
 
 שופטים פרק דשופטים פרק דשופטים פרק דשופטים פרק ד

 
 .ָּבֵעת ַהִהיא, ִיְׂשָרֵאל- ֶאתׁשְֹפָטהׁשְֹפָטהׁשְֹפָטהׁשְֹפָטה ִהיאִהיאִהיאִהיא--------ֵאֶׁשת ַלִּפידֹותֵאֶׁשת ַלִּפידֹותֵאֶׁשת ַלִּפידֹותֵאֶׁשת ַלִּפידֹות,  ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאהד
 
, ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; ְּבַהר ֶאְפָרִים--ֵאל-ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵּבית,  ְּדבֹוָרהּתֶֹמרּתֶֹמרּתֶֹמרּתֶֹמר----ַּתַחתַּתַחתַּתַחתַּתַחת ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ה

 .ַלִּמְׁשָּפט
 

        פסוק דפסוק דפסוק דפסוק ד, , , , פרק דפרק דפרק דפרק די י י י """"רשרשרשרש �
 

   שהיתה עושה פתילות למקדש - אשת לפידותאשת לפידותאשת לפידותאשת לפידות

  

        פסוק דפסוק דפסוק דפסוק ד, , , , פרק דפרק דפרק דפרק דמצודת דוד מצודת דוד מצודת דוד מצודת דוד  �
 

בא לה המעלה הזאת להיות שופטת ,  בעבור שהיתה נביאה וזריזה במעשיה- היא שפטההיא שפטההיא שפטההיא שפטה
  את ישראל 

 
וכאשר , והוא ענין מליצה, זריזה במעשיה כלפיד אש, אשת חיל,  רצה לומר- אשת לפידותאשת לפידותאשת לפידותאשת לפידות

  בריות יאמרו ה
 

 ההההפסוק פסוק פסוק פסוק , , , , פרק דפרק דפרק דפרק דמצודת דוד מצודת דוד מצודת דוד מצודת דוד  �
 

קבעה ישיבתה תחת אילן ,  לבל תתיחד עם האנשים הבאים אליה למשפט- תחת תמרתחת תמרתחת תמרתחת תמר
  ) מגילה יד א(שאין שם מקום ייחוד , תמר

 
 
Juges, chapitres 4, versets 4 & 5 
 
4) Or, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidoth , 
gouvernait  Israël à cette époque. 
 
5) Elle siégeait au pied du Palmier  de Déborah entre Rama 
et Béthel, dans la montagne d’Ephraïm ; et c’est à elle que les 
enfants d’Israël s’adressaient pour obtenir justice. 
 

� Commentaire de Rachi sur le verset 4 
 

Femme de Lapidoth  : (on l’appelle ainsi) car elle 
fabriquait les mèches (petiloth) d’huiles pour le 
Tabernacle. 

 
Gustave Doré, La prophétesse 
Déborah. 

 
� Commentaire du Metsoudat David sur le verset 4 

 
Gouvernait  : parce qu’elle était prophétesse et était scrupuleuse dans ses actions, 
elles eut le mérite de gouverner le peuple d’Israël. 
 
Femme de Lapidoth  : c’est-à-dire une femme vertueuse, scrupuleuse dans ses 
actions comme une torche de feu (lapid). Ceci est un langage affectueux 
qu’employaient les gens. 

 
 



� Commentaire du Metsoudat David sur le verset 5 
 

Au pied le palmier  : de peur de s’isoler avec les hommes qui venaient pour obtenir 
justice, elle s’établit sous un arbre, un palmier, un endroit de passage où il n’y a 
jamais de problème d’isolement avec un homme. 
 
 
 
 

 פסוק גפסוק גפסוק גפסוק ג, , , , ישעיהו פרק חישעיהו פרק חישעיהו פרק חישעיהו פרק ח
 

 .ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז, מֹוְקָרא ְׁש, ֵאַלי,  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה;ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוַּתַהר, ַהְּנִביָאהַהְּנִביָאהַהְּנִביָאהַהְּנִביָאה- ֶאלָוֶאְקַרבָוֶאְקַרבָוֶאְקַרבָוֶאְקַרב
 

        מצודת ציון מצודת ציון מצודת ציון מצודת ציון  �
 

   ענין תשמיש - ואקרבואקרבואקרבואקרב
 

   כן תקרא אשת הנביא - הנביאההנביאההנביאההנביאה
 

 
Isaïe, chapitre 8, verset 3 
 
3) Et je m’approchai  de la prophétesse , qui conçut et enfanta un fils. Le Seigneur me dit : 
« Appelle-le du nom de Maher-Chalal Hach-Baz. 
 

� Commentaire du Metsoudat Tsion 
 
Et je m’approchai  : c’est-à-dire l’intimité entre un homme et une femme. 
 
La prophétesse  : on appelle ainsi la femme du prophète. 

 
 
 

 מלכים ב פרק כבמלכים ב פרק כבמלכים ב פרק כבמלכים ב פרק כב
 
-ִּתְקָוה ֶּבן- ַהְּנִביָאה ֵאֶׁשת ַׁשֻּלם ֶּבןֻחְלָּדהֻחְלָּדהֻחְלָּדהֻחְלָּדה----ֶאלֶאלֶאלֶאל,  ַוֵּיֶלְך ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַוֲאִחיָקם ְוַעְכּבֹור ְוָׁשָפן ַוֲעָׂשָיהידידידיד

 .ֵאֶליָהֵאֶליָהֵאֶליָהֵאֶליָה, , , , ַוְיַדְּברּוַוְיַדְּברּוַוְיַדְּברּוַוְיַדְּברּו; ַּבִּמְׁשֶנהַּבִּמְׁשֶנהַּבִּמְׁשֶנהַּבִּמְׁשֶנה, ְוִהיא יֶֹׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִם, ׁשֵֹמר ַהְּבָגִדיםׁשֵֹמר ַהְּבָגִדיםׁשֵֹמר ַהְּבָגִדיםׁשֵֹמר ַהְּבָגִדיםַחְרַחס 
 
 .ָׁשַלח ֶאְתֶכם ֵאָלי-ֲאֶׁשר,  ִאְמרּו ָלִאיׁש :ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל-ּכֹה,  ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהםטוטוטוטו
 

 פסוק ידפסוק ידפסוק ידפסוק יד, , , , מלכים ב פרק כבמלכים ב פרק כבמלכים ב פרק כבמלכים ב פרק כבי י י י """"רשרשרשרש �
 

לכך לא , לפי שהאשה מרחמת יותר מן האיש, )מגילה יד ב( אמרו רבותינו - אל חולדהאל חולדהאל חולדהאל חולדה
  שהלך להחזיר עשרת השבטים , םירמיהוו לא היה ש, ויש אומרים: שלח אל ירמיהוו

 
        פסוק ידפסוק ידפסוק ידפסוק ידמצודת דוד מצודת דוד מצודת דוד מצודת דוד  �

 
   את דברי המלך - וידברו אליהוידברו אליהוידברו אליהוידברו אליה

 
   של המלך - שומר הבגדיםשומר הבגדיםשומר הבגדיםשומר הבגדים

 
   ויללה מן המשנה) צפניה א י(וכן , שהיא משנה להעיר,  בין שתי החומות- במשנהבמשנהבמשנהבמשנה



 
 
 

Rois II, chapitre 22, versets 14 & 15 
 
14) Hilkiyyahou le pontife, Ahikam, Akhbor, Chafan 
et Assaya se rendirent auprès de la prophétesse 
Houlda , femme du gardien des vêtements , 
Challoum, fils de Tikva, fils de Harhas ; elle 
demeurait à Jérusalem dans le deuxième 
quartier . Quand ils lui eurent parlé ,  
 
15) Elle leur répliqua : « Voici ce qu’a dit l’Eternel, 
Dieu d’Israël : Annoncez à l’homme qui vous a 
envoyés auprès de moi. 

Pierre de la porte de Houlda (Tour de David, Jérusalem) 

 
 
 

� Commentaire de Rachi sur le verset 14 
 
Auprès de Houlda  : nos Sages ont enseigné (traité Méguila, page 14b) : c’est parce 
qu’un femme est plus compatissante qu’un homme, qu’ils ne sont pas allés voir le 
prophète Jérémie. D’autres disent : car le prophète Jérémie n’était pas là; il était parti 
récupérer les dix tribus (exilés par Sanhériv). 

 
 
 
 

� Commentaire du Metsoudat David sur le verset 14 
 
Quand ils eurent parlé  : des paroles du roi. 
 
Du gardien des vêtements  : du roi. 
 
Dans le deuxième quartier  : entre les deux murailles, qui est dans le faubourg de 
Jérusalem 


