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 ימי גדעון

 'פרק ח

 

 הרדיפה אחר מדין  לכידת עורב וזאב  שלש סיעות מתעמתות עם גדעון   האדרת בני

סירוב למלוך  המתת מלכי מדין   הריגת אנשי פנואל  הענשת אנשי סוכות בקוצים  אפרים

  אפוד זכר לנס  ויזנו כל ישראל אחריו  לא זכרו את השם עללא עשו חסד עם בית ירוב 

 

 הרדיפה!

ֵעק  )כג( )פרק ז( צ ָּ ה - הוזעק -ַוי ִּ ֶּׁ ַנׁש  ל מְׂ ן כ ָּ ר ו מִּ ׁשֵ ן אָּ י ו מִּ לִּ ָּ ת  פְׂ נ ַ ֵאל מִּ רָּ ש ְׂ יׁש יִּ הם האנשים שלנו  - אִּ

 -בהר הגלעד. שהיו משבטי נפתלי, אשר ומנשה, להם קרא גדעון כשיצא למלחמה 

יָּן דְׂ פו  ַאֲחֵרי מִּ ד ְׂ רְׂ ַלח ג ִּ  )כד( .ַוי ִּ ים ׁשָּ כִּ אָּ ם ו ַמלְׂ ַריִּ פְׂ ל ַהר אֶּׁ כָּ עֹון ב ְׂ שם ישבו בני שבט אפרים,  -דְׂ

יָּן -וקרא להם עתה שיעזרוהו במלחמה  דְׂ ַראת מִּ קְׂ דו  לִּ כלומר כתרו אותם כדי  - ֵלאֹמר רְׂ

ם -שלא יוכלו לברוח  יִּ ַ ת ַהמ  ם אֶּׁ הֶּׁ דו  לָּ כְׂ לִּ ית  -שמרו על מעברי הנחלים המובילים  - וְׂ ֵ ַעד ב 

ן וַ  ד ֵ ת ַהי ַרְׂ אֶּׁ ה וְׂ רָּ ןב ָּ ד ֵ ת ַהי ַרְׂ אֶּׁ ה וְׂ רָּ ית ב ָּ ֵ ם ַעד ב  יִּ ַ ת ַהמ  דו  אֶּׁ כ ְׂ לְׂ ם ַוי ִּ ַריִּ פְׂ יׁש אֶּׁ ל אִּ ֵעק כ ָּ צ ָּ   .י ִּ

דו   )כה( כ ְׂ לְׂ יָּן -את  בני אפרים, -ַוי ִּ דְׂ ֵרי מִּ ֵני ש ָּ ֵאב ,ׁשְׂ ת זְׂ אֶּׁ ת עֵֹרב וְׂ צו ר עֹוֵרב  ,אֶּׁ ת עֹוֵרב ב ְׂ גו  אֶּׁ ַוי ַַהרְׂ

ֵאב ַוי ִּ  ב זְׂ יֶּׁקֶּׁ גו  בְׂ רְׂ ֵאב הָּ ת זְׂ אֶּׁ יָּןוְׂ דְׂ ל מִּ פו  אֶּׁ ד ְׂ אחר שלכדו את המים, ומדין לא יכלו לעבור  - רְׂ

ן -את הירדן, רדפו ויצאו לקראתם  ד ֵ ר ַלי ַרְׂ עֹון ֵמֵעבֶּׁ דְׂ ל ג ִּ יאו  אֶּׁ ֵאב ֵהבִּ רֹאׁש עֵֹרב ו זְׂ שהרי  - וְׂ

, היה מעבר לירדן, ברדפו אחר חיל מדין שהצליחו לברוח. כפי שנלמד להלןגדעון, 

 הביאו אליו לשם את ראש עורב ואת ראש זאב.ובהיותו מעבר לירדן 

 העימות עם בני אפרים!

נו   )א( )פרק ח'( רֹאות לָּ י קְׂ ת ִּ לְׂ בִּ נו  לְׂ יתָּ ל ָּ ש ִּ ר ַהז ֶּׁה עָּ בָּ ה ַהד ָּ ם מָּ ַריִּ פְׂ יׁש אֶּׁ יו אִּ רו  ֵאלָּ בצאתך  - ַוי ֹאמְׂ

, קראת לשבטך שבט מנשה הרי, (האנשים הראויים להילחםבררו שלש מאות ושהקודם ) למלחמה,

יָּן - , כאשרולנו בני אפרים לא קראת ,ולבני נפתלי ואשר דְׂ מִּ ֵחם ב ְׂ ל ָּ הִּ ָּ לְׂ ת  ַלכְׂ י הָּ יבו ן  ,כ ִּ רִּ ַויְׂ

ה קָּ זְׂ חָּ ֹו ב ְׂ ת  ם )ב( )בחזקה פירושו בגידופים( - אִּ ר ֲאֵליהֶּׁ גדעון בענוות רוחו, האדיר את  - ַוי ֹאמֶּׁ

כך אמר  ם.. גדעון לא השיב להם בשפתהצלחתם, והקטין את עצמו, כדי לרצותם

ֶבה ֵאׁששלמה המלך בחכמתו, כשם ש ֶאֶפס ֵעִצים ִתכְּ ן, כך בְּ דוֹּ ק מָּ תֹּ ן ִיׁשְּ גָּ ֵאין ִנרְּ  .ּובְּ
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ה  -ואכן גדעון שותק ואינו משיב מריבה, אלא מדבר בשבחם, ואומר  י ַעת ָּ יתִּ ש ִּ ה עָּ מֶּׁ

זֶּׁר יעֶּׁ יר ֲאבִּ צִּ בְׂ ם מִּ ַריִּ פְׂ לֹות אֶּׁ ם ֲהלֹוא טֹוב עֹלְׂ כֶּׁ בים הנשארים אחרי עוללות הם הענ - כ ָּ

וכוונתו  .הבציר, והם הענבים שאינם תלויים באשכולות, אלא ענבים בודדים

שעוללותיכם, מה שאתם עשיתם בסוף המלחמה, הוא טוב ממה שעשיתי אני 

יָּן  )ג( - לתחילת בצירת הענבים , המשולבתחילת המלחמה דְׂ ֵרי מִּ ת ש ָּ ים אֶּׁ ַתן ֱאלֹהִּ ם נָּ כֶּׁ יֶּׁדְׂ ב ְׂ

ת זְׂ  אֶּׁ ת עֵֹרב וְׂ ר ַהז ֶּׁהאֶּׁ בָּ רֹו ַהד ָּ ַדב ְׂ יו ב ְׂ לָּ ם ֵמעָּ ה רו חָּ תָּ פְׂ ז רָּ ם אָּ כֶּׁ ֹות כ ָּ י ֲעש  ת ִּ  .ֵאב ו ַמה י ָּכֹלְׂ

 !העימות עם שרי סוכות

ה )ד( נָּ ד ֵ עֹון ַהי ַרְׂ דְׂ עֵֹבר  -רדף גדעון אחריהם ד באותו הלילה, בו נסו מחנה מדין, עו - ַוי ָֹּבא גִּ

י -התעתד לעבור  - הו א אִּ לֹׁש ֵמאֹות הָּ יםו ׁשְׂ פִּ רֹדְׂ ים וְׂ ֹו ֲעֵיפִּ ת  ר אִּ נו   )ה( .ׁש ֲאׁשֶּׁ ֹות ת ְׂ י ֻסכ  ׁשֵ ַאנְׂ ר לְׂ ַוי ֹאמֶּׁ

יָּן דְׂ ֵכי מִּ ע ַמלְׂ ֻמנ ָּ ַצלְׂ י רֵֹדף ַאֲחֵרי זֶַּׁבח וְׂ ֹנכִּ אָּ ים ֵהם וְׂ י ֲעֵיפִּ י כ ִּ לָּ ַרגְׂ ר ב ְׂ ם ֲאׁשֶּׁ עָּ ם לָּ חֶּׁ רֹות לֶּׁ כ ְׂ א כ ִּ ר  )ו( .נָּ ַוי ֹאמֶּׁ

ֹות ֵרי ֻסכ  ָּ רם שסירבו לעזור לגדעון, באמרם אליו, הלא שרי העיר הגנו על אנשי עי - ש 

אנו משועבדים תחת מדין, ואם יודע להם כי עזרנו לך במרידתך, הלא יהרגונו. 

ה  -אמרו לו וכך לא ידעו כי באותו הלילה נגף מחנה מדין. עדיין ו ע ַעת ָּ ֻמנ ָּ ַצלְׂ ֲהַכף זֶַּׁבח וְׂ

ךָּ  יָּדֶּׁ ֲאךָּ  -אין לנו לחשוש עד ש - ב ְׂ בָּ צְׂ ן לִּ ֵ ת  י נִּ םכ ִּ חֶּׁ אולם בזה עברו על חוק התורה,  - לָּ

שצוותה על מצוות הצדקה. ועוד צוותה לעזור ליוצאים למלחמה, אף אותם שאינם 

, ומוטל עליהם להישמע להוראות שר )כגון הבונה בית חדש וכדו'( יוצאים לשדה המערכה,

ֵתת  )ז( - הצבא ֵכן ב ְׂ עֹון לָּ דְׂ ר ג ִּ ֻמנ ָּ  השםַוי ֹאמֶּׁ ת ַצלְׂ אֶּׁ ת זֶַּׁבח וְׂ ת קֹוֵצי אֶּׁ ם אֶּׁ כֶּׁ רְׂ ַ ש  ת ב ְׂ י אֶּׁ ת ִּ ַדׁשְׂ י וְׂ יָּדִּ ע ב ְׂ

ים ֳקנִּ רְׂ ת ַהב ַ אֶּׁ ר וְׂ ב ָּ דְׂ  .ַהמ ִּ

 העימות עם אנשי פנואל!

ֹות )ח( י ֻסכ  ׁשֵ נו  ַאנְׂ ר עָּ ֲאׁשֶּׁ ַ נו ֵאל כ  י פְׂ ׁשֵ זֹאת ַוי ֲַענו  אֹותֹו ַאנְׂ ם כ ָּ ר ֲאֵליהֶּׁ ֵ ַדב  נו ֵאל ַויְׂ ְׂ ם פ  ָּ ׁש  ר  )ט( .ַוי ַַעל מִּ ַוי ֹאמֶּׁ

ם לְׂ  נו ֵאל ֵלאֹמרג ַ י פְׂ ׁשֵ הלא אתם אינכם יראים ממדין, שהרי יש לכם את המגדל  - ַאנְׂ

הזה, שממנו תשקיפו להתגונן מפני מדין, ואין לכם תירוץ זה כאנשי סוכות, שאתם 

ל ַהז ֶּׁה -יראים מפני מדין ולכן אינכם יכולים לעזרני, לכן  ד ָּ גְׂ ת ַהמ ִּ ץ אֶּׁ ֹ ת  לֹום אֶּׁ ׁשָּ י בְׂ ׁשו בִּ  - ב ְׂ

  נכם מוות, כפי שעשה לבסוף והרגם.ואתם די

 איך הותר לגדעון, להעניש את אנשי סוכות ופנואל?

 פרק כ' פסוק ט'( ברים)פרשת שופטים. ספר דכך מצווה עלינו התורה בפרשת היוצאים למלחמה. 

וחזרו כל  -ויצאו השוטרים לדבר אל העם. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם 

 ,ופקדו שרי צבאות בראש העם. ופרש"י -מה החייבים לחזור מעורכי המלח
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אחריהם וכשילין של ברזל בידיהם וכל מי שרוצה לחזור מלפניהם ו מעמידים ַזַקפים

ב את יזוהי מצות המלחמה. להעמיד שרי צבאות. לחי .1הרשות בידו לקפח את שוקיו

העם היוצאים למלחמה, ואף לאיים עליהם במוות, ואפי' להרגם, אם ירפו את לבב 

העם, וינסו לערוק מהמלחמה. ועל כן איים גדעון על אנשי סוכות, ועל אנשי פנואל, 

כפי מצוות התורה. וכאשר לא שמעו לקולו, בשובו מהמערכה, הענישם, וקיים את 

 הבטחתו, כאשר צוותה תורתינו הקדושה.

 !גדעון שב מהמלחמה

ם כ ַ  )י( ָּ מ  ם עִּ קֹר ו ַמֲחֵניהֶּׁ רְׂ ק ַ ע ב ַ ֻמנ ָּ ַצלְׂ זֶַּׁבח וְׂ ם וְׂ דֶּׁ ֵני קֶּׁ ֹל ַמֲחֵנה בְׂ כ  ים מִּ רִּ ֹותָּ ֹל ַהנ  ף כ  לֶּׁ ר אֶּׁ ש ָּ ת עָּ ֲחֵמׁשֶּׁ

ב רֶּׁ יׁש ׁשֵֹלף חָּ ף אִּ לֶּׁ ים אֶּׁ רִּ ש ְׂ עֶּׁ ה וְׂ ים ֵמאָּ לִּ פְׂ ַהנ ֹ ים )יא( .וְׂ לִּ ֳאהָּ כו ֵני בָּ ְׂ ךְׂ ַהׁש  רֶּׁ עֹון ד ֶּׁ דְׂ דרך ארץ  - ַוי ַַעל ג ִּ

יָּגְׂ  - )רש"י( קידר וערב השוכנים במדבר באהליהם ֹנַבח וְׂ ם לְׂ דֶּׁ ק ֶּׁ המִּ הָּ ֳ גדעון הלך מזרחה,  - ב 

, אלא דרך ארץ קידר וערב שהיא מערבשהרי עבר את הירדן, ולא הגיע אליהם מצד 

ַטח - 2, והופיע עליהם ממזרחםממזרח לנובח ויגבהה יָּה בֶּׁ ֲחנֶּׁה הָּ ַ ַהמ  ֲחנֶּׁה וְׂ ַ ת ַהמ   )יב( .ַוי ַךְׂ אֶּׁ

לְׂ  ם ַוי ִּ ֹף ַאֲחֵריהֶּׁ ד  רְׂ ע ַוי ִּ ֻמנ ָּ ַצלְׂ ֲחנֶּׁה ַוי ָּנו סו  זֶַּׁבח וְׂ ַ ל ַהמ  כָּ ע וְׂ ֻמנ ָּ ת ַצלְׂ אֶּׁ ת זֶַּׁבח וְׂ יָּן אֶּׁ דְׂ ֵכי מִּ ֵני ַמלְׂ ת ׁשְׂ ֹד אֶּׁ כ 

יד ֱחרִּ ס )יג( .הֶּׁ רֶּׁ חָּ ַמֲעֵלה הֶּׁ לְׂ ה מִּ מָּ חָּ לְׂ ן ַהמ ִּ ׁש מִּ ן יֹואָּ ֶּׁ עֹון ב  דְׂ ב ג ִּ בעוד החמה זורחת על הארץ.  - ַוי ָּׁשָּ

ֶרס , היינו השמש. וכל מלחמה זו היתה כחצי יום. מתחלת האשמורת השניה חָּ

  לילה עד הצהריים למחרת.ב

 גדעון מקיים את שבועתו, להעניש את יושבי סוכות ופנואל.

עָּ  )יד( בְׂ ׁשִּ ים וְׂ עִּ בְׂ יהָּ ׁשִּ ֵקנֶּׁ ת זְׂ אֶּׁ ֹות וְׂ ֵרי ֻסכ  ָּ ת ש  יו אֶּׁ ב ֵאלָּ ֹ ת  כְׂ ֵלהו  ַוי ִּ אָּ ׁשְׂ ֹות ַוי ִּ י ֻסכ  ׁשֵ ד ַנַער ֵמַאנְׂ כ ָּ לְׂ ישׁ ַוי ִּ  )טו( .ה אִּ

ֹות ַוי ֹ  י ֻסכ  ׁשֵ ל ַאנְׂ ה ַוי ָֹּבא אֶּׁ ָּ ע ַעת  ֻמנ ָּ ַצלְׂ י ֵלאֹמר ֲהַכף זֶַּׁבח וְׂ ם אֹותִּ ֶּׁ ת  ר ֵחַרפְׂ ע ֲאׁשֶּׁ ֻמנ ָּ ַצלְׂ נ ֵה זֶַּׁבח וְׂ ר הִּ אמֶּׁ

ם חֶּׁ ים לָּ ֵעפִּ יךָּ ַהי ְׂ ׁשֶּׁ ן ַלֲאנָּ ֵ ת  י נִּ ךָּ כ ִּ יָּדֶּׁ ים ַוי ַֹדע  )טז( .ב ְׂ ֳקנִּ רְׂ ת ַהב ַ אֶּׁ ר וְׂ ב ָּ דְׂ ת קֹוֵצי ַהמ ִּ אֶּׁ יר וְׂ עִּ ֵני הָּ קְׂ ת זִּ ח אֶּׁ ק ַ  -ַוי ִּ

ֹותב ָּ  -ייסר ושיבר  י ֻסכ  ׁשֵ ם ֵאת ַאנְׂ כלומר לקח את הקוצים ונתן אותם ביד שרי העיר,  - הֶּׁ

אמנם קיבל את טענת השרים שפחדו זאת משום, כדי שייסרו את אנשי העיר. 

ממדין, ולכן לא רצו לפרנסו כפי חוק המלחמה. אולם הלא מצד מצוות הצדקה יכלו 

כריח את השרים לייסר לכן הלפרנסו, וזה היה מוטל על אנשי העיר ולא על השרים, 

יר )יז( -את בני העיר  עִּ י הָּ ׁשֵ ת ַאנְׂ ץ ַוי ֲַהרֹג אֶּׁ תָּ נו ֵאל נָּ ְׂ ל פ  ד ַ גְׂ ת מִּ אֶּׁ   כפי שאיים עליהם. - וְׂ

                                                 
1

שובו אל המלחמה ולא תנוסו,  .לזקוף את הנופלים ולחזקם בדברים ,עומדים בקצה המערכההבני אדם הם , םזקפי 

 .שתחלת נפילה ניסה

2
 .כלומר לא הגיע אליהם נכחו, אלא הגיע מאחוריהם כדי שלא ירגישו בהם 
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 גדעון הורג את מלכי מדין.

בֹור )יח( תָּ ם ב ְׂ ֶּׁ ת  ר ֲהַרגְׂ ים ֲאׁשֶּׁ ׁשִּ ֲאנָּ ע ֵאיֹפה הָּ ֻמנ ָּ ל ַצלְׂ אֶּׁ ל זֶַּׁבח וְׂ ר אֶּׁ בה להרוג גדעון חיפש סי - ַוי ֹאמֶּׁ

נימוסי  )משפטאת המלכים, שהרי רדף אחריהם אחר שכבר נסו, ואין מן המשפט 

, להרגם כמו בתוך המלחמה, על כן שאלם היכן ומי הם האנשים של האומות( ,המלחמה

ֵני  -שהרגו בתבור תוך כדי המנוסה, כדי להכשילם  ֹתַאר ב ְׂ ד כ ְׂ חָּ ם אֶּׁ מֹוהֶּׁ מֹוךָּ כְׂ רו  כ ָּ ַוי ֹאמְׂ

ךְׂ  לֶּׁ ֶּׁ אמרו לו, לך ולהם דין אחד, מוות. כמוך, כמוהם. ועוד, שהרגנום מפני שהם  - ַהמ 

י ֵהם )יט( היו מן המורדים בנו, שהרי היה תוארם כמוך. מ ִּ ֵני אִּ  ולא מרדו - ַוי ֹאַמר ַאַחי ב ְׂ

ם השםַחי  -אלא רק אני ובית אבי  הם, כֶּׁ תְׂ י אֶּׁ ת ִּ ַרגְׂ ם לֹא הָּ ם אֹותָּ תֶּׁ   .לו  ַהֲחיִּ

יֶּׁ  )כ( ר לְׂ םַוי ֹאמֶּׁ כֹורֹו קו ם ֲהרֹג אֹותָּ ר ב ְׂ כי אתה גואל הדם, שהרי הם דודך, ואילו אני רק  - תֶּׁ

ַער -אחיהם מן האמא  ו  נָּ נ  י עֹודֶּׁ י יֵָּרא כ ִּ ֹו כ ִּ ב  ַער ַחרְׂ ַלף ַהנ ַ לֹא ׁשָּ   .וְׂ

תוֹ  )כא( בו רָּ יׁש ג ְׂ אִּ י כָּ נו  כ ִּ ַגע ב ָּ ה ו פְׂ ָּ ע קו ם ַאת  ֻמנ ָּ ַצלְׂ ר זֶַּׁבח וְׂ ומצד דין המלחמה הנהוג בין  - ַוי ֹאמֶּׁ

האומות, למלכים יש מיתה יפה יותר משאר העם, ועל כן הרוג אתה אותנו, שהרי זה 

יהיה במכה אחת, כי כאיש גבורתו, ולא יהרוג אותנו הנער, שזה יהיה מוות איטי, כי 

ע -עדיין לא לומד במלחמה  ֻמנ ָּ ת ַצלְׂ אֶּׁ ת זֶַּׁבח וְׂ עֹון ַוי ֲַהרֹג אֶּׁ דְׂ ם ג ִּ ים ַוי ָּקָּ ֲהרֹנִּ ַ ת ַהש   ח אֶּׁ ק ַ מלשון  - ַוי ִּ

ם -תלויה הדמות ירח  סהר, יהֶּׁ ֵ ַמל  אֵרי גְׂ ַצו ְׂ ר ב ְׂ   .ֲאׁשֶּׁ
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 המלוכה והממשלה!

ישראל, כי כשיכנסו לארץ, ימליכו עליהם מלך. וכך נאמר בפרשת שופטים, נצטוו 

ָאֶרץ ֲאֶׁשר  בחומש דברים. בֹּא ֶאל הָּ ְךֶק ֱאֹל השםִכי תָּ ּהִויִר  ,יָך נֵֹּתן לָּ ה בָּ תָּ יַָּׁשבְּ ּה וְּ תָּ  ,ׁשְּ

י ִביבֹּתָּ ִים ֲאֶׁשר סְּ ל ַהגוֹּ כָּ ַלי ֶמֶלְך כְּ ה עָּ ִשימָּ תָּ אָּ ָאַמרְּ ַחר . וְּ ֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ִיבְּ ִשים עָּ שוֹּם תָּ

. ואמרו חז"ל במסכת סנהדרין, תשים עליך, שתהא אימתו עליך. יָך בוֹּ ֶק ֱאֹל השם

 ענין המלכות הוא מוראה. 

חז"ל במסכת אבות, הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה  וכך לימדונו

איש את רועהו חיים בלעו. ואם יש מורא מלכות, יכול המלך לכוף את ישראל ואת 

 .ליבם לאביהם שבשמים

שמים,  לשם )של המלך( בכל יהיו מעשיו" .מלכיםהלכות מ 'פרק דהרמב"ם ב פוסקכך 

ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע  ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת,

 שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט .הרשעים ולהלחם מלחמות ה'

 . "ומלחמות, שנאמר ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו

נָּה ,זו תפילתנו תדיר להקב"ה ִראׁשוֹּ בָּ ֵטינּו כְּ פְּ ה ׁשוֹּ ִׁשיבָּ ָך  , וכן,הָּ דְּ ִוד ַעבְּ ֶאת ֶצַמח דָּ

הֵ  ִמיחַ מְּ ה ַתצְּ   3, וכל זאת כדי שיהא לבנו מסור כולו להשם יתברך.רָּ

 כעת...

ֵאל )כב( רָּ ש ְׂ יׁש יִּ רו  אִּ עֹון -שאלו וביקשו  - ַוי ֹאמְׂ דְׂ ל ג ִּ י  ,אֶּׁ ךָּ כ ִּ נֶּׁ ן ב ְׂ ֶּׁ ם ב  ךָּ ג ַ נְׂ ם ב ִּ ה ג ַ ָּ ם ַאת  נו  ג ַ ל ב ָּ ׁשָּ מְׂ

יָּן דְׂ י ַד מִּ נו  מִּ ָּ ת  עְׂ אל לבקש להם מלך, כדי על ישר עם ישראל טעו כאן.אולם  - הֹוׁשַ

גבוהה עד מאד, והלכו בדרך  שמדריגת ישראל היתהשתהיה אימתו עליך. ובזמן זה 

לא היה עליהם למנות להם מלך. וכך עונה והשם, ויראו ממנו, לא הוצרכו למלך, 

י  )כג( -להם גדעון  נִּ ׁשֹל ב ְׂ מְׂ לֹא יִּ ם וְׂ כֶּׁ י ב ָּ ׁשֹל ֲאנִּ מְׂ עֹון לֹא אֶּׁ דְׂ ם ג ִּ ר ֲאֵלהֶּׁ םַוי ֹאמֶּׁ כֶּׁ  השם -שהרי  - ב ָּ

ם כֶּׁ ׁשֹל ב ָּ מְׂ ויש בתוככם כבר את ממשלתו של הקב"ה, ואינכם צריכים מלך, כדי  - יִּ

 שיכוף אתכם לעבודת הבורא.

                                                 
וזה  מהלכות מלכים, "אפרק יב הנשר הגדול הלא הוא הרמב"ם ז"ל, י ענק הפוסקים,מגמת פנינו לראות את דבר 3

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל "לשונו. 

ה מקדש במקומו ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ובנ

שנאמר כי אז אהפוך אל עמים  ,ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחדוקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי, 

 שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. 
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 זכר לנפלאות השם!

ה )כד( ֵאלָּ ם ׁשְׂ ֶּׁ כ  ה מִּ ֲאלָּ ׁשְׂ עֹון אֶּׁ דְׂ ם ג ִּ ר ֲאֵלהֶּׁ כעת רוצה גדעון לעשות זכר לנס הגדול  - ַוי ֹאמֶּׁ

לחסדי רוצה לעשות זכר גדעון ן בידי שלש מאות איש. שאירע, בתת השם את מדי

בדברי הסנגוריה  השם שהצילם מיד מדין למרות שחטאו בעבודה זרה. כפי שביקש

נּו שלו, ַרִים ֶהֱעלָּ רוצה להזכיר לישראל תדיר את תשועת השם ואת גדעון  .ֲהֹלא ִמִמצְּ

לֹו  -על כן מבקש מהם . גדולתו, וללמדם כי אין לפנות אל האלילים לָּ זֶּׁם ׁשְׂ יׁש נֶּׁ י אִּ נו  לִּ ו תְׂ

ודווקא מהשלל רוצה גדעון לעשות זכר, שהרי כיון שנעשה מהשלל, יזכיר יותר את  -

ים ֵהם -הנס  ֵעאלִּ מְׂ ׁשְׂ י יִּ ם כ ִּ הֶּׁ ב לָּ ֵמי זָּהָּ זְׂ י נִּ יכו   )כה( . 4כ ִּ לִּ ה ַוי ַׁשְׂ לָּ מְׂ ִּ ת ַהש   ו  אֶּׁ ש  רְׂ פְׂ ן ַוי ִּ ֵ ת  תֹון נִּ רו  נָּ ַוי ֹאמְׂ

יׁש נֶּׁ  ה אִּ ָּ מ  לוֹ ׁשָּ לָּ ים )כו( .זֶּׁם ׁשְׂ ֲהרֹנִּ ַ ן ַהש   ַבד מִּ ב לְׂ ַבע ֵמאֹות זָּהָּ ף ו ׁשְׂ לֶּׁ ל אֶּׁ אָּ ר ׁשָּ ב ֲאׁשֶּׁ הָּ ֵמי ַהז ָּ זְׂ ַקל נִּ ׁשְׂ י מִּ הִּ  ַויְׂ

פֹות -הם צורות הלבנה שהיו עובדים לה  - טִּ ַהנ ְׂ הנטיפות הם תכשיטים כמין כתר,  - וְׂ

ֵכי מִּ  - כך פירש הרד"ק ַעל ַמלְׂ ן ׁשֶּׁ מָּ ג ָּ ַארְׂ ֵדי הָּ גְׂ יָּןו בִּ קֹות ,דְׂ ֲענָּ ן הָּ ַבד מִּ היא שרשרת התלויה על  - ו לְׂ

ם -הצואר  יהֶּׁ ֵ ַמל  אֵרי גְׂ ַצו ְׂ ר ב ְׂ ֵאפֹוד )כז( .ֲאׁשֶּׁ עֹון לְׂ דְׂ  ...ַוי ַַעש  אֹותֹו גִּ

  ומהו אפוד? מה טעם עשה דווקא אפוד?

האפוד הוא מבגדי הכהונה. אחד משמונה בגדים שלובש הכהן הגדול. המיוחד 

ידענו מה הם האורים  וכברלוי בו. ובחושן אורים ותומים. באפוד, הוא החושן הת

והתומים. הלא נדע כי החושן, האורים והתומים אשר בחושן מגידים העתידות. וכך 

ֵני  ציוותה התורה על המלך, אּוִרים ִלפְּ ַפט הָּ ִמׁשְּ ַאל לוֹּ בְּ ׁשָּ ד וְּ ר ַהכֵֹּהן ַיֲעמֹּ זָּ עָּ ֵני ֶאלְּ ִלפְּ וְּ

  השם.

 , מפניל חטא עבודה זרה. היו טועים אחר העבודה הזרהעל כן היה האפוד מכפר ע

גם לנו כלי אשר נוכל לשאול  העמדכאשר היו רואים כי . אולם שמגדת היא עתידות

 בהשם בקדושה ובטהרה, מיד היו פונים עורף לעבודה הזרה.

המתנבא, ומי שהיה ראוי לנבואה היה  לולא לכהן הגדול בלבד היה חושן, אלא כ

כדמות החושן של הכהן הגדול במקדש, והיה יכול לשאול בהשם, עושה לו חושן 

הבדל אחד יש בין חושן זה, לחושן זה. כי בעוד ברם, והיה הקב"ה עונהו ע"י החושן. 

של הכהן הגדול היה מזהב ואבנים יקרות, היה החושן והאפוד שהיו עושים  החושן

 בני הנביאים, אפוד בד.

                                                 
4

 היתה אמו של ישמעאל, על כן נקראים ע"ש ישמעאל.הגר  .היא הגר מדין היו מבני קטורה 
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יסי השם, כי כיפר על חטא עבודה זרה שהיה וגדעון עשה אפוד, למען נזכור את נ

 בישראל. וכן למען נדע כי יש אלקים בישראל, ולבל נטעה עוד אחרי אלילים.

רק בזאת טעה גדעון. כי בעוד אפוד בד מותר לעשות ואין בזה איסור, לא הותר 

הכהן הגדול. ועוד טעה כי העמיד והציג  כחושן אשר על ליבו שללעשות חושן מזהב 

ה - וד לפני כל העםאת האפ רָּ פְׂ עָּ ירֹו ב ְׂ עִּ ג אֹותֹו בְׂ ולא הותר להשתמש באפוד, אלא  - ַוי ַצ ֵ

 רק אלו שהגיעו למעלת הנבואה.

ם יו ׁשָּ ֵאל ַאֲחרָּ רָּ ש ְׂ ל יִּ נו  כָּ זְׂ , חשבו עונה ומגיד עתידות האפודכאשר ראו ישראל כי  - ַוי ִּ

, ולא ידעו כי לא האפוד זו הכוונה כי זנו אחריו עצמו.בלבם כי יש כח ויכולת לאפוד 

מֹוֵקשׁ  -עונה אלא האלוקים עונה ע"י האפוד  ֵביתֹו לְׂ עֹון ו לְׂ דְׂ גִּ י לְׂ הִּ  כיון שזנו אחריו, - ַויְׂ

  זה גופא היה למוקש לגדעון.ו, תלוי בוחטא הרבים היה 

ׁשְׂ  )כח( ם ַות ִּ את רֹאׁשָּ ֵ ש  פו  לָּ לֹא יָּסְׂ ֵאל וְׂ רָּ ש ְׂ ֵני יִּ ֵני ב ְׂ פְׂ יָּן לִּ דְׂ ַנע מִּ כ ָּ עֹוןַוי ִּ דְׂ יֵמי גִּ ה ב ִּ נָּ ים ׁשָּ עִּ ב ָּ ץ ַארְׂ רֶּׁ אָּ   .קֹט הָּ

העירו חלק מן המפרשים, שלא כשם שנאמר בשופטים אחרים נאמר כאן בגדעון. כי 

נָּהבימיהם של שופטים אחרים, נאמר  ִעים ׁשָּ בָּ ָאֶרץ ַארְּ קֹּט הָּ ואילו כאן נאמר  ,ַוִתׁשְּ

נָּה  ִעים ׁשָּ בָּ ָאֶרץ ַארְּ קֹּט הָּ עַוִתׁשְּ ןִביֵמי ִגדְּ על כן פירשו, כי שבעת שנות השעבוד לא . וֹּ

 נכללו בארבעים שנות השפיטה. 

, משום שכל הטעם שלא נכללו שנות שעבוד מדין, במנין שנות שפיטת גדעון

אולם השופטים האחרים החלו לשפוט את ישראל מיד במות השופט שקדם להם, 

מה שאין כן  אחר כמה שנים מזמן השעבוד.רק  אלא, מיד באה תשועה על ידם לא

 עם התשועה שעשה.יחד החל לשפוט רק בסוף השעבוד שגדעון, אצל 

ֵביתוֹ  )כט( ב ב ְׂ ׁש ַוי ֵׁשֶּׁ ן יֹואָּ ֶּׁ ַעל ב  ֻרב ַ ךְׂ יְׂ יו  לוֹ  )ל( .ַוי ֵלֶּׁ ֹות הָּ ים ַרב  ׁשִּ י נָּ ֵרכֹו כ ִּ ֵאי יְׂ ים יֹצְׂ נִּ ים ב ָּ עִּ בְׂ יו  ׁשִּ עֹון הָּ דְׂ גִּ  .ו לְׂ

ם יָּ  )לא( כֶּׁ ׁשְׂ ר ב ִּ ׁשֹו ֲאׁשֶּׁ יַלגְׂ ךְׂ ו פִּ לֶּׁ ימֶּׁ מֹו ֲאבִּ ת ׁשְׂ ם אֶּׁ ֶּׁ ן ַוי ָּש  ֵ יא ב  ֹו ַגם הִּ ה ל  דָּ ׁש  )לב( .לְׂ ן יֹואָּ ֶּׁ עֹון ב  דְׂ ת ג ִּ ַוי ָּמָּ

י רִּ זְׂ עֶּׁ י הָּ ה ֲאבִּ רָּ פְׂ עָּ יו ב ְׂ בִּ ׁש אָּ ר יֹואָּ בֶּׁ קֶּׁ ֵבר ב ְׂ ק ָּ ה ַוי ִּ ה טֹובָּ יבָּ ֵ ש   פ .ב ְׂ

נ )לג( זְׂ ֵאל ַוי ִּ רָּ ש ְׂ ֵני יִּ עֹון ַוי ָּׁשו בו  ב ְׂ דְׂ ר ֵמת ג ִּ ֲאׁשֶּׁ ַ י כ  הִּ יםַויְׂ ית ֵלאלֹהִּ רִּ ַעל ב ְׂ ם ב ַ הֶּׁ ימו  לָּ ים ַוי ָּש ִּ לִּ עָּ  .ו  ַאֲחֵרי ַהב ְׂ

ת  )לד( ֵאל אֶּׁ רָּ ש ְׂ ֵני יִּ רו  ב ְׂ כְׂ לֹא זָּ יב השםוְׂ בִּ ס ָּ ם מִּ ֵביהֶּׁ ל ֹאיְׂ י ַד כ ָּ ם מִּ יל אֹותָּ צ ִּ ַ ם ַהמ  ו   )לה( .ֱאלֵֹהיהֶּׁ ש  לֹא עָּ וְׂ

ר עָּ  ה ֲאׁשֶּׁ ֹובָּ ל ַהט  כָּ עֹון כ ְׂ דְׂ ַעל ג ִּ ֻרב ַ ית יְׂ ֵ ם ב  ד עִּ סֶּׁ ֵאלחֶּׁ רָּ ש ְׂ ם יִּ ה עִּ  פ .ש ָּ
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 סיכום:
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 תשובות:

 תשובות מהנלמד בשיעור. .1

 תשובות מהנלמד בשיעור. .2

i.  

 תשובה לשאלת הרשות. .תרשו

 . תשובה לשאלת ההכנה.הכנה

 


