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:שאלות לפרק ו
 איזה אלמנטים חדשים או מורחבים. פרקנו נפתח בנוסחה שכבר מוכרת לנו כאופיינית לספר שופטים.1
י'? מהו טיב האיום ע"י האויב? מהו טיב התוכחה כלפי בני ישראל? )השוו עם-'מופיעים בפסוקים א
('ג-' ב:'ט"ו; ד:'ה'; ג-'א:'ב
כ"ד( ניתן להצביע על הרחבת נוסחה ידועה )"ויקם ה' מושיע- גם בסיפור מינוי גדעון )פסוקים י"א.2
.( י"ז:'ד-'א:' השוו בין סיפור ההקדשה של גדעון לסיפור ההקדשה של משה )שמות ג.("לבני ישראל
;(ט"ז-ט" ו:חשבו על אלמנטים כגון מקום ההתגלות; תגובת הנביא להתגלות )ראו גם שופטים י"ג
.תגובת הנביא לשליחות; וטיבן ומטרותיהן של האותות
ל"ב( והשנייה נגד אויב- האחת פנימית לבני ישראל )פסוקים כ"ה, גדעון יוצא לשתי מערכות מלחמה.3
 מיהו או מהו האויב בכל מערך? איזה מערך.('חיצוני )מסע זה רק מתחיל בפרקנו ונמשך בפרק ז
: ומדוע? נשווה בין שתי המערכות הללו למרכיבים של סיפור ההקדשה,חשוב יותר לדעתך
 חשבו על מעשה זה בתור הכנת הבמה )!( למלחמה נגד. גדעון בונה מזבח, בסוף ההקדשה.a
 סיפור ההקדשה מתרחש במעמד אישי; שימו לב לשלבי הרחבת, כמו כן.עבודת הבעל
.המעגל בסיפור המלחמה נגד עבודת הבעל
.'מ- השוו בין מתן האותות בסיפור ההקדשה למתן האותות בפסוקים ל"ו.b
Questions for Perek ו:
1. Our perek opens with a formula that is already familiar to us as characteristic of
Sefer Shoftim. Which new or expanded elements appear in verses 1-11? What is
the nature of the enemy threat? What is the nature of the rebuke directed at
Yisrael? (Compare with 2:1-5; 3:15; 4:2-3)
2. In the story of Gidon’s appointment (verses 11-24) we also find expansion of a
familiar formula (")"ויקם ה' מושיע לבני ישראל. Compare Gidon’s initiation story with
that of Moshe (Shmot 3:1-4:17). Consider elements such as the location of the
revelation; the reaction of the navi to the revelation (see also Shoftim 13:15-16);
the navi’s reaction to the mission; and the nature and purpose of the signs.
3. Gidon embarks on two battles, one internal to Yisrael (verses 25-32) and one
against an external enemy (beginning here and continuing through the next
perek). Who or what is the enemy on each battlefront? In your opinion, which
campaign is more important, and why? Let’s compare between each of these
battles with elements of the initiation story:
a. At the end of the initiation, Gidon builds a מזבח. Consider how this act sets
the stage for the campaign against Ba`al-worship. Similarly, the initiation
story takes place privately; pay attention to the stages of expansion of the
sphere of participation in the story of the campaign against Ba`al-worship.
b. Compare between the giving of the signs in the initiation story and in
verses 36-40.
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הוקרה
.אנו רוצים להודות לאליזה סיגל שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Aliza Segal for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/tfisat.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/zehuto-2.htm

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/19.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/malmtgid.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/milhemet-2.htm
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim03.pdf
Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shoftim_all.doc
Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_2_shoftim_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_04_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/judges_chapter_6
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_judges_chapter_6_8

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו מייל ל, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com
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This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.

שרה בת ביילה

