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 חרב להשם ולגדעון

 ז-פרק ו

 

  בקשת אותות על נתינת מואב ביד ישראל  חורב על כל הארץ, וחורב על הגיזה לבדה  רב העם

צליל לחם שעורים מתהפך  חלום החמושים  בשלש מאות המלקקים אושיע אתכם  אשר איתך 

 ק אי ישראל, וירץ אחרי מדין ויצע ויעמדו איש תחתיו, וירץ כל המחנה, ויריעו וינוסו  במחנה מדין 

 

 

לח הבורא את למדנו שכלל ישראל שבים ליוצרם, והקב"ה, רצונו להושיעם. על כן ש

 גדעון בן יואש, כדי להסיר את עבודת הבעל מעירו, ולהושיע את ישראל.

 מה עושה גדעון, כדי להושיע את ישראל?

וְוָכל ִמְדָין ַוֲעָמֵלק וְּבֵני ֶקֶדם ֶנֶאְספוּ  )לג( ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל -כפעם בפעם  - ַיְחּדָ ְורוַּח  )לד( .ַויַַּעְברוּ ַויֲַּחנּו ּבְ

זֵָּעק ֲאִביֶעֶזר -נבואה  - השם ֹוָפר ַויִּ ש ּ ְתַקע ּבַ ְדעֹון ַויִּ ה ֶאת ּגִ  )לה( כפי צווי השם. - ַאֲחָריו 1ָלְבש ָ

ה ֶ ָכל ְמַנש ּ ַלח ּבְ ָ ֵעק גַּ  - )שבטו( - ּוַמְלָאִכים ש  זָּ ִליַויִּ ר ּוִבְזֻבלּון ּוְבַנְפּתָ ֵ ָאש  ַלח ּבְ ָ  - ם הוּא ַאֲחָריו ּוַמְלָאִכים ש 

כפי  - ַויֲַּעלוּ ִלְקָראָתם -שבנחלתם נמצא עמק יזרעאל, מקום חנית מדין ועמלק 

  שנצטווה בנבואה.

ְדעֹון ֶאל ָהֱאלֹ  )לו( ָראֵ  ,יםקִ ַויֹּאֶמר ּגִ ָיִדי ֶאת ִיש ְ יַע ּבְ ָך מֹוש ִ ְרּתָ ִאם ֶיש ְ ּבַ ר ּדִ ֶ ֲאש  עשה עמי אות  - ל ּכַ

  .2לטובה, לראות כי אכן תהא בעזרי, ויעשה לי נס ופלא במלחמתי במדין

 וכיצד יוכיחו על תשועת ישראל? מהם האותות אותם מבקש גדעון?

ֶרן )לז( ּגֹ ֶמר ּבַ זַּת ַהּצֶ יג ֶאת ּגִ  ד כימקום סגור שאינו תחת כיפת השמים, ועו - ִהּנֵה ָאֹנִכי ַמּצִ

ּה  -, ואז יהא הסימן עליו 3בגורן נראה אליו המלאך זָּה ְלַבּדָ הטל  -ִאם ַטל ִיְהֶיה ַעל ַהּגִ

                                                 
1

 .ביעזר, שהיה ממשפחת איֹוָאׁש ֲאִבי ָהֶעְזִריפחתו, כפי שנאמר לעיל מש 

2
ן וידע זאת, ועוד שאסור ואין הכונה ח"ו, שביקש אות כי יש יכולת ביד השם לעשות לו מלחמה, כי ודאי שהאמי 

 . רק רצה אות, כי ייעשה לו נס במלחמתו במדין.לנסות את הקב"ה

3
 .שימשה כגורן, אך היא בגתאמנם הופיע אליו  
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הוא סימן לשפע אלוקי ממעל. ורצה לבחון, וביקש אות על כך, כי יהא עליו שפע 

ל ָהָאֶרץ חֶֹרב  -אלוקי להושיע את ישראל  י כִּ  -הוא סמל לאומות העולם  -ְוַעל ּכָ י ְוָיַדְעּתִ

ְרּתָ  ּבַ ר ּדִ ֶ ֲאש  ָרֵאל ּכַ ָיִדי ֶאת ִיש ְ יַע ּבְ ורצה לראות בחוש, כי רק על גיזת הצמר, עליו  - תֹוש ִ

לוקי, ועל כל הארץ יהא חורב. וכך יבין כי תהא לו -בלבד, יהיה טל, יחול השפע הא

  שפע של סייעתא דשמיא, במלחמה על מדין.

ֳחָרת )לח( ם ִמּמָ ּכֵ ֶפל ָמִים ַוְיִהי ֵכן ַויַּש ְ זָּה ְמלֹוא ַהּסֵ ֶמץ ַטל ִמן ַהּגִ זָּה ַויִּ ַָּזר ֶאת ַהּגִ אולם על הארץ  -  ַוי

שהסימן של  וןשגם לאומות יהא שפע ממרום, אלא מכיו לא היה חורב. ולא משום

גדעון לא יכל להתקיים. הלוא, ברית כרותה לטל שאינו נעצר. על כן היה טל על כל 

מלא הספל מים, שהוא מורה על השפע העצום שיושפע הארץ. אכן, על הגיזה היה 

 מלמעלה על גדעון.

ְדעֹון ֶאל ָהֱאלִֹהים ַאל ִיַחר  )לט(  -כיון שהאות שביקש גדעון, לא התקיים בשלמותו  ַויֹּאֶמר ּגִ

ַעם ָרה ַאְך ַהּפָ י ַוֲאַדּבְ ָך ּבִ ביקש נסיון נוסף, מפני שבנסיון הראשון היה טל על הארץ,  - ַאּפְ

זָּה -כיון שרצה לבחון הדברים מבחינה נוספת, ועל כן  ועוד ּגִ ַעם ּבַ א ַרק ַהּפַ ה ּנָ ְיִהי ָנא  ,ֲאַנּסֶ

ל ל ָהָאֶרץ ִיְהֶיה ּטָ ּה ְוַעל ּכָ זָּה ְלַבּדָ וכונתו היתה בזה, לבחון כי האומות ינגפו  - חֶֹרב ֶאל ַהּגִ

לישראל יהא כפי שנשטפו במים בימי סיסרא, ובים סוף, ועל הגיזה שהיא משל 

ְיָלה ַההּוא ַוְיִהי קִ ַויַַּעש  ֱאלֹ  )מ( חורב, כפי שנאמר בים סוף ובני ישראל הלכו ביבשה. ּלַ ן ּבַ ים ּכֵ

ּה  זָּה ְלַבּדָ ל  -וזה יתכן, כיון שהטל לא נעצר, רק על הגזה היה חורב  -חֶֹרב ֶאל ַהּגִ ְוַעל ּכָ

 .ָהָאֶרץ ָהָיה ָטל

ם ְירֻ  )א( )פרק ז'( ּכֵ ַעל הּוא ִגְדעֹוןַויַּש ְ ר ִאּתוֹ  ,ּבַ ֶ ּוַמֲחֵנה ִמְדָין ָהָיה לֹו  ,ַויֲַּחנּו ַעל ֵעין ֲחרֹד ,ְוָכל ָהָעם ֲאש 

ֵעֶמק ְבַעת ַהּמֹוֶרה ּבָ פֹון ִמּגִ שמשם אפשר לצפות על  גבעת המורה, היא גבעה גבוהה - ִמּצָ

על עין )העמק שתחתיה ולהורות משם את הדרך. וגדעון חנה מדרום לגבעת המורה, 

 ומחנה מדין חנה מצפון.  חרוד, שהוא למרגלות הגלבוע(,

י ֶאת ִמְדָין השםַויֹּאֶמר  )ב( ּתִ ְך ִמּתִ ר ִאּתָ ֶ ְדעֹון ַרב ָהָעם ֲאש  ָיָדם ֶאל ּגִ . ַרב ָהָעם ומשתי סיבות - ּבְ

והיתה האמונה שהבורא כל יכול ואין  האחת, שהרי עבדו לבעל לתוספת מזל טוב,

י בידם, ועל כן יש חשש עוד מלבדו רפויה יָעה ּלִ ָרֵאל ֵלאֹמר ָיִדי הֹוש ִ ֵאר ָעַלי ִיש ְ ן ִיְתּפָ  - ּפֶ

וטעם נוסף שאינו מוזכר בפירוש, שהרי גדעון שאל את המלאך שנגלה אליו, איה כל 

 נפלאותיו, ורצה הקב"ה להראות את הנפלאות שהוא עושה. 



 

 ©9632167-252  http://bishvil.co.il/ 
 - 3 - 

 מה יש לעשות, כדי שלא יהא העם רב?!

 )ג( - על כןב, יש לדלל משורות הלוחמים, עד שכבר לא יהא רב כל כך. מכיון שהעם ר

ָאְזֵני ָהָעם ה ְקָרא ָנא ּבְ  - שהיו השוטרים מדברים אל העם 4כפי דיני התורה - ֵלאֹמר ,ְוַעּתָ

ֹב ַהר ב , ולא כעת בלילה, אלא ילין5ישוב בבוקר למקומו - ְוִיְצּפֹר ,ִמי ָיֵרא ְוָחֵרד ָיש 

ְלָעד -יכין עצמו לשוב בבקר . וַהִגְלָעד ואחר שהמלחמה היתה בלילה,  6משום - ֵמַהר ַהּגִ

)כפי  שילכו לרדוף אחרי מדין, באותם ששבו מעורכי המלחמה,שינגפו מדין יהא צורך 

, ויהיו מוכנים לעזור לעם ַהר ַהִגְלָעדילונו ב לפיכך. שנראה בהמשך סיפור המלחמה(

ב ִמן ָהָעם - 7במלחמתם ָ ָארוּ  ַויָּש  ֶרת ֲאָלִפים ִנש ְ ֶ ַנִים ֶאֶלף ַוֲעש  ִרים ּוש ְ   .ֶעש ְ

ְדעֹון עֹוד ָהָעם ָרב השםַויֹּאֶמר  )ד( ִים ְוֶאְצְרֶפּנוּ  ,ֶאל ּגִ ם 8הֹוֵרד אֹוָתם ֶאל ַהּמַ ר ֹאַמר  ,ְלָך ש ָ ֶ ְוָהָיה ֲאש 

ךְ  ְך הוּא יֵֵלְך ִאּתָ ר אֹ  -למלחמה  - ֵאֶליָך ֶזה יֵֵלְך ִאּתָ ֶ ךְ ְוכֹל ֲאש  הּוא לֹא  ,ַמר ֵאֶליָך ֶזה לֹא ֵיֵלְך ִעּמָ

אין בכוחו ללכת איתך, כיון שאפילו אם היה הולך אתך, היה בורח מן  - ֵיֵלךְ 

ַויֹּוֶרד ֶאת ָהָעם ֶאל  )ה( -וכפי שצוהו השם  אינו יכול ללכת. -המערכה. לכך הוא לא ילך 

ִים ֹונֹו ִמן  םהשַויֹּאֶמר  -ושם בא צווי חדש, כיצד יצרפם  - ַהּמָ ְלש  ר ָילֹק ּבִ ֶ ְדעֹון ּכֹל ֲאש  ֶאל ּגִ

ִים  שותים כפי שהיה לבסוף, שלקחו בידם מן המים, וכאשר  פירושו ילקק. ָיֹלק -ַהּמַ

, אלא רק ללקק את המים בשפתיים כפי ששותים מכלילא ניתן לשתות מן היד, 

ֶלב -מהיד  ר ָילֹק ַהּכֶ ֶ ֲאש  יג אוֹ  -ואת המלקקים  - ּכַ ּצִ יו  ,תֹו ְלָבדּתַ ְרּכָ ר ִיְכַרע ַעל ּבִ ֶ ְוכֹל ֲאש 

ּתֹות לֹש  ֵמאֹות ִאיש   )ו( - תציג בנפרד מהמלקקים - ִלש ְ יֶהם ש ְ ָיָדם ֶאל ּפִ ר ַהֲמַלְקִקים ּבְ ַוְיִהי ִמְסּפַ

ּתֹות ָמִים ְרֵכיֶהם ִלש ְ ְרעּו ַעל ּבִ  .ְוכֹל יֶֶתר ָהָעם ּכָ

שועת השם על ידו? המלקקים או על ידי מי תהא התשועה? מי יזכה שתבוא ת

 הכורעים?!

                                                 
4

ר ֶאל ָהָעם  בפרשת שופטים, בספר דברים, שם נמצאים דיני המלמה. וכך מצווה אותנו התורה,  ְוָיְספּו ַהֹשְטִרים ְלַדבֵּ

א יׁשָהִא  ִמי ְוָאְמרּו יתֹו ְוֹלא ִיַמס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ִכְלָבבוֹ  ַהָירֵּ ְך ְוָיֹׁשב ְלבֵּ לֵּ ָבב יֵּ  .ְוַרְך ַהלֵּ

5
 , הוא מלשון ֹבקר. צפרא הוא ֹבקר בארמית.ִיְצֹפר 

6
ויכנס בכי טוב שנאמר הבקר אור  טוב בכי אדם יצא לעולם כך למנדונו רבותינו בכל מקום.מלבד הטעם הפשוט ש 

 .)מסכת תענית דף י', ועוד מקומות(. שולחווהאנשים 

7
עליהם  ועדיין מוטלכפי דיני התורה, שהחוזרים מעורכי המלחמה, אינם חוזרים לבתיהם, אלא רק משדה הקרב,  

כל אלו שחוזרין מעורכי המלחמה, כששומעין את דברי הכהן לעזור במלחמה. וכך פסק הרמב"ם בהלכות מלכים. 

 .ון לאחיהם שבצבא, ומתקנין את הדרכיםחוזרין, ומספקין מים ומז

8
 . לסנן שוב את הלוחמים, שהרי עדיין העם רב.מלשון צירוף וזיקוק ,ְוֶאְצְרֶפּנּו 
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כיון שהכריעה דומה ומזכירה את , האחתהתשועה תהיה במלקקים. ומשני סיבות. 

וכיון שהיתה בישראל עבודת הבעל, והיא הגורמת לפורענות הנוכחית,  .עבודת הבעל

כיון שהכריעה מראה על  ,והשניתצריך להרחיק את ישראל ביותר מטעותם. 

אינם מסוגלים להתגבר על . הכריעה על ברכיהם מוכיחה כי בהם הבולמוס שאחז

יתוֹ אמרה להכריז שתאוותיהם, והתורה  ָבב יֵּלְֵּך ְוָיֹׁשב ְלבֵּ א ְוַרְך ַהלֵּ , ִמי ָהִאיׁש ַהָירֵּ

 .ילך וישוב לביתוכוונתה בעיקר, לאדם שירא מעבירות שבידו, גם הוא, 

לֹש   השםַויֹּאֶמר  )ז( ש ְ ְדעֹון ּבִ יַע ֶאְתֶכםֶאל ּגִ ָיֶדךָ  ,ֵמאֹות ָהִאיש  ַהֲמַלְקִקים אֹוש ִ י ֶאת ִמְדָין ּבְ ְוָכל  ,ְוָנַתּתִ

ֵיְלכּו ִאיש   - הנשארים( ,)תשעת אלפים ושבע מאות, כל הנשאר מהעשרת אלפים הכורעים - ָהָעם

שעליהם ללון בהר הגלעד  ,היראים מפחד המלחמה כעשרים ושנים אלף,לא  - ִלְמקֹמוֹ 

ְקחּו ֶאת ֵצָדה  )ח( - יראים מעבירות שבידם, ישובו וילכו איש למקומוהאלו  .רעד הבוק ַויִּ

ֹוְפרֵֹתיֶהם ָיָדם ְוֵאת ש  לֹש  ֵמאֹות ָהִאיש  ֶהֱחִזיק 9ָהָעם ּבְ ח ִאיש  ְלֹאָהָליו ּוִבש ְ ּלַ ָרֵאל ש ִ ל ִאיש  ִיש ְ  ,ְוֵאת ּכָ

ֵעֶמק ַחת ּבָ ת העם טהור, ועמך כולם צדיקים. בוטחים הם כע - ּוַמֲחֵנה ִמְדָין ָהָיה לֹו ִמּתַ

 בצורם כי יושיעם, ועל כן, ראויים הם שינתנו המדינים בידם.

האמינו בכל ליבם כי להשם הישועה? האם  ,נםאומבטחו בכל לב? ה תבאמהאם 

 מרגישים הם, בכל חושיהם, כי אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט?

חלשים, ורבים ביד מעטים, דבר שהוא  אכן, עתיד הקב"ה למסור גבורים ביד

כדי שיתרחש הנס, עליהם לדעת בצורה ברורה, כי בטבע  אולםלכאורה היפך הטבע. 

ַוְיִהי  )ט( - על כן ראשהטהורים, והרשעים ביד הצדיקים.  הטמאים בידשימסרו העולם 

ְיָלה ַההּוא ַויֹּאֶמר ֵאָליו  ּלַ י ְנַתּתִ  השםּבַ ֲחֶנה ּכִ ּמַ ָיֶדךָ קּום ֵרד ּבַ ה ָלֶרֶדת )י( .יו ּבְ ועדיין  - ְוִאם ָיֵרא ַאּתָ

עליך אינך מספיק בוטח שיעשה לך נס, אם כן אין אתה ראוי שייעשה הנס, ויש 

ֲחֶנה -על כן  .לחזק את לבך ה ּוֻפָרה ַנַעְרָך ֶאל ַהּמַ רוּ  )יא( .ֵרד ַאּתָ ַמְעּתָ ַמה ְיַדּבֵ ָ ֱחַזְקָנה  ,ְוש  ְוַאַחר ּתֶ

ֲחֶנה ְויָ  ,ָיֶדיךָ  ּמַ תשוב למחנה ישראל, אחר שהתחזקת דיך. וכך אכן עשה גדעון  -ַרְדּתָ ּבַ

ֲחֶנה -בישועת השם  חכדי להיווכ ּמַ ר ּבַ ֶ ים ֲאש  כדרך כל  - ַויֵֶּרד הּוא ּוֻפָרה ַנֲערֹו ֶאל ְקֵצה ַהֲחֻמש ִ

הצבאות, שאת הכוחות החזקים שמים בקצה המחנה, ואת הכוחות החלשים שמים 

ה, כדי שהחזקים יגנו על החלשים יותר. גדעון ירד עם נערו אל קצה בתוך המחנ

                                                 
9

ר  ִמְלָחָמה ָתֹבאּו ְוִכי בשופרות עושים מלחמה, כפי שהיה במלחמת יריחו, וכפי צווי התורה  ְבַאְרְצֶכם ַעל ַהַצר ַהֹצרֵּ

ֹעֶתם בַ  יֶכםקֵּ ֱאֹל השםֲחֹצְצרֹות ְוִנְזַכְרֶתם ִלְפנֵּי ֶאְתֶכם ַוֲהרֵּ ֹאְיבֵּ עם שופרות. וכך  ובחצוצרות, תוקעים יחד. יֶכם ְונֹוַׁשְעֶתם מֵּ

י ַהֹקֶדׁש אומרת התורה על פנחס כשהלך להילחם במדין, . ואומרת על כך הגמרא במסכת ְבָידוֹ  ַהְתרּוָעה ַוֲחֹצְצרֹות ּוְכלֵּ

 אלו השפורות. ,ון ולוחות שבו, וחצוצרות התרועהזה אר ,סוטה, כלי הקודש
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ֵני ֶקֶדם ֹנְפִלים )יב( החמושים. ה ָלרֹב 10ּוִמְדָין ַוֲעָמֵלק ְוָכל ּבְ ַאְרּבֶ ֵעֶמק ּכָ חֹול  ,ּבָ ר ּכַ יֶהם ֵאין ִמְסּפָ ְוִלְגַמּלֵ

ַפת ַהיָּם ָלרֹב ַעל ש ְ ֶ   .ש 

ר ְלֵרֵעהּו ֲחלֹום ַויֹּאֶמר ִהּנֵה ֲחלֹום  - לא נערוהתקרב לבדו ל - ַויָֹּבא ִגְדעֹון )יג( ְוִהּנֵה ִאיש  ְמַסּפֵ

י ְוִהּנֵה ְצִליל ַמֲחֵנה ִמְדָין 11ָחַלְמּתִ ְך ּבְ עִֹרים ִמְתַהּפֵ ּפֹל ,ַויָֹּבא ַעד ָהֹאֶהל ,ֶלֶחם ש ְ הּו ַויִּ ַויַַּהְפֵכהוּ  ,ַויַּּכֵ

שבזכות מנחת העומר הבאה מן השעורים,  ופתרון החלום הוא, - ְלַמְעָלה ְוָנַפל ָהֹאֶהל

, )שהרי מלחמת גדעון היתה בפסח, כפי שאומר גדעון למלאך "ואיה כל נפלאותיו אשר ספרו לנו אבותינו" בליל אמש(

 ,ַוָיֹבא ַעד ָהֹאֶהל ,בוקה ומבולקה במחנה מדיןל , יגרמויבואו ישראל ויגרמו למהפכה

 עד תוך המחנה. 

הּו ַוִיֹפל, האחדברים. יגרום שני דצליל הלחם ו ת חללים , שיגרום הכאה ונפילַוַיכֵּ

הּו ְלַמְעָלה, והשניבמקומם.  ְוָנַפל ברחו למעלה על ההרים, , שינוסו מדין ויַוַיַהְפכֵּ

הוא לא ידע לפרש את החלום כפי  - ַויַַּען ֵרֵעהּו ַויֹּאֶמר )יד( לגמרי., יפול מחנה מדין, ָהֹאֶהל

ן יֹוָאש   - ל כן אמר כי מה שנראה לופירושו האמיתי, וע ְדעֹון ּבֶ י ִאם ֶחֶרב ּגִ ְלּתִ ֵאין זֹאת ּבִ

ָרֵאל מפני שחלם על שעורים, ומדין הרי עלו להשחית את היבול והתבואה  - ִאיש  ִיש ְ

 - נהפכו עלינו כי ,ושעורים אלו שהם העילה למלחמה .השעורים , הםהםהמשל לש

ָידֹו ֶאתקִ ָנַתן ָהֱאלֹ  ֲחֶנה ים ּבְ ל ַהּמַ  .ִמְדָין ְוֶאת ּכָ

ְברוֹ  )טו( ר ַהֲחלֹום ְוֶאת ש ִ ְדעֹון ֶאת ִמְסּפַ ֹמַע ּגִ גדעון שמע את החלום וידע את פתרונו  - ַוְיִהי ִכש ְ

האמיתי, ועוד שמע את שברו, את פתרונו, שגם מדין ידעו שנתן אותם השם בידו, גם 

חּו מדין הבינו את שברם,  ּתָ ש ְ י ָנַתן  -להשם  -ַויִּ ָרֵאל ַויֹּאֶמר קוּמּו ּכִ ב ֶאל ַמֲחֵנה ִיש ְ  השםַויָּש ָ

ֶיְדֶכם ֶאת ַמֲחֵנה ִמְדָין   .ּבְ

 ? אילו כלי נשק לוקח הוא בידו? כיצד מתכונן גדעון למלחמה

ים )טז( ה ָראש ִ לֹש ָ לֹש  ֵמאֹות ָהִאיש  ש ְ כדי שכל ראש, כל פלוגה תגיח לעומתם  - ַויַַּחץ ֶאת ש ְ

תֹוְך רת, רצה לאגפם משלש רוחות, מרוח אח ִדים ּבְ ים ֵרִקים ְוַלּפִ ם ְוַכּדִ ּלָ ַיד ּכֻ ֹוָפרֹות ּבְ ן ש  ּתֵ ִּ ַוי

ים ּדִ לקח שופרות ולפידים כדי להזכיר את מתן תורה, וכדי להפחידם, כי בדרך  - ַהּכַ

כלל ההולך בראש מאיר לכולם, וכאן לכולם היו לפידים, וכן ההולך בראש המחנה 

ופר, וכאן כולם יתקעו. וכל זה היה ההשתדלות במלחמה, כדי שיחשבו תוקע בש

                                                 
במכוון נאמר לשון של נפילה, כיון שכבר , שכן. לָנפָ  ֶאָחיו ָכל ַעל ְפנֵּי פירושו שוכנים. כפי שנאמר אצל ישמעאל, ֹנְפִלים 10

 .מיד שמתבארהחלה נפילתם כפי 

11
 .לשון צליה, לחם אפוי ע"ג גחלים, חררה ,ֶלֶחם ְשֹעִרים ְצִליל 
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ושמו את הלפידים בתוך הכדים, כדי שיופתעו וברגע אחד  שבא עליהם חיל גדול.

ּו  )יז(יראו את כל הלפידים, ממש לידם.  ֲעש  י ִתְראּו ְוֵכן ּתַ ּנִ חכו שאני  -ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ִמּמֶ

ּוןוְ  - אתחיל במלחמה ואתם אחרי ֲעש  ן ּתַ ה ּכֵ ֶ ר ֶאֱעש  ֶ ֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאש  ְקֵצה ַהּמַ  - ִהּנֵה ָאֹנִכי ָבא ּבִ

י )יח( - אשר תעשו, ולא יותר מכך הואומה שאני אעשה  ר ִאּתִ ֶ ֹוָפר ָאֹנִכי ְוָכל ֲאש  ש ּ י ּבַ  ,ְוָתַקְעּתִ

ֲחֶנה ַואֲ  ל ַהּמַ ם ְסִביבֹות ּכָ ם ַאּתֶ ֹוָפרֹות ּגַ ש ּ ם ּבַ ם לַ ּוְתַקְעּתֶ וכפי שפירש המצו"ד  - ּוְלִגְדעֹון השםַמְרּתֶ

להשם הישועה, ובאה על ידי גדעון. גדעון הוא האיש שדרכו אמרו,  )ורש"י בשם התרגום(

 תושפע הישועה.

יכֹוָנה )יט( ֹמֶרת ַהּתִ ֲחֶנה רֹאש  ָהַאש ְ ְקֵצה ַהּמַ ר ִאּתֹו ּבִ ֶ שלש משמרות  - ַויָֹּבא ִגְדעֹון ּוֵמָאה ִאיש  ֲאש 

)אך יכולים . שלשה חלקים. אנו איננו מרגישים בהבדל )מסכת ברכות, דף ג'( ישנם בלילה

אולם בשמים יש משמעות למשמרות אלו. על כל משמר ומשמר יושב  ,מדוד את הזמן(ל

ן קֹולֹו ָׁשֹאג ִיְׁשַאג  השם הקב"ה ושואג כלביא, שנאמר, ִמָמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְמעֹון ָקְדׁשֹו ִיתֵּ

הּוַעל נָ  מורת האמצעית, הקב"ה יושב על כסא רחמים . בחצות, הוא אמצע האשוֵּ

 התיכונה,אמצעית, ן בא עם מחנהו, בתחילת המשמורת הוהוא זמן של חסד. וגדעו

ְֹמִרים והיה זה בדיוק הרגע שהחליפו את השומרים סביב  - ַאְך ָהֵקם ֵהִקימּו ֶאת ַהש ּ

ֹוָפרֹות ְונָ  - למחנה ש ּ ְתְקעוּ ּבַ ָיָדםַויִּ ר ּבְ ֶ ים ֲאש  ּדִ   .פֹוץ ַהּכַ

 כיצד היתה התקיעה? ואיך התנהלה שבירת הכדים?

ֹוָפרֹות )כ( ש ּ ים ּבַ ת ָהָראש ִ ֶ לֹש  ְתְקעּו ש ְ ים ,ַויִּ ּדִ רּו ַהּכַ ּבְ ש ְ שלש מאות האיש, שברו את הכדים  - ַויִּ

כפי שציוה עליהם גדעון, לשבור את הכדים ולחשוף את בזמן תקיעת הראשים. 

ַויֲַּחִזיקוּ  - . אחר נפיצת הכדים, יש בידם שופרות ולפידיםהלפידים רק ברגע התקיפה

ֹוָפרֹות ִלְתקֹועַ  ִדים ּוְבַיד ְיִמיָנם ַהש ּ ּפִ ּלַ ֹמאוָלם ּבַ לכתחילה לתקוע ביד  שישכפי ההלכה  - ְבַיד ש ְ

ְקְראּו ֶחֶרב לַ  - ימין ובצד ימין   .ּוְלִגְדעֹון השםַויִּ

ֲחֶנהַויַַּעמְ  )כא( יו ָסִביב ַלּמַ ְחּתָ . לא עשו כלום לא עשו מאומה פרט להשתדלות זו - דּו ִאיש  ּתַ

כפי שנצטוו על גדעון, שלא יעשו יותר מאשר יעשה הוא עצמו.  פרט לשבירת הכדים.

אחר שנפצו את הכדים ועדיין לא תקעו בשופרות, עמדו  בלא שיעשו מאומה,

ֲחֶנה - וכבר יו ָסִביב ַלַמֲחֶנהַוַיַעְמדּו ִאיׁש ַתְחָת  במקומם. ל ַהּמַ בוקה  - ַויָּנּוסוּ  ,ַויִָּריעוּ  ,ַויָָּרץ ּכָ

 )כב( -ואז אחרי שכבר החלה המנוסה  חלק הריעו וחלק נסו. ומבולקה במחנה מדין.

ֹוָפרֹות לֹש  ֵמאֹות ַהש ּ ְתְקעּו ש ְ ם  - ועדיין לא החלו לרדוף ולא להילחם - ַויִּ ֶ ֶחֶרב ֵאת  השםַויָּש 

ֵרֵעהוּ  לא ידעו מי הוא ועדיין לילה, היה  .את חרב הנסים במריעים ולהיפך - ִאיש  ּבְ
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ֲחֶנה -פשטה בין חיילי מדין מבוכה  .האויב ית  ַויָָּנס - עד שלבסוף - ּוְבָכל ַהּמַ ֲחֶנה ַעד ּבֵ ַהּמַ

ה ְצֵרָרָתה ּטָ ִ ת ,ַהש ּ ַפת ָאֵבל ְמחֹוָלה ַעל ַטּבָ  .ַעד ש ְ

 לבסוף...

ֵעק  ()כג ּצָ פּו ַאֲחֵרי ִמְדָין -הזעיקו את  -ַויִּ ְרּדְ ה ַויִּ ֶ ל ְמַנש ּ ר ּוִמן ּכָ ֵ ִלי ּוִמן ָאש  ְפּתָ ָרֵאל ִמּנַ אלו האנשים שלנו בהר  - ִאיש  ִיש ְ

הגלעד. הם השבים מעורכי המלחמה, שבאו לעזור לגדעון במלחמתו. הם באו לרדוף אחרי מדין. אולם 

ָכל ַהר ֶאְפַרִים ֵלאֹמר ְרדּו ִלְקַראת ִמְדָין  )כד( -ידם. ומלבד אלו  התשועה עצמה, לא נעשתה על ְדעֹון ּבְ ַלח ּגִ ָ ּוַמְלָאִכים ש 

ִים עַ  דּו ֶאת ַהּמַ ְלּכְ ל ִאיש  ֶאְפַרִים ַויִּ ֵעק ּכָ ּצָ ן ַויִּ ָרה ְוֶאת ַהיְַּרּדֵ ית ּבָ ִים ַעד ּבֵ ָרה ְוֶאת ַהיַּ ְוִלְכדּו ָלֶהם ֶאת ַהּמַ ית ּבָ ן. ד ּבֵ  )כה(ְרּדֵ

צּור עֹוֵרב, ְוֶאת ְזֵאב ָהְרגּו ְבֶיקֶ  ֵרי ִמְדָין ֶאת עֵֹרב ְוֶאת ְזֵאב, ַויַַּהְרגּו ֶאת עֹוֵרב ּבְ ָ ֵני ש  דּו ש ְ ְלּכְ פּו ֶאל ִמְדָין, ְורֹאש  ַויִּ ְרּדְ ב ְזֵאב, ַויִּ

ן. ְדעֹון ֵמֵעֶבר ַליְַּרּדֵ   עֵֹרב ּוְזֵאב ֵהִביאּו ֶאל ּגִ
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 במחברות

 ם:סיכו

 המלחמה במדין.

אות וסימן שיהיה עמו ויעזרהו  ,גדעון מבקש מהקב"ה סימן לישועת השם.

שיהיה טל על הגיזה ששם בגורן, לבדה, ועל כל הארץ ביקש, במלחמה. בתחילה 

חורב. ובלילה השני מבקש להיפך, שיהיה טל על כל הארץ, וגיזת הצמר תשאר 

 יבשה. הקב"ה ממלא משאלותיו וסימניו.

נאספו עם גדעון שלושים ושתים אלף איש, ויצאו למלחמה שלש מאות . יםהיוצא

אחר הבדיקה במים, שבו עוד  ,איש. בתחילה חזרו עשרים ושתים אלף איש, ולבסוף

 תשעת אלפים ושבע מאות.

גדעון יורד למחנה מדין, ושומע חלום ושברו, כי ינצח את מדין. מיד מחלק  .ההכנות

 ם וכדים. ילפיד ,, ובידם שופרותאת עמו לשלוש פלוגותגדעון 

הפתיעו את מדין, בלפידים ושופרות, ובלא שיעשו מאומה קמה מבוכה  .המלחמה

 לרדוף אחריהם. אלא ,לא נותר .במחניהם, וחרב איש ברעהו, עד שנסו כולם

הזעיקו את עשרים ושתים אלף הלוחמים, שלנו בהר הגלעד, לרדוף אחרי  .הנצחון

המים על מנת שלא יברחו. עד שלבסוף הביאו אליו את  מדין, וללכוד את מעברי

 ראשי עורב וזאב, שרי מדין.
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 :שאלות חזרה

 מאלו שבטים יצאו עם גדעון למלחמה? .1

 איך ירמז האות של הגיזה והטל על הנצחון והתשועה במלחמה? .2

 למה ביקש גדעון אות נוסף? .3

 מפני מה, היה צורך במעט אנשים במלחמת מדין? .4

 לה עשרים ושנים אלף איש? היכן הם לנו? ומדוע?מדוע חזרו בתחי .5

 כיצד נבדקו הלוחמים במים? מי לא הלך? ומדוע? .6

את חלומו של מי, שמע גדעון? מה היה החלום? כיצד פתרו חברו? ומהו  .7

 הפיתרון האמיתי?

 תארי את שני שלבי המלחמה! .8

 שאלת הכנה:

ות, לבין מעשה אנשי עייני היטב בפרק ח', וצייני את ההבדלים בין מעשה אנשי סוכ

 ., האנשים המעורבים, וגמול מעשיהם(באיומו של גדעון)ההבדלים פנואל! 
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 תשובות:

 יצאו עם גדעון למלחמה, משבטי מנשה, אשר, זבולון ונפתלי.  .1

בתחילה, כשביקש גדעון, על הגיזה טל ועל כל הארץ חורב, הטל מרמז שפע של חסד שישפיע הקב"ה  .2

על האומות לא יהיה שפע של הצלחה. ובשנית, כשביקש גדעון, על כל הארץ  על ישראל, ועל כל הארץ,

טל, ובגיזת הצמר לבדה חורב, כוונתו היתה שהאומות ינגפו, כפי שנגפו מצריים וסיסרא במים, 

 וישראל הלכו ביבשה.

גדעון ביקש אות נוסף, כיון שהאות הראשון, "על כל הארץ חורב", לא נעשה במלוא, כיון שברית  .3

 ותה לטל שאינו פוסק.כר

: "שלא יתפאר ישראל לאמר, ידי הושיעה לי". הראשוןהיה צורך במעט אנשים במלחמה משני טעמים.  .4

 : כדי למלאות בקשת גדעון שביקש "ואיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמר".השני

י האיש הירא ורך בתחילה חזרו עשרים ושנים אלף, מפני שיראו מהמלחמה, כפי שהכריז גדעון, "מ .5

הלבב, ילך וישוב לביתו". אותם עשרים ושנים אלף לנו בהר הגלעד, כדי שיוכלו לעזור לישראל לרדוף 

 אחרי מדין. לרדוף כבר אינו בשדה המערכה.

הלוחמים נבדקו במים, מי אשר יכרע על ברכיו לשתות, והוא דומה לעבודת הבעל, והוא לא ילך  .6

וק הכלב, כלומר יקח בידיו מהמים, והוא רחוק מאד מעבודת הבעל, למלחמה. ומי אשר ילוק כאשר יל

 והוא אשר יצא למלחמה על מדין.

גדעון שמע את חלומו של אחד מהשומרים בקצה המחנה. והחלום היה "צליל לחם שעורים מתהפך  .7

 במחנה מדין, ויבא עד האוהל ויכהו ויפול, ויהפכהו למעלה ונפל האוהל". חבירו של השומר פתר לו

אותו שמדובר על גדעון, שיצא למלחמה בעקבות התבואה שגזלו מדין, ומחנה מדין יפלו בידו. והפתרון 

האמיתי הוא, שבזכות מנחת העומר יפול מחנה מדין ביד גדעון, ובתוך המחנה כבר יוכו, ולאחר 

 מכן, ינוסו למעלה על ההרים, ויפלו ביד גדעון.

דו איש תחתיו סביב למחנה, ויתקעו בשופרות וינפצון : עמבתחילהשני שלבי המלחמה הם כדלהלן.  .8

 : וינס המחנה, וצעק איש ישראל לרדוף אחריהם.ולבסוףאת הכדים, וישם השם חרב איש ביד רעהו. 

 אנשי פנואל לסוכות מתבטא בכמה מישורים.בין ההבדלים . הכנה

i. פנואל. -סוכות, אנשי  -. שרי האנשים 

ii. אתוץ את המגדל.-כם, לאנשי פנואל אדוש את בשר -. לשרי סוכות האיום 

iii.  נתץ את המגדל, והרג את אנשי פנואל. -דקרם בקוצי המדבר. פנואל  -העונש. סוכות 

 

 


