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 ו פרק שופטים

 
 'ה ַמְלַאְך ֵאָליו ַוֵיָרא( יב)

 

 

 

 

 
ָך' ה ֵאָליו ַוֹיאֶמר  :לֶהָחיִ  ִגּבֹור ִעםְּ

 

 

 
עֹון ֵאָליו ַוֹיאֶמר( יג) ֵיׁש ֲאֹדִני ִּבי ִגדְּ  ִעָםנּו' ה וְּ

ָלָםה נּו וְּ ָצַאתְּ ַאֵיה ֹזאת ָכל מְּ ֹאָתיו ָכל וְּ לְּ  ִנפְּ
רּו ֲאֶׁשר ַרִים ֲהֹלא ֵלאֹמר ֲאבֹוֵתינּו ָלנּו ִסנְּ  ִמִםצְּ

ַעָתה' ה ֶהֱעָלנּו ָטָׁשנּו וְּ ֵננּו' ה נְּ ַכף ַוִיתְּ ָין ּבְּ  :ִמדְּ

 

 

 

 

 

 
ֹכֲחָך ֵלְך ַוֹיאֶמר' ה ֵאָליו ַוִיֶפן( יד)  ְוהוַֹשְעָת  ֶזה ּבְּ

ִתיָך ֲהֹלא ִמְדָין ִמַכף ִיְשָרֵאל ֶאת ַלחְּ  :ׁשְּ

 
 ֶאת אֹוִׁשיעַ  ַּבָםה' ה ִּבי ֵאָליו ַוֹיאֶמר( טו)

ָרֵאל  ַהָצִעיר ְוָאֹנִכי ִבְמַנֶשה ַהַדל ַאְלִפי ִהֵמה ִישְּ
 :ָאִבי ְבֵבית

 
ִהִכיתָ  ִעָםְך ֶאְהֶיה ִכי' ה ֵאָליו ַוֹיאֶמר( טז)  ֶאת וְּ

ָין ִאיׁש ִמדְּ  :ֶאָחד כְּ
 
ֵעיֶניָך ֵחן ָמָצאִתי ָנא ִאם ֵאָליו ַוֹיאֶמר( יז)  ּבְּ

 :ִעִםי ְמַדֵבר ָשַאָתה אוֹת ִלי ְוָעִשיתָ 

 ג פרק שמות

 
ַלַּבת ֵאָליו 'ה ַמְלַאְך ַוֵיָרא( ב)  ְךִמתוֹ  ֵאׁש ּבְּ

ֶנה  ...ַהןְּ

 
ָרא ֶנה ִמתֹוְך ֹלִהים_אֱ  ֵאָליו ַוִיקְּ  ַוֹיאֶמר ַהןְּ

 :ִהֵמִני ַוֹיאֶמר ֹמֶׁשה ֹמֶׁשה

 
ָרָהם ֹלֵהי_אֱ  ָאִביָך ֹלֵהי_אֱ  ָאֹנִכי ַוֹיאֶמר( ו)  ַאבְּ

ָחק ֹלֵהי_אֱ  ֵתר ַיֲעֹקב ֹלֵהי_ֵוא ִיצְּ  ָנָניו ֹמֶׁשה ַוַיסְּ
 :ֹלִהים_ָהאֱ  ֶאל ֵמַהִּביט ָיֵרא ִכי

 
 ֲאֶׁשר ַעִםי ֳעִני ֶאת ָרִאיִתי ָרֹאה' ה ַוֹיאֶמר( ז)

ָרִים ִמצְּ ֶאת ּבְּ ִתי ַצֲעָקָתם וְּ ֵני ָׁשַמעְּ ָשיו ִמנְּ  ִכי ֹנגְּ
ִתי ֹאָביו ֶאת ָיַדעְּ  :ַמכְּ

ַהִסילוֹ  ָוֵאֵרד( ח) ַרִים ִמַיד לְּ ַהֲעֹלתוֹ  ִמצְּ  ִמן ּולְּ
ָחבָ  טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל ַהִהוא ָהָאֶרץ  ֶאֶרץ ֶאל הּורְּ

ָבׁש ָחָלב ָזַבת קֹום ֶאל ּודְּ ַנֲעִני מְּ ַהִחִתי ַהכְּ  וְּ
ָהֱאֹמִרי ִרִזי וְּ ַהנְּ ַהִחִּוי וְּ בּוִסי וְּ ַהיְּ  :וְּ

ַעָתה( ט) ֵני ַצֲעַקת ִהֵמה וְּ ָרֵאל ּבְּ ַגם ֵאָלי ָּבָאה ִישְּ  וְּ
ַרִים ֲאֶׁשר ַהַלַחץ ֶאת ָרִאיִתי  :ֹאָתם ֹלֲחִצים ִמצְּ

 
ַעָתה( י) הֹוֵצא ַפְרֹעה ֶאל ְוֶאְשָלֲחָך ָכהלְ  וְּ  ֶאת וְּ

ֵני ַעִםי ָרֵאל בְּ ָרִים ִישְּ  :ִמִםצְּ

 
 ִכי ָאֹנִכי ִמי ֹלִהים_ָהאֱ  ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹיאֶמר( יא)

ִכי ַפְרֹעה ֶאל ֵאֵלְך ֵני ֶאת אֹוִציא וְּ ָרֵאל ּבְּ  ִישְּ
ָרִים  :ִמִםצְּ

 
 ִעָםְך ֶאְהֶיה ִכי ַוֹיאֶמר( יב)
 
 

הֹוִציֲאָך ְשַלְחִתיָך ָאֹנִכי ִכי ָהאוֹת ָךלְ  ְוֶזה  ֶאת ּבְּ
ַרִים ָהָעם דּון ִמִםצְּ  ָהָהר ַעל ֹלִהים_ָהאֱ  ֶאת ַתַעבְּ
 :ַהֶזה
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 :כה-.כה השנה ראש .1
 שלא - הללו זקנים של שמותם נתפרשו לא למה: רבנן תנו

? ואביהוא כנדב פלוני? ואהרן כמשה פלוני: אדם יאמר
מּוֵאל ַוֹיאֶמר+ יב א שמואל+ ואומר? ומידד כאלדד פלוני  ֶאל ׁשְּ
ֹקָוק ָהָעם ֶאת ֹמֶׁשה ֶאת ָעָשה ֲאֶׁשר יְּ  א שמואל+ ואומר, ַאֲהֹרן וְּ

ַלח+ יב ֹקָוק ַוִיׁשְּ ֺרַּבַעל ֶאת יְּ ֶאת יְּ ָדן וְּ ֶאת ּבְּ ָתחיִ  וְּ ֶאת פְּ מּוֵאל וְּ  ׁשְּ
ֺרַּבַעל -  שעשה - ירובעל שמו נקרא ולמה, גדעון זה - יְּ

ָדן, הבעל עם מריבה  - בדן שמו נקרא ולמה, שמשון זה ּבְּ
ָתח, מדן דאתי  ֹמֶׁשה+ צט תהלים+ ואומר . כמשמעו - ִיפְּ

ַאֲהֹרן ֹכֲהָניו וְּ מּוֵאל ּבְּ ֵאי ּוׁשְּ ֹקרְּ מוֹ  ּבְּ ֹקָוק ֶאל ֹקִראים] ׁשְּ  הּואוְּ  יְּ
 ,עולם חמורי כשלשה עולם קלי שלשה הכתוב שקל. [ַיֲעֵנם

 - בדורו בדן, בדורו כמשה - בדורו ירובעל: לך לומר
 ללמדך. בדורו כשמואל - בדורו יפתח, בדורו כאהרן

 הוא הרי - הצבור על פרנס ונתמנה שבקלין קל שאפילו
 ַהֹכֲהִנים ֶאל ּוָבאתָ + יז דברים+ ואומר, שבאבירים כאביר
ִוִים ֶאל ַהלְּ ֶיה ֲאֶׁשר ַהֹשֵפט וְּ ָת ] ָהֵהם ַּבָיִמים ִיהְּ ָדַרׁשְּ ִהִגידּו וְּ ָך וְּ  לְּ

ַבר ֵאת ָנט דְּ  הדיין אצל הולך שאדם דעתך על תעלה וכי. [ַהִםׁשְּ
, שבימיו שופט אצל אלא לילך לך אין הא? בימיו היה שלא

 ָהיּו ִראֹׁשִניםהָ  ֶׁשַהָיִמים ָהָיה ֶמה ֹתאַמר ַאל +ז קהלת+ ואומר
ָמה ֹלא ִכי] ֵמֵאֶלה טֹוִבים ָת  ֵמָחכְּ  [ֶזה ַעל ָׁשַאלְּ

Rosh Hashanah 25a-25b 

Our Rabbis taught: Why were not the names of these elders 

mentioned? So that a man should not say, Is So-and-so like Moses 

and Aaron? Is So-and-so like Nadab and Abihu? Is So-and-so like 

Eldad and Medad? Scripture also says, And Samuel said to the 

people, It is the Lord that made Moses and Aaron, and it says [in 

the same passage], And the Lord sent Jerubaal and Bedan and 

Jepthah and Samuel. Jerubaal is Gideon. Why is he called Jerubaal? 

Because he contended with Baal. Bedan is Samson. Why is he 

called Bedan? Because he came from Dan. Jepthah is Jepthah  . It 

says also: Moses and Aaron among his priests and Samuel among 

them that call on his name. [We see therefore that] the Scripture 

places three of the most questionable characters on the same level 

as three of the the most estimable characters, to show that Jerubaal 

in his generation is like Moses in his generation, Bedan in his 

generation is like Aaron in his generation, Jepthah in his generation 

is like Samuel in his generation, [and] to teach you that the most 

worthless, once he has been appointed a leader4 of the community, 

is to be accounted like the mightiest of the mighty. Scripture says 

also: And thou shalt come unto the priests the Levites and to the 

judge thou shall be in those days. Can we then imagine that a man 

should go to a judge who is not in his days? This shows that you 

must be content to go to the judge who is in your days. It also says; 

Say not, How was it that the former days were better than these. 
 
  ד פסוק ג פרק( הארוך הפירוש) שמות עזרא אבן .2

 שמות) בקרבו שמי כי כדרך הנכבד בשם המלאך ונקרא
 ושם, לגדעון שנראה המלאך וכן. אפרשנו ושם( כא, כג

 ( יב, ו' שופ' )ד לו ויאמר כתוב
 

 ד פסוק ג פרק שמות חזקוני .3
 'ה בשם לדבר רשות לו וניתן' ה מלאך הוא' ה וירא( ד)
 

 יד פסוק ו פרק שופטים ק"רד .4
 גבורה והלבישהו אליו פנה פירוש -' ה אליו ויפן( יד)

ֹכֲחָך ֵלְך לו' ואמ  דרך על לו שהוסיף בכח' פירו ֶזה ּבְּ
 'ה קדם מן גבורתא רוח שתרגומו 'ה רוח יפתח על ותהי

 ':ה קדם מן גבורה רוח - אליהו אל היתה' ה ויד
 

 לך תתן (ד) ה"ד ד סימן שופטים תנחומא .5
 לכף העם את מטין שיהיו צדק משפט העם תא ושפטו

 ומלמדין מטין שיהיו שלום ברבי יהודה רבי אמר, צדק
 בן מגדעון למד אתה ממי, ה"הקב לפני זכות עליהם

 מבקש ה"הקב והיה בצרה ישראל היו שבימיו יואש
 הדור שהיה מוצא היה ולא זכות עליהם שילמד אדם

 שלמד ןבגדעו זכות שנמצא כיון, ובמעשים במצות דל
( ו שופטים) שנאמר המלאך עליו נגלה מיד זכות עליהם

 זכות בכח זה בכחך לך לו ויאמר' ה מלאך אליו ויבא

 שיהיו צדק משפט העם את ושפטו הוי, בני על שלמדת
 . הדור על זכות מלמדין

 
  ו:יד שופטים י"רש .6

 כך בני על סניגוריא שלמדת הזה הזכות בכח - זה בכחך
 :תנחומא רבי דרש

 
  ו:יד שופטים על לשיךא .7

 הקטנתש זה בכחך שהוא, זה בכחך לך הדברים והיו
 כל ועשית, עמך' ה שיהיה כדאי שאינך לומר עצמך את

 האמורות החלוקות
 

 ד פרק שמות ם"רשב .8
 בלשון בקי איני - אנכי לשון וכבד פה כבד כי (יא)

 ועתה משם ברחתי בקטנותי כי, לשון בחיתוך מצרים
 בקי שאינו שמי ביחזקאל מצינו וכן, שמונים בן אני

 בא לך אדם בן אלי ויאמר' דכת כן קרוי המלכות בלשון
 עם אל לא כי, אליהם בדבריי ודברת ישראל בית אל

 לא, ישראל בית אל שלוח אתה לשון וכבדי שפה עמקי
 תשמע לא אשר לשון וכבדי שפה עמקי [רבים] עמים אל

 פנים השם ידעו אשר נביא איפשר וכי'. וגו דבריהם
? בלשונו מגמגם היה לידו מידו תורה וקיבל פנים אל

 לחוש ואין. והאמוראים התנאים בדברי זה דבר ואין
 :החיצונים לספרים

 
  כח דברים

ֵצה ֵמָרחוֹק ּגוֹי ָעֶליָך ה' ִיָשא( מט) ֶאה ַכֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִמקְּ  ִידְּ
ַמע ֹלא ֲאֶׁשר ּגוֹי ַהָמֶׁשר ֹׁשנוֹ  ִתׁשְּ  :לְּ

ָזֵקן ָפִנים ִיָשא ֹלא ֲאֶׁשר ָפִנים ַעז ּגוֹי( נ) ַנַער לְּ  :ָיֹחן ֹלא וְּ
ִרי ְבֶהְמְתָך ְפִרי ְוָאַכל( נא) ָך ּופְּ ָמתְּ ָדְך ַעד ַאדְּ  ֹלא ֲאֶׁשר ִהָשמְּ

ִאיר ָך ַיׁשְּ ָהר ִתירֹוׁש ָדָגן לְּ ִיצְּ ַגר וְּ ֹרת ֲאָלֶפיָך ׁשְּ תְּ ַעׁשְּ  ַעד ֹצאֶנָך וְּ
 :ֹאָתְך ַהֲאִבידוֹ 

  בל דברים
אּוִני ֵהם( כא) ֹלא ִקנְּ ֵליֶהם ִכֲעסּוִני ֵאל בְּ ַהבְּ  ּבְּ

ִניֵאם ַוֲאִני  :ַאְכִעיֵסם ָנָבל ְבגוֹי ָעם ְבֹלא ַאקְּ
ָחה ֵאׁש ִכי( כב) ַאִני ָקדְּ אֹול ַעד ַוִתיַקד בְּ ִתית ׁשְּ  ַוֹתאַכל ַתחְּ

ַלֵהט ִויֺבָלּה ֶאֶרץ ֵדי ַותְּ  :ָהִרים מֹוסְּ


