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פרק ט' :מבנה משל יותם
רד"ק ט:ט
והלכתי לנוע על העצים  -ומשל העצים הם אנשי שכם והאטד אבימלך כלומר חסרו להם אנשים להמליך
עליה' כי המליכו הפחות שבהם והוא אבימלך ,תוספת והאטד אבימלך וכן ויבאו עד גרן האטד ולפי שבו
קוצים גוררים בו הדברים הצריכים להשמר מה היזק ולפי שהמלך נבחר לשמור העם מנזק ומכל דבר רע אמר
כי המלך שבחרו הם והוא אבימלך אינו ראוי לאותו התכלית שראוי שיושם עבורו מלך על העם לשמרם
מהיזק כי אדרבה הוא מזיק להם הפך הכוונה כמו הקוץ המריע למי שיאחז בו או יפעל בו כן עשה אבימלך
בעם שכם שהרג בהם ובאחיו וכמו שהקוץ הוא דבר שאין בו תועלת רק היזק כן יקרה לאנשי שכם מאבימלך
שהמליכו עליהם שירע להם ולא יועיל ע"כ:







שאלות ריטוריות:
ימלְֶּך
(טז) וְ עַּ ָּתה ִאם בֶּ אֱ מֶּ ת ּובְ תָּ ִמים ע ֲִשיתֶּ ם וַּ ַּת ְמלִ יכּו אֶּ ת אֲ ִב ֶּ
ְִאם טוֹּבָּ ה ע ֲִשיתֶּ ם עִ ם יְ רֺּ בַּ עַּ ל וְ עִ ם בֵּ ית ֹּו
וְ ִאם כִ גְ מּול י ָָּּדיו ע ֲִשיתֶּ ם ל ֹּו:

הפעולות הנעשות:
אֲ שֶּ ר נִלְ חַּ ם ָאבִ י ֲעלֵּי ֶּכם
וַּ י ְַּשלְֵּך אֶּ ת נַּפְ ש ֹּו ִמ ֶּמגֶּד
וַּ יַּצֵּ ל אֶּ ְתכֶּם ִמיַּד ִמ ְדיָּן( :יז)

משל האטד
ֹּאמרּו
(ח) הָּ לוְֹּך הָּ לְ כּו הָ עֵ צִ ים לִ ְמשֹּחַּ ֲעלֵּיהֶּ ם מֶּ לְֶּך וַּ י ְ
ַלזַיִ ת מָּ לְ ָּכה עָּ לֵּינּו:
(ט) וַּ יֹּאמֶּ ר לָּהֶּ ם הַּ זַּ יִ ת הֶ חֳ דַ לְ ִתי אֶ ת ִד ְשנִ י אֲ שֶּ ר בִ י
ֹלהים וַּ אֲ נ ִָּשים וְ הָּ לַּכְ ִתי לָנּועַ עַ ל הָ עֵ צִ ים:
יְ כַּבְ דּו אֱ ִ
ֹּאמרּו הָּ עֵּ ִצים ל ְַתאֵ נָה לְ כִ י אַּ ְת מָּ לְ כִ י עָּ לֵּינּו:
(י) וַּ י ְ
(יא) וַּ תֹּאמֶּ ר לָּהֶּ ם הַּ ְתאֵּ נָּה הֶ חֳ דַ לְ ִתי אֶ ת מָ ְת ִקי וְ אֶּ ת
ְתנּובָּ ִתי הַּ ּטוֹּבָּ ה וְ הָּ לַּכְ ִתי לָנּועַ עַ ל הָ עֵ צִ ים:
ֹּאמרּו הָּ עֵּ ִצים ַּלגָּפֶּ ן לְ כִ י אַּ ְת מָּ לְ כִ י עָּ לֵּינּו:
(יב) וַּ י ְ
(יג) וַּ תֹּאמֶּ ר לָּהֶּ ם הַ גֶפֶ ן הֶ חֳ ַדלְ ִתי אֶ ת ִתירו ִֹשי הַּ ְמשַּ םֵּ חַּ
ֹלהים וַּ אֲ נ ִָּשים וְ הָּ לַּכְ ִתי לָנּועַ עַ ל הָ עֵ צִ ים:
אֱ ִ
ֹּאמרּו כָּל הָּ עֵּ ִצים אֶּ ל הָ ָאטָ ד לְֵּך אַּ ָּתה ְמלְָּך עָּ לֵּינּו:
(יד) וַּ י ְ
(טו) וַּ יֹּאמֶּ ר הָּ ָאטָּ ד אֶּ ל הָּ עֵּ ִצים





וְ אַּ ֶּתם ַּק ְמ ֶּתם עַּ ל בֵּ ית ָאבִ י הַּ יוֹּם וַּ ַּתהַּ ְרגּו אֶּ ת בָּ נָּיו
ִשבְ עִ ים ִאיש עַּ ל אֶּ בֶּ ן אֶּ חָּ ת
וַּ ַּת ְמלִ יכּו אֶּ ת אֲ ִבימֶּ לְֶּך בֶּ ן אֲ ָּמת ֹּו עַּ ל בַּ ֲעלֵּי ְשכֶּ ם כִ י
אֲ ִחיכֶּם הּוא( :יח)
דברי יותם

(טז) וְ עַּ ָּתה ִאם בֶ אֱ מֶ ת ּובְ תָ ִמים ע ֲִשיתֶ ם
 וַּ ַּת ְמלִ יכּו אֶּ ת אֲ ִבימֶּ לְֶּך
 וְ ִאם טוֹּבָּ ה ע ֲִשיתֶּ ם עִ ם יְ ֺּרבַּ עַּ ל וְ עִ ם בֵּ ית ֹּו
 וְ ִאם כִ גְ מּול י ָָּּדיו ע ֲִשיתֶּ ם ל ֹּו:
( oיז) אֲ ֶּשר ִנלְ חַּ ם ָאבִ י ֲעלֵּי ֶּכם
 oוַּ י ְַּשלְֵּך אֶּ ת נַּפְ ש ֹּו ִמ ֶּמגֶּד
 oוַּ יַּצֵּ ל אֶּ ְתכֶּם ִמיַּד ִמ ְדיָּן:
( יח) וְ אַּ ֶּתם ַּק ְמ ֶּתם עַּ ל בֵּ ית ָאבִ י הַּ יוֹּם
וַּ ַּתהַּ ְרגּו אֶּ ת בָּ נָּיו
ִ שבְ עִ ים ִאיש עַּ ל אֶּ בֶּ ן אֶּ חָּ ת
ימלְֶּך בֶּ ן אֲ מָּ ת ֹּו עַּ ל
 וַּ ַּת ְמלִ יכּו אֶּ ת אֲ בִ ֶּ
בַּ ֲעלֵּי ְשכֶּם כִ י אֲ ִחיכֶּם הּוא:
ִאם בֶ אֱ מֶ ת אַּ ֶּתם מ ְֹּש ִחים א ִֹּתי לְ מֶּ לְֶּך ֲעלֵּי ֶּכם
וְ ִאם בֶ אֱ מֶ ת ּובְ תָ ִמים ע ֲִשיתֶּ ם עִ ם יְ ֺּרבַּ עַּ ל וְ עִ ם בֵּ ית ֹּו הַּ יוֹּם
הַּ זֶּ ה
=> בֹּאּו חֲ סּו בְ ִצלִ י
=> ִש ְמחּו בַּ אֲ ִבימֶּ לְֶּך וְ יִ ְשמַּ ח גַּם הּוא בָּ כֶּ ם:
וְ ִאם ַאיִ ן
וְ ִאם ַאיִ ן
ַארזֵּ י
=> ֵתצֵ א אֵ ש ִמן הָּ ָאטָּ ד וְ תֹאכַל אֶּ ת ְ
=> ֵתצֵ א אֵ ש מֵּ אֲ בִ ימֶּ לְֶּך וְ תֹאכַל אֶּ ת בַּ ֲעלֵּי ְשכֶּ ם
הַּ לְ בָּ נוֹּן:
ּומבֵּ ית
וְ אֶּ ת בֵּ ית ִמלוֹּא וְ תֵ צֵ א אֵ ש ִמבַּ ֲעלֵּי ְשכֶּ ם ִ
ִמלוֹּא וְ תֹא ַכל אֶּ ת אֲ ִבימֶּ לְֶּך:

