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 ירובעל

 פרק ו'

 

 אם בחוקותי תמאסו, וזרעתם לריק זרעכם, ואכלוהו אויביכם   זעקו על אודות

לך בכוחך זה והושעת את  השם עמך גבור החיל  מדין, וישלח איש נביא 

 ירובעל  נותץ מזבח הבעל  עשה לי אות שאתה מדבר עמי  ישראל 

 

 

ָרֵאל ָהַרע בְּ  )א(  כפי שמספר הנביא לקמן, חטאו ועבדו ומהו הרע?  - השםֵעיֵני ַויֲַּעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ

 עבדו עבודה זרה. את הבעלים.

 ומהם הבעלים?

הם בעלי כוחות הטבע. ומדי דברנו בעל הוא מלשון בעלות. עבדו לשרי מעלה ש

כי כל עבודתם את הבעלים, היה רק כדי  .בחטאי הראשונים נשוב ונזכיר את גדלותם

ועם כל עבודתם את הבעלים לא עזבו את השם ואת תורתו  .1להביא להם מזל טוב

כי לא כל העם עבד את הבעלים, ואף לא  -ומצוותיו, כפי שיוכח לקמן. ונשוב ונדגיש 

אלא שהעם נענש על חטאי היחיד, מדין חלק גדול מן העם, אלא יחידים עבדוהו. 

 הערבות, ומפאת הברית שכרת עמם משה בערבות מואב.

בדברי  לעיין, נלך שבאה על ישראלסיפור הנביא על הפורענות  קודם שנלמד את

 התורה את העונש אותו היא מייעדת לעוברים על דברי השם.
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וכל להבין זאת, כאשר נתבונן בנו. כאשר איננו חשים בטוב אנו פונים לדרוש ברופאים. מדוע? וכי לא נדע כי השם נ 

 פעל כל זאת? הלא נדע כי הבורא מוחץ ומרפא, ומדוע לא נפנה ישר לאדון הכל?

מעליהם את  חוסר בטחון זה, דומה לחטאי אותם דורות, בעבדן את הבעלים. כי כל עבודת הבעלים היתה להסיר

 המזיקים, ולהביא עליהם מזל טוב.

 ההבדל היחיד ביננו לבינם הוא, כי התורה התירה להסתייע ברופא כדי להתרפאות, אולם אסרה את עבודת הבעלים.
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מהי הפורענות המגיעה על חטא עבודה זרה? מהו העונש אשר יבוא על אי עבודת 

 האלוקים בכל לב?

ורתנו דבר זה אנו אומרים פעמיים בכל יום. בקריאת שמע. וכך מצוה אותנו ת

 ,ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ,ְוָהָיה ִאם ָשֹמַע ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי .הקדושה ואומרת

אם נשמע  ,. כלומריֶכם ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכםק  ֱאֹל השםְלַאֲהָבה ֶאת 

ְוָנַתִתי ְמַטר  ,אזונעבוד את השם בלב שלם, ולא ניטה אחרי אלוהים אחרים, או 

אז נאסוף את תבואתנו , ֶנָך ְוִתיֹרְשָך ְוִיְצָהֶרָךְוָאַסְפָת ְדגָ  ,ַאְרְצֶכם ְבִעתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש

ֶשב ְבָשְדָך ִלְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת שלנו, ולא יעשקוה זדים.   .ְוָנַתִתי ע 

לוקינו בכל לבנו, -ולא נעבוד את אחרים, וממילא נבין כי אם נעבוד גם אלוהים א

ֵנם  -כפי שאכן אירע לבוא תאחר מתגובת האלוקים לא הרי ש ּתְ ַבע  השםַויִּ ֶׁ ַיד ִמְדָין ש  ּבְ

ִנים ָ ָרֵאל )ב( .ש  ָעז ַיד ִמְדָין ַעל ִיׂשְ ֶׁ  - עד כדי - ַוּתָ ְנָהרֹות ֲאש  ת ַהּמִ ָרֵאל אֶׁ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ֵני ִמְדָין ָעׂשּו ָלהֶׁ ר ִמּפְ

ָהִרים מטרת המדינים לא היתה , כפי שמספר הנביא בפסוקים הבאים ,שהרי - ּבֶׁ

לכבוש את ישראל תחת ידיהם, אלא להשחית את הארץ, ועל כן הוצרכו ישראל 

 .להציל את רכושם ויבולם מפני מדין

היו כאשר  .ונהרה לשון אורמנהרות, מ, ֲאֶשר ֶבָהִרים ֶאת ַהִמְנָהרֹות על כן עשו להם

 ,2משואות בראשי ההריםהיו משיאים את המדינים מופיעים עליהם, מיד  יםאור

כדי לאותת לכל יושבי הארץ כי המדינים באים, למען יזדרזו להחביא ולהימלט 

 מפני מדין. 

ָערֹות -כמו כן עשו  ת ַהּמְ ָצדֹות -להתחבא שם  - ְואֶׁ ת ַהּמְ הם ערי מבצר להגן על  - ְואֶׁ

  .תבואתם ורכושם מפני מדין

 ומדוע הוצרכו לכל זאת?

ָרֵאל )ג( - מפני ם ְוָעלּו ָעָליו ,ְוָהָיה ִאם ָזַרע ִיׂשְ דֶׁ ם )ד( .ְוָעָלה ִמְדָין ַוֲעָמֵלק וְּבֵני קֶׁ ִחיתוּ  ,ַויֲַּחנוּ ֲעֵליהֶׁ ַויַּש ְ

ץ ַעד ּבֹוֲאָך ַעזָּה ת ְיבוּל ָהָארֶׁ ָרֵאל ,אֶׁ ִיׂשְ ִאירוּ ִמְחָיה ּבְ וֹ  ,ְולֹא ַיש ְ ה ָוש  ם  )ה( .ר ַוֲחמֹורְוׂשֶׁ י ֵהם ּוִמְקֵניהֶׁ ּכִ

ם ה ָלרֹב ,ַיֲעלּו ְוָאֳהֵליהֶׁ ר ,ּוָבאּו ְכֵדי ַאְרּבֶׁ ם ֵאין ִמְסּפָ יהֶׁ ם ְוִלְגַמּלֵ ֲחָתהּ  ,ְוָלהֶׁ ַ ץ ְלש    .ַויָֹּבאוּ ָבָארֶׁ
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הראשונים שראו היו מדליקים מדורות ואבוקות על ראש ההר, ומכבים ומבעירים אותם ע"פ סימן מוסכם.  

 .ו גם הם משיאים משואות, עד שכל האזור היה כאבוקת אשהיושבים על ההר שמולם הי
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ָרֵאל ְמֹאד  )ו( - וכל כך הצרו לישראל, והשחיתום עד כדי - ל ִיׂשְ ּדַ נֵ  -נעשה דל ועני  -ַויִּ י ִמּפְ

ל  ָרֵאל אֶׁ ְזֲעקּו ְבֵני ִיׂשְ עם ישראל זועק לקב"ה, לכאורה באה הצרה עד  - השםִמְדָין ַויִּ

 תכליתה, ועוררה את ישראל.

 אולם, על מה זעקו ישראל? מה היתה מטרת תפילתם?

ל  )ז( ָרֵאל אֶׁ י ָזֲעקּו ְבֵני ִיׂשְ  חלף ישראל תחת לפשפש במעשיהם, - ַעל ֹאדֹות ִמְדָין השםַוְיִהי ּכִ

ָזֲעקּו ֶאל שיבינו כי אין מקרה בעולם, ופורענות זו הגיעה עליהם בעקבות חטאיהם, 

זעקו על הפורענות, התרעמו על שמסרם השם ביד מדין. כעסו  .השם ַעל ֹאדֹות ִמְדָין

  כביכול על שעזבם השם יתברך, ומסרם ביד המקרה.

ב אל הבורא שעזבוהו. לא היתה זו תפילה אל השם. לא היה כאן רצון לשוב ולהתקר

 רק צעקה על ייסוריהם. זעקה על אודות מדין.

 כיצד ניתן להושיע את ישראל, אם אין הם מכירים בחטאם? ,ברם

ַלח  )ח( - לכן ש ְ ָרֵאל השםַויִּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ  -. ונשלח להוכיחם ספינחונביא זה היה  - ִאיש  ָנִביא אֶׁ

ם ר ָלהֶׁ  .אלא זו תוצאה מכוונת של מעשיהם כי לא נמסרו ביד המקרה, - ַויֹּאמֶׁ

ָרֵאלקֵ ֱאלֹ  השםּכֹה ָאַמר  ְצַרִים ,י ִיׂשְ ם ִמּמִ ְתכֶׁ ֱעֵליִתי אֶׁ ית ֲעָבִדים ,ָאֹנִכי הֶׁ ם ִמּבֵ ְתכֶׁ ל  )ט( .ָוֹאִציא אֶׁ ָוַאּצִ

ם ִמיַּד ִמְצַרִים ְתכֶׁ ם ,אֶׁ ל לֲֹחֵציכֶׁ ם ,ּוִמיַּד ּכָ ֵניכֶׁ ם  ,ָוֲאָגֵרש  אֹוָתם ִמּפְ ָנה ָלכֶׁ ּתְ ת ַאְרָצםָואֶׁ  .אֶׁ

על כן היה עליכם לדעת כי אין ראיתם את אותותי ואת כוחי, במצרים וארץ כנען. 

ב ללא רשות מאת הבורא ברוך להרע או להיטי ,אלוקים בלתי, ואין כוח לשום נברא

ם ֲאִני  )י( -הוא. לפיכך  ר ַאּתֶׁ קֵ ֱאלֹ  השםָוֹאְמָרה ָלכֶׁ ֶׁ ת ֱאלֵֹהי ָהֱאֹמִרי ֲאש  ם לֹא ִתיְראּו אֶׁ ִבים יכֶׁ ם יֹוש ְ

ַאְרָצם קֹוִלי - לא היה עליכם לעבוד לבעלים - ּבְ ם ּבְ ַמְעּתֶׁ  .ְולֹא ש ְ

הקב"ה. הוברר להם לישראל כי חטאו, ועל חטאיהם נפרע מהם  .הוכיחם הנביא

  אליו. לשובכעת נפתח שער לעוררם 

ָעפְ  3השםַויָֹּבא ַמְלַאְך  )יא( -מיד  ר ּבְ ֶׁ ַחת ָהֵאָלה ֲאש  ב ּתַ ֶׁ ְזִריַויֵּש  ר ְליֹוָאש  ֲאִבי ָהעֶׁ ֶׁ נֹו  ,ָרה ֲאש  ְוִגְדעֹון ּבְ

ת ּגַ ים ּבַ   .חֵֹבט ִחּטִ
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 זהו מראה נבואה.  
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מפני ה? לדוש עם בהמ ,לא דש כדרך הדשים למהלא עשה זאת יואש בעצמו?  מדוע

 מה לא עשה זאת בגורן מקום כינוס התבואה?

ֵני ִמְדָין ְלָהִניס בואו. רצה להבריח מפני שרצה להטעות את המדינים, אם וכאשר י - ִמּפְ

מקום עשית היין,  -ולמלט את מעט התבואה שנשארה מפני מדין, על כן חבטה בגת 

אבא,  ,אמר לו. כך לא נתן גדעון לאביו לחבוט משום כך,כדי שלא יבואו לחפש שם. 

 ין לך כח לנוס, תן לי ואני אחבוט.זקן אתה, ואם יבואו המדינים א

במה זכה גדעון, מכל שבטו ומכל ישראל,  מפני מה התגלה המלאך דוקא לגדעון?

 לנבואה זו?

, נבחר להושיע את ישראל, ולהחזירם יוכיון שגילה גדעון תעצומות נפשו בכיבוד אב

ר ֵאָליו  השםַויֵָּרא ֵאָליו ַמְלַאְך  )יב( -לכבד את אביהם שבשמים. לכן  ּבֹור  השםַויֹּאמֶׁ ָך ּגִ ִעּמְ

ָחִיל   .הֶׁ

ְדעֹון )יג( - מאד, בין גדעון למלאךכאן מתפתח ויכוח מענין עד  ר ֵאָליו ּגִ י ֲאדִֹני ְויֵש   ,ַויֹּאמֶׁ ּבִ

נוּ  השם ל זֹאת ,ִעּמָ ה ְמָצַאְתנוּ ּכָ רּו ָלנּו ֲאבֹוֵתינוּ ֵלאֹמר ,ְוָלּמָ ר ִסּפְ ֶׁ ֲהלֹא  ,ְוַאיֵּה ָכל ִנְפְלֹאָתיו ֲאש 

ֱעָלנּו  ְצַרִים הֶׁ נּו  ,השםִמּמִ ָ ה ְנָטש  ּתְ  השםְוַעּתָ ִּ ַכף ִמְדָיןַוי  .ֵננּו ּבְ

 מוטל עלינו להתבונן. דבר זה צריך תלמוד.

 מה טען המלאך, שכך ענה לו גדעון?  

השואה האיומה. שואת גרמניה, אשר הרגה רצחה ואיבדה שליש מהעם היהודי, 

לפני כשישים שנה. כשש מיליון נפש הושמדו בשואה. והיכן היה האלוקים, בזמן 

 שהגרמנים טבחו ביהודים?

אלה זו ריחפה תדיר ני כשלושים שנה, עדיין חיו עמנו הרבה מניצולי השואה, ששלפ

את  ,מזכיר מאדה מעשה, דלקמן אז בשנות השבעים אירע המעשהעל שפתותיהם. 

 מלאך.לגדעון  שהתנהל בין הדיון

)שמשום מה קבעו , בצפירת הזכרון )שמשום מה הוקבע בכ"ח בניסן(ביום הזכרון לשואה ולגבורה 

בצבא  ,יטי המדינה דאז, לזכור את קדושי השואה באמצעות עמידת דום בצפירה, דבר שהיה נהוג למרבה הקלסקברנ

, נעמד דום אחד הרבנים החשובים בירושלים, באחד הרחובות המרכזיים, האוסטרי(

 התראות כמי שאינו מכבד את החוק.לכדי שלא 
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חושף את זרועו ועליה מיד בתום הצפירה התפרץ כלפיו זקן אחד, ותוך כדי שהוא 

 היכן היה האלוקים בשואה?! .המספר המקועקע, צעק אליו והתריס

וכי רק בשואה היה רצח עם? הלא כל  .הרב לא איבד את עשתונותיו, וענה לו ברוגע

באירופה כמו באפריקה, כל יום שומעים על זוועות חדשות גם  ,העולם מלא מזה

בסיפורי מלאה גם היא, ההיסטוריה  נוסייד.ג' .בבוסניה .ג'נוסייד ,באוגנדה ישנות.

 , ומדוע תתמה רק על שואת יהודי אירופה?!טבח

מהזלזול הזקן, עמד המום  .מתגובתו הבוטה של הרב תימהון היה מוכההזקן, 

  ., זעם וצעקכעס. האיש בייחודיותה של השואה ,לכאורה ,הרב שהפגין

 מדוע? אבהיר לך. ההבדל זועק מעצמו.

מצאנו רצח עם לשם השמדה. בשאר המקומות זו  ,בדבל רמניהרק בשואה, בג

מלחמה על אדמה ועל שלטון. באירופה היהודים לא ביקשו שלטון ושררה. הגרמנים 

 הם השמדה לשמה.לביקשו 

  את הויכוח. כאן סיים הרב

 שהשואה ייחודית. אף אתה מודה שהדבר אינו טבעי. הרי לך. הלא אף אתה מודה

שאר מקרי הטבח בכל העולם, הכרח הוא, שאלוקים עשה זאת. אם אין זה מקרה, כ

 לוקים, בשואה.-הנה ראית במו עיניך את הא

 מה פשר טענת המלאך, ומה ענהו גדעון? ו?נומה שייך סיפור זה לענינ

ִעְמָך  השם ,הויכוח שהתנהל בין המלאך לגדעון. כך אומר המלאך לגדעוןסגנון זהו 

גם כאן בגת,  ,הנך, במסרך נפשך לכבד את אביך. והשם עמךגבור חיל  .ִגבֹור ֶהָחִיל

 בשעת חביטת החטים להניס מפני מדין, השם עמך. 

ָליו ִגְדעֹון גדעון מוחה על דברי המלאך. ְוָלָמה  ,ִעָמנּו השםְוי ש  ,ִבי ֲאֹדִני ,ַוֹּיאֶמר א 

נמסרים בידי מדין.  ? אם אכן השם עמנו, ואין זה מקרה, לא היינוְמָצַאְתנּו ָכל ֹזאת

ינּו ל אֹמר   ?ְוַאּי ה ָכל ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶשר ִסְפרּו ָלנּו ֲאבֹות 

פסח היה, ואמר גדעון למלאך, אמש הקרני אבי את ההלל, בסיפור יציאת מצרים. 

ף ַוִּיְתנ נּו ְבכַ  ,השםְוַעָתה ְנָטָשנּו  ,השםֲהֹלא ִמִמְצַרִים ֶהֱעָלנּו ובמצרים היו נפלאות. 

 .ִמְדָין
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 . לזאת התכוון כשאמר השם עמך. 4זאת היתה כוונת המלאך

 ,שלא יתכן שעם של שבטים נודדים, יפיל חיתתו מפנידוקא  .שאין זה מובן משום

ם עמך גם כאן. זו הראיה הגדולה, שזו ההוכחה שה .דלדל עם חזק כישראליישחית ו

ישראל  אשר נמסריםגם כ .ממדרגתםגחה גם כאשר ישראל יורדים שעל נוכחות הה

 .ביד האומות, זהו מנפלאות תמים דעים

ישראל עבודה זרה, ובכל זאת גאלם השם. עבדו במצרים אף  הרי ,אולם גדעון טען

וכשם שעשה להם נפלאות חינם, מבקש אני כי גם לנו יעשה השם נפלאות חינם. 

 הבה ונראה את יד השם בחסדיו עמנו, ולא נראה את יד שבטו.

פֶׁ  )יד( ר -ניתנה נבואה לגדעון  - השםן ֵאָליו ַויִּ כֲֹחָך זֶׁה ,ַויֹּאמֶׁ  -על בני  סנגוריהשלימדת  - ֵלְך ּבְ

יךָ  ַלְחּתִ ף ִמְדָין ֲהלֹא ש ְ ָרֵאל ִמּכַ ת ִיׂשְ ְעּתָ אֶׁ ַ   .ְוהֹוש 

ר ֵאָליו )טו( ת יִ  - את הבורא במראה הנבואה גדעון שואל  - ַויֹּאמֶׁ יַע אֶׁ ה אֹוש ִ ּמָ י ֲאדָֹני ּבַ ָרֵאל ּבִ ׂשְ

י  ֵבית ָאִבי - 5האלף שאני נמנה עליו -ִהּנֵה ַאְלּפִ ִעיר ּבְ ה ְוָאֹנִכי ַהּצָ ֶׁ ְמַנש ּ ל ּבִ אין בי כוחות  - ַהּדַ

ר ֵאָליו  )טז( אלו שאמרת לי, לך בכוחך זה, שהרי לא ישמעו אלי. לא כפי  - השםַויֹּאמֶׁ

ב חילו לא שאתה חושב שהתשועה תהיה ברוב עם, כי שקר הסוס לתשועה, וברו

 ,בקשת ואמרת. הלוא כך ימלט. לא תהיה התשועה בדרך טבעית אלא בדרך ניסית

ינּו ל אֹמר.  ְהיֶׁה  -תהיה ניסית שהרי  הצלההְוַאּי ה ָכל ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶשר ִסְפרּו ָלנּו ֲאבֹות  י אֶׁ ּכִ

ְך  ָחד -וממילא  -ִעּמָ ִאיש  אֶׁ ת ִמְדָין ּכְ יָת אֶׁ  אחד.כאילו היו איש  - ְוִהּכִ

גם כאן אצל גדעון בתחילה דבר עמו גות הנבואה, להנבא על ידי מלאך. ממדר - )יז(

חשב על כן גדעון לא זכה לנבואה עד עתה, אמנם  .מלאך, ומיד דבר עמו השם

יָך  )יז( - . לכןהוא נביא השםבתחילה, שהדובר אליו  ֵעינֶׁ ר ֵאָליו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ַויֹּאמֶׁ

י יָת ּלִ , ובמחשבתו זה נבא השם, תן לי סימן שלא היתה זו נבואה, המלאך -אֹות  ְוָעׂשִ

י -ָשַאָתה אלא  ר ִעּמִ   .ְמַדּבֵ

                                                 
4

כמו בכל כתבי הקודש, כל מאמר מדברי הנביא, נאמר ברוח הקודש, וטמונים בו רבדים על גבי רבדים, ועומק לפנים  

 מעומק. ורק המעיין, המתיגע להבינם על בורים, ימצא ויראה נפלאות. 

 . למשה חלקו את העם לשרי אלפים ושרי מאותמאז השיא יתרו עצה  5
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 מהו הסימן אותו ביקש גדעון, לדעת אם זה מלאך או נביא? זה?האות הכיצד יהא 

י )יח( ְחּתִ ת ִמְנָחִתי ְוִהּנַ יָך ְוהֵֹצאִתי אֶׁ יךָ  ַאל ָנא ָתֻמש  ִמזֶּׁה ַעד ּבִֹאי ֵאלֶׁ הרי ואם הנו נביא  - ְלָפנֶׁ

אם הנו מלאך לא יאכל את המנחה ואף לא יקבלנה,  לםאו .ל את המנחהואכשיוכל ל

  שהרי אסור להקריב ולהעלות קרבנות ומנחה למלאכים, כי אם להשם לבדו.

ךָ  -הסכים המלאך לסימן זה  ּובֶׁ ב ַעד ש  ֵ א ַויַּעַ  )יט( .ַויֹּאַמר ָאֹנִכי ֵאש  ים ְוֵאיַפת ְוִגְדעֹון ּבָ ִדי ִעזִּ ׂש ּגְ

ַחת ָהֵאָלה ל ּתַ רּור ַויֹּוֵצא ֵאָליו אֶׁ ּפָ ם ּבַ ַרק ׂשָ ל ְוַהּמָ ּסַ ם ּבַ ר ׂשָ ׂשָ ַמח ַמּצֹות ַהּבָ המקום בו נגלה  - קֶׁ

ש    -אליו  ל ַהּסֶׁ  )כ( .ַויַּּגַ ּצֹות ְוַהּנַח אֶׁ ת ַהּמַ ר ְואֶׁ ׂשָ ת ַהּבָ ר ֵאָליו ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַקח אֶׁ ת ַויֹּאמֶׁ ז ְואֶׁ ַלע ַהּלָ

פֹוךְ  ַרק ש ְ ן -על הסלע  - ַהּמָ ַלח ַמְלַאְך  )כא( .ַויַַּעׂש ּכֵ ש ְ ע  השםַויִּ ּגַ ָידֹו ַויִּ ר ּבְ ֶׁ נֶׁת ֲאש  עֶׁ ש ְ ת ְקֵצה ַהּמִ אֶׁ

ּצֹות וַּמְלַאְך  ת ַהּמַ ר ְואֶׁ ׂשָ ת ַהּבָ אַכל אֶׁ ַעל ָהֵאש  ִמן ַהּצּור ַוּתֹ ּצֹות ַוּתַ ר וַּבּמַ ׂשָ ּבָ   .ְך ֵמֵעיָניוָהלַ  השםּבַ

י ַמְלַאְך  )כב( ְדעֹון ּכִ ברגע ההסתלקות הבין גדעון כי הוא מלאך השם  - הּוא השםַויְַּרא ּגִ

ר  -ות -צבא ְדעֹון ֲאָהּה ַויֹּאמֶׁ ן ָרִאיִתי ַמְלַאְך  -לשון של פחד וצער  - לוקים-א השםּגִ י ַעל ּכֵ ּכִ

ִנים השם ל ּפָ ִנים אֶׁ . יִכי ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוחָ  נאמר על בורא העולם,פחד גדעון, שהלא  - ּפָ

ופירושו, שהאדם שהנו מלובש בגשם, בגוף חמרי, אינו יכול לראות את הקב"ה 

שהיא התפשטות הגשמיות, אז רואה האדם  ,רגע המיתהמ לבדשהוא כולו רוחניות. 

ליו המלאך שנגלה אאמנם חשב גדעון שגם על המלאך נאמר דין זה.  את בוראו.

ברגע עליתו השמימה פשט את מלבושו ואז ראה אותו  אךהתלבש בלבוש גשמי, 

שהנו עומד למות, ועל כן יכל לראות את  גדעון גדעון ברגע שהלך מעיניו. חשש

  המלאך.

ר לֹו  )כג( לֹום ְלךָ  -לא כמחשבתך שהנך עומד למות, אלא  - השםַויֹּאמֶׁ ָ ושלום הוא  - ש 

הפירוד, התפרדות הרוח מן הגוף. המוות הוא הרגע בו היפך מן המוות. המוות הוא 

לשכון בתוך הגוף החומרי, כבר אין מסוגלים שני  יכולהכבר אין הנשמה העליונה 

, ההשלמה. הנשמה משלימה את הגוף השלמותהפכים אלו להיות יחדיו. שלום הוא 

וכך . ומחיה אותו, והגוף משרת את הנשמה, ואינו מעכב על ידה לעשות רצון יוצרה

מוּת - ָשלֹום ְלָךאמר לו הקב"ה  יָרא לֹא ּתָ כיון שאין דין המלאך כדין הבורא  - ַאל ּתִ

  בכבודו ובעצמו.

ַח לַ  )כד( ְדעֹון ִמְזּבֵ ם ּגִ ָ ן ש  בֶׁ מזבח לזכרון על ראית המלאך. מזבח לזכרון על  - השםַויִּ

ְקָרא לֹו  -הבטחת השם  לֹום השםַויִּ י על אף שאמר לו השם ורמז גדעון לעצמו, כ - ש ָ

האמיתית היא רק הדביקות בו יתברך, ועל כן קרא  שהשלמות, הרי ָשלֹום ְלָך

ְזִרי - השם ָשלֹום ,למזבח ָעְפָרת ֲאִבי ָהעֶׁ ּנּו ּבְ  .ַעד ַהיֹּום ַהזֶּׁה עֹודֶׁ
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 , כדי להושיע את ישראל מיד מדין?וגדעון לעשות מוטל עלמה 

ְיָלה ַההּוא )כה( ּלַ  ל ְך ְבֹכֲחָך ֶזה צווי הנבואה,תיכף אחר ראיית המלאך, ואחר  - ַוְיִהי ּבַ

ל ר לֹו  - ְוהֹוַשְעָת ֶאת ִיְשָרא  לתקן את חטאי כדי להושיע את ישראל, יש  -  השםַויֹּאמֶׁ

ר ְלָאִביךָ  - ועל כן .העם ֶׁ ֹור ֲאש  ר ַהש ּ ת ּפַ ִנים -לקרבן  - ַקח אֶׁ ָ ַבע ש  ֶׁ ִני ש  ֵ הפר  - ּוַפר ַהש ּ

שבע שנים, מאז שניתנו ישראל תחת ממשלת מדין, נדרו להקריב לבעל שהתפטם 

ר ְלָאִביךָ  - כשיושעואת הפר הזה  ֶׁ ַעל ֲאש  ח ַהּבַ ת ִמְזּבַ ר ָעָליו  ,ְוָהַרְסּתָ אֶׁ ֶׁ ָרה ֲאש  ֵ ת ָהֲאש   -ְואֶׁ

ְכרֹת -האילן של עבודת הבעל   .ּתִ

ַח לַ  )כו( עוֹ  השםּוָבִניָת ִמְזּבֵ יָך ַעל רֹאש  ַהּמָ ֲעָרָכהֱאלֹהֶׁ ּמַ הזה שבנית  )מעוז(על המזבח  - ז ַהזֶּׁה ּבַ

ָרה  -, )מזבח ע"ג מזבח(לזכרון, תבנה מזבח נוסף  ֵ ֲעֵצי ָהֲאש  ִני ְוַהֲעִליָת עֹוָלה ּבַ ֵ ר ַהש ּ ת ַהּפָ ְוָלַקְחּתָ אֶׁ

ְכרֹת ר ּתִ ֶׁ   .6ֲאש 

ים ֵמֲעָבָדיו )כז( ָרה ֲאָנש ִ ְדעֹון ֲעׂשָ ח ּגִ ּקַ  שנדרו ישראל נדר לבעל, ,ם הגדולחילול הש לעומת - ַויִּ

יש לקדש את שמו מול כל זה, פטמו לו שור במשך שבע שנים, נגד העלבון הנורא, כש

הגדול של הבורא ברוך הוא. כשם שחילול השם הוא בעשרה, כך קידוש השם 

ֲעָשָרה ֲאָנִשים לקח גדעון  לפיכך .וכן אין דבר שבקדושה פחות מעשרה ,בעשרה

ֲעָבָדיו ר ֵאָליו וַ  - מ  ּבֶׁ ר ּדִ ֶׁ ֲאש  י ָהִעיר ֵמֲעׂשֹות יֹוָמם השםיַַּעׂש ּכַ ֵ ת ַאְנש  ית ָאִביו ְואֶׁ ת ּבֵ ר ָיֵרא אֶׁ ֶׁ ֲאש   ַוְיִהי ּכַ

. גמור דברלהראותם  ופחד שלא יסכימו עם מעשיו, ויתנגדו לפעולותיו, התחכם -

 .ַעׂש ָלְיָלהַויַּ  -יעלה בידו לשכנעם לסור מטעותם, על כן  ,לאחר מעשההאמין גדעון כי 

ַעל )כח( - גדעון, התממש החשש ממנו חרד ח ַהּבַ ץ ִמְזּבַ ר ְוִהּנֵה ֻנּתַ ּבֹקֶׁ י ָהִעיר ּבַ ֵ ימּו ַאְנש  ּכִ  - ַויַּש ְ

לגדעון בנבואה, להרוס את מזבח הבעל, לפרקו ולבנות ממנו מזבח  נאמראמנם 

על גבי מזבח, מזבח  נבנה כאןלא הבינו כי שאכן עשה. אולם אנשי העיר חדש, כפי 

, וזה מה שראו ולא ראו את מזבח הבעל, חשבו כי נתצו לשברים קטנים את המזבח

ר ָעָליו ּכָֹרָתה - נַֻתץ ִמְזַבח ַהַבַעל כי  ֶׁ ָרה ֲאש  ֵ ִני ,ְוָהֲאש  ֵ ר ַהש ּ שהוא היה חשוב להם,  - ְוֵאת ַהּפָ

נּויהֲֹעלָ  -כיון שסברו שבזכות נדרם יצילם הבעל, ויביא להם מזל טוב  ַח ַהּבָ ְזּבֵ  .ה ַעל ַהּמִ

                                                 
6

ז' עבירות עבר גדעון באותה שעה  ,אבא בר כהנאואמרו חז"ל כי שבעה דברים הותרו באותו הלילה. וכך אמר ר'  

ובאיסור במה  ,ושור נעבד ,ושור מוקצה לעבודת כוכבים ,ומעצי אשרה ,והקריב בלילה ,היה זר ובן כומריםש שהקריב,

 .(פרשה יד ד"ה א ביום השביעי ,במדבר רבה) .ה בשילהשהרי המשכן הי

מדברים שלמדנו מפי  דברהנביא עקר  וכן אם" , ב פרק ט' מהלכות יסודי התורה, הלכה ד'.וכך כותב הרמב"ם

אבל  ,תובשאר מצובמה דברים אמורים,   שומעין לו בכל. ,אבל לפי שעה .הרי זה נביא השקר ויחנקוכו',  ,השמועה

 ".ואפילו לפי שעה ,ודת כוכבים אין שומעין לובעב)לעבוד( 

 לכם הותר לו, כיון שהיה בנבואה. )באופן חד פעמי(,וכאן לא היה לעבודת כוכבים, אלא לשם השם, ולפי שעה, 
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ָבר ַהזֶּׁה )כט( ה ַהּדָ ל ֵרֵעהּו ִמי ָעׂשָ וּ  ,ַויֹּאְמרּו ִאיש  אֶׁ ּו ַוְיַבְקש  ְדְרש  )וכפי הנראה, לאחר הכחשות כולם לא  -  ַויִּ

ָבר ַהזֶּׁה - להכריז( אלאנותר  ה ַהּדָ ן יֹוָאש  ָעׂשָ ְדעֹון ּבֶׁ ת ַויֹּאְמרוּ ַאְנש ֵ  )ל( .ַויֹּאְמרּו ּגִ ל יֹוָאש  הֹוֵצא אֶׁ י ָהִעיר אֶׁ

ְנָך ְוָיֹמת ָרה  -שהרי הוא מזיק לכולנו ורודף אותנו  - ּבִ ֵ ַעל ְוִכי ָכַרת ָהֲאש  ח ַהּבַ ת ִמְזּבַ י ָנַתץ אֶׁ ּכִ

ר ָעָליו ֶׁ   .ֲאש 

ר ָעְמדּו ָעָליו )לא( ֶׁ ר יֹוָאש  ְלכֹל ֲאש  ושב  מבין את הענין, מסיק את המסקנות, יואש - ַויֹּאמֶׁ

בני עירו של יואש  .מתחיל ללגלג על בני עירולבוראו. יואש שהיה כומר לבעל, מיד 

על כן  .עדיין לא הבינו שהבעל אין לו כוחות עצמיים, ואפילו על עצמו אינו יכול להגן

יעּון אֹותוֹ  -יואש אומר להם  ם ּתֹוש ִ ַעל ִאם ַאּתֶׁ ִריבּון ַלּבַ ם ּתְ מדוע אתם דואגים  - ַהַאּתֶׁ

ר  -הוא עצמו אינו עושה מאומה?! הבה ניתן לו לנקום את נקמתו לכבודו בעוד  ֶׁ ֲאש 

חוֹ  ת ִמְזּבְ י ָנַתץ אֶׁ ב לֹו ּכִ ר ִאם ֱאלִֹהים הוּא ָירֶׁ   .ָיִריב לֹו יּוַמת ַעד ַהּבֹקֶׁ

חוֹ  )לב( ת ִמְזּבְ י ָנַתץ אֶׁ ַעל ּכִ ב ּבֹו ַהּבַ ַעל ֵלאֹמר ָירֶׁ ְקָרא לֹו ַביֹּום ַההּוא ְיֻרּבַ שם זה שתי ויש ל - ַויִּ

כפי שביקש יואש לקרוא לו, מלשון ירב בו הבעל, וקרא לו כך  .משמעויות. האחת

 מלשון שהוא רב בבעל, רב עם הבעל. .כדי לדחותם מעליו. והשני

עם ישראל חוזר לבוראו. המעטים שעבדו לבעל, הבינו את אפסותו. העובדים 

את מזבחו, והעלה  המעטים שבו מטעותם, ואף אינם עושים מאומה לגדעון, שנתך

 להושיע את ישראל. אפשר כעתאת פרו על מזבח השם. 
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 במחברות

 סיכום:

הקב"ה מוסר את ישראל ביד מדין, מפני שהרעו מעשיהם והחלו לעבוד עבודה זרה. 

ואף שולח נביא להוכיחם, ולאמר להם כי מפני רוע מעלליהם נמסרו ביד מדין, וכי 

 יהם.אין זה מקרה, המאורעות אשר תכפו על

אחר שהבינו ישראל כי מפני רעתם באה עליהם הצרה, ומסוגלים הם לחזור 

בתשובה, מתגלה מלאך השם לגדעון, לשלחו להושיע את ישראל. ואז מצווה השם 

 את גדעון ואומר לו "לך בכוחך זה והושעת את ישראל".

גדעון מבקש אות וסימן כי מלאך השם הוא, ולא נביא כפי שסבר בתחילה. ואכן, 

כאשר מגיש הוא את המנחה למלאך, עלתה אש ואכלה את המנחה, ומלאך השם 

הלך מעיניו. אז צעק גדעון להשם, כי פחד שימות בעקבות ראותו מלאך, ואמר לו 

 השם שלום לך אל תירא, ולזכר זה, בנה מזבח וקרא לו "השם שלום".

יפך אחר שנתמנה גדעון לשופט על ישראל, מצווהו השם לעשות מעשה שהוא ה

)שהרי לא מעשיהם של ישראל. היפך מעשיהם של בני עירו, שהם אלו שעבדו לבעל, 

. ומצווהו השם להרוס את מזבח מצינו שהלך להילחם בבעל בעוד מקומות, אלא זהו המקום היחיד(

הבעל, ולבנות מאבניו מזבח חדש ע"ג המזבח שבנה לזכרון. ועליו להקריב את הפר 

 בעל. וכך עשה. של אביו ואת הפר שהזמינו ל

כאשר התברר שגדעון עשה זאת, רצו להרגו, אולם אביו החל ללעוג למאמיני הבעל, 

 באמרו, אם אלוהים הוא, ירב לו. ועל כן נקרא שמו של גדעון, ירובעל.
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 :שאלות חזרה

איזו פורענות באה על ישראל בעקבות חטאיהם? והיכן רמוזה פורענות זו  .1

 בתורה?

 והמצדות? ומדוע עשו אותם? מהם. המנהרות, המערות .2

ע אם כן לא נשלח שופט ו"ויהי כי זעקו ישראל להשם על אודות מדין". מד .3

 להושיעם, אלא נביא להוכיחם?

 מה עשה גדעון בגת? מדעו דווקא שם? ומפני מה לא עשה זאת יואש? .4

 בארי את דו השיח שהתנהל בין המלאך וגדעון! .5

 והכית את מדין כאיש אחד"!בארי את דברי השם לגדעון "כי אהיה עמך,  .6

 כיצד ידע גדעון כי מלאך דיבר עמו? .7

 מפני מה פחד גדעון שימות? ומה ענה לו השם? .8

 מהו "פר השני שבע שנים"? .9

 כמה אנשים לקח עמו גדעון בכדי להרוס את מזבח הבעל? ומדוע? .11

 שאלת רשות:

 לעבור, גדעון, בלילה בו הרס את מזבח הבעל? ומהם? ואיך הותר לו כמה דברים עבר

 על דברי תורה?

 שאלת הכנה:

עייני היטב בסוף פרק ו' ובפרק ז', וכתבי, כמה אותות וסימנים קיבל גדעון על 

 ההצלחה במלחמה? ומה הן?
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 תשובות:
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