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מבנה של ספר שופטים
חלק א' :פרקים ב-ט"ז

חלק ב :פרקים י"ז-כ"א

וַּ ַּיעֲשּו בנ"י אֶׂ ת הָּ ַּרע בְּ עֵ ינֵי ה'( ...ב:יא)
ֹׁשיעּום( ...ב:טז)
וַּ י ֶָּׂקם ה' ש ְֹׁפ ִטים וַּ יו ִ

בַּ י ִָּמים הָּ הֵ ם אֵ ין מֶ לְֶך בְּ י ְִּש ָּראֵ ל
ֲשה (יז:ו)
ִאיׁש הַּ י ָָּּׁשר בְּ עֵ ינָּיו ַּיע ֶׂ

עתניאל בן קנז
אהוד בן גרא
שמגר בן ענת
דבורה אשת לפידות וברק בן אבינועם
גדעון בן יואש
אבימלך
תולע בן פועה
יאיר הגלעדי
יפתח הגלעדי
אבצן מבית לחם
אילון הזבולוני
עבדון בן הלל
שמשון

פסל מיכה וכיבוש דן
פילגש בגבעה

(י"ז-י"ח)
(י"ט-כ"א)

מבנה חלק ב'( :מבנה כיאסטי)
ֲשה:
(יז:ו) בַּ יָּ ִמים הָּ הֵ ם אֵ ין מֶ לְֶך בְ יִ ְש ָּראֵ ל ִאיש הַּ יָּ ָּשר בְ עֵ ינָּיו ַּיע ֶ
(יח:א) בַּ י ִָּמים הָּ הֵ ם אֵ ין מֶ לְֶך בְ יִ ְש ָּראֵ ל ּובַּ י ִָּמים הָּ הֵ ם ֵׁשבֶׂ ט הַּ ָּדנִי ְּמבַּ ֶׂקׁש ל ֹו נַּחֲ לָּה ל ֶָּׁׂשבֶׂ ת כִ י
יִש ָּראֵ ל בְּ נַּחֲ לָּה:
ֹלא נָּפְּ לָּה ּל ֹו עַּ ד הַּ יוֹם הַּ הּוא בְּ תוְֹך ִׁשבְּ טֵ י ְּ
יִקח ל ֹו
יְּהי ִאיׁש לֵוִ י גָּר בְּ י ְַּּרכְּ תֵ י הַּ ר אֶׂ פְּ ַּריִם וַּ ַּ
יְּהי בַּ יָּ ִמים הָּ הֵ ם ּומֶ לְֶך אֵ ין בְ יִ ְש ָּראֵ ל וַּ ִ
(יט:א) וַּ ִ
ְּהּודה:
ִא ָּשה פִ י ֶׂלגֶׁׂש ִמבֵ ית לֶׂחֶׂ ם י ָּ
ֲשה:
(כא:כה) בַּ יָּ ִמים הָּ הֵ ם אֵ ין מֶ לְֶך בְ יִ ְש ָּראֵ ל ִאיש הַּ יָּ ָּשר בְ עֵ ינָּיו ַּיע ֶ
שופטים פי"ז  -איש הלוי

שמות פ"ב  -לידת משה

יתי
הּודה וְּ הּוא (כב) וַּ ֵתלֶׂד בֵ ן וַּ יִ ְּק ָּרא ֶׂאת ְּׁשמ ֹו ג ְֵרשֹׁם כִ י ָאמַּ ר גֵר הָּ יִ ִ
הּודה ִמ ִמ ְּׁשפַּ חַּ ת יְּ ָּ
(ז) וַּ יְּ ִהי נַּעַּ ר ִמבֵ ית לֶׂחֶׂ ם יְּ ָּ
בְּ אֶׂ ֶׂרץ נָּכְּ ִריָּה :פ
לֵוִ י וְּ הּוא גָּר ָּשם
הּודה לָּגּור בַּ אֲ ׁשֶׂ ר (א) וַּיֵ לְֶך ִאיש ִמבֵ ית לֵוִ י וַּ יִ ַּקח אֶׂ ת בַּ ת לֵוִ י:
(ח) וַּיֵ לְֶך הָּ ִאיש מֵ הָּ עִ יר ִמבֵ ית לֶׂחֶׂ ם יְּ ָּ
יִ ְּמצָּ א
(כא) וַּיוֹׁאֶ ל מ ֶֹׁשה ל ֶָּשבֶ ת אֶ ת הָּ ִאיש וַּ יִ ֵתן אֶׂ ת ִצפ ָֹּרה בִ ת ֹו
(יא) וַּיוֹׁאֶ ל הַּ לֵוִ י ל ֶָּשבֶ ת אֶ ת הָּ ִאיש וַּ יְּ ִהי הַּ נַּעַּ ר ל ֹו כְּ ַאחַּ ד לְּ מֹׁשֶׂ ה:
ִמבָּ נָּיו
ע"פ המדרש:
ַאל ִת ְּק ַּרב הֲ ֹלם (שמ' ג:ה)
ֹאמרּו לוֹ:
(יח:ג) ...וַּ יָּסּורּו ׁשָּ ם וַּ י ְּ
מַּ ה זֶה בְּ י ֶָּׂדָך (שמ' ד:ב)
ִמי הֱ בִ יאֲ ָך הֲ ֹלם ּומָּ ה אַּ ָּתה ע ֶֹׁשה בָּ זֶה ּומַּ ה לְ ָך פֹׁה:
וְּ אַּ ָּתה פֹׁה ֲעמֹד עִ מָּ ִדי (דב' ה:כז)
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נחלת דן
שבט
יהודה
בנימין
מנשה

אפרים
זבולון
אשר

נפתלי

דן

מצב ההתנחלות (שופ' פ"א)
הּודה וַ י ֶֹּרׁש אֶ ת הָ הָ ר כִּ י ֹלא
(יט) וַ יְ ִהי ה' אֶ ת יְ ָ
לְ הו ִֹּריׁש אֶ ת י ְֹׁשבֵ י הָ עֵ מֶ ק כִ י ֶרכֶב בַ ְרזֶ ל לָהֶ ם:
רּוׁשלַם ֹלא הו ִֹּריׁשּו בְ נֵׁי
בּוסי יֹּׁשֵׁ ב יְ ָ
(כא) וְ אֶ ת הַ יְ ִ
בּוסי אֶ ת בְ נֵי בִּ נְ י ִָּמן בִ ירּוׁשָ לַם
בִ ְני ִָמן וַיֵ ֶׁשב הַ יְ ִּ
עַ ד הַ יוֹּם הַ זֶ ה:
(כז) וְ ֹלא הו ִֹּריׁש ְמנַשֶ ה אֶ ת בֵׁ ית … וַיוֹאֶ ל
ָארץ הַ זֹאת( :כח) וַ יְ ִהי כִ י
הַ כְ ַנעֲנִּ י ל ֶָׁשבֶ ת בָ ֶ
חָ זַ ק יִ ְש ָראֵׁ ל וַ יָשֶ ם אֶ ת הַ כְ ַנ ֲענִי לָמַ ס וְ הו ֵֹּׁריׁש
ֹלא הו ִֹּריׁשוֹּ:
(כט) וְ אֶ פְ ַריִ ם ֹלא הו ִֹּריׁש אֶ ת הַ כְ ַנעֲנִ י הַ יוֹּׁשֵׁ ב
בְ גָזֶ ר וַיֵ ֶׁשב הַ כְ ַנעֲנִּ י בְ ִּק ְרבוֹ בְ ָגזֶר:
(ל) זְ בּולֻון ֹלא הו ִֹּריׁש אֶ ת יו ְֹּׁשבֵׁ י ִק ְטרוֹּן וְ אֶ ת
יו ְֹּׁשבֵׁ י נַהֲ ֹלל וַיֵ ֶׁשב הַ כְ ַנעֲנִּ י בְ ִּק ְרבוֹ וַיִּ ְהיּו לָמַ ס:
(לא) אָ ׁשֵׁ ר ֹלא הו ִֹּריׁש אֶ ת י ְֹּׁשבֵׁ י עַ כ ֹּו וְ אֶ ת יו ְֹּׁשבֵׁ י
ַאחלָב וְ אֶ ת ַאכְ זִ יב וְ אֶ ת חֶ לְ בָ ה וְ אֶ ת
ִצידוֹּן וְ אֶ ת ְ
אֲ פִ יק וְ אֶ ת ְרחֹּב( :לב) וַיֵ ֶׁשב הָ אָ ֵׁש ִּרי בְ ֶק ֶרב
ָארץ כִ י ֹלא הו ִֹּריׁשוֹּ:
הַ כְ ַנעֲנִּ י י ְֹׁשבֵ י הָ ֶ
(לג) נַפְ ָתלִ י ֹלא הו ִֹּריׁש אֶ ת י ְֹּׁשבֵׁ י בֵׁ ית ׁשֶ מֶ ׁש וְ אֶ ת
י ְֹּׁשבֵׁ י בֵׁ ית ֲענָת וַיֵ ֶׁשב בְ ֶק ֶרב הַ כְ ַנעֲנִּ י י ְֹׁשבֵ י
ָארץ וְ י ְֹּׁשבֵׁ י בֵׁ ית ׁשֶ מֶ ׁש ּובֵׁ ית ֲענָת הָ יּו לָהֶ ם
הָ ֶ
לָמַ ס:
(לד) ַויִּ לְ חֲ צּו הָ אֱ מ ִֹּרי אֶ ת בְ נֵי דָ ן הָ הָ ָרה כִ י ֹלא
נְתָ נ ֹּו ל ֶָר ֶדת לָעֵׁ מֶ ק( :לה) וַ יוֹּאֶ ל הָ אֱ מ ִֹּרי לָׁשֶ בֶ ת
בְ הַ ר חֶ ֶרס בְ אַ יָלוֹּן ּובְ ׁשַ עַ לְ בִ ים וַ ִתכְ בַ ד יַד בֵׁ ית
יוֹּסֵׁ ף וַ יִ ְהיּו לָמַ ס( :לו) ּוגְ בּול הָ אֱ מ ִֹּרי ִממַ ֲעלֵׁה
עַ ְק ַרבִ ים מֵׁ הַ סֶ לַע וָ מָ עְ לָה:

 .1דברים פרק לג:כב
ַאריֵׁה יְ זַ נֵׁק ִמן הַ בָ ָׁשן:
ּולְ ָדן ָאמַ ר ָדן ּגּור ְ
 .3ר' אבן עזרא שם
(כב) יזנק  -אין לו חבר במקרא ,והטעם :דמהו בגבורתו
לגור אריה כאשר ידלג מהר בשן:

 .2חזקוני שם
(כב) יזנק מן הבשן יצא ויטרוף טרף ולפי שבשן מקום
אריות וחיות רעות מדמה אותו לאריה.
 .4רש"י
יזנק מן הבשן  -כתרגומו שהיה הירדן יוצא מחלקו
ממערת פמייאס והיא לשם שהיא בחלקו של דן ,שנאמר
(יהושע יט ,מז) וַ יִ ְק ְראּו לְ ל ֶֶׁשם ָדן וזינוקו וקילוחו מן
הבשן.
דבר אחר מה זינוק זה יוצא ממקום אחד ונחלק לשני
מקומות ,כך שבטו של דן נטלו חלק בשני מקומות.
תחלה נטלו בצפונית מערבית עקרון וסביבותיה ,ולא
ספקו להם ובאו ונלחמו עם לשם שהיא פמייאס והיא
בצפונית מזרחית ,שהרי הירדן יוצא ממערת פמייאס
והוא במזרחה של ארץ ישראל ובא מהצפון לדרום וכלה
בקצה ים המלח ,שהוא במזרח יהודה ,שנטל בדרומה
של ארץ ישראל ,כמו שמפורש בספר יהושע ,והוא
שנאמר (שם יט ,מז) וַ יֵׁצֵׁ א גְ בּול בְ נֵׁי ָדן ֵׁמהֶ ם וַ ַיעֲלּו בְ נֵׁי ָדן
וַ יִ לָחֲ מּו עִ ם ל ֶֶׁשם וגו' ,יצא גבולם מכל אותו הרוח
שהתחילו לנחול בו:
 .5רש"ר הירש
התמונה גור אריה יזנק מן  -הבשן מציירת את דן
כאריה מזנק ששני טלפיו פשוטים לשני כיוונים,
ובזינוק אחד לוכד שני דברים הרחוקים זה מזה .הבשן
הוא סביבה הררית בצפון  -מזרח בקירבת לשם
שנכבשה על ידי דן .דן כבש נחלה בבת אחת בצפון -
מזרח ובדרום  -מערב.
 .6רד"ק בראשית לך לך יד:יד
וירדף עד דן  -על שם סופו ,כי כשכתב משה רבינו זה לא
נקרא עדיין כן ,אלא לשם היה נקרא וכשכבשוהו בני דן
קראו לו דן בשם דן אביהם .ואפשר שהיה מקום אחד
נקרא באותם הימים דן:

שילה ופסל מיכה

איש הישר בעיניו יעשה
 .7רד"ק שופ' יז:ו
(ו) איש הישר בעיניו יעשה  -אמר זה לפי שעשה מיכה
הפסל ולא היה מי שימחה בידו כי אין מלך ושופט
בימים ההם:
 .8רלב"ג שופ' יז:ו
(ו) אין מלך בישראל וגו'  -וסיפר זה כי אולי היה זה
סבה להעשות זה הפסל ולזה ראוי שנאמר שזה היה
אחר המלך שהיה מונע אותם מזה אם הוא חי והוא
יהושע לפי מה שאחשוב שהזהיר ישראל על זה כדי לבער
ע"ג כי גם עלי שהיה נכבד מכל אשר לפניו מהשופטים
לא בערו בימיו הבעלים והעשתרות עד שבא שמואל
ובערם כמו שמספר בספר שמואל ולזה ארך עליו פסל
מיכה עד מות עלי כמו שיבא אחר זה...

 .9גמ' סנהדרין קג:
מפני מה לא מנו את מיכה
(כאחד שאין לו חלק
לעוה"ב)? מפני שפתו
מצויה לעוברי דרכים...
תניא ,רבי נתן אומר:
מגרב לשילה שלשה מילין,
והיה עשן המערכה ועשן
פסל מיכה מתערבין זה
בזה .בקשו מלאכי השרת
לדוחפו ,אמר להן הקדוש
ברוך הוא :הניחו לו,
שפתו מצויה לעוברי
דרכים.

Sanhedrin 103b
Why did they not include
Micah? — Because his bread
was available to travelers... It
has been taught: R. Nathan
said: From Gareb to Shiloah is
a distance of three mils, and
the smoke of the altar and that
of Micah's image intermingled.
The ministering angels wished
to thrust Micah away, but the
Holy One, blessed be He, said
to them, ‘Let him alone,
because his bread is available
’for wayfarers.

