סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שיעור  :15מכיבוש לממלכה
בני ישראל בארץ המובטחת
(יהושוע  -שופטים  -שמ"א )

דב' לא , 23לד 9

 .1לפני מותו ,משה ממנה את יהושוע ליורשו ומחליפו.

יהו' ה

 .2יהושוע מוביל את בני ישראל דרך הירדן אל כנען ,כשהכוהנים נושאים את ארון הברית.
יהושוע מל את הזכרים וחג הפסח נחגג.

יהו' ו 14 - 1

 .3בני ישראל כובשים באורח פלא את יריחו ,לא על ידי כח צבאי אלא על ידי כך שצייתו
לדבר ה' וסובבו את חומות העיר כשהכוהים בראשם.

יהו' ז  -ח

 .4הכיבוש של העי נכשל בגלל החטא של עכן בן כרמי .לאחר שהוא נענש ,בני ישראל כובשים
את העי.

במ' לג 56 - 51

 .5אלוהים ציווה על בני ישראל לקחת את הארץ ולגרש את תושביה ,אבל הם כובשים רק
חלק מהארץ המובטחת ומתחתנים עם הנשים הכנעניות.

יהו' יג  -כא

 12 .6השבטים מחלקים את הארץ ביניהם .הלוויים לא מקבלים אדמה אלא ערים מסוימות.

יהו' כד

 .7יהושוע נפטר לאחר שהורה לבני ישראל להישאר נאמנים לה' .הוא לא מותיר אחריו יורש.

שופ' ב

 .8לאחר מות יהושוע הדור החדש של בני ישראל לא נשאר נאמן לה' .אלוהים בוחר שופטים
שיושיעו אותם מהאויבים שלהם.

שופ' כא 25

 .9ישראל נופלת למעגל קסמים :חטא ,עבדות ,תחנונים ,גאולה ,שתיקה ,וחזרה אל החטא.

שמ"א א  -ג

 .10אלוהים מדבר אל שמואל (המקודש על ידי אימו ,חנה) ואומר שהוא ישפוט את ביתו של
הכוהן עלי בגלל הרשעות של שני בניו.

שמ"א ד  -ו

 .11בני ישראל יוצאים למלחמה עם הפלישתים .הפלישתים מביסים את ישראל ,הורגים את
בניו של עלי ותופסים את ארון הברית .עלי מת כשהוא שומע זאת.
 .12בנוכחות הארון האליל של הפלישתים נשבר והם שולחים את הארון בחזרה לשיראל.

שמ"א ז

 .13שמואל הוא השופט האחרון .הוא קורא לישראל לחזרה בתשובה ולאחר שהם נשמעים,
הם מקבלים בחזרה את שטחהים מהפלישתים.

שמ"א ח  -י

 .14העם מבקש משמואל מלך שישפוט אותם כמו לכל האומות ,ועל ידי כך הם דוחים את
אלוהים .אלוהים בוחר את שאול משבט בנימין להיות להם למלך .שמואל ממנה אותו
ומכתיר אותו.

דב' יז 17 - 14

 .15בספר דברים ,אלוהים נתן חוקים הנוגעים למלך :אסור לו לצבור נשק ,נשים ועושר ,אלא
להיות ירא ה' ולציית למצוותיו.

שמ"א יג  -טו

 .16שאול מגיש קורבן לא חוקי ומפר את הוראותיו של שמואל .אלוהים דוחה אותו כמלך.

שמ"א טז

 .17שמואל ממנה את דויד למלך" ,איש כלבבו" של אלוהים.

שמ"א יז

 .18דוד הורג את גולית הענק הפלישתי והופך לגיבור בישראל.

שמ"א יח  -כט

 .19דוד יוצר ידידות קרובה עם יונתן בנו של שאול .שאול מקנא בדוד ומנסה להרוג אותו .דוד
חס על חיי שאול בפעמיים שיכול היה להרוג אותו.

שמ"א ל  -לא

 .20בקרב עם הפלישתים ,שאול ושלושת בניו נהרגים.
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שופטי ישראל
פסוק

שם

שנים

תאריך

ג8
ג9
ג 14
ג 15
ד3
ה 31
ו1
ח 28
ט 22
י2
י3
י8
יב 7
יב 9
יב 11
יב 14
יג  -טז

עבדות תחת כושן רשעתים
עתניאל
עבדות תחת עגלון מלך מואב
אהוד
עבדות תחת יבין מלך כנען
דבורה \ ברק
עבדות תחת מדין
גדעון
אבימלך
תולע
יאיר
צרה תחת בני עמון
יפתח
ִאבצָ ן
ֵאילון
עבדון
שמשון

8
40
18
80
20
40
7
40
3
23
22
18
6
7
10
8
20
370

? 1372 – 1380
? 1332 – 1372

? 1030 – 1380

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5

איך אלוהים נשאר נאמן לעמו בתקופה מדוברת זו?
למה לדעתך המשיכו בני ישראל את אותו מחזור של חטא במשך  170שנה?
מדוע אלוהים נשאר נאמן לעמו למרות שהם חוזרים לחטוא שוב ושוב?
מדוע דחה אלוהים את שאול? במה שונה דויד משאול?
איך אירועים אלו מראים את נאמנותו של אלוהים לנו כיום?
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