
Judges 20 שְֹׁפִטים כ



Judges 20:1-3

ל֒  אֵּ ֵ֣י ִיְשרָּ ל־ְבנֵּ ְצאוּ֮ כָּ ַויֵּ
ל  הֵֵּ֨ ן֙ ְועַ ַוִתקָּ ד ְלִמדָּ יש ֶאחָָּ֗ ה ְכִאֵ֣ ָ֜ דָּ עֵּ ֶר  ַהִִּלְ הָּ ַַ  ְוֶא  ר ֶש  ֵ֣ ד  ד־ְבאֵּ ָ֑ עָּ

ה׃  ֶאל־ְיהוָּ ה  ָּֽ ַהִמְצפָּ

י יִ  ֵ֣ טֵּ ְַ ל ִש ם כֹֹּׁ֚ עָָּ֗ ל־הָּ ֹות כָּ ו ִפנֵ֣ ַ֞ ְתַיְצ הִֹהָ֑ ַוִיָּֽ אל ם הָּ ל ַעֵ֣ ַה  ְְ ל ִב אֵּ  ים  ְשרָּ
ָּֽ ַאְרַבֵ֨   ף חָּ ָּֽ לֵּ י שֹׁ֥ יש ַרְגִל  ֶלף ִא֥ ֥אֹות ֶאֶ֛ ֶרַ׃  מֵּ

ָּֽי־יִ  נֵּ ְַ ֥לו  י־עָּ ן ִכָּֽ ִמ  ְניָּ ִַ ֵ֣י  ִַֽיְשְמ ֙ו ְבנֵּ ה  ַוָּֽ ָ֑ ל ַהִמְצפָּ אֵּ  ְשרָּ
אְמר֙ו  ָֹּֽׁ ל ַוי אֵּ  ֵ֣י ִיְשרָּ ְבנֵּ
אתַדְב֕רו  ָֹּֽׁ ה ַהז ֥ עָּ רָּ ה הָּ ה ִנְהְיתָּ  ֥ יכָּ ׃  אֵּ



Judges 20:4-7

ַען  ה ַהִנְר ַוַיָ֜ ֥ ִאשָּ יש הָּ י ִאֶ֛ ִוָ֗ יש ַהלֵּ ִאֵ֣ ה הָּ חָּ  צָּ
ר   ֹׁאַמָ֑ ַוי

֙ה  תָּ עָּ֙ ְַ אִתי ֲאנִ֥ ַהִִּ ֶ֛ ן בָּ ִמ  ְניָּ ִַ ר ְל ון׃ ֲאֶשֵ֣ לָּֽ י לָּ יַלְגִש  י וִפָּֽ

מו  ֻ֤  ְ ָּ ה  ַויָּ עָּ  ְַ י ַהִִּ ֵ֣ ַלי֙ ַבֲעלֵּ עָּ
בו  סֹֹׁ֧ ה  ַויָּ ְילָּ ָ֑ ִית לָּ י ֶאת־ַהַב  ַלֶ֛ עָּ
ג אֹוִתי֙  ו ַלֲהרֹׁ  ִדמֵ֣

י  ו ְוֶאת־ִפיַלְגִש֥ תִענ  מָֹּֽׁ ׃  ַותָּ

ז  ֻ֤ אֹׁחֵּ ָּֽ ֲאַש וָּ ָּ הָּ וָּֽ ֲאַנְתֶח  ָּֽ יַלְגִשי֙ וָּ ה ַנֲחַלֵ֣ת ִיְש ְבִפָּֽ ל־ְשדֵּ  הָּ ְבכָּ ל ְלֶח  ָ֑ אֵּ רָּ
י  ל׃  ִכ֥ ָּֽ אֵּ ה ְבִיְשרָּ לָּ  ַָּ ה וְנ ֥ ו ִזמָּ שֶ֛ עָּ

֥ה  ל ִהנֵּ ָ֑ אֵּ ֵ֣י ִיְשרָּ ם ְבנֵּ ְלֶכ  כ 
ו  ַ֥ םהָּ ה ֲההָֹּֽ צָּ  ר ְועֵּ ֥ ַָּ ם דָּ ֶכֶ֛ ׃ לָּ



Judges 20:8-10

ר   אמָֹׁ֑ ד לֵּ יש ֶאחָּ  ם ְכִא֥ עָּ  ל־הָּ ֙ם כָּ ְָּ ַויָּ֙
א  ֹֻׁ֤ ֵַּ ל יש ְל ור ִא֥ ס  א נָּ ֹׁ֥ ֹו ְול ֳהל  יש ְלאָּ ֙ך ִאֵ֣ לֵּ ֹו׃  נֵּ יתָּֽ

ה  ְַ ְוַעתָּ֕ ה ַלִִּ ר ַנֲעֶש  ר ֲאֶש֥  ַָּ ל׃  ֶזֵ֣ה ַהדָּ ָּֽ יהָּ ְבגֹורָּ ֶל  ה עָּ ָ֑ עָּ

ְחנו  ֵ֣ ְַ ָּ ל ׀ְולָּ ה ְלכֵֹׁ֣ אָָּ֜ ים ַלמֵּ ִשֵ֨ ֩ה ֲאנָּ רָּ ל ֲעשָּ אֵָּ֗ י ִיְשרָּ ֵ֣ טֵּ ְַ ִש
ה  ֻ֤ אָּ ַחת צֵּ ומֵּ ֥ ְַ ָּ ה לָּ  ַָּ ַָּ ְר ֶלף לָּ ֶל֙ף ְוֶאֵ֣ ֶא֙ ם  לָּ ָ֑ עָּ ה לָּ דָּ 
ֹות  נְ ַלֲעשָ֗ ל־ַהֵ֨ ן ְככָּ ִמ  ַַ  ִבְניָּ ֙ם ְלֶגֵ֣ ה ְבִיְש ְלַֹואָּ שָּ  ר עָּ ה ֲאֶש֥ לָּ  לַָּ ָּֽ אֵּ ׃ רָּ



Judges 20:11-13

יר ְכִא֥  ִע  ֙ל ֶאל־הָּ אֵּ יש ִיְשרָּ ל־ִאֻ֤ ף כָּ סֵּ֞ ָּֽאָּ ים׃  ַויֵּ ִרָּֽ ֵַּ ד ֲח יש ֶאחָּ 

ים בְ  ִש  ֙ל ֲאנָּ אֵּ י ִיְשרָּ ֻ֤ טֵּ ְַ ִַֽיְשְל֞חו ִש ר  ַוָּֽ אמָֹׁ֑ ן לֵּ ִמ  ְניָּ ִַ י  ֥ טֵּ ְַ ל־ִש כָּ
ה  ֹּ֚ ם׃  מָּ ֶכָּֽ ה בָּ ר ִנְהְיתָּ  את ֲאֶש֥  ֹׁ ה ַהז ֵ֣ עָּ רָּ הָּ

ה  ִלַיָ֜ ְוַעתָָּּ֡ ְַ ָּֽי־ ים ְבנֵּ ִשֵ֨ ֲאנָּ ֙ה  ְתנ֩ו ֶאת־הָּ עָּ ְַ ר ַבִִּ ַעל ֲאֶשֻ֤
ם  ל  וְנִמיתֵּ  ָ֑ אֵּ ה ִמִיְשרָּ עָּ  ה רָּ ֥ ֲערָּ ַַ וְנ

א  ֹֻׁ֤ ֹול ֲאחֵּ ְול  ְ ַע ְב ן ִלְשמֹׁ֕ ִמ  ֵ֣י ִבְניָּ ַ֙ו ְבנֵּ ל׃  אָּ ָּֽ אֵּ ָּֽי־ִיְשרָּ ם ְבנֵּ יֶה֥



Judges 20:14-16

 ָ֑ עָּ ְַ ים ַהִִּ ִר  ן ִמן־ֶהעָּ ִמֶ֛ ְניָּ ִַ ָּֽי־ נֵּ ְַ ו  ְספֹ֧ אָּ ה ַויֵּ תָּ
את  ֥ צֵּ ל׃  לָּ ָּֽ אֵּ ֥י ִיְשרָּ ה ִעם־ְבנֵּ מָּ  ַלִמְלחָּ

ֹום ַההו֙א מֵּ  ן ַביֻ֤ ִמָ֜ ְניָּ ִַ י  נֵֵּ֨ ְַ ד֩ו  ְְ ָּֽ ים  ַוִיְתפָּ ִר  עָּ ֶהֵ֣
ים  ֶר ֶעְשִרֵ֨ ָ֑ ף חָּ ָּֽ לֵּ יש שֵֹׁ֣ ֶלף ִא  ה ֶאֶ֛ ֥ ַ  ְוִששָּ
ד  ַַ ו ְש ְלְ֠ ד  ְְ ֵ֣ ֙ה ִהְתפָּ עָּ ְַ י ַהִִּ ֻ֤ ֵַּ ור׃ ִמיְֹׁש חָּֽ יש בָּ ֹות ִא֥ א  ֥  מֵּ ַַ

ל  וִמכֵֹׁ֣ ח  יש בָּ אֹו֙ת ִאֵ֣ ֻ֤  מֵּ ַַ ה ְש ם ַהֶזָ֗ ֵ֣ עָּ ֹו  ׀ הָּ ר ַיד־ְיִמינָ֑ ר ִאֵֵּּ֖ 
ה  ל־ֶזָ֗ אכָּ ֹׁ֥ ה ְול ַשֲערָּ  ן ֶאל־ַהָּֽ ֶַ ֶאֶ֛ ַע בָּ ֹ֧ א׃  ְֹׁלֵּ ַיֲחִטָּֽ



Judges 20:17-19

יש  ֙ד ִמִבְניָּ ְוִאֵ֨ ַַ ו ְל דָ֗ ְְ ָּֽ ל ִהְתפָּ אֵָּ֜ ן ִיְשרָּ ִמ 
ֶרַ  ַאְרַבֵ֨   ָ֑ ף חָּ ָּֽ לֵּ יש שֵֹׁ֣ ֶלף ִא  ֥אֹות ֶאֶ֛ מֵּ
ל־ֶז ה  ה׃  כָּ ָּֽ מָּ יש ִמְלחָּ ִא֥

לּ֮   ית־אֵּ ָּֽ ֵַּ ו  מו ַוַיֲעלֵ֣ ָ֜  ְ ַויָּ
ו  אהִֹהי֒ם  ַוִיְשֲאלֵ֣ ֵַּ
אְמר֙ו  ָֹּֽׁ ל ַוי אֵּ  ֵ֣י ִיְשרָּ ְבנֵּ
י  ה עִ ִמֹּ֚ מָּ  ה ַלִמְלחָּ ְתִחלָּ  ַַ נו  ֵ֣ ן ַיֲעֶלה־לָּ ִמָ֑ ְניָּ ִַ ֵ֣י  ם־ְבנֵּ
אֶמר  ֹׁ֥ ְיהוָּ ה  ַוי

ה  ֥ הְיהודָּ ָּֽ ְתִחלָּ ׃ ַַ

ר  ְֶ ל ַבבָֹׁ֑ אֵּ  ָּֽי־ִיְשרָּ נֵּ ְַ ומו  ְ֥ ַויָּ
ו  ֲחנ  ַ ה׃  ַויָּֽ ָּֽ עָּ ְַ ַעל־ַהִִּ



Judges 20:20-23

ה ִעם־ִבנְ  מָּ  ל ַלִמְלחָּ אֵּ  יש ִיְשרָּ ֙א ִאֵ֣ צֵּ ן ַויֵּ ִמָ֑ יָּ
ו  ה ֶא ַוַיַעְרכֵ֨ מָּ  ל ִמְלחָּ ֶ֛ אֵּ יש־ִיְשרָּ ם ִאָּֽ ֹ֧ ה׃  ִאתָּ ָּֽ עָּ ְַ ל־ַהִִּ

ה   ָ֑ עָּ ְַ ן ִמן־ַהִִּ ִמ  ְניָּ ִַ ָּֽי־ נֵּ ְַ ְצ֥או  ַויֵּ
יתו  וא ְשַנֵ֨ ַוַיְשִחֵ֨ ֹום ַההָ֗ ל ַביֵ֣ אֵָּ֜ ִיְשרָּ ְרצָּ ְַ ָּֽ יש אָּ ֶלף ִא  ים ֶאֶ֛ ה׃ ִים ְוֶעְשִר֥

ל  ָ֑ אֵּ יש ִיְשרָּ ם ִאֵ֣ עָּ  ְ֥ הָּ ַוִיְתַחזֵּ
פ֙ו  ֥ ַויִֹׁס֙ ֹום ֲאֶשר־עָּ ְ֕ ה ַבמָּ מָּ  ך ִמְלחָּ ֹון׃ ַלֲערֵֹׁ֣ ִראשָּֽ ם ַב֥יֹום הָּ ְרכו שָּ 

ל  אֵָּ֗ ָּֽי־ִיְשרָּ נֵּ ְַ ו  ַוַיֲעלֵ֣
ו  כֵ֣ ְַ ַ֒  ַוִי ֶעֶר הּ֮ ַעד־הָּ ָּֽי־ְיהוָּ ִלְפנֵּ
ו  ֙ה ַוִיְשֲאלֻ֤ יהוָּ ָּֽ רַַ אמֹׁ  לֵּ
יף ַה  נְ אֹוִסָ֗ ִַ ֥י  ה ִעם־ְבנֵּ מָּ  ֶש֙ת ַלִמְלחָּ ֶג֙ י  לָּ ִחָ֑ ן אָּ ִמ  יָּ
אֶמר  ֹׁ֥ ְיהוָּ ה  ַוי
יוֲע֥לו  ָּֽ לָּ ׃  אֵּ



Judges 20:24-26

ן ִמ  ְניָּ ִַ ֥י  ל ֶאל־ְבנֵּ ֶ֛ אֵּ ָּֽי־ִיְשרָּ נֵּ ְַ ו  ַֹ֧ ְר ְְ יַוִי ִנָּֽ ׃ַב֥יֹום ַהשֵּ

הּ֮ בַ  עָּ ְַ ן־ַהִִּ ם ׀ ִמָּֽ ֥ אתָּ רָּ ְְ ן ׀ ִל ִמֵ֨ ְניָּ ִַ ֩א  צֵּ ִני֒ ַויֵּ ֹום ַהשֵּ יֵ֣
֥ ַוַיְשִחית֩ו  שָּ ת עָּ ֹוד ְשמַֹׁנֵ֨ ל  ָ֗ אֵָּ֜ י ִיְשרָּ נֵֵּ֨ ְַ ה ִַ ְרצָּ ָ֑ יש אָּ ֶלף ִא  ר ֶאֶ֛
ֶלה  ל־אֵּ  ֶרַכָּ ָּֽ י חָּ ְלפֵּ ׃שֹׁ֥

ם   עָָּ֜ ל־הָּ ל ְוכָּ אֵֵּ֨ ֩י ִיְשרָּ ל־ְבנֵּ ו כָּ ַוַיֲעלֵ֣
או  ֵַֹׁ֣ ל  ַויָּ ית־אֵָּ֗ ָּֽ ֵַּ
כ֙ו   ְַ ַוִי
ְֻ֤שַו  ה  ַויֵּ ֵ֣י ְיהוָּ  ֙ם ִלְפנֵּ שָּ
֥צומו  ֶרַ  ַויָּ ָ֑ עָּ וא ַעד־הָּ יֹום־ַהה  ַַ
ו  ַַֽיֲעלֶ֛ ה׃ַוָּֽ ָּֽ ֥י ְיהוָּ ים ִלְפנֵּ ִמ   ֹׁ֥לֹות וְשלָּ



Judges 20:27-30

ָ֑ה   יהוָּ ל ַבָּֽ אֵּ  ָּֽי־ִיְשרָּ נֵּ ְַ ַוִיְשֲא֥לו 
ם  םְושָָּ֗ ָּֽ הֵּ ים הָּ ִמ  ים ַביָּ הִֹה  אל ית הָּ ׃ֲארֹון֙ ְבִרֵ֣

ס  ִפיְנחָּ נָָּ֗ וְ֠ ד ׀ ְלפָּ ֵ֣ ן  ֹׁמֵּ ן־ַאֲהרָֹׁ֜ ר ֶבָּֽ זֵָּ֨ אמֹׁר֒  ֶבן־ֶאְלעָּ םּ֮ לֵּ הֵּ ים הָּ ִמֵ֣ יו ַביָּ
ף ַה  נְ אֹוִסֵ֨ ִַ ָּֽי־ ה ִעם־ְבנֵּ ֶ֛ מָּ את ַלִמְלחָּ ֹ֧ צֵּ ֹוד לָּ ל   ָ֜ ָ֑ י ִאם־ֶאְחדָּ ִח  ן אָּ ִמ֥ יָּ
אֶמר  ֹֻׁ֤ ֙ה  ַוי ְיהוָּ
ו  ָךֲעל  ֶדָּֽ יָּ ְַ נו  ר ֶאְתֶנ֥ חָּ  י מָּ ׃ִכ֥

֙ל  אֵּ ֶֻ֤שם ִיְשרָּ יםַויָּ  ִַ ְר ָּֽ אָֹּֽׁ ִַ ה סָּ עָּ  ְַ ׃יֶַאל־ַהִִּ

ן בַ  ִמ  ְניָּ ִַ ֥י  ל ֶאל־ְבנֵּ ֶ֛ אֵּ ָּֽי־ִיְשרָּ נֵּ ְַ ו  י ַוַיֲעלֹ֧ ֹום ַהְשִליִשָ֑ יֵ֣
ַעם׃ַוַיַעְר֥כו  ָּֽ ַעם ְבפָּ ה ְכַפ֥ עָּ  ְַ ֶאל־ַהִִּ



Judges 20:31-33

ם  עָּ  את הָּ ַרֵ֣ ְְ ִמן֙ ִל ְניָּ ִַ ָּֽי־ נֵּ ְַ ו  ְצאֻ֤ ְנְת ַויֵּ ו הָּ יר ְ  ִעָ֑ ִמן־הָּ
לו  חֵָּּ֡ ַעם ׀ בְ ַויָּ ים ְכַפֵ֣ ִלָ֜ ם ֲחלָּ עֵָּ֨ הָּ ַעם ְלַהכֹו֩ת מֵּ ַפָ֗

ְמִסלֹו֙ת  ל ַבָּֽ ית־אֵָּ֗ ָּֽ ֵַּ ה  ֵ֣ ת  ֹׁלָּ ר ַאַחָ֜ ה  ת ְוַאַחֻ֤ ֲאֶשֵ֨ ֶד  ֙ה ַבשָּ תָּ עָּ֙ ְַ ִִּ
ים  לִכְשהִֹש֥ ָּֽ אֵּ יש ְבִיְשרָּ ׃ִא 

ן   ִמ  ְניָּ ִַ ֵ֣י  אְמר֙ו ְבנֵּ ָֹּֽׁ ַוי
ים  ִפ֥ ָ֑ה ִנִָּּ ִראשֹׁנָּ ַָּ נֵּ ינו ְכ ם ְלפָּ ֶ֛ הֵּ

ֹ֧י  נֵּ ְַ ו ו ְמרָ֗ ל אָּ ֵ֣ אֵּ ִיְשרָּ
֙ה  ֙נוסָּ הווָּֽ נָּ ְמִסלָּֽ ְנַתְקנ   יר ֶאל־ַהָּֽ ִע  ׃ֹות ִמן־הָּ

ל  ֹו  ְוכֵֹׁ֣ מו ִמְמְֹומ  ֹּ֚ ְָּ ל  אֵָּ֗ יש ִיְשרָּ ׀ ִאֵ֣
ו  ר וְ ַוַיַעְרכ  ָ֑ מָּ ַעל תָּ ֵ֣ ַַ ְַב ֹ֧ ל מֵּ אֹׁרֵּ ֶ֛ אֵּ ַַ ִיְשרָּ ָּֽ ה־גָּ ֲערֵּ ֹו ִמַמָּֽ ַַ ִמְמְֹׁמ  י  ׃ִג֥
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ים ִאֻ֤  ִפֵ֨ ה ֲעֶשֶר֩ת ֲאלָּ עָָּ֜ ְַ ֶגד ַלִִּ ַֹׁא֩ו ִמֶנֵ֨ ל  ַויָּ אֵּ  ל־ִיְשרָּ חו֙ר ִמכָּ יש בָּ
ה  מָּ  ה  ְוַהִמְלחָּ דָּ ָ֑ ֵַּ כָּ

֙ם  הְוהֵּ ָּֽ עָּ רָּ ם הָּ יֶה  ַגַ֥עת ֲעלֵּ י־נֹׁ ו ִכָּֽ ְד   א יָּ ֵֹׁ֣ ׃ל

ף ֒ ַוִיִֵֹּׁ֨ ל אֵּ ֵ֣י ִיְשרָּ ִמןּ֮ ִלְפנֵּ ת־ִבְניָּ ה ׀ ֶאָּֽ ֥ ְיהוָּ
ִמן֙ ַביֵ֣ ַוַיְשִחית֩ו  ְניָּ ִַ ל ְב ֻ֤ אֵּ י ִיְשרָּ נֵֵּ֨ ה ֶאֶ֛ ְַ ֥ ים ַוֲחִמשָּ וא ֶעְשִרֵ֨ ֶלף ֹום ַהה 

ֶרַ׃ ָּֽ ף חָּ לֵּ ֶלה שֹׁ֥ ל־אֵּ  יש כָּ ה ִאָ֑ אָּ  ומֵּ

י  ן ִכֵ֣ ִמ  ְניָּ ִַ ָּֽי־ נֵּ ְַ פוַוִיְר֥או  ָ֑ ִנִָּּ
ו  ן ַוִיְתנֵ֨ ִמ  ְניָּ ִַ ְֹו֙ם ְל ל מָּ ֻ֤ אֵּ יש־ִיְשרָּ ִאָּֽ
י  ֵ֣ ִכֻ֤ ְטח֙ו ֶאל־הָּ ָּֽ ַַָּ מו ֶאל־ַהִִּ אֹׁרֵּ  ה׃ֲאֶשר שָּ  ָּֽ עָּ ְַ
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ְַוהָּ  ֵ֣ ישו אֹׁרֵּ ִח  הֵּ
ו  ִַֽיְפְשט  ה  ַוָּֽ ָ֑ עָּ ְַ ֶאל־ַהִִּ
ַהָּ ַוִיְמשֹׁ֙ך  אֹׁרֵּ 
ֶרַַוַיַֽ֥ך  ָּֽ יר ְלִפי־חָּ ִע  ל־הָּ ׃ֶאת־כָּ

ד  ל ִעם־הָּ ְוַהמֹועֵָּ֗ אֵּ  יש ִיְשרָּ ֶ֛ה ְלִא֥ יָּ ַהָּ ָ֑ אֹׁרֵּ
ֶרַ  ם ֶה֕ ֶ֛ תְלַהֲעלֹותָּ ִעָּֽ ַמְשַא֥ ן ִמן־הָּ שָּ  ׃ירֶהעָּ

ה   ָ֑ מָּ ל ַבִמְלחָּ אֵּ  יש־ִיְשרָּ ך ִאָּֽ ַוַיֲהפֹׁ֥
ן  ִמָּ֡ ְניָּ ִַ יש־ִיְש ו ים ְבִאָּֽ ִלֻ֤ ֹות ֲחלָּ ֩ל ְלַהכֵ֨ חֵּ יש  הֵּ ים ִא  ֙ל ִכְשהִֹשֵ֣ אֵּ רָּ
י  ו  ִכֵ֣ ְמר  אָּ

ֹוףַא֩ך  ַֽףִנִֵּ֨ ֥ מָּ  ִנִָּּ ינו ַכִמְלחָּ נֵּ  ה׃הו֙א ְלפָּ ָּֽ ִראשֹׁנָּ ה הָּ
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תְוַה  יר ַעמֵ֣ ַמְשאֵָּ֗ ִע  ה ַלֲע֥לֹות ִמן־הָּ לָּ ֶ֛ חֵּ ן  הֵּ ָ֑ שָּ וד עָּ
יו  ַוִיֶֻ֤פן  ִמן֙ ַאֲחרָּ  ִבְניָּ

ֶ֛ה  הְוִהנֵּ ְימָּ ָּֽ מָּ יר ַהשָּ ִע  ה ְכִליל־הָּ ֥ לָּ ׃עָּ

יש  ך  ְוִאֻ֤ ַפ  ֙ל הָּ אֵּ ִיְשרָּ
ל  הֵּ  ן ַוִיבָּ ִמָ֑ יש ִבְניָּ ִאֵ֣
י  הִכֵ֣ ָּֽ עָּ רָּ יו הָּ לָּ  ה עָּ ֥ ְגעָּ י־נָּ ה ִכָּֽ אָּ  ׃רָּ

ֶרך ַה  ֙ל ֶאל־ֶדֵ֣ אֵּ יש ִיְשרָּ י ִאֻ֤ ר  ַוִיְפ֞נו ִלְפנֵֵּ֨ ִמְדבָּ 
ה  מָּ  ָ֑ ִה ְוַהִמְלחָּ ְָּ ְתהו  ְדִביָּ
ֹו׃ַוֲאֶש֙ר  ֹו ְבתֹוכָּֽ ים אֹות  ים ַמְשִחיִת֥ ִר  עָּ ֶהֵ֣ מֵּ
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ו  ִמן֙  ִכְתרֻ֤ ֶאת־ִבְניָּ
הו  ִהְרִדיפ  
ה  ה ִממִ ְמנוחָּ  עָּ  ְַ ַכח ַהִִּ ד נֹׁ֥ הו ַעֶ֛ ָ֑ ֶמשִהְדִריכ  ָּֽ ׃ְזַרח־שָּ

ֶלף ִאָ֑  ר ֶא  ֥ שָּ ה־עָּ ָּֽ ן ְשמֹׁנָּ ִמ  ִַֽיְפל֙ו ִמִבְניָּ יש  ַוָּֽ
ֶלה  ל־אֵּ  ִילֶאת־כָּ ָּֽ י־חָּ ׃ַאְנשֵּ

 ָּֽ ַל  הָּ ֙ה ֶאל־ֶסֵ֣ רָּ ֻ֤סו ַהִמְדבָּ֙ נ  ֹון ַוִיְפ֞נו ַויָּ ִרמ 
ה֙ו  ֙ ְלל  ים ִאָ֑ ַוְיעָֹּֽׁ ִפ  ֶשת ֲאלָּ ֥ ֹות ֲחמֵּ ְמִסל  יש ַבָּֽ

יְַויַ  ם  ו ְדִבֻ֤ י֙ו ַעד־ְִִּד ֹׁ  ַאֲחרָּ
יש׃ַוַי֥כו  ִים ִאָּֽ נו ַאְלַפ֥ ִמֶמ 
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ן  ִמָ֗ ים ִמִבְניָּ ְפִלָ֜ ֵֹׁ֨ ל־ַהנ ַוְיִה֩י כָּ
ֶר ֶעְשִרי֩ם  ף ֶח  ָּֽ לֵּ יש שֹׁ֥ ֶלף ִאֶ֛ ה ֶא֥ וא ַוֲחִמשֵָּ֨ ֹום ַההָ֑ ַ ַביֵ֣

ֶלה  ל־אֵּ  ת־כָּ ִילֶאָּֽ ָּֽ י־חָּ ׃ַאְנשֵּ

 ָּֽ ַל  הָּ ֙ה ֶאל־ֶסֵ֣ רָּ ֻ֤סו ַהִמְדבָּ֙ נ  יש  ַוִיְפ֞נו ַויָּ ֹות ִאָ֑ א  ש מֵּ ֥ ֹון שֵּ ִרמ 
ְָּֽשַ֙ו  ִשָּֽ ַויֵּ ה ֳחדָּ עָּ  ֹון ַאְרבָּ ַל  ִרמ  ׃יםְבֶסֵ֣

יש  ִמן֙ ְוִאֵ֨ ְניָּ ִַ ֻ֤י  ַו ֶאל־ְבנֵּ ֵ֣ ל שָּ אֵָּ֜ ִיְשרָּ
ום  ה ַע  ַוַיכֵ֣ מָּ  יר ְמתֹׁ֙ם ַעד־ְבהֵּ ִעֻ֤ ֶרַ מֵּ א  ְלִפי־ֶח  ָ֑ ל־ַהִנְמצָּ ד כָּ
ָּֽ ִֶַּ֛ם  אֵּ ַָּ ֹות ִשְל֥חו  א  ים ַהִנְמצָּ ִר֥ ל־ֶהעָּ ש׃כָּ


