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). ט:כט" ( ִזְקֵניֶכ� ְו!ְֹטֵריֶכ� �ֹל ִאי! ִיְ$ָרֵאלִ!ְבֵטיֶכ�ִ!ְבֵטיֶכ�ִ!ְבֵטיֶכ�ִ!ְבֵטיֶכ�לֵֹהיֶכ� ָראֵ!יֶכ�  ֱא' �ֶ�� ִנָ�ִבי� ַה��� ��ְ�ֶכ� ִלְפֵני ה"

 ראשיכ�"בי+ מיקומה .  הפשוט של הפסוקנושאינה תואמת את מוב ,"שבטיכ�"לה ימבק ונעסלהל+ 
ואכ+ . אינו מאפשר לפרשה כמקבילה לכל איש ישראל,  ראשי הע�יה� שפירוש,"זקניכ� ושוטריכ�

  .הפרשני� דני� במשמעותה
 שה� –ראשיכ� " :עזרא מסביר כ3 ג� אב+ ". ראשיכ� לשבטיכ� ראשיכ� שבטיכ�  ": מפרשי"רש       

 אינוזה ג� פירוש אבל .  ראשי� לשבטיכ�:ד"מע מוסיפי� ל"אבר וי" כלומר רש".ראשי שבטיכ�
  ."ראשי� לשבטיכ�" או "ראשי שבטיכ�"צרי3 להיות כתוב היה , א� כ3 !הלשו+כללי  ע� יישבמת

ְצָבא  ְו!�ַב3ְ ַ$ר ":הלדוגמ, ות ביניה+ מתחלפא" ופת"האותיות ביכידוע ש  הואהסבר אפשרי       
 ).טז:א יט"דבהי( "ְו!�ַפ3ְ ַ$רְצָבא ֲהַדְדֶעֶזר ִלְפֵניֶה� "\\) טז:ב י"שמו" (�ֲהַדְדֶעֶזר ִלְפֵניֶה

  ):ז:ז(' נמצאת בשמואל ב' ט'פ'לש' ט'ב'       הדוגמה הברורה ביותר שמציגה חילו9 כזה בי+ ש
  ִיְ$ָרֵאל ֲאֶ!ר ִצִ>יִתי ִלְרע�ת ֶאתְבֵטיְבֵטיְבֵטיְבֵטי!ִ!ִ!ִִ!�ַחד  ְ:ֵני ִיְ$ָרֵאל ֲהָדָבר ִ;ַ:ְרִ�י ֶאת ִהְתַהַ�ְכִ�י ְ:ָכל  ֲאֶ!רְ:כֹל
  .�ְבִניֶת� ִלי ֵ:ית ֲאָרִזי ִיְ$ָרֵאל ֵלאמֹר ָלָ=ה לֹא  ֶאתיַעִ=

  ): ו:יז(' ובמקבילתה בדברי הימי� א
ַעִ=י  ִצִ>יִתי ִלְרע�ת ֶאת ִיְ$ָרֵאל ֲאֶ!ר !ְֹפֵטי!ְֹפֵטי!ְֹפֵטי!ְֹפֵטי�ַחד  ִיְ$ָרֵאל ֲהָדָבר ִ;ַ:ְרִ�י ֶאת ִהְתַהַ�ְכִ�י ְ:ָכל  ֲאֶ!רְ:כֹל
  . ְבִניֶת� ִלי ֵ:ית ֲאָרִזי�  ָלָ=ה לֹאמֹרֵלא

 עד הפקרהפקרהפקרהפקר ובית הלל אומרי� אינו ,בקרֶה לעניי� בקרבקרבקרבקרהֶהֶהֶֶהאומרי� בית שמאי ": ל"חזישנה דוגמה ג� מדברי 
וג� במלה " הפקר" כלומר שבתקופת המשנה השתמשו במלה .)א,  פאה ו,משנה" (שיופקר א9 לעשירי�

  .באותו מוב+" ֶהבקר"
טריכ� כל איש זקניכ� ו!ֹפטיכ� פטיכ� פטיכ� פטיכ� !ֹ!ֹ!ֹ!ֹראשיכ� : פשוטה בתכליתכנראה  הכוונה תנוג� בפרשש ,מכא+

ַע ְלָכלַוִ�ְקָרא: "בספר יהושע יש שתי דוגמאות לסקירה כזו של ראשי הע�. ישראל ִיְ$ָרֵאל ִלְזֵקָניו   ְיה�!�
ַע ֶאתַוֶ�ֱאס9ֹ: "וכ+, )ב:כג" (ְל!ְֹפָטיו >ְל!ְֹטָריו ַו�ֹאֶמר ֲאֵלֶה�>ְלָראָ!יו > ִ!ְבֵטי ִיְ$ָרֵאל ְ!ֶכָמה  ָ�ל  ְיה�!�

א� כ+ צור3 אי+ ). א:כד( " ִלְפֵני ָהֱאלִֹהי�ַיְ�ב>ַוִ�ְקָרא ְלִזְקֵני ִיְ$ָרֵאל >ְלָראָ!יו >ְל!ְֹפָטיו >ְל!ְֹטָריו ַוִ�ְת
ְוָק� ֵ!ֶבט ִמִ�ְ$ָרֵאל >ָמַח< "כ3 עולה ג� מהפסוק .  שבט הוא שופט או שליט:נויישצור3 בפת ואי+ תוסב

 לֹא" :וכ+.  מל3 רודה ומושל–וק� שבט : ש�מפרש י "רשו, )יז:כד' במ" (ֵ!ת ְ:ֵני ַ@ֲאֵתי מ�?ב ְוַקְרַקר ָ�ל
 לא: "י מפרש ש�"ורש, שבט הוא מנהיג או מושל). י:מט' בר ("ַרְגָליו ִמֵ:י+ >ְמחֵֹקק ִמיה>ָדה ֵ!ֶבט ָיס>ר
 פי על שממוני� בשבט הע� את שרודי� שבבבל גליות ראשי אלו, ואיל3 מדוד – מיהודה שבט יסור

   ".המלכות
השופט הוא נושא ,  שבט הוא מטה:מראה קשר של מטונימיה בי+ המילי�ההתפתחות הלשונית 

 ה� –" תחת השבט" וקבוצת האנשי� הנתוני� למרותו ה� , הרודההואוהוא המנהיג והמטה או השבט 
בהתפתחות הלשונית נקבע שקבוצת האנשי� הרי , פט ה� היינו ה3ושבט וששוהיות . ה� המטהוהשבט 

        ....שופטשופטשופטשופט ואילו המנהיג את התואר ,שבטשבטשבטשבטישאו את הש� י
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�ָ�ה ִעָ=ִדי ִ!ְבְט3ָ  ִאיָרא ָרע ִ�י ָמֶות לֹאֵאֵל3ְ ְ:ֵגיא ַצְל  ִ�י�Aַ"       על פי זה אפשר להסביר ג� את הפסוק
ִני  הנהגת3 או משפטי3 – "שבט3 ומשענת3"ג� כא+ צרי3 להסביר ). ד:כג' תה" (>ִמְ!ַעְנ3ָ�ֶ ֵהָ=ה ְיַנֲחמ�

ואנחנו בטוחי� שתוציא , ואתה המשענת, ה מנהיג"כי אתה הקב, לא אירא מגיא צלמוות. המה ינחמוני
  .וותאותנו מגיא צלמ

ל מי אי+ לנו ע. וסביבנו שוב מאיימי� עלינו בגיא צלמוות, אנו עומדי� בערב הימי� הנוראי�
  ". המה ינחמוני–שבט3 ומשענת3  ":להישע+ אלא על אבינו שבשמי�

, ונזכה לשנה טובה ושנת שלו�, יהי רצו+ שבימי הרחמי� והרצו+ האלו יתקבלו כל תפילותינו
 ).כח:לד' יח ("ַמֲחִרידְוָיְ!ב> ָלֶבַטח ְוֵאי+ "

 
ר אפרי� יצחקי"ד  

  המחלקה לתלמוד
  
  

  הד9 מופ< בסיוע קר+ הנשיא לתורה ולמדע  
  


