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 מבנה של ספר שופטים
 

 כ"א-חלק ב: פרקים י"ז
 

ֵהם ֵאין  יִָּמים הָּ ֵאלֶמֶלְך בַּ רָּ ִישְּ  בְּ
ה  ֵעינָּיו יֲַּעשֶׂ ר בְּ יָּׁשָּ  )יז:ו(ִאיׁש הַּ

 

 י"ח(-פסל מיכה וכיבוש דן      )י"ז
 כ"א(-טפילגש בגבעה                 )י"

 ט"ז-חלק א': פרקים ב
 

ֵעיֵני ה' ע בְּ רַּ ת הָּ ֲעשּו בנ"י אֶׂ יַּ  )ב:יא(... וַּ

ם ה'  יָּקֶׂ יֹוִׁשיעּום... שְֹׁפִטים וַּ  )ב:טז(וַּ
 

 בן קנזעתניאל 
 בן גראאהוד 

 שמגר בן ענת
 אשת לפידות וברק בן אבינועםדבורה 
 בן יואשגדעון 

 אבימלך
 תולע בן פועה
 יאיר הגלעדי

 הגלעדייפתח 
 בצן מבית לחםא

 אילון הזבולוני
 עבדון בן הלל

 שמשון
 

 מבנה חלק ב': )מבנה כיאסטי(
 

יו יֲַּעֶשה)יז:ו(  ר ְבֵעינָּ שָּ יָּ ֵאל ִאיש הַּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְבִיְשרָּ ִמים הָּ יָּ  :בַּ
 

ֵאל )יח:א(  ֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְבִיְשרָּ ִמים הָּ יָּ ׁשבַּ קֶׂ בַּ ִני מְּ דָּ ט הַּ ֵהם ֵׁשבֶׂ יִָּמים הָּ ת ִכי  ּובַּ בֶׂ לֹו נֲַּחלָּה לָּׁשֶׂ
נֲַּחלָּה: ֵאל בְּ רָּ ֵטי ִישְּ תֹוְך ִׁשבְּ הּוא בְּ יֹום הַּ ד הַּ לָּה ּלֹו עַּ  ֹלא נָּפְּ

 
ִהי  יְּ ֵאל )יט:א( וַּ ֵהם ּוֶמֶלְך ֵאין ְבִיְשרָּ ִמים הָּ יָּ ח לֹו בַּ ִיקַּ ִים וַּ רַּ פְּ ר אֶׂ ֵתי הַּ כְּ יַּרְּ ר בְּ ִהי ִאיׁש ֵלִוי גָּ יְּ וַּ

ׁש ִמבֵ  גֶׂ ה ִפילֶׂ ה:ִאשָּ הּודָּ ם יְּ חֶׂ  ית לֶׂ
 

ֲעֶשה)כא:כה(  יו יַּ ר ְבֵעינָּ שָּ יָּ ֵאל ִאיש הַּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְבִיְשרָּ ִמים הָּ יָּ  :בַּ
 

 איש הלוי -שופטים פי"ז 
 

הּוא  ה וְּ הּודָּ ת יְּ חַּ פַּ ה ִמִמׁשְּ הּודָּ ם יְּ חֶׂ ר ִמֵבית לֶׂ ִהי נַּעַּ יְּ )ז( וַּ
הּוא  םֵלִוי וְּ ר שָּ  גָּ

 
ִאיש)ח(  ֵיֶלְך הָּ עִ  וַּ ר ֵמהָּ ֲאׁשֶׂ גּור בַּ ה לָּ הּודָּ ם יְּ יר ִמֵבית לֶׂחֶׂ

א צָּ  ִימְּ
 

ִאיש  )יא( ֶשֶבת ֶאת הָּ ֵלִוי לָּ יוֶֹׁאל הַּ ד  וַּ ַאחַּ ר לֹו כְּ נַּעַּ ִהי הַּ יְּ וַּ
נָּיו  ִמבָּ

 
רּו לֹו: ֹיאמְּ ם וַּ יָּסּורּו ׁשָּ  )יח:ג( ...וַּ

ֶזה ִמי ֱהִביֲאָך ֲהֹלם ה עֶֹׁשה בָּ תָּ ה אַּ ה ּומָּ ה ְלָך פֹׁ  :ּומַּ

 לידת משה - שמות פ"ב
 

מֹו  ת ׁשְּ א אֶׂ רָּ ִיקְּ ד ֵבן וַּ ֵתלֶׂ ר  ֵגְרשֹׁם)כב( וַּ ִייִתי ֵגר ִכי ָאמַּ הָּ
ִריָּה: פ ץ נָּכְּ רֶׂ אֶׂ  בְּ

 
ֵיֶלְך ִאיש)א(  ת ֵלִוי: וַּ ת בַּ ח אֶׂ ִיקַּ  ִמֵבית ֵלִוי וַּ

 
ִאיש )כא( ֶשֶבת ֶאת הָּ יוֶֹׁאל מֶֹׁשה לָּ ה ִבתֹו  וַּ ת ִצֹפרָּ ִיֵתן אֶׂ וַּ

ה: ֹמׁשֶׂ  לְּ
 

 ע"פ המדרש:
ב  רַּ  )שמ' ג:ה(ֲהֹלם ַאל ִתקְּ

ה  ָך  )שמ' ד:ב(ֶזה מַּ דֶׂ יָּ  בְּ
ה  תָּ אַּ ִדי )דב' ה:כז(פֹׁה וְּ  ֲעֹמד ִעמָּ
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 נחלת דן
 

 מצב ההתנחלות )שופ' פ"א( שבט
י ֹלא )יט( ַוְיִהי ה' ֶאת ְיהּוָדה ַויֶֹּרׁש ֶאת ָהָהר  יהודה כִּ

יׁש ֶאת ֹיְׁשֵבי ָהֵעֶמק  ִכי ֶרֶכב ַבְרֶזל ָלֶהם: ְלהוֹרִּ
י )כא( וְ  בנימין ִריׁשּו ְבנֵׁ ב ְירּוָׁשַלם ֹלא הוֹּ ֶאת ַהְיבּוִסי יֹּׁשֵׁ

ןִבְנָיִמן  ְנָימִּ י ֶאת ְבֵני בִּ ִבירּוָׁשַלם  ַוֵיֶׁשב ַהְיבּוסִּ
 ַעד ַהיוֹּם ַהֶזה:

ית  מנשה ִריׁש ְמַנֶשה ֶאת בֵׁ ַויוֶֹאל … )כז( ְוֹלא הוֹּ
י ָלֶׁשֶבת ָבָאֶרץ ַהֹזאת: י )כח( ַוְיִהי כִ  ַהְכַנֲענִּ

יׁש  רֵׁ ל ַוָיֶשם ֶאת ַהְכַנֲעִני ָלַמס ְוהוֹּ ָחַזק ִיְשָראֵׁ
: ִריׁשוֹּ  ֹלא הוֹּ

ב  אפרים ׁשֵׁ ִריׁש ֶאת ַהְכַנֲעִני ַהיוֹּ )כט( ְוֶאְפַרִים ֹלא הוֹּ
ְרבוֹ ְבָגֶזר ְבָגֶזר י ְבקִּ  :ַוֵיֶׁשב ַהְכַנֲענִּ

ן זבולון י ִקְטרוֹּ ְׁשבֵׁ ִריׁש ֶאת יוֹּ ְוֶאת  )ל( ְזבּוֻלון ֹלא הוֹּ
י ַנֲהֹלל  ְׁשבֵׁ ְהיּו ָלַמסיוֹּ ְרבוֹ ַויִּ י ְבקִּ  :ַוֵיֶׁשב ַהְכַנֲענִּ

י  אשר ְׁשבֵׁ י ַעכוֹּ ְוֶאת יוֹּ ְׁשבֵׁ ִריׁש ֶאת יֹּ ר ֹלא הוֹּ )לא( ָאׁשֵׁ
ן ְוֶאת ַאְחָלב ְוֶאת ַאְכִזיב ְוֶאת ֶחְלָבה ְוֶאת  ִצידוֹּ

ב: )לב(  י ְבֶקֶרבֲאִפיק ְוֶאת ְרחֹּ  ַוֵיֶׁשב ָהָאֵׁשרִּ
י ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ  : ַהְכַנֲענִּ ִריׁשוֹּ  ִכי ֹלא הוֹּ

ית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת  נפתלי י בֵׁ ְׁשבֵׁ ִריׁש ֶאת יֹּ )לג( ַנְפָתִלי ֹלא הוֹּ
ית ֲעָנת  י בֵׁ ְׁשבֵׁ י ֹיְׁשֵבי יֹּ ַוֵיֶׁשב ְבֶקֶרב ַהְכַנֲענִּ

ית ֲעָנת ָהיּו ָלֶהם  ָהָאֶרץ ית ֶׁשֶמׁש ּובֵׁ י בֵׁ ְׁשבֵׁ ְויֹּ
 ָלַמס:

י ֶאת ְבֵני ָדן ָהָהָרהוַ )לד(  דן ְלֲחצּו ָהֱאֹמרִּ ִכי ֹלא  יִּ
ִרי ָלֶׁשֶבת  ֶאל ָהֱאמֹּ ֶמק: )לה( ַויוֹּ ְנָתנוֹּ ָלֶרֶדת ָלעֵׁ
ית  ן ּוְבַׁשַעְלִבים ַוִתְכַבד ַיד בֵׁ ְבַהר ֶחֶרס ְבַאָילוֹּ
ה  ִרי ִמַמֲעלֵׁ ף ַוִיְהיּו ָלַמס: )לו( ּוְגבּול ָהֱאמֹּ סֵׁ יוֹּ

ַהסֶ   ַלע ָוָמְעָלה:ַעְקַרִבים מֵׁ
 
 דברים פרק לג:כב .1

 :ַהָבָׁשןּוְלָדן ָאַמר ָדן ּגּור ַאְריֵׁה ְיַזנֵׁק ִמן 
 
 א שםעזר אבןר'  .3
 בגבורתו דמהו: והטעם, במקרא חבר לו אין - יזנק( כב)

 :בשן מהר ידלג כאשר אריה לגור

 
 י שםחזקונ .2
 מקום שבשן ולפי טרף ויטרוף יצא הבשן מן יזנק( כב)

 .לאריה אותו מדמה רעות וחיות אריות
 
 רש"י .4

כתרגומו שהיה הירדן יוצא מחלקו  -יזנק מן הבשן 
שהיא בחלקו של דן, שנאמר לשם ממערת פמייאס והיא 

)יהושע יט, מז( ַוִיְקְראּו ְלֶלֶׁשם ָדן וזינוקו וקילוחו מן 
 הבשן.

דבר אחר מה זינוק זה יוצא ממקום אחד ונחלק לשני 
לו חלק בשני מקומות. מקומות, כך שבטו של דן נט

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 

ראל, כמו שמפורש בספר יהושע, והוא של ארץ יש
י ָדן  ֶהם ַוַיֲעלּו ְבנֵׁ י ָדן מֵׁ א ְגבּול ְבנֵׁ שנאמר )שם יט, מז( ַויֵׁצֵׁ
ַוִיָלֲחמּו ִעם ֶלֶׁשם וגו', יצא גבולם מכל אותו הרוח 

 שהתחילו לנחול בו:
 
  הירש ר"רש .5

 דן את מציירת הבשן - מן יזנק אריה גור התמונה
, כיוונים לשני פשוטים טלפיו ששני מזנק כאריה
 הבשן. מזה זה הרחוקים דברים שני לוכד אחד ובזינוק

 לשם בקירבת מזרח - בצפון הררית סביבה הוא
 - בצפון אחת בבת נחלה כבש דן. דן ידי על שנכבשה

 .מערב - ובדרום מזרח
 
 יד:יד לך לך בראשית ק"רד .6

 לא זה רבינו משה כשכתב כי, סופו שם על - דן עד וירדף
 דן בני וכשכבשוהו נקרא היה לשם אלא, כן עדיין נקרא
 אחד מקום שהיה ואפשר. אביהם דן בשם דן לו קראו
 :דן הימים באותם נקרא

 שילה ופסל מיכה
 איש הישר בעיניו יעשה

 
 שופ' יז:ורד"ק  .7

אמר זה לפי שעשה מיכה  -)ו( איש הישר בעיניו יעשה 
 הפסל ולא היה מי שימחה בידו כי אין מלך ושופט

 בימים ההם:
 
 שופ' יז:ו רלב"ג .8

וסיפר זה כי אולי היה זה  -)ו( אין מלך בישראל וגו' 
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 

טים ע"ג כי גם עלי שהיה נכבד מכל אשר לפניו מהשופ
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...

 
 קג:סנהדרין גמ'  .9

מפני מה לא מנו את מיכה 
)כאחד שאין לו חלק 

מפני שפתו לעוה"ב(? 
... מצויה לעוברי דרכים

תניא, רבי נתן אומר: 
שלשה מילין,  מגרב לשילה

והיה עשן המערכה ועשן 
פסל מיכה מתערבין זה 
בזה. בקשו מלאכי השרת 
לדוחפו, אמר להן הקדוש 

הניחו לו, ברוך הוא: 
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.’  

 


