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 גרא בן אהוד על הספור של כמשמעופשוטו
 תשל-א( סיון מ*ו, חובי מקרא בית גרסיאל, משה שלאפמרי

מאת

 ראםהיים

 השערות גרסיאל משה מעלה שופטים" בספר גרא בן אהוד על "הספורבמאמרו
 אחיזה כל לו שאין חדש, מעשה ספור מחבי הוא יסודן ועל כעובדות אותן ומציגרבות

 במפורש. בו שכתוב למה נוגד ואף במקרא, המסופרתבמציאות
 היא והמנחה ונכבדה גדולה משלחת בראש יצא גרא בן שאהוד גרסיאל למרמנין
 ישראלז בם בו שנתחייבוהמס
 בין הזמן, והפרש מיריחו, הרחק מזרחה הירדן בעבר היתה שלון שהרעתמנין
 ישראל בני ידי על מצל המלך, של הרצחו על השמועה שהגיעה ועד אהוד שלבריחתו
 דבריו את גרסיאל מר מבטל יסודה שעל זו, הנחה מואב? צבא והבסת המרדלארשן
 מר שרוצה מסה את'ההיפך ואומרת הבקורת בפני עומדת אינה מתתיהו, בן יוסףשל

 המאורעות. בהשתלשלות לראותגרסיאל
 סימתם, ידי על מהיר קשר של מערכת היתה ההם הימים של המדימת שבכלידוע
 לכל מגיעה היתה המלך של הרצחו על שידיעה ספק ואין מהירים, ורציםשליחים
 לרע יכול ואינו המלך בדרך להשתמש יכול שאיש בורח, ממתנקש יותר מהרמקום
 בחיצוניותו ונבדל נשק ללא אויב בארץ נע הוא כאשר שיתפס, מחשש היום,לאור
 להינצל. סיכוייו קטנים מתארכת, לעשות הבורח שעל שהדרך במידה בה הארץ.מעם
 הירדן. על המעברים את בפניו לחסום מאשר קלומה

 אהוד של בריחתו זמן משך היה כו, בפסוק המקראי בספור במפורש שנאמרכפי
 כתוב: ההתנקשות. מעשה שנתגלה עד לרשותו שעמד הזמן ניצול תוך ביותר,קצר

 סיבה כל ואין השעירתה". ונמלט הפסילים את עבר והוא התמהמהם עד נמלט"ואהוד
 אהוד הספיק התמהמהו, המלך שעבדי שעד נאמר, שבו מפשוטו הפסוק אתלהוציא
 לו. בסמוך ישראל בשטח או אפרים בהרי אי-שם השעירתה,להגיע
 היה שהמחבר בעובדה להודות מוכרח גרא בן אהוד פרשת את בעיון הקוראכל
 העובדות חשיפת ידי על העלילה, ביצירת שומעיו או קוראיו את המשתף הספור,אמן

 ושכל החסר, את למלא לקורא נרחב מקום והשארת העלילה להבנת ביותרהחשובות
 האויב הבסת את שאיפשר אהוד, של מעשהו את לפאר אלא בא לא הספור שלכולו

 הארץ. לתחומיהפולש
 וכל במקומה, שם מלה כל ואילך, י"ב מפסוק מתואר שהוא כפי המעשהספור
 מואב, מלך עגלון של בבטנו החרב נעיצת לרגע ממוקד הספור רב. בהלת בנויהספור
 ממנו. התוצאה ובסופו למעשה, הרקע רב ובקצור בתמצית .ניתן בתחילתוכאשר
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י[ ראםהיים
 ישראל בם פל הצחתו ~אב 4גול,4לך לל לעליתו הרקק 4ת פסוק("ב-~סירך

 שופטים. ספר בכל כמקובל עשו, ישראל שבני הרע על אלהיםכרצון
 עד וארין מנהיגות כושר בעל אמיץ לוחם עגלון היה י"ג, מפסוק הנראהכפי
 מהלשין: כמשתמע קרבות, ובמספר ועמלק עמון בני את גם סביבו ללקטשהצליח
 את נצח אחד( מעשה על ולא זמן הלוקח תהליך על מלמד "וילך" )וכל ויך""וילך
 בקדמוניות: בן-מתתיהו יוסף שמספר מה את מחזק זה יריחו. עד והגיע ישראלבני

 העם מיתר לב באומץ המדייתם את תחתיו והכרע רבים בקרבות אותם הכה"והוא
 לא סיבה כל אין ." . . וכו' עובד מס עליהם והטיל העברים של חילם את לגמריודיכא
 עגלון הצליה הקרבות של בסופם בן-מתתיהו. יוסף של המסיעת לעדותולהאמין
 "ויירשו : הכתוב מלשון יריחו. סביבות את ולרשת הירדן של המערבי בצדולהתבסס

 עם הקשר מתק זה על-ידי בסביבה. נאחזו ואף שכבשוה משתמע התמרים" עיראת
 שעבדו ישראל בני הם מי ואפרים. בממין בם על ממשי איום ונוצר הירדז עברשבטי
 שבטי שהם הדעת על מתקבל אבל הכתוב, פרש לא סתם, שנה עשרה שמונה עגלתאת

 הפסילים הוא עגלון של הממשי שלטוש גבול כאשר יריחו, ובקעת עבר-הירדןדרום
 בישראל ה' אף "ויחר נאמר: ושם ז-ט י', בשופטים  שנאמר מה וזה הגלגל. אתאשר

 שמונה ההיא בשנה ישראל בני את וירצצו וירעצו עמון. בני וביד פלשתים בידוימכרם
 ויעברו בגלעד אשר האמורי בארץ בעבר-הירדן אשר ישראל בני כל את שנהעשרה

 מאד". לישראל ותצר אפרים ובבית ובבנימין ביהודה גם להלחם הירדן אתבנייעמון
 עשרה". "שמונה - השנים מספר זהה המקריםבשני

 עמון מואב, בני של שלימתם את שאיפשרה היא ומנהיג כלוחם עגלון שלאישיותו
 במקרא הנקוטה אליו" "ויאספו מהלשון גם משתמע זה ; הכבהטים השטחים עלועמלק
 נפש, עזי לוחמים סביבה ללקט מצליחה מנהיגות כושר בעלת חזקה איטיותכאשר
 מראה "בריא" המושג מאד" בריא איש "ועגלון י"ז: בפסוק עג-ין של מהתוארוגם
 משמש שמן המושג גם כי משנה, זה אין אבל שמן, איש מאשר סף, בעל חזק איש עליותר
 בעת מואב את "ויכו כב: מפסוק למדים שאנו כפי חייל, לגבור נרדף שם זהבפרק
 .". . . וכו' חיל איש וכל שמן וכל איש אלפים כעשרתההיא

 שנאספו הלוחמים בין השותפות את יפורר עגלון של סילוקו שרק מביןאהוד
 לכך כושר שעת עגלון, את להמית מחליט והוא אישיותו בזכות ועמלק עמוןממואב,
 בידו. המנתה נשלחה כאשר לוהזדמנה
 הוא הספור זממו; את ומבצע מתכנן אהוד כיצד המעשה ספור עיקר באוכאן
 את מעורר אהוד, שנוקט הצעדים בכל קוראיו את המשתף ומשלהב, מלהיבמציאותי,
 המחבר על לסמוך ויש אהוד. של וזריזותו פקחותו להערצת אותם ומביאדמיונם
 דורו, בם הקוראים דעת על והתקבל סביר היה ידו על מסופר שהוא כפישהספור
 על הדרושים הזמן ושעורי בימהם המרחקים את המוזכרים, המקומות אתהמכירים

 אהוד. של צעדיו כל אחרי עצורה בנשימה והעוקבים למקום, ממקום לעבורמנת
 קדמותו על מוכיחה מזכיר, שהוא המקומות היכן מתאר המחבר שאין העובדהעצם
 לקוראים. ידועים שהמקומות ממח ושהמחבר הספורשל

 מבלי יד הישג של למרחק אליו להתקרב אהוד חייב המלך את להרוג מנתעל
 לא מפמלייתו, המלך את לבודד עליו עיקר. כל קל שאינו דבר חשדו, אתלעורר
 yDn דרך לעצמו ולהשאיר קטנה, או היא גדולה אם בין המשלחת, אנשי אתלסכל
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ג ראםחיים
 כח, ובעל חרת ממסח יחם שמד שמלו בחשבת לקחת עלי יה שודלבריתה
 עליו כן ועל מגע, של בדו-קרב מסוכן יריב מהווה הוא עדיין היה ששמןשלמרות
 תגובה. של אפשרות לעגלון תותיר שלא מלאה בפתאומיות הממיתה המכה אתלהנחית
 להסתרה נתנת והיא לדקירה שנועדה וקצרה ישרה חרב היא בוחר שאהודהנשק

 לחרב רגילים שהיו שהמואבים, מפני בכך, חושד איש שאין במקום ימין, ירךעל
 שמאל, ירך על נשקו את חוגר רגיל לוחם שכל ומשום בו חשדו לא הארוכה,מעוגלת
 ללא ולדקירה, לשליפה מהירה אחת תשעה רק דרושה כך על נוסף הבגדים.מעל
 ומאומן המנוסה לאויב ובפרט ולהתימן, להיסוג לאיוב שהות הנותנת בהנפהצוהך
 של מושבו מקום היה היכן מפרש המקרא אין למטרתו. התאים המקום גםבכך.
 מהגבול רחוק לא שם אי היה שהוא לחשוב סביר אבל המנחה, הושת בעתהמלך

 דרך בטלטולי צורך ללא המנחה העברת את איפשר זה הגלגל. את אשרומהפסילים
 כבד מזוין למשמר דאגה וללא אותה הנושאים והאנשים המנחה סיכון ללאארוכים,

 עגלון המלך של הקבועה או הזמנית שהותו את ודאי נצלו המנחה להגשתלהבטחתם.
 שם המסופר עם וההקשר פעמיים הפסילים הזכרת לגבול. הסמוכים המחנותבאחד

 ותוך המעשה, למקום להגיע בשביל הדרושים ארוכים לא זמן שעורי עלמצביעה
 השעירתה ולהגיע הממילים את לעבור אהוד הספיק התמהמינו המלך שעבדיהזמן
 הוא. ולהצלחתו המשלחת להצלת אהוד של בתכניתו חשוב חלק היה ודאיוזה

 המלך אל הוזר הוא בטוחים, כבר הם בו המקום, עד אנשיו את מלוה שאהודאחרי
 המשוער: הזמנים לות את לשחזר דיוק אמ רבה במדה אפשר זממו. את לבצע מנתעל

 טקס מתקיים כיאה, לחכות להם שנתנו ואחרי הבוקר בשעות למחנה מגיעההמשלחת
 עד קהל. ומקבל למשפט יושב המלך כאשר הצהריים, לשעת סמוך המנחההקרבת
 את לסיים זה מספיק המלך אל שב ואהוד בגלגל לפסילים חוזרים המשלחתשאנשי
 מאד החשובה זו ונקודה למפחתו. להתבודד בעליה המקרה לחדר ולעלותארוחתו
 כ; בפסוק כראוי מודגשת העלילה,למהלך

 אלה שהיו מאד וסביר לבדו" לו אשר המקרה בעליית יושב והוא אליו בא"ואהוד
 הצהרים. אחר של החמותהשעות

 אהוד ידי על בחשבון נלקחה המקרה בעליית להתבודד המלך שלהתכונה
 לו המספיקה זמן לתקופת המלך של הפמליה מעין הרצח את להסתירבתכניתו
 בטוחה.לבריחה

 הקצור ידי על דוקא שלנו בסיפור מושגת אלה מכריעים שברגעיםהדרמטיות
 אחרוני את מסלק והמלך אליך" לי סתר "דבר למלך: אומר אהודוהצמצום.
 אם גם במאומה יחשדו לא ועבדיו בחדר לבד המלך עם אהוד והנה עליו.העומדים
 חייב אהוד עדיין. מספיק לא זה אבל להם. יקרא שהמלך מבלי מה, זמןיעבור

 לא כלל בדרך כי זה, וחשדן ותיק לוחם של תשדו את לעורר מבלי למלךלהתקרב
 ברך, כרעו גם ולרוב בפכחותו מרחק על ושמרו למלך להתקרב כעתה אז אנשיםנהגו
 אינו שמשהו המלך של השדותיו את מעלים היו יתר והתקרבות חפוזה תנועהוכל

 שהוא ידי על אהוד משיג להתקרב האפשרות ואת מועד. בעוד אותו ומזהיריםכשורה,
 של והסקרנות המתח את בהדרגה מעלה זה אליך". לי אלהים "דבר למלך:אומר
 ויורד המלך קם קדושה משום אלהים; דבר - כך ואחר הסתר דבר ראשית,המלך.
 אדירה ובמכה זממו את אהוד מבצע וכאן יושב. הוא עליו כלל, בדרך המורממהכסא
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 גרא בן אהוד על הספור של כמשמעופשוטו]א

 בא לא מאד, האכזרי אחרי,הלהב, ,הבא המצב של התאור המלך. את הורג הואאחת
 כדעת המלך, של הרצחו הבר את המלך עבדי מיד גילו לא מדוע ההסברלשם

 עגלק. את אהוד הרג בה המכה עצמת על ללמד בא הוא אלאהממרשים,
 בריחתו בתאור בהדרגה המתח יורד המלך בהריגת לשיאו מגיע שהספוראחרי

 לכידת למרד, ישראל בני התעוררות שהם הזה, המעז המעשה ותוצאות אהודשל
 היא עגלון של שהריגתו ספק, אין המנהיג. לו שאבד האויב והשמדת הירדןמעברות
 וכל ובפרוט, בדיוק מסופרת היא ולכן מואב על ישראל בני בנצחון המכריעהגורם
 וכלשונו. ככתבו 'בהבנתו קושי שום ואין מיותרת ואינה במקומה היא זה בפרקמלה
 מתתיהו. גן יוסף של פרושו את לבטל צורך כל גםואין

...."

,יפזוצי  ר,ן
 _ון א"
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