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השוואת יפתח לשופטים הקודמים לו:
א .החטא והעונש
גדעון פ"ו
דבורה פ"ד
אהוד פ"ג
עתניאל פ"ג
(ז) וַ ַי ֲעשֹּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל (יב) וַ י ִֹספּו בְ נֵי (א) וַ י ִֹספּו בְ נֵי (א) וַ ַי ֲעשֹּו בְ נֵי
שוֹת הָ ַרע יִ ְש ָראֵ ל הָ ַרע בְ עֵ ינֵי
שוֹת הָ ַרע יִ ְש ָראֵ ל ַל ֲע ֹ
אֶ ת הָ ַרע בְ עֵ ינֵי ה' יִ ְש ָראֵ ל ַל ֲע ֹ
ה'...
בְ עֵ ינֵי ה'
וַ יִ ְשכְ חּו אֶ ת ה' בְ עֵ ינֵי ה'
א_ֹלהֵ יהֶ ם וַ יַעַ בְ דּו
אֶ ת הַ בְּ עָ לִ ים וְ אֶ ת
הָ אֲ שֵ רוֹת:

(ח) וַ יִ חַ ר ַאף ה'
בְ יִ ְש ָראֵ ל
וַ יִ ְמכְ ֵרם בְ יַד כּושַ ן
ִר ְשעָ תַ יִ ם מֶ לְֶך אֲ ַרם וַ יְ חַ זֵ ק ה' אֶ ת עֶ גְ לוֹן
מֶ לְֶך מוָֹאב עַ ל
נַהֲ ָריִ ם
יִ ְש ָראֵ ל עַ ל כִ י עָ שֹּו
אֶ ת הָ ַרע בְ עֵ ינֵי ה':
(יג) וַ יֶאסֹף אֵ לָיו אֶ ת
בְ נֵי עַ םוֹן וַ עֲמָ לֵק
וַ ֵילְֶך וַ יְַך אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל
וַ יִ ְירשּו אֶ ת עִ יר
הַ ְתמָ ִרים:

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

(ב) וַ ָתעָ ז יַד ִמ ְדיָן עַ ל
יִ ְש ָראֵ ל ִמפְ נֵי ִמ ְדיָן
בְ נֵי
לָהֶ ם
עָ שֹּו
ֶאת
יִ ְש ָראֵ ל
אֲ ֶשר
הַ ִםנְהָ רוֹת
וְ ֶאת
בֶ הָ ִרים
וְ ֶאת
הַ ְםעָ רוֹת
הַ ְםצָ דוֹת( :ג) וְ הָ יָה
ִאם זָ ַרע יִ ְש ָר ֵאל
וְ עָ לָה ִמ ְדיָן וַ עֲמָ לֵק
ֶק ֶדם וְ עָ לּו
ּובְ נֵי
עָ לָיו( :ד) וַ יַחֲ נּו
ֲע ֵליהֶ ם וַ י ְַש ִחיתּו ֶאת
ָארץ עַ ד בוֹאֲ ָך
יְ בּול הָ ֶ
עַ זָ ה וְ ֹלא י ְַש ִאירּו
ִמ ְחיָה ְביִ ְש ָראֵ ל וְ ֶשה
וָ שוֹר וַ חֲ מוֹר( :ה) כִ י
ּומ ְקנֵיהֶ ם ַיעֲלּו
הֵ ם ִ
יבָ אּו
וְ ָאהֳ לֵיהֶ ם
ַארבֶ ה
}ּובָ אּו{ כְ ֵדי ְ
וְ לָהֶ ם
ָלרֹב
אֵ ין
וְ לִ גְ מַ לֵיהֶ ם
ָארץ
ִמ ְספָ ר וַ ָי ֹבאּו בָ ֶ
לְ ַשחֲ תָ ּה:

יפתח פ"י
(ו) וַ י ִֹספּו בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל
שוֹת הָ ַרע בְ עֵ ינֵי
ַל ֲע ֹ
ֶאת
ה' וַ יַעַ בְ דּו
וְ ֶאת
הַ בְּ עָ לִ ים
וְ אֶ ת
הָ עַ ְּש ָתרוֹת
אֹלהֵ י א ָרם וְ ֶאת
אֹלהֵ י צִ ידוֹן וְ ֵאת
אֹלהֵ י מוָֹאב וְ ֵאת
אֹלהֵ י בְ נֵי עַ ּמוֹן וְ אֵ ת
ְּפלִ ְּש ִתים
אֹלהֵ י
וַיַ עַ זְּ בּו אֶ ת ה' וְּ ֹלא
עבָ דּוהּו:
(ז) וַ יִ חַ ר ַאף ה'
בְ יִ ְש ָראֵ ל
ְביַד
וַ יִ ְמכְ ֵרם
ּוביַד בְ נֵי
פְ לִ ְש ִתים ְ
עַ םוֹן( :ח) וַיִ ְּרעצּו
וַיְּ ֹרצְּ צּו אֶ ת בְ נֵי
יִ ְש ָראֵ ל בַ ָשנָה הַ ִהיא
מנֶה עֶ ְּש ֵרה ָשנָה
ְּש ֹ
אֶ ת כָל בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל
אֲ ֶשר בְ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן
בְ אֶ ֶרץ הָ אמ ִֹרי אֲ ֶשר
בַ ּגִ לְ עָ ד( :ט) וַ יַעַ בְ רּו
בְ נֵי עַ םוֹן אֶ ת הַ י ְַר ֵדן
יהּודה
ָ
לְ ִהלָחֵ ם ּגַם בִ
ּובְ בֵ ית
ּובְ בִ ְני ִָמין
ו ֵַתצֶ ר
אֶ פְ ָריִ ם
לְּ יִ ְּש ָראֵ ל ְּמאֹד:

מנֶה
(יד) וַיַ עַ בְּ דּו בְ נֵי וְ הּוא לָחַ ץ אֶ ת בְ נֵי (ו) וַיִ ַדל יִ ְש ָראֵ ל ְמאֹד (בַ ָשנָה הַ ִהיא ְּש ֹ
וַיַ עַ בְּ דּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
עֶ ְּש ֵרה ָשנָה)
בְ חָ זְ ָקה ִמפְ נֵי ִמ ְדיָן...
אֶ ת כּושַ ן ִר ְשעָ תַ יִ ם יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת עֶ גְ לוֹן יִ ְש ָראֵ ל
(א) וַיִ ְּתנֵם ה' ְביַד
מֶ לְֶך מוָֹאב ְּשמוֹנֶה עֶ ְּש ִרים שָ נָה:
מנֶה שָ נִים:
ְּש ֹ
ִמ ְדיָן ֶשבַ ע ָשנִים:
עֶ ְּש ֵרה שָ נָה:
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ב .תיאור תגובת העם וחומרת תגובת ה'
אהוד פ"ג
וַיִ זְּ עקּו
(טו)
יִש ָראֵ ל אֶ ל ה'
ְ

גדעון פ"ו
דבורה פ"ד
יִש ָראֵ ל (ז) וַ י ְִהי כִ י זָעקּו בְּ נֵי
בְ נֵי (ג) וַיִ צְּ עקּו בְ נֵי ְ
אֶ ל ה' כִ י ְת ַשע מֵ אוֹת יִ ְּש ָראֵ ל אֶ ל ה' עַ ל
אֹדוֹת ִמ ְדיָן:
ֶרכֶ ב בַ ְרזֶ ל ל ֹו...

ִא ָשה (ח) וַיִ ְּשלַח ה' ִאיש
ְּּודבו ָֹרה
וַיָ ֶקם ה' לָהֶ ם מו ִֹשיעַ (ד)
יִש ָראֵ ל
נְבִ יָאה אֵ ֶשת לַפִ ידוֹתָ ...נבִ יא אֶ ל בְ נֵי ְ
אֶ ת אֵ הּוד בֶ ן ּג ֵָרא
וַ יֹאמֶ ר לָהֶ ם כֹה ָאמַ ר
יִש ָראֵ ל ָאנֹכִ י
ֹלקי ְ
ה' א ֵ
אֶ ְתכֶם
ֵיתי
הֶ על ִ
וָ א ִֹציא
ִמ ִם ְצ ַריִם
אֶ ְתכֶם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים:
(ט) וָ אַ ִצל אֶ ְתכֶם ִמיַד
ּומיַד כָל
ִ
ִמ ְצ ַריִם
ֹלחֲ צֵ יכֶם וַ אֲ ג ֵָרש אוֹתָ ם
ִמפְ נֵיכֶם וָ אֶ ְתנָה ָלכֶם
ַארצָ ם:
אֶ ת ְ
(י) וָ א ְֹמ ָרה לָכֶם אֲ נִי ה'
ֹלקיכֶם ֹלא ִת ְיראּו
א ֵ
אֶ ת אֹלהֵ י הָ אמ ִֹרי
אֲ ֶשר אַ ֶתם יו ְֹשבִ ים
ַארצָ ם וְ ֹלא ְשמַ עְ ֶתם
בְ ְ
בְ קוֹלִ י:
(יא) וַיָ בֹא מַ לְּ אַ ְך ה'
וַ י ֵֶשב ַתחַ ת הָ אֵ לָה
אֲ ֶשר בְ עָ פְ ָרה אֲ ֶשר
לְ יוֹאָ ש אֲ בִ י הָ עֶ זְ ִרי
וְ גִ ְדעוֹן בְ נ ֹו חֹבֵ ט ִח ִטים
ִמפְ נֵי
בַ ּגַת לְ הָ נִיס
ִמ ְדיָן...

יפתח פ"י
יִש ָראֵ ל
(י) וַיִ זְּ עקּו בְ נֵי ְ
אֶ ל ה' לֵאמֹר חָ טָ אנּו
לְָך וְ כִ י עָ זַ בְ נּו אֶ ת
ֹלקינּו וַ ַמ ֲעבֹד אֶ ת
א ֵ
הַ בְ עָ לִ ים:
(יא) וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל בְ נֵי
יִש ָראֵ ל הֲ ֹלא ִמ ִם ְצ ַריִם
ְ
ּו ִמן הָ אמ ִֹרי ִמן בְ נֵי
ּומן פְ לִ ְש ִתים:
עַ םוֹן ִ
(יב) וְ צִ יד ֹונִים וַ עֲמָ לֵק
ּומָ עוֹן לָחֲ צּו אֶ ְתכֶם
וַ ִת ְצעֲקּו אֵ לַי וָ או ִֹשיעָ ה
אֶ ְתכֶם ִמי ָָדם( :יג)
וְ אַ ֶתם עֲזַ בְ ֶתם או ִֹתי
ֹלהים
א ִ
וַ ַתעַ בְ דּו
אֲ חֵ ִרים לָכֵן ֹלא או ִֹסיף
לְּ הו ִֹשיעַ אֶ ְּתכֶ ם( :יד)
אֶ ל
וְ זַ עֲקּו
לְ כּו
אֲ ֶשר
ֹלהים
הָ א ִ
בְ חַ ְר ֶתם בָ ם הֵ םָ ה
יו ִֹשיעּו לָכֶם בְ עֵ ת
צָ ַר ְתכֶם:
ֹאמרּו בְּ נֵי
ַוי ְּ
(טו)
יִ ְּש ָראֵ ל אֶ ל ה' חָ טָ אנּו
ע ֲֵשה אַ ָתה לָנּו כְ כָל
הַ טוֹב בְ עֵ ינֶיָך אַ ְך
הַ ִצילֵנּו נָא הַ יוֹם הַ זֶ ה:
(טז) וַ י ִָסירּו אֶ ת אֹלהֵ י
הַ מֵכָ ר ִמ ִק ְרבָ ם וַ יַעַ בְ דּו
אֶ ת ה' ו ִַת ְּקצַ ר נ ְַּפשוֹ
בַ עמַ ל יִ ְּש ָראֵ ל:

