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השוואת שמשון לשופטים הקודמים לו:
א .החטא והעונש
עתניאל פ"ג

אהוד פ"ג

דבורה פ"ד

גדעון פ"ו

ְבנֵי
בְ נֵי (יב) וַ י ִֹספּו בְ נֵי (א) וַ י ִֹספּו בְ נֵי (א) וַ ַי ֲעשֹּו
וַ ַי ֲעשֹּו
(ז)
שוֹת הָ ַרע יִ ְש ָראֵ ל הָ ַרע בְ עֵ ינֵי
שוֹת הָ ַרע יִ ְש ָראֵ ל ַל ֲע ֹ
יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת הָ ַרע יִ ְש ָראֵ ל ַל ֲע ֹ
ה'...
בְ עֵ ינֵי ה'
בְ עֵ ינֵי ה' וַ יִ ְשכְ חּו בְ עֵ ינֵי ה'
אֶ ת ה' אֱ _ֹלהֵ יהֶ ם
וַ יַעַ בְ דּו אֶ ת הַ בְּ עָ לִ ים
וְ אֶ ת הָ אֲ שֵ רוֹת:

(ח) וַ יִ חַ ר ַאף ה'
בְ יִ ְש ָראֵ ל
כּושן וַיְּ חַ זֵק ה' אֶ ת עֶ גְּ לוֹן
ַ
וַיִ ְּמכְּ ֵרם בְ יַד
ִר ְּשעָ תַ יִ ם מֶ לְֶך אֲ ַרם מֶ לְֶך מוָֹאב עַ ל
יִ ְש ָראֵ ל עַ ל כִ י עָ שֹּו
נַהֲ ָריִ ם
אֶ ת הָ ַרע בְ עֵ ינֵי ה':
(יג) וַ יֶאֱ סֹף אֵ לָיו אֶ ת
בְ נֵי עַ ּמוֹן וַ עֲמָ לֵק
וַ ֵילְֶך וַ יְַך אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל
וַ יִ ְירשּו אֶ ת עִ יר
הַ ְתמָ ִרים:

(ב) וַיִ ְּמכְּ ֵרם ה' בְ יַד
יָבִ ין מֶ לְֶך כְ נַעַ ן אֲ שֶ ר
מָ לְַך בְ חָ צוֹר וְ שַ ר
יס ָרא וְ הּוא
ְצבָ א ֹו ִס ְ
בַ חֲ רֹשֶ ת
יוֹשֵ ב
הַ ּגוֹיִ ם( :ג) וַ יִ ְצעֲקּו
בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶ ל ה'
כִ י ְתשַ ע מֵ אוֹת ֶר ֶכב
בַ ְרזֶ ל ל ֹו

(ב) ו ַָתעָ ז יַד ִמ ְּדיָן עַ ל
יִ ְש ָראֵ ל ִמפְ נֵי ִמ ְדיָן
ְבנֵי
עָ שֹּו לָהֶ ם
אֶ ת
יִ ְש ָראֵ ל
אֲ ֶשר
הַ ִּמנְהָ רוֹת
וְ אֶ ת
בֶ הָ ִרים
וְ אֶ ת
הַ ְּמעָ רוֹת
הַ ְּמצָ דוֹת( :ג) וְ הָ יָה
ִאם זָ ַרע יִ ְש ָראֵ ל
וְ עָ לָה ִמ ְדיָן וַ עֲמָ לֵק
ֶק ֶדם וְ עָ לּו
ּובְ נֵי
עָ לָיו( :ד) וַ יַחֲ נּו
וַ י ְַש ִחיתּו
ֲעלֵיהֶ ם
ָארץ עַ ד
אֶ ת יְ בּול הָ ֶ
בוֹאֲ ָך עַ זָ ה וְ ֹלא
ִמ ְחיָה
י ְַש ִאירּו
בְ יִ ְש ָראֵ ל וְ ֶשה וָ שוֹר
וַ חֲ מוֹר( :ה) כִ י הֵ ם
ַיעֲלּו
ּומ ְקנֵיהֶ ם
ִ
יבָ אּו
וְ ָאהֳ לֵיהֶ ם
ַארבֶ ה
{ּובָ אּו} כְ ֵדי ְ
וְ לָהֶ ם
ָלרֹב
ֵאין
וְ לִ גְ מַ לֵיהֶ ם
ָארץ
ִמ ְספָ ר וַ ָיבֹאּו בָ ֶ
לְ שַ חֲ תָ ּה:

יפתח פ"י

שמשון פי"ג

(ו) וַ י ִֹספּו ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל (א) וַ י ִֹספּו בְ נֵי
שוֹת הָ ַרע בְ עֵ ינֵי יִ ְש ָראֵ ל ַלעֲשוֹת הָ ַרע
ַל ֲע ֹ
ה' וַ יַעַ בְ דּו אֶ ת בְ עֵ ינֵי ה'
וְ אֶ ת
הַ בְּ עָ לִ ים
וְ אֶ ת
הָ עַ ְּש ָתרוֹת
אֱ ֹלהֵ י אֲ ָרם וְ אֶ ת
אֱ ֹלהֵ י צִ ידוֹן וְ אֵ ת
אֱ ֹלהֵ י מוָֹאב וְ אֵ ת
אֱ ֹלהֵ י בְ נֵי עַ ּמוֹן וְ אֵ ת
ְּפלִ ְּש ִתים
אֱ ֹלהֵ י
וַיַ עַ זְּ בּו אֶ ת ה' וְּ ֹלא
עֲבָ דּוהּו:
(ז) וַ יִ חַ ר ַאף ה'
בְ יִ ְש ָראֵ ל
ַד
י
בְ
וַיִ ְּמכְּ ֵרם
וַיִ ְּתנֵם ה' בְ יַד
ֵי
נ
ב
ְ
ַד
י
ּוב
ְ
ים
ְּפלִ ְּש ִת
פְ לִ ְש ִתים
עַ ּמוֹן( :ח) וַיִ ְּרעֲצּו
וַיְּ רֹצְּ צּו אֶ ת בְ נֵי
יִ ְש ָראֵ ל בַ ָשנָה הַ ִהיא
מנֶה עֶ ְּש ֵרה ָשנָה
ְּש ֹ
אֶ ת כָל ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל
אֲ ֶשר בְ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן
בְ אֶ ֶרץ הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשר
בַ ּגִ לְ עָ ד( :ט) וַ יַעַ בְ רּו
בְ נֵי עַ ּמוֹן אֶ ת הַ י ְַר ֵדן
יהּודה
ָ
לְ ִה ָלחֵ ם ּגַם בִ
ּובְ בֵ ית
ּובְ בִ ְני ִָמין
ו ֵַתצֶ ר
אֶ פְ ָריִ ם
לְּ יִ ְּש ָראֵ ל ְּמאֹד:

ַארבָ עִ ים ָשנָה:
מנֶה ְּ
וַיַ עַ בְּ דּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל (יד) וַיַ עַ בְּ דּו בְ נֵי וְ הּוא לָחַ ץ אֶ ת בְ נֵי (ו) וַיִ דַ ל יִ ְש ָראֵ ל (בַ ָשנָה הַ ִהיא ְּש ֹ
ְמאֹד ִמפְ נֵי ִמ ְדיָן...
עֶ ְּש ֵרה ָשנָה)
אֶ ת כּושַ ן ִר ְשעָ תַ יִ ם יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת עֶ גְ לוֹן יִ ְש ָראֵ ל
בְ חָ זְ ָקה (א) וַיִ ְּתנֵם ה' בְ יַד
מֶ לְֶך מוָֹאב ְּשמוֹנֶה עֶ ְּש ִרים שָ נָה:
מנֶה שָ נִים:
ְּש ֹ
ִמ ְדיָן ֶשבַ ע ָשנִים:
עֶ ְּש ֵרה שָ נָה:
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השוואת שמשון לשופטים הקודמים לו:
ב .תיאור תגובת העם וחומרת תגובת ה'
אהוד פ"ג

דבורה פ"ד

גדעון פ"ו

(טו) וַיִ זְּ עֲקּו בְ נֵי (ג) וַיִ צְּ עֲקּו בְ נֵי (ז) וַ יְ ִהי כִ י ָזעֲקּו בְּ נֵי
יִ ְש ָראֵ ל אֶ ל ה' כִ י יִ ְּש ָראֵ ל אֶ ל ה' עַ ל
יִ ְש ָראֵ ל אֶ ל ה'
ְתשַ ע מֵ אוֹת ֶר ֶכב אֹדוֹת ִמ ְדיָן:
בַ ְרזֶ ל לוֹ...
וַיָ ֶקם ה' לָהֶ ם (ד) ְּּודבו ָֹרה ִאשָ ה (ח) וַיִ ְּשלַח ה' ִאיש
מו ִֹשיעַ אֶ ת אֵ הּוד נְבִ יָאה
אֵ שֶ ת נָבִ יא אֶ ל בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
לַפִ ידוֹת...
וַ יֹאמֶ ר לָהֶ ם כֹה ָאמַ ר
בֶ ן ּג ֵָרא
ֹלקי יִ ְש ָראֵ ל ָאנֹכִ י
ה' אֱ ֵ
אֶ ְת ֶכם
ֵיתי
הֶ ֱעל ִ
וָ א ִֹציא
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
אֶ ְתכֶם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים:
(ט) וָ אַ ִצל אֶ ְת ֶכם ִמיַד
ָכל
ּומיַד
ִ
ִמ ְצ ַריִ ם
ֹלחֲ צֵ יכֶם וַ אֲ ג ֵָרש אוֹתָ ם
ִמפְ נֵיכֶם וָ אֶ ְתנָה ָל ֶכם
ַארצָ ם:
אֶ ת ְ
(י) וָ א ְֹמ ָרה ָלכֶם אֲ ִני ה'
ֹלקיכֶם ֹלא ִת ְיראּו
אֱ ֵ
אֶ ת אֱ ֹלהֵ י הָ אֱ מ ִֹרי אֲ שֶ ר
ַארצָ ם
אַ ֶתם יו ְֹשבִ ים בְ ְ
וְ ֹלא ְשמַ עְ ֶתם בְ קוֹלִ י:
(יא) וַיָ בֹא מַ לְּ אַ ְך ה'
וַ יֵשֶ ב ַתחַ ת הָ אֵ לָה אֲ שֶ ר
בְ עָ פְ ָרה אֲ שֶ ר לְ יוֹאָ ש
אֲ בִ י הָ עֶ זְ ִרי וְ גִ ְדעוֹן בְ נ ֹו
חֹבֵ ט ִח ִטים בַ ּגַת לְ הָ נִיס
ִמפְ נֵי ִמ ְדיָן...

יפתח פ"י

(י) וַיִ זְּ עֲקּו ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל
אֶ ל ה' לֵאמֹר חָ טָ אנּו
לְָך וְ כִ י עָ זַ בְ נּו אֶ ת
ֹלקינּו וַ ַנ ֲעבֹד אֶ ת
אֱ ֵ
הַ בְ עָ לִ ים:
(יא) וַ יֹאמֶ ר ה' ֶאל ְבנֵי
יִ ְש ָראֵ ל הֲ ֹלא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ּומן הָ אֱ מ ִֹרי ִמן ְבנֵי
ִ
ּומן פְ לִ ְש ִתים:
עַ ּמוֹן ִ
(יב) וְ ִציד ֹונִים וַ עֲמָ לֵק
ּומָ עוֹן לָחֲ צּו אֶ ְת ֶכם
וַ ִת ְצעֲקּו ֵאלַי וָ או ִֹשיעָ ה
אֶ ְתכֶם ִמי ָָדם( :יג)
וְ אַ ֶתם עֲזַ ְב ֶתם או ִֹתי
ֹלהים
אֱ ִ
וַ ַתעַ בְ דּו
אֲ חֵ ִרים ָל ֵכן ֹלא או ִֹסיף
לְּ הו ִֹשיעַ אֶ ְּת ֶכם( :יד)
אֶ ל
וְ זַ עֲקּו
לְ כּו
ֹלהים אֲ ֶשר בְ חַ ְר ֶתם
הָ אֱ ִ
בָ ם הֵ ּמָ ה יו ִֹשיעּו ָל ֶכם
בְ עֵ ת צָ ַר ְת ֶכם:
ֹאמרּו בְּ נֵי
ַוי ְּ
(טו)
יִ ְּש ָראֵ ל אֶ ל ה' חָ טָ אנּו
עֲשֵ ה אַ ָתה לָנּו כְ ָכל
הַ טוֹב בְ עֵ ינֶיָך אַ ְך
הַ ִצילֵנּו נָא הַ יוֹם הַ זֶ ה:
(טז) וַ י ִָסירּו אֶ ת אֱ ֹלהֵ י
הַ ֵנכָר ִמ ִק ְרבָ ם וַ יַעַ בְ דּו
אֶ ת ה' ו ִַת ְּקצַ ר נ ְַּפשוֹ
בַ עֲמַ ל יִ ְּש ָראֵ ל:

שמשון פי"ג
(א) וַ י ִֹספּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
ַלעֲשוֹת הָ ַרע בְ עֵ ינֵי ה'
וַ יִ ְתנֵם ְביַד פְ לִ ְש ִתים
ַארבָ עִ ים ָשנָה :פ
ְ

(ב) וַ יְ ִהי ִאיש אֶ חָ ד
ִמ ִּמ ְשפַ חַ ת
ִמצָ ְרעָ ה
ָמנוֹחַ
ּושמ ֹו
ְ
הַ ָדנִי
וְ ִא ְשת ֹו ע ֲָק ָרה וְ ֹלא
ָיל ָָדה...:
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השופט
עתניאל בן קנז
אהוד בן גרא
שמגר בן ענת
דבורה וברק
גדעון
אבימלך
תולע בן פואה
יאיר הגלעדי
יפתח הגלעדי
אבצן מבית לחם
אילון הזבלני
עבדון הפרעתוני
שמשון

1. Talmud - Rosh Hashanah 25a-25b
:כה-.תלמוד בבלי מסכת ראש השנה כה
Our Rabbis taught: Why were not the names of these elders  למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו:תנו רבנן
mentioned? So that a man should not say, Is So-and-so like Moses
'(וַ יַעַ ל מ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ בִ יהּוא וְ ִשבְ עִ ים ִמזִ ְקנֵי יִ ְש ָראֵ ל שמ
and Aaron? Is So-and-so like Nadab and Abihu? Is So-and-so like
פלוני
? פלוני כמשה ואהרן:ט)? שלא יאמר אדם:כד
Eldad and Medad? Scripture also says, And Samuel said to the
?כנדב ואביהוא? פלוני כאלדד ומידד
people, It is the Lord that made Moses and Aaron, and it says [in
the same passage], And the Lord sent Jerubaal and Bedan and  וַ יֹאמֶ ר ְשמּואֵ ל אֶ ל הָ עָ ם ה' אֲ שֶ ר עָ שָ ה+שמואל א יב+ ואומר
Jepthah and Samuel. Jerubaal is Gideon. Why is he called וַ יִ ְשלַח ה' אֶ ת+שמואל א יב+  ואומר,אֶ ת מֹשֶ ה וְ אֶ ת ַאהֲ רֹן
Jerubaal? Because he contended with Baal. Bedan is Samson. Why
 זה-  ירובעל- יְ רֻ בַ עַ ל וְ אֶ ת בְ ָדן וְ אֶ ת יִ פְ ָתח וְ אֶ ת ְשמּואֵ ל
is he called Bedan? Because he came from Dan. Jepthah is
Jepthahn. It says also: Moses and Aaron among his priests and  שעשה מריבה עם-  ולמה נקרא שמו ירובעל,גדעון
Samuel among them that call on his name. [We see therefore that]  דאתי-  ולמה נקרא שמו בדן, בדן זה שמשון,הבעל
the Scripture places three of the most questionable characters on  מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן+תהלים צט+  ואומר. כמשמעו-  יפתח,מדן
the same level as three of the the most estimable characters, to
 שקל הכתוב שלשה קלי.ֹּושמּואֵ ל בְ ק ְֹראֵ י ְשמו
ְ בְ כֹהֲ נָיו
show that Jerubaal in his generation is like Moses in his generation,
בדורו
ירובעל
:לך
לומר
,עולם
חמורי
כשלשה
עולם
Bedan in his generation is like Aaron in his generation, Jepthah in
בדורו
יפתח
,בדורו
כאהרן
בדורו
בדן
,בדורו
כמשה
his generation is like Samuel in his generation, [and] to teach you
that the most worthless, once he has been appointed a leader of the  ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה.כשמואל בדורו
community, is to be accounted like the mightiest of the mighty.  ואומר, הרי הוא כאביר שבאבירים- פרנס על הצבור
Scripture says also: And thou shalt come unto the priests the
Levites and to the judge thou shall be in those days. Can we then  ּובָ אתָ אֶ ל הַ כֹהֲ נִ ים הַ לְ וִ יִ ם וְ אֶ ל הַ שֹפֵ ט אֲ שֶ ר+דברים יז+
ִ יִ ְהיֶה בַ י
imagine that a man should go to a judge who is not in his days?  וכי תעלה על דעתך שאדם הולך.ָמים הָ הֵ ם
This shows that you must be content to go to the judge who is in אצל הדיין שלא היה בימיו? הא אין לך לילך אלא אצל
your days. It also says; Say not, How was it that the former days  אל תאמר מה היה+קהלת ז+  ואומר,שופט שבימיו
were better than these.

.שהימים הראשונים היו טובים מאלה

שופט

Type of Victory

Relationship
to/between Nation

גדעון

National
Total - Midyan
Local (Gilad)
Total

participation of all the
tribes - draft
Internal strife - Civil war
Conflict between & שופט

יפתח

כה"ג
שמשון

Personal / Partial

Against desire of the
people!

בס"ד ,ספר שופטים ,עמוד 0

