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 פרק ט 

ַּדְּברּו ָנא ְּבָאְזֵני : מֹרַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ְוֶאל ָּכל ִמְׁשַּפַחת ֵּבית ֲאִבי ִאּמֹו ֵלא ,ַוֵּיֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶּבן ְיֻרַּבַעל ְׁשֶכָמה ֶאל ֲאֵחי ִאּמֹו(א) 

ּוְזַכְרֶּתם ִּכי ַעְצְמֶכם  ,ִאם ְמׁשֹל ָּבֶכם ִאיׁש ֶאָחד, ַהְמׁשֹל ָּבֶכם ִׁשְבִעים ִאיׁש ּכֹל ְּבֵני ְיֻרַּבַעל ?ַמה ּטֹוב ָלֶכם ,ָכל ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם

 .ּוְבַׂשְרֶכם ָאִני

 .'ָאִחינּו הּוא' :ַוֵּיט ִלָּבם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך ִּכי ָאְמרּו ,ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהַוְיַדְּברּו ֲאֵחי ִאּמֹו ָעָליו ְּבָאְזֵני ָּכל (ג) 

 .ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ,ַוִּיְׂשּכֹר ָּבֶהם ֲאִביֶמֶלְך ֲאָנִׁשים ֵריִקים ּופֲֹחִזים ,ַוִּיְּתנּו לֹו ִׁשְבִעים ֶּכֶסף ִמֵּבית ַּבַעל ְּבִרית(ד) 

ַוִּיָּוֵתר יֹוָתם ֶּבן ְיֻרַּבַעל ַהָּקטֹן ִּכי  ,ִׁשְבִעים ִאיׁש ַעל ֶאֶבן ֶאָחת ,ַוַּיֲהרֹג ֶאת ֶאָחיו ְּבֵני ְיֻרַּבַעל ,ַוָּיבֹא ֵבית ָאִביו ָעְפָרָתה(ה) 

 .ֶנְחָּבא

 .ֲאִביֶמֶלְך ְלֶמֶלְך ִעם ֵאלֹון ֻמָּצב ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם ַוֵּיְלכּו ַוַּיְמִליכּו ֶאת ,ַוֵּיָאְספּו ָּכל ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוָכל ֵּבית ִמּלֹוא(ו) 

יֶכם ִׁשְמעּו ֵאַלי ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוִיְׁשַמע ֲאלֵ  :ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ,ַוִּיָּׂשא קֹולֹו ַוִּיְקָרא ,ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעמֹד ְּברֹאׁש ַהר ְּגִרִזים ,ַוַּיִּגדּו ְליֹוָתם(ז) 

 .ֱאלִֹהים

 .ָמְלָכה ָעֵלינּו :ַוּיֹאְמרּו ַלַּזִית ,ָהֵעִצים ִלְמׁשַֹח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך  ָהלֹוְך ָהְלכּו(ח) 

 ?ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים ,ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ִּדְׁשִני ֲאֶׁשר ִּבי ְיַכְּבדּו ֱאלִֹהים ַוֲאָנִׁשים :ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהַּזִית(ט) 

 .ַאְּת ָמְלִכי ָעֵלינּו ְלִכי :ַוּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלְּתֵאָנה(י) 

 ?ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים ,ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ָמְתִקי ְוֶאת ְּתנּוָבִתי ַהּטֹוָבה :ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהְּתֵאָנה(יא) 

 .ְלִכי ַאְּת ָמְלִכי ָעֵלינּו :ַוּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלָּגֶפן(יב) 

 ?ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים ,ֶאת ִּתירֹוִׁשי ַהְמַׂשֵּמַח ֱאלִֹהים ַוֲאָנִׁשים ֶהֳחַדְלִּתי :ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּגֶפן(יג) 

 .ֵלְך ַאָּתה ְמָלְך ָעֵלינּו :ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהֵעִצים ֶאל ָהָאָטד(יד) 

ֲחסּו ְבִצִּלי ְוִאם ַאִין ֵּתֵצא ֵאׁש ִמן  ִאם ֶּבֱאֶמת ַאֶּתם מְֹׁשִחים אִֹתי ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם ּבֹאּו :ַוּיֹאֶמר ָהָאָטד ֶאל ָהֵעִצים(טו) 

 .ָהָאָטד ְותֹאַכל ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון

ְוִאם ִּכְגמּול  ,ְוִאם טֹוָבה ֲעִׂשיֶתם ִעם ְיֻרַּבַעל ְוִעם ֵּביתֹו ,ַוַּתְמִליכּו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך  ,ְוַעָּתה ִאם ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲעִׂשיֶתם) כ-טז(

 ְוַאֶּתם ַקְמֶּתם ַעל ֵּבית ָאִבי ַהּיֹום ,ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד ַוַּיֵּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְדָין ,ֲאֶׁשר ִנְלַחם ָאִבי ֲעֵליֶכם ,ָיָדיו ֲעִׂשיֶתם לֹו

ְוִאם ֶּבֱאֶמת  ,י ְׁשֶכם ִּכי ֲאִחיֶכם הּואַוַּתַהְרגּו ֶאת ָּבָניו ִׁשְבִעים ִאיׁש ַעל ֶאֶבן ֶאָחת ַוַּתְמִליכּו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ֶּבן ֲאָמתֹו ַעל ַּבֲעלֵ 

ְך ֵּתֵצא ֵאׁש ֵמֲאִביֶמלֶ  -ְוִאם ַאִין  ,ִׂשְמחּו ַּבֲאִביֶמֶלְך ְוִיְׂשַמח ַּגם הּוא ָּבֶכם -ּוְבָתִמים ֲעִׂשיֶתם ִעם ְיֻרַּבַעל ְוִעם ֵּביתֹו ַהּיֹום ַהֶּזה 

 .ֵתֵצא ֵאׁש ִמַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ּוִמֵּבית ִמּלֹוא ְותֹאַכל ֶאת ֲאִביֶמֶלְך וְ  ,ְותֹאַכל ֶאת ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוֶאת ֵּבית ִמּלֹוא

 ורןמ. ה    יא-טפרק  ספר שופטיםסימון אמירות ופעולות  



 .ַוֵּיֶׁשב ָׁשם ִמְּפֵני ֲאִביֶמֶלְך ָאִחיו ,ַוֵּיֶלְך ְּבֵאָרה ,ַוִּיְבַרח ,ַוָּיָנס יֹוָתם (כא)

 .ַוָּיַׂשר ֲאִביֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ָׁשלֹׁש ָׁשִנים(כב) 

 .ַוִּיְבְּגדּו ַבֲעֵלי ְׁשֶכם ַּבֲאִביֶמֶלְך  ,רּוַח ָרָעה ֵּבין ֲאִביֶמֶלְך ּוֵבין ַּבֲעֵלי ְׁשֶכםַוִּיְׁשַלח ֱאלִֹהים (כג) 

ֶכם ֲאֶׁשר ִחְּזקּו ֶאת ָלבֹוא ֲחַמס ִׁשְבִעים ְּבֵני ְיֻרָּבַעל ְוָדָמם ָלׂשּום ַעל ֲאִביֶמֶלְך ֲאִחיֶהם ֲאֶׁשר ָהַרג אֹוָתם ְוַעל ַּבֲעֵלי ְׁש (כד) 

 .ֲהרֹג ֶאת ֶאָחיוָיָדיו לַ 

 .ַוֻּיַּגד ַלֲאִביֶמֶלְך  ,ַוִּיְגְזלּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר ֲעֵליֶהם ַּבָּדֶרְך  ,ַוָּיִׂשימּו לֹו ַבֲעֵלי ְׁשֶכם ְמָאְרִבים ַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים(כה) 

 ,ַוִּיְדְרכּו ,ַוִּיְבְצרּו ֶאת ַּכְרֵמיֶהם ,ַוֵּיְצאּו ַהָּׂשֶדה ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם, ַוִּיְבְטחּו בֹו ,ַוָּיבֹא ַּגַעל ֶּבן ֶעֶבד ְוֶאָחיו ַוַּיַעְברּו ִּבְׁשֶכם) כז-(כו

 .ַוְיַקְללּו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך  ,ַוִּיְׁשּתּו ,ַוּיֹאְכלּו ,ַוָּיבֹאּו ֵּבית ֱאלֵֹהיֶהם ,ַוַּיֲעׂשּו ִהּלּוִלים

 ִעְבדּו ֶאת ַאְנֵׁשי ֲחמֹור ֲאִבי ,ֲהלֹא ֶבן ְיֻרַּבַעל ּוְזֻבל ְּפִקידֹו ?ם ִּכי ַנַעְבֶדּנּוִמי ֲאִביֶמֶלְך ּוִמי ְׁשכֶ  :ַוּיֹאֶמר ַּגַעל ֶּבן ֶעֶבד) כט-(כח

 .ְוָאִסיָרה ֶאת ֲאִביֶמֶלְך  ,ּוִמי ִיֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי? ּוַמּדּוַע ַנַעְבֶדּנּו ֲאָנְחנּו ,ְׁשֶכם

 .ַרֶּבה ְצָבֲאָך ָוֵצָאה :ַוּיֹאֶמר ַלֲאִביֶמֶלְך 

ִהֵּנה ַגַעל ֶּבן  :ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ְּבָתְרָמה ֵלאמֹר ַוִּיַחר ַאּפֹו, ,ַוִּיְׁשַמע ְזֻבל ַׂשר ָהִעיר ֶאת ִּדְבֵרי ַּגַעל ֶּבן ָעֶבד) לג-(ל

ְוָהָיה  ֶוֱארֹב ַּבָּׂשֶדה, ,ָּתה ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאָּתְך ְוַעָּתה קּום ַלְיָלה ַא ְוִהָּנם ָצִרים ֶאת ָהִעיר ָעֶליָך, ,ֶעֶבד ְוֶאָחיו ָּבִאים ְׁשֶכָמה

 .ךָ ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָידֶ  ,ְוִהֵּנה הּוא ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו יְֹצִאים ֵאֶליךָ  ,ַבּבֶֹקר ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַּתְׁשִּכים ּוָפַׁשְטָּת ַעל ָהִעיר

 .ַוֶּיֶאְרבּו ַעל ְׁשֶכם ַאְרָּבָעה ָראִׁשים ,ם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָלְיָלהַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ְוָכל ָהעָ (לד) 

 .ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמן ַהַּמֲאָרב ,ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ,ַוֵּיֵצא ַּגַעל ֶּבן ֶעֶבד(לה) 

 .ָעם יֹוֵרד ֵמָראֵׁשי ֶהָהִריםִהֵּנה  :ַוּיֹאֶמר ֶאל ְזֻבל ,ַוַּיְרא ַּגַעל ֶאת ָהָעם(לו) 

 .ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאָּתה רֶֹאה ַּכֲאָנִׁשים :ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל

 .ְורֹאׁש ֶאָחד ָּבא ִמֶּדֶרְך ֵאלֹון ְמעֹוְנִנים ,ִהֵּנה ָעם יֹוְרִדים ֵמִעם ַטּבּור ָהָאֶרץ :ַוּיֹאֶמר ,ַוּיֶֹסף עֹוד ַּגַעל ְלַדֵּבר(לז) 

 ֲהלֹא ֶזה ָהָעם ֲאֶׁשר ָמַאְסָּתה ּבֹו ֵצא ָנא ?ִמי ֲאִביֶמֶלְך ִּכי ַנַעְבֶדּנּו :ַאֵּיה ֵאפֹוא ִפיָך ֲאֶׁשר ּתֹאַמר :ָליו ְזֻבלַוּיֹאֶמר ֵא (לח) 

 .ַעָּתה ְוִהָּלֶחם ּבֹו

 ,ַוִּיְּפלּו ֲחָלִלים ַרִּבים ַעד ֶּפַתח ַהָּׁשַער ,ָּיָנס ִמָּפָניווַ  ,ַוִּיְרְּדֵפהּו ֲאִביֶמֶלְך  ַוֵיֵצא ַגַעל ִלְפֵני ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ַוִּיָּלֶחם ַּבֲאִביֶמֶלְך,(לט) 

 .ַוְיָגֶרׁש ְזֻבל ֶאת ַּגַעל ְוֶאת ֶאָחיו ִמֶּׁשֶבת ִּבְׁשֶכם ,ַוֵּיֶׁשב ֲאִביֶמֶלְך ָּבארּוָמה

 ,ַוַּיְרא ,ַוֶּיֱארֹב ַּבָּׂשֶדה ,ַוֶּיֱחֵצם ִלְׁשלָׁשה ָראִׁשים ,ָהָעם ַוִּיַּקח ֶאת ַוַּיִּגדּו ַלֲאִביֶמֶלְך, ,ַוֵּיֵצא ָהָעם ַהָּׂשֶדה ,ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת(מב) 

 .ַוַּיֵּכם ,ַוָּיָקם ֲעֵליֶהם ,ְוִהֵּנה ָהָעם יֵֹצא ִמן ָהִעיר

 ,טּו ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדהּוְׁשֵני ָהָראִׁשים ָּפְׁש  ,ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ,ַוֲאִביֶמֶלְך ְוָהָראִׁשים ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָּפְׁשטּו) מה-(מד

 .ֶאת ָהִעיר ַוִּיְזָרֶעָה ֶמַלח ַוִּיּתֹץ ,ַוִּיְלּכֹד ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבּה ָהָרג ,ַוֲאִביֶמֶלְך ִנְלָחם ָּבִעיר ּכֹל ַהּיֹום ַההּוא ַוַּיּכּום,

 .ל ְצִריַח ֵּבית ֵאל ְּבִריתֶא  ַוָּיבֹאּו ,ַוִּיְׁשְמעּו ָּכל ַּבֲעֵלי ִמְגַּדל ְׁשֶכם(מו) 

 .ָּכל ַּבֲעֵלי ִמְגַּדל ְׁשֶכם ַוֻּיַּגד ַלֲאִביֶמֶלְך ִּכי ִהְתַקְּבצּו(מז) 

 ורןמ. ה    יא-טפרק  ספר שופטיםסימון אמירות ופעולות  



 ַוִּיָּׂשֶאהָ  ,ַוִּיְכרֹת ׂשֹוַכת ֵעִצים ,ַוִּיַּקח ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ַהַּקְרֻּדּמֹות ְּבָידֹו ,ַוַּיַעל ֲאִביֶמֶלְך ַהר ַצְלמֹון הּוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו(מח) 

 .ַוָּיֶׂשם ַעל ִׁשְכמֹו

 ָמה ְרִאיֶתם ָעִׂשיִתי ַמֲהרּו ֲעׂשּו ָכמֹוִני,  :ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו

ַוָּיֻמתּו  ,ת ַהְּצִריַח ָּבֵאׁשַוַּיִּציתּו ֲעֵליֶהם ֶא  ,ַוָּיִׂשימּו ַעל ַהְּצִריחַ  ,ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך  ,ַוִּיְכְרתּו ַגם ָּכל ָהָעם ִאיׁש ׂשֹוכֹה(מט) 

 .ַּגם ָּכל ַאְנֵׁשי ִמְגַּדל ְׁשֶכם ְּכֶאֶלף ִאיׁש ְוִאָּׁשה

 .ַוִּיַחן ְּבֵתֵבץ ַוִּיְלְּכָדּה ,ַוֵּיֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ֵּתֵבץ(נ) 

 ,ַוַּיֲעלּו ַעל ַּגג ַהִּמְגָּדל ,ַוִּיְסְּגרּו ַּבֲעָדם ,ים ְוכֹל ַּבֲעֵלי ָהִעירַוָּיֻנסּו ָׁשָּמה ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁש  ,ּוִמְגַּדל עֹז ָהָיה ְבתֹוְך ָהִעיר) נג-(נא

 ,ְך ִביֶמלֶ ַוַּתְׁשֵלְך ִאָּׁשה ַאַחת ֶּפַלח ֶרֶכב ַעל רֹאׁש אֲ , ַוִּיַּגׁש ַעד ֶּפַתח ַהִּמְגָּדל ְלָׂשְרפֹו ָבֵאׁש ,ַוִּיָּלֶחם ּבֹו ,ַוָּיבֹא ֲאִביֶמֶלְך ַעד ַהִּמְגָּדל

 .ַוָּתִרץ ֶאת ֻּגְלָּגְלּתֹו

ַוִּיְדְקֵרהּו ַנֲערֹו ֶּפן יֹאְמרּו ִלי ִאָּׁשה ֲהָרָגְתהּו  ,ְׁשלֹף ַחְרְּבָך ּומֹוְתֵתִני :ַוּיֹאֶמר לֹו ,ַוִּיְקָרא ְמֵהָרה ֶאל ַהַּנַער נֵֹׂשא ֵכָליו(נד) 

 .ַוָּימֹת

 .ְלכּו ִאיׁש ִלְמקֹמֹוֶלְך ַוּיֵ ַוִּיְראּו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמת ֲאִביֶמ (נה) 

ִהים ֵאת ָּכל ָרַעת ַאְנֵׁשי ְׁשֶכם ֵהִׁשיב ֱאלֹוְ , יו ַלֲהרֹג ֶאת ִׁשְבִעים ֶאָחיוַוָּיֶׁשב ֱאלִֹהים ֵאת ָרַעת ֲאִביֶמֶלְך ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָאִב (נו) 

 .ַוָּתבֹא ֲאֵליֶהם ִקֲללת יֹוָתם ֶּבן ְיֻרָּבַעל ,ְּברֹאָׁשם

 

  יפרק 

, ְוהּוא יֵׁשב ְּבָׁשִמיר ְּבַהר ֶאְפָרִים ,ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָלע ֶּבן ּפּוָאה ֶּבן ּדֹודֹו ִאיׁש ִיָּׂשׂשָכר ַוָּיָקם) ב-(א

 .ַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבָׁשִמיר ,ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה

ם ַוְיִהי לֹו ְׁשלִֹׁשים ָּבִנים רְֹכִבים ַעל ְׁשלִֹׁשי, ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ,ַוָּיָקם ַאֲחָריו ָיִאיר ַהִּגְלָעִדי) ה-(ג

 .ַוָּיָמת ָיִאיר ַוִּיָּקֵבר ְּבָקמֹון, ַהִּגְלָעדָלֶהם ִיְקְראּו ַחּוֹת ָיִאיר ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ  ,ּוְׁשלִֹׁשים ֲעָיִרים ָלֶהם ,ֲעָיִרים

ם ְוֶאת ֱאלֵֹהי ִצידֹון ְוֵאת ַוּיִֹספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ַוַּיַעְבדּו ֶאת ַהְּבָעִלים ְוֶאת ָהַעְׁשָּתרֹות ְוֶאת ֱאלֵֹהי ֲארָ (ו) 

 .ֵאת ֱאלֵֹהי ְפִלְׁשִּתים ַוַּיַעְזבּו ֶאת ה' ְולֹא ֲעָבדּוהּוֱאלֵֹהי מֹוָאב ְוֵאת ֱאלֵֹהי ְבֵני ַעּמֹון וְ 

מֶֹנה ַוִּיְרֲעצּו ַוְירְֹצצּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשָנה ַהִהיא ְׁש , ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְמְּכֵרם ְּבַיד ְּפִלְׁשִּתים ּוְבַיד ְּבֵני ַעּמֹון) ח-(ז

 .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ַּבִּגְלָעד ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶאת ָּכל

 .ַוֵּתֶצר ְלִיְׂשָרֵאל ְמאֹד ,ַוַּיַעְברּו ְבֵני ַעּמֹון ֶאת ַהַּיְרֵּדן ְלִהָּלֵחם ַּגם ִּביהּוָדה ּוְבִבְנָיִמין ּוְבֵבית ֶאְפָרִים(ט) 

 .ָחָטאנּו ָלְך ְוִכי ָעַזְבנּו ֶאת ֱאלֵֹהינּו ַוַּנֲעבֹד ֶאת ַהְּבָעִלים :ל ֶאל ה' ֵלאמֹרַוִּיְזֲעקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵא (י) 

 ְוִצידֹוִנים ַוֲעָמֵלק ּוָמעֹון ָלֲחצּו, ֲהלֹא ִמִּמְצַרִים ּוִמן ָהֱאמִֹרי ִמן ְּבֵני ַעּמֹון ּוִמן ְּפִלְׁשִּתים :ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) יד-(יא

יַע ְוַאֶּתם ֲעַזְבֶּתם אֹוִתי ַוַּתַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ָלֵכן לֹא אֹוִסיף ְלהֹוִׁש , ָואֹוִׁשיָעה ֶאְתֶכם ִמָּיָדם ,ַוִּתְצֲעקּו ֵאַלי ,םֶאְתכֶ 

 .ֵהָּמה יֹוִׁשיעּו ָלֶכם ְּבֵעת ָצַרְתֶכם ,ְלכּו ְוַזֲעקּו ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ָּבם, ֶאְתֶכם

 .ַאְך ַהִּציֵלנּו ָנא ַהּיֹום ַהֶּזה ,ֲעֵׂשה ַאָּתה ָלנּו ְּכָכל ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניךָ  ,ָחָטאנּו :ּיֹאְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'וַ (טו) 

 ורןמ. ה    יא-טפרק  ספר שופטיםסימון אמירות ופעולות  



 .ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ַּבֲעַמל ִיְׂשָרֵאל ,ַוַּיַעְבדּו ֶאת ה' ,ַוָּיִסירּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ִמִּקְרָּבם(טז) 

 .ֲעקּו ְּבֵני ַעּמֹון ַוַּיֲחנּו ַּבִּגְלָעד ַוֵּיָאְספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְצָּפהַוִּיּצָ (יז) 

 .ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ְלכֹל יְֹׁשֵבי ִגְלָעד -ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָיֵחל ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון  :ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ָׂשֵרי ִגְלָעד ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו(יח) 

 

 יא פרק

ִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵאֶׁשת ִּגְלָעד לֹו ָּבִנים ַוִּיְגְּדלּו ְבֵני הָ , ְוִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ָהָיה ִּגּבֹור ַחִיל ְוהּוא ֶּבן ִאָּׁשה זֹוָנה ַוּיֹוֶלד ִּגְלָעד ֶאת ִיְפָּתח(א) 

 .ַוְיָגְרׁשּו ֶאת ִיְפָּתח

 .י ֶּבן ִאָּׁשה ַאֶחֶרת ָאָּתהלֹא ִתְנַחל ְּבֵבית ָאִבינּו ִּכ  :ַוּיֹאְמרּו לֹו

 .ַוֵּיְצאּו ִעּמֹו ,ַוִּיְתַלְּקטּו ֶאל ִיְפָּתח ֲאָנִׁשים ֵריִקים ,ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ טֹוב ,ַוִּיְבַרח ִיְפָּתח ִמְּפֵני ֶאָחיו(ג) 

ת מּו ְבֵני ַעּמֹון ִעם ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיְלכּו ִזְקֵני ִגְלָעד ָלַקַחת ֶא ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִנְלחֲ , ַוִּיָּלֲחמּו ְבֵני ַעּמֹון ִעם ִיְׂשָרֵאל ,ַוְיִהי ִמָּיִמים) ה-(ד

 .ִיְפָּתח ֵמֶאֶרץ טֹוב

 .ְלָכה ְוָהִייָתה ָּלנּו ְלָקִצין ְוִנָּלֲחָמה ִּבְבֵני ַעּמֹון :ַוּיֹאְמרּו ְלִיְפָּתח(ו) 

 ?ֶכםּוַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאַלי ַעָּתה ַּכֲאֶׁשר ַצר לָ  ,ַוְּתָגְרׁשּוִני ִמֵּבית ָאִבי ,ִתיֲהלֹא ַאֶּתם ְׁשֵנאֶתם אֹו :ַוּיֹאֶמר ִיְפָּתח ְלִזְקֵני ִגְלָעד(ז) 

ֵבי ְוָהִייָת ָּלנּו ְלרֹאׁש ְלכֹל יְֹׁש  ,ְוִנְלַחְמָּת ִּבְבֵני ַעּמֹון ,ְוָהַלְכָּת ִעָּמנּו ,ָלֵכן ַעָּתה ַׁשְבנּו ֵאֶליךָ  :ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִגְלָעד ֶאל ִיְפָּתח(ח) 

 .ִגְלָעד

ָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם  -ִאם ְמִׁשיִבים ַאֶּתם אֹוִתי ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון ְוָנַתן ה' אֹוָתם ְלָפָני  :ַוּיֹאֶמר ִיְפָּתח ֶאל ִזְקֵני ִגְלָעד(ט) 

 .ְלרֹאׁש

 .לֹא ִכְדָבְרָך ֵּכן ַנֲעֶׂשה ה' ִיְהֶיה ׁשֵֹמַע ֵּבינֹוֵתינּו ִאם :ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִגְלָעד ֶאל ִיְפָּתח(י) 

 .ַוְיַדֵּבר ִיְפָּתח ֶאת ָּכל ְּדָבָריו ִלְפֵני ה' ַּבִּמְצָּפה ,ַוָּיִׂשימּו ָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִצין ,ַוֵּיֶלְך ִיְפָּתח ִעם ִזְקֵני ִגְלָעד(יא) 

 ? ַמה ִּלי ָוָלְך ִּכי ָבאָת ֵאַלי ְלִהָּלֵחם ְּבַאְרִצי :ן ֵלאמֹרַוִּיְׁשַלח ִיְפָּתח ַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹו(יב) 

 ,ד ַהַּיְרֵּדןִּכי ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַאְרִצי ַּבֲעלֹותֹו ִמִּמְצַרִים ֵמַאְרנֹון ְוַעד ַהַּיּבֹק ְועַ  :ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ֶאל ַמְלֲאֵכי ִיְפָּתח(יג) 

 .ֶהן ְּבָׁשלֹוםְוַעָּתה ָהִׁשיָבה ֶאְת 

ֹוָאב ּכֹה ָאַמר ִיְפָּתח לֹא ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶאֶרץ מ :ַוּיֹאֶמר לֹו, ַוּיֹוֶסף עֹוד ִיְפָּתח ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון) כז-(יד

ֶלְך ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ֶמ , ְדָּבר ַעד ַים סּוף ַוָּיבֹא ָקֵדָׁשהִּכי ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָרִים ַוֵּיֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמ , ְוֶאת ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון

, ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָקֵדׁש ,ְולֹא ָאָבה ,ְוַגם ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ,ְולֹא ָׁשַמע ֶמֶלְך ֱאדֹום ',ֶאְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרֶצךָ ' :ֱאדֹום ֵלאמֹר

ְולֹא ָבאּו  ,ַוַּיֲחנּון ְּבֵעֶבר ַאְרנֹון ,ַוָּיבֹא ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב ,ַוָּיָסב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב ,ַוֵּיֶלְך ַּבִּמְדָּבר

 :ּבֹון ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְׂשָרֵאלַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ֶחְׁש , ִּבְגבּול מֹוָאב ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב

 ,ַוַּיֲחנּו ְּבָיְהָצה ,ְולֹא ֶהֱאִמין ִסיחֹון ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹון ֶאת ָּכל ַעּמֹו', ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרְצָך ַעד ְמקֹוִמי'

מִֹרי ַוִּייַרׁש ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ָהאֱ  ,ַוַּיּכּום ,יחֹון ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ְּבַיד ִיְׂשָרֵאלַוִּיֵּתן ה' ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִס , ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל

ֵאל ְוַעָּתה ה' ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ , ַוִּייְרׁשּו ֵאת ָּכל ְּגבּול ָהֱאמִֹרי ֵמַאְרנֹון ְוַעד ַהַּיּבֹק ּוִמן ַהִּמְדָּבר ְוַעד ַהַּיְרֵּדן, יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהִהיא
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ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר  ,אֹותֹו ִתיָרׁש -ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר יֹוִריְֹׁשָך ְּכמֹוׁש ֱאלֶֹהיָך ? ְוַאָּתה ִּתיָרֶׁשּנּו ,הֹוִריׁש ֶאת ָהֱאמִֹרי ִמְּפֵני ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל

ִאם  ?ֲהרֹב ָרב ִעם ִיְׂשָרֵאל ?ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך מֹוָאבֲהטֹוב טֹוב ַאָּתה ִמָּבָלק  -ְוַעָּתה ,אֹותֹו ִניָרׁש -הֹוִריׁש ה' ֱאלֵֹהינּו ִמָּפֵנינּו 

ן ְׁשלׁש ֵמאֹות ְּבֶׁשֶבת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְׁשּבֹון ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְבַעְרעֹור ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְבָכל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ַאְרנֹו? ִנְלחֹם ִנְלַחם ָּבם

ּיֹום ֵּבין ְוַאָּתה עֶֹׂשה ִאִּתי ָרָעה ְלִהָּלֶחם ִּבי ִיְׁשּפֹט ה' ַהּׁשֵֹפט ַה  ,ְוָאנִֹכי לֹא ָחָטאִתי ָלְך ? ַהִהיא ּוַמּדּוַע לֹא ִהַּצְלֶּתם ָּבֵעת ,ָׁשָנה

 .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ְּבֵני ַעּמֹון

 .ְולֹא ָׁשַמע ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ֶאל ִּדְבֵרי ִיְפָּתח ֲאֶׁשר ָׁשַלח ֵאָליו(כח) 

 .ַוַּיֲעבֹר ֶאת ִמְצֵּפה ִגְלָעד ּוִמִּמְצֵּפה ִגְלָעד ָעַבר ְּבֵני ַעּמֹון ,י ַעל ִיְפָּתח רּוַח ה' ַוַּיֲעבֹר ֶאת ַהִּגְלָעד ְוֶאת ְמַנֶּׁשהַוְּתִה (כט) 

י ֵצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִת ְוָהָיה ַהּיֹו - ִאם ָנתֹון ִּתֵּתן ֶאת ְּבֵני ַעּמֹון ְּבָיִדי :ַוּיֹאַמר ,ה'ַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר לַ ) לא-(ל

 .ְוַהֲעִליִתהּו עֹוָלה ,ה'ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני ַעּמֹון ְוָהָיה לַ 

ְׂשִרים ִעיר ְוַעד ָאֵבל ַוַּיֵּכם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד ּבֹוֲאָך ִמִּנית עֶ , ַוִּיְּתֵנם ה' ְּבָידֹו ,ַוַּיֲעבֹר ִיְפָּתח ֶאל ְּבֵני ַעּמֹון ְלִהָּלֶחם ָּבם) לג-(לב

 .ַוִּיָּכְנעּו ְּבֵני ַעּמֹון ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ְּכָרִמים ַמָּכה ְּגדֹוָלה ְמאֹד

 .ּנּו ֵּבן אֹו ַבתְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין לֹו ִמֶּמ  ,ְוִהֵּנה ִבּתֹו יֵֹצאת ִלְקָראתֹו ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹות ,ַוָּיבֹא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל ֵּביתֹו(לד) 

 .ַוִיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ,ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה(לה) 

 .ְוָאנִֹכי ָּפִציִתי ִפי ֶאל ה' ְולֹא אּוַכל ָלׁשּוב, ְוַאְּת ָהִיית ְּבעְֹכָרי ,ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִּתִני !ֲאָהּה ִּבִּתי :ַוּיֹאֶמר

ֵמאְֹיֶביָך ִמְּבֵני  ֲעֵׂשה ִלי ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמִּפיָך ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ה' ְנָקמֹות ,יָך ֶאל ה'ָּפִציָתה ֶאת ּפִ  ,ָאִבי :ַוּתֹאֶמר ֵאָליו(לו) 

 .ַעּמֹון

ֶּכה ַעל ְּבתּוַלי ֵיָעֶׂשה ִּלי ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהְרֵּפה ִמֶּמִּני ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ְוֵאְלָכה ְוָיַרְדִּתי ַעל ֶהָהִרים ְוֶאְב  :ַוּתֹאֶמר ֶאל ָאִביהָ (לז) 

 .ָאנִֹכי ְוֵרעֹוָתי

 .ֵלִכי :ַוּיֹאֶמר(לח) 

 .ַוֵּתְבְּך ַעל ְּבתּוֶליָה ַעל ֶהָהִרים ,ַוֵּתֶלְך ִהיא ְוֵרעֹוֶתיהָ  ,ַוִּיְׁשַלח אֹוָתּה ְׁשֵני ֳחָדִׁשים

 .ַוְּתִהי חֹק ְּבִיְׂשָרֵאל ,ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ִאיׁש ,רֹו ֲאֶׁשר ָנָדרַוַּיַעׂש ָלּה ֶאת ִנְד  ,ַוָּתָׁשב ֶאל ָאִביהָ  ,ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים(לט) 

  .ִמָּיִמים ָיִמיָמה ֵּתַלְכָנה ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַתּנֹות ְלַבת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ַאְרַּבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה(מ) 
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