ערכים ומידות בנביאים ראשונים  -ספר שופטים
בחסדי הי"ת – יצחק עמראני
המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

חיבת הארץ
של עכסה

א:
יד-טו

תוכחה
סמויה (פירוט

א:

יתהּו
ַת ִּס ֵ
"וַיְ ִּהי ְבבֹוָאּה ,ו ְ
יה ַה ָש ֶ ה,
ָאב ָ
ִּל ְשאֹּל ֵמ ֵאתִּ -
ַת ְצנַח ֵמ ַעל ַה ֲחמֹור; ַויֹּא ֶמר
ו ִּ
ֹּאמר לֹו
ָלּה ָכ ֵלבַ ,מהָ -ל ְךַ .ות ֶ
ָה ָבהִּ -לי ְב ָר ָכהִּ ,כי ֶא ֶרץ ַה ֶנגֶב
ָת ָתה ִּלי ֻׁגלֹּת ָמיִּם;
נְת ָתנִּי ,וְ נ ַ
ַ
ַיִּתן ָלּה ָכ ֵלב ֵאת ֻׁגלֹּת ִּע ִּלית,
ו ֶ
וְאת ֻׁגלֹּת ַת ְח ִּתית"
ֵ
רּוש ַלִּם,
בּוסי י ֵֹּשב יְ ָ
וְאתַ -היְ ִּ
" ֶ
ָמן...וְ לֹּא
הֹורישּו ְב ֵני ִּבנְ י ִּ
לֹּא ִּ
וְא ְפ ַריִּ ם
ֶ
ַּׁשה...
הֹוריש ְמנ ֶ
ִּ
הֹוריש וכו' "
לֹּא ִּ

ב:א-ג

ַאך ה' ִּמןַ -הגִּ ְלגָל,
ַעל ַמ ְל ְ
" ַוי ַ
ֲלה
ֹּאמר ַאע ֶ
ֶאל ַהב ִֹּּכיםַ .וי ֶ
ָָאביא
ֶא ְת ֶכם ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם ,ו ִּ
ָארץ ֲא ֶשר
ֶא ְת ֶכם ֶאלָ -ה ֶ
יכםָ ,ואֹּ ַמר,
נִּש ַב ְע ִּתי ַל ֲאב ֵֹּת ֶ
ְ
יתי ִּא ְת ֶכם
ָאפר ְב ִּר ִּ
ֵ
לֹּא
ַאתם לֹּא ִּת ְכ ְרתּו
עֹולםְ .ו ֶ
ְל ָ
ָארץ ַהּזֹּאת-
יֹוש ֵבי ָה ֶ
ְב ִּרית ְל ְ
יהם ִּתתֹּצּון; וְ לֹּא-
חֹות ֶ
ִּמ ְז ְב ֵ
קֹוליַ ,מה ּזֹּאת
ְש ַמ ְע ֶתם ְב ִּ
ָאמ ְר ִּתי ,לֹּא-
יתם .וְ גַם ַ
ֲש ֶ
ע ִּ
ֵיכם; וְ ָהיּו
אֹותם ִּמ ְפנ ֶ
ָרש ָ
ֲאג ֵ
יהם יִּ ְהיּו
ָל ֶכם ְל ִּצ ִּדים ,וֵאל ֵֹּה ֶ
מֹוקש".
ָל ֶכם ְל ֵ

כא-לה

האזורים שלא
ירשו
השבטים)

תוכחה
גלויה של
מלאך ה' על
הימנעות
מהשלמת
הכיבוש

הרחבה/הערות

הכתוב מביא שיחה פרטית בעניין
ההתיישבות ,שאיננה חיונית לרצף
הסיפורי ,כדי ללמדנו על חיבת
הארץ של עכסה .ראוי להזכיר כאן
את בנות צלפחד שגם הן גילו
חיבה לארץ.
הכתוב מביא בפירוט ובהדרגה את
החטא של רוב השבטים בהימנעם
מהשלמת הכיבוש .זאת חרף
אזהרת יהושע בצוואתו לפני
מותו.
הכתוב גם מציין מספר פעמים
שמי שהשתדל לכבוש זכה לעזרה
משמים (פסוקים יט ,כב)
אכן" ,עבירה גוררת עבירה":
השארת הגויים גרמה בהמשך
לקרבה יתירה עד עבודה זרה
ָשבּו
יִּש ָר ֵאל י ְ
ּובנֵי ְ
ולחיתון איתםְ " :
ְב ֶק ֶרב ַה ְכ ַנעֲנִּיַ ,ה ִּח ִּתי ְו ָה ֱאמ ִֹּּרי
בּוסי .וַּיִ ְקחּו
וְ ַה ְפ ִּר ִּּזיְ ,ו ַה ִּחּוִּי ְו ַה ְי ִּ
ָשיםְ ,ו ֶאת-
יהם ָל ֶהם ְלנ ִ
נֹות ֶ
ֶאתְ -ב ֵ
ַּע ְבדּו
ֵיהם; וַּי ַּ
ָתנּו ִל ְבנ ֶ
יהם נ ְ
נֹות ֶ
ְב ֵ
יהם" (ג:ה-ו).
ֶאת-אל ֵֹה ֶ

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

חטא וענשו ב:
יִּש ָר ֵאל;
"וַיִּ ַחר ַאף ה' ְב ְ
כא
 מדה כנגד כ-ַען ֲא ֶשר ָע ְברּו ַהגֹוי
ֹּאמר ,י ַ
ַוי ֶ
יתי ֲא ֶשר ִּצּוִּי ִּתי
ַהּזֶה ֶאתְ -ב ִּר ִּ
מדה
בֹותם ,וְ לֹּא ָש ְמעּו
ֶאת ֲא ָ
אֹוסיף
ִּ
קֹולי ,גַםֲ -אנִּי לֹּא
ְל ִּ
ֵיהםִּ ,מן-
הֹוריש ִּאיש ִּמ ְפנ ֶ
ְל ִּ
הֹוש ַע,
ַהגֹויִּם ֲא ֶשר ָעזַב יְ ֻׁ
ַו ָימֹּת ְל ַמ ַען נַסֹות ָבם ֶאת
יִּש ָר ֵאלֲ :הש ְֹּמ ִּרים ֵהם ֶאת
ְ
ֶד ֶר ְך ה' ָל ֶל ֶכת ָבםַ ,כ ֲא ֶשר
בֹותם ִּאם לֹּא "
ָש ְמרּו ֲא ָ
מחזור ספר ג:ז-י
יִּש ָר ֵאל ֶאת-
" ַו ַיעֲשּו ְבנֵיְ -
ַיִּש ְכחּו ֶאת-
ָה ַרע ְב ֵעינֵי ה' ,ו ְ
שופטים:
ַע ְב ּו ֶאת-
יהם; ַוי ַ
ה' ֱא'ל ֵֹּה ֶ
חטא-עונש-
וְאתָ -ה ֲא ֵשרֹות
ֶ
ַה ְב ָע ִּלים,
זעקה-ישועה
יִּש ָר ֵאל,
ְב ְ
וַיִּ ַחרַ-אף ה'
כּושן ִּר ְש ָע ַתיִּם,
ַ
ַיִּמ ְכ ֵרם ְב ַי
ו ְ
ַע ְב ּו
ַה ָריִּם; ַוי ַ
ֶמ ֶל ְך ֲא ַרם נ ֲ
כּושן
ַ
ֶאת
יִּש ָר ֵאל
ְבנֵיְ -
ָשנִּים
ְשמֹּנֶה
ִּר ְש ָע ַתיִּם
יִּש ָר ֵאל ֶאל-ה',
ַיִּזעֲקּו ְבנֵיְ -
ו ְ
יע ִּל ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל
מֹוש ַ
ָקם ה' ִּ
ַוי ֶ
נִּיאל ֶבןְ -קנַז,
יעם ֵאת ָע ְת ֵ
ַוי ִֹּּש ֵ
ַת ִּהי
ֲא ִּחי ָכ ֵלב ַה ָקטֹּן ִּמ ֶמנּו ו ְ
ַיִּשפֹּט ֶאת-
רּוח ה' ,ו ְ
ָע ָליו ַ
ֵצא ַל ִּמ ְל ָח ָמה,
יִּש ָר ֵאלַ ,וי ֵ
ְ
כּושן
יִּתן ה' ְב ָי ֹו ֶאתַ -
ַו ֵ
ַת ָעז
ִּר ְש ָע ַתיִּם ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם; ו ָ
כּושן ִּר ְש ָע ָתיִּם"
ָי ֹוַ ,על ַ
מנהיגות
בֹורה ִּא ָּׁשה נְ ִּביָאה,
ד:ד-ט " ּו ְ ָ
ֵא ֶשת ַל ִּפי ֹות ִּהיא ש ְֹּפ ָטה
מתוך ענווה
יִּש ָר ֵאלָ ,ב ֵעת ַה ִּהיא
ֶאתְ -
ותושיה
יֹוש ֶבת ַת ַחת ת ֶֹּמר
ֶ
וְ ִּהיא
ּובין ֵבית-
בֹורהֵ ,בין ָה ָר ָמה ֵ
ְד ָ
ֵאל ְב ַהר ֶא ְפ ָריִּם; ַו ַיעֲלּו
יִּש ָר ֵאל ַל ִּמ ְש ָפט.
יה ְבנֵי ְ
ֵא ֶל ָ
ַת ְק ָרא ְל ָב ָרק ֶבן-
ַת ְש ַלח ו ִּ
ו ִּ
ֲא ִּבינ ַֹּעם ִּמ ֶק ֶ ש נ ְַפ ָת ִּלי;
ֹּאמר ֵא ָליו ֲהלֹּא ִּצּוָה ה'
ַות ֶ
ּומ ַש ְכ ָת
יִּש ָר ֵאלֵ ,ל ְך ָ
ֱא'ל ֵֹּהי ְ
וְל ַק ְח ָת ִּע ְמ ָך
ְב ַהר ָתבֹורָ ,
ֲע ֶש ֶרת ֲא ָל ִּפים ִּאישִּ ,מ ְבנֵי
ּומ ַש ְכ ִּתי
ּומ ְבנֵי ְזבֻׁלּוןָ .
נ ְַפ ָת ִּלי ִּ
ַחל ִּקישֹון ֶאת-
יך ֶאל-נ ַ
ֵא ֶל ָ
וְאת-
ָבין ֶ
יס ָרא ַשרְ -צ ָבא י ִּ
ִּס ְ
ּונְת ִּתיהּו
וְאתֲ -המֹונֹו; ַ
ִּר ְכבֹו ֶ
יה ָב ָרק,
ֹּאמר ֵא ֶל ָ
ְב ָי ֶ ָךַ .וי ֶ
ִּאםֵ -ת ְל ִּכי ִּע ִּמי וְ ָה ָל ְכ ִּתי;
וְאם-לֹּא ֵת ְל ִּכי ִּע ִּמי ,לֹּא
ִּ
ֹּאמר ָהל ְֹּך ֵא ֵל ְך
ֵא ֵל ְךַ .ות ֶ
ִּע ָמ ְךֶ ,א ֶפס ִּכי לֹּא ִּת ְהיֶה
ַאר ְת ָך ַעלַ -ה ֶד ֶר ְך ֲא ֶשר
ִּת ְפ ְ
הֹול ְך ִּכי ְב ַי ִּא ָּׁשה
ֵ
ַאתה
ָ
ַת ָקם
יס ָרא; ו ָ
יִּמכֹּר ה' ֶאת ִּס ְ
ְ
ַת ֶל ְך ִּעם ָב ָרק
בֹורה ו ֵ
ְד ָ
ֶק ְ ָשה"

הרחבה/הערות

בני ישראל השאירו את עמי כנען,
התקרבו אליהם ,למדו ממעשיהם
ואף התחתנו איתם  -ה' הענישם
בכך שלא עזר להם להוריש את
האויבים מהארץ .ממילא הפכו
להם לאויבים

תיאור מחזור ההתנהגות הרוחנית
ותוצאותיה הקשות מופיע כאן
באופן ברור כפתיחה לתקופת
השופטים הארוכה שנאמר עליה
ָמים ָה ֵהםֵ ,אין ֶמ ֶל ְך
בהמשךַ " :בי ִּ
ְב ֵעינָיו,
ָשר
ַהי ָ
יִּש ָר ֵאלִּ :איש
ְב ְ
ֲשה" (יז:ו ועוד  3פעמים)
ַיע ֶ

רוח ה' להושיע את העם נחה
הפעם על דבורה הנביאה .אשה
להנהיג
בכוחותיה
מיוחדת
ולהוביל עם ברק את המלחמה
ביבין מלך חצור מתוך אמונה
חזקה בקב"ה

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

השתדלות
המצביא
המביאה
לעזרת ה'

ד:
יד-טו

אומץ
וגבורה
הביאו
לנצחון

ד:
יז-כא

ֹּאמר ְדב ָֹּרה ֶאל ָב ָרק
" ַות ֶ
ָתן
קּוםִּ ,כי זֶה ַהיֹום ֲא ֶשר נ ַ
יס ָרא ְב ָי ֶ ָךֲ .הלֹּא
ה' ֶאת ִּס ְ
ֵר ָב ָרק
ֶיך; ַוי ֶ
ָצא ְל ָפנ ָ
ה' י ָ
ֲש ֶרת ֲא ָל ִּפים
ֵמ ַהר ָתבֹורַ ,וע ֶ
ָהם ה' ֶאת-
ַאח ָריו ַוי ָ
ִּאיש ֲ
וְאתָ -כלָ -ה ֶר ֶכב
ֶ
יס ָרא
ִּס ְ
וְאת ָ -כלַ -ה ַמ ֲחנֶה ְל ִּפיֶ -ח ֶרב
ֶ
יס ָרא
ִּס ְ
ֵר
ִּל ְפנֵי ָב ָרק; ַוי ֶ
ֵמ ַעל ַה ֶמ ְר ָכ ָבהַ ,ו ָינָס ְב ַרגְ ָליו
וכו' "
יס ָרא נָס ְב ַרגְ ָליו ֶאל-
וְס ְ
" ִּ
ָעלֵ ,א ֶשת ֶח ֶבר
א ֶֹּהל י ֵ
ָבין
ַה ֵקינִּיִּ :כי ָשלֹום ֵבין י ִּ
ּובין ֵבית ֶח ֶבר
ֶמ ֶל ְךָ -חצֹור ֵ
ָעל ִּל ְק ַראת
ַת ֵצא י ֵ
ַה ֵקינִּי .ו ֵ
סּורה
ֹּאמר ֵא ָליו ָ
יס ָראַ ,ות ֶ
ִּס ְ
ירא;
סּורה ֵא ַליַ ,אלִּ -ת ָ
ֲא ֹּנִּי ָ
ֹּה ָלה,
ָהא ֱ
יה
ֵא ֶל ָ
ָסר
ַוי ַ
ֹּאמר
יכהַ .וי ֶ
ַת ַכ ֵסהּו ַב ְש ִּמ ָ
וְ
יה ַה ְש ִּקינִּ י נָא ְמ ַעט ַמיִּ ם,
ֵא ֶל ָ
ַת ְפ ַתח ֶאת
אתי; ו ִּ
ִּכי ָצ ֵמ ִּ
ַת ְש ֵקהּו.
ֶה ָח ָלב ,ו ַ
נֹּאו
ָעל
ַת ַקח י ֵ
ו ִּ
ַת ַכ ֵסהּו...
וְ
יְת ָהא ֶֹּהל
ֵא ֶשתֶ -ח ֶבר ֶאתַ -
ַת ֶשם ֶאתַ -ה ַמ ֶק ֶבת ְב ָי ָ ּה,
וָ
ַת ְת ַקע
ַתבֹוא ֵא ָליו ַב ָלאט ,ו ִּ
וָ
ַת ְצ ַנח
ָת ְב ַר ָקתֹו ,ו ִּ
ֶאתַ -הי ֵ
ָעף,
ָארץ; וְ הּוא-נִּ ְר ָדם ַוי ַ
ָב ֶ
ַו ָימֹּת".

הרחבה/הערות

דבורה מזרזת את ברק לצאת נגד
סיסרא ,ברק מסכים ואז ה' מפיל
פחד על סיסרא והוא נוטש את
צבאו הגדול והחזק ובורח
ברגליו...

ישועת ה' מגיעה לישראל על ידי
נשים צדקניות ואמיצות .דבורה
זרזה את ברק .עובדת יציאתו
למלחמה הביאה למנוסת סיסרא
ובמנוסתו נמלט לאהל יעל .זו
ראתה בכך אות משמים כי הפיל
ה' את אויבה-אויב ישראל בידה.
בתושיתה כי רבה השקתה אותו
לכדי עייפות ותרדמה עמוקה ,ואז
המיתה אותו באומץ רב והכריעה
בכך את המערכה ,כדוד שהכריע
את המלחמה בפלשתים בהמיתו
את מצביאם גלית.

המידה/הערך

שירת
דבורה:
הכרת הטוב
לקב"ה,
למתנדבים
בעם ,לברק,
ליעל

המקור
פרק ופסוק

יִּש ָר ֵאל ,דבורה ברוח קדשה שרה שיר
ה:
" ִּב ְפר ַֹּע ְפ ָרעֹות ְב ְ
ַדב ָעםָ ,ב ְרכּו ה' .תהילה לה' וזוכרת להכיר טובה
ב,ג,ט,
ְב ִּה ְתנ ֵ
ְמ ָל ִּכיםַ ,ה ֲא ִּזינּו רבה לקב"ה וגם לשליחיו:
יב,כד ִּש ְמעּו
ר ְֹּזנִּיםָ :אנ ִֹּּכי ַלה' ָאנ ִֹּּכי השבטים המתנדבים במלחמה,
ַּמר ַּלה' ֱא'ל ֵֹּהי ברק המצביא ויעל אשת חבר
ירהֲ ,אז ֵ
ָאש ָ
ִּ
הקיני.
חֹוק ֵקי
יִּש ָר ֵאלִ ...ל ִבי ְל ְ
ְ

ַּד ִבים
ַּה ִמ ְתנ ְ

ה:
שירת
דבורה :כוחו כ-כא

האדיר של
ה'

שירת
דבורה:
מפלתו
הקשה של
האויב

ה:
כו-כז

ה:
שירת
דבורה :שבח יד-יח

לשבטים
שעזרו
ותוכחה
לשבטים
שלא עזרו

הרחבה/הערות

יִ ְש ָר ֵאל
ָב ָעם; ָב ְרכו ה' ...קּום
ּוש ֵבה ֶש ְביְ ך ֶבן
ְ
ָב ָרק
ְ .תב ַֹּר ְך,
ֲא ִבינ ַֹּעם...
ֵא ֶשת
ָעל,
ָשים י ֵ
ִמנ ִ
ָשים ָבא ֶֹּהל,
ֶח ֶבר ַה ֵקינִּי ִּמנ ִּ
ְתב ָֹּר ְך".
נִּל ָחמּו;
ְ
ָש ַמיִּם
" ִּמן
נִּל ֲחמּו
לֹותם ְ
כֹוכ ִּבים ִּמ ְמ ִּס ָ
ַה ָ
ַחל ִּקישֹון
יס ָרא .נ ַ
ִּעםִּ -ס ְ
ַחל
ּומים נ ַ
ַחל ְק ִּ
גְ ָר ָפם ,נ ַ
ִּקישֹוןִּ ,ת ְ ְר ִּכי נ ְַפ ִּשי עֹּז"
יס ָרא ָמ ֲח ָקה
"וְ ָה ְל ָמה ִּס ְ
וְ ָח ְל ָפה
ּומ ֲח ָצה
רֹּאשֹוָ ,
ָפל
יהָ ,כ ַרע נ ַ
ַר ָקתֹוֵ .בין ַרגְ ֶל ָ
יהָ ,כ ַרע
ָש ָכבֵ :בין ַרגְ ֶל ָ
ָפלַ ,ב ֲא ֶשר ָכ ַרע ָשם ָנ ַפל
נָ
ָש ּו "
ָש ְר ָשם
ֶא ְפ ַריִּ ם,
" ִּמנִּי
ָמין
ִּבנְ י ִּ
יך
ַאח ֶר ָ
ֲמ ֵלקֲ ,
ַבע ָ
ָר ּו
יך; ִּמנִּי ָמ ִּכיר י ְ
ֲמ ֶמ ָ
ַבע ָ
ּומ ְּזבּולֻׁן מ ְֹּש ִּכים
ְמח ְֹּק ִּקיםִּ ,
וְש ַרי ְביִּ ָשש ָכר,
ְב ֵש ֶבט ס ֵֹּפרָ .
שכר
וְיִּש ָ
ָ
ִּעםְ -דב ָֹּרה,
ֵכן ָב ָרקָ ,ב ֵע ֶמק ֻׁש ַלח
אּובן
ְר ֵ
ְב ַרגְ ָליו; ִּב ְפ ַלגֹות
גְ ִֹּּלים ִּח ְק ֵקי ֵלבָ .ל ָמה
ָש ְב ָת ֵבין ַה ִּמ ְש ְפ ַתיִּ ם,
יַ
ִּל ְשמ ַֹּע ְש ִּרקֹות ֲע ָ ִּרים;
ֹולים
אּובן ,גְ ִּ
ִּל ְפ ַלגֹות ְר ֵ
ַר ֵדן
ִּח ְק ֵרי ֵלב .גִּ ְל ָע ְב ֵע ֶבר ַהי ְ
ָש ֵכן ,וְ ָ ן ָל ָמה יָגּור ֳּאנִּיֹות;
ְלחֹוף
ָשב
יַ
ָאשר
ֵ
יִּשכֹון.
וְעל ִּמ ְפ ָר ָציו ְ
ַמים ַ
י ִּ
ְזבֻׁלּון ַעם ֵח ֵרף נ ְַפשֹו ָלמּות
רֹומי ָש ֶ ה"
וְ נ ְַפ ָת ִּלי ַעל ְמ ֵ

בדומה להטבעת המצרים בים
סוף ,ה' משתמש גם כאן בכוחות
הטבע להעניש את החיילים :כגון
יס ָרא ( :י )-
ָהם ה' ֶאתִּ -ס ְ
" ַּוי ָ
ָהם ֵאת ַמ ֲחנֵה ִּמ ְצ ָריִּם"(שמות,
" ַּוי ָ
י :כ ) ועוד
שיר שבח לה' כולל תיאור מפורט
של מפלתו הגדולה של סיסרא
שנפל בזכות תושייתה ואומץ לבה
של יעל אשת חבר הקיני .מפלת
סיסרא הפילה בעקבותיה גם את
כל חייליו
דבורה נוהגת כשופט ,כמנהיג,
המשבח את הטובים והמוכיח את
מי שיש להוכיח .השבטים
שהשתתפו הם :אפרים ,בנימין,
מנשה ,זבולון ,יששכר ונפתלי.
לעומתם מי שלא הגיעו :בני עבר
הירדן המזרחי :ראובן ,גד ומנשה
וכן דן ואשר.

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

תוכחת נביא ו:ז-י

בשנית

ז:טו

יִּש ָר ֵאל
" וַיְ ִּהיִּ ,כיָ -זעֲקּו ְבנֵיְ -
ֶאל ה' ַעל אֹּ ֹות ִּמ ְ יָן,
ָביא ֶאלְ -בנֵי
ַיִּש ַלח ה' ִּאיש נ ִּ
ו ְ
ֹּאמר ָל ֶהם כֹּה-
יִּש ָר ֵאל; ַוי ֶ
ְ
יִּש ָר ֵאל,
ָאמר ה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
ַ
ֶא ְת ֶכם
יתי
ֱל ִּ
ֶהע ֵ
ָאנ ִֹּּכי
ִּמ ִּמ ְצ ַריִּםָ ,וא ִֹּּציא ֶא ְת ֶכם
ַאצל ֶא ְת ֶכם
ֲב ִּ ים ָו ִּ
ִּמ ֵבית ע ָ
ָכל-
ּומ ַי
ִּ
ִּמ ְצ ַריִּם
ִּמ ַי
ָרש אֹו ָתם
ָאג ֵ
יכם; ו ֲ
ֹּח ֵצ ֶ
לֲ
ָא ְתנָה ָל ֶכם ֶאת-
ֵיכם ,ו ֶ
ִּמ ְפנ ֶ
ַאר ָצם ָוא ְֹּמ ָרה ָל ֶכםֲ ,אנִּי ה'
ְ
יראּו ֶאת-
יכם לֹּא ִּת ְ
ֱא'ל ֵֹּה ֶ
ֱאל ֵֹּהי ָה ֱאמ ִֹּּריֲ ,א ֶשר ַא ֶתם
ַאר ָצם; וְ לֹּא
ְב ְ
יֹוש ִּבים
ְ
קֹולי"
ְש ַמ ְע ֶתם ְב ִּ
ֹּאמר ֵא ָליו ִּבי ה'ַ ,ב ָמה
" ַוי ֶ
יִּש ָר ֵאל; ִּהנֵה
יע ֶאתְ -
אֹוש ַ
ִּ
ַּׁשה ,וְָאנֹּ ִּכי
ַאל ִּפי ַה ַדל ִּב ְמנ ֶ
ְ
ָאבי"
ַה ָצ ִּעיר ְב ֵבית ִּ

ענוותנות
שלא מונעת
נטילת
תפקיד
המנהיגות
גדעון מבטא ז:
ָשים
ֲש ָרה ֲאנ ִּ
ַיִּקח גִּ ְ עֹון ע ָ
"ו ַ
ַעש ַכ ֲא ֶשר ִּד ֶבר
ֲב ָ יוַ ,וי ַ
כז-כח ֵמע ָ
אמונה
ָרא
ֵא ָליו ה'; וַיְ ִּהי ַכ ֲא ֶשר י ֵ
אמיצה
ַאנְשי
וְאתֵ -
ָאביו ֶ
ִּ
ֶאתֵ -בית
בשליחותו:
ַעש
יֹומםַ ,וי ַ
ָה ִּעיר ֵמעֲשֹות ָ
הורס את
ַאנְשי ָה ִּעיר
ֵ
ַש ִּכימּו
יְלהַ .וי ְ
ָל ָ
אביו
מזבח
ֻׁתץ ִּמ ְז ַבח
ַבב ֶֹּקר ,וְ ִּהנֵה נ ַ
ַה ַב ַעל ,וְ ָה ֲא ֵש ָרה ֲא ֶשר ָע ָליו
וכורת את
כ ָֹּר ָתה"
האשרה

הרחבה/הערות

בתקופת השופטים בהם " ֵאין ֶמ ֶל ְך
ֲשה"
ָשר ְב ֵעינָיו ַיע ֶ
יִּש ָר ֵאלִּ ,איש ַהי ָ
ְב ְ
(יז:ו) מופיע מידי פעם נביא
ומוכיח את ישראל על מעשיהם
הרעים ,המביאים עליהם את
הצרות הרבות עם אויביהם.
המצב הרוחני כה קשה ,שגם
הופעת נביא לא מזעזעת את העם
לשוב בתשובה שלימה .דברי
הנביא כתובים אולי בעיקר
ללמדנו ש"אין עונשין אלא אם כן
מזהירין" .התוכחה הקודמת היתה
בפרק ב (א-ה)

גדעון מבין את משמעות התפקיד
בעת צרה זו ותחילה מסרב ,אך
לא מתנגד .התנהגותו מלמדת על
אישיות מיוחדת של מנהיג שלא
נבהל מהמשימה ,רק מבקש להיות
בטוח בשליחות
גדעון אמנם מסתפק בתחילה
במקור ההוראה ,אם אכן זה דבר
ה' ,אך לאחר קבלת האות ,הוא
הופך שליח נאמן למצוות ה'

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ֹּאמר ה' ֶאל-גִּ ְ עֹון ,עֹו למרות מצבו הרוחני הירוד של
ז:ג-ז "ַ ...וי ֶ
שיעור
אֹותם ֶאל -העם ,מלמד ה' את העם "שיעור"
ָ
הֹור
ָה ָעם ָרבֵ ,
באמונה:
וְא ְצ ְר ֶפנּו ְל ָך ָשם; באמונה ,ובכך הוא מוכיחם על
ַה ַמיִּם ֶ
.1ישועת ה'
יך ֶזה דרכם ,בדרך נוספת
וְ ָהיָה ֲא ֶשר א ַֹּמר ֵא ֶל ָ
תלויה
ֵל ְך ִּא ָת ְך,
ֵל ְך ִּא ָת ְך ,הּוא י ֵ
יֵ
ברצונו ולא
יך זֶה לֹּא
וְ כֹּל ֲא ֶשר א ַֹּמר ֵא ֶל ָ
בכמות
ֵל ְך.
ֵל ְך ִּע ָמ ְך ,הּוא לֹּא י ֵ
יֵ
ַיֹור ֶאתָ -ה ָעם ֶאלַ -ה ָמיִּם;
ו ֶ
החיילים
ֹּאמר ה' ֶאל-גִּ ְ עֹון ,כֹּל
ַוי ֶ
.2ישועת ה'
ֲא ֶשר ָילֹּק ִּב ְלשֹונֹו ִּמן ַה ַמיִּ ם
בחיילים
ַכ ֲא ֶשר ָילֹּק ַה ֶכ ֶלב ַת ִּציג
מאמינים
אֹותֹו ְל ָב  ,וְ כֹּל ֲא ֶשר יִּ ְכ ַרע
ולא בעובדי
ַעל ִּב ְר ָכיו ִּל ְשתֹות .וַיְ ִּהי
ע"ז
ִּמ ְס ַפר ַה ְמ ַל ְק ִּקים ְב ָי ָ ם ֶאל
יהם ְשלֹּש ֵמאֹות ִּאיש;
ִּפ ֶ
ֶתר ָה ָעםָ ,כ ְרעּו ַעל-
וְ כֹּל י ֶ
יהם ִּל ְשתֹות ָמיִּ ם.
ִּב ְר ֵכ ֶ
ֹּאמר ה' ֶאל-גִּ ְ עֹוןִ ,ב ְשלֹש
ַוי ֶ
ֵמאֹות ָה ִאיש ַּה ְמ ַּל ְק ִקים
ָת ִתי ֶאת
יע ֶא ְת ֶכם ,וְ נ ַּ
אֹוש ַּ
ִ
ֵלכּו
ָד ָך; וְ ָכל ָה ָעם י ְ
ִמ ְדיָן ְבי ֶ
ִאיש ִל ְמקֹמֹו"
ֹּאמרּו ֵא ָליו ִּאיש ֶא ְפ ַריִּ ם ,מנהיג מוצלח הוא היודע להלך בין
ח:א-ג " ַוי ְ
חכמה
ית ָלנּו ,הדעות השונות של הציבור .כנגד
ָמה ַה ָד ָבר ַהּזֶה ָע ִּש ָ
וענווה של
ְל ִּב ְל ִּתי ְקרֹּאות ָלנּוִּ ,כי טענת איש אפרים שהיה בה סימן
המנהיג
ָה ַל ְכ ָת ְל ִּה ָל ֵחם ְב ִּמ ְ יָן; של גאוה ,ידע גדעון להשיב
ְב ָחזְ ָקה  .בחכמה ובענווה ,עד שהכתוב
ִאתֹו
וַּיְ ִריבּון
יתי מעיד בפירוש על הצלחתוָ" :אז
יהםֶ ,מה ָע ִּש ִּ
ֹּאמר ֲא ֵל ֶ
ַוי ֶ
רּוחם ֵמ ָע ָליוְ ,ב ַּד ְברֹו ַּה ָד ָבר
ַע ָתה ָכ ֶכםֲ :הלֹּא טֹוב ָר ְפ ָתה ָ
ִּמ ְב ִּציר ַּהזֶה ,".בחינת "לשון רכה תשבר
ֶא ְפ ַריִּם
ע ְֹּללֹות
ָתן גרם" (משלי כה:טו)
נַ
ְב ֶי ְ ֶכם
יעזֶר.
ֲא ִּב ֶ
א'ל ִֹּּהים ֶאתָ -ש ֵרי ִּמ ְ יָןֶ ,את-
ּומה ָיכ ְֹּל ִּתי
וְאתְ -ז ֵאבַ ,
ע ֵֹּרב ֶ
רּוחם
עֲשֹות ָכ ֶכם; ָאז ָר ְפ ָתה ָ
ֵמ ָע ָליוְ ,ב ַּד ְברֹו ַּה ָד ָבר ַּהזֶה".
ַאנְשי ֻׁסכֹות ,גדעון מכיר כנראה את העם אותו
ח:
תקיפות
ֵ
" ַו ָיבֹּא ֶאל
ֶבח וְ ַצ ְל ֻׁמ ָנע :הוא מנהיג ,וכשם שידע לרכז
ֹּאמרִּ ,הנֵה ז ַ
המנהיג כלפי טו-יז ַוי ֶ
אֹותי ֵלאמֹּר ,סביבו אנשים נאמנים להילחם
ִּ
ֲא ֶשר ֵח ַר ְפ ֶתם
מתנגדיו
ֶבח וְ ַצ ְל ֻׁמנָע ַע ָתה בעוז באויביהם ,כך ראה חובה גם
ֲה ַכף ז ַ
יך להעניש את מי שהתנגדו ואף
ָש ָ
נִּתן ַל ֲאנ ֶ
ֵ
ְב ָי ֶ ָךִּ ,כי
יְע ִּפים ָל ֶחם .וַיִּ ַקח ֶאת זלזלו בו .כל זאת כדי לבסס את
ַה ֵ
קֹוצי מעמדו כמנהיג ,הנדרש למשימות
ֵ
וְאת
ֶ
ִּז ְקנֵי ָה ִּעיר,
וְאת ַה ַב ְר ֳּקנִּים; לאומיות בהן חייב הוא את
ֶ
ַה ִּמ ְ ָבר
ַאנְשי ֻׁסכֹות ,הנאמנות של העם.
ַויֹּ ַ ע ָב ֶהם ֵאת ֵ
ָתץ; בימים קשים של חוסר מנהיגות
נּואל נ ָ
וְאת ִּ -מגְ ַדל ְפ ֵ
ֶ
ואי קבלת מרות ,נראה שלא היה
"
יר
ע
ִּ
ה
ָ
י
ַאנְש
ֵ
ת
א
ֶ
ֹּג
ר
ַה
ֲ
ַוי
מנוס לגדעון מלנהוג בדרך זו...

המידה/הערך

ענוה אצל
גדעון (גילוי
נוסף)

מסימני
התקופה -
סיום פחות
טוב לגדעון

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ֹּאמרּו ִּאיש יִּ ְש ָר ֵאל ֶאל-
" ַוי ְ
ח:
כג
כב
ַאתה,
גִּ ְ עֹוןְ ,מ ָשל ָבנּו גַם ָ
ֶךִּ :כי
גַם ִּבנְ ָך גַם ֶבן ְבנ ָ
ֹּאמר
הֹוש ְע ָתנּו ִּמ ַי ִּמ ְ יָןַ .וי ֶ
ַ
ֲא ֵל ֶהם גִּ ְ עֹון ,לֹּא ֶא ְמשֹּל
יִּמשֹּל ְבנִּ י
ֲאנִּי ָב ֶכם וְ לֹּא ְ
יִּמשֹּל ָב ֶכם"
ָב ֶכם :ה' ְ
ַעש אֹותֹו גִּ ְ עֹון ְל ֵאפֹו ,
ח:כז " ַוי ַ
ַצג אֹותֹו ְב ִּעירֹו ְב ָע ְפ ָרה,
ַוי ֵ
ַאח ָריו ָשם;
יִּש ָר ֵאל ֲ
וַיִּ ְזנּו ָכל ְ
ּול ֵביתֹו
ְ
ְלגִּ ְ עֹון
וַיְ ִּהי
מֹוקש"
ְל ֵ

גדעון זכה לאהדה ולאמון העם.
העם מבקש ממנו להנהיגו ,אך
הוא מסרב ,ביחסו לקב"ה את
תפקיד ההנהגה .כמה סמלי הדבר
שבמידה זו התחילו פרקי גדעון
ובמידה זו הם מסתיימים

ח:לה

כפיות טובה
לגדעון
או למנהיג
"נותן לרשע ט:
רע כרשעתו" ד-ה,

נג-נו

"וְ לֹּא ָעשּו ֶח ֶס ִּעם ֵבית
טֹובה
ֻׁב ַעל גִּ ְ עֹוןְ :כ ָכל ַה ָ
יְ ר ַ
ֲא ֶשר ָע ָשה ִּעם יִּ ְש ָר ֵאל "
ימ ֶל ְך,
ַיִּשכֹּר ָב ֶהם ֲא ִּב ֶ
"ו ְ
ֹּח ִּזים,
יקים ּופ ֲ
ָשים ֵר ִּ
ֲאנ ִּ
ַאח ָריו ַ .ו ָיבֹּא ֵבית
ַוי ְֵלכּו ֲ
ַּי ֲהרֹג ֶאת-
ָאביו ָע ְפ ָר ָתה ,ו ַּ
ִּ
ֻׁב ַּעל ִש ְב ִעים
ֶא ָחיו ְבנֵי -יְ ר ַּ
ָתר
ִאישַּ ,עלֶ -א ֶבן ֶא ָחת; וַיִּ ּו ֵ
ֻׁב ַעל ַה ָקטֹּןִּ ,כי
יֹו ָתם ֶבן-יְ ר ַ
ַת ְש ֵל ְך ִּא ָּׁשה ַא ַחת
ֶח ָבא ...ו ַ
נְ
ימ ֶל ְך;
ֶפ ַלח ֶר ֶכב ַעל רֹּאש ֲא ִּב ֶ
ָשב
ָלתֹו ַ .וי ֶ
ֻׁלג ְ
ַת ִּרץ ֶאת-ג ְ
וָ
ימ ֶל ְך,
ֱא'ל ִֹּּהים ֵאת ָר ַעת ֲא ִּב ֶ
ָאביוַ ,ל ֲהרֹּג
ֲא ֶשר ָע ָשה ְל ִּ
וְאת ָכל-
ֶאתִּ -ש ְב ִּעים ֶא ָחיוֵ ,
נְשי ְש ֶכם ֵה ִּשיב
ָר ַעת ַא ֵ
ַתבֹּא
ֹּאשם; ו ָ
ֱא'ל ִֹּּהים ְבר ָ
יֹותם ֶבן-
ָ
יהם ִּק ְל ַלת
ֲא ֵל ֶ
ֻׁב ַעל".
יְ ר ָ

כוונת גדעון היתה טובה  -לרכז
את ישראל אליו לעבודת ה' ,אך
הפסוק מעיד שבסופו של דבר היה
האפוד לישראל ולבית גדעון
למוקש
ציון כפיות הטובה באה גם
להזכיר ,שאכן גדעון בהנהגתו
היטיב מאד עם עם ישראל והודות
לכך שהארץ שקטה  40שנה
יותם הוכיח על ידי משל את אנשי
שכם ,בני משפחתו ,על חבירתם
לאבימלך ועל הריגת שבעים אחיו,
בני גדעון ,וה' סיבב את הדברים
שבסופם נהרגו אבימלך ואנשי
שכם.
פירוט הסיפור בא ללמדנו ,שסוף
הרשעים להיענש כשתבוא העת
מאת ה'

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

יִּש ָר ֵאל ַלעֲשֹות
י:ו-טז " ַוי ִֹּּסיפּו ְבנֵי ְ
תשובה
ָה ַרע ְב ֵעינֵי ה' ...וַיִּ ַחר ַאף ה'
מתוך
יִּש ָר ֵאל; וַיִּ ְמ ְכ ֵרם ְב ַי
ְב ְ
מצוקה
ּוב ַי ְבנֵי ַעמֹון...
ְפ ִּל ְש ִּתים ְ
(ולא מתוך
יִּש ָר ֵאל ֶאל-ה'
ַיִּזעֲקּו ְבנֵי ְ
ו ְ
הכרה בחטא)
ֵלאמֹּרָ :ח ָטאנּו ָל ְך וְ ִּכי
ַבנּו ֶאת ֱאל ֵֹּהינּוַ ,ו ַנ ֲעבֹּ
ָעז ְ
ָסירּו ֶאת
ֶאת ַה ְב ָע ִּליםַ ...וי ִּ
ַע ְב ּו
ֵכר ִּמ ִּק ְר ָבםַ ,וי ַ
ֱאל ֵֹּהי ַהנ ָ
ֲמל
ַת ְק ַצר נ ְַפשֹו ַבע ַ
ֶאת ה'; ו ִּ
יִּש ָר ֵאל".
ְ
יא:
וְיִּפ ָתח ַהגִּ ְל ָע ִּ י ָהיָה גִּ בֹור
" ְ
רוח ה'
מופיעה גם א-ג,
ַחיִּל ,וְ הּוא ֶבן ִ -א ָשה זֹונָה;
ֶאת-
גִּ ְל ָע
ַיֹול
באיש פשוט יא,כט ו ֶ
ַת ֶל ֵא ֶשת-גִּ ְל ָע לֹו
יִּפ ָתח .ו ֵ
ְ
(אם רק מוכן
ָבנִּים; וַיִּ גְ ְדלּו ְבנֵיָ -ה ִּא ָּׁשה
הוא להיות
ֹּאמרּו
יִּפ ָתחַ ,וי ְ
ָרשּו ֶאתְ -
וַיְ ג ְ
שליח להושיע)
ָאבינּו ִּכי
לֹו לֹּא ִּתנְ ַחל ְב ֵבית ִּ
ָאתה .
ָ
ַאח ֶרת
ֶ
ֶבןִּ -א ָּׁשה
יִּפ ָתח ִּמ ְפנֵי ֶא ָחיו,
וַיִּ ְב ַרח ְ
ֵשב ְב ֶא ֶרץ טֹוב; וַּיִ ְת ַּל ְקטּו
ַוי ֶ
יקים,
ָשים ֵר ִ
ֶאל-יִ ְפ ָתח ֲאנ ִ
יִּפ ָתח
ֵל ְך ְ
ֵצאּו ִּעמֹוַ ...וי ֶ
ַוי ְ
ָשימּו ָה ָעם
ִּעםִּ -ז ְקנֵי גִּ ְל ָע ַ ,וי ִּ
ּול ָק ִּצין
יהם ְלרֹּאש ְ
ֲל ֶ
אֹותֹו ע ֵ
רּוח ה' "
ַּת ִהי ַּעל-יִ ְפ ָתח ַּ
 ...ו ְ
נדר יפתח  -יא:
יִּפ ָתח ֶנ ֶ ר ַלה',
ְ
"וַיִּ ַדר
ֹּאמרִּ :אם-נָתֹון ִּת ֵתן ֶאת-
דוגמה לנדר ל-לא ַוי ַ
יֹוצא,
ְבנֵי ַעמֹון ְב ָי ִּ י וְ ָהיָה ַה ֵ
שלילי ,גם
יתי
ֵצא ִּמ ַד ְל ֵתי ֵב ִּ
ֲא ֶשר י ֵ
כשנעשה
אתי ְבשּו ִּבי ְב ָשלֹום
ִּל ְק ָר ִּ
מסיבה
ִּמ ְבנֵי ַעמֹון ,וְ ָהיָה ַלה',
חיובית
יתיהּו ע ָֹּלה ...וְ ִּהנֵה
ֲל ִּ
וְ ַהע ִּ
ִּבתֹו י ֵֹּצאת ִּל ְק ָראתֹו ְב ֻׁת ִּפים
ּוב ְמחֹּלֹות וכו' "
ִּ

הרחבה/הערות

המחזור חטא-עונש-זעקה-ישועה
מוכר בספר שופטים ,אך הפעם
נזכרת התשובה בפירוש .ובכ"ז יש
רמז לכך שלא היתה תשובה
גמורה ,שהרי קבלת התשובה על
ידי ה' כתובה בלשון חריגה:
"ותקצר נפשו" של ה' ,כביכול,
"בעמל ישראל" ,כאילו נהג איתם
לפנים משורת הדין והתחשב
במצוקתם
תקופת השופטים איננה תקופתה
רוחנית טובה .בכל זאת "לא יטוש
ה' עמו ונחלתו לא יעזוב" והעמיד
להם מנהיגים ,שופטים אשר רוח
ה' בהם להנהיג את העם הנהגה
מדינית ,גם אם לא רוחנית.
יפתח היה כזה ,אך כאשר ברר עם
זקני גלעד נכונות רצונם ,הסכים
לקבל את התפקיד ,ובכך להיות
קשוב לרוח ה' שפעמה בו ,ומיד
פנה למלך עמון בברור נוקב על
טענתו .יפתח גילה בקיאות בענין
ואף נחישות בעמדתו כמנהיג .אכן
היה ה' איתו והצליח מלחמתו
בעמון
יפתח מבטא כאן את היותו איש
פשוט ,שלא השכיל להיוועץ טרם
ידור ,או ,לפחות ,להישאל על
נדרו.
רצונו לידור נדר להביא תודה לה'
לאחר נצחונו הוא חיובי מאד ,אך
לא באופן הזה! אסון המתת בתו
יכול היה להימנע לו נהג יפתח
בחכמה .זוהי תוצאה מרה למי
שנודר נדר לא טוב ואח"כ גם לא
מוצא מוצא לנדרו

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

חוסר
הערכה
ובקורת
הגורמים
למלחמת
אחים
מיותרת!

יב:
" וַיִּ ָצ ֵעק ִּאיש ֶא ְפ ַריִּ םַ ,ו ַי ֲעבֹּר
ו
א-
יִּפ ָתח
ֹּאמרּו ְל ְ
ָצפֹונָה; ַוי ְ
דּוע ָע ַב ְר ָת ְל ִּה ָל ֵחם ִּב ְבנֵי-
ַמ ַ
את ָל ֶל ֶכת
וְלנּו לֹּא ָק ָר ָ
ַעמֹוןָ ,
יך
נִּשרֹּף ָע ֶל ָ
יתך ְ
ִּע ָמ ְךֵ ,ב ְ
יהם
יִּפ ָתח ֲא ֵל ֶ
ֹּאמר ְ
ָב ֵאש ַ .וי ֶ
וְע ִּמי
יתי ֲאנִּ י ַ
ִּאיש ִּריב ָהיִּ ִּ
ָא ְז ַעק
ּובנֵי ַ -עמֹוןְ ,מאֹּ ; ו ֶ
ְ
אֹותי
הֹוש ְע ֶתם ִּ
ֶא ְת ֶכם ,וְ לֹּאַ -
ִּכי
ָא ְר ֶאה
ִּמ ָי ָ ם .ו ֶ
ימה נ ְַפ ִּשי
ָָאש ָ
יע ,ו ִּ
מֹוש ַ
ֵאינְ ָך ִּ
ָא ְע ְב ָרה ֶאלְ -בנֵי ַעמֹון,
ְב ַכ ִּפי ו ֶ
וְל ָמה
ַיִּתנֵם ה'ְ ,ב ָי ִּ י; ָ
ו ְ
יתם ֵא ַלי ַהיֹום ַהּזֶה
ֲל ֶ
ע ִּ
ְל ִּה ָל ֶחם ִּבי ...וַּיִ פֹל ָב ֵעת
ַאר ָב ִעים
ְ
ַּה ִהיא ֵמ ֶא ְפ ַּריִ ם
ּושנַּיִ ם ָאלֶף"
ְ
ַאך-ה' ֶאלָ -ה ִּא ָּׁשה
ֵרא ַמ ְל ְ
" ַוי ָ
יג:
ג-כ
ַאת-
יהִּ ,הנֵה-נָא ְ
ֹּאמר ֵא ֶל ָ
ַוי ֶ
וְה ִּרית
ָל ְ ְתָ ,
ֲק ָרה וְ לֹּא י ַ
עָ
וְע ָתה ִּה ָּׁש ְמ ִּרי ָנא,
ָל ְ ְת ֵבן ַ .
וְ י ַ
וְש ָכר; וְ ַאל-
וְַאל ִּ -ת ְש ִּתי יַיִּן ֵ
ֹּאמר
ֹּאכ ִּלי ָכלָ -ט ֵמאַ ...וי ֶ
ת ְ
ה':
ַאך
ֶאלַ -מ ְל ְ
נֹוח
ָמ ַ
ֲשה
אֹות ְך וְ ַנע ֶ
ָ
נ ְַע ְצ ָרה-נָא
ֹּאמר
ֶיך גְ ִּ י ִּע ִּּזיםַ ,וי ֶ
ְל ָפנ ָ
נֹוחִּ ,אם-
ַאך ה' ֶאלָ -מ ַ
ַמ ְל ְ
ַת ְע ְצ ֵרנִּי לֹּא-א ַֹּכל ְב ַל ְח ֶמ ָך,
ֲשה ע ָֹּלהַ ,לה'
וְאםַ -תע ֶ
ִּ
נֹוח
ֲלנָהִּ :כי לֹּאָ -י ַ ע ָמ ַ
ַתע ֶ
ַאך ה' הּוא"
ִּכיַ -מ ְל ְ
יג:
ַת ְק ָרא
ַת ֶל ָה ִּא ָּׁשה ֵבן ,ו ִּ
"ו ֵ
כה
כד
ֶאתְ -שמֹו ִּש ְמשֹון; וַיִּ גְ ַדל
ַת ֶחל
ַער ,וַּיְ ָב ְר ֵכהּו ה' ו ָ
ַהנ ַ
רּוח ה' ְל ַפעֲמֹו ְב ַמ ֲחנֵה ָ -ן,
ַּ
ּובין ֶא ְש ָתאֹּל".
ֵבין ָצ ְר ָעה ֵ

תקופת השופטים היתה ירודה הן
מבחינת הנאמנות למצוות ה' והן
מבחינת היחסים הבין-שבטיים.
כבר ראינו אצל גדעון את דברי
הזלזול של אנשי אפרים בגדעון
(אמנם גדעון בתשובתו החכמה
מנע התלקחות מיותרת) וכן את
סירובם של אנשי סוכות ופניאל
לסייע ,והתוצאה של הסירוב
היתה קשה .גם בפרקנו ,במקום
לשבח את יפתח על נצחונו הגדול,
בוחרים אנשי אפרים לבקרו
ולזלזל בו והתוצאה בהתאם.
יפתח רואה בכך קריאה למלחמת
אחים שתוצאותיה לא שוערו!

אהבת ה'
לישראל
הביאה
להתגלות
המלאך
למנוח
ולאשתו
כחלק
מהישועה
המיוחדת
כוח המנהיג
המושיע את
ישראל בא
מאת ה' -
רוח ה'
בשמשון

תיאור התגלות המלאך ותגובות
מנוח ואשתו מלמדים על אנשים
צדיקים ,שזכו לגילוי מלאך
ולבשורה טובה למרות פשטותם.
בתקופת השופטים שלח ה'
בדמויות
מושיעים
לישראל
שונות :אנשי מעלה כדבורה
וגדעון מול אנשים פחותים
כיפתח .שמשון היה דמות מורכבת
ביותר .כלפי חוץ ,מעשיו היו
תמוהים אך היו בו כוחות גוף
ונפש עצומים ,שנועדו להושיע
את ישראל מיד פלשתים.
שמשון פועל מכוח ה' ומברכתו
וגם אם לא כל מעשיו מקובלים,
תפקידו הוא להושיע את העם

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ה' מכוון
צעדי
המנהיג -
נישואין לא
כשרים
מכוונים
מאת ה'

ָתה;
ִּש ְמשֹון ִּת ְמנ ָ
ֵר
יד:אַ " -וי ֶ
ד
ָתה ִּמ ְבנֹות
ַרא ִּא ָּׁשה ְב ִּת ְמנ ָ
ַוי ְ
ַעלַ ,ו ַי ֵג ְלָא ִּביו
ְפ ִּל ְש ִּתים ַוי ַ
יתי
ֹּאמר ִּא ָּׁשה ָר ִּא ִּ
ּול ִּאמֹוַ ,וי ֶ
ְ
ָתה ִּמ ְבנֹות ְפ ִּל ְש ִּתים;
ְב ִּת ְמנ ָ
אֹותּה ִּלי ְל ִּא ָּׁשה
וְע ָתהְ ,קחּוָ -
ַ
וְאמֹוַ ,ה ֵאין
ָאביו ִּ
ֹּאמר לֹו ִּ
ַוי ֶ
ּוב ָכלַ -ע ִּמי
ְ
יך
ַאח ָ
ֶ
ִּב ְבנֹות
הֹול ְך ָל ַק ַחת
ַאתה ֵ
ִּא ָּׁשה ִּכיָ -
ֲר ִּלים;
ִּא ָּׁשה ִּמ ְפ ִּל ְש ִּתים ָהע ֵ
ָאביו
ֹּאמר ִּש ְמשֹון ֶאלִּ -
ַוי ֶ
ָש ָרה
אֹותּה ַקחִּ -ליִּ ,כיִּ -היא י ְ
ָ
ָדעּו,
ָאביו וְ ִאמֹו לֹא י ְ
ְב ֵעינָי .וְ ִ
ֹאנָה הּוא
ִכי ֵמה' ִהיאִ ,כי ת ֲ
ּוב ֵעת
ָ
ְמ ַּב ֵקש ִּמ ְפ ִּל ְש ִּתים.
ַה ִּהיא ְפ ִּל ְש ִּתים מ ְֹּש ִּלים
יִּש ָר ֵאל".
ְב ְ
רּוח
ַ
ָע ָליו
ַת ְצ ַלח
יד:יט" ,ו ִּ
רּוח
ַ
ָע ָליו
ַת ְצ ַלח
טו:יד ה' ...ו ִּ
ַיִּק ָרא
ה'...וַיִּ ְק ָרא ֶאל ה' ...ו ְ
ִּש ְמשֹון ֶאל ה'

דרכי ה' להושיע את ישראל לא
תמיד ברורות .לעתים עוטים הם
כיסוי מתמיה (כמו יפתח) .גם כאן
צדקו הורי שמשון בנסיונם
להניאו מלקחת אשה מבנות
ָאביו ְו ִאמֹו לֹא
פלשתים ,אולם " ְו ִ
ֹאנָה הּוא
ָדעּו ִכי ֵמה' ִהיאִ ,כי ת ֲ
יְ
ְמ ַּב ֵקש" .כלומר ,מה' היה שירצה
שמשון לשאתה ,כי מתכוון ה'
להתגרות בפלשתים ,כדי להביא
למפלתם

מקור כוחו
הפלאי של
שמשון

טז:כ

חוסר
ההליכה על
פי צו ה'
מסירה את
כוחו של
שמשון באין
עזרה מה'
כשל כוח
שמשון
 #כוחו של טז:כ
שמשון חוזר ח-ל
בזכות
קידוש ה'
 #מסירות
הנפש של
שמשון
להצלת כבוד
ה' וכבוד
ישראל
משיבה לו
את כוחו

מעשי הגבורה של שמשון
מעוררים התפעלות .רבים ייחסו
זאת לכוחו הגופני ,אך הכתוב
טורח להזכיר לנו פעמיים שה'
הוא העומד מאחורי ההצלחות,
ובשתי פעמים נוספות פנה שמשון
לה' לעזרה.
ֹּאמר ֵא ֵצא ְכ ַפ ַעם ְב ַפ ַעם לאורך כל פעילותו עמד ה' מעל
" ַוי ֶ
ָער ,וְ הּוא לֹּא ָי ַ ע ִּכי ה' שמשון לנצח במשימותיו ,אך
וְאנ ֵ
ִּ
כאשר גזרה דלילה את מחלפות
ָסר ֵמ ָע ָליו" .
ראשו ,סר ה' מעליו ולא היה בו
עוד כוח כבעבר

ַיִּק ָרא ִּש ְמשֹון ֶאל ה',
"ו ְ
ָכ ֵרנִּי
ֹּאמר :ה' א'להים ז ְ
ַוי ַ
ַאך ַה ַפעַם
נָא וְ ַח ְּז ֵקנִּי נָא ְ
ָק ָמה
וְאנ ְ
ַהּזֶהָ ,ה ֱא'ל ִֹּּהיםִּ ,
ֵעינַי
ִּמ ְּׁש ֵתי
ַאחת
נְקםַ -
ַ
ִּמ ְפ ִּל ְש ִּתים .וַיִּ ְלפֹּת ִּש ְמשֹון
ֶךֲ ,א ֶשר
ֶאתְ -שנֵי ַעמּו ֵ י ַה ָתו ְ
ַיִּס ֵמ ְך
יהם ,ו ָ
ַה ַביִּת נָכֹון ֲע ֵל ֶ
וְא ָח
ימינֹו ֶ
יהם ֶא ָח ִּב ִּ
ֲל ֶ
עֵ
ֹּאמר ִּש ְמשֹון,
ִּב ְשמֹּאלֹו ַוי ֶ
ָתמֹות נ ְַפ ִּשי ִּעם ְפ ִּל ְש ִּתים,
ַויֵט ְבכ ַֹּח ,וַיִּ פֹּל ַה ַביִּת ַעל-
וְעלָ -כלָ -ה ָעם ֲא ֶשר-
ַה ְס ָרנִּים ַ
בֹו; וַיִּ ְהיּו ַה ֵמ ִּתים ֲא ֶשר
ֵה ִּמית ְבמֹותֹוַ ,ר ִּבים ֵמ ֲא ֶשר
ֵה ִּמית ְב ַחיָיו".

 #למרות שסר ה' מעליו ,לא
מתייאש שמשון ,ובעת צרה כל
כך ,כשהוא לא רואה בעיניו ,פונה
הוא לה' בתפלה שיתן לו כוח אך
הפעם כדי למנוע חילול ה' ,בכך
שישמחו הפלשתים על מפלתו .ה'
עונהו ונותן לו כוח להפיל את
הבית על יושביו.
מכאן נלמד שלא יתייאש אדם,
וגם אם צרה גדולה נפלה עליו ויש
לו סיבות הגיוניות לחוש שאפסה
תקוותו ,לא יתייאש אלא יפנה
לה' בתפלה
 #שמשון חשש מלמות על ידי
הפלשים ובכך לגרום תחושת
נצחון לאויב על ישראל ולכן היה
מוכן למסור נפשו ובקש לשם כך
את עזרת ה'

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

פרק
השפעת
ֵמ ַהרֶ -א ְפ ָריִּם,
"וַיְ ִּהיִּ -איש
שכנות רעה יז
ַת ַקח ִּאמֹו
יכיְ הּו ...ו ִּ
ּושמֹו ִּמ ָ
ְ
ַת ְתנֵהּו
ֶכ ֶסף ו ִּ
אתיִּם
ָמ ַ
וחוסר
ֶפ ֶסל
ֲשהּו
ַו ַיע ֵ
צֹורף,
ַל ֵ
במנהיג
יכיְ הּו.
ּומ ֵס ָכה ,וַיְ ִּהי ְב ֵבית ִּמ ָ
ַ
מביאים
יכה לֹו ֵבית
וְ ָה ִּאיש ִּמ ָ
לדרדור
ֵאפֹו
ַעש
ַוי ַ
ֱא'ל ִֹּּהים;
רוחני חמור:
ַאח
ַ
ַיְמ ֵלא ֶאת ַי
ּות ָר ִּפים ,ו ַ
ְ
ְלכ ֵֹּהן.
ִּמ ָבנָיו ,וַיְ ִּהי-לֹו
עבודה זרה
ֶך
ָמים ָה ֵהםֵ ,אין ֶמל ְ
ַּבי ִ
ָשר
ִאיש ַּהי ָ
ְביִ ְש ָר ֵאל:
ֲשה." ...
ְב ֵעינָיוַּ ,יע ֶ
ָמים ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶל ְך
קלקול רוחני יח:אַּ " -בי ִ
נוסף בגלל ו
ָמים ָה ֵהם
ּובי ִּ
ְביִ ְש ָר ֵאל; ַ
ַח ָלה
ֵש ֶבט ַה ָדנִּי ְמ ַב ֶקש לֹו נ ֲ
חוסר
ָל ֶש ֶבתִּ ,כי לֹּא-נ ְָפ ָלה לֹו ַע
במנהיג:
תֹוך ִּש ְב ֵטי
ַהיֹום ַההּוא ְב ְ
שאלה
ַיִּש ְלחּו ְב ֵני
ַח ָלה .ו ְ
יִּש ָר ֵאל ְבנ ֲ
ְ
באפוד
ִּמ ִּמ ְש ַפ ְח ָתם ֲח ִּמ ָּׁשה
ָן
המשמש
ָשים ַ ...ו ָיבֹּאּו ַהר ֶא ְפ ַריִּ ם
ֲאנ ִּ
יכהַ ,וי ִָּלינּו ָשם
ַע ֵבית ִּמ ָ
לעבודה זרה
יכה ,וְ ֵה ָמה
ֵה ָמה ִּעםֵ -בית ִּמ ָ
ַער
ִּה ִּכירּו ֶאת קֹול ַהנ ַ
ֹּאמרּו לֹוְ ,שַאל-נָא
ַה ֵלוִּיַ ...וי ְ
ֵבא'ל ִֹּּהים; וְ ֵנ ְ ָעה ֲה ַת ְצ ִּל ַח
ַחנּו ה ְֹּל ִּכים
ַד ְר ֵכנּו ֲא ֶשר ֲאנ ְ
ֹּאמר ָל ֶהם ַהכ ֵֹּהן,
יה ַ .וי ֶ
ָע ֶל ָ
ְלכּו ְל ָשלֹום; נ ַֹּכח ה' ַד ְר ְכ ֶכם
ֲא ֶשר ֵת ְלכּוָ -בּה ".

הרחבה/הערות

המצב הרוחני הירוד בו קיימו
ישראל שכנות "טובה" עם
הכנענים ,הביא אותם גם לעבודה
זרה ובאופן מסובך ,שבו יש
כביכול שיתוף עם עבודת ה',
משהו מוזר שמבטא את הבלבול
שהיה אז כי אין מלך בישראל
ואיש הישר בעיניו יעשה

עוד מעשה חמור של פניה ל"כהן",
שהוא בעצם לוי המשרת עבודה
זרה .הפנית שאלה לאפוד ,שעשה
לו מיכה כדי שישיב לשאלות
עתידיות ,בדומה לאורים ותומים
של הכהן הגדול.
הדבר היה אסור ,כמובן.
גם גדעון השופט נכשל בזה (עיין
לעיל ח:כז)

המידה/הערך

עבירה
גוררת
עבירה

פילגש
בגבעה
ביטוי נוסף
לקלקול
במידות:
מעשי סדום
שהביאו
לתגובה
מזויעה

פילגש
בגבעה:
קלקול
המידות
שמביא
להתדרדרות
עד למלחמת
אחים

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

בנוסעם צפונה לכבוש את ליש,
עברו שוב בני דן אצל מיכה וגנבו
ממנו את ה"כהן" שלו עם האפוד
ואת התרפים .שוב פוגשים אנו
את הקלילות בעשיית עבירה:
לגנוב לשם הסדרת פולחן נגיש...

יח:
" ַויָסּורּו ָש ָמהַ ,ו ָיבֹּאּו ֶאל-
יט
טו
יכה;
ַער ַה ֵלוִּי ֵבית ִּמ ָ
ֵביתַ -הנ ַ
וְשש-
ַיִּש ֲאלּו לֹו ְל ָשלֹוםֵ ...
ו ְ
גּורים ְכ ֵלי
ֵמאֹות ִּאיש ֲח ִּ
ִּמ ְל ַח ְמ ָתם ,נִּ ָצ ִּבים ֶפ ַתח
ַה ָּׁש ַער ֲא ֶשר ִּמ ְבנֵי ָ -ןַ .ו ַיעֲלּו
ָשיםַ ,הה ְֹּל ִּכים
ֲח ֵמ ֶשת ָה ֲאנ ִּ
ָארץ ָבאּו ָש ָמה,
ְל ַרגֵל ֶאתָ -ה ֶ
וְאת
ֶ
ָל ְקחּו ֶאת ַה ֶפ ֶסל
וְאת
וְאת ַה ְת ָר ִּפים ֶ
ָה ֵאפֹו ֶ
ֶתח
וְהכ ֵֹּהן ,נִּ ָצב פ ַ
ַה ַמ ֵס ָכה; ַ
וְשש ֵמאֹות ָה ִּאיש
ַה ַּׁש ַערֵ ,
וְא ֶלה
ֶה ָחגּור ְכ ֵלי ַה ִּמ ְל ָח ָמהֵ .
ַיִּקחּו ֶאת
יכה ,ו ְ
ָבאּו ֵבית ִּמ ָ
וְאתַ -ה ְת ָר ִּפים
ֶ
ֶפ ֶסל ָה ֵאפֹו
ֹּאמר
ַה ַמ ֵס ָכה; ַוי ֶ
וְאת
ֶ
ַאתם
יהם ַהכ ֵֹּהןָ ,מה ֶ
ֲא ֵל ֶ
ֹּאמרּו לֹו ַה ֲח ֵרש
ע ִֹּּשיםַ .וי ְ
וְל ְך ִּע ָמנּו,
יךֵ ,
ִּשים ָי ְ ָך ַעלִּ -פ ָ
ּולכ ֵֹּהן"...
ֶהיֵה ָלנּו ְלָאב ְ
וְ
ֶך עוד תוצאה של חוסר הנהגה
פרק
ּומל ְ
ָמים ָה ֵהםֶ ,
"וַּיְ ִהי ַּבי ִ
בישראל :פרשת "פילגש בגבעה".
יט
ֵאין ְביִ ְש ָר ֵאל"
התנהגות סדומית של אנשי גבעה
 איום על האיש הזקן מהר אפריםהמארח ,הביאה לשרשרת תגובות
מחרידות :הפקרת הפילגש ,מותה,
ביתורה ופיזורה בכל שבטי
ישראל!
פרק
כ

כתוצאה מפרשת הפילגש ,פרצה מלחמת אחים קשה בין שבטי
ישראל לשבט בנימין בשלש מערכות ,בהן נהרגו כ 40.000-איש
משבטי ישראל וכ 25.000-איש מבנימין!!!
בנוסף לכך – "שבועה גדולה" של כל השבטים במצפה ,שלא
להתחתן עם שבט בנימין.

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

פילגש
בגבעה
חרטה על
הלחימה
בבנימין

כא:
א-ד

פילגש
בגבעה
פתרון בדרך
עקובת דם
לנישואין עם
בנימין

כא:
ט-יד

פילגש
בגבעה
פתרון בדרך
נקיה מדם
לנישואין עם
בנימין

כא:
יט-כג

"אין מלך
בישראל"!
זהו שורש
האירועים
בספר
שופטים

כא:
כה

"ַ ...ו ָיבֹּא ָה ָעם ֵבית ֵאל,
ֵשבּו ָשם ַע ָה ֶע ֶרב ִּל ְפנֵי
ַוי ְ
קֹולם
ָ
ַיִּשאּו
ָה ֱא'ל ִֹּּהים; ו ְ
ֹּאמרּו
וַיִּ ְבכּו ְב ִּכי ָג ֹולַ .וי ְ
יִּש ָר ֵאל,
ָל ָמה ה' א'ל ֵֹּהי ְ
יִּש ָר ֵאל:
ְב ְ
יְתה זֹּאת
ָה ָ
יִּש ָר ֵאל,
ַהיֹום ִּמ ְ
ְל ִּה ָפ ֵק
ֵש ֶבט ֶא ָח  .וַיְ ִּהי ִּמ ָמ ֳּח ָרת,
ַש ִּכימּו ָה ָעם וַיִּ ְבנּו ָשם
ַוי ְ
עֹּלֹות
ַו ַיעֲלּו
ִּמ ְז ֵב ַח;
ּוש ָל ִּמים".
ְ
ַיִּש ְלחּו ָשם ָה ֵע ָ הְ ,ש ֵנים
"ו ְ
ָע ָשר ֶא ֶלף ִּאיש ִּמ ְבנֵי ֶה ָחיִּל;
אֹותם ֵלאמֹּרְ ,לכּו
ָ
וַיְ ַצּוּו
ָבש
יֹוש ֵבי י ֵ
יתם ֶאתְ -
וְ ִּה ִּכ ֶ
ָשים,
גִּ ְל ָע ְל ִּפי ֶח ֶרב ,וְ ַהנ ִּ
וְ ַה ָטף .וְ זֶה ַה ָד ָבר ֲא ֶשר
ָכר ,וְ ָכל ִּא ָּׁשה
ַתעֲשּוָ :כל-ז ָ
ָכר ַת ֲח ִּרימּו.
יֹּ ַ ַעת ִּמ ְש ַכב ז ָ
ָביש גִּ ְל ָע ,
יֹוש ֵבי י ֵ
ַיִּמ ְצאּו ִּמ ְ
ו ְ
תּולה,
ֲרה ְב ָ
ַאר ַבע ֵמאֹות ַנע ָ
ְ
ֲא ֶשר לֹּא ָי ְ ָעה ִּאישְ ,ל ִּמ ְש ַכב
אֹותם ֶאל
ָ
ָבאּו
ָכר; ַוי ִּ
זָ
ַה ַמ ֲחנֶה ִּשלֹּהֲ ,א ֶשר ְב ֶא ֶרץ
ָען"
ְכנ ַ
ֹּאמרּו ִּהנֵה ַחג ה' ְב ִּשלֹו
" ַוי ְ
ֲא ֶשר
ימה,
ָמ ָ
י ִּ
ָמים
ִּמי ִּ
ִּמ ְצפֹונָה ְל ֵביתֵ -אל ִּמ ְז ְר ָחה
ַה ֶּׁש ֶמשִּ ,ל ְמ ִּס ָלה ָהע ָֹּלה
ּומ ֶנגֶב
ִּ
ִּמ ֵביתֵ -אל ְש ֶכ ָמה
ִּל ְלבֹונָה .ויצו (וַיְ ַצּוּו) ֶאת ְבנֵי
ְלכּו,
ֵלאמֹּר:
ָמן
ִּבנְ י ִּ
יתם,
ּור ִּא ֶ
ַא ַר ְב ֶתם ַב ְכ ָר ִּמים ְ
וֲ
ֵצאּו ְבנֹות ִּשילֹו
וְ ִּהנֵה ִּאם י ְ
אתם
וִּיצ ֶ
ָ
ָלחּול ַב ְמחֹּלֹות,
ַח ַט ְפ ֶתם ָל ֶכם
ִּמןַ -ה ְכ ָר ִּמים ו ֲ
ִּאיש ִּא ְשתֹו ִּמ ְבנֹות ִּשילֹו;
ָמן ....
ַה ַל ְכ ֶתם ֶא ֶרץ ִּבנְ י ִּ
וֲ
ַיִּשאּו
ָמן ,ו ְ
ַו ַיעֲשּוֵ -כן ְבנֵי ִּבנְ י ִּ
ִּמן-
ְל ִּמ ְס ָפ ָרם
ָשים
נ ִּ
ַה ְמח ְֹּללֹות ֲא ֶשר ָגזָלּו; ַוי ְֵלכּו
ַח ָל ָתם ,וַיִּ ְבנּו
ַויָשּובּו ֶאל-נ ֲ
ֵשבּו ָב ֶהם"
ֶאתֶ -ה ָע ִּרים ַוי ְ
ָמים ָה ֵהםֵ ,אין ֶמ ֶל ְך
" ַּבי ִ
ָשר
ִאיש ַּהי ָ
ְביִ ְש ָר ֵאל:
ֲשה"
ְב ֵעינָיוַּ ,יע ֶ

הרחבה/הערות

ייאמר לשבחם של השבטים
שהתחרטו על המעשה הנורא של
לחימה חוזרת ונשנית בבנימין.
הם חששו לאיבוד השבט ,חלילה,
וכשראו שאין נשים לגברים
שנותרו מבנימין ,באו למשכן
בשילה ,בכו לפני ה' ,הצטערו
והביעו דאגה לעתיד השבט

השבטים נשבעו שלא להתחתן עם
בנימין .אחרי המלחמה הם
התחרטו וחשבו על פתרון למצוא
בנות ל 600-הגברים שנותרו
מבנימין .פתרון ל 400-גברים
מצאו על ידי הטלת עונש מוות על
אנשי יבש גלעד ,על שלא באו
למצפה ,ואחר כך הביאו מהם
נשים לבני בנימין.

זקני השבטים פתרון אחר נקי
מדם ל 200-הגברים הנותרים .הם
הורו לבני בנימין לחטוף להם
בנות מאלה היוצאות לחולל
בכרמי שילה ,וכך עשו.

כמה סמלי הדבר שהפסוק החותם
את ספר שופטים הוא הפסוק
המבטא ביותר את שורש הרעות
שהיו ,והוא מופיע כאן בפעם
הרביעית" :אין מלך בישראל" ולכן
כל אחד עושה את הנראה לו.
אולם ,חבל שלא זכרו כי יש מלך
בישראל ,הלא הוא מלך מלכי
המלכים הקב"ה שחובה לירא
מפניו תמיד ,ואז נמנעים
מחטוא!!!

