
ֹאל:ָּרּוַח ה' ֶחלַָּות ָּ הָּּוֵביןֶָּאְשת  ְרע  ןֵָּביןָּצ   ָּ)יג:כה(ְלַפֲעמֹוְָּבַמֲחֵנהָּד 
ָּ

 רוח ה' בספר שופטים:
 

 תרגום יונתן:

 
 עתניאל בן קנז

 ג:י
ָּ יו ל  ָּע  ַָּוֵיֵצאָָּּרּוַח ה'ַוְתִהי ֵאל ִָּיְשר  ֶָּאת ַוִיְשֹפט

תַָּ ִָּרְשע  ָּּכּוַשן ֶָּאת ְָּבי דֹו ָּה' ַָּוִיֵתן ה מ  ֶָּמֶלְךַָּלִמְלח  ִים
ִים ת  זָּי דֹוַָּעלָּּכּוַשןִָּרְשע  ע  םַָּות  ֲָּאר 

 
 ג:י

תֲָּעלֹוִהיָּ םָּה'ָּרּוַח ְנבּוָאהּוֹשר   ִמןֳָּקד 
ָּ

 גדעון
 ו:לד

ֵעקְָָּּורּוַח ה' ַָּוִיז  ר ַָּבשֹופ  ַָּוִיְתַקע ִָּגְדעֹון ֶָּאת ה ְבש  ל 
יו ֲָָּּאִביֶעֶזרַָּאֲחר 

ָּ
 ו:לד
םָּה'ְָּלִבישְַָּגבּוָרא ְורּוַחָּ ָּתָּי תִָּגדעֹוןִמןֳָּקד 

ָּרוחָּגבורה:(ָּ-שם:ָּ)לד(ָּרוחָּה'ָָּּרש"י)
 יפתח

 יא:כט 
חָּ דְָּוֶאתְָּמַנֶשהָָּּרּוַח ה'ַוְתִהיַָּעלִָּיְפת  ַוַיֲעֹברֶָּאתַָּהִגְלע 

ְָּבֵניָּ ַבר ָּע  ד ִָּגְלע  ָּּוִמִמְצֵפה ד ִָּגְלע  ִָּמְצֵפה ֶָּאת ַוַיֲעֹבר
ַָּעמֹון:

ָּ
 יא:כט

חָּרּוַחָּ תַָּעלִָּיפת  םָּה'ָרא ְגבּוּוֹשר   ...ִמןֳָּקד 
ָּ

 שמשון

 יג:כה
ָּ ֶחל ָּּוֵביןָָּּרּוַח ה'ַות  ה ְרע  ָּצ  ֵָּבין ן ָּד  ְָּבַמֲחֵנה ְלַפֲעמֹו

ֹאל  ֶאְשת 

 
 יד:ו

יו ל  הָָּּרּוַח ה' ַוִתְצַלחָּע  ַוְיַשְסֵעהּוְָּּכַשַסעַָּהְגִדיָּּוְמאּומ 
ה ש   :ֵאיןְָּבי דֹוְָּוֹלאִָּהִגידְָּלָאִביוָּּוְלִאמֹוֵָּאתֲָּאֶשרָּע 

 
 יד:יט

יוָּ ל  ַוֵיֶרדַָּאְשְקלֹוןַָּוַיְךֵָּמֶהםְָּשֹלִשיםָָּּרּוַח ה'ַוִתְצַלחָּע 
ְָּלַמִגיֵדיָּ ַָּהֲחִליפֹות ַָּוִיֵתן ם ֲָּחִליצֹות  ֶָּאת ַָּוִיַקח ִאיש

הַָּוִיַחרַָּאפֹוַָּוַיַעלֵָּביתָָּאִביהּו:  ַהִחיד 

 
 טו:יד

את ִָּלְקר  ָּּוְפִלְשִתיםֵָּהִריעּו אַָּעדֶָּלִחי ַָּוִתְצַלחָּהּואָּב  ֹו
ָּ יו ל  יוָָּּרּוַח ה'ע  ְָּזרֹועֹות  ַָּעל ֲָּאֶשר ֲעֹבִתים ָּה  ַוִתְהֶיינ ה

יו: ד  יוֵָּמַעלָּי  ֵאשַָּוִיַמסּוֱָּאסּור  ֲערּוָּב  ַָּּכִפְשִתיםֲָּאֶשרָּב 

 
 יג:כה

ָּ ָּרּוַח ִריַאת פּוֵתיּהְָּגבּוָרא ְוש  ְָּלַתק  ָּה' ם ֳָּקד  ִמן
ן...  ְבַמשִריתָּד 

 
 יד:ו

תָּעֲָּ םָּה'...ְגבּוָרא לֹוִהיָּרּוַחָּּוֹשר   ִמןֳָּקד 

 

 
 יד:יט

תֲָּעלֹוִהיָּרּוַחָּ םָּה'...ְגבּוָרא ּוֹשר   ִמןֳָּקד 

 

 

 
 טו:יד

תֲָּעלֹוִהיָּרּוַחָּ םָּה'...ְגבּוָרא ּוֹשר   ִמןֳָּקד 

 
ָּרוחָּגבורהָּמןָּקדםָּה'(ָּ-שם:ָּ)יד(ָּרוחָּה'ָָּּ)רש"י

ָּ
 כה פסוק יג פרק שופטים ק"רד
 גבורה רוח ושריאתָּי"תָּ-ָּולפעמ'ָּהָּרוחָּותחל(ָּכה)

ָּשהיהָּוהכחָּהגבורהָּכלומר,ָּלתקפותיהָּ'ה קדם מן
ָּדןָּבניָּשםָּשחנוָּהמקוםָּוהואָּלוָּהחלָּדןָּבמחנהָּלו

ָּוביןָּצרעהָּביןָּהמקוםָּוהואָּלישָּאתָּללכודָּכשהלכו
ָּשםָּלוָּהיהָּאולי'ָּהָּמאתָּהכחָּלוָּהחלָּושםָּאשתאול

ָּויהיהָּספרָּלאָּוהכתובָּונצחםָּאויביםָּעםָּדבר
ָּ...זקולחָּלפעמוָּפירוש
ָּשהיתהָּפעמוןָּמעניןָּלפעמוָּפירושָּכיָּל"רזָּובדברי

'ָּהָּרוחָּופירושָּכזוגָּלפניוָּמקשקשתָּנבואהָּרוח

ָּנחשָּדןָּיהיָּשאמרָּאזָּהחלהָּאבינוָּיעקבָּשלָּנבואתו
ָּ:דרךָּעלי
ָּ

ָּ ב עמוד ט דף סוטהגמ' 
ָּיגָּשופטים+ ָּהָּרוחָּותחל+ ָּוגו' 'ָּברָּחמאָּר"אָּ-'

ָּחנינא ָּאבינוָּיעקבָּשלָּנבואתוָּחלתה: :ָּדכתיב,
ָּבמחנהָּלפעמו.ָּדרךָּעליָּנחשָּדןָּיהי+ָּמטָּבראשית+
ָּשכינהָּשהיתה,ָּמלמד:ָּאמיָּרביָּדביָּיצחקָּר"אָּ-ָּדן

,ָּדןָּבמחנהָּלפעמו:ָּהכאָּכתיב,ָּכזוגָּלפניוָּמקשקשת
 .ָּורימוןָּפעמון+ָּלטָּשמות:ָּ+התםָּוכתיב

 



 רוח ה' בספר שופטים:

 
 עתניאל בן קנז

 ג:י

ָּ יו ל  ָּע  ִָּיְשָָּּרּוַח ה'ַוְתִהי ֶָּאת ַָּוֵיֵצאַָּוִיְשֹפט ֵאל ר 
ַתִיםֶָּמֶלְךָּ הַָּוִיֵתןָּה'ְָּבי דֹוֶָּאתָּּכּוַשןִָּרְשע  מ  ַלִמְלח 

ִים ת  זָּי דֹוַָּעלָּּכּוַשןִָּרְשע  ע  םַָּות   ֲאר 

 
 גדעון

 ו:לד

ֵעקְָָּּורּוַח ה' רַָּוִיז  ַָּוִיְתַקעַָּבשֹופ  הֶָּאתִָּגְדעֹון ְבש  ל 
יו  ֲָּאִביֶעֶזרַָּאֲחר 

 
 יפתח

 יא:כט 

ָּעַָּ חַָּוְתִהי דְָּוֶאתָָּּרּוַח ה'לִָּיְפת  ַוַיֲעֹברֶָּאתַָּהִגְלע 
דָּ ִָּגְלע  ָּּוִמִמְצֵפה ד ִָּגְלע  ִָּמְצֵפה ֶָּאת ַָּוַיֲעֹבר ְמַנֶשה

ַברְָּבֵניַָּעמֹון:  ע 

 
 שמשון

 יג:כה

ֶחלָּ הָּּוֵביןָָּּרּוַח ה'ַות  ְרע  ןֵָּביןָּצ  ְלַפֲעמֹוְָּבַמֲחֵנהָּד 
ֹאל  ֶאְשת 

 
 יד:ו

יו ל  ָּע  ַָּהְגִדיָָּּה' רּוחַ  ַוִתְצַלח ְָּּכַשַסע ַוְיַשְסֵעהּו
הֵָּאיןְָּבי דֹוְָּוֹלאִָּהִגידְָּלָאִביוָּּוְלִאמֹוֵָּאתָּ ּוְמאּומ 

ה: ש   ֲאֶשרָּע 

 
 יד:יט

ָּ יו ל  ָּע  ֵָּמֶהםָָּּרּוַח ה'ַוִתְצַלח ַָּוַיְך ַָּאְשְקלֹון ַוֵיֶרד
ַָּוִיֵתןָּ ם ֲָּחִליצֹות  ֶָּאת ַָּוִיַקח ִָּאיש ְשֹלִשים

ְָּלמַָּ ֵָּביתַָּהֲחִליפֹות ַָּוַיַעל ַָּאפֹו ַָּוִיַחר ה ַָּהִחיד  ִגיֵדי
 ָאִביהּו:

 
 טו:יד

אתֹוָּ ִָּלְקר  ֵָּהִריעּו ָּּוְפִלְשִתים ֶָּלִחי ַָּעד א ָּב  הּוא
יוָּ ל  ֲעֹבִתיםֲָּאֶשרַָּעלָָּּרּוַח ה'ַוִתְצַלחָּע  ַוִתְהֶיינ הָּה 

ַָּוִיַמסּוָּ ֵאש ָּב  ֲערּו ָּב  ֲָּאֶשר ַָּּכִפְשִתים יו ְזרֹועֹות 
יו יו:ֱָּאסּור  ד   ֵמַעלָּי 

 להים בספר שמואל-רוח ה'/רוח א

 
ָּ-ָּי:ו ָָּּ ֶליָך ָּע  ה ְלח  םָָּּרּוַח ה'ְוצ  ִָּעמ  ְוִהְתַנִבית 

ְָּלִאישַָּאֵחר:ָּ  ְוֶנְהַפְכת 

 
ְמעֹוָָּּרּוַח ֱא_ֹלִהיםַוִתְצַלחָָּּ-ָּיא:ו אּולְָּבש  ַעלָּש 

ֵאֶלהַָּוִיַחרַָּאפֹוְָּמֹאד: ִריםָּה   ֶאתַָּהְדב 

 
ַָּוִיְמַשחַָּוִיַקָָּּ-ָּטז:יג ַָּהֶשֶמן ֶָּקֶרן ֶָּאת ְָּשמּוֵאל ח

ָּ ַָּוִתְצַלח יו ֶָּאח  ְָּבֶקֶרב ִודָּרּוַח ה' ֹאתֹו ָּד  ֶאל
ַָּוֵיֶלְךָּ ְָּשמּוֵאל ם ַָּוי ק  ְעל ה מ  ָּו  ַָּההּוא ֵמַהיֹום

ה: ת  מ  ר   ה 

 
ָּוְָָּּ-ָּטז:יד־טז אּולָָּּרּוַח ה')יד( ָּש  ֵָּמִעם ה ר  ס 
ַָּויָֹּרּוַח ָרָעה  ּוִבֲעַתתּו אְמרּוַָּעְבֵדיֵָּמֵאתָּה':ָּ)טו(

ָּ ָּנ א ִָּהֵנה יו ֵָּאל  אּול הָָּּרּוַח ֱא_ֹלִהיםש  ע  ר 
ֶניָךָּ ְָּלפ  ֶדיָך ֲָּעב  ֲָּאֹדֵננּו ָּנ א ָֹּיאַמר ָּ)טז( ְמַבִעֶתָך:

י ה ֶליָךְָָּּיַבְקשּוִָּאישָֹּיֵדַעְָּמַנֵגןַָּבִּכנֹורְָּוה  ִבְהיֹותָּע 
ְך:ָּרּוַח ֱא_ֹלִהים הְָּוִנֵגןְָּבי דֹוְָּוטֹובָּל  ע   ר 

 
ִָּבְהיֹותָּ-ָּטז:כג י ה אּולָָּּרּוַח ֱא_ֹלִהים ְוה  ָּש  ֶאל

אּולָּ ְָּלש  ַוח ְָּור  ְָּבי דֹו ְָּוִנֵגן ַָּהִּכנֹור ֶָּאת ִוד ָּד  ַקח ְול 
יוָּ ל  הֵָּמע  ר   :רּוַח ָהָרָעהְוטֹובָּלֹוְָּוס 

 
תַָּוִתְצַלחָָּּ-ָּיח:י ֳחר  הָָּּרּוַח ֱא_ֹלִהיםַוְיִהיִָּממ  ע  ר 

אּולַָּוִיְתַנֵבאְָּבתֹוְךַָּהַביִָּ ְָּבי דֹוֶָּאלָּש  ִודְָּמַנֵגן תְָּוד 
אּול  ְָּּכיֹוםְָּביֹוםְָּוַהֲחִניתְָּבַידָּש 

 
ְָּוהּואָָּּרּוַח ה' ַוְתִהיָּ-ָּיט:ט אּול ָּש  ֶָּאל ה ע  ר 

ִודְָּמַנֵגןְָּבי ד דֹוְָּוד   ְבֵביתֹוָּיֹוֵשבַָּוֲחִניתֹוְָּבי 

 
 כג-יט:כ

ִודַָּוַיְראָּ ַקַחתֶָּאתָּד  אּולַָּמְלָאִכיםָּל  )כ(ַָּוִיְשַלחָּש 
בָּ ֶאתַָּלֲהַקתַָּהְנִביִאיםִָּנְבִאיםָּּוְשמּוֵאלָֹּעֵמדִָּנצ 

אּול ָּש  ַָּמְלֲאֵכי ַָּעל ַָּוְתִהי ָּרּוַח ֱא_ֹלִהים ֲעֵליֶהם
אּול...ָּ)כג(ָּ ַָּוַיִגדּוְָּלש  ה:...ָּ)כא( ַוִיְתַנְבאּוַָּגםֵָּהמ 
יוַָּגםָּ ל  הַָּוְתִהיָּע  מ  ר  םֶָּאלָּנ ֹויתָּ}נ יֹות{ָּב  ַוֵיֶלְךָּש 

לֹוְךַָּוִיְתַנֵבאַָּעדָֹּבאֹוַָָּּח ֱא_ֹלִהיםרּו הּוא ַוֵיֶלְךָּה 
ה: מ  ר   ְבנ ֹויתָּ}ְבנ יֹות{ָּב 

 
 ִדֶברִָּביָּּוִמל תֹוַָּעלְָּלשֹוִנירּוַח ה' ָָּּ-ָּשמ"בָּכג:ב

 


