
 

 
 
 
 
 

 שופטים פרק יט 
 :ויאמר האיש הזקן שלום לך רק כל מחסורך עלי רק ברחוב אל תלן) כ(
 :ויבל לחמורים וירחצו רגליהם ויאכלו וישתו> ויבול<ויביאהו לביתו ) כא(
המה מיטיבים את לבם והנה אנשי העיר אנשי בני בליעל נסבו את הבית מתדפקים על הדלת ) כב(

 :בית הזקן לאמר הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענוויאמרו אל האיש בעל ה
ויצא אליהם האיש בעל הבית ויאמר אלהם אל אחי אל תרעו נא אחרי אשר בא האיש הזה אל ) כג(

 :ביתי אל תעשו את הנבלה הזאת
הנה בתי הבתולה ופילגשהו אוציאה נא אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם ולאיש הזה ) כד(

 :בר הנבלה הזאתלא תעשו ד
ולא אבו האנשים לשמע לו ויחזק האיש בפילגשו ויצא אליהם החוץ וידעו אותה ויתעללו בה ) כה(

 :כעלות השחר> בעלות<כל הלילה עד הבקר וישלחוה 
 :ותבא האשה לפנות הבקר ותפל פתח בית האיש אשר אדוניה שם עד האור) כו(
לכת לדרכו והנה האשה פילגשו נפלת פתח הבית ויקם אדניה בבקר ויפתח דלתות הבית ויצא ל) כז(

 :וידיה על הסף
 :ויאמר אליה קומי ונלכה ואין ענה ויקחה על החמור ויקם האיש וילך למקמו) כח(
ויבא אל ביתו ויקח את המאכלת ויחזק בפילגשו וינתחה לעצמיה לשנים עשר נתחים וישלחה ) כט(

 :בכל גבול ישראל
תה ולא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד והיה כל הראה ואמר לא נהי) ל(

  : היום הזה שימו לכם עליה עצו ודברו
 
 
 
Juges chapitre 19 
20- "Sois le bienvenu, dit le vieillard; tout ce qui peut te faire faute, je m’en charge; je ne veux 
pas que tu couches sur la voie publique." 
21- Il le fit entrer chez lui et donna la provende aux ânes; et les voyageurs lavèrent leurs 
pieds, mangèrent et burent.  

La concubine de Guibéa 
 

L’horreur commise par les 
Benjaminites 
 
Le livre des Juges s’achève par un terrible 
récit : la concubine de Guibéa, dans le 
territoire de Benjamin. Le récit raconte 
comment la concubine d’un Lévi est 
violentée puis tuée par des vauriens de 
Benjamin. Cette attitude rappelle celle des 
Sodomites. Cela entraîne une guerre civile 
entre la tribu de Benjamin et les autres 
tribus.  
Plus tard, le signe de réconciliation sera 
manifeste, puisque le premier roi d’Israël 
sera issu de la tribu de benjamin. 

La ville de Guibéa dans l’Etat d’Israël moderne, fut à 
l’époque des Juges le lieu d’une terrible tragédie, qui 
entraîna des milliers de morts. 

 



 

22- Tandis qu’ils se délectaient, voici que les gens de la ville, des hommes dépravés, 
investirent la maison, frappant à la porte, et criant au vieillard, au maître du logis: "Fais sortir 
l’homme qui est venu chez toi, que nous le connaissions!"  
23- Le maître du logis sortit à leur appel et leur dit : "Non, mes frères, de grâce, n’agissez 
pas si méchamment ! Puisque cet homme est venu sous mon toit, ne commettez pas une 
telle infamie !  
24- J’ai une fille encore vierge, il a une concubine, je vais vous les livrer; abusez d’elles, 
traitez-les comme il vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme une action si 
odieuse."  
25- Mais on ne voulut pas l’écouter. Alors le voyageur prit sa concubine et la leur abandonna 
dans la rue. Et eux abusèrent d’elle, la brutalisèrent toute la nuit et ne la lâchèrent que le 
matin, comme l’aube se levait. 
26- Aux approches du matin, cette femme vint tomber à l’entrée de la maison où était son 
maître, et resta là jusqu’au jour.  
27- Le matin venu, celui-ci se leva, ouvrit la porte de la maison, et il sortait pour continuer 
son voyage lorsqu’il vit cette femme, sa concubine, étendue à l’entrée, les mains sur le seuil.  
28- "Lève-toi et partons !" lui dit-il... Point de réponse... Alors il la chargea sur l’un des ânes, 
et se mit en route pour sa demeure. 
29- Arrivé chez lui, il prit un couteau, et, saisissant le corps de sa concubine, le divisa par 
membres en douze morceaux, qu’il envoya dans tout le territoire d’Israël. 
30- Et quiconque les voyait s’écriait : "Pareille chose ne s’est pas faite, ne s’est pas vue, 
depuis le jour où Israël sortit du pays d’Egypte jusqu’à ce jour! Il faut le prendre à cœur, il 
faut aviser et prononcer ! » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition des tribus à l’époque des Juges 

 
 
 
 
 
Source : Prophètes Juges ch. 19, v. 5, ()  


