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דבורה

שפטה והיא  ,1היתה משבט נפתלי נביאההדבורה 
את ישראל אחרי שמגר בן ענת, והיתה הרביעית 

 בשופטי ישראל.

, כי ברק בן אבינועם היה 2משמעות דברי חז"ל
זכה לכך אע"פ שהיה בעלה של דבורה, ואמרו כי 

הארץ, כיון ששימש את הזקנים בימות יהושע -עם
 ]וראה עוד במסגרת[. ולאחר מות יהושע.

דבורה היא היחידה מבין שופטי ישראל אשר 
מתוארת כנביאה, וחז"ל אמרו כי היתה משבע 

, וכ"ב הנשים 3נשים נביאות שעמדו לישראל
 .4הכשרות שעמדו בעולם

ורות הירודים ביותר דורה של דבורה היה אחד הד
בתולדות ישראל, ואמרו חכמים שבעת ההיא היו 

 .5בישראל תלמידי חכמים בודדים

בפסוק נאמר שדבורה ישבה תחת עץ ה'תומר', 
ואמרו חז"ל שישבה שם על מנת שלא תתיחד עם 

 האנשים אשר עלו אליה למשפט.

ט, אמרו מה שעלו אליה ישראל למשפמלבד 
תחת דקל, ומלמדת  חכמים כי היתה דבורה יושבת

 .6תורה לרבים

היה  ,יש דעה שהמעשה המתואר במגילת רות
, ולכן נאמר בימי 'שפוט 7בתקופת דבורה הנביאה

השופטים', כיון שדבורה וברק שפטו את ישראל 
 יחד.

בימיה של דבורה התפתח היישוב היהודי בארץ 
באופן משמעותי, וחז"ל אמרו כי כפרים שנחרבו 

חת הנהגתה של דבורה לערים בימי סיסרא, הפכו ת
 .8גדולות

מסורת  מספר 'תנא דבי אליהו', במסגרת הבאנו
על הסיבה שזכתה דבורה  ,מענינת שהיה לחז"ל

לנבואה.

                                                           
1
 כב. -ממדרש תהילים  
2
 רבה, פרק ט. -תנא דבי אליהו  
3
 מגילה דף יד ע"א. 
4
בראשית רבתי פרשת חיי שרה. ]יש עוד כמה  

 גירסאות דומות[
5
 אליהו רבה, פרק ט. -תנא דבי אליהו  
6
 שם 
7
 ראה תחילת 'רות רבה'. 
8
 ילקוט שמעוני שופטים, רמז מט. 

וכי מה טיבה של דבורה שהיא היתה שופטת את ישראל בעת ההיא ומתנבאה עליהם. והלא 

 בימים ההם?פנחס בן אלעזר היה 

מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ, בין ישראל בין גוי, בין איש בין אישה, בין עבד בין 

 הקודש שורה עליו!-ששפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח

הארץ היה. אמרה לו אשתו: בא ואעשה לך פתילות, והולך -כך אמרו: בעלה של דבורה עם

יהיה חלקך בין אנשים כשרים שבהם, ותזכה לעולם המקדש שבשילה, מה אם -אותם לבית

 ...לפיכך נקרא שמו 'לפידות' -והוא היה עושה פתילות עבות, כדי שיהא אורן מרובה  הבא.

ועשיתם  -שמים  הקב"ה בוחן כליות ולב הוא, ואמר הקב"ה לדבורה: אתם כונתם לשם

ביהודה, ובשנים עשר פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה, גם אני ארבה אתכם בישראל ו

 רבה, פרק ט.( -)תנא דבי אליהו                                                                                שבטי ישראל.
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 מושיעאו  שופט

 

 

 

 

ישנם שני הגדרות בהם מוגדרים השופטים. שופט ומושיע. ישנם אשר זכו לשני ההגדרות ויש שזכו לאחד 

פסוקים הרלוונטיים של כל שופט ושופט. שימו לב כי כמעט כל פרשה מהם. בשורות הבאות הבאנו את ה

 נפתחת בכך שישראל עשו את הרע בעיני ה', ואחר כך בתיאור הצרה, ואח"כ בתשועה שבאה ע"י השופט.

שימו לב ג"כ שיש שופטים שמתואר ששפטו את ישראל סך שנים מסוים, ויש שכתוב רק שהארץ שקטה כך 

 וכך שנים.

 כאן כלל בסיבת הדבר וכל לומד יכול לנסות לפתור את סיבת השינויים בין כל שופט ושופט.לא נעסוק 

 פתיחה

ְֹׁפִטים ה' וַיֶָּקם" ֵֹׁסיֶהם ִמיַד וַּיֹוִשיעּום ש ְֹׁפֵטיֶהם ֶאל וְַגם .ש ֵמעּו ֹלא ש ֶהם וַיְִשַתֲחוּו ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי זָּנּו ִכי שָּ  לָּ

רּו ְלכּו ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ִמן ַמֵהר סָּ ם הָּ ֹׁעַ  ֲאבֹותָּ ׂשּו ֹלא יְהוָּה ִמְצֹות ִלְשמ ֶהם יְהוָּה ֵהִקים וְִכי .ֵכן עָּ ְֹׁפִטים לָּ יָּה ש  יְהוָּה וְהָּ

ֵֹׁפט ִעם ֹׁיְֵביֶהם ִמַּיד וְהֹוִשיָעם ַהש ֹׁל א ם יְהוָּה יִנֵָּחם ִכי ַהשֹוֵפט יְֵמי כ תָּ ֲֹׁחֵקיֶהם ֹלֲחֵציֶהם ִמְפנֵי ִמנֲַאקָּ יָּה .וְד  ְבמֹות וְהָּ

בּו ַהשֹוֵפט ם וְִהְשִחיתּו יָּשֻׁ ֶלֶכת ֵמֲאבֹותָּ ם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי לָּ ְבדָּ ֶהם ּוְלִהְשַתֲחֹות ְלעָּ  ִמַמַעְלֵליֶהם ִהִפילּו ֹלא לָּ

ה ּוִמַדְרכָּם שָּ  (יט-ב, טז) ".ַהקָּ

 עתניאל בן קנז

ֵאל ְבנֵי וַיֲַעׂשּו" ַרע ֶאת יְִׂשרָּ ָּ  ְבֵעינֵי הָּ ָּ  ֶאת וַיְִשְכחּו יְי ִלים ֶאת וַיַַעְבדּו ֱאֹלֵהיֶהם יְי ֲאֵשרֹות וְֶאת ַהְבעָּ ָּ  ַאף וַיִַחר .הָּ  יְי

ֵאל ַתיִם כּוַשן ְביַד וַיְִמְכֵרם ְביְִׂשרָּ יִם ֲאַרם ֶמֶלְך ִרְשעָּ ֵאל ְבנֵי וַיַַעְבדּו נֲַהרָּ ֹׁנֶה ַתיִםִרְשעָּ  כּוַשן ֶאת יְִׂשרָּ נִים ְשמ  .שָּ

ֵאל ְבנֵי וַיְִזֲעקּו ָּ  ֶאל יְִׂשרָּ ְתנִיֵאל ֵאת וַּיֹוִשיֵעם יְִשָרֵאל ִלְבֵני מֹוִשיעַ  יְיָ  וַָּיֶקם יְי ֹׁן כֵָּלב ֲאִחי ְקנַז ֶבן עָּ ט  וְַתִהי .ִמֶמנּו ַהקָּ

יו לָּ ָּ  רּוחַ  עָּ ֹׁט יְי ֵאל ֶאת וַיְִשפ ה וַיֵֵצא יְִׂשרָּ מָּ ָּ  וַיִֵתן ַלִמְלחָּ ַתיִם כּוַשן ֶאת ְביָּדֹו יְי ם ֶמֶלְך ִרְשעָּ ז ֲארָּ עָּ  כּוַשן ַעל יָּדֹו וַתָּ

יִם תָּ קֹט .ִרְשעָּ שְׁ ים ָהָאֶרץ וַתִּ ת ָשנָה ַארְָׁבעִּ ְתנִיֵאל וַיָּמָּ  יא(-ז ג) ".ְקנַז ֶבן עָּ

 אהוד בן גרא

ִֹׁספּו" ֵאל ְבנֵי וַי ַרע ַלֲעׂשֹות יְִׂשרָּ ָּ  ְבֵעינֵי הָּ ָּ  וַיְַחֵזק יְי ֵאל ַעל מֹוָאב ֶמֶלְך ֶעְגלֹון ֶאת יְי ׂשּו ִכי ַעל יְִׂשרָּ ַרע ֶאת עָּ ָּ  ְבֵעינֵי הָּ . יְי

ֵאל ְבנֵי וַיְִזֲעקּו ָּ  ֶאל יְִׂשרָּ ָּ  וַיֶָּקם יְי ֶהם יְי א ֶבן ֵאהּוד ֶאת מֹוִשיעַ  לָּ  יַד ַתַחת ַההּוא ַביֹום מֹוָאב וִַתכָּנַע ַהיְִמינִי. ֶבן ֵגרָּ

ֵאל קֹט יְִׂשרָּ שְׁ מֹונִּים ָהָאֶרץ וַתִּ  ל(-. )ג, יבָשנָה שְׁ

 שמגר בן ענת

יו" יָּה וְַאֲחרָּ ר ְבַמְלַמד ִאיש ֵמאֹות ֵשש ְפִלְשִתים ֶאת וַיְַך ֲענָּת ֶבן ַשְמַגר הָּ קָּ ַֹׁשע ַהבָּ ֵאל ֶאת הּוא ַגם וַּי  "יְִׂשרָּ

 דבורה אשת לפידות

ִֹׁספּו" ֵאל ְבנֵי וַי ַרע ַלֲעׂשֹות יְִׂשרָּ ָּ  ְבֵעינֵי הָּ ֵאל ְבנֵי וַיְִצֲעקּו .ֵמת וְֵאהּוד יְי ָּ  ֶאל יְִׂשרָּ ה .יְי ה ּוְדבֹורָּ  ֵאֶשת נְִביָאה ִאשָּ

ְֹׁפָטה ִהיא ַלִפידֹות ֵאל ֶאת ש ֵעת יְִׂשרָּ ֶֹׁמר ַתַחת יֹוֶשֶבת וְִהיא .ַהִהיא בָּ ה ת ה ֵבין ְדבֹורָּ מָּ רָּ  ְבַהר ֵאל ֵבית ּוֵבין הָּ

יִם ֵאל ְבנֵי ֵאֶליהָּ  וַיֲַעלּו ֶאְפרָּ ֹׁאְבדּו ֵכן" ה(.-א ד" )ַלִמְשָפט יְִׂשרָּ ָּ  אֹויְֶביָך כָּל י יו יְי ֲֹׁהבָּ תֹו ַהֶשֶמש ְכֵצאת וְא רָּ  ִבְגבֻׁ

קֹט שְׁ ים ָהָאֶרץ וַתִּ  (לא ". )ה,ָשנָה ַארְָׁבעִּ
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 ו

 

 ירובעל -גדעון 

ֵאל ְבנֵי וַיֲַעׂשּו" ַרע יְִׂשרָּ ָּ  ְבֵעינֵי הָּ ָּ  וַיְִתנֵם יְי נִים. ֶשַבע ִמְדיָּן ְביַד יְי ֹׁא שָּ ָּ  ַמְלַאְך וַיָּב ה ַתַחת וַיֵֶשב יְי ֵאלָּ ה ֲאֶשר הָּ ְפרָּ  ְבעָּ

ש ֲאֶשר ֶעְזִרי ֲאִבי ְליֹואָּ ֵֹׁבט ְבנֹו וְִגְדעֹון הָּ נִיס ַבַגת ִחִטים ח יו וַיִֶפן. ִמְדיָּן ִמְפנֵי ְלהָּ ָּ  ֵאלָּ ֹׁאֶמר יְי ֲֹׁחָך ֵלְך וַי  וְהֹוַשְעתָ  ֶזה ְבכ

ֵאל ֶאת ֵאל ְבנֵי ִלְפנֵי ִמְדיָּן וַיִכָּנַעיד( "-. )ו, אְשַלְחִתיָך ֲהֹלא ִמְדיָּן ִמַכף יְִׂשרָּ ֵׂשאת יְָּספּו וְֹלא יְִׂשרָּ ם לָּ ֹׁאשָּ קֹט ר שְׁ  וַתִּ

ים ָהָאֶרץ ֵאל ְבנֵי וַיָּשּובּו ִגְדעֹון ֵמת ַכֲאֶשר וַיְִהי .ִגְדעֹון ִביֵמי ָשנָה ַארְָׁבעִּ ִלים ַאֲחֵרי וַיְִזנּו יְִׂשרָּ ֶהם וַיִָּׂשימּו ַהְבעָּ  ַבַעל לָּ

 לג(-)ח, כח ֵלאֹלִהים. ְבִרית

 אבימלך

ֵאל ַעל ֲאִביֶמֶלְך וַיַָּׂשר" ֹלש יְִׂשרָּ נִים שָּ  ". )ט, כב(שָּ

 תולע בן פואה

ם" ע יְִשָרֵאל ֶאת ְלהֹוִשיעַ  ֲאִביֶמֶלְך ַאֲחֵרי וַיָּקָּ שכָּר ִאיש דֹודֹו ֶבן פּוָאה ֶבן תֹולָּ ֵֹׁשב וְהּוא יִשָּ ִמיר י יִם ְבַהר ְבשָּ  .ֶאְפרָּ

ֹׁט ֹלש ֶעְׂשִרים יְִשָרֵאל ֶאת וִַּיְשפ נָּה וְשָּ ת שָּ ֵבר וַיָּמָּ ִמיר וַיִקָּ  ב(-". )י, אְבשָּ

 יאיר הגלעדי

ם" יו וַיָּקָּ ִדי יִָּאיר ַאֲחרָּ ֹׁט ַהִגְלעָּ נָּה ּוְשַתיִם ֶעְׂשִרים יְִשָרֵאל ֶאת וִַּיְשפ  ". )שם ג(שָּ

 יפתח הגלעדי

ִֹׁספּו ֵאל ְבנֵי וַי ַרע ַלֲעׂשֹות יְִׂשרָּ ָּ.  ְבֵעינֵי הָּ ֹׁט )שם ו(יְי נִים ֵשש יְִשָרֵאל ֶאת יְִפָתח וִַּיְשפ ת שָּ ח וַיָּמָּ ִדי יְִפתָּ ֵבר ַהִגְלעָּ  וַיִקָּ

ֵרי ד". )יב, ז( ְבעָּ  ִגְלעָּ

 אבצן

ֹׁט" יו וִַּיְשפ ֵאל ֶאת ַאֲחרָּ ן יְִׂשרָּ ֶחם ִמֵבית ִאְבצָּ  ". )שם ח(לָּ

 אילון

ֹׁט" יו וִַּיְשפ ֵאל ֶאת ַאֲחרָּ ֹׁט ַהְזבּוֹלנִי ֵאילֹון יְִׂשרָּ ֵאל ֶאת וִַּיְשפ נִים ֶעֶׂשר יְִׂשרָּ  ". )שם יא(שָּ

 עבדון בן הלל

ֹׁט" תֹונִי ִהֵלל ֶבן ַעְבדֹון יְִשָרֵאל ֶאת ַאֲחָריו וִַּיְשפ ִעים לֹו וַיְִהי .ַהִפְרעָּ נִים ַאְרבָּ נִים ְבנֵי ּוְשֹלִשים בָּ ְֹׁכִבים בָּ  ַעל ר

ֹׁט ֲעיִָּרם ִשְבִעים ֵאל ֶאת וִַּיְשפ ֹׁנֶה יְִׂשרָּ נִים ְשמ  יד(-". )שם יגשָּ

 שמשון

ִֹׁספּו" ֵאל ְבנֵי וַי ַרע ַלֲעׂשֹות יְִׂשרָּ ָּ. ְבֵעינֵי הָּ ה ִהנְָּך ִכי יְי רָּ ַֹׁלְדתְ  הָּ ה ֵבן וְי ֹׁאשֹו ַעל יֲַעֶלה ֹלא ּומֹורָּ  יְִהיֶה ֱאֹלִהים נְִזיר ִכי ר

ֶטן ִמן ַהנַַער ֹׁט" ה(-" )יג, אְפִלְשִתים ִמיַד יְִשָרֵאל ֶאת ְלהֹוִשיעַ  יֵָּחל וְהּוא ַהבָּ  ְפִלְשִתים ִביֵמי יְִשָרֵאל ֶאת וִַּיְשפ

נָּה ֶעְׂשִרים  ". )טו, כ(.שָּ
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 היא, עמנו תולדות עם ביותר המזוהות הערים אחת

 . חברון

. שבמצרים צוען לפני שנים שבע נבנתה חברון
 (כב, יג במדבר)

 כאשר אבינו אברהם ישב בו הראשון המקום זהו

 (יח יג בראשית) .הבורא בציוי לארץ עלה

 מזמן שם ישב יעקב ואף ויצחק אברהם גרו בחברון

 (כז, לה שם). למצרים ירידתו ועד, מחרן שובו

 משה שלח כאשר

, לארץ מרגלים

 עד הם באו

 ומוזכר, חברון

 בני שם שהיו

, יג במדבר). הענק

 (כב

 כיבוש קודם

 נקראה, הארץ

 קרית' חברון

 שם על' ארבע

 שהיה – ארבע

 הגדול האדם

 יהושע). בענקים

 (טו, יד

 מחמשת כאחת חברון מוזכרת, יהושע במלחמות

 אשר בגבעונים להילחם עלו אשר, האמורי ממלכות

 ולא חברון את הכה ויהושע. יהושע עם השלימו

 (י יהושע) .שריד בה השאיר

 מחברון הענקים את הכרית שיהושע מוזכר כן כמו

  .וסביבתה

 ַהּיֹום ַעד ְלנֲַחָלה ַהְקנִזִי יְֻפנֶה ֶבן ְלָכֵלב ֶחְברֹון ָהיְָתה"

 יהושע)". יְִשָרֵאל ֱאֹלֵהי יְיָ  ַאֲחֵרי ִמֵלא ֲאֶשר יַַען ַהזֶה

 (יד, יד

 לבני ניתנה והיא, מקלט עיר היתה, חברון העיר

 (יג כא יהושע). בה לשבת אהרן

 בחסות ישב שם מצקלג דוד עלה, שאול מות לאחר

. יהודה על מלך שם בחברון וישב, גת מלך אכיש

 ַעל ְבֶחְברֹון ֶמֶלְך ָדִוד ָהיָה ֲאֶשר ַהּיִָמים ִמְסַפר ַויְִהי"

, ב ב-שמואל)". ֳחָדִשים ְוִשָשה ָשנִים ֶשַבע יְהּוָדה ֵבית

 (ג פרק שם) הגדולים בניו ששת נולדו ובחברון. (יא

, ישראל צבא שר – נר בן אבנר עלה לחברון

 אחר נקבר ושם, ישראל כל על דוד את להמליך

 בן יואב שהרגו

 (שם). צרויה

 דוד נמשך ולבסוף

 כל על למלך בחברון

 ָכל ַוּיָבֹאּו": ישראל

 ֶאל יְִשָרֵאל ִשְבֵטי

 ַוּיֹאְמרּו ֶחְברֹונָה ָדִוד

 ַעְצְמָך ִהנְנּו ֵלאמֹר

 ַגם. ֲאנְָחנּו ּוְבָשְרָך

 ִשְלשֹום ַגם ֶאְתמֹול

 ֶמֶלְך ָשאּול ִבְהיֹות

 ָהיִיתָ  ַאָתה ָעֵלינּו

 ֶאת ְוַהֵּמִביא ַהּמֹוִציא

ָ  ַוּיֹאֶמר יְִשָרֵאל  ְלָך יְי

 ַעִּמי ֶאת ִתְרֶעה ַאָתה

 ָכל ַוּיָבֹאּו. יְִשָרֵאל ַעל ְלנָגִיד ִתְהיֶה ְוַאָתה יְִשָרֵאל ֶאת

 ַהֶּמֶלְך ָלֶהם ַוּיְִכרֹת ֶחְברֹונָה ַהֶּמֶלְך ֶאל יְִשָרֵאל זְִקנֵי

ָ  ִלְפנֵי ְבֶחְברֹון ְבִרית ָדִוד  ַעל ְלֶמֶלְך ָדִוד ֶאת ַוּיְִמְשחּו יְי

 (ה פרק שם)" יְִשָרֵאל

 פרק שם) בחברון מלך כשמרד בדוד, אבשלום אף

 (טו

 המכפלה מערת

 לספוד אברהם לשם הלך, בחברון שרה מתה כאשר

 מערת את החתי מעפרון קנה אברהם. ולבכותה לה

 מכן מאוחר. שרה את שם וקבר, השדה עם המכפלה

 .לאה יעקב, ורבקה יצחק, אברהם: שם נקברו

■ ■ ■
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 תולדותיהם של מפרשי התנ"ך

 

 י יהודה אבן בלעםעיר הולדת רב -טולדו 

 
 בלעם אבן יהודה רבי

 

  גולד.-פרל שמואל משה הרבמאת: 

םרבינו  עַּ לְּ ן בַּ )נודע בכינויו  יהודה בן שמואל ִאבְּ
הוא  (או 'אבן אלעם'. 1כ'אבו זכרייה יחיא' ערביתב

מדקדק , פרשן מקרא מהקדומים ביותר בספרד
 ואיש הלכה.

 'אבן בלעם' נולד בעיר
 – Toledo)'טולדו' 

לשון טוליטולא ב
שבספרד  היהודים(
מיוחסת,  למשפחה

, ד' אלפים תש"סבשנת 
שם השתלם אצל חכמי 

יונה  רבי]לדוגמא העיר 
בתורה  אבן ג'אנח[

ובדקדוק, ובהמשך חייו 
 סביליהעבר לעיר 

(Sevilla - )ושם  ֶסִביָיה
ד' כפה"נ נפטר בשנת 

 .2אלפים תתל"א

מלבד פרטים אלה לא 
ידועים לנו עוד פרטים 

על חייו  - ביוגרפיים
יהודה אבן  רבישל 

 מלבד העובדאבלעם, 
של  אשהיה בר פלוגת

משה אבן ג'קטילא  רבי
בעניני דקדוק רבים, 

תכתב הויתכן שאף 
 עמו בענינים אלו.

פירושו על רוב ספרי 'אבן בלעם' כתב את 
ערבית  -יהודית )-המקרא בשפה הערבית

ספרותית קלאסית, הכוללת בתוכה יסודות לשון 
(, פירושו 3מאוחרים, ונכתבת באותיות עבריות

רב סעדיה גאון ה רבות מפירושיו של הושפעה
, אבל כמדומה שהוא ראש וראשון לגישה )"גרס)

הפרשנית של פרשני ספרד, במה שהוא מנתח 
את הכתוב בכלים דקדוקיים ועל פי הפשט, אם 
כי יש לציין שהוא נמנע מאד מפירוש שאינו 

 .חז"להולם את דברי 

שלו  4הרמב"ם באיגרת 'תחית המתים' כבר
מזכיר את 'אבן בלעם' ורעהו רבי משה בן 

'אנשי התבונה מן המפרשים',  -ג'קטליא, בתאור 
חיבוריו של 'אבן בלעם', נזכרים רבות כמו"כ 
אברהם אבן עזרא בפירושו לתנ"ך  רביאצל 

במקומות רבים 
ובהקדמתו לספר 
'מאזנים', כמו כן הוא 
מובא אצל חכמים 
מאוחרים יותר, 
כהרד"ק )בספר 
השרשים שרש לאך(, 

אשתורי הפרחי  רבי
בעל 'כפתור ופרח' 

 רבי)בפרק נח(, ואצל 
יהושע אבן שועיב 
תלמיד הרמב"ן 
)בדרשותיו לפר' בהר 

 ופר' בחוקותי(.

מלבד פירושיו למקרא 
וחיבוריו בחכמת 
הדקדוק שיפוטו להלן, 
היה 'אבן בלעם' גם 
מראשוני הפייטנים 
הספרדיים' וחיבר כמה 
וכמה פיוטים שנכנסו 
למחזורי הספרדים 
השונים, ואף כמה 

מפיוטיו נכנסו למחזור 
רומא )כמנהג 
איטליאני(, מה שמורה 

מות התפשטותם, ועל הסמכות הגדולה על קד
 שניתנה למחברם.

הפיוט הידוע ביותר משלו, היא הבקשה או 
הסליחה 'בזכרי על משכבי' הנאמרת בערב ראש 
השנה. ]יש לצי' כי יש הנוקטים כי כל פיוט 

בשם 'בלעם' הוא יצא  5החתום באקרוסטיכון
 , ויש מקום לדון בכך.[6מעטו

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%27%D7%AA%D7%A9%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%27%D7%AA%D7%AA%D7%9C%22%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%27%D7%AA%D7%AA%D7%9C%22%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%27%D7%AA%D7%AA%D7%9C%22%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A1%22%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%22%D7%9C
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1

, וראה ע"כ משכבי' על 'בזכרי - פיוטוכך הוא חותם ב 

 אבן יהודה' ר של ופועלו חייו על, הפיוט' אתר'-ב עוד
 .ופייטן מקרא פרשן, בלעם

2
ישנה -על כך ראה אצל א. שלוסבארג, 'תרומה חדשה 

לפרשנות המקרא של ימי הביניים', קובץ 'סיני' קלג א 
 אברבנאל פירוש', האס י. -קכח, ואצל -עמ' קיז
 .אילן-בר אוניברסיטת באתר, 'השבת לממחרת

3
צורת הכתיבה מימות רס"ג דרך פרשני ספרד  זו היא 

 ועד אחרוני תלמידי בית מדרשו של הרמב"ם במצרים.

                                                                                   
4
 ד"ה: 'וכבר ספקו'. 
5

כך נקראת חתימת שם הפייטן או כל ענין אחר )כגון  

סדר א"ב(, בראשי הבתים או השורות של הפיוט או 
השיר. ]לפעמים החתימה היא בצורות שונות קצת ואין 

 כאן מקומו[.
6

 בני המשורריםבמאמרו ', שירמן חייםכך כתב פרופ'  

 ידיעותבקובץ ', 'הלוי ויהודה עזרא אבן משה של דורם
 שני כרך (1936 ברלין' )העברית בשירה למחקר המכון

 .145' עמ
 

חיבוריו

כפה"נ חיבר 'אבן בלעם' את  מקרא.פירוש ל
רק רובו מצוי בידינו,  על התנ"ך כולו, אךפרושו 

 ראהחיבור זה נכתב במקורו בשפה הערבית )
כיון אינו ככל פירושי המקרא הנפוצים, ו לעיל(,

פירוש הצמוד למילות המקרא, אלא הוא שאינו 
רק בא לבאר המילים והענינים המוקשים שבו, 

 ולפיכך הוא אינו רציף על סדר המקרא.

נקרא הראשון.  חיבור זה נתחלק לשני חלקים,
תרג'יח' )ספר ההכרעה(, -בערבית 'כתאב אל

נקרא השני. והוא על חמשה חומשי תורה. ו
)דקדוקי המקרא(, והוא מקרא' -בערבית 'נכת אל

, חלק זה המפרש את ספרי הנביאים והכתובים
נתחבר על פי בקשת תלמידו שיבאר לו את 
המילים הקשות שבמקרא )ראה הקדמת המחבר 

. ]על ההדל בין שני החלקים ראה אצל א. לספרו(
 המקרא לפרשנות ישנה-חדשה תרומה, 'שלוסבארג

 .קכ[-קיט 'עמ א קלג' סיני' קובץ', הביניים ימי של

לראשונה נדפס פירוש זה לספר יהושע במקור 
הערבי ע"י פרופ' ש"א פאזננסקי בספר היובל 
'ברכת אברהם', ולאחמ"כ בפנ"ע בברלין בשנת 
תרס"ג, שלש שנים לאחמ"כ הדפיס פאזננסקי 
את הפירוש לספר שופטים גם הוא במקור 
הערבי בפפד"מ בשנת תרס"ו. בשנת תרס"ט 

ראילסון את הפי' לספר הדפיס החוקר י. איז
ירמיה בקייב, כשגם הוא מדפיס רק את המקור 
הערבי. לראשונה נדפס פי' כולל תרגום לעברית, 
במחברת 'זכרון לראשונים' של א"א הרכבי 
מחברת ג, שם נדפס הפירוש לספר שמואל ח"א, 
ובשנים האחרונות החלו להדפיס את החיבור 
 הזה במהדורות מדעיות, את הפירוש לספרים

במדבר ודברים הדפיס פרופ' מ. פרץ בשנת 
תש"ל, ואת הפירוש לספר ישעיה הדפיס פרופ' 

גוטשטיין בשנת תשנ"ב, ולאחמ"כ -משה גשן
דפיס פרופ' מ. פרץ את הפירוש לספר יחזקאל 
בשנת תש"ס ואת הפירוש לספר ירמיה בשנת 

אילן שברמת -תשס"ב, כולם ע"י אוניברסיטת בר
זה ים מפירוש גן. כמו"כ יצאו קטעים רב

במפתח 'שרי האלף' עמ'  ראה]במאמרים שונים. 
ובהקדמת א"ש פאזננסקי לפירוש ספר תשטז, 
 ישנה-חדשה תרומה, 'שלוסבארג. ואצל איהושע, 
 קלג' סיני' קובץ', הביניים ימי של המקרא לפרשנות

. וראה עוד אצל מ. 11והערה  4קיח הערה  'עמ א
 [.9פרץ במבואו לפירוש על ירמיה עמ' 

ספר בדקדוק הדן בענינים צמידות ספר הצימוד. 
 'פירוש, האס המילים ועוד. ראה עליו אצל י.

 אוניברסיטת באתר, השבת' לממחרת אברבנאל
 .אילן-בר

חיבורים נוספים בדקדוק שחיבר ואינם בידינו 
חיבור על המלים אבל נזכרו ע"י הקדמונים, הם: 

ספר . חיבור על מילות הטעם. הנרדפות
. ספר הפעלים שהם מגזרת השמות'. ה'תגניס

'חרוף . חיבור על פעלים שנגזרו משמות עצם
מילות הענינים.   כמו"כ חיבר קיצור מעני' -אל

 יהודה אבן חיוג'. בירמספריו בדקדוק של 

)נדפס לראשונה בפאריס  ספר 'טעמי המקרא'
שנת שכ"ו(, הוא מיוחס לו, אבל איננו שלו. עי 

'גלגולי כללי השווא', בקובץ  על כך אצל ח. ילון,
 .84כח, עמ' -'לשוננו' כז

■ ■ ■
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 שתי פתיחות לספר שופטים

. ה, ב פרק ועד הספר מתחילת, היא הראשונה הפתיחה. שונות פתיחות שתי יש כאילו נראה שופטים ספר בתחילת
 מכן ולאחר. ושבט שבט כל הורישו לא אשר והגוים, הארץ ביושבי להילחם השבטים עליית את מתאר זה חלק

 .בבוכים ישראל את' ה מלאך שהוכיח התוכחה

 ואילו, והזקנים יהושע ימות כל' ה את עבדו ישראל היאך מתואר שם', ו פסוק' ב בפרק מתחלת השניה הפתיחה
 ספר אירועי לכל הבסיס היא זו פתיחה. אויביהם ביד נמכרו מכך וכתוצאה', ה בעיני הרע את עשו מכן לאחר

 להם שולח' ה ואז, אויביהם לפני נופלים מכך וכתוצאה, ז"עבו עובדים ישראל בני היאך המתארים, שופטים
 לאחר ואילו, אויביהם מיד מצילם' ה מכך וכתוצאה, חייו ימי כל לשופט שמעו שישראל, מתואר בפסוק. מושיעים

 .חלילה וחוזר ז"עבו לעבוד ישראל חזרו, השופט מות

 של הראשון הדור של בחטא נעוץ, יהושע מות שאחר הדור של הקלקול שורש כי, אלו הקדמות שתי מסמיכת נראה
 הדור אם שאף הרי, מהארץ האומות את מורישים הראשון הדור היו אם. הגוים את הורישו לא אשר - הארץ יושבי
.ביניהם שנשארו זרה עבודה עובדי בדמות הפיתוי את היה לא אבל, עצמם מצד יותר ירודה רוחנית ברמה היו השני

  
 חוסר וכאמור, ישראל בני על מצוה היא ,כנען מארץ הגוים הורשת אמנםכי  ,לב אליה להשים שיש נוספת נקודה

 .הנותרים הגוים בחטאי ,הארץ יושבי של השני הדור לנפילת דבר של בסופו גרמה ,זו מצוה השלמת

ם ַנּסֹות ְלַמַען: "בארץ גוים תחילה בכונה משאיר' שה מצאנו כבר, ישראל חטאו שכבר אחר אבל ֵאל ֶאת בָּ  ִיְשרָּ
ֶלֶכת ְייָּ  ֶדֶרְך ֶאת ֵהם ֲהֹשְמִרים ם לָּ ְמרּו ַכֲאֶשר בָּ ם שָּ  נפילתם סיבת את שהיוו גוים שאותם הרי(. כב, ב" )ֹלא ִאם ֲאבֹותָּ

 אומות אותם הציקו, ישראל חטאו שכאשר י"ע, מדי יותר יחטאו לבל ישראל את' שומרים'ה הם הם, ישראל של
 .בתשובה ישראל שחזרו עד, לישראל בעצמם

 

 

  .מים" פלגי "על

שליש במקרא, שליש במשנה,  - אמר רבי תנחום בר חנילאי: לעולם ישלש אדם שנותיו

 )'עבודה זרה' יט( ביומי. קאמרינן כי חיי? כמה איניש ידע מי שליש בתלמוד.

 ושבוע. שבוע כל וכן ,'וכו משנה ימים' וב מקרא, ימים' ב -ביומי  רש"י:

 יום. בכל - ליומי 'תוספות':


