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הפצע שהותירה הפרשה העגומה והמבישה של פילגש בגבעה בתולדות ע ישראל,
מדמ עד ימי חורב שומרו כעבור מאות שני  1,ולהערכתנו ג מאה שני אחר כ,
כמו שיבואר במאמר ,ואולי יותר מזה .אי לנו מספר מדויק של החללי שנפלו
במלחמת האחי ובשלוחותיה ,א קרוב לוודאי שהוא עולה על מאה אל 2.כאמור,
בנוס לעגמת הנפש על ההרוגי הרבי  ,ישנה ג הבושה ,ה על מעשי סדו
שנעשו בפילגש ,ובמידה רבה ג בבעלה ,ה על מלחמת האחי  .אפשר שבעקבות
מלחמה זו הודח הכוה הגדול ,פינחס ב אלעזר ,הכהונה עברה לבני איתמר ,והגל
הראשו של הזעזועי ִהכה לפחות עד ימי שאול.
הפרשה כולה כתובה בסגנו קשה ע חזרות רבות וסדר מקראות שאינו ברור.
שמא יש בסגנו זה משו 'עמו אנכי בצרה' :וכשישראל אינ מביני מה ה עושי
ומה קורה עמ  ,א המקראות בסגנונ משדרי את המועקה והבלבול 3.הקושיות
*

.1

.2

.3

בדר הטבע ,רוב המקראות שנביא יהיו מספר שופטי  .לכ נציי כל מקרא מספר שופטי
בלא לכתוב את ש הספר ,אלא את הפרק והפסוק בלבד .במקראות מספרי אחרי נציי
את ש הספר.
ראה :הושע ט' ,ט; י' ,ט .נבואותיו ש סמוכות לחורב שומרו .חז"ל והראשוני נחלקו
בזמנה של פילגש בגבעה ,א הייתה בתחילת תקופת השופטי  ,בימי כוש רשעתיי  ,או
בסופה ,ועוד נדו בכ .ההבדל בי שתי הדעות הוא כארבע מאות שנה של תקופת השופטי ,
וכדי להגיע לימי הושע יש להוסי כמה עשרות שני עד בניי הבית )תקופת ספר שמואל(,
וכמאתיי וחמישי שנה מימי הבית הראשו עד סמו לחורב שומרו.
ארבעי אל איש מישראל נהרגו בשני ימי הלחימה הראשוני )כ' ,כא ,כה( .מבנימי נהרגו
כעשרי וחמישה אל איש שול חרב )כ' ,לה ,מו( ,או כעשרי ושישה אל ,לפי מקור אחר
)כ' ,טו; בסתירה זו דנו רד"ק ש ומלבי" ש  ,מו( .אול מכיוו ש"נשמדה מבנימ אשה"
)כ"א ,טז( ,הרי מספר הנופלי הכולל מבנימי היה למעלה מכפול מזה ,ובמידה ניכרת .בנוס
לכל אלו נהרגו כל אנשי יבש גלעד כולל הנשי  ,פרט לארבע מאות בתולות )כ"א ,ייב(.
השווה לירושלמי תעניות פ"ד ,סח ע"ג ,בעניי קלקול החשבונות שהיה לגבי הבקעת החומה
בשבעה עשר בתמוז ועוד]" :משל[ למל שהיה יושב ומחשב חשבונות ,באו ואמרו לו :נשבה
בנ ,ונתקלקלו חשבונותיו" .כלומר ,המקרא כתב טעות בחשבו ,בגלל צרת של ישראל
וטעות בחשבו.
מגדי נ )תמוז תשס"ט(
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על תוכ הפרשה רבות ,ומכול עולה השאלה :על מה באה ונהייתה הרעה הגדולה
הזאת?
דומה שמכל השאלות קשה חוסר הבהירות בשאלה מי ה ה'טובי ' ומי ה
ה'רעי ' בפרשה .מרהיטות סגנונה של הפרשה עולה ,שבני הגבעה הרעו לעשות ,ועל
כ אי כל מחלוקת .בפשטות נראה ,שבני בנימי שחיפו עליה  ,ולא נתנו להעניש ,
נתנו יד לפשע ,וה ה'רעי ' .מכא שבני ישראל ,שדרשו את דמה השפו של הפילגש
ונלחמו ע בני בנימי ,נהגו כשורה .ג ניצחונ במלחמת ההכרעה השלישית –
ניצחו שנראה שהאורי והתומי והשאלה בה' ,כמו ג המקראות ,הסכימו עמו –
מורה לכאורה שבני ישראל ה ה'טובי ' .אלא שא כ ,מדוע ניגפו בשני הימי
הראשוני  ,א על פי ששאלו בה'? מדוע איבדו ארבעי אל מאנשיה ?
שאלה נוספת עולה בפרשה ,והיא האכזבה שהכזיבו האורי והתומי ביומיי
הראשוני  ,כששלחו את בני ישראל למלחמה ,ולמרות זאת הייתה מפלה במחנה
ישראל .האומנ כיזבו האורי והתומי ?
עוד שאלות רבות עולות בפרשה ,ובה נעסוק אגב שתי השאלות המרכזיות
שהבאנו כא.
בשער הראשו' ,שער המשפט' ,נעסוק בשאלה הראשונה ,וננסה לברר על מה
יצא הקצ על עדת בני ישראל ביומיי הראשוני למלחמה .כלו לא היו צריכי
למחות במלוא כוח על מה שנעשה לפילגש בגבעה?
בשער השני' ,שער התשובה' ,נבקש תשובות לשאלתנו השנייה ,א אפשר
שכיזבו האורי והתומי .
בשער השלישי' ,שער יבש גלעד' ,נציע פתרו ,שונה מ התשובות שבשערי
הראשוני  ,לשתי השאלות ג יחד .החטא שנחשו בשער השלישי ,חטא המצדיק
ג את העונש הכבד וג את התשובה העמומה והתמוהה של האורי והתומי  ,הוא
לדעתנו החמור מכול.
השער השלישי אינו מבטל את שני קודמיו ואת הפגמי שמצאנו בה
להתנהגות של ישראל .דרכה של מערבולת דתית ומוסרית ,שהיא גוררת אליה כמה
חטאי מכיווני שוני  .ג כא היה לדעתנו חטא עיקרי ,הנידו בשער השלישי
וחטאי הנלווי אליו ,לפניו ולאחריו ,שבה עסקנו בשערי הקודמי  .התמונה
המלאה תצטייר משלושת השערי הראשוני ג יחד.
בשער הרביעי' ,שער כרמי שילה' ,נעסוק בתיקו ובנחמה שאחרי החטא ועונשו
בעניי הפילגש ,תיקו ונחמה שאנו כה זקוקי לה  ,מאז ספר שופטי ועד היו
הזה.
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המלחמה בגבעה ,כמו כל מלחמת אחי  ,הייתה מלחמה שהיו בה רק מפסידי  ,ושני
הצדדי נפגעו בה קשות .בשער זה על שלושת פרקיו נדו בשאלה ,על מי יש להטיל
את עיקר האשמה לפריצת הסכסו ,שהביא בסופו של יו למלחמה הקשה .התבערה
הגדולה פרצה ,לדעתנו ,בשלב אחר ,שבו נדו בשער השלישי ,א הפתיל הראשו
הוצת בפרשת הפילגש ,ובאשמת הצתתו נדו כא.
אי לנו ספק באשמת של בני הבלייעל מגבעה בסכסו ,א הא היו ה
האשמי היחידי ?
בפרק הראשו נדו בחומרתו הגדולה של די 'עיר הנידחת' ,שאפשר שפסקו
שבטי ישראל על העיר גבעה ,ונשאל א הייתה הצדקה לדי חמור זה ,ומהי רמת
הדרישה והחקירה שהיו ש .
בפרק השני נעסוק באשמתו ובמידת אמינותו של האיש הלוי ,בעלה של
הפילגש ,העד המרכזי בפרשה.
בפרק השלישי נבח את האפשרות לחלוק את האשמה ג ע הפילגש עצמה,
ונעקוב אחר התחבטות של חז"ל בשאלה זו.
אפשר שמסקנתנו מפקעת סבוכה זו תוביל אותנו לפשר גודל המכה שבה לקו כל
הצדדי המעורבי בפרשה ,בלא שהיה בה צד מנצח.
"ÌÈ¯·Á „Á‡ ˘È‡Î" .1
בפרק זה נדו במשפט שנער במצפה לעיר גבעה )גבע בנימי( ובצדקתו:
ַ ָ ֵהל ָה ֵע ָדה ְ ִאי ֶא ָחד ְל ִמ ָ וְ ַעד ְ ֵאר ֶ ַבע וְ ֶא ֶר ַה ִ ְל ָעד ֶאל
ִ ָר ֵאל ו ִ
ֵצא ָל ְ נֵי י ְ
ַו ְ
%ר ַ ע ֵמא$ת
ִ ָר ֵאל ִ ְק ַהל ַע& ָה ֱאל ִֹהי& ְ
ַ-ב ִ!$,ת ָל ָה ָע& ֹל ִ ְב ֵטי י ְ
ה' ַה ִ" ְצ ָ!הַ .ו ִ ְתי ְ
ֹאמר ְ נֵי
ִ ָר ֵאל ַה ִ" ְצ ָ!ה ַו ְ
ָמ ִי ָעל ְבנֵי י ְ
ִ ְמע ְ נֵי ִב ְני ִ
ֶא ֶלִ /אי ַר ְג ִלי  ֵֹלָ /ח ֶרבַ .ו ְ
ֹאמר
ַע ָה ִאי ַה ֵ4וִ י ִאי ָה ִא ָ3ה ַה ְִ ,ר ָצ ָחה ַו ַ
יכה ִנ ְה ְי ָתה ָה ָר ָעה ַהֹ1אתַ .ו ַ
ִ ָר ֵאל ַ ְ ר ֵא ָ
יְ
ָקמ ָע ַלי ַ ֲע ֵלי ַה ִ ְב ָעה ַו ָסֹ  ָע ַלי ֶאת
יל ְג ִי ָלל ַ .ו 8
פ ַ
אתי ֲא ִני ִ
ָמ ָ ִ
ַה ִ ְב ָע ָתה ֲא ֶר ְל ִב ְני ִ
ָא ַ ְֶ 4ח ָה
ַ ֶח ָה ו ֲ
ָאנ ְ
יל ְג ִי ו ֲ
ַמֹתָ .וא ֵֹחז ְ ִפ ַ
יל ְג ִי ִע ,ו ָ
א$תי ִ" ַל ֲהרֹג וְ ֶאת ִ! ַ
ַה ַ יִת ָלי ְָלה ִ
ִ ָר ֵאל ָהב ָל ֶכ&
ֶ 48כ& ְ נֵי י ְ
ִ ָר ֵאלִ .הֵ,ה כ ְ
נ ָב ָלה ְ י ְ
ִ ָר ֵאל ִי ָע זִ ָ"ה ְ
ַח ַלת י ְ
ְ ָכל ְ ֵדה נ ֲ
;הל $וְ לֹא נָסר ִאי
ֵל ְ< ִאי ְל ֳ
ָק& ָל ָה ָע& ְ ִאי ֶא ָחד ֵלאמֹר לֹא נ ֵ
ָ ָבר וְ ֵע ָצה ֲהלֹ&ַ .ו ָ
ָי& ַל ֵ";ה
ג$רל .וְ ָל ַק ְחנ ֲע ָ ָרה ֲאנ ִ
יה ְ ָ
ַע ֶה ַל ִ ְב ָעה ָע ֶל ָ
ְל ֵבית .$וְ ַע ָה זֶה ַה ָ ָבר ֲא ֶר נ ֲ
ֶבע
מ;ה ָל ֶא ֶל /וְ ֶא ֶלָ /ל ְר ָב ָבה ָל ַק ַחת ֵצ ָדה ָל ָע& ַל ֲע$ת ְלבְ &;$לג ַ
ִ ָר ֵאל ֵ
ְלכֹל ִ ְב ֵטי י ְ
ִ ָר ֵאל ֶאל ָה ִעיר ְ ִאי ֶא ָחד
ֵ;סָ /ל ִאי י ְ
ִ ָר ֵאלַ .ו ֵ
ָמ ְ ָכל ַה ְָ ,ב ָלה ֲא ֶר ָע ָה ְ י ְ
ִ ְני ִ
)כ' ,א?יא(.
ֲח ֵב ִרי&
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משפט לעיר שלמה עד כדי מלחמה בה 4מוכר לנו רק מפרשת עיר הנידחת 5.אפשר
שאנשי העיר אכ נידונו כבני עיר הנידחת ,על פי היקש בי עבודה זרה לבי גילוי
עריות ושפיכות דמי  ,שהיו במעשה הפילגש .ושמא פורק היצרי בגילוי העריות
הנורא שהיה ש נראה כסר לעבודת הבעל ,שהייתה שטופה בגילוי עריות ,ולכ
נידונו אנשי גבעה בדי עיר הנידחת ,כעובדי עבודה זרה6.
בר  ,דינה של עיר הנידחת הוא על פי בית די של שבעי ואחד 7.אפשר שג
כא היה בית די של שבעי ואחד ,אול הרוש הראשוני העולה מ המקראות
הוא ,שהיה זה משפט שדה עממי ,וגזר הדי נקבע על פי האווירה הכוללת 8.אמנ ,
.4

.5

.6

.7
.8
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לכאורה יש להשיב על דברינו מפסוק יג" :ועתה תנו את האנשי בני בליעל אשר בגבעה
ונמית ונבערה רעה מישראל" – משמע שדרשו באופ פרטני את הפושעי .א במקראות
שהבאנו קוד מבואר שהתכוונו לצאת למלחמה על גבע בנימי ,וא גייסו צבא רב לש כ.
קשה ג להבי את בני בנימי ,שסירבו לדו את הפושעי בגופ .לכ אנו נוטי לבאר
שכוונת שבטי ישראל הייתה לנתינת כל אנשי גבעה ביד ,ולפחות הגברי ,וכול כאחד היו
בעיניה בני בלייעל ,ה מי שהיה בפועל במעשה הפילגש ,ה מי שגיבה את המעשה בעידוד
או בשתיקה .לפי זה ,המחלוקת בי בני בנימי לשבטי ישראל הייתה ,א יש לדו את כל
העיר ולהורסה על הפשע שנעשה בה ,או שאי כא אלא משפט לאנשי פרטיי .שאלות
כאלו מוכרות לנו ג בדורנו ,ממספר פעמי שבה הוקע ציבור של בשל מעשי יחידי,
שהיה נראה שה מגובי על ידי העיר כולה .מי יודע עד כמה היינו קרובי באות פעמי
למה שקרה בעוונותינו מול שבט בנימי ,ואי להארי .די דומה גזרו שמעו ולוי על כל
אנשי שכ במעשה דינה .רק שכ ב חמור אנס אותה וכלא אותה בביתו ,א העיר כולה
גיבתה את התנהגותו ,בכ שלא דנה אותו על מעשהו .יתר על כ :ש הסכימו כול להימול
כדי לסייע לשכ ליטול את אנוסתו לצמיתות ,א שהיה ברור שבני יעקב התנו עמו את
התנאי על המילה בעל כורח ,מאחר שדינה כבר הייתה בחזקתו .יעקב חלק ש על שמעו
ולוי .מעי מחלוקת זו הייתה לדעתנו בי בני בנימי לבי שבטי ישראל על גורלה של הגבעה.
ראה :דברי י"ג ,יגיט .מלבי" בפירושו כא ניסה לחבר את דינה של גבעה ע דינה של עיר
הנידחת .ר"י אברבנאל )כ' ,יא( שלל אפשרות כזו ,ונטה יותר לפרש את העניי על פי הכלל
בסנהדרי מו ע"א ,שבית די מכי ועונשי שלא מ התורה כדי לעשות סייג לתורה .ככלל
ראוי לציי ,שרמב" בפירושו )בראשית י"ט ,ח( ד לכ חובה את שבטי ישראל על מלחמת
הבלתימוצדקת בבנימי ,וסבר שאפילו אונס הפילגש לא הצדיק הטלת חיוב מיתה על בני
הבלייעל ,ואילו ר"י אברבנאל ומלבי" נטו להצדיק את שבטי ישראל ,ותלו את עונש
בפרשת פסל מיכה בלבד .ר"י אברבנאל הארי לטעו נגד רמב" שהקל באונס הפילגש ומנה
'חמש בחינות' נגדו ,עיי בדבריו הארוכי והחשובי לפסוק הנ"ל ולפסוק כז .מכל מקו,
אנו ביררנו לנו דר משלנו בביאור החטא של בני ישראל.
אפשר שעדותו של רבי יונת )סנהדרי עא ע"א( ,שראה עיר הנידחת וישב על תלה ,מכוונת
לעיר גבעה שחרבה במלחמת פילגש בגבעה .כיוצא בו ,עדותו שישב על קברו של ב סורר
ומורה ,אפשר שמתייחסת לקברו של אבשלו ,שנחשב במדרשי רבי בחז"ל כב סורר
ומורה.
סנהדרי פ"א מ"ה.
על הפסוק "ויתיצבו פנות כל הע" )כ' ,ב( כתבו תרגו יונת ,רש"י ורד"ק ,שהכוונה לראשי
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אי בידינו די כלי כדי להתייחס להבדל שבי מבנה המשפט שנעשה לבי דרישות
התורה שבעל פה ,ושמא הצור בסנהדרי של שבעי ואחד לעיר הנידחת ולדיני
אחרי לא נפו עדיי בע  ,והוראות התורה כמו "ושפטו העדה בי המכה ובי ֹ ֵאל
הד על המשפטי האלה" )במדבר ל"ה ,כד( נתפרשו כפשוט ,כאילו העדה כולה
היא השופטת בדיני נפשות .לכ נבח את מה שנעשה במצפה רק על פי פשטי
המקראות בפרשת עיר הנידחת:
$ע ָבה ַהֹ1את ְ ִק ְר ֶ ָ<
ֶע ְ ָתה ַה ֵ
יטב וְ ִהֵ,ה ֱא ֶמת נָכַ $ה ָ ָבר נ ֶ
%ל ָ ֵה ֵ
וְ ָד ַר ְ ָ וְ ָח ַק ְר ָ וְ ָ ְ
)דברי& י"ג ,טו(.

בפרשת עיר הנידחת מדגישה התורה את הצור בדרישה וחקירה יסודיות יותר מבכל
מקו אחר 9.חומרת דינה של עיר הנידחת והחשש משמועות המכוונות נגדה אכ
תובעי דרישה וחקירה יתרות .הא בפרשת פילגש בגבעה היו דרישה וחקירה
כאלו? הבה נתבונ בשאלה זו.
˜Â˘Ú‰ ÈÂÏ‰ ˙˜ÚÊ .2
איננו יודעי כיצד בדיוק התנהג בית הדי בפרשת הפילגש ,וכאמור ,לא ברור לגמרי
שהיה ש בית די .אול אנו יכולי לבחו בכוח השיפוט שלנו את תוצאת המשפט
שנער בעיר מצפה – ההחלטה החד!משמעית על אשמת של אנשי גבעה.
הקורא תמה עלינו מ הסת  :כלו יש ספק באשמת של אנשי גבעה?! והרי
הכתוב מצווח ואומר" :וידעו אותה ויתעללו בה כל הלילה עד הֶ ֹ$קר" )י"ט ,כה( .וא
שיש לדו באשמתה הקולקטיבית של העיר על מעשיה של אנשי הבלייעל ,כפי
שכתבנו לעיל ,דומה שלא על זה נסב עיקר הדיו .ועדיי יש מקו  ,לדעתנו ,להטיל
ספק באשמת הפלילית של אנשי גבעה ,משו שאופיו של המשפט לא היה פלילי,
אלא זעקת תובע עשוק כלפי הנתבע העושק – זעקתו של בעל האישה הנרצחה כלפי
אנשי גבעה על העוול שעשו לו:
ַע ָה ִאי ַה ֵ4וִ י ִאי ָה ִא ָ3ה
יכה ִנ ְה ְי ָתה ָה ָר ָעה ַהֹ1אתַ .ו ַ
ִ ָר ֵאל ַ ְ ר ֵא ָ
ֹאמר ְ נֵי י ְ
ַו ְ
ָקמ ָע ַלי ַ ֲע ֵלי
יל ְג ִי ָלל ַ .ו 8
פ ַ
אתי ֲא ִני ִ
ָמ ָ ִ
ֹאמר ַה ִ ְב ָע ָתה ֲא ֶר ְל ִב ְני ִ
ַה ְִ ,ר ָצ ָחה ַו ַ
ַמֹתָ .וא ֵֹחז
יל ְג ִי ִע ,ו ָ
א$תי ִ" ַל ֲהרֹג וְ ֶאת ִ! ַ
ִ
ַה ִ ְב ָעה ַו ָסֹ  ָע ַלי ֶאת ַה ַ יִת ָלי ְָלה
ִ ָר ֵאלִ .הֵ,ה
נ ָב ָלה ְ י ְ
ִ ָר ֵאל ִי ָע זִ ָ"ה ְ
ַח ַלת י ְ
ָא ַ ְֶ 4ח ָה ְ ָכל ְ ֵדה נ ֲ
ַ ֶח ָה ו ֲ
ָאנ ְ
יל ְג ִי ו ֲ
ְ ִפ ַ
)כ' ,ג?ז(.
ִ ָר ֵאל ָהב ָל ֶכ& ָ ָבר וְ ֵע ָצה ֲהלֹ&
ֶ 48כ& ְ נֵי י ְ
כְ

.9

הע .ר"י אברבנאל ומלבי" חלקו עליה וביארו שהכוונה להמו הע ,וכ פירש המצודות.
אמנ ג ר"י אברבנאל הדגיש )בפירושו לכ' ,כז( ,שדינ נקבע על פי בית די של שבעי
ואחד ,ואנו העלינו כא ספק בכ.
בפרשת עד זומ נאמר 'רק' "ודרשו השופטי היטב" )דברי י"ט ,יח ,ועיי ג ש י"ז ,ד(.
אמנ חז"ל למדו שיש להשוות את כל פרשיות המשפט זו לזו ,ואכמ"ל.
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לכאורה ,א נוכיח שמידת אשמתו של הבעל ,האיש הלוי ,במותה של הפילגש ,אינה
נופלת בהרבה מאשמת של אנשי גבעה ,בטל כוח תביעתו כלפיה  ,ובטל המשפט
כולו ,שהרי בצדק נטע כלפיו ,קשוט עצמ תחילה ,ואחר כ קשוט אחרי  10.הבה
נתבונ בעדות המקראות על התנהגותו:
א$תB
ֵדע ָ
יה& ַהח ַו ְ
יל ְגַ $ו ֵֹצא ֲא ֵל ֶ
ַחזֵק ָה ִאי ְ ִפ ַ
ָי& ִל ְמ ַֹע לַ $ו ֲ
וְ לֹא ;ב ָה ֲאנ ִ
ַבֹא ָה ִא ָ3ה
חה בעלות ] ַ ֲעל$ת קרי[ ַה ַָ 3חר .ו ָ
ְ ְָ 4
ַו ִ ְת ַע ְ4ל ָבָ Bל ַה ַ4י ְָלה ַעד ַה ֶֹקר ַוי ַ
ֶיה ַ ֶֹקר
ָק& ֲאדֹנ ָ
ֶיה ַָ &3עד ָהא$רַ .ו ָ
ַ!ֹל ֶ! ַתח ֵ ית ָה ִאי ֲא ֶר ֲאד$נ ָ
ִל ְפנ$ת ַה ֶֹקר ו ִ
יה
ָד ָ
יל ְג $נ ֶֹפ ֶלת ֶ! ַתח ַה ַ ִית וְ י ֶ
ֵצא ָל ֶל ֶכת ְל ַד ְר $וְ ִהֵ,ה ָה ִא ָ3ה ִפ ַ
ַו ִ ְפ ַח ַ ְלת$ת ַה ַ יִת ַו ֵ
ֵל ְ<
ָק& ָה ִאי ַו ֶ
ֵל ָכה וְ ֵאי עֹנֶה ַו ִ ָ ֶח ָה ַעל ַה ֲחמ$ר ַו ָ
קמי וְ נ ֵ
ִ
יה
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ַעל ַה ַַ ./Cו ֶ
יה ִל ְנֵי&
ַ ֶח ָה ַל ֲע ָצ ֶמ ָ
יל ְגַ $ו ְינ ְ
ַחזֵק ְ ִפ ַ
ִל ְמקֹמַ .$ו ָבֹא ֶאל ֵ יתַ $ו ִ ַח ֶאת ַה ַ" ֲא ֶכ ֶלת ַו ֲ
)י"ט ,כה?כט(.
ִ ָר ֵאל
ְ ְֶ 4ח ָה ְ כֹל ְבל י ְ
ָע ָר ְנ ָת ִחי& ַוי ַ

נמנה את רעותיו של הבעל:
א .הוא מציל את גופו במסירת בת זוגו ,ככל הנראה בעל כורחה .הוא אינו דומה
ללוט בסדו ולמארחו הזק בעיר גבעה ,שבהצעה למסור את בנותיה ניסו
להציל את אורחיה  ,ובכ יש לה נקודת זכות למרות הצעת המגונה 11.האיש
הלוי ניסה להציל את עצמו ,ופעל מתו שיקול אנוכי בלבד.
ב .הפילגש מגיעה בתו ההתעללות בה אל פתח הבית .שמא נית עדיי להצילה.
א אי איש נשק בעד החלו ומחכה לה בחרדת הלב .ג לא בעלה ,שהיא
הצילתו בסבלה שלה .הבית נעול ,ובעלה יש על מיטתו12.
ג .הבעל ק בבוקר והתכונ ללכת לדרכו .הא שכח את בת זוגו שהפקיר אמש?
מ המקראות נראה ,שנתקל בה בדר מקרה.
ד .כשהוא מצווה לה "קומי ונלכה" ,מסתבר שהוא אינו יודע שהיא מתה .מסתבר
שאישה שמתה מהתעללות והיא נופלת וידיה על הס ,אינה נראית במצב טוב
ג א היא עדיי חיה .הציווי שלו אליה ,ללא התנצלות ,ללא הבעת דאגה ,ללא
התעניינות וללא הושטת עזרה ,הוא חוסר נורמה מינימלית של אנושיות כלפיה.
 .10על פי סנהדרי יח ע"א ,בבא מציעא קז ע"ב ועוד.
 .11ראה :רמב" לבראשית י"ט ,ח .לכאורה נית ללמד זכות על הבעל ,שלא מסר לבני הבלייעל
את נערו שהיה עמו )ראה :י"ט ,יא( ,אלא דווקא את פילגשו .משמע שחשש למשכב זכר יותר
מאשר למשכב ע אישה ,ובכ יש צדק .אול התנהגותו בהמש מוכיחה שהלוי כלל לא
חשש לכבודה של פילגשו.
 .12רמב" )בראשית י"ט ,ח( ,המלמד זכות על אנשי הגבעה )יחסית לאנשי סדו( ,טוע שה לא
נתכוונו להורגה ,אלא שהיא נחלשה מרוב ביאות ומתה מ הקור בפתח הבית .ג ר"י
אברבנאל )י"ט ,כו( כתב שהקור הוא שהרג את הפילגש .לא מוב לנו איזה לימוד זכות יש
בכ ,א יש לציי שהמדרש באסתר רבה )פרשה יז יא( באמת אומר ,שישראל התקבצו
להילח ע בנימי בכ"ג בשבט ,ומשמע שמעשה הפילגש היה בטבת או בתחילת שבט,
כלומר ,בימי הקור הקשה.
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ה .את החלטתו שלא להביאה לקבר ישראל ,אלא לנתחה לחתיכות ,המושלכות
בסופו של דבר לכלבי ולחיות השדה ,יש לבחו לא רק לאור בקשת הנקמה על
ההתעללות שנעשתה בה ,אלא ג לאור יחסו הכללי של האיש לפילגשו.
ו .לכל אלו יש להוסי את פזיזותו של הבעל ביציאה מבית לח בשעה מאוחרת,
שלא אפשרה להגיע למקו בטוח מבעוד יו  ,ואת הגעתו לעיר גבעה בשעת
לילה ,שלא כדר העול  ,לאחר שהבתי היו נעולי והתריסי מוגפי  .ומי
יוכל לשער במה נחשד בשל כ על ידי אנשי העיר ,שהקיפו את הבית ודרשו
להורגו.
כשאנו בוחני את אישיותו של הלוי ,קשה להתעל מדבריו אל האיש הזק שאירח
אותו בגבעה:
ָא ֵל ְ<
הדה ַעד י ְַר ְ ֵתי ַהר ֶא ְפ ַר ִי& ִמ ָ; &3נ ִֹכי ו ֵ
ַחנ ִמ ֵ ית ֶל ֶח& ְי ָ
ֹאמר ֵא ָליו ע ְֹב ִרי& ֲאנ ְ
ַו ֶ
)י"ט ,יח(.
ְתה
א$תי ַה ָ י ָ
ִ /C%
ְהדה וְ ֶאת ֵ ית ה' ֲא ִני ה ֵֹל ְ< וְ ֵאי ִאי ְמ ֵ
ַעד ֵ ית ֶל ֶח& י ָ

וכתב על כ ר"י אברבנאל:
והנה איש האישה הנרצחת היה ירא אלוהי& וסר מרע ,כמו שאמר' :ואל בית ה' אני
)פרק כ' ,סו' /הבחינה השנית'(.
הול<'

דווקא א נקבל את דברי ר"י אברבנאל ,המאמי משו מה לכל מילה שאמר האיש
הלוי 13,יגדל הכאב עד מאוד; שהרי יראת שמי המסתכמת בהליכה אל בית ה',
ונוחלת כישלו מחפיר במבח החברתי ,כפי שכשל הלוי בהתנהגותו ע פילגשו ,מה
תואר ומה הדר יש לה?
שמא לכ רמז ישעיהו הנביא בתארו את חטאי ירושלי במילי :
$רת ֱאל ֵֹהינ ַע&
ַ
ִ ְסדֹ& ָהיִינ ַל ֲעמ ָֹרה ָ ִמינְ ִ .מע ְד ַבר ה' ְק ִצינֵי ְסדֹ& ַה ֲאזִ ינ
)א',
ֶד ֶכ& ְרמֹס ֲח ֵצ ָרי
ֲעמ ָֹרהִ ...י ָתבֹא ֵל ָרא$ת ָ!נָי ִמי ִב ֵ זֹאת ִמ ְ

ט?יב(14.

נשוב לענייננו :בעדותו של האיש הלוי על אנשי גבעה לפני כל ישראל אי זכר לכל
רעותיו ,הוא מספר ש רק את רעת  .כלו זעקת הלוי ,בעלה של הפילגש ,הצדיקה
 .13אפשר שהלוי אמר זאת למארחו ,לא כמסיח את האמת לפי תומו ,אלא כנימוק לשכנעו
לארח ,שהרי אפשר שהיה מקובל לארח אנשי ההולכי לבית ה' ,שכ כל אד היה עולה
שמה מדי פע ,והיה נזקק לכ שיארחוהו אחרי בדרכו .עוד לא נתברר לנו על פי דרכו של
ר"י אברבנאל ,מניי לנו שכוונת הלוי הייתה לבית ה' בשילה? שמא הל לביתו של מיכה ואל
פסלו .בסוגיה זו נדו בהרחבה להל.
 .14עוד נזכיר כא את נבואתו של מלאכי" :כסות דמעה את מזבח ה' בכי ואנקה מאי עוד פנות
אל המנחה ולקחת רצו מידכ .ואמרת על מה על כי ה' העיד בינ ובי אשת נעורי אשר
אתה בגדתה בה והיא חברת ואשת ברית" )ב' ,יגיד( .המנחה המהודרת המוקרבת על
המזבח יחד ע הפגיעה הקשה באישה ,בבת הזוג ,היא מנחה שאי הקב"ה חפ בה.
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את היאספות של כל ישראל למלחמה? כלו על עדותו של זה ראוי היה לסמו
ולגזור על פיה מיתה על עיר שלמה?
נחתו פרק זה בהערה פרשנית משנית .מעשה הפילגש פותח בסיפור משעשע
על התנהגותו של אביה של הפילגש מבית לח ע חתנו:
ָמי&
ַ ִהי ָ& י ִ
הדה ו ְ
יה ֶאל ֵ ית ֶל ֶח& ְי ָ
;ב ָ
ַ ֶל ְ< ֵמ ִאֶ $אל ֵ ית ִ
יל ְג $ו ֵ
ַזְ נֶה ָע ָליו ִ! ַ
וִ
ַער$
יב Bקרי[ וְ נ ֲ
יה ְל ַד ֵ ר ַעל ִל ָ  Bלהשיבו ] ַל ֲה ִ ָ
%ח ֶר ָ
ֵל ְ< ֲ
יַ Bו ֶ
ָק& ִא ָ
%ר ָ ָעה ֳח ָד ִי&ַ .ו ָ
ְ
ַחזֶק $
ִ ַמח ִל ְק ָראתַ .$ו ֲ
ַע ָרה ַו ְ
יה ַו ְִר ֵאה ֲא ִבי ַהֲ ,
;ב ָ
יאה ֵ ית ִ
ַ ִב ֵ
ִע" $וְ ֶצ ֶמד ֲחמ ִֹרי& ו ְ
יעי
ִ ַו ִָלינ ָ&ַ .ו ְי ִהי ַ ָ &$ה ְר ִב ִ
ֹאכל ַו ְ
ָמי& ַו ְ
ֵב ִאְ $ל ֶֹת י ִ
ַע ָרה ַו ֶ
ח ְֹתנֲ $א ִבי ַהֲ ,
%חר
ַע ָרה ֶאל ֲח ָתנְ $ס ָעד ִל ְ ָ< ַ!ת ֶל ֶח& וְ ַ
ֹאמר ֲא ִבי ַהֲ ,
ָק& ָל ֶל ֶכת ַו ֶ
ַ ִימ ַב ֶֹקר ַו ָ
ַו ְ
ה$אל נָא וְ ִלי
ַע ָרה ֶאל ָה ִאי ֶ
ֹאמר ֲא ִבי ַהֲ ,
ִ ַו ֶ
ַח ָו ַו ְ
ֵיה& י ְ
ֹאכל ְנ ֶ
ֵב ַו ְ
ֵ ֵלכַ .ו ְ
ַ ֵ& ַ ֶֹקר ַ &$
ָל ָ&ַ .ו ְ
ָב ַו ֶ
ָק& ָה ִאי ָל ֶל ֶכת ַו ִ ְפ ַצר  $ח ְֹתנַ $ו ָ
ִטב ִל ֶ ָ<ַ .ו ָ
וְ י ַ
ֹאכל
ַע ָרה ְס ָעד נָא ְל ָב ְב ָ< וְ ִה ְת ַמ ְה ְמה ַעד ְנט$ת ַהַ &$ו ְ
ֹאמר ֲא ִבי ַהֲ ,
יי ָל ֶל ֶכת ַו ֶ
ַה ֲח ִמ ִ
ַע ָרה ִהֵ,ה נָא
ֹאמר ל $ח ְֹתנֲ $א ִבי ַהֲ ,
ַערַ $ו ֶ
יל ְג $וְ נ ֲ
פ ַ
ָק& ָה ִאי ָל ֶל ֶכת הא ִ
ֵיה&ַ .ו ָ
ְנ ֶ
ִיטב ְל ָב ֶב ָ< וְ ִה ְ ַ ְמ ֶ& ָמ ָחר ְל ַד ְר ְ ֶכ&
ָר ָפה ַהַ &$ל ֲערֹב ִלינ נָא ִהֵ,ה ֲחנ$ת ַהִ &$לי !ֹה וְ י ַ
)י"ט ,ב?ט(.
וְ ָה ַל ְכ ָ ְלא ָֹה ֶל ָ<

חשיבותו של הסיפור הארו אינה ברורה .נראה לנו שבמסגרת ההקבלה הברורה
שבי מעשה פילגש בגבעה למעשה סדו  ,ובי האיש הזק מהר אפרי  ,שאירח את
האיש ופילגשו ,לבי לוט ,דומה חותנו של האיש הלוי לאברה – אצל שניה היה
האירוח המוקד והלבבי ביותר ,עוד לפני הלינה בעיר הבלייעל ,סדו או גבעה.
המקרא מעמיד בעימות את האירוח הח אצל אברה מול אנשי סדו  ,ש"יד עני
ואביו לא החזיקה" 15,ושהתנפלה על אורחיה ,שני המלאכי  .דומה שהעימות הסמוי
בפרשת הפילגש אינו בי החות מבית לח לבי בני הבלייעל מגבעה ,אלא בינו לבי
חתנו הלוי מירכתי הר אפרי  .החות התייחס לחתנו הלוי בדר כה אוהדת ,ואילו
החת הלוי ,באופ שבו התייחס לבתו כשהתארח בעיר גבעה ,גמל לו בדר שפלה
ונפשעת16.
 .15ראה :יחזקאל ט"ז ,מט.
 .16השוואת מעשה הפילגש למעשה סדו בסגנו ובתוכ ידועה ומוכרת ,וכבר עמד עליה רמב"
בהרחבה בפירושו למעשה סדו )בראשית י"ט ,ח( .המקבילות הסגנוניות העיקריות סוכמו
היטב בידי י' קויפמ ) ,ÌÈËÙÂ˘ ¯ÙÒירושלי  ,1978עמ'  (277וי' אמית )– Ï‡¯˘ÈÏ ‡¯˜Ó
˘ ,ÌÈËÙÂתל אביבירושלי תשנ"ט ,עמ'  ,(288ונביא כא לתועלת הקורא:
"ואקחה פת לח וסעדו לבכ אחר תעבֹרו" )בראשית י"ח ,ה( – "סעד לב פת לח ואחר
תלכו" )י"ט ,ה(.
"ולינו ...והשכמת והלכת לדרככ" )בראשית י"ט ,ב( – "לי פה ...והשכמת מחר לדרככ
והלכת) "...י"ט ,ט(.
"יקח נא מעט מי ורחצו רגליכ) "...בראשית י"ח ,ד(; "ויבֹאו אל ביתו ויעש לה משתה...
ויאכלו" )ש י"ט ,ג( – "ויביאהו לביתו ...וירחצו רגליה ויאכלו וישתו" )י"ט ,כא(.
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"Â˘‚ÏÈÙ ÂÈÏÚ ‰Ê˙Â" .3
דומה שבי הדמויות העיקריות בפרשה :האיש הלוי ובני ישראל התומכי בו מחד
גיסא ,ובני הבלייעל מגבעה ובני בנימי התומכי בה מאיד גיסא ,קשה למצוא
צדיקי גמורי  .כ מאזני החובה מיטלטלת לכא ולכא .אפשר שבחינת דמותה של
הפילגש תוסי משקל של זכות או של חובה לאחד הצדדי בעימות ,ושמא יהיה זה
אפילו משקל מכריע .הפילגש בפרשתנו היא דמות סבילה ,שכוחות גדולי ממנה
מעצבי את גורלה .הדבר היחיד שעשתה מרצונה מובע בשלוש המילי :
יל ְג
ַזְ נֶה ָע ָליו ִ ַ
וִ

)י"ט ,ב(.

בהנחה שהפילגש זנתה תחת בעלה ,כפשט הכתוב ,שמא יש בכ כדי ללמד מעט
זכות על התנהגות הבעל ,האיש הלוי ,בשעת המבח מול בני הבלייעל מגבעה ,בעת

"טר ישכבו ואנשי העיר אנשי סדֹ נסבו על הבית מנער ועד זק כל הע מקצה .ויקראו
אל לוט ויאמרו לו איה האנשי אשר באו אלי הלילה הוציא אלינו ונדעה את" )בראשית
י"ט ,דה( – "והנה אנשי העיר אנשי בני בליעל נסבו את הבית מתדפקי על הדלת ויאמרו
אל האיש בעל הבית הזק לאמר הוצא את האיש אשר בא אל בית ונדענו" )י"ט ,כב(.
"ויצא אלה לוט הפתחה והדלת סגר אחריו .ויאמר אל נא אחי תרעו .הנה נא לי שתי בנות
אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתה אליכ ועשו לה כטוב בעיניכ רק לאנשי האל אל
תעשו דבר כי על כ באו בצל קרתי .ויאמרו גש הלאה" )בראשית י"ט ,וט( – "ויצא אליה
האיש בעל הבית ויאמר אלה אל אחי אל תרעו נא אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי אל
תעשו את הנבלה הזאת .הנה בתי הבתולה ופילגשהו אוציאה נא אות וענו אות ועשו
לה הטוב בעיניכ ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת .ולא אבו האנשי לשמע לו"
)י"ט ,כגכה(.
***
הקבלות ידועות אלו ואחרות לא הבאנו אלא בשביל חידוש אחד הקשור בפרשת סדו ,וכ
נאמר ש" :ויאמר ה' זעקת סדֹ ועמֹרה כי רבה וחטאת כי כבדה מאד .ארדה נא ואראה
הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה וא לא אדעה" )בראשית י"ח ,ככא( .לדברי רש"י )ש(
מלחמה לעני ,ומרחוה
וחז"ל )סנהדרי קט ע"ב(" ,צעקתה" היא צעקת ריבה אחת ,שנתנה ַ
בדבש ומסרוה למיתה משונה משו שעברה על חוקי סדו ובאה צעקתה לפני ה' .אול
ההקבלה לפרשת פילגש בגבעה ,יחד ע העובדה ש'צעקה' מופיעה במשנה תורה בהקשר של
אונס" :כי בשדה מצאה צעקה הנער המאֹרשה ואי מושיע לה" )דברי כ"ב ,כז( ,מצביעות על
האפשרות שג סדו נידונה על אונס נערה שלא היה לה מושיע .ומאחר שעיר שלמה נידונה
על צעקה זו ,אפשר שהיה זה אונס קבוצתי .סדו נתחלקה אז לאונסי הנערה ולאלו ששתקו
על מעשיה וחיפו עליה ,בדומה למעשה הפילגש בגבעה .אפשר שהוויכוח של אברה ע
הקב"ה היה על מידת אשמת של השותקי ,שמא היו ביניה כאלו שלא באו לחפות על
מעשה התועבה ,אלא שתקו מסיבות אחרות .מכל מקו ,חשש של בני ישראל משתיקה
נוספת על מעשה דומה ,שתביא על ע ישראל פורענות דומה לזו של סדו ,אפשר שהייתה
זרז בתביעת הדי התקיפה מאנשי גבעה.
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שהללו איימו לפרו לבית ששהה בו 17.מ המקראות נראה ,שבני הבלייעל דרשו
דווקא את האיש לעשות בו שפטי  ,והתעלמו מפילגשו .שמא ביקשוהו למשכב זכר,
כפי שעולה מהכתוב "הוצא את האיש ...ונדענו" )י"ט ,כב( .שמא כוונת הייתה
לחוקרו באלימות ,מדוע הגיע לעיר בלילה שלא כמקובל ,ולא רצו לשכב עמו .שמא
ביקשו להורגו ,כפי שעולה מ'עדותו' )כ' ,ה" :אותי דמו להרוג"( .א אלו היו
רצונותיה )ושמא נשמעו בקהל קולות שוני ( ,קשה למצוא נקודת זכות לאיש
הלוי ,שהחליט להציל את חייו ואת כבודו בכבודה של פילגשו ,וכפי שהסתבר אחר
כ ,ג בחייה .א א נבי מ התמונה הבלתי!ברורה של המהומה בפתח הבית,
שהאנשי רצו את האיש הלוי ואת פילגשו כאחד ,והוא הציל את עצמו במסירת
פילגשו ,וא נניח שזו כבר זנתה בעבר ע זרי  ,שמא יש מקו ללמד זכות על
האיש הלוי ,שאמר בנפשו ,הואיל והיא כבר טמאה ומורגלת בזנות ,לא יהיה זה נורא
לטמאנה פע נוספת 18.זאת בנוס לכ ,שבושתו וקלקלתו של איש באונס בעריות
 .17רמב" )בראשית י"ט ,ח( עמד ברמז על סנגוריה זו על האיש הלוי .ככלל ,רמב" לימד עליו
זכות גמורה במעשה ,וכ הקל בחומרת המעשה של אנשי הגבעה )לעומת חטא סדו(.
התקשיתי לעמוד על עומק דבריו ,ולכ ביררתי לי במאמר זה דר שונה .רוב המפרשי
)רש"י ,רלב"ג ,מלבי" ואחרי( נטו דווקא לשיטתו העקרונית של רבי אביתר דלהל ,וכתבו,
שאי כוונת הכתוב לזנות כפשוטה ,אלא לכ שהאישה רחקה מעל בעלה וברחה לבית אביה,
כנראה מאימתו )וכדברי רב חסדא להל( .רד"ק הביא את שתי האפשרויות ולא הכריע
ביניה ,וג לא הזכיר את מחלוקת רבי אביתר ורבי יונת דלהל.
 .18סוגיה זו ארוכה מאר מדה ורחבה מני י ,ונכתוב אותה בקצירת האומר .זו לשו המשנה
בתרומות )פ"ח מי"אמי"ב(" :היה עובר ממקו למקו וככרות של תרומה בידו אמר לו עובד
כוכבי ת אחת מה ואטמאה וא לא הרי אני מטמא את כולה רבי אליעזר אומר יטמא את
כולה ואל ית לו אחת מה ויטמא ...וכ נשי שאמרו לה עובדי כוכבי תנו אחת מכ
ונטמא וא לאו הרי אנו מטמאי את כולכ יטמאו את כול ואל ימסרו לה נפש אחת
מישראל" .התלמוד הירושלמי מעיר על כ" :לא מסתברא א היתה  ¯·Îטמאה?" וכוונתו,
שא הייתה אחת טמאה ,עדי לתת אותה לגוי מאשר ייקח לו באקראי טהורה .ההקשר
הפשוט הוא ,על פי גרסת דפוס ונציה בירושלמי שהבאנו כא ,שמדובר באישה )וכ המש
המשפט בירושלמי על שפחה( .משמע ,א בקבוצת הנשי ,שהגויי דורשי אחת מה
למשכב ,ישנה אחת שאינה מקפידה על זיווגה לבעלה ,ופרוצה ג אצל אחרי ,עדי לטמא
אותה מאשר לטמא אישה טהורה .א בתלמוד הירושלמי מהדורת י' זוסמ )הוצאת
האקדמיה ללשו העברית ,ירושלי תשס"א ,על פי כתב יד לייד ,עמ'  (251הגרסה אינה 'א
היתה  ¯·Îטמאה' ,אלא א הייתה  ¯ÎÎטמאה' ,והירושלמי דיבר על המשנה הראשונה
שהובאה כא ,שיית לו ככר טמאה כדי להציל את הטהורות ,ולא על משנת הנשי .החילוק
בי כיכר לאישה ברור :טומאה שנייה אינה מוסיפה טומאה לכיכר הטמאה; טומאה שנייה
באישה טמאה חמורה כמו טומאה באישה טהורה .וכ בער ראטנר,ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ÔÂÈˆ ˙·‰‡ ,
וילנה תרס"ה ,תרומות וחלה ,עמ'  ,69רצה להגיה מסברה מ'כבר' ל'ככר' ,וכ בשל הכס
משנה והרשב"א שלהל ,ו"מה ששמע מכת"י ליידע" )בגיליו הש"ס וציו ירושלי בירושלמי
הביא את שתי הגרסות ומשמעות( .וראה ג במאירי סנהדרי )מהדורת ר"א סופר,
גוריאציה ,התר"צ ,עמ'  (271לד עב ע"א ,שד בגרסות ,ולא הכריע .להלכה כתב הכס משנה
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מרובה משל אישה 19,ובעיקר א אותו רצו ג להרוג ,ונית היה להניח שהיא תינצל,

)יסודי התורה פ"ה ה"ה( בש הרשב"א ,שאי 'להעדי' מסירת אישה טמאה על מסירת
אישה טהורה ,ונראה מדבריו שגרס בירושלמי ככתב יד לייד ,שלא הותר למסור לגוי
המטמא אלא כיכר .א לפני ה'דגול מרבבה' ,הגאו רבי יחזקאל לנדאו מפראג ביורה דעה
קנז ,א ,היה דפוס ונציה' :כבר טמאה' ,והבי שמדובר באישה ,ויש למסור לה את האישה
הטמאה .בימי בנו של ה'דגול מרבבה' ,רבי שמואל ,גזר קיסר אוסטריה ,יוז השני ,על
היהודי ,לתת בידי הממשלה לצור עבודת הצבא מכסת נערי .הללו היו צפויי להיעקר
לחלוטי מקיו תורה ומצוות בצבא הקיסר .בני הקהילה רצו לשלוח לצבא נערי פרוצי
וחסרי חינו במקו נערי בני תורה ויראי שמי .ה הסתמכו על פסקו הנ"ל של ה'דגול
מרבבה' ,ודימו את הנערי הפרוצי לאישה הטמאה .א בנו ,רבי שמואל ,בתשובה הבאה
בספרו של אביו ,ה'נודע ביהודה' )תניינא ,יורה דעה ע"א( אסר זאת ,וחילק בקל בי אישה
שנטמאה ,הנמסרת לטומאה נוספת ,לבי נערי פרוצי מעט ,העלולי להימסר בצבא
לשמד גמור .מכל מקו ,לענייננו ,ניסינו להעלות סברה ,שמהנחה שהפילגש כבר זנתה
בעבר ,שמא היה מוצדק למוסרה )מהנחה שג היא הייתה מבוקשת בידי בני הבלייעל(,
ולהציל בטומאתה את האיש הלוי ,ה'טהור' .בניסיוננו להיכנס מעט לעובי הקורה מבחינה
הלכתית ,לא נימלט מעיסוק בשאלת מעמדה ההלכתי של פילגש בכלל ושל פילגש השוכבת
ע זר בפרט .הראשוני נחלקו בגרסת הגמרא בסנהדרי כא ע"א בהגדרת פילגש .על פי
רש"י )בראשית כ"ה ,ו( נשי ה הנלקחות בקידושי וכתובה ,ופילגשי נלקחות בקידושי
בלא כתובה .וכ מפורש בירושלמי כתובות פ"ה ה"ב ,ומכוחו הכריע הר"י אברבנאל בפירושו
לשופטי י"ט כגרסת רש"י נגד גרסת הרמב" .על פי זה הפילגש ,שנתקדשה לבעלה ,היא
אשת איש גמורה ,ובזנותה היא נטמאת וחייבת מיתה .רמב" ש מקשה עליו ,שהרי כתובה
אינה אלא מדרבנ .ודי זה עצמו שנוי במחלוקת תנאי ,ולא נארי בו .עוד אפשר ,שרש"י
בדברו על כתובה כיוו להסכ ממוני מסודר בי בני הזוג ,והוא המבדיל בי אישה לבי
פילגש .זה ,ג א מאתיי הזוזי של הכתובה ה מדרבנ בלבד .ודעת רמב" ש ,וכ
גרסתו בגמרא ,שפילגש היא בלא קידושי ובלא כתובה .לפי זה ,מבחינה הלכתית )בלבד!( לא
נטמאה הפילגש בזנותה ע איש אחר .כדעת רמב" ג עולה מ הרמב" )מלכי ומלחמות
פ"ד ה"ד ,ועיי ש ב'לח משנה'( ,א אפשר שזוהי הלכה מיוחדת למל ,שיכול לייחד לו
פילגש בלא קידושי ,שהרי איש לא יעז לקחתה ממנו .א אד רגיל יכול לייחד לו פילגש
בקידושי בלבד .בפרשתנו דנו בכ רמב" ור"י אברבנאל רק ביחס לשאלת חומרת העברה
שעשו בני הבלייעל מגבעה ,הא בעלו אשת איש או פנויה .ש לעניות הבנתנו ,שאלה זו
משנית ביחס לאונס האכזרי שהביא לשפיכות דמיה .ואנו עסקנו בה ביחס למעמדה המוסרי
של הפילגש עד שלא הושלכה אל בני הבלייעל.
 .19עיי משנה הוריות פ"ג מ"ז ובכל הפוסקי בעקבותיה )ראה ג שו"ת ˘· ·˜ÚÈ ˙Âחלק ב
סימ קיז ,על אישה המוסרת עצמה לטומאה כדי להציל אנשי מהריגה .אמנ ,לכל הדעות
אי לאיש זכות לכפותה על כ ,ואילו בפרשתנו האיש כפה זאת על פילגשו(.
מול הקביעה שבושתו של איש מרובה משל אישה ,כ שנית לגלות הבנה לאיש הלוי שמסר
את פילגשו ,עומד הער המוצב במדרש 'ילמדנו' )בראשית י"ט ,ח ,אות צה( ,הבא בביקורת
על מה שרצה לוט לעשות לבנותיו" :בנוהג שבעול אד מוסר עצמו ליהרג על בנותיו ועל
אשתו".
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שהרי אישה – 'כלי זיינה
הדיוני ההלכתיי והמוסריי בשאלת הצלת האחד במסירת האחר עמוקי ,
רחבי ומפולפלי  .מכל מקו נראה ,שוודאי לא הייתה לאיש הלוי כל זכות לעשות
לפילגשו את מה שעשה לה ,וג אי כל דר ללמד זכות על התנהגותו לאחר שחזרה
פילגשו אל פתח הבית .א עדיי נית ,בדיעבד גמור ,להטות מעט את כ הזכות
להבנת מעשהו ,בהנחה שהיא כבר זנתה כלפיו בעבר .מנקודת ראותו של האיש הלוי,
המעשה בגבעה לא היה אלא תוספת טומאה בה ,שאינה מעלה ואינה מורידה הרבה
במעמדה.
***
דברינו יצאו מהנחה פרשנית ,שהפילגש אכ זנתה תחת בעלה .חז"ל כנראה התחבטו
בכ ,ושמא בכ נחלקו במדרש :
'ותזנה עליו פילגשו' – רבי אביתר אמר :זבוב מצא לה ,ר' יונת אמר :נימא ]= שערה
במקו ערוותה[ מצא לה .ואשכחיה ]= ומצא[ ר' אביתר לאליהו ]= הנביא[ ,אמר
ליה :מאי קא עביד ]= מה עושה[ הקב"ה? א"ל :עסיק בפילגש בגבעה .ומאי קאמר?
]= ומה הקב"ה אומר?[ אמר ליה :אביתר בני כ $הוא אומר ,יונת בני כ $הוא אומר.
א"ל :ח"ו ,ומי איכא ספיקא קמי שמיא? א"ל :אלו ואלו דברי אלהי חיי ה ,זבוב
מצא ולא הקפיד ,נימא מצא והקפיד .אמר רב יהודה :זבוב בקערה ,ונימא באותו
מקו ]= מקו הערווה[ ,זבוב – מאיסותא ,ונימא – סכנתא ...אמר רב חסדא:
לעול אל יטיל אד אימה יתירה בתו $ביתו ,שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה
)גיטי ו ע"ב(.
אימה יתירה ,והפילה כמה רבבות מישראל

מחלוקת קלת ער זו לכאורה ,בשאלה מדוע נפרדו הפילגש ובעלה ,הפכה בתודעת
בית המדרש למחלוקת קלסית בי החכמי בדברי אגדה בשל עירובו של הקב"ה
במחלוקת ,עיסוקו בתורת בשר וד  ,וקביעתו ש"אלו ואלו דברי אלוהי חיי ".
אפשר שהמחלוקת נוגעת לאפשרות להבי את לשו 'זנות' במקרא כקשורה
לענייני מזו )זבוב בקערה( ,ולא רק לענייני ערווה 21.אפשר שחשיבותה של
המחלוקת ,והקביעה ש"אלו ואלו דברי אלוהי חיי " נעוצות בקשר שבי מחלוקת
זו למחלוקת חשובה בי בית שמאי לבית הלל:

 .20ראה דברי רב אידי בעבודה זרה כה ע"ב וברש"י ש .לפי רוב הפוסקי כוונת הדברי היא,
שמאחר שיכול לבוא על האישה ,אינו הורג אותה ג א הוא אויב ,א איש הנחשב בעיניו
כאויב – יהרגנו.
 .21שאלה זו נידונה במפרשי בפרשת מרגלי יהושע )יהושע ב' ,א( ובפרשת יפתח )י"א ,א(.
במקומות אלו הפרשנות משנה במידה מסוימת את אופי הסיפור ,ואכמ"ל.
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בית שמאי אומרי :לא יגרש אד את אשתו אלא א כ מצא בה דבר ערוה ,שנאמר
'כי מצא בה ערות דבר' .ובית הלל אומרי :אפילו הקדיחה תבשילו
)משנה גיטי פ"ט מ"י(.

דומה שרבי יונת נקט גישה הקרובה לדברי בית שמאי ,שהפירוד היה בשל דבר
הקשור בערווה ,ורבי אביתר נקט כבית הלל ,ש"הקדיחה תבשילו" בזבוב המאוס
שנמצא בקערה ,והרי ג על מחלוקת בית שמאי ובית הלל יצאה בת קול משמי ,
ש"אלו ואלו דברי אלוהי חיי " )עירובי יג ע"ב(.
ועדיי נראה לנו ,שחשיבותה של המחלוקת ,שכאמור בקעה רקיעי ושמי
שמי  ,קשורה בניסיו לפתור את חידת התנהגות של האורי והתומי במלחמת
פילגש בגבעה ,ובשאלה על מי נפל כובד האש  .על פי הגמרא הנ"ל ,הקב"ה עצמו ד
בשאלה מדוע לא ענו האורי והתומי מפיו את תשובת האמת ,והתשובה לשאלה
זו נתונה במחלוקת האמוראי  ,רבי יונת ורבי אביתר ,שא הקב"ה נמנע מלהכריע
בה.
להבנת הדבר נדו מעט בסוגיית הנימה שמצא לה על פי דברי רבי יונת .הפירוש
המקובל הוא כרש"י בסוגיה ש :
ודרכ היה להשיר את השער ,ולא לסכ בועלה ליעשות כרות שפכה ,ומשו דסכנתא
הוא הקפיד עליה ,וברחה מפני אימתו.

א סכנה זו אינה ברורה ,והיא שנויה במחלוקת להלכה 22.ג אי בכוחנו לראות כא
מחלוקת עקרונית שתצדיק לטעמנו התערבות משמי בהכרעתה.
אפשר שהבעל זיהה את הנימה שמצא במקו ערוותה )או בבגדיה שבאותו
מקו ( כנימה שאינה שלה ואינה שלו .בדר הטבע חשד בה בזנות ,וכעולה מפשטי
המקראות ,והיא נאלצה לברוח מפני אימתו לבית אביה 23.ושוב ,א אכ זנתה
תחתיו ,שמא יש ללמד מעט זכות על כ שהפקיר& בעת מבח .ושוב עולה מעט
משקל זכות של שבטי ישראל שתמכו בו נגד אנשי הגבעה.
כל זה בהנחה שאכ "נימה מצא לה" 24ולא "זבוב מצא לה" .א כלו נית היה
לגזור את דינה על סמ חשד בלתי!מבוסס דיו ,על פי זיהוי שערה זרה אחת?

 .22עיי שיטת רב אדא בר אהבה בכתובות עא ע"ב ,והיא שיטת רב הונא בנדרי פא ע"אע"ב,
והסוגיות מתחלפות ,ואכמ"ל.
 .23האיש הלוי משול כא לשמשו ,שכנראה חשד באשתו התמנית ,שגילתה את סודו על הדבש
והאריה במיטתה ,בשוכבה ע אחד מרעיו הפלשתי ,ובלשו שמשו ,כש'נחרשה' על ידו
)הוא כנראה לא העלה על דעתו ,שרעיו איימו עליה לשורפה באש( .שמשו עוזב אותה,
אול חוזר עליה כעבור כעסו ולמרות חשדו כאיש הלוי שהל לבית אביה כדי להשיבה
)ראה :י"ד ,יח  ט"ו ,א(.
 .24על פי פירושנו ,ושלא כרש"י לעיל.
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מכל מקו  ,אפשר שהקב"ה ייחס חשיבות גדולה למחלוקת החכמי בכ ,בשל
משקלה בקביעת מידת החובה של כל צד בסכסו רווי הדמי בי אנשי הגבעה
ותומכיה לבי האיש הלוי ותומכיו ,ומכא משקלה בהבנת תגובת של האורי
והתומי .
אלא שא חז"ל לא יכלו להכריע בשאלה מה היה שורש הסכסו בי האיש הלוי
לפילגשו ,סכסו שהביא לפורענות דמי כה קשה ,וא הקב"ה בכבודו ובעצמו לא
הכריע בשאלה זו ,האומנ יכלו שבטי ישראל בכינוס במצפה להכריע בה הכרעה
שקולה ומצדקת?
***
לעיל 25ראינו את הקפדתו של הנביא המספר את מעשה הפילגש ,לעשות זאת בסגנו
מעשה סדו ועמורה .דומה שרצה הנביא להדגיש לנו ,שכל חובה שנלמד על בני
ישראל על המשפט הנמהר שחרצו במצפה ,אינה זכות אמת על אנשי הגבעה.
הנבואה דנה את אנשי הגבעה ואת מעשיה כמו את אנשי סדו ומעשיה  .הזכות
שמצאנו לה לא הייתה אלא ביכולת המשפטית החלקית לחלוק את נטל האשמה
ע האיש הלוי ,וא טענה זו נותרה אצלנו בספק ,בשל מה שראינו כמחלוקת בחז"ל,
מחלוקת שהעלתה אבק עד כיסא הכבוד .כל הזכות שמצאנו לה לא הייתה אלא
סיבה לאנשי ישראל לשקול במתינות את צעדיה כלפי החטא ,ושמא היו נמנעי
בשל כ ממלחמת האחי  .מבחינה מוסרית תלויי חרפתה ומותה של הפילגש
בצוואר של אנשי גבעה לא פחות מקולר צעקתה של הנערה ,התלוי בצוואר של
אנשי סדו  .ואת זה בא הנביא ללמדנו בסגנונו הנחר.
·¯Ú˘ .

26‰·Â˘˙‰

בשער הקוד עסקנו בשאלה ,מדוע נענשו שבטי ישראל במות של ארבעי אל
מאנשיה בשני הימי הראשוני  .דיוננו בכ לא ת ולא נשל  ,ונעסוק בו ג
בשער השלישי .כעת נניח לו .בארבעת פרקיו של שער זה נעסוק בשאלה ,הא כיזבו
האורי והתומי לבני ישראל בשתי תשובותיה הראשונות ,וא כ ,אי עשו זאת?
בפרק הראשו נביא את תשובת מפרשי המקרא ,הסבורי שהאורי והתומי
מילאו את תפקיד כיאות ,והחיסרו היה בדר שאלת של ישראל ,ונבהיר מדוע לא
נחה דעתנו בפירוש .
ג בפרק השני נניח ,שהאורי מילאו את תפקיד באמונה ,והכישלו היה
בפרשנות מוטעית של תשובת .
 .25עיי הערה .16
 .26כוונתנו לתשובת ה' לבני ישראל באורי ובתומי ,ולא ל'חזרה בתשובה' בנוסח ספרו
הטהור של רבנו יונה גירונדי' ,שערי תשובה'.
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)א שלא כיזבו

בפרק השלישי נניח ,שהאורי אכ כיזבו בתשובת
במילותיה ( ,ונציע שני הסברי כיצד יכלו לכזב.
בפרק הרביעי נציע אפשרות ,ששתי השאלות לא היו כלל באורי ובתומי  ,וכ
נוצר השקר שבתשובה.
עוד יתגלגל לקולמוסנו בפרק זה דיו ביחס בי שני החטאי הסמוכי במקרא
והדומי בסגנונ  :חטא פסל מיכה ,וחטא פילגש בגבעה.
כל אחת מ האפשרויות שנעלה לפתרו בעיית אמינות של האורי והתומי
בפרשה ,פותרת את הבעיה בפני עצמה .עדיי אפשר שניזקק למספר הסברי ג יחד
בשל הקושי הגדול .ועדיי לא יית דיוננו בשאלה זו ונעסוק ג בו בשער השלישי.
‰ÚËÓ ‰˙ÈÈ‰ '‰ ˙·Â˘˙ Ì‡‰ .1
שלוש פעמי שאלו שבטי ישראל בה' על מלחמת ע בני בנימי .נעקוב אחר סגנו
שאלת  ,אחר תשובת הקב"ה באורי ובתומי  ,ואחר תוצאות הקרב בעקבות
השאלה והתשובה:
השאלה הראשונה:
ַע ֶלה ָ2נ& ַב ְ ִח ָ2ה
ִָ /ר ֵאל ִמי י ֲ
ֹאמר& ְ0נֵי י ְ
ִ ֲאל& ֵבאל ִהי ַוְ +
ַעל& ֵבית ֵאל ַוְ +
ָקמ& ַוֲ +
ַו- +
)כ' ,יח(.
ה&דה ַב ְ ִח ָ2ה
ֹאמר ה' ְי ָ
ָמ ַוֶ +
ַל ְִ 3ל ָח ָמה ִע ְ0נֵי ִב ְני ִ

בקרב שהתחולל בעקבות שאלה זו ,הוכו בני ישראל בידי שבט בנימי ,ונהרגו מה
עשרי ושניי אל איש.
השאלה השנייה:
ֶת ַל ְִ 3ל ָח ָמה
אסיָ 5לג ֶ
ִ ֲאל& ַבה' ֵלאמֹר ַה ִ
ִָ /ר ֵאל ַו ְִ +בִ &4ל ְפנֵי ה' ַעד ָה ֶע ֶרב ַוְ +
ַעל& ְבנֵי י ְ
ַוֲ +
)ש ,כג(.
ֹאמר ה' ֲעל& ֵא ָליו
6חי ַוֶ +
ָמ ִ
ִע ְ0נֵי ִב ְני ִ

בקרב שהתחולל בעקבות שאלה זו שוב הוכו בני ישראל ,ונהרגו מה שמונה עשר
אל איש נוספי .
השאלה השלישית:
ֵב& ָ ִל ְפנֵי ה' ַוָ+צ&מ& ַב+
ִָ /ר ֵאל וְ ָכל ָה ָע ַו ָ+בֹא& ֵבית ֵאל ַו ְִ +בַ &4וְ +
ַעל& ָכל ְֵ 0ני י ְ
ַוֲ +
ִָ /ר ֵאל ַ0ה' וְ ָ ֲאר ְִ 0רית
ִ ֲאל& ְבנֵי י ְ
& ָל ִמי ִל ְפנֵי ה'ַ .וְ +
ַעל& עֹלת ְ
ַהה&א ַעד ָה ָע ֶרב ַוֲ +
ָמי ָה ֵה ֵלאמֹר
8הרֹ ע ֵֹמד ְל ָפנָיו ִַ +0
ָמי ָה ֵהִ & .פ ְינ ָחס ֶֶ 0א ְל ָעזָר ֲֶ 0
ָה ֱאל ִהי ִַ +0
ֹאמר ה' ֲעל& ִ4י ָמ ָחר
6חי ִא ֶא ְח ָ9ל ַוֶ +
ָמ ִ
אס 5עד ָל ֵצאת ַל ְִ 3ל ָח ָמה ִע ְ0נֵי ִב ְני ִ
ַה ִ
)ש ,כו<כח(.
ָד ָ$
ֶא ְנֶ;& ְבי ֶ

בקרב האחרו ,שהתחולל בעקבות שאלה זו ,התהפ הגלגל :בני ישראל נקטו
לראשונה תחבולות מלחמה ,ניצחו בה ,והיכו את שבט בנימי עד לס השמדה
גמורה.
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בפרקי הקודמי ניסינו להסביר את עצ התבוסה במלחמה בשני הקרבות
הראשוני  ,מנקודת המבט הנבואית הקשורה בשכר ועונש מאת ה' )בהמש דברינו
נדו בע"ה ג בנקודת המבט הצבאית( .לפי דברינו ,בני ישראל והאיש הלוי לא היו
בהכרח הצד הצדיק במלחמה זו .ג בני בנימי לא היו הצד הזכאי בה ,ושני הצדדי
נענשו ,כל אחד בתורו.
א לא היה כל רמז למפלה בשאלה בה' .אדרבא ,מתשובת ה' נראה ,שה' ,העונה
אות ָ ,ע ֵרב למלחמת ולתוצאתה .מהו אפוא היחס בי תשובת ה' לשתי השאלות
הראשונות ,לבי תוצאת הקרבות שבעקבותיה ,שנראית הפוכה לגמרי?
מדברי רבי ממפרשי המקרא נראה ,שאשמת הטעות טמונה בסגנו לא נכו של
השאלה שנשאלה 27.וזו לשו רש"י:
אבל לא בחנו לשאול א לנצח א לינצח ]= להיות מנוצחי[ ,ובאחרונה שבחנו
)פירושו לכ' ,יח(.
אמר' :עלו כי מחר אתננו ביד ,'$השכימו והשלימו דבריה

וברמב":
וג את פי ה' לא שאלו בזה ,אבל אמרו 'מי יעלה לנו בתחלה למלחמה על בני
בנימי' ,כי מעצמ הסכימו למלחמה על כל פני ,וכ לא שאלו בעני הנצוח 'א
תתנ בידי' ,כי בטחו בזרוע בשר שהיו רבי מאד ,כי עתה כמוה עשרה פעמי
)פירושו לבראשית י"ח ,ט(.
ויותר

וברלב"ג:
ושאלו מי יעלה בתחלה למלחמה ,ואמר כי יהודה יעלה בתחלה ,ולא השלימו
שאלת ,כי כבר היה ראוי לה לשאול א ינצחו או ינוצחו ,וא יאמר לה
שינוצחו יחדלו לעלות עליה למלחמה ,ולזה קרה לה מה שקרה ,מפני שלא שאלו
כהוג לא בפע הראשונה ולא בפע השניה .ואול בפע השלישית שאלו כהוג,
ואמרו האוסי 5עוד לצאת למלחמה ע בני בנימ אחי א אחדל ,והיה זה ע"ד שאלת
העצה א יקר רע מזה יחדלו ,כי הדבר הוא בבחירת ,לא על הודעת העתידות כמו
שהיה העני בשתי השאלות הראשונות ששאלו באלהי ,והיתה אז התשובה שלימה,
)פירושו ש ,יח<יט(.
ואמר 'עלו כי מחר אתננו ביד'$

וכ פירשו ג רד"ק ,ר"י אברבנאל ומלבי"  ,כל אחד בסגנונו.
רמב" ,ר"י אברבנאל ומלבי" לא הסתפקו בציו הכשל הטכני בסגנו השאלה,
והדגישו שסגנו זה מורה על ביטחונ בחוזק צבא ועל כשל רוחני!אמוני.
 .27דבריה נובעי מ הגמרא ביומא עג ע"ב" :וא תאמר :בגבעת בנימי מפני מה לא השלימו?
– ה שלא ביחנו א לנצח א להנצח ,ובאחרונה שביחנו – הסכימו" .כלומר ,שלא שאלו
שאלה מפורטת עד סופה .ועיי ש בכל הסוגיה ,הדנה בסגנו הראוי לשאלה באורי
ותומי.
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מכל מקו  ,הקב"ה ענה על שאלותיה באורי כפי שנשאלו .בראשונה אמר,
שיהודה יעלה ,א לא הבטיח ניצחו .בשנייה ענה לה לעלות ,א כיוו שלא הציעו
מעצמ לחדול בשל אפשרות התבוסה ,לא הובטח לה ניצחו .בשלישית הובטח
לה ניצחו ,ואכ ניצחו.
לא נחה דעתנו בהסבר זה .מסקנת המפרשי  ,שסגנו השאלה מורה על ביטחו
עצמי מופרז ,נראית לנו כשיפוט בדיעבד ,הבא להצדיק את תבוסת  .אי בסגנו
השאלה הראשונה כדי להצביע בוודאות על ביטחו בזרוע בשר ,ודאי שלא בשאלה
השנייה .זאת ועוד :סגנו שאלת הראשונה דומה להפליא לשאלת בני ישראל על
המלחמה בכנעני:
ַע ִני ִַ ְ 0ח ָ2ה
ַע ֶלה ָ2נ& ֶאל ַה ְ4נ ֲ
ִָ /ר ֵאל ַ0ה' ֵלאמֹר ִמי י ֲ
ִ ֲאל& ְ0נֵי י ְ
ה ַע ַוְ +
8ח ֵרי מת ְי -
ַו ְי ִהי ֲ
)א' ,א(.
ְל ִה ֶָ 2ח 0

מעול לא עלה דעת איש להסיק מסגנו שאלת ש  ,שבטחו בזרוע בשר .וא שיש
להשיב עלינו מסגנו התשובה:
6ר> ְ0יָד
ָת ִי ֶאת ָה ֶ
ַע ֶלה ִה;ֵה נ ַ
ה&דה י ֲ
ֹאמר ה' ְי ָ
ַוֶ +

)ש ,ב(.

משמע ,היה עליה לשמוע בשורת ניצחו מפורשת בש ה' .אול כשל טכני בסגנו
השאלה ,אינו יכול בשו פני להצדיק את מות של ארבעי אל איש בשני הימי
הראשוני במלחמה .לעניות הבנתנו ,ג אי בו כדי להצדיק תשובה מטעה של
האורי  ,א א אי בה שקר גמור ,והרי התשובה "יהודה יעלה" ,או "עלו אליו"
משמעה מ הסת 'ואני ,הקב"ה ,ערב להצלחת תשובתי'.
Ò ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰Â ¯˘· ÚÂ¯Ê .2
מדוע אפוא הטעו האורי את שואליה ? הצעתנו היא ,שהחטא לא היה בסגנו
השאלה ,ואי בסגנו זה כדי להצביע בוודאות על הסתמכות על זרוע בשר .החטא ג
אינו בהבנת תשובת ה' כמבשרת ניצחו .החטא היה בהבנה שדי בתשובת ה' באורי
כדי לנצח ,ומשמעה ,התערבות נסית בנוסח "ה' ילח לכ ואת תחרשו"28.
ולא היא! ישראל לא היו ראויי להתערבות אלוהית גלויה ,וכבר עסקנו
בחטא  .ג לולא חטאו ,אי ל אד היכול להיות בטוח בהיותו ראוי להתערבות
אלוהית גלויה .טענתנו הייתה ,שיש בסגנו תשובת ה' אליה )"יהודה יעלה" ו"עלו
אליו"( ערבות של העונה ,הקב"ה ,בהצלחת תשובתו ,כלומר ,בניצחונ  .א א
נתרג את דברינו למושגי הלכתיי  ,אי מדובר כא על 'ערב קבל' ,המתחייב
לפירעו ערבותו בכל מצב .מדובר כא על ערב רגיל ,ודרישת הפירעו מוגשת בראש

 .28ראה :שמות י"ד ,יד.
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ובראשונה ללווה ולא לערב ,ועליו לעשות כל מאמ כדי לפרוע את חובו בכוחות
עצמו .והנמשל – צבא ישראל שיצא למלחמה.
ההבדל בי שתי השאלות הראשונות ,שבה תשובת ה' ִאכזבה והטעתה ,לבי
השאלה השלישית ,שבה הייתה תשובת ה' מפורשת והביאה לניצחו ,אינו רק
בסגנו .התשובה שעשו ישראל בעקבות שתי המפלות הראשונות אינה רק בצו ,
בבכי ובשינוי סגנו שאלת  .היא ג בהבנת תשובת ה' ,שאינה היתר ל"אני יש על
מיטתי ואתה עושה" בנוסח חזקיהו 29,אלא היא מצריכה תחבולות מלחמה ומאמ
טקטי כמידת האפשר יחד ע ההיסמכות על עזרתו יתבר .כ אכ נהגו בפע
השלישית ,כששלחו אורב מאחורי העיר ,משכו את בני בנימי אל מחו לעיר
באמצעות בריחה מדומה ,ותקפו אותו בעורפו.
אנו מניחי שג תחבולותיה  ,ספק א היו עוזרות לניצחו אחרי שני
כישלונות רצופי מול בני בנימי המלומדי במלחמה ,לולא הבטחת עזרת ה' .עזרה
זו באה בעיקר בנפילת של בני בנימי במלכודת שנטמנה לה  ,ובשבירת המורלית
בכל עריה לאחר שהעיר גבעה עלתה באש.
חיזוק לסברתנו אנו מוצאי במלחמה המקבילה למלחמת גבעה – מלחמת העי
בעת כיבוש האר על ידי יהושע .בנוס לחטא עכ היה ש חטא של זלזול באויב:
ֹת ֲא ָל ִפי ִאי
8ל ַ ִי ִאי א ְִ 4ל ֶ
ַעל ָ4ל ָה ָע ְְ 4
ֹאמר& ֵא ָליו 8ל י ַ
הע ַוְ +
ָב& ֶאל ְי -
ַו- +
ַעל& ִמ ָה ָע ָ ָ3ה
ַעל& וְ יֶַ &4את ָה ָעי 8ל ְ ַי@ַע ָ ָ3ה ֶאת ָ4ל ָה ָע ִ4י ְמ ַעט ֵה ָ3הַ .וֲ +
יֲ
)יהושע ז' ,ג<ד(.
8נ ֵי ָה ָעי
ֹת ֲא ָל ִפי ִאי ַו ָ+נ-ס& ִל ְפנֵי ְ
ְִ 4ל ֶ

יחד ע התשובה שעשו יהושע ובני ישראל על חטא עכ בעקבות המפלה ,ה נקטו
במצוות ה' ג טקטיקה צבאית ומאמ מלחמתי ,שכלל את גיוס כל אנשי המלחמה
והנחת שני אורבי בעורפו של האויב ,וניצחו .משמע ,חטא עכ לבדו לא היה
בהכרח סיבה לתבוסה כה משפילה ,א אפשר שהוא היה סיבה להעדר נס באיכות
של נס יריחו .ג אפשר ,שנס יריחו לא שב מסיבות עקרוניות .עזרת ה' הובטחה
לה בכיבוש ,ובלבד שיעשו בכוחותיה את כל המאמ הראוי.
דומה היה צבא המלחמה ביחסיו ע הקב"ה לבעליו של חמור הנופל תחת
ומצווה על העובר ש לסייע לו .א ההלכה מסייגת מצווה זו:
משאוַ ,
הל $וישב לו ואמר לו :הואיל ועלי $מצוה ,א רצית להקי תקי – פטור ,שנאמר
'הק תקי עמו'30.

" .29עמד חזקיהו ואמר ]לקב"ה[ :אני אי בי כח לא להרוג ולא לרדו ולא לומר שירה ,אלא אני
יש על מטתי ואתה עושה" )איכה רבה פתיחתא ל ,מהד' בובר עמ' .(32
 .30ספרי דברי פיסקא רכה ,מהד' פינלקשטיי עמ' .258
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כלומר ,אי מבקש העזרה יכול להטיל את כל העבודה על חברו המקיי את מצוות
מצווה לעזור לבעל החמור ,רק א הוא עצמו משתדל
ההקמה ונחל לעזרתו .החבר /
ככל יכולתו בהקמתו.
כ כתב ג רמח"ל בספרו הטהור:
ופשוט הוא ,שאפילו יפקח האד על עצמו ,אי בכוחו לינצל אלולי הקב"ה עוזרו...
אבל א אינו מפקח הוא על עצמו ,ודאי שהקב"ה לא יפקח עליו .כי א הוא אינו
חס ,מי יחוס עליו?!31

על פי זה ,חטא של ישראל לא היה החטא המקובל של "ואמרת בלבב ֹ0חי ועֹצ
ידי עשה לי את החיל הזה" ,אלא צדו השני של החטא הנזכר ש :
י8ני ה' ָל ֶר ֶת ֶאת
ֶיֵ $לאמֹר ְִ 0צ ְד ָק ִתי ֱה ִב ִ
י $א ָֹת ִמ ְָ 2פנ ָ
ֹאמר ְִ 0ל ָב ְב ֲָ 0ַ $הדֹ 5ה' ֱאל ֶֹה ָ
8ל  ַ
)דברי ט' ,ד(.
6ר> ַהֹBאת
ָה ֶ

הבעיה לא הייתה בהכרח 'זרוע בשר' ,אלא תחושת ה'מגיע לי' בצדקתי .ובכ טעו
בתשובת האורי  ,וניגפו לפני בני בנימי ,שהכינו את מלחמת כראוי 32.בפע
השלישית ,כשבני ישראל הכינו את מלחמת כראוי ,ואילו בני בנימי בטחו
בניצחונ והותירו את עיר פתוחה ,ניצחו בני ישראל.
ÌÈÁ‡‰ ˙ÓÁÏÓ ‡ËÁ .3
כותרת פרקנו מניחה ,שעצ ההכרזה על מלחמת אחי היא חטא ,לפחות כל עוד
נית למצות פתרונות אחרי .
רמב" 33טוע ,שחטא העיקרי של ישראל היה בכ שהכריזו מלחמה שלא מ
הדי .וא שלדעתו היה על בני בנימי להעניש את אנשי גבעה על שעשו כמעשה
סדו  ,הייתה זו מצווה על השבט לדו את בני שבטו ,ולא על כל ישראל:
ולפי דעתי שזה ענש של ישראל להנג 5בתחילה ,מפני שלא היתה המלחמה נעשית
מ הדי ,והגדר עצמו על שבט בנימי היה מוטל לעשותו ,ולא עליה ,שמצוה על
השבט לדו את שבטו .והנה שתי הכתות ראויות להענש ,כי בנימי מרשיע שאינו
חושש ליסר הרעי ולא לגעור בה כלל ,וישראל עושי מלחמה שלא מ הדי.

רמב" מסתמ על דברי רשב"ג 34שמצווה על כל שבט לדו את שבטו .בר  ,נראה
.31
.32

.33
.34

מסילת ישרי פרק ב ,בביאור מידת הזהירות.
רמב" )בראשית י"ט ,ח( טוע" :והנה הל הש ע שניה בקרי והניח למקרי" .לדבריו
בני בנימי ניצחו ,משו שהיו מוכני יותר למלחמה .לטענתנו אי צור לומר שפעלה כא
'יד המקרה' וההיגיו הצבאי החילוני ,אלא שזה גופא היה החטא ,ועליו נענשו ,שסמכו על
הנס בעקבות תשובת האורי.
רמב" )לעיל ,הערה  ,(32בתירוצו העיקרי ,השונה מדבריו שהובאו בפרק הקוד.
ספרי דברי פיסקא קמד ,מהד' פינקלשטיי עמ'  ;198סנהדרי טז ע"ב.
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שההוראה לשבט היא לכתחילה בלבד ,והמצווה הכוללת מוטלת על כלל ישראל.
והרי כא מיאנו בני בנימי לדו את אנשי גבעה ,ולכ עברה המצווה לכלל ישראל.
לכ נטינו בפרקי הקודמי לדר שונה מעט ,ובה הצבענו על טעויות חמורות
במשפט עצמו ,ובקבלתה ללא סייג של 'עדותו' של האיש הלוי35.
החטא הנזכר מסביר את עונש של בני ישראל במלחמה ,א אינו מסביר,
לדעתנו ,את הטעיית בני ישראל על ידי האורי בתשובת  ,שהרי חטא חמור אמור
לגרו לשתיקת האורי  ,כפי שהיה בחטאיו של שאול במכמש וערב מלחמתו
האחרונה בגלבוע:
ִָ /ר ֵאל וְ לֹא ָענָה& ַַ +0הה&א
8ח ֵרי ְפ ִל ְ ִי ֲה ִת ְנֵ ְ0יַד י ְ
ִ8ל ָא&ל ֵ0אל ִֹהי ַה ֵא ֵרד ֲ
ַוְ +
)שמ"א י"ד ,לז(.
)ש כ"ח ,ו(.
יא
א&רי @ַ ִַ ;ְ 0ב ִ
ִ8ל ָא&ל ַ0ה' וְ לֹא ָענָה& ה' @ַ ֲַ 0חלֹמת @ַ ִָ 0
ַוְ +

שתיקת האורי ש מובנת .א מדוע יאמרו כא האורי
מתפרש כאמת גמורה?
ננסה לתת בפרק זה שתי תשובות אפשריות:

דבר שמצד עצמו אינו

א .בחלקו הראשו של מאמרנו עסקנו בהרחבה בטיבו של המשפט שנער במצפה
לאנשי גבעה .העלינו ש את ההשערה ,שהללו נידונו כאנשי עיר הנידחת ,ודי
זה דורש יותר מכל די אחר בתורה:
ע ָבה ַהֹBאת ְִ 0ק ְר ֶ$ָ 0
ֶע ְָ /תה ַה ֵ
יטב וְ ִה;ֵה ֱא ֶמת נָכ ַה ָָ 9בר נ ֶ
8ל ָ ֵה ֵ
וְ ָד ַר ְ ָ וְ ָח ַק ְר ָ וְ ָ ְ
)דברי י"ג ,טו(.

המשפט שנער במצפה לא עמד בדרישות אלו ,ועל כ היה בו משו עיוות.
לא נתפרשה בענייננו טיבה של השאלה ששאלו בני ישראל שלוש פעמי בה',
ואנו מניחי כדברי המפרשי  ,שהשאלה הייתה במשפט האורי  :בחוש
המשפט שלבש הכוה הגדול ובי"ב אבני המילואי שהיו בו.
לא לחינ נקרא בגד זה 'חוש המשפט' ,שהרי כ מפורש בפרשה:
8הרֹ ְ0בֹא ִל ְפנֵי ה'
א&רי וְ ֶאת ַה 3ִ -י וְ ָהי& ַעל ֵלב ֲ
ָת ָ ֶאל ח ֶֹ ַה ִ ָ ְ 3ט ֶאת ָה ִ
וְ נ ַ
)שמות כ"ח ,ל(.
ִָ /ר ֵאל ַעל ִלִ 0ל ְפנֵי ה' ָ ִמיד
8הרֹ ֶאת ִמ ְ ַ ט ְ0נֵי י ְ
ָ/א ֲ
וְ נ ָ

 .35היסטוריוני רבי מקבלי היו את 'עדותו' של פלאוויוס בספרו ˙ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÓÁÏÓ ˙Â„ÏÂ
·¯ ÌÈ‡ÓÂכמעט ללא סייג ,ונוטי להתעל כמעט לחלוטי מבגידתו בחבריו הלוחמי במרד
בגליל ,ומכ ש'עדותו' על המלחמה ,המאשימה בחורב במידה רבה את נוקשות של
המורדי ,נוגעת בדבר ,בנסותו להאפיל על מעשה בגידתו .דומה הדבר לאמונת של בני
ישראל באיש הלוי ,שא הוא היה נוגע בדבר וניסה להאפיל על בגידתו ,ובכל זאת חרצו
משפט על פיו.
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לפי מסורת חז"ל ,שכל בגד של הכוה הגדול מכפר על עבירה מסוימת ,החוש
מכפר על הדיני  ,כלומר על עיוותי הדי 36.עיקר תפקידו היה לחלק את נחלות
האר בגורל למשפחות ,והמש תפקידו היה בכל משפט .אהר נושא את משפט
בני ישראל על לבו ,ונות עליו די וחשבו לפני שופט כל האר בבואו לפני ה'.
נוכל להניח ,שתגובת ה' לדי ולחשבו שמגיש הכוה הגדול לפני ה' ,באה לידי
ביטוי במידת השראת השכינה על החוש ,דר הש המפורש הנמצא בי
קפליו 37.כשמשפט בני ישראל מעוות ,כפי שהיה משפט של בני ישראל על
העיר גבעה במצפה ,עולה השכינה משמו של הקב"ה שבי קפלי החוש לגנזי
מרומי  ,האותיות שבאבני החוש נותרות מיותמות ללא רוח ה' בתוכ ,וא
תשובותיה לשאלות ההנהגה והמלחמה – מעוותות.
ב .אפשר שהתשובות המעוותות שניתנו בשני הימי הראשוני נבעו מ השימוש
הלא חוקי שנעשה באורי לצור המלחמה .אמנ כבר הבאנו לעיל במספר
מקומות ,שתפקיד האורי היה לענות לבני ישראל בנוגע לדרכ במלחמה נגד
אויביה  ,א אפשר שאי בכוח האורי לענות תשובת אמת על מלחמת אחי
פנימית.
נבאר את דברינו :רוח ה' השורה על החוש מכוח שמו יתבר המצוי בי קפליו,
באה לידי ביטוי באותיות שמות השבטי המאירות באבני החוש .אי זו רוח
נבואה הבאה ישירות אל הנביא מכוח דבר ה' ,אלא רוח הקודש הבאה דר
שמות בני ישראל ,כלומר מכוחה של כנסת ישראל ,הרעיה היפה שאי בה מו 38,
שכל י"ב אבניה מאירות במלוא עצמת .התנאי להופעת דבר ה' בכוחה של כנסת
ישראל הוא שתי עשרה אבני החוש המאירות ,והיווצרות משפט ע היגד
אחד ,שאותו אומר הקב"ה לבני ישראל בעת השאלה באורי  .במלחמת האחי
שבה אנו עוסקי  ,לא הצטרפה אבנו של בנימי )ישפה( לשאר אבני החוש למת
התשובה .בעת מלחמת האחי  ,שכוונה כנגד בנימי ,כבו אבנו של בנימי
והאותיות שבה ,והתשובה שניתנה חסרה את אותיות בנימי" .משפט בני
ישראל" ,כשחסרות בו אותיות ,עלול לצאת מעוות ולהטעות את שואליו ,כפי
שאכ קרה .אפשר שביו השלישי ,כששאלו את שאלת מול ארו ברית ה',
קיבלו תשובה מפי נביא ,וכ יכלו לעקו את בעיית שתי עשרה האבני ,
שאחת מה לא הייתה תקינה במלחמה זו.

 .36זבחי פח ע"ב .ראה ג רש"י על הפסוק הנ"ל" :ולפי מדרש אגדה שהחֹש מכפר על מעוותי
הדי ,נקרא משפט על ש סליחת המשפט".
 .37ראה :רש"י לשמות כ"ח ,ל ,וראה ג :יומא עג ע"ב.
 .38ראה :שה"ש ד' ,ז ,וכא על פי הפירוש המקובל בבית המדרש מחז"ל ,שהרעיה היא כנסת
ישראל.
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‰ÎÈÓ ÏÒÙ .4
רד"ק ,ובעקבותיו מפרשי נוספי )וכ רמב" בסו דבריו( ,ראו בפרשת הפילגש
בגבעה על הרוגיה הרבי עונש על חטא פסל מיכה ,ועל כ שבני ישראל )ובנימי
בתוכ ( לא מיחו בעושיו .זוהי ההבנה המקובלת והפשוטה בברייתא הדנה בכ:
תניא ,רבי נת אומר :מגרב לשילה שלשה מילי ,והיה עש המערכה ועש פסל מיכה
מתערבי זה בזה .בקשו מלאכי השרת לדוחפו ,אמר לה הקדוש ברו $הוא :הניחו לו,
שפתו מצויה לעוברי דרכי .ועל דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה .אמר לה הקדוש
ברו $הוא :בכבודי לא מחית ,על כבודו של בשר וד מחית?! )סנהדרי קג ע"ב(.

נראה שהברייתא מנצלת את סמיכות פרשת הפילגש לפרשת פסל מיכה ,ומפרשת
את הקשר ביניה כחטא ועונשו .הקשר בי שתי הפרשיות ,מלבד הסמיכות ביניה,
הוא באמירה החוזרת" :בימי הה אי מל בישראל" )בפסל מיכה – י"ח ,א( ו"ויהי
בימי הה ומל אי בישראל" )בפילגש בגבעה – י"ט ,א( ,וכ" :בימי הה אי מל
בישראל איש הישר בעיניו יעשה" )בפסל מיכה – י"ז ,ו; בפילגש בגבעה – כ"א ,כה(.
בשתיה יש מפגש בי איש מהר אפרי )י"ז ,א ,מול י"ט ,א( לבי הכפו לו מבית
לח יהודה )הנער הלוי בי"ז ,ז ,מול הפילגש בי"ט ,א( .ועדיי ביאור הסמיכות כחטא
ועונשו קשה ,ולא ברור מדוע עונשו של פסל מיכה אמור להיות מלחמת אחי .
שמא הייתה ביקורת של חז"ל על כ ,שהיה על בני ישראל לדו את שבט ד
כשבט הנידח על שעבד את פסל מיכה ,ואילו ה דנו דווקא את העיר גבעה כעיר
הנידחת ,א שזיקת חטאה לפרשת עיר הנידחת ,שנידונה בפרקנו הראשו ,רופפת
יותר .עוד אפשר ,שחז"ל ,בעקבות מקראות כמעט מפורשי  ,ראו את העגל בד
כממשיכו של פסל מיכה שהל לש  .מעשה העגלי היה העילה למלחמת האחי
הגרועה שבתולדות ע ישראל :המלחמה בי אביה מל יהודה לירבע מל ישראל
בהר צמרי  .במלחמה זו נפלו חמש מאות אל איש מישראל בלבד .אפשר שחז"ל
תלו את מלחמת האחי בפילגש בגבעה בפסל מיכה וראו בה חטא ועונשו ,כמו
שהיה בתבוסת ישראל במלחמת הר צמרי בעקבות מעשה העגלי 39.
 .39עיי בכל זה בדה"ב י"ג .הגדיל מכל המפרשי רבי אברה ב הרמב" ,שטע שבי שתי
המלחמות שהפסידו בה לבי המלחמה שניצחו בה עשו בני ישראל תשובה על מעשה פסל
מיכה" :שאחרי שה נלחמו בבני ד ומחו את זכר פסל מיכה וצמו ובכו ועשו תשובה,
הובטח לה הניצחו כמו שנתקיי אחר כ" )שו"ת רבי אברה ב הרמב" סי' לא( .אמנ,
מ המקראות נראה שהמלחמה השלישית הייתה סמוכה לשתיי הראשונות ,בלא הפסקה
של ימי רבי .זאת ועוד :מ הברייתא שהבאנו עולה ,שבזמ שהתרחשה פרשת פילגש
בגבעה הפסל היה עדיי בבית מיכה בקרבת שילה ,קוד שבני ד לקחוהו צפונה )וזה קשה
ג על מלבי" כ' ,יח ,שכתב שעוונ היה שלא מיחו בבני ד( .ג לא ידעתי את המקור לכ
שבני ישראל נלחמו בבני ד .והרי במקראות מפורש ,שהפסל הארי ימי עד יו גלות האר
)י"ח ,ל(.
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א כל זה דוחק ,ובפשטות – פרשת פילגש בגבעה היא ג חטא וג עונשו ,ואי
צור לראות בה עונש על מעשה פסל מיכה שאינו קשור בה .זאת ועוד :בפתרונ של
חז"ל כפי שהצענו אותו יש מענה לשאלת הגמול ,א אי בו תשובה ברורה לשאלתנו
בחלק זה של המאמר ,מדוע השיבו האורי תשובה מטעה ,הרי יכלו להימנע מכל
מענה ,כפי שקרה בחטאיו של שאול!
לכ נראה לנו ,שדיוק של חז"ל היה מ ההבדל בי שלוש השאלות בה' .נעקוב
שוב אחר שלוש השאלות ,השתיי שבה התשובה הייתה נכזבת ,והשלישית
שהבטחתה קוימה:
.1
.2
.3

ַע ֶלה ָ2נ& ַב ְ ִח ָ2ה
ִָ /ר ֵאל ִמי י ֲ
ֹאמר& ְ0נֵי י ְ
ִ ֲאל& ֵבאל ִֹהי ַוְ +
ַעל& ֵבית ֵאל ַוְ +
ָקמ& ַוֲ +
ַו- +
)כ' ,יח(.
ה&דה ַב ְ ִח ָ2ה
ֹאמר ה' ְי ָ
ָמ ַוֶ +
ַל ְִ 3ל ָח ָמה ִע ְ0נֵי ִב ְני ִ
ֶת ַל ְִ 3ל ָח ָמה
אסיָ 5לג ֶ
ִ ֲאל& ַבה' ֵלאמֹר ַה ִ
ִָ /ר ֵאל ַו ְִ +בִ &4ל ְפנֵי ה' ַעד ָה ֶע ֶרב ַוְ +
ַעל& ְבנֵי י ְ
ַוֲ +
)ש ,כג(.
ֹאמר ה' ֲעל& ֵא ָליו
6חי ַוֶ +
ָמ ִ
ִע ְ0נֵי ִב ְני ִ
ֵב& ָ ִל ְפנֵי ה' ַוָ+צ&מ& ַב+
ִָ /ר ֵאל וְ ָכל ָה ָע ַו ָ+בֹא& ֵבית ֵאל ַו ְִ +בַ &4וְ +
ַעל& ָכל ְ0נֵי י ְ
ַוֲ +
ִָ /ר ֵאל ַ0ה' וְ ָ ֲאר ְִ 0רית
ִ ֲאל& ְבנֵי י ְ
& ָל ִמי ִל ְפנֵי ה'ַ .וְ +
ַעל& עֹלת ְ
ַהה&א ַעד ָה ָע ֶרב ַוֲ +
ָמי ָה ֵה ֵלאמֹר
8הרֹ ע ֵֹמד ְל ָפנָיו ִַ +0
&פ ְינ ָחס ֶֶ 0א ְל ָעזָר ֲֶ 0
ָמי ָה ֵהִ .
ָה ֱאל ִֹהי ִַ +0
ֹאמר ה' ֲעל& ִ4י ָמ ָחר
6חי ִא ֶא ְח ָ9ל ַוֶ +
ָמ ִ
אס 5עד ָל ֵצאת ַל ְִ 3ל ָח ָמה ִע ְ0נֵי ִב ְני ִ
ַה ִ
)ש ,כו<כח(.
ָד ָ$
ֶא ְנֶ;& ְבי ֶ

רק בשלישית נזכר ,שהשאלה הייתה במקו שבו היה ארו ברית ה' ,כלומר במשכ
שילה ,ושהנשאל היה פינחס הכוה הגדול .אפשר שמכלל ה אתה שומע לאו ,ובשתי
הפעמי הראשונות השאלה לא הייתה במשכ ה' ולא נעשתה באמצעות הכוה
הגדול ,וממילא היא לא הייתה באורי  ,שהכוה הגדול לובש .
כמעט מתבקש מכ ,שבפעמי הראשונות הייתה השאלה בה' באפוד ובתרפי
שאצל פסל מיכה ,וכנאמר ש :
8חד ִמ ָ0נָיו ַו ְי ִהי ל
ְמ ֵ2א ֶאת יַד ַ
&ת ָר ִפי ַוי ַ
ַעֵ /אפד ְ
יכה ל ֵ0ית ֱאל ִֹהי ַוַ +
וְ ָה ִאי ִמ ָ
)י"ז ,ה(.
ְלכ ֵֹה

השאלה נשאלה אפוא ,בפעמיי הראשונות ,בבית האלוהי של פסל מיכה בגרב.
ה'כוה' שנשאל היה אחד מבניו ,ששימש ככוה .וכאמור ,ה'אורי ' היו אפודו ותרפיו
של מיכה40.
 .40לדעת רד"ק )כ' ,כח( ,בפעמיי הראשונות נשאל כוה אחר ולא פינחס ,אול השאלה הייתה
באורי ובמשכ ה' בשילה ,ואפשר שהכוה ששאלו בו היה משוח מלחמה ,העשוי למלא את
מקומו של הכוה הגדול הקבוע ,ואכמ"ל .ביסוד מבוססי דברינו על מחלוקת תנאי
עקרונית" :כל שמות האמורי בגבעת בנימי – ר"א אומר :חול ,רבי יהושע אומר :קֹדש.
אמר לו ר"א :וכי מבטיח ואינו עושה? אמר לו ר' יהושע :מה שהבטיח עשה ,וה לא ביחנו
א לנצוח א לנצח ,באחרונה שביחנו הסכימו על יד ,שנאמר' :ופינחס ב אלעזר ב אהר
עומד לפניו בימי הה לאמר האוסי עוד לצאת למלחמה ע בני בנימי אחי א אחדל' "
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ככלל ,לא נראה מפרקי פסל מיכה ,שמא דהו כמ& ש לאל חדש מבלעדי ה'.
בפשטות נראה ,שלא היה בביתו אלא מוסד עסקי ,שהתפרנס מהגדת עתידות בש
ה' לכל דורש ובכל נושא ,דבר שהאורי שבמשכ סירבו ,כמוב ,להיענות לו.
האווירה ששררה בבית מיכה בעת הגדת העתידות הייתה כנראה אופטימית ,וכעולה
מדבריו של הנער הלוי ,לבני ד .מ הפולמוסי הרבי בי נביאי האמת לנביאי
השקר בספרי הנביאי נראה ,שפסימיות לא יכלה לפרנס היטב את מגידי העתידות
– נביאי השקר והמנחשי למיניה  ,ולכ היו הללו כמעט תמיד אופטימיי בהגדת
העתידות .ג במלחמת ישראל ובנימי ענו האפוד והתרפי בבית מיכה תשובות
אופטימיות ,א הללו כיזבו ואכזבו עד לשאלה השלישית ,שבה הלכו בני ישראל אל
בית האלוהי בשילה ,ושאלו באורי את פינחס ,הכוה הגדול.
חז"ל ראו בטעות עונש על עצ קיומו של פסל מיכה במקו כה קרוב למשכ
ה' ,וכפי שהבאנו לעיל.
אגב דברינו על מלחמת האחי בגבעת בנימי ,נפרש על פי הקו שהצענו ,פרט
משני בפסל מיכה.
א כני דברינו ,שחז"ל ראו בשאלה בפסל מיכה את סיבת הטעות והאסו בשני
ימי המלחמה הראשוני  ,הרי שמלבד התבוסה וארבעי אל ההרוגי במחנה
ישראל ,קרה אסו נוס ,קט יותר ,בבית האלוהי שהקי מיכה .נית להניח ,ששתי
הטעויות הגורליות של האפוד והתרפי במענה לשאלת בני ישראל ,חרצו את גורלו
של בית האלוהי בבית מיכה והורידו אותו לטמיו .נית היה לצפות ,שמיכה יסיק
את המסקנות הנכונות מהבלות של האפוד והתרפי שהקי לפסל ,ויבקש לעצמו
אמתית יותר .א כבר אמר החכ מכל אד " :א תכתוש את האויל
פרנסה אחרתִ ,
במכתש בתו הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו" )משלי כ"ז ,כב( .מיכה לא מצא
אש בעצ ההתרחקות ממשכ שילה ,בפסל ,באפוד או בתרפי  .האש בטעות
לדעתו ,לא היה אלא בנו ,הכוה לפסל שהקי  .אפשר שכעבור זמ התגלגל לביתו
וגו' )שבועות לה ע"ב( .דעתו של רבי יהושע נראית כגמרא ביומא שהבאנו )לעיל ,הערה ,(27
שהאורי לא הכזיבו ,שכ השאלה התייחסה לעלייה למלחמה ולא לתוצאותיה .רבי אליעזר
לא קיבל זאת ,וטע כלפי הקב"ה" :וכי מבטיח ואינו עושה?" .רבי אליעזר משיב על כ בדר
קיצונית משלנו ,שהשמות בפרשה ה חול ,היינו שאי הכוונה לקב"ה ,אלא לאל אחר .וזה
תימה גדול ,שהרי מצינו שאל אחר יכונה 'אלוהי' ,א לא מצינו שיכונה בש הוי"ה .אנו
הלכנו מבחינה מסוימת בדרכו של רבי אליעזר ,א בשתי הסתייגויות .האחת נראית מובנת
מאליה :השאלה השלישית הייתה בקב"ה ממש .נראה שג רבי אליעזר מסכי לכ ,וא
שאמר "כל השמות האמורי בגבעת בנימי ...חול" ,אפשר שכוונתו רק לפעמיי הראשונות
ולא לשאלה השלישית .והשנייה :להסברנו ,ודאי השמות ה קודש ,ובמיוחד ש הוי"ה
שבפרשה ,א השאלה לשמו לא הייתה באורי ,אלא באפוד ובתרפי .מכל מקו ,הלכנו
בשיטת רבי אליעזר בקביעה שהתשובות הראשונות הכזיבו ,ושיש לחפש את הפתרו
בהלכות עבודה זרה ,ולהניח שלא ה' הוא שענה על שאלת.
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'במקרה' הנער הלוי מבית לח יהודה ,ומיכה השמיע אנחת רווחה:
ָמי וְ ֵע ֶר ְ$
&לכ ֵֹה וְ 6נ ִֹכי ֶא ֶ ְל ֲָ $ע ֶֶ /רת ֶֶ 4סַ 5לִ +
ֶהיֵה ִלי ְל6ב ְ
יכה ְ ָבה ִע ִָ 3די ו ְ
ֹאמר ל ִמ ָ
ַוֶ +
8חד ִמ ָ0נָיו.
ַער ל ְַ 4
ַ+אל ַה ֵ2וִ י ָל ֶ ֶבת ֶאת ָה ִאי ַו ְי ִהי ַה; ַ
ֵל ְַ $ה ֵ2וִ י .ו ֶ
ָת ַָ $וֶ +
&מ ְחי ֶ
ָדי ִ
ְ0ג ִ
יכה ַע ָה
ֹאמר ִמ ָ
יכהַ .וֶ +
ַער ְלכ ֵֹה ַו ְי ִהי ְֵ 0בית ִמ ָ
יכה ֶאת יַד ַה ֵ2וִ י ַו ְי ִהי ל ַה; ַ
ְמ ֵ2א ִמ ָ
ַוי ַ
)י"ז ,י<יג(.
ֵיטיב ה' ִלי ִ4י ָהיָה ִלי ַה ֵ2וִ י ְלכ ֵֹה
ָד ְע ִי ִ4י י ִ
יַ

לא נתברר במקראות מדוע היה מיכה להוט להדיח את בנו ,ששימש לו ככוה,
ולמנות במקומו את הלוי הזר .התמונה שסרטטנו על פי מדרש חז"ל על הקשר בי
פסל מיכה לתבוסה בגבעת בנימי ,עשויה לספק הסבר למעשהו של מיכה .החלפת
בנו של מיכה בנער הלוי הייתה עשויה לשק את מעמדו של בית האלוהי בביתו
של מיכה ,עד ליו המר ,שבו באו בני ד ונטלו עמ את הנער הלוי על פסלו ועל
אפודו ותרפיו.
***
א שביארנו את מדרש של חז"ל על הקשר בי פסל מיכה לבי הפורענות בגבעת
בנימי ,עדיי לא נחה דעתנו בפרשה זו ,בשל המחיר הגבוה מדי ,לטעמנו ,שגבה
החטא מבני ישראל – רבבות הרוגי על חטא השאלה באפוד ובתרפי 41.
עוד לא נחה דעתנו בדר שפירשנו את הברייתא בסנהדרי ,וכפי שהבינוה כל
המפרשי  42.נתבונ בה שנית:
תניא ,רבי נת אומר :מגרב לשילה שלשה מילי ,והיה עש המערכה ועש פסל מיכה
מתערבי זה בזה .בקשו מלאכי השרת לדוחפו ,אמר לה הקדוש ברו $הוא :הניחו לו,
 .41ראיתי להביא כא את דבריו של ר"י אברבנאל )כ' ,כז( ,א שמסקנתו הפוכה מדברינו" :ואי
על עוו נקל וכמעט שאי בו צד אשמה יפלו במלחמה ארבעי אל מישראל? חלילה לאל
מרשע ושדי מעוול שיפלו ,א לא לסיבה גדולה ולחטא מופלג" .לדעתו החטא המופלג הוא
פסל מיכה ,ולא כפי שהבי רמב" ,התערבות בחטא שהיה עניי פנימי של שבט בנימי .א
לענ"ד ג חטא פסל מיכה )שלדעתנו לא היה עבודה זרה( והשאלה באפוד ובתרפי לא היו
חמורי עד כדי כ ,שהרי ג בברייתא שאנו עוסקי בה לימד הקב"ה זכות על מיכה .להל
נרחיב בכ עוד .עוד נביא כא את סברתו של י' קויפמ )לעיל ,הערה  ,16עמ'  ,(293שבני
ישראל )ובשלב הזה לא שבט בנימי!( נענשו בחטא מעשה הפילגש ,שקולרה תלוי בצוואר
של כל ישראל ,כש שחטא עכ תלוי בצוואר של כל ישראל .ופירושו הוא תימה גמור,
שהרי כא עסקו ישראל בביעור הרעה .אפשר שקויפמ לא ראה צור בחפיפה מוחלטת בי
המוסר והצדק לבי משפטו של הקב"ה ,ותוכחתו של ר"י אברבנאל עשויה לעלות שבעתיי
על פירושיו של קויפמ.
 .42עיי למשל לשו רמב"" :ומה נכבדו דברי רבותינו שהיה הקצ בפסלו של מיכה ,אמר
הקב"ה ,בכבודי לא מחית ,בכבוד בשר וד מחית .לומר ,בכבודי לא מחית ,במחוייבי
מיתה ופושטי ידיה בעיקר ,בכבוד בשר וד מחית יותר משורת הדי .ועל כ סכל עצת
שתי הכתות ואמ את לבב ולא זכרו ברית אחי" )בראשית י"ט ,ח(.
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שפתו מצויה לעוברי דרכי .ועל דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה .אמר לה הקדוש
ברו $הוא :בכבודי לא מחית ,על כבודו של בשר וד מחית?! )סנהדרי קג ע"ב(.

בפשטות נראה לנו ,שההיגד ברישא של הברייתא עומד בסתירה גמורה להיגד בסיפא
שלה .הרישא מניחה ,שמשקלה לכ זכות של הכנסת אורחי גדול בעיני הקב"ה
)ושלא כדעת מלאכי השרת( ממשקלו לכ חובה של חטא פסל מיכה ,וכ ניצל מיכה
ממידת הדי' 43.הכנסת האורחי ' בנוסח סדו ועמורה של אנשי גבעה עשויה לעמוד
כהפכה של הכנסת האורחי הלבבית של מיכה ,כדר שהכנסת האורחי בסדו
ועמורה עומדת כהפכה של הכנסת האורחי באוהלו של אברה  .לכ מגיבי עליה
בני ישראל בחומרה רבה .הסיפא של הברייתא באה בביקורת על החומרה הרבה
שבני ישראל ייחסו לחטא הכנסת האורחי השלילית בגבעה ,לעומת הקלות
היחסית שבה התייחסו לפסל מיכה .והרי מ הרישא עולה שנהגו נכו ,ואחזו במידתו
של הקב"ה ,ולא במידת של מלאכי השרת.
לכ נבור לנו דר שונה בהבנת כל הפרשה )ובהבנת המדרש הנזכר( ,ובה נטיל
את כובד משקל הדי הנורא לא על פסל מיכה ,אפודו ותרפיו ,לא על האורי עצמ ,
שאפשר שאחת מאבניה כבתה ,לא על ההסתמכות על הנס בלא תכסיסי מלחמה
בשני הקרבות הראשוני  ,וג לא על עצ הכרזת המלחמה הנמהרת על בני בנימי.
את כובד משקל הדי נטיל ,בעקיפי ,מלבד על הנהגת העדה ,ג על הכוה הגדול
שנשאל באורי ושענה מה שענה ,על פינחס ב אלעזר ב אהר הכוה.
‚„ÚÏ‚ ˘·È ¯Ú˘ .
הזכרנו יותר מפע אחת ,שחומרת המכה שלקו בה ישראל ,ארבעי אל הרוגי ,
וחומרת בעיית אמינות של האורי והתומי העולה בפרשה ,מטילות צל על כל
ההסברי שהבאנו בשערי הקודמי  :הא יש בה כדי להסביר עונש כבד כל כ
והסתר פני חמור כל כ?
לכ ,א שאנו סבורי שכל ההסברי שהבאנו לעיל הסברי ראויי ה  ,אפשר
שאי די בה  ,וה אינ אלא כמצטרפי צדדיי )'חזי לאיצטרופי'( לקריאה שונה
של חטא שבטי ישראל בפרשתנו ,חטא החמור שבעתיי מכל מה שתיארנו עד עתה,
חטא שיענה על שתי שאלותינו .כל זה בתנאי שנהיה מוכני לקריאה שונה מ
המקובל של הפרשה כולה.

 .43שמא זהה רעיו זה למאמר חז"ל )שבת קכח ע"א(" ,גדולה הכנסת אורחי מקבלת פני
השכינה" ,וחז"ל למדו זאת מהתנהגותו של אברה בעת הכנסת האורחי ,ואכמ"ל .פסל
מיכה הוא הפכה של קבלת פני השכינה בשילה ,א כ הזכות שבהכנסת האורחי גברה על
החטא.

104

מה ֳחרי הא הגדול הזה – עיו בפרשת פילגש בגבעה

בשער זה נתרכז בפרשת המלחמה באנשי יבש גלעד כרקע להבנת המלחמה
בבנימי בפילגש בגבעה.
בפרק הראשו נסדר באופ שונה מ המקובל את האירועי שהביאו למלחמה
ואת מה שאירע אחריה.
בפרק השני נבח את חוקיותה ואת מוסריותה של המלחמה ביבש גלעד.
בפרקי השלישי והרביעי נבח את מנהיגותו של פינחס ב אלעזר בפרשה זו
ובפרשיות אחרות ,החל ממלחמת מדיי ,עובר לכניסת של ישראל לאר ,דר ס
מלחמת האחי ע הקמת המזבח על ידי שבטי מזרח הירד ,דר פרשת בת יפתח
ועד למלחמת יבש גלעד ופילגש בגבעה.
˙ÂÚ¯Â‡Ó‰ ¯„Ò .1
לפרשת הפילגש בגבעה )פרק י"ט( ,מלחמת ישראל בבנימי ,והשמדתו המוחלטת
כמעט של שבט בנימי )פרק כ'( ,נוספו שלושה מעשי האחוזי זה בזה )פרק כ"א(:
א .שבועת איש ישראל שלא להשיא את בנותיה לבני בנימי ,שבועה המוגדרת
כ"שבועה גדולה" )כ"א ,ה(; ב .המלחמה ביבש גלעד ושביית בנותיה; ג .חטיפת הבנות
המחוללות בכרמי שילה.
אי ספק שחטיפת בנות שילה על ידי בני בנימי חותמת את כלל הפרשיות
העגומות שבה אנו עוסקי  ,בחתימה שיש בה צד אופטימי של תקווה לעתיד.
א לימוד הפרשיות האחרות כסדר 44מעלה מציאות מוקשה ובלתי!אפשרית:
א.
ב.

ג.

ד.

בבני בנימי בחר

הנישואי ,אחרי

מה ראו בני ישראל להמשי ולהינק
שהשמידו כמעט לחלוטי?
א החליטו להישבע על החרמת  ,מה ראו להתחרט על כ? מה נתחדש לה ,
שבכו בכי גדול על מה שעשו ,ומדוע האשימו בכ את ה' אלוהי ישראל ולא את
עצמ )כ"א ,ג(?
א אכ נוכחו באיוולת שבשבועת החר במצפה ,מדוע הלכו להעניש את אנשי
יבש גלעד שלא באו לחר ? והרי הודאת של ישראל באיוולת שבחר דווקא
מצדיקה את אנשי יבש גלעד ,ויכולה לראות בחכמת דר לפתרו הבעיה.
אי ייתכ שאווירת הפיוס ע בנימי כוללת בתוכה את הריגת אנשי יבש גלעד,
שתמכו בבני בנימי?

המילי "ואיש ישראל נשבע במצפה" )כ"א ,א( במקו 'וישבע איש ישראל במצפה',
מציינות ,כדרכו של המקרא ,עבר מושל ורחוק ) .(past perfectנראה לנו ,ששני
המעשי המשולבי זה בזה אירעו לפני מלחמת ישראל בבנימי .עד שלא נדו בסדר
 .44לימוד הפרשיות כסדר מפורש בתנחומא וישב ב ,ונראה שהוא עולה בעקיפי מסתימת של
כמה מפרשי בפרשה.
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האירועי  ,נביא את המקראות בפרק כ"א בלבד ,לאחר סיו
בבנימי ובעיר גבעה:

תיאור המלחמה

ָמ ְל ִא ָה) .ב( ַו ָבֹא
ְל ִב ְני ִ
ִ ָר ֵאל ִנ ְ ַ ע ַ ִ ְצ ָה ֵלאמֹר ִאי ִמ ֶ לֹא ִי ֵ  ִ
)א( וְ ִאי י ְ
ִא ק ָלַ $ו ִ ְבִ ְ #כי גָד ל.
ֵב ַָ $עד ָה ֶע ֶרב ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהיַ $ו ְ
ָה ָע ֵ $ית ֵאל ַו ְ
ִ ָר ֵאל ֵ ֶבט
ִ ָר ֵאל ְל ִה ָ ֵקד ַה ִ $מ ְ
ִ ָר ֵאל ָה ְי ָתה זֹאת ְ י ְ
ֹאמר ָל ָמה ה' ֱאל ֵֹהי י ְ
)ג( ַו ְ
ֹאמר
 ָל ִמי) .$ה( ַו ְ
ַעל עֹל ת ְ
ַ ִ#ימ ָה ָעַ $ו ִ ְבנ ִָ $מזְ ֵ ַח ַו ֲ
ֶא ָחד) .ד( ַו ְי ִהי ִמ ָ ֳח ָרת ַו ְ
בעה ַה ְ3ד ָלה
ִ ָר ֵאל ֶאל ה' ִ#י ַה ְ ָ
ִ ָר ֵאל ִמי ֲא ֶר לֹא ָע ָלה ַב ָָ 2הל ִמ ָ#ל ִ ְב ֵטי י ְ
ְ נֵי י ְ
ָמ
ִ ָר ֵאל ֶאל ִ ְני ִ
ָחמ ְ נֵי י ְ
ימת) .ו( ַו ִ ֲ
ָה ְי ָתה ַל ֲא ֶר לֹא ָע ָלה ֶאל ה' ַה ִ ְצ ָה ֵלאמֹר מ ת ָ
ָי$
ַע ֶה ָל ֶהַ $ל ָת ִריְ $לנ ִ
ִ ָר ֵאל) .ז( ַמה  ֲ
ֹאמר ִנ ְג ַ4ע ַה ֶ ֵ $בט ֶא ָחד ִמ ְ
5חיו ַו ְ
ִ
ֹאמר ִמי ֶא ָחד ִמ ִ ְב ֵטי
ָי) .$ח( ַו ְ
ַחנ ִנ ְ ַ ְענ ַבה' ְל ִב ְל ִ י ֵ ת ָל ֶהִ $מ ְ נ ֵתינ ְלנ ִ
ַאנ ְ
וֲ
ָבי ְִ 3ל ָעד ֶאל
ִ ָר ֵאל ֲא ֶר לֹא ָע ָלה ֶאל ה' ַה ִ ְצ ָה וְ ִהֵה לֹא ָבא ִאי ֶאל ַה ַ ֲחנֶה ִמ ֵ
יְ
ִ ְלח ָָ $ה ֵע ָדה
ָב ְִ 3ל ָעד) .י( ַו ְ
ַה ָָ 2הל) .ט( ַו ִ ְת ָ ֵקד ָה ָע $וְ ִהֵה ֵאי ִָ $אי ִמ ְ ֵבי י ֵ
ָב ְִ 3ל ָעד
יתֶ $את י ְ ֵבי י ֵ
ְנֵיָ $ע ָר ֶא ֶלִ 6אי ִמ ְ נֵי ֶה ָח ִיל ַו ְי ַצ א ָתֵ $לאמֹר ְלכ וְ ִה ִֶ #
ָכר
ָכר וְ ָכל ִא ָה י ַֹד ַעת ִמ ְ ַ#ב ז ָ
ָי $וְ ַה ָ) .67יא( וְ זֶה ַה ָָ 4בר ֲא ֶר ַ ֲע ָ#ל ז ָ
ְל ִפי ֶח ֶרב וְ ַה ִ
תלה ֲא ֶר לֹא י ְָד ָעה
ַע ָרה ְב ָ
8ר ַ ע ֵמא ת נ ֲ
ָבי ְִ 3ל ָעד ְ
ַ ֲח ִרימ) .יב( ַו ְִמ ְצא ִמ ְ ֵבי י ֵ
ִ ְלח ָ#ל
ָע) .יג( ַו ְ
ָכר ַו ִָביא א ָתֶ $אל ַה ַ ֲחנֶה ִלֹה ֲא ֶר ְ ֶא ֶר#ְ 9נ ַ
ִאי ְל ִמ ְ ַ#ב ז ָ
ָמ ָ ֵעת
ָב ִ ְני ִ
ָמ ֲא ֶר ְ ֶס ַלע ִר  ַו ִ ְק ְרא ָל ֶהָ $ל ) .$יד( ַו ָ
ָה ֵע ָדה ַו ְי ַד ְ ר ֶאל ְ נֵי ִב ְני ִ
ָב ְִ 3ל ָעד וְ לֹא ָמ ְצא ָל ֶה) .#ֵ $טו( וְ ָה ָעִ $נ ָח$
ָיֲ $א ֶר ִח ִמ ְ ֵי י ֵ
ַה ִהיא ַו ִ ְ נ ָל ֶהַ $ה ִ
)כ"א ,א=טו(.
ִ ָר ֵאל
ָמ ִ#י ָע ָה ה' ֶ ֶרְ ִ ְ 9ב ֵטי י ְ
ְל ִב ְני ִ

וכ הוא לדעתנו ,סדר של האירועי :
א .מעשה הפילגש בעיר גבעה ,היאספות קהל ישראל לעיר מצפה לשמוע את
'עדותו' של בעלה הלוי של הפילגש והדרישה מבני בנימי למסור את בני
הבלייעל מגבעת בנימי לעונש מיתה בידי הקהל .בני בנימי מסרבי לדרישה
)עד כא :י"ט ! כ' ,יג – המקראות כסדר (.
ב .אנשי ישראל אינ מגיבי במלחמה ,כמו שנראה מרהיטות של המקראות,
אלא בחר מוחלט על שבט בנימי ובשבועה שלא להתחת בה  .בכ ה
מקווי לבודד את שבט בנימי מכלל ישראל 45.ימי ספורי לאחר השבועה
נודע לה  ,שאנשי יבש גלעד לא נשבעו ולא נכחו במצפה בעת החר  .כ
למעשה נתרוקנו החר והשבועה מתוכנ  ,ובני ישראל שמו עצמ ללעג וקלס.
בזעמ ובתסכול יצאו בני ישראל למלחמת חרמה נגד אנשי יבש גלעד
שהשביתו את חרמ  ,והשמידו את כול על נשיה וטפ  ,פרט לארבע מאות
הנערות .ממספר הנערות עולה ,שהיו במלחמה אלפי הרוגי  46.חשוב להדגיש,
ששטח ההיערכות למלחמה ביבש גלעד היה בשילה ולא במצפה ,שבה נערכו
 .45ראה :כ"א ,א.
 .46ראה :כ"א ,חיב.
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למלחמה בגבעה ובשבט בנימי 47.את העובדה התמוהה ,שהזע הוצא דווקא על
אנשי יבש גלעד ולא על בני בנימי ואנשי גבעה ,שהיו עילת הסכסו ,נית לבאר
בשתי דרכי  .1 :התסכול והזע הלכו וגברו ,ונותבו לעבר ה'מכה בפטיש' ,אנשי
יבש גלעד ,שהיו העילה האחרונה;  .2והיא לדעתנו הסיבה העיקרית :בני בנימי
היו גיבורי חיל וקלעי מעולי  ,כמתואר במקראות .ה היו מוכני למלחמה,
ובני ישראל חששו להסתב עמ  .יבש גלעד הייתה עיר קטנה ,מבודדת ולא
מוכנה למלחמה .היה קל יותר לפרוק עליה את הזע שהצטבר.
ג .בני בנימי הגיבו בזע על ההרג האכזרי וחסר ההבחנה בבעלי ברית  ,וה
שאספו את צבא להילח בישראל .יודגש :על פי המקראות נערכו בני בנימי
ראשוני למלחמה .בני ישראל התפקדו למלחמה רק בעקבות היערכות של בני
בנימי .בסדר הדברי שהצגנו מבוארת עובדה תמוהה זו ,עובדה שאינה
מתבקשת מקריאה רציפה של המקראות כפי שנכתבו ,שהרי מדוע ייערכו בני
בנימי למלחמה בעקבות דרישה תאורטית להסגיר את פושעי גבעה? ההיערכות
הידרדרה למלחמה בת שלושה קרבות ,שתוצאותיה נידונו בהרחבה לעיל .ה
הביאו את שבט בנימי לס הכחדה ,שלא נותרו בו אלא שש מאות פליטי
גברי  ,ונשמדו ממנו כל הנשי 48.
ד .כשנודעה התוצאה הנוראה של המלחמה ,שבשלב מסוי החלה להתגלגל ללא
שליטה ,נאס הע לבית אל 49לאמוד את השלכת שתי הפעולות נגד בנימי –
החר והמלחמה .המסקנה הייתה ,שהתוצאה בלתי!אפשרית לחלוטי .משבט
בנימי נשמדו כל הנשי )כ"א ,טז( ,ומכיוו שאנשי השבט היו מנועי מלשאת
נשי בשל החר  ,נועד השבט לכיליו או להתבולל בגויי  .צירו תוצאות
החר והמלחמה לא נצפה מראש ,ולכ היו עליו בכי וחרטה וטענה כלפי הקב"ה,
מסבב כל הסיבות50.
ה .אז נזכרו זקני ישראל בארבע מאות היתומות בנות יבש גלעד במחנה השבויות
בשילה ,ולהשלמת הפיוס נתקנה החטיפה בכרמי שילה ,וכ התחבר שבט בנימי
מחדש לשבטי ישראל51.
.47
.48
.49
.50
.51

ראה :ש ,יב.
ראה :כ' ,ידמח.
דעתנו כרד"ק ורוב המפרשי ,שהכוונה לשילה.
ראה :כ"א ,בז.
ראה :כ"א ,יגכד.
 .1ר"י אברבנאל בפתיחה לפרקנו שאל את רוב שאלותינו דלעיל בסגנונו שלו .שלא כמדרש
תנחומא )לעיל ,הערה  ,(44א הוא פירש כדברינו שהשבועה במצפה קדמה למלחמה ,וכ
פירש ג מלבי" .ג ברד"ק רמוזה אפשרות זו ,וכ אצל י' קויפמ )לעיל ,הערה  ,16עמ' (301
וי' אמית )לעיל ,הערה  ,(16א ג כול הבינו שלא כדברינו ,שהמלחמה ביבש גלעד הייתה
אחרי המלחמה ע שבט בנימי .הרי"א הצדיק אותה בשל העובדה שבני יבש גלעד לא באו
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חז"ל בתנחומא ובפרקי דרבי אליעזר התייחסו לשאלה זו ,ומסתימת לשונ משמע
שהצדיקו את גזר דינה של יבש גלעד עליה ,משו שהללו עברו על החר של הקהל.
הדברי קשי בעינינו ,ונביא כלשונ :
לעזרת ישראל במלחמה ,וזה נראה לנו דוחק .מלבי" השווה בי שתי התבוסות הראשונות
במלחמת ישראל ובנימי לתבוסה בימי יהושע בעי )אנו ערכנו השוואה דומה בפרק השני של
החלק השני( ,וטע שכש שהתבוסה בעי הייתה בגלל מעלו של עכ בחר שהכריז יהושע
על שלל יריחו ,כ סברו בני ישראל שנענשו בגבעה בגלל בני יבש גלעד ,שעברו על חרמ על
בנימי .לכ דנו את אנשי יבש גלעד כדינו של עכ.
אנו מתקשי לקבל את סברת מלבי" בשל שתי סיבות :א .התבוסה בעי בשל איש אחד
שעבר על החר הייתה של שלושי ושישה הרוגי .התבוסה בגבעה גבתה מחיר של
ארבעי אל הרוגי ,וזה דורש סיבה חמורה יותר ממעבר על החר .ב .אנו סבורי שג
העברה לא הייתה רק מעבר על החר ,והיא לא הייתה של איש אחד בלבד ,כי א של
בעיֵ ,
כלל ישראל ,ולכ כלל ישראל נענש ,ואי כא מקומה של סוגיה גדולה זו.
לדברינו מלחמת יבש גלעד קדמה למלחמה ע בנימי ,והיא לדעתנו עיקר החטא ,וכמו
שיבואר.
 .2הערה פרשנית לסיומו של הפרק :יבש גלעד נמצאת בנחלת מנשה שבעבר הירד המזרחי.
מה עניינה של עיר רחוקה זו ע שבט בנימי? וא שנית לבאר ,שלא היה לה דבר ע
שבט בנימי ,והיעדרות ממצפה לא הייתה אלא בשל אדישות וריחוק ממעשה הפילגש ,לא
נתקבלו הדברי על דעתנו ,ולא בשל עצלות ואדישות דנו אות בני ישראל למיתה .מסתבר
שבעקבות נאמנות של בני יבש גלעד לבנימי ,ובשל ירושת של בני בנימי את נחלותיה
דר הנישואי ע בנות יבש גלעד ,מצאנו את שאול הימיני חש להציל מידי נחש מל בני
עמו )שמ"א י"א( ,ואת אנשי יבש גומלי לו ולבניו בחלצ את גוויותיה מחומת בית שא
)ש ל"א( ,ועוד נדו בכ .עוד מצאנו אחרי ימי רבי את נבואת עובדיה" :וירשו הנגב את
פלשתי וירשו את שדה אפרי ואת שדה שֹמרו ובנימ את הגלעד"
הר עשו והשפלה את ִ
)א' ,יט( – משמע שנחלות אלו בגלעד עברו לבנימי )אמנ נית לפרש 'וירשו ...את בנימי
ואת הגלעד' ,ואכמ"ל( .ועדיי עומדת השאלה ,מה תחילתו של הקשר ,ומהיכ נבע בפרשת
פילגש בגבעה .נראה לנו שמקורו של הקשר בקשרי החיתו הרמוזי במגילות היוחסי
בדברי הימי .מ המקראות ש עולה ,שמכיר ב מנשה ירש את הגלעד )מצפו ליבוק( מאמו
הארמייה ,כנראה בת נשיא או נכבד ארמי אחר ,שהיה ראוי להתחת במנשה ,בנו של יוס,
המשנה למל מצרי .מכיר לקח אישה לו או לבנו ממשפחת חופי ושופי" :בני מנשה
לח ִ&י
אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד .ומכיר לקח אשה 
ול&ִ +י" )דה"א ז' ,ידטו( .לא ידוע מי ה חופי ושופי ,א אפשר שה קשורי בשפופ

ב בנימי )עיי המיוחס לרש"י ש פסוק יב(" :ובנימ הוליד את בלע בכֹרו אשבל השני
ואחרח השלישי .נוחה הרביעי ורפא החמישי .ויהיו בני לבלע אדר וגרא ואביהוד .ואבישוע
ונעמ ואחוח .וגרא  ÔÙÂÙ˘Âוחור" )ש ח' ,אה( .שפופ מופיע במשקל לשוני המוכר מבניו
של בנימי" :ובני בנימ בלע ובכר ואשבל גרא ונעמ אחי וראש  ÌÈÙÁÂ ÌÈÙÓוארד" )בראשית
וח ִ& בני
ו &ִ +
מ"ו ,כא( .ואכ ,חופי ושופי מופיעי ברשימה אחרת של בני בנימי ש " :
עיר" )דה"א ז' ,יב( .כ ירשו בני בנימי בימי קדמוני חלק מנחלת מנשה בצפו הגלעד ,וכ
נוצר הקשר בי יבש גלעד לבי בני בנימי בנחלת במערב הירד.
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תדע ל כח החר ,שהרי השבטי שקנאו על פלגש בגבעה ולא קנאו על פסל מיכה,
הרגו בה בני בנימי פע ראשונה ושניה ושלישית כמה אלפי ,ולבסו עשו תשובה
ונפלו לפני הארו ונתרצה לה הקב"ה ,והחרימו שיבֹאו כל ישראל מקט ועד גדול,
שנאמר 'כי השבועה הגדולה היתה לאשר לא עלה אל ה' המצפה לאמר מות יומת',
וכי שבועה היתה ש? אלא ללמד שהחר היא השבועה ,אנשי יבש גלעד לא עלו
)תנחומא וישב ב(52.
ונתחייבו מיתה

א בחז"ל נית לדחוק ,שהריגת אנשי יבש גלעד הייתה אמנ חוקית ,א לא בהכרח
מוסרית ,בא רמב" ומצדיק אותה ג מבחינה מוסרית:
ומצינו אנשי יבש גלעד שעברו על שבועת הקהל ולא באו אל המצפה ,וכתיב 'וישלחו
ש העדה שני עשר אל איש מבני החיל ויצוו אות לאמר לכו והכית את יושבי
יבש גלעד לפי חרב' ,ואי הסברא נותנת שעשו כל העדה רעה כזאת להמית אנשי
רבי מישראל שאינ חייבי מיתה ,ופינחס היה ש ועל פיו נעשה כל העני ההוא.
ועוד מצאתי באגדה בילמדנו' :תניא רבי עקיבא אומר :החר הוא השבועה והשבועה
הוא החר ,אנשי יבש עברו על החר ונתחייבו מיתה' .ולכ אני אומר ,כי מ הכתוב
הזה יצא לה הדי הזה 53,שכל מל בישראל או סנהדרי גדולה במעמד כל ישראל
שיש לה רשות במשפטי ,א יחרימו על עיר להלח עליה ,וכ א יחרימו על
דבר ,העובר עליו חייב מיתה ,והוא חיוב של אנשי יבש גלעד ,ושל יהונת שאמר לו
אביו 'כה יעשה אלהי וכה יוסי כי מות תמות יונת' ,ומהיכ נתחייבו אלו מיתה מ
)ויקרא כ"ז ,כט(54.
הדי חו מ המקו הזה?

דברי אלו שכתב רמב" ,אביה של ישראל ושר התורה ,שכל דבריו כגחלי אש,
ודאי גופי תורה ואמתתה ה  ,ואי אחר דבריו ולא כלו  .לנו ,קטני עול  ,לא נותרה
זכות ערעור .ועדיי נותרה לנו זכות הזעקה .הגע בעצמ! עומדי ארבע מאות אל
איש ,השואבי את המידע שביד מהאיש הלוי שביתר את גופת פילגשו ,ולא סיפר
אלא אמת חלקית ,ה המכריזי חר  ,ועיר שלא באה ,מתחייבת מיתה על כל אשר
בה ,האנשי  ,נשיה וטפ ? ושמא היו בה אנשי שלא יכלו להגיע? וא אנשי
חטאו ,נשי מה חטאו? וא גדולי חטאו ,קטני מה חטאו? והג שאנו מקבלי
ללא סייג את דברי רבנו על דיני מלכות וסמכותה הניתני לקהל ,ועל די מיתה של
מי שאינו מקבל עליו גזרת מל ,מעול לא שמענו ,ג אצל מל ,היתר להרוג עיר
שלמה על עוו קל ,ורק בגלל מעבר על חר  ,שצדקתו ,כאמור ,מוטלת בספק55.
.52
.53
.54

.55

ובלשו דומה בפרקי דרבי אליעזר פרק לז.
כוונת רמב" לפסוק" :כל חר אשר יחר מ האד לא יפדה מות יומת" )ויקרא כ"ז ,כט(.
דברי דומי כתב רמב" ג במשפט החר )שו"ת רשב"א המיוחסות לרמב" סימ רפח( .ג
רא"ש בתשובותיו )כלל ה סימ ד וכלל ז סימ ט( הביא את המדרש הנ"ל ,א לא חיווה דעתו
על עצ החר .ומשו"ת ריב"ש סימ קעט נראה כרמב".
יתר על כ ,התורה מדגישה את מגבלות העונש" :לא יומתו אבות על בני ובני לא יומתו
על אבות איש בחטאו יומתו" )דברי כ"ד ,טז( .דומה ,שאי צור כלל לומר ,שב לא ייהרג
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***
נשוב למדרש ,שבפרקי הקודמי העלינו עליו תמיהות:
תניא ,רבי נת אומר :מגרב לשילה שלשה מילי ,והיה עש המערכה ועש פסל מיכה
מתערבי זה בזה .בקשו מלאכי השרת לדוחפו ,אמר לה הקדוש ברו הוא :הניחו לו,
שפתו מצויה לעוברי דרכי .ועל דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה .אמר לה הקדוש
ברו הוא :בכבודי לא מחית ,על כבודו של בשר וד מחית?! )סנהדרי קג ע"ב(.

וכבר הקשינו על הפירוש המקובל של המדרש ,שהרי הרישא מעדיפה הכנסת
אורחי על עבודת ה' ,וא כ יפה עשו בני ישראלָ 3ֶ ,מחו על הפכה של הכנסת
אורחי בגבעה ,א שלא מחו על הפכה של עבודת ה' בפסל מיכה.
א השאלה עמוקה יותר :הרי ג בימי אברה דחה הקב"ה את פורענות
האמורי ,עובדי האלילי  ,עד לדור רביעי ,א נפרע מיד על חטא הכנעני בסדו  ,חטא
צעקתה של הנערה 56.זוהי ג דרכ של חז"ל בכל מקו  ,להחמיר בחטאי בי אד
לחברו יותר מאשר בחטאי בי אד למקו :
עבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר ,עבירות שבי אד לחברו אי יו
הכפורי מכפר ,עד שירצה את חברו .דרש רבי אלעזר ב עזריה' :מכל חטאתיכ
לפני ה' תטהרו' – עבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר ,עבירות שבי אד
)יומא פ"ח מ"ט(.
לחברו אי יו הכפורי מכפר ,עד שירצה את חברו

כיצד ,א כ ,זלזלו כא חז"ל בזעקתה של הפילגש המעונה בחוצות העיר גבעה
ובמחאת בני ישראל עליה?
בעוו חילול שבת או גילוי עריות של אביו .מדרש ההלכה אכ לומד ממקרא זה פסול עדות
קרובי .נראה לנו שפשט המקרא בא להגביל את העונש בדיני מלכות ,משו שמלכי נטו
פעמי רבות לעונש משפחתי ,שיבער לא רק את המורד במלכות אלא ג את כל גואלי דמו,
כדי שהללו לא ימשיכו במרדו לאחר מותו .כ נהרג אחימל הכוה ואחיו הכוהני בנוב על
שנחשדו כמורדי במלכות שאול ע כל משפחת ,כולל הנשי והט .כ נהרג לא רק נבות
היזרעאלי על סירובו למכור את כרמו ,ועל כ שקילל כביכול ,את המל ,אלא ג בניו נהרגו
עמו .ג במעשי מרד שהצליחו ,והביאו להחלפת שושלת המלוכה ,נהרגו המל הקוד ע
כל בני משפחתו )ראה שמ"א כ"ב ,יט; מל"א ט"ו ,כט; ט"ז ,יא; מל"ב ט' ,כו; ועוד( .כל אלו
נהגו להבנתנו ,שלא כהלכה .אמציהו מל יהודה לא נהג כ ,והרג את הקושרי על אביו ,א
את בניה לא הרג ,והכתוב משבחו על כ" :ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו וי את עבדיו
המכי את המל אביו .ואת בני המכי לא המית ככתוב בספר תורת משה אשר צוה ה'
לאמר לא יומתו אבות על בני ובני לא יומתו על אבות כי א איש בחטאו ימות ]יומת
קרי[" )מל"ב י"ד ,הו( .כש שאסור היה להרוג את בני הקושרי על המל ,כ נראה ,שלא
היה כל טע בהריגת הנשי והט ביבש גלעד על כ שלא באו לשבועה .זאת ועוד :לפי מה
שביארנו לעיל ,נהרגו אנשי יבש גלעד עוד לפני שנענשו בני הבלייעל מגבעה .הייתכ?
 .56השווה בראשית ט"ו ,טז ,לי"ח ,ככא.
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חומרת שאלתנו מביאה אותנו לפרש את הברייתא שהבאנו בדר שונה מ
המפרשי  .להבנתנו" ,בכבודי לא מחית " הוא מעשה הפילגש ,ולא פסל מיכה ,ואילו
"בכבוד בשר וד מחית ?!" הוא כבוד הקהל ,שאנשי יבש גלעד חיללו את חרמו,
ושעל כ יצאו עליה למלחמה.
נבאר את דברינו :מנקודות רבות בחטאה של סדו עולה ,שהקב"ה מינה את
אברה לשופט בדינה של סדו  ,והיה מוכ לקבל את גזר דינו .ראיות רבות לכ,
וכתבנו אות במאמר על משפטה של סדו  57.לא נביא כא אלא אחת מ הראיות:
על הפסוק שנאמר בעת משפטה של סדו " :ואברה עודנו עֹמד לפני ה' "
)בראשית י"ח ,כב( ,אומר המדרש:
לא היה צרי לומר אלא וה' עודנו עומד לפני אברה ,אלא תקו סופרי

הוא58.

מכל ההקשר ש נראה ,שבעלי הדי עומדי לפני השופט .אברה הוא השופט,
והקב"ה הוא בעל הדי ,העומד לפני השופט .משמע ,הקב"ה הוא בא כוחה של
הנערה שצעקה ,והוא התובע את עלבונה .לכ הוא אינו השופט ,והוא מקריב את
משפטו לפני אברה  ,וזהו כבודו של ה' .וכש שהקב"ה הוא בא כוחה של הנערה
שצעקה בסדו  ,כ הוא תובע את עלבונה של הפילגש המעונה בעיר גבעה .כבודה
הוא כבודו .ובני ישראל ,שדרשו ברפיו לשפוט את בני הבלייעל שהתעללו בה ,לא
מחו בכבודו של הקב"ה59.
זוהי משמעות השוואת החובה שבפסל מיכה לזכות שבהכנסת האורחי  .הקב"ה
אומר ,בניגוד למלאכי השרת ,שכבודו בהכנסת אורחי ראויה אינו נופל מכבודו
בעש המערכה במזבח בשילה .לכ נענשו בני ישראל על שלא מחו בכבודו בפרשת
הפילגש ,וא ֶָ 3מחו ,מחו ברפיו.

 .57י' מד' ,דר ה' ודר הצדקה והמשפט' ,בתו :י' שביב )עור(ı·Â˜ :˘Â„˜ ÈÂ‚Â ÌÈ‰Î ˙ÎÏÓÓ ,
 ,„"È‰ Ô‰Î „Â„ ˙Ó˘Ï ÌÈ¯Ó‡Óירושלי תשמ"ט ,עמ'  .177145גרסה מעודכנת של המאמר
התפרסמה בשנת תשס"ד ,כשיעור לפרשת וירא בתו שיעורי פרשת השבוע שבאתר בית
המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציו ).(www.etzion.org.il/vbm/parsha.php
 .58שמות רבה כי תשא פרשה מא ד ,וכ בבראשית רבה פרשה מט ז ,מהד' תיאודוראלבק עמ'
 505ובמדרשי רבי ,רוב בש רבי סימו .וכ כתב רש"י בפירושו לפסוק.
 .59עמדתנו בפרק זה על כבודה הרמוס של הפילגש אמורה להיות תלויה במחלוקת שהבאנו
בפרקי הקודמי על פירוש הפסוק "ותזנה עליו פילגשו" )עיי שער א פרק  .(3בהנחה
שהפילגש אכ בגדה בבעלה ונאפה ,לא נוכל בשו פני להשוותה לנערה שצעקה בסדו.
תלינו זאת ש במחלוקת אמוראי )רבי יונת ורבי אביתר( .א רוב מפרשי הפשט נקטו
שהפילגש לא זנתה ,והביטוי הנ"ל הוא בשל בריחתה לבית אביה ,כנראה בגלל האימה
היתרה שהטיל עליה בעלה .א לדעה שבעלה מצא שערה זרה במקו ערוותה ,לא דיברנו
אלא על חשד שלו בזנותה ,חשד שספק א היה לו על מה שיסמו .ככלל ,זעקת הפילגש
נראית מהדהדת לא פחות מצעקתה של הנערה ,שעליה נשפטה סדו.
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רפיו מחאת של ישראל במעשה הפילגש לא היה ראוי לעונש כה כבד ,לולא
הראו את זרוע הנטויה למי שלא השתת בחרמ  ,לאנשי יבש גלעד שעברו בכ על
'כבוד מלכות' 60.מחאת האכזרית נגד אנשי יבש גלעד ,נשיה וטפ  ,שנגד היה קל
להילח  ,מקבלת משנה חומרה ,מכיוו שלא מחו בכבודו של הקב"ה במעשה
הפילגש ,ולא נלחמו בתחילה נגד בני בנימי ,שהיו גיבורי חיל ,ובני ישראל חששו
בתחילה להסתב עמ .
גרמה יד ה' ,שההסתבכות ,שממנה חששו ,באה לה  ,על מחירה הכבד .על
כורח ייאלצו למחות בכבודו של הקב"ה ,ולנקו את כבודה המחולל ואת חייה של
הפילגש שעונתה בעיר גבעה.
¯ÊÚÏ‡ Ô· ÒÁÈÙ .3
לפי דרכנו ,החטא שהביא למחיר ההרוגי הכבד במחנה ישראל היה הטבח שנער
ביבש גלעד .ועדיי שתי שאלות כבדות מונחות לפתחנו:
א .ראיית רמב" לצדקת המלחמה ביבש גלעד ,מכ שפינחס ב אלעזר היה עמ
והדריכ מבחינה ערכית ,ושאי זה סביר שסטו במידה כה רבה מדר הישר:
ומצינו אנשי יבש גלעד שעברו על שבועת הקהל ולא באו אל המצפה ,וכתיב 'וישלחו
ש העדה שני עשר אל איש מבני החיל ויצוו אות לאמר לכו והכית את יושבי
יבש גלעד לפי חרב' ,ואי הסברא נותנת שעשו כל העדה רעה כזאת להמית אנשי
רבי מישראל שאינ חייבי מיתה‡Â‰‰ ÔÈÚ‰ ÏÎ ‰˘Ú ÂÈÙ ÏÚÂ Ì˘ ‰È‰ ÒÁÈÙÂ ,
)ויקרא כ"ז ,כט(.

ב .מדוע לא די בעצ העונש ,והיה צור בתשובה המעוותת של האורי ?
עד שלא נתמודד ע שאלותינו ,ננסה להבי את דברי רמב" ,שתלה את שיקול
הדעת בפרשת יבש גלעד בפינחס – הרי פינחס אינו מופיע במלחמה ביבש גלעד,
אלא רק בשאלה השלישית של בני ישראל על המלחמה בבנימי.
א נראה שצדק רמב" ,ומעורבותו של פינחס הייתה בעיקר בפרשת יבש גלעד.
רמב" לא ביאר את דבריו ,ואנו ננסה לאחוז בשיפולי גלימתו.
פינחס החל את דרכו כמי שקינא לאלוהיו בחטא בעל פעור ,הרג את זמרי ב
סלוא ואת בתו של נשיא מדיי שזנתה עמו ,וכיפר על בני ישראל .ש קיבל ברית
שלו מאלוהיו ,ואז נתמנה להנהיג את נקמת ה' במדיי על שהחטיאו את ישראל,
והביאו למגפת :
כ ֵלי
ִַ 2לח א ָֹת מ ֶֹ2ה ֶא ֶל ַל ַ0ֶ 1ה ַל ָָ $בא א ָֹת וְ ֶאת ְִ /ינ ָחס ֶֶ +א ְל ָעזָר ַה& ֵֹה ַל ָָ $בא ְ
ַוְ 3
)במדבר ל"א ,ו(.
רעה ְ+יָד4
ַחצ ְֹצר4ת ַה ְָ 5
ַהֶֹ 7ד 2ו ֲ
 .60שמא נגדיר היו ' :כבוד התורה' ,ואכמ"ל.
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להל כמה מפרטי המלחמה:
)ש ,ה(.
לצי ָצ ָבא
ִָ 8ר ֵאל ֶא ֶל ַל ַ0ֶ 1ה ְ2נֵי ָע ָ8ר ֶא ֶל ֲח ֵ
9ל ֵפי י ְ
ַו ְִ 1ָ 3סר ֵמ ְ
ָ2י ֲא ֶ2ר
ָכר ֲהרֹג .וְ כֹל ַה ִַ <+ַ 0
ָכר ַ 0ָ +וְ ָכל ִא ָ;ה י ַֹד ַעת ִאיְ 2ל ִמ ְ&ַ 2ב ז ָ
וְ ַע ָ5ה ִה ְרג ָכל ז ָ
)ש ,יז=יח(.
ָכר ַה ֲחי ָל ֶכ
לֹא י ְָדע ִמ ְ&ַ 2ב ז ָ

ובמקביל במלחמת יבש גלעד שקדמה )על פי ביאורנו( למלחמת ישראל ובנימי
בפרשת פילגש בגבעה:
ית
א4ת ֵלאמֹר ְלכ וְ ִה ִ& ֶ
ְִ 2לח ָָ 2ה ֵע ָדה ְ2נֵי ָע ָ8ר ֶא ֶל ִאיִ 2מ ְ+נֵי ֶה ָח ִיל ַו ְי ַצ ָ
ַוְ 3
ָכר וְ ָכל ִא ָ;ה
ָ2י וְ ַה ָ .0וְ זֶה ַה ָ@ ָבר ֲא ֶ2ר ֲַ 5ע&ָ 8ל ז ָ
ָבְ >ִ 2ל ָעד ְל ִפי ֶח ֶרב וְ ַה< ִ
יֵ 24בי י ֵ
ֶאת ְ
תלה ֲא ֶ2ר
ַע ָרה ְב ָ
9ר ַ+ע ֵמא4ת נ ֲ
ָביְ >ִ 2ל ָעד ְ
ֵ 243בי י ֵ
ָכר ֲַ 5ח ִרימַ .וְִ 3מ ְצא ִמ ְ
י ַֹד ַעת ִמ ְ&ַ 2ב ז ָ
ָע
א4ת ֶאל ַה ֲַ 1חנֶה ִ2לֹה ֲא ֶ2ר ְֶ +א ֶר ְ&נ ַ
ָכר ַוִָ 3ביא ָ
לֹא י ְָד ָעה ִאיְ 2ל ִמ ְ&ַ 2ב ז ָ
)כ"א ,י=יב(.

נראה שההקבלה בי מלחמת מדיי למלחמת יבש גלעד מכוונת על ידי הנביא .מצד
שני נראה ,שפרט לדמיו מסוי במקו הקרב ,מזרח הירד ,אי כל דמיו בי שתי
המלחמות מבחינת חומרת מעשהו של ה'אויב' והסיבה למלחמה בו.
דומה שהמקרא בא לרמוז על המכנה המשות הגדול בי שתי המלחמות –
מנהיגותו של פינחס בשתיה.
דווקא הדמיו בסגנו המלחמות מציב את השאלה הקשה :האומנ מה שהיה
ראוי לעשות במלחמה נגד המדייני  ,היה ראוי להיעשות ג במלחמת האחי נגד
יבש גלעד?
שמא נוסי למכנה המשות של מנהיגותו של פינחס ג את קנאותו ,ונציי
חוליה שלישית להנהגתו של פינחס ,פרשת המזבח שהקימו בני גד ובני ראוב במזרח
הירד:
ִָ 8ר ֵאל ִמ ִ;לֹה ֲא ֶ2ר ְֶ +א ֶר
ַ;ה ֵמ ֵאת ְ+נֵי י ְ
ַח ִצי ֵֶ 2בט ַה ְמנ ֶ
בנֵי גָד ו ֲ
אב ְ
ֵלכ ְ+נֵי ְר ֵ
ָ2ב ַוְ 3
ַוA 3
ֹאחז ָבַ Bעל ִ/י ה' ְ+יַד מ ֶֹ2ה.
ָת ֲא ֶ2ר נ ֲ
ָע ָל ֶל ֶכת ֶאל ֶא ֶר ַה ִ> ְל ָעד ֶאל ֶא ֶר ֲא Aחָ C
ְ&נ ַ
ַ;ה
ַח ִצי ֵֶ 2בט ַה ְמנ ֶ
בנֵי גָד ו ֲ
אב ְ
ָע ַו ְִ 3בנ ְבנֵי ְר ֵ
ַו ָ3בֹא ֶאל ְ> ִליל4ת ַהְַ 3ר ֵ@ ֲא ֶ2ר ְֶ +א ֶר ְ&נ ַ
אב
ִָ 8ר ֵאל ֵלאמֹר ִה<ֵה ָבנ ְבנֵי ְר ֵ
ְִ 2מע ְבנֵי י ְ
ִָ 2מזְ ֵַ +ח ַעל ַהְַ 3ר ֵ@ ִמזְ ֵַ +ח >ָד4ל ְל ַמ ְר ֶאהַ .וְ 3
ַע ֶאל ְ> ִליל4ת ַהְַ 3ר ֵ@ ֶאל ֵע ֶבר
ַ;ה ֶאת ַה ִ1זְ ֵַ +ח ֶאל מל ֶא ֶר ְ&נ ַ
ַח ִצי ֵֶ 2בט ַה ְמנ ֶ
בנֵי גָד ו ֲ
ְ
יה ַל ָָ $בא.
ִָ 8ר ֵאל ִ2לֹה ַל ֲעל4ת ֲע ֵל ֶ
ִָ 8ר ֵאל ַו ֲִ 7ָ 3הל ָ&ל ֲע ַדת ְ+נֵי י ְ
ְִ 2מע ְ+נֵי י ְ
ִָ 8ר ֵאלַ .וְ 3
ְ+נֵי י ְ
ַ;ה ֶאל ֶא ֶר ַה ִ> ְל ָעד ֶאת
אב וְ ֶאל ְ+נֵי גָד וְ ֶאל ֲח ִצי ֵֶ 2בט ְמנ ֶ
ִָ 8ר ֵאל ֶאל ְ+נֵי ְר ֵ
ְִ 2לח ְבנֵי י ְ
ַוְ 3
ָ8יא ֶא ָחד ְל ֵבית Dב ְלכֹל
ָ8יא ֶא ָחד נ ִ
ַע ָָ 8רה ְנ ִִ 8אי ִע 41נ ִ
ְִ /ינ ָחס ֶֶ +א ְל ָעזָר ַה& ֵֹה .ו ֲ
אב וְ ֶאל
ִָ 8ר ֵאלַ .ו ָ3בֹא ֶאל ְ+נֵי ְר ֵ
9ל ֵפי י ְ
ב4ת ֵה ָ1ה ְל ְ
ִָ 8ר ֵאל וְ ִאי 2רֹא+ֵ 2ית ֲא ָ
ַמ40ת י ְ
Dמר &ֹל ֲע ַדת ה'
ַ;ה ֶאל ֶא ֶר ַה ִ> ְל ָעד ַוי ְַד ְ+ר ִא ֵָ 5לאמֹרֹ& .ה ְ
ְ+נֵי גָד וְ ֶאל ֲח ִצי ֵֶ 2בט ְמנ ֶ
נ4ת ֶכ ָל ֶכ
9ח ֵרי ה' ְִ +ב ְ
ִָ 8ר ֵאל ָל2ב ַהֵ 43מ ֲ
ָמה ַה ַַ 1על ַהֶCה ֲא ֶ2ר ְמ ַע ְל ֶ+ֵ 5אל ֵֹהי י ְ
ִמזְ ֵַ +ח ִל ְמ ָר ְד ֶכ ַה+ַ 43ה'ַ .ה ְמ ַעט ָלנ ֶאת ֲע/ְ 4ע4ר ֲא ֶ2ר לֹא ִה ַַ 0ה ְרנ ִמ ֶַ <1עד ַה43
ְ 5ִ 59מ ְרד ַה+ַ 43ה'
9ח ֵרי ה' וְ ָהיָה ֶ
2A 5ָ 59ב ַהֵ 43מ ֲ
ַהֶCה ַו ְי ִהי ַה ֶ<גֶ ֲַ +ע ַדת ה' .וְ ֶ
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ַת ֶכ ִע ְבר ָל ֶכ ֶאל ֶא ֶר
ִ 9א ְט ֵמDה ֶא ֶר ֲא Aחְ C
ִָ 8ר ֵאל ִי ְקצֹ .וְ ְ
מ ָחר ֶאל ָ&ל ֲע ַדת י ְ
ָ
בה' 9ל ְִ 5מרֹד וְ א ָֹתנ 9ל ְִ 5מרֹד
ת4כנ ַ
Dחז ְֵ +
ֲא AחַCת ה' ֲא ֶ2ר ַָ 2כ ִָ 2מ ְ &ַ 2ה' וְ ֵה ֲ
)יהושע כ"ב ,ט=יט(.
ְִ +בנ ְֹת ֶכ ָל ֶכ ִמזְ ֵַ +ח ִמ ְַ +ל ֲע ֵדי ִמזְ ַ+ח ה' ֱאל ֵֹהינ

בסופו של המעשה התברר ,שכוונת שבטי מזרח הירד הייתה טובה ,ולא היה בה כל
מעל בה' .כ נמנעה על הס מלחמת האחי הראשונה אחרי הכניסה לאר .אילו
פרצה חלילה מלחמת אחי בשל טעות או עצבנות מיותרת במשא ומת המקדי ,
קשה לשער את תוצאותיה האפשריות .א ודאי היה עלינו לזקו אותה לכוונות
הטובות של פינחס כמנהיג ושל עדת ישראל עמו ,כוונות של שמירת עבודת ה'
הראויה במשכנו על פי המצווה וההלכה .המגפה בעוו פעור ,שבו כיפר פינחס על
עדת ישראל ,מטילה את צלה הכהה על כל חשש וכל חשד מסטייה מ הנורמות
המקובלות .חשש זה הופ תחת מנהיגותו של פינחס לגדול וחמור מ החשש
מתוצאותיה של מלחמת אחי  .החשד נדבק באופ טבעי דווקא ליושבי אזור מזרח
הירד ,שבו התרחש עוו פעור .הוא נדבק לשבטי ראוב גד וחצי המנשה בפרשת
המזבח בספר יהושע ,והוא נדבק ג לאנשי יבש גלעד ,שנבדלו מקהל ה' ומתקנותיו
בפרשת פילגש בגבעה .ההיבדלות מעדת ה' הנורמטיבית הופכת ,לפי דרכו של
פינחס ,להיות חטא חמור מכל החטאי  .הוא חמור מפסל מיכה וממעשה פילגש
בגבעה ,הוא חמור שבעתיי כשמדובר בעיר במזרח הירד.
מנהיג הקו הזה הוא כאמור ,פינחס ב אלעזר הכוה הגדול .הוא ,שבקנאותו
כיפר על בני ישראל בחטא בעל פעור ונק את נקמת ה' מאת המדייני  ,הוא
שהנהיג אל ס המלחמה בשבטי מזרח הירד בפרשת המזבח ,והוא שהנהיג
למלחמת החרמה ביבש גלעד .הנביא ,בהשוואתו הסמויה!גלויה בי מלחמת יבש
גלעד למלחמת מדיי ,מניח שיש קשר בי דרכי הנהגתו של פינחס את הע
בתקופות השונות .כדי להבי את הקשר ,מעבר למה שכתבנו בשורות האחרונות,
אפשר שיש לרדת לשורשי מידתו החריגה והמופלאה של פינחס – מידת הקנאות,
שהקב"ה עצמו שיבח את פינחס על כ שאחז בה כשהרג את זמרי ב סלוא וכזבי בת
נשיא מדיי.
***
מפרשי והוגי דעות דנו רבות במשמעותה של מידת הקנאות .תקצר היריעה
במסגרת זו מלהביא ומלהתפלמס עמ  ,ונסתפק במסקנתנו .מידת הקנאות היא
נכונות לעבור בעליל על החוק הנורמטיבי למע הישג הגדול 61מחשיבות שמירתו של

 .61יהיו מי שיוסיפו כא את המילי " :בעיניו של הקנאי" ,ובכ ינסו להוציא את מידת הקנאות
מגבולות ההסכמה ,ולהפכה למידה שלילית .לא במקרה השמטנו מילי אלו מהגדרתנו
בפני .
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החוק באותו מקו ובאותה שעה .הגדרה זו קרובה לאמירה בלשו עממית – מטרה
המקדשת את האמצעי .
על מקור קנאותו של פינחס מספרי לנו חז"ל:
תפשה ]= זמרי ב סלוא לכזבי בת צור[ בבלוריתה ,והביאה אצל משה .אמר לו :ב
עמר! זו אסורה או מותרת? וא תאמר אסורה – בת יתרו מי התירה ל? נתעלמה
ממנו הלכה ,געו כול בבכיה ,והיינו דכתיב 'והמה בֹכי פתח אהל מועד' .וכתיב
'וירא פנחס ב אלעזר' ,מה ראה? אמר רב :ראה מעשה ,ונזכר הלכה .אמר לו :אחי
אבי אבא ,לא כ לימדתני ברדת מהר סיני :הבועל את הנכרית קנאי פוגעי בו!
)סנהדרי פב ע"א(.

ההבנה המקובלת למדרש זה ,שמשה ירד מהר סיני וכינס את תלמידיו לדו עמ
בהלכות בועל ארמית ,אינה נראית לנו מסיבות רבות .לעניות הבנתנו עסק משה
בעת רדתו מהר סיני בביעור העגל ועובדיו ,ולא בהלכה התאורטית של בועל ארמית.
משה ידע בעת שירד מההר ,שיש לו זמ שאול ומוגבל להסיר את חרו א ה' ,העלול
לכלות את ע ישראל על חטאו .הוא היה חייב לפעול מיד בחריפות וביסודיות כדי
לאפשר את המש קיומו של הע למרות החטא החמור .ננסח זאת בצורה ציורית
מעט :כשמשה השלי מידיו את הלוחות ,הוא כיוו את נפילת על הקר השמאלית
העליונה שלה  .המילי שנתנפצו לרסיסי כתוצאה מהשלכת היו" :לא תרצח".
בעת שנשתברו הלוחות הוקפא לרגע החוק הנורמטיבי ,ומשה ונאמניו הלכו לטבוח
בעובדי העגל שלושת אלפי אנשי ביו אחד ,ובפשטות – ללא די מסודר וללא
משפט 62.למחרת יכול משה לשוב אל ה' ,ולבקש ממנו במפגיע לשאת את חטאת .
הקנאות הבלתי!מתפשרת של משה והטבח הנורא שביצע היו בבחינת הכרח שלא
יגונה ,שהיה פתרו אחרו להצלת ע ישראל מכיליו.
נער צעיר עמד ש בעת שנעשה המעשה ,והתבונ בעיניי קרועות לרווחה
מתימהו במעשי אחי אבי אביו ,משה .הנער הזה היה פינחס .הוא מימש את הלכת
הקנאי שלמד באותה שעה בשעת מצוקה דומה ,בעת המגפה על חטא בעל פעור.
הוא עצר את המגפה וכיפר על בני ישראל.
מעשה הקנאות של פינחס שהציל את ע ישראל היה מעשה נפלא ,הזוכה
בתורה לשבח בלבד .פינחס ממשי מיד את ייעודו ,ונשלח לנקו את נקמת ה'
במדיי .מעשהו בפרשת המזבח של שבטי עבר הירד מסתיי באנחת רווחה על כ
שלא קרה דבר .מעשהו בפרשת יבש גלעד מסתיי לדעתנו בתוצאה עגומה ורעה
מכול.
 .62אמנ עיי ביומא סו ע"ב בדברי רב או לוי ,שמשמע שדנ בסנהדרי בהתראה ועדי  .וכ
פירש רש"י בשמות ל"ב ,כ .א פירוש זה קשה במציאות ,ואחד משני האמוראי ש חולק
על כ .ג באליהו רבה פרשה ד משמע שלא היה ש די מסודר בסנהדרי.
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מה שאולי נוכל ללמוד מפרשיותיו של פינחס הוא ,שקנאות לצור הצלת ע
ישראל ,מידה טובה היא .א חלק מטובתה – העובדה שהיא חד!פעמית .קנאות
החוזרת על עצמה פע אחר פע  ,ג א היא נחלתו של המובחר באד  ,כפינחס ב
אלעזר הכוה הגדול מאחיו ,נזקה עלול להיות מרובה מתועלתה.
נשוב לשאלותינו בתחילת הפרק :צדקו דברי רמב" ,שמלחמת יבש גלעד נעשתה
בהדרכתו של פינחס ,א אפשר שהראיה שהביא מכ להכשרת מעשה הטבח ניתנת
להידחות .לעניות הבנתנו ,מה שקרה היה טעות קשה וגורלית של פינחס .וא שטעה
בדבר מצווה ,וכל כוונתו לא הייתה אלא לש שמי  ,הייתה זאת שגגת תלמוד
העולה זדו ,שגגה בלתי!נסלחת ,שעלתה לע ישראל בדמי רבי במלחמה ע
בנימי.
לא אשמת האורי הייתה בעיוות תשובת  .הייתה זו אשמת הכוה הגדול
מאחיו ,פינחס ב אלעזר ,שבשל טעותו בדבר הלכה כשל ג ברוח הקודש שהייתה
בו ,פירש לא נכו את תשובת האורי  ,וגרר את ע ישראל עמו אל הפורענות.
הדברי הקשי שכתבנו על פינחס ,הכוה הגדול מאחיו ,שהקב"ה כרת עמו
ברית שלו  ,וממילא ג על רבנו רמב" ,שהצדיקו והל בדרכו ,לא תהיה לה
עמידה בלא שנעניק לה גיבוי ברור .על כ – בפרק הבא.
„ÚÏ‚ ˘·È ˙Â·Â Á˙ÙÈ ˙· .4
אירוע נורא נוס יש לנו בספר שופטי – מעשה יפתח ובתו:
ֵצא
43צא ֲא ֶ2ר י ֵ
ֹאמר ִא נָתֶ 5ֵ 5ִ 4את ְ+נֵי ַע+ְ 41י ִָדי .וְ ָהיָה ַה ֵ
ֶדר ַלה' ַוַ 3
ַו@ִַ 3ר ִי ְפ ָ5ח נ ֶ
ע4להַ ...ו ָ3בֹא
יתה ָ
2בי ְב ָ2לִ 4מ ְ+נֵי ַע 41וְ ָהיָה ַלה' וְ ַה ֲע ִל ִ
אתי ְִ +
יתי ִל ְק ָר ִ
ִמ ַ@ ְל ֵתי ֵב ִ
ב ְמחֹל4תַ ...ו ְי ִהי ִכ ְרא4ת4
ִי ְפ ָ5ח ַה ְִ 1צ ָ/ה ֶאל ֵ+ית 4וְ ִה<ֵה ִב 45י ֵֹצאת ִל ְק ָראתA +ְ 4ת ִ/י ִ
ִית ְ+ע ְֹכ ָרי וְ Dנ ִֹכי
ָ 59הי ְ
ֹאמר ֲא ָה5ִ +ִ Bי ַה ְכ ֵר ַע ִה ְכ ַר ְע ִִ 5ני וְ ְ
ָדיו ַוֶ 3
א4תַ Bו ִי ְק ַרע ֶאת ְ+ג ָ
ָ
י ֶאל ה' ֲע ֵ8ה ִלי
יתה ֶאת ִָ /
Dבי ִָ /צ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִ
אכל ָל2בַ .וֶ 5
יתי ִפי ֶאל ה' וְ לֹא ַ
ִָ /צ ִ
י ִמ ְ+נֵי ַעַ ...41ו ְי ִהי ִמ ֵַ 2ְ 7נ ִי
9ח ֵרי ֲא ֶ2ר ָע ָ8ה ְל ָ ה' ְנ ָקמ4ת ֵמאֹ ְי ֶב ָ
י ֲ
ָצא ִמ ִָ /
ַ& ֲא ֶ2ר י ָ
ִַ 5הי חֹק
ָדר וְ ִהיא לֹא י ְָד ָעה ִאי 2ו ְ
ַעָ 8לֶ Bאת ִנ ְדרֲ 4א ֶ2ר נ ָ
יה ַוַ 3
Dב ָ
ַ2ָ 5ב ֶאל ִ
ֳח ָד ִ2י ו ָ
ָמי
9ר ַַ +עת י ִ
ִָ 8ר ֵאל ְל ַת<4ת ְל ַבת ִי ְפ ָ5ח ַה ִ> ְל ָע ִדי ְ
ימה ֵַ 5ל ְכנָה ְ+נ4ת י ְ
ָמ ָ
ָמי י ִ
ִָ 8ר ֵאלִ .מִ 3
ְ+י ְ
)י"א ,ל=מ(.
ַ;ָ +נָה

יפתח ראה צור לקיי את נדרו בבתו למרות המחיר הבלתי!אפשרי של קיו הנדר.
חז"ל מציעי ליפתח פתרו – התרת הנדר:
ולא היה ש פנחס שיתיר לו את נדרו? אלא פנחס אמר :הוא צרי לי ,ואני אל
אצלו? ויפתח אמר :אני ראש קציני ישראל ,ואני הול לי אצל פנחס? בי די לדי
אבדה הנערה ההיא ...ושניה נענשו בדמיה של נערה ...פנחס נטלה ממנו רוח הקדש,
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הה"ד 'פנחס ב אלעזר נגיד היה עליה' )דה"א ט' ,כ( ,הוא נגיד עליה אי כתיב כא,
אלא נגיד היה' ,לפני ה' עמו'63.

מעבר לשעשועי כבוד קטנוניי  ,שאנו מתקשי להאמי שעליה הקריב יפתח האב
את בתו ושבשלה חב פינחס בדיני נפשות ,אפשר שהייתה מחלוקת עקרונית בי
השניי  ,המנהיג הנבחר והכוה הגדול .יפתח ,כשופטי שקדמו לו ,התכוו לקבוע
את בירתו ואת מרכז פעילותו בעירו שבגלעד .הוא היה השופט הראשו ממזרח
לירד ,וקביעת מרכז האומה מעבר לירד הייתה חידוש לא מוכר .פינחס ,על פי חז"ל,
ניהל את המרכז הרוחני ,משכ ה' ,בשילה שבעבר הירד המערבי .לשאלת התרת
הנדר התנקז אפוא המתח שהיה קיי כבר מימי בקשת ראוב וגד לנחול את עבר
הירד המזרחי – המתח בי שבטי מערב הירד לבי שבטי המזרח ,סביב השאלה עד
כמה שבטי המזרח ה חלק בלתי נפרד מ האומה ,ועד כמה יכולה להיות הכרה
במנהיג הבא מ המזרח ורוצה לקבוע את מרכזה של האומה ש  .נזכיר שוב את מה
שאמרו פינחס והנשיאי לבני מזרח הירד בעת מעשה המזבח:
ַת ֶכ ִע ְבר ָל ֶכ ֶאל ֶא ֶר ֲא AחַCת ה' ֲא ֶ2ר ַָ 2כ ִָ 2מ ְ &ַ 2ה'
ִ 9א ְט ֵמDה ֶא ֶר ֲא Aחְ C
וְ ְ
)יהושע כ"ב ,יט(.
ת4כנ
Dחז ְֵ +
וְ ֵה ֲ

מקרא זה תולה את העובדה שפינחס לא הרשה לעצמו לעבור את הירד אל מזרחו
בשאלה רוחנית הקשורה לכלל הע 64.
ועדיי המדרש מוקשה ,שכ פינחס אינו נזכר במעשה יפתח .ההנחה שהוא
משמש בימי יפתח בכהונה גדולה ,שלוש מאות שנה אחרי כניסת ע ישראל לאר
בימי פינחס 65,היא הנחה תמוהה הטעונה ביסוס .ג עניי התרת נדרו של יפתח אינו
מתבקש מ המקראות 66,ומכא שלא ברור מה ראו חז"ל במדרשי כה רבי לשלבו
ולהאשי בו את פינחס ואת יפתח.
אנו נוטי לומר ,שהמדרש הסתו מבוסס על מעשה הפילגש בגבעה ,שפינחס
נזכר בו במפורש .רק על סמ מעשה הפילגש בגבעה נית להסיק את המסקנה
.63
.64

.65
.66

בראשית רבה פרשה ס ג ,מהד' תיאודוראלבק עמ'  ,643ומעי זה בויקרא רבה פרשה לז,
מהד' מרגליות עמ' תתסו ,קהלת רבה פרשה י טו ותנחומא בחוקתי ה.
לפי פשוטו של מקרא יש לפקפק בשאלה עד כמה היה יפתח מנהיג מוכר ג בעבר הירד
המערבי ,וממילא עד כמה ראה עצמו קשור לפינחס .קיימות עוד שאלות רבות על המדרש,
שאלות הקשורות בחוקיותו של הנדר ובצור להתירו ,וכ בשאלה מדוע היה על פינחס
להתירו .בשאלות אלו עסקנו בהרחבה במאמרנו 'יפתח בדורו' ÌÈ„‚Ó ,ו ,תשמ"ח ,עמ' ,5422
ולענייננו – עמ'  ,4944ולא נכפיל כא את דברינו.
ראה י"א ,כו ,וכ במפרשי ובמאמרנו הנ"ל לגבי החשבו המדויק.
ג לא ברור א התבקשה התרה על פי ההלכה ,שהרי נודר בשעת צרה אי להתיר לו את
נדרו )ראה הגהת הרמ"א לשולח ערו יורה דעה ,סימ רכח סעי מה ובמאמרנו הנ"ל על
יפתח(.
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התמוהה ,שפינחס היה עדיי כוה גדול בזמ יפתח ,שהרי מעשה הפילגש על פי
המקראות היה אחריו 67.האשמתו של פינחס במעשה מותה של בת יפתח ,אפשר
שהוא מתבסס על מעשה מות של אנשי יבש גלעד .אמנ לא מצאנו במפורש

 .67כא אנו נוגעי בסוגיה גדולה העומדת לעצמה ,מתי היה מעשה פילגש בגבעה .לדעת בעל
סדר עול )פרק יב( ,מעשה הפילגש היה בתחילת ספר שופטי " ,בימי כוש רשעתי " )ימי
ראשו השופטי  ,עתניאל ב קנז( .נית לבסס דעה זו על השאלה בה' ותשובתו שיהודה
יעלה ,הדומה למה שנאמר בא' ,אב ,שהרי בסו תקופת השופטי לא שמענו שיהודה גבר
באחיו ,ותשובה כזאת מתאימה לימי עתניאל ב קנז משבט יהודה .נית לבסס דעה זו ג על
המעשה המקביל לפילגש בגבעה )כפי שהראינו לעיל( ,מעשה פסל מיכה .על פי המדרש ,כוה
הפסל היה יהונת ב גרשֹ ב משה רבנו )בבא בתרא קט ע"ב ועוד ,והמקראות רומזי לכ(,
וזוהי סיבה להקדי את המעשה לתחילת הספר .ג שבט הדני המחפש לו נחלה היא סיבה
להקדי את מעשה פסל מיכה .נראה שג נוכחותו של פינחס במעשה הפילגש הייתה מ
הסיבות להקדימו לתחילת ספר שופטי  ,וישנ ג סיבות נוספות להקדמת שני המעשי
)מבחינה כרונולוגית בלבד ,כמוב(.
שלוש הערות נוספות לנו על שיטתו של בעל סדר עול :
א .לדבריו ,אפשר שהביטוי החוזר" ,אי מל בישראל איש הישר בעיניו יעשה" ,לא בא,
כמקובל ,לבקר את תקופת השופטי  ,ולהעדי על פניה את המלוכה .הביטוי החוזר
בפרשיות פסל מיכה ופילגש בגבעה ד בתקופה שבי מנהיגותו של יהושע לבי תקופת
השופטי  ,כשלא היה כל שלטו מסודר ,אלא רק מנהיגות של 'זקני העדה' ,א מיו שעלו
השופטי  ,לא שבו מעשי כאלו לישראל.
ב .ב"צ לוריא )'פרשת פילגש בגבעה'„Â„ ˙È·· ‡¯˜ÓÏ ‚ÂÁ‰ ÈÂÈ„ – ÌÈËÙÂ˘ ¯ÙÒ· ÌÈÂÈÚ ,
· ,ÔÂÈ¯Â‚ Ôירושלי תשל"א ,עמ'  (479463הכביר קושיות רבות על מעשה פילגש בגבעה ,ובא
לסתור מחמת את אמינותו .הוא מקשה ,אי התאספו ארבע מאות אל איש ואי באו כל
ישראל מד ועד באר שבע למצפה ,כשהשופטי התקשו לגייס שבטי רחוקי וגייסו צבאות
קטני בלבד ,כפי שאירע אצל דבורה ,גדעו ויפתח .א א נניח כדברי בעל סדר עול ,
שאנו בתקופה שמיד אחרי יהושע ,הע טר היה מפוצל כל כ לשבטיו ,ובעבר הלא רחוק
היה לו צבא של שש מאות אל איש .רק בתקופת השופטי  ,לאחר הפיצול הגמור לשבטי ,
היה קשה לאסו את כל הע  .ג שאלתו מדוע הל הלוי בשעת לילה עד גבעה ,ולא נכנס
לאחד מיישובי ישראל הסמוכי לעיר יבוס ,שאליה הגיע לעת ערב ,מתורצת לפי בעל סדר
עול  ,שכ רבי מ היישובי שמונה לוריא מאוחרי לתקופה שלפני השופטי  .את שאר
קושיותיו דחה י' אליצור בטוב טע בדבריו ש )עמ' .(481480
ג .פלוויוס ב˜„) ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÈÂÓספר חמישי ,ב ,חיב ,מהד' א' שליט ,ירושלי תל אביב
חש"ד ,כר א ,עמ'  (161157למד כשיטת בעל סדר עול  ,שמעשה פילגש בגבעה ומעשה פסל
מיכה קדמו לשופטי  ,ומקומ הכרונולוגי בשופטי פרק א' .הוא הכיר ,מ הסת  ,מדרשי
חז"ל שקדמו לבעל סדר עול דורות רבי .
א המדרש על פינחס בימי יפתח סובר כנראה כדעת מדרשי אחרי )בסדר אליהו רבה
פירקא יב ,מהד' איש שלו עמ'  ,5755מצאתי סתירה פנימית בשאלה זו ,ואכמ"ל( וחלק מ
המפרשי  ,שפרקי ספר שופטי ה כסדר  ,והמעשי בפסל מיכה ובפילגש בגבעה היו
בסו תקופת השופטי  .ג לדעה זו נית להביא ראיות מ המקראות.

118

מה ֳחרי הא הגדול הזה – עיו בפרשת פילגש בגבעה

שפינחס היה שות להחלטה להילח ביבש גלעד ,א המלחמה נבעה מ השבועה
הגדולה:
בעה
ִ ָר ֵאל ֶאל ה' ִי ַה ְ ָ
ִ ָר ֵאל ִמי ֲא ֶר לֹא ָע ָלה ַב ָ ָהל ִמ ָל ִ ְב ֵטי י ְ
ֹאמר ְנֵי י ְ
ַו ְ
)כ"א ,ה(.
ימת
ְתה ַל ֲא ֶר לֹא ָע ָלה ֶאל ה' ַה ְִ #צ ָ!ה ֵלאמֹר מת ָ
דלה ָהי ָ
ַה ְ ָ

וכא נשאל בסגנונו של המדרש על בת יפתח' :ולא היה ש פינחס שיתיר לה את
השבועה?' והרי אילו התיר לה פינחס את שבועת – ואנו מניחי ששבועה על
דעת רבי יכול להתיר רק הכוה הגדול ,המייצג את כל הע – יכלו להימנע מהטבח
באנשי יבש גלעד ,בנשיה ובטפ ! וכי לא לש כ נתחדשה התרת נדר והתרת
שבועה ,שה "פורחי באוויר ואי לה על מה שיסמוכו"? 68וכי לא לש כ נאמרה
פרשת נדרי דווקא לראשי המטות ,בשל אחריות למצב שאליו עלול כלל ישראל
להידרדר בשל חומרתה של השבועה?!
לא ברור מדוע לא התיר פינחס את שבועת של אנשי ישראל נגד מי שלא עלה
למצפה .שמא חרד לכבודה של שילה ,וכשהיו בני ישראל במצפה ציפה שיעלו אליו,
ולא שהוא יצטר לרדת אליה  ,בדומה למה שאמרו עליו חז"ל בנדרו של יפתח.
שמא קינא ג הוא נגד בדלנות של אנשי יבש גלעד ממזרח הירד ,כש שחשד
באנשי מזרח הירד שה ממשיכי את עוו פעור ,בפרשת המזבח הנזכרת לעיל.
מכל מקו  ,חז"ל מספרי לנו ,שבעקבות אי התרת נדרו של יפתח סרה מעל
פינחס רוח הקודש .אפשר שכוונת לרמוז ג לכ שרוח הקודש סרה מעליו לאחר
שלא התיר את שבועת של ישראל בפרשת יבש גלעד .כ נית לבאר את טעותו של
פינחס בתשובת האורי לשאלות המלחמה בבנימי ,וכ את העובדה שהודח
בעקבות המלחמה ,והכהונה הגדולה נמסרה לבני איתמר עד לחורב בית עלי.
'פנחס ב& אלעזר ב& אהר& הכה& נגיד היה עליה) '0דה"א ט' ,כ( – נגיד הוא עליה 0אי&
כת' אלא היה עליה 0לפני 0וה' עמו69.

שמא נית לבאר בדר דומה ג את דברי התלמוד הירושלמי על הדחת פינחס:
רבי יוסי כד הוה בעי מקנטרה ]= כשהיה רוצה לקנטר[ לרבי לעזר בי רבי יוסי ,הוה
אמר ליה' :לפני 0עמו'' ,לפני 0עמו' – בימי זמרי מיחה ,בימי פילגש בגבעה לא
מיחה70.

הירושלמי תולה את הסרת רוח הקודש מעליו בכ שלא מיחה בפרשת פילגש
בגבעה .בפשטות מתכוו הירושלמי למחאה על מעשה בני הבלייעל בפילגש ,אול
ש בזמ המעשה לא היה באפשרותו למחות ,ולאחר המעשה הרי מחו בכ כל בני
 .68ראה :משנה חגיגה פ"א מ"ח.

 .69בראשית רבה פרשה ס ג ,מהד' תיאודור אלבק עמ' .644
 .70יומא פ"א ,לח ע"ד; הוריות פ"ג ,מז ע"ד.
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ישראל .שמא פותחות שאלותינו פתח לומר ,שכוונת הירושלמי לכ שפינחס לא
מחה על הטבח ביבש גלעד.
„‰ÏÈ˘ ÈÓ¯Î ¯Ú˘ .
הרבינו לעסוק בשלושת השערי הראשוני בשנאת אחי ובחטאי אחרי  .בשער
זה נעסוק בפיוס ,בכפרה ובנחמה.
בפרק הראשו נעסוק בקשר אפשרי בי שיקומו של שבט בנימי אחרי הפיוס
לבי תפילת רחל אמו ובכי תמרוריה שנשמע ברמה .בפרק השני נעסוק במלכות
שאול שקמה דווקא מ העיר גבעה ,שחרבה במלחמה .בשלישי נעסוק במה שנותר
ממחולות שילה לדורות עול ובקשר שבי מורשת הפיוס בפילגש בגבעה לדורותינו.
בנחמת גבעה וערי בנימי ההרוסות והבנויות מחדש ובנחמת ציו וירושלי ננוח .
‰Ó¯· ÏÂ˜ .1
לכאורה נותר מעשה פילגש בגבעה ,אחרי שת האירוע עצמו ,ללא תגובה מקראית
הולמת .בפתיחה למאמר הזכרנו ,שהושע הנביא מזכיר את אירועי הגבעה ערב חורב
שומרו ,כרמז למה שעתיד לקרות בימי ש"אי מל בישראל" .כ היה ערב חורב
שומרו ,במצב של מלחמת הסיעות זו בזו ,ובעיקר בי מזרח הירד למערבו:
הדה
ַח ָ4ו ֵה ָ#ה ַעל ְי ָ
ַה י ְ
ַה ֶאת ֶא ְפ ַר ִי 0וְ ֶא ְפ ַריִֶ 0את ְמנ ֶ
ֹאכלְ .מנ ֶ
ִאי ְ ַר זְ רֹע י ֵ
)ישעיהו ט' ,יט5כ(.
דדיֶ 0ח ֶבר  ֲֹה ִניֶ 4ֶ 0ר ְ 9י ְַר ְ8ח ֶ ְכ ָמה ִי
כ ַח ֵי ִאי ְ ִ
ִ ְל ָעד ִק ְריַת ! ֲֹע ֵלי 7וֶ& ֲע 6ק ָה ִמ ְָ .04
)הושע ו' ,ח5ט(.
זִ ָ#ה ָע

א אפשר שג הנביא ירמיהו התייחס לאירועי הגבעה – לא למעשה התועבה בגבעה
ולא למלחמה ,אלא דווקא לפרשת הפיוס בכרמי שילה ,במסגרת נבואת נחמה:
ָחַ 0על
ֶיה ֵמ ֲאנָה ְל ִה; ֵ
רריָ 0ר ֵחל ְמ ַב ָה ַעל ָנ ָ
ֹה ַ 7מר ה' קל ְ ָר ָמה ִנ ְ ָמע ְנ ִהי ְ ִכי ַת ְמ ִ
קל ְִ 9מ ֶ ִכי וְ ֵעי ַני ְִִ 9מ ְִ 4מ ָעה ִי יֵ ָ ָכר ִל ְפ 6ע ָ< ֵת ְְ 9נ 6א0
7מר ה' ִמ ְנ ִעי ֵ
ֶיה ִי ֵאינֶ;ֹ .ה ַ
ָנ ָ
בל0
ית ְְ 9נ 6א 0ה' וְ ָב ָב ִניִ 0ל ְג ָ
?ח ִר ֵ
ה' וְ ָב ֵמ ֶא ֶר> איֵב .וְ יֵ ִ@ ְקוָה ְל ֲ
)ירמיהו ל"א ,יד5טז(.

מדרשי רבי קשרו מקראות אלו לחורב הבית הראשו ,ואולי א לחורב הבית
השני 71.רחל המבכה על בניה ,לדברי אות מדרשי  ,מבכה על כלל ישראל ,א
שרובו בני לאה .על פי פשוטו של מקרא נראה לנו ,שהנבואה עוסקת בשיבת עשרת
השבטי  ,הנקראי בנבואה זו ובנבואות רבות אחרות על ש עיקר – 'אפרי '.
 .71הרחבנו על כ במאמרנו 'על שתי הפטרות ועל שתי עקרות' ,בתו  :א' בזק )עור (˘‡¯· ,
 ,ÔÂ·˙ÎÈÈ ‰˘‰אלו שבות תשס"ג ,עמ'  ,205149ולא נכפיל הדברי.
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"72,

נבואה זו התקיימה על פי דברי חז"ל" ,כשהחזיר ירמיהו ,ויאשיהו מל עליה
במלאות מאה שני לגלות שומרו 73.לכ דווקא רחל מבכה על בניה ,שהרי אפרי
ב בנה הוא .ואכ ,בכ עוסקת הנבואה הנזכרת – באפרי  ,בהר אפרי ובהרי
שומרו:

ָטע נ ְֹט ִעי 0וְ ִח ֵ<לִ .י יֶ יָ 0ק ְרא נ ְֹצ ִרי¯«‰¿a 0
¿¯ ÔֹÂנ ְ
עד ִ@ ְִ Aעי ְכ ָר ִמיÓֹL È≈¯‰»¿a 0
)ש ,0ד5ה(.
להינ
ַע ֶלה ִצ& ֶאל ה' ֱא ֵ
‡¿ ÌƒÈ»¯Ùקמ וְ נ ֲ
∆
ַח ָ4ו
פ ֵַ Cח ָה ָרה וְ י ֶֹל ֶדת י ְ
7ר> ִָ 0עֵר ִ
אתֵ 0מ ֶא ֶר> ָצפ& וְ ִק ַ ְצ ִ@יִ 0מ ְַר ְ ֵתי ֶ
ִה ְנ ִני ֵמ ִביא ָ
ָר
ַח ֵלי ַמ ִיֶ ְ 0ד ֶר ְ 9י ָ
יכֶ 0אל נ ֲ
אל ֵ
ילִ 0
אב ֵ
נניִ 0
ב ַת ֲח ִ
ָק ָהל ָדל יָב ֵה;ָהְ ִ .ב ִכי ָיבֹא ְ
)ש ,0ז5ח(.
‡¿ְ ÌƒÈ«¯Ùכ ִֹרי הא
ִ ָר ֵאל ְל7ב ∆ ¿Â
יתי ְלי ְ
לֹא ִי ָ ְל ִָ Dי ָה ִי ִ
?@ה
7בה ִי ָ
ָ
יב ִני וְ
#6ד ֲה ִ ֵ
ָסר ְ ֵעגֶל לֹא ל ָ
ָא ֵ
ְִ Cר ַ@ ִני ו ִ
נדד י ַ
‡¿ִ ÌƒÈ«¯Ùמ ְת ֵ
מע ָ ַמ ְע ִ@י ∆
ָ ַ
ָר ְ@ִ ְֹ  9י וְ גִַ 0נ ְכ ַל ְמ ִ@י ִי
ָד ִעי ָס ַפ ְק ִ@י ַעל י ֵ
?ח ֵרי ִה ְ
בי ִנ ַח ְמ ִ@י וְ ֲ
ִ
?ח ֵרי
ה' ֱאל ָֹהיִ .י ֲ
ֶלד ַ ֲע ִ 6עיִ 0י ִמ ֵ4י ַד ְ ִרי  ָזכֹר
‡¿ִ ÌƒÈ«¯Ùא 0י ֶ
ַיר ִלי ∆
עריֲ .ה ֵב& י ִ
אתי ֶח ְר ַ!ת ְנ ָ
ָ ִ
נָ
)ש ,0יז5יט(.
ֶאזְ ְ ֶר; עד ַעל ֵ& ָהמ ֵמ ַעי ל ַר ֵחֲ 0א ַר ֲח ֶמ; ְנ 6א 0ה'

אול  ,חלק מתיאורי הגאולה בירמיהו נראי מתקשרי דווקא אל הפיוס שבפרשת
פילגש בגבעה:
¿ְ ÏֹÂÁמ ַ ֲח ִקי .0עד ִ@ ְִ Aעי
ָצאת Óƒa
≈ Ïעד ַ@ ְע ִ4י 6ת ַ!י ְִ 9וְ י ָ
‡»¯N
ֵ 9וְ ִנ ְבנֵית ¿ ƒÈ ˙«Ïe˙¿a
עד ֶא ְבנ ְ
)ש ,0ג5ד(.
ָטע נ ְֹט ִעי 0וְ ִח ֵ<ל
¿¯ ÔֹÂנ ְ
ÓֹL È≈¯‰»¿a ÌÈƒ
Ó»¯¿Î
ַח ָ4ו וְ ָה ַפ ְכ ִ@י ֶא ְב ָלְ 0ל ָ& וְ ִנ ַח ְמ ִ@י0
ב 6ח ִרי 0זְ ֵק ִני 0י ְ
»ַ ÏֹÂÁ
7ז ִ@ ְ ַמח Ó¿a ‰»Ïe˙¿a
)ש ,0יב(.
וְ ִ ְַ #ח ִ@יִ 0מיגנָ0
ָחַ 0על
ֶיה ֵמ ֲאנָה ְל ִה; ֵ
רריָ 0ר ֵחל ְמ ַב ָה ַעל ָנ ָ
7מר ה' קל ְ ָר ָמה ִנ ְ ָמע ְנ ִהי ְ ִכי ַת ְמ ִ
ֹה ַ
קל ְִ 9מ ֶ ִכי וְ ֵעי ַני ְִִ 9מ ְִ 4מ ָעה ִי יֵ ָ ָכר ִל ְפ 6ע ָ< ֵת ְְ 9נ 6א0
7מר ה' ִמ ְנ ִעי ֵ
ֶיה ִי ֵאינֶ;ֹ .ה ַ
ָנ ָ
)ש ,0יד5טז(.
בל0
ית ְְ 9נ 6א 0ה' וְ ָב ָב ִניִ 0ל ְג ָ
?ח ִר ֵ
ה' וְ ָב ֵמ ֶא ֶר> איֵב .וְ יֵ ִ@ ְקוָה ְל ֲ

תיאור הגאולה על ידי מחולותיה של הבתולות בכרמי שומרו מוביל אותנו ,כמעט
על כורחנו ,אל הפיוס שהיה בי שבט בנימי לבי שבטי ישראל לאחר מלחמת
העקובה מד בפרשת פילגש בגבעה ,ולאחר הבכי ,האבל והנחמה במצפה:
ָמ& ְל ִא ָהַ .ו ָבֹא ָה ָע0
ִ ָר ֵאל ִנ ְ ַע ַ ְִ #צ ָ!ה ֵלאמֹר ִאי ִמ ֶ ;#לֹא ִי ֵ@& ִ@ ְל ִב ְני ִ
וְ ִאי י ְ
ֹאמר ָל ָמה
קלַ 0ו ִ ְב ְ ִכי גָדלַ .ו ְ
ִא ָ
ֵב ַָ 0עד ָה ֶע ֶרב ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהיַ 0ו ְ
ֵית ֵאל ַו ְ
)כ"א ,א5ג(.
ִ ָר ֵאל ֵ ֶבט ֶא ָחד
ִ ָר ֵאל ְל ִה ָ! ֵקד ַהִ 0מ ְ
ְתה זֹאת ְי ְ
ִ ָר ֵאל ָהי ָ
ה' ֱאל ֵֹהי י ְ
ַע ֶה
ֹאמר זִ ְקנֵי ָה ֵע ָדה ַמה ; ֲ
ִ ָר ֵאלַ .ו ְ
ָמ& ִי ָע ָה ה' ֶ! ֶר> ְ ִ ְב ֵטי י ְ
וְ ָה ָעִ 0נ ָחְ 0ל ִב ְני ִ
ִֶ #חה
ָמ& וְ לֹא י ָ
יטה ְל ִב ְני ִ
6ת ְ! ֵל ָ
ֹאמר ְיר ַ
ָמ& ִא ָהַ .ו ְ
ָיִ 0י ִנ ְ ְמ ָדה ִמ ִ ְני ִ
;ת ִריְ 0לנ ִ
ַל ָ
ִ ָר ֵאל
נתינ ִי ִנ ְ ְע ְבנֵי י ְ
ָיִ 0מ ְ ֵ
נכל ָל ֵתת ָל ֶה 0נ ִ
ַחנ לֹא ַ
ַאנ ְ
ִ ָר ֵאל .ו ֲ
ֵ ֶבט ִמ ְ
ימהַ ...ו ְי ַצ ֶאת ְנֵי
ָמ ָ
ָמי 0י ִ
ֹאמר ִה;ֵה ַחג ה' ְ ִל ִמ ִ
ָמ&ַ .ו ְ
ֵלאמֹר 7רר נ ֵֹת& ִא ָה ְל ִב ְני ִ
 .72עיי :ערכי לג ע"א.
 .73המהפכה הדתית הגדולה של יאשיהו הייתה תשעי ושמונה שני אחרי גלות שומרו .חזרת
עשרת השבטי נראית סמוכה לה )חשבו זה למדתי מאבי מורי ,רבי מאיר ז"ל(.
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ֵצא ְבנת ִיל ָלחל ַ ְ#חֹלת
ית 0וְ ִה;ֵה ִא 0י ְ
ר ִא ֶ
ַא ַר ְב ֶ@ָ ְ ַ 0ר ִמיְ .0
ָמ& ֵלאמֹר ְלכ ו ֲ
ִב ְני ִ
ָמ&
ַה ַל ְכ ֶ@ֶ 0א ֶר> ִ ְני ִ
ַח ַט ְפ ֶ@ָ 0ל ֶכִ 0אי ִא ְ@ ִמ ְנת ִיל ו ֲ
אתִ 0מ& ַה ְ ָר ִמי 0ו ֲ
יצ ֶ
וִ ָ
)ש ,0טו5כא(.

א נתעל לרגע ממרחק הזמ שבי ירמיהו לבי פרשת פילגש בגבעה ,נוכל לראות
את נבואת הנחמה כחלק מ השיח בי הקב"ה לבי רחל ,המתרעמת" ,למה ה'...
היתה זאת בישראל להפקד היו מישראל שבט אחד" – והאחד הוא בנימי בנה,
שנולד לה ביו מותה" .מאנה להנח על ·יה כי ‡) "ÂÈירמיהו ל"א ,יד( ,והאוז
שומעת" :ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו ·) "ÈÂ‡ Ôבראשית ל"ה ,יח(.
!
במלחמה הקשה "נשמדה מבנימי אשה" .הצירו הבלתי!צפוי והבלתי מתוכנ
של השמדת נשות בנימי וכמעט כל בניו יחד ע החר על הנישואי ע בנימי,
הביא את השבט אל דר הכיליו ללא מוצא .כא התערבה רחל ,אמו של בנימי,
וטענה כלפי הקב"ה על מה שצפוי לקרות .הקב"ה ניח אותה בשכר לפעולתה
ובתקווה לאחריתה ,והנביא המשי ופירט את פשר התקווה במחול הבתולות
בכרמי ובפתרו הצפו בו.
הכתובי סתמו ולא פירשו ,מה טענה הייתה בפיה של רחל לריבונו של עול .
א נתעל לרגע מ המדרש המ04ר על מסירת הסימני ללאה 74,מדרש שקשה
למצוא לו סימוכי בפסוקי  ,נוכל לשער ,שטענתה הייתה קשורה לצער לידתה את
ב אוני ,ההול וכלה כא לעיניה .לצור פירוט טענה זו נשוב לרגע לספר בראשית,
ונבח מחדש את סגולתה של רחל.
דומה שאי צור לתאר לפני הקורא את כמיהתה של רחל לבני  .משנענה ה'
לתפילתה של העקרה ופקד אותה בב – ביוס ,היא שואלת מיד ב נוס:
?חר
יסֵ Eלאמֹר י ֵֹס Eה' ִלי ֵ& ֵ
ַו ִ@ ְק ָרא ֶאת ְמ ֵ

)בראשית ל' ,כד(.

המש הפרשה ש תמוה .מה ראה יעקב ,לאחר שנשלמו ארבע עשרה שנות עבדותו
אצל לב הרמאי ,להמשי ולשבת אצלו בשל הסכ על רכוש וממו? מדוע לא שב
לבית אביו ,לאר חמדה שהובטחה לו מפי ה' ,ולא מיהר לקיי את נדרו בבית אל?
שמא טמונה התשובה ברצונה של רחל להמתי לב הנוס שכה השתוקקה לו.
והרי אי ל דבר העלול לשבש את ההיריו כנדודי לאר אחרת ,אר כנע ,על
עשו ומידי הכנעני  .יעקב ממתי שש שני  ,וההיריו
התלאות הצפויות בה מידי ָ
המבוקש ,של 'הב האחר' ,מתעכב .אז מתגלה מלא ה' אל יעקב ,וקורא לו לשוב אל
אר אבותיו ולשל את נדרו .יעקב אינו נענה מיד לצו מלא ה' .הוא קורא לנשיו
ונמל בה .מדבריו נראה ,שעיקר הימלכותו היא ברחל .על פי פשטי המקראות )שלא
כדעת של בעל סדר עול ושל רש"י( ,אפשר שרחל כבר בהיריו בעת הזאת ,ויש
 .74בבא בתרא קכג ע"א .וראה ביתר פירוט איכה רבה פתיחתא כד ,מהד' בובר עמ'  .28במאמר
הנזכר )לעיל ,הערה  (71פירשנו את דרכו של המדרש.
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בכוחה לעכב את יציאת המשפחה עד שתלד את בנה האחר .א תשובת של רחל
ולאה נחרצת:
יֲ 9ע ֵה
7מר ֱאל ִֹהיֵ 0א ֶל ָ
וְ ַע ָ@ה ֹל ֲא ֶר ַ

)ש 0ל"א ,טז(.

קשיי הדר ,תלאות רדיפתו של לב ,הפחד בפרשת התרפי  ,הבריחה בלילה מפני
עשו ומלחמת שכ ו'הערי אשר סביבותיה ' – כל אלו לא יכלו להיטיב ע
ָ
ההיריו .מעיה וציריה של רחל שנהפכו עליה פעמי רבות בתלאות הדר תבעו עתה
את שלה  ,וכפי שעשו זאת ג לאשת פינחס ב עלי ,בבוא אליה הבשורה על חורב
שילה ומות חמיה ואישה75:
)ש 0ל"ה ,טז(.

ַ@ ַק ְ ִל ְד ָ@D
ַ@ ֶלד ָר ֵחל ו ְ
וֵ

במבט שלאחר מעשה נית לומר ,שבפני רחל עמדו שלושה ערכי חשובי  ,והיא
יכלה לבחור בקיומ של שניי מה בלבד :החיי עצמ  ,העלייה מ הנכר לאר
ישראל ולידת הב ה'אחר' .היא יכלה להישאר בבית אביה עד לידת בנה .היא ג
יכלה לעלות ארצה ,ולוותר על רצונה בב הנוס .רחל בחרה באפשרות השלישית.
היא עמדה בתלאות הדר בימי הריונה ,ושילמה על כ בהיפו ציריה ,בהקשותה
בלדתה ובמותה בייסורי הלידה .רחל הקריבה את חייה ,א בנימי נולד ,והיה לבנה
השני .עתה ,בפרשת פילגש בגבעה ,כשבנה ,שעליו מסרה את נפשה ,עמד לפני
כיליו ,באה רחל לפני הקב"ה ,והזכירה לפניו את דבריה בימי לבטיה הקשי  ,בעת
שיעקב נמל בה בשאלה א לשמוע לציוויו של מלא ה' ,לעזוב את בית לב ,ולשוב
אל אר אבותיו:
יֲ 9ע ֵה.
7מר ֱאל ִֹהיֵ 0א ֶל ָ
וְ ַע ָ@ה ֹל ֲא ֶר ַ

האומנ לא תעמוד לה זכות הסכמתה לעלות ארצה ומסירת נפשה על לידתו של
אחיו עליו במצפה בפרשת הפילגש ,וכדר
ָ
בנימי ,כדי להצילו מכיליו עולמי בחר
אחיו בימי בראשית?!
שהחרימו את יוס ִ
***
בשולי הפרק נעיר בקצרה הערה מתודולוגית על הבנתנו במקראות אלו .להבנתנו
אי סתירה בי טענתנו על פי פשוט של מקראות ,שהנבואה עוסקת בשיבת אפרי
לשומרו בעת חזרת עשרת השבטי בימי יאשיהו ,לבי העובדה שהיא מתבססת על
הוויכוח בי רחל לבי הקב"ה בפרשת פילגש בגבעה .אפשר שהייתה נבואה קדומה
של נביא שאינו מוכר לנו ,מימי פילגש בגבעה ,שעסקה בתקווה להשיב את שבט
בנימי ההרוס אל שבטי ישראל ,והיא המתארת את בכייה של רחל ואת תשובת
 .75ראה :שמ"א ד' ,יטכב.
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הקב"ה אליה ,שבה נאמר" :ושבו בני לגבול " .ירמיהו חזר על הדברי בימיו
בנבואה על צערה של רחל על גלות אפרי ועל חזרתו לאר ישראל ,והוא מוסי
עתה ,בשיבה מגלות שומרו" :ושבו מאר אויב"76.
‰ÏÚÓÂ ÂÓÎ˘Ó .2
חכמי ביקורת המקרא התנבאו כמעט כול בסגנו אחד על משמעותו של מעשה
הפילגש בגבעה לדורות .ה ראו במעשה את העימות בי בית לח  ,עיר של
הפילגש ואביה ,מכניס האורחי החביב ,לבי גבעה ,עיר של בני הבלייעל,
שהתעללו בפילגש עד מוות .עימות זה ,על אמירת המפתח שבו ,ש"אי מל
בישראל" ,הוא לדעת רקע תעמולתי לעימות שייער לימי על מלכות ישראל ,בי
דוד מבית לח לבי שאול מהעיר גבעה 77.הוא נועד להשפיל את שאול ,ב עיר של
בני הבלייעל ,ולרומ את דוד ב ישי בית הלחמי ואת מלכותו 78.ממגמה זו נגזרי
 .76מצינו נבואות רבות כאלו .עיי למשל ישעיהו ט"ז ,בעיקר פסוקי יגיד.
 .77עיי למשל :שמ"א י' ,כו; ט"ו ,לד; כ"ב ,ו; כ"ג ,יט; כ"ו ,א.
 .78ראה למשל :י' אמית )לעיל ,הערה  ,(16עמ'  ,289 ,284283וקדמוה בכ רבי שאות הביאה
כגידמ וגר ועוד .וכול שתו מבורו של ולהויז )J. Wellhasusen, Die Composition des
Hexateuchs und der historischen Bücher des Alten Testaments3, Berlin 1899, pp. 228 .(230; Ibid, Prolegomena zur Geschichte Israels6, Berlin 1905, pp. 231-233עוד כתב

הוא ,וה אחריו ,שמקור הסיפור הוא מספר הכוהני שנכתב בימי הבית השני .ומי יאמי
שבימי הבית השני היו מי שהיה חשוב לה להשמי את בית שאול בסיפור זוועה בנוסח
פרשת פילגש בגבעה?! וכבר דחה י' קויפמ )לעיל ,הערה  ,16עמ'  (282278דעה זו בנימוקי
רבי ,וכתב על האפשרות שנועדה נגד בית שאול" :הדעה שהסיפור נוצר מתו תעמולת
זוועה של בית דוד נגד בית שאול ,אינה אלא המצאה בטלה ותלויה על בלימה" )עמ'  .(278על
איחור הסיפור מזמנו הטבעי לימי הבית השני כתב" :ושהסיפור טבוע במטבע של ס"כ
]= ספר הכוהני[ אי לה כל יסוד" )עמ'  .(279ולא ברור לי מדוע נגררו רבי מחכמי דורנו
אחרי ולהויז בכ  ,וראו כל מעשה הנכתב במקרא כנכתב ברמת העיתונות של היו ,כשהוא
בדוי או מעוצב על פי השקפתו הפוליטית של העור  .בי אלו שראו במעשה עלילת שקר
שנועדה לגנות את בית שאול ,הפריז על מידותיו ב"צ לוריא )עיי לעיל ,הערה  ,(67שטע
שהמעשה נתחבר על רקע טבח גדול שער דוד "איש הדמי ואיש הבליעל" )ראה :שמ"ב
ט"ז ,ז( בבית שאול ובמקורבי אליו בעיר גבעה ובשבט בנימי אחרי מותו של איש בושת.
וכל דבריו אי לה כל אחיזה במקראות ולא בדבר אחר ,וכבר דחה ש י' אליצור את דבריו.
אמית ג פקפקה בחיבורה באמתות הסיפור מארבע סיבות .נביא אחת מה" :תוצאות
המלחמה :לא זו בלבד שאי הסגרת החוטאי אינה סיבה מספקת להשמדת כל השבט על
נשיו וטפו ,עד כי לא נותרו ממנו אלא שש מאות לוחמי ,אלא שהחרמה גמורה כזאת אינה
מסתברת" .אול החרמת השבט אלי חרב הייתה תוצאה של שני ימי הלחימה הראשוני,
שבה נפלו ארבעי אל מישראל ,ולא של אי הסגרת הפושעי ,והיא סיבת הזע הגדול.
שאלותיה האחרות של אמית טובות יותר ,א ג ה ניתנות ליישוב ללא קושי גדול ,ואיני
רואה בה סיבה לפקפק באמתות הסיפור.
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ג זמ כתיבת המעשה ,זהותו הסביבתית והאידאולוגית של מחברו ומידת אמינותו
של המעשה על פרטיו השוני  .מגמה זו מעידה ,כמוב ,על מידת האמונה שלה
בקדושת המקרא ובהיות מחברו איש אלוהי ונביא ה' ,ואכמ"ל.
79
על הדגשת הקשר של מעשה הפילגש לבית לח דיברנו לעיל .מלבד נכונות
העובדות ,עצ הדגשת המקו  ,בית לח  ,קושרת בי מעשה פסל מיכה לבי מעשה
פילגש בגבעה .בטיבו של קשר זה דנו ש  ,אול איני רואה דר לקשר את מקו
הפילגש למקו הולדת דוד ולשבחו .הקשר בי העיר גבעה ,העומדת במרכז פרשתנו,
לבי עירו של שאול ,גבעה או גבעת שאול ,מרכזי יותר ,וג לדעתנו אי להתעל
ממנו ,א מסקנותינו מקשר זה שונות ממסקנות הביקורת הנזכרות .חשיבותו של
המעשה עומדת כשלעצמה ,ועליה הרחבנו את הדיבור עד הלו  ,אול חשיבותו
גדולה ג בקשר שלו אל שאול המל .להבנתנו ,לא כדי לגנות את שאול נכתב
מעשה גבעה ,אלא מ הסיבה שתתבאר בפרק זה.
את ההשוואה בי שאול לדוד בנוגע למוצא נבח דר המדרש הבא" :אמר ר'
יצחק' :מצאתי דוד עבדי' )תהילי פ"ט ,כא( – היכ מצאתיו? בסדו " 80.על פי
ההשוואה הברורה שערכנו בי סדו לבי גבעה המתעללות באורחיה ,דומה שנשק
לנו 'מדרש' מקביל' :מצאתי שאול עבדי – היכ מצאתיו? בגבעה'81.
מדרשו של רבי יצחק אינו מתכוו לגנות את מלכות דוד .אדרבה ,הוא מתכוו
לומר ,שלעול תגיע מלכות בשר וד לא ממרו האצולה ,אלא דווקא מירכתי
חוש ,ממקו שאי בכוח אד לצפותו:
ד י ְִר ֶאה ַל ֵעי ַנ ִי וַה' י ְִר ֶאה ַל ֵ ָבב
ד ִי ָה ָ
ִי לֹא ֲא ֶר ִי ְר ֶאה ָה ָ

)שמ"א ט"ז ,ז(.

וא שש נאמרו הדברי על מלכות דוד ונגד שאול ,דומה שהעיקרו שבה נכו
לגבי כל מלכות בשר וד .
חז"ל ג ראו את מקורה של מלכות בית דוד דווקא בכישלונו של יהודה ע תמר
על א הדר בפתח עיניי  ,ובשעת הייאוש הנורא במשפחת יעקב:
שבטי היו עוסקי במכירתו של יוס ,ויעקב היה עוסק בשקו ובתעניתו ,ויהודה
עוסק לקחת אשה ,והקב"ה בורא אורו של מל $המשיח82.

דומה הדבר ליוס ,המגיע לתפקיד המשנה למל מבית האסורי  ,ולמרדכי ,המגיע
לתפקיד דומה מס ע התלייה.
.79
.80

.81
.82

שער ב פרק ) 4לעיל ,עמ' .(100
בראשית רבה פרשה מ ד ,מהד' תיאודוראלבק עמ'  ,392וכ במדרש שכל טוב בראשית יט,
מהד' בובר עמ'  .4645כוונת המדרש לכ שדוד בא מרות המואבייה ,שנולדה מ המעשה
המכוער של לוט ובנותיו במערה שמעל כיכר סדו.
אי מדרש כזה!
בראשית רבה פרשה פה א ,מהד' תיאודוראלבק עמ' .1030
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מעשה פילגש בגבעה הוא ביטוי לפירוד עמוק בי שבטי ישראל .אמנ רוב
מאוחדי  ,א ה מאוחדי נגד שבט בנימי )ולדברינו בפרקי הקודמי  ,אולי ג
נגד שבטי מזרח הירד( .הפיוס בכרמי שילה מביע את עצמת יכולת התיקו הקיימת
בשבטי ישראל .ג בעומק שפלות  ,הגור המאחד חזק בה מ הגור המפלג.
הגור המאחד הוא יסוד מלכות ישראל .כא ,בהתגלותה של אמת זו ,צומחת מלכות
ישראל דווקא מתחתית חבית האיחוד המיוחל – מ העיר גבעה.
במכירת יוס התגלה עומק בעיית נישואיו של יעקב ע שתי אחיות ,ההופכות
מאוהבות לצוררות זו את זו:
יה ְַ 1חֶ0יה
ָתָ -ע ֶל ָ
וְ ִא ָ/ה ֶאל ֲאח ָֹת -לֹא ִת ָ+ח ִל ְצרֹר ְלגַ%ת ֶע ְרו ָ

)ויקרא י"ח ,יח(.

כאשר מסר יהודה את נפשו על הצלת בנימי ,שבאותו רגע היה מקו לחשוד בו
שסיב את אחיו בצרת הגביע ,התגלה דווקא בנוגע לבנימי ,שהגור המאחד חזק מ
הגור המפלג.
כא ,על פי מה שכתבנו בפרק הקוד  ,באה לידי ביטוי נחמתו של הקב"ה לרחל
באמירתו שיש תקווה לאחריתה בבנימי ,ההופ מ המוחר והמנודה לראש שבטי
ישראל במלכות  .ודווקא מ העיר גבעה ,ראשית החטאת ועומק התיקו.
ַעל ַ%0נֵק ְל ָפנָיו וְ ַכֶֹ /ר ֵמ ֶא ֶרִ 6צ ָ0ה לֹא
ר%ע ה' ַעל ִמי ִנ ְג ָל ָתהַ .וַ 0
ִמי ֶה ֱא ִמיִ 4ל ְ 3מ ָע ֵתנ2 2זְ ַ
יד2ע
יי ִאי ַמ ְכאֹב%ת וִ ַ
ַח ַדל ִא ִ
ֶח ְמ ֵדהִ .2נ ְבזֶה ו ֲ
תֹ8ר ל %וְ לֹא ָה ָדר וְ ִנ ְר ֵאה 2וְ לֹא ַמ ְר ֶאה וְ נ ְ
ְח ֵק
צ2מי י ַ
2כ ַמ ְס ֵ<ר ָ; ִני ִמ ִֶ 29:נ ְבזֶה וְ לֹא ֲח ַ ְבנ3הָ ...2ל ֵכֲ 4א ַח ֶק לָ %ב ַר ִ1י וְ ֶאת ֲע ִ
ח ִֹלי ְ
)ישעיהו נ"ג ,א=ג ,יב(.
ַפ %וְ ֶאת ; ְֹ ִעי ִנ ְמנָה
ָ ָלל ַ< ַחת ֲא ֶר ֶה ֱע ָרה ַל ָ:וֶת נ ְ

כ יש להבנתנו לבאר את פליאתו של שאול על בחירתו:
2מ ְ ַ; ְח ִ<י ַה ְ> ִע ָרה ִמ ָל
ִ? ָר ֵאל ִ
ֹאמר ֲהל%א ֶב 4י ְִמ ִיני נ ִֹכי ִמ ְַ +טֵ9י ִ ְב ֵטי י ְ
ַעָ 4א2ל ַוֶ 0
ַוַ 0
ָמ 4וְ ָל ָ:ה ְִ 1ַ Aר ָ< ֵא ַלי ַ ָָ Aבר ַה@ֶה
ִמ ְ ְ;ח%ת ִ ְב ֵטי ִב ְני ִ

)שמ"א ט' ,כא(.

שבט בנימי אכ היה הקט שבשבטי  ,לא משו שבנימי הוא הקט באחי  ,אלא
מפני שהשבט הושמד כמעט לחלוטי במעשה הפילגש בגבעה .בני הבלייעל ,שזלזלו
בשאול בעת שנבחר ,לא עשו זאת בשל מראהו החיצוני ,שהרי היה יפה וגבוה
משכמו ומעלה מכל הע  .ה עשו זאת בשל מוצאו מבנימי ,השבט הקט והמוחר ,
שלא תהיה בו עצמה להג על המל שייבחר ממנו .ה עשו זאת בשל ההיסטוריה
המפוקפקת של העיר גבעה .כא בא הגורל )שמ"א י' ,כא( ,אחרי ששאול כבר נמשח
על ידי שמואל ,והבהיר שלא רק שאול האיש נבחר למלוכה ,אלא שבט בנימי הוא
הנבחר.
לימי ייבחר דוד בדר דומה .הוא עתיד להיחשב הקט והפחות מוצלח שבאחיו.
הוא עתיד להיות בנה של מואבית ,שספק א ראוי לבוא בקהל .א הוא נבחר למל
על ידי ה'.
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***
היותו של שאול משבט בנימי ,ודווקא מ העיר גבעה החוטאת ,מקבלת משנה
משמעות במבח מלכותו בפרשת יבש גלעד .קשה שלא להבחי ביד המכוונת,
הכותבת את מעשה הצלת יבש גלעד מידי נחש מל בני עמו על ידי שאול ,בדר
שבה נכתבה מלחמת האחי על העיר גבעה:
כי ֵלאמֹר ֲא ֶר ֵאינֶ29
≈1ְ Ïיַד ַה ְַ :ל ִ
‡»¯N
¿ ƒÈ Ïe·¿b Ï»Î¿a Á«lL
≈« ¿È«Â e‰
Áz
ֶ Á«wƒi«Âצ ֶמד ָָ 1קר ¿ «¿È«Â
LÈƒ
ֵע ֶ?ה ִל ְב ָקרַ %ו ִֹ;0ל ַ; ַחד ה' ַעל ָה ָע ‡k¿ e‡¿ˆ≈i«Â
מ2אל ֹה י ָ
8חר ְ ֵ
8ח ֵרי ָא2ל וְ ַ
י ֵֹצא ֲ
)ש י"א ,ז(.
»„
‡Á
∆

ובמקביל למלחמת הגבעה:
יה ִל ְנֵי ָע ָ?ר
ַ ‰»Áל ֲע ָצ ֶמ ָ
∆z
יל ְג¿ «¿È«Â %
ַחזֵק ְִ 1פ ַ
ַו ָ0בֹא ֶאל ֵ1יתֶ Á«wƒi«Â %את ַה ֲַ :א ֶכ ֶלת ַוֲ 0
»„
‡Á
∆ LÈƒ
ַ< ֵָ +הל ָה ֵע ָדה ‡¿k
ִ? ָר ֵאל ו ִ
≈ָ e‡¿ˆ≈i«Â ...Ïל ְ1נֵי י ְ
‡»¯N
¿ ƒÈ Ïe·¿b ÏֹÎ¿a ‰»Á
∆ ¿lL
ְנ ָת ִחי « ¿È«Â
)י"ט ,כט = כ' ,א(.

כא שוב עובר כובד משקל החטא של מלחמת האחי לטבח שהיה ביבש גלעד ,כפי
שהעלינו בפרקי הקודמי  .מלכות ישראל נדרשה לתק את החטא ,והיא עשתה
זאת בגיוס כל ע ישראל למלחמה על הצלת יבש גלעד .זהו מבח המעבר מימי "אי
מל בישראל" להקמת מלכות ישראל .לא הייתה זאת מלחמה מקרית ,זו הייתה
מלחמה שקיבעה את עצמתה של מלכות שאול לכל ימיה.
להערכתנו ,לא היה כל צור בשלוש מאות ושלושי אל איש כדי להתגבר על
מל קט כנחש מל בני עמו .אנו מעריכי שבמלחמה על הצלת יבש גלעד קיבע
שאול 'סדר חדש' בכל מזרח הירד ,והניח ש את התשתית לכיבושי שבטי המזרח
עד נהר פרת83:
2ב ֱאד%
2ב ְבנֵי ַעֶ 4%:
ִ? ָר ֵאל ַו ִֶ ָ 0ח ָס ִביב ְָ 1כל אֹ ְי ָביו ְ1מ%ב ִ
ל2כה ַעל י ְ
וְ ָא2ל ָל ַכד ַה ְָ :
)שמ"א י"ד ,מז(
יה ַעל ָל ְ;נֵי ִמזְ ָרח
ה ֵל ֶ
ֵבֳ 1ְ 2
ָד ַוְ 0
ימי ָא2ל ָע?ִ 2מ ְל ָח ָמה ִע ַה ַה ְג ִר ִאי ַו ִ;ְ 0ל1ְ 2י ָ
2ב ֵ
ִ
)דה"א ה' ,י(.
ַל ְִ Cל ָעד
ָי נ ְֹ? ֵאי ָמגֵ 4וְ ֶח ֶרב וְ ד ְֹר ֵכי ֶק ֶת
ַ/ה ִמ1ְ 4נֵי ַחיִל ֲאנ ִ
ַח ִצי ֵ ֶבט ְמנ ֶ
ָדי ו ֲ
א2ב 4וְ ג ִ
ְ1נֵי ְר ֵ
ַע?ִ 2מ ְל ָח ָמה
ַ 2בע ֵמא%ת וְ ִ ִ/י י ְֹצ ֵאי ָצ ָבאַ .וֲ 0
8ר ָָ 1עה ֶא ֶל ְ
8ר ִָ 1עי וְ ְ
מ2די ִמ ְל ָח ָמה ְ
2ל ֵ
ְ
יאי וְ כֹל ֶ ִע ֶָ :ה
ָד ַה ַה ְג ִר ִ
ָתנְ 2בי ָ
יה ַו ְִ 90
ֵעזְ רֲ 2ע ֵל ֶ
נ%דבַ .וָ 0
ָפי וְ ָ
יאי וִ יט2ר וְ נ ִ
ִע ַה ַה ְג ִר ִ
יה ֲח ִמ ִ/י
ֵיה ְַ Cמ ֵ ֶ
ִִ 21מ ְקנ ֶ
ַע<%ר ָל ֶה ִי ָב ְטח 2בוַ .וְ 0
ָעקְ :ִ 1ַ 2ל ָח ָמה וְ נ ְ
ִי ֵלאלֹ ִהי ז ֲ

 .83אנו מעריכי ,שהמלחמה בבני עמו ,שבה היה לשאול צבא של שלוש מאות ושלושי אל
איש מלבד צבא שבטי המזרח ,הייתה אחרי המלחמה במכמש ,שבה היה לשאול צבא של שש
מאות איש ונציב פלשתי ישב בגבע ,א שמלחמת מכמש נכתבה אחריה )שמ"א י"ג(,
ואכמ"ל.
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לִ .י ֲח ָל ִלי
ד ֵמה ֶ
ֶפ ָ
8ל ָ; ִי וְ נ ֶ
ְ
מ%רי
ַח ִ
ַח ִמ ִ/י ֶא ֶל ו ֲ
את ִי ו ֲ
ֶא ֶל וְ צֹאָ 4מ ַ
)ש  ,יח=כב(.
יה ַעד ַהָֹ Cלה
ֵבַ 2ת ְח ֵ< ֶ
ָפלִ 2י ֵמ ָה ֱאלֹ ִהי ַה ְִ :ל ָח ָמה ַוְ 0
ַר ִ1י נ ָ

מלכות שאול ב הימיני מהעיר גבעה מביאה בזמ קצר את שבטי ישראל המפורדי
למלכות שגבולותיה ה הי הגדול במערב ונהר פרת במזרח .היא עושה זאת דר
הכפרה על החטא הנורא ביבש גלעד ,בנכונות לחל אותה ואת סביבותיה ,ואולי את
כל שני השבטי וחצי שבמזרח מיד צר.
דווקא מ העיר גבעה יוצאת הבשורה :יש מל בישראל" ' .מצאתי דוד עבדי" –
היכ מצאתיו? בסדו  .מצאתי שאול עבדי – היכ מצאתיו? בגבעה'.
ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÂ ·‡· ¯˘Ú ‰˘ÈÓÁ .3
אמר רב 4שמעו 4ב 4גמליאל :לא היו ימי טובי לישראל כחמשה עשר באב וכיו
הכיפורי  ,שבה 4בנות ירושלי יוצאות בכלי לב 4שאולי ,4שלא לבייש את מי שאי4
לו ...ובנות ירושלי יוצאות וחולות בכרמי  ,ומה היו אומרות? בחור ,שא נא עיני$
)משנה תענית פ"ד מ"ח(.
וראה מה אתה בורר ל$

הגמרא ש מנמקת את קיומו של החג בחמישה עשר באב ,חג שלא נזכר בתורה,
באופני שוני :
אלא חמשה עשר באב מאי היא? – אמר רב יהודה אמר שמואל :יו שהותרו שבטי
לבוא זה בזה )מיד אחרי ההתנחלות באר .6לפני כ 4נאסרו בשל חשש לעירוב נחלות
בשל ירושת הבנות העוברת לבעליה ...(4אמר רב יוס אמר רב נחמ :4יו שהותר
שבט בנימי 4לבוא בקהל ,שנאמר 'ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא
ית 4בתו לבנימ 4לאשה' .מאי דרוש? אמר רב' :ממנו' ,ולא מבנינו ...רבה בר בר חנה
אמר רבי יוחנ :4יו שכלו בו מתי מדבר ...עולא אמר :יו שביטל הושע ב 4אלה
פרוסדיות שהושיב ירבע ב 4נבט על הדרכי  ,שלא יעלו ישראל לרגל ...רב מתנה
אמר :יו שנתנו הרוגי ביתר לקבורה ...רבה ורב יוס דאמרי תרוייהו :יו שפסקו
)בבלי ש ל ע"ב = לא ע"א(.
מלכרות עצי למערכה...

תקצר יריעתנו מלדו בכל הסיבות לחגיגת חמישה עשר באב .נדו בזו שקשורה
לענייננו ,והיא הנראית הקרובה ביותר להבנת העניי – דעת של רב יוס ורב נחמ,
שביו זה הותר שבט בנימי לבוא בקהל .דעה זו נראית המסתברת ביותר ,בשל דר
ציו החג ,הבנות המחוללות בכרמי וממתינות לזיווג ,כדר שבנות שילה
המחוללות בכרמי הותרו לבני בנימי למרות השבועה84.
 .84על פי הגמרא נית לכאורה לנתק בי המחולות בכרמי לבי התרת שבט בנימי לבוא בקהל.
בגמרא דובר על היתר 'למדני' לדור הבא – מכיוו שהשבועה נדרשה ונתפרשה על הנשבעי
עצמ ,היא לא חלה על בניה .א לא נית להתעל מזיקת מסורת המחולות בכרמי למה
שקרה בכרמי שילה ע בני בנימי .לכ נראה לנו ,שבו ביו שבני בנימי חטפו את הבנות
'ברשות בית הדי' ,נדרשה ג הדרשה המקלה בשבועה בדור הבא כדלהל.
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אלא שהראיה החזקה לקשור את מחולות ט"ו באב להתרת שבט בנימי לבוא
בקהל בעת מחולות שילה ,היא דווקא ראיה לסתור ,שהרי מ המקראות עולה ,שלא
התרת שבט בנימי גרמה לחג ,אלא שהחג בכרמי שילה גר ללקיחת הבנות ולהתרת
השבט:
ָמֵ 4לאמֹר ְלכ2
ימה ...ויצו ] ַו ְי ַצ 22קרי[ ֶאת ְ1נֵי ִב ְני ִ
ָמ ָ
ָמי י ִ
ֹאמרִ 2הֵ9ה ַחג ה' ְִ 1לִ %מִ 0
ַוְ 0
את ִמ4
יצ ֶ
ֵצאְ 2בנ%ת ִילָ %לח2ל ַ:ְ 1חֹל%ת וִ ָ
ית וְ ִהֵ9ה ִא י ְ
2ר ִא ֶ
ַא ַר ְב ֶ< ַָ ְ 1ר ִמי ְ .
וֲ
)כ"א ,יט=כא(.
ָמ4
ַה ַל ְכ ֶ< ֶא ֶרְ 1ִ 6ני ִ
ַח ַט ְפ ֶ< ָל ֶכ ִאי ִא ְ<ִ %מ ְ1נ%ת ִיל %ו ֲ
ַה ְ ָר ִמי ו ֲ

מהו אפוא מקורו הראשו של החג ,עוד לפני שהותר שבט בנימי לבוא בקהל?
אפשר שחמישה עשר באב היה חג הבציר ,במקביל לחג השבועות ,שהוא חג
הקציר .אלא שיתר חג הבציר על חג הקציר ,שהוא קשור ביי ,המשמח לבב אנוש85,
וזו מעלתו ,ומצד שני הוא עלול לגרו לקלות ראש ולשכרות ,וזה חסרונו.
קיימות עדויות במקרא לשמחת הבציר בכרמי ודריכת היי בעקבותיו:
ידד
ידד ֵה ָ
יק ִבי ִה ְ ַ<ִ 1י לֹא י ְִדר ְֵֹ $ה ָ
2מ ֶא ֶר 6מ%ב וְ ַייִִ 4מ ָ
ֶא ְס ָפה ִ? ְמ ָחה ו ִָגיל ִמ ַ ְר ֶמל ֵ
וְ נ ֶ
)ירמיהו מ"ח ,לג(.
ידד
לֹא ֵה ָ

קריאות 'הידד' ה קריאות שמחה וקצב בעת דריכת הענבי  .א כאמור ,בחג זה
קיי ג חשש לקלות ראש ולנגזרותיה ,כפי שעולה מבציר הענבי בכרמי שכ ,
שהביא לשפיכות דמי חסרת טע :
ֹאכל2
יה ַוְ 0
2לי ַו ָ0בֹא1ֵ 2ית ֱאל ֵֹה ֶ
ַע?ִ 2ה ִ
יה ַוְִ 0ד ְרכַ 2וֲ 0
ֵצאַ 2ה ֶָ Fדה ַו ְִ 0ב ְצרֶ 2את ַ ְר ֵמ ֶ
ַוְ 0
)ט' ,כז(.
ימ ֶל ְ$
ַו ִַ 2<ְ 0ו ְי ַק ְללֶ 2את ֲא ִב ֶ

אפשר ,כאמור ,שהחג היה מאז ומעול חג הבציר ודריכת הענבי  ,אול חז"ל
הקפידו לשוות לו גוו היסטורי!ערכי ,דוגמת התרת שבט בנימי לבוא בקהל,
שאירעה בו ביו  ,משו שבלא גוו ערכי ,הוא עלול להידרדר למשתה יי שיש בו
קללות וקלות ראש 86.כ הפ חג הבציר והיי ליו של זיווגי מצווה ,כהמש להתרתו
של שבט בנימי לבוא בקהל.
***
עדיי נותר תמוה חלקו של יו הכיפורי במחולות הזיווגי בכרמי  ,שהרי דומה
שאי ל יו פחות מתאי לצפייה בנערות המחוללות בכרמי מיו הכיפורי ,
שהוא יו תפילה ,תשובה וצעקה למרו .

 .85אמנ היי המופק מ הענבי שנבצרו זה עתה יהיה מוכ כעבור חודשי ושני ,א עדיי
היה זה חג היי בגלל בציר הענבי ,ושתו בו יי משני קודמות.
 .86צא וראה מה קורה היו למשתה פורי שאינו קשור לתורה ולמצוות.
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יו הכיפורי  ,כפי שהתגבש במסורת ישראל אחרי החורב ,אכ אינו נראה
מתאי לדר השמחה הנזכרת .נראה שהשמחה במשנה מתארת את יו הכיפורי
בזמ שבית המקדש היה קיי  ,כשעיקרו של יו הכיפורי היה סביב עבודת הכוה
הגדול במקדש .העיניי היו נשואות במידה רבה ללשו הזהורית האדומה ,שהייתה
תלויה על פתחו של היכל 87,בציפייה דרוכה להלבנתה בעת שיושל השעיר מצוק
העזאזל.
בשנותיו האחרונות של המקדש השני לא הלבינה הלשו דר קבע 88.ג במקדש
הראשו יש לנו מעי עדויות לשני שבה הלשו לא הלבינה 89.נית לשער ,שברבות
משני אלו הסתיי צו יו הכיפורי בדומה לצו תשעה באב אחרי החורב,
באבל ובמפח נפש .ממילא אתה למד ,שבשני כתקנ גרמה הלבנת לשו הזהורית
להתפרצות כמעט בלתי!נשלטת של שמחה המונית ולהתפרקות מ המתח הרוחני,
הקשור בשאלה א יקבל הקב"ה את קרב הע  ,את עבודתו ואת תפילתו .יש בדר
זו ,התולה הכול בצבעה של הלשו התלויה בפתח ההיכל ,ג חסרונות .א לא נית
היה לשלוט בחגיגות המתפרצות שגלשו מבית המקדש ומכל מקו תפילה אל
הכרמי ואל מחולותיה של הבתולות .אפשר שבעקבות זה תיקנו ,שבקריאת התורה
של יו הכיפורי במנחה ,זמ מעט אחרי הלבנת הלשו של זהורית ,תיקרא דווקא
פרשת העריות ,כדי להזהיר את הבחורי מהיסחפות יתר אחרי הבנות ,דווקא
בעקבות השמחה הגדולה ,שהייתה עלולה להפו לשמחת התפרקות.

" .87ר' ישמעאל אומר :והלא סימ אחר היה לה – לשו של זהורית היה קשור על פתחו של
היכל ,וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשו מלבי ,שנאמר' :א יהיו חטאיכ כשני כשלג
ילבינו' " )משנה יומא פ"ו מ"ח( .על פרטי העניי ושינויי המנהג בכ ראה יומא סז ע"א
ובירושלמי ש פ"ו ,מג ע"ד .אמנ ,עיי ג ברמב" הלכות עבודת יו הכיפורי פ"ג ה"ז,
ואכמ"ל.
 .88ראה :ירושלמי יומא פ"ו ,מג ע"ג.
 .89ראה :ישעיהו א' ,יח .על פי המשנה שהבאנו לעיל ביומא ,המקראות מעידי על מציאות
קיימת ביו הכיפורי .להערכתנו ,בשנה שבה נאמרה נבואת ישעיהו בימי חזקיהו סמו
לפורענות האשורית ,אכ לשו הזהורית לא הלבינה .הע לא הבי מדוע ,שהרי עבודת
המקדש הייתה כסדרה וכהלכתה ,כמתואר באותה נבואה .ישעיהו מחדש לה ,שהלשו לא
תלבי עד שיפתרו את בעיות הצדקה והמשפט הרבות שהיו בירושלי .נבואה זו משמשת
במסורת ישראל כהפטרת השבת שלפני תשעה באב ,וזה אכ היה מצב הרוח בסופו של אותו
יו הכיפורי .ראה ג ישעיהו נ"ח – הנבואה המשמשת במסורת ישראל כהפטרת יו
הכיפורי .שאלת הע" ,למה צמנו ולא ראית ִענינו נפשנו ולא תדע" )פס' ג( ,מעידה לדעתנו
על כ שלשו הזהורית לא הלבינה .מהקשר של המקראות נראה ,שהיה זה יו הכיפורי
של שנת היובל ,והע לא שחררו את עבדיה כמצוות היו ,ולכ לא הלבינה לשו הזהורית,
ועל כ מוכיח הנביא )ותקהינה שיניה של הטועני שפרק זה הוא מזמ גלות בבל לאחר
החורב ,ואכמ"ל(.
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כל מה שיכלו חכמי לשלוט בקהל היה להפו את המחולות בכרמי מפורק
יצרי לשמחה של מצווה ,וכיוו שבבחורי ובבתולות עסקינ ,הפ סיומו של יו
הכיפורי  ,בשני שהלבינה לשו הזהורית ,בעקבות חמישה עשר באב ,לחג של
שמחת זיווגי .
א אפשר שבחג המחולות הנוס ביו הכיפורי הייתה ג כוונה תחילה
השלובה בתוכנו של יו  ,ולא רק ויסות בדיעבד של תופעה שנוצרה מעצמה.
להבהרת דברינו נשוב לחג מחולות שילה הנידו בפרשתנו ,היו שהותר בו שבט
בנימי לבוא בקהל .אכ ,הייתה ביו זה שמחת זיווגי  ,שמנעה את הכחדתו של
שבט בנימי .שמחה זו קשורה כאמור ,בעיקר לחמישה עשר באב ,יו האירוע בחג
הבציר.
א היה ביו זה דבר נוס ,והוא עצ התרת החר על שבט בנימי ,כפי שכבר
כתבנו לעיל בפרק זה .אפשר שכשקיבלו בני בנימי רשות לחטו לה נשי  ,בו ביו
דרשו זקני בית די את הדרשה המתירה לדור הבא לתת את נשיה לבני בנימי ,כפי
שנאמר בגמרא שהובאה לעיל ,ולמעשה החר החמור נתרוק מכל תוכנו .התרת
החר מתקשרת באופ ישיר דווקא ליו הכיפורי  ,ולהיותו "יו שימת אהבה
ורעות ,יו עזיבת קנאה ותחרות" 90.התרת החר מתקשרת היטב לפסקת הפתיחה
של תפילת יו הכיפורי ' ,כל נדרי'.
כבר דשו רבי בפשר המנהג לפתוח את תפילת יו הכיפורי  ,ברגע הנשגב,
שבו המטע הרגשי של הכניסה אל הקודש גדול במיוחד ,דווקא בעניי הטכני של
התרת הנדרי  ,דבר היכול להיעשות בכל יו אחר בשנה91.
אפשר שהתרת הנדרי היא המש המשפט הקוד לה לפי מנהג אשכנז ,שהקהל
מתירי להתפלל ע העברייני  92.הכוונה היא בעיקר לאלו שעברו על תקנות הקהל
ועל חרמיו ,הוחרמו ,וביו הכיפורי התירו לה להצטר ע הקהל .ללמד,
שעצמתו של יו הכיפורי כ'יו הקהל' גדולה מעצמת של חרמי הקהל .אפשר
שלכ תיקנו התרת נדרי דווקא כא ,משו שההתרה כוללת ג את החרמי

 .90מ הסליחות הנאמרות אחרי סדר העבודה בתפילת מוס של יו הכיפורי בנוסח אשכנז.
 .91עיי תוספות נדרי כג ע"ב ד"ה ואת דרשת ליה ובשאר המפרשי ש .ההסבר המקובל הוא,
שביו הכיפורי כול מתקבצי יחד ,ולכ תיקנו להתיר את נדרי הציבור אז .זוהי התפילה
הפותחת את היו ,משו שהתרת הנדרי חייבת להיות לפני השקיעה ,שהרי אי מתירי
נדרי בשבת וביו טוב.
 .92הטור הביא מנהג זה בתחילת סימ תריט באורח חיי .מקורו כנראה במהר"מ מרוטנבורג,
שהובא על ידי תלמידו ,רבי שמשו ,בתשב" קט סימ קלא ,וכ הוא במרדכי יומא סימ
תשכה ובפוסקי נוספי .במרדכי ש עולה בבירור ,שעיקר ההיתר הוא לצר למניי את מי
שעבר על חרמי הקהל ,ומחמת זה נאסר לצרפו למניי .ביו הכיפורי התירו לו להתפלל ע
הקהל.
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יעקב מד

ודומיה  93,ואחרי התרת החרמי יכולי המוחרמי להתפלל ע הקהל 94.את יו
הכיפורי חות  ,על פי המשנה ,שחזור המחולות בכרמי שילה ,מפני שש הותר
החר על שבט בנימי .ביו שעליו נדרש" :ימי יצרו ולא ]ולו קרי[ אחד בה "
)תהילי קל"ט ,טז( 95,מקבלת משנה תוק אמירתו של דוד מל ישראל" :ומי כעמ
ישראל גוי אחד באר" )שמ"ב ז' ,כג(.
***
התרת נדרי  ,שהזכרנו אותה בחט לעיל )שער ג פרק  ;4עמ'  ,(120!116נרחיב עליה
מעט .כאמור ,נשתנתה פרשה זו מכל הפרשיות שבתורה ,בכ שנאמרה דווקא לראשי
המטות .אפשר שמכא למדו חכמי שחכ עוקר את הנדר .הבת נודרת על דעת
אביה ,והוא מפר את נדרה; האישה נודרת על דעת בעלה ,והוא מפר את נדרה; ואילו
האיש נודר על דעת זקני שבטו ,ראשי המטות ,וה המתירי את נדרו.
96
א אפשר שאי לתורה עניי רב בנדרי היחיד ,ו"הנודר כאילו בנה במה" .עניינה
של התורה הוא בנדרי השבט ,הקשורי להנהגת כלל ישראל .שני נדרי כאלו
מוכרי לנו:
א .בסמו לפרשת הנדרי באה פרשת בני גד ובני ראוב ,והתחייבות !נדר לעבור
חלוצי לפני בני ישראל במלחמת כיבוש האר .הפרשה נאמרת ש בסגנו
דומה ,ל"ראשי אבות המטות לבני ישראל" )במדבר ל"ב ,כח( .השבטי ,
.93
.94

.95
.96

התוספות )לעיל ,הערה  (91אכ התקשו בשאלה מדוע מתירי ג חרמי ולא רק נדרי.
עיי ש במה שנדחקו בכ.
בשני מקומות בהלכה מצאנו מעי ראיה להשערתנו ,שעיקר התרת נדרי הייתה כדי להתיר
את חרמי הקהל על העברייני ,שעברו על תקנות הקהל או שהוחרמו מסיבות דומות:
א .הטור )אורח חיי סימ תריט( הביא את הלכת התרת הנדרי בש רב סעדיה גאו:
"וכתב עוד ,דכי תיקו רבנ לומר 'כל נדרי' ,לעדה ששגגה ואסרה איסר על נפשה בבית
הכנסת ,כגו נדרי שגגות ואונסי בשגגת צבור ,כדכתיב 'ונסלח לכל עדת בני ישראל' ,אבל מי
שנשבע כל השנה להתיר שבועה ולבטלה לא" .משמע ,אמירת כל נדרי נתקנה דווקא לנדר
)או חר( של כל הציבור.
ב .הרמ"א ש ב„¯) ‰˘Ó ÈÎאות ג( התקשה בהבנת המנהג ,ששניי מגדולי הקהל עומדי
ע הש" בעת התרת הנדרי – הרי הקהל כולו אומר את ההתרה ,וכ מתירי ג את נדרי
שלושת העומדי ליד התיבה .הרמ"א ש מבאר ,שיש צור בשני מלווי הש" ,כדי שיהיו
מעי בית די להתרת התפילה ע העברייני .הרמ"א אינו מוצא הסבר לעמידת ג בעת
'כל נדרי' ע הש" .לדברינו ,התרת התפילה ע העברייני ואמירת 'כל נדרי' ה יחידה
אחת ,והיא דורשת מעי בית די ,כדי להתיר את חר הקהל שלא להתיר לעברייני לבוא
בקהל ה'.
רבי לוי בפסיקתא רבתי י' הדברות פכ"ג ,מהד' איש שלו קטו ע"א ,דורש מקרא זה על יו
הכיפורי .אמנ ,ישנ ג דרשות אחרות על אותו פסוק.
נדרי כב ע"א ובמקומות נוספי.
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מה ֳחרי הא הגדול הזה – עיו בפרשת פילגש בגבעה

באמצעות ראשי מטות  ,מתחייבי לעבור חלוצי  ,והשבטי האחרי  ,א ה
באמצעות ראשי מטות  ,מתחייבי לתת לה את נחלת ע קיו
ההתחייבות ,מעבר לירד מזרחה; 97שהרי נאמר ש " :והיֹצא מפיכ תעשו"
)במדבר ל"ב ,כד( ובמקביל לפרשת נדרי " :ככל היֹצא מפיו יעשה" )ש ל' ,ג(.
ב .פרשתנו ,פרשת השבועה להחרמת שבט בנימי .א היא קשורה ליחסי בי
השבטי  ,ונעשתה מ הסת בשיתו ראשי המטות .לאחר החרטה נועצו זקני
העדה ,מנהיגי השבטי  ,והחליטו על התרת השבועה:
/3ת
ֹאמרְ 2יר ַ
ָמִ 4א ָ/הַ .וְ 0
ָי ִי ִנ ְ ְמ ָדה ִמ ְִ 1ני ִ
%9ת ִרי ְלנ ִ
ַע ֶ?ה ַל ָ
ֹאמר 2זִ ְקנֵי ָה ֵע ָדה ַמה ֲ 9
ַוְ 0
נ%תינ2
ָי ִמ ְֵ 1
נ2כל ָל ֵתת ָל ֶה נ ִ
ַחנ 2לֹא ַ
ַאנ ְ
ִ? ָר ֵאל .ו ֲ
ִֶ :חה ֵ ֶבט ִמְ 0
ָמ 4וְ לֹא י ָ
יטה ְל ִב ְני ִ
ְ; ֵל ָ
ָמי
ֹאמרִ 2הֵ9ה ַחג ה' ְִ 1לִ %מִ 0
ָמַ .4וְ 0
ִ? ָר ֵאל ֵלאמֹר ר2ר נ ֵֹתִ 4א ָ/ה ְל ִב ְני ִ
ִי ִנ ְ ְ1עְ 2בנֵי י ְ
)כ"א ,טז=יט(.
ימה...
ָמ ָ
יִ

מבחינה פורמלית הותרה השבועה על ידי עקיפתה בחטיפת הנשי  .נוספה לכ
הדרשה שהבאנו לעיל ,שהשבועה חלה רק על הנמצאי עתה ,ולא על בניה  .א
האמתי של ההחלטה היה התרת השבועה באמצעות עקירתה ,כחכ
ִ
נראה שתוכנה
העוקר על סמ טענת שבועת טעות ,שהרי אילו ידעו ששבועת תביא לעקירת שבט
בנימי ,שנשמדה ממנו אישה ,לא היו נשבעי .
לכ נאמרה פרשת נדרי ושבועות לראשי המטות .בפרשת בני גד ובני ראוב
היה עליה לקיי את הנדר .בפרשת החר על שבט בנימי היה עליה להתיר את
השבועה.

 .97הסוגיה התלמודית )קידושי סא ע"א ואיל( לומדת את הפרשה על פי הלכות ְתנאי
והסכמי ממוניי .אול רבי חנינא ב גמליאל בסוגיה ש מעלה אפשרות ,שא בני גד
וראוב לא יקיימו את תנא ,ה לא ינחלו ג באר כנע; וא רק בהסכמי עסקינ –
מדוע לא ינחלו כלל א יכבשו את האר ,כמי שאינ חלוצי? לעומת זאת ,א בפרשת
נדרי עסקינ ,הרי שא יקיימו את נדר ,יקבלו את נחלת כפי שרצו ,בעבר הירד מזרחה;
לולא נדרו ,היו נוחלי ע אחיה בעבר הירד המערבי; ולאחר שנדרו ,א לא יקיימו,
עלתה אפשרות שייקנסו על הפרת נדר ולא ינחלו כלל ,שהרי בפרשת נדרי )דברי כ"ג,
כבכד; קהלת ה' ,גד; נדרי ט ע"א( ישנ שלוש דרגות :הנודר ומשל ,שאינו נודר ,והנודר
ואינו משל.
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