
Judges  שפטים

Prologue 1 (1:1–2:5)

י¹ 1 ע∞ַוְיהִ֗   ַאֲחֵר֙י ֣מ˚ת ְיה˚‹ֻ֔
Íֲ֙אל›ְÌִ רו: ה ֵלאֹמ֑ ל Êַיהו= י ִיְ‡ָראֵ֔   Êְנ?

˚Êֽ ֶחם Cה ְלִהּל ִחּל= ְ̇ Êַ י EַנֲענÔְ נÍ ֶאל־ה: Gי ַיֲעֶלה־ּל H׃מ  
אֶמר² ֹ֣ Ìהַו   ְיהו=

ֶרץ Êְָיֽד˚ י ֶאת־ָהא= ִ̇ Lה ָנת MÚה  ִה Nה ַיֲעל OדÍ׃ְיה  
אֶמר³ ֹ֣ Ìיוַו   ְיהÍָד֩ה ְלִ‹ְמ֨ע˚ן ָאחִ֜

T Nג˚ָרלÊְ V ְ̇ י ִא Eי ַגם־ֲאנ Ẇ י  ְוָהַלְכ Ôְַנֲעִנ֔ :Ê ָּלֲחָמ֙ה Yי ְונ י ְבג˚ָרלִ֗ Ḣ ה ִא  ֲעל]
ֶל\ ]Ìְמֽע˚ן׃ַו›ִ ˚ ֖̇    ִא

ַעל⁴ _Ìה ַו ן ְיהÍָד֔ [̇ Ìִָי̀דםַוÊְ י aÎִרıְי ְוַה bַנֲענÔְה ֶאת־ַה cְיהו  
ÍÔ֣Ìַי‹׃ַו Yים א aֶרת ֲאָלפ d‡ֶזק ֲע   ם Êְבֶ֔

⁵ÍְמְצאÌִ ָּלֲח֖מÊ֑ Í˚  ו: YÌֶזק ַו י ֶבֶ֙ז֙ק Êְבֶ֔ bֶאת־ֲאֹדנ ÍÔ֕Ìַי׃ַו YÎִרıְי ְוֶאת־ַה aַנֲענÔְ    ֶאת־ה:
ֶזק  ַוÌָָ֙נ֙ס⁶ ִני בֶ֔ ÌְִרËְ֖פÍ ֲאֹד֣ ֔צÍ ֹא֔ת˚ ַוÄÌֲח֣זÍ ַאֲח̀ריו ו: ְ̂ ְיַק יו׃ו: jיו ְוַרְגל   ֶאת־Êְֹה֥נ˚ת ָיד=
אֶמר⁷ ֹ֣ Ìֶזקַו   ֲאֽדִֹני־בֶ֗

ַחת _̇ ִטי֙ם  ְ̃ ים ָה֤יÍ ְמַל צִ֗ ָ̂ ם ְמֻק ם ְוַרְגֵליהֶ֜ ֹהנ˚֩ת ְיֵדיהֶ֨ mÊ ים ים ׀ ְמָלכִ֡ Hְבע›ִ 
ים pי ֱאלֹה aן ִ‹ַּלם־ל ]Ô יִתי ר ָע‡ִ֔ r›ֲאÔַ  י  ֻ‹ְלָחִנ֔

sִם  ַוְיִביא tל›ָÍְיר Íָמתה CÌם׃     פַו j› 

Israel to Yhwh
Q. Who?
A. Judah
2:1 ;1,2,3,4,16,22 עלה

Judah to Simeon

Capture Adoni-Bezek

⁸Íָּלֲח֤מÌִִם  ַו י־ְיהÍָד֙ה Êִי֣רÍָ‹לַ֔ uְבנ Í֣דÔְְלÌִַו  È  ָה ְלִפי־̀חֶרבַוÍÔ֖Ìַ א˚תָ֔
יר  aְוֶאת־ָהעÍ׃ִ‹ְּל֥ח› uָבא   

ר ⁹ ְרדÍְ֙וַאחַ֗ jה׃י jֶגב ְוַהְ·ֵפל vÚר ְוַה ב ָההָ֔ י י˚‹? pַנֲענÔְ :Ê ם wה ְלִהָּלח י ְיהÍָד֔    Êְנ?
ֶל\¹⁰ ?Ìֶחְב֔ר˚ןַוÊְ ב ?›˚Ìַנֲעִנ֙י ַהÔְ ה ֶאל־ה:   ְיהÍָד֗

ע xÊת ַאְר ים ִקְרי_ aְוֵ‹ם־ֶחְב֥ר˚ן ְלָפנ 
ÍÔ֛Ìַי׃ַו jְלמ ַ̇ ן ְוֶאת־ tי ְוֶאת־ֲאִחימ L››ֵֶאת־   

ֶל\¹¹ ?Ìירַו pבËְ י wם ֶאל־י˚ְ‹ב   ִמ·ָ֔
ֶפר׃ uים ִקְרַית־ס aיר ְלָפנ bבËְְוֵ‹ם־  

אֶמר¹² ֹ֣ Ìבַו   Ôָלֵ֔
ה j·י ְלִא ȧ ה ִב Cי ֛ל˚ ֶאת־ַעְכס ִ̇ Lְוָנת Èְלָכ̀דÍ ֶפר wה ֶאת־ִקְרַית־ס dÔ׃ֲאֶ‹ר־ַי  

ÌְִלÔְד¹³ ÍÚו: Nן ִמּמ ֹט֣ ָ̃ ב ַה wי ָכל bז ֲאח ל Êֶן־ְקַנ֔ È֙ ָעְתִניא? ָ 
ן ֶ̇ Ìִה׃ַו j·ְלִא ˚ ֖̇ ה ִב C־֛ל˚ ֶאת־ַעְכס  

י↓¹⁴ HַוְיהÈ   Êְב˚אָ֗
ִסית ְ̇ ה  ַו ֵאת־ָאִב֙יָה֙ ַהָ‚ֶד֔ uִלְ‹֤א˚ל מ Í֙֙ה חֵ tְצנ ִ̇ ל ַהֲח֑מ˚רַו   ֵמע_
בַוÄÌֶֽמר wלÔָ È C־ל 

\ j׃ַמה־ּל  
אֶמר¹⁵ ֹ֨   ֜ל˚ַו˙

ת ̀מִים ֹ֣ י Áֻּל aה ל Ċ ִני ְוָנַת ָ֔̇ ֶרץ ַהÚֶֶ֙ג֙ב ְנַת י א} HÔ ה י ְבָרכָ֗ Hָבה־ּל jה 
ן ֶ̇ Ìִית׃     פַו Ẏ ְח ַ̇ ת  ֹ֥ ת Áֻּל wית ְוא ת ִעּלִ֔ ֹ֣ ת Áֻּל ב ֵא֚ Ôָ Èלֵ֗ O־ל

Judah captures:
Jerusalem (8)
hill country, negev, 
shephelah (9)

Caleb, Othniel
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ה ¹⁶ ן ֹמ‹ֶ֜ י ֵקיִנ֩י ֹחתֵ֨ הָע֨לÍÍְבנ? ר ְיהÍָד֔ _Êה ִמְד י ְיהÍָד֔ ָמִרי֙ם ֶאת־Êְנ? ְ̇ יר ַה   ֵמע{
ֶגב ֲע̀רד rנÊְ ר v›ֲא 

ֶל\ wÌב ַו›ֶ ]Ìם׃ַו jֶאת־ָהע   
ֶל\¹⁷ ~Ìיו ַו תַוÍÔ֕Ìַ ְיהÍָד֙ה ֶאת־ִ‹ְמ֣ע˚ן ָאחִ֔ xב ְצפ י י˚‹? aַנֲענÔְ   ֶאת־ה:

Íימ HֲחרÌַַו È א א˚תָ֔ CְקרÌִה׃ַו jיר ָחְרמ aֶאת־ֵ‹ם־ָהע   
ד¹⁸ ֤ÔְֹלÌְִוֶאת־ֶעְק֖ר˚ןַו È̀לÍבÁְת־ַאְ‹ְק֖ל˚ן ְוֶאת־ È ְוא� ה ְוֶאת־ÁְבÍלָ֔ OÎָד֙ה ֶאת־ַעÍְיה  

È׃ jלÍבÁְְוֶאת־  
י¹⁹ ה ַוְיה{ ֶר‹ ְיהָו֙ה ֶאת־ְיהÍָד֔ ֖Ìֶֹאת־ָה̀הרַו  

י  HÔ›֙א ְלה˚ִרי ֹ֤ ם׃ל ל ָלה� vְרזÊַ ֶכב dי־רÔִ  ֶמק י ָהעֵ֔    ֶאת־ֹיְ‹ב?
²⁰Í֤נ ְ̇ Ìִה ַו N›ר ֹמ rÊËִ ר v›ֲא �Ô ֶר‹ ְלָכֵל֙ב ֶאת־ֶחְב֔ר˚ן˚Ì֣ק׃ַו jי ָהֲענ ה Êְנ[ ם ֶאת־ְ‹לֹ‹=  ִמ·ָ֔
ִם ²¹ ב ְיֽרÍָ‹לַ֔ י‹Íְוֶאת־ַהְיבÍִס֙י ֹי‹? aא ה˚ר ֹ֥ ןל pי ִבְנָימ   Êְנ?

ֶ‹ב ֨Ìֵה׃     סַו �Îם ַה˚Ì֥ד ַה tִם ע י ִבְנָיִמ֙ן Êִי֣רÍָ‹לַ֔ י ֶאת־Êְנ~  ַהְיבÍסִ֜

הוריׂש לא  9×

²²Íֲע֧לÌַם׃ַו jה ִעּמ יהו= ל  ו: ית־א� uÊ ם wם־הÁַ ף Mֵבית־י˚ס   
²³Íיר bתÌָז׃ַוÍים ֽל aיר ְלָפנ bל ְוֵ‹ם־ָהע ית־א� uבÊְ ף wֵבית־י˚ס   
²⁴Íְ֙ראÌִיר  ַו pא ִמן־ָהע י‹ י˚צ? aים א ְמִר֔ אְמרÍ ַהֹ·֣ ֹ֣ Ì֗ל˚ַו  

ֶסד jח Vִעְּמ Íינ b‡יר ְוָע נÍ ָנ֙א ֶאת־ְמ֣ב˚א ָהעִ֔   ׃ַהְרא~
ירַוÌְַרא²⁵ ֙ם ֶאת־ְמ֣ב˚א ָהעִ֔ ֵ 

ÍÔ֥Ìַיר ְלִפי־̀חֶרבַו aֶאת־ָהע  
 ˚ ֖̇ י‹ ְוֶאת־Ôָל־ִמְ‹ıְַח bְוֶאת־ָהאÍח u׃ִ‹ּל  

ֶל\²⁶ ?Ìים  ַו ṗ ֶרץ ַהִח vי‹ א ֶבן ָהאִ֔ HÌיר  ַו א עִ֗   ְ‹ָמÈ֙ ֔לÍזַוÌְִקר�
ה׃     פ �Îם ַה˚Ì֥ד ַה tע È ֣הÍא ְ‹מָ֔

Northern Tribes (22-36)
Joseph–Bethel

י‹ְו²⁷ H־ה˚רÄֹנֶתיָה֒לÊְְוֶאת־ \ ְענ_ ַ̇ ן ְוֶאת־Êְנ˚ֶתיָה֮ ְוֶאת־ Oית־ְ‹אÊֵה ֶאת־   ְמַנ·ֶ֗
יָה י ִיְבְלָע֙ם ְוֶאת־Êְֹנתֶ֔ יָה ְוֶאת־י˚ְ‹ב~ י] ֜ד˚ר ְוֶאת־Êְנ˚תֶ֗  ְוֶאת־ֹיֵ‹ב [ֹיְ‹בֵ֨

יָה Nנ˚תÊְְוֶאת־ ˚Ë֖י ְמִג  ְוֶאת־י˚ְ‹ב[
ֶרץ ַהÄÎֽת׃ַוÌ֙˚ֶאל֙ CאÊָ ֶבת v›י ָל Ôְַנֲעִנ֔    ה:

ל²⁸ ק ִיְ‡ָראֵ֔ י־ָחז_ YÔ ְיִה֙י  ו�
ֶ‡ם CÌי‹ ַו wס  ְוה˚ר xי ָלמ aַנֲענÔְ א ה˚ִריֽ‹˚ ֶאת־ה: ֹ֥ ׃     סל

Manasseh

י‹ְוֶאְפַרִ֙י֙ם ²⁹ א ה˚ִר֔ ֹ֣ ֶזרל ב Ềְג ?›˚Ìי ַה aַנֲענÔְ   ֶאת־ה:
ֶ‹ב [Ìֶזר׃     פַו jגÊְ ˚Êִ֖קְרÊְ י EַנֲענÔְ  ה:

Ephraim

ן ³⁰ א ה˚ִרי֙‹ְזבÍלֻ֗ ֹ֤ לל ֹ֑ י ַנֲהל wי ִקְט֔ר˚ן ְוֶאת־י˚ְ‹ב   ֶאת־י˚ְ‹ב?
ֶ‹ב ~Ìס׃     סַו ְה֖יÍ ָלמ: YÌַו ˚Êִ֔קְרÊְ ַנֲעִנ֙יÔְ  ה:

Zebulun

ר ³¹ א ה˚ִרי֙‹ָא‹ֵ֗ ֹ֤ ב ְוֶאת־ַאְכִזי֙בל י ִצי֑ד˚ן ְוֶאת־ַאְחל� wְוֶאת־י˚ְ‹ב ˚Ô֔י ַע   ֶאת־ֹיְ‹ב?
ב׃ יק ְוֶאת־ְרֹחֽ aה ְוֶאת־ֲאפ ָ֔Êְוֶאת־ֶחְל  

ֶ‹֙ב³² ֙Ìֵא ה˚ִריֽ‹˚׃     סַו ֹ֥ י ל aÔ י ָה̀אֶרץ י ֹיְ‹ב? aַנֲענÔְ ֶרב ה: dקÊְ י ֵ‹ִר֔ Oָהא 

Asher

י ³³ לִ֗ ָ̇ י‹ַנְפ א־ה˚ִר֞ ֹֽ תל י ֵבית־ֲעָנ֔ ית־ֶ‹ֶ֙מ֙‹ ְוֶאת־ֹיְ‹ב? uי ב   ֶאת־ֹיְ‹ב~
ֶ‹ב ֕Ìֵי ָה̀אֶרץַו י ֹיְ‹ב? aַנֲענÔְ ֶרב ה: dקÊְ  

ת  ית ֲעָנ֔ ית־ֶ‹ֶ֙מ֙‹ Íב? uי ב ס׃     סָה֥יÍְוֹיְ‹ב~ ם ָלמ: vָלה 

Naphtali

Prologue 1 (1:1–2:5)
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³⁴Íְלֲח֧צÌִי־ַוÔִ  ן ָה̀הָרה י ֶאת־Êְֵני־ד= Eא ְנָת֖נ˚ ָהֱאֹמר ֹ֥ ֶמק׃ל uֶדת ָלע dָלר   
יםַוÌ֤˚ֶאל³⁵ pַעְלב ֶרס ÊְַאÌָ֖ל˚ן Íְב‹: ֶבת Êְַהר־חֶ֔ r›ֱאֹמִר֙י ָל jה  

ְכÊַ֙ד ִ̇ ף  ַו ד Êֵית־י˚סֵ֔ ס׃ַוÌְִה֖יÍ י_    ָלמ:
ְעָלה׃     פ³⁶ jַלע ָומ vÛים ֵמַה pÊה ַעְקַר wַּמֲעל Yי מ ÍְגבÍל֙ ָהֱאֹמִר֔

Dan

Amorite borders

ַעל¹ �Ìיםַו pכÊֹל ֶאל־ַה =ÁְלÁִה ִמן־ַה cַמְלַא\־ְיהו  
 ַוÄÌֶמ֩ר

ִים ם ִמִּמְצַר֗ ה ֶאְתכֶ֜  ַאֲעלֶ֨
ם ֵתיכֶ֔ ֙י ַלֲאֹב֣ ִ̇ ר ִנְ‹Êְַ֙ע ֶרץ ֲא‹} יא ֶאְתֶכ֙ם ֶאל־ָהאָ֗  ָוָאב{

ר  ָוֹאמַ֕
ם jם ְלע˚ל vכ ְ̇ י ִא EִריתÊְ ר א־ָאפ] ֹֽ   ׃ל

ֹ֑̇צÍן² ִ̇ ם  vח˚ֵתיהÊְאת  ִמְז ֹ֔ Îֶרץ ַה Oְבִרי֙ת ְלֽי˚ְ‹ֵב֙י ָהא Íא־ִתְכְר֤ת ֹֽ ם ל ֶ֗̇  ְוַא
ם את ֲעִ‡ית� ֹ֥ Îי  ַמה־ aֹקלÊְ ם ḋ א־ְ‹ַמְע ֹֽ   ׃ְול

י³ ִ̇ ְר ם ָאמַ֔  ְוג_
ם Nֵניכıְם ִמ ‹ א˚ת= א־ֲאָגר[ ֹֽ  ל

› uם ְלמ˚ק vָלכ Íם  ִיְה֥י ֵהיהֶ֔ ֹ֣ ים ֵואל ֔Ëִָלֶכ֙ם ְלִצ Í׃ְוָה֤י  
י⁴ לַוְיהִ֗ י ִיְ‡ָרא� wנÊְל־Ôָל־ ֶּלה א� ים ָהאֵ֔ HָברËְְיהָו֙ה ֶאת־ַה \ ר ַמְלא� ֵ֞ÊַדÔְ  

Í֥א‡ְÌִם  ַו ם ֶאת־ק˚ל= cָהע ÍÔְֽבÌִ׃ַו  
⁵Íְקְר֛אÌִ ים  ו: pכÊֹ אÍם־ַהָּמ֥ק˚ם ַה֖ה u› ÍחÊְְזÌִה׃     פַו jיהו ם ל: ־‹=

Yhwh’s accusation (2:1-5)

Prologue 1 (1:1–2:5)
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Prologue 2 (2:6–3:6)

ח⁶ Lע∞ ֶאת־ָה̀עם  ַוְיַ‹ּל ֶרץ׃ַוÌְֵל֧כÍ ְיה˚‹� jת ֶאת־ָהא›ֶ dי‹ ְלַנֲחָל֖ת˚ ָלר bל א Mי־ִיְ‡ָרא uְבנ  
⁷Íַעְב֤דÌַָיִמי֙םַו Íיכ ר ֶהֱאר{ ים ֲא‹ֶ֨ י ַהÎְֵקִנ֗ ל ׀ ְימ? ע∞ ְוֹכ֣ י ְיה˚‹� ל ְימ? ֖Ôֹ ה  ָהָע֙ם ֶאת־ְיהָו֔

ל׃ uה ְלִיְ‡ָרא ר ָע‡= d›֔ד˚ל ֲאÁָה ְיהָו֙ה ַה ת Ôָל־ַמֲע‡~ ר ָר֗אÍ א? r›ע∞ ֲאÍ›֔˚י ְיה   ַאֲחר?
ָמת⁸ cÌים׃ַו Yר ָ‹נ‡ֶ vה ָוע Cן־ֵמאÊֶ ֶבד ְיה̀וה rן עÍן־֖נÊִ ∞ע s›˚ְיה   
⁹Í֤רÊְְקÌִַע‹׃ַו jÁ֖פ˚ן ְלַהר־ ְ̂ ר ֶאְפ̀רִים ִמ ֶרס Êְה_ vִתְמַנת־חÊְ ˚ל ַנֲחָל֔תÍְג֣בÊִ ֙̊    א˚ת
  ֶאל־ֲאב˚̀תיוֶנֶאְס֖פÍְוַג֙ם Ôָל־ַהË֣˚ר ַה֔הÍא ↑¹⁰

ר ַוÌָָק֩ם ם ֲא‹} ר ַאֲחֵריהֶ֗ ְדעË֨ Í֙˚ר ַאחֵ֜ j־יÄרל d›ה ֲא ַּמֲע‡ֶ֔ ה ְוַג֙ם ֶאת־ה:   ֶאת־ְיהָו֔
ל׃     ס uה ְלִיְ‡ָרא ָע‡=

Death of Joshua
cf. Josh 24:28-30

ליׂשראל עׂשה אׁשר מעׂשה

ליׂשראל עׂשה אׁשר מעׂשה

¹¹Í‡ֲ֧עÌַי ְיה̀וה  ַו ע Êְֵעינ? tל ֶאת־ָהר Mי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íַעְב֖דÌַים׃ַו YָעלÊְֶאת־ַה   
¹²Íַעְז֞בÌֶַרץ ִמְצַרִי֒םַו rיא א˚ָת֮ם ֵמא Hם ַהּמ˚צ י ֲאב˚תָ֗ ה ׀ ֱאלֹה? Oֶאת־ְיהו  

Íְל֞כÌֵםַו ַעִּמי֙ם ֲאֶ‹֙ר ְסִבי֣ב˚ֵתיהֶ֔ jי ה ים ֵמֱאלֹה~ ים ֲאֵחִר֗ Hי ׀ ֱאלֹה   ַאֲחר?
Íֲח֖ו ַ̇ ›ְ YÌם  ַו Nָלה Íס aְכעÌַה׃ַו    ֶאת־ְיהו=

¹³Íַעְז֖בÌֶַאת־ְיה̀וה  ַו Íַעְב֥דÌַֽר˚ת׃ַו ָ̇ ַעל ְוָלַעְ‹ tÊַל   
ַחר¹⁴ YÌל  ַו ף ְיהָו֙ה Êְִיְ‡ָראֵ֔ נ־א� ְ̇ Ìִ ים ו: ֙ם Êְַיד־ֹ‹סִ֔ ֵÍÛ ֖›ֹÌָא˚̀תםַו  

ÌְִמÔְר יבו: ד ֽא˚ְיֵביֶה֙ם ִמÛָבִ֔ ם Êְי� ֞ ֵ 
א־ָיְכ֣לÍְו ֹֽ ם׃ל י א˚ְיֵביה� ד ִלְפנ[    ֔ע˚ד ַלֲעֹמ֖

ה¹⁵ ם ְלָרעָ֔ OÊַיד־ְיהָו֙ה ָהְיָתה־ Íר ָיְצ֗א r›ל ׀ ֲא  Êְֹכ֣
ם Nה ָלה ע ְיהו= LÊ›ְר ִנ ה  ְוַכֲא‹� ר ְיהָו֔ rÊËִ ֲאֶ‹֙ר :Ô 

ֶצר ]Ìד׃ַו ם ְמֹאֽ vָלה 

Downward spiral
Israel (11-13): 8 verbs

Yhwh’s response (14a)

Israel (14b-15)

ֶקם¹⁶ CÌים  ַו pְפט ה ֹ‹ֽ ם׃ַוÌ֣˚ִ‹י֔עÍ ְיהו= ד ֹ‹ֵסיה� tÌם ִמ  
ְפֵטיֶה֙ם ¹⁷ ם ֶאל־ֹ‹ֽ עÍְוג� א ָ‹מֵ֔ ֹ֣ ים  ל ים ֲאֵחִר֔ Hֲחֵר֙י ֱאלֹה י ָז֗נÍ א� HÔ  Íֲח֖ו ַ̇ ›ְ YÌםַו Nָלה  

Íר Oה ס ע∞ ִמְצ�ת־ְיהו= ם ִלְ‹ֹמ֥ cֲאב˚ת Íר ָהְל֧כ ֶר\ ֲא‹ֶ֨ ֜Ëֶר ִמן־ַה ‡Í ַמהֵ֗ C־עÄן׃ל uכ   
ְפִטי֒ם¹⁸ ה ׀ ָלֶה֮ם ֹ‹ֽ Cים ְיהו י־ֵהִק֨ Yְוכ 

ה ט  ְוָהי� טְוֽה˚ִ‹יָע ְיהָו֙ה ִעם־ַהֹ·פֵ֔ י ַה·˚פ� ל ְימ? ֖Ôֹ ם ְיֵביהֶ֔ ד ֹאֽ _Ì֙ם ִמ 
ם׃ ם ְוֹדֲחֵקיה� vי לֲֹחֵציה ם ִמıְנ[ ֲאָקתָ֔ :Úם ְיהָו֙ה ִמ י־ִיÚָח~ YÔ  

ה¹⁹ Oט  ְוָהי יתÍ ָיֻ‹֙בÍ֙ ׀ Êְ֣מ˚ת ַה·˚פֵ֗ Hיםְוִהְ‹ח Hֲחֵר֙י ֱאלֹה ֶכת א: ם ָללֶ֗ ֲאב˚תָ֔ uמ  
ם Nֲח֣�ת ָלה ַ̇ ם Íְלִהְ‹ ים ְלָעְבד=  ֲאֵחִר֔

Í֙֙ילıִא ִה ֹ֤ ה׃ל j› ָ̃ ם ַה =ÔְרËִַמÍ ם ַעְלֵליהֶ֔    ִמּמ_

Judges

Prologue 2 (2:6–3:6)
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ַחר²⁰ YÌלַו ה Êְִיְ‡ָרא� ף ְיהו= L־א  
אֶמר ֹ֗ Ìַו 

א ֹ֥ ם ְול יִתי ֶאת־ֲאב˚תָ֔ HÍר ִצ r›ִריִת֙י ֲאÊְה ֶאת־ ֗Îֶי ַה˚Áַ֣ה Íר ָעְב֜ר  ַיַע֩ן ֲא‹ֶ֨
י Yְלק˚ל Í׃ָ‹ְמ֖ע  

ע∞²¹ ב ְיה˚‹� Lם ֲאֶ‹ר־ָעזEי˚Áם ִמן־ַה Nֵניהıְי‹ ִמ aי‹ א bיף ְלה˚ר א א˚סִ֔ ֹ֣  Áַם־ֲאִנ֙י ל
ת   ׃ַוÌָֹמֽ

ם²² ָ֗Ê ֶכת rה ָלל ֶר\ ְיהָו֜ ֨Ëֶים ֵה֩ם ֶאת־ Hל ֲהֹ‹ְמר ם ֶאת־ִיְ‡ָרא� =Ê ת˚Ûַ֥ען ַנ  ְלמ�
א ֹֽ ם ִאם־ל ר ָ‹ְמ֥רÍ ֲאב˚ת=   ׃Ôֲַא‹�

ח²³ �ÚÌַרַו ם ַמה� י ה˚ִרי‹= ḃ ֶּלה ְלִבְל ם ָהאֵ֔ Hי˚Áְיהָו֙ה ֶאת־ַה  
א ְנָתנְו ֹ֥ ע∞׃     פל ם Êְַיד־ְיה˚‹� =

speech
a. יען Israel’s action
b. גם־אני Yhwh’s response 
c. למען purpose

ל¹ ם ֶאת־ִיְ‡ָרא� =Ê ת˚Û֥ה ְלַנ יח∞ ְיהָו֔ HÚר ִה r›ִי֙ם ֲא˚Áֶּלה ַה  ְוא~
ַען׃ jנÔְ ל־ִמְלֲח֥מ˚תÔָ ת wא Íא־ָיְד֔ע ֹֽ ר ל r›ל־ֲאÔָ ת   ֵא֚

ם ִמְלָח̀מה² ל ְלַלְּמד= י־ִיְ‡ָראֵ֔ uנÊְ ֣ר˚תËֹ ַעת ֚Ëַ ק ְלַמַ֙ע֙ן  ַר֗
א ְיָדֽעÍם׃ ֹ֥ ים ל aק ֲאֶ‹ר־ְלָפנ Lר  

ר ַהְּלָב֑נ˚ן ֵמַה֙ר³ ב ה_ w›י ֹי ֔Íִִח י ְוה_ יֹדִנ֔ Ĥ Ôְַנֲעִנ֙י ְוַה ים ְוָכל־ה: ִ֗̇ י ְפִלְ‹ ֶ‹ת ׀ ַסְרנ? ֲחמ?
ת׃ jד ְל֥ב˚א ֲחמ tַעל ֶחְר֔מ˚ן ע _Ê  

⁴Íְה֕יÌִ לו: ם ֶאת־ִיְ‡ָרא� =Ê ת˚Ûְ֥לַנ  
ה׃ ם Êְַיד־ֹמ‹� ה ֶאת־ֲאב˚ת= CÍה ֲאֶ‹ר־ִצ ַעת ֲהִיְ‹ְמעÍ֙ ֶאת־ִמְצ֣�ת ְיהָו֔   ָלַד֗

Remaining nations (3:1-6)
4 ידע ,2 נסה
A. remaining nations (1a)
B. Test (1b-2)
  a. Israel not knowing war
  x. ַרק to know war
  aʹ ַרק not knowing them
Aʹ nations

to test Israel so Yhwh would
know (4)

ל ⁵ י ִיְ‡ָראֵ֔ י׃ָיְ‹֖בÍÍְבנ? YסÍי ְוַהְיב aÍי ְוַהִח ֔Îִִרıְֱאֹמִר֙י ְוַה jי ְוה }̇ י ַהִח pַנֲענÔְ ֶרב ה: rקÊְ   
⁶Íְק֨חÌִם ַו vנ˚ֵתיהÊְים  ְוֶאת־ ם ָלֶה֙ם ְלָנ‹ִ֔ םָנְת֣נÍ ֶאת־Êְנ˚ֵתיה} Nִלְבֵניה  

Íַעְב֖דÌַם׃     פַו  ֶאת־ֱאלֵֹהיה�

Concl (5-6)
5 nations

Prologue 2 (2:6–3:6)
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The Twelve Judges (3:7–16:31)

Othniel (3:7-11)

⁷Í‡ֲ֨עÌַה  ַו י ְיהָו֔ ל ֶאת־ָהַר֙ע Êְֵעינ? Ôְ›ְÌִ֖חÍ ְבֵני־ִיְ‡ָרא~ םו: Nֵהיה ֹֽ ה ֱאל Oֶאת־ְיהו  
Íַעְב֥דÌַים ְוֶאת־ָהֲאֵ‹ֽר˚ת׃ַו aָעלÊְֶאת־ַה   

ַחר⁸ YÌלַו ף ְיהָו֙ה Êְִיְ‡ָראֵ֔  ־א�
ÌְִמÔְר ם ַנֲה̀רִיםו: ֶל\ ֲאר_ vִים מ ן ִרְ‹ָעתַ֔ _›ÍÔ ַי֙דÊְ ם ֗ ֵ 
Íַעְב֧דÌַים׃ַו Yה ָ‹נ dִים ְ‹ֹמנ tן ִרְ‹ָעת L›ÍÔל ֶאת־ Mי־ִיְ‡ָרא uְבנ   

⁹Íְזֲע֤קÌִהַו י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאל־ְיהָו֔ uְבנ  
ֶקם ֨Ìָלַו wי ִיְ‡ָרא יע∞ ִלְבנ[ E›˚ה מ Cְיהו  

םַוÌֽ˚ִ‹יע � 
ÍÚ׃ ן ִמּמ� ֹט֥ ָ̃ ב ַה wי ָכל bז ֲאח ל Êֶן־ְקַנ֔ ת ָעְתִניא?   ֵא֚

י¹⁰ הִ֨ ְ̇ יו ֽרÍח∞־ְיהָו֮הַו Cָעל  
ט ֣ıֹ›ְÌִַ֒ו   ֶאת־ִיְ‡ָרֵאל
הַוÌֵֵצ֙א   ַלִּמְלָחמָ֔
ן ~̇ Ìִֶל\ ֲא̀רםַו rִים מ tן ִרְ‹ָעת L›ÍÔָי֔ד˚ ֶאת־Êְ ְיהָו֙ה  
ָעז Ȯ ִים׃ַו jן ִרְ‹ָעת L›ÍÔ ל tָי֔ד˚ ע   

ט¹¹ ְ‹ֹק֥ ִ̇ ים ָ‹̀נהַו HעÊֶָרץ ַאְר   ָהא=
ָמת =Ìז׃     פַו ל Êֶן־ְקנ:  ָעְתִניא[

Othniel (3:7-11)

Othniel (3:7-11)

6 6/5/16



Ehud (3:12-30)

¹²Íִ֙ס֙פÌֹי ְיה̀והַו ע Êְֵעינ? tל ַלֲע֥‡˚ת ָהר י ִיְ‡ָראֵ֔   Êְנ?
ק ֨Îֵיַוְיַח ע Êְֵעינ[ tֶאת־ָהר Í‡֥י־ָע YÔ ל ל ע� ֶל\־מ˚ָא֙ב ַעל־ִיְ‡ָראֵ֔ ה ֶאת־ֶעְג֤ל˚ן מ�   ְיהָו֜
ה׃ jְיהו  

ף¹³ קַוÌֱֶאֹס֣ י ַעּ֖מ˚ן ַוֲעָמל� יו ֶאת־Êְנ[   ֵאלָ֔
ֶל\  ֗Ìֵַו  �Ìַל  ַו יְר֖‹Í ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ YÌים׃ַו Yָמר ְ̇ יר ַה bֶאת־ע   

¹⁴Íַעְב֤דÌַה׃     סַו jה ָ‹נ wה ֶעְ‡ר dב ְ‹מ˚נ ֶל\־מ˚אָ֔ י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאת־ֶעְג֣ל˚ן מ� uְבנ 

Ehud (3:12-30)

¹⁵Íְזֲע֣קÌִי־ִיְ‡ָרֵאל֮ ֶאל־ְיהָו֒הַו uְבנ  
ר ַיד־ְיִמי֑נ˚ַוÌֶָק֩ם wÏי‹ ִא bי א יע∞ ֶאת־ֵא֤הÍד Êֶן־Áֵָר֙א Êֶן־ַהְיִמיִנ֔ ם מ˚‹ִ֗ ה ָלהֶ֜   ְיהָו֨

Íְל֨ח›ְÌִב׃ַו jֶל\ מ˚א dה ְלֶעְג֖ל˚ן מ ̊֙ ִמְנחָ֔ ל Êְָיד    ְבֵני־ִיְ‡ָרא~
ֶמד ָאְרÈỒַוÌַַע‡¹⁶֩ ֣Áֹ י ֵפ֖י˚ת È ְ‹נ[ cֶרב ְול   ֨ל˚ ֵא֜הÍד חֶ֗

ר ֤ÁְֹחÌֶַר\ ְיִמיֽנ˚׃ַו dל י tיו ע ֔Ëַָחת ְלַמ _̇    א˚ָתÈ֙ ִמ
ֶל\ מ˚̀אבַוÌְַקֵר֙ב¹⁷ rה ְלֶעְג֖ל˚ן מ   ֶאת־ַהִּמְנחָ֔

ד׃ יא ְמֹאֽ aרÊָ ›י bְוֶעְג֕ל˚ן א  
ְיִה֙י¹⁸ יב ֶאת־ַהִּמְנ̀חהו: aה ְלַהְקר ר Ôִּלָ֔ r›ֲאÔַ  

ה׃ַוְיַ‹ַּל֙ח jי ַהִּמְנח wם ֹנְ‡א    ֶאת־ָהעָ֔
בְו֣הÍא ¹⁹ ל‹ָ֗ ָ֔ÁְלÁִר ֶאת־ַה r›ִסיִלי֙ם ֲאıְִמן־ַה  

אֶמר ֹ֕ Ìַו 
ֶל\ Nַהּמ Tי vי ֵאל Eֶתר ל  Ëְַבר־ס[

אֶמר ֹ֣ Ìַו 
ס  הָ֔

Íְ֙צא uÌיו׃ַו jים ָעל aל־ָהֹעְמדÔָ יו ָעלָ֔ uמ   
אְוֵא֣הÍד ׀ ²⁰ OÊא־Íיו  ְוֽה ֵ‹ב ֵאלָ֗ ̊֙ ְלַבË֔˚ֹי֠ ה ֲאֶ‹ר־ל ת ַהְּמֵקר� ֨ÌֲַעִלÊַ  

אֶמר ֹ֣ ÌדַוÍֵא֔ה  
Tי Nי ֵאל aים ל bַבר־ֱאלֹהËְ 

ָקם =Ìא׃ַו uÛÔִל ַה Lֵמע   
ח²¹ ד ְ‡מÄ֔ל˚  ַוÌְִ‹ל� ֙ח ֵאהÍ֙ד ֶאת־י_ ַ̃ Ìִֶר\ ְיִמי֑נ˚ַו rל י tֶרב ֵמע   ֶאת־ַהחֶ֔

ָה Êְִבְטֽנ˚׃ַוÌְִתָקע v  
א²² ֹ֨ ַהבַוÌָב ר ַהּלַ֗ ב ַאח_ ָ֜̂ Úִם־ַה    ג:

ר ֤ÁְֹסÌְִט֑נ˚ַוÊִֶרב ִמ vף ַהח א ָ‹ל� ֹ֥ י ל HÔ  ַהב ד ַהּלַ֔    ַהֵחֶ֙ל֙ב Êְע_
א wצÌְֵרְ‹ֽדָֹנה׃ַוıַ    ה�

א²³ ִּמְסËְ֑ר˚ָנה  ַוÌֵצ[ ר ֵא֖הÍד ה: ֞ÁְֹסÌֲִע֖ד˚  ְוַוÊַ ה cÌְל֧ת˚ת ָהַעִלËַ ל j׃ָנע 

Ehud (3:12-30)
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יו ָיָצ֙אְו֤הÍא ²⁴ Oַוֲעָבד  Íא ָ֔Ê 
Íְר֕אÌִַו 
ה ↑ =Ìְל֥ת˚ת ָהֲעִלËַ ה MÚְנֻע֑ל˚תְוִה 

Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìַו 
ה jר ַהְּמֵקר LֲחדÊַ יו י\ ֛הÍא ֶאת־ַרְגל= bֵמס \   ׃א_

²⁵Íיל HחÌַָו›˚Êַ֔עד־  
ה  MÚַחְוִה wֹפת ÍÚ dהֵאינ =Ìֲעִל jְל֣ת˚ת הËַ  

Íְק֤חÌִ֙ח֙∞  ַו ֵ̇ חÍ ֶאת־ַהַּמְפ ָ֔̇  ַוÌְִפ
ם  ֵניהֶ֔ לְוִהÚֵ֙ה ֲאֹד֣ ת׃ֹנפ[ uְרָצה מ tא 

×3 והנה

טְוֵא֥הÍד ²⁶ t֙א ִנְמלÍְתַמְהְמ̀הם  ְוה Yד ה ר ע_ יםָעב_   ֶאת־ַהıְִסילִ֔
ט wָּמלÌִָתה׃ַו jַהְ‚ִעיר   

י²⁷ Hב˚֔א˚ַוְיהÊְ  
ע LְתקÌִר ֶאְפ̀רִים  ַו ר Êְה_ ם׃ַוÌְֵר֨דÊַ Í·˚פ= ר ְו֥הÍא ִלְפֵניה� ל ִמן־ָהה= Mי־ִיְ‡ָרא uִעּ֧מ˚ ְבנ 

אֶמר²⁸ ֹ֤ Ìֲאֵלֶה֙םו  
ם NֶיְדכÊְ ב ם ֶאת־מ˚א= ה ֶאת־ֹאְיֵביכ� Gן ְיהו י־ָנתַ֨ YÔ  י  ִרְד֣פÍ ַאֲחַר֔

Íְר֣דÌֵיו  ַו ÌְִלÔְ֞דÍ ַאֲחָר֗ בו:   ֶאת־ַמְעÊְ֤ר˚ת ַהÌְַרËֵ֙ן ְלמ˚אָ֔
א־ָנְת֥נÍְו ֹֽ ר׃ל י‹ ַלֲעֹבֽ aא   

²⁹ÍÔ֨Ìִַילַו י‹ ̀ח Hן ְוָכל־א wל־ָ‹מÔָ ›י ֶרת ֲאָלִפי֙ם אִ֔ יא Ôֲַע‡} ת ַההִ֗ ב Êָע?   ֶאת־מ˚אָ֜
טְו tא ִנְמל ֹ֥ י‹׃ל Yא 

ע³⁰ Ôָנ� ִ̇ ל  ַו ד ִיְ‡ָרא� ַחת י_ ṫ ט מ˚ָא֙ב Ì֣Êַ˚ם ַה֔הÍא  ְ‹ֹק֥ ִ̇ ה׃   סַו jים ָ‹נ bֶרץ ְ‹מ˚נ  ָהא=

Shamgar (3:31)

יו ³¹ תָהָי֙הְוַאֲחר� ר Êֶן־ֲעָנ֔ _Áְמ›ַ  
\ �Ì̀קרַוÊָד ַה tַמְלמÊְ ›י ‹־ֵמ֣א˚ת אִ֔ u› י֙ם ִ̇   ֶאת־ıְִלְ‹

ַ‹ע ֥Ìֹל׃     סַו uא ֶאת־ִיְ‡ָראÍם־֖הÁַ 

Shamgar (3:31)

Shamgar (3:31)
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Deborah (4:1–5:31)

¹Íִ֙ס֙פÌֹי ְיה̀והַו ע Êְֵעינ? tל ַלֲע֥‡˚ת ָהר י ִיְ‡ָראֵ֔    Êְנ?
תְוֵא֖הÍד  u׃מ  

אַוÌְִמÔְר² יְסָר֔ Yס ֙̊ \ Êְָח֑צ˚ר  ְוַ‡ר־ְצָבא tר ָמל d›ַען ֲא ֶל\־Ôְַנ֔ ין מ� Hַי֙ד ָיבÊְ ה ם ְיהָו֗ ? 
בְו֥הÍא  w›˚ם׃י Yי˚Áת ַה›ֶ    Êֲַחֹר֥

³Íְצֲע֥קÌִל ֶאל־ְיה̀והַו wי־ִיְ‡ָרא uְבנ  
ֶכב־Êְַרֶזל֙ ֔ל˚ ע ֵמ֤א˚ת ר� ַ֨› ְ̇ י  ֠Ôִ 

הÍא  ץְו֠ ה׃     סָלחַ֞ jים ָ‹נ bה ֶעְ‡ר ל Êְָחְזק= Mי ִיְ‡ָרא  ֶאת־Êְנ]

Deborah (4:1-24)

יא ⁴ Eי֑ד˚ת  הıִת ַל›ֶ wה א ה ְנִביאָ֔ O·ְדב˚ָר֙ה ִאÍה Cיא׃ֹ‹ְפט Yת ַהה ל Êָע[ wֶאת־ִיְ‡ָרא  
ִהיא ⁵ ֶבתְו֠ ר ֶאְפ̀רִיםי˚‹ֶ֨ ל Êְה_ wית־א uÊ ין ה Íב[ cין ָהָרמ [Ê ה ֶמר Ëְב˚ָר֗ ֹ֜̇ ַחת־ :̇   

Íֲע֥לÌַט׃ַו jı›ְל ַלִּמ wי ִיְ‡ָרא יָה Êְנ[    ֵאל�
ח⁶ ְ‹לַ֗ ִ̇ ְקָר֙א  ַו ִ̇ י  ַו pל ָ̇ ֶד‹ ַנְפ ṽ ַעם ִמ ק Êֶן־ֲאִביֹנ֔ Oאֶמר ְלָבר ֹ֨ יוַו˙   ֵאלָ֜

ל י־ִיְ‡ָראֵ֗ uה ֱאלֹה Oה ׀ ְיהו OÍא ִצ ֹ֥  ֲהל
֔ב˚ר ָ̇ ר  ֙ Êְה_ ָ̇ ַ‹ְכ jמÍ \   ל~

י ְזֻבֽלÍן י ÍִמÊְנ[ aל ָ̇ י ַנְפ י‹ ִמÊְנ[ ֶרת ֲאָלִפי֙ם אִ֔ Ȯ ִעְּמ� ֲע‡}   ׃ְוָלַקְח
⁷˚Ê֖ין ְוֶאת־ִרְכ א ָיבִ֔ Oיְסָר֙א ַ‡ר־ְצב Yַחל ִקי֗‹˚ן ֶאת־ס יT ֶאל־נ_ י ֵאלֶ֜ ִ֨̇  Íָמַ‹ְכ

T יהÊְ Íָיד� ȧ   ׃ְוֶאת־ֲהמ˚֑נ˚  Íְנַת
אֶמר⁸ ֹ֤ Ìקַו   ֵאֶל֙יָה֙ Êָָר֔

\ uא ֵאל ֹ֥ י ל aי ִעּמ Eא ֵתְלכ ֹ֥ י  ְוִאם־ל ִ̇ י ְוָה̀לְכ aי ִעּמ bְלכ ֵ̇   ׃ִאם־
אֶמר⁹ ֹ֜  ַו˙

ה Ȯ ר ַא r›ֶ֙ר� ֲאËֶַעל־ַה � ְ̇ ְפַאְר Ẏ ה  ְהֶי֜ Yא ת ֹ֨ ֶפס Ôִ֩י ל \  ֶא֚ \ ִעּמָ֗ \ ֵאל? ֹ֧  ָהל
יְס̀רא Yה ֶאת־ס ר ְיהו= ֥Ôֹה ִיְמ ַיד־ִא·ָ֔ mי ב HÔ  \  ה˚לֵ֔

ָקם Ġ ה  ַו cב˚רËְ \ֶל ]̇ ְדָ‹ה׃ַו ק ק�    ִעם־Êָר=
ק¹⁰ ְדָ‹ה  ַוÌְַזעֵ֨ ִל֙י ֶק֔ ָ̇ ן ְוֶאת־ַנְפ ק ֶאת־ְזבÍל� ַעל Êָָר֜ _Ìי‹ַו pי א wֶרת ַאְלפ d‡יו ֲע   Êְַרְגלָ֔

ַעל L̇ ה׃ַו jב˚רËְ ˚ִעּ֖מ   
יִנ֙י ¹¹ ֵ̃ ֶבר ַה דְוח} Oהִנְפר N›ן ֹמ ב ֹחת? י ֹחב= ִין ִמÊְנ[ ֔ ַ̃   ִמ

ט ?Ìֶד‹׃ַו ר ֶאת־ק� d›ים] ֲא aÚַצֲעַנÊְ] יםÚְִצַעÊַ ָאֳה֔ל˚ ַעד־ֵא֥ל˚ן   
¹²Íד aÁÌַֽב˚ר׃     סַו ָ̇ ַעם ַהר־ ק Êֶן־ֲאִביֹנ֖ CרÊָ ה cי ָעל bÔ  יְס̀רא Yְלס 

Deborah (4:1–5:31)
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ק¹³ ˚ַוÌְַזעֵ֨ ֑̇ ר ִא r›ם ֲא ל ְוֶאת־Ôָל־ָהע= ֶכב Êְַרֶז֔ rע ֵמא˚֙ת ר �› ְ̇  ˚Ê֗ל־ִרְכÔָא ֶאת־ יְסָר֜ Yס 
ַחל ִקיֽ‹˚ן׃ Lם ֶאל־נ aי˚Áת ַה›ֶ   ֵמֲחֹר֥

קַו˙Äֶמ֩ר¹⁴ ה ֶאל־Êָָר֜   Ëְֹבָר֨
T יְסָר֙א Êְָיֶד֔ Yה ֶאת־ס ן ְיהו� ה ַהÌ˚֙ם ֲאֶ‹֩ר ָנתַ֨ י ז} HÔ  םÍ֗ק 

Tי Nא ְלָפנ Oה ָיצ א ְיהו= ֹ֥  ֲהל
ֶרד ~Ìיו׃ַו jי‹ ַאֲחר aים א Eֶרת ֲאָלפ ֔ב˚ר ַוֲע‡� ָ̇ ר     Êָָר֙ק ֵמה_

ָהם¹⁵ OÌי ָב̀רקַו ֶרב ִלְפנ? vה ְלִפי־ח ַּמֲחנ� ֶכב ְוֶאת־Ôָל־ה: א ְוֶאת־Ôָל־ָהר� יְסָר֨ Yהָוה ֶאת־ס  ְי֠
ֶרד [Ìה  ַו ל ַהֶּמְרÔָב= Lא ֵמע cיְסר Yָנס ס CÌיו׃ַו jַרְגלÊְ   

ק ¹⁶ ףÍָבָר֗ םָרַד֞ pי˚Áת ַה›ֶ ד ֲחֹר֣ tה ע ַּמֲחֶנ֔ י ה: י ָהֶרֶ֙כ֙ב ְוַאֲחר?   ַאֲחר~
ל ֞ıֹÌִֶרבַו יְסָר֙א ְלִפי־חֶ֔ Yה ס   Ôָל־ַמֲחנ~

ר tא ִנְ‹א ֹ֥ ד׃ל jַעד־ֶאח 

יְסָר֙א ¹⁷ Yסְוס Oינ pינ ֵ̃ ֶבר ַה rת ח›ֶ wל א ֶהל ָיעֵ֔ יו ֶאל־ֹא֣   Êְַרְגלָ֔
י׃ Yינ ֵ̃ ֶבר ַה dית ח wÊ ין ֶל\־ָח֔צ˚ר Íבֵ֕ ין מ� Hין ָיב ֚Êֵ י ָ‹֗ל˚ם HÔ  

א¹⁸ צ? ֵ̇ יְסָר֒א  ַו Yאת ס אֶמר ָיֵעל֮ ִלְקר_ ֹ֣ יוַו˙   ֵאלָ֗
י̀רא ִ̇ י ַאל־ tה ֵאל CרÍי ס Eה ֲאֹדנ GרÍס 

ַסר �Ìֱהָלה  ַו ַכÛ ֵאֶל֙יָה֙ ָהֹא֔ ְ̇ ה׃ַו jִמיכ‚ְÊַ Íה w  
אֶמר¹⁹ ֹ֧ Ìיָהַו   ֵאל�

אִתי י ָצמ� HÔ ִים tא ְמַעט־מ Cַהְ‹ִקיִני־נ 
ח ַ֞̇ ְפ ִ̇ ב  ַו cאוד ֶהָחל ֹ֧ ְ‹ק ֶאת־נ ַ̇ הÍ  ַו wÛַכ ְ̇ הÍ׃ַו u  

אֶמר²⁰ ֹ֣ Ìיָהַו   ֵאלֶ֔
ֶהל ַתח ָהֹא֑ rı ד  ֲעֹמ֖

ִין jא ְ̇ ְר Lי‹ ְוָאמ aה א ֥ıֹ־› uר ֲהי \ ְוָאמ� י‹ ָי֜ב˚א Íְ‹ֵאלֵ֗   ׃ְוָהָי֩ה ִאם־אִ֨
ח²¹ _̃ ִ̇ ֶהל  ַו ד ָהֹא֜ ֶבר ֶאת־ְיתַ֨ ֶ‹ת־ֶח֠ uל א ֶ‡ם ָיע? Ġ Èַו ֶבת Êְָיָד֗ r̃    ֶאת־ַהַּמ

֤ב˚א ָ̇ אט  ַו ע ֵאָלי֙ו Êַּלָ֔ ְתק� ִ̇ ֔ת˚  ַו ָ̃ ח ֶאת־ַהÌֵָת֙ד Êְַר tְצנ ִ̇   Ềָאֶרץַו
םְוֽהÍא־ CËִנְר 

ַעף =Ìת  ַו   ׃ַוÌָֹמֽ
ה ָבָר֮ק ²² ?Úףְוִה יְסָר֒אֹרד? Yֶאת־ס  

א צ~ ֵ̇ אֶמר ָיֵעל֙ ִלְקָרא֔ת˚ ַו ֹ֣   ֔ל˚ַו˙
› �̃ ה ְמַב Ȯ י‹ ֲאֶ‹ר־ַא aֶאת־ָהא Óָ \ ְוַאְראֶ֔  ל?

א ֹ֣ יָהַוÌָב   ֵאלֶ֔
יְסָר֙א  Yה ס ~Úלְוִה ת ֹנפ? ֽת˚׃מֵ֔ ָ̃ ד Êְַר wתÌְָוַה   

ע²³ ל׃ַוÌְַכנ� uי ִיְ‡ָרא י Êְנ[ ẁנַען ִלְפנÔְֶל\־ ין מ� Hת ָיב wא אÍם ַה֔ה˚Ì֣Êַ ֱאלִֹהי֙ם   
ֶל\²⁴ ֵ֜̇ תַו wא Íית ר ִהְכִר֔ r›ד ֲא ֶל\־Ồְנַען ַע֚ ין מ� Hל ָיב tה ע י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ָה֣ל˚\ ְוָק‹ָ֔ uנÊְ ד  י�

ַען׃     פ jנÔְֶל\־ ין מ� bָיב

Deborah (4:1–5:31)
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ַ‹ר¹ Ȯ ר׃ַו ַעם Ì֥Êַ˚ם ַה֖הÍא ֵלאֹמֽ ק Êֶן־ֲאִביֹנ֑ ה Íָבר= Ëְ Song of Deborah (5:1-31)ב˚ָר֔

ה² jְיהו Íֲר֖כÊָ ב ̀עם wËִהְתַנÊְ  ל ע∞ ıְָרע˚֙ת Êְִיְ‡ָראֵ֔   ׃Êְִפֹר֤
יָרה³ י ָא‹ִ֔ Hיהָו֙ה ָאֹנכ י ל: ֹנכִ֗ ים  א� pֽרְֹזנ Íינ aים ַהֲאז  ִ‹ְמ֣עÍ ְמָלכִ֔

ל uי ִיְ‡ָרא ה  ֱאלֹה[ יהו= ר ל:   ׃ֲאַזּמֵ֕
ה ֱא֔ד˚ם⁴ ה Êְֵצאְת� ִמֵ‚ִעי֙ר  ÊְַצְעT֙Ëְ ִמְ‚ד?  ְיהָו֗

ִים jמ Íְטפ Cים נ aם־ָעבÁַ  Íִים ָנ̀טפ tם־ָ‹מÁַ ה›ָ ֶרץ ָרעָ֔ r׃א  
ל⁵ uי ִיְ‡ָרא ה ֱאלֹה[ י ְיהו= י  ִמıְֵנ֕ ה ִסיַנ֔ rי ְיה̀וה  ז ים ָנְז֖לÍ ִמıְנ? b׃ָהר  
ל ָחְד֖לÍ ֳאָר֑ח˚ת⁶ י ָיעֵ֔ ר Êֶן־ֲעָנ֙ת  Êִימ? �Áי ַ‹ְמ  Êִימֵ֞

י ְנִתי֔ב˚ת  ֵיְל֕כÍ ֳאָר֖ח˚ת ֲעַקְלַקּֽל˚ת   ׃ְוֹהְלכ?
⁷Íּל ל ָחד� wִיְ‡ָראÊְ  ְפָר֛ז˚ן Íָחְד֧ל 

ל uִיְ‡ָראÊְ ם wי א ִ̇ ְמ L̃ ה  ַ‹ ֙י Ëְב˚ָר֔ ִ̇ ְ֙מ ַ̃ ד ַ‹   ׃ע�
ים⁸ pם ְ‹ָער rז ָלח ים  א= ים ֲחָד‹ִ֔ Hִיְבַח֙ר ֱאלֹה 

ל uִיְ‡ָראÊְ ֶלף vים א bעÊַָאְרÊְ  ַמח ָרֶא֙ה ָוֹר֔ uן ִאם־י   ׃ָמג~
ה⁹ jְיהו Íֲר֖כÊָ  ̀עםÊָ ים aבËְְתַנ Yל  ַהּמ י ִיְ‡ָראֵ֔   ׃ִלÊִ֙י ְלח˚ְקק?
¹⁰Íיח Y‡ \ֶר vËי ַעל־ ין ְוֹהְלכ[ EËי ַעל־ִמ   ׃ֹרְכֵב֩י ֲאֹת֨נ˚ת ְצֹח֜ר˚ת  ֹיְ‹ב]
ה¹¹ 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 aַלְ·ָער Íז ָיְר֥ד c׃א

יר¹² p›ִרי־ÊְËַ ִריÍִרי ֖עÍה  ֥ע י עÍִר֙י Ëְב˚ָר֔  עÍר{
ה ֶ‹ְבְיÊֶ Vן־ֲאִביֽנַֹעם ק  Íֲֽ‹ב[ cרÊָ םÍ׃֥ק  

ים¹³ Yר˚ÊÁִÊַ י aה ְיַרד־ל ים  ̀עם ְיהָו֕ aירËִיד ְלַא ד ָ‡ִר֔ ז ְיר_   ׃ָא֚
¹⁴Tי Nֲעָממ �Ê ין aִבְנָימ Tי dק  ַאֲחר ִים ָ‹ְרָ‹֙ם Êֲַעָמלֵ֔ י ֶאְפַר֗ HÚִמ 

ר uֶבט ֹספ ]›Êְ ים aן ֹמְ‹כ ÎְבÍלֻ֔ ים  Íמִ֨ ְקִק֔ ְרדÍ֙ ְמֹח֣ jיר י י ָמכִ֗ HÚ׃ִמ  
ח Êְַרְג̀ליו¹⁵ ֶמק ֻ‹ּל_ wעÊָ ק ן Êָָר֔ ?Ô ה  ְוִיָ‚שָכ֙ר י Êְִיָ‚שָכ֙ר ִעם־Ëְֹבָר֔  ְוָ‡ר�

ב uים ִחְקֵקי־ל aֹדלÁְ  ן   ׃ÊְִפַלÁ֣˚ת ְראÍבֵ֔
ים¹⁶ pע∞ ְ‹ִר֣ק˚ת ֲעָדר ִים  ִלְ‹ֹמ֖ ִּמְ‹ıְתַ֔ ין ה: ֚Êֵ ָ̇ ְב ָּמה ָי‹ַ֗ Oל 

ב uים ִחְקֵרי־ל aד˚לÁְ  ן   ׃ִלְפַלÁ֣˚ת ְראÍבֵ֔
ָּמה ָי֖גÍר ֳאִנÌ֑˚ת¹⁷ Cן ל ן  ְוָד֕ ֶבר ַהÌְַרËֵ֙ן ָ‹כֵ֔ ד Êְע~  Áְִלעָ֗

יו ִיְ‹Ôֽ˚ן ל ִמְפָרצ= Lים  ְוע ר ָיַ‹֙ב ְל֣ח˚ף ַיּמִ֔   ׃ָא‹ֵ֗
ה¹⁸ י ָ‡ד� ל ְמר˚מ[ tי ע pל ָ̇ ף ַנְפ֛‹˚ ָל֖מÍת  ְוַנְפ ם ֵחר[ ׃ְזֻב֗לÍן ע_
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ַען¹⁹ י ְכַנ֔ ז ִנְלֲחמÍ֙ ַמְלכ? מÍ  א� אÍ ְמָלִכי֙ם ִנְלחָ֔ �Ê 
Íח jא ָלק ֹ֥ ֶסף ל vÔ ַצע dÊ  ˚Ë֑י ְמִג \ ַעל־מ? tַתְענÊְ׃  

א²⁰ jִעם־ִסיְסר Íם ִנְלֲח֖מ ִים ִנְל̀חמÍ ַהÔֽ˚ָכִבי֙ם  ִמְּמִסּל˚תָ֔ t׃ִמן־ָ‹מ  
ַחל ִקי֑‹˚ן²¹ ים נ_ aמÍַחל  ְקד Lם  נ ַחל ִקי‹˚֙ן Áְָרפָ֔  נ�

ז י ֹעֽ a›י ַנְפ bְדְרכ   ׃ִ̇
יו²² jירÊֲִה֥ר˚ת ַאËַ ֲה֖ר˚תËַ Yס  מÍֵבי־֑ס ְ̃ ז ָהְל֖מÍ ִע C׃א  
יָה²³ Nָא֖ר˚ר ֹיְ‹ב Íר ה  ֹא֥ \ ְיהָו֔  ֣א˚רÍ ֵמ֗ר˚ז ָאַמ֙ר ַמְלא_

ים Yר˚ÊÁִÊַ ה ת ְיהו= Lה  ְלֶעְזר ת ְיהָו֔ א־ָב֙אÍ֙ ְלֶעְזר_ ֹֽ י ל }Ô׃

²⁴\ jֹבר ְ̇ ֶהל  ים Êָֹא֖ b›Úָי  ִמ pינ ֵ̃ ֶבר ַה rת ח›ֶ wל א ים ָיעֵ֕ ִ֔›Úָֹבַר� ִמ   ׃ְ̇
ה²⁵ jיָבה ֶחְמא bים  ִהְקר aירËִֶפל ַא ב ָנ̀תָנה  Êְס[ Oל  ָחל tִים ָ‹א L׃מ  
ים²⁶ pת ֲעֵמלÍְלַהְל֣מ È יִמינ= Yְחָנה  ו ְ‹לַ֔ ִ̇ ד   ָיָדÈ֙ ַלÌָת?

ֽת˚ ָ̃ ה ַר ה  ְוָחְלפ= CָמֲחצÍ  ˚›֔Äה ר Oיְסָר֙א  ָמֲחק Yה ס   ׃ְוָהְלמ�
ל²⁷ ע ָנפָ֔ ין ַרְגֶל֙יָה֙ Ôָר_ ~Ê  ל ָ‹̀כב tע ָנפ LרÔָ יָה ין ַרְגלֶ֔ ?Ê 

ל ָ‹ֽדÍד Lם ָנפ ע  ‹= ר Ôַָר֔ r›ֲאÊַ׃  
ֶאְ‹̀נב²⁸ ד ה� א Êְע_ יְסר= Yם ס ב א[ MÊַי ְ̇ ה  ַו Gַע֩ד ַהַחּ֨ל˚ן ִנְ‹ְקפÊְ 

יו jב˚תÔְי ַמְר wֲעמıַ Íֱח֔ר ̊֙ ָל֔ב˚א  ַמÍË֣ע∞ א� Êִרְכ › ~›Êֹ ∞עÍË֗׃ַמ  
²⁹È jיָה ל vיב ֲאָמר b› ָ̇ יא  יÚָה  ַאף־הִ֕ Nֲענ ַ̇ יָה  v׃ַחְכ֥מ˚ת ָ‡ר˚ת  
ֶבר³⁰ ֶ֔Á ›א ֹ֣ ַחם ַרֲחָמַתִ֙י֙ם ְלר ל  ר� א ִיְמְצ֜אÍ ְיַחְּל֣קÍ ָ‹לָ֗ ֹ֨  ֲהל

ים aל ְצָבע Lא  ְ‹ל יְסָר֔ Hל ְצָבִעי֙ם ְלס  ְ‹ל�
ל jי ָ‹ל ִים  ְלַצÍְאר[ tַבע ִרְקָמת d׃ִרְק̀מה צ  

ֶמ‹ Êְִגֻבָר֑ת˚³¹ v·את ַה יו Ôְצ[ ֲהבָ֔ ה ְוֹא֣ ן יÄְב֤דÍ ָכל־א˚ְיֶב֙יT֙ ְיהָו֔ ֠Ôֵ 

ט ְ‹ֹק֥ ִ̇ ה׃     פַו jים ָ‹נ bעÊֶָרץ ַאְר  ָהא=
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Gideon (6:1–8:35)

¹Í‡ֲ֧עÌַי ְיה̀והַו ע Êְֵעינ? tל ָהר Mְבֵני־ִיְ‡ָרא  
נ ְ̇ Ìִים׃ַו Yַבע ָ‹נ d› ן ה Êְַיד־ִמְדי= cם ְיהו [  

ָעז² Ċ לַו ן ַעל־ִיְ‡ָרא�   ַיד־ִמְדי=
ן  י ִמְדָי֜ יםָעֽ‡Íִמıְֵנ֨ ָהִר֔ �Ê ר r›ל ֶאת־ַהִּמְנָהר˚֙ת ֲא י ִיְ‡ָראֵ֗ ם ׀ Êְנ? rָלה  

  ְוֶאת־ַהְּמָע֖ר˚ת ְוֶאת־ַהְּמָצֽד˚ת׃
ה³ יו׃ְוָהי= jָעל Íֶדם ְוָע֥ל vְבֵני־קÍ ק Mֲעָמל ן ו� Gה ִמְדי ל ְוָעלָ֨ ע ִיְ‡ָרא�    ִאם־ָזר_
⁴Íֲח֣נÌַם  ַו ֶרץ ַעד־Ê˚ֲאV ַעÎ̀הַוÌְַ‹ִח֙יתÍ֙ ֲעֵליהֶ֗   ֶאת־ְי֣בÍל ָהאָ֔

ירÍְו א־ַיְ‹א{ ֹֽ ה ָו֖‹˚ר ַוֲחֽמ˚ר׃ל d‡ל ְו ְחָי֙ה Êְִיְ‡ָראֵ֔ Yמ   
ם ⁵ י ֵה֩ם Íִמְקֵניהֶ֨ ִ֡ÔÍםַיֲע֜ל dב ְוָלה י־ַאְרÊֶ֙ה ָלֹר֔ uְכד [Íא ם ָיבÍ] ÍÄב�   ְוָאֳהֵליהֶ֗

ם  vיןְוִלְגַמֵּליה   ִמְסı̀רא?
Íא ֹ֥ È׃ַוÌָב jֶרץ ְלַ‹ֲחת    ָבא=

ל⁶ �ËÌִי ִמְד̀ין  ַו ד ִמıְנ? ל ְמֹא֖ Mִיְ‡ָרא Íְזֲע֥קÌִה׃     פַו jל ֶאל־ְיהו wי־ִיְ‡ָרא uְבנ 

ן׃⁷ jל ֹא֥ד˚ת ִמְדי tל ֶאל־ְיה̀וה  ע wי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íי־ָזֲע֥ק YÔ י   ַוְיהִ֕
ח⁸ ל ַוÌְִ‹ל� י ִיְ‡ָרא� יא ֶאל־Êְנ? aי‹ ָנב bה א cאֶמר ְיהו ֹ֨ Ìםַו   ָלהֶ֜

ל י ִיְ‡ָראֵ֗ ה ׀ ֱאלֹה? Oר ְיהו Lה־ָאמÔֹ 
ים Yית ֲעָבד ]Êם ִמ vיא ֶאְתכ bִים  ָוֹאצ יִתי ֶאְתֶכ֙ם ִמִּמְצַר֔ י ֶהֱעל~   ׃ָאֹנכִ֞

ם⁹ Nל־לֲֹחֵציכÔָ ד tÌִמÍ ִים ד ִמְצַר֔ _Ìל ֶאְתֶכ֙ם ִמ }̂  ָוַא
ם jם ֶאת־ַאְרצ vה ָלכ Cנ ְ̇ ם  ָוֶא ‹ א˚ָת֙ם ִמıְֵניכֶ֔   ׃ָוֲאָגר~

ם¹⁰ ה ָלכֶ֗ Oָוֹאְמר 
ם ה ֱאלֵֹהיכֶ֔ Oֲאִנ֙י ְיהו 

ים Êְַאְר̀צם Hם י˚ְ‹ב v̇ ר ַא d›י ֲא י ָהֱאֹמִר֔ יְראÍ֙ ֶאת־ֱאלֹה? Yא ת ֹ֤  ל
י Yק˚לÊְ ם v̇ א ְ‹ַמְע ֹ֥ ׃     פְול
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א¹¹ ֹ֞ ה  ַוÌָב \ ְיהָו֗ ֶ‹֙ב ַמְלא_ ֙Ìֵיַו pֶעְזר jי ה Hֲאב › ר ְלי˚א= d›ה ֲא ר Êְָעְפָר֔ r›ֵאָל֙ה ֲא jַחת ה �̇  
טְוִגְד֣ע˚ן Êְ֗נ˚  ן׃ֹחב~ jי ִמְדי יס ִמıְנ[ aת ְלָהנ ַ֔ÁÊַ י֙םÏִִח   

א¹² CרÌְֵיה̀וה  ַו \ יו ַמְלא_ אֶמר ֵאל= ֹ֣ Ìיוַו   ֵאלָ֔
ִיל jר ֶהח˚Ê֥Áִ Vה ִעְּמ C׃ְיהו  

אֶמר¹³ ֹ֨ Ìְדע˚֙ןַוÁִ יו   ֵאל�
את ֹ֑ ְתנÔָ Íל־ז tָּמה ְמָצא Cְול Íנ ‹ ְיהָו֙ה ִעּמָ֔ י ְוי~ י ֲאֹדִנ֔ HÊ 

ר ינÍ ֵלאֹמ֗ נÍ ֲאב˚תֵ֜ יו ֲאֶ‹֩ר ִסıְרÍ־לָ֨ ל־ִנְפְלֹאתָ֡ jה כ ?Ìְוַא 
ה נÍ ְיהָו֔ Oא ִמִּמְצַרִ֙י֙ם ֶהֱעל ֹ֤  ֲהל

ן jַכף־ִמְדיÊְ Íנ wנ ְ̇ Ìִ ה  ו: נÍ ְיהָו֔ O›֙ה ְנָט ָ̇   ׃ְוַע
ֶפן¹⁴ }Ìה  ַו אֶמר ֵאָלי֙ו ְיהָו֔ ֹ֗ Ìַו 

Tי Ẏ א ְ‹ַלְח ֹ֖ ף ִמְד̀ין  ֲהל _Ôל ִמ wֶאת־ִיְ‡ָרא Ċ ה ְוה˚ַ‹ְע \ Êְֹכֲח� ֶז֔   ׃ֵל֚
אֶמר¹⁵ ֹ֤ Ìֵאָלי֙וַו  

ל יע∞ ֶאת־ִיְ‡ָרא� a›˚ה א CּמÊַ  י י ֲאֹדָנ֔ HÊ 
י Yית ָאב יר Êְב[ aע ָ̂ י ַה bה ְוָאֹנכ ל Êְִמַנ·ֶ֔ _Ë֙י ַהıִה ַאְל ~Ú׃ִה  

אֶמר¹⁶ ֹ֤ Ìהַו   ֵאָלי֙ו ְיהָו֔
ד jי‹ ֶאח bאÔְ ן ה ִעּ̀מ\  ְוִהÔִיתC ֶאת־ִמְדי= vי ֶאְהי bÔ׃  

אֶמר¹⁷ ֹ֣ Ìיוַו   ֵאלָ֔
י Yר ִעּמ ]Êה ְמַד =̇ יָת ִּל֙י ֔א˚ת ָ‹ַא יT  ְוָע‡{ NֵעינÊְ ן wאִתי ח Cא ָמצ c׃ִאם־נ  

¹⁸Tי Nי ְלָפנ ȧ י ְוִהÚְַח ֵצאִת֙י ֶאת־ִמְנָחתִ֔ יT ְוֹהֽ י ֵאלֶ֔ HאÊֹ֙ה ַעד־Îִֶמ › א ָתמ�  ַאל־ָנ֨
ר  ַוÄÌמַ֕

T ד ‹Íב� Lב ע w›י ֵא b׃ָאֹנכ  
אְוִגְד֣ע˚ן ¹⁹ ָ֗Ê 

ַע‡ �Ìתַו˚ ֔̂ ַמח ַמ rי֙ם ְוֵאיַפת־קÎִי־ִע YדÁְ  
םַהÊָָ‡֙ר  O‡ ק tל  ְוַהָּמר ַ֔ÛÊַ ם O‡רÍ֑רıָÊַ  

א ה  ַוÌ˚צ[ ַחת ָהֵאל= L̇ יו ֶאל־ cֵאל › :ÁÌַ׃     סַו

אֶמר²⁰ ֹ֨ Ìיםַו \ ָהֱאלֹהִ֗ יו ַמְלא_   ֵאלָ֜
ק ְ‹֑פ˚\ tז ְוֶאת־ַהָּמר ַלע ַהּלָ֔ rÛ֙ח ֶאל־ַהÚַר ְוֶאת־ַהַּמˆ˚֙ת ְוַה �‡Êָח ֶאת־ַה  ק_

ַע‡ tÌן׃ַו uÔ   
ח²¹ ר Êְָי֔ד˚  ַוÌְִ‹לַ֞ r›ה ַהִּמְ‹ֶעֶ֙נ֙ת ֲא ה ֶאת־ְקצ~ \ ְיהָו֗ ע ַמְלא_ LÁÌִתַו˚ ֑̂ ר Íַבַּמ =‡ÊָÊַ  

ַעל ַ֨̇ Íר  ַו ֗̂ ‹ ִמן־ַה אַכל ָהאֵ֜ ֹ֤ ˚תַו˙ ֔̂   ֶאת־ַהÊָָ‡֙ר ְוֶאת־ַהַּמ
ה  \ ְיהָו֔ \Íַמְלא_ tיו׃ָהל jֵמֵעינ   

ְרא²² _Ìא    סַוÍה ֑ה \ ְיהו= Lי־ַמְלא YÔ ְד֔ע˚ןÁִ  
אֶמר ֹ֣ Ìְד֗ע˚ןַוÁִ  

ים Yנıָים ֶאל־ aנıָ ה \ ְיהָו֔ ן ָרִא֙יִת֙י ַמְלא_ ~Ôי־ַעל־ YÔ  ה י ְיהִו֔ Oֲאֹדנ È֙׃ֲאָה  
אֶמר²³ ֹ֨ Ìהַו c֧ל˚ ְיהו  

ֽמÍת ָ̇ א  ֹ֖ י̀רא  ל ִ̇   ׃ָ‹֥ל˚ם ְלV  ַאל־
ה  ַוÌִֶב֩ן²⁴ יהָו֔ ם Áְִד֤ע˚ן ִמְזÊֵ֙ח֙∞ ל: ה ָ‹֑ל˚םַוÌְִקָרא ‹ָ֨  ־֥ל˚ ְיהו=

י׃     פ Yי ָהֶעְזר bת ֲאב Êְ ÍÚָעְפר= ה ע˚ֶד֕ ֔Îֶם ַה˚Ì֣ד ַה ַע֚
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ְיָלה ַההÍ֒אַוְיִה֮י²⁵   Êַּל_
אֶמר ֹ֧ Ìהַו   ֣ל˚ ְיהָו֗

ים pַבע ָ‹נ r› י aר ַהֵ·נ LפÍ Tי ר ְלָאבִ֔ r›ר־ַה·˚֙ר ֲאıַח ֶאת־  ק�
ְכֽרֹת ִ̇ יו  ה ֲאֶ‹ר־ָעל= Cְוֶאת־ָהֲאֵ‹ר Tי ר ְלָאבִ֔ r›ַ֙על֙ ֲאÊַח ַה �Êֶאת־ִמְז ָ֗̇ ׃ְוָהַרְס

ֲעָר̀כה²⁶ ה Êַּמ: vÎא‹ ַהָּמ֛ע˚ז ַה ֹ֧ ל ר יT ע_ ה ֱאלֹהֶ֗ Oח∞ ַליהו ֵ֜Êיָת ִמְז  Íָבִנ֨
ְכֽרֹת ִ̇ ר  d›ה ֲא י ָהֲאֵ‹ר= ה Êֲַעצ[ יָת ע˚לָ֔ Hי ְוַהֲעל ר ַהֵ·ִנ֔ Oıֶאת־ַה ֙ ָ̇ ַקְח j׃ְול  

ח²⁷ ַ֨̃ Ìִיו  ַו ֲעָבָד֔ uה ֲאָנִ‹י֙ם מ ַע‡ Áְִד֜ע˚ן ֲעָ‡ר� ֕Ìַיו ְיה̀והַו ר ֵאל= dÊËִ ר   Ôֲַא‹�
ם יר ֵמֲע֥‡˚ת י˚מ= Eי ָהע יו ְוֶאת־ַאְנ‹[ ית ָאבִ֜ ֵ֨Êר ָיֵר֩א ֶאת־ r›ֲאÔַ י  ַוְיהִ֡

ַע‡ LÌְיָלה׃ַו jל   
²⁸Íימ ִ֜Ô›ְÌֶַקרַו ֔ÊֹÊַ י ָהִעי֙ר   ַאְנ‹~

ה  ~Ú֙ץְוִה ַ̇ יו ֻנ ה ֲאֶ‹ר־ָעל= Cַעל  ְוָהֲאֵ‹ר ַ֔Êח ַה _Ềרָתה ִמְזÔֹ 
י  ר ַהֵ·ִנ֔ Oıהְוֵא֙ת ַה ֲעלָ֔ ח∞ ַהÊָֽנÍי׃ֹהֽ wÊַעל־ַהִּמְז   

²⁹Íְ֙מרÄÌַֽוÍה י‹ ֶאל־ֵרעֵ֔ Hא  
ה NÎר ַה OבËָה ַה י ָע‡= bמ 

Í֙›ְדְרÌִ אְמ֔רÍ  ַוְיַבְק֔‹Í  ו: ֹ֣ Ìַו 
ה �Îר ַה CבËָה ַה ‹ ָע‡=   ׃Áְִדע˚֙ן Êֶן־י˚אָ֔

³⁰Íאְמ֜ר ֹ֨ Ìַו› י ָהִעי֙ר ֶאל־י˚אָ֔   ַאְנ‹~
ת א ֶאת־ÊְִנV ְוָיֹמ֑  ה˚צ[

יו jה ֲאֶ‹ר־ָעל Cת ָהֲאֵ‹ר tי ָכר bַעל  ְוכ ַ֔Êח ַה _Êי ָנַת֙ץ ֶאת־ִמְז }Ô׃  
אֶמר³¹ ֹ֣ Ìיוַו ‹ ְלֹכל֩ ֲאֶ‹ר־ָעְמ֨דÍ ָעלָ֜   י˚אָ֡

ת tמÍיב ֛ל˚ י bר ָיר ֙ם ˙˚ִ‹י֣עÍן א˚֔ת˚  ֲא‹ֶ֨ ֶ̇ ַעל  ִאם־ַא ַ֗Êן ַלÍִרי֣ב ְ̇ ם ׀  ṙ  ַהַא
ת־ִמְזÊְֽח˚ ץ א� tי ָנת bÔ ˚ֶרב ֔ל O֙א יÍים ה bֶקר  ִאם־ֱאלֹה ֑Êֹ׃ַעד־ַה  

רַוÌְִקָרא³² ַעל ֵלאֹמ֑ _Êא ְיֻרÍם־ַה֖ה˚Ì־֥ל˚ ַב 
ַעל ַ֔Êַה ֙̊ Ê ֶרב  י�

ת־ִמְזÊְֽח˚׃     פ ץ א� tי ָנת bÔ
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ֶדם ³³ vְבֵני־קÍ ק Mן ַוֲעָמל Gְוָכל־ִמְדיÍוֶנֶאְס֣פËַ̀יְח  
Íַעְב֥רÌַַו  Íֲח֖נÌַ אל׃ו: ֶמק ִיְזְרע�    Êְע[

ה ³⁴ הְו֣רÍח∞ ְיהָו֔   ֶאת־Áְִד֑ע˚ןָלְב‹=
ר  ַוÌְִתַק֙ע ק Êַ·˚פָ֔ יו׃ַוÎָÌִע[ jֶזר ַאֲחר vֲאִביע   

חÍַמְלָאִכי֙ם ³⁵ הָ‹ל_   Êְָכל־ְמַנ·ֶ֔
ק   Áַם־֖הÍא ַאֲח̀ריוַוÎָÌִע[

ים  HַמְלָאכÍח יָ‹לַ֗ לִ֔ ָ̇ ר ÍִבְזֻבלÍ֙ן Íְבַנְפ   Êְָא‹~
Íֲע֖לÌַ ם׃ו: jִלְקָראת   

אֶמר³⁶ ֹ֥ Ìיםַו pְד֖ע˚ן ֶאל־ָהֱאלֹהÁִ  
ָ̇ ְר :ÊËִ ר d›ֲאÔַ ל wי ֶאת־ִיְ‡ָרא EָידÊְ ∞יע W›˚׃ִאם־ֶיְ‹� מ  

ֶרן³⁷ ֑ÁֹÊַ ֶמר v̂ ת ַה LÎÁִיג ֶאת־ Ê י ַמ ה ָאֹנכִ֗ ?Úִה 
יע∞ W›˚י־ת YÔ י ִ֗̇ ֶרב ְוָיַדְע È ְוַעל־Ôָל־ָהָאֶ֙ר֙ץ ֹח֔ ֗Ëָה ְלַב ֜ÎָÁִל־ַה ה ע: ם ַטל֩ ִיְהֶי֨  אִ֡

ָ̇ ְר :ÊËִ ר d›ֲאÔַ ל wי ֶאת־ִיְ‡ָרא EָידÊְ׃  
ן³⁸  ַוְיִהי־כֵ֕

ת  ַוÔֵ›ְÌַ֙ם ָּמֳחָר֔ Yַזר מ =Ìה  ַוÎ̀Áִֶמץ ֶאת־ַה }Ìִים׃ַו jֶפל מ wÛה ְמ֥ל˚א ַה ֔ÎָÁִַטל֙ ִמן־ַה   
אֶמר³⁹ ֹ֤ Ìיםַו ֱאלֹהִ֔ Oְדע˚֙ן ֶאל־הÁִ  

\ ַהıַ̀עם ה א_ י  ַוֲאַדÊְר= ִ֔Ê T֙ıְַחר ַא  ַאל־י{
ה ֔ÎָÁִÊַ ַ֙ע֙םıַא־ַרק־ַהÚָ ה {Ûֲאַנ 

ל jÏְהֶיה־ Yֶרץ י È ְוַעל־Ôָל־ָהא= ֔Ëָ֙ה ְלַבÎָÁִֶרב ֶאל־ַה א ֹח֤   ׃ְיִהי־ָנ֨
ַע‡⁴⁰ �ÌאַוÍְיָלה ַה֑ה ן Êַּל_ wÔ ים Eֱאלֹה  

ֶרץ ַוְיִהי È  ְוַעל־Ôָל־ָהא= ֔Ëָ֙ה ְלַבÎָÁִֶרב ֶאל־ַה ָיה־ֹח֤ Cל׃     פה jט 

ם¹ ֵ֨Ô›ְÌַַו ˚ ֔̇ ר ִא r›א ִגְד֗ע˚ן ְוָכל־ָהָע֙ם ֲאÍַעל ֣ה ַ֜Êְיֻר Íֲח֖נÌַ דו: ין ֲחֹר֑   ַעל־ע?
ה ִמְדָי֙ן  ֶמק׃ָהָיהÍַמֲחנ~ uעÊָ ה vת ַהּמ˚ר LְבעÁִ֔פ˚ן ִמ ָ̂   ־֣ל˚ ִמ

אֶמר² ֹ֤ Ìְד֔ע˚ןַוÁְִיהָו֙ה ֶאל־  
ן Êְָי̀דם י ֶאת־ִמְדי= ḃ ִ̇ \ ִמ ָ֔̇ ר ִא r›ב ָהָע֙ם ֲא  ַר֗

ר י ִיְ‡ָרֵאל֙ ֵלאֹמ֔ ר ָעל�  ıֶן־ִיְתıָאֵ֨
י Yיָעה ּל b›˚י ה a׃ָיד  

ר³ י ָהָע֙ם ֵלאֹמ֔ א Êְָאְזנ~ א ָנ֜ ה ְקָר֨ ָ֗̇  ְוַע
ר ַהÁְִל̀עד ר ֵמה_ ֖ıֹב ְוִיְצ ד ָיֹ‹֥ א ְוָחֵר֔ י־ָיר? Yמ 

ָ‹ב OÌים ַו aֶרת ֲאָלפ d‡ֶלף  ַוֲע ים Íְ‹ַנִ֙י֙ם אֶ֔ ם ֶעְ‡ר{ רÍ ִמן־ָהעָ֗ j׃     סִנְ‹א

7:1-
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אֶמר⁴ ֹ֨ Ìְד֗ע˚ןַוÁִה ֶאל־   ְיהָו֜
ÍÚ ְלV ̀‹ם dִים ְוֶאְצְרפ ד א˚ָת֙ם ֶאל־ַהּמַ֔ ם ָר֒ב  ה˚ר~ Oע˚֮ד ָהע 

\ ָ֔̇ \ ִא \ ֚הÍא ֵיל? ָ֗̇ \ ִא ה ׀ ֵיל? rז Tי ר ֵאלֶ֜ ה ֲאֶ‹֩ר ֹאמַ֨  ְוָהָי֡
\ uא ֵיל ֹ֥ \ ֖הÍא ל \ ִעּמָ֔ ה לÄ־ֵיל? יT ֶז֚ ר ֵאלֶ֗ ל ֲאֶ‹ר־ֹאמַ֜   ׃ְוֹכ֨

ם ֶאל־ַהּ̀מִים   ס   ַוÌ֥˚ֶרד⁵ אֶמר ֶאת־ָהע= ֹ֨ Ìְד֗ע˚ןַוÁִה ֶאל־   ְיהָו֜
ד ̊֙ ְלבָ֔ יג א˚ת }̂ ַ̇ ֶלב  ֶ֗Ôק ַה ֹ֣ ר ָיל ִים Ôֲַא‹� ל ֲאֶ‹ר־ָילֹ֩ק Êְִל‹˚֨נ˚ ִמן־ַהּמַ֜ ֣Ôֹ 

˚ת ֽ̇ יו ִלְ‹ =ÔְרÊִע ַעל־ Lל ֲאֶ‹ר־ִיְכר   ׃ְוֹכ֛
י‹⁶ pֵמ֖א˚ת א › ֹ֥ ם ְ‹ל ים Êְָיָד֙ם ֶאל־ıִיהֶ֔ ֲמַלְקק{ ר ה: ַ֞ıי ִמְס  ַוְיהִ֗

ִים׃     ס jת מ˚ ֥̇ ם ִלְ‹ vְרֵכיהÊִַעל־ Íְר֥עÔָ ם ֶתר ָהעָ֔ rְוֹכל֙ י    
אֶמר⁷ ֹ֨ Ìְד֗ע˚ןַוÁִה ֶאל־   ְיהָו֜

T NָידÊְ ן י ֶאת־ִמְדי= ḃ ם ְוָנַת יע∞ ֶאְתכֶ֔ H›˚ֲמַלְקִקי֙ם א י‹ ה:  Êְִ‹לֹ֩‹ ֵמ֨א˚ת ָהא{
י‹ ִלְמֹקֽמ˚ bא Íם ֵיְל֖כ   ׃ְוָכל־ָהעָ֔

⁸Íְק֣חÌִםַו ת ‹˚ְפֽרֵֹתיהֶ֗ ם ְוא? ם Êְָיָד֜   ֶאת־ֵצָד֩ה ָהעָ֨
י‹ ִיְ‡ָרֵאל֙  ת Ôָל־א{ יוִ‹ַּל֙חְואֵ֨ ָהלָ֔ י‹ ְלֹאֽ Hא  
י‹  aִבְ‹לֹ‹־ֵמ֥א˚ת ָהאÍיק pֱחז  ה�

ן  ה ִמְדָי֔ ָיהÍַמֲחנ? Cֶמק׃     פה uעÊָ ַחת L̇  ֖ל˚ ִמ

ְיָלה ַה֔הÍא⁹ ְיִה֙י Êַּל_  ו�
אֶמר ֹ֤ Ìהַו   ֵאָלי֙ו ְיהָו֔

T יו Êְָיד� ȧ י ְנַת bÔ  ה Nַּמֲחנ :Ê ד   ׃֖קÍם ר?
ה¹⁰ ַּמֲחנ� ה ַנַעְרV ֶאל־ה: CֻפרÍ ה ċ ד ַא ֶדת  ר[ Nה ָלר =̇ א ַא   ׃ְוִאם־ָיר[
ה¹¹ Nַּמֲחנ :Ê =̇ יT ְוָיַרְד ְקָנה ָיֶד֔ ֱחז_ ֶ̇ רÍ ְוַאַח֙ר  ֵ֔Êַמה־ְיַד ֙ ָ̇ ַמְע j›ְו 

ֶרד ~Ìה׃ַו ַּמֲחנ� :Ê ר d›ים ֲא a›ה ַהֲחֻמ ה ַנֲע֔ר˚ ֶאל־ְקצ[ OֻפרÍ ֙אÍה   
ק ְוָכל־Êְֵני־ֶקֶ֙ד֙ם ¹² ן ַוֲעָמל~ יםÍִמְדָי֨ Hבֹנְפל ה ָלֹר֑ vÊַאְרÔָ ֶמק   Êָעֵ֔

יןְוִלְגַמֵּליֶה֙ם  ם ָלֽרֹב׃א? =Ìת ַה L֛ח˚ל ֶ‹ַעל־ְ‡פÔַ ר ָ֔ıִמְס   
א¹³ ֹ֣   ִגְד֔ע˚ןַוÌָב

י‹  Úֵה־אִ֔ רְוהִ֨ ]ıֲח֑ל˚םְמַס Íה wְלֵרע  
אֶמר ֹ֜ Ìַו 

י ִ̇ ְמ ה ֲח֣ל˚ם ָחלַ֗ [Úִה 
א ֹ֣ ן ַוÌָב ה ִמְדָי֔ ֶחם ְ‡ֹעִרי֙ם ִמְתַהÊְ �ıֵַמֲחנ? יל] ל} ה ְצל˚ל [ְצלִ֜ ֵ֨Úְוִה 

ֶהל ל ָהֹאֽ Lְעָלה ְוָנפ tְלמ Íה ל ַוÌַַהְפכ[ ֛ıֹÌִַו Íה [ÔÌַֹאֶהל ַו   ׃ַעד־ָה֠
ַען¹⁴ ֨Ìַַו Íה  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ֵרע~

ל י‹ ִיְ‡ָרא� Hא › ֶרב Áְִד֥ע˚ן Êֶן־י˚א= י ִאם־ח� ִ֗̇ את Êְִל ֹ֔ ין ז  א?
ה ַּמֲחנ� ן ְוֶאת־Ôָל־ה: ֱאלִֹהי֙ם Êְָי֔ד˚ ֶאת־ִמְדי= jן ה ׃     פָנת�

Gideon (6:1–8:35)

17 6/5/16



ר ַהֲח֛ל˚ם ְוֶאת־ִ‹ְב֖ר˚¹⁵ �ıְד֜ע˚ן ֶאת־ִמְסÁִ ∞ע  ַוְיִה֩י ִכְ‹ֹמ֨
Íח `̇ ›ְÌִ֙ב  ַו›ָ ֙Ìָל  ַו ה ִיְ‡ָראֵ֔ אֶמר ֶאל־ַמֲחנ? ֹ֣ Ìַו 

ן jה ִמְדי ם ֶאת־ַמֲחנ[ vֶיְדכÊְ ה cן ְיהו י־ָנת� YÔ ÍמÍ׃֔ק  
ַחץ¹⁶ �Ìיםַו p›ה ָרא O›ֹי‹ ְ‹ל aֶאת־ְ‹לֹ‹־ֵמ֥א˚ת ָהא  

ן ֵ֨̇ Ìִים׃ַו YËÔַ֥ת˚\ ַהÊְ ים aדıִים ְוַל ים ֵרִק֔ HËָּל֙ם ְוַכÔַֻיד־Êְ ָפ֤ר˚ת˚›   
אֶמר¹⁷ ֹ֣ Ìםַו   ֲאֵליהֶ֔

Í‡ֲ֑ע ַ̇ ן  Úִי ִתְר֖אÍ ְוכ? dִמּמ 
ֲעֽ‡Íן ַ̇ ן  ]Ô ה v‡ה ַכֲאֶ‹ר־ֶאֱע Cה ְוָהי ַּמֲחֶנ֔ ה ה: י ָב֙א Êְִקצ? bה ָאֹנכ ֵ֨Ú׃ְוִה  

י¹⁸ ṗ ר ִא r›י ְוָכל־ֲא aר ָאֹנכ ֙י Êַ·˚פָ֔ ִ̇  ְוָתַקְע
ם v̇ ה ַוֲאַמְר ַּמֲחֶנ֔ ם ְסִביב˚֙ת Ôָל־ה: ֶ֗̇ ם Êַ·˚ָפ֜ר˚ת Áַם־ַא ֶ֨̇  Íְתַקְע

ה Íְלִגְדֽע˚ן C׃     פַליהו

א¹⁹ ֹ֣ הַוÌָב יכ˚ָנ֔ Ẏ ֶרת ַה א‹ ָהַאְ‹ֹמ֣ ֹ֚ ה ר ַּמֲחֶנ֗ ה ה: ˚ Êְִקצ? ֜̇ י‹ ֲאֶ‹ר־ִא ְדע˚ן Íֵמָאה־אִ֨   ִג֠
ים pְמר ימÍ ֶאת־ַהֹ·ֽ aם ֵהק \ ָהק[  א�

Íְ֙תְקעÌִ ם׃ו: jָידÊְ ר d›ים ֲא aËÔַָפ֔ר˚ת  ְוָנ֥פ˚ץ ַה˚·֣Êַ   
²⁰ÍְתְקעÌִ ים Êַֽ·˚ָפר˚֮ת  ו: b›ת ָהָרא›ֶ ֹ֨ יקÍ ַהËִÔַי֒ם  ַוÊְ›ְÌִ֣רÍ ְ‹ל   ְבַיד־ְ‡מא˚ָל֙םַוÌֲַחז{

ם ַה·˚ָפ֖ר˚ת ִלְת֑ק˚ע∞   ד־ְיִמיָנ֔ ים Íְבַי֨ Ìְִקְר֔אÊַÍַּלıִִד֔  ו:
ה Íְלִגְדֽע˚ן יהו= ֶרב ל: d׃ח  

²¹Íַ֙עְמד :Ì׃ַו[ÍסÍֽנÌַָו] ÍִניסÌַָו Íיע aרÌָה ַו ַּמֲחנ� ָרץ Ôָל־ה: GÌה ַו Nַּמֲחנ יב ל: aיו ָסב ָ֔̇ ְח ַ̇ י‹  Hא  
²²Íְ֮תְקעÌִ הÍו: wֵרעÊְ ›י Eֶרב א dת ח ה א? ֶ‡ם ְיהָו֗ OÌלֹ‹־ֵמ֣א˚ת ַה·˚ָפר˚֒ת ַו›ְ  

ה Nַּמֲחנ  Íְבָכל־ה:
ָנס ֨Ìָת׃ַו jÊה ַעל־ַט ל ְמח˚ל= ד ְ‡ַפת־ָאב[ ָתה ע� ֵרָר֔ m֙ה צÏָ·ִית ַה ~Êה ַעד־ ַּמֲחֶנ֜    ה:

ק²³ ע] ָ̂ Ìִהַו N·ל־ְמַנÔִָמן־Í ר w›ִמן־ָאÍ י bל ָ̇ ל ִמÚְַפ Mי‹־ִיְ‡ָרא Yא  
Í֖פËְְרÌִ ן׃ו: jי ִמְדי    ַאֲחר[

ים ²⁴ חÍַמְלָאכִ֡ רָ‹ל_ ִים ֵלאֹמ֗ ר ֶאְפַר֜   Áְִדע˚֩ן Êְָכל־הַ֨
ן �ËְרÌַה ְוֶאת־ַה ית Êָר= ]Ê ד ִים ע� את ִמְדָי֙ן ְוִלְכ֤דÍ ָלֶה֙ם ֶאת־ַהּמַ֔  ְר֞דÍ ִלְקר�

ק עֵ֞ ָ̂ Ìִי‹ ֶאְפַרִ֙י֙ם  ַו ן׃ַוÌְִלÔְ֣דÔָ Íל־א{ uËְרÌַה ְוֶאת־ַה ית Êָר= ]Ê ד ִים ע�    ֶאת־ַהּמַ֔
²⁵Í֡דÔְְלÌִ בו: ב ְוֶאת־ְזאֵ֗ ן ֶאת־ֹער? י ִמְדָי֜ י־ָ‡ֵר֨ uנ›ְ  

Íַהְר֨גÌַר־ע˚ֵר֙ב  ְוֶאת־ְזֵא֙ב ַוÍצÊְ ב בָהְר֣גÍ ֶאת־ע˚ר~ ֶקב־ְזאֵ֔   ְבי�
Í֖פËְְרÌִ ב ו: ב Íְזאֵ֔ ן׃ֵהִב֙יאÍ֙ ֶאל־ִמְד̀ין  ְורÄ‹־ֹער? uËְרÌֶַבר ַל wְד֔ע˚ן ֵמעÁִֶאל־  
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¹Íְמ֨רÄÌִיםַו י‹ ֶאְפַר֗ Hיו א   ֵאלָ֜
ם ָ̇ ְלִהָּלח? ְכ tי ָהל bÔ Íנ אות לָ֔ ֹ֣ ֙י ְקר ִ̇ נÍ  ְלִבְל יָת ּלָ֔ H‡֙ה ָעÎֶר ַה ה־ַהËָב� jמ 

 Êְִמְד̀ין
ה׃ַוְיִרי֥בÍן jָחְזקÊְ ˚ ֖̇    ִא

אֶמר² ֹ֣ Ìםַו   ֲאֵליהֶ֔
ֶזר יר ֲאִביע� bִים ִמְבצ tם  ֲה֗ל˚א ֛ט˚ב ֹעְל֥ל˚ת ֶאְפר NכÔָ ה =̇ יִתי ַע b‡׃ֶמה־ָע  

ב³ ב ְוֶאת־ְזאֵ֔ י ִמְדָי֙ן ֶאת־ֹער? ים ֶאת־ָ‡ר~ ן ֱאלֹהִ֜  Êְֶיְדֶכ֩ם ָנתַ֨
ם NכÔָ י ֲע֣‡˚ת ִ̇ ְל  Íַמה־Ìָֹכ֖

ז  האָ֗ ה׃ָרְפת� �Îר ַה CבËָ֖ר˚ ַהÊְַדÊְ יו ָעלָ֔ uָח֙ם מÍר   

8:1-

א⁴ ֹ֥ ָנהַוÌָב �ËְרÌִַגְד֖ע˚ן ַה  
ר ים׃ֹעב? Yים ְוֹרְדפ aֲעֵיפ ˚ ֔̇ ר ִא r›לֹ‹־ֵמ֤א˚ת ָהִאי֙‹ ֲא›ְÍ אÍ֗ה   

י ֻסÔ֔˚תַוÄÌֶ֨מ֙ר⁵   ְלַאְנ‹?
ר Êְַרְג̀לי r›ם ֲא ֶחם ָלע= נÍ־ָנ֙א ÔְÔִ֣ר˚ת לֶ֔ ְ̇ 

ן jי ִמְדי ע ַמְלכ[ =Úַבח ְוַצְלֻמ dי ז Mף ַאֲחר Mי ֹרד ם ְוָאֹנכִ֗ ים הֵ֔ Hי־ֲעֵיפÔִ׃  
י ֻסÔ֔˚תַוÄÌֶ֨מ֙ר⁶   ָ‡ר?

ֶחם jל Vְצָבֲא Yן ל ]̇ י־ִנ YÔ T NָידÊְ ה =̇ ע ַע cÚַבח ְוַצְלֻמ ַכף ז�   ׃ֲה֠
אֶמר⁷ ֹ֣ Ìְד֔ע˚ןַוÁִ  

י pָידÊְ ע =Úַבח ְוֶאת־ַצְלֻמ dה ֶאת־ז cת ְיהו ן Êְת]  ָלכֵ֗
ים YְרֳקנÊַ ר ְוֶאת־ה: =Êי ַהִּמְד ם ֶאת־ק˚צ[ ֙י ֶאת־Êְַ‡ְרכֶ֔ ִ̇   ׃ְוַדְ‹

ַעל⁸ �Ìל  ַו ר ִמָ·֙ם ıְנÍאֵ֔ ]Êאתַוְיַד ֹ֑ ם Ôָז vֲאֵליה  
Íֲע֤נÌַת׃ַו˚Ôֽי ֻס ר ָע֖נÍ ַאְנ‹[ d›ֲאÔַ ל י ְפנÍאֵ֔ ̊֙ ַאְנ‹?    א˚ת

אֶמר⁹ ֹ֛ Ìרַו ל ֵלאֹמ֑ wאÍי ְפנ   Áַם־ְלַאְנ‹[
ה �Îל ַה CËץ ֶאת־ַהִּמְג ֹ֖̇ י ְבָ‹֔ל˚ם ֶא HבÍ›Êְ׃     פ

ים¹⁰ 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‹ ֹ‹֥ aֶלף א ים א� bה ְוֶעְ‡ר ים ֵמאָ֨ ְפלִ֔ ֣Úֶֹדם ְוַה Nה ְבֵני־ק ל ַמֲחנ? ֖Ôִֹמ  

ַעל¹¹ _Ì̀ההַוÊֳַבח ְוָיְג ֶדם ְלֹנ֖ d̃ ים ִמ ֳאָהלִ֔ י ב� ֶר\ ַהְ·כÍנ? ֚Ëֶ ְד֗ע˚ןÁִ  
�Ìַַטח׃ַו ָיה ב� Cה ה vַּמֲחנ ה ְוה: ַּמֲחֶנ֔    ֶאת־ה:

¹²ÍסÍ֗נÌָע ַו ָ֔Úַבח ְוַצְלֻמ ף ֶז֚ ֖ËְֹרÌִםַו Nַאֲחֵריה  
ד ֞ÔְֹלÌִיד׃ַו Yה ֶהֱחר vַּמֲחנ ע ְוָכל־ה: ָ֔Úן ֶאת־ֶזַ֙ב֙ח ְוֶאת־ַצְלֻמ י ִמְדָי֗ י ׀ ַמְלכ?  ֶאת־ְ‹נ?
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ָ‹ב¹³ cÌֶרס׃ַו jה ֶהח wְלַמֲעל Yִמן־ַהִּמְלָח̀מה מ ›    Áְִד֥ע˚ן Êֶן־י˚א=
י ֻסÔ֖˚ת ַוÌְִלÔָד¹⁴ ַער ֵמַאְנ‹[ הÍַוÌְִ‹ָאל־נ� � 

ב ֹ֨̇ י‹׃ַוÌְִכ Yה א ים ְוִ‹ְבע= bיָה ִ‹ְבע י ֻסÔ˚֙ת ְוֶאת־ְזֵקֶנ֔ יו ֶאת־ָ‡ר~    ֵאלָ֜
¹⁵Ä֙בÌָת  ַו˚Ô֔י ֻס אֶמר ֶאל־ַאְנ‹? ֹ֕ Ìַו 

ר י ֵלאֹמ֗ ם א˚תִ֜ ֶ֨̇ ַבח ְוַצְלֻמÚ̀ע ֲאֶ‹֩ר ֵחַרְפ rה ז wÚִה 
ֶחם jים ל aֵעפÌְַה Tי d›ן ַלֲאָנ Ṁ י ִנ bÔ T ֙ה Êְָיֶד֔ ָ̇ ע ַע �Úַבח ְוַצְלֻמ rַכף ז   ׃ֲה֠

֙ח¹⁶ ַ̃ Ìִיםַו pְרֳקנÊַ ר ְוֶאת־ה: =Êי ַהִּמְד יר ְוֶאת־ק˚צ[ י ָהעִ֔   ֶאת־ִזְקנ?
ַדע ֣Ìֹת׃ַו˚Ôֽי ֻס ת ַאְנ‹[ wם א    Êָהֶ֔

ל ¹⁷ wאÍנıְ ל LËָנ̀תץְוֶאת־ִמְג 
ג Ìֲַהֹר֖ יר׃ו: Yי ָהע  ֶאת־ַאְנ‹[

אֶמר¹⁸ ֹ֗ Ìעַו ָ֔Úֶאל־ֶזַ֙ב֙ח ְוֶאל־ַצְלֻמ  
ם Êְָת֑ב˚ר v̇ ר ֲהַרְג d›ים ֲא  ֵאיֹפ֙ה ָהֲאָנ‹ִ֔

Íְ֙מרÄÌ  ו:
ֶל\ י ַהּמ� ַאר Êְנ[ ד Ôְֹת֖ ם ֶאחָ֕   ׃Ôָ֣מ˚T ְכמ˚הֶ֔

ר¹⁹  ַוÄÌמַ֕
ם י ֶאְתכ� ִ̇ ְג tא ָהר ֹ֥ ם ל ם א˚תָ֔ rַהֲחִית Íה ֚ל ם  ַחי־ְיהָו֗ י ה� aי־ִאּמ uנÊְ י L׃ַאח  

ֶתר Êְכ˚֔ר˚ַוÄÌֶ֨מ֙ר²⁰ rְלי  
ג א˚̀תם  ֖קÍם ֲהֹר֣

ףְו ַער׃לÄ־ָ‹לַ֨ jנ ÍÚ vי ע˚ד bÔ א י ָיֵר֔ HÔ ֙̊ Êַער ַחְר �Úַה   
אֶמר²¹ ֹ֜ Ìעַו ָ֗Úַבח ְוַצְלֻמ rז  

י‹ ÁְבÍָר֑ת˚ aי ָכא bÔ  Íנ ָ֔Êְפַגע־Í ֙ה ָ̇  ֤קÍם ַא
ָקם OÌְד֗ע˚ן ַוÁִ ֲהֹר֙גÌַ עו: ָ֔Úַבח ְוֶאת־ַצְלֻמ rֶאת־ז  
֙ח ַ̃ Ìִם׃ַו י ְגַמֵּליה� ר ÊְַצÍְאר[ v›ים ֲא ֲהֹרִנ֔  ֶאת־ַה‚_
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²²Íְמ֤רÄÌְד֔ע˚ןַוÁִי‹־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאל־ Yא  
ן jד ִמְדי LÌִמ Íנ =̇ י ה˚ַ‹ְע bÔ  T NנÊְן־Êֶ ם _Á VְנÊִם־Áַ ה ָ֔̇   ׃ְמָ‹ל־Êָ֙נÁַ Í֙ם־ַא

אֶמר²³ ֹ֤ Ìְד֔ע˚ןַוÁִ ֲאֵלֶה֙ם  
ם ל Êָכ� ה ִיְמֹ‹֥ ם  ְיהו= NכÊָ י aנÊְ ל א־ִיְמֹ‹֥ ֹֽ ם  ְול ל ֲאִנ֙י Êָכֶ֔ א־ֶאְמֹ‹֤ ֹֽ   ׃ל

אֶמר²⁴ ֹ֨ Ìְד֗ע˚ןַוÁִ ם   ֲאֵלהֶ֜
ֶזם ְ‹ָל֑ל˚ rי‹ נ aי א ה ÍְתנÍ־לִ֕ ה ִמÔֶ֙ם ְ‹ֵאלָ֔  ֶאְ‹ֲאל�

ם׃ uים ה aי ִיְ‹ְמֵעאל bÔ  ם י ָזָה֙ב ָלהֶ֔ י־ִנְזמ~ YÔ  
²⁵Íְמ֖רÄÌַו 

ן �̇  ָנ֣ת˚ן ִנ
Í֙‡ְפְרÌִ ה  ו: יכÍ ֶאת־ַהִ‚ְמלָ֔ Hל›ְÌֶַזם ְ‹ָלֽל˚׃ַו dי‹ נ aָּמה א ָ֔›   

ים²⁶ ַבד ִמן־ַהַ‚ֲהֹרִנ֨ ֶלף Íְ‹ַבע־ֵמ֖א˚ת ָז̀הב ְל֠ dל א ר ָ‹אָ֔ r›ָה֙ב ֲאÎָי ַה ל ִנְזמ~ י ִמְ‹ַק֞ ַוְיהִ֗
י ר ÊְַצÍְאר[ v›ֲעָנ֔ק˚ת ֲא Oְלַב֙ד ִמן־הÍ ן י ִמְדָי֔ ן ֶ‹ַעל֙ ַמְלכ? י ָהַאְרÁָמָ֗  ְוַהÚְִט֜פ˚ת Íִבְגד?

ם׃   ְגַמֵּליה�
ג א˚֨ת˚ ִגְד֜ע˚ן ְלֵא֗פ˚ד ַוÌַַע‡²⁷֩ ֵ֨̂ Ìַהַו ̊֙ Êְָעְפָר֔   א˚֤ת˚ ְבִעיר

Íְז֧נÌִיו ̀‹םַו ל ַאֲחר= Mל־ִיְ‡ָרא jכ  
‹׃ uְלֵבי֖ת˚ ְלמ˚קÍ י ְלִגְד֥ע˚ן Eַוְיה  

ע²⁸ לַוÔָÌִנ_ י ִיְ‡ָראֵ֔ ן ִלְפֵנ֙י Êְנ?   ִמְדָי֗
א ָיְס֖פÍְו ֹ֥ את רÄ̀‹םל   ָל‡?

ט ְ‹ֹק֥ ִ̇ י ִגְדֽע˚ן׃     פַו ה Êִימ[ ים ָ‹נ= bעÊֶָרץ ַאְר cָהא 

ֶל\²⁹ MÌַו  › ַעל Êֶן־י˚א= LÊב ְיֻר›ֶ ]Ìֵביֽת˚׃ַוÊְ   
ים ַרÊ֖˚ת ³⁰ b›י־ָנ YÔ ˚י ְיֵר֑כ wים ֹיְצא ים Êִָנ֔ Hְבע›ִ Íְ֙לִגְד֗ע˚ן ָהיÍÍי Cֽל˚׃ה   
ם ³¹ ר Êְִ‹כֶ֔ r›ֲא ֙̊ יַלְג‹ YפÍְלָדה jֶל\׃י ֶ‡ם ֶאת־ְ‹֖מ˚ ֲאִבימ� CÌן ַו �Ê יא a־ּ֥ל˚ ַגם־ה  
ָמת³² cÌה ט˚̀בהַו Oיב‡ֵÊְ ›   Áְִד֥ע˚ן Êֶן־י˚א=

ר בֵ֗ ָ̃ Ìִי׃     פַו Yֶעְזר jי ה bה ֲאב יו Êְָעְפר= ‹ ָאבִ֔ Oֶקֶ֙ב֙ר י˚אÊְ 

ת Áְִד֔ע˚ן³³ ֲאֶ‹֙ר מ? :Ô י  ַוְיהִ֗
Í֙בÍ›֙Ìָל  ַו י ִיְ‡ָראֵ֔ יםַוÌְִז֖נÊְ Íנ? pָעלÊְי ַה   ַאֲחר?
Íימ W‡Ìָים׃ַו Yית ֵלאלֹה aרÊְ ַעל LÊ ם    ָלה�

ְכרÍְ֙ו³⁴ jא ז ֹ֤ םל vל־ֹאְיֵביהÔָ ד LÌם ִמ cיל א˚ת b̂ ם ַהַּמ Nה ֱאלֵֹהיה ל ֶאת־ְיהו= י ִיְ‡ָראֵ֔   Êְנ?
יב׃ YבÛִָמ  

א־ָע֣‡Íְו³⁵ ֹֽ הל ר ָע‡= d›ה ֲא ַעל Áְִד֑ע˚ן  Ôְָכל־ַהÏ˚בָ֔ tÊית ְיֻר ]Êֶסד ִעם־   חֶ֔
ל׃     פ uִעם־ִיְ‡ָרא
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Abimelech (9)

ֶל\¹ ֨Ìֵי ִאּ֑מ˚ַו wָמה ֶאל־ֲאח ֶל\ Êֶן־ְיֻרÊַַ֙על֙ ְ‹כֶ֔   ֲאִבימ}
ר ?Êר׃ַוְיַד י ִאּ֖מ˚ ֵלאֹמֽ bית־ֲאבÊֵ ַחת �ı›ְל־ִמÔָם ְוֶאל־    ֲאֵליהֶ֔

י ְ‹ֶכ֮ם² י ָכל־Êֲַעל? א Êְָאְזֵנ֨  ÊְËַרÍ־ָנ֞
 ַמה־Ï֣˚ב ָלֶכ֒ם

י‹ ֶא̀חד Hם א vכÊָ ל ַעל  ִאם־ְמֹ‹֥ ַ֔Êי ְיֻר ל Êְנ? ֚Ôֹ ›י ים אִ֗ Hם ִ‹ְבע ל Êָכֶ֜  ַהְמֹ‹֨
י Yם ָאנ vְבַ‡ְרכÍ ם dי־ַעְצֵמכ YÔ ם ֶ֕̇   ׃Íְזַכְר

³Í֨רÊְֶּלהַוְיַד ים ָהא� aָברËְל־ַהÔָ ת ם א[ י ְ‹כֶ֔ יו Êְָאְזֵנ֙י Ôָל־Êֲַעל? י־ִאּ֜מ˚ ָעלָ֗ uֲאח  
ט ~ÌַוÍי ָאְמ֖ר bÔ \ֶל י ֲאִבימֶ֔   ִלÊָ֙ם ַאֲחר?

ינÍ ֽהÍא b׃ָאח  
⁴Íנ ְ̇ Ìִיתַו pרÊְ ַעל _Ê ית wÊֶסף ִמ ֶ֔Ô ים Hְבע›ִ ֙̊  ־ל

ר ֨Ôֹ‡ְÌִים  ַו ֲחִז֔ ים ֵריִקי֙ם Íֹפ֣ ֶל\ ֲאָנ‹{ ם ֲאִבימֶ֗ יו׃ַוÌְֵל֖כÊָ Íהֶ֜ jַאֲחר   
א⁵ ֹ֤ ָתהַוÌָב    ֵבית־ָאִבי֙ו ָעְפָר֔

ג Ìֲַהֹר֞ ֶבן ֶא̀חתו: rי‹ ַעל־א aים א bַעל ִ‹ְבע �Êי־ְיֻר uנÊְ יו Gֶאת־ֶאח  
ר א׃     סַוÍָÌִתֵ֞ jÊי ֶנְח bÔ ן ֹט֖ ָ̃ ַעל ַה �Êן־ְיֻרÊֶ ם Gי˚ת 

⁶Íְס֜פ ית ִמּ֔ל˚א ַוÌֵאָ֨ ?Êי ְ‹ֶכ֙ם ְוָכל־ ְל֔כÔָ Íל־Êֲַעל~ ?Ìַו Íיכ bְמלÌֶַל\ַו Nֶל\ ְלמ vֶאת־ֲאִבימ  
ם׃ ר Êְִ‹כ� d›ב ֲא =̂   ִעם־ֵא֥ל˚ן ֻמ

⁷Íד HÁÌַם ַו Ìֲַעֹמ֙ד ַוÌֵֶ֙ל� ְלי˚תָ֗ ים ו: א‹ ַהר־Áְִרִז֔ ֹ֣ א Êְר C‚Ìְִק̀רא ק˚֖ל˚ ַוÌִאֶמר ַו ֹ֣ Ìםַו   ָלהֶ֗
ים Yם ֱאלֹה vע ֲאֵליכ Lם  ְוִיְ‹מ י ְ‹כֶ֔   ׃ִ‹ְמ֤עÍ ֵאַל֙י Êֲַעל?

ִית⁸ tÎַל Íְמ֥רÄÌֶל\  ַו Nם מ vח∞ ֲעֵליה ים ִלְמֹ‹֥ ְלכÍ֙ ָהֵעצִ֔ jָה֤ל˚\ ה 
Íינ uה] ָעל C׃ָמל˚ָכה [ָמְלכ  

ִית⁹ ֔Îַאֶמר ָלֶה֙ם ַה ֹ֤ Ìַו 
ים p›ים ַוֲאָנ aֱאלֹה Í֥דÊְי ְיַכ EÊי ֲאֶ‹ר־ ֙י ֶאת־Ëְִ‹ִנ֔ ִ̇  ֶהֳחַדְ֙ל

ים Yע∞ ַעל־ָהֵעצÍי ָל֖נ ִ֔̇ ַלְכ O׃ְוה  
ֵא̀נה¹⁰ ְ̇ ים ַל aָהֵעצ Íְמ֥רÄÌַו 

Íינ uי ָעל bָמְלכ ְ̇ t׃ְלִכי־א  
ה¹¹ ֵאָנ֔ ְ̇ אֶמר ָלֶה֙ם ַה ֹ֤  ַו˙

ים Yע∞ ַעל־ָהֵעצÍי ָל֖נ ִ֔̇ ַלְכ Òבה  ְוה˚Ïי ַה aָבתÍנ ְ̇ י ְוֶאת־ ֙י ֶאת־ָמְתִק֔ ִ̇ ׃ֶהֳחַדְ֙ל
ים ַלÁֶ̀פן¹² aָהֵעצ Íְמ֥רÄÌַו 

Íינ uי] ָעל bָמל˚ִכי [ָמְלכ ְ̇ t׃ְלִכי־א  
ֶפן¹³ ֶ֔Áאֶמר ָלֶה֙ם ַה ֹ֤  ַו˙

ים p›ים ַוֲאָנ aח∞ ֱאלֹה ְמַ‡ּמ[ י ה: יר˚‹ִ֔ Ḣ ֙י ֶאת־ ִ̇  ֶהֳחַדְ֙ל
ים Yע∞ ַעל־ָהֵעצÍי ָל֖נ ִ֔̇ ַלְכ O׃ְוה  

ים ֶאל־ָהָא̀טד¹⁴ aָכל־ָהֵעצ Íְמ֥רÄÌַו 
Íינ uה ְמָל\־ָעל =̇ \ ַא   ׃ל[

אֶמר ָהָאָט֮ד ֶאל־ָהֵעִצי֒ם¹⁵ ֹ֣ Ìַו 
י pְבִצּל Íֲח֣ס Íא ֹ֖ Ê  ם י ְלֶמֶ֙ל� ֲעֵליכֶ֔ ים ֹאת{ ֩ם ֹמְ‹חִ֨ ֶ̇ ת ַא rֱאמÊֶ ם  אִ֡

י ַהְּלָבֽנ˚ן ל ֶאת־ַאְרז[ tכÄד  ְות ָאטָ֔ Oֵצא ֵא֙‹ ִמן־ה ~̇ ִין  ׃ְוִאם־אַ֕
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ֶל\¹⁶ Nֶאת־ֲאִבימ Íיכ aְמל ַ̇ ם ַו ת Íְבָתִמי֙ם ֲעִ‡יתֶ֔ ה ִאם־Êֱֶאמ} ָ֗̇  ְוַע
יֶתם ֽל˚ b‡יו ֲע ַעל ְוִעם־Êֵי֔ת˚ ְוִאם־Ôְִג֥מÍל ָיד= _Êה ֲעִ‡יֶת֙ם ִעם־ְיֻר  ׃ְוִאם־ט˚ב�

ן¹⁷ jד ִמְדי LÌם ִמ vל ֶאְתכ ]̂ Ìֶַגד ַו ֶ֔Úִמ ֙̊ \ ֶאת־ַנְפ‹ ם ַוÌְַ‹ל~ Nי ֲעֵליכ aם ָאב L׃ֲאֶ‹ר־ִנְלח
ֶבן¹⁸ rי‹ ַעל־א aים א bיו ִ‹ְבע cנÊֶָאת־ Íַהְר֧ג ַ̇ ית ָאִב֙י ַהÌ֔˚ם ַו ~Êם ַעל־ ֶ֨̇ ם ַקְמ ֶ֞̇ ְוַא

ם ֽהÍא vי ֲאִחיכ bÔ ם י ְ‹כֶ֔ ̊֙ ַעל־Êֲַעל? ֶל\ Êֶן־ֲאָמת יכÍ ֶאת־ֲאִבימ} ְמלִ֜ ַ̇  ׃ֶא̀חת ַו
ה¹⁹ NÎם ַה˚Ì֣י֖ת˚ ַהÊֵַעל ְוִעם־ LÊם ִעם־ְיֻר ים ֲעִ‡ית� WְבָתמÍ ת  ְוִאם־Êֱֶאמֶ֨

ם ח Áַם־֖הÍא Êָכ� Lֶל\ ְוִיְ‡מ   ׃ִ‡ְמחÊַ Íֲ֙אִבימֶ֔
ית ִמּ֑ל˚א²⁰ ?Êם ְוֶאת־ vי ְ‹כ ל ֶאת־Êֲַעל[ ֶל\ ְותÄכ� ֵצא ֵא֙‹ ֵמֲאִבימֶ֔ ~̇ ִין   ְוִאם־אַ֕

ֶל\ ל ֶאת־ֲאִבימ� tכÄית ִמּ֔ל˚א ְות ?ÊִמÍ י ְ‹ֶכ֙ם ‹ ִמÊֲַעל~ א אֵ֜   ׃ְוֵתצֵ֨
ָנס²¹ OÌם ַו ח י˚תָ֔ tְברÌִֶל\ ַו ?Ìָרה ַו ֶ‹ב Êְא� ?Ìיו׃     פַו Yֶל\ ָאח dי ֲאִבימ wנıְם ִמ ָ֔› 

ַ‡ר²² GÌים׃ַו Yנ›ָ › ֹ֥ ל ָ‹ל wֶל\ ַעל־ִיְ‡ָרא    ֲאִבימ�
ח²³ םַוÌְִ‹ל� Nי ְ‹כ ין Êֲַעל? wבÍ \ֶל ין ֲאִבימֶ֔ ?Ê ה   ֱאלִֹהי֙ם ֣רÍח∞ ָרעָ֔

Í֥דÁְְבÌִֶל\׃ַו ם Êֲַאִבימ� vַבֲעֵלי־ְ‹כ   
ר²⁴ r›ֶל\ ֲאִחיֶה֙ם ֲא ם ָל֞‡Íם ַעל־ֲאִבימ} י־ְיֻרỀַעל ְוָדמָ֗ uנÊְ ים Hס ִ‹ְבע tָל֕ב˚א ֲחמ 

יו׃ jג ֶאת־ֶאח יו ַלֲהֹר֥ ם ֲאֶ‹ר־ִחÎְ֥קÍ ֶאת־ָיד= י ְ‹כֶ֔ ם ְוַעל֙ Êֲַעל? ג א˚תָ֔   ָהר_
²⁵Íימ H‡Ìָיםַו י ֶהָהִר֔ ל ָרא‹? ים ַע֚ ם ְמָאְרבִ֗ י ְ‹כֶ֜ ̊֩ ַבֲעלֵ֨   ל

Íְגְז֗לÌִֶר\ַוË̀Êַ ם vר ֲעֵליה ת Ôָל־ֲאֶ‹ר־ַיֲעֹב֥ Mא  
ד tÁÌֶֻל\׃     פַו  ַלֲאִבימ�

א²⁶ ֹ֞ יו  ַוÌָב ַעל Êֶן־ֶעֶ֙ב֙ד ְוֶאחָ֔ �Á Íַעְב֖רÌַם  ַו Nכ›ְÊִ ÍְבְטחÌִם׃ַו י ְ‹כ�   ־֖ב˚ Êֲַעל[
²⁷Íְצ֨אÌֵה  ַו Ìְִבְצ֤רÍ ַהָ‚ֶד֜ Ìְִדְר֔כÍ ֶאת־Ôְַרֵמיֶה֙ם  ו: Ìֲַע֖‡Í  ו: יםו: pלÍִהּל  

Í֙א ֹ֨ ם  ַוÌָב ֵהיהֶ֔ ֹֽ ית א�ל ?Ê Íְ֙כלÄÌַֽו Í ֔̇ ›ְÌִַו Íְיַקְל֖ל ֶל\׃ו:    ֶאת־ֲאִבימ�
אֶמר²⁸ ֹ֣ Ìֶבדַו ַעל Êֶן־עֶ֗ _Á ׀  

ל ıְִקי֑ד˚ ַעל Íְזב� tÊא ֶבן־ְיֻר ֹ֥ ÍÚ  ֲהל י ַנַעְבֶד֔ HÔ י־ְ‹ֶכ֙ם YמÍ \ֶל י־ֲאִבימ} Yמ 
Íְחנ jֲאנ ÍÚ dע∞ ַנַעְבדÍËַ֖מÍ  ם י ְ‹כֶ֔ Hי ֲחמ˚֙ר ֲאב   ׃ִעְב֗דÍ ֶאת־ַאְנ‹~

ֶל\²⁹ ֶל\  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ַלֲאִבימֶ֔ Nיָרה ֶאת־ֲאִבימ aי  ְוָאס ם ַהÎֶ֙ה Êְָיִד֔ ן ֶאת־ָהע� ֵ֜̇ י ִי  Íמִ֨
ָאה uָוצ Vה ְצָבֲא dÊ׃ַר  

ע³⁰ ַעל Êֶן־̀עֶבד  ַוÌְִ‹מַ֗ _Á י wְברËִיר ֶאת־ ַחר ְזֻבל֙ ַ‡ר־ָהעִ֔ aÌ׃ַו˚ıַֽא   
ח³¹ רַוÌְִ‹ל� ה ֵלאֹמ֑ OָתְרמÊְ \ֶל vים ֶאל־ֲאִבימ Eַמְלָאכ  

Tי יר ָעל� aים ֶאת־ָהע bם ָצר cÚָמה  ְוִה ים ְ‹כֶ֔ HאÊָ ֶבד ְוֶאָחי֙ו ַעל Êֶן־ע}   ׃ִהÚֵ֩ה גַ֨
ה³² ב Êַָ‚ד� \  ֶוֱאֹר֖ `̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא Oה ְוָהע =̇ ְיָלה ַא ֙ה ֣קÍם לַ֔ ָ̇   ׃ְוַע
יר³³ pַעל־ָהע Ȯ ים Íָפַ‹ְט aÔ›ְ ַ̇ ֶמ‹  ח∞ ַה·ֶ֔ ֶק֙ר Ôְִזֹר֣ ֨Êֹה ַב  ְוָהי�

T א ָיד� Cְמצ ִ̇ ר  v›ֲאÔַ ˚יָת ּ֔ל H‡ְוָע Tי ים ֵאלֶ֔ Hֹיְצא ֙̊ ם ֲאֶ‹ר־ִא˙ ׃ְוִהÚֵה־֞הÍא ְוָהע�
ס
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ָקם³⁴ GÌם ֲאֶ‹ר־ִעּ֖מ˚ ̀לְיָלה ַו Cֶל\ ְוָכל־ָהע ים׃ַוÌֶֶאְר֣בÍ ֲאִבימ� Y›ה ָרא ם ַאְרÊָע=  ַעל־ְ‹כֶ֔
ֶבד ַוÌֵֵצ֙א³⁵ ַעל Êֶן־עֶ֔ _Á ד ירַוÌֲַעֹמ֕ pַער ָהע ַתח ‹_ vı  

ָקם GÌב׃ַו jִמן־ַהַּמְאר ˚ ֖̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא Cֶל\ ְוָהע    ֲאִבימ�
אֶמר־Áַַעל֮ ֶאת־ָהָע֒ם  ַוÌְַרא³⁶ ֹ֣ Ìלַו   ֶאל־ְזבֻ֔

ים pי ֶהָהר w›ד ֵמָרא ם י˚ֵר֔ Oה־עÚִֵה 
ל אֶמר ֵאָלי֙ו ְזבֻ֔ ֹ֤ Ìַו 

ים Y›ֲאָנÔָ ה vה ֹרא Ċ ים ַא Eל ֶהָהר ת צ] ׃     סא?

ֶסף³⁷ ֨Ìֹ֒ר  ַוÊֵַעל֮ ְלַדÁַ אֶמר ֣ע˚ד ֹ֕ Ìַו 
ם ַטÍÊ֣ר ָה̀אֶרץ aים ֵמע  ִהÚֵה־ָע֙ם ֽי˚ְרִד֔

ים Yֶר\ ֵא֥ל˚ן ְמע˚ְננ vËא ִמ ָ֔Ê ד O־ֶאח›Ä׃ְור  
אֶמר³⁸ ֹ֨ Ìלַו יו ְזבֻ֗   ֵאלָ֜

ר ר ˙Äמַ֔ r›ֲא T֙ה ֵא֥פ˚א ִפ֙י ֨Ìֵַא 
ÍÚ Nי ַנַעְבד HÔ \ֶל vי ֲאִבימ bמ 

˚Êֽ ֶחם Cה ְוִהּל =̇ א ַע Cֵצא־נ  ˚Ê֔ ה ָ̇ ְס ר ָמא_ r›ה ָהָע֙ם ֲא א ז} ֹ֨ ׃     סֲהל

ֵצא³⁹ ?Ìם  ַו Nי ְ‹כ י Êֲַעל? wַעל ִלְפנ ֶחם גַ֔ ֶל\׃ַוÌִּל=    Êֲַאִבימ�
ֶל\  ַוÌְִרËְפ⁴⁰ הÍ ֲאִבימֶ֔ ָנס? =Ì̀ניו  ַוıִָמ Í֛לıְÌִ ַער׃ו: j·ַתח ַה dıים ַעד־ aÊים ַר bֲחָלל   
ֶ‹ב⁴¹ ]Ì̀מה  ַוÍארÊָ \ֶל vֶר‹ ֲאִבימ Gם׃ַוְיג ֶבת Êְִ‹כ� d·יו ִמ ַעל ְוֶאת־ֶאח= LÁל ֶאת־    ְזב�
ת⁴² ָּמֳחָר֔ Yְיִה֙י מ  ו:

א ֶל\׃ַוÌֵצ[ דÍ ַלֲאִבימ� aÁÌַה ַו Nם ַהָ‚ד    ָהע=
ח⁴³ _̃ Ìִם  ַו Ìֱֶחצ ֶאת־ָהעָ֗ ים  ו: ה ָרא‹ִ֔ O›ֹ֙ם ִלְ‹ל בֵ הַוÌֱֶאֹר֖ Nד‚ָÊַ  

ְרא ֗Ìַַו 
ה ָהָע֙ם  ~Úאְוִה ירֹיצ?   ִמן־ָהעִ֔

ָקם CÌם ַו vֲעֵליה ÔÌַם׃ַו u  
ר ִעּ֔מ˚ ⁴⁴ r›ֶל\ ְוָהָראִ‹י֙ם ֲא  ıְָ‹֕טÍַוֲאִבימֶ֗

Íַעְמ֔ד _Ìירַו pַער ָהע ַתח ‹_ vı  
ים  ָרא‹ִ֗ י ה� ְ‹֛טÍÍְ‹נ? jıה vד‚ָÊַ ר d›ל־ֲאÔָל־   ע:

ÍÔֽÌַם׃ַו  
ֶל\ ⁴⁵ םַוֲאִבימֶ֜ OאִנְלחÍם ַה֔ה˚Ì֣ל ַה ֚Ôֹ יר   Êָעִ֗

È ָה̀רג  ַוÌְִלÔֹ֙ד =Êם ֲאֶ‹ר־ Cיר ְוֶאת־ָהע ֹ̇֙ץ ֶאת־ָהעִ֔ Ìִיר  ַו ַלח׃ פַוÌְִזָרע ֶאת־ָהעִ֔ ָה מ� v

⁴⁶Íְמ֔ע›ְÌִ ם  ו: Nל־ְ‹כËְַג Yי מ wֲעלÊַל־ jÔ Íא ֹ֣ ית׃ַוÌָב YרÊְ ל ית א[ wÊ ∞יח    ֶאל־ְצִר֔
ד⁴⁷ tÁÌֻם׃ַו ְגËַל־ְ‹כ� Yי מ wֲעלÊַל־ jÔ Í֔צÊְְתַק Yי ה HÔ \ֶל Nַלֲאִבימ   
ַעל⁴⁸ ֨Ìַַ̊֒ו ם ֲאֶ‹ר־ִא˙ O֮א ְוָכל־ָהעÍֶל\ ַהר־ַצְל֗מ˚ן ה   ֲאִבימֶ֜

֩ח ַ̃ Ìִָי֗ד˚  ַוÊְ ּ֜מ˚תËְֻר ַ̃ ֶל\ ֶאת־ַה יםַוÌְִכֹר֙ת ֲאִבימֶ֨ ת ֵעצִ֔   ‡˚כ_
ָ‚א ֨Ìִָה  ַו ֶ‡םֶ֔ =Ìאֶמר ַעל־ִ‹ְכ֑מ˚  ַו ֹ֜ Ìם ֲאֶ‹ר־ִעּ֗מ˚ַו Oֶאל־ָהע  

יִתי ַמֲה֖רÍ ֲע֥‡Í ָכֽמ˚ִני ה ְרִאיֶת֙ם ָע‡ִ֔   ׃מ�
⁴⁹Íְכְר֨תÌִה  ַו י‹ ‡˚ֹכ֗ Hם א ְל֜כÍ ַגם־Ôָל־ָהעָ֜ ֨Ìֵי ֲאִביֶמֶ֙ל�  ַו ימÍ ַאֲחר~ H‡Ìָיח∞ַו ִר֔ ְ̂ ל־ַה   ע:

Íית Ŵ Ìַַו› יח∞ Êָא� aר ְ̂ ת־ַה ם א�   ֲעֵליה�
Íת ה׃     פַוÌָמֻ֜ j·י‹ ְוִא bֶלף א vאÔְ ם ְגËַל־ְ‹כ� Yי מ ם Ôָל־ַאְנ‹] _Á 
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ֶל\⁵⁰ ]Ìץ  ַו ב� ֵ̇ ֶל\ ֶאל־ vַחן ֲאִבימ bÌץ  ַו wֵתבÊְ דÔְְלÌִ È׃ו: j  
ה ְבת˚\־ָהִעי֒ר⁵¹ Oל־ֹע֮ז ָהיËִַמְגÍ 

Íס יר  ַוÌָֻנ֨ י ָהעִ֔ ים ְוֹכל֙ Êֲַעל? ִ֗›Úָים ְוַה H›ל־ָהֲאָנÔָ ָּמה ָ֜› Í֖רÁְְסÌִ   Êֲַע̀דםו:
Íֲע֖לÌַ ל׃ו: jËג ַהִּמְג LÁַעל־   

א⁵² ֹ֤ ל  ַוÌָב ֔Ëֶָחם ֲאִביֶמֶ֙ל� ַעד־ַהִּמְג ‹ Ê֑˚ ַוÌִּל= �ÁÌִ׃ַו› uל ְלָ‡ְר֥פ˚ ָבא =Ëַתח ַהִּמְג dıַעד־   
⁵³\ ְ‹לֵ֞ ַ̇ ֶל\ ַו Nא‹ ֲאִבימ ֹ֣ ֶכב ַעל־ר vַלח ר dı ת ה ַאח� C·ִרץ ִא =̇ ˚׃ַו ֽ̇    ֶאת־ÁְֻלÁְָל
א⁵⁴ יו  ַוÌְִקָר֨ א ֵכלָ֗ ַער ׀ ֹנ‡? _Úה ֶאל־ַה אֶמר ְמֵהָר֜ ֹ֤ Ìַ̊֙ו   ל

י aל Íאְמר ֹ֥ ִני ıֶן־י ף ַחְרÍ T֙Êְ֣מ˚ְתתֵ֔ ֹ֤  ְ‹ל
Íה ֲהָר̀גְתה O·ִא 

הÍ ַנֲע֖ר˚ ַוÌְִדְקר ת[   ׃ַוÌָֹמֽ
⁵⁵Íְר֥אÌִֶל\  ַו Nת ֲאִבימ י מ? HÔ ל wי‹־ִיְ‡ָרא Yא Íְל֖כÌֵי‹ ִלְמֹקֽמ˚׃ַו bא   
ֶ‹ב⁵⁶ OÌיו׃ַו jים ֶאח bג ֶאת־ִ‹ְבע יו ַלֲהֹר֖ ר ָעָ‡֙ה ְלָאבִ֔ ֶל\ ֲא‹} Nת ֲאִבימ ת ָרע_ wים א   ֱאלֹהִ֔
ם ⁵⁷ י ְ‹כֶ֔ ת Ôָל־ָרַע֙ת ַאְנ‹? יבְואֵ֗ b›םֵה›̀ÄרÊְ ים aֱאלֹה  

א ֹ֣ ב ָ̇ ַעל׃     פַו jÊן־ְיֻרÊֶ ם Cת י˚ת tֲלל Yם ק  ֲאֵליהֶ֔
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Tola & Jair (10)

י‹ַוÌָָק֩ם¹ H֖ד˚ א˚Ëן־Êֶ ה cאÍıן־Êֶ ע Gל ˙˚ל יע∞ ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֗ H›˚ֶל\ ְלה י ֲאִבימֶ֜   ַאֲחֵר֨
בִיָ‚ש̀כר ְוֽהÍא־ ִים׃ֹי‹[ jר ֶאְפר LהÊְ יר aמ›ָÊְ   

‹ ָ‹̀נה  ַוıֹ›ְÌִ֙ט² ֹ֖ ים ְוָ‹ל bל ֶעְ‡ר ָמת ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ =Ìר  ַו ב[ ָ̃ Ìִיר׃     פַו Yמ›ָÊְ  

Tola (10:1-2)

ָקם³ OÌי ַו pְלָעדÁִיר ַה aיו ָיא ה׃ַוıֹ›ְÌִ֙ט ַאֲחָר֔ jִים ָ‹נ ṫ ›ְÍ ים bל ֶעְ‡ר    ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔
ם⁴ Nים ָלה aים ֲעָיר b›ֹל›ְÍ ים ים ֲעָיִר֔ H›ֹים ֽרְֹכִבי֙ם ַעל־ְ‹ל ים Êִָנ֗ H›ְֹיִהי־֞ל˚ ְ‹ל  ו:

ם  ד׃ִיְקְר֣אÍָלהֶ֞ jְלעÁִֶרץ ַה dאÊְ ר v›ה ֲא ֔Îֶם ַה˚Ì֣ד ַה יר ַע֚ ת ָיאִ֗ ֣Íֹ׀ ַח   
ָמת⁵ OÌיר  ַו ר ָיאִ֔ wב ָ̃ Ìִָקֽמ˚ן׃     פַוÊְ 

Jair (10:3-5)

⁶Íפ HסÌֹי ְיהָו֒הַו ל ַלֲע֣‡˚ת ָהַר֮ע Êְֵעינ? י ִיְ‡ָראֵ֗   ׀ Êְנ?
Íַעְב֣דÌַת ׀ַו י ִצי֜ד˚ן ְוא? י ֲאָר֩ם ְוֶאת־ֱאלֹהֵ֨ ֡ר˚ת ְוֶאת־ֱאלֹה? ָ̇ ים ְוֶאת־ָהַעְ‹ HָעלÊְֶאת־ַה 

ים ṗ י ְפִלְ‹ ת ֱאלֹה? wי ְבֵני־ַעּ֔מ˚ן ְוא ב ְוֵא֙ת ֱאלֹה? י מ˚אָ֗  ֱאלֹה?
Íַעְז֥בÌַה  ְוַו א ֲעָבֽדÍ ֶאת־ְיהו= ֹ֥   הÍ׃ל

ַחר⁷ YÌל ַו ה Êְִיְ‡ָרא� ף ְיהו= Lר־אÔְְמÌִ י ַעּֽמ˚ן׃ו: ד Êְנ[ tְביÍ ים ִ֔̇ ֙ם Êְַיד־ıְִלְ‹ ֵ  
⁸Íְרֲע֤צÌִ יַוְיֽרְֹצצÍ֙ ו: ת־Ôָל־Êְנ~ ה א� ה ָ‹ָנ֗ ה ֶעְ‡ֵר֜ יא ְ‹ֹמֶנ֨ pה ַהה ל Êַָ·נ= י ִיְ‡ָראֵ֔   ֶאת־Êְנ?

ד׃ jְלעÁִÊַ ר d›י ֲא aֶרץ ָהֱאֹמר dאÊְ ן ֔ËְֵרÌֶַבר ַה   ִיְ‡ָרֵאל֙ ֲאֶ‹֙ר Êְע?
⁹Íַעְב֤רÌַית ֶאְפ̀רִיםַו ין Íְבב? aְבִבְנָימÍ ה CדÍיהÊִם־Áַ ם Mן ְלִהָּלח ֔ËְֵרÌַי־ַעּמ˚֙ן ֶאת־ַה uְבנ  

ֶצר ]̇ ד׃ַו ל ְמֹאֽ wְלִיְ‡ָרא   
¹⁰Íְ֙זֲעקÌִ רו: ה ֵלאֹמ֑ ל ֶאל־ְיהו= י ִיְ‡ָראֵ֔   Êְנ?

ים YָעלÊְד ֶאת־ַה Úֲַעֹב֖ ינÍ  ו: י ָעַזְ֙בנÍ֙ ֶאת־ֱאלֹהֵ֔ \ ְוכ{ אנÍ לָ֔ O׃     פָחט

10:6-18

ÄÌֶמר¹¹ Lלו י ִיְ‡ָרא� ה ֶאל־Êְנ?   ְיהו=
ים Ẏ י ַעּ֖מ˚ן Íִמן־ıְִלְ‹ י Íִמן־Êְנ[ ֱאֹמִר֔ Oִמן־הÍ א ִמִּמְצַרִ֙י֙ם ֹ֤   ׃ֲהל

ם¹² Nֶאְתכ Íָמ֔ע˚ן ָלֲח֖צÍ ֲעָמֵל֙ק ים ו:  ְוִציד˚נ{
ם jדÌָם ִמ vיָעה ֶאְתכ b›˚י ָוא ְצֲע֣קÍ ֵאלַ֔ ִ̇   ׃ַו

ים¹³ pים ֲאֵחר Hֱאלֹה Íַעְב֖ד ַ̇ י ַו ם א˚תִ֔ ṙ ֙ם ֲעַזְב ֶ̇  ְוַא
ם יע∞ ֶאְתכ� b›˚יף ְלה aא־א˚ס ֹֽ ן ל   ׃ָלכ[

ם Ềם¹⁴ v̇ ר Êְַחְר d›ים ֲא ֱאלֹהִ֔ Oֶאל־ה Íֲ֙עק  ְל֗כÍ ְוז:
ם ת ָצַרְתכ� ם Êְע[ vָלכ Íיע b›˚ָּמה י M׃ה  

¹⁵Íְמ֨רÄÌל ֶאל־ְיהָו֙הַו   ְבֵני־ִיְ‡ָרא~
ה �Îם ַה˚Ì֥א ַה נÍ נ= יל[ ִ̂ \ ַה יT  א� NֵעינÊְ ב˚Ïָ֖כל־ַהÔְ Íנ ה לָ֔ Ȯ אנÍ ֲעֵ‡ה־ַא   ׃ָחטָ֔

¹⁶Íיר ם  ַוÌָסִ֜ ָ֔Êְר ִ̃ י ַהÚֵָכ֙ר ִמ   ֶאת־ְיה̀והַוÌַַעְב֖דÍ ֶאת־ֱאלֹה~
ר Lְקצ ִ̇ ל׃     פַו uל ִיְ‡ָרא LֲעמÊַ ˚›ַ֖נְפ     

¹⁷Íֲ֙עק ĵ Ìִי ַעּ֔מ˚ן  ַו Ìֲַח֖נÊְ Íנ? ְספÁִÊַ Íְ֙ל̀עד  ו: jאÌֵל ַו י ִיְ‡ָראֵ֔ Ìֲַח֖נÊְ Íנ? ה׃ו: jıִּמְצÊַ   
¹⁸Íְמ֨רÄÌַוÍה י‹ ֶאל־ֵרעֵ֔ Hי ִגְלָע֙ד א ם ָ‡ר~   ָהעָ֜

י ַעּ֑מ˚ן ם Êְִבנ? wל ְלִהָּלח ר ָיחֵ֔ r›י‹ ֲא י ָהאִ֔ Hמ 
ד jי ִגְלע ל ֹיְ‹ב[ א‹ ְלֹכ֖ ֹ֔ ה ְלר rְהי Y׃     פי
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Jephthah (11–12)

ה ז˚̀נה¹ O·ן־ִאÊֶ אÍִיל  ְו֖ה י ָהָי֙ה Ê֣Áִ˚ר חַ֔ ח ַהÁְִלָעִד֗ Ȯ  ְוִיְפ
ח׃ַוÌ֥˚ֶלד j̇ ד ֶאת־ִיְפ    Áְִלע=

ֶלד² [̇ ים  ַו pנÊָ ˚ד ֖ל cְלעÁִת־›ֶ uא Í֨לËְְגÌִה  ַו ֵני־ָהִא·ָ֜ mב Í›ַ֣̊֙וְיָגְר אְמרÍ ל ֹ֤ Ìח ַו ָ֗̇  ֶאת־ִיְפ
ה ָ̇ jֶרת א vה ַאח C·ן־ִאÊֶ י EÔ Íינ ל Êְֵבית־ָאבִ֔ א־ִתְנח_ ֹֽ   ׃ל

ח³ יו ַוÌְִבר� י ֶאחָ֔ ֙ח ִמıְנ? ָ̇ ֶ‹ב ִיְפ wÌֶרץ ֑ט˚בַו rאÊְ  
Í֤ט ְ̃ ְתַל YÌים  ַו ים ֵריִק֔ H›֙ח ֲאָנ ָ̇  ִעּֽמ˚׃     פַוÌְֵצ֖אÍ ֶאל־ִיְפ

11:1-

ים⁴ pמÌָי ִמ aַוְיה 
Íָּלֲח֥מÌִל׃ַו uי־ַעּ֖מ˚ן ִעם־ִיְ‡ָרא uְבנ   

ל⁵ י־ַעּ֖מ˚ן ִעם־ִיְ‡ָרא� uְבנ Íֲאֶ‹ר־ִנְלֲח֥מÔַ י  ַוְיהִ֕
Íְ֙לכ uÌֶרץ ֽט˚ב׃ַו dח ֵמא =̇ ַחת ֶאת־ִיְפ Lד ָלק י ִגְלעָ֔    ִזְקנ?

⁶Íְמ֣רÄÌחַו ָ֔̇   ְלִיְפ
י ַעּֽמ˚ן ה Êְִבנ[ ָּלֲחמ= Yין ְונ pְלָקצ Íנ יָתה ּל= bה ְוָהי   ׃ְלכָ֕

אֶמר⁷ ֹ֤ Ìדַו י ִגְלעָ֔ ֙ח ְלִזְקנ? ָ̇   ִיְפ
י pית ָאב ?Êִני ִמÍ›ָ֖גְר ְ̇ י ַו ם א˚תִ֔ r֙ם ְ‡ֵנאת ֶ̇ א ַא ֹ֤  ֲהל

ם ר ָלכ� Lר צ v›ֲאÔַ ה ָ̇ ם ֵאַל֙י עַ֔   ׃ÍַמÍË֜ע∞ Êָאת}
⁸Íְ֩מרÄÌחַו ָ֗̇ ד ֶאל־ִיְפ י ִגְלעָ֜   ִזְקֵנ֨

י ַעּ֑מ˚ן ̇= Êְִבנ? נÍ ְוִנְלַחְמ Ȯ ִעּמָ֔ יT ְוָהַלְכ ְבנÍ ֵאלֶ֔ ֙ה ‹_ ָ̇  ָלֵכ֙ן ַע
ד jי ִגְלע ל ֹיְ‹ב[ א‹ ְלֹכ֖ ֹ֔ יָת ָּל֙נÍ֙ ְלר   ׃ְוָהי{

אֶמר⁹ ֹ֨ Ìדַו י ִגְלעָ֗ ח ֶאל־ִזְקנ? ָ֜̇   ִיְפ
ם ְלָפ̀ני ה א˚ת= cן ְיהו י ַעּ֔מ˚ן ְוָנת� ם א˚ִת֙י ְלִהָּלֵח֙ם Êְִבנ? {̇ ים ַא  ִאם־ְמִ‹יבִ֨

›Äם ְלֽר vה ָלכ dי ֶאְהי   ׃ָאֹנכִ֕
¹⁰Íְמ֥רÄÌחַו `̇ ד ֶאל־ִיְפ י־ִגְלע= uִזְקנ  

ה ן ַנֲע‡� ]Ô Vא ִכְדָבְר ֹ֥ ינÍ ִאם־ל ינ˚תֵ֔ uÊ ∞֙ה ֹ‹ֵמ֙ע ה ִיְהי}   ׃ְיהָו֗
ֶל\¹¹ ~Ìד  ַו י ִגְלעָ֔ ֙ח ִעם־ִזְקנ? ָ̇ ימÍ ִיְפ ִ֨‡Ìָיןַו pְלָקצÍ ›א ֹ֣ ם ְלר vם א˚֛ת˚ ֲעֵליה Cָהע  

ר ֵ֨Êה׃     פַוְיַד jıִּמְצÊַ ה י ְיהו= יו ִלְפנ[ cָברËְל־Ôָח ֶאת־ Ġ  ִיְפ
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ח¹² רַוÌְִ‹ל� י־ַעּ֖מ˚ן ֵלאֹמ֑ uנÊְ \ֶל dים ֶאל־מ ֙ח ַמְלָאכִ֔ ָ̇   ִיְפ
י׃ YַאְרצÊְ ם י ְלִהָּלח[ tאָת ֵאל Cי־ב YÔ \ י ָולָ֔ Hַמה־ּל  

חַוÄÌֶמ֩ר¹³ ָ֗̇ י ִיְפ ֶל\ Êְֵני־ַעּ֜מ˚ן ֶאל־ַמְלֲאכ?   מֶ֨
ק ֖ÊֹÌִַים ֵמַאְר֥נ˚ן ְוַעד־ַה ל ֶאת־ַאְרִצ֙י Êֲַעל˚֣ת˚ ִמִּמְצַר֔ ח ִיְ‡ָרא~ י־ָלַק֨ YÔ 

ן Êְָ‹ֽל˚ם׃ vיָבה ֶאְתה b›ה ָה ָ֕̇ ן ְוַע �ËְרÌְַוַעד־ַה  
ח  ַוÌ֥˚ֶסף¹⁴ `̇ י ַעּֽמ˚ן׃ַוÌְִ‹ַל֙ח ֖ע˚ד ִיְפ ֶל\ Êְנ[ vים ֶאל־מ    ַמְלָאכִ֔
אֶמר¹⁵ ֹ֣ Ì֔ל˚ַו  

ח `̇ ר ִיְפ ה ָאמ_ ֖Ôֹ 
י ַעּֽמ˚ן ֶרץ Êְנ[ vב ְוֶאת־א ֶרץ מ˚אָ֔ rח ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאת־א א־ָלק� ֹֽ   ׃ל

א¹⁶ ֹ֖ ל ÊִַּמְדÊָ֙ר ַעד־ַים־֔סÍף ַוÌָב ֶל\ ִיְ‡ָרא~ ֨Ìֵם ִמִּמְצ̀רִים ַו Oֲעל˚תÊַ י aÔ 
ָ‹ה u׃ָקד  

א¹⁷ OÚָרה־Êְר ֶאְע ים ׀ ֶאל־ֶמֶל֩\ ֱא֨ד˚ם ׀ ֵלאֹמ֜ Hל ַמְלָאכ ח ִיְ‡ָרא?  ַוÌְִ‹ל_
א ָא̀בה ֹ֣ ח ְול tב ָ‹ל cֶל\ מ˚א ם ֶאל־מ� ֶל\ ֱא֔ד˚ם ְוגַ֨ rא ָ‹ַמ֙ע מ ֹ֤ T ְול  ְבַאְרצֶ֗

› uָקדÊְ ל wב ִיְ‡ָרא›ֶ ]Ì׃ַו  
א ִמִּמְזַרח־ֶ‹ֶ֙מ֙‹¹⁸ ֹ֤ ב ַוÌָב ֶרץ מ˚אָ֔ rֶרץ ֱאד˚֙ם ְוֶאת־א ָסב ֶאת־א} ֜Ìָר ַו ָ֗ÊִּמְדÊַ \ֶל ?Ìַו

ֶבר ַאְר֑נ˚ן Ìֲַח֖נÍן Êְע? ב ו: ֶרץ מ˚אָ֔ rְלא 
ב jל מ˚אÍ֥בÁְ י ַאְר֖נ˚ן bÔ ב   ׃ְולÄ־ָב֙אÊִ Íְ֙ג֣בÍל מ˚אָ֔

ֶל\ ֶחְ‹Ê֑˚ן¹⁹ rי מ aֶל\־ָהֱאֹמר ים ֶאל־ִסי֥ח˚ן מ� ח ִיְ‡ָרֵאל֙ ַמְלָאכִ֔  ַוÌְִ‹ל�
י Yַעד־ְמק˚מ Vא ְבַאְרְצ CÚָרה־Êְל ַנְע ̊֙ ִיְ‡ָראֵ֔ אֶמר ל ֹ֤ Ì׃ַו  

ף ִסיח˚֙ן ֶאת־Ôָל־ַעּ֔מ˚²⁰ ר Êְִגֻב֔ל˚ ַוÌֱֶאֹס֤ ין ִסי֤ח˚ן ֶאת־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֲעֹב֣  ְולÄ־ֶהֱאמִ֨
ל uֶחם ִעם־ִיְ‡ָרא Ìֲַח֖נÊְ Í̀יְהָצה ַוÌִּל=   ׃ו:

ל ַוÍÔ֑Ìַם²¹ wד ִיְ‡ָרא LיÊְ ˚ל־ַעּ֛מÔָל ֶאת־ִסי֧ח˚ן ְוֶאת־ י־ִיְ‡ָראֵ֜ uה ֱאלֹה ן ְיהָו֨ ֵ̇ Ìִ  ַו֠
יא Yֶרץ ַהה Cב ָהא w›˚י י ֶרץ ָהֱאֹמִר֔ rל־אÔָ ת ל ֵא֚   ׃ַוÌִיַר֙‹ ִיְ‡ָראֵ֔

ר²² =Êִמן־ַהִּמְדÍ ק ֔ÊֹÌַַאְרנ˚֙ן ְוַעד־ַה uי מ pל ָהֱאֹמרÍ֣בÁְל־Ôָ ת wא Í›֔יְר HÌַו 
ן uËְרÌַ׃ְוַעד־ַה  

ה²³ =̇ ל ְוַא י ַעּ֣מ˚ ִיְ‡ָרא� wנıְי ִמ ֱאֹמִר֔ Oל ה˚ִרי֙‹ ֶאת־ה י ִיְ‡ָראֵ֗ ה ׀ ֱאלֹה? Oה ְיהו ָ֞̇ ְוַע
ÍÚ יָר‹�   ׃ִ̇

י‹²⁴ ר ה˚ִר֜ יT א˚֥ת˚ ִתי̀ר‹ ְוֵא֩ת Ôָל־ֲא‹ֶ֨ v֥מ˚‹ ֱאלֹהÔְ �›ְי Yר י˚ר ת ֲא‹� א א? ֹ֞ ֲהל
› jא˚֥ת˚ ִניר Íינ wנıִָמ Íינ Mה ֱאלֹה G׃ְיהו  

ֶל\ מ˚̀אב ֲה֥ר˚ב ָר֙ב²⁵ rר מ˚ı֖ן־ִצÊֶ ק CלÊָה ִמ ָ֔̇ ה ֲה֥ט˚ב ט˚֙ב ַא ָ֗̇  ְוַע
ם jÊ ם tם ִנְלח ל ִאם־ִנְלֹח֥   ׃ִעם־ִיְ‡ָראֵ֔

ָעִרי֙ם²⁶ יָה Íְבָכל־ה� יָה Íְבַעְר֣ע˚ר Íִבְבנ˚תֶ֗ ְ‡ָרֵאל Êְֶחְ‹Ê֨˚ן Íִבְבנ˚תֶ֜ ֶבת ִי֠ r›Êְ 
יא Yת ַהה ם Êָע[ v̇ ְל ַ̂ א־ִה ֹֽ ‹ ֵמ֖א˚ת ָ‹̀נה ÍַמÍË֥ע∞ ל ֹ֥ י ַאְר֔נ˚ן ְ‹ל   ׃ֲאֶ‹֙ר ַעל־ְיד?

י²⁷ pÊ ֶחם Oה ְלִהּל י ָרע= Ė ה ִא d‡ה ֹע ָ֞̇ \ ְוַא אִתי לָ֔ Oא־ָחט ֹֽ ֹנִכ֙י ל jְוא 
י ַעּֽמ˚ן ין Êְנ[ wבÍ ל י ִיְ‡ָראֵ֔ ין Êְנ? ֚Êֵ ם˚Ì֔ה ַהֹ·ֵפ֙ט ַה ט ְיהו� ֨ıֹ›ְ׃ִי  

עְו²⁸ א ָ‹מַ֔ ֹ֣ יו׃     פל jח ֵאל tר ָ‹ל d›ח ֲא ָ֔̇ י ִיְפ י ַעּ֑מ˚ן ֶאל־Ëְִבר? ֶל\ Êְנ? vמ 
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ה²⁹ ֙ח ֣רÍח∞ ְיהָו֔ ָ̇ י ַעל־ִיְפ ה{ ְ̇  ַו
ר ה  ַוÌֲַעֹב֥ N·ד ְוֶאת־ְמַנ Ìֲַעֹב֙ר ֶאת־ַהÁְִלע= דו: ה ִגְלעָ֔ ?ıֶאת־ִמְצ  

ד  ה ִגְלעָ֔ ?ıִמִּמְצÍר tי ַעּֽמ˚ן׃ָעב    Êְנ[
ר³⁰ ֨ËַÌִה  ַו ֶדר ַליהו= ח נ� Ċ ר ִיְפ xמÄÌַו 

י YָידÊְ י ַעּ֖מ˚ן ן ֶאת־Êְנ[ Ṁ ִ̇   ׃ִאם־ָנ֥ת˚ן 
י³¹ י ְבָ‹֖ל˚ם ִמÊְנ? bבÍ›Êְ י י ֵביִת֙י ִלְקָראתִ֔ א ִמËְַלת~ ר ֵיצֵ֜ א ֲא‹ֶ֨ ה ַהÌ˚צֵ֗ Oְוָהי 

ה jע˚ל Íה aה ְוַהֲעִלית יהָו֔ ׃     פַעּ֑מ˚ן ְוָהָי֙ה ל:
ר³² ֶחם Ềם  ַוÌֲַעֹב֥ Oי ַעּ֖מ˚ן ְלִהּל ח ֶאל־Êְנ[ ċ נ ִיְפ ְ̇ Ìִָיֽד˚׃ַוÊְ ה ם ְיהו= ]  
³³ÔÌַהַו Oד˚לÁְ ה =Ôים ַמ ל Ôְָרמִ֔ יר ְוַע֙ד ָאב? ים עִ֗ Hית ֶעְ‡ר ִ֜Úִמ Tֲ֙א˚Êם ֵמֲער˚ֵע֩ר ְוַעד־ ֵ֡ 

ד  ְמֹא֑
Íְ֙נע jÔÌִל׃     פַו uי ִיְ‡ָרא י Êְנ[ wנıְי ַעּ֔מ˚ן ִמ  Êְנ?

א³⁴ ֹ֨ ַ̊֒וÌָב ח ַהִּמְצıָ֮ה ֶאל־Êֵית Ȯ   ִיְפ
 ֙̊ ה ִב˙ ~Úאתְוִה ים Íִבְמֹח֑ל˚תֹיצ? aıִלְקָרא֔ת˚ ְבֻת  

ה   יא ְיִחיָד֔ Hיןְוַר֙ק ה uת׃א ן א˚־ב: wÊ ÍÚ   ־֥ל˚ ִמּמ�
³⁵È  ַוְיִה֩י ִכְרא˚֨ת˚ א˚תָ֜

ע יו  ַוÌְִקר_  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ֶאת־Êְָגָד֗
ְכ̀רי יְת Êְֹעֽ Hָהי ְ̇ tִני  ְוא ִ֔̇ ע∞ ִהְכַרְע ֙י ַהְכר? ִ̇ Êִ È  ֲאה�
ל ָלֽ‹Íב tכÍא א ֹ֥ ה  ְול יִתי־ִפ֙י ֶאל־ְיהָו֔ י ıָצ{   ׃ְוָאֹנכִ֗

אֶמר³⁶ ֹ֣ יוַו˙   ֵאלָ֗
Tי pıא ִמ Oר ָיצ v›ֲאÔַ י ה לִ֔ ה ֲע‡? יָתה ֶאת־ıִ֙יT֙ ֶאל־ְיהָו֔  ָאִב֙י ıָצ{

י ַעּֽמ˚ן יT ִמÊְנ[ vה ְנָק֛מ˚ת ֵמֹאְיב Gְיהו T֙ר ָעָ‡֩ה ְל r›י ֲא   ׃ַאֲחֵר֡
אֶמ֙ר³⁷ ֹ֨ יָהַו˙   ֶאל־ָאבִ֔

ה NÎר ַה OבËָי ַה aה ּל‡ֶ Cֵיע 
ים ְוֶאְבÔֶ֙ה ָהִר֔ י ַעל־ה� Ḣ ְלָכ֙ה ְוָיַרְד uים ְוא ִים ֳחָד‹ִ֗ Úִי ְ‹נ_ ה ִמּמֶ֜ ֵ֨ıַהְר 

י] jי ְוַרִעיִתי [ְוֵרע˚ת aי ָאֹנכ   ׃ַעל־ÊְתÍלַ֔
אֶמר³⁸ ֹ֣ Ìַו 

ִכי  לֵ֔
ח Lל›ְÌִיםַו p›י ֳחָד È ְ‹נ?   א˚ת=
ֶל\ ~̇ יָה  ַו ע˚תֶ֔ ְבÓְ ִהי֙א ְור? ]̇ ים׃ַו Yיָה ַעל־ֶהָהר vלÍתÊְַעל־   

ים³⁹ ִים ֳחָד‹ִ֗ ץ ׀ ְ‹נ_ ?̃ י ִמ  ַוְיהִ֞
ָ‹֙ב ֙ ָ̇ יָה  ַו ַע‡ ֶאל־ָאבִ֔ _Ìר ָנ̀דרַו r›ֶאת־ִנְד֖ר˚ ֲא È   לָ֔

הְוִהי֙א  O־ָיְדעÄי‹ל   אִ֔
ל׃ uִיְ‡ָראÊְ ק ִהי־ֹח֖ ְ̇   ַו

ַעת⁴⁰ LÊי ַאְר pְלָעדÁִח ַה =̇ ל ְלַתÚ֕˚ת ְלַבת־ִיְפ ַלְ֙כָנ֙ה Êְ֣נ˚ת ִיְ‡ָראֵ֔ ֵ̇ יָמה  ים ׀ ָימִ֗ HמÌִָמ 
ה׃     ס jנ·ָÊַ ים aָימ
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ֵע֙ק¹ ָ̂ Ìִִים  ַו י‹ ֶאְפַר֔ Hר א Ìֲַעֹב֖ חַוÄÌְמ֨רÍ ָצ֑פ˚ָנה  ו: ָ֜̇   ְלִיְפ
\ ֶכת ִעּמָ֔ rא ָקָר֙אָת֙ ָלל ֹ֤ ם Êְִבֵני־ַעּ֗מ˚ן ְוָל֙נÍ֙ ל ָ̇ ׀ ְלִהָּלח? ְר  ַמÍË֣ע∞ ׀ ָעב_

› uאÊָ Tי vף ָעל   ׃Êֵיְת� ִנְ‡ֹר֥
אֶמר² ֹ֤ Ìםַו ֙ח ֲאֵליהֶ֔ ָ̇   ִיְפ

ד י־ַעּ֖מ˚ן ְמֹא֑ uְבנÍ י bי ְוַעּמ Eיִתי ֲאנ Eיב ָהי י‹ ִר֗ Hא 
ם jדÌָי ִמ aם א˚ת ḋ א־ה˚ַ‹ְע ֹֽ ם ְול ק ֶאְתכֶ֔   ׃ָוֶאְזע_

י ַעּ֔מ˚ן³ ֶאְעÊְָר֙ה ֶאל־Êְנ? j֙י וıִי ְבַכ יָמה ַנְפ‹{ יע∞  ָוָא‡ִ֨ י־ֵאיְנ� מ˚‹ִ֗ YÔ ה ֶאְראֶ֞ jו 
י YÊ ֶחם Cה ְלִהּל vÎם ַה˚Ì֥י ַה ם ֵאל� dה ֲעִלית י  ְוָלמָ֞ pָידÊְ ה ם ְיהו= נ[ ְ̇ Ìִ׃ַו  

ץ⁴ ֤ÊְֹקÌִד  ַו י ִגְלעָ֔ ֙ח ֶאת־Ôָל־ַאְנ‹? ָ̇ ֶחם ִיְפ   ֶאת־ֶאְפ̀רִיםַוÌִּל=
Í֩ÔÌַַוÍ֙י ָאְמר }Ô ִים ד ֶאת־ֶאְפַר֗ י ִגְלעָ֜   ַאְנ‹ֵ֨

ה ִים Êְ֥ת˚\ ְמַנ·� t֥ת˚\ ֶאְפרÊְ ד ם Áְִלעָ֕ ֶ֔̇ י ֶאְפַרִ֙י֙ם ַא   ׃ıְִליט~
ד⁵ ֥ÔְֹלÌִן ְלֶאְפ̀רִיםַו wËְרÌַ֥ר˚ת ַהÊְת־ַמְע ד א� cְלעÁִ  

י ֶאְפַרִ֙י֙ם י יÄְמ֞רıְ Íִליט~ HÔ ָהָיה mו 
ָרה  ֶאֱעֹב֔

Íאְמר ֹ֨ Ìדַו cי־ִגְלע u›֧ל˚ ַאְנ  
ה ָ̇ tי א bֶאְפָרת  ה:

ר ׀ אמ� ֹ֥ Ìַו 
א ֹֽ   ׃ל

⁶Íאְמר ֹ֣ Ìַ̊֩ו   ל
ֶלת ֜Êֹ›ִ א  ֱאָמר־ָנ֨

אֶמר ֹ֣ Ìַו 
ֶלת ֗Êִֹס 

א ָיִכי֙ןְו ֹ֤ ןל ֵ֔Ô ר ?Êְלַד  
Íֲח֣זÄÌא˚֔ת˚ ַו Íָח֖ט›ְÌִןַו �ËְרÌַ֣ר˚ת ַהÊְֶאל־ַמְע Íה 
ל ֞ıֹÌִֶלף׃ַו jִים א tנ›ְÍ ים bעÊִָים ַאְר ֶאְפַר֔ uת ַהִהי֙א מ    Êָע~

ט⁷ ֥ıֹ›ְÌִיםַו pנ›ָ › ל ‹? wח ֶאת־ִיְ‡ָרא ċ   ִיְפ
ָמת ֗Ìָי  ַו ֙ח ַהÁְִלָעִד֔ ָ̇ ר ִיְפ wב ָ̃ Ìִד׃     פַו jי ִגְלע  Êְָער[

Jephthah vs. Ephraim 
(12:1-6)
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Ibzan, Elon, Abdon (12:8-15)

ט⁸ ֤ıֹ›ְÌִֶחם׃ַו jית ל ]Êן ִמ ל ִאְבצ= ֲחָרי֙ו ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔    א:
ים Êָנ˚֙ת ⁹ ים Íְ‹לֹ‹{ ים Êִָנ֗ H›ֹחַוְיִהי־֞ל˚ ְ‹ל ים Êָ֔נ˚ת ִ‹ּל_ H›ֹל›ְÍ ָצהÍיא ַה֔ח bֵהב 

יו ִמן־ַה֑חÍץ  ְלָבנ=
ט ֥ıֹ›ְÌִים׃ַו Yַבע ָ‹נ d› ל wֶאת־ִיְ‡ָרא   

ָמת¹⁰ OÌן ַו ר ִאְבצָ֔ wב ָ̃ Ìִֶחם׃     פַו jית ל  Êְב[

Ibzan (12:8-10)

ט¹¹ ֤ıֹ›ְÌִיַו pלֹנÍֽבÎְל ֵאי֖ל˚ן ַה ֲחָרי֙ו ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔   א�
ט ֥ıֹ›ְÌִים׃ַו Yר ָ‹נ‡ֶ dל ע wֶאת־ִיְ‡ָרא   

ָמת¹² =Ìי ַו pלֹנÍֽבÎְר ֵא֣ל˚ן ַה ב[ ָ̃ Ìִן׃     פַו ֶרץ ְזבÍל� dאÊְ ֖ל˚ןÌַָאÊְ 

Elon (12:11-12)

ט¹³ ֥ıֹ›ְÌִי׃ַו Yְרָעת˚נıִל ַה wן־ִהּלÊֶ ן˚Ë֥ל ַעְב יו ֶאת־ִיְ‡ָרא�    ַאֲחר=
ם¹⁴ pים ֲעָיר Hים ַעל־ִ‹ְבע aים ֹרְכב י ָבִנ֔ ים Íְ‹לִֹ‹י֙ם Êְנ? ים Êִָנ֗ HעÊַָוְיִהי־֞ל˚ ַאְר 

ט ֥ıֹ›ְÌִים׃ַו Yה ָ‹נ dל ְ‹ֹמנ wֶאת־ִיְ‡ָרא   
ָמת¹⁵ cÌיַו pְרָעת˚נıִל ַה wן־ִהּלÊֶ ן˚Ëַ֥עְב  

ר ב~ ָ̃ Ìִי׃     פַו Yר ָהֲעָמֵלק tהÊְ ִים ֶרץ ֶאְפַר֔ rאÊְ ִפְרָעת˚֙ןÊְ 

Abdon (12:13-15)

Ibzan, Elon, Abdon (12:8-15)
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Samson (13–16)

¹Íִ֙ס֙פÌֹי ְיה̀והַו ע Êְֵעינ? tל ַלֲע֥‡˚ת ָהר י ִיְ‡ָראֵ֔   Êְנ?
נ ְ̇ Ìִה׃     פַו jים ָ‹נ bעÊָים ַאְר ȧ ה Êְַיד־ıְִלְ‹ cם ְיהו [

י Íְ‹֣מ˚ ָמ֑נ˚ח∞ַוְיִה֩י² aנËַָחת ַה Lı›ְה ִמִּמ cְרע ָ̂ ד ִמ Gי‹ ֶאח   אִ֨
ה  ְו ˚ ֲעָקר= ֥̇ ָדהְוִאְ‹ jא ָיל ֹ֥   ׃ל

א³ CרÌֵה ֶאל־ָהִא̀·ה ַו אֶמר ַמְלַא\־ְיהו= ֹ֣ Ìיָהַו   ֵאלֶ֗
ן uÊ ְ̇ ְד Lית ְוָיל aְוָהר ְ̇ ְד א ָילַ֔ ֹ֣ ־ֲעָקָר֙ה ְול ְ̇ א ַא   ׃ִהÚֵה־נ�

א⁴ uל־ָטמÔָ י aְכלÄ˙ִין ְוֵ‹̀כר ְוַאל־ י י_ ȧ ›ְ ִ̇ א ְוַאל־ ְמִרי ָנ֔ O·֙ה ִה ָ̇   ׃ְוַע
ים⁵ Eיר ֱאלֹה Wי־ְנז YÔ ˚›֔Äה ַעל־ר r־ַיֲעלÄמ˚ָר֙ה לÍ ן ֵ֗Ê ְ̇ ְד ה ְוֹיל_ \ ָהָר֜ ָ֨Ú֩י ִהÔִ 

ים Ẏ ד ıְִלְ‹ LÌל ִמ wיע∞ ֶאת־ִיְ‡ָרא b›˚ל ְלה Mא ָיחÍֶטן ְו֗הỀַער ִמן־ַה tÚה ַה d׃ִיְהי  
א⁶ ֹ֣ ב ָ̇ ה ַו אֶמר ָהִא·ָ֗ ֹ֣   ְלִאיָ‹È֮ ֵלאֹמ֒רַו˙

ד א ְמֹא֑ Oים נ˚ר aָהֱאלֹה \ Lה ַמְלא MַמְראÔְ Íה י Íַמְראֵ֕ א ֵאלַ֔ OÊ י‹ ָהֱאלִֹהי֙ם  א{
י Yיד ל bÁא־ִה ֹֽ ה ֔הÍא ְוֶאת־ְ‹֖מ˚ ל rÎי־ִמ uא Í֙֙יה ִ̇ א ְ‹ִאְל ֹ֤   ׃ְול

י⁷ אֶמר לִ֔ ֹ֣ Ìַו 
אְכִל֙י ֹֽ ר ְוַאל־˙ ִין ְוֵ‹כָ֗ י ׀ י_ Ḣ ›ְ ִ̇ ה ַאל־ ָ֞̇ ן ְוַע �Ê ְ̇ ְד ה ְוֹיל_ \ ָהר= CÚִה 
ֶטן ַעד־֥י˚ם מ˚ֽת˚ vÊַער ִמן־ַה ַ֔Úה ַה rיר ֱאלִֹהי֙ם ִיְהי י־ְנז{ YÔ ה ׃    פÔָל־ֻטְמאָ֔

Birth of Samson (13:1-25)

ר⁸ L̇ ה ַוÌְֶע ר ָמ֛נ˚ח∞ ֶאל־ְיהו= xמÄÌַו 
Íנ ינÍ ְוי˚ֵר֕ א ע˚֙ד ֵאלֵ֔ Cָיב˚א־נ ָ̇ ְח ר ָ‹לַ֗ r›ים ֲא י‹ ָהֱאלֹהִ֞ Hי א י ֲאד˚ָנ֔ HÊ 

ד jּלÍÌַער ַה LÚה ַל v‡ֲעÚַה־   ׃מ:
ע⁹ Lמ›ְÌִ֣ק˚ל ָמ֑נ˚ח∞ ַוÊְ ים aא ָהֱאלֹה ֹ֣ הַוÌָב ים ֜ע˚ד ֶאל־ָהִא·ָ֗   ַמְלַא֩\ ָהֱאלֹהִ֨

ֶבתְוִהי֙א  r›˚י È ה  Íָמ֥נ˚ח∞ ִאי‹= ין Êַָ‚ֶד֔ È׃א[ jִעּמ   
ַמֵה֙ר¹⁰ ְ̇ ה ַו ִא·ָ֔ jָרץ ה =̇ ד ַו ?Á ַ̇ אֶמר ְלִאי̀‹È ַו ֹ֣ יוַו˙   ֵאלָ֔

י jם ֵאל˚Ì֖א ַב CÊי‹ ֲאֶ‹ר־ ה ֵאַל֙י ָהאִ֔ ה ִנְרא� ֵ֨Ú׃ִה  
ָקם¹¹ cÌֶל\ ַו ]Ìַו ˚ ֑̇ י ִאְ‹ י‹ ַוÌָבÄ֙ ָמ֖נ˚ח∞ ַאֲחר? אֶמר ֶאל־ָהאִ֔ ֹ֣ Ì֗ל˚ַו  

ה ָ̇ ֶאל־ָהִא·= ְר LÊËִי‹ ֲאֶ‹ר־ Eה ָהא Ċ  ַהַא
אֶמר ֹ֥ Ìַו 

ִני j׃א  
אֶמר¹² ֹ֣ Ìָמ֔נ˚ח∞ַו  

Íה u‡ַמֲעÍ ַער tÚט־ַהıַ›ְה ִמ dְהי YÌַמה־ Tי Nא ְדָבר ֹ֣ ה ָיב =̇   ׃ַע
אֶמר¹³ ֹ֛ Ìה ֶאל־ָמ֑נ˚ח∞ַו \ ְיהו= Lַמְלא  

ר uמ·ָ ִ̇ ה  י ֶאל־ָהִא·= ִ̇ ְר Lל ֲאֶ‹ר־ָאמ ֛Ôֹ׃ִמ  
ה¹⁴ ְ̇ ְוָכל־ֻטְמא= ›ְ ֵ֔̇ ִין ְוֵ‹ָכ֙ר ַאל־ ל ְוי� א תÄכַ֗ ֹ֣ ִין ל ֜Ìֶַפן ַה ֶ֨Áל ֲאֶ‹ר־ֵיֵצ֩א ִמ ֣Ôִֹמ 

ל xכÄ˙ַאל־ 
ר ְ‹ֹמֽ ִ̇ יָה  aיתÍִל ֲאֶ‹ר־ִצ ֥Ôֹ׃  
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אֶמר¹⁵ ֹ֥ Ìְיה̀והַו \   ָמ֖נ˚ח∞ ֶאל־ַמְלא_
ים YÎי ִע bדÁְ Tי vה ְלָפנ d‡ְוַנֲע \ א א˚תָ֔ OÚ׃ַנְעְצָרה־  

ה ֶאל־ָמ֗נ˚ח∞ַוÄÌֶמ֩ר¹⁶ \ ְיהָו֜   ַמְלאַ֨
Úָה Nֲעל ַ̇ ה  ה ַליהו= ה ֹעלָ֔ r‡ֲע ַ̇ T  ְוִאם־ ל Êְַלְחמֶ֔ ְעְצֵרִ֙נ֙י לÄ־ֹאכ_ ַ̇  ִאם־

י  ֚Ôִע ה ֽהÍא׃לÄ־ָיד_ \ ְיהו= Lי־ַמְלא YÔ ∞ָמ֔נ˚ח   
אֶמר¹⁷ ֹ֧ Ìהַו \ ְיהו= Lָמ֛נ˚ח∞ ֶאל־ַמְלא  

TÍְדֽנÊְַוִכ [Vְדָבְר] Tא ִדְבֵרי ֹ֥ י־ָיב YÔ T Nי ְ‹מ H׃מ  
אֶמר¹⁸ ֹ֤ Ìהַו \ ְיהָו֔ ̊֙ ַמְלא_   ל

ִלאי י  ְוהÍא־פ� pל ִלְ‹מ ְ‹א_ ִ̇ ה  vÎ ָּמה C׃     סל    
ח¹⁹ ַ֨̃ Ìִה  ַו י ָהִעÎִי֙ם ְוֶאת־ַהִּמְנחָ֔ ַעל ָמ֜נ˚ח∞ ֶאת־Áְד{ LÌיה̀והַו Íר ל: ֖̂   ַעל־ַה

 ˚ ֖̇ א ַלֲע֔‡˚ת  Íָמ֥נ˚ח∞ ְוִאְ‹ HַמְפלÍים Y׃ֹרא  
ְיָמהַוְיִה֩י²⁰ ל ַהִּמְזÊֵ֙ח֙∞ ַהָ·מַ֔ ַהב ֵמע�   ַבֲע֨ל˚ת ַהּלַ֜

ַעל LÌח∞ַו �Êַהב ַהִּמְז ה Êְל_   ַמְלַא\־ְיהו=
 ֙̊ יםÍָמ֤נ˚ח∞ ְוִאְ‹˙  ֹראִ֔

Í֥לıְÌְִרָצה׃ַו jם א vֵניהıְַעל־   
ַסף ע˚֙ד²¹ ˚ְולÄ־י� ֑̇ ה ֶאל־ָמ֣נ˚ח∞ ְוֶאל־ִאְ‹ ה ְלֵהָרֹא֖ \ ְיהָו֔   ַמְלא_

ז  עָא֚ ה ֽהÍא׃ָיד_ \ ְיהו= Lי־ַמְלא YÔ ∞ָמ֔נ˚ח   
אֶמר²² ֹ֧ Ìַו˚ ֖̇   ָמ֛נ˚ח∞ ֶאל־ִאְ‹

Íינ Yים ָרא aי ֱאלֹה bÔ תÍ׃֣מ˚ת ָנ֑מ  
אֶמר²³ ֹ֧ ˚ַו˙ ֗̇   ֣ל˚ ִאְ‹

Íנ א ֶהְרא= ֹ֥ ה ְול ה Íִמְנחָ֔ Oֹעל Íֵ֙ד֙נÌָח ִמ א־ָלק� ֹֽ ה ַלֲהִמיֵת֙נÍ֙ ל ץ ְיהו�  לÍ֩ ָחפֵ֨
נÔָ ÍֽזÄת א ִהְ‹ִמיע= ֹ֥ ת ל ֶּלה ְוָכעֵ֕   ׃ֶאת־Ôָל־א�

ֶלד²⁴ ~̇ ן  ַו ֵ֔Ê ִאָ·֙ה jא ה Cְקר ִ̇ ל ֶאת־ְ‹֖מ˚ ִ‹ְמ֑‹˚ן  ַו _ËְגÌִַער ַו ַ֔Úְיָבְרכ ַה ה׃ו: jְיהו Íה w  
ֶ֙חל²⁵֙ ָ̇ ל׃     פַו ֹאֽ ָ̇ ין ֶאְ‹ ה Íב[ ין ָצְרע= ]Ê ַמֲחֵנה־̀דןÊְ ˚ה ְלַפֲע֖מ  ֣רÍח∞ ְיהָו֔
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ֶרד¹ ]Ìְמ̀נָתה  ַו ִ̇ ְרא ִ‹ְמ֖‹˚ן  LÌים׃ַו Ẏ ָתה ִמÊְ֥נ˚ת ıְִלְ‹ ה Êְִתְמנ= c·ִא   
ַעל² ֗Ìַ֙ד ַוÁֵÌְַלִאּ֔מ˚  ַוÍ יו Hאֶמר ְלָאב ֹ֗ Ìַו 

ה j·י ְלִא aּל È C־א˚תÍה ְקח ָ֕̇ ים  ְוַע ṗ ָתה ִמÊְ֣נ˚ת ıְִלְ‹ יִתי ְבִתְמנ= bה ָרא c·׃ִא  
אֶמר³ ֹ֨ Ìיו ְוִאּ֗מ˚ַו H֜ל˚ ָאב  

ה ַחת ִא·ָ֔ ה ה˚ֵל� ָלק_ �̇ י־ַא YÔ ה יÍ Tְבָכל־ַעִּמ֙י ִא·ָ֔  ַהֵאי֩ן Êְִב֨נ˚ת ַאח}
ים pים ָהֲעֵרל ȧ  ִמıְִלְ‹

אֶמר ֹ֨ Ìְמ֤‹˚ן ֶאל־ָאִבי֙וַו›ִ  
י jה ְבֵעינ Cיא ָיְ‹ר aי־ה YÔ י ח־לִ֔ È ק: O׃א˚ת  

יו ְוִאּ֜מ˚ ⁴ א ָיְד֗עÍְוָאבִ֨ ֹ֣ יםל ṗ ‹ ִמıְִלְ‹ w̃ ה ֽהÍא־ְמַב Cי־ֹתֲאנÔִ יא י ֵמְיהָו֙ה הִ֔ }Ô  
ים  ȧ יא ıְִלְ‹ ת ַההִ֔ יםÍָבע? bל׃     פֹמְ‹ל uִיְ‡ָראÊְ 

Samson’s Marriage (14)

ֶרד⁵ [Ìְמ̀נָתה  ַו ִ̇ יו ְוִאּ֖מ˚  bְמ֛‹˚ן ְוָאב›ִ Í֙א ֹ֨ ָתהַוÌָב י ִתְמָנ֔   ַעד־Ôְַרמ?
יר ֲאָר֔י˚ת  HפÔְ ֙הÚֵגְוִה wִלְקָראֽת˚׃ֹ‹א   

ח⁶ ְצלַ֨ ִ̇ ה  ַו יו ֣רÍח∞ ְיהָו֗ ְיַ‹Ûְע ָעלָ֜ יו: ע ַהÁְִד֔ _Û›ַÔְ Í֙֙ה ֵ 
יןÍְמ֖אÍָמה    Êְָי֑ד˚א?

א ִהÁִי֙דְו ֹ֤ ה׃ל j‡ר ָע d›ת ֲא wְלִאּ֔מ˚ אÍ יו Hְלָאב   
ֶרד⁷ wÌר  ַו ?Êר ָלִא̀·ה  ַוְיַד t›י ִ̇ י ִ‹ְמֽ‹˚ן׃ַו    Êְֵעינ[

ָ‹ב⁸ �Ìַו  È ָ֔̇ ַסר ִמÌִָמי֙ם ְלַקְח OÌהַו ֶלת ָהַאְרי� rıת ַמ wִלְר֔א˚ת א  
‹׃ jְדבÍ ה wת ָהַאְרי LÌְגִוÊִ ים Eב˚רËְ ת ה ֲעד� ֵ֨Úְוִה  

⁹ËְרÌִיו  ַו ָ֗ıÔֶַאל־ Íה ֶל\? ~Ìלַו   ָהל˚� ְוָאֹכ֔
יו ְוֶאל־ִאּ֔מ˚  ַוÌֵֶ֙ל� Hן ֶאל־ָאב ]̇ Ìִם  ַו vָלה Íל  ַוÄÌכ�
ידְו HÁא־ִה ֹֽ ‹׃ל jבËְה ַה Cה ָרד wת ָהַאְרי LÌִוÁְי ִמ EÔ ם    ָלהֶ֔

ֶרד¹⁰ ]Ìֶאל־ָהִא̀·ה  ַו Íיה aַע‡ ָאב ֨Ìַים׃ַו YרÍחÊַַה Í‡֖ן ַיֲע ]Ô י EÔ ה ֶ֔̇ ם ִ‹ְמ‹˚֙ן ִמְ‹ �›   
י¹¹ aם א˚֑ת˚ַוְיה Oְרא˚תÔִ  

Íְ֙קחÌִים  ַו ֵרעִ֔ uים מ H›ֹל›ְ Íְה֖יÌִ׃ַו˚ ֽ̇    ִא
אֶמר¹² ֹ֤ Ìָלֶה֙ם ִ‹ְמ֔‹˚ןַו  

ם ִחי̀דה vא ָלכ CÚָדה־Íָאֽח 
ם ֙ה Íְמָצאתֶ֔ ֶ̇ י ַהִּמְ‹ ת ְימ~ י ִ‹ְבעַ֨ È לִ֜ ÁִידÍ֩ א˚תָ֨ ַ̇ ד  ?Áִאם־ַה  

ים YָגדÊְ ת ים ֲחִלֹפ֥ a›ֹל›ְÍ ים ים ְסִדיִנ֔ H›ֹי ָלֶכ֙ם ְ‹ל }̇   ׃ְוָנַת
יד ִל֒י¹³ HÁְלַה Íְ֮כלÍא ת ֹ֣   ְוִאם־ל

ים pָגדÊְ ים ֲחִלי֣פ˚ת a›ֹל›ְÍ ים ים ְסִדיִנ֔ H›ֹם ִל֙י ְ‹ל ḋ ם ַא ֶ֨̇  Íְנַת
Íאְמר ֹ֣ Ì֔ל˚ַו  

Úָה   ׃֥חÍָדה ִחיָדְתV ְוִנְ‹ָמע�
אֶמר¹⁴ ֹ֣ Ìםַו   ָלהֶ֗

א ָמ֑ת˚ק Oז ָיצ tֵמעÍ  ל א ַמֲאכָ֔ Oֹאֵכל֙ ָיצ jֵמה 
א ָיְכ֛לÍְו ֹ֥ ים׃ל Yת ָימ›ֶ ֹ֥ ה ְ‹ל יד ַהִחיד= bÁְלַה   
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י¹⁵ Hיַוְיה   ׀ Ì֣Êַ˚ם ַהְ·ִביעִ֗
Íְמ֤רÄÌת־ִ‹ְמ‹˚֙ןַו›ֶ uְלא  

י\ aית ָאב ]Êְוֶאת־ \ cף א˚ת ה ıֶן־ִנְ‡ֹר֥ ִחיָד֔ \  ְוַיÁֶד־ָל֙נÍ֙ ֶאת־ה_ י ֶאת־ִאי‹ֵ֗ Ḣ ıַ 
א ֹֽ נÍ ֲהל ם ל= dְקָראת Íנ ‹ ַהְלָיְר‹ֵ֕   ׃Êָא�

¹⁶֩Óְְב ֵ̇ יו  ַו ֶ‹ת ִ‹ְמ֜‹˚ן ָעלָ֗ אֶמ֙ר אֵ֨ ֹ֨  ַו˙
ה ָ̇ ְד xÁא ִה ֹ֣ י ל aי ְול י ַעּמִ֔ ֙ ִלְבנ? ָ̇ ה ַחְ֙ד Cִחיד ִני  ה� ָ֔̇ א ֲאַהְב ֹ֣  ַרק־ְ‡ֵנאַתִ֙נ֙י ְול

אֶמר ֹ֣ ÌַוÈ   לָ֗
יד YÁַא \ Cי ְול ִ̇ ְד tÁא ִה ֹ֥ י ל EְלִאּמÍ י Wה ְלָאב ֵ֨Ú׃ִה  

¹⁷Óְְב ~̇ הַו Ṅ ם ַהִּמְ‹ vה ָלה Cים ֲאֶ‹ר־ָהי ת ַהÌָמִ֔   ָעָלי֙ו ִ‹ְבע_
י↓ Hיַוְיה   ׀ Ì֣Êַ˚ם ַהְ·ִביעִ֗

ְתהÍַוÁֶÌַד י ֱהִציַק֔ HÔ È֙־ָל 
ד ]Á ַ̇ È׃ַו jי ַעּמ ה ִלְבנ[    ַהִחיד=

¹⁸Íאְמר ֹ֣ Ìְרָסהַו א ַהחַ֔ ֹ֣ י Êְֶטֶ֙ר֙ם ָיב יר Ì֣Êַ˚ם ַהְ·ִביעִ֗ י ָהעִ֜ ̊֩ ַאְנ‹ֵ֨   ל
י pז ֵמֲאר tה ע dמÍ  ›  ַמה־ָּמ֣ת˚ק ִמËְבַ֔

אֶמר ֹ֣ Ìםַו   ָלהֶ֔
י Yם ִחיָדת vא ְמָצאת ֹ֥ י  ל ם Êְֶעְגָלתִ֔ ṙ   ׃לÍֵל֙א ֲחַרְ‹

ח¹⁹ ְצלַ֨ ִ̇ ה  ַו יו ֣רÍח∞ ְיהָו֗ ֶרד ָעלָ֜ ֨Ìֵַאְ‹ְק֜ל˚ן  ַו \ LÌי‹ַו ים אִ֗ H›ֹם ׀ ְ‹ל rֵמה  
֙ח ַ̃ Ìִם  ַו יצ˚תָ֔ H֙ן ֶאת־ֲחל ֵ̇ Ìִי ַהִחי̀דהַו wידÁִַהֲחִלי֔פ˚ת ְלַמ  
ַחר HÌַו  ˚ıַ֔על ַא tÌ׃     פַוÍיה Yית ָאב ]Ê 

י²⁰ aה ְ̇ ה ֽל˚׃ַו ר ֵרע= d›ֲא Íה ֵרעֵ֔ ֶ‹ת ִ‹ְמ֑‹˚ן ְלמ?    א?
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ים¹ ִ֗Ïי ְקִציר־ִח ים  Êִימ? י ִמÌָמִ֜  ַוְיהִ֨
ד יםַוÌְִפֹק֨ ֔Îִי ִע HְגדÊִ ֙̊    ִ‹ְמ֤‹˚ן ֶאת־ִאְ‹˙
אֶמר ֹ֕ Ìַו 

י ֶה̀חְדָרה ȧ ָאה ֶאל־ִאְ‹  ָאֹב֥
א־ְנָת֥נ˚ְו ֹֽ יָה ָלֽב˚א׃ל aָאב   

אֶמר² ֹ֣ Ìיָהַו   ָאבִ֗
T Nה ְלֵמֵרעÚָ vנ ְ̇ È ָוֶא א ְ‡ֵנאתָ֔ ֹ֣ ֙י Ôִי־ָ‡נ ִ̇ ר ָאַמְ֙ר  ָאֹמ֤

יָה �̇ ְח ַ̇  Vא ְל Cִהי־נ ְ̇ Úָה  ה ִמּמֶ֔ O֙ה ט˚בÚַָט ְ̃ È ַה א ֲאֹחת� ֹ֨   ׃ֲהל
אֶמר³ ֹ֤ Ìָלֶה֙ם ִ‹ְמ֔‹˚ןַו  

ה jם ָרע י ִעּמ= Eה ֲאנ d‡י־ֹע YÔ ים ṗ ַעם ִמıְִלְ‹ tıיִתי ַה ]̃   ׃ִנ
ֶל\⁴ ?Ìד ִ‹ְמ֔‹˚ן  ַו ֹ֖ÔְלÌִים ַו pָעלÍ› ח ְ‹לֹ‹־ֵמ֣א˚ת _̃ Ìִים ַו ֶפן ַלıִִד֗ {Ìבַו   ָזָנ֙ב ֶאל־ָזָנ֔

ֶ‡ם ֨Ìֶָו\׃ַו j̇ Êַ ָנ֖ב˚תÎְי ַה ד Êֵין־ְ‹נ[ cיד ֶאח bıַל   
ים  ַוÌְַבֶער⁵ ח־ֵא֙‹ Êַַּלıִיִד֔ tיםַוְיַ‹ּל ṗ   Êְָק֣מ˚ת ıְִלְ‹

ר MְבעÌִַית׃ַו jֶרם ז dÔה ְוַעד־ י‹ ְוַעד־ָקמ= bדÁִָמ   
⁶Íְמ֣רÄÌי֮םַו ִ̇   ְפִלְ‹

ָ‡ה זÄ֒ת Oי ע Hמ 
Íְמ֗רÄÌַו 

Íה È ְלֵמֵרע� נ= ְ̇ Ìִ ˚ ו: ֔̇ ח ֶאת־ִאְ‹ י ָלק_ ֚Ôִ י ְמִנ֔ ִ̇ ן ַה  ִ‹ְמ‹˚֙ן ֲחת_
Íֲע֣לÌַים  ַו ִ֔̇ ‹׃ַוÌְִ‡ְר֥פÍ ְפִלְ‹ uאÊָ יָה aְוֶאת־ָאב È cא˚ת   

אֶמר⁷ ֹ֤ Ìָלֶה֙ם ִ‹ְמ֔‹˚ןַו  
ל jËר ֶאְח Lם ְוַאח vי ָבכ ִ̇ ְמ L̃ י ִאם־ִנ EÔ  את ֹ֑ ֲע֖‡Íן Ôָז ַ̇ ם־ Y׃א  

⁸\ ֨Ìַה ְגד˚̀להַו OÔַמ \ wם ֛‹˚ק ַעל־ָיר Cא˚ת  
ֶרד ?Ìב ַו›ֶ ֔Ìֵם׃     סַו jַלע ֵעיט dיף ס aְסעÊִ 

Samson defeats Philistines 15

⁹Íֲע֣לÌַים ַו ִ֔̇ Ìֲַח֖נÍ ְפִלְ‹ ִחי׃ַוÚָÌְִט֖‹Êִ ÍיהÍ̀דה ו:    Êַּל�
¹⁰Íְ֙מרÄÌֽהַו י‹ ְיהÍָד֔ Hא  

Íינ ם ָעל� rה ֲעִלית  ָלמ=
Íְמ֗רÄÌַו 

Íנ jה ל‡ָ Cר ע v›ֲאÔַ ˚ַלֲע֣‡˚ת ֔ל Íינ ׃ֶלֱא֤ס˚ר ֶאת־ִ‹ְמ‹˚֙ן ָעלִ֔

Philistines & Judah
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¹¹Íְר֡דÌֵַלע ֵעיָט֒םַו rה ֶאל־ְסִעי֮ף ס יהÍָד֗ Yי‹ מ ים אִ֜   ְ‹לֶֹ‹֩ת ֲאָלפִ֨
Íְמ֣רÄÌְלִ‹ְמ֗‹˚ןַו  

Íיָת ּ̀לנ H‡את ָע ֹ֖ Îַמה־Í ים ִ֔̇ ים Êָ֙נıְ Íִ֙לְ‹ bי־ֹמְ‹ל YÔ ֙ ָ̇ א ָיַדְ֙ע ֹ֤  ֲהל
אֶמר ֹ֣ Ìםַו   ָלהֶ֔

ם יִתי ָלה� b‡ן ָע wÔ י ‡Í לִ֔ Oֲאֶ‹֙ר עÔַ׃  
¹²Íאְמר ֹ֤ Ìַ̊֙ו   ל

ים ṗ Êְ Vַיד־ıְִלְ‹ ְ̇ ְדנÍ ְלִת  ֶלֱאָסְר� ָיַר֔
אֶמר ֹ֤ Ìָלֶה֙ם ִ‹ְמ֔‹˚ןַו  

ם �̇ י ַא aÊ ןÍ֥עÁְְפ ִ̇ ן־ �ı י   ׃ִהָ·ְב֣עÍ לִ֔
¹³Íאְמר ֹ֧ Ìרַו   ֣ל˚ ֵלאֹמ֗

T Nא ְנִמית ֹ֣ ת ל wם  ְוָהמ ֱאָסְרÍ Tְ֙נַתTÍÚ֣ ְבָיָד֔ ר נ� י־ָאֹס֤ YÔ א ֹ֤  ל
ים  ַוÌַַאְסֻר ים ֲחָד‹ִ֔ Hַנִ֙י֙ם ֲעֹבת›ְÊִ Íה ֗Íֲע֖לÌַ ַלע׃ו: jÛִמן־ַה Íה

Judah & Samson
ַוַּיֲעלּוהּו… ַוֵּיְרדּו

אהÍא־¹⁴ Oים ב ȧ ִחי  Íְפִלְ‹ יעÍ ַעד־לֶ֔ Hִלְקָרא֑ת˚ֵהר  
ח ְצלַ֨ ִ̇ הַו יו ֣רÍח∞ ְיהָו֗   ָעלָ֜
יָנה ְהֶי֨ ִ̇ ‹ַו ר Êֲָע֣רÍ ָבאֵ֔ r›י֙ם ֲא ִ̇ ›ְıִÔַ יו ר ַעל־ְזר˚ע˚תָ֗ r›ים ֲא   ָהֲעֹבתִ֜

ÍÛ LּמÌִיו׃ַו jל ָיד Lיו ֵמע    ֱאסÍר=
א¹⁵ CְמצÌִה ַוÌ̀י־ֲח֖מ˚ר ְטִר Yח ְלח ̊֙ ַוÌְִ‹ל� ח ָיד ָ̃ Ìִָה ַו ֶ֔\Ìַי‹׃ַו Yֶלף א dא È =Ê־  
אֶמר¹⁶ ֹ֣ Ìְמ֔‹˚ןַו›ִ  

י ַהֲח֔מ˚ר  ֲח֖מ˚ר ֲחֹמָר̀תִים HְלחÊִ 
י‹ Yֶלף א dיִתי א wÔי ַהֲח֔מ˚ר  ִה HְלחÊִ׃  

ְיִה֙י¹⁷ רו: ֵ֔Êַכּלֹ֣ת˚ ְלַדÔְ  
\ י ִמÌָ֑ד˚ַוÌְַ‹ל[ aַהְּלח  
א cְקרÌִִחי׃ַו ַמת ל� Cא רÍַלָּמ֥ק˚ם ַה֖ה   

א ְמֹא֒ד ַוÌְִצָמ֮א¹⁸ ר ֶאל־ְיהָו֙ה ַוÌְִקר�  ַוÄÌמַ֔
את ֹ֑ Îה ַה ה ַהÁְֹדל= CעÍ› ְ̇ ד־ַעְבËְ  ֶאת־ַה ָ̇ ְבי: ֙ה ָנת_ ָ̇  ַא

ים Yד ָהֲעֵרל LיÊְ י ȧ א ְוָנַפְל מָ֔ ָ̂ Êַ תÍ֙ה ָא֣מ ָ̇   ׃ְוַע
ע¹⁹ ִחי ַוÌְִבַק֨ ‹ ֲאֶ‹ר־Êַּלֶ֗ ?̇ ים ֶאת־ַהַּמְכ ÍÚ ַמִ֙י֙םַוÌְֵצ֨אÍ ֱאלֹהִ֜   ִמּמ}

ְ̇ ›ְ ֔Ìֵב ַו›ָ Ċ ִחי רÍ֖ח˚ ַו NÌַו 
ן ׀  ?Ôאַעל־ Oה׃ָקר �Îם ַה˚Ì֥ד ַה tִחי ע ר Êַּלֶ֔ r›ין ַה˜˚ֵר֙א ֲא È ע~    ְ‹מָ֗

ט²⁰ ֧ıֹ›ְÌִה׃     פַו jים ָ‹נ bים ֶעְ‡ר ȧ י ְפִלְ‹ ל Êִימ[ Mֶאת־ִיְ‡ָרא 

Samson cries to Yhwh
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ֶל\¹ ]Ìָתה ַוÎְ̀רא ִ‹ְמ֖‹˚ן ַעÌַה ַו ה ז˚ָנ֔ O·א־ָ‹֙ם ִא ֹ֖ יָה׃ַוÌָב    ֵאל�
ר² ים ׀ ֵלאֹמ֗ HתÎַָע  ל�

Úָה א ִ‹ְמ‹˚֙ן הֵ֔ �Ê 
ÍÊ יר ַוÌֶֶאְרבÍ ַוÌָֹס֛ pַער ָהע _›Êְ ְיָלה t־֥ל˚ ָכל־ַהּלÍ›ְ֤תָחְרÌִרַו   ָכל־ַהַּלְ֙יָל֙ה ֵלאֹמ֔

Íה ֶקר ַוֲהְרְגנ� ֖Êֹ׃ַעד־֥א˚ר ַה  
ב³ _Ô›ְÌִי ַהַּלְיָל֒ה ַו Hָקם ִ‹ְמ‹˚֮ן ַעד־ֲחצ OÌְיָלה ַו י ַהּלַ֗ HֲחצÊַ ז ׀   Êְַדְל֤ת˚תַוÌֱֶאֹח֞

י ַהְּמזÍ֔ז˚ת  ?̇ ַער־ָהִעי֙ר Íִבְ‹ יח∞ ַוÛָÌִע‹: ם־ַהÊְִר֔ Y֙ם ע ֶ‡םֵ =Ìֵת̀פיוַוÔְַעל־  
Ìֲַעל י ֶחְבֽר˚ן׃     פו: ר ַעל־ıְנ[ v›ר ֲא א‹ ָההָ֔ ֹ֣ ֙ם ֶאל־ר ֵ

Samson & Delilah (16)

ְיִה֙י⁴ ןו�   ַאֲחֵרי־כֵ֔
ב LֱאהÌֶה׃ַו jִלילËְ È ק Íְ‹מ= ַחל ‡ֹר� ה Êְנ_    ִא·=

⁵Íֲע֨לÌַים  ַו ִ֗̇ י ְפִלְ‹ יָה ַסְרנ? אְמרÍ ֵאלֶ֜ ֹ֨ ÌַוÈ   לָ֜
הÍ ְלַעÚֹ֑ת˚ י א˚֗ת˚ Íְרִא֙י Êֶַּמ֙ה Ôֹ֣ח˚ ָג֔ד˚ל Íַבֶּמ֙ה ֣נÍַכל ֔ל˚ ַוֲאַסְרנ� Ḣ ıַ 

ֶסף jÔ ה ֶלף Íֵמא= dי‹ א \ אִ֕ ן־לָ֔ ַ̇   ׃ַוֲאַנְ֙חנÍ֙ ִנ
אֶמר⁶ ֹ֤   Ëְִליָל֙ה ֶאל־ִ‹ְמ֔‹˚ןַו˙

T ר ְלַעÚ˚ת� wה ֵתָאס dַבּמÍ ֲח� ָג֑ד˚לÔֹ ה vּמÊַ י א לִ֔ OÚיָדה־ YÁ׃ַה  
אֶמר⁷ ֹ֤ Ìֵאֶל֙יָה֙ ִ‹ְמ֔‹˚ןַו  

יִתי aיִתי ְוָהי bְוָחל Íב ר לÄ־ֹחר= r›ים ֲא aים ַלח bה ְיָתר cְבע›ִÊְ ִני  ִאם־ַיַאְסֻר֗
ם jד ָהָאד LַאחÔְ׃  

⁸ÍֲעלÌַַוÍ־ֹח̀רבÄר ל r›ים ֲא aים ַלח bה ְיָתר cים ִ‹ְבע ִ֗̇ י ְפִלְ‹ È ַסְרנ?  ־לָ֞
ַאְסר ַ̇ ם׃ַו הÊָ Íה� w  

ב ⁹ בְוָהֹאֵר֗ ֶדרֹי‹[   ָלÊַ È֙חֶ֔
אֶמר ֹ֣ יוַו˙   ֵאלָ֔

יT ִ‹ְמ֑‹˚ן vים ָעל ḃ  ıְִלְ‹
֙ק ֵ̇ ‹ַוְיַנ ֶר֙ת Êֲַהִרי֣ח˚ אֵ֔ יל־ַהÚְֹע֨ Yתıְ ק ר ִיÚָת~ ים Ôֲַא‹ֶ֨   ֶאת־ַהְיָתִר֔
עְו tא נ˚ד ֹ֥    Ôֹֽח˚׃ל

אֶמר¹⁰ ֹ֤   Ëְִליָל֙ה ֶאל־ִ‹ְמ֔‹˚ןַו˙
ר uָאס ֵ̇ ה  vּמÊַ י א לִ֔ OÚיָדה־ YÁ֙ה ַה ָ̇ ים  ַע pָזבÔְ י tר ֵאל ]Êַד ְ̇ י ַו ִ֔Ê ָ̇ ְל ׃ִהÚֵ֙ה ֵהת_

אֶמר¹¹ ֹ֣ Ìיָהַו   ֵאלֶ֔
ם ְמָלא̀כה vה ָבה C‡א־ַנֲע ֹֽ ר ל ים ֲא‹� ים ֲחָד‹ִ֔ HֲעֹבתÊַ ִנ֙יÍִאם־ָא֤ס˚ר ַיַאְס֙ר 

ם jד ָהָאד LַאחÔְ יִתי aיִתי ְוָהי b׃ְוָחל  
ח¹² _̃ ִ̇ ים  ַו ים ֲחָד‹ִ֜ ַאְסר Ëְִליָל֩ה ֲעֹבתִ֨ ַ̇ ם ַו הÍ ָבהֶ֗ אֶמר? ֹ֤   ֵאָלי֙וַו˙

ים ָעֶל֙יT֙ ִ‹ְמ֔‹˚ן }̇  ıְִלְ‹
ב  wבְוָהֹאר   Ềֶחֶדרֹי‹?

ק ְ̇ ְיַנ יו ÔַֽחÍט׃ו: ל ְזֹרֹעת= Lם ֵמע M
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אֶמר¹³ ֹ֨ ה ֶאל־ִ‹ְמ֗‹˚ןַו˙   Ëְִלילָ֜
ר ָאס� ֵ̇ ה  vּמÊַ י יָדה ּלִ֔ HÁים  ַה ר ֵאַל֙י Ôְָזבִ֔ ~Êַד ְ̇ ָ̇ Êִ֙י ַו ְל Úָה ֵהת�  ַעד־הֵ֜

אֶמר ֹ֣ Ìיָהַו   ֵאלֶ֔
ֶכת jÛי ִעם־ַהַּמ a›Äַבע ַמְחְל֥פ˚ת ר י ֶאת־‹� ַאְרגִ֗ ַ̇   ׃ִאם־

ְתַק֙ע¹⁴ ִ̇ ד ַו אֶמר ÌָÊַתֵ֔ ֹ֣ יוַו˙   ֵאלָ֔
יT ִ‹ְמ֑‹˚ן vים ָעל ḃ  ıְִלְ‹

ע ִמְ·ָנ֔ת˚  ַוÌִיַק֙ץ �ÛÌִֶכת׃ַו jÛֶרג ְוֶאת־ַהַּמ vד ָהא Lֶאת־ַהְית 

אֶמר¹⁵ ֹ֣ יוַו˙   ֵאלָ֗
י ִ֔Ê ָ̇ ְל ‹ ıְָעִמי֙ם ֵהת_ ֹ֤ ה ָ‹ל rי ז ṗ ין ִא י\ ְוִלVÊְ א? ִ֔̇ ר ֲאַהְב י\ ˙Äמ_  ֵא֚

ה Ôֲֹח¡ ָגֽד˚ל vּמÊַ י ָ̇ ּלִ֔ ְד _Á־ִהÄ׃ְול  
ְיִהי¹⁶ יםַו֠ aמÌָל־ַהÔָ יָה יָקה ּ֧ל˚ ִבְדָבר� י־ֵהצִ֨ YÔ  

ֲלצ א: ְ̇ הÍ  ַו ר� Lְקצ ִ̇    ַנְפ֖‹˚ ָלֽמÍת׃ַו
È ֶאת־Ôָל־ִלÊ֗˚  ַוÁֶÌַד¹⁷ Oאֶמר־ל ֹ֤ ÌַוÈָ֙ל  

י pֶטן ִאּמ rÊי ִמ aים ֲאנ Eיר ֱאלֹה Wי־ְנז YÔ י ִ֔›Äה ַעל־ר Oא־ָעל ֹֽ  מ˚ָר֙ה ל
ם jָכל־ָהָאדÔְ יִתי aיִתי ְוָהי bי ְוָחל Úִי ֹכחִ֔ rר ִמּמ O֙י ְוס ִ̇   ׃ִאם־Áַֻּלְ֙ח

ֶרא¹⁸ ?̇ ַ̊֒ו Êל־ִלÔֶָאת־ È֮יד ָל HÁי־ִה YÔ ה   Ëְִלילָ֗
ח ְ‹לַ֡ ִ̇ ְקָר֩א  ַו ִ̇ ים ֵלאֹמ֙רַו }̇ י ְפִלְ‹   ְלַסְרֵנ֨

˚Ê֑ל־ִלÔָי] ֶאת־ aל] Èיד ָל bÁי־ִה YÔ ַעם ַ֔ıַה Íֲע֣ל 
Íיםְוָע֤ל ִ֔̇ י ְפִלְ‹   ֵאֶל֙יָה֙ ַסְרנ?
Íֲע֥לÌַם׃ַו jָידÊְ ֶסף vÔַה   

ַיְ·נ¹⁹ ְ̇ יָה  ַו ֶ֔ÔְרÊִַעל־ Í֙֙ה אֵ Oְקר ִ̇ י‹  ַו ח ָלאִ֔ ַגּלַ֕ ְ̇ ַבע ַמְחְל֣פ˚ת רÄ֑‹˚ַו v›ֶאת־  
ֶ֙חל֙ ָ̇ ַסר ְלַעÚ˚֔ת˚  ַו CÌיו׃ַו j֖ח˚ ֵמָעלÔֹ   

אֶמר²⁰ ֹ֕  ַו˙
יT ִ‹ְמ֑‹˚ן vים ָעל ḃ  ıְִלְ‹

ץ  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ִמְ·ָנ֗ת˚  ַוÌִק_
ר ַעם Êְַפַ֙ע֙ם ְוִאÚָעֵ֔ א Ôְפ�  ֵאצֵ֞

עְוהÍ֙א  א ָיַד֔ ֹ֣ יו׃ל jר ֵמָעל Cה ס י ְיהו= bÔ   
²¹Íֲח֣זÄÌים ַו ִ֔̇ ֖רÍהÍ ְפִלְ‹ ְ̃ ְיַנ ידÍ ֶאת־ֵעי̀ניו ו� ָתה ַוÌ˚ִר֨ ֗Îָא˚֜ת˚ ַע Íַאְס֙רÌִַיםַו ַ֔̇ ְנֻחְ‹ :Ê Í֙ה

י bים]׃ַוְיה YרÍית ָהֲאִסיִרים [ָהֲאס ן Êְב[ wט˚ח   
ֶחל²² GÌח׃     פַו jּלÁֻ ר d›ֲאÔַ ∞ח wְלַצּמ ˚›֛Äַער־ר‡ְ 
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ים ²³ ִ֗̇ י ְפִלְ‹ ֱאְספÍְ֙וַסְרנ? ם Íְלִ‡ְמ̀חהנ� v֛ד˚ל ְלָד֥ג˚ן ֱאלֵֹהיהÁַָבח־ ח∞ ז� ֧Êִֹלְז  
Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìַו 

Íינ uת ִ‹ְמ֥‹˚ן א˚ְיב wא Íנ ן ֱאלֵֹה֙ינÊְ Íָ֙יֵד֔   ׃ָנת�
²⁴Íְר֤אÌִם ַו ̊֙ ָהעָ֔ ְיַהְל֖לÍ ֹאת י ָאְמ֗רÍו: HÔ ם Nֶאת־ֱאלֵֹהיה  

ה =Êר ִהְר d›ַוֲא Íנ יב ַאְרצֵ֔ Hְוֵא֙ת ַמֲחר Íנ ינÍ ְבָיֵד֙נÍ֙ ֶאת־֣א˚ְיבֵ֔ ן ֱאלֹה~  ָנתַ֨
Íינ u׃ֶאת־ֲחָלל  

ְיִה֙י²⁵ םו: ָ֔Êִל [֣ט˚בÔְ] י ט˚בÔִ  
Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìַו 

Íֶחק־̀לנ  ִקְר֥אÍ ְלִ‹ְמ֖‹˚ן ִוי‡:
Íְקְר֨אÌִים] ַו ית ָהֲאִסיִרים [ָהֲאסÍִר֗ ?Êםַוְיַצֵח֙ק ְלִ‹ְמ֜‹˚ן ִמ   ִלְפֵניהֶ֔
Íיד bֲעמÌַים׃ַו YדÍין ָהַעּמ ]Ê ˚א˚֖ת   

אֶמר²⁶ ֹ֨ Ìַ֮̊ו יק Êְָיד Hַער ַהַּמֲחז ַ֨Úְמ֜‹˚ן ֶאל־ַה›ִ  
ם Nִית ָנ֣כ˚ן ֲעֵליה tÊר ַה d›ים ֲא ַעֻּמִד֔ jיָחה א˚ִת֒י ַוֵהיִמֵ‹ִני [ַוֲהִמֵ‹ִ֙נ֙י] ֶאת־ה HÚַה 

ם ן ֲעֵליה� w׃ְוֶאָ·ע  
ים²⁷ ṗ י ְפִלְ‹ ל ַסְרנ? ֖Ôֹ ָּמה ים ְו‹ָ֕ ִ֔›Úֲָאָנִ‹י֙ם ְוַה jא ה ִית ָמל~ ַ֗Êְוַה 

ים Êְִ‡֥ח˚ק ִ‹ְמֽ‹˚ן׃ aה ָהֹרא י‹ ְוִא·ָ֔ Hת ֲאָלִפי֙ם א›ֶ ֹ֤ ג Ôְִ‹ל ָ֗Áְוַעל־ַה  
א²⁸ CְקרÌִה ַו ר ִ‹ְמ֛‹˚ן ֶאל־ְיהו= xמÄÌַו 

ים ַעם ַהÎֶ֙ה ָהֱאלֹהִ֔ �ıַה \ א א_ ִני ָנ֜ ִני ָנ֩א ְוַחÎְֵק֨ ה ָזְכר? י ֱיהִֹו֡ Oֲאֹדנ 
ים Ẏ י ִמıְִלְ‹ tי ֵעינ ת ִמְ·ת[ ה ְנַקם־ַאח� GְקמÚָ׃ְוִא  

ת²⁹ ֨ıְֹלÌִםַו ר ַהÊִַ֙י֙ת ָנ֣כ˚ן ֲעֵליהֶ֔ ֶו\ ֲא‹} ָ֗̇ י ַה י ׀ ַעּמÍד?   ִ‹ְמ֜‹˚ן ֶאת־ְ‹נ?
\ wמÛָÌִֽל˚׃ַוÄמ‡ְÊִ ד Cיִמי֖נ˚ ְוֶאחÊִ ד Cם ֶאח Nֲעֵליה   

אֶמר³⁰ ֹ֣ Ìְמ֗‹˚ןַו›ִ  
י֒ם ִ̇ ֣מ˚ת ַנְפִ‹֮י ִעם־ıְִלְ‹ ָ̇ 

ט ?Ìח∞  ַו ל Êְֹכ֔ ֤ıֹÌִַו˚Ê֑ם ֲאֶ‹ר־ ים ְוַעל־Ôָל־ָהע=   ַהÊִַ֙י֙ת ַעל־ַהÛְָרִנ֔
Íְה֤יÌִיו׃ַו jÌַחÊְ ית aר ֵהמ d›ים ֵמֲא ִ֕Êמ˚֔ת˚ ַרÊְ ית Hר ֵהמ r›ַהֵּמִתי֙ם ֲא   

³¹Íְר֨דÌֵַו  Í֮ית ָאִביה ?Êיו ְוָכל־ ַ̊֒וÌְִ‡֣אÍ ֶאחָ֜   ֹאת
Íֲע֣לÌַ יוַוÌְִקÊְ֣רÍ ׀ ו: pֶבר ָמ֣נ˚ח∞ ָאב vקÊְ ל ֹא֔ ָ̇ ין ֶאְ‹ ין ָצְרָע֙ה Íב? ~Ê ˚א˚֗ת  

טְו֛הÍא  Lה׃     פָ‹פ jים ָ‹נ bל ֶעְ‡ר wֶאת־ִיְ‡ָרא  
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Epilogue 1 (17:1–18:31)

ְיהÍ׃¹ j֥מ˚ ִמיכ›ְÍ ִים ַהר־ֶאְפר= uי‹ מ bְיִהי־א   ו:
אֶמר² ֹ֣ Ìְלִאּ֡מ˚ַו  

י ְ̇ Êְָאְזַנ֔ ְר ] ָאִלי֙ת ְוַג֙ם ָאמ_ ְ̇ י [ְוא� ִ̇ \ ְוַא ח־לָ֗ :̃ ר ל� r›ֶסף ֲא ֶ֜Ôה ַה  ֶאֶל֩ף Íֵמאָ֨
יו ṗ י ְלַקְח Hי ֲאנ ȧ ֶסף ִא dÔה־ַה uÚִה 

אֶמר ֹ֣   ִאּ֔מ˚ַו˙
ה jי ַליהו aנÊְ \Í֥רÊָ׃  

ֶ‹ב³ cÌֶסף ְלִאּ֑מ˚ַו vÔה ַה CֵמאÍֶלף־   ֶאת־א�
אֶמר ֹ֣   ִאּ֡מ˚ַו˙

ה ֶסל ÍַמÛֵכָ֔ rı ֲע‡˚֙ת י ל: י ִלְבִנ֗ ה ִמÌִָד֜ י ֶאת־ַהÔֶֶס֩ף ַליהָו֨ ִ̇ ›ְ _Ëִהְק › ?Ëַהְק 
\ jל ÍÚ dה ֲאִ‹יב =̇   ׃ְוַע

ֶ‹ב⁴ CÌֶסף ְלִאּ֑מ˚ַו vÔֶאת־ַה  
ח _̃ ִ̇ ֶסף ַו ֶ֜Ô ִים ̊֩ ָמאתַ֨ נ ִאּמ ְ̇ ִ̇ ף  ַו הÍ ַלˆ˚ֵר֗ Ìֲַע‡? הו: ֶסל ÍַמÛֵכָ֔ rı Í֙֙ה ֵ 

ְיהÍ׃ jית ִמיכ י Êְב[ aַוְיה  
ים⁵ pית ֱאלֹה ?Ê ˚ה ֖ל י‹ ִמיכָ֔ Hְוָהא 

ַע‡ �Ìים  ַו א ֵאפ˚֙ד Íְתָרפִ֔ יוַוְיַמּלֵ֗ ד ַאַח֙ד ִמÊָָנ֔   ֶאת־י�
ן׃ uַוְיִהי־֖ל˚ ְלֹכה  

ם ⁶ ים ָההֵ֔ HמÌָÊַין יו א[ ר Êְֵעינ= C›Ìָי‹ ַה Eל  א ֶל\ Êְִיְ‡ָרא� vה מ ׃     פַיֲע‡�

Micah (17:1-13)
Micah & his mother (1-6)

refrain

ַחת ְיהÍ̀דה⁷ tı›ְה ִמִּמ ית ֶלֶ֙ח֙ם ְיהÍָד֔ ]Êַער ִמ  ַוְיִהי־ַנ֗
י ְו֥הÍא  aא ֵלוÍרְו֥ה jם׃ג j›־  

ֶל\⁸ ֨Ìֵר ִיְמ̀צאַו r›ֲאÊַ רÍה ָל֖ג ית ֶלֶ֙ח֙ם ְיהÍָד֔ ]Êיר ִמ י‹ ֵמָהעִ֗   ָהאִ֜
א ֹ֧ ה ַלֲע֥‡˚ת ËְַרÔֽ˚׃ַוÌָב ית ִמיכ= ]Êִים ַעד־    ַהר־ֶאְפר�

הַוÄÌֶמר⁹  ־֥ל˚ ִמיכ=
֑ב˚א ָ̇ ִין   ֵמא_

אֶמר ֹ֨ Ìיוַו   ֵאלָ֜
א jר ֶאְמצ d›ֲאÊַ רÍָל֖ג \ י ֹהלֵ֔ Hה  ְוָאֹנכ ית ֶלֶ֙ח֙ם ְיהÍָד֔ ]Êִכי ִמ י ָאֹנ֗ H׃ֵלו  

הַוÄÌֶמ֩ר¹⁰   ֨ל˚ ִמיכָ֜
ב Íְלֹכֵה֒ן Oְהֵיה־ִל֮י ְלא י ו� ה ִעָּמִד֗ Oב›ְ 

T NִמְחָיתÍ ים aָגדÊְ \ֶר ים ְוע[ ֶרת Ôֶֶ֙ס֙ף ַלÌָמִ֔ ן־ְל¢ ֲע‡} ֶ̇ י א�  ְוָאֹנכִ֨
ֶל\ wÌי׃ַו Yַהֵּלו 

י‹ַוÌ֥˚ֶאל¹¹ pֶבת ֶאת־ָהא r›י ָל aַהֵּלו  
יו׃ jנÊָד ִמ tַאחÔְ ˚ַ֙ע֙ר ֔לÚַי ַה ַוְיה{

א¹² יַוְיַמּל~ ד ַהֵּלִו֔    ִמיָכ֙ה ֶאת־י_
ה׃ jית ִמיכ י Êְב[ aן  ַוְיה ַער ְלֹכה� tÚַוְיִהי־֥ל˚ ַה

אֶמר¹³ ֹ֣ Ìהַו   ִמיכָ֔
ן uי ְלֹכה aי ַהֵּלו Eי ָהָיה־ל WÔ  י pה ל יב ְיהו= bי־ֵייט YÔ י ִ̇ ְע ה ָיַד֔ Ȯ ׃ַע

Micah & the Levite (7-13)
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ל¹ ֶל\ Êְִיְ‡ָרא� vין מ ם א[ ים ָההֵ֔ HמÌָÊַ 
ְפָלה ּ֜ל˚ א־ָנ֨ ֹֽ ֶבת Ôִ֩י ל ֲחָל֙ה ָל‹ֶ֔ ‹־֤ל˚ נ: ֶ̃ י ְמַב ֶבט ַהËִָנ֞ ם ‹? ים ָההֵ֗ HמÌַָבÍ 

ה׃     ס jַנֲחלÊְ ל wי ִיְ‡ָרא ַעד־ַהÌ֥˚ם ַה֛הÍא Êְת˚\־ִ‹ְבט[

Dan (18:1-31)

²Íְל֣ח›ְÌִהַו Oְרע ָ̂ ִיל ִמ ים Êְֵני־חַ֜ ים ִמְקצ˚ָת֩ם ֲאָנ‹ִ֨ H›ה ֲאָנ O·ם ֲחִמ ָ֡̇ ִּמְ‹ıְַח Yן ׀ מ Oְבֵני־ד 
È ל ֶאת־ָהָאֶ֙ר֙ץ Íְלָחְקָר֔ ~Áל ְלַר ֹא֗ ָ̇ ֶאְ‹ uמÍ 

Íְמ֣רÄÌםַו   ֲאֵלהֶ֔
 ְל֖כÍ ִחְק֣רÍ ֶאת־ָה̀אֶרץ

Íא ֹ֤ ה ַוÌָב ית ִמיכָ֔ ?Êַהר־ֶאְפַרִ֙י֙ם ַעד־ Íינ aלÌָם׃ַו j›   
ָּמה ³ ה  ְוה? ית ִמיכָ֔ ?Êָּמה ִעם־ ירÍֵה֚ ִ֔Ôיִה pַער ַהֵּלו tÚֶאת־֥ק˚ל ַה  

ÍרÍ֣סÌָם ַו ָ֗› Íאְמר ֹ֤ Ìַ̊֙ו   ל
ה ה  Íַמה־ְּל¡ ֹפֽ vזÊָ ה ה ֹע‡� Ċ ה־ַא jמÍ  ם ֹ֔ י־ֱהִביֲא� ֲהל Y׃מ  

אֶמר⁴ ֹ֣ Ìםַו   ֲאֵלהֶ֔
ן uִני ָוֱאִהי־֖ל˚ ְלֹכה י ִמי̀כה  ַוÔְ‡ְÌִֵר֕ aה ל‡ָ Cה ע ה ְוָכֶז֔   ׃Ôָֹז֣

⁵Íאְמר ֹ֥ Ì֖ל˚ַו  
יָה ים ָעל� bֹהְלכ Íְחנ tר ֲאנ d›ֲא Íנ ֵ֔ÔְרËַ ∞יח Hה ֲהַתְצל ְדעָ֔ ים  ְונ? pא ֵבאלֹה O׃ְ‹ַאל־נ 

אֶמר⁶ ֹ֧ Ìןַו wהÔֹם ַה   ָלה�
È׃     פ j־בÍְלכ u̇ ר  d›ם ֲא vכÔְְרËַ ה ַכח ְיהָו֔ ְל֣כÍ ְלָ‹֑ל˚ם  ֹנ֣

⁷Íְ֙לכÌֵים ַו ֶ‹ת ָהֲאָנ‹ִ֔ אÍ ֲחמ? ֹ֖ ְיָ‹ה ַוÌָב ÈַוÌְִר֣אÍ ̀ל OÊִקְרÊְם ֲאֶ‹ר־ Oֶאת־ָהע  
› ר Êָָאֶ֙ר֙ץ י˚ר? ים Ëָב� ח∞ ְוֵאין־ַמְכלִ֨ ט ׀ Íֹבטֵ֗ ים ֹ‹ק? ט ִצֹדִנ֜ ַ֨ı›ְִמÔְ ֶבַטח ֶבת־ָל֠  י˚‹�

ם׃ jם ִעם־ָאד vר ֵאין־ָלה Cים ְוָדב ֹדִנ֔ Ĥ ים ֵהָּ֙מ֙ה ִמ bְרֹחקÍ ֶצר   עֶ֔
⁸Í֙א ֹ֨ ל ַוÌָב ֹא֑ ָ̇ ה ְוֶאְ‹ ם ָצְרע= םַוÄÌְמ֥רÍ ֶאל־ֲאֵחיהֶ֔   ָלה�

ם׃ �̇ ה ַא Cם מ vֲאֵחיה  
⁹Íְמ֗רÄÌַו 

ד ה ְמֹא֑ ה ט˚ב= ]Úֶרץ ְוִה י ָרִא֙ינÍ֙ ֶאת־ָהאָ֔ }Ô ם ה ֲעֵליהֶ֔ rָמה ְוַנֲעלÍ֚ק 
ֶרץ jת ֶאת־ָהא›ֶ dא ָלר ֹ֖ ֶכת ָלב dָלל Íְצ֔ל Oע ֵ̇ ים ַאל־ ם ַמְח‹ִ֔ ṙ   ׃ְוַא

ים¹⁰ aֱאלֹה È Cי־ְנָתנ YÔ ִים ת ָיַד֔ ח∞ ְוָהָאֶ֙ר֙ץ ַרֲחב_ ם Êֹטֵ֗ אÍ ׀ ֶאל־ע_ ֹ֣ ב ָ̇ ם   Ôְֹבֲאכֶ֞
ֶרץ jאÊָ ר d›ר ֲא ם ַמְח֔ס˚ר Ôָל־Ëָב= O›ין־ uר א r›ם ָמק˚֙ם ֲא NֶיְדכÊְ׃  

¹¹Íְס֤עÌִיַו י‹ ָח֖גÍר Ôְל[ ‹־ֵמ֣א˚ת אִ֔ u› ל ֹא֑ ָ̇ ה Íֵמֶאְ‹ ְרע= ָ̂ י ִמ ַחת ַהËִָנ֔ _ı›ְִמָ·֙ם ִמִּמ  
ה׃ jִמְלָחמ

¹²Íֲע֗לÌַ Ìֲַח֛נÍ ו: יהÍ̀דהו: YÊ ים aת ְיָער LִקְריÊְ  
ן  ֵ֡Ôַעל־Í֩הָקְרא ֔Îֶם ַה˚Ì֣ד ַה ן ַע֚   ַלָּמ֨ק˚ם ַה֜הÍא ַמֲחֵנה־ָד֗

ים׃ Yת ְיָער Lי ִקְרי wה ַאֲחר ֵ֕Úִה  
¹³Íַעְב֥רÌַם ַהר־ֶאְפ̀רִים  ַו אÍ ִמ·= ֹ֖ ה׃ַוÌָב jית ִמיכ ]Êַעד־   
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¹⁴Íֲע֞נÌַ םו: ֶרץ ַלִי֒‹ ַוÄÌְֽמרÍ֙ ֶאל־ֲאֵחיהֶ֔ Oל֮ ֶאת־ָהאÁֵים ַהֹהְלִכי֮ם ְלַר ֶ‹ת ָהֲאָנ‹ִ֗   ֲחמ?
ֶסל ÍַמÛֵ̀כה vפÍ ים ים ָהֵאֶּ֙ל֙ה ֵא֣פ˚ד Íְתָרפִ֔ }̇ ÊָÊַ › י י? ֠Ôִ ם ֶ֗̇  ַהְיַדְע

Í‡ֲֽע ַ̇ ה־ ה Ëְ֥עÍ מ: =̇   ׃ְוַע
¹⁵ÍרÍ֣סÌָָּמה  ַו ָ֔› Íא ֹ֛ ית ִמי̀כה  ַוÌָב ?Ê י aַער ַהֵּלו LÚית־ַה uÊֶאל־ Íֲאל›ְÌִ־֖ל˚ ְלָ‹ֽל˚ם׃ַו  
ם ¹⁶ ָ֔̇ י ִמְלַחְמ י‹ ֲחגÍִרי֙ם Ôְל? יםְוֵ‹‹־ֵמ֣א˚ת אִ֗ aב ָ̂ ן׃ִנ jֵני־דÊְר ִמ v›ַתח ַה̀·ַער ֲא rı 
¹⁷Íֲע֞לÌַ ל ֶאת־ָהָאֶר֒ץו� ?Áים ַהֹהְלִכי֮ם ְלַר ֶ‹ת ָהֲאָנ‹ִ֗   ֲחמ?

Íא OÊ  ָּמה ָ֔› Í̀כהָלְק֗חÛֵים ְוֶאת־ַהַּמ aָרפ ְ̇ ֵא֔פ˚ד ְוֶאת־ַה Oֶ֙סל֙ ְוֶאת־הıֶֶאת־ַה  
ן  ֙בְוַהÔֹהֵ֗ ָ̂ ה׃ִנ jי ַהִּמְלָחמ י‹ ֶהָח֖גÍר Ôְל[ ַער ְוֵ‹‹־ֵמ֣א˚ת ָהאִ֔ ַתח ַה·ַ֔ rı   

ֶּלה ¹⁸ אÍְואֵ֗ ֚Êָה ית ִמיכָ֔ ?Ê  
Íְ֙קחÌִ̀כהַוÛֵים ְוֶאת־ַהַּמ aָרפ ְ̇ ֶסל ָהֵא֔פ˚ד ְוֶאת־ַה rıֶאת־  
אֶמר ֹ֤ Ìןַו   ֲאֵליֶה֙ם ַהÔֹהֵ֔

ים Y‡ם ֹע v̇ ה ַא C׃מ  
¹⁹Íְ֩מרÄÌ֨ל˚ַו  

ן ב Íְלֹכה� Oְלא Íנ ְהֵיה־ל= נÍ  ו� \ ִעּמָ֔ ים־ָיְד� ַעל־ıִ֙יT֙ ְול? Y‡ ›  ַהֲחֵר֜
ה ֶבט Íְלִמְ‹ıָח= ן ְל‹[ ד ֚א˚ ֱהי˚ְת� ֹכהֵ֔ י‹ ֶאחָ֔ Hן ְלֵבי֙ת א  ֲה֣ט˚ב ׀ ֱהי˚ְת� ֹכהֵ֗

ל uִיְ‡ָראÊְ׃  
ן  ַוÌִיַט֙ב²⁰ ב ַהÔֹהֵ֔ ֙ח ל? ַ̃ Ìִֶסל  ַוı̀ים ְוֶאת־ַה aָרפ ְ̇ ֵא֔פ˚ד ְוֶאת־ַה Oא ֶאת־ה ֹ֖ ֶרבַוÌָב dקÊְ  

ם׃ jָהע

²¹Íְפ֖נÌִַו  Íכ ימÍ  ַוÌֵל� ִ֨‡Ìָם׃ַו ה ִלְפֵניה� =ËÍבÔְה ְוֶאת־ַה ף ְוֶאת־ַהִּמְקנ� �Ïֶאת־ַה   
ָּמה ²² יקÍה[ aית ִמי̀כהִהְרח ?Êִמ  

ן׃ jֵני־דÊְֶאת־ Íיק aÊְדÌַַו Íְזֲע֔ק Yה נ ית ִמיכָ֔ ?Êי֙ם ֲאֶ‹֙ר ִעם־ ִ̇ ÊָÊַ ר ים ֲא‹}   ְוָהֲאָנ‹ִ֗
²³Íְ֙קְראÌִ ן  ו: ÍÊ ֶאל־Êְֵני־ָד֔ wÛÌַם  ַו Nֵניהıְ Íְמ֣רÄÌהַו   ְלִמיכָ֔

ָ̇ ְק jי ִנְזע bÔ V׃ַמה־ְּל  
אֶמר²⁴ ֹ֡ Ìַו 

י ֑ע˚ד Hַמה־ּלÍ Íְל֖כ ֵ̇ ן ַו MהÔֶֹאת־ַה mם ו �̇ יִתי ְלַקְח  ֶאת־ֱאלַֹה֩י ֲאֶ‹ר־ָע‡ִ֨
\ jי ַמה־ּל tֵאל Íְמ֥רÄ˙ ה �Îַמה־Í׃  

²⁵Íְמ֤רÄÌןַו   ֵאָלי֙ו Êְֵני־ָד֔
Íִעּ̀מנ Vע ק˚ְל Lמ›ְ ַ̇  ַאל־

T ֶפ‹ Êֵית� dְונ V›ְה ַנְפ Ċ ֶפ‹ ְוָאַסְפ ֵרי ֶנ֔ Oם ֲאָנִ‹י֙ם מ ן־ִיְפÁְ֣עÍ ָבכֶ֗ �ı׃  
²⁶Íְל֥כÌֵםַוỒן ְלַדְר    ְבֵני־ד=

ְרא _Ìַו  ÍÚ ים ֵהָּ֙מ֙ה ִמּמֶ֔ bי־ֲחָזקÔִ ה ֶפן ִמיכָ֗ aÌב  ַו›ָ CÌיֽת˚׃ַוÊֵֶאל־   
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ָּמה ²⁷ ָ̊֒לְק֜חÍְוהֵ֨ ר ָהָיה־ל r›ֵה֮ן ֲאÔֶֹאת־ַה mה ו ה ִמיכָ֗ O‡ת ֲאֶ‹ר־ָע   א]
Íא ֹ֣ ח∞ַוÌָב ט Íֹבטֵ֔ ִי‹ ַעל־ַע֙ם ֹ‹ק?   ַעל־לַ֗
ÍÔ֥Ìַיר ַו aם ְלִפי־̀חֶרב  ְוֶאת־ָהע ‹׃ָ‡ְר֥פÍ א˚ת= uָבא   

יןְו²⁸ םאֵ֨ ר ֵאין־ָלֶה֙ם ִעם־ָאָד֔ י֗ד˚ן ְוָדב� ִ̂ יא ִמ Hח˚ָקה־ה mי ר WÔ יל ִ֜̂   ַמ
ר ְלֵבית־ְר֑ח˚ב r›ֶמק ֲא wעÊָ יא  ְוהִ֕

Íְב֥נÌִיר  ַו aֶאת־ָהע Íב›ְ ]Ì׃ַוÈ jב   
²⁹Íְקְר֤אÌִלַו ד ְלִיְ‡ָרא� tּלÍר י d›ם ֲא ן ֲאִביהֶ֔ OË ֙ם›ֵÊְ ן ֔Ëָ ם־ָהִעי֙ר›ֵ  

ה׃ jיר ָלִראֹ‹נ aִי‹ ֵ‹ם־ָהע Lם ל cלÍְוא  
³⁰Íימ WקÌֶָסלַוı̀ן ֶאת־ַה ם Êְֵני־ד=   ָלה�

יו  ה ֣הÍא Íָבָנ֗ ם Êֶן־ְמַנ·ֶ֜ יה˚ָנָתן Êֶן־Áְֵרֹ‹֨ י ַעד־֖י˚םָה֤יÍִו֠ ֶבט ַהËִָנ֔   ֹכֲהִני֙ם ְל‹?
ֶרץ׃ j֥ל˚ת ָהאÁְ  

³¹Íימ H‡Ìָה׃ַו ֹֽ ים Êְִ‹ל aית־ָהֱאלֹהÊֵ י ֱה֥י˚ת Mל־ְימÔָ ר ָע̀‡ה r›ה ֲא ֶסל ִמיכ= dıם ֶאת־   ָלהֶ֔
פ
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Epilogue 2 (19:1–21:25)

ֶל\ ¹ vמÍ ם ים ָההֵ֔ HמÌָÊַ יןַוְיִה֙י לא?   Êְִיְ‡ָרא�
ִים י ַהר־ֶאְפַר֔ ר ÊְַיְרÔְת? ֚Áָ י י‹ ֵלִו֗ Hי ׀ א Hַוְיה 

ח :̃ YÌה׃ַו jדÍֶחם ְיה vית ל ]Êֶג‹ ִמ ה ִפילֶ֔ O·ִא ֙̊   ־ל
ה² ְזנ} ִ̇ יַלְג֔‹˚  ַו Yı ֶל\ ָעָלי֙ו ~̇ ֶחם ְיהÍ̀דהַו vית ל ]Êיָה ֶאל־ ית ָאבִ֔ ?Êֶאל־ ֙̊ ִא˙ uמ  

ִהי ְ̇ ים׃ַו Y›ה ֳחָד CעÊָים ַאְר aם ָימ   ־‹ָ֕
ָקם³ ֨Ìַָו  È ֶל\ ִאי‹ָ֜ ?Ìַו[È ר ַעל־ִלÈ֙Êָ ַלֲהִ‹יב˚ [ַלֲהִ‹יבָ֔ ~Êיָה ְלַד   ַאֲחֶר֗

ים pֶמד ֲחֹמר rְוַנֲע֥ר˚ ִעּ֖מ˚ ְוצ 
ִביא ְ̇ יָהַו ית ָאבִ֔ ?Ê Í֙֙ה ֵ 
ה  ַוÌְִרא Úֲַעָר֔ י ה: Hֲאב Í֙֙ה חֵ tמ‡ְÌִִלְקָראֽת˚׃ַו   

ה ַוÌֱֶחַזק⁴ Úֲַעָר֔ י ה: Hֲאב ֙̊ ְתנ ֶ‹ב־Ê֤˚ ֹחֽ ]Ìיםַו pת ָימ›ֶ ֹ֣ ˚ ְ‹ל ֖̇   ִא
Íְ֙כלÄÌַו Í ֔̇ ›ְÌִַו Íינ aלÌָם׃ַו j›   

י⁵ ְיִה֙י Ì֣Êַ˚ם ָהְרִביעִ֔  ו:
Íימ bÔ›ְÌֶַקר  ַו ֖Êָֹקם ַב OÌֶכת  ַו Nֶמ֩ר ָללÄÌה ֶאל־ֲחָת֗נ˚ַו Úֲַעָר֜ י ה:   ֲאבִ֨

Íכ uל ֵ̇ ר  Lֶחם ְוַאח vת־לıַ �Êְד ִל G׃ְסע  
⁶Í֗ב›ְÌֵַו  Íְכ֧לÄÌו ַו =Ëם ַיְח Í ְ‹ֵניה� ֑̇ ›ְÌִַו 

אֶמר ֹ֜ Ìי‹ַו Úֲַעָר֙ה ֶאל־ָהאִ֔ י ה:   ֲאב{
T �Êב ִל Lין ְוִיט aא ְול C׃ֽה˚ֶאל־נ  

ָקם⁷ CÌֶכת  ַו Nי‹ ָלל aְפַצר ָהאÌִֹחְת֔נ˚  ַו ֙̊ Êב־›ָ =Ìֶלן ַו CÌם׃ַו j›   
ם⁸ ֵ֨Ô›ְÌַם ַהֲחִמיִ‹֮י ָלֶלֶכ֒תַו˚Ì֣Êַ ֶקר ֜ÊֹÊַ  

אֶמר ֹ֣ Ìהַו Úֲַעָר֗ י ה: H׀ ֲאב  
ְתַמְהְמ֖הÍ ַעד־ְנ֣ט˚ת ַהÌ֑˚ם Yְב  ְוה Oְסָעד־ָנ֙א ְלב 

Íְכ֖לÄÌם׃ַו    ְ‹ֵניה�
ָקם⁹ �Ìִפיַלְג֖‹˚ ְוַנֲע֑ר˚ַוÍ אÍֶכת ֥ה   ָהִאי֙‹ ָללֶ֔

אֶמר ֹ֣ Ìהַו Úֲַעָר֡ י ה: H֣ל˚ ֹחְת֣נ˚ ֲאב  
ב ין ıֹ֙ה ְוִייט_ b֙ם ל˚Ìה ֲח֤נ˚ת ַה ֵ֨Úא ִה ינÍ־ָנ֞ Yב ל ה ַהÌ֜˚ם ַלֲעֹר֗ ה ָנ֩א ָרפָ֨ ?Úִה 

T ̇= ְלֹאָהל� ם ְוָהַלְכ ם ָמָח֙ר ְלַדְרÔְכֶ֔ {̇ T ְוִהְ‹Ôְַמ ׃ְלָבבֶ֔

Levite & Concubine(19:1-30)
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הְו¹⁰ א־ָאב� ֹֽ   ָהִאי֙‹ ָל֔לÍןל
ָקם OÌֶל\  ַו ֗Ìֵַו  Ä֙בÌָ̀לִםַו›ָÍיא ְיר aס הÍַכח ְי֔ב   ַעד־ֹנ֣

ים Íִפיַלְג֖‹˚ ִעּֽמ˚׃ ִ֔›Íֶמד ֲחמ˚ִרי֙ם ֲחב   ְוִעּ֗מ˚ צ}
ד¹¹ ד ְמֹא֑ ם ִעם־ְי֔בÍס ְוַהÌ֖˚ם ר_  ה?

אֶמר ֹ֨ Ìיוַו ַער ֶאל־ֲאֹדָנ֗ ַ֜Úַה  
È jÊ ין bאת ְוָנל ֹ֖ Îי ַה bסÍיר־ַהְיב Yָרה ֶאל־עÍא ְוָנ֛ס cÚ׃ְלָכה־  

אֶמר¹² ֹ֤ Ìיוַו   ֵאָלי֙ו ֲאֹדָנ֔
ה jְבעÁִַעד־ Íְרנ tה ְוָעבÚָ ל ה� wי ִיְ‡ָרא א־ִמÊְנ[ ֹֽ ר ל י ֲא‹� יר ָנְכִר֔ H֙ר ֶאל־עÍא ָנס ֹ֤ ׃ל

אֶמר¹³ ֹ֣ Ìְלַנֲע֔ר˚ַו  
ה jה ֥א˚ ָבָרמ ÍÚ ַבÁְִבע= Lד ַהְּמֹק֑מ˚ת ְול ה Êְַאח_   ׃ְל¡ ְוִנְקְרב=

¹⁴Íַעְב֖רÌַַו  Íכ א  ַוÌֵל� ֹ֤ ב ָ̇ ן׃ַו Yר ְלִבְנָימ d›ה ֲא ֶצל ַהÁְִבע= ֶמ‹ א[    ָלֶה֙ם ַה·ֶ֔
¹⁵Íר ם ָל֖ב˚א ָל֣לÍן ÁִÊְַב̀עה  ַוÌָס� א ‹ָ֔ ֹ֗ ֶ‹֙ב ַוÌָב ֙Ìֵירַו   Êְִר֣ח˚ב ָהעִ֔

יןְו ְיָתה ָלֽלÍן׃א[ tÊם ַה Cף־א˚ת uÛי‹ ְמַא Eא 

ן ¹⁶ י‹ ָזֵק֗ Hה ׀ א ?Úאְוִה OÊֶרב הÍ ִמן־ַהָ‚ֶד֙ה Êָעֶ֔ ן־ַמֲע‡~ Yמ  
ר ÁִÊְַב̀עה ִים ְוהÍא־ג= ר ֶאְפַר֔  ְוָהִאי֙‹ ֵמה_

י׃ Yי ְיִמינ י ַהָּמ֖ק˚ם Êְנ[   ְוַאְנ‹[
א¹⁷ O‚Ìִיו  ַו ְרא ֵעיָנ֗ �Ìיר ַו pב ָהע ח∞ Êְִרֹח֣ wי‹ ָהֹאר bאֶמר ֶאת־ָהא ֹ֨ Ìןַו MקÎָי֩‹ ַה Wָהא  

ֽב˚א ָ̇ ִין  LֵמאÍ  \ wָנה ֵתל C׃א  
אֶמר¹⁸ ֹ֣ Ìיוַו   ֵאלָ֗

ִכי ם ָאֹנ֔ O·י ַהר־ֶאְפַרִי֒ם ִמ ֶחם ְיהÍָד֮ה ַעד־ַיְרÔְת? rית־ל uÊִמ Íְחנ ים ֲאַנ֜  ֹעְבִר֨
\ י ֹהלֵ֔ Hית ְיהָו֙ה ֲאנ ~Ềדה  ְוֶאת־Íֶחם ְיה vית ל ]Êַעד־ \  ָוֵאלֵ֕

ְיָתה jÊי ַה aף א˚ת ]Ûי‹ ְמַא ין אִ֔   ׃ְוא?
¹⁹Íינ ‹ ַלֲחמ˚ֵר֔ ֶבן Áַם־ִמְסı˚֙א י? {̇  ְוַגם־

Tי Nַער ִעם־ֲעָבד tÚְוַל T ֲאָמתֶ֔ ִין ֶי‹־ִל֙י ְול: ֶחם ָוי� rַגם ל  ְו֠
ר jבËָל־Ôָ ין ַמְח֖ס˚ר   ׃א[

אֶמר²⁰ ֹ֨ Ìֵק֙ןַוÎָי‹ ַה   ָהא{
ן ל: ָ̇ ק Êְָר֖ח˚ב ַאל־ Lָע̀לי  ר Vל־ַמְחס˚ְרÔָ ק Lר  \   ׃ָ‹֣ל˚ם לָ֔

הÍ ְלֵבי֔ת˚ ַוÊÌִ˚ל [ַוְיִביא²¹ ָבל? =Ìים  ַו pַלֲחמ˚ר [Íְ֙רֲחצÌִ ם  ו: Í ַוÄÌְכ֖לÍ ַרְגֵליהֶ֔ ֽ̇ ›ְÌִ׃ַו
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יםֵהָּמ֮ה ²² H֒םֵמיִטיבÊֶָאת־ִל  
ַעל  ֗Ìַי־ְבִל uי ְבנ יר ַאְנ‹? י ָהעִ֜ ים ַעל־ַהËֶ̀לתָנַסÍ֙Êְ֙וִהÚֵ֩ה ַאְנ‹ֵ֨ aקıְËְַת Yִית מ ַ֔Êֶאת־ַה  

Íְמ֗רÄÌרַו ִית ַהÎֵָק֙ן ֵלאֹמ֔ �Êַעל ַה _Ê ›ִאי   ֶאל־ָה֠
ÍÚ א ֶאל־ÊֵיְתV ְוֵנָדע� CÊי‹ ֲאֶ‹ר־ Eא ֶאת־ָהא   ׃ה˚צֵ֗

א²³ ִית  ַוÌֵצ? ַ֔Êַעל ַה _Ê ›֙ם ָהִאי אֶמר ֲאֵליהֶ֗ ֹ֣ Ìםַו   ֲאֵלהֶ֔
Í‡ֲ֖ע ַ̇ ל־ י א: י‹ ַהÎֶ֙ה ַאל־Êֵיתִ֔ א ָהא{ ָ֞Êֲחֵרי ֲאֶ‹ר־ עÍ ̀נא ַא֠ ר? ָ̇ י ַאל־ tַאל־ַאח 

ה ַהÄÎֽת CָבלÚְ׃ֶאת־ַה  
ם²⁴ ם ַוֲע֣‡Í ָלהֶ֔ א א˚ָת֙ם ְוַעÍÚ֣ א˚תָ֔ �Úיָאה־ Yא˚צ Íה יַלְג‹ֵ֗ YפÍ ה י ַהÊְתÍלָ֜ ִ֨̇  ִהÚֵ֩ה ִב

ה ַהÄÎֽת CָבלÚְר ַה tבËְ Í‡֔א ַתֲע ֹ֣ י‹ ַהÎֶ֙ה ל ם ְוָלא{ NֵעיֵניכÊְ ב˚Ï֖׃ַה  
א־ָא֤בÍְו²⁵ ֹֽ ע［ ֔ל˚ל   ָהֲאָנִ‹י֙ם ִלְ‹ֹמ֣

ק יַלְג֔‹˚  ַוÌֲַחז~ HפÊְ ›֙א ָהִאי ם ַה֑חÍץַוÌֹצ[ vֲאֵליה  
Íְד֣עÌֵַו  Èָת˚ ְתַעְּללÍ א֠ YÌֶקרַו ֔Êֹל־ַהַּלְ֙יָל֙ה ַעד־ַהÔָ È   ־ב�

Íְיַ‹ְּל֖ח ַחר׃ו: j·ַה [ֲע֥ל˚תÔַ] ֲעל˚תÊַ ָה  
א²⁶ ֹ֥ ב ָ̇ ֶקר  ַו ֑Êֹה ִלְפ֣נ˚ת ַה ל ָהִא·= ֞ıֹ ִ̇ םַו יָה ·= dי‹ ֲאֶ‹ר־ֲאד˚נ Eית־ָהאÊֵ ַתח �ı  

  ַעד־ָהֽא˚ר׃

ָקם²⁷ ֨Ìֶָקר  ַו ֗ÊֹÊַ יָה ֙ח ֲאֹדֶנ֜ ַ̇ ִית  ַוÌְִפ ַ֔Êְל֣ת˚ת ַהËַ א wצÌֵַו˚Ôֶ֑כת ְלַדְר rָלל  
יַלְג֗‹˚  Yה פ O·ה ָהִא [Úף׃ֹנֶפֶ֙ל֙תְוִה :Ûיָה ַעל־ַה vִית ְוָיד ַ֔Êַתח ַה rı   

אֶמר²⁸ ֹ֧ Ìיָהַו   ֵאל�
ָכה wִמי ְוֵנלÍ֥ק 

הְו Nין ֹענ  א?
ח ָ̃ Ìִל־ַהֲח֔מ˚ר  ַו ָ֙ה֙ ע: ָקםֶ OÌי‹  ַו ֶל\ ָהאִ֔ wÌִלְמֹקֽמ˚׃ַו   

א²⁹ ֹ֣ ח ֶאל־Êֵי֗ת˚  ַוÌָב �̃ Ìִַּמֲאֶכֶ֙ל֙ת  ַו ק ֶאת־ה: יַלְג֔‹˚  ַוÌֲַחז? YפÊְ ח ְ̇ ְיַנ יָהו: ָ֙ה֙ ַלֲעָצמֶ֔ ֶ 
ים  pר ְנָתח ים ָע‡= ְיַ‹ְּלחִלְ‹נ[ ל׃ו: uל ִיְ‡ָראÍ֥בÁְ ל ָה Êְֹכ֖ ֶ֔  

ה ְוָאַמ֙ר³⁰ ה ָכל־ָהֹראֶ֗ Oְוָהי 
ִים ֶרץ ִמְצַר֔ rי־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֵמא uנÊְ ם ֲע֤ל˚ת˚Ì֞את ְלִמ ֹ֔ א־ִנְרֲאָת֙ה Ôָז ֹֽ ה ְול א־ִנְהְית� ֹֽ  ל

Íר uÊְוַד Íצ sיָה ע vם ָעל d־ָלכÍימ Y‡  ה NÎם ַה˚Ì֣ד ַה t׃     פע

¹Íְ֮צאÌֵי ִיְ‡ָרֵאל֒  ַו ל Ôָל־Êְנ? הֵ֨ ָ̃ ִ̇ ַבעַו ר ‹ֶ֔ ד ְלִמËָ֙ן ְוַעד־Êְא? י‹ ֶאחָ֗ HאÔְ ה   ָהֵעָד֜
ה׃ jıה ַהִּמְצ ֶרץ ַהÁְִל̀עד ֶאל־ְיהו= vְוא  

²Í֞ב ְ̂ ְתַי YÌע ֵמ֥א˚תַו ַ֨Êים ַאְר pם ָהֱאלֹה ל ע_ tְקהÊִ ל י ִיְ‡ָראֵ֔ ל ִ‹ְבט? ֚Ôֹ ם   Ú֣ıִ˚ת Ôָל־ָהעָ֗
ֶרב׃     פ jף ח uל י ֹ‹֥ aי‹ ַרְגל bֶלף א  א�

20:1-48
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³Íְ֙מע›ְÌִ ל ַהִּמְצı̀הו: wי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íי־ָע֥ל YÔ ן י ִבְנָימִ֔   Êְנ?
Íְ֙מרÄÌֽלַו י ִיְ‡ָראֵ֔   Êְנ?

ה ַהÄÎֽת Cה ָהָרע ה ִנְהְית= Cֵאיכ Í֕רÊְËַ׃  
ַען⁴ ֜Ìַה ַו ה ַהÚְִרָצח= C·י‹ ָהִא Eי א י‹ ַהֵּלִו֗ Hר ָהא xמÄÌַו 

י ָלֽלÍן a›יַלְג YפÍ י bאִתי ֲאנ cÊ ן ר ְלִבְנָימִ֔ r›ְבָעָ֙ת֙ה ֲאÁִ׃ַה  
ִית ̀לְיָלה⁵ tÊי ֶאת־ַה ÍÊ ָעל� ה  ַוÌָֹס֧ י ַהÁְִבעָ֔ מÍ ָעַל֙י Êֲַעל?  ַוÌָק�

ת ֹמֽ ָ̇ י ִעÍÚ֖ ַו b›יַלְגıִג ְוֶאת־   ׃א˚ִת֙י Ëִּ֣מÍ ַלֲהֹר֔
⁶Í‡֛י ָע bÔ  ל ת ִיְ‡ָרא� ה ַנֲחל_ wָכל־ְ‡דÊְ ָה ֲאַ‹ְּלחֶ֔ ָה  ו� חֶ֔ ְ̇ ֲאַנ jיַלְגִ‹֙י ו YפÊְ ז ֹאח~ jו 

ל uִיְ‡ָראÊְ ה ה Íְנָבל= C׃ִזּמ  
ם⁷ ֹֽ ה ֲהל ר ְוֵעצ= CבËָ ם ל  ָה֥בÍ ָלכ� י ִיְ‡ָרא� ם Êְנ? vה ֻכְּלכ ]Ú׃ִה  
רַוÌָָ֙ק֙ם⁸ ד ֵלאֹמ֑ י‹ ֶאח= bאÔְ ם   Ôָל־ָהעָ֔

י‹ ְלֵביֽת˚ bר אÍא ָנ֖ס ֹ֥ י‹ ְלָאֳה֔ל˚  ְול Hא ֵנֵל� א ֹ֤   ׃ל
ל⁹ jג˚רÊְ יָה vְב̀עה  ָעלÁִה ַל v‡ר ַנֲע d›ר ֲא ה ַהËָבָ֔ rה ז ָ֕̇   ׃ְוַע
ה ָלֶאֶ֙ל֙ף¹⁰ ל  Íֵמא� י ִיְ‡ָראֵ֗ ל ׀ ִ‹ְבט? ה ְלֹכ֣ ים ַלֵּמאָ֜ ְחנÍ ֲעָ‡ָר֩ה ֲאָנ‹ִ֨   ְוָלק_

ה ָל̀עם ַחת ֵצד= Lה  ָלק ֶלף ָלְרָבבָ֔ rְוא 
ל uִיְ‡ָראÊְ ה ר ָע‡= d›ה ֲא Úְָבלָ֔ ן Ôְָכל־הַ֨ ַבע Êְִנָימִ֔ r׃ַלֲע֗‡˚ת ְלב˚ָא֙ם ְלג  

ף¹¹ ָאסֵ֞ uÌים׃     פַו Yד ֲחֵבר י‹ ֶאח= bאÔְ יר י‹ ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאל־ָהעִ֔  Ôָל־א{

¹²Íְל֞ח›ְÌִ רו: ן ֵלאֹמ֑ aי ִבְנָימ ים Êְָכל־ִ‹ְבט[ י ִיְ‡ָרֵאל֙ ֲאָנ‹ִ֔   ִ‹ְבט~
ם ה Êָכ� ר ִנְהְית= d›את ֲא ֹ֔ Îה ַה Oה ָהָרע   ׃ָמ֚

ם¹³ ר ÁִÊְַבָע֙ה Íְנִמיתֵ֔ ַעל ֲא‹} ֜Ìַי־ְבִל uנÊְ ים נÍ֩ ֶאת־ָהֲאָנ‹ִ֨ ְ̇ ה  ָ֡̇  ְוַע
ל ה ִמÌְִ‡ָרא� ה ָרע= CְנַבֲערÍ 

א ‰בÍְ֙ו ֹ֤ ל׃ל uי־ִיְ‡ָרא uנÊְ ם d֖ק˚ל ֲאֵחיהÊְ ∞ע ן ִלְ‹ֹמ֕ י] Êְִנָימִ֔   ְ   ?  [Êְנ?
¹⁴Íָאְס֧פÌֵל׃ַו uי ִיְ‡ָרא ה ִעם־Êְנ[ את ַלִּמְלָחמ= ים ַהÁְִב̀עָתה ָלצ[ aן ִמן־ֶהָער Eי־ִבְנָימ uְבנ   
¹⁵Íְ֩קד jıְתÌִףַו uל י‹ ֹ‹֣ aֶלף א ה א� C·›ִים ְו ים ֶעְ‡ִר֨ ָעִר֔ r֙א ֵמהÍם ַהה˚Ì֤Êַ ן י ִבְנָימִ֜   ְבֵנ֨

י‹ ÊָֽחÍר׃ bע ֵמ֖א˚ת א Lב›ְ Íְק֔ד Oıְבָע֙ה ִהְתÁִי ַה ַבד ִמÌְֹ‹ב~   ̀חֶרב ְל֠
ר ַיד־ְיִמי֑נ˚¹⁶ wÏר ִאÍ֔חÊָ ›י Hע ֵמא˚֙ת א ה ְ‹ב� ֗Îֶם ַה Oל ׀ ָהע ֣Ôִֹמ 

ה  ַעÔָל־ֶז֗ א׃     פֹקל] Yא ַיֲחט ֹ֥ ה ְול ַ‚ֲער= ֶבן ֶאל־ה:  Êָא�
ל ¹⁷ י‹ ִיְ‡ָראֵ֜ ְק֗דÍְואִ֨ jıף ̀חֶרבִהְת uל י‹ ֹ‹֣ aֶלף א ע ֵמ֥א˚ת א� ַ֨Êן ַאְר   ְלַב֙ד ִמÊְִנָימִ֔

ה׃ jי‹ ִמְלָחמ bה א vל־זÔָ
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¹⁸Íמ ית־ֵאל֮  ַוÌֲַע֣לÍ  ַוÌָֻק֜ uב Íֲא֣ל›ְÌִֵבאלִֹהי֒ם  ַו Íְ֙מרÄÌֽלַו י ִיְ‡ָראֵ֔   Êְנ?
ן pי ִבְנָימ ה ִעם־Êְנ? ה ַלִּמְלָחמ= ִחּלָ֔ ְ̇ נÍ ַב Oי ַיֲעֶלה־ּל  ִמ֚

אֶמר ֹ֥ Ìהַו   ְיהו=
ה jִחּל ְ̇ ה ַב CדÍ׃ְיה  

¹⁹ÍמÍ֥קÌֶָקר  ַו ֑ÊֹÊַ ל wי־ִיְ‡ָרא uְבנ Íֲח֖נ �Ìה׃     פַו jְבעÁִַעל־ַה 
ן ַוÌֵֵצ֙א²⁰ pְנָימÊִה ִעם־ ל ַלִּמְלָחמ= י‹ ִיְ‡ָראֵ֔ Hא 

Íַעְר֨כÌַה׃ַו jְבעÁִה ֶאל־ַה ל ִמְלָחמ= Mי‹־ִיְ‡ָרא Yם א Ġ    ִא
²¹Íְצ֥אÌְֵב̀עהַוÁִן ִמן־ַה aי־ִבְנָימ uְבנ  

Íית ְרָצה׃ַוÌְַ‹חִ֨ jי‹ א aֶלף א יםא� bִים ְוֶעְ‡ר ל Ì֣Êַ˚ם ַה֗הÍא ְ‹ַנ֨    ְבִיְ‡ָראֵ֜
ק²² ]ÎְתַחÌִלַו י‹ ִיְ‡ָרא� Hם א   ָהע=

Íִ֙ס֙פÌֹם ָהִראֽ‹˚ן׃ַו˚Ì֥Êַ ם =› Íְרכ Cָּמ֕ק˚ם ֲאֶ‹ר־עÊַ ה \ ִמְלָחמָ֔    ַלֲעֹר֣
²³Íֲע֣לÌַל  ַו י־ִיְ‡ָראֵ֗ uְבנ ÍÔְ֣בÌִי־ְיהָו֮ה ַעד־ָהֶעֶר֒ב  ַו uִלְפנ Íֲא֤ל›ְÌִרַו יהָו֙ה ֵלאֹמ֔   ב:

י pן ָאח aי ִבְנָימ ה ִעם־Êְנ[ ֶ‹֙ת ַלִּמְלָחמָ֔ יף ָלֶג֙  ַהא˚סִ֗
אֶמר ֹ֥ Ìהַו   ְיהו=

יו jֵאל Í׃     פֲע֥ל

²⁴Íְקְר֧בÌִי׃ַו Yם ַהֵ·נ˚Ì֥Êַ ן aי ִבְנָימ ל ֶאל־Êְנ[ Mי־ִיְ‡ָרא uְבנ   
ן־ַהÁְִבָע֮ה Ì֣Êַ˚ם ַהֵ·ִנ֒יַוÌֵֵצ֩א²⁵ Yם ׀ מ Cן ׀ ִלְקָראת   ִבְנָימִ֨

Íִ֩חית›ְÌְַלֵפיַו ֶּלה ֹ‹֥ wל־אÔָ י‹ ̀אְרָצה aֶלף א ר א� C‡ת ָע ל ֗ע˚ד ְ‹ֹמַנ֨ י ִיְ‡ָראֵ֜   ִבְבֵנ֨
ֶרב׃ jח  

²⁶Íֲע֣לÌַם ַו ל ְוָכל־ָהעָ֜ אÍ ָכל־Êְֵנ֩י ִיְ‡ָראֵ֨ ֹ֣ ל ַוÌָב ית־אֵ֗ uב Í֙ÔְבÌִַו Íב›ְ ~Ìהַו י ְיהָו֔  ָ‹֙ם ִלְפנ?
ÍמÍ֥צÌָא ַעד־ָה̀עֶרב  ַוÍם־ַה֖ה˚Ìַב Íֲע֛לÌַ ה׃ו: jי ְיהו ים ִלְפנ[ aָלמ›ְÍ ֹע֥ל˚ת   

²⁷Íֲא֥ל›ְÌִיה̀והַו :Ê ל wי־ִיְ‡ָרא uְבנ  
ם׃ uים ָהה aמÌָÊַ ים ית ָהֱאלֹהִ֔ HרÊְ ם ֲאר˚֙ן   ְו‹ָ֗

ן ²⁸ ן־ַאֲהֹר֜ �Ê ר דÍִ֠פיְנָחס Êֶן־ֶאְלָעזָ֨ ים ָהֵה֮םֹעמ? HמÌָÊַ יו   ׀ ְלָפָנ֗
 ֵלאֹמ֒ר

י ִאם־ֶאְחË̀ל aן ָאח bי־ִבְנָימ uנÊְה ִעם־ cאת ַלִּמְלָחמ ף ֜ע˚ד ָלצ]  ַהא˚סִ֨
אֶמר ֹ֤ Ìְיהָו֙הַו  

T ÍÚ ְבָיד� dנ ְ̇ ר ֶא י ָמח= bÔ Í׃ֲע֔ל  
ֶ‡ם²⁹ �Ìיב׃     פַו Yה ָסב ים ֶאל־ַהÁְִבע= ְרבִ֔  ִיְ‡ָרֵאל֙ ֹאֽ
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³⁰Íֲע֧לÌַיַו p›ם ַהְ·ִלי˚Ì֣Êַ ן aי ִבְנָימ ל ֶאל־Êְנ[ Mי־ִיְ‡ָרא uְבנ   
Íַעְר֥כÌַַעם׃ַו jפÊְ ַעם LפÔְ ה    ֶאל־ַהÁְִבע=

³¹Íְצ֤אÌֵירַו pִמן־ָהע Í֖ק ְ̇ ם ָהְנ את ָהעָ֔ י־ִבְנָיִמ֙ן ִלְקר_ uְבנ  
Íּל הַוÌָחֵ֡ Oת ֹעל ר ַאחַ֜ ְמִסּל˚֙ת ֲא‹ֶ֨ :Ê ַעם ַעם ׀ Êְפַ֗ ים Ôְפ_ ם ֲחָללִ֜   ְלַהÔ˚֩ת ֵמָהעָ֨

ל׃ uִיְ‡ָראÊְ ›י aים א b›ֹל›ְÔִ ה ת Áְִבָעָ֙ת֙ה Êַָ‚ֶד֔ ל ְוַאח� ית־אֵ֗ uב  
³²Íְ֙מרÄÌֽןַו י ִבְנָימִ֔   Êְנ?

ינÔְ Íָבִראֹ‹̀נה wם ְלָפנ Mים ה bפÁִָנ 
ל  י ִיְ‡ָרא?  ָאְמ֗רÍÍְבנ]

ְמִסּֽל˚ת יר ֶאל־ה: aִמן־ָהע Íה ֻנ֔ ְ̃   ׃ָנ֙נÍָס֙ה Íְֽנַת
ל ³³ י‹ ִיְ‡ָראֵ֗ Hל ׀ א מÍְוֹכ֣   ִמְּמק˚֔מ˚ָק֚

Íַעְר֖כÌַ̀מרַו ָ̇ ַעל    Êְב_
ַבע׃ jֲעֵרה־ג יח∞ ִמְּמֹק֖מ˚ ִמּמ: bל ֵמג Mב ִיְ‡ָרא   ְוֹאר]

³⁴Í֩ÄבÌָלַו י‹ ÊָחÍ֙ר ִמÔָל־ִיְ‡ָראֵ֔ ים א{ ה ֲעֶ‡ֶר֩ת ֲאָלפִ֨ ֶגד ַלÁְִבעָ֜ ֶ֨Úִמ  
ָדה ה Ôָב�  ְוַהִּמְלָחמ=

א ָיְד֔עÍְוֵה֙ם  ֹ֣ ה׃     פל jם ָהָרע vַעת ֲעֵליה Lי־ֹנג YÔ 
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ַ֒וÁֹ¤Ìִף³⁵ י ִיְ‡ָרֵאל ת־Êְִנָיִמ֮ן ִלְפנ? ה ׀ א� Cְיהו  
Íִ֩חית›ְÌַי‹ַו pה א ֶלף Íֵמא= ה א� C·ים ַוֲחִמ ל Êְִבְנָיִמ֙ן Ì֣Êַ˚ם ַה֔הÍא ֶעְ‡ִר֨ י ִיְ‡ָרא~   ְבֵנ֨

ֶרב׃ jֵלף ח ֶּלה ֹ‹֥ wל־אÔָ  
³⁶Íְר֥אÌִַוÍפÁ̀י ִנ HÔ ן aי־ִבְנָימ uְבנ  

Í֨נ ְ̇ Ìִןַו ל ָמק˚֙ם ְלִבְנָימִ֔ י‹־ִיְ‡ָרא~ Yא  
ה׃ jְבעÁִֶאל־ַה Íמ ב ֲאֶ‹ר ‡= ֹאֵר֔ Oֶאל־ה Íְ֙טח jי ב }Ô  

³⁷Í›י ב ֵהחִ֔  ְוָהֹאר?
Íְפְ‹֖טÌִ ב ַוÌְִמֹ‹� ֶאל־ַהÁְִב̀עה  ו: \ ָהֹאֵר֔ LÌֶרב׃ַו jיר ְלִפי־ח aל־ָהעÔֶָאת־   

ן³⁸ ת ֶהָע‹= Lם ַמְ‡א cֶרב ְלַהֲעל˚ת ב הֶ֕ ל ִעם־ָהֹאר� wי‹ ִיְ‡ָרא bה ְלא cד ָהי  ְוַהּמ˚עֵ֗
יר׃ Yִמן־ָהע  

³⁹\ ל Êִַּמְלָח̀מהַוÌֲַהֹפ֥ wי‹־ִיְ‡ָרא Yא  
ן  Íִ֩בְנָימִ֡ י ָאְמ֔רÍֵהֵחל HÔ ›י ים אִ֔ H›ֹל›ְÔִ ֙י‹־ִיְ‡ָרֵאל YאÊְ ים   ְלַהÔ֨˚ת ֲחָלל{

ה jה ָהִראֹ‹נ ינÔַ Íִּמְלָחמ= ף הÍ֙א ְלָפֵנ֔ CÁף ִנ˚Á֨׃ַא֩\ ִנ  
יר ַעּ֣מÍד ָע̀‹ן⁴⁰ aָּלה ַלֲע֥ל˚ת ִמן־ָהע Mת ֵהח  ְוַהַּמְ‡אֵ֗

ֶפן }Ìיוַו   Êְִנָיִמ֙ן ַאֲחָר֔
ה  MÚהְוִה Cְיָמה׃ָעל jיר ַהָ·מ aְכִליל־ָהע   

י‹ ִיְ‡ָרֵאל֙ ⁴¹ \ְוא{  ָהפַ֔
ל wהÊָÌִה׃ַו jיו ָהָרע ה ָעל= Cי־ָנְגע YÔ ה י ָראָ֔ HÔ  ן pְנָימÊִ ›י Hא   

⁴²Íְפ֞נÌִרַו ָ֔Êֶר\ ַהִּמְד rËי‹ ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאל־ י א{   ִלְפֵנ֨
ה  ים א˚֖ת˚ Êְת˚ֽכ˚׃ִהְדÊִי̀קתְוַהִּמְלָחמ= bים ַמְ‹ִחית ָעִר֔ rַוֲאֶ‹֙ר ֵמה Íה ְ  

֤רÍ ֶאת־Êְִנָיִמ֙ן ⁴³ ְ̇ Ôִֻ֔הִהְרִדיפ ַכח ַהÁְִבע= ד ֹנ֥ הÍ ע� ה ִהְדִריכ�  הÍ ְמנÍח=
ֶמ‹׃ j›ִמִּמְזַרח־  

⁴⁴Í֙לıְÌִ ִיל׃ו: jֶּלה ַאְנֵ‹י־ח wל־אÔָי‹ ֶאת־ pֶלף א vר א C‡ה־ָע jן ְ‹ֹמנ    ִמÊְִנָימִ֔
⁴⁵Íְפ֞נÌִַו Íס ִרּ֔מ˚ןַוÌָנ� jַלע ה rָ֙ר֙ה ֶאל־סÊַָהִּמְד  

Íְ֙לֻל֙ה י‹ַוְיֹעֽ pים א aת ֲאָלפ›ֶ ְמִסּ֔ל˚ת ֲחמ[ :Ê  
Íיק }ÊְדÌַם  ַו י‹׃ַוÍÔ֥Ìַ ַאֲחָרי֙ו ַעד־Áְִדֹע֔ Yִים א Lıַאְל ÍÚ vִמּמ   

ֶרב Ì֣Êַ˚ם⁴⁶ vף ח uל י‹ ֹ‹֥ Eֶלף א dה א ן ֶעְ‡ִרי֩ם ַוֲחִמ·ָ֨ ים ִמÊְִנָימִ֗ ְפלִ֜ ֨Úַֹוְיִה֩י ָכל־ַה 
 ַה֑הÍא

ִיל׃ jֶּלה ַאְנֵ‹י־ח wל־אÔָת־   א�
⁴⁷Íְפ֞נÌִַו  Íס י‹ַוÌָנ� pֵמ֖א˚ת א › ִרּ֔מ˚ן ‹[ jַלע ה rָ֙ר֙ה ֶאל־סÊַָהִּמְד  

Í֙ב›ְ uÌים׃ַו Y›ה ֳחָד ַלע ִרּ֔מ˚ן ַאְרÊָע= rסÊְ   
ל ⁴⁸ י‹ ִיְ‡ָראֵ֜ בÍְואִ֨ O›י ִבְנָיִמ֙ן   ֶאל־Êְנ~

ÍÔ֣Ìְַמ̀צאַוÚִל־ַהÔָ ד tה ע יר ְמֹת֙ם ַעד־Êְֵהמָ֔ ֶרב ֵמע{  ם ְלִפי־חֶ֔
ים ַהÚְִמָצ֖א˚ת  bל־ֶהָערÔָ ם �ÁÍ׃     פִ‹ְּל֥ח› uָבא 
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ל ¹ י‹ ִיְ‡ָראֵ֔ Hעְוא LÊ›ְרִנ ה ֵלאֹמ֑ =ıִּמְצÊַ  
ה j·ן ְלִא aְלִבְנָימ ˚ ֛̇ Êִ ן ]̇ ÍÚ לÄ־ִי י‹ ִמּמֶ֔ H׃א  

א² ֹ֤ ל  ַוÌָב ית־אֵ֔ uÊ ָהָע֙ם Íב›ְ ~Ìיםַו pי ָהֱאלֹה wֶרב ִלְפנ   ָ‹֙ם ַעד־ָהעֶ֔
Í֣א‡ְÌִם  ַו י ָגֽד˚ל׃ַוÌְִבÍÔ֖ ק˚לָ֔ bכÊְ   

³Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìַו 
ל את Êְִיְ‡ָרא� ֹ֖ ְיָתה ז Cל ה י ִיְ‡ָראֵ֔ ה ְיהָו֙ה ֱאלֹה?  ָלמָ֗

ד jֶבט ֶאח ל ‹[ wָרא‡ְÌִם ִמ˚Ì֛ד ַה   ׃ְלִהıָק[
ת⁴ ָּמֳחָר֔ Yְיִה֙י מ  ו:

Íימ HÔ›ְÌַם ַו ח∞  ַוÌְִבנÍ ָהעָ֔ �Êם ִמְז ים׃     פַוÌֲַע֥לÍ־‹= Yָלמ›ְÍ ֹע֖ל˚ת     
⁵Íְ֙מרÄÌֽלַו י ִיְ‡ָראֵ֔   Êְנ?

ל ֶאל־ְיה̀וה wי ִיְ‡ָרא ל ִמÔָל־ִ‹ְבט[ cה ָ̃ ה ַב G־ָעלÄר ל י ֲא‹ֶ֨  ִמ֠
ר ה ֵלאֹמ֖ cıה ַהִּמְצ Gה ֶאל־ְיהו ֲאֶ‹ר לÄ־ָעלָ֨ ה ַל֠ ה ָהְיתָ֗ ה ַהÁְד˚לָ֜  Ôִ֩י ַהְ·בÍעָ֨

ת jמÍ׃֥מ˚ת י  
⁶Íֲ֙חמ jÚÌִיו  ַו pן ָאח aְנָימÊִל ֶאל־ י ִיְ‡ָראֵ֔ אְמ֔רÊְ Íנ? ֹ֣ Ìַו 

ל uָרא‡ְÌִד ִמ ֶבט ֶאח= ע ַהÌ֛˚ם ‹[ LË׃ִנְג  
ים⁷ p›ים ְלָנ aָתר˚Úם ַל ה ָלה� d‡ֲעÚַַמה־ 

ים Y›ְלָנ Íינ wנ˚תÊְם ִמ dת־ָלה ֵ̇ י Ė ה ְלִבְל יהָו֔ ְענÍ ב: _Ê›ְִנ Í֙׃ַוֲאַנְ֙חנ  
⁸Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìַו 

ה ַהִּמְצı̀ה ה ֶאל־ְיהו= Cא־ָעל ֹֽ ר ל ל ֲא‹� י ִיְ‡ָראֵ֔ י ֶאָח֙ד ִמִ·ְבט?  מִ֗
ִהÚֵה  א ָבאְו֠ ֹ֣ ל׃ל jה ָ̃ ד ֶאל־ַה י‹ Áְִלע= ה ִמÌָב[ ַּמֲחנ� י‹ ֶאל־ה: W־א  

ד⁹ wקıְָתÌִָה̀עםַו  
ה  ~Úיןְוִה uד׃א jְלעÁִ › י ָיב[ wב›ְ˚Ìי‹ ִמ   ־ָ‹֙ם אִ֔

¹⁰Íְלח›ְÌִי ֶה̀חִיל ַו י‹ ִמÊְנ? aֶלף א ר א� C‡ה ְ‹ֵנים־ָע ם ָהֵעָד֗ O›־ÍÍ֨רַוְיַצ ם ֵלאֹמ֗   א˚תָ֜
ף jÏים ְוַה a›Úֶָרב ְוַה ‹ Áְִלָע֙ד ְלִפי־חֶ֔ י ָיב~ ם ֶאת־י˚ְ‹בֵ֨ כÍ ְוִהÔִיתֶ֞   ׃ְל֠

¹¹Íימ Yֲחר ַ̇ ר  ַעת ִמְ‹Ôַב־ָזכ= Lה ֹיד c·ר ְוָכל־ִא ֲע֑‡Ôָ  Íל־ָזכָ֗ ַ̇ ר  r›ר ֲא ה ַהËָב= d׃ְוז
¹²Íְמְצ֞אÌִ הו: cא־ָיְדע ֹֽ ר ל ה ֲא‹� ה ְבתÍלָ֔ Oע ֵמא˚֙ת ַנֲער �Êד ַאְר י‹ Áְִלעָ֗ י ׀ ָיב?   ִמÌ˚ְ‹ב?

ב ָז̀כר _Ô›ְי‹ ְלִמ aא 
Íיא ַען׃     סַוÌָבִ֨ jנÔְ ֶרץ dאÊְ ר v›ה ֲא ֹ֔ ַּמֲחֶנ֙ה ִ‹ל ם ֶאל־ה:  א˚ת�

21:1-25
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¹³Íְ֙לח›ְÌִ ה  ו: ֵעָד֔ Oל־הÔָ Í֙רÊְְיַד ַלע ִרּ֑מ˚ןו: rסÊְ ר v›ן ֲא י ִבְנָימִ֔   ֶאל־Êְנ?
Íְקְר֥אÌִם ָ‹ֽל˚ם׃ַו vָלה   

ָ‹ב¹⁴ �Ìיאַו ת ַההִ֔    Êְִנָיִמ֙ן Êָע?
Í֤נ ְ̇ Ìְִל̀עדַוÁִ › י ָיב? w›Úְִמ ÍÌ֔ר ִח r›ים ֲא ִ֔›Úָָלֶה֙ם ַה  
א־ָמְצ֥אÍְו ֹֽ ן׃ל uÔ ם vָלה   

ם ¹⁵ Cםְוָהע ל׃ִנח= uי ִיְ‡ָרא ֶרץ Êְִ‹ְבט[ vı ה cה ְיהו G‡י־ָע YÔ ן pְלִבְנָימ   
הÄÌְֽמ֨רÍַו¹⁶ י ָהֵעָד֔   ִזְקנ?

ה j·ן ִא aְנָימÊִה ִמ Cי־ִנְ‹ְמד YÔ ים p›ים ְלָנ aָתר˚Úה ַל d‡ֲעÚַ׃ַמה־  
¹⁷Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìַו 

ל uָרא‡ְÌִֶבט ִמ w› ה dא־ִיָּמח ֹֽ ן ְול pה ְלִבְנָימ ת ıְֵליט= L·׃ְיֻר  
¹⁸Íינ ים ִמÊְנ˚ת� a›ם ָנ dל ָלֵתת־ָלה א נÍכ� ֹ֥ ְחנÍ ל  ַוֲאַנ֗

י־ YÔÍ֤עÊְ›ְן׃     סִנ Yה ְלִבְנָימ ן ִא·= ר ָא֕רÍר ֹנת[ י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֵלאֹמ֔ uְבנ 
¹⁹Íְמ֡רÄÌַו 

ה Oית־ֵאל֙ ִמְזְרח u֤פ˚ָנה ְלב ְ̂ ר ִמ יָמה ֲא‹ֶ֞ ים ׀ ָימִ֗ HמÌָ֜ל˚ ִמ›ִÊְ ה  ִהÚֵ֩ה ַחג־ְיהָו֨
ה jֶגב ִלְלב˚נ vÚִמÍ ָמה Nל ְ‹כ wית־א uÊה ִמ Cה ָהֹעל ֶמ‹ ִלְמִסּלָ֔   ׃ַה·ֶ֔

רַוְיַצÍÍַ֕וְיַצו [²⁰ ן ֵלאֹמ֑ aי ִבְנָימ  ] ֶאת־Êְנ[
ים YָרמÔְÊַ ם ḋ   ׃ְל֖כÍ ַוֲאַרְב

ם²¹  Íְרִאיתֶ֗
ים יָצאֶת֙ם ִמן־ַהÔְָרמִ֔ Yְּמֹחל˚֒ת וÊַ לÍָל֣ח ֮̊ ְצ֥אÍ ְבנ˚ת־ִ‹יל ִהÚֵה ִאם־יֵ֨  ְו֠

ן YְנָימÊִ ֶרץ dם א v̇ ˚ ִמÊְ֣נ˚ת ִ‹י֑ל˚ ַוֲהַלְכ ֖̇ י‹ ִאְ‹ bם א ם ָלכ� ḋ   ׃ַוֲחַטְפ
²²Íְרנ ינÍ ְוָאמ� יב] ׀ ֵאלֵ֗ Hם ָלר˚ב [ָלר אÍ ֲאב˚ָת֩ם ֨א˚ ֲאֵחיהֶ֜ ֹ֣ י־ָיב YÔ ה  ְוָהָי֡

 ֲאֵליֶה֙ם
ם ḋ ם ְנַת �̇ א ַא ֹ֥ י ל HÔ ִּמְלָח̀מהÊַ ˚ ֖̇ י‹ ִאְ‹ bא Íְחנ א ָלק� ֹ֥ י ל HÔ ם  ָחÍÚ֣נÍ א˚תָ֔

Íמ j›ְא ֶ̇ ת  ם Ôָע[ v׃     סָלה    
²³Í‡ֲע :Ìן ַו י ִבְנָימִ֔ ר Áָ̀זלÍַוÌְִ‡֤אÍ־ֵכ֙ן Êְנ? r›ם ִמן־ַהְּמֹחְל֖ל˚ת ֲא   ָנִ‹י֙ם ְלִמְסıָָר֔

Íְל֗כÌֵַו  Í֙בÍ›֙Ìָם  ַו ֲחָלתָ֔ ם׃ַוÌְִבנÍ֙ ֶאל־נ_ ים ַוÌְֵ‹֖בÊָ Íה� ָעִר֔ rֶאת־ה   
²⁴Íְתַהְּל֨כÌִַו˚ ֑̇ י‹ ְלִ‹ְב֖ט˚ Íְלִמְ‹ıְַח bיא א ת ַההִ֔ י־ִיְ‡ָרֵאל֙ Êָע? uנÊְ ם   ִמ·�

Íְצ֣אÌֵי‹ ְלַנֲחָלֽת˚׃ַו aם א    ִמ·ָ֔
ם ²⁵ ים ָההֵ֔ HמÌָÊַין יו א[ ר Êְֵעינ= C›Ìָי‹ ַה Eל  א ֶל\ Êְִיְ‡ָרא� vה מ  ׃ַיֲע‡�

Epilogue 2 (19:1–21:25)
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