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 שופטים, פרק ח', רקע 

ֹּאְמרּו ִאיׁש כב ֹּ  כג  ִכי הֹוַׁשְעָתנּו, ִמַיד ִמְדָין.  ְבֶנָך:-ִבְנָך ַגם ֶבן-ַאָתה, ַגם-ָבנּו ַגם-ִגְדעֹון, ְמָׁשל-ִיְשָרֵאל, ֶאל-ַוי אֶמר ֲאֵלֶהם, ַוי

ֹּא ֹּא-ִגְדעֹון, ל ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ִגְדעֹון, ֶאְׁשֲאָלה ִמֶכם ְׁשֵאָלה, ּוְתנּו כד  ְיהָוה, ִיְמׁשֹּל ָבֶכם.  ִיְמׁשֹּל ְבִני ָבֶכם:-ֶאְמׁשֹּל ֲאִני ָבֶכם, ְול ִלי, -ַוי

ֹּאְמרּו, ָנתֹון ִנֵתן; ַוִיְפְרשּו, ֶאת כה  ִנְזֵמי ָזָהב ָלֶהם, ִכי ִיְׁשְמֵעאִלים ֵהם.-ִכי  ִאיׁש ֶנֶזם ְׁשָללֹו: ַהִשְמָלה, ַוַיְׁשִליכּו ָׁשָמה, ִאיׁש -ַוי

ִנים ְוַהְנִטיפֹות ּוִבְגֵדי ָהַאְרָגמָ -ְלַבד ִמן--ֵמאֹות, ָזָהב-ַוְיִהי, ִמְׁשַקל ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאֶׁשר ָׁשָאל, ֶאֶלף ּוְׁשַבע כו  ֶנֶזם ְׁשָללֹו. ן, ֶׁשַעל ַהַשֲהרֹּ

ִיְשָרֵאל -ַוַיַעש אֹותֹו ִגְדעֹון ְלֵאפֹוד, ַוַיֵצג אֹותֹו ְבִעירֹו ְבָעְפָרה, ַוִיְזנּו ָכל כז  ָהֲעָנקֹות, ֲאֶׁשר ְבַצְּואֵרי ְגַמֵליֶהם.-ַמְלֵכי ִמְדָין, ּוְלַבד ִמן

ֹּאָׁשם; ַוִתְׁשקֹּט ָהָאֶרץ ַוִיכָ  כח  ַאֲחָריו, ָׁשם; ַוְיִהי ְלִגְדעֹון ּוְלֵביתֹו, ְלמֹוֵקׁש. ֹּא ָיְספּו, ָלֵשאת ר ַנע ִמְדָין, ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְול

   ַאְרָבִעים ָׁשָנה, ִביֵמי ִגְדעֹון.

ְצֵאי, ְיֵרכֹו: ל  יֹוָאׁש, ַוֵיֶׁשב ְבֵביתֹו.-ַוֵיֶלְך ְיֻרַבַעל ֶבן כט ּוִפיַלְגׁשֹו ֲאֶׁשר  לא  ָנִׁשים ַרבֹות, ָהיּו לֹו.-ִכי  ּוְלִגְדעֹון, ָהיּו ִׁשְבִעים ָבִנים, יֹּ

יֹוָאׁש, ְבֵשיָבה טֹוָבה; ַוִיָקֵבר, ְבֶקֶבר יֹוָאׁש ָאִביו, -ַוָיָמת ִגְדעֹון ֶבן לב  ְׁשמֹו, ֲאִביֶמֶלְך.-ִהיא ֵבן; ַוָיֶשם ֶאת-לֹו ַגם-ִבְׁשֶכם, ָיְלָדה

   ְבָעְפָרה, ֲאִבי ָהֶעְזִרי.

ֹּא ָזְכרּו ְבֵני  לד  ִרית, ֵלאֹלִהים.ַוְיִהי, ַכֲאֶׁשר ֵמת ִגְדעֹון, ַוָיׁשּובּו ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַוִיְזנּו ַאֲחֵרי ַהְבָעִלים; ַוָיִשימּו ָלֶהם ַבַעל בְ  לג ְול

ְיֵביֶהם, ִמ -ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם, ַהַמִציל אֹוָתם ִמַיד ָכל-ִיְשָרֵאל, ֶאת ֹּא לה  ָסִביב.אֹּ -ְכָכל  ֵבית ְיֻרַבַעל ִגְדעֹון:-ָעשּו ֶחֶסד, ִעם-ְול

  ִיְשָרֵאל.-ֲאֶׁשר ָעָשה, ִעם-ַהּטֹוָבה
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   ֲאִבי ִאמֹו ֵלאמֹּר.-ֵביתִמְׁשַפַחת -ָכל-ֲאֵחי ִאמֹו; ַוְיַדֵבר ֲאֵליֶהם, ְוֶאל-ְיֻרַבַעל ְׁשֶכָמה, ֶאל-ַוֵיֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶבן א

ְמׁשֹּל ָבֶכם ִאיׁש ֶאָחד; ּוְזַכְרֶתם, -ַהְמׁשֹּל ָבֶכם ִׁשְבִעים ִאיׁש כֹּל ְבֵני ְיֻרַבַעל, ִאם--ּטֹוב ָלֶכם-ַבֲעֵלי ְׁשֶכם, ַמה-ָנא ְבָאְזֵני ָכל-ַדְברּו ב

ַהְדָבִרים, ָהֵאֶלה; ַוֵיט ִלָבם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך, -ַבֲעֵלי ְׁשֶכם, ֵאת ָכל-ֹו ָעָליו, ְבָאְזֵני ָכלִאמ-ַוְיַדְברּו ֲאֵחי ג  ַעְצְמֶכם ּוְבַשְרֶכם ָאִני.-ִכי

ִזים, ַוֵיְלכּו, לֹו ִׁשְבִעים ֶכֶסף, ִמֵבית ַבַעל ְבִרית; ַוִיְשכֹּר ָבֶהם ֲאִביֶמֶלְך, ֲאָנִׁשים ֵריִקים ּופֹּחֲ -ַוִיְתנּו ד  ִכי ָאְמרּו ָאִחינּו הּוא.

ֹּא ֵבית ה  ַאֲחָריו. ג ֶאת-ַוָיב --ְיֻרַבַעל, ַהָקטֹּן-ֶאֶבן ֶאָחת; ַוִיָּוֵתר יֹוָתם ֶבן-ְיֻרַבַעל ִׁשְבִעים ִאיׁש, ַעל-ֶאָחיו ְבֵני-ָאִביו, ָעְפָרָתה, ַוַיֲהרֹּ

  ִכי ֶנְחָבא.

   ֵאלֹון ֻמָצב, ֲאֶׁשר ִבְׁשֶכם.-ִעם--ֲאִביֶמֶלְך ְלֶמֶלְך-לֹוא, ַוֵיְלכּו, ַוַיְמִליכּו ֶאתֵבית ִמ -ַבֲעֵלי ְׁשֶכם, ְוָכל-ַוֵיָאְספּו ָכל ו

ֹּאֶמר ָלֶהם, ִׁשְמעּו ֵאַלי ַבֲעֵלי ְׁשֶכם, ְוִיְׁשמַ -ַוַיִגדּו ְליֹוָתם, ַוֵיֶלְך ַוַיֲעמֹּד ְברֹּאׁש ַהר ז ע ֲאֵליֶכם, ְגִרִזים, ַוִיָשא קֹולֹו, ַוִיְקָרא; ַוי

   ֱאֹלִהים.

ֹּאְמרּו ַלַזִית, מלוכה )ָמְלָכה( ָעֵלינּו. ח ַח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך; ַוי ֹּאֶמר ָלֶהם, ַהַזִית, ֶהֳחַדְלִתי ֶאת ט  ָהלֹוְך ָהְלכּו ָהֵעִצים, ִלְמׁשֹּ ִדְׁשִני, -ַוי

ֹּאְמרּו ָהֵעִצים, ַלְתֵאָנה: י  ָהֵעִצים.-ִבי ְיַכְבדּו ֱאֹלִהים ַוֲאָנִׁשים; ְוָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל-ֲאֶׁשר ֹּאֶמר  יא  ַאְת, ָמְלִכי ָעֵלינּו.-ְלִכי  ַוי ַות

ֹּאְמרּו ָהֵעִצים, ַלָגֶפן: יב  ָהֵעִצים.-ְתנּוָבִתי ַהּטֹוָבה; ְוָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל-ָמְתִקי, ְוֶאת-ָלֶהם, ַהְתֵאָנה, ֶהֳחַדְלִתי ֶאת ַאְת, -ְלִכי  ַוי

ֹּאֶמר ָלֶהם, ַהֶגֶפן, ֶהֳחַדְלִתי ֶאת יג  מלוכי )ָמְלִכי( ָעֵלינּו.  יד  ָהֵעִצים.-י, ָלנּוַע ַעלִתירֹוִׁשי, ַהְמַשֵמַח ֱאֹלִהים ַוֲאָנִׁשים; ְוָהַלְכִת -ַות

ֹּאְמרּו ָכל ֹּאֶמר ָהָאָטד, ֶאל טו  ָעֵלינּו.-ֵלְך ַאָתה, ְמָלְך  ָהָאָטד:-ָהֵעִצים, ֶאל-ַוי ָהֵעִצים, ִאם ֶבֱאֶמת ַאֶתם מְֹּׁשִחים אִֹּתי ְלֶמֶלְך -ַוי

ֹּ -ֵתֵצא ֵאׁש ִמן--ַאִין-ֲעֵליֶכם, בֹּאּו ֲחסּו ְבִצִלי; ְוִאם    ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון.-אַכל ֶאתָהָאָטד, ְות
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ִכְגמּול ָיָדיו -ֵביתֹו, ְוִאם-ְיֻרַבַעל ְוִעם-טֹוָבה ֲעִשיֶתם ִעם-ֲאִביֶמֶלְך; ְוִאם-ֶבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲעִשיֶתם, ַוַתְמִליכּו, ֶאת-ְוַעָתה, ִאם טז

 ַנְפׁשֹו ִמֶנֶגד, ַוַיֵצל ֶאְתֶכם ִמַיד ִמְדָין.-ם ָאִבי, ֲעֵליֶכם; ַוַיְׁשֵלְך ֶאתִנְלחַ -ֲאֶׁשר יז לֹו. ֲעִשיֶתם

ַבֲעֵלי -ֲאָמתֹו, ַעל-ֲאִביֶמֶלְך ֶבן-ֶאֶבן ֶאָחת; ַוַתְמִליכּו ֶאת-ָבָניו ִׁשְבִעים ִאיׁש, ַעל-ֵבית ָאִבי, ַהיֹום, ַוַתַהְרגּו ֶאת-ְוַאֶתם ַקְמֶתם ַעל יח

-ִשְמחּו, ַבֲאִביֶמֶלְך, ְוִיְשַמח ַגם--ֵביתֹו, ַהיֹום ַהֶזה-ְיֻרַבַעל ְוִעם-ֶבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲעִשיֶתם ִעם-ְוִאם יט  ֶכם, ִכי ֲאִחיֶכם, הּוא.ְׁש 

ֹּאַכל ֶאת--ַאִין-ְוִאם כ  הּוא, ָבֶכם. ֹוא; ְוֵתֵצא ֵאׁש ִמַבֲעֵלי ְׁשֶכם, ּוִמֵבית ִמלֹוא, ֵבית ִמל-ַבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוֶאת-ֵתֵצא ֵאׁש ֵמֲאִביֶמֶלְך, ְות

ֹּאַכל, ֶאת   ַוָיָנס יֹוָתם, ַוִיְבַרח ַוֵיֶלְך ְבֵאָרה; ַוֵיֶׁשב ָׁשם, ִמְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ָאִחיו. כא  ֲאִביֶמֶלְך.-ְות
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ַֹח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך; וַיֹּאְמרוּ לַ  ִית, מלוכה )ָמְלָכה( ָעֵלינוּ.ָהלֹוְך ָהְלכוּ ָהֵעִצים, ִלְמש     זַּ

י ֶאת ִית, ֶהֳחַדְלּתִ ר-וַיֹּאֶמר ָלֶהם, ַהזַּ ֶ ִני, ֲאש  ְ ש  י, ָלנוַּע ַעל-ּדִ ים; ְוָהַלְכּתִ ִ דוּ ֱאלִֹהים וֲַאָנש  י ְיַכּבְ    ָהֵעִצים.-ּבִ

בדרום אירופה צפון אפריקה ות יובתרבוקיים הזית גדל בארץ ישראל כעץ בר בגליל ובכרמל. גידול זיתים 

מאריך , ארץ ישראל ובלבנון. העץ ירוק עדמחקרים מוכיחים כי הוא תורבת לראשונה ב .עד למזרח התיכוןו

. זמנים קדומים מפיקים ממנו שמןהחל בימים ונושא פרי במשך עשרות שנים. הפרי נכבש, ירוק או שחור, ו

 . (קה )בית בד על מתקניומצויים מתקני הפ מאז ימי קדם ועד ימינו

 

 מה מיוחד בעץ הזית?  •

 מה טוען הזית שמונע ממנו למלוך? מהו השמן? מה הוא מסמל? •

  למה הייתם ממשילים את תרומתו של זית? •

 

 ?למה נמשלו ישראל לזית

 .סוריםיאף ישראל אין חוזרים למוטב אלא על ידי י ,ידי כתישתו-מה זית אינו מוציא שמנו אלא על לאמר לך: 

 -  אף ישראל אין להם בטילה עולמית ,ושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמיםמה זית. אין עליו נ

 )עפ"י בבלי מנחות נ"ג ע"ב(                                                                                  .לא בעולם הזה ולא בעולם הבא

 



 

 

 

 

 תאנה
ֵאָנה: , ָמְלִכי ָעֵלינוּ.-ְלִכי  וַיֹּאְמרוּ ָהֵעִצים, ַלּתְ י ֶאת  ַאּתְ ֵאָנה, ֶהֳחַדְלּתִ נוָּבִתי -ָמְתִקי, ְוֶאת-וַּתֹאֶמר ָלֶהם, ַהּתְ ּתְ

י, ָלנוַּע ַעל    ָהֵעִצים.-ַהּטֹוָבה; ְוָהַלְכּתִ

מלבלבת  תאנהומהם פותחו התאנים התרבותיות. הליד מעינות ונחלים בארץ ישראל, עצי תאנה צומחים 

בתוך הפגה מצויים פרחי  .רחות סגורות בצורת כדור, המתפתחות לפרי התאנהפת –ומצמיחה פגות באביב 

מצעות נעשית על ידי צרעה קטנה שאינה נמצאת בארץ. ריבוי התאנה נעשה בא םר ופרחי נקבה, והפרייתכז

תאנה מבשילים במשך הקיץ, והם נאכלים חיים, או נכבשים לדבלים, ואלה יכולים להישמר הייחורים. פירות 

ק המודרני היא למשך שנה ויותר. במשק הקדום הייתה לתאנה חשיבות רבה, אך עם ריבוי הפירות במש

 .ירדה מגדולתה

 

 מה מיוחד בעץ התאנה?  •

 מה טוענת התאנה שמונע ממנה למלוך? מהי מתיקות? מה היא מסמלת? •

 למה הייתם ממשילים את תרומתה של התאנה? •

 

 נמשלה תורה לתאנה

 כל הפירות יש להם פסולת. 

 תמרים יש בהם גרעינים, 

 ענבים יש בהם חרצנים, 

 פות. רימונים יש בהם קלי

 אבל התאנה כולה יפה לאכילה 

 כך דברי תורה. 

 )ילקוט שמעוני(                                     

 

 ולמה נמשלה תורה לתאנה? 

 הזית, הגפן והתמרה  -שרוב האילנות 

 נלקטין כאחת. 

 והתאנה נקלטת מעט מעט. 

 כך התורה: היום לומד מעט ולמחר הרבה, 

 ולא  לפי שאינה מתלמדת לא בשנה

 בשנתיים. 

 )במדבר רבה כ"א(                                      

 

 



 

 

 

 

 גפן
ֶפן: , מלוכי )ָמְלִכי( ָעֵלינוּ.-ְלִכי  וַיֹּאְמרוּ ָהֵעִצים, ַלּגָ י ֶאת  ַאּתְ ֶפן, ֶהֳחַדְלּתִ ַח -וַּתֹאֶמר ָלֶהם, ַהּגֶ ּמֵ י, ַהְמש ַ ִ ירֹוש  ּתִ

ים; ְוָהַלכְ  ִ י, ָלנוַּע ַעלֱאלִֹהים וֲַאָנש    ָהֵעִצים.-ּתִ

חה מגפן הבר, הצומחת במזרח תוגפן היין היא שיח משתרע או מטפס, והיא עומדת בשלכת בחורף. היא פ

התיכון, ולאחרונה הוכח כי היא מצויה גם בארץ ישראל. פריחת הגפן קרויה סמדר, ותוצריה שונים ומגוונים: 

, הן היא גדלה בארץ ישראל יבות ובעיקר יין. מאז ימי קדםעלי גפן לבישול, ענבים לאכילה, צימוקים, ר

במדרגות ההרים והן בחולות המישור. גתות עתיקות לדריכת יין, בנויות או חצובות באבן, מצויות במקומות 

בציורי קיר, בפסיפס  ,בעיטור מבנים -הגפן וחלקיה, האשכול והעלה שימשו מוטיב באמנות  .רבים בארץ

 .ועוד

 

 בעץ הגפן? מה מיוחד  •

 מה טוענת התאנה שמונע ממנה למלוך? מהו היין? מה תפקידו? מה הוא מסמל? •

 למה הייתם ממשילים את תרומתה של הגפן? •

 

 אמר רבי שמעון בן לקיש: אומה זו כגפן נמשלה. 

 אלו ריקנים שבישראל.  -אלו בעלי הבתים.  קנוקנות )ענפים דקים( שבה  -זמורות שבה  

 אלו עמי הארץ.   -ו תלמידי חכמים.    עלים שבה אל  -אשכולות שבה 

 ומעשה ששלחו מארץ ישראל ובקשו רחמים האשכולות על העלים, 

 )בבלי, חולין צ"ב ע"א(                                                                               שאלמלא העלים אין האשכולות מתקיימים. 

 

 

 

 

 


