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 מבנה ספר שופטים

 
 הורשת הארץ (כיבוש ואי כיבוש) לאחר מות יהושע  - פרק א

 תוכחה לישראל ומאפייני תקופת השופטים - פרק ב

 מאפייני תקופת השופטים ותיאור מטרה נוספת להשארת הגויים בארץ  -פרק ג

 מלחמת דבורה וברק ביבין מלך כנען ובסיסרא שר צבאו  -פרק ד

 שירת דבורה -פרק ה

 גדעון נשלח להושיע את ישראל מיד מדין - פרק ו

 מלחמת גדעון במדיין ברירת הלוחמים בעין חרוד ו -פרק ז

 תגובות גדעון למעשי אפרים, אנשי סוכות ופנואל והריגת מלכי מדין  -פרק ח

 : מעגל החטא , העונש והמושיע םטבלה מסכמת  

 המלכתו של אבימלך ומשל יותם  -פרק ט

 השופטים תולע ויאיר ושעבוד ישראל לבני עמון  – פרק י

 יפתח הגלעדי– פרק יא

 האנשי אפרים ושלושת השופטים הבאים מלחמת חפתח – פרק יב

 הבשורה על הולדת שמשון וההוראות הנלוות לכך   – פרק יג

 נישואי שמשון , מפלת האריה וחידת שמשון  פרק יד

  שמשון והכאת הפלשתים בלחי החמורשועלי  -פרק טו'

 שמשון ודלילה ונקמת שמשון האחרונה  –פרק טז 

 תיהם : כלל השופטים ופעולו טבלה מסכמת  

 פסל מיכה  -פרק יז

 בני דן , נחלה ופסל מיכה – פרק יח

 פילגש בגבעה – פרק יט

 מלחמת ישראל בבנימין  –פרק כ' 

 שבועת ישראל ופתרונה  -פרק כא
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 שופטים פרק א

 הורשת הארץ (כיבוש ואי כיבוש) לאחר מות יהושע
 

יאיהושעמותלאחרושמעוןיהודהשבטיכיבושי
 

ַהְּכַנֲעִני ַּבְּתִחָּלה, -ָּלנּו ֶאל-ִמי ַיֲעֶלה  ִהי, ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֻׁשַע, ַוִּיְׁשֲאלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַּביהָוה ֵלאֹמר:ַויְ  א
עֹון ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלִׁשְמ  ג.  ָהָאֶרץ, ְּבָידֹו-ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאת  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ְיהּוָדה ַיֲעֶלה: ב.  ְלִהָּלֶחם ּבֹו

ַוַּיַעל  ד.  ֲאִני ִאְּת�, ְּבגֹוָרֶל�; ַוֵּיֶל� ִאּתֹו, ִׁשְמעֹון-ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבֹגָרִלי, ְוִנָּלֲחָמה ַּבְּכַנֲעִני, ְוָהַלְכִּתי ַגם
ֲאֹדִני -ַוִּיְמְצאּו ֶאת ה.  ם ִאיׁשַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְּבָיָדם; ַוַּיּכּום ְּבֶבֶזק, ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפי-ְיהּוָדה, ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֶאת

ַוָּיָנס ֲאֹדִני ֶבֶזק, ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחָריו; ַוּיֹאֲחזּו  ו.  ַהְּפִרִּזי-ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת-ֶבֶזק, ְּבֶבֶזק, ַוִּיָּלֲחמּו, ּבֹו; ַוַּיּכּו, ֶאת
ֶבֶזק, ִׁשְבִעים ְמָלִכים ְּבֹהנֹות ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם -ִניַוּיֹאֶמר ֲאדֹ  ז.  ְּבֹהנֹות ָיָדיו ְוַרְגָליו-ַוְיַקְּצצּו, ֶאת--אֹותֹו

ִלי ֱא�ִהים; ַוְיִביֻאהּו ְירּוָׁשַלִם, ַוָּיָמת -ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי, ֵּכן ִׁשַּלם--ְמֻקָּצִצים ָהיּו ְמַלְּקִטים ַּתַחת ֻׁשְלָחִני
ָהִעיר, ִׁשְּלחּו -ָחֶרב; ְוֶאת-ִּיְלְּכדּו אֹוָתּה, ַוַּיּכּוָה ְלִפיְיהּוָדה, ִּבירּוָׁשַלִם, וַ -ַוִּיָּלֲחמּו ְבֵני ח {פ}  ָׁשם.
-ַוֵּיֶל� ְיהּוָדה, ֶאל י.  יֹוֵׁשב ָהָהר, ְוַהֶּנֶגב ְוַהְּׁשֵפָלה--ְוַאַחר, ָיְרדּו ְּבֵני ְיהּוָדה, ְלִהָּלֵחם, ַּבְּכַנֲעִני ט.  ָבֵאׁש

 :  .ַּתְלָמי-ֲאִחיַמן, ְוֶאת-ֵׁשַׁשי ְוֶאת-ְברֹון ְלָפִנים, ִקְרַית ַאְרַּבע; ַוַּיּכּו ֶאתחֶ -ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶחְברֹון, ְוֵׁשם
את העיר ירושלים לכדו ושרפו באש, אך לא הצליחו להוריש המלחמות בבזק, בירושלים ובחברון. 

 את היבוסי מהאזור בירושלים בו ישב, כמסופר ביהושע טו, סג.

 
 "ו):ט -כיבוש קרית ספר (י"א

-ַיֶּכה ֶאת-ַוּיֹאֶמר ָּכֵלב, ֲאֶׁשר יב.  ֵסֶפר-ְּדִביר ְלָפִנים, ִקְרַית-יֹוְׁשֵבי ְּדִביר; ְוֵׁשם-ַוֵּיֶל� ִמָּׁשם, ֶאל יא
ַהָּקֹטן ְקַנז, ֲאִחי ָכֵלב -ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן יג.  ַעְכָסה ִבִּתי, ְלִאָּׁשה-ְוָנַתִּתי לֹו ֶאת--ֵסֶפר ּוְלָכָדּה-ִקְרַית

ָאִביָה ַהָּׂשֶדה, ַוִּתְצַנח, -ַוְיִהי ְּבבֹוָאּה, ַוְּתִסיֵתהּו ִלְׁשֹאל ֵמֵאת יד.  ַעְכָסה ִבּתֹו, ְלִאָּׁשה-לֹו ֶאת-ִמֶּמּנּו; ַוִּיֶּתן
ְנַתָּתִני, ְוָנַתָּתה ִלי,  ִּלי ְבָרָכה, ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב-ַוּתֹאֶמר לֹו ָהָבה טו.  ָּל�-ָלּה ָּכֵלב, ַמה-ֵמַעל ַהֲחמֹור; ַוּיֹאֶמר

 {פ}  ָלּה ָּכֵלב, ֵאת ּגֻ�ת ִעִּלית, ְוֵאת, ּגֻ�ת ַּתְחִּתית.-ּגֻ�ת ָמִים; ַוִּיֶּתן
כלב אמר כי מי שילכוד את קרית ספר יקבל את בתו עכסה לאשה. עתניאל בן קנז לכדה וקבל את 

שה שיוסיף לנחלתם "גולות" עכסה בת כלב לאשה. עכסה אמרה לאביה כי קבלו שטח יבש ובק
פרשה זו חזרה ונשנתה כאן לאחר (מעיינות) מים וקבלה את גולות עילית ואת גולות תחתית. 

 יט. -שהוזכרה ביהושע ט"ו, יג

 כ"א): -עזרת יהודה לשמעון בכיבושיו (ט"ז
ר ְיהּוָדה, ֲאֶׁשר ְּבֶנֶגב ֲעָרד; ַוֵּיֶל�, ְּבֵני ְיהּוָדה, ִמְדּבַ -ּוְבֵני ֵקיִני ֹחֵתן ֹמֶׁשה ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמִרים, ֶאת טז

ַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ְצַפת; ַוַּיֲחִרימּו אֹוָתּה, -ִׁשְמעֹון ָאִחיו, ַוַּיּכּו, ֶאת-ַוֵּיֶל� ְיהּוָדה, ֶאת יז.  ָהָעם-ַוֵּיֶׁשב ֶאת
ְּגבּוָלּה, -ַאְׁשְקלֹון ְוֶאת-ְּגבּוָלּה, ְוֶאת-תַעָּזה ְוֶא -ַוִּיְלֹּכד ְיהּוָדה ֶאת יח.  ָהִעיר ָחְרָמה-ֵׁשם-ַוִּיְקָרא ֶאת

ֹיְׁשֵבי -ִּכי לֹא ְלהֹוִריׁש ֶאת  ָהָהר:-ְיהּוָדה, ַוֹּיֶרׁש ֶאת-ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת יט.  ְּגבּוָלּה-ֶעְקרֹון, ְוֶאת-ְוֶאת
ְׁש�ָׁשה ְּבֵני -ִּדֶּבר ֹמֶׁשה; ַוּיֹוֶרׁש ִמָּׁשם, ֶאתֶחְברֹון, ַּכֲאֶׁשר -ַוִּיְּתנּו ְלָכֵלב ֶאת כ.  ֶרֶכב ַּבְרֶזל ָלֶהם-ָהֵעֶמק, ִּכי

ְּבֵני ִבְנָיִמן, ִּבירּוָׁשַלִם, -ַהְיבּוִסי ֹיֵׁשב ְירּוָׁשַלִם, לֹא הֹוִריׁשּו ְּבֵני ִבְנָיִמן; ַוֵּיֶׁשב ַהְיבּוִסי ֶאת-ְוֶאת כא.  ָהֲעָנק
 {פ}  ַעד, ַהּיֹום ַהֶּזה.
o " עיר התמרים" לשבת עם יהודה.בני קיני חותן משה עלו מיריחו 
o עם שמעון וכבשו את צפת (בדרום), עזה, אשקלון, עקרון ואזוריהן.  םיהודה הלכו להילח

יהודה הורישו את אזור ההר אך לא את אזור העמק, שם היה לכנענים יתרון עם רכב הברזל 
 שלהם.

o  .אחר שנזכרה פרשה זו חזרה ונשנתה כאן לכלב בן יפונה קבל את חברון כאשר הובטח לו
 יד -טו, ט"ו, יג -ביהושע י"ד, ו
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 כ"ו): -לכידת בית אל ע"י בית יוסף (אפרים, מנשה ובנימין) (כ"ב
ָהִעיר -ֵאל; ְוֵׁשם-יֹוֵסף, ְּבֵבית-ַוָּיִתירּו ֵבית כג.  ֵאל; ַויהָוה, ִעָּמם-ֵהם, ֵּבית-יֹוֵסף ַּגם-ַוַּיֲעלּו ֵבית כב

ְמבֹוא ָהִעיר, -ָהִעיר; ַוּיֹאְמרּו לֹו, ַהְרֵאנּו ָנא ֶאת-ַהֹּׁשְמִרים, ִאיׁש, יֹוֵצא ִמןַוִּיְראּו,  כד.  ְלָפִנים, לּוז
-ָּכל-ָהִאיׁש ְוֶאת-ָחֶרב; ְוֶאת-ָהִעיר ְלִפי-ְמבֹוא ָהִעיר, ַוַּיּכּו ֶאת-ַוַּיְרֵאם ֶאת כה.  ְוָעִׂשינּו ִעְּמ�, ָחֶסד

הּוא ְׁשָמּה, ַעד ַהּיֹום --יׁש, ֶאֶרץ ַהִחִּתים; ַוִּיֶבן ִעיר, ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה לּוזַוֵּיֶל� ָהִא  כו.  ִמְׁשַּפְחּתֹו, ִׁשֵּלחּו
 {פ}  ַהֶּזה.
 בית יוסף תרו את האזור לפני שעלו עליו למלחמה ("ויתירו בית יוסף"). •
הם לא מצאו את פתח העיר, ולכן נעזרו באדם שראו יוצא מהעיר והבטיחו לו כי יעשו עמו חסד אם  •

 ה להם את מבוא העיר.ירא
האיש מבית אל, שנקראה לפנים לוז, הראה להם את פתח העיר וישראל מילטו אותו ואת משפחתו  •

 מגורל העיר.
 האיש מבית אל/ לוז בנה עיר באזור לבנון שאותה קרא בשם עירו לוז. •

 
 ל"ו): -השבטים מתרשלים בהורשת הכנעני (כ"ז

יושב (יֹוְׁשֵבי) דֹור -ְּבֹנֶתיָה, ְוֶאת-ַּתְעַנ� ְוֶאת-ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת-ְׁשָאן ְוֶאת-ֵּבית-הֹוִריׁש ְמַנֶּׁשה, ֶאת-ְולֹא כז
ְּבנֹוֶתיָה; ַוּיֹוֶאל, ַהְּכַנֲעִני, ָלֶׁשֶבת, -יֹוְׁשֵבי ְמִגּדֹו ְוֶאת-ְּבֹנֶתיָה, ְוֶאת-יֹוְׁשֵבי ִיְבְלָעם ְוֶאת-ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת-ְוֶאת

 {ס}  ַהְּכַנֲעִני ָלַמס; ְוהֹוֵריׁש, לֹא הֹוִריׁשֹו.-ָחַזק ִיְׂשָרֵאל, ַוָּיֶׂשם ֶאת-י ִּכיַוְיִה  כח.  ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת
 {ס}  ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבָגֶזר; ַוֵּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו, ְּבָגֶזר.-ְוֶאְפַרִים לֹא הֹוִריׁש, ֶאת כט

 {ס}  יֹוְׁשֵבי, ַנֲה�ל; ַוֵּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו, ַוִּיְהיּו ָלַמס.-ן, ְוֶאתיֹוְׁשֵבי ִקְטרֹו-ְזבּוֻלן, לֹא הֹוִריׁש ֶאת ל
-ֶחְלָּבה, ְוֶאת-ַאְכִזיב ְוֶאת-ַאְחָלב ְוֶאת-יֹוְׁשֵבי, ִצידֹון; ְוֶאת-ֹיְׁשֵבי ַעּכֹו, ְוֶאת-ָאֵׁשר, לֹא הֹוִריׁש ֶאת לא

 {ס}  ִּכי, לֹא הֹוִריׁשֹו.  , ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני, ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:ַוֵּיֶׁשב, ָהָאֵׁשִרי לב.  ְרֹחב-ֲאִפיק ְוֶאת
ֲעָנת, ַוֵּיֶׁשב, ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ; -ֹיְׁשֵבי ֵבית-ֶׁשֶמׁש ְוֶאת-ֹיְׁשֵבי ֵבית-הֹוִריׁש ֶאת-ַנְפָּתִלי, לֹא לג

לֹא ְנָתנֹו, -ִּכי  ָדן, ָהָהָרה:-ְּבֵני-ַוִּיְלֲחצּו ָהֱאֹמִרי ֶאת לד.  סֶׁשֶמׁש ּוֵבית ֲעָנת, ָהיּו ָלֶהם ָלמַ -ְוֹיְׁשֵבי ֵבית
יֹוֵסף, ַוִּיְהיּו -ֶחֶרס, ְּבַאָּילֹון ּוְבַׁשַעְלִבים; ַוִּתְכַּבד ַיד ֵּבית-ַוּיֹוֶאל ָהֱאֹמִרי ָלֶׁשֶבת ְּבַהר לה.  ָלֶרֶדת ָלֵעֶמק

 {פ}  ֵמַהֶּסַלע, ָוָמְעָלה.--ְקַרִּביםּוְגבּול, ָהֱאֹמִרי, ִמַּמֲעֵלה, עַ  לו.  ָלַמס

שבטי מנשה, אפרים, זבולון, אשר, נפתלי ודן לא הורישו את הכנענים כמו שהיה עליהם לעשות, 
וזאת למרות שהיו חזקים מהם, דבר המתבטא בכך שהם שמו את הכנענים למס. התוצאה היתה 

 שהכנענים המשיכו לשבת בקרב השבטים הללו.

 תשובה שאלה  
1 
 א'

שבטי 
ישראל 
לאחר 

מות 
 יהושע

 
א. פרק א' בספר שופטים מתאר מפנה לרעה 
שחל לאחר מות יהושע. תאר מי היו השבטים 
שעדיין הלכו בדרכו של יהושע ומי היו 
השבטים שלא הלכו בדרכו, ובאיזה אופן 
הלכו הראשונים בדרכו ואילו האחרונים 

 התרשלו בחובתם.
מראים ב. צטט פסוקים אחדים מתוך הפרק ה

כי בני ישראל לא סיימו את הורשת הגויים 
 מהארץ למרות שהיו (ישראל) חזקים מהם.

ג. צטט פסוק אחד מתוך פרק ב' המראה כי 
בני ישראל קיבלו תוכחה על התנהגותם 

 המתוארת בפרק א'.

 
א. שבטי יהודה, שמעון ויוסף הלכו בדרך יהושע. הדבר בא 

ולהוריש את הגויים  לביטוי בכך שהם המשיכו לכבוש את הארץ
 ככל יכולתם.

שבטי מנשה, אפרים, זבולון, אשר, נפתלי ודן לא הלכו בדרך 
יהושע.  (אם כי מנשה ואפרים החלו בדרך יהושע, שכן הם 
נכללים בשבטי יוסף). הדבר התבטא בכך שהם התרשלו 
בהורשת גויי הארץ (למרות שהיו חזקים מהם ושמו אותם 

 למס).
אל וישם את הכנעני למס והוריש לא ב. "ויהי כי חזק ישר

 הורישו" (כ"ח), "ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס" (ל"ה).
ג. "ויעל מלאך ה'... ויאמר... ואתם לא תכרתו ברית ליושבי 

 -הארץ הזאת... ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם" (ב', א
 ב).

2 
 א'

במקום נוסף בספר שופטים נזכר כי ה' אמר 
ה. ציין היכן נאמר הדבר שיהודה יעלה בתחיל
 ובאיזה הקשר נאמר.

יח: בני ישראל התכוננו למלחמה בבנימין  -שופטים כ', יז
בעקבות מעשה פילגש בגבעה, ושאלו בה' "מי יעלה לנו 
בתחילה למלחמה עם בני בנימין" (כפי ששאלו "מי יעלה לנו 

 אל הכנעני בתחילה להלחם בו") "ויאמר ה' יהודה בתחילה".

 א 
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3 
 א'

דה יהו
ושמעון 

ובני 
 הקיני

א. "ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי 
בגורלי ונלחמה בכנעני"... (ג'). צטט פסוק 
המראה כי קרבתם של שני שבטים אלה 

 נזכרת כבר בספר יהושע.   
. מיהם בני קיני חותן משה ומה מסופר 1ב. 

 עליהם בפרק זה? 
. ציין שלושה מקומות, מהם שניים בספר 2

בספר במדבר, בהם נזכר חותן שמות ואחד 
משה, וכתוב באיזה שם מכנה אותו הכתוב 
בכל אחד מהמקורות הללו ובאיזה הקשר 

 נזכר חותן משה בכל אחד מהם.

. ויהי נחלתם  א. יהושע י"ט, א, ט: "ויצא הגורל השני לשמעון..
בתוך נחלת בני יהודה... מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי 

 רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם".היה חלק בני יהודה 
. בני קיני חותן משה הם צאצאיו של יתרו חותן משה. 1ב. 

מסופר עליהם שישבו בעיר התמרים, היא יריחו, ובזמן כיבושי 
יהודה עלו מעיר התמרים וישבו עם יהודה במדבר יהודה אשר 

ג' ככהן מדין, -. חותן משה נזכר בשמות ב' ו2בנגב ערד.      
 יתרוכשעזר משה לבנותיו מפני הרועים, ובשם  רעואלם בש

חותנו לאחר  יתרכשרעה "את צאן יתרו חותנו" וכששב אל 
 מעמד הסנה כדי להודיעו על שובו למצרים.

 לאחר מכן נזכר יתרו בבואו אל משה למדבר (שמות י"ח).
" אשר חובב בן רעואל המדיניבספר במדבר נזכר חותן משה כ"

 -א עם ישראל אל ארצם (במדבר י', כטממנו בקש משה לבו
 לב).

4 
 א'

 כללי

 
א. יריחו נזכרה בפרק זה בשם עיר התמרים. 
ציין שמות של עוד ארבע ערים הנזכרות 
בפרק זה בשני שמות שונים, ומהו המקור 

 לעובדה כי ניתנו להן שני שמות?
 

. מהו האזור הטופוגרפי בו היה קשה 1ב. 
י הארץ, יותר לבני ישראל להלחם ביושב

 ומדוע?    
. ציין אירוע בספר יהושע בו נזכר כי אזור 2

טופוגרפי זה היה קשה לכיבוש מאותה 
 הסיבה הנזכרת בפרק זה.

 
 קרית ספר –קרית ארבע      ,       דביר  –א. חברון 
 חרמה. –לוז       ,     צפת  –בית אל 

הסיבה שמופיעים שני שמות לערים הללו היא: בשלושת 
ים השם השני הוא השם הקדום (והמשיך השם הקדום הראשונ

להתקיים לגבי מצודת העיר [החלק הישן של העיר]). במקרה 
של צפת שונה שמה לשם חרמה לאחר שיהודה ושמעון נלחמו 

 בה והחרימוה.
. לבני ישראל היה קשה יותר להלחם בעמק כי לכנענים 1ב. 

מאסיבי  היה רכב ברזל (הקשה לשימוש בהר, אך ניתן לשימוש
 בעמק). (פסוק י"ט).     

יח: בני יוסף טענו כלפי יהושע שהם צריכים  -. יהושע י"ז, יד2
שטח רב יותר כי הם רבים. יהושע הציע שיכשירו את שטח 
היערות שבנחלתם ליישוב. בני יוסף טענו ששטח זה אינו 
מספיק, ואילו את העמק אי אפשר להוריש כי לכנענים רכב 

טען שהם חזקים מספיק לעשות את שני ברזל, אך יהושע 
 הדברים: להכשיר את היערות ולהוריש את הכנעני שבעמק.

 
5 
 א'

כיבוש 
 בית אל

 א. תאר בקצרה את כיבוש העיר בית אל.
 ב. במה דומה כיבוש בית אל לכיבוש יריחו?

 

א. הקושי בכיבוש העיר היה שלמרות שתרו מסביבה ("ויתירו 
או מהיכן להיכנס אליה. תוך כדי בית יוסף בבית אל") לא מצ

בדיקה ראו מישהו יוצא מהעיר והבטיחו לעשות עמו חסד אם 
יראה להם את מבוא העיר. האיש הראה להם את מבוא העיר 
וכך נמלט עם משפחתו מגורל יושביה שהוכו בידי בני יוסף. 
(אותו איש בנה מצפון לארץ ישראל עיר בשם לוז על שם עיר 

 מולדתו). 
בית אל דומה לכיבוש יריחו בכך שהיתה לישראל  ב. כיבוש

 עזרה ע"י אדם אחד מבפנים, שאתו עשו חסד בעבור עזרה זו.
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 שופטים ב

 תוכחה לישראל ומאפייני תקופת השופטים
 

 ה'): -תוכחת מלאך ה' שעלה מן הגלגל אל הבוכים (א'

ַוּיֹאֶמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ִמִּמְצַרִים ָוָאִביא ֶאְתֶכם   {פ}  יםַהֹּבכִ -ַהִּגְלָּגל ֶאל-ְיהָוה ִמן-ַוַּיַעל ַמְלַא� א
ִתְכְרתּו -ְוַאֶּתם לֹא ב.  ָאֵפר ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְלעֹוָלם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבֵתיֶכם ָוֹאַמר לֹא-ֶאל

ְוַגם  ג.  ּזֹאת ֲעִׂשיֶתם-ַמְעֶּתם ְּבקֹוִלי ַמהְׁש -ְבִרית ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְזְּבחֹוֵתיֶהם ִּתֹּתצּון ְולֹא
ַוְיִהי ְּכַדֵּבר  ד.  ֲאָגֵרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִצִּדים ֵוא�ֵהיֶהם ִיְהיּו ָלֶכם ְלמֹוֵקׁש-ָאַמְרִּתי לֹא

 ַוִּיְקְראּו ה.  קֹוָלם ַוִּיְבּכּו-ָהָעם ֶאתְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׂשאּו -ָּכל-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל-ַמְלַא� ְיהָוה ֶאת
 {פ}  ָׁשם ַליהָוה.-ַהָּמקֹום ַההּוא ֹּבִכים ַוִּיְזְּבחּו-ֵׁשם

מלאך ה' עלה מן הגלגל אל הבוכים (ע"פ חז"ל מדובר בנביא ולא במלאך ממש, והיה זה פנחס). 
. לא 2יושבי הארץ. . לא שמעו בקול ה' לא לכרות ברית ל1: המלאך הוכיח את ישראל על כך ש

: ה' לא יוסיף לגרש את הגויים מפני העונששמעו בקול ה' לשבור ולהרוס את הע"ז של גויי הארץ. 
: העם נשאו קולם בבכי ועל כן קראו למקום בשם תגובת העםישראל והגויים יהיו להם למוקש. 

 "בוכים" וזבחו שם לה'.

 

 י'): -(ו' חזרה לתיאור תקופת יהושע שאחרי הכיבוש וההתנחלות
ַוַּיַעְבדּו ָהָעם  ז.  ָהָאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו ָלֶרֶׁשת ֶאת-ָהָעם ַוֵּיְלכּו ְבֵני-ַוְיַׁשַּלח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ו

-לְיהָוה ֹּכל ְיֵמי ְיהֹוֻׁשַע ְוֹכל ְיֵמי ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ֶהֱאִריכּו ָיִמים ַאֲחֵרי ְיהֹוׁשּוַע ֲאֶׁשר ָראּו ֵאת ּכָ -ֶאת
ֵמָאה ָוֶעֶׂשר -נּון ֶעֶבד ְיהָוה ֶּבן-ַוָּיָמת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן ח.  ַמֲעֵׂשה ְיהָוה ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל

-ְוַגם ָּכל י.  ָּגַעׁש-ֶחֶרס ְּבַהר ֶאְפָרִים ִמְּצפֹון ְלַהר-ַוִּיְקְּברּו אֹותֹו ִּבְגבּול ַנֲחָלתֹו ְּבִתְמַנת ט.  ָׁשִנים
-ְיהָוה ְוַגם ֶאת-ָיְדעּו ֶאת-ֲאבֹוָתיו ַוָּיָקם ּדֹור ַאֵחר ַאֲחֵריֶהם ֲאֶׁשר לֹא-ר ַההּוא ֶנֶאְספּו ֶאלַהּדֹו

 {פ}  ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל.
העם עבדו את ה' כל ימי יהושע והזקנים שהאריכו ימים אחריו, "אשר ראו את כל מעשה ה' הגדול  •

 אשר עשה לישראל".
 ע מת בגיל מאה ועשר שנים ונקבר בנחלתו בתמנת חרס.יהוש •

o  לא. -כ"ד, כח –תיאור זה חוזר על התיאור בסוף ספר יהושע 
 לאחר מות הזקנים קם דור אחר שלא ידעו את ה' ואת מעשיו לישראל. •

 

 כ"ג): -תיאור התקופה שאחרי מות יהושע והזקנים (י"א
ְיהָוה ֱא�ֵהי -ַוַּיַעְזבּו ֶאת יב.  ַהְּבָעִלים-ֵעיֵני ְיהָוה ַוַּיַעְבדּו ֶאתָהַרע ּבְ -ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני יא

ֲאבֹוָתם ַהּמֹוִציא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ֵמֱא�ֵהי ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 
ְיהָוה ַוַּיַעְבדּו ַלַּבַעל -ַוַּיַעְזבּו ֶאת יג.  ְיהָוה-ְסִביבֹוֵתיֶהם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ַוַּיְכִעסּו ֶאת

ֹׁשִסים ַוָּיֹׁשּסּו אֹוָתם ַוִּיְמְּכֵרם ְּבַיד אֹוְיֵביֶהם -ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד-ַוִּיַחר יד.  ְוָלַעְׁשָּתרֹות
ָּבם ְלָרָעה -ְיהָוה ָהְיָתה-ר ָיְצאּו ַידְּבֹכל ֲאׁשֶ  טו.  ָיְכלּו עֹוד ַלֲעֹמד ִלְפֵני אֹוְיֵביֶהם-ִמָּסִביב ְולֹא

ַוָּיֶקם ְיהָוה ֹׁשְפִטים ַוּיֹוִׁשיעּום  טז.  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ָלֶהם ַוֵּיֶצר ָלֶהם ְמֹאד
ָסרּו   ֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהםֹׁשְפֵטיֶהם לֹא ָׁשֵמעּו ִּכי ָזנּו ַאֲחֵרי ֱא�ִהים אֲ -ְוַגם ֶאל יז.  ִמַּיד ֹׁשֵסיֶהם

ֵהִקים ְיהָוה ָלֶהם -ְוִכי יח.  ָעׂשּו ֵכן-ְיהָוה לֹא-תַהֶּדֶר� ֲאֶׁשר ָהְלכּו ֲאבֹוָתם ִלְׁשֹמַע ִמְצֹו-ַמֵהר ִמן
ֵחם ְיהָוה ִמַּנֲאָקָתם ִיּנָ -ִּכי  ַהֹּׁשֵפט ְוהֹוִׁשיָעם ִמַּיד ֹאְיֵביֶהם ֹּכל ְיֵמי ַהּׁשֹוֵפט-ֹׁשְפִטים ְוָהָיה ְיהָוה ִעם

ְוָהָיה ְּבמֹות ַהּׁשֹוֵפט ָיֻׁשבּו ְוִהְׁשִחיתּו ֵמֲאבֹוָתם ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי  יט.  ִמְּפֵני �ֲחֵציֶהם ְוֹדֲחֵקיֶהם

  ב
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ַאף -ַחרַוּיִ  כ.  לֹא ִהִּפילּו ִמַּמַעְלֵליֶהם ּוִמַּדְרָּכם ַהָּקָׁשה  ת ָלֶהםֱא�ִהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ּוְלִהְׁשַּתֲחֹו
ֲאבֹוָתם ְולֹא ָׁשְמעּו -ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאת-ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ַיַען ֲאֶׁשר ָעְברּו ַהּגֹוי ַהֶּזה ֶאת

ָעַזב ְיהֹוֻׁשַע -ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר-ֲאִני לֹא אֹוִסיף ְלהֹוִריׁש ִאיׁש ִמְּפֵניֶהם ִמן-ַּגם כא.  ְלקֹוִלי
ֶּדֶר� ְיהָוה ָלֶלֶכת ָּבם ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמרּו -ֲהֹׁשְמִרים ֵהם ֶאת  ִיְׂשָרֵאל-ַען ַנּסֹות ָּבם ֶאתְלמַ  כב.  ַוָּיֹמת

-ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְלִבְלִּתי הֹוִריָׁשם ַמֵהר ְולֹא ְנָתָנם ְּבַיד-ַוַּיַּנח ְיהָוה ֶאת כג.  לֹא-ֲאבֹוָתם ִאם
 {פ}  ְיהֹוֻׁשַע.

 ).חטאידע את מעשה ה', החלו בני דור זה לעבוד את הבעלים. (מכיוון שהיה זה דור חדש, שלא  •
 ).עונשאף ה' חרה בישראל והוא נתנם ביד אויביהם מסביב, אשר מיררו את חייהם. ( •
 ).שופטיםכשמצבם תחת אותם שוסים הפך חמור מאד שלח ה' שופטים להושיעם. ( •
 השופטים הושיעום מיד אויביהם.  •
את ישראל לדרך הישר, אך ישראל לא שמעו אליהם, ובמות  לשופטים היה גם תפקיד להנחות •

 ).שוב חטאהשופט שבו לדרכם הרעה. (
 , וחוזר חלילה).שוב עונשמשום כך היה עונשם כי ה' לא יוסיף להוריש גויי הארץ מפניהם. ( •
 השומרים הם את דרך ה' ללכת בם... אם לא".  למען נסות בם את  ישראל: "המטרה •

 

 תשובה שאלה  
1 
 ב'

"ויעל 
מלאך ה' 

מן 
הגלגל 

אל 
 הבוכים"

א. ציין בלשונך בקצרה את תוכחת מלאך ה' 
(עפ"י חז"ל: נביא. וחז"ל אומרים שהיה זה 
פנחס) ואת העונש הצפוי לישראל בעקבות 

 המעשה.
 

ב. "ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ 
הזאת מזבחותיהם תתוצון... והיו לכם לצדים 

 ג').  -(א' ואלהיהם יהיו לכם למוקש"
ציין שלושה מקורות בספרים שמות ובמדבר 

אין לכרות ברית עם בהם נאמר לישראל כי 
יש לשבר את מזבחותם ו יושבי הארץ
הותרתם בארץ תהיה לישראל כי  ומצבותיהם

 .למוקש
ג. "וישאו העם את קולם ויבכו. ויקראו שם 

 ה').   -המקום ההוא בוכים"... (ד'
בכו ישראל . ציין שלוש פעמים בהם 1

בעקבות פרשת פילגש בגבעה והיכן היה 
 הדבר.    

. ציין שמות של שני מקומות נוספים בספר 2
 שופטים הנקראים ע"ש מאורע שהיה בהם.

א. מלאך ה' הוכיח את ישראל על שבמקום להוריש את כל 
יושבי הארץ ולשבר מזבחותיהם ומצבותיהם כרתו ברית עם 

כפי שנאמר בתורה: הגויים יושבי הארץ. עונשם יהיה בדיוק 
 האלה יהיו להם למוקש.

: "לא תכרות להם ולאלהיהם ברית. לא לג -שמות כ"ג, לבב. 
 ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי... כי יהיה לך למוקש".

: "השמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ... יג -שמות ל"ד, יב
 פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תתוצון ואת מצבותם

 תשברון ואת אשריו תכרותון".
: "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם במדבר ל"ג, נה

 והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם"...
ג. בני ישראל בכו לאחר ההפסד הראשון לבנימין (שופטים כ', 

כג), לאחר ההפסד השני לבנימין (כ', כו) ולאחר הנצחון על 
 –שנשבעו לא לתת בנותיהם לבנימין לאשה לאחר  –בנימין 

 כ"א, ב. 
 מקום הבכי היה בית אל.

: שמשון הכה בלחי חמור אלף איש וקרא למקום רמת לחי. 2
 ההוא רמת לחי (ט"ו, יז).

: שמשון התפלל לה': "אתה נתת ביד עבדך את עין הקורא
התשועה הגדולה הזאת, ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד 

המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים ועל  הערלים"? ה' בקע את
 כן קרא שמשון למכתש אשר בלחי "עין הקורא" (ט"ו, יט).

2 
"ויקם 
דור 
 אחר"

 כ"ג. -י"א-י' ו -עיין בפסוקים ו'
כ"ג את  -א. כיצד מסבירים פסוקים י"א

י' נזכר יהושע בעודו  -העובדה כי בפסוקים ו'
בחיים לאחר שקראנו בפרק א' פסוק א' כי 

המדוברת היא "ויהי אחרי מות  התקופה
י') חוזרים על  -יהושע" וכי פסוקים אלו (ו'

 הנאמר בסוף ספר יהושע?
ב. כיצד משיב הפרק לשתי השאלות הגדולות 

. מדוע ניתן עם 1של תקופת השופטים: 
ישראל שוב ושוב למשיסה בידי הגויים 

. מדוע לא ניתנה ארץ ישראל 2שמסביב?   
 להם בעבר? כולה לישראל כפי שהובטח

כ"ג הוא הסבר התהליך שהתרחש  -א. עניינם של פסוקים י"א
לאחר מות יהושע ואשר הביא לקיומה של תקופת השופטים 

ולמאפייניה. לצורך כך חוזר הכתוב אחורה כדי לתאר את סוף 
תקופת יהושע ותקופת הזקנים שאחריו, בה עבדו עדיין ישראל 

כ"ג) בה קם דור  -אאת ה', כרקע לתקופה הבאה אח"כ (פס' י"
 אחר שלא ראה את נפלאות ה' והתחיל לעבוד את הבעלים.

. ישראל ניתנו למשיסה בידי הגויים שמסביב כי לא הורישו 1ב. 
אותם כמו שצריך ולכן הפכו הגויים שנשארו להיות להם 

למוקש, ישראל עבדו ע"ז, אף ה' חרה בהם וה' נתנם ביד 
ם לאחר שניתנו להם שוסים. מכיוון שישראל לא שבו לה' ג

שופטים, אלא לאחר שהושיעום שופטיהם חזרו שוב למעשיהם 
הרעים, לא הוריש ה' את הגויים מפניהם כדי לנסות בם את 

ישראל, וכך המשיכו ישראל לחטוא וה' המשיך לתתם ביד 
 שוסים.
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. החטא הכפול של אי הורשת הגויים וכריתת ברית עמם ושל 2
המשיך לעזור לישראל  ע"ז בהשפעתם גרם לכך שה' לא

להוריש את גויי הארץ ומתוך כך הצטמצמו גבולות הארץ 
 המובטחת.

3 
 ב'

תפקידי 
 השופטים

 יט.   -עיין בשופטים ב', ו
א. מהו השינוי שחל בדור שלאחר יהושע 

 וכיצד הוא מוסבר בקטע זה?   
ב. מה היה תפקידם של השופטים לפי פרק 

 זה?

שע הוא שישראל התרשלו א. השינוי שחל בדור שלאחר יהו
בהורשת גויי הארץ, כרתו ברית עמם, הושפעו מהם והחלו 

לעבוד ע"ז. שינוי זה מוסבר בכתוב בכך שקם דור אחר שלא 
 ידעו את ה' ולא ראו את המעשה הגדול שעשה לישראל.

 ב. לפי פרק זה תפקידי השופטים היו: 
 . להושיע את ישראל מיד שוסיהם. 1
דרך ה'. (לומדים זאת מהכתוב "וגם אל . לכוון את ישראל ל2

 שופטיהם לא שמעו" וגו').
4 
 ב'

אי 
הכרתת 

גויי 
 הארץ

 ג', ד.     -עיין בשופטים ב', כ 
א. ציין שתי סיבות שבגללן לא הניח ה' 

 לישראל להכרית מיד את כל גויי הארץ.   
לג.  כיצד מסבירה  -ב. עיין בשמות כ"ג, כו

ח לישראל התורה את העובדה שה' לא הני
 להכרית מיד את כל גויי הארץ?

א. הסיבות שבגללן לא הניח ה' לישראל להכרית מיד את כל 
. "למען נסות בם את ישראל השומרים הם את 1גויי הארץ:   

. "רק למען 2דרך ה' ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא".   
דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא 

 ידעום".
ל: "לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה  -מות כ"ג, כטב. ש

הארץ שממה ורבה עליך חית השדה. מעט מעט אגרשנו 
מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ": גירוש בבת אחת של 

כל גויי הארץ יגרום לכך שיהיה מרווח זמן עד שיגיעו ישראל 
 לכל חלקי הארץ, ובינתיים תהיה שממה כי לא יהיה מי שיעבוד

 את הארץ ולאזורים אלה יכנסו חיות השדה.
5 
 ב'

מעגל 
תקופת 
 השופטים

הכתוב מתאר את תקופת השופטים ככזו 
שבה הקים ה' להם שופטים, השופט הושיעם 

מיד שוסיהם, במות השופט שבו בני ישראל 
למעשיהם הרעים וחוזר חלילה. הבא מספר 

 דוגמאות מספר שופטים לתהליך זה.

עשו הרע בעיני ה'. אף ה' חרה בישראל וה' פרק ג': בני ישראל 
נתנם ביד כושן רשעתים מלך ארם נהרים. ישראל זעקו לה'. ה' 

הקים להם מושיע את עתניאל בן קנז. הארץ שקטה ארבעים 
 שנה.

ישראל הוסיפו לעשות הרע בעיני ה'. ה' נתנם ביד עגלון מלך 
מואב. ישראל זעקו לה'. ה' הקים להם מושיע את אהוד בן 

 רא. הארץ שקטה.ג
פרק ד': ישראל הוסיפו לעשות הרע בעיני ה'. ה' נתנם ביד יבין 
מלך כנען. ישראל זעקו. ה' שלח להם את דבורה הנביאה וברק 

 וכו'.
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 שופטים ג

      מאפייני תקופת השופטים ותיאור מטרה נוספת להשארת הגויים בארץ
 

 (מלבד לנסות בם את ישראל):  ם בארץנוספת בהשארת הגויי ו': מטרה -א'
ִמְלֲחמֹות -ָיְדעּו ֵאת ָּכל-ֲאֶׁשר לֹא-ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל-ְוֵאֶּלה ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ְיהָוה ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת א

לֹא ְלָפִנים -ִיְׂשָרֵאל ְלַלְּמָדם ִמְלָחָמה ַרק ֲאֶׁשר-ַרק ְלַמַען ַּדַעת ֹּדרֹות ְּבֵני ב.  ְּכָנַען
ַהְּכַנֲעִני ְוַהִּציֹדִני ְוַהִחִּוי ֹיֵׁשב ַהר ַהְּלָבנֹון ֵמַהר ַּבַעל ֶחְרמֹון -ֲחֵמֶׁשת ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ְוָכל ג.  ְיָדעּום

-ִצָּוה ֶאת-ת ְיהָוה ֲאֶׁשרִמְצֹו-ִיְׂשָרֵאל ָלַדַעת ֲהִיְׁשְמעּו ֶאת-ַוִּיְהיּו ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת ד.  ַעד ְלבֹוא ֲחָמת
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְׁשבּו ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי  ה.  ֹמֶׁשה-ֲאבֹוָתם ְּבַיד

-ְּבנֹוֵתיֶהם ָנְתנּו ִלְבֵניֶהם ַוַּיַעְבדּו ֶאת-ְּבנֹוֵתיֶהם ָלֶהם ְלָנִׁשים ְוֶאת-ַוִּיְקחּו ֶאת ו.  ְוַהְיבּוִסי
  ֱא�ֵהיֶהם.
. (הם היו זקוקים לכך כי ה' לא עוזר להם להלחם כמו שהיה עם ללמד את ישראל מלחמה כדי

 אבותיהם).
 

 שלושת השופטים הראשונים
 י"א): -(ז' עתניאל בן קנז

ים ַהְּבָעלִ -ְיהָוה ֱא�ֵהיֶהם ַוַּיַעְבדּו ֶאת-ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוִּיְׁשְּכחּו ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ז
ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְמְּכֵרם ְּבַיד ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ֶמֶל� ֲאַרם ַנֲהָרִים -ַוִּיַחר ח.  ָהֲאֵׁשרֹות-ְוֶאת

ְיהָוה ַוָּיֶקם -ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני ט.  ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ְׁשֹמֶנה ָׁשִנים-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַוַּיַעְבדּו ְבֵני
-ַוְּתִהי ָעָליו רּוחַ  י.  ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהָּקֹטן ִמֶּמּנּו-ָוה מֹוִׁשיַע ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיִׁשיֵעם ֵאת ָעְתִניֵאל ֶּבןְיה

ָעז ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ֶמֶל� ֲאָרם ַוּתָ -ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֵצא ַלִּמְלָחָמה ַוִּיֵּתן ְיהָוה ְּבָידֹו ֶאת-ְיהָוה ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת
 {פ}  ְקַנז.-ַוִּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוָּיָמת ָעְתִניֵאל ֶּבן יא.  ָידֹו ַעל ּכּוַׁשן ִרְׁשָעָתִים

 
 ג', ו:  –המתקיים כפי שתואר בפרק ב', יא  המעגל הראשון

 בני ישראל עשו הרע בעיני ה'. •
 ה' נתנם בידי כושן רשעתים מלך ארם נהרים. •
 תו שמונה שנים ואז זעקו לה' מכובד עולו של כושן.בני ישראל עבדו או •
 ה' שלח להם מושיע, את עתניאל בן קנז. •
 עתניאל שפט את ישראל והושיעם מיד כושן רשעתים. •
 הארץ שקטה ארבעים שנה. עתניאל מת. •
 בני ישראל הוסיפו לעשות הרע בעיני ה'... •

 

 ל'): -(י"ב אהוד בן גרא

ִיְׂשָרֵאל ַעל -מֹוָאב ַעל-ֶעְגלֹון ֶמֶל�-ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוְיַחֵּזק ְיהָוה ֶאתַוֹּיִספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  יב
ִיְׂשָרֵאל ַוִּייְרׁשּו -ְּבֵני ַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ַוֵּיֶל� ַוַּי� ֶאת-ַוֶּיֱאֹסף ֵאָליו ֶאת יג.  ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה-ָעׂשּו ֶאת-ִּכי

מֹוָאב ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה -ֶעְגלֹון ֶמֶל�-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַוַּיַעְבדּו ְבֵני יד.  ִעיר ַהְּתָמִרים-ֶאת
ַהְיִמיִני -ֵּגָרא ֶּבן-ֵאהּוד ֶּבן-ְיהָוה ַוָּיֶקם ְיהָוה ָלֶהם מֹוִׁשיַע ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני טו.  ָׁשָנה

ַוַּיַעׂש לֹו ֵאהּוד ֶחֶרב  טז.  ֵאל ְּבָידֹו ִמְנָחה ְלֶעְגלֹון ֶמֶל� מֹוָאבִיְׂשָר -ְיִמינֹו ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני-ִאיׁש ִאֵּטר ַיד
ַהִּמְנָחה -ַוַּיְקֵרב ֶאת יז.  ְוָלּה ְׁשֵני ֵפיֹות ֹּגֶמד ָאְרָּכּה ַוַּיְחֹּגר אֹוָתּה ִמַּתַחת ְלַמָּדיו ַעל ֶיֶר� ְיִמינֹו

ַהִּמְנָחה ַוְיַׁשַּלח -ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַהְקִריב ֶאת יח.  ְמֹאד ְלֶעְגלֹון ֶמֶל� מֹוָאב ְוֶעְגלֹון ִאיׁש ָּבִריא
ֵסֶתר ִלי ֵאֶלי� -ַהִּגְלָּגל ַוּיֹאֶמר ְּדַבר-ַהְּפִסיִלים ֲאֶׁשר ֶאת-ְוהּוא ָׁשב ִמן יט.  ָהָעם ֹנְׂשֵאי ַהִּמְנָחה-ֶאת

ֹיֵׁשב ַּבֲעִלַּית -ְוֵאהּוד ָּבא ֵאָליו ְוהּוא כ.  ם ָעָליוָהֹעְמִדי-ַהֶּמֶל� ַוּיֹאֶמר ָהס ַוֵּיְצאּו ֵמָעָליו ָּכל
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ַוִּיְׁשַלח ֵאהּוד  כא.  ֱא�ִהים ִלי ֵאֶלי� ַוָּיָקם ֵמַעל ַהִּכֵּסא-לֹו ְלַבּדֹו ַוּיֹאֶמר ֵאהּוד ְּדַבר-ַהְּמֵקָרה ֲאֶׁשר
ַהִּנָּצב ַאַחר ַהַּלַהב -ַוָּיבֹא ַגם כב.  ֶעָה ְּבִבְטנֹוַהֶחֶרב ֵמַעל ֶיֶר� ְיִמינֹו ַוִּיְתקָ -ַיד ְׂשמֹאלֹו ַוִּיַּקח ֶאת-ֶאת

ַוֵּיֵצא ֵאהּוד ַהִּמְסְּדרֹוָנה  כג.  ַוִּיְסֹּגר ַהֵחֶלב ְּבַעד ַהַּלַהב ִּכי לֹא ָׁשַלף ַהֶחֶרב ִמִּבְטנֹו ַוֵּיֵצא ַהַּפְרְׁשֹדָנה
ָצא ַוֲעָבָדיו ָּבאּו ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ַּדְלתֹות ָהֲעִלָּיה ְנֻעלֹות ְוהּוא יָ  כד.  ַוִּיְסֹּגר ַּדְלתֹות ָהֲעִלָּיה ַּבֲעדֹו ְוָנָעל

ּבֹוׁש ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ֹפֵתַח ַּדְלתֹות -ַוָּיִחילּו ַעד כה.  ַרְגָליו ַּבֲחַדר ַהְּמֵקָרה-ַוּיֹאְמרּו ַא� ֵמִסי� הּוא ֶאת
ְוֵאהּוד ִנְמַלט ַעד  כו.  ֵּנה ֲאֹדֵניֶהם ֹנֵפל ַאְרָצה ֵמתַהַּמְפֵּתַח ַוִּיְפָּתחּו ְוִה -ָהֲעִלָּיה ַוִּיְקחּו ֶאת

ַוְיִהי ְּבבֹואֹו ַוִּיְתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְּבַהר  כז.  ַהְּפִסיִלים ַוִּיָּמֵלט ַהְּׂשִעיָרָתה-ִהְתַמְהְמָהם ְוהּוא ָעַבר ֶאת
ָנַתן -ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִרְדפּו ַאֲחַרי ִּכי כח.  םָהָהר ְוהּוא ִלְפֵניהֶ -ִיְׂשָרֵאל ִמן-ֶאְפָרִים ַוֵּיְרדּו ִעּמֹו ְבֵני

-ַמְעְּברֹות ַהַּיְרֵּדן ְלמֹוָאב ְולֹא-מֹוָאב ְּבֶיְדֶכם ַוֵּיְרדּו ַאֲחָריו ַוִּיְלְּכדּו ֶאת-ֹאְיֵביֶכם ֶאת-ְיהָוה ֶאת
ִאיׁש ָחִיל -ָׁשֵמן ְוָכל-ִאיׁש ָּכל מֹוָאב ָּבֵעת ַהִהיא ַּכֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים-ַוַּיּכּו ֶאת כט.  ָנְתנּו ִאיׁש ַלֲעֹבר
 {פ}  ַוִּתָּכַנע מֹוָאב ַּבּיֹום ַההּוא ַּתַחת ַיד ִיְׂשָרֵאל ַוִּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה. ל.  ְולֹא ִנְמַלט ִאיׁש

 
שנה ואז זעקו לה', ה'  18: עשיית הרע, נתינה ביד עגלון מלך מואב, עבדוהו המעגל שוב מתקיים •

אהוד בן גרא, אהוד הושיעם, הארץ שקטה שמונים שנה, אהוד מת, ישראל הוסיפו לעשות שלח את 
 הרע בעיני ה'.

(משתמש ביד שמאל). דבר זה שימש אותו  אטר יד ימינו(משבט בנימין),  "בן הימיני"אהוד היה  •
 :הטכסיסים בהם השתמש כדי לנצח את עגלון מלך מואבכחלק מ

 שגרתי ולכן לא מעורר חשד: נתינת מנחה לעגלון מלך מואב. אהוד הלך למואב לצורך דבר שהיה .1
(קצרה), וחגר  "גמד ארכה"(בעלת קצה חד משני הצדדים),  חרב "ולה שני פיות"אהוד הכין לו  .2

 אותה מתחת למדיו על ירך ימינו (מכיוון שהיה שמאלי וכך קל לו לשלוף אותה).
גם נמצאה "על הירך הלא נכונה" החרב, אם כן, היתה קלה להסתרה מכיוון שהיתה קצרה ו

 כביכול, בצד שבו לא מצפים למצוא אותה.
כשכלה עגלון להקריב את המנחה שקבל, שלח אהוד את בני ישראל שבאו אתו כי זו היתה  .3

 משימה לאדם אחד, אשר בהיותו יחיד יהיה לו קל יותר להימלט.
ועגלון  דבר סתר לי אליך""כדי להגיע למצב שבו הוא נמצא עם עגלון לבד אמר אהוד לעגלון  .4

 אכן הוציא מהחדר את כל הנוכחים.
. עגלון כיבד זאת "דבר אלקים לי אליך"כדי להגיע למצב שבו עגלון עומד אמר אהוד לעגלון  .5

 ועמד על רגליו (!)
אהוד תקע חרבו בבטנו של עגלון. החרב, שהיתה קצרה, נבלעה בבטנו לגמרי ("ויבוא גם הנצב  .6

 אחר הלהב" וגו').
. בכך גרם לעיכוב רב אצל עבדי המלך, שלא נכנסו מיד אל המלך כי ונעל את הדלתוד יצא אה .7

חשבו שהוא עסוק ונעל הדלת בעצמו. דבר זה התווסף לעיכוב שנגרם כתוצאה מכך שלא יכלו 
 לראות בהתחלה מה פגע במלך כי לא ראו את החרב שנבלעה בבטנו.

חמו במואב עד שהכניעום. תוך כדי כך השתמשו אהוד נמלט, הזעיק את יושבי הר אפרים והם נל .8
בטקטיקת מלחמה נוספת וסגרו את מעברי הירדן באופן שהמואבים שהיו בעבר הירדן המערבי 

 לא יכלו להמלט חזרה למואב.

 (ל"א): שמגר בן ענת
הּוא -ְלַמד ַהָּבָקר ַוּיֹוַׁשע ַּגםֵמאֹות ִאיׁש ְּבמַ -ְּפִלְׁשִּתים ֵׁשׁש-ֲעָנת ַוַּי� ֶאת-ְוַאֲחָריו ָהָיה ַׁשְמַּגר ֶּבן לא
 {פ}  ִיְׂשָרֵאל.-ֶאת

 
שמגר הושיע את ישראל מיד הפלשתים. התשועה שעשה היתה בלתי רגילה מבחינה זו שהרג שש 

 זהו כלי בעל דרבן בראשו, המיועד לדרבן את הבקר לחרישה. -מאות איש במלמד הבקר 

ניאל בן קנז ואהוד בן גרא. לא נכתב כמה שנים לגבי שמגר לא מצויין המעגל שראינו לעיל אצל עת
 היתה התשועה לישראל על ידו. 
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 תשובה שאלה  
1 
 
 ג'
 

"ואלה 
הגויים 
אשר 

 הניח ה'"

 ו'. -עיין בפסוקים א'
הגויים הנזכרים בפסוקים אלה אינם 
הגויים שישבו בתוך נחלות ישראל במרכז 
הארץ, אלא בשוליים: פלשתים, כנעני, 

היושבים בהר הלבנון עד לבוא צידוני וחוי 
 חמת וכו'. מה רוצה הכתוב לומר בזה?

בציון גויים אלה רוצה הכתוב לומר כי ישראל לא הורישו 
את הגויים הנמצאים קרוב אליהם (בהישג ידם, היכן שקל 
יותר להורישם) ועל כן לא יוריש ה' מפניהם את הגויים 

 הרחוקים יותר.

2 
 
 ג'
 

שלושה 
שופטים 
 ראשונים

יין שמותיהם של שלושת השופטים צ
הנזכרים בפרק זה, וכתוב לגבי מי מהם 
נזכר כי שימש בשני תפקידי השופטים 

 שנזכרו בפרק ב'.

שלושת השופטים הם עתניאל בן קנז, אהוד בן גרא ושמגר 
בן ענת. לגבי עתניאל בן קנז נכתבו שני התפקידים: הוא 

ים וגם הושיע את ישראל מיד כושן רשעתים מלך ארם נהר
שפט את ישראל. לגבי אהוד ושמגר נזכר כי הושיעו את 

  ישראל (אהוד ממואב ושמגר מפלשתים).

 
3 
 
 ג'
 

אהוד בן 
 גרא
 
 

א. ציין שלושה טכסיסים שעשה אהוד בן 
גרא כדי שיוכל להגיע אל עגלון מלך מואב 
ולהיות אתו ביחידות, וכתוב מה עשה כדי 

 שהריגת עגלון לא תתגלה מיד.
גדעון השתמש בטכסיס כשיצא ב. גם 

להלחם במדין. עיין בשופטים פרק ז' 
 ותאר בקצרה את הטכסיס בו השתמש.

. אהוד עשה לו חרב חדה משני צדיה, קצרה ("גמד 1א. 
ארכה") וחגר אותה על ירך ימינו כדי שיהיה לו קל לשלוף 
אותה כי הוא היה שמאלי ("אטר יד ימינו"). את החרב 

 מפני אנשי מלך מואב. הקצרה היה קל להסתיר
. כדי להגיע למצב שבו הוא נמצא לבד עם מלך מואב 2

 אמר אהוד לעגלון "דבר סתר לי אליך".
. כדי להביאו למצב של עמידה אמר אהוד לעגלון "דבר 3

 אלהים לי אליך".
* בשלב זה בא לביטוי הטכסיס הכרוך בחרב המיוחדת: 

רב כולה בהיותה קצרה ובעלת שני קצוות חדים נתקעה הח
 בבטנו של עגלון ולא נודע כי באה אל קרבו.

. אהוד יצא ונעל הדלת אחריו ובכך גרם עיכוב לעבדי 4
המלך מלרדוף אחריו, כי חשבו בהתחלה שהמלך נעל 

 הדלת בכוונה.
ב. את שלוש מאות החיילים שנשארו לאחר שבחן אותם 
במים, כדבר ה', חילק גדעון לשלושה ראשים ונתן בידם 

גרמו לרעש רב ולאור (כדי ליצור רושם מוטעה של כלים שי
שופרות, כדים ריקים ולפידים  –הימצאות חיילים רבים) 

בתוך הכדים. האנשים ניפצו הכדים, תקעו בשופרות וגרמו 
לרעש רב וכן קראו "חרב לה' ולגדעון" ובכך גרמו למנוסת 

 מדין.
4 
 
 
 ג'

א. ציין את הטקטיקה הצבאית בה נקטו 
 תם במואב.ישראל במלחמ

ב. ציין שבטם של השופטים: עתניאל בן 
קנז, אהוד בן גרא, גדעון, תולע בן פואה, 

 שמשון.

א. ישראל לכדו את מעברות הירדן באופן שאנשי מואב 
שהיו בעבר הירדן המערבי לא יכלו להימלט בחזרה 

 למואב, כי המעברים היו סגורים.
 ב. 

ט היה אחי כלב, וככזה היה משב עתניאל בן קנז •
 יהודה.

 בנימין. –היה "בן הימיני"  אהוד בן גרא •
"במה אושיע את ישראל הנה אלפי הדל  גדעון: •

 מנשה. –במנשה"... 
 יששכר. – תולע בן פואה •
בן מנוח "ויהי איש אחד מצרעה  שמשון: •

 דן. –ממשפחת הדני"... 
 
 

 

 

 

 ג
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 שופטים ד

 מלחמת דבורה וברק ביבין מלך כנען ובסיסרא שר צבאו
* 

 ג' וסוף פרק ה'):  -א'המעגל (

ְּכַנַען -ַוִּיְמְּכֵרם ְיהָוה ְּבַיד ָיִבין ֶמֶל� ב.  ַוֹּיִספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְוֵאהּוד ֵמת א
-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ְבֵני ַוִּיְצֲעקּו ג.  ְצָבאֹו ִסיְסָרא ְוהּוא יֹוֵׁשב ַּבֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים-ֲאֶׁשר ָמַל� ְּבָחצֹור ְוַׂשר

 {פ}  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָחְזָקה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה.-ַּבְרֶזל לֹו ְוהּוא ָלַחץ ֶאת-ִּכי ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב  ְיהָוה

בני ישראל עשו הרע בעיני ה', ה' מכרם ביד יבין מלך כנען, ישראל עבדוהו עשרים שנה ואז זעקו 
דבורה וברק הושיעום, הארץ שקטה ארבעים שנה, ישראל לה', ה' שלח להם את דבורה וברק, 

 הוסיפו לעשות הרע.

 

 ה'): -דבורה הנביאה (ד'
ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת  ה.  ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא-ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאה ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות ִהיא ֹׁשְפָטה ֶאת ד

 .ְּבַהר ֶאְפָרִים ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְׁשָּפט ֵאל-ֹּתֶמר ְּדבֹוָרה ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵּבית-ַּתַחת
דבורה היתה שופטת ייחודית בכך שהייתה גם נביאה. שם בעלה: לפידות. מקום מושבה: תחת 

 בין הרמה ובין בית אל. –תומר דבורה 

 ט'): -ברק בן אבינעם (ו'

ִיְׂשָרֵאל -ִמֶּקֶדׁש ַנְפָּתִלי ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ֲהלֹא ִצָּוה ְיהָוה ֱא�ֵהי ֲאִביֹנַעם-ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלָבָרק ֶּבן ו 
ּוָמַׁשְכִּתי  ז.  ֵל� ּוָמַׁשְכָּת ְּבַהר ָּתבֹור ְוָלַקְחָּת ִעְּמ� ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ִמְּבֵני ַנְפָּתִלי ּוִמְּבֵני ְזֻבלּון

ֲהמֹונֹו ּוְנַתִּתיהּו -ִרְכּבֹו ְוֶאת-ְצָבא ָיִבין ְוֶאת-רִסיְסָרא ׂשַ -ַנַחל ִקיׁשֹון ֶאת-ֵאֶלי� ֶאל
ַוּתֹאֶמר  ט.  לֹא ֵתְלִכי ִעִּמי לֹא ֵאֵל�-ֵּתְלִכי ִעִּמי ְוָהָלְכִּתי ְוִאם-ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ָּבָרק ִאם ח.  ְּבָיֶד�

ִאָּׁשה ִיְמֹּכר ְיהָוה -ֶׁשר ַאָּתה הֹוֵל� ִּכי ְבַידַהֶּדֶר� אֲ -ָה�� ֵאֵל� ִעָּמ� ֶאֶפס ִּכי לֹא ִתְהֶיה ִּתְפַאְרְּת� ַעל
 .ָּבָרק ֶקְדָׁשה-ִסיְסָרא ַוָּתָקם ְּדבֹוָרה ַוֵּתֶל� ִעם-ֶאת

 
כשופטת מילאה דבורה את תפקיד השיפוט בישראל, אך התשועה הצבאית נמסרה ביד ברק בן אבינעם מהעיר  •

 קדש בנחלת נפתלי.
 .נחל קישון: מקום המלחמה. הר תבור: מקום ההתכנסותינת כנען בידי ישראל. דבורה מסרה לו את דבר ה' על נת •
 ברק השיב לדבורה כי הוא ילך רק אם היא תלך אתו.  •
 תשובת דבורה: אלך אתך, אך סיסרא לא יינתן בידך, כי אם ביד אשה. •

 
 ט"ז): -(י' המלחמה בכנען

ָׁשה ַוַּיַעל ְּבַרְגָליו ֲעֶׂשֶרת ַאְלֵפי ִאיׁש ַוַּתַעל ִעּמֹו ַנְפָּתִלי ֶקְד -ְזבּוֻלן ְוֶאת-ַוַּיְזֵעק ָּבָרק ֶאת י
ֵאילֹון בצענים -ְוֶחֶבר ַהֵּקיִני ִנְפָרד ִמַּקִין ִמְּבֵני ֹחָבב ֹחֵתן ֹמֶׁשה ַוֵּיט ָאֳהלֹו ַעד יא.  ְּדבֹוָרה

ַוַּיְזֵעק  יג.  ָּתבֹור-ֲאִביֹנַעם ַהר-ק ֶּבןִּכי ָעָלה ָּבָר   ַוַּיִּגדּו ְלִסיְסָרא יב.  ֶקֶדׁש-(ְּבַצֲעַנִּנים) ֲאֶׁשר ֶאת
ַנַחל -ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֵמֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים ֶאל-ָּכל-ִרְכּבֹו ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזל ְוֶאת-ָּכל-ִסיְסָרא ֶאת

ִסיְסָרא ְּבָיֶד� ֲהלֹא -ָּבָרק קּום ִּכי ֶזה ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֶאת-ַוּתֹאֶמר ְּדֹבָרה ֶאל יד.  ִקיׁשֹון
ִסיְסָרא -ַוָּיָהם ְיהָוה ֶאת טו.  ְיהָוה ָיָצא ְלָפֶני� ַוֵּיֶרד ָּבָרק ֵמַהר ָּתבֹור ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ַאֲחָריו

ָנס ֶחֶרב ִלְפֵני ָבָרק ַוֵּיֶרד ִסיְסָרא ֵמַעל ַהֶּמְרָּכָבה ַוּיָ -ַהַּמֲחֶנה ְלִפי-ָּכל-ָהֶרֶכב ְוֶאת-ָּכל-ְוֶאת
ַמֲחֵנה ִסיְסָרא -ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהֶרֶכב ְוַאֲחֵרי ַהַּמֲחֶנה ַעד ֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים ַוִּיֹּפל ָּכל טז.  ְּבַרְגָליו

 .  ֶאָחד-ֶחֶרב לֹא ִנְׁשַאר ַעד-ְלִפי
 

 ד
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 ברק עשה כדבר דבורה והזעיק עשרת אלפים אנשים מבני זבולון ונפתלי. •
  שיהיה רלוונטי רק בהמשך: חבר הקיני עזב את מקום מושבו עם הכתוב, בשלב זה, מציין פרט

 שאר בני הקיני ועבר להתגורר בצפון באזור קדש נפתלי.
 המקום בו ישבו הכנענים לאחר נפילת חצור בימי יהושע. -סיסרא יצא למלחמה מחרושת הגויים  •
 לפניך". דבורה אמרה לברק "קום כי זה היום אשר נתן ה' את סיסרא בידך הלא ה' יצא  •
 ה' המם את סיסרא ומחנהו, וברק רדף אחריהם עד חרושת הגויים והפיל את כולם "לא נשאר עד אחד". •

 
 כ"ב): -יעל אשת חבר הקיני ומות סיסרא (י"ז

ֵּבית  ָחצֹור ּוֵבין-ִּכי ָׁשלֹום ֵּבין ָיִבין ֶמֶל�  ֹאֶהל ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקיִני-ְוִסיְסָרא ָנס ְּבַרְגָליו ֶאל יז
ִּתיָרא ַוָּיַסר -ַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקַראת ִסיְסָרא ַוּתֹאֶמר ֵאָליו סּוָרה ֲאֹדִני סּוָרה ֵאַלי ַאל יח.  ֶחֶבר ַהֵּקיִני

ַמִים ִּכי ָצֵמאִתי ַוִּתְפַּתח -ָנא ְמַעט-ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני יט.  ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה ַוְּתַכֵּסהּו ַּבְּׂשִמיָכה
ֹ -ֶאת ִאיׁש ָיבֹא -ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוָהָיה ִאם כ.  אוד ֶהָחָלב ַוַּתְׁשֵקהּו ַוְּתַכֵּסהּונ

-ְיַתד ָהֹאֶהל ַוָּתֶׂשם ֶאת-ֶחֶבר ֶאת-ַוִּתַּקח ָיֵעל ֵאֶׁשת כא.  ֹּפה ִאיׁש ְוָאַמְרְּת ָאִין-ּוְׁשֵאֵל� ְוָאַמר ֲהֵיׁש
ִנְרָּדם ַוָּיַעף -ַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו ַוִּתְצַנח ָּבָאֶרץ ְוהּוא-בֹוא ֵאָליו ַּבָּלאט ַוִּתְתַקע ֶאתַהַּמֶּקֶבת ְּבָיָדּה ַוּתָ 

 ַוָּיֹמת
 סיסרא נס לאהל יעל כי חשב ששם יהיה מוגן "כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני". •
יכה מפני עייפותו ונתנה לו לשתות חלב למרות יעל עודדה אותו להיכנס ("סורה אלי אל תירא"), כיסתה אותו בשמ •

 שבקש רק מים.
 סיסרא נרדם, ויעל לקחה את יתד האהל והרגה אותו. •
 ברדיפתו אחרי סיסרא הגיע ברק לבית יעל, שם הראתה לו את סיסרא מת. •

 

 כ"ד): -הכנעת כנען (כ"ג

 
ֹ -ְוִהֵּנה ָבָרק ֹרֵדף ֶאת כב -ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-אֶמר לֹו ֵל� ְוַאְרֶאָּך ֶאתִסיְסָרא ַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקָראתֹו ַוּת

ַוַּיְכַנע ֱא�ִהים ַּבּיֹום ַההּוא  כג.  ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ְוִהֵּנה ִסיְסָרא ֹנֵפל ֵמת ְוַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו
ְּכָנַען -ָרֵאל ָהלֹו� ְוָקָׁשה ַעל ָיִבין ֶמֶל�ִיְׂש -ַוֵּתֶל� ַיד ְּבֵני כד.  ְּכָנַען ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֵאת ָיִבין ֶמֶל�

 {ש}  ְּכָנַען.-ַעד ֲאֶׁשר ִהְכִריתּו ֵאת ָיִבין ֶמֶל�
 ידם של בני ישראל הלכה הלוך וקשה על יבין מלך כנען עד שהכריתוהו.

 
 תשובה שאלה  

1 
 
 ד'
 

"היא 
שופטה 

את 
ישראל 
בעת 
 ההיא"

 
א. מה היה ייחודה של דבורה כשופטת, 

יזה משני תפקידי השופטים היה מיוחד א
לה ואיזה משני תפקידי השופטים ניתן 

 ביד אדם אחר?
ב. מה גרם לכך שדבורה השתתפה בכל 
זאת בישועה הצבאית של ישראל ומה 

 היתה תגובתה לכך?

 
 א. ייחודה של דבורה היה בכך שהיתה נביאה.

התפקיד שהיה מיוחד לה היה בהיותה שופטת, אליה עלו 
למשפט. התפקיד של הבאת ישועה מהגויים ישראל 

 השוסים של התקופה ניתן ביד ברק בן אבינעם.
ב. ברק בקש מדבורה שתלך עמו (בשבילו היה זה כנראה 
האות לכך שזו מלחמת ה'). דבורה הגיבה לכך בהסכמה 
ללכת עמו, אך ציינה שתהילת הנצחון לא תהיה לו, אלא 

 ביד אשה יינתן סיסרא.

2 
 
 ד'

 
ור נתינת ישראל ביד סיסרא את סיפ

מזכיר שמואל הנביא. ציין המקור 
 וההקשר בו נאמרו הדברים.  

 
יא: שמואל השמיע דברים באזני העם לאחר  -שמ"א י"ב, ט

שהמליך עליהם מלך, ותוך כך הזכיר את חסדי ה' עמם 
בשליחתו להם מושיעים שונים. בין השאר הזכיר את 

ואב וחלק נתינת ישראל ביד סיסרא, פלשתים ומ
 מהשופטים שנשלחו להושיעם.

3 
 
 ד'
 

 
א. ציין הקשרם של המקומות הבאים 
למלחמת דבורה וברק בסיסרא: הר 

 
א. הר תבור: מקום הכינוס של אנשי ישראל הבאים להלחם 

 בכנענים.
 קדש נפתלי: מקום מושבו של ברק בן אבינעם.

 ד
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מלחמת 
דבורה 
וברק 
בכנען 
 ובסיסרא

תבור, קדש נפתלי, נחל קישון, חרושת 
 הגויים.

ב. מדוע לא ישב "יבין מלך כנען אשר מלך 
בחצור" בחצור עצמה אלא בחרושת 

 הגויים?
ר בקצרה את שלושת השלבים של ג. תא

  המלחמה בכנען.

 נחל קישון: מקום המלחמה בסיסרא.
חרושת הגויים: מקום מושבו של יבין מלך כנען. לשם נסו 

 גויים. הכנענים וברק נלחם בהם עד חרושת ה
ב. יבין מלך כנען לא ישב בחצור כי חצור עצמה נשרפה ע"י 

 יהושע (יהושע י"א).
ע"י ה': "ויהם ה' את  ג. בשלב ראשון נפלו הכנענים

סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה"... ברק רדף 
 אחריהם עד חרושת הגויים והם נפלו לפי חרב.

 אל אהל יעל אשת חבר הקיני. בשלב שני נמלט סיסרא
ויעל יעל נתנה לו חלב במקום המים שבקש, סיסרא נרדם 

 ביתד האהל. הרגה אותו
בשלב שלישי נמשכה התשת יבין מלך כנען. יד ישראל 

 הלכה עליו "הלך וקשה" עד שהכריתוהו.
 

4 
 
 ד'
 

נשים 
בתקופת 
 השופטים

 
ציין במשפט אחד את תרומתן של הנשים 
הבאות לאירועי תקופת יהושע 

דבורה, יעל, האשה  והשופטים: רחב,
 מתבץ, אשת מנוח.

 

 
עזרה לישראל בהכרת יריחו לפני  :רחב •

 המלחמה.
נביאה. שופטת. קראה לברק בדבר ה'  :דבורה •

 להלחם בסיסרא. שרה שירה לאחר הנצחון.
: הרגה בתחכום את יעל אשת חבר הקיני •

 סיסרא.
השליכה פלח רכב על ראשו של  האשה מתבץ: •

 אבימלך וגרמה למותו.
: נשמעה להוראות מלאך ה' לגבי נוחאשת מ •

 נזירותו של שמשון.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד
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 'שופטים ה

 שירת דבורה
 

 פרטים חדשים מתוך השירה שנוספו על המלחמה בכנעןא. 

 בפרק זה נוספו פרטים שלא נאמרו בפרק ד':

אפרים, בנימין, מנשה  . השבטים שהשתתפו במלחמה היו לא רק זבולון ונפתלי, אלא הצטרפו אליהם גם אנשים משבטי1 
 (מכיר) שבעבר הירדן  המערבי וכן יששכר. 

 . במלחמה היה מעורב נס גדול: סערה משמים גרמה לגאות חזקה בנחל קישון, תופעה שגרמה לגריפתם של הכנענים בנחל.2

 
 ח'): -(א' הפתיחה

 {ס}  אֹמר.לֵ  ַּבּיֹום ַההּוא  {ס}  ֲאִביֹנַעם-ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן א  
 {ס}  ָעם ָּבְרכּו ְיהָוה.  ְּבִהְתַנֵּדב  {ס}  ִּבְפֹרַע ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ב  
  ֱא�ֵהי ה' לַ   ֲאַזֵּמר  {ס}  ָאֹנִכי ַליהָוה ָאֹנִכי ָאִׁשיָרה  {ס}  ֹרְזִנים  ִׁשְמעּו ְמָלִכים ַהֲאִזינּו ג  

  {ס}  ִיְׂשָרֵאל.    
 ָׁשַמִים -ָרָעָׁשה ַּגם  ֶאֶרץ  {ס}  ְּבַצְעְּד� ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום  {ס}  ֵּׂשִעירִמ   ְיהָוה ְּבֵצאְת� ד 

  {ס}  ָמִים.  ָעִבים ָנְטפּו-ַּגם  {ס}  ָנָטפּו   
  {ס}  ִסיַני ִמְּפֵני ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל.  ֶזה  {ס}  ָהִרים ָנְזלּו ִמְּפֵני ְיהָוה ה 

 רים שוב במרכזה של השירה ומהווים את עיקרה:השירה פותחת בשלושה פרטים החוז

 המצב בישראל לפני הנצחון על כנען היה קשה: "בפרע פרעות בישראל". •
 חלק חשוב בנצחון במלחמה היו השבטים שהתנדבו לעזור ולהלחם: "בהתנדב עם ברכו ה'". •
הרים נזלו  תאור גדולתו וגבורתו של ה': "אזמר לה' אלקי ישראל... ארץ רעשה גם שמים נטפו... •

 מפני ה'"...

ח' מתארים את המצב הקשה בישראל לפני  -. פסוקים ו'1שלושה תיאורים אלה חוזרים בהמשך: 
י"ח מתארים את השבטים שדבורה מברכת על הצטרפותם  -. פסוקים ט'2הנצחון על כנען.   

ת השבטים (הביטוי "המתנדבים בעם ברכו ה'", הדומה לזה שבפסוק ב', חוזר שוב בפסוק ט') וא
כ"ב מתארים את כוחו וגבורתו של ה' בנס  -. פסוקים כ'3שדבורה מגנה על אי הצטרפותם.   

 המלחמה.

 
 :ח' -תיאור המצב בישראל בפסוקים ו'

 ְנִתיבֹות ֵיְלכּו ֳאָרחֹות   ְוֹהְלֵכי  {ס}  ִּביֵמי ָיֵעל ָחְדלּו ֳאָרחֹות  {ס}  ֲעָנת  ִּביֵמי ַׁשְמַּגר ֶּבן ו 
  {ס}  ְלַקּלֹות.ֲעקַ     

   {ס}  ְּבִיְׂשָרֵאל. ַעד ַׁשַּקְמִּתי ְּדבֹוָרה ַׁשַּקְמִּתי ֵאם  {ס}  ָחֵדּלּו   ָחְדלּו ְפָרזֹון ְּבִיְׂשָרֵאל ז 
   ֵיָרֶאה-ָמֵגן ִאם  {ס}  ֱא�ִהים ֲחָדִׁשים ָאז ָלֶחם ְׁשָעִרים  ִיְבַחר ח
 {ס}  ָרֵאל.ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּבִיְׂש   {ס}  ָוֹרַמח   

 
הולכי דרכים לא יכלו ללכת בדרכים מפני אימת הכנענים, השיירות פסקו ומי שהיה מוכרח ללכת הלך בדרכים צדדיות 

 ועקלקלות. כמו כן ברחו אנשים שגרו ביישובים חסרי חומה ( "חדלו פרזון בישראל") אל יישובים בעלי חומה.

אל שערי עריהם ("יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים") בזמן   מכיוון שישראל בחרו אלהים חדשים,  קרבה המלחמה
 שלא היה להם אפילו במה להתגונן ("מגן אם יראה ורומח").

 
 

 ה
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 י"ח): -המתנדבים והמשתמטים (ט'

 
  {ס}  ְיהָוה.  ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם ָּבְרכּו  {ס}  ְלחֹוְקֵקי ִיְׂשָרֵאל  ִלִּבי ט  
  {ס}  ֶּדֶר� ִׂשיחּו.-ִמִּדין ְוֹהְלֵכי ַעל-ַעל  ֹיְׁשֵבי  {ס}  ֹותֹרְכֵבי ֲאֹתנֹות ְצֹחר י  
   ִצְדֹקת  {ס}  ָׁשם ְיַתּנּו ִצְדקֹות ְיהָוה  {ס}  ַמְׁשַאִּבים  ִמּקֹול ְמַחְצִצים ֵּבין יא 

  {ס}  ְיהָוה.  ָאז ָיְרדּו ַלְּׁשָעִרים ַעם  {ס}  ִּפְרזֹונֹו ְּבִיְׂשָרֵאל      
   קּום ָּבָרק ּוְׁשֵבה ֶׁשְבְי� ֶּבן  {ס}  ִׁשיר-עּוִרי ַּדְּבִרי  עּוִרי  {ס}  י עּוִרי ְּדבֹוָרהעּוִר  יב 

 {ס}  ֲאִביֹנַעם.     
 {ס}  ִלי ַּבִּגּבֹוִרים.-ְיַרד  ְיהָוה  {ס}  ָאז ְיַרד ָׂשִריד ְלַאִּדיִרים ָעם יג 
  ָמִכיר ָיְרדּו   ִמִּני  {ס}  ֲחֶרי� ִבְנָיִמין ַּבֲעָמֶמי�אַ   {ס}  ַּבֲעָמֵלק  ִמִּני ֶאְפַרִים ָׁשְרָׁשם יד 

 {ס}  ֹסֵפר.  ּוִמְּזבּוֻלן ֹמְׁשִכים ְּבֵׁשֶבט  {ס}  ְמֹחְקִקים      
  ִּבְפַלּגֹות   {ס}  ֵּכן ָּבָרק ָּבֵעֶמק ֻׁשַּלח ְּבַרְגָליו  ְוִיָּׂששָכר  {ס}  ְּדֹבָרה-ְוָׂשַרי ְּבִיָּׂששָכר ִעם טו  

 {ס}  ֵלב.  ְראּוֵבן ְּגֹדִלים ִחְקֵקי       
 ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן ְּגדֹוִלים   {ס}  ְׁשִרקֹות ֲעָדִרים  ִלְׁשֹמעַ   {ס}  ָלָּמה ָיַׁשְבָּת ֵּבין ַהִּמְׁשְּפַתִים טז  

 {ס}  ֵלב.  ִחְקֵרי       
   ָאֵׁשר ָיַׁשב ְלחֹוף  {ס}  גּור ֳאִנּיֹותָלָּמה יָ   ְוָדן  {ס}  ִּגְלָעד ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָׁשֵכן יז  

  {ס}  ְוַעל ִמְפָרָציו ִיְׁשּכֹון.  {ס}  ַיִּמים      
   {ס}  ָׂשֶדה.  ַעל ְמרֹוֵמי  ְוַנְפָּתִלי  {ס}  ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות   ְזֻבלּון יח 
 

ון, יששכר ונפתלי השבטים המתנדבים שדבורה משבחת הם: אפרים, בנימין, מכיר (מנשה), זבול
ט"ו, י"ח). השבטים שאותם דבורה מגנה הם: ראובן, גלעד (גד וחלק ממנשה) (כל אלו שבטי  -(י"ד

 עבר הירדן המזרחי), דן ואשר. 

בפסוק כ"ג מוסיפה דבורה כי יש לקלל ("אורו") את מרוז, שהיתה עיר קרובה למקום המלחמה, 
 .ויושביה לא באו לעזרת הלוחמים

 
 כ"ב) -(י"טהנס במלחמה 

   ֵמי-ְּבַתְעַנ� ַעל  {ס}  ִנְלֲחמּו ַמְלֵכי ְכַנַען  ָאז  {ס}  ָּבאּו ְמָלִכים ִנְלָחמּו יט
  {ס}  ֶּבַצע ֶּכֶסף לֹא ָלָקחּו.  {ס}  ְמִגּדֹו      

  {ס}  ִסיְסָרא.  ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם  {ס}  ָׁשַמִים ִנְלָחמּו  ִמן כ
 {ס}  ֹעז.  ִּתְדְרִכי ַנְפִׁשי  {ס}  ְקדּוִמים ַנַחל ִקיׁשֹון  ַנַחל  {ס}  ל ִקיׁשֹון ְּגָרָפםַנחַ  כא
 {ס}  ַּדֲהרֹות ַאִּביָריו.  ִמַּדֲהרֹות  {ס}  סּוס-ָאז ָהְלמּו ִעְּקֵבי כב

 
משמים ירד מטר כבד ("מן שמים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא"), נחל קישון עלה 
על גדותיו וגרף את הכנענים, ומי שנותר נמלט על סוסו. (אחריהם רדף ברק והכם, כמתואר בפרק 

 ד').

 
 כ"ז): -פועלה של יעל אשת חבר הקיני (כ"ד

 
  ָבאּו ְלֶעְזַרת -ִּכי לֹא  {ס}  ֹיְׁשֶביהָ   אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַא� ְיהָוה ֹארּו ָארֹור כג

 {ס}  ְיהָוה ַּבִּגּבֹוִרים.  תְלֶעְזַר   {ס}  ְיהָוה        
 {ס}  ִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל ְּתֹבָר�.  {ס}  ַהֵּקיִני  ְּתֹבַר� ִמָּנִׁשים ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר כד

   {ס}  ֶחְמָאה.  ְּבֵסֶפל ַאִּדיִרים ִהְקִריָבה  {ס}  ָׁשַאל ָחָלב ָנָתָנה  ַמִים כה 

 ה
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   ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה  {ס}  ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים  ִמיָנּהִוי  {ס}  ָיָדּה ַלָּיֵתד ִּתְׁשַלְחָנה כו
   {ס}  ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָּקתֹו.  {ס}  רֹאׁשֹו     
  ַּבֲאֶׁשר ָּכַרע ָׁשם ָנַפל   {ס}  ָנָפל   ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע  {ס}  ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנַפל ָׁשָכב  ֵּבין כז

   {ס}  ָׁשדּוד.     
 ורה מתארת כיצד נתנה יעל לסיסרא חלב במקום מים וכיצד בתושייתה הרגה אותו ביתד.דב

 ל'): -אם סיסרא המצפה לסיסרא (כ"ח

   ַמּדּוַע ֹּבֵׁשׁש ִרְכּבֹו  {ס}  ַהַחּלֹון ִנְׁשְקָפה ַוְּתַיֵּבב ֵאם ִסיְסָרא ְּבַעד ָהֶאְׁשָנב  ְּבַעד חכ
   {ס}  ַּפֲעֵמי ַמְרְּכבֹוָתיו. ַמּדּוַע ֶאֱחרּו  {ס}  ָלבֹוא       
 {ס}  ָלּה.  ִהיא ָּתִׁשיב ֲאָמֶריהָ -ַאף  {ס}  ָׂשרֹוֶתיָה ַּתֲעֶניָּנה  ַחְכמֹות כט

   ְׁשַלל ְצָבִעים  {ס}  ַרֲחָמַתִים ְלרֹאׁש ֶּגֶבר   ַרַחם  {ס}  ֲהלֹא ִיְמְצאּו ְיַחְּלקּו ָׁשָלל ל 
 {ס}  ִרְקָמַתִים ְלַצְּואֵרי ָׁשָלל.   ֶצַבע  {ס}  ִרְקָמה ְׁשַלל ְצָבִעים  {ס}  ְלִסיְסָרא     

     ַוִּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ  {ס}  ְוֹאֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו  אֹוְיֶבי� ְיהָוה-ֵּכן יֹאְבדּו ָכל לא  
   ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.

 
 לה של יעל. תיאור הציפייה וחוסר האונים בבית סיסרא מעצים את תיאור פע   

גבירה  -סיסרא מתואר בין שתי נשים אשר האחת פועלת בערמה ובכוח, ואילו השנייה  •
 עדינה המצפה לבנה ושומעת דברי עידוד על דבר השלל הצפוי. 

תיאור הציפייה לביזה בבית סיסרא (בשימוש חוזר של המילים צבע, צבעים, רקמה,  •
 .נעניםרקמתים) מעצים ההבדל בין דרכי ישראל לדרכי הכ

 
 תשובה שאלה  

1 
 
 

הפתיחה 
לשירת 
 דבורה

א: ציין מהו התיאור שבו פותחת שירת 
 ה')  -דבורה (א'

 
ב: כתוב מה היה המצב בישראל בימים 

 ח'). -שקדמו לנצחון על כנען (ו'

א: שירת דבורה פותחת בתיאור כוחו וגבורתו של ה', שכל 
" איתני הבריאה נמוגים מפניו. "בפרע פרעות בישראל

(כשהגויים חמסו בישראל) ושל המתנדבים להלחם 
("בהתנדב עם ברכו ה'"), שהם שני תיאורים שהשירה 

 חוזרת אליהם אחר כך.
ב: המצב בישראל בימים שקדמו לנצחון על כנען: שיירות 
הולכי רגל פסקו ללכת בדרכים מפחד הכנענים והיו הולכים 

שאינן בשבילים עקלקלים כדי להסתתר מהם, ויושבי ערים 
מוקפות חומה (ערי פרזות) עזבו יישובם והלכו לערים 
 מוקפות חומה ("... חדלו ארחות... חדלו פרזון בישראל"). 
* הערה: המלה "ארחות" בפסוקים אלה משמשת פעם 
ראשונה במשמעות "שיירות" ופעם שנייה במשמעות 

 "דרכים".
2 
 
 

שותפות 
השבטים 
 במלחמה

 
 

סכסוכים בנביאים ראשונים מסופר על 
 שהיו בתוך עם ישראל. 

א. דבורה הנביאה מעלה בשירתה טענות 
נגד כמה מהשבטים. ציין השבטים האלה 
וכתוב מהי הטענה שהעלתה דבורה 

 נגדם.
ב. ציין מי הם השבטים שהזכירה דבורה 

 לטובה ומדוע?    
ג. ציין סכסוכים נוספים שהיו בין השבטים 

 הנזכרים בספר שופטים. 
אל ב  מסופר על המרד של ד. בספר שמו

שבע בן בכרי. מי היו השבטים שתמכו 
בשבע בן בכרי ועל מה היה הויכוח שגרם 

 למרד שלו? 

. דבורה מעלה טענה כנגד השבטים ראובן, גלעד (= בני א
גד וחלק ממנשה), דן, אשר. טענתה נגדם היא שהם לא 
נחלצו להצטרף למלחמה הגדולה בה נלחמו אחיהם. 

בטי עבר הירדן המזרחי, שחזרו לבתיהם (בולטים כאן ש
בברכת יהושע ועתה לא הצטרפו למלחמה שעדיין 
נמשכה). דבורה טוענת בלעג נגד שבט ראובן שהם 
עסוקים בדיבורים ולא במעשים ("גדולים חקקי לב") 
ושואלת: למה ישבתם בין גדרי הצאן בזמן שאחיכם יצאו 

חוק מדי למלחמה. גלעד "בעבר הירדן שכן" וסבור שהוא ר
 להלחם. דן ואשר היו שאננים והמשיכו בעיסוקיהם.

דבורה הזכירה לטובה את השבטים: אפרים, בנימין,  ב.
מכיר (= מנשה [שבעבר הירדן  המערבי]), זבולון, יששכר, 

 נפתלי, שכן התנדבו למלחמה בכנען.
: אנשי אפרים טענו נגד גדעון שלא קרא להם שופטים ח'. ג

. (גדעון קרא להם, אך בשלב להשתתף במלחמה במדין
 יותר מאוחר).

 ה
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: אנשי אפרים טענו נגד יפתח שלא קרא להם שופטים י"ב
 להלחם בעמון.

: הסכסוך של שבטי ישראל עם בנימין כ"א -שופטים כ'
 בעקבות פרשת פילגש בגבעה.

שמ"ב כ': שבע בן בכרי עצמו היה משבט בנימין וקרא  ד.
לנו בבן ישי איש  לישראל "אין לנו חלק בדוד ולא נחלה

לאהליו ישראל". כל השבטים מלבד שבט יהודה נענו 
 לקריאתו.

מרד שבע בן בכרי התחיל עוד קודם לכן בפירוד שהלך 
והתרחב בין שבט יהודה לשבטי ישראל. קדמו לכך מקרים 
כגון רצון ישראל להשיב את המלך ובקשת דוד מיהודה 

בר שהדגיש טו), ד -שיהיו הראשונים להשיבו (שמ"ב י"ט, י
את יחסו המיוחד אליהם, וכן טענת ישראל אל המלך כנגד 
יהודה: "מדוע גנבוך אחינו איש יהודה" וגו' ותשובת יהודה 

 מג). -"כי קרוב המלך אלי" וגו' (שמ"ב י"ט, מב
3 
 
 

נס 
המלחמה 

נגד 
 סיסרא

א. אילו פרטים על הקרב נגד סיסרא שלא 
היו ידועים לנו קודם נוספו עתה בשירת 

 בורה?ד
ב. לשם מה מזכירה דבורה בשירתה את 

 אם סיסרא?

. "מן שמים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם 1א. 
סיסרא. נחל קישון גרפם"... : במלחמה בסיסרא היה נס 
שבו סערה משמים הביאה לגאות של נחל קישון, שגרמה 

 לגריפת הכנענים.
. בפרק ד' שמענו רק על השתתפות זבולון ונפתלי 2

לחמה ועתה שמענו גם על השתתפותם של אפרים, במ
 בנימין, מנשה ויששכר.

ב. תיאור הציפיה וחוסר האונים בבית סיסרא מעצים את 
תיאור פעלה של יעל. סיסרא מתואר בין שתי נשים 
מנוגדות: האחת פועלת בערמה ובכוח, השנייה גבירה 
עדינה המצפה לבנה ושומעת דברי עידוד בדבר השלל 

ור הציפיה לביזה בבית סיסרא (בשימוש חוזר הצפוי. תיא
של המילים צבע, צבעים, רקמה, רקמתים) מעצים ההבדל 

 בין דרכי ישראל לדרכי הכנענים.
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 שופטים ו

 גדעון נשלח להושיע את ישראל מיד מדין
שבע שנים ואז זעקו  : בני ישראל עשו הרע בעיני ה', ה' נתנם ביד מדין, בני ישראל עבדו את מדיןהמעגל

לה', ה' שלח להם את גדעון בן יואש, גדעון הושיעם, הארץ שקטה ארבעים שנה, ישראל הוסיפו לעשות 
 ח'). -הרע בעיני ה' (פרקים ו'

 ו'): -ותעז יד מדין על ישראל" (א'"

 
-ִמְדָין ַעל-ַוָּתָעז ַיד ב.  ָין ֶׁשַבע ָׁשִניםִמְד -ִיְׂשָרֵאל ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה ְּבַיד-ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני א

-ַהְּמָערֹות ְוֶאת-ַהִּמְנָהרֹות ֲאֶׁשר ֶּבָהִרים ְוֶאת-ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ִמְדָין ָעׂשּו ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת
ַוַּיֲחנּו ֲעֵליֶהם  ד.  לּו ָעָליוֶקֶדם ְועָ -ָזַרע ִיְׂשָרֵאל ְוָעָלה ִמְדָין ַוֲעָמֵלק ּוְבֵני-ְוָהָיה ִאם ג.  ַהְּמָצדֹות

ִּכי  ה.  ַיְׁשִאירּו ִמְחָיה ְּבִיְׂשָרֵאל ְוֶׂשה ָוׁשֹור ַוֲחמֹור-ּבֹוֲא� ַעָּזה ְולֹא-ְיבּול ָהָאֶרץ ַעד-ַוַּיְׁשִחיתּו ֶאת
ֶהם ֵאין ִמְסָּפר ַוָּיֹבאּו ַאְרֶּבה ָלֹרב ְוָלֶהם ְוִלְגַמֵּלי-ֵהם ּוִמְקֵניֶהם ַיֲעלּו ְוָאֳהֵליֶהם יבאו (ּוָבאּו) ְכֵדי

 {פ}  ְיהָוה.-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַוִּיַּדל ִיְׂשָרֵאל ְמֹאד ִמְּפֵני ִמְדָין ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני ו.  ָבָאֶרץ ְלַׁשֲחָתּה
 

לא יבול ולא חיות שיעבדו את  –מדין השמידו את כל היבול של ישראל ולא השאירו לישראל מחיה 
ו להם ישראל מנהרות ומערות מסתור. המצב הגיע עד כדי "וידל השדות. תוצאה ממעשי מדין בנ

 ישראל מאד מפני מדין" ואז זעקו ישראל אל ה'.

 י'): -שליחת נביא לישראל (ז'

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל -ַוִּיְׁשַלח ְיהָוה ִאיׁש ָנִביא ֶאל ח.  ְיהָוה ַעל ֹאדֹות ִמְדָין-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ָזֲעקּו ְבֵני-ַוְיִהי ִּכי ז
ָאַמר ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאֹנִכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּמְצַרִים ָוֹאִציא ֶאְתֶכם ִמֵּבית -ּיֹאֶמר ָלֶהם ֹּכהוַ 

�ֲחֵציֶכם ָוֲאָגֵרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם ָוֶאְּתָנה ָלֶכם -ָוַאִּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ָּכל ט.  ֲעָבִדים
ֱא�ֵהי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ַאֶּתם -ְמָרה ָלֶכם ֲאִני ְיהָוה ֱא�ֵהיֶכם לֹא ִתיְראּו ֶאתָואֹ  י.  ַאְרָצם-ֶאת

 {פ}  יֹוְׁשִבים ְּבַאְרָצם ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹוִלי.
ה' שלח איש נביא שהוכיח את ישראל (עפ"י חז"ל היה זה פנחס). הנביא תאר בתוכחתו את חסד 

תו להם את ארץ ישראל, אך ישראל לא שמעו לדברו שלא ה' עם ישראל בהוציאם ממצרים ובנתינ
 לעבוד את אלהי האמורי.

 כ"ד): -פגישת מלאך ה' וגדעון בן יואש (י"א
 

ַוָּיבֹא ַמְלַא� ְיהָוה ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְּבָעְפָרה ֲאֶׁשר ְליֹוָאׁש ֲאִבי ָהֶעְזִרי ְוִגְדעֹון ְּבנֹו ֹחֵבט  יא
ַוֵּיָרא ֵאָליו ַמְלַא� ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה ִעְּמ� ִּגּבֹור  יב.  ְלָהִניס ִמְּפֵני ִמְדָיןִחִּטים ַּבַּגת 

-זֹאת ְוַאֵּיה ָכל-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּגְדעֹון ִּבי ֲאֹדִני ְוֵיׁש ְיהָוה ִעָּמנּו ְוָלָּמה ְמָצַאְתנּו ָּכל יג.  ֶהָחִיל
ּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאֹמר ֲהלֹא ִמִּמְצַרִים ֶהֱעָלנּו ְיהָוה ְוַעָּתה ְנָטָׁשנּו ְיהָוה ַוִּיְּתֵננּו ָלנ-ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ִסְּפרּו

ֲהלֹא   ִיְׂשָרֵאל ִמַּכף ִמְדָין-ַוִּיֶפן ֵאָליו ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֵל� ְּבֹכֲח� ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת יד.  ִמְדָין-ְּבַכף
ִיְׂשָרֵאל ִהֵּנה ַאְלִּפי ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשה ְוָאֹנִכי -ו ִּבי ֲאֹדָני ַּבָּמה אֹוִׁשיַע ֶאתַוּיֹאֶמר ֵאָלי טו.  ְׁשַלְחִּתי�

ִמְדָין ְּכִאיׁש -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמ� ְוִהִּכיָת ֶאת טז.  ַהָּצִעיר ְּבֵבית ָאִבי
-ַאל יח.  י� ְוָעִׂשיָת ִּלי אֹות ָׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעִּמיָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶ -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם יז.  ֶאָחד

ִמְנָחִתי ְוִהַּנְחִּתי ְלָפֶני� ַוּיֹאַמר ָאֹנִכי ֵאֵׁשב ַעד -ֹּבִאי ֵאֶלי� ְוֹהֵצאִתי ֶאת-ָנא ָתֻמׁש ִמֶּזה ַעד
ָּבָׂשר ָׂשם ַּבַּסל ְוַהָּמַרק ָׂשם ַּבָּפרּור ֶקַמח ַמּצֹות הַ -ִעִּזים ְוֵאיַפת-ְוִגְדעֹון ָּבא ַוַּיַעׂש ְּגִדי יט.  ׁשּוֶב�

-ַהָּבָׂשר ְוֶאת-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַא� ָהֱא�ִהים ַקח ֶאת כ {פ}  ַּתַחת ָהֵאָלה ַוַּיַּגׁש.-ַוּיֹוֵצא ֵאָליו ֶאל
ְקֵצה -ַלח ַמְלַא� ְיהָוה ֶאתַוִּיְׁש  כא.  ַהָּמַרק ְׁשפֹו� ַוַּיַעׂש ֵּכן-ַהֶּסַלע ַהָּלז ְוֶאת-ַהַּמּצֹות ְוַהַּנח ֶאל

 ו
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-ַהָּבָׂשר ְוֶאת-ַהּצּור ַוּתֹאַכל ֶאת-ַהִּמְׁשֶעֶנת ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ַוִּיַּגע ַּבָּבָׂשר ּוַבַּמּצֹות ַוַּתַעל ָהֵאׁש ִמן
ר ִּגְדעֹון ֲאָהּה ַמְלַא� ְיהָוה הּוא ַוּיֹאמֶ -ַוַּיְרא ִּגְדעֹון ִּכי כב.  ַהַּמּצֹות ּוַמְלַא� ְיהָוה ָהַל� ֵמֵעיָניו

-ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה ָׁשלֹום ְל� ַאל כג.  ָּפִנים-ֵּכן ָרִאיִתי ַמְלַא� ְיהָוה ָּפִנים ֶאל-ַעל-ֲאֹדָני ְיהִוה ִּכי
ֶדּנּו לֹו ְיהָוה ָׁשלֹום ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה עֹו-ַוִּיֶבן ָׁשם ִּגְדעֹון ִמְזֵּבַח ַליהָוה ַוִּיְקָרא כד.  לֹא ָּתמּות  ִּתיָרא

  {ס}  ְּבָעְפָרת ֲאִבי ָהֶעְזִרי.

בין גדעון למלאך ה' התנהל דו שיח, שבו הבין גדעון הבנה גוברת והולכת כי הוא מדבר עם 
 .מלאך ה'

 גדעון היה ממשפחת אביעזר משבט מנשה. •
בזמן שבא אליו המלאך היה גדעון חובט חיטים בגת ולא בגורן מפני שניסה להסתיר את  •

 ין והגת הייתה במקום מוסתר יותר מהגורן.החטים מפני מד
 המלאך ברך את גדעון בברכה שגרתית באותה תקופה: "ה' עמך גיבור החיל".  •

   במגילת רות, שזמנה הוא תקופת השופטים, אנו מוצאים את בעז מברך את)
 הקוצרים בברכה "ה' עמכם").

o לאותיו עליהם סיפרו גדעון השיב: אם ה' עמנו מדוע פגעו בנו כל הצרות האלה? ואיה נפ
 לנו אבותינו?

o .המלאך השיב: אתה הוא זה שנשלח להושיע את ישראל מיד מדין 
o  .בשלב זה התחיל גדעון להבין כי אינו מדבר עם אדם רגיל 

o  גדעון הגיב: במה ראוי אני להושיע את ישראל, הלא אני מהמשפחה הקטנה ביותר בשבט
 מנשה ואני הצעיר בבית אבי?

o י אהיה עמך והכית את מדין כאיש אחד".תשובת המלאך: "כ 
o  הבנתו של גדעון כי הוא מדבר עם מלאך גוברת. 

o .גדעון בקש להשתכנע כי הוא אכן מדבר עם מלאך ובקש: המתן עד שאביא לפניך מנחה 
o  המלאך נגע במנחה בקצה המשענת אשר לו, המנחה עלתה באש ומלאך ה' הלך מעיני

 גדעון.
o  זה מלאך וקרא: "אהה ה' אלקים כי ראיתי מלאך ה' פנים אל גדעון השתכנע סופית כי היה

 פנים".
o ."ה' אמר לו: "שלום לך אל תירא, לא תמות 
o "גדעון בנה מזבח וקרא לו "ה' שלום. 

 

 ל"ב): -גדעון מנתץ את מזבח הבעל בהוראת ה' (כ"ה

ר ְלָאִבי� ּוַפר ַהֵּׁשִני ֶׁשַבע ָׁשִנים ַהּׁשֹור ֲאׁשֶ -ַּפר-ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה ַקח ֶאת כה
ּוָבִניָת ִמְזֵּבַח ַליהָוה  כו.  ָעָליו ִּתְכֹרת-ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר-ִמְזַּבח ַהַּבַעל ֲאֶׁשר ְלָאִבי� ְוֶאת-ְוָהַרְסָּת ֶאת

ֲעִליָת עֹוָלה ַּבֲעֵצי ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ַהָּפר ַהֵּׁשִני ְוהַ -ֱא�ֶהי� ַעל רֹאׁש ַהָּמעֹוז ַהֶּזה ַּבַּמֲעָרָכה ְוָלַקְחָּת ֶאת
ַוִּיַּקח ִּגְדעֹון ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ֵמֲעָבָדיו ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ְיהָוה ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיֵרא  כז.  ִּתְכֹרת

ְׁשִּכימּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַּבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ַוּיַ  כח.  ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֵמֲעׂשֹות יֹוָמם ַוַּיַעׂש ָלְיָלה-ֵּבית ָאִביו ְוֶאת-ֶאת
ַהִּמְזֵּבַח -ָעָליו ֹּכָרָתה ְוֵאת ַהָּפר ַהֵּׁשִני ֹהֲעָלה ַעל-נַֻּתץ ִמְזַּבח ַהַּבַעל ְוָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר

יֹוָאׁש -ּיֹאְמרּו ִּגְדעֹון ֶּבןֵרֵעהּו ִמי ָעָׂשה ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוִּיְדְרׁשּו ַוְיַבְקׁשּו וַ -ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל כט.  ַהָּבנּוי
ִמְזַּבח -ִּכי ָנַתץ ֶאת  ִּבְנ� ְוָיֹמת-יֹוָאׁש הֹוֵצא ֶאת-ַוּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶאל ל.  ָעָׂשה ַהָּדָבר ַהֶּזה

ם ְּתִריבּון ָעְמדּו ָעָליו ַהַאּתֶ -ַוּיֹאֶמר יֹוָאׁש ְלֹכל ֲאֶׁשר לא.  ָעָליו-ַהַּבַעל ְוִכי ָכַרת ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר
ֱא�ִהים הּוא ָיֶרב לֹו ִּכי ָנַתץ -ַהֹּבֶקר ִאם-ַאֶּתם ּתֹוִׁשיעּון אֹותֹו ֲאֶׁשר ָיִריב לֹו יּוַמת ַעד-ַלַּבַעל ִאם

  {ס}  ִמְזְּבחֹו.-ָיֶרב ּבֹו ַהַּבַעל ִּכי ָנַתץ ֶאת  ַההּוא ְיֻרַּבַעל ֵלאֹמר-לֹו ַבּיֹום-ַוִּיְקָרא לב.  ִמְזְּבחֹו-ֶאת

 

 ו
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 אשר לאביו ואת האשרה אשר עליו.  ציוה על גדעון להרוס את מזבח הבעל ה' •
o  ,שני הפרים שנצטווה לקחת היו: הראשון כנראה למטרת הובלת הריסות המזבח הלאה

והשני להקרבה על המזבח שיבנה במקום מזבח הבעל. חז"ל אמרו שהיה פר זה בן שבע 
 .א פר זה היה צריך להקריב לה', ולכן דווקלעבודה זרההשנים פר שהוקדש מלכתחילה 

 גדעון הכרית את מזבח הבעל (מתוך חששו מבית אביו ומאנשי העיר עשה זאת בלילה ולא ביום). •
 וביקשו מאביו להוציאו למיתה. אנשי העיר גילו כי גדעון הוא זה שהרס את מזבח הבעל •
על כוחות משל עצמו באמרו לעובדי הבעל בלעג כי הבעל הרי הוא ב יואש אבי גדעון הציל את בנו •

 ואינו זקוק לכך שיריבו את ריבו. "תנו לבעל לריב את ריב עצמו".
 כדברי אביו "ירב בו הבעל" בעצמו. לאחר מקרה זה נקרא שמו של גדעון ירובעל •

 
 

 מ'): -תחילת המלחמה במדין ואותות גיזת הצמר (ל"ג

ְורּוַח ְיהָוה ָלְבָׁשה  לד.  ו ַוַּיַעְברּו ַוַּיֲחנּו ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאלֶקֶדם ֶנֶאְספּו ַיְחּדָ -ִמְדָין ַוֲעָמֵלק ּוְבֵני-ְוָכל לג
הּוא -ְמַנֶּׁשה ַוִּיָּזֵעק ַּגם-ּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ְּבָכל לה.  ִּגְדעֹון ַוִּיְתַקע ַּבּׁשֹוָפר ַוִּיָּזֵעק ֲאִביֶעֶזר ַאֲחָריו-ֶאת

-ַוּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ֶאל לו.  ּון ּוְבַנְפָּתִלי ַוַּיֲעלּו ִלְקָראָתםַאֲחָריו ּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ְּבָאֵׁשר ּוִבְזֻבל
ִּגַּזת ַהֶּצֶמר -ִהֵּנה ָאֹנִכי ַמִּציג ֶאת לז.  ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ -ֶיְׁש� מֹוִׁשיַע ְּבָיִדי ֶאת-ִאם  ָהֱא�ִהים

ִיְׂשָרֵאל -תֹוִׁשיַע ְּבָיִדי ֶאת-ָהָאֶרץ ֹחֶרב ְוָיַדְעִּתי ִּכי-ָּכל-ַהִּגָּזה ְלַבָּדּה ְוַעל-ִאם ַטל ִיְהֶיה ַעל  ַּבֹּגֶרן
ַהִּגָּזה ְמלֹוא ַהֵּסֶפל -ַהִּגָּזה ַוִּיֶמץ ַטל ִמן-ֵכן ַוַּיְׁשֵּכם ִמָּמֳחָרת ַוָּיַזר ֶאת-ַוְיִהי לח.  ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ 

ַהַּפַעם -ַרק-ַאְּפ� ִּבי ַוֲאַדְּבָרה ַא� ַהָּפַעם ֲאַנֶּסה ָּנאִיַחר -ָהֱא�ִהים ַאל-ַוּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ֶאל לט.  ָמִים
ַוַּיַעׂש ֱא�ִהים ֵּכן ַּבַּלְיָלה ַההּוא  מ.  ָּטל-ָהָאֶרץ ִיְהֶיה-ָּכל-ַהִּגָּזה ְלַבָּדּה ְוַעל-ָנא ֹחֶרב ֶאל-ַּבִּגָּזה ְיִהי

 {פ}  ָיה ָטל.ָהָאֶרץ הָ -ָּכל-ַהִּגָּזה ְלַבָּדּה ְוַעל-ֹחֶרב ֶאל-ַוְיִהי

 מדין, עמלק ובני קדם נאספו להלחם בישראל. •
 רוח ה' לבשה את גדעון והוא קרא לבני שבטו מנשה ולבני אשר, זבולון ונפתלי לעלות להלחם עמו. •
כי יושיע בידו את ישראל: שתהא גיזת הצמר שיניח בגורן מלאה טל בבוקר  גדעון בקש אות מה' •

 בעוד שאר הארץ יבשה.
("אל יחר אפך בי ואדברה אך הפעם, אנסה נא  אות נוסףבזהירות  בקש גדעוןה משנעשה אות ז •

 רק הפעם"): שתהא גיזת הצמר בבוקר יבשה, בעוד בכל הארץ יהיה טל. גם אות זה עשה ה'.

 

 

 תשובה שאלה  
1 
 
 ו'
 

מצב 
ישראל 
תחת 
 מדין

שירת דבורה מתארת את המצב בישראל 
 בימים שחזקו כנען על ישראל, מצב שבו

לא יכלו ללכת בדרכים מאימת הכנענים. 
ו' ותאר את המצב  -עיין בפסוקים א'

 בישראל בזמן שחזקו עליהם מדין.

עיקר הקושי שגרמו מדין לישראל היה בתחום היבול. בכל 
פעם שזרעו ישראל, עלו עליהם מדין ועמלק ובני קדם 
והשחיתו יבולם וגזלו בהמותיהם עד שלא נשארה מחיה 

 בישראל. 
יתכן שגרמו גם נזק לאנשים ולרכוש, שכן מסופר כי עוד 

ישראל בנו מערות, מנהרות ומקומות מחבוא מבוצרים 
 לשמש להם למחסה מפני מדין. 

2 
 
 ו'
 

נביאים 
בתקופת 
 השופטים

א. בדרך כלל כשזעקו ישראל אל ה' מפני 
שוסיהם שלח להם ה' שופט מושיע. מה 
היה יוצא דופן מבחינה זו כשזעקו ישראל 

 פני מדין?מ
ב. בתקופת השופטים איננו שומעים 
לעתים קרובות על נביאים שנשלחו 
לישראל. תאר בקצרה שלוש פעמים בהם 
כן מצאנו בספר שופטים דברי נביא 

 אליהם.

א. לאחר שזעקו ישראל מפני מדין שלח להם ה' נביא לפני 
ששלח להם את השופט המושיע גדעון. הנביא הוכיחם 

ה'") בבוכים. שניהם הסבירו כי צרה  בדומה לנביא ("מלאך
זו באה עליהם כי נאמר להם לא לעבוד את אלהי הגויים 

 והם לא שמעו בקול ה'.
: מלאך ה' עלה מן הגלגל אל הבוכים ה -שופטים ב', אב. 

והוכיח את ישראל. חז"ל פירשו כי מלאך ה' כאן הוא נביא 
 וכי היה זה פנחס.

 ו
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מדין שלח ה' איש נביא  : לאחר שזעקו מפניי -שופטים ו', ז
י "סדר עולם רבה" היה זה ”לישראל שהוכיחם. (גם כאן עפ

 פנחס).
: כשישראל זעקו מפני עמון והפלשתים יד -שופטים י', י

 שלח להם ה' נביא שהוכיחם.
 

3 
 
 ו'
 

גדעון 
 ומלאך ה'

 כ"ד. -עין בפסוקים י"א
א. במה עסק גדעון בזמן שהתגלה אליו 

 מלאך ה' ומדוע?
שיח בין -בלשונך בקצרה את הדו ב. תאר

 גדעון למלאך.
ג. תאר בקצרה את שלבי ההבנה של 
גדעון כי הוא מדבר עם מלאך ולא עם איש 

 בשר ודם רגיל.
 

א. בזמן שבא מלאך ה' היה גדעון עסוק בחבטת גטים בגת 
במקום בגורן, שכן הגת היתה מקום חצוב בסלע בין 

דעון להסתיר הכרמים ונסתר יותר מהגורן, וכך קיווה ג
 החטים מפני מדין.

ב. המלאך ברך את גדעון בברכה השגורה בימים ההם: 
 "ה' עמך גבור החיל".

גדעון השיב: אם ה' עמנו למה אנו נתונים לכל הצרות 
 האלה? ואיה כל נפלאות ה' עליהם ספרו לנו אבותינו?

המלאך אמר: אתה שלוח מאת ה' להושיע את ישראל מיד 
  מדין.

ע: מדוע אני ואיך אושיע את ישראל, הרי אני גדעון הופת
 ממשפחה קטנה בשבט מנשה והצעיר בבית אבי.

 המלאך השיב מפי ה': כי אהיה עמך.
לאחר מכן בקש גדעון אות כי מלאך ה' מדבר עמו ע"י 

 הבאת זבח, והאות אכן נעשה עמו והזבח נאכל באש.
ג. בתחילה חשב גדעון כי הוא מדבר עם אדם רגיל. כבר 

ובתו לדבריו הראשונים של גדעון התחיל גדעון להבין בתש
כי מדובר במלאך, שכן תוכן דבריו היה כי מוטלת עליו 
שליחות על ישראל. הכתוב מציין התחלת הכרה זו במילים 
"ויפן אליו ה'" (י"ד) במקום "ויבוא מלאך ה'" שבהתחלה, 
וכן בדרך פניית גדעון אליו במילים "בי אדוַני" במקום "בי 

 וֶני" שקודם לכן.אד
בהמשך שוב נאמר "ויאמר אליו ה'" למרות שעדיין היה זה 
מלאך ה', וזאת כדי לציין את הבנת גדעון, אולם עדיין 
הרגיש גדעון צורך בהוכחה ולכן בקש אות. לאחר האות 

 הבין גדעון באופן מוחלט כי מלאך ה' דבר אתו (כ"ב).
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 ו'
 

המקשים 
על 

בחירתם 
 להנהגה

 
מסופר על אדם שהקשה גם  א. בתורה

הוא על שנבחר לשליחות בעם ישראל, 
ואף לו נאמר "כי אהיה עמך" וניתן לו אות. 
 מיהו אדם זה? ציין מקור מדויק לדבריך.

ב. בנביאים ראשונים מסופר על מלך 
שהגיב על בחירתו בדומה לגדעון בציינו 
כי הוא בן שבט מהקטנים שבישראל ובן 

ת השבט. משפחה הצעירה מכל משפחו
מי היה מלך זה? צטט הפסוק/ ים 

 המתאים/ ים וציין מקור מדויק לדבריך.

 
א. שמות ג': משה הקשה לשאול מדוע נבחר הוא 
לשליחות. ה' ענה לשאלותיו ובשלב מסוים אמר לו: "כי 
אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך, בהוציאך את 

 יב). העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה" (ג',
כא: שמואל אמר לשאול "ולמי כל חמדת  -ב. שמ"א ט', כ

ישראל הלא לך ולכל בית אביך". שאול הגיב בפליאה: 
"הלא בן ימיני אנכי מקטני שבטי ישראל ומפחתי הצעירה 
 מכל משפחות שבטי בנימין ולמה דברת אלי כדבר הזה"?
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 ו'
 

המזבח 
לה' 

והריסת 
מזבח 
 הבעל

 
 

 
כ"ז. מדוע קרא  -בא. עיין בפסוקים כ"

גדעון למזבח הראשון שבנה בשם "ה' 
שלום", ולשם מה נצטווה לבנות את 

 המזבח השני?
ב. ציין מקרה בו בנה משה מזבח לה' 
וקרא לו בשם והסבר בקצרה מדוע קרא 

 לו משה בשם זה.   
ל"ב. איך הגיבו  -ג. עיין בפסוקים כ"ז

אנשי העיר על הריסת מזבח הבעל וכיצד 
את התנגדותו לדברי אנשי  נימק יואש

 העיר?

 
א. גדעון קרא למזבח בשם "ה' שלום" כי לאחר שחשש 
מכך שראה מלאך ה', אמר לו ה' "שלום לך אל תירא לא 

 תמות".
את המזבח השני הצטווה לבנות תחת מזבח הבעל 
שהצטווה להרוס, כדי ללמד את ישראל את הדרך בה 

 ין.עליהם ללכת וכמבוא לנצחון שיביא ה' על מד
טז: משה בנה מזבח לה' לאחר הנצחון  -ב. שמות י"ז, ח

על עמלק וקרא שמו "ה' נסי" על שום הנס שעשה להם ה' 
 בנצחון על עמלק.

ג. אנשי העיר בדקו מי הוא שהרס את מזבח הבעל ואז 
דרשו להמיתו. יואש אבי גדעון ענה להם בלעג כי הבעל 

רי יכול לא זקוק לעזרתם ולהתערבותם בעניינו כי הוא ה
לטפל בכך בעצמו ואם ירצה ימית הוא עד הבוקר את האיש 

 שניפץ את מזבחו.
 

 ו
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 ו'
 

מלאך ה' התגלה לגדעון ולאשת מנוח. 
מהי התכלית המשותפת להתגלות 

 המלאך בשני המקרים?

בשני המקרים התגלה מלאך ה' בקשר למינוי השופט 
המושיע הבא (אולם אצל גדעון התגלה לו המלאך ישירות 

 ילו אצל שמשון התגלה המלאך לאמו עוד לפני לידתו).וא
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 ו'
 

התגלות 
מלאך ה' 
לגדעון 
ולאשת 

 מנוח

 ל"ב.  -עיין בפסוקים ל"א
א. על שם מה נתווסף שם לגדעון ונקרא 

 שמו גם ירובעל?      
. שמואל הנביא מזכיר בדבריו לעם 1ב. 

את ירובעל. ציין המקור וההקשר בו 
 נאמרו הדברים.

תו מקום נזכר גם השופט "בדן". . באו2
 מיהו שופט זה?

א. לגדעון נתווסף השם ירובעל לאחר שאביו קבע כי 
האנשים לא צריכים לעשות דין בעבור הבעל, אלא יעשה 
הוא דין לעצמו. שמו נקרא אם כן ירובעל על שם שאמר 

 אביו "ירב בו הבעל" (בעצמו).
ל בפנייתו יא: שמואל הזכיר את ירובע -. שמ"א י"ב, ט1ב. 

לעם לאחר שהמליך עליהם מלך לבקשתם, תוך כדי ציון 
 חסדי ה' עם העם בשלחו להם מושיעים בתקופות שונות.

 . "בדן" הוא שמשון, ונקרא כך משום שהיה משבט דן.2
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 ו'

השבטים 
הלוחמים 
 והאותות

 
 מ'. -עיין בפסוקים ל"ג

א. מיהו אביעזר שנזעק אחרי גדעון, 
ו לקריאתו ומהו מיהם השבטים שנזעק

השווה והשונה בין שבטים אלה לשבטים 
 שנזעקו למלחמת דבורה וברק בסיסרא?
ב. הסבר בקצרה את האותות שבקש 
גדעון. מה היתה הסיבה לכך שבקש 

 אותות אלו וכיצד הגיב לכך ה'?

 
א. אביעזר הוא משפחתו של גדעון, כפי שנזכר קודם לכן 

ר ליואש אבי כי המלאך ישב "תחת האלה אשר בעפרה אש
 העזרי, וגדעון בנו חובט חטים בגת"... (י"א).

השבטים שבאו לעזור הם: מנשה, אשר, זבולון ונפתלי, 
 שלהם קרא גדעון.

שבטי מנשה (שבעבה"י המערבי), זבולון ונפתלי נזכרו 
לטובה ע"י דבורה בהתנדבם להלחם בכנען. שבט אשר לא 

 מדין.הצטרף למלחמה בכנען, אך הצטרף עתה למלחמה ב
ב. גדעון האמין שה' שלח אותו בשליחות זאת, אך הפחד 
ממדין, שהיו חזקים בהרבה מישראל ושעבדום כבר שבע 
שנים, היה גדול, והידיעה שבכוחם בלבד לא יוכלו לנצח 
את מדין, אלא רק אם ה' יעזור להם, הביאו את גדעון 
לבקש מה' אות שה' באמת יושיעם. האות שבקש היה 

שים בגורן תהיה מלאה טל בעוד שאר שגיזת צמר שי
הארץ יבשה מטל. לאחר מכן בקש אות שני, הפוך לראשון: 
שבבוקר הבא יהיה טל על כל הארץ ורק גיזת הצמר תהיה 

 יבשה.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו
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 שופטים ז

 ברירת הלוחמים בעין חרוד ומלחמת גדעון במדיין
 

 מחנה מדין ומחנה ישראל (א'):

לֹו ִמָּצפֹון -ֵעין ֲחֹרד ּוַמֲחֵנה ִמְדָין ָהָיה-ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוַּיֲחנּו ַעל-ַּבַעל הּוא ִגְדעֹון ְוָכלַוַּיְׁשֵּכם ְירֻ  א
 {ס}  ִמִּגְבַעת ַהּמֹוֶרה ָּבֵעֶמק.

  .עין חרודוגדעון ולוחמיו חנו ב עמק יזרעאלמדין, עמלק ובני קדם חנו ב
 

 '):ח -ברירת הלוחמים היוצאים להלחם במדין (ב'

ִיְתָּפֵאר ָעַלי ִיְׂשָרֵאל -ֶּפן  ִמְדָין ְּבָיָדם-ִּגְדעֹון ַרב ָהָעם ֲאֶׁשר ִאָּת� ִמִּתִּתי ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ב
ָיֵרא ְוָחֵרד ָיֹׁשב ְוִיְצֹּפר ֵמַהר -ְוַעָּתה ְקָרא ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵלאֹמר ִמי ג.  ֵלאֹמר ָיִדי הֹוִׁשיָעה ִּלי

-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ד {ס}  ָהָעם ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִנְׁשָארּו.-ַוָּיָׁשב ִמןַהִּגְלָעד 
ַהַּמִים ְוֶאְצְרֶפּנּו ְל� ָׁשם ְוָהָיה ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי� ֶזה ֵיֵל� ִאָּת� -ִּגְדעֹון עֹוד ָהָעם ָרב הֹוֵרד אֹוָתם ֶאל

ַהָּמִים -ָהָעם ֶאל-ַוּיֹוֶרד ֶאת ה.  ֵיֵל� ִעָּמ� הּוא לֹא ֵיֵל�-ֹאַמר ֵאֶלי� ֶזה לֹא-ל ֲאֶׁשרהּוא ֵיֵל� ִאָּת� ְוכֹ 
ַהַּמִים ַּכֲאֶׁשר ָי�ק ַהֶּכֶלב ַּתִּציג אֹותֹו ְלָבד ְוֹכל -ָי�ק ִּבְלׁשֹונֹו ִמן-ִּגְדעֹון ֹּכל ֲאֶׁשר-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

ִּפיֶהם ְׁש�ׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֹכל -ַוְיִהי ִמְסַּפר ַהְמַלְקִקים ְּבָיָדם ֶאל ו.  ִלְׁשּתֹות ִּבְרָּכיו-ִיְכַרע ַעל-ֲאֶׁשר
ִּגְדעֹון ִּבְׁש�ׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ז {ס}  ִּבְרֵכיֶהם ִלְׁשּתֹות ָמִים.-ֶיֶתר ָהָעם ָּכְרעּו ַעל

-ַוִּיְקחּו ֶאת ח.  ָהָעם ֵיְלכּו ִאיׁש ִלְמֹקמֹו-ִמְדָין ְּבָיֶד� ְוָכל-תַהְמַלְקִקים אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ְוָנַתִּתי אֶ 
ֵמאֹות ָהִאיׁש -ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִׁשַּלח ִאיׁש ְלֹאָהָליו ּוִבְׁש�ׁש-ֵצָדה ָהָעם ְּבָיָדם ְוֵאת ׁשֹוְפֹרֵתיֶהם ְוֵאת ָּכל

 פ}{  ֶהֱחִזיק ּוַמֲחֵנה ִמְדָין ָהָיה לֹו ִמַּתַחת ָּבֵעֶמק.
ה' בקש להקטין את מספר הלוחמים היוצאים להלחם במדין, כדי שישראל ידעו שלא בכוחם הם מנצחים את מדין כי  •

 אם בכוח ה'.
אמר ה' לגדעון לקרוא לכל מי שירא מהמלחמה לחזור לביתו. עשרים ושנים אלף לוחמים חזרו ועשרת  בשלב ראשון •

 אלפים נשארו.
הלוחמים שנותרו ב"מבחן המים": מי שיביא מים אל פיו וילקקם מידו יישאר, ומי אמר ה' לגדעון לבחון את  בשלב שני •

 שיכרע לשתות יחזור. 
o  :אדם המביא מים אל פיו מוכיח ערנות וזריזות, כי בדרך זו הוא יכול לשים לב מה 1הסיבות האפשריות .

שם לב למתרחש  קורה מסביבו ולהתארגן במהירות לתזוזה. אדם הכורע מתמקד בשתייה בלבד, ואינו
 . יתכן שהכריעה מסמלת את הכריעה לבעל.2סביבו.   

 .שלוש מאות לוחמים: נשארו התוצאה •

 י"ד): -האות שבחלום המדייני (ט'

ָיֵרא ַאָּתה -ְוִאם י.  ִּכי ְנַתִּתיו ְּבָיֶד�  ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה קּום ֵרד ַּבַּמֲחֶנה ט
ְיַדֵּברּו ְוַאַחר ֶּתֱחַזְקָנה ָיֶדי� ְוָיַרְדָּת -ְוָׁשַמְעָּת ַמה יא.  ַהַּמֲחֶנה-ד ַאָּתה ּוֻפָרה ַנַעְר� ֶאלָלֶרֶדת ֵר 

ֶקֶדם -ְּבֵני-ּוִמְדָין ַוֲעָמֵלק ְוָכל יב.  ְקֵצה ַהֲחֻמִׁשים ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה-ַּבַּמֲחֶנה ַוֵּיֶרד הּוא ּוֻפָרה ַנֲערֹו ֶאל
ַוָּיבֹא ִגְדעֹון  יג.  ְׂשַפת ַהָּים ָלֹרב-ֶמק ָּכַאְרֶּבה ָלֹרב ְוִלְגַמֵּליֶהם ֵאין ִמְסָּפר ַּכחֹול ֶׁשַעלֹנְפִלים ָּבעֵ 

ִאיׁש ְמַסֵּפר ְלֵרֵעהּו ֲחלֹום ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ְוִהֵּנה ְצִליל ֶלֶחם ְׂשֹעִרים ִמְתַהֵּפ� -ְוִהֵּנה
 ֹ ַוַּיַען ֵרֵעהּו ַוּיֹאֶמר  יד.  ָהֹאֶהל ַוַּיֵּכהּו ַוִּיֹּפל ַוַּיַהְפֵכהּו ְלַמְעָלה ְוָנַפל ָהֹאֶהל-א ַעדְּבַמֲחֵנה ִמְדָין ַוָּיב

-ָּכל-ִמְדָין ְוֶאת-ָנַתן ָהֱא�ִהים ְּבָידֹו ֶאת  יֹוָאׁש ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל-ֶחֶרב ִּגְדעֹון ֶּבן-ֵאין זֹאת ִּבְלִּתי ִאם
 {פ}  ַהַּמֲחֶנה.

חשוש גדעון להלחם עם שלוש מאות לוחמים בלבד מול הצבא העצום של מדין, עמלק ובני קדם, כדי שלא י •
: גדעון יכול לרדת עם פורה נערו למחנה מדין ולשמוע מה הציע ה' לגדעון אות כדי לחזק את ידיו(פס' י"ב) 

 ידברו "ואחר תחזקנה ידיך".
שבו צליל לחם שעורים מתגלגל, מגיע עד  חלום מדייני מספר לרעהוגדעון ופורה ירדו למחנה מדין, ושמעו  •

 האהל ומפיל את האהל. 
: צליל הלחם מסמל את גדעון (החלש) והאהל מסמל את מדין (החזקים), והדבר החבר פתר את החלום •

 מעיד שגדעון ינצח את מדין.

 ז
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 כ"ה): -מלחמת גדעון במדין (ט"ו

 
ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר -ִׁשְברֹו ַוִּיְׁשָּתחּו ַוָּיָׁשב ֶאל-ם ְוֶאתִמְסַּפר ַהֲחלֹו-ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ִּגְדעֹון ֶאת טו

ֵמאֹות ָהִאיׁש ְׁש�ָׁשה ָראִׁשים -ְׁש�ׁש-ַוַּיַחץ ֶאת טז.  ַמֲחֵנה ִמְדָין-ָנַתן ְיהָוה ְּבֶיְדֶכם ֶאת-קּומּו ִּכי
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמֶּמִּני ִתְראּו ְוֵכן  יז.  ְּבתֹו� ַהַּכִּדים ֻּכָּלם ְוַכִּדים ֵריִקים ְוַלִּפִדים-ַוִּיֵּתן ׁשֹוָפרֹות ְּבַיד

ְוָתַקְעִּתי ַּבּׁשֹוָפר ָאֹנִכי  יח.  ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּתֲעׂשּון-ַּתֲעׂשּו ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאֶׁשר
ַהַּמֲחֶנה ַוֲאַמְרֶּתם ַליהָוה -ם ְסִביבֹות ָּכלַאּתֶ -ֲאֶׁשר ִאִּתי ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפרֹות ַּגם-ְוָכל

 {פ}  ּוְלִגְדעֹון.
 

ִאּתֹו ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה רֹאׁש ָהַאְׁשֹמֶרת ַהִּתיכֹוָנה ַא� ָהֵקם -ִאיׁש ֲאֶׁשר-ַוָּיבֹא ִגְדעֹון ּוֵמָאה יט
ַוִּיְתְקעּו ְׁש�ֶׁשת ָהָראִׁשים  כ.  ם ֲאֶׁשר ְּבָיָדםַהֹּׁשְמִרים ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות ְוָנפֹוץ ַהַּכִּדי-ֵהִקימּו ֶאת

ְיִמיָנם ַהּׁשֹוָפרֹות ִלְתקֹוַע -ְׂשמֹאוָלם ַּבַּלִּפִדים ּוְבַיד-ַּבּׁשֹוָפרֹות ַוִּיְׁשְּברּו ַהַּכִּדים ַוַּיֲחִזיקּו ְבַיד
ַהַּמֲחֶנה ַוָּיִריעּו -ו ָסִביב ַלַּמֲחֶנה ַוָּיָרץ ָּכלַוַּיַעְמדּו ִאיׁש ַּתְחָּתי כא.  ַוִּיְקְראּו ֶחֶרב ַליהָוה ּוְלִגְדעֹון

-ֵמאֹות ַהּׁשֹוָפרֹות ַוָּיֶׂשם ְיהָוה ֵאת ֶחֶרב ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ּוְבָכל-ַוִּיְתְקעּו ְׁש�ׁש כב.  ויניסו (ַוָּינּוסּו)
-ַוִּיָּצֵעק ִאיׁש כג.  ַטָּבת-ְמחֹוָלה ַעלָאֵבל -ֵּבית ַהִּׁשָּטה ְצֵרָרָתה ַעד ְׂשַפת-ַהַּמֲחֶנה ַוָּיָנס ַהַּמֲחֶנה ַעד

-ּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ִּגְדעֹון ְּבָכל כד.  ְמַנֶּׁשה ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחֵרי ִמְדָין-ָּכל-ָאֵׁשר ּוִמן-ִיְׂשָרֵאל ִמַּנְפָּתִלי ּוִמן
ַהַּיְרֵּדן ַוִּיָּצֵעק -ָּבָרה ְוֶאת ַהַּמִים ַעד ֵּבית-ַהר ֶאְפַרִים ֵלאֹמר ְרדּו ִלְקַראת ִמְדָין ְוִלְכדּו ָלֶהם ֶאת

-ָׂשֵרי ִמְדָין ֶאת-ַוִּיְלְּכדּו ְׁשֵני כה.  ַהַּיְרֵּדן-ַהַּמִים ַעד ֵּבית ָּבָרה ְוֶאת-ִאיׁש ֶאְפַרִים ַוִּיְלְּכדּו ֶאת-ָּכל
-ִמְדָין ְורֹאׁש-ַוִּיְרְּדפּו ֶאל ְזֵאב-ְזֵאב ָהְרגּו ְבֶיֶקב-עֹוֵרב ְוֶאת-עֹוֵרב ְּבצּור-ְזֵאב ַוַּיַהְרגּו ֶאת-ֹעֵרב ְוֶאת

 .ִּגְדעֹון ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן-ֹעֵרב ּוְזֵאב ֵהִביאּו ֶאל
 בעקבות שמיעת חלום המדייני ופתרונו התגבר גדעון להלחם.

 :הטכסיסים בהם השתמש

 חלוקת שלוש מאות הלוחמים לשלושה ראשים.   .1
 והמולה רבה.   הליכה עם שופרות, כדים ריקים ולפידים כדי ליצור רעש  .2

 : ליצור רושם מוטעה שיש במחנה ישראל חיילים רבים.   המטרה •
 ".חרב לה' ולגדעון: גדעון אמר לאנשיו לקרוא "העידוד והאמונה •

 התקיפה התבצעה באמצע הלילה (ראש האשמורת התיכונה) בזמן התחלפות השומרים. .3
הרוג אחד בשני, הצטרפו לאחר שה' גרם למדיינים פחד, בלבול ומנוסה, שהביאו את מדין ל .4

 שבטי נפתלי, אשר ומנשה לרדיפה אחר מדין.
 שבט אפרים נקרא ע"י גדעון ללכוד את מעברות הירדן, כך שהמדיינים לא יכלו להימלט.  .5

 הישג נוסף של שבט אפרים היה לכידתם והריגתם של עורב וזאב שרי מדין.

 

 תשובה שאלה  
1 
 
 ז'
 

"מבחן 
המים" 
לברירת 
 החיילים

 
 ח'. -ין בפסוקים א'עי

א. תאר בלשונך, בקצרה, את המבחן 
בן שני השלבים בו אמר ה' לגדעון 
להעמיד את חייליו, והסבר את 

 מטרתו.
ב. נסה להסביר הסיבה לדרך השניה בה 
בקש ה' לברור ולצמצם את מספר 

 הלוחמים.
ג. ציין את מיקום מחנה ישראל במלחמה 

 זו ואת מיקום מחנה מדין.

 
ערך לחיילים מפני שה' רצה להושיע את א. המבחן נ

ישראל במספר קטן של חיילים כדי להראות שתשועתם 
אינה באה מכוחם, אלא בכוח ה'. (דבר זה היה חשוב 
במיוחד בימי גדעון, ששאל: "ויש [אם יש] ה' עמנו ולמה 
מצאתנו כל זאת ואיה כל נפלאותיו אשר ספרו לנו אבותינו" 

 וגו' [ו', יג]).
אמר ה' לגדעון לקרוא לכל החיילים היראים  בשלב ראשון

מן המלחמה לחזור לביתם. לאחר קריאה זו חזרו עשרים 
 ושניים אלף חיילים ונשארו עשרת אלפים.

אמר ה' לגדעון כי מספר זה עדיין רב מדי ולכן  בשלב שני
עליו לקבוע מי יישאר עפ"י "מבחן המים": מי שילק בלשונו 

 תות לא יישאר. מן המים יישאר ומי שיכרע לש

 ז
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. האנשים שלא כרעו לשתות מהמים מראים 1ב. 
בהתנהגות זו כי הם יותר ערניים זריזים מהאחרים, שכן 
בצורה זו הם עדיין יכולים לראות מה קורה מסביב 
ולהתארגן במהירות לתזוזה אם יש צורך, ואילו הכורעים 

 לא יכולים לראות באותו זמן מה קורה סביבם.    
מהמים מראים כי הם מסתפקים במועט בעוד . המלקקים 2

 הכורעים רוצים לרוות צמאונם עד תום בכל מקרה.
. הכריעה מסמלת אולי את הכריעה לבעל, ולכן אלה שלא 3

 כרעו מסמלים את היותם ראויים להלחם לישראל.
ג. מחנה ישראל היה ממוקם בעין חרוד ומחנה מדין היה 

 ממוקם בעמק מצפון לגבעת המורה.
2 
 
 ז'
 

"רד... אל 
המחנה 
ושמעת 

מה 
 ידברו"...

 
 ט"ו. -עיין בפסוקים ט'

מעבר לשני האותות שקבל גדעון 
באמצעות גיזת הצמר נתן ה' אות נוסף 
בידו כדי לחזק בטחונו בנצחונם על מדין 
(על אף שנותר עם שלוש מאות חיילים 
בלבד). תאר בקצרה באיזו דרך קבל 

ת גדעון חיזוק נוסף ומה היתה משמעו
 הדברים.

 
החיזוק הנוסף שקבל גדעון היה דרך חלום שאותו שמע 
במחנה מדין, לשם הפנה ה' אותו ואת נערו כדי "לשמוע 

 מה ידברו ואחר תחזקנה ידיך".
גדעון שמע חייל מדייני מספר לחברו כי חלם על "צליל לחם 
שעורים מתהפך במחנה מדין" אשר התגלגל עד לאהל, 

 הכהו והפילו.
חייל החולם פירש את לחם השעורים כמסמל חברו של ה

את גדעון וחרבו ואת התהפכות האהל כמסמלת את מפלת 
מדין. (דבר חלש מצליח להפיל דבר חזק. לחם השעורים 
מסמל כנראה את ישראל עובדי האדמה לעומת המדיינים 

 רועי הצאן הנודדים).
 

3 
 
 ז'
 

פסוקים 
 כ"ב -ט"ז

טכסיסי 
המלחמה 
והשבטים 
 הלוחמים

 
. בידי גדעון היה מספר מועט של א

שלוש מאות איש. תאר  –חיילים 
שלוש דרכים אנושיות ודרך אחת 
רוחנית בהן נקט גדעון כדי להצליח 

 במלחמה למרות מספר נמוך זה.
. מי היו השבטים שנזעקו להצטרף 1ב. 

 למלחמה בשלב זה? 
. ציין מדוע לא השתתפו שבטי יהודה 2

ומדוע לא  ושמעון במלחמות גדעון וברק,
נזכרה תוכחה בקשר לכך כפי שהזכירה 
 דבורה לגבי שבטים אחרים שלא נלחמו?

א. כדי להצליח במלחמה עם מספר מועט של חיילים נקט 
. את הלוחמים חילק לשלושה ראשים 1גדעון בשתי דרכים: 

כדי שיבואו מכיוונים שונים וכך ייצרו רושם של מספר לוחמים 
ידיהם שופרות, כדים ריקים . גדעון נתן ב2רב יותר.   

ולפידים. באמצעות דברים אלה יכלו הלוחמים ליצור רעש 
שיצר גם הוא את הרושם שמספרם רב בהרבה משהיה 

. גדעון יצא להלחם 3במציאות, וכן גרמו לבלבול ובהלה.   
 באמצע הלילה בזמן התחלפות השומרים.

הדרך הרוחנית: גדעון אמר ללוחמים לקרוא "חרב לה' 
 עון"ולגד

* עוד יש לציין כי גדעון הוכיח מנהיגות בנתנו דוגמא אישית 
ובקראו לחיילים לנהוג כפי שיראו אותו נוהג ("ממני תראו 

 וכן תעשו... והיה כאשר אעשה כן תעשון" וגו').
. השבטים שנזעקו להלחם היו נפתלי, אשר, מנשה 1ב. 

 ואפרים. 
וגדעון  . שבטי יהודה ושמעון לא השתתפו במלחמות ברק2

מפני ריחוקם מאזור המלחמה. אופי מלחמות השבטים 
בשלב זה היה מקומי והשבטים שהשתתפו במלחמות היו 
אלה שגרו מסביב לאזור שבו נערכה המלחמה (מלבד 
השבטים שהתחמקו מהשתתפות). זו גם הסיבה לכך 
שדבורה לא הוכיחה אותם כמי שלא השתתפו במלחמה, 

 שכן זו היתה רחוקה מהם.
 

4 
 
 ז'

 
א. ציין מלחמה קודמת בספר שופטים 
בה נעשה השלב הראשון בידי מיעוט, 
ואילו לצורך השלב השני של 

 המלחמה הוזעקו אנשים רבים.
ב. "ומלאכים שלח גדעון בכל הר 
אפרים". ציין מלחמות נוספות 
ואירועים נוספים בספר שופטים בהם 

 היו מעורבים אנשי אפרים.

 
במואב נעשה השלב הראשון א. במלחמת אהוד בן גרא 

של הריגת מלך מואב בידי אהוד לבדו ולאחר מכן הזעיק 
 אהוד את אנשי הר אפרים להצטרף למלחמה.

ב. * אהוד בן גרא הזעיק את אנשי הר אפרים למלחמה 
 במואב.

* אנשי אפרים התלוננו לפני גדעון על כך שלא קרא להם 
 ג). -למלחמה בשלב מוקדם (ח', א

התלוננו לפני יפתח על שלא קרא להם לבוא * אנשי אפרים 
 ו). -להלחם אתו בבני עמון (י"ב, א

* אנשי דן שחיפשו נחלה נשארו ללון בהר אפרים, שם 
 התרחשה פרשת פסל מיכה (פרק י"ח).

* איש לוי והאיש הזקן המעורבים בפרשת פילגש בגבעה 
 היו מהר אפרים (פרק י"ט).

 ז
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 שופטים ח

 ם, אנשי סוכות ופנואל והריגת מלכי מדיןתגובות גדעון למעשי אפרי
 ג'): -גדעון ואנשי אפרים (א'

ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלִבְלִּתי ְקרֹאות ָלנּו ִּכי ָהַלְכָּת ְלִהָּלֵחם -ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש ֶאְפַרִים ָמה א
ֲהלֹא טֹוב ֹעְללֹות ֶאְפַרִים   ָעִׂשיִתי ַעָּתה ָּכֶכם-הַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶ  ב.  ְּבִמְדָין ַוְיִריבּון ִאּתֹו ְּבָחְזָקה

ָּיֹכְלִּתי ֲעׂשֹות -ְזֵאב ּוַמה-ֹעֵרב ְוֶאת-ָׂשֵרי ִמְדָין ֶאת-ְּבֶיְדֶכם ָנַתן ֱא�ִהים ֶאת ג.  ִמְבִציר ֲאִביֶעֶזר
 .ָּכֶכם ָאז ָרְפָתה רּוָחם ֵמָעָליו ְּבַדְּברֹו ַהָּדָבר ַהֶּזה

 כלפי גדעון על שלא קרא להם בזמן להצטרף למלחמה. ואנשי אפרים התלוננ •
: ההישג שהשגתם אתם ופירושו"הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר"  גדעון השיב בפתגם •

הענבים הפחות טובים בסוף הבציר), בהריגת עורב וזאב, משמעותי יותר מכל  –בסוף (עוללות 
 ההישגים שהושגו בהתחלה (בציר).

 ת דבריו. גדעון הצליח לפייסם ולמנוע מלחמת אחים.אנשי אפרים קבלו א •

 
 ט'): -גדעון ואנשי סוכות ופנואל (ד'

ַוּיֹאֶמר  ה.  ֵמאֹות ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֲעֵיִפים ְוֹרְדִפים-ַוָּיבֹא ִגְדעֹון ַהַּיְרֵּדָנה ֹעֵבר הּוא ּוְׁש�ׁש ד
ֲעֵיִפים ֵהם ְוָאֹנִכי ֹרֵדף ַאֲחֵרי ֶזַבח -ִּכי  ֶׁשר ְּבַרְגָליָנא ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ָלָעם אֲ -ְלַאְנֵׁשי ֻסּכֹות ְּתנּו

ִנֵּתן ִלְצָבֲא� -ִּכי  ַוּיֹאֶמר ָׂשֵרי ֻסּכֹות ֲהַכף ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ַעָּתה ְּבָיֶד� ו.  ְוַצְלֻמָּנע ַמְלֵכי ִמְדָין
קֹוֵצי -ְּבַׂשְרֶכם ֶאת-ְוַדְׁשִּתי ֶאת  ְלֻמָּנע ְּבָיִדיצַ -ֶזַבח ְוֶאת-ַוּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ָלֵכן ְּבֵתת ְיהָוה ֶאת ז.  ָלֶחם

ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּפנּוֵאל ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָּכזֹאת ַוַּיֲענּו אֹותֹו ַאְנֵׁשי ְפנּוֵאל  ח.  ַהַּבְרֳקִנים-ַהִּמְדָּבר ְוֶאת
ַהִּמְגָּדל -ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ֶאֹּתץ ֶאת  ל ֵלאֹמרְלַאְנֵׁשי ְפנּואֵ -ַוּיֹאֶמר ַּגם ט.  ַּכֲאֶׁשר ָענּו ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות

 {פ}  ַהֶּזה.
לחם ללוחמיו העייפים והרעבים, שלא רק לחימה רבה מאחוריהם אלא  גדעון בקש מאנשי סוכות •

 גם מרדף אחרי זבח וצלמונע עוד לפניהם.
הצדיקו קבלת  שמכיוון שעדיין לא תפסו את זבח וצלמונע הרי שהלוחמים לא אנשי סוכות השיבו, •

 לחם מהם.
 : לאחר לכידת זבח וצלמונע אדוש בשרכם בקוצים.תגובת גדעון •
 כאנשי סוכות. אנשי פנואל השיבואת אותו הדבר.  גדעון בקש מאנשי פנואל •
 : כשאשוב בשלום מהמלחמה אתוץ את המגדל הזה.תגובת גדעון •

 
 כ"א): -לכידת זבח וצלמונע והענשת אנשי סוכות ופנואל (י'

ֶקֶדם -ַבח ְוַצְלֻמָּנע ַּבַּקְרֹקר ּוַמֲחֵניֶהם ִעָּמם ַּכֲחֵמֶׁשת ָעָׂשר ֶאֶלף ֹּכל ַהּנֹוָתִרים ִמֹּכל ַמֲחֵנה ְבֵניְוזֶ  י
ַוַּיַעל ִּגְדעֹון ֶּדֶר� ַהְּׁשכּוֵני ָבֳאָהִלים ִמֶּקֶדם ְלֹנַבח  יא.  ְוַהֹּנְפִלים ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב

-ַוָּינֻסּו ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ַוִּיְרֹּדף ַאֲחֵריֶהם ַוִּיְלֹּכד ֶאת יב.  ַהַּמֲחֶנה ְוַהַּמֲחֶנה ָהָיה ֶבַטח-ְּבָהה ַוַּי� ֶאתְוָיגְ 
-יֹוָאׁש ִמן-ַוָּיָׁשב ִּגְדעֹון ֶּבן יג.  ַהַּמֲחֶנה ֶהֱחִריד-ַצְלֻמָּנע ְוָכל-ֶזַבח ְוֶאת-ְׁשֵני ַמְלֵכי ִמְדָין ֶאת

ָׂשֵרי ֻסּכֹות -ַנַער ֵמַאְנֵׁשי ֻסּכֹות ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַוִּיְכֹּתב ֵאָליו ֶאת-ַוִּיְלָּכד יד.  ָמה ִמְלַמֲעֵלה ֶהָחֶרסַהִּמְלחָ 
ֲאֶׁשר   ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע-ַוָּיבֹא ֶאל טו.  ְזֵקֶניָה ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ִאיׁש-ְוֶאת

-ַוִּיַּקח ֶאת טז.  ִתי ֵלאֹמר ֲהַכף ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ַעָּתה ְּבָיֶד� ִּכי ִנֵּתן ַלֲאָנֶׁשי� ַהְּיֵעִפים ָלֶחםֵחַרְפֶּתם אֹו
ִמְגַּדל ְּפנּוֵאל -ְוֶאת יז.  ַהַּבְרֳקִנים ַוֹּיַדע ָּבֶהם ֵאת ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות-קֹוֵצי ַהִּמְדָּבר ְוֶאת-ִזְקֵני ָהִעיר ְוֶאת

ַצְלֻמָּנע ֵאיֹפה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֲהַרְגֶּתם -ֶזַבח ְוֶאל-ַוּיֹאֶמר ֶאל יח.  ַאְנֵׁשי ָהִעיר-ג ֶאתָנָתץ ַוַּיֲהרֹ 
ְיהָוה לּו -ִאִּמי ֵהם ַחי-ַוּיֹאַמר ַאַחי ְּבֵני יט.  ְּבָתבֹור ַוּיֹאְמרּו ָּכמֹו� ְכמֹוֶהם ֶאָחד ְּכֹתַאר ְּבֵני ַהֶּמֶל�

ָׁשַלף ַהַּנַער ַחְרּבֹו -ַוּיֹאֶמר ְלֶיֶתר ְּבכֹורֹו קּום ֲהֹרג אֹוָתם ְולֹא כ.  י ֶאְתֶכםַהֲחִיֶתם אֹוָתם לֹא ָהַרְגִּת 
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ָּבנּו ִּכי ָכִאיׁש ְּגבּוָרתֹו ַוָּיָקם ִּגְדעֹון -ַוּיֹאֶמר ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע קּום ַאָּתה ּוְפַגע כא.  ִּכי ָיֵרא ִּכי עֹוֶדּנּו ָנַער
 {פ}  ַהַּׂשֲהֹרִנים ֲאֶׁשר ְּבַצְּואֵרי ְגַמֵּליֶהם.-ַצְלֻמָּנע ַוִּיַּקח ֶאת-ֶזַבח ְוֶאת-ַוַּיֲהֹרג ֶאת

 והתפנה לבצע את העונשים שהבטיח: לכד את זבח וצלמונעגדעון  •
שרי הוא לכד נער מסוכות ואמר לו לכתוב את שמות שרי סוכות וזקניה. מצויד במידע זה הראה ל •

 כי לכד את מלכי מדין ודש בקוצים. סוכות
 נתץ גדעון את המגדל (מבצר העיר) והרג את אנשי העיר. בפנואל •
שהרגו היה לא רק משום שהם הרעו מאד לישראל, אלא גם משום  המניע להריגת זבח וצלמונע •

 בני אמו. את אחי גדעון
גדעון בקש מיתר בכורו להרגם, אך מכיוון שיתר, שהיה עדין נער, היסס, בקשו זבח וצלמונע שהוא  •

ם (כי היה זה יותר מכובד עבורם, וכן כי מותם יהיה מהיר יותר אם יבוא מידי אדם עצמו יהרג
 מנוסה).

 
 כ"ח): -בקשת העם מגדעון למלוך עליהם ומעשה האפוד (כ"ב

נּו ִמַּיד ִּכי הֹוַׁשְעּתָ   ְּבֶנ�-ִּבְנ� ַּגם ֶּבן-ַאָּתה ַּגם-ָּבנּו ַּגם-ִּגְדעֹון ְמָׁשל-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש כב
ְיהָוה ִיְמֹׁשל   ִיְמֹׁשל ְּבִני ָּבֶכם-ֶאְמֹׁשל ֲאִני ָּבֶכם ְולֹא-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִּגְדעֹון לֹא כג.  ִמְדָין
ִנְזֵמי ָזָהב -ִּכי  ִלי ִאיׁש ֶנֶזם ְׁשָללֹו-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִּגְדעֹון ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּכם ְׁשֵאָלה ּוְתנּו כד.  ָּבֶכם

ַהִּׂשְמָלה ַוַּיְׁשִליכּו ָׁשָּמה ִאיׁש ֶנֶזם -ַוּיֹאְמרּו ָנתֹון ִנֵּתן ַוִּיְפְרׂשּו ֶאת כה.  ְׁשְמֵעאִלים ֵהםָלֶהם ִּכי יִ 
ַהַּׂשֲהֹרִנים -ֵמאֹות ָזָהב ְלַבד ִמן-ַוְיִהי ִמְׁשַקל ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָׁשָאל ֶאֶלף ּוְׁשַבע כו.  ְׁשָללֹו

ָהֲעָנקֹות ֲאֶׁשר ְּבַצְּואֵרי -ַאְרָּגָמן ֶׁשַעל ַמְלֵכי ִמְדָין ּוְלַבד ִמןְוַהְּנִטיפֹות ּוִבְגֵדי הָ 
ִיְׂשָרֵאל ַאֲחָריו ָׁשם -ַוַּיַעׂש אֹותֹו ִגְדעֹון ְלֵאפֹוד ַוַּיֵּצג אֹותֹו ְבִעירֹו ְּבָעְפָרה ַוִּיְזנּו ָכל כז.  ְגַמֵּליֶהם

ָּכַנע ִמְדָין ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָיְספּו ָלֵׂשאת רֹאָׁשם ַוּיִ  כח.  ַוְיִהי ְלִגְדעֹון ּוְלֵביתֹו ְלמֹוֵקׁש
 {פ}  ַוִּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִּביֵמי ִגְדעֹון.

o ולמעשה להתחיל שושלת מלוכה, שתימשך אחרי ישראל בקשו מגדעון למשול עליהם ,
 מותו ע"י צאצאיו.

o אלא ה' ימשול בהם. באמרו, שלא הוא ימשול בהם, גדעון סירב 
o  אפוד. ישראל נתנו לו והוא הכין מזה שלל נזמי זהבםגדעון בקש מישראל את. 
o לציין כי התשועה באה מה' ולכן על ישראל לדרוש את ה'. כוונתו היתה 
o בני ישראל הפכו את האפוד לאלוהות. התוצאה היתה הפוכה : 

 

 ):הל" -משפחת גדעון, מותו והתנהגות ישראל לאחר מותו (כ"ט

ָנִׁשים -ִּכי  ּוְלִגְדעֹון ָהיּו ִׁשְבִעים ָּבִנים ֹיְצֵאי ְיֵרכֹו ל.  יֹוָאׁש ַוֵּיֶׁשב ְּבֵביתֹו-ַוֵּיֶל� ְיֻרַּבַעל ֶּבן כט
ְׁשמֹו -ִהיא ֵּבן ַוָּיֶׂשם ֶאת-ּלֹו ַגם-ּוִפיַלְגׁשֹו ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם ָיְלָדה לא.  ַרּבֹות ָהיּו לֹו

יֹוָאׁש ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ַוִּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר יֹוָאׁש ָאִביו ְּבָעְפָרה ֲאִבי -ָמת ִּגְדעֹון ֶּבןַוּיָ  לב.  ֲאִביֶמֶל�
 {פ}  ָהֶעְזִרי.

ית ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ֵמת ִּגְדעֹון ַוָּיׁשּובּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְזנּו ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים ַוָּיִׂשימּו ָלֶהם ַּבַעל ְּבִר  לג
ֹאְיֵביֶהם -ְיהָוה ֱא�ֵהיֶהם ַהַּמִּציל אֹוָתם ִמַּיד ָּכל-ְולֹא ָזְכרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת לד.  ֵלא�ִהים

-ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעם-ְּכָכל  ֵּבית ְיֻרַּבַעל ִּגְדעֹון-ָעׂשּו ֶחֶסד ִעם-ְולֹא לה.  ִמָּסִביב
 {פ}  ִיְׂשָרֵאל.
o ם אבימלך.לגדעון היו נשים רבות ושבעים בנים, ביניה 
o  לאחר מות גדעון שבו ישראל לעשות הרע בעיני ה', לא זכרו את ה' המושיע אותם ולא

 זכרו לגדעון את החסד שעשה עמם.
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 תשובה שאלה  

1 
 
 ח'
 

ויכוח בני 
 אפרים

 
 

 
בספר שופטים מסופר על ויכוחים 
שהיו לבני אפרים עם גדעון ועם 

 יפתח.   
א. מה היה חלקם של בני אפרים 

חון על מדין ומדוע כעסו על בנצ
 גדעון?

ב. כיצד הגיב גדעון לטענת בני 
 אפרים ומה השיג בתגובתו?     

 
. הם 1א. חלקם של בני אפרים במלחמה נגד מדין היה: 

לכדו את מעברות הירדן ואת מקורות המים לאורך מסלול 
בריחת המדיינים לאורך הירדן וכך לכדו את המדיינים 

ושניסו להימלט דרך מעברות  שהגיעו למקורות המים
 הירדן.

 . בני אפרים לכדו והרגו את שני שרי מדין עורב וזאב. 2
בני אפרים כעסו על גדעון על שלא קרא להם להלחם 
בשלב מוקדם יותר, אלא רק לצורך רדיפה אחרי המדיינים 

 לאחר שנגפו.
בני אפרים בפתגם ("הלוא טוב  ב.  גדעון הגיב לטענת

יר אביעזר"), שבא לומר כי ה"ענבים עוללות אפרים מבצ
האחרונים" (שברגיל הם הפחות טובים) טובים במקרה זה 
מכל מה שעשו בני אביעזר (משפחת גדעון משבט מנשה) 
מתחילת המלחמה, שכן למרות שהצטרפו בסוף היו הם 
אלה שהשיגו הישג חשוב ביותר של המלחמה בלכדם את 

 שרי מדין.
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אנשי 
סוכות 
 ופנואל

 
 

 
בספר שופטים מסופר שגדעון ביקש 

 מאנשי סוכות לחם לצבאו.  
 א. כיצד נימק גדעון את בקשתו?   

. מה היה הרקע לסכסוך של 1ב. 
 גדעון עם אנשי סוכות? 

. מה היה הרקע לסכסוך של גדעון 2
 עם אנשי פנואל?

ג. מתי וכיצד העניש גדעון את אנשי 
סוכות ומתי וכיצד העניש את אנשי 

באר את תפקיד הנער מסוכות  פנואל?
 בתוך עניין זה.

 
גדעון נימק בקשתו בכך שהלוחמים עייפים (ורעבים) מאד 
ועוד עליהם להמשיך במלחמה כי רודפים הם אחרי מלכי 

 מדין.
. הרקע לסכסוך עם אנשי סוכות היה תשובתם אליו: 1ב. 

מדוע עלינו לתת לכם לחם, הרי לא סיימתם את מלאכתכם 
 יין את מלכי מדין. ולא לכדתם עד

 (בנוסף לכך גם לא הציעו עזרה ברדיפה עצמה).
. הרקע לסכסוך עם אנשי פנואל היה שבפנייתו אליהם 2

 באותה בקשה נענה כפי שנענה ע"י אנשי סוכות.
ג. גדעון העניש את אנשי סוכות ופנואל בזה אחר זה לאחר 

 שלכד את מלכי מדין והכה את מחנה מדין.
ת היה שגדעון בא אליהם, הראה להם העונש לאנשי סוכו

כי לכד את מלכי מדין וגרד גופם של זקני העיר בקוצים. 
דבר זה עשה לאחר שלכד נער מאנשי סוכות ואמר לו 

 לכתוב את שמות זקני העיר כדי שידע את מי להעניש.
העונש לאנשי פנואל היה: נתיצת מגדל העיר (המקום 

 המבוצר בעיר) והריגת אנשי העיר.
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התנהגות 
גדעון כלפי 

אנשים 
 שונים בעם

 
גדעון נהג באנשי אפרים בלשון רכה, 
ואילו באנשי סוכות ופנואל ביד קשה. 
מה בכל זאת היה הקו המשותף 

 להתנהגותו עם אלה ועם אלה?

 
הקו המשותף להתנהגות גדעון עם בני אפרים ועם אנשי 
סוכות ופנואל היה רצונו ללמד את שבטי ישראל את 

בות אחדות ישראל ואת הרע שבהתנהגות בה כל אחד חשי
דואג לשבטו בלבד ואינו מרגיש מחוייב כלפי שאר ישראל, 
אלא שלבני אפרים היה רצון לעזור ולכן היה מקום לנהוג 
בהם בלשון רכה, ואילו בני סוכות ופנואל נהגו בדרך 

 שחייבה תגובה קשה.
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הריגת 
זבח 

 וצלמונע

 
 כ"א. -עיין בפסוקים  י"ח

א. מה היה הרקע להריגתם של זבח 
 וצלמונע מלבד היותם מלכי מדיין?

ב. מי הרג את זבח וצלמונע וכיצד נתגלגל 
 הדבר כי היה זה דווקא הוא שהרגם?

א. הרקע להריגתם של זבח וצלמונע, מלבד היותם מלכי 
 מדין, היה שהם הרגו את אחיו בני אמו של גדעון.

הרוג אותם, אך בנו, שהיה ב. גדעון בקש מיתר בכורו ל
עדיין צעיר, ירא מהם. משום כך ניתנה הזדמנות לזבח 
ולצלמונע לומר לגדעון שיהרגם בעצמו, כי גבורת האיש 
כימי שנותיו. הם חששו שנער יהרגם, הן מפני כבודם והן 
מפני שיתכן שנער לא יצליח להרגם במכת חרב אחת ולכן 

 העדיפו שגדעון יהרגם, וכך עשה גדעון.
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"משל 
 בנו"
 

 
ישראל ביקשו מגדעון "משל בנו גם אתה 

 גם בנך גם בן בנך". 
א. כיצד נימקו את בקשתם מגדעון וכיצד 

 נימק גדעון את סירובו לבקשתם?
ב. איזה חלק בבקשתם היה מונע  ע"י 
הנימוק שציינו, איזה חלק בבקשתם הונע 

 
א. ישראל בקשו מגדעון שימשול בהם כי הוא הושיעם מיד 
מדין. גדעון סירב בטענה שאין להם צורך במנהיג רשמי 
כלל, שכן ה' הושיע אותם וה' ימלוך עליהם. (גדעון לא רצה 
שייחסו את ישועותיהם בעתיד למלך שימלוך עליהם אלא 

 לה').

 ח
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בוודאי ע"י שיקול אחר, ומה יכול להיות  
 קול זה?לדעתך שי

ונע ע"י ב. החלק בו בקשו שגדעון ימלוך עליהם היה מ
הנימוק שציינו, דהיינו שגדעון כבר הוכיח עצמו כמסוגל 
להושיע אותם ולכן רצו בו כמנהיג. החלק בבקשתם שהונע 
ע"י שיקול אחר היה שהם ביקשו ליצור שושלת מלוכה, 
דהיינו הם רצו להבטיח שיהיה עליהם שלטון שיכוון אותם 
לא רק עכשיו אלא גם בדורות הבאים בלי לדעת מראש 

יהיה טיבו של השליט (שהרי אינם יודעים מה יהיה טיב מה 
שלטונם של צאצאי גדעון). השיקול היה שהם סברו 
ששלטון מרכזי יעזור למנוע את צרות ישראל מבחוץ 

 (האויבים השוסים בהם) ומבפנים (חוסר אחדות וכדו').
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 האפוד

 
 כ"ח. -עיין בפסוקים כ"ד

 א. מה בקש גדעון מהעם ומה גרם לו
 לבקש זאת?

ב. כיצד הגיב העם לבקשתו ומה 
 היתה תוצאת תגובתם?

ג. ציין הדמיון וההבדלים בין מעשה זה 
 לבין חטא העגל.

 
א. גדעון בקש מהעם שיביאו אליו את נזמי הזהב שלקחו 
כשלל. הסיבה שגדעון בקש זאת היתה כי רצה לעשות 
אפוד שישמש לזיכרון התשועה הגדולה שעשה ה' 

 ולדרישת ה'.
ב. בני ישראל נענו לו ברצון ונתנו לו זהב שהגיע למשקל 
רב. התוצאה היתה שגדעון עשה את האפוד מהזהב 
שנתנו, אך בשונה מכוונתו הטובה של גדעון זנו בני ישראל 
אחריו, והאפוד הפך למכשול שהחטיא את ישראל במקום 

 לשמש למטרתו המקורית.
לאהרן ברצון  ג. * בחטא העגל (שמות ל"ב) נענו בני ישראל

  כפי שנענו לגדעון ברצון.
 * גם בחטא העגל היה מדובר בנתינת נזמי זהב.

* אמנם לשניהם (אהרן וגדעון) היתה כוונה טובה אך לא 
באותו אופן. אהרן נאלץ לנקוט פעולה בגלל מצב העם 
והתכוון לעכבם ואילו גדעון התכוון מלכתחילה לבנות את 

 האפוד, אך למטרה טובה.
המקרים היה הדבר לחטא לישראל. חטא העגל * בשני 

 נחשב לעוון חמור יותר.
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תגובות 
מנהיגים 
להצעת 
 המלוכה

 
בשלב ראשון תמה גדעון על שנבחר 
להושיע את ישראל בטענה כי הוא הצעיר 

 מבני המשפחה הקטנה ביותר בשבטו.
א. באיזה נימוק דחה הפעם את הצעת 

 ישראל למשול בהם?
יט.  -ו ובפרק י', יז -ח', א ב. עיין בשמ"א

מה היתה תגובת שמואל לבקשת העם 
להמליך עליהם מלך? השווה תגובתו לזו 

 של גדעון.
ג. באיזה נימוק ניסה יפתח לדחות 
בתחילה את הצעת זקני גלעד לעמוד 
בראש המלחמה נגד עמון ומה שכנע 

 אותו לבסוף לקבלה?

 
ישען א. גדעון דחה את הצעת העם בנימוק שאל להם לה

 על מלך בשר ודם אלא ה' הוא מנהיג העם.
ב. בעיני שמואל היה רע הדבר שבני ישראל בקשו להם 
מלך. הוא פירש בקשתם כמאיסת ה' המושיע אותם ורצון 
להיות מונהגים ע"י מלך בשר ודם. תגובתו דומה לזו של 

 גדעון.
ג. שופטים י"א: זקני גלעד הציעו ליפתח להיות קצין עליהם 

בני עמון. יפתח שאל: הלא אתם שנאתם אותי ולהלחם ב
וגרשתם אותי מבית אבי ואם כן למה אתם באים אלי עתה 
כשצר לכם? זקני גלעד השיבו שאם ילחם בבני עמון ישימו 
אותו לראש לכל יושבי גלעד. יפתח נענה באמרו שאם הם 
ישימוהו בראש הלוחמים ואם יתן ה' בידו את עמון יסכים 

 להיות להם לראש.
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ישראל 
 לאחר מות

 גדעון

א. מה היו שני הדברים שנכשלו בהם 
 ישראל לאחר מות גדעון?

ב. באיזה אופן בא לביטוי כי בני ישראל 
 לא עשו חסד עם בית גדעון?

א. בני ישראל נכשלו לאחר מות גדעון בעזיבת דרך ה' 
 וביחס כפוי טובה לבית גדעון שהיה מנהיג טוב לישראל.

עלי שכם נענו לרצון אבימלך בן גדעון ב. שופטים ט': ב
למשול עליהם ולא נרתעו מלהמליכו עליהם גם לאחר 

 שהרג את שבעים אחיו בני גדעון.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ח
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 טבלה מסכמת
 מעגל החטא ,העונש והמושיע

 המצב אחרי התשועה פרק שופט תגובת ישראל עונש חטא
 

"ויעשו בני ישראל את 
 הרע בעיני ה'" 

 
שראל "ויחר אף ה' בי

וימכרם ביד כושן בן 
רשעתים מלך ארם 

 נהרים"

 
"ויזעקו בני ישראל 

 אל ה'"

 
עתניאל בן 

 קנז

 
 ג'

 
 "ותשקט הארץ ארבעים שנה...
ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע 

 בעיני ה'"...

"ויוסיפו בני ישראל 
 לעשות הרע בעיני ה'" 

"ויחזק ה' את עגלון 
 מלך מואב"

"ויזעקו בני ישראל 
 אל ה'"

 "ותשקט הארץ שמונים שנה" ג' וד בן גראאה

  
 פלשתים

  
שמגר בן 

 ענת

 
 ג'

 

 
"ויוסיפו בני ישראל 

 לעשות הרע בעיני ה'"

 
"וימכרם ה' ביד יבין 
מלך כנען אשר מלך 

 בחצור"

 
"ויצעקו בני ישראל 

 אל ה'"

 
ודבורה "

אשה 
 נביאה...

ותשלח ותקרא 
לברק בן 
 אבינעם"...

 

 
 ד'

 
שנה. "ותשקט הארץ ארבעים 

ויעשו בני ישראל הרע בעיני 
 ה'"...

 
"ויעשו בני ישראל הרע 

 בעיני ה'" 

 
 "ויתנם ה' ביד מדין"

 
* "מפני מדין עשו 
להם בני ישראל 
 את המנהרות"...

"ויזעקו בני ישראל 
 אל ה'"

 
 * איש נביא

 
 גדעון

 
 ו'

 
"ותשקט הארץ ארבעים שנה... 
ויהי כאשר מת גדעון וישובו בני 

אחרי הבעלים... ולא  ישראל ויזנו
זכרו בני ישראל את ה' אלהיהם 
המציל אותם... ולא עשו חסד עם 

בית ירובעל גדעון ככל הטובה 
 אשר עשה עם ישראל"

 
 

 ה"מנהיג" הבא שמסופר עליו הוא אבימלך, שהמליך את עצמו ולא דמה בפעולותיו לשופטים.
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 שופטים ט

 המלכתו של אבימלך ומשל יותם
 

 ו'): -מלך משכנע את בעלי שכם להמליכו (א'אבי
ֲאִבי ִאּמֹו -ִמְׁשַּפַחת ֵּבית-ָּכל-ֲאֵחי ִאּמֹו ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ְוֶאל-ְיֻרַּבַעל ְׁשֶכָמה ֶאל-ַוֵּיֶל� ֲאִביֶמֶל� ֶּבן א

ִׁשְבִעים ִאיׁש ֹּכל ְּבֵני ְיֻרַּבַעל ּטֹוב ָלֶכם ַהְמֹׁשל ָּבֶכם -ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ַמה-ָנא ְּבָאְזֵני ָכל-ַּדְּברּו ב.  ֵלאֹמר
ִאּמֹו ָעָליו ְּבָאְזֵני -ַוְיַדְּברּו ֲאֵחי ג.  ַעְצְמֶכם ּוְבַׂשְרֶכם ָאִני-ְמֹׁשל ָּבֶכם ִאיׁש ֶאָחד ּוְזַכְרֶּתם ִּכי-ִאם
-ַוִּיְּתנּו ד.  ְמרּו ָאִחינּו הּואַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֵּיט ִלָּבם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶל� ִּכי אָ -ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ֵאת ָּכל-ָּכל

לֹו ִׁשְבִעים ֶּכֶסף ִמֵּבית ַּבַעל ְּבִרית ַוִּיְׂשֹּכר ָּבֶהם ֲאִביֶמֶל� ֲאָנִׁשים ֵריִקים ּוֹפֲחִזים ַוֵּיְלכּו 
ֶאֶבן ֶאָחת -ְיֻרַּבַעל ִׁשְבִעים ִאיׁש ַעל-ֶאָחיו ְּבֵני-ָאִביו ָעְפָרָתה ַוַּיֲהֹרג ֶאת-ַוָּיבֹא ֵבית ה.  ַאֲחָריו

ֵּבית ִמּלֹוא ַוֵּיְלכּו -ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוָכל-ַוֵּיָאְספּו ָּכל ו {ס}  ְיֻרַּבַעל ַהָּקֹטן ִּכי ֶנְחָּבא.-ַוִּיָּוֵתר יֹוָתם ֶּבן
 .  ֵאלֹון ֻמָּצב ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם-ֲאִביֶמֶל� ְלֶמֶל� ִעם-ַוַּיְמִליכּו ֶאת

. עדיף שימלוך בכם אדם אחד ולא שבעים 1: הטיעונים בהם השתמש אבימלך כדי לשכנעם •
 . אני בן משפחה שלכם (מצד אמו).2אנשים (שבעים בני גדעון).   

 אנשי שכם הסכימו להמליכו, ואבימלך הרג את כל אחיו, מלבד יותם שהצליח להסתתר •

 כא): -משל יותם (ז'
ַוִּיָּׂשא קֹולֹו ַוִּיְקָרא ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו ֵאַלי ַּבֲעֵלי  ְּגִרִזים-ַוַּיִּגדּו ְליֹוָתם ַוֵּיֶל� ַוַּיֲעֹמד ְּברֹאׁש ַהר ז

ָהלֹו� ָהְלכּו ָהֵעִצים ִלְמֹׁשַח ֲעֵליֶהם ֶמֶל� ַוּיֹאְמרּו ַלַּזִית מלוכה  ח.  ְׁשֶכם ְוִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם ֱא�ִהים
ִּבי ְיַכְּבדּו ֱא�ִהים ַוֲאָנִׁשים -ְׁשִני ֲאֶׁשרִּד -ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהַּזִית ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ט.  (ָמְלָכה) ָעֵלינּו

ַוּתֹאֶמר ָלֶהם  יא.  ַאְּת ָמְלִכי ָעֵלינּו-ְלִכי  ַוּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלְּתֵאָנה י.  ָהֵעִצים-ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל
ַוּיֹאְמרּו ָהֵעִצים  יב.  ָהֵעִצים-ַעל ְּתנּוָבִתי ַהּטֹוָבה ְוָהַלְכִּתי ָלנּועַ -ָמְתִקי ְוֶאת-ַהְּתֵאָנה ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת

ִּתירֹוִׁשי ַהְמַׂשֵּמַח -ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּגֶפן ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת יג.  ַאְּת מלוכי (ָמְלִכי) ָעֵלינּו-ְלִכי  ַלָּגֶפן
-ֵל� ַאָּתה ְמָל�  ָהָאָטד-ָהֵעִצים ֶאל-ַוּיֹאְמרּו ָכל יד.  ָהֵעִצים-ֱא�ִהים ַוֲאָנִׁשים ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל

ָהֵעִצים ִאם ֶּבֱאֶמת ַאֶּתם ֹמְׁשִחים ֹאִתי ְלֶמֶל� ֲעֵליֶכם ֹּבאּו ֲחסּו -ַוּיֹאֶמר ָהָאָטד ֶאל טו.  ָעֵלינּו
ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים -ְוַעָּתה ִאם טז.  ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון-ָהָאָטד ְותֹאַכל ֶאת-ַאִין ֵּתֵצא ֵאׁש ִמן-ְבִצִּלי ְוִאם

ִּכְגמּול ָיָדיו -ֵּביתֹו ְוִאם-ְיֻרַּבַעל ְוִעם-טֹוָבה ֲעִׂשיֶתם ִעם-ֲאִביֶמֶל� ְוִאם-ם ַוַּתְמִליכּו ֶאתֲעִׂשיתֶ 
ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד ַוַּיֵּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד -ִנְלַחם ָאִבי ֲעֵליֶכם ַוַּיְׁשֵל� ֶאת-ֲאֶׁשר יז.  ֲעִׂשיֶתם לֹו

ֶאֶבן ֶאָחת -ָּבָניו ִׁשְבִעים ִאיׁש ַעל-ָאִבי ַהּיֹום ַוַּתַהְרגּו ֶאת ֵּבית-ְוַאֶּתם ַקְמֶּתם ַעל יח.  ִמְדָין
ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים -ְוִאם יט.  ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ִּכי ֲאִחיֶכם הּוא-ֲאָמתֹו ַעל-ֲאִביֶמֶל� ֶּבן-ַוַּתְמִליכּו ֶאת

ַאִין -ְוִאם כ.  הּוא ָּבֶכם-ֶמֶל� ְוִיְׂשַמח ַּגםֵּביתֹו ַהּיֹום ַהֶּזה ִׂשְמחּו ַּבֲאִבי-ְיֻרַּבַעל ְוִעם-ֲעִׂשיֶתם ִעם
ֵּבית ִמּלֹוא ְוֵתֵצא ֵאׁש ִמַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ּוִמֵּבית -ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוֶאת-ֵּתֵצא ֵאׁש ֵמֲאִביֶמֶל� ְותֹאַכל ֶאת

ֶׁשב ָׁשם ִמְּפֵני ֲאִביֶמֶל� ַוָּיָנס יֹוָתם ַוִּיְבַרח ַוֵּיֶל� ְּבֵאָרה ַוּיֵ  כא.  ֲאִביֶמֶל�-ִמּלֹוא ְותֹאַכל ֶאת
 {פ}  ָאִחיו.

שאליהם פנו העצים  בבקשה  זית, תאנה וגפן: המשל מופנה אל בעלי שכם. יותם מזכיר עצי המשל •
, האטדלמלוך, אך הם סירבו להצעה מפני שהם עסוקים ביצירת פירות . לאחר מכן פנו העצים אל 

קבל את הצעתם ואף הציע להם לבוא לחסות בצלו שהוא שיח נמוך וקוצני, והציעו לו למלוך. האטד 
שאם לא יקבלו את מרותו עליהם, תצא  ארזי הלבנון(הצל שאין לו)... לא רק זאת, הוא אף איים על 

 ממנו אש ותאכלם.
* העצים שפנו בבקשה למלוך מסמלים את אנשי שכם.   * עצי הפרי מסמלים את אנשי  :הנמשל •

ליצור ולא להיות בעלי שררה.   * האטד מסמל את אבימלך  ישראל היצרניים שמעדיפים להמשיך
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שבקש לעצמו שררה למרות שאין לו מה להציע.   * ארזי הלבנון הרמים מסמלים את בעלי שכם, 
 חשובי העיר, שאליהם פנה אבימלך.

אתם מתנהגים בכפיות טובה כלפי גדעון. נתתם יד להריגת בניו והמלכתם עליכם את  :הטיעון •
 אבימלך.

אם נהגתם כהוגן עם בית ירובעל שמחו באבימלך וישמח הוא בכם. ואם לא נהגתם  :לת יותםקל •
 כהוגן תתעורר אש הריב והמחלוקת ביניכם לבין אבימלך.

 כ"ה): -(כ"ב תחילת המחלוקת בין אבימלך לבעלי שכם

ם רּוַח ָרָעה ֵּבין ֲאִביֶמֶל� ּוֵבין ַּבֲעֵלי ַוִּיְׁשַלח ֱא�ִהי כג.  ִיְׂשָרֵאל ָׁש�ׁש ָׁשִנים-ַוָּיַׂשר ֲאִביֶמֶל� ַעל כב
-ְיֻרָּבַעל ְוָדָמם ָלׂשּום ַעל-ָלבֹוא ֲחַמס ִׁשְבִעים ְּבֵני כד.  ְׁשֶכם ַּבֲאִביֶמֶל�-ְׁשֶכם ַוִּיְבְּגדּו ַבֲעֵלי

-ֲהֹרג ֶאתָיָדיו לַ -ִחְּזקּו ֶאת-ֲאִביֶמֶל� ֲאִחיֶהם ֲאֶׁשר ָהַרג אֹוָתם ְוַעל ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ֲאֶׁשר
ַיֲעֹבר ֲעֵליֶהם -ֲאֶׁשר-ַוָּיִׂשימּו לֹו ַבֲעֵלי ְׁשֶכם ְמָאְרִבים ַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים ַוִּיְגְזלּו ֵאת ָּכל כה.  ֶאָחיו

 {פ}  ַּבָּדֶר� ַוּיַֻּגד ַלֲאִביֶמֶל�.

לאחר שלוש שנות שררה של אבימלך שלח אלקים רוח רעה בינו לבין בעלי שכם, כי הגיעה עת 
מת דם בניו של גדעון. בעלי שכם החלו לשים לו מארבים כדי לתפשו, ותוך כדי כך תפסו בדרך נק

 אנשים מאנשי אבימלך וגזלו מהם.

 מ"א): -(כ"ו מרד געל בן עבד באבימלך

-ּו ַהָּׂשֶדה ַוִּיְבְצרּו ֶאתַוֵּיְצא כז.  בֹו ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם-ֶעֶבד ְוֶאָחיו ַוַּיַעְברּו ִּבְׁשֶכם ַוִּיְבְטחּו-ַוָּיבֹא ַּגַעל ֶּבן כו
-ַּכְרֵמיֶהם ַוִּיְדְרכּו ַוַּיֲעׂשּו ִהּלּוִלים ַוָּיֹבאּו ֵּבית ֱא�ֵהיֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו ַוְיַקְללּו ֶאת

ַעל ּוְזֻבל ְּפִקידֹו ְיֻרּבַ -ְׁשֶכם ִּכי ַנַעְבֶדּנּו ֲהלֹא ֶבן-ֲאִביֶמֶל� ּוִמי-ֶעֶבד ִמי-ַוּיֹאֶמר ַּגַעל ֶּבן כח.  ֲאִביֶמֶל�
ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי ְוָאִסיָרה -ּוִמי ִיֵּתן ֶאת כט.  ַאְנֵׁשי ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ּוַמּדּוַע ַנַעְבֶדּנּו ֲאָנְחנּו-ִעְבדּו ֶאת

-ְבֵרי ַּגַעל ֶּבןִּד -ָהִעיר ֶאת-ַוִּיְׁשַמע ְזֻבל ַׂשר ל.  ֲאִביֶמֶל� ַוּיֹאֶמר ַלֲאִביֶמֶל� ַרֶּבה ְצָבֲא� ָוֵצָאה-ֶאת
ֶעֶבד ְוֶאָחיו ָּבִאים -ִהֵּנה ַגַעל ֶּבן  ֲאִביֶמֶל� ְּבָתְרָמה ֵלאֹמר-ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל לא.  ָעֶבד ַוִּיַחר ַאּפֹו

ִאָּת� ֶוֱאֹרב -ְוַעָּתה קּום ַלְיָלה ַאָּתה ְוָהָעם ֲאֶׁשר לב.  ָהִעיר ָעֶלי�-ְׁשֶכָמה ְוִהָּנם ָצִרים ֶאת
ִאּתֹו -הּוא ְוָהָעם ֲאֶׁשר-ָהִעיר ְוִהֵּנה-ְוָהָיה ַבֹּבֶקר ִּכְזֹרַח ַהֶּׁשֶמׁש ַּתְׁשִּכים ּוָפַׁשְטָּת ַעל לג.  ָּׂשֶדהּבַ 

ִעּמֹו ָלְיָלה ַוֶּיֶאְרבּו -ָהָעם ֲאֶׁשר-ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶל� ְוָכל לד.  ֹיְצִאים ֵאֶלי� ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיֶד�
ֶעֶבד ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶל� ְוָהָעם -ַוֵּיֵצא ַּגַעל ֶּבן לה.  ְׁשֶכם ַאְרָּבָעה ָראִׁשים-ַעל

ָעם יֹוֵרד ֵמָראֵׁשי ֶהָהִרים -ְזֻבל ִהֵּנה-ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל-ַּגַעל ֶאת-ַוַּיְרא לו.  ַהַּמְאָרב-ִאּתֹו ִמן-ֲאֶׁשר
ָעם -ַוֹּיֶסף עֹוד ַּגַעל ְלַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה לז.  ו ְזֻבל ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאָּתה ֹרֶאה ָּכֲאָנִׁשיםַוּיֹאֶמר ֵאָלי

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל ַאֵּיה  לח.  ֶאָחד ָּבא ִמֶּדֶר� ֵאלֹון ְמעֹוְנִנים-יֹוְרִדים ֵמִעם ַטּבּור ָהָאֶרץ ְורֹאׁש
ָנא ַעָּתה -ֲהלֹא ֶזה ָהָעם ֲאֶׁשר ָמַאְסָּתה ּבֹו ֵצא  ִביֶמֶל� ִּכי ַנַעְבֶדּנּוֵאפֹוא ִפי� ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ִמי אֲ 

ַוִּיְרְּדֵפהּו ֲאִביֶמֶל� ַוָּיָנס ִמָּפָניו  מ.  ַוֵּיֵצא ַגַעל ִלְפֵני ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ַוִּיָּלֶחם ַּבֲאִביֶמֶל� לט.  ְוִהָּלֶחם ּבֹו
ֶאָחיו -ַּגַעל ְוֶאת-ַוֵּיֶׁשב ֲאִביֶמֶל� ָּבארּוָמה ַוְיָגֶרׁש ְזֻבל ֶאת מא.  ַתח ַהָּׁשַערּפֶ -ַוִּיְּפלּו ֲחָלִלים ַרִּבים ַעד

  {ס}  ִמֶּׁשֶבת ִּבְׁשֶכם.

 ואחיו היו מאחד היישובים באזור שכם. בהגיעם לשכם בטחו בעלי שכם בגעל. געל בן עבד •
היה מתומכי אבימלך, שמע , שזבול שר העירגעל יזם מרד באבימלך והחליט לצאת להלחם בו.  •

 זאת והודיע על כך לאבימלך, בתוספת עצה להתכונן ולהקדים לצאת כנגד געל למלחמה.
געל לא ידע כי דבריו נודעו לזבול, וכשראה אנשים יורדים מההרים אמר זאת לזבול וקבל בתגובה  •

 הטעייה: זבול אמר "צל הרים אתה רואה כאנשים".
ים, שוב אמר זאת געל לזבול והפעם נענה: הלא אתה רצית בפעם השנייה שראה אנשים מתקרב •

 צא והלחם. –להלחם באבימלך, אם כך 
 .מרד געל באבימלך לא הצליחתוצאת הקרב:  •
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 מ"ט): -(מ"ב לכידת שכם והריגת אנשיה ע"י אבימלך

ָהָעם ַוֶּיֱחֵצם ִלְׁש�ָׁשה -ֶאת ַוִּיַּקח מג.  ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֵּיֵצא ָהָעם ַהָּׂשֶדה ַוַּיִּגדּו ַלֲאִביֶמֶל� מב
ַוֲאִביֶמֶל�  מד.  ָהִעיר ַוָּיָקם ֲעֵליֶהם ַוַּיֵּכם-ָראִׁשים ַוֶּיֱאֹרב ַּבָּׂשֶדה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָהָעם ֹיֵצא ִמן

ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה -ָּכל-לְוָהָראִׁשים ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָּפְׁשטּו ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ּוְׁשֵני ָהָראִׁשים ָּפְׁשטּו עַ 
ָּבּה ָהָרג -ָהָעם ֲאֶׁשר-ָהִעיר ְוֶאת-ַוֲאִביֶמֶל� ִנְלָחם ָּבִעיר ֹּכל ַהּיֹום ַההּוא ַוִּיְלֹּכד ֶאת מה.  ַוַּיּכּום

 {פ}  ָהִעיר ַוִּיְזָרֶעָה ֶמַלח.-ַוִּיֹּתץ ֶאת

ִּכי   ַוּיַֻּגד ַלֲאִביֶמֶל� מז.  ִריַח ֵּבית ֵאל ְּבִריתצְ -ְׁשֶכם ַוָּיֹבאּו ֶאל-ַּבֲעֵלי ִמְגַּדל-ַוִּיְׁשְמעּו ָּכל מו
ִאּתֹו ַוִּיַּקח -ָהָעם ֲאֶׁשר-ַצְלמֹון הּוא ְוָכל-ַוַּיַעל ֲאִביֶמֶל� ַהר מח.  ְׁשֶכם-ַּבֲעֵלי ִמְגַּדל-ִהְתַקְּבצּו ָּכל
ָהָעם -ִׁשְכמֹו ַוּיֹאֶמר ֶאל-ֶאָה ַוָּיֶׂשם ַעלַהַּקְרֻּדּמֹות ְּבָידֹו ַוִּיְכֹרת ׂשֹוַכת ֵעִצים ַוִּיּׂשָ -ֲאִביֶמֶל� ֶאת

ָהָעם ִאיׁש ׂשֹוֹכה ַוֵּיְלכּו -ָּכל-ַוִּיְכְרתּו ַגם מט.  ִעּמֹו ָמה ְרִאיֶתם ָעִׂשיִתי ַמֲהרּו ֲעׂשּו ָכמֹוִני-ֲאֶׁשר
-ַאְנֵׁשי ִמְגַּדל-ֵאׁש ַוָּיֻמתּו ַּגם ָּכלַהְּצִריַח ּבָ -ַהְּצִריַח ַוַּיִּציתּו ֲעֵליֶהם ֶאת-ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶל� ַוָּיִׂשימּו ַעל

 {פ}  ְׁשֶכם ְּכֶאֶלף ִאיׁש ְוִאָּׁשה.

 אבימלך חלק אנשיו לשלושה ראשים וחכה לשעת הבוקר, בה יצאו רוב הגברים לעבוד בשדות. •
קבוצה אחת מאנשי אבימלך חסמה את הכניסה חזרה לעיר, ושתי הקבוצות האחרות הכו את   •

 .העובדים בשדות
 , הרג אנשיה, הרס העיר וזרעה מלח.העיר שכםחר מכן נלחם אבימלך בתוך לא •
 . אבימלך שרף המגדל והרג כל המתבצרים בו.מגדל שכםהאנשים שנותרו בעיר התבצרו ב •

 

 נ"ז): -(נ'המלחמה בתבץ ומות אבימלך 

 
-ָהִעיר ַוָּינֻסּו ָׁשָּמה ָּכל-ֹעז ָהָיה ְבתֹו�-ַּדלּוִמגְ  נא.  ֵּתֵבץ ַוִּיַחן ְּבֵתֵבץ ַוִּיְלְּכָדּה-ַוֵּיֶל� ֲאִביֶמֶל� ֶאל נ

-ַוָּיבֹא ֲאִביֶמֶל� ַעד נב.  ַּגג ַהִּמְגָּדל-ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוֹכל ַּבֲעֵלי ָהִעיר ַוִּיְסְּגרּו ַּבֲעָדם ַוַּיֲעלּו ַעל
רֹאׁש -ַוַּתְׁשֵל� ִאָּׁשה ַאַחת ֶּפַלח ֶרֶכב ַעל נג.  פֹו ָבֵאׁשֶּפַתח ַהִּמְגָּדל ְלָׂשְר -ַהִּמְגָּדל ַוִּיָּלֶחם ּבֹו ַוִּיַּגׁש ַעד

ַהַּנַער ֹנֵׂשא ֵכָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ְׁש�ף ַחְרְּב� -ַוִּיְקָרא ְמֵהָרה ֶאל נד.  ּגְֻלָּגְלּתֹו-ֲאִביֶמֶל� ַוָּתִרץ ֶאת
ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמת -ַוִּיְראּו ִאיׁש נה.  ֲערֹו ַוָּיֹמתיֹאְמרּו ִלי ִאָּׁשה ֲהָרָגְתהּו ַוִּיְדְקֵרהּו נַ -ּומֹוְתֵתִני ֶּפן

-ַוָּיֶׁשב ֱא�ִהים ֵאת ָרַעת ֲאִביֶמֶל� ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָאִביו ַלֲהֹרג ֶאת נו.  ֲאִביֶמֶל� ַוֵּיְלכּו ִאיׁש ִלְמֹקמֹו
ם ַוָּתבֹא ֲאֵליֶהם ִקְלַלת יֹוָתם ָרַעת ַאְנֵׁשי ְׁשֶכם ֵהִׁשיב ֱא�ִהים ְּברֹאׁשָ -ְוֵאת ָּכל נז.  ִׁשְבִעים ֶאָחיו

 {פ}  ְיֻרָּבַעל.-ֶּבן

 .מגדל העיראנשי תבץ תמכו בבעלי שכם. גם הם נסו מפני אבימלך אל  •
 אבימלך התכוון לשרוף המגדל בתבץ, כפי ששרף המגדל בשכם. •
 את האבן העליונה של הריחיים על ראש אבימלך וגרמה לגסיסתו. אשה השליכה •
 שיחיש את מותו בחרבו, כדי שלא יאמרו שמת בידי אשה. אבימלך בקש מנערו •
 .קללת יותם נתקיימה במלואה •
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 תשובה שאלה  
1 
 
 ט'
 

אבימלך 
ורצונו 
 למלוך

 
 

 
א. ציין שני טיעונים שנקט בהם 
אבימלך כדי לשכנע את אנשי שכם 

 לתמוך בו. 
ב. איזה משני טיעוניו היה שקרי 

 ומדוע?  
ה העיר ג. ציין אירוע אחד בו נזכר

שכם בספר יהושע וכן אירוע בספר 
יהושע בו נזכרו סביבות העיר: הר 

 גריזים והר עיבל. 
 

 
א. אבימלך ניסה (והצליח) לשכנע את בעלי שכם להמליכו 

. עדיף לכם להיות תחת שלטונו של איש אחד 1בטענו כי: 
 . אני בן משפחתכם.2מאשר של שבעים אנשים. 

יה שקרי שכן שבעים בני  ב. הטיעון הראשון של אבימלך ה
 גדעון כלל לא בקשו להם שלטון ומלוכה.

ג. העיר שכם נזכרה ביהושע כ"ד, א: יהושע אסף את כל 
 ישראל בשכם לשמוע את דבריו לפני מותו.

לה נזכר המזבח שבנה יהושע בהר עיבל  -ביהושע ח', ל
ומעמד הקראת דברי התורה הברכה והקללה בהר גריזים 

 והר עיבל.
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אבימלך 
 מול גדעון

ה' וציין שני  -עיין בפסוקים א'
הבדלים מהותיים בין גדעון לבין 

 אבימלך.

גדעון ענה למבקשים ממנו למלוך כי לא ימשול הוא 
עליהם, אלא ה' ימשול בהם. אבימלך בקש לעצמו את 

 המלוכה והשררה ושידל את בעלי שכם להמליכו.
ות העם. גדעון נלחם והרג באויבי ישראל ודאג לאחד
 אבימלך לא הסס להרוג את אחיו עצמו ובשרו.

עוד יש לציין כי אבימלך יוצא דופן בין סיפורי תקופת * 
השופטים, שכן השופטים נבחרו לתפקידם ע"י ה' ואילו 

 אבימלך היה מלך מטעם עצמו.
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 משל יותם
 
 

 
 כ"א. -עיין בפסוקים ו'

א. מהם העצים השונים שהזכיר יותם 
דוע בחר להזכיר עצים אלה במשלו, מ

 ואת מה או מי הם מסמלים?
 ב. מה היה טיעונו העיקרי של יותם?

 

 
א. העצים שהזכיר יותם במשלו הם: הזית, התאנה, הגפן, 

 ארזי הלבנון ושיח האטד .
הם עצי פרי שנשתבחה בהם  שלושת העצים הראשונים

ארץ ישראל. הם מסמלים אנשים שמעשיהם נושאים 
ם למלוך (אך דווקא מכיוון שהם יצרניים פירות והראויי

 האטדועסוקים בדברים חשובים הם מסרבים לשררה). 
הוא שיח נמוך וקוצני שאינו נושא פרי ואף אינו נותן צל, 
וככזה הוא מסמל את אבימלך רודף השררה שאין לו מה 

הם גבוהים ורמים ומסמלים את בעלי  ארזי הלבנוןלהציע. 
 שכם הגאים והלא מוסריים.

ב. טיעונו העיקרי של יותם היה כפיות הטובה כלפי בית 
 גדעון שהושיע את ישראל ונהג בהם לטובה.
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משל יותם 
 וקללתו

 
 א. מה היה טיב קללתו של יותם?

של יותם ומה  משלוב. מה היו תוצאות 
 ?קללתוהיו תוצאות 

 
לא אש  –א. משמעות קללת יותם היתה "תצא אש" וגו' 

א אש הריב והמחלוקת בין אבימלך מעשית אלא שתצ
 ובעלי שכם.

ב. משל יותם לא הועיל, שכן אבימלך המשיך למלוך עוד 
שלוש שנים (המשל נפל, אם כן, על אזנים ערלות. בנוסף, 
יתכן ששררת אבימלך היתה כה חזקה עד שלא יכלו 
בתחילה להשתחרר מעולו). לעומת זאת קללת  יותם 

מכן: המחלוקת בין החלה להתקיים שלוש שנים לאחר 
בעלי שכם ואבימלך הלכה וגברה עד למצב המתואר 
בפסוק האחרון של הפרק: "ותבוא אליהם קללת יותם בין 

 ירובעל".
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משל יותם 
 וקללתו

 
 

 
א. באמצעות איזה פרט מן המשל 

 מבטא יותם את קללתו?
כ"ה. כיצד  -ב. עיין בפסוקים כ"ב

מתקשרת הרוח הרעה הנזכרת 
 אלה לקללת יותם בן ירובעל?בפסוקים 

 ג. מדוע שלח ה' רוח רעה ביניהם?

 
א. יותם לקח את התיאור בו השתמש קודם לכן במשל בו 
תאר את דברי האטד אליהם: "אם באמת אתם מושחים 

בואו חסו בצלי (תיאור הלועג לאטד,  –אותי למלך עליכם 
תצא אש מן האטד ותאכל  –ואם אין שכן אינו נותן צל), 

ומשתמש בו בנמשל: אם נהגתם  –(ט"ו)  זי הלבנוןאת אר
שמחו באבימלך וישמח הוא  –כפי שצריך בבית גדעון 

תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי  –"ואם אין בכם, 
 כ'). -"... (י"טשכם

ב. הרוח הרעה שנכנסה בין אבימלך ובעלי שכם היא 
 תחילתה של אותה אש המחלוקת שבה קללם יותם.

ה ביניהם כדי שיתוקן העוול שעשה ג. ה' שלח רוח רע
אבימלך עם שבעים בני גדעון, ודמם יינקם מיד אבימלך 

 ומיד בעלי שכם שחזקו ידיו להרוג את אחיו.

 ט
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בעלי שכם, 
געל בן 

עבד וזבול 
 שר העיר

 
 

 
כ"ט וציין שתי  -א. עיין בפסוקים כ"ב

פעולות שונות של בעלי שכם 
 המבטאות את בגידתם באבימלך.

ציין מי היו געל בן עבד וזבול שר ב. 
העיר, מה היה יחסם אל אבימלך 

 וכיצד בא יחסם זה לידי ביטוי.
 

 
. בעלי שכם שמו מארבים על ראשי ההרים לאבימלך 1א. 

 ואנשיו. את אבימלך לא תפסו אך גזלו מאנשיו.
 . בעלי שכם קללו את אבימלך.2
ליו . געל בן עבד החל ליזום מרידה באבימלך ואף קרא ע3

 "רבה צבאך וצאה". –תגר באופן מעשי 
ב. הפסוקים לא מציינים מי בדיוק היה געל בן עבד, אך 
הוא לא היה משכם אלא מסביבותיה ("ויעברו בשכם") 
והיה מתנגד לאבימלך. זבול היה שר העיר שכם ותמך 
באבימלך. יחסם זה בא לביטוי בכך שגעל החל למרוד 

כוונת געל, יעץ לו מה  באבימלך ואילו זבול הודיע לו על
לעשות ואף הטעה את געל לגבי התקרבות אבימלך 

 ואנשיו בתחילה.
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ההסלמה 
בין בעלי 

שכם 
 לאבימלך

 
א. מה היתה עמדתם של בעלי שכם לגבי 

 -ההתרחשות המתוארת בפסוקים כ"ו
 מ"א?
. תאר בלשונך בקצרה את 1ב. 

מעשה אבימלך המתואר בפסוקים 
 מ"ה. -מ"ב

את ההסלמה ביחסי אבימלך . תאר 2
 -ואנשי שכם המתוארת בפסוקים כ"ב

 מ"ה. -מ"א, מ"ב -כ"ה, כ"ו

 
א. בעלי שכם (שתמכו בתחילה באבימלך) תמכו עתה 

 בגעל בן עבד וברצונו למרוד.
. אבימלך לא הסתפק בנצחונו על געל בן עבד. 1ב. 

כשיצאו בעלי שכם לשדותיהם מתוך מחשבה שעתה שכך 
ם ארבו להם אבימלך ואנשיו, הכו את כעס אבימלך עליה

סמו את כניסתם לעיר והכו גם את הנמצאים בשדה, ח
 אנשי העיר, נתצו אותה וזרעו בה מלח.

. בשלב ראשון עברה רוח רעה ביניהם ובעלי שכם ניסו 2
לתפוס את אבימלך (ולא הצליחו) וגזלו את אנשיו שעברו 

 בדרך.
באבימלך, בשלב שני ארגן געל בן עבד מלחמה של ממש 

 אך זו לא הצליחה.
בשלב שלישי הרג אבימלך את בעלי שכם שהפכו 

 למתנגדיו, לכד את שכם והרג את אנשיה.
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 ההתבצרות
במגדל 

 שכם

 
מ"ט. מה היה  -א. עיין בפסוקים מ"ו

השלב הרביעי של ההסלמה ביחסי 
 אבימלך ואנשי שכם?

ב. "מה ראיתם עשיתי מהרו עשו כמוני" 
 (מ"ח).
ר משפט דומה קודם לכן, באיזה מי אמ

 הקשר ומהו ההבדל בין שני המקרים?

 
א. בשלב רביעי נמלטו הנותרים אל מגדל (צריח) שכם 
המבוצר, שהיה כנראה הדבר היחיד שנותר על תלו בעיר, 
אולם אבימלך ואנשיו שרפו את המגדל והרגו את כל 

 המתבצרים בו.
ת ב. גדעון אמר משפט דומה קודם לכן לשלוש מאו

החיילים שנלחמו אתו במדין ("ממני תראו וכן תעשו" וגו' 
ז', יז). ההבדל הוא שגדעון שימש דוגמא אישית חיובית  –

שבעקבותיה הושיע את בני עמו והרג את אויביהם, ואילו 
אבימלך שימש דוגמא אישית שלילית שבעקבותיה הרג 

 את בעלי בריתו.
9 
 
 ט'
 

אבימלך 
 בתבץ

לים בין א. ציין הדמיון וההבד
ההתרחשות במגדל שכם 

 להתרחשות בתבץ.
ב. באיזה אופן באה מפלתו של אבימלך 
בידי אשה והיכן שמענו קודם לכן על 

 מפלת אדם ביד אשה?
ג. יואב הזכיר את מות אבימלך ע"י 
אשה בתבץ בשמ"ב י"א, כא. מהו 
ההקשר הכללי בו נזכרו הדברים ומה 
היתה מטרת אזכור מות אבימלך 

 זה?בתוך הקשר 

: * בשתי הערים התבצרו אנשים במגדל המבוצר.   הדמיון
* בשני המקרים בקש אבימלך לשרוף את המגדל ולהרוג 

 את המתבצרים בו.
: בשכם הצליח אבימלך לעשות את מה שרצה ההבדל

 לעשות ואילו בתבץ נכשל ובא אל מותו.
ב. האשה מהמגדל בתבץ השליכה חלק של אבן כבדה 

העליונה של הריחיים, על ראש  ("רכב"), שהיא האבן
אבימלך ובכך גרמה לגסיסתו. משום שידע בעקבות זאת 
כי מותו ודאי בקש אבימלך מנושא כליו שיהרגהו כדי שלא 

 יאמרו שאשה הרגתו.
 קודם לכן שמענו על מפלת סיסרא ביד יעל.

ג. שמ"ב י"א מספר על התאהבות דוד בבת שבע ושליחת 
 בעלה אוריה אל המוות. 

מות אבימלך משובץ בתוך דברי יואב בן צרויה אל  אזכור
השליח אותו הדריך מה לומר לדוד: ספר לו על התנהלות 
המלחמה, ואם יאמר אליך מדוע התקרבתם אל החומה, 

ענה לו  –הלוא אתם יודעים שכך מת אבימלך מיד אשה 
שגם אוריה החתי מת. (זו היתה דרכו של יואב לספר 

 ורר את חשד השליח).למלך על מות אוריה בלי לע
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 שופטים י

 השופטים תולע ויאיר ושעבוד ישראל לבני עמון
 

 שנה. 23שם אדם) שפט את ישראל  –ב': תולע בן פואה בן דודו (דודו  -א'

ֵׁשב יֹ -ּדֹודֹו ִאיׁש ִיָּׂששָכר ְוהּוא-ּפּוָאה ֶּבן-ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָלע ֶּבן-ַוָּיָקם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶל� ְלהֹוִׁשיַע ֶאת א
 {פ}  ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ְוָׁש�ׁש ָׁשָנה ַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבָׁשִמיר.-ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת ב.  ְּבָׁשִמיר ְּבַהר ֶאְפָרִים

 
 שנה 22ד': יאיר הגלעדי שפט את ישראל  -ג'
לֹו ְׁש�ִׁשים ָּבִנים -ַוְיִהי ד.  ִים ָׁשָנהִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ּוְׁשּתַ -ַוָּיָקם ַאֲחָריו ָיִאיר ַהִּגְלָעִדי ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת ג

ְׁש�ִׁשים ֲעָיִרים ּוְׁש�ִׁשים ֲעָיִרים ָלֶהם ָלֶהם ִיְקְראּו ַחֹּות ָיִאיר ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר -ֹרְכִבים ַעל
 {פ}  ַוָּיָמת ָיִאיר ַוִּיָּקֵבר ְּבָקמֹון. ה.  ְּבֶאֶרץ ַהִּגְלָעד

 ים על שלושים עיירים (חמורים) ולהם שלושים עיירים (ערים).היו לו שלושים בנים רוכב

 י'): -השעבוד לעמון (ה'

ֱא�ֵהי -ָהַעְׁשָּתרֹות ְוֶאת-ַהְּבָעִלים ְוֶאת-ַוֹּיִסיפּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוַּיַעְבדּו ֶאת ו
-ַעּמֹון ְוֵאת ֱא�ֵהי ְפִלְׁשִּתים ַוַּיַעְזבּו ֶאת-ֱא�ֵהי ִצידֹון ְוֵאת ֱא�ֵהי מֹוָאב ְוֵאת ֱא�ֵהי ְבֵני-ֲאָרם ְוֶאת

ַוִּיְרֲעצּו  ח.  ְּפִלְׁשִּתים ּוְבַיד ְּבֵני ַעּמֹון-ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְמְּכֵרם ְּבַיד-ַוִּיַחר ז.  ְולֹא ֲעָבדּוהּוְיהָוה 
ְרֵּדן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהּיַ -ָּכל-ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶאת  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשָנה ַהִהיא-ַוְיֹרְצצּו ֶאת

ִּביהּוָדה ּוְבִבְנָיִמין -ַהַּיְרֵּדן ְלִהָּלֵחם ַּגם-ַעּמֹון ֶאת-ַוַּיַעְברּו ְבֵני ט.  ְּבֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ַּבִּגְלָעד
ַזְבנּו ָחָטאנּו ָל� ְוִכי עָ   ְיהָוה ֵלאֹמר-ַוִּיְזֲעקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל י.  ּוְבֵבית ֶאְפָרִים ַוֵּתֶצר ְלִיְׂשָרֵאל ְמֹאד

 {פ}  ַהְּבָעִלים.-ֱא�ֵהינּו ַוַּנֲעֹבד ֶאת-ֶאת
ישראל הוסיפו לעשות הרע בעיני ה'. הרעה שעשו מתוארת בצורה קשה יותר מבעבר (ו'). ה' 

 שעבדם ביד עמון. לאחר שמונה עשרה שנה, כשהורע מצבם מאד, זעקו לה' והתוודו על חטאתם.

 ט"ז): -דבר ה' לישראל (י"א

-ְּבֵני ַעּמֹון ּוִמן-ָהֱאֹמִרי ּוִמן-ֲהלֹא ִמִּמְצַרִים ּוִמן  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְיהָוה ֶאל ַוּיֹאֶמר יא
ְוִצידֹוִנים ַוֲעָמֵלק ּוָמעֹון ָלֲחצּו ֶאְתֶכם ַוִּתְצֲעקּו ֵאַלי ָואֹוִׁשיָעה ֶאְתֶכם  יב.  ְּפִלְׁשִּתים

ְלכּו  יד.  אֹוִסיף ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם-�ִהים ֲאֵחִרים ָלֵכן לֹאְוַאֶּתם ֲעַזְבֶּתם אֹוִתי ַוַּתַעְבדּו אֱ  יג.  ִמָּיָדם
ִיְׂשָרֵאל -ַוּיֹאְמרּו ְבֵני טו.  ֵהָּמה יֹוִׁשיעּו ָלֶכם ְּבֵעת ָצַרְתֶכם  ָהֱא�ִהים ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ָּבם-ְוַזֲעקּו ֶאל

-ַוָּיִסירּו ֶאת טז.  ַא� ַהִּציֵלנּו ָנא ַהּיֹום ַהֶּזה  ַהּטֹוב ְּבֵעיֶני�-ַאָּתה ָלנּו ְּכָכל-ְיהָוה ָחָטאנּו ֲעֵׂשה-ֶאל
 {פ}  ְיהָוה ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ַּבֲעַמל ִיְׂשָרֵאל.-ֱא�ֵהי ַהֵּנָכר ִמִּקְרָּבם ַוַּיַעְבדּו ֶאת

 ה' הוכיח את ישראל על מעשיהם. •
 בעקבות דבר ה' חזרו ישראל בתשובה. •
. נכמרו רחמיו על צרת 2ראל חזרו לעבוד את ה'.   . יש1ה' רצה להושיע את ישראל מפני ש:  •

 ישראל.

 
 י"ח): -החיפוש אחר מושיע (י"ז

ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ָׂשֵרי  יח.  ַוִּיָּצֲעקּו ְּבֵני ַעּמֹון ַוַּיֲחנּו ַּבִּגְלָעד ַוֵּיָאְספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְצָּפה יז
יׁש ֲאֶׁשר ָיֵחל ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ְלֹכל ֹיְׁשֵבי ֵרֵעהּו ִמי ָהִא -ִגְלָעד ִאיׁש ֶאל

 {פ}  ִגְלָעד.

 למלחמהישראלעללעלותהחלועמון •
מושיעלהםלחפשעצמםגלעדשריעתההחלומושיעלישראלשלחשהנאמרבהןהקודמותמהפעמיםבשונה •

 י
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 תשובה שאלה  
1 
 
 י'
 

חטא, 
עונש, 
זעקה 

 ועהותש

אבימלך היה שונה מהמעגל הרגיל 
של תקופת השופטים: חטא, עונש 
(גויים שוסים), זעקה לה', תשועה, 

 וחוזר חלילה. 
א. מתי חוזר ספר שופטים לתאר 

 מעגל זה?
ב. תאר הפרטים יוצאי הדופן במעגל זה 

 לעומת הפעמים הקודמות.
 

א. לאחר שני שופטים נוספים שלגביהם לא נזכר המעגל 
פת השופטים מסופר שוב כי בני ישראל הוסיפו של תקו

לעשות הרע בעיני ה', ה' מכרם ביד בני עמון, בני ישראל 
זעקו לה', לבסוף נמצא להם מושיע (יפתח הגלעדי, בפרק 

 הבא).
. בדרך כלל נאמר שבני ישראל זעקו לה' ואילו כאן 1ב. 

 מפורטת זעקתם: "חטאנו לך וכי עזבנו" וגו'.
 ושיע שלח ה' נביא לבני ישראל.. לפני שליחת המ2
. בדרך כלל נאמר שה' שלח מושיע לבני ישראל ואילו כאן 3

 מסופר שהם החלו לחפש להם מושיע.
2 
 
 י'
 

דבר ה' 
 לישראל

 
ציין הדמיון וההבדלים בין תוכחת 

ט"ז לבין דברי  -הנביא בפסוקים י"א
ה  -לישראל בפרק ב', א הנביאים

 י. -ובפרק ו', ז

 
התוכחות פותחות באזכור חסדי ה' בהושעת * כל שלוש 

 ישראל בעבר.
ת החטא של עבודת אלהים * שלוש התוכחות מציינות א

 אחרים.
* שתי התוכחות הראשונות מדגישות שלמרות שה' התריע 

 מפני חטא זה לא שמעו ישראל בקולו.
* התוכחה בפרק זה כוללת מעין לעג: "לכו וזעקו אל 

 האלהים אשר בחרתם בם".
גובת ישראל לתוכחה הראשונה היתה בכי, בתוכחה * ת

השנייה לא מסופר על תגובה ובתוכחה השלישית התוודו 
ישראל: "חטאנו עשה אתה לנו כטוב בעיניך אך הצילנו נא 

 היום הזה" וכן מסופר ששבו בתשובה ועבדו את ה'.
3 
 י'

הושעת 
 ישראל

 ט"ז. -עיין בפסוקים י"א
את  מהן שתי הסיבות לכך שה' הושיע

 ישראל?
 
 

ה' הושיע את ישראל בגלל שחזרו לעבוד אותו ובגלל שלא 
 יכול עוד לראות בצרת ישראל וריחם עליהם.
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 שופטים יא

 יפתח הגלעדי
 

 יא): -(א' מינויו של יפתח לראש הלוחמים בעמון ולראש בני גלעד

ִּגְלָעד -ַוֵּתֶלד ֵאֶׁשת ב.  ִיְפָּתח-ִאָּׁשה זֹוָנה ַוּיֹוֶלד ִּגְלָעד ֶאת-ְוִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ָהָיה ִּגּבֹור ַחִיל ְוהּוא ֶּבן א
ִאָּׁשה -ָאִבינּו ִּכי ֶּבן-ִתְנַחל ְּבֵבית-ִיְפָּתח ַוּיֹאְמרּו לֹו לֹא-ָהִאָּׁשה ַוְיָגְרׁשּו ֶאת-לֹו ָּבִנים ַוִּיְגְּדלּו ְבֵני

ִיְפָּתח ֲאָנִׁשים ֵריִקים -ָחיו ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ טֹוב ַוִּיְתַלְּקטּו ֶאלַוִּיְבַרח ִיְפָּתח ִמְּפֵני אֶ  ג.  ַאֶחֶרת ָאָּתה
ַעּמֹון -ִנְלֲחמּו ְבֵני-ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ה.  ִיְׂשָרֵאל-ַעּמֹון ִעם-ַוְיִהי ִמָּיִמים ַוִּיָּלֲחמּו ְבֵני ד {פ}  ַוֵּיְצאּו ִעּמֹו.

ַוּיֹאְמרּו ְלִיְפָּתח ְלָכה ְוָהִייָתה ָּלנּו  ו.  ִיְפָּתח ֵמֶאֶרץ טֹוב-ַחת ֶאתִיְׂשָרֵאל ַוֵּיְלכּו ִזְקֵני ִגְלָעד ָלקַ -ִעם
ַוּיֹאֶמר ִיְפָּתח ְלִזְקֵני ִגְלָעד ֲהלֹא ַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אֹוִתי ַוְּתָגְרׁשּוִני  ז.  ְלָקִצין ְוִנָּלֲחָמה ִּבְבֵני ַעּמֹון

ִיְפָּתח ָלֵכן ַעָּתה -ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִגְלָעד ֶאל ח.  ֲאֶׁשר ַצר ָלֶכםִמֵּבית ָאִבי ּוַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאַלי ַעָּתה ּכַ 
ַוּיֹאֶמר ִיְפָּתח  ט.  ַׁשְבנּו ֵאֶלי� ְוָהַלְכָּת ִעָּמנּו ְוִנְלַחְמָּת ִּבְבֵני ַעּמֹון ְוָהִייָת ָּלנּו ְלרֹאׁש ְלֹכל ֹיְׁשֵבי ִגְלָעד

ם אֹוִתי ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון ְוָנַתן ְיהָוה אֹוָתם ְלָפָני ָאֹנִכי ֶאְהֶיה ְמִׁשיִבים ַאּתֶ -ִזְקֵני ִגְלָעד ִאם-ֶאל
לֹא ִכְדָבְר� ֵּכן -ְיהָוה ִיְהֶיה ֹׁשֵמַע ֵּבינֹוֵתינּו ִאם  ִיְפָּתח-ִגְלָעד ֶאל-ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני י.  ָלֶכם ְלרֹאׁש

ַוָּיִׂשימּו ָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִצין ַוְיַדֵּבר ִיְפָּתח  ִזְקֵני ִגְלָעד-ַוֵּיֶל� ִיְפָּתח ִעם יא.  ַנֲעֶׂשה
 {פ}  ְּדָבָריו ִלְפֵני ְיהָוה ַּבִּמְצָּפה.-ָּכל-ֶאת

 
 מפני שהיה בן אביהם גלעד, אך בן אשה אחרת ולא בן אמם. אחי יפתח גירשוהו מנחלתם •
 טו אליו אנשים ריקים.יפתח נאלץ לברוח לאזור לא מיושב, הגיע לארץ טוב והתלק •
 .פנו זקני גלעד אל יפתח שיוביל את המלחמה בבני עמוןמתוך האיום של בני עמון על ישראל,  •
 : הלא קודם גרשתם אותי ומדוע אתם באים אלי עכשיו כשאתם בצרה?יפתח טען •
 : אם תלחם לנו בעמון נשימך לראש לכל יושבי גלעד.תשובת זקני גלעד •
 .יפתח קבל את ההצעה •

 
 כ"): -(י"ב ון ההידברות של יפתח עם מלך עמוןנסי

ָבאָת ֵאַלי ְלִהָּלֵחם -ִּלי ָוָל� ִּכי-ַמה  ַעּמֹון ֵלאֹמר-ֶמֶל� ְּבֵני-ַוִּיְׁשַלח ִיְפָּתח ַמְלָאִכים ֶאל יב
ִצי ַּבֲעלֹותֹו ַאְר -ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַמְלֲאֵכי ִיְפָּתח ִּכי-ַעּמֹון ֶאל-ַוּיֹאֶמר ֶמֶל� ְּבֵני יג.  ְּבַאְרִצי

ַוּיֹוֶסף עֹוד ִיְפָּתח  יד.  ַהַּיְרֵּדן ְוַעָּתה ָהִׁשיָבה ֶאְתֶהן ְּבָׁשלֹום-ַהַּיֹּבק ְוַעד-ִמִּמְצַרִים ֵמַאְרנֹון ְוַעד
ֶאֶרץ -ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ֶאת-לֹא  ַוּיֹאֶמר לֹו ֹּכה ָאַמר ִיְפָּתח טו.  ֶמֶל� ְּבֵני ַעּמֹון-ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל

סּוף ַוָּיבֹא -ַים-ִּכי ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָרִים ַוֵּיֶל� ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד טז.  ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון-מֹוָאב ְוֶאת
ָּנא ְבַאְרֶצ� ְולֹא ָׁשַמע ֶמֶל� -ֶמֶל� ֱאדֹום ֵלאֹמר ֶאְעְּבָרה-ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל יז.  ָקֵדָׁשה

ֶאֶרץ -ַוֵּיֶל� ַּבִּמְדָּבר ַוָּיָסב ֶאת יח.  ֶמֶל� מֹוָאב ָׁשַלח ְולֹא ָאָבה ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָקֵדׁש-ם ְוַגם ֶאלֱאדֹו
ָבאּו ִּבְגבּול -ֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב ַוַּיֲחנּון ְּבֵעֶבר ַאְרנֹון ְולֹא-ֶאֶרץ מֹוָאב ַוָּיבֹא ִמִּמְזַרח-ֱאדֹום ְוֶאת

ָהֱאֹמִרי ֶמֶל� ֶחְׁשּבֹון -ִסיחֹון ֶמֶל�-ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל יט.  ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאבמֹוָאב ִּכי 
 .  ְמקֹוִמי-ָּנא ְבַאְרְצ� ַעד-ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְׂשָרֵאל ַנְעְּבָרה

 
ַעּמֹו ַוַּיֲחנּו ְּבָיְהָצה ַוִּיָּלֶחם -ָּכל-תִיְׂשָרֵאל ֲעֹבר ִּבְגֻבלֹו ַוֶּיֱאֹסף ִסיחֹון אֶ -ֶהֱאִמין ִסיחֹון ֶאת-ְולֹא כ

ַעּמֹו ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ַוַּיּכּום ַוִּייַרׁש -ָּכל-ִסיחֹון ְוֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֱא�ֵהי כא.  ִיְׂשָרֵאל-ִעם
-ְּגבּול ָהֱאֹמִרי ֵמַאְרנֹון ְוַעד-ָּכלַוִּייְרׁשּו ֵאת  כב.  ֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהִהיא-ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל

ָהֱאֹמִרי ִמְּפֵני ַעּמֹו -ְוַעָּתה ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל הֹוִריׁש ֶאת כג.  ַהַּיְרֵּדן-ַהִּמְדָּבר ְוַעד-ַהַּיֹּבק ּוִמן
ֲאֶׁשר -ֹו ִתיָרׁש ְוֵאת ָּכלֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר יֹוִריְׁש� ְּכמֹוׁש ֱא�ֶהי� אֹות כד.  ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ִּתיָרֶׁשּנּו

ִצּפֹור ֶמֶל� -ְוַעָּתה ֲהטֹוב טֹוב ַאָּתה ִמָּבָלק ֶּבן כה.  הֹוִריׁש ְיהָוה ֱא�ֵהינּו ִמָּפֵנינּו אֹותֹו ִניָרׁש
ָה ְּבֶׁשֶבת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְׁשּבֹון ּוִבְבנֹוֶתי כו.  ִנְלֹחם ִנְלַחם ָּבם-ִיְׂשָרֵאל ִאם-ֲהרֹוב ָרב ִעם  מֹוָאב

 אי
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ִהַּצְלֶּתם ָּבֵעת -ְיֵדי ַאְרנֹון ְׁש�ׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ּוַמּדּוַע לֹא-ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ַעל-ּוְבַעְרעֹור ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְבָכל
ִיְׁשֹּפט ְיהָוה ַהֹּׁשֵפט ַהּיֹום   ָחָטאִתי ָל� ְוַאָּתה ֹעֶׂשה ִאִּתי ָרָעה ְלִהָּלֶחם ִּבי-ְוָאֹנִכי לֹא כז.  ַהִהיא

ִּדְבֵרי ִיְפָּתח ֲאֶׁשר ָׁשַלח -ְולֹא ָׁשַמע ֶמֶל� ְּבֵני ַעּמֹון ֶאל כח.  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ְּבֵני ַעּמֹון ֵּבין
 {פ}  ֵאָליו.

 
 : יפתח שלח שליחים למלך עמון ושאלו: מה גורם לך לרצות להלחם בארצי?שאלת יפתח •
 רים ולכן עליך להשיב את הערים.: בני ישראל לקחו ערים מארצי בעלותם ממצטענת מלך עמון •
 : טענות יפתח •

. 2. ישראל לא כבשו שטח זה ישירות מעמון, אלא מסיחון מלך האמורי שכבש מעמון.   1 א.
. 3ישראל אף לא פתחו במלחמה נגד האמורי, אלא סיחון הוא שפתח במלחמה נגד ישראל.   

את השטח הזה, ואם כך אין הוא בעקבות העובדה שנאלצנו להשיב מלחמה, הוריש ה' אלקינו לנו 
 שלכם. מה שיוריש לכם כמוש אלהיכם הוא שלכם ומה שמוריש לנו ה' אלקינו הוא שלנו.

האם דורש אתה את טובת עמך יותר משדרש בלק בן צפור את טובת עמו (מואב, שכניהם)  ב.
 והוא לא נלחם בישראל

י לכבשו בשלוש מאות השנים אם אתם מרגישים שהשטח שייך לכם, מדוע לא עשיתם דבר כד ג.
 שעברו מאז?

 אנחנו לא יצאנו להלחם בכם ולא עשינו לכם דבר, ואילו אתם מבקשים עילה להלחם בנו. ד.

 מ'): -(כ"ט מלחמת יפתח בבני עמון, נדר יפתח וקיומו

ִמְצֵּפה ִגְלָעד ּוִמִּמְצֵּפה -ֶאתְמַנֶּׁשה ַוַּיֲעֹבר -ַהִּגְלָעד ְוֶאת-ִיְפָּתח רּוַח ְיהָוה ַוַּיֲעֹבר ֶאת-ַוְּתִהי ַעל כט
ְּבֵני ַעּמֹון -ָנתֹון ִּתֵּתן ֶאת-ִאם  ַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר ַליהָוה ַוּיֹאַמר ל.  ִגְלָעד ָעַבר ְּבֵני ַעּמֹון

ּמֹון ְוָהָיה ַליהָוה ְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני עַ  לא.  ְּבָיִדי
 {פ}  ְוַהֲעִליִתיהּו ֹעָלה.

ֹּבֲא� ִמִּנית -ַוַּיֵּכם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד לג.  ְּבֵני ַעּמֹון ְלִהָּלֶחם ָּבם ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה ְּבָידֹו-ַוַּיֲעֹבר ִיְפָּתח ֶאל לב
 {פ}   ְּבֵני ַעּמֹון ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.ֶעְׂשִרים ִעיר ְוַעד ָאֵבל ְּכָרִמים ַמָּכה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַוִּיָּכְנעּו

ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה   ֵּביתֹו ְוִהֵּנה ִבּתֹו ֹיֵצאת ִלְקָראתֹו ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחלֹות-ַוָּיבֹא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל לד
ָגָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאָהּה ִּבִּתי ַהְכֵרַע ּבְ -ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה ַוִּיְקַרע ֶאת לה.  ַבת-לֹו ִמֶּמּנּו ֵּבן אֹו-ֵאין

ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ָאִבי  לו.  ְיהָוה ְולֹא אּוַכל ָלׁשּוב-ִהְכַרְעִּתִני ְוַאְּת ָהִיית ְּבֹעְכָרי ְוָאֹנִכי ָּפִציִתי ִפי ֶאל
ְל� ְיהָוה ְנָקמֹות ֵמֹאְיֶבי�  ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ְיהָוה ֲעֵׂשה ִלי ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמִּפי�-ִּפי� ֶאל-ָּפִציָתה ֶאת
ַהְרֵּפה ִמֶּמִּני ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ְוֵאְלָכה   ָאִביָה ֵיָעֶׂשה ִּלי ַהָּדָבר ַהֶּזה-ַוּתֹאֶמר ֶאל לז.  ִמְּבֵני ַעּמֹון
ַוִּיְׁשַלח אֹוָתּה ְׁשֵני  ַוּיֹאֶמר ֵלִכי לח.  ְּבתּוַלי ָאֹנִכי ורעיתי (ְוֵרעֹוָתי)-ֶהָהִרים ְוֶאְבֶּכה ַעל-ְוָיַרְדִּתי ַעל

ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ַוָּתָׁשב  לט.  ֶהָהִרים-ְּבתּוֶליָה ַעל-ֳחָדִׁשים ַוֵּתֶל� ִהיא ְוֵרעֹוֶתיָה ַוֵּתְבְּך ַעל
ִמָּיִמים  מ.  לֹחק ְּבִיְׂשָראֵ -ָיְדָעה ִאיׁש ַוְּתִהי-ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ָנָדר ְוִהיא לֹא-ָאִביָה ַוַּיַעׂש ָלּה ֶאת-ֶאל

 {פ}  ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ַאְרַּבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה.-ָיִמיָמה ֵּתַלְכָנה ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַתּנֹות ְלַבת
למרות שמינויו בא לו מזקני גלעד ולא משמים, היה מינויו כמושיע לישראל, רצוי בעיני שמים ורוח ה' נחה 

 על יפתח.

שאם ייתן ה' את עמון בידיו, יעלה לעולה את הראשון  נדרנדר יפתח ביצאו להלחם בבני עמון  •
 שיצא לקראתו מדלתי ביתו בשובו בשלום.

 ה' נתן את עמון בידו וכשחזר לביתו היתה בתו הראשונה שיצאה לקראתו. •
 יפתח הוכרע ע"י צערו משהתברר לו מה גרם נדרו, אך חש שאינו יכול לשוב בו מנדרו לה'. •
שאינו יכול להפר את נדרו, אך ביקשה ארכה של חודשיים ללכת עם חברותיה הסכימה  בת יפתח •

 להרים ולבכות על בתוליה.
יפתח קיים את נדרו (חז"ל אומרים שלא מתה, אלא הייתה פרושה מאיש כל ימי חייה. ויש אומרים  •

 שמתה ממש).
שבכו יחד ללכת לבכות לבת יפתח ארבעה ימים בשנה. (י"א  מנהג אצל בנות ישראלמאז היה  •

 אתה על הפרישות שנכפתה עליה וי"א שבכו על מותה).

 אי
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 תשובה שאלה  
1 
 
 יא

בחירת 
יפתח 
 למושיע

 

 
א. תאר בקצרה כיצד שכנעו זקני גלעד 
את יפתח לעמוד בראשם ובאיזו מידה 
נתקלו בהתנגדות במהלך המשא ומתן 

 עם יפתח.
ב. מה עשה יפתח כדי למנוע את 

 המלחמה עם בני עמון?

 
זקני גלעד פנו אליו בתחילה בבקשה שיהיה להם לקצין א. 

ולראש במלחמה. יפתח ערער על דבריהם בטענה שקודם 
גירשו אותו ועכשיו כשהם בצרה הם קוראים לו. בתגובה 
הבטיחו זקני גלעד שאם ילחם בבני עמון יהיה להם למנהיג 

 ולראש גם לאחר המלחמה ויפתח נעתר להם.
יפתח לפתור את הסכסוך  ב. לפני שפתח במלחמה ניסה

 בהידברות עם בני עמון.
2 
 
 יא
 

הדיון 
וחוסר 

ההסכמה 
בין יפתח 

 לעמון
 
 

 
א. מה היתה תביעת בני עמון 
מישראל כנגד דברי יפתח "מה לי ולך 

 כי באת אלי להלחם בארצי"?
כ"ב. מה היתה  -ב. עיין בפסוקים י"ד

תשובת יפתח לתביעת בני עמון ובמה 
מלחמה בסיחון סיוע מהווה הסיפור על ה

 לתשובתו?

 
א. תביעת בני עמון מישראל היתה שישיבו להם את הערים 

 ר הירדן וכניסתם לארץ.שלקחו מהם לפני מעב
ב. תשובת יפתח היתה שישראל לא יזמו לקיחת ערים 
מארץ האמורי אלא סיחון מלך האמורי לא נתן לישראל 

יש לעבור בארצו ויצא להלחם בהם. תוך כדי המלחמה הור
ה' את ארץ האמורי בידם. יוצא אם כך  שלמרות שמדובר 
באזור שהיה פעם שלכם והאמורי כבשו מכם הרי שאתם 
לא נסיתם אז להלחם בהם חזרה וכמוש אלהיכם לא 
הורישם מפניכם, אולם ה' אלקינו כן הוריש המקום מפנינו 
ולכן האזור שייך לנו. (מה שיוריש לכם כמוש אלהיכם שייך 

וריש ה' אלקינו לנו שייך לנו. הסיפור על לכם ומה שה
 המלחמה בסיחון מהווה סיוע לטענה זו).

3 
 
 יא
 

המשא 
ומתן עם 

 עמון
 
 

 
א. ציין בקצרה שלוש טענות של יפתח 
כלפי מלך בני עמון וציין מה היתה 

 תוצאת המשא ומתן ביניהם.
ב. בתשובתו מזכיר יפתח אירועים 
ו הקשורים לאדום. ציין המקור בתורה ב

 נזכר אירוע זה. 
. ציין 1ג. שאול נלחם אף הוא בבני עמון. 
. ציין 2המקור בו נזכרה מלחמה זו.   

הדמיון בין הטכסיס בו השתמש שאול 
במלחמה בבני עמון לבין הטכסיס בו 

 השתמש אחד השופטים במלחמתו.
ד. גם דוד נלחם בבני עמון. מה היה 
מעשהו של חנון מלך עמון שהביא 

 למלחמה?
 

 
. האם טוב אתה מבלק בן צפור מלך מואב בעבר שלא 1. א

 ניסה להלחם בישראל ואתה מנסה להלחם בנו?
. אם האזור חשוב לך מדוע לא נסיתם לכבוש אותו קודם 2

 לכן בשלוש מאות השנה שעברו מאז?
. לרצונך להלחם בנו לא קדמה כל פרובוקציה מצדנו. לא 3

 בנו. נעשה מצדנו דבר שמצדיק את רצונכם להלחם
ב. אדום לא נתנו לישראל לעבור בארצם. ישראל נאלצו 

כא.   -במדבר כ', יד –להאריך הדרך וללכת מסביב לאדום 
 כ"א, ד.

. שאול חלק את הלוחמים לשלושה 2. שמ"א י"א.   1ג. 
ראשים והכה את עמון לפנות בוקר. הדבר מזכיר את גדעון 
שחלק את שלוש מאות הלוחמים לשלושה ראשים ויצא 

 למלחמה באמצע הלילה.
ד. שמ"ב י': דוד שלח שליחים לנחם את חנון מלך עמון על 
מות אביו. שרי עמון שכנעוהו שכוונתו האמיתית של דוד 
היא לרגל את ארצם, ולכן גילח חנון את זקנם של השליחים 
והכלימם מאד, ואח"כ, מתוך חשש מדוד, הקדימו הם 

 להיערך נגד דוד למלחמה.
4 
 
 יא
 

דוד יפתח ו
והאנשים 
שהצטרפו 

 אליהם
 
 

 
יפתח ודוד נאלצו שניהם לברוח 

 ממקומם.
א. מה היתה הסיבה לבריחת יפתח 

 מביתו ומה הביא לחזרתו?   
. כיצד מכונים בכתוב האנשים 1ב. 

שהתקבצו אל יפתח וכיצד מכונים בכתוב 
האנשים שהתקבצו אל דוד לאחר 
שהתחזה כמשוגע בפני אכיש מלך גת 

 שאול? בבריחתו מפני
. בשונה מסוג האנשים שהלכו אתו 2

איזה סוג של אנשים הלך עם  –קודם לכן 
 דוד בזמן מרד אבשלום?  

ג. לגבי אבימלך נזכרה חברתם של 
אנשים ריקים ופוחזים. מה היה ההבדל 

 
שגירשו אותו מפני שהיה א. יפתח ברח מביתו מפני אחיו 

בן אשה אחרת לאביו. האיום של בני עמון והחיפוש של 
זקני גלעד אחר אדם שיעמוד בראש הלוחמים נגד בני עמון 
הביא את זקני גלעד לבקשו לחזור אליהם ולהבטיח לו 
שיעמידוהו בראשם אם ילחם בעמון. בעקבות דברים אלה 

 חזר יפתח.
 אנשים ריקים.. האנשים שהתקבצו אל יפתח: 1ב. 

האנשים שהתקבצו אל דוד לאחר שנמלט מפני אכיש: "כל 
איש מצוק וכל איש אשר לו נושא (נושה) וכל איש מר נפש" 

 ב). -(שמ"א כ"ב, א
. בזמן מרד אבשלום הלכו עם דוד אנשים שתמכו בו והיו 2

מקורבים לו כמו אתי הגתי, צדוק ואביתר הכהנים, אחימעץ 
 ר (שמ"ב ט"ו).בן צדוק ויונתן בן אבית

ג. אבימלך יזם את היותו בחברתם ושכר אותם כדי שילכו 
אחריו ויהיו עושי דברו. יפתח מצא עצמו בחברת אנשים 

 אי
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בין היות אבימלך בחברת אנשים אלה 
 ובין היות יפתח בחברת אנשים אלה?  

ריקים (ולא נאמר גם פוחזים כבאבימלך) מכיוון שנאלץ 
לברוח מאחיו אל המדבר ואלו האנשים שהיו בדרך כלל 

 מחוץ ליישוב. 
5 
 
 יא
 

 נדר יפתח
 
 

 
ו של יפתח ומה הניע א. מה היה נדר

 אותו לנדור את נדרו?
ב. מה היה נדרה של חנה, ומה הניע 

 אותה לנדור את נדרה? 

 
א. יפתח נדר כי אם יתן ה' בידו את בני עמון יקדיש את 
הראשון שיצא מדלתי ביתו לקראתו בשובו בשלום, לעולה 
לה'. (פרשנים: אם זה בע"ח יהיה לעולה ואם זה אדם יהיה 

 ה'). פרוש לעבודת
יפתח נדר נדרו כמעין תפילה לה' שאם יצליח ה' את 
המלחמה בידו וישיבהו בשלום לביתו יודה לה' ע"י העלאת 

 עולה.
ב. חנה נדרה שאם ה' ייתן לה בן, תיתן היא אותו לעבודת 

 ה' כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו (שמ"א, א', יא). 
נים שעברו, כל הש רצונה העז בבן, שעדיין לא נענה לאחר

 הניע אותה לנדור את נדרה.
6 
 
 יא
 

 בת יפתח

 
 מ'. -עיין בפסוקים ל"ב

א. כיצד הגיב יפתח כשהתברר לו מה 
 הביא עליו נדרו?

ב. כיצד הגיבה בת יפתח לדברי אביה על 
 הצורך בקיום הנדר?

ג. מהו המנהג שהתפתח בישראל לאחר 
 קיום הנדר?

 
תו לקראתו היתה א. יפתח הגיב באופן המעיד כי הופעת ב

דבר בלתי צפוי. הוא הגיב בצער גדול מאד, אך ראה חובה 
 לקיים את מוצא פיו.

ב. תגובת בת יפתח היתה הסכמה לכך שהוא חייב לקיים 
את נדרו, אך ביקשה דחייה של חודשיים בביצועו כדי 

 שתלך עם חברותיה על ההרים לבכות על פרישותה.
בשנה לארבעה ימים ג. בנות ישראל היו הולכות מדי שנה 

לבכות עם בת יפתח על חובת הפרישות שנכפתה עליה 
(לפי גרסה אחת) או לספוד לבת יפתח ולבכות עליה (לפי 

 גרסה שנייה שבה המית אותה יפתח).
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אי  
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 שופטים יב

 מלחמת יפתח באנשי אפרים ושלושת השופטים הבאים
 

 ז'): -מלחמת יפתח ואנשי אפרים (א'

ַעּמֹון ְוָלנּו לֹא -ֵעק ִאיׁש ֶאְפַרִים ַוַּיֲעֹבר ָצפֹוָנה ַוּיֹאְמרּו ְלִיְפָּתח ַמּדּוַע ָעַבְרָּת ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵניַוִּיּצָ  א
ַוּיֹאֶמר ִיְפָּתח ֲאֵליֶהם ִאיׁש ִריב ָהִייִתי ֲאִני ְוַעִּמי  ב.  ָקָראָת ָלֶלֶכת ִעָּמ� ֵּביְת� ִנְׂשֹרף ָעֶלי� ָּבֵאׁש

ֵאיְנ� מֹוִׁשיַע ָוָאִׂשיָמה -ָוֶאְרֶאה ִּכי ג.  הֹוַׁשְעֶּתם אֹוִתי ִמָּיָדם-ַעּמֹון ְמֹאד ָוֶאְזַעק ֶאְתֶכם ְולֹא-ּוְבֵני
ְּבֵני ַעּמֹון ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה ְּבָיִדי ְוָלָמה ֲעִליֶתם ֵאַלי ַהּיֹום ַהֶּזה ְלִהָּלֶחם -ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָוֶאְעְּבָרה ֶאל

ֶאְפַרִים ִּכי -ֶאְפָרִים ַוַּיּכּו ַאְנֵׁשי ִגְלָעד ֶאת-ַאְנֵׁשי ִגְלָעד ַוִּיָּלֶחם ֶאת-ָּכל-ְקֹּבץ ִיְפָּתח ֶאתַוּיִ  ד.  ִּבי
ַמְעְּברֹות ַהַּיְרֵּדן -ַוִּיְלֹּכד ִּגְלָעד ֶאת ה.  ָאְמרּו ְּפִליֵטי ֶאְפַרִים ַאֶּתם ִּגְלָעד ְּבתֹו� ֶאְפַרִים ְּבתֹו� ְמַנֶּׁשה

ִגְלָעד ַהֶאְפָרִתי ַאָּתה ַוּיֹאֶמר -ָרִים ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ְּפִליֵטי ֶאְפַרִים ֶאֱעֹבָרה ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשיְלֶאפְ 
-ָנא ִׁשֹּבֶלת ַוּיֹאֶמר ִסֹּבֶלת ְולֹא ָיִכין ְלַדֵּבר ֵּכן ַוּיֹאֲחזּו אֹותֹו ַוִּיְׁשָחטּוהּו ֶאל-ַוּיֹאְמרּו לֹו ֱאָמר ו.  לֹא

ִיְׂשָרֵאל -ַוִּיְׁשֹּפט ִיְפָּתח ֶאת ז.  רֹות ַהַּיְרֵּדן ַוִּיֹּפל ָּבֵעת ַהִהיא ֵמֶאְפַרִים ַאְרָּבִעים ּוְׁשַנִים ָאֶלףַמְעּבְ 
 {פ}  ֵׁשׁש ָׁשִנים ַוָּיָמת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ַוִּיָּקֵבר ְּבָעֵרי ִגְלָעד.

 יימו לשרוף את ביתו באש.על יפתח שלא קרא להם למלחמה בעמון, וא אנשי אפרים כעסו •
: בעבר, בזמן שסבלנו מבני עמון, קראנו לכם לעזור ולא באתם, לכן לא חשתי עכשיו תגובת יפתח •

 שיש טעם לקרוא לכם.
 .מלחמה בבני אפריםתגובתו השנייה:  •
 .מעברות הירדןיפתח ואנשי גלעד נלחמו באפרים. כדי למנוע מהם להימלט חסמו בני גלעד את  •
: אנשי גלעד אמרו לניגשים לעבור ות ש' כדי לדעת מי משתייך לבני אפריםמבחן הגיית הא •

במעברות הירדן להגיד את המלה "שבולת", שכן בני אפרים לא בטאו את האות ש' כראוי. מי 
שאמר "סבולת" במקום "שבולת" נהרג ע"י אנשי גלעד. באופן זה הרגו אנשי גלעד ארבעים ושניים 

 אלף איש מבני אפרים.

 
 ט"ו): -ת השופטים הבאים (ח'שלוש

לֹו ְׁש�ִׁשים ָּבִנים ּוְׁש�ִׁשים ָּבנֹות ִׁשַּלח -ַוְיִהי ט.  ִיְׂשָרֵאל ִאְבָצן ִמֵּבית ָלֶחם-ַוִּיְׁשֹּפט ַאֲחָריו ֶאת ח
ַוָּיָמת ִאְבָצן  י.  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַבע ָׁשִנים-ַהחּוץ ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת-ַהחּוָצה ּוְׁש�ִׁשים ָּבנֹות ֵהִביא ְלָבָניו ִמן

 {פ}  ַוִּיָּקֵבר ְּבֵבית ָלֶחם.
 

ַוָּיָמת ֵאילֹון  יב.  ִיְׂשָרֵאל ֶעֶׂשר ָׁשִנים-ִיְׂשָרֵאל ֵאילֹון ַהְּזבּו�ִני ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת-ַוִּיְׁשֹּפט ַאֲחָריו ֶאת יא
 {פ}  ַהְּזבּו�ִני ַוִּיָּקֵבר ְּבַאָּילֹון ְּבֶאֶרץ ְזבּוֻלן.

 
לֹו ַאְרָּבִעים ָּבִנים ּוְׁש�ִׁשים -ַוְיִהי יד.  ִהֵּלל ַהִּפְרָעתֹוִני-ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹון ֶּבן-ַאֲחָריו ֶאת ַוִּיְׁשֹּפט יג

ִהֵּלל -ַוָּיָמת ַעְבּדֹון ֶּבן טו.  ִיְׂשָרֵאל ְׁשֹמֶנה ָׁשִנים-ִׁשְבִעים ֲעָיִרם ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת-ְּבֵני ָבִנים ֹרְכִבים ַעל
 {פ}  ִּיָּקֵבר ְּבִפְרָעתֹון ְּבֶאֶרץ ֶאְפַרִים ְּבַהר ָהֲעָמֵלִקי.ַהִּפְרָעתֹוִני וַ 

 , שהיה אב לשלושים בנים ושלושים בנות וחיתן את כולם.אבצן מבית לחם •
 שפט את ישראל עשר שנים. – אילון הזבולוני •
(סימן לחשיבות היו לו ארבעים בנים ושלושים בני בנים רוכבים על שבעים עיירים  – עבדון בן הלל הפרעתוני •

 ולמעמד).
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 תשובה שאלה  
1 
 
 יב
 

בני 
אפרים 

עם יפתח 
 ועם גדעון

 
 
 

א. מדוע כעסו בני אפרים על יפתח, 
 וכיצד הסתיים הויכוח ביניהם?

ב. ציין הדמיון וההבדלים בין טענת בני 
אפרים כלפי גדעון ותגובתו אליה, ובין 

 טענתם כלפי יפתח ותגובתו אליה.

ו על יפתח שלא קרא להם ללכת להלחם א. בני אפרים כעס
 עמו בבני עמון.

הויכוח הסתיים במלחמה בין בני גלעד לבני אפרים 
 ובמותם של ארבעים ושניים אלף מבני אפרים.

ב. * טענת אפרים כלפי גדעון לוותה בריב קשה מצדם 
("ויריבון אתו בחזקה") אולם טענתם כלפי יפתח לוותה 

 "ביתך נשרוף עליך באש").באיום על יפתח ( –ביותר מכך 
* גדעון הפיס את דעתם, ואילו יפתח טען שבכל השנים 
בהם היו בני עמון מציקים להם קרא להם לעזור והם לא 
באו. לכן לא קרא להם עתה מפני שראה שאינם רוצים 

  לעזור.
* יפתח לא המשיך בדיון עד שאולי יצליח להפיס דעתם, 

 ליהם במלחמה.אלא הגיב מיד על האיום שלהם ופתח ע
2 
 
 יב
 

הויכוח 
בין בני 
אפרים 
 ליפתח

ג' מתארים את הויכוח  -פסוקים א'
 המילולי בין בני אפרים ליפתח.

א. ציין טיעונו של מי מהם מוצדק יותר 
 בעיניך והסבר בקצרה מדוע.

ב. עיין בפסוק ד' וציין מהי הסיבה לכך 
שאנשי גלעד פתחו במלחמה נגד אנשי 

 אפרים.

אפרים נראית כמחרחרת ריב מלכתחילה  א. טענת בני
מפני שהמלחמה נסתיימה בנצחון. לכן בשלב זה לא משנה 
אם קרא להם למלחמה או לא. כמו כן מעיד האיום שלהם 
על היותם מחרחרי מלחמה. מעבר לכך: עפ"י טענת יפתח 
הם הוכיחו בשנים הקודמות שאינם מעוניינים לעזור לבני 

עם לקרוא להם. (מאידך: גלעד ולכן לא סבר עתה שיש ט
יפתח היה יכול לנסות למנוע מלחמת אחים ולא עשה 

 זאת).
ב. אנשים שהיו מהפחותים בשבט אפרים היו מבזים את 
אנשי הגלעד ואומרים להם שהם נחשבים בין בני אפרים 
ובני מנשה כפחותים שבבני אפרים. (או: אתם בני גלעד 

ובים מחולקים בתוך אפרים ובתוך מנשה ואינכם חש
לכלום) ומשום שבזו להם פתחו בני הגלעד אתם 

 במלחמה.
* (לפי פירוש אחר: פליטי אפרים הם מי שנותרו מהמכה 
הראשונה שהכו בהם גלעד ובני גלעד היו בזים להם תוך 

 כדי מלחמה).  
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 יב
 

המלחמה 
בין בני 
אפרים 
 ליפתח

א. באיזה אופן מנעו אנשי גלעד מאנשי 
ווידאו לגבי כל אפרים להימלט וכיצד 

מקרה אם מדובר באיש אפרים או בן 
 שבט אחר?

ב. ציין מקומות נוספים בספר שופטים 
בהם נזכרה חסימת מעברות הירדן 

 כאחת הטקטיקות במלחמה.

א. אנשי גלעד מנעו מבני אפרים להימלט ע"י חסימת 
מעברות הירדן. כשבא אדם לעבור היו בני גלעד שואלים 

ם וכולם היו עונים שלא (כי ידעו אותו אם הוא משבט אפרי
שגלעד נלחמים באפרים). מכיוון שאנשי אפרים לא יכלו 
לבטא את האות ש' כראוי בחנו אותם באמירת המלה 

 "שבולת". אם היה אותו אדם אומר "סבולת" הרגוהו.
ב. שופטים ג', כח: אנשי הר אפרים לכדו את מעברות 

 א.הירדן במלחמה נגד מואב שהוביל אהוד בן גר
שופטים ז', כד: אנשי הר אפרים לכדו את מעברות הירדן 

 במלחמה נגד מדין שהוביל גדעון בן יואש.
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 יב
 

שלושת 
השופטים 

 הבאים

א. ציין מי היו שלושת השופטים הבאים 
אחרי יפתח הגלעדי וכתוב מי מהם דומה 
לשופט הנזכר קודם לכן  במובן כלשהו, 

 ולאיזה שופט הוא דומה במובן זה.
. ציין שמותיהם של שלושה שופטים ב

קודמים שעליהם סיפר הכתוב בקצרה 
 בפסוקים בודדים בלבד.

א. אבצן מבית לחם, אילון הזבולוני ועבדון בן הלל 
 הפרעתוני. 

לגבי עבדון נזכר שהיו לו ארבעים בנים ושלושים בני בנים 
רוכבים על שבעים עיירים ובכך הוא מזכיר את יאיר 

) שהיו לו שלושים בנים רוכבים על שלושים ד -הגלעדי (י', ג
 עיירים.

ב. שופטים קודמים עליהם מסופר בקצרה: שמגר בן ענת 
 ד). -(ג', לא), תולע בן פואה ויאיר הגלעדי (י', א
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 שופטים יג

 הבשורה על הולדת שמשון וההוראות הנלוות לכך
 

 ז'): -התגלות מלאך ה' אל אשת מנוח (א'

 
 {פ}  ְּפִלְׁשִּתים ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.-ֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה ְּבַידַוֹּיִסיפּו ּבְ  א
-ַוֵּיָרא ַמְלַא� ג.  ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְולֹא ָיָלָדה ב

ְוַעָּתה ִהָּׁשְמִרי  ד.  ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְוָיַלְדְּת ֵּבן-ָנא ַאְּת -ִאָּׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהֵּנההָ -ְיהָוה ֶאל
-ַיֲעֶלה ַעל-ִּכי ִהָּנ� ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ּומֹוָרה לֹא ה.  ָטֵמא-ּתֹאְכִלי ָּכל-ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל-ָנא ְוַאל

ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד -ַהָּבֶטן ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת-ְנִזיר ֱא�ִהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן-ירֹאׁשֹו ּכִ 
ַוָּתבֹא ָהִאָּׁשה ַוּתֹאֶמר ְלִאיָׁשּה ֵלאֹמר ִאיׁש ָהֱא�ִהים ָּבא ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה  ו.  ְּפִלְׁשִּתים

ַוּיֹאֶמר ִלי  ז.  ִהִּגיד ִלי-ְׁשמֹו לֹא-ִמֶּזה הּוא ְוֶאת-ְלִּתיהּו ֵאיַמְלַא� ָהֱא�ִהים נֹוָרא ְמֹאד ְולֹא ְׁשִא 
ְנִזיר ֱא�ִהים ִיְהֶיה -ֻטְמָאה ִּכי-ּתֹאְכִלי ָּכל-ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל-ִהָּנ� ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ְוַעָּתה ַאל

 {פ}  יֹום מֹותֹו.-ַהֶּבֶטן ַעד-ַהַּנַער ִמן
 לה אל אשת מנוח, בישר לה שלוש בשורות והורה לה שתי הוראות:מלאך ה' התג •

o .את תהרי ותלדי בן 
o .בנך יהיה נזיר אלקים 
o .בנך יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים 

 הוראות: א. משום שבנך יהיה נזיר עליך להיזהר לא לשתות יין ושכר ולא לאכול כל טמא. •
 כחלק מנזירותו).ב. לכשייוולד בנך אסור יהיה לגלח את שער ראשו (

אשת מנוח סיפרה לבעלה כי התגלה אליה איש האלקים שמראהו "כמראה מלאך האלקים נורא  •
מאד". היא ציינה בפני בעלה את אשר אמר לה איש האלקים, בהשמטת האמירה שהבן שיוולד  

 יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים.

 
 

 כ"ג): -(ח'התגלות המלאך למנוח ואשתו 

ָנא עֹוד ֵאֵלינּו ְויֹוֵרנּו -ִּבי ֲאדֹוָני ִאיׁש ָהֱא�ִהים ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ָיבֹוא  ְיהָוה ַוּיֹאַמר-ָמנֹוַח ֶאלַוֶּיְעַּתר  ח
ָהִאָּׁשה -ַוִּיְׁשַמע ָהֱא�ִהים ְּבקֹול ָמנֹוַח ַוָּיבֹא ַמְלַא� ָהֱא�ִהים עֹוד ֶאל ט.  ַּנֲעֶׂשה ַלַּנַער ַהּיּוָּלד-ַמה

ַוְּתַמֵהר ָהִאָּׁשה ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלִאיָׁשּה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו  י.  ַּבָּׂשֶדה ּוָמנֹוַח ִאיָׁשּה ֵאין ִעָּמּה ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת
ָהִאיׁש -ַוָּיָקם ַוֵּיֶל� ָמנֹוַח ַאֲחֵרי ִאְׁשּתֹו ַוָּיבֹא ֶאל יא.  ָּבא ַבּיֹום ֵאָלי-ִהֵּנה ִנְרָאה ֵאַלי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר

ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ַעָּתה ָיבֹא  יב.  ָהִאָּׁשה ַוּיֹאֶמר ָאִני-ִּדַּבְרָּת ֶאל-ַהַאָּתה ָהִאיׁש ֲאֶׁשרַוּיֹאֶמר לֹו 
ָאַמְרִּתי -ִמֹּכל ֲאֶׁשר  ָמנֹוחַ -ַוּיֹאֶמר ַמְלַא� ְיהָוה ֶאל יג.  ַהַּנַער ּוַמֲעֵׂשהּו-ִּיְהֶיה ִמְׁשַּפט-ַמה  ְדָבֶרי�

ֻטְמָאה -ֵּתְׁשְּת ְוָכל-ֵיֵצא ִמֶּגֶפן ַהַּיִין לֹא תֹאַכל ְוַיִין ְוֵׁשָכר ַאל-ִמֹּכל ֲאֶׁשר יד.  ָהִאָּׁשה ִּתָּׁשֵמר-ֶאל
ָּנא אֹוָת� -ַנְעְצָרה  ַמְלַא� ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל טו {ס}  ִצִּויִתיָה ִּתְׁשֹמר.-ֹּכל ֲאֶׁשר  ּתֹאַכל-ַאל

-ֹאַכל ְּבַלְחֶמ� ְוִאם-ַּתְעְצֵרִני לֹא-ָמנֹוַח ִאם-ּיֹאֶמר ַמְלַא� ְיהָוה ֶאלוַ  טז.  ְוַנֲעֶׂשה ְלָפֶני� ְּגִדי ִעִּזים
ַמְלַא� -ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל יז.  ַמְלַא� ְיהָוה הּוא-ָיַדע ָמנֹוַח ִּכי-ִּכי לֹא  ַּתֲעֶׂשה ֹעָלה ַליהָוה ַּתֲעֶלָּנה

ַוּיֹאֶמר לֹו ַמְלַא� ְיהָוה ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל  יח.  ְדנּו�ָיבֹא דבריך (ְדָבְר�) ְוִכּבַ -ִּכי  ְיהָוה ִמי ְׁשֶמ�
 {פ}  ֶפִלאי.-ִלְׁשִמי ְוהּוא

ַהּצּור ַליהָוה ּוַמְפִלא ַלֲעׂשֹות ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו -ַהִּמְנָחה ַוַּיַעל ַעל-ְּגִדי ָהִעִּזים ְוֶאת-ַוִּיַּקח ָמנֹוַח ֶאת יט
ְיהָוה ְּבַלַהב ַהִּמְזֵּבַח ּוָמנֹוַח -ַּלַהב ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּׁשַמְיָמה ַוַּיַעל ַמְלַא�ַוְיִהי ַבֲעלֹות הַ  כ.  ֹרִאים

-ָמנֹוַח ְוֶאל-ָיַסף עֹוד ַמְלַא� ְיהָוה ְלֵהָרֹאה ֶאל-ְולֹא כא.  ְּפֵניֶהם ָאְרָצה-ְוִאְׁשּתֹו ֹרִאים ַוִּיְּפלּו ַעל

 גי
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ִּכי ֱא�ִהים   ִאְׁשּתֹו מֹות ָנמּות-ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל כב.   ְיהָוה הּואַמְלַא�-ִאְׁשּתֹו ָאז ָיַדע ָמנֹוַח ִּכי
ָלַקח ִמָּיֵדנּו ֹעָלה ּוִמְנָחה ְולֹא ֶהְרָאנּו -ַוּתֹאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו לּו ָחֵפץ ְיהָוה ַלֲהִמיֵתנּו לֹא כג.  ָרִאינּו

 ֵאֶּלה ְוָכֵעת לֹא ִהְׁשִמיָענּו ָּכזֹאת-ָּכל-ֶאת
 שישלח אליו שוב את איש האלקים. פלל לה'מנוח הת •
. האשה קראה למנוח לבוא ואז פגש גם הוא את לאשתו ה' נעתר לתפילתו והמלאך נגלה שוב •

 ה"איש" שנגלה אליהם.
מנוח, שהופתע מדברי אשתו, בקש לאשר את הדברים ששמע ממנה או לשמוע פרטים נוספים,  •

 .מיםהמלאך לא חידש דבר, אלא חזר על דבריו הקודאך 
 ובקש לעכבו לארוחה.מנוח לא ידע כי העומד לפניו הוא מלאך ה'  •
 המלאך השיב שלא יאכל עמם, אך מנוח יכול להעלות את גדי העזים לעולה. •
לשאלת מנוח סירב ה"איש" לענות לשמו, ובהעלות מנוח את גדי העזים על הצור עלה להב המזבח  •

 .הוא""אז ידע מנוח כי מלאך ה'  –השמיימה ועמו המלאך 
באמרה, שלו  אך אשתו הרגיעה אותו, חשש שימותומשהבין מנוח כי ראו שניהם את מלאך ה'  •

חפץ ה' להמיתם, לא היה לוקח מידם את העולה, לא מראה להם מה שראו ולא משמיע להם את 
 הבשורה על הולדת שמשון וההוראות שנילוו לכך.

 
 כ"ה): -(כ"ד הולדת שמשון

ַוָּתֶחל רּוַח ְיהָוה  כה.  ְׁשמֹו ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְגַּדל ַהַּנַער ַוְיָבְרֵכהּו ְיהָוה-ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ַוֵּתֶלד ָהִאָּׁשה כד.  
 {פ}  ָדן ֵּבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָּתֹאל.-ְלַפֲעמֹו ְּבַמֲחֵנה

 שמשון היה משבט דן ומקום מושב משפחתו היה בצרעה. •
 דן, בין צרעה ובין אשתאול).כשגדל שמשון החלה רוח ה' לפעמו (במחנה  •

 

 ההבדלים בין נזירות שמשון לנזירות רגילה:

 . נזיר מקבל על עצמו את הנזירות ואילו שמשון היה נזיר מבטן, לא בבחירתו.1 •
 . נזירות נמשכת לתקופה קצובה, ואילו שמשון היה נזיר עולם.2 •
 . לנזיר אסור להיטמא למת, ואילו על שמשון לא חל איסור זה.3 •
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 תשובה שאלה  
1 
 
 יג
 

התגלות 
המלאך 
לאשת 

 מנוח

 
א. ציין ארבעה פרטים שציין או הורה 

 המלאך לאשת מנוח.
ב. אילו מפרטים אלה השמיטה אשת 
מנוח בספרה לבעלה על התגלות 
המלאך, ומהו הפרט שהוסיפה על דברי 

 המלאך?

 
 . את תהרי ותלדי בן.1א. 

 כל טמא. . אל תשתי יין ושכר ואל תאכלי2
 מורה לא יעלה על ראשו. -. לכשיוולד הבן 3

 (בנך יהיה נזיר אלקים).
. הבן שיוולד לך יהיה זה שיחל להושיע את ישראל מיד 4

 פלשתים.
ב. אשת מנוח לא הזכירה בפני בעלה כי הבן שיוולד להם 
יהיה זה שיחל להושיע את ישראל מיד פלשתים. לעומת 

ם יהיה הנער מן הבטן ר אלקיזאת היא אמרה לבעלה שנזי
עד יום מותו בעוד הכתוב מזכיר רק שהמלאך ציין "מן 

 הבטן".
 

2 
 
 יג
 

 נזירות

 
א. ציין המקור בתורה לציוויים החלים על 
הנזיר וכתוב מה מבין ציוויים אלה אמר 

 המלאך לאשת מנוח ומה לא אמר לה.
ב. הסבר מדוע לא הזכיר המלאך בפני 

חלים על אשת מנוח את אחד הציוויים ה
 הנזיר.

ג. ציין שני הבדלים בין שמשון ובין 
 הנזיר עליו מדובר במקור שציינת.

 א. במדבר ו'.
המלאך דבר עם אשת מנוח על הציוויים להינזר מיין ומכל 
תוצרת ענבים ועל איסור התגלחת החל על הנזיר, אך לא 

 הזכיר את האיסור להיטמא למת.
להיטמא למת ב. הסיבה שהמלאך לא הזכיר את האיסור 

היא שהתפקיד של שמשון היה להושיע את ישראל מיד 
פלשתים ובתוקף כך יהיה לו חלק בהריגתם (וע"י כך נטמא 

 למת).
ג. הנזיר עליו מדובר בבמדבר פרק ו' הוא נזיר לתקופה 
מסוימת והוא מקבל על עצמו את נזירותו. שמשון לא קבל 

בטרם  על עצמו את נזירותו, אא להיא נקבעה עבורו עוד
 היוולדו ונזירותו היתה לכל חייו.

 
3 
 
 יג
 

התגלות 
מלאך ה' אל 
 מנוח ואשתו

 
 
 

א. מי היה הדובר שפנה אל אשת 
מנוח עפ"י סברת אשת מנוח ועפ"י 
הבנת בעלה? הוכח דבריך מן 

 הפסוקים.
ב. מה רצה מנוח לעשות לפני שנודע לו 

 "כי מלאך ה' הוא"?  
' דבר ג. כיצד ידע מנוח לבסוף שמלאך ה

 אתו?

 א. אשת מנוח ובעלה סברו שנגלה אליה נביא. 
כך אומרת אשת מנוח לבעלה: "איש האלקים בא אלי" (אם 
כי היא מתארת את מראהו כמראה מלאך האלקים) וכך 
מתפלל מנוח לה': "איש האלקים אשר שלחת יבוא נא עוד 

 אלינו".
ב. לפני שנודע למנוח "כי מלאך ה' הוא" רצה מנוח לעכב 

 ה"נביא" לאכול אתם. את
ג. הדובר אל מנוח אמר לו שלא יאכל בלחמו, אך מנוח יכול 
להעלות את גדי העזים לעולה, הוא לא ענה לשאלה על 
שמו, וכשהעלה מנוח את הגדי על הצור עלה להב המזבח 

 אז ידע מנוח כי מלאך ה' הוא. –השמימה ועמו מלאך ה' 
 

4 
 
 יג
 

מנוח 
 ואשתו

 
 

 
שתו נזכרים פעמים א. גם מנוח גם א

רבות בסיפור הבשורה על הולדת 
שמשון וההוראות המיוחדות בקשר 
לכך. מי מהם היה בכל זאת הגורם 
המוביל בסיפור זה?  הוכח דבריך מן 

 הפסוקים.
ב. מדוע חשש מנוח מהופעת המלאך 

 וכיצד הרגיעה אותו אשתו?

. 1א. אשת מנוח היא שמצטיירת כגורם המוביל בסיפור: 
 גלה אליה בראשונה.  המלאך נ

. גם כשהתפלל מנוח לבואו של איש האלקים שנית נגלה 2
. אשת מנוח 3המלאך שוב אל אשת מנוח תחילה.   

מתוארת כמובילה את בעלה אל מלאך ה' "וילך מנוח אחרי 
 אשתו".

. מנוח חשש כשהתברר לו שמלאך ה' נגלה אליהם 4
 ואשתו היא זו שהרגיעה אותו בטיעון הגיוני.

מנוח חשש שימותו כי ראו את מלאך ה', אך אשתו ב. 
אמרה שלו חפץ ה' להמיתנו לא היה לוקח מידנו עולה 
ומנחה, ולא היה מראה לנו את מה שראינו, ולא משמיע 
 לנו את הבשורה על הולדת בננו ואת ההוראות בקשר לכך.

 
5 
 
 יג
 

התגלויות 
של מלאך 

 ה'

 
ציין שתי הופעות של מלאך ה' 

ע ושופטים בהם חשב בספרים יהוש
הנמען בתחילה כי אדם מדבר אליו 
ורק לאחר מכן הבין כי מלאך ה' הוא 

 הדובר אליו.

מלאך ה' נגלה אל יהושע ביריחו ויהושע שאל אותו "הלנו 
אתה אם לצרינו" ורק אח"כ הבין כי זהו מלאך ה' (יהושע 

 פרק ה').
מלאך ה' נגלה אל גדעון וגדעון ענה לברכתו "אם ה' עמנו 
מדוע אנו במצב כה קשה" ורק אח"כ הבין כי המדבר אליו 

 הוא מלאך ה' (שופטים ו').
 
 

 גי
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 שופטים יד

 נישואי שמשון, מפלת האריה וחידת שמשון
 

 ט'): -(א' אירוסי שמשון ומפלת האריה

ַעל ַוַּיֵּגד ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ַוּיַ  ב.  ַוֵּיֶרד ִׁשְמׁשֹון ִּתְמָנָתה ַוַּיְרא ִאָּׁשה ְּבִתְמָנָתה ִמְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים א
ַוּיֹאֶמר לֹו ָאִביו  ג.  אֹוָתּה ִלי ְלִאָּׁשה-ַוּיֹאֶמר ִאָּׁשה ָרִאיִתי ְבִתְמָנָתה ִמְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים ְוַעָּתה ְקחּו

ְּפִלְׁשִּתים ָהֲעֵרִלים ַאָּתה הֹוֵל� ָלַקַחת ִאָּׁשה ִמ -ַעִּמי ִאָּׁשה ִּכי-ְוִאּמֹו ַהֵאין ִּבְבנֹות ַאֶחי� ּוְבָכל
ְוָאִביו ְוִאּמֹו לֹא ָיְדעּו ִּכי ֵמְיהָוה  ד.  ִהיא ָיְׁשָרה ְבֵעיָני-ִלי ִּכי-ָאִביו אֹוָתּה ַקח-ַוּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ֶאל

ֵּיֶרד ִׁשְמׁשֹון וַ  ה.  ְמַבֵּקׁש ִמְּפִלְׁשִּתים ּוָבֵעת ַהִהיא ְּפִלְׁשִּתים ֹמְׁשִלים ְּבִיְׂשָרֵאל-ֹתֲאָנה הּוא-ִהיא ִּכי
ַוִּתְצַלח ָעָליו  ו.  ַּכְרֵמי ִתְמָנָתה ְוִהֵּנה ְּכִפיר ֲאָריֹות ֹׁשֵאג ִלְקָראתֹו-ְוָאִביו ְוִאּמֹו ִּתְמָנָתה ַוָּיֹבאּו ַעד

ֵאת ֲאֶׁשר רּוַח ְיהָוה ַוְיַׁשְּסֵעהּו ְּכַׁשַּסע ַהְּגִדי ּוְמאּוָמה ֵאין ְּבָידֹו ְולֹא ִהִּגיד ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו 
ַוָּיָׁשב ִמָּיִמים ְלַקְחָּתּה ַוָּיַסר ִלְראֹות ֵאת  ח.  ַוֵּיֶרד ַוְיַדֵּבר ָלִאָּׁשה ַוִּתיַׁשר ְּבֵעיֵני ִׁשְמׁשֹון ז.  ָעָׂשה

� ָהלֹו� ְוָאֹכל ַּכָּפיו ַוֵּילֶ -ַוִּיְרֵּדהּו ֶאל ט.  ַמֶּפֶלת ָהַאְרֵיה ְוִהֵּנה ֲעַדת ְּדבֹוִרים ִּבְגִוַּית ָהַאְרֵיה ּוְדָבׁש
 .  ִהִּגיד ָלֶהם ִּכי ִמְּגִוַּית ָהַאְרֵיה ָרָדה ַהְּדָבׁש-ִאּמֹו ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַוּיֹאֵכלּו ְולֹא-ָאִביו ְוֶאל-ַוֵּיֶל� ֶאל

 שמשון בקש מהוריו להינשא לאשה מתמנה. •
שיתפו  הוריו התנגדו לנישואין משום שהייתה נכרייה בת לפלשתים משעבדיהם, אך לאחר מכן •

 ההורים פעולה.
 : ה' סבב את הדברים כך, שיובילו לתחילת הושעת שמשון את ישראל מיד פלשתים.הסיבה •
 בדרך לתמנה נפרדו דרכי שמשון והוריו.  •
 את דבר שיסוע האריה.לא גילה  ולהוריובידיו,  שמשון נתקל באריה בכרמי תמנה ושסעו בקלות •

 
 י"ט): -(י' נישואי שמשון וחידתו

ַוְיִהי ִּכְראֹוָתם  יא.  ָהִאָּׁשה ַוַּיַעׂש ָׁשם ִׁשְמׁשֹון ִמְׁשֶּתה ִּכי ֵּכן ַיֲעׂשּו ַהַּבחּוִרים-ֶרד ָאִביהּו ֶאלַוּיֵ  י
-ִאם  ָּנא ָלֶכם ִחיָדה-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ָאחּוָדה יב.  אֹותֹו ַוִּיְקחּו ְׁש�ִׁשים ֵמֵרִעים ַוִּיְהיּו ִאּתֹו

 אֹוָתּה ִלי ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה ּוְמָצאֶתם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ְׁש�ִׁשים ְסִדיִנים ּוְׁש�ִׁשים ֲחִלֹפת ַהֵּגד ַּתִּגידּו
לֹא תּוְכלּו ְלַהִּגיד ִלי ּוְנַתֶּתם ַאֶּתם ִלי ְׁש�ִׁשים ְסִדיִנים ּוְׁש�ִׁשים ֲחִליפֹות ְּבָגִדים -ְוִאם יג.  ְּבָגִדים

ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֵמָהֹאֵכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק ְולֹא  יד.  ה ִחיָדְת� ְוִנְׁשָמֶעָּנהַוּיֹאְמרּו לֹו חּודָ 
-ִׁשְמׁשֹון ַּפִּתי ֶאת-ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַוּיֹאְמרּו ְלֵאֶׁשת טו.  ָיְכלּו ְלַהִּגיד ַהִחיָדה ְׁש�ֶׁשת ָיִמים

ֵּבית ָאִבי� ָּבֵאׁש ַהְלָיְרֵׁשנּו ְקָראֶתם ָלנּו -ִנְׂשֹרף אֹוָת� ְוֶאת-יָדה ֶּפןַהִח -ָלנּו ֶאת-ִאיֵׁש� ְוַיֶּגד
ְׂשֵנאַתִני ְולֹא ֲאַהְבָּתִני ַהִחיָדה ַחְדָּת ִלְבֵני ַעִּמי -ַוֵּתְבְּך ֵאֶׁשת ִׁשְמׁשֹון ָעָליו ַוּתֹאֶמר ַרק טז.  ֲהלֹא

ַוֵּתְבְּך ָעָליו ִׁשְבַעת ַהָּיִמים  יז.  ִבי ּוְלִאִּמי לֹא ִהַּגְדִּתי ְוָל� ַאִּגידְוִלי לֹא ִהַּגְדָּתה ַוּיֹאֶמר ָלּה ִהֵּנה ְלאָ 
ָלּה ִּכי ֱהִציַקְתהּו ַוַּתֵּגד ַהִחיָדה ִלְבֵני -ָהָיה ָלֶהם ַהִּמְׁשֶּתה ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַוַּיֶּגד-ֲאֶׁשר
ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש ּוֶמה ַעז -ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהַחְרָסה ַמהַוּיֹאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי ָהִעיר  יח.  ַעָּמּה

ַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ְיהָוה ַוֵּיֶרד  יט.  ֵמֲאִרי ַוּיֹאֶמר ָלֶהם לּוֵלא ֲחַרְׁשֶּתם ְּבֶעְגָלִתי לֹא ְמָצאֶתם ִחיָדִתי
ֲחִליצֹוָתם ַוִּיֵּתן ַהֲחִליפֹות ְלַמִּגיֵדי ַהִחיָדה ַוִּיַחר ַאּפֹו -תַאְׁשְקלֹון ַוַּי� ֵמֶהם ְׁש�ִׁשים ִאיׁש ַוִּיַּקח אֶ 

 .  ַוַּיַעל ֵּבית ָאִביהּו
 

לשלושים המרעים שהיו אתו. תמורת פתרון החידה הציע  חד שמשון חידהבזמן משתה נישואיו  •
בגדים. אם  מתעטף בהן ביום או בלילה) ושלושים חליפות להם שלושים סדינים (יריעות בד שהאדם

 לו את אותו הדבר. הםלא יפתרו את החידה, יתנו 
 ."מהאוכל יצא מאכל, ומעז יצא מתוק"חידת שמשון:  •

 די
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הבחורים לא יכלו לפתור החידה, ואיימו על אשת שמשון שאם לא תפתהו לגלות לה הפתרון  •
 ותאמרהו להם, ישרפו אותה ואת בית אביה באש.

ו ביום השביעי. אשתו גילתה לבחורים והבחורים אמרו : שמשון נכנע להפצרות אשתגילוי החידה •
 לשמשון את פתרון החידה.

 : תגובת שמשון •
. "לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי" (= לולא גרמתם לאשתי לגלות התשובה ולאמרה 1

 לכם, לא הייתם יודעים את הפתרון).
 ה כפי שהבטיח..  שמשון הכה שלושים פלשתים, לקח חליפותיהם ומסרן לפותרי החיד2

 סיום הפרק (כ'): אשת שמשון נישאה למישהו אחר.
 

 {פ}  ַוְּתִהי ֵאֶׁשת ִׁשְמׁשֹון ְלֵמֵרֵעהּו ֲאֶׁשר ֵרָעה לֹו. כ
 

 תשובה שאלה  
1 
 
 יד
 

הסדרת 
נישואי 
שמשון 
ומפלת 
 האריה

 
 

א. מדוע התנגדו הוריו של שמשון 
לנישואיו עם האשה מתמנה וכיצד 

ה האמיתית מסביר הכתוב את הסיב
 לרצונו של שמשון לשאתה?

ב. העובדה ששמשון לא סיפר להוריו על 
גבורתו בשיסוע האריה נזכרה פעמיים. 
 מהם שני הדברים הנלמדים מעובדה זו?

א. הורי שמשון התנגדו לרצונו של שמשון לשאת את האשה 
מתמנה מפני שהיתה לא רק נכריה, אלא גם מבנות 

 אל.הפלשתים הערלים הצוררים לישר
הסיבה האמיתית לרצונו של שמשון לשאתה היתה שכך סבב 
ה' שיהיה, כדי שיחל שמשון להושיע את ישראל מיד 

 פלשתים.
. לפי העובדה ששמשון לא סיפר להם יתכן שלמרות 1ב. 

שהמלאך אמר להם בתחילה שהוא יחל להושיע את ישראל 
לא היו הורי שמשון ערים לכך שרוח ה' כבר פיעמה בו ולכוחו 

 הגדול.   
. הדגשת העובדה שלא סיפר להם ושהדבר היה בכרמי 2

תמנה ולא בעיר עצמה מלמדת שאכן ידע רק הוא לבדו על 
מפלת האריה ולא היתה לאף אחד דרך לגלות את דבר 
החידה מתוך ידיעת המציאות. (אלא רק ע"פ ניחוש, אם היה 

 זה אפשרי).
2 
 
 יד
 

חידת 
 שמשון

שמשון  א. ציין את לשון החידה של
 ואת פתרונה הידוע לנו.

ב. באיזו דרך גילו הבחורים הפלשתים 
 את התשובה לחידתו של שמשון?

א. חידת שמשון: "מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק". 
הפתרון: שני חלקי החידה הם אחד ומשמעותם: מהאריה 

 (העז, האוכל, הטורף) יצא דבש (מאכל, מתוק).
ידה מפני שאיימו על אשת ב. הבחורים הפלשתים גילו את הח

שמשון שתפתה את שמשון לגלות להם את פתרונה אחרת 
ישרפו אותה ואת בית אביה באש. אשת שמשון הפצירה בו 
לגלות לה את פתרון החידה עד שגילה לה והיא גילתה לבני 

 עמה.
3 
 יד

תגובת 
שמשון 
לגילוי 
 החידה

 
 בגרות 

א. מהי משמעותה של אמירת שמשון: 
בעגלתי לא מצאתם  "לולא חרשתם

 חידתי"?
ב. מה היה מעשה שמשון בתגובה לגילוי 
הפתרון במרמה ומה מלמדת תגובתו של 
שמשון על דמותו במישור האנושי ועל 

 מעורבות הגורם האלוקי?

א. משמעות האמירה: לולא גרמתם לאשתי (בלחץ ואיומים) 
 לגלות לכם הדבר לא הייתם יודעים את פתרון החידה.

ה שלושים אנשים פלשתים, לקח חליפותיהם ונתנן ב. שמשון הכ
 לשלושים הבחורים כפי שהבטיח.

תגובת שמשון מלמדת על אישיותו המהירה לכעוס והקשוחה 
בתגובותיה, ואילו במישור האלוקי מכוון היה הדבר מעם ה' 
 להיות מעשהו הראשון של שמשון להושעת ישראל מיד פלשתים.

 

 

 

 

 

 

 

 די
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 שופטים טו

 והכאת הפלשתים בלחי החמור שועלי שמשון
 

 ח'): -(א' שועלי שמשון

ִאְׁשִּתי -ִאְׁשּתֹו ִּבְגִדי ִעִּזים ַוּיֹאֶמר ָאֹבָאה ֶאל-ִחִּטים ַוִּיְפֹקד ִׁשְמׁשֹון ֶאת-ַוְיִהי ִמָּיִמים ִּביֵמי ְקִציר א
ָׂשנֹא ְׂשֵנאָתּה ָוֶאְּתֶנָּנה ְלֵמֵרֶע� -יַוּיֹאֶמר ָאִביָה ָאֹמר ָאַמְרִּתי ּכִ  ב.  ְנָתנֹו ָאִביָה ָלבֹוא-ֶהָחְדָרה ְולֹא

ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ִנֵּקיִתי ַהַּפַעם  ג.  ָנא ְל� ַּתְחֶּתיהָ -ֲהלֹא ֲאחֹוָתּה ַהְּקַטָּנה טֹוָבה ִמֶּמָּנה ְּתִהי
ֵמאֹות ׁשּוָעִלים ַוִּיַּקח ַלִּפִדים -�ׁשַוֵּיֶל� ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְלֹּכד ְׁש  ד.  ֹעֶׂשה ֲאִני ִעָּמם ָרָעה-ִּכי  ִמְּפִלְׁשִּתים

ֵאׁש ַּבַּלִּפיִדים ַוְיַׁשַּלח -ַוַּיְבֶער ה.  ְׁשֵני ַהְּזָנבֹות ַּבָּתֶו�-ָזָנב ַוָּיֶׂשם ַלִּפיד ֶאָחד ֵּבין-ַוֶּיֶפן ָזָנב ֶאל
ַוּיֹאְמרּו ְפִלְׁשִּתים ִמי ָעָׂשה זֹאת  ו.  ֶּכֶרם ָזִית-ָקָמה ְוַעד-ְּבָקמֹות ְּפִלְׁשִּתים ַוַּיְבֵער ִמָּגִדיׁש ְוַעד

ִאְׁשּתֹו ַוִּיְּתָנּה ְלֵמֵרֵעהּו ַוַּיֲעלּו ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְׂשְרפּו אֹוָתּה -ַוּיֹאְמרּו ִׁשְמׁשֹון ֲחַתן ַהִּתְמִני ִּכי ָלַקח ֶאת
ִנַּקְמִּתי ָבֶכם ְוַאַחר -ִּכי ִאם  ַּתֲעׂשּון ָּכזֹאת-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ִאם ז.  ָאִביָה ָּבֵאׁש-ְוֶאת

 {פ}  ָיֵר� ַמָּכה ְגדֹוָלה ַוֵּיֶרד ַוֵּיֶׁשב ִּבְסִעיף ֶסַלע ֵעיָטם.-ַוַּי� אֹוָתם ׁשֹוק ַעל ח.  ֶאְחָּדל
 לאחר גילוי החידה במרמה נעדר שמשון לזמן מה. בזמן זה נתן אבי אשתו את בתו לאיש אחר. •
, שם לפידים בין הזנבות, חיבר כל שניים מהם בזנבם וםשלוש מאות שועליכנקמה לכד שמשון  •

 .שלח את השועלים לשדות הפלשתיםהבעיר את הלפידים ו
הפלשתים בתגובה שרפו את אשתו ואת בית אביה באש וכנקמה הכה אותם שמשון "שוק על ירך  •

 מכה גדולה" 

 
 

 י"ג): -הסגרת שמשון ע"י אנשי יהודה (ט'

ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ְיהּוָדה ָלָמה ֲעִליֶתם ָעֵלינּו  י.  ַּיֲחנּו ִּביהּוָדה ַוִּיָּנְטׁשּו ַּבֶּלִחיַוַּיֲעלּו ְפִלְׁשִּתים וַ  ט
ַוֵּיְרדּו ְׁש�ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש  יא.  ִׁשְמׁשֹון ָעִלינּו ַלֲעׂשֹות לֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלנּו-ַוּיֹאְמרּו ֶלֱאסֹור ֶאת

ּזֹאת -ֹמְׁשִלים ָּבנּו ְּפִלְׁשִּתים ּוַמה-ם ַוּיֹאְמרּו ְלִׁשְמׁשֹון ֲהלֹא ָיַדְעָּת ִּכיְסִעיף ֶסַלע ֵעיטָ -ִמיהּוָדה ֶאל
-ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶלֱאָסְר� ָיַרְדנּו ְלִתְּת� ְּבַיד יב.  ָעִׂשיָת ָּלנּו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ִלי ֵּכן ָעִׂשיִתי ָלֶהם

ָאֹסר -ַוּיֹאְמרּו לֹו ֵלאֹמר לֹא ִּכי יג.  ִּתְפְּגעּון ִּבי ַאֶּתם-ְמׁשֹון ִהָּׁשְבעּו ִלי ֶּפןְּפִלְׁשִּתים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁש 
 .  ַהָּסַלע-ֶנֱאָסְר� ּוְנַתּנּו� ְבָיָדם ְוָהֵמת לֹא ְנִמיֶת� ַוַּיַאְסֻרהּו ִּבְׁשַנִים ֲעֹבִתים ֲחָדִׁשים ַוַּיֲעלּוהּו ִמן

 
ט שמשון לאזור יהודה, ופלשתים עלו ליהודה לאסרו "לעשות לאחר שהכה בהם מכה גדולה נמל •

 לשמשון כאשר עשה לנו".
אנשי יהודה נבהלו מעליית הפלשתים אליהם, והוכיחו את שמשון על מעשי ההתגרות שלו  •

 בפלשתים המושלים בהם והחזקים מהם. 
o ם שמשון ענה להם "כאשר עשו לי כן עשיתי להם" בדיוק כפי שהפלשתים אמרו שברצונ

"לעשות לו כאשר עשה לנו". מפגשי שמשון והפלשתים היו מפגשים בין אדם מהיר חימה, 
כוחני ונוקם לבין קבוצה מהירת חימה, כוחנית ונוקמת. כל מפגשיהם רצופים מעשים לא 

 הגונים ונקמות, אך הכל היה מאת ה' "כי תואנה הוא מבקש מפלשתים".
מתכוונים להסגירו בלבד ולא לפגוע בו. אנשי יהודה שמשון בקש מאנשי יהודה שיישבעו לו כי הם  •

 נשבעו על כך והסגירו אותו לפלשתים.

 
 
 
 
 

 טו
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 י"ז): -מכה בלחי החמור (י"ד
ֶלִחי ּוְפִלְׁשִּתים ֵהִריעּו ִלְקָראתֹו ַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ְיהָוה ַוִּתְהֶייָנה ָהֲעֹבִתים ֲאֶׁשר -ָבא ַעד-הּוא יד
ֲחמֹור ְטִרָּיה -ַוִּיְמָצא ְלִחי טו.  ְׁשִּתים ֲאֶׁשר ָּבֲערּו ָבֵאׁש ַוִּיַּמּסּו ֱאסּוָריו ֵמַעל ָיָדיוְזרֹועֹוָתיו ַּכּפִ -ַעל

ַוּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ִּבְלִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ֲחֹמָרָתִים ִּבְלִחי  טז.  ָּבּה ֶאֶלף ִאיׁש-ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקֶחָה ַוַּי�
ַוְיִהי ְּכַכ�תֹו ְלַדֵּבר ַוַּיְׁשֵל� ַהְּלִחי ִמָּידֹו ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ָרַמת  יז.  ֶלף ִאיׁשַהֲחמֹור ִהֵּכיִתי אֶ 

 ֶלִחי
שמשון ניתק מאסוריו, מצא לחי חמור טרייה (יש מפרשים: עצם מעצמות ראשו של החמור) והכה  •

 ."רמת לחי"בה אלף איש.  על שם כך קרא למקום 

 
 כ'): -(י"חנס המים מהמכתש 

ַהְּתׁשּוָעה ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת -ַעְבְּד� ֶאת-ְיהָוה ַוּיֹאַמר ַאָּתה ָנַתָּת ְבַיד-ַוִּיְצָמא ְמֹאד ַוִּיְקָרא ֶאל יח.  
אּו ַּבֶּלִחי ַוֵּיצְ -ַהַּמְכֵּתׁש ֲאֶׁשר-ַוִּיְבַקע ֱא�ִהים ֶאת יט.  ְוַעָּתה ָאמּות ַּבָּצָמא ְוָנַפְלִּתי ְּבַיד ָהֲעֵרִלים
ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ֵעין ַהּקֹוֵרא ֲאֶׁשר ַּבֶּלִחי ַעד ַהּיֹום -ִמֶּמּנּו ַמִים ַוֵּיְׁשְּת ַוָּתָׁשב רּוחֹו ַוֶּיִחי ַעל

 {פ}  ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ְפִלְׁשִּתים ֶעְׂשִרים ָׁשָנה.-ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת כ.  ַהֶּזה
 

: "אתה נתת ביד עבדך את התשועה צמא מאד והתפלל לה' לאחר הכותו אלף איש היה שמשון •
 הגדולה הזאת" ואחרי כל זה אפול ביד פלשתים בגלל צמא?

 , בקע את המכתש אשר בלחי והוציא ממנו מים.ה' נענה לתפילתו •
 ."עין הקורא"על שם נס זה קרא שמשון למקום  •

 
 

 תשובה שאלה  
1 
 
 טו
 

 כללי

איזו עובדה, שאינה נזכרת בכתוב, 
 נלמדת מפסוקים 

ב', ואיזו עובדה, שאינה נזכרת  -א'
 ו?-בכתוב, נלמדת מפסוקים י"ד, ה'

ב' נלמד ששמשון כנראה עזב את אשתו  -מפסוקים א'
לתקופת מה (מתוך כעסו על התנהגותה בעניין החידה). 
לכן כששב לאחר זמן מה כבר נתן אביה את אשתו לגבר 

 אחר.
ו' בפרק י"ד נלמד שבכרמי תמנה נפרדו  -מפסוקים ה'

יהם של שמשון והוריו (למרות שהדבר לא נאמר) ולכן דרכ
לא נוכחו בשסעו  את האריה ומכיוון שלא ספר להם לא 

 יכלו לדעת את הדבר.
 

2 
 
 טו
 

שמשון  
ומכת 

 השועלים

המקרה הראשון בו החל שמשון 
להכות בפלשתים היה בהכותו 
שלושים איש בתגובה למה שאירע 

 בפתרון החידה.
בו הכה שמשון  א. תאר את המקרה השני

 בפלשתים וכתוב מה הביאו לעשות כן.
ב. מה מלמדת תגובתו של שמשון 
למעשה אביה של אשתו על שמשון 
במישור האנושי והאם דומים הגורם 
האנושי והגורם האלוקי כאן לאלו 

 שבמעשה הריגת שלושים הבחורים?

א. בעקבות העובדה שאבי אשתו נתנה לאיש אחר לכד 
עלים, קשר כל שניים מהם שמשון שלוש מאות שו

בזנבותיהם עם לפיד באמצע, הבעיר אש בלפידים ושלח 
את השועלים בשדות הפלשתים. כתוצאה מכך הבעיר את 

 תבואות הפלשתים והשמיד את יבולם.
ב. תגובתו של שמשון מלמדת כי במישור האנושי היה 
שמשון מהיר חימה, פועל באימפולסיביות (ללא מחשבה 

 ורציה וללא רתיעה מאלימות.תחילה) ללא פרופ
במישור האלוקי היה הדבר מכוון להושעת ישראל מיד 

 פלשתים.
בשני המובנים, האנושי והאלוקי, דומה הנלמד מתגובתו 

 כאן לנלמד מתגובתו לגילוי החידה
. 

 טו
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3 
 
 טו
 

שמשון 
ואנשי 
 יהודה

א. תאר בקצרה כיצד גלגל מקרה 
נתינתה של אשת שמשון לאדם אחר 

כה שמשון בפלשתים את המכות שה
 זו אחר זו.

ב. מה היתה מטרת הפלשתים בבואם 
ליהודה ומה היתה בקשת שמשון מבני 

 יהודה?
ג. כיצד הגיבו אנשי יהודה לדברי 
הפלשתים, כיצד הגיבו לבקשת שמשון 

 ומה הניע אותם להגיב כפי שהגיבו?

א. בתגובה לנתינת אשתו לאחר שרף שמשון את יבול 
שרפו את אשתו ובית אביה.  הפלשתים. כתוצאה מכך

בתגובה לכך הכה בהם שמשון "שוק על ירך" (מכה 
גדולה). כתוצאה מדבר זה באו הפלשתים לאסרו, אך 
שמשון הצליח לנתק העבותים שכבלו את ידיו והכה בהם 

 אלף איש.
ב.  מטרת הפלשתים בבואם ליהודה היתה לאסור את 

 שמשון (בתור התחלה). 
ה היתה שישבעו לו שכוונתם בקשת שמשון מאנשי יהוד

 לאסרו בלבד ושאין בכוונתם לפגוע בו.
ג. אנשי יהודה נענו הן לדרישת הפלשתים והן לבקשת 
שמשון. הם הבטיחו לו שיאסרו אותו ויסגירו אותו 

 לפלשתים אך לא יהרגוהו.
הסיבה לעצם ההיענות להסגרה היתה תחושת חוסר 

שהם  ברירה ופחד מפני הפלשתים המושלים בהם ומה
מסוגלים לעשות, כאמרם לשמשון: "הלא ידעת כי מושלים 

 בנו פלשתים ומה זאת עשית לנו".
 

4 
 
 טו
 

בלחי 
 החמור

 כ. -עיין בפסוקים ט'
א. ציין את שתי משמעויותיה של 

 המלה "לחי" בפסוקים אלה.
ב. תאר כיצד בא לביטוי כוחו הרב של 
שמשון בפסוקים אלה וכתוב מהו הנס 

 ם בהמשך למעשיו.שנעשה לו משמי

 . המלה "לחי" מופיעה כשם מקום. 1א. 
. "לחי" כמרכיב בפנים, במקרה זה לחי החמור (כנראה 2

 מור).עצם מעצמות ראשו של הח
ב. כוחו הרב של שמשון בא לביטוי בכך שבדבר פעוט כל 

 כך כלחי החמור הכה אלף איש.
הנס שנעשה לשמשון היה שבתשובה לתפילתו בקע 

תש אשר בלחי ויצאו ממנו מים לרוות אלקים את המכ
 צמאונו של שמשון.

 
5 
 טו

תפילות 
 שמשון

 

ציין על מה באה תפילת שמשון בפרק 
זה וכתוב בקצרה על תפילה נוספת 

 שהתפלל שמשון לה' ועל מה נסבה.

תפילת שמשון לה' באה מכיוון שחשש שלאחר התשועה 
 הגדולה שנתן ה' בידו יפול ביד פלשתים בשל היחלשותו

 מצמא.
תפילה נוספת של שמשון נזכרת בפרק ט"ז פסוק כ"ח. 
בתפילה זו בקש שמשון, שהיה אסור בידי הפלשתים, 
שיעשה ה' עמו חסד בפעם האחרונה להשיב כוחו להכות 

 םמכה אחרונה בפלישתי
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 שופטים טז

 שמשון ודלילה ונקמת שמשון האחרונה
 

 ג'): -שמשון ואנשי העיר עזה (א'

ַלַעָּזִתים ֵלאֹמר ָּבא ִׁשְמׁשֹון ֵהָּנה  ב.  ָׁשם ִאָּׁשה זֹוָנה ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ -ַוֵּיֶל� ִׁשְמׁשֹון ַעָּזָתה ַוַּיְרא א
אֹור ַהֹּבֶקר -ַהַּלְיָלה ֵלאֹמר ַעד-ַהַּלְיָלה ְּבַׁשַער ָהִעיר ַוִּיְתָחְרׁשּו ָכל-לֹו ָכל-ַוָּיֹסּבּו ַוֶּיֶאְרבּו

ָהִעיר -ֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוָּיָקם ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוֶּיֱאֹחז ְּבַדְלתֹות ַׁשַער-ַוִּיְׁשַּכב ִׁשְמׁשֹון ַעד ג.  ַוֲהַרְגנֻהּו
ְּפֵני -רֹאׁש ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל-ְּכֵתָפיו ַוַּיֲעֵלם ֶאל-ַהְּבִריַח ַוָּיֶׂשם ַעל-ּוִבְׁשֵּתי ַהְּמֻזזֹות ַוִּיָּסֵעם ִעם

 {פ}  ֶחְברֹון.
 גיע לעזה ונשאר אצל אשה זונה.שמשון ה •
לעזתים נודע ששמשון נמצא בעירם, ולכן תכננו לארוב לו באזור שער העיר ולהרגו בשעה שיצא  •

 מן העיר.
שמשון לא חיכה עד הבוקר, קם בחצי הלילה, נגש לדלתות שער העיר בלי שהבחינו בו, שם  •

 ם ללעג מפני כוחו.הדלתות עם הבריח על כתפיו ונעלם אל ראש ההר בשימו את הפלשתי
 
 

 כ"ב): -שמשון ודלילה (ד'

ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ַוּיֹאְמרּו  ה.  ֵכן ַוֶּיֱאַהב ִאָּׁשה ְּבַנַחל ֹׂשֵרק ּוְׁשָמּה ְּדִליָלה-ַוְיִהי ַאֲחֵרי ד
ָל� ִאיׁש ֶאֶלף -ּוהּו ְלַעּנֹותֹו ַוֲאַנְחנּו ִנַּתןָלּה ַּפִּתי אֹותֹו ּוְרִאי ַּבֶּמה ֹּכחֹו ָגדֹול ּוַבֶּמה נּוַכל לֹו ַוֲאַסְרנ

ָּנא ִלי ַּבֶּמה ֹּכֲח� ָגדֹול ּוַבֶּמה ֵתָאֵסר -ִׁשְמׁשֹון ַהִּגיָדה-ַוּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל ו.  ּוֵמָאה ָּכֶסף
ֹחָרבּו ְוָחִליִתי -ֲאֶׁשר לֹא ַיַאְסֻרִני ְּבִׁשְבָעה ְיָתִרים ַלִחים-ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִׁשְמׁשֹון ִאם ז.  ְלַעּנֹוֶת�

ֹחָרבּו -ָלּה ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ְיָתִרים ַלִחים ֲאֶׁשר לֹא-ַוַּיֲעלּו ח.  ְוָהִייִתי ְּכַאַחד ָהָאָדם
-ֵּתק ֶאתְוָהֹאֵרב ֹיֵׁשב ָלּה ַּבֶחֶדר ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ְּפִלְׁשִּתים ָעֶלי� ִׁשְמׁשֹון ַוְינַ  ט.  ַוַּתַאְסֵרהּו ָּבֶהם

ִׁשְמׁשֹון -ַוּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל י.  ַהְּנֹעֶרת ַּבֲהִריחֹו ֵאׁש ְולֹא נֹוַדע ֹּכחֹו-ַהְיָתִרים ַּכֲאֶׁשר ִיָּנֵתק ְּפִתיל
סֹור אָ -ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִאם יא.  ָּנא ִלי ַּבֶּמה ֵּתָאֵסר-ִהֵּנה ֵהַתְלָּת ִּבי ַוְּתַדֵּבר ֵאַלי ְּכָזִבים ַעָּתה ַהִּגיָדה

ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכַאַחד   ַנֲעָׂשה ָבֶהם ְמָלאָכה-ַיַאְסרּוִני ַּבֲעֹבִתים ֲחָדִׁשים ֲאֶׁשר לֹא
ַוִּתַּקח ְּדִליָלה ֲעֹבִתים ֲחָדִׁשים ַוַּתַאְסֵרהּו ָבֶהם ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ְּפִלְׁשִּתים ָעֶלי� ִׁשְמׁשֹון  יב.  ָהָאָדם

ֵהָּנה ֵהַתְלָּת -ִׁשְמׁשֹון ַעד-ַוּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל יג.  ַוְיַנְּתֵקם ֵמַעל ְזֹרֹעָתיו ַּכחּוט ְוָהֹאֵרב ֹיֵׁשב ֶּבָחֶדר
ֶׁשַבע ַמְחְלפֹות רֹאִׁשי -ַּתַאְרִגי ֶאת-ִּבי ַוְּתַדֵּבר ֵאַלי ְּכָזִבים ַהִּגיָדה ִּלי ַּבֶּמה ֵּתָאֵסר ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִאם

-ַקע ַּבָּיֵתד ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ְּפִלְׁשִּתים ָעֶלי� ִׁשְמׁשֹון ַוִּייַקץ ִמְּׁשָנתֹו ַוִּיַּסע ֶאתַוִּתְת  יד.  ַהַּמָּסֶכת-ִעם
ֶזה ָׁש�ׁש   ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ֵאי� ּתֹאַמר ֲאַהְבִּתי� ְוִלְּב� ֵאין ִאִּתי טו.  ַהַּמָּסֶכת-ַהְיַתד ָהֶאֶרג ְוֶאת

ַהָּיִמים -ֵהִציָקה ּלֹו ִבְדָבֶריָה ָּכל-ַוְיִהי ִּכי טז.  ָּת ִּלי ַּבֶּמה ֹּכֲח� ָגדֹולִהַּגְד -ְּפָעִמים ֵהַתְלָּת ִּבי ְולֹא
-רֹאִׁשי ִּכי-ָעָלה ַעל-ִלּבֹו ַוּיֹאֶמר ָלּה מֹוָרה לֹא-ָּכל-ָלּה ֶאת-ַוַּיֶּגד יז.  ַוְּתַאְלֵצהּו ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ָלמּות
ַוֵּתֶרא  יח.  ָהָאָדם-ּגַֻּלְחִּתי ְוָסר ִמֶּמִּני ֹכִחי ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכָכל-ִאםְנִזיר ֱא�ִהים ֲאִני ִמֶּבֶטן ִאִּמי 

ִהִּגיד לה -ִלּבֹו ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֵלאֹמר ֲעלּו ַהַּפַעם ִּכי-ָּכל-ִהִּגיד ָלּה ֶאת-ְּדִליָלה ִּכי
ִּבְרֶּכיָה ַוִּתְקָרא -ַוְּתַיְּׁשֵנהּו ַעל יט.  ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ַוַּיֲעלּו ַהֶּכֶסף ְּבָיָדםִלּבֹו ְוָעלּו ֵאֶליָה -ָּכל-(ִלי) ֶאת

ַוּתֹאֶמר ְּפִלְׁשִּתים  כ.  ֶׁשַבע ַמְחְלפֹות רֹאׁשֹו ַוָּתֶחל ְלַעּנֹותֹו ַוָּיַסר ֹּכחֹו ֵמָעָליו-ָלִאיׁש ַוְּתַגַּלח ֶאת
ָנתֹו ַוּיֹאֶמר ֵאֵצא ְּכַפַעם ְּבַפַעם ְוִאָּנֵער ְוהּוא לֹא ָיַדע ִּכי ְיהָוה ָסר ָעֶלי� ִׁשְמׁשֹון ַוִּיַקץ ִמְּׁש 

ֵעיָניו ַוּיֹוִרידּו אֹותֹו ַעָּזָתה ַוַּיַאְסרּוהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים ַוְיִהי -ַוּיֹאֲחזּוהּו ְפִלְׁשִּתים ַוְיַנְּקרּו ֶאת כא.  ֵמָעָליו
 {פ}  רֹאׁשֹו ְלַצֵּמַח ַּכֲאֶׁשר ּגָֻּלח.-ַוָּיֶחל ְׂשַער כב.  ם)טֹוֵחן ְּבֵבית האסירים (ָהֲאסּוִרי

 ושם אהב אשה בשם דלילה. נחל שורק* שמשון הגיע ל

 טז



 
 

54 
 

ים
פט

שו
- 

   
   

   
רק

פ
  

סרני פלשתים אמרו לדלילה לפתותו שיגלה לה את מקור כוחו, כדי שיוכלו להכניעו דרך נקודת  •
 החולשה שלו. תמורת זאת הציעו לה אלף ומאה כסף מכל אחד מהם.

 .ה עשתה ארבעה ניסיונות להביא את שמשון לגלות לה את מקור כוחודליל •
שלוש פעמים ענה לה תשובה לא נכונה, שלוש פעמים בדקה את תשובתו לראות אם אמר לה את  •

האמת וקראה "פלשתים עליך שמשון" כדי לבחון זאת, ושלוש פעמים ניתק שמשון הכבלים 
 בקלות.

ת האמת. דלילה עשתה כפי שאמר לה, וכוחו של שמשון בפעם הרביעית נכנע להצקותיה וגילה א •
 סר מעליו.

 התשובות הלא נכונות

o 1 .יסור כוחי. לחים(מיתרים, חבלים דקים)  אם יאסרוני בשבעה יתרים 
o 2 .שלא נעשה בהם עדיין כל שימוש אחר יסור כוחי. אם יאסרוני בעבותים חדשים 
o 3 .ם המסכת (שערי יהיה ארוג (מקלעות שערי) ע אם תארגי את שבע מחלפות ראשי

 בתוך מלבן האריגה) יסור כוחי.

 ".אם גולחתי וסר ממני כוחיכי נזיר אלקים אני מבטן אמי,  מורה לא עלה על ראשי: "התשובה הנכונה

 הפלשתים אסרו את שמשון ונקרו את עיניו. •
 .החל שערו לצמוח שובבמהלך שהותו בבית האסורים  •

 
 

 "א):ל -"תמת נפשי עם פלשתים" (כ"ג
 

ָּגדֹול ְלָדגֹון ֱא�ֵהיֶהם ּוְלִׂשְמָחה ַוּיֹאְמרּו ָנַתן ֱא�ֵהינּו -ְוַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֶנֶאְספּו ִלְזֹּבַח ֶזַבח כג
ִּכי ָאְמרּו ָנַתן ֱא�ֵהינּו   ֱא�ֵהיֶהם-ַוִּיְראּו ֹאתֹו ָהָעם ַוְיַהְללּו ֶאת כד.  ְּבָיֵדנּו ֵאת ִׁשְמׁשֹון אֹוְיֵבנּו

ַוְיִהי כי טוב (ְּכטֹוב) ִלָּבם  כה.  ֲחָלֵלינּו-אֹוְיֵבנּו ְוֵאת ַמֲחִריב ַאְרֵצנּו ַוֲאֶׁשר ִהְרָּבה ֶאת-נּו ֶאתְבָידֵ 
ָלנּו ַוִּיְקְראּו ְלִׁשְמׁשֹון ִמֵּבית האסירים (ָהֲאסּוִרים) ַוְיַצֵחק -ַוּיֹאְמרּו ִקְראּו ְלִׁשְמׁשֹון ִויַׂשֶחק

ַהַּנַער ַהַּמֲחִזיק ְּבָידֹו ַהִּניָחה אֹוִתי -ַוּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ֶאל כו.  ֹותֹו ֵּבין ָהַעּמּוִדיםִלְפֵניֶהם ַוַּיֲעִמידּו א
ְוַהַּבִית ָמֵלא  כז.  ָהַעֻּמִדים ֲאֶׁשר ַהַּבִית ָנכֹון ֲעֵליֶהם ְוֶאָּׁשֵען ֲעֵליֶהם-והימשני (ַוֲהִמיֵׁשִני) ֶאת

ַהָּגג ִּכְׁש�ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָהֹרִאים -ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ְוַעל ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוָׁשָּמה ֹּכל
ֲאֹדָני ְיהִוה ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא ַא�   ְיהָוה ַוּיֹאַמר-ַוִּיְקָרא ִׁשְמׁשֹון ֶאל כח.  ִּבְׂשחֹוק ִׁשְמׁשֹון

ְׁשֵני -ַוִּיְלֹּפת ִׁשְמׁשֹון ֶאת כט.  ִמְּׁשֵתי ֵעיַני ִמְּפִלְׁשִּתיםַאַחת -ַהַּפַעם ַהֶּזה ָהֱא�ִהים ְוִאָּנְקָמה ְנַקם
ַוּיֹאֶמר  ל.  ַעּמּוֵדי ַהָּתֶו� ֲאֶׁשר ַהַּבִית ָנכֹון ֲעֵליֶהם ַוִּיָּסֵמ� ֲעֵליֶהם ֶאָחד ִּביִמינֹו ְוֶאָחד ִּבְׂשמֹאלֹו

ּבֹו -ָהָעם ֲאֶׁשר-ָּכל-ַהְּסָרִנים ְוַעל-ַח ַוִּיֹּפל ַהַּבִית ַעלְּפִלְׁשִּתים ַוֵּיט ְּבכֹ -ִׁשְמׁשֹון ָּתמֹות ַנְפִׁשי ִעם
ֵּבית ָאִביהּו -ַוֵּיְרדּו ֶאָחיו ְוָכל לא.  ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבמֹותֹו ַרִּבים ֵמֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבַחָּייו

-ֵבין ֶאְׁשָּתֹאל ְּבֶקֶבר ָמנֹוַח ָאִביו ְוהּוא ָׁשַפט ֶאתַוִּיְׂשאּו ֹאתֹו ַוַּיֲעלּו ַוִּיְקְּברּו אֹותֹו ֵּבין ָצְרָעה ּו
 {פ}  ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה.

 

o .הפלשתים התאספו ברוב עם לשמוח על נתינת שמשון בידם ולזבוח לאלהיהם 
o .שמשון בקש מהנער המחזיק בידו שיניח לו להישען על העמודים 
o 'להינקם מפלשתים, וה' נענה לתפילתו.  שיחזקהו בפעם האחרונה כדי שמשון התפלל לה 
o  בידעו כי במעשהו האחרון יביא למותו שלו יחד עם פלשתים קרא שמשון "תמת נפשי עם

 במותו היו רבים מאשר המית בחייו. פלשתים" והפיל הבית על יושביו. המתים שהמית
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 תשובה שאלה  
1 
 טז
2 
 טז

 
א. צטט את חלקו הראשון של פסוק ב' 

 החסרה שם.בתוספת המלה 
ב. ציין הדמיון וההבדלים בין המסופר על 

 אשת שמשון הראשונה לבין דלילה.

 
 א. "[הוגד] לעזתים לאמר: בא שמשון הנה"...

ב. שתי הנשים הושפעו ע"י הפלשתים לגלות סוד של שמשון 
 אולם:

. האשה הראשונה היתה אשתו, שמה לא נזכר והיא היתה 1
תו (מסופר רק "ויאהב מתמנה. האשה השנייה לא הייתה אש

 אשה... ושמה דלילה"), שמה נזכר והיא היתה מנחל שורק.
. האיום בו השתמשו הפלשתים כדי לגרום לאשת שמשון 2

היה שישרפו אותה ואת בית אביה  לגלות החידהלפתותו 
לגלות את מקור באש. לעומת זאת פתו הפלשתים את דלילה 

אחד אלף ומאה בתמריץ חיובי ולא שלילי: נתן לך כל  כוחו
 כסף.

. אשת שמשון הפצירה בו עד שנתרצה לה וגלה סוד החידה. 3
לדלילה ענה שמשון שלוש פעמים תשובות לא נכונות עד 

  שנכנע וענה לה את התשובה הנכונה.
. הפצרתה של דלילה היתה קשה בהרבה מזו של אשת 4

שמשון. הראשונה בכתה ו"נדנדה" לו, השנייה אילצה אותו עד 
 פשו למות.שקצרה נ

  
 י"ח והשב: -עיין בפסוקים י"ז

א. מהו הדבר ששמר על הכוח שנתן ה' ביד 
 שמשון?

ב. כיצד לא הבין שמשון את התוצאה הצפויה 
 של גילוי מקור כוחו לדלילה?

 
א. הדבר ששמר על כוחו של שמשון היה אי התספורת של 

 שערו כחלק מהיותו נזיר.
ה דלילה את תשובתו ב. בכל פעם שהשיב שמשון לדלילה בחנ

בעוד הפלשתים נמצאים בסמוך, אולם שמשון תמיד הסיר מיד 
את היתרים, עבותים וכו' בהם השתמשה דלילה, ומשום כך לא 

יצאו הפלשתים ממקום מסתורם ולא נודע לשמשון כלל כי 
ארבו לו. את מעשיה של דלילה פירש בטעות כדרך היתולית 

הרצינית של בחינותיה. שלה לבחון אותו ולא הבין את המטרה 
(רק בפעם הרביעית ידעה כי אמר לה את האמת ואמרה 

 " וגו').הפעםלפלשתים "עלו 
3 
 טז

 
א. באיזה אופן נוסף שיתפה דלילה 

פעולה עם הפלשתים ומה היתה תוצאת 
 הדבר?

ב. הפלשתים האמינו כי לכדו את שמשון 
אויבם לתמיד, אולם עשו טעות אחת. מה 

 היתה טעות זו?
מהו הדבר הנוסף שהביא להשבת כוחו של ג. 

 שמשון מלבד טעותם של הפלשתים?

 
א. דלילה שיתפה פעולה עם הפלשתים לא רק בגילוי מקור 

כוחו של שמשון אלא גם בכך שהביאה בעצמה להסרת כוחו 
ע"י כך שיישנה אותו על ברכיה ואפשרה לספר שהובא לשם 

 כך לגלח את שערו.
 מעליו.התוצאה היתה שסר [כוח] ה' 

ב. טעותם של הפלשתים היתה שהיו כל כך בטוחים כי שמשון 
אינו יכול להזיק להם יותר עד שלא נתנו דעתם לכך ששערו 

 חוזר לצמוח ולמשמעות האפשרית של הדבר.
ג. הדבר הנוסף שהביא להשבת כוחו של שמשון היה תפילתו 

 אל ה'.
4 
 טז

 
 

צטט את הפסוקים המציינים את הקרבתו 
במעשה הפלת האולם על  של שמשון

 יושביו ואת גודל הישגו בהפלת הבית.

 
 

הקרבתו של שמשון התבטאה בכך שידע שהמתת הפלשתים 
 בפעם זו תביא גם למותו שלו: "תמת נפשי עם פלשתים".

גודל הישגו: "ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר 
 המית בחייו".

 

 

 

 

 

 

 

 טז
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 כלל השופטים ופעולותיהםטבלה: 

מעגל החטא, העונש, זעקת ישראל  ושליחת המושיע כבר אינו כתוב במובהק כמו אצל השופטים הראשונים. תיאור השופטים 
 :האחרונים שונה מזה של הראשונים מכמה בחינות

 ישה מהשופטים נכתב מאד בקצרה, ללא תיאור המעגל.על חמ •

 זעקת ישראל נזכרת פעם אחת, ובה מסופר שהתוודו על חטאם (בשונה מהפעמים הקודמות). •
 פקידו ע"י שרי גלעד, אך רוח ה' שרתה עליועל יפתח לא נאמר שה' שלחו, אלא מונה לת •

 האויב נגדו נלחם ר פעולהאזו פעולה מקום מושבו שבט פרק שופט
שפט והושיע   יהודה ג' עתניאל בן קנז

 במלחמה
ארם ומלכם כושן  

 רשעתים

 מואב ומלכם עגלון  הושיע במלחמה  בנימין ג' אהוד בן גרא

 פלשתים  נלחם   ג' שמגר בן ענת

דבורה הנביאה 
וברק בן 
 אבינעם

: תחת תומר דבורה, דבורה  ה' -ד'
בהר  בין הרמה ובין בית אל

 אפרים.
 : קדש נפתליברק

 דבורה שפטה,
 ברק נלחם

 

אזור הר תבור ונחל 
 קישון

כנען, מלכם יבין 
 ושר צבאו סיסרא

אזור עין חרוד וגבעת  הושיע במלחמה עפרה מנשה ח' -ו' גדעון (ירובעל)
 המורה

 מדין

שפט עשרים ושלוש  שמיר בהר אפרים. יששכר י' תולע בן פואה
 שנה

  

שפט עשרים ושתים  (קמון)  'י יאיר הגלעדי
 שנה

  

 -י"א יפתח
 י"ב

 גלעד 
 המצפה (י"א, לד)

 הושיע במלחמה,
 שפט שש שנים.

 עמון עמון, גלעד

   שפט שבע שנים בית לחם  י"ב אבצן

   שפט עשר שנים אילון זבולון י"ב אילון

   שפט שמונה שנים פרעתון בארץ אפרים   י"ב עבדון בן הלל 

 -י"ג שמשון
 ט"ז

 הושיע במלחמה, צרעה דן
 שפט עשרים שנה.

ערי פלשתים (תמנה, 
 עזה ועוד)

 פלשתים

 טבלה 
 שבעת השופטים האחרונים 

המצב אחרי  פרק שופט תגובת ישראל עונש חטא
 התשועה

  י' תולע בן פואה   

הוסיפו לעשות  י' יאיר הגלעדי   
 הרע

"ויוסיפו בני ישראל לעשות 
הרע בעיני ה' ויעבדו את... 

 ...ואת... ואת... ואת...ואת

"ויחר אף ה' בישראל 
וימכרם ביד פלשתים 

 וביד בני עמון"

"ויזעקו בני ישראל אל 
 "...חטאנו לךה' לאמר 

להוכיח   ה' שלח נביא
 את ישראל.

 .ישראל שבו לה'

שרי גלעד חפשו 
ע מבני עמון ופנו מושי
 יפתח הגלעדיל

  י"ב -י'

  י"ב אבצן מבית לחם   

  י"ב אילון הזבולוני   

בן הלל  עבדון   
 הפרעתוני

הוסיפו לעשות  י"ב
 הרע

"ויוסיפו בני ישראל לעשות 
 הרע בעיני ה'"

"ויתנם ה' ביד 
 פלשתים"

היה נזיר  שמשון 
 ומושיע מבטן

  ט"ז -י"ג
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 שופטים יז

 פסל מיכה
 

 כ"א: -הקדמה לפרקים י"ז

 איש הישר בעיניו יעשה"" 

כתוצאה מאי הורשת  בעיות פנימיות ושיבוש הדעות שחל בעםכ"א אינם מספרים עוד על שופטי ישראל, אלא על  -פרקים י"ז
של עבודת ה' עם ע"ז. דוגמא לכך היא סיפור פסל מיכה, בו כרוכים ברכה  הגויים. כריתת הברית עם הכנעני הובילה לערבוב

 והקדש לה' יחד עם גנבה, תרפים, פסל ומסכה.

, כך שהספר לא בתחילת תקופת השופטים, לדעת רוב המפרשים והחוקרים, המאורעות המתוארים בפרקים אלה אירעו
 מסופר לפי סדר כרונולוגי, אלא לפי סדר רעיוני.

: בזמן כח -כ', כז. * 2אירוע הקשור לתחילת התקופה,      –: * שבט דן מחפש נחלה לשבת בהי"ח, א. 1כך נמצאים ב: רמזים ל
מלחמת ישראל בבנימין שאלו ישראל באורים ותומים ע"י פנחס בן אלעזר הכהן, שהיה עם ישראל במדבר, בתקופת יהושע 

:  * לפי חז"ל יהונתן בן גרשום, הנזכר י"ח, ל. 3שנה). 350-כבר כובתחילת תקופת השופטים. (לאחר זמנו של שמשון עברו 
 בפסוק זה, היה נכדו של משה רבנו.

מלמד כי הכתוב מייחס את שיבוש  "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה"המשפט החוזר בפרקים אלה: 
 עם בדרך הנכונה.הדעות של הדור בחלקו גם לעובדה שלא היה בישראל מנהיג שיוביל את ה

 ו') -(א' פסל מיכה
ָל� -ַוּיֹאֶמר ְלִאּמֹו ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ֻלַּקח ב.  ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ִמיָכְיהּו-ִאיׁש ֵמַהר-ַוְיִהי א

 ָּברּו� ְּבִני ַהֶּכֶסף ִאִּתי ֲאִני ְלַקְחִּתיו ַוּתֹאֶמר ִאּמֹו-ואתי (ְוַאְּת) ָאִלית ְוַגם ָאַמְרְּת ְּבָאְזַני ִהֵּנה
ַהֶּכֶסף ַליהָוה -ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף ְלִאּמֹו ַוּתֹאֶמר ִאּמֹו ַהְקֵּדׁש ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת-ֶאֶלף-ַוָּיֶׁשב ֶאת ג.  ַליהָוה

ִאּמֹו ָמאַתִים  ַהֶּכֶסף ְלִאּמֹו ַוִּתַּקח-ַוָּיֶׁשב ֶאת ד.  ִמָּיִדי ִלְבִני ַלֲעׂשֹות ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה ְוַעָּתה ֲאִׁשיֶבּנּו ָל�
ְוָהִאיׁש ִמיָכה לֹו ֵּבית ֱא�ִהים  ה.  ֶּכֶסף ַוִּתְּתֵנהּו ַלּצֹוֵרף ַוַּיֲעֵׂשהּו ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה ַוְיִהי ְּבֵבית ִמיָכְיהּו

ֶמֶל� ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין  ו.  לֹו ְלֹכֵהן-ַיד ַאַחד ִמָּבָניו ַוְיִהי-ַוַּיַעׂש ֵאפֹוד ּוְתָרִפים ַוְיַמֵּלא ֶאת
 {פ}  ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה.  ְּבִיְׂשָרֵאל

 
מיכה מהר אפרים מופיע, ללא כל הקדמה, בוידוי בפני אמו: אלף ומאה הכסף שנלקחו ממך, ואשר באזני -מיכיהו •

 אני הוא זה שלקחו. –קללת את מי שגנבם ממך 
ית, עד שהביאה גם את מיכה עצמו להתוודות על משמעות הקללה הייתה חזקה, ונתפסה כנושאת בחובה סכנה ממש •

 לקיחת הכסף, וגם את אמו להסב מיד את הקללה לברכה: "ברוך בני לה'".
והשיבה אותו לבנה, שהיה  –לעשות פסל ומסכה...  –מיכה השיב הכסף לאמו. אמו אמרה כי התכוונה להקדישו לה'  •

 לו "בית אלהים".
ל האפוד, התרפים והכהן שאינו כהן (בנו של מיכה) שהיו ב"בית מיכה השתמש בכסף לעשות פסל, שהצטרף א •

 האלהים" של מיכה.

 
 י"ג): -(ז' הנער מבית לחם יהודה

ַוֵּיֶל� ָהִאיׁש ֵמָהִעיר  ח.  ָׁשם-ַנַער ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ִמִּמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ְוהּוא ֵלִוי ְוהּוא ָגר-ַוְיִהי ז
ֵּבית ִמיָכה ַלֲעׂשֹות -ֶאְפַרִים ַעד-ר ַּבֲאֶׁשר ִיְמָצא ַוָּיבֹא ַהרִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּו

לֹו ִמיָכה ֵמַאִין ָּתבֹוא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵלִוי ָאֹנִכי ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ְוָאֹנִכי ֹהֵל� -ַוּיֹאֶמר ט.  ַּדְרּכֹו
ְל� ֲעֶׂשֶרת -ִלי ְלָאב ּוְלֹכֵהן ְוָאֹנִכי ֶאֶּתן-י ֶוְהֵיהַוּיֹאֶמר לֹו ִמיָכה ְׁשָבה ִעָּמִד  י.  ָלגּור ַּבֲאֶׁשר ֶאְמָצא

ָהִאיׁש ַוְיִהי ַהַּנַער לֹו -ַוּיֹוֶאל ַהֵּלִוי ָלֶׁשֶבת ֶאת יא.  ֶּכֶסף ַלָּיִמים ְוֵעֶר� ְּבָגִדים ּוִמְחָיֶת� ַוֵּיֶל� ַהֵּלִוי
ַוּיֹאֶמר  יג.  לֹו ַהַּנַער ְלֹכֵהן ַוְיִהי ְּבֵבית ִמיָכה-ְיִהיַיד ַהֵּלִוי וַ -ַוְיַמֵּלא ִמיָכה ֶאת יב.  ְּכַאַחד ִמָּבָניו

 {פ}  ִלי ַהֵּלִוי ְלֹכֵהן.-ִּכי ָהָיה  ֵייִטיב ְיהָוה ִלי-ִמיָכה ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי
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 נער לוי שהתגורר בקרב שבט יהודה חיפש לו מקום חדש לגור בו, והגיע בחיפושיו עד בית מיכה. •
חיה, כסף ובגדים כדי שיהיה לו לאב ולכהן, מפני ששמח על ההזדמנות "לעשות מיכה הציע לנער מ •

משבט לוי: "עתה ידעתי כי ייטיב ה' לי כי היה לי הלוי לכהן".  את המעשה הנכון" של שימת כהן לביתו
 (מיכה לא נרתע מהעובדה שהנער היה משבט לוי אך לא מזרע הכהנים).

 תשובה שאלה  
1 
 יז

גניבת 
הכסף 

ית ועשי
 הפסל

 ו'. -עיין בפסוקים א'
א. תאר בלשונך את ההתרחשות המתוארת 

 בפסוק ב'.
ב. ציין שלוש דוגמאות לחדירת מנהגי הגויים 
לישראל בדור ההוא ולערבוב שחל בין עבודת 

 ה' לבין מנהגי כנען.
 

א. מיכיהו פנה לאמו ואמר: [האם הינך זוכרת את] אלף ומאה 
את האדם שלקחו? הנה הכסף שנעלמו לך ושקללת באזני 

הכסף נמצא אצלי, אני הוא זה שלקחו. בשמעה זאת מיהרה 
אמו של מיכיהו לברכו כדי שלא תחול עליו הקללה שקללה 

 קודם לכן את הלוקח ה"אלמוני".
. אמו של מיכיהו לא גנתה את בנה על 1ב. שיבוש הדור: 

. האם 2הגנבה. יחד עם זאת ברכתה אליו היתה לשם שמים.   
במטרה לעשות ממנו פסל  –שהקדישה את הכסף לה' אמרה 

 ומסכה...
. למיכה היה "בית אלהים" שבו עשה "אפוד" (רעיון הלקוח 3

מעבודת ביהמ"ק) יחד עם תרפים ומסכה ומינה את אחד מבניו 
 לכהן למרות שלא היו משבט לוי ובודאי לא מזרע הכהנים. 

2 
 יז

"אין מלך 
 בישראל"

ישראל איש א. "בימים ההם אין מלך ב
הישר בעיניו יעשה". מה בא לציין פסוק 

 זה?
ב.  ציין שני הקשרים נוספים בספר שופטים 

 בהם מתואר מצב זה.

א. פסוק זה בא להסביר את השיבוש הגדול שחל במנהגי 
 ישראל כנובע מכך שלא היה מנהיג שיכוון את הדור.

ב. "בימים ההם אין מלך" וגו': * בפתיחה לפרשת בני דן 
 ושם אחר נחלה (י"ח, א)בחיפ

 * בפתיחה לפרשת פילגש בגבעה (י"ט, א).
* בסיום פרשת המלחמה בבנימין, השבועה לא לקחת מהם 

 נשים ומציאת הפתרון לבעיה שיצרה השבועה (כ"א, כה).
3 
 יז

הלוי 
מבית 
לחם 
 יהודה

א. מה גרם למיכה להחזיר לאמו את 
 הכסף שגנב?

 ב. מה גרם למיכה להפציר בנער מבית
 לחם יהודה לשרת אצלו ככהן?

ג. איזו מלה בכתוב רומזת לאי התאמת הלוי 
מבית לחם יהודה לתפקיד שנתן לו מיכה 

 מלבד העובדה שלא היה כהן?

א. מיכה חשש מקללת אמו ומהסכנה האורבת לו בעקבותיה. 
 (האלה נחשבה לסכנה לגנב).

ב. מיכה ראה עצמו עולה במדרגה של עבודת ה' ע"י מינוי כהן 
משבט לוי במקום בנו: "עתה ידעתי כי ייטיב ה' לי כי היה לי 

 הלוי לכהן".
ג. הכתוב חוזר שלוש פעמים על תיאור הלוי כ"נער" בנוסף 
לכינויו החוזר כ"הלוי" ופעם אחת כ"האיש". יש בתיאור זה 

 משום רמז לכך שהוא צעיר ובלתי שקול.
4 
 יז

 כללי

אה י"ב וציין כיצד ב -א. עיין בפסוקים י"א
לביטוי כפיות הטובה של הנער הלוי לאור 

 המסופר בפרק י"ח.
ב. המילים "ויואל... לשבת את האיש" מוכרות 
לנו מאדם אחר בתורה. מי היה אדם זה ועם 

 איזה איש ישב? ציין מקור מדויק לדבריך.

א. הפרק מספר כי מיכה נתן ללוי מקום מגורים כאשר חיפש, 
לו כאחד מבניו. למרות  חסות, משכורת ובגדים והנער היה

זאת אנו שומעים בפרק י"ח כי הלך בחפץ לב עם בני דן ("וייטב 
 לב הכהן") ברגע שהציעו לו הצעה שנראתה לו מפתה יותר. 

ב. שמות ב', כא: נאמר על משה רבנו "ויואל משה לשבת את 
 האיש", הוא יתרו.
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 שופטים יח

 בני דן, נחלה ופסל מיכה
 

 ו'): -(א' בני דן עם הנער הלוי במסעם לחיפוש נחלה מפגש חמשת

ָנְפָלה -לֹו ַנֲחָלה ָלֶׁשֶבת ִּכי לֹא-ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶל� ְּבִיְׂשָרֵאל ּוַבָּיִמים ָהֵהם ֵׁשֶבט ַהָּדִני ְמַבֶּקׁש א
ָדן ִמִּמְׁשַּפְחָּתם ֲחִמָּׁשה -ְלחּו ְבֵניַוִּיְׁש  ב {פ}  ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּבַנֲחָלה.-ַהּיֹום ַההּוא ְּבתֹו�-ּלֹו ַעד

ָהָאֶרץ ּוְלָחְקָרּה ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם -ַחִיל ִמָּצְרָעה ּוֵמֶאְׁשָּתֹאל ְלַרֵּגל ֶאת-ֲאָנִׁשים ִמְקצֹוָתם ֲאָנִׁשים ְּבֵני
ֵּבית ִמיָכה ְוֵהָּמה -ֵהָּמה ִעם ג.  ֵּבית ִמיָכה ַוָּיִלינּו ָׁשם-ֶאְפַרִים ַעד-ָהָאֶרץ ַוָּיֹבאּו ַהר-ְלכּו ִחְקרּו ֶאת

-ַאָּתה ֹעֶׂשה ָּבֶזה ּוַמה-ֱהִביֲא� ֲה�ם ּוָמה-קֹול ַהַּנַער ַהֵּלִוי ַוָּיסּורּו ָׁשם ַוּיֹאְמרּו לֹו ִמי-ִהִּכירּו ֶאת
-ַוּיֹאְמרּו לֹו ְׁשַאל ה.  ֵהןלֹו ְלכֹ -ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָּכֹזה ְוָכֶזה ָעָׂשה ִלי ִמיָכה ַוִּיְׂשְּכֵרִני ָוֱאִהי ד.  ְּל� ֹפה

ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהֹּכֵהן ְלכּו ְלָׁשלֹום  ו.  ָנא ֵבא�ִהים ְוֵנְדָעה ֲהַתְצִלַח ַּדְרֵּכנּו ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֹהְלִכים ָעֶליהָ 
 {פ}  ָבּה.-ֹנַכח ְיהָוה ַּדְרְּכֶכם ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו

נשים לרגל את הארץ כדי למצוא שטח בחיפושם אחר שטח נוסף לנחלה, שלחו בני דן חמישה א •
 מתאים.

במסעם לכיוון צפון הארץ עצרו חמשת האנשים בבית מיכה אשר בהר אפרים, ופגשו בנער הלוי.  •
לשאלתם ענה הלוי כי הוא משרת שם ככהן בשכירותו של מיכה, ולבקשתם "שאל באלהים" 

 ו"בישר" להם כי ה' יהיה בעזרם.

 
 י'): -'(ז מציאת ליש כעיר ראויה לנחלה

 
ָלֶבַטח ְּכִמְׁשַּפט -ְּבִקְרָּבּה יֹוֶׁשֶבת-ָהָעם ֲאֶׁשר-ַוֵּיְלכּו ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֹבאּו ָלְיָׁשה ַוִּיְראּו ֶאת ז

-ַמְכִלים ָּדָבר ָּבָאֶרץ יֹוֵרׁש ֶעֶצר ּוְרחֹוִקים ֵהָּמה ִמִּציֹדִנים ְוָדָבר ֵאין-ִצֹדִנים ֹׁשֵקט ּוֹבֵטַח ְוֵאין
ֲאֵחיֶהם ָצְרָעה ְוֶאְׁשָּתֹאל ַוּיֹאְמרּו ָלֶהם ֲאֵחיֶהם ָמה -ַוָּיֹבאּו ֶאל ח.  ָאָדם-ִעם ָלֶהם
ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה טֹוָבה ְמֹאד ְוַאֶּתם ַמְחִׁשים -ַוּיֹאְמרּו קּוָמה ְוַנֲעֶלה ֲעֵליֶהם ִּכי ָרִאינּו ֶאת ט.  ַאֶּתם

ַעם ֹּבֵטַח ְוָהָאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדִים -ְּכֹבֲאֶכם ָּתֹבאּו ֶאל י.  ץָהָאֶר -ֵּתָעְצלּו ָלֶלֶכת ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ֶאת-ַאל
 .  ָּדָבר ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ-ָׁשם ַמְחסֹור ָּכל-ָמקֹום ֲאֶׁשר ֵאין  ְנָתָנּה ֱא�ִהים ְּבֶיְדֶכם-ִּכי

חמשת האנשים הגיעו עד העיר ליש בצפון, ומצאו אותה מתאימה לכיבוש עבור נחלתם. זאת  
ה היו שאננים ולא מוגנים, ליש לא נמצאה בקרבת ישובים שיכלו לבוא לעזרתה משום שאנשי

והאזור היה טוב למחיה ורחב ידיים. בטיעונים אלה שכנעו את אחיהם, בני דן, כי כדאי לכבוש את 
 המקום.

 כ"ו): -(י"א המסע לכיבוש ליש וסכסוך בני דן עם בית מיכה

ֵמאֹות ִאיׁש ָחגּור ְּכֵלי -ָּדִני ִמָּצְרָעה ּוֵמֶאְׁשָּתֹאל ֵׁשׁשַוִּיְסעּו ִמָּׁשם ִמִּמְׁשַּפַחת הַ  יא
ָדן ַעד ַהּיֹום -ֵּכן ָקְראּו ַלָּמקֹום ַההּוא ַמֲחֵנה-ַוַּיֲעלּו ַוַּיֲחנּו ְּבִקְרַית ְיָעִרים ִּביהּוָדה ַעל יב.  ִמְלָחָמה

ַוַּיֲענּו  יד.  ֵּבית ִמיָכה-ֶאְפָרִים ַוָּיֹבאּו ַעד-ם ַהרַוַּיַעְברּו ִמּׁשָ  יג.  ַהֶּזה ִהֵּנה ַאֲחֵרי ִקְרַית ְיָעִרים
ֲאֵחיֶהם ַהְיַדְעֶּתם ִּכי ֵיׁש ַּבָּבִּתים -ָהָאֶרץ ַלִיׁש ַוּיֹאְמרּו ֶאל-ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַהֹהְלִכים ְלַרֵּגל ֶאת

ַהַּנַער -ֵּבית-ַוָּיסּורּו ָׁשָּמה ַוָּיֹבאּו ֶאל טו.  ַּתֲעׂשּו-ָהֵאֶּלה ֵאפֹוד ּוְתָרִפים ּוֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ְוַעָּתה ְּדעּו ַמה
ֵמאֹות ִאיׁש ֲחגּוִרים ְּכֵלי ִמְלַחְמָּתם ִנָּצִבים ֶּפַתח -ְוֵׁשׁש טז.  לֹו ְלָׁשלֹום-ַהֵּלִוי ֵּבית ִמיָכה ַוִּיְׁשֲאלּו

-ָהָאֶרץ ָּבאּו ָׁשָּמה ָלְקחּו ֶאת-ְלַרֵּגל ֶאתַוַּיֲעלּו ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַהֹהְלִכים  יז.  ָדן-ַהָּׁשַער ֲאֶׁשר ִמְּבֵני
ֵמאֹות ָהִאיׁש -ַהַּמֵּסָכה ְוַהֹּכֵהן ִנָּצב ֶּפַתח ַהַּׁשַער ְוֵׁשׁש-ַהְּתָרִפים ְוֶאת-ָהֵאפֹוד ְוֶאת-ַהֶּפֶסל ְוֶאת

 חי
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-ַהְּתָרִפים ְוֶאת-ֹוד ְוֶאתֶּפֶסל ָהֵאפ-ְוֵאֶּלה ָּבאּו ֵּבית ִמיָכה ַוִּיְקחּו ֶאת יח.  ֶהָחגּור ְּכֵלי ַהִּמְלָחָמה
ִּפי� ְוֵל� -ָיְד� ַעל-ַוּיֹאְמרּו לֹו ַהֲחֵרׁש ִׂשים יט.  ַהַּמֵּסָכה ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהֹּכֵהן ָמה ַאֶּתם ֹעִׂשים

ט ּוְלִמְׁשָּפָחה ֲהטֹוב ֱהיֹוְת� ֹכֵהן ְלֵבית ִאיׁש ֶאָחד אֹו ֱהיֹוְת� ֹכֵהן ְלֵׁשבֶ   ָלנּו ְלָאב ּוְלֹכֵהן-ִעָּמנּו ֶוְהֵיה
ַהָּפֶסל ַוָּיבֹא ְּבֶקֶרב -ַהְּתָרִפים ְוֶאת-ָהֵאפֹוד ְוֶאת-ַוִּייַטב ֵלב ַהֹּכֵהן ַוִּיַּקח ֶאת כ.  ְּבִיְׂשָרֵאל

יקּו ֵהָּמה ִהְרִח  כב.  ַהְּכבּוָּדה ִלְפֵניֶהם-ַהִּמְקֶנה ְוֶאת-ַהַּטף ְוֶאת-ַוִּיְפנּו ַוֵּיֵלכּו ַוָּיִׂשימּו ֶאת כא.  ָהָעם
-ְּבֵני-ֵּבית ִמיָכה ִנְזֲעקּו ַוַּיְדִּביקּו ֶאת-ִמֵּבית ִמיָכה ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַּבָּבִּתים ֲאֶׁשר ִעם

-ַוּיֹאֶמר ֶאת כד.  ְּל� ִּכי ִנְזָעְקּתָ -ָדן ַוַּיֵּסּבּו ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ְלִמיָכה ַמה-ְּבֵני-ַוִּיְקְראּו ֶאל כג.  ָדן
-ֶּזה ּתֹאְמרּו ֵאַלי ַמה-ִּלי עֹוד ּוַמה-ַהֹּכֵהן ַוֵּתְלכּו ּוַמה-ִׂשיִתי ְלַקְחֶּתם ְוֶאתעָ -ֱא�ַהי ֲאֶׁשר

ִיְפְּגעּו ָבֶכם ֲאָנִׁשים ָמֵרי ֶנֶפׁש ְוָאַסְפָּתה -ַּתְׁשַמע קֹוְל� ִעָּמנּו ֶּפן-ָדן ַאל-ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני כה.  ָּל�
 ַנְפְׁש� ְוֶנֶפׁש ֵּביֶת�

ן השתכנעו בכדאיות כיבושה של ליש, ויצאו "שש מאות איש חגור כלי מלחמה" חזרה לכיוון בני ד •
 אשר ביהודה ועל שם חנייתם שם קראו למקום מחנה דן. קרית יעריםליש. בדרך עברו ב

 מקום חנייתם הבא היה שוב בית מיכה.  •
, התרפים חמשת המרגלים מבני דן השפיעו על אחיהם לקחת מבית מיכה את הפסל, האפוד •

 .ושכנעו (גם יחד) לבוא עמם והמסכה, ואת ה"כהן" (הנער הלוי) אילצו
o שש מאות אנשים חגורים כלי מלחמה עמדו בפתח השער.האילוץ : 
o בני דן אמרו לו: האם לא עדיף לך להיות כהן לשבט שלם מאשר לבית איש השכנוע :

 "וייטב לב הכהן". –אחד? 
והשיגום. בדרשם לקבל בחזרה את  ה לרדוף אחרי בני דןנזעקו אנשי בית מיכמשגילו את הדבר  •

 כל מה שנלקח מהם איימו עליהם בני דן שכל ניסיון פגיעה בהם יסתיים במוות ודאי לבית מיכה.
 מיכה ראה כי חזקים הם ממנו, ויתר על ה"כהן" ועל רכושו ושב לביתו. •

 

 ל"א): -(כ"ז כיבוש ליש ופסל מיכה

ְוֵהָּמה  כז.  ֵּביתֹו-ֲחָזִקים ֵהָּמה ִמֶּמּנּו ַוִּיֶפן ַוָּיָׁשב ֶאל-ְלַדְרָּכם ַוַּיְרא ִמיָכה ִּכי ָדן-ַוֵּיְלכּו ְבֵני כו.  
ַעם ֹׁשֵקט ּוֹבֵטַח ַוַּיּכּו -ַלִיׁש ַעל-לֹו ַוָּיֹבאּו ַעל-ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָהָיה-ָעָׂשה ִמיָכה ְוֶאת-ָלְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר

ָלֶהם -ִהיא ִמִּצידֹון ְוָדָבר ֵאין-ְוֵאין ַמִּציל ִּכי ְרחֹוָקה כח.  ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ָהִעיר-ָחֶרב ְוֶאת-אֹוָתם ְלִפי
ָהִעיר ָּדן -ַוִּיְקְראּו ֵׁשם כט.  ָהִעיר ַוֵּיְׁשבּו ָבּה-ְרחֹוב ַוִּיְבנּו ֶאת-ָאָדם ְוִהיא ָּבֵעֶמק ֲאֶׁשר ְלֵבית-ִעם

ָדן -ַוָּיִקימּו ָלֶהם ְּבֵני ל.  ָהִעיר ָלִראֹׁשָנה-ְואּוָלם ַלִיׁש ֵׁשם ְּבֵׁשם ָּדן ֲאִביֶהם ֲאֶׁשר יּוַּלד ְלִיְׂשָרֵאל
יֹום ְּגלֹות -ְמַנֶּׁשה הּוא ּוָבָניו ָהיּו ֹכֲהִנים ְלֵׁשֶבט ַהָּדִני ַעד-ֵּגְרֹׁשם ֶּבן-ַהָּפֶסל ִויהֹוָנָתן ֶּבן-ֶאת

 {פ}  ָהֱא�ִהים ְּבִׁש�ה.-ְיֵמי ֱהיֹות ֵּבית-ָּכל ֶּפֶסל ִמיָכה ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ַוָּיִׂשימּו ָלֶהם ֶאת לא.  ָהָאֶרץ

 על שם אבי שבטם. דןבני דן כבשו את ליש, התיישבו בה ושינו את שמה ל •
את הפסל הקימו להם ומינו את יהונתן בן גרשם לכהן. יהונתן ובניו שימשו כהנים לשבט דן במשך  •

 שנים רבות.
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 תשובה שאלה  
1 
 יח

"בני 
 …דן

 ויבואו הר
 אפרים"

 ו'. -עיין בפסוקים א'
א. בחפשם להם נחלה עצרו בני דן בהר 

אפרים. אנשי הר אפרים נזכרו כמה פעמים 
בספר שופטים. ציין בקצרה שניים 

מההקשרים בהם נזכרו והסבר מדוע נזכרו 
 דווקא הם פעמים רבות בספר שופטים.

ב. הוכח מהפסוקים כי שיבוש הדעות של 
יים גם בבני שבט הדור לגבי עבודת ה' התק

 דן.

* אהוד בן גרא תקע בשופר לבני הר אפרים להזעיקם 
 להשתתף במלחמה נגד מואב (ג', כ).

* גדעון שלח מלאכים בכל הר אפרים לקרוא להם לעזרת 
 המלחמה במדין (ז', כד).

 (* מיכה היה מהר אפרים ואצלו עצרו בני דן.
רים: * שתיים מהדמויות בפרשת פילגש בגבעה הינן מהר אפ

 איש לוי והאיש הזקן).
הסיבה לכך שבני אפרים מעורבים בכמה וכמה סיפורים בספר 

שופטים היא מיקומם המרכזי בארץ ישראל, ההופך אותם 
 זמינים לצפון ולדרום ומקום חניה ולינה לעוברי דרכים.

ב. בני דן רצו לשאול בה' אך לא חששו לכך שהכהן אינו כהן. 
עבודתו). הם גם לא חששו לערבוב (הלוי סיפר להם כי נשכר ל

הקודש (אפוד) והע"ז (תרפים, פסל ומסכה) ב"בית האלהים" 
 של מיכה (פסוקים י"ד, י"ח).

 
2 
 יח

ליש 
וערים 
 נוספות

א. עיין בשופטים פרק א' וכתוב מה גרם 
 לבני דן לחפש להם נחלה.

י' וציין חמש סיבות  -ב. עיין בפסוקים ז'
עיר מתאימה שגרמו לבני דן לראות בליש 

 לכיבוש לנחלתם.
ג. אילו מתוך חמש הסיבות הנ"ל נזכרו שוב 

 כעובדות שסייעו לבני דן לכבוש את העיר?
 

א. בני דן לא הצליחו להתיישב בכל השטח שניתן להם מפני 
לחצם של בני האמורי: "וילחצו האמורי את בני דן ההרה כל לא 

 נתנו לרדת לעמק" (א', לד).
בטוחים מכל רע ולא נקטו אמצעי בטחון  . אנשי ליש חשו1ב. 

 כנגד אפשרות פלישה אליהם.
. אין להם יורש עצר, דהיינו אם יהרגום אין מי שיטען לבעלות 2

 על המקום וילחם עליו (או: אין שליט שיובילם במלחמה).
. מיקומם מרוחק מיישובים אחרים ולכן אין מי שיבוא 3

 לעזרתם.
 ה).. הארץ טובה מאד (אדמתה, מימי4
 שטחה גדול. –. הארץ רחבת ידיים 5

ג. העובדה שאנשי ליש היו שאננים ולא מוגנים והעובדה שהיו 
רחוקים מכל יישוב ולא היה מי שיבוא לעזרתם עזרו לבני דן 

 לכבוש את ליש.
3 
 יח

א. כתוב בקצרה ההקשר בו נזכרו: צרעה, 
אשתאול וקרית יערים וציין הקשר נוסף בו 

 ל.נזכרו צרעה ואשתאו
ב. ציין את הדרך המילולית ואת הדרך הלא 

מילולית בה שכנעו בני דן את הנער הלוי לבוא 
 עמם.

א. צרעה ואשתאול היו בנחלת דן. חמשת האנשים שנשלחו 
לרגל את הארץ כדי למצוא שטח נוסף לנחלה לבני דן היו 

 מצרעה ואשתאול.
לאחר שחזרו ולקחו עמם שש מאות לוחמים שוב יצאו בני דן 

 ונה ותחנתם הראשונה היתה קריית יערים.צפ
צרעה ואשתאול נזכרו קודם לכן בהקשר לשמשון, שהיה 
מצרעה ורוח ה' החלה לפעמו "במחנה דן בין צרעה ובין 

 אשתאול". (י"ג, כה).
ב. הדרך המילולית: בני דן הציעו לנער הלוי להיות להם לאב 

ם ולכהן ואמרו לו: האם לא עדיף לך להיות כהן לשבט של
 מאשר לבית איש אחד?!

הדרך הלא מילולית: בני דן לא השאירו בידיו ברירה, מפני 
 שהיה מוקף בשש מאות איש חגורים כלי מלחמה.

4 
 יח

סכסוך 
בני דן 
ובית 
 מיכה

א. עיין בשופטים י"ח. על מה פרץ הסכסוך בין 
 בני דן ובין בית מיכה וכיצד הוא הסתיים?

הפסל ב. מה אירע בסופו של הסיפור עם 
 שעשה מיכה?

א. הסכסוך פרץ משום שבני דן לקחו ממיכה את כל מה 
שהרכיב את "בית האלהים" שלו: את הכהן, הפסל, האפוד, 

 התרפים והמסכה.
כשרדף מיכה אחריהם איימו עליו שיפגעו בו ומיכה ראה כי 

 חזקים הם ממנו, ויתר על העניין ושב לביתו.
ימש אותם שנים רבות. ב. בני דן הקימו להם את הפסל והוא ש

את הנער הלוי, יהונתן בן גרשם בן מ[נ]שה, שמו להם לכהן. 
בניו וזרעו אחריו המשיכו בתפקיד כהנים לשבט דן במשך 

 שנים רבות.
 

 

 

 

 יח
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 שופטים יט

 פילגש בגבעה
 

 י'): -(א' מירכתי הר אפרים לבית לחם יהודה
לֹו ִאָּׁשה -ֶאְפַרִים ַוִּיַּקח-ל ַוְיִהי ִאיׁש ֵלִוי ָּגר ְּבַיְרְּכֵתי ַהרַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוֶמֶל� ֵאין ְּבִיְׂשָראֵ  א

ֵּבית ֶלֶחם -ֵּבית ָאִביָה ֶאל-ַוִּתְזֶנה ָעָליו ִּפיַלְגׁשֹו ַוֵּתֶל� ֵמִאּתֹו ֶאל ב.  ִפיֶלֶגׁש ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה
ִלָּבּה להשיבו -ָּיָקם ִאיָׁשּה ַוֵּיֶל� ַאֲחֶריָה ְלַדֵּבר ַעלוַ  ג.  ָׁשם ָיִמים ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים-ְיהּוָדה ַוְּתִהי

(ַלֲהִׁשיָבּה) ְוַנֲערֹו ִעּמֹו ְוֶצֶמד ֲחֹמִרים ַוְּתִביֵאהּו ֵּבית ָאִביָה ַוִּיְרֵאהּו ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ַוִּיְׂשַמח 
ְׁש�ֶׁשת ָיִמים ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו ַוָּיִלינּו ּבֹו ֹחְתנֹו ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ַוֵּיֶׁשב ִאּתֹו -ַוַּיֲחֶזק ד.  ִלְקָראתֹו

ֲחָתנֹו ְסָעד ִלְּב� -ַוְיִהי ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ַוָּיָקם ָלֶלֶכת ַוּיֹאֶמר ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ֶאל ה.  ָׁשם
ָהִאיׁש -ָּדו ַוִּיְׁשּתּו ַוּיֹאֶמר ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ֶאלַוֵּיְׁשבּו ַוּיֹאְכלּו ְׁשֵניֶהם ַיְח  ו.  ֶלֶחם ְוַאַחר ֵּתֵלכּו-ַּפת

ַוַּיְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר  ח.  ּבֹו ֹחְתנֹו ַוָּיָׁשב ַוָּיֶלן ָׁשם-ַוָּיָקם ָהִאיׁש ָלֶלֶכת ַוִּיְפַצר ז.  ָנא ְוִלין ְוִייַטב ִלֶּב�-הֹוֶאל
ְנטֹות ַהּיֹום ַוּיֹאְכלּו -ָנא ְלָבְב� ְוִהְתַמְהְמהּו ַעד-דַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָלֶלֶכת ַוּיֹאֶמר ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ְסעָ 

ַוָּיָקם ָהִאיׁש ָלֶלֶכת הּוא ּוִפיַלְגׁשֹו ְוַנֲערֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ֹחְתנֹו ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ִהֵּנה ָנא ָרָפה  ט.  ְׁשֵניֶהם
ָבֶב� ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ָמָחר ְלַדְרְּכֶכם ְוָהַלְכָּת ָנא ִהֵּנה ֲחנֹות ַהּיֹום ִלין ֹּפה ְוִייַטב לְ -ַהּיֹום ַלֲערֹוב ִלינּו

ֹנַכח ְיבּוס ִהיא ְירּוָׁשָלִם ְוִעּמֹו ֶצֶמד -ָאָבה ָהִאיׁש ָללּון ַוָּיָקם ַוֵּיֶל� ַוָּיבֹא ַעד-ְולֹא י.  ְלֹאָהֶל�
 .ֲחמֹוִרים ֲחבּוִׁשים ּוִפיַלְגׁשֹו ִעּמֹו

 
כויות מאשה נשואה. בלי חופה וקידושין) אשר מאסה בו (בעלת פחות ז פילגשהיה נשוי ל איש לוי •

 .בבית לחם יהודה לאחר זמן מה וחזרה לבית אביה
 לאחר ארבעה חודשים יצא האיש הלוי עם נערו לבית לחם "לדבר על לבה להשיבה". •
" באיש הלוי שלושה ימים, ואף ביומיים הבאים שב והפציר בו להישאר ללון החזיק" אבי הנערה •

 לו.ולאכול אצ
 לקראת ערוב היום החמישי סרב האיש הלוי להמשיך ולהישאר בבית חותנו והעדיף לצאת לדרך.  •

 
 כ'): -לא ליבוס, כן לגבעה (י"א

ַהְיבּוִסי -ִעיר-ָּנא ְוָנסּוָרה ֶאל-ֲאֹדָניו ְלָכה-ְיבּוס ְוַהּיֹום ַרד ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ַהַּנַער ֶאל-ֵהם ִעם יא  
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּנה -ִעיר ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאֹדָניו לֹא ָנסּור ֶאל יב.  ַהּזֹאת ְוָנִלין ָּבּה

ַוּיֹאֶמר ְלַנֲערֹו ְל� ְוִנְקְרָבה ְּבַאַחד ַהְּמֹקמֹות ְוַלּנּו ַבִּגְבָעה אֹו  יג.  ִּגְבָעה-ְוָעַבְרנּו ַעד
ַוָּיֻסרּו ָׁשם ָלבֹוא  טו.  ם ַהֶּׁשֶמׁש ֵאֶצל ַהִּגְבָעה ֲאֶׁשר ְלִבְנָיִמןַוַּיַעְברּו ַוֵּיֵלכּו ַוָּתבֹא ָלהֶ  יד.  ָבָרָמה

ְוִהֵּנה ִאיׁש ָזֵקן  טז.  אֹוָתם ַהַּבְיָתה ָללּון-ָללּון ַּבִּגְבָעה ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוֵאין ִאיׁש ְמַאֵּסף
ָגר ַּבִּגְבָעה ְוַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְּבֵני -ׁש ֵמַהר ֶאְפַרִים ְוהּואַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ְוָהִאי-ַמֲעֵׂשהּו ִמן-ָּבא ִמן

ָהִאיׁש ָהֹאֵרַח ִּבְרֹחב ָהִעיר ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהָּזֵקן ָאָנה ֵתֵל� ּוֵמַאִין -ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת יז.  ְיִמיִני
ֶאְפַרִים ִמָּׁשם ָאֹנִכי -ַיְרְּכֵתי ַהר-ֶלֶחם ְיהּוָדה ַעד-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֹעְבִרים ֲאַנְחנּו ִמֵּבית יח.  ָּתבֹוא

-ְוַגם יט.  ֵּבית ְיהָוה ֲאִני ֹהֵל� ְוֵאין ִאיׁש ְמַאֵּסף אֹוִתי ַהָּבְיָתה-ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ְוֶאת-ָוֵאֵל� ַעד
-ֵאין ַמְחסֹור ָּכל  ֲעָבֶדי�-� ְוַלַּנַער ִעםִלי ְוַלֲאָמתֶ -ִמְסּפֹוא ֵיׁש ַלֲחמֹוֵרינּו ְוַגם ֶלֶחם ָוַיִין ֶיׁש-ֶּתֶבן ַּגם

ַוְיִביֵאהּו  כא.  ָּתַלן-ַמְחסֹוְר� ָעָלי ַרק ָּבְרחֹוב ַאל-ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהָּזֵקן ָׁשלֹום ָל� ַרק ָּכל כ.  ָּדָבר
 .  ְלֵביתֹו ויבול (ַוָּיָבל) ַלֲחמֹוִרים ַוִּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו

 
החשיך היום ונערו הציע לאיש הלוי ללון ביבוס, אך האיש ציין שלא יסורו "אל  יבוסבהגיעם סמוך ל •

 עיר נכרי אשר לא מבני ישראל הנה", אלא עדיף ללון בגבעה או ברמה.
האיש, פילגשו ונערו סרו אם כן ללון בגבעה אשר לבנימין, אולם לא היה שם אף אדם שהזמינם  •

 ללון בביתו.

 טי
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, אשר מוצאו מהר אפרים ומתגורר עתה בגבעה, והציע להם ללון איש זקןזו שב לביתו בשעה  •
 בביתו.

 
 כ"ח): -במעשה הנבלה בגבעה (כ"

 
-ַהַּבִית ִמְתַּדְּפִקים ַעל-ְבִלַּיַעל ָנַסּבּו ֶאת-ִלָּבם ְוִהֵּנה ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְבֵני-ֵהָּמה ֵמיִטיִבים ֶאת כב

ֵּביְת� -ָּבא ֶאל-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ָהִאיׁש ַּבַעל ַהַּבִית ַהָּזֵקן ֵלאֹמר הֹוֵצא ֶאת- ֶאלַהָּדֶלת ַוּיֹאְמרּו
-ָּתֵרעּו ָנא ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר-ַאַחי ַאל-ַוֵּיֵצא ֲאֵליֶהם ָהִאיׁש ַּבַעל ַהַּבִית ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל כג.  ְוֵנָדֶעּנּו

ִהֵּנה ִבִּתי ַהְּבתּוָלה ּוִפיַלְגֵׁשהּו  כד.  ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת-ֶאתַּתֲעׂשּו -ֵּביִתי ַאל-ָּבא ָהִאיׁש ַהֶּזה ֶאל
ָּנא אֹוָתם ְוַעּנּו אֹוָתם ַוֲעׂשּו ָלֶהם ַהּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ְוָלִאיׁש ַהֶּזה לֹא ַתֲעׂשּו ְּדַבר ַהְּנָבָלה -אֹוִציָאה

ִאיׁש ְּבִפיַלְגׁשֹו ַוֹּיֵצא ֲאֵליֶהם ַהחּוץ ַוֵּיְדעּו אֹוָתּה ָאבּו ָהֲאָנִׁשים ִלְׁשֹמַע לֹו ַוַּיֲחֵזק הָ -ְולֹא כה.  ַהּזֹאת
ַוָּתבֹא ָהִאָּׁשה ִלְפנֹות  כו.  ַהֹּבֶקר ַוְיַׁשְּלחּוָה בעלות (ַּכֲעלֹות) ַהָּׁשַחר-ַהַּלְיָלה ַעד-ָבּה ָּכל-ַוִּיְתַעְּללּו

ַוָּיָקם ֲאֹדֶניָה ַּבֹּבֶקר ַוִּיְפַּתח  כז.  ָהאֹור-ַעדֲאדֹוֶניָה ָּׁשם -ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ַהֹּבֶקר ַוִּתֹּפל ֶּפַתח ֵּבית
-ַּדְלתֹות ַהַּבִית ַוֵּיֵצא ָלֶלֶכת ְלַדְרּכֹו ְוִהֵּנה ָהִאָּׁשה ִפיַלְגׁשֹו ֹנֶפֶלת ֶּפַתח ַהַּבִית ְוָיֶדיָה ַעל

 ר ַוָּיָקם ָהִאיׁש ַוֵּיֶל� ִלְמֹקמֹוַהֲחמֹו-ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה קּוִמי ְוֵנֵלָכה ְוֵאין ֹעֶנה ַוִּיָּקֶחָה ַעל כח.  ַהַּסף
 

על הבית, ודרשו להוציא אליהם את האיש הלוי:  בני בליעלבעודם סועדים בבית האיש הזקן נסבו  •
 "הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו".

התחנן אליהם שלא יעשו כמעשה הרע הזה, ובידעו כי לא יצליח לסלקם כליל, אלא  האיש הזקן •
יח דעתם ע"י תחליף, הציע להם להוציא את בתו ואת פילגשו של האיש הלוי במקום אולי רק להס

 את האיש עצמו.
 בפילגשו והוציאה אליהם. החזיק האיש הלויהאנשים לא אבו לשמוע, ו •
 אנשי הבליעל התעללו בה עד הבוקר, אז נפלה מתמוטטת על סף הבית. •
 קומי ונלכה", אולם לא קבל כל מענה.האיש הלוי התייחס אליה כאילו דבר לא אירע וקרא לה " •

 
 ל'): -"שימו לבכם עליה, עוצו ודברו" (כ"ט

ַהַּמֲאֶכֶלת ַוַּיֲחֵזק ְּבִפיַלְגׁשֹו ַוְיַנְּתֶחָה ַלֲעָצֶמיָה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ְנָתִחים -ֵּביתֹו ַוִּיַּקח ֶאת-ַוָּיבֹא ֶאל כט  
ִנְרֲאָתה ָּכזֹאת ְלִמּיֹום -ִנְהְיָתה ְולֹא-ָהֹרֶאה ְוָאַמר לֹא-ה ָכלְוָהיָ  ל.  ַוְיַׁשְּלֶחָה ְּבֹכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל

 {פ}  ָלֶכם ָעֶליָה ֻעצּו ְוַדֵּברּו.-ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִׂשימּו-ֲעלֹות ְּבֵני
 

ל כדי את גופת פילגשו המתה, ניתחה לשנים עשר נתחים ושלח בכל גבול ישרא החזיקהאיש הלוי  •
 .לעוררם להגיב למעשה הנבלה אשר נעשה בישראל
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 תשובה שאלה  
1 
 יט

ארבע 
הדמויות 
בתחילתו 

של 
 הסיפור

 י'. -עיין בפסוקים א'
א. ציין מי הן ארבע הדמויות הפועלות 

בפסוקים אלה, מהו מקום ההתרחשות 
העיקרי ומה הוביל את הדמויות השונות 

 למקום זה. 
ט'  -אריכים פסוקים ג'ב. מהו הנושא בו מ

וכיצד מסבירים פסוקים ט"ו וי"ח את הסיבה 
 האפשרית להארכת הפסוקים בנושא זה?

י' הן: איש לוי הגר בירכתי הר  -א. הדמויות בפסוקים א'
אפרים, פילגשו שמוצאה מבית לחם יהודה, נערו של איש לוי 

 ואבי הנערה.
חות (הפילגש היתה אשתו אך בלא חופה וקידושין ובעלת פ

 זכויות מאשה נשואה כדין).
מקום ההתרחשות העיקרי הוא העיר בית לחם שביהודה, לשם 

חזרה פילגשו של איש לוי לאחר שמאסה בו (שם היה בית 
אביה), ולשם הלך ארבעה חודשים אח"כ האיש הלוי יחד עם 

 נערו בניסיון להשיבה אליו.
י ט' מאריכים בנושא הכנסת האורחים של אב -ב. פסוקים ג'

י"ח המדגישים  -הנערה מבית לחם, זאת על רקע פסוקים ט"ו
כי בהגיעם לגבעה שבנחלת בנימין לא הזמינם אף אחד לביתו. 

נראה שהפסוקים הקודמים באו להדגיש את ההבדל בין 
הכנסת האורחים שבבית לחם (ובשבט יהודה) לבין אי הכנסת 

 האורחים שבגבעה (שבט בנימין).
 

2 
 
 יט

בית 
לחם, 
 יבוס

 והגבעה

 
א. מה באים להדגיש הפסוקים בהם מציע 
הנער לאיש לוי לעצור ללינה ביבוס ואילו 
האיש מציין שלא כדאי ללון בקרב נכרים, 

אלא עדיף להמשיך ללכת עד שיגיעו 
 י"ב)? -למקום ישוב יהודי (י"א

י"ח וציין מהם המקומות  -ב. עיין בפסוקים ט"ז
ד הנזכרים בפסוקים אלה ומה מסמל כל אח

 מהם בסיפור זה.

 
א. לאור המעשה הנורא של בני בנימין מתבלטת האירוניה בכך 

שהם חששו ללון בקרב הנכרים, אולם הצרה הנוראית באה 
 להם דווקא בקרב אחיהם היהודים בני בנימין.

מקום מוצאם של איש לוי והאיש הזקן. בשונה  – הר אפריםב. 
ומי מוח מפעמים קודמות בהם בלטו אנשי הר אפרים כחמ

כתמימים  בשלב זהוששים אלי קרב מוצגים אנשי הר אפרים 
ובעלי כוונות טובות  בסך הכל. (שיבוש הדעות שחל גם אצלם 

 יבוא לביטוי בהמשך הפרק).
נמצאת בנחלת בנימין. אנשי בנימין מוצגים בסיפור  – הגבעה

ככאלה שהרחיקו לכת מאד בערבוב הדעות של הדור והגיעו 
 יהם.פי אחעד לכדי רשע כל

נמצאת בנחלת יהודה. מסמלת הכנסת אורחים  – בית לחם
 (של אבי הנערה).

מקום המשכן, לשם היו מועדות פניו של איש לוי: "ואת  –שילה 
 אני הולך". בית ה'

3 
 
 יט

"שימו 
לכם 
עליה 
עוצו 
 ודברו"

 
א. במה באה לידי ביטוי התנהגותם 

הנפשעת של אנשי הגבעה, האיש הזקן 
 ואיש לוי?

ב. מה היתה תגובתו של איש לוי על מעשה 
אנשי הגבעה ומה היתה הכוונה שעמדה 

 מאחורי תגובה זו?
 ג. האם התממשה כוונת מעשהו של איש לוי?

 
הושפעו מדרכי הכנענים ורצו במשכב זכר. בכך  אנשי הגבעה

 ובאי הכנסת האורחים שלהם דמו לאנשי סדום.
משכב זכר  התייחס בכובד ראש לעובדת היות האיש הזקן

בגדר מעשה נבלה, אך ברצונו למנוע את הנבלה לא חס על 
בתו שלו ועל פילגשו של איש לוי (ובכך דמתה תגובתו לתגובת 

 לוט לאנשי סדום).
הוציא בעצמו את פילגשו אל האנשים, גם הוא מתוך  איש לוי

ניסיון למנוע מעשה שנתפס בעיניו כגרוע עוד יותר, ולמחרת 
לל וציפה למצב ש"עולם כמנהגו נוהג". גם בבוקר לא דאג לה כ

בהיותה מוטלת בפתח הבית לא חשש לה אלא רק אמר "קומי 
 ונלכה".

ב. האיש נתח את גופה לשנים עשר נתחים ושלח את חלקי 
הגופה לכל אחד משבטי ישראל כדי לעורר דעתם אל הנבלה 

 שהתרחשה בישראל.
דעזעו ג. שופטים פרק כ': כוונתו התממשה, בני ישראל הז

מהמקרה ועלו כאיש אחד לברר מה בדיוק אירע ולפעול 
 בהתאם.
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 שופטים כ

 מלחמת ישראל בבנימין
 

 י"א): -שבטי ישראל נאספים לבירור, התייעצות וקבלת החלטה (א'

ְיהָוה -ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ֶאלְּבֵאר ֶׁשַבע וְ -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּתָּקֵהל ָהֵעָדה ְּכִאיׁש ֶאָחד ְלִמָּדן ְוַעד-ַוֵּיְצאּו ָּכל א
ָהָעם ֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִּבְקַהל ַעם ָהֱא�ִהים ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶאֶלף -ַוִּיְתַיְּצבּו ִּפּנֹות ָּכל ב.  ַהִּמְצָּפה

ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפה-ָעלּו ְבֵני-ַוִּיְׁשְמעּו ְּבֵני ִבְנָיִמן ִּכי ג {פ}  ִאיׁש ַרְגִלי ֹׁשֵלף ָחֶרב.
ַהִּגְבָעָתה   ַוַּיַען ָהִאיׁש ַהֵּלִוי ִאיׁש ָהִאָּׁשה ַהִּנְרָצָחה ַוּיֹאַמר ד.  ַּדְּברּו ֵאיָכה ִנְהְיָתה ָהָרָעה ַהּזֹאת

ַהַּבִית ָלְיָלה -ֹסּבּו ָעַלי ֶאתַוָּיֻקמּו ָעַלי ַּבֲעֵלי ַהִּגְבָעה ַוּיָ  ה.  ֲאֶׁשר ְלִבְנָיִמן ָּבאִתי ֲאִני ּוִפיַלְגִׁשי ָללּון
ְׂשֵדה ַנֲחַלת -ָוֹאֵחז ְּבִפיַלְגִׁשי ָוֲאַנְּתֶחָה ָוֲאַׁשְּלֶחָה ְּבָכל ו.  ִּפיַלְגִׁשי ִעּנּו ַוָּתֹמת-אֹוִתי ִּדּמּו ַלֲהֹרג ְוֶאת

ָרֵאל ָהבּו ָלֶכם ָּדָבר ְוֵעָצה ִהֵּנה ֻכְּלֶכם ְּבֵני ִיְׂש  ז.  ִּכי ָעׂשּו ִזָּמה ּוְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשָרֵאל
ְוַעָּתה  ט.  לֹא ֵנֵל� ִאיׁש ְלָאֳהלֹו ְולֹא ָנסּור ִאיׁש ְלֵביתֹו  ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֵלאֹמר-ַוָּיָקם ָּכל ח.  ֲה�ם

ה ְלֹכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְוָלַקְחנּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ַלֵּמאָ  י.  ָעֶליָה ְּבגֹוָרל  ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה ַלִּגְבָעה
ַהְּנָבָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה -ּוֵמָאה ָלֶאֶלף ְוֶאֶלף ָלְרָבָבה ָלַקַחת ֵצָדה ָלָעם ַלֲעׂשֹות ְלבֹוָאם ְלֶגַבע ִּבְנָיִמן ְּכָכל

 {פ}  ָהִעיר ְּכִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים.-ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַוֵּיָאֵסף ָּכל יא.  ְּבִיְׂשָרֵאל
איש הלוי השיג את מטרתו: בני ישראל הזדעזעו, יצאו מביתם ונקהלו במצפה לשם מעשהו של ה •

 בירור העניין וקבלת החלטה מתאימה.
"ארבע מאות אלף איש רגלי שולף  –"למדן ועד באר שבע וארץ הגלעד"  רבים מישראל יצאו •

 חרב", והקשיבו לסיפורו של האיש הלוי, אשר תיאר את המקרה בגבעת בנימין (בהשמטת
 העובדה שרצו לדעת אותו ולא להרוג אותו, והעובדה שהוא עצמו הוציא את פילגשו אליהם).

 ("כאיש אחד חברים") שלא ישובו לביתם עד שיבערו את הרעה. ישראל היו מאוחדים בדעתם •

 
 ט"ז): -ישראל ובנימין (י"ב

ָמה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ִנְהְיָתה   ן ֵלאֹמרִׁשְבֵטי ִבְנָיִמ -ַוִּיְׁשְלחּו ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאָנִׁשים ְּבָכל יב
ְבִלַּיַעל ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ּוְנִמיֵתם ּוְנַבֲעָרה ָרָעה ִמִּיְׂשָרֵאל ְולֹא -ָהֲאָנִׁשים ְּבֵני-ְוַעָּתה ְּתנּו ֶאת יג.  ָּבֶכם
ֶהָעִרים ַהִּגְבָעָתה -ִבְנָיִמן ִמן-ַוֵּיָאְספּו ְבֵני יד.  ִיְׂשָרֵאל-(ְּבֵני) ִבְנָיִמן ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ֲאֵחיֶהם ְּבֵני    ָאבּו 

ַוִּיְתָּפְקדּו ְבֵני ִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַההּוא ֵמֶהָעִרים ֶעְׂשִרים ְוִׁשָּׁשה  טו.  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ִעם
ִמֹּכל ָהָעם ַהֶּזה  טז.  ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב ְלַבד ִמֹּיְׁשֵבי ַהִּגְבָעה ִהְתָּפְקדּו ְׁשַבע

 {פ}  ַהַּׂשֲעָרה ְולֹא ַיֲחִטא.-ֶזה ֹקֵלַע ָּבֶאֶבן ֶאל-ָּכל  ְיִמינֹו-ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור ִאֵּטר ַיד
 

שבטי ישראל בקשו להסגיר אליהם את בני הבליעל עושי הרעה, אך בני בנימין סירבו לכך והעדיפו  •
עם ישראל. מספר החיילים שהועמד למלחמה היה עשרים וששה אלף ועוד שבע לצאת למלחמה 

 מאות "איש בחור אטר יד ימינו... קולע באבן אל השערה ולא יחטיא".

 כ"ג): -היום הראשון למלחמה (י"ז
 

ֶזה ִאיׁש -לּכָ   ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתָּפְקדּו ְלַבד ִמִּבְנָיִמן ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב יז
ָּלנּו ַבְּתִחָּלה -ֵאל ַוִּיְׁשֲאלּו ֵבא�ִהים ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ַיֲעֶלה-ַוָּיֻקמּו ַוַּיֲעלּו ֵבית יח.  ִמְלָחָמה

-ֶקר ַוַּיֲחנּו ַעלִיְׂשָרֵאל ַּבּבֹ -ַוָּיקּומּו ְבֵני יט.  ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ְיהּוָדה ַבְּתִחָּלה-ַלִּמְלָחָמה ִעם
-ִיְׂשָרֵאל ִמְלָחָמה ֶאל-ִּבְנָיִמן ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם ִאיׁש-ַוֵּיֵצא ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְלָחָמה ִעם כ.  ַהִּגְבָעה
ִרים ֶאֶלף ַהִּגְבָעה ַוַּיְׁשִחיתּו ְבִיְׂשָרֵאל ַּבּיֹום ַההּוא ְׁשַנִים ְוֶעְׂש -ִבְנָיִמן ִמן-ַוֵּיְצאּו ְבֵני כא.  ַהִּגְבָעה

ָעְרכּו ָׁשם ַּבּיֹום -ַוִּיְתַחֵּזק ָהָעם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיִספּו ַלֲעֹר� ִמְלָחָמה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר כב.  ִאיׁש ָאְרָצה
ִסיף ָהֶעֶרב ַוִּיְׁשֲאלּו ַביהָוה ֵלאֹמר ַהאֹו-ְיהָוה ַעד-ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְבּכּו ִלְפֵני-ַוַּיֲעלּו ְבֵני כג.  ָהִראׁשֹון

 {פ}  ְּבֵני ִבְנָיִמן ָאִחי ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֲעלּו ֵאָליו.-ָלֶגֶׁשת ַלִּמְלָחָמה ִעם

 כ
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 , מי יעלה תחילה למלחמה בבנימין. ה' ענה: "יהודה בתחילה".שאלו בה'ו בית אלישראל עלו ל •
, ישראל לא נקטו בהתכוננות מיוחדת מצידם, וניגפו לפני בנימין במלחמה. הם עלו שוב לבית אל •

 אם להוסיף לגשת למלחמה בבנימין. תשובת ה':"עלו אליו". לפני ה' ושאלו בה' בכו
 

 כ"ט): -היום השני למלחמה (כ"ד

ַהִּגְבָעה ַּבּיֹום -ַוֵּיֵצא ִבְנָיִמן ִלְקָראָתם ִמן כה.  ְּבֵני ִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַוִּיְקְרבּו ְבֵני כד
ַוַּיֲעלּו  כו.  ֵאֶּלה ֹׁשְלֵפי ָחֶרב-ָּכל  ִחיתּו ִבְבֵני ִיְׂשָרֵאל עֹוד ְׁשֹמַנת ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ָאְרָצהַהֵּׁשִני ַוַּיְׁש 

-ַההּוא ַעד-ֵאל ַוִּיְבּכּו ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ִלְפֵני ְיהָוה ַוָּיצּומּו ַבּיֹום-ָהָעם ַוָּיֹבאּו ֵבית-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָכל-ָכל
ִיְׂשָרֵאל ַּביהָוה ְוָׁשם ֲארֹון ְּבִרית -ַוִּיְׁשֲאלּו ְבֵני כז.  ּו ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים ִלְפֵני ְיהָוהָהָעֶרב ַוַּיֲעל

ַאֲהֹרן ֹעֵמד ְלָפָניו ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵלאֹמר ַהאֹוִסף -ֶאְלָעָזר ֶּבן-ּוִפיְנָחס ֶּבן כח.  ָהֱא�ִהים ַּבָּיִמים ָהֵהם
ֶאְחָּדל ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֲעלּו ִּכי ָמָחר ֶאְּתֶנּנּו -ִבְנָיִמן ָאִחי ִאם-ֵניּבְ -עֹוד ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ִעם

 {פ}  ַהִּגְבָעה ָסִביב.-ַוָּיֶׂשם ִיְׂשָרֵאל ֹאְרִבים ֶאל כט.  ְבָיֶד�
 . עלו לבית אל, בכו וצמו והעלו עולות ושלמיםישראל ניגפו שוב לפני בנימין,  •
בן אהרן הכהן עומד לפניו. ישראל אל ופנחס בן אלעזר ארון ברית ה' בבית באותם ימים היה  •

 אם להוסיף להלחם בבנימין וה' ענה "עלו כי מחר אתננו בידך". שאלו שוב בה'

 מ"ח): -היום השלישי למלחמה (ל'

ַוֵּיְצאּו  לא.  ַעם ְּבָפַעםַהִּגְבָעה ְּכפַ -ְּבֵני ִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוַּיַעְרכּו ֶאל-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַוַּיֲעלּו ְבֵני ל
ָהִעיר ַוָּיֵחּלּו ְלַהּכֹות ֵמָהָעם ֲחָלִלים ְּכַפַעם ְּבַפַעם ַּבְמִסּלֹות -ִבְנָיִמן ִלְקַראת ָהָעם ָהְנְּתקּו ִמן-ְבֵני

רּו ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוּיֹאְמ  לב.  ֵאל ְוַאַחת ִּגְבָעָתה ַּבָּׂשֶדה ִּכְׁש�ִׁשים ִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל-ֲאֶׁשר ַאַחת ֹעָלה ֵבית
-ָהִעיר ֶאל-ִנָּגִפים ֵהם ְלָפֵנינּו ְּכָבִראֹׁשָנה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְמרּו ָננּוָסה ּוְנַתְּקנּוהּו ִמן

ְוֹכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָקמּו ִמְּמקֹומֹו ַוַּיַעְרכּו ְּבַבַעל ָּתָמר ְוֹאֵרב ִיְׂשָרֵאל ֵמִגיַח ִמְּמֹקמֹו  לג.  ַהְמִסּלֹות
ִיְׂשָרֵאל ְוַהִּמְלָחָמה ָּכֵבָדה -ַוָּיֹבאּו ִמֶּנֶגד ַלִּגְבָעה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ָּבחּור ִמָּכל לד.  ָגַבע-ַּמֲעֵרהִמ 

ִּבְנָיִמן ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְׁשִחיתּו ְבֵני -ַוִּיֹּגף ְיהָוה ֶאת לה {פ}  ֹנַגַעת ֲעֵליֶהם ָהָרָעה.-ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ִּכי
ַוִּיְראּו  לו.  ֵאֶּלה ֹׁשֵלף ָחֶרב-ָּכל  ְׂשָרֵאל ְּבִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַההּוא ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ּוֵמָאה ִאיׁשיִ 

-ָׂשמּו ֶאל-ָהֹאֵרב ֲאֶׁשר-ִיְׂשָרֵאל ָמקֹום ְלִבְנָיִמן ִּכי ָבְטחּו ֶאל-ִבְנָיִמן ִּכי ִנָּגפּו ַוִּיְּתנּו ִאיׁש-ְבֵני
-ָהִעיר ְלִפי-ָּכל-ַהִּגְבָעה ַוִּיְמֹׁש� ָהֹאֵרב ַוַּי� ֶאת-ְוָהֹאֵרב ֵהִחיׁשּו ַוִּיְפְׁשטּו ֶאל לז.  ַהִּגְבָעה

-ָהֹאֵרב ֶהֶרב ְלַהֲעלֹוָתם ַמְׂשַאת ֶהָעָׁשן ִמן-ְוַהּמֹוֵעד ָהָיה ְלִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִעם לח.  ָחֶרב
ִיְׂשָרֵאל ִּכְׁש�ִׁשים -ה ּוִבְנָיִמן ֵהֵחל ְלַהּכֹות ֲחָלִלים ְּבִאיׁשִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְלָחמָ -ַוַּיֲהֹפ� ִאיׁש לט.  ָהִעיר

ָהִעיר -ְוַהַּמְׂשֵאת ֵהֵחָּלה ַלֲעלֹות ִמן מ.  ִאיׁש ִּכי ָאְמרּו ַא� ִנּגֹוף ִנָּגף הּוא ְלָפֵנינּו ַּכִּמְלָחָמה ָהִראֹׁשָנה
ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָהַפ� ַוִּיָּבֵהל  מא.  ָהִעיר ַהָּׁשָמְיָמה-ָלה ְכִלילַעּמּוד ָעָׁשן ַוִּיֶפן ִּבְנָיִמן ַאֲחָריו ְוִהֵּנה עָ 

ֶּדֶר� ַהִּמְדָּבר -ַוִּיְפנּו ִלְפֵני ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל מב.  ָנְגָעה ָעָליו ָהָרָעה-ִּכי ָרָאה ִּכי  ִאיׁש ִּבְנָיִמן
ִּבְנָיִמן ִהְרִדיֻפהּו -ִּכְּתרּו ֶאת מג.  יִתים אֹותֹו ְּבתֹוכֹוְוַהִּמְלָחָמה ִהְדִּביָקְתהּו ַוֲאֶׁשר ֵמֶהָעִרים ַמְׁשִח 

-ֶאת  ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש-ַוִּיְּפלּו ִמִּבְנָיִמן ְׁשֹמָנה מד.  ָׁשֶמׁש-ְמנּוָחה ִהְדִריֻכהּו ַעד ֹנַכח ַהִּגְבָעה ִמִּמְזַרח
ֶסַלע ָהִרּמֹון ַוְיֹעְלֻלהּו ַּבְמִסּלֹות ֲחֵמֶׁשת -ה ֶאלַוִּיְפנּו ַוָּינֻסּו ַהִּמְדָּבָר  מה.  ָחִיל-ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי-ָּכל

ַהֹּנְפִלים ִמִּבְנָיִמן -ַוְיִהי ָכל מו.  ִּגְדֹעם ַוַּיּכּו ִמֶּמּנּו ַאְלַּפִים ִאיׁש-ֲאָלִפים ִאיׁש ַוַּיְדִּביקּו ַאֲחָריו ַעד
ַוִּיְפנּו ַוָּינֻסּו  מז.  ָחִיל-ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי-ָּכל-תאֶ   ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ֶחֶרב ַּבּיֹום ַההּוא

ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל  מח.  ֶסַלע ָהִרּמֹון ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ַוֵּיְׁשבּו ְּבֶסַלע ִרּמֹון ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים-ַהִּמְדָּבָרה ֶאל
ֶהָעִרים -ַהִּנְמָצא ַּגם ָּכל-ָמה ַעד ָּכלְּבהֵ -ֶחֶרב ֵמִעיר ְמֹתם ַעד-ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוַּיּכּום ְלִפי-ָׁשבּו ֶאל

 {פ}  ַהִּנְמָצאֹות ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש.
 בני ישראל נקטו הפעם בשיטת המארב. •
בני בנימין הוטעו בתחילה לחשוב כי ישראל ניגפים לפניהם, כפי שהיה בפעמים הקודמות. אולם  •

י האורב מאחוריהם. בפנותם הפעם המצב היה שונה: ישראל הכו בבנימין, ואלה עדיין לא ידעו כ
להביט בגבעה ראו כי עלה עשן מן העיר, וברצונם להימלט מצאו עצמם מכותרים ע"י האורבים 

 והלוחמים הראשונים.
 אנשי בנימין ועריהם הוכו לפי חרב. שש מאות איש מבני בנימין נמלטו אל סלע הרימון •
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 תשובה שאלה  
1 
 כ'

תחילת 
התיקון 
 במצפה

 
על תחילת התיקון  פרק כ' מספר

 למעשה הנבלה שנעשה בישראל. 
י"א וציין מהם  -א. עיין בפסוקים א'

שני האופנים בהם החל התיקון 
לבוא לידי ביטוי ומהן המילים 

 בכתוב המציינות זאת.   
ב. "ותקהל העדה... אל ה' 

 המצפה" (א'). 
המצפה שמש מקום התקהלות 

לישראל גם במקרים נוספים. ציין 
בהם הקהיל שמואל  שני מקרים

את ישראל אל המצפה וכתוב 
 המקור המדויק לדבריך.

 
. אנשים רבים 1א. האופנים בהם החלו ישראל לתקן את העוולה הם: 

מאד, מכל רחבי הארץ ומכל שכבות העם, הראו אכפתיות ממה שקרה 
 ונכונות לעזוב את בתיהם ולבוא לבער את הרעה מישראל.

 ושא זה.. ישראל היו מאוחדים סביב נ2
: "ויצאו כל בני ישראל", "כל העם כל שבטי אנשים רביםהפסוקים: 

 ישראל", "ארבע מאות אלף איש רגלי".
 הגלעד": "למדן ועד באר שבע וארץ מכל הארץ

: "ויתייצבו פנות כל העם (ראשיהם, קציניהם) כל מכל שכבות העם
 שבטי ישראל בקהל ַעם האלקים".

ד", "ויקם כל העם כאיש אחד", : "ותקהל העדה כאיש אחמאוחדים
 "ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים".

ו: שמואל קבץ את ישראל במצפה כהמשך לכך ששבו  -ב. שמ"א ז', ה
אל ה' ובערו הע"ז מקרבם. (תוך כדי כך התקבצו עליהם פלשתים 

 למלחמה ואנשי ישראל יצאו מן המצפה והכום).
ם אל המצפה בטקס המלכת שאול שמ"א י', יז: שמואל קבץ את הע

 ואמירת משפט המלוכה.
2 
 כ'

מלחמת 
ישראל 
 בבנימין

 
 ט"ז. -עיין בפסוקים ח'

א. מה היתה ההחלטה שקבלו 
ישראל פה אחד ולאיזה תפקיד 

 הוקצו עשירית מהאנשים?
ב. מה גרם לישראל לשנות מכוונתם 

 המקורית ומה היה שינוי זה?

 
אנשים בני הבליעל שבצעו את א. ישראל קבלו החלטה להמית את ה

 הנבלה.
הצבא יחולק באופן כזה שעשירית מכל "פלוגה", "חטיבה" ו"אוגדה" 

 יהיו אחראים על הציוד והשאר ילחמו בחזית.
ב. בני בנימין סירבו להסגיר את מבצעי הנבלה והעדיפו להלחם 

 בישראל ועל כן נאלצו ישראל להלחם בכל שבט בנימין.

3 
 כ

עפ"י 
שאלת 
 בגרות

מלחמת 
ישראל 
 בבנימין

 
א. מה עשו בני ישראל כדי לוודא 

שהם פועלים נכון במאבקם בשבט 
 בנימין?

ב. "ויאמר ה' יהודה בתחילה". גם 
בעבר שאלו ישראל את ה' מי יעלה 

בתחילה וה' קבע כי יהודה יעלה 
בתחילה. ציין ההקשר והמקור בו 

 נזכר הדבר.

 
ישראל בה' לפני תחילת כל  א. כדי לוודא שהם פועלים נכון שאלו בני

 קרב. 
. וישאלו בה' לאמר 2. "וישאלו באלקים... מי יעלה לנו בתחילה"...   1(

. וישאלו בני ישראל בה'... האוסיף עוד 3האוסיף לגשת למלחמה"...    
 לצאת למלחמה... אם אחדל"...)

ב: אחרי מות יהושע שאלו ישראל בה' "מי יעלה לנו  -ב. שופטים א', א
 כנעני בתחילה להלחם בו" וה' אמר "יהודה יעלה".אל ה

4 
 כ'

עפ"י 
שאלת 
 בגרות
בכי 

ושאילה 
 בה'

 
א. מה היו ההבדלים בין תגובת 
ישראל למפלתם ביום הראשון 

למלחמה בבנימין ובין תגובתם 
 למפלתם ביום השני?   

ב. מה היה ההבדל בין הבכי שבכו 
ישראל בשני הימים הראשונים 

 יום השלישי?לבין הבכי שבכו ב
כ"ד. שניים  -ג. עיין בפסוקים י"ז

מפסוקים אלה נראים כפסוקים 
שהתחלפו במקומם. ציין מהם שני 

פסוקים אלה ומדוע נראה כי התחלפו 
 במקומם.

א. לפני תחילת המלחמה נענו ישראל שיהודה יעלה תחילה, וסברו 
כנראה שהדבר מבטיח הצלחה בקלות, ללא הכנות מיוחדות וטכסיסים. 

אחר היום הראשון למלחמה בכו ישראל לפני ה' עד הערב ושאלו בה' ל
 אם להוסיף להלחם. משנענו בחיוב עדיין לא התכוננו מעצמם כראוי. 

לאחר היום השני בכו ישראל והוסיפו לכך גם צום והעלאת עולות 
ושלמים לפני ששאלו בה'. לאחר שנענו בחיוב הוסיפו הפעם התארגנות 

 ארבים.מתאימה מצדם ושמו מ
ב. בשני הימים הראשונים בכו ישראל על כל הניגפים במלחמה ועל אי 
הצלחתם. ביום השלישי נצחו, ובכל זאת בכו בגלל ששבט בנימין נכחד 

כמעט כולו מישראל. מפאת שבועתם נוצרה גם בעיה של המשכיותם 
של בני בנימין שנשארו בחיים: "למה ה' אלקי ישראל היתה זאת 

 ום מישראל שבט אחד".בישראל להפקד הי
כ"ג: פסוק כ"א מציין כי בני ישראל ניגפו לפני בני  -ג. פסוקים כ"ב

בנימין. נראה כי לאחר מכן צריך לבוא פסוק כ"ג: בני ישראל בכו ושאלו 
בה', ולאחר מכן פסוק כ"ב: בני ישראל התחזקו ויצאו למלחמה באותו 

בני ישראל  מקום בו התקיימה ביום הראשון (לאחר מכן פסוק כ"ד:
 קרבו אל בני בנימין ביום השני).
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 שופטים כא

 שבועת ישראל ופתרונה
 
 

 ה'): -שבועות ישראל והבכי בבית אל (א'
ַוָּיבֹא ָהָעם  ב.  ִיֵּתן ִּבּתֹו ְלִבְנָיִמן ְלִאָּׁשה-ִאיׁש ִמֶּמּנּו לֹא  ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשַּבע ַּבִּמְצָּפה ֵלאֹמר א

ַוּיֹאְמרּו ָלָמה ְיהָוה  ג.  ָהֶעֶרב ִלְפֵני ָהֱא�ִהים ַוִּיְׂשאּו קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ְּבִכי ָגדֹול-ְׁשבּו ָׁשם ַעדֵאל ַוּיֵ -ֵּבית
ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת  ד.  ְלִהָּפֵקד ַהּיֹום ִמִּיְׂשָרֵאל ֵׁשֶבט ֶאָחד  ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה זֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל

-ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ֲאֶׁשר לֹא ה {פ}  ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוַּיֲעלּו ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים.-ִּיְבנּוַוַּיְׁשִּכימּו ָהָעם וַ 
ְיהָוה -ָעָלה ֶאל-ִּכי ַהְּׁשבּוָעה ַהְּגדֹוָלה ָהְיָתה ַלֲאֶׁשר לֹא  ְיהָוה-ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ָעָלה ַבָּקָהל ִמָּכל

   .ָמתַהִּמְצָּפה ֵלאֹמר מֹות יּו
: ישראל נשבעו שלא יתנו את בנותיהם לנשים לבנימין. (הסיבה: רצונם שבועת ישראל הראשונה •

 להיבדל מהשבט החוטא).
: שוב בכו ישראל בבית אל, אך הפעם לא על ההפסד כי אם על הניצחון, שהוביל למצב הבכי •

 שבט בנימין. –שנפקד שבט מישראל 
בעו ישראל היתה שמי מכל שבטי ישראל אשר לא : שבועה נוספת שנששבועת ישראל השנייה •

: אם יש אנשים שלא השתתפו עמם, הרי שהוציאו עצמם מכלל הסיבהיומת. ( -עלה עמם להלחם 
 הציבור, ובכך נתנו יד לעוברי העבירה בבנימין).

 
 י"ד): -(ו' קיום השבועה השנייה ופתרון השבועה הראשונה

 
ַּנֲעֶׂשה ָלֶהם -ַמה ז.  ִּבְנָיִמן ָאִחיו ַוּיֹאְמרּו ִנְגַּדע ַהּיֹום ֵׁשֶבט ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל-לַוִּיָּנֲחמּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֶ  ו

ַוּיֹאְמרּו ִמי ֶאָחד  ח.  ָלֶהם ִמְּבנֹוֵתינּו ְלָנִׁשים-ַלּנֹוָתִרים ְלָנִׁשים ַוֲאַנְחנּו ִנְׁשַּבְענּו ַביהָוה ְלִבְלִּתי ֵּתת
ַהַּמֲחֶנה ִמָּיֵביׁש ִּגְלָעד -ִאיׁש ֶאל-ְיהָוה ַהִּמְצָּפה ְוִהֵּנה לֹא ָבא-ָעָלה ֶאל-ר לֹאִמִּׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאׁשֶ 

ָׁשם ָהֵעָדה -ַוִּיְׁשְלחּו י.  ָׁשם ִאיׁש ִמּיֹוְׁשֵבי ָיֵבׁש ִּגְלָעד-ַוִּיְתָּפֵקד ָהָעם ְוִהֵּנה ֵאין ט.  ַהָּקָהל-ֶאל
-יֹוְׁשֵבי ָיֵבׁש ִּגְלָעד ְלִפי-ִיל ַוְיַצּוּו אֹוָתם ֵלאֹמר ְלכּו ְוִהִּכיֶתם ֶאתָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ִמְּבֵני ֶהחָ -ְׁשֵנים

ָזָכר -ִאָּׁשה ֹיַדַעת ִמְׁשַּכב-ָזָכר ְוָכל-ָּכל  ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו יא.  ֶחֶרב ְוַהָּנִׁשים ְוַהָּטף
ָיְדָעה ִאיׁש -ד ַאְרַּבע ֵמאֹות ַנֲעָרה ְבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹאַוִּיְמְצאּו ִמּיֹוְׁשֵבי ָיֵביׁש ִּגְלעָ  יב.  ַּתֲחִרימּו

 {פ}  ַהַּמֲחֶנה ִׁש�ה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען.-ְלִמְׁשַּכב ָזָכר ַוָּיִבאּו אֹוָתם ֶאל
 

ַוָּיָׁשב  יד.  ם ָׁשלֹוםְּבֵני ִבְנָיִמן ֲאֶׁשר ְּבֶסַלע ִרּמֹון ַוִּיְקְראּו ָלהֶ -ָהֵעָדה ַוְיַדְּברּו ֶאל-ַוִּיְׁשְלחּו ָּכל יג
 ָמְצאּו ָלֶהם ֵּכן-ִּבְנָיִמן ָּבֵעת ַהִהיא ַוִּיְּתנּו ָלֶהם ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ִחּיּו ִמְּנֵׁשי ָיֵבׁש ִּגְלָעד ְולֹא

 ישראל ניחמו מכעסם על בנימין והרגישו תחושה קשה על ש"נגדע היום שבט אחד מישראל". •
בנימין המעטים שנותרו לשקם את שבטם אם הם נשבעו לא איך יוכלו בני : עתה עמדו בפני בעיה •

 ?לתת להם את בנותיהם לנשים
: בני ישראל ביררו ומצאו כי אכן היו אנשים מציאת פתרון לבעיה תוך כדי קיום השבועה השנייה •

 .יבש גלעדאנשי  –שלא הצטרפו אליהם למלחמה 
הנשים הבתולות כדי  בקיימם את שבועתם להמית את המשתמטים מהמלחמה, החיו מהם את •

 לתיתן לבני בנימין לנשים.
: ישראל שלחו לקרוא לשלום לבני בנימין, אשר הסתתרו בסלע רימון, הבעיה לא נפתרה עד הסוף •

אלא שמספר הנשים שהביאו מיבש גלעד היה ארבע מאות ועל כן נותרו עוד מאתים מבני בנימין 
 אשר לא נמצאה להם אשה.

 אכ
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 כ"ה): -(ט"ו משך פתרון השבועה הראשונהה –הנשים המחוללות בשילה 

ַּנֲעֶׂשה -ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ַמה טז.  ָעָׂשה ְיהָוה ֶּפֶרץ ְּבִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל-ִּכי  ְוָהָעם ִנָחם ְלִבְנָיִמן טו.  
ִיָּמֶחה ֵׁשֶבט -ֵליָטה ְלִבְנָיִמן ְולֹאַוּיֹאְמרּו ְיֻרַּׁשת ּפְ  יז.  ִנְׁשְמָדה ִמִּבְנָיִמן ִאָּׁשה-ִּכי  ַלּנֹוָתִרים ְלָנִׁשים

ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָארּור -ִנְׁשְּבעּו ְבֵני-ִּכי  ָלֶהם ָנִׁשים ִמְּבנֹוֵתינּו-ַוֲאַנְחנּו לֹא נּוַכל ָלֵתת יח.  ִמִּיְׂשָרֵאל
-יָמה ֲאֶׁשר ִמְּצפֹוָנה ְלֵביתְיהָוה ְּבִׁשלֹו ִמָּיִמים ָיִמ -ַוּיֹאְמרּו ִהֵּנה ַחג יט {ס}  ֹנֵתן ִאָּׁשה ְלִבְנָיִמן.

ְּבֵני -ויצו (ַוְיַצּוּו) ֶאת כ.  ֵאל ְׁשֶכָמה ּוִמֶּנֶגב ִלְלבֹוָנה-ֵאל ִמְזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ִלְמִסָּלה ָהֹעָלה ִמֵּבית
חּול ַּבְּמֹחלֹות ִׁשילֹו לָ -ֵיְצאּו ְבנֹות-ּוְרִאיֶתם ְוִהֵּנה ִאם כא.  ְלכּו ַוֲאַרְבֶּתם ַּבְּכָרִמים  ִבְנָיִמן ֵלאֹמר
ְוָהָיה  כב.  ַהְּכָרִמים ַוֲחַטְפֶּתם ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ִמְּבנֹות ִׁשילֹו ַוֲהַלְכֶּתם ֶאֶרץ ִּבְנָיִמן-ִויָצאֶתם ִמן

יׁש ָיֹבאּו ֲאבֹוָתם אֹו ֲאֵחיֶהם לרוב (ָלִריב) ֵאֵלינּו ְוָאַמְרנּו ֲאֵליֶהם ָחּנּונּו אֹוָתם ִּכי לֹא ָלַקְחנּו ִא -ִּכי
ֵכן ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוִּיְׂשאּו -ַוַּיֲעׂשּו כג {ס}  ִּכי לֹא ַאֶּתם ְנַתֶּתם ָלֶהם ָּכֵעת ֶּתְאָׁשמּו.  ִאְׁשּתֹו ַּבִּמְלָחָמה

ְׁשבּו ֶהָעִרים ַוּיֵ -ַנֲחָלָתם ַוִּיְבנּו ֶאת-ַהְּמֹחְללֹות ֲאֶׁשר ָּגָזלּו ַוֵּיְלכּו ַוָּיׁשּובּו ֶאל-ָנִׁשים ְלִמְסָּפָרם ִמן
ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא ִאיׁש ְלִׁשְבטֹו ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו ַוֵּיְצאּו ִמָּׁשם ִאיׁש -ַוִּיְתַהְּלכּו ִמָּׁשם ְּבֵני כד.  ָּבֶהם

 {פ}  ְלַנֲחָלתֹו.
 

 {ש}  ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה.  ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶל� ְּבִיְׂשָרֵאל כה
 

 ועצו כיצד לפתור את בעיית הגברים הנותרים מבנימין שלא מצאו להם נשים.זקני העדה נ •
יארבו בני בנימין בכרמים, וכשיראו את  חג ה' בשילהשמצאו היה שבזמן שהעם חוגג את  הפתרון •

יצאו לחטוף להם נשים מבין המחוללות. בצורה זו יוכלו לטעון כלפי  בנות ישראל מחוללות
אוג להפרת השבועה שנשבעו, שהרי הם לא נתנו להם את הבנות אבותיהן ואחיהן שאל להם לד

 לנשים, אלא הם עצמם (בני בנימין) "חטפו" את הנשים.
 בני בנימין נשמעו לעצה זו, לקחו להם נשים, שבו אל נחלתם והחלו לשקם את שבטם. •

 
 תשובה שאלה  

1 
 כא

עפ"י 
שאלת 
 בגרות

השבועה 
 במצפה

שראל א. מה היו שני חלקי שבועתם של י
במצפה ומה גרם להם להישבע על דברים 

 אלה?
ב. מה היתה הסיבה למלחמה באנשי יבש 

גלעד וכיצד מנעה מלחמה זו את הסכנה 
 שייפקד שבט מישראל?

. לא לתת את בנותיהם לבנימין לנשים 1א. בני ישראל נשבעו: 
בגלל שבאי הסגרת עושי הנבלה תמכו בידי עוברי העבירה 

. מי שלא עלה אל ה' המצפה 2וטא.   וכדי להיבדל מהשבט הח
להלחם ברעה שנעשתה בישראל מות יומת מפני שפרשו 

 מהציבור ובכך נעשו שותפים גם הם לדבר עבירה.
ב. ישראל בדקו ומצאו שאכן היו אנשי מקום אחד שלא באו 
להשתתף עמם והיו אלה אנשי יבש גלעד. משום כך נאלצו 

ו גם את הפתרון לקיים את שבועתם, אך מתוך מצב זה מצא
לבעיית אי ההמשכיות של בנימין  (שנשבעו לא לתת להם את 

בנותיהם). הפתרון היה שהם החיו את הנשים הבתולות מיבש 
 גלעד ואותן נתנו לבני בנימין לנשים.

 
2 
 כא

למה 
יפקד 
שבט 

 מישראל

א. צטט הפסוקים המציינים את העובדה 
שכעסם הראשון של ישראל על בנימין 

יחמו על בניהם הנותרים של שכך עד שר
 שבט זה.

ב. מה היתה הבעיה הנוספת שנוצרה לאחר 
שנתנו את הנשים מיבש גלעד לבני בנימין 

 לנשים?
 ג. "ויאמרו ירושת פליטה לבנימין"... (י"ז).
מהו הדבר הנוסף שהיה חשוב לתת לבני 

בנימין כדי שלא יכחד שמם מישראל מלבד 
 שים?   מציאת הפתרון עבורם לגבי נשיאת נ

א. "וינחמו בני ישראל אל בנימין אחיו ויאמרו נגדע היום שבט 
אחד מישראל" (ו'),  "ויקראו להם שלום" (י"ג),  "והעם נחם 

 לבנימין כי עשה ה' פרץ בשבטי ישראל" (ט"ו).  
ב. הבעיה שנוצרה היתה שמספר הנשים שהחיו מיבש גלעד 

("ולא מצאו לא הספיק כדי להשיא את כל בני בנימין שנותרו 
להם כן") כי בני ישראל החיו מיבש גלעד ארבע מאות נשים 

ואילו מספר בני בנימין שנותר בסלע רימון (המקום אליו נמלטו) 
 היה שש מאות (כ', מז).

* אמנם היו מבני בנימין בתחילה עשרים ושש אלף ושבע מאות 
לוחמים ונהרגו עשרים וחמישה אלף, אך כנראה שאלף ומאה 

נהרגו כשהכו ישראל את מי שנמלטו חזרה לתוך הנותרים 
 הערים (כ', מח).

ג. היה חשוב לאפשר לבני בנימין להישאר בנחלתם ולא לתת 
לבני שבטים אחרים להתיישב בנחלתם, גם אם כרגע מספרם 

מועט מאד, כדי שבהמשך, כשיתרבה מספרם, תישאר נחלתם 

 כא
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מם בידם ולא יתערבבו בין שבטים אחרים, וכך לא  יכחד ש
 מישראל.

3 
 כא

"הנה חג 
ה' 

 בשילו"

 
תאר הפתרון שמצאו ישראל לבעיית אנשי 

 בנימין שנותרו בלי נשים.

 
הפתרון שמצאו היה שבזמן שבנות השבטים האחרים יצאו 

במחולות בחג ה' בשילה (הנחגג שם זה שנים רבות), יחטפו 
להם בני בנימין נשים מתוך הבנות המחוללות לשאתן להם 

יבואו אבותיהן או אחיהן לטעון כלפיהם על כך,  לנשים, ואם
יבקשו בני בנימין שיסכימו לתיתן להם כי לא היו להם מספיק 
נשים מיבש גלעד וכי לא ייחשב להם (לישראל) הדבר כאילו 

עברו על שבועתם, מפני שלא הם נתנו את בנותיהם אלא אנו 
 (בני בנימין) "חטפנו" אותן לנו.
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 שאלות כלליות ספר שופטים
 תשובה שאלה  

1 
 

ציין מי אמר את הדברים שלפניך ובאיזה 
 הקשר הם נאמרו:

 . "דבר סתר לי אליך המלך"1
 . "הנה התלת בי"2
 . "רבה צבאך וצאה"3
 . "ממני תראו וכן תעשו"4
 . "ה' עמך גבור החיל"5
 . "אם באמת ובתמים עשיתם"6
 אשר צר לכם". "ומדוע באתם אלי עתה כ7
 . "השבעו לי פן תפגעון בי אתם"8
. "אל תשמע קולך עמנו פן יפגעו בכם 9

 אנשים מרי נפש"
 . "ומדוע לא הצלתם בעת ההיא"10
 . "המתנדבים בעם ברכו ה'"11

. אהוד אמר לעגלון מלך מואב כשרצה להביא לכך ששניהם 1
 יישארו בחדר לבד.

לה את מקור  . דלילה אמרה לשמשון כשהפצירה בו לגלות2
 כוחו. 

 . געל בן עבד אמר לאבימלך מפני שרצה למרוד בשלטונו.3
. גדעון אמר לשלוש מאות הלוחמים בהדריכו אותם 4

 להשתמש בשופרות, בכדים ובלפידים.
. המלאך אמר לגדעון כשהתגלה אליו למנותו לשליחות של 5

 הושעת ישראל ממדין.
 . יותם אמר לבעלי שכם במסגרת משל יותם.6
. יפתח אמר לזקני גלעד כשביקשו שיעמוד בראש המלחמה 7

 נגד עמון לאחר שקודם לכן נתנו יד לגירושו.
. שמשון אמר לאנשי יהודה כשהבין שהם נאלצים להסגירו 8

 אך בקש שלא ימיתוהו.
. אנשי דן הבהירו למיכה שאם ימשיך לרדוף אחריהם יפגעו 9

 הוא ואנשיו.
טיעוניו לכך שאין להם . יפתח אמר למלך עמון כחלק מ10

 סיבה לרצות להלחם בישראל.
. דבורה אמרה בשירתה מתוך רצון לשבח את השבטים 11

 שהתנדבו להצטרף למלחמה בכנען.
2 
 

 ציין בקצרה מה אירע במקומות הבאים:
 . שכם1
 . חרושת הגויים2
 . נחל שורק3
 . קרית יערים4
 . הר גריזים5
 . סוכות6
 . בית אל7

יכו עליהם את אבימלך. לאחר מכן החלה . בעלי שכם המל1
 ביניהם מחלוקת ואבימלך הרג את אנשי שכם.

. מקום מושבם של יבין מלך כנען וסיסרא שר צבאו (אשר 2
 בהם נלחמו דבורה וברק).

. מקום מושבה של דלילה. המקום בו גרמה לשמשון לגלות 3
 מקור כוחו והביאה למאסרו.

לכיבוש ליש וקראו למקום  . בני דן לנו בקריית יערים במסעם4
 מחנה דן.

 . יותם נשא את משלו מראש הר גריזים.5
 . אנשי סוכות סירבו לתת מזון ללוחמי גדעון העייפים.6
 . א. בית יוסף כבשו את בית אל, ששמה הקדום היה לוז.7

ב. בני ישראל שאלו בה' בבית אל, מקום הימצאו של ארון 
ת בבנימין, ושם גם הברית באותם ימים, לפני שלושת הקרבו

 בכו לאחר הקרבות.
3 
 

שמות של מקומות. ציין בכל אחד  6לפניך 
מהמקומות שם של אדם מישראל הקשור 

אליו והסבר בקיצור את הקשר שלו 
 למקום זה.

 . עפרה1
 . בית לחם2
 . צרעה3
 . עין חרוד4
 . הגבעה בבנימין5
 . קדש נפתלי6

 . גדעון בן יואש היה מעפרה.1
 צן היה מבית לחם.. השופט אב2
. מנוח, אשתו ובנם שמשון היו מצרעה. מצרעה ואשתאול 3

 יצאו בני שבט דן לחפש להם נחלה.
. גדעון ואנשיו חנו בעין חרוד. שם ברר גדעון את שלוש מאות 4

 החיילים במבחן המים.
. האיש הזקן היה מהר אפרים והתגורר בגבעה בבנימין. שם 5

 נעשתה הנבלה של פילגש בגבעה.
 . ברק בן אבינעם, שנלחם בכנען, היה מקדש נפתלי.6

4 
 

כתוב באיזה מקום אירע כל אחד 
 מהאירועים הבאים:

 . לשם ברח יפתח.1
 . משם חפץ שמשון לקחת אשה.2
. משם השליכה אשה פלח רכב על ראש 3

 אבימלך.
 . הסגרת שמשון לפלשתים.4
 . בקיעת המכתש לרוות צמאונו של שמשון.5
 שקטה ובוטחת.. כיבוש עיר 6

 . ארץ טוב1
 . תמנה2
 . תבץ3
 . סלע עיטם4
 . עין הקורא אשר בלחי5
 . ליש6

5 
 

 
 כתוב בקצרה מי היו האישים הבאים:

 . זבח וצלמונע1
 . שמגר בן ענת2

1 
 . מלכי מדין

. השופט השלישי, לאחר עתניאל בן קנז ואהוד בן גרא. הרג 2
 שש מאות פלשתים במלמד הבקר.
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 . בעלי שכם3
 . מנוח4
 . ירובעל5
 . ברק בן אבינעם6
 . עבדון בן הלל7
 . געל בן עבד8
 . יעל אשת חבר הקיני9

 . איש לוי10
 . יואש11
 . אבצן12

 . המליכו עליהם את אבימלך בן גדעון.3
 . אביו של שמשון. בקש ש"איש האלקים" ייראה גם לפניו.4
. ירובעל הוא גדעון ונקרא כך על שם דברי אביו "ירב בו 5
 בעל".ה
. נלחם בסיסרא, שר צבאו של יבין מלך כנען. בקש מדבורה 6

 הנביאה לבוא אתו.
. שפט את ישראל. נזכר לאחר אילון הזבולוני. היו לו ארבעים 7

 בנים ושלושים בני בנים רוכבים על שבעים עיירים.
 . מרד באבימלך ונלחם בו, אך לא הצליח.8
לישון והרגה . נתנה לסיסרא חלב במקום מים, אפשרה לו 9

 אותו ביתד האהל.
. הלך לבית לחם כדי לקחת את פילגשו שחזרה לבית 10

 אביה. בדרכו חזרה התרחש מעשה פילגש בגבעה.
 . אבי גדעון.11
. שופט מבית לחם. נזכר לאחר יפתח הגלעדי. חיתן את 12

 שלושים בניו ושלושים בנותיו.
6  

כתוב במשפט אחד את ההקשר בו נזכרו 
 ים:הפרטים הבא

 . צליל לחם שעורים1
 . משל יותם2
 . גזת הצמר3
 . עבותים חדשים4
 . "ויהי לו הנער לכהן"5
 הקשרים) 2. אטר יד ימינו (6
 . "למה זה תשאל לשמי"7

1 
. מופיע בחלום שסיפר המדייני לרעהו וששמע גדעון והתחזק 

 להוביל את ישראל במלחמה.
אנה, גפן, . יותם פנה לאנשי שכם במשל בו הזכיר זית, ת2

אטד וארזי הלבנון כדי להביאם להבנת דמותו של אבימלך 
שהמליכו עליהם ולהבנת כפיות הטובה שנהגו בה כלפי בית 

 אביו.
שתהיה  –. גדעון בקש מה' אות שיושיע בידו את ישראל 3

הגזה לבדה מלאה טל והארץ מסביבה תהיה יבשה. לאחר מכן 
 בקש אות נוסף הפוך.

תשובה לא נכונה באשר למקור כוחו  . שמשון ענה לדלילה4
 ואמר שאם יאסרוהו בעבותים חדשים יסור כוחו.

. מיכה מינה נער משבט לוי לכהן ב"בית האלהים" שלו 5
 במקום בנו, שהיה כהן שם לפניו.

. אהוד בן גרא היה אטר יד ימינו ודבר זה עזר לו להטעות 6
 את המואבים.

יד ימינם קולעים שבע מאות לוחמים מבני בנימין היו אטרי 
 באבן אל השערה ולא יחטיאו.

. מנוח שאל את איש האלקים מה שמו והוא סירב לענות. רק 7
 אח"כ התברר למנוח כי היה זה מלאך ה'.

7 
 

 
באירועים אחדים בספר שופטים נזכר 

 המצב: "בימים ההם אין מלך בישראל".   
א. ציין שני אירועים מספר שופטים 

 זה.     שמוסברים ע"י המצב ה
ב. ציין שתי סיבות הקשורות בשמואל שהביאו 

 את ישראל לבקש ממנו מלך.

 
 . פסל מיכה.1א. 

 . פילגש בגבעה.2
 . מלחמת ישראל בבנימין.3

. רצו 2. "אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך".   1ב. שמ"א ח': 
מלך שינהיגם כמו שיש בעמים אחרים: "עתה שימה לנו מלך 

 . לשפטנו ככל הגויים"
(ישראל הרגישו צורך בהנהגה שתוביל אותם במלחמות ותכוון 
אותם כראוי. מלך הוא מנהיג שיש לו שושלת ולא צריך לחפש 

 מנהיג בכל פעם מחדש).
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	א. עיין בפסוקים מ"ו- מ"ט. מה היה השלב הרביעי של ההסלמה ביחסי אבימלך ואנשי שכם?
	א. ציין הדמיון וההבדלים בין ההתרחשות במגדל שכם להתרחשות בתבץ.
	ג. יואב הזכיר את מות אבימלך ע"י אשה בתבץ בשמ"ב י"א, כא. מהו ההקשר הכללי בו נזכרו הדברים ומה היתה מטרת אזכור מות אבימלך בתוך הקשר זה?
	שופטים י
	השופטים תולע ויאיר ושעבוד ישראל לבני עמון
	אבימלך היה שונה מהמעגל הרגיל של תקופת השופטים: חטא, עונש (גויים שוסים), זעקה לה', תשועה, וחוזר חלילה. 
	א. מתי חוזר ספר שופטים לתאר מעגל זה?
	ציין הדמיון וההבדלים בין תוכחת הנביא בפסוקים י"א- ט"ז לבין דברי הנביאים לישראל בפרק ב', א- ה ובפרק ו', ז- י.
	עיין בפסוקים י"א- ט"ז.
	מהן שתי הסיבות לכך שה' הושיע את ישראל?
	שופטים יא
	יפתח הגלעדי
	א. מה היתה תביעת בני עמון מישראל כנגד דברי יפתח "מה לי ולך כי באת אלי להלחם בארצי"?
	א. ציין בקצרה שלוש טענות של יפתח כלפי מלך בני עמון וציין מה היתה תוצאת המשא ומתן ביניהם.
	ד. גם דוד נלחם בבני עמון. מה היה מעשהו של חנון מלך עמון שהביא למלחמה?
	יפתח ודוד נאלצו שניהם לברוח ממקומם.
	א. מה היה נדרו של יפתח ומה הניע אותו לנדור את נדרו?
	עיין בפסוקים ל"ב- מ'.
	שופטים יב
	מלחמת יפתח באנשי אפרים ושלושת השופטים הבאים
	א. מדוע כעסו בני אפרים על יפתח, וכיצד הסתיים הויכוח ביניהם?
	שופטים יג
	הבשורה על הולדת שמשון וההוראות הנלוות לכך
	א. ציין ארבעה פרטים שציין או הורה המלאך לאשת מנוח.
	ג. ציין שני הבדלים בין שמשון ובין הנזיר עליו מדובר במקור שציינת.
	א. מי היה הדובר שפנה אל אשת מנוח עפ"י סברת אשת מנוח ועפ"י הבנת בעלה? הוכח דבריך מן הפסוקים.
	א. גם מנוח גם אשתו נזכרים פעמים רבות בסיפור הבשורה על הולדת שמשון וההוראות המיוחדות בקשר לכך. מי מהם היה בכל זאת הגורם המוביל בסיפור זה?  הוכח דבריך מן הפסוקים.
	ב. מדוע חשש מנוח מהופעת המלאך וכיצד הרגיעה אותו אשתו?
	ציין שתי הופעות של מלאך ה' בספרים יהושע ושופטים בהם חשב הנמען בתחילה כי אדם מדבר אליו ורק לאחר מכן הבין כי מלאך ה' הוא הדובר אליו.
	שופטים יד
	נישואי שמשון, מפלת האריה וחידת שמשון
	א. מדוע התנגדו הוריו של שמשון לנישואיו עם האשה מתמנה וכיצד מסביר הכתוב את הסיבה האמיתית לרצונו של שמשון לשאתה?
	א. ציין את לשון החידה של שמשון ואת פתרונה הידוע לנו.
	א. מהי משמעותה של אמירת שמשון: "לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי"?
	ב. מה היה מעשה שמשון בתגובה לגילוי הפתרון במרמה ומה מלמדת תגובתו של שמשון על דמותו במישור האנושי ועל מעורבות הגורם האלוקי?
	שופטים טו
	שועלי שמשון והכאת הפלשתים בלחי החמור
	איזו עובדה, שאינה נזכרת בכתוב, נלמדת מפסוקים 
	א'- ב', ואיזו עובדה, שאינה נזכרת בכתוב, נלמדת מפסוקים י"ד, ה'-ו?
	המקרה הראשון בו החל שמשון להכות בפלשתים היה בהכותו שלושים איש בתגובה למה שאירע בפתרון החידה.
	א. תאר בקצרה כיצד גלגל מקרה נתינתה של אשת שמשון לאדם אחר את המכות שהכה שמשון בפלשתים זו אחר זו.
	עיין בפסוקים ט'- כ.
	א. ציין את שתי משמעויותיה של המלה "לחי" בפסוקים אלה.
	ציין על מה באה תפילת שמשון בפרק זה וכתוב בקצרה על תפילה נוספת שהתפלל שמשון לה' ועל מה נסבה.
	שופטים טז
	שמשון ודלילה ונקמת שמשון האחרונה
	א. צטט את חלקו הראשון של פסוק ב' בתוספת המלה החסרה שם.
	עיין בפסוקים י"ז- י"ח והשב:
	א. באיזה אופן נוסף שיתפה דלילה פעולה עם הפלשתים ומה היתה תוצאת הדבר?
	צטט את הפסוקים המציינים את הקרבתו של שמשון במעשה הפלת האולם על יושביו ואת גודל הישגו בהפלת הבית.
	שופטים יז
	פסל מיכה
	עיין בפסוקים א'- ו'.
	א. "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה". מה בא לציין פסוק זה?
	א. מה גרם למיכה להחזיר לאמו את הכסף שגנב?
	ב. מה גרם למיכה להפציר בנער מבית לחם יהודה לשרת אצלו ככהן?
	א. עיין בפסוקים י"א- י"ב וציין כיצד באה לביטוי כפיות הטובה של הנער הלוי לאור המסופר בפרק י"ח.
	שופטים יח
	בני דן, נחלה ופסל מיכה
	א. עיין בשופטים פרק א' וכתוב מה גרם לבני דן לחפש להם נחלה.
	ב. עיין בפסוקים ז'- י' וציין חמש סיבות שגרמו לבני דן לראות בליש עיר מתאימה לכיבוש לנחלתם.
	א. כתוב בקצרה ההקשר בו נזכרו: צרעה, אשתאול וקרית יערים וציין הקשר נוסף בו נזכרו צרעה ואשתאול.
	ב. מה אירע בסופו של הסיפור עם הפסל שעשה מיכה?
	שופטים יט
	פילגש בגבעה
	עיין בפסוקים א'- י'.
	א. מה באים להדגיש הפסוקים בהם מציע הנער לאיש לוי לעצור ללינה ביבוס ואילו האיש מציין שלא כדאי ללון בקרב נכרים, אלא עדיף להמשיך ללכת עד שיגיעו למקום ישוב יהודי (י"א- י"ב)?
	א. במה באה לידי ביטוי התנהגותם הנפשעת של אנשי הגבעה, האיש הזקן ואיש לוי?
	שופטים כ
	מלחמת ישראל בבנימין
	פרק כ' מספר על תחילת התיקון למעשה הנבלה שנעשה בישראל. 
	א. עיין בפסוקים א'- י"א וציין מהם שני האופנים בהם החל התיקון לבוא לידי ביטוי ומהן המילים בכתוב המציינות זאת.   
	ב. "ותקהל העדה... אל ה' המצפה" (א'). 
	המצפה שמש מקום התקהלות לישראל גם במקרים נוספים. ציין שני מקרים בהם הקהיל שמואל את ישראל אל המצפה וכתוב המקור המדויק לדבריך.
	עיין בפסוקים ח'- ט"ז.
	א. מה היתה ההחלטה שקבלו ישראל פה אחד ולאיזה תפקיד הוקצו עשירית מהאנשים?
	א. מה עשו בני ישראל כדי לוודא שהם פועלים נכון במאבקם בשבט בנימין?
	א. מה היו ההבדלים בין תגובת ישראל למפלתם ביום הראשון למלחמה בבנימין ובין תגובתם למפלתם ביום השני?   
	ב. מה היה ההבדל בין הבכי שבכו ישראל בשני הימים הראשונים לבין הבכי שבכו ביום השלישי?
	שופטים כא
	שבועת ישראל ופתרונה
	א. מה היו שני חלקי שבועתם של ישראל במצפה ומה גרם להם להישבע על דברים אלה?
	א. צטט הפסוקים המציינים את העובדה שכעסם הראשון של ישראל על בנימין שכך עד שריחמו על בניהם הנותרים של שבט זה.
	תאר הפתרון שמצאו ישראל לבעיית אנשי בנימין שנותרו בלי נשים.
	ציין מי אמר את הדברים שלפניך ובאיזה הקשר הם נאמרו:
	ציין בקצרה מה אירע במקומות הבאים:
	1. שכם
	2. חרושת הגויים
	לפניך 6 שמות של מקומות. ציין בכל אחד מהמקומות שם של אדם מישראל הקשור אליו והסבר בקיצור את הקשר שלו למקום זה.
	כתוב באיזה מקום אירע כל אחד מהאירועים הבאים:
	כתוב בקצרה מי היו האישים הבאים:
	כתוב במשפט אחד את ההקשר בו נזכרו הפרטים הבאים:
	באירועים אחדים בספר שופטים נזכר המצב: "בימים ההם אין מלך בישראל".   
	א. ציין שני אירועים מספר שופטים שמוסברים ע"י המצב הזה.     

