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 :לו הקודמים לשופטים יפתח השוואת

 
 והעונש החטא. א

 
 י"פ יפתח ו"פ גדעון ד"פ דבורה ג"פ אהוד ג"פ עתניאל

 ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוַיֲעֹשּו( ז)
' ה ְבֵעיֵני ָהַרע ֶאת

' ה ֶאת ַוִיְשְכחּו
 ַוַיַעְבדּו ֹלֵהיֶהם_א  

ָעִלים ֶאת  ְוֶאת ַהבְּ
 :ָהֲאֵשרֹות

 

 

 

 

 

 
' ה ַאף ַוִיַחר( ח)

 ְבִיְשָרֵאל
 כּוַשן ְבַיד ַוִיְמְכֵרם
 ֲאַרם ֶמֶלְך ִרְשָעַתִים
 ַנֲהָרִים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
דּו  ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוַיַעבְּ

 ִרְשָעַתִים כּוַשן ֶאת
ֹמֶנה  :ָשִנים שְּ

 ְבֵני ַוֹיִספּו( יב)
 ָהַרע ַלֲעֹשֹות ִיְשָרֵאל
 'ה ְבֵעיֵני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ֶעְגלֹון ֶאת' ה ַוְיַחֵזק
 ַעל מֹוָאב ֶמֶלְך

 ָעֹשּו ִכי ַעל ִיְשָרֵאל
': ה ְבֵעיֵני ָהַרע ֶאת

ֹסף( יג)  ֶאת ֵאָליו ַוֶיא 
 ַוֲעָמֵלק ַעםֹון ְבֵני
 ִיְשָרֵאל ֶאת ַוַיְך ַוֵיֶלְך

 ִעיר ֶאת ַוִייְרשּו
 :ַהְתָמִרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
דּו( יד)   ְבֵני ַוַיַעבְּ

 ֶעְגלֹון ֶאת ִיְשָרֵאל
מוֶֹנה מֹוָאב ֶמֶלְך  שְּ

ֵרה  :ָשָנה ֶעשְּ

 ְבֵני ַוֹיִספּו( א)
 ָהַרע ַלֲעֹשֹות ִיְשָרֵאל
 ' ה ְבֵעיֵני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ְבַיד' ה ַוִיְמְכֵרם( ב)

 ֲאֶשר ְכַנַען ֶמֶלְך ָיִבין
 ְוַשר ְבָחצֹור ָמַלְך
 ְוהּוא ִסיְסָרא ְצָבאוֹ 
 ֲחֹרֶשתבַ  יֹוֵשב
 ַוִיְצֲעקּו( ג: )ַהּגֹוִים

 ִכי' ה ֶאל ִיְשָרֵאל ְבֵני
 ֶרֶכב ֵמאֹות ְתַשע
 לוֹ  ַבְרֶזל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ְבֵני ֶאת ָלַחץ ְוהּוא

 ְבָחְזָקה ִיְשָרֵאל
ִרים  :ָשָנה ֶעשְּ

 ְבֵני ַוַיֲעֹשּו( א)
 ְבֵעיֵני ָהַרע ִיְשָרֵאל

 '...ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ַעל ִמְדָין ַיד זַוָתעָ ( ב)

 ִמְדָין ִמְפֵני ִיְשָרֵאל
 ְבֵני ָלֶהם ָעֹשּו

 ֶאת ִיְשָרֵאל
 ֲאֶשר ַהִםְנָהרֹות

 ְוֶאת ֶבָהִרים
 ְוֶאת ַהְםָערֹות
 ְוָהָיה( ג: )ַהְםָצדֹות

 ִיְשָרֵאל ָזַרע ִאם
 ַוֲעָמֵלק ִמְדָין ְוָעָלה
 ְוָעלּו ֶקֶדם ּוְבֵני
 ַוַיֲחנּו( ד: )ָעָליו
 ֶאת ַוַיְשִחיתּו יֶהםֲעלֵ 

 בֹוֲאָך ַעד ָהָאֶרץ ְיבּול
 ַיְשִאירּו ְוֹלא ַעָזה

 ְוֶשה ְבִיְשָרֵאל ִמְחָיה
 ִכי( ה: )ַוֲחמֹור ָושֹור
 ַיֲעלּו ּוִמְקֵניֶהם ֵהם

 יָבאּו ְוָאֳהֵליֶהם
 ַאְרֶבה ְכֵדי} ּוָבאּו{

 ְוָלֶהם ָלֹרב
 ֵאין ְוִלְגַמֵליֶהם

 ָבָאֶרץ אּוַוָיבֹ  ִמְסָפר
 :ְלַשֲחָתּה

 
 
 ְמֹאד ִיְשָרֵאל ַוִיַדל( ו)

 ... ִמְדָין ִמְפֵני
ֵנם( א)  ְבַיד' ה ַוִיתְּ

 :ָשִנים ֶשַבע ִמְדָין

 ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוֹיִספּו( ו)
 ְבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעֹשֹות

 ֶאת ַוַיַעְבדּו' ה
ָעִלים  ְוֶאת ַהבְּ

ָתרוֹת  ְוֶאת ָהַעשְּ
ֹלֵהי  ְוֶאת ָרםא   א 
ֹלֵהי  ְוֵאת ִצידוֹן א 
ֹלֵהי  ְוֵאת מוָֹאב א 
ֹלֵהי  ְוֵאת ַעּמוֹן ְבֵני א 
ֹלֵהי ִתים א  ִלשְּ  פְּ
בּו ֹלא' ה ֶאת ַוַיַעזְּ  וְּ
ָבדּוהּו  :ע 

' ה ַאף ַוִיַחר( ז)
 ְבִיְשָרֵאל
 ְבַיד ַוִיְמְכֵרם
 ְבֵני ּוְבַיד ְפִלְשִתים

צּו( ח: )ַעםֹון ע   ַוִירְּ
רֹ  צּוַויְּ  ְבֵני ֶאת צְּ

 ַהִהיא ַבָשָנה ִיְשָרֵאל
ֹמֶנה ֵרה שְּ  ָשָנה ֶעשְּ

 ִיְשָרֵאל ְבֵני ָכל ֶאת
 ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ֲאֶשר
ֹמִרי ְבֶאֶרץ  ֲאֶשר ָהא 
 ַוַיַעְברּו( ט: )ַבִּגְלָעד

 ַהַיְרֵדן ֶאת ַעםֹון ְבֵני
 ִביהּוָדה ַּגם ְלִהָלֵחם
 ְבֵביתּו ּוְבִבְנָיִמין
 ַוֵתֶצר ֶאְפָרִים

ָרֵאל ִישְּ ֹאד לְּ  :מְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ֹמֶנה ַהִהיא ַבָשָנה)  שְּ

ֵרה  (ָשָנה ֶעשְּ
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 'ה תגובת וחומרת העם תגובת תיאור. ב

 

 י"פ יפתח ו"פ גדעון ד"פ דבורה ג"פ אהוד
קּו( טו) ע   ְבֵני ַוִיזְּ

 'ה ֶאל ִיְשָרֵאל

 

 

 
 מוִֹשיעַ  ָלֶהם' ה ַוָיֶקם
 ֵּגָרא ֶבן ֵאהּוד ֶאת

קּו( ג) ע   ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיצְּ
 ֵמאֹות ְתַשע ִכי' ה ֶאל
 ...לוֹ  ַבְרֶזל ֶרֶכב

 

 
בוָֹרה( ד)  ִאָשה ּודְּ

 ...ַלִפידֹות ֵאֶשת ְנִביָאה

קּו ִכי ַוְיִהי( ז) ֵני ָזע   בְּ
ָרֵאל  ַעל' ה ֶאל ִישְּ
 :ִמְדָין ֹאדֹות

 

 
ַלח (ח)  ִאיש' ה ַוִישְּ
 ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ִביאנָ 

 ָאַמר ֹכה ָלֶהם ַוֹיאֶמר
ֹלֵקי' ה  ָאֹנִכי ִיְשָרֵאל א 

ֵליִתי  ֶאְתֶכם ֶהע 
 ָוֹאִציא ִמִםְצַרִים
 :ֲעָבִדים ִמֵבית ֶאְתֶכם

 ִמַיד ֶאְתֶכם ָוַאִצל( ט)
 ָכל ּוִמַיד ִמְצַרִים
 אֹוָתם ַוֲאָגֵרש ֹלֲחֵציֶכם
 ֶכםלָ  ָוֶאְתָנה ִמְפֵניֶכם

 :ַאְרָצם ֶאת
' ה ֲאִני ָלֶכם ָוֹאְמָרה( י)

ֹלֵקיֶכם  ִתיְראּו ֹלא א 
ֹלֵהי ֶאת ֹמִרי א   ָהא 

 יֹוְשִבים ַאֶתם ֲאֶשר
 ְשַמְעֶתם ְוֹלא ְבַאְרָצם
 :ְבקֹוִלי

ַאְך ַוָיֹבא( יא)  'ה ַמלְּ
 ָהֵאָלה ַתַחת ַוֵיֶשב
 ֲאֶשר ְבָעְפָרה ֲאֶשר

 ִריָהֶעזְ  ֲאִבי ְליֹוָאש
 ִחִטים ֹחֵבט ְבנוֹ  ְוִגְדעֹון
 ִמְפֵני ְלָהִניס ַבַּגת
 ...ִמְדָין

קּו( י) ע   ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיזְּ
 ָחָטאנּו ֵלאֹמר' ה ֶאל
 ֶאת ָעַזְבנּו ְוִכי ָלְך

ֹלֵקינּו  ֶאת ַוַמֲעֹבד א 
 :ַהְבָעִלים

 ְבֵני ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( יא)
 ִמִםְצַרִים ֲהֹלא ִיְשָרֵאל

ֹמִרי ִמןּו  ְבֵני ִמן ָהא 
: ְפִלְשִתים ּוִמן ַעםֹון

 ַוֲעָמֵלק ְוִצידֹוִנים( יב)
 ֶאְתֶכם ָלֲחצּו ּוָמעֹון

 ָואֹוִשיָעה ֵאַלי ַוִתְצֲעקּו
( יג: )ִמָיָדם ֶאְתֶכם
 אֹוִתי ֲעַזְבֶתם ְוַאֶתם

ֹלִהים ַוַתַעְבדּו  א 
 אוִֹסיף ֹלא ָלֵכן ֲאֵחִרים
הוִֹשיעַ  כֶ  לְּ ( יד): םֶאתְּ

 ֶאל ְוַזֲעקּו ְלכּו
ֹלִהים  ֲאֶשר ָהא 
 ֵהָםה ָבם ְבַחְרֶתם
 ְבֵעת ָלֶכם יֹוִשיעּו
 :ָצַרְתֶכם

רּו (טו) ֵני ַוֹיאמְּ  בְּ
ָרֵאל  ָחָטאנּו' ה ֶאל ִישְּ
 ְכָכל ָלנּו ַאָתה ֲעֵשה
 ַאְך ְבֵעיֶניָך ַהטֹוב

 :ַהֶזה ַהיֹום ָנא ַהִציֵלנּו
ֹלֵהי ֶאת ַוָיִסירּו( טז)  א 

 ַוַיַעְבדּו ִמִקְרָבם ַהֵמָכר
ַצר' ה ֶאת שוֹ  ַוִתקְּ  ַנפְּ

ַמל ָרֵאל ַבע   :ִישְּ
 


