
 כא פרק שופטים
ע ִיְשָרֵאל ְוִאיׁש( א) ִמְצָפה ִנְׁשבַּ ּנּו ִאיׁש ֵלאֹמר בַּ  ִממֶּ

ָיֹבא( ב)  :ְלִאָשה ִמןְלִבְניָ  ִבתוֹ  ִיֵתן ֹלא  ֵאל ֵבית ָהָעם וַּ
ֵיְׁשבּו ד ָׁשם וַּ ב עַּ רֶּ ִיְשאּו ָהֱאֹלִהים ִלְפֵני ָהעֶּ  קֹוָלם וַּ
ִיְבּכּו ֹיאְמרּו( ג)  :ָגדֹול ְבִכי וַּ  ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי' ה ָלָמה וַּ
יֹום ְלִהָפֵקד ְבִיְשָרֵאל ֹזאת ָהְיָתה ט ִמִיְשָרֵאל הַּ  ֵׁשבֶּ
ָחד ְיִהי( ד)  :אֶּ ְׁשִּכימּו ִמָמֳחָרת וַּ יַּ ִיְבנּו ָהָעם וַּ  ָׁשם וַּ

ֲעלּו ִמְזֵבחַּ  יַּ  פ: ּוְׁשָלִמים ֹעלֹות וַּ
ֹיאְמרּו( ה) ר ִמי ִיְשָרֵאל ְבֵני וַּ ָקָהל ָעָלה ֹלא ֲאׁשֶּ  בַּ

ל ִיְשָרֵאל ִׁשְבֵטי ִמָּכל ְשבּוָעה ִּכי' ה אֶּ ְגדֹוָלה הַּ  הַּ
ר ָהְיָתה ֲאׁשֶּ ל ָעָלה ֹלא לַּ ִמְצָפה' ה אֶּ  מֹות ֵלאֹמר הַּ
ִיָּנֲחמּו( ו)  :יּוָמת ל ִיְשָרֵאל ְבֵני וַּ  ָאִחיו ִבְנָיִמן אֶּ

ֹיאְמרּו ע וַּ יֹום ִנְגדַּ ט הַּ ָחד ֵׁשבֶּ ה( ז)  :ִמִיְשָרֵאל אֶּ  מַּ
ה ם ּנֲַּעשֶּ ּנֹוָתִרים ָלהֶּ ֲאנְַּחנּו ְלָנִׁשים לַּ ְענּו וַּ ה ִנְׁשבַּ ' בַּ

ם ֵתת ְלִבְלִתי ֹיאְמרּו( ח)  :ְלָנִׁשים ִמְבנֹוֵתינּו ָלהֶּ  ִמי וַּ
ָחד ר ִיְשָרֵאל ִמִשְבֵטי אֶּ ל ָעָלה ֹלא ֲאׁשֶּ ִמְצָפה' ה אֶּ  הַּ
ל ִאיׁש ָבא ֹלא ְוִהֵּנה ֲחנֶּה אֶּ מַּ ל ִגְלָעד ִמָיֵביׁש הַּ  אֶּ

ָקָהל ִיְתָפֵקד( ט)  :הַּ  ִאיׁש ָׁשם ֵאין ְוִהֵּנה ָהָעם וַּ
ִיְׁשְלחּו( י)  :ִגְלָעד ׁשָיבֵ  ִמיֹוְׁשֵבי  ְׁשֵנים ָהֵעָדה ָׁשם וַּ

ף ָעָשר לֶּ ָחִיל ִמְבֵני ִאיׁש אֶּ ּוּו הֶּ ְיצַּ  ְלכּו ֵלאֹמר אֹוָתם וַּ
ם ת ְוִהִּכיתֶּ ב ְלִפי ִגְלָעד ָיֵבׁש יֹוְׁשֵבי אֶּ רֶּ ָּנִׁשים חֶּ  ְוהַּ

ָטף ה( יא)  :ְוהַּ ָדָבר ְוזֶּ ר הַּ ֲעשּו ֲאׁשֶּ  ְוָכל ָזָכר ָּכל תַּ
ת הִאשָ  עַּ ב ֹידַּ ֲחִרימּו ָזָכר ִמְׁשּכַּ ִיְמְצאּו( יב)  :תַּ  וַּ

ע ִגְלָעד ָיֵביׁש ִמיֹוְׁשֵבי ר ְבתּוָלה נֲַּעָרה ֵמאֹות ַאְרבַּ  ֲאׁשֶּ
ב ִאיׁש ָיְדָעה ֹלא ָיִביאּו ָזָכר ְלִמְׁשּכַּ ל אֹוָתם וַּ  אֶּ

ֲחנֶּה מַּ ר ִׁשֹלה הַּ ץ ֲאׁשֶּ רֶּ ן ְבאֶּ ִיְׁש ( יג)          ס: ְּכָנעַּ  ְלחּווַּ
ְברּו ָהֵעָדה ָּכל ְידַּ ל וַּ ר ִבְנָיִמן ְבֵני אֶּ ע ֲאׁשֶּ לַּ  ִרמֹון ְבסֶּ

ִיְקְראּו ם וַּ ָיָׁשב( יד) :ָׁשלֹום ָלהֶּ ִהיא ָבֵעת ִבְנָיִמן וַּ  הַּ
ִיְתנּו ם וַּ ָּנִׁשים ָלהֶּ ר הַּ  ְוֹלא ִגְלָעד ָיֵבׁש ִמְּנֵׁשי ִחיּו ֲאׁשֶּ
ם ָמְצאּו ' ה ָעָשה ִּכי ְלִבְנָיִמן ִנָחם ְוָהָעם( טו)  :ֵּכן ָלהֶּ

ץ רֶּ ֹיאְמרּו( טז)  :ִיְשָרֵאל ְבִׁשְבֵטי פֶּ ה ָהֵעָדה ִזְקֵני וַּ  מַּ
ה ּנֹוָתִרים ּנֲַּעשֶּ   :ִאָשה ִמִבְנָיִמן ִנְׁשְמָדה ִּכי ְלָנִׁשים לַּ

ֹיאְמרּו( יז) ת וַּ ה ְוֹלא ְלִבְנָיִמן ְפֵליָטה ְיֻרשַּ ט ִיָמחֶּ  ֵׁשבֶּ
ֲאנְַּחנּו( יח)  :לִמִיְשָראֵ  ל ֹלא וַּ ם ָלֵתת נּוכַּ  ָנִׁשים ָלהֶּ

 ֹנֵתן ָארּור ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ְבֵני ִנְׁשְבעּו ִּכי ִמְבנֹוֵתינּו
 :ְלִבְנָיִמן ִאָשה

ע ִיְשָרֵאל ְוִאיׁש( א) ִמְצָפה ִנְׁשבַּ ּנּו ִאיׁש ֵלאֹמר בַּ  ִממֶּ
 :ְלִאָשה ְלִבְנָיִמן ִבתוֹ  ִיֵתן ֹלא

ֹיאְמרּו( ה) ר ִמי ִיְשָרֵאל ְבֵני וַּ ָקָהל ָעָלה ֹלא ֲאׁשֶּ  בַּ
ל ִיְשָרֵאל ִׁשְבֵטי ִמָּכל ְשבּוָעה ִּכי' ה אֶּ ְגדֹוָלה הַּ  הַּ

ר ָהְיָתה ֲאׁשֶּ ל ָעָלה ֹלא לַּ ִמְצָפה' ה אֶּ  מֹות ֵלאֹמר הַּ
 :יּוָמת

ֹיאְמרּו( ח) ָחד ִמי וַּ ר ִיְשָרֵאל ִמִשְבֵטי אֶּ  הָעלָ  ֹלא ֲאׁשֶּ
ל ִמְצָפה' ה אֶּ ל ִאיׁש ָבא ֹלא ְוִהֵּנה הַּ ֲחנֶּה אֶּ מַּ  ִמָיֵביׁש הַּ

ל ִגְלָעד ָקָהל אֶּ ִיְתָפֵקד( ט)  :הַּ  ָׁשם ֵאין ְוִהֵּנה ָהָעם וַּ
ִיְׁשְלחּו( י)  :ִגְלָעד ָיֵבׁש ִמיֹוְׁשֵבי ִאיׁש  ָהֵעָדה ָׁשם וַּ

ף ָעָשר ְׁשֵנים לֶּ ָחִיל ִמְבֵני ִאיׁש אֶּ ּו הֶּ ְיצַּ  ֵלאֹמר אֹוָתם ּווַּ
ם ְלכּו ת ְוִהִּכיתֶּ ב ְלִפי ִגְלָעד ָיֵבׁש יֹוְׁשֵבי אֶּ רֶּ ָּנִׁשים חֶּ  ְוהַּ

ָטף ה( יא)  :ְוהַּ ָדָבר ְוזֶּ ר הַּ ֲעשּו ֲאׁשֶּ  ְוָכל ָזָכר ָּכל תַּ
ת ִאָשה עַּ ב ֹידַּ ֲחִרימּו ָזָכר ִמְׁשּכַּ ִיְמְצאּו( יב)  :תַּ  וַּ

ע ִגְלָעד ָיֵביׁש ִמיֹוְׁשֵבי ר ְבתּוָלה נֲַּעָרה ֵמאֹות ַאְרבַּ  ֲאׁשֶּ
ב ִאיׁש ָיְדָעה ֹלא ָיִביאּו ָזָכר ְלִמְׁשּכַּ ל אֹוָתם וַּ  אֶּ

ֲחנֶּה מַּ ר ִׁשֹלה הַּ ץ ֲאׁשֶּ רֶּ ן ְבאֶּ  :ְּכָנעַּ

 
 

ָיֹבא( ב) ֵיְׁשבּו ֵאל ֵבית ָהָעם וַּ ד ָׁשם וַּ ב עַּ רֶּ  ִלְפֵני ָהעֶּ
ִיְשאּו ָהֱאֹלִהים ִיְבּכּו קֹוָלם וַּ ֹיאְמרּו( ג)  :ָגדֹול ְבִכי וַּ  וַּ

 ְלִהָפֵקד ְבִיְשָרֵאל ֹזאת ָהְיָתה ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי' ה ָלָמה
יֹום ט ִמִיְשָרֵאל הַּ ָחד ֵׁשבֶּ ְיִהי( ד)  :אֶּ  ִמָמֳחָרת וַּ

ְׁשִּכימּו יַּ ִיְבנּו ָהָעם וַּ ֲעלּו ְזֵבחַּ ִמ  ָׁשם וַּ יַּ  ֹעלֹות וַּ
 פ: ּוְׁשָלִמים

ִיָּנֲחמּו( ו) ל ִיְשָרֵאל ְבֵני וַּ ֹיאְמרּו ָאִחיו ִבְנָיִמן אֶּ ע וַּ  ִנְגדַּ
יֹום ט הַּ ָחד ֵׁשבֶּ ה( ז)  :ִמִיְשָרֵאל אֶּ ה מַּ ם ּנֲַּעשֶּ  ָלהֶּ

ּנֹוָתִרים ֲאנְַּחנּו ְלָנִׁשים לַּ ְענּו וַּ ה ִנְׁשבַּ  ֵתת ְלִבְלִתי' בַּ
ם  :ְלָנִׁשים ִמְבנֹוֵתינּו ָלהֶּ

ִיְׁשְלחּו( יג)  ְידַּ  ָהֵעָדה ָּכל וַּ ל ְברּווַּ ר ִבְנָיִמן ְבֵני אֶּ  ֲאׁשֶּ
ע לַּ ִיְקְראּו ִרמֹון ְבסֶּ ם וַּ ָיָׁשב( יד) :ָׁשלֹום ָלהֶּ  ִבְנָיִמן וַּ

ִהיא ָבֵעת ִיְתנּו הַּ ם וַּ ָּנִׁשים ָלהֶּ ר הַּ  ָיֵבׁש ִמְּנֵׁשי ִחיּו ֲאׁשֶּ
ם ָמְצאּו ְוֹלא ִגְלָעד  ְלִבְנָיִמן ִנָחם ְוָהָעם( טו)  :ֵּכן ָלהֶּ

ץ' ה הָעשָ  ִּכי רֶּ ֹיאְמרּו( טז)  :ִיְשָרֵאל ְבִׁשְבֵטי פֶּ  ִזְקֵני וַּ
ה ָהֵעָדה ה מַּ ּנֹוָתִרים ּנֲַּעשֶּ  ִנְׁשְמָדה ִּכי ְלָנִׁשים לַּ

ֹיאְמרּו( יז)  :ִאָשה ִמִבְנָיִמן ת וַּ  ְלִבְנָיִמן ְפֵליָטה ְיֻרשַּ
ה ְוֹלא ט ִיָמחֶּ ֲאנְַּחנּו( יח)  :ִמִיְשָרֵאל ֵׁשבֶּ ל ֹלא וַּ  נּוכַּ

ם ָלֵתת  ִיְשָרֵאל ְבֵני ִנְׁשְבעּו ִּכי ִמְבנֹוֵתינּו ָנִׁשים ָלהֶּ
 :ְלִבְנָיִמן ִאָשה ֹנֵתן ָארּור ֵלאֹמר



 Sequence of Events (ch. 20-21) )פרקים כ' וכ"א( הדברים סדר
 יא-א:כ' פרק
ֵיְצאּו )א( ִתָקֵהל ִיְשָרֵאל ְבֵני ָּכל וַּ ל ְּכִאיׁש ָהֵעָדה וַּ ָחד...אֶּ  ה' אֶּ

ִמְצָפה ֹיאְמרּו:  הַּ ְברּו ִיְשָרֵאל ְבֵני וַּ ֹזאת ָהָרָעה ִנְהְיָתה ֵאיָכה דַּ :  הַּ
ן )ד( עַּ יַּ ֵלִוי... ָהִאיׁש וַּ ֵיָאֵסף )יא( הַּ ל ִיְשָרֵאל ִאיׁש ָּכל וַּ  ָהִעיר אֶּ

ָחד ְּכִאיׁש  :ֲחֵבִרים אֶּ

Israel gathers in מצפה, listens to the "story" of the 

Levite, and declares their intent to "avenge" the death 

of the פלגש. 

 יג-יב:כ' פרק
ִיְׁשְלחּו )יב(  ָמה ֵלאֹמר ִבְנָיִמן ִׁשְבֵטי ְבָכל ֲאָנִׁשים ִיְשָרֵאל ִׁשְבֵטי וַּ

ֹזאת ָהָרָעה ר הַּ ם ִנְהְיָתה ֲאׁשֶּ ָתה )יג(:  ָבכֶּ נּו ְועַּ ים ֶאת תְּ ֵני ָהֲאָנשִׁ  בְּ
ל עַּ יַּ לִׁ ָעה ֲאֶשר בְּ בְּ גִׁ יֵתם בַּ מִׁ ֲעָרה ּונְּ  ְבֵני ָאבּו ְוֹלא ִמִיְשָרֵאל ָרָעה ּוְנבַּ
ם ְבקֹול ִלְׁשֹמעַּ  ִבְנָיִמן  :ִיְשָרֵאל ְבֵני ֲאֵחיהֶּ

 Israel requests the extradition of the 

"perpetrators" - בני בליעל 
 Binyamin refuses. 

 א:א"כ פרק
ע ִיְשָרֵאל ׁשְוִאי ִמְצָפה ִנְׁשבַּ ּנּו ִאיׁש ֵלאֹמר בַּ  ִבתוֹ  ִיֵתן ֹלא ִממֶּ

 :ְלִאָשה ְלִבְנָיִמן

Oath against marrying Binyamin 

 Measure for measure! 

 SANCTIONS 

 יא-ח, ה:א"כ פרק

ֹיאְמרּו )ה( ר ִמי ִיְשָרֵאל ְבֵני וַּ ָקָהל ָעָלה ֹלא ֲאׁשֶּ  ֵטיִׁשבְ  ִמָכל בַּ
ל ִיְשָרֵאל ְשבּוָעה ִכי' ה אֶּ ְגדֹוָלה הַּ ר ָהְיָתה הַּ ֲאׁשֶּ ל ָעָלה ֹלא לַּ ה'  אֶּ
ִמְצָפה  :יּוָמת מֹות ֵלאֹמר הַּ

ֹיאְמרּו )ח( ָחד ִמי וַּ ר ִיְשָרֵאל ִמִשְבֵטי אֶּ ל ָעָלה ֹלא ֲאׁשֶּ ה'  אֶּ
ִמְצָפה ל ִאיׁש ָבא ֹלא ְוִהֵּנה הַּ ֲחנֶּה אֶּ מַּ ל ְלָעדגִ  ִמָיֵביׁש הַּ ָקָהל אֶּ  הַּ

ִיְתָפֵקד )ט(  :ִגְלָעד ָיֵבׁש ִמיֹוְׁשֵבי ִאיׁש ָׁשם ֵאין ְוִהֵּנה ָהָעם וַּ

ִיְׁשְלחּו )י( ף ָעָשר ְׁשֵנים ָהֵעָדה ָׁשם וַּ לֶּ ָחִיל ִמְבֵני ִאיׁש אֶּ ּוּו הֶּ ְיצַּ  וַּ
ם ְלכּו ֵלאֹמר אֹוָתם ת ְוִהִכיתֶּ רֶּ  ְלִפי ִגְלָעד ָיֵבׁש יֹוְׁשֵבי אֶּ  בחֶּ

ָּנִׁשים ָטף ְוהַּ ָדָבר ְוזֶּה )יא( :ְוהַּ ר הַּ ֲעֹשּו ֲאׁשֶּ  ִאָשה ְוָכל ָזָכר ָכל תַּ
ת עַּ ב ֹידַּ ֲחִרימּו ָזָכר ִמְׁשכַּ ִיְמְצאּו ִמיֹוְׁשֵבי ָיֵביׁש ִגְלָעד   :תַּ )יב( וַּ

ב ָזָכר  ר ֹלא ָיְדָעה ִאיׁש ְלִמְׁשכַּ ֲעָרה ְבתּוָלה ֲאׁשֶּ ע ֵמאֹות נַּ ַאְרבַּ
ץ ְכָנעַּ  רֶּ ר ְבאֶּ ֲחנֶּה ִׁשֹלה ֲאׁשֶּ מַּ ל הַּ ָיִביאּו אֹוָתם אֶּ  ן:וַּ

 More SANCTIONS 

 Threat of MILITARY ACTION…  

 Increase posture – threat of ‘national coalition…’ 

Census - which tribes are absent from the "call-up" 

against Binyamin 

 יבש גלעד 
 Destruction of יבש גלעד - for not participating with 

the rest of Israel!! 

 כל זכר וכל אשה ידעת משכב זכר 

 !!מורד במלכות, תקנת הקהל, חרם 

 יז-יד:כ' פרק
ֵיָאְספּו )יד( ָעִרים ִמן ִבְנָיִמן ְבֵני וַּ ִגְבָעָתה הֶּ  ִעם ִמְלָחָמהלַּ  ָלֵצאת הַּ
ִיְתָפְקדּו )טו(:  ִיְשָרֵאל ְבֵני  ...ִבְנָיִמן ְבֵני וַּ
ד ִהְתָפְקדּו ִיְשָרֵאל ְוִאיׁש )יז( ע ִמִבְנָיִמן ְלבַּ ף ֵמאֹות ַאְרבַּ לֶּ  ִאיׁש אֶּ

ב ֹׁשֵלף ה ָּכל ָחרֶּ  :ִמְלָחָמה ִאיׁש זֶּ

Binyamin attacks Israel: 

 Who fires the first shot at in the war with 

Binyamin?  Binyamin! 

 RETRIBUTION for יבש גלעד!! 

 :Israel Retaliates - 3 days of War מח-כ:יח

1&2: G-d allows Binyamin to avengeיבש גלעד!! 
3: G-d allows Israel to avenge the פלגש!! 

 Binyamin destroyed - including women! 

 טו-יב, ז-ד, ו-בא:"כ

יָ  ב ִלְפֵני ָהאֱ )ב( וַּ רֶּ ד ָהעֶּ ֵיְׁשבּו ָׁשם עַּ ֹלִהים _ֹבא ָהָעם ֵבית ֵאל וַּ
ֹיאְמרּו ָלָמה  ִיְבּכּו ְבִכי ָגדֹול: )ג( וַּ ִיְשאּו קֹוָלם וַּ ֹלֵהי ִיְשָרֵאל _אֱ  ה'וַּ

ְיִהי  ָחד: )ד( וַּ ט אֶּ יֹום ִמִיְשָרֵאל ֵׁשבֶּ ָהְיָתה ֹזאת ְבִיְשָרֵאל ְלִהָפֵקד הַּ
ֲעלּו ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים:ִמָמֳחָר  יַּ ִיְבנּו ָׁשם ִמְזֵבחַּ וַּ ְׁשִּכימּו ָהָעם וַּ יַּ  ת וַּ

ט  יֹום ֵׁשבֶּ ע הַּ ֹיאְמרּו ִנְגדַּ ל ִבְנָיִמן ָאִחיו וַּ ִיָּנֲחמּו ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶּ )ו( וַּ
ָחד ִמִיְשָרֵאל: ֲאנְַּחנּו  אֶּ ּנֹוָתִרים ְלָנִׁשים וַּ ם לַּ ה ָלהֶּ ה ּנֲַּעשֶּ  )ז( מַּ

ְענּו בַּ  ם ִמְבנֹוֵתינּו ְלָנִׁשים: ה'ִנְׁשבַּ  ְלִבְלִתי ֵתת ָלהֶּ
ע ִרמֹון   לַּ ר ְבסֶּ ל ְבֵני ִבְנָיִמן ֲאׁשֶּ ְברּו אֶּ ְידַּ ִיְׁשְלחּו ָּכל ָהֵעָדה וַּ )יג( וַּ

ם ָׁשלֹום: ִיְקְראּו ָלהֶּ ם  וַּ ִיְתנּו ָלהֶּ ִהיא וַּ ָיָׁשב ִבְנָיִמן ָבֵעת הַּ )יד( וַּ
ם ֵּכן: ר ִחיּו ִמְּנֵׁשי ָיֵבׁש ִגְלָעד ְוֹלא ָמְצאּו ָלהֶּ ָּנִׁשים ֲאׁשֶּ )טו( ְוָהָעם  הַּ

ץ ְבִׁשְבֵטי ִיְשָרֵאל: ה'ִנָחם ְלִבְנָיִמן ִּכי ָעָשה  רֶּ  פֶּ

After the war... 

 Remorse for annihilating an entire tribe of 

Israel 

 

Solution: 

 Search for female survivors from יבש גלעד who 

were not included in original oath 

 



 


