השופטים הקטנים  -שופ' י':א-ד ,י"ב:ח-טו
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השופטים הקטנים
(י:א-ה ,יב:ח-טו)

 .0ישעיהו ט
)א( הָ עָ ם הַ הֹלְ כִ ים בַ חֹׁשֶ ְך ָראו אוֹר גָדוֹל י ְֹׁשבֵ י בְ אֶ ֶרץ צַ לְ מָ וֶ ת
אוֹר ָנגַה ֲעלֵיהֶ ם:
)ב( ִה ְרבִ יתָ הַ גוֹי <לא> ל ֹו ִהגְ ַדלְ ָת הַ ִש ְמחָ ה שָ ְמחו לְ פָ נֶיָך
כְ ִש ְמחַ ת בַ ָק ִציר כַאֲ ׁשֶ ר יָגִ ילו בְ חַ לְ ָקם ׁשָ לָל:
)ג( כִ י אֶ ת עֹל סֺ בֳל ֹו וְ אֵ ת מַ חֵ ה ִׁשכְ מ ֹו ׁשֵ בֶ ט הַ ֹמגֵש ב ֹו הַ ִחתֹתָ
כְ יוֹם ִׁמ ְדיָן:
 .3רד"ק ישעיהו ט
כיום מדין  -כמו שהחתות מדין במלחמת גדעון ,וכן אמר
במזמור עשה להם כמדין
 .2תלמוד בבלי סוכה כז:
אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט.
 .4רש"י שם
שלא העמיד שופט  -מושיע את ישראל ,אותן שהיו משמת
יהושע ועד שמואל שמשח שאול למלך ,יהושע מאפרים,
אהוד מבנימין ,גדעון ממנשה  -הרי מבני רחל ,שמשון מדן,
ברק מקדש מנפתלי  -הרי מבני בלהה ,אבצן זה בועז

בית לחם יהודה






מיהודה ,עלי מלוי ,תולע מיששכר ,אלון הזבולני מזבולן -
אלו מפורשים ,אבל עתניאל ויפתח ושמגר ויאיר ועבדון לא
ידעתי שמות שבטיהן ,ומראובן ושמעון גד ואשר לא מצאתי
מפורש.
 .5ילקוט שמעוני שופטים רמז מב (מדרש תדשא)
מכל השבטים יצאו שופטים ומלכים ומשבט שמעון לא קם
לא שופט ולא מלך בשביל החטא שעשה זמרי בשבטים,
ללמדך כמה חמורה הזנות
 .0עתניאל בן קנז משבט יהודה
 .3אהוד משבט בנימן
 .2דבורה וברק מהר אפרים ומקדש נפתלי
 .0גדעון משבט מנשה ואבימלך בנו אחריו
 .5תולע בן פואה משבט יששכר
 .6יאיר הגלעדי מחוות יאיר משבט מנשה
 .7וכן יפתח מיושבי גלעד
 .8אבצן מבית לחם יהודה
 .9אלון משבט זבולון
 .01עבדון בן הלל משבט אפרים
 .00שמשון משבט דן
 .03עלי ושמואל משבט לוי

" .6בית לחם" מול "בית לחם יהודה"
בית לחם בשבט בנימין

 בר' לה:יט
פסל מיכה  -שופטים יז:ז
וַ ָתמָ ת ָרחֵ ל וַ ִת ָקבֵ ר ְב ֶד ֶרְך אֶ פְ ָרתָ ה ִהוא בֵ ית לָחֶ ם :
הודה וְ הוא לֵוִ י וְ הוא
וַ יְ ִהי נַעַ ר ִׁמבֵ ית לֶחֶ ם יְ הּודָ ה ִמ ִם ְׁשפַ חַ ת יְ ָ
גָר ׁשָ ם:
 בר' מח:ז
וַ אֲ נִי בְ ב ִֹאי ִמפַ ָדן מֵ תָ ה עָ לַי ָרחֵ ל בְ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן בַ ֶד ֶרְך בְ עוֹד
פלגש בגבעה  -שופטים יט:א
כִ בְ ַרת אֶ ֶרץ ָלבֹא אֶ פְ ָרתָ ה וָ אֶ ְקבְ ֶרהָ ָשם בְ ֶד ֶרְך אֶ פְ ָרת ִהוא בֵ ית
וַ יְ ִהי בַ ט ִָמים הָ הֵ ם ומֶ לְֶך אֵ ין בְ יִ ְש ָראֵ ל וַ יְ ִהי ִאיׁש לֵוִ י גָר
לָחֶ ם :
בְ י ְַרכְ תֵ י הַ ר אֶ פְ ַריִ ם וַ טִ ַקח ל ֹו ִאשָ ה פִ י ֶלגֶׁש ִׁמבֵ ית לֶחֶ ם יְ הּודָ ה:
 שמואל א פרק י:ב
דוד המלך  -שמ"א יז:יב
בְ לֶכְ ְתָך הַ טוֹם מֵ עִ םָ ִדי ומָ צָ אתָ ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים עִ ם ְקב ַֺרת ָרחֵ ל
וׁשמ ֹו יִ ַׁשי וְ ל ֹו
וְ ָדוִ ד בֶ ן ִאיׁש אֶ פְ ָר ִתי הַ זֶ ה ִׁמבֵ ית לֶחֶ ם יְ הּודָ ה ְ
ָאמרו אֵ לֶיָך נ ְִמ ְצאו הָ אֲ תֹ נוֹת אֲ ׁשֶ ר
בִ גְ בול בִׁ נְ י ִָׁמן בְ צֶ לְ צַ ח וְ ְ
מנָה בָ נִ ים וְ הָ ִאיׁש בִ ימֵ י ׁשָ אול זָ ֵקן בָ א בַ אֲ נ ִָׁשים:
ְׁש ֹ
הָ לַכְ ָת לְ בַ ֵקׁש וְ ִהמֵה נָטַ ׁש ָאבִ יָך אֶ ת ִדבְ ֵרי הָ אֲ תֹנוֹת וְ ָדַאג לָכֶ ם
מלך המשיח  -מיכה ה:א
לֵאמֹר מָ ה ֶאע ֱֶשה לִ ְבנִי:
וְ אַ ָתה בֵ ית לֶחֶ ם אֶ ְפ ָרתָ ה צָ עִ יר לִ ְהיוֹת בְ ַאלְ פֵ י יְ הּודָ ה ִמ ְםָך לִ י
יֵצֵ א לִ ְהיוֹת מוֹׁשֵ ל בְ יִ ְש ָראֵ ל ומוֹצָ אֹתָ יו ִמ ֶק ֶדם ִמימֵ י ע ֹולָם:

בית לחם בשבט זבלון

 יהושע יט:טו
וְ ַקחָ ת וְ נַהֲ לָל וְ ִׁש ְמרוֹן וְ יִ ְדאֲ לָה ּובֵ ית לָחֶ ם עָ ִרים ְׁש ֵתים עֶ ְש ֵרה
וְ חַ ְצ ֵריהֶ ן:
 .7בראשית רבה פרשה עה ד"ה ו ויהי לי
ויהי לי שור וחמור וגו'...,רבנן אמרי שור זה משוח מלחמה
)משיח בן יוסף( ,שנאמר )דברים לג( בכור שורו הדר לו,
חמור ,זה מלך המשיח ,שנאמר )זכריה ט( עני ורוכב על
חמור וגו'

שנ' גילי מאד בת ציון הריעי בת ירשלם ,הנה מלכך יבוא
לך ,צדיק ונושע הוא ,עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות
 .9ברכות נו:
הרואה חמור בחלום  -יצפה לישועה ,שנאמר +זכריה ט'+

הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור.
 .8פרקי דרבי אליעזר " -חורב" פרק ל
השכים אברהם בבקר ולקח את ישמעאל ואת אליעזר ואת
יצחק בנו עמו וחבש את החמור ,הוא שרכב עליו אברהם
הוא החמור בן האתון שנבראת בין השמשות ,שנ' וישכם
אברהם בבקר ויחבש את חמרו ,הוא החמור שרכב עליו
משה בבאו למצרים ,שנ' ויקח משה את אשתו ואת בניו
וירכיבם על החמור ,הוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו,

