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 מבנה של ספר שופטים
 

 כ"א-חלק ב: פרקים י"ז
 

ֵהם ֵאין  יִָּמים הָּ ֵאלֶמֶלְך בַּ רָּ ִישְּ  בְּ
ה  ֵעינָּיו יֲַּעשֶׂ ר בְּ יָּׁשָּ  )יז:ו(ִאיׁש הַּ

 

 י"ח(-פסל מיכה וכיבוש דן      )י"ז
 כ"א(-טפילגש בגבעה                 )י"

 ט"ז-חלק א': פרקים ב
 

ֵעיֵני ה' ע בְּ רַּ ת הָּ ֲעשּו בנ"י אֶׂ יַּ  )ב:יא(... וַּ

ם ה'  יָּקֶׂ יֹוִׁשיעּום... שְֹׁפִטים וַּ  )ב:טז(וַּ
 

 בן קנזעתניאל 
 בן גראאהוד 

 שמגר בן ענת
 אשת לפידות וברק בן אבינועםדבורה 
 בן יואשגדעון 

 אבימלך
 תולע בן פועה
 יאיר הגלעדי

 הגלעדייפתח 
 בצן מבית לחםא

 אילון הזבולוני
 עבדון בן הלל

 שמשון
 

 מבנה חלק ב': )מבנה כיאסטי(
 

יו יֲַּעֶשה)יז:ו(  ר ְבֵעינָּ שָּ יָּ ֵאל ִאיש הַּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְבִיְשרָּ ִמים הָּ יָּ  :בַּ
 

ֵאל )יח:א(  ֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְבִיְשרָּ ִמים הָּ יָּ ׁשבַּ קֶׂ בַּ ִני מְּ דָּ ט הַּ ֵהם ֵׁשבֶׂ יִָּמים הָּ ת ִכי  ּובַּ בֶׂ לֹו נֲַּחלָּה לָּׁשֶׂ
נֲַּחלָּה: ֵאל בְּ רָּ ֵטי ִישְּ תֹוְך ִׁשבְּ הּוא בְּ יֹום הַּ ד הַּ לָּה ּלֹו עַּ  ֹלא נָּפְּ

 
ִהי  יְּ ֵאל )יט:א( וַּ ֵהם ּוֶמֶלְך ֵאין ְבִיְשרָּ ִמים הָּ יָּ ח לֹו בַּ ִיקַּ ִים וַּ רַּ פְּ ר אֶׂ ֵתי הַּ כְּ יַּרְּ ר בְּ ִהי ִאיׁש ֵלִוי גָּ יְּ וַּ

ׁש ִמבֵ  גֶׂ ה ִפילֶׂ ה:ִאשָּ הּודָּ ם יְּ חֶׂ  ית לֶׂ
 

ֲעֶשה)כא:כה(  יו יַּ ר ְבֵעינָּ שָּ יָּ ֵאל ִאיש הַּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְבִיְשרָּ ִמים הָּ יָּ  :בַּ
 

 איש הלוי -שופטים פי"ז 
 

הּוא  ה וְּ הּודָּ ת יְּ חַּ פַּ ה ִמִמׁשְּ הּודָּ ם יְּ חֶׂ ר ִמֵבית לֶׂ ִהי נַּעַּ יְּ )ז( וַּ
הּוא  םֵלִוי וְּ ר שָּ  גָּ

 
ִאיש)ח(  ֵיֶלְך הָּ עִ  וַּ ר ֵמהָּ ֲאׁשֶׂ גּור בַּ ה לָּ הּודָּ ם יְּ יר ִמֵבית לֶׂחֶׂ

א צָּ  ִימְּ
 

ִאיש  )יא( ֶשֶבת ֶאת הָּ ֵלִוי לָּ יוֶֹׁאל הַּ ד  וַּ ַאחַּ ר לֹו כְּ נַּעַּ ִהי הַּ יְּ וַּ
נָּיו  ִמבָּ

 
רּו לֹו: ֹיאמְּ ם וַּ יָּסּורּו ׁשָּ  )יח:ג( ...וַּ

ֶזה ִמי ֱהִביֲאָך ֲהֹלם ה עֶֹׁשה בָּ תָּ ה אַּ ה ּומָּ ה ְלָך פֹׁ  :ּומַּ

 לידת משה - שמות פ"ב
 

מֹו  ת ׁשְּ א אֶׂ רָּ ִיקְּ ד ֵבן וַּ ֵתלֶׂ ר  ֵגְרשֹׁם)כב( וַּ ִייִתי ֵגר ִכי ָאמַּ הָּ
ִריָּה: פ ץ נָּכְּ רֶׂ אֶׂ  בְּ

 
ֵיֶלְך ִאיש)א(  ת ֵלִוי: וַּ ת בַּ ח אֶׂ ִיקַּ  ִמֵבית ֵלִוי וַּ

 
ִאיש )כא( ֶשֶבת ֶאת הָּ יוֶֹׁאל מֶֹׁשה לָּ ה ִבתֹו  וַּ ת ִצֹפרָּ ִיֵתן אֶׂ וַּ

ה: ֹמׁשֶׂ  לְּ
 

 ע"פ המדרש:
ב  רַּ  )שמ' ג:ה(ֲהֹלם ַאל ִתקְּ

ה  ָך  )שמ' ד:ב(ֶזה מַּ דֶׂ יָּ  בְּ
ה  תָּ אַּ ִדי )דב' ה:כז(פֹׁה וְּ  ֲעֹמד ִעמָּ


