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מבנה של ספר שופטים
חלק א' :פרקים ב-ט"ז

חלק ב :פרקים י"ז-כ"א

וַּ ַּיעֲשּו בנ"י אֶׂ ת הָּ ַּרע בְּ עֵ ינֵי ה'( ...ב:יא)
ֹׁשיעּום( ...ב:טז)
וַּ י ֶָּׂקם ה' ש ְֹׁפ ִטים וַּ יו ִ

בַּ י ִָּמים הָּ הֵ ם אֵ ין מֶ לְֶך בְּ י ְִּש ָּראֵ ל
ֲשה (יז:ו)
ִאיׁש הַּ י ָָּּׁשר בְּ עֵ ינָּיו ַּיע ֶׂ

עתניאל בן קנז
אהוד בן גרא
שמגר בן ענת
דבורה אשת לפידות וברק בן אבינועם
גדעון בן יואש
אבימלך
תולע בן פועה
יאיר הגלעדי
יפתח הגלעדי
אבצן מבית לחם
אילון הזבולוני
עבדון בן הלל
שמשון

פסל מיכה וכיבוש דן
פילגש בגבעה

(י"ז-י"ח)
(י"ט-כ"א)

מבנה חלק ב'( :מבנה כיאסטי)
ֲשה:
(יז:ו) בַּ יָּ ִמים הָּ הֵ ם אֵ ין מֶ לְֶך בְ יִ ְש ָּראֵ ל ִאיש הַּ יָּ ָּשר בְ עֵ ינָּיו ַּיע ֶ
(יח:א) בַּ י ִָּמים הָּ הֵ ם אֵ ין מֶ לְֶך בְ יִ ְש ָּראֵ ל ּובַּ י ִָּמים הָּ הֵ ם ֵׁשבֶׂ ט הַּ ָּדנִי ְּמבַּ ֶׂקׁש ל ֹו נַּחֲ לָּה ל ֶָּׁׂשבֶׂ ת כִ י
יִש ָּראֵ ל בְּ נַּחֲ לָּה:
ֹלא נָּפְּ לָּה ּל ֹו עַּ ד הַּ יוֹם הַּ הּוא בְּ תוְֹך ִׁשבְּ טֵ י ְּ
יִקח ל ֹו
יְּהי ִאיׁש לֵוִ י גָּר בְּ י ְַּּרכְּ תֵ י הַּ ר אֶׂ פְּ ַּריִם וַּ ַּ
יְּהי בַּ יָּ ִמים הָּ הֵ ם ּומֶ לְֶך אֵ ין בְ יִ ְש ָּראֵ ל וַּ ִ
(יט:א) וַּ ִ
ְּהּודה:
ִא ָּשה פִ י ֶׂלגֶׁׂש ִמבֵ ית לֶׂחֶׂ ם י ָּ
ֲשה:
(כא:כה) בַּ יָּ ִמים הָּ הֵ ם אֵ ין מֶ לְֶך בְ יִ ְש ָּראֵ ל ִאיש הַּ יָּ ָּשר בְ עֵ ינָּיו ַּיע ֶ
שופטים פי"ז  -איש הלוי

שמות פ"ב  -לידת משה

יתי
הּודה וְּ הּוא (כב) וַּ ֵתלֶׂד בֵ ן וַּ יִ ְּק ָּרא ֶׂאת ְּׁשמ ֹו ג ְֵרשֹׁם כִ י ָאמַּ ר גֵר הָּ יִ ִ
הּודה ִמ ִמ ְּׁשפַּ חַּ ת יְּ ָּ
(ז) וַּ יְּ ִהי נַּעַּ ר ִמבֵ ית לֶׂחֶׂ ם יְּ ָּ
בְּ אֶׂ ֶׂרץ נָּכְּ ִריָּה :פ
לֵוִ י וְּ הּוא גָּר ָּשם
הּודה לָּגּור בַּ אֲ ׁשֶׂ ר (א) וַּיֵ לְֶך ִאיש ִמבֵ ית לֵוִ י וַּ יִ ַּקח אֶׂ ת בַּ ת לֵוִ י:
(ח) וַּיֵ לְֶך הָּ ִאיש מֵ הָּ עִ יר ִמבֵ ית לֶׂחֶׂ ם יְּ ָּ
יִ ְּמצָּ א
(כא) וַּיוֹׁאֶ ל מ ֶֹׁשה ל ֶָּשבֶ ת אֶ ת הָּ ִאיש וַּ יִ ֵתן אֶׂ ת ִצפ ָֹּרה בִ ת ֹו
(יא) וַּיוֹׁאֶ ל הַּ לֵוִ י ל ֶָּשבֶ ת אֶ ת הָּ ִאיש וַּ יְּ ִהי הַּ נַּעַּ ר ל ֹו כְּ ַאחַּ ד לְּ מֹׁשֶׂ ה:
ִמבָּ נָּיו
ע"פ המדרש:
ַאל ִת ְּק ַּרב הֲ ֹלם (שמ' ג:ה)
ֹאמרּו לוֹ:
(יח:ג) ...וַּ יָּסּורּו ׁשָּ ם וַּ י ְּ
מַּ ה זֶה בְּ י ֶָּׂדָך (שמ' ד:ב)
ִמי הֱ בִ יאֲ ָך הֲ ֹלם ּומָּ ה אַּ ָּתה ע ֶֹׁשה בָּ זֶה ּומַּ ה לְ ָך פֹׁה:
וְּ אַּ ָּתה פֹׁה ֲעמֹד עִ מָּ ִדי (דב' ה:כז)

