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 ט:ט ק"רד
 להמליך אנשים להם חסרו כלומר אבימלך והאטד שכם אנשי הם העצים ומשל  - העצים על לנוע והלכתי

 שבו ולפי האטד גרן עד ויבאו וכן אבימלך והאטד תוספת, אבימלך והוא שבהם  הפחות המליכו כי' עליה
 אמר רע דבר ומכל מנזק העם ורלשמ נבחר שהמלך  ולפי היזק מה להשמר הצריכים הדברים בו גוררים קוצים

 לשמרם העם  על מלך עבורו שיושם שראוי התכלית לאותו ראוי אינו אבימלך והוא הם שבחרו המלך כי
 אבימלך עשה כן בו יפעל או בו שיאחז למי המריע הקוץ כמו הכוונה הפך להם מזיק הוא אדרבה כי מהיזק

 מאבימלך שכם לאנשי יקרה כן היזק רק תועלת בו שאין דבר הוא שהקוץ וכמו ובאחיו  בהם שהרג שכם בעם
 :כ"ע יועיל ולא להם שירע עליהם שהמליכו

 
 :ריטוריות שאלות

 (טז )ה תָּ ת ִאם ְועַּ ֱאמֶּ ִמים בֶּ ם ּוְבתָּ ְמִליכּו ֲעִשיתֶּ תַּ ת וַּ ְך אֶּ לֶּ  ֲאִבימֶּ

 ה  ְִאם בָּ ם טוֹּ ל ִעם ֲעִשיתֶּ עַּ בַּ יתוֹּ  ְוִעם ְירֺּ  בֵּ

 יו ִכְגמּול ְוִאם דָּ םֲעִש  יָּ  :לוֹּ  יתֶּ

 
 :הנעשות הפעולות

 ר ם ֲאשֶּ ם ָאִבי ִנְלחַּ יכֶּ  ֲעלֵּ

 ְשלְֵּך יַּ ת וַּ ד נְַּפשוֹּ  אֶּ  ִממֶּגֶּ

 ל יַּצֵּ ם וַּ ְתכֶּ ן ִמיַּד אֶּ  (יז: )ִמְדיָּ

 ם תֶּ ם ְואַּ ְמתֶּ ל קַּ ית עַּ יוֹּם ָאִבי בֵּ ְרגּו הַּ הַּ תַּ ת וַּ נָּיו אֶּ  בָּ

 ל ִאיש ִשְבִעים ן עַּ בֶּ ת אֶּ חָּ  אֶּ

 ְמִליכּו תַּ ת וַּ ְךֲאִבי אֶּ לֶּ ן מֶּ תוֹּ  בֶּ ל ֲאמָּ י עַּ ֲעלֵּ ם בַּ  ִכי ְשכֶּ
ם  (יח: )הּוא ֲאִחיכֶּ

 
 משל האטד

ְך( ח) לוֹּ ְלכּו הָּ ם ִלְמשֹּחַּ  ָהֵעִצים הָּ יהֶּ ְך ֲעלֵּ לֶּ יֹּאְמרּו מֶּ  וַּ
ה ַלַזִית ְלכָּ ינּו מָּ לֵּ  :עָּ

ר( ט) יֹּאמֶּ ם וַּ ִית לָּהֶּ זַּ ר ִדְשִני ֶאת ֶהֳחַדְלִתי הַּ  ִבי ֲאשֶּ
ְבדּו ֲאנִָּשים םֱאֹלִהי ְיכַּ ְכִתי וַּ לַּ  :ָהֵעִצים ַעל ָלנּועַ  ְוהָּ

יֹּאְמרּו( י) ִצים וַּ עֵּ ְת  ְלִכי ַלְתֵאָנה הָּ ְלִכי אַּ ינּו מָּ לֵּ  :עָּ
ר( יא) אמֶּ תֹּ ם וַּ נָּה לָּהֶּ ְתאֵּ ת ָמְתִקי ֶאת ֶהֳחַדְלִתי הַּ  ְואֶּ

ִתי ה ְתנּובָּ בָּ ּטוֹּ ְכִתי הַּ לַּ  :ָהֵעִצים ַעל ָלנּועַ  ְוהָּ
יֹּאְמרּו( יב) עֵּ  וַּ ן ִציםהָּ פֶּ גָּ ְת  ְלִכי לַּ ְלִכי אַּ ינּו מָּ לֵּ  :עָּ
ר( יג) אמֶּ תֹּ ם וַּ חַּ  ִתירוִֹשי ֶאת ֶהֳחַדְלִתי ַהֶגֶפן לָּהֶּ םֵּ ְמשַּ  הַּ

ֲאנִָּשים ֱאֹלִהים ְכִתי וַּ לַּ  :ָהֵעִצים ַעל ָלנּועַ  ְוהָּ
יֹּאְמרּו( יד) ל וַּ ִצים כָּ עֵּ ל הָּ ְך ָהָאָטד אֶּ ה לֵּ תָּ ְך אַּ ינּו ְמלָּ לֵּ  :עָּ
יֹּאמֶּ ( טו) ד רוַּ ָאטָּ ל הָּ ִצים אֶּ עֵּ  הָּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ם ֶבֱאֶמת ִאם תֶּ ְשִחים אַּ ִתי מֹּ ְך אֹּ לֶּ ם ְלמֶּ יכֶּ  ֲעלֵּ

 
 ְבִצִלי ֲחסּו בֹּאּו=< 

 ַאִין ְוִאם
ד ִמן ֵאש ֵתֵצא=<  ָאטָּ ת ְוֹתאַכל הָּ י אֶּ  ַאְרזֵּ

ן נוֹּ ְלבָּ  :הַּ

 דברי יותם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ה( טז) תָּ  םֲעִשיתֶ  ּוְבָתִמים ֶבֱאֶמת ִאם ְועַּ

 ְמִליכּו תַּ ת וַּ ְך אֶּ לֶּ  ֲאִבימֶּ
 ה ְוִאם בָּ ם טוֹּ ל ִעם ֲעִשיתֶּ עַּ בַּ יתוֹּ  ְוִעם ְירֺּ  בֵּ

 יו ִכְגמּול ְוִאם דָּ ם יָּ  :לוֹּ  ֲעִשיתֶּ
o (יז )ר ם ֲאשֶּ ם ָאִבי ִנְלחַּ יכֶּ  ֲעלֵּ
o ְשלְֵּך יַּ ת וַּ ד נְַּפשוֹּ  אֶּ  ִממֶּגֶּ
o ל יַּצֵּ ם וַּ ְתכֶּ ן ִמיַּד אֶּ  :ִמְדיָּ

 (יח )ם תֶּ ם ְואַּ ְמתֶּ ל קַּ ם ָאִבי יתבֵּ  עַּ יוֹּ  הַּ
ְרגּו הַּ תַּ ת וַּ נָּיו אֶּ  בָּ

 ל ִאיש ִשְבִעים ן עַּ בֶּ ת אֶּ חָּ  אֶּ
 ְמִליכּו תַּ ת וַּ ְך אֶּ לֶּ ן ֲאִבימֶּ תוֹּ  בֶּ ל ֲאמָּ  עַּ

י ֲעלֵּ ם בַּ ם ִכי ְשכֶּ  :הּוא ֲאִחיכֶּ
ם ּוְבָתִמים ֶבֱאֶמת ְוִאם ל ִעם ֲעִשיתֶּ עַּ בַּ יתוֹּ  ְוִעם ְירֺּ ם בֵּ יוֹּ  הַּ
ה זֶּ  הַּ

ֲאבִ  ִשְמחּו=<  ְךבַּ לֶּ ח ימֶּ ם ְוִיְשמַּ ם הּוא גַּ כֶּ  : בָּ
 ַאִין ְוִאם

ְך ֵאש ֵתֵצא=<  לֶּ ֲאִבימֶּ ת ְוֹתאַכל מֵּ י אֶּ ֲעלֵּ ם בַּ  ְשכֶּ
ת ית ְואֶּ א בֵּ י ֵאש ֵתֵצאוְ  ִמלוֹּ ֲעלֵּ ם ִמבַּ ית ְשכֶּ  ּוִמבֵּ

ת ְוֹתאַכל ִמלוֹּא לְֶּך אֶּ  :ֲאִבימֶּ


