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שופטים פרק ו

שמות פרק ג

(יב) וַיֵ ָרא אֵ לָיו מַ לְ אַ ְך ה'

(ב) וַיֵ ָרא מַ לְ אַ ְך ה' אֵ לָיו ּבְּ לַּבַ ת אֵ ׁש ִמת ֹוְך
הַ ְּןנֶה...
ֹלהים ִמתוְֹך הַ ְּןנֶה וַ יֹאמֶ ר
וַ יִ ְּק ָרא אֵ לָיו אֱ _ ִ
מ ֶֹׁשה מ ֶֹׁשה וַ יֹאמֶ ר ִה ֵמנִי:

וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו ה' עִ ְּםָך גִ ּבוֹר הֶ חָ יִ ל:

(ו) וַ יֹאמֶ ר ָאנֹכִ י אֱ _ֹלהֵ י ָאבִ יָך אֱ _ֹלהֵ י ַאבְּ ָרהָ ם
יִצחָ ק וֵ א_ֹלהֵ י ַי ֲעקֹב וַ י ְַּס ֵתר מ ֶֹׁשה נָ נָיו
אֱ _ֹלהֵ י ְּ
ֹלהים:
כִ י י ֵָרא מֵ הַ ּבִ יט אֶ ל הָ אֱ _ ִ

יתי אֶ ת עֳנִ י עַ ִםי אֲ ֶׁשר
(יג) וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו גִ ְּדעוֹן ּבִ י אֲ ֹדנִי וְּ יֵׁש ה' עִ םָ נּו (ז) וַ יֹאמֶ ר ה' ָראֹה ָר ִא ִ
וְּ לָםָ ה ְּמצָ ְּ
ַאתנּו כָ ל זֹאת וְּ אַ יֵה כָ ל נִפְּ לְּ אֹתָ יו ּבְּ ִמ ְּצ ָריִם וְּ אֶ ת צַ ע ֲָקתָ ם ָׁשמַ עְּ ִתי ִמנְּ נֵי נֹגְּ ָשיו כִ י
יִם
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ב
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ל
אֲ ֶׁשר ִסנְּ רּו
י ַָדעְּ ִתי אֶ ת מַ כְּ אֹבָ יו:
יִתנֵנּו ּבְּ כַף ִמ ְּדיָן:
הֶ ֱעלָנּו ה' וְּ עַ ָתה נְּטָ ָׁשנּו ה' וַ ְּ
(ח) וָ אֵ ֵרד לְּ הַ ִסיל ֹו ִמיַד ִמ ְּצ ַריִם ּולְּ הַ עֲֹלת ֹו ִמן
ָארץ הַ ִהוא אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹבָ ה ְּּורחָ בָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ
הָ ֶ
ּודבָ ׁש אֶ ל ְּמקוֹם הַ כְּ ַנ ֲענִי וְּ הַ ִח ִתי
זָ בַ ת חָ לָב ְּ
בּוסי:
וְּ הָ אֱ מ ִֹרי וְּ הַ נְּ ִרזִ י וְּ הַ ִחּוִ י וְּ הַ יְּ ִ
יִש ָראֵ ל ּבָ ָאה אֵ לָי וְּ גַם
(ט) וְּ עַ ָתה ִהמֵה צַ ע ֲַקת ּבְּ נֵי ְּ
יתי אֶ ת הַ לַחַ ץ אֲ ֶׁשר ִמ ְּצ ַריִם ֹלחֲ צִ ים אֹתָ ם:
ָר ִא ִ
(יד) וַ יִפֶ ן אֵ לָיו ה' וַ יֹאמֶ ר לְֵך ּבְּ כֹחֲ ָך זֶ ה וְ הו ַֹשעְ ָת (י) וְּ עַ ָתה לְ כָ ה וְ אֶ ְשלָחֲ ָך אֶ ל פַ ְרעֹה וְּ הוֹצֵ א אֶ ת
אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ִמכַ ף ִמ ְדיָן הֲ ֹלא ְּׁשל ְַּח ִתיָך:
יִש ָראֵ ל ִמ ִם ְּצ ָריִם:
עַ ִםי בְּ נֵי ְּ
ֹלהים ִמי ָאנֹכִ י כִ י
(טו) וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו ּבִ י ה' ּבַ םָ ה או ִֹׁשיעַ אֶ ת (יא) וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹׁשה אֶ ל הָ אֱ _ ִ
יִש ָראֵ ל ִהמֵה ַאלְ ִפי הַ ַדל בִ ְמנ ֶ
ְּ
יִש ָראֵ ל
ַשה וְ ָאנֹכִ י הַ צָ עִ יר אֵ לְֵך אֶ ל פַ ְרעֹה וְּ כִ י או ִֹציא אֶ ת ּבְּ נֵי ְּ
:
י
ָאבִ
ית
בֵ
בְ
ִמ ִם ְּצ ָריִם:
(טז) וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו ה' כִ י אֶ ְהיֶה עִ םָ ְך וְּ ִהכִ יתָ אֶ ת (יב) וַ יֹאמֶ ר כִ י אֶ ְהיֶה עִ םָ ְך
ִמ ְּדיָן כְּ ִאיׁש אֶ חָ ד:
אתי חֵ ן ּבְּ עֵ ינֶיָך וְ זֶה לְ ָך הָ אוֹת כִ י ָאנֹכִ י ְשל ְַח ִתיָך ּבְּ הו ִֹציאֲ ָך אֶ ת
(יז) וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו ִאם נָא מָ צָ ִ
ֹלהים עַ ל הָ הָ ר
הָ עָ ם ִמ ִם ְּצ ַריִם ַתעַ בְּ דּון אֶ ת הָ אֱ _ ִ
וְ עָ ִשיתָ לִ י אוֹת ָשאַ ָתה ְמ ַדבֵ ר עִ ִםי:
הַ זֶ ה:
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 .1ראש השנה כה-.כה:
תנו רבנן :למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו  -שלא
יאמר אדם :פלוני כמשה ואהרן? פלוני כנדב ואביהוא?
פלוני כאלדד ומידד? ואומר +שמואל א יב +וַ יֹאמֶ ר ְּׁשמּואֵ ל אֶ ל
ֹׁשה וְּ אֶ ת ַאהֲ רֹן ,ואומר +שמואל א
הָ עָ ם יְּ קֹוָ ק אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה אֶ ת מ ֶ
יב +וַ יִ ְּׁשלַח יְּ קֹוָ ק אֶ ת יְּ רֺ ּבַ עַ ל וְּ אֶ ת ּבְּ ָדן וְּ אֶ ת יִ פְּ ָתח וְּ אֶ ת ְּׁשמּואֵ ל
 יְּ רֺ ּבַ עַ ל  -זה גדעון ,ולמה נקרא שמו ירובעל  -שעשהמריבה עם הבעלּ ,בְּ ָדן זה שמשון ,ולמה נקרא שמו בדן -
דאתי מדן ,יִ פְּ ָתח  -כמשמעו .ואומר +תהלים צט +מֹׁשֶ ה
ּוׁשמּואֵ ל ּבְּ ק ְֹּראֵ י ְּׁשמ ֹו [ק ִֹראים אֶ ל יְּ קֹוָ ק וְּ הּוא
וְּ ַאהֲ רֹן ּבְּ כֹהֲ נָיו ְּ
ַי ֲענֵם] .שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם,
לומר לך :ירובעל בדורו  -כמשה בדורו ,בדן בדורו -
כאהרן בדורו ,יפתח בדורו  -כשמואל בדורו .ללמדך
שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור  -הרי הוא
כאביר שבאבירים ,ואומר +דברים יזּ +ובָ אתָ אֶ ל הַ כֹהֲ ִנים
הַ לְּ וִ יִ ם וְּ אֶ ל הַ שֹפֵ ט אֲ ׁשֶ ר יִ ְּהיֶה ּבַ י ִָמים הָ הֵ ם [וְּ ָד ַר ְּׁש ָת וְּ ִהגִ ידּו לְּ ָך
אֵ ת ְּדבַ ר הַ ִם ְּׁשנָ ט] .וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין
שלא היה בימיו? הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו,
ואומר +קהלת זַ +אל תֹאמַ ר מֶ ה הָ יָה ֶׁשהַ י ִָמים הָ ִראׁשֹנִ ים הָ יּו
טוֹבִ ים מֵ אֵ לֶה [כִ י ֹלא מֵ חָ כְּ מָ ה ָׁשַאלְּ ָת עַ ל זֶ ה]
 .2אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרק ג פסוק ד
ונקרא המלאך בשם הנכבד כדרך כי שמי בקרבו (שמות
כג ,כא) ושם אפרשנו .וכן המלאך שנראה לגדעון ,ושם
כתוב ויאמר לו ד' (שופ' ו ,יב)
 .3חזקוני שמות פרק ג פסוק ד
(ד) וירא ה' הוא מלאך ה' וניתן לו רשות לדבר בשם ה'
 .4רד"ק שופטים פרק ו פסוק יד
(יד) ויפן אליו ה'  -פירוש פנה אליו והלבישהו גבורה
ואמ' לו לְֵך ּבְּ כֹחֲ ָך זֶ ה פירו' בכח שהוסיף לו על דרך
ותהי על יפתח רוח ה' שתרגומו רוח גבורתא מן קדם ה'
ויד ה' היתה אל אליהו  -רוח גבורה מן קדם ה':
 .5תנחומא שופטים סימן ד ד"ה (ד) תתן לך
ושפטו את העם משפט צדק שיהיו מטין את העם לכף
צדק ,אמר רבי יהודה ברבי שלום שיהיו מטין ומלמדין
עליהם זכות לפני הקב"ה ,ממי אתה למד מגדעון בן
יואש שבימיו היו ישראל בצרה והיה הקב"ה מבקש
אדם שילמד עליהם זכות ולא היה מוצא שהיה הדור
דל במצות ובמעשים ,כיון שנמצא זכות בגדעון שלמד
עליהם זכות מיד נגלה עליו המלאך שנאמר (שופטים ו)
ויבא אליו מלאך ה' ויאמר לו לך בכחך זה בכח זכות

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.

שלמדת על בני ,הוי ושפטו את העם משפט צדק שיהיו
מלמדין זכות על הדור.
 .6רש"י שופטים ו:יד
בכחך זה  -בכח הזכות הזה שלמדת סניגוריא על בני כך
דרש רבי תנחומא:
 .7אלשיך על שופטים ו:יד
והיו הדברים לך בכחך זה ,שהוא בכחך זה שהקטנת
את עצמך לומר שאינך כדאי שיהיה ה' עמך ,ועשית כל
החלוקות האמורות
 .8רשב"ם שמות פרק ד
(יא) כי כבד פה וכבד לשון אנכי  -איני בקי בלשון
מצרים בחיתוך לשון ,כי בקטנותי ברחתי משם ועתה
אני בן שמונים ,וכן מצינו ביחזקאל שמי שאינו בקי
בלשון המלכות קרוי כן דכת' ויאמר אלי בן אדם לך בא
אל בית ישראל ודברת בדבריי אליהם ,כי לא אל עם
עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח אל בית ישראל ,לא
אל עמים [רבים] עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע
דבריהם וגו' .וכי איפשר נביא אשר ידעו השם פנים
אל פנים וקיבל תורה מידו לידו היה מגמגם בלשונו?
ואין דבר זה בדברי התנאים והאמוראים .ואין לחוש
לספרים החיצונים:

דברים לב
דברים כח
ָארץ כַאֲ ׁשֶ ר יִ ְּדאֶ ה (כא) הֵ ם ִקנְּאּונִי ְּבֹלא אֵ ל כִ עֲסּונִי ְּּבהַ בְּ לֵיהֶ ם
(מט) יִ שָ א ה' עָ לֶיָך ּגוֹי מֵ ָרחוֹק ִמ ְּקצֵ ה הָ ֶ
יסם:
ַאקנִ יאֵ ם בְ ֹלא עָ ם בְ גוֹי נָבָ ל ַאכְ עִ ֵ
וַ אֲ נִי ְּ
הַ מָׁשֶ ר ּגוֹי אֲ ׁשֶ ר ֹלא ִת ְּׁשמַ ע לְּ ׁשֹנ ֹו:
יקד עַ ד ְּׁשאוֹל ַת ְּח ִתית ַותֹאכַ ל
(כב) כִ י אֵ ׁש ָק ְּדחָ ה בְּ ַאנִ י וַ ִת ַ
(נ) ּגוֹי עַ ז פָ נִ ים אֲ ׁשֶ ר ֹלא יִ שָ א פָ נִים לְּ זָ ֵקן וְּ נַעַ ר ֹלא ָיחֹן:
ַאדמָ ְּתָך עַ ד ִהשָ ְּמ ָדְך אֲ ׁשֶ ר ֹלא אֶ ֶרץ וִ י ֺבלָּה וַ ְּתלַהֵ ט מו ְֹּס ֵדי הָ ִרים:
(נא) וְ ָאכַל ְפ ִרי בְ הֶ ְמ ְתָך ּופְּ ִרי ְּ
י ְַּׁש ִאיר לְּ ָך ָדגָן ִתירוֹׁש וְּ יִ ְּצהָ ר ְּׁשגַר אֲ לָפֶ יָך וְּ עַ ְּׁש ְּתרֹת צֹאנֶָך עַ ד
הַ אֲ בִ יד ֹו אֹתָ ְך:

