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 מדוע נפטרה דבורה מינקת רבקה?  
 ה וילינגר מש 

אללאחר   בבית  מזבח  בונה  התורהשיעקב  מספרת    , 
ת"  :לנו מָּ ֵבית   ַותָּ לְּ ִמַתַחת  ֵבר  ַוִתקָּ ה  קָּ ִרבְּ ֵמיֶנֶקת  ה  ֹברָּ דְּ

כּו מֹו ַאּלֹון בָּ א שְּ רָּ ַאּלֹון ַוִיקְּ   ' לה:ח(.)בר "תֵאל ַתַחת הָּ

מובא הוא  שבו  מההקשר  תלוש  נראה  זה     ;פסוק 
מי  ואה אל, ימופיע  בבית  מזבח  בונה  שיעקב  לאחר  ד 

הפסוק   לישראל.  שמו  והחלפת  ליעקב  ה'  ברכת  ולפני 
מפתיע עתה   ,גם  עד  לנו  סיפרה  לא  שהתורה  מאחר 
על   רבקה.ודבדבר  מינקת  של   רה,  תיאור  גם  בו    אין 

   .דבורה ה שלרתנסיבות פטי

להציע הסבר לפטירתה של  בשורות הבאות נבקש  
על  ורה  ודב מיאלשלהשיב  הזה ת  הפרט  של    קומו 

 בפרשתנו. 

להקים   מצטווה  יעקב  ודינה,  שכם  פרשת  לאחר 
קודם   אל.  בבית  המזבח  למזבח  מבקש  יעקב  הקמת 

בקשות:  מ שלוש  אלוהי האחת,  משפחתו  את  להסיר 
את השלישית    .להיטהרהשנייה,    1. הנכר להחליף 

בפועל  .מלותשה המעשה  ֶאל  "  :נכתב  בתיאור  נּו  ַוִיתְּ
ִמים ֲאֶשר   זָּ ֶאת ַהנְּ ם וְּ יָּדָּ ר ֲאֶשר בְּ ל ֱאֹלֵהי ַהֵנכָּ ַיֲעֹקב ֵאת כָּ

ֶכם ה ֲאֶשר ִעם שְּ ֵאלָּ ם ַיֲעֹקב ַתַחת הָּ ֹמן ֹאתָּ ֵניֶהם ַוִיטְּ ָאזְּ   " בְּ
נכתב   הסרת  לענוסף  כלומר,    לה:ד(.  ')בר אלוהי הנכר 

באזניהם,  את הנזמים אשר  גם    מסירה  שמשפחת יעקב
   2.מעשה שלכאורה לא התבקשו לעשות

יעקב לבקשת  ביתו    ,כאמור,  את  בני  לו  מוסרים 
הנכר   הנזמים.  גם  ושבידיהם  אלוהי  העובדה את 

יעקב מסירה גם את הנזמים   שהיה    מלמדתשמשפחת 
הנכר  נזמיםב מאלוהי  חז"ל   ,ואכן  .משהו  ממדרשי 

רות או את שמות  חרטו צו  בודה זרה לה, כי עובדי עעו
 :למשל כך. האלילים על גבי תכשיטיהם ובגדיהם

 
עו"ד משה וילינגר עובד בפרקליטות המדינה, בעל תואר    *

 אילן. -ראשון ושני במשפטים באוניברסיטת בר
לרגל נישואיו עם יהודית    ,המאמר מוקדש לחיים וילינגר     

 .דברת. שייזכו להקים יחד בית נאמן בישראל
יעקב    1 בבית  היו  כיצד  לשאלה  זרעבופרטי  באשר   , הדה 

בו מתואר שבני יעקב לקחו את רכושם  ש"ד לפרק לנפנה 
 כט(.  -כז פס'  )בני שכם    לש

גדיהם.  נטהרו והחליפו ב  פסוק לא מפרט שמשפחת יעקב    2
פעמים רבות, כשמופיעה רשימה של    באשר לכך נציין כי 

תיאורים,   או  ציוויים  התורה  מספר  רק  דרך  לחזור  היא 
   .(כה-שמ' יח:כא  לדוג')השוו    על הפריט הראשון ברשימה

ם יָּדָּ ר ֲאֶשר בְּ ל ֱאֹלֵהי ַהֵנכָּ נּו ֶאל ַיֲעֹקב ֵאת כָּ   –  ַוִיתְּ
התרפים  וגם  שכם,  מבית  שהסתירו  עבדים  של 

שהיה    –שביד רחל; ואת הנזמים אשר באזניהם  
זרה עבודה  צורת  רבותינמ   .בהן  שנו  ו:  כאן 

כ ועליהם המוצא  לבנה    לים  צורת  חמה  צורת 
צורת דרקון יוליכם לים המלח, לפי שהן אסורין  

)שכל    "אּוה   ֵחֶרם  יכִ "  : כו(:ז'  )דב  בהנאה שנאמר
 .ד(:הל 'בר [בובר]טוב 

לעשות    למדיםהזה    מהמדרש היה  מקובל  שמנהג 
מקבלים   הדברים  הנזמים.  גבי  על  זרה  עבודה  תבניות 

וביסוס   ארכיאולוגיאישוש  במסגרתם    .םימממצאים 
הבנויים  נמצאו   עתיקים  פסלונים תכשיטים  בדמות 
והםזעירים זרה  ,  ולעבודה  לקמיעות  ,  ועוד  3. שימשו 

אחרים   לש  למדיםממדרשים  מקובל  שמות    ום רקהיה 
עלוצורות   גם  זרה  כדי   4,בגדיםה  גבי  עבודה  בכך    ויש 

בקשתסביר  לה ַהֲחִליפּו  "  :ממשפחתויעקב    את  וְּ
   .:ב(' לה" )ברֹלֵתיֶכםִשמְּ 

  הסירו בני משפחת יעקבמדוע    , אם כן,מכאן ברור
 זניהם. ואת הנזמים אשר באגם 

הקמת  טוב יותר את דרישות יעקב לפני  כדי להבין  
שלוהמזבח   פטירתה  סמיכות  נבקש    ,דבורה  את 

את   אל  סיפורלהשוות  בבית  המזבח  למעמד    הקמת 
התורה   בא  ולחטבסיני  קבלת  אשר  העגל  אחריו.  לא 
שני   קההשוואת  על  מבוססת  תוכני  סיפורים  ישור 

בי טוב  ניהםולשוני  להבין  נוכל  זו  השוואה  בעזרת   .
את   גם יותר  הסיפורים  בשני  האירועים  השתלשלות 

 יחד. 

 
עמ'  ב3 בראשית  התנ"ך  עולם  "בדומה  197פירוש   :

מות  אחרים, היו הנזמים עשויים תכופות בדלתכשיטים  
בארמית הנזם  ם, ששימשו גם כקמיעות".  זעירי   פסלונים

 לוס.  וכך תרגם אונק  ,נקרא "קדשא" כלומר דבר קדוש
צלם  מ4 שילוב  מתואר  המן,  על  המספר  אחר,  במדרש 

בלעבודה   ה'"  : בגדיםזרה  המלך  אחר  גדל  האלה  דברים 
וינשאהו'   האגגי  המדתא  בן  המן  את  וצוה    –אחשורוש 

ן? עשה לו, מה עשה המ  ם המלך שיהו כורעים ומשתחוי 
לו צלם מרוקם על בגדיו ועל לבו וכל מי שהיה משתחוה  

כוכבים  לעבודת  משתחוה  היה  רבה    "להמן  )אסתר 
 .פרשה ז(  [,וילנא]
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ה הבולט   קשורבכל  את  נציין  הלשוני  לדמיון 
ֵניֶהם"  :והוא  ,שבהם ָאזְּ בְּ ֲאֶשר  ב  הָּ ַהזָּ ֵמי  )שִנזְּ לב:ג(   'מ" 

ִמים ֲאֶשר  "לבמקביל  זָּ ֵניֶהםבְּ ַהנְּ   5. ' לה:ד(" )ברָאזְּ

המזבח בדומה   הקמת  לפני  יעקב  להכנת משפחת 
ישר בני  גם  אל,  קבלת  בבית  לפני  להיערך  מצווים  אל 

ם ַהיֹום  "  :התורה תָּ ִקַדשְּ ם וְּ עָּ ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלְך ֶאל הָּ
ם ֹלתָּ ִשמְּ סּו  ִכבְּ וְּ ר  חָּ )ּומָּ י"  מי(:טשמ'  קודם ש  כאן,. 

התורה  ל מקבלת  שתי    את  והו צה'  לבצע  ישראל  בני 
את    סלכב  –  השנייה  ש,להתקד  –  האחת  :פעולות
דש את העם  יקמשה   ;לצווי   ובני ישראל נשמע  .בגדיהם
 )שמ' יט:יד(.  בגדיואת בס יכוהעם 

זאת,   שני  עם  בין  המשותפים  הקווים  למרות 
משמעותיים.  הסיפורים,   הבדלים  בשני  להבחין  ניתן 

בגדיהם,  את  ליף  החל  ומשפחת יעקב נדרשבני  האחד,  
השני,  . את בגדיהם  כבסלרק  נדרשו  בני ישראל  שבעוד  
יעקב  בני   הנכראת  הסירו  משפחת  כך    ,אלוהי  ובתוך 
עבודה  של  שמות  מוטבעים  היו  עליהם  שהנזמים  את  
 לעשות כן.   ווטצנ בני ישראל לא שבעוד  זרה, 

מההשוואה בין הסיפורים מלמדת העולה    ונההתמ
קוד נדרש  לא  ישראל  להסיר   םשעם  התורה  לקבלת 

הנכר   אלוהי  את  מלא  ממצריםשבאופן  על גם    הביא 
בגדי ונזמיגבי  להסביר  םם  אולי  יכול  זה  עניין  את . 

ישראל  מאהרון    בקשת הזהב    רומסלבני  נזמי  את  לו 
ומכריז   מזבח  מקים  שהוא  מ'לפני  לה'  '  )שמ  'חרחג 

 ה(.  -לב:ב

לנו להבין מדוע    תההשוואה בין הסיפורים מאפשר
אללא  דימי בבית  המזבח  הקמת  מספרת   ,חר  התורה 

בני  ולאחר ירידת משה מן ההר, באלנו על מות דבורה. 
 ')שמ  ישראל  עםשת אלפים איש מוכשל   ורגשבט לוי וה

שלנוכח(.  :בל לסיפור  להציע  בהקבלה  כשם  ש  ,נבקש 
אלפים   נהרגוששלושת  ישראל  העובדה    מבני  בשל 

זרה  שעבדו   נפטרה  ,  הזהב  לעגלעבודה    רה ודבכך 
מאחר שלא צייתה לבקשת יעקב להסיר   קה,מינקת רב

האלילית באמונתה  ונותרה  הנכר  אלוהי  כנראה .  את 
אביהכילא    דבורהש בית  ממנהגי  להשתחרר    , לה 
נכר.  הו ז משיכה להחזיק באמתחותיה אלוהי    , ומסיבה 

לאחר  ימי רק ו  ,דבורהמתה    ,מזבחיעקב  הקים  שד 
מותה ליעקבהיה  יכול    לאחר  להתגלות  א "  :ה'  ַוֵירָּ

 .ט(לה: '" )ברֹלִהים ֶאל ַיֲעֹקב-אֱ 

 
נוס   5 לשוני  בין דמיון  ָהָהר "   מה: גלדו   ,הסיפורים  ף  ת  חַּ "  תַּ

ת ָהֵאָלה"   : )שמ' לב:יט( למול חַּ ֶבן ' לה:ד(; " " )ברתַּ יִּ ְזֵבחַּ    וַּ מִּ
ְקרָ ְלָפָני  יִּ וַּ ְקָרא "  : ל ה( למו" )שמ' לב: א ו  יִּ וַּ ְזֵבחַּ  מִּ ֶבן ָשם  יִּ "  וַּ
לה: )בר " ז'  ָבלו (;  ְתאַּ יִּ למולוַּ לג:ד(  )שמ'  ּלֹון  "   : "  אַּ ָתָמת...  וַּ

יֹ ' לה:ח(; "" )ברָבכות  ים -אְמרו ֵאָליו קום ֲעֵשה ָלנו א  וַּ "  ֹלהִּ
למול לב:א(  ֹיאֶמר "   : )שמ'  ק -א    וַּ ֲעֹקב  יַּ ֶאל  ים  ֲעֵלה  ֹלהִּ ום 

ֵאל  )ברֵבית  לה:א"   '" ֵיְלכו (;  למולֲאֶשר  לב:א(  )שמ'   " :  
י "  ָתה ְוָהָעם ֲאֶשר  ' לה:ג(; " " )ברֲאֶשר ָהָלְכתִּ ֶזה אַּ ֵלְך ֲעֵלה מִּ

יתָ ֶהע   צְ לִּ מִּ ֵמֶאֶרץ  ְלַאְבָרָהם    י  ְעתִּ ְשבַּ נִּ ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ם  ָריִּ
ֲעֹקב   וְליַּ ְצָחק  ֶאתְ ְליִּ ְרֲעָך  ְלזַּ לג:א("  ֶנָנה ֵלאֹמר    : למול   ,)שמ' 

ֶאְתֶנָנה  " ְלָך  ְצָחק  וְליִּ ְלַאְבָרָהם  י  תִּ ָנתַּ ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ְוֶאת 
ְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ  יַּ   . וְלזַּ ל ֵמָעָליו  וַּ ים -א  עַּ '  " )בר ֹלהִּ

 (.יג-לה:יב

בין   על הקשר  לנו  לרמוז  מות  הפסוקים מבקשים 
ל הדבורה  קבורתה.שזרה  העבודה  פרטי  יעקב    במקום 

' הנכר  אלוהי  את  האלהטומן  ותחת    נקברת דבורה  ' 
  לשון הדומה ' )אלון הוא הזכר של אלה(. ה'תחת האלון 

הטמ בין  קשר  על  הנכר  נרומזת  אלוהי  קבורת לת 
 6.דבורה

בבסיס  שעומד  ברעיון  דברינו  את  לסיים  נבקש 
זכר  העניין.   כל  טורח להסיר  עבודה  של  ראינו שיעקב 

קודם   מביתו  המזבחלזרה  ש,  ה'-ל  הקמת  לא  למרות 
כןבמפורש  ווה  נצט   ראוי זה  אין  בין שהיעקב  .  לעשות 
ו  יםלהק ללמזבח  בו  יש  שבמקום    ה'התגלות  זכות 

ושיקוצים זרה  אל שמוקם  בח  ז המ  ; עבודה  אינו    בבית 
הרעיון  ה זרה.  עבוד  בו  ישש יכול להיות מוקם במקום  

נוגעת ה'  שעומד בבסיס דברים אלו הוא שאין מלכות  
גם בעניין זה נוכל להקביל את מעשיו של  . זרהבמלכות 

  לאחר תחנוניו של   .במכת ברדלמעשיו של משה    יעקב
משה,   בפני  את  משה  הלך  פרעה  להפסיק  מה'  לבקש 

ֵצאִתי ֶאת "וכך נכתב בפסוק:   ,הברד יו ֹמֶשה כְּ ַוֹיאֶמר ֵאלָּ
ֹלא  ד  רָּ ַהבָּ וְּ לּון  דָּ ֶיחְּ ַהֹקלֹות  ה'  ֶאל  ַכַפי  ֶאת  ֹרש  ֶאפְּ ִעיר  הָּ

ָאֶרץ הָּ ִכי לה'  ֵתַדע  ַמַען  לְּ עֹוד  ֶיה  רש"י   .כט(' ט:)שמ  "ִיהְּ
העיר לא התפלל,   תוךעיר, אבל בכצאתי מן ה"  :מסביר

ג שהייתה מלאה  נכון  בין שאיהמשה  ".  וליםללפי  זה  ן 
שיקוצים ועבודה זרה.  בבמצרים המלאה    ה'-להתפלל ל

ֶאת   ּוֹמֶשה ִיַקח "מסופר:  , לאחר חטא העגל  לכך  בדומה
א לֹו  רָּ קָּ ֵחק ִמן ַהַמֲחֶנה וְּ ה לֹו ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ַהרְּ נָּטָּ ֹאֶהל וְּ הָּ

ַבֵקש ה' ֵיֵצא ֶאל ֹאֶהלֹאֶהל מֹוֵעד   ל מְּ יָּה כָּ הָּ מֹוֵעד ֲאֶשר    וְּ
 ,מועד הלורחיק את אה משה .ז(:ג" )שמ' לִמחּוץ ַלַמֲחֶנה

ה'  תגלההבו  ש ישראל  ,לו  בני  בעבודה    ממחנה  הנגוע 
 זרה.  

ומשה   ה'    ובינהיעקב  להתגלות  מקום  שאין 
המסר שעולה ממותה  עבודה זרה. אם כך,  של  במקום  

ה'  שעבודת  הוא  דבורה  טוטאליות  של  ואין   ,מחייבת 
 א יח:כא(.  "הסעיפים )מל  ח על שתיומקום לפס

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי

 פיע גם באתר המידע שלומולמדע, לתורה ו
 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר

sha2ahttp://www1.biu.ac.il/par 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"כתובת דוא

דף מדי שבוע  לקבל את הניתן לפנות לכתובת זו ו
 בדוא"ל.  

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   
 על קדושת העלון  יש לשמור

 
 מעון  עורך: ד"ר צבי ש 

 כהן שיף חל ה ר : ן כת לשועור 
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)פסיקתא זוטרתא    "בר שם ד שזכותה גרמה לה להקמלמ
טוב] להציעבר  [לקח  נבקש  לה:ח(.  נוקט  המדרש  ש ,' 

נהור סגי  לקבורתה    ,בלשון  גרמו  שמעשיה  וכוונתו 
 עבודה זרה.  ל  שבמקום  

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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