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Appendix 
 

A. Parallels between Judges 3:27-29 and 7:24-8:3 
 

Judges 3:27-29 Judges 7:24-8:3 
ר   ע ַּבּׁשֹוָפ֖ י ְּבבֹו֔אֹו ַוּיְִתַק֥ רַויְִה֣ יִם ְּבַה֣  ֶאְפָר֑

ר ְו֥הּוא  ַוּיְֵר֨דּו ל ִמן־ָהָה֖ ִעּ֧מֹו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛
ִלְפנֵיֶהֽם׃  

אֶמר  28   ֹ֤ ן   ִרְד֣פּו ֲאֵלֶהם֙  ַוּי י ִּכֽי־נַָת֨ ַאֲחַר֔
ם  יְהָו֧ה ֶאת־אֹיְֵביֶכ֛ם ֶאת־מֹוָ֖אב ְּביְֶדֶכ֑

יו   ַהּיְַרֵּדן֙ ֶאת־ַמְעְּב֤רֹות  ַוּֽיְִלְּכ֞דּוַוּיְֵר֣דּו ַאֲחָר֗
ר׃לְ  ֹֽ יׁש ַלֲעב מֹוָ֔אב ְוֹֽלא־נְָת֥נּו ִא֖  
ֶרת   29   יא ַּכֲעֶׂש֤ ת ַהִה֗ ַוּיַּ֨כּו ֶאת־מֹוָ֜אב ָּבֵע֣

ן יׁש ָּכל־ָׁשֵמ֖ יׁש   ֲאָלִפי֙ם ִא֔ יִל ְוֹ֥לא ְוָכל־ִא֣ ָח֑
נְִמַל֖ט ִאֽיׁש׃  

   

ים ָׁשַל֣ח ִּגְדעֹו֩ן   רָכל־ּבְ ּוַמְלָאִכ֡ יִם ַה֨  ֶאְפַר֜
ר  ֹ֗ את ִמְדיָ֙ן לִ  ְר֞דּוֵלאמ ָלֶה֙ם  ְוִלְכ֤דּוְקַר֤

ה ְוֶאת ית ָּבָר֖ ד ֵּב֥ יִם ַע֛ ן־ ֶאת־ַהַּמ֔  ַהּיְַרֵּד֑
ק יִ֙ם   ַוּיִָּצֵע֞ יׁש ֶאְפַר֙ ֶאת־ ַוּיְִלְּכ֣דּוָּכל־ִא֤

ית ּבָ  ד ֵּב֥ יִם ַע֛ ה ְוֶאת־ַהַּמ֔ ַהּיְַרֵּדֽן׃ָר֖  
ב  ַוּֽיְִלְּכ֡דּו  25   ן ֶאת־עֵֹר֣ י ִמְדיָ֜ ְׁשֵנֽי־ָׂשֵר֨

ב ְּבצּור־עֹוֵר֙ב  ב ַוּיַַהְר֨גּו ֶאת־עֹוֵר֤ ְוֶאת־זְֵא֗
ב ַוּֽיְִרְּד֖פּו ֶאל ־  ְוֶאת־זְֵא֙ב ָהְר֣גּו ְבֶיֶֽקב־זְֵא֔

יאּ֙ו ֶאל־ִּגְד֔עֹון  ב ֵהִב֙ ב ּוזְֵא֔ ִמְדָי֑ן ְורֹאׁש־עֵֹר֣
ֶבר  ַלּיְַרֵּדֽן׃ֵמֵע֖  

ר   ַוּיֹאְמ֨רּו  יִם ָמֽה־ַהָּדָב֤ יׁש ֶאְפַר֗ יו ִא֣ ֵאָל֜
אות ֹ֣ נּו ְלִבְלִּת֙י ְקר יָת ָּל֔ י   ַהּזֶ֙ה ָעִׂש֣ נּו ִּכ֥ ָל֔

ם ְּבִמְדָי֑ן ַויְִרי֥בּון ִאּ֖תֹו  ְכָּת ְלִהָּלֵח֣ ָהַל֖
ה׃ ְּבָחזְָקֽ  

אֶמר  2   ֹ֣ ם ַוּי ם ֲאֵליֶה֔ ה ָּכֶכ֑ יִתי ַעָּת֖   ֶמה־ָעִׂש֥
ירֲה֗לֹוא ֛טֹוב עְֹל֥לֹו יִם ִמְבִצ֥   ת ֶאְפַר֖

ֲאִביֶעֽזֶר׃  
ים    3  ן ֱאֹלִה֜ י ִמְדיָ֙ן   ְּביְֶדֶכ֩ם נַָת֨ ֶאת־ָׂשֵר֤

ְלִּתי ֲעׂ֣שֹות  ֹ֖ ב ּוַמה־ּיָכ ב ְוֶאת־זְֵא֔ ֶאת־עֵֹר֣
ם יו ְּבַדְּב֖רֹו    ָּכֶכ֑ ה רּוָח֙ם ֵמָֽעָל֔ ָ֗אז ָרְפָת֤

ר ַהֶּזֽה׃ ַהָּדָב֥  
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B. Parallels between 3:27-29 and 12:1-6 
 

Judges 3:27-29 Judges 12:1-6 
יִם    ר ֶאְפָר֑ ר ְּבַה֣ ע ַּבּׁשֹוָפ֖ י ְּבבֹו֔אֹו ַוּיְִתַק֥ ַויְִה֣

ר ְו֥הּוא  ל ִמן־ָהָה֖ ַוּיְֵר֨דּו ִעּ֧מֹו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛
ִלְפנֵיֶהֽם׃  

אֶמר  28   ֹ֤ ן   ִרְד֣פּו  ֲאֵלֶהם֙  ַוּי י ִּכֽי־נַָת֨ ַאֲחַר֔
םיְהָו֧ה ֶאת־אֹיְֵביֶכ֛ם ֶאת־מֹוָ֖אב   ְּביְֶדֶכ֑

יו  ַוּֽיְִלְּכ֞דּו ֶאת־ַמְעְּב֤רֹות ַהּיְַרֵּד֙ן ַוּיְֵר֣דּו ַאֲחָר֗
יׁש  מֹוָ֔אבלְ  ר׃ְוֹֽלא־נְָת֥נּו ִא֖ ֹֽ ַלֲעב  
יא מֹוָ֜אבֶאת־ ַוּיַּ֨כּו  29   ת ַהִה֗ ֶרת   ָּבֵע֣ ַּכֲעֶׂש֤

יִל ְוֹ֥לא  יׁש ָח֑ ן ְוָכל־ִא֣ יׁש ָּכל־ָׁשֵמ֖ ֲאָלִפי֙ם ִא֔
נְִמַל֖ט ִאֽיׁש׃  

ַחת ַי֣ד   ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ַוִּתָּכַנ֤ע מֹוָא֙ב   30   ַּת֖
ט ָהָ֖אֶרץ ְׁשמֹוִנ֥ים ָׁשָנֽה׃ ס ֹ֥ ל ַוִּתְׁשק יְִׂשָרֵא֑  

 

ר ָצ֑פֹונָה   ֹ֖ יִם ַוּֽיֲַעב יׁש ֶאְפַר֔   ַוּיִָּצֵע֙ק ִא֣
ם  ְרָּת ׀ ְלִהָּלֵח֣ ח ַמּ֣דּוַע ׀ ָעַב֣ ַוּיֹאְמ֨רּו ְליְִפָּת֜
ְך  אָת֙ ָלֶלֶ֣כת ִעָּמ֔ ִּבְבנֵי־ַעּ֗מֹון ְוָל֙נּ֙ו ֹ֤לא ָקָר֙

יָך ָּבֵאֽׁש׃ֵּביְתָ֕ך נִ  ף ָעֶל֖ ֹ֥ ְׂשר  
אֶמר  2  ֹ֤ םיְִפָּת֙ח  ַוּי יב ָהִי֛יִתי  ֲאֵליֶה֔ יׁש ִר֗ ִא֣

י ּוְבֵנֽי־ַעּ֖מֹון  ק   ֲאִנ֛י ְוַעִּמ֥ ד ָוֶאזְַע֣ ֹ֑ ְמא
ם  י ִמּיָָדֽם׃  ֶאְתֶכ֔ ם אֹוִת֖ ְוֹֽלא־הֹוַׁשְעֶּת֥  

ה ִּכֽי־ֵאינְָך֣    3 י   ָוֶֽאְרֶא֞ יָמה נְַפִׁש֤ יַע ָוָאִׂש֨ מֹוִׁש֗
ה ְבַכִּפ֙י  ָוֶֽאְעְּבָר֙ה ֶאל־ְּבֵנ֣י ַעּ֔מֹון ַוּיְִּתֵנ֥ם יְהָו֖

ם ֵאַל֛י ַהּ֥יֹום ַהֶּז֖ה  ה ֲעִליֶת֥ י ְוָלָמ֞ ְּביִָד֑
ְלִהָּלֶ֥חם ִּבֽי׃  

ד   4  י גְִלָע֔ ץ יְִפָּת֙ח ֶאת־ָּכל־ַאנְֵׁש֣ ֹ֤ ַוּיְִקּב
יִם  ֶחם ֶאת־ֶאְפָר֑ ד  ַוּיַּכּו֩ ַוּיִָּל֖ י גְִלָע֜ ֶאת־ַאנְֵׁש֨

יִם ם   ֶאְפַר֗ יִ֙ם ַאֶּת֔ י ֶאְפַר֙ י ָאְמרּ֙ו ְּפִליֵט֤ ִּכ֤
יִם ְּב֥תֹוְךִּגְלעָ֕  ׃ ְמנֶַּׁשֽה ד ְּב֥תֹוְך ֶאְפַר֖  

ד  5  ֹ֥ ד  ַוּיְִלּכ ןִּגְלָע֛  ֶאֽת־ַמְעְּב֥רֹות ַהּיְַרֵּד֖
יִםלְ  יִ֙ם  ֶאְפָר֑ י ֶאְפַר֙ י יֹאְמ֞רּו ְּפִליֵט֤ ָהיָה ִּכ֣ ֽ֠ ְו

ָרה ֹ֔ ד ַהֶֽאְפָרתִ֥  ֶאֱעב י־גְִלָע֛ אְמרּו ֧לֹו ַאנְֵׁשֽ ֹ֨ י ַוּי
אֶמֽר ׀ ֹֽלא׃ ֹ֥ ַ֖אָּתה ַוּי  

אֶמר   6   ֹ֣ ֶלת ַוּי ֹ֜ א ִׁשּב אְמרּו לֹ֩ו ֱאָמר־נָ֨ ֹ֣ ַוּי
ן ַוּיֹאֲח֣זּו אֹו֔תֹו  ר ֵּכ֔ ֶלת ְוֹ֤לא יִָכי֙ן ְלַדֵּב֣ ֹ֗ ִסּב

ןַוּיְִׁשָח֖טּוהּו  ל  ֶאל־ַמְעְּב֣רֹות ַהּיְַרֵּד֑ ֹ֞ ַוּיִּפ
ת ַהִהיא֙  יִם  ָּבֵע֤ ים ּוְׁשַנ֖ יִם ַאְרָּבִע֥ ֵמֶֽאְפַר֔

 ָֽאֶלף׃
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C. Parallels between Judges 7:24-8:3 and Judges 12:1-6 
 

Judges 7:24-8:3 Judges 12:1-6 
יִם   ר ֶאְפַר֜ ים ָׁשַל֣ח ִּגְדעֹו֩ן ְּבָכל־ַה֨ ּוַמְלָאִכ֡

את ִמְדיָ֙ן  ר ְר֞דּו ִלְקַר֤ ֹ֗ ָלֶה֙ם  ְוִלְכ֤דּוֵלאמ
ה ְוֶאת ית ָּבָר֖ ד ֵּב֥ יִם ַע֛ ן־  ֶאת־ַהַּמ֔  ַהּיְַרֵּד֑

ק יִ֙ם   ַוּיִָּצֵע֞ יׁש ֶאְפַר֙ ֶאת־ ַוּיְִלְּכ֣דּוָּכל־ִא֤
ה ְוֶאת־ ית ָּבָר֖ ד ֵּב֥ יִם ַע֛ ַהּיְַרֵּדֽן׃ַהַּמ֔  

ב  ַוּֽיְִלְּכ֡דּו  25   ן ֶאת־עֵֹר֣ י ִמְדיָ֜ ְׁשֵנֽי־ָׂשֵר֨
ב ְּבצּור־עֹוֵר֙ב  ב ַוּיַַהְר֨גּו ֶאת־עֹוֵר֤ ְוֶאת־זְֵא֗
ב ַוּֽיְִרְּד֖פּו ֶאל ־  ְוֶאת־זְֵא֙ב ָהְר֣גּו ְבֶיֶֽקב־זְֵא֔

יאּ֙ו ֶאל־ִּגְד֔עֹון  ב ֵהִב֙ ב ּוזְֵא֔ ִמְדָי֑ן ְורֹאׁש־עֵֹר֣
ֶבר ַלּיְַרֵּדֽן׃ ֵמֵע֖  

 
יו   ַוּיֹאְמ֨רּו  יִםֵאָל֜ יׁש ֶאְפַר֗ ר  ִא֣ ָמֽה־ַהָּדָב֤  

יָת  נּוַהּזֶ֙ה ָעִׂש֣ אותְלִבְלִּת֙י  ָּל֔ ֹ֣ נּו  ְקר י  ָל֔ ִּכ֥
ְכּתָ  ם ָהַל֖ ַויְִרי֥בּון ִאּ֖תֹו ְּבִמְדָי֑ן  ְלִהָּלֵח֣
ה׃ ְּבָחזְָקֽ  

אֶמר  2   ֹ֣ ם ַוּי ם ֲאֵליֶה֔ ה ָּכֶכ֑ יִתי ַעָּת֖   ֶמה־ָעִׂש֥
יר יִם ִמְבִצ֥   ֲה֗לֹוא ֛טֹוב עְֹל֥לֹות ֶאְפַר֖

ֲאִביֶעֽזֶר׃  
ים    3  ן ֱאֹלִה֜ י ִמְדיָ֙ן   ְּביְֶדֶכ֩ם נַָת֨ ֶאת־ָׂשֵר֤

ְלִּתי ֲעׂ֣שֹות  ֹ֖ ב ּוַמה־ּיָכ ב ְוֶאת־זְֵא֔ ֶאת־עֵֹר֣
ם  יו   ָּכֶכ֑ ה רּוָח֙ם ֵמָֽעָל֔ ְּבַדְּב֖רֹו ָ֗אז ָרְפָת֤

ר ַהֶּזֽה׃ ַהָּדָב֥  
 

יִםאִ֣ ַוּיִָּצֵע֙ק   ר ָצ֑פֹונָה  יׁש ֶאְפַר֔ ֹ֖   ַוּֽיֲַעב
ְרָּת ׀  ַוּיֹאְמ֨רּו ח ַמּ֣דּוַע ׀ ָעַב֣ םְליְִפָּת֜  ְלִהָּלֵח֣

ְך ָלֶלֶ֣כת ָקָר֙אתָ֙ ֹ֤לא  ְוָל֙נּו֙ ִּבְבנֵי־ַעּ֗מֹון   ִעָּמ֔
יָך ָּבֵאֽׁש׃ ף ָעֶל֖ ֹ֥ ֵּביְתָ֕ך נְִׂשר  

אֶמר  2  ֹ֤ םיְִפָּת֙ח  ַוּי יב ָהִי֛יִתי  ֲאֵליֶה֔ יׁש ִר֗ ִא֣
י ּוְבֵנֽי־ַעּ֖מֹון  ק   ֲאִנ֛י ְוַעִּמ֥ ד ָוֶאזְַע֣ ֹ֑ ְמא

ם  י ִמּיָָדֽם׃  ֶאְתֶכ֔ ם אֹוִת֖ ְוֹֽלא־הֹוַׁשְעֶּת֥  
ה ִּכֽי־ֵאינְָך֣    3 י   ָוֶֽאְרֶא֞ יָמה נְַפִׁש֤ יַע ָוָאִׂש֨ מֹוִׁש֗

ה  ְבַכִּפ֙י ָוֶֽאְעְּבָר֙ה ֶאל־ְּבֵנ֣י ַעּ֔מֹון ַוּיְִּתֵנ֥ם יְהָו֖
ם ֵאַל֛י ַהּ֥יֹום ַהֶּז֖ה ּבְ  ה ֲעִליֶת֥ י ְוָלָמ֞ יִָד֑

ְלִהָּלֶ֥חם ִּבֽי׃  
ד   4  י גְִלָע֔ ץ יְִפָּת֙ח ֶאת־ָּכל־ַאנְֵׁש֣ ֹ֤ ַוּיְִקּב

יִם ֶחם ֶאת־ֶאְפָר֑ ד ֶאת־ ַוּיַּכּו֩  ַוּיִָּל֖ י גְִלָע֜ ַאנְֵׁש֨
יִם  ם  ֶאְפַר֗ יִ֙ם ַאֶּת֔ י ֶאְפַר֙ י ָאְמרּ֙ו ְּפִליֵט֤ ִּכ֤

יִם ְּב֥תֹו ד ְּב֥תֹוְך ֶאְפַר֖ ׃ ְמנֶַּׁשֽה  ְך ִּגְלָע֕  
ד  5  ֹ֥ ד  ַוּיְִלּכ ןֶאֽת־ַמְעְּב֥רֹות ִּגְלָע֛  ַהּיְַרֵּד֖

יִם֙  י ֶאְפַר֙ י יֹאְמ֞רּו ְּפִליֵט֤ ָהיָה ִּכ֣ ֽ֠ יִם ְו  ְלֶאְפָר֑
ָרה ֹ֔ י  ֶאֱעב ד ַהֶֽאְפָרִת֥ י־גְִלָע֛ אְמרּו ֧לֹו ַאנְֵׁשֽ ֹ֨ ַוּי

אֶמֽר ׀ ֹֽלא׃ ֹ֥ ַ֖אָּתה ַוּי  
אֶמר   6   ֹ֣ ֶלת ַוּי ֹ֜ א ִׁשּב אְמרּו לֹ֩ו ֱאָמר־נָ֨ ֹ֣ ַוּי

ן ַוּיֹאֲח֣זּו אֹו֔תֹו  ר ֵּכ֔ ֶלת ְוֹ֤לא יִָכי֙ן ְלַדֵּב֣ ֹ֗ ִסּב
ל ַוּיְִׁשָח֖טּוהּו  ֹ֞ ן ַוּיִּפ ֶאל־ַמְעְּב֣רֹות ַהּיְַרֵּד֑
ת ַהִהיא֙  יִם  ָּבֵע֤ ים ּוְׁשַנ֖ יִם ַאְרָּבִע֥ ֵמֶֽאְפַר֔

 ָֽאֶלף׃
Yellow = same 
Green = same word, different form 
Blue = speeches highlighted for comparison 
Pink = note sharp contrast  
 




