Mיָרה ֶאת־ֲאִבימ bע ְזֻבל֙  30ְוָאס ַוÌְִ‹מַ֗

ַחר ַאıֽ˚׃   bÌֶבד ַו fן־עÊֶ ַעל aÁ י vְברËִיר ֶאת־ ֶל]  31ַ‡ר־ָהעִ֔ wים ֶאל־ֲאִבימ Iח ַמְלָאכ ַוÌְִ‹ל�

יר  bים ֶאת־ָהע ָמה ְוִהÚ̀ם ָצר_ ים ְ‹כֶ֔ ֶבד ְוֶאָחי֙ו Êָא0 ַעל Êֶן־ע} ר ִהÚֵ֩ה גַ֨ ה ֵלאֹמ֑ NָתְרמÊְ

י[׃   ה׃   32ָעל� ב Êַָ‚ד� ] ֶוֱאֹר֖ ḟ ם ֲאֶ‹ר־ִא Nה ְוָהע 7̇ ְיָלה ַא ֙ה ֣קÍם לַ֔ ָ̇ ֶק֙ר  33ְוַע ֨Êֹה ַב ְוָהי�

י[  ים ֵאלֶ֔ ̊֙ ֹיְצא0 ם ֲאֶ‹ר־ִא˙ יר ְוִהÚֵה־֞הÍא ְוָהע� sַעל־ָהע Ṅ ים Íָפַ‹ְט bÔ›ְ ַ̇ ֶמ‹  ח∞ ַה·ֶ֔ Ôְִזֹר֣

[׃ א ָיד� Hְמצ ִ̇ ר  w›ֲאÔַ ˚יָת ּ֔ל ְיָלה  34סְוָע‡0 fם ֲאֶ‹ר־ִעּ֖מ˚ ל Hֶל] ְוָכל־ָהע ָקם ֲאִבימ� 'Ìַו

ים׃   R›ה ָרא ם ַאְרÊָע7 יר  35ַוÌֶֶאְר֣בÍ ַעל־ְ‹כֶ֔ sַער ָהע a› ַתח wı ד ֶבד ַוÌֲַעֹמ֕ ַעל Êֶן־עֶ֔ aÁ ֵצ֙אÌֵַו

ב׃   jִמן־ַהַּמְאר ˚ ֖̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא Hֶל] ְוָהע ָקם ֲאִבימ� 'Ìאֶמר  36ַו ֹ֣ Ìַעל֮ ֶאת־ָהָע֒ם ַוÁְַרא־Ìַַו
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ה  Ḣ ים ַא Iל ֶהָהר Uת צ ל א= אֶמר ֵאָלי֙ו ְזבֻ֔ ֹ֤ Ìים ַו sי ֶהָהר v›ד ֵמָרא ם י˚ֵר֔ Nה־עÚֵל ִה ֶאל־ְזבֻ֔

ים׃ R›ֲאָנÔָ ה wר  37סֹראÍÊ֣ם ַט bים ֵמע אֶמר ִהÚֵה־ָע֙ם ֽי˚ְרִד֔ ֹ֕ Ì֒ר ַוÊֵַעל֮ ְלַדÁַ ֶסף ֣ע˚ד ֨Ìַֹו

ים׃   Rֶר] ֵא֥ל˚ן ְמע˚ְננ wËא ִמ ָ֔Ê ד N־ֶאח›Äֶרץ ְור fה ֵא֥פ˚א ִפ֙י֙[  38ָהא ֨Ìֵל ַא יו ְזבֻ֗ אֶמר ֵאלָ֜ ֹ֨ Ìַו

ה  7̇ א ַע Hֵצא־נ ˚Ê֔ ה ָ̇ ְס aר ָמא o›ה ָהָע֙ם ֲא א ז} ֹ֨ ÍÚ ֲהל Mי ַנַעְבד 0Ô [ֶל wי ֲאִבימ ר מ_ ר ˙Äמַ֔ o›ֲא

ֶחם Êֽ˚׃ Hֶל]׃   39סְוִהּל ֶחם Êֲַאִבימ� ם ַוÌִּל7 Mי ְ‹כ י Êֲַעל= vַעל ִלְפנ ֵצא גַ֔ =Ì40ַו  Íה ַוÌְִרËְפ=

ַער׃   j·ַתח ַה cıים ַעד־ bÊים ַר ıְÌִ֛לÍ ֲחָלל_ יו ו? fנıָָנס ִמ 7Ìֶל] ַו ֶל]  41ֲאִבימֶ֔ wב ֲאִבימ›ֶ \Ìַו

ם׃   ֶבת Êְִ‹כ� c·יו ִמ ַעל ְוֶאת־ֶאח7 KÁל ֶאת־ ֶר‹ ְזב� ה ַוְיג' fמÍארÊָ42  א ת ַוÌֵצ\ ָּמֳחָר֔ Rְיִה֙י מ ו?

ֶל]׃   דÍ ַלֲאִבימ� bÁÌַה ַו Mם ַהָ‚ד ב  43ָהע7 ים ַוÌֱֶאֹר֖ ה ָרא‹ִ֔ N›ֱֹחֵצ֙ם ִלְ‹לÌֶ ם ו? ח ֶאת־ָהעָ֗ ã Ìִַו

ם׃   uÔÌַם ַו wָקם ֲעֵליה HÌיר ַו א ִמן־ָהעִ֔ ה ָהָע֙ם ֹיצ= ~Úְרא ְוִה ֗Ìַה ַו Mד‚ָÊַ44  ֶל] ְוָהָראִ‹י֙ם ַוֲאִבימֶ֗

ר  c›ל־ֲאÔָל־ ְ‹֛טÍ ע? jı ים ָרא‹ִ֗ י ה� יר Íְ‹נ= sַער ָהע a› ַתח wı Íַעְמ֔ד aÌַו Í֕ט›ְıָ ˚ר ִעּ֔מ o›ֲא

ה ַוÍÔֽÌַם׃   wד‚ָÊַ45  יר ל ַהÌ֣˚ם ַה֔הÍא ַוÌְִלÔֹ֙ד ֶאת־ָהעִ֔ ֚Ôֹ יר ם Êָעִ֗ Nֶל] ִנְלח ַוֲאִבימֶ֜

ַלח׃ ָה מ� wְזָרעÌִיר ַו ֹ̇֙ץ ֶאת־ָהעִ֔ Ìִג ַו fָהר È 7Êם ֲאֶ‹ר־ Hי 46פְוֶאת־ָהע vֲעלÊַל־ jÔ Íְמ֔ע›ְÌִ ו?
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ית׃   RרÊְ ל ית א\ vÊ ∞יח אÍ ֶאל־ְצִר֔ ֹ֣ ם ַוÌָב Mל־ְ‹כËְַג R47מ  Í֔צÊְְתַק Rי ה 0Ô [ֶל Mד ַלֲאִבימ qÁÌַֻו

ם׃   ְגËַל־ְ‹כ� Rי מ vֲעלÊַל־ jÔ48  ֒̊ ם ֲאֶ‹ר־ִא˙ N֮א ְוָכל־ָהעÍֶל] ַהר־ַצְל֗מ˚ן ה ַעל ֲאִבימֶ֜ ֨Ìַַו

ֶ‡ם ַעל־ִ‹ְכ֑מ˚  7Ìָה ַו ָ‚אֶ֔ ֨Ìִים ַו ת ֵעצִ֔ aְכֹר֙ת ‡˚כÌִָי֗ד˚ ַוÊְ ּ֜מ˚תËְֻר ַ̃ ֶל] ֶאת־ַה ֩ח ֲאִבימֶ֨ ַ̃ Ìִַו

יִתי ַמֲה֖רÍ ֲע֥‡Í ָכֽמ˚ִני׃   ה ְרִאיֶת֙ם ָע‡ִ֔ ם ֲאֶ‹ר־ִעּ֗מ˚ מ� Nאֶמר ֶאל־ָהע ֹ֜ Ì49ַו  Íְכְר֨תÌִַו

ם  יתÍ ֲעֵליה� P̂ Ìַיח∞ ַו ִר֔ ְ̂ ל־ַה ימÍ ע? 0‡Ìָי ֲאִביֶמֶ֙ל� ַו ְל֜כÍ ַאֲחר~ ֨Ìֵה ַו י‹ ‡˚ֹכ֗ ם א0 ַגם־Ôָל־ָהעָ֜

ה׃ j·י‹ ְוִא ֶלף א_ wאÔְ ם ְגËַל־ְ‹כ� Rי מ U›ל־ַאְנÔָ ם aÁ Íת ‹ ַוÌָמֻ֜ יח∞ Êָא� bר ְ̂ ת־ַה ֶל] 50פא� \Ìַו

È׃   jדÔְְלÌִ ץ ו? vֵתבÊְ ַחן _Ìץ ַו ב� ֵ̇ ֶל] ֶאל־ wָּמה 51ֲאִבימ ָ֜› Íס ה ְבת˚]־ָהִעי֒ר ַוÌָֻנ֨ Nל־ֹע֮ז ָהיËִַמְגÍ

ל׃   jËג ַהִּמְג KÁַעל־ Íֲע֖לÌַ ם ו? fֲעדÊַ Í֖רÁְְסÌִ יר ו? י ָהעִ֔ ים ְוֹכל֙ Êֲַעל= ִ֗›Úָים ְוַה Ôָל־ָהֲאָנ‹0

‹׃   52 uל ְלָ‡ְר֥פ˚ ָבא 7Ëַתח ַהִּמְג cıַעד־ › �ÁÌִַו ˚Ê֑ ֶחם ל ַוÌִּל7 ֔Ëָא ֲאִביֶמֶ֙ל� ַעד־ַהִּמְג ֹ֤ ַוÌָב

˚׃   53 ֽ̇ ִרץ ֶאת־ÁְֻלÁְָל 7̇ ֶל] ַו Mא‹ ֲאִבימ ֹ֣ ֶכב ַעל־ר wַלח ר cı ת ה ַאח� H·ִא [ ְ‹לֵ֞ ַ̇ א  54ַו ַוÌְִקָר֨

ה  N·י ִא bל Íאְמר ֹ֥ ִני ıֶן־י ף ַחְרÍ ]֙Êְ֣מ˚ְתתֵ֔ ֹ֤ ̊֙ ְ‹ל אֶמר ל ֹ֤ Ìיו ַו א ֵכלָ֗ ַער ׀ ֹנ‡= aÚה ֶאל־ַה ְמֵהָר֜

ת׃   הÍ ַנֲע֖ר˚ ַוÌָֹמֽ ְתהÍ ַוÌְִדְקר\ fי‹  55ֲהָרג ֶל] ַוÌְֵל֖כÍ א_ Mת ֲאִבימ י מ= 0Ô ל vי‹־ִיְ‡ָרא Rא Íְר֥אÌִַו
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ים  56ִלְמֹקֽמ˚׃   ג ֶאת־ִ‹ְבע_ יו ַלֲהֹר֖ ר ָעָ‡֙ה ְלָאבִ֔ ֶל] ֲא‹} Mת ֲאִבימ aת ָרע vים א ֶ‹ב ֱאלֹהִ֔ NÌַו

יו׃   jת  57ֶאח qֲלל Rם ק א ֲאֵליהֶ֔ ֹ֣ ב ָ̇ ם ַו f›ÄרÊְ ים bיב ֱאלֹה ם ֵה‹_ י ְ‹כֶ֔ ת Ôָל־ָרַע֙ת ַאְנ‹= ְואֵ֗

ַעל׃ jÊן־ְיֻרÊֶ ם Hפי˚ת 

ע Êֶן־Íı̀אה Êֶן־Ë˚֖ד˚  1 10 ל ˙˚ל' יע∞ ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֗ ֶל] ְלה˚‹0 י ֲאִבימֶ֜ ַוÌָָק֩ם ַאֲחֵר֨

ִים׃   jר ֶאְפר KהÊְ יר bמ›ָÊְ ב ר ְוֽהÍא־ֹי‹\ fי‹ ִיָ‚שכ ‹  2א0 ֹ֖ ים ְוָ‹ל ל ֶעְ‡ר_ ַוıֹ›ְÌִ֙ט ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔

יר׃ Rמ›ָÊְ ר ב\ ָ̃ Ìִָמת ַו 7Ìה ַו fל  3פָ‹נ י ַוıֹ›ְÌִ֙ט ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ sְלָעדÁִיר ַה bיו ָיא ָקם ַאֲחָר֔ NÌַו

ה׃   jִים ָ‹נ q̇ ›ְÍ ים ים 4ֶעְ‡ר_ ים Íְ‹לֹ‹_ ים ֲעָיִר֔ ים ֽרְֹכִבי֙ם ַעל־ְ‹לֹ‹0 ים Êִָנ֗ ְיִהי־֞ל˚ ְ‹לֹ‹0 ו?

ד׃   jְלעÁִֶרץ ַה cאÊְ ר w›ה ֲא ֔Îֶם ַה˚Ì֣ד ַה יר ַע֚ ת ָיאִ֗ ֣Íֹ׀ ַח Íם ִיְקְר֣א ם ָלהֶ֞ Mים ָלה bָמת  5ֲעָיר NÌַו

ר Êְָקֽמ˚ן׃ vב ָ̃ Ìִיר ַו  פָיאִ֔

ים  6 י ְיהָו֒ה ַוÌַַעְב֣דÍ ֶאת־ַהÊְָעל0 ל ַלֲע֣‡˚ת ָהַר֮ע Êְֵעינ= י ִיְ‡ָראֵ֗ פÍ ׀ Êְנ= ַוÌֹס0

י  ב ְוֵא֙ת ֱאלֹה= י מ˚אָ֗ ת ׀ ֱאלֹה= י ִצי֜ד˚ן ְוא= י ֲאָר֩ם ְוֶאת־ֱאלֹהֵ֨ ֡ר˚ת ְוֶאת־ֱאלֹה= ָ̇ ְוֶאת־ָהַעְ‹

א ֲעָבֽדÍהÍ׃   ֹ֥ ה ְול ים ַוÌַַעְז֥בÍ ֶאת־ְיהו7 ṡ י ְפִלְ‹ ת ֱאלֹה= vה  7ְבֵני־ַעּ֔מ˚ן ְוא ף ְיהו7 Kַחר־א RÌַו
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י ַעּֽמ˚ן׃   ד Êְנ\ qְביÍ ים ִ֔̇ ÌְִמÔְֵר֙ם Êְַיד־ıְִלְ‹ ל ו? י  Êְ8ִיְ‡ָרא� Ìְִרֲע֤צÍ ַוְיֽרְֹצצÍ֙ ֶאת־Êְנ= ו?

ן  ֔ËְֵרÌֶַבר ַה י ִיְ‡ָרֵאל֙ ֲאֶ‹֙ר Êְע= ת־Ôָל־Êְנ~ ה א� ה ָ‹ָנ֗ ה ֶעְ‡ֵר֜ יא ְ‹ֹמֶנ֨ sה ַהה ל Êַָ·נ7 ִיְ‡ָראֵ֔

ד׃   jְלעÁִÊַ ר c›י ֲא bֶרץ ָהֱאֹמר cאÊְ9  ה HדÍיהÊִם־Áַ ם Lן ְלִהָּלח ֔ËְֵרÌַי־ַעּמ˚֙ן ֶאת־ַה uְבנ Íַעְב֤רÌַַו

ד׃   ל ְמֹאֽ vֶצר ְלִיְ‡ָרא \̇ ִים ַו fית ֶאְפר ין Íְבב= bְבִבְנָימÍ10  ה ל ֶאל־ְיהו7 י ִיְ‡ָראֵ֔ ÌְִזֲעקÊְ Í֙נ= ו?

ים׃ RָעלÊְד ֶאת־ַה Úֲַעֹב֖ ינÍ ו? י ָעַזְ֙בנÍ֙ ֶאת־ֱאלֹהֵ֔ ] ְוכ{ אנÍ לָ֔ Nר ָחט ÄÌֶמר  11פֵלאֹמ֑ Kו

ים׃   Ṙ י ַעּ֖מ˚ן Íִמן־ıְִלְ‹ י Íִמן־Êְנ\ ֱאֹמִר֔ Nִמן־הÍ א ִמִּמְצַרִ֙י֙ם ֹ֤ ל ֲהל י ִיְ‡ָרא� ה ֶאל־Êְנ= ְיהו7

ם׃   12 jדÌָם ִמ wיָעה ֶאְתכ י ָוא˚‹_ ְצֲע֣קÍ ֵאלַ֔ ִ̇ ם ַו Mֶאְתכ Íָמ֔ע˚ן ָלֲח֖צÍ ֲעָמֵל֙ק ים ו? ְוִציד˚נ{

ם׃   13 יע∞ ֶאְתכ� יף ְלה˚‹_ bא־א˚ס ֹֽ ן ל ים ָלכ\ sים ֲאֵחר ַעְב֖דÍ ֱאלֹה0 ַ̇ י ַו ם א˚תִ֔ ȯ ֙ם ֲעַזְב ֶ̇ ְוַא

ם׃   14 ת ָצַרְתכ� ם Êְע\ wָלכ Íיע ָּמה י˚‹_ Lם ה fÊ ם ẇ ר Êְַחְר c›ים ֲא ֱאלֹהִ֔ Nֶאל־ה Íֲ֙עק ְל֗כÍ ְוז?

15  [ י[ א� MֵעינÊְ ב˚Ïָ֖כל־ַהÔְ Íנ ה לָ֔ Ṅ אנÍ ֲעֵ‡ה־ַא ל ֶאל־ְיהָו֙ה ָחטָ֔ ַוÄÌְמ֨רÍ ְבֵני־ִיְ‡ָרא~

ה׃   �Îם ַה˚Ì֥א ַה נÍ נ7 יל\ ִ̂ ה  16ַה fֶאת־ְיהו Íַעְב֖דÌַם ַו ָ֔Êְר ִ̃ י ַהÚֵָכ֙ר ִמ ירÍ ֶאת־ֱאלֹה~ ַוÌָסִ֜

ל׃ uל ִיְ‡ָרא KֲעמÊַ ˚›֖ר ַנְפ Kְקצ ִ̇ י  17פַו ְספÊְ Í֙נ= jאÌֵד ַו fְלעÁִÊַ Íֲח֖נÌַ י ַעּ֔מ˚ן ו? ֲעקÊְ Í֙נ= ĵ Ìִַו
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ה׃   jıִּמְצÊַ Íֲח֖נÌַ ל ו? ר  18ִיְ‡ָראֵ֔ o›י‹ ֲא י ָהאִ֔ הÍ מ0 י‹ ֶאל־ֵרעֵ֔ י ִגְלָע֙ד א0 ם ָ‡ר~ ַוÄÌְמ֨רÍ ָהעָ֜

ד׃ jי ִגְלע ל ֹיְ‹ב\ א‹ ְלֹכ֖ ֹ֔ ה ְלר oְהי Rי ַעּ֑מ˚ן י ם Êְִבנ= vל ְלִהָּלח  פָיחֵ֔

ד  1 11 ה ַוÌ֥˚ֶלד Áְִלע7 fה ז˚נ N·ן־ִאÊֶ אÍִיל ְו֖ה י ָהָי֙ה Ê֣Áִ˚ר חַ֔ ח ַהÁְִלָעִד֗ Ṅ ְוִיְפ

ח׃   j̇ ח  2ֶאת־ִיְפ ָ֗̇ ה ַוְיָגְר֣‹Í ֶאת־ִיְפ ֵני־ָהִא·ָ֜ lב Í֨לËְְגÌִים ַו sנÊָ ˚ְל̀עד ֖לÁִת־›ֶ uֶלד א U̇ ַו

ה׃   ָ̇ jֶרת א wה ַאח H·ן־ִאÊֶ י IÔ Íינ ל Êְֵבית־ָאבִ֔ aא־ִתְנח ֹֽ ̊֙ ל אְמרÍ ל ֹ֤ Ìי  3ַו ֙ח ִמıְנ= ָ̇ ח ִיְפ ַוÌְִבר�

ים ַוÌְֵצ֖אÍ ִעּֽמ˚׃ ים ֵריִק֔ ֙ח ֲאָנ‹0 ָ̇ ֤טÍ ֶאל־ִיְפ ְ̃ ְתַל RÌֶרץ ֑ט˚ב ַו oאÊְ ב›ֶ vÌיו ַו י 4פֶאחָ֔ bַוְיה

ל׃   uי־ַעּ֖מ˚ן ִעם־ִיְ‡ָרא uְבנ Íָּלֲח֥מÌִים ַו sמÌָל  5ִמ י־ַעּ֖מ˚ן ִעם־ִיְ‡ָרא� uְבנ Íֲאֶ‹ר־ִנְלֲח֥מÔַ י ַוְיהִ֕

ֶרץ ֽט˚ב׃   cח ֵמא 7̇ ַחת ֶאת־ִיְפ Kד ָלק י ִגְלעָ֔ ְלכÍ֙ ִזְקנ= uÌיָתה  6ַו ה ְוָהי_ ח ְלכָ֕ ָ֔̇ ַוÄÌְמ֣רÍ ְלִיְפ

י ַעּֽמ˚ן׃   ה Êְִבנ\ ָּלֲחמ7 Rין ְונ sְלָקצ Íנ ם  7ּל7 o֙ם ְ‡ֵנאת ֶ̇ א ַא ֹ֤ ד ֲהל י ִגְלעָ֔ ֙ח ְלִזְקנ= ָ̇ אֶמר ִיְפ ֹ֤ Ìַו

ם׃   ר ָלכ� Kר צ w›ֲאÔַ ה ָ̇ ם ֵאַל֙י עַ֔ י ÍַמÍË֜ע∞ Êָאת} sית ָאב =Êִני ִמÍ›ָ֖גְר ְ̇ י ַו ַוÄÌְמרÍ֩  8א˚תִ֔

י ַעּ֑מ˚ן  Êִ 7ְ̇בנ= נÍ ְוִנְלַחְמ Ṅ ִעּמָ֔ י[ ְוָהַלְכ ְבנÍ ֵאלֶ֔ a› ֙ה ָ̇ ח ָלֵכ֙ן ַע ָ֗̇ ד ֶאל־ִיְפ י ִגְלעָ֜ ִזְקֵנ֨

ד׃   jי ִגְלע ל ֹיְ‹ב\ א‹ ְלֹכ֖ ֹ֔ יָת ָּל֙נÍ֙ ְלר ים  9ְוָהי{ ד ִאם־ְמִ‹יבִ֨ י ִגְלעָ֗ ח ֶאל־ִזְקנ= ָ֜̇ אֶמר ִיְפ ֹ֨ Ìַו
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ם ְלֽרÄ‹׃   wה ָלכ cי ֶאְהי י ָאֹנכִ֕ fם ְלָפנ ן ְיה̀וה א˚ת7 י ַעּ֔מ˚ן ְוָנת� ם א˚ִת֙י ְלִהָּלֵח֙ם Êְִבנ= {̇ ַא

ן  10 \Ô ^א ִכְדָבְר ֹ֥ ינÍ ִאם־ל ינ˚תֵ֔ uÊ ∞֙ה ֹ‹ֵמ֙ע ה ִיְהי} ח ְיהָו֗ ḟ ד ֶאל־ִיְפ י־ִגְלע7 uִזְקנ Íְמ֥רÄÌַו

ה׃   ין  11ַנֲע‡� sְלָקצÍ ›א ֹ֣ ם ְלר wם א˚֛ת˚ ֲעֵליה Hָהע Íימ ִ֨‡Ìָד ַו י ִגְלעָ֔ ֙ח ִעם־ִזְקנ= ָ̇ ֶל] ִיְפ ~Ìַו

ה׃ jıִּמְצÊַ ה י ְיהו7 ח ֶאת־Ôָל־Ëְָב̀ריו ִלְפנ\ '̇ ר ִיְפ ֵ֨Êים  12פַוְיַד ֙ח ַמְלָאכִ֔ ָ̇ ח ִיְפ ַוÌְִ‹ל�

י׃   RַאְרצÊְ ם י ְלִהָּלח\ qאָת ֵאל Hי־ב RÔ [ י ָולָ֔ ר ַמה־ּל0 י־ַעּ֖מ˚ן ֵלאֹמ֑ uנÊְ [ֶל cֶמ֩ר  13ֶאל־מÄÌַו

ִים  ל ֶאת־ַאְרִצ֙י Êֲַעל˚֣ת˚ ִמִּמְצַר֔ ח ִיְ‡ָרא~ י־ָלַק֨ RÔ ח ָ֗̇ י ִיְפ ֶל] Êְֵני־ַעּ֜מ˚ן ֶאל־ַמְלֲאכ= מֶ֨

ן Êְָ‹ֽל˚ם׃   wיָבה ֶאְתה ה ָה‹_ ָ֕̇ ן ְוַע �ËְרÌַק ְוַעד־ַה ֖ÊֹÌַח  14ֵמַאְר֥נ˚ן ְוַעד־ַה ḟ ַוÌ֥˚ֶסף ֖ע˚ד ִיְפ

י ַעּֽמ˚ן׃   ֶל] Êְנ\ wים ֶאל־מ ח  15ַוÌְִ‹ַל֙ח ַמְלָאכִ֔ א־ָלק� ֹֽ ח ל ḟ ר ִיְפ aה ָאמ ֖Ôֹ ˚אֶמר ֔ל ֹ֣ Ìַו

י ַעּֽמ˚ן׃   ֶרץ Êְנ\ wב ְוֶאת־א ֶרץ מ˚אָ֔ oֶל]  16ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאת־א ֨Ìִֵים ַו fם ִמִּמְצר Nֲעל˚תÊַ י bÔ

ָ‹ה׃   uא ָקד ֹ֖ ל ÊִַּמְדÊָ֙ר ַעד־ַים־֔סÍף ַוÌָב ים ׀ ֶאל־ֶמֶל֩]  17ִיְ‡ָרא~ ל ַמְלָאכ0 ח ִיְ‡ָרא= aל›ְÌִַו

ח qֶל] מ˚̀אב ָ‹ל ם ֶאל־מ� ֶל] ֱא֔ד˚ם ְוגַ֨ oא ָ‹ַמ֙ע מ ֹ֤ [ ְול א ְבַאְרצֶ֗ NÚָרה־Êְר ֶאְע ֱא֨ד˚ם ׀ ֵלאֹמ֜

‹׃   uָקדÊְ ל vב ִיְ‡ָרא›ֶ \Ìה ַו fא ָאב ֹ֣ ֶרץ  18ְול oֶרץ ֱאד˚֙ם ְוֶאת־א ָסב ֶאת־א} ֜Ìָר ַו ָ֗ÊִּמְדÊַ [ֶל =Ìַו
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ב  ֶבר ַאְר֑נ˚ן ְולÄ־ָב֙אÊִ Íְ֙ג֣בÍל מ˚אָ֔ Ìֲַח֖נÍן Êְע= ב ו? ֶרץ מ˚אָ֔ oא ִמִּמְזַרח־ֶ‹ֶ֙מ֙‹ ְלא ֹ֤ ב ַוÌָב מ˚אָ֔

ב׃   jל מ˚אÍ֥בÁְ י ַאְר֖נ˚ן _Ô19  [ֶל oי מ bֶל]־ָהֱאֹמר ים ֶאל־ִסי֥ח˚ן מ� ח ִיְ‡ָרֵאל֙ ַמְלָאכִ֔ ַוÌְִ‹ל�

י׃   Rא ְבַאְרְצ^ ַעד־ְמק˚מ HÚָרה־Êְל ַנְע ̊֙ ִיְ‡ָראֵ֔ אֶמר ל ֹ֤ Ìן ַו˚Ê֑›ְין ִסי֤ח˚ן  20ֶח ְולÄ־ֶהֱאמִ֨

ֶחם  ְהָצה ַוÌִּל7 fיÊְ Íֲח֖נÌַ ף ִסיח˚֙ן ֶאת־Ôָל־ַעּ֔מ˚ ו? ר Êְִגֻב֔ל˚ ַוÌֱֶאֹס֤ ֶאת־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֲעֹב֣

ל׃   uל  21ִעם־ִיְ‡ָרא vד ִיְ‡ָרא KיÊְ ˚ל־ַעּ֛מÔָל ֶאת־ִסי֧ח˚ן ְוֶאת־ י־ִיְ‡ָראֵ֜ uה ֱאלֹה ן ְיהָו֨ ֵ̇ Ìִ ַו֠

יא׃   Rֶרץ ַהה Hב ָהא v›˚י י ֶרץ ָהֱאֹמִר֔ oל־אÔָ ת ל ֵא֚ ת  22ַוÍÔ֑Ìַם ַוÌִיַר֙‹ ִיְ‡ָראֵ֔ vא Í›֔יְר 0Ìַו

ן׃   uËְרÌַר ְוַעד־ַה 7Êִמן־ַהִּמְדÍ ק ֔ÊֹÌַַאְרנ˚֙ן ְוַעד־ַה uי מ sל ָהֱאֹמרÍ֣בÁְל־Ôָ23  ה ׀ Nה ְיהו ָ֞̇ ְוַע

ÍÚ׃   יָר‹� ִ̇ ה  7̇ ל ְוַא י ַעּ֣מ˚ ִיְ‡ָרא� vנıְי ִמ ֱאֹמִר֔ Nל ה˚ִרי֙‹ ֶאת־ה י ִיְ‡ָראֵ֗ ת  24ֱאלֹה= א א= ֹ֞ ֲהל

Íינ vנıִָמ Íינ Lה ֱאלֹה י‹ ְיהו' ר ה˚ִר֜ ‹ ְוֵא֩ת Ôָל־ֲא‹ֶ֨ fי[ א˚֥ת˚ ִתיר w֥מ˚‹ ֱאלֹהÔְ �›ְי Rר י˚ר ֲא‹�

‹׃   jב ֲה֥ר˚ב ָר֙ב  25א˚֥ת˚ ִניר fֶל] מ˚א oר מ˚ı֖ן־ִצÊֶ ק HלÊָה ִמ ָ֔̇ ה ֲה֥ט˚ב ט˚֙ב ַא ָ֗̇ ְוַע

ם׃   jÊ ם qם ִנְלח ל ִאם־ִנְלֹח֥ יָה Íְבַעְר֣ע˚ר  26ִעם־ִיְ‡ָראֵ֔ ְ‡ָרֵאל Êְֶחְ‹Ê֨˚ן Íִבְבנ˚תֶ֜ ֶבת ִי֠ o›Êְ

ם  ẇ ְל ַ̂ א־ִה ֹֽ ה ÍַמÍË֥ע∞ ל fֵמ֖א˚ת ָ‹נ › ֹ֥ י ַאְר֔נ˚ן ְ‹ל ָעִרי֙ם ֲאֶ‹֙ר ַעל־ְיד= יָה Íְבָכל־ה� Íִבְבנ˚תֶ֗

Judges  שפטים

40



יא׃   Rת ַהה ט  Êָ27ע\ ֨ıֹ›ְי ִי sÊ ֶחם Nה ְלִהּל י ָרע7 İ ה ִא c‡ה ֹע ָ֞̇ ] ְוַא אִתי לָ֔ Nא־ָחט ֹֽ ֹנִכ֙י ל jְוא

י ַעּֽמ˚ן׃   ין Êְנ\ vבÍ ל י ִיְ‡ָראֵ֔ ין Êְנ= ֚Êֵ ם˚Ì֔ה ַהֹ·ֵפ֙ט ַה י ַעּ֑מ˚ן  28ְיהו� ֶל] Êְנ= wע מ א ָ‹מַ֔ ֹ֣ ְול

יו׃ jח ֵאל qר ָ‹ל c›ח ֲא ָ֔̇ י ִיְפ ר  29פֶאל־Ëְִבר= ה ַוÌֲַעֹב֥ ֙ח ֣רÍח∞ ְיהָו֔ ָ̇ י ַעל־ִיְפ ה{ ְ̇ ַו

י ַעּֽמ˚ן׃   ר Êְנ\ qד ָעב ה ִגְלעָ֔ =ıִמִּמְצÍ ד ה ִגְלעָ֔ =ıֲעֹב֙ר ֶאת־ִמְצÌַ ה ו? M·ד ְוֶאת־ְמַנ ֶאת־ַהÁְִלע7

י׃   30 RָידÊְ י ַעּ֖מ˚ן ן ֶאת־Êְנ\ L̇ ִ̇ ר ִאם־ָנ֥ת˚ן  yמÄÌה ַו ֶדר ַליהו7 ח נ� Ḣ ר ִיְפ ֨ËַÌִה  31ַו Nְוָהי

ה  יהָו֔ י ַעּ֑מ˚ן ְוָהָי֙ה ל? י ְבָ‹֖ל˚ם ִמÊְנ= י Í›Êְב_ י ֵביִת֙י ִלְקָראתִ֔ א ִמËְַלת~ ר ֵיצֵ֜ א ֲא‹ֶ֨ ַהÌ˚צֵ֗

ה׃ jע˚ל Íה bה  32פְוַהֲעִלית ם ְיהו7 נ\ ְ̇ Ìִם ַו fÊ ֶחם Nי ַעּ֖מ˚ן ְלִהּל ח ֶאל־Êְנ\ `̇ ר ִיְפ ַוÌֲַעֹב֥

ה  Êְ33ָיֽד˚׃   7Ôים ַמ ל Ôְָרמִ֔ יר ְוַע֙ד ָאב= ים עִ֗ ית ֶעְ‡ר0 ִ֜Úֲא֙[ ִמ˚Êם ֵמֲער˚ֵע֩ר ְוַעד־ ֵ֡ÔÌַַו

ל׃ uי ִיְ‡ָרא י Êְנ\ vנıְי ַעּ֔מ˚ן ִמ ְנעÊְ Í֙נ= jÔÌִד ַו ה ְמֹא֑ Nד˚לÁְ֮ה  34פıָח ַהִּמְצ Ṅ א ִיְפ ֹ֨ ַוÌָב

ין־֥ל˚  uה א יא ְיִחיָד֔ ים Íִבְמֹח֑ל˚ת ְוַר֙ק ה0 bıאת ִלְקָרא֔ת˚ ְבֻת ̊֙ ֹיצ= ה ִב˙ ~Úְוִה ֒̊ ֶאל־Êֵית

ת׃   ן א˚־ב? vÊ ÍÚ ע∞ 35ִמּמ� ֙י ַהְכר= ִ̇ Êִ È יו ַוÄÌֶ֨מ֙ר ֲאה� ע ֶאת־Êְָגָד֗ aְקרÌִַו È ַוְיִה֩י ִכְרא˚֨ת˚ א˚תָ֜

ל ָלֽ‹Íב׃   qכÍא א ֹ֥ ה ְול יִתי־ִפ֙י ֶאל־ְיהָו֔ י ıָצ{ י ְוָאֹנכִ֗ fְכר יְת Êְֹעֽ ְ̇ ָהי0 qִני ְוא ִ֔̇ ִהְכַרְע
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י  36 י[ ַאֲחֵר֡ sıא ִמ Nר ָיצ w›ֲאÔַ י ה לִ֔ ה ֲע‡= יָתה ֶאת־ıִ֙י֙[ ֶאל־ְיהָו֔ יו ָאִב֙י ıָצ{ אֶמר ֵאלָ֗ ֹ֣ ַו˙

י ַעּֽמ˚ן׃   י[ ִמÊְנ\ wה ְנָק֛מ˚ת ֵמֹאְיב ר ָעָ‡֩ה ְל֙[ ְיהו' o›י  37ֲא bה ּל‡ֶ Hיָה ֵיע אֶמ֙ר ֶאל־ָאבִ֔ ֹ֨ ַו˙

ים ְוֶאְבÔֶ֙ה  ָהִר֔ י ַעל־ה� 0̇ ְלָכ֙ה ְוָיַרְד uים ְוא ִים ֳחָד‹ִ֗ aי ְ‹נÚִ ה ִמּמֶ֜ ֵ֨ıה ַהְר MÎר ַה NבËַָה

י]׃   jי ְוַרִעיִתי [ְוֵרע˚ת bי ָאֹנכ ֶל] 38ַעל־ÊְתÍלַ֔ ~̇ ים ַו s›י ֳחָד È ְ‹נ= ח א˚ת7 Kל›ְÌִִכי ַו אֶמר לֵ֔ ֹ֣ Ìַו

ים׃   Rיָה ַעל־ֶהָהר wלÍתÊְַעל־ Óְְב \̇ יָה ַו ע˚תֶ֔ ָ‹֙ב  39ִהי֙א ְור= ֙ ָ̇ ים ַו ִים ֳחָד‹ִ֗ aץ ׀ ְ‹נ =̃ י ִמ ַוְיהִ֞

ל׃   uִיְ‡ָראÊְ ק ִהי־ֹח֖ ְ̇ י‹ ַו ה אִ֔ N־ָיְדעÄר ְוִהי֙א ל fר ָנד o›ֶאת־ִנְד֖ר˚ ֲא È ַע‡ לָ֔ aÌיָה ַו ֶאל־ָאבִ֔

ים  40 bַעת ָימ KÊי ַאְר sְלָעדÁִח ַה 7̇ ל ְלַתÚ֕˚ת ְלַבת־ִיְפ ַלְ֙כָנ֙ה Êְ֣נ˚ת ִיְ‡ָראֵ֔ ֵ̇ יָמה  ים ׀ ָימִ֗ ִמÌָמ0

ה׃ jנ·ָÊַס 

ָ̇ ׀  1 12 ְר aע∞ ׀ ָעבÍË֣ח ַמ ָ֜̇ ר ָצ֑פ˚ָנה ַוÄÌְמ֨רÍ ְלִיְפ Ìֲַעֹב֖ ִים ו? י‹ ֶאְפַר֔ ֵע֙ק א0 ָ̂ Ìִַו

‹׃   uאÊָ ]י wף ָעל ] Êֵיְת� ִנְ‡ֹר֥ ֶכת ִעּמָ֔ oא ָקָר֙אָת֙ ָלל ֹ֤ ם Êְִבֵני־ַעּ֗מ˚ן ְוָל֙נÍ֙ ל ְלִהָּלח=

ם  2 ק ֶאְתכֶ֔ aד ָוֶאְזע י־ַעּ֖מ˚ן ְמֹא֑ uְבנÍ י י ְוַעּמ_ Iיִתי ֲאנ Iיב ָהי י‹ ִר֗ ם א0 ֙ח ֲאֵליהֶ֔ ָ̇ אֶמר ִיְפ ֹ֤ Ìַו

ם׃   jדÌָי ִמ bם א˚ת ċ א־ה˚ַ‹ְע ֹֽ י ְבַכıִ֙י  3ְול יָמה ַנְפ‹{ יע∞ ָוָא‡ִ֨ י־ֵאיְנ� מ˚‹ִ֗ RÔ ה ֶאְראֶ֞ jו
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י׃ RÊ ֶחם Hה ְלִהּל wÎם ַה˚Ì֥י ַה ם ֵאל� cה ֲעִלית י ְוָלמָ֞ sָידÊְ ה ם ְיהו7 נ\ ְ̇ Ìִי ַעּ֔מ˚ן ַו ֶאְעÊְָר֙ה ֶאל־Êְנ= jו

ִים 4 ד ֶאת־ֶאְפַר֗ י ִגְלעָ֜ ִים ַוÍ֩ÔÌַ ַאְנ‹ֵ֨ fֶחם ֶאת־ֶאְפר ד ַוÌִּל7 י ִגְלעָ֔ ֙ח ֶאת־Ôָל־ַאְנ‹= ָ̇ ץ ִיְפ ֤ÊְֹקÌִַו

ה׃   ִים Êְ֥ת˚] ְמַנ·� q֥ת˚] ֶאְפרÊְ ד ם Áְִלעָ֕ ֶ֔̇ י ֶאְפַרִ֙י֙ם ַא י ָאְמרıְ Íִ֙ליט~ }Ô5  ְל̀עדÁִ ד ֥ÔְֹלÌִַו

אְמרÍ ֧ל˚  ֹ֨ Ìָרה ַו י ֶאְפַרִ֙י֙ם ֶאֱעֹב֔ י יÄְמ֞רıְ Íִליט~ 0Ô ָהָיה lִים ו fן ְלֶאְפר vËְרÌַ֥ר˚ת ַהÊְת־ַמְע א�

א׃   ֹֽ ר ׀ ל אמ� ֹ֥ Ìה ַו ָ̇ qי א ֶאְפָרת_ י־ִגְל̀עד ה? u›אֶמר  6ַאְנ ֹ֣ Ìֶלת ַו ֜Êֹ›ִ א ̊֩ ֱאָמר־ָנ֨ אְמרÍ ל ֹ֣ Ìַו

ת  ל Êָע~ ֞ıֹÌִן ַו �ËְרÌַ֣ר˚ת ַהÊְֶאל־ַמְע ÍהÍָח֖ט›ְÌִא˚֔ת˚ ַו Íֲח֣זÄÌן ַו ֵ֔Ô ר =Êא ָיִכי֙ן ְלַד ֹ֤ ֶלת ְול ֗Êִֹס

ֶלף׃   jִים א qנ›ְÍ ים ִים ַאְרÊָע_ ֶאְפַר֔ uָמת  7ַהִהי֙א מ ֗Ìָים ַו sנ›ָ › ל ‹= vח ֶאת־ִיְ‡ָרא `̇ ט ִיְפ ֥ıֹ›ְÌִַו

ד׃ jי ִגְלע ר Êְָער\ vב ָ̃ Ìִי ַו ֙ח ַהÁְִלָעִד֔ ָ̇ פִיְפ

ֶחם׃   8 jית ל \Êן ִמ ל ִאְבצ7 ֲחָרי֙ו ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ ט א? ֤ıֹ›ְÌִים  9ַו ים Êִָנ֗ ַוְיִהי־֞ל˚ ְ‹לֹ‹0

ט  ֥ıֹ›ְÌִץ ַוÍיו ִמן־ַה֑ח יא ְלָבנ7 ים Êָ֔נ˚ת ֵהב_ ח ַה֔חÍָצה Íְ‹לֹ‹0 aנ˚֙ת ִ‹ּלÊָ ים Íְ‹לֹ‹{

ים׃   Rַבע ָ‹נ c› ל vֶחם׃ 10ֶאת־ִיְ‡ָרא jית ל ר Êְב\ vב ָ̃ Ìִן ַו ָמת ִאְבצָ֔ NÌֲחָרי֙ו 11פַו ט א� ֤ıֹ›ְÌִַו

ים׃   Rר ָ‹נ‡ֶ cל ע vט ֶאת־ִיְ‡ָרא ֥ıֹ›ְÌִי ַו sלֹנÍֽבÎְל ֵאי֖ל˚ן ַה י  12ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ sלֹנÍֽבÎְָמת ֵא֣ל˚ן ַה 7Ìַו
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ן׃ ֶרץ ְזבÍל� cאÊְ ֖ל˚ןÌַָאÊְ ר ב\ ָ̃ Ìִל  13פַו vן־ִהּלÊֶ ן˚Ë֥ל ַעְב יו ֶאת־ִיְ‡ָרא� ט ַאֲחר7 ֥ıֹ›ְÌִַו

י׃   Rְרָעת˚נıִים  14ַה ים ַעל־ִ‹ְבע0 bים ֹרְכב י ָבִנ֔ ים Íְ‹לִֹ‹י֙ם Êְנ= ים Êִָנ֗ ַוְיִהי־֞ל˚ ַאְרÊָע0

ים׃   Rה ָ‹נ cל ְ‹ֹמנ vט ֶאת־ִיְ‡ָרא ֥ıֹ›ְÌִם ַו sר  15ֲעָיר ב~ ָ̃ Ìִי ַו sְרָעת˚נıִל ַה vן־ִהּלÊֶ ן˚Ëָ֥מת ַעְבÌַ̀ו

י׃ Rר ָהֲעָמֵלק qהÊְ ִים ֶרץ ֶאְפַר֔ oאÊְ ִפְרָעת˚֙ןÊְפ

ים 1 13 ḃ ם ְיה̀וה Êְַיד־ıְִלְ‹ Uנ ְ̇ Ìִה ַו fי ְיהו ע Êְֵעינ= qל ַלֲע֥‡˚ת ָהר י ִיְ‡ָראֵ֔ ַוÌִֹס֙פÊְ Í֙נ=

ה׃ jים ָ‹נ ˚  2פַאְרÊָע_ ֥̇ י Íְ‹֣מ˚ ָמ֑נ˚ח∞ ְוִאְ‹ bנËַָחת ַה Kı›ְְר̀עה ִמִּמ ָ̂ ד ִמ י‹ ֶאח' ַוְיִה֩י אִ֨

ָדה׃   jא ָיל ֹ֥ ה ְול א  3ֲעָקר7 יָה ִהÚֵה־נ� אֶמר ֵאלֶ֗ ֹ֣ Ìה ַו f·ה ֶאל־ָהִא א ַמְלַא]־ְיהו7 HרÌֵַו

ן׃   uÊ ְ̇ ְד Kית ְוָיל bְוָהר ְ̇ ְד א ָילַ֔ ֹ֣ ־ֲעָקָר֙ה ְול ְ̇ ר  4ַא fִין ְוֵ‹כ aי י ḃ ›ְ ִ̇ א ְוַאל־ ְמִרי ָנ֔ N·֙ה ִה ָ̇ ְוַע

א׃   uל־ָטמÔָ י bְכלÄ˙5ְוַאל־  ˚›֔Äה ַעל־ר o־ַיֲעלÄמ˚ָר֙ה לÍ ן ֵ֗Ê ְ̇ ְד aה ְוֹיל ] ָהָר֜ ָ֨Ú֩י ִהÔִ

ד  KÌל ִמ vיע∞ ֶאת־ִיְ‡ָרא ל ְלה˚‹_ Lא ָיחÍֶטן ְו֗ה fÊַער ִמן־ַה qÚה ַה cים ִיְהי Iיר ֱאלֹה Pי־ְנז RÔ

ים׃   Ṙ הıְ6  Íִלְ‹ י Íַמְראֵ֕ א ֵאלַ֔ NÊ י‹ ָהֱאלִֹהי֙ם אֶמר ְלִאיָ‹È֮ ֵלאֹמ֒ר א{ ֹ֣ ה ַו˙ א ָהִא·ָ֗ ֹ֣ ב ָ̇ ַו

ה ֔הÍא ְוֶאת־ְ‹֖מ˚  oÎי־ִמ uא Í֙֙יה ִ̇ א ְ‹ִאְל ֹ֤ ד ְול א ְמֹא֑ Nים נ˚ר bָהֱאלֹה [ Kה ַמְלא LַמְראÔְ
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י׃   Rיד ל _Áא־ִה ֹֽ ר  7ל ִין ְוֵ‹כָ֗ aי ׀ י 0̇ ›ְ ִ̇ ה ַאל־ ָ֞̇ ן ְוַע �Ê ְ̇ ְד aה ְוֹיל ] ָהר7 HÚי ִה אֶמר לִ֔ ֹ֣ Ìַו

ֶטן ַעד־֥י˚ם מ˚ֽת˚׃ wÊַער ִמן־ַה ַ֔Úה ַה oיר ֱאלִֹהי֙ם ִיְהי י־ְנז{ RÔ ה אְכִל֙י Ôָל־ֻטְמאָ֔ ֹֽ פְוַאל־˙

א ע˚֙ד  8 Hָיב˚א־נ ָ̇ ְח ר ָ‹לַ֗ o›ים ֲא י‹ ָהֱאלֹהִ֞ י א0 י ֲאד˚ָנ֔ 0Ê ר yמÄÌה ַו ר ָמ֛נ˚ח∞ ֶאל־ְיהו7 K̇ ַוÌְֶע

ד׃   jּלÍÌַער ַה KÚה ַל w‡ֲעÚַה־ נÍ מ? ינÍ ְוי˚ֵר֕ א ַמְלַא֩]  9ֵאלֵ֔ ֹ֣ ים Êְ֣ק˚ל ָמ֑נ˚ח∞ ַוÌָב bע ָהֱאלֹה Kמ›ְÌִַו

È׃   jין ִעּמ È א\ ה Íָמ֥נ˚ח∞ ִאי‹7 ֶבת Êַָ‚ֶד֔ o›˚ה ְוִהי֙א י ים ֜ע˚ד ֶאל־ָהִא·ָ֗ ַמֵה֙ר  10ָהֱאלֹהִ֨ ְ̇ ַו

א ַבÌ֖˚ם  HÊי‹ ֲאֶ‹ר־ ה ֵאַל֙י ָהאִ֔ ה ִנְרא� ֵ֨Úיו ִה אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ È ַו˙ f›ד ְלִאי =Á ַ̇ ָרץ ַו 7̇ ה ַו ִא·ָ֔ jה

י׃   jי‹  11ֵאל Iה ָהא Ḣ אֶמר ֗ל˚ ַהַא ֹ֣ Ìי‹ ַו ˚ ַוÌָבÄ֙ ֶאל־ָהאִ֔ ֑̇ י ִאְ‹ ֶל] ָמ֖נ˚ח∞ ַאֲחר= \Ìָקם ַו Ìַ̀ו

ִני׃   jאֶמר א ֹ֥ Ìה ַו ָ̇ ֶאל־ָהִא·7 ְר KÊËִה  12ֲאֶ‹ר־ cְהי RÌי[ ַמה־ Mא ְדָבר ֹ֣ ה ָיב 7̇ אֶמר ָמ֔נ˚ח∞ ַע ֹ֣ Ìַו

הÍ׃   u‡ַמֲעÍ ַער qÚט־ַהıַ›ְי  13ִמ ִ̇ ְר Kל ֲאֶ‹ר־ָאמ ֛Ôֹה ֶאל־ָמ֑נ˚ח∞ ִמ ] ְיהו7 Kאֶמר ַמְלא ֹ֛ Ìַו

ר׃   uמ·ָ ִ̇ ה  ְ̇  14ֶאל־ָהִא·7 ›ְ ֵ֔̇ ִין ְוֵ‹ָכ֙ר ַאל־ ל ְוי� א תÄכַ֗ ֹ֣ ִין ל ֜Ìֶַפן ַה ֶ֨Áל ֲאֶ‹ר־ֵיֵצ֩א ִמ ֣Ôִֹמ

ר׃   ְ‹ֹמֽ ִ̇ יָה  bיתÍִל ֲאֶ‹ר־ִצ ֥Ôֹ ל yכÄ˙ה ַאל־ ה  15ְוָכל־ֻטְמא7 fְיהו [ aאֶמר ָמ֖נ˚ח∞ ֶאל־ַמְלא ֹ֥ Ìַו

ים׃   RÎי ִע י[ Áְד_ wה ְלָפנ c‡ְוַנֲע [ א א˚תָ֔ NÚה ֶאל־ָמ֗נ˚ח∞  16ַנְעְצָרה־ ] ְיהָו֜ ַוÄÌֶמ֩ר ַמְלאַ֨
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ע ָמ֔נ˚ח∞  a־ָידÄי ל ֚Ôִ הÚָ Mֲעל ַ̇ ה  ה ַליהו7 ה ֹעלָ֔ o‡ֲע ַ̇ [ ְוִאם־ ל Êְַלְחמֶ֔ a־ֹאכÄְעְצֵרִ֙נ֙י ל ַ̇ ִאם־

ה ֽהÍא׃   ] ְיהו7 Kי־ַמְלא RÔ17  ]א ִדְבֵרי ֹ֥ י־ָיב RÔ ] Mי ְ‹מ ה מ0 ] ְיהו7 Kאֶמר ָמ֛נ˚ח∞ ֶאל־ַמְלא ֹ֧ Ìַו

י  18[ְדָבְר^] ְוִכÊְַדֽנÍ[׃   sל ִלְ‹מ aא›ְ ִ̇ ה  wÎ ָּמה Hה ל ] ְיהָו֔ aַמְלא ֙̊ אֶמר ל ֹ֤ Ìַו

ִלאי׃ Íר  19סְוהÍא־פ� ֖̂ ַעל ַעל־ַה KÌה ַו י ָהִעÎִי֙ם ְוֶאת־ַהִּמְנחָ֔ ח ָמ֜נ˚ח∞ ֶאת־Áְד{ ַ֨̃ Ìִַו

ים׃   Rֹרא ˚ ֖̇ א ַלֲע֔‡˚ת Íָמ֥נ˚ח∞ ְוִאְ‹ ה Íַמְפל0 fיהו ל ַהִּמְזÊֵ֙ח֙∞  20ל? ַהב ֵמע� ַוְיִה֩י ַבֲע֨ל˚ת ַהּלַ֜

ם  wֵניהıְַעל־ Í֥לıְÌִים ַו ̊֙ ֹראִ֔ ח∞ Íָמ֤נ˚ח∞ ְוִאְ‹˙ �Êַהב ַהִּמְז aלÊְ ה ַעל ַמְלַא]־ְיהו7 KÌְיָמה ַו ַהָ·מַ֔

ְרָצה׃   jע ָמ֔נ˚ח∞  21א aז ָיד ˚ ָא֚ ֑̇ ה ֶאל־ָמ֣נ˚ח∞ ְוֶאל־ִאְ‹ ה ְלֵהָרֹא֖ ] ְיהָו֔ aַסף ע˚֙ד ַמְלא ְולÄ־י�

ה ֽהÍא׃   ] ְיהו7 Kי־ַמְלא RÔ22   ׃Íינ Rים ָרא bי ֱאלֹה _Ô תÍ֣מ˚ת ָנ֑מ ˚ ֖̇ אֶמר ָמ֛נ˚ח∞ ֶאל־ִאְ‹ ֹ֧ Ìַו

א  23 ֹ֥ ה ְול ה Íִמְנחָ֔ Nֹעל Íֵ֙ד֙נÌָח ִמ א־ָלק� ֹֽ ה ַלֲהִמיֵת֙נÍ֙ ל ץ ְיהו� ˚ לÍ֩ ָחפֵ֨ ֗̇ אֶמר ֣ל˚ ִאְ‹ ֹ֧ ַו˙

נÔָ ÍֽזÄת׃   א ִהְ‹ִמיע7 ֹ֥ ת ל ֶּלה ְוָכעֵ֕ נÍ ֶאת־Ôָל־א� א  24ֶהְרא7 Hְקר ִ̇ ן ַו ֵ֔Ê ִאָ·֙ה jֶלד ה ~̇ ַו

ה׃   jְיהו Íה vְיָבְרכ ַער ו? ַ֔Úל ַה aËְגÌִה ְלַפֲע֖מ˚  25ֶאת־ְ‹֖מ˚ ִ‹ְמ֑‹˚ן ַו ֶ֙חל֙ ֣רÍח∞ ְיהָו֔ ָ̇ ַו

ל׃ ֹאֽ ָ̇ ין ֶאְ‹ ה Íב\ ין ָצְרע7 \Ê ן fַמֲחֵנה־דÊְפ
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ים׃   1 14 Ṙ ָתה ִמÊְ֥נ˚ת ıְִלְ‹ ְרא ִא̀·ה Êְִתְמנ7 KÌָתה ַו fְמנ ִ̇ ֶרד ִ‹ְמ֖‹˚ן  \Ìַעל  2ַו ֗Ìַַו

È H־א˚תÍה ְקח ָ֕̇ ים ְוַע ṡ ָתה ִמÊְ֣נ˚ת ıְִלְ‹ יִתי ְבִתְמנ7 אֶמר ִא̀·ה ָרא_ ֹ֗ Ìְלִאּ֔מ˚ ַוÍ יו ַוÁֵÌַ֙ד ְלָאב0

ה׃   j·י ְלִא bה  3ּל �̇ י־ַא RÔ ה י[ Íְבָכל־ַעִּמ֙י ִא·ָ֔ יו ְוִאּ֗מ˚ ַהֵאי֩ן Êְִב֨נ˚ת ַאח} אֶמר ֜ל˚ ָאב0 ֹ֨ Ìַו

י  ח־לִ֔ È ק? Nאֶמר ִ‹ְמ֤‹˚ן ֶאל־ָאִבי֙ו א˚ת ֹ֨ Ìים ַו sים ָהֲעֵרל ḃ ה ִמıְִלְ‹ ַחת ִא·ָ֔ aה˚ֵל� ָלק

י׃   jה ְבֵעינ Hיא ָיְ‹ר bי־ה RÔ4 › ṽ ה ֽהÍא־ְמַב Hי־ֹתֲאנÔִ יא י ֵמְיהָו֙ה הִ֔ }Ô Íא ָיְד֗ע ֹ֣ יו ְוִאּ֜מ˚ ל ְוָאבִ֨

ל׃ uִיְ‡ָראÊְ ים ים ֹמְ‹ל_ ḃ יא ıְִלְ‹ ת ַההִ֔ ים Íָבע= ṡ יו  5פִמıְִלְ‹ ֶרד ִ‹ְמ֛‹˚ן ְוָאב_ UÌַו

ג ִלְקָראֽת˚׃   vיר ֲאָר֔י˚ת ֹ‹א ָתה ְוִהÚֵ֙ה Ôְפ0 י ִתְמָנ֔ אÍ֙ ַעד־Ôְַרמ= ֹ֨ ָתה ַוÌָב fְמנ ִ̇ ח 6ְוִאּ֖מ˚  ְצלַ֨ ִ̇ ַו

יו Íְלִאּ֔מ˚  א ִהÁִי֙ד ְלָאב0 ֹ֤ ין Êְָי֑ד˚ ְול י Íְמ֖אÍָמה א= ע ַהÁְִד֔ aÛ›ַÔְ Íֵ֙ע֙הÛְ›ְַי ה ו? יו ֣רÍח∞ ְיהָו֗ ָעלָ֜

ה׃   j‡ר ָע c›ת ֲא vי ִ‹ְמֽ‹˚ן׃   7א ר Êְֵעינ\ q›י ִ̇ ה ַו f·ר ָלִא =Êֶרד ַוְיַד vÌִמי֙ם  8ַוÌָב ִמ›ָ �Ìַו

‹׃  jְדבÍ ה vת ָהַאְרי KÌְגִוÊִ ים Iב˚רËְ ת ה ֲעד� ֵ֨Úה ְוִה ֶלת ָהַאְרי� oıת ַמ vַסר ִלְר֔א˚ת א NÌַו È ָ֔̇ ְלַקְח

9  Íל ם ַוÄÌכ� wן ָלה \̇ Ìִיו ְוֶאל־ִאּ֔מ˚ ַו ל ַוÌֵֶ֙ל� ֶאל־ָאב0 ֶל] ָהל˚� ְוָאֹכ֔ ~Ìיו ַו ָ֗ıÔֶַאל־ Íה =ËְרÌִַו

‹׃   jבËְה ַה Hה ָרד vת ָהַאְרי KÌִוÁְי ִמ IÔ ם יד ָלהֶ֔ 0Áא־ִה ֹֽ ַע‡  10ְול ֨Ìַה ַו f·ֶאל־ָהִא Íיה bֶרד ָאב \Ìַו
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ים׃   RרÍחÊַַה Í‡֖ן ַיֲע \Ô י IÔ ה ֶ֔̇ ם ִ‹ְמ‹˚֙ן ִמְ‹ ים  11‹� ם א˚֑ת˚ ַוÌְִקחÍ֙ ְ‹לֹ‹0 Nְרא˚תÔִ י bַוְיה

˚׃   ֽ̇ ים ַוÌְִה֖יÍ ִא ֵרעִ֔ u12מ  Í֩ידÁִ ַ̇ ד  =Áה ִאם־ַה fם ִחיד wא ָלכ HÚָדה־Íאֶמר ָלֶה֙ם ִ‹ְמ֔‹˚ן ָאֽח ֹ֤ Ìַו

ת ים ֲחִלֹפ֥ b›ֹל›ְÍ ים ים ְסִדיִנ֔ י ָלֶכ֙ם ְ‹לֹ‹0 }̇ ם ְוָנַת ֙ה Íְמָצאתֶ֔ ֶ̇ י ַהִּמְ‹ ת ְימ~ י ִ‹ְבעַ֨ È לִ֜ א˚תָ֨

ים׃   RָגדÊְ13  ים b›ֹל›ְÍ ים ים ְסִדיִנ֔ ם ִל֙י ְ‹לֹ‹0 ċ ם ַא ֶ֨̇ יד ִל֒י Íְנַת 0Áְלַה Íְ֮כלÍא ת ֹ֣ ְוִאם־ל

Úָה׃   אְמרÍ ֔ל˚ ֥חÍָדה ִחיָדְת^ ְוִנְ‹ָמע� ֹ֣ Ìים ַו sָגדÊְ ם  14ֲחִלי֣פ˚ת אֶמר ָלהֶ֗ ֹ֣ Ìַו

א ָמ֑ת˚ק  Nז ָיצ qֵמעÍ  ל א ַמֲאכָ֔ Nֹאֵכל֙ ָיצ jֵמה

ים׃   Rת ָימ›ֶ ֹ֥ ה ְ‹ל יד ַהִחיד7 _Áְלַה Íא ָיְכ֛ל ֹ֥ י ַוÄÌְמ֤רÍ  15ְול י ׀ Ì֣Êַ˚ם ַהְ·ִביעִ֗ ַוְיה0

י] bית ָאב \Êף א˚̀ת] ְוֶאת־ ה ıֶן־ִנְ‡ֹר֥ ִחיָד֔ aֶאת־ה Í֙ד־ָל֙נÁְֶוַי [ י ֶאת־ִאי‹ֵ֗ 0̇ ıַ ת־ִ‹ְמ‹˚֙ן›ֶ uְלא

א׃   ֹֽ נÍ ֲהל ם ל7 cְקָראת Íנ ‹ ַהְלָיְר‹ֵ֕ אֶמ֙ר ַרק־ְ‡ֵנאַתִ֙נ֙י  Êָ16א� ֹ֨ יו ַו˙ ֶ‹ת ִ‹ְמ֜‹˚ן ָעלָ֗ ְבÓְ֩ אֵ֨ ֵ̇ ַו

י IְלִאּמÍ י Pה ְלָאב ֵ֨Úִה È אֶמר לָ֗ ֹ֣ Ìה ַו ָ̇ ְד yÁא ִה ֹ֣ י ל bי ְול י ַעּמִ֔ ֙ ִלְבנ= ָ̇ ה ַחְ֙ד Hִחיד ִני ה� ָ֔̇ א ֲאַהְב ֹ֣ ְול

יד׃   RÁַא [ Hי ְול ִ̇ ְד qÁא ִה ֹ֥ י ׀ 17ל ה ַוְיה0 Ṁ ם ַהִּמְ‹ wה ָלה Hים ֲאֶ‹ר־ָהי ת ַהÌָמִ֔ aָעָלי֙ו ִ‹ְבע Óְְב ~̇ ַו

È׃   jי ַעּמ ה ִלְבנ\ ד ַהִחיד7 \Á ַ̇ ְתהÍ ַו י ֱהִציַק֔ 0Ô È֙ד־ָלÁֶÌַי ַו י Ì֣Êַ18˚ם ַהְ·ִביעִ֗ ̊֩ ַאְנ‹ֵ֨ אְמרÍ ל ֹ֣ Ìַו
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ְרָסה  א ַהחַ֔ ֹ֣ י Êְֶטֶ֙ר֙ם ָיב יר Ì֣Êַ˚ם ַהְ·ִביעִ֗ ָהעִ֜

י  sז ֵמֲאר qה ע cמÍ  › ַמה־ָּמ֣ת˚ק ִמËְבַ֔

ם  אֶמר ָלהֶ֔ ֹ֣ Ìַו

י׃   Rם ִחיָדת wא ְמָצאת ֹ֥ י  ל ם Êְֶעְגָלתִ֔ ȯ לÍֵל֙א ֲחַרְ‹

֙ח  19 ַ̃ Ìִי‹ ַו ים אִ֗ ם ׀ ְ‹לֹ‹0 oֵמה [ KÌֶרד ַאְ‹ְק֜ל˚ן ַו ֨Ìֵה ַו יו ֣רÍח∞ ְיהָו֗ ח ָעלָ֜ ְצלַ֨ ִ̇ ַו

יהÍ׃ Rית ָאב \Ê ַעל qÌַו ˚ıַ֔חר ַא 0Ìה ַו fי ַהִחיד vידÁִ֙ן ַהֲחִלי֔פ˚ת ְלַמ ֵ̇ Ìִם ַו יצ˚תָ֔ פֶאת־ֲחל0

ה ֽל˚׃   20 ר ֵרע7 c›ֲא Íה ֵרעֵ֔ ֶ‹ת ִ‹ְמ֑‹˚ן ְלמ= י א= bה ְ̇ ַו

ים  1 15 ֔Îִי ִע ̊֙ Êְִגד0 ד ִ‹ְמ֤‹˚ן ֶאת־ִאְ‹˙ ים ַוÌְִפֹק֨ ִ֗Ïי ְקִציר־ִח ים Êִימ= י ִמÌָמִ֜ ַוְיהִ֨

יָה ָלֽב˚א׃   bא־ְנָת֥נ˚ ָאב ֹֽ ְדָרה ְול fי ֶהח ḃ ָאה ֶאל־ִאְ‹ אֶמר ָאֹב֥ ֹ֕ Ìר  2ַו יָה ָאֹמ֤ אֶמר ָאבִ֗ ֹ֣ Ìַו

א  Hִהי־נ ְ̇ Úָה  ה ִמּמֶ֔ N֙ה ט˚בÚַָט ְ̃ È ַה א ֲאֹחת� ֹ֨ [ ֲהל Mה ְלֵמֵרעÚָ wנ ְ̇ È ָוֶא א ְ‡ֵנאתָ֔ ֹ֣ ֙י Ôִי־ָ‡נ ִ̇ ָאַמְ֙ר

יָה׃   �̇ ְח ַ̇ ם  3ְל^  י ִעּמ7 Iה ֲאנ c‡י־ֹע RÔ ים ṡ ַעם ִמıְִלְ‹ qıיִתי ַה \̃ אֶמר ָלֶה֙ם ִ‹ְמ֔‹˚ן ִנ ֹ֤ Ìַו

ה׃   jב  4ָרע ֶפן ָזָנ֙ב ֶאל־ָזָנ֔ {Ìים ַו ח ַלıִִד֗ ã Ìִים ַו sָעלÍ› ד ְ‹לֹ‹־ֵמ֣א˚ת ֖ÔְֹלÌִֶל] ִ‹ְמ֔‹˚ן ַו =Ìַו
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ֶו]׃   j̇ Êַ ָנ֖ב˚תÎְי ַה יד ֶא̀חד Êֵין־ְ‹נ\ _ıם ַל‡ֶ ֨Ìָָק֣מ˚ת  5ַוÊְ ח qים ַוְיַ‹ּל ַוÌְַבֶער־ֵא֙‹ Êַַּלıִיִד֔

ִית׃   jֶרם ז cÔה ְוַעד־ י‹ ְוַעד־ָקמ7 ר ִמÁָד_ LְבעÌַים ַו ṡ ָ‡ה  ıְ6ִלְ‹ Nי ע י֮ם מ0 ִ̇ ַוÄÌְמ֣רÍ ְפִלְ‹

ים ִ֔̇ הÍ ַוÌֲַע֣לÍ ְפִלְ‹ È ְלֵמֵרע� נ7 ְ̇ Ìִ ˚ ו? ֔̇ ח ֶאת־ִאְ‹ aי ָלק ֚Ôִ י ְמִנ֔ ִ̇ ן ַה aְמ‹˚֙ן ֲחת›ִ Íְמ֗רÄÌ֒ת ַוÄז

‹׃   uאÊָ יָה bְוֶאת־ָאב Èא˚̀ת Íְר֥פ‡ְÌִי  7ַו IÔ את ֹ֑ ֲע֖‡Íן Ôָז ַ̇ ם־ Rאֶמר ָלֶה֙ם ִ‹ְמ֔‹˚ן א ֹ֤ Ìַו

ל׃   jËר ֶאְח Kם ְוַאח wי ָבכ ִ̇ ְמ K̃ ֶ‹ב  8ִאם־ִנ ֔Ìֵֶרד ַו =Ìה ַו fה ְגד˚ל NÔַמ [ vם ֛‹˚ק ַעל־ָיר Hא˚ת [ ֨Ìַַו

ם׃ jַלע ֵעיט cיף ס bְסעÊִִחי׃   9ס ה ַוÚָÌְִט֖‹Êַ Íּל� fדÍיהÊִ Íֲח֖נÌַ ים ו? ִ֔̇ ַוÌֲַע֣לÍ ְפִלְ‹

10  Íינ ינÍ ַוÄÌְמ֗רÍ ֶלֱא֤ס˚ר ֶאת־ִ‹ְמ‹˚֙ן ָעלִ֔ ם ָעל� oה ֲעִלית ה ָלמ7 י‹ ְיהÍָד֔ ַוÄÌְֽמרÍ֙ א0

נÍ׃   jה ל‡ָ Hר ע w›ֲאÔַ ˚ה ֶאל־ְסִעי֮ף  11ַלֲע֣‡˚ת ֔ל יהÍָד֗ Rי‹ מ ים אִ֜ ַוÌְֵר֡דÍ ְ‹לֶֹ‹֩ת ֲאָלפִ֨

יָת  את ָע‡0 ֹ֖ Îַמה־Í ים ִ֔̇ ים Êָ֙נıְ Íִ֙לְ‹ י־ֹמְ‹ל_ RÔ ֙ ָ̇ א ָיַדְ֙ע ֹ֤ ַלע ֵעיָט֒ם ַוÄÌְמ֣רÍ ְלִ‹ְמ֗‹˚ן ֲהל oס

ם׃   יִתי ָלה� ן ָע‡_ vÔ י ‡Í לִ֔ Nֲאֶ‹֙ר עÔַ ם אֶמר ָלהֶ֔ ֹ֣ Ìַו Íנ f12ּל  Íְדנ ̊֙ ֶלֱאָסְר� ָיַר֔ אְמרÍ ל ֹ֤ Ìַו

ם׃   �̇ י ַא bÊ ןÍ֥עÁְְפ ִ̇ ן־ �ı י אֶמר ָלֶה֙ם ִ‹ְמ֔‹˚ן ִהָ·ְב֣עÍ לִ֔ ֹ֤ Ìים ַו ṡ ^ Êְַיד־ıְִלְ‹ ְ̇ ְלִת

13  Íה [ ַוÌַַאְסֻר֗ Mא ְנִמית ֹ֣ ת ל vם ְוָהמ ֱאָסְר֙[ ÍְנַתÍÚ֣[ ְבָיָד֔ ר נ� י־ָאֹס֤ RÔ א ֹ֤ ר ל אְמרÍ ֣ל˚ ֵלאֹמ֗ ֹ֧ Ìַו

Judges  שפטים

50



ַלע׃   jÛִמן־ַה ÍהÍֲע֖לÌַ ים ו? ים ֲחָד‹ִ֔ יעÊִ14  Íְ‹ַנִ֙י֙ם ֲעֹבת0 ים ֵהר0 ḃ ִחי Íְפִלְ‹ א ַעד־לֶ֔ Nא־בÍה

י֙ם  ִ̇ ›ְıִÔַ יו ר ַעל־ְזר˚ע˚תָ֗ o›ים ֲא יָנה ָהֲעֹבתִ֜ ְהֶי֨ ִ̇ ה ַו יו ֣רÍח∞ ְיהָו֗ ח ָעלָ֜ ְצלַ֨ ִ̇ ִלְקָרא֑ת˚ ַו

יו׃   jל ָיד Kיו ֵמע ÍÛ ֱאסÍר7 KּמÌִַו › ר Êֲָע֣רÍ ָבאֵ֔ o›15ֲא ֙̊ ח ָיד ה ַוÌְִ‹ל� fÌי־ֲח֖מ˚ר ְטִר Rא ְלח HְמצÌִַו

י‹׃   Rֶלף א cא È 7Ê־[Ìַָה ַו חֶ֔ ָ̃ Ìִאֶמר ִ‹ְמ֔‹˚ן  16ַו ֹ֣ Ìַו

ִים  fי ַהֲח֔מ˚ר  ֲח֖מ˚ר ֲחֹמָרת Êְִלח0

י‹׃   Rֶלף א cיִתי א vÔי ַהֲח֔מ˚ר  ִה Êְִלח0

ִחי׃   17 ַמת ל� Hא רÍְק̀רא ַלָּמ֥ק˚ם ַה֖הÌִ֑ד˚ ַוÌָי ִמ bַהְּלח [ ר ַוÌְַ‹ל\ ֵ֔Êַכּלֹ֣ת˚ ְלַדÔְ ְיִה֙י ו?

ה 18 ה ַהÁְֹדל7 HעÍ› ְ̇ ד־ַעְבËְ  ֶאת־ַה ָ̇ ְבי? a֙ה ָנת ָ̇ ר ַא א ֶאל־ְיהָו֙ה ַוÄÌמַ֔ ַוÌְִצָמ֮א ְמֹא֒ד ַוÌְִקר�

ים׃   Rד ָהֲעֵרל KיÊְ י ḃ א ְוָנַפְל מָ֔ ָ̂ Êַ תÍ֙ה ָא֣מ ָ̇ את ְוַע ֹ֑ Î19ַה  › =̇ ים ֶאת־ַהַּמְכ ע ֱאלֹהִ֜ ַוÌְִבַק֨

ין  È ע~ א ְ‹מָ֗ Nן ׀ ָקר =Ôִחי ַעל־ MÌ֖ח˚ ַוÍב ר›ָ Ḣ ְ̇ ַו ›ְ ֔Ìֵַמִ֙י֙ם ַו ÍÚ ִחי ַוÌְֵצ֨אÍ ִמּמ} ֲאֶ‹ר־Êַּלֶ֗

ה׃   �Îם ַה˚Ì֥ד ַה qִחי ע ר Êַּלֶ֔ o›ים  20ַה˜˚ֵר֙א ֲא ים ֶעְ‡ר_ ḃ י ְפִלְ‹ ל Êִימ\ Lט ֶאת־ִיְ‡ָרא ֧ıֹ›ְÌִַו

ה׃ jפָ‹נ 
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יָה׃   1 16 א ֵאל� ֹ֖ ה ַוÌָב ה ז˚ָנ֔ N·ְרא־ָ‹֙ם ִאÌַָתה ַו fÎֶל] ִ‹ְמ֖‹˚ן ַע \Ìים ׀  2ַו ַעÎָת0 ל�

 Í›ְ֤תָחְרÌִיר ַו sַער ָהע a›Êְ ְיָלה q־֥ל˚ ָכל־ַהּלÍֶאְרבÌֶַו ÍÊ Úָה ַוÌָֹס֛ א ִ‹ְמ‹˚֙ן הֵ֔ �Ê ר ֵלאֹמ֗

הÍ׃   ֶקר ַוֲהְרְגנ� ֖Êֹר ַעד־֥א˚ר ַה י ַהַּלְיָל֒ה  3ָכל־ַהַּלְ֙יָל֙ה ֵלאֹמ֔ ב ִ‹ְמ‹˚֮ן ַעד־ֲחצ0 aÔ›ְÌִַו

י ַהְּמזÍ֔ז˚ת ַוÛָÌִֵע֙ם  =̇ ַער־ָהִעי֙ר Íִבְ‹ ז Êְַדְל֤ת˚ת ‹? ְיָלה ַוÌֱֶאֹח֞ י ַהּלַ֗ ָקם ׀ Êֲַחצ0 NÌַו

י ֶחְבֽר˚ן׃ ר ַעל־ıְנ\ w›ר ֲא א‹ ָההָ֔ ֹ֣ Ìֲַעֵל֙ם ֶאל־ר יו ו? fֵתפÔְם ַעל־‡ֶ 7Ìיח∞ ַו ם־ַהÊְִר֔ Rפע

ה׃   4 jִלילËְ È ק Íְ‹מ7 ַחל ‡ֹר� aנÊְ ה ב ִא·7 KֱאהÌֶן ַו ְיִה֙י ַאֲחֵרי־כֵ֔ י  5ו� יָה ַסְרנ= ַוÌֲַע֨לÍ ֵאלֶ֜

 Íה י א˚֗ת˚ Íְרִא֙י Êֶַּמ֙ה Ôֹ֣ח˚ ָג֔ד˚ל Íַבֶּמ֙ה ֣נÍַכל ֔ל˚ ַוֲאַסְרנ� 0̇ ıַ È אְמרÍ לָ֜ ֹ֨ Ìים ַו ִ֗̇ ְפִלְ‹

ֶסף׃   jÔ ה ֶלף Íֵמא7 cי‹ א ] אִ֕ ן־לָ֔ ַ̇ אֶמר Ëְִליָל֙ה ֶאל־ִ‹ְמ֔‹˚ן  6ְלַעÚֹ֑ת˚ ַוֲאַנְ֙חנÍ֙ ִנ ֹ֤ ַו˙

[׃   ר ְלַעÚ˚ת� vה ֵתָאס cַבּמÍ ֲח� ָג֑ד˚לÔֹ ה wּמÊַ י א לִ֔ NÚיָדה־ RÁאֶמר ֵאֶל֙יָה֙ ִ‹ְמ֔‹˚ן  7ַה ֹ֤ Ìַו

ם׃   jד ָהָאד KַאחÔְ יִתי bיִתי ְוָהי בÍ ְוָחל_ ר לÄ־ֹחר7 o›ים ֲא bים ַלח ִני Êְִ‹ְב̀עה ְיָתר_ ִאם־ַיַאְסֻר֗

ם׃   8 הÊָ Íה� vַאְסר ַ̇ בÍ ַו f־ֹחרÄר ל o›ים ֲא bים ַלח ים ִ‹ְב̀עה ְיָתר_ ִ֗̇ י ְפִלְ‹ È ַסְרנ= ַוÌֲַעלÍ־לָ֞

ים  9 ֙ק ֶאת־ַהְיָתִר֔ ֵ̇ י[ ִ‹ְמ֑‹˚ן ַוְיַנ wים ָעל _̇ יו ıְִלְ‹ אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ ֶדר ַו˙ ב ָלÊַ È֙חֶ֔ ב ֹי‹\ ְוָהֹאֵר֗
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ע Ôֹֽח˚׃   qא נ˚ד ֹ֥ ‹ ְול ֶר֙ת Êֲַהִרי֣ח˚ אֵ֔ יל־ַהÚְֹע֨ Rתıְ ק ר ִיÚָת~ אֶמר Ëְִליָל֙ה  Ôַ10ֲא‹ֶ֨ ֹ֤ ַו˙

ר׃   uָאס ֵ̇ ה  wּמÊַ י א לִ֔ NÚיָדה־ RÁ֙ה ַה ָ̇ ים ַע sָזבÔְ י qר ֵאל \Êַד ְ̇ י ַו ִ֔Ê ָ̇ ְל a֙ה ֵהתÚֵֶאל־ִ‹ְמ֔‹˚ן ִה

ה  11 fם ְמָלאכ wה ָבה H‡א־ַנֲע ֹֽ ר ל ים ֲא‹� ים ֲחָד‹ִ֔ יָה ִאם־ָא֤ס˚ר ַיַאְס֙רÍִנ֙י Êֲַעֹבת0 אֶמר ֵאלֶ֔ ֹ֣ Ìַו

ם׃   jד ָהָאד KַאחÔְ יִתי bיִתי ְוָהי ם  12ְוָחל_ הÍ ָבהֶ֗ ַאְסר= ַ̇ ים ַו ים ֲחָד‹ִ֜ ח Ëְִליָל֩ה ֲעֹבתִ֨ ã ִ̇ ַו

יו  ל ְזֹרֹעת7 Kם ֵמע Lק ְ̇ ְיַנ ֶדר ו? fחÊֶ ב ב ֹי‹= vים ָעֶל֙י֙[ ִ‹ְמ֔‹˚ן ְוָהֹאר }̇ אֶמר ֵאָלי֙ו ıְִלְ‹ ֹ֤ ַו˙

ים  Ôַ13ֽחÍט׃   ר ֵאַל֙י Ôְָזבִ֔ ~Êַד ְ̇ ָ̇ Êִ֙י ַו ְל Úָה ֵהת� ה ֶאל־ִ‹ְמ֗‹˚ן ַעד־הֵ֜ אֶמר Ëְִלילָ֜ ֹ֨ ַו˙

י  b›Äַבע ַמְחְל֥פ˚ת ר י ֶאת־‹� ַאְרגִ֗ ַ̇ יָה ִאם־ אֶמר ֵאלֶ֔ ֹ֣ Ìר ַו ָאס� ֵ̇ ה  wּמÊַ י יָדה ּלִ֔ 0Áַה

ֶכת׃   jÛיַק֙ץ ִמְ·ָנ֔ת˚  14ִעם־ַהַּמÌִי[ ִ‹ְמ֑‹˚ן ַו wים ָעל _̇ יו ıְִלְ‹ אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ ד ַו˙ ְתַק֙ע ÌָÊַתֵ֔ ִ̇ ַו

ֶכת׃   jÛֶרג ְוֶאת־ַהַּמ wד ָהא Kע ֶאת־ַהְית �ÛÌִ15ַו  ^Êְי] ְוִל ִ֔̇ ר ֲאַהְב aמÄ˙ [י יו ֵא֚ אֶמר ֵאלָ֗ ֹ֣ ַו˙

ה Ôֲֹח¡ ָגֽד˚ל׃   wּמÊַ י ָ̇ ּלִ֔ ְד aÁ־ִהÄי ְול ִ֔Ê ָ̇ ְל aָעִמי֙ם ֵהתıְ › ֹ֤ ה ָ‹ל oי ז ṡ ין ִא ְיִהי  16א= ַו֠

ר ַנְפ֖‹˚ ָלֽמÍת׃   Kְקצ ִ̇ הÍ ַו ֲלצ� א? ְ̇ ים ַו bמÌָל־ַהÔָ יָה יָקה ּ֧ל˚ ִבְדָבר� י־ֵהצִ֨ RÔ17  È Nד־לÁֶÌַַו

י  sֶטן ִאּמ oÊי ִמ bים ֲאנ Iיר ֱאלֹה Pי־ְנז RÔ י ִ֔›Äה ַעל־ר Nא־ָעל ֹֽ אֶמר ָלÈ֙ מ˚ָר֙ה ל ֹ֤ Ìַו ˚Ê֗ל־ִלÔֶָאת־
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ם׃   jָכל־ָהָאדÔְ יִתי bיִתי ְוָהי י ְוָחל_ Úִי ֹכחִ֔ oר ִמּמ N֙י ְוס ִ̇ יד  18ִאם־Áַֻּלְ֙ח 0Áי־ִה RÔ ה ֶרא Ëְִלילָ֗ =̇ ַו

 Èיד ָל _Áי־ִה RÔ ַעם ַ֔ıַה Íים ֵלאֹמ֙ר ֲע֣ל }̇ י ְפִלְ‹ ְקָר֩א ְלַסְרֵנ֨ ִ̇ ח ַו ְ‹לַ֡ ִ̇ ̊֒ ַו Êל־ִלÔֶָאת־ Èָ֮ל

ם׃   jָידÊְ ֶסף wÔַה Íֲע֥לÌַים ַו ִ֔̇ י ְפִלְ‹ י] ֶאת־Ôָל־ִלÊ֑˚ ְוָע֤לÍ ֵאֶל֙יָה֙ ַסְרנ= b19[ל  Íַ֙יְ·ֵנ֙ה ְ̇ ַו

ַסר  HÌ֔ת˚ ַו˚Úֶ֙חל֙ ְלַע ָ̇ ַבע ַמְחְל֣פ˚ת רÄ֑‹˚ ַו w›ח ֶאת־ ַגּלַ֕ ְ̇ י‹ ַו א ָלאִ֔ Nְקר ִ̇ יָה ַו ֶ֔ÔְרÊִַעל־

יו׃   j֖ח˚ ֵמָעלÔֹ20  ַעם א Ôְפ� ץ ִמְ·ָנ֗ת˚ ַוÄÌֶ֨מ֙ר ֵאצֵ֞ aקÌִי[ ִ‹ְמ֑‹˚ן ַו wים ָעל _̇ אֶמר ıְִלְ‹ ֹ֕ ַו˙

יו׃   jר ֵמָעל Hה ס י ְיהו7 _Ô ע א ָיַד֔ ֹ֣ ר ְוהÍ֙א ל ֖רÊְ21  Íַפַ֙ע֙ם ְוִאÚָעֵ֔ ְ̃ ְיַנ ים ו� ִ֔̇ ַוÄÌֲח֣זÍהÍ ְפִלְ‹

ית ָהֲאִסיִרים  ן Êְב\ vי ט˚ח ִים ַוְיה_ ַ֔̇ ְנֻחְ‹ ?Ê Í֙הÍַאְס֙רÌַָתה ַו ֗Îָא˚֜ת˚ ַע Íיד יו ַוÌ˚ִר֨ fֶאת־ֵעינ

ים]׃   RרÍח׃ 22[ָהֲאס jּלÁֻ ר c›ֲאÔַ ∞ח vְלַצּמ ˚›֛Äֶחל ְ‡ַער־ר 'Ìים  23פַו ִ֗̇ י ְפִלְ‹ ְוַסְרנ=

 Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìה ַו fְלִ‡ְמחÍ ם w֛ד˚ל ְלָד֥ג˚ן ֱאלֵֹהיהÁַָבח־ ח∞ ז� ֧Êִֹלְז Íֱ֙אְספ נ�

ינÍ׃   uת ִ‹ְמ֥‹˚ן א˚ְיב vא  Íנ ן ֱאלֵֹה֙ינÊְ Íָ֙יֵד֔ ָנת�

24  Íי ָאְמ֗ר 0Ô ם Mֶאת־ֱאלֵֹהיה Íְיַהְל֖ל ם ו? ̊֙ ָהעָ֔ ַוÌְִר֤אÍ ֹאת

 Íנ ינÍ ְבָיֵד֙נÍ֙  ֶאת־֣א˚ְיבֵ֔ ן ֱאלֹה~ ָנתַ֨
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ינÍ׃   uה ֶאת־ֲחָלל 7Êר ִהְר c›ַוֲא  Íנ יב ַאְרצֵ֔ ְוֵא֙ת ַמֲחר0

נÍ ַוÌְִקְר֨אÍ ְלִ‹ְמ֜‹˚ן  25 fֶחק־ל אְמ֔רÍ ִקְר֥אÍ ְלִ‹ְמ֖‹˚ן ִוי‡? ֹ֣ Ìם ַו ָ֔Êִל [֣ט˚בÔְ] י ט˚בÔִ ְיִה֙י ו?

ים׃   RדÍין ָהַעּמ \Ê ˚א˚֖ת Íיד ם ַוÌֲַעמ_ ים] ַוְיַצֵח֙ק ִלְפֵניהֶ֔ ית ָהֲאִסיִרים [ָהֲאסÍִר֗ =Êִמ

יָחה א˚ִת֒י ַוֵהיִמֵ‹ִני [ַוֲהִמֵ‹ִ֙נ֙י]  26 0Úַה ֮̊ יק Êְָיד ַער ַהַּמֲחז0 ַ֨Úאֶמר ִ‹ְמ֜‹˚ן ֶאל־ַה ֹ֨ Ìַו

ם׃   ן ֲעֵליה� vם ְוֶאָ·ע Mִית ָנ֣כ˚ן ֲעֵליה qÊר ַה c›ים ֲא ַעֻּמִד֔ jֲאָנִ‹י֙ם  27ֶאת־ה jא ה ִית ָמל~ ַ֗Êְוַה

ים  bה ָהֹרא י‹ ְוִא·ָ֔ ֶ‹ת ֲאָלִפי֙ם א0 ֹ֤ ג Ôְִ‹ל ָ֗Áים ְוַעל־ַה ṡ י ְפִלְ‹ ל ַסְרנ= ֖Ôֹ ָּמה ים ְו‹ָ֕ ִ֔›Úְָוַה

א  Êִ28ְ‡֥ח˚ק ִ‹ְמֽ‹˚ן׃   ִני ָנ֜ ִני ָנ֩א ְוַחÎְֵק֨ ה ָזְכר= י ֱיהִֹו֡ Nר ֲאֹדנ yמÄÌה ַו א ִ‹ְמ֛‹˚ן ֶאל־ְיהו7 HְקרÌִַו

ים׃   Ṙ י ִמıְִלְ‹ qי ֵעינ ת ִמְ·ת\ ה ְנַקם־ַאח� ים ְוִאÚְָקמ' ַעם ַהÎֶ֙ה ָהֱאלֹהִ֔ �ıַה [ aת  29א ֨ıְֹלÌִַו

ד Êִיִמי֖נ˚ Hם ֶאח Mֲעֵליה [ vמÛָÌִם ַו ר ַהÊִַ֙י֙ת ָנ֣כ˚ן ֲעֵליהֶ֔ ֶו] ֲא‹} ָ֗̇ י ַה י ׀ ַעּמÍד= ִ‹ְמ֜‹˚ן ֶאת־ְ‹נ=

ד Êְִ‡מÄֽל˚׃   Hִ֙י֙ת  30ְוֶאחÊַל ַה ֤ıֹÌִח∞ ַו ט Êְֹכ֔ =Ìי֒ם ַו ִ̇ ֣מ˚ת ַנְפִ‹֮י ִעם־ıְִלְ‹ ָ̇ אֶמר ִ‹ְמ֗‹˚ן  ֹ֣ Ìַו

ר  c›ים ֵמֲא ִ֕Êמ˚֔ת˚ ַרÊְ ית ר ֵהמ0 o›ַהֵּמִתי֙ם ֲא Íְה֤יÌִַו ˚Ê֑ם ֲאֶ‹ר־ ים ְוַעל־Ôָל־ָהע7 ַעל־ַהÛְָרִנ֔

יו׃   jÌַחÊְ ית bין 31ֵהמ ~Ê ˚א˚֗ת Í֣רÊְְקÌִ׀ ַו Íֲע֣לÌַ ̊֒ ו? ית ָאִביהÍ֮ ַוÌְִ‡֣אÍ ֹאת =Êיו ְוָכל־ ַוÌְֵר֨דÍ ֶאחָ֜
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ה׃ jים ָ‹נ ל ֶעְ‡ר_ vט ֶאת־ִיְ‡ָרא Kא ָ‹פÍיו ְו֛ה sֶבר ָמ֣נ˚ח∞ ָאב wקÊְ ל ֹא֔ ָ̇ ין ֶאְ‹ פָצְרָע֙ה Íב=

ְיהÍ׃   1 17 j֥מ˚ ִמיכ›ְÍ ִים ַהר־ֶאְפר7 uי‹ מ ְיִהי־א_ ה  2ו? אֶמר ְלִאּ֡מ˚ ֶאֶל֩ף Íֵמאָ֨ ֹ֣ Ìַו

י  י ֲאנ0 ḃ ֶסף ִא cÔה־ַה uÚי ִה ְ̇ Êְָאְזַנ֔ ְר aָאִלי֙ת ְוַג֙ם ָאמ [ ְ̇ י [ְוא� ִ̇ ] ְוַא ח־לָ֗ ?̃ ר ל� o›ֶסף ֲא ֶ֜Ôַה

ה׃   jי ַליהו bנÊְ [Í֥רÊָ ˚אֶמר ִאּ֔מ ֹ֣ יו ַו˙ ṡ ֶסף ְלִאּ֑מ˚  3ְלַקְח wÔה ַה HֵמאÍֶלף־ ַוÌֶ̀‹ב ֶאת־א�

ה  ֶסל ÍַמÛֵכָ֔ oı ֲע‡˚֙ת י ל? י ִלְבִנ֗ ה ִמÌִָד֜ י ֶאת־ַהÔֶֶס֩ף ַליהָו֨ ִ̇ ›ְ aËִהְק › =Ëאֶמר ִאּ֡מ˚ ַהְק ֹ֣ ַו˙

]׃   jל ÍÚ cה ֲאִ‹יב 7̇ הÍ  4ְוַע נ= ְ̇ ִ̇ ֶסף ַו ֶ֜Ô ִים ̊֩ ָמאתַ֨ ח ִאּמ ã ִ̇ ֶסף ְלִאּ֑מ˚ ַו wÔב ֶאת־ַה›ֶ HÌַו

ְיהÍ׃   jית ִמיכ י Êְב\ bה ַוְיה ֶסל ÍַמÛֵכָ֔ oı Íֲ֙עֵ‡֙הÌַ ף ו? ים  5ַלˆ˚ֵר֗ sית ֱאלֹה =Ê ˚ה ֖ל י‹ ִמיכָ֔ ְוָהא0

ן׃   uיו ַוְיִהי־֖ל˚ ְלֹכה ד ַאַח֙ד ִמÊָָנ֔ א ֶאת־י� ים ַוְיַמּלֵ֗ ַע‡ ֵאפ˚֙ד Íְתָרפִ֔ �Ìין  6ַו ם א\ ים ָההֵ֔ ÌָÊַמ0

ה׃ יו ַיֲע‡� ר Êְֵעינ7 H›Ìָי‹ ַה Iל א ֶל] Êְִיְ‡ָרא� wה  7פמ ית ֶלֶ֙ח֙ם ְיהÍָד֔ \Êַער ִמ ַוְיִהי־ַנ֗

ם׃   j›ר־ jא גÍי ְו֥ה bא ֵלוÍה ְו֥ה fדÍַחת ְיה qı›ְה 8ִמִּמ ית ֶלֶ֙ח֙ם ְיהÍָד֔ \Êיר ִמ י‹ ֵמָהעִ֗ ֶל] ָהאִ֜ ֨Ìֵַו

ה ַלֲע֥‡˚ת ËְַרÔֽ˚׃   ית ִמיכ7 \Êִים ַעד־ א ַהר־ֶאְפר� ֹ֧ א ַוÌָב fר ִיְמצ o›ֲאÊַ רÍֶמר־֥ל˚  9ָל֖גÄÌַו

] ָל֖גÍר  י ֹהלֵ֔ ה ְוָאֹנכ0 ית ֶלֶ֙ח֙ם ְיהÍָד֔ \Êִכי ִמ י ָאֹנ֗ יו ֵלו0 אֶמר ֵאלָ֜ ֹ֨ Ì֑ב˚א ַו ָ̇ ִין  aה ֵמא ִמיכ7
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א׃   jר ֶאְמצ c›ֲאÊַ10  י ב Íְלֹכֵה֒ן ְוָאֹנכִ֨ Nְהֵיה־ִל֮י ְלא י ו� ה ִעָּמִד֗ Nה ְ‹ב ַוÄÌֶמ֩ר ֨ל˚ ִמיכָ֜

י׃   Rֶל] ַהֵּלו vÌַו ] MִמְחָיתÍ ים bָגדÊְ [ֶר ים ְוע\ ֶרת Ôֶֶ֙ס֙ף ַלÌָמִ֔ ן־ְל¢ ֲע‡} ֶ̇ י  11א� bֶאל ַהֵּלו˚Ìַ֥ו

יו׃   jנÊָד ִמ qַאחÔְ ˚ַ֙ע֙ר ֔לÚַי ַה י‹ ַוְיה{ sֶבת ֶאת־ָהא o›י  12ָל ד ַהֵּלִו֔ aא ִמיָכ֙ה ֶאת־י ַוְיַמּל~

ה׃   jית ִמיכ י Êְב\ bן ַוְיה ַער ְלֹכה� qÚיב  13ַוְיִהי־֥ל˚ ַה י־ֵייט_ RÔ י ִ̇ ְע ה ָיַד֔ Ṅ ה ַע אֶמר ִמיכָ֔ ֹ֣ Ìַו

ן׃ uי ְלֹכה bי ַהֵּלו Iי ָהָיה־ל PÔ י sה ל ים  1 18ְיהו7 ל ÍַבÌָמ0 ֶל] Êְִיְ‡ָרא� wין מ ם א\ ים ָההֵ֔ ÌָÊַמ0

ְפָלה ּ֜ל˚ ַעד־ַהÌ֥˚ם ַה֛הÍא  א־ָנ֨ ֹֽ ֶבת Ôִ֩י ל ֲחָל֙ה ָל‹ֶ֔ ‹־֤ל˚ נ? ֶ̃ י ְמַב ֶבט ַהËִָנ֞ ם ‹= ָההֵ֗

ה׃ jַנֲחלÊְ ל vי ִיְ‡ָרא ים  2סÊְת˚]־ִ‹ְבט\ ה ֲאָנ‹0 N·ם ֲחִמ ָ֡̇ ִּמְ‹ıְַח Rן ׀ מ Nְבֵני־ד Íְל֣ח›ְÌִַו

 Íְמ֣רÄÌַו È ל ֶאת־ָהָאֶ֙ר֙ץ Íְלָחְקָר֔ ~Áל ְלַר ֹא֗ ָ̇ ֶאְ‹ uמÍ ה Nְרע ָ̂ ִיל ִמ ים Êְֵני־חַ֜ ִמְקצ˚ָת֩ם ֲאָנ‹ִ֨

ם׃   j› Íינ bלÌָה ַו ית ִמיכָ֔ =Êַהר־ֶאְפַרִ֙י֙ם ַעד־ Íא ֹ֤ ֶרץ ַוÌָב fֶאת־ָהא Íִחְק֣ר Íם ְל֖כ ָּמה  3ֲאֵלהֶ֔ ֵה֚

י־ֱהִביֲא� Rמ ֙̊ אְמרÍ ל ֹ֤ Ìם ַו ָ֗› ÍרÍ֣סÌָי ַו sַער ַהֵּלו qÚֶאת־֥ק˚ל ַה Íיר ִ֔Ôָּמה ִה ה ְוה= ית ִמיכָ֔ =Êִעם־

ה׃   ה Íַמה־ְּל¡ ֹפֽ wזÊָ ה ה ֹע‡� Ḣ ה־ַא jמÍ ם ֹ֔ ה 4ֲהל fי ִמיכ bה ל‡ָ Hה ע ה ְוָכֶז֔ ם Ôָֹז֣ אֶמר ֲאֵלהֶ֔ ֹ֣ Ìַו

ן׃   uִני ָוֱאִהי־֖ל˚ ְלֹכה נÍ  5ַוÔְ‡ְÌִֵר֕ ֵ֔ÔְרËַ ∞יח ה ֲהַתְצל0 ְדעָ֔ ים ְונ= sא ֵבאלֹה N֖ל˚ ְ‹ַאל־נ Íאְמר ֹ֥ Ìַו
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יָה׃   ים ָעל� ְחנÍ ֹהְלכ_ qר ֲאנ c›ם  6ֲא wכÔְְרËַ ה ַכח ְיהָו֔ ן ְל֣כÍ ְלָ‹֑ל˚ם ֹנ֣ vהÔֹם ַה אֶמר ָלה� ֹ֧ Ìַו

È׃ j־בÍְלכ u̇ ר  c›ם  7פֲא Nֶאת־ָהע Íְר֣אÌְִיָ‹ה ַו fל Íא ֹ֖ ים ַוÌָב ֶ‹ת ָהֲאָנ‹ִ֔ ַוÌְֵלכÍ֙ ֲחמ=

ר Êָָאֶ֙ר֙ץ ים Ëָב� ח∞ ְוֵאין־ַמְכלִ֨ ט ׀ Íֹבטֵ֗ ים ֹ‹ק= ט ִצֹדִנ֜ ַ֨ı›ְִמÔְ ֶבַטח ֶבת־ָל֠ È י˚‹� NÊִקְרÊְֲאֶ‹ר־

ם׃   jם ִעם־ָאד wר ֵאין־ָלה Hים ְוָדב ֹדִנ֔ 0̂ ים ֵהָּ֙מ֙ה ִמ ֶצר Íְרֹחק_ ‹ עֶ֔ ם  8י˚ר= אÍ֙ ֶאל־ֲאֵחיהֶ֔ ֹ֨ ַוÌָב

ם׃   �̇ ה ַא Hם מ wם ֲאֵחיה ל ַוÄÌְמ֥רÍ ָלה� ֹא֑ ָ̇ ה ְוֶאְ‹ י 9ָצְרע7 }Ô ם ה ֲעֵליהֶ֔ oָמה ְוַנֲעלÍ֚ק Íְמ֗רÄÌַו

ֶ‹ת  cא ָלר ֹ֖ ֶכת ָלב cָלל Íְצ֔ל Nע ֵ̇ ים ַאל־ ם ַמְח‹ִ֔ ȯ ד ְוַא ה ְמֹא֑ ה ט˚ב7 \Úֶרץ ְוִה ָרִא֙ינÍ֙ ֶאת־ָהאָ֔

ֶרץ׃   jים  10ֶאת־ָהא bֱאלֹה È Hי־ְנָתנ RÔ ִים ת ָיַד֔ aח∞ ְוָהָאֶ֙ר֙ץ ַרֲחב ם Êֹטֵ֗ a׀ ֶאל־ע Íא ֹ֣ ב ָ̇ ם  Ôְֹבֲאכֶ֞

ֶרץ׃ jאÊָ ר c›ר ֲא ם ַמְח֔ס˚ר Ôָל־Ëָב7 N›ין־ uר א o›ם ָמק˚֙ם ֲא MֶיְדכÊְ11  ִמָ·֙ם Íְס֤עÌִַו

ה׃   jי ִמְלָחמ י‹ ָח֖גÍר Ôְל\ ‹־ֵמ֣א˚ת אִ֔ u› ל ֹא֑ ָ̇ ה Íֵמֶאְ‹ ְרע7 ָ̂ י ִמ ַחת ַהËִָנ֔ aı›ְ12ִמִּמ  Íֲע֗לÌַ ו?

ה  ֔Îֶם ַה˚Ì֣ד ַה ן ַע֚ ן ָקְראÍ֩ ַלָּמ֨ק˚ם ַה֜הÍא ַמֲחֵנה־ָד֗ ֵ֡Ôה ַעל־ fדÍיה RÊ ים bת ְיָער KִקְריÊְ Íֲח֛נÌַ ו?

ים׃   Rת ְיָער Kי ִקְרי vה ַאֲחר ֵ֕Úה׃   13ִה jית ִמיכ \Êַעד־ Íא ֹ֖ ִים ַוÌָב fם ַהר־ֶאְפר ַוÌַַעְב֥רÍ ִמ·7

ם  14 ֶרץ ַלִי֒‹ ַוÄÌְֽמרÍ֙ ֶאל־ֲאֵחיהֶ֔ Nל֮ ֶאת־ָהאÁֵים ַהֹהְלִכי֮ם ְלַר ֶ‹ת ָהֲאָנ‹ִ֗ Ìֲַע֞נÍ ֲחמ= ו?
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ֲעֽ‡Í׃  ַ̇ ה־ ה Ëְ֥עÍ מ? 7̇ ה ְוַע fכÛֵַמÍ ֶסל wפÍ ים ים ָהֵאֶּ֙ל֙ה ֵא֣פ˚ד Íְתָרפִ֔ }̇ ÊָÊַ › י י= ֠Ôִ ם ֶ֗̇ ַהְיַדְע

ה ַוÌְִ‹ֲאלÍ־֖ל˚ ְלָ‹ֽל˚ם׃   15 fית ִמיכ =Ê י bַער ַהֵּלו KÚית־ַה uÊֶאל־ Íא ֹ֛ ָּמה ַוÌָב ָ֔› ÍרÍ֣סÌַָו

ן׃   16 jֵני־דÊְר ִמ w›ַער ֲא f·ַתח ַה oı ים bב ָ̂ ם ִנ ָ֔̇ י ִמְלַחְמ י‹ ֲחגÍִרי֙ם Ôְל= ְוֵ‹‹־ֵמ֣א˚ת אִ֗

ָּמה ָלְק֗חÍ ֶאת־ַהıֶֶ֙סל֙  17 ָ֔› Íא NÊ ל ֶאת־ָהָאֶר֒ץ =Áים ַהֹהְלִכי֮ם ְלַר ֶ‹ת ָהֲאָנ‹ִ֗ Ìֲַע֞לÍ ֲחמ= ו�

י‹ ַער ְוֵ‹‹־ֵמ֣א˚ת ָהאִ֔ ַתח ַה·ַ֔ oı ֙ב ָ̂ ן ִנ ה ְוַהÔֹהֵ֗ fכÛֵים ְוֶאת־ַהַּמ bָרפ ְ̇ ֵא֔פ˚ד ְוֶאת־ַה Nְוֶאת־ה

ה׃   jי ַהִּמְלָחמ ֶסל ָהֵא֔פ˚ד  18ֶהָח֖גÍר Ôְל\ oıֶאת־ Íְ֙קחÌִה ַו ית ִמיכָ֔ =Ê Íא ֚Êָ ֶּלה ְואֵ֗

ים׃   R‡ם ֹע ẇ ה ַא Hן מ אֶמר ֲאֵליֶה֙ם ַהÔֹהֵ֔ ֹ֤ Ìה ַו fכÛֵים ְוֶאת־ַהַּמ bָרפ ְ̇ ַוÄÌְמרÍ֩ ֨ל˚  19ְוֶאת־ַה

ן  ן ֲה֣ט˚ב ׀ ֱהי˚ְת� ֹכהֵ֗ ב Íְלֹכה� Nְלא Íנ ְהֵיה־ל7 נÍ ו� ] ִעּמָ֔ ים־ָיְד� ַעל־ıִ֙י֙[ ְול= R‡ › ַהֲחֵר֜

ל׃   uִיְ‡ָראÊְ ה ֶבט Íְלִמְ‹ıָח7 ן ְל‹\ ד ֚א˚ ֱהי˚ְת� ֹכהֵ֔ י‹ ֶאחָ֔ ן  20ְלֵבי֙ת א0 ב ַהÔֹהֵ֔ ַוÌִיַט֙ב ל=

ם׃   jֶרב ָהע cקÊְ א ֹ֖ ֶסל ַוÌָב fıים ְוֶאת־ַה bָרפ ְ̇ ֵא֔פ˚ד ְוֶאת־ַה N֙ח ֶאת־ה ַ̃ Ìִ21ַו  Íכ ַוÌְִפ֖נÍ ַוÌֵל�

ם׃   ה ִלְפֵניה� 7ËÍבÔְה ְוֶאת־ַה ף ְוֶאת־ַהִּמְקנ� �Ïֶאת־ַה Íימ ִ֨‡Ìָה 22ַו fית ִמיכ =Êִמ Íיק bָּמה ִהְרח ה\

ן׃   jֵני־דÊְֶאת־ Íיק bÊְדÌַַו Íְזֲע֔ק Rה נ ית ִמיכָ֔ =Êי֙ם ֲאֶ‹֙ר ִעם־ ִ̇ ÊָÊַ ר ים ֲא‹} ÌְִקְראÍ֙ 23ְוָהֲאָנ‹ִ֗ ו?
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׃   ָ̇ ְק jי ִנְזע _Ô ^ה ַמה־ְּל ם ַוÄÌְמ֣רÍ ְלִמיכָ֔ Mֵניהıְ ÍÊ vÛÌַן ַו אֶמר ֶאת־ֱאלַֹה֩י  24ֶאל־Êְֵני־ָד֔ ֹ֡ Ìַו

]׃  jי ַמה־ּל qֵאל Íְמ֥רÄ˙ ה �Îַמה־Í י ֑ע˚ד ְל֖כÍ Íַמה־ּל0 ֵ̇ ן ַו LהÔֶֹאת־ַה lם ו �̇ יִתי ְלַקְח ֲאֶ‹ר־ָע‡ִ֨

ֶפ‹  25 ֵרי ֶנ֔ Nם ֲאָנִ‹י֙ם מ ן־ִיְפÁְ֣עÍ ָבכֶ֗ �ı Íנ fע ק˚ְל^ ִעּמ Kמ›ְ ַ̇ ן ַאל־ ַוÄÌְמ֤רÍ ֵאָלי֙ו Êְֵני־ָד֔

[׃   ֶפ‹ Êֵית� cה ַנְפְ‹^ ְונ Ḣ ים ֵהָּ֙מ֙ה 26ְוָאַסְפ ה Ôִי־ֲחָזק_ ְרא ִמיכָ֗ aÌם ַו fÔן ְלַדְר ַוÌְֵל֥כÍ ְבֵני־ד7

ָ‹ב ֶאל־Êֵיֽת˚׃   HÌֶפן ַו bÌַו ÍÚ ר  27ִמּמֶ֔ o›ֵה֮ן ֲאÔֶֹאת־ַה lה ו ה ִמיכָ֗ N‡ת ֲאֶ‹ר־ָע Uא Íָּמה ָלְק֜ח ְוהֵ֨

Íיר ָ‡ְר֥פ bֶרב ְוֶאת־ָהע fם ְלִפי־ח ח∞ ַוÍÔ֥Ìַ א˚ת7 ט Íֹבטֵ֔ ִי‹ ַעל־ַע֙ם ֹ‹ק= אÍ ַעל־לַ֗ ֹ֣ ̊֒ ַוÌָב ָהָיה־ל

‹׃   uֶמק 28ָבא vעÊָ יא ם ְוהִ֕ ר ֵאין־ָלֶה֙ם ִעם־ָאָד֔ י֗ד˚ן ְוָדב� ִ̂ יא ִמ ח˚ָקה־ה0 lי ר PÔ יל ִ֜̂ ין ַמ ְואֵ֨

È׃   jב Íב›ְ \Ìיר ַו bֶאת־ָהע Íְב֥נÌִר ְלֵבית־ְר֑ח˚ב ַו o›ן  29ֲא NË ֙ם›ֵÊְ ן ֔Ëָ ם־ָהִעי֙ר›ֵ Íְקְר֤אÌִַו

ה׃   jיר ָלִראֹ‹נ bִי‹ ֵ‹ם־ָהע K̀לם לÍל ְוא ד ְלִיְ‡ָרא� qּלÍר י c›ם ֲא ם  30ֲאִביהֶ֔ ימÍ ָלה� PקÌַָו

י  ֶבט ַהËִָנ֔ יו ָה֤יÍ ֹכֲהִני֙ם ְל‹= ה ֣הÍא Íָבָנ֗ ם Êֶן־ְמַנ·ֶ֜ יה˚ָנָתן Êֶן־Áְֵרֹ‹֨ ֶסל ִו֠ fıן ֶאת־ַה Êְֵני־ד7

ֶרץ׃   j֥ל˚ת ָהאÁְ י ֱה֥י˚ת  31ַעד־֖י˚ם Lל־ְימÔָ ה f‡ר ָע o›ה ֲא ֶסל ִמיכ7 cıם ֶאת־ ימÍ ָלהֶ֔ 0‡Ìַָו

ה׃ ֹֽ ים Êְִ‹ל bית־ָהֱאלֹהÊֵפ 
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י  1 19 ר ÊְַיְרÔְת= ֚Áָ י י‹ ֵלִו֗ י ׀ א0 ל ַוְיה0 ין Êְִיְ‡ָרא� ֶל] א= wמÍ ם ים ָההֵ֔ ַוְיִה֙י ÌָÊַמ0

ה׃   jדÍֶחם ְיה wית ל \Êֶג‹ ִמ ה ִפילֶ֔ N·ִא ֙̊ ח־ל ?̃ RÌִים ַו ֶל] 2ַהר־ֶאְפַר֔ ~̇ יַלְג֔‹˚ ַו Rı ה ָעָלי֙ו ְזנ} ִ̇ ַו

ים׃   R›ה ֳחָד HעÊָים ַאְר bם ָימ ִהי־‹ָ֕ ְ̇ ה ַו fדÍֶחם ְיה wית ל \Êיָה ֶאל־ ית ָאבִ֔ =Êֶאל־ ֙̊ ִא˙ uמ

ֶמד  3 oְוַנֲע֥ר˚ ִעּ֖מ˚ ְוצ [È ר ַעל־ִלÈ֙Êָ ַלֲהִ‹יב˚ [ַלֲהִ‹יבָ֔ ~Êיָה ְלַד ֶל] ַאֲחֶר֗ =Ìַו È ָקם ִאי‹ָ֜ ֨Ìַָו

ח ִלְקָראֽת˚׃   qמ‡ְÌִה ַו Úֲַעָר֔ י ה? יָה ַוÌְִרֵא֙הÍ֙ ֲאב0 ית ָאבִ֔ =Ê Íִ֙ביֵא֙ה ְ̇ ים ַו s4ֲחֹמר  ˚Êֱ֤חַזק־Ìֶַו

ם׃   j› Íינ bלÌַָו Í ֔̇ ›ְÌִַו Íְ֙כלÄÌים ַו sת ָימ›ֶ ֹ֣ ˚ ְ‹ל ֖̇ ֶ‹ב ִא \Ìה ַו Úֲַעָר֔ י ה? ̊֙ ֲאב0 ְתנ ְיִה֙י Ì֣Êַ˚ם  5ֹחֽ ו?

 �Êְד ִל ה ֶאל־ֲחָת֗נ˚ ְסע' Úֲַעָר֜ י ה? ֶכת ַוÄÌֶמ֩ר ֲאבִ֨ Mָקם ָלל NÌֶקר ַו ֖Êַֹב Íימ _Ô›ְÌַי ַו ָהְרִביעִ֔

כÍ׃   uל ֵ̇ ר  Kֶחם ְוַאח wת־לıַ6  ֲעָר֙הÚַ י ה? אֶמר ֲאב{ ֹ֜ Ìַו Í ֑̇ ›ְÌִו ַו 7Ëם ַיְח ַוÌְֵ‹֗בÍ ַוÄÌְכ֧לÍ ְ‹ֵניה�

[׃   �Êב ִל Kין ְוִיט bא ְול Hי‹ ֽה˚ֶאל־נ ָ‹ב  7ֶאל־ָהאִ֔ 7Ìֹחְת֔נ˚ ַו ֙̊ Êְפַצר־Ìִֶכת ַו Mי‹ ָלל bָקם ָהא HÌַו

ם׃   j› ֶלן HÌה ְסָעד־ָנ֙א  8ַו Úֲַעָר֗ י ה? אֶמר ׀ ֲאב0 ֹ֣ Ìם ַהֲחִמיִ‹֮י ָלֶלֶכ֒ת ַו˚Ì֣Êַ ֶקר ֜ÊֹÊַ ם ֵ֨Ô›ְÌַַו

ם׃   ְתַמְהְמ֖הÍ ַעד־ְנ֣ט˚ת ַהÌ֑˚ם ַוÄÌְכ֖לÍ ְ‹ֵניה� Rְב  ְוה Nא  9ְלבÍֶכת ֥ה ָקם ָהִאי֙‹ ָללֶ֔ �Ìַו

א  ינÍ־ָנ֞ Rב ל ה ַהÌ֜˚ם ַלֲעֹר֗ ה ָנ֩א ָרפָ֨ =Úה ִה Úֲַעָר֡ י ה? אֶמר ֣ל˚ ֹחְת֣נ˚ ֲאב0 ֹ֣ Ìִפיַלְג֖‹˚ ְוַנֲע֑ר˚ ַוÍ
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[׃   7̇ ְלֹאָהל� ם ְוָהַלְכ ם ָמָח֙ר ְלַדְרÔְכֶ֔ {̇ [ ְוִהְ‹Ôְַמ ב ְלָבבֶ֔ a֙ה ְוִייטıֹ ין ה ֲח֤נ˚ת ַהÌ˚֙ם ל_ ֵ֨Úִה

ֶמד  10 ִם ְוִעּ֗מ˚ צ} fל›ָÍיא ְיר bס הÍַכח ְי֔ב ֶל] ַוÌָבÄ֙ ַעד־ֹנ֣ ֗Ìֵָקם ַו NÌן ַוÍה ָהִאי֙‹ ָל֔ל א־ָאב� ֹֽ ְול

ים Íִפיַלְג֖‹˚ ִעּֽמ˚׃ ִ֔›Íַער  11ֲחמ˚ִרי֙ם ֲחב ַ֜Úאֶמר ַה ֹ֨ Ìד ַו ד ְמֹא֑ aם ר˚Ì֖ס ְוַהÍם ִעם־ְי֔ב ה=

È׃   jÊ ין את ְוָנל_ ֹ֖ Îי ַה יר־ַהְיבÍס_ Rָרה ֶאל־עÍא ְוָנ֛סÚ̀יו ְלָכה־ אֶמר ֵאָלי֙ו  12ֶאל־ֲאֹדָנ֗ ֹ֤ Ìַו

ה׃   jְבעÁִַעד־ Íְרנ qה ְוָעבÚָ ל ה� vי ִיְ‡ָרא א־ִמÊְנ\ ֹֽ ר ל י ֲא‹� יר ָנְכִר֔ א ָנסÍ֙ר ֶאל־ע0 ֹ֤ יו ל ֲאֹדָנ֔

ה׃   13 jה ֥א˚ ָבָרמ ÍÚ ַבÁְִבע7 Kד ַהְּמֹק֑מ˚ת ְול aַאחÊְ ה אֶמר ְלַנֲע֔ר˚ ְל¡ ְוִנְקְרב7 ֹ֣ Ì14ַו  Íַעְב֖רÌַַו

ן׃   Rר ְלִבְנָימ c›ה ֲא ֶצל ַהÁְִבע7 ֶמ‹ א\ א ָלֶה֙ם ַה·ֶ֔ ֹ֤ ב ָ̇ כÍ ַו ם ָל֖ב˚א ָל֣לÍן  15ַוÌֵל� ָ֔› Íר ַוÌָס�

ְיָתה ָלֽלÍן׃   qÊם ַה Hף־א˚ת uÛי‹ ְמַא Iין א יר ְוא\ ֶ‹֙ב Êְִר֣ח˚ב ָהעִ֔ ֙Ìֵא ַו ֹ֗ ה ַוÌָב fְבעÁִÊַ16  ה ׀ =Úְוִה

ה  fְבעÁִÊַ ר ִים ְוהÍא־ג7 ר ֶאְפַר֔ aֶרב ְוָהִאי֙‹ ֵמה הÍ ִמן־ַהָ‚ֶד֙ה Êָעֶ֔ ן־ַמֲע‡~ Rא מ NÊ ן י‹ ָזֵק֗ א0

י׃   Rי ְיִמינ י ַהָּמ֖ק˚ם Êְנ\ יר  17ְוַאְנ‹\ sב ָהע ח∞ Êְִרֹח֣ vי‹ ָהֹאר ְרא ֶאת־ָהא_ �Ìיו ַו א ֵעיָנ֗ N‚Ìִַו

ֽב˚א׃   ָ̇ ִין  KֵמאÍ [ vָנה ֵתל Hן א LקÎָי֩‹ ַה Pאֶמר ָהא ֹ֨ Ì18ַו  Íְחנ ים ֲאַנ֜ יו ֹעְבִר֨ אֶמר ֵאלָ֗ ֹ֣ Ìַו

ה  fדÍֶחם ְיה wית ל \Êַעד־ [ ִכי ָוֵאלֵ֕ ם ָאֹנ֔ N·י ַהר־ֶאְפַרִי֒ם ִמ ֶחם ְיהÍָד֮ה ַעד־ַיְרÔְת= oית־ל uÊִמ
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ְיָתה׃   jÊי ַה bף א˚ת \Ûי‹ ְמַא ין אִ֔ ] ְוא= י ֹהלֵ֔ ית ְיהָו֙ה ֲאנ0 ~Ê19ְוֶאת־ › ֶבן Áַם־ִמְסı˚֙א י= {̇ ְוַגם־

ר׃  jבËָל־Ôָ ין ַמְח֖ס˚ר י[ א\ Mַער ִעם־ֲעָבד qÚְוַל ] ֲאָמתֶ֔ ִין ֶי‹־ִל֙י ְול? ֶחם ָוי� oַגם ל ינÍ ְו֠ ַלֲחמ˚ֵר֔

ן׃   20 ל? ָ̇ ק Êְָר֖ח˚ב ַאל־ Kי ר fל־ַמְחס˚ְר^ ָעלÔָ ק Kר [ י‹ ַהÎֵָק֙ן ָ‹֣ל˚ם לָ֔ אֶמר ָהא{ ֹ֨ Ìַו

Í׃   21 ֽ̇ ›ְÌִַו Íְכ֖לÄÌם ַו ÌְִרֲחצÍ֙ ַרְגֵליהֶ֔ ים ו? sָבל] ַלֲחמ˚ר 7Ìל [ַו˚ÊÌְִלֵבי֔ת˚ ַו Íה ַוְיִביא=

ִית  22 ַ֔Êֶאת־ַה Í֙Êַ֙על ָנַס ֗Ìַי־ְבִל uי ְבנ יר ַאְנ‹= י ָהעִ֜ ים ֶאת־ִלÊָ֒ם ְוִהÚֵ֩ה ַאְנ‹ֵ֨ ֵהָּמ֮ה ֵמיִטיב0

י‹  Iא ֶאת־ָהא ר ה˚צֵ֗ ִית ַהÎֵָק֙ן ֵלאֹמ֔ �Êַעל ַה aÊ ›ִאי ֶלת ַוÄÌְמ֗רÍ ֶאל־ָה֠ fËים ַעל־ַה bקıְËְַת Rמ

ÍÚ׃   א ֶאל־Êֵיְת^ ְוֵנָדע� HÊם  23ֲאֶ‹ר־ אֶמר ֲאֵלהֶ֔ ֹ֣ Ìִית ַו ַ֔Êַעל ַה aÊ ›֙ם ָהִאי א ֲאֵליהֶ֗ ַוÌֵצ=

ה  HָבלÚְֶאת־ַה Í‡ֲ֖ע ַ̇ ל־ י א? י‹ ַהÎֶ֙ה ַאל־Êֵיתִ֔ א ָהא{ ָ֞Êֲחֵרי ֲאֶ‹ר־ א ַא֠ fנ Íע ר= ָ̇ י ַאל־ qַאל־ַאח

ם  24ַהÄÎֽת׃   ם ַוֲע֣‡Í ָלהֶ֔ א א˚ָת֙ם ְוַעÍÚ֣ א˚תָ֔ �Úיָאה־ Rא˚צ Íה יַלְג‹ֵ֗ RפÍ ה י ַהÊְתÍלָ֜ ִ֨̇ ִהÚֵ֩ה ִב

ה ַהÄÎֽת׃   HָבלÚְר ַה qבËְ Í‡֔א ַתֲע ֹ֣ י‹ ַהÎֶ֙ה ל ם ְוָלא{ MֵעיֵניכÊְ ב˚Ïָ֖הֲאָנִ‹י֙ם  25ַה Íא־ָא֤ב ֹֽ ְול

 È ְתַעְּללÍ־ב� RÌַו Èָת˚ ם ַה֑חÍץ ַוÌְֵד֣עÍ א֠ wא ֲאֵליה יַלְג֔‹˚ ַוÌֹצ\ ק ָהִאי֙‹ Êְפ0 ע［ ֔ל˚ ַוÌֲַחז~ ִלְ‹ֹמ֣

ַחר׃   j·ַה [ֲע֥ל˚תÔַ] ֲעל˚תÊַ ָהÍְיַ‹ְּל֖ח ֶקר ו? ֔Êֹל־ַהַּלְ֙יָל֙ה ַעד־ַהÔָ26  ה ִלְפ֣נ˚ת א ָהִא·7 ֹ֥ ב ָ̇ ַו

Judges  שפטים

63



ם ַעד־ָהֽא˚ר׃   יָה ·7 cי‹ ֲאֶ‹ר־ֲאד˚נ Iית־ָהאÊֵ ַתח �ı ל ֞ıֹ ִ̇ ֶקר ַו ֑Êֶֹקר  27ַה ֗ÊֹÊַ יָה ָקם ֲאֹדֶנ֜ ֨Ìַָו

ִית  ַ֔Êַתח ַה oı יַלְג֗‹˚ ֹנֶפֶ֙ל֙ת Rה פ N·ה ָהִא UÚְוִה ˚Ôֶ֑כת ְלַדְר oא ָלל vצÌִֵית ַו ַ֔Êְל֣ת˚ת ַהËַ ֙ח ַ̇ ַוÌְִפ

ף׃   ?Ûיָה ַעל־ַה wָקם  28ְוָיד NÌל־ַהֲח֔מ˚ר ַו ֶחָ֙ה֙ ע? ָ̃ Ìִה ַו Mין ֹענ ָכה ְוא= vִמי ְוֵנלÍיָה ֥ק אֶמר ֵאל� ֹ֧ Ìַו

ֶל] ִלְמֹקֽמ˚׃   vÌי‹ ַו ֶחָ֙ה֙ 29ָהאִ֔ ְ̇ ְיַנ יַלְג֔‹˚ ו? RפÊְ ק ַּמֲאֶכֶ֙ל֙ת ַוÌֲַחז= ח ֶאת־ה? �̃ Ìִי֗ת˚ ַוÊֵא ֶאל־ ֹ֣ ַוÌָב

ל׃   uל ִיְ‡ָראÍ֥בÁְ ל ָה Êְֹכ֖ ְיַ‹ְּלחֶ֔ ים ו? sר ְנָתח ים ָע‡7 יָה ִלְ‹נ\ ה  30ַלֲעָצמֶ֔ ה ָכל־ָהֹראֶ֗ Nְוָהי

ד  qִים ע ֶרץ ִמְצַר֔ oי־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֵמא uנÊְ ם ֲע֤ל˚ת˚Ì֞את ְלִמ ֹ֔ א־ִנְרֲאָת֙ה Ôָז ֹֽ ה ְול א־ִנְהְית� ֹֽ ְוָאַמ֙ר ל

רÍ׃ uÊְוַד Íצ rיָה ע wם ָעל c־ָלכÍימ R‡ ה MÎם ַה˚Ì֣י ִיְ‡ָרֵאל֒ 1 20פַה  ַוÌְֵצאÔָ Í֮ל־Êְנ=

ה׃  jıה ַהִּמְצ ד ֶאל־ְיהו7 fְלעÁִֶרץ ַה wַבע ְוא ר ‹ֶ֔ ד ְלִמËָ֙ן ְוַעד־Êְא= י‹ ֶאחָ֗ ה Ôְא0 ל ָהֵעָד֜ הֵ֨ ָ̃ ִ̇ ַו

ֶלף  2 ע ֵמ֥א˚ת א� ַ֨Êים ַאְר sםָהֱאלֹה aל ע qְקהÊִ ל י ִיְ‡ָראֵ֔ ל ִ‹ְבט= ֚Ôֹ ם ֞בÚ֣ıִ Í˚ת Ôָל־ָהעָ֗ ְ̂ ְתַי RÌַו

ֶרב׃ jף ח uל י ֹ‹֥ bי‹ ַרְגל ה  3פא_ fıל ַהִּמְצ vי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íי־ָע֥ל RÔ ן י ִבְנָימִ֔ Ìְִ‹ְמעÊְ Í֙נ= ו?

ה ַהÄÎֽת׃   Hה ָהָרע ה ִנְהְית7 Hֵאיכ Í֕רÊְËַ ל י ִיְ‡ָראֵ֔ י‹  4ַוÄÌְֽמרÊְ Í֙נ= Iי א י‹ ַהֵּלִו֗ ַען ָהא0 ֜Ìַַו

י ָלֽלÍן׃   b›יַלְג RפÍ י ן Ềאִתי ֲאנ_ ר ְלִבְנָימִ֔ o›ְבָעָ֙ת֙ה ֲאÁִר ַה yמÄÌה ַו ה ַהÚְִרָצח7 H·5ָהִא  Íמ ַוÌָק�
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 ÍÚ֖י ִע ג ְוֶאת־ıִיַלְג‹_ ְיָלה א˚ִת֙י Ëִּ֣מÍ ַלֲהֹר֔ fִית ל qÊי ֶאת־ַה ÍÊ ָעל� ה ַוÌָֹס֧ י ַהÁְִבעָ֔ ָעַל֙י Êֲַעל=

ת׃   ֹמֽ ָ̇ ה  6ַו Hִזּמ Í‡֛י ָע _Ô ל ת ִיְ‡ָרא� aה ַנֲחל vָכל־ְ‡דÊְ ָה ֲאַ‹ְּלחֶ֔ ָה ו� חֶ֔ ְ̇ ֲאַנ jיַלְגִ‹֙י ו RפÊְ ז ֹאח~ jו

ל׃   uִיְ‡ָראÊְ ה ם׃   Í7ְנָבל7 ֹֽ ה ֲהל ר ְוֵעצ7 HבËָ ם ל ָה֥בÍ ָלכ� י ִיְ‡ָרא� ם Êְנ= wה ֻכְּלכ \Úָ֙ק֙ם  8ִהÌַָו

י‹ ְלֵביֽת˚׃   א ָנ֖סÍר א_ ֹ֥ י‹ ְלָאֳה֔ל˚ ְול א ֵנֵל� א0 ֹ֤ ר ל ד ֵלאֹמ֑ י‹ ֶאח7 ם Ôְא_ ה  Ôָ9ל־ָהעָ֔ ָ֕̇ ְוַע

ל׃   jג˚רÊְ יָה wה ָעל fְבעÁִה ַל w‡ר ַנֲע c›ר ֲא ה ַהËָבָ֔ oל 10ז ה ְלֹכ֣ ים ַלֵּמאָ֜ ְחנÍ ֲעָ‡ָר֩ה ֲאָנ‹ִ֨ aְוָלק

ם ַלֲע֗‡˚ת ְלב˚ָא֙ם  fה ָלע ַחת ֵצד7 Kה ָלק ֶלף ָלְרָבבָ֔ oה ָלֶאֶ֙ל֙ף ְוא ל Íֵמא� י ִיְ‡ָראֵ֗ ׀ ִ‹ְבט=

ל׃   uִיְ‡ָראÊְ ה ר ָע‡7 c›ה ֲא Úְָבלָ֔ ן Ôְָכל־הַ֨ ַבע Êְִנָימִ֔ oי‹ ִיְ‡ָרֵאל֙  11ְלג ף Ôָל־א{ ָאסֵ֞ uÌַו

ים׃ Rד ֲחֵבר י‹ ֶאח7 יר Ôְא_ י  12פֶאל־ָהעִ֔ ים Êְָכל־ִ‹ְבט\ י ִיְ‡ָרֵאל֙ ֲאָנ‹ִ֔ Ìְִ‹ְל֞חÍ ִ‹ְבט~ ו?

ם׃   ה Êָכ� ר ִנְהְית7 c›את ֲא ֹ֔ Îה ַה Nה ָהָרע ר ָמ֚ ן ֵלאֹמ֑ bים  13ִבְנָימ נÍ֩ ֶאת־ָהֲאָנ‹ִ֨ ְ̇ ה  ָ֡̇ ְוַע

י]  א ָאבÍ׃ ְ   =  [Êְנ= ֹ֤ ל ְול ה ִמÌְִ‡ָרא� ה ָרע7 HְנַבֲערÍ ם ר ÁִÊְַבָע֙ה Íְנִמיתֵ֔ ַעל ֲא‹} ֜Ìַי־ְבִל uנÊְ

ל׃   uי־ִיְ‡ָרא uנÊְ ם c֖ק˚ל ֲאֵחיהÊְ ∞ע ן ִלְ‹ֹמ֕ ָתה Êִ14ְנָימִ֔ fְבעÁִים ַה bן ִמן־ֶהָער Iי־ִבְנָימ uְבנ Íָאְס֧פÌֵַו

ל׃   uי ִיְ‡ָרא ה ִעם־Êְנ\ את ַלִּמְלָחמ7 ים  15ָלצ\ ָעִר֔ o֙א ֵמהÍם ַהה˚Ì֤Êַ ן י ִבְנָימִ֜ ְקדÍ֩ ְבֵנ֨ jıְתÌִַו

Judges  שפטים

65



י‹ ע ֵמ֖א˚ת א_ Kב›ְ Íְק֔ד Nıְבָע֙ה ִהְתÁִי ַה ַבד ִמÌְֹ‹ב~ ֶרב ְל֠ fף ח uל י‹ ֹ‹֣ bֶלף א ה א� H·›ִים ְו ֶעְ‡ִר֨

ע∞  Êָ16ֽחÍר׃   Uה ֹקל ר ַיד־ְיִמי֑נ˚ Ôָל־ֶז֗ vÏר ִאÍ֔חÊָ ›י ע ֵמא˚֙ת א0 ה ְ‹ב� ֗Îֶם ַה Nל ׀ ָהע ֣Ôִֹמ

א׃ Rא ַיֲחט ֹ֥ ה ְול ַ‚ֲער7 ֶבן ֶאל־ה? ע 17פÊָא� ַ֨Êן ַאְר ְק֗דÍ ְלַב֙ד ִמÊְִנָימִ֔ jıל ִהְת י‹ ִיְ‡ָראֵ֜ ְואִ֨

ה׃   jי‹ ִמְלָחמ ה א_ wל־זÔָ ֶרב fף ח uל י‹ ֹ‹֣ bֶלף א ית־ֵאל֮ ַוÌְִ‹ֲא֣לÍ 18ֵמ֥א˚ת א� uב Íֲע֣לÌַַו Íמ ַוÌָֻק֜

אֶמר ֹ֥ Ìן ַו sי ִבְנָימ ה ִעם־Êְנ= ה ַלִּמְלָחמ7 ִחּלָ֔ ְ̇ נÍ ַב Nי ַיֲעֶלה־ּל ל ִמ֚ י ִיְ‡ָראֵ֔ ֵבאלִֹהי֒ם ַוÄÌְֽמרÊְ Í֙נ=

ה׃   jִחּל ְ̇ ה ַב HדÍה ְיה ה׃ 19ְיהו7 jְבעÁִַעל־ַה Íֲח֖נ �Ìֶקר ַו ֑ÊֹÊַ ל vי־ִיְ‡ָרא uְבנ ÍמÍ֥קÌָפַו

ה  20 ל ִמְלָחמ7 Lי‹־ִיְ‡ָרא Rם א '̇ ן ַוÌַַעְר֨כÍ ִא sְנָימÊִה ִעם־ ל ַלִּמְלָחמ7 י‹ ִיְ‡ָראֵ֔ ַוÌֵֵצ֙א א0

ה׃   jְבעÁִִים  21ֶאל־ַה ל Ì֣Êַ˚ם ַה֗הÍא ְ‹ַנ֨ יתÍ ְבִיְ‡ָראֵ֜ ה ַוÌְַ‹חִ֨ fְבעÁִן ִמן־ַה bי־ִבְנָימ uְבנ Íְצ֥אÌֵַו

ְרָצה׃   jי‹ א bֶלף א ים א� ה  22ְוֶעְ‡ר_ ] ִמְלָחמָ֔ ל ַוÌִֹס֙פÍ֙ ַלֲעֹר֣ י‹ ִיְ‡ָרא� ם א0 ק ָהע7 \ÎְתַחÌִַו

ם Ì֥Êַ˚ם ָהִראֽ‹˚ן׃   7› Íְרכ Hָּמ֕ק˚ם ֲאֶ‹ר־עÊַ23  י־ְיהָו֮ה uִלְפנ ÍÔְ֣בÌִל ַו י־ִיְ‡ָראֵ֗ uְבנ Íֲע֣לÌַַו

י  sן ָאח bי ִבְנָימ ה ִעם־Êְנ\ ֶ‹֙ת ַלִּמְלָחמָ֔ יף ָלֶג֙ ר ַהא˚סִ֗ יהָו֙ה ֵלאֹמ֔ ַעד־ָהֶעֶר֒ב ַוÌְִ‹ֲא֤לÍ ב?

יו׃ jֵאל Íה ֲע֥ל אֶמר ְיהו7 ֹ֥ Ìי׃   24פַו Rם ַהֵ·נ˚Ì֥Êַ ן bי ִבְנָימ ל ֶאל־Êְנ\ Lי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íְקְר֧בÌִַו
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ת 25 ל ֗ע˚ד ְ‹ֹמַנ֨ י ִיְ‡ָראֵ֜ ן־ַהÁְִבָע֮ה Ì֣Êַ˚ם ַהֵ·ִנ֒י ַוÌְַ‹ִחיתÍ֩ ִבְבֵנ֨ Rם ׀ מ Hן ׀ ִלְקָראת ַוÌֵֵצ֩א ִבְנָימִ֨

ֶרב׃   jְלֵפי ח ֶּלה ֹ‹֥ vל־אÔָ ְרָצה fי‹ א bֶלף א ר א� H‡ם  26ָע ל ְוָכל־ָהעָ֜ ַוÌֲַע֣לÍ ָכל־Êְֵנ֩י ִיְ‡ָראֵ֨

 Íֲע֛לÌַ ֶרב ו? fא ַעד־ָהעÍם־ַה֖ה˚Ìַב ÍמÍ֥צÌָה ַו י ְיהָו֔ ְ‹בÍ ָ‹֙ם ִלְפנ= ~Ìַו Í֙ÔְבÌִל ַו ית־אֵ֗ uב Íא ֹ֣ ַוÌָב

ה׃   jי ְיהו ים ִלְפנ\ bָלמ›ְÍ ית  27ֹע֥ל˚ת ם ֲאר˚֙ן Êְר0 ה ְו‹ָ֗ fיהו ?Ê ל vי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íֲא֥ל›ְÌִַו

ם׃   uים ָהה bמÌָÊַ ים ים ָהֵה֮ם  28ָהֱאלֹהִ֔ יו ÌָÊַמ0 ד ׀ ְלָפָנ֗ ן ֹעמ= ן־ַאֲהֹר֜ �Ê ר Íִ֠פיְנָחס Êֶן־ֶאְלָעזָ֨

אֶמר ְיהָו֙ה  ֹ֤ Ìל ַו fËי ִאם־ֶאְח bן ָאח י־ִבְנָימ_ uנÊְאת ַלִּמְלָח̀מה ִעם־ Uף ֜ע˚ד ָלצ ֵלאֹמ֒ר ַהא˚סִ֨

[׃   ÍÚ ְבָיד� cנ ְ̇ ר ֶא י ָמח7 _Ô Íיב׃ 29ֲע֔ל Rה ָסב ים ֶאל־ַהÁְִבע7 ְרבִ֔ ֶ‡ם ִיְ‡ָרֵאל֙ ֹאֽ �Ìפַו

ַעם  30 KפÔְ ה י ַוÌַַעְר֥כÍ ֶאל־ַהÁְִבע7 s›ם ַהְ·ִלי˚Ì֣Êַ ן bי ִבְנָימ ל ֶאל־Êְנ\ Lי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íֲע֧לÌַַו

ַעם׃   jפÊְ31  ם ּלÍ ְלַהÔ˚֩ת ֵמָהעָ֨ יר ַוÌָחֵ֡ sִמן־ָהע Í֖ק ְ̇ ם ָהְנ את ָהעָ֔ aי־ִבְנָיִמ֙ן ִלְקר uְבנ Íְצ֤אÌֵַו

ה  ת Áְִבָעָ֙ת֙ה Êַָ‚ֶד֔ ל ְוַאח� ית־אֵ֗ uה ב Nת ֹעל ר ַאחַ֜ ְמִסּל˚֙ת ֲא‹ֶ֨ ?Ê ַעם ַעם ׀ Êְפַ֗ aפÔְ ים ֲחָללִ֜

ל׃   uִיְ‡ָראÊְ ›י bים א י  Ôִ32ְ‹לֹ‹_ UְבנÍ ה fָבִראֹ‹נÔְ Íינ vם ְלָפנ Lים ה ן ִנÁָפ_ י ִבְנָימִ֔ ַוÄÌְֽמרÊְ Í֙נ=

ְמִסּֽל˚ת׃   יר ֶאל־ה? bִמן־ָהע Íה ֻנ֔ ְ̃ ל ָאְמ֗רÍ ָנ֙נÍָס֙ה Íְֽנַת מÍ  33ִיְ‡ָרא= ל ָק֚ י‹ ִיְ‡ָראֵ֗ ל ׀ א0 ְוֹכ֣
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ַבע׃   jֲעֵרה־ג יח∞ ִמְּמֹק֖מ˚ ִמּמ? ל ֵמג_ Lב ִיְ‡ָרא Uר ְוֹאר fמ ָ̇ ַעל  aבÊְ Íַעְר֖כÌַ34ִמְּמק˚֔מ˚ ַו  Í֩ÄבÌַָו

א  ֹ֣ ָדה ְוֵה֙ם ל ה Ôָב� ל ְוַהִּמְלָחמ7 י‹ ÊָחÍ֙ר ִמÔָל־ִיְ‡ָראֵ֔ ים א{ ה ֲעֶ‡ֶר֩ת ֲאָלפִ֨ ֶגד ַלÁְִבעָ֜ ֶ֨Úִמ

ה׃ jם ָהָרע wַעת ֲעֵליה Kי־ֹנג RÔ Íי ִיְ‡ָרֵאל֒  35פָיְד֔ע ת־Êְִנָיִמ֮ן ִלְפנ= ה ׀ א� Hף ְיהוÁֹ¤Ìִַו

ֶּלה vל־אÔָ ›י sה א ֶלף Íֵמא7 ה א� H·ים ַוֲחִמ ל Êְִבְנָיִמ֙ן Ì֣Êַ˚ם ַה֔הÍא ֶעְ‡ִר֨ י ִיְ‡ָרא~ ַוÌְַ‹ִחיתÍ֩ ְבֵנ֨

ֶרב׃   jֵלף ח י  36ֹ‹֥ }Ô ן ל ָמק˚֙ם ְלִבְנָימִ֔ י‹־ִיְ‡ָרא~ Rא Í֨נ ְ̇ Ìִַו Íפ fÁי ִנ 0Ô ן bי־ִבְנָימ uְבנ Íְר֥אÌִַו

ה׃   jְבעÁִֶאל־ַה Íמ ב ֲאֶ‹ר ‡7 ֹאֵר֔ Nֶאל־ה Íְ֙טח jה  37ב fְבעÁִֶאל־ַה Íְפְ‹֖טÌִ י‹Í ו? ב ֵהחִ֔ ְוָהֹאר=

ֶרב׃   jיר ְלִפי־ח bל־ָהעÔֶָאת־ [ KÌב ַו ל  38ַוÌְִמֹ‹� ָהֹאֵר֔ vי‹ ִיְ‡ָרא ד ָה̀יה ְלא_ ְוַהּמ˚עֵ֗

יר׃   Rן ִמן־ָהע ת ֶהָע‹7 Kֶרב ְלַהֲעל˚̀תם ַמְ‡א ב הֶ֕ ל  39ִעם־ָהֹאר� vי‹־ִיְ‡ָרא Rא [ ַוÌֲַהֹפ֥

י ָאְמ֔רÍ ַא֩]  0Ô ›י ים אִ֔ י‹־ִיְ‡ָרֵאל֙ Ôְִ‹לֹ‹0 RאÊְ ים ן ֵהֵחל֩ ְלַהÔ֨˚ת ֲחָלל{ ה Íִבְנָימִ֡ fִּמְלָחמÊַ

ה׃   jה ָהִראֹ‹נ ינÔַ Íִּמְלָחמ7 ף הÍ֙א ְלָפֵנ֔ HÁף ִנ˚Á֨יר  40ִנ bָּלה ַלֲע֥ל˚ת ִמן־ָהע Lת ֵהח ְוַהַּמְ‡אֵ֗

ְיָמה׃   jיר ַהָ·מ bה ְכִליל־ָהע Hה ָעל LÚיו ְוִה ֶפן Êְִנָיִמ֙ן ַאֲחָר֔ }Ìן ַו f›ד ָעÍי‹ ִיְ‡ָרֵאל֙  41ַעּ֣מ ְוא{

ה׃   jיו ָהָרע ה ָעל7 Hי־ָנְגע RÔ ה י ָראָ֔ 0Ô ן sְנָימÊִ ›י ל א0 vהÊָÌִַו [ י‹ ִיְ‡ָרֵאל֙ 42ָהפַ֔ י א{ ַוÌְִפ֞נÍ ִלְפֵנ֨
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ים א˚֖ת˚ Êְת˚ֽכ˚׃   ים ַמְ‹ִחית_ ָעִר֔ oַוֲאֶ‹֙ר ֵמה Íְתה fיקÊִה ִהְד ר ְוַהִּמְלָחמ7 ָ֔Êֶר] ַהִּמְד oËֶאל־

ֶמ‹׃   43 j›ה ִמִּמְזַרח־ ַכח ַהÁְִבע7 ד ֹנ֥ הÍ ע� ה ִהְדִריכ� הÍ ְמנÍח7 ֤רÍ ֶאת־Êְִנָיִמ֙ן ִהְרִדיפֻ֔ ְ̇ Ôִ

ִיל׃   44 jֶּלה ַאְנֵ‹י־ח vל־אÔָי‹ ֶאת־ sֶלף א wר א H‡ה־ָע jן ְ‹ֹמנ ıְÌִלÍ֙ ִמÊְִנָימִ֔ סÍ  45ו? ַוÌְִפ֞נÍ ַוÌָנ�

יקÍ ַאֲחָרי֙ו  }ÊְדÌַי‹ ַו sים א bת ֲאָלפ›ֶ ְמִסּ֔ל˚ת ֲחמ\ ?Ê Íְ֙לֻל֙ה ִרּ֔מ˚ן ַוְיֹעֽ jַלע ה oָ֙ר֙ה ֶאל־סÊַָהִּמְד

י‹׃   Rִים א Kıַאְל ÍÚ wִמּמ ÍÔ֥Ìַם ַו ה  46ַעד־Áְִדֹע֔ ן ֶעְ‡ִרי֩ם ַוֲחִמ·ָ֨ ים ִמÊְִנָימִ֗ ְפלִ֜ ֨Úַֹוְיִה֩י ָכל־ַה

ִיל׃   jֶּלה ַאְנֵ‹י־ח vל־אÔָת־ ֶרב Ì֣Êַ˚ם ַה֑הÍא א� wף ח uל י‹ ֹ‹֥ Iֶלף א c47א  Íס ַוÌְִפ֞נÍ ַוÌָנ�

ים׃   R›ה ֳחָד ַלע ִרּ֔מ˚ן ַאְרÊָע7 oסÊְ Í֙ב›ְ uÌי‹ ַו sֵמ֖א˚ת א › ִרּ֔מ˚ן ‹\ jַלע ה oָ֙ר֙ה ֶאל־סÊַָהִּמְד

ד  48 qה ע יר ְמֹת֙ם ַעד־Êְֵהמָ֔ ֶרב ֵמע{ י ִבְנָיִמ֙ן ַוÍÔ֣Ìַם ְלִפי־חֶ֔ בÍ ֶאל־Êְנ~ N› ל י‹ ִיְ‡ָראֵ֜ ְואִ֨

‹׃ uָבא Íְמָצ֖א˚ת ִ‹ְּל֥חÚִים ַה ם Ôָל־ֶהָער_ �Á א fְמצÚִל־ַהÔָפ 

ן  1 21 bְלִבְנָימ ˚ ֛̇ Êִ ן \̇ ÍÚ לÄ־ִי י‹ ִמּמֶ֔ ר א0 ה ֵלאֹמ֑ 7ıִּמְצÊַ ע KÊ›ְל ִנ י‹ ִיְ‡ָראֵ֔ ְוא0

ה׃   j·ם  2ְלִא ים ַוÌְִ‡֣אÍ ק˚לָ֔ sי ָהֱאלֹה vֶרב ִלְפנ ְ‹בÍ ָ‹֙ם ַעד־ָהעֶ֔ ~Ìל ַו ית־אֵ֔ uÊ א ָהָע֙ם ֹ֤ ַוÌָב

י ָגֽד˚ל׃   ד 3ַוÌְִבÊְ ÍÔ֖כ_ ל ְלִהıָק\ את Êְִיְ‡ָרא� ֹ֖ ְיָתה ז Hל ה י ִיְ‡ָראֵ֔ ה ְיהָו֙ה ֱאלֹה= אְמ֔רÍ ָלמָ֗ ֹ֣ Ìַו
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ד׃   jֶבט ֶאח ל ‹\ vָרא‡ְÌִם ִמ˚Ì֛4ַה  Íֲע֥לÌַח∞ ַו �Êם ִמְז ם ַוÌְִבנÍ־‹7 ימÍ ָהעָ֔ 0Ô›ְÌַת ַו ָּמֳחָר֔ Rְיִה֙י מ ו?

ים׃ Rָלמ›ְÍ י  5פֹע֖ל˚ת ̀הל ִמÔָל־ִ‹ְבט\ ָ̃ ה ַב ר לÄ־ָעל' י ֲא‹ֶ֨ ל ִמ֠ י ִיְ‡ָראֵ֔ ַוÄÌְֽמרÊְ Í֙נ=

ה ַהִּמְצı̀ה  ה ֶאל־ְיהו' ֲאֶ‹ר לÄ־ָעלָ֨ ה ַל֠ ה ָהְיתָ֗ ה ַהÁְד˚לָ֜ ה Ôִ֩י ַהְ·בÍעָ֨ fל ֶאל־ְיהו vִיְ‡ָרא

ת׃   jמÍר ֥מ˚ת י ֶבט  6ֵלאֹמ֖ ע ַהÌ֛˚ם ‹\ KËִנְג Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìיו ַו sן ָאח bְנָימÊִל ֶאל־ י ִיְ‡ָראֵ֔ ֲחמÊְ Í֙נ= jÚÌִַו

ל׃   uָרא‡ְÌִד ִמ י  7ֶאח7 İ ה ְלִבְל יהָו֔ ְענÍ ב? aÊ›ְִנ Í֙ים ַוֲאַנְ֙חנ s›ים ְלָנ bָתר˚Úם ַל ה ָלה� c‡ֲעÚַַמה־

ים׃   R›ְלָנ Íינ vנ˚תÊְם ִמ cת־ָלה ה  8ֵ̇ Hא־ָעל ֹֽ ר ל ל ֲא‹� י ִיְ‡ָראֵ֔ י ֶאָח֙ד ִמִ·ְבט= אְמ֔רÍ מִ֗ ֹ֣ Ìַו

ל׃   jה ָ̃ ד ֶאל־ַה י‹ Áְִלע7 ה ִמÌָב\ ַּמֲחנ� י‹ ֶאל־ה? Pא ָבא־א ֹ֣ ִהÚֵה ל ה ְו֠ fıה ַהִּמְצ ֶאל־ְיהו7

ד׃   9 jְלעÁִ › י ָיב\ vב›ְ˚Ìי‹ ִמ ין־ָ‹֙ם אִ֔ uה א ~Úם ְוִה fד ָהע vקıְָתÌִה  10ַו ם ָהֵעָד֗ N›־Íְלח›ְÌִַו

 › י ָיב~ ם ֶאת־י˚ְ‹בֵ֨ כÍ ְוִהÔִיתֶ֞ ר ְל֠ ם ֵלאֹמ֗ ִיל ַוְיַצÍÍ֨ א˚תָ֜ fי ֶהח י‹ ִמÊְנ= bֶלף א ר א� H‡ֵנים־ָע›ְ

ף׃   jÏים ְוַה b›Úֶָרב ְוַה ר ְוָכל־ִא̀·ה  Áִ11ְלָע֙ד ְלִפי־חֶ֔ ֲע֑‡Ôָ Íל־ָזכָ֗ ַ̇ ר  o›ר ֲא ה ַהËָב7 cְוז

ימÍ׃   Rֲחר ַ̇ ר  ַעת ִמְ‹Ôַב־ָזכ7 Kה  12ֹיד Nע ֵמא˚֙ת ַנֲער �Êד ַאְר י‹ Áְִלעָ֗ י ׀ ָיב= Ìְִמְצ֞אÍ ִמÌ˚ְ‹ב= ו?

ר  w›ה ֲא ֹ֔ ַּמֲחֶנ֙ה ִ‹ל ם ֶאל־ה? יאÍ א˚ת� ר ַוÌָבִ֨ fב ָזכ aÔ›ְי‹ ְלִמ bא־ָיְד̀עה א ֹֽ ר ל ה ֲא‹� ְבתÍלָ֔
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ַען׃ jנÔְ ֶרץ cאÊְַלע ִרּ֑מ˚ן 13ס oסÊְ ר w›ן ֲא י ִבְנָימִ֔ ְיַדÊְרÍ֙ ֶאל־Êְנ= ה ו? ֵעָד֔ Nל־הÔָ Íְ֙לח›ְÌִ ו?

ם ָ‹ֽל˚ם׃   wָלה Íְקְר֥אÌִי  14ַו v›Úְִמ ÍÌ֔ר ִח o›ים ֲא ִ֔›Úָָלֶה֙ם ַה Í֤נ ְ̇ Ìִיא ַו ת ַההִ֔ ָ‹ב Êְִנָיִמ֙ן Êָע= �Ìַו

ן׃   uÔ ם wָלה Íא־ָמְצ֥א ֹֽ ד ְול fְלעÁִ › י 15ָיב= ֶרץ Êְִ‹ְבט\ wı ה ְיה̀וה י־ָע‡' RÔ ן sם ְלִבְנָימ ם ִנח7 Hְוָהע

ל׃   uן  16ִיְ‡ָרא bְנָימÊִה ִמ Hי־ִנְ‹ְמד RÔ ים s›ים ְלָנ bָתר˚Úה ַל c‡ֲעÚַה ַמה־ י ָהֵעָד֔ ַוÄÌְֽמ֨רÍ ִזְקנ=

ה׃   j·ל׃   17ִא uָרא‡ְÌִֶבט ִמ v› ה cא־ִיָּמח ֹֽ ן ְול sה ְלִבְנָימ ת ıְֵליט7 K·ְיֻר Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìא  18ַו ֹ֥ ְחנÍ ל ַוֲאַנ֗

ה  ן ִא·7 ר ָא֕רÍר ֹנת\ י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֵלאֹמ֔ uְבנ Í֤עÊְ›ְי־ִנ RÔ Íינ ים ִמÊְנ˚ת� b›ם ָנ cל ָלֵתת־ָלה נÍכ�

ן׃ R֤פ˚ָנה  19סְלִבְנָימ ְ̂ ר ִמ יָמה ֲא‹ֶ֞ ים ׀ ָימִ֗ ה Êְִ‹֜ל˚ ִמÌָמ0 ַוÄÌְמ֡רÍ ִהÚֵ֩ה ַחג־ְיהָו֨

ה׃   jֶגב ִלְלב˚נ wÚִמÍ ָמה Mל ְ‹כ vית־א uÊה ִמ Hה ָהֹעל ֶמ‹ ִלְמִסּלָ֔ ה ַה·ֶ֔ Nית־ֵאל֙ ִמְזְרח uַוְיַצו 20ְלב

ים׃   RָרמÔְÊַ ם ċ ר ְל֖כÍ ַוֲאַרְב ן ֵלאֹמ֑ bי ִבְנָימ ְצ֥אÍ  21[ַוְיַצÍÍ֕] ֶאת־Êְנ\ ִהÚֵה ִאם־יֵ֨ ם ְו֠ Íְרִאיתֶ֗

˚ ִמÊְ֣נ˚ת  ֖̇ י‹ ִאְ‹ ם א_ ם ָלכ� ċ ים ַוֲחַטְפ יָצאֶת֙ם ִמן־ַהÔְָרמִ֔ Rְּמֹחל˚֒ת וÊַ לÍָל֣ח ֮̊ ְבנ˚ת־ִ‹יל

ן׃   RְנָימÊִ ֶרץ cם א ẇ יב] ׀  22ִ‹י֑ל˚ ַוֲהַלְכ ם ָלר˚ב [ָלר0 אÍ ֲאב˚ָת֩ם ֨א˚ ֲאֵחיהֶ֜ ֹ֣ י־ָיב RÔ ה ְוָהָי֡

ם �̇ א ַא ֹ֥ י ל 0Ô ה fִּמְלָחמÊַ ˚ ֖̇ י‹ ִאְ‹ ְחנÍ א_ א ָלק� ֹ֥ י ל 0Ô ם ְרנÍ ֲאֵליֶה֙ם ָחÍÚ֣נÍ א˚תָ֔ ינÍ ְוָאמ� ֵאלֵ֗
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מÍ׃ j›ְא ֶ̇ ת  ם Ôָע\ wם ָלה ċ ם  23סְנַת ן ַוÌְִ‡֤אÍ ָנִ‹י֙ם ְלִמְסıָָר֔ י ִבְנָימִ֔ ֲע‡Í־ֵכ֙ן Êְנ= ?Ìַו

ם׃   ים ַוÌְֵ‹֖בÊָ Íה� ָעִר֔ oֶאת־ה Íְ֙בנÌִם ַו ֲחָלתָ֔ aֶאל־נ Í֙בÍ›֙Ìַָו Íְל֗כÌֵַו Íל fזÁָ ר o›ִמן־ַהְּמֹחְל֖ל˚ת ֲא

י‹ 24 bם א ˚ ַוÌְֵצ֣אÍ ִמ·ָ֔ ֑̇ י‹ ְלִ‹ְב֖ט˚ Íְלִמְ‹ıְַח יא א_ ת ַההִ֔ י־ִיְ‡ָרֵאל֙ Êָע= uנÊְ ם ַוÌְִתַהְּל֨כÍ ִמ·�

ה׃  25ְלַנֲחָלֽת˚׃   יו ַיֲע‡� ר Êְֵעינ7 H›Ìָי‹ ַה Iל א ֶל] Êְִיְ‡ָרא� wין מ ם א\ ים ָההֵ֔ ÌָÊַמ0
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