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 תוכחהה

 ג-פרק ב

 

  תוכחתו של שמואל החטאים בתקופת השופטים   שכחת התורה ברמה מסוימת, הנתבעת מהם 

 הקמת השופטים, שפיטתם, ותשועתם  התוצאה, וימסרם ביד שוסיהם  לוקי אבותם -עזבו את השם א

  הרגילם לעמל ללמדם מלחמה, ל הגויים אשר הניח השם לנסות את ישראל  שורש אירועי התקופה 

 

מתחיל שמואל יח את ישראל על חטאי התקופה שקדמה לו. מוכשמואל הנביא 

לייסר את העם, על חסרונות הקיימים בו. אותם חסרונות וחטאים שגרמו לכל 

 אותם פורעניות שבאו עליהם בימי שפוט השופטים.

 זוהי תוכחה כללית, על חטאי התקופה, והתוצאות שנגרמו מאותם חטאים.

I דור אשר לא ידע את השם. קם 

רץ וכי יעבדו את השם קודם מות יהושע הזהירם יהושע כי יורישו את יושבי הא

ַע ֶאת ָהָעם  )ו( -באמת ובתמים  ֻׁ ח ְיהֹוש  ל ַ ַ יהושע שלח אותם לאחר כריתת הברית,  -ַוְיש 

ל ִאיש  ְלַנֲחָלתוֹ  -ואכן  ָראֵּ י ִיש ְ ת ֶאת הָ  -בשביל  - ַוי ְֵּלכו  ְבנֵּ ֶ   .ָאֶרץָלֶרש 

ר  השםַוי ַַעְבדו  ָהָעם ֶאת  )ז( ֶ ו ַע ֲאש  י ְיהֹוש  ר ֶהֱאִריכו  ָיִמים ַאֲחרֵּ ֶ ִנים ֲאש  קֵּ י ַהז ְ ַע ְוכֹל ְימֵּ ֻׁ י ְיהֹוש  ֹל ְימֵּ כ 

ה  ֵּ ל ַמֲעש  ת כ ָ ל השםָראו  אֵּ ָראֵּ ה ְלִיש ְ ר ָעש ָ ֶ דֹול ֲאש  ן נו ן ֶעֶבד  )ח( .ַהג ָ ַע ב ִ ֻׁ אָ  השםַוי ָָמת ְיהֹוש  ן מֵּ ֶ ה ב 

ִנים ָ ר ש  ֶ ִתְמַנת ֶחֶרס )ט( .ָוֶעש  ְגבו ל ַנֲחָלתֹו ב ְ רו  אֹותֹו ב ִ ְקב ְ ַעש   ַוי ִ פֹון ְלַהר ג ָ ַהר ֶאְפָרִים ִמצ ְ   .ב ְ

ֹור ַההו א ֶנֶאְספו  ֶאל ֲאבֹוָתיו )י( ל ַהד  יֶהם  -ואז  -, ְוַגם כ ָ ר ַאֲחרֵּ ֹור ַאחֵּ ר לֹא ָיְדעו  ֶאת  ,ַוי ָָקם ד  ֶ ֲאש 

הטבעית. היו  ההנדרש מהם, להרגיש את השגחת השם גם בהנהגכפי  - השם

ניסי השם ולא הבינו את המסר הנהדר, של שכחו ואף  הו,בודדים שלא ידע

1 - הגדולים והמופלאים
ל ְוַגם ָראֵּ ה ְלִיש ְ ר ָעש ָ ֶ ה ֲאש  ֶ ֲעש  ַ   .לא ידעו - ֶאת ַהמ 

                                                 
היום אנו רגילים לראות את גדולי ומאורי האומה, נוסעים לכל קצוי הארץ, ואף לארבע קצוות תבל, כדי להביא את  1

שם לכל. אנו רגילים לראות את הדרשנים נוסעים מעיר לעיר, ומעוררים את לב העם לעבודת הבורא. הנהגה זו דבר ה



 ©9632167-252  http://bishvil.co.il/ 
 - 2 - 

II .הלכו אחרי אלוהי העמים אשר סביבותיהם 

ו  ְבנֵּ  )יא( י ַוי ֲַעש  ינֵּ עֵּ ל ֶאת ָהַרע ב ְ ָראֵּ מייסר ומוכיח  ,הנביא מדבר .נחזור ונשנןו -השם י ִיש ְ

את כל העם, על חטאי דלת העם. ודרך הנביא לדבר בהכללה, בלשון כוללת, כיון 

ָעִלים  -כל ישראל  בצוואר שהאשמה מוטלת   .ַוי ַַעְבדו  ֶאת ַהב ְ

ִרים י ֲאבֹוָתם הַ קֵּ ֱאלֹ  השםַוי ַַעְזבו  ֶאת  )יב( י ֱאלִֹהים ֲאחֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוי ְֵּלכו  ַאֲחרֵּ ֹוִציא אֹוָתם מֵּ מ 

ֲחוו  ָלֶהם ַוי ְַכִעסו  ֶאת  ַ ת  ש ְ יֶהם ַוי ִ ר ְסִביבֹותֵּ ֶ ים ֲאש  י ָהַעמ ִ ֱאלֹהֵּ ַוי ַַעְבדו   השםַוי ַַעְזבו  ֶאת  )יג( .השםמֵּ

רֹות ָ ת  ַעל ְוָלַעש ְ  - לכן .ַלב ַ

III .השם מכרם ביד אויביהם 

ַחר ַאף  ()יד ִביב ְולֹא ָיְכלו   השםַוי ִ יֶהם ִמס ָ ַיד אֹוְיבֵּ ם ב ְ רֵּ ְמכ ְ ו  אֹוָתם ַוי ִ ֹס  ִֹסים ַוי ָש  ַיד ש  נֵּם ב ְ ת ְ ל ַוי ִ ָראֵּ ִיש ְ ב ְ

יֶהם י אֹוְיבֵּ זו היתה המפלה הגדולה של ישראל, שבנגוד לימי משה  - .עֹוד ַלֲעֹמד ִלְפנֵּ

שמלחמת העי הראשונה היתה המפלה  ו רק נצחונות, ובנגוד לימי יהושע,לשנח

  .לפני אויביהםתדיר, יכלו לעמוד  אהיחידה, הרי כעת ל

ר ָיְצאו  ַיד  )טו( -ולא עוד אלא  ֶ כֹל ֲאש  ם ְלָרָעה השםב ְ ר  ,ָהְיָתה ב ָ ֶ ב  ר ד ִ ֶ ֲאש  ע  השםכ ַ ב ַ ר ִנש ְ ֶ ְוַכֲאש 

   .ַוי ֵֶּצר ָלֶהם ְמֹאד2 ,ָלֶהם השם

ת   האחת: .שלש גזירות יםַויִּ ַיד שֹׁסִּ ד  השניה:, יהיו לבז. ֵנם ב  לּו עוֹׁד ַלֲעמֹׁ ֹלא ָיכ 

ֵביֶהם י  ֵני אוֹׁ פ  אּו  השלישית:, נמסרו ביד הטבע, ויונהגו בדרך הטבע. לִּ כֹׁל ֲאֶשר ָיצ  ב 

ָרָעה ָתה ָבם ל   דרך הטבע.היפך מ ,3אפילו ביד החלש מהםונמסרו , ַיד השם ָהי 

                                                                                                                                            
ֵמי ַחָייו .החלה מתקופת שמואל. וכך נאמר על שמואל ל י  ָרֵאל כֹׁ ש  מּוֵאל ֶאת יִּ ט ש  פֹׁ ש  ָסַבב ֵבית  .ַויִּ ָשָנה ו  ֵדי ָשָנה ב  ָהַלְך מִּ ו 

ָגל ל  ַהגִּ ת ָהֵאֶלה ֵאל ו  מוֹׁ קוֹׁ ָרֵאל ֵאת ָכל ַהמ  ש  ָשַפט ֶאת יִּ ָפה ו  צ  ַהמִּ   .ו 

 במקום אחד, במדבר, במחנה. מקובצים ועד תקופת השופטים כלל לא היה צורך להסתובב במדינה, כיון שכולם היו 

"כל אחד נכנס ועד תקופתו של שמואל, לא הלכו ראשי העם לסובב במדינה. אלא כל אחד דאג להשתלמותו הנפשית, 

לא היה צורך להסתובב כיון שכולם שאפו לעשות הטוב ולישר  שלכאורהלשדהו ולכרמו ואמר שלום עליך נפשי". כיון 

בעיני השם. אולם למרות כך, נמתחה הביקורת הנבואית על הסנהדרין ועל גדולי הדור שבאותה תקופה, כיון שהיו 

לחזקם ולאמצם במצב החדש שבו נמצאו, בנסיון החדש שבו צריכם להסתובב וללמד ולהורות את בני ישראל, ו

העמידם השם. נסיון ירושת הארץ, ונסיון ההנהגה הטבעית, )ולא הנהגה על טבעית כשם שהיה במדבר(. במצב זה בו 

החלו להיות בעלי רכוש ונחלה, כאשר עתה לכל אחד יש את חלקת אדמתו, היו צריכים הדרכה כיצד להתמודד, וכיצד 

 כיון שלא עשו זאת, נוצר מצב של שכחה מסוימת, שכחת התורה במידה מסוימת.   את השם כעת.לעבוד 

היתה הנהגה מיוחדת לבני הדור הזה, שמיד בעקבות החטא הודיע להם השם יתברך שיש חטא וחסרון ועליהם  2

 לתקנו. לא היתה הפוגה בין החטא לעונשו. וזה לרום מעלתם.
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IV .הקמת השופטים 

ְֹפִטים  השםַוי ֶָקם  )טז( והשם הקים להם שופטים דיינים, שופט הוא דיין.  -ש 

בשובם אליו  מידו ., ויתקנו את אשר עוותווישובו מדרכם הרעהשיוכיחום 

יֶהם -, אין צורך בצרה, ולכן יתברך ֹסֵּ יעו ם ִמי ַד ש    .ַוי ֹוש ִ

V .הנהגת ישראל בימי השופטים 

מֵּ  )יז( -ופעמים  ָ יֶהם לֹא ש  ְֹפטֵּ ולכן תשועת השופט היתה תשועה מוגבלת  -עו  ְוַגם ֶאל ש 

ֶרְך כשם שנלמד בהמשך הספר,  ר ִמן ַהד ֶ ֲחוו  ָלֶהם ָסרו  ַמהֵּ ַ ת  ש ְ ִרים ַוי ִ י ֱאלִֹהים ֲאחֵּ י ָזנו  ַאֲחרֵּ כ ִ

ֹמַע ִמְצֹות  ר ָהְלכו  ֲאבֹוָתם ִלש ְ ֶ ן השםֲאש  ו  כֵּ  .לֹא ָעש 

ִקים  )יח( -ופעמים  ְֹפִטי השםְוִכי הֵּ י  השםם ְוָהָיה ָלֶהם ש  ֹל ְימֵּ יֶהם כ  יָעם ִמי ַד ֹאְיבֵּ ט ְוהֹוש ִ ֹפֵּ ִעם ַהש  

ט  ֹופֵּ וזאת לא מפני ששבו בתשובה שלימה, שהרי עדיין יש מתי מעט שלא  -ַהש  

ם  -שמעו אל השופט, אלא הושיעם השם משום  חֵּ י ִינ ָ יֶהם  השםכ ִ י לֲֹחצֵּ נֵּ ְ ֲאָקָתם ִמפ  ִמנ ַ

יֶהם  .ְודֲֹחקֵּ

עו אל שופטיהם אלא שאחרי מות השופט שוב ירדו ממדריגתם, ולפעמים כן שמ

ֲחֹות  )יט( ַ ת  ִרים ְלָעְבָדם ו ְלִהש ְ י ֱאלִֹהים ֲאחֵּ ֲאבֹוָתם ָלֶלֶכת ַאֲחרֵּ ִחיתו  מֵּ בו  ְוִהש ְ ֻׁ ט ָיש  ֹופֵּ מֹות ַהש   ְוָהָיה ב ְ

ה ָ ש  ם ַהק ָ ְרכ ָ יֶהם ו ִמד ַ ַעְללֵּ ַ ילו  ִממ  ִ   .ָלֶהם לֹא ִהפ 

VI סכומו של דבר.  

ַחר ַאף  )כ( יִתי ֶאת ֲאבֹוָתם  השםַוי ִ ר ִצו ִ ֶ ִריִתי ֲאש  ֹוי ַהז ֶה ֶאת ב ְ ר ָעְברו  ַהג  ֶ ל ַוי ֹאֶמר ַיַען ֲאש  ָראֵּ ִיש ְ ב ְ

ְמעו  ְלקֹוִלי ָ ַע ַוי ָֹמת )כא( .ְולֹא ש  ֻׁ ר ָעַזב ְיהֹוש  ֶ ֹוִים ֲאש  יֶהם ִמן ַהג  נֵּ ְ ם ֲאִני לֹא אֹוִסיף ְלהֹוִריש  ִאיש  ִמפ   .ג ַ

ְֹמִרים  - לא אוסיף להוריש את הגויים, בשביל מדוע -ְלַמַען  )כב( ל ֲהש  ָראֵּ ם ֶאת ִיש ְ ֹות ב ָ ַנס 

ֶרְך  ם ֶאת ד ֶ לראות אם יעמדו בנסיון החדש, ולא יתפתו ללכת אחרי אלוהי  - השםהֵּ

ְמרו  ֲאבֹוָתם ִאם לֹא - העמים אלא ישמרו את דרך השם ָ ר ש  ֶ ֲאש  ם כ ַ  .ָלֶלֶכת ב ָ

ח  )כג( ה השםַוי ַנ ַ ל ֶ ֹוִים ָהאֵּ זו היתה כוונת ההשגחה, בהשאירה חלק מעמי  - ֶאת ַהג 

עַ   -הארץ  ֻׁ ַיד ְיהֹוש  ר ְולֹא ְנָתָנם ב ְ ם ַמהֵּ י הֹוִריש ָ   .ְלִבְלת ִ

                                                                                                                                            
ָתה שיצא לשדה מואב מפני הרעב. עליו נאמר זה על אלימלך,  יצוין כי המדרש דורש פסוק 3 אּו ַיד השם ָהי  כֹׁל ֲאֶשר ָיצ  ב 

ָרָעה , שלא כדרך הטבע. שהרי הוא יצא בשביל חייו, כי בשדה מואב לא היה רעב, ולבסוף מת במגיפה לפני השם. ָבם ל 
 שלא כדרך הטבע, ולהיפך מדרך הטבע.
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ברם, ישנה קושיה שעלינו ליתן עליה את הדעת. דבר תימה הוא, המנקר במוחו של 

 כל לומד ומעין.

אחר חלוקת  ,עשר שנים הארץ כנען? הן יהושע חי עוד ארבעמפני מה נותרו גויים ב

הארץ, מפני מה לא סיים את כיבוש הארץ? מדוע היה על השבטים לאחר מותו 

 לערוך מלחמות?

 שאלה זו עונה הנביא מיד. והתשובה מדהימה, ומעוררת מסקנות. על

 מהו ההבדל בין הדור היוצא ממצרים, לבין הדור הנכנס לארץ?

 מצאנו. שנים שהם אחד. שני הבדלים

ההבדל האחד הוא בעמל. לא נדרש עמל מהדור היוצא ממצרים. ואילו מהדור 

 הנכנס לארץ נדרש העמל וההתאמצות.

 ועמל זה נחלק לשתים. עמל ברוחניות ועמל בגשמיות. 

ן השמים, ויצא להם מים מן הסלע. שמלתם לא  כי בעוד לדור המדבר, ירד ַמן מִּ

. הרי מהדור הנכנס לארץ ישראל, נדרש לחרוש ולזרוע, בלתה, ורגלם לא בצקה

 לקצור ולטחון, ללוש ולאפות. עליהם לטוות חוטים, לארוג בדים, ולתפור חלוקים.

בניגוד לדור המדבר, אולם כל זה הוא סמל ודוגמא לעמל האמיתי שנדרש מהם. 

לה לוקים מדבר מתוך האש. בניגוד לדור המדבר, שבספק ושא-שראו ושמעו את הא

שהיתה להם, אמר משה, עמדו ואשמעה מה יצוה השם. בניגוד מוחלט למהלך זה, 

הרי הדור הנכנס לארץ, היה צריך להחזיר שלושת אלפים הלכות שנשכחו, בפלפול. 

כי מהם,  עמל התורה שאין דומה לו. עמל שלא מצינו דומה לו, בדור המדבר.

 בגדלותם הרבה, דרשה התורה לעמול, לעבוד ולהתיגע.

מהם בשעה זו? כיצד ידעו מה  מתבקשוכיצד ילמדו בני ישראל כי זה הדבר, אשר 

 לוקיהם שואל מעמם?-השם א

יַח  )א()פרק ג'(  ר ִהנ ִ ֶ ֹוִים ֲאש  ה ַהג  ל ֶ ם השםְואֵּ ֹות ב ָ ל ְלַנס  ָראֵּ הגויים נותרו בארץ בהשגחה  - ֶאת ִיש ְ

לשון נס הוא. כלומר על עליונה, על מנת לנסות את ישראל. וכבר ידענו כי הנסיון מ

ידי הנסיון האדם מתעלה כנס הזה, כדגל הזה, התלוי בראש התורן. זו היתה 
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 - ולחנכם לעמל התורההמטרה לשמה הושארו גויים בארץ. כדי לנסות את ישראל, 

ָנַען ל ִמְלֲחמֹות כ ְ ת כ ָ ר לֹא ָיְדעו  אֵּ ֶ ל ֲאש  ת כ ָ הם הרי לא ראו את הניסים הגדולים שעשה  - אֵּ

גיעו לדבקות בבורא על ידי מתנת חינם משמים, אלא עליהם לעמול יהבורא, הם לא 

ל  )ב( - ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ֹרֹות ב ְ ַעת ד   -. וזאת על ידי הבוראאת  ולעבוד עליהם להכיר -ַרק ְלַמַען ד ַ

ָדם ִמְלָחָמה ר ְלָפִנים לֹא ְיָדעו ם - -מאמץ שעל ידי כורח המלחמה, הכרח ה - ְלַלמ ְ ֶ  - ַרק ֲאש 

לא ידעו ולא יבינו ולא הכירו את העמל הזה. לכן הושארו הגויים, למדם מלחמה. 

  ללמדם את העמל. להרגילם, לנסותם ולהעלותם.

ידִֹני ְוַהִחו ִ )ג(  -ואלה הגויים שנשארו  ַנֲעִני ְוַהצ ִ ים ְוָכל ַהכ ְ ת ִ י ְפִלש ְ ת ַסְרנֵּ ֶ ש  ָבנֹון ֲחמֵּ ב ַהר ַהל ְ ֵּ י יֹש 

ַעל ֶחְרמֹון ַעד ְלבֹוא ֲחָמת ַהר ב ַ   .מֵּ

ְמעו  ֶאת ִמְצֹות  )ד( ל ָלַדַעת ֲהִיש ְ ָראֵּ ם ֶאת ִיש ְ ֹות ב ָ ְהיו  ְלַנס  ה השםַוי ִ ֶ ַיד ֹמש  ה ֶאת ֲאבֹוָתם ב ְ ר ִצו ָ ֶ   .ֲאש 

ל  )ה( ָראֵּ י ִיש ְ בו   -לא יצאו להילחם לא למדו ולא עמדו בנסיון, לא חונכו לעמל ו -ו ְבנֵּ ָיש ְ

י ְוַהְיבו ִסי י ְוַהִחו ִ ִרז ִ ְ י ְוָהֱאֹמִרי ְוַהפ  ַנֲעִני ַהִחת ִ ֶקֶרב ַהכ ְ   .ב ְ

ים )ו( יֶהם ָלֶהם ְלָנש ִ נֹותֵּ ְקחו  ֶאת ב ְ יֶהם -וגיירום  - ַוי ִ יֶהם ָנְתנו  ִלְבנֵּ נֹותֵּ  .אחר שהתגיירו - ְוֶאת ב ְ

והכלות לא התגיירו, והקשר  משפחות החתניםאך כיון שישבו בקרבם, בתוכם, ובני 

ַוי ַַעְבדו   -שבניהם, נכדיהם הלכו  ,נותר על כנו, התגלגל הדבר כי היו כמה מקלי הדעת

יֶהם  .ֶאת ֱאלֹהֵּ



 ©9632167-252  http://bishvil.co.il/ 
 - 6 - 

 במחברות

 סיכום:

 תוכחת הנביא על מאורעות תקופת השופטים. -סוף פרק ב' 

בדורו של משה ודורו התוכחה היא על אי ידיעת התורה בצורה מופלגת כפי שידעו 

של יהושע. התוכחה היא על כי היו בודדים מהעם שלא היתה אמונתם בהשם אלוקי 

כדי  -ישראל, כה זכה ובהירה, עד שנהו קצת אחרי אלילי העמים, בתורת סגולה 

 לפייס את הכוחות השמימיים. 

ן: )לשון הנביא כלשונו בכל מקום. לשון כוללת, והגדלת החטא על כל מימדיו. כגו

 ויקם דור אשר לא ידעו את השם. וכגון: ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם וכו'(. 

תגובת השם היתה מידית, וקשה. ויתנם ביד שוסים. וימכרם ביד אויביהם. בכל 

 אשר יצאו היתה יד השם בם לרעה.

עד שבאו השופטים, דור דור ושופטיו. ושפטו ישראל ותקנו את המעוות, והחזירו 

  ישראל לאביהם שבשמים. וממילא, הושיעום השופטים מיד שוסיהם. את לבב

 

 ההקדמה השלישית של הנביא למאורעות תקופת השופטים. -תחילת פרק ג' 

גרמה לבסוף ש ו השורש  של חטאי תקופת השופטים? מהי החוליה הראשונהמה

 ?, עד שהלכו )שולי העם( ועבדו את אלוהי העמיםעם עמי כנען לכריתת הברית

הסיבה היא מפני שהותיר להם הקב"ה גויים סביבותיהם, שלא נתנם ביד יהושע. 

, להרגילם לעמל, שלא ידעום ללמדם מלחמה ומדוע לא נתן ליהושע להורישם? כדי

 .אבותיהם

ישבו בקרב הכנעני. התחתנו איתם, עד שהלכו ועבדו לא עמדו בנסיון, וובני ישראל 

 את אלוהיהם.
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 :שאלות חזרה

 אי ידיעת התורה כפי שהיתה בימי משה ויהושע?מה גרם ל .1

"ויקם השם שופטים ויושיעום מיד שוסיהם", מי היו השופטים, וכיצד  .2

 הושיעום מיד אויביהם?

 הגדירי את ההבדל בין הדור שהיה במדבר, לבין הדור שהיה בארץ ישראל!  .3

 לשם מה היה צריך ללמדם מלחמה? .4

הם נתנו לבניהם". מה "ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותי .5

 הבעיתיות בנישואים אלו?

 

 שאלת הכנה:

 עייני בפרק ג', ובפירוש המצודות, ועני.

 ]רשות[. )מצודת דוד, יהושע כ"ד ל"א(., כמה שנים שפט יהושע .1

 )מצו"ד פסוק י"א(כמה שנים שפט עתניאל.  .2

 )מצו"ד פסוק ל'(.כמה שנים שפט אהוד.  .3

 כמה שנים היה שעבוד כושן. .4

 היה שעבוד מואב. כמה שנים .5

 כמה שנים עברו בס"ה מכניסת ישראל לארץ עד מות אהוד. .6

 כמה שנים מתוכם ישבו בשלוה, וכמה שנים מתוכם השתעבדו. .7

 

 שאלת רשות:

וצייני  ציירי דיאגרמה,( לבריאת העולם, 2422בני ישראל נכנסו לארץ בשנת ב'תפ"ח )

 העולם. את שנות השופטים ושנות השיעבוד, במקביל לשנה לבריאת
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 תשובות:

העובדה כי יהושע תלמידו של משה מת, והעובדה כי הסנהדרין חכמי ישראל לא סובבו בערי ישראל  .1

 -היחסית  -ללמד את ישראל תורה ומצוות ואת חובתם בעולמם, הם הגורמים לשכחת התורה 

 שהיתה בתקופת השופטים.

ועשו משפט לרשעים, והשיבו את לבב השופטים הם הדיינים שבכל דור ודור. וכיון ששפטו את העם  .2

 העם לאביו שבשמים, ממילא התגלגל על ידם התשועה. כיון שכבר אין צורך בצרה.

  ההבדל הוא באופן העבודה. .3

לחם היה יורד מן השמים, ומים מבארה של מרים, ושמלתם לא בלתה מעליהם,  -בגשמיות :במדבר

שמעה מה יצוה השם. לא היו צריכם לעמול עמדו וא -וברוחניות ומלחמה, כאשר ירים משה ידו. 

  כמעט, כיון שהיו בדרגה גבוהה מאד.

 עליהם לעמול על מזונותיהם, להילחם בעצמם, ולהשקיע בלימוד ועיון בתורה הקדושה. -ובארץ 

, 3היה צריך ללמדם מלחמה, מפני שלא ידעו. כיון שעד עתה הכל היה ניתן להם משמים, כנ"ל שאלה  .4

לא היה זה שולעמול, סימן שעליהם ללמוד  אהול בעצמם. זהו ללמדם מלחמה. שלעמווכעת עליהם 

 קודם.

כיון שישבו בקרבם, ובני משפחות החתנים והכלות ממצד ההלכה אין בכך עבירה, כיון שגיירום. אלא  .5

היו עדיין גויים, ולא התנתקו מהם לגמרי, ועדיין היה קשר ביניהם, נגרר הדבר שלבסוף קרו מקרים 

 ם מאד, בהם הנכדים נגררו אחרי פולחן הסבא והסבתא הגויים, ועבדו את אלוהיהם.בודדי

 .הכנה

i. ( ,28יהושע שפט את ישראל עשרים ושמונה שנה.) 

ii. ( ,44עתניאל שפט את ישראל ארבעים שנה.) 

iii. ( ,84אהוד שפט את ישראל שמונים שנה.) 

iv. ( ,8שעבוד כושן היה שמונה שנים.) 

v. (.18ה, )שעבוד מואב היה שמונה עשרה שנ 

vi. ( 08404428=148מכניסת ישראל לארץ עד מות אהוד חלפו מאה ארבעים ושמונה שנה.) 

vii.  שנים. 122שנים, וישבו בשלוה  26שנים, השתעבדו  841מתוך אותם 

 .רשות

 


