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1: An unusual announcement  
Judges 13:1-5 

(1) The Israelites again did what was offensive to the 
LORD, and the LORD delivered them into the hands of 
the Philistines for forty years. (2) There was a certain 
man from Zorah, of the stock of Dan, whose name was 
Manoah. His wife was barren and had borne no children. 
(3) An angel of the LORD appeared to the woman and 
said to her, “You are barren and have borne no children; 
but you shall conceive and bear a son. (4) Now be careful 
not to drink wine or other intoxicant, or to eat anything 
unclean. (5) For you are going to conceive and bear a 
son; let no razor touch his head, for the boy is to be a 
nazirite to God from the womb on. He shall be the first to 
deliver Israel from the Philistines.” 

 ׳ ה-שופטים י״ג:א׳ 
ֹּס   נֵ ֙יפו  ֙)א( ַוי  ָראֵ  י֣ב ְּ ֵעינֵ  עָ֖הַר  וֹּתַ֥לֲעש   ל֔י ש ְּ  י֣ב ְּ

נֵ ' ה ת   ' ה םַ֧וי  ת ְּ ְּ ש  ל  ְּ יַד־פ  ע   ים֖ב ְּ ָ ב   יםַ֥ארְּ
ָנָֽה׃  ָ  { פ} ש 

י ( ב)  עָ  דֶ֧אחָ  יש  ֨א   ַ֩ויְּה  רְּ צ ׇּ פ ַ  ֛המ  ְּ ש  מ   נ   ַחת֥מ   יַ֖הד ָ
מ  ְּ ת   וֹּחַ ָ֑מנ וֹּ ֣ו ש  ְּ ש  א  לֹּ ֲ֖עָקרָ  וֹּ ֥וְּ (  ג)  יָָלָָֽדה׃ ֥אה וְּ
־ה ֥אַוי ֵרָ  ַאךְּ ש  ָ ' ַמלְּ ֹּ  ֑הֶאל־ָהא   יהָ ֵ֗אלֶ  אֶמרַ֣וי 

ֵה־ָנ נ  ־ֲעָקָרה  ֤אה  לֹּ  ַ֙את ְּ ת ְּ ֔יָלַ  ֣אוְּ ָהר   דְּ יָלַ  ית֖וְּ ת ְּ ֥וְּ   דְּ
ָֽן׃ ֵ ה ( ד) ב  ָ ַעת  ש  ָ  ֙וְּ י֣ה  ר  ת    אָ֔נ מְּ ְּ ש  ַאל־ת   ן֣יַ  י֖וְּ  י 
כָ  ֵ ש  ל   ר֑וְּ ֹּאכְּ ַאל־ת  ׇּל־ָטֵמָֽא׃ י֖וְּ י (  ה) כ  נ ָ  ֩כ     ךְּ ֨ה 
יֹּלַ  ֜הָהרָ  ת ְּ ֣וְּ  וֹּ ַ֔על־רֹּאש   ֣הלֹּא־יֲַעלֶ  ֙ו מוָֹּרה  ן֗ב ֵ  דְּ
ז   ָֽי־נְּ יֶ  יםֱ֛אלֹּק   יר֧כ   ָֽהְּ ן־ַהב ָ  ַערַ֖הנ ַ  ֥הי  ה  ֶטן֑מ   ו א֗וְּ
הוֹּש    ל֛יָחֵ  ָראֵ  יעַ ֥לְּ י ַ  לֶ֖את־י ש ְּ ָֽים  ד֥מ  ת   ְּ ש  ל  ְּ  ׃ פ 

 
2: A question of (mis)communication  

Judges 13:6-8 

(6) The woman went and told her husband, “A man of 
God came to me; he looked like an angel of God, very 
frightening. I did not ask him where he was from, nor 
did he tell me his name. (7) He said to me, ‘You are 
going to conceive and bear a son. Drink no wine or other 
intoxicant, and eat nothing unclean, for the boy is to be 
a nazirite to God from the womb to the day of his 
death!’” (8) Manoah pleaded with the LORD. “Oh, my 
Lord!” he said, “please let the man of God that You sent 
come to us again, and let him instruct us how to act with 
the child that is to be born.” 

 ׳ ח-שופטים י״ג:ו׳
בֹּ  ָ ָ ֣)ו( ַות  ש   ֹּ ֗א ָהא  ה  ֣ה ַות  ָ יש  א  יש   ֤א   ֵ֒לאמֹּר  ֮אֶמר לְּ
ים  אֵ ֔א ֵאלַ ֣ב ָ  ָ֙הֱָֽאלֹּק  אֵ ֕י ו ַמרְּ ַמרְּ אַ ֛הו  כ ְּ ךְּ  ֥ה ַמלְּ
אֹּ ֣ים נוֹּרָ ָ֖הֱאלֹּק   לֹּ ֑א מְּ ת   ֤ד וְּ לְּ א  ְּ ז ֶ ֙יהו  ֙א ש  ה ֵ֣אָֽי־מ 

מ ֔ה ְּ ֶאת־ש  ג   ֖ו א וְּ ֹּ ֥וֹּ לֹּא־ה  ָֽי׃ )ז( ַוי  י ֔אֶמר ל  ֣יד ל 
נ ָ  יֹּלַ ָ֖הרָ ךְּ ֥ה  ת ְּ ב ֵ ֣ה וְּ ַעת ָ ֑דְּ ת   ֞ן וְּ ְּ ש  ן ֣יַ  ׀ י֣ה ַאל־ת   י 
כָ  ֵ ש  י ֗וְּ ל  ָֹּֽאכְּ ַאל־ת  אָ  ֙ר וְּ ׇּל־ֻטמְּ ז  ֔כ  ָֽי־נְּ ים ֤ה כ    ֙יר ֱאלֹּק 
יֶ  ָֽהְּ ן־ַהב ֶ ֔ה ַהנ ַ ֣י   }פ{  וֹּם מוֹּתָֽוֹּ׃ֶ֥טן ַעד־י ַ֖ער מ 

ת ַ  ֹּאמַ ' ֶאל־ה וֹּחַ ָ֛מנ  ר֥)ח( ַוי ֶעְּ   יש  ֣א   יֲ֔אדוֹּנָ  י֣ב    רַ֑וי 
ֶ ָ֞הֱאלֹּק   לַ  ר֣ים ֲאש  ָ ת ָ ֗ש    ינו  ֵ֔אלֵ  ֙עוֹּד  ֥איָבוֹּא־ָנ חְּ
יוֹּרֵ  ָֽד ַערַ֥לנ ַ  ֖הַמָֽה־נ ֲַעש ֶ  נו  ֕וְּ ָ  ׃ ַהי ו ל 

 במדבר רבה י׳:ה׳ 

ָהיָה ַמֲחלֶֹּקת ב ֵ  ֶ ד ש  ֵ ַלמ  לֹּא יָָלָדה, מְּ וֹּ ֲעָקָרה וְּ ת  ְּ ש  א  יא  וְּ ה  ָכךְּ ֵאינֵךְּ יוֶֹּלֶדת, וְּ וֹּ, הו א אוֵֹּמר ָלה  ַאת ְּ ֲעָקָרה ו לְּ ת  ְּ ש  א  ין ָמנוַֹּח לְּ
ה, ָ ש   ַאךְּ ה' ֶאל ָהא  י. לֹּא ָהיָה ָמנוַֹּח ָעָקר )שופטים יג, ג(: ַוי ֵָרא ַמלְּ ת   ָכךְּ לֹּא יַָלדְּ ה ָלֵמד    אוֶֹּמֶרת לוֹּ ַאת ְּ ָעָקר ו לְּ ָ אן ַאת  ָ כ  מ 

ל  ֶ וֹּ ש  ת  ְּ ש  א  ֶ ֶ ש  יָעה  ש  הוֹּד  , ו לְּ ֲעָלה  ֵבין ב ַ יָנה  לְּ ֵ לוֹּם ב  ָ ָלש ו ם ש  , וְּ ָאךְּ ה ַמלְּ ָ מ  ר ע  ֵ ַדב  ָתה לְּ ז ָכְּ ֶ ֶקת ָהיְָּתה ש  יא  ָמנוַֹּח ַצד ֶ ה  יא ֲעָקָרה, וְּ ה 
ָמה  ְּ ֵראת ש  קְּ ָאךְּ נ  לְּ ַ מ  ָרֲאָתה ב ַ ֶ י ש  פ  . ו לְּ ה  ָ מ  ר ע  ֶ ב  ָכךְּ ד   , לְּ ֲעָלה  לֹּא ב ַ ן וְּ ֵאין  מוַֹּנַעת ַהֵהָריוֹּ , וְּ ָאךְּ לְּ ַ מ  וָֹּנה ב ַ יא פ  ה  ֶ י, ש  וֹּנ  פ  ֶללְּ ַהצ ְּ

יק יוֹּ  ָהיָה לוֹּט ַצד   ֶ ן ש  ָ ַהל  י. לְּ ֵצל קָֹּרת  או  ב ְּ ָ ן ב  ֵ י ַעל כ  ֵתיָמא )בראשית יט, ח(: כ   ָמה דְּ , כ ְּ ָאךְּ א ַמלְּ ָ ֶלל ֶאל  או   צְּ ָ וֹּ ב  ת  ְּ ש  ֵתר ֵמא 
ֵצל קוָֹּרָתה   לֹּא ב ְּ ֵצל קוָֹּרתוֹּ וְּ ים ב ְּ ָאכ  לְּ ַ ה  ַהמ  ָ ֶלל. ָלמ  ָראת ַהצְּ קְּ ָכךְּ נ  ֶקת, לְּ ָהיְָּתה ַצד ֶ ֶ י ש  פ  , לְּ ָלה  ָאךְּ ֶאצְּ לְּ ַ א ַהמ  ָ ב  ֶ ַרם ָהָכא ש  , ב ְּ

ֶדה. )ש ָֹּ ש   ַאַחת ב ַ יר וְּ ע  ָ ה, ַאַחת ב  ָ ש   ָאה ָלה  ָלא  רְּ ים נ  ָעמ  ְּ ֵתי פ  ְּ ש   ֶ י ש  פ  ל, לְּ לֹּא ָאַמר ַהצ ֵ ֶלל, וְּ ֹּאֶמר  נֱֶאַמר ַהצְּ ופטים יג, ג(: ַוי 
ינָ ֵאלֶ  ֵ לוֹּם ב  ָ ֵדי ָלש ו ם ש  ָדה, כ ְּ ָכךְּ לֹּא יָלְּ יא ֲעָקָרה ו לְּ ה  ֶ יָעה  ש  , הוֹּד  ת ְּ לֹּא יַָלדְּ נ ֵה נָא ַאת ְּ ֲעָקָרה וְּ י  יָה ה  פ  , לְּ ֲעָלה  ֵבין ב ַ ה  לְּ

לֹּא ָהיְָּתה יוֶֹּלֶדת.  ֶ ֲעָלה  ַעל ש  ַרֶעֶמת ַעל ָמנוַֹּח ב ַ תְּ ָהיְָּתה מ  ֶ   ש 
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3. A question of (mis)trust 
Judges 13:9-21 

(9) God heeded Manoah’s plea, and the angel of God 
came to the woman again. She was sitting in the field 
and her husband Manoah was not with her. (10) The 
woman ran in haste to tell her husband. She said to 
him, “The man who came to me before has just 
appeared to me.”  
 
(11) Manoah promptly followed his wife. He came to 
the man and asked him: “Are you the man who spoke 
to my wife?” “Yes,” he answered. (12) Then Manoah 
said, “May your words soon come true! What rules 
shall be observed for the boy?” (13) The angel of the 
LORD said to Manoah, “The woman must abstain from 
all the things against which I warned her. (14) She 
must not eat anything that comes from the grapevine, 
or drink wine or other intoxicant, or eat anything 
unclean. She must observe all that I commanded her.”  
 
(15) Manoah said to the angel of the LORD, “Let us 
detain you and prepare a kid for you.” (16) But the 
angel of the LORD said to Manoah, “If you detain me, I 
shall not eat your food; and if you present a burnt 
offering, offer it to the LORD.”—For Manoah did not 
know that he was an angel of the LORD. (17) So 
Manoah said to the angel of the LORD, “What is your 
name? We should like to honor you when your words 
come true.” (18) The angel said to him, “You must not 
ask for my name; it is unknowable!”  
 
(19) Manoah took the kid and the meal offering and 
offered them up on the rock to the LORD; and a 
marvelous thing happened-b while Manoah and his wife 
looked on. (20) As the flames leaped up from the altar 
toward the sky, the angel of the LORD ascended in the 
flames of the altar, while Manoah and his wife looked 
on; and they flung themselves on their faces to the 
ground.— (21) The angel of the LORD never appeared 
again to Manoah and his wife.—Manoah then realized 
that it had been an angel of the LORD. 

 כ״א -שופטים י״ג:ט׳ 

מַ  ְּ ק ֖ע ָהֱאלֹּק  ֥)ט( ַוי  ש  ַח ַוי ָבֹּ ֑וֹּל ָמנ֣ים ב ְּ א ֣וֹּ
ַאךְּ  ָ ֜ים ע ָ֨הֱאלֹּק   ַ֩מלְּ ש   יא֗וֹּד ֶאל־ָהא  ה   ֙ה וְּ
 ֶ דֶ ֣יוֹּש  ָ ש   ָ ֥ה ו ָמנ ֶ֔בת ב ַ יש  ׃ )י(  ֥ה  אֵ ֖וַֹּח א  ָֽה  ָ מ  ין ע 

ַמֵהר  ש  ָ  ַ֙ות ְּ ג ֵ ֖ה ַות ָ ָ֔הָֽא  ַ ץ ַות  ָ ֣רׇּ יש  א  ה  ֑ד לְּ
 ֹּ ֵ ֔אֶמר ֵאלָ ַ֣ות  נ  אָ ֨יו ה  רְּ יש   ָ֔הא   ֙ה ֵאַלי֤ה נ 

ר־ב ָ  ֶ  וֹּם ֵאָלָֽי׃  ֖א ַבי  ֲ֥אש 
 

 ָ ֵ ֛)יא( ַוי  ם ַוי  ת  ֣וַֹּח ַאֲחרֵ ֶ֖לךְּ ָמנ ֥קׇּ ְּ ש   ֙וֹּ ַוי ָבֹּא֑י א 
ֹּ ֶ֔אל־ָהא   ר־ יש  ֛ה ָהא  ֥וֹּ ַהַאת ָ ֗אֶמר ל ֣יש  ַוי  ֶׁ ֲאש 

ב    ָּ ֥ד ִּ ש   אִּ ל־הָּ ָּ אֶׁ ֹּ  ֖הְרת  י׃ )יב(  ַ֥וי  אֶמר ָאָֽנ 
 ֹּ ָברֶ ֣ה יָבֹּ ֖וַֹּח ַעת ָ ֔אֶמר ָמנ ַ֣וי  יֶ ֑א דְּ ה ֥יָך ַמה־י  הְּ
 ְּ ש  ט־ַהנ ַ מ  ַ ֹּ ֖פ  ָֽהו ׃ )יג( ַוי  אַ ַ֛ער ו ַמֲעש ֵ ךְּ  ֥אֶמר ַמלְּ

ֹּ ֑ה' ֶאל־ָמנ  כ  ר־ָאמַ ֛וַֹּח מ  ֶ י ֶאל־ ֥ל ֲאש  ת   רְּ
ש  ָ  ֹּ ָ֖הא  כ  ֵמָֽר׃ )יד( מ  ָ ש   ר־יֵֵצא ֣ה ת   ֶ ג ֶ  ֩ל ֲאש  ֶפן ֨מ 
ן לֹּ ַ֜הי ַ יַ֗א תֹּאכַ ֣י  ָכר ֤ל וְּ ֵ ש  ן וְּ כׇּל־ ַ֔אל־ת ֵ  ֙י  ת ְּ וְּ ְּ ש 

אָ  ֹּאכַ ֻ֖טמְּ ֹּ ֑ה ַאל־ת  ית   ל֥ל כ  ו   ר־צ  ֶ יָה  ֲ֖אש 
מָֹּֽר׃ ְּ ש             }ס{ ת  

 
 ֹּ אַ ֖אֶמר ָמנ ֥)טו( ַוי  ָרה־ ֣וַֹּח ֶאל־ַמלְּ צְּ ךְּ ה' ַנעְּ

ַנֲעש ֶ ֔א אוֹּתָ ֣נ ָ  ָפנֶ ֥ךְּ וְּ ד  ֖ה לְּ ָֽים׃ )טז(  ֥יָך ג ְּ ז   י ע 
 ֹּ אַ  ֩אֶמר ַ֩וי  רֵ ֗ךְּ ה' ֶאל־ָמנ ַ֨מלְּ צְּ עְּ ַ ם־ת  י֙וַֹּח א   ֙נ 

מֶ ֣לֹּא־אֹּכַ  ַלחְּ ֲעש ֶ ֔ל ב ְּ ַ ם־ת  א  ה ַלה'  ֔עֹּלָ ה ָ֣ך וְּ
ֲעלֶ  ַ אַ ֔ע ָמנ ֣י לֹּא־יָדַ ֚נ ָה כ   ֑ת  ָֽי־ַמלְּ ךְּ ה'  ֥וַֹּח כ  

 ֹּ אַ ֛אֶמר ָמנ ֧הָֽו א׃ )יז( ַוי  י ֣ךְּ ה' מ  ֥וַֹּח ֶאל־ַמלְּ
מֶ  ְּ ָֽי־יָבֹּ ֑ש  ךָ ָ֥ך כ   ָברְּ נָֽו ָך׃  ֖א )דבריך( ]דְּ דְּ ב ַ כ  [ וְּ

 ֹּ אַ  ֙אֶמר לוֹּ ֤)יח( ַוי  ה ז ֶ֥ךְּ ה' לָ ַ֣מלְּ ָ אַ ֖מ  ְּ ש  ל  ֣ה ת  
מ   ְּ ש  הו  ֑ל  אי׃ י וְּ  }פ{  א־ֶפָֽל 

 
ד  ֜ח ָמנ֨)יט( ַוי  ק ַ   ים ֤וַֹּח ֶאת־ג ְּ ז   ֶאת־  ֙י ָהָֽע  וְּ

חָ  נְּ ַַ֔המ   ל  ַ֖על ַעל־ַהצ  ֥ה ַוי  א ֣ו ר ַלָֽה' ו ַמפְּ
ת  ֥וֹּת ו ָמנ ַ֔לֲעש   ְּ ש  א  י ֖וַֹּח וְּ ָֽים׃ )כ( ַויְּה   ֩וֹּ רֹּא 
ב ֵ ַ֤הב ֵמעַ ֜וֹּת ַהל ַ ַ֨בֲעל  זְּ מַ  ֙חַ ֙ל ַהמ   ָ יְָּמה ַ֔הש  
ַ לַ ַ֥וי  ־ה' ב ְּ ַאךְּ ב ֵ ַהב ַהמ   ַ֣על ַמלְּ וַֹּח ַ֤ח ו ָמנ ֑זְּ

וֹּ  ת  ְּ ש  א  ל ֔רֹּא   ֙וְּ ְּ נֵיהֶ ֥ים ַוי  פ  ְּ ָצה׃  ֖ו  ַעל־פ  ם ָאָֽרְּ
לֹּא־יָ  אַ  ַ֙סף עוֹּד ֤)כא( וְּ ֵהָראֹּ ַ֣מלְּ ה ֖ךְּ ה' לְּ

ת  ֶ֣אל־ָמנ  ְּ ש  ֶאל־א  ָֽי־ ֔ע ָמנ ֣ז יָדַ ֚וֹּ אָ ֑וַֹּח וְּ וַֹּח כ  
אַ   ךְּ ה' הָֽו א׃ ַ֥מלְּ

 

https://www.sefaria.org/Judges.13.8-21
https://www.sefaria.org/Judges.13.8-21
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4: Manoach’s motivations 

 מלבי"ם על שופטים י״ג:ח׳:א׳ 

שה ולא למד אותם רצה לומר שהמלאך לא באר רק הנהגת הא  ויורנו מה נעשה לנער היולד:
הנהגת הילד )בפרט שהיא לא ספרה לו מ"ש מורה לא יעלה על ראשו( ולכן בקש שיבא שנית  

להורות הנהגת הילד בפרט שהיא נזירות חדשה )כי נזירות שמשון משונה בדיניו שמטמא למתים 
 והכביד שערו אינו מקיל בתער(. 

 
 אברבנאל על שופטים י״ג:י״א:א׳ 

וזכר שהגיע עדיו ושאלו האתה האיש אשר דברת אל האשה וגו'? )יב( עתה יבא נא דבריך, ר"ל 
עתה הוא זמן לדבר בהיותי עם אשתי ולא שתדבר לאשה לבדה, ופרט בקשתו באמרו מה יהיה  
משפט הנער ומעשהו, ולא היה כוונתו לשאול מה יעשו לנער )כי לא יאמר על זה משפט הנער  

שיגיד לו העתיד והנפלאות אשר יעשה אחרי הגדל הנער הזה, אחרי אשר  ומעשהו( אבל שאל 
האל יתברך מולידו על דרך נס ושגזר שיהיה נזיר ושיהיה נזירותו מן הבטן, שבלא ספק כל זה  

יורה על היותו נולד לתכלית מה, וכאשר ראה המלאך שהוא התפלל כדי שיודיע מה יעשו לנער  
העתידות, לא רצה להודיעו דבר מהעתיד, כי היה בלתי    ושעתה לא דבר בזה, אבל היה שואל

הכרחי אליו, ואולי יזיק אם יוודע הדבר לפלשתים שיהרגו את האשה בהריונה או הנער בהולדו.  
ולפי שמנוח רמז בדבריו שהמלאך טעה בבואו אל האשה ולמה לא בא אליו כמו שפירשתי, לכן  

ר"ל אם באתי אל האשה ולא באתי אליך,    השיבו בלבד )יג( מכל אשר אמרתי אל האשה תשמר,
הוא לפי שדברי צריכים אליה בהנהגתה ואינם צריכים לך, ולכן לא שנה ולא הוסיף דבר על מה  
שאמר אליה, לרמוז שאליה צריכה ההנהגה לבד ושאין לו עסק בנסתרות ובמה שיהיה באחרית  

שהיה יודע דיני הנזירות,   הימים, ולא נתן הנהגה לנער כי מאחר שלא בקשו מנוח ממנו התבאר
והקב"ה לא היה מוסיף עליהם כלום, ולזה חתם הדברים )יד( כל אשר צויתיה תשמור, ואין  

תשמור בכאן צווי, אבל רצה לומר אני יודע שהאשה תשמר מכל אשר אמרתי אליה ואין צריך  
 ... א"כ דברים אחרים בזה 

 
David Gunn and Dana Fewell, Narrative in the Hebrew Bible, 64: 
Manoach… is far from content. His wife tells him that she has had a man visit her 
and, in the same breath, that she is going to have a baby! Who exactly was this 
‘man of God’? Was he really a messenger from God? What business had he going 
directly to Manoach’s wife with his ‘communication’ instead of introducing 
himself first to the man of the house as only right and proper? And what if, if, the 
visitor was a messenger of YHWH? Was he, Manoach, sure that he knew precisely 
what being a Nazirite entailed? Should they not have plans for the boy, a 
pedagogical programme?... none of the foregoing account of Manoach’s interior 
response is explicit in the text, but it is one likely reading, given what follows. 

https://www.sefaria.org/Malbim_on_Judges.13.8.1
https://www.sefaria.org/Abarbanel_on_Judges.13.11.1
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5: Eyes of flesh and fear of death 
Judges 13:22-25 

(22) And Manoah said to his wife, “We shall surely die, for we 
have seen a divine being.” (23) But his wife said to him, “Had the 
LORD meant to take our lives, He would not have accepted a 
burnt offering and meal offering from us, nor let us see all these 
things; and He would not have made such an announcement to 
us.” (24) The woman bore a son, and she named him Samson. 
The boy grew up, and the LORD blessed him. (25) The spirit of 
the LORD first moved him in the encampment of Dan, between 
Zorah and Eshtaol. 

 כ״ה - שופטים י״ג:כ״ב

 ֹּ ת  ֛אֶמר ָמנ֧ )כב( ַוי  ְּ ש  י ֥ ו ת כ   ֑וֹּת ָנמ֣וֹּ מ֖וַֹּח ֶאל־א 
ֹּ ֖ ֱאלֹּק   ָֽינו ׃ )כג( ַות  ת  ֣אֶמר ל ֧ ים ָרא  ְּ ש    ֩וֹּ לו  ֗וֹּ א 
יתֵ ָ֨חפֵ  י ָדֵ ֤לָֹּֽא־ָלקַ  ֙נו  ֙ץ ה' ַלֲהמ  ה  ֣עֹּלָ  ֙נו  ֙ח מ 
חָ ו מ   לֹּ ֔נְּ אָ ֥ה וְּ ׇּל־אֵ ֖א ֶהרְּ ָכעֵ ֑נו  ֶאת־כ  ה וְּ ֶ א  ֥ת לֹּ ֕ ל 

יעָ  מ  ְּ ש  ָֹּֽאת׃ )כד( ַות ֵ ֖ה  ז ָ ה֤ נו  כ  ָ ש   ן ֔ב ֵ  ֶ֙לד ָהָֽא 
רָ  קְּ מַ֥ות   ְּ ש  ֖א ֶאת־ש  מְּ ד ַ ֑וֹּ ש   גְּ ן ַוי   ַער  ֔ל ַהנ ַ ֣וֹּ
כֵ  ָברְּ ַפֲעמ֣ר ֶ֙חל ֙ הו  ה'׃ )כה( ַות ָ ַ֖וָֽיְּ וֹּ  ֖ו ַח ה' לְּ

ַמֲחנֵה־דָ  עָ ין צׇּ ֥ן ב ֵ ֑ב ְּ אָֹּֽל׃֥ ה ו בֵ ֖רְּ ָ ת  ְּ  }פ{ ין ֶאש 

 
 מלבי"ם על שופטים ו׳:כ״ב:ב׳ 

רצה לומר כי לא יראני האדם וחי, שא"א שישיג האדם לראות ה' בעודו  ויאמר גדעון אהה ה' אלקים כי על כן ראיתי וכו':
כלוא בגויה רק לפני מותו. וכמו שאמר )בספרא ויקרא פרק ב( בחייהם אינם רואים אבל במיתתם רואים את השכינה, 

ך, עלה  שנאמר כי לי תכרע כל ברך, ובזה חשב שימות. וגם לפי פירוש המפרשים שהיה מסופק אם הוא נביא או מלא
במחשבתו שא"א שהאדם יראה מלאך שעצמותו הוא רוחני מובדל מחמר ואיך יראהו האדם מוגשם בחומר, רק לפני מותו, 
שאז יש לו דמיון אל המלאך שהנפש הרוחנית מוכנת אז להתפשט מן הגולם כמו שהמלאך המתראה בגולם מוכן להפשיטו 

 תיכף ואז הדומה יראה את הדומה… 
 

6: Gendered religiosity? 
I Samuel 1:8-14 

(8) Her husband Elkanah said to her, “Hannah, why are you 
crying and why aren’t you eating? Why are you so sad? Am I 
not more devoted to you than ten sons?” (9) After they had 
eaten and drunk at Shiloh, Hannah rose.—The priest Eli was 
sitting on the seat near the doorpost of the temple of the 
LORD.— (10) In her wretchedness, she prayed to the LORD, 
weeping all the while. (11) And she made this vow: “O LORD of 
Hosts, if You will look upon the suffering of Your maidservant 
and will remember me and not forget Your maidservant, and if 
You will grant Your maidservant a male child, I will dedicate 
him to the LORD for all the days of his life; and no razor shall 
ever touch his head.” (12) As she kept on praying before the 
LORD, Eli watched her mouth. (13) Now Hannah was praying in 
her heart; only her lips moved, but her voice could not be 
heard. So Eli thought she was drunk. (14) Eli said to her, “How 
long will you make a drunken spectacle of yourself? Sober 
up!”-  

 י"ד -׳ שמואל א א׳:ח

 ֹּ ָקנָ ֜ אֶמר לָ ֨)ח( ַוי  ָ ֣ה  ֶאלְּ יש  ֶמה  ֣לָ   ֙ה  ַחנ ָה֗ ה א 
כ    בְּ לָ ֗ ת  ל  ֣ לֹּ  ֶ֙מה֙י וְּ לָ ֔ א תָֹּֽאכְּ ָבבֵ ֶ֣מה יֵַר ֖ י וְּ ךְּ  ֑ע לְּ
י ֲ֤הל  רָ ֔וֹּב לָ ֣ט ֙וֹּא ָאָֽנֹּכ  ָֽים׃ )ט(  ֖ךְּ ֵמֲעש ָ נ  ָ ה ב 
ם ַחנ ָ ַ֣ות ָ  לָ ֛ ה ַאֲחרֵ ֔קׇּ כְּ לֹּ ֥ י אׇּ ש   ַאֲחרֵ ֖הֿ בְּ תֹּ ֣ה וְּ ָ ה ֑ י ש 
ֵעל   ֹּהֵ י הַ ֣וְּ ב֗כ  ֵ ס ֵ  ֙ן יֹּש  זו זַ ַ֔על־ַהכ   ל  ֥ ת ֵהיכַ ֖א ַעל־מְּ

ה   ל ֵ ַ֑רת נָ ֣יא מָ ֖ ה'׃ )י( וְּ ַ פ  תְּ ל ַעל־ה'  ֶ֥פש  ַות  
ֹּ ֥ו ָבכֹּ  ד  ָֽה׃ )יא( ַות   ֶ כ  בְּ ֹּאמַ ֜ר נֶ֨ה ת  ר ה' ֶ֗דר ַות 
ָבא ם־ָראֹּ ֜צְּ אֶ ֥וֹּת א  רְּ ֳענ   ׀ ֣הה ת  ׇּ ָך  ֗י ֲאָמתֶ ֣ב 
ת ַ  ַכרְּ י ֙ו זְּ כ ַ  ֙נ  ְּ ש  לָֹּֽא־ת  ָנַתת ָ ֲ֔אָמתֶ ח ֶאת־ ֣וְּ ה ֥ ָך וְּ
ךָ  ַתת   ֑ ַרע ֲאָנש   ֣זֶ  ַ֖לֲאָמתְּ ׇּל־יְּמֵ ֤ים ו נְּ י  ֣יו ַלָֽה' כ 

ָהָיה֥ ה לֹּא־ַיֲעלֶ ֖יו ו מוֹּרָ ַ֔חי ָ ָֽוֹּ׃ )יב( וְּ   ֙ה ַעל־רֹּאש 
תָ ֣כ    ב ְּ רְּ ל ֵ ֔י ה  ַ פ  תְּ ה  נֵ֖ה לְּ פְּ ֵעל  ֣ל ל  ֹּמֵ ֖ י ה' וְּ ר  ֥י ש 

ַחנ ָ  ָֽיָה׃ )יג( וְּ ַדב ֶ ֚ה ה  ֶ֗את־פ   ה   ֔ב ָ ֶרת ַעל־ל  ֣יא מְּ
ָפתֶ ַ֚ר  קוֹּלָ ֔יָה נ ָע֣ק ש ְּ מֵ ֣ ה  לֹּ ֖ וֹּת וְּ ָ בֶ ֑ א י ש   ְּ ש  ָה  ַ֥ע ַוי ַחְּ
ֹּ ֖ ֵעל   ָֹּרָֽה׃ )יד( ַוי  כ  ש   י  ֖י ַעד־ָמתַ ֵ֔על   ֙יהָ ֙אֶמר ֵאלֶ ֤ י לְּ

ר   ָ כ  ַ ת  ְּ ש  י ֶאת־יֵינֵ֥ ין ָהס  ֑ת   ׃  ֖יר   ךְּ ֵמָָֽעָלָֽי ךְּ

 
David Gunn and Dana Fewell, Narrative in the Hebrew Bible, 67: 
There are two ways of relating to the divine… Oerhaps what is most curious, however, is that in 
this particular man’s world, this patriarchy where the man is named and the woman is ‘his 
woman’, it is the man’s way that is mocked. 

https://www.sefaria.org/Judges.13.22-25
https://www.sefaria.org/Judges.13.22-25
https://www.sefaria.org/Malbim_on_Judges.6.22.2
https://www.sefaria.org/I_Samuel.1.8-20
https://www.sefaria.org/I_Samuel.1.8-20
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7: Calculated weakness 
Judges 14:1-9 

(1) Once Samson went down to Timnah; and while in 
Timnah, he noticed a girl among the Philistine women. (2) On 
his return, he told his father and mother, “I noticed one of 
the Philistine women in Timnah; please get her for me as a 
wife.” (3) His father and mother said to him, “Is there no one 
among the daughters of your own kinsmen and among all 
our people, that you must go and take a wife from the 
uncircumcised Philistines?” But Samson answered his father, 
“Get me that one, for she is the one that pleases me.” (4) His 
father and mother did not realize that this was the LORD’s 
doing: He was seeking a pretext against the Philistines, for 
the Philistines were ruling over Israel at that time. (5) So 
Samson and his father and mother went down to Timnah. 
When he came to the vineyards of Timnah [for the first 
time], a full-grown lion came roaring at him. (6) The spirit of 
the LORD gripped him, and he tore him asunder with his bare 
hands as one might tear a kid asunder; but he did not tell his 
father and mother what he had done. (7) Then he went 
down and spoke to the woman, and she pleased Samson. (8) 
Returning the following year to marry her, he turned aside to 
look at the remains of the lion; and in the lion’s skeleton he 
found a swarm of bees, and honey. (9) He scooped it into his 
palms and ate it as he went along. When he rejoined his 
father and mother, he gave them some and they ate it; but 
he did not tell them that he had scooped the honey out of a 
lion’s skeleton. 

 ט׳ -שופטים י״ד:א׳

 ֵ ש  ֥)א( ַוי  מְּ נָ ֶ֖רד ש   מְּ ַ֑וֹּן ת   ָ ָ֥תה ַוי  ש   א א  ה  ֛רְּ
נָ  מְּ ת  נ֖ב ְּ ב ְּ ָֽים׃ )ב( ַוי ַ ָ֥תה מ  ת   ְּ ש  ל  ְּ ַעל  ֗וֹּת פ 
ַג ֵד  ָאב   ַ֙וי  מ  ֣לְּ א  ֹּ ֔יו ו לְּ ָ ֗וֹּ ַוי  ש   י  ֥ה ָרא  ֛אֶמר א  ית 
נָ  מְּ ת  נתָ ֖בְּ ב ְּ ת   ֣ה מ  ְּ ש  ל  ְּ ַעת ָ ֑וֹּת פ  חו ־ ֕ים וְּ ה קְּ
ֹּ ֖ה  ל  ֥אוֹּתָ  ָֽה׃ )ג( ַוי  ָ ש   א  יו ֣וֹּ ָאב  ֜אֶמר ל ֨י לְּ
מ   א  נ ֩וֹּ ַהֵאין ֗וְּ בְּ י ֤וֹּת ַאחֶ ֨ב   כׇּל־ַעמ    ֙יָך ו בְּ
ש  ָ  ָֽי־ַאת ָ ֔א  ָ ָ֣לקַ  ֙ה הוֵֹּלךְּ ֤ה כ   ש   ה ַ֔חת א 

ת    ְּ ש  ל  ְּ פ  ֹּ ֑ים ָהֲעֵרל  ֖מ  ש  ֨ים ַוי  מְּ ל־ וֹּן אֶ ֤אֶמר ש  
יו י־ה  ֔ה  ַקָֽח־ל  ֣אוֹּתָ  ָ֙אב  רָ ֖י כ   ְּ ה ֥יא יָש 

ָאב   ֵעיָנָֽי׃ )ד( וְּ מ  ֨בְּ א  ע ֣וֹּ לֹּ ֜יו וְּ י ֵמָֽה'  ֤ו  כ   ֗א יָדְּ
ָֽי־תֲֹּאָנ֔ה   ַבק ֵ ֥יא כ   ת   ֖ה הָֽו א־מְּ ְּ ש  ל  ְּ פ  ים  ֑ש  מ 

ת   ֔ת ַהה  ֣ו ָבעֵ  ְּ ש  ל  ְּ ל  ֖יא פ  ְּ ים  ֥ים מֹּש 
 ֵ ָרֵאָֽל׃ )ה( ַוי  י ש ְּ ש  ֧ב ְּ מְּ אָ ֶ֛רד ש   מ  ֥ב  וֹּן וְּ א  וֹּ ֖יו וְּ

נָ  מְּ מֵ  ֙או  ָ֙תה ַוי ָבֹּ ֑ת   רְּ ַ נָ ַ֣עד־כ  מְּ ֵה ֔י ת  נ  ה   ָ֙תה וְּ
פ   ֹּאֵ ֔יר ֲאָרי ֣כ ְּ לַ ֖וֹּת ש  צְּ ָראתָֽוֹּ׃ )ו( ַות   קְּ ח  ֨ג ל 
עֵ ֣יו רָ֜עלָ  ס ְּ ַ ס ַ  ֙הו  ֙ו ַח ה' ַוָֽיְּש  ַ ש  ד  ֣כ ְּ י  ֔ע ַהג ְּ
א יָד ֣ו ָמה אֵ ֖ו מְּ לֹּ ֑ין ב ְּ יד֤וֹּ וְּ ג   ָאב   ֙א ה  יו ֣לְּ
מ   א  ֶ ֖אֵ  וֹּ ֔ו לְּ ֵ ֥ת ֲאש  ָֽה׃ )ז( ַוי  ַדב ֵ ֖ר ָעש ָ ר  ֶ֣רד ַויְּ
ש  ָ  ַ ָ֑לָֽא  יש  ֵעינֵ ֖ה ַות   ָ ֥ר ב ְּ ָֽוֹּן׃ )ח( ַוי  ש  מְּ ב ֤י ש   ׇּ ש 
ים  י ָמ  ת ָ  ֙מ  ַקחְּ ָ ֔לְּ א ֣ה  ַוי  רְּ ֶלת ֣ת ַמפ ֶ ֖וֹּת אֵ ַ֔סר ל 
יֵ  ֵָ֑הַארְּ נ  ה  בוֹּר  ֧ה ֲעדַ ֨ה וְּ ַ֛ת ד ְּ י  ו  גְּ ת ֥ים ב  
יֵ  ׃ )ט( ַוי  רְּ ָ֖הַארְּ ָבָֽש  פ ָ ֣ד ֵ ה ו דְּ ַ יו ֗הו  ֶאל־כ 
 ֵ ָאכֹּ  ֶ֙לךְּ ָהלוֹּךְּ ַ֤וי  ֵ ֔וְּ ֶאל־ ֶ֣אל־ָאב   ֶ֙לךְּ ֙ל ַוי  יו וְּ
מ   ֹּאכֵ ֖ן ָלהֶ ֥וֹּ ַוי  ת ֵ ֔א  ג   ֑ם ַוי  לֹּא־ה  ם  ֔יד ָלהֶ ֣לו  וְּ
ַ ֛כ    י  ו  ג ְּ יֵ ֥י מ  ׃ ֥ה ָרדָ ֖ת ָהַארְּ ָבָֽש   ה ַהד ְּ

 
Judges 14:15-17 

(15) On the seventh day, they said to Samson’s wife, “Coax 
your husband to provide us with the answer to the riddle; 
else we shall put you and your father’s household to the 
fire; have you invited us here in order to impoverish us?” 
(16) Then Samson’s wife harassed him with tears, and she 
said, “You really hate me, you don’t love me. You asked my 
countrymen a riddle, and you didn’t tell me the answer.” 
He replied, “I haven’t even told my father and mother; shall 
I tell you?” (17) During the rest of the seven days of the 
feast she continued to harass him with her tears, and on 
the seventh day he told her, because she nagged him so. 
And she explained the riddle to her countrymen.  
“What is sweeter than honey, 

 ז י״ -שופטים י״ד:ט״ו
י   ׀ י֣)טו( ַויְּה   ַ יע  ֣ב  ב  ְּ ר ֗וֹּם ַהש   ֹּאמְּ ת־ ֤י ַוי  ֶ ֵאָֽש  ו  לְּ
וֹּן  ש  מְּ ת    ֙ש   ַ ֵ ֣פ  יש  יַג ֶד־לָ ֗י ֶאת־א  ֶאת־  ֙נו  ֙ךְּ וְּ

ידָ ֣הַ  רֹּ ֔ח  ש ְּ ן־נ  ֶ ֶאת־ב ֵ ֛ף אוֹּתָ ֥ה פ  יךְּ  ֖ית ָאב  ֥ךְּ וְּ
אֵ  ָ ֵ ֑ב  ש  יׇּרְּ ָראתֶ ֕ש  ַהלְּ נו  ֲהלָֹּֽא׃ )טז(  ֖ם לָ ֥נו  קְּ

ך ְּ  בְּ ֵ מְּ ֨אֵ  ַ֩ות  ת ש   ֶ ֹּ ֗וֹּן ָעלָ ֜ש  ש  ַרק־  ֙אֶמר ֙יו ַות 
נֵאתַ  י֙ש ְּ לֹּ  ֙נ  ת ָ ֣וְּ ידָ ֔א ֲאַהבְּ י ַהח  ת ָ ֙ה חַ ֥נ  נֵ  ֙דְּ בְּ י ֣ל 
ל  ַ֔עמ    ג ַ ֣י לֹּ ֖י וְּ ֹּ ֑א ה  ה ַוי  ָ ת  ֵ֗אֶמר לָ ֣דְּ נ  ָאב  ֨ה  ה  י ֧ה לְּ

מ    א  ג ַ ֥י לֹּ ֛ו לְּ לָ ֖א ה  י וְּ ת   ָֽיד׃ )יז( ַות ֵ ֥דְּ ך ְּ ֤ךְּ ַאג   בְּ
עַ  ָ֙עָליו  בְּ ר־ָהיָ ים ֔ת ַהי ָמ  ֣ש   ֶ ם ֖ה ָלהֶ ֲ֥אש 

ת ֶ  ְּ ש  י   ׀ י֣ה ַויְּה  ַ֑המ   ַ יע  ֣ב  ב  ְּ ַג ֶד־ָלה  ֗וֹּם ַהש   י ֣כ    ֙י ַוי 
יקַ  ג ֵ ֱ֔הצ  ַ הו  ַות  ידָ ֥תְּ נֵ֖ד ַהח  בְּ ׃ ֥ה ל  ָֽה  ָ  י ַעמ 

https://www.sefaria.org/Judges.14.1-9
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https://www.sefaria.org/Judges.14.15-18
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8: Communication and covenant 
Judges 15:9-20 

(9) The Philistines came up, pitched camp in Judah and 
spread out over Lehi…(15) He came upon a fresh jawbone 
of an ass and he picked it up; and with it he killed a 
thousand men. (16) Then Samson said: “With the jaw of 
an ass, Mass upon mass! With the jaw of an ass I have 
slain a thousand men.” (17) As he finished speaking, he 
threw the jawbone away; hence that place was called 
Ramath-lehi. (18) He was very thirsty and he called to the 
LORD, “You Yourself have granted this great victory 
through Your servant; and must I now die of thirst and fall 
into the hands of the uncircumcised?” (19) So God split 
open the hollow which is at Lehi, and the water gushed 
out of it; he drank, regained his strength, and revived. 
That is why it is called to this day “En-hakkore of Lehi.” 
(20) He led Israel in the days of the Philistines for twenty 
years. 

 כ׳ - שופטים ט״ו:ט׳

ת   ֣)ט( ַוי ֲַעל  ְּ ש  ל  ָֽיהו דָ ֖ים ַוָֽי ֲַחנ ֔ו  פְּ ש  ֑ו  ב   נ ָטְּ ו  ֖ה ַוי  
י׃  ָֽח  ֶ ל  צָ   ..ב ַ י־ֲחמ ֥)טו( ַוי  מְּ ח  ָ ֖א לְּ י  ר  ה ֑וֹּר טְּ
לַ  ְּ חֶ  ֙ח יָדוֹּ ַ֤וי  ש  ָ ק  ־ב ָ ַ֔וי   ׃ )טז(  ֥ה  אֶ ָ֖ה ַוי ַךְּ ָֽיש  ֶלף א 
 ֹּ ש  ַ֣וי  מְּ ח  ֔אֶמר ש   לְּ וֹּר  ֖וֹּר ֲחמ ֔י ַהֲחמ ֣וֹּן ב  

ח  ֲ֑חמָֹּרתָ  לְּ כ ֵ ֔מ י ַהחֲ ֣י ם ב   י אֶ ֖וֹּר ה  ׃  ֥ית  ָֽיש  ֶלף א 
י  ֹּת  ֙)יז( ַוָֽיְּה  ַכל  ַדב ֵ ֣כ ְּ לֵ ֔וֹּ לְּ ְּ ח  ֥ר ַוי ַש  י ָד ֖ךְּ ַהל ְּ וֹּ ֑י מ 
רָ  ק ַ֛וי  קְּ ָ י׃ )יח(  ֥ו א רָ ֖וֹּם ַהה֥א ַלמ  ַמת ֶלָֽח 
ָמא  אֹּד  ַ֮וי  צְּ רָ  ֒מְּ ֹּאמַ ַ֤וי  קְּ ה֔א ֶאל־ה' ַוי  ָ ָ  ָ֣נתַ  ֙ר ַאת  ת 

ךָ  ד ְּ יַָֽד־ַעבְּ ו עָ  ֔בְּ ש  דֹּלָ ֶ֥את־ַהת ְּ את ֑ה ַהז ֹּ ֖ה ַהג ְּ
ה  ָ ַעת  מָ ָ֣אמ ֙וְּ צ ָ ת   ֔ו ת ב ַ ָנַפלְּ יַ֖א וְּ ָֽים׃  ֥י ב ְּ ד ָהֲעֵרל 

קַ  ת ֵ ֜ע ֱאלֹּק  ֨)יט( ַוי  בְּ כְּ ַ ר־ ֣ים ֶאת־ַהמ  ֶ ש  ֲאש 
ל ֶ  א ֗ב ַ י ַוי ֵצְּ מ ֶ ֨ח  ו  מַ ֤ו  מ  ֵ  ֙י ם ֙נ  ת ְּ ַות ָ ַ֔וי  ְּ ב רו ח ֥ש  ׇּ וֹּ ֖ש 
 ֶ י ַעל־כ ֵ ַ֑וי  מָ ָ֣קרָ  ׀ ן֣ח  ְּ וֵֹּרא  ין֤ה  עֵ ֗א ש  ֶ  ַ֙הק  ר  ֲ֣אש 
ל ֶ  י עַ ֔ב ַ ֹּ ֥ד ַהי  ֖ח  פ  ְּ ט ֶאת־֧וֹּם ַהז ֶָֽה׃ )כ( ַוי  ש 

ָראֵ  ימֵ ֛י ש ְּ ת   ֥ל ב   ְּ ש  ל  ר  ֖י פְּ ָנָֽה׃֥ים ֶעש ְּ ָ  }פ{  ים ש 

 
Judges 16:23-30 

(23) Now the lords of the Philistines gathered to offer a 
great sacrifice to their god Dagon and to make merry. 
They chanted,“Our god has delivered into our hands 

Our enemy Samson.”.. (26) And Samson said to the boy 
who was leading him by the hand, “Let go of me and let 
me feel the pillars that the temple rests upon, that I may 
lean on them.” (27) Now the temple was full of men and 
women; all the lords of the Philistines were there, and 
there were some three thousand men and women on the 
roof watching Samson dance. (28) Then Samson called to 
the LORD, “O Lord GOD! Please remember me, and give 
me strength just this once, O God, to take revenge of the 
Philistines, if only for one of my two eyes.” (29) He 
embraced the two middle pillars that the temple rested 
upon, one with his right arm and one with his left, and 
leaned against them; (30) Samson cried, “Let me die with 
the Philistines!” and he pulled with all his might. The 
temple came crashing down on the lords and on all the 
people in it. Those who were slain by him as he died 
outnumbered those who had been slain by him when he 
lived.  
(31) ..He had led Israel for twenty years.  

 ל׳ -שופטים ט״ז:כ״ג 

נֵ  ַסרְּ ת   ֣)כג( וְּ ְּ ש  ל  פו  ֗י פְּ ֹּ  ֙ים נֶֶָֽאסְּ ב  זְּ ַח ֶזַָֽבח־ ֧ל 
ָדג ֛ג ָד  חָ ֖וֹּן ֱאלֵֹּהיהֶ ֥וֹּל לְּ מְּ ש   ֹּ ֑ם ו לְּ ר ֣ה ַוי  ן ֤ו  ָנתַ ֔אמְּ

יָדֵ  ֙ינו  ֱ֙אלֹּקֵ  ש  ֖נו  אֵ ֔ב ְּ מְּ ֵבָֽנו ׃֥ת ש   יְּ כו(  ) ...וֹּן אוֹּ
 ֹּ ש  ַ֨וי  מְּ ֲחז  ֨וֹּן ֶאל־ַהנ ַ ֜אֶמר ש   ַ יָדוֹּ ַ֣ער ַהמ   ֮יק ב ְּ
י ַ֣הנ    ֵ  ֒יָחה אוֹּת  יש  י֙)והימשני( ]ַוֲהמ  [ ֶאת־ ֙נ 

ד   ֻ ֶ ָ֔הַָֽעמ  אֶ ֑וֹּן ֲעֵליהֶ ֣י ת ָנכ ֖ר ַהב ַ ֥ים ֲאש  עֵ ם וְּ ָ ן ֖ש  
ַהב ַ  ים ֤י ת ָמלֵ ֲ֗עֵליֶהָֽם׃ )כז( וְּ ַהנ ָש    ֙א ָהֲאָנש   ים ֔וְּ

 ָ ש  ֹּ ֕וְּ ה כ  ָ נֵ ֖מ  ת   ֣ל ַסרְּ ְּ ש  ל  ַעל־ַהג ָ ֑י פְּ לֹּ ֗ים וְּ ְּ ש  ת  ֤ג כ   ֶ ש 
ים  ָ ֣א   ֲ֙אָלפ  ש   א  ח ֖ה ָהרֹּא  ֔יש  וְּ ש ְּ ָֽוֹּן׃  ֥ים ב   ש  מְּ וֹּק ש  

רָ  ש  ֥)כח( ַוי  קְּ מְּ ֹּאמַ ֛א ש   ר אדושם  ֑וֹּן ֶאל־ה' ַוי 
רֵ ה י ָנא֣' זׇּכְּ קֵ  ֩נ  ַחז ְּ י נָ ֨וְּ  ַ֙עם ַהז ֶה ֤ךְּ ַהפ ַ ֣א אַ ֜נ 

מָ ָ֔הֱאלֹּק   ָקְּ נ  א  ַקם־ַאחַ ֧ים וְּ תֵ ֛ה נְּ ְּ ש   י  ֖י ֵעינַ ֥ת מ 
 ֹּ פ  ָֽים׃ )כט( ַוי  לְּ ת   ְּ ש  ל  ְּ פ  ש  ֨מ  מְּ נֵ ֜ת ש   ְּ  ׀ י֣וֹּן ֶאת־ש 

ו דֵ  ֶ ֗י ַהת ָ ַ֣עמ  ם ֔וֹּן ֲעֵליהֶ ָ֣נכ ֙י ת֙ר ַהב ַ ֶ֤וךְּ ֲאש 
מֵ  ָ ינ ֥ם ֶאחָ ֵ֑ליהֶ ךְּ עֲ ַ֖וי  ס  ימ  ֶאחָ ֖ד ב   מֹּאלָֽוֹּ׃  ֥וֹּ וְּ ש ְּ ד ב  
 ֹּ ש  ֣)ל( ַוי  מְּ מ ֗אֶמר ש   ָ י ֣וֹּן ת  ש   ם־  ֮וֹּת ַנפְּ ע 

ים  ת   ְּ ש  ל  ְּ ֵ  ֒פ  כֹּ ַ֣וי  ֹּ ֔ט ב ְּ ָרנ   ֙י ת֙ל ַהב ַ ַ֤ח ַוי  פ  ים ַ֔על־ַהס ְּ
ׇּל־ָהעָ  ַעל־כ  ר־ב  ֖וְּ ֶ י֑ם ֲאש  ים ֤וֹּ ַוי  הְּ ת  ֵ ֶ  ֙ו  ַהמ  ר ֲ֣אש 

מוֹּתֵ֣המ   ֶ ֕וֹּ ַרב   ֔ית ב ְּ ָָֽיו׃ ֖ר ֵהמ  ֥ים ֵמֲאש  ַחי   ית ב ְּ
ה ..)לא( פַ  ו א֛וְּ ָ ָראֵ  ֥טש  ר   לֶ֖את־י ש ְּ  יםֶ֥עש ְּ
ָנָֽה׃  ָ  { פ} ש 
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