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Ruth: of Loyalty & Treason
רות א
(א) וַ יְ ִהי בִ ימֵ י ְשפֹט הַ שֹפְ ִטים

המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד
פרעה במקום המשפט שמה הרשע והחטא:



ָארץ וַ ֵילְֶך ִאיׁש ִמבֵּ ית לֶחֶ ם יְ הּודָ ה לָגּור
( )Aוַ יְ ִהי ָרעָ ב בָּ ֶ
ּושנֵי בָּ נָּיו:
בִ ְשדֵּ י מוָֹאב הּוא וְ ִא ְשּת ֹו ְ
(( )Bב) וְ שֵ ם הָּ ִאיש אֱ לִ ימֶ לְֶך וְ שֵ ם ִא ְשּת ֹו נָע ִמי
וְ שֵ ם ְשנֵי בָּ נָּיו מַ ְחלוֹן וְ כִ לְ יוֹן אֶ פְ ָּר ִתים ִמבֵ ית לֶחֶ ם
הּודה וַיָ בֹאּו ְשדֵּ י מוָֹאב וַ יִ ְהיּו שָּ ם:
יְ ָּ
(( )Cג) וַיָ מָ ת אֱ לִ ימֶ לְֶך ִאיש ָּנע ֳִמי ו ִַת ָשאֵּ ר ִהיא
ּוׁשנֵּי בָ נֶיהָ :
ְ
(( )Dד) וַ יִ ְשאּו לָּהֶ ם נ ִָּשים מֹאֲ בִ יוֹת
שֵ ם הָּ ַאחַ ת עָּ ְרפָּ ה וְ שֵ ם הַ שֵ נִ ית רּות
וַ י ְֵשבּו שָּ ם כְ עֶ שֶ ר שָּ נִים:
(( )Cה) וַיָ מּותּו גַם ְשנֵיהֶ ם מַ ְחלוֹן וְ כִ לְ יוֹן
יׁשּה:
ו ִַת ָשאֵּ ר הָ ִא ָשה ִמ ְשנֵּי יְ לָדֶ יהָ ּומֵּ ִא ָ
(( )Bו) וַ ָּּת ָּקם ִהיא וְ כַֹּלתֶ יהָּ ו ַָת ָׁשב ִמ ְשדֵּ י מוָֹאב
( )Aכִ י שָּ ְמעָּ ה בִ ְשדֵּ ה מוָֹאב כִ י פָּ ַקד יְ קֹוָּ ק אֶ ת עַ ּמ ֹו לָּתֵ ת
לָּהֶ ם לָחֶ ם:
(כב) וַ ָּּתשָּ ב נָע ִמי וְ רּות הַ ּמוֹאֲ בִ יָ ה ַכלָּתָּ ּה עִ ּמָּ ּה הַ ָשבָ ה
ִמ ְשדֵּ י מוָֹאב וְ הֵ ּמָּ ה בָּ אּו בֵּ ית לֶחֶ ם בִ ְת ִחלַת ְק ִציר ְשע ִֹרים:
 .1רש"י רות פרק א
וילך איש  -עשיר גדול היה ופרנס הדור ויצא מארץ
ישראל לחוצה לארץ מפני צרות העין שהיתה עינו צרה
בעניי' הבאים לדוחקו לכך נענש:
 .2גמ' בבא בתרא צא.
ת"ר :אין יוצאין מארץ לחו"ל  -אא"כ עמדו סאתים
בסלע .א"ר שמעון :אימתי? בזמן שאינו מוצא ליקח,
אבל בזמן שמוצא ליקח ,אפי' עמדה סאה בסלע  -לא
יצא .וכן היה ר"ש בן יוחאי אומר :אלימלך ,מחלון
וכליון ,גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו ,ומפני מה
נענשו? מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ ,שנאמר+ :רות
א' +וַ ֵּתהֹם ָּכל הָּ עִ יר ֲעלֵיהֶ ן וַ ּתֹאמַ ְרנָּה הֲ זֹאת ָּנע ֳִמי .מאי
הזאת נעמי? א"ר יצחק ,אמרו :חזיתם ,נעמי שיצאת
מארץ לחו"ל מה עלתה לה?
 .3רות רבה (וילנא) פרשה א ד"ה ד ויהי רעב
והא תניא בשעת הדבר בשעת מלחמה כנוס הרגל ובשעת
רעבון פזר הרגל ,למה נענש אלימלך ע"י שהפיל לבן של
ישראל עליהם

חטאו של לוט:
 .4בראשית רבה (וילנא) פרשה מא ד"ה ז וישא לוט
ויסע לוט מקדם ,הסיע עצמו מקדמונו של עולם ,אמר
אי אפשי לא באברם ולא באלוקיו
 .5רמב"ן על בראשית פרק יב פסוק י
...גם יציאתו מן הארץ ,שנצטווה עליה בתחילה ,מפני
הרעב ,עון אשר חטא ,כי האלהים ברעב יפדנו ממות ועל
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חטאו של יהודה:
 .6רש"י בראשית פרק לח
(א) ויהי בעת ההוא  -למה נסמכה פרשה זו לכאן,
והפסיק בפרשתו של יוסף ,ללמד שהורידוהו אחיו
מגדולתו כשראו בצרת אביהם ,אמרו אתה אמרת
למכרו ,אלו אמרת להשיבו היינו שומעים לך:
 .7בראשית מב
(לז) וַ יֹאמֶ ר ְראּובֵ ן אֶ ל ָאבִ יו לֵאמֹר אֶ ת ְשנֵי בָּ נַי ָּּת ִמית ִאם
יאּנּו ֵאלֶיָך ְּתנָּה אֹת ֹו עַ ל י ִָּדי וַ אֲ נִ י אֲ ִשיבֶ ּנּו ֵאלֶיָך:
ֹלא אֲ בִ ֶ
 .8רש"י בראשית מב
(לח) לא ירד בני עמכם  -לא קבל דבריו של ראובן .אמר
בכור שוטה הוא זה ,הוא אומר להמית בניו ,וכי בניו הם
ולא בני:

חטאו של אלימלך
 .9צפניה ב:ט
ָּלכֵן חַ י ָאנִי נְאֻ ם יְ קֹוָּ ק ְצבָּ אוֹת אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָּראֵ ל כִ י מוָֹאב
ּומכְ ֵרה
כִ ְסדֹם ִת ְהיֶה ּובְ נֵּי עַ ּמוֹן ַכ ֲעמ ָֹרה ִמ ְמ ַשק חָּ רּול ִ
ּושמָּ מָּ ה עַ ד ע ֹולָּם ְש ֵא ִרית עַ ִּמי יְ בָּ ּזּום וְ יֶתֶ ר ּגוֹיִ י
מֶ לַח ְ
יִ נְחָּ לּום:
 .10יחזקאל טז:מט
ִהּנֵה זֶ ה הָּ יָּה ֲעוֹן ְסדֹם אֲ חוֹתֵ ְך ּגָּאוֹן ִשבְ עַ ת לֶחֶ ם וְ ַשלְ וַ ת
יקה:
הַ ְש ֵקט הָּ יָּה לָּּה וְ לִ ְבנו ֶֹתיהָּ וְ יַד עָּ נִי וְ אֶ בְ יוֹן ֹלא הֶ חֱ זִ ָּ
 .11תנחומא בהר סימן ח ד"ה [ח] ד"א פעמים
….ממי אתה למד מנעמי ובניה ואלימלך שהיה ראש
הדור ,כיון שבא רעב מה עשה ,הניח ארץ ישראל והלך
לו לארץ מואב ,והיה הקב"ה קוצף עליו ,שהיה נשיאו
של דור ,א"ל הקב"ה ,אילו היו בני עושין כן ,היו
מניחין ארץ ישראל שממה ,מה כתיב שם ,וימת
אלימלך איש נעמי (רות א ג) ,ולא היה לבניו ללמוד
מאביהם לחזור לארץ ישראל ,ומה עשו אף הם ,וישאו
להם נשים מואביות (שם ד) ,שלא הטבילו אותן ,ולא
גיירו אותן ...וישבו שם כעשר שנים (שם) ,כל אותן י'
שנים היה הקב"ה מתרה בהן ,כשראה שלא חזרו
בתשובה ,התחיל לפשוט ידו בגמליהם ובמקניהם ,ולא
חזרו ,כשראה שלא חזרו ,מיד וימותו גם שניהם מחלון
וכליון (שם ה)
 .12רמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה ט
אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם ,אלא
ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם
ויחזור לארץ ,וכן יוצא הוא לסחורה… ואף על פי
שמותר לצאת אינה מדת חסידות שהרי מחלון וכליון
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נתקבלה הלכה' :עמוני' (דברים כג) ולא עמונית' ,מואבי'
ולא מואבית.
 .19תלמוד בבלי יבמות עו-:עז.
מתני' .עמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם,
אבל נקבותיהם מותרות מיד
א"ל אבנר ,תנינא :עמוני  -ולא עמונית ,מואבי  -ולא
מואבית.
(דואג) אלא מעתה ,ממזר  -ולא ממזרת!
(אבנר) ממזר כתיב ,מום זר.
(דואג) מצרי  -ולא מצרית!
(אבנר) שאני הכא ,דמפרש טעמא דקרא+ :דברים כ"ג +על
אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים ,דרכו של איש
לקדם ,ולא דרכה של אשה לקדם.
(דואג) היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ,ונשים
לקראת נשים!
(אבנר) אישתיק.
מיד :ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה העלם ,התם קרי
ליה נער ,הכא קרי ליה עלם! הכי קא אמר ליה :הלכה
נתעלמה ממך ,צא ושאל בבית המדרש .שאל ,אמרו
ליה :עמוני  -ולא עמונית ,מואבי  -ולא מואבית .אקשי
להו דואג כל הני קושייתא ,אישתיקו.
בעי לאכרוזי עליה ,מיד+ :שמואל ב' י"ז +ועמשא בן איש
ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש,
וכתיב+ :דברי הימים א' ב' +יתר הישמעאלי! אמר רבא:
מלמד ,שחגר חרבו כישמעאל ואמר :כל מי שאינו שומע
הלכה זו ידקר בחרב ,כך מקובלני מבית דינו של שמואל
הרמתי :עמוני  -ולא עמונית ,מואבי  -ולא מואבית...
מכל מקום קשיא! הכא תרגמו+ :תהלים מ"ה +כל כבודה

שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו
כלייה למקום.

לגור בשדה מואב
 .13בבא בתרא טו:
וא"ר יוחנן ,מאי דכתיב+ :רות א' +ויהי בימי שפוט
השופטים? דור ששופט את שופטיו ,אומר לו :טול
קיסם מבין (עיניך) +מסורת הש"ס[ :שיניך] ,+אומר לו :טול
קורה מבין עיניך
 .14בבא בתרא צא.
אמר רבה בר רב הונא אמר רב :אבצן זה בעז.
 .15נחמיה ט
ָארץ אֲ שֶ ר נָּתַ ָּּתה לַאֲ בֹתֵ ינּו
(לו) ִהּנֵה אֲ נ ְַחנּו הַ יוֹם עֲבָּ ִדים וְ הָּ ֶ
לֶאֱ כֹל אֶ ת פִ ְריָּּה וְ אֶ ת טּובָּ ּה ִהּנֵה אֲ נ ְַחנּו עֲבָּ ִדים עָּ לֶיהָּ ( :לז)
ּותבּוָאתָּ ּה מַ ְרבָּ ה ל ְַּמלָּכִ ים אֲ שֶ ר נָּתַ ָּּתה עָּ לֵינּו בְ חַ טֹאותֵ ינּו
ְ
וְ עַ ל ּגְ וִ יֹתֵ ינּו מ ְֹשלִ ים ּובִ בְ הֶ ְמ ֵּתנּו כִ ְרצ ֹונָּם ּובְ צָּ ָּרה גְ ד ֹולָּה
אֲ נ ְָּחנּו:
 .16רות רבה (וילנא) פרשה א ד"ה ד ויהי רעב
והא תניא בשעת הדבר בשעת מלחמה כנוס הרגל ובשעת
רעבון פזר הרגל ,למה נענש אלימלך ע"י שהפיל לבן של
ישראל עליהם…
 .17תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיג עמוד ב
+רות ב +ויאמר בעז לנערו הנצב על הקוצרים למי
הנערה הזאת ,וכי דרכו של בעז לשאול בנערה? אמר רבי
אלעזר :דבר חכמה ראה בה ,שני שבלין  -לקטה ,שלשה
שבלין  -אינה לקטה.
במתניתא תנא :דבר צניעות ראה בה ,עומדות  -מעומד,
נופלות  -מיושב.

בת מלך פנימה.

 .20משנה מסכת פאה פרק ו משנה ה
שני עומרים שכחה ושלשה אינן שכחה שני צבורי זיתים
וחרובין שכחה ושלשה אינן שכחה שני הוצני פשתן
שכחה ושלשה אינן שכחה שני גרגרים פרט ושלשה אינן
פרט שני שבלים לקט ושלשה אינן לקט אלו כדברי ב"ה
ועל כולן בש"א שלשה לעניים וארבעה לבעה"ב:

 .18רות רבה (לרנר) פרשה ה ד"ה ותעזבי אביך ואמר
וַ ֵּתלְ כִ י אֶ ל עַ ם אֲ שֶ ר ֹלא י ַָּדעַ ְּת ְּתמוֹל ִשלְ שוֹם  -שאלו באת
תמול שלשום לא היינו מקבלין אותך ,שעדיין לא
שופט
.1
.2
.3
.4
.5

עתניאל בן קנז
אהוד בן גרא
שמגר בן ענת
דבורה אשת לפידות (& ברק)
גדעון בן יואש (ירובעל)

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

אבימלך
תולע בן פועה (י:א-ב)
יאיר הגלעדי (י:ג-ד)
יפתח הגלעדי (י:ה-יח ,יא:א-יב:ז)
אבצן מבית לחם (יב:ח-ט)
אילון הזבולני (יב:י-יב)
עבדון בן הלל הפרעתוני (יב:יג-טו)
שמשון (פרקים יג-טז)
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שעבוד
8
18
?
20
7

המשעבד
כושן רשעתים (ארם)
עגלון מלך מואב
פלשתים
יבין מלך כנען (סיסרא)
מדין  /עמלק  /קדם

18

עמון

20

פלשתים

שנות השופט
40
80
??
40
40
3
23
22
6
7
10
8
( 20או )40
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דור ששפטו את שופטיו
עתניאל פ"ג
(ז) וַ ַי ֲעשֹּו בְ נֵי
יִ ְש ָּראֵ ל אֶ ת הָ ַרע
בְ עֵ ינֵי ה' וַ יִ ְשכְ חּו
אֶ ת ה' אֱ _ֹלהֵ יהֶ ם
אֶ ת
וַ יַעַ בְ דּו
וְ אֶ ת
הַ בְ עָ לִ ים
הָּ אֲ שֵ רוֹת:

יפתח פ"י
גדעון פ"ו
דבורה פ"ד
אהוד פ"ג
שוֹת הָ ַרע
(יב) וַ י ִֹספּו בְ נֵי (א) וַ י ִֹספּו בְ נֵי (א) וַ ַי ֲעשֹּו בְ נֵי (ו) וַ י ִֹספּו בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ַל ֲע ֹ
שוֹת יִ ְש ָּראֵ ל הָ ַרע ְבעֵ ינֵי בְ עֵ ינֵי ה' וַ יַעַ בְ דּו ֶאת הַ בְ עָ לִ ים וְ אֶ ת
ַל ֲע ֹ
שוֹת יִ ְש ָּראֵ ל
ַל ֲע ֹ
יִ ְש ָּראֵ ל
הָ עַ ְׁש ָתרוֹת וְ אֶ ת אֱ ֹלהֵ י אֲ ָרם וְ אֶ ת
ה'...
הָ ַרע בְ עֵ ינֵי ה'
הָ ַרע בְ עֵ ינֵי ה'
אֱ ֹלהֵ י צִ ידוֹן וְ אֵ ת אֱ ֹלהֵ י מוָֹאב וְ אֵ ת
אֱ ֹלהֵ י ְבנֵי עַ ּמוֹן וְ אֵ ת אֱ ֹלהֵ י ְפלִ ְׁש ִתים
וַיַ עַ זְ בּו אֶ ת ה' וְ ֹלא עֲבָ דּוהּו:
(ז) וַ יִ חַ ר ַאף ה' ְביִ ְש ָּראֵ ל

(ח) וַ יִ חַ ר ַאף ה'
בְ יִ ְש ָּראֵ ל
כּוׁשן וַ יְ חַ ּזֵ ק ה' אֶ ת עֶ גְ לוֹן
ַ
וַ יִ ְמכְ ֵרם בְ יַד
מֶ לְֶך מֶ לְֶך מוָֹאב עַ ל
ִר ְׁשעָ תַ יִ ם
יִ ְש ָּראֵ ל עַ ל כִ י עָּ שֹּו
אֲ ַרם נַהֲ ָּריִ ם
אֶ ת הָּ ַרע בְ עֵ ינֵי ה':
(יג) ַויֶ אֱ סֹף אֵּ לָיו
אֶ ת בְ נֵּי עַ ּמוֹן
ַועֲמָ לֵּק וַ ֵילְֶך וַ יְַך
אֶ ת יִ ְש ָּראֵ ל וַ יִ ְירשּו
אֶ ת עִ יר הַ ְּתמָּ ִרים:

(ב) וַ יִ ְמכְ ֵרם ה' בְ יַד
יָבִ ין מֶ לְֶך כְ נַעַ ן
אֲ שֶ ר מָּ לְַך בְ חָּ צוֹר
יס ָּרא
וְ שַ ר ְצבָּ א ֹו ִס ְ
וְ הּוא יוֹשֵ ב בַ חֲ רֹשֶ ת
הַ ּגוֹיִ ם( :ג) וַ יִ ְצעֲקּו
בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל אֶ ל ה'
כִ י ְּתשַ ע מֵ אוֹת ֶר ֶכב
בַ ְרזֶ ל ל ֹו

(ב) וַ ָּּתעָּ ז יַד ִמ ְדיָן
עַ ל יִ ְש ָּראֵ ל ִמפְ נֵי
ִמ ְדיָּן עָּ שֹּו לָּהֶ ם בְ נֵי
אֶ ת
יִ ְש ָּראֵ ל
אֲ ֶשר
הַ ִּמנְהָּ רוֹת
וְ אֶ ת
בֶ הָּ ִרים
וְ אֶ ת
הַ ְּמעָּ רוֹת
הַ ְּמצָּ דוֹת( :ג) וְ הָּ יָּה
ִאם זָּ ַרע יִ ְש ָּראֵ ל
וְ עָּ לָּה ִמ ְדיָּן וַ ע ֲָּמלֵק
ּובְ נֵי ֶק ֶדם וְ עָּ לּו
עָּ לָּיו( :ד) וַ יַחֲ נּו
ֲעלֵיהֶ ם וַ י ְַש ִחיתּו
ָארץ עַ ד
אֶ ת יְ בּול הָּ ֶ
בוֹאֲ ָך עַ ּזָּ ה וְ ֹלא
ִמ ְחיָּה
י ְַש ִאירּו
בְ יִ ְש ָּראֵ ל וְ ֶשה וָּ שוֹר
וַ חֲ מוֹר( :ה) כִ י הֵ ם
ַיעֲלּו
ּומ ְקנֵיהֶ ם
ִ
יבָּ אּו
וְ ָאהֳ לֵיהֶ ם
ַארבֶ ה ָּלרֹב
ְ
כְ ֵדי
וְ לָּהֶ ם וְ לִ גְ מַ לֵיהֶ ם
אֵ ין ִמ ְספָּ ר וַ ָּיבֹאּו
ָארץ לְ ַשחֲ ָּתּה:
בָּ ֶ

וַיַ עַ בְ דּו בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל (יד) וַיַ עַ בְ דּו בְ נֵי וְ הּוא לָחַ ץ אֶ ת בְ נֵי (ו) וַיִ דַ ל יִ ְש ָּראֵ ל
בְ חָּ זְ ָּקה ְמאֹד ִמפְ נֵי ִמ ְדיָּן...
אֶ ת כּושַ ן ִר ְשעָּ תַ יִ ם יִ ְש ָּראֵ ל אֶ ת עֶ גְ לוֹן יִ ְש ָּראֵ ל
(א) וַיִ ְתנֵּם ה' בְ יַד
מֶ לְֶך מוָֹאב ְׁשמוֹנֶה עֶ ְש ִרים שָּ נָּה:
מנֶה שָּ נִים:
ְׁש ֹ
ִמ ְדיָּן שֶ בַ ע ָּשנִים:
עֶ ְש ֵּרה שָּ נָּה:

ּוביַד בְ נֵי
וַ יִ ְמכְ ֵרם בְ יַד ְפלִ ְׁש ִתים ְ
עַ ּמוֹן( :ח) וַיִ ְרעֲצּו וַיְ רֹצְ צּו אֶ ת בְ נֵי
מנֶה עֶ ְש ֵּרה
יִ ְש ָּראֵ ל בַ ָּשנָּה הַ ִהיא ְׁש ֹ
ָׁשנָה אֶ ת כָּל בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל אֲ ֶשר בְ עֵ בֶ ר
הַ י ְַר ֵדן בְ אֶ ֶרץ הָּ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשר בַ ּגִ לְ עָּ ד:
(ט) וַיַ עַ בְ רּו בְ נֵּי עַ ּמוֹן אֶ ת הַ יַ ְרדֵּ ן
יהּודה ּובְ בִ נְ י ִָמין ּובְ בֵּ ית
ָ
לְ ִהלָחֵּ ם גַם בִ
אֶ ְפ ָריִ ם ו ֵַּתצֶ ר לְ יִ ְש ָראֵּ ל ְמאֹד:
(י) וַ יִ זְ עֲקּו בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ֶאל יְ קֹוָּ ק
לֵאמֹר חָּ טָּ אנּו לְָּך וְ כִ י עָּ זַ ְבנּו אֶ ת
אֱ ֹלהֵ ינּו וַ ַּנ ֲעבֹד אֶ ת הַ בְ עָּ לִ ים :פ
(יא) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָּ ק אֶ ל בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל
ּומן בְ נֵי
ּומן הָּ אֱ מ ִֹרי ִ
הֲ ֹלא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִ
ּומן פְ לִ ְש ִּתים( :יב) וְ ִצידוֹנִ ים
עַ ּמוֹן ִ
וַ עֲמָּ לֵק ּומָּ עוֹן לָּחֲ צּו אֶ ְתכֶ ם וַ ִּת ְצעֲקּו
אֵ לַי וָּ או ִֹשיעָּ ה אֶ ְתכֶ ם ִמי ָָּּדם( :יג)
ֹלהים
וְ אַ ֶּתם עֲזַ ְב ֶּתם או ִֹתי וַ ַּתעַ בְ דּו אֱ ִ
אֲ חֵ ִרים ָּלכֵן ֹלא או ִֹסיף לְ הו ִֹשיעַ
ֹלהים
אֶ ְתכֶם( :יד) לְ כּו וְ ַזעֲקּו אֶ ל ָהאֱ ִ
אֲ ֶׁשר בְ חַ ְר ֶתם בָ ם הֵּ ּמָ ה יו ִֹׁשיעּו לָכֶם
ֹאמרּו בְ נֵי
בְ עֵּ ת צָ ַר ְתכֶם( :טו) וַ י ְ
ֲשה אַ ָתה
יִ ְש ָּראֵ ל אֶ ל יְ קֹוָּ ק חָּ טָּ אנּו ע ֵּ
לָנּו כְ ָכל הַ ּטוֹב בְ עֵּ ינֶיָך אַ ְך הַ ִצילֵּנּו נָא
הַ יוֹם הַ זֶה( :טז) וַ י ִָּסירּו אֶ ת אֱ ֹלהֵ י
הַ ֵּנכָּר ִמ ִק ְרבָּ ם וַ יַעַ בְ דּו אֶ ת יְ קֹוָּ ק
וַ ִּת ְקצַ ר נַפְ ש ֹו בַ ֲעמַ ל יִ ְש ָּראֵ ל:
(ח) וַיִ ְרעֲצּו וַיְ רֹצְ צּו אֶ ת בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל
מנֶה עֶ ְש ֵּרה ָׁשנָה
בַ ָּשנָּה הַ ִהיא ְׁש ֹ
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שופטים יא
(יב) וַ יִ ְשלַח יִ פְ ָּּתח מַ לְ ָאכִ ים אֶ ל מֶ לְֶך בְ נֵּי עַ ּמוֹן לֵאמֹר מַ ה
ַאר ִצי:
לִ י וָּ לְָּך כִ י בָּ אתָּ אֵ לַי לְ ִהלָּחֵ ם בְ ְ
(יג) וַ יֹאמֶ ר מֶ לְֶך בְ נֵּי עַ ּמוֹן אֶ ל מַ לְ אֲ כֵי יִ פְ ָּּתח כִ י ל ַָּקח
ַארנוֹן וְ עַ ד הַ יַ בֹק
ַאר ִצי בַ עֲלוֹת ֹו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם מֵּ ְ
יִ ְש ָּראֵ ל אֶ ת ְ
וְ עַ ד הַ י ְַר ֵדן וְ עַ ָּּתה הָּ ִשיבָּ ה אֶ ְתהֶ ן בְ שָּ לוֹם:
(יד) וַ יוֹסֶ ף עוֹד יִ פְ ָּּתח וַ יִ ְשלַח מַ לְ ָאכִ ים אֶ ל מֶ לְֶך בְ נֵּי עַ ּמוֹן:
(טו) וַ יֹאמֶ ר ל ֹו כֹה ָאמַ ר יִ פְ ָּּתח ֹלא ל ַָּקח יִ ְש ָּראֵ ל אֶ ת אֶ ֶרץ
מוָֹאב וְ אֶ ת אֶ ֶרץ בְ נֵּי עַ ּמוֹן( :טז) כִ י בַ עֲלוֹתָּ ם ִמ ִּמ ְצ ָּריִ ם וַ ֵילְֶך
יִ ְש ָּראֵ ל בַ ִּמ ְדבָּ ר עַ ד יַם סּוף וַ ָּיבֹא ָּק ֵדשָּ ה( :יז) וַ יִ ְשלַח יִ ְש ָּראֵ ל
ַארצֶ ָך וְ ֹלא שָּ מַ ע
מַ לְ ָאכִ ים אֶ ל מֶ לְֶך אֱ דוֹם לֵאמֹר אֶ עְ בְ ָּרה ּנָּא בְ ְ
מֶ לְֶך אֱ דוֹם וְ גַם אֶ ל מֶ לְֶך מוָֹאב שָּ לַח וְ ֹלא ָאבָּ ה וַ יֵשֶ ב יִ ְש ָּראֵ ל
בְ ָּק ֵדש( :יח) וַ ֵילְֶך בַ ִּמ ְדבָּ ר וַ יָּסָּ ב אֶ ת אֶ ֶרץ אֱ דוֹם וְ אֶ ת אֶ ֶרץ
ַארנוֹן
מוָֹאב וַ ָּיבֹא ִמ ִּמזְ ַרח שֶ מֶ ש לְ אֶ ֶרץ מוָֹאב וַ יַחֲ נּון בְ עֵ בֶ ר ְ
ַארנוֹן גְ בּול מוָֹאב( :יט)
וְ ֹלא בָ אּו בִ גְ בּול מוָֹאב כִ י ְ
מ ִרי מֶ לְֶך חֶ ְשבוֹן
וַ יִ ְשלַח יִ ְש ָּראֵ ל מַ לְ ָאכִ ים אֶ ל ִסיחוֹן מֶ לְֶך הָּ אֱ ֹ
ַאר ְצָך עַ ד ְמקו ִֹמי( :כ) וְ ֹלא
וַ יֹאמֶ ר ל ֹו יִ ְש ָּראֵ ל נַעְ בְ ָּרה ּנָּא בְ ְ
הֶ אֱ ִמין ִסיחוֹן אֶ ת יִ ְש ָּראֵ ל ֲעבֹר בִ גְ בֻל ֹו וַ יֶאֱ סֹף ִסיחוֹן אֶ ת כָּ ל
עַ ּמ ֹו וַ יַחֲ נּו בְ י ְָּהצָּ ה וַ יִ לָּחֶ ם עִ ם יִ ְש ָּראֵ ל( :כא) וַ יִ ֵּתן יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֵ י
ירש
יִ ְש ָּראֵ ל אֶ ת ִסיחוֹן וְ אֶ ת כָּל עַ ּמ ֹו בְ יַד יִ ְש ָּראֵ ל וַ יַכּום וַ יִ ַ
ָארץ הַ ִהיא( :כב) וַ יִ ְירשּו
יִ ְש ָּראֵ ל אֵ ת כָּל אֶ ֶרץ הָּ אֱ מ ִֹרי יוֹשֵ ב הָּ ֶ
ּומן הַ ִּמ ְדבָּ ר
ַארנוֹן וְ עַ ד הַ יַ בֹק ִ
אֵ ת כָ ל גְ בּול הָ אֱ מ ִֹרי מֵּ ְ
וְ עַ ד הַ י ְַר ֵדן:
(כג) וְ עַ ָּּתה יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָּראֵ ל הו ִֹריש אֶ ת הָּ אֱ מ ִֹרי ִמפְ נֵי עַ ּמ ֹו
ישָך כְ מוֹׁש
ירשֶ ּנּו( :כד) הֲ ֹלא אֵ ת אֲ שֶ ר יו ִֹר ְ
יִ ְש ָּראֵ ל וְ אַ ָּּתה ִּת ָּ
ירש וְ אֵ ת כָּ ל אֲ שֶ ר הו ִֹריש יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֵ ינּו
אֱ ֹלהֶ יָך אוֹת ֹו ִת ָּ
ִמפָּ נֵינּו אוֹת ֹו נִי ָּרש:
(כה) וְ עַ ָּּתה הֲ טוֹב טוֹב אַ ָּּתה ִמבָ לָק בֶ ן צִ פוֹר מֶ לְֶך מוָֹאב
הֲ רוֹב ָּרב עִ ם יִ ְש ָּראֵ ל ִאם נִלְ חֹם נִלְ חַ ם בָּ ם:
(כו) בְ שֶ בֶ ת יִ ְש ָּראֵ ל בְ חֶ ְׁשבוֹן ּובִ בְ נוֹתֶ יהָּ ּובְ עַ ְרעוֹר ּובִ בְ נוֹתֶ יהָּ
ַארנוֹן ְשֹלש מֵ אוֹת שָּ נָּה ּומַ דּועַ ֹלא
ּובְ כָּל הֶ עָּ ִרים אֲ שֶ ר עַ ל יְ ֵדי ְ
ִהצַ לְ ֶּתם בָּ עֵ ת הַ ִהיא:
אתי לְָּך וְ אַ ָּּתה עֹשֶ ה ִא ִּתי ָּרעָּ ה לְ ִהלָּחֶ ם בִ י
(כז) וְ ָאנֹכִ י ֹלא חָּ טָּ ִ
יִ ְשפֹט יְ קֹוָּ ק הַ שֹפֵ ט הַ יוֹם בֵ ין בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ּובֵ ין בְ נֵּי עַ ּמוֹן:
(כח) וְ ֹלא שָּ מַ ע מֶ לְֶך בְ נֵּי עַ ּמוֹן אֶ ל ִדבְ ֵרי יִ פְ ָּּתח אֲ שֶ ר ָּשלַח
אֵ לָּיו:
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 .1בין ארנון ויבק  -ארץ בני עמון?
במדבר כא:יג
ַארנוֹן אֲ ֶשר בַ ִּמ ְדבָּ ר הַ יֹצֵ א ִמּגְ בֻל
ִמשָּ ם נָּסָּ עּו וַ יַחֲ נּו מֵ עֵ בֶ ר ְ
ַארנוֹן גְ בּול מוָֹאב בֵ ין מוָֹאב ּובֵ ין הָּ אֱ מ ִֹרי:
הָּ אֱ מ ִֹרי כִ י ְ
במדבר כא
(כג) וְ ֹלא נָּתַ ן ִסיחֹן אֶ ת יִ ְש ָּר ֵאל ֲעבֹר בִ גְ בֻל ֹו וַ יֶאֱ סֹף ִסיחֹן אֶ ת
כָּל עַ ּמ ֹו וַ יֵצֵ א לִ ְק ַראת יִ ְש ָּר ֵאל הַ ִּמ ְדבָּ ָּרה וַ ָּיבֹא י ְָּהצָּ ה וַ יִ לָּחֶ ם
ַארצ ֹו
ירש אֶ ת ְ
בְ יִ ְש ָּראֵ ל( :כד) וַ יַכֵ הּו יִ ְש ָּראֵ ל לְ פִ י חָּ ֶרב וַ יִ ַ
ַאר ֹנן עַ ד ַיבֹק עַ ד בְ נֵי עַ ּמוֹן כִ י עַ ז ּגְ בּול בְ נֵי עַ ּמוֹן( :כה)
מֵּ ְ
וַ יִ ַקח יִ ְש ָּר ֵאל אֵ ת כָּל הֶ עָּ ִרים הָּ אֵ לֶה וַ י ֵֶשב יִ ְש ָּר ֵאל בְ כָּל עָּ ֵרי
הָּ אֱ מ ִֹרי בְ חֶ ְשבוֹן ּובְ כָּ ל בְ נ ֶֹתיהָּ ( :כו) כִ י חֶ ְׁשבוֹן עִ יר ִסיחֹן מֶ לְֶך
הָּ אֱ מ ִֹרי ִהוא וְ הּוא נִ לְ חַ ם בְ מֶ לְֶך מוָֹאב הָ ִראׁשוֹן וַיִ ַקח אֶ ת כָ ל
ֹאמרּו הַ ּמ ְֹשלִ ים בֹאּו
ַארנֹן( :כז) עַ ל כֵן י ְ
ַארצוֹ ִמיָ דוֹ עַ ד ְ
ְ
חֶ ְשבוֹן ִּתבָּ נֶה וְ ִתכ ֹונֵן עִ יר ִסיחוֹן( :כח) כִ י אֵ ש י ְָּצָאה
מֵּ חֶ ְׁשבוֹן לֶהָּ בָּ ה ִמ ִק ְריַת ִסיחֹן ָאכְ לָּה עָ ר מוָֹאב בַ ֲעלֵי בָּ מוֹת
ֵיטם
ַארנֹן( :כט) אוֹי לְ ָך מוָֹאב ָאבַ ְד ָּּת עַ ם כְ מוֹׁש נָּתַ ן בָּ נָּיו פְ ל ִ
ְ
ירם ָאבַ ד חֶ ְׁשבוֹן
ּובְ נֹתָּ יו בַ ְשבִ ית לְ ֶמלְֶך אֱ מ ִֹרי ִסיחוֹן( :ל) וַ ּנִ ָּ
עַ ד ִדיבֹן וַ ּנ ִַשים עַ ד נֹפַ ח אֲ ֶשר עַ ד מֵ ְידבָּ א:

 .2כמוש = שקץ מואב




במדבר כא:כט  -אוֹי לְ ָך מוָֹאב ָאבַ ְד ָּּת עַ ם כְ מוֹׁש נָּתַ ן
ֵיטם ּובְ נֹתָּ יו בַ ְשבִ ית לְ מֶ לְֶך אֱ מ ִֹרי ִסיחוֹן:
בָּ נָּיו פְ ל ִ
מל"א יא:ז ָאז יִ ְבנֶה ְשֹלמֹה בָּ מָּ ה לִ כְ מוֹׁש ִׁש ֻּקץ מוָֹאב
מלְֶך ִׁש ֻּקץ בְ נֵּי עַ ּמוֹן:
רּוש ִ ָּלם ּולְ ֹ
בָּ הָּ ר אֲ ֶשר עַ ל פְ נֵי יְ ָּ
מל"א יא:לג  -יַעַ ן אֲ ֶשר עֲזָּ בּונִי וַ יִ ְש ַּתחֲ וּו לְ עַ ְשּת ֶֹרת
אֱ ֹלהֵ י ִצ ֹד ִנין לִ כְ מוֹׁש אֱ ֹלהֵּ י מוָֹאב ּולְ ִמלְ כֹם אֱ ֹלהֵּ י בְ נֵּי
עַ ּמוֹן וְ ֹלא הָּ לְ כּו בִ ְד ָּרכַ י ַלעֲשוֹת הַ י ָָּּשר בְ עֵ ינַי וְ חֻ קֹתַ י
ָאביו:
ּומ ְשפָּ טַ י כְ ָּדוִ ד ִ
ִ

 .3חשבון עיר מואב
 .4בלק מלך מואב
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