ש ְֹׁפ ִטים טז כא-לא

Judges 16:21-31

Judges 16:21

אחז֣ ּוהּו ְפ ִל ְש ִִּ֔תים
וַ י ֹׁ ֲ
6, Root 8
ת־עינָ֑יו
וַיְ נַ ְק ֖רּו ֶא ֵ
אֹותֹו ַע ָּ֗זתה
יֹורידּו ֜
וַ ִ ִ֨
ּוהּו ַבנְ ֻח ְש ִַּ֔תיִם
וַ יַ ַא ְס ֙ר ֙
7, Root 10
סּורים׃
טֹוחן ְב ֵ ִ֥בית האסירים ה ֲא ִ
וַ יְ ִ ִ֥הי ֵ ֖

Judges 16:22-23

אשֹו ְל ַצ ֵ ֖מ ַח ַכ ֲא ֶ ִ֥שר ֻֻ ָֽח׃
וַ י ֶָּ֧חל ְש ַער־ר ֹׁ ׁ֛
יהם
ֹלה ֶ ֖
פּו ִלזְ ָּ֧בֹׁ ַח ֶז ַבח־ֻ ׁ֛דֹול ְלדגִ֥ ֹון ֱא ֵ
וְ ַס ְר ֵנ֣י ְפ ִל ְש ִָּ֗תים ֶנ ֱא ְס ֙
ּול ִש ְמ ָ֑חה
ְ
אמ ִּ֔רּו
וַ ֣י ֹׁ ְ
אֹויְבינּו׃
ֵ
ינּו ְבי ֵ ִּ֔דנּו ֵ ֖את ִש ְמ ִ֥שֹון
ֹלה ֙
נ ַ ַ֤תן ֱא ֵ֙

Judges 16:24

ֹׁתֹו ה ִּ֔עם
וַ יִ ְר ַ֤אּו א ֙
יהם
ֹלה ֶ ָ֑
ת־א ֵ
ַוַֽיְ ַה ְלל֖ ּו ֶא ֱ
ִ ֣כי א ְמ ָּ֗רּו
ֹויְבנּו
ת־א ִֵּ֔
ֹלהינּו ְבי ֵ ֙ד ֙נּו ֶא ֣
נ ִַ֨תן ֱא ֵ ַ֤
וְ ֵא ֙ת ַמ ֲח ִ ֣ריב ַא ְר ִֵּ֔צנּו
ת־חל ֵלינּו׃
וַ ֲא ֶ ִ֥שר ִה ְר ֖בה ֶא ֲ

Judges 16:25

הי כי טוב ְכ ֣טֹוב ִל ִּ֔בם
ַוַֽיְ ִ ֙
אמ ִּ֔רּו
וַ ֣י ֹׁ ְ
יש ֶחק־לָ֑נּו
ִק ְר ִ֥אּו ְל ִש ְמ ֖שֹון וִ ַ
סּורים
וַ יִ ְק ְר ִ֨אּו ְל ִש ְמ ֜שֹון ִמ ֵב֣ית האסירים ה ֲא ִ ָּ֗
יהם
וַ יְ ַצ ֵח ֙ק ִל ְפנֵ ִֶּ֔
מּודים׃
אֹותֹו ֵ ִ֥בין ה ַע ִ
וַ יַ ֲע ִ ִ֥מידּו ֖

Judges 16:26

ל־ה ִ֨ ַנ ַער ַה ַמ ֲח ִ ֣זיק ְבידֹו
אמר ִש ְמ ֜שֹון ֶא ַ
וַ ִ֨י ֹׁ ֶ
אֹותי֒ והימשני
ַה ִנ֣יחה ִ
1, Root 1
וַ ֲה ִמ ֵ֙שנִ ֙י ֶאת־ה ַע ֻמ ִ ִּ֔דים
יהם
ֲא ֶ ִ֥שר ַה ַ ֖ביִת נ ֣כֹון ֲע ֵל ֶ ָ֑
וְ ֶאש ֵ ֖ען ֲע ֵל ֶיהם׃

Judges 16:27

וְ ַה ַָּ֗ביִ ת מ ֵלַ֤א ה ֲאנ ִש ֙ים וְ ַהנ ִִּ֔שים
וְ ָׁ֕שמה ֖כֹׁל ַס ְר ֵנ֣י ְפ ִל ְש ִ ָ֑תים
ל־ה ָֻּ֗ג ִכ ְשֹלַ֤ ֶשת ֲאל ִפ ֙ים ִ ֣איש וְ ִא ִּ֔שה
וְ ַע ַ
הר ִ ֹׁ֖אים ִב ְש ִ֥חֹוק ִש ְמשֹון׃

Judges 16:28

וַ יִ ְק ִ֥רא ִש ְמ ׁ֛שֹון ֶאל־יְ הו֖ה
אמר
וַ י ֹׁ ַ ָ֑
ֲאד ֹׁנ֣י יֱ הֹוִ ִ֡ה
ז ְכ ֵ ֣רנִ י נ ֩א
וְ ַחזְ ֵ ִ֨קנִ י ֜נא
ֹלהים
ַ ֣אְך ַה ַ ַ֤פ ַעם ַהזֶ ֙ה ה ֱא ִִּ֔
ם־א ַ ׁ֛חת ִמ ְש ֵ ִ֥תי ֵע ַינ֖י ִמ ְפ ִל ְש ִתים׃
וְ ִאנ ְק ָּ֧מה נְ ַק ַ

Judges 16:29

3, Root 3

מּודי ַה ָּ֗תוֶ ְך
ת־ש ֵנ֣י ׀ ַע ֵ ֣
וַ יִ ְל ִ֨ ֹׁפת ִש ְמ ֜שֹון ֶא ְ
יהם
ֲא ֶ ַ֤שר ַה ַ֙ביִ ֙ת נ ֣כֹון ֲע ֵל ִֶּ֔
יהם
וַ יִ ס ֵ ֖מְך ֲע ֵל ֶ ָ֑
ימינ֖ ֹו וְ ֶא ִ֥חד ִב ְשמֹׁאלֹו׃
ֶא ִ֥חד ִב ִ
OR
3, Root 3

מּודי ַה ָּ֗תוֶ ְך
ת־ש ֵנ֣י ׀ ַע ֵ ֣
וַ יִ ְל ִ֨ ֹׁפת ִש ְמ ֜שֹון ֶא ְ
יהם
ֲא ֶ ַ֤שר ַה ַ֙ביִ ֙ת נ ֣כֹון ֲע ֵל ִֶּ֔
יהם
וַ יִ ס ֵ ֖מְך ֲע ֵל ֶ ָ֑
ימינ֖ ֹו וְ ֶא ִ֥חד ִב ְשמֹׁאלֹו׃
ֶא ִ֥חד ִב ִ

Judges 16:29

מּודי ַה ָּ֗תוֶ ְך
ת־ש ֵנ֣י ׀ ַע ֵ ֣
וַ יִ ְל ִ֨ ֹׁפת ִש ְמ ֜שֹון ֶא ְ
יהם
ֲא ֶ ַ֤שר ַה ַ֙ביִ ֙ת נ ֣כֹון ֲע ֵל ִֶּ֔
יהם
וַ יִ ס ֵ ֖מְך ֲע ֵל ֶ ָ֑
ימינ֖ ֹו וְ ֶא ִ֥חד ִב ְשמֹׁאלֹו׃
ֶא ִ֥חד ִב ִ

ESV, NIV, RSV, NET, Holman
JPS, Louis Segond, LXX

OR

מּודי ַה ָּ֗תוֶ ְך
ת־ש ֵנ֣י ׀ ַע ֵ ֣
וַ יִ ְל ִ֨ ֹׁפת ִש ְמ ֜שֹון ֶא ְ
יהם
ֲא ֶ ַ֤שר ַה ַ֙ביִ ֙ת נ ֣כֹון ֲע ֵל ִֶּ֔
יהם
וַ יִ ס ֵ ֖מְך ֲע ֵל ֶ ָ֑
ימינ֖ ֹו וְ ֶא ִ֥חד ִב ְשמֹׁאלֹו׃
ֶא ִ֥חד ִב ִ

KJV, YLT

Judges 16:30

אמר ִש ְמ ָּ֗שֹון
וַ ֣י ֹׁ ֶ
ם
ם־פ ִל ְש ִתי ֒
ת ֣מֹות נַ ְפ ִשי ִע ְ
וַ ֵי ֣ט ְב ִּ֔כֹׁ ַח
ר־בֹו
ל־ה ְסר ִּ֔ ִנים וְ ַעל־כל־ה ֖עם ֲא ֶש ָ֑
וַ יִ ַ֤ ֹׁפל ַה ַ֙ביִ ֙ת ַע ַ
מֹותֹו ַר ִָׁ֕בים ֵמ ֲא ֶ ִ֥שר ֵה ִ ֖מית ְב ַחייו׃
שר ֵה ִ ֣מית ְב ִּ֔
וַ יִ ְהיַ֤ ּו ַה ֵמ ִת ֙ים ֲא ֶ ֣

Judges 16:31

ל־ב֣ית א ִביהּו
וַ יֵ ְר ִ֨דּו ֶא ֜חיו וְ כ ֵ
וַ יִ ְש ֣אּו אֹׁתֹו֒
ַוַֽיַ ֲעל֣ ּו ׀
אל
אֹותֹו ֵבַ֤ין צ ְרע ֙ה ֵּוב֣ין ֶא ְשת ִּ֔ ֹׁ
וַ יִ ְק ְב ֣רּו ָּ֗
ְב ֶ ְּ֖ק ֶבר מנ֣ ַֹוח א ִ ָ֑ביו
וְ ׁ֛הּוא ש ַ ִ֥פט ֶאת־יִ ְשר ֵ ֖אל ֶע ְש ִ ִ֥רים שנה׃

Judges 16:31

ל־ב֣ית א ִביהּו
ֵ וַ יֵ ְר ִ֨דּו ֶא ֜חיו וְ כ
Oddly… the assimilated nun dagesh is missing in
֒וַ יִ ְש ֣אּו אֹׁתֹו
some forms and present in others.
ַוַֽיַ ֲעל֣ ּו ׀
Wayyiqtol 3ms
3ms = ( וַ יִ שּׂא42x)
אל
ֹׁ ִּ֔ אֹותֹו ֵבַ֤ין צ ְרע ֙ה ֵּוב֣ין ֶא ְשת
ָּ֗ וַ יִ ְק ְב ֣רּו
3ms + maqqef = ( וַ יִ שּׂא־3x)
ְב ֶ ְּ֖ק ֶבר מנ֣ ַֹוח א ִ ָ֑ביו
3mp = ( וַ יִ ְשאּו43x) ( וַ יִ ְשּׂאּו1x)
3mp + suffix = ( יִ שּׂ ֻאsfx 5)
Yiqtol
3ms = ( יִ שּׂא40x) אל ֶע ְש ִ ִ֥רים שנה׃
֖ ֵ ֶאת־יִ ְשר
3ms + maqqef = ( יִ שא־1x) ( יִ שּׂא־3x)
3mp = ( יִ ְשאּו18x) ( יִ שּׂאּו9x)
3mp + maqqef = ( יִ ְשאּו־2x)
3mp + suffix = ( יִ שּׂ ֻא3x)

וְ ׁ֛הּוא ש ַ ִ֥פט

