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 לשופטים הקודמים לו: שמשוןהשוואת 

 א. החטא והעונש

 שמשון פי"ג יפתח פ"י גדעון פ"ו פ"ד דבורה אהוד פ"ג עתניאל פ"ג
)ז( ַוַיֲעֹשּו ְבֵני 

ָהַרע  ִיְשָרֵאל ֶאת
ְבֵעיֵני ה' ַוִיְשְכחּו 
ֶאת ה' ֱא_ֹלֵהיֶהם 

ָעִלים ַוַיַעְבדּו ֶאת  ַהבְּ
 ֵשרֹות:ְוֶאת ָהאֲ 

 

 

 

 

 

 
)ח( ַוִיַחר ַאף ה' 

 ְבִיְשָרֵאל
ֵרם  כְּ כּוַשן ְבַיד ַוִימְּ
ָעַתִים  ֲאַרם ֶמֶלְך ִרשְּ

 ַנֲהָרִים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
דּו  ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוַיַעבְּ

ֶאת כּוַשן ִרְשָעַתִים 
ֹמֶנה   ָשִנים:שְּ

)יב( ַוֹיִספּו ְבֵני 
ָהַרע  ִיְשָרֵאל ַלֲעֹשֹות

 ְבֵעיֵני ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ַחֵזק  לוֹן ה' ֶאת ַויְּ ֶעגְּ

ַעל מוָֹאב ֶמֶלְך 
ִיְשָרֵאל ַעל ִכי ָעֹשּו 
ֶאת ָהַרע ְבֵעיֵני ה': 
)יג( ַוֶיֱאֹסף ֵאָליו ֶאת 
ְבֵני ַעּמֹון ַוֲעָמֵלק 
ַוֵיֶלְך ַוַיְך ֶאת ִיְשָרֵאל 
ַוִייְרשּו ֶאת ִעיר 

 ַהְתָמִרים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
דּו )יד(   ְבֵני ַוַיַעבְּ

ִיְשָרֵאל ֶאת ֶעְגלֹון 
מוֶֹנה ֶמֶלְך מֹוָאב  שְּ

ֵרה   ָשָנה:ֶעשְּ

)א( ַוֹיִספּו ְבֵני 
ָהַרע ִיְשָרֵאל ַלֲעֹשֹות 

 ְבֵעיֵני ה' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ֵרם )ב(  כְּ ה' ְבַיד ַוִימְּ

ֶמֶלְך ְכַנַען ֲאֶשר ָיִבין 
ָמַלְך ְבָחצֹור ְוַשר 

אֹו ִסיְסָרא ְוהּוא ְצבָ 
יֹוֵשב ַבֲחֹרֶשת 
ַהּגֹוִים: )ג( ַוִיְצֲעקּו 
ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאל ה' 
ִכי ְתַשע ֵמאֹות ֶרֶכב 

 ַבְרֶזל לוֹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ֶאת ְבֵני ָלַחץ ְוהּוא 

ִיְשָרֵאל ְבָחְזָקה 
ִרים   ָשָנה:ֶעשְּ

)א( ַוַיֲעֹשּו ְבֵני 
ֵעיֵני בְ ָהַרע ִיְשָרֵאל 

 ה'...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ָין ַיד ַוָתָעז )ב(  ַעל ִמדְּ

ִיְשָרֵאל ִמְפֵני ִמְדָין 
ָעֹשּו ָלֶהם ְבֵני 
ִיְשָרֵאל ֶאת 
ַהִּמְנָהרֹות ֲאֶשר 
ֶבָהִרים ְוֶאת 
ַהְּמָערֹות ְוֶאת 
ַהְּמָצדֹות: )ג( ְוָהָיה 
ִאם ָזַרע ִיְשָרֵאל 
ְוָעָלה ִמְדָין ַוֲעָמֵלק 

ְוָעלּו ּוְבֵני ֶקֶדם 
ָעָליו: )ד( ַוַיֲחנּו 
ֲעֵליֶהם ַוַיְשִחיתּו 
ֶאת ְיבּול ָהָאֶרץ ַעד 
בֹוֲאָך ַעָזה ְוֹלא 
ַיְשִאירּו ִמְחָיה 
ְבִיְשָרֵאל ְוֶשה ָושֹור 
ַוֲחמֹור: )ה( ִכי ֵהם 
ּוִמְקֵניֶהם ַיֲעלּו 
ְוָאֳהֵליֶהם יָבאּו 
}ּוָבאּו{ ְכֵדי ַאְרֶבה 
ָלֹרב ְוָלֶהם 

ְגַמֵליֶהם ֵאין ְולִ 
ִמְסָפר ַוָיֹבאּו ָבָאֶרץ 

 ְלַשֲחָתּה:
 
 
 
 

ִיְשָרֵאל ַוִיַדל )ו( 
 ְמֹאד ִמְפֵני ִמְדָין... 

ֵנם )א(  ה' ְבַיד ַוִיתְּ
 ָשִנים:ֶשַבע ִמְדָין 

)ו( ַוֹיִספּו ְבֵני ִיְשָרֵאל 
ְבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעֹשֹות 

ה' ַוַיַעְבדּו ֶאת 
ָעִלים  ְוֶאת ַהבְּ
ָתרוֹת  ְוֶאת ָהַעשְּ

ְוֶאת ֲאָרם ֱאֹלֵהי 
ְוֵאת ִצידוֹן ֱאֹלֵהי 
ְוֵאת מוָֹאב ֱאֹלֵהי 

ְוֵאת ַעּמוֹן ֱאֹלֵהי ְבֵני 
ִתים ֱאֹלֵהי  ִלשְּ פְּ

ֹלא  בּו ֶאת ה' וְּ ַוַיַעזְּ
 :ֲעָבדּוהּו

)ז( ַוִיַחר ַאף ה' 
 ְבִיְשָרֵאל

ֵרם  כְּ ְבַיד ַוִימְּ
ִתים  ִלשְּ ֵני ּוְבַיד בְ פְּ

ֲעצּו : )ח( ַעּמוֹן ַוִירְּ
צּו ֹרצְּ ֶאת ְבֵני  ַויְּ

ִיְשָרֵאל ַבָשָנה ַהִהיא 
ֵרה ָשָנה ֹמֶנה ֶעשְּ  שְּ

ֶאת ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל 
ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן 
ְבֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר 
ַבִּגְלָעד: )ט( ַוַיַעְברּו 
ְבֵני ַעּמֹון ֶאת ַהַיְרֵדן 

ֵחם ַּגם ִביהּוָדה ְלִהלָ 
ּוְבִבְנָיִמין ּוְבֵבית 

ַוֵתֶצר ֶאְפָרִים 
ֹאד ָרֵאל מְּ ִישְּ  :לְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ֹמֶנה )ַבָשָנה ַהִהיא  שְּ

ֵרה   ָשָנה(ֶעשְּ

)א( ַוֹיִספּו ְבֵני 
ִיְשָרֵאל ַלֲעשֹות ָהַרע 

 ְבֵעיֵני ה'

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
ֵנם  ה' ְבַיד ַוִיתְּ

 ְפִלְשִתים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ָבִעים ָשָנה  :ַארְּ
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 לשופטים הקודמים לו: שמשוןהשוואת 

 ב. תיאור תגובת העם וחומרת תגובת ה'
 שמשון פי"ג יפתח פ"י גדעון פ"ו דבורה פ"ד אהוד פ"ג

 

 

 

 

 
ֲעקּו )טו(  ְבֵני ַוִיזְּ

 ִיְשָרֵאל ֶאל ה'

 

 

 
ַוָיֶקם ה' ָלֶהם 

ֶאת ֵאהּוד  מוִֹשיעַ 
 אֶבן ֵּגָר 

 

 

 

 

 
ֲעקּו )ג(  ְבֵני ַוִיצְּ

ִיְשָרֵאל ֶאל ה' ִכי 
ְתַשע ֵמאֹות ֶרֶכב 

 ַבְרֶזל לֹו...

 
בוָֹרה )ד(  ִאָשה ּודְּ

ְנִביָאה ֵאֶשת 
 ַלִפידֹות...

 

 

 

 

 
ֵני )ז( ַוְיִהי  ִכי ָזֲעקּו בְּ

ָרֵאל ֶאל ה' ַעל  ִישְּ
 ֹאדֹות ִמְדָין:

 

 
ַלח ה' ִאיש  )ח( ַוִישְּ

ְבֵני ִיְשָרֵאל  ֶאל ָנִביא
ַוֹיאֶמר ָלֶהם ֹכה ָאַמר 
ה' ֱאֹלֵקי ִיְשָרֵאל ָאֹנִכי 
ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם 
ִמִּמְצַרִים ָוֹאִציא 

 ֶאְתֶכם ִמֵבית ֲעָבִדים:
)ט( ָוַאִצל ֶאְתֶכם ִמַיד 
ִמְצַרִים ּוִמַיד ָכל 
ֹלֲחֵציֶכם ַוֲאָגֵרש אֹוָתם 
ִמְפֵניֶכם ָוֶאְתָנה ָלֶכם 

 ַאְרָצם: ֶאת
)י( ָוֹאְמָרה ָלֶכם ֲאִני ה' 
ֱאֹלֵקיֶכם ֹלא ִתיְראּו 
ֶאת ֱאֹלֵהי ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר 
ַאֶתם יֹוְשִבים ְבַאְרָצם 

 ְוֹלא ְשַמְעֶתם ְבקֹוִלי:
ַאְך ה')יא(   ַוָיֹבא ַמלְּ

ַוֵיֶשב ַתַחת ָהֵאָלה ֲאֶשר 
ְבָעְפָרה ֲאֶשר ְליֹוָאש 

ְדעֹון ְבנֹו ֲאִבי ָהֶעְזִרי ְוגִ 
ֹחֵבט ִחִטים ַבַּגת ְלָהִניס 

 ִמְפֵני ִמְדָין...

 

 

 

 

 
ֲעקּו )י(  ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיזְּ

ֶאל ה' ֵלאֹמר ָחָטאנּו 
ָלְך ְוִכי ָעַזְבנּו ֶאת 
ֱאֹלֵקינּו ַוַנֲעֹבד ֶאת 

 ַהְבָעִלים:
)יא( ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ְבֵני 
ִיְשָרֵאל ֲהֹלא ִמִּמְצַרִים 

ָהֱאֹמִרי ִמן ְבֵני  ּוִמן
ַעּמֹון ּוִמן ְפִלְשִתים: 
)יב( ְוִצידֹוִנים ַוֲעָמֵלק 
ּוָמעֹון ָלֲחצּו ֶאְתֶכם 
ַוִתְצֲעקּו ֵאַלי ָואֹוִשיָעה 
ֶאְתֶכם ִמָיָדם: )יג( 
ְוַאֶתם ֲעַזְבֶתם אֹוִתי 
ַוַתַעְבדּו ֱאֹלִהים 

ָלֵכן ֹלא אוִֹסיף ֲאֵחִרים 
ֶכם:  הוִֹשיַע ֶאתְּ )יד( לְּ

ְלכּו ְוַזֲעקּו ֶאל 
ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ְבַחְרֶתם 
ָבם ֵהָּמה יֹוִשיעּו ָלֶכם 

 ְבֵעת ָצַרְתֶכם:
ֵני  )טו( רּו בְּ ַוֹיאמְּ

ָרֵאל  ֶאל ה' ָחָטאנּו ִישְּ
ֲעֵשה ַאָתה ָלנּו ְכָכל 
ַהטֹוב ְבֵעיֶניָך ַאְך 

 ַהִציֵלנּו ָנא ַהיֹום ַהֶזה:
ֱאֹלֵהי  )טז( ַוָיִסירּו ֶאת

ַהֵנָכר ִמִקְרָבם ַוַיַעְבדּו 
שוֹ ֶאת ה'  ַצר ַנפְּ ַוִתקְּ

ָרֵאל:  ַבֲעַמל ִישְּ

)א( ַוֹיִספּו ְבֵני ִיְשָרֵאל 
ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעיֵני ה' 
ַוִיְתֵנם ְבַיד ְפִלְשִתים 

 פַאְרָבִעים ָשָנה: 

 

 

 
 
 

 
)ב( ַוְיִהי ִאיש ֶאָחד 

ַפַחת ִמָצְרָעה ִמִּמְש 
ַהָדִני ּוְשמֹו ָמנֹוַח 
ְוִאְשתֹו ֲעָקָרה ְוֹלא 

 ָיָלָדה:...
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 ויהי בימי שפוט השופטים
 משך הפשעתו ביד שנות שעבוד השופט

 04 כושן רשעתים )ארם( 8 עתניאל בן קנז
 84 עגלון מלך מואב 18 אהוד בן גרא
 ? פלשתים ? שמגר בן ענת
 04 יבין מלך כנען 24 דבורה וברק

 04 מדין, עמלק, בני קדם 7 גדעון
 3     אבימלך

 23     תולע בן פואה
 22     יאיר הגלעדי

 6 עמון   יפתח הגלעדי

 7     אבצן מבית לחם

 14     אילון הזבלני

 8     עבדון הפרעתוני

 24 פלשתים 04 שמשון

 
 כה:-תלמוד בבלי מסכת ראש השנה כה.

ותם של זקנים הללו תנו רבנן: למה לא נתפרשו שמ
שמ' )ַוַיַעל ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִשְבִעים ִמִזְקֵני ִיְשָרֵאל 

?  שלא יאמר אדם: פלוני כמשה ואהרן? פלוני (כד:ט
 כנדב ואביהוא? פלוני כאלדד ומידד?

ַוֹיאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ה' ֲאֶשר ָעָשה +שמואל א יב+ ואומר 
ַוִיְשַלח ה' ֶאת +שמואל א יב+ְוֶאת ַאֲהֹרן, ואומר  ֶאת ֹמֶשה

זה  -ירובעל  -ְיֻרַבַעל ְוֶאת ְבָדן ְוֶאת ִיְפָתח ְוֶאת ְשמּוֵאל 
שעשה מריבה עם  -גדעון, ולמה נקרא שמו ירובעל 

דאתי  -הבעל, בדן זה שמשון, ולמה נקרא שמו בדן 
ַאֲהֹרן ֹמֶשה וְ  +תהלים צט+כמשמעו. ואומר  -מדן, יפתח 

ְבֹכֲהָניו ּוְשמּוֵאל ְבֹקְרֵאי ְשמֹו. שקל הכתוב שלשה קלי 
 -ירובעל בדורו עולם כשלשה חמורי עולם, לומר לך: 

 -כאהרן בדורו, יפתח בדורו  -כמשה בדורו, בדן בדורו 
. ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה כשמואל בדורו

ר הרי הוא כאביר שבאבירים, ואומ -פרנס על הצבור 
ּוָבאָת ֶאל ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים ְוֶאל ַהֹשֵפט ֲאֶשר +דברים יז+ 

ִיְהֶיה ַבָיִמים ָהֵהם. וכי תעלה על דעתך שאדם הולך 
אצל הדיין שלא היה בימיו? הא אין לך לילך אלא אצל 

אל תאמר מה היה +קהלת ז+ שופט שבימיו, ואומר 
 . שהימים הראשונים היו טובים מאלה

1. Talmud - Rosh Hashanah 25a-25b 
Our Rabbis taught: Why were not the names of these elders 

mentioned? So that a man should not say, Is So-and-so like Moses 

and Aaron? Is So-and-so like Nadab and Abihu? Is So-and-so like 

Eldad and Medad? Scripture also says, And Samuel said to the 

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 

Jepthah and Samuel. Jerubaal is Gideon. Why is he called 

Jerubaal? Because he contended with Baal. Bedan is Samson. Why 

is he called Bedan? Because he came from Dan. Jepthah is 

Jepthahn. It says also: Moses and Aaron among his priests and 

Samuel among them that call on his name. [We see therefore that] 

the Scripture places three of the most questionable characters on 

the same level as three of the the most estimable characters, to 

show that Jerubaal in his generation is like Moses in his generation, 

Bedan in his generation is like Aaron in his generation, Jepthah in 

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 

community, is to be accounted like the mightiest of the mighty. 

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 

imagine that a man should go to a judge who is not in his days? 

This shows that you must be content to go to the judge who is in 

your days. It also says; Say not, How was it that the former days 

were better than these. 

 

 Type of Victory Relationship שופט

to/between Nation 

  National גדעון

Total - Midyan 

participation of all the 

tribes - draft 

 Local (Gilad) יפתח

Total 

Internal strife - Civil war 

Conflict between שופט & 

 כה"ג

 Personal / Partial Against desire of the שמשון

people! 



 0בס"ד, ספר שופטים, עמוד 

 


