ש ְֹׁפ ִטים כא

Judges 21

Judges 21:1-3

יש י ְש ָר ֵ֔אל נ ׁ ְש ַּב ַּ֥ע ַּבמצְ ָ ָּ֖פה לאמר ר
ְא ׁ
ו ִ֣
ת רו ְלב ְניָמָּ֖ן ְלא ׁ ָּֽׁ ָשה׃
יש מ ֵ֔מנו רלא־ית ַּ֥ן ב ּ֛
א ׁ
ִ֣
ית־אל
ֵ֔
ם ָּֽׁב
וַּי ֹ֤רָבא הָ עָ ֙
ם עַּ ד־הָ ֵ֔ערב לפְ נָּ֖י הָ א רֱלהים
וַֹּ֤י ׁ ְשבו ׁ ָש ֙
וַּי ְשאִ֣ ו ר
קו ֵָ֔
לם
וַּי ְב ָּ֖כו ְבכ ַּ֥י ָג ָּֽׁד רול׃

ו רַּי ְ
ִ֣אמ ֵ֔רו
לָ ָ֗ ָ
ְתה ר ָּ֖זאת ְבי ְש ָראל
הי י ְש ָר ֵ֔אל הָ ַּ֥י ָ
ה א רֱל ִ֣
מה יְהוָ ֙
ְלה ָ
קד הַּ י רּ֛ום מי ְש ָרא ָּ֖ל ׁש ַּ֥בט א ָ ָּֽׁחד׃
פ ַּ֥

Judges 21:1-3

אמר
ְו ִ֣איׁש י ְש ָר ֵֵ֔אל נ ְׁש ַּ ַּ֥בע ַּבמ ְצ ָ ָּ֖פה ֵל ֹ֑
ִ֣איׁש מ ֵ֔מּנּו לא־י ֵ ַּ֥תן ב ּ֛תֹו ְלב ְניָ ָּ֖מן ְלא ָשה׃
ית־אל
וַּ יָ ֹ֤בא ָה ָע ֙ם ֵב ֵֵ֔
ֹלהים
ד־ה ֵ֔ערב ל ְפ ֵנָּ֖י ָה ֱא ֹ֑
וַּ יֵ ְֹׁ֤שבּו ָׁש ֙ם ַּע ָ
קֹולם
וַּ י ְש ִ֣אּו ֵ֔ ָ
וַּ י ְב ָּ֖כּו ְב ַּ֥כי גָ דֹול׃

אמ ֵ֔רּו
וַּ ִ֣י ְ
ֹלהי י ְש ָר ֵֵ֔אל ָ ַּ֥היְ ָתה ָּ֖זאת ְבי ְש ָר ֵ ֹ֑אל
ָל ָָ֗מה יְ הוָ ֙ה ֱא ֵ ִ֣
ְלה ָפ ֵ ַָּּ֥קד ַּהיּ֛ ֹום מי ְש ָר ֵ ָּ֖אל ֵ ַּׁ֥שבט א ָחד׃

Judges 21:1-3

מר
וְ ִ ִ֣איש יִ ְש ָר ֵֵ֔אל נִ ְש ַּ ַּ֥בע ַּב ִמ ְצ ָ ָּ֖פה ֵלא ֹׁ
יָמן ְל ִא ָ ּֽׁשה׃
א־יִתן ִב ּ֛תֹו ְל ִבנְ ִ ָּ֖
ִ ִ֣איש ִמ ֵ֔מּנּו ל ֹׁ ֵ ַּ֥
ית־אל
וַּ ֹ֤יָב ֹׁא ָה ָע ֙ם ֵ ֽב ֵֵ֔
ֹלהים
ד־ה ֵ֔ערב ִל ְפ ֵנָּ֖י ָה ֱא ִ
וַּ ֵי ְֹ֤שבּו ָש ֙ם ַּע ָ
קֹולם
וַּ יִ ְש ִ֣אּו ֵ֔ ָ
וַּ ְיִב ָּ֖כּו ְב ִ ַּ֥כי גָ ֽדֹול׃

אמ ֵ֔רּו
וַּ ִ֣י ֹׁ ְ
יְתה ָּ֖ז ֹׁאת ְביִ ְש ָר ֵאל
ֹלהי יִ ְש ָר ֵֵ֔אל ָ ַּ֥ה ָ
ָל ָָ֗מה יְ הוָ ֙ה ֱא ֵ ִ֣
ְל ִה ָפ ֵ ַָּּ֥קד ַּהיּ֛ ֹום ִמיִ ְש ָר ֵ ָּ֖אל ֵ ַּ֥שבט א ָ ֽחד׃

Judges 21:4-6

הי ִ ֽמ ָמ ֳח ָ ֵ֔רת
ַּוַֽֽיְ ִ ֙
וַּ יַּ ְש ִ ִ֣כימּו ָה ֵ֔ ָעם
נּו־שם ִמזְ ֵב ַּח
וַּ ְיִב ָ ָּ֖
ּוש ָל ִ ֽמים׃
וַּ יַּ ֲע ַּ֥לּו ע ָֹּׁ֖לֹות ְ

רּו ְב ֵנִ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל
אמ ֙
וַּ ֽי ֹׁ ְ
הוה
ל־ש ְב ֵ ַּ֥טי יִ ְש ָר ֵ ָּ֖אל אל־יְ ָ
א־ע ָלָ֧ה ַּב ָק ָ ּ֛הל ִמ ָכ ִ
ִ֠ ִמי ֲא ֶׁ֨שר ל ֹׁ ָ
הוָ֧ה ַּה ִמ ְצ ָ ּ֛פה
א־ע ֶׁ֨ ָלה אל־יְ ָ
יְתה ִ֠ ַּל ֲאשר ל ֹׁ ָ
דֹולה ָה ָָ֗
בּועה ַּהגְ ָ֜ ָ
ִכי֩ ַּה ְּׁש ֶׁ֨ ָ
יּומת׃
מר ַּ֥מֹות ָ ֽ
ֵלא ָּ֖ ֹׁ
יָמן ָא ִחיו
ל־בנְ ִ ָּ֖
מּו ְב ֵנִ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל א ִ
וַּ יִ ָּנ ֲֽח ֙
אמ ֵ֔רּו
וַּ ִ֣י ֹׁ ְ
נִ גְ ַּ ַּ֥דע ַּהיּ֛ ֹום ֵ ַּ֥שבט א ָ ָּ֖חד ִמיִ ְש ָר ֵ ֽאל׃

Judges 21:7-10

ּנֹות ִ ָּ֖רים ְלנָ ִשים
ַּמה־ּנַּ ֲע ַּ֥שה ָל ּ֛הם ַּל ָ
נֹותינּו ְלנָ ִ ֽשים׃
ת־ל ַּ֥הם ִמ ְב ֵ ָּ֖
יהוה ְל ִב ְל ִ ּ֛תי ֵת ָ
וַּ ֲאנַּ֙ ְח ֙נּו נִ ְש ַּ ִ֣ב ְענּו ַּ ֽב ֵָ֔
אמ ֵ֔רּו
וַּ ִ֣י ֹׁ ְ
הוָּ֖ה ַּה ִמ ְצ ָפה
ִָ֗מי א ָח ֙ד ִמ ִּׁש ְב ֵ ִ֣טי יִ ְש ָר ֵֵ֔אל ֲא ּ֛שר ֽל ֹׁא־ ָע ָ ַּ֥לה אל־יְ ָ
ל־ה ָק ָ ֽהל׃
יָביש גִ ְל ָ ָּ֖עד א ַּ
ל־ה ַּמ ֲחנּ֛ה ִמ ֵ ַּ֥
א־איש א ַּ ֽ
ְו ִִ֠הּנֵ ה ִ֣ל ֹׁא ָב ִ ָ֧
וַּ יִ ְת ָפ ֵ ָָּּ֖קד ָה ָעם
יָבש גִ ְל ָ ֽעד׃
יֹוש ֵ ָּ֖בי ֵ ַּ֥
ין־ש ֙ם ִֵ֔איש ִמ ְ
וְ ִה ֵּנֹ֤ה ֵ ֽא ָ
ים־ע ָ ַּ֥שר ּ֛אלף ִ ָּ֖איש ִמ ְב ֵנִ֣י ה ָחיִ ל
ָ
חּו־שם ָה ֵע ָ ָ֗דה ְשנֵ
וַּ יִ ְש ְל ָ ִ֣
מר
אֹותם ֵלא ָ֗ ֹׁ
וַּ יְ ַּצּוֶׁ֨ ּו ָָ֜
י־חרב וְ ַּהּנָ ִ ָּ֖שים וְ ַּה ָ ָּֽֽף׃
יָבש גִ ְל ָע ֙ד ְל ִפ ֵ֔
ת־יֹוש ֵֶׁ֨בי ֵ ֹ֤
ְ
יתם א
ִ֠ ְלכּו וְ ִה ִכ ֶ֞

Judges 21:11-14

שר ַּת ֲעשּו
וְ זַּ֥ה ַּה ָד ָ ָּ֖בר ֲא ִ֣
ל־א ָ ּּׁ֛שה י ַּ ַֹּׁ֥ד ַּעת ִמ ְש ַּכב־זָ ָ ָּ֖כר ַּת ֲח ִ ֽרימּו׃
ָכל־זָ ָָ֗כר וְ ָכ ִ
תּולה
אֹות נַּ ֲע ָ ִ֣רה ְב ֵ֔ ָ
יֹוש ֵבִ֣י ׀ ֵיָבִ֣יש גִ ְל ָ֗ ָעד ַּא ְר ַּ ֹ֤בע ֵמ ֙
ַּוַֽֽיִ ְמ ְצ ֶ֞אּו ִמ ְ
ֲא ָ֧שר ֽל ֹׁא־יָ ְד ָ ּ֛עה ִ ָּ֖איש ְל ִמ ְש ַּכִ֣ב זָ ָכר
ל־ה ַּמ ֲחנ ֙ה ִש ֵֹ֔לה ֲא ָּ֖שר ְב ַּ֥ארכ ְכ ָנ ַּֽען׃
אֹותם א ַּ ֽ
וַּ ִֶׁ֨יָביאּו ָ ֹ֤
ל־ה ֵע ָ ֵ֔דה
חּו ָכ ָ ִ֣
ַּוַֽֽיִ ְש ְל ֙
יָמן ֲא ָּ֖שר ְב ִ֣ס ַּלע ִרמֹון
ל־ב ֵנִ֣י ִבנְ ִֵ֔
רּו א ְ
ַּוַֽֽיְ ַּד ְב ֙
וַּ יִ ְק ְר ַּ֥אּו ָל ָּ֖הם ָש ֽלֹום׃

יָמן ָב ֵעִ֣ת ַּה ִֵ֔היא
וַּ ָי ָֹ֤שב ִבנְ ִ ֙
א־מ ְצ ַּ֥אּו ָל ָּ֖הם ֵ ֽכן׃
שר ִחיֵ֔ ּו ִמּנְ ֵ ָּ֖שי ֵיָבִ֣ש גִ ְל ָעד וְ ֽל ֹׁ ָ
וַּ יִ ְתנֹ֤ ּו ָלה ֙ם ַּהּנָ ִֵ֔שים ֲא ִ֣

Judges 21:15-18

הוּ֛ה ָּ֖פרכ ְב ִש ְב ֵ ַּ֥טי יִ ְש ָר ֵ ֽאל׃
י־ע ָ ָ֧שה יְ ָ
וְ ָה ָ ַּ֥עם נִ ָ ָּ֖חם ְל ִבנְ ִיָמן ִ ֽכ ָ

אמ ֶׁ֨רּו זִ ְק ֵנִ֣י ָה ֵע ָ ֵ֔דה
וַּ ֽי ֹׁ ְ
יָמן ִא ָ ּֽׁשה׃
ּנֹות ִ ָּ֖רים ְלנָ ִשים ִ ֽכי־נִ ְש ְמ ָ ַּ֥דה ִמ ִבנְ ִ ָּ֖
ַּמה־ּנַּ ֲע ַּ֥שה ַּל ָ
אמ ֵ֔רּו
וַּ ִ֣י ֹׁ ְ
יטה ְל ִבנְ ִיָמן
יְ ֻר ַּ ַּּׁ֥שת ְפ ֵל ָ ָּ֖
א־יִמ ַּ֥חה ֵ ָּ֖שבט ִמיִ ְש ָר ֵ ֽאל׃
וְ ֽל ֹׁ ָ
נֹותינּו
ת־ל ַּ֥הם נָ ִ ָּ֖שים ִמ ְב ֵ
נּוכּ֛ל ָל ֵת ָ
וַּ ֲא ַָּ֗נ ְחנּו ַּ֥ל ֹׁא ַּ
מר
ִ ֽכי־נִ ְש ְב ֹ֤עּו ְב ֵנֽי־יִ ְש ָר ֵאל֙ ֵלא ֵ֔ ֹׁ
יָמן׃
ָא ֕רּור נ ֵ ַֹּׁ֥תן ִא ָ ָּּׁ֖שה ְל ִבנְ ִ ֽ

Judges 21:19-21

אמ ֡רּו
וַּ י ֹׁ ְ
ימה
יָמ ָ
הוה ְב ִש ָ֜לֹו ִמיָ ִ ִ֣מים ׀ ִָ֗
ִהּנֵ ֩ה ַּחג־יְ ֶָׁ֨
ית־אל֙
ֲא ֶ֞שר ִמ ְצ ֹ֤פֹונָ ה ְל ֵ ֽב ֵ
ית־אל ְשכ ָמה
ִמזְ ְר ָ ִ֣חה ַּה ֵּׁ֔שמש ִל ְמ ִס ֵ֔ ָלה ָהע ָ ַֹּׁ֥לה ִמ ֵ ֽב ֵ ָּ֖
בֹונֽה׃
ּומ ָּּ֖נַֽגב ִל ְל ָ
ִ
מר
יָמן ֵלא ֹׁ
ת־ב ֵנַּ֥י ִבנְ ִ ָּ֖
ויצו וַּ יְ ַּצּו֕ ּו א ְ
ְל ָּ֖כּו וַּ ֲא ַּר ְב ַּ֥תם ַּב ְכ ָר ִ ֽמים׃
ילֹו ָל ִ֣חּול ַּב ְמחֹׁלֹות
נֹות־ש ֹ֮
ִ
ם־י ְצ ַּ֥אּו ְב
יתם ְו ִִ֠הּנֵ ה ִא ֵֶׁ֨
ְּור ִא ָ֗
ן־ה ְכ ָר ִֵ֔מים
יצאת ֙ם ִמ ַּ
ִ ֽו ָ
וַּ ֲח ַּט ְפ ַּ֥תם ָלכּ֛ם ִ ַּ֥איש ִא ְש ָּ֖תֹו ִמ ְבנִ֣ ֹות ִשילֹו
יָמן׃
וַּ ֲה ַּל ְכ ָּ֖תם ַּ֥ארכ ִבנְ ִ ֽ

Judges 21:22-23

יהם לרוב ָל ִ ִ֣ריב ׀ ֵא ָ֗ ֵלינּו
בֹות ֩ם ֶׁ֨אֹו ֲא ֵח ָ֜
וְ ָה ָ֡יה ִ ֽכי־יָ ִ֣בֹׁאּו ֲא ָ
וְ ָא ַּ ֹ֤מ ְרנּו ֲא ֵליה ֙ם
אֹותם
ָחּנִ֣ ּונּו ֵָ֔
ִ ִ֣כי ַּ֥ל ֹׁא ָל ַּ ָּּ֛ק ְחנּו ִ ַּ֥איש ִא ְש ָּ֖תֹו ַּב ִמ ְל ָח ָמה
ִ ִ֣כי ַּ֥ל ֹׁא ַּא ּ֛תם נְ ַּת ַּ֥תם ָל ָּ֖הם ָכ ֵ ַּ֥עת ת ְא ָ ֽשמּו׃
יָמן
שּו־כן ְב ֵנִ֣י ִבנְ ִֵ֔
ֵ֙
וַּ ַּי ֲֽע
שר גָ ָזלּו
ן־ה ְמח ְֹׁל ָּ֖לֹות ֲא ִ֣
וַּ יִ ְש ֹ֤אּו נָ ִש ֙ים ְל ִמ ְס ָפ ָ ֵ֔רם ִמ ַּ
וַּ יֵ ְל ָ֗כּו
ל־נ ֲִ֣ח ָל ֵָ֔תם
ּובּו א ַּ
וַּ יָ ֙ש ֙
ת־ה ָע ִ ֵ֔רים
וַּ ְיִב ֙נּו א ִ֣
וַּ יֵ ְש ָּ֖בּו ָב ֽהם׃

Judges 21:24-

ּול ִמ ְש ַּפ ְחתֹו
וַּ יִ ְת ַּה ְל ֶׁ֨כּו ִמ ָ ֹּׁ֤שם ְב ֵנֽי־יִ ְש ָר ֵאל֙ ָב ֵ ִ֣עת ַּה ִֵ֔היא ִ ַּ֥איש ְל ִש ְב ָּ֖טֹו ְ
וַּ יֵ ְצ ִ֣אּו ִמ ֵָּׁ֔שם ִ ָּ֖איש ְלנַּ ֲח ָל ֽתֹו׃
ַּביָ ִ ִ֣מים ָה ֵֵ֔הם ֵ ַּ֥אין ָּ֖מלְך ְביִ ְש ָר ֵאל ִ ּ֛איש ַּהיָ ָ ַּ֥שר ְב ֵע ָינָּ֖יו יַּ ֲע ֽשה׃

