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 פרק ו' 
שנים, מדין באים ולוקחים את כל  7שראל עשו רע בעיני ה', ה' נתן אותם ביד מדין במשך י

 התבואה, ישראל זעקו לה'.

ה' שלח נביא שאמר לישראל בשם ה': אני העליתי אתכם ממצרים, הצלתי אתכם ונתתי לכם את 

 הארץ, הזהרתי אתכם שלא לירא מאלהי האמורי ולא שמעתם בקולי.

בא לגדעון בן יואש, ואמר לו: ה' עמך, גדעון שאל את המלאך אם ה' עמנו מדוע אינו מלאך 

והרי אני  מושיענו ממדין, המלאך עונה: לך אתה ותושיע את ישראל, גדעון שואל: איך אושיע,

 המלאך עונה: אהיה עמך. איש פשוט?

לאך אמר לגדעון מלאך לא ילך עד שגדעון ישוב ויניח לפניו מנחה, המהגדעון מבקש אות, ש

שיניח את המנחה על הסלע וישפוך את המרק על הסלע, המלאך נגע בקצה מטהו במנחה ואש 

 יצאה ושרפה אותה, המלאך נעלם.

 גדעון בנה מזבח וקרא לו ה' שלום.גדעון פחד שימות כי ראה מלאך, ה' אמר לו שלא יפחד. 

שנים, יהרוס את  7"ז משך ה' אמר לגדעון שיקח את הפר של אביו וגם פר שפטמו אותו לע

 מזבח הבעל והאשרה שעליו, יבנה מזבח לה' ועליו יקריב את הפרים עם עצי האשרה.

גדעון עשה כך בלילה, אנשי העיר בקשו מיואש את גדעון כדי להורגו, אביו ענה להם שהבעל 

 יריב עם גדעון, גדעון נקרא בשם נוסף 'ירובעל'. 

על ישראל, גדעון קיבל רוח גבורה מה' ואסף חילים  מדין ועמלק ובני קדם נאספו למלחמה

 מהשבטים: מנשה, אשר, זבולון, נפתלי.

גדעון ביקש אות מה' שיצליח במלחמה, באות הראשון ביקש שיהיה טל רק על הגזה, ובאות 

 השני ביקש שרק על הגזה לא יהיה טל, ה' קיים את האותות שגדעון ביקש.
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שיאמר לעם שכל מי שמפחד  ,עם רב יוה' אמר לגדעון שכדי שישראל לא יאמרו שניצחו בגלל שה

 נשארו. 10,000חזרו,  22,000יחזור לביתו בבוקר. 

לך ה' אמ שימי שכרע לשתות  .ה' אמר לגדעון שעדיין יש עם רב, ולכן יוריד את העם אל המים

 שאר עמו. נלביתו, ומי ששתה בידו 

 ינצח. ו הואאלחיילים וה' אמר לו שעם  ,רו עם גדעוןחילים נשא 300

ה' אמר לגדעון בלילה שירד למחנה מדין ואם פוחד ילך יחד עם נערו פורה, גדעון שמע איש 

מספר לחברו שככר לחם הפך את האהל, חבירו פתר את החלום ואמר שזהו חרב גדעון שה' נתן 

 בידו את המחנה.

ת, נתן שופר ולפיד וכד בידי כל אחד, הם באו לפני הבוקר גדעון חילק את אנשיו לשלשה קבוצו

 .'חרב לה' ולגדעון'אל מחנה מדין, תקעו בשופרות נפצו את הכדים והאירו עם הלפידים, וקראו: 

הרגו אחד את השני, ישראל רדפו אחרי עשה מהומה במדין והם מחנה מדין נבהלו וברחו, ה' 

כך לכדו את שרי מדין עורב ובבית ברה ובירדן, מדין, ושבט אפרים חסמו את המעבר במים ש

 וזאב והרגו אותם.
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