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Ancient Hebrew

Glossary
ֲחלוֹם

cry out

זָ ַﬠק

ַכּד

act adulterously

זָ נָ ה

empty

ֵריק

cave

ְמ ָﬠ ָרה

torch

ַל ִפּיד

beat out

ָח ַבט

left

מאל
ֹ ְשׂ

wheat

ִח ָטּה

rule over

ָמ ַשׁל

winepress

גַּ ת

ring, earring

ֶ֫נזֶ ם

tear down

נָ ַתץ

weight

ִמ ְשׁ ַקל

contend for

ָרב

ephod

ֵאפוֹד

valley

֫ ֵﬠ ֶמק

snare

מוֹקשׁ
ֵ

blow

ָתּ ַקע

horn

שׁוֹפר
ָ

fleece

גִּ זָּ ה

wool

ֶ֫צ ֶמר

dew

ַטל

rise early

ִה ְשׁ ִכּים

dream
jar
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וַ ָ֫יּ ָמת גִּ ְדעוֹן ֶבּן־יוֹאָשׁ׃
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ֵמת גִּ ְדעוֹן
יִשׂ ָר ֵאל וַ יִּ זְ נוּ
ְ וַ יָּ ֫שׁוּבוּ ְבּנֵ י
אַח ֵרי ַה ְבּ ָﬠ ִלים׃
ֲ
�ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ֵאין ֶ֫מ ֶל
יִשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ָהיָּ ָשׁר
ְ ְבּ
ְבּ ֵﬠינָ יו יַ ֲﬠ ֶשׂה׃
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וַ יְ ִהי ִמ ְשׁ ַקל נִ זְ ֵמי ַהזָּ ָהב
ֲא ֶשׁר ָשׁאַל גִּ ְדעוֹן ֶ֫א ֶלף
ע־מאוֹת זָ ָהב׃ וַ ַ֫יּ ַﬠשׂ
וּשׁ ַב ֵ
ְ
אֹתוֹ גִ ְדעוֹן ְל ֵאפוֹד וַ יִּ זְ נוּ
אַח ָריו וַ יְ ִהי
ל־יִשׂ ָר ֵאל ֲ
ָכ ְ
מוֹקשׁ׃
וּל ֵביתוֹ ְל ֵ
ְלגִ ְדעוֹן ְ
16

הוֹשׁ ַ�
אַח ֵרי מוֹת יְ ֻ֫
וַ יְ ִהי ֲ
אַחר ֲא ֶשׁר
וַ ָ֫יּ ָקם דּוֹר ֵ
לֹא־יָ ְדעוּ ֶאת־יְ הוָ ה וְ גַ ם
ת־ה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה
ֶא ַ
יִשׂ ָר ֵאל׃ וַ יַּ ֲﬠשׂוּ
ְל ְ
ת־ה ַרע
י־יִשׂ ָר ֵאל ֶא ָ
ְבנֵ ְ
ְבּ ֵﬠינֵ י יְ הוָ ה וַ יַּ ַﬠ ְבדוּ
ת־ה ְבּ ָﬠ ִלים׃
ֶא ַ
1

יִשׂ ָר ֵאל
וַ ִ֫יּ ַחר־אַף יְ הוָ ה ְבּ ְ
יהם
וַ יִּ ֵתּן א ָֹתם ְבּיַ ד א ֵֹיְב ֶ
ִמ ָסּ ִביב וְ לֹא־יָ ְכלוּ עוֹד
יהם׃
ַל ֲﬠמֹד ִל ְפנֵ י א ֵֹיְב ֶ

2

ישׁ־יִשׂ ָר ֵאל
ְ
אמרוּ ִא
וַ יּ ֹ ְ
ל־בּנוּ ִכּי
ֶאל־גִּ ְדעוֹן ְמ ָשׁ ָ֫
הוֹשׁ ְﬠ ָתּ א ָֹ֫תנוּ ִמיַּ ד ִמ ְדיָ ן׃
ַ֫
יהם גִּ ְדעוֹן
אמר ֲא ֵל ֶ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
א־א ְמשׁ ֹל ֲאנִ י ָבּ ֶכם יְ הוָ ה
לֹ ֶ
נוּ־לי נִ זְ ֵמי
יִמשׁ ֹל ָבּ ֶכם׃ ְתּ ִ
ְ
זָ ָהב׃ וַ יַּ ְשׁ ֫ ִליכוּ ָ֫שׁ ָמּה ִאישׁ
֫ ֶנזֶ ם זָ ָהב׃
15

�שׁ־מאוֹת
ֵ
וַ יִּ ְת ְקעוּ ְשׁ
שּׁוֹפרוֹת וַ ָ֫יּ ֶשׂם יְ הוָ ה ֵאת
ַה ָ
ֶ֫ח ֶרב ִאישׁ ְבּ ֵר ֫ ֵﬠהוּ
ל־ה ַמּ ֲחנֶ ה וַ ָ֫יּנָ ס
וּב ָכ ַ
ְ
ַמ ֲחנֵ ה ִמ ְדיָ ן׃ וַ יִּ ְר ְדּפוּ
אַח ֵרי
יִשׂ ָר ֵאל ֲ
אַנְ ֵשׁי ְ
ִמ ְדיָ ן׃
14

י־יִשׂ ָר ֵאל
וַ יִּ זְ ֲﬠקוּ ְבנֵ ְ
ֶאל־יְ הוָ ה וַ ָ֫יּ ֶקם יְ הוָ ה
יִשׂ ָר ֵאל׃
מוֹשׁ ַי� ִל ְבנֵ י ְ
ִ֫
מּוֹשׁ ַי� וַ יּ ִֹ֫ספוּ ְבּנֵ י
וַ ָ֫יּ ָמת ַה ִ֫
יִשׂ ָר ֵאל ַל ֲﬠשׂוֹת ָה ַרע
ְ
אַח ֵרי
ְבּ ֵﬠינֵ י יְ הוָ ה וַ יִּ זְ נוּ ֲ
�הים ֲא ֵח ִרים׃
ֱא ִ
3

ת־יִשׂ ָר ֵאל
וַ יִּ ֵתּן יְ הוָ ה ֶא ְ
ד־מ ְדיָ ן ֶ֫שׁ ַבע ָשׁנִ ים׃
ְבּיַ ִ
וַ יָּ ֫בֹאוּ ָבאָ ֶ֫רץ ְל ַשׁ ֵחת
יהם׃
א ָֹתהּ וַ יַּ ֲחנוּ ֲﬠ ֵל ֶ
יִשׂ ָר ֵאל
וַ יַּ ֲﬠשׂוּ ָל ֶהם ְבּנֵ י ְ
ת־ה ְמּ ָﬠרוֹת ֲא ֶשׁר
ֶא ַ
ֶבּ ָה ִרים׃ וַ יִּ זְ ֲﬠקוּ
י־יִשׂ ָר ֵאל ֶאל־יְ הוָ ה׃
ְבנֵ ְ
4

וַ יַּ ַﬠ ְמדוּ ָס ִביב ַל ַמּ ֲחנֶ ה׃
שּׁוֹפרוֹת
וַ יִּ ְת ְקעוּ ַבּ ָ
וַ יִּ ְשׁ ְבּרוּ ַה ַכּ ִדּים וַ יַּ ֲח ִ֫זיקוּ
אלם ַבּ ַלּ ִפּ ִדים
ד־שׂמ ֹ ָ
ְביַ ְ
שּׁוֹפרוֹת
ד־יְמינָ ם ַה ָ
וּביַ ִ
ְ
ִל ְת ֫ק ַוֹ� וַ יִּ ְק ְראוּ ֶ֫ח ֶרב
וּלגִ ְדעוֹן׃ וַ ָ֫יּ ָרץ
ַליהוָ ה ְ
ל־ה ַמּ ֲחנֶ ה׃
ָכּ ַ
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מ ַ� גִּ ְדעוֹן
וַ יְ ִהי ִכ ְשׁ ֫ ֹ
יִשׁ ָ֫תּ ַחוּ
ת־ה ֲחלוֹם וַ ְ
ֶא ַ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ל־מ ֲחנֵ ה ְ
וַ ָ֫יּ ָשׁב ֶא ַ
אמר ֫קוּמוּ ִכּי־נָ ַתן יְ הוָ ה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ת־מ ְדיָ ן׃ וְ ָהיָ ה
ְבּיֶ ְד ֶכם ֶא ִ
ר־א ֱﬠ ֶשׂה ֵכּן ַתּ ֲﬠשׂוּ׃
ַכ ֲא ֶשׁ ֶ
ד־כּ ָלם
שׁוֹפרוֹת ְבּיַ ֻ
וַ יִּ ֵתּן ָ
וְ ַכ ִדּים ֵר ִקים וְ ַל ִפּ ִדים׃
12

וַ יָּבֹא ַמ ְלאַ� יְ הוָ ה וַ ֵ֫יּ ֶשׁב
ַ֫תּ ַחת ָה ֵﬠץ ֲא ֶשׁר ְליוֹאָשׁ
וְ גִ ְדעוֹן ְבּנוֹ ח ֵֹבט ִח ִטּים
אמר ַמ ְלאַ� יְ הוָ ה
ַבּגַּ ת׃ וַ ֫יּ ֹ ֶ
ֵא ָליו יְ הוָ ה ִﬠ ְמּ� גִּ בּוֹר
הוֹשׁ ְﬠ ָתּ
ַה ַ֫חיִל׃ ֵל� וְ ַ
ת־יִשׂ ָר ֵאל ִמ ַכּף ִמ ְדיָ ן׃
ֶא ְ
5

אמר
וַ יְ ִהי ַבּ ֫ ַלּיְ ָלה ַההוּא וַ ֫יּ ֹ ֶ
לוֹ יְ הוָ ה ַקח ַפּר וְ נָ ַת ְצ ָתּ
ת־מזְ ַבּח ַה ַ֫בּ ַﬠל ֲא ֶשׁר
ֶא ִ
ית ִמזְ ֵ֫בּ ַ�
וּב ֫ ִנ ָ
אָבי�׃ ָ
ְל ִ֫
ת־ה ָפּר
ַליהוָ ה וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶא ַ
עוֹלה׃ וַ יִּ ַקּח
ית ָ
וְ ַה ֲﬠ ֫ ִל ָ
גִּ ְדעוֹן ֲﬠ ָשׂ ָרה ֲאנָ ִשׁים
וַ ַ֫יּ ַﬠשׂ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָ ה׃
6

אמר
וַ יְ ִהי ַבּ ֫ ַלּיְ ָלה ַההוּא וַ ֫יּ ֹ ֶ
ֵא ָליו יְ הוָ ה ֵרד ַמ ֲחנֵ ה
ִמ ְדיָ ן׃ וַ ֵ֫יּ ֶרד הוּא וְ נַ ֲﬠרוֹ
ה־אישׁ
ל־ה ַמּ ֲחנֶ ה׃ וְ ִ֫הנֵּ ִ
ֶא ַ
ְמ ַס ֵפּר ְל ֵר ֫ ֵﬠהוּ ֲחלוֹם׃ וַ ַ֫יּ ַﬠן
אמר ֵאין זֹאת
ֵר ֫ ֵﬠהוּ וַ ֫יּ ֹ ֶ
ם־ח ֶרב גִּ ְדעוֹן נָ ַתן
ִבּ ְל ִתּי ִא ֶ֫
ת־מ ְדיָ ן׃
�הים ְבּיָ דוֹ ֶא ִ
ָה ֱא ִ
11

אמר יְ הוָ ה ֶאל־גִּ ְדעוֹן
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ַרב ָה ָﬠם ֲא ֶשׁר ִא ְתּ�
יִשׂ ָר ֵאל יָ ִדי
אמר ְ
ֶפּן־י ֹ ַ
יﬠה ִלּי׃ ִבּ ְשׁ�שׁ
הוֹשׁ ָ
ִ֫
אוֹשׁ ַי�
ֵמאוֹת ִאישׁ ִ֫
ת־מ ְדיָ ן
ֶא ְת ֶכם וְ נָ ַת ִתּי ֶא ִ
ְבּיָ ְד�׃ וַ יְּ ַשׁ ַלּח גִּ ְדעוֹן ִאישׁ
ְלא ָֹה ָליו׃
10

וַ יֻ גַּ ד ַבּ ֫בֹּ ֶקר ְלאַנְ ֵשׁי ָה ִﬠיר
גִּ ְדעוֹן ֶבּן־יוֹאָשׁ ָﬠ ָשׂה
אמרוּ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃ וַ יּ ֹ ְ
ת־בּנְ �
הוֹצא ֶא ִ
ֶאל־יוֹאָשׁ ֵ
ת־מזְ ַבּח
וְ יָ מֹת ִכּי נָ ַתץ ֶא ִ
אמר יוֹאָשׁ
ַה ַ֫בּ ַﬠל׃ וַ ֫יּ ֹ ֶ
אַתּם ָתּ ִ ֫ריבוּ ַל ַ֫בּ ַﬠל׃
ַה ֶ
�הים הוּא ָ֫י ֶרב לוֹ׃
ם־א ִ
ִא ֱ
7

ל־מ ְדיָ ן נֶ ֶא ְספוּ יַ ְח ָדּו
וְ ָכ ִ
וַ יַּ ַﬠ ְברוּ וַ יַּ ֲחנוּ ְבּ ֫ ֵﬠ ֶמק
יִזְ ְר ֶﬠאל׃ וְ ֫ר ַוּ� יְ הוָ ה
ָל ְב ָשׁה ֶאת־גִּ ְדעוֹן וַ יִּ ְת ַקע
אָכים ָשׁ ַלח
וּמ ְל ִ
שּׁוֹפר׃ ַ
ַבּ ָ
יִשׂ ָר ֵאל וַ יַּ ֲﬠלוּ ִל ְק ָראתוֹ׃
ְבּ ְ
8

אמר גִּ ְדעוֹן ֶאל־יְ הוָ ה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ִהנֵּ ה אָנ ִֹכי ָשׂם ֶאת־גִּ זַּ ת
ל־ה ֲא ָד ָמה׃ ִאם
ַה ֶ֫צּ ֶמר ַﬠ ָ
ל־הגִּ זָּ ה ְל ַב ָדּהּ
יִהיֶ ה ַﬠ ַ
ַטל ְ
י־תוֹשׁ ַי� ְבּיָ ִדי
ִ֫
וְ יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּ
י־כן
ת־יִשׂ ָר ֵאל׃ וַ יְ ִה ֵ
ֶא ְ
וַ יַּ ְשׁ ֵכּם גִּ ְדעוֹן ַבּ ֫בֹּ ֶקר וְ ִהנֵּ ה
ל־הגִּ זָּ ה׃
ַטל ַﬠ ַ
9

