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 אברמסקישמואל
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 .ברשומות סטורי בגיבוש ביטריה על בא" שהיא בישראלנככל המלוכה תקשתד
 :הים-טירית ת1מעה היא שמואל= ובספר שופטים בספד כרורקאל'ותמעיז
 בארצות 11: 'תופעה של יחידאית "שתקפות או העתיק, העולט לתולדותיחידה
 בשחרות שעזרת שקדמוהו תוקף, בעל כמשטר המלכה מפסה הקרוםהמזרה
 אם חביתי; משטר של קיומו עצם עם כלל; דרך והגהה, החברה, שלכישנה
 י במצרים, כמו הפרמאעטי הקדמון,אופףה.העל-WUN האליהי מוצאהמכוח
 השמים,;על טמאות היורות: במרחקי העל-טבעית המיתית לידתה בתיקףואם
 "שה יא החתים. ובארץ; במסופוטמיה כ16 ב אנוש כשלטוז הסמלית דמותהאף
7NISb)*- נ.שרא,(ן "מ4 וייאשית שאזי להלבנה .'. ' - ' ) ' ) 

 ש, המורש יאאי;:
 "מקד-"אי

 עתה ראה ה"יי6וי, גימעה וו הפיסה שי ומשוי% המצי,
 )בערינת תשנ.1, אחג, הי ישיא,, עם שי ה"יסטיריה של א' נניד ויינון ;.א. שי קצרמנום
 א.א.

 ספ,,1"
 ין יריע cvas" BWPt. :1 ,1711 :ק; הנ-י וראה 75;-5!ו; עמי"1-17ז1,

 ג המי( 1ן14א ,)21445 "5:.נ"1 שם נייהוו, ראה ,מי נקשר ה-(,',4 ויעיין  ,41-ו4:ש;7"
 Pharaohs; the ") Oardiaer,1Egypt 4. 1952. Reliboa,-London,. e~ruan.1961,,א6ע0

1952.Chmbridge, EgYpt, ן" bgdaei oldI יו ""יי,.51 ,שער תרז. Qsp,- שרסון שי הגאינה 
 עהואריו פ.עה ש, הארציה האישיו, שנין ,ויקה .ם ,VT. Michel 6 ),!!1( במציפםהאלים

Ka~-".הטיעונים-זוא שי ל1ןמוניו,וילרוספ,ו.רצ,ה יפרשתיהה'יהסוהו בי, עלום,ינוה 
ה יo~a. 11 ,"%;ב( שלו "מפקר גממה פרנקפורט ה. שי נמונע תופייםשעז,ין 6  Kingship 

 ,ן, ננערות ריו(, )עמ' י יפרק !! גהרה ביהד תיין ,1% וע י4ונ ,SY-YS,I 61-7;עא11

!ן7;5ל5רק5"נמ'ן"%,יי(ונהערה5,14רקמו)עמ',7!"
 -.י . ן 'ן "

 11 לשאלה עתה ראה העוניה; גובסה האלות,ת.המצריה שינוה של ההשתקפות במאדשלנת
 .0 ,"יתו Kintship,J Fharaonic a~dI orAbdera~ HecateusI ,24; 5, אי45,( ,1(1,7 ש, מהקרואח

 "נמהו ג"ב,טת עתה האלהת ש, ביונה( )חלא-היסטוריה הרצ,ווא,יואציה יע;,.ן .קק;141-172
 145. ו,), 1,5, יי1: עמ' - ומיריוה יוניה א.זיאוה של מיען ורך לגרואים,וסונטו
 האיים גין מהווילס "ס עימעשה ונפעו,תמ נ"ופעתס אלים שאינם גג, מסויוסן, מלני .,ענין!א.
 יונ ויורשה a~S'-יין מסויפים: נענש מהם יירה גנמה אלוהוה געוי. ד"ו. היי הגריות(,לגין
 אחוים אשנבה.. ממיני אהיום לרסס, מלגי רונ אמין, של השושיה מיני נ', ןי השושלהמלנ.
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 בישראי אמפיקטי:ניה היתההאם]5ן
 ואמנותנו את שם "ונחדש וכתב זה בפסוק פירוש הכגיס התנ"ךשל

 נערך שבגלגל לב שמו לא המתרגמים במקור. רמז כל אין ולזה וילמלוכה"
 אבל המונית. ושמחה צבורי משתה וערכו זבחים זבחו ואח"כ המלכה שלטקס
 צורך שהיה מובן יהיה זונית היתה שההמלכה שהגחת ההגחה בעקבות נלךאם
 את שמואל הציג שם במצפה, היה הראשן הטקס המלכה. של טקסיםבשני
 הפלשתים, לאיומי תשובה מתזם היה 11 בבחירתו לשם. שהוזמן העם בפנישאול
 לאתור  בראשונה מעך שאול של ושלטונו הדרום שבטי כלפי מכווניםשהיו

הדרום.
 עליהם אימו העמונים כאשר גלעד יבש יושבי על הסכנה רחפה כאשראולם
 והצלת עמון בבני במלחמה הצלחתו שאול.לעזרתם. מיהר ובבזיון.ייבכיבוש
 וי הצפוז, שבטי מצד נם נו להכרה נרמה גלעד יבשאסף

 נפרדים טקסים  בשני פעמים שתי חומלך - דוד ממו - שאול כי איפוא,נראה;
 הזונית לממלכה החוקית ההכרה ניתזה וכך הצפת על ופעם הדרום עלמעם

 'ד. י"א, בשמו"א מדובר שעליה המלוכה "חידוש" את נבין זה לפיבישראל.
 המאסף, אכל הצפון שנטי על המלכה של ר14ני הטקס את יחס הקדוםהמחבר

 של הרעיון את הבין לא שמואל ספר של ההיסטוריים המקורות של העורך,או
 מאוחדת, הממלכה היתה המסורתית השיטה לפי כי בישראל, הזוגיתהממלכה

 המלוכה. הידוש או כאשור השני הטקס את פירשוהוא
 היה לאמפיקטיוגיה הדומה ארבן על ההשערה שאס נאמר, זו השקפתםלפ'
 המלוכה קום לפני העבריים השבטים בין הדתיים היחסים את לבאר כדידרוש

 כין המדימים היחסים Qse מסקנה לידי לבוא כדי מסמיק זה אקנ'שראל,
 שאול. בימי מדיני לאחוד אותם שהביא זה, דת' קשר על מבוססים היוהשבטים

 של בשלטוט היתה אחת שכל מדיניות, קבוצות שתי היו כי לאמר הנמקמן
 מ"ט. בבראשית מוצאים אם מסוימים שבטים על יהודה לשלטון רמז אחד.שבט
 ועל אביך". בני לך ישתחוו אחיך יודוך אתה "יהודה : יעקב בברכתחי,
 אביך -ברכות בו: בפסוק יעקב מפי שומעים אנו הצפק שבטי על יוסףשלטון
 של בחסותם נתונים שהיו השבטים שאר של מעמדם ועל הורי". ברכת עלגברו
 הפלגשים". "מבני שהיו השבדה מן נלמד כוסףיהודה

 Tht ים" Bible; English 4שעPress. unive~itis Cambrid~e and 0  .1970 .ק .10313.
iLingdom11ש ט 

 מ(8א%8"
 Let". י4 א0ת there and Gilgal !0 10 "א4ח זטס

 יא. י-א, שם, 12. . א-ג. י"א, א',  שמוחל11.
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 ומלךך שופטי.%

 המלוכה תקומת לעצם בישראל המלוכה מהתרחשות לניר ניתן מה עדלומר,
 להברה טיפוסית תופעתיות בחינת האימאית, התרבות ובארצות הקדוםבמזרח

 צורותיה חילוטי )על פטריארכאל' שבטי ממשטר מעבר בעתקדם-מלכותית,
.- המלוכה שיסוד ספק אע אולם על-עירוני!. או מונארכי-עירונילמשטר
 הכנרים של והמושגי-אידיאי הפולחני משמעם בדבר בדעותיהם חלוקים החוקרים הכשים,ממלכי
 המלך של האלתרת דגר את מהורשה, ודוץבוננוה סיכום דרך לאחרונה, שהעלה ספייזר, ח. א.הללו.

 של צמיחתה מסופוטאמיה, ממחזר, ח. א. - דופן יוצאי מקרים הם שאלח בדעהו, הקיףדמסוטוטמי,
 הג"ל- 149-147(; 123-122, -עמ' כנ-ל א,- ישראל, עם של )ההיסטוריה שלובהציביליזציה
AncieDt!%בן ס Ristory 0] Idea Tht apud Mes/opotami~" Ancient ,ס11ן" בש16 [0 ?1מ181!1 ם 
TAOS.idem, 62; 51955( .קק ,43 ,44 ,46 ,47 ,51 .נ(, Denaoa )38 .6ס .11 ב(, (AOS,. Bast" Near 

4M"ז1,[,נ405,4(,.טן%91 e - א " 1 *ץישא  1  ]"5. %"].17)]*(, 
 הנתלים האלוהיים כאפיתטים לראות נוטה והוא ספייור, א. כמו משמעי חד כה אינו פרנקפורט ה.אולם
 ננואה או ספרויוה פונמה שי עמי, ~"rto) נמקני או אור פיך נשוים )נמו מסוע.טמ,ה מי,נ.נכמה
 Kingship ,71ש,לנשואי

 )נ)."
 המיך של אליפותו שאיה אח סיקר ספיחה פ. דומה,, alo; עמ'

 אומר: שהוא שעה היסטורי", אם )ומפק המידה על יתר עקיבה לוגית מסכת פי עלהמסושטמי
 פיד issuch, ruleri deified1 8 01 coocep~I מ, ס!אם2עפ1 !60תסקנעסם זס uaderlying~ theI ,ב0ט8למיש!פא(

alien"85 iaelfr betr~ys ]! casei which ,% %8% מג ,!לג88 ז0 .ס[ !8 ב theoughout~ bclonts~ 
~itherI 
 י1

 ולפי 289; 9מ' 1984, אביב, תל ח', ההיסטוריה-כנ"ל-מרך של המהדורה.האנגליה מי)על
 השונים מרכיביה מהמח - במוחלט זו שאלה מלשב אינו פרנקפורט ה. 148(. עמ' - העבריתריוהדורה
 ,קון85ת[(1 - כלגד למסופדטמיה מוגבל שאינו הדו-ערכי משמעה אח חושף והוא - המיהייםומשקעיה

2 נ5, "3, 21, ו, ההערות: את בעיקר והשווה 3,1, ובמיוחד.2!295-3,עק י  )עמ' 81 
 .royauteI ;" 60 rtlideuxI caracibrtI Le( LabRt,: ]1 ,6תתם!םם[?טםמ-assYro-l ,יארע .1939 וראה408-405(

51ZA. 506ט", Von 9,. 1948; ]0040% 0"4%0 ,א8ע! the. 10 Rulei Divine~ 0] IdcM )3"66, 0 .נ. 
 ובלא נדירים שהם ככל - מסזשטמיה למלכי כשלודוים "גינגחט ולעמינט, .ש195(130-161

 סמאגטי-ממלכתי( מובן בחלקם להן נשווה )אפילו לנתקם הריאלי-אין ברקעם כאןלדון
 המלך _גם אבהיונ שייכות פי על אלים אל מלכים ומההייחסוח חלים. בצלמי מלכיםמתיאורי

 .1ז ,Sumerian Tbe lacobsen ע..ן המצרי; המלך לנף גינו "שווה הצו שהוו 1וי~,מישמכם, נמחת נתפס ד"דמומ מוצאו שעצם אלא רצונה וגילום האלוהות בחיר שהוא נלכד וו לאהמסופוטמי
 אצל הבבלית ההיאודיציה לעניין והשווה 8בשנ ,!ב[ .80נ"5ם ,1939 .קע ,9!-"1 ,86 ,138;ש41.2!

 ,%4 43 ,ם(93!(39742
 ,54 !מ6-1פט4 כפירוש הנקרא שמיא, למעשה - ובעיקר .8 זטצ=מ65פ1,2'

 המלך והאלהת התתיך אצל המלכות ולמרשת 71(, עמ' )שם, תמוהה בבני מולך ותוא קדומים-,-מלך
 .(נ Mfincben, ideinasic~., eoetiet 95%[ .ש[ע8 .)( .% ,OurneY ס%ז ראה: מוחו לאחרהחתי

 הת נערך יסרגוק ה. שי חס.גוס וגרי אה mtmnT "מיש books), (pen8uia ,%,[ י",א"
 .. 388.-341. עם: ג', מק.באנצ.

 (סע6 המושג של שימושו אה עתה ראה הקדומה, האכאיית-המיקנית המלכות של לאופיה2.
 לעגתגן מתוץ מדיגי- כמושג והעלמו מקומי( מלך )מעין עליון אדון במובן.של המיקגית,כיוונית
 מהעולם עברו כשכבר הקלאסית ובתקופה האופל בתקופת לתמורות בהחסם המאוחרה; ביווןפולחן-
 ממעני לאגממנון כציון הומר נשירת השם גלגול אם היא ושחלה ה-~dva. מסוגמלכים

 הברונזה המיקני-תקופת פורמולהמהומן בהזקת hv8pdiv~-הוא-ענמעק4ק2ד(ל'
 בתקופת לאגממנון ששקה חואי אלא שאינו או האופלן בתקומת מהלבימ לו הי שעדיין כמעחאולי הנשותרת-

 הדמר אצל המדובר מקום, מכל המיקניה.' מהתקופה ההיסטורי ה-(2ע!1 בדבר זכרונות פי עלהחוסל
 של השררה ההת מלחמה לצרכי בבריחוה באפשר, מהאנדים, שהיד לוקאליים עירוניים במלכיםהוא
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1ק י ק ס מ ר ב א מואלש

 אולם אגמממד ע% בפיקחז האכיש מלכי של באיליאס התיאור כפי בחזק; הניסכם או החזק,המלך
 לא במוץ הקדומה שהמלכות היא, הקוגעת העובדה יציבה. על-עירומת מלכות נתפתחה יאמכאן
 קומינואלעת העור מחמת אולי ההיסטוריה; גחטחרות אלים בחסדי עען כלל-יעני, כשלטוןנחשבה
 ראה הסולים. של ויעבשותה ועד וקודמיהם האכתם.. מימי השלנזח של פגאידיאהגשלסק
 נקזן ומקבלותע 8 המעואי הכתב פענוח לאור ומשפטה, הקדומה יתן. בחקר היאשיםעור:

 .5 ..ם ,Kfrk "1וד Cambridge, History. 85 POend Homtric .1964 .קק ;21--4! ,ראתה:
1953eambridge, Laniua~e, Gree~ 0 סחט, Frehistory הדן ובעיקר--בחלק ! ,ש!=4עא( סלל 

 .18_8.קGreek and Dialects Greek The( idtm,. 9 ההיסטורי ובשתוור היווניים הדיאלקטיםבקדמות
38!)1950, , 33 sefies~: 2"4 Rome,~ 886 01מעבר והנרחב, המוהלם שלטעו לפרעת ,צז0;5שיוע %4ח 
 מלווי ה-boquetai העט-( )-מנהיג ה-t~tnaV בעזרת ה-;wleis) המיקני המלך של מלובה,לעיר

 שנמצאו הקווי גכחב תעודות )לאור גסופוה ערים )ן8תןו(ם"(-שליטי וה-~Pasireeקמלכוח
 [Mycenaeaa 0 אצל: היסמורי-פולימי סיכום עתה ראהגפילוס(

~lKpafiSAOn 
 .ו .Stubbiags, 11 טחך

 המיקרה- לעותה היוריה ההיייה של ולנתיה~הה ,יוCambtia~v, )11]"44 ,9%[ .רע 4נ.9!-י!
 .ץ .andi Dt~bereugh 6'4. 8 עיין: הוהראקלידיים המלכים על בעטורות ההערותה והיקףהאכיית
  ,1962 .קע.31-41

  ,ט8(י
Dark. thei ""4 )1608"%12י MYcerbaean~ ם] end- טןז Hammond,' 1.. 13. 4ל. 

 המיהוליגיה של טשטושה מעצם מיסודה, מעורפלת הקדומה היוונית המלוכה של הגיתיתהתמיסה
 בין ניתוק )כדי הקלאמיה ביוון לאמונה מיהולוגיה שבין המהה ומהמת והסיוד, הומר אצלהקדומה
 .(KerEnyi,I 1 4ן)Fivt? Marray,I . )3 : !956 GritcJ~en,I der~ Mytolo~iec 1 5פ%"81 [3 למשל: ע"ןהשתים(:

;195] religiOR, )31964 .9ע ,43-יו ,80ן וגייחוד אטסז. Bost~n, 
~ods,I 

Ro)eric~ יף ,וו ,10(3( עווד 
 1954(. גרמנית למהדורה.נ237-26

 למלכים אלים שבין הייקה על הומר בשירה השיורים כי העובדה, חשובה ישראל לתולדותלהשוואה
 של השכלתני ביהבו טבועים המיקניים הקדומים פשקעיהם - ם תיאורי מאשר יותר -ולגבורים
 אמילו או הא"ל מתקופה ובאוריסה נאיליאם שנשתקעו מהאלמנטיב להפקיעם 1*ה לאלים;המשורר
 ההומריה, בחגרה אלים על המלכים של שההייחסוהס להגיח, גיחן ואת, ובבל לפה"ס. ה-8מהמאה
 משתקפת שההא כפי רעה הג בשעות המייצגת והופעתו שלל ובחלוקם במלחמה האביי המלך של הרבהסמכוהו
 לעניין מימיקנית-אביית. הקדומה התקיפה ,2ל הממורה מגופי הם הללו האטריבוטים ההמריותבשירה
 .Dow,~ 3 14ד Greeki חן ם6! 810020 ,ט48; ראה ולמניה, השאופל" בתקועת הקטנה, אסיה בתוףהמשטר
]960.Stockholm, סגוד עהה ראה הכנעבות ממצא לאור 1ם בפילוס, המלוכה לעניין Was, 4. כנ, 
 Kingdom [ס ,knafolifi, 'Pylas ,קע .1969-70 שם ראה לוחמים מלכים ולפרשת ;57-59[ .173162

 וביחוד ביוון, ו"פרימיקיביה המיקניה כהקופת בכלל והשלטן המלובה  ולפרשה .קק;147-175 -
 [0 עמה: ראה -הירואיה", הקרוייה בתקופה השלטוןלאפית

~ise 
The Stubbings, 11. Frank 

andK'ngs, An~el, ]. 963[ .ק9 ,9[-14 ,21-26 .33-34 .ג, Cambridte~ CiviliZation, Myceaacan 
 הקדומה המלוכה שיקוף של המורכבת הבעיה ולענין ,Commoners ,17,4, 61 .נ957ן(,181

 .Homer Loflmer, ]. 11 ראה: הומר אצל והכבירים המלכים מתאורי והוקמה, סיגההפריקלאסית,
Cambrid~e,1ט",ו, Eonieuc !מן and~ 111510]1 Page,1 ]. 1(. 1950; ]06015ו0ימם41 ,408ן, theI and~ 

]961,Cmabridge,I Minor,~ Asia and~ Aegeant B~tera/ 12 לוז Settlement. Gtoeki Cook. 1963 1 .וא. 
 לאחר רב זמן היוניות, בשרים ה-ט143"85נ1 משפתות של לקיומן .קע ,3-5 ,ד ,12 ,15 ,0.21נ-24
 18(10 4ח" ereece "1 מא! Ei*th 4ח8 הנ"ל והשווה 52-31. עמ' שם ר"ה בהן, המלכותביטול

(heir""4 Greeks The Danbalin, פנננ 66 ,)1945( ;98-ר6 ):[1 .נ, B.C. Ctnturies Sevent~ 
 אחרים וממשקעים והסיוד הדמר משורה מפורסות "סמכהאות Nei~hbours,I Eastern ה1957.1.0640

 הספר(. שבגוף בהערות יובאו יווןבספרות

 שופטים שכממר להדים ביוון הממלכתית ההירואית לתקופה הומר שנשירת ההדים ניןלהקבלות
 הרצאתי-הומר סיכום ראה ימיה, ובראשית המלוכה סף על בישראל ההשועה" ל-תקופתוכמואל
 ובדין [894-49. עמ' ג-ד, "וב' השם-ו, ועהיקוהיה, ישראל חרץ בחקירת ידיעות - ובמקראושירת
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 ומלך.שופט41[

 תנאים בגלל רק לא מיוחדותו .מוגדרת,.בתופעות כישות נסתמן,הישראלית
 האמונה מכוח נם אלא ארץ, בכל כרגיל מיוחדים, גיאוגרפים אושבטיים

 דמיון לו נמצא שלא ומושיעה, מ1הגת שופטות של הסיל' והמשטרהישראלית
 עקב = במעט ולא הארצות; בשאר חיצוניות( הקבלות )להוציאמהותי.

 היתה כבר השכנות כשבארצות הישראלית, המלוכה של צמיחתההתמהמהות

 נתפס, וחוזקן לא( ל"ו, בראשית באדום, )למשל בקבע מיוסדתהמלוכהי
 -והיינו מלך: הדורש לעם דוגמה כדי המלוכה, של תוצאה בחוקתכמסתבר,

 כ(. ח', ושמ"א הגויים" ככל אוחיגם
 של האפיון לפי למלוכה, שופטות בין מוחלט חייץ להעמיד בדין זה שאיןדומה,
 תוקפה ובמידת ובהרכבה ההברה בארשן ביניהן ההבדל אף על השלטון,משא

 שאפשר ככל - מהשופט המלך נבדל לכל, עיקר השליט. שררת שלוהיקפה
 רמז כדי אפילו בהם אץ. השופטים לממשל שבמגע שבכתובים, מהעלהללמוד

 כפייה שררת על הנשען השלטון, של במעשה חלקית( )ולו בכוליות'מודעת-
 ועבודת כהונה בעניני לפחות( )להלכה מתמדת בהשפעה עובד, ולמסלצבא
 להתחיב, אמור או שמתחיב, כפי המלכות, כסא של ההורשה ובסמכותאלהים
 נחשב )או nalm שהוא כמות השומט-המושיע, אולם מלוכה. בית המושגמעצם
 השראה ובסמלת מלחמות, כאיש תשועה, בהופעת - אב בתי apta'כשונה(
 האל, מבחירת באה שסמכותו המושיע, למלך שוה צד בו יש - האלוהיםמכוח
 זה שווה צד בעליל, ניכר, פרמן כל על ה'. כמורה ומלעמדו האצניהןדרן
 דרך לאלהים: קירבתם בתוקף - ושלמה דוד -שאול, הראשונים המלכיםאצל

 י: שמ"א למשל )ראה שבחלום ה1ביא'ובחוון דבר פ' על א, עצמיתהכלבאות
 כ-ג: ין ז', ב; ה', שמ-ב וו כ-ח, 'ג-סו; ט"ו: שם-א כ-כד; '"ט: ו; י"א,י"ג;

 1 יא(.ו י"א, ב; ט', יגיד; ח: ה'; ג', מל"א כה; י,'יז, כ-ד:א-די
,,.ן... , . . .  . 

..," .. .:,..,.
 מ" ,"וד' שי *יי" .nuv יי"

 תשי "יי" מן "ש=" "י י,ישס ~nuv יש ניצע
 יו "שונאה ~שמוצי. שופטים נספרי ונע,קר המקראית, נספרות יסרכם נסרנית-ס"רוה'תמנחיה
 ועוסקה ""קיאתה, נספית יניסיי "גאה ""ינס~רית, "ההאחווה יהפ.סת רנות המות ,היש

 אירסו שי "מיופות הא~אי,טית וישתו את יניין_עה" ויש ונמינות. גשופסות "תשועהנ"הושמוה
 ..Alonso 1 ,שן46ס5 גמור(: תידוש בחינת אינה )שאמגג ס14ואתבןא5 בפיו הקרתה זו לשגייהמקל

 מאנורו בעקבות הערותי את וראה (%תט(הת22[8 חון -ht)~B [וב ,Rithfer .חווו 42 .)1961(.72[-143
 182-128. עמ' )חשכיג(, טז מקרא, בית שופטים-, בספר הסיפור "אמנות ברשימה שקל גסו אלושל

 יהדשע, ספר - קויפמן י. הרבה דן יהושע של בהנהגתו ואף השופטים הנהגה של הנביאוה בסגולת3.
 את שם לא שהוא דומה אך עמ".48.-51; 1984, ירושלים, שופטים, .מפר 04; עמ' 1959,ירושלים,
 בהדפעתם .דוקא ביטוייה על באה בכלל השופטים או המושיעים שנניאות ההופעה עלהרגש
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]6[ אברמםקישמואל

 כל את המאפיינת השראה, כוח בתורת  הנביאית, תכונת כי . להגדיר, ניתן-
 הקררה דבורה את ובמיוחד ב(, ג', ישעיהו למשל )והשווה המושיעיםהשופטים
 ושאול; כשמואל מנהיגים של מסטלתם בהבלט היא ירובעל, ואת"נביאה"
 ד', יא-טז; א-ו, ר: ושמות כאבטנטיות לראותן שמתן במסורות - גלומהוהיא

 ל"ג: דברים יב; כד-ל; י"א: במרבר לג; כד; יח; יז; לא; ל, ל"ד: א; ז',טז;
 כשופט גם אלא כנביא-מנהיג רק לא משה, בדמות - י--יב( ל"ד: יהשווהד-,;

 - : !ומחוקק.י'
: . 

 .ב

 כמסתבר, הוא, משה - ומהרע נביא-מנהיג בתורת - היסטוריתכאיומות
 ממצרים ישראל את ה' העלה "ובנביא יד י"ב, )הושע הושע אצל הנרמזהנביא
 בשמירה גם אלא כתשועה רק לא ה' של מייצמ או שליהו שהוא נשמר"(,ובנביא
 בשמיכות האל, כבחירי עמוס אצל המכרים והמירים', הנביאים 4 ישראל.על

 היסק לפי - מצירם ה-ים, ב', )עמוס הארץ ולירושת ממצריםלעליה
 לא אמנם ואם , המלוכה. תקופת ועד הארץ כיבוש מימי ראשות -מהכתובים

ו: . . ,. ....

 וקש"היעזיאייה.
 )שיעמס, המושיעים נציגן-ינד שגטחס-,אזמייס- .וגורים מירסו את יקנ,

 , .. 48(. עמ' )שם נתטרשה לא שהושעתם לשופטים אפילו ובעקיפין 42(עמ'

 תפיסה בדבר הנחה לאור - שבימיו והמהנבאים שמואל אצל מדינית הנבואית הבחיגהעל
 ועיי, as-,1. עמל חנו!, אניב, תל "נגיאיס, תורה נוגר מ, ראה - "1גיאים אצ,ה,אועוייט,ה

 - י .. ספרתו(. קושם 496.-699 עמ, ה', מקראית, אגציק. נבואה, אופנהיימר, ב. -עהה

 ,ה אין4.
 שהקני

 .,ץ .% ,Amos Harper )נשד מזערת הודפה ין י-נ, נהזשע ייאות "זעה ע,
 )ונעביר יב סו, יד, וא, י, הכחוגים: סרר את נשנה שאם כיוון טחEdirtburgh,I Hosca,I 8 ,960נ .ק.)389
 יבוא )שיד בלבד ,ו- -לא ד( גפטוק המשקולת את לשבש שלא כדי ל-ר, ג בין ואולי ל-ד-, יגאת

 הגופית-- חילופי ענין מצריים. יציחת גהזברת י ל ןימשך גם שהוא אלא העבר בסיקור יא אתלחזק
 זכרון - ובכלל בהכרח לא - ביותר הולם )יו( שלישי בגוף דיבור כי מכריע, אינו - לשלישימראשון
 א-ד, ה': ח-יג; ז': זוא; 1': יד; יג, יב, ה': כאלה: תילופים )והשווה ינ ה, ד, לפסוקים: בדומההיסעורי,
 בעניין; לו הקרוב גי גם הדין הוא שהרי לתוספת, ראייה אינו ביד אזהרה של רמו חוסר גםוהלאה(;

 114. 4פ, עמ' תשיי, תל-אביב, הנביאים, תורח כובר, מ. וראה אזתרות. סוגל אער בי-ד החונןוגם
 אצל עתהוהשווה

- 
 ניגודית הקבלה בעניין - .11 .עי ,KirChen, Neu~ Wolff,Hosea ,1961 ,י 280

 שמר-, -ובאשה באשה עבד האחד לגגיא: יעקב בין .הוא המגור י*ב(. )כפרק יגמוד הפסוקיםשבין
 או אמצעי שמש האחר ד(, מ-כ, אלהים" את *שרה הראשון נשמרי; -ובנביא ששמר הוןהאחר
 רומה, אך - ל'( יח, שר. בו-סט; ל"ב: א; ב,, )שמות ללוי ראש הוא מקוה אמנם יד(. )שם, האל בידישליח
 אירבא, לויים. נגיאיים לחוגים רוחני אב לכל, ראש הוא, משה הךשע בעיני כי ראייה, כל איןשמכאן
 הלאה(. כך על )וראה להנהגת-מלכוה בניעו אולי הנביאות, כאן היאהעיקר

 .undLcviten,I Ltvi~ Fohrer,I )3 .3(ח8 ,עז ,3365 השווה דלוייםולענייז.

 להתכיף יש כי ל-ט( י' את נקדים אס היא )ואתת נוהן טוזיג. ב': בעמום הכתובים סרר5.
 מכוונים הדברים כי ונאמר, נוקדק אם ואף האמורי. ולהשמדה בטדבר לגדודים והנזירים הנביאיםאת
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 ומלךשופט61[

 שאר.השופטים, לבין כמושיעים המפורשים השופטים בין יסודי הבדלנראה
 כלל את הולם הדרכה אר ראשות לגבי ונזירים נביאים של זה שגידורהרי.

 התשועה הגדרת לכך וראייה ושמואל, עלי כולל השומטים, בתקופתהמנהיגים
 לתומה: שנשתלבהו כאחד, פואה בן ובתולע באבימלך התופסת יא, י',בשופטים

 תוטפת'מגמתית בה -לראות טעם ושאין'כל שבספר,ברשומה'הכרוניקאלית
 זכרונות על ודאי )השעושת ועמוס הושע של אלה אגב אמירות 6מאוחרת.

 הנבואיים למנהיגים וראשון כראש מתפם היה משה כי במשהו,קרוסףם(.מעייות
 המעטים הכתובים על דעתם גיתן ואם מלכותית-בישראל.בתקופה:הקדם

 את בפירוש המבליטים קדומות, מסורות גרעיני נשתקעו ודאי שבחלקםבתורה,
 מ"ב; כס; כה, י"או )במדבר כנביא היתירה ומעלתו השראתו את או משהנביאות

 ל,ן-- -? י 1 . --י- - -..-

 ר. 1. ,יא" משה מרה שסחריתקופה
 "רפר-נב-י

ח ברין (ל, 1-עמ' "ע'  ,ננ.ייג ישוות 
 הקרם-מלכותית-ימי שבתקופה הנבואיה להנהגה אב בניין בגביאוחו- ולראות למשה. המשךהללו

 להנהגה מופשטת, תיאורית בלשון שהכוונה, =תכן, אך ושמואל; שמשון על מרוגם והבתריםהשופטים
 ההילאות מימד לפי העבר את הסוקר - עמוס בנבואת אולם השופטים; ימי וער המדבר מים,נמשכת

 -לא קטיגורי: צו לפי כאילו בבלל, לנבואה כהתנגדות כזו להנהגה ההתנגדותבימיו-"תפרשת
: ע,ז ;', יבין יאי; ג'. עמא שנין נסיקה מפורס ויון עתה וראהעמו-. A D ) I  תתגאו. :,א 

 שם: -
 .ח cr~r ,ץ.,א,א ")des Amt 1 והשו": .שראי.(. עי ננא .,א ישנא., ן11 הנסיף.לא

(Festschr.0%611 4 Amos~ 5ח1ל Roowley, 11. 11. 164. 5. 1962, )[6חם8ססי, Amos,~ bei/ P~ophetea1 
5.;958, 55, 1). 1]" 7 A~OS: ;הש8"ט8שי4ן5 ח Lehming, 7. 197. 194, 5. 1947, 113110, Eissfetdt),~ 
 .Erwfigungen: Ounneweg,I 4. 166. 164, ;53, 146 טAmos' 2 ,7 ,14 !נ אין  ,57,[1 ,1960 ,5 ,6 ,8 ,15.13

 שלאדיר לתקופה עמוס, אצל הנזכרים המלתמה-(, )-גיירי והנזירים הנביאים את משייך בובה מ.אמנם
 הפיגוראטיבי מהדיבור אם ספק אך לשמאל; ביגיהס זיקה רואה ואף 59ב-60(: הנגיאיל: )תורתיהושע
 60(, שם, אותו-, שתהו )-וביה שוחחו אמנם האלה הנביאים כי ללמוד, מותר תנבאו"( )-לא עמוסשל

 דור" בגי ביריבעליל,
 אולם 97-93. שם ראה עמוס, של הנבואית השתייבוחו ולעוין 95(; )שם,

 והמךכיחת המטזחה ההווה, לנביאות קבע, כהופעת עמוס, בתודעת מכוונת, הקדומה שהגבוהותדומה,
 גבוליים כמנהיגים הראשונים של יזהיום על דגש שימת ללאלעס,

 שופטים מהספרים שעוקבן בפי -
ג  .א

 השי-ד א', הירשאלית האמונה הולדות קויפמן, י. ביחוד ראה שמשון של מסוגו הלותמתולנ;ירוה

 ש-"י, ש. דמן- ו:ננ:"י;:י"יי" י-י ,:'( יעי :(:בנמ,:
 המוגדרים השופטים לבין -חאריסמאסיהם- הקרתיס השוטטים שבין הקשר על הוויכוח בעניין6.

 בעריבת - תשב-ז אביב, - תל ב; ישראל, עם של ההיסטוריה מלמט, א. דגרי את עתה ראה-ועירים-
 מזרב.

- 
 ה. בעריכת 1989, אביב, תל קדם, בימי א, ישיאל, עם הולדות הנ-ל, 220-419; עמ'

 כלל -שליט או בלבדך שבטי -מגהינ השופט: דמית על למחלוקת - ובעיקר 6י.-12; עמ'בן-ששון,
 ' 1 218(. שם, )ההיסטוריזולאומי-

 במודע המגלמים 'סוני"-השופטים לשני ש11ה צד המעלה ממנד ר. של דעתו ראוייה מצאילציין
 ,!JabweI Smatd,; 1 ,8טund~ 1)11 ,4חימט"["[2!5 ה' של התשועה מלחמת את מגלמים( להיות שנועי)או

 .4 .".,.; ,;ל"א ,Mlinchen .914; "שונה "קויס.פ -;ג.א~ת- ויענין Gattingen,I .נ(9;.1-16ן.5
ן י ,: .א.5.236 מס",%68,"6םGot~es, 8 ,10.1936"ע."5.139  י - -- -,: ' 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



71[ אברמסקישמיאי

 דברים א; ז, טז; ד', )שמות לאלהים זיקתו ואת י( ל"ד, סו; י"ח, דברים ח; ז,ו,
 שאמנם מלומר, ממעים נהיה לא - א( צ', תהלים 1; י"ד, יהושע והשווה א;ל"ג,
 גביא- של כאבטיפוס - המדבר בימי בעליל, הווייתו, לושם מפאת - משהנחשב
 נ ' . . ., ומושיע.שליח

 דווקא היא - לדורות כדוגמה - משה של הראשונית שההנהגה נראה, אולם.
 באה אלא מיוהדים, במקרים בדין לישיבה מוגבלת שאינה השפיטה,בתחום

 לכתתה ושברמזי שפטת מרות ובהשלטת משפט סדרי בשון בטותה עלבעיקר
 א': דברים והשווה י"ח; )שמות יתרו מפרשת מסתברת .זו מסקנהשופטות(.

 שימת על שילוב( מעשה - באוב אולי )כאילו המספר מהכתוב, ועולהטיח(
 ט"ו, נשמות שור במדבר במרה, - שעה לצרכי אמנם - אלוהי ומשפטהזק

 בראשית )השווה קדש ממסורות עתיקה מסורת כאן נשתלבה כי וייתכן,כה(;
 - צדק או משסט של מרות הטלת של במובן - שופטות של זו ספלה ז(.י"ד,
 במדין ואם במצרים אם משה, של הראשונים התשועה בסיפורי כברזיכרת
 של הטרומה מדברי לעתיד מעמדו משתמע אירוני רמז ודרך יא-כ(; ב',"מות
 ראשי והרי יד(. ב', )שם, עלים" ושפט שר לאיש "מי_שמך העברים: ביןהרשע
 שרים הם גם קרויים - יתרו ובעצת - משה יר' על העם את השופטיםהעם,
 סו(. א', דברים כו; 'כה, כא, י"ח:ושמות
 - הרשע של פיו למוצא בדומה ואבירם, דתן מפי משה בפני ההטחה שגםודומה
 להשתלטות התכוונותה חרף - 'ל ט"ו, )במדבר השתרר" גם עלינו תשתרר"כ'

 "שר הצירוף ולעמן שר. של ממשית לסמכות גם לשונה, לפי הגמזתשרירותית,

 ובעשייתו, משפט על בשמירה הכרוכה ראשות, או שליטה של במובןושפט"

 הדין והוא המלךן בצד לשופטים שרים בין הקבלה יש ששם י, י"ג, הושעראה
 פעולת ל. ז', מיכה והשווה יא; קמ"ח, )תהלים ארץ" שפטי וכל "שריםבביטוי
 השרים על כי )א', ישעיהו של הזעם מתוכחת גם מתבררת שרים שלהשפיטה
 אליהם". יבוא לא אלמגה וריב נשפטו לא "יתום -הסוררים
 כה - ו' דברים לד; כד; - כ"א ושמות כמחוקק משה של ההנהנההיקף
 מול לעם אתה )"היה_ האלהים מטעם ותורה חוק בעמירי לעםוכמורה

 הדרך את להם והודעת התורה ואת החקים את אתהם "והזהרתההאלהים",
 פי לכל-על ראש מ'וטד, כ( יט, י"ח: יעשון"-שמות אשר ואתהמעשהילכובה
 המסורת לפי כב(. יג(ז, י"ח, )שם, בעליל כשופט, פעלו על - יתרוסיפור

 )אף אחרים לשופטים ראש בחינת שופט בחזקת הוא משמש טז-יח : א'בדברים,
 פורש לא שהדבר פיעל

 בראו"
 בדרכי לשופטים מורה בחזקת הגדרה, וליתר ן

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 נמיךשופט%
 עצם משום הבחדעליתה, למידת הנדרשת חובה!לדע, של במובןשפיטה,
 . ן : , ט,יח(. א', )דברים - הוא" לאלהים המשפט "כי -טיבה

 דין לחריצת גם אלא האלוהי ולאופיו החוק למקור רק לא כאןהכוונה
 על לפעול( כצריכים )או כפועלים השופטים את לראות יש לפיכךכפשוטה.

 השופט שבין - בפרטיה העלומה - הזיקה מכאן ואולי אלוהית; השראה,פי
 השקפת ל. ח, ז, ב"ב; 1; כ"א, )שמות הברית בספר מובעת שהיא כפילאלוהות,

 השפיטה, לפעולת עליונה רצונית תכלית משווה והיא בחלקה שונה דה"יבעל
 ועמכם לה' כי לאדם,תשפטו לא "כי האוביקטיבית: דווקא-למהותהולאוו
 טה, יג: א': )דברים ראשים קרויים השופטים ו-ח(. י"ס, )דה"ב משפט"בדבר
 י"ז; )שם, האל לבין בעם העומד למשה, מוענקת מיוחדת שראשות ספק,ואין

..,. ...-., :.,
-. 4 ,.. 

 צדק של משטר קיום אמנם ותכליתה שמהותה - שפיטה של זו תפיסהוהנה
 בחינת בפועל-היתה דין יסודה.עשיית אך ה-[ftUi~illn) למובן)בדומה
 למשל )ראה עמה זיהוי כדי - ופעמים ; קדם בימי מלכות של ראשיאטריבוט

 "שפט הכיה. או ח; ט"ו, מל"ב, - הארץ" עם את "שפט יותמ' יל הנאמראת
 'הסמכות אחרת, לשון ועוד(. תהלים,ב',"; ידו ד', מיכה - למלךישראל"
 למנהיגים- וכמופת כראשית רק לא לט ותיתפס משה'יכול שלהשופטת
 אפילו - ובאפשר המלוכה. למשטר אב כבניין גם אלא בישראלהשופטים
 - הטיפוסית ההקבלה משום גם אולי ן המלך( ממשפט )בהבדל המלוכהלמשפט
 ערב ' שמואל, של לזו משה הנהגת שביז - היסטורית זיקה נעדרתשאינה

 . כה(. ", ושמ"א, בישראלהמלוכה

 .י
 י.,,

 נם אלא בלבד תשועה של בקטיגוריה השופטות את לדון שאין מסתבר,לפיכך
 דבר - וקיומו דץ,.הוראתו סדרי קביעת - שפיטה בחזקת הראשון מובנהלפי

 קולם שצב המתאר הנביאה, דבורה לגבי הכתוב מלשון !ם ללמודשאפשר
 אפילו ד(. ד(, )שופטים ההיא" בעת ישראל את שפטה "היא בסיסרא:למלחמה
 קיום כמובן הכולל ממשל, הוראת גם השופט ולמעמד "שפט" למונחנשווה
 ממשמעה "וישפט" הלשון את לכל, עיקר להוציא, אין חוק, של כלשהןנורמות
 ב, ': 1, )שופטים השופטים לגבי הספר מחבר בדברי ונשנית החוזרתהראשון
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]9ן .אנרמסקישמ1אי

 חיבור בעית על שתהייה כפי דעתנו תהיה לא(; סו, כן ט"ו, '; יא, ט; ו,ג,,יב;

 - - . , ,-סמרשוטטים.י
' 

' 
' 

- 

. 

 בעל ושל שררה של משמעות במקרא אחדים בכתובים לשוות ניתןאמנם

 השם. שלוב שבו הקונטכסט תוכן מי על - -שופט" ולשם ::שפט" לפועלשררה

 מתבארים מושיעים ה השופטיםך ספורי ואפילו לבדית, אינה זו משמעותאולם
 עשיית היסודי; מובנו על בהם, החוזר "שפט" המושג את נעמיד אם קושי,ללא
 שהמילה במקרא, אחד מקום אף שאין דומה, ,. משפט רמוסי וקיום במועלדץ

 גורמאטיביים לסדרים או חוק לנימוסי בזיקה שם להתמרש ניתנת אינה"שפט"

 מ"ב, שביחזקאל "וכמשפטיהן" גם אולי )כולל - תיאום או סידור, של במובן-

 של בהוראה "שפט" את לפרש במקרא כתוב בשום הכרה אין אחרת, לשוןיא(.

 י: לענימו.. הקובעת והיא בסתם; שררה כפיית אושררה
 בפרשת הנוכר השם, "שפטים". למושג - ולראשונה אחדות. דוגמאותוהנה

 כעונש לא לפרשו בדין ד( ל"ג, במדבר יב; י"ב, ד; ז', ו; )שמותו', מצריםמכות

 מצרים, אלוהי כעד בעיקר והגשמתו דין כחריצת אלא לפועל כהוצאתואו

 )שמות.'"ב; דץ שופט'ומזר לעברים,,בהופעת מצרים בין המבדיל הואכשה',

 ממס שאץ בנבואתו המדגיש יחזקאל אצל דווקא כי מפליא, זה ואין ע(.יב,
 טו(. 1. ה,; )למשל להשיכו שאין r~m, דין למר כמופת זה שם חוזרמחזדבן,.

 לשפיטהלהמ~ורשת ובקשר במקביל "שפטים" מכרים ט י"א,ביחזקאל

 בי-ד, , יא(. י, )י"א, אתכם" אשפט 'שראל גבול )אל( "על הבאים;שבפסוקים

, ובהכרח שלוחים, או כממרמים השפטים מצטייריםכא -  לפי .דין, כמקימי 

 ביחוד עיין המושיעים לבין ניניהם האמור ההבדל "קטנים"-ועל הקרויים השופטים של לשפיטה 7.'.

Gbttingen,Israels,~ Geschichte Noth, ת10סת444 ,1 ,1953 303_300 ; .א, Schrifitn,I Klthe~ 411, 11. 

:404-418 1950, .Benholet, ,). Festschrha Israel, 5נ Richters des; Amt Das 141956 96-101 ; .11ש. 

 lastb 8 ~rlieferungs8 ם Halle, Studitn, ,ichtliche .1943 17-50 הנ-לוהשווה
t)ber :סוור וראה Dus, וו, 

נ~
444 1963. 31. AO, 1514015, Sufeten 

 תולדות מלמט, )א. דינים פסיקה גם הכולל ומושל" שליט מעיקרו ימשמעי שומט כי אמילו,נודה 8..

 יא נמנתגר-אמנם זיז-,,ר(, גג-י, נ', ב-ההייסור,"- ססיי;ר, א. א. ורא" ,~ז; ,שר"יע"
 -מיי שי "שין' מטייגח ייהאנן%::בןי::יב::ן:נך" גננען- המתגהרה הישיאיית נחברה נ. ,הנק, מקום יש גי יי, נראה מיי, מתעורותנמוחיט-גס

 -שפט- השם בפירוש אחרתדעה
 .ין .ח ,K~nigtum Schmidt ביחוד: ראה באתריה, להט בדקה

 . .' Israel, Ugaritund Gottestn . , .. . 1,36-40,78,.1966.5.,םןא0ע
,,. 

-

 ,נ,( -א, אהנה. .אשא .שפסיס. קוויים השמות גי קמה, ,:
 יא( י, ט, מ,א, ישראי- גנוי

 גרא" אין נך alenl ינוקא,; ש, המסרס המנאר סגנ~גו את ות~אמיס "ינססיחרוף
 "ששור נסען

 י - - .TUbinganI Eaxbiel,. Fohrer,J 6 ,ננ9; .5 ,ונ שיהסבססואיי
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 ר ל ומ ט: ש.ופ,]10ן
 ובכמה :ושפוטים'ן_ ת- כ"ג, מהשווה: כב' - הבא מהפסוק .שעולה כפיברירהך
 15 כס י"ס, "שפטים"-שבמשלי ועוד(יגם ל'ל?ט; יא; כ4ה, ; ,"ושפטים" ידכתבי

 וראה )כחל הקודם שבפסוק מ"משפט'י להפרידם אין ל"ומהלמות"המקבילים
 כד(., כ"ד; הוראהזו,.דה"בלפי.

- 
* .. . .4 

 4. ":" ."ד,1.,%-י

 לפועל הוצאה של מוגבלת פונקציה. לתלות אין, "שפסימי: בצורה כייצא,
 הזהה )ואול, לה הדומה מההוראה שמתברר כפי השפיטה, מעצם לנתקהואין
 ל"ט, נ וביחוד א; יב;,-ב; ד'; ט~; א', מראהו משפמים לדבר - בלשוןעמה(
 נותגתי:כי והדעת משפטים"(. בתוכך 1:ועשיתי = ח ה', יחזקאל וראה.אצלה;

 "שפט: השם כלל-ממשמעות' שונה אינה "שפטים" של. הבסיסיתההוראה
 באש "כי " יל, ג', )שמנא עולם" עד ביתו את אני שפט "כי הבאים!בביטוחם

 כב; ל"ח, )יחזקאל ובדם" בדבר :ונשפטתקאתו טז(, )ישעיהו.ס"ו, נשפט:ה'
 כ; י"ז, יהזקאל לא; .כזה, לה; ב', ירמיהו ד; נ"ט, ישעיהו - נפעל כבגץועוד

 ובצוהה ח; ב"ב, ז;.דה"ב לג;.ק"ג ל"ז, תהלים-ט',-כ; נ; ד'; לו;יואלכ'נלה,
 ב(. צ"ד, תהלים - השופט לאל ובזיקה ועוד; ב כ"ב, ד; כ', יחזקאל -פעילה
 לכך בקשר ורק שבשפיטה ההרשעה צד את מציין "שפטים" השםכלומר:

 מאר( שב"לודות בגהקם ל- להגבילו טעם כל אין אולם. לפועל, הוצא,.את

 מועז1ע54 כ- נם לפיכך ולראית  : עוני, או התראה,. היא  מהיראותיה אחתשרק

 האדמיניסטרטיבי בתחום "בעיקר עונשין" פקיד או "בורר לפועל מוציאביחוד
 הלא ההבדל אף ב.שראל4. השופט למהות ממזו ולנזור החוק-, לתחוםולא

,.:.. , 
-... 

.. 
-. 

 ,,, ; .,.,ן
 הקניה שנטים,.וננהא".על,פי או שוטים של  d~rQYg"-נמזבן מתרגמיס השבעים0ן.

 בל ואין כתרמם-"דיני". כמוהו העברי-6121%ט1, הנוסח על שומר הוולגטה אךלמהלומות;
 "ללצים )כה( משפט* 4יליץ האליטרחטיבית שההקבלה ינראה ה-יו8 מהצעת שפטים לומדצורך

שפטים-
 לאותי - שלפניו( הפרשנים את גם)הממכם .1י ,London, Phombs, McK~ane 1910 דעת אה לקגל אין משום,בך הקובעת. היא  )בט(

 הל? בגלל רק כס- ?"tD ל כה י"ט, את המממיך כחוב,
 שי החור המ~סינ ימך על נט- נח, נו, - הזרנוקים אח יההנ,ף יותר יתנון ;יאה נשנ,ונ.החוור
 המוש; גי ומוגן,י!.

 .הינתש נתו ויש הגיית, שיא עיי שעיסה ננד נימת, מנון, נאן .קרס-
 .זל. פ-ב, תהלים למשל והשווה טז; .יב, כ"ד, שם-א בזה )יכייצא העליון .התנופט הוא האלהיםכי

 מתפרש שם .כ1 .ין _,Die Caspari '.ש1ק161י,זסעסטט!םטם5%1-  ,1926 :35 ראה-אגל יב כ-ד;ולשמ"א
 ,: .1 ( ( .י ' : י -נקם"; במוגן"שפט"

 למרש המנסה 199-297(, עמ' ג) ההיסטוריה, המלך, )משפט סם-יזר א. א. מדברי הן המובאוה ש1.-,
 - כמגולית לו הנראית = הוראה על רבאסמכתא ממאדי מביטויים יווה גזירה פי על "שפט" המושג.את
 ;אא4 ,ועש 264-265 ; . ..,מ .,L'inscripti~n . Dossin . עיין ממארי ולמובאות שפטים. = הצורהשלו
12.4, 31)1955(, sma,  Mari 67 !סו סahdum-i-~Lim, 4ט (ondation 6את.דעת לקבל קשה אולם ט 
  הימודיח  בדברהישמיות  בדו,'להבייע  ורמוחה-ישןבה ממארי=משום העדות כי ספ"זר א.א.
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תק י ק ס מ ר ב א מואלש

 המכר הדיץ מקום, ומכל ; מוחלט איש 'dayy~num ל- 1תט"ע15 ה- בץמהותי

 כ"ד,טו1תהלימ חיץןשמ"א ללגכל הויהאלהיםעזההעסהשופט,במקרא

 דץלמשמט, בץ מוררת משמעות בעל הבדל בתרך למצוא קשה ואףס"ח,הן

 לראותו אץ ח':ה,הכ( )שמ"א למלך בדרישתהעם שהועלה השפיטה דברנם

 כפעח~ה אלא )ל, שט המכרות המלך מלחמות לערן ~מקביל ואףלאכנרדף

 של,במ המעמתת לשפיטה דתקא ובסמיכות עתר שלמה שופטות מעץמעחדות,

 כלשון גם לחנינו שיש ט( ח', )שם המלך" "משפט הניטוו א-ו(, ה': ושםשמואל
 או מנהו של במשמע מתפרש שהוא ככל - _aa~ln של השפיטה לדרישתעימות

 משפט של היסודי מהמובן לנתקו אין - האכדית 'par~u ל- בדומה'נורמה,

 מצד בזיהוי לא אך - לשומת שווה' סירה 'תוך א(, )שמות.כיא, משפטיםאו

 כה(. י', לשמ"א ומוסכם כתוב בחוק מדובר ששם המלוכה, ממשמט -התוכן
 או בנימוסים התופסים סימאנטים, שינויים עליהם שעברו במונחים הדין'והוא

 דוגמה מנהגת. סמכות בידי דינים מסכת או משפטים קביעת שמקורםבנורמות,
:.. . -..,*,,.ן.

 - המורה ,.שפסיס- העדה ש, "משמה יתירא" שוקקות מהיך יוקא, גמקיא . ,-שפו המוזהר,
 משמעה- הטלת משוב בו שיש מעשה "על -לדעתו

 08"(. )שם,
 פסיקת גס כמובן, 3לן כרוכים שהיו -אף מנהלית כמכות בעל מיסודו הוא השופט כי מכאןהשטרחו

 יש ואנשים" אלים "שיפט שמש האל ובענין ביותר. דחוקה =חיא שם( )שמ, לצדקף מסירותדין.וגם
 ם. תרגום וראה כנ"ל; דומין, אצל )המובאת יח.דנלם של הארוכה המהוכח על לכל, ראשלסמוך,

 יר,ש,יס, ,פ6ה-נ השנ' ""יף המקרא, גהקופת וארצו ישראל ,תולדות מקורות מימט: א. אצ,איצי
 לפי ARM). ,11 ש9 אחרים ממקומוה הוראות על לדיין( שופט שבין )להקבלה מזה ופחזהתשב"ה(
 כפי וצדק. אמת של טהר כימן על והשגחה דין קיום של הכולל במובן שופט, הוא שמש זוכתובת
 ' ' , )ב-6( הבאוה: מהש,רוהשעולה

.. 
"-wiilu-6במ
 ..ן-" !1-1ת-ב5" ען ם

 ,י
:. , -.-Idt-ik-:-50-ית"mhs~-ti 58 . ;: 

ש ~ik-teia.-"=5' ;;ל 4 י- מם84~ננ 

4-. 
י,:ם4-ע44ן-[4-ש5... ~...

 אך מטה; של :בעולם גם lLiaatum הגשמת על משגית מישרים שבמידת עליון בשופט המדוברהרי

 ,- שפיסחו: מעצם הוא כדיין הפכיוו ואילו בממש. לפועל מוציא מ לראוהאין

 . . : . "%-"?-בם 1-18וי55 ~ח1(-1-13ע-1ם)9(

 "-היקוקו, ואילו " נפש,ט~ה-dayyanum ,.54 מהרכס זן( )שם, יימן ;. יפש:. נ, י,,,.)י(

 כלל כאן שונה אינה הדיינות מושג. מעין יוהד, מקיף במובן - )במרכאות( סו" "86ט1 אצלומתפרש

 הפונקציות אחת היא הדיינוה אחרת, לשון ממגה. נובעה - לומד ואפשר בה, בלולה היא אלאמהשפיטה

 שופט. תפקידו,זהיבשמ תבות מתכנה-גס לדין- היושב האל או המלך שגס דומה, אך השפיטה,של

 לשני דומה הוראה משווה כשהוא חיצונית, קטגוריה לפי למלך, שופט בין דקנלה מעלה ספיחרא.
 ,והשווה: .5-.8 -,נ111.,זש5שק5 ,7 ,1957 ועיין:'201-216 300(. עמ' .שם,המושגים:)ההיסטוריה

 - י .לי ,zu~ Richtu 8טIsraels,~ p.ich~ern 6 "4וע2 77 )1965(:408
 ..' ,. "%ם148"ט(5ישע1"ע" ,תן( 298 ".מפייזר,_שם, א. 3ג.,-

- 
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 ומלךשומט]12[

 משפט לו: ובדומה 14 יג(; ב', שמ"א ג; י"ח, )דברים הכוהנים משפם -מובהקת
 והשווה בז; בו, י"ז, )מל"ב הארץ אלוהי משפט כא(; כ"ז, )במדברהאורים
 לד; לג, י"ז: )מל"ב הייים משפטי או הביים משפט ז(; ה', ה; ד, ה',ירמיהו
 ; במשפטיהם" -הספטוך - כ1,.כד כז; ז'; יחזקאל וראה יב; י-א, ;; ה','חזקאל
 - צדנים" "כמשפט המלדכה כנראה_מלפני קדום ביטוי הרבה;.והשוחהועוד

 ז(. י"ח,שופטים
 "למט" השם של היסודי משמעו כי הדעה הובפה  מאוגרית  השוואותמכוח
 פרוש אם ספק, אולם 15 המקראי. לשופט היקש ומכאן - לשלוט או למשולהוא
 . האוגריתית. המיתולוגיה להבנת המובאות בכל תקף או הכרחיזה

 תפסן, בעל אלאץ, "מלבג, לבעל: שופטות משוות לאל במנייתן ואשרהענת
 קאסוטו מ.ר, )ולפי מעליו" אין אשר מלכגו.יופטנו בעל "אלאין - רעלנה"אן

 ונשנה החוזר השם פי על - בבעל דבקה השופטות תכונת 8י. עליה בל"אשר
ך בעלי' "הפט -בטכסטים  לרפט המקביל "זבל.ים", על נצחתו' לאחר 

 לחוק. ולא הכהנים--לנההג. "משמט בלשון הכוונה כי המפרשים יג-סוברים ר, לשמ"א4נ
 1966; ירושלים, שחיאל, ספרי סגל, צ. מ. אצל ניחורראה

 )"וענה הכוהן חזקת את המדגישה ו-3( ב, עמ' )4, טז ב', לשם-א המלח ים מגילה של הגירמהגם
 השבעים החוק. כנגד להתנהגות רוננת והיא ייתכז - כיום-( הכוהן יקטר הכוהן הנער אל ואמיהאיש

 רם; מכוונים-דרך שהם אפשר ביחיד "הכוהן* באןהגורסים
- 

 הספוראדיה השרירות את להדגיש
 נוקטת הוולגטה גם ג(. י-ח, דברים )והשווה הראשוני הוא המסורה נומת כי נראה אולם זה.וכבנוהג
 מצרפת כשישא המקובלו הכוהנים חוק כנגד עלי בגי נוהג את בבירור מעמידה היא אך ריבוי:לשץ
 לא כלומר: :Dominum~ "aescien[es טטנוס% ~populum", 84 sacerdotum ofiicium ליח יב פסוקאת
 משמעוה כלל משווה שאינה לוולנטה מתוץ הנוסחאות- שאר למי הכהנים. משפט וחת ה' חתידעו
 -משפט-של

 )ויקרא לכוהנים עולס חוק כנגד אנסי-משפט בבחינת הוא כאן -משפט- - עלי בגי לנוהג
  -משפט הלעזן גי להמד, ניהל "ך ל--לה(.ז',

 הכהמם-
 בממש, כוהני, חוק בהשחיחה משקפה אמנם

 משפס להצגת וגהקבלה בדומה ועונש; המא של סיפורית במסכת נתגבש שמואל  שבספרבשילת,
 יאן כ"ז, )שמא חוק בחורת -משפט" המושג של ראש.גית העלאה דוד בסיפורי השווה אולםהמלך;

 .ל-,גה(.

 הפירוש את וראה 39. כעמ' 16-14 ההערות את ובעיקר 38-?3, עמ' )כ"ל(, שמירט ה. ו.15.
"Hertschaf~"1958 אצל ח ט,. בתהלים משפט ללשון ltirchen Neu Ps~lmen, Kraus,  11 .נ. 

 ,8 .עי ~Die Hertrberi והשווה: י; ט-, בחדליה *ידין- ללשון י.ששען'. יפירושיאח

 Ent~vicklung 5(ט Begri~es -משמט- 0ן Teatament, Adten ,(ל4ב ,40 1922 .5 ,256-287,!4
;6-76,1923, 4

 40-ש4(; יה, ששית, פיסקה ה, )עמודה יל עמ' תשי"א, ירושלים, ענת, האלה קאסוטו, ד. מ.16.

 .Kaptlrud,' 5. 4 כמוהו הכעל; ולא באל האלה התוארים את הצלה הוא ששם %8, בעמ' פרושוועיין
 'Shamra .טגטז ,Kopetha~en ,ג610:195

~as 
,%0 18 Baali גם בתוקף עללה שעומי - "דעה ינראיה 

שמידט
- 

84--48 Kbnigtum~ - כעל מלכות בענין וראה לבעל. רק במוחלט יאה שומט התואר בי 
 לכסא "גרשה 44--י4: יי, יב, ד: עמודה רביעית פוסקה קאסוטו-שם,אצל

 זכה-
 מכסא "הגרשהו

 ,3( .Mytbs; Canaanite Drivcr, 11 6תOTSI Le~tnds 8) מנו ,Edinburgh .1956 והשווה:מלכותו"ז

965.%(2- . 
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יה י ק ס מ ר ב א מואלש
 ל-כסי ובהקבלה למות יעאמר בקשר ימתפטך"( השם:"מתפט" גםמך","
 בהשלמה או -בהקבלה כשופשת, להתפרש עתן מלכיך, כסא -מלכך"

 מרפטך-מלכך-יק מלכן-הפטל זבל-תפטר ההקבלתילמלכ"."
 נרדף בהכרח איר ו"התפט" כבג ל"ג, ביחוךישיהו להשתה נרדפותבהכרח
 כאטריבוט משפט, כעת או שפיטה להורות'על עשוי והוא מלך;  ארלשליט

 פורשו לא שהסרטים פי על אף בעל, של ובעיקר המלך*האל, שלעיקרי

 דין בתהום וודאי הן והחכם) הצדיק דנאל המלך תכונות אוגרית.בספרות
 ישמט אלמנה דין "ידון - יתם" מפט. ישפט. הלמנת. דן. "ידן. כפשוטו:ומשפט

 י-י . . ,משפטיתוטץ9נ.ז
... - ( 

 "מלך" הציון אולם אדם; למלכות אלים ממלכות מיכאמת ללמוד איןאשם

 שמוצאו בדעתנו איתמם !היה אטילו אדנות. הוראתו ;"מלכך"( בבעלהדבק

 שליטתו תופסת ממילא הרי חלם"(, על. )"דימלך. האלים שליט וסימנומיתי
 אף על - בהן סימן הוסעתן, או בעל, של והמלכות השופטות מילות ,;.באדם
 אדם. למלכות - הגדולההבדל

 .;( ',THIZ, Foh~r ,78 ,953! .8 97! של דעתו וראה ,CML., Driver, 8. 0 ע0 ..4 83"177.

 .,ע .,י als: KyTiosr Baudishin. GrafI והשווה: 4(, וע' 35, )שם, שהידס דעת כנגד בעל שופטותבדבר
 Gottesnamci תון ~stelle se~ne" und~ ludentum מ! :aer .ט[111(5ס58עסן8ייטוו ,ת656!0 ,929! .:ת585.370

 צורך ואין .יי :Albtight. 1 ,08ע7 .16 ,1936 7-20! ראה כשופט נהר* "תפס של המשמעותוללגין
 [ס טיט "Death בענין דעתי אתלקלל

..River, של צד ליאות כדי 20( )שם, למסופוטאמיה בהשוואה 

 שבהם דים או הנהר מי עוצם משום אולי ים; זבל עם הזיהוי או ההקבלה למרות - נהר בתפסשופטוה

 נהר להפט ,1תט(8!ח6(1(( ))37 שמירט של לתרגום להסכים קשה בך משום י דין גזר אימתצפונה

Strom'~"Herrscher הקושי  יין.  עשייה של ממכית כל קוום לו שגשזוה בלא בלבד, שררה ובחזקת 
 יש שוודאי המבול, בפרשה אף למים; בקשר בפירוש מכרת השפיטה אין במקרא  שוט  אמגם,ההח

 למבול -ה' המעורסל והכתוב "eev"; או "דין" למלים זכר אין ועשייתו חין גזר בהוראתלהבינה

 ראייה. ממנו להוציא שאין וודאי י(, כ-מ, )תהליםישב-
.1876 ;CML,' 1955 ,338 .ן4ז .!206 אצל מתפס השם לענין ראה, . Rom, UM, Gordon, 1!. ):. 

 CML,: Drivvr,~ 5. MHhologischen 1(16 J..Aistleitaer,I, ,52 58 26-23( 1, אק' 1 י; ,ו, אק, )92!.

76.70, !959, Budnpest, WW, , )801) Schamta Ras au$1 Texte~ Kultischan' und בן דברי- יהשיוה 

 את השוו ונגר . 'ו; יקצר, יח,שים nelg uD~n ::ך:ב:י:ע:כךןןב:::::.:::

 געמ, ן הע. נוהנו ~,Kbnigtum .8 441( שמנים ~עיין CMi,1, ;לוו! ";.,
 ,ועתם שנ;';וו - ז"

 בוזר מ. של לדעתו ובניגוד לעבדיו האדון כיחס השמי המלך-האל יתם בדבר ואלת אייספלדטשל

 ראש באוגרית;. לאלוהות *מלך-.בזיקה המושג 'את הוא -מלך--מעמיר של הגומארי הצביוןבדבר

 .als~ Jahwe; Elssfeldt, 0 ,שמט"ב :,ZAW .5 ,מ192( ועיין 89( )שם, אחרים אלים על כמלכותלכל,

-179:1. TUbingen, Schrifien, Kleune idem, 88; -וראה Gottes, KOti~tum Bubor, 51. 

401956, .Heidelberg, שמידם; אצל נוראה -מלך" המילה  שי הראשוני המובן מה לפסוק אין עדיין 
 עניין ויש יועזו לעברי, אדון מדר, משליט ומכריע, בורר שונוו": דעוה המניא 6 הע' 67עמ'
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 . 1מלד שדפס.ן14ן
 מחזקתו שפט - לפט להפקיע הכרח כל אץ האמורים שבטכסטים מסתכם,.

 או שררה של קדמונית כאילו משמעות בו ולתלות מהתג-ך הידועההיסודית
 במקרא. כתובים לפירוש קובע מידה קוה לשמש בהם אע .לפיכך.השתררות.
 כי להסיק, ניתן באלוהות שומט ציומ נתלים שבהן במקרא מההקבלותאדרבא,
 הכתוב: - עיקר.לכל הרחב. במובן צדק ולעשיית בפועל לשפיטההכוונה
 ישעיהו למשל )ועין יו כה י"ח, בראשית - משפט" יעשה לא הארץ כל"השפט
 ו; כ;1: יז. NLW) ה, ט': וביהוד ז',יב; תהלים א; י"ג, כ; י"א, ירמי"ו כב;ל-ג,
 מהותו מעצם כמשתמע, ופוסק, בבורר שהמדובר .ויש ועוד(. סו; D"D, יב;ג"ח,
 אביהם" אלהי בעש ישפטו נחור ואלהי אברהם דין,'ביחוד:_"אלהי מיצוישל

 כזן י"א, שופטים כא; ה', שמות הן ט"ו, בראשית לעין מ; ל"א, בראשית-
 הבעל. הוסעת את נם להלום  עשף זה פרוש ועוד(. טו; יב, ע"ד: ז; י"ב,שמ"א

 שבהם הכתובים בכל אך למעשה, rv המגשים..אמנם.מתנלה'ה'לכשליט
 כמו בעלמא, אדנות של T11Q "שפט" למילה להקעת אע זו התגלותמתפרשת
  ראשונית שהיא פעמום בשררה הכרוכה האל שופטות "מלך". השםאולי_לגבי
 לשפיטה למעלה, הובאה שכבר חותכת, רתמה ממנה: יצעת שהשררהופעמים
 דממה יג, 4, שם-א - 'ra~lu עד ביתו את אני שפט "כי בחפיפה-אחת: ידוחוזק
 וזה ישפיל זה שפט הבריות-"כי.אלהים ra מדור דרך למירת,דק,אחרת
 במישור )והשווה חיב ע"1: דין-תהלים אימת תיאור ע"ה,.חן תהליםירים",
 . .'.. 4',' , , א-ד(. כ"ה: הארצי-דבריםהמשפט

-- 
 אדמת אימת ללא שופטות, בהגשמת המלך-האל של דומשטיתהופעה
 ככל - פ"ב במזמור ד. א, D"S: ט; ו, ב, צ"ח: יינ; צ"ו: בתהליםמתוארת

 יק "מ המיד שאשנס להני", ין. ""ו(, נ, )הן,יסזדי", עייהס ס~מד מייזר א. ט.נה"ג,ות,
"יועץ-

 אסמכהאות שאין דומי אך -מנהיג-.' פשוט או סמכות- געל -פוסק שהוא השופט מנגד
 . -משיג-..: עם סמכות" בעל "פוסק לזהות מקום יש אם וספק, להכרעה.מספיקית
 הוא" steht זה-ש1 לכהוב 14( וע' 39, פס. )שם, שמידם ה. של הערתו-תמיהתו מעניינת21.

Bodeutungl~doppelte סתום hier, _11 שפט") Erde")1 der~ e'RJchter 25 18. )311ם2 .מס mfi משווה 
 מוסיף. והוא 'Herrsehert'' משמעי חד באופן מפרש הוא ששם - יא וקם-ח, י, ה', תהלים אתלכך

 , . ' .. , OderistI_ ומ1 'ה2*למ13צ(das '.11 '"טיסיו" ''einga~chlossen1ושואל:

 השוואות להביא בראוי זה לכתובאולם י-
- 

 ט; ט', מההלים - וקוסמית יותר מקיפה במשמעות ומובן
 ארץ-. יעמיד במשפם ד-"מלך כ"מ, משלי בעיקר ראה למשפט -ארץ) ולצירוף ט; צ-ח, ים;צ-ו,
 הנדרה, ליהד למעשה. דין, גזר ובהריצה כשפיסה בפירוש מדובר כה, י-ח, בבראשית מקום,מכל
 אתיזה,.לפחות כל שאין ומובן, למשפט. יושב בבחינת כאן הוא ומכוננו, המשפט מקור כעליון,השופט
 בעל שליט, - לפירוש הנידון,בהקשר

 שררה-
 נפועל. האל, מתכונות אמנם שהן -מצמיג-, אפילו או

 הע' פראה יח'דנלם של הארוכה שבכתובת גאתד aawan(um)~nl ה-זעט11קצ הדא זה גכתובהשופט
 . יפרט. ראמ הנהוגת אך ויעות; ימעשה, ש, ש גו, נלי ה-sapitum וחייט(.
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)15ן אברמסקישמיאי

 אלוהי ולמשפט היחוד לאמומ בצמוד קדמונים מיתיים מרכיבים בושנשתלבו
 התכונה במקרא אחה סקופ בכל, מאשר. יותרו, ., אולי בו, מוטעמתי -בארץ

 ובניגוד ה; א, )פ.'ב; באר? מתקיימת היא שמכוהה שפיטה, יכולת שלהאלוהית
 , ' ' י ' ' , ' . פ"ב:ב-ו(.וולכך

- " 
 - בישראל מקיף במימד  שנתפס כפי האל: של השפיטה תוקף כי.מסתבר,

 הקדם בתקופה ' עיצב - היחוד , אמונת של הקדמונית בהתגבשותהכבר
  השופט גם הוא האל אלוהיו המשפט מקור בישראל: החוק הנהגת אתמלכותית
 - הוא" לאלהים המשפט -כל - המשפט של הגשמתו על המשמת והואהעליון
 כמקום הברית בספר הנזכר "האלהים", ,שנס ודומה, ועוד(. יז, א',-)דברים
 פרושו יהיה - " כ"ב,  והשווה ח; ז, ב"ב: ו; כ"א, ושמות דקו לפסיקתוכסמכות
 בדבר לתמיסה בפועל השפיטה של לצמידות בו ראייה - שיהיה כפיהמדויק
 א, פ"ב; נ"ח,,יב; תהלים והשווה כ; )שמותכ"א, המשמטים האלוהי.שלהאופי

 שימתם( עצם )ואת 5 כ"א-כ"ג, שבשמות המשפטים את לשיך אמנם.'שואם
 צמודים שאעם ומלחמה, חברה רכוש, כדיני כמותם מלכותית- הקדם.לתקופה
 עיקרא ומשפחתית-שבטית קדם-מלכותית לפחות ושתשתיתם מלוכהלמשפט
 ועוד(א כ"1:)א-טז א-י; כ"א: כ; דברים ל"ון א"כ, כז: במדבר כה;כ"ד;

 יכולת של המידה אמת פי על ההיא בתקופה כבר נמדד- השופט שמעמדהרי
 ראש או שופט כל, קודם הוא משה כך משום אלוהי. משפט של לגילו'התכוונות

,..,, .,,. ן  
 ל

 _Schmidt,  11  ט1לן ,Psalmen אגל  שונות  ריות  והשווה KOnigtum; 43--49, שמירט- ד. וו.22.
 .Wtiser, 14 מאז ,London, P~alms ,1962 [556-56 ;  באנגלית( לבמהדורה .תי8ם1ישן ,19%4.ך156-15

 .%;( .,, ,יPsalv~s, 0! Book The Briggs, );, 8. 87188 אצל דיון, דרך הפרשנות, סיכוםעייז

215-217.]960. Edinb~gh, 

 האלהים-- -אל ז--ונשבע--לאחר כ"ב, לשמוח 1ה11לגטה השבעים של האיספת כי נראה23י
 -האלהים-(: - )ובשבעים ה'" -שבעת - י בב-ב, לנאמר היא מכוונת ראשוני כנוסח הובן לאאפילו
 בשימום סתם יורידית שבועה גורסת הוולגטההאילו

 "ה'-
7. 11. medio". 8711 הו "iusiu~andum 

1960,Neuktrchen, 11. Psalmen, 1)]2א. ש. עתה ראה העגין ולעצם 572-573( עמ' )בעיקר ,5מ 
 ' . ,  219-288. ב, בג"ץ, "ההימלייה", בתוך המשפט,ליונשטם,

.. 

 האלהים-, אל ארניו )"והגישו דין פסיקת או מיזמט על -אלהים- המושג של התפיפה עצם מקוב,מנל
 במקום או בחפץ כרוכה שהיתה ככל ' אלהים"(. ירשיען "אשר האלהים" אל הבית בעל"ונקרב

 במקור והמדובר המשפט; של האלוהית הערכיות בדבר ראשונית תפיסה על מעידה - אלוהותהמסמל

 ' קדט-מלכוהית. תקופה המשקף הברית, -ספרקדים

 עם זהה שאינו פי על אף - המובאים בכתובים -אלוהים--- שהשם הנמנע מן זה אין כן, פי על ואף.

 שופט-אדם. של האלוהית לנאצלות גם אלא האל ו2ל השופמה לסמבות לא,רק רומז -שופט
  73ש-זז2: שם, ליוגשטם, א. ש.24.
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 ימיךשופט)16ן
 וההנהגה.בישראל יט( י"ח, שמות האלהים", לעם'מול )"היה_אתהלשופטים
 דע קבלת כי ההנחה: עלינו מקובלת ואם,תהיה שופטים. הנהגת היאלאחריו
 הישראלית= האמונה עצם מתוך מחףבח.בכוח כמלכות,' - האלהים.מלכות
 - אכרית( מספרות היקש פי על פם תולדות,ה בשחרות כבר בישראלתפסה
 המשפיע השופט; האל מטעם כמתת-השראה השופטים של ההנהגה ייחודיובן

 בחיי האלהים מלכות תפיסת של בתוקפה להמליג כלל צורך ואיןישועה.
 של בקטגוריה "ולהעמידה כב-כד( ח'.: 10פטים נדעהן במקרה כמו -מעשה
 . ., בכלל.ן! אדם ולשלטון ארצית למלכותנישד

 על יא-כב( ב': לשופטים שופטים ספר בעל השקפת לנו תיחשב :ה עיק לאור- "- ' ". " .
 שמשתמע )כפי תשוקתם בצד ה', מצוות וכמורי העם כמדריכישופטים
 העשוי'נמסח - רטרוספקטיני כסיקור רק לא יט(- יז, מהפסוקיםבעקיפק

 הנקיטה הלשון ההם. בזמנים המציאות את כהולמת גםדבטרונומיסטי-אלא
 גם  נשנית - טה ט, ג': )שופטים ה'" "הקים ה'" "ויקם - מושיעים לגביאצלנו
 ניתן שאולי הדעתל על ועולה יח(. טז, ב': )שם השופטים על הכוללבסיקור
 המרשיע לפעולת ,דווקא' בהקשה "שפט" . של הראשוני המובן אתלחשוף
 והיתה עשו הר את. לשפט צוון מושיעים-בהר "ועלו ספרות:)מאוחר:ובגליל
 מפסוק משתמע אגב בדרך יח(: ט"ו, שמות  והשווה כא, )עובדיה המלוכה"לה'
 פעלם מעצט המושיעים כי אדום, בהכנעת ה' מלכות להופעת הרומזזה.

 ,, ?ן .. ' יי והנשמתו. דין חריצת בחזקת - לשפוטמיועדים

 משפט לעיצוב סייעו, ולפחות גרמו, ספציפיים חברתכם תנאים שגםדומה,
 שעדוין השבטי, היחוד תודעת, כישראל:, המלוכה תשמת ולאיחורהשופטים
 נתגברה( )ואולי ושהתמידה הקדמונית, על,האחדות המסורת חרףנתקימה,

 - שם כאמור - להגיד גיחן אם וספק, 1086; ד', מקראית, באנציקלופדיה .מלוכה" ערך ראת-25.
 קשורים שהיו תגים מצה למלכות שעה באותה .שהיתה '-התנגדות ול אפילו מעידים גדעוןשכברי
 -את שאבו אלה רוח שהלכי האומר, 220( ב, )ההיסטוריה מלמט א. דברי את והשווה הערה-.למסורת
 משידה כשלעצמה המלוכה שהצעת ואומר מוסיף הוא אך הפרס-, בחירות .האמונה. מןהשראהם

 גיחוד.ערך וראה שם(. )שם, העם" גחלק.מן שרשים הכתה בבר של.קבע למשטר"שהנטייה...
 הכא) בפרק בפירוט, נידונים דברי,גדעון 1122-1121. ד,, גאנציקלופדיה.מקראית,"מלכות.ק"
. .י-במפרזה. ' . )- 1.

 ירא. ava0naovm1 נשקיע" וקסלד~ס (4 הסור.( ית יניומה השגעים נדרסת ,!.,
~la)v-

bpou~ המה 1.ת .~גפר '-: להעקה צקן מ"ר היעלז ,מצוית אז ימשע'2 מנוונת 
 אך נשיטיס. ונע,.5.ן - נהשועה נבוע., המוקע", ה., מלנוה את ביותר פנקסה וו," ,5ליטה'(,

 שהוא הפסוקים את הולם והוא "למשפט"; - "מושיעים- הקרמונית ההקבלמ על, שומר המסורהנוטח
 .. ז. לככב-גס'-הוולגטוסי' המפעל ולא סטייל הוא יעקב ביש שבהא ליח-כא(,מותמף_אליהמ.
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תה אבימסקישמיאי
 עצם נם בתולדותיה. מלכרות שסועת שהיתה בארץ, ההיאחעתעקב

 בתמורה מכך וכתוצאה קבע, להתישבות במעבר  שנסתמנהההתנחלות,
 והמכריע הבורר המקיף במובנה - שופטת לסמכות כל קודם נדרשהחברתית,
 במעט. לא שקבעה והיא הבעשבטיים. והיחסים השבטים המשפחות,בתחומי

 שהערמות בישראל, השופט הנהגת של הייחודה דיוק, ומליתר המיוחד האופיאת
 י"ח(. כב-כזן ט"ו, )שמות במדבר נומאדית בחברה הותקף שלההראשונות

 של כתפיסה למרשו יש ז'( וש"ב, נתן בנבואת ההסטורי הסיקור כי יתכן'
 )וליתר המלוכה ראשית ועד מצריב יציאת מימי וקונסקוטיבי נמשךתהליך
 האל התהלכות של ההתמדה תאור בגלל רק לא דוד(;.וזאת, מלכותדיוק.
 השבטים או יא(,. ;', לשמ"ב השופטים הנהנת מפאת גם אלא ובמשכןבאוהל
 "שבט" של המקובל במובע רק לא אולי ז(; ז', שם = ישראל" שבטי)"אחד

 והשווה י; מ"ט, )בראשית למחוקק בהקבלה שבטי, למנהיג ברמז QSאלא
 של מימד הללו השבטים במנהיגים נתן חולה פרם, כל על ת יד(. ה',שופטים
 למלכים כראפ שם(, שם, - ישראל" את עמ' את לרעות צוויתי )"אשררעייה
 כדה"א אמנם דוד. מלכות ועד המדבר מימי להנהגה רציפות לשוות כדי)ח(,.
 בהכרח זו אין אך ישראל") שפטי ל"אחד ישראל" שבטי "אחד נתחלף 1י"ז;.

 גם קרסים - BL - )השבעים הקובעת המרסה - המיושר אופיה משום אולי-
am..1.'ןןנייתדוייי" . ,_ . . 

 בדה"י החסר יד כפסוק פראה וריאנט אלא שאינה אפשר שבשמ"בהגירסה
 לשופט, אפילו הזהה או המקביל אליטראציה(, מעשה - אמרם"ובשבט
 ם, לה המשך אלא אעה שהצידות השבטי המנהיג סמכות אח ביוהרוהמדרש

 הצאן"(. מאחר המה מן לקחתיך )"אס רעיה מתנשמת בהונם

 ; ;., ,שם-ג ממדן נהגן - ורז-ק גני נ. יציי;. יריי11.
 קנסיא "ד .עם נפרזנו הנורי

 שבטי אחד *אח אומר: שא ל"שפטי-. הכתוב תיקון בלא - להנהגה רמז בכתוב הולהדישראל*_-
 עמי אה צויתי.לרעות אשר שאמר כמו מיהודה, שבט יסור לא כמו ומלכם, ישראל שופטיישראל,
 הנהגה "ת תולה הרד-ק .כלומר: הרועה". הוא המלך או והשפטישראל,

 עם זיהוי )דרך ה-שבט-

השופי
 השקפה בתן מדברי להעלות אגו באים אמנם ואם המלך. להנהגת - הידמות כדי - כמקבילה

 "שבס" השם אך י: ברוץ הכתוב את לפרש יש - האל בהמר בישראל השלטת של רצופה המצ'כיותעל
 שיהיה. בפי יד ה', ובשיפטיט י, מ-ט בבראשית טרושו יהיה שבטית, להנהגה רק כמכוון פה לנוייהפס
 רע"ח; טמ' כנ-ל, סגל, צ. מ. ד; יעז, דה-א גירסת את גביסחה מעדיפים התרשים המפרשים28.
 .Smith,~ ?. 8 פאEdinh~sgh, Samut1, 0) 80011 7 .899[ .ק ;299 .א .יד ~Rntsbtrl יוםכמוהו
 -Curtis וכן ,ם40מס[ ,1954 .ק 286 האנגלית המהדורה ,s~uel-l-bUcher ,=%שטם;פ9ז

 מBooks 71 (0 .5פא081זEdinbuteh, tCC, )5 ,1952 .ס228
~Kadsta, 

 בפירושו כספדי, ד.
 שבט- -אחי מציע )בג-ל(,לשמואל

 בהמהמך דה"י--שזפסי" גוטי את בעצם ומקבל צורך( )ללא
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 גמלךש1פס]18[

 מצב איפוא, משקף, - השורשית בהוראתו - שופטים שבספר המושג."שפט"-
 והשופט ותקיף, יציב ממשל עדיין עוצב כשלא ההתנחלות בנמן ויחידמסוים
 של כאבטיפוס משה, של ההנהוה תכונת כי. יוצא מכרעת. מרות בעלהיה

 כלבד זו לא דוד( את המרוממת נתן בנבואת מכרה שלא פי על )אףשופטות
 נדודים מחיי המעבה של ההשתקפות בתנאי וכמובן - בממש היסטוריתשהיא

 לתקופת גס ההנהגה סגולת את הורישה או שקבעה היא אלא - קבעלהתישבות
 - השופטים של המשתנה מאופיים )ובהבדל כל קודם מאופיינת היאהמלוכה.
 הנדודים תנאי חרף - ותדירה קטועה ראשות על במסורה משה אצלהמושיעים(
 ט, י"1, שמות בפועל מלחמה בתשועת דוקא ולאו - לתמורות הגתומםבמרבד

 א', דברים א-ה; ל"א, סו-יט; ב"ה, לד; כ"א, יד; כ', במדבר יד-טז;יא,
 רק לא  לדורות סהיפיפה  והיא כב(; כא, א-ד, לא-לוף, כי,כב-כד;

 )ואולי כיסוד אלא המלוכה גיבוש בתולדות רטרוספקטיבית אידיאיתכתפיסה .י
 המלוכה". ובתקומת השופטים בתקופת היסטורי-ריאל' כערם(אף

ז
 שהשם כך, על הדעת את לתה בלי - טז ג', שופפיםעל

 -שכס-
 ראש של למובן בפשיעת/ יוצא,

 שאינו .,ע iaher. Chronfkbdc Rudolf 66[1 ן ,חזה ,1955 .5 .130 רודולף ת. פילו א ט(. כ-ס)תריס
 בה ורואה וממשכן* אהל אל מאהל *ואהיה ה: י-ז, רה-י של הגירסהמעדיף-כקודמיו-את

 נאהל מתהלך יואהיה ו ו', וומ*ב שלעיבוד
 משייך, ולמעשה שמהן את מאחר שהוא תוך - וגששכן-

 "שפצץ". הגירסה את ז ז', לשמים במשיטות מקבל - ע( ל ו ז', שם-ב את האחרים,כמו
 לשימת - האחרה( בצר רווחת היהה )אפילו לכל, ראש הובאה, ה יעז, רה-י של הירסה כי דומה,,

 שלמה-היו אח לצדק שלעריו-המכוונים ולמשכן מועד לאוהל דווקא קדמותהמחבר-לשווה
 ראעוני-- זהוא נאמר אמנם -אם "שנסי- שגם יחגיח, יש ו(. ה, ג, א', דה"ב, לט; ט-ז, )דה"אבגבעון
 זה במקרה כי ויתכן יא. 1', משם-ב היקש סמך על ל-שפט"", דה-י מהכר בידי יהידאותו, משוםהוסג,

 לרחוץ אין מקום, מכל -שפט. שבט שילושם: סמך על תוקא ורווחות, ירועות גירסאות שהיהיי
 ואין הנבואה. דוח את וכהולם כאבינר הנראה -שבסי-, גירסת את שופעם שבמושג הרגילותמשום

 י המקומות. בשני - -שבטי- - השבעים מגירסתלהתעלם

 496-462 ה', מקראית, אנצ. משה, ליונשסם, א. ש, ראה משה עי הקדומות המסורות לעניין29.

 ., תשב-ה. ירושלים בהשתלשלותה, מצרים יציאת מסורה הנ-ל, ספרו:לשם

 חדשה; אינה היאורית אישיוה של אמד למשה לשוות המקרא מחהקרי רבים אצל הגיברת הנטייה,
 והיקפה. הדמות ,1ל מהזחה קזסבי(על אפילו כנוקנ)ופעבמם לציינו שנצעד וויכוח הידוע, נ=ש,"ולס
 .א ,Mok~ild D~s Smrnd יקץ .א Ew~ld 5[6 .14 ,ב1ס4ו אצל זה בויכוח מסכמים עיוניםראה
1952,Be~lin, Mose,I 5שמ 4ו[8 85ט Oswald,~ 2. 1959. TQbi~8s, של ההיסטורית האבטנטיית לעניין 
 .G~rtingen,I Reit,~ seine; und! Mcase~ Gressm~an,J 11 1913 ; עיין מצרים, ליציאת בשייכות משה,הנהגה
 ותיישנו לא ועדתן )כנ-ל(; המסכמים עיוניו לחור ליונשטם, א. ש. של דעתו את עההדרה
 קשר מסל אוהו המפקיעה הקיצונית, גישתו למרות משה, של ללייעהו מהאר אד. של נימוקיוטעמי

 מעי". '"' י ,-" "ע "הנ: ihreI ,אה%." Haltr,I בביי:ג
 4גל נ, ,;-"יזק "גן-,1ן, עמ' תרי-ו, א, אניב, חי הישתייה, האמונה מליות קושן,ק
 .ליל דעהן את והשווה zss-240; השעו, אביב, תל המקראית, היצירה של מנבשונה הנ-ל,348;
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]19ן אגדמסקישמדאי

 בשופטות  שנתנשמה ככל משה, בהנהגת הנביאות סכלת כי ולגמר לסכםגיתן
 שמואל, בה1ה1ת - המלוכה בפתת דווקא המלא בטויה עלהמוש.עה'ושבאה

 בר-תוקף, שלטון של הכעת מבחינת היתה - שאול בהתנבאות ום הלקיתואולי
 עם נעלמה או נטשטשה והיא והולמת; ומתחסרת משתמת אפילו ואוליחולמת,
% דוד. מלכותקימום  למ1העי ימים וברבות חצר, לנביאי מעתה היו הנביאים 
 בפועל. שלטון לאושי לא אך אלישע( )כמו למלכות יועצים ואףחבורות
 המרכיב כמיוחד השפיע - השלטון התפתחות של העקיבות לפי בוהוה
 דוקא )ולאו המשפטי -הכסיסי

 הנבוא"
 המלוכה דמות %א על משה הנהגת של

 קדהשה של -בחותם לדורות לא מנים כל -ועל נתקדשה שלאבישראל

 לדוד", "עז האבות-בקובץ לאמונת ביתם הישראלית האמונה בעיצוב משה של מקומו בדבר הרןמ.
 Annualt (0 6ש Swcdih 1ה01081ם7% "(סא51ע1 4 ,ינ96!( .קע וב- 40-"י עמ' משכ"ד,ירושלים,

 1!!-125. עם, תשכ*ז, אביב, תל ישראל", ים של ב"ההימטוריה דבריו את וראה;30-35

 ההיסטוריה, ויגר, מ. של הסיכום בדברי עיין המונוהיאיזם בכינון משה של האישיה הטביעהולסגולת
 272-263.כנ-ל,

 הולדות ובמדע המקרא משה-כמתקר על והמסועפת ההיקף רבת הספרות שתרף ודומה,80.
 כתפיסה )או .ריאליה היסטורית כאישיות ההיסטורי- במתקר בפירוט- רמוהו נידונה לא -האמוכה
 בישראלי המלוכה ובפררם השועפים בימי ההנהגה תקומת על השפיתה מצי כזו(, וישיחו שלקדמותהץ

 העלה, לא היחוד, אמונת בגילוי משה של הופעת-היחיד על הדגש את ששם ככל אולברייט, ם.11.
 - במדבר הנדודים נימי משה של השופטת ההנהגה פגולת את היסטורית, רציפתיות של בוחן פיעל

 הישראלית. המלוכה ערב שמואל, בימי המפנה, כשעת ואף הישראלית הההנהלות בנמן להנהגהכמופת
 Fioat לעתיד-ס%( בידיו הנקוט העקרון פי על דכעייה, לראשונה נידונת כבר שבו ספרו,ראה

 מ. י. בתרגום עברית מהדורה ספש5 ס148 6! ,?1והש136!יBa~jnore )7 ,1946 .עע196-208
 המומתיאיזם= של ההיסטורי לרקע המוקדש בספרו 183-168; עמ' 1953, ירושלים,גרינץ,

B~hmor<150 .1*4י, R~igon ana Archae~ogy על ספורות שורות רק כתב 958ן(, )מדדורת 
 6ןי" אומר: הוא ששם מלמעלה, 17 שורה 96, עמ' וכייחוד 175, 184, 118-199, עמ. עייןמשה,

0!. 
OHUdN 85 !0!6 %" 0] 85%811 ,?שמ(6ן8000 סיסעעטמהע *%! ?!ש,!מ%15 (0 %10565 6ח. 

- בספרו דבריו את עתה והשווה"עע4יאבץ.  andl YbhwaI פש צ306ן (0 ,מאפכא:( london 968נ 

figure0")5ט 48 8ת(6תש ם ra~gdzef י%4( ל"10י  ש ) א  ש ח ע 1 ח א ש ת  ?ב4" סע85088פ[ פ0הסאש 

 (ae1 hnadaeI !0 hnpos~bk 18 1 ם0((נ6םםrdi~ous 8 such; 0) !0שסם
~andard 

 aar~ngI תל ?80

81!by, isacknowl"~cd I~aa; 0] huuder 166 88 ,[ס6הט6! 6ם wie~at; 180[ם%6 85 !48 !0 (עע? 

 weUa 35 3ט ,by 41 %1ם410=הט1 טם"עי ט baveI 5י ,ימשמע 143-33.ש הע')ישם
 64ם1ם1%0םם6ם6עם16י

 ספרות"- הקר לפי השבטים, חגרת בליבוי rntb של הסגדלית ההגהגה לשחזור הדרך רבה עדייןאך
 אצל זה בכייון נסיון עתה וראה 158. 152, 146-143, שם, וראההיסטורי.

 chmid~ ,ט10%י
 .זן

 . Bec~n ,968( ,81יק4ד,98-101
 של הברקה, כדי בהומעה, וראשוני יוצר ;אינטואיטיבי כוח למשה וכשיווה קויפמן, י.8צא.

 היסטורי מוהיג של כדמות מעמדו את להדגיש ראה לא כנ"ל(, האמונה, )תולדת הישראליהמונותיאיזם
 למרות וזאה ושמואל; עלי ובימי השופטים בתקופת בישראל ההנהנה על יעליל; מברעת, השפעהבעל

 נבואיה-( "תיאוקרטיה )ובלשונו הנבואית הדנ"גה תבונת אף ועל בשופטים מתן שהוא נביאותסימבי
 לשופטיב- בפירושו 87-88; 64, 18, עמ' כנ"ל, ליהושע, )בפירושו הרבה'ביהושע חולהשהוא

 '- " " 8. הערהעמ'5-41ג.וראה
( .; 
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 .שופס'ומלז~ח
- 

  שרא=תה מי על אלהש;עאף מלכ" של כממומה כללאלה"יולאיתפסה
 מעצם שהרי יהודה. במלכות תוקף בת היתה מקום שמכל אלוהית,לבחירה
 משפט המדבר=לעשות בימי לשומטות המלוכה-כהמשך יעדה'יסודה
 סנולות'המשפט למשל, האחרים; הקדם עמי ואצל אצלצל כמקובלוצדקה,
 כ"1,.1; ט"ו,'א-זן א-כא; י"ר, הנ,. י"ב, טן; ח', ושלמה-שמ"ב בדולשנתלו

 ב"ב; ירמיה א; ל"ב, ד-1; י"א, 'שעיהו )והשווה ז; ז', טז-כה; ט-יג, י,מל"א

 המעוי(. נ: ק"כ, ה; ז, ס"ה, י; ב', תהלים יד; ד', מיכה י; י,:: הושע טז;סו,

 ו': ראה ללוויה ב; א', לשמות 'KOl שלו הכהונה ומעשה משה של הלווימוצאו
 והשווה ל"ד; ריב; כ-ד, כב-כה; כ, -שמות הכהרה ולעסין כו; בי ל?ז-כס,

 הארץ- וכיבוש מצרים ב.זמזר4-"יציאת של מאמרו אח עהה לציין יש81.
 כנ"ל, )בהיסטוריה,

 לומוה""יסטודיה דמוקשדים דיאלייס, היסטוריים עלזים ניצרד, דמ"נר, מטסן ריבו 195-190(עמ'
 שבסי קדמוהם(-כמנהיג מצד להגדירם.כאבטיסיים ,שניהן כהוגים, של אסמכתאות מי )על משהשל

 ובהישענות ברוע, בקדש כישיבה על בעמלק, המלתמה על רעואל, יתרו, על למסורות בקשרישראל;
 משה= של דמיתי סכרין לקדמות 195(. 198-191, עם. )שם, לבגען העליה עצם ברנר מסורותעל

 על המטורה ביותר חשובה דשופטימ, בהקופת כבר הנראה, רכל רווח, שהיה כפי מנהגת-כדמות
 חגר אשה ויעל משי חותן יתרו של ולמעשה-ההנהגה יא: ל., טז; א', שופטים fwlilr: שולוהשמזכירים. כפי אגב, ונאמרו, בחורה, כלל תלהיט שאינם בכתובים, שכשהמרה כפי הקיני, "שה'למשפחתקירבה
 תשכ"ד, ירושלים, ז, ישראל, אר, משה; הומן חובי ימשפחת נערר המקדש מזר, ב.. ראההקיני;

 אצל בהרחבה, מקרוב זה גייוגו, וקידומו( סיווגו המחקר, סיכום )דרך המור" חקר תולדות .81א.
(suppl:!970 Leiden,I Grat,] 50100 Criticism: 0] )0[ 8 בטא"ס Lawi !נ80 טן Moses~ Thompso~.I ך,. %: 

 ! . . 4] '. ' . )~.)1%(1.7סץ',ע,יס1

 )עמ, המקרא לחקר ומשמעה ההתפהחוה בתורה הדנים בפרקים שלפנינו, לנושא מיוחדך ענייןיש

 היהודית בספר( מהגדרה )כפי ~'השמרנות- מצד המקורות שיטה על הערעורים ולשקירת405נ37(
 האדכיאולגי" מפו חישים 'והתרומה.לרעעבותדהקאחולית

'aP) .)102,72 מעלך שדזא ע' על ואף 
 במירה הרפת את נותן הוא אין כי דומה, דבריכם בספר גם - משה מימי ההירה למשפטי עתיקגרעין
 שיהא כמי חיבורו זמן י"א ץ, ב ישראל ראשית מימי אטילו קדום,.אולי הלסטירי משקע עלמספקת
 אטמכהשצת במציאה - כימים גם - איש ונקושי :שהרי 145-189(. עמ. ממורט, "קר לו מקדישומשהוא
 מסורות, של שיטתי בבירור אלא משה, אביב גם - ומשפסים מעשים על - מסורות לייחוסאסשריות

 לשחזור ננקודת',מוצא לראותן יהיה ושאפשר משה; מימי כשאונות אממנלוסיבית, לקגען,שניתן
 מהסטורות העולה הקריטריון לפ. נוספים, מסירות גרעיני "עלאת דרך משה, של ,היסטורית"דמות

, גראשוייות.המיסנמות -  . ' . '"'- .. 1 '-~ : 

-
 השופטה-הלפיית ההנהגה בדבר הממורות לתשתית להגיע נלבד מצומצם נסיון העלינו זה בחיבורנו

 אלוהים ומאיש כנביא תמותו על וכממורות בו גירוגו אליה, בזיקה ורק "שה"-של
 )רא"

 המסכם(. בפרק

 בהיסטוריה משה דמות החורה-של במסורות מחודש ויון מפורט-ירך לשחזור המרחק רבועדיין
 : - ',י : ,' -המקראית. ההיסטוריתוכמהשבה

- 
 ('," ד

 את מסיים 'והוא זה) בהמרק חש - לפניו אולברייט פ. יי. כמו - הומפסון י. ר. שגם לציון,וראוי
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]1ס אברמסקישמואל.

 על,יסי כמסתבר, "שפשר " ג utts: בכהמרדתה*ם ואחרת"משה
 ל, י"ח, )ששטים דן במקדש כהתה מורשת מנחקק בשלה השפטתהכהתה

 שמואל של הכהתה סמכי" על, ההשפעה מפאת - בעיפק רק אך ם.לא(
 מעולות לבין זו סמכות בין הקבלה לראות בדין - בלבד טיפולוגי סייג פיועל

 שאול, המלכים: ראשוני אצל - בלבד לא. אך - בעיקר המפורשותהכהוגה

 .~ ~ . ,/ ושלמה.דוד
 של הכהונה סמכות למורשת גם ,ואולי האל לפר המלך למכהנות מכותרמז
 מרכיבי בו שנשתמרו ק"י(, )תהלים ממזמור עולה - דוד בית של ובאפשר -דוד
 - השבעים  )ולפי רברתי  על  לשלם כהן אתה עתם ולא ה' "נשבע  עתיקים:לשק

 1 .,. .,-ן:
...,...

 הנוצרי למות בחקר למאמצים בהקשר -ספרו
_2 

 there ,,15 !סם 0שquest 8 5 6( טל אלה: במלים

?
 -5ס103י

historical oftheI quest~ thee -  studies- Testamentt 014 סו resumedi אצלו אך 
- 

 אצל כמו
 של והמחדשת העצמאיה לגישה מספקת הערכה אולברייט-אין פ. וו. אצל ואפילואחרים
 קויפמן.י.

 כשופס- משה את אמנם המעלה ,נ(, ,5"כנ ,כוח ,31 ,1963 )444-469 דוס י, של מאמרו אתוהשתה
  השופטים מימץ.  אכסכלוסיגית  ומושיע-ובהשלכה שליס של פיקטיבי ואבטימוס -נשיא" גהורתאך

 480-48%(. עמ')געיקר

 בסרושו מפורשות שהן כפי ובדעותיו, בשיטהו תלות וללא קויפמן, לי. בדומה כי כדבר, עניין 32.'

 מעלה קייפמן, י. של וי כמו היקף רבת עקרונית גקוגצפציה אתי!ה וללא 1964, משנת שופטיםלספר

 סגולתו על עמם( ובשילוב אחרים תוקרים של דעתם סיקור )תוך דעה מסויימות, בהסהיגויות ממנד,ר.

 אלט א. כי מטפר, הוא אף !,J~hwekrieg). )93_92 הגדולימנ כ-שופטים כמוהו משה שלהחאריממאסיה

 histerisch~  ,der בי משה, הנהגח לעגין ימיו-השירה באחריה נושא  שהיההעלה-גהרצאות

verstthea''-.2ט lsraels FUhrtr charisrnatischen  spiteren 4ש Analogie 46ז n~ch Mosesai 

 סולנ" Mosc des HistorizifAt פג ז6מ[Eigenscbafi 56 י81 ז6ט ס!5[ס יס6 ותוהה מוסיף ממנדוך.

 חיש. 'Richter ' ש na(~rlich א," ,isbar:-א nicht auch abtr .,....ז"*
 סוג_י המוסדי-פונקציונאלי-שבין המהותי-גתחום לגידור קויממן י. של ההנגדוהו שם()שם,

 אופיים על השקפתו ומעצם שופטים ספר של ואידיאולוגיה קדמות בדבר מקביעתו מסהברתהשופטים
 לאומדם- ס-אישים השופטיםשל

 -דיינותם" גם נהסרשה מהם אתרים שתצל 46(, כנ-ל, )שופטים,
 -השליח מושיע- של כדמוה משה הוא-מדין-אח מעמיד אמנם 50-42(. שם וראה 41;)שם,

המושיע

 הראשון-

 משה; לשליחות  גזיקה היחוד, אמונת קדמות על להשקפתו בדהאם וזאת, 45(; )עמ'

 אבטיפוס של מידה באמת כל, קודם משה, דמות את לשקול מקום  יש היסטורזת-חברתית מבחינהאולם
 ספרוהית- השלכה להגדיר שנוהגים במה דווקא לאוו הוא והאמור מלך. אוישליט-מנהיג-שומט

 1 י - 4. הערה ועייןאידיאית.

 אינם ואלט סמנד )ושגם ולמלעיס לשופטים כמופת או כדוגמה משה שופטיה שדווקא דומה אולם.
  ירגרסיה ולענין לעיל. כאמור  הוקף בני כתובים על שעונה אוחה(מעלים

 כאילו.שגי
 משת תקופח

 עדיין ההתפתחות, של השגרתית להשקפה ניגוד דרך השופטים(, תקופה )כולל הבאוה החקופוחלבין
  R.Smtad,i ייאה: .ץ and: Mosc~  Volr,I ב1ס5 ,יחסתי ,Tilbingcn ,1932 .5 :140 של בתהייהו עניןיש

59?"5. Mosebild,S )5יו2)כנ-ל  . . - - 

 7- הקדומה בתשתיהם - לאהרון משה שבין  היחסים ולפרשח  לשמואל משה שבין ההיימדריתלהקבלה

 -משה- ערךראה
 . בד. העברית, באנציקלוסדק[
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שופט.ומיד.]2ק,

 להפח, יש הכתוב של ערפולו חרף ד(ע )שםך צדק" דברת-(.מלכי"על
 בתקה אפילו של.'המלך-הכוהן'ואולי הטיפוסית לתכונה ציון בושנשתקע,
 שלם מלך צדק מלכי - יח( י"ר, )בראשית המסוים המלך על לסיפוחחיצונית

 צדק מלכי בתוארו.של או בשמו אולם במיוחד. אצלו-שהכהונה.מטעמת
 של היסודי האפית על הדגש הושם דוד( על בהשקפה או לדוד ברמזשכנראה

 " . -.,. . ( להנשמה:% סימן בחוקת ואם מהטס בתורת צדקיאם מלכות:כל
 הקימו האחד של צאצאיו : לדוד משה שבץ זה בתחום ההקבלה מפתיעה. אךן

 והשווה 'ח; ח', )שמ-ב היו כוהנים האחר של בזיו בדן, אלהים בכית כהונהבזת
 סדרי וכעון משה בידי הכהונה קידוש על כוהתם בתורת המסורת כה.כ',,

 הכוהרים החלקים חיבור זמן. על בהשקפה תלוייה קדמותה . פיוהעבודה.על
 לנאמה ' עימות שדרך אלא ק(. הקרוי המקור - המקורות ,שיטת )ולשי 'בתוהה
 לשייכות לב ובתשומת הברית כריתת בשעת משה הברית'עלפעולותבספר
 יהונתן לכהונתשבש

~uln'r 
 תשתית מסורת בס-כ !ם להעלות ניתן - הלוי':

 .משה שנתפס וכפי פולחן. בע!ייר משה ראשות על היסטורית משמעותבעלת

 של נרעץ על.סמך ובאפשר - דוד נם נתגדל ככה ומכוונה הכהונהכמקדש
 שיבת-ציון-למלונן,סדרי מימי היקש פי דה-י-.ועל בעל אצלמסורת-
 כ-נ-כזט("א. בפועל)דה"א ולמקיימם להיבזות העתיר במקדש והלוויההכהונה
 גלויה- דוד-במזמה את מגדיל מכך,,לי'בעלל.דה"י להתעלם איןאמנם
 משה של.הנהנת פרשיות על דילוג כדי בירושלים: פולחן של ראשוניכמטסה

 האמו!ה לנימוסי להאציל באה שהדגשה.זו, נאמר, אפילווהההגלות.במדבר.

 .5 .א ,Chnaanitt Driver .קי(.,4אא ק-י גמלים ננוענייפ גמו;ורים ג4ימ4,ס יעניןח4נ.-
 .Icfferson.i 0. 8 ,ן LMIV. JBLI Ca~aanittl ))" Psalm .גניו נעיר ,.(י(, :.pp :נ22-2,)121-(12

 .ע,112
 !מןינ ומשהפה גמינוה ויה"יסת ווו ימיגות ימשמעו גוק, מקני עי 4ג.סור ,קז:~ה4ג.
 !4,-הין עמ' 4",ן: ירושתכם, נתנ-ך(, מקרום 1,1נ, יזוד ען שים, מקד צוק מיני אגרמ",י,ש.

 נזוי,ת - "י"ס ,ה"'קה.מ,;וה נזק ממג, קננן "יה; ,!-נ; "מ. קם, - ,-, המקוממשפות
 .(1 .11 %אתוסף ,(נ( Das "1סןלס1ץ וסorientali~ 6)al י Koni~i- ishta ק"י: למעור בקשר ו - יםהבא

 ,"14"! ,2ת,נם
"1-1%, 

 ג( הערה )וש *"שי ב .ז4 ,404[ ;ן116 וע( .".5 תרח .5

 .c~tdir .נ!11 !(.!!ג; 4, הער")ושט.
 ,4.1,פ:("ונ~

 .4 .א .ת,ה4קנ K~9hip Sacr~l "ן
 .d'interpreta~ion Essai Savignac, 6, 1 .6 נחמור ",ימ~נים הא,מנסים ויע!.,ן .קע 12.:120

 Psaume %ם l'aide 8 טlittera~re 18 6 ,טתת6"עצאט o~s ,1% .ע511~1 "1218 ל44נט41(ל

 su[I Rtmarque~i סו )Psaume ,ןם ססו(ותום5 ,1/1 ,1956 .ק:334

 המיוחות כהנה-לאור.השקפתו ממעמד חיסור דה"י-חוך בעל אצל דוד הנדלת למעשה'"34א.
 שכתבהי הערה והשווא .(Norfh,J 5 ,[38 7סלשסמז6 ,1963 .קק 370-381 ; ראה - ופולחן אמונה-בענייבי

 ב"מית זה מאמרעל

 מקרא-

 ! .ז' ע ,;: ,4 4נפ-ז20. עמ' תשב-ד(, )אדר ית-יט
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231ן אברמסקישמגאי..

 - הקודש ועבודת כהונה בהסדרת ראשונות של שיוו' שעצם דומה ממשי,מימד
 הראשונים, בימיה הכהונה הכוונת על למסורות מקבילה - לדוד -לפרטיה

 "ג ציון. שיבת לאחר ידועות היו הדעות, ולכל מסק, שללא משה, פיעל

 רווחת תפיסה על מעידה - המוסתהת וכאילו מפורשת - הלא -ההקבלה
 בימי אם - להנהנה הצמודה כהוגה על  ההשוהה סמכות בדבר קדומהוכנראה
 : . ומופלג. מלא לבטוי באה דה"י בעל שאצל - דוד בימי ואםמשה

 הכהונה פעולות כמו - השנים אצל הכהונה סמכות היתה לא כן. פי על.ואף
 ולאוו מודרכת, או מושלת ראשות של גילוי אלא - ושלמה שאול שמואל,אצל.
 .רמ - שבלטת שכיבואו - לליש המרא הכוהן אפילו חאריסמאסית.דווקא
 יט(ן.ואילו ה"ה, י; י"ז, )ששטים וכוהן -אב ומורה יועץ נם אלא האל משרתרק

 הכוהנים יד על משפחתיים או משניים מכהנים כמסתבר, הם, הכוהכם דודבני
 מל"א וראה בו; כה; כ', יח; ח, ח', )שמ"ב המלך פקידי על 'auMlnהראשיים,

 בתחום במהותה היא הכהוזה בקיום לדוד משה שבין ההקבלה. ה(. ד, ב,ד',

 בית בימי מלכות או הנהגה בשררת תופעתי - כטיפולית להנדירו אסשרשאולי
 השרם בק רק לא ומודעת ממשית היסטורית לשייכות עדות בה ואי!ראשון,
  ההשגחה או הראשות בצביון ש11ה צד בדבר דוד מימי קדומה לתפיסה גםאלא

 )עלהכהונהש!כרךבהנהגתם.
.' 

. 
. 

"' 
 י,

 - ואהרון משה של או - משה של ההנהגה אופי על המסורת כי ייתכןואולם,
 בניסוחה שגם מצוואתו, ללמוד.אף אולי שאפשר כפי שמואל;השפיעה.על

ק ,קדםהמעין  עצמאית מסירה( דיוק, ליתר )או מסורת ושתמרה דברימי 
 ללא 1ב11דאי - הלקית להתנשם היתה שעשויה והיא 'א(. ח, 1, י"כ,ושמ"א

 התדירה לבהירה - שוב והכווה ן דוד כמו שלטת באישיות - מודעתהשתיכות
 שהיתה הכהונה, משררת היקש למי שגם מתנת, והדעת שררה. שלוהקיומית
 ואולי 1 המכוון אופיה ללמוד בדין המלכים, אצל בארעי מופעלת אומשנית
 ושמואל. משה בידי הכהונה הפעלת של - בעיקרהמכוון
 בתנאים אמ!ם - לכוהנת בצמידות ושמואל, עלי של השפיטה דברגם

 למעשה בדומה היסודי, במשמעו כל, קודם להבט, יש - חדשיםהיסטוריים
 בני אצל רציפותו פ' ועל ו(; '"ב, ן טו"ז ז', יה; ד', )שמ"א משה שלהשפוטה
 על - שקידה כצורך או - כשקידה מעצמו הוא מתפרש א-ד( ח', ישם,שמואל

 שי - הסאו-"שסויית ,נמה" מ"י ששיי - ששו"" 1"ס1י"; "ת"ו!" ,משמעות 4רג.י
 גע,

 ,Chroaikbdther .ק0 ראה רודנלףי וו. של פירושו לאחר מהותיים דברים נתחרשו שלא דומהדה"י,

 בדה"א. כ-ג-כ"ט לפרקים - הפירוש ובעצם .LXIV; (Einleitung)J 011(-ננהיג;
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 1מלדשופט]24ן

 העלתה נ בלבד הכרומלוני מהצד ולו ג זו שופטות ועשייתו. לדיןשרבה
 למלכות ההזדעקות מדרישת )בהבדל מלכות של פרמאמטי מרכיבמתוכה

 ~"miSarum של ההגדרה ברוח וצדקה, משפט של משטר במעון הנסמנתמושיעה(,

 . , . ' . . , - הקדם. ארצות מלכיאצל

 בהתעצמותם המכרעת חשיבותה למרות המהביעה, שהשופטות לס,מסתכם
 תופעה אלא היתה לא בכנען, המתנחלים ושראל שבטי של קיומםוביסוד

 שופטים בספר אמום בישראל. השלטון צמיחת בתולדות אפיזודיתהיסטורית
 זה ייחודם אולם מקום.בראש, עליהם, צולחת ה' שרוח המהרעים,תופסים
 חדוות מעצם רק או הספר של הדידקטית האמונה מנמת פי על רק לאמסתבר

 תקופה בתיאורי כרגיל גיבורים, לסיפורי הסופרים( )או הסופר שלההתמכרות
 הללו המנהעים של שרישומם נותנת, הדעת ההוסרי(. האפוס )למשל,הירואית
 מלכותית הקדם התקופה ועל דורם בני על "חאריסמאטים"( לכפתםללהוג
 שליחות דרך ייצוג, לכדי העלם - המאוחרים הדורות על דוקא 1לא11 -בכלל
 ואילו ויב(; גב, שמ"א ו--; י', ו-כב; ב',  שופטים )ראה התקופה שלאלוהית
 דיב( ז', )שמ"ב נתןבנבואת

 א-

 השופטים, של הנצחון  לתשועת זכר כל כבר
 ., , למלכות. כהקדמה הארעי, אופנים ברמז, שם,ומודגשת

 הבדל בעצם היה לא - ימש לשע תקוט אם - אעסטיטוציונאליתמבחעה
 על להעמידו אין שביניהם הדמיון אולם אחרימן  לשופטים המהניעיםבין

 לא אך "קטנים" הקרויים בשופטים נם היא תופסת כאילו התשועה,הופעת
 השופטים, לכל השווה הצד אדרבה, יו; עלילה. בסיפורי נמסרה לא אונרשמה
 השבטים על כלשמה, השפיטה, בשררת הוא המלכות, ועד ההתנחלותמתקופת
 אק למלוכה משופטות שהמעבר אלא שבטים; קיבוצי על - בארעיאו-

 תגאי לאור השלטון בשיטת עקיבה כתמורה רק פנים בשוםלהסבירו
 שורת של בחזקה היו המרועים' הופעות אמנם וחולפים. als~n-םדוחק

 שמאורעות מכך, להתעלם לו אק הדורות סוקר אך ספוראדים,מאורעות

 יזעה י"יניס מפס אין שפיטה, נסמנה "שכרטוס, מעמי קימות עי 1" ידיתי "נאמי ישי174.
 זו, וטה רוהח מלמט א. קופסית. נספר השופט חפיסת מאשר יזהר קדיט רובד המושיע בתפיסההרואה
 חולדות 219; עמ' ב, )ההיסטוריה, דלקדמותו -שפט* המונח למשמעות מארי מתעודות שודה גזירההוך
 ולפירוש 72-71(. שם )שם, היסטוריממשי לההום בהחלה ואם הספרותיים המקורות של הבחן פי עלאם והאהרים(- )המושיעים השופטים סוגי שני שבין היחס בענין דעתו והשווה 11(. עמ' כניל, ישראל,עם

 סלמון 19 של מאמרו אח עתה השובסים-השווה הנהנת בישראל---לעניין מלך אין ההם -ביגעםהנוסחה
 ' . , 35ג-144. עמ' 1989, א-, היהדות-, למרעי החמישי העולמי הקונגרס "דבריבקובץ
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חק י ק ס מ ר ב א ל א ו מש

 תהפוכות ' רהוללו יכול - ובשיר כסיפור רישומיהם וב"הוד - אלהכעין
 'בהיסטוריה.

 י ::

 י"א, י; י', )שמ"א, כזו היחלצות דרך - ודוד שאול של הראשונה התעוררותםי

 . . " '- ' יני בישראל המלוכה בייסוד מניע לכוח היתה - ינ( ס"ז,ו;

 המשליטים עוולות, ולמתקם חוק למקיימי המלכים נחשבו הקדום במזרחגם
 8%111(. - מחוקקים בבחינת משפטים לפעמים והקובעים mi~arum:פקודות

 )מבוא חלשים על המגן צדיק שופט כעל כידוע, עצמו, על מעידה'מורבי

 אומה לחוקיו דבה באחרית והלאה(יי 15 שר ז שר.27; 1 חימורבילהוקי

 וכנראה.הכוונה kinatum"; לו גתן שמש שהאל_ המישרים, מלך "אניה'מורבי:

י kittum אמת:  הוקי לחוקק האל מטעםלהשראה  של טרגסצדנטי עקרון 
 על הממונחי שמש,הוא האל ח'מורבי,.אולם הוא המחוקק כלומר,צדק.38
 של רועם בתורת למלכים, ההעוררות המאציל והוא הקוסמי; הצדקעקרומת

 לחוקי ובסיום בפתיחה שמש נזכר על.כן הוקים39. לחוקק - (re~um) אדםבס
 אור-נמו אצל ה'מורבי. ולהוקי השומרי( )בשמו אשחר למית לחוקיאורננמו,

 )-ץ טפ" '~muitesif גם המכונה מרדוך, גם ח'מורבי ואצל )סין( ע גםמכר

 עקרונות את בראשות בימי יצרו האלים כלומר: לנדכאים". צדק הנותן:'האל
 הם ח'מורבי של מסוגו מלכים אך ; kitrum'~ ע "יעם[18עע - והצדקהאמת
 של הסיום לדברי. בפתיחה 40 משה. כמו חוקים מקבלי ולא מחוקקיםבפירוש

 - החאריסמאטית המנהיגות של לחפיסה לחלוטין, מנוגדה לא בי אם שונה, זו שקונצפציה ומובן35.
 המקרא; בהקר מיוצגת שהיא לאלוהיה-נפי קיובהת לאור עצמה בפני ונבדלת סטצימיהבמנה-גזת

 .Aursitze Weber, 54 זט2 הדת של וסוצעלוגיה משמרים של ובר מ. של השקפותיונעקבות

GrundrissOeselschafi, und WirUchaf~ idern, 93111 ,ת86ת,טטז ,1923 471 י], RcliIPonssozioloiie 

 SntitlbknPmik, dcr ,חסשח!ייד ,925נ .[1401 ~7535 .4ג ,Weber ת)( and Cbansma עההוראה

 [BuildingI InstitutionI dcr ו[6םEisc~stadt),( ?4. 5. ) 80פסומנ( London,I andI ,968! .קע נ ,234-23%8-28

 !.~Annlysem. elt8eschichtliGhe. Soriologie,W idc והשווה 257. שם, משה הנהגת ולענפן;260-י25

Politik,מהדורת( Winckelman )956! .5 .6-80ד .ו. Stutt~ahi, 188, והאריסמה- משפם דלשניין 

 ' .ן4 " המלוכה. ראשית על סעיפים ובר, מ. של זה-דעותיו בספר נידונוה ועוד180..

 sos;:-s~e. נ,-ן,,, ו, מקראית, אנ1',,ופויה וקימון, נמ,רה המשפט יי!ק,שס.ין,. ,. ה ,ו.ן
 טתז Bnbylonian ,מע ,Oxford ,1952 ,1 , ,!~3 %"5י8.

~iles,' 
 .Driver,, 1). 0 .נ ב(

 ae. קמ".
'ל . . 810-809; שם, פיגקלשטיין, 9.1ר..

 שם ראה ה.מזרבי, אצל זשיפטים שפיטה דלעניין .op. Driver-l-Milu) ,).([ם ;4336-41.

 שומרי- המכונה-בהמגין אגליל של מעמדו את השווה האלים במליה השפיטה ולעניין494-490.
 .GO~krlieder. Sumerische Falkenstetn, ,1 .1 .5 ,24 ה7 .וש וארץ-. שמיר על וין החורץ.שופט

1,161. 1959. KL. ?8,5-ו1ע,. Wrss. 4. Akad Hdb. !האל מהו"ר יוהד מאוחרת בתקופה ודג 

 "י- ס0ץ ,הSumerisehe 5046 ראה - משפס לכסא כיושב גבונאיד של נשיר%17ש
~alkensttin- 

 ,(ע

5.288.1953, -Sruttgatt, ZUrich. Geht:e, בסנאזו[1 4פט Akkadisehe ufid =- י -[. ינ 
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ש~פט'ומיך~26[,

 lahat )ומא8![תז המישרים דיני הם "אלה במפורש!י'א כתוב ח'מורב(חוקי
 . כועם." הנמרץ המלךשח'מורבי

. .1 . ~ - - - --. 
,., 

 של משטר לכוון ישראל מלכות לשל מראש קביעה בהעת - הייעודעצם
 ברשומה עובדה, להיות' האמורה או עובדה' בהזקת בפירוש מוגדר.משפט
 סו(. ח', לשמ"ב עמו" לכל וצדקה משפס עשה דוד "שהי : דוד מלכות עלקצרה
 של לחלק-הראשת הסמכתה בעצם הרי נוסח, לשון טקטת שהרשומה פי עלואף

 - ישראל" כל על דוד "וימלך - למעשה המלכות בהגשמת הפותתהכתוב
 זו שסמיכות ודומה זו. מלכותית בממש.לעש'יה הווייה של ארשת היאמעניקה
 כל ועל היא,ממהותה,. הצדקה כאילו ניתנת'להתפרש, הכתוב חלקי שניבין

 -.מתואה אלוהית האצלה של בחותם - אחר בנוסח מלכות: של מרושמהפנים,
 "מהסל שגרית: ריטורית כלשון יעקב" אלהי "משיח נשי" בז "דוד של זהיעוד
 או - משפט עשיית של ןה מימד ": כ"ג, )שם אלהים" יראת מושל צדיקבאדם
 של הכללית המתכונת אחרן לשעה, הניתן ככל כרוך, - רחב בהנקףשופטות
 מהשגית גם אלא צורנית חיצצרת רק לא הקדם,'שהיתה בארצותהמלוכה

 כאמור לשופטן ' ישראל:'נ1לע של המיוחדת, ' במציאית , אולם11רמאטיב,ת:
 -.:, -:.-ן., '.,.ת "' . סמלית:,,למעלהומעמד.שלראשות

 הפנדקיות מהכתובות הידועים לשנפטים 11 ראשות מקבילה מה עד לומה קשה.
 אולם י'.- הלטינית בספרות ' suf(f~stes והקריים שבקרתע, מהפיניותובעיקר
 בהקשר .חדשה(, )קרך . שבקרתנו הפיניות בכתובות- "יונים' ' שלאורדומה,
 "בשת ובעיקר "שפט" הטועל פכן שפט" "בן "שפט" או ,"שמטם" נזכריםשבו

 לבר כשקרתם מאוחרות, בתקופות.  שגם מסתבר, השופטים( בשנת -שפטם"
 של הראשת מהמובן הנהגה, לציון "שפט", הכינוי הפקע לא מבוססת,היתה

 שם נם הכלול מובן'השליטה, אך ממשל; תפקידי השופט שםשנאמנםמילא
 מעורה שבה השפיטה, מתף יוצא פועל אלא היה לא הוא אף "שפט",בפועל
 אפשר קרתט. שליטי לנני teges1 (ו8גן(0ק הכים-ם אף ע. טיבה מעצםשררה
.4]Sufeten, 1(, 193 ) ש ,ו(שןסןמס32ו 11ע Altertumsv cl~s. 8] ם laie " Rcalencyalopfi , ושי-,ש 5048י pa, 

 )1; 139, 8; 4, 138:. 6; 5, 137: סי' תש-ב, אביב, תל הפינקיוח, הכחובות אוצר סלושץ, נ. 42.,

 שגם שבסרדיניה, מקרליס הכתובת את והשווה ועוד. 1 210, 1; 192, 4; 3, 108: 9; 154, 10;153,
 -. , _י 2. 120, שפטם--שם, מכרת"בשתבה

. ,, 
 של מופלגת הרחבה אהדנברגג-דרך כותב בך על3ג.

 המושג--ב-)ן"
 Pauly-'-Wlssovta .ק0(

Bedcutung3סחש dess verbunden, 0ן 8טס Begriff . diese~n חן slodi rrschcn~ 11ס und] Ricbtcn "abtrI 

"Fdrst".,HSuptling,' "5%1 ן,אנט: fasseni wci~erzuI ן 1 , 843( גשם . 
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271ן אברמסקישמגאי

 משמעו על כלל מהם ללמוד ואין השופטים, למושג בלבד טענים מונחיםשהם
 בציון ורומית ביוונית מתפרשת לפונים השופטות'האופימת כי ייתכןהקדמוני.

 ה-~sufes יד על משמש rex הלטיח השם כי היא, עובדה מלכות.של

 היה עשר הטבע שבדרך לממשל, בלבד צית בו לראות רש קטיריה,באותה
 במציאות דווקא ולאו הקדומהן במציאות שופט מפעולת הרבהלהשתתת

s שה היא עובדה ". חדשה קרת של ימיה בראשית אלא עצמהבפיניקיה u f ( f k t e s ~  

 -גם -ולמעשה עליונים שופטים להיות ליביוס-הוסיפו של-במעוהו

 .ען[(. ,ענינתם) )14 י( אחרים שופטים נם לידם כשהיו האחרונים,בדורות

 מאנתו גם ללמוד ניתן הפומים המנהיגים של השפיטה תפקידי שעלונראה,

 - הקרוי בשף  ושנכללו בפועל, במדינה, העליומם ראשי היו שלאהממשל
iudicum","ordo -.. 

 בידיהם מקימים והם חייהם, 'מי לכל מתמרם זה %ף חברי כי אומר;ליביוס
 Cartagine ordo rudicum 8ט tempestate במועל: ' דק עקרית של שררהגם

 בקשר ה-.ordo את מזכיר הוא ,erant" iudices perpetui)111,46,3(נ()().ץןן(
 הסמכות על בעקופין ללמוד אפשר ומכאן זה, למוסד חמבעללהתנכלות

 השם את פה מביא הוא אין אמום .אשן(. )46,5 בידיו שהיתההמשפטית
,saf(fletesשלטת שופטות של לעף הנראה, ככל הכוונה, הענין, לפי אך 

 גמימהכתובות ללמוד שאפשר כפי העליונים(, השופטים  משני נמוכה)בדרגה
 = הכרעה תוקף ובעל מחוקק גם אולי - מיעץ שופט שלתף נראה,הפומות.

 המועצה על מדבר כשהוא .01ן(ייא, .11  ,"1272 )ות28 אריסטו מתכותכזה
 במדינה. העליונה הסמכות שלהם בקרתה, הבחירים אושל

 שופטים, של יותר נרחב %ף היה קיים העליונים לשופטים מחוץ אומר:הווה

 וכות גם לו והיתה דין עשיית של לתפקידים רק מוגבל היה לא הואשאף
 מלכות שלטון מעין בו לתלות רואה שליביוס עד שלטון, בענייני הכרעהשל

,3(,46 xx)an~ העליונים השליטים או שהשומטים הנמנע, מן זה ואץ .ין[(. .ע0 .~[ס 

 ~iudicum", ל-"60[0 שהיו העיקריות הסמכיות את בפועל, בתפקידם,ייצי

 .8 .א ,Pelian; Cartha~e, Warmington והשווה ~WigO-?1טפע; .op) ,).אש ,ע 651ג4465.
 .ץ .Geschiahte. Griechisahe &loch של להבתנותיו מקש וש ועדתן ,Books. ,1964 .עק.144-145-

 Bsrlin ,1ג,1924-1931 :2!107

 ,Conway-l. 7. 8 .א הוצאת ,[ן .Livi 6.נ condifa urbc פי על בוא ליביוט של הציטוט45.

1953;Oxonii, 30דיודור אצל השווה בקרתנו השליפים זול ההוקיר הסמבות דלע2יין .ם0יבא 
,20xxv 5; 43, ()311, 511950 של המהדורה )למי .נסוכו ג Library,I Classical LoebI CrheI 

' 08שה לייפציג, .Immisch ,0 מהדורת ~Pol.' ArisL לפי ממובאות45ח.
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 ומלךשופט]28[

 לשליטים והכוונה - ה-~suf(Oettes את- בפירוש לינ'וס מתאה אחר בסקוס_.
 הגדרות של. ההלה לפי )וכנראה קונסולאריות סמכויות כבעלי -הראשים
 suKfhtes, itaque "Senatum שבקרתה(: למציאות = הסינאט כשן -רומיות

HVO)"(uocarunt uocauefant, eos, apud~ imperium; consulare ulent quod 
5(.7, xxxt (Liv. השופטים" ולענין" Cimbios~-להדס מקום בקירוב - ב 

 בחינת ראש, או. מושל של שלטון תפקידי להם הוא משווה -שבסרדיניה
"magistratus"- ו תפיסתו לפי)-suffetes) (Ax sufetes conloquium "%4 

2(.37, XXVIII, )ט, magistratus est ,Poenis summus :48] eorum,, אולי 
 מוסדות של בפריסמה הועברו ושאמנם האלה ההנדרות שברירי, לפי -מותר

 שהוראת מלכים, בחינת למעשה כשליטים, ה-suffetes את לראות -רומית(
 הראשית. משררתם היא לרע( בנשיבה דווקא פלאו רחב במובן ועשיתו,משפט
 בתיעוד חוסר מחמת רק לא בעינינו עדיין)כחידה הוא בקרתנו השלטת,עסין
 מהיעדר גם אלא - לסופה ועד העיר של ימיה מראשית - ובר-תוקףנמשך

 שניתן וככל הפונית. החברה של תולדותיה עצם על אבטנטיות פורותמסורות
 על היווצת-רומית בספרות המעטים מהשיירים - מרובה בהסתייגות -ללמוד
 לגזור מקום יש בכלל(, הפוניות במושבות גם )ואולי בקרתם השופטיםשלטון
 ה., בישראל. לשופטים כלשהי השוואהמכאן

 הירודוטוס אצל אנו שומעים ולראשונה מאתנו עלומה בקרבת השלטו,שחרות
 )והשווה קרתי על למלך  שנבחר אמילקס על .e(Herod~ .בע)א166-1:

 סמכות לו היתה השופט או ה-~sufet אמנם אם הוא, הקושי .Diod), ם) 22:24,
 - - ,רתנה של תולדותיה בראשית גם מלךשל

 דברי מיוחד לציון ראויים המדינה קיום של האחרונה בתקופה זו סמכותלענין
 אחד היה שהוא אומר, אש ד'ודור למצביא. חניבעל לבחירת בקשרדיודור,

suffetes.-שלטון של סמכות כחוק, בידו, ההוא'קיים בזמן כי מצין אלאה 
 )Diod. .Hte)' 111() 43, פ, vbpou~ "KaTa "6ז "%ח"5ג(טקמלכות

 אחרות, פורות במושבות או בקרתנו, השופט מילא לכתחילה כי נכח, אפילו7
 אפשר כי דומה, הרי - אחרת פניקית עיר של או. צור של המלך מקום אתרק

םויינה ע ל עי   שון'רתיש, א. 
 ורר. יייפיע, .8, .א .Die(sch שי. גישה תינ"ו.או

 .svarfaington 8. ,8 אצי עתן נקרחנו פטישון גמ~סיוה "-Suffetts שי מנומס (I.,sg,וא.
 ,Picard, 0. ibid. Beloch אצי ועות "ייוקי ראה קרניו שי גהוקה וירישת 44ף.,ון עמ'נו-י,
398:1956, p~is, Carthagt, 6ס ;l~iMoade סיכום וראה , ibid.-צשחע; ב-Wissowa, והשווה 
 : י .ו . . .ץ Leipzi~t Kanhago,I Ehrenber~,I ,1927ישסף
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]9ק י ק ס מ ר ב א י. א ן מש

 עסיבותהיסטורטת.לשתתלשופטותשבקרתממימדיחודשלראשות:בהתאס
 של יסודה עם בארצות'חדשותג )או חדשה בארץ ההתנחלות כי ושער,אם

 לנו תימצא - משפס של משטר לכשן כל, קודם נדרשה, בחלקה, קבועה,חברה
 לאחר לישראל, המיוחד השופטים למשטר בלבד, טיפולוגית ולא הקבלה,מכאן

 עצמה; בפניקיה שומטים שלטון על יודעים אם אין אמנם י'1."התנחלות-ככנען
 משה-הרישהשופטותן של לשלטוז האוגריתית מהמיתולוגיה ללמוד מותר אסאך

 שלטון-קדם-מלכותית. תקופת משקפת והיא יכול האלים, במלכותהרבקה
 שררת-שופטות של מסורת בנדודיהם עמם אאו הפועם כי הנמנע, מן זהואין
 לא הגדרה, במלכות:ליתר נשתלבה הימים שברבות מוצאם, מארצותקדומה
 אלא ולישראל, לפונים המשותף הוא - שררה בעל של למובן - שופטהמונח
 בחברה ד'1,יביצוע6 סדרי קביעת של הראשנן במובנה השופטותדווקא

 העברים'במרה, שבטי בץ נתחוללה( )או לראשונה נתקיימה שהיא כפימתהווה,
 אצל נותנת,-כי והדעת קדש. היא משפט בעין או סיב, שבמדבר מריבה5מי

 תוך לא ככלל: לשליט לכעוי "שופט- המושג נתרחב בישראל כמוהפונים,
 ההשתררות.הראשונית.לכינון התרחבות דרך אלא הראשון,' ממשמעוהפקעה
 את מעלה להתפתחותןהממשל.בחברה.'והרי:ליכיוס בהתאם בכלל,משטר

 הוראית או דין של.ה-61%"ש'כחורצי "תפקודם"( - ימינו ומבלשוןתפקידם
 בשליחות לקרתן .שכא לסרשת'ת0(!"4 )בקשר מאוחרת בתקופא נדץ

 sufetes! cum alo~ "Pbstero אחרים: שופטים פקודים לידם כשהיו"ניבעל(2גש
14,15(:xxx~v: )]לן: consedissint'- dicendum 4" 5טן " ': , :(. 

 המשטר-בקרתע.מטעים את - לכן קודם הרבה דורות - מתארוכשאריסטו
 כסמכות הנבחרים וארבעת מאה מועצת של חשיבותה את לכל, ראשהוא,

 לל החוקה נשתמר-חקר שלא )לאחר המעטות מהערותיו ואף 'במדינהןעליונה
 עושר רדיפת על' הביקורת למרות - שבח :משתמע מטעמה  שנעשהקרחה
 בתיתוקף, חוקה בנרמז,-על זה,.המ.וסד לאוליגארכיה-למשטרונטיה
 מכריע ורם של חוקה דץ בתי ועל המשפן על. לפיקוח להעניק נטיית.ברוח

 והיסטוריונית סופרים גם .Polii. .(Arist 12725 24 - 12735 21, מתוקן)בממשל
 .ג ,03נ1 ס(נג AO. Isarels; Sufe~tn 31 )1961( 456-457 דוס- י. העלה אחדות שנים לפני 48ב...

 "שופטים- לגין שבישראל אב בהי וזקני שופכים ביןהשוואה
 ספק, אך שבקרתנו; שלטון לסוטרות

 שהם נוסים-ככל חברי של זהים דומים:או מספרים על גם המיוסדים חיצוניים, סימנים-אם
 לב השופט-ובתשומת לעלייה החברתי לרקע היססזרית. לזיקה כלשהו זכר בהםטיפולוגיים-צוםנים

 לההפרסס קיומו . השופטים תקופת הנהגת רביב, ח. עתה ראה "קטגימי, הקרויים לשוסטיבכהוחדה
 .. . , . ". הנגב(. אוניברסיטת א, וקדם-, -מקראבכתב-העת
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,-שופט..ומיד:.]30ן

 - לפנה"ס ה-3 מהמאה ארטוסט1ס הגיאוגראף כמו - אחרים , .רומיםיוונים
 Polyb, 3. 1, 1bep. Ciaro;Dei 4; 1, (Strabo .וע 11 לחוקה - לחיוב -רומזים

 ככל בקרתנו, המשפט סדרי- יי דומה,' ;'111, Diod. 51(xiv1 ; 43 7 )%54נ,;
 הפורם, של השופטות משטר. ביסוד שהונחו הם אסמכתה, בגדר הן אגבשהערות

 לעד קרתע שליטי -השופטים-, של הצבאית השרדה חוסר את ax לציןורש
 המלחמות ערב צבאית, מבחיגה והתעצמותה, העיר של האקספנסיהתקופת

 השופטים; שלטון לבין הצבא מפקדי שררת שבי! ההפרדה - ולמעשההטוסות(.
 מקרים )להוציא בצבא משרות הפונים בשחרור כמסתבר, מתקשרת, !1תוטעה

 טיבה ובעצם קרתם ימיה,של מושרשת,בתחילת שהיא ואפשרנד'רים(י
 .XXV, 10; xxt 15-16; XV: 43; XIH; )0104 ;16 המוניתי המושבהשל

 והמקים מנהל סדר' על המפקח הנרחב;- לשף שגם ומראה: .Polyb ,סג)33
 צבאיים בעניינים סמכויות היו לא - אריסטו מדבר שעליו - שופטתהשנחה

 מצביאים שהיו מובן, .Pol) 12726 ';29 ןXXI,' iDiod. 1273 )10 ממלכתייםאו
 :;xix~ ; 43 XIY,; mja 2 י,". המנונידים משפחת בני כמו " "שופטים גםשנתכנו

,4(XXI 5; xx Yustin; כפשוטה, השופטות, עקרק ההפרדה-או *קרון אך 
 י . קרתם: של קדמותה מתקופת ורווח מקובל כנראה; היה, - לשלטוןכיסוד

 דרך כל ואק וסנוכים,' מעורפלים בקרחן השלטף הרכה'אודותדברים
 ממקורות הן "רדיעותינו ביותר, כרונולוגי, סדר אפי' תולדותיו אתלהעלות
 מהישג הרחוק מתוקן, לשלטון )כמופת לשבח אם - ומגמתיים מאוחריםמשויים
 אבטנטיתץ שהיא בלבד זו לא השופטות הנהגת כי 'NSDI. אך לפאי. ואםעדות(

 הפוני, בממשל שנתגבבו יוונים-רומים מאלמנטים )בהבדל וראשוניתפניקית
 של הקדומים מסימיה הוא הלא-צבאי צביונה שנם אלא הדורות(:במרוצת
 'לבטח: יושבת כעיר ליש של התיאור הדעת על .עולה סוחרים.'אמנםמושבת
 מצד היא ההקבלה אך '(י ז: ירח: )שו' צדנים" "כמשטט nDal:" "'שקטשעמה

 בק היסטורי שווה צד של זיקה להעלות דרך ואין בלבד; והמכליל.הטיפוסי

 ,Strabo " 4 ט6ז( Lib.V, Classical Loeb אצל p'p ,סמסא%1051זם רירי לעניין46ג.

-
 אצל עיין התיכה הים בארצות הפניקית ההתיישבות פל' המסובכת הכרונולוגית' לפרשה. י4.,

 פו avn, AJA, Wcsl, the:ט5~.1958
~'hoenicians 

Tht1 Carpentt~, .1). הקביעה שעצם ומדכן 
 בעקיפין-לישראל. גם ואולי לצור הקדמונים המונים שבין לזיקה הרבה 'ריליבאנטית-הכרונולוגית

 ,- הפניקים תעלומת אברמ6קי, ש. ראה - קדפנטך ד. של מאמרו לאור -נ ,ה בטניין המחלוקת לסיכום'

 ,8 .אב אצל הסיכום בדברי עיין המגונידים למשפחת ובקשר בקרתנו הצגאי הפיקוד לשגיץ47א.

!49-]1"1"147. ;614, Warmington,i 
.-' ( ' '. !; 

- 
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מט אברמסקישמראי
 לבץ בכלל, ההם הימים של צידתים בק אפילו או שבלחג צרמם.משפט
 חברתי. אפית לנביהפונים,
 אצל - השופטות של תשתיתה בעצם לתלות רחוק זה' יהא לא כיעולה,

 סמלה משווה אש המקרא מיסודה. לא-צבאית תכו!ה - והפוצםישראל
 השופטות בתחילת - ושמואל כמשה - למנהמי-שופטים בפועלצבאית

 בשילה הכוהנים -וכמותם "קטנים" הקרוים השופטים ואף ימיה;ובאחרית
 מימד בחטת כאמור, הם, "המושיעים" השופטים מלחמה. אנשי אינם -ובדן

 הוא השופט והפונים ישראל אצל כלומר, השופטות. הנהגת של מיוחדהירואי

 כך אחר נקנית זו וסמכותו עליו, משגיח או משטר ומכונן משפט עושהביסודו
לשליט-המלך.

 שלטון כינוס של ממשמעויות א priori למור אין כן פי על אף כייוצא,
 בישראל. מלך או שופט כגון לתוארים, - בפיניק'ה או במסופוטמיהמקובלים
 שונות, בארצות במאד, שונה ופעמים אחר, כידוע תוכנם - זהים ממשלמינוחי

 אך לדור. מדור ותשתנה יכול - תפוסתם היקף אופן ובכל -ומשמעותם
 של השונים במקורות - להנהגה בזיקה ו"שופט" לשפט" המושג כיהעובדה,
 במוחלט הפקע לא -  שנים מאות של זמן בפרק' הפוניות,' וככתובותהמקרא
 והיא היסטורית; משמעות כעל, היא נמרוצת.הדורות, היסודיתמהוראתו
 אינה תחולתה( מאופקי )בהבדל שביסודה המשפט, פעולת בעצם אולימעומת
 בשררת שנבלע ככל - השופט שלטון כי כך, על מעידה היא רב. לשימיניתנת
 במושבות גם ואולי בישראל, המשטר של הייחוד מתכונת הוא -מלכות

 המדבר. מימי בעליל  שנמשךהפיניקיות,
 במקומה דוד. בימי כאמור, נסתימה, משה, בימי שתחילתה הנבואית,ההנהגה

 זכות ועל כולית כפיה על דץ( במיצוי תמיד )ולא המיוסד תקף, שלטלנכון
 - בשת ואיש יהונתן כבמקרה - ירושה זכות של מוסכמה על אוירושה,
 משחרות קיהא( כפי מעורפל )ההא האחדות זכרך אך ירושה. ממשפטובהבדל

 - ושמואל שופטים בספרי משה ועקבות עקבותיו מעטים אמילו - העבריםימי
 ישראל שבטי של ההתלכדות הרגשת את כמסתבר, חתק(, )אופירנס

 , י"ב ן יח-כ ", ן בז ב', ושמ"א המלוכה תקופת ערב אפרים, בהרומשפחותיו

 גרא-ה כנ-כה(. ז', שמ"ב - רטרוספקטיבית החלה ולפי היב; ז', שמ"ב ;ויב

 הפראנמטית השיטה לפי חלקם נסתמנו או נתחברו שאולי הביטוים, ,םלכך
 )והשווה ל יט, י"ג, חיא; ו', שופטים אפסים: ספר מחבר שלתיאודיציומת

 יאים. ", יא;ב',
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 1מי7שופטי3ן

 האל הופעת על בןכרונות שנכרכו המדבר, בימי השבטים ראשות על הדים.
 המלוכה בזמן  שנתנסחו בשירות בטנתם על שבאו ככל בסיני, ישראל"()"אלהי
 קדומות תיאור מסורות על באפשר, שמרו, השופטים, בימי כבר אוליוחלקן
 ח-כ ס"ח, ג-ון.תהלים ה', שופטים זינ; ל"ב, דברים ההתנחלות:מלפזי
 רק אולם נ-ח(. נ', חבקוק השווה האל הופעת של בלבד טבעי תיאורמלערץ
 וליחה בסיני; ההתגלות בזמן השבטים אחדות בבירור, הוטעמה, ל"גבדברים
 משה לס צוה "תורה שבט: כל של ברכתו המפרטים לכתובים בפתיחהדיוק,
 ישראל" שבטי יהד עם ראשי בהתאסף מלך בנשרון ויהי יעקב, קהלתמורשה

 ועד השופטים מזמן - הברכה של חיבורה זמן לקביעת הוצעו הרבההצעות
 כל כי להזיה הכרה שאין מי על ואף 4 יהודה. מלכות של האחריותלתקופות
 הברכה כי להעלות,) זאת בכל אפשר זמן, פרק מאותו הם השבטיםתיאורי
 הרקע כתקופת המגנדרת מסוימת, בתקופה השבטים מצב את תואמתבכללה

 לנו !ראה במחקר, ומתו חורו שכבר על,הנמקות, לחזורההיסטורי..בלא
 להזכיר )בלא ללף) לראובן, לבנימין, ולאפרים, ולנד לדן המכווניםשהדברים

 המלוכה; ראשית לתקופת מכוומם' ויהיו יכול - וליהודה שמעק(את
"JIDrr יוהש  כשגד יהודה, תתעצם בטרם - .דוד מלכות לראשית או שאוללתקופת 

 D~lB, כל על ה"'. "ידיד הוא וכשב!ימע לבשן קרוב כשדן מראובן,חלקים

 במלואה תרסת שעדין לזמר, מותר ואולי קובע; מרם היא השכסיתהחלנקה
 הברכה שדברי אפשרות, מכלל להוציא אין מכאן השבטית.יי אתודעה!ם

 מסוף קודמת הודיה משקפים - ליהודה אף ואולי - וליוסף ללרהמכוונים

 ,".","א..4 אצי ייסיר ראה יאש גן ירנעס נימי י.נ 7ג' ",נור גרגר שקערה י"ומקוה "...
]6.11, leas.: 8,,,ן(י.י. TheI עמרן יש ~נט 1ן ירנעס נ,מ, הפייר ממן ההיגור ;מן ,קגיעת 

 השופטיט תקופת לסוף :duPtntateuque, soarces 118 Wt*tphil. .41 ,11 189% .50 אצלגראיי"
 .ו ,Deuteronomiker, 40, und Deuttronomium 1345 Kleinir1 ,1872 .5 הברכה אח כגרמשייך

 הארן כיבוש תקופת את "הולם בפרק המהואר השבטים מצב כי האומר, פקסוסו ד. מ. וכן;169-175:

והשופטים-
 147-146ן ב, האמונה, הולדות קויפמן, י. וראה 18"(. ב, מקר, אנצ. דברים, )ערך

 .א .[ ,Gordis, 1). 26: )1948(,  110 BASOR. Ginsbtrg .[פנ 67 והשווה:  נ44-34נ,98!-200:
 .. .Zabel,t 7. 11 אשחק55(ומוהפ[5 4חט ,0!1(ש(ש(3( .,י821 ,95 ;1965 עתה וראה ,)1948(,.69-72
 שכבר דברים 1אש11ה .!Edinburgh, ICC, Dcu~eronomy, Driver,1 5. 1 .1960 -קע .49385-386.
 , .4 ינ Westpbad.i ,1614 נו ש5לתג
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]33ןשמואי,'אברמסקי

 בשילה כמו - במקדשים נאחזים הכוהמם או כשהלווים השומטים,תקופת
% אפרים. ביד' היא 'וסף בנחלת וכשההגמוניה -ובדן  

 .את כללי באופן תואמים לברכה המבוא. שדברי הרי 11, השערה נכונה אם;

 את ומשקפים מסויים( זמן ופרק מאות בהכרח שאינם פי על )אף בברכההנאמר
 ייסוד בנמן הכל-שבטית( ההשתיכות תפיסת את )או השבטית האחדותתחושת
 המבוא שבדברי ולומר, לכת להרחיק שאפשר דומה, אך בישראל.המלוכה
 והשווה בן )ל"ג, בסיני ההופעה מעמד על הנדודים מומי מסורתנשתמרה
 ההתקהלות תיאור גם כי יוצא, חי(; ס"ח, תהלים נ; י, חבקוק ד; ה',שופטים

 דברים בספר שנשתקע עתיק מוטיב על .מיוסד ה( ל"ג, לדברים עם" :'ראשישל
 כ ה', העם"; את לי "הקהל י )דבריס.ד', בסיר השבטים התיצבותבדבר

 ה', )שם, המתווך הוא כשמשה וזקניכם"(, שבטיכם ראשי כל אלי-ותקרבון

 , - י 'ח-כב(. , כ', שמות והשווה ן כד-כסיו,

 , מלך"1 כישרון "ויחי עליו: המלךשנאמר מיהו היא: והשאלה'

 ששיערו, נם יש אך הוא'האלהים. כאן המולך כי הוא,.הפירוש'המקובל
 הרקע בדעתנו:.שלפתרון אס שמעלים אלא בשר.ודם.ן, למלךשהכוונה
 לפירוש אין ישראל" שבטי יהד עם ראשי :'בהתאסף התיאור שלההיסטורי
 התרחשות. לאותה רומזות כאחת ההצעות ושתי מכרעת, השפעה האחר אוהאהד

 הנדיר לכינוי ההקשר עצם את הולמת והיא יכול המלך-האלהים ההוראה,
 כתובים בשני ב(. מ"ר, ישעיהו כו; ה, ל"ג, טון ל"ב, )דברים 'שרון -במקרא

 )ישעיהו ישרון בחירת האל: למעש' הוא צמוד - .משה בברכת מהם באהד-
2 כי. ל"ג, )דברים ישרון" כאל "אין או ב(מ"ד,  הברכה פרשת מזה, ויוזנה 

 בדומהימלך ארבים, המגרש לישראל, האל תשועת בתיאור בעצםמסתיימת
 פירוש כס(. כה, ל"ג. דברים - בה'" רשע עם כמוך מי ישראל )"אשריךמארע
 בוולגטה: מהצירוף ברמז במיוחד ואולי הקדמורם, מהתרטמים גם עולהזה

fex"rectissimumi "eritapudI הירונימוס(מ. אצל -ישראל ישרון הויהף )ברוח 
 כאל ולהיגלותו האל לתשועת לכל, ראש הכוונה, הרי תופס, זה פירושואם
 וו ד', מיכה כב; ל"נ, 'שעיהו מהשווה הקודם מהכתוב כיוצא והתורההחוק

D .מלן .50387-389. n v e r , i  י' ו .א .5 

 .,ע .Konigtum Schmidt, 11 5ס011נ( עתה ראה ה ל-ג, לדברים האלוהים מלכות לפירוש51.
 .Driver,i 5. 1 .16ל1 394 ; הקורס מהדור הקשקשות ולסיכום ,ע0( ילי01 .8;84

 .51 ,4016! .דעו ,10 :207 .קי .,ע .5 00י ,Kyrios,~ Baudissin .ע0 ,ר1" ישורון-ישראל לשם52.

.י7::..:ינין::שע"ג,,'י14::;ד:ב;
, 

. 
 . .י,
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 ומלר..שופט4ק

 הרבהג ועוד ד; צ"ט, ט; נ-ד, מ"ג ה-י; יגמ"ד, כ, "הלים טה 1,צפרה
 של סמל" מעמד'התמלכוה לתטער ;מרוש;ה,לשות פי על יתכדאולם

 דווקא ולאוו ; השבטים בהתכנסות משפטו דין וקבלת ישראל עלהאלהים
 שנרמזת יוצא, %' ט-י. מ"ז, בתהלים ולנאמר השנה ראשיתבצמידות.לחניית

 אנשו או - ידוע שהיה רעיון המדעי-מעשי, בתחום בממש, ה' מלכותבכתוב
ך רויחאפילו  י"ב, יט; י', urt; ח', ושמ"א בישראל הקדם-מלכותית בתקופה 
;SL1נאותך.(ן חרב ואשר עזרך "מן - כס ל"ג, דברים וראה ?גן ובעיקר 
 בדברי כמו ן זה בכתוב אולם - כב-כד. ח', לשופטים גם ראיה של תוקףרש

 אלא מטה, של למלכות נטחלט כממדת ה' מלכות את לפרש, אק -גדעון
 דו כרמיזה או ד(, צ-ט, תהלים )השווה המלכות להשראת וסמלי קרריכביטוי
 על כאמור, וזאת, בישראל. הראשון המלך בחירת של ריאלי למצבמשמעית
 השליח; או המתווך הוא משה 7 בסיני סעי. מימי זכרון של קדומים שקיעיןיסוה

במצפה-שמואל.-,
- 

 :- ; .ך : ':
 ף:- .

, 
- 

, 

 כפנזכבק ממש, למלך הכתוב שנתכווץ ualn, מן זה אין כן פי על ואף.
 את לקבל אפשר זו, בפרשה כראר היסוס, דרך שרק דומה, השערה,-!אמרה
 תיאוק את הולמים הכתוב דבר' עם.שאול.יי המסוים המלך לנוהקההצעה
 כדי ה: ?לפר ישראל" שבטי ?כל שם כשמתיצבים במצפההאסיפה

 המעץ nloan חרף חאת, ח-כה; י:, ושמקא, שמואל דבר פי עלבשאול, לבחוני
 לכפתו אקשר אפיון שליתר יח7כ הפסוקים של ? דברימי .הקדם אודהרימט-
 "ראש יז( ט"ו, )שמ"א שמואל  ש!קרא'בסי הוא שאול והרי !בואי. -דיתוהן
 למלוכה שבטית משופטות שבמעבר ההידוש לעצם כצין 'שראלןשבטן'
 - לכינת בהקבלה, אך בהבדל כך וכל שבטית; על או שבטית כללנכספת:
 )שופטים בו להקשר היה שאמור או ליפתח שנקשר - גלעד" יושבי "לכלראש
 שלפנינו בפרק לשבטים בזיקה עם" :'ראשי בעניץ הדץ והוא ת(.'"א,

 , ..:. . : כא(.%,ןדברימל"ג,ה,

ן. , . . . ..,

 ב, מקר', .נצי. קאמוטו ד. מ, השנה-אצל לראש ובקשר מ"ז לתהלים בהקבלה אחרת רעה 54.י

 בןת בתקופת המרק של חיבורו זמן את שחלו קורניל,.קינן; שטרה, ולהאוזן, )כמו- החוקרים גם .55.
 .(Driver, 5. 1 אצל ועיין 48(; הערה )ראה שאול עם שגישורון המלך את לזהות הציעו מבריהוא
394ibid. רור עם תוקף וביתר שאול עם לזהותו שמיך ה. הייע מהאחראים Jahve Schmid~, 1י. 
 ~und 6 טן UItlrtditionen) פסי ZAW, Jcrusalem,i~ ~4? ,26 תלופל(ך2ד1
 רחשי נגעי .קטן HtiY1) תיקון ;ידך י;-יומר ס-ו, ישמ,א ג-א8 מם5.7י. גי איןונ.

 ישראל-, -בטי "ראש -: וייהודי כקרום הנראה הכינוי, את ממקומה העוקרה היעהונבטי-;
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]35[ אברמסקישמאי

 זכרונות בצד המלוכה ראשית מימי מסורות בלעם בשירת אתקעו אמנםואם

 - משה לברכת בהקבלה - ל% יסתברו המזרחי הירדן בעבר הנדודיםמימי
 מלכותו" ותושא מלכו מאת "וירא הכתוב: זו.ין שבשירה למלכותהרמזים

 ההיסטורית השנתם ובתהומי אדם במלכות בו שמדובר ככל - ז( כ"ד,)במדבר

 - הוולגטה של לא אך - השבעים נוסחאות א%. על שגבר לשאול רומז-
 בהתאם ואולי ; ה' למלך התכווצת פי על ביאור אלא אינן "מם" כאןהגורסות

 ישראל"(, "נביאי )אמגם נביאים המזכיר יז(, )ל"ח, יחזקאל לדברי בהקבלהאו

 הקרוי שהתרגום לציון ראוי ישראל. לאדמת עג לבוא קדמונים" "בימיםשנבאו
 אך .שאול את בסירוש זה נכתוש כזרך = מנוסחאותיו באחת -ירושלמי
 ' מלכ'הו!". א% על חס די שאול מן "ותקיף תאי: שלבמשמעות

- - 

 לפי יכול - בו" מלך ותרועת עמו אלהיו "ה' - כא כ"1, בבמדבר הכתובגם
 - פירוט וליתר כפשוטה;= מלכות להוראת הוא אף לצאת הקבלהאותה

 הידהם, משום אולי בהבלטה, המודגש מעשה ההמלכה, בזמן העםלתרועת

 פד(. י', ושמ"א המלך" יחי .יאמרו העם כל "תרעו במצמח: שאולבהמלכת

 והולגטה, - עג - השבעים )ולפי זהה לפסוק הכתובים שני של הסמיכותאמגם

 אחריהם, הבא המסורה(, )לפי נהה כמעט או כב( בכ"ג, "מוציאו"הפרסים

 הקדם מלכי מהיאורי השאובה כלשק ממצרים המוציא האל אתגבורתוהמעלה

 שהכוונה הדעת, אל לקרב כדי בה 'ש - ה( כ"ד, כב; )כ"ג, לו" ראם"כתועפת

 שמלכות לכך, כראייה המקרים בשנ' להתפרש גם רנת היא אך ,י ה'.למלכות

 בעליל לה שקדמה אלא האל בבהירת מסומנת שהתנשאותה בלבד זו לאהאדם
 נתינת על שמואל בדברי גם סמק זה רעען מצרים. ניצרת האל מלכותהופעת

 ' ים.' יב, י"ב, )שמ"א המלך שהוא האל מידי לעםהמלך

 אך שנס'-נשל,, גי, יראש איפוא, נאן, ג"שנ המיך ח: י-א, ישזפם,פ נהשזואה וזוקאויאה
 ג-ה, נמוגר "נ- גיר אמות -ראש הקווץ הגינוי את ימשי רא" אג. בה. :קני או שגסים ירשש.קיקן

 ועוד(. כד; טו, יב, ז, ה, דה-א טו; א', דברים ב; ל.. שם, )ועי'סו
  ול-7 יח-כה( י-יא, ב"ג, )במדבר ל-6 בלעם שירת את  המחלקת המקורות, שימת למי גםרן.

 ספרותיות ממורוה זו בשירה ונשתמרו יכול כ-בו(, ונוסח: ענין ובשינויי טו-כ; ג-י, כ"ד,)שם
 .(ן.י(  ,ICC,Bdinbureh,  Numben,  Gray  .1956 .99  .51ן-,314  ;מ35-5%ן נ- סיכום עייןקדומות.

  .ZAWt Bilcamsage,i derI Ursprung~ Mowinckel,Der  5 עתו ,7 ,)1930( .233-271 והשוךה 368-371;
 289(. בעיקר-עמ')ולעניננו

- .Gray,~ %, 13 ,ע0 ,1ןס ,353-355 ראה58.

 )במרבי בו- מלך "ותרועת הכתוב פי על ה. מלכוה של ההיגלות לענין69.
 בעיקש: סיין כא( כ"ג,

 , .? Humbert,I ש1 י"יטסוסז" d'uni Anadyset טי1( .ט6149(ו ,Neuchatel ,1946.ס2

190.43, 1922, ](rutiania, 11, Phalmrnstudien~ Mowinckel,I 
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 - ע ך ל מ ו . ט פ ו ש. חט]

 אתקלוס תרעם כא. בכ-ג, המלך של זהותו בהבנת כנראה נתלבטו-התרגמים
 גז "ן550ש - השבעים לפי בקיהץ-. מלכהת "ושכעת ה': למלכותמכתן

dpXbv~mv)מן( הקדום הלטיני ולפ princeps~ piaeclarus - אם להחליט אין 
 מפורש דמוי, .פנים, כל על מעלה, הוול1טה לשון ואילו בממשן למלךהכוונה
 .. ן -- ." . :reg~s ."etclangorvictoriae מן אדם-"10ע מלךשל

 'למשל )ראה המלך-האל להופעת בזיקה תרועה;'אמנם-מצאנו-במקרא
 הראשומת'של אך_המשמעות ד-,(; צ"ח, -א-ג; צ"ה, ח; ו, ג, מ"ז:תהלים
 והעיקר בישראל. גם ריאלי המלכה בטכס הקרוב, ככל מעורה מלךתרועת

 המלוכה לתחילת מכוווצת תבלעם. שבשיר הללו הפיסקאות  שתיהוא,.שגם
 - זך - . שאול. לימי אפילו ואוליבשראל;

. . - "- 
 כנושא משה את רלשים ראות להרחיק ניתן - זה בחיבור עיוננו לאור -אולם

 להעמידו הכתוב נתכוון כאילו הקוהם(; לפסוק )בהמשך הבדברים'ל"ג,
 אחדות על. הדגש ערמת תוך - המלוכה קום בטרם - מלך שלכאבטיפוס
 בי.ה: ד', דברים והשמה ; ד )ל"ג,' לעם התורה כמצוה למעמדו ובויקההשבטים

 החוקים את הוא,לכר כי משה אומר שם א, ה, הפיסקה לציון וראייה ועוד(;מ;

-",- -, - -  --ק -., ש , -.- 

 הלמתקפית דיר "ייי ה" מיכיח "ת ישי יכיל שהי" בכי - מלר" -תרועת שהמושג לצמן ראוי60.
 בהודעת ומתחרשה תוקף המקבלה מטה, ברואי על סמלית להמלכה לרמוז עיווי - אדם קתמלכותשל

 ד(. צ"ט, ואולי ט; 1.ח, יג; צ"ו, ו--י; מ"1, תהלים מהשווהמשמט
 בהמלכה בפירוש הבריך והתלמוד, מהמשנה .רוע שהוא כפי השנה, רעש בי כך, על הדעת את לתת.ויש
 במציאות, לדין, בישיבה אלוהי.המשפט הופעת סימנו - בהרועה מלכוהן דין וכקבלת האל שלסמלית

 בשפיטה שם והמדובר - ב( ח, השנה ראש )משנה -העולמי -באי הקרויים לאלה דץ פסקיובחריצת
 א: ט, - כ ח, ר"ה ראה לדין הישיבה ולפרטי גדין". העולם פרקים "בארבעה ועולם: אדם שלממש
 לתפילת ובריק" להמלכה הרועה שבין לקשר א; ב-די!, טז, ר"ה קריות: טרגי על הדין גוירתולעצם
 ד-ה בהכססי והשווה א; בוז, ד-" ע' עלינם-( שתמליגוגי נוי )-מלבוזות ושופדזה זכרונותמלמותת

 נמונע, "', ימינות מעודשת נאשמנה4 ימינועה תרתהיגוב%י:נמצ,'יקיאמןזי(-עדייי

 כפי המקרא בימי וההילחו מוצאו דין וכיום ה' מלכות הופעת כשעה שר-ה אמנם, נחשוב אם-
 או תררעה" "יום המושגים להתפרששעשרים

 .!כרוי
 ב-ט, תלג, כד; כ"ג, )ויקרא תרועה"

 ח(-
 )ראה ממש בשם'טה , כלשהי בצורה שם מסתמנת האל של הסמלית - ההתמלכות או - שההמלכההרי
 ירושלים, ב, ויקרא, ספר הוממן, צ. ד. 2--10; בגיל, לדוד, עז סיני, מלפני ישראל אמונת פגל, צ,מ.

 גם )אולי בישראל האל מלכות הופעת כלומר, קפ.ט-קער(. מגרמניה-עמ'משי"ד-תרגום
 ניותם-ישיבה הראשוני במובנה בדיינות המקרא בימי עוד נקשרה ארם( למלכות הדיםכמשקפת
 "דאשוה נולת את ניוהד שימת "שקע".,ו משתטיס. נשימת מוקא ויאוו -למשפט

 נישראי
 נראשות

 נעמים, ישראל בער, י. העלכסנדרונינעיין מילון פי על שם-גם ביה בימי הדיו יום ולדברי
 . , . . : 24-21. ע"מ יז, ציץ, הנ"ל, 80-77; 1955,ירושלים,
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]ק אברמסקישמואל

 למחוקקמשה-הרי כא( )לתג נד בברכת הסבוך רומדהכתוב-ואם_באמת
 ה-עשה "צדקת שלך: של מעשה בהיקף מסומנת כמתרך או כשליחשפעילותו

 ובלשת - דוד על בנאמר לכה וכדומה שפג ,שם, " ,שראל" עםומשפטי
 ההפעלה( )או הפעולה לעצם הצדקה עשיית את המתכיף בכתוב - זההכמעט
 וצדקה:לכל משפט עשה דוד ויחי ישראל כל על דוד "וימלך מלוכה:של

 על בייחוד הדעת את לתת ויש א(ן ל"ב, ישעיהו ועיין סו; ח"י ושמ"בעמו"
 -naan'i ינן 1וןןואר 1ןנןר1גךין  ןיינן. נזל? מס  aw: טו ' כ"כ, , ביהמיהוהפיסקה
 לו המשווה משה מעמד כי יוצא, ב-,( )ל"ג, הכתובים סדר לפי וצדקהי.משפט
 פי נסתמנה,.על שכאמור במדבר, ה' מהומעת כתוצאה הוא מלכות שלפועל
 - ומשפט חוק בגילויי בסיני; הדרך בתחילת כבר כד(, ט"ו, ושמות קדוםמקור

 '- לוחקומשפט"..-"שמשם
'-- .~ .. ,. 

 אומה: הוא למשה. כמכוון הכתוב את כבר פירש עזרא .שאבן בדבר, עניין.
 כמלך היה הוא כ' והטעם מפיו, מפורשת התורה עם ראשי ששמעו משה"הוא

 באלהים, זו מלכות התולה ראשיו,השבטים".,אך.הרמב"ן,והתאספו'אליו
 האגדות במקצת יש "אבלאומר:

 שמפרשיי
 .; מלך. משה אומהים משה על אותו

 כי ומצותיו, דבריו לעשות לנו וראוי יחד, שבטנו כל ועל עלינו מלך היהוהוא
 וראוי גדול שהיה השלית בכבוד נם הכתוב יספר עלית. היה וחכם גדולמלך

 ' שפירשנו-. מה והאמת והנכון בו.להאמין
 ההנחה, את נוודת אינה למלכות אב כבניין משה הנהנת סיגול בדבר :1 השערה.
 בישראל, המלוכה ייסוד מזמן התרחשויות הדי השתקעו הנידונים בכתוביםכי

 גם המדבר. מימי קדומים ;כרונות של שירית נבואית בפריסמה מסומניםכשהם
 ושאול שמואל תקופת את כאמור, ,תואמת, האל המלך בדבר ,ההשערה

 שתוקפה האל למלכות כהמשך ו!תפסה אלוהית בבחירה נכונהכשהמלוכה
 לפעולה וחשבה המלך משיחת וכשעצם יליד(, י"ב, )שמ"גקיים

 אלוהי"
 ושם

 החרגולים למי בבירור.גם לפרש דרך ,)(ר(.קש.םחזמ.8.1אמנם:אין .412=41.עק81.
 עם- ש-ראשי דומה ה, לל"ג, בהקבלה אך עם"; ראשי -ויחא -הקדמונים

 והדעת הגרסה; מתף הם
 כאחד הבועבים . .שכשגיגוחנת

- 
 ה',

 את המדבר לימי ספרותי בהמר לשקף ;ה ביטוי עשוי וכ"א.-

 ,: ורייור מלנרי נאן יקניא. נראוי י-נ וגייס שי הספר~ה,ים ה"ינ.בים ב.ן ההארז" ~ונר,
-;: 

 י05ם; that probable (תו Blessing יתזו Moses~ under~ pass1 !0 firs~I the from intended ;0וח8ת[1
 13לן 5אש , the ,ס!05 11 11111 66 1051ח natural ס! 030טקט5 סקו,( ~poetical the 5סטתגזט((ט plaoedתו

popular8601081 0 תל, development poetic~l )וי! .טעו )22-24 (1 85,ע טה mouth Bala'am'3 

 t[adition ,מסוגיו shapei 100" ;) 85 סו received breast, poet~s theI מthe partsI 1 ,0.תות518 (16טשי

lived"388(. עמ' )שם 18 01;1,1 טת 

141 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 שיךשופט381ן
 לראשית זיקתה לבוא, שאחרה ככל הישראלית: שהמלוכה מסתכם, יה.ט"ו,

 ביסודה; היסטורית היא השופטות ולמורשת המדבר: בימי השבטיםהתארשות
 כעץ קדש; היא משפט בעץ או  שור במדבר בארעי ומשפט חוק שימת לראשונה:

 בשכם ומשפט חוק שימת - כך אחר הקירם; - למדינים קירבה תוך דיןסדרי
 את בתשתיתהו המשקפת,. כה-כז( כ"ד, ' )יהושע לעם ' ברית כריתת 'במעמד
 השופטת הכהונה ' ; ההתנחלות בתקופת - מנשה וביחוד - יוסף בית לעליית
 ה' לפני והניחו בספר כתבו ששמואל המלוכה, משפט - ולבסוףבשילה,

 נתגלגל למלך שופט שבע והקדמורת השורשית לצמידות שביטוי'.ודומה,
 לעממו; להגדירה: אולי ושבדין נלהבת וברתוריקה מאוחרת נבואיתבהבעה

 התקבול: כב(. ל-ג, )ישעיהו יושיעמ- הוא מלכנו ה' מחקקת ה' שפטנו ה'"כי
 להשגחה ציון אמנם זהו וגובר. משלים אלא נרדף איש - מלך = מחוקקשופט=
 בעולם - למלכות שופטות שבק הזיקה גם טמונה ביסודו אך ה', שלהכולית

 .להיות אמורה )או ומושיעה תקפה' אך קודמתה על סמוכה' שהיא מטה,-של

 . י. --4, .-ה,- -ה. -:.. ת. : 'מושיעה(יותרממנה.!!ם'-

 - )נס41(הנהגת'משה
 - --' .- -'ן .-ן- '.. ' '

. 

.,
- 

,... .. . - 
 במדבה, הנדודים בימי מגהות כראשות תחילתה בישראל השופטות כי עולה,ן

 עלו-השופטים: לוי מעבר ולא זהי רקע על הממלכה. ייסוד בזמןיסופה
 המהיעה פעילותם מכוח אך שופטת כראשות וודאי שמשו שרובםהמושיעים,

 בשילה. עלי בית להנהגת שקדמו לזמנים הירואית תקופה של מימדהקש
 דופן,-כמו ויוצאת מופלגת אגדית בדמות שפיטה של צד להעלות קשה"אמנם

 ואפילו פעליו, את :DS שילב  שופטים ספר שמחבר העובדה, דווקא והנהשמשון!
 כי להעיד, עשוייה - לא( ט:ז,' ; כ ט"1: )שופטים. שופטות של בסכימהבהדגשה,
 זוסמכות

 הות"
 ועל זון בתקופה מאליה מובנת וכאילו בסיסית, ראשות בעימו

 לפריצות מחוץ בעליל, למעשה-ממשל;. שמשת אצל לרמח אפילו , ראה לאכן

 .)ן" "1;:6נ וערה ראו ננ יישעיייץ'4 הא~גרטןת י"קנ,ה1"::
 .א.1י ה4(6,44(ו:(4;4א(5 ,"(
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]ק אברמסקישמוגני

 שאסשר מנהרם, בה נכללו לא שהרי מראש, כלית בהכרה . אעה עסממה
 למשול, הנדרש מלכותים"ךודעת-המהצע .קדם בכער אולילציעם

 היא השפיטה דבורה אצל י',.א(. ושופטים מושיע. היה כי עליוואבימלך.שנרמז
 "מושיע" בפירוש המכונה קנז. בן עתניאל אצל ולתשועה. להשפעה ומוצאיסוד

 שם לפרשה ואין למלחמהן ליציאה - בכתוב המלר לפי - השפיטהקודמת
 היתה של.ראשות~)שלפי,המסורה אלא.כקבלת.סמכות תשועה במובןסתם

 ולומה, ט-ל. ר, )שם התשועה מעשה ה'.ולפני רוח עליו שהיתה לאחרשופטת(,

 דרך - דע הריצת של במשמעות " י"ב, גשם שפיטתו נרמזת יפתח אצלשנם
 ה' כידי עמון עם בריבו ההכרעה את מוסר השופט כשהוא -אליטראציה

ך שפיטה והשווה כז; י"א, )שם, היום"' השפט ה' "'שפט .עמים: בץהשפט  

 המלך, הוא כשה' מהסעים-אמשים, בידי - אחר בעם שפטים עשיית שלבמובן

 : ן' ' " .. ' . כא(.,עובדיה,

 קשה שהרי - מלאכותית אינה השפיטה על המחבה של הסכימה כימסתבר,
 על קיימת במסורת מעורה והיא שרירותי, כאילו כזה לשחזור טעםלמצוא
 השופטות, זכר המלוכה. קום לפר בישראל, השלטון של המקוריתהתכונה

 בביטויים, או בהערות נם נשתמר היחיד, לא אך הראשון במובנה שהיאכמות
 זכר אין נתן בנבואת מושיעים, למעשי או  שופטים לספר מפורשת זיקהללא

 בימ' הפסח בעניין ". 1, י"ז, דה"א 'א; ז, ז', )שמ"ב השופטים אצללתשועה
 הסכימאטי בסבת במיוחד טבוע שאינו בכתוב, העבר זכרון הועלה -יאשיהו
 את שפטו אשר השפטים מימי הזה כפסח נעשה לא "כי מלכים: ספר מחברשל

 והשווה כד-כז; הבאים; הכתובים סמן את וראה בג; כ"ג, )מל"ב,שראל'ן.

 בהבדל שופטת לראשות בבירור, שם, והכוונה יט(; יח, ל"ה, בדה"ב נוסחשינוי

;,....;" . 

ך ושהיה( כפי חיבורה זמן מהיה - רות למגילת בפתיחה גם הדץ והוא-  "ויחי 
 בזמן השלטון לאופי וכרון בו שנשתקע - א( א', )רות השפטים" שפט.בימי
 שררה של תוקף ללא - ממש שומטת וכנראה - בסיסית שבטית ראשותההוא:
 עליונה לראשות נדרשים שאינם רק לא יהודה לחם בית און הנה שבטית.כל

 )כנראה העיר זקני כזו. לראשות. זכר כלל שאין אלא וירושה גאולהבעריני

 נחלאות בדיני המכריעים הם בשער" אשר העם "כל ולידם האב( בתיראש'
 ט"ב(. ב-ה, ד', גשם ובוררים דין חורצי בחינת קדמונים, מנהנים פיעל

 מכוונת יותר, מקיפה במשמעות אווש אלה, כעין לשופטים כי ביותר,מסתבר
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 ומיד,שופט]ס4[
 אלא מיוחדת מהצעים לתקופת רמז כל שם אע ''ntae כל ועל שבספר;הפתיחה

 " : .. שבטיק ראשי ועל א" בתי זקני על המיוסדת מלכותית, הקדםלזו

-'- 
 לסיפורי דווקא ראשוני" "רובד של אפיון לשוות טעם אין כי נראה, לפיכך-'

 - הכרונוקאליות הרשומות אתל - אחר מצד - להעמיד שאץ כפיהמושיעים,
 עחוה, דרך במחקר, )המסוממם האחריט השומטים על - סדרן פי עלג

 ושופטים 11 לתקופה אמיתית או יחידה עיקרית היסטורית כבבואהכ"קטנים"(

 חוברו כאחד ושניהם שורם, ספרות סוגי בשני כאן לנו עניין ח-טה: י"ב, א-1;"י
 ב', ההיסטוריוסופיתל')שם שיטתו להבהרת ובהשראתו, המחבר, בידי ועובדו!
 ועונש, חטא של מחדרים בציון רק מתמצית אינה זו א-יז(.'אולם י,, יב-כ,;;

 בימי,השופטים לחוסר'יציבות כמרם חטאת.נמשכת של תיאור מעלהאלא
 אף'היא לה-מה(. א-סחן'.ק"ו, ע"ח, תהלים למשל, ביתר'תוקף,מהשווה
 לאחריה. או השופטים, תקופת בסוף מלוכה אפס של במצב התפוררותמפרטת
 או דודם על רושמם מפאת במסורת, טיבם מעצם מובלטים המתשעיםסיפורי
 של הלקח מפאת נ המחבר אצל ובורים; בסיפורי כנהוג שלאחריהם, הדורעל

 אלא השופטות,' מעצם ביסודה היא ראשותם גם אך בהם. הצפת אלוהית,הצלה

 :.ג - ." ' .,.,י,. ע ::ן נ. שהםנתגדלועקבתשועתם.(גי

 על הצלה( של אופי )הנעדרות הרששות את הביא שהמחבר נותנת,והדעת
 ב"שראל'בזמז ההנהנה של הראשכן הרקע את דווקא להדגיש כדיהשומטים,
 מעשי כמושיעיסן' פורטו שלא בשופטים, גם לתלות צויך אין כך משוםההוא.
 א(, )י': פואה בן תולע את כמובן להוציא -; במסורות זכרם כגילו בא שלאנצחון

 השופטות בצד לאבימלך( ובצמוד ' באוב )אמנם מודגשת שלושההושעה
 ההושעה אדרבא, המקומים. השופטיה משאר ובהבדלהשבטיתזהמקומית,

 - מיוהדים היסטוריים תנאים של רקע על שעלתה ספציפית, הנהנה סילתהיא
 אך ושבטי'מדבר. יושבי:קבע מציקים כעד סמוראדיות שבטיםבמלחמות
 בישראל, המכרעת הבינשבטית או השבטית הראשות משארה מיסודההשופטות

 חוקר, בפי נאמר שהוא ובין ' דבטרונומיססי, לעורך .( א') ירוה הסימקה את :המשייכיםמהחוקרים עי.אי" Uihe'-מ,ונ, י,ניונ_נ,ן ,שה חאר,ימאסיים נמנהעים ש,.-"שיט.ס- שירוש .'
 .,י ,KAT Ruth Buch Das Rudolf) ,ו-ונטרונומיסט,ה ייופה ]"הונהר "פיסק" אתהמייחס

 "4;ן" gepragte festI שי ";יי" סתפ ;ה אין קוימה(. ספרות )ושש ;XV1l )נ-Sh~ttgart, 1 ,נ6"271
Grosse",שבו שלטון, אימת ללא קדם--מלכותי, חברתי למצב ניאות ציון אלא שם(, )שם 
 ביותר ומו1ר מחייבים. נימוסים בתדקף משטר; אב בהי 1קגימקיימים

- 
 את לציין לרוע- בהק1טר

 ;ן . , : : . י',, .' .ז דווקא. מושיעים כתקופתהתקופה

 ,' . 8. הערה ועיין izlo-218 עמ' )כנ"ל(, ב. , ההיסטוריה מלמט, א. דעת וראה**
-".- 
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כ14] ג÷ñל¢áו  גו╨לק

úגñולךג¢וחה  ג¢÷גץ .úזיםלí, áפץá ום הדה╨הה
 וגהז הםםי╨ ךזáג¢ךוי

-,í  וגה הםג╞áלה כגú áזךףזק úזיםלם וםו - Σזחל גáגי¢לם ╞זñגה íג¢חוה
גףזו  ú╞גל úזםגד¢ה úזףגפ¢הז הדה╨הú áגוáפה םק ,טםלה úוקז╨ה ט¢╞ :םםי

,¢לזם  ום ,,גוםף וםם ק¢זףל.úíזח, úזהגםק.םק ק╞ז÷ .úגהזםו .קג íץך
úז¢זלוק  הגגףזוáק  הס ה╨זק úזיםל  םו¢קג הוקל úזגקםלה ח¢סלí, áז¢÷ה

.
--' - 

 זגה וםלם םיá גלזחú כúזםגץף זזפ ..--¢גקגגהזםו .ג ,. ,, ם_ , ,
úזקלל  ' םייז ¢קףוק úזו¢ם úו הקל טקו¢י íגךףזקם. ¢זקגלá םק

זלק  úג¢זךñגה ñזףגךáויז הדה╨הם ..םו¢קגá הזלá¢ ú╞ה היק ךץל ¢יז╨
הקץלםז áדה╨הúםז ץקזהג כ ¢זלוהז ום ÷¢ זñם ¢ףúזחל ה¢זΣ זלזáכ, áו¢÷ל; 
áכז¢יס  ¢á╞לá¢ áץáז כ╞הגה גח¢סלה הםזםץק הúגה áקחגהם ,úלקלם וםו íד

,הלז╞  זגםץף úוגפגí áג¢פל ñúגףáúז זúזחגםק úםá÷á .ה¢זúה óוז םץ גף כי
םגד¢י)  גי íגáזúיה íגךץלה íהáק וá ז¢יס íה.הגגו¢ - כףזוáז גñ÷ז╞ו¢וף
.úזגך╨ךáו  ¢÷חá' (הג¢זךñגהה ו÷זז╞ םקí áךזץגל íגגףזוז גםזקה - úז¢זñלם

ñג¢גáסלה  . ה╨ה ג╨ק הáזúיה גúקú áזלזק¢ úזלז╞÷ íגךףזק) ,'ו ;זñ ,'╞ ,(וג

áñáג¢; úףזñú, ז╞ץúí ג÷ .ג╨ג÷ם¢áúץ ז÷á ╞á¢, úזñףú וםםז áזוá, ו הקלú 
ááזחםק  ום ÷¢ גáדם íפץ זúגזזה וםו í╨ ה÷גסם זץáק כגáם íגדגה╨ל íדזñל

¢áי
 ..-.,םץג, , ג¢á╞ ץקזה םץ וגá╨ה חגםקה ,á"ג) ,(╞ג ההסה גו╞ז íץ ,הקל '
áהוםץה  ז╨ז╞ג╨ הף ; זםגוז היגל הםזú הלז╞í,-á╨לו ,ץקזהם úו úזחגםק הקל

íג¢לז  ,íג¢פלל טו ם╞áהá ז╨לל ╞גלץל וזה םץ ז╞' - íגחגםקי - úו ú¢הו

,íג¢לז  ,'זםהיגל) .(╞ זג¢á╞לם ץלק╨ ╞ה, úז╨ז¢יסם íד .םץ גםץף כז¢הו
הקל  ךג¢ק÷úלה - כגג╨ץí áג¢ל - úז¢זñלם םץ úזוגá╨ הםá÷הú áדה╨הם
;סך-ו (áל╞á¢'ג"á, ז╨זגםץú' ם,1"ך גםגףוז ט¢╞ ¢זץ¢ץ םץá-יá), (זלקú 

,á"ג  ,םץזףí áג¢פלל ו"לקז
 ,íגוגפזלי

 - הקל ú¢חוז íג╨ל╨ ג¢á╞á םוזלק
הופזהה áג¢פלí'÷ז╞í הףג╨לם 

 ;(ו .¢á╞á ץקזהג קד╞זל í╞ג÷ףí úגחגםקי
íה  ;ה הזזקהז íגםהú ,ה"÷ ;(חי-זí áגםהáúז ,ס"ץ וי íגáקח╨

 ,╞"י
 ץקזהג)

הזזקהז  ל"ץי ¢ú ╞áדה╨ה םוה ¢חום זúזםדגה íגלí áגí ¢áקז ,ס"ץ ;וי-╞ג
á╞á¢  ה"÷ .(ח(סך כז¢יס הס  םק íג╨קה כזץק ,¢ץזקלá םץ úזםú ÷áזחזז¢
Σגגח  הדה╨הה םק ,íג╨קה וםם úזםú ה¢זלד ;ה¢זáú םץז טג הס הו¢קז) וםם

ל, 9 הו¢ .ג :ק ,ךáגם .÷פ╨ו ,'¢÷ל ,╞ úזיםל ,'ה 'לץ ;2211 הזזקהז (קוúúá ז!ú4זל41  , 
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 '. ומיד שופט.]42[

 ראשות ' על השלטת( )או המכרעת המסורת - מוגדרות( תקופות של~ריר
 העם, את לנהי ומנסה המדבר בחלאות המהלך האל, :'בהיר" משה של.יחידה
 סיד(. מ"ג, ישעיהו והשווה לב; כנ-כה, ק"ו, )תהלים לפניו" בפרץ"עמד

 על להשקפה גם ידעת במוראל ההנהגה תולדות להערכת שמשמעות ונראהך
 מצד כשווים ושמואל משה את מעמיד לשמואל.,ירמיהו משה שבקההקבלה
 לכך ובדומה א(; ט"ו, )ירמיהו עמם על כמבקשים - וברמז לאלהים,קירבתם

lbD1נ ו( צ"ט; יענם"')תה' והוא ה' אל קראים שמו, "נקראי בפירוש שמואל 

 לאמור; קירבה. של כללי אולי,לצית "בכהניו"ן ואהרון למשה'ובהקבלה

 כמשפעת, כזה התיחדות של בתפיסה )או ההנהגה מטלת בהעמדת הואהדמית
 ,: -'. 4 ': י. ': :. -, .',)י- ,י'1 לאל. המיוחדת קרבתהמכוח

 בהנהגה - בכתובים פורשו לא שאמנם - שווים צדדים למצוא ~פשר ובאמת;'.
 שמואל: ומספר מהתורה כפי.העולה מסורות, השתלבות לאורשל,השנים,

 ומשפטן'שמואל-אחרון דין סדרי המ!הימם,;המכונ, לנביאיםמשהןראשת
 השופטים; תקומת את למעשה והחותם בפועל, שפיטה הוא גםלהם,-המקיים

 למהשי*'ם נחשבו שלא שכאן, בעליל. מלחמה,_ עצך היו. בי נאמר, לא שניהםעל
 אל "קוראים ה," לפני "עומדים בהם הרואה התפיסה משום ובוודאי -בפועל
 החדור הרעיו משוס אול' ו(; צ"ט, תהלים א; ט"ו, לרמיהו שמו" "קראיה'.,

  שמו" ה' מלחמה איש בנאמרך"ה' למצותו ושניתן ושמואל משה קורותבסיפורי
 בפרשת רק לה(. לד) כד-כו, כ"א, במדבר טז; י"ז, שמות ועין ג; ט"ו,ושמות
 על לא אך במערכה; משה שיתוף על רמז. להעלות ניתן ביעזר האמוריהורשת
 לא-לז; ב', דברים א"נ; ל"א; שם ועיף לב; כ"אך )במדבר בממש.לחימה

 יותם בולטת שלחמה מעשיית זו( נמנעות של ההבלטה )א. שמואל של !שפותו-
 ז', ושמ"א שלאחריה הרדיפה ובמלחמת במצפה בתפילה משה:מאשר-אצל

 -בגלגל:.לפני ה' פזי במעשה'זבח.ואם'בחילת האות-אם במתןהיד(;
 המלחמה.בעמלק בצו חיג(; י"ג, )שם נתנשל: שלא דבר בפלשתים,המלחמה

 ואחרי שאול אחרי יצא אימו "אשר הביטו': ' ל-לב(. - י"א, ' ב=ד; 'ט"ו,)שם,
 דווקא עשוי -  כראשוני הנראה - " 4"א, נשם, בעמומם המלחמה בעניןשמואל';
 העם כי יוצא: שאול. בצד הצגתה( )או שמואל של ההשראה הנהגת אתלהטעים

 מנהימםיכמשה של בעליל,-ובתיווכם בה!הגת.האל, העושה.מלחמההוא
4 המלחמה" לה' "כי )והשווה בפועל תשועה מעשה אינה ששליחותםושמואל:  

 .. מ". י"ז, שם גלית,בפרשת
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ול אברמסקישמואל

 נרעץ - ושמטל משה אצל - ץ רעעמת ממסכת להעל" אפשר כי ד"ה, אך-
 בעל.ההשראה המנהני של היסודית לדמות ממ9 הגדרה-מרכיב(שליתר

 השבטים. בזקר הנעזר וראש שוטם המלוכה: פרום ועד המדבר מימיבישראל,

 גם נמסרה כן - יתרו בפרשת ראשוני, במקור המעשה, פורט משה שאצלוכפי
  שנה מדי סיבוב על כרורקאלית מעץ ברשימה מפורט בתיאור שמואלשפיטת
 גם אלא פסיקה לצרכי רק לא כדרום-אפרים;,ובוודאי, במקומותבועה

 סו-ק(. נשמ"1,', וסדריו. דין הוראתלענייני

 בהוסר רק נ"ך בספרי משה של ההזכרה מיעוט את לתרץ מסטיק זהואץ
 המקורות, פי על - מדעת בהתעלמות שלא ובוודאי במקריות, נאות,וימק

 התגבשותה איחור מחמת ידיעה, חוסר בדבר הסבר כי ומובן לסנינו. שהםכמות
 הדעות שלכל האחרונים, הנביאים לנבי מקום,. מכל יתפוס, לא הדמות,של
 של מנהגת דמות מהערצת ההתרחקות בדבר תשובה נם ומעשיו. משה עלידעו
 לדורות לא פרם כל ועל ראשון, בית לימי בפשטות להחילה איןאדם

 למרות משה, להערצת זכר כל מהם נשאר שלא זו, תקופה שלהראשונים
 העשוי הסביר הרסוק בצד כי ודומה, יב(. ל"דן )דברים הגדול""המורא
 ידועים, דברים על מחזרה בהתגדרות למשה ההידרשות חוסר אתלתרץ

 מיכאמ, מיעח דרך להם, קוראים שאם הספדים כ. לכך, לב שויםבראוי
 על בהכרח, שמן מאפילה דוד דמות מלכות. הוא העקרי משאם"היסטוריים",

 ן .' ' . -דמותמשה-ודוחקתה.

 כל אין ששם ..-, כך( על עמדו שכבר )כפי בדה"י בעיקר בולטת זו תופעה'
 בפועל, כאילו, פסדה הראשות דוד. עד משה מימי רצופה הנהגה למורשתזכר

 זו היעדר.הערה וראה נ; י"א, )דה"א שמואל" ביד ה' "כדבר דוד:במלוך
 אשר -ככל הקודש מלאכת אמנם נמשכת דה"י בעל לפי ". ה', ד; ב'.בשמ"ב
 - ככוהנים המתקדשים - הלווים בני לד(. ו', )דה"א אלהים" עבד משהצוה

 הכהונה סו(. יד, ט"ו, ושם ה'". כדבר משה צוה "כאשר הארת אתנושאים
 היבדלותו תורת ולאור ומאהרת, מלוי היוחמק שלשלת פי עלמשרתת,

 משה של המקוטעת הגיניאלוגיה '1. כ"ג, א-טז; ו', ; כח-מא ה', )שםוהתקדשותו

 הלווים של בוו משומרת - הלו'" שבט על יקראו במו האלהים איש "ומשה-
 בלבד זו לא יד-כ(. כ"ג, ושם, האחרונים" דוד "בדברי ל"עבודתם"המסווכם
 יז; ר, )שם לועד" אהל משכן "לפני והלוים הכוהנים שרות על מצווהשדוד
 מסדיר גם mne אלא - בו, מודעת ובתלות למשה בדומה - לט( T"D,וראה
 1וא "עי" ע.,1....
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 ומירשופט .]44ן
 )ט', והמשרתים עבודת.המשורהים את ומארגן ומחלקות משפחות פי עוגאותה
 לתכינת וכדומה כ"ד-גר';(. פרקים כה=לב; כ"ג, לו-טנ; ט"ו. א-כה; ט"ו,י-לה;
 ב"ה, ושמות המשכן את הקים פיה שעל בהר: למשה ה' שהראה וכליוהמשכן

 דוד נתן - ממש בבנייה ולא ותנה במצב אמנם - ככה טז(, מ', מב;ט,.מ;.ל"ט,
 כל השכיל עלי ה' בכתבלמיד "הכל וכליו ובתיו האולם תבנית אתלשלמה
 ובעיקר מ'-מ"ח, יחזקאל והשווה יא-כ;' כ"ח, )דה"א התבנית"מלאכות

 והוא דוד; בימי תיקונה.רק על באה' - 'ההנהגה וכמותה - הקודש עבודת.
 )דה"ב שלמה אחרי,; הבאים למלכים גם שהורישו מלכות, דבר להשהעניק
 כדי המלך, בית הקמת הימים( דברי )בנוסה אצלו נזכרת יב-ט"-שאין : ח' ;ג'-ו'
 יסג, )דה"ב ואסא אביה וי(; מ"ג; יחזקאל  )והשווה למקדש יחידאי מעמדשיווי
 התייחסותמפורשת כל אץ מטעמו המשפט שבתיקוני יהושפט, ~ט(; ט-ה'י"ג;

 )כ"ט, ראשיהו חזקיהו יד-לא(; כ', זיאן י"1, וראה י"ס; )שם משללשופטות
 מימי ההמשכיות וכשמודגשת שיט(: ל"ה, יב=טו; ל"ד, ל'-ל"ב; פרקיםג-לו;

 על בהערה כמו ושלמה; דוד מעשי את לצדק מענינה אב,משה:'באמורת
 . '-, - ה(: ג, א', דה"ב כס; כ"א, לטאטא; )דה"א.ט"ז, בגבעוןהמשכן

 דוד מלכות האדרת - תוכפ מרבית לא אך - עיקרו מלכים ספר גם-.אולם
 לאחר 'הויכע הינשאות ועד שלמה המלכת מזמן דוד(, בית מלכי דווקאפלאש
 על כולי שלטת ללא האל, בידי נבחרת. כמלכות רק נידונה היא אךהחורבן.
ךכהתה   זיקת ללא נם כן ועל קדמונית; קדושה של צביון וללא = בדה"י כמו 
  חרף משה, שרעת: בספר נוכרה לא לפיכך משהי ,  למורשת מפורשתהישך
 נ', )מל"א, משה תורת על ההסתמכות ולמרות מחברו של ה"דברימי"'הסמן

  המשולב במסוק חזק'הונאמר על אדרבא ח(. כ"א, ו; י"ח, מל"ב נו; ט, ח,ג;
 ד; י"ח, )מל"ב העצמאי בסגנונו דופן היוצא בפיסקה."דברימית",,אך'אמנם
 קראו שישראל משה, עשה אשה הנחושת נחש את כתת הוא כי 1(י ה, ג, שםוראה

 שיצא מעוות תיקן ה' בעעי הנשר העושה דוד מבית המלך כי ז.א.לון'נחשתן":
 ההם בזמנים כעיוות שנתפס או הימים, ברבות שנתעוות או משה,ונד'מלפני
 כעדות מלכים ספר מחבה בידי שהובאה ידיעה.זו, ח4(. כ"א, במדברומהשווה
 טעמי כל )ללא עתיקה למסורת רומזת שהיא בלבד זו לא חזקיהו.לצדקת
 מרוממת שהיא. אלא משה,- של המהימנה ההיסטורית הדמות בדברפיאור(
 אין אמנם דוד. ממלכ, אחד של הביעוה פעולת את משה של מסוים מעשהכעד

 ; משה ראשות כפד דוד מלכות רוממות העלאת על כללית אביב מכאןלהסיק
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יא אברמ"קישמנאי
 מלב"אך

 מעצם )שהש רהטה 'שראל מלכות חלדות הצק של במסיר - ץ

 שלטת של תכליתית וכקות כראיית הנתפסת היא - מלכים( ספר שלהתוכן
 משה. של הראשורת אהנהגה דבר את משכחת ואף היא מאצילה וממילאסדירן

 מלכים לספר בדומה פראגמאטית-דתות, שיטה לפי הערוך שופטים ספר גם,

 רפיון. לתקופת בו נחשבת השופטים תקופת כזו, ובדבקות אליו במקביל לאאך
 הספקנות חרף לזאת ומשפט תוקף להבטיח העשי כמשטר שם נרמזתהמלוכה

 הנתפס בישראל; המלך, אבימלך(. מלכות ובסיפור גדעת בתשובת יותם,שבמשל

 א; י"ח, )שופטים השופטים תקופת בשולי לאנארכיה ברבד לשלטון, נרדףכשם

 מלכות של אפילו או: דוה מלכות של בנואה נין'שהוא - כה( כ"א, א;י"ס,

 1 . . מלכותית. הקדם ההנהגה לאבטיפוס זיקה ממןלא מבטל -שאול

 ככל ותכליתית(, עקובה פראגמאטית מגמה פי על נשא;נו.עשוי שמגאלספר

 וצדקה משפט עושה כשלטון אידיאלית,' הלא מלכות,דוד את מחיבשהוא

 כנביא-מנהיג שמואל את מעמיד ד(, שמ"ב; )למשל, לישראל "מנוחה"ומעניק
 דמות דוד. למלכות ומניח'(סוד השופטים תקופת המסיים.אתבעל:השראה,

 להנהגה זכי כל שם ואין המנהגת, הנביאות אח במוחלט כמגלמת נתפסתשמואל
 - ;: הדורות.. בתודעת נתגבשה לא עוד שאולי משה, של היחידההסמלית

-
 נימי הסד כתקומת אמנם נחשבת הנהגתו - החשר בפי כאמור: הנזכר הנביא
 ואפילו שופטיו, ואת השראל מלכי את המעה שהושע דומה, אך ן מצריםיציאת

 אכזבה כדי, עבר לזכרונות בהחלה גם אולי ושרים, למלך הלהיטות עצם'את
 למלכות, בנייד י"ג,טב(-מעלה, סו; ג, ", דן ח', נ-ח; ז', ד; ר, )הושעממלכות

 ח; ואולי-ט', ה, ד,, עיין כרשלים נביאים )על אמת נביא של ההנהגה זכרוןאת

 כפי כנביאותן הושע אצל איפות: מצטיירת: משה ראשות "ב(.והשווה'."ב,
 ן;! , " -כ . ' .י ף סמרשמואל:: הנהגתשמואלבפימחבר.שמצטירת

(
 מאחז בשבילם היא דוד בית שמלכות האשון בית מימי האחרים הנביאים אצל .

 )להוציא, משה הנהגת מכרה לא - ה( ג', הושע אצל גם )1הש11ה - צדקלשלטון

 ס-ג, בייעיהו ןביא.הגחמה דבהי והשווה א; טפו, ורמיהו ד; ו', מיכהכאמור;

 המלוכה, משפט את בעצם המבטל יחזקאל, הנביא שגם בדבר, וערץיא17ד(.

 א,המגביל.
 מ-ו, טיח; ס"ה: כנ-כה, א-ה. )מ"ר: שלעתיד הנשיא ממכוי"

 שבטית חלוקה של אוטופי משטר וחוזה ף=( מ"ג, והשווה כא-כג; מ"ז,איט;
 - מ"ח( יג-כג; )מ"ז, ההתנחלות מימי זכרונות על בחלקה המיוסדתמחודשת,

 הרועה; - דוד על מתרפק אך השבטים; נוהג משה,. את עיקר . כל מזכיר,אינו.
 "-;" :. : :ן,. .': ) , ר- כב;כד,כה(. כד;ל"ז, כג,המצאוהמלך.)ל"ד,
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 ומיי.שימט]6א
. 

 נקודת - וכשופט כמנהיג - משה של ההיסטורית הדמות חקר כי לנו, מסתכם1
 עם קשריו על באלה אלה המסורות.הלא-תלויות למעלה, כנאמרמוצאו
 טז; א',  שופ' כס-לג; במדבר"; כד-כז; ג', סר-כג; ב', )שמות המדיגים אוהיעגים

 בקונטכסט א(-המובאת יגב, )במדבר הכהרת האשה בדבר ההדגשה נם יא(.ד',
 עשויה זו זיקה ז(. ר, )חבקוק כושן-מדין עם הקשרים רקע על מסתברת -קדום

 או השופטים ההתנהלות, מימי רטרויקטיבית-ספרותית דמות על לאלהורות
 דבר QS הנדודים,במדבר. בזמן דמות.ראשונית,'כהוויתה, על אלאהמלוכה

 בפרשת מתקשר ד ידח, במל"ב מודגשת בידיעה כאמור, המובא, הנחהשתנחש
 את נראה מאךם.'ואם ל"ג, והשווה וי, כ"א: )במדבר המדבר מימימציאות
 וכבבואה י-"( נשם עניינית כסמיכות הנחושת, נחש למעשה התכוף. המסעתיאור
 הרי - האלה( הממלכות נתחזקו או נוסדו )בטרם ובמואב באדום קדוםלמסע
 המוחזקים לקינים, הקירבה מכוח הנחושת נחש עיין את גם לפרש יהיהשאפשר
 יא-ל; כ"א, במ' בק ההשוואה פי שעל ביותר, !ודדיפ; כחרשים לפחות()חלקם
 באו שממנה שבפ~נק: לנחושת ההיתוך בתי בסביבת המעשה נעשה מג מא,ל"ג,

 היסטורי- רקע על משה את להעמיד אמנם באים אם = בדין זה אק כן עלנ
 מתקופה ספרותית 'או אידיאית כהשלכה. נ ;זסוזע' . להעריכוריאלי--
 בבואה בו לראות הדעת על מתקבל זה ואין השופטים. מתקופת ולומאוחרת,

4 כללגשבטי מנהיגשל  זה דבר השופטים. מימי "נשיא" או עליון שופט כאילו 
 התקופה את המתארים שופטים, בספר בכתובים או'רמו לו.אסמכתהאין

 אדרבה, 4: שילה* תקופת ערב או המלוכה יסוד לפני בחלקה;הפרטיקולארית,

 או מנטורית, ,מגיאות נ"ך ןת~ק5ן מש"-"יגורן הייו, הפרשיות שי "מגזיך הסננה ,עמיל.

 מאמרי את עתה ראה - המקורוה הרכב של חדש הבחן פי על - היסטורית ספרותיה להפיסהבעדות
 143-114: לא' תשל"א, טלה ב, חוב' מ', שנה מצרים.-תרבתן, של'יוצאישל-מ.'הרןן:דרביהם

 . . "" 139(.,. ב"מ. 41 והע' 1oe, בעמי הע;.ל3 )וביחוד 141-135 עמ' כעיקר.ולעגייגגו,.
 נ, נך, ע, רועת את ,הה יש נמוגר, 51ע,יו ""ינסורית מש" ךמוה קי השטיר ניען ,עצםאך

 ב, ,~מר, רשאים נ"א ק~יפמן- י. נעקנוה מ,ויוה-באייו ירי גנינו נקפיו אפגס'
 גני

 "מקויוה-:
 קרומות, ימי~רוה "-ס או קרומוה ממורוה נשתקעו - ס-נ ס-נ גי-ה, המייגע ס-א 1לרנוהס-א

 וץ. נרך מקר' גאצ. ככונון נפש, עיר ערניס: )וראה פינון נמו ולמקומות יל'ניס ילק ינסעוביי"ש
 רטרוחקציה פי עי וכשופט, כנשיא משה את מפסיד .7( ,!וכ1 ,0(נ ,31 ,1963 )2שא-460 דוס י.**

 השופטים הקופה את מציין כשהוא היאוקראטי-, "רגנט מעין דווקא, השופעיםמתקופת
 -כדימוקראסיי

פרימיםיבית-

 לגבי - מודרניה תמימה של , ההשקפה . מנקודת - .ז Jacobsen של . להגדרתו בהקבלה
 -נשיא- שי שימו מיאש מציינת "הנגה Qyy אך ,25אק, ' ,נ14; ו555; הקייהמיספוממיג

 נימי גיי-שגסי עליון -שבי-או
 - : -' -; ו השיפסיל:-'

, . : 

- 

-,'- 
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ודל אברמס1'שמ1אי

 מציאות בסיס על אכסקלוסיבית מתבררת לקעים-המדינים משה שביןהזיקה
 - הקדומה השבטים ברית על הזכרון אף במדבר. הנדודים מימיכהוויתה
 לפני והעב טיני במדבריות' קים במצב שנאחיוו ההכרח מן - משהבהנהגת

 המתנהלים ומטות, משפהות בין תחומים נתחמו בטרם בכנען,ההתיישבות
באחוזותיהם.

 תחדשת השבטים אצל שפירנס הוא הקדום השבטים איחוד על הזכרון :כלומר
 קיים כי להסח, צורך אין לפיכך ההיבדלות. אף על דתית, מסורת שלאחדות
 זו פיקטיבית תבנית לפי להבין כדי השופטים, בימי כלל-שבטי "מנהיג"היה
 עליה - המדבר מימי משה של האבטנטית הדמות להיפך, משה. דמותאת

 לתקומת סייעו הימים שברבות האומה, קדמות על מסורות נצטמחוומסביבה
 -, ' ' .'המלוכה.

 כמסתבר, מתקשרת, לפנחס, בהבלט צמודה שהיא עם פעוה, בעל פרשתגם
 בהתקרבות המדובר המזרחי. הירדן בעבר משה של השופטותלהנהגת

 אמנם עמרת היא כ"ח(. )במדבר פעור לבעל ובהיצמדות ולמדימותלמואביות

 את פותרת אינה מעיקרה אך במדין, ובמלחמה בממפה - המקראות סדר לפי-

 בעצם כאן לדת בלי מדין. כוהן יתרו למשפחת התחתנות- כדי - הקירבה'חסי
 שככמדכר ו-ל"א כ"ה בפרקים הכוהני הסיתור של המסובך ומננהומנמתו

 המקורי. הסיפור מאף הן פנחס במעשה משה על המועטות ההערות כי דומה,-
 ההרג-בניגוד על ומצוום ה( כ"ה, )במדבר ישראל" שפטי "אל פונהמשה

 יתרו בפרשת כמו עלין, שופט של בסמכות כאן הוא עצמו משה העם.לראשי
 המוציאים כ"א(, נשם, אלהים- יראי חיל .אמר בחינת הם השופטים י-ת(."מות
 הישראלי הייחוד -שומרי הכתוב רוח לפי - הם השופטים דעו. גור אתלפועל
 ראשי מקום את הם ממלאים ובפירוש ישראל; לאלוהי הנאמשת משטרומקיימי
 שחטאו.העם

 מסתבר, אך המשךן אין ה( כ"ה, )במדבר פעור בעל בעמק משהלהתערבות

 המתחיל משה, בימי השופטים מעמד בדבר היסטורי גרעי, משקף הואכי
 נימוסיהם. קיום ועל השבטים על לשליטה בלבד שפיטה של מסמכותלחרוג
 השופטים שלטון לראשית זכרק נשתקע בעל-פעור בפרשת כי אומרת,זאת

 והמשכה משה(, בראשות תלות פי לעל המדבר בימי שתחילתהבישראל,
 . השופטים.בתקופת

 וקבורתו משה מות בפרשת גם זכר לה נשאר המזרחי הירדן בעבר זוראשות
 את לתת יש לכך בהקשר ה. ל"ד, )דברים פעור" בית מול מואב בארץ"בגי
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 . זמיך) שופט.)48ן

 - במוסרה או ההר בהגר - אהלת של וקבורתו מותו ענין פירוט עלהדעת
 הדץ והוא ר(. דברים לה-מ; ל"ג, כד-כס; כ',. )במדגר מסורות שתילפי

 את לצמצם אין מכאן אולם א(. כ', )במדבר. בקדש וקבורתה מרים מותבדבר
 של מימד פעור בית מול הקבורה לפרשת רק ולשוות ההיסטורי ההבחןאופקי
 - י משה. של הקדמונית המנהגת להוויה מכרעתראייה
 וקבורתם'של מותם לציון השוואה מכאן לג11ר ניתן היצוגית מבחתהאמנם,
 ל; כ"ח, שמ"א והשווה לא; טז, סו, יב, י, ז, ה;:י"בי ב, י', ושופטיםשופטים

 אתרים בכתובים .זכרו בא שלא הפלאי, שבמוות והנסתר העילוםאך
 כא(.והנשען, בדבריב.ל"ג, המעורפל הכתוב .אולי.את ולהוציאבמקרא
 בחינת פלאית, דמות יל  ארשת למשה מקנים - קדמונית מסירה על.באפשר,
 על מהסימור % עולה למופת; כהנהנה משה, נניאות י(. ל"ד, נשם,נניא

 מהסיפור גם מסתברת היא הזקתם. שבעים ועל ומידד אלדה שלהההנבאות
 )במדבר משה של הנבואית ההינשאות בדבר ומרים אהרון של הקטרוג דבריעל
 ויכולת מערערים .ועם העם עם ההתמודדות כי 'ודומה, כנ-ל;'י"ב(.?'א:

 למשה, המתהסת .המיוחדת ההנהגה מסטלת היא הזקףמ שבעים עלההשפעה
 '. . ו=ט(. עליונה)שםי"ב, נבואית כמעלההנתפסת

_ 
. ;~ . . ' . 

 הרז קדם-מלכותית, בפרזסמה. המדבר, מימי ההנהגה על המסורתגרעין
 של סימכם פי על - כוהנים כספר שילובו למרות - מסתכר אלה,כסיפורים

 ההתנבאות מעשה השתלבות ; אהרת לטובת מפורשת מגמה היעדר : ותוכןמבנה
 הדגשת למרות - ומרים אהרת משה, - ההצמד ט,-לה(; )י"א, השליובסיפור
 של תכונה כתורת משה, כצד האחרים של ההתנבאות עצם משה; שלהעליונות
 הפלאי המנהיג בתיאור גם טמע כזה גרעין "ד(. ה-ז, י', שמ"א )1הש11ההנהגה
 את האמן ישא )"כאשר בחלאות העם את להוליך היודע - שררה מטיל שאמו-

 הנוהג כשופט לכל, ראש ולהיגלות, מרייו, את להשקיט יב(, י"א,הינק':=כמדבר
 ט"ז, )במדבר מהם" אחד את הרעתי ולא נשאתי .מהם אחד חמור "לאבצדק:
 בדיבוה הנ"ל, לתיאור והמוסיף עצמו על המעיד שמואל, טהג לו ובדומהטז(.

 מי וחמור לקחתי מי שור "את שור: של. דוגמה קבע; ישובי יותר. 'ההולם
 . ג 'לקחתו")שמ"אי"ב,".

. .- 
- - 

 יהונתן כהונת על מהידיעה עולה שהוא ככל משה, הנהגת של הלוו? האופי גם- ה-
 מיהודה הלף של נדידתו לדבר צמוד.הוא י"ה(, השפטים))שופטיט תקופתבסול
 קדמות משתקפת זה שבסיפור המקוטעת בגימאלוגיה מקום, ומכל אפרים.להר

 כאן לא טז-כה. ו', א; ב', )שמות למשה תלידתו ההתנחלות לפניהלווים
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]49ן אברמ0קישמאי

ועל ממצרים העברים 'ציאת על למסורות ומשמעו זה יחוס לבחוןהמקום
 כאן שענייתי כיול הישראלי; המונותיאיזם בעיצוב האלוהים כשליח משהמעמד
 ובעל מורה שופט, בחזקת משה, ראשות של הטיפוסי ' הצד בבחינתמתמצה
 ראש" של ההמשרית תשתיתה כאן ירונה לכל, ועיקר נבואית. משפצתספלה

 ההתגחלות לאחר ועוצבו עליה שנתגבבו למסורות מעבר המדבר, ממי11
 - המקורות שיטת )ולפי ספרות'-אידאי כמישור הדמות לתפיסת ומעברבארץ
 המצרי בדבהחימכו הסיפור אך ב-)1-. המובלע וב-5 וב-)1 ב-קבעיקר
 והצביון יט(, ובעיקר א(א, ב', לשמות בתורה "עבריותו" הדגשת חרףשלמשה,
 מקנים - השלד ילד, - מס המצר' השורש כנראה, בו, שבולט השם, שלהמצרי
 ובימי מצרים יציאת בזמן משה הווית על לסיפוה אבטנטיות של ארשתכמובן

 ,' למדינים. התקרבותו ועל בסתיהנדודים
.,' 

 השבטים של בעלייתם משה הנהנת את לכרוך אפשר אמנם אם בדבר,וספק
 עליה; נלי של בסיווגים עיקר כל לתלותה או לארץ לאה( )בניהדרומים
 יש בנ"ך המעטים הזכרונות. והנה שבתורה. המסורות בכל דומינאנטיתשהריהי
 או ננתקיימו ישראל בממלכת או בשילה ,בצפון- דווקא כי. לרמת,בהם

 יהושע בדבר, - כשליחים ואהרון משה מעמד משה: על המסורותנתרקמו
 אצל הנביא הזכרת ח(; ו, י"ב, שמ"א ה; כ"ד, )יהושע שמואל ובצוואתבשכם
 )או ואחרת משה זכרת ; א( )ט"ו, ירמיהו בדברי ושמואל משה יד(; ת"ב,הושע

 צפוניות, מסור-ת על להשתיתט שאפשר בפרקי.תהלים, משה( שלהתויחדותו
 סו-לג. ק-1, טז-בז; ק"ה, 1; ד, צ"ט, כא; טז, יוסף=ע"ז, שבטי להאדרתבקשר

 בע"ח( מבעיקר הרבה שם שמדובר ע"ח, 1 ס"ת כמו יהודאיים, בפרקיםוהרי
 אהדת למשה זכר כאמור, נמצא, אמנם משה. שם כלל מכר לא המדבר,' ימיעל

 בין תרבות' חייץ בחוסר הדבר את לתרץ אפשר אך ד( )ו', מיכה אצל גםומריב
 ולאחר ישראל. ממלכת' של ימיה בסוף התחומים ובטשטוש הממלכותשתי

 בהר נתגבשו או נערכו משה על. הראשוניות המסורות כי לשער, מתןחורבנה.
 -' ' ' : 'אפרים.

 בשאה נשתמרו לא ממשה בהבדל כי כך,. על הדעת את לתת הראויומן
 להוציא יהושען הנהנה על זכרוטת - יהושע לספר מחרן - המקראספרי

 יריחו, על בכתוב רק מכר יהושע שופטים: ספר של הראשוניםהפרקים,
 בית מימי השוליה ההערה לר(. ט"ז, א' )מלכס אחאב בסיפורי באוב,המשולב,

.,.. : , . . . 1 .. - 
 ' ריי-זר!. עמ' ננ-1, הרן, והשוור....

 י -. ב . 'י '
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 ומלךשופט]50[

 הנהגתו לחפיסת דבר מוסיפה אינה - ת( ח', עחמיה נוך' בן יהושע "מימי -שני
 הכמאלומת הרשומה ראשון, פית בימי שרווחה כפי שכן ומכל הבאים,בדורות
 כלל מתייחסת אינה לאפרים, כצאצא מוצאו את המבליטה בז, ז',בדה"א
 ק : ך . ק ', % ק כלל-שבטית.להנהנה

 ראיה של מימד יתירה, טעם_לווות,.במידה שיש עולה; זו השוואהלאור
 משה: נזכר -שבהם לתורה מחוץ - והמעטים השונים למקורותהיסטורית
 כמפורט תוכנם, פי ועל היחסית, קדמותם מפאת בתורה, תלותם אימעצם

 הסמוכים ובדורות דורו, בעיני כבר הושג או נראה משה כי ספק, ואיןלמעלה.
 אצל וכנתפס כמצוי הדליח; איש'אלוהים מחוקק. שופט, - מרומם כמנהיגלו,

 הימים"-. בדברי הרבה בדורות לפלאיים, הנחשביםמנהיגים,

י.'"'-
 . ;י

~--Wty 

.. ' 

-  
: ""- 

 :4: י"את ,..

- r r i -

ל,י-זזי-:  :-crr~-1 -ו' זדך י - .חקך.

 וי" ח[-אם"(
 סע-י .י- " י-"קך - -נך .:-ז: י -,--

 -% -," עז"-עלז ך ץ. י"ג" .וו" , . "ו ס-י" ]ז" ד,(--,

-
 להסקיה נמוית -אלא ומלך .(DD1e הנפטור. נאנ-ס"ס ותקא אח-לאו יסולת יעמין

 3ט405ל ם, ~Dfisseldorf, Oberliefcn)ng, und Schriil ;963ן נקובץ עיין והנוצריה, היהודיתבמורשה

 ך;. 1-31נ עמ' ביהוד עיין הקראולתקופת
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