שפטים JUDICES
אמר ָ֣מי
יהוה ל ִ֑
1 1וַ יהי ַאחרי ָ֣מות יהוש ַע ַוַָֽֽישאלו בנָ֣י יׂש ָּראל ַב ָּ
ל־הכנַ עני ַבתח ָּלה לה ָּ ֵ֥ל ֶחם ָֽבו׃
ה־לנו ֶא ַ ָֽ
יַ ע ֶל ָּ
2וַ ָ֣יא ֶמר יהָּוה יהו ָּ ָ֣דה יַ ע ֶ ִ֑לה הנה נָּ ַ ֵ֥תתי ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ביָּ ָֽדו׃
3וַ ָ֣יא ֶמר יהו ָּדה לשמעון ָּאחיו עלה א ָ֣תי בגו ָּרלי ו ָֽנ ָּלח ָּמה ַ ָֽבכנַ עני
גור ֶ ִ֑לך וַ ֵ֥י ֶלְך אתו שמ ָֽעון׃
ו ָּה ַלכתי גַ ם־אני אתך ב ָּ
4וַ ַיָ֣ ַעל יהו ָּדה וַ יתן יהָּוה ֶאת־ ַהכנַ ע ֵ֥ני ו ַהפרזי ביָּ ָּ ִ֑דם וַ יַ ָ֣כום ב ֶבזֶ ק ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת
א ָּלפים ָֽאיש׃
ָֽ ַ5וימצאו ֶאת־אד ֵ֥ני ֶבזֶ ק ב ֶבזֶ ק וַ ָֽי ָּלחמו ִ֑בו וַ יַ כו ֶאת־ ַ ָֽהכנַ עני ו ֶאת־ ַהפר ָֽזי׃
6וַ יָּ נָּ ס א ָ֣דני ֶבזֶ ק ַוַָֽֽירדפו ַאח ָּ ִ֑ריו וַ יאחזָ֣ ו אתו ַוַָֽֽי ַקצצו ֶאת־בהנֵ֥ ות יָּ ָּדיו
ו ַרג ָּ ָֽליו׃
7וַ ָ֣יא ֶמר א ָֽדני־ ֶבזֶ ק שב ָ֣עים׀ מ ָּלכים ָֽבהנות ידי ֶהם ו ַרגלי ֶהם מק ָּצצים
יאהו
שר ָּעׂשיתי ֵ֥כן ש ַלם־לי ֱאֹל ִ֑הים וַ יב ֵ֥
ָּהיו מ ַלקטים ַ ָ֣ת ַחת של ָּחני ַכא ֶ ָ֣
רוש ַלם וַ ָּ ֵ֥י ָּמת ָּ ָֽשם׃
י ָּ

פ

8וַ י ָּלחמו ב ָֽני־יהו ָּדה בי ָ֣רו ָּש ַלם וַ ילכ ָ֣דו או ָּתּה וַ יַ כו ָּה לפי־ ָּ ִ֑ח ֶרב
־העיר של ֵ֥חו ָּב ָֽאש׃
ו ֶאת ָּ
שב ָּה ָּהר ו ַה ֶנַֽגֶ ב ו ַהשפ ָּ ָֽלה׃
9ו ַא ַחר ָּ ָֽיַֽרדו ב ָ֣ני יהו ָּדה לה ָּלחם ַ ָֽבכנַ ע ִ֑ני יו ָ֣
ם־חב ֵ֥רון ל ָּפנים קר ַיָ֣ת
יושב ב ֶחברון וש ֶ
ל־הכנַ עני ַה ָ֣
11וַ י ָ֣ ֶלְך יהו ָּדה ֶא ַ ָֽ
ת־תל ָּ ָֽמי׃
ַאר ַבִ֑ע וַ יַ כו ֶאת־ש ַ ֵ֥שי ו ֶאת־אח ַימן ו ֶא ַ
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ת־ס ֶפר׃
11וַ י ָ֣ ֶלְך מ ָּשם ֶאל־יושבי ד ִ֑ביר ושם־ד ֵ֥ביר ל ָּפנים קריַ ָֽ
ת־עכ ָּ ֵ֥סה
12וַ ָ֣יא ֶמר ָּכלב א ֶשר־יַ ֶ ֵ֥כה ֶאת־קריַת־ס ֶפר ול ָּכ ָּ ִ֑דּה ונָּ ַ ֵ֥תתי לו ֶא ַ
בתי לא ָּ ָֽשה׃
ת־עכ ָּ ֵ֥סה
ַ13וַָֽֽילכ ָּדּה ָּעתני ָ֣אל ֶבן־קנַ ז א ֵ֥חי ָּכלב ַה ָּק ָ֣טן מ ֶ ִ֑מנו וַ י ֶתן־לו ֶא ַ
בתו לא ָּ ָֽשה׃
יה ַה ָּש ֶדה וַ תצ ַנח מ ַעָ֣ל
ת־אב ָּ
14וַ י ָ֣הי בבו ָּאּה וַ תסיתהו לשאול ָֽמא ָּ
ה־לְך׃
ר־לֵּ֥ה ָּכלב ַמ ָּ ָֽ
אמ ָּ
ַהח ִ֑מור וַ ָֽי ֶ
15וַ תא ֶמר לו ָּ ָֽה ָּבה־ ָ֣לי ב ָּר ָּכה ָ֣כי ֶא ֶרץ ַהנֶ גֶ ב נ ַת ָּתני ונָּ ַת ָּ ֵ֥תה לי גלָ֣ ת ָּ ִ֑מים
ן־לָּ֣ה ָּכלב ֵ֚את גלָ֣ ת עלית ואת גלֵ֥ ת ַתח ָֽתית׃
וַ י ֶת ָּ

פ

הודה מד ַ ָ֣בר
16וב ָ֣ני קיני חתן מ ֶשה ָּעלו מעיר ַהת ָּמרים ֶאת־בנָ֣י י ָּ
ת־ה ָּ ָֽעם׃
הודה א ֶשר ב ֶ ָ֣נַֽגֶ ב ע ָּ ִ֑רד וַ י ֶלְך וַ י ֵֶ֥שב ֶא ָּ
י ָּ
יושב צ ַ ִ֑פת וַ יַ ח ָ֣רימו
ת־הכנַ עני ָ֣
17וַ י ֶלְך יהו ָּדה ֶאת־שמ ָ֣עון ָּאחיו וַ יַ כו ֶא ַ ָֽ
ם־העיר ָּחר ָּ ָֽמה׃
אותּה וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאת־ש ָּ
ָּ
בולִּ֑ה
־אשקלון ו ֶאת־ג ָּ
בולּה ו ֶ ָֽאת ַ
ת־ע ָּזָ֣ה ו ֶאת־ג ָּ
הודה ֶא ַ
18וַ ילכד י ָּ
בולּה׃
ת־עקרון ו ֶאת־ג ָּ ָֽ
ו ֶא ֶ
19וַ יהי יהוָּ ה ֶאת־יהו ָּדה וַ י ֶרש ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑הר ָ֣כי לא להוריש ֶאת־ישבָ֣י
י־ר ֶכב ַבר ֶזל ָּל ֶ ָֽהם׃
ָּהע ֶמק כ ֶ ֵ֥
ֹלשה
21וַ יתנו ל ָּכלב ֶאת־ ֶחברון ַ ָֽכא ֶשר ד ֶ ָ֣בר מ ֶ ִ֑שה וַ יָ֣ ו ֶרש מ ָּשם ֶאת־ש ָּ
בנֵ֥י ָּהע ָּנָֽק׃
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יָּמן וַ י ֶשב ַהיבוסי
וש ַלם ֵ֥לא הורישו בנָ֣י בנ ִ֑
שב י ָֽר ָּ
21ו ֶאת־ ַהיבוסי י ָ֣
וש ַלם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ֶאת־בני בניָּ מן ב ָ֣יר ָּ

ס

ָֽיהוה ע ָּ ָֽמם׃
ית־אל ַו ָּ
ִ֑
22וַ יַ עלו בית־יוסף גַ ם־הם ָֽב
23וַ יָּ ֵ֥תירו בית־יוסף ב ָֽבית־ ִ֑אל ושם־ ָּה ֵ֥עיר ל ָּפנים ָֽלוז׃
24וַ יראו ַה ָ֣שמרים איש יו ָ֣צא מן־ ָּה ִ֑עיר וַ ָ֣יאמרו לו ַהראנו נָּ א ֶאת־מ ָ֣בוא
ָּהעיר ו ָּע ֵׂ֥שינו עמך ָּ ָֽח ֶסד׃
25וַ יַ ראם ֶאת־מ ָ֣בוא ָּהעיר וַ יַ ֵ֥כו ֶאת־ ָּהעיר לפי־ ָּ ִ֑ח ֶרב ו ֶאת־ ָּה ֵ֥איש
־כל־מש ַפחתו ש ָֽלחו׃
ו ֶאת ָּ
26וַ י ָ֣ ֶלְך ָּהאיש ֶא ֶרץ ַהח ִ֑תים וַ י ֶָ֣בן עיר וַ יק ָּרא ש ָּמּה לוז ָ֣הוא ש ָּמּה ַעד
ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

פ

27ולא־הו ָ֣ריש מנַ ֶשה ֶאת־בית־ש ָּ ָ֣אן ו ֶאת־בנו ֶתי ָּה ו ֶאת־ ַתע ַ ָ֣נְַֽך
יה ו ֶאת־יושבי יבל ָּעם
נות ָּ
ו ֶאת־בנ ֶתי ָּה ו ֶאת־ישב דור ו ֶאת־ב ֶ
ואל ַ ָֽהכנַ עני ָּל ֶש ֶבת
יה וַ י ֶ
נות ָּ
יה ו ֶאת־יוש ֵ֥בי מגדו ו ֶאת־ב ֶ ִ֑
ו ֶאת־בנ ֶת ָּ
ָּב ָּ ֵ֥א ֶרץ ַה ָֽזאת׃
ַ28וַָֽֽיהי ָֽכי־ ָּח ַ ָ֣זק יׂש ָּראל וַ ָּ ֵ֥י ֶׂשם ֶאת־ ַ ָֽהכנַ עני ָּל ַ ִ֑מס והוריש ֵ֥לא הורי ָֽשו׃

ס

שב ב ָּגִַֽ֑זֶ ר וַ י ֶשב ַ ָֽהכנַ עני בקרבו
29ו ֶאפ ַרים ָ֣לא הוריש ֶאת־ ַ ָֽהכנַ עני ַהיו ָ֣
ב ָּגַָֽֽזֶ ר׃

פ

31זבולן לא הוריש ֶאת־יוש ָ֣בי קטרון ו ֶאת־יושבי נַ הֹלִ֑ ל וַ י ֶשב ַ ָֽהכנַ עני
בקרבו וַ יָֽהיו ָּל ַ ָֽמס׃
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ָּ 31אשר לא הוריש ֶאת־יש ָ֣בי ַעכו ו ֶאת־יושבי צי ִ֑דון ו ֶאת־ ַאח ָּלב
ת־חל ָּבה ו ֶאת־אפיק ו ֶאת־ר ָֽחב׃
ת־אכזיב ו ֶא ֶ
ו ֶא ַ
ישו׃
32וַ י ֶשב ָּה ָּ ָ֣אשרי בָ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַ ָֽהכנַ עני יש ָ֣בי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ כי ֵ֥לא הור ָֽ

ס

33נַ פ ָּתלי ָֽלא־הו ִ֞ריש ֶאת־ישבי ָֽבית־ ֶש ֶמש ו ֶאת־יש ָ֣בי בית־ענָּ ת וַ י ֶשב
ית־ש ֶמש ובָ֣ית ענָּ ת ָּהיֵ֥ ו ָּל ֶהם
בָ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַ ָֽהכנַ עני יש ָ֣בי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וישבי ָֽב ֶ
ָּל ַ ָֽמס׃

ס

34וַ ילחצו ָּה ֱאמרי ֶאת־בני־ ָּדן ָּה ָּ ִ֑ה ָּרה כי־ ֵ֥לא נ ָּתנו ָּל ֶ ֵ֥ר ֶדת ָּל ָֽע ֶמק׃
ר־ח ֶרס ב ַאיָּ לון וב ַ ָֽש ַעל ִ֑בים וַ תכ ַבד ַיָ֣ד
ש ֶבת ב ַה ֶ
35וַ יו ֶאל ָּ ָֽה ֱאמרי ָּל ֶ ָ֣
בית־יוסף וַ יהיו ָּל ַ ָֽמס׃
36וגבול ָּה ֱאמרי ָֽמ ַמעלה ַעק ַר ִ֑בים מ ַה ֶס ַלע וָּ ָּ ָֽמע ָּלה׃
1 2וַ ַי ַעל ַמל ַאְך־יהָּוה מן־ ַהגל ָּגל ֶאל־ ַהב ִ֑כים

פ

פ

אמר ַאע ֶלה ֶאת ֶכם
וַ י ֶ

יכם וָּ א ַמר
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר נש ַבעתי ַלא ָ֣בת ֶ
ממצ ַרים וָּ ָּאביא ֶאת ֶכם ֶא ָּ
עולם׃
א־אפר בריתי את ֶכם ל ָּ ָֽ
ָֽל ָּ
2ו ַא ֶתם ָֽלא־תכרתו ברית ליָֽ ושבי ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת מזבחותי ֶהם תת ִ֑צון
ו ָֽלא־ש ַמע ֶ ֵ֥תם בקלי ַמה־ ֵ֥זאת עׂשי ֶ ָֽתם׃
יהם
אותם מפנ ֶיכִ֑ם ו ָּהיו ָּל ֶכם לצדים ואֹלָ֣ ה ֶ
3ו ַ ָ֣גם ָּא ַמרתי ָֽלא־אגָּ ֵ֥רש ָּ
יהיֵ֥ ו ָּל ֶכם למו ָָֽקש׃
4וַ יהי כ ַד ִ֞בר ַמל ַאְך יהוָּ ה ֶאת־ ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ֶ ָֽאל־ ָּכל־בני יׂש ָּר ִ֑אל
־קולם וַ יב ָֽכו׃
וַ יׂש ֵ֥או ָּה ָּעם ֶאת ָּ
ַ5וַָֽֽיקראו ָֽשם־ ַה ָּמ ֵ֥קום ַההוא ב ִ֑כים וַ יזבחו־ ָּשם ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
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6וַ י ַש ַ ֵ֥לח יהוש ַע ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑עם וַ ילכו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֵ֥איש לנַ ח ָּלתו ָּל ֶ ֵ֥ר ֶשת
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶאת ָּ
ש ַע ו ָ֣כל׀ י ָ֣מי ַהזקנים א ֶשר
7וַ יַ ַעבדו ָּה ָּעם ֶאת־יהוָּ ה כל י ָ֣מי יהו ִ֑
ל־מעׂשה יהוָּ ה ַהגָּ דול
שר ָּראו ָ֣את ָּכ ַ
ֶה ֱאריכו יָּ מים ַאח ָ֣רי יהושו ַע א ֶ ָ֣
א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ליׂש ָּר ָֽאל׃
8וַ ָּי ָּמת יהו ֵ֥ש ַע בן־נון ֶ ָ֣ע ֶבד יהָּ ִ֑וה ֶבן־מ ָּ ֵ֥אה וָּ ֶע ֶׂשר ָּש ָֽנים׃
9וַ יקברו אותו בג ָ֣בול נַ ח ָּלתו בתמנַ ת־ ֶח ֶרס ב ַ ָ֣הר ֶאפ ָּ ִ֑רים מצפון
ר־ג ַעש׃
ל ַה ָּ ָֽ
11וגַ ם ָּכל־ ַה ָ֣דור ַההוא נֶ ֶאספו ֶאל־אבו ָּ ִ֑תיו וַ יָּ ָּקם דור ַאחר ַאחרי ֶהם
־ה ַמע ֶׂשה א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ליׂש ָּר ָֽאל׃
א ֶשר לא־ ָּ ָֽיַֽדעו ֶאת־יהוָּ ה וגַ ם ֶאת ַ ָֽ

ס

11וַ יַ עׂשו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאת־ ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ יַ ַעבדו ֶאת־ ַהב ָּע ָֽלים׃
12וַ יַ ַעז ִ֞בו ֶאת־יהָּ ָ֣וה׀ ֱאֹל ָ֣הי אבו ָּתם ַהמו ָ֣ציא או ָּתם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים וַ יל ִ֞כו
יהם וַ ָֽיש ַתחוו
ַאח ָ֣רי׀ ֱאֹל ָ֣הים אחרים מ ֱאֹלהי ָּ ָֽה ַעמים א ֶשר סבי ָ֣בות ֶ
הוה׃
ָּל ֶ ִ֑הם וַ יַ כעסו ֶאת־י ָּ ָֽ
13וַ יַ ַעזבו ֶאת־יהָּ ִ֑וה וַ יַ ַעב ֵ֥דו ַל ַב ַעל ו ָּל ַעש ָּת ָֽרות׃
14וַ ָֽי ַחר־ ַאף יהוָּ ה ביׂש ָּראל ַוַָֽֽיתנם ביַ ד־שסים וַ יָּ שסו או ָּ ִ֑תם ַוַָֽֽימכ ִ֞רם
יהם׃
יהם מ ָּסביב ו ָֽלא־יָּ כלָ֣ ו עוד ַלעמד לפ ֵ֥ני אויב ֶ ָֽ
ב ַיד ָֽאויב ֶ
שר יָּ צאו יַ ד־יהוָּ ה ָּהי ָּתה־ ָּ ָ֣בם ל ָּר ָּעה ַ ָֽכא ֶשר ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה
15ב ָ֣כל׀ א ֶ ָ֣
ו ַכא ֶשר נש ַ ֵ֥בע יהָּוה ָּל ֶ ִ֑הם וַ ֵ֥י ֶצר ָּל ֶהם מ ָֽאד׃
יהם׃
הוה ָֽשפ ִ֑טים וַ יָ֣ ושיעום מ ַיד שס ֶ ָֽ
16וַ ָּ ֵ֥יַֽ ֶקם י ָּ
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17ו ַגם ֶאל־ ָֽשפטי ֶהם ָ֣לא ָּשמעו ָ֣כי זָּ נו ַ ָֽאחרי ֱאֹל ָ֣הים אחרים וַ ָֽיש ַתחוו
הוה
בותם לש ֵ֥מ ַע מצות־י ָּ
ן־ה ֶד ֶרְך א ֶשר ָּהלכו א ָּ
ָּל ֶ ִ֑הם ָּ ָ֣סרו ַמהר מ ַ
לא־ ָּ ֵ֥עׂשו ָֽכן׃
18ו ָֽכי־הקים יהָּ ֵ֥וה׀ ָּל ֶהם ָֽשפטים ו ָּהיָּ ה יהוָּ ה עם־ ַהשפט ו ָֽהושי ָּעם מיַ ָ֣ד
יהם כל י ָ֣מי ַהשו ִ֑פט ָֽכי־ינָּ חם יהוָּ ה מ ַ ָֽנא ָּק ָּתם מפ ֵ֥ני ֹלחצ ֶיהם
ָֽאיב ֶ
יהם׃
ודחק ֶ ָֽ
19ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ב ָ֣מות ַהשופט יָּ שבו והש ָ֣חיתו ָֽמאבו ָּתם ָּל ֶל ֶכת ַ ָֽאחרי ֱאֹל ָ֣הים
יהם ומ ַדר ָּכם
אחרים ל ָּעב ָּדם ולהש ַתחוָ֣ ת ָּל ֶ ִ֑הם לא הפילו מ ַ ָ֣מ ַעלל ֶ
ַה ָּק ָּ ָֽשה׃
21וַ ָֽי ַחר־ ַ ֵ֥אף יהָּוה ביׂש ָּר ִ֑אל וַ יא ֶמר יַ ַען א ֶשר ָּעברו ַהגָ֣ וי ַהזֶ ה ֶאת־בריתי
קולי׃
בותם ו ֵ֥לא ָּשמעו ל ָֽ
שר צ ָ֣ויתי ֶאת־א ָּ
א ֶ ָ֣
21גַ ם־אני ָ֣לא אוסיף להו ֵ֥ריש איש מפני ֶ ִ֑הם מן־ ַהגוים א ֶשר־ ָּע ַ ֵ֥זב
יהוש ַע וַ יָּ ָֽמת׃
22ל ַמ ַען נַ ֵ֥סות ָּבם ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל השמ ָ֣רים הם ֶאת־ ֶד ֶרְך יהוָּ ה ָּל ֶל ֶָ֣כת ָּבם
ם־לא׃
בותם א ָֽ
ַכא ֶשר ָּשמ ֵ֥רו א ָּ
23וַ יַ ַנח יהוָּ ה ֶאת־ ַהגו ָ֣ים ָּהא ֶלה לבל ֵ֥תי הורי ָּשם ַמ ִ֑הר ו ֵ֥לא נ ָּת ָּנם
הוש ַע׃
ביַ ד־י ָֽ

פ

שר ה ָ֣ני ַח יהוָּ ה לנַ ֵ֥סות ָּבם ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֚את
1 3וא ֶלה ַהגוים א ֶ ָ֣
שר ָֽלא־יָּ דעו את ָּכל־מלח ֵ֥מות כ ָּ ָֽנ ַען׃
ָּכל־א ֶ ָ֣
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ַ 2רק ל ַמ ַען ַ ֵ֚ד ַעת ד ָ֣רות בנָֽי־יׂש ָּראל ל ַלמ ָּדם מל ָּח ָּ ִ֑מה ַ ֵ֥רק א ֶשר־ל ָּפנים
ֵ֥לא י ָּד ָֽעום׃
3ח ָ֣מ ֶשת׀ ַסרנָ֣י פלשתים ו ָּכל־ ַ ָֽהכנַ עני ו ַה ָ֣צידני ו ַ ָ֣החוי ישב ַ ָ֣הר ַהל ָּבנִ֑ ון
מ ַהר ַ ָ֣ב ַעל ֶחרמון ַעד ל ֵ֥בוא ח ָּ ָֽמת׃
ַ4וַָֽֽיהיו לנַ ֵ֥סות ָּבם ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל ָּל ַד ַעת הישמעו ֶאת־מצוָ֣ ת יהוָּ ה
בותם ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
א ֶשר־צָּ ֵ֥וה ֶאת־א ָּ
5וב ָ֣ני יׂש ָּראל יָּ שבו בָ ֶ ָ֣ק ֶרב ַ ָֽהכנַ ע ִ֑ני ַהחתי ו ָּ ָֽה ֱאמרי ו ַהפרזי ו ַהחוי
בוסי׃
ו ַהי ָֽ
6וַ יקחו ֶאת־בנותי ֶהם ָּל ֶהם לנָּ שים ו ֶאת־בנותי ֶהם נָּ תנָ֣ ו לבני ֶ ִ֑הם וַ יַ ַעבדו
יהם׃
־אֹלה ֶ ָֽ
ֶאת ֱ

פ

7וַ יַ עׂשו בני־יׂש ָּראל ֶאת־ ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהוָּ ה ַוַָֽֽישכחו ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶ ִ֑הם
וַ יַ ַעב ֵ֥דו ֶאת־ ַהב ָּעלים ו ֶאת־ ָּהאש ָֽרות׃
8וַ ָֽי ַחר־ ַאף יהוָּ ה ביׂש ָּראל ַוַָֽֽימכרם ביַ ד כו ַ ָ֣שן רש ָּע ַתים ֶמ ֶלְך א ַ ָ֣רם
־כושן רש ָּע ַתים שמ ֶ ֵ֥נה ָּש ָֽנים׃
נַ ה ָּ ִ֑רים וַ יַ ַעבדו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאת ַ ֵ֥
9וַ יזעקו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאל־יהוָּ ה וַ יָּ ֶקם יהָּ ֵ֥וה מושי ַע לב ֵ֥ני יׂש ָּראל
וַ יָֽ ושי ִ֑עם ֵ֚את ָּעתני ָ֣אל ֶבן־קנַ ז א ֵ֥חי ָּכלב ַה ָּק ֵ֥טן מ ֶ ָֽמנו׃
11וַ תהי ָּע ָּ ֵ֥ליו ָֽרו ַח־יהוָּ ה וַ יש ָ֣פט ֶאת־יׂש ָּראל וַ יצא ַלמל ָּח ָּמה וַ יתן יהוָּ ה
כושן רש ָּע ָּ ָֽתים׃
־כושן רש ָּע ַתים ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּ ִ֑רם וַ ָּ ָ֣ת ָּעז יָּ דו ַעל ַ ֵ֥
ביָּ דו ֶאת ַ ֵ֥
11וַ תש ֵ֥קט ָּה ָּא ֶרץ ַאר ָּב ָ֣עים ָּש ָּ ִ֑נה וַ ָּי ָּמת ָּעתני ֵ֥אל ֶבן־ק ַ ָֽנז׃
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12וַ יספו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ י ַחזק יהוָּ ה ֶאת־ ֶעגלון
הוה׃
יני י ָּ ָֽ
־ה ַרע בע ֵ֥
ְך־מואב ַעל־יׂש ָּראל ַעל ָֽכי־ ָּע ֵׂ֥שו ֶאת ָּ
ָּ
ֶ ָֽמ ֶל
13וַ יֶ ֱא ָ֣סף א ָּליו ֶאת־ב ֵ֥ני ַעמון וַ ע ָּמ ִ֑לק וַ י ֶלְך וַ יַ ְך ֶאת־יׂש ָּראל וַ ָֽיירשו
ת־עיר ַהת ָּמ ָֽרים׃
ֶא ֵ֥
14וַ יַ ַעבדו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאת־ ֶעגלָ֣ ון ֶ ָֽמ ֶלְך־מו ָּאב שמו ֶ ֵ֥נה ֶעׂשרה ָּש ָּ ָֽנה׃

ס

15וַ יזע ָ֣קו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאל־יהוָּ ה וַ יָּ ֶקם יהוָּ ה ָּל ֶהם מושי ַע ֶאת־אהוד
ן־הימיני ֵ֥איש אטר יַ ד־ימינִ֑ ו וַ ישלחו בני־יׂש ָּראל ביָּ דו
ֶבן־ג ָּרא ֶב ַ
מואב׃
מנ ָּחה ל ֶעגלון ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּ ָֽ
אותּה מ ַ ָ֣ת ַחת
16וַ יַ ַעׂש לו אהוד ֶח ֶרב ו ָּלּה ש ֵ֥ני פיות ָ֣ג ֶמד ָּאר ָּ ִ֑כּה וַ יַ חגר ָּ
ל ַמ ָּדיו ַעל ֶ ֵ֥י ֶַֽרְך ימינָֽ ו׃
17וַ יַ קרב ֶאת־ ַהמנ ָּחה ל ֶעגלון ֶ ָ֣מ ֶלְך מו ָּ ִ֑אב ו ֶעגלון ֵ֥איש ָּבריא מ ָֽאד׃
שר כ ָּלה ל ַהקריב ֶאת־ ַהמנ ָּ ִ֑חה וַ י ַש ַלח ֶאת־ ָּה ָּעם נׂשאי
ַ18וַָֽֽיהי ַכא ֶ ָ֣
ַהמנ ָּ ָֽחה׃
שר ֶאת־ ַהגלגָּ ל וַ יא ֶמר ד ַבר־ ֵ֥ס ֶתר לי א ֶליך
19ו ָ֣הוא ָּשב מן־ ַהפסילים א ֶ ָ֣
ל־העמדים ָּע ָּ ָֽליו׃
ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ָ֣יא ֶמר ָּהס וַ ָֽיצאו ָֽמ ָּע ָּליו ָּכ ָּ
21וא ָ֣הוד׀ ָּ ָ֣בא א ָּליו ו ָֽהוא־ישב ַבעליַ ת ַהמק ָּרה א ֶשר־לו ל ַבדו וַ ָ֣יא ֶמר
ר־אֹל ֵ֥הים לי א ֶ ִ֑ליך וַ ָּי ַָּֽקם מ ַ ֵ֥על ַהכ ָֽסא׃
אהוד ד ַב ֱ
21וַ יש ַלח אהוד ֶאת־ ַיָ֣ד ׂשמאלו וַ י ַקח ֶאת־ ַה ֶח ֶרב מ ַעל ֶיַָֽ֣ ֶרְך ימינִ֑ ו
וַ ית ָּק ֶע ָּה בבטנָֽ ו׃
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ָֽם־הנ ָּצב ַא ַ ָ֣חר ַה ַל ַהב וַ יסגר ַהח ֶלב ב ַעָ֣ד ַה ַל ַהב ָ֣כי ֵ֥לא ָּש ַלף
22וַ יָּ בא ַג ַ
ַה ֶח ֶרב מבטנִ֑ ו וַ יצא ַ ָֽה ַפרש ָֽדנָּ ה׃
23וַ י ֵ֥צא אהוד ַ ָֽהמסד ִ֑רונָּ ה וַ יס ִ֞גר ַדלתות ָּה ַעל ָּיה ַבעדו ונָּ ָּ ָֽעל׃
24והוא יָּ ָּצא וַ ע ָּב ָּ ָ֣דיו ָּבאו וַ יראו והנה ַדל ֵ֥תות ָּהעל ָּיה נעלִ֑ ות וַ ָ֣יאמרו
ַ ָ֣אְך מ ֵ֥סיְך הוא ֶאת ַ־רג ָּליו ַבח ַ ֵ֥דר ַהמק ָּ ָֽרה׃
ת־ה ַמפת ַח
25וַ יָּ ָ֣חילו ַעד־בוש והנה א ֶינֵ֥נו פת ַח ַדל ָ֣תות ָּ ָֽהעל ָּיה וַ יקחו ֶא ַ
יהם נ ֵ֥פל ַאר ָּצה ָֽמת׃
וַ יפ ָּתחו והנה א ָ֣דנ ֶ
26וא ֵ֥הוד נמ ַלט ַ ָ֣עד ָֽהת ַמהמ ָּ ִ֑הם והוא ָּע ַ ָ֣בר ֶאת־ ַהפסילים וַ י ָּמלט
ַהשעי ָּ ָֽר ָּתה׃
27וַ י ָ֣הי בבואו וַ יתָ ַ ֵ֥קע ַבשו ָּפר ב ַ ָ֣הר ֶאפ ָּ ִ֑רים וַ ירדו עמו ב ָֽני־יׂש ָּראל
יהם׃
ן־ה ָּהר ו ֵ֥הוא לפנ ֶ ָֽ
מ ָּ
ת־מואב
ָּ
הוה ֶאת־איב ֶיכם ֶא
28וַ יא ֶמר אל ֶהם רד ָ֣פו ַאח ַרי ָֽכי־נָּ ַתן י ָּ
מואב ו ָֽלא־נָּ תנֵ֥ ו
ת־מעברות ַהיַ רדן ל ָּ
ביֶ ד ֶכִ֑ם וַ יר ָ֣דו ַאח ָּריו ַוַָֽֽילכ ִ֞דו ֶא ַ
איש ַלע ָֽבר׃
ל־איש
ל־שמן ו ָּכ ָ֣
29וַ יַ כו ֶאת־מו ָּאב ָּב ָ֣עת ַההיא ַכע ֶׂש ֶרת א ָּלפים איש ָּכ ָּ
ָּ ִ֑חיל ו ֵ֥לא נמ ַלט ָֽאיש׃
31וַ ת ָּכ ַנע מו ָּאב ַביָ֣ ום ַההוא ַת ַחת יַ ָ֣ד יׂש ָּר ִ֑אל וַ תש ֵ֥קט ָּה ָּא ֶרץ שמונֵ֥ים
ָּש ָּנָֽה׃

ס

31ו ַאח ָּריו ָּהיָּ ה ַשמ ַ ָ֣גר ֶבן־ענָּ ת וַ ַיְַֽך ֶאת־פלשתים ָֽשש־מ ָ֣אות איש
ב ַמל ַמד ַה ָּב ָּ ִָ֑קר וַ ֵ֥י ַשע גַ ם־הוא ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
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1 4וַ יספו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ואהוד ָֽמת׃
2וַ ימכ ָ֣רם יהוָּ ה ביַ ד יָּ ָ֣בין ֶ ָֽמ ֶלְך־כנַ ַען א ֶ ֵ֥שר ָּמ ַלְך ב ָּח ִ֑צור ו ַׂשר־צ ָּבאו
גוים׃
ָֽסיס ָּרא ו ֵ֥הוא יושב ַבח ֵ֥ר ֶשת ַה ָֽ
ב־ברזֶ ל לו והוא
הוִ֑ה כי ת ַשע מאות ֶ ָֽר ֶכ ַ
3וַ יצע ֵ֥קו בנָֽי־יׂש ָּראל ֶאל־י ָּ
ָּל ִַ֞חץ ֶאת־בני יׂש ָּראל ב ָּחז ָָּקה ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנָֽה׃

ס

4ודבו ָּרה א ָּ ָ֣שה נבי ָּאה א ֶשת ַלפי ִ֑דות היא שפ ָּ ֵ֥טה ֶאת־יׂש ָּראל ָּב ֵ֥עת
ַה ָֽהיא׃
5והיא יו ֶש ֶבת ַ ָֽת ַחת־ת ֶמר דבו ָּרה בין ָּה ָּר ָּמה ו ֵ֥בין ָֽבית־אל ב ַ ָ֣הר
יה ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ַלמש ָּ ָֽפט׃
ֶאפ ָּ ִ֑רים וַ יַ עלֵ֥ ו א ֶל ָּ
6וַ תש ַלח וַ תק ָּרא ל ָּב ָּ ָ֣רק ֶבן־אבינ ַעם מ ֶק ֶדש נַ פ ָּת ִ֑לי וַ תא ֶמר א ָּליו ה ֵ֥לא
ומ ַשכ ָּת ב ַ ָ֣הר ָּתבור ו ָּל ַקח ָּ ָ֣ת עמך
צָּ ָ֣וה׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָֽהי־יׂש ָּראל לְך ָּ ָֽ
ע ֶׂש ֶרת א ָּלפים איש מבנֵ֥י נַ פ ָּתלי ומבנֵ֥י זב ָֽלון׃
7ו ָּמ ַשכתי א ֶליך ֶאל־ ַ ָ֣נ ַחל קישון ֶאת־ ָֽסיס ָּרא ַׂשר־צ ָּ ָ֣בא יָּ בין ו ֶאת־רכבו
ו ֶאת־המונִ֑ ו ונ ַתתיהו ביָּ ֶ ָֽדך׃
8וַ יא ֶמר א ֶלי ָּה ָּב ָּרק אם־תל ֵ֥כי עמי ו ָּה ָּ ִ֑לכתי ואם־ ֵ֥לא תלכי עמי ֵ֥לא
א ָֽלְך׃
ל־ה ֶד ֶרְך
9וַ תא ֶמר ָּהֹלְך א ָ֣לְך ע ָּמְך ֶ ֵ֚א ֶפס כי לא ָֽתהיֶ ה ָֽתפ ַארתך ַע ַ
בורה
ת־סיס ָּ ִ֑רא וַ ָּת ָּקם ד ָּ
הוה ֶא ָֽ
שר ַא ָּ ָ֣תה הולְך ָ֣כי ָֽביַ ד־א ָּשה ימ ֵ֥כר י ָּ
א ֶ ָ֣
ם־ב ָּרק ֶ ָֽקד ָּשה׃
וַ ֵ֥ת ֶלְך ע ָּ
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11וַ יַ זעק ָּב ָּרק ֶאת־זבולן ו ֶאת־נַ פ ָּתלי ֶקד ָּשה וַ ַיָ֣ ַעל ב ַרג ָּליו ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת ַאלפי
בורה׃
ִ֑איש וַ ַ ֵ֥ת ַעל עמו ד ָּ ָֽ
11ו ֶח ֶבר ַהקיני נפ ָּ ָ֣רד מ ַקין מב ֵ֥ני ח ָּבב ח ָ֣תן מ ֶ ִ֑שה וַ י ָ֣ט ָּא ֳהלו ַעד־אלֵ֥ ון
ת־ק ֶדש׃
ב ַצענַ ים א ֶ ֵ֥שר ֶא ֶ ָֽ
־ת ָֽבור׃
12וַ יַ גדו ל ָֽסיס ָּ ִ֑רא ֵ֥כי ָּע ָּלה ָּב ָּ ֵ֥רק ֶבן־אבינ ַעם ַהר ָּ

ס

13וַ יַ זעק ָֽסיס ָּרא ֶאת־ ָּכל־רכבו ת ַשע מאות ֶ ָ֣ר ֶכב ַברזֶ ל ו ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּעם
ישון׃
שר א ִ֑תו מח ֵ֥ר ֶשת ַהגוים ֶאל ַ־נ ֵַ֥חל ק ָֽ
א ֶ ָ֣
14וַ תא ֶמר דב ָּרה ֶאל־ ָּב ָּרק קום ָ֣כי ֶזה ַהיום א ֶשר נָּ ַתן יהָּוה ֶאת־ ָֽסיס ָּרא
הוה יָּ ָּצָ֣א ל ָּפ ֶנִ֑יך וַ י ֶַֽרד ָּב ָּרק מ ַ ָ֣הר ָּתבור וַ ע ֶׂש ֶרת א ָּלפים
ביָּ ֶדך ה ֵ֥לא י ָּ
איש ַאח ָּ ָֽריו׃
י־ח ֶרב
15וַ ָּיָ֣ ָּהם יהוָּ ה ֶאת־ ָֽסיס ָּרא ו ֶאת־ ָּכל־ ָּה ֶר ֶכב ו ֶאת־ ָּכל־ ַ ָֽה ַמח ֶנה לפ ֶ
לפנָ֣י ָּב ָּ ִ֑רק וַ י ֶַֽרד ָֽסיס ָּרא מ ַ ֵ֥על ַה ֶמר ָּכ ָּבה וַ ָּיֵ֥נָּ ס ב ַרג ָּ ָֽליו׃
16ו ָּב ָּרק ָּר ַ ִ֞דף ַאחרי ָּה ֶר ֶכב ו ַאח ָ֣רי ַ ָֽה ַמחנֶ ה ַעד ח ָ֣ר ֶשת ַהגויִ֑ם וַ י ִ֞פל
ד־א ָּ ָֽחד׃
י־ח ֶרב ֵ֥לא נש ַאר ַע ֶ
ל־מחנה ָֽסיס ָּרא לפ ֶ
ָּכ ַ
17ו ָֽסיס ָּרא ָּ ָ֣נס ב ַרג ָּליו ֶאל־ ָ֣א ֶהל יָּ על א ֶשת ֶ ָ֣ח ֶבר ַהקי ִ֑ני ָ֣כי ָּשלום ֵ֚בין
ְך־חצור ובין בית ֶ ֵ֥ח ֶבר ַהק ָֽיני׃
יָּ ָ֣בין ֶ ָֽמ ֶל ָּ
18וַ ת ָ֣צא יָּ על לק ַ ָ֣ראת ָֽסיס ָּרא וַ ָ֣תא ֶמר א ָּליו סו ָּרה אדני סו ָּ ֵ֥רה א ַלי
ַאל־תי ָּ ִ֑רא וַ ָּי ַסר א ֶלי ָּה ָּהא ֱה ָּלה וַ ת ַכסהו ַבשמי ָּ ָֽכה׃
19וַ יא ֶמר א ֶלי ָּה ַהשקיני־ ָּ ֵ֥נא מ ַעט־ ַמים ָ֣כי ָּצ ִ֑מאתי וַ תפ ִַ֞תח ֶאת־נאוד
ֶה ָּח ָּלב וַ ַתשָקהו וַ ת ַכ ָֽסהו׃
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21וַ ָ֣יא ֶמר א ֶלי ָּה עמד ֶפ ַָ֣תח ָּה ִ֑א ֶהל ו ָּהיָּ ה אם־איש יָּבוא ושאלְך ו ָּא ַמר
ָֽש־פה איש ו ָּא ַ ֵ֥מרת ָּ ָֽאין׃
הי ֵ֥
21וַ ת ַ ָ֣קח יָּ ָ֣על ָֽא ֶשת־ ֶח ֶבר ֶאת־י ַתד ָּהא ֶהל וַ ָּת ֶׂשם ֶאת־ ַה ַמ ֶ ָ֣ק ֶבת ביָּ ָּדּה
ת־היָּ תד ב ַר ָּקתו וַ תצ ַנח ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ
וַ ָּתבוא א ָּליו ַב ָּלאט וַ תת ַָקע ֶא ַ
ו ָֽהוא־נר ָּ ֵ֥דם וַ ָּי ַעף וַ יָּ ָֽמת׃
22וה ָ֣נה ָּב ָּרק ר ָ֣דף ֶאת־ ָֽסיס ָּרא וַ תצא יָּ על לק ָּראתו וַ ָ֣תא ֶמר לו ָ֣לְך
יה והנה ָֽסיס ָּרא נ ָ֣פל
ר־א ָּ ָ֣תה מ ַב ִ֑קש וַ יָּ ָ֣בא א ֶל ָּ
־האיש א ֶש ַ
ו ַאר ֶאךָּ ֶאת ָּ
מת ו ַהיָּ תד ב ַר ָּק ָֽתו׃
יָּבין ֶ ָֽמ ֶלְך־כ ָּנ ִַ֑ען לפני בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
23וַ יַ כ ַנע ֱאֹלהים ַביָ֣ ום ַההוא את ָ֣
שר
24וַ ת ֶלְך יַ ד ב ָֽני־יׂש ָּראל ָּהלָ֣ וְך ו ָּק ָּשה ַעל יָּ ָ֣בין ֶ ָֽמ ֶלְך־כ ָּ ִ֑נ ַען ַ ֵ֚עד א ֶ ָ֣
הכריתו את יָּ ֵ֥בין ֶ ָֽמ ֶלְך־כ ָּ ָֽנ ַען׃

פ

1 5וַ ָּ ָ֣ת ַשר דבו ָּרה ו ָּב ָּרק ֶבן־אבי ִ֑נ ַעם ַביֵ֥ ום ַההוא לא ָֽמר׃
2בפר ַע פ ָּרעות ביׂש ָּראל בהתנַ דב ָּ ִ֑עם ָּברכו יהָּ ָֽוה׃
יהוה
3שמ ָ֣עו מ ָּלכים ַהאזינו ָֽרז ִ֑נים ָּ ָֽאנכי ַ ָֽליהוָּ ה ָּאנ ָ֣כי ָּאש ָּירה אזַ מר ַ ָֽל ָּ
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
ֱא ֵ֥
4יהוָּ ה בצאתך משעיר ב ַצעדך מש ָ֣דה ֱאדום ֶ ָ֣א ֶרץ ָּר ָּע ָּשה גַ ם־ ָּש ַמים
ם־עבים ָּנֵ֥טפו ָּ ָֽמים׃
נָּ ָּ ִ֑טפו גַ ָּ
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
הוה ֱא ֵ֥
הוִ֑ה ֶזָ֣ה סינַ י מפני י ָּ
ָּ 5ה ֵ֥רים נָּ זלו מפנָ֣י י ָּ
6בי ִ֞מי ַשמ ַגר ֶבן־ענָּ ת בי ָ֣מי יָּ על ָּחדלו ֳא ָּר ִ֑חות והלכָ֣י נתיבות ילכו
ֳא ָּרחות ע ַקל ַק ָֽלות׃
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בורה ַש ַ ֵ֥קמתי אם
ָּ 7חדלו פ ָּרזון ביׂש ָּראל ָּח ִ֑דלו ַעד ַש ַקמתי ד ָּ
ביׂש ָּר ָֽאל׃
ם־י ַָּֽר ֶאה וָּ ר ַמח
8יב ַחר ֱאֹל ָ֣הים ח ָּדשים ָּאז ָּל ֶ ָ֣חם ש ָּע ִ֑רים ָּמגַֽן א ָֽ
ב ַאר ָּב ֵ֥עים ֶא ֶלף ביׂש ָּר ָֽאל׃
הוָֽה׃
9לבי לחוק ָָ֣קי יׂש ָּראל ַה ָֽמתנַ דבים ָּב ָּ ִ֑עם ָּברכו י ָּ
ל־ד ֶרְך ָֽׂשיחו׃
11רכבי אתנות צחרות ישבי ַעל־מדין והל ֵ֥כי ַע ֶ
11מ ָ֣קול מ ַ ָֽחצצים ֵ֚בין ַמש ַאבים ָּשם י ַתנו צד ָ֣קות יהוָּ ה צד ֵ֥קת פרזנו
הוָֽה׃
ביׂש ָּר ִ֑אל ָּאז יָּ ר ֵ֥דו ַלש ָּערים ַעם־י ָּ
י־שיר ֵ֥קום ָּב ָּרק וָֽ ש ֵ֥בה ֶשביך
בורה ֵ֥עורי עורי ַדבר ִ֑
12עורי עורי ד ָּ
ֶבן־אב ָֽינ ַעם׃
בורים׃
ֵ֚ ָּ 13אז י ַ ָ֣רד ָּׂשריד ל ַאדירים ָּ ִ֑עם יהוָּ ה י ַרד־לי ַבג ָֽ
14מ ָ֣ני ֶאפ ַרים ָּשר ָּשם ַבע ָּמלק ַאח ֶ ֵ֥ריך בניָּמין ַ ָֽבע ָּמ ֶ ִ֑מיך מנָ֣י ָּמכיר ָּ ָֽיַֽרדו
מ ָ֣חקקים ומזבולן משכים ב ֵ֥ש ֶבט ס ָֽפר ׃
שכר כָ֣ן ָּב ָּרק ָּבע ֶמק ש ַלָ֣ח ב ַרג ָּלִ֑יו
שכר עם־דב ָּרה וי ָּש ָּ
15ו ָּׂש ַרי בי ָּש ָּ
בפ ַלגָ֣ ות ראובן גדלים חקקי־לָֽב׃
ָ֣ ָּ 16ל ָּמה יָּ ַשב ָּת ֵ֚בין ַ ָֽהמשפ ַתים לשמ ַע שר ָ֣קות ע ָּד ִ֑רים לפ ַלגָ֣ ות ראובן
גדולים חקרי־לָֽב׃
17גל ָּעד בע ֶבר ַהיַ רדן ָּשכן ו ָּדן ָּ ֵ֥ל ָּמה יָּ גור ֳאניִ֑ ות ָּאשר יָּ ַשב ל ָ֣חוף יַ מים
ו ַ ֵ֥על מפ ָּר ָּציו יש ָֽכון׃
רומי ָּׂש ֶ ָֽדה׃
18זבלון ַעָ֣ם ח ֵ֥רף נַ פשו ָּלמות ונַ פ ָּת ִ֑לי ַעל מ ֵ֥
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ָּ 19באו מ ָּלכים נל ָּחמו ָּאז נלחמו ַמל ָ֣כי כנַ ַען ב ַתע ַנְַֽך ַעל־ ָ֣מי מג ִ֑דו ֶ ֵ֥ב ַצע
ֶכ ֶסף ֵ֥לא ָּל ָּ ָָֽקחו׃
לותם נלחמו עם־סיס ָּ ָֽרא׃
וכבים ממס ָּ
21מן־ ָּש ַמים נל ָּ ִ֑חמו ַה ָֽכ ָּ
ישון תדר ֵ֥כי נַ פשי ָֽעז׃
ַ 21נ ַחל קישון ג ָּר ָּפם ַ ֵ֥נ ַחל קדומים ַנ ַָ֣חל ק ִ֑
יריו׃
י־סוס ָֽמ ַדהרות ַדה ֵ֥רות ַאב ָּ ָֽ
ֵ֥ ָּ 22אז ָּהלמו עקב ִ֑
א־באו ל ֶעז ַ ָ֣רת
ִ֑יה כי ָֽל ָּ
ָ֣ 23אורו מרוז ָּא ַמר ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ֵ֥ארו ָּארור יש ֶב ָּ
בורים׃
הוה ַבג ָֽ
יהוָּ ה ל ֶעז ַ ֵ֥רת י ָּ
24תב ַרְך מנָּ שים יָּ על א ֶשת ֶ ָ֣ח ֶבר ַהקינִ֑י מנָּ ֵ֥שים ָּבא ֶהל תב ָּ ָֽרְך׃
ֵ֥ ַ 25מים ָּש ַאל ָּח ָּ ָ֣לב נָּ ָּ ִ֑תנָּ ה ב ֵ֥ס ֶפל ַאדירים הק ֵ֥רי ָּבה ֶחמ ָּ ָֽאה׃
26יָּ ָּדּה ַליָּ ָ֣תד תש ַלחנָּ ה ָֽוימ ָּינּה ל ַהל ָ֣מות עמ ִ֑לים ו ָּהל ָּמה ָֽסיס ָּרא ָּמח ָּ ָָ֣קה
ומח ָּ ֵ֥צה ו ָּחל ָּפה ַר ָּק ָֽתו׃
ראשו ָּ
שר ָּכ ַרע ָּשם
יה ָּכ ַ ָ֣רע נָּ ָּפל ַבא ֶ ָ֣
יה ָּכ ַ ֵ֥רע נָּ ַפל ָּש ָּ ִ֑כב בין ַרג ֶל ָּ
27בָ֣ין ַרג ֶל ָּ
נָּ ַ ֵ֥פל ָּש ָֽדוד׃
28ב ַעד ַה ַחלון נשק ָּפה וַ תיַ בב ֵ֥אם ָֽסיס ָּרא ב ַעָ֣ד ָּ ָֽה ֶאש ָּנִ֑ב ַמד ַוע בשש
בותיו׃
רכבו ָּלבוא ַמ ָ֣ד ַוע ֶ ָֽא ֱחרו ַפעמי ַמרכ ָּ ָֽ
יה ָּ ָֽלּה׃
יה ַתע ֶנִ֑ינָּ ה ַאף־היא ָּת ֵ֥שיב א ָּמ ֶר ָּ
רות ָּ
ַ 29חכ ֵ֥מות ָּׂש ֶ
31הלא ימצאו י ַחל ָ֣קו ָּש ָּלל ַר ַחם ַרח ָּמ ַתים ל ָ֣ראש גֶ ֶבר ש ַלל צ ָּבעים
ארי ָּש ָּ ָֽלל׃
ל ָ֣סיס ָּרא ש ַ ֵ֥לל צ ָּבעים רק ָּ ִ֑מה ֶ ֵ֥צ ַבע רק ָּמ ַתים ל ַצו ֵ֥
31כן יאבדו ָּכל־אוי ֶביך יהוָּ ה ו ָ֣אה ָּביו כ ֵ֥צאת ַה ֶש ֶמש בגב ָּר ִ֑תו וַ תש ֵ֥קט
ָּה ָּא ֶרץ ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּנָֽה׃
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1 6וַ יַ עׂשו בני־יׂש ָּראל ָּה ַרע בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה וַ יתנם יהָּוה ביַ ד־מד ָּיַֽן ֶ ֵ֥ש ַבע
ָּש ָֽנים׃
2וַ ָּ ֵ֥ת ָּעז יַ ד־מד ָּיַֽן ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל מפני מדיָּ ן ָּע ָֽׂשו ָּל ֶ ָ֣הם׀ בנָ֣י יׂש ָּראל
ת־המ ָּצ ָֽדות׃
ת־המ ָּערות ו ֶא ַ
שר ֶ ָֽב ָּהרים ו ֶא ַ
ת־המנ ָּהרות א ֶ ָ֣
ֶא ַ
3ו ָּה ָּיה אם־זָּ ַ ָ֣רע יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּע ָּלה מד ָּיַֽן ַ ָֽוע ָּמלק ובני־ ֶק ֶדם ו ָּעלֵ֥ ו ָּע ָּ ָֽליו׃
4וַ יַ חנָ֣ ו עלי ֶהם וַ יַ שחיתו ֶאת־י ָ֣בול ָּה ָּא ֶרץ ַעד־בואך ַע ָּ ִ֑זה ו ָֽלא־יַ שאירו
ָֽמחיָּ ה ביׂש ָּראל ו ֶ ֵׂ֥שה וָּ שור וַ ח ָֽמור׃
י־אר ֶבה ָּלרב ו ָּל ֶ ֵ֥הם
יהם ָּיבאו כ ָֽד ַ
5כי הם ומקני ֶהם יַ עלו ו ָּא ֳהל ֶ
ולג ַמל ֶיהם ָ֣אין מס ָּ ִ֑פר וַ ֵ֥יָּבאו ָּב ָּא ֶרץ ל ַשח ָּ ָֽתּה׃
6וַ י ַדל יׂש ָּראל מאד מפ ָ֣ני מד ָּ ִ֑יַֽן וַ יזע ֵ֥קו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאל־יהָּ ָֽוה׃

פ

הוִ֑ה ַעל א ֵ֥דות מד ָּ ָֽיַֽן׃
7וַ יהי ָֽכי־זָּ ע ֵ֥קו בנָֽי־יׂש ָּראל ֶאל־י ָּ
8וַ יש ַלח יהָּוה ֵ֥איש נָּ ביא ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יא ֶמר ָּל ֶהם כה־ ָּא ַ ֵ֥מר יהָּ ָ֣וה׀
ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָּאנ ִ֞כי ֶה ֱעליתי ֶאת ֶכם ממצ ַרים וָּ א ֵ֥ציא ֶאת ֶכם מ ֵ֥בית
ע ָּב ָֽדים׃
יכם
אותם מפנ ֶ
9וָּ ַאצל ֶאת ֶכם מ ַיָ֣ד מצ ַרים ומ ַיד ָּכל־ֹלחצי ֶ ִ֑כם וָּ אגָּ רש ָּ
ת־אר ָּ ָֽצם׃
וָּ ֶאת ָּנֵ֥ה ָּל ֶכם ֶא ַ
11וָּ אמ ָּ ָ֣רה ָּל ֶכם אני יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶכם לא ָֽתיראו ֶאת־ ֱאֹל ָ֣הי ָּה ֱאמרי א ֶ ֵ֥שר
קולי׃
ַא ֶתם יוש ָ֣בים ב ַאר ָּ ִ֑צם ו ֵ֥לא ש ַמע ֶתם ב ָֽ

פ

שר ב ָּעפ ָּרה א ֶ ֵ֥שר ליו ָּאש
11וַ יָּ ִ֞בא ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה וַ י ֶשב ַת ַחת ָּ ָֽהא ָּלה א ֶ ָ֣
א ָ֣בי ָּ ָֽה ֶעז ִ֑רי וגד ָ֣עון בנו חבט חטים ַבגַ ת ל ָּהניס מפ ֵ֥ני מד ָּ ָֽיַֽן׃

602

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

12וַ י ָּ ֵ֥רא א ָּליו ַמל ַ ָ֣אְך יהָּ ִ֑וה וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו יהָּ ֵ֥וה עמך ג ֵ֥בור ֶה ָּ ָֽחיל׃
13וַ יא ֶמר א ָּליו גדעון ָ֣בי אדני ויש יהוָּ ה ע ָּמנו ו ָּ ֵ֥ל ָּמה מ ָּצ ַאתנו ָּכל־ ִ֑זאת
רו־לנו אבותינו לאמר הלא ממצ ַרים
ו ַאי ָ֣ה ָּ ָֽכל־נפלא ָּתיו א ֶשר ספ ָּ
ֶה ֱע ָּלָ֣נו יהוָּ ה ו ַע ָּתה נ ָּט ָּ ָ֣שנו יהוָּ ה ַוַָֽֽיתננו ב ַכף־מד ָּ ָֽיַֽן׃
הושע ָּ ֵ֥ת ֶאת־יׂש ָּראל מ ַכָ֣ף
אמר ֵ֚לְך בכחךָ֣ זֶ ה ו ַ
14וַ י ֶפן א ָּליו יהוָּ ה וַ י ֶ
מד ָּ ִ֑יַֽן הלא ש ַלח ָֽתיך׃
15וַ יא ֶמר א ָּליו ָ֣בי אדנָּ י ַב ָּ ֵ֥מה אוש ַיע ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל הנה ַאלפי ַה ַ ָ֣דל
במנַ ֶשה ו ָּאנ ֵ֥כי ַה ָּצעיר ב ֵ֥בית ָּא ָֽבי׃
ית ֶאת־מד ָּיַֽן כ ֵ֥איש ֶא ָּ ָֽחד׃
16וַ יא ֶמר א ָּליו יהוָּ ה ֵ֥כי ֶאה ֶיה ע ָּ ִ֑מְך והכ ָּ ֵ֥
17וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו אם־ ָּנא ָּמ ָּ ֵ֥צאתי חן בעי ֶ ִ֑ניך ו ָּעׂשי ָּת לי אות ָּש ַא ָּתה
מ ַד ֵ֥בר ע ָֽמי׃
ַ 18אל־נָּ א ָּתמש מזֶ ה ַעד־ב ָ֣אי א ֶליך ו ָֽהצאתי ֶאת־מנ ָּחתי והנַ חתי ל ָּפ ֶ ִ֑ניך
אמר ָּאנ ֵ֥כי אשב ַ ֵ֥עד שו ֶ ָֽבך׃
וַ י ַ
19וגד ָ֣עון ָּבא וַ ַי ַעׂש ג ָֽדי־עזים ואי ַפת־ ֶ ָ֣ק ַמח ַמצות ַה ָּב ָּׂשר ָּ ָׂ֣שם ַב ַסל
ו ַה ָּמ ַרק ָּ ָׂ֣שם ַב ָּפ ִ֑רור וַ יו ֵ֥צא א ָּליו ֶאל־ ַ ֵ֥ת ַחת ָּהא ָּלה וַ יַ ַ ָֽגש׃

ס

ת־ה ַמצות ו ַהנַ ח
ת־ה ָּב ָּׂשר ו ֶא ַ
21וַ יא ֶמר א ָּליו ַמל ַ ָ֣אְך ָּה ֱאֹלהים ַ ָ֣קח ֶא ַ
ת־ה ָּמ ַרק ש ִ֑פוְך וַ יַ ַעׂש ָֽכן׃
ל־ה ֶ ָ֣ס ַלע ַה ָּלז ו ֶא ַ
ֶא ַ
שר ביָּ דו וַ י ַ ֵ֥גע ַב ָּב ָּׂשר
21וַ יש ִ֞ ַלח ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ֶאת־קצה ַהמש ֶענֶ ת א ֶ ָ֣
־ה ַמצות
־ה ָּב ָּׂשר ו ֶאת ַ
אכל ֶאת ַ
ן־הצור וַ ת ַ
ו ַב ַמ ִ֑צות וַ ַת ַעל ָּהאש מ ַ
יניו׃
ו ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ָּה ַלְך מע ָּ ָֽ
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22וַ ַיַָֽ֣רא גדעון ָֽכי־ ַמל ַ ֵ֥אְך יהָּוה ִ֑הוא

ס

וַ ָ֣יא ֶמר גדעון א ָּהּה אד ָּ ָ֣ני יהוה

ל־פ ָֽנים׃
ָֽכי־ ַעל־כן ָּראיתי ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ָּפנים ֶא ָּ
23וַ יא ֶמר לו יהָּוה ָּשלֵ֥ ום לך ַאל־תי ָּ ִ֑רא לא ָּת ָֽמות׃
24וַ י ֶבן ָּשם גדעון מזב ַח ַ ָֽליהוָּ ה וַ יק ָּרא־לֵ֥ ו יהָּוה ָּשלִ֑ ום ַ ֵ֚עד ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה
עו ֶדנו ב ָּעפ ָּרת א ֵ֥בי ָּה ֶעז ָֽרי׃

פ

שר ל ָּאביך
ר־השור א ֶ ָ֣
ת־פ ַ
25וַ יהי ַב ַ ָ֣לי ָּלה ַההוא וַ יא ֶמר לָ֣ ו יהוָּ ה ַקח ֶא ַ
שר ל ָּאביך
ש ַבע ָּשנִ֑ים ו ָּה ַרס ָּת ֶאת־מז ַבח ַה ַב ַעל א ֶ ָ֣
ופר ַהשני ֶ ָ֣
ַ ֵ֥
ר־ע ָּליו תכ ָֽרת׃
ת־האש ָּ ֵ֥רה א ֶש ָּ
ו ֶא ָּ
26ו ָּבני ָּת מזב ַח ַליהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ַ ָ֣על ראש ַה ָּמעוז ַה ֶזה ַב ַ ָֽמע ָּר ָּ ִ֑כה ו ָּ ָֽל ַקח ָּת
עולה ַבע ֵ֥צי ָּהאש ָּרה א ֶ ֵ֥שר תכ ָֽרת׃
ית ָּ
ת־ה ָּפָ֣ר ַהשני ו ַהע ָ֣ל ָּ
ֶא ַ
27וַ י ַקח גדעון ע ָּׂש ָּרה אנָּ שים ָֽמע ָּב ָּדיו וַ יַ ַעׂש ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר א ָּליו יהָּ ִ֑וה
־אנ ֵ֥שי ָּהעיר מע ֵׂ֥שות יו ָּמם וַ ַ ֵ֥י ַעׂש
שר יָּ רא ֶאת־בית ָּאביו ו ֶאת ַ
וַ יהי ַכא ֶ ָ֣
ָּ ָֽלי ָּלה׃
28וַ יַ שכימו ַאנשי ָּהעיר ַבב ֶקר והנה נ ַתץ מז ַ ָ֣בח ַה ַב ַעל ו ָּהאש ָּ ֵ֥רה
ל־המזב ַח ַה ָּבנָֽ וי׃
א ֶשר־ ָּע ָּליו כ ָּ ִ֑ר ָּתה ואת ַה ָּ ָ֣פר ַהשני ָֽהע ָּלה ַע ַ
29וַ ָֽיאמרו ָ֣איש ֶאל־רעהו ֵ֥מי ָּע ָּׂשה ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה ַוַָֽֽידרשו וַ י ַבקשו וַ ָ֣יאמרו
גדעון ֶבן־יו ָּאש ָּע ָּׂשה ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
31וַ יאמרו ַאנשי ָּהעיר ֶאל־יו ָּאש הו ֵ֥צא ֶאת־בנך ויָּ ִ֑מת כי נָּ ַתץ
ֶאת־מז ַ ָ֣בח ַה ַב ַעל ו ֵ֥כי ָּכ ַרת ָּהאש ָּ ֵ֥רה א ֶשר־ ָּע ָּ ָֽליו׃
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ם־א ֶתם
31וַ ָ֣יא ֶמר יו ָּאש לכל א ֶשר־ ָּעמדו ָּע ָּליו ַה ַא ֶ ָ֣תם׀ תר ָ֣יבון ַל ַב ַעל א ַ
ֹלהים הוא ָּיָ֣ ֶַֽרב
ם־א ֵ֥
ד־ה ִ֑ב ֶקר א ֱ
יומת ַע ַ
יעון אותו א ֶשר יָּ ֵ֥ריב לו ַ
תוש ָ֣
לו ֵ֥כי נָּ ַתץ ֶ ָֽאת־מזב ָֽחו׃
32וַ יק ָּרא־לֵ֥ ו ַביום־ ַההוא יר ַ ָ֣ב ַעל לא ִ֑מר ָּיַֽ ֶרב בו ַה ַב ַעל ֵ֥כי נָּ ַתץ
ֶ ָֽאת־מזב ָֽחו׃

פ

33ו ָּכל־מד ָּיַֽן וַ ע ָּמלק ובני־ ֶק ֶדם נֶ ֶאס ָ֣פו יַ ח ָּ ִ֑דו וַ יַ ַעב ֵ֥רו ַוַָֽֽיַ חנו ב ֵ֥ע ֶמק
יזר ֶ ָֽעאל׃
שופר וַ יזָּ ֵ֥עק אב ֶיעזֶ ר ַאח ָּ ָֽריו׃
34ו ָ֣רו ַח יהוָּ ה ָּלב ָּשה ֶאת־גד ִ֑עון וַ ית ַקע ַב ָּ
ומל ָּא ָ֣כים ָּש ַלח
35ו ַמל ָּאכים ָּש ַ ָ֣לח ב ָּכל־מנַ ֶשה וַ יזָּ ֵ֥עק גַ ם־הוא ַאח ָּ ִ֑ריו ַ
אתם׃
ב ָּאשר ובזבלון ובנַ פ ָּתלי ַוַָֽֽיַ עלו לק ָּר ָּ ָֽ
36וַ ֵ֥יא ֶמר גדעון ֶאל־ ָּה ֱאֹל ִ֑הים אם־יֶ ש ִ֞ך מושי ַע ביָּ די ֶאת־יׂש ָּראל ַכא ֶ ֵ֥שר
ד ַ ָֽבר ָּת׃
37ה ָ֣נה ָּאנכי ַמציג ֶאת־גַ ֵ֥זת ַה ֶצ ֶמר ַב ִ֑ג ֶרן אם ַטל יהיֶ ה ַ ָֽעל־ ַהגזָּ ה ל ַב ָּדּה
ל־ה ָּא ֶרץ ח ֶרב ויָּ ַדעתי ָֽכי־תוש ַיע ביָּ די ֶאת־יׂש ָּראל ַכא ֶ ֵ֥שר
ל־כ ָּ
ו ַע ָּ
ד ַ ָֽבר ָּת׃
38וַ יהי־כן וַ יַ שכם ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ ָּיַֽזַ ר ֶאת־ ַהגָּ ִ֑זה וַ י ֶמץ ַטל מן־ ַהגזָּ ה מלֵ֥ וא
ַהס ֶפל ָּ ָֽמים׃
39וַ יא ֶמר גדעון ֶאל־ ָּ ָ֣ה ֱאֹלהים ַאל־י ַחר ַאפך בי וַ א ַדב ָּרה ַ ָ֣אְך ַה ָּ ִ֑פ ַעם
־הגזָּ ה ל ַב ָּדּה
אנַ ֶסה נָּ א־ ַרק־ ַה ַפ ַעם ַבגזָּ ה יהי־נָּ א ח ֶרב ֶאל ַ
ה־טל׃
ל־ה ָּא ֶרץ יָֽהיֶ ָּ ָֽ
ל־כ ָּ
ו ַע ָּ

605

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

־הגזָּ ה ל ַב ָּדּה
41וַ ַי ַעׂש ֱאֹלהים כן ַב ַ ָ֣לי ָּלה ַה ִ֑הוא וַ יהי־ח ֶרב ֶאל ַ
ל־ה ָּא ֶרץ ָּ ֵ֥היָּ ה ָּ ָֽטל׃
ל־כ ָּ
ו ַע ָּ

פ

שר אתו ַוַָֽֽיַ חנו ַעל־ ָ֣עין ח ִ֑רד
1 7וַ יַ שכם יר ַב ַעל ָ֣הוא גדעון ו ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
מורה ָּב ָֽע ֶמק׃
ומחנה מדיָּ ן ָּהיָּ ה־לָ֣ ו מ ָּצפון מגב ַ ֵ֥עת ַה ֶ
ַ
שר א ָּתְך מת ֵ֥תי ֶאת־מד ָּיַֽן ביָּ ָּ ִ֑דם
2וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־גדעון ַרב ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
יעה ָֽלי׃
הוש ָּ
ֶפן־ית ָּפאר ָּע ַלי יׂש ָּראל לאמר יָּ די ֵ֥
3ו ַע ָּתה ק ָּרא נָּ א ב ָּאזני ָּה ָּעם לאמר ָֽמי־יָּ ָ֣רא ו ָּחרד יָּ ֵ֥שב ויצפר מ ַ ָ֣הר
ן־ה ָּעם ֶעׂשרים ושנַ ים ֶא ֶלף וַ ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת א ָּלפים נש ָּ ָֽארו׃
ַהגל ָּ ִ֑עד וַ ָּי ָָּ֣שב מ ָּ

ס

4וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־גדעון עוד ָּה ָּ ָ֣עם ָּרב הורד או ָּתם ֶאל־ ַה ַמים ו ֶאצר ֶ ֵ֥פנו
לך ָּ ִ֑שם ו ָּהיָּ ה א ֶשר א ַמר א ֶליך ֶזָ֣ה׀ י ָ֣לְך א ָּתְך ֵ֚הוא י ָ֣לְך א ָּתְך וכל
א ֶשר־א ַמר א ֶליך ֶ ֵ֚זה לא־י ָ֣לְך ע ָּמְך הוא ֵ֥לא י ָֽלְך׃
5וַ יֵ֥ ו ֶרד ֶאת־ ָּה ָּעם ֶאל־ ַה ָּ ִ֑מים

ס

וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־גדעון ָ֣כל א ֶשר־יָּ ֹלק

ן־ה ַמים ַכא ֶשר יָּ ֹלָ֣ ק ַה ֶכ ֶלב ַתציג אותו ל ָּבד וכל א ֶשר־יכ ַ ֵ֥רע
בלשונו מ ַ
ַעל־בר ָּכיו לש ָֽתות׃
יהם שֹלֵ֥ ש מאות ִ֑איש וכל ֶי ֶָ֣תר
6וַ יהי מס ִ֞ ַפר ַ ָֽהמ ַלקָקים ביָּ ָּדם ֶאל־פ ֶ
ָּה ָּעם ָּכר ֵ֥עו ַעל־ברכ ֶיהם לש ֵ֥תות ָּ ָֽמים׃

ס

7וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־גדעון בשֹלש מאות ָּהאיש ַ ָֽהמ ַלקקים או ָ֣שי ַע
ל־ה ָּעם ילכו ֵ֥איש למק ָֽמו׃
ֶאת ֶכם ונָּ ַת ֵ֥תי ֶאת־מד ָּיַֽן ביָּ ֶ ִ֑דך ו ָּכ ָּ

606

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

יהם ואת ָּכל־איש יׂש ָּראל
8וַ יק ָ֣חו ֶאת־צ ָּדה ָּה ָּעם ביָּ ָּדם ו ָ֣את שופ ָֽרת ֶ
ומחנָ֣ה מדיָּ ן ָּ ֵ֥היָּ ה לו
ש ַלח ָ֣איש ל ָֽא ָּה ָּליו ובשֹלש־מ ֵ֥אות ָּהאיש ֶ ָֽה ֱחזִ֑יק ַ
מ ַ ֵ֥ת ַחת ָּב ָֽע ֶמק׃

פ

ַ9וַָֽֽיהי ַב ַ ָ֣לי ָּלה ַההוא וַ יא ֶמר א ָּליו יהוָּ ה קום ָ֣רד ַ ָֽב ַמח ֶ ִ֑נה ֵ֥כי נ ַתתיו
ביָּ ֶ ָֽדך׃
ל־ה ַמח ֶנָֽה׃
11ואם־יָּ ֵ֥רא ַא ָּתה ָּל ֶ ִ֑ר ֶדת ֵ֥רד ַא ָּתה ופ ָּ ֵ֥רה נַ ַערך ֶא ַ ָֽ
11ו ָּ ָֽש ַמע ָּת ַמה־י ַדברו ו ַא ַחר ֶת ֱח ַ ָ֣זַֽקנָּ ה יָּ ֶדיך ויָּ ַרד ָּת ַ ָֽב ַמח ֶ ִ֑נה וַ יַֽ ֶרד הוא
ופ ָּ ָ֣רה נַ ערו ֶאל־ק ֵ֥צה ַהחמשים א ֶ ֵ֥שר ַ ָֽב ַמח ֶנָֽה׃
12ומדיָּ ן וַ ע ָּמלק ו ָּכל־בני־ ֶק ֶדם נפ ָ֣לים ָּבע ֶמק ָּכ ַאר ֶבה ָּל ִ֑רב ולג ַמלי ֶהם
ָ֣אין מס ָּפר ַכחול ֶש ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת ַה ָּים ָּל ָֽרב׃
13וַ יָּ ָ֣בא גדעון והנה־איש מ ַס ֵ֥פר לרעהו חלִ֑ ום וַ יא ֶמר הנה חלָ֣ ום
ָּח ַלמתי והנה צלול ֶל ֶחם ׂשערים מת ַהפְך ב ַמחנָ֣ה מדיָּ ן וַ ָ֣יָּבא
ד־הא ֶהל וַ יַ כהו וַ יפל וַ יַ ַהפ ֵ֥כהו ל ַמע ָּלה ונָּ ַ ֵ֥פל ָּה ָֽא ֶהל׃
ַע ָּ
14וַ יַ ַען רעהו וַ יא ֶמר ָ֣אין זאת בלתי אם־ ֶח ֶרב גד ֵ֥עון ֶבן־יו ָּאש ָ֣איש
ל־ה ַמח ֶנָֽה׃
ת־כ ַ ָֽ
יׂש ָּר ִ֑אל נָּ ַתן ָּ ָֽה ֱאֹלהים ביָּ דו ֶאת־מדיָּ ַֽן ו ֶא ָּ

פ

15וַ יהי כשמ ַע גדעון ֶאת־מס ַפר ַהחלום ו ֶאת־שברו וַ יש ָּ ִ֑תחו וַ יָּ ָּשב
ת־מחנֵ֥ה מד ָּ ָֽיַֽן׃
הוה ביֶ ד ֶכם ֶא ַ
אמר קומו ָֽכי־נָּ ַתן י ָּ
ל־מחנָ֣ה יׂש ָּראל וַ ָ֣י ֶ
ֶא ַ
16וַ ַי ַחץ ֶאת־שֹלש־מ ֵ֥אות ָּהאיש שֹל ָּ ָ֣שה ָּרא ִ֑שים וַ יתן שו ָּפרות
ביַ ד־כ ָּלם ו ַכ ָ֣דים רקים ו ַלפדים ב ֵ֥תוְך ַה ַכ ָֽדים׃
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17וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶהם מ ֶ ֵ֥מני תראו ו ָ֣כן ַתע ִׂ֑שו והנה ָּאנ ֵ֥כי ָּבא בק ָ֣צה ַ ָֽה ַמחנֶ ה
ר־א ֱע ֶׂשה ֵ֥כן ַתע ָֽׂשון׃
ו ָּה ָּ ֵ֥יה ַכא ֶש ֶ
שר א ִ֑תי ות ַקע ֶתם ַבשו ָּפרות גַ ם־ ַא ֶתם
18ו ָּת ַקעתי ַבשו ָּפר ָּאנכי ו ָּכל־א ֶ ָ֣
יהוֵ֥ה ולגד ָֽעון׃
סביבות ָּכל־ ַ ָֽה ַמחנֶ ה וַ א ַמר ֶתם ַל ָּ

פ

19וַ יָּ ָ֣בא גדעון ומ ָּאה־איש א ֶשר־אתו בקצָ֣ה ַ ָֽה ַמחנֶ ה ֵ֚ראש ָּה ַאש ָ֣מ ֶרת
ופרות ונָּ ֵ֥פוץ
ת־ה ָֽשמ ִ֑רים ַוַָֽֽיתקעו ַב ָ֣ש ָּ
ַה ָֽתיכונָּ ה ַאְך ָּה ֵָ֥קם הָקימו ֶא ַ
ַה ַכדים א ֶ ֵ֥שר ביָּ ָּ ָֽדם׃
ָֽ ַ21ויתקעו שֹל ֶשת ָּה ָּרא ֵ֥שים ַב ָֽשו ָּפרות וַ ישב ָ֣רו ַה ַכדים וַ יַ חזיקו
שופרות לת ִ֑ק ַוע ַוַָֽֽיקראו ֶ ֵ֥ח ֶרב
ביַ ד־ׂשמאו ָּלם ַב ַלפדים וביַ ד־ימינָּ ם ַה ָּ
יהוה ולגד ָֽעון׃
ַ ָֽל ָּ
ל־ה ַמח ֶנה וַ יָּ ריעו וַ יָּ נָֽ יסו׃
21וַ ַ ָֽי ַעמדו ָ֣איש ַתח ָּתיו ָּסביב ַ ָֽל ַמח ֶ ִ֑נה וַ ָּיַֽ ָּרץ ָּכ ַ ָֽ
שופרות וַ יָּ ֶָׂ֣שם יהוָּ ה ָ֣את ֶ ֵ֥ח ֶרב איש ברעהו
ַ22וַָֽֽיתקעו שֹלש־מ ָ֣אות ַה ָּ
ת־א ֵ֥בל
־ה ַמח ֶנִ֑ה וַ יָּ נָּ ס ַ ָֽה ַמחנֶ ה ַעד־בית ַהש ָּטה ָֽצר ָּר ָּתה ַעד ׂש ַפ ָּ
וב ָּכל ַ ָֽ
־ט ָּ ָֽבת׃
חולה ַעל ַ
מ ָּ
ן־כל־מנַ ֶ ִ֑שה ַוַָֽֽירדפו ַאח ֵ֥רי
ן־אשר ומ ָּ
23וַ י ָּצעק ָֽאיש־יׂש ָּראל מנַ פ ָּת ֵ֥לי ומ ָּ
מד ָּ ָֽיַֽן׃
24ו ַמל ָּאכים ָּש ַ ָ֣לח גדעון ב ָּכל־ ַהר ֶאפ ַרים לאמר ר ִ֞דו לק ַראת מדיָּ ן
־היַ ר ִ֑דן וַ י ָּצ ִ֞עק ָּכל־איש
ולכדו ָּל ֶהם ֶאת־ ַה ַמים ַעד ֵ֥בית ָּב ָּרה ו ֶאת ַ
ת־היַ ר ָֽדן׃
ת־ה ַמים ַעד ֵ֥בית ָּב ָּרה ו ֶא ַ
ֶאפ ַרים וַ ילכ ָ֣דו ֶא ַ

608

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ַ25וַָֽֽילכדו ש ָֽני־ ָּׂשרי מדיָּ ן ֶאת־ע ָ֣רב ו ֶאת־זאב וַ יַ ַהרגו ֶאת־עורב
בצור־עורב ו ֶאת־זאב ָּהרגָ֣ ו ב ֶ ָֽיַֽ ֶקב־זאב ַוַָֽֽירדפו ֶאל־מד ָּ ִ֑יַֽן וראש־ע ָ֣רב
וזאב הביאו ֶאל־גדעון מע ֶבר ַליַ ר ָֽדן׃
ית ָּלנו לבלתי
ה־ה ָּד ָּבר ַהזֶ ה ָּע ָׂ֣ש ָּ
1 8וַ יאמרו א ָּליו ָ֣איש ֶאפ ַרים ָּ ָֽמ ַ
ק ָ֣ראות ָּלנו ֵ֥כי ָּה ַלכ ָּת לה ָּל ָ֣חם במד ָּ ִ֑יַֽן וַ יר ֵ֥יבון אתו ב ָּחז ָּ ָָֽקה׃
2וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶהם ֶמה־ ָּע ֵׂ֥שיתי ַע ָּתה ָּכ ֶ ִ֑כם הלוא טוב עללֵ֥ ות ֶאפ ַרים
יעזֶ ר׃
מב ֵ֥ציר אב ֶ ָֽ
ומה־יָּ כלתי
ת־ׂשרי מדיָּ ן ֶאת־ע ָ֣רב ו ֶאת־זאב ַ
3ביֶ ד ֶכם נָּ ַתן ֱאֹלהים ֶא ָּ
רוחם ָֽמ ָּע ָּליו ב ַדברו ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
ע ָׂ֣שות ָּכ ֶכִ֑ם ָּאז ָּרפ ָּתה ָּ
שר אתו עיפים
4וַ יָּ ֵ֥בא גדעון ַהיַ ר ִ֑דנָּ ה ע ָ֣בר הוא ושֹלש־מאות ָּהאיש א ֶ ָ֣
ורד ָֽפים׃
שר ב ַרג ָּ ִ֑לי
שי סכות תנו־נָּ א ככ ָ֣רות ֶל ֶחם ָּל ָּעם א ֶ ָ֣
5וַ יא ֶמר ל ַאנ ָ֣
כי־עי ָ֣פים הם ו ָּאנכי רדף ַאחרי ֶ ֵ֥ז ַבח ו ַצלמ ָּנע ַמל ֵ֥כי מד ָּ ָֽיַֽן׃
6וַ יא ֶמר ָּׂש ָ֣רי סכות ה ַכף ֶז ַבח ו ַצלמ ָּנע ַע ָּתה ביָּ ֶ ִ֑דך ָֽכי־נ ֵ֥תן ָֽלצ ָּבאך
ָּ ָֽל ֶחם׃
7וַ ָ֣יא ֶמר גדעון ָּלכן בתת יהָּוה ֶאת־ ֶ ֵ֥ז ַבח ו ֶאת־ ַצלמ ָּנע ביָּ ִ֑די ו ַדשתי
ת־ה ַבר ֳקנָֽים׃
ת־קוצי ַהמד ָּבר ו ֶא ַ ָֽ
ֵ֥
ֶאת־ב ַׂשר ֶכם ֶא
שי פנואל
8וַ ַי ַעל מ ָּשם פנואל וַ י ַד ֵ֥בר אלי ֶהם ָּכ ִ֑זאת וַ יַ ענו אותו ַאנ ָ֣
ַכא ֶ ֵ֥שר ָּענו ַאנ ֵ֥שי ס ָֽכות׃
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9וַ יא ֶמר גַ ם־ל ַאנ ֵ֥שי פנואל לא ִ֑מר בשו ָ֣בי ב ָּשלום ֶאתץ ֶאת־ ַהמג ָּ ֵ֥דל
ַה ֶ ָֽזה׃

פ

11וזֶ ַבח ו ַצלמנָּ ע ַב ַקרקר ו ַמחני ֶהם ע ָּמם ַכחמ ֶשת ָּע ָּׂשר ֶא ֶלף ֵ֚כל
י־ק ֶדם ו ַה ָ֣נפלים מ ָּאה ו ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף איש
ותרים מכל ַמחנָ֣ה בנ ֶ ִ֑
ַהנָ֣ ָּ
ֵ֥ש ָֽלף ָּ ָֽח ֶרב׃
11וַ ַיָ֣ ַעל גדעון ֶ ֵ֚ד ֶרְך ַהשכו ָ֣ני ָּ ָֽב ֳא ָּהלים מ ֶ ֵ֥ק ֶדם לנ ַבח ויָּ ג ֳב ָּ ִ֑הה וַ יַ ְך
ת־ה ַמחנֶ ה ו ַ ָֽה ַמח ֶנה ָּ ֵ֥היָּ ה ֶ ָֽב ַטח׃
ֶא ַ ָֽ
יהם וַ יל ִ֞כד ֶאת־שנָ֣י׀ ַמלכָ֣י מדיָּ ן
12וַ יָּ נוסו ֶז ֵַ֚בח ו ַצלמנָּ ע וַ ירדף ַאחר ֶ ִ֑
ל־ה ַמח ֶנה ֶה ֱח ָֽריד׃
ת־צלמנָּ ע ו ָּכ ַ ָֽ
ֶאת־זֶ ַבח ו ֶא ַ
13וַ ָּי ָּשב גד ֵ֥עון ֶבן־יו ָּאש מן־ ַהמל ָּח ָּ ִ֑מה ָֽמל ַמעלה ֶה ָּ ָֽח ֶרס׃
ת־ׂשרי סכות
14וַ יל ָּכד־ ַנ ַער מ ַאנ ֵ֥שי סכות וַ יש ָּאלִ֑הו וַ יכתב א ָּליו ֶא ָּ
יה שב ֵ֥עים ושב ָּעה ָֽאיש׃
ו ֶאת־זקנֶ ָּ
אמר הנה ֶז ַָ֣בח ו ַצלמ ָּנִ֑ע א ֶשר ח ַרפ ֶתם אותי
שי סכות וַ י ֶ
15וַ יָּ בא ֶאל־ ַאנ ָ֣
לאמר ה ַכף ֶז ַָ֣בח ו ַצלמ ָּנע ַע ָּתה ביָּ ֶדך ֵ֥כי נתן ַלאנָּ ֶ ֵ֥שיך ַהיעפים ָּ ָֽל ֶחם׃
16וַ י ַקח ֶאת־זק ָ֣ני ָּהעיר ו ֶאת־קו ֵ֥צי ַהמד ָּבר ו ֶאת־ ַ ָֽה ַבר ֳק ִ֑נים וַ ָ֣י ַדע ָּב ֶהם
את ַאנ ֵ֥שי ס ָֽכות׃
17ו ֶאת־מג ַ ֵ֥דל פנואל נָּ ָּ ִ֑תץ ַוַָֽֽיַ הרג ֶאת־ ַאנ ֵ֥שי ָּה ָֽעיר׃
18וַ יא ֶמר ֶאל־זֶ ַבח ו ֶאל־ ַצלמנָּ ע איפה ָּהאנָּ שים א ֶ ֵ֥שר ה ַרג ֶתם ב ָּת ִ֑בור
ַ ָֽויאמרו ָּכ ָ֣מוך כמו ֶהם ֶא ָּחד כת ַאר בנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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19וַ יא ַמר ַא ַ ֵ֥חי ב ָֽני־אמי ִ֑הם ַחי־יהוָּ ה לֵ֚ ו ַהחי ֶ ָ֣תם או ָּתם ֵ֥לא ָּה ַרגתי
ֶאת ֶ ָֽכם׃
21וַ יא ֶמר ל ֶי ָ֣ ֶתר בכורו קום ה ָ֣רג או ָּ ִ֑תם ולא־ ָּש ַלף ַה ַנ ַער ַחרבו ָ֣כי יָּ רא
עודנו ָּ ָֽנ ַער׃
ֵ֥כי ֶ
21וַ יא ֶמר ֶזָ֣ ַבח ו ַצלמנָּ ע קום ַא ָּתה ופגַ ע־ ָּבנו ֵ֥כי ָּכאיש גבו ָּר ִ֑תו וַ ָּיָ֣ ַָּֽקם
ארי
ת־ה ַ ָ֣שהרנים א ֶשר ב ַצו ֵ֥
ת־צלמנָּ ע וַ י ַקח ֶא ַ
ת־ז ַָ֣בח ו ֶא ַ
גדעון ַוַָֽֽיַ הרג ֶא ֶ
יהם׃
ג ַמל ֶ ָֽ
ם־א ָּתה גַ ם־בנך ַגָ֣ם
ל־בנו גַ ַ
22וַ יאמרו ָֽאיש־יׂש ָּראל ֶאל־גדעון מ ָּש ָּ
הושע ָּתנו מ ַיֵ֥ד מד ָּ ָֽיַֽן׃
ֶבן־ב ֶ ִ֑נַֽך ֵ֥כי ַ
23וַ יא ֶמר אל ֶהם גדעון ָֽלא־ ֶאמשל אני ָּב ֶכם ו ָֽלא־ימ ֵ֥של בני ָּב ֶ ִ֑כם יהָּוה
ימ ֵ֥של ָּב ֶ ָֽכם׃
24וַ יא ֶמר אל ֶהם גדעון ֶאשא ָּלה מ ֶכם שא ָּלה ותנו־לי איש ֶ ָ֣נַֽזֶ ם ש ָּללִ֑ ו
ָֽכי־נזמי זָּ ָּהב ָּל ֶהם ֵ֥כי ישמעאלים ָֽהם׃
ת־השמ ָּלה וַ יַ ש ָ֣ליכו ָּש ָּמה איש ֶ ֵ֥נַֽזֶ ם
25וַ יאמרו נָּ ָ֣תון נ ִ֑תן ַוַָֽֽיפרׂשו ֶא ַ
ש ָּל ָֽלו׃
שר ָּש ָּאל ֶ ֵ֥א ֶלף וש ַבע־מאות זָּ ָּ ִ֑הב ל ַבד
26וַ יהי מש ַ ִ֞קל נזמי ַהזָּ ָּהב א ֶ ָ֣
ן־ה ַשהרנים ו ַהנטפות ובג ָ֣די ָּה ַארגָּ ָּמן ֶש ַעל ַמל ָ֣כי מדיָּ ן ול ַבד
מ ַ
יהם׃
ארי ג ַמל ֶ ָֽ
ן־הענָּ קות א ֶשר ב ַצו ֵ֥
מ ָּ ָ֣
27וַ יַ ַעׂש אותו גדעון לאפוד וַ יַ צג אותו בעירו ב ָּעפ ָּרה וַ יזנו ָּ ָֽכל־יׂש ָּראל
ַאח ָּריו ָּ ִ֑שם וַ יהי לגד ֵ֥עון ולביתו למו ָָֽקש׃
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ׂשאת רא ָּ ִ֑שם וַ תש ֵ֥קט
28וַ י ָּכ ַ ָ֣נע מדיָּ ן לפני ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ֵ֥לא יָּ ספו ָּל ָ֣
ָּה ָּא ֶרץ ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּנה בי ֵ֥מי גד ָֽעון׃

פ

29וַ י ֶלְך יר ַ ֵ֥ב ַעל ֶבן־יו ָּאש וַ ֵ֥י ֶשב בבי ָֽתו׃
31ולגדעון ָּהיו שב ָ֣עים ָּבנים יצאי יר ִ֑כו ָֽכי־נָּ ֵ֥שים ַרבות ָּ ֵ֥היו ָֽלו׃
שר בש ֶכם ָּ ָֽיל ָּדה־לֵ֥ ו גַ ם־היא ִ֑בן וַ יָּ ֵ֥ ֶׂשם ֶאת־שמו אבי ֶ ָֽמ ֶלְך׃
31ו ָֽפי ַלגשו א ֶ ָ֣
32וַ ָּי ָּמת גד ֵ֥עון ֶבן־יו ָּאש בׂשי ָּ ָ֣בה טו ָּ ִ֑בה וַ י ָּקבר ב ֶק ֶבר יו ָּ ָ֣אש ָּאביו
ב ָּעפ ָּרה א ֵ֥בי ָּ ָֽה ֶעז ָֽרי׃

פ

33וַ יהי ַ ָֽכא ֶשר ָ֣מת גדעון וַ יָּ שובו ב ָ֣ני יׂש ָּראל וַ יזנו ַאח ָ֣רי ַהב ָּע ִ֑לים
וַ יָּ ׂשימו ָּל ֶהם ַ ֵ֥ב ַעל ברית לאֹל ָֽהים׃
34ולא ָּ ָֽזכרו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֶאת־יהָּוה ֱאֹלהי ֶ ִ֑הם ַה ַמ ֵ֥ציל או ָּתם מ ַ ֵ֥יד
ָּכל־איב ֶיהם מ ָּס ָֽביב׃
35ו ָֽלא־ ָּע ָׂ֣שו ֶח ֶסד עם־ ֵ֥בית יר ַב ַעל גד ִ֑עון כ ָּכל־ ַהטו ָּבה א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה
עם־יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

1 9וַ י ֶלְך אבי ֶמ ֶלְך ֶבן־יר ַב ַעל ש ֶכ ָּמה ֶאל־אחי א ִ֑מו וַ י ַד ָ֣בר אלי ֶהם
אמר׃
ל־כל־מש ַפ ַחת בית־א ֵ֥בי אמו ל ָֽ
ו ֶא ָּ
ַ 2דברו־ ִ֞ ָּנא ב ָּאזני ָּכל־ ַבע ָ֣לי ש ֶכם ַמה־ ָ֣טוב ָּל ֶכם ַהמשל ָּב ֶכם שב ָ֣עים
איש ֵ֚כל בנָ֣י יר ַב ַעל אם־מ ֵ֥של ָּב ֶכם ָ֣איש ֶא ָּ ִ֑חד וז ַכר ֶתם ָֽכי־ ַעצמ ֶ ֵ֥כם
וב ַׂשר ֶכם ָּאנָֽי׃
ל־הד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה
ל־בעלָ֣י ש ֶכם ֵ֥את ָּכ ַ
3וַ י ַדברו א ָֽחי־אמו ָּע ָּליו ב ָּאזני ָּכ ַ
ימ ֶלְך ֵ֥כי ָּאמרו ָּא ֵ֥חינו ָֽהוא׃
וַ יט ל ָּבם ַאח ָ֣רי אב ֶ
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4וַ יתנו־לו שב ָ֣עים ֶכ ֶסף מבית ַ ָ֣ב ַעל ב ִ֑רית וַ יׂשכר ָּב ֶהם אבי ֶמ ֶלְך
אנָּ שים ריקים ו ָ֣פחזים וַ ילכו ַאח ָּ ָֽריו׃
5וַ יָּ בא בית־ ָּאביו ָּעפ ָּר ָּתה ַוַָֽֽיַ ה ִ֞רג ֶאת־ ֶא ָּחיו ב ָֽני־יר ַב ַעל שב ֵ֥עים איש
יותם ֶבן־יר ַב ַעל ַה ָּקטן ֵ֥כי נֶ ח ָּ ָֽבא׃
ל־א ֶבן ֶא ָּ ִ֑חת וַ יוָּ ִ֞תר ָּ
ַע ֶ ָ֣

ס

6וַ י ָּאספו ָּכל־ ַבעלי ש ֶכם ו ָּכל־ ָ֣בית מלוא וַ י ָ֣לכו וַ יַ מ ֵ֥ליכו ֶאת־אבי ֶמ ֶלְך
ל ֶ ִ֑מ ֶלְך עם־אלֵ֥ ון מ ָּצב א ֶ ֵ֥שר בש ֶ ָֽכם׃
7וַ יַ ָ֣גדו ליו ָּתם וַ י ֶלְך ַוַָֽֽיַ עמד ב ָ֣ראש ַהר־גרזים וַ י ָּ ֵ֥שא קולו וַ יק ָּ ִ֑רא וַ ָ֣יא ֶמר
ָּל ֶהם שמעו א ַלי ַבע ָ֣לי ש ֶכם ויש ַ ֵ֥מע אלי ֶכם ֱאֹל ָֽהים׃
ָּ 8הלוְך ָּ ָֽהלכו ָּהעצים למ ֵ֥ש ַח עלי ֶהם ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יאמ ֵ֥רו ַל ַזַֽית ָּמלו ָּ ֵ֥כה ָּע ָֽלינו׃
9וַ יא ֶמר ָּל ֶהם ַהזַ ית ֶה ֳח ַדלתי ֶאת־דשני א ֶשר־בי י ַכב ֵ֥דו ֱאֹלהים
ל־הע ָֽצים׃
וַ אנָּ ִ֑שים ו ָּ ָ֣ה ַלכתי ָּלנ ַוע ַע ָּ
11וַ יאמ ֵ֥רו ָּהעצים ַלתא ָּ ִ֑נה לכי־ ַאת ָּמל ֵ֥כי ָּע ָֽלינו׃
11וַ תא ֶמר ָּל ֶהם ַהתאנָּ ה ֶה ֳח ַדלתי ֶאת־ ָּמתקי ו ֶאת־תנו ָּבתי ַהטו ָּ ִ֑בה
ל־הע ָֽצים׃
ו ָּ ָ֣ה ַלכתי ָּלנ ַוע ַע ָּ
12וַ יאמ ֵ֥רו ָּהעצים ַל ָּ ִ֑ג ֶפן לכי־ ַאת ָּמלו ֵ֥כי ָּע ָֽלינו׃
13וַ תא ֶמר ָּל ֶהם ַהגֶ ֶפן ֶה ֳח ַדלתי ֶאת־ ָ֣תירושי ַ ָֽהמ ַׂש ֵ֥מ ַח ֱאֹלהים וַ אנָּ ִ֑שים
ל־הע ָֽצים׃
ו ָּ ָ֣ה ַלכתי ָּלנ ַוע ַע ָּ
14וַ יאמ ֵ֥רו ָּכל־ ָּהעצים ֶאל־ ָּה ָּא ָּ ִ֑טד ֵ֥לְך ַא ָּתה מ ָּלְך־ ָּע ָֽלינו׃
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15וַ ָ֣יא ֶמר ָּה ָּא ָּטד ֶאל־ ָּהעצים אם ֶב ֱא ֶ ָ֣מת ַא ֶתם משחים אתי ל ֶמ ֶלְך
אכל
ן־ה ָּא ָּטד ות ַ
עלי ֶכם באו ח ָ֣סו בצ ִ֑לי ואם־ ַאין תצא אש מ ָּ ָ֣
ת־ארזֵ֥י ַהל ָּבנָֽ ון׃
ֶא ַ
16ו ַע ָּתה אם־ ֶב ֱא ֶמת וב ָּתמים עׂשי ֶתם וַ ַתמליכו ֶאת־אבי ֶ ִ֑מ ֶלְך
ואם־טו ָּבה עׂשי ֶתם עם־יר ַ ָ֣ב ַעל ועם־ביתו ואם־כג ֵ֥מול יָּ ָּדיו ע ֵׂ֥שי ֶתם
ָֽלו׃
17א ֶשר־נל ַ ֵ֥חם ָּאבי עלי ֶ ִ֑כם וַ יַ שלְך ֶאת־נַ פשו מנֶ גֶ ד וַ יַ ֵ֥צל ֶאת ֶכם מיַ ֵ֥ד
מד ָּ ָֽיַֽן׃
18ו ַא ִֶ֞תם ַקמ ֶתם ַעל־בית ָּאבי ַהיום וַ ַת ַהרגו ֶאת־ ָּב ָּניו שב ֵ֥עים איש
ל־א ֶבן ֶא ָּ ִ֑חת וַ ַתמליכו ֶאת־אבי ֶמ ֶלְך ֶבן־א ָּמתו ַעל־ ַבע ָ֣לי ש ֶכם ֵ֥כי
ַע ֶ ָ֣
אחי ֶכם ָֽהוא׃
19ואם־ ֶב ֱא ֶמת וב ָּתמים עׂשי ֶתם עם־יר ַ ֵ֥ב ַעל ועם־ביתו ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה
ׂשמחו ַבאבי ֶמ ֶלְך ויׂש ַ ֵ֥מח גַ ם־הוא ָּב ֶ ָֽכם׃
21ואם־ ַאין תצא אש מאבי ֶמ ֶלְך ותא ַכל ֶאת־ ַבע ֵ֥לי ש ֶכם ו ֶאת־ ָ֣בית
אכל ֶאת־אבי ֶ ָֽמ ֶלְך׃
מלִ֑ וא ותצא אש מ ַבעלי ש ֶכם ומ ָ֣בית מלוא ות ַ
21וַ ָּיָ֣נָּ ס יו ָּתם וַ יב ַרח וַ י ָ֣ ֶלְך ב ִ֑א ָּרה וַ י ָ֣ ֶשב ָּשם מפני אבי ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּא ָֽחיו׃

פ

22וַ ָּי ַׂשר אבי ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּראל ָּשֹלֵ֥ ש ָּש ָֽנים׃
23וַ יש ַלח ֱאֹלהים ָ֣רו ַח ָּר ָּעה ָ֣בין אבי ֶמ ֶלְך ובין ַבע ָ֣לי ש ֶ ִ֑כם וַ יבג ֵ֥דו
ַבעלי־ש ֶכם ַבאבי ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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יהם
ָּ 24לבוא ח ַמס שב ָ֣עים בנָֽי־יר ָּ ִ֑ב ַעל ו ָּד ָּמם ָּל ִׂ֞שום ַעל־אב ֶימ ֶלְך אח ֶ
אותם ו ַעל ַבעלָ֣י ש ֶכם א ֶשר־חז ֵ֥קו ֶאת־יָּ ָּדיו ַלה ֵ֥רג
שר ָּה ַ ָ֣רג ָּ
א ֶ ָ֣
ת־א ָּ ָֽחיו׃
ֶא ֶ
שי ֶה ָּהרים וַ יגזלו את
25וַ יָּ ָׂ֣שימו לו ַבעלי ש ֶכם מ ָּארבים ַ ֵ֚על ָּרא ָ֣
ימ ֶלְך׃
ָּכל־א ֶשר־יַ ע ֵ֥בר עלי ֶהם ַב ָּ ִ֑ד ֶרְך וַ י ַגד ַלאב ֶ ָֽ

פ

ן־ע ֶבד ו ֶא ָּחיו וַ יַ ַעברו בש ֶכִ֑ם וַ יבטחו־בו ַבע ֵ֥לי ש ֶ ָֽכם׃
26וַ יָּ ִ֞בא ַג ַעל ֶב ֶ
27וַ יצאו ַה ָּש ֶדה ַוַָֽֽיבצרו ֶאת־ ַכרמי ֶהם ַוַָֽֽידרכו ַוַָֽֽיַ עׂשו הלו ִ֑לים וַ יָּ באו
ימ ֶלְך׃
יהם וַ ָֽיאכלו וַ ישתו ַוַָֽֽי ַקללו ֶאת־אב ֶ ָֽ
בָ֣ית ֱ ָֽא ָֹֽלה ֶ
ומי־ש ֶכם ָ֣כי נַ ַעב ֶדנו ה ֵ֥לא
ן־ע ֶבד ָֽמי־אב ֶימ ֶלְך ָֽ
28וַ ָ֣יא ֶמר׀ ַ ָ֣ג ַעל ֶב ֶ
ומד ַוע
ת־אנשי חמור א ָ֣בי ש ֶכם ַ
ֶבן־יר ַב ַעל וזבָ֣ל פק ִ֑ידו עבדו ֶא ַ
נַ ַעב ֶ ֵ֥דנו א ָּנָֽחנו׃
ימ ֶלְך
29ומי יתן ֶאת־ ָּה ָּעם ַהזֶ ה ביָּ די ו ָּאסי ָּרה ֶאת־אבי ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יא ֶמר ַלאב ֶ
ַר ֶ ֵ֥בה צ ָּבאך וָּ ָֽצ ָּאה׃
ן־ע ֶבד וַ י ַחר ַא ָֽפו׃
31וַ יש ַמע זבל ַׂשר־ ָּהעיר ֶאת־דברי ַ ָ֣ג ַעל ֶב ָּ ִ֑
ן־ע ֶבד
אמר הנה גַ ַעל ֶב ֶ
31וַ יש ַלח ַמל ָּאכים ֶאל־אבי ֶמ ֶלְך ב ָּתר ָּ ָ֣מה ל ִ֑
־העיר ָּע ֶ ָֽליך׃
ו ֶא ָּחיו ָּב ָ֣אים ש ֶכ ָּמה וה ָּנם ָּצ ֵ֥רים ֶאת ָּ
32ו ַע ָּתה ָ֣קום ַלי ָּלה ַא ָּתה ו ָּה ָּ ָ֣עם א ֶשר־א ָּ ִ֑תְך וֶ ֱארב ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
33ו ָּה ָּיה ַבב ֶקר כז ָ֣ר ַח ַה ֶש ֶמש ַתשכים ו ָּפ ַשט ָּ ָ֣ת ַעל־ ָּה ִ֑עיר והנה־ ִ֞הוא
ו ָּה ָּעם א ֶשר־אתו יצ ָ֣אים א ֶליך ו ָּע ָׂ֣שי ָּת לו ַכא ֶשר תמ ָּ ֵ֥צא יָּ ֶ ָֽדך׃
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34וַ ָּיַֽ ָּקם אבי ֶמ ֶלְך ו ָּכל־ ָּה ָּ ֵ֥עם א ֶשר־עמו ָּ ִ֑לי ָּלה וַ יֶ ֶאר ָ֣בו ַעל־ש ֶכם ַאר ָּב ָּעה
ָּרא ָֽשים׃
ש ַער ָּה ִ֑עיר וַ ָּי ַָּֽקם אב ֶימ ֶלְך ו ָּה ָּ ֵ֥עם
ן־ע ֶבד וַ יַ עמד ֶפ ַתח ַ ָ֣
35וַ יצא ַ ָ֣ג ַעל ֶב ֶ
ן־ה ַמא ָּ ָֽרב׃
א ֶשר־אתו מ ַ
ה־עָ֣ם יורד מ ָּראשי ֶה ָּה ִ֑רים
אמר ֶאל־זבל הנ ָּ
ת־ה ָּעם וַ ָ֣י ֶ
36וַ יַ רא־גַ ַעל ֶא ָּ
אמר א ָּליו זבל ָ֣את צל ֶה ָּהרים ַא ָּ ֵ֥תה ר ֶאה ָּכאנָּ ָֽשים׃
וַ י ֶ

ס

ה־עם יָֽ ורדים מעם ַט ָ֣בור ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ
אמר הנ ָּ
37וַ י ֶסף ָ֣עוד גַ ַעל ל ַדבר וַ י ֶ
אש־א ָּ ָ֣חד ָּבא מ ֶד ֶרְך אלֵ֥ ון מעוננָֽים׃
ֶ
ור
שר תא ַמר ֵ֥מי אבי ֶמ ֶלְך ָ֣כי
38וַ יא ֶמר א ָּליו זבל ַאיה א ֵ֥פוא פיך א ֶ ָ֣
־נא ַע ָּתה וה ָּ ֵ֥ל ֶחם ָֽבו׃
שר ָּמ ַ ָ֣אס ָּתה בו צא ָּ ֵ֥
נַ ַעב ֶ ִ֑דנו הלא ֶזה ָּה ָּעם א ֶ ָ֣

ס

ימ ֶלְך׃
39וַ י ָ֣צא גַ ַעל לפני ַבעלָ֣י ש ֶכִ֑ם וַ י ָּל ֶחם ַבאב ֶ ָֽ
ד־פ ַתח ַה ָּ ָֽש ַער׃
ימ ֶלְך וַ ָּינָּ ס מ ָּפ ָּנִ֑יו ַוַָֽֽיפלו ח ָּל ֵ֥לים ַרבים ַע ֶ ֵ֥
41וַ ירד ָ֣פהו אב ֶ
ת־א ָּחיו מ ֶ ֵ֥ש ֶבת
ת־ג ֵַ֥על ו ֶא ֶ
ארומה וַ י ָּג ֶַֽרש זבל ֶא ַ
ָּ ִ֑
41וַ י ֵֶ֥שב אב ֶימ ֶלְך ָּב
בש ֶ ָֽכם׃
ימ ֶלְך׃
ַ42וַָֽֽיהי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ י ֵ֥צא ָּה ָּעם ַה ָּש ֶ ִ֑דה וַ יַ גדו ַלאב ֶ ָֽ
43וַ י ַ ָ֣קח ֶאת־ ָּה ָּעם ַוַָֽֽיֶ ֱחצם לשֹל ָּ ָ֣שה ָּראשים וַ יֶ ֱארב ַב ָּש ֶ ִ֑דה וַ יַ רא והנה
ן־העיר וַ ָּ ֵ֥י ַָּֽקם על ֶיהם וַ יַ ָֽכם׃
ָּה ָּעם י ָ֣צא מ ָּ
שר עמו ָּפשטו וַ ַי ַָ֣עמדו ֶפ ַתח ַ ָ֣ש ַער ָּה ִ֑עיר ושנָ֣י
44וַ אבי ֶמ ֶלְך ו ָּה ָּראשים א ֶ ָ֣
ל־כל־א ֶ ֵ֥שר ַב ָּש ֶדה וַ יַ ָֽכום׃
ָּ ָֽה ָּראשים ָּ ָֽפשטו ַ ָֽע ָּ
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45וַ אבי ֶמ ֶלְך נל ָּ ָ֣חם ָּבעיר ֵ֚כל ַהיָ֣ ום ַההוא וַ ילכד ֶאת־ ָּהעיר ו ֶאת־ ָּה ָּ ֵ֥עם
־העיר וַ יז ָּר ֶע ָּה ֶ ָֽמ ַלח׃
א ֶשר־ ָּבּה ָּה ָּ ִ֑רג וַ יתץ ֶאת ָּ

פ

ַ46וַָֽֽישמעו ָּ ָֽכל־ ַבעלי ָֽמג ַדל־ש ֶ ִ֑כם וַ יָּ ָ֣באו ֶאל־צרי ַח בית ֵ֥אל ב ָֽרית׃
47וַ י ַגד ַלאבי ֶ ִ֑מ ֶלְך ָ֣כי ָֽהת ַקבצו ָּ ָֽכל־ ַבעלי ָֽמג ַדל־ש ֶ ָֽכם׃
48וַ יַ ַעל אבי ֶמ ֶלְך ַהר־ ַצלמון הוא ו ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם א ֶשר־אתו וַ י ַקח אבי ֶמ ֶלְך
ׂשוכָ֣ת עצים וַ י ָּש ֶא ָּה וַ ָּי ֶׂשם ַעל־שכ ִ֑מו
ת־ה ַקרדמות ביָּ דו וַ יכרת ַ
ֶא ַ
יתם ָּעׂשיתי ַמהרו ע ֵׂ֥שו ָּכ ָֽמוני׃
ל־ה ָּעָ֣ם א ֶשר־עמו ָּמה רא ֶ
אמר ֶא ָּ
וַ י ֶ
ימ ֶלְך וַ יָּ ָׂ֣שימו
49וַ יכרתו גַ ם־ ָּכל־ ָּה ָּעם ָ֣איש ׂשוכה וַ ילכו ַאחרי אב ֶ
ל־אנשי
ת־הצר ַיח ָּב ִ֑אש וַ יָּ מתו ַגָ֣ם ָּכ ַ
ל־הצר ַיח וַ יַ ציתו על ֶיהם ֶ ָֽא ַ
ַ ָֽע ַ
ָֽמג ַדל־ש ֶכם כ ֶא ֶלף ֵ֥איש וא ָּ ָֽשה׃

פ

51וַ ֵ֥י ֶלְך אבי ֶמ ֶלְך ֶאל־ת ִ֑בץ וַ ֵ֥י ַחן בתבץ ַוַָֽֽילכ ָּ ָֽדּה׃
51ומג ַדל־עז ָּה ָּיָ֣ה בתוְך־ ָּהעיר וַ יָּ נסו ָּש ָּמה ָּכל־ ָּהאנָּ ָ֣שים ו ַהנָּ שים וכל
ל־גג ַהמג ָּ ָֽדל׃
ַבע ָ֣לי ָּהעיר ַוַָֽֽיסגרו ַבע ָּ ִ֑דם ַוַָֽֽיַ עלו ַע ַ ֵ֥
52וַ יָּ בא אבי ֶמ ֶלְך ַעד־ ַהמג ָּדל וַ י ָּל ֶחם ִ֑בו וַ י ַגש ַעד־ ֶ ֵ֥פ ַתח ַהמג ָּדל ל ָּׂשר ֵ֥פו
ָּב ָֽאש׃
53וַ ַתש ִ֞לְך א ָּ ֵ֥שה ַא ַחת ֶ ֵ֥פ ַלח ֶר ֶכב ַעל־ ָ֣ראש אבי ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ָּתרץ ֶאת־גלגָּ ל ָֽתו׃
ומותתני
ׂשא כ ָּליו וַ יא ֶמר לו שֹלף ַחרבך ָ֣
54וַ יק ָּרא מה ָּרה ֶאל־ ַה ַ ָ֣נ ַער׀ נ ָ֣
יָּמת׃
שה ה ָּר ָּגִ֑תהו וַ ידק ֵ֥רהו נַ ערו וַ ָֽ
ן־יאמרו לי א ָּ ָ֣
ֶפ ֵ֥
55וַ יר ֵ֥או ָֽאיש־יׂש ָּראל ָ֣כי ָ֣מת אבי ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ילכו ֵ֥איש למק ָֽמו׃
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56וַ ָּיָ֣ ֶשב ֱאֹלהים את ָּר ַ ָ֣עת אבי ֶ ִ֑מ ֶלְך א ֶשר ָּע ָּׂשה ל ָּאביו ַלהרג
ֶאת־שב ֵ֥עים ֶא ָּ ָֽחיו׃
שי ש ֶכם ה ֵ֥שיב ֱאֹלהים ברא ָּ ִ֑שם וַ ָּת ָ֣בא אלי ֶהם
57ואת ָּכל־ ָּר ַעת ַאנ ָ֣
יותם ֶבן־יר ָּ ָֽב ַעל׃
ָֽקל ַלת ָּ ֵ֥

פ

1 10וַ יָּ ָּקם ַאחרי אבי ֶמ ֶלְך להו ָ֣שי ַע ֶאת־יׂש ָּראל תו ָּלע ֶבן־פו ָּאה
שכר ו ָֽהוא־י ֵ֥שב ב ָּשמיר ב ַ ֵ֥הר ֶאפ ָּ ָֽרים׃
ֶבן־דודו ָ֣איש י ָּש ָּ ִ֑
2וַ ישפט ֶאת־יׂש ָּראל ֶעׂש ֵ֥רים ו ָּשֹלש ָּש ָּ ִ֑נה וַ יָּ ָּמת וַ י ָּק ֵ֥בר ב ָּש ָֽמיר׃

פ

3וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ַאח ָּריו יָּ איר ַהגל ָּע ִ֑די וַ ישפט ֶאת־יׂש ָּראל ֶעׂש ֵ֥רים וש ַתים ָּש ָּ ָֽנה׃
ַ4וַָֽֽיהי־ ִ֞לו שֹל ָ֣שים ָּבנים ָֽרכבים ַעל־שֹל ָ֣שים עיָּ רים ושֹל ֵ֥שים עיָּ רים
ָּל ֶ ִ֑הם ָּל ִֶ֞הם יקר ָ֣או׀ ַח ָ֣ות יָּ איר ַ ֵ֚עד ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה א ֶשר ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַהגל ָּ ָֽעד׃
5וַ ָּיָ֣ ָּמת יָּ איר וַ י ָּקבר ב ָּק ָֽמון׃

פ

6וַ י ָ֣ספו׀ ב ָ֣ני יׂש ָּראל ַלע ָׂ֣שות ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהוָּ ה וַ יַ ַעב ָ֣דו ֶאת־ ַהב ָּע ָ֣לים
מואב
־אֹלהי צידון ו ָ֣את׀ ֱאֹל ָ֣הי ָּ
־אֹל ָ֣הי א ָּרם ו ֶאת ֱ
־ה ַעש ָּתרות ו ֶאת ֱ
ו ֶאת ָּ
הוה ו ֵ֥לא
ואת ֱאֹל ָ֣הי בני־ ַעמון ואת ֱאֹל ָ֣הי פלש ִ֑תים וַ יַ ַעז ֵ֥בו ֶאת־י ָּ
ע ָּב ָֽדוהו׃
7וַ ָֽי ַחר־ ַ ֵ֥אף יהָּוה ביׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽימכרם ביַ ד־פלשתים וביַ ד ב ֵ֥ני ַע ָֽמון׃
ַ8וַָֽֽירעצו וַ י ָֽרצצו ֶאת־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ַב ָּש ָּנה ַה ִ֑היא שמנֶ ה ֶעׂשרה ָּשנָּ ה
ת־כל־בני יׂש ָּראל א ֶשר בע ֶָ֣בר ַהיַ רדן ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ָּה ֱאמרי א ֶ ֵ֥שר ַבגל ָּ ָֽעד׃
ֶ ָֽא ָּ
9וַ יַ ַעברו ב ָֽני־ ַעמון ֶאת־ ַהיַ רדן לה ָּלחם גַ ם־ביהו ָּ ֵ֥דה ובבניָּ מין וב ָ֣בית
ֶאפ ָּ ִ֑רים וַ ֵ֥ת ֶצר ליׂש ָּראל מ ָֽאד׃
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ַ11וַָֽֽיזעקו בנָ֣י יׂש ָּראל ֶאל־יהָּוה לא ִ֑מר ָּח ָּ ָ֣טאנו ָּלְך וכי ָּעזַ בנו
ת־הב ָּע ָֽלים׃
־אֹלהינו ַוָֽנַ עבד ֶא ַ
ֶאת ֱ

פ

ן־ה ֱאמרי ומן־בנֵ֥י
ֵ֥ ַ11ויא ֶמר יהָּוה ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל הלא ממצ ַרים ומ ָּ ָ֣
ַעמון ומן־פלש ָֽתים׃
יעה ֶאת ֶכם
אוש ָּ
12וצידונים ַ ָֽוע ָּמלק ו ָּמעון ָּלחצו ֶאת ֶכִ֑ם וַ תצע ָ֣קו א ַלי וָּ ֵ֥
מיָּ ָּ ָֽדם׃
13ו ַא ֶתם עזַ ב ֶ ָ֣תם אותי וַ ַת ַעבדו ֱאֹל ָ֣הים אח ִ֑רים ָּל ֵ֥כן ָֽלא־אוסיף להו ֵ֥שי ַע
ֶאת ֶ ָֽכם׃
14לכו ו ַ ָֽזעקו ֶאל־ ָּ ָ֣ה ֱאֹלהים א ֶ ֵ֥שר ב ַחר ֶתם ָּ ִ֑בם ה ָּמה יו ֵ֥שיעו ָּל ֶכם ב ֵ֥עת
ָּצ ַרת ֶ ָֽכם׃
15וַ יאמרו בני־יׂש ָּראל ֶאל־יהוָּ ה ָּח ָּטאנו עׂשה־ ַא ָּ ָ֣תה ָּלנו כ ָּכל־ ַהטוב
ילנו ָּנא ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
יניך ַאְך ַהצ ֵ֥
בע ֶ ִ֑
16וַ יָּ סירו ֶאת־ ֱאֹלהי ַהנ ָּכר מקר ָּבם וַ יַ ַעבדו ֶאת־יהָּ ִ֑וה וַ תק ַ ֵ֥צר נַ פשו
ַבע ַ ֵ֥מל יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

17וַ י ָּ ָֽצעקו ב ָ֣ני ַעמון ַוַָֽֽיַ חנו ַבגל ָּ ִ֑עד וַ י ָּ ָֽאספו בנָ֣י יׂש ָּראל ַוַָֽֽיַ חנו ַבמצ ָּ ָֽפה׃
שר יָּ חל לה ָּלחם
18וַ יאמרו ָּה ָּעם ָּׂשרי גל ָּעד ָ֣איש ֶאל־רעהו ָ֣מי ָּהאיש א ֶ ָ֣
בבנָ֣י ַע ִ֑מון יָֽה ֶי ָ֣ה לראש לכל יש ֵ֥בי גל ָּ ָֽעד׃

פ

1 11ויפ ָּ ָ֣תח ַהגל ָּעדי ָּהיָּ ה ג ָ֣בור ַחיל והוא ֶבן־א ָּ ָ֣שה זו ָּ ִ֑נה וַ יֵ֥ ו ֶלד גל ָּעד
ֶאת־יפ ָּ ָֽתח׃
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2וַ ת ֶלד ָֽא ֶשת־גל ָּעד לו ָּב ִ֑נים וַ יגדלו ָֽבני־ ָּהא ָּשה וַ יגָּ ר ָ֣שו ֶאת־יפ ָּתח
־אבינו כי ֶבן־א ָּ ֵ֥שה ַא ֶח ֶרת ָּ ָֽא ָּתה׃
וַ יאמרו לו ָֽלא־תנ ַ ָ֣חל בבית ָּ
3וַ יב ַרח יפ ָּתח מפנָ֣י ֶא ָּחיו וַ י ֶשב ב ֶ ָ֣א ֶרץ ִ֑טוב וַ ָֽית ַלקטו ֶאל־יפ ָּתח
אנָּ ָ֣שים ריקים וַ יצאו ע ָֽמו׃

פ

ָֽי־עמון עם־יׂש ָּר ָֽאל׃
 4וַ יהי מיָּ ִ֑מים וַ י ָּלח ֵ֥מו בנ ַ
5וַ יהי ַכא ֶשר־נלח ֵ֥מו ב ָֽני־ ַעמון עם־יׂש ָּר ִ֑אל וַ ָֽילכו זק ָ֣ני גל ָּעד ָּלָ ַ ֵ֥ק ַחת
ֶאת־יפ ָּתח מ ֶ ֵ֥א ֶרץ ָֽטוב׃
6וַ יאמ ָ֣רו ליפ ָּתח ל ָּכה ו ָּה ֵ֥יי ָּתה ָּלנו ל ָּק ִ֑צין ו ָֽנ ָּלח ָּמה בב ֵ֥ני ַע ָֽמון׃
אתם אותי וַ תגָּ רשוני מבָ֣ית
7וַ יא ֶמר יפ ָּתח לזק ָ֣ני גל ָּעד הלא ַא ֶתם ׂשנ ֶ ָ֣
אתם א ַלי ַע ָּתה ַכא ֶשר ַ ֵ֥צר ָּל ֶ ָֽכם׃
ומד ַוע ָּב ֶ
ָּא ִ֑בי ַ
שבנו א ֶליך ו ָּה ַלכ ָּ ָ֣ת ע ָּמנו
8וַ יאמרו זקני גל ָּעד ֶאל־יפ ָּתח ָּלכן ַע ָּתה ַ ָ֣
ית ָּלנו לראש לכל יש ֵ֥בי גל ָּ ָֽעד׃
ונל ַחמ ָּת בבנָ֣י ַע ִ֑מון ו ָּהי ָּ
9וַ יא ֶמר יפ ָּתח ֶאל־זק ָ֣ני גל ָּעד אם־משיבים ַא ֶתם אותי לה ָּלחם בב ָ֣ני
ַעמון ונָּ ַתן יהָּוה או ָּתם ל ָּפ ָּ ִ֑ני ָּאנכי ֶאה ֶיֵ֥ה ָּל ֶכם ל ָֽראש׃
11וַ יאמ ֵ֥רו זק ָֽני־גל ָּעד ֶאל־יפ ָּ ִ֑תח יהוָּ ה יה ֶיה שמ ַע ָֽבינותינו אם־ ֵ֥לא
כד ָּברך ֵ֥כן נַ ע ֶ ָֽׂשה׃
11וַ י ֶלְך יפ ָּתח עם־זק ָ֣ני גל ָּעד וַ יָּ ׂשימו ָּה ָּ ֵ֥עם אותו עלי ֶהם ל ָ֣ראש ול ָּק ִ֑צין
הוה ַבמצ ָּ ָֽפה׃
־כל־ד ָּב ָּריו לפ ֵ֥ני י ָּ
וַ י ַדבר יפ ָּתח ֶאת ָּ

פ

ה־לי וָּ ָּלְך
אמר ַמ ָ֣
12וַ יש ַלח יפ ָּתח ַמל ָּאכים ֶאל־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך ב ָֽני־ ַעמון ל ִ֑
את א ַלי לה ָּל ֵ֥חם ב ַאר ָֽצי׃
י־ב ָּ
ָֽכ ָּ ֵ֥
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ת־ארצי
י־ל ַקח יׂש ָּראל ֶא ַ
ל־מלאכָ֣י יפ ָּתח ָֽכ ָּ
13וַ יא ֶמר ֶמ ֶלְך בני־ ַעמון ֶא ַ
ד־היַ ר ִ֑דן ו ַע ָּתה ָּה ֵ֥ש ָּיבה ֶאת ֶהן
־היַבק ו ַע ַ
לותו ממצ ַרים מ ַארנֵ֥ ון ו ַעד ַ
ַבע ָ֣
ב ָּש ָֽלום׃
14וַ יֵ֥ ו ֶסף עוד יפ ָּ ִ֑תח וַ יש ַלח ַמל ָּאכים ֶאל־ ֶמ ֶלְך ב ֵ֥ני ַע ָֽמון׃
מואב
ת־א ֶרץ ָּ
א־ל ַָקח יׂש ָּראל ֶא ֶ ָ֣
15וַ ָ֣יא ֶמר לו כה ָּא ַ ָ֣מר יפ ָּ ִ֑תח ָֽל ָּ
ת־א ֶרץ בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
ו ֶא ֶ
16כי ַבעלו ָּ ָ֣תם ממצ ָּ ִ֑רים וַ י ֶלְך יׂש ָּראל ַבמד ָּבר ַעד־יַ ם־סוף וַ יָּ בא ָּק ָֽד ָּשה׃
17וַ יש ַ ָ֣לח יׂש ָּר ָ֣אל ַמל ָּא ָ֣כים׀ ֶאל־ ֶמ ֶלְך ֱאדום׀ לאמר ֶאעב ָּרה ָּ־נָ֣א
מואב ָּש ַלח ו ָ֣לא ָּא ָּ ִ֑בה
ל־מ ֶלְך ָּ
ב ַאר ֶצך ולא ָּש ַמע ֶ ָ֣מ ֶלְך ֱאדום וגַ ם ֶא ֶ
וַ י ֵֶ֥שב יׂש ָּראל ב ָּק ָֽדש׃
18וַ י ָ֣ ֶלְך ַבמד ָּבר וַ יָּ ָּסב ֶאת־ ֶא ֶרץ ֱאדום ו ֶאת־ ֶ ָ֣א ֶרץ מו ָּאב וַ יָּ בא
מואב ַוַָֽֽיַ חנון ב ָ֣ע ֶבר ַארנִ֑ ון ולא־ ָּבאו בג ָ֣בול
ממז ַרח־ ֶש ֶמש ל ֶ ָ֣א ֶרץ ָּ
מואב׃
מואב ֵ֥כי ַארנון ג ֵ֥בול ָּ ָֽ
ָּ
19וַ יש ַלח יׂש ָּראל ַמל ָּאכים ֶאל־סי ֵ֥חון ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּה ֱאמרי ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶחש ִ֑בון וַ יא ֶמר
קומי׃
לו יׂש ָּראל נַ עב ָּרה ָּ־נֵ֥א ב ַארצך ַעד־מ ָֽ
21ולא־ ֶה ֱאמין סיחון ֶאת־יׂש ָּראל ע ָ֣בר בגבלו וַ יֶ ֱאסף סיחון
ל־עמו ַוַָֽֽיַ חנו ב ָּיִ֑ה ָּצה וַ י ָּל ֶחם עם־יׂש ָּר ָֽאל׃
ת־כ ַ
ֶא ָּ
21וַ יתן יהוָּ ה ֱאֹל ָֽהי־יׂש ָּראל ֶאת־סיחון ו ֶאת־ ָּכל־ ַעמו ב ַ ֵ֥יד יׂש ָּראל וַ יַ ִ֑כום
ל־א ֶרץ ָּה ֱאמרי יושב ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַה ָֽהיא׃
וַ י ַירש יׂש ָּראל ֵ֚את ָּכ ֶ ָ֣
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22וַ ָ֣יירשו את ָּכל־ג ָ֣בול ָּה ֱאמ ִ֑רי ָֽמ ַארנון ו ַעד־ ַהיַ בק ומן־ ַהמד ָּבר
ד־היַ ר ָֽדן׃
ו ַע ַ
23ו ַע ִָּ֞תה יהָּ ָ֣וה׀ ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הוריש ֶאת־ ָּ ָ֣ה ֱאמרי מפני ַע ָ֣מו יׂש ָּר ִ֑אל
ו ַא ָּתה ת ָּיר ֶ ָֽשנו׃
ירש ואת ָּכל־א ֶשר
ֹלהיך או ֵ֥תו ת ָּ ִ֑
24ה ִ֞לא ָ֣את א ֶשר יו ָֽרישך כ ֵ֥מוש ֱא ֶ
ירש׃
אותו נ ָּ ָֽ
הוה ֱאֹלהינו מ ָּפנינו ֵ֥
הוריש י ָּ
25ו ַע ָּתה ה ֵ֥טוב טוב ַא ָּתה מ ָּב ָּ ֵ֥לק ֶבן־צפור ֶ ָ֣מ ֶלְך מו ָּ ִ֑אב ה ֵ֥רוב ָּרב
עם־יׂש ָּראל אם־נל ֵ֥חם נל ַחם ָּ ָֽבם׃
יה
נות ָּ
ש ֶבת יׂש ָּראל ב ֶחשבון ובבנו ֶתי ָּה וב ַער ָ֣עור ובב ֶ
26ב ֶ ָ֣
ומ ֵ֥ד ַוע
ל־ה ָּערים א ֶשר ַעל־י ָ֣די ַארנון שֹלֵ֥ ש מאות ָּש ָּנִ֑ה ַ
וב ָּכ ֶ ָֽ
ָֽלא־ה ַצל ֶתם ָּב ֵ֥עת ַה ָֽהיא׃
27ו ָּ ָֽאנכי ָֽלא־ ָּח ָּ ָ֣טאתי ָּלְך ו ַא ִָּ֞תה ע ֶ ֵׂ֥שה אתי ָּר ָּעה לה ָּ ָ֣ל ֶחם ִ֑בי ישפט יהָּוה
ַהשפט ַהיום ֵ֚בין ב ָ֣ני יׂש ָּראל ובין ב ֵ֥ני ַע ָֽמון׃
28ו ָ֣לא ָּש ַמע ֶמ ֶלְך ב ָ֣ני ַע ִ֑מון ֶאל־דב ָ֣רי יפ ָּתח א ֶ ֵ֥שר ָּש ַלח א ָּ ָֽליו׃

פ

29וַ תהי ַעל־יפ ָּתח ָ֣רו ַח יהוָּ ה וַ יַ ע ֵ֥בר ֶאת־ ַהגל ָּעד ו ֶאת־מנַ ֶ ִ֑שה ַוַָֽֽיַ עבר
ֶאת־מצפָ֣ה גל ָּעד וממצפָ֣ה גל ָּעד ָּע ַבר בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
31וַ י ַדר יפ ָּ ֵ֥תח ֶנַֽ ֶדר ַליהָּוה וַ יא ַ ִ֑מר אם־נָּ ֵ֥תון תתן ֶאת־ב ֵ֥ני ַעמון ביָּ ָֽדי׃
שובי ב ָּשלום מבנָ֣י
31ו ָּה ָּיָ֣ה ַהיוצא א ֶשר יצא מ ַדלתי ביתי לק ָּראתי ב ֵ֥
עולה׃
ַע ִ֑מון ו ָּהיָּ ה ַ ָֽליהוָּ ה ו ַהעליתהו ָּ ָֽ

פ

32וַ יַ ע ֵ֥בר יפ ָּתח ֶאל־ב ֵ֥ני ַעמון לה ָּ ָ֣ל ֶחם ָּ ִ֑בם וַ ית ֵ֥נם יהָּוה ביָּ ָֽדו׃
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33וַ יַ כם מערוער ו ַעד־בואך מנית ֶעׂש ָ֣רים עיר ו ַעד ָּאבָ֣ל כ ָּרמים ַמ ָּכה
דולָ֣ה מ ִ֑אד וַ י ָּ ָֽכנעו בנָ֣י ַעמון מפני בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ג ָּ

פ

34וַ יָּ בא יפ ָּ ָ֣תח ַהמצ ָּפה ֶאל־ביתו והנה בתו י ָ֣צאת לק ָּראתו בתפים
או־בת׃
ַ ָֽ
ובמחלִ֑ ות ו ַרק ָ֣היא יח ָּידה ָֽאין־לֵ֥ ו מ ֶמנו בן
35וַ יהי כראותו או ָּתּה וַ יק ַ ָ֣רע ֶאת־בגָּ ָּדיו וַ יא ֶמר א ָּהּה בתי ַהכ ָ֣ר ַע
אוכל
הכ ַרעתני ו ַאת ָּהיָ֣ית ב ָֽעכ ָּ ִ֑רי ו ָּאנכי ָּפציתי־פי ֶאל־יהוָּ ה ו ֵ֥לא ַ
ָּל ָֽשוב׃
ׂשה לי ַכא ֶשר יָּ ָּ ָ֣צא
36וַ ָ֣תא ֶמר א ָּליו ָּאבי ָּפצי ָּתה ֶאת־פיך ֶאל־יהוָּ ה ע ָ֣
שר ָּע ָּׂשה לך יהָּוה נ ָּקמות מאי ֶביך מבנֵ֥י ַע ָֽמון׃
מ ִ֑פיך ַאחרי א ֶ ָ֣
37וַ תא ֶמר ֶאל־ ָּאבי ָּה י ָּ ֵ֥ע ֶׂשה לי ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה ַהרפה מ ֶמני ש ַ ָ֣נַֽים ֳח ָּדשים
ו ָֽאל ָּכה ויָּ ַרד ָ֣תי ַעל־ ֶ ָֽה ָּהרים ו ֶאב ֶכה ַעל־בתו ַלי ָּאנכי ורעי ָּ ָֽתי׃
יה וַ ֵ֥תבך
עות ָּ
38וַ ָ֣יא ֶמר לכי וַ יש ַ ֵ֥לח או ָּתּה ש ָ֣ני ֳח ָּד ִ֑שים וַ ת ֶלְך היא ו ָ֣ר ֶ
ל־ה ָּה ָֽרים׃
יה ַע ֶ
תול ָּ
ַעל־ב ֶ
שר
39וַ י ִ֞הי מ ָ֣קץ׀ ש ַ ָ֣נַֽים ֳח ָּדשים וַ ָּת ָּשב ֶאל־ ָּאבי ָּה וַ ַיָ֣ ַעׂש ָּלּה ֶאת־נדרו א ֶ ָ֣
נָּ ָּ ִ֑דר והיא לא־יָּ ד ָּ ָ֣עה איש וַ תהי־חק ביׂש ָּר ָֽאל׃
41מיָּ ָ֣מים׀ יָּ מי ָּמה ת ַלכנָּ ה בנָ֣ ות יׂש ָּראל ל ַתנות ל ַבת־יפ ָּתח ַהגל ָּע ִ֑די
ַאר ַ ֵ֥ב ַעת יָּ מים ַב ָּש ָּנָֽה׃

ס

1 12וַ י ָּצעק ָ֣איש ֶאפ ַרים ַוַָֽֽיַ עבר ָּצ ִ֑פונָּ ה וַ יאמרו ליפ ָּתח ַמ ָ֣ד ַוע׀ ָּע ַ ָ֣בר ָּת׀
את ָּל ֶל ֶָ֣כת ע ָּמְך ביתך נׂש ֵ֥רף ָּע ֶליך
י־עמון ו ָּלנו לא ָּק ָּר ָּ
לה ָּל ָ֣חם בבנ ַ
ָּב ָֽאש׃
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2וַ יא ֶמר יפ ָּתח אלי ֶהם ָ֣איש ריב ָּהייתי אני ו ַע ֵ֥מי וב ָֽני־ ַעמון מ ִ֑אד
א־הושע ֶ ֵ֥תם אותי מיָּ ָּ ָֽדם׃
ַ
וָּ ֶאז ַעָ֣ק ֶאת ֶכם ו ָֽל
ימה נַ פשי ב ַכפי ָּו ֶָֽאעב ָּרה ֶאל־בנָ֣י ַעמון
ָֽ ָּ3ו ֶאר ִֶ֞אה ָֽכי־אינךָ֣ מוש ַיע וָּ ָּאׂש ָּ
יתם א ַלי ַהיֵ֥ ום ַה ֶזה לה ָּ ֵ֥ל ֶחם ָֽבי׃
הוה ביָּ ִ֑די ו ָּל ִָּ֞מה על ֶ ֵ֥
וַ יתנֵ֥ם י ָּ
שי גל ָּעד וַ י ָּל ֶחם ֶאת־ ֶאפ ָּ ִ֑רים וַ יַ כו ַאנשי גל ָּעד
4וַ יקבץ יפ ָּתח ֶאת־ ָּכל־ ַאנ ָ֣
ֶאת־ ֶאפ ַרים כי ָּאמרו פליטי ֶאפ ַרים ַא ֶתם גל ָּעד ב ֵ֥תוְך ֶאפ ַרים ב ֵ֥תוְך
מנַ ֶ ָֽשה׃
5וַ יל ֵ֥כד גל ָּעד ֶ ָֽאת־ ַמעב ֵ֥רות ַהיַ רדן ל ֶאפ ָּ ִ֑רים ָֽו ָּהיָּ ה ָ֣כי יאמ ִ֞רו פליטי
אמר׀ ָֽלא׃
ֶאפ ַרים ֶא ֱעב ָּרה וַ יאמרו לו ַאנ ָֽשי־גל ָּעד ַ ָֽה ֶאפ ָּר ֵ֥תי ַא ָּתה וַ ֵ֥י ֶ ָֽ
6וַ ָ֣יאמרו לו ֱא ָּמר־נָּ א שב ֶלת וַ ָ֣יא ֶמר סב ֶלת ולא יָּ כין ל ַדבָ֣ר כן וַ יאחזָ֣ ו
ל־מעב ָ֣רות ַהיַ ר ִ֑דן וַ י ִ֞פל ָּבעת ַההיא ָֽמ ֶאפ ַרים
אותו וַ יש ָּחטוהו ֶא ַ
ַאר ָּב ֵ֥עים וש ַנַֽים ָּ ָֽא ֶלף׃
שש ָּש ִ֑נים וַ יָּ ָּמת יפ ָּתח ַהגל ָּעדי וַ י ָּקבר
7וַ יש ֵ֥פט יפ ָּתח ֶאת־יׂש ָּראל ָ֣
ב ָּע ֵ֥רי גל ָּ ָֽעד׃

פ

8וַ ישפט ַ ָֽאח ָּריו ֶאת־יׂש ָּראל אב ָּצן מ ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם׃
9וַ יהי־ ִ֞לו שֹל ָ֣שים ָּבנים ושֹלשים ָּבנות ש ַ ָ֣לח ַהחו ָּצה ושֹל ָ֣שים ָּבנות
ן־ה ִ֑חוץ וַ יש ֵ֥פט ֶאת־יׂש ָּראל ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנָֽים׃
ה ֵ֥ביא ל ָּב ָּניו מ ַ
11וַ ָּיָ֣ ָּמת אב ָּצן וַ י ָּקבר ב ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם׃

פ

11וַ ישפט ַ ָֽאח ָּריו ֶאת־יׂש ָּראל אילון ַהז ָֽבוֹל ִ֑ני וַ יש ֵ֥פט ֶאת־יׂש ָּראל ֶ ֵ֥ע ֶׂשר
ָּש ָֽנים׃
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12וַ ָּי ָּמת אלָ֣ ון ַהז ָֽבוֹלנִ֑י וַ י ָּק ֵ֥בר ב ַאיָּ לון ב ֶ ֵ֥א ֶרץ זבולָֽן׃

פ

13וַ יש ֵ֥פט ַאח ָּריו ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל ַעב ֵ֥דון ֶבן־הלל ַהפר ָּעתונָֽי׃
14וַ יהי־ ִ֞לו ַאר ָּב ָ֣עים ָּבנים ושֹלשים בנָ֣י ָּבנים רכבים ַעל־שב ָ֣עים עיָּ ִ֑רם
וַ יש ֵ֥פט ֶאת־יׂש ָּראל שמ ֶ ֵ֥נה ָּש ָֽנים׃
15וַ ָּי ָּמת ַעב ֵ֥דון ֶבן־הלל ַהפר ָּעתונִ֑י וַ י ָּקבר בפר ָּעתון ב ֶ ָ֣א ֶרץ ֶאפ ַרים ב ַהר
ָּהע ָּמל ָָֽקי׃

פ

1 13וַ יספו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה וַ יתנם יהָּוה
ביַ ד־פלשתים ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּ ָֽנה׃

פ

2וַ יהי איש ֶא ָּחד מ ָּצר ָּעה ממש ַ ֵ֥פ ַחת ַה ָּדני וש ָ֣מו ָּמנִ֑ ו ַח ואש ֵ֥תו ע ָּק ָּרה
ו ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽל ָּדה׃
3וַ י ָּ ֵ֥רא ַמל ַאְך־יהָּוה ֶאל־ ָּהא ָּ ִ֑שה וַ ָ֣יא ֶמר א ֶלי ָּה הנה־ ָּנא ַאת־ע ָּק ָּרה ו ָ֣לא
יָּ ַלדת ו ָּהרית ויָּ ַ ֵ֥לדת ָֽבן׃
ל־ט ָֽמא׃
4ו ַע ָּתה ה ָּ ָ֣שמרי נָּ א ו ַאל־תשתי ַיַָֽ֣ין וש ָּ ִ֑כר ו ַאל־תאכלי ָּכ ָּ
ומורה לא־יַ ע ֶלָ֣ה ַעל־ראשו ָֽכי־נזיר ֱאֹלהים
5כי הנָּ ְך ָּה ָּרה וי ַ ָ֣לדת בן ָּ
הוש ַיע ֶאת־יׂש ָּראל מ ַ ֵ֥יד פלש ָֽתים׃
ן־ה ָּ ִ֑ב ֶטן והוא יָּ חל ל ֵ֥
יה ֶיֵ֥ה ַה ַנ ַער מ ַ
ישּה לאמר איש ָּה ֱאֹלהים ָּבָ֣א א ַלי
6וַ ָּת ָ֣בא ָּהא ָּשה וַ ָ֣תא ֶמר לא ָּ
נורא מ ִ֑אד ולא שאלתיהו ָֽאי־מ ֶזָ֣ה
ומראהו כ ַמראה ַמל ַ ֵ֥אְך ָּה ֱאֹלהים ָּ ָ֣
ַ
הוא ו ֶאת־שמו ָֽלא־הגֵ֥יד ָֽלי׃
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7וַ ָ֣יא ֶמר לי ה ָּנְֵַֽ֥ך ָּה ָּרה וי ַ ָ֣לדת בִ֑ן ו ַע ִָּ֞תה ַאל־תש ָ֣תי׀ ַיַָֽ֣ין וש ָּכר
ן־ה ֶב ֶטן ַעד־יֵ֥ ום
ל־תאכלי ָּכל־טמ ָּאה ָֽכי־נזיר ֱאֹלהים יה ֶי ָ֣ה ַהנַ ַער מ ַ
ו ַא ָֽ
מותו׃
ָֽ

פ

שר ָּש ַלח ָּת
8וַ יֶ ע ַ ֵ֥תר ָּמנו ַח ֶאל־יהָּוה וַ יא ַ ִ֑מר ָ֣בי אדונָּ י ָ֣איש ָּה ֱאֹל ִ֞הים א ֶ ָ֣
יולד׃
יָּ בוא־ ָּ ֵ֥נא עוד אלינו ויורנו ַ ָֽמה־נַ ע ֶׂשה ַל ַנ ֵַ֥ער ַה ָּ ָֽ
ל־הא ָּשה
9וַ יש ַ ֵ֥מע ָּה ֱאֹלהים ב ָ֣קול ָּמנִ֑ ַוח וַ ָ֣יָּבא ַמל ַאְך ָּה ֱאֹלהים עוד ֶא ָּ
ישּה ֵ֥אין ע ָּ ָֽמּה׃
ומנֵ֥ ַוח א ָּ
יוש ֶבת ַב ָּש ֶדה ָּ
והיא ֶ ָ֣
11וַ ת ַמהר ָּ ָֽהא ָּשה וַ ָּת ָּרץ וַ ַת ָ֣גד לאי ָּ ִ֑שּה וַ ָ֣תא ֶמר א ָּליו הנה נר ָּאה א ַלי
ָּהאיש א ֶשר־ ָּ ֵ֥בא ַביום א ָּ ָֽלי׃
11וַ ָּיַֽ ָּקם וַ ֵ֥י ֶלְך ָּמנו ַח ַאח ָ֣רי אש ִ֑תו וַ יָּ בא ֶאל־ ָּהאיש וַ ָ֣יא ֶמר לו ַה ַא ָּ ֵ֥תה
אמר ָּ ָֽאני׃
ל־הא ָּשה וַ ֵ֥י ֶ
ָּהאיש א ֶשר־ד ַ ֵ֥בר ָּת ֶא ָּ
ומע ָֽׂשהו׃
ט־ה ַנ ַער ַ
12וַ ָ֣יא ֶמר ָּמנו ַח ַע ָּתה יָּ ָ֣בא ד ָּב ֶ ִ֑ריך ַמה־יָֽה ֶיֵ֥ה מש ַפ ַ
13וַ יא ֶמר ַמל ַ ֵ֥אְך יהָּוה ֶאל־ ָּמנִ֑ ו ַח מכל א ֶשר־ ָּא ַ ֵ֥מרתי ֶאל־ ָּהא ָּשה
ת ָּש ָֽמר׃
14מ ָ֣כל א ֶשר־יצא מגֶ ֶפן ַהיַ ין ָ֣לא תא ַכל ו ַיַֽין וש ָּכר ַאל־תשת
יה תש ָֽמר׃
אכל ֵ֥כל א ֶשר־צוית ָּ
ו ָּכל־טמ ָּאה ַאל־ת ַ ִ֑
15וַ ֵ֥יא ֶמר ָּמנו ַח ֶאל־ ַמל ַ ָ֣אְך יהָּ ִ֑וה נַ עצ ָּרה־ ָּ ָ֣נא או ָּתְך ונַ ע ֶ ֵׂ֥שה ל ָּפ ֶניך ג ֵ֥די
ע ָֽזים׃
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16וַ יא ֶמר ַמל ַאְך יהוָּ ה ֶאל־ ָּמנו ַח אם־ ַתעצרני לא־א ַ ָ֣כל ב ַלח ֶמך
הוה
י־מל ַ ֵ֥אְך י ָּ
יהוה ַתע ֶלִ֑נָּ ה ֵ֚כי לא־יָּ ַ ָ֣דע ָּמנ ַוח ָֽכ ַ
ׂשה ע ָּלה ַל ָּ
ואם־ ַתע ֶ ָ֣
ָֽהוא׃
י־יָּבא ד ָּבריך וכ ַבדנָֽ וך׃
17וַ יא ֶמר ָּמנו ַח ֶאל־ ַמל ַ ֵ֥אְך יהָּוה ָ֣מי ש ֶ ִ֑מך ָֽכ ֵ֥
18וַ יא ֶמר לו ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ָּ ֵ֥ל ָּמה ֶזה תש ַ ָ֣אל לש ִ֑מי והוא־ ֶ ָֽפלאי׃

ס

19וַ י ַקח ָּמנו ַח ֶאת־גדי ָּהעזים ו ֶאת־ ַהמנ ָּחה וַ ַ ֵ֥י ַעל ַעל־ ַהצור ַ ָֽליהָּ ִ֑וה
ומנֵ֥ ַוח ואשתו ר ָֽאים׃
ו ַמפ ָ֣לא ַלעׂשות ָּ
הוה ב ַל ַָ֣הב
21וַ יהי ַבעלות ַה ַל ַהב מ ַעל ַהמזב ַח ַה ָּש ַמי ָּמה וַ ַי ֵַ֥על ַמל ַאְך־י ָּ
ומנ ַוח ואשתו ראים וַ יפלֵ֥ ו ַעל־פנ ֶיהם ָּ ָֽאר ָּצה׃
ַהמזב ִַ֑ח ָּ
ל־מנָ֣ ַוח ו ֶאל־אש ִ֑תו ָּ ֵ֚אז יָּ ַ ָ֣דע
21ולא־ ָּי ַסף עוד ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה לה ָּראה ֶא ָּ
הוה ָֽהוא׃
י־מל ַ ֵ֥אְך י ָּ
ָּמנ ַוח ָֽכ ַ
22וַ יא ֶמר ָּמנו ַח ֶאל־אשתו ָ֣מות נָּ ִ֑מות ֵ֥כי ֱאֹלהים ָּר ָֽאינו׃
23וַ תא ֶמר לָ֣ ו אשתו לו ָּחפץ יהָּוה ַלהמיתנו ָֽלא־ ָּלָ ַקח מיָּ דנו ע ָּלָ֣ה
ל־א ֶלה ו ָּכעת ֵ֥לא השמ ָּיענו ָּכ ָֽזאת׃
ת־כ ִ֑
ומנ ָּחה ו ֵ֥לא ֶהר ָּאנו ֶא ָּ
24וַ ת ֶלד ָּ ָֽהא ָּשה בן וַ תק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו שמ ִ֑שון וַ יג ַ ָ֣דל ַהנַ ַער ַוַָֽֽי ָּברכהו
הוה׃
י ָּ ָֽ
25וַ ָּת ֶחל ָ֣רו ַח יהוָּ ה ל ַפעמו ב ַמחנה־ ָּ ִ֑דן ֵ֥בין ָּצר ָּעה ו ֵ֥בין ֶאש ָּת ָֽאל׃

פ

1 14וַ ֵ֥יַֽ ֶרד שמשון תמ ָּ ִ֑נ ָּתה וַ ַ ֵ֥יַֽרא א ָּשה בתמ ָּנ ָּתה מבנֵ֥ ות פלש ָֽתים׃
אמר א ָּשה ָּר ֵ֥איתי בתמ ָּנ ָּתה מבנָ֣ ות
2וַ יַ ַעל וַ יַ גד ל ָּא ָ֣ביו ולאמו וַ י ֶ
־אותּה לי לא ָּ ָֽשה׃
פלש ִ֑תים ו ַע ָּתה קחו ָּ ֵ֥
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י־א ָּתה
ל־עמי א ָּשה ָֽכ ַ
3וַ יא ֶמר לו ָּא ָ֣ביו ואמו ַהאין בבנות ַא ֶחיך וב ָּכ ַ
ל־אביו
אמר שמשון ֶא ָּ
הולְך ָּל ַ ָָ֣ק ַחת א ָּשה מפלשתים ָּהער ִ֑לים וַ י ֶ
אותּה ַ ָֽקח־לי ָֽכי־היא יָּ ש ָּ ֵ֥רה בע ָּינָֽי׃
ָּ ָ֣
4ו ָּאביו ואמו ָ֣לא יָּ דעו כי מיהוָּ ה היא כי־תא ָּ ֵ֥נה ָֽהוא־מ ַבקש
מפלש ִ֑תים ו ָּב ָ֣עת ַההיא פלשתים מש ֵ֥לים ביׂש ָּר ָֽאל׃

פ

ד־כרמָ֣י תמנָּ ָּתה והנה
5וַ יַֽ ֶרד שמשון ו ָּא ֵ֥ביו ואמו תמ ָּנ ִָּ֑תה וַ יָּבאו ַע ַ
אתו׃
כ ָ֣פיר א ָּריות שאג לק ָּר ָֽ
6וַ תצ ַלח ָּע ָּליו ָ֣רו ַח יהוָּ ה ַוַָֽֽי ַשסעהו כ ַש ַ ָ֣סע ַהגדי ומאו ָּמה ָ֣אין ביָּ ִ֑דו ולא
הגיד ל ָּא ָ֣ביו ולאמו את א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
7וַ יַֽ ֶרד וַ י ַד ָ֣בר ָּלא ָּ ִ֑שה וַ תי ַשר בעי ֵ֥ני שמ ָֽשון׃
8וַ ָּי ָּשב מיָּ מים ל ַקח ָּתּה וַ ָּיָ֣ ַסר לראות את ַמ ֶ ָ֣פ ֶלת ָּה ַאריִ֑ה והנה ע ַדת
דבורים בגויַ ֵ֥ת ָּה ַאריה וד ָּ ָֽבש׃
9וַ יר ָ֣דהו ֶאל־ ַכ ָּפיו וַ י ֶלְך ָּהלוְך ו ָּאכל וַ י ֶלְך ֶאל־ ָּא ָ֣ביו ו ֶאל־אמו וַ י ֵ֥תן ָּל ֶהם
אכלו ו ָֽלא־ה ָ֣גיד ָּל ֶהם כי מגויַ ֵ֥ת ָּה ַאריה ָּר ָּ ֵ֥דה ַהד ָּ ָֽבש׃
וַ י ִ֑
ל־הא ָּ ִ֑שה וַ יַ ַעׂש ָּשם שמשון מש ֶתה כי ֵ֥כן יַ עׂשו
11וַ ֵ֥יַֽ ֶרד ָּאביהו ֶא ָּ
חורים׃
ַה ַב ָֽ
ֹלשים ָֽמרעים וַ יהיו א ָֽתו׃
אותו וַ יקחו ש ָ֣
11וַ יהי כראו ָּ ָ֣תם ִ֑
12וַ יא ֶמר ָּל ֶהם שמשון ָּא ָֽחו ָּדה־ ָּ ֵ֥נא ָּל ֶכם חי ָּ ִ֑דה אם־ ַה ָ֣גד ַתגידו או ָּתּה לי
ֹלשים סדינים ושֹלשים
שב ַעת ימי ַהמש ֶתה ומ ָּצא ֶתם ונָּ ַתתי ָּל ֶכם ש ָ֣
חל ֵ֥פת בגָּ ָֽדים׃
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13ואם־ ָ֣לא תוכלו ל ַה ָ֣גיד לי ונ ַת ֶתם ַא ֶ ֵ֥תם לי שֹל ָ֣שים סדינים ושֹלשים
חלי ָ֣פות בגָּ ִ֑דים וַ ָ֣יאמרו לו ֵ֥ח ָּודה ח ָּידתך ונש ָּמ ֶ ָֽענָּ ה׃
14וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם מ ָּ ָֽהאכל יָּ ָּ ָ֣צא ַמא ָּכל ומ ַעז יָּ ָּ ָ֣צא ָּמ ִ֑תוק ו ֵ֥לא יָּ כלו ל ַה ֵ֥גיד
יָּמים׃
ַהחי ָּדה שֹלֵ֥ ֶשת ָֽ
ד־לנו
15וַ י ָ֣הי׀ ַביָ֣ ום ַהשביעי וַ יאמרו ל ָֽא ֶשת־שמשון ַפ ָ֣תי ֶאת־אישְך ויַ גֶ ָּ
אתם
ת־בית ָּאביְך ָּב ִ֑אש ַהליָּ רשנו ק ָּר ֶ ֵ֥
אותְך ו ֶא ֵ֥
ת־הח ָּידה ֶפן־נׂש ֵ֥רף ָּ
ֶא ַ ָ֣
ָּלנו ה ָֽלא׃
16וַ תבך א ֶשת שמשון ָּע ָּליו וַ תא ֶמר ַרק־ׂשנא ַתני ו ָ֣לא א ַהב ָּתני ַ ָֽהחי ָּ ֵ֥דה
אמר ָּלּה הנה ל ָּאבי ולאמי ֵ֥לא
ַחד ָּת לב ָ֣ני ַעמי ולי ָ֣לא ה ַ ִ֑גַֽד ָּתה וַ ָ֣י ֶ
ה ַגַֽדתי ו ָּ ֵ֥לְך ַא ָֽגיד׃
17וַ תבך ָּע ָּליו שב ַ ָ֣עת ַהיָּ מים א ֶשר־ ָּהיָּ ֵ֥ה ָּל ֶהם ַהמש ֶ ִ֑תה וַ י ָ֣הי׀ ַביָ֣ ום
ַהשביעי וַ יַ גֶ ד־ ָּלּה ָ֣כי ֱהצ ַיקתהו וַ ַת ֵ֥גד ַהח ָּידה לב ֵ֥ני ַע ָּ ָֽמּה׃
ה־מ ָ֣תוק
18וַ ָ֣יאמרו לו ַאנשי ָּהעיר ַביָ֣ ום ַהשביעי ב ֶט ֶרם יָּ ָ֣בא ַה ַחר ָּסה ַמ ָּ
אמר ָּל ֶהם לולא ח ַרש ֶ ָ֣תם ב ֶעג ָּלתי ֵ֥לא
ומה ַעז מא ִ֑רי וַ ָ֣י ֶ
מד ַבש ֶ ֵ֥
אתם ח ָּיד ָֽתי׃
מ ָּצ ֶ
19וַ תצ ַלח ָּע ָּליו ָ֣רו ַח יהוָּ ה וַ י ֶרד ַאשקלון וַ ַ ֵ֥יְַֽך מ ֶ ָ֣הם׀ שֹל ָ֣שים איש וַ י ַקח
ידה וַ ָ֣י ַחר ַאפו וַ ַי ַעל ֵ֥בית
יצותם וַ יתן ַהחליפות ל ַמגידי ַהח ָּ ִ֑
ֶאת־ח ָ֣ל ָּ
ָּא ָֽביהו׃

פ

21וַ תהי ָ֣א ֶשת שמ ִ֑שון ל ָ֣מרעהו א ֶ ֵ֥שר ר ָּעה ָֽלו׃
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1 15וַ יהי מיָּ מים בי ָ֣מי קציר־חטים וַ יפקד שמשון ֶאת־אשתו בג ָ֣די
יה ָּל ָֽבוא׃
אמר ָּא ֵ֥ב ָּאה ֶאל־אשתי ֶה ָּ ִ֑חד ָּרה ו ָֽלא־נ ָּתנֵ֥ ו ָּאב ָּ
עזים וַ י ֶ
2וַ ָ֣יא ֶמר ָּאבי ָּה ָּאמר ָּא ַמרתי כי־ ָּׂש ָ֣נא ׂשנא ָּתּה וָּ ֶאת ֶננָּ ה למר ֶ ִ֑עך הלא
יה׃
י־נא לך ַתח ֶ ָֽת ָּ
אח ָּתּה ַהק ַטנָּ ה טו ָּ ָ֣בה מ ֶמנָּ ה תה ָּ ֵ֥
3וַ יא ֶמר ָּל ֶהם שמשון נ ֵ֥קיתי ַה ַפ ַעם מפלש ִ֑תים ָֽכי־ע ֶ ֵׂ֥שה אני ע ָּמם
ָּר ָּ ָֽעה׃
4וַ י ָ֣ ֶלְך שמשון וַ ילכד שֹלש־מ ָ֣אות שו ָּע ִ֑לים וַ י ַ ָ֣קח ַלפדים וַ ֶי ֶפן זָּ נָּ ב
ֶאל־זָּ נָּ ב וַ יָּ ֶׂשם ַל ֵ֥פיד ֶא ָּחד בין־ש ֵ֥ני ַהזנָּ בות ַב ָּ ָֽתוֶ ְך׃
5וַ יַ ב ֶער־אש ַב ַלפידים וַ י ַש ַלח ב ָּק ָ֣מות פלש ִ֑תים וַ יַבער מגָּ ֵ֥דיש
ד־כ ֶרם ָּזַָֽֽית׃
ד־ק ָּמה ו ַע ֶ ֵ֥
ו ַע ָּ
6וַ יאמ ָ֣רו פלשתים ָ֣מי ָּ ָ֣ע ָּׂשה זאת וַ יאמרו שמשון ח ַ ָ֣תן ַהתמני ֵ֚כי ָּלָ ַ ָ֣קח
ֶאת־אשתו ַוַָֽֽית ָּנּה למר ִ֑עהו וַ יַ עלָ֣ ו פלשתים וַ יׂשר ֵ֥פו או ָּתּה ו ֶאת־ ָּאבי ָּה
ָּב ָֽאש׃
7וַ יא ֶמר ָּל ֶהם שמשון ָֽאם־ ַתעׂשון ָּכ ִ֑זאת כי אם־נַ ֵ֥קמתי ָּב ֶכם ו ַא ַ ֵ֥חר
ֶאח ָּ ָֽדל׃
יטם׃
8וַ יַ ְך או ָּ ֵ֥תם שוק ַעל־יָּ רְך ַמ ָּ ָ֣כה גדו ָּ ִ֑לה וַ יַָֽ֣ ֶרד וַ י ֶשב בסעיף ֶ ֵ֥ס ַלע ע ָּ ָֽ
ס

9וַ יַ עלָ֣ ו פלשתים ַוַָֽֽיַ חנו ביהו ָּ ִ֑דה וַ ינָּ טשו ַב ֶ ָֽלחי׃
11וַ ָֽיאמרו ָ֣איש יהו ָּדה ָּל ָּמה עלי ֶ ָ֣תם ָּע ִ֑לינו וַ יאמרו ֶל ֱאסור ֶאת־שמשון
ָּעלינו ַלע ָׂ֣שות לו ַכא ֶשר ָּ ֵ֥ע ָּׂשה ָּ ָֽלנו׃
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11וַ ירדו שֹל ֶשת א ָּלפים איש ָֽמיהו ָּדה ֶאל־סעיף ֶ ָ֣ס ַלע עי ָּטם וַ יאמ ָ֣רו
לשמשון הלא יָּ ַדע ָּת ָֽכי־מש ֵ֥לים ָּבנו פלשתים ו ַמה־זאת ָּע ָׂ֣שי ָּת ָּ ִ֑לנו
אמר ָּל ֶהם ַכא ֶשר ָּ ָ֣עׂשו לי כן ָּע ֵׂ֥שיתי ָּל ֶ ָֽהם׃
וַ ָ֣י ֶ
12וַ יאמרו לו ֶל ֱא ָּסרךָ֣ יָּ ַרדנו לתתך ביַ ד־פלש ִ֑תים וַ יא ֶמר ָּל ֶהם שמשון
ה ָּשב ָ֣עו לי ֶ ָֽפן־תפג ֵ֥עון בי ַא ֶ ָֽתם׃
13וַ יאמרו לָ֣ ו לאמר לא ָֽכי־ ָּאסר ֶ ָֽנ ֱא ָּסרך ונ ַתנָ֣ וך ביָּ ָּדם ו ָּהמת ָ֣לא
ן־ה ָּ ָֽס ַלע׃
נמי ֶ ִ֑תך וַ יַ ַאסרהו בשנַ ים עב ָ֣תים ח ָּדשים ַוַָֽֽיַ עלוהו מ ַ
14הוא־ ָּ ָ֣בא ַעד־ ֶלחי ופלשתים ה ָ֣ריעו לק ָּרא ִ֑תו וַ תצ ַלח ָּע ָּליו ָ֣ר ַוח יהוָּ ה
שר ָּבע ָ֣רו ָּבאש
רועותיו ַכפשתים א ֶ ָ֣
ָּ
שר ַעל־ז
וַ תהיֶ ינָּ ה ָּהעבתים א ֶ ָ֣
סוריו מ ַ ֵ֥על יָּ ָּ ָֽדיו׃
וַ י ַ ֵ֥מסו ֱא ָּ
15וַ ימ ָּ ֵ֥צא ל ָֽחי־חמור טר ָּ ִ֑יה וַ יש ַלח יָּ דו וַ י ָּק ֶח ָּה וַ יַ ְך־ ָּבּה ֶ ֵ֥א ֶלף ָֽאיש׃
16וַ ָ֣יא ֶמר שמשון בל ָ֣חי ַהחמור חמור חמ ָּר ָּ ִ֑תים בל ָ֣חי ַהחמור הכיתי
ֶ ֵ֥א ֶלף ָֽאיש׃
ַ17וַָֽֽיהי כ ַכל ָ֣תו ל ַדבר וַ יַ ש ֵ֥לְך ַהלחי מיָּ ִ֑דו וַ יק ָּרא ַל ָּמ ֵ֥קום ַההוא ָּ ֵ֥ר ַמת
ֶ ָֽלחי׃
18וַ יצ ָּמא מאד וַ יק ָּרא ֶאל־יהוָּ ה וַ יא ַמר ַא ָּתה נָּ ַ ָ֣ת ָּת ביַ ָֽ ד־ ַעבדך
שועה ַהגד ָּלה ַה ִ֑זאת ו ַע ָּתה ָּא ָ֣מות ַב ָּצ ָּמא ונָּ ַפלתי ב ַ ֵ֥יד
־הת ָּ ֵ֥
ֶאת ַ
ָּהער ָֽלים׃
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ר־ב ֶלחי וַ יצאו מ ֶמנו ַמים וַ ישת
ת־ה ַמכ ָ֣תש א ֶש ַ
19וַ יב ַקע ֱאֹלהים ֶא ַ
שר ַב ֶלחי ַעד ַהיֵ֥ ום
וַ ָּ ֵ֥ת ָּשב רוחו וַ ֶיִ֑חי ַעל־כָ֣ן׀ ָּק ָּ ָ֣רא ש ָּמּה עין ַהקורא א ֶ ָ֣
ַה ֶזָֽה׃
21וַ ישפט ֶאת־יׂש ָּראל בי ֵ֥מי פלשתים ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּ ָֽנה׃

פ

יה׃
א־שם א ָּ ָ֣שה זונָּ ה וַ יָּבא א ֶ ָֽל ָּ
1 16וַ ֵ֥י ֶלְך שמשון ַע ָּז ִָּ֑תה וַ יַ ר ָּ
ל־ה ַלי ָּלה ב ַ ָ֣ש ַער
ָֽ ַ 2ל ַעזָּ ָ֣תים׀ לאמר ָּבא שמשון הנָּ ה וַ יָּ סבו וַ יֶ ֶארבו־לֵ֥ ו ָּכ ַ
ד־אור ַהב ֶקר וַ הרגנָֽהו׃
ל־ה ַלי ָּלה לאמר ַע ֵ֥
ָּה ִ֑עיר וַ ית ָּחרשו ָּכ ַ
3וַ יש ַ ָ֣כב שמשון ַעד־ח ָ֣צי ַה ַלי ָּלה וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם׀ ַבח ָ֣צי ַה ַלי ָּלה וַ יֶ ֱא ִ֞חז ב ַדלתות
ם־הבר ַיח וַ ָּי ֶׂשם ַעל־כת ָּ ִ֑פיו
ר־העיר ובש ָ֣תי ַהמזוזות וַ י ָּסעם ָֽע ַ
ַ ָֽש ַע ָּ
ל־ראש ָּה ָּהר א ֶשר ַעל־פ ֵ֥ני ֶחב ָֽרון׃
ַוַָֽֽיַ עלם ֶא ָ֣

פ

ַ4וַָֽֽיהי ַאחרי־כן וַ יֶ ֱא ַ ֵ֥הב א ָּשה ב ַ ָ֣נ ַחל ׂש ִ֑רק וש ָּמּה דלי ָּ ָֽלה׃
5וַ יַ עלו א ֶלי ָּה ַסר ָ֣ני פלשתים וַ יאמרו ָּלּה ַפ ָ֣תי אותו וראי ַב ֶמה כ ָ֣חו
גָּ דול ו ַב ֶמה נָ֣ ו ַכל לו וַ א ַסרנהו ל ַענ ִ֑תו וַ אנַ חנו נ ַתן־ ָּלְך איש ֶ ֵ֥א ֶלף ומ ָּאה
ָּ ָֽכ ֶסף׃
6וַ תא ֶמר דלי ָּלה ֶאל־שמשון ַה ָֽגי ָּדה־ ָּ ָ֣נא לי ַב ֶמה כחךָ֣ גָּ ִ֑דול ו ַב ֶ ֵ֥מה
נותך׃
ת ָּאסר ל ַע ֶ ָֽ
שר
7וַ יא ֶמר א ֶלי ָּה שמשון אם־יַ ַאסרני בשב ָּעה י ָּת ֵ֥רים ַלחים א ֶ ָ֣
לא־ח ָּרבו ו ָּח ֵ֥ליתי ו ָּהייתי כ ַא ַ ֵ֥חד ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
שר לא־ח ָּ ִ֑רבו
8וַ יַ עלו־ ִ֞ ָּלּה ַסרנָ֣י פלשתים שב ָּעה י ָּת ֵ֥רים ַלחים א ֶ ָ֣
וַ ַת ַאסרהו ָּב ֶ ָֽהם׃
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9ו ָּהארב י ֵ֥שב ָּלּה ַב ֶח ֶדר וַ ָ֣תא ֶמר א ָּליו פלש ֵ֥תים ָּע ֶליך שמ ִ֑שון וַ ינַ תק
נודע כ ָֽחו׃
יחו אש ו ֵ֥לא ַ
יל־הנע ֶרת ַבהר ָ֣
ת־הי ָּתרים ַכא ֶשר ינָּ תק פ ָֽת ַ
ֶא ַ
11וַ תא ֶמר דלי ָּלה ֶאל־שמשון הנה ה ַ ָ֣תל ָּת בי וַ ת ַד ֵ֥בר א ַלי כזָּ ִ֑בים ַע ָּתה
ַה ָֽג ָּידה ָּ־נָ֣א לי ַב ֶמה ת ָּא ָֽסר׃
11וַ ָ֣יא ֶמר א ֶלי ָּה אם־ ָּאסור יַ ַאסרוני ַבעב ָ֣תים ח ָּדשים א ֶשר ָֽלא־נַ ע ָּ ֵׂ֥שה
אכה ו ָּח ֵ֥ליתי ו ָּהייתי כ ַא ַ ֵ֥חד ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
ָּב ֶהם מ ָּל ָּ ִ֑
12וַ ת ַ ָ֣קח דלי ָּלה עבתים ח ָּדשים וַ ַת ַאס ָ֣רהו ָּב ֶהם וַ תא ֶמר א ָּליו
שב ֶב ָּ ִ֑ח ֶדר ַוַָֽֽינַ תָקם מ ַ ֵ֥על זרע ָּתיו
פלשתים ָּע ֶליך שמשון ו ָּהארב י ָ֣
ַכ ָֽחוט׃
13וַ תא ֶמר דלי ָּלה ֶאל־שמשון ַעד־הנָּ ה ה ַתל ָּת בי וַ ת ַדבר א ַלי כזָּ בים
ת־ש ַבע ַמחל ֵ֥פות
ם־ת ַארגי ֶא ֶ
יה א ַ
אמר א ֶל ָּ
ַה ָ֣גי ָּדה לי ַב ֶמה ת ָּא ִ֑סר וַ ָ֣י ֶ
ם־ה ַמ ָּ ָֽס ֶכת׃
ראשי ע ַ
אמר א ָּליו פלש ֵ֥תים ָּע ֶליך שמ ִ֑שון וַ י ַיקץ משנָּ תו
14וַ תת ַקע ַביָּ תד וַ ָ֣ת ֶ
ת־ה ַמ ָּ ָֽס ֶכת׃
וַ י ַסע ֶאת־ ַהי ַ ֵ֥תד ָּה ֶא ֶרג ו ֶא ַ
15וַ ָ֣תא ֶמר א ָּליו ֵ֚איְך תא ַ ָ֣מר א ַהבתיְך ולבך ָ֣אין א ִ֑תי ֶזָ֣ה ָּשֹלש פ ָּעמים
ה ַ ָ֣תל ָּת בי ולא־ה ַ ָ֣גַֽד ָּת לי ַב ֶמה כחךֵ֥ גָּ ָֽדול׃
16וַ יהי ָֽכי־הצי ָּקה לו בד ָּב ֶרי ָּה ָּכל־ ַהיָּ מים וַ ת ַ ָֽאל ִ֑צהו וַ תק ַ ֵ֥צר נַ פשו
ָּל ָֽמות׃
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17וַ יַ גֶ ד־ ָּ ָ֣לּה ֶאת־ ָּכל־לבו וַ יא ֶמר ָּלּה מו ָּרה ָֽלא־ ָּע ָּ ָ֣לה ַעל־ראשי ָֽכי־נזיר
ֱאֹלהים אני מ ֶ ָ֣ב ֶטן א ִ֑מי אם־ג ַלחתי ו ָּ ָ֣סר מ ֶ ָ֣מני כחי ו ָּח ֵ֥ליתי ו ָּהייתי
־ה ָּא ָּ ָֽדם׃
כ ָּכל ָּ
18וַ ָ֣ת ֶרא דלי ָּלה ָֽכי־ה ָ֣גיד ָּלּה ֶאת־ ָּכל־לבו וַ תש ַלח וַ תק ָּרא ל ַסרני
יה ַסרנָ֣י
ת־כל־ל ִ֑בו ו ָּעלו א ֶל ָּ
פלשתים לאמר עלָ֣ ו ַה ַפ ַעם ָֽכי־ה ֵ֥גיד לה ֶא ָּ
פלשתים וַ יַ עלֵ֥ ו ַה ֶכ ֶסף ביָּ ָּ ָֽדם׃
ת־ש ַבע ַמחל ָ֣פות
יה וַ תק ָּ ָ֣רא ָּלאיש וַ תגַ ַלח ֶא ֶ
19וַ תיַ שנהו ַעל־בר ֶכ ָּ
אשו וַ ָּת ֶחל ל ַענותו וַ ָּי ֵַ֥סר כחו מ ָּע ָּ ָֽליו׃
ר ִ֑
21וַ תא ֶמר פלש ֵ֥תים ָּע ֶליך שמ ִ֑שון וַ יָ ַ ָ֣קץ משנָּ תו וַ יא ֶמר א ִ֞צא כ ַפ ַעם
הוה ָּ ֵ֥סר מ ָּע ָּ ָֽליו׃
ב ַפ ַעם ואנָּ ער והוא ָ֣לא יָּ ַדע ֵ֥כי י ָּ
21וַ יאחזָ֣ והו פלשתים ַוַָֽֽינַ קרו ֶאת־עי ָּ ִ֑ניו וַ יורידו אותו ַעזָּ ָּתה וַ יַ ַאסרוהו
ַ ָֽבנחש ַתים וַ י ֵ֥הי טוחן ב ֵ֥בית ָּהאסי ָֽרים׃
22וַ ָּי ֶחל ׂש ַער־ראשו ל ַצמ ַח ַכא ֶ ֵ֥שר ג ָּ ָֽלח׃

פ

23ו ַסר ָ֣ני פלשתים ֶ ָֽנ ֱאספו לזב ַח ֶ ָֽז ַבח־גָּ דול ל ָּדגֵ֥ ון ֱאֹלהי ֶהם ולׂשמ ָּ ִ֑חה
וַ ָ֣יאמרו נָּ ַתן ֱאֹלהינו ביָּ דנו את שמ ֵ֥שון אוי ָֽבינו׃
יהם ָ֣כי ָּאמרו נָּ ַתן ֱאֹלהינו ביָּ דנו
ת־אֹלה ֶ ִ֑
24וַ יראו אתו ָּה ָּעם ַוַָֽֽי ַהללו ֶא ֱ
־אויבנו ואת ַמח ָ֣ריב ַארצנו וַ א ֶ ֵ֥שר הר ָּבה ֶאת־ח ָּל ָֽלינו׃
ֶאת ָ֣
ק־לִ֑נו וַ יקראו
יׂש ֶח ָּ
ַ25וַָֽֽיהי כי ָ֣טוב ל ָּבם וַ ָ֣יאמרו קר ֵ֥או לשמשון ו ַ ָֽ
יהם וַ יַ ע ֵ֥מידו אותו ֵ֥בין
לשמשון מבָ֣ית ָּהאסירים וַ י ַצחק לפנ ֶ
מודים׃
ָּה ַע ָֽ
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26וַ יא ֶמר שמשון ֶאל־ ַהנַ ַער ַה ַמח ָ֣זיק ביָּ דו ַה ָ֣ני ָּחה אותי וַ הימשני
יהם׃
יהם ו ֶא ָּשען על ֶ ָֽ
ת־ה ַעמדים א ֶ ֵ֥שר ַה ַבית נָּ ָ֣כון על ֶ ִ֑
ֶא ָּ ָֽ
ל־הגָּ ג
27ו ַה ַבית ָּמלא ָּ ָֽהאנָּ שים ו ַהנָּ שים ו ָּש ָּמה כל ַסרנָ֣י פלש ִ֑תים ו ַע ַ
כשֹל ֶשת א ָּלפים ָ֣איש וא ָּשה ָּהראים בׂש ֵ֥חוק שמ ָֽשון׃
28וַ יק ָּ ֵ֥רא שמשון ֶאל־יהָּוה וַ יא ַ ִ֑מר אד ָּ ָ֣ני יֱ הוה זָּ כ ָ֣רני נָּ א ו ַחזקני נָּ א ַ ָ֣אְך
ם־א ַחת מש ֵ֥תי ע ַיני מפלש ָֽתים׃
ַה ַפ ַעם ַהזֶ ה ָּה ֱאֹלהים ואנָּ ק ָּמה נ ַק ַ
29וַ ילפת שמשון ֶאת־ש ָ֣ני׀ ַעמו ָ֣די ַה ָּתוֶ ְך א ֶשר ַה ַבית נָּ ָ֣כון עלי ֶהם
יהם ֶא ָּ ֵ֥חד בימינו ו ֶא ָּ ֵ֥חד בׂשמא ָֽלו׃
וַ י ָּסמְך על ֶ ִ֑
31וַ ָ֣יא ֶמר שמשון ָּת ָ֣מות נַ פשי עם־פלשתים וַ י ָ֣ט בכ ַח וַ יפל ַה ַבית
שר ה ָ֣מית במותו
ל־ה ָּעם א ֶשר־ ִ֑בו וַ יהיו ַהמתים א ֶ ָ֣
ל־כ ָּ
ל־הס ָּרנים ו ַע ָּ
ַע ַ
ַרבים מא ֶ ֵ֥שר המית ב ַח ָּ ָֽייו׃
31וַ ירדו ֶא ָּחיו ו ָּכל־ ָ֣בית ָּאביהו וַ יׂש ָ֣או אתו ַוַָֽֽיַ עלָ֣ ו׀ וַ יקב ָ֣רו אותו בין
ָּצר ָּעה ו ָ֣בין ֶאש ָּתאל ב ֶָק ֶבר ָּמנָ֣ ַוח ָּא ִ֑ביו והוא ָּש ַ ֵ֥פט ֶאת־יׂש ָּראל
ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּ ָֽנה׃

פ

ַ1 17וַָֽֽיהי־ ֵ֥איש ָֽמ ַהר־ ֶאפ ָּרים וש ֵ֥מו מי ָּ ָֽכיהו׃
שר ָֽל ַ ָֽקח־ ָּלְך ו ַאתי ָּאלית וגַ ם
2וַ ָ֣יא ֶמר לאמו ֶא ֶלף ומ ָּאה ַה ֶכ ֶסף א ֶ ָ֣
אמר אמו ָּב ֵ֥רוְך בני
ָֽה־ה ֶ ֵ֥כ ֶסף אתי אנָ֣י ל ַקח ִ֑תיו וַ ָ֣ת ֶ
ָּא ַ ָ֣מרת ב ָּאזנַ י הנ ַ
יהוָֽה׃
ַל ָּ
3וַ ָּי ֶשב ֶאת־ ֶ ָֽא ֶלף־ומ ָּ ֵ֥אה ַה ֶכ ֶסף לא ִ֑מו וַ ָ֣תא ֶמר אמו ַהק ָ֣דש הק ַ ָ֣דשתי
יבנו ָּ ָֽלְך׃
ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף ַליהוָּ ה מיָּ די לבני ַ ָֽלעׂשות ֶ ָ֣פ ֶסל ו ַמס ָּכה ו ַע ָּתה אש ֶ ֵ֥
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4וַ ָּ ֵ֥י ֶשב ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף לא ִ֑מו וַ ת ַ ָ֣קח אמו ָּמא ַתים ֶכ ֶסף וַ תת ָ֣נהו ַלצורף
ַוַָֽֽיַ עׂשהו ֶ ָ֣פ ֶסל ו ַמס ָּכה וַ יהי ב ֵ֥בית מי ָּ ָֽכיהו׃
5ו ָּה ָ֣איש מי ָּכה לו ָ֣בית ֱאֹל ִ֑הים וַ ַי ַעׂש אפוד ות ָּרפים וַ י ַמלא ֶאת־ ַיד
ַא ַחד מ ָּבנָּ יו וַ יהי־לו לכ ָֽהן׃
ַ 6ביָּ ָ֣מים ָּההם ֵ֥אין ֶמ ֶלְך ביׂש ָּר ִ֑אל איש ַהיָּ ָּ ֵ֥שר בעי ָּניו יַ ע ֶ ָֽׂשה׃

פ

הודה ו ֵ֥הוא לוי ו ֵ֥הוא
7וַ יהי־נַ ַער מ ֵ֥בית ֶל ֶחם יהו ָּדה ממש ַפ ַחת י ָּ ִ֑
ר־שם׃
ָּ ָֽג ָּ ָֽ
שר ימ ָּ ִ֑צא וַ יָּבא
הודה ָּלגור ַבא ֶ ָ֣
8וַ י ֶלְך ָּהאיש מ ָּהעיר מ ֵ֥בית ֶל ֶחם י ָּ
ד־בית מ ָּיכה ַלע ֵׂ֥שות ַדר ָֽכו׃
ר־אפ ַרים ַע ֵ֥
ַה ֶ
9וַ יא ֶמר־לֵ֥ ו מי ָּכה מ ַ ָ֣אין ָּת ִ֑בוא וַ יא ֶמר א ָּליו ל ָ֣וי ָּאנכי מ ֵ֥בית ֶל ֶחם
הודה ו ָּאנ ָ֣כי הלְך ָּלגור ַבא ֶ ֵ֥שר ֶאמ ָּ ָֽצא׃
י ָּ
11וַ יא ֶמר לו מי ָּכה ש ָּ ָ֣בה ע ָּמדי ֶ ָֽוהיה־לי ל ָּ ָ֣אב ולכהן ו ָּאנכי ֶ ָֽא ֶתן־לך
ע ֶׂש ֶרת ֶכ ֶסף ַליָּ מים ו ֵ֥ע ֶרְך בגָּ דים ומחיָּ ֶ ִ֑תך וַ י ֶלְך ַהל ָֽוי׃
ש ֶבת ֶאת־ ָּה ִ֑איש וַ יהי ַהנַ ַער לו כ ַא ַחד מ ָּב ָּ ָֽניו׃
11וַ יֵ֥ ו ֶאל ַהלוי ָּל ֶ ָ֣
12וַ י ַמלא מי ָּכה ֶאת־ ַיָ֣ד ַהלוי וַ יהי־לֵ֥ ו ַה ַנ ַער לכ ִ֑הן וַ יהי ב ֵ֥בית מי ָּ ָֽכה׃
13וַ ָ֣יא ֶמר מי ָּכה ַע ָּ ָ֣תה יָּ ַדעתי ָֽכי־יי ֵ֥טיב יהָּוה ִ֑לי כי ָּהיָּ ה־לי ַהלוי לכ ָֽהן׃
ש ֶבט ַה ָּד ִ֞ני
ַ 1 18ביָּ ָ֣מים ָּההם ֵ֥אין ֶמ ֶלְך ביׂש ָּר ִ֑אל ו ַביָּ ָ֣מים ָּההם ָ֣
ד־היֵ֥ ום ַההוא בתוְך־שב ֵ֥טי
מ ַב ֶקש־לו ַ ָֽנח ָּלה ָּל ֶש ֶבת כי ָֽלא־נָּ פ ָּלה לו ַע ַ
יׂש ָּראל בנַ ח ָּ ָֽלה׃
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צותם אנָּ שים
שה אנָּ ָ֣שים מק ָּ
2וַ ישל ָ֣חו בני־ ָּ ָ֣דן׀ ָֽממש ַפח ָּתם חמ ָּ ָ֣
ת־ה ָּא ֶרץ ול ָּחק ָּרּה וַ יאמ ָ֣רו
ומ ֶאש ָּתאל ל ַרגל ֶא ָּ
י־חיל מ ָּצר ָּעָ֣ה ָֽ
בנ ַ
יכה וַ יָּ לינו
ר־אפ ַרים ַעד־בָ֣ית מ ָּ
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יָּבאו ַה ֶ
אל ֶהם לכו חק ָ֣רו ֶא ָּ
ָּ ָֽשם׃
ֵ֚ 3ה ָּמה עם־ ָ֣בית מי ָּכה ו ָ֣ה ָּמה הכירו ֶאת־ ֵ֥קול ַה ַנ ַער ַהל ִ֑וי וַ יָּ ָ֣סורו ָּשם
־א ָּ ֵ֥תה ע ֶׂשה ָּב ֶזה ו ַמה־לךֵ֥ ָֽפה׃
י־הביאךָ֣ הֹלם ו ָּ ָֽמה ַ
וַ יאמרו לו ָֽמ ֱ
יכה וַ יׂשכרני וָּ ֱאהי־לו לכ ָֽהן׃
4וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ָּכ ָ֣זה ו ָּכזֶ ה ָּ ֵ֥ע ָּׂשה לי מ ָּ ִ֑
5וַ ֵ֥יאמרו לו ש ַאל־ ָּ ָ֣נא באֹל ִ֑הים ו ָ֣נַֽד ָּעה ה ַתצ ָ֣לי ַח ַדרכנו א ֶ ֵ֥שר א ַנחנו
יה׃
הל ֵ֥כים ָּע ֶ ָֽל ָּ
6וַ יא ֶמר ָּל ֶהם ַהכהן ל ָ֣כו ל ָּשלִ֑ ום ָ֣נ ַכח יהוָּ ה ַדרכ ֶכם א ֶ ֵ֥שר ָֽתלכו־ ָּ ָֽבּה׃

פ

ת־ה ָּעָ֣ם א ֶשר־בקר ָּבָּ֣ה
7וַ ילכו ח ָ֣מ ֶשת ָּהאנָּ שים וַ יָּ באו ָּ ִ֑לי ָּשה וַ יר ָ֣או ֶא ָּ
ין־מכלים ָּד ָּבר ָּב ָּא ֶרץ
ת־ל ֶב ַטח כמש ַפט צדנים ש ָ֣קט׀ ובט ַח וא ַ
יוש ֶב ָּ
ֶ ָֽ
ם־א ָּ ָֽדם׃
ין־ל ֶהם ע ָּ
יורש ֶע ֶצר ורח ֵ֥קים ה ָּמה מ ָ֣צדנים ו ָּד ָּ ֵ֥בר א ָּ
ָ֣
8וַ יָּ באו ֶאל־אחי ֶהם ָּצר ָּעה ו ֶאש ָּת ִ֑אל וַ יאמ ֵ֥רו ָּל ֶהם אחי ֶהם ָּ ֵ֥מה ַא ֶ ָֽתם׃
טובה מ ִ֑אד
ת־ה ָּא ֶרץ והנֵ֥ה ָּ
יהם כי ָּראינו ֶא ָּ
9וַ יאמרו קֵ֚ ו ָּמה ונַ ע ֶלָ֣ה על ֶ
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ו ַא ֶ ָ֣תם ַמחשים ַאל־ת ָּעָ֣צלו ָּל ֶל ֵֶ֥כת ָּלבא ָּל ֶ ֵ֥ר ֶשת ֶא ָּ
ל־עָ֣ם בט ַח ו ָּה ָּא ֶרץ ַרח ַ ָ֣בת יָּ ַדים ָֽכי־נ ָּת ָּנֵּ֥ה ֱאֹלהים
11כבא ִֶ֞כם ָּת ָ֣באו׀ ֶא ַ
ל־ד ָּבר א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ין־שם ַמחסור ָּכ ָּ
שר ָֽא ָּ ָ֣
ביֶ ד ֶכִ֑ם ָּמקום א ֶ ָ֣
11וַ יסעו מ ָּשם ממש ַ ָ֣פ ַחת ַה ָּדני מ ָּצר ָּעה ומ ֶאש ָּת ִ֑אל ָֽשש־מ ָ֣אות איש
ָּחגור כ ֵ֥לי מל ָּח ָּ ָֽמה׃
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ַ12וַָֽֽיַ עלו ַוַָֽֽיַ חנו בקר ַ ֵ֥ית י ָּערים ָֽביהו ָּ ִ֑דה ַעל־כן ָּקראו ַל ָּמקום ַההוא
ַמחנה ָּ־דן ַ ֵ֚עד ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה הנה ַאחרי קר ַ ֵ֥ית י ָּע ָֽרים׃
13וַ יַ ַעב ֵ֥רו מ ָּשם ַהר־ ֶאפ ָּ ִ֑רים וַ יָּ באו ַעד־ ֵ֥בית מי ָּ ָֽכה׃
ַ14וַָֽֽיַ ענִ֞ ו ח ָ֣מ ֶשת ָּהאנָּ שים ַההלכים ל ַרגל ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַליש וַ ָֽיאמרו
יהם ַהי ַדע ֶתם כי י ָ֣ש ַב ָּבתים ָּהא ֶלה א ָ֣פוד ות ָּרפים ֶופ ֶסל
ֶאל־אח ֶ
ה־תע ָֽׂשו׃
ומס ָּ ִ֑כה ו ַע ָּתה ד ֵ֥עו ַ ָֽמ ַ
ַ
15וַ יָּ ָ֣סורו ָּש ָּמה וַ יָּ באו ֶאל־ ָֽבית־ ַה ַ ֵ֥נ ַער ַהלוי בָ֣ית מ ָּיכִ֑ה וַ ישאלו־לו
ל ָּש ָֽלום׃
16ושש־מ ָ֣אות איש חגורים כלָ֣י מל ַחמ ָּתם נ ָּצבים ֶפ ַָ֣תח ַה ָּ ִ֑ש ַער א ֶשר
י־דן׃
מבנ ָּ ָֽ
ת־ה ָּא ֶרץ ָּבָ֣או ָּש ָּמה ָּלקחו
ַ17וַָֽֽיַ ע ִ֞לו ח ָ֣מ ֶשת ָּהאנָּ שים ַההלכים ל ַרגָ֣ל ֶא ָּ
ת־ה ַמס ָּ ִ֑כה ו ַהכהן נ ָּצב ֶפ ַָ֣תח
ת־הת ָּרפים ו ֶא ַ
ת־האפוד ו ֶא ַ
ת־ה ֶפ ֶסל ו ֶא ָּ ָ֣
ֶא ַ
ַה ַש ַער ושש־מ ָ֣אות ָּהאיש ֶה ָּחגור כ ֵ֥לי ַהמל ָּח ָּ ָֽמה׃
ת־הת ָּרפים
ת־פ ֶָ֣סל ָּהאפוד ו ֶא ַ
יכה וַ יקחו ֶא ֶ
18וא ֶלה ָּ ֵ֚באו בָ֣ית מ ָּ
יהם ַהכהן ָּ ֵ֥מה ַא ֶתם ע ָֽׂשים׃
אמר אל ֶ
ת־ה ַמס ָּ ִ֑כה וַ י ֶ
ו ֶא ַ
19וַ יאמרו לו ַהחרש ָֽׂשים־יָּ דך ַעל־פיך ו ָ֣לְך ע ָּמנו ֶ ָֽוהיה־ ָּלנו ל ָּ ָ֣אב ולכ ִ֑הן
ה ָ֣טוב׀ ֱהיותךָ֣ כהן לבית ָ֣איש ֶא ָּחד ֵ֚או ֱהיותךָ֣ כהן ל ֵ֥ש ֶבט ולמש ָּפ ָּחה
ביׂש ָּר ָֽאל׃
21וַ יי ַטב ָ֣לב ַהכהן וַ י ַקח ֶאת־ ָּ ָ֣האפוד ו ֶאת־ ַהת ָּרפים ו ֶאת־ ַה ָּ ִ֑פ ֶסל וַ יָּ בא
ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב ָּה ָּ ָֽעם׃
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21וַ יפנו וַ י ִ֑לכו וַ יָּ ׂשימו ֶאת־ ַה ַטף ו ֶאת־ ַהמק ֶנה ו ֶאת־ ַהכבו ָּדה לפני ֶ ָֽהם׃
ֵ֥ 22ה ָּמה הרחיקו מ ָ֣בית מי ָּ ִ֑כה ו ָּהאנָּ שים א ֶשר ַב ָּבתים א ֶשר עם־בָ֣ית
י־דן׃
יכה ָֽנַֽזעקו וַ יַ דביקו ֶאת־בנ ָּ ָֽ
מ ָּ
ַ23וַָֽֽיקראו ֶאל־בני־ ָּדן וַ יַ סבו פני ֶ ִ֑הם וַ יאמ ָ֣רו למי ָּכה ַמה־לך ֵ֥כי נז ָּ ָֽעק ָּת׃
ה־לי
ומ ָ֣
ת־הכהן וַ תלכו ַ
24וַ יא ֶמר ֶאת־ ֱאֹל ַהי א ֶשר־ ָּעׂשיתי ל ַקח ֶתם ָֽו ֶא ַ
ה־לְך׃
ה־זה תאמ ֵ֥רו א ַלי ַמ ָּ ָֽ
ומ ֶ
ִ֑עוד ַ
25וַ יאמרו א ָּליו בני־ ָּדן ַאל־ ַתש ַ ֵ֥מע קולך ע ָּ ִ֑מנו ֶ ָֽפן־יפג ָ֣עו ָּב ֶכם אנָּ שים
ָּ ָ֣מרי נֶ ֶפש ו ָּא ַספ ָּ ֵ֥תה נַ פשך ו ֶ ֵ֥נ ֶפש בי ֶ ָֽתך׃
26וַ יל ֵ֥כו בני־ ָּדן ל ַדר ָּ ִ֑כם וַ ַיַָֽ֣רא מי ָּכה כי־חזָּ ָ ֵ֥קים ה ָּמה מ ֶמנו וַ י ֶפן וַ ָּ ֵ֥י ָּשב
ֶאל־בי ָֽתו׃
שר ָּהיָּ ה־לו וַ ָ֣יָּבאו
ת־הכהן א ֶ ָ֣
יכה ָֽו ֶא ַ
ר־ע ָּ ָׂ֣שה מ ָּ
27וה ָּמה ָּלקחו את א ֶש ָּ
ת־העיר ָּׂשר ֵ֥פו
י־ח ֶרב ו ֶא ָּ
אותם לפ ָּ ִ֑
ל־עם ש ָ֣קט ובט ַח וַ יַ ֵ֥כו ָּ
־ליש ַע ַ
ַעל ַ
ָּב ָֽאש׃
28ואין ַמציל כי ָֽרחו ָּקה־ ָ֣היא מצידון ו ָּד ָּבר אין־ ָּל ֶהם עם־ ָּא ָּדם והיא
ת־העיר וַ יֵ֥שבו ָּ ָֽבּה׃
שר לבית־ר ִ֑חוב וַ יבנֵ֥ ו ֶא ָּ
ָּבע ֶמק א ֶ ָ֣
אולם
יולד ליׂש ָּר ִ֑אל ו ָּ
יהם א ֶ ֵ֥שר ַ
29וַ יקראו שם־ ָּהעיר ָּדן בשם ָּ ָ֣דן אב ֶ
ם־העיר ָּלראש ָּנָֽה׃
ַ ֵ֥ליש ש ָּ
31וַ יָּ ָקימו ָּל ֶהם בני־ ָּדן ֶאת־ ַה ָּ ִ֑פ ֶסל ויהונָּ ָּתן ֶבן־גרשם ֶבן־מנַ ֶשה ָ֣הוא
ש ֶבט ַה ָּדני ַעד־יום גלֵ֥ ות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ובנָּ יו ָּהיו כהנים ל ָ֣
ָּ
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שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ָּכל־ימי ֱהיֵ֥ ות בית־ ָּה ֱאֹלהים
31וַ יָּ ָׂ֣שימו ָּל ֶהם ֶאת־ ֶ ֵ֥פ ֶסל מי ָּכה א ֶ ָ֣
בש ָֹֽלה׃

פ

1 19וַ יהי ַביָּ ָ֣מים ָּההם ו ֶמ ֶלְך ָ֣אין ביׂש ָּר ִ֑אל וַ י ָ֣הי׀ ָ֣איש לוי ָּ ֵ֚גר ביַ רכ ָ֣תי
הודה׃
ר־אפ ַרים וַ י ַ ַָָֽֽֽקח־לו א ָּ ָ֣שה פ ֶילגֶ ש מ ֵ֥בית ֶל ֶחם י ָּ ָֽ
ַה ֶ
הודה
ל־בית ֶל ֶחם י ָּ ִ֑
יה ֶא ֵ֥
2וַ תז ֶנה ָּע ָּליו ָֽפ ַילגשו וַ ת ֶלְך ָֽמאתו ֶאל־בָ֣ית ָּאב ָּ
י־שם יָּ מים ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ֳח ָּד ָֽשים׃
וַ תה ָּ
3וַ יָּ ָּקם אי ָּשּה וַ י ָ֣ ֶלְך ַאח ֶרי ָּה ל ַדבר ַעל־ל ָּבּה ַלהשי ָּבו ונַ ע ֵ֥רו עמו ו ֶצ ֶָ֣מד
אתו׃
יה וַ יראהו א ָ֣בי ַ ָֽהנַ ע ָּרה וַ יׂש ַמח לק ָּר ָֽ
חמ ִ֑רים וַ תביאהו בָ֣ית ָּאב ָּ
יָּמים וַ יאכלו וַ ישתו
4וַ יֶ ֱחזַ ק ־בו ָֽחתנו א ָ֣בי ַ ָֽהנַ ע ָּרה וַ י ֵֶ֥שב אתו שֹלָ֣ ֶשת ִ֑
וַ יָּ לינו ָּ ָֽשם׃
ַ5וַָֽֽיהי ַביָ֣ ום ָּהרביעי וַ יַ ש ֵ֥כימו ַבב ֶקר וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּל ֶ ִ֑ל ֶכת וַ יא ֶמר אבי ַ ָֽהנַ ע ָּרה
ֶאל־ח ָּתנו ס ָּעד לבך ַפת־ ֶל ֶחם ו ַא ַ ֵ֥חר ת ָֽלכו׃
6וַ ישבו וַ יאכלו שני ֶהם יַ ח ָּדו וַ יש ִ֑תו וַ יא ֶמר אבי ַ ָֽהנַ ע ָּרה ֶאל־ ָּהאיש
ל־נא ולין וי ַ ֵ֥טב ל ֶ ָֽבך׃
וא ָּ ֵ֥
ָֽה ֶ
7וַ ָּ ֵ֥יַֽ ָּקם ָּהאיש ָּל ֶ ִ֑ל ֶכת וַ יפ ַצר־בו חתנו וַ ָּי ָּשב וַ ָּי ֵֶ֥לן ָּ ָֽשם׃
8וַ יַ שכם ַבב ֶקר ַביָ֣ ום ַהחמישי ָּל ֶל ֶכת וַ ָ֣יא ֶמר׀ א ָ֣בי ַ ָֽהנַ ע ָּרה ס ָּעד־נָּ א
יהם׃
ל ָּ ָ֣בבך ו ָֽהת ַמהמהו ַעד־נ ָ֣טות ַהיִ֑ ום וַ יאכלו שנ ֶ ָֽ
9וַ ָּיַֽ ָּקם ָּהאיש ָּל ֶל ֶכת ֵ֥הוא ופי ַלגשו ונַ ע ִ֑רו וַ ָ֣יא ֶמר לָ֣ ו חתנָ֣ ו א ָ֣בי ַ ָֽהנַ ע ָּרה
יטב
ינו־נא הנה חנות ַהיום ֵ֥לין פה וי ַ ָ֣
ה ָ֣נה נָּ א ָּר ָּפה ַהיום ַלערב ָֽל ִ֞ ָּ
ל ָּב ֶבך והש ַכמ ֶתם ָּמ ָּחר ל ַדרכ ֶכם ו ָּה ַלכ ָּת לא ָּה ֶ ָֽלך׃
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11ו ָֽלא־ ָּא ָּבה ָּהאיש ָּללון וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם וַ י ֶלְך וַ יָּ בא ַעד־ ָ֣נ ַכח יבוס היא ירו ָּש ָּ ִ֑לם
ועמו ֶצ ֶמד חמורים חבושים ופי ַלגשו ע ָֽמו׃
ה־נא
אמר ַהנַ ַער ֶאל־אדנָּ יו ל ָּכ ָּ
ָ֣ 11הם עם־יבוס ו ַהיום ַ ָ֣רד מ ִ֑אד וַ י ֶ
בוסי ַהזאת ונָּ ֵ֥לין ָּ ָֽבּה׃
יר־הי ֵ֥
ל־ע ַ
ונָּ ס ָּורה ֶא ָֽ
12וַ יא ֶמר א ָּליו אדנָּ יו לא נָּ סור ֶאל־ ָ֣עיר נָּ כרי א ֶשר ָֽלא־מבנֵ֥י יׂש ָּראל
ִ֑הנָּ ה ו ָּע ַברנו ַעד־גב ָּ ָֽעה׃
13וַ ָ֣יא ֶמר לנַ ערו לך ונקר ָּבה ב ַא ַ ָ֣חד ַהמק ִ֑מות ו ַ ֵ֥לנו ַבגב ָּעה ֵ֥או ָּב ָּר ָּ ָֽמה׃
14וַ יַ ַעברו וַ י ִ֑לכו וַ ָּתבא ָּל ֶהם ַה ֶש ֶמש ֵ֥א ֶצל ַהגב ָּעה א ֶ ֵ֥שר לבניָּ ָֽמן׃
15וַ יָּ ָ֣סרו ָּשם ָּלבוא ָּללָ֣ ון ַבגב ָּ ִ֑עה וַ יָּ בא וַ י ֶשב בר ָ֣חוב ָּהעיר ו ֵ֥אין איש
ף־אותם ַה ַבי ָּתה ָּל ָֽלון׃
ָּ ֵ֥
מ ַא ָֽס
16וה ָ֣נה׀ ָ֣איש זָּ קן ָּ ָ֣בא ָֽמן־ ַמעׂשהו מן־ ַה ָּש ֶדה ָּב ֶע ֶרב ו ָּהאיש מ ַ ָ֣הר
ֶאפ ַרים והוא ָּ־גר ַבגב ָּ ִ֑עה ו ַאנ ֵ֥שי ַה ָּמקום ב ֵ֥ני ימ ָֽיני׃
17וַ י ָּ ָ֣שא עינָּ יו וַ ַיַֽרא ֶאת־ ָּה ֵ֥איש ָּהאר ַח בר ָ֣חב ָּה ִ֑עיר וַ יא ֶמר ָּהאיש ַהזָּ ָקן
ָּ ֵ֥אנָּ ה תלְך ומ ַ ֵ֥אין ָּת ָֽבוא׃
18וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו עברים אנַ חנו מ ָֽבית־ ֶ ָ֣ל ֶחם יהו ָּדה ַעד־יַ רכ ָ֣תי ַהר־ ֶאפ ַרים
מ ָּ ָ֣שם ָּאנכי וָּ אלְך ַעד־ ֵ֥בית ֶל ֶחם יהו ָּ ִ֑דה ו ֶאת־בית יהוָּ ה אנָ֣י הלְך ו ָ֣אין
איש מ ַא ֵ֥סף אותי ַה ָּ ָֽבי ָּתה׃
19וגַ ם־ ֶת ֶבן גַ ם־מספוא י ָ֣ש ַלחמורינו וגַ ם ֶל ֶָ֣חם וָּ ַיַֽין יֶ ש־לי ו ַ ָֽלא ָּמ ֶתך
ל־ד ָּ ָֽבר׃
ו ַל ַנ ַער עם־ע ָּב ֶ ִ֑דיך ֵ֥אין ַמחסור ָּכ ָּ
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21וַ יא ֶמר ָּהאיש ַהזָּ קן ָּשלָ֣ ום ָּלְך ַ ֵ֥רק ָּכל־ ַמחסורך ָּע ָּ ִ֑לי ַ ֵ֥רק ָּברחוב
ל־ת ַ ָֽלן׃
ַא ָּ
יהם וַ יאכלו וַ יש ָֽתו׃
מורים ַוַָֽֽירחצו ַרגל ֶ
21וַ יבי ָ֣אהו לביתו וַ יָּ ָּבול ַלח ִ֑
שי בנָֽי־בליַ ַעל נָּ ַסבו
22ה ָּמה מיטי ָ֣בים ֶאת־ל ָּבם והנה ַאנשי ָּהעיר ַאנ ָ֣
ל־האיש ַ ָ֣ב ַעל ַה ַבית ַהזָּ קן
ל־ה ָּ ִ֑ד ֶלת וַ יאמרו ֶא ָּ
ת־ה ַבית ָֽמת ַדפָקים ַע ַ
ֶא ַ
ר־בא ֶאל־ביתך ונ ָּד ֶ ָֽענו׃
ת־האיש א ֶש ָּ ֵ֥
לאמר הוצא ֶא ָּ
23וַ י ָ֣צא אלי ֶהם ָּהאיש ַ ָ֣ב ַעל ַה ַבית וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ַאל־ ַא ַחי ַאל־ ָּת ָ֣רעו ָּ ִ֑נא
ת־הנ ָּב ָּ ֵ֥לה ַה ָֽזאת׃
ל־תעׂשו ֶא ַ
ַאחרי א ֶשר־ ִָּ֞בא ָּהאיש ַהזֶ ה ַאל־ביתי ַ ָֽא ַ
אותם וַ ע ָׂ֣שו
אותם ו ַענָ֣ ו ָּ
ה־נא ָּ
יא ָּ
אוצ ָּ
24הנה בתי ַהבתו ָּלה ו ָֽפי ַלגשהו ָֽ
ָּל ֶהם ַהטוב בעינ ֶיכִ֑ם ו ָּלאיש ַהזֶ ה ָ֣לא ַתעׂשו ד ַבר ַהנ ָּב ָּ ֵ֥לה ַה ָֽזאת׃
25ו ָֽלא־ ָּאבו ָּהאנָּ שים לש ָ֣מ ַ ָֽע לו וַ יַ חזק ָּהאיש ב ָ֣פי ַלגשו וַ י ֵ֥צא אלי ֶהם
ַה ִ֑חוץ וַ יד ָ֣עו או ָּתּה וַ ָֽית ַעללו־ ָּבּה ָּכל־ ַה ַלי ָּלה ַעד־ ַהב ֶקר ַוַָֽֽי ַשלחו ָּה
ַבעלֵ֥ ות ַה ָּ ָֽש ַחר׃
26וַ ָּת ֵ֥בא ָּהא ָּשה לפנָ֣ ות ַה ִ֑ב ֶקר וַ ת ִ֞פל ֶפ ַתח בית־ ָּהאיש א ֶשר־אדו ֶ ֵ֥ני ָּה
ד־ה ָֽאור׃
ָּשם ַע ָּ
27וַ יָּ ָּקם אדנֶ י ָּה ַבב ֶקר וַ יפ ַתח ַדל ָ֣תות ַה ַבית וַ יצא ָּל ֶל ֶָ֣כת ל ַדר ִ֑כו והנה
ל־ה ַ ָֽסף׃
יה ַע ַ
ָּהא ָּ ָ֣שה ָֽפ ַילגשו נ ֶפ ֶלת ֶפ ַָ֣תח ַה ַבית ויָּ ֶד ָּ
28וַ יא ֶמר א ֶלי ָּה ֵ֥קומי ונל ָּכה ו ָ֣אין ע ֶ ִ֑נה וַ י ָּק ֶח ָּה ַ ָֽעל־ ַהחמור וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּהאיש
וַ י ֶלְך למק ָֽמו׃
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29וַ יָּ ָ֣בא ֶאל־ביתו וַ י ַקח ֶאת־ ַ ָֽה ַמא ֶכ ֶלת וַ יַ חזָ֣ק ב ָֽפי ַלגשו ַוַָֽֽינַ ת ֶח ָּה
יה לש ֵ֥נים ָּע ָּׂשר נ ָּת ִ֑חים ַוַָֽֽי ַשל ֶח ָּה בכל ג ֵ֥בול יׂש ָּר ָֽאל׃
ַלע ָּצ ֶמ ָּ
31ו ָּה ָּיָ֣ה ָּכל־ ָּהר ֶאה ו ָּא ַמר ָֽלא־נהי ָּתה ו ָֽלא־נרא ָּתה ָּכזאת למיִ֞ ום עלות
יה ֵ֥עצו
ימו־ל ֶ ֵ֥כם ָּע ֶל ָּ
ָּ
ב ָֽני־יׂש ָּראל מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ָֽׂש
ו ַד ָֽברו׃

פ

1 20וַ יצאו ָּכל־בנָ֣י יׂש ָּראל וַ ת ָּקהל ָּהע ָּדה כ ָ֣איש ֶא ָּחד למ ָּדן ו ַעד־ב ָ֣אר
הוה ַהמצ ָּ ָֽפה׃
ֶש ַבע ו ֶא ֶרץ ַהגל ָּ ִ֑עד ֶאל־י ָּ
2וַ ָֽיתיַ צ ִ֞בו פנָ֣ ות ָּכל־ ָּה ָּעם ֵ֚כל שב ָ֣טי יׂש ָּראל בק ַהל ַ ָ֣עם ָּה ֱאֹל ִ֑הים ַאר ַבע
מ ֵ֥אות ֶא ֶלף ֵ֥איש ַרגלי ֵ֥ש ָֽלף ָּ ָֽח ֶרב׃

פ

י־עלֵ֥ ו בנָֽי־יׂש ָּראל ַהמצ ָּ ִ֑פה וַ ָֽיאמרו בנָ֣י יׂש ָּראל
ַ3וַָֽֽישמעו בנָ֣י בניָּמן ָֽכ ָּ
יכה נהי ָּתה ָּה ָּר ָּ ֵ֥עה ַה ָֽזאת׃
ַדברו א ָּ ֵ֥
שר
4וַ יַ ַען ָּה ָ֣איש ַהלוי איש ָּהא ָּ ֵ֥שה ַהנר ָּצ ָּחה וַ יא ַ ִ֑מר ַהגב ָּע ָּתה א ֶ ָ֣
לבניָּ מן ָּבאתי א ֵ֥ני ו ָֽפ ַילגשי ָּל ָֽלון׃
5וַ יָּ ָקמו ָּע ַלי ַבע ָ֣לי ַהגב ָּעה וַ יָּ סבו ָּע ַלי ֶאת־ ַה ַבית ָּ ִ֑לי ָּלה אותי ד ָ֣מו ַלהרג
ו ֶאת־פי ַלג ֵ֥שי ענו וַ ָּת ָֽמת׃
ָֽ ָּ6ואחז ב ָֽפי ַלגשי ָּ ָֽואנַ ת ֶח ָּה ָּ ָֽוא ַשל ֶח ָּה ב ָּכל־ׂשדה נַ ח ַ ָ֣לת יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֥כי ָּעׂשו
ז ָּ ֵ֥מה ונ ָּב ָּלה ביׂש ָּר ָֽאל׃
7ה ֵ֥נה כל ֶכם בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ָּה ֵ֥בו ָּל ֶכם ָּד ָּ ֵ֥בר וע ָּצה ה ָֹֽלם׃
8וַ יָּ ָּקם ָּכל־ ָּה ָּעם כ ֵ֥איש ֶא ָּחד לא ִ֑מר לא נלְך ָ֣איש ל ָּא ֳהלו ו ֵ֥לא נָּ סור
ֵ֥איש לבי ָֽתו׃
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גורל׃
9ו ַע ָּתה ֶזָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר נַ ע ֶׂשה ַלגב ָּ ִ֑עה ָּע ֶלי ָּה ב ָּ ָֽ
11ו ָּלָ ַ ָ֣קחנו ע ָּׂש ָּרה אנָּ שים ַלמ ָּאה ל ָ֣כל׀ שב ָ֣טי יׂש ָּראל ומ ָּאה ָּל ֶא ֶלף
בואם ל ֶג ַָ֣בע בניָּמן
ו ֶ ָ֣א ֶלף ָּלר ָּב ָּבה ָּלָ ַ ֵ֥ק ַחת צ ָּדה ָּל ָּ ִ֑עם ַלעׂשות ל ָּ
ל־הנ ָּב ָּלה א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ביׂש ָּר ָֽאל׃
כ ָּכ ַ
ל־העיר כ ֵ֥איש ֶא ָּחד חב ָֽרים׃
11וַ ָֽי ָּא ִ֞סף ָּכל־איש יׂש ָּראל ֶא ָּ

פ

אמר ָּ ֵ֚מה ָּה ָּר ָּעָ֣ה
ַ12וַָֽֽישל ִ֞חו שבטי יׂש ָּראל אנָּ שים ב ָּכל־שב ֵ֥טי בניָּמן ל ִ֑
ַהזאת א ֶ ֵ֥שר נהי ָּתה ָּב ֶ ָֽכם׃
13ו ַע ָּתה תנו ֶאת־ ָּהאנָּ שים ב ָֽני־בליַ ַעל א ֶשר ַבגב ָּעה ונמיתם ונ ַבע ָּ ֵ֥רה
יהם
ָּר ָּעה מיׂש ָּר ִ֑אל ולא ָּאבו ְְ ְָ֣ בניָּמן לשמ ַע בקול אח ֶ ֵ֥
בנָֽי־יׂש ָּר ָֽאל׃
14וַ י ָּאספו ב ָֽני־בניָּ מן מן־ ֶה ָּערים ַהגב ָּ ִ֑ע ָּתה ָּל ֵ֥צאת ַלמל ָּח ָּמה עם־בנֵ֥י
יׂש ָּר ָֽאל׃
15וַ ית ָּ ָֽפקדו בני בניָּ מן ַביום ַההוא מ ֶ ָ֣ה ָּערים ֶעׂשרים וש ָּ ֵ֥שה ֶא ֶלף איש
ָ֣שלָֽף ָּ ִ֑ח ֶרב ל ַבד מישבי ַהגב ָּעה הת ָּפָ֣קדו ש ַ ֵ֥בע מאות ֵ֥איש ָּב ָֽחור׃
16מ ָ֣כל׀ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ש ַבע מאות ָ֣איש ָּבחור אטר יַ ד־ימינִ֑ ו ָּכל־זֶ ה קל ַע
ל־ה ַשע ָּרה ו ֵ֥לא יַ ח ָֽטא׃
ָּב ֶא ֶבן ֶא ַ ָֽ

פ

17ואיש יׂש ָּראל הת ָּ ָֽפקדו ל ַבד מבניָּ מן ַאר ַבע מ ֵ֥אות ֶא ֶלף איש ָ֣ש ָֽלף
ָּ ִ֑ח ֶרב ָּכל־ ֶזה ֵ֥איש מל ָּח ָּ ָֽמה׃
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18וַ יָּ קמו וַ יַ עלָ֣ ו ָֽבית־אל וַ ישאלָ֣ ו באֹלהים וַ ָֽיאמרו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֵ֚מי
יַ ע ֶלה־ ָּ ָ֣לנו ַבתח ָּלה ַלמל ָּח ָּמה עם־בנָ֣י בניָּ ִ֑מן וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה יהו ָּ ֵ֥דה
ַבתח ָּ ָֽלה׃
19וַ יָּ ֵ֥קומו ב ָֽני־יׂש ָּראל ַב ִ֑ב ֶקר וַ ַ ָֽיחנו ַעל־ ַהגב ָּ ָֽעה׃

פ

21וַ יצא ָ֣איש יׂש ָּראל ַלמל ָּח ָּמה עם־בניָּ ִ֑מן וַ יַ ַערכו א ָּתם ָֽאיש־יׂש ָּראל
ל־הגב ָּ ָֽעה׃
מל ָּח ָּמה ֶא ַ
21וַ יצ ֵ֥או ב ָֽני־בניָּ מן מן־ ַהגב ָּ ִ֑עה וַ יַ שחיתו ביׂש ָּראל ַביָ֣ ום ַההוא שנַ ים
ו ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף איש ָּ ָֽאר ָּצה׃
22וַ ית ַחזֵ֥ק ָּה ָּעם ָ֣איש יׂש ָּר ִ֑אל וַ יספו ַלע ָ֣רְך מל ָּח ָּמה ַב ָּמקום
אשון׃
ר־ערכו ָּשם ַביֵ֥ ום ָּהר ָֽ
א ֶש ָּ ֵ֥
ד־ה ֶע ֶרב וַ ישאלו ַ ָֽביהוָּ ה לאמר
23וַ יַ עלָ֣ ו ב ָֽני־יׂש ָּראל וַ יב ָ֣כו לפנָֽי־יהוָּ ה ַע ָּ
הוה עלֵ֥ ו א ָּ ָֽליו׃
אמר י ָּ
ַהאוסיף ָּלגֶ ֶשת ַלמל ָּח ָּמה עם־בנֵ֥י בניָּ מן ָּא ִ֑חי וַ ֵ֥י ֶ
פ

24וַ יקרבו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאל־ב ֵ֥ני בניָּ מן ַביֵ֥ ום ַהשנָֽי׃
25וַ יצא בניָּ מן׀ לק ָּרא ָּ ֵ֥תם׀ ָֽמן־ ַהגב ָּעה ַביָ֣ ום ַהשני וַ יַ שחיתו בבני
יׂש ָּראל עוד שמנַ ת ָּע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף איש ָּ ִ֑אר ָּצה ָּכל־א ֶלה ֵ֥שלפי ָּ ָֽח ֶרב׃
26וַ יַ עלָ֣ ו ָּכל־בני יׂש ָּראל ו ָּכל־ ָּה ָּעם וַ יָּ ָ֣באו ָֽבית־אל וַ יבכו וַ ישבו ָּשם לפנָ֣י
הוה׃
ד־ה ָּ ִ֑ע ֶרב ַוַָֽֽיַ עלו עלֵ֥ ות וש ָּלמים לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
יום־ההוא ַע ָּ
ַ
יהוָּ ה וַ יָּ ֵ֥צומו ַב
יהוִ֑ה ו ָּשם ארון ב ָ֣רית ָּה ֱאֹלהים ַביָּמים ָּה ָֽהם׃
27וַ ישאלֵ֥ ו בנָֽי־יׂש ָּראל ַ ָֽב ָּ
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יָּמים ָּההם לאמר ַהאוסף
28ופינ ָּחס ֶבן־ ֶאל ָּעזָּ ר ֶ ָֽבן־ ַאהרן ע ָ֣מד׀ ל ָּפנָּ יו ַב ָ֣
אמר יהוָּ ה עלו
ם־אח ָּ ִ֑דל וַ י ֶ
עוד ָּלצאת ַלמל ָּח ָּמה עם־בנָֽי־בניָּ ֵ֥מן ָּאחי א ֶ
ֵ֥כי ָּמ ָּחר ֶאת ֶנֵ֥נו ביָּ ֶ ָֽדך׃
29וַ ָּי ֶׂשם יׂש ָּראל ָֽארבים ֶאל־ ַהגב ָּעה ָּס ָֽביב׃

פ

31וַ יַ עלו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאל־ב ֵ֥ני בניָּ מן ַביָ֣ ום ַהשלי ִ֑שי וַ יַ ַער ֵ֥כו ֶאל־ ַהגב ָּעה
כ ַ ֵ֥פ ַעם ב ָּ ָֽפ ַעם׃
ן־ה ִ֑עיר וַ יָּ חלו ל ַהכות
31וַ יצאו ב ָֽני־בניָּ מן לק ַ ָ֣ראת ָּה ָּעם ָּהנתקו מ ָּ
מ ָּה ָּעם ח ָּללים כ ַפ ַָ֣עם׀ ב ַפ ַעם ַ ָֽבמסלות א ֶשר ַא ַחת ע ָּלָ֣ה ָֽבית־אל
ֹלשים איש ביׂש ָּר ָֽאל׃
ו ַא ַחת גב ָּע ָּתה ַב ָּש ֶדה כש ֵ֥
32וַ ָֽיאמרו ב ָ֣ני בניָּ מן נגָּ ֵ֥פים הם ל ָּפנינו כ ָּבראש ָּ ִ֑נה ובני יׂש ָּר ָ֣אל ָּאמרו
ל־המס ָֽלות׃
ן־העיר ֶא ַ ָֽ
וסה וָֽ נ ַתקנהו מ ָּ
נָּ נ ָּ
33ו ָ֣כל׀ ָ֣איש יׂש ָּראל ָּ ֵ֚קמו ממקומו וַ יַ ַערכו ב ַ ָ֣ב ַעל ָּת ָּ ִ֑מר וארב יׂש ָּראל
־ג ַבע׃
מ ֵ֥גי ַח ממקמו מ ַ ָֽמערה ָּ ָֽ
34וַ יָּ באו מנֶ גֶ ד ַלגב ָּעה ע ֶׂש ֶרת א ָּלפים איש ָּבחור מ ָּכל־יׂש ָּראל
ו ַהמל ָּח ָּמה ָּכב ִָּ֑דה והם ָ֣לא יָּ דעו ָֽכי־נ ַג ֵַ֥עת על ֶיהם ָּה ָּר ָּ ָֽעה׃

פ

35וַ יגף יהָּ ֵ֥וה׀ ֶ ָֽאת־בניָּ מן לפ ָ֣ני יׂש ָּראל וַ יַ שחיתו בני יׂש ָּראל בבניָּ מן
ַביָ֣ ום ַההוא ֶעׂשרים וַ חמ ָּ ֵ֥שה ֶא ֶלף ומ ָּאה ִ֑איש ָּכל־א ֶלה ֵ֥שלף ָּ ָֽח ֶרב׃
36וַ יר ֵ֥או ב ָֽני־בניָּ מן ָ֣כי נ ָּ ִ֑גפו וַ יתנו ָֽאיש־יׂש ָּראל ָּמקום לבניָּ מן כי ָּ ָֽבטחו
־הגב ָּ ָֽעה׃
ֶאל־ ָּ ָ֣הארב א ֶשר ָּׂשמו ֶאל ַ
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37ו ָּהא ָ֣רב החישו ַוַָֽֽיפשטו ֶאל־ ַהגב ָּ ִ֑עה וַ ימשְך ָּהארב וַ יַ ְֵַֽ֥ך ֶאת־ ָּכל־ ָּהעיר
י־ח ֶרב׃
לפ ָּ ָֽ
לותם ַמׂש ַ ֵ֥את
38ו ַהמועד ָּה ָּיה ל ֵ֥איש יׂש ָּראל עם־ ָּהא ִ֑רב ֶה ֶרב ל ַהע ָּ
ן־ה ָֽעיר׃
ֶה ָּע ָּשן מ ָּ
39וַ יַ ה ֵ֥פְך ָֽאיש־יׂש ָּראל ַבמל ָּח ָּ ִ֑מה ובניָּ מן החל ל ַהכות ח ָּללים
ֹלשים איש ָ֣כי ָּאמרו ַאְך נגוף נ ָּגֵַֽ֥ף הוא ל ָּפנינו
ב ָֽאיש־יׂש ָּראל כש ָ֣
ַכמל ָּח ָּמה ָּהראש ָּ ָֽנה׃
41ו ַה ַמׂשאת הח ָּלה ַלעלֵ֥ ות מן־ ָּהעיר ַע ָ֣מוד ָּע ָּ ִ֑שן וַ י ֶפן בניָּ מן ַאח ָּריו
יל־העיר ַה ָּש ָּ ָֽמי ָּמה׃
והנה ָּע ָּ ֵ֥לה כל ָּ
41ואיש יׂש ָּראל ָּה ַפְך וַ י ָּבהל ָ֣איש בניָּ ִ֑מן ָ֣כי ָּר ָּאה ָֽכי־נָּ ג ָּ ֵ֥עה ָּע ָּליו ָּה ָּר ָּ ָֽעה׃
ל־ד ֶרְך ַהמד ָּבר ו ַהמל ָּח ָּמה הדבי ָּ ִָ֑קתהו
42וַ יפנִ֞ ו לפני איש יׂש ָּראל ֶא ֶ ָ֣
תוכו׃
יתים אותו ב ָֽ
וַ א ֶשר מ ֶ ָ֣ה ָּערים ַמשח ֵ֥
נוחה הדריכִ֑הו ַעד ֵ֥נ ַכח ַהגב ָּעה
43כתרו ֶאת־בניָּ מן הרדיפהו מ ָּ
ח־ש ֶמש׃
ממז ַר ָּ ָֽ
ַ44וַָֽֽיפלו מבניָּ מן שמ ָּ ָֽנה־ ָּע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף ִ֑איש ֶאת־ ָּכל־א ֶלה ַאנשי־ ָּ ָֽחיל׃
45וַ יפנִ֞ ו וַ יָּ נסו ַהמד ָּב ָּרה ֶאל־ ֶ ָ֣ס ַלע ָּ ָֽהרמון וַ י ָֽעללהו ַ ָֽבמסלות ח ֵ֥מ ֶשת
א ָּלפים ִ֑איש וַ יַ דביקו ַאח ָּריו ַעד־גדעם וַ יַ ֵ֥כו מ ֶמנו ַאל ַ ֵ֥פים ָֽאיש׃
46וַ יהי ָּכל־ ַהנפלים מבניָּ מן ֶעׂשרים וַ חמ ָּשה ֶ ֵ֥א ֶלף איש ֵ֥ש ָֽלף ֶח ֶרב ַביָ֣ ום
י־חיל׃
־כל־א ֶלה ַאנש ָּ ָֽ
ַה ִ֑הוא ֶ ָֽאת ָּ
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47וַ יפנִ֞ ו וַ יָּ נסו ַהמד ָּב ָּרה ֶאל־ ֶ ָ֣ס ַלע ָּ ָֽהרמון ֵ֥שש מאות ִ֑איש וַ ָֽישבו ב ֶ ָ֣ס ַלע
רמון ַאר ָּב ָּעה ֳח ָּד ָֽשים׃
שבו ֶאל־בני בניָּ מן וַ יַ ָ֣כום לפי־ ֶח ֶרב מעיר מתם
48ואיש יׂש ָּראל ָּ ָ֣
ל־ה ָּע ֵ֥רים ַהנמ ָּצאות של ֵ֥חו ָּב ָֽאש׃
ל־הנמ ָּ ִ֑צא ַגם ָּכ ֶ
ַעד־בה ָּמה ַעד ָּכ ַ

פ

1 21ו ָ֣איש יׂש ָּראל נש ַ ֵ֥בע ַבמצ ָּפה לא ִ֑מר ָ֣איש מ ֶמנו לא־י ֵ֥תן בתו
לבניָּ מן לא ָּ ָֽשה׃
קולם
ֹלהים וַ יׂש ָ֣או ָּ
ד־ה ֶע ֶרב לפני ָּה ֱא ִ֑
2וַ יָּ בא ָּה ָּעם ָֽבית־אל וַ ישבו ָּשם ַע ָּ
וַ יבכו ב ֵ֥כי גָּ ָֽדול׃
3וַ ָ֣יאמרו ָּל ָּמה יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָּ ֵ֥הי ָּתה זאת ביׂש ָּר ִ֑אל לה ָּפָ ֵ֥קד ַהיום
מיׂש ָּראל ֵ֥ש ֶבט ֶא ָּ ָֽחד׃
ַ4וַָֽֽיהי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ יַ ש ָ֣כימו ָּה ָּעם וַ יבנו־ ָּשם מז ִ֑ב ַח וַ יַ עלֵ֥ ו עלות וש ָּל ָֽמים׃
פ

5וַ ָֽיאמרו ב ָ֣ני יׂש ָּראל מי א ֶשר לא־ ָּע ָּלה ַב ָּק ָּהל מ ָּכל־שב ֵ֥טי יׂש ָּראל
הוה
דולה ָּהי ָּתה ַלא ֶשר לא־ ָּע ָּלה ֶאל־י ָּ
בועה ַהג ָּ
הוה כי ַהש ָּ
ֶאל־י ָּ ִ֑
ַהמצ ָּפה לאמר ֵ֥מות יו ָּ ָֽמת׃
6וַ י ָּ ָֽנחמו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֶאל־בניָּ מן ָּא ִ֑חיו וַ ָ֣יאמרו נג ַ ֵ֥דע ַהיום ֵ֥ש ֶבט ֶא ָּחד
מיׂש ָּר ָֽאל׃
נותרים לנָּ ִ֑שים וַ אנַ חנו נש ַ ָ֣בענו ַ ָֽביהוָּ ה לבלתי
ַ 7מה־נַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּל ֶהם ַל ָּ
ת־ל ֶ ֵ֥הם מבנותינו לנָּ ָֽשים׃
ת ָּ
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8וַ ָ֣יאמרו מי ֶא ָּחד משב ָ֣טי יׂש ָּראל א ֶשר ָֽלא־ ָּע ָּ ֵ֥לה ֶאל־יהָּוה ַהמצ ָּ ִ֑פה
ל־ה ָּק ָּ ָֽהל׃
ל־ה ַמח ֶנה מיָּ ֵ֥ביש גל ָּעד ֶא ַ
והנה ָ֣לא ָּבא־איש ֶא ַ ָֽ
9וַ ית ָּפָקד ָּה ָּ ִ֑עם והנה ָֽאין־ ָּשם איש מיושבי יָּ ֵ֥בש גל ָּ ָֽעד׃
11וַ ישלחו־ ָּ ָ֣שם ָּהע ָּדה שנים־ ָּע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף איש מב ָ֣ני ֶה ָּ ִ֑חיל וַ י ַצוו או ָּתם
לאמר לכו והכי ִֶ֞תם ֶאת־יושבי יָּ בש גל ָּעד לפי־ ֶח ֶרב ו ַהנָּ שים ו ַה ָּ ָֽטף׃
שר ַתע ִׂ֑שו ָּכל־זָּ ָּכר ו ָּכל־א ָּשה י ַ ֵ֥ד ַעת מש ַכב־זָּ ָּכר
11ו ֶ ֵ֥זה ַה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
ַתח ָֽרימו׃
ַ12וַָֽֽימצ ִ֞או מיוש ָ֣בי׀ יָּ ָ֣ביש גל ָּעד ַאר ַבע מאות נַ ע ָּ ָ֣רה בתו ָּלה א ֶשר
ל־ה ַמחנֶ ה שֹלה א ֶשר
אותם ֶא ַ ָֽ
ָֽלא־יָּ ד ָּעה איש למש ַ ָ֣כב זָּ ָּ ִ֑כר וַ יָּ ביאו ָּ
ב ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ָּ ָֽנ ַען׃

ס

ַ13וַָֽֽישלחו ָּכל־ ָּ ָ֣הע ָּדה ַוַָֽֽי ַדברו ֶאל־ב ָ֣ני בניָּ מן א ֶשר ב ֶ ָ֣ס ַלע ר ִ֑מון וַ יקר ֵ֥או
ָּל ֶהם ָּש ָֽלום׃
שר חיו מנשי יָּ ָ֣בש
14וַ ָּי ָּשב בניָּ מן ָּב ָ֣עת ַההיא וַ יתנו ָּל ֶהם ַהנָּ שים א ֶ ָ֣
־מצ ֵ֥או ָּל ֶהם ָֽכן׃
גל ָּ ִ֑עד ו ָֽלא ָּ
15ו ָּה ָּ ֵ֥עם נ ָּחם לבניָּ ִ֑מן ָֽכי־ ָּע ָּׂשה יהָּוה ֶפ ֶרץ בשב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
16וַ ָֽיאמרו זקנָ֣י ָּהע ָּדה ַמה־נַ ע ֶ ֵׂ֥שה ַלנו ָּתרים לנָּ ִ֑שים ָֽכי־נשמ ָּ ֵ֥דה מבניָּ מן
א ָּ ָֽשה׃
17וַ ָ֣יאמרו יר ַ ֵ֥שת פל ָּיטה לבניָּ ִ֑מן ו ָֽלא־י ָּמ ֶ ֵ֥חה ש ֶבט מיׂש ָּר ָֽאל׃
18וַ אנַ חנו ֵ֥לא נו ַכל ָּלתת־ ָּל ֶ ֵ֥הם נָּ שים מבנו ִ֑תינו ָֽכי־נשבעו ב ָֽני־יׂש ָּראל
לאמר ָּארור נ ֵ֥תן א ָּשה לבניָּ ָֽמן׃
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ימה א ִֶ֞שר מצפונָּ ה ל ָֽבית־אל
19וַ יאמרו הנה ַחג־יהוָּ ה בשלו מיָּ ָ֣מים׀ יָּמ ָּ
בונָֽה׃
מזר ָּ ָ֣חה ַה ֶש ֶמש למס ָּלה ָּהע ָּ ֵ֥לה מ ָֽבית־אל ש ֶכ ִָּ֑מה ומ ֶנַֽגֶ ב לל ָּ
אמר לכו וַ א ַרב ֶ ֵ֥תם ַבכ ָּר ָֽמים׃
21וַ י ַצו ֶאת־בנֵ֥י בניָּמן ל ִ֑
21וראי ֶתם והנה אם־יצ ֵ֥או בנות־שילו ָּל ָ֣חול ַבמחלות ָֽוי ָּצא ֶתם
מן־ ַהכ ָּרמים וַ ח ַטפ ֶ ֵ֥תם ָּל ֶכם ֵ֥איש אשתו מבנָ֣ ות שילִ֑ ו וַ ה ַלכ ֶתם ֶ ֵ֥א ֶרץ
בניָּ ָֽמן׃
יהם
22ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יָּ ָ֣באו אבו ָּתם או אחי ֶהם ָּל ָ֣רוב׀ אלינו ו ָּא ַמרנו אל ֶ
אותם ָ֣כי ֵ֥לא ָּל ַָקחנו ֵ֥איש אשתו ַבמל ָּח ָּ ִ֑מה ָ֣כי ֵ֥לא ַא ֶתם נ ַת ֶ ֵ֥תם
ָּחנָ֣ ונו ָּ
ָּל ֶהם ָּכ ֵ֥עת ֶתא ָּ ָֽשמו׃

ס

שר גָּ ָּזִ֑לו
ן־המחללות א ֶ ָ֣
23וַ ַ ָֽיעׂשו־כן ב ָ֣ני בניָּ מן וַ יׂשאו נָּ שים למס ָּפ ָּרם מ ַ
ת־ה ָּערים וַ ישבו ָּב ֶ ָֽהם׃
ל־נָ֣ח ָּל ָּתם וַ יבנו ֶא ֶ ָ֣
וַ ילכו וַ יָּ שובו ֶא ַ
24וַ ית ַהלכו מ ָּשם ב ָֽני־יׂש ָּראל ָּב ָ֣עת ַההיא ֵ֥איש לשבטו ולמש ַפח ִ֑תו
וַ יצ ָ֣או מ ָּשם איש לנַ ח ָּל ָֽתו׃
ַ 25ביָּ ָ֣מים ָּההם ֵ֥אין ֶמ ֶלְך ביׂש ָּר ִ֑אל איש ַהיָּ ָּ ֵ֥שר בעי ָּניו יַ ע ֶ ָֽׂשה׃
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