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 והעונש החטא החמרת. א

 

 י"פ יפתח ו"פ גדעון ד"פ דבורה ג"פ אהוד ג"פ עתניאל
 ְבֵני ַוַיֲעֹשּו( ז)

 ָהַרע ֶאת ִיְשָרֵאל
 ַוִיְשְכחּו' ה ְבֵעיֵני

 ֱאֹלֵקיֶהם' ה ֶאת
 ַהְבָעִלים ֶאת ַוַיַעְבדּו

 :ָהֲאֵשרֹות ְוֶאת

 

 

 

 
 
 
 
' ה ַאף ַוִיַחר( ח)

 ְבִיְשָרֵאל
 כּוַשן ְבַיד ַוִיְמְכֵרם

 ֲאַרם ֶמֶלְך ִרְשָעַתִים
 ַנֲהָרִים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוַיַעְבדּו

 ִרְשָעַתִים כּוַשן ֶאת
 :ָשִנים ְשֹמֶנה

 ְבֵני ַוֹיִספּו( יב)
 ָהַרע ַלֲעֹשֹות ִיְשָרֵאל

 'ה ְבֵעיֵני

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ֶעְגלוֹן ֶאת' ה ַוְיַחֵזק

 ַעל מוָֹאב ֶמֶלְך
 ָעֹשּו ִכי ַעל ִיְשָרֵאל

':  ה ְבֵעיֵני ָהַרע ֶאת
 ֶאת ֵאָליו ַוֶיֱאֹסף( יג)

 ַוֲעָמֵלק ַעםֹון ְבֵני
 ִיְשָרֵאל ֶאת ַוַיְך ַוֵיֶלְך

 ִעיר ֶאת ַוִייְרשּו
 :ַהְתָמִרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ְבֵני ַוַיַעְבדּו( יד)

 ֶעְגלֹון ֶאת ִיְשָרֵאל
 ְשמוֶֹנה מֹוָאב ֶמֶלְך

 :ָשָנה ֶעְשֵרה

 ְבֵני ַוֹיִספּו( א)
 ָהַרע ַלֲעֹשֹות ִיְשָרֵאל

 ' ה ְבֵעיֵני

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ְבַיד' ה ַוִיְמְכֵרם( ב)

 ֲאֶשר ְכַנַען ֶמֶלְך ָיִבין
 ְוַשר ְבָחצֹור ָמַלְך

 ְוהּוא ִסיְסָרא ְצָבאוֹ 
 ַבֲחֹרֶשת יֹוֵשב

 ַוִיְצֲעקּו( ג: )ַהּגֹוִים
' ה ֶאל ִיְשָרֵאל ְבֵני
 ֶרֶכב ֵמאֹות ְתַשע ִכי

 לוֹ  ַבְרֶזל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ְבֵני ֶאת ָלַחץ ְוהּוא

 ְבָחְזָקה ִיְשָרֵאל
 :ָשָנה ֶעְשִרים

 ְבֵני ַוַיֲעֹשּו( א)
 ְבֵעיֵני ָהַרע ִיְשָרֵאל

 '...ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ַעל ִמְדָין ַיד ַוָתָעז( 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

 ַוַיְשִחיתּו ֲעֵליֶהם
 ַעד ָהָאֶרץ ְיבּול ֶאת

 ְוֹלא ַעָזה בֹוֲאָך
 ִמְחָיה ַיְשִאירּו

 ָושֹור ְוֶשה ְבִיְשָרֵאל
 ֵהם ִכי( ה: )ַוֲחמֹור

 ַיֲעלּו ּוִמְקֵניֶהם
 ְכֵדי ּוָבאּו ְוָאֳהֵליֶהם

 ְוָלֶהם ָלֹרב ַאְרֶבה
 ֵאין ְוִלְגַמֵליֶהם

 ָבָאֶרץ ַוָיֹבאּו ִמְסָפר
 :ְלַשֲחָתּה

 
 ִיְשָרֵאל ַוִיַדל( ו)

 ... ִמְדָין ִמְפֵני ְמֹאד
 ְבַיד' ה ַוִיְתֵנם( א)

 :ָשִנים ֶשַבע ִמְדָין

 ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוֹיִספּו( ו)
 ְבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעֹשֹות

 ֶאת ַוַיַעְבדּו' ה
 ְוֶאת ַהְבָעִלים

 ְוֶאת ָהַעְשָתרֹות
 ְוֶאת ֲאָרם ֱאֹלֵהי
 ְוֵאת ִצידֹון ֱאֹלֵהי
 ְוֵאת מֹוָאב ֱאֹלֵהי
 ְוֵאת ַעםֹון ְבֵני ֱאֹלֵהי
 ְפִלְשִתים ֱאֹלֵהי

 ְוֹלא' ה ֶאת ַוַיַעְזבּו
 :ֲעָבדּוהּו

 
' ה ַאף ַוִיַחר( ז)

 ַוִיְמְכֵרם ְבִיְשָרֵאל
 ּוְבַיד ְפִלְשִתים ְבַיד
( ח: )ַעּמוֹן ְבֵני

 ֶאת ַוְיֹרְצצּו ַוִיְרֲעצּו
 ַבָשָנה ִיְשָרֵאל ְבֵני

 ֶעְשֵרה ְשֹמֶנה ַהִהיא
 ְבֵני ָכל ֶאת ָשָנה

 ְבֵעֶבר ֲאֶשר ִיְשָרֵאל
 ְבֶאֶרץ ַהַיְרֵדן

 ֲאֶשר ָהֱאֹמִרי
 ַוַיַעְברּו( ט: )ַבִּגְלָעד

 ַהַיְרֵדן ֶאת ַעםֹון ְבֵני
 ִביהּוָדה ַּגם ְלִהָלֵחם

 ּוְבֵבית ּוְבִבְנָיִמין
 ַוֵתֶצר ֶאְפָרִים

 :ְמֹאד ְלִיְשָרֵאל

 



 88בס"ד, ספר שופטים, עמוד 

 'ה ותגובת העם תגובת תיאור. ב

 

 יד-יא:י יפתח ח:ו גדעון ג:ד דבורה טו:ג אהוד
 ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיְזֲעקּו( טו)

 ָלֶהם' ה ַוָיֶקם' ה ֶאל
 ֵּגָרא ֶבן ֵאהּוד ֶאת מוִֹשיעַ 

 ֶאל ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיְצֲעקּו( ג)
 ֶרֶכב ֵמאֹות ְתַשע ִכי' ה

 ...לוֹ  ַבְרֶזל
 ְנִביָאה ִאָשה ּוְדבוָֹרה( ד)

 ...ַלִפידֹות ֵאֶשת

 ְבֵני ָזֲעקּו ִכי ַוְיִהי( ז)
 ֹאדֹות ַעל' ה ֶאל ִיְשָרֵאל

 :ִמְדָין
 ָנִביא ִאיש' ה ַוִיְשַלח (ח)

 ַוֹיאֶמר ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל
 ֱאֹלֵקי' ה ָאַמר ֹכה ָלֶהם

 ֶהֱעֵליִתי ָאֹנִכי ִיְשָרֵאל
 ָוֹאִציא ִמִםְצַרִים ֶאְתֶכם
 :ֲעָבִדים ִמֵבית ֶאְתֶכם

 ִמַיד ֶאְתֶכם ָוַאִצל( ט)
 ֹלֲחֵציֶכם ָכל ּוִמַיד ִמְצַרִים
 ִמְפֵניֶכם אֹוָתם ַוֲאָגֵרש
 :ַאְרָצם ֶאת ָלֶכם ָוֶאְתָנה

' ה ֲאִני ָלֶכם ָוֹאְמָרה( י)
 ֶאת ִתיְראּו ֹלא ֱאֹלֵקיֶכם

 ַאֶתם ֲאֶשר ָהֱאֹמִרי ֱאֹלֵהי
 ְוֹלא ְבַאְרָצם יֹוְשִבים
 :ְבקֹוִלי ְשַמְעֶתם

 ַוֵיֶשב 'ה ַמְלַאְך ַוָיֹבא( יא)
 ְבָעְפָרה ֲאֶשר ָהֵאָלה ַתַחת
 ָהֶעְזִרי ֲאִבי ְליֹוָאש ֲאֶשר

 ִחִטים ֹחֵבט ְבנוֹ  ְוִגְדעֹון
 ...ִמְדָין ִמְפֵני ְלָהִניס ַבַּגת

 ֶאל ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיְזֲעקּו( י)
 ְוִכי ָלְך ָחָטאנּו ֵלאֹמר' ה

 ַוַמֲעֹבד ֱאֹלֵקינּו ֶאת ָעַזְבנּו
 :ַהְבָעִלים ֶאת

 ְבֵני ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( יא)
 ּוִמן ִמִםְצַרִים ֲהֹלא ִיְשָרֵאל
 ּוִמן ַעםֹון ְבֵני ִמן ָהֱאֹמִרי

 :ְפִלְשִתים
 ַוֲעָמֵלק ְוִצידֹוִנים( יב)

 ֶאְתֶכם ָלֲחצּו ּוָמעֹון
 ָואֹוִשיָעה ֵאַלי ַוִתְצֲעקּו

 :ִמָיָדם ֶאְתֶכם
 אֹוִתי ֲעַזְבֶתם ְוַאֶתם( יג)

 ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוַתַעְבדּו
 ְלהוִֹשיעַ  אוִֹסיף ֹלא ָלֵכן

 :ֶאְתֶכם
 ֶאל ְוַזֲעקּו ְלכּו( יד)

 ְבַחְרֶתם ֲאֶשר ָהֱאֹלִהים
 ָלֶכם יֹוִשיעּו ֵהָםה םבָ 

 :ָצַרְתֶכם ְבֵעת
 ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוֹיאְמרּו (טו)

 ַאָתה ֲעֵשה ָחָטאנּו' ה ֶאל
 ַאְך ְבֵעיֶניָך ַהטֹוב ְכָכל ָלנּו

 :ַהֶזה ַהיֹום ָנא ַהִציֵלנּו
 ֱאֹלֵהי ֶאת ַוָיִסירּו( טז)

 ֶאת ַוַיַעְבדּו ִמִקְרָבם ַהֵמָכר
 ַבֲעַמל ַנְפשוֹ  ַוִתְקַצר' ה

 :ִיְשָרֵאל
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