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The Leadership Shevatim’s Personalities in Sefer Bereishit:
Binyamin

Dan

’Oldest of maids
Originally

Yehudah

Passive
childrens
Quiet
considered child of
Loner

Yosef

Reuven

Good leader

Spoiled/show off

Not a good leader

Likes women

Likes power

Not persistent

Fearless/strong
Keeps promises
Trustworthy
Not care about

Emotionally weak
Smart/good leader
Second in command
Not think about
peer pressure

Rachel.
Blames others
Wants to lead
Wants approval
Not trustworthy
future outcomes.

Admits mistakes

Their Descendents:
Dan
אהליאב בן אסימך
מקלל
שמשון
בן אשה מן בנות דן

Binyamin
שאול המלך
אסתר ,מרדכי

Yehudah
כלב ,חור
בצלאל
נחשון בן עמינדב
עכן
עתניאל בן קנז
פילגש בגבעה
בועז ונעמי
דוד ושלמה
דניאל חנניה מישאל ועזריה

Yosef
בנות צלפחד
יהושע
דבורה
גדעון ,אבימלך
יאיר בן גלעדי
יפתח
מיכה
ירבעם בן נבט

Reuven
דתן ואבירם

I. REUVEN: The “Should Have Been” Leader
 (1בראשית כט:לב
אָמ ָרה ִכּי
אוּבן ִכּי ְ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ְר ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן ו ִ
ַתּ ַהר ֵלאָה ו ֵ
ַתּו ַ
וַ
ישׁי:
ֶא ָה ַבנִ י ִא ִ
ָראָה ה’ ְבּ ָענְ יִ י ִכּי ַע ָתּה י ֱ
 (2בראשית ל:יד
ָבא
דוּד ִאים ַבּ ָשּׂ ֶדה ַויּ ֵ
ימי ְק ִציר ִח ִטּים וַיִּ ְמ ָצא ָ
אוּבן ִבּ ֵ
ֵל ְך ְר ֵ
ַויּ ֶ
ֹאמר ָר ֵחל ֶאל ֵלאָה ְתּנִ י נָא ִלי
א ָֹתם ֶאל ֵלאָה ִאמּוֹ ַותּ ֶ
ֵך:
דּוּד ֵאי ְבּנ ְ
ִמ ָ
 (3בראשית לג:ו-ז
ַתּ ַגּשׁ גַּם
ַתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶי ָן) :ז( ו ִ
יהן ו ִ
ַל ֵד ֶ
ַשׁ ָן ַה ְשּׁ ָפחוֹת ֵהנָּה וְ י ְ
ַתּגּ ְ
)ו( ו ִ
יוֹסף וְ ָר ֵחל וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ:
אַחר נִ גַּשׁ ֵ
יה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ וְ ַ
יל ֶד ָ
ֵלאָה וִ ָ
 (4בראשית לה:כב
ַיִּשׁ ַכּב ֶאת ִבּ ְל ָהה
אוּבן ו ְ
ֶך ְר ֵ
אָרץ ַה ִהוא ַויֵּל ְ
יִשׂ ָר ֵאל ָבּ ֶ
ַיְהי ִבּ ְשׁכֹּן ְ
ו ִ
ַיִּהיוּ ְבנֵי ַי ֲעקֹב ְשׁנֵים ָע ָשׂר:
יִשׂ ָר ֵאל פ ו ְ
ַיִּשׁ ַמע ְ
אָביו ו ְ
ילגֶשׁ ִ
ִפּ ֶ
 (5שמואל ב' ג:ז-ח
דּוּע
אַבנֵר ַמ ַ
ֹאמר ֶאל ְ
וּשׁ ָמהּ ִר ְצ ָפּה ַבת אַיָּה ַויּ ֶ
וּל ָשׁאוּל ִפּ ֶלגֶשׁ ְ
)ז( ְ
אַבנֵר ְמאֹד ַעל ִדּ ְב ֵרי ִאישׁ
ַיִּחר ְל ְ
אָבי) :ח( ו ַ
ילגֶשׁ ִ
אתה ֶאל ִפּ ֶ
ָבּ ָ
ֱשׂה
יהוּדה ַהיּוֹם ֶאע ֶ
ֹאמר ֲהרֹאשׁ ֶכּ ֶלב אָנ ִֹכי ֲא ֶשׁר ִל ָ
בּ ֶֹשׁת ַויּ ֶ
ית ָך
וְאל ֵמ ֵר ֵעהוּ וְ לֹא ִה ְמ ִצ ִ
יך ֶאל ֶא ָחיו ֶ
אָב ָ
ֶח ֶסד ִעם ֵבּית ָשׁאוּל ִ
ַתּ ְפקֹד ָע ַלי עֲוֹן ָה ִא ָשּׁה ַהיּוֹם:
ְבּיַד ָדּוִד ו ִ

 (6מלכים א' ב:כב
אַתּ שׁ ֶֹא ֶלת ֶאת
ֹאמר ְל ִאמּוֹ וְ ָל ָמה ְ
ַען ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ַויּ ֶ
ַויּ ַ
לוּכה ִכּי הוּא
ַמּית ַל ֲאדֹנִ יָּהוּ וְ ַשׁ ֲא ִלי לוֹ ֶאת ַה ְמּ ָ
ישׁג ַה ֻשּׁנ ִ
ֲא ִב ַ
וּליוֹאָב ֶבּן ְצרוּיָה:
ָתר ַהכֹּ ֵהן ְ
וּל ֶא ְבי ָ
אָחי ַהגָּדוֹל ִמ ֶמּנִּ י וְ לוֹ ְ
ִ
 (7בראשית לז:כא-כב
ָפשׁ:
ַכּנּוּ נ ֶ
ֹאמר לֹא נ ֶ
ָדם ַויּ ֶ
ַצּ ֵלהוּ ִמיּ ָ
אוּבן ַויּ ִ
)כא( וַיִּ ְשׁ ַמע ְר ֵ
אוּבן אַל ִתּ ְשׁ ְפּכוּ ָדם ַה ְשׁ ִליכוּ אֹתוֹ ֶאל
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְר ֵ
)כב( ַויּ ֶ
ַהבּוֹר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ יָד אַל ִתּ ְשׁ ְלחוּ בוֹ ְל ַמ ַען ַה ִצּיל אֹתוֹ
אָביו:
ָדם ַל ֲה ִשׁיבוֹ ֶאל ִ
ִמיּ ָ
 (8בראשית לז:כט-ל
ַיִּק ַרע ֶאת
יוֹסף ַבּבּוֹר ו ְ
וְהנֵּה ֵאין ֵ
אוּבן ֶאל ַהבּוֹר ִ
ָשׁב ְר ֵ
)כט( ַויּ ָ
ַאנִי אָנָה ֲאנִי ָבא:
ֹאמר ַהיֶּלֶד ֵאינֶנּוּ ו ֲ
ָשׁב ֶאל ֶא ָחיו ַויּ ַ
ָדיו) :ל( ַויּ ָ
ְבּג ָ
 (9בראשית מב:כב
יכם ֵלאמֹר אַל
אָמ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
אוּבן א ָֹתם ֵלאמֹר ֲהלוֹא ַ
ַען ְר ֵ
ַויּ ַ
ֶלד וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם וְ גַם ָדּמוֹ ִהנֵּה נִ ְד ָרשׁ:
ֶתּ ֶח ְטאוּ ַביּ ֶ
 (10בראשית מב:לז-לח
אָביו לֵאמֹר ֶאת ְשׁנֵי ָבנַי ָתּ ִמית ִאם לֹא
אוּבן ֶאל ִ
ֹאמר ְר ֵ
)לז( ַויּ ֶ
ֹאמר
יך) :לח( ַויּ ֶ
יבנּוּ ֵא ֶל ָ
ַאנִי ֲא ִשׁ ֶ
יך ְתּנָה אֹתוֹ ַעל י ִָדי ו ֲ
יאנּוּ ֵא ֶל ָ
ֲא ִב ֶ
וּק ָראָהוּ אָסוֹן
נִשׁאָר ְ
אָחיו ֵמת וְהוּא ְל ַבדּוֹ ְ
ֵרד ְבּנִי ִע ָמּ ֶכם ִכּי ִ
לֹא י ֵ
אוֹלה:
יב ִתי ְבּיָגוֹן ְשׁ ָ
וְהוֹר ְד ֶתּם ֶאת ֵשׂ ָ
ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ֵתּ ְלכוּ ָבהּ ַ

Reuven in Tanach
 (11במדבר ב:י
אוּבן ֱא ִליצוּר ֶבּן ְשׁ ֵדיאוּר:
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְר ֵ
ימנָה ְל ִצ ְבא ָֹתם וְ נ ִ
אוּבן ֵתּ ָ
ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְר ֵ
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 (12במדבר טז:א
ירם ְבּנֵי
ַא ִב ָ
ְד ָתן ו ֲ
וַיִּ ַקּח ק ַֹרח ֶבּן יִ ְצ ָהר ֶבּן ְק ָהת ֶבּן ֵלוִ י ו ָ
אוּבן:
ֱא ִליאָב ְואוֹן ֶבּן ֶפּ ֶלת ְבּנֵי ְר ֵ
 (13במדבר לב:ב-ה
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֶא ְל ָעזָר
אוּבן ַויּ ְ
וּבנֵי ְר ֵ
)ב( ַו ָיּבֹאוּ ְבנֵי גָד ְ
ַעזֵר
ֲטרוֹת וְ ִדיבֹן וְ י ְ
יאי ָה ֵע ָדה ֵלאמֹר) :ג( ע ָ
ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאל נְ ִשׂ ֵ
וּבעֹן) :ד( ָה ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר
וּשׂ ָבם וּנְ בוֹ ְ
וְ נִ ְמ ָרה וְ ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶא ְל ָע ֵלה ְ
יך ִמ ְקנֶה:
ֲב ֶד ָ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶרץ ִמ ְקנֶה ִהוא וְ ַלע ָ
ִה ָכּה ה’ ִל ְפנֵי ע ַ

אָרץ ַהזֹּאת
ֻתּן ֶאת ָה ֶ
ֶיך י ַ
ֹאמרוּ ִאם ָמ ָצאנוּ ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ס )ה( ַויּ ְ
ן
דּ
ֵ
ַר
ְ
יּ
ה
ַ
ת
א
ֶ
נוּ
ר
ֵ
ֲב
ִ
ע
תּ
ַ
אַל
ָה
:
יך ַל ֲא ֻחזּ
ֲב ֶד ָ
ַלע ָ
 (14יהושע כב:יא-יב
וּבנֵי גָד
אוּבן ְ
יִשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִהנֵּה ָבנוּ ְבנֵי ְר ֵ
)יא( וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבנֵי ְ
ַען ֶאל גְּ ִלילוֹת
ַשּׁה ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֶאל מוּל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
וֲ
ַיִּקּ ֲהלוּ
יִשׂ ָר ֵאל ו ָ
יִשׂ ָר ֵאל) :יב( וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵי ְ
ַר ֵדּן ֶאל ֵע ֶבר ְבּנֵי ְ
ַהיּ ְ
יהם ַל ָצּ ָבא :פ
ֲל ֶ
יִשׂ ָר ֵאל ִשׁלֹה ַלעֲלוֹת ע ֵ
ֲדת ְבּנֵי ְ
ָכּל ע ַ

II. YOSEF: The “Second in Command” Leader
 (15בראשית לז:ב-ג
יוֹסף ֶבּן ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת
)ב( ֵא ֶלּה תּ ְֹלדוֹת ַי ֲעקֹב ֵ
אָביו
נְשׁי ִ
וְאת ְבּנֵי ִז ְל ָפּה ֵ
ַער ֶאת ְבּנֵי ִב ְל ָהה ֶ
ֶא ָחיו ַבּצֹּאן וְהוּא נ ַ
אָהב ֶאת
וְיִשׂ ָר ֵאל ַ
יהם) :ג( ְ
יוֹסף ֶאת ִדּ ָבּ ָתם ָר ָעה ֶאל ֲא ִב ֶ
ָבא ֵ
ַויּ ֵ
וְע ָשׂה לוֹ ְכּתֹנֶת ַפּ ִסּים:
יוֹסף ִמ ָכּל ָבּנָיו ִכּי ֶבן ְז ֻקנִים הוּא לוֹ ָ
ֵ
 (16בראשית לג:ו-ז
ַתּגַּשׁ גַּם
ַתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶי ָן) :ז( ו ִ
יהן ו ִ
ַל ֵד ֶ
ַשׁ ָן ַה ְשּׁ ָפחוֹת ֵהנָּה וְ י ְ
ַתּגּ ְ
)ו( ו ִ
ְר ֵחל ו ִַיּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ:
יוֹסף ו ָ
אַחר ִנגַּשׁ ֵ
יה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְו ַ
יל ֶד ָ
ֵלאָה וִ ָ
 (17בראשית לז:כג-כד ,כח ,לו
יוֹסף ֶאת
ַפ ִשׁיטוּ ֶאת ֵ
יוֹסף ֶאל ֶא ָחיו ַויּ ְ
)כג( וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּא ֵ
ַשׁ ִלכוּ
ֻתּנְ תּוֹ ֶאת ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ֲא ֶשׁר ָע ָליו) :כד( וַיִּ ָקּ ֻחהוּ ַויּ ְ
כָּ
ָשׁים
ַע ְברוּ ֲאנ ִ
אֹתוֹ ַהבּ ָֹרה וְ ַהבּוֹר ֵרק ֵאין בּוֹ ָמיִ ם) :כח( ַויּ ַ
יוֹסף ִמן ַהבּוֹר וַיִּ ְמ ְכּרוּ
ֹח ִרים וַיִּ ְמ ְשׁכוּ ַו ַיּעֲלוּ ֶאת ֵ
ִמ ְדיָנִ ים ס ֲ
יוֹסף
ָביאוּ ֶאת ֵ
אלים ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ָכּ ֶסף ַויּ ִ
יוֹסף ַליִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ֶאת ֵ
יפר
פוֹט ַ
ִמ ְצ ָריְ ָמה) :לו( וְ ַה ְמּ ָדנִ ים ָמ ְכרוּ אֹתוֹ ֶאל ִמ ְצ ָריִ ם ְל ִ
ְס ִריס ַפּ ְרעֹה ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים:
 (18בראשית לט:ב-ד
יח וַיְ ִהי ְבּ ֵבית ֲאדֹנָיו
יוֹסף וַיְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצ ִל ַ
)ב( וַיְ ִהי ה’ ֶאת ֵ
ַרא ֲאדֹנָיו ִכּי ה’ ִאתּוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר הוּא ע ֶֹשׂה ה’
ַה ִמּ ְצ ִרי) :ג( ַויּ ְ
יוֹסף ֵחן ְבּ ֵעינָיו וַיְ ָשׁ ֶרת אֹתוֹ
יח ְבּיָדוֹ) :ד( וַיִּ ְמ ָצא ֵ
ַמ ְצ ִל ַ
ָתן ְבּיָדוֹ:
ַויּ ְַפ ִק ֵדהוּ ַעל ֵבּיתוֹ וְ ָכל יֶשׁ לוֹ נ ַ
 (19בראשית לט:כ
יוֹסף אֹתוֹ וַיִּ ְתּנֵהוּ ֶאל ֵבּית ַהסּ ַֹהר ְמקוֹם ֲא ֶשׁר
וַיִּ ַקּח ֲאדֹנֵי ֵ
סוּרים וַיְ ִהי ָשׁם ְבּ ֵבית ַהסּ ַֹהר:
ירי ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ִ
]אסורי[ ֲא ִס ֵ
 (20בראשית לט:כב
ירם ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית
יוֹסף ֵאת ָכּל ָה ֲא ִס ִ
וַיִּ ֵתּן ַשׂר ֵבּית ַהסּ ַֹהר ְבּיַד ֵ
ַהסּ ַֹהר וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ע ִֹשׂים ָשׁם הוּא ָהיָה ע ֶֹשׂה:

 (21בראשית מ:כג
יוֹסף וַיִּ ְשׁ ָכּ ֵחהוּ:
ָכר ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאת ֵ
וְ לֹא ז ַ
 (22בראשית מא:א
וּפ ְרעֹה ח ֵֹלם וְ ִהנֵּה ע ֵֹמד ַעל ַהיְ אֹר:
ָמים ַ
ָתיִ ם י ִ
וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַ
 (23בראשית מא:לט-מ
אוֹת ָך ֶאת
יע ֱאל ִֹהים ְ
הוֹד ַ
אַח ֵרי ִ
יוֹסף ֲ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
)לט( ַויּ ֶ
יתי וְ ַעל
אַתּה ִתּ ְהיֶה ַעל ֵבּ ִ
מוֹך) :מ( ָ
ָכּל זֹאת ֵאין נָבוֹן וְ ָח ָכם ָכּ ָ
ִפּ ָ
יך יִ ַשּׁק ָכּל ַע ִמּי ַרק ַה ִכּ ֵסּא ֶא ְג ַדּל ִמ ֶמּ ָךּ:
 (24בראשית מב:כד
ָשׁב ֲא ֵל ֶהם וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם וַיִּ ַקּח ֵמ ִא ָתּם
ֵב ְךּ ַויּ ָ
יהם ַויּ ְ
ֲל ֶ
וַיִּ סֹּב ֵמע ֵ
ֵיהם:
ֶאסֹר אֹתוֹ ְל ֵעינ ֶ
ֶאת ִשׁ ְמעוֹן ַויּ ֱ
 (25בראשית מג:ל
אָחיו וַיְ ַב ֵקּשׁ ִל ְבכּוֹת ַו ָיּבֹא
יוֹסף ִכּי נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו ֶאל ִ
וַיְ ַמ ֵהר ֵ
ֵב ְךּ ָשׁ ָמּה:
ַה ַח ְד ָרה ַויּ ְ
 (26בראשית מה:ב
וַיִּ ֵתּן ֶאת קֹלוֹ ִבּ ְב ִכי וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְשׁ ַמע ֵבּית ַפּ ְרעֹה:
 (27בראשית נ:כב-כו
יוֹסף ֵמאָה
אָביו ו ְַי ִחי ֵ
וּבית ִ
יוֹסף ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם הוּא ֵ
ֵשׁב ֵ
)כב( ַויּ ֶ
יוֹסף ְל ֶא ְפ ַריִ ם ְבּנֵי ִשׁ ֵלּ ִשׁים גַּם ְבּנֵי
ַרא ֵ
ָע ֶשׂר ָשׁ ִנים) :כג( ַויּ ְ
וֶ
יוֹסף ֶאל
ֹאמר ֵ
יוֹסף) :כד( ַויּ ֶ
ֻלּדוּ ַעל ִבּ ְר ֵכּי ֵ
ַשּׁה י ְ
ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
ֱלה ֶא ְת ֶכם ִמן
ֶא ָחיו אָנ ִֹכי ֵמת וֵאל ִֹהים ָפּקֹד יִ ְפקֹד ֶא ְת ֶכם וְ ֶהע ָ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ְל ְ
אָרץ ַהזֹּאת ֶאל ָה ֶ
ָה ֶ
יוֹסף ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ָפּקֹד יִ ְפקֹד
ַשׁ ַבּע ֵ
וּל ַי ֲעקֹב) :כה( ַויּ ְ
ְ
יוֹסף
ָמת ֵ
ֲל ֶתם ֶאת ַע ְצמ ַֹתי ִמזֶּה) :כו( ַויּ ָ
ֱאל ִֹהים ֶא ְת ֶכם וְ ַהע ִ
ישׂם ָבּאָרוֹן ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם:
ַחנְ טוּ אֹתוֹ וַיִּ ֶ
ָע ֶשׂר ָשׁ ִנים ַויּ ַ
ֶבּן ֵמאָה ו ֶ
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 (28שמות א:א-ח
)א( וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָבּ ִאים ִמ ְצ ָריְ ָמה ֵאת ַי ֲעקֹב
שכר
יהוּדה) :ג( יִ ָשּׂ ָ
אוּבן ִשׁ ְמעוֹן ֵלוִ י וִ ָ
וּביתוֹ ָבּאוּ) :ב( ְר ֵ
ִאישׁ ֵ
ֶפשׁ
אָשׁר) :ה( ַויְ ִהי ָכּל נ ֶ
ַפ ָתּ ִלי גָּד וְ ֵ
ָמן) :ד( ָדּן וְ נ ְ
וּבנְ י ִ
ְזבוּלֻן ִ
ָמת
ְיוֹסף ָהיָה ְב ִמ ְצ ָר ִים) :ו( ַויּ ָ
ָפשׁ ו ֵ
ֶר ְך ַי ֲעקֹב ִשׁ ְב ִעים נ ֶ
י ְֹצ ֵאי י ֶ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָפּרוּ
ְכל ֶא ָחיו ְוכֹל ַהדּוֹר ַההוּא) :ז( ְ
יוֹסף ו ָ
ֵ
אָרץ א ָֹתם) :ח(
ַתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
ַע ְצמוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ו ִ
וַיִּ ְשׁ ְרצוּ וַיִּ ְרבּוּ ַויּ ַ
יוֹסף:
ָדע ֶאת ֵ
ָקם ֶמ ֶל ְך ָח ָדשׁ ַעל ִמ ְצ ָריִ ם ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ַויּ ָ
 (29במדבר כז:א
ַשּׁה
ַתּ ְק ַר ְבנָה ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ֶבּן ֵח ֶפר ֶבּן ִגּ ְל ָעד ֶבּן ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
וִ
יוֹסף וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנ ָֹתיו ַמ ְח ָלה נ ָֹעה
ַשּׁה ֶבן ֵ
ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְמנ ֶ
וְ ָח ְג ָלה וּ ִמ ְל ָכּה וְ ִת ְר ָצה:

 (30במדבר לו:א
אשׁי ָהאָבוֹת ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ְבּנֵי ִג ְל ָעד ֶבּן ָמ ִכיר ֶבּן
וַיִּ ְק ְרבוּ ָר ֵ
יוֹסף וַיְ ַד ְבּרוּ ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה וְ ִל ְפנֵי
ַשּׁה ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ֵ
ְמנ ֶ
אשׁי אָבוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַהנְּ ִשׂ ִאים ָר ֵ
(31במדבר יג:יח
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן:
ְל ַמ ֵטּה ֶא ְפ ָריִ ם ֵ
 (32שמות יז:ח-יג
ֹאמר
ידם) :ט( ַויּ ֶ
ֲמ ֵלק וַיִּ ָלּ ֶחם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְר ִפ ִ
)ח( ַו ָיּבֹא ע ָ
ֲמ ֵלק ָמ ָחר
ָשׁים וְ ֵצא ִה ָלּ ֵחם ַבּע ָ
הוֹשׁ ַע ְבּ ַחר ָלנוּ ֲאנ ִ
מ ֶֹשׁה ֶאל יְ ֻ
וּמ ֵטּה ָה ֱאל ִֹהים ְבּי ִ
אָנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל רֹאשׁ ַה ִגּ ְב ָעה ַ
ַעשׂ
ָדי) :י( ַויּ ַ
אַהרֹן
ֲמ ֵלק וּמ ֶֹשׁה ֲ
ֹשׁה ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּע ָ
אָמר לוֹ מ ֶ
הוֹשׁ ַע ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ְי ֻ
ָרים מ ֶֹשׁה יָדוֹ
וְ חוּר ָעלוּ רֹאשׁ ַה ִגּ ְב ָעה) :יא( וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר י ִ
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ידי מֹ ֶשׁה
ֲמ ֵלק) :יב( וִ ֵ
ָבר ע ָ
יח יָדוֹ וְ ג ַ
ָבר יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַכ ֲא ֶשׁר יָנִ ַ
וְ ג ַ
אַהרֹן וְ חוּר
יה וְ ֲ
ֵשׁב ָע ֶל ָ
ָשׂימוּ ַת ְח ָתּיו ַויּ ֶ
ְכּ ֵב ִדים וַיִּ ְקחוּ ֶא ֶבן ַויּ ִ
ָדיו ֱאמוּנָה ַעד בֹּא
וּמזֶּה ֶא ָחד וַיְ ִהי י ָ
ָדיו ִמזֶּה ֶא ָחד ִ
ָתּ ְמכוּ ְבי ָ
ֲמ ֵלק ְו ֶאת ַעמּוֹ ְל ִפי ָח ֶרב:
הוֹשׁ ַע ֶאת ע ָ
ַחלֹשׁ ְי ֻ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ) :יג( ַויּ ֲ
 (33שמות כד:יג
ַעל מ ֶֹשׁה ֶאל ַהר ָה ֱאל ִֹהים:
יהוֹשׁ ַע ְמ ָשׁ ְרתוֹ ַויּ ַ
ָקם מ ֶֹשׁה ִו ֻ
ַויּ ָ
 (34שמות לג:יא
וְ ִד ֶבּר ה’ ֶאל מ ֶֹשׁה ָפּנִ ים ֶאל ָפּנִ ים ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ִאישׁ ֶאל
ָמישׁ
ַער לֹא י ִ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן נ ַ
וּמ ָשׁ ְרתוֹ ְי ֻ
ֵר ֵעהוּ וְ ָשׁב ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ְ
תּוֹך ָהא ֶֹהל:
ִמ ְ
 (35במדבר כז:יח
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ִאישׁ ֲא ֶשׁר
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹשׁה ַקח ְל ָך ֶאת יְ ֻ
ַויּ ֶ
ָד ָך ָע ָליו:
רוּח בּוֹ ְו ָס ַמ ְכ ָתּ ֶאת י ְ
ַ
 (36במדבר יג:טז
אָרץ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ָלתוּר ֶאת ָה ֶ
ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ָה ֲאנ ִ
הוֹשׁ ַע:
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן יְ ֻ
וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ
 (37דברים א:לח
ֶיך הוּא ָיבֹא ָשׁ ָמּה אֹתוֹ ַחזֵּק
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ָהע ֵֹמד ְל ָפנ ָ
שלוםיְ ֻ
ִכּי הוּא יַנְ ִח ֶלנָּה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל:
 (38דברים ג:כח
אַמּ ֵצהוּ ִכּי הוּא ַי ֲעבֹר ִל ְפנֵי ָה ָעם
הוֹשׁ ַע ְו ַח ְזּ ֵקהוּ ְו ְ
וְ ַצו ֶאת יְ ֻ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאה:
אוֹתם ֶאת ָה ֶ
ַהזֶּה וְ הוּא יַנְ ִחיל ָ
 (39דברים לא:ז-ח
ֹאמר ֵא ָליו ְל ֵעינֵי ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲחזַק
יהוֹשׁ ַע ַויּ ֶ
)ז( וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ִל ֻ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע
אַתּה ָתּבוֹא ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ֶאל ָה ֶ
ֶא ָמץ ִכּי ָ
וֱ
אוֹתם) :ח( ַוה’ הוּא
ילנָּה ָ
אַתּה ַתּנְ ִח ֶ
ה’ ַל ֲאב ָֹתם ָל ֵתת ָל ֶהם וְ ָ
ירא
ַע ְז ֶב ָךּ לֹא ִת ָ
ַר ְפּ ָך וְ לֹא י ַ
ֶיך הוּא יִ ְהיֶה ִע ָמּ ְך לֹא י ְ
ַהה ֵֹל ְך ְל ָפנ ָ
וְ לֹא ֵת ָחת:
 (40דברים לא:כג
אַתּה ָתּ ִביא ֶאת
ֶא ָמץ ִכּי ָ
ֹאמר ֲחזַק ו ֱ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ַויּ ֶ
וַיְ ַצו ֶאת יְ ֻ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ָל ֶהם וְ אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך:
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָה ֶ
 (41יהושע א:ו-ט ,טז-יח
אָרץ ֲא ֶשׁר
אַתּה ַתּנְ ִחיל ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ֶאת ָה ֶ
ֶא ָמץ ִכּי ָ
)ו( ֲחזַק ו ֱ
ֶא ַמץ ְמאֹד ִל ְשׁמֹר
בוֹתם ָל ֵתת ָל ֶהם) :ז( ַרק ֲחזַק ו ֱ
נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ַל ֲא ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך מ ֶֹשׁה ַע ְב ִדּי אַל ָתּסוּר ִמ ֶמּנּוּ
ַלעֲשׂוֹת ְכּ ָכל ַה ָ
וּשׂמֹאול ְל ַמ ַען ַתּ ְשׂ ִכּיל ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך) :ח( לֹא יָמוּשׁ
ָמין ְ
יִ
ָליְ ָלה ְל ַמ ַען ִתּ ְשׁמֹר
יוֹמם ו ַ
ית בּוֹ ָ
יך וְ ָה ִג ָ
תּוֹרה ַהזֶּה ִמ ִפּ ָ
ֵס ֶפר ַה ָ
יח ֶאת ְדּ ָר ֶכ ָך וְ אָז ַתּ ְשׂ ִכּיל:
ַלעֲשׂוֹת ְכּ ָכל ַה ָכּתוּב בּוֹ ִכּי אָז ַתּ ְצ ִל ַ
ֶא ָמץ אַל ַתּ ֲערֹץ וְ אַל ֵתּ ָחת ִכּי ִע ְמּ ָך ה’
יך ֲחזַק ו ֱ
ית ָ
)ט( ֲהלוֹא ִצוִּ ִ
הוֹשׁ ַע ֵלאמֹר כֹּל
יך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך) :טז( ַו ַיּעֲנוּ ֶאת יְ ֻ
ֱאל ֶֹה ָ
ֵל ְך) :יז( ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
ֲשׂה וְ ֶאל ָכּל ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָל ֵחנוּ נ ֵ
יתנוּ ַנע ֶ
ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
יך ִע ָמּ ְך
יך ַרק יִ ְהיֶה ה’ ֱאל ֶֹה ָ
ָשׁ ַמ ְענוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ֵכּן נִ ְשׁ ַמע ֵא ֶל ָ
יך וְ לֹא
ַמ ֶרה ֶאת ִפּ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָה ִעם מ ֶֹשׁה) :יח( ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ְ
ֶא ָמץ:
יוּמת ַרק ֲחזַק ו ֱ
יך ְלכֹל ֲא ֶשׁר ְתּ ַצוֶּנּוּ ָ
יִ ְשׁ ַמע ֶאת ְדּ ָב ֶר ָ
(42שופטים ב:כ-כב
ַען ֲא ֶשׁר ָע ְברוּ ַהגּוֹי ַהזֶּה ֶאת
ֹאמר י ַ
)כ( וַיִּ ַחר אַף ה’ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
קוֹלי) :כא( גַּם
בוֹתם וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְל ִ
יתי ֶאת ֲא ָ
יתי ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ְבּ ִר ִ
ֵיהם ִמן ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָעזַב
הוֹרישׁ ִאישׁ ִמ ְפּנ ֶ
אוֹסיף ְל ִ
ֲאנִ י לֹא ִ
הוֹשׁ ַע ַו ָיּמֹת) :כב( ְל ַמ ַען נַסּוֹת ָבּם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲהשׁ ְֹמ ִרים ֵהם
יְ ֻ
בוֹתם ִאם לֹא:
ֶאת ֶדּ ֶר ְך ה’ ָל ֶל ֶכת ָבּם ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ ֲא ָ

 (43יהושע כד:כט
ָמת יְ הוֹ ֻשׁ ַע ִבּן נוּן ֶע ֶבד ה’ ֶבּן
אַח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ָ
וַיְ ִהי ֲ
ָע ֶשׂר ָשׁנִ ים:
ֵמאָה ו ֶ
 (44יהושע יז:יד-טו
ַח ָלה
ָת ָתּה ִלּי נ ֲ
דּוּע נ ַ
הוֹשׁ ַע ֵלאמֹר ַמ ַ
יוֹסף ֶאת יְ ֻ
)יד( וַיְ ַד ְבּרוּ ְבּנֵי ֵ
ַאנִ י ַעם ָרב ַעד ֲא ֶשׁר ַעד כֹּה ֵבּ ְר ַכנִ י ה’:
גּוֹרל ֶא ָחד וְ ֶח ֶבל ֶא ָחד ו ֲ
ָ
הוֹשׁ ַע ִאם ַעם ַרב ָ
יהם יְ ֻ
אמר ֲא ֵל ֶ
)טו( ַויֹּ ֶ
ַע ָרה
ֲלה ְל ָך ַהיּ ְ
אַתּה ע ֵ
את ְל ָך ָשׁם ְבּ ֶא ֶרץ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ָה ְר ָפ ִאים ִכּי אָץ ְל ָך ַהר ֶא ְפ ָריִ ם:
וּב ֵר ָ
ֵ
 (45שופטים ח:א
ית ָלּנוּ ְל ִב ְל ִתּי
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִאישׁ ֶא ְפ ַר ִים ָמה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָע ִשׂ ָ
ַויּ ְ
ְקרֹאות ָלנוּ ִכּי ָה ַל ְכ ָתּ ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּ ִמ ְדיָן וַיְ ִריבוּן ִאתּוֹ ְבּ ָח ְז ָקה:
 (46שופטים ז:כד
אָכים ָשׁ ַלח ִגּ ְדעוֹן ְבּ ָכל ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ֵלאמֹר ְרדוּ ִל ְק ַראת
וּמ ְל ִ
ַ
ַר ֵדּן וַיִּ ָצּ ֵעק
ִמ ְדיָן וְ ִל ְכדוּ ָל ֶהם ֶאת ַה ַמּיִ ם ַעד ֵבּית ָבּ ָרה וְ ֶאת ַהיּ ְ
ַר ֵדּן:
ָכּל ִאישׁ ֶא ְפ ַריִ ם וַיִּ ְל ְכּדוּ ֶאת ַה ַמּיִ ם ַעד ֵבּית ָבּ ָרה וְ ֶאת ַהיּ ְ
 (47שופטים ח:ל-לא
ָשׁים ַרבּוֹת ָהיוּ
וּל ִג ְדעוֹן ָהיוּ ִשׁ ְב ִעים ָבּנִ ים י ְֹצ ֵאי יְ ֵרכוֹ ִכּי נ ִ
) ל( ְ
ָשׂם
ָל ָדה לּוֹ גַם ִהיא ֵבּן ַויּ ֶ
ילגְ שׁוֹ ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ֶכם י ְ
וּפ ַ
לוֹ) :לא( ִ
ימ ֶל ְך:
ֶאת ְשׁמוֹ ֲא ִב ֶ
 (48שופטים ט:ה-ו
ֻבּ ַעל
ַהרֹג ֶאת ֶא ָחיו ְבּנֵי יְ ר ַ
אָביו ָע ְפ ָר ָתה ַויּ ֲ
)ה( ַו ָיּבֹא ֵבית ִ
ֻבּ ַעל ַה ָקּטֹן ִכּי
יוֹתם ֶבּן יְ ר ַ
ָתר ָ
ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ַעל ֶא ֶבן ֶא ָחת וַיִּ וּ ֵ
ֵלכוּ
ֲלי ְשׁ ֶכם וְ ָכל ֵבּית ִמלּוֹא ַויּ ְ
ֵאָספוּ ָכּל ַבּע ֵ
ֶח ָבּא) :ו( ַויּ ְ
נְ
ימ ֶל ְך ְל ֶמ ֶל ְך ִעם ֵאלוֹן ֻמ ָצּב ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ֶכם:
ַמ ִליכוּ ֶאת ֲא ִב ֶ
ַויּ ְ
 (49שופטים י:ג-ה
ָאיר ַה ִגּ ְל ָע ִדי וַיִּ ְשׁפֹּט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ְשׂ ִרים
אַח ָריו י ִ
ָקם ֲ
)ג( ַויּ ָ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה) :ד( וַיְ ִהי לוֹ ְשׁל ִֹשׁים ָבּנִ ים ר ְֹכ ִבים ַעל ְשׁל ִֹשׁים
ְ
ָאיר ַעד ַהיּוֹם
ָרים ָל ֶהם ָל ֶהם יִ ְק ְראוּ ַחוֹּת י ִ
וּשׁל ִֹשׁים ֲעי ִ
ָרים ְ
ֲעי ִ
ָאיר וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ָקמוֹן:
ָמת י ִ
ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד) :ה( ַויּ ָ
 (50שופטים יא:א-ג,ט
ַיּוֹלד
)א( וְיִ ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי ָהיָה ִגּבּוֹר ַחיִל וְהוּא ֶבּן ִא ָשּׁה זוֹנָה ו ֶ
ַיִּג ְדּלוּ ְבנֵי
ַתּ ֶלד ֵא ֶשׁת ִגּ ְל ָעד לוֹ ָבּנִים ו ְ
יִפ ָתּח) :ב( ו ֵ
ִגּ ְל ָעד ֶאת ְ
אָבינוּ ִכּי
ֹאמרוּ לוֹ לֹא ִתנְ ַחל ְבּ ֵבית ִ
ָרשׁוּ ֶאת יִ ְפ ָתּח ַויּ ְ
ָה ִא ָשּׁה ו ְַיג ְ
ֵשׁב ְבּ ֶא ֶרץ
יִפ ָתּח ִמ ְפּ ֵני ֶא ָחיו ַויּ ֶ
ַיִּב ַרח ְ
אָתּה) :ג( ו ְ
אַח ֶרת ָ
ֶבּן ִא ָשּׁה ֶ
ֵצאוּ ִעמּוֹ) :ט(
יקים ַויּ ְ
ָשׁים ֵר ִ
יִפ ָתּח ֲאנ ִ
ַיִּת ַל ְקּטוּ ֶאל ְ
טוֹב ו ְ
אוֹתי ְל ִה ָלּ ֵחם
אַתּם ִ
יבים ֶ
יִפ ָתּח ֶאל ִז ְקנֵי גִ ְל ָעד ִאם ְמ ִשׁ ִ
ֹאמר ְ
ַויּ ֶ
אוֹתם ְל ָפנָי אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם ְלרֹאשׁ:
ָתן ה’ ָ
ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹן וְ נ ַ
 (51שופטים יא:ל-לד
שׁוּבי
אתי ְבּ ִ
יתי ִל ְק ָר ִ
ֵצא ִמ ַדּ ְל ֵתי ֵב ִ
יּוֹצא ֲא ֶשׁר י ֵ
)לא( וְ ָהיָה ַה ֵ
עוֹלה) :לב( ַו ַיּ ֲעבֹר
יתהוּ ָ
ֲל ִ
ְב ָשׁלוֹם ִמ ְבּנֵי ַעמּוֹן וְ ָהיָה ַלה’ וְ ַהע ִ
יִ ְפ ָתּח ֶאל ְבּנֵי ַעמּוֹן ְל ִה ָלּ ֶחם ָבּם וַיִּ ְתּנֵם ה’ ְבּיָדוֹ:
)לד( ַו ָיּבֹא יִ ְפ ָתּח ַה ִמּ ְצ ָפּה ֶאל ֵבּיתוֹ וְ ִהנֵּה ִבתּוֹ י ֵֹצאת
ידה ֵאין לוֹ ִמ ֶמּנּוּ ֵבּן
וּב ְמחֹלוֹת וְ ַרק ִהיא יְ ִח ָ
ִל ְק ָראתוֹ ְבּ ֻת ִפּים ִ
ֹאמר
ָדיו ַויּ ֶ
אוֹתהּ וַיִ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
אוֹ ַבת) :לה( וַיְ ִהי ִכ ְראוֹתוֹ ָ
יתי
אַתּ ָהיִ ית ְבּע ְֹכ ָרי וְ אָנ ִֹכי ָפּ ִצ ִ
ֲא ָההּ ִבּ ִתּי ַה ְכ ֵר ַע ִה ְכ ַר ְע ִתּנִ י וְ ְ
אוּכל ָלשׁוּב:
ִפי ֶאל ה’ וְ לֹא ַ
 (52שופטים יב:א-ב
דּוּע
ֹאמרוּ ְליִ ְפ ָתּח ַמ ַ
)א( וַיִּ ָצּ ֵעק ִאישׁ ֶא ְפ ַר ִים ַו ַיּ ֲעבֹר ָצפוֹנָה ַויּ ְ
ית ָך
את ָל ֶל ֶכת ִע ָמּ ְך ֵבּ ְ
ָע ַב ְר ָתּ ְל ִה ָלּ ֵחם ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹן וְ ָלנוּ לֹא ָק ָר ָ
יתי
יהם ִאישׁ ִריב ָהיִ ִ
ֹאמר יִ ְפ ָתּח ֲא ֵל ֶ
יך ָבּ ֵאשׁ) :ב( ַויּ ֶ
נִ ְשׂרֹף ָע ֶל ָ
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הוֹשׁ ְע ֶתּם
ָא ְז ַעק ֶא ְת ֶכם ְולֹא ַ
וּבנֵי ַעמּוֹן ְמאֹד ו ֶ
ֲאנִ י וְ ַע ִמּי ְ
ָדם:
אוֹתי ִמיּ ָ
ִ
 (53שופטים יז:א
יכ ְיהוּ:
וּשׁמוֹ ִמ ָ
וַיְ ִהי ִאישׁ ֵמ ַהר ֶא ְפ ָר ִים ְ
 (54מלכים א' יא:כח ,ל-לא
ַער ִכּי
ַרא ְשׁלֹמֹה ֶאת ַהנּ ַ
ָר ְב ָעם ִגּבּוֹר ָח ִיל ַויּ ְ
)כח( וְ ָה ִאישׁ י ָ
יוֹסף:
ַפ ֵקד אֹתוֹ ְל ָכל ֵס ֶבל ֵבּית ֵ
אכה הוּא ַויּ ְ
ע ֵֹשׂה ְמ ָל ָ

)ל( ו ִַיּ ְתפֹּשׂ ֲא ִחיָּה ַבּ ַשּׂ ְל ָמה ַה ֲח ָד ָשׁה ֲא ֶשׁר ָע ָליו וַיִּ ְק ָר ֶע ָה
ֲשׂ ָרה
ָר ְב ָעם ַקח ְל ָך ע ָ
ֹאמר ְלי ָ
ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְק ָר ִעים) :לא( ַויּ ֶ
אָמר ה’ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ק ֵֹר ַע ֶאת
ְק ָר ִעים ִכּי כֹה ַ
ֲשׂ ָרה ַה ְשּׁ ָב ִטים:
ָת ִתּי ְל ָך ֵאת ע ָ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ִמיַּד ְשׁלֹמֹה וְ נ ַ
 (55בראשית לז:כג
יוֹסף ֶאת
ַפ ִשׁיטוּ ֶאת ֵ
יוֹסף ֶאל ֶא ָחיו ַויּ ְ
וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּא ֵ
ֻתּ ְנתּוֹ ֶאת ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ֲא ֶשׁר ָע ָליו:
כָּ

III. YEHUDAH: The Ideal Leader
 (56בראשית כט:לה
אוֹדה ֶאת ה' ַעל ֵכּן
ֹאמר ַה ַפּ ַעם ֶ
ַתּ ֶלד ֵבּן ַותּ ֶ
ַתּ ַהר עוֹד ו ֵ
וַ
ַתּ ֲעמֹד ִמ ֶלּ ֶדת:
הוּדה ו ַ
ָק ְראָה ְשׁמוֹ יְ ָ
 (57בראשית לז:כו-כז
אָחינוּ
ַהרֹג ֶאת ִ
הוּדה ֶאל ֶא ָחיו ַמה ֶבּ ַצע ִכּי נ ֲ
ֹאמר יְ ָ
)כו( ַויּ ֶ
ָדנוּ אַל
אלים וְ י ֵ
וְ ִכ ִסּינוּ ֶאת ָדּמוֹ) :כז( ְלכוּ וְ נִ ְמ ְכּ ֶרנּוּ ַליִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
אָחינוּ ְב ָשׂ ֵרנוּ הוּא וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶא ָחיו:
ְתּ ִהי בוֹ ִכּי ִ
 (58בראשית לח:כו
יה ְל ֵשׁ ָלה
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ֶמּ ִנּי ִכּי ַעל ֵכּן לֹא נְ ַת ִתּ ָ
הוּדה ַויּ ֶ
ַכּר יְ ָ
ַויּ ֵ
ָסף עוֹד ְל ַד ְע ָתּהּ:
ְבנִ י וְ לֹא י ַ
 (59בראשית מג:ג-ט
הוּדה לֵאמֹר ָהעֵד ֵה ִעד ָבּנוּ ָה ִאישׁ לֵאמֹר לֹא
ֹאמר ֵאלָיו ְי ָ
)ג( ַויּ ֶ
אָחינוּ
ֶשׁ ָך ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ִ
יכם ִא ְתּ ֶכם) :ד( ִאם י ְ
ִת ְראוּ ָפנַי ִבּ ְל ִתּי ֲא ִח ֶ
ֵרד ִכּי
ינְך ְמ ַשׁ ֵלּ ַח לֹא נ ֵ
וְאם ֵא ָ
וְנִשׁ ְבּ ָרה ְל ָך א ֶֹכל) :ה( ִ
ִא ָתּנוּ נ ְֵר ָדה ְ

יכם ִא ְתּ ֶכם) :ו(
אָמר ֵא ֵלינוּ לֹא ִת ְראוּ ָפנַי ִבּ ְל ִתּי ֲא ִח ֶ
ָה ִאישׁ ַ
ָכם אָח:
ָאישׁ ַהעוֹד ל ֶ
ֲרע ֶֹתם ִלי ְל ַה ִגּיד ל ִ
ָמה ה ֵ
יִשׂ ָר ֵאל ל ָ
ֹאמר ְ
ַויּ ֶ
ַד ֵתּנוּ לֵאמֹר ַהעוֹד
וּלמוֹל ְ
ֹאמרוּ ָשׁאוֹל ָשׁאַל ָה ִאישׁ לָנוּ ְ
)ז( ַויּ ְ
ָדוֹע
ָכם אָח ַוַנּגֶּד לוֹ ַעל ִפּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲהי ַ
יכם ַחי ֲהיֵשׁ ל ֶ
ֲא ִב ֶ
הוּדה ֶאל
ֹאמר ְי ָ
יכם) :ח( ַויּ ֶ
הוֹרידוּ ֶאת ֲא ִח ֶ
ֹאמר ִ
ֵדע ִכּי י ַ
נַ
וְנִחיֶה וְ לֹא נָמוּת
ֵכה ְ
ָקוּמה וְ נֵל ָ
אָביו ִשׁ ְל ָחה ַהנַּעַר ִא ִתּי וְ נ ָ
יִשׂ ָר ֵאל ִ
ְ
ֶר ֶבנּוּ ִמיּ ִָדי ְתּ ַב ְק ֶשׁנּוּ
אַתּה גַּם ַט ֵפּנוּ) :ט( אָנ ִֹכי ֶאע ְ
ַחנוּ גַם ָ
גַּם ֲאנ ְ
וְח ָט ִ
ֶיך ָ
וְה ַצּ ְג ִתּיו ְל ָפנ ָ
יך ִ
ָמים:
אתי ְל ָך ָכּל ַהיּ ִ
ֲביא ִֹתיו ֵא ֶל ָ
ִאם לֹא ה ִ
 (60בראשית מד:יח
ֹאמר ִבּי ֲאדֹנִ י יְ ַד ֶבּר נָא ַע ְב ְדּ ָך ָד ָבר
הוּדה ַויּ ֶ
וַיִּ גַּשׁ ֵא ָליו יְ ָ
מוֹך ְכּ ַפ ְרעֹה:
אַפּ ָך ְבּ ַע ְב ֶדּ ָך ִכּי ָכ ָ
אָזנֵי ֲאדֹנִ י וְ אַל יִ ַחר ְ
ְבּ ְ
 (61בראשית מו:כח
יוֹסף ְלהוֹרֹת ְל ָפנָיו גּ ְֹשׁנָה ַו ָיּבֹאוּ
הוּדה ָשׁ ַלח ְל ָפנָיו ֶאל ֵ
וְ ֶאת יְ ָ
אַר ָצה גּ ֶֹשׁן:
ְ

Yehudah in Tanach
 (62במדבר יג:ל
ָר ְשׁנוּ
ֲלה וְ י ַ
ֹאמר ָעלֹה ַנע ֶ
ַהס ָכּ ֵלב ֶאת ָה ָעם ֶאל מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
ַויּ ַ
נוּכל ָלהּ:
א ָֹתהּ ִכּי יָכוֹל ַ
 (63שמות יז:י
ֲמ ֵלק וּמ ֶֹשׁה
אָמר לוֹ מֹ ֶשׁה ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּע ָ
הוֹשׁ ַע ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ַעשׂ יְ ֻ
ַויּ ַ
אַהרֹן ְוחוּר ָעלוּ רֹאשׁ ַה ִגּ ְב ָעה:
ֲ
 (64שמות כד:יד
יכם וְ ִהנֵּה
אָמר ְשׁבוּ ָלנוּ ָבזֶה ַעד ֲא ֶשׁר נָשׁוּב ֲא ֵל ֶ
וְ ֶאל ַה ְזּ ֵקנִ ים ַ
אַהרֹן ְוחוּר ִע ָמּ ֶכם ִמי ַב ַעל ְדּ ָב ִרים יִ גַּשׁ ֲא ֵל ֶהם:
ֲ

 (69שופטים א:יב-יג
ָת ִתּי לוֹ
וּל ָכ ָדהּ וְ נ ַ
ַכּה ֶאת ִק ְריַת ֵס ֶפר ְ
ֹאמר ָכּ ֵלב ֲא ֶשׁר י ֶ
)יב( ַויּ ֶ
יאל ֶבּן ְקנַז ֲא ִחי
ֶאת ַע ְכ ָסה ִב ִתּי ְל ִא ָשּׁה) :יג( וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ ָע ְת ִנ ֵ
ָכ ֵלב ַה ָקּטֹן ִמ ֶמּנּוּ וַיִּ ֶתּן לוֹ ֶאת ַע ְכ ָסה ִבתּוֹ ְל ִא ָשּׁה:
 (70שופטים ג:ט-יא
יע ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
מוֹשׁ ַ
ָקם ה’ ִ
)ט( וַיִּ ְזעֲקוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה’ ַויּ ֶ
ַתּ ִהי
יאל ֶבּן ְקנַז ֲא ִחי ָכ ֵלב ַה ָקּטֹן ִמ ֶמּנּוּ) :י( ו ְ
יעם ֵאת ָע ְת ִנ ֵ
ַיּוֹשׁ ֵ
ו ִ
ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה וַיִּ ֵתּן ה’ ְבּיָדוֹ
רוּח ה’ וַיִּ ְשׁפֹּט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֵ
ָע ָליו ַ
כּוּשׁן ִר ְשׁ ָע ָתיִ ם:
ַתּ ָעז יָדוֹ ַעל ַ
כּוּשׁן ִר ְשׁ ָע ַתיִ ם ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ו ָ
ֶאת ַ
יאל ֶבּן ְקנַז:
ָמת ָע ְתנִ ֵ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַויּ ָ
אָרץ ְ
ַתּ ְשׁקֹט ָה ֶ
)יא( ו ִ

 (65שמות לא:ב-ג
 (71שופטים א:א-ב
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שׁ
ֵ
אתי ְב
)ב( ְר ֵאה ָק ָר ִ
הוֹשׁ ַע וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּה’ ֵלאמֹר
אַח ֵרי מוֹת יְ ֻ
)א( וַיְ ִהי ֲ
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ְ
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ִ
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ַ
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ֵ
מ
ַ
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הוּדה) :ג( ו ֲ
ְי ָ
ֹאמר ה’
ֲלה ָלּנוּ ֶאל ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַבּ ְתּ ִח ָלּה ְל ִה ָלּ ֶחם בּוֹ) :ב( ַויּ ֶ
ִמי ַיע ֶ
:
ה
אכ
ָ
ל
ָ
מ
ְ
ל
כ
ָ
וּב
ְ
ת
ע
ַ
וּב ַד
ְ
אָרץ ְבּיָדוֹ:
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
ֲלה ִהנֵּה נ ַ
הוּדה ַיע ֶ
ְי ָ
 (66במדבר א:ז
 (72שופטים כ:יח
:
ב
ָד
ָ
נ
י
מּ
ִ
ע
ַ
ן
בּ
ֶ
ַחשׁוֹן
יהוּדה נ ְ
ִל ָ
ֹאמרוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָקמוּ ַו ַיּעֲלוּ ֵבית ֵאל וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ ֵבאל ִֹהים ַויּ ְ
ַויּ ֻ
ֹאמר ה’
ָמן ַויּ ֶ
ֲלה ָלּנוּ ַב ְתּ ִח ָלּה ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִעם ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ִמי ַיע ֶ
 (67תלמוד בבלי – מס' סוטה )לז(.
הוּדה ַב ְתּ ִח ָלּה:
ְי ָ
קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה ,שנאמר) :הושע
יב( סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד
 (73שופטים יט:א-ב,כו
רד עם אל..
וּמ ֶל ְך ֵאין ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ִהי ִאישׁ ֵלוִ י גָּר
ָמים ָה ֵהם ֶ
)א( וַיְ ִהי ַבּיּ ִ
ילגֶשׁ ִמ ֵבּית ֶל ֶחם
ַר ְכּ ֵתי ַהר ֶא ְפ ַריִ ם וַיִּ ַקּח לוֹ ִא ָשּׁה ִפ ֶ
ְבּי ְ
 (68יהושע ז:כ
יה
אָב ָ
ַתּ ֶל ְך ֵמ ִאתּוֹ ֶאל ֵבּית ִ
ַתּ ְזנֶה ָע ָליו ִפּ ַ
הוּדה) :ב( ו ִ
ְי ָ
אתי ַלה’
אָמנָה אָנ ִֹכי ָח ָט ִ
ֹאמר ְ
הוֹשׁ ַע ַויּ ַ
ַען ָע ָכן ֶאת יְ ֻ
)כ( ַויּ ַ
יל ְגשׁוֹ ו ֵ
יתי:
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכזֹאת וְ ָכזֹאת ָע ִשׂ ִ
אַר ָבּ ָעה ֳח ָד ִשׁים:
ָמים ְ
ַתּ ִהי ָשׁם י ִ
הוּדה ו ְ
ֶאל ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
ַתּפֹּל ֶפּ ַתח ֵבּית ָה ִאישׁ
ַתּבֹא ָה ִא ָשּׁה ִל ְפנוֹת ַהבּ ֶֹקר ו ִ
)כו( ו ָ
ֶיה ָשּׁם ַעד ָהאוֹר:
ֲא ֶשׁר ֲאדוֹנ ָ
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 (74שמואל ב' יב:יג
את ָך לֹא ָתמוּת:
ֱביר ַח ָטּ ְ
ָתן ֶאל ָדּוִ ד גַּם ה’ ֶהע ִ
ֹאמר נ ָ
אתי ַלה' ס ַויּ ֶ
ָתן ָח ָט ִ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל נ ָ
ַויּ ֶ

IV. BINYAMIN: The “Substitute” Leader
 (75בראשית מד:יד
עוֹדנּוּ ָשׁם וַיִּ ְפּלוּ
יוֹסף וְ הוּא ֶ
יתה ֵ
הוּדה וְ ֶא ָחיו ֵבּ ָ
)יד( ַו ָיּבֹא יְ ָ
אָר ָצה:
ְל ָפנָיו ְ
 (76בראשית מה:יד
ָאריו:
ָמן ָבּ ָכה ַעל ַצוּ ָ
וּבנְ י ִ
ֵב ְךּ ִ
אָחיו ַויּ ְ
ָמן ִ
ארי ִבנְ י ִ
וַיִּ פֹּל ַעל ַצוְּ ֵ
 (77שופטים ג:טו
יע ֶאת ֵאהוּד
מוֹשׁ ַ
ָקם ה’ ָל ֶהם ִ
וַיִּ ְזעֲקוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה’ ַויּ ֶ
ֵרא ֶבּן ַהיְ ִמינִ י ִאישׁ ִא ֵטּר יַד יְ ִמינוֹ וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶבּן גּ ָ
ְבּיָדוֹ ִמנְ ָחה ְל ֶע ְגלוֹן ֶמ ֶל ְך מוֹאָב:
 (78שופטים א:ב
אָרץ ְבּיָדוֹ:
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
ֲלה ִהנֵּה נ ַ
הוּדה ַיע ֶ
ֹאמר ה' יְ ָ
ַויּ ֶ
 (79שופטים ג:יח-יט
)יח( וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּ ָלּה ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַה ִמּנְ ָחה וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת ָה ָעם
ילים ֲא ֶשׁר ֶאת ַה ִגּ ְלגָּל
נ ְֹשׂ ֵאי ַה ִמּנְ ָחה) :יט( וְ הוּא ָשׁב ִמן ַה ְפּ ִס ִ
ֵצאוּ ֵמ ָע ָליו
ֹאמר ָהס ַויּ ְ
יך ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
ֹאמר ְדּ ַבר ֵס ֶתר ִלי ֵא ֶל ָ
ַויּ ֶ
ָכּל ָהע ְֹמ ִדים ָע ָליו:
 (80שופטים ג:ל
אָרץ
ַתּ ְשׁקֹט ָה ֶ
ַתּ ָכּנַע מוֹאָב ַבּיּוֹם ַההוּא ַתּ ַחת יַד יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִ
וִ
ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה:
 (81שמואל א' ט:א
יאל ֶבּן
וּשׁמוֹ ִקישׁ ֶבּן ֲא ִב ֵ
ָמין ְ
)א( וַיְ ִהי ִאישׁ מבן ימין ִמ ִבּ ְני ִ
יח ֶבּן ִאישׁ יְ ִמינִ י ִגּבּוֹר ָחיִ ל:
כוֹרת ֶבּן ֲא ִפ ַ
ְצרוֹר ֶבּן ְבּ ַ
 (82שמואל א' י:טז
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל דּוֹדוֹ ַהגֵּד ִה ִגּיד ָלנוּ ִכּי נִ ְמ ְצאוּ ָה ֲאתֹנוֹת
ַויּ ֶ
מוּאל:
אָמר ְשׁ ֵ
לוּכה לֹא ִה ִגּיד לוֹ ֲא ֶשׁר ַ
ְו ֶאת ְדּ ַבר ַה ְמּ ָ
 (83שמואל א' י:כב
אמר ה’ ִהנֵּה הוּא
וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ עוֹד ַבּה' ֲה ָבא עוֹד ֲהלֹם ִאישׁ ס ַויֹּ ֶ
ֶח ָבּא ֶאל ַה ֵכּ ִלים:
נְ
 (84שמואל א' י:כו-כז
ֵלכוּ ִעמּוֹ ַה ַחיִ ל ֲא ֶשׁר
)כו( ְוגַם ָשׁאוּל ָה ַל ְך ְל ֵביתוֹ ִגּ ְב ָע ָתה ַויּ ְ
אָמרוּ ַמה יּ ִֹשׁ ֵענוּ זֶה
ַעל ְ
וּבנֵי ְב ִליּ ַ
ָנגַע ֱאל ִֹהים ְבּ ִל ָבּם) :כז( ְ
ו ִַיּ ְבזֻהוּ ְולֹא ֵה ִביאוּ לוֹ ִמ ְנ ָחה ו ְַי ִהי ְכּ ַמ ֲח ִרישׁ:
 (85שמואל א' יג:יא-יב
יתי ִכי
ֹאמר ָשׁאוּל ִכּי ָר ִא ִ
ית ַויּ ֶ
מוּאל ֶמה ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ְשׁ ֵ
)יא( ַויּ ֶ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים
ָמים ְ
מוֹעד ַהיּ ִ
את ְל ֵ
אַתּה לֹא ָב ָ
ָפץ ָה ָעם ֵמ ָע ַלי וְ ָ
נַ
ֵרדוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֵא ַלי ַה ִגּ ְלגָּל
ֶא ָס ִפים ִמ ְכ ָמשׂ) :יב( ָוא ַֹמר ַע ָתּה י ְ
נֱ
ֲלה ָהע ָֹלה:
אַפּק וָאַע ֶ
ָא ְת ַ
יתי ו ֶ
וּפנֵי ה’ לֹא ִח ִלּ ִ
ְ

 (86שמואל א' יד:מד-מה
ַיִּלּ ֵכד
יִשׂ ָר ֵאל ָה ָבה ָת ִמים ו ָ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ה’ ֱאל ֵֹהי ְ
)מא( ַויּ ֶ
וּבין
ֹאמר ָשׁאוּל ַה ִפּילוּ ֵבּינִ י ֵ
ָצאוּ) :מב( ַויּ ֶ
וְה ָעם י ָ
ָתן וְ ָשׁאוּל ָ
יוֹנ ָ
ידה ִלּי
ָתן ַה ִגּ ָ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל יוֹנ ָ
ָתן) :מג( ַויּ ֶ
ַיִּלּ ֵכד יוֹנ ָ
ָתן ְבּנִי ו ָ
יוֹנ ָ
ֹאמר ָטעֹם ָט ַע ְמ ִתּי ִבּ ְק ֵצה ַה ַמּ ֶטּה
ָתן ַויּ ֶ
יתה ַו ַיּגֶּד לוֹ יוֹנ ָ
ֶמה ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ָשׁאוּל כֹּה
ָדי ְמ ַעט ְדּ ַבשׁ ִהנְנִי אָמוּת) :מד( ַויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ְבּי ִ
ֹאמר
ָתן) :מה( ַויּ ֶ
יוֹסף ִכּי מוֹת ָתּמוּת יוֹנ ָ
ֲשׂה ֱאל ִֹהים וְ כֹה ִ
ַיע ֶ
דוֹלה
יְשׁוּעה ַה ְגּ ָ
ָתן יָמוּת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַה ָ
ָה ָעם ֶאל ָשׁאוּל ֲהיוֹנ ָ
אַר ָצה
ֲרת רֹאשׁוֹ ְ
ילה ַחי ה’ ִאם יִ פֹּל ִמ ַשּׂע ַ
יִשׂ ָר ֵאל ָח ִל ָ
ַהזֹּאת ְבּ ְ
ָתן וְ לֹא ֵמת:
ַיִּפדּוּ ָה ָעם ֶאת יוֹנ ָ
ִכּי ִעם ֱאלֹ ִהים ָע ָשׂה ַהיּוֹם ַהזֶּה ו ְ
 (87שמואל א' טו:כד
אתי ִכּי ָע ַב ְר ִתּי ֶאת ִפּי ה’ וְ ֶאת
מוּאל ָח ָט ִ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
קוֹלם:
ָא ְשׁ ַמע ְבּ ָ
אתי ֶאת ָה ָעם ו ֶ
ָר ִ
יך ִכּי י ֵ
ְדּ ָב ֶר ָ
 (88שמואל א' יז:י-יא
אמר ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֲאנִ י ֵח ַר ְפ ִתּי ֶאת ַמ ַע ְרכוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּוֹם
)י( ַויֹּ ֶ
ָחד) :יא( וַיִּ ְשׁ ַמע ָשׁאוּל וְ ָכל
ַהזֶּה ְתּנוּ ִלי ִאישׁ וְ נִ ָלּ ֲח ָמה י ַ
ֵחתּוּ ו ִַיּ ְראוּ ְמאֹד:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ָה ֵא ֶלּה ַויּ ַ
 (89אסתר ב:ח
וּב ִה ָקּ ֵבץ נְ ָערוֹת ַרבּוֹת ֶאל
וַיְ ִהי ְבּ ִה ָשּׁ ַמע ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָדתוֹ ְ
ַתּ ָלּ ַקח ֶא ְס ֵתּר ֶאל ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
ירה ֶאל יַד ֵהגָי ו ִ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ַ
ָשׁים:
יַד ֵהגַי שׁ ֵֹמר ַהנּ ִ
 (90אסתר ב:טז
ַתּ ָלּ ַקח ֶא ְס ֵתּר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאל ֵבּית ַמ ְלכוּתוֹ ַבּח ֶֹדשׁ
וִ
ירי הוּא ח ֶֹדשׁ ֵט ֵבת ִבּ ְשׁנַת ֶשׁ ַבע ְל ַמ ְלכוּתוֹ:
ֲשׂ ִ
ָהע ִ
 (91אסתר ב :י
ֳכי ִצוָּה
מוֹל ְד ָתּהּ ִכּי ָמ ְרדּ ַ
ידה ֶא ְס ֵתּר ֶאת ַע ָמּהּ וְ ֶאת ַ
לֹא ִה ִגּ ָ
יה ֲא ֶשׁר לֹא ַת ִגּיד:
ָע ֶל ָ
 (92אסתר ב:כ
יה
מוֹל ְד ָתּהּ וְ ֶאת ַע ָמּהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ָע ֶל ָ
ֶדת ַ
ֵאין ֶא ְס ֵתּר ַמגּ ֶ
ֳכי ֶא ְס ֵתּר ע ָֹשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה
ֳכי וְ ֶאת ַמ ֲא ַמר ָמ ְרדּ ַ
ָמ ְרדּ ָ
אָמנָה ִאתּוֹ:
ְב ְ
 (93אסתר ג:ד-ו
יהם
אָמ ָרם ֵא ָליו יוֹם וָיוֹם וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
ַיְהי באמרם ְכּ ְ
)ד( ו ִ
ֲשׁר
ַע ְמדוּ ִדּ ְב ֵרי ָמ ְר ֳדּ ַכי ִכּי ִה ִגּיד ָל ֶהם א ֶ
ַויּ ִַגּידוּ ְל ָה ָמן ִל ְראוֹת ֲהי ַ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה לוֹ
ֳכי כּ ֵֹר ַע ִ
ַרא ָה ָמן ִכּי ֵאין ָמ ְרדּ ַ
הוּדי) :ה( ַויּ ְ
הוּא ְי ִ
ֳכי ְל ַבדּוֹ ִכּי
ַיִּבז ְבּ ֵעינָיו ִל ְשׁלֹח יָד ְבּ ָמ ְרדּ ַ
ַיִּמּ ֵלא ָה ָמן ֵח ָמה) :ו( ו ֶ
ו ָ
ַיְב ֵקּשׁ ָה ָמן ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת ָכּל
ֳכי ו ַ
ִה ִגּידוּ לוֹ ֶאת ַעם ָמ ְרדּ ָ
ֳכי:
יְּהוּדים ֲא ֶשׁר ְבּ ָכל ַמ ְלכוּת ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ַעם ָמ ְרדּ ָ
ַה ִ

V. DAN: Leader of the Maids’ Children
 (94בראשית ל:ג-ד ,ו
יה וְ ֵת ֵלד ַעל ִבּ ְר ַכּי
ֹאמר ִהנֵּה ֲא ָמ ִתי ִב ְל ָהה בֹּא ֵא ֶל ָ
)ג( ַותּ ֶ
ַתּ ֶתּן לוֹ ֶאת ִבּ ְל ָהה ִשׁ ְפ ָח ָתהּ
וְ ִא ָבּנֶה גַם אָנ ִֹכי ִמ ֶמּנָּה) :ד( ו ִ
ֹאמר ָר ֵחל ָדּנַנִּ י ֱאל ִֹהים
יה ַי ֲעקֹב) :ו( ַותּ ֶ
ְל ִא ָשּׁה ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
וְ גַם ָשׁ ַמע ְבּק ִֹלי ו ִַיּ ֶתּן ִלי ֵבּן ַעל ֵכּן ָק ְראָה ְשׁמוֹ ָדּן:

 (95בראשית לז:ב
יוֹסף ֶבּן ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת
ֵא ֶלּה תּ ְֹלדוֹת ַי ֲעקֹב ֵ
ַער ֶאת ְבּנֵי ִב ְל ָהה ְו ֶאת ְבּנֵי ִז ְל ָפּה נְ ֵשׁי
ֶא ָחיו ַבּצֹּאן ְוהוּא נ ַ
יהם:
יוֹסף ֶאת ִדּ ָבּ ָתם ָר ָעה ֶאל ֲא ִב ֶ
ָבא ֵ
אָביו ַויּ ֵ
ִ

 (96בראשית לג:ו-ז
ַתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶי ָן) :ז( ַו ִתּגַּשׁ גַּם
יהן ו ִ
ַל ֵד ֶ
ַשׁ ָן ַה ְשּׁ ָפחוֹת ֵהנָּה וְ י ְ
ַתּגּ ְ
)ו( ו ִ
יוֹסף וְ ָר ֵחל וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ:
אַחר נִ גַּשׁ ֵ
יה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ וְ ַ
ִיל ֶד ָ
ֵלאָה ו ָ
 (97שמות א:א-ד
)א( וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָבּ ִאים ִמ ְצ ָריְ ָמה ֵאת ַי ֲעקֹב
שכר
יהוּדה) :ג( יִ ָשּׂ ָ
אוּבן ִשׁ ְמעוֹן ֵלוִ י וִ ָ
וּביתוֹ ָבּאוּ) :ב( ְר ֵ
ִאישׁ ֵ
אָשׁר:
ַפ ָתּ ִלי גָּד וְ ֵ
ָמן) :ד( ָדּן וְ נ ְ
וּבנְ י ִ
ְזבוּלֻן ִ
 (98במדבר לד:יז-כח
אָרץ
ָשׁים ֲא ֶשׁר יִ נְ ֲחלוּ ָל ֶכם ֶאת ָה ֶ
)יז( ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ָה ֲאנ ִ
ָשׂיא ֶא ָחד
ָשׂיא ֶא ָחד נ ִ
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן) :יח( וְ נ ִ
ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וִ ֻ
ָשׁים
אָרץ) :יט( וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ָה ֲאנ ִ
ִמ ַמּ ֶטּה ִתּ ְקחוּ ִלנְ חֹל ֶאת ָה ֶ
מוּאל
וּל ַמ ֵטּה ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְשׁ ֵ
הוּדה ָכּ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה) :כ( ְ
ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
ידד ֶבּן ִכּ ְסלוֹן) :כב(
ָמן ֱא ִל ָ
ֶבּן ַע ִמּיהוּד) :כא( ְל ַמ ֵטּה ִב ְני ִ
יוֹסף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי
ֻקּי ֶבּן י ְָג ִלי) :כג( ִל ְבנֵי ֵ
ָשׂיא בּ ִ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי ָדן נ ִ
ְ
ָשׂיא
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם נ ִ
יאל ֶבּן ֵאפֹד) :כד( ְ
ָשׂיא ַחנִּ ֵ
ַשּׁה נ ִ
ְמנ ֶ
יצ ָפן ֶבּן
ָשׂיא ֱא ִל ָ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי ְזבוּלֻן נ ִ
מוּאל ֶבּן ִשׁ ְפ ָטן) :כה( ְ
ְק ֵ
יאל ֶבּן ַעזָּן) :כז(
ָשׂיא ַפּ ְל ִט ֵ
שכר נ ִ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי יִ ָשׂ ָ
ָך) :כו( ְ
ַפּ ְרנ ְ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי
ָשׂיא ֲא ִחיהוּד ֶבּן ְשׁל ִֹמי) :כח( ְ
אָשׁר נ ִ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי ֵ
ְ
ָשׂיא ְפּ ַד ְה ֵאל ֶבּן ַע ִמּיהוּד:
ַפ ָתּ ִלי נ ִ
נְ
 (99דברי הימים א' ב:א-ב
שכר
יהוּדה יִ ָשׂ ָ
אוּבן ִשׁ ְמעוֹן ֵלוִ י וִ ָ
)א( ֵא ֶלּה ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְר ֵ
אָשׁר :ס
ַפ ָתּ ִלי גָּד וְ ֵ
ָמן נ ְ
וּב ְני ִ
יוֹסף ִ
וּזבֻלוּן) :ב( ָדּן ֵ
ְ

 (100במדבר י:כה
אַסּף ְל ָכל ַה ַמּ ֲחנֹת ְל ִצ ְבא ָֹתם וְ ַעל
ָסע ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי ָדן ְמ ֵ
וְ נ ַ
ישׁ ָדּי:
יעזֶר ֶבּן ַע ִמּ ַ
ְצ ָבאוֹ ֲא ִח ֶ
 (101שמות לא:ו
יס ָמ ְך ְל ַמ ֵטּה ָדן
אָהלִיאָב ֶבּן ֲא ִח ָ
ָת ִתּי ִאתּוֹ ֵאת ֳ
ַאנִ י ִהנֵּה נ ַ
וֲ
ית ָך:
ָת ִתּי ָח ְכ ָמה וְ ָעשׂוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
וּב ֵלב ָכּל ֲח ַכם ֵלב נ ַ
ְ
 (102ויקרא כד:י-יא
תוֹך ְבּנֵי
ֵצא ֶבּן ִא ָשּׁה יִ ְשׂ ְר ֵא ִלית וְ הוּא ֶבּן ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ְבּ ְ
)י( ַויּ ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ נָּצוּ ַבּ ַמּ ֲחנֶה ֶבּן ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלית וְ ִאישׁ ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי) :יא(
ָביאוּ אֹתוֹ
וַיִּ קֹּב ֶבּן ָה ִא ָשּׁה ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלית ֶאת ַה ֵשּׁם וַיְ ַק ֵלּל ַויּ ִ
ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ְשׁל ִֹמית ַבּת ִדּ ְב ִרי ְל ַמ ֵטּה ָדן:
 (103שופטים יג:ב
נוֹח וְ ִא ְשׁתּוֹ
וּשׁמוֹ ָמ ַ
וַיְ ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ִמ ָצּ ְר ָעה ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָדּ ִני ְ
ָל ָדה:
ֲק ָרה וְ לֹא י ָ
עָ
 (104במדבר רבה י ,ה
מנוח היה מדן ואשתו היתה מיהודה.
 (105דברי הימים ב' ב:ו,יג
ֹשׁת
וּב ְנּח ֶ
וּב ֶכּ ֶסף ַ
ָהב ַ
ְע ָתּה ְשׁ ַלח ִלי ִאישׁ ָח ָכם ַלעֲשׂוֹת ַבּזּ ָ
)ו( ו ַ
תּוּחים ִעם
וּת ֵכ ֶלת ְוי ֵֹד ַע ְל ַפ ֵתּ ַח ִפּ ִ
ְכ ְר ִמיל ְ
אַר ְגּוָן ו ַ
וּב ְ
וּב ַבּ ְרזֶל ָ
ַ
ירוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ֵה ִכין ָדּוִיד
וּב ָ
יהוּדה ִ
ַה ֲח ָכ ִמים ֲא ֶשׁר ִע ִמּי ִבּ ָ
אָבי:
ִ
ָהב
יוֹד ַע ַלעֲשׂוֹת ַבּזּ ָ
אָביו ִאישׁ צ ִֹרי ֵ
)יג( ֶבּן ִא ָשּׁה ִמן ְבּנוֹת ָדּן ְו ִ
ָמן ַבּ ְתּ ֵכ ֶלת
אַרגּ ָ
וּב ֵע ִצים ָבּ ְ
וּב ֶכּ ֶסף ַבּנְּ ח ֶֹשׁת ַבּ ַבּ ְרזֶל ָבּ ֲא ָבנִ ים ָ
ַ
תּוּח וְ ַל ְחשֹׁב ָכּל ַמ ֲח ָשׁ ֶבת ֲא ֶשׁר
וּל ַפ ֵתּ ַח ָכּל ִפּ ַ
וּב ַכּ ְר ִמיל ְ
וּבבּוּץ ַ
ַ
יך:
אָב ָ
יך וְ ַח ְכ ֵמי ֲאדֹנִ י ָדּוִ יד ִ
ָתן לוֹ ִעם ֲח ָכ ֶמ ָ
יִ נּ ֶ

VI. SHIMON: Not a Leader
 (106בראשית כט:לג
אמר ִכּי ָשׁ ַמע ה’ ִכּי ְשׂנוּאָה אָנ ִֹכי וַיִּ ֶתּן
ַתּ ֶלד ֵבּן ַותֹּ ֶ
ַתּ ַהר עוֹד ו ֵ
וַ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן:
ִלי גַּם ֶאת זֶה ו ִ
 (107בראשית לד:ל
ישׁנִ י
ֲכ ְר ֶתּם א ִֹתי ְל ַה ְב ִא ֵ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ִשׁ ְמעוֹן וְ ֶאל ֵלוִ י ע ַ
ַויּ ֶ
ֶא ְספוּ ָע ַלי
ַאנִ י ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר וְ נ ֶ
וּב ְפּ ִר ִזּי ו ֲ
אָרץ ַבּ ְכּ ַנעֲנִ י ַ
ְבּי ֵֹשׁב ָה ֶ
יתי:
וּב ִ
וְ ִהכּוּנִ י וְ נִ ְשׁ ַמ ְד ִתּי ֲאנִ י ֵ
 (108בראשית מב :כד
ָשׁב ֲא ֵל ֶהם וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם וַיִּ ַקּח ֵמ ִא ָתּם
ֵב ְךּ ַויּ ָ
יהם ַויּ ְ
ֲל ֶ
וַיִּ סֹּב ֵמע ֵ
ֵיהם:
ֶאסֹר אֹתוֹ ְל ֵעינ ֶ
ֶאת ִשׁ ְמעוֹן ַויּ ֱ
 (109רש"י שם
את שמעון  -הוא השליכו לבור ,הוא שאמר ללוי )לעיל לז
יט( הנה בעל החלומות הלזה בא .דבר אחר נתכוין יוסף
להפרידו מלוי שמא יתיעצו שניהם להרוג אותו:

 (110במדבר כה:יד-טו
)יד( וְ ֵשׁם ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֻמּ ֶכּה ֲא ֶשׁר ֻה ָכּה ֶאת ַה ִמּ ְדיָנִ ית ִז ְמ ִרי
ֶבּן ָסלוּא נְ ִשׂיא ֵבית אָב ַל ִשּׁ ְמעֹנִ י) :טו( וְ ֵשׁם ָה ִא ָשּׁה ַה ֻמּ ָכּה
ַה ִמּ ְדיָנִ ית ָכּ ְז ִבּי ַבת צוּר רֹאשׁ ֻאמּוֹת ֵבּית אָב ְבּ ִמ ְדיָן הוּא:
 (111דברים יז:ח-יב
)ח( ִכּי יִ ָפּ ֵלא ִמ ְמּ ָך ָד ָבר ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֵבּין ָדּם ְל ָדם ֵבּין ִדּין ְל ִדין
ית ֶאל ַה ָמּקוֹם
יך וְ ַק ְמ ָתּ וְ ָע ִל ָ
וּבין ֶנגַע ָל ֶנגַע ִדּ ְב ֵרי ִריבֹת ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ֵ
ֹה ִנים ַה ְלוִ ִיּם
את ֶאל ַהכּ ֲ
וּב ָ
יך בּוֹ) :ט( ָ
ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ה’ ֱאל ֶֹה ָ
ָמים ָה ֵהם וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ וְ ִה ִגּידוּ ְל ָך ֵאת
וְ ֶאל ַהשּׁ ֵֹפט ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַבּיּ ִ
ית ַעל ִפּי ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר י ִַגּידוּ ְל ָך ִמן
ְדּ ַבר ַה ִמּ ְשׁ ָפּט) :י( וְ ָע ִשׂ ָ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
ַה ָמּקוֹם ַההוּא ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ה’ ו ָ
יוֹרוּך וְ ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֲא ֶשׁר
ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר
יוֹרוּך) :יא( ַעל ִפּי ַה ָ
ָ
ָמין
ֲשׂה לֹא ָתסוּר ִמן ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר י ִַגּידוּ ְל ָך י ִ
ֹאמרוּ ְל ָך ַתּע ֶ
י ְ
ֲשׂה ְבזָדוֹן ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמ ַֹע ֶאל
וּשׂמֹאל) :יב( וְ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ְ
וּמת
יך אוֹ ֶאל ַהשּׁ ֵֹפט ֵ
ַהכּ ֵֹהן ָהע ֵֹמד ְל ָשׁ ֶרת ָשׁם ֶאת ה’ ֱאל ֶֹה ָ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל:
ָה ִאישׁ ַההוּא ִ
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