Judges 20

ש ְֹׁפ ִטים כ

Judges 20:1-3

ל־ב ֵּנֵ֣י יִ ְש ָּר ֵּאל ֒
או ָּכ ְ
וַ יֵּ ְצ ּ֮
ד־ב ֵּ ֵ֣אר ֶש ַַ וְ ֶא ֶר ַהִִּ ְל ָּ ָ֑עד
וַ ִת ָּק ֵֵּ֨הל ָּה ֵּע ָּ ָ֜דה ְכ ִ ֵ֣איש ֶא ָָּ֗חד ְל ִמ ָּ ֙דן וְ ַע ְ
הוה ַה ִמ ְצ ָּ ָּֽפה׃
ֶאל־יְ ָּ
הֹהים
ל־ה ָ֗ ָּעם ֹּ֚כֹׁל ִש ְַ ֵּ ֵ֣טי יִ ְש ָּר ֵּאל ִב ְְ ַהל ַעֵ֣ם ָּה לא ִ ָ֑
וַ ִי ְָּֽתיַ ְצ ַ֞ו ִפנֵ֣ ֹות ָּכ ָּ
ַא ְר ֵַ֨ב ֵּמ ֥אֹות ֶ ֶ֛א ֶלף ִ ֥איש ַרגְ ִלי ֥ש ֹׁ ֵּ ָּֽלף ָּ ָּֽח ֶרַ׃
י־ע ֥לו ְַ ֵּנָּֽי־יִ ְש ָּר ֵּאל ַה ִמ ְצ ָּ ָ֑פה
יָּמן ִ ָּֽכ ָּ
ַוַָּֽֽיִ ְש ְמ ֙ו ְב ֵּנֵ֣י ִַנְ ִ
רו ְב ֵּנֵ֣י יִ ְש ָּר ֵּאל
אמ ֙
וַ ָּֽי ֹׁ ְ
יכה נִ ְה ָּיְתה ָּה ָּר ָּ ֥עה ַה ָּֽז ֹׁאת׃
ַד ְב ֕רו ֵּא ָּ ֥

Judges 20:4-7

וַ ַָ֜י ַען ָּה ִ ֵ֣איש ַה ֵּל ִָ֗וי ִ ֶ֛איש ָּה ִא ָּ ֥שה ַהנִ ְר ָּצ ָּחה
אמר
וַ י ֹׁ ַ ָ֑
ופ ַילגְ ִשי ָּל ָּֽלון׃
אתי ֲא ִ ֥ני ִ ָּֽ
יָּמן ָּ ֶ֛ב ִ
שר ְל ִַנְ ִ
ַהִִּ ְַ ֙ ָּע ָּת ֙ה ֲא ֶ ֵ֣
וַ יָּ ְָֻּ֤מו ָּע ַ ֙לי ַב ֲע ֵּלֵ֣י ַהִִּ ְַ ָּעה
ת־ה ַביִת ָּלָ֑יְ ָּלה
וַ יָּ ֹ֧סֹׁבו ָּע ַלֶ֛י ֶא ַ
אֹותי ִד ֵ֣מו ַל ֲהר ֹׁג
ִ֙
מת׃
ת־פ ַילגְ ִ ֥שי ִענו וַ ָּת ָּֽ ֹׁ
וְ ֶא ִ
ל־ש ֵּדה נַ ֲח ַלֵ֣ת יִ ְש ָּר ֵּ ָ֑אל
שי ָּו ֲָּֽאנַ ְת ֶח ָּה ָּֽו ֲָּא ַש ְל ֶח ָּה ְב ָּכ ְ
ָּ ָּֽוא ֵּ ֹֻׁ֤חז ְב ִ ָּֽפ ַילגְ ִ ֙
ִ ֥כי ָּע ֶ֛שו זִ ָּ ֥מה ונְ ַָּ ָּלה ְביִ ְש ָּר ֵּ ָּֽאל׃
ִה ֵּנ֥ה כ ְל ֶכם ְב ֵּנֵ֣י יִ ְש ָּר ֵּ ָ֑אל
ָּה ַ֥ו ָּל ֶכֶ֛ם ָּד ָּ ַ֥ר וְ ֵּע ָּצה ֲה ָּֽהֹם׃

Judges 20:8-10

מר
ל־ה ָּעם ְכ ִ ֥איש ֶא ָּחד ֵּלא ָ֑ ֹׁ
וַ יָּ֙ ְָּ ֙ם ָּכ ָּ
יתֹו׃
ֻ֤ל ֹׁא נֵּ ֵּל ֙ך ִ ֵ֣איש ְל ָּא ֳהלֹו וְ ֥ל ֹׁא נָּ סור ִ ֥איש ְל ֵַּ ָּֽ
גֹורל׃
יה ְב ָּ ָּֽ
וְ ַע ָּ֕תה ֶזֵ֣ה ַה ָּד ַָּר ֲא ֶ ֥שר נַ ֲע ֶשה ַלִִּ ְַ ָּ ָ֑עה ָּע ֶל ָּ

וְ ָּל ַ ְֵָּ֣ ְחנו ֲע ָּש ָּר ֩ה ֲאנָּ ִֵ֨שים ַל ֵּמ ָָּ֜אה ְל ֵ֣כֹׁל ׀ ִש ְַ ֵּ ֵ֣טי יִ ְש ָּר ֵָּ֗אל
ומ ָּ ֻ֤אה ָּל ֶ֙א ֶל ֙ף וְ ֶ ֵ֣א ֶלף ָּל ְר ַָּ ַָּה ָּל ַ ְָּ֥ ַחת ֵּצ ָּדה ָּל ָּ ָ֑עם
ֵּ
ל־הנְ ַָּ ָּלה ֲא ֶ ֥שר ָּע ָּשה ְביִ ְש ָּר ֵּ ָּֽאל׃
יָּמן ְכ ָּכ ֵַ֨
ַֹוא ֙ם ְל ֶג ֵַַ֣ ִבנְ ִ
ַל ֲע ָ֗שֹות ְל ָּ

Judges 20:11-13

ל־ה ִעיר ְכ ִ ֥איש ֶא ָּחד ֲח ֵַּ ִ ָּֽרים׃
ל־איש יִ ְש ָּר ֵּאל֙ ֶא ָּ
וַ ֵּי ָָּּֽא ֵּ֞סף ָּכ ִ ֻ֤

מר
ל־ש ְַ ֵּ ֥טי ִַנְ ִיָּמן ֵּלא ָ֑ ֹׁ
ַוַָּֽֽיִ ְש ְל ֞חו ִש ְַ ֵּ ֻ֤טי יִ ְש ָּר ֵּאל֙ ֲאנָּ ִשים ְב ָּכ ִ
ָּ ֹּ֚מה ָּה ָּר ָּ ֵ֣עה ַהז ֹׁאת ֲא ֶ ֥שר נִ ְה ָּיְתה ָּב ֶ ָּֽכם׃
ָּֽי־ַ ִל ַָ֜י ַעל ֲא ֶ ֻ֤שר ַבִִּ ְַ ָּע ֙ה
ת־ה ֲאנָּ ִֵ֨שים ְב ֵּנ ְ
וְ ַע ָָּּ֡תה ְתנו֩ ֶא ָּ
יתם ונְ ַַ ֲע ָּ ֥רה ָּר ָּעה ִמיִ ְש ָּר ֵּ ָ֑אל
ונְ ִמ ֵּ
יהם ְב ֵּנָּֽי־יִ ְש ָּר ֵּ ָּֽאל׃
מ ַע ְבְֹול ֲא ֵּח ֶ ֥
יָּמן ִל ְש ֕ ֹׁ
ַו ְב ֵּנֵ֣י ִבנְ ִ
וְ ֻ֤ל ֹׁא ָּא ֙

Judges 20:14-16

ן־ה ָּע ִרים ַהִִּ ְַ ָּ ָ֑ע ָּתה
יָּמן ִמ ֶ
ָּֽי־ַנְ ִ ֶ֛
וַ יֵּ ָּא ְס ֹ֧פו ְַ ֵּנ ִ
ם־ב ֵּנ֥י יִ ְש ָּר ֵּ ָּֽאל׃
ָּל ֵּ ֥צאת ַל ִמ ְל ָּח ָּמה ִע ְ
הוא ֵּמ ֶ ֵ֣ה ָּע ִרים
יָּמן ַביֻ֤ ֹום ַה ֙
וַ יִ ְת ָּ ָּֽפ ְְדו֩ ְַ ֵֵּ֨ני ִַנְ ִָ֜
ֶע ְש ִ ֵ֨רים וְ ִש ָּ ֥שה ֶ ֶ֛א ֶלף ִאיש ֵ֣ש ֹׁ ֵּ ָּֽלף ָּ ָ֑ח ֶרַ
ְ֠ ְל ַַד ִמי ְֹׁש ֵַֻּ֤י ַהִִּ ְַ ָּע ֙ה ִה ְת ָּפ ְְֵ֣דו ְש ַ ַ֥ ֵּמאֹות ִ ֥איש ָּב ָּֽחור׃
ד־יְמינָ֑ ֹו
אֹות ִ ֵ֣איש ָּבחור ִא ֵֵּּ֖ר יַ ִ
ִמ ֵ֣כֹׁל ׀ ָּה ָּעֵ֣ם ַה ֶָ֗זה ְש ַ ַֻ֤ ֵּמ ֙
ל־ה ַש ֲע ָּרה וְ ֥ל ֹׁא יַ ֲח ִ ָּֽטא׃
ל־זה ְ ֵֹּׁל ַֹ֧ע ָּב ֶ ֶ֛א ֶַן ֶא ַ ָּֽ
ָּכ ֶָ֗

Judges 20:17-19

וְ ִֵ֨איש יִ ְש ָּר ֵָּ֜אל ִה ְת ָּ ָּֽפ ְְ ָ֗דו ְל ַַ ֙ד ִמ ִבנְ יָּ ִמן
ַא ְר ֵַ֨ב ֵּמ ֥אֹות ֶ ֶ֛א ֶלף ִאיש ֵ֣ש ֹׁ ֵּ ָּֽלף ָּ ָ֑ח ֶרַ
ל־זה ִ ֥איש ִמ ְל ָּח ָּ ָּֽמה׃
ָּכ ֶ
ית־א ּ֮ל
וַ יָּ ְָ֜מו וַ יַ ֲע ֵ֣לו ֵּ ַָּֽ ֵּ
ם
אהֹהי ֒
וַ יִ ְש ֲא ֵ֣לו ֵַּ ִ
רו ְב ֵּנֵ֣י יִ ְש ָּר ֵּאל
אמ ֙
וַ ָּֽי ֹׁ ְ
יָּמן
ם־ב ֵּנֵ֣י ִַנְ ִ ָ֑
ה־לֵ֣נו ַַ ְת ִח ָּלה ַל ִמ ְל ָּח ָּמה ִע ְ
ִ ֹּ֚מי יַ ֲע ֶל ָּ
הוה
אמר יְ ָּ
וַ ֥י ֹׁ ֶ
הודה ַַ ְת ִח ָּ ָּֽלה׃
יְ ָּ ֥

וַ יָּ ְ֥ומו ְַ ֵּנָּֽי־יִ ְש ָּר ֵּאל ַב ָ֑בֹׁ ְֶר
ל־הִִּ ְַ ָּ ָּֽעה׃
וַ ָּֽי ֲַחנו ַע ַ

Judges 20:20-23

יָּמן
ם־בנְ ִ ָ֑
וַ יֵּ ֵּצ ֙א ִ ֵ֣איש יִ ְש ָּר ֵּאל ַל ִמ ְל ָּח ָּמה ִע ִ
ל־הִִּ ְַ ָּ ָּֽעה׃
וַ יַ ַע ְר ֵ֨כו ִא ָּ ֹ֧תם ִ ָּֽאיש־יִ ְש ָּר ֵּ ֶ֛אל ִמ ְל ָּח ָּמה ֶא ַ
ן־הִִּ ְַ ָּ ָ֑עה
ָּֽי־ַנְ ִיָּמן ִמ ַ
וַ יֵּ ְצ ֥או ְַ ֵּנ ִ
וַ יַ ְש ִֵ֨חיתו ְַיִ ְש ָּר ֵָּ֜אל ַביֵ֣ ֹום ַה ָ֗הוא ְש ֵַ֨ניִם וְ ֶע ְש ִ ֥רים ֶ ֶ֛א ֶלף ִאיש ָּ ָּֽא ְר ָּצה׃
וַ יִ ְת ַח ֵּזְ֥ ָּה ָּעם ִ ֵ֣איש יִ ְש ָּר ֵּ ָ֑אל
אשֹון׃
ר־ע ְרכו ָּשם ַבי֥ ֹום ָּה ִר ָּֽ
פו ַל ֲע ֵ֣ר ֹׁך ִמ ְל ָּח ָּמה ַב ָּמ ְֹ֕ום ֲא ֶש ָּ ֥
וַ י ִֹׁ֙ס ֙
וַ יַ ֲע ֵ֣לו ְַ ֵּנָּֽי־יִ ְש ָּר ֵָּ֗אל
ד־ה ֶע ֶר ַ֒
וַ ְיִַ ֵ֣כו ִל ְפ ֵּנָּֽי־יְ הוָּ ּ֮ה ַע ָּ
מר
וַ יִ ְש ֲא ֻ֤לו ַ ַָּֽיהוָּ ֙ה ֵּלא ֹׁ
ם־ב ֵּנ֥י ִַנְ ִיָּמן ָּא ִ ָ֑חי
אֹוסיף ָּלגֶ֙ ֶש ֙ת ַל ִמ ְל ָּח ָּמה ִע ְ
ַה ִָ֗
הוה
אמר יְ ָּ
וַ ֥י ֹׁ ֶ
ֲע ֥לו ֵּא ָּ ָּֽליו׃

Judges 20:24-26

ל־ב ֵּנ֥י ִַנְ ִיָּמן ַבי֥ ֹום ַה ֵּש ִנָּֽי׃
וַ יִ ְְ ְר ַֹ֧ו ְַ ֵּנָּֽי־יִ ְש ָּר ֵּ ֶ֛אל ֶא ְ

ן־הִִּ ְַ ָּע ּ֮ה ַביֵ֣ ֹום ַה ֵּשנִ ֒י
אתם ׀ ִ ָּֽמ ַ
יָּמן ׀ ִל ְְ ָּר ָּ ֥
וַ יֵּ ֵּצ ֩א ִַנְ ִֵ֨
וַ יַ ְש ִחיתו֩ ִַ ְַ ֵֵּ֨ני יִ ְש ָּר ֵָּ֜אל ָ֗ ֹוד ְשמ ֵַֹׁ֨נת ָּע ָּ ֥שר ֶ ֶ֛א ֶלף ִאיש ָּ ָ֑א ְר ָּצה
ל־א ֶלה ֥ש ֹׁ ְל ֵּפי ָּ ָּֽח ֶרַ׃
ָּכ ֵּ
ל־ה ָ֜ ָּעם
ל־בנֵּ י֩ יִ ְש ָּר ֵֵּ֨אל וְ ָּכ ָּ
וַ יַ ֲע ֵ֣לו ָּכ ְ
ית־אל
וַ יָּ ֵַֹׁ֣או ֵּ ַָּֽ ֵָּ֗
כו
וַ ְיִַ ֙
וַ ֵּי ְֻ֤שַו ָּש ֙ם ִל ְפ ֵּנֵ֣י יְ הוָּ ה
ד־ה ָּ ָ֑ע ֶרַ
יֹום־ההוא ַע ָּ
ַ
וַ יָּ ֥צומו ַַ
הוָּֽה׃
וש ָּל ִמים ִל ְפ ֵּנ֥י יְ ָּ
ַוַָּֽֽיַ ֲע ֶ֛לו ֹׁ֥לֹות ְ

Judges 20:27-30

יהוָ֑ה
וַ יִ ְש ֲא ֥לו ְַ ֵּנָּֽי־יִ ְש ָּר ֵּאל ַ ָּֽב ָּ
הֹהים ַביָּ ִמים ָּה ֵּ ָּֽהם׃
רֹון ְב ִ ֵ֣רית ָּה לא ִ
וְ ָָּ֗שם ֲא ֙
מ ֒ר
ן־א ֲה ָ֜ר ֹׁן ֵּ ֵֹׁ֣מד ׀ ְל ָּפ ָָּ֗ניו ַביָּ ִ ֵ֣מים ָּה ֵּה ּ֮ם ֵּלא ֹׁ
ן־א ְל ָּע ֵָּ֨זר ֶ ָּֽב ַ
וְ֠פינְ ָּחס ֶב ֶ
ִ
ם־א ְח ָּ ָ֑דל
יָּמן ָּא ִחי ִא ֶ
ָּֽי־ַנְ ִ ֥
ם־ב ֵּנ ִ
אֹוסף ָ֜ ֹוד ָּל ֵּצֹ֧את ַל ִמ ְל ָּח ָּ ֶ֛מה ִע ְ
ַה ִֵ֨
אמר יְ הוָּ ֙ה
וַ ֻ֤י ֹׁ ֶ
ֲעלו ִ ֥כי ָּמ ָּחר ֶא ְת ֶנ֥נו ְַיָּ ֶ ָּֽדָך׃

ל־הִִּ ְַ ָּעה ָּס ִ ַָּֽיַ׃
א ְר ִַים ֶא ַ
וַ ָּי ֶֻ֤שם יִ ְש ָּר ֵּאל֙ ָּֽ ֹׁ
ישי
ל־ב ֵּנ֥י ִַנְ ִיָּמן ַביֵ֣ ֹום ַה ְש ִל ִ ָ֑
וַ יַ ֲע ֹ֧לו ְַ ֵּנָּֽי־יִ ְש ָּר ֵּ ֶ֛אל ֶא ְ
ל־הִִּ ְַ ָּעה ְכ ַ ֥פ ַעם ְב ָּ ָּֽפ ַעם׃
וַ יַ ַע ְר ֥כו ֶא ַ

Judges 20:31-33

ן־ה ִ ָ֑עיר
יָּמן ִל ְְ ַ ֵ֣ראת ָּה ָּעם ָּהנְ ְתְו ִמ ָּ
ָּֽי־ַנְ ִ ֙
וַ יֵּ ְצ ֻ֤או ְַ ֵּנ ִ
כֹות ֵּמ ָּה ֵ֨ ָּעם ֲח ָּל ָ֜ ִלים ְכ ַ ֵ֣פ ַעם ׀ ְב ָ֗ ַפ ַעם
וַ יָּ ֵָּּ֡חלו ְל ַה ֩
ית־אל וְ ַא ַ ֻ֤חת ִִּ ְַ ֙ ָּע ָּת ֙ה ַב ָּש ֶדה
לֹות ֲא ֵֶ֨שר ַא ַָ֜חת ָֹּׁלֵ֣ה ֵּ ַָּֽ ֵָּ֗
ַ ָּֽב ְמ ִס ֙
הֹשים ִאיש ְביִ ְש ָּר ֵּ ָּֽאל׃
ִכ ְש ִ ֥

יָּמן
רו ְב ֵּנֵ֣י ִַנְ ִ
אמ ֙
וַ ָּֽי ֹׁ ְ
נִ ִָּּ ִ ֥פים ֵּ ֶ֛הם ְל ָּפ ֵּנינו ְכ ַָּ ִראש ָֹּׁנָ֑ה
וַ ֵּנֹ֧י יִ ְש ָּר ֵּ ֵ֣אל ָּא ְמ ָ֗רו
ְ
ל־ה ְמ ִס ָּֽלֹות׃
ן־ה ִעיר ֶא ַ ָּֽ
וס ֙ה וָּֽ נְ ַת ְקנהו ִמ ָּ
נָּ ֙נ ָּ
וְ ֵ֣כֹׁל ׀ ִ ֵ֣איש יִ ְש ָּר ֵָּ֗אל ָּ ְֹּ֚מו ִמ ְמְֹומֹו
ה־ג ַַ ׃
וַ יַ ַע ְרכו ְב ַ ֵַ֣ ַעל ָּת ָּ ָ֑מר וְ א ֵּ ֹֹׁ֧רַ יִ ְש ָּר ֵּ ֶ֛אל ֵּמ ִג ַ֥יַ ִמ ְמְֹׁמֹו ִמ ַ ָּֽמ ֲע ֵּר ָּ ָּֽ

Judges 20:34-36

חור ִמ ָּכל־יִ ְש ָּר ֵּאל
וַ יָּ ַֹׁאו֩ ִמ ֵֶ֨נגֶ ד ַלִִּ ְַ ָ֜ ָּעה ֲע ֶש ֶר ֩ת ֲא ָּל ֵ֨ ִפים ִ ֻ֤איש ָּב ֙
וְ ַה ִמ ְל ָּח ָּמה ָּכ ֵַּ ָָּ֑דה
וְ ֵּה ֙ם ֵ֣ל ֹׁא יָּ ְד ו ִ ָּֽכי־נ ַֹׁג ַ֥עת ֲע ֵּל ֶיהם ָּה ָּר ָּ ָּֽעה׃
יָּמּ֮ן ִל ְפ ֵּנֵ֣י יִ ְש ָּר ֵּאל ֒
ת־בנְ ִ
הו֥ה ׀ ֶ ָּֽא ִ
וַ יִ ִֵּ֨ ֹׁף יְ ָּ
יָּמן ַביֵ֣ ֹום ַההוא ֶע ְש ִ ֵ֨רים וַ ֲח ִמ ָּ ֥שה ֶ ֶ֛א ֶלף
וַ יַ ְש ִחיתו֩ ְַ ֵֵּ֨ני יִ ְש ָּר ֵּ ֻ֤אל ְב ִַנְ ִ ֙
ל־א ֶלה ֥ש ֹׁ ֵּלף ָּ ָּֽח ֶרַ׃
ומ ָּאה ִ ָ֑איש ָּכ ֵּ
ֵּ

ָּֽי־ַנְ ִיָּמן ִ ֵ֣כי נִ ִָָּּ֑פו
וַ יִ ְר ֥או ְַ ֵּנ ִ
יָּמן
ְֹום ְל ִַנְ ִ
וַ יִ ְתנֵ֨ ו ִ ָּֽאיש־יִ ְש ָּר ֵּ ֻ֤אל ָּמ ֙
ל־הִִּ ְַ ָּ ָּֽעה׃
ל־הא ֵֹּׁרַ ֲא ֶשר ָּשמו ֶא ַ
חו ֶא ָּ ֵ֣
ִ ֻ֤כי ָּ ַָּֽ ְט ֙

Judges 20:37-39

וְ ָּהא ֵּ ֵֹׁ֣רַ ֵּה ִחישו
ל־הִִּ ְַ ָּ ָ֑עה
ַוַָּֽֽיִ ְפ ְשטו ֶא ַ
וַ יִ ְמש ֹׁ֙ך ָּהא ֵֹּׁרַ
י־ח ֶרַ׃
ל־ה ִעיר ְל ִפ ָּ ָּֽ
ת־כ ָּ
וַ ַ ֥יַֽך ֶא ָּ

ם־הא ֵּ ָֹׁ֑רַ
מֹועד ָּהָּיֶ֛ה ְל ִ ֥איש יִ ְש ָּר ֵּאל ִע ָּ
וְ ַה ָ֗ ֵּ
ן־ה ִ ָּֽעיר׃
לֹותם ַמ ְש ַ ֥את ֶה ָּע ָּשן ִמ ָּ
ֶ֕ה ֶרַ ְל ַה ֲע ָּ ֶ֛
וַ יַ ֲה ֥ ֹׁפך ִ ָּֽאיש־יִ ְש ָּר ֵּאל ַב ִמ ְל ָּח ָּ ָ֑מה
הֹשים ִאיש
יָּמן ֵּה ֵּח ֩ל ְל ַה ֵ֨כֹות ֲח ָּל ִ ֻ֤לים ְב ִ ָּֽאיש־יִ ְש ָּר ֵּאל֙ ִכ ְש ִ ֵ֣
וַנְ ִָּ֡
ִ
ִ ֵ֣כי ָּא ְמרו
הוא ְל ָּפנֵּ ינו ַכ ִמ ְל ָּח ָּמה ָּה ִראש ָֹּׁנָּֽה׃
ַאך֩ נִ ִֵֹּ֨וף נִ ִַָּּֽ֥ף ֙

Judges 20:40-42

ן־ה ִעיר ַע ֵ֣מוד ָּע ָּ ָ֑שן
וְ ַה ַמ ְש ֵָּ֗את ֵּה ֵּ ֶ֛ח ָּלה ַל ֲע ֥לֹות ִמ ָּ
יָּמן ַא ֲח ָּריו
וַ ִי ֶֻ֤פן ִבנְ ִ ֙
יְמה׃
יל־ה ִעיר ַה ָּש ָּ ָּֽמ ָּ
וְ ִה ֵּנֶ֛ה ָּע ָּ ֥לה ְכ ִל ָּ
וְ ִ ֻ֤איש יִ ְש ָּר ֵּאל֙ ָּה ַפך
יָּמן
וַ ָּיִב ֵּהל ִ ֵ֣איש ִבנְ ִ ָ֑
ִ ֵ֣כי ָּר ָּאה ִ ָּֽכי־נָּ גְ ָּ ֥עה ָּע ָּליו ָּה ָּר ָּ ָּֽעה׃

ל־ד ֶרך ַה ִמ ְד ָּבר
וַ יִ ְפנ֞ ו ִל ְפ ֵֵּ֨ני ִ ֻ֤איש יִ ְש ָּר ֵּאל֙ ֶא ֶ ֵ֣
וְ ַה ִמ ְל ָּח ָּמה ִה ְד ִבי ָּ ְָָּ֑ ְתהו
תֹוכֹו׃
יתים אֹותֹו ְב ָּֽ
וַ ֲא ֶש ֙ר ֵּמ ֶ ֵ֣ה ָּע ִרים ַמ ְש ִח ִ ֥

Judges 20:43-45

יָּמן
ת־בנְ ִ ֙
ִכ ְת ֻ֤רו ֶא ִ
ִה ְר ִדיפהו
ח־ש ֶמש׃
נוחה ִה ְד ִריכָ֑הו ַ ֶ֛עד ֹׁ֥נ ַכח ַהִִּ ְַ ָּעה ִמ ִמזְ ַר ָּ ָּֽ
ְמ ָּ
ָּֽה־ע ָּ ֥שר ֶא ֶלף ִ ָ֑איש
יָּמן ְשמ ָֹּׁנ ָּ
ַוַָּֽֽיִ ְפ ֙לו ִמ ִבנְ ִ
י־חיִ ל׃
ל־א ֶלה ַאנְ ֵּש ָּ ָּֽ
ת־כ ֵּ
ֶא ָּ
ל־ס ַל ָּ ָּֽה ִרמֹון
וַ יִ ְפנ֞ ו וַ יָּ נֻ֤סו ַה ִמ ְד ָּ֙ב ָּר ֙ה ֶא ֶ ֵ֣
הו ַ ָּֽב ְמ ִסלֹות ֲח ֵּ ֥מ ֶשת ֲא ָּל ִפים ִ ָ֑איש
וַ יְ ָּֽעֹׁ ְל ֙ל ֙
וַ יַ ְד ִ ֻ֤ביְו ַא ֲח ָּר ֙יו ַעד־ִִּ ְד ֹׁם
וַ יַ ֥כו ִמ ֶמנו ַא ְל ַ ֥פיִ ם ִ ָּֽאיש׃
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יָּמן
ל־ה ֵ֨נ ֹׁ ְפ ָ֜ ִלים ִמ ִבנְ ִָ֗
וַ יְ ִהי֩ ָּכ ַ
ים וַ ֲח ִמ ֵָּ֨שה ֶ ֥א ֶלף ִ ֶ֛איש ֥ש ֹׁ ֵּ ָּֽלף ֶח ֶרַ ַביֵ֣ ֹום ַה ָ֑הוא
ֶע ְש ִר ֩
י־חיִ ל׃
ל־א ֶלה ַאנְ ֵּש ָּ ָּֽ
ת־כ ֵּ
ֶ ָּֽא ָּ
ל־ס ַל ָּ ָּֽה ִרמֹון ֵּ ֥שש ֵּמאֹות ִ ָ֑איש
וַ יִ ְפנ֞ ו וַ יָּ נֻ֤סו ַה ִמ ְד ָּ֙ב ָּר ֙ה ֶא ֶ ֵ֣
ַו ְב ֶ ֵ֣ס ַל ִרמֹון ַא ְר ָּב ָּעה ֳח ָּד ִ ָּֽשים׃
וַ ֵּי ְָּֽש ֙
יָּמן
ל־ב ֵּנֻ֤י ִַנְ ִ ֙
וְ ִֵ֨איש יִ ְש ָּר ֵָּ֜אל ָּ ֵ֣שַו ֶא ְ
ל־הנִ ְמ ָּצָ֑א
ד־ב ֵּה ָּמה ַעד ָּכ ַ
י־ח ֶרַ ֵּמ ִ ֻ֤עיר ְמת ֹׁ֙ם ַע ְ
וַ יַ ֵ֣כום ְל ִפ ֶ
ל־ה ָּע ִ ֥רים ַהנִ ְמ ָּצאֹות ִש ְל ֥חו ַָּ ֵּ ָּֽאש׃
ִֶַּ֛ם ָּכ ֶ

