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 פואה בן תולע

 )אפרים הר( יששכר

 שנה 32

 
 ':י פרק

 ֲאִביֶמֶלְך ַאֲחֵרי ַוָטָקם) א(
יעַ  ְשָרֵאל ֶאת ְלהוֹשִׁ  יִׁ

 
 דֹודוֹ  ֶבן ּפּוָאה ֶבן ּתוָֹלע
ָששָכר ִאיׁש  ֹיֵׁשב ְוהוא יִׁ

 :ֶאְפָרִים ְבַהר ְבָׁשִמיר

 
 ִיְשָרֵאל ֶאת ַוִטְׁשֹפט) ב(

 ָׁשָנה ְוָׁשֹלׁש ֶעְשִרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ְבָׁשִמיר ַוִטָקֵבר ַוָטָמת

 הגלעדי יאיר

 )מנשה( גלעד

 שנה 33

 
 'י פרק

  ַאֲחָריו ַוָטָקם) ג(

 

 
יר י ָיאִׁ ְלָעדִׁ   ַהגִׁ

 
 
 

 ִיְשָרֵאל ֶאת ַוִטְׁשֹפט
 :ָׁשָנה וְׁשַתִים ֶעְשִרים

 
ים לוֹ  ַוְיִהי) ד( ים ְשֹלשִׁ  ָבנִׁ

ים ים ַעל ֹרְכבִׁ  ְשֹלשִׁ
ים ים וְׁשֹלִׁשים ֲעָירִׁ  ֲעָירִׁ

 ַחֹות ִיְקְראו ָלֶהם ָלֶהם
 ֲאֶׁשר ַהֶזה ַהטֹום ַעד ָיִאיר

 :ַהִגְלָעד  ְבֶאֶרץ

 

 

 
 ַוִטָקֵבר ָיִאיר ַוָטָמת) ה(

 :ְבָקמֹון

 אבצן

 ?)יהודה( לחם בית

 שנה 7

 
 ב"י פרק

 ֶאת ַאֲחָריו ַוִטְׁשֹפט) ח(
 ִיְשָרֵאל

 
ְבָצן ֵבית אִׁ  : ָלֶחם מִׁ

 

 
 
 

 

 
ים לוֹ  ַוְיִהי) ט(  ְשֹלשִׁ

ים  ִׁשַלח ָבנֹות וְׁשֹלִׁשים ָבנִׁ
 ָבנֹות וְׁשֹלִׁשים ַהחוָצה

 ַהחוץ ִמן ְלָבָניו ֵהִביא

 

 
 ֶׁשַבע ִיְשָרֵאל ֶאת ַוִטְׁשֹפט
 :ָׁשִנים

 
 ַוִטָקֵבר ִאְבָצן ַוָטָמת) י(

 :ָלֶחם ְבֵבית

 אילון

 זבלון

 שנה 01

 
 ב"י פרק

 ֶאת ַאֲחָריו ַוִטְׁשֹפט) יא(
 ִיְשָרֵאל

 
י ֵאילוֹן   ַהְזבּוֹלנִׁ

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ֶעֶשר ִיְשָרֵאל ֶאת ַוִטְׁשֹפט
 :ָׁשִנים

 
 ַהְזבוֹלִני ֵאלֹון ַוָטָמת) יב(

 ְבֶאֶרץ ְבַאָטלֹון ַוִטָקֵבר
 :ְזבולֺן

 עבדון

 אפרים

 שנה 8

 
 ב"י פרק

 ֶאת ַאֲחָריו ַוִטְׁשֹפט) יג(
 ִיְשָרֵאל

 
ֵלל ֶבן ַעְבדוֹן  :ַהִפְרָעתֹוִני הִׁ

 

 

 
 
 

 
ים לוֹ  ַוְיִהי) יד(  ַאְרָבעִׁ

ים  ָבִנים ְבֵני וְׁשֹלִׁשים ָבנִׁ
ים ים ַעל ֹרְכבִׁ ְבעִׁ ם שִׁ  ֲעָירִׁ

 

 

 
 ְׁשֹמֶנה ִיְשָרֵאל ֶאת ַוִטְׁשֹפט
 :ָׁשִנים

 
 ִהֵלל ֶבן ַעְבדֹון ַוָטָמת) טו(

 ַוִטָקֵבר ַהִפְרָעתֹוִני
 ֶאְפַרִים ְבֶאֶרץ ְבִפְרָעתֹון

 :ָהֲעָמֵלִקי ְבַהר

 



 

 
 Years # שופט

 01 קנז בן עתניאל .0

 81 אהוד בן גרא .3

 ?? שמגר בן ענת .2

 01 דבורה אשת לפידות (& ברק) .0

 01 גדעון בן יואש .5
  

 2 אבימלך .6

 32  )ב-א:י(תולע בן פועה  .7

 33 )ד-ג:י(יאיר הגלעדי  .8

 6 )ז:יב-א:יא(הגלעדי  יפתח .9

 7 )ט-ח:יב(אבצן מבית לחם  .01

 01 )יב-י:יב(אילון הזבולני  .00

 8 )טו-יג:יב( הפרעתוניעבדון בן הלל  .03

 31 )טז-יג פרקים( שמשון .02
 

 

 'א אפשרות - השבטים בין השופטים חלוקת

 
 )גלעד - יפתח(   ראובן

 )יהודה משבט חלק(   שמעון

 ושמואל עלי   לוי

 קנז בן עתניאל   יהודה

 ???לחם מבית אבצן   

 שמשון   דן

 ברק   נפתלי

 )גלעד( יפתח   גד

 ---------------   אשר

 פואה בן תולע   יששכר

 אילון   זבלון

 הלל בן עבדון   אפרים

 )ואבימלך( גדעון  המערבי מנשה

 הגלעדי יאיר  המזרחי מנשה

 גרא בן אהוד   בנימין

 'ב אפשרות - השבטים בין השופטים חלוקת

 
 )גלעד - יפתח(   ראובן

 )יהודה משבט חלק(   שמעון

 ושמואל עלי   לוי

 קנז בן עתניאל   יהודה

 שמשון   דן

 ברק   נפתלי

 )גלעד( יפתח   גד

 לחם מבית אבצן   אשר

 פואה בן תולע   יששכר

 אילון   זבלון

 הלל בן עבדון   אפרים

 )ואבימלך( גדעון  המערבי מנשה

 הגלעדי יאיר  המזרחי מנשה

 גרא בן אהוד   בנימין

 

 



 הקטנים השופטים

 (טו-ח:יב, ה-א:י)
 
  ט ישעיהו .0
 ַצְלָמֶות ְבֶאֶרץ ֹיְׁשֵבי ָגדֹול אֹור ָראו ַבֹחֶׁשְך ַהֹהְלִכים ָהָעם) א(

 :ֲעֵליֶהם ָנַגה אֹור
 ְלָפֶניָך ָשְמחו ַהִשְמָחה ִהְגַדְלָת  לוֹ < לא> ַהגֹוי ִהְרִביתָ ) ב(

 :ָׁשָלל ְבַחְלָקם ָיִגילו ַכֲאֶׁשר ַבָקִציר ְכִשְמַחת
 ַהִחֹתתָ  בוֹ  ַהֹמֵגש ֵׁשֶבט ִׁשְכמוֹ  ַמֵחה ֵאתוְ  ֺסֳבלוֹ  ֹעל ֶאת ִכי) ג(

ְדָין ְכיוֹם  :מִׁ
 
  ט ישעיהו ק"רד .3

 אמר וכן, גדעון במלחמת מדין שהחתות כמו - מדין כיום
  כמדין להם עשה במזמור

 

 :כז סוכה בבלי תלמוד .2
 . שופט ממנו העמיד שלא מישראל ושבט שבט כל לך אין

 
 שם י"רש .4

 משמת שהיו אותן, ישראל את מושיע - שופט העמיד שלא
, מאפרים יהושע, למלך שאול שמשח שמואל ועד יהושע
, מדן שמשון, רחל מבני הרי - ממנשה גדעון, מבנימין אהוד
 בועז זה אבצן, בלהה מבני הרי - מנפתלי מקדש ברק

 - מזבולן הזבולני אלון, מיששכר תולע, מלוי עלי, מיהודה
 לא ועבדון ויאיר ושמגר ויפתח עתניאל אבל, מפורשים אלו

 מצאתי לא ואשר גד ושמעון ומראובן, שבטיהן שמות ידעתי
 .מפורש

 

 (תדשא מדרש) מב רמז שופטים שמעוני ילקוט .5
 קם לא שמעון ומשבט ומלכים שופטים יצאו השבטים מכל

, בשבטים זמרי שעשה החטא בשביל מלך ולא שופט לא
 הזנות חמורה כמה ללמדך

 יהודה משבט קנז בן עתניאל .0
 בנימן משבט אהוד .3
 נפתלי ומקדש אפרים מהר וברק דבורה .2
 אחריו בנו ואבימלך מנשה משבט גדעון .0
 יששכר משבט פואה בן תולע .5
 מנשה משבט יאיר מחוות הגלעדי יאיר .6
 גלעד מיושבי יפתח וכן .7
 יהודה לחם מבית אבצן .8
 זבולון משבט אלון .9

 אפרים משבט הלל בן עבדון .01
 דן משבט שמשון .00
  לוי משבט ושמואל עלי .03

 

 
 "יהודה לחם בית"מול " לחם בית" .6

 יהודה לחם בית

 ז:יז שופטים  - מיכה פסל 
ֵבית ַנַער ַוְיִהי  ְוהוא ֵלִוי ְוהוא ְיהוָדה ִמִםְׁשַפַחת ְיהּוָדה ֶלֶחם מִׁ

 : ָׁשם ָגר

 א:יט שופטים - בגבעה פלגש 
 ָגר ֵלִוי ִאיׁש ַוְיִהי ְבִיְשָרֵאל ֵאין וֶמֶלְך ָהֵהם ַבָטִמים ַוְיִהי

ֵבית ִפיֶלֶגׁש ִאָשה לוֹ  ַוִטַקח ֶאְפַרִים ַהר ְבַיְרְכֵתי  : ְיהּוָדה ֶלֶחם מִׁ

 יב:יז א"שמ - המלך דוד 
ֵבית ַהֶזה ֶאְפָרִתי ִאיׁש ֶבן ְוָדִוד  ְולוֹ  ִיַׁשי וְׁשמוֹ  ְיהּוָדה ֶלֶחם מִׁ

 :ַבֲאָנִׁשים ָבא ָזֵקן ָׁשאול ִביֵמי ְוָהִאיׁש ָבִנים ְׁשֹמָנה

 א:ה מיכה - המשיח מלך 
 ִלי ִמְםָך ְיהּוָדה ְבַאְלֵפי ִלְהיֹות ָצִעיר ֶאְפָרָתה ֶלֶחם ֵבית ְוַאָתה

 : עֹוָלם  ִמיֵמי ִמֶקֶדם ומֹוָצֹאָתיו ְבִיְשָרֵאל מֹוֵׁשל ִלְהיֹות ֵיֵצא

 בנימין בשבט לחם בית

 יט:לה' בר 
 :  ָלֶחם ֵבית ִהוא ֶאְפָרָתה ְבֶדֶרְך ַוִתָקֵבר ָרֵחל ַוָתָמת

 ז:מח' בר 
 ְבעֹוד ַבֶדֶרְך ְכַנַען ְבֶאֶרץ ָרֵחל ָעַלי ֵמָתה ִמַפָדן ְבֹבִאי ַוֲאִני

 ֵבית ִהוא ֶאְפָרת ְבֶדֶרְך ָשם ָוֶאְקְבֶרהָ  ֶאְפָרָתה ָלֹבא ֶאֶרץ ִכְבַרת
 :  ָלֶחם

 ב:י פרק א שמואל 
 ָרֵחל ְקֺבַרת ִעם ֲאָנִׁשים ְׁשֵני וָמָצאתָ  ֵמִעָםִדי ַהטֹום ְבֶלְכְתָך
ן ִבְגבול ְנָימִׁ  ֲאֶׁשר  ָהֲאֹתנֹות ִנְמְצאו ֵאֶליָך ְוָאְמרו ְבֶצְלַצח בִׁ
 ָלֶכם ְוָדַאג ָהֲאֹתנֹות ִדְבֵרי ֶאת ָאִביָך ָנַטׁש ְוִהֵמה ְלַבֵקׁש ָהַלְכָת 
 : ִלְבִני ֶאֱעֶשה ָמה ֵלאֹמר

 
 זבלון בשבט לחם בית

 טו:יט יהושע 
 ֶעְשֵרה ְׁשֵתים ָעִרים ָלֶחם ּוֵבית ְוִיְדֲאָלה ְוִׁשְמרֹון ְוַנֲהָלל ְוַקָחת

 :ְוַחְצֵריֶהן
 
 לי ויהי ו ה"ד עה פרשה רבה בראשית .7

 מלחמה משוח זה שור אמרי רבנן',...וגו וחמור שור לי ויהי
, לו הדר שורו בכור) לג דברים( שנאמר), יוסף בן משיח(

 על ורוכב עני) ט זכריה( שנאמר, המשיח מלך זה, חמור
 ' וגו חמור

 

 ל פרק" חורב" - אליעזר דרבי פרקי .8
 ואת אליעזר ואת ישמעאל את ולקח בבקר אברהם השכים

 אברהם עליו שרכב הוא, החמור את וחבש עמו בנו יצחק
 וישכם' שנ, השמשות בין שנבראת האתון בן החמור הוא

 עליו שרכב החמור הוא, חמרו את ויחבש בבקר אברהם
 בניו ואת אשתו את משה ויקח' שנ, למצרים בבאו משה

, עליו לרכוב דוד בן שעתיד החמור הוא, החמור על וירכיבם

 יבוא מלכך הנה, ירשלם בת הריעי ציון בת מאד גילי' שנ
 אתנות בן עיר ועל חמור על ורכב עני, הוא ונושע צדיק, לך

 

 :נו ברכות .9
'+ ט זכריה+ שנאמר, לישועה יצפה - בחלום חמור הרואה

 . חמור על ורכב עני הוא ונושע צדיק לך יבוא מלכך הנה
 



 


