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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _________ :שם משפחה ________ :כתה_____ :

ספר שופטים
סיכום נושאי הפרקים
פרק א':

ךיּבֹושי השבטים בארץ והכנעת חלק מהגויים לאחר מות יהושע.
ֵ

פרק ב':

ּבּבֹוכים (א-ה).
ִ
 .1תוכחת הנביא (= פנחס)
 .2המצב הירוד של ישראל בתקופת השופטים והנהגת ה' אתם בתקופה זו (ו-סוף).

פרק ג':

ימי השופטים הראשונים  -עתניאל בן קנז ,אהוד בן גרא ושמגר בן ענת.

פרק ד':

השעבוד ליבין ולסיסרא והתשועה ע"י דבורה וברק.

פרק ה':

ִשירת דבורה.

פרק ו':

השעבוד למדיין ושליחת גדעון להושיע את ישראל.

פרק ז':

מלחמת גדעון במדיין.

פרק ח':

 .1המרדף אחרי מדיין והריגת מלכיהם (א-כא).
 .2גדעון מסרב למלוך ומצב העם אחרי מותו (כב-סוף).

פרק ט':

ְׂ .1שררת אבימלך.
ְׂ .2מׁשל יותם וקללתו.

פרק י':

 .1השופטים תולע ויאיר.
 .2השעבוד לעמון ותשובת ישראל אחרי תוכחת ה'.

פרק יא':

יפתח הגלעדי מושיע את ישראל מיד עמון.

פרק יב':

 .1מלחמת יפתח נגד בני אפרים (א-ז).
 .2השופטים :אבצן (=בועז) ,איילון ועבדון (ח-טו).

פרק יג':

בשֹורת המלאך על הולדת שמשון ולידתו.

פרק יד':

ּׂשואי שמשון לפלשתית.
נִ ֵ

פרק טו':

שמשון ממשיך להכות לבדו בפלישתים.

פרק טז':

 .1גבורת שמשון בעזה.
 .2מות שמשון לאחר גלוי סוד כוחו.

פרק יז':

פסל מיכה.

פרק יח':

בני דן כובשים את ליש ועובדים ׁשם לפסל מיכה.

פרק יט':

מעשה פילגש בגבעה.

פרק כ':

בנימן בגבעה.
ִ
מלחמת ישראל נגד

פרק כא':

בנימן לשאת נשים.
ִ
 .1ישראל עוזרים לבני
 .2סיום הספר.
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _________ :שם משפחה ________ :כתה_____ :

ספר שופטים
סיכום עניני הפרק
הפרק
א

הנושא

הענינים

 .1מלחמות יהודה ושמעון (א-כ):
א .יהודה ושמעון נלחמים ראשונים מכל ישראל (א-ג).
השבטים מכניעים חלק מהגויים
מלךה אדני בזק (ד-ז).
ב .המלחמה נגד ֶּבזֶק ,הענשת ָ
שבשטחם לאחר מות יהושע.
ג .כיבוש ירושלים והמלחמות נגד הכנעני (ח-ט).
ד .הזכרת כיבוש חברון ודביר וענין עתניאל ועכסה (י-טו).
ה .מלחמות יהודה בנגב ובחוף הים (יז-כ).
 .2בנימין אינו כובש את ירושלים שביד היבוסי (כא).
 .3כיבוש בית אל ע"י בית יוסף (כב-כו).
 .4שבטי מנשה ,אפרים ,זבולון ,אשר נפתלי ודן ,אינם מורישים
ושמים אותם למס (כז-סוף).
את הכנענים שבנחלתם ִ
 .1תוכחת הנביא לישראל על שלא הורישו את הגויים והענשת

ב

ג

 .1תוכחת הנביא בבוכים (א-ה) .ישראל בידי ה' (א-ה).
 .2מצבם הגרוע של ישראל בכל  .2א .תיאור תקופת יהושע והזקנים שחיו אחריו ,בה ישראל
תקופת השופטים והנהגת ה' עבדו את ה' (ו-ט).
ב .תיאור הדור שאחרי הזקנים והדורות הבאים שהתחילו
אתם בתקופה זו (ו-סוף).
לעבוד לאלילי כנען (י-יג).
ג .הנהגת ה' את ישראל בימי השופטים :פורענות ,בכי
והצלת ישראל ע"י שליחת שופט (יד-יט).
ד .השארת הגויים בארץ כדי לנסות את ישראל (כ-סוף).
ימי השופטים הראשונים:
א .עתניאל בן קנז.
ב .אהוד בן גרא.
ג .שמגר בן ענת.

ד

השעבוד ליבין ולסיסרא והתשועה
ע"י דבורה וברק.

 .1הגויים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל ומטרת הנסיון (א-
ד).
 .2ישראל מתערבים בכנענים ועובדים לאליליהם (ה-ו).
 .3השעבוד לךושן רשעתיים והתשועה ע"י עתניאל (ז-יא).
 .4השעבוד לעגלון מלך מואב והתשועה ע"י אהוד (יב-ל).
 .5שמגר הורג ֵׁשׁש מאות פלשתים במלמד הבקר (לא).
 .1שעבוד ישראל ליבין מלך חצור (א-ג).
 .2דבורה שופטת את ישראל (ד-ה).
 .3דבורה קוראת לברק לצאת למלחמה (ו-ט).
 .4ברק יוצא עם דבורה למלחמה בראש בני זבולון ונפתלי (י-יד).
 .5המפלה של צבא סיסרא במלחמה (טו-טז).
 .6בריחת סיסרא והריגתו ע"י יעל (יז-כב).
 .7הכנעת יבין מלך כנען (כג-כד).
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _________ :שם משפחה ________ :כתה_____ :

ספר שופטים
המשך סיכום עניני הפרק
הפרק

הנושא
שירת דבורה.

ה

הענינים
 .1פתיחת השירה ושבח לה' על ישועותיו לישראל (א-ה).
 .2תיאור המצב בישראל בזמן השעבוד ליבין (ו-ח).
לסןר נפלאות ה' וישועתו ,ודברי חיזוק לה
 .3קריאה לישראל ֵ
ולברק (ט-יג).
 .4תשבחות לשבטים שהתנדבו להלחם ,ודברי ְׂגנות לשבטים
שלא השתתפו במלחמה (יד-יח).
 .5תאור הנצחון על צבא סיסרא וניסי ה' (יט-כב).
 .6קללת אנשי ֵמרֹוז וברכת יעל על הריגת סיסרא ותאור הקרב
(כג-כז).
 .7הלעג ְׂל ֵאם סיסרא המצפה לשוב בנה עם השלל (כח-ל).
 .8סיום השירה (לא).

ו

השעבוד למדיין ושליחת גדעון  .1מדיין עושים צרות לישראל (א-ו).
להושיע את ישראל.
 .2תוכחת הנביא לישראל (ז-י).
 .3התגלות המלאך לגדעון ,ושליחתו להושיע את ישראל (יא-
טז).
 .4המלאך נותן לגדעון אות על אמיתות שליחותו וגדעון בונה
מזבח לה' (יז-כד).
 .5גדעון הורס את מזבח הבעל ,מקריב את הפר לה' על המזבח
שבנה ,וקורא לישראל לצאת למלחמה (כה-לה).
 .6גדעון מקבל אותות מה' בגורן ,על הישועה (לו-מ).
 .1בחירת לוחמיו של גדעון (א-ח).

ז

ד .מלחמת גדעון במדיין.

ח

 .1המרדף אחרי מדיין והריגת

 .2גדעון מתחזק בשומעו את חלום המדייני ופתרונו (ט-טו).
 .3ההתקפה על מחנה מדיין והנצחון (טז-סוף).

 .1טענת בני אפרים לגדעון (א-ג).
מלכיהם (א-כא).

 .2סרובם של אנשי סוכות ופנואל לתת אוכל לחיילי גדעון (ד-
ט).

 .2גדעון מסרב למלוך ומצב העם  .3הכאת מחנה מדיין (י-יג).
אחרי מותו (כב-סוף).
 .4הענשת אנשי סוכות ופנואל (יד-טו).
 .5הריגת מלכי מדיין (יח-כא).
 .6בקשת ישראל מגדעון שימשול עליהם וסרובו (כב-כג).
 .7עשיית האפוד משלל המלחמה (כד-כז).
 .8שקט בארץ ארבעים שנה ומות גדעון (כח-לב).
 .9ישראל חוזרים לעשות הרע אחרי מות גדעון (לג-לה).
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _________ :שם משפחה ________ :כתה_____ :

ספר שופטים
המשך סיכום עניני הפרק
הפרק

הענינים

הנושא

 .1אבימלך ממליך את עצמו והורג את  77אחיו (א-ו).
ט

ְׂ .1שררת אבימלך.

 .2מְֹׂשל יותם (ז-כא).

 .2משל יותם וקללתו.

 .3מרד שכם באבימלך ועונשם (כב-מט).
 .4מרד ֵתבץ ומות אבימלך ע"י אשה המשליכה עליו אבן (נ-נז).

 .1השופט תולע בן פואה (א-ב).
י

 .1השופטים תולע ויאיר.

 .2השופט יאיר הגלעדי (ג-ה).

 .2השעבוד לעמון ותשובת  .3ישראל עובדים לאלילים וה' נותנם ביד עמון (ו-ט).
ישראל אחרי תוכחת ה'.
 .4תוכחת ה' לישראל והסרת העבודה זרה (י-טז).
 .5ההכנות למלחמה נגד עמון (יז-יח).
 .1גירוש יפתח והחזרתו להיות מנהיג (א-יא).
יא

יפתח הגלעדי מושיע את ישראל
מיד עמון.

יב

 .1מלחמת יפתח בבני אפרים
(א-ז).

 .2דברי יפתח למלך עמון (יב-כח).
 .3נדר יפתח ונצחונו על עמון (יב-כח).
 .4יפתח מקיים את הנדר ְּׂב ִּבתֹו (יז-יח).
 .1טענת בני אפרים ליפתח והמלחמה ביניהם (א-ו).

 .2השופטים אבצן ,אילון ועבדון
(ח-טו).

 .2יפתח שופט את ישראל (ז).
 .3אבצן (=בועז) מבית לחם שופט את ישראל (ח-י).
 .4אילון הזבולוני שופט את ישראל (יא-יב).
 .5עבדון בן הלל הפרעתוני שופט את ישראל (יג-טו).
 .1השעבוד לפלשתים (א).

יג

בשֹורת המלאך על הולדת שמשון
ולידתו.

יד

תוצאות נישואיו של שמשון
לפלשתית.

 .2התגלות מלאך ה' לאשת מנוח וסיפורה לבעלה (ב-ז).
 .3ההתגלות השניה לאשה ולמנוח והסתלקות המלאך תוך
הקרבת המנחה לה' (ח-כב).
 .4הולדת שמשון והתעוררות כוחות גבורה בו מה' (כד-כה).
 .1שמשון בוחר אשה פלישתית והתנגדות הוריו (א-ד).
 .2שמשון יורד לתמנה ומעשה האריה והדבש (ה-ט).
 .3משתה החתונה ,החידה ופתרונה (י-יח).
לׁשים פלישתים באשקלון ונותן את
 .4שמשון מכה ְׁׂש ִ
חליפתיהם וחליצתם למגידי החידה (יט-סוף).
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _________ :שם משפחה ________ :כתה_____ :

ספר שופטים
המשך סיכום עניני הפרק
הפרק

הנושא

טו

שמשון ממשיך להכות לבדו
בפלישתים.

טז

 .1גבורת שמשון בעזה.

הענינים
 .1שמשון שורף את שדות פלישתים ע"י שועלים ולפידים
בזנבותיהם (א-ו).
 .2שמשון מכה בפלישתים לאחר ששרפו את אשתו ואביה (ז-
ח).
 .3בני יהודה אוסרים את שמשון ומסגירים אותו לפלשתים
(ט-יג).
 .4שמשון קורע את אסוריו ומכה בלחי החמור אלף פלישתים
(יד-יז).
 .5ה' מוציא מים מן הלחי לשמשון הצמא (יח-יט).
 .6שמשון שופט את ישראל (כ).
 .1שמשון עוקר את דלתות עזה (א-ג).
 .2שמשון מתחתן עם דלילה ופלישתים מפתים אותה (ד-ה).

 .2מות שמשון לאחר גלוי סוד  .3דלילה מנסה לגלות סוד כוחו של שמשון (ו-טז).
כוחו.
 .4שמשון מספר על נזירותו ,וכוחו סר ממנו (יז-כ).
 .5התעללות הפלישתים בשמשון (כא-כה).
 .6שמשון מפיל את הבית שבו חגגו הפלישתים והורג רבים
במותו (כו-לא).
יז

 .1מיכה מחזיר את הכסף הגנוב וממנו עושים פסל (א – ד).
פסל מיכה.

 .2מיכה עושה בית לע"ז ,ואין מונע ממנו (ה – ו)
 .3הלוי מבית לחם נהיה לכהם לע"ז בבית מיכה (ז – יג).

יח

 .1שבט דן שולחים מרגלים לליש ופוגשים את הלוי (=הכהן)
בני דן כובשים את ליש ועובדים
בבית מיכה המברכם (א-ז).
שם לפסל מיכה.
 .2חזרת המרגלים ,תשובתם ויציאת דן להלחם בליש (ח-יג).
 .3שבט דן לוקחים עמם את הע"ז של מיכה ,ואת הלוי
ומאימים על מיכה (יד-כו).
 .4שבט דן כובשים את ליש ,בונים את העיר דן ועובדים שם
את פסל מיכה (כז-לא).

יט

מעשה פילגש בגבעה.

 .1הלוי מחזיר את פילגשו מבית חותנו (א-יג).
 .2הזקן מארח את הלוי ופילגשו בגבעה (יד-כא).
 .3בני בליעל מתעללים בפילגש הלוי (כב-כה).
 .4מות הפילגש ושליחת איבריה בכל ישראל (כו-ל).

ו

ב"ה ,

L:\dataחדש\לימודים\נביא\שופטים\כץ שופטים\שלמי

שלמה.doc

תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _________ :שם משפחה ________ :כתה_____ :

ספר שופטים
המשך סיכום עניני הפרק
הפרק

הענינים

הנושא

כ

ובנימן בגבעה.
ִ
מלחמת ישראל

כא

בנימן (א-ז).
ִ
לשאת  .1ישראל נשבעים לפני הקרב שלא להתחתן עם
לבנימן ְׂ
ִ
 .1ישראל עוזרים

במצפה וסיפור מעשה פילגש
ָ
 .1התאספות שבטי ישראל
בגבעה (א-ז).
בנימן
ִ
 .2החלטת ישראל להרוג את בני הבליעל וסרובם של
להסגרתם (ח-יז).
בנימן
ִ
 .3ישראל שואלים בה' לפני צאתם למלחמה נגד
ופעמיים נוחלים תבוסה (יח-כה).
בנימן
ִ
 .4ישראל שבים בתשובה שואלים בה' ומנצחים את
בתכסיסי מלחמה (כו-מח).

נשים.
 .2סיום הספר.

 .2הריגת אנשי יבש גלעד על שלא השתתפו במלחמה ונִ שואי
בנימן (ח-יד).
ִ
 477הבתולות עם בני
מבנימן חוטפים להם נשים
ִ
 277 .3גברים הנותרים
מהמחוללות בשילה (טו-כג).
ובנימן וסיום ספר שופטים (כד-כה).
ִ
 .4סיום מלחמת ישראל

