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אהוד בן גרא (ג:יב-ל)
 .1רש"י בראשית פרק לה פסוק יח
(יח) בן אוני  -בן צערי:
בנימין  -נראה בעיני לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען  ,שהיא בנגב כשאדם בא מארם נהרים  ,כמו שנאמר
(במדבר לג מ) בנגב בארץ כנען ( ,לעיל יב ט) הלוך ונסוע הנגבה :
אתם  ,לפיכך הוא מלא:
ַאתה ְב ָר ָ
ָמין ָ
בנימין  -בן ימין ,לשון (תהלים פט יג) ָצפֹון וְ י ִ
 .2רשב"ם בראשית פרק לה פסוק יח
(יח) בנימין  -בן זקונים ,בן ימים ,כמו לקץ הימין כמו הימים :
 .3רמב"ן בראשית פרק לה
והנכון בעיני כי אמו קראתו בן אוני ורצתה לומר בן אבלי  ,מלחם אונים (הושע ט ד ) ,לא אכלתי באוני (דברים
כו יד ) ,ואביו עשה מן אוני כחי ,מלשון ראשית אוני (להלן מט ג ) ,ולאין אונים (ישעיה מ כט ) .ולכן קרא אותו
בנימין ,בן הכח או בן החוזק  ,כי הימין בו הגבורה וההצלחה  ,כענין שכתוב (קהלת י ב ) לב חכם לימינו  ,ימינך
תמצא לכל שונאיך (תהלים כא ט ) ,ימין ה ' רוממה (שם קיח טז ) ,רצה להיות קורא אותו בשם שקראתו אמו ,
כי כן כל בניו בשם שקראו אותם אמותם יקראו  ,והנה תרגם אותו לטובה ולגבורה:

שמגר בן ענת (ד:א)
 .4רד"ק ד:א
ואהוד מת  -למה זכר מיתת אהוד היה לו לזכור מיתת שמגר שהיה אחריו אלא נראה כי בימי שמגר לא נושעו
ישראל תשועה שלמה ולא עצרם מלעשות הרע בעיני ה ' ולא שקטה הארץ בימיו הלא תראה כי לא אמר אלא
ויושע גם הוא את ישראל והנה כתוב בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו ארחות וגו ':
 .5רות רבה (וילנא) פרשה א
ויהי בימי שפוט השופטים אוי לדור ששפטו את שופטיהם ואוי לדור ששופטיו צריכין להשפט ,שנא' (שופטים
ב') וגם אל שופטיהם לא שמעו  ,ומי היו רב אמר ברק ודבורה היו  ,ריב"ל אמר שמגר ואהוד היו  ,רב הונא אמר
דבורה וברק ויעל היו  ,שפט חד ,שפטים תרין ,השפטים תלתא.

סיום כל שופט
עטניאל בן קנז
אהוד בן גרא
שמגר בן ענת
דבורה
גדעון
אבימלך
תולע בן פועה
יאיר הגלעדי
יפתח הגלעדי
אבצן מבית לחם
אלון
עבדון
שמשון

יאל ֶבן ְקנַז
ָמת ָע ְתנִ ֵ
ַאר ָב ִּעים ָשנָה ַוי ָ
ָארץ ְׁ
ַת ְׁשקֹט ָה ֶ
(ג:יא) ו ִּ
ָארץ ְׁשמֹונִּ ים
ַת ְׁשקֹט ָה ֶ
ַת ָכנַע מֹוָאב ַביֹום ַההּוא ַת ַחת יַד יִ ְש ָר ֵאל ו ִּ
(ג:ל) ו ִ
ָשנָה
ֹשע ַם ההא ֶאת יִּ ְׁ ָר ֵאאל:
ַאח ָריו ָהיָה ַש ְמגַר ֶבן ֲענָתַ ...ו ַ
(ג:לא) וְ ֲ
ַאר ָב ִּעים ָשנָה:
ָארץ ְׁ
ַת ְׁשקֹט ָה ֶ
(ה:לא) ו ִּ
ימי ִּג ְׁדעֹון
ַאר ָב ִּעים ָשנָה ִּב ֵא
ָארץ ְׁ
ַת ְׁשקֹט ָה ֶ
(ח:כח) ו ִּ
ימ ֶל ְׁך ַעל ִּי ְׁ ָר ֵאאל ָשלֹש ָשנִּ ים
(ט:כב) ַו ָ ַ ר ֲא ִּב ֶ
ָמת וַיִ ָק ֵבר ְב ָש ִמיר
(י:ב) ַו ִּ ְׁשפֹט ֶאת ִּי ְׁ ָר ֵאאל ֶע ְׁ ִּרים וְׁ ָשלֹש ָשנָה ַוי ָ
הש ַתיִּ ם ָשנָה
ָאיר ַהגִ ְל ָע ִדי ַו ִּ ְׁשפֹט ֶאת יִּ ְׁ ָר ֵאאל ֶע ְׁ ִּרים ְׁ
ַאח ָריו י ִ
ָקם ֲ
(י:ג) ַוי ָ
ָמת יִ ְפ ָתח ַהגִ ְל ָע ִדי...
(יב:ז) ַו ִּ ְׁשפֹט ִּי ְׁפ ָתח ֶאת ִּי ְׁ ָר ֵאאל ֵאשש ָשנִּ ים ַוי ָ
(יב:ט) ַו ִּ ְׁשפֹט ֶאת ִּי ְׁ ָר ֵאאל ֶש ַבע ָש ִּנים:
ַאח ָריו ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ֵאילֹון ַה ְזבּולֹנִ י ַו ִּ ְׁשפֹט ֶאת יִּ ְׁ ָר ֵאאל ֶע ֶ ר
(יב:יא) וַיִ ְשפֹט ֲ
ָש ִּנים:
ָרם
ּושל ִֹשים ְבנֵי ָבנִ ים ר ְֹכ ִבים ַעל ִש ְב ִעים ֲעי ִ
ַאר ָב ִעים ָבנִ ים ְ
(יב:יד) וַיְ ִהי לֹו ְ
ַו ִּ ְׁשפֹט ֶאת ִּי ְׁ ָר ֵאאל ְׁשמֹנֶה ָש ִּנים:
ימי ְׁפ ִּל ְׁש ִּתים ֶע ְׁ ִּרים ָשנָה:
(טו:כ) ַו ִּ ְׁשפֹט ֶאת ִּי ְׁ ָר ֵאאל ִּב ֵא
(טז:לא) וְׁ ההא ָש ַפט ֶאת ִּי ְׁ ָר ֵאאל ֶע ְׁ ִּרים ָשנָה:

