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ט'  י ק  ר  פ

לאיש לוי שגר בהר אפרים היתה פילגש מבית לחם יהודה, היא חזרה לבית אביה ובעלה הלך יחד 

עם נערו וצמד חמורים כדי לשכנע אותה שתחזור אליו. אביה של הפילגש שמח לקראת חתנו אירח 

 ימים שבהם אכלו שתו וישנו.  3אותם במשך 

ציע לו לשבת לסעודה, לאחר הסעודה הציע לו ביום הרביעי רצה החתן ללכת לביתו אך חותנו ה

להשאר לישון ולאחר שכנועים החתן הסכים. גם ביום החמישי התעכבו עד אחר הצהרים ואז הלכו 

לדרכם. הם באו לגבעה של בנימין ואף אחד לא אסף אותם לבית, איש זקן מהר אפרים שחזר 

 מעבודתו בשדה הסכים לארח אותם.

ל בית הזקן, דרשו ממנו שיוציא אליהם את האורח כדי שיתעללו בו, אנשי בליעל מבנימין באו א

אנשי בנימן סרבו להצעת הזקן  הזקן סרב והציע לתת את בתו הבתולה ואת פילגשו של האורח.

 והאורח הוציא אליהם את פלגשו והם עינו אותה עד הבוקר. 

ה נופלת, הוא קרא לה בבוקר היא שבה אל בית הזקן ונפלה שם, כאשר קם בעלה בבוקר ראה אות

 12והיא לא ענתה מכיון שמתה. הלוי לקח את פלגשו המתה על החמור אל ביתו, חתך את גופה ל

 חלקים ושלח אותם בכל ישראל, כל ישראל נחרדו ממראה עיניהם.

כ' ק  ר  פ

ם החליטו ו למצפה, הלוי סיפר להם את מה שקרה לו ולפלגשו, וההתאספמבני ישראל  400,000

 להלחם בבנימין.

ישראל שלחו לבנימין שימסרו את אנשי הבליעל שבגבעה להמיתם, בני בנימין לא הסכימו ואספו 

 ישראל שאלו בה': מי יעלה בתחילה? ה' אמר: יהודה יעלה. למלחמה עם ישראל. 26,000

האם  :ומישראל, בערב בכו ישראל לפני ה' ושאל 22,000ביום הראשון למלחמה הרגו בנימין 

 ה' אמר: עלו אליו. ?להלחם שוב בבנימין

מישראל, ישראל צמו ובכו לפני ה' והקריבו קרבנות,  18,000ביום השני למלחמה בנימין הרגו 

 ה' אמר: עלו כי מחר אתננו ביך. ?פנחס שאל: האם להמשיך ולהלחם

ישראל ברחו  ישראל שמו מארב לבנימין, בנימין התחילו להכות בישראל,למלחמה ביום השלישי 

 איש. 25,100ובנימין שרדפו אחריהם התנתקו מהעיר. ישראל הרגו מבנימין 

 איש, את כל ערי בנימין שרפו באש. 600שארו רק מבנימין נהאורב יצא והכה את כל אנשי העיר, 


