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 ימי האהבה וימי השנאה

 ב-פרק א

 

  אהבה ושנאה, ימים של רצון וימים של נסיון  דורו של משה ויהושע, דור של השגחה גלויה  הדור הנכנס

אי עמידה  תוכחתו של פנחס  כלל ישראל לא עמדו בנסיון  לארץ, דור של השגחה נסתרת, דור של נסיון 

  לתקופת השופטיםהקדמת שמואל הנביא  בעיניכם ולצנינים בצדיכם  נסיון חדש, לשכים בנסיון ירושת הארץ 

 

כל עובד השם ידע דבר זה, ויפלא מאד בעיניו. בתחילת עבודת השם ימצא האדם 

לוקיו -מתיקות ועונג, אין דוגמתם בעולם. זהו זמן בו ירגיש העובד את קרבת א

שלא התנסה בזאת לא  אשר מיאליו, יחוש כי עבודתו רצויה, וישיג השגות נפלאות 

יבינם. אך דא עקא, אחר ימים או שבועות, יסתמו מעינות האורה, ואותם רגשות 

קודש נהדרות, לא יהיו עוד. יבואו ימים אשר ערפל יכסה מעיניו את קרבת הבורא, 

 וידמה בעיניו כי יושב חשכים הוא, ואין נוגה לו.

ב"ספר הישר" המיוחס מציאות זו אינה זרה לעובדי השם באמת, וכבר הזכירה 

 לרבנו תם, מבעלי התוספות. 

 קורא רבנו תם לאותם ימים.  -ימי האהבה וימי השנאה 

קרוב  ויחוש ,האדם שעבודתו רצויה לפני המקוםירגיש ימים בהם  -ימי האהבה 

 לבוראו. מאיר השם פניו אליו. ולא יתנסה בנסיונות קשים.

דת השם. ימים בהם ירגיש כי יקוץ ימים בהם יבואו לו קשיים בעבו -ימי השנאה 

 בעבודתו. יחשוב כי לא חפץ בו הבורא, ולא בעבודתו, ח"ו. 

 ומאד יפלא בעיננו. 

מדוע? מפני מה בתחילת עבודת האדם, הכל מאיר לו פנים, ולאחר זמן יחוש כי 

 נסתרה דרכו מהשם?
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שר זו הדרך בה ידרוך כל אכך טבע הקב"ה בעולם. כך ברא היוצר את עולמו.  1

יחפוץ לעבוד את בוראו. בתחילת עבודתו, מאירים לו פנים, כדי שיחפוץ בעבודה, 

היכן ביכולתו להגיע. מוכיחים לו מן השמים את גודל קרבת הבורא עד  וישכיל

זוהי מתנה מהשמים כדי  עבודתו העצמית.ל שייךודבר זה אינו  שבכוחו להשיג.

ואחר שקנה את החפץ והרצון,  עדיו. , ויחפוץ להתקרבויראה כי טוב השם שיטעם

תהיה זו נלקחת ממנו אותה ההארה שהיתה לו בתחילת עבודתו, למען  אז וא

 עבודתו שלו, תהיה זו התקרבות מצידו.

ימים  -בהם הדרך ברורה ומוארת, ובין בימי השנאה  -זאת נדע, כי בין בימי האהבה 

ימיננו. אולם בימי לוקנו עמנו, תומך ב-בהם לא נחוש את קרבת הבורא, נדע כי א

השנאה נדרשת מאיתנו ההתאמצות היתרה לשוב ולחוש אותם רגשות נהדרות 

 בקדש, רגשות שאנו מתגעגעים אליהם אחר שהתנסינו בהם בימי האהבה.

מים ימי האהבה וימי השנאה בעבודתו של כל יחיד יכשם שקיעוד עלינו לדעת, כי 

 ומה. של הא חייהויחיד, כך נמצאים ימים אלה בקורות 

  בדברי ימי ישראל?ומתי חלו ימי השנאה, היכן מצינו את ימי האהבה, 

בניסים גלויים, כעמוד האש והענן, המן  תהמאופיינו -שנות הנהגתו של משה במדבר 

הינם ימים של אהבה. גם שנות הנהגתו של  -והבאר, מלחמת עמלק וקריאת ים סוף 

ם אליהם, כעמידת השמש והירח והנסים הגלויים הנלוי -יהושע שנכנס תחת משה 

 הינם ימים של אהבה. -והנצחונות המופלאים שהתרחשו בימיו 

 . אחר ימי האהבה, יבואו ימי השנאה

עַ  )א( ֻׁ גול, החלו ימי השנאה. ימים של הסתר דאחר מות המנהיג ה - ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוש 

ויהושע. ימים של  בימי משהאשר היתה פנים. ימים בהם אין הנהגת השם גלויה כ

                                                 
ה את עבודת מ  ד  . אם נ  (אך עדיין תישאר הקושיה בתוקפה)כאשר נתבונן נמצא, שהרגשות אלו הינם טבעיות ביותר,  1

וראשו מגיע השמימה, והאדם הוא המטפס עליו, הרי בתחילת עלייתו התקדמותו היא בלא  השם, לסולם מוצב ארצה

שום יחס למצבו הקודם. )אם נדבר בלשון מתמטית, הרי בטיפוס על השליבה הראשונה הוא התקדם אין סוף אחוזים. 

, וכן הלאה. לכך ובמדרגה השניה הלא התקדם במאה אחוזים, ואילו בשלישית התקדמותו היא של חמישים אחוזים

 לא יפלא כאשר יחל להרגיש כי אינו מתקדם כפי שעלה עד עתה.

כל זמן העבודה, יחלפו במחזוריות ימי האהבה וימי השנאה. והפלא  מדוע רגשות אלו ישובו ויישנו?אולם זאת יפלא. 

היאך קנינים שנאה. הגדול על גביהן, הרי אותם רגשות קודש, שכבר קנה אותם האדם בעבודתו, ילקחו ממנו בימי ה

 רוחניים שכבר רכשם, פתע יעלמו?!
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נסיון, הם ימים אלו. מנסה הקב"ה את עמו, אם יעמדו ימי הנהגה טבעית, לכאורה. 

 . החדשה באתגרי התקופה

 מהו הנסיון בו עמדו ישראל בתקופת השופטים? מהו האתגר בו עליהם לעמוד? 

כבר למדנו בסוף ספרו של יהושע, כי הוטל על עם ישראל לסיים את המלאכה 

ל בה יהושע. עליהם להביא לידי גמר כיבוש הארץ. ועל כל שבט ללחום הגדולה שהח

 בנחלתו, ולסיים את כיבוש חלקו.

בין מלחמותיו של יהושע, לבין  מהותיים,שני הבדלים אחר התבוננות נמצא 

 מלחמתם של השבטים )אחר מותו(.

ר , פחד עמי כנען. אם בעוד יהושע חי, נפלה אימתו על עמי כנען, הרי שאחהאחד

 מותו, התרופף מעט הפחד. 

, צורת ההנהגה. הלא בעוד יהושע קיים, היתה עדיין הנהגה שלא כדרך הטבע, השני

, הרי כעת הנהגתם )נפילת חומות יריחו, שמש בגבעון דום, וכו'(כדרך שהיה בזמנו של משה, 

 בדרך הטבע, ועליהם ללחום ולהשתמש בתכסיסי מלחמה.

פן , הוא המשך ירושת הארץ. והשל הנסיון חדאצד הוהנסיון הוא בשתי פנים. ה

 , כי גם כעת, שמלחמתם בדרך הטבע, הקב"ה הוא הנלחם להם.הידיעההוא שני, ה

עליהם לדעת, להרגיש ולחוש, כי עדיין הקב"ה עמם. אמנם עד זהו הנסיון הגדול. 

עתה ראו בחוש את יד השם הנלחמת להם ומושיעתם, אולם כעת עליהם לעמול 

 ת, למרות שבפועל נדמה כי ידם עושה מלחמה. ולהרגיש זא

האם יוכלו ישראל לבקש אות ? כנען עמיאימתם על  למה יעשו, כדי שתיפו אולם

כעת, אחר מות משגיח עליהם ומסייע במלחמתם, אפילו ומופת כי הבורא יתברך 

 ?יהושע

ָרֵאל  -כן א ֵני ִיש ְ ֲאלּו ּבְ ש ְ ה ִמי יַ  -שאלו באורים ותומים  - בהשםַויִּ ִחּלָ ּתְ ַנֲעִני ּבַ נוּ ֶאל ַהּכְ ֲעֶלה ּלָ

ֶחם ּבוֹ  מי יעלה ראשונה, כדי להפיל אימת מוות על הכנענים, ובשביל להוכיח כי  - ְלִהּלָ

יהודה הוא הראשון, יהודה קפץ  - ְיהּוָדה ַיֲעֶלה השםַויֹּאֶמר  (ב) עדיין השם איתם.

ומלך המשיח יהיה מלכים,  ראשונה לים, יהודה הראשון בדגלים, ממנו יצאו בעתיד

ָידוֹ  מצאצאיו. י ֶאת ָהָאֶרץ ּבְ נתינה על טבעית, למען תיפול אימתם על  - ִהּנֵה ָנַתּתִ

 הכנענים, ויהא סימן בידם כי עדיין עזרתם מהבורא יתברך.
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ְמעֹון  )ג( האחד, מי הם יהודה ושמעון.  ברש"י מצינו שני פירושים - ָאִחיוַויֹּאֶמר ְיהּוָדה ְלש ִ

שבט שמעון. השני, עתניאל בן קנז ששמו היה יהודה, בני שבט יהודה ל ו בנימרא

ַנֲעִני - אמר לשמעון אחיו ּכְ ֲחָמה ּבַ י ְבגֹוָרִלי ְוִנּלָ גֹוָרֶלךָ  ,ֲעֵלה ִאּתִ ָך ּבְ י ַגם ֲאִני ִאּתְ שהרי  - ,ְוָהַלְכּתִ

ְמעֹון  -אנו נלחמים על אותם חבלי ארץ  ֵֶּלְך ִאּתֹו ש ִ   .ַוי

ן  )ד( ּתֵ ָיָדם השםַויַַּעל ְיהּוָדה ַויִּ י ּבְ ִרזִּ ַנֲעִני ְוַהּפְ וכפי שהובטחו, השם היה בעזרם כבימי  - ֶאת ַהּכְ

ֶרת ֲאָלִפים ִאיש   םַויַּּכוּ  - יהושע ֶ ֶבֶזק ֲעש  שהיו שני אחים עתניאל  השני ברש"י,ולפירוש  - ּבְ

ְמְצאּו ֶאת  )ה( וכלב, נמצא כי שניים הניסו רבבה. ַנֲעִני ַויִּ ַּּכוּ ֶאת ַהּכְ ֲחמּו ּבֹו ַוי ּלָ ִּ ֶבֶזק ַוי ֲאדִֹני ֶבֶזק ּבְ

י ִרזִּ  .ְוֶאת ַהּפְ

פוּ ַאֲחָריו ַויָָּנס )ו( ְרּדְ ִּ  ַויֹּאֲחזּו ֹאתוֹ  - וכדי להפיל את אימתם על שאר העמים - ֲאדִֹני ֶבֶזק ַוי

הֹנֹות ָיָדיו ְוַרְגָליו צוּ ֶאת ּבְ   .ַוְיַקּצְ

 עלת תצמח להם מפעולה אכזרית זו?תומדוע לקצץ? מה 

קיצצו את בהונותיו, אגודליו, שהרי הבוהן היא האצבע החשובה, שבלעדיה כמעט 

ואי אפשר לעשות כל פעולה ביד. והאדם שבהונותיו מקוצצות, אינו יכול לאחוז חרב 

 בידו, או לירות בקשת. לכך קיצצו את בהונות ידיו, כדי שלא יהיה כשיר למלחמה.

)כדוגמת שימת רגליהם על צוארי המלכים בימי בהונות ידיו, כדי לבזותו ולהשפילו,  קיצצו את

, לסימן לכל עמי כנען, שלא יוכלו להילחם בישראל. ומי שיהין לצאת למלחמה, יהושע(

כן יעשה לו. וקיצצו אף את בהונות רגליו, כדי להגדיל הבזיון, ולהגדיל את פרסום 

 המעשה. 

ַויֹּאֶמר ֲאדִֹני ֶבֶזק  )ז( -דעתם. כפי שהעיד אדוני בזק בעצמו ולא לחינם עלתה כך על 

ן ש ִ  יִתי ּכֵ ר ָעש ִ ֶ ֲאש  ְלָחִני ּכַ ֻׁ ַחת ש  ִטים ּתַ ִצים ָהיּו ְמַלּקְ ּצָ הֹנֹות ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְמקֻׁ ְבִעים ְמָלִכים ּבְ ם ִלי ש ִ ּלַ

ם ָ ם ַויָָּמת ש  ַלִ ָ הּו ְירּוש   .ֱאלִֹהים ַוְיִביאֻׁ

חמה זו הינה המלחמה הראשונה אחר מות יהושע, אולם אינה המלחמה הפרטית אמנם מל]

ֲחמּו ְבֵני ְיהּוָדה  )ח( - , את הדבר שכבר נכתב בספר יהושעהראשונה. כפי שמציין הנביא מיד ּלָ ַויִּ

חּו ָבֵאש   ּלְ דּו אֹוָתּה ַויַּּכּוָה ְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ָהִעיר ש ִ ְלּכְ ם ַויִּ ַלִ ָ ירּוש  )פירוש: שלחו ש מפרשים כי שלחו בה אש י - .ּבִ

  .)פירוש שלחו את העיר(. ויש מפרשים כי שלחו את העיר מהמציאות אל העדר ע"י האש, את האש(

ֵפָלה )ט( ְ ֶגב ְוַהש ּ ב ָהָהר ְוַהּנֶ ֵ ַנֲעִני יֹוש  ּכְ ֵחם ּבַ ֵני ְיהּוָדה ְלִהּלָ נַ  )י( .ְוַאַחר ָיְרדּו ּבְ ֶחְברֹון ַויֵֶּלְך ְיהּוָדה ֶאל ַהּכְ ב ּבְ ֵ ֲעִני ַהיֹּוש 

ְלָמי י ְוֶאת ֲאִחיַמן ְוֶאת ּתַ ַ ש  ֵ ע ַויַּּכּו ֶאת ש  ם ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְרַית ַאְרּבַ ֵ ִביר  )יא( .ְוש  ם ּדְ ֵ ִביר ְוש  ֵבי ּדְ ם ֶאל יֹוש ְ ָ ַויֵֶּלְך ִמש ּ
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ה ֶאת ִקְרַית  )יב( .ְלָפִנים ִקְרַית ֵסֶפר ר ַיּכֶ ֶ ֵלב ֲאש  הַויֹּאֶמר ּכָ ָ י ְלִאש ּ י לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבּתִ  )יג( .ֵסֶפר ּוְלָכָדּה ְוָנַתּתִ

ה ָ ן לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאש ּ ּתֶ ּנּו ַויִּ טֹן ִמּמֶ ן ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהּקָ ָדּה ָעְתִניֵאל ּבֶ ְלּכְ בֹוָאהּ  )יד( .ַויִּ ִסיֵתהּו  ,ַוְיִהי ּבְ ַוּתְ

ֶדה ָ אֹול ֵמֵאת ָאִביָה ַהש ּ ךְ ַוּתִ  ,ִלש ְ ֵלב ַמה ּלָ י ֶאֶרץ  )טו( .ְצַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור ַויֹּאֶמר ָלּה ּכָ י ְבָרָכה ּכִ אֶמר לֹו ָהָבה ּלִ ַוּתֹ

ִני ֶגב ְנַתּתָ ּלֹת ָמִים ,ַהּנֶ ה ִלי ּגֻׁ ית ,ְוָנַתּתָ ְחּתִ ּלֹת ּתַ ית ְוֵאת ּגֻׁ ּלֹת ִעּלִ ֵלב ֵאת ּגֻׁ ן ָלּה ּכָ ּתֶ   .ַויִּ

ב ֶאת ָהָעם.ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתן ֹמש ֶ  )טז(  ֶ ֶנֶגב ֲעָרד ַויֵֶּלְך ַויֵּש  ר ּבְ ֶ ר ְיהּוָדה ֲאש  ֵני ְיהּוָדה ִמְדּבַ ָמִרים ֶאת ּבְ  ה ָעלּו ֵמִעיר ַהּתְ

נה שבזמן שנלחמו בני יהודה, עלו בני קיני מעיר התמרים ובני קיני הם צאצאי יתרו. ובפשטות הכו

ה. ועיי' ברש"י שפירש כפי דרשת חז"ל. כפי בקשת בני יהודה, כדי שלא יאבדו עם הכנעני במלחמ

)כאשר יבנו את בית המקדש, שבני קיני קבלו את דושנה של יריחו כפיקדון עד שיבנו את בית המקדש. 

ובני יקבל השבט תמורת חלקו את דושנה של יריחו, כדי שחלקת האדמה עליה יבנה בית הבחירה תהיה שייכת לכל ישראל(. 

 .[ו, והלכו ללמוד תורה אצל עתניאל בן קנזקיני עזבו את דושנה של יריח

ְמעֹון ָאִחיו )יז( ב ְצַפת  -כפי שהתנו ביניהם מתחילה  - ַויֵֶּלְך ְיהּוָדה ֶאת ש ִ ֵ ַנֲעִני יֹוש  ַויַּּכוּ ֶאת ַהּכְ

ם ָהִעיר ָחְרָמה.  ֵ ְקָרא ֶאת ש  ְלּכֹד ְיהּוָדה ֶאת ַעזָּה ְוֶאת גְּ  )יח(ַויֲַּחִרימּו אֹוָתּה ַויִּ ְקלֹון ְוֶאת ַויִּ בּוָלּה ְוֶאת ַאש ְ

בּוָלּה.  בּוָלּה ְוֶאת ֶעְקרֹון ְוֶאת ּגְ  ּגְ

הנה לנו ניצוץ קטן מימי האהבה, ניצוץ האמור להאיר לנו את הדרך, בימי החשכה 

 ימי השנאה שיבואו. ,והשנאה. ימים של נסיונות שנכונו לבני ישראל

 ו ימי השנאה?כיצד החל היכן הנסיון המיוחד לתקופת השופטים?ו

אחר  .החלה התקופה של ימי השנאה כךהחל הנסיון של תקופת השופטים.  פה

שראו בני יהודה כי השם עמם, עכשיו עליהם להתאמץ ולהילחם בעצמם, ללא 

שירגישו את נפלאות השם. כעת מוטלת עליהם העבודה לדעת כי למרות שאין 

והוא הנלחם להם, ואין רואים את השגחת השם הנגלית, עדיין השם איש מלחמה, 

 להם להתירא כלל מהמלחמה רובצת לפתחם.

בהשגחה פרטית מופלאה, ניתן להם אות כי השם נלחם להם,  - ֶאת ְיהּוָדה השםַוְיִהי  )יט(

הוריש השם  - ַויֶֹּרש  ֶאת ָהָהר -ולמרות שבדרך הטבע, אימת העליון על התחתון, כאן 

שיוכלו להוריש את יושבי העמק, שהרי ומופת ניתן להם  ,מפניהם את יושבי ההר

ֵבי ָהֵעֶמק -הוריש מפניהם את יושבי ההר  י לֹא ְלהֹוִריש  ֶאת יֹש ְ שהרי יושבי העמק  - ּכִ

ְרֶזל ָלֶהם -נותרו למען נסות את בני יהודה, והנסיון הוא  י ֶרֶכב ּבַ לדעת ועליהם  - ּכִ

ובני  .י שראו עד עתה, למרות שלא יראו זאת בחוש כפלחם להםיהאמין כי השם לו

  יהודה לא עמדו בנסיון זה, ולא הורישו את יושבי העמק.
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ֵני ָהֲעָנק.  )כ( ה ּבְ ָ לֹש  ם ֶאת ש ְ ָ ה ַויֹּוֶרש  ִמש ּ ֶ ר ֹמש  ּבֶ ר ּדִ ֶ ֲאש  נּו ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון ּכַ ּתְ  ַויִּ

ֵני ִבְנָימִ  )כא( ּו ּבְ ם לֹא הֹוִריש  ַלִ ָ ב ְירּוש  ֵ ם ַעד ַהיֹּום ְוֶאת ַהְיבּוִסי יֹש  ַלִ ָ ירוּש  ֵני ִבְנָיִמן ּבִ ב ַהְיבּוִסי ֶאת ּבְ ֶ ן ַויֵּש 

א ילחם עם בניו. ועדיין מפני שאברהם נשבע לאבימלך, שעד ארבעה דורות ל - ַהזֶּה

 .עד דורו של שמואל שכתב את ספר שופטים( ,נהוהכו "עד היום הזה"), עד דוד המלך. זה זמןלא הגיע 

 מלחמות בני יהודה?ומה עשו ישראל, אחר 

ראשונים. כי גם יוסף הוא שבט של מלכות. ומשיח בן אף בני יוסף יצאו להילחם, 

 יוסף מצאצאיו יהיה. ויהושע אף הוא יצא מיוסף. ומלכי ישראל מבית יוסף יצאו.

ם ֵהם )כב( ית ֵאל -בראשונה  - ַויֲַּעלּו ֵבית יֹוֵסף ּגַ ם ,ּבֵ  גם איתם היתה יד השם - ַוהשם ִעּמָ

ֵבית יֹוֵסף  -ריגלו  - ַויִָּתירוּ  )כג(בגלוי כאשר היתה עם יהודה, וכאשר היתה בימי יהושע. 

ם ָהִעיר ְלָפִנים לּוז ֵ ֵבית ֵאל ְוש  ואף נצחונם היה פלאי. כי נלחמו על לוז, שבדרך הטבע . ּבְ

איש יכול להיכנס אליה, כי לא היה לה פתח. פתחה היה במרחק מהעיר,  לא היה

דרך עץ לוז, ובתוך גזע העץ היה פתח להיכנס למערה, וצידה השני של המערה היה 

ְֹמִרים ִאיש  יֹוֵצא ִמן ָהִעיר )כד(פתוח לעיר.  ְראּו ַהש ּ זימן להם השי"ת איש שיראה להם  - ַויִּ

ָך ָחֶסד. ַויֹּאְמרּו לאת מבוא העיר,  ינּו ִעּמְ ַויְַּרֵאם ֶאת ְמבֹוא  )כה(ֹו ַהְרֵאנּו ָנא ֶאת ְמבֹוא ָהִעיר ְוָעש ִ

חּו.  ּלֵ ְחּתֹו ש ִ ּפַ ל ִמש ְ ֶבן  )כו(ָהִעיר ַויַּּכּו ֶאת ָהִעיר ְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ָהִאיש  ְוֶאת ּכָ ִּ ים ַוי ַויֵֶּלְך ָהִאיש  ֶאֶרץ ַהִחּתִ

ָמּה לּוז ְקָרא ש ְ ִּ ָמּה ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה. ִעיר ַוי  הּוא ש ְ

 העמדו בנסיון? מה עשו ישראל אם ניצוצות האהבה שניתנו להם?

שופטים. נסיון של כי כלל ישראל עמד בנסיון עצום בתקופת ה נמצאנו למדים,

תקופה חדשה. נסיון בהנהגה חדשה, הנהגה טבעית, הנהגה המוסתרת בדרך הטבע, 

הקב"ה עדיין מנהיגם ומוליכם, בהשגחה פרטית  ולמרות כל זאת לדעת ולהאמין כי

 נפלאה ביותר. 

אולם כלל ישראל לא עמדו בנסיון זה. לפי מדרגתם הגבוהה של הדור הנכנס לארץ, 

באה ביקורת התורה הנוקבת. נדרש היה מהם לאמץ את לבבם עד כלות, ולהחזיק 

כבר אינם  לוקיהם ולצאת למלחמה, נגד כל הסיכויים, ולמרות שנדמה היה כי-בא

 מושגחים על ידי הבורא כבעבר.

כיון שלא הרגישו כי הי"ת מנהיגם עם ישראל לא עמדו בנסיון, ולא יצאו למלחמה. 

  למעלה מדרך הטבע, מיד רפו ידיהם בחשבם כי לא יצליחו במלחמה.
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אמנם חלק מעמי הארץ הנותרים הסכימו, בפחדם, להיות למס תחת בני ישראל, 

 )הרי באשראף כרתו ברית, בישבם עם עמי האזור בשווה.  פתליונשבט אשר אולם בני 

 .לא נאמר ששמו אותם למס( ונפתלי

נוֹ  )כז( ֵבי דֹור ְוֶאת ּבְ ֹנֶתיָה ְוֶאת יֹוש ְ ְעַנְך ְוֶאת ּבְ נֹוֶתיָה ְוֶאת ּתַ ָאן ְוֶאת ּבְ ית ש ְ ה ֶאת ּבֵ ֶ ֶתיָה ְולֹא הֹוִריש  ְמַנש ּ

ֵבי ִיְבְלָעם ְוֶאת בְּ  נֹוֶתיָה ַויֹּוֶאל ְוֶאת יֹוש ְ ֵבי ְמִגּדֹו ְוֶאת ּבְ לשון חוזק, שהתחזק על  -ֹנֶתיָה ְוֶאת יֹוש ְ

ָאֶרץ ַהזֹּאת.  -ישראל  ֶבת ּבָ ֶ ַנֲעִני ָלש  ָרֵאל )כח(ַהּכְ י ָחַזק ִיש ְ  -כאשר מנשה התחזקו עליו  - ַוְיִהי ּכִ

ַנֲעִני ָלַמס ם ֶאת ַהּכְ ֶ ֹו.  ַויָּש   ְוהֹוֵריש  לֹא הֹוִריש 

ָגֶזר. )כט( ִקְרּבֹו ּבְ ַנֲעִני ּבְ ב ַהּכְ ֶ ָגֶזר ַויֵּש  ב ּבְ ֵ ַנֲעִני ַהיֹּוש   ְוֶאְפַרִים לֹא הֹוִריש  ֶאת ַהּכְ

ְהיוּ ָלַמס. )ל( ִקְרּבֹו ַויִּ ַנֲעִני ּבְ ב ַהּכְ ֶ ֵבי ַנֲהלֹל ַויֵּש  ֵבי ִקְטרֹון ְוֶאת יֹוש ְ ן לֹא הֹוִריש  ֶאת יֹוש ְ  ְזבּולֻׁ

ר לֹא הוֹ  )לא( ֵ ה ְוֶאת ֲאִפיק ָאש  ֵבי ִצידֹון ְוֶאת ַאְחָלב ְוֶאת ַאְכִזיב ְוֶאת ֶחְלּבָ ֵבי ַעּכֹו ְוֶאת יֹוש ְ ִריש  ֶאת יֹש ְ

ֹו. )לב(ְוֶאת ְרחֹב.  י לֹא הֹוִריש  ֵבי ָהָאֶרץ ּכִ ַנֲעִני יֹש ְ ֶקֶרב ַהּכְ ִרי ּבְ ֵ ב ָהָאש  ֶ  ַויֵּש 

ֵבי ֵבית ש ֶ  )לג( ִלי לֹא הֹוִריש  ֶאת יֹש ְ ֵבי ָהָאֶרץ ַנְפּתָ ַנֲעִני יֹש ְ ֶקֶרב ַהּכְ ב ּבְ ֶ ֵבי ֵבית ֲעָנת ַויֵּש  ֶמש  ְוֶאת יֹש ְ

ֶמש  ּוֵבית ֲעָנת ָהיּו ָלֶהם ָלַמס. ֶ ֵבי ֵבית ש   ְויֹש ְ

י לֹא ְנָתנֹו ָלֶרֶדת ָלֵעֶמק.  )לד( ֵני ָדן ָהָהָרה ּכִ ְלֲחצּו ָהֱאֹמִרי ֶאת ּבְ ֶבת  )לה(ַויִּ ֶ ַהר ֶחֶרסַויֹּוֶאל ָהֱאֹמִרי ָלש   ּבְ

ְהיּו ָלַמס.  ית יֹוֵסף ַויִּ ד ַיד ּבֵ ְכּבַ ַעְלִבים ַוּתִ ַ ַאיָּלֹון ּוְבש  ַלע  )לו(ּבְ ים ֵמַהּסֶ ֲעֵלה ַעְקַרּבִ ּוְגבּול ָהֱאֹמִרי ִמּמַ

 ָוָמְעָלה.

 ברם, נרצה לדעת, האם עברו בזה על צווי התורה?

 הבה נעיין בצווי התורה על מלחמת שבעה עממין.

יֲאָך  )א( דברים פרק ז בִּ י י  ל ק  ֱאֹל השםכִּ ָנש  ָתּה ו  ש  רִּ ָתה ָבא ָשָמה ל  ר א  ץ ֲאש  ל ָהָאר  יָך א 

י וִּ חִּ ה  י ו  זִּ רִּ פ  ה  י ו  ֲענִּ נ  כ  ה  י ו  ָהֱאֹמרִּ י ו  ָּגשִּ ר  ּגִּ ה  י ו  תִּ חִּ ָפנ יָך ה  ים מִּ בִּ ם ר  ם  ּגֹויִּ ָעה גֹויִּ ב  י שִּ בוסִּ י  ה  ו 

ךָ  מ  ים מִּ ֲעצומִּ ים ו  בִּ ָתָנם  )ב(. ר  ים ֹאָתם ֹלא ק  ֱאֹל השםונ  ֲחרִּ ֲחֵרם ת  יָתם ה  כִּ הִּ ָפנ יָך ו  יָך ל 

ָחֵנם ֹלא ת  ית ו  רִּ ם ב  ֹרת ָלה  כ  ח  )ג(. תִּ ק  תֹו ֹלא תִּ נֹו ובִּ ב  ֵתן לִּ ָך ֹלא תִּ ת  ֵתן ָבם בִּ ח  ת  ֹלא תִּ ו 

נ ָך ב  דו ֱאֹלהִּ  )ד(. לִּ ָעב  י ו  ָך ֵמַאֲחר  נ  ת בִּ יר א  י ָיסִּ ָחָרה ַאף כִּ ים ו  ָך  השםים ֲאֵחרִּ יד  מִּ ש  הִּ ם ו  ָבכ 

ֵהר ֵדעון  )ה(. מ  ג  ם ת  ֲאֵשיֵרה  ֵברו ו  ש  ֵצֹבָתם ת  ֹתצו ומ  ם תִּ ֹחֵתיה  ב  ז  ם מִּ ֲעׂשו ָלה  ם ֹכה ת  י אִּ כִּ

פון ָבֵאש ר  ׂש  ם תִּ יֵליה  סִּ ָתה ל   )ו(. ופ  ם ָקדֹוש א  י ע  ָך בָ ק  ֱאֹל השםכִּ ר יָך ב  יָך ק  ֱאֹל השםח 

ים אֲ  מִּ ֹכל ָהע  ֻגָלה מִּ ם ס  ע  יֹות לֹו ל  ה  ֵני ָהֲאָדָמה.לִּ ל פ  ר ע   ש 

נָ כך מבטיחה לנו התורה, בבואנו אל הארץ המובטחת.  ָפנ יָךו  ים מִּ בִּ ם ר  ל ּגֹויִּ  ...ש 

ָעה גֹויִּ  ב  ךָ שִּ מ  ים מִּ ֲעצומִּ ים ו  בִּ ָתָנם  -. ובמלחמה זו ם ר  יָתם יק  ֱאֹל השםנ  כִּ הִּ ָפנ יָך ו   -ָך ל 
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ים ֹאָתם -והדבר אשר מוטל עלינו  ֲחרִּ ֲחֵרם ת  היוצאים למלחמה נגדינו עלינו  - ה 

 להחרימם. ואילו שאר יושבי הארץ אין צווי להחרימם מיד, כיון שכך נתבשרנו,

ל )בפרשת משפטים, ובפרשת עקב(,  ָנש  ָפנ יָךק  ֱאֹל השםו  ם ָהֵאל מִּ ּגֹויִּ ת ה  ט  יָך א  ע  מ 

ָעט ה מ  ָשד  י ת ה  יָך ח  ה ָעל  ב  ר  ן תִּ ֵהר פ  ֹּלָתם מ  ל כ  . ועל כן, כיון שלא ניתן ֹלא תוכ 

רֹ  -להחרימם מיד, על כל פנים  כ  יתֹלא תִּ רִּ ם ב   .ת ָלה 

כלל ישראל עברו על אזהרת התורה, וחלק מהשבטים כרתו ברית לעמים אשר ישבו 

ששמו את הכנעני למס, אלא רק שישבו  בתוכם. כגון שבט אשר, שלא נכתב בו

 בקרבו.

? כיצד והיכן מוכיח הנביא את ישראל, דק זה תוכחתה של התורה, על חטא יומה

 בעברם על רצונו של מקום?

ל ֶאל ַהּבִֹכים - הוא פנחס - השםַויַַּעל ַמְלַאְך  )א()פרק ב'(  ְלּגָ  ,נבואת השםבוהוכיחם  - ִמן ַהּגִ

 .אליהם אשר ניתנה לו

ביא השם נקרא מלאך. כמו שנאמר על משה וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. ונ

והנביאים נקראו מלאכים, כיון שכאשר דברו את נבואתם היו פניהם בוערות 

יָשּה כלפידים. ולכן אשתו של מנוח כשראתה מלאך, חשבה שהוא נביא,  אִּ ר ל  ֹתאמ  ו 

יש ֵלאֹמר י ָבא )נביא(ים קִּ ָהֱאֹל אִּ אֵ  ֵאל  ר  ֹאדומ  ים נֹוָרא מ  ְך ָהֱאֹלהִּ א  ל  ֵאה מ  ר  מ   .הו כ 

י ַלֲאֹבֵתיֶכם  - בר השםיד כך -ַויֹּאֶמר  ְעּתִ ּבַ ר ִנש ְ ֶ ְצַרִים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ִמּמִ

ֶכם ְלעֹוָלם ִריִתי ִאּתְ ם לֹא ִתְכְרתוּ  )ב( -וזאת בתנאי  - .ָוֹאַמר לֹא ָאֵפר ּבְ ֵבי ָהָאֶרץ  ְוַאּתֶ ְבִרית ְליֹוש ְ

יֶתם קִֹלי ַמה זֹּאת ֲעש ִ ם ּבְ ַמְעּתֶ צּון ְולֹא ש ְ ּתֹ חֹוֵתיֶהם ּתִ ועל כן, כיון שלא שמעתם  -. ַהזֹּאת ִמְזּבְ

השאירו את  יושבי הארץ. ולא עוד אלא, בקולי, וכרתם ברית עם יושבי הארץ

זהירם משה )בתחילת יבא לידי קיום דיבור אחר של הבורא. כך ה, לכן םמזבחות

ם פרשת מסעי(, ירו ֵמה  ר תֹותִּ ָהָיה ֲאש  ם ו  ֵניכ  פ  ץ מִּ ֵבי ָהָאר  ת ֹיש  ישו א  ם ֹלא תֹורִּ אִּ  ו 

ים כִּ ׂשִּ ֵעינֵ  ל  םב  ֵדיכ  צִּ ם ב  ינִּ נִּ צ  לִּ ם ו  . ואף יהושע הזהירם טרם מותו, שלא ידבקו יכ 

עו  בגויים אשר סביבותיהם, וכה אמר להם, יף ָידֹוע  ֵתד  י ֹלא יֹוסִּ ם ֵק ֱאֹל השםכִּ יכ 

ים  נִּ נִּ צ  לִּ ם ו  ֵדיכ  צִּ ֹשֵטט ב  מֹוֵקש ול  ח ול  פ  ם ל  ָהיו ָלכ  ם ו  ֵניכ  פ  לִּ ם ָהֵאל ה מִּ ּגֹויִּ ת ה  יש א  הֹורִּ ל 

ם ֵעיֵניכ   . ב 

ים ֵואלֵֹהיֶהם ִיהְ  )ג( ֵניֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִצּדִ י לֹא ֲאָגֵרש  אֹוָתם ִמּפְ כעת, אף  -. יּו ָלֶכם ְלמֹוֵקש  ְוַגם ָאַמְרּתִ

אם תרצו, לא אהיה עמכם להוריש את יושבי הארץ לגמרי. כעת מתחיל נסיון חדש. 
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אלוהיהם יהיו לכם למוקש, כיון שהם יכשילו אותכם בעבודה זרה, ואם תתפתו 

 אחרי אלוהיהם, ממילא הם יהיו לכם לצדים, והם עצמם ילחמו בכם. 

, צדהנאמר בפרשת רוצח בשגגה, ואשר לא כ .צדים הוא מלשון אורב, מארב

 והאלוקים אנה לידו.

ר ַמְלַאְך  )ד( ַדּבֵ ְבּכוּ  השםַוְיִהי ּכְ אּו ָהָעם ֶאת קֹוָלם ַויִּ ש ְ ָרֵאל ַויִּ ֵני ִיש ְ ל ּבְ ה ֶאל ּכָ ָבִרים ָהֵאּלֶ  )ה( .ֶאת ַהּדְ

ם לַ  חּו ש ָ ְזּבְ קֹום ַההּוא ּבִֹכים ַויִּ ם ַהּמָ ֵ ְקְראּו ש  בני ישראל קיבלו את התוכחה, וקיבלו  - שם.הַויִּ

 על עצמם את הגזירה שבמו ידיהם הביאוה עליהם.

עד כאן היא הקדמתו של שמואל. עד כאן מספר שמואל את הרקע לכל אותה תקופה 

מפוארת, תקופת השופטים. פרק א' ותחילת פרק ב', הם סיפור דברים, שאירעו 

 בתחילת תקופת השופטים.

המסופרים בספר זה, היא העובדה כי החלה להרקם גזירת היוצר,  הגורם למאורעות

כי ישראל יעמדו בנסיון, בו האומות עצמם יהיו להם למוקש. ובאם יכשלו, הם הם 

 שיפרעו מהם, ויהיו להם לצדים ושכים.

 



 

 ©9632167-252  http://bishvil.co.il/ 
 - 11 - 

 במחברות

 :סיכום

עם ישראל נכנס לעידן חדש. תקופה בה עליהם לעמול בכוחות עצמם, ורק אז לקבל 

מאת השם. בניגוד לתקופת משה ויהושע, שקבלו שפע ממרום ללא נסיון  סיוע

 מיוחד.

ביקשו עם ישראל אות מאת השם, כי עדיין שכינתו בתוכם, וכי עדין הוא מנהיגם, 

 וקבלו סימן במלחמותיהם הראשונות, שהיו על טבעיות כבימי יהושע.

דרשה מהם  עם ישראל לא עמד בנסיון של תקופת השופטים, ולא עשו את אשר

 ההשגחה העליונה, )לעמול בכל כוחות נפשם(, כפי מדרגתם. 

אחר שלא הורישו את יושבי הארץ מפניהם, וחלק מהשבטים כרתו עמם ברית, בא 

 פנחס ובפיו נבואה מהשם.

כיון שכרתם ברית עם יושבי הארץ הזאת, לכן לא תוכלו יותר להורישם, כדי שתהיו 

רי כעת הם יהיו לכם למוקש, ועליכם מוטל מוכרחים להתאמץ בעבודת השם. שה

לעמוד בנסיון שלא יפתו אתכם. ואם לא תעמדו בנסיון, הם יהיו העונש, כלומר הם 

 יתנו לכם את המכות בשליחות השם.
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 :שאלות חזרה

 מי היו השבטים הראשונים שנלחמו? ומדוע הם היו הראשונים? .1

 וני בזק?מדוע קיצצו את בהונות ידיו ובהונות רגליו של אד .2

 "ויכום בבזק, עשרת אלפים איש". כמה אנשים רדפו רבבה? .3

 מדוע נכתב פה סיפור עכסה, הרי היה כבר בימי יהושע? .4

 מהם שני הנסיונות במלחמות ישראל שאחר מות יהושע? .5

 על איזו עבירה עברו בני ישראל, כשלא סיימו לכבוש את הארץ?  .6

 מי כרת ברית עם הכנענים? הוכיחי! .7

 השם", מי זה היה? ומדוע נקרא שמו מלאך?"ויעל מלאך  .8

בארי את הפסוק: "והיו לכם לצדים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש"? )צדים,  .9

 מוקש(.

 

 תשובות:

 . שניהם מלכים, וראשונים לכל דבר. היו שני השבטים הראשונים שנלחמו יהודה ויוסף .1

והשם נתן בליבם להשיב לו כדי להפיל אימתם על עמי כנען. קיצצו את בהונותיו של אדוני בזק,  .2

 כגמולו.

אם מדובר בשני שבטים אין ידוע מה היה מנינם. אך אם היו שני  -"ויכום... עשרת אלפים איש"  .3

 אחים יהודה ושמעון, הרי שניים רדפו רבבה, כהבטחת התורה.

 .השבטים מסופר פה על כיבוש פרטי של נחלותש וןכיסיפור עכסה מופיע כאן,  .4

. לדעת שעל בבטכסיסי מלחמה. לעמול בכל כוחם.  . המלחמה בדרך טבעית.אשני הנסיונות הם:  .5

הם מתאמצים בכל כוחם, המלחמה להשם היא, והוא עושה את המלחמה, אלא שמהם נדרש שאף 

 העמל.

אפרים ואשר כרתו ברית עם הכנענים. והראיה: כי בכל השבטים שלא נלחמו כתוב ששמו אותם  .6

 וב רק שישבו בקרבם, ולא נאמר ששמו אותם למס.למס, ואילו אצל אפרים ואשר כת

עברו על הנאמר: לא תכרות להם ברית. )כיון שהעמים הנשארים לא יצאו למלחמה נגדם, לא  .7

 הצטוו להורישם(.

מלאך השם היה פנחס. והנביא נקרא מלאך השם, כיון שבזמן נבואתו היו פניו בוארות כלפידים,  .8

 כמלאכי השרת.
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היו לכם למוקש, למכשול, לנסיון. ואם לא יעמדו בנסיון, ממילא הכנענים אלוהיהם של עמי כנען י .9

 יהיו להם לצדים, לאורבים. הם בעצמם יהיו גם הנסיון וגם מקל החובלים.


