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 יהושע בן נון           

ִּאיש ֲאֶשר רוַח ּבו                                ׁ  .)יח. במדבר כז ( ׁ

ַׁוַיֲחלש ְיהוֻשַע ֶאת ֲעָמֵלק                                      ׁ  .)יג. שמות יז(ּ
 1 ספר וסייף ירדו כרוכים מן השמים                                    

 

  תלמיד משה רבינו-תחילת חינוכו בקודש
 ך "תנ

ן נון ַנַער לא ָיִמיש ִמתוך ָהאֶהל ְוְמָשְרתו ְיהוֻשַע ּבִ ּ ׁ ׁ ּׁ  .)יא.שמות לג( .ּ
ֻחָריו ַויאַמר ֲאדִני מֶשה ן נון ְמָשֵרת מֶשה ִמּבְ ַׁוַיַען ְיהוֻשַע ּבִ ׁ ׁ ּׁ   ּ ְכָלֵאם ּּ

 .)כח. ר יאבמדב(
 

 פרשנות

ׁוְמָשְרתו    .של משה רבינו -ּ
ן נון  ויקראו לו . כי היה הגדול בתלמידי משה רבינו, נהגו לקרותו כן לכבוד"-ּּבִ

            2 ".כלומר הנבון' בינון'

ֻחָריו    3.מהמובחרים שבתלמידי משה רבינו .מבחרותו. מנעוריו -ִמּבְ
 

 ל"מדרשי חז
ׁלא ָיִמיש : דברי תורה חביבים עליו ביותר שנאמרה את יהושע ש"ראה הקב"

ְִמתוך ָהאֶהל   כל כך חביבין עליך דברי תורה ! יהושע: אמר לו הקדוש ברוך הואּ
 4 ".לא ימוש ספר התורה הזה מפיך

ְלא ָיִמיש ִמתוך ָהאֶהל: ככתוב, יהושע שהיה משמש את משה ביום ובלילה" ּ ׁ4  
 

. שאל ממני כל ספיקות שיש לך: בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע"
: לא כך כתבת בי? כלום  הנחתיך  שעה  אחת והלכתי למקום אחר! רבי: אמר לו

ְלא ָיִמיש ִמתוך ָהאֶהל ּ ׁ ?5   
 

 מינויים
 . ומעברבשניהם הצליח מעל.  צבאי ורוחני-יהושע בן נון מונה לשני תפקידים

ברי ולפקד עליו צבא ע, לראשונה בתולדות ישראל,  לגייס- ל"רמטכ, המינוי הראשון
 . )ראה להלן על מלחמת עמלק( 6 .במלחמה נגד עמלק

איש אשר רוח נבואה  שורה ' -  נביא ומעביר המסר ההלכתי לדורות-המינוי השני
 . )ל"ראה לעיל מדרשי חז(.7  'עליו
 . 'המינוי הרוחני לפי צו ה, משה רבינוהמינוי הצבאי ביזמת,יצוין

 
                                                 

מראשית השנה  ... להיך דורש אותה-א' ארץ אשר ה " על הפסוק-)הספר והסייף(ספרא וסייפא .1
אם " -"ארץ אשר ".  דעל דברים פרשת עקב פיסקאנדרש בספרי .)  יב. דברים יא ("עד אחרית שנה

החרב מהווה ". רי אתם לוקים בו ה-ואם לאו , עשיתם את התורה הכתובה בזה אתם ניצולים מזה
אי סייפא  ":וראה אימרה הפוכה). ב" הנצי- נפתלי צבי יהודה ברליןהרב פרוש לפי (שמירה לתורה 

 ).ב. עבודה זרה יזמסכת( ). לא סייףרואם ספ,אם סייף לא ספר". (ואי ספרא לא סייפא,לא ספרא
  .יא.גן על שמות ל" רמב-הנבון,בן נון.2
 .כח. על במדבר יא. ם"אבן עזרא ורשב, ה גאוןרבי סעדי-מבחריו.3
 .    יא.מדרש רבא  במדבר יב. ב. מסכת מנחות צט -לא ימיש מתוך האוהל.4
  .א.מסכת תמורה טז-יהושע לומד תורה ממשה עד פטירת רבו.5
  המלחמה עם עמלק. יג-.ח. שמות יז-המינוי הצבאי של יהושע.6
 . כג-.וט. במדבר כז-המינוי הרוחני של יהושע..7
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 יהושע בן נון           
 יהושע בן נון ממשיך הרצפים  

 מלחמה רצופה ברשע
 יהושע בן נון. משה רבינו נאבק עם המצרים באמצעות משא ומתן ובבצוע נסים

עם ישראל לדורותיו . 'שניהם רק לפי צו ה. נלחם בעמלק ובעממי כנען בשדות הקרב
 .)ז"בעת כתיבת שורות אלו בקיץ תשס ( עמלקיות וטרם ניצחנאבק עם

  העברת המסר ההלכתי לדורות
יהושע בן נון . משה רבינו קיבל תורה מסיני והיה גדול הנביאים וגדול אנשי ההלכה

אך עיקר תפקידו היה העברת המסר ההלכתי , הצטיין אמנם כמצביא וגם נביא היה
 )"ני ומסרה ליהושע ויהושע לזקניםמשה קיבל תורה מסי ("לדורות הבאים

8   
 )ראה בנספח על חכמי ההלכה לדורותיהם(

 ?היסטוריה צבאית במקרא למה
 צמה צבאית בלבדובטחון אינו מותנה בע -'דבר ה

ֻחקַתי ֵתֵלכו ְוֶאת ִמְצוַתי ִתְשְמרו ַוֲעִשיֶתם אָתם .ג ִּאם ּבְ ּׁ ּ ּ ּ 
ַאְרְצֶכם . ...ה ִּויַשְבֶתם ָלֶבַטח ּבְ ׁ 
ִתי ַחָיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב ְו.ו ָאֶרץ  וְשַכְבֶתם ְוֵאין  ַמֲחִריד ְוִהְשּבַ ָּנַתִתי ָשלֹום  ּבָ ּ ּ ּׁ ׁ ּׁ

ַאְרְצֶכם   לא ַתֲעבר ּבְ
ְוְרַדפֶתם ֶאת אְיֵביֶכם ְוָנפלו ִלפֵניֶכם ֶלָחֶרב .ז ְ ְּ ּּ 
ה ֵמָאה וֵמָאה ִמֶכם ְרָבָבה ִיְרדפו.ח ְּוָרְדפו ִמֶכם ֲחִמּשָ ּ ּּ ּ ְ ְוָנפלו אְיֵביֶכם ִלפֵניֶכם ֶלָחֶרבּׁ ְּ 
 . )  ז-. ה. ג. ויקרא כו(
  

ִריתֹו - ֱא'ְּוָזַכְרָת ֶאת  ה.יח ׁלֶהיך ִכי הוא ַהנֵתן ְלך כַח ַלֲעשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאת ּבְ ּ ָּ ָּ ּ
ע ַלֲאבֶתיך ַכיֹום ַהֶזה  ֲּאֶשר ִנְשּבַ ּ ּ ָ ׁ ׁ 

 .)יח. דברים ח(
ֶדֶרך ֶאָחד ֵיְצאו ֵאֶליך וְבִשְבָעה  ֶאת אְיֶבי'ִּיֵתן ה.ז ׁך ַהָקִמים ָעֶליך ִנָגפים ְלפֶניך ּבְ ּ ָּ ְ ָ ָ ָָ ִ ּ ּ

ְָדָרִכים ָינוסו ְלפֶניך  ָ ּ  .) .ז. דברים כח(ּ
 

  גדול המלכים ומענקי המצביאים הישראלים–דברי דוד 
ֶּאְרְדפה אְיַבי ָוַאְשִמיֵדם ְולא ָאשוב ַעד ַכלָתם.לח ּ ּ ׁ ׁ ָ ּ 
ֶּאְמָחֵצם ְולא ְיקומון ַוִיפלו ַתַחת ַרְגָלי ָּוֲאַכֵלם ָו.לט ּ ּ ְּ ּ 
ַּוַתְזֵרִני ַחִיל ַלִמְלָחָמה ַתְכִריַע ָקַמי ַתְחֵתִני.מ ּ ּ ּּ 
ְּואְיַבי ַתָתה ִלי עֶרף ְמַשְנַאי ְוַאְצִמיֵתם.מא ּ ּ 
ִׁיְשעו ְוֵאין מֹוִשיַע ֶאל ה.מב   ְולא ָעָנם'ּׁ
ְּוֶאְשָחֵקם ַכֲעפר ָאֶרץ ְכִטיט ח.מג ַּ ּוצֹות ֲאִדֵקם ֶאְרָקֵעםׁ ּ 

 .) מג-.לח. שמואל ב כב(
 

 משורר התהיליםדברי 

ם ָיְרשו ָאֶרץ וְזרֹוָעם לא הֹוִשיָעה  ָלמֹו ִכי ְיִמיְנך וְזרֹוֲעך ְואֹור פֶניך ִכי .ד ִּכי לא ְבַחְרּבָ ּ ָּ ָ ָָ ּ ּ ּּ ׁ ׁ
 ְרִציָתם

ַּאָתה הוא ַמְלִכי ֱא.ה ּ ּלִהים ַצֵוה ְישועֹות ַיֲעקב  -ּ ּׁ 
ִשְמך ָנבוס ָקֵמינו    ּבְ.ו ּך ָצֵרינו ְנַנֵגַח ּבְ ּ ָּ ָׁ ּ 
י לא תֹוִשיֵעִני.ז ִׁכי לא ְבַקְשִתי ֶאְבָטח ְוַחְרּבִ ּׁ ּ 
ִׁכי הֹוַשְעָתנו ִמָצֵרינו וְמַשְנֵאינו ֱהִבישֹוָת  .ח ּ ּׁ ּ ּ ּ ּ ּ 
א.ט ָלִהים ִהַלְלנו ָכל ַהיֹום ְוִשְמך ְלעֹוָלם נֹוֶדה ֶסָלה  -ּבֵ ׁ ּ ּ ּ 
 .) ט-. ד.תהילים מד(

 

                                                 
 .   הפתיחה לפרקי אבות-תורה מסיני שנמסרה ליהושע.8
 



 4

 יהושע בן נון        
  ומאמיניםהאמינוהדרגים  בכל הדורות ובכל  ומדינאים צבאאנשי

ּכִחי ְועֶצם ָיִדי ָעָשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזה  .)יז.דברים ח(ּ
   ללמדנו עבדיו הנביאיםאתה שלח "קבה

רוִחי ָאַמר ה ּלא  ְבַחִיל  ְולא  ְבכַח ִכי ִאם ּבְ    ְצָבאֹות'ּ
 .)ו.זכריה ד(

 
  המצביא- בן נוןיהושע               

  במלחמה נגד עמלק   -ל" המינוי לרמטכ-תחילת דרכו בתחום הצבאי
 

 ך "תנ

ְרפיִדם .ח ִַוָיבא ֲעָמֵלק ַוִיָלֶחם ִעם ִיְשָרֵאל ּבִ ּ ּ ּ 
ֲעָמֵלק.ט ַחר ָלנו ֲאָנִשים ְוֵצא ִהָלֵחם ּבַ ַּויאֶמר מֶשה ֶאל ְיהוֻשַע ּבְ ׁ ׁ ּׁ  ָמָחר  ּ

ּי ִנָצב ַעל ראש ַהִגְבָעה וַמֵטה ָהֱאָאנִכ ּ ּ ׁ ָיִדי-ּ  לִהים ּבְ
ֲעָמֵלק ומֶשה ַאֲהרן ְוחור .י ַּוַיַעש ְיהוֻשַע ַכֲאֶשר ָאַמר לו מֶשה ְלִהָלֵחם ּבַ ּׁ ׁ ׁ ׁ ּׁ ּ ּ

ָּעלו ראש ַהִגְבָעה ׁ ּ 

 .)י-.ח. שמות יז(
 

 פרשנות
 כישורי ואיכות לוחמים

ַחר ָלנו ֲאָנִשים .ט ּׁבְ ונוצחים ,וחזקים במצוות, ים גבוריםבחר לנו אנש"-ּ
  9 ".במלחמה

".שתהא זכותן מסייעתן,גבורים ויראי חטא"
9

     
 !'אחרי קדימה'-המפקד הולך בראש 

ְֲאֶשר ֵיֵצא ִלפֵניֶהם  .יז ומות שיושבים בבתיהם ומשלחים את לא כדרך מלכי הא"-ׁ

  10".חון ובעוג שנלחמתי בסי)משה רבינו(אלא כמו שעשיתי אני , חיילותיהם למלחמה

 ך "תנ

 הצלחה בשדה הקרב
ִַוַיֲחלש ְיהֹוֻשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעמֹו ְלפי ָחֶרב .יג ּ ׁ ׁ  .)יג.שמות יז( ּ
 

 היחס לאויב אכזרי השש להשמידנו
ָאְזֵני ְיהוֻשַע ִכי ָמחה 'ַּויאֶמר ה פר ְוִשים ּבְ ּסֵ ּ  ֶאל מֶשה ְכתב זאת ִזָכרון ּבַ ּ ּׁ ֶׁ

ָמִיםֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמ ֵׁלק ִמַתַחת ַהּשָ  .)יד.שמות יז(. ּ

ָמִים לא ִתְשָכח ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהּשָ ׁ ּׁ ּ   .)יט. דברים כה( .ּ

                                                 
 י לפי המכילתא פרשת עמלק"רש   ויונתן בן עוזיאלתרגום .  ט. שמות יז -בחר לנו אנשים.9

 . ולפי מדרש תנחומא פרשת בשלח כו
 .לפי ספרי סימן קלט.יז.י על במדבר כז"רש-אשר יצא לפניהם.10
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 יהושע בן נון        
 תפרשנו

ַׁוַיֲחלש.יג חתך ראשי גבוריו ולא השאיר אלא חלשים שבהם ולא הרגם " -ּ

         11."שכינה שעשה על פי הדיבור של מכאן אנו למדים.כולם

ָאְזֵני ְיהוֻשַע .יד ואולי . צריך לדעת למה נתיחד מאמר זה ליהושע בלבד"-ְׁוִשים ּבְ
 שראה יהושע עוצם הכעסת עמלק ותוקפו ולא היה בו כח לעשות בו )הואיל(כי לצד 

מה שראוי '  איך לא עשה ה):יהושע(ויש בלבו  של צדיק . כליון אלא שהחלישם לבד
כי לא ... וצוה למשה לאמר לו)להרגיעו(להפיג צינתו ' לזה בא ה! ?לעשות ברשע זה

בימי  ...בימי שאול...רמז לנו זמנים שימחה...ָמחה ֶאְמֶחה ידאג על הדבר כי
         12."לעתיד...מרדכי

ִּכי :וכתוב אחד אומר .) יט. דברים כה( ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִּתְמֶחה:כתוב אחד אומר"
הא כיצד יתקיימו שני כתובים  .)יד.שמות יז(ר ֲעָמֵלק  ֶאת ֵזֶכֶאְמֶחהָמחה 

עמלק (' פשט ידו בכסא'עד שלא -אלא )  ?ה או בני ישראל"הקב? מי ימחה את עמלק(?אלו

ובשר ודם יש בו ". ֶאְמֶחה- ומשפשט ידו בכסא ִּתְמֶחה- )ה"נלחם כביכול גם בקב
ד להחריב את אלא על יד שהיה עתי? ה"כוח ואפשר שיפשוט ידו בכסא של הקב

א ה:ירושלים שכתוב בה ֵעת ַהִהיא ִיְקְראו ִלירוָשַלם  ִכּסֵ ּ ּבָ ׁ ּ       13. .)יז.ירמיה ג(' ּ
    
          

 

ולכן המלחמה ,של עוולה ושחיתות מאז ומתמיד, עמלק הינו סמל של רשעות ורוע
 .הקרב המכריע טרם נערך .ה כביכול כאחת"של ישראל ושל הקב, בו הינה מתמדת

 )ח"עת כתיבת שורות אלו בסתיו תשסב(
 

  ריגול ומרגיע לאומי -תפקיד ביניים
 נכלל במשלחת שנים עשר נשיאי ישראל שנשלחו לרגל את ארץ כנען  בן נוןיהושע

למרות , וטענו שאי אפשר לכבוש את כנען' עשרה מהם מרדו בה. לפני הכיבוש
באמונה שלמה  נולב בן יפנה ויהושע בן נון האמירק כ. שכך יהיה' הבטחת ה

 :'ההבטחת ב
 

ְגֵדיֶהם.ו ן ְיפֶנה ִמן ַהָתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעו ּבִ ן נון ְוָכֵלב ּבֶ ִּויהוֻשַע ּבִ ּּ ּ ֻ ׁ. 
ֵני ִיְשָרֵאל ֵלאמר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנו ָבה ָלתור .ז ַּויאְמרו ֶאל ָכל ֲעַדת ּבְ ּ ּּ ׁ ּ ּ

 ּאָתה טוָבה ָהָאֶרץ ְמאד ְמאד 
נו.ח ִּאם ָחפץ ּבָ ְׁוֵהִביא אָתנו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזאת וְנָתָנה ָלנו ֶאֶרץ ֲאֶשר '  הֵ ּ ּ ּ ּּ

ִׁהוא ָזַבת ָחָלב וְדָבש ּ 
ּ ַאל  ִתְמרדו ְוַאֶתם ַאל ִתיְראו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִכי ַלְחֵמנו ֵהם 'ה-ְַאך ּבַ.ט ּ ּּ ּ ּ ּ

 ָּסר ִצָלם
ּ ִאָתנו ַאל ִתיָרֻאם'ה-ֵמֲעֵליֶהם ַו        .) ט-.ו. במדבר יד(  ּּ

    

   על גורל אוכלוסית דור המדבר נאמר
ר ְולא נֹוַתר  ֵמֶהם ִאיש ִכי ִאם ָכֵלב  ָלֶהם'ִּכי ָאַמר ה ִמְדּבָ ּ מֹות ָיֻמתו ּבַ ּ ׁ ּ ּ

ן נון  ן ְיפֶנה ִויהֹוֻשַע ּבִ ּּבֶ ׁ ּ  ..) סה. במדבר כו(ֻ
               

             
                                                 

 ולפי מדרש תנחומא פרשת . פרק אלפי המכילתא פרשת עמלק. יג.יזי על שמות "רש -ויחלוש.11
 .בשלח סימן כח

           .יד.אור החיים על שמות יז- ושים באזני  יהושע.12
 .  ספר שמות סוף פרשת בשלח סעיף ידעל מדרש הגדול התימני  -תמחה את זכר עמלק.13
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 יהושע בן נון 

 אש בני ישראל  ר - בן נוןיהושע                
 

 העברת השלטון והפיקוד ממשה רבינו ליהושע בן נון
ּ ֶאל מֶשה ֵהן ָקְרבו ָיֶמיך ָלמות ְקָרא ֶאת ְיהֹוֻשַע ְוִהְתַיְצבו 'ַּויאֶמר ה.יד ּ ּּ ׁ ָׁ

אֶהל מֹוֵעד  אֶהל מֹוֵעד ַוֲאַצֶונו ַוֵיֶלך מֶשה ִויהֹוֻשַע ַוִיְתַיְצבו ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּׁ ׁ ְ ּ 
ֵני ַוְיַצו ֶאת ְי.כג ן נון ַויאֶמר ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִכי ַאָתה ָתִביא ֶאת ּבְ ּהֹוֻשַע ּבִ ּ ּ ּ ּ ׁ

ְעִתי ָלֶהם ְוָאנִכי ֶאְהֶיה ִעָמך   ְִיְשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשּבַ ּ ּ ׁ  .)  כג. דברים לא(ׁ
 

  רבינואחרי מות משה
ן'ּ ַויאֶמר ה'ַׁוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶשה ֶעֶבד ה.א ׁ נון ְמָשֵרת מֶשה ׁ ֶאל ְיהֹוֻשַע ּבִ ׁ ּ

 ֵלאמר
ּמֶשה  ַעְבִדי ֵמת ְוַעָתה קום ֲעבר ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה ַאָתה ְוָכל ָהָעם ַהֶזה .ב ּ ּּ ּּ ּּ ׁ

 ֶׁאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָאנִכי נֵתן ָלֶהם ִלְבֵני ִיְשָרֵאל
 .)ב. א.יהושע א(

 

   14 'ראש לכובשים '-יהושע בן נון כובש כנען בסערה 
 הצבאי המותנית בקיום יעד רוחני      הבטחת הצלחה בתחום 

ְרִתי ֶאל מֶשה  .ג ָׁכל ָמקֹום ֲאֶשר ִתְדרך ַכף ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ְנַתִתיו ַכֲאֶשר ִדּבַ ׁ ּׁ ּ ּּ ּ ּ ְּ
ר ְוַהְלָבנֹון ַהֶזה ְוַעד ַהָנָהר ַהָגדֹול ְנַהר פָרת כל ֶאֶרץ ַהִחִתים ְוַעד ַהָים .ד ֵּמַהִמְדּבָ ּ ּ ְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֶמש ִיְהֶיה ְגבוְלֶכם ַּהָגדֹול ְמ ּבֹוא ַהּשָ ּ ׁ ׁ 
ְלא ִיְתַיֵצב  ִאיש  ְלפֶניך כל ְיֵמי ַחֶייך ַכֲאֶשר ָהִייִתי ִעם מֶשה ֶאְהֶיה ִעָמך לא .ה ָ ָּ ׁ ׁ ׁ ּּ ּּ ָ

ַָאְרפך ְולא ֶאֶעְזֶבך ְ ּ 
ְעִתי ַלֲא.ו  ֲּחַזק ֶוֱאַמץ ִכי ַאָתה ַתְנִחיל ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשּבַ ּ ּׁ ׁ ּ בָתם ָלֵתת ּ

 ָלֶהם 
ַּרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאד ִלְשמר ַלֲעשֹות ְכָכל ַהתֹוָרה ֲאֶשר ִצְוך מֶשה ַעְבִדי ַאל ָתסור .ז ּּ ּּ ׁ ׁ ׁ ָׁ ּ

כל ֲאֶשר ֵתֵלך  ְִמֶמנו ָיִמין וְשמאול ְלַמַען ַתְשִכיל ּבְ ּ ּׁ ּ ּ ּ ּ ּ 
ָלא ָימוש ֵספר ַהתֹוָרה ַהֶזה ִמפיך ְוָהִגיָת ּבֹו  יֹוָמ.ח ִ ֶּ ּ ּּ ָוַלְיָלה  ם ׁ

ְׁלַמַען  ִתְשמר ַּלֲעשֹות ְכָכל ּ ַּהָכתוב ׁ ָָאז ַתְצִליַח ֶאת ְדָרֶכך  ּּבֹו ִכי ּ ּ ּ
ְּוָאז ַתְשִכיל  ּ 

ֲָהלֹוא ִצִויִתיך ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל ַתֲערץ ְוַאל ֵתָחת ִכי ִעְמך ה.ט ָּ ּ ּ ּ כל ֲאֶשר ֵתֵלך ' ּ ֱּאלֶהיך ּבְ ׁ ָ 
 .)ט-.ג. יהושע א(
 
 מן הכיבושז

יֹום ּ  ַההוא  ָכַרת  הּּבַ ִרית ֵלאמר ְלַזְרֲעך ָנַתִתי ֶאת ָהָאֶרץ 'ּ ּ ֶאת ַאְבָרם ּבְ ָ

עם . לאברהם אבינו בברית בין הבתריםה" הקבזאת הבטחת–.) יח.בראשית טו( ַּהזאת
במקרא לא נאמר . הבטחההכיבושה והנחלתה לבני ישראל קוימה ,הכניסה לכנען 

ת למרות שיש בספר יהושע פירוט רב של זא.כמה זמן עבר בין ההבטחה לבין קיומה
 .נושאים שונים בזיקה לכיבוש
                                                 

 .   אסתר רבתי ימגילת פתיחה ל-ראש לכובשים.14
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ְָלַמַען ִתְזכר ֶאת יֹום ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים כל ְיֵמי ַחֶייך ָּ ּ ּ חובה  .).ג. דברים טז ( ּ
עקב רבו מאד המצוות ו 15.הדברות בעשרת הראשון הדיבר של היסוד זאת היא
ישראל תולדות בים  המרכזיותומתן תורה הינם המאורעיציאת מצרים  .חובה זאת

יסוד גדול ":ההלכה נדרש בעולם על יציאת מצרים .של האמונהויסוד היסודות 
 לא צוין זמן האירוע גם לגבי יציאת מצרים. 16"ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו

 . בה חזה אברהם אבינו את המאורעבזיקה לברית בין הבתרים
י " שעבר מיציאת מצרים ועד לחנוכת בית המקדש הראשון ענזכר רק הזמןבמקרא 

י בני ישראל ועד "בתלמוד צוין הזמן שעבר מכיבוש כנען ע 17. שנה480 -שלמה המלך
 .18 שנה850 –לגלות בעקבות חורבן בית המקדש הראשון 

 

  חישוב ודרש-שנה 850הנתון 
 

    שנים                                                                                   חישוב
 480   מיציאת מצרים עד לחנוכת בית המקדש הראשון                            

 - 40                                 שנות נדידה במדבר                                    
                               440                   מהכניסה לכנען עד לחנוכת בית המקדש הראשון            

                               410                                                              ימי בית המקדש הראשון
                                850    שון                            מהכניסה לכנען עד לחורבן בית המקדש הרא

 

 דרש

ִנים וְבֵני ָבִנים .כה ִּכי תֹוִליד ּבָ ְּונֹוַשְנֶתםּ ָאֶרץ ְוִהְשַחֶתם ַוֲעִשיֶתם פֶסל ׁ ֶ ּבָ ּ ּ ׁ
ֵעיֵני ה ְּתמוַנת כל ַוֲעִשיֶתםָהַרע ּבְ ּ  ָ ֱאלֶהיך ְלַהְכִעיסו  'ּ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ִכי ָאבד ת.כו  ַּהִעידִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהּשָ ּ ׁ ּאֵבדון ַמֵהר ּ
ַּאֶתם עְבִרים ֶאת ַהַיְרֵדן ָשָמה ְלִרְשָתה לא ַתֲאִריֻכן  ֵׁמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ּ ּׁ ּׁ ּ ּ

ֵמדון ֵמד ִתּשָ ָּיִמים ָעֶליָה ִכי ִהּשָ ׁ ּׁ ּ 
 .) כו-.כה. דברים ד(

                                                 
 .ו.דברים ה. ב. שמות כ-שרת הדברותע.15
 .א"ספר החינוך מצוה כ, יסוד גדול בתורתנו -יציאת מצרים.16

קריאת שמע פעמיים בכל יממה . נזכיר רק מעט מהן. רבו מאד המצוות בזיקה ליציאת מצרים
מקרא בכורים בחג .) ח. ג. שמות יג(ליל הסדר .).טו.דברים ה(שמירת שבת .)  מא. במדבר טו(

 .)  ח. דברים ו. ט. שמות יג(הנחת תפילין .).  מג.דברים כג(ישיבה בסוכה .) ח. דברים כו(ות השבוע
 .א. א ו מלכים-חנוכת בית המקדש  הראשון.17
 
י "רש. ב.ערכין יב"  עולא אמר"י בקטע " רש.א.סנהדרין לח.  א.גיטין פח: מסכתות -850הנתון .18

  .א.יגערכין  )  X 50 17". (  לארץ עד שיצאו מנו ישראל משנכנסושבעה עשר יובלות"בקטע 
 .סדר עולם רבא פרק יא

 מיקום המשכן ובית המקדש הראשוןמקום ושנות 
 שניםהמשכן                                           

 14                                            -בגלגל
 369                                           -בשילה

   57                                   -בנוב ובגבעון
 410           -בית המקדש הראשון בירושלים

 850                                           סך הכל
ם יד החזקה הלכות בית "רמב. א.על ימי בית ראשון יומא ט.  ב.על המשכן זבחים קיח:מסכתות
 .  ולם רבא פרק יאסדר ע.  ב. הבחירה א
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ְּונֹוַשְנֶתם  :ל בפשט ובדרש"י חז" המלה פורשה ע-ׁ
      19"תכם ישנים בארץ ותשבו לבטחהיו".  ותיק,השורש ישן   -פשט
     19  852 -להי של המ גימטריא-דרש

 -  מעת הכנסם לכנען שנה852לגלות בגלל חטאיהם כעבור בני ישראל אמורים היו 

ְּונֹוַשְנֶתם כפי הגימטריא של המלה ָאבד  ואז היה מתקיים בהם המשך הפסוק - ׁ
ּתאֵבדון ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ עמהם חסד והגלה אותם שנתיים  עשה ה"הקבאך , ּ

  .   שנה כדי שלא יאבדו850לפני הזמן היינו כעבור 
 , תאריכי יציאת מצרים והכניסה לכנעןבמהלך הדורות נעשו נסיונות שיחזור של

במאות השנים .20בכרונולוגיה חכמי ישראל שעסקו י"ע,בזיקה לתאריכים אחרים
הציעו תאריכים שונים בטווח ש היסטוריונים מקצועייםהאחרונות חקרו ודרשו בכך 

 .  של מאות שנים
לבריאת ' המכונה -בעולם התורני,בעם ישראל מקובלים היום שני סוגי תאריכים

' ספירת העמים'נקרא לו (. המכונה לספירה- והרגיל בעולם האקדמי ובציבור'העולם

    .)כל התאריכים להלן הינם לפני ספירת העמים .  'לספירה'ובקיצור 
 תאריך יציאת מצריםדלות טיפה מן הים לצרף שיטות ולהציע אומדן של ננסה ל
 .) לפי שני התאריכים (תאריך הכניסה לכנעןובזיקה 

 

היינו ,  לבריאת העולם2,450 -תאריך יציאת מצרים  20 סדר עולם רבא  הספרלפי.1
1,311 .21 

        ) 5,768 - 2, 450= 3,318 (  שנה3,318עברו מאז )'לבריאת העולם' ( -ח"שנת התשסתחילת ב
  .      )1,311 + 2, 007 = 3,318  (  שנה3,318 עברו מאז )לספירה (-2,007שנת סוף ב

  1,271 שנה הרי שהכניסה לכנען היתה בשנת 40במדבר נדדו בני ישראל 
 ) 1,271 = 40  - 1,311. ( 
    צרוף נתוני המקרא והמחקר הההיסטורי.2

  )במקרא( שנה לאחר יציאת מצרים 480 -המלךי שלמה " עחנוכת בית המקדש
   )במחקר ההיסטורי(  970 בשנת              המלכת שלמה המלך

 - 40בני ישראל במדבר                 נדידת 
    1,410                               יציאת מצרים

  40 בני ישראל במדבר       נדידת הפחת 
     1,370              סה לכנען          שנת הכני

   

                                                 

ְּונֹוַשְנֶתם19  .ן על הפסוק"רמב -פשט -ׁ

  ) .852=6+50+6+300+50+400+40  ( 852 - גימטריא של המילה-דרש   
סדר 'הספר הבסיסי הראשון בנושא הינו .  חכמי ישראל עסקו בכך בכל הדורות-כרונולוגיה.20

.  לספירה200לערך בשנת ,בי עקיבאמתלמידי ר, י התנא יוסי בן חלפתא"הספר חובר ע. 'עולם רבא
ספר זה הוא הבסיס למנין השנים בלוח . תחילתו של הספר במנין היצירה וסופו בחובן בית שני

ראש השנה )  יציאת מצרים. (א. שבת פח: מסכתות-לדוגמא(בתלמוד מצוטט ספר זה רבות .העברי
:  חישובים מפורטים במסכתות מצוייםי"ברש.) . א.עבודה זרה ט.  א.נזיר ה. ב. מגילה יא. ב.יא

ואי "בקטע . ב.א.ערכין יב" ואנן השתא"עד " שית שנין "-כל הקטעים מ. א.י.  ב-.א.עבודה זרה ט
 .  כל הקטעים. ב.ט"  וגמירי"בקטע . א.עבודה זרה ט :במסכתות -בתוספות".    אתה יכול לומר

 ". הנך" בקטע . ב.יב "-עד" אי הכי  "-בקטעים מ. א. ערכין יב
הוצאת יזרעאל (' סדר הכרונולוגיה של הההיסטוריה העברית'בספרו של אברהם אריה עקביא 

יש דיון בספרות הכרונולוגית בכלל ורשימת סופרים שחיברו ) 1943ג "א משנת תש"שרברק ת
 .   ספרים בנושא

 . 54' עקביא פרק האלף השלישי  עמ.א.ראה ספרו של א. 21
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 יהושע בן נון
     והמחקר הההיסטוריתלמודצרוף נתוני ה.3

 )במקרא( שנה 40     -מיציאת מצרים עד לכניסה לכנען
 מהכניסה לכנען עד חורבן              

   )בתלמוד( שנה 850                     -בית המקדש הראשון
    )במחקר ההיסטורי( 586    -חורבן בית המקדש הראשון בשנת

  1,476                               יציאת מצרים
  40 בני ישראל במדבר     נדידת הפחתת 
  1,436      סה לכנען                  שנת הכני

 

 שיטות. מבוססת על מסורות עתיקות יומין שהסבירות למהימנותן גבוהה1שיטה 
 שחוקריהם חלוקים בדעותיהם וגם תקיפות  שהצענו נשענות על מחקרים3 - 2 

 3 - ו2לבין השיטות 1ובכל זאת ההבדל בין שיטה .הביסוס המדעי אינו חד משמעי
הבדל שאינו משמעותי בהתחשב בכך ששתי השיטות .  שנה בלבד100הינו 

. הינו צרוף נתונים שהפער ביניהם רב, שתוצאותיהן זהות, המחושבות שהצענו
 . יק ידוע רק לבורא עולםהתאריך המדו, לדעתנו

 לפני 14 - או ה13 -יציאת מצרים היתה  במאות  ה, לפי שיטות מחקר שונות
 22.  1,220 שנת -הספירה ויש שנקבו בתאריך מדויק

 

  המצב הגיאופוליטי באזור
ל יהושע בן נון והפיקוד העליון של צבא בני ישראל היו מודעים לכך "הרמטכ

 ענקי קומה ועם  שצבאם מורכב מחייליםם עממי כנעןשיצטרכו להילחם ע
23 . בערים מבוצרות היטבאוכלוסיה אזרחית היושבת

את זה ראה יהושע כאשר היה  
 אך ספק אם הביאו בחשבון אפשרות לחימה בשתי חזיתות נוספות עם .מרגל בכנען

יכלו להכריע את  נסים רק ניסי.ים המצר- ובדרוםהחיתים-בצפון, צבאות אדירים
בני ישראל היו צריכים ו במידה,צבאית כזאת בהתמודדות ני ישראלהכף לטובת ב
  .    כךלהתנסות ב

אך אין ,הנוספותמספר על נס ההצלה מלחימה בשתי החזיתות   המקרא אינואמנם
 על כך כתב . זה דרכו של המקרא לספר על הנסים הנסתרים הקורים לעם ישראל

 :ן"הרמב
  24".הנסים הנסתרים שכל התורה מלאה מהם"
ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה "

שכולם רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו  הלאדם חלק בתורת מששאין . כולה
     25."בהם טבע ומנהגו של עולםניסים אין 

                                                 
  ערך יציאת מצרים188' ציקלופדיה עברית כרך כ עמאנ  -מצרים  יציאתתאריכי. 22
 . ב-.א.  דברים ט– הכנענים.23
  . י.  על ויקרא כו - ן"רמב , על נסים.24
ובהקדמה . ב. שמות ו-ובנוסף . טו.מו. א.בראשית יז:ועל .טז.  יג על שמות -ן"רמב,על נסים .25

 . לספר איוב
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  26  החיתים-בצפון
תחילת מ  החלטוריהיס- ארכיאולוגייש עליו מידע אירופי - ממוצא אינדיאני זהעם

 שכנו מהםחלק ו )כיום טורקיה(באנטוליה הם שלטו .הספירההשני לפני  האלף
 היה כניסת בני ישראל לכנעןבעת . חיתים נימנו בין  שבעת עממי כנעןה לכן,בכנען

על ,הם השתלטו על אסיה הקטנה.הקרוב במזרח ים השליטותחוהכמ אחדעם זה 
על החיתים מלך .רי העדיף לא להלחם עמםגם פרעה המצ.עו עד ארמניהסוריה והגי

 )פני הספירהל 1,350 - 1,380 בשנים( שפללימש -קרובים הגדולים במזרח האחד המצביא
 של  הצבאיתהלמרות עוצמת.) פני הספירהל 1,314 – 1,350בשנים (ואחריו שמרשלי 

 .כנען תושבי ה לעזרת בני עמהלא בא ממלכה זאת ,יתיתחהממלכה ה
 

  27  המצרים-בדרום
בתקופת ,המצרים שלטו בכנען במשך דורות רבים היסטורי- ארכיאולוגימידעלפי 

בני ישראל הכירו את עוצמת הצבא המצרי .האבות ובימי שעבוד בני ישראל במצרים
כאשר סכנת השמדה היתה צפויה ,ליד ים סוף, בתקופת ישיבתם במצרים ולאחרונה

ן להצלה והוא פנה בזעקות  וגם משה רבינו לא מצא כל פתרו,לכל בני ישראל
בימי שלטון פרעה  -ה של בני ישראל לכנעןלקראת הכניס .ה בבקשת עזרה"לקב

 בארכיון הממלכתי . השלטון המצרי בארץהתרופף )לפני הספירה1,379 -1,417(3אמנחתף 
 מאות אגרות ,בין השאר, שנתגלה בתל אל עמארנה שבמצרים מצויותשל הפרעונים

. הכיבוש הישראליאיום ם מושיושיע וני מצריםען לפני פרעשרובן תחנוני מלכי כנ
 . לעממי כנעןעזרה לא באה

 

 פרשנות המקרא על העדר עזרה צבאית לתושבי כנען
וכדי לא להפריע את ,יש אשר אדון עולם מצוה על שינויים מפליגים בהיסטוריה

ונה  נוטל את יכולת ההחלטה הנבהואלוהי של מהלך הענינים -ביצוע התיכנון הא
 .חזקים כחלשים, הםימשליטים למינ

                                                 
   החיתים בכנען .26

כפי שהובטח לאברהם אבינו בברית בין , שבני ישראל אמורים לרשתנעןנימנו בין  שבעת עממי כ
 .) .ח.  נחמיה ט.א. דברים ז. יא. שמות לד.  כ. בראשית טו. (הבתרים

 ):טורקיה(הממלכה החיתית באנטוליה 
  .     257  -255' ערך חתים עמ. האנציקלופדיה העברית כרך יח

Encyclopaedia  Britannica Micropaedia 1975   V.5  PP.67-68  
 . ז"הוצאת מסדה תשכ' האבות והשופטיםההיסטוריה של עם ישראל 'וך הספר  להלן מתיםהמאמר

  .  144 – 142'  דמדומי השלטון המצרי עמ-מלמט .א .  10' כתבי אוגרית עמ -ליאונשטם. א.ש
ם מהדורה אטלס טיימס לתולדות העולראה .  לפני הספירה1,200חורבן ממלכה זאת היה בשנת 

  . לוח כרונולוגי במבוא1979עברית בהוצאת כרטא 
 שלטון מצרי בכנען.27

  .   931' ערך כנען עמ.  האנציקלופדיה העברית כרך כ -רקע כללי
 .21' עמ. אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ כרך ח,מדריך ישראל 

 ' םההיסטוריה של עם ישראל האבות והשופטי'כל המאמרים להלן מתוך הספר 
 .138 -127'  ההשתלשלות ההיסטורית עמ-מזר . ב
  . 148'  החברה והכלכלה  עמ-מנדלסון.י .  140 – 139'  דמדומי השלטון המצרי עמ-מלמט.א

  :בקשות מושלי כנען מהמצרים לסיוע צבאי
) 4 – 3אמנחותפ ( ארכיון ממלכתי של פרעונים 1887 שבמצרים גילו בשנת תל אל עמארנהב

מהאגרות ניתן ללמוד על שלטון מצרי בכנען ). 1,360 – 1,417(ביובל שנים , ומדניםלפי א,שמלכו
 . ועל בקשות סיוע של  מושלי כנען
  .     873  -872' ערך עמארנה תל  עמ. האנציקלופדיה העברית כרך כו

על בקשת עזרה מצרית של מושל ירושלם הכנעני ראה  . 'היסטורה של עם ישראל'בספר 
  . 95' העברים עמ) פירו' ח(ברו ' ח, גרינברג.מ

   .ג"הוצאת מוסד הרב קוק תשנ.  128' פרק הארץ בימי הכיבוש עמ,אטלס דעת מקרא
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 יהושע בן נון
 םמפרעה מלך מצרי

ֶאֶרץ ִמְצָרִים  יִתי ֶאת אתַתי ְוֶאת מֹופַתי ּבְ ְַוֲאִני ַאְקֶשה ֶאת ֵלב פְרעה ְוִהְרּבֵ ַ ּ  .).ג.שמות ז(ׁ
ר ה'ַּוְיַחֵזק ה ּ ֶאת ֵלב פְרעה ְולא ָשַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר ִדּבֶ ׁ ּׁ ַ  .) .יב.טשמות (ֶׁאל מֶשה ' ּ

 מסיחון מלך חשבון
ְׁולא  ָאָבה  ִסיחן  ֶמֶלך  ֶחְשּבֹון  ַהֲעִבֵרנו ּבֹו ִכי ִהְקָשה ה ּׁ ּ ּלֶהיך ֶאת רוחֹו ְוִאֵמץ    -ֱא' ְ ּ ָ

ֶּאת ְלָבבֹו ְלַמַען ִתתֹו ְבָיְדך ַכיֹום ַהֶזה  ּ ּ ָ ּ  .) .ל. דברים ב(ּ

 ממלכי כנען
ם ' ִּכי ֵמֵאת ה ִּלְקַראת ַהִמְלָחָמה ֶאת ִיְשָרֵאל ְלַמַען ַהֲחִריָמם ָּהְיָתה  ְלַחֵזק ֶאת ִלּבָ

ְּלִבְלִתי ֱהיֹות ָלֶהם ְתִחָנה ִכי ְלַמַען ַהְשִמיָדם ַכֲאֶשר ִצָוה ה ׁ ּׁ ּ ּ ּ  .) .כ.יהושע יא(ֶׁאת מֶשה  ' ּ

 משליטים שבכל דור ודור
ַיד ה ַּעל ָכל ֲאֶשר ַיְחפץ ַיֶטנו' ְֶלב ֶמֶלך ּבְ ּ ּ ּ ׁ  ..) א.משלי כא(  ּ

 

 תונים על יעד הכיבושנ
המושג הגיאוגרפי כלל . לאומי אינו חד משמעי-כנען כמושג גיאוגרפי וכמושג מדיני 

גבולות שטחים אלו לא הוגדרו חד .שטחים שלאחר מכן נקראו בשם ארץ ישראל
עממי כנען מעולם לא הקימו ממלכה או .משמעית וסופית לא במקרא ולא בהלכה

 שטחה של עיר .'מלכים'שליטים מקומיים שנקראו בכנען היו . ארגון מדיני אחיד
 האוכלוסיה בישוב .חוץ מחריגים כמו חצור,כנענית לא עלה על כמה עשרות דונמים

 היו משועבדים כנעניםה,כאמור לעיל.28 בודדיםםכמה באלפיתהס  ממוצעכנעני
 .למצרים

 

  והכנעת עמיםנחלאות מתן -ה "הבטחת הקב
 שכנו  בו מנהר מצרים עד נהר פרתמרחבה-נובברית בין הבתרים עם אברהם אבי

  29.מיםמעשרה ע
  או שבעה ששה:הבטחה לבני ישראל להכנעת עממי כנען  -לקראת הכניסה לארץ

  30 .מיםמע
 .31צוינו חלקית -עבר הירדן המזרחיו  -גבולות כנען המערבית
    בכנען המערבית שנכבשו וחולקו      נחלאותגבולות ה ציון-ה"מילוי הבטחת הקב

  32 .לשבטים
ולקיים ,מעשר,תרומה   להפרישמקומות בהם חייבים -בהלכהגבולות הארץ במקרא ו

        33.שמיטה ויובל
                                                 

  . כו–. כה. בראשית לד.שני בני יעקב חיסלו את כל הזכרים בעיר-שכם:  בעיר כנעניתאוכלוסיה.28
 .) כה. ע חיהוש. ( תושבים12,000מנתה , בכל הגילים,כל אוכלוסית העיר  -העי

  . 170' נ עמ" דרכי המלחמה באלף השני לפסה-ידין. י, ל "כנ' היסטורה של עם ישראל'ראה בספר 
  .כא-. יח. בראשית טו -עממי כנען בברית בין הבתרים.29
  .  א.דברים ז -מיםמ עשבעה  .כג. שמות כג - עממיםשהש: לקראת הכניסה לארץ עממי כנען.30
   .ד-.ג. במדבר לב  -עבר הירדן המזרחי . יב-.א. במדבר לד. לא.שמות כג -המערבית :גבולות כנען.31
    . כא-. יהושע פרקים טו - בכנען המערביתנחלאותגבולות ה. 32
 הארץ לגבולותיה -פרקים. ג"הוצאת מוסד הרב קוק תשנ,  אטלס דעת מקרא- גבולות הארץ.33
  . 128' עמ' הארץ בימי הכיבוש, 50' גבולות ארץ כנען עמ' עמ

  66 - 54' ארץ כנען לגבולותיה עמ. מבוא פרק ד.  מפורש בידי יהודה קיל,דעת מקרא, ספר בראשית
 .  ז"הוצאת מוסד הרב קוק תשנ  .73 - 71

 ג" רי-ט" קצ'עמ  .ט–.  קטעים א גבולות-האנציקלופדיה התלמודית כרך ב ערך ארץ ישראל
 .  931' עמ. רך ככ ,-31  27' עמ' האנציקלופדיה העברית  כרך ו
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 יהושע בן נון
 לוהית לכיבוש כנען-הרשאה א

כל העמים במזרח ,כגון. והם נעלמויש עמים שזכות הקיום שלהם פגה
קים מאזור עמים רחו.  ומצריםפרס, בבל,כולל מעצמות כמו אשור,הקרוב

ה קובע "רק הקב.אינקה בדרום אמריקההאצטקים במקסיקו וזה כמו ה
או , ת בני אדם הנהרגים בפגעי טבעוכפי שהוא קובע גורל קבוצ, זאת

 .גורל בני אדם בודדים המחוסלים בכל צורה
 

) ?למה נפתחה התורה בסיפור ראשית העולם(? ומה טעם פתח בבראשית"

ּכַח ַמֲעָשיו ִהִגיד :משום ְּלַעמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת גֹוִים ּ  שאם .)ו. תהילים קיא(ּ
עממי (ליסטים  אתם  שכבשתם ארצות שבעה גוים : יאמרו אומות  העולם לישראל

הוא בראה ונתנה לאשר ישר  , ה היא"כל  הארץ של הקב: הם אומרים להם, )כנען
  34".ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, בעיניו

 

 ות למלחמה הכנ
 הנתונים על הצבאות הנלחמים

 יתרונות בני ישראל 
 נקודת הפתיחה 

המפקדים , שהעלה למרומים את מורל המנהיגים' בטחון בלתי מעורער בתשועת ה
 .והלוחמים
  ולכן35'אין סומכים על הנס '-ההשלכות

 מודיעין טוב. 1
 .העי ו יריחו-36משלוח מרגלים לערים

 טיב כח אדם .2
 . יהושע בן נון-ורגן בצורה מעולה על ידי מצביא בחסד עליוןמא צבא גדול

אימון רב ונסיון קרבי עשיר ממלחמות קודמות
 37

סיחון מלך עם ,עמלקעם  שנוהלו 
 .מדיןעם , עוג מלך הבשןעם , האמורי

 סוגי הנשק.3
 . אך חסרים חיל פרשים ומרכבות,מצוידים היטב בנשק שלל ממלחמות קודמות

 יעת שדה המערכה קב-שיטת הלחימה.4
ִּכי : החונן לאדם דעת תיכנת את מוחו של יהושע בן נון לפעול לפי הכלל

לֹות ַתֲעֶשה ְלך ִמְלָחָמה  ְָבַתְחּבֻ ּ להי -צבאות א' וה, כך ניהל קרבות..) ו. משלי כד(ּ
 . מערכות ישראל עזר לו

                                                 
 . א. בראשית א-י לתורה"פתיחת רש .34
 -לא בכל יום מתרחשים ניסים. ב.קדושין לט. ב.פסחים סד: מסכתות -אין סומכים על הנס  .35

    . ב.פסחים נ
   .ג-.ב. יהושע ז  - העי   .יהושע פרק ב  -ויריח  -משלוח מרגלים.36
 .  במדבר כא-בסיחון מלך האמורי, . יג-.ח. שמות יז -בעמלק: נסיון קרבי ממלחמות קודמות.37
 .  יב-.א. במדבר לא - במדין -. לה-.לג. במדבר כא -בעוג מלך הבשן ,. לא-.כא
     

 
 
 



 13

 יהושע בן נון
 האיסטרטגיה של יהושע בן נון   עקרונות

 יהושע לא תקף חזיתית ערים מבוצרות ולא ערך עליהם -בותאופן ניהול קר 4.1
מצור ממושך גם בגלל העדר ציוד מתאים לתקיפת חומות בצורות וגם כדי לא לעייף 

מהירות הוא העדיף מלחמות בזק . ולהתיש את כוחותיו במערכות ממושכות
בערמה ,תמיד נטל יזמה בפתיחת הקרב ופעל בהפתעה.והכרעת מערכות בשדות קרב

, ידע היטב לקרוא את מפת הקרב.רבות בהטמנת מארבים לאויב ותבתחבולו
 38.ה סייע בידו"והקב. ובהתאם הסתגל לנסיבות ולשינויים במהלך הקרב

נתן בלב כל ? מה אני מטריח על בני כל זאת לצור על כל עיר ועיר:ה"אמר הקב"
שם אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ונתקבצו כולם למקום אחד ושם נפלו ומ

   38.הלכו ישראל אל הערים ואין עומד לנגדם כי אין שם איש אלא נשים וטף
 

החדירה לכנען באזור .  אויב כדי למנוע ריכוזים עוינים רבי עצמההפרדת כוחות 4.2
ישובי והפרדת כוחות בין ,שהיה דל ישוב,מהיר של מרכז הארץיריחו איפשרה כיבוש 
 38.  חמושים היטבאשר שניהם היו, הצפון לבין ישובי החוף

 

 :כשלים של הכנענים
 : נקודת הפתיחה

 .תדהמה ואזלת יד שהורידו לשפל את מורל ההנהגה והלוחמים

ֵעֶבר ַהַיְרֵדן ָיָמה ְוָכל ַמְלֵכי  ַּוְיִהי  ִכְשמַע ָכל ַמְלֵכי ָהֱאמִרי ֲאֶשר ּבְ ּ ּ ׁ ּׁ
ַׁהְכַנֲעִני ֲאֶשר ַעל  ּ 

ַׁהָים ֵאת ֲאֶשר הֹוִביש ה ׁ ְַהַיְרֵדן ִמפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל ַעד ָעְבָרם  ֶאת ֵמי 'ּ ּ ּ ּ
ֵני ִיְשָרֵאל  ְַוִיַמס ְלָבָבם ְולא ָהָיה ָבם עֹוד רוַח ִמפֵני ּבְ ּ ּ ּ  .)א. יהושע ה(ּ

 

 :ההשלכות
 עם הכניסה לארץ נימולו כל הגברים הישראלים -בשלב הראשון,ןהעדר מודיעי.1

היו יודעים זאת היו יכולים לחסל במידה והכנענים  39.כדי שיוכלו להקריב קרבן פסח
את כח הלחימה העברי כפי שחיסלו שמעון ולוי את הגברים בשכם לפני מאות 

  40.בשנים
 נחיתות באירגון הכח ובשיטת הלחימה.2

המפקדים הפעילו את כוחותיהם .צבא מסורבל המסתגר בערים מבוצרות היטב
ם הפתעה על אויב ואינו צבא חסר יזמה שאינו ערוך להפעיל גור. 'לפי הספר'בקרב 

 . מכיר יתרון טאקטי לשם שיבוש יכולת הלחימה של האויב
 סוגי הנשק.3

היו חיל ,בעיקר בחצור שבצפון,אך לחלק מצבאות הכנענים,בעיקר נשק קונבנציונלי
 .פרשים ומרכבות מלחמה שלא היו לבני ישראל

 פיצול כוחות. 4
אלא גם ,אל לפני הפלישהעממי כנען לא רק שלא התאחדו להילחם עם בני ישר

,  אדוני בזק-לפני.  ואחריה-לפני הפלישה הישראלית,המשיכו להתכתש אלו באלו
השפילם בכך שקיצץ את בהונות .  ממלכי כנען70ניצח ,עיר בדרום ירושליםמלך 

   41. נהרג בקרב עם בני ישראלהוא.ידיהם ורגליהם ואילצם ללקט אוכל תחת שולחנו
 )ראה להלן(. ת המלכים בגבעון מלחמת חמש-אחרי הפלישה

                                                 
  ערך . האנציקלופדיה העברית כרך יט  .כג. י על במדבר כא" רש-ניהול קרבות בשטח פתוח.38

 . 238'  יהושע  עמ
 .  יא-.ב. יהושע ה,  לשם הקרבת קרבן פסחברית מילה -כניסה לכנעןב .39
 .  כו-.כב. בראשית לד, בידי שמעון ולוי -חיסול הגברים בשכם. 40
 . ז-.ה.שופטים א -אדוני בזק .41
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 יהושע בן נון

  אך בשטח לא נעשה הרבה, על איחוד דיברו גבוהה פה אחד
פָלה  .א ָהר  וַבּשְ ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ּבָ ֵַוְיִהי  ִכְשמַע  ָכל ַהְמָלִכים  ֲאֶשר  ּבְ ּ ּ ּ ׁ ּׁ ּ

ּוְבכל  חֹוף ַהָים ַהָגדֹול ּ ּ 
ֶּאל מול ַהְלָבנֹון ַהִחִתי ְוָהֱאמִרי ּ ּ ַהְכַנֲעִני ַהפִרִזי ַהִחִוי ְוַהְיבוִסי ּ ּ ּ ְ ּ ּ 

צו ַיְחָדו ְלִהָלֵחם ִעם ְיהֹוֻשַע ְוִעם ִיְשָרֵאל פה ֶאָחד .ב ֶַוִיְתַקּבְ ּ ׁ ּ ּ ּ ּ 
 .) יד-.א. ראה גם יהושע יא.    ב-.א. יהושע ט(

 חמישה מלכים -בספר יהושע צוינו רק שני איחודים שנעשו לאחר שספגו מפלות
 .ומלכים שונים בראשות יבין מלך חצור, ושלםבראשות מלך יר

 

בספר יהושע כלולה רשימת שלושים ואחד מלכים שהוכו וערי הממלכה 
 . שלהם נכבשו בידי בני ישראל

 : להלן התפלגות רשימת ערי הממלכה לפי נושאים
עיר אחת נפלה בדרך נס .תאור מפורט של נפילת שתי ערים כנעניות.1

 . נכבשה במלחמה)העי(אחת ועיר  ) יריחו(ללא לחימה 
 :שתוארו בפרוטרוט,שבע ערים בנות ברית שנכבשו בקרבות. 2
 ירמות.3ירושלם    .2חברון .1: בראשות אדני צדק מלך ירושלם,  ברית מלכי הדרום  

שמרון .4מדון .3חצור .2אכשף .1: בראשות יבין מלך חצור: ברית מלכי הצפון   
 מראון

 :אך ללא תיאור מפורט של הקרבות, שש ערים שנכבשו בקרבות. 3
 דביר.6עגלון .5גזר .4לכישה .3לבנה.2מקדה .1
 :  שש עשרה ערים שעל כיבושן לא סופר מאומה.4
יקנעם לכרמל .8. חרמה.7חפר .6דור לנפת דור .5גוים לגלגל .4גדר .3בית אל .2אפק .1
 תענך.16תרצה .15תפוח .14קדש .13ערד  .12עדלם  .11מגידו .10לשרון .9
 

 התחלת מבצע הכיבושים של כנען
ללא תקדים בכל תולדות ,העיר הראשונה שנפלה בידי ישראל בדרך נס-יריחו

. הקפות-אופן תיפקוד הכח הישראלי. לא בעבר ולא לאחר מכן,ישראלמלחמות 
שבעה כהנים ובידי כל אחד מהם .בראש הכח  נושאים הכהנים את ארון הברית

ביום . בו את העיר פעם אחת במשך ששה ימיםסב, חייליםקבוצת  יחד עם ,שופר
נפלו ,היינו בשבת,שבע פעמים וביום השביעי, באותו הרכב, השביעי סבבו את העיר

ְׁוָהִעיר ָשְרפו  ָבֵאש ְוָכל ֲאֶשר :הכח הישראלי פלש לעיר והשמיד. חומות העיר ׁ ּ
ְרֶזל ָנְתנ ה ַרק ַהֶכֶסף ְוַהָזָהב וְכֵלי ַהְנחֶשת ְוַהּבַ ּׁבָ ּ ּ ּ ּ ית הרּו אֹוַצּ . יהושע ו (' ּבֵ

 ..) כד
נפילת העיר הכנענית הראשונה הכה בהלם את הנכבשים ואת הכובשים גם 

 ותקיעת )ְוַסּבֶתם(הקפות .הכובשים לא ירו אף חץ ולא הפעילו שום סוג נשק.יחד

 ..) יהושע פרק ו( את חומות העיר הפילו) ָיִריעו(שופר 
בזיקה לנפילת העיר מופיע : בדות דלהלןרק אדון עולם יודע את הקשר בין העו

שבע הקפות ביום ,שבעה ימי הקפות,שבעה שופרות,  שבעה כהנים-המספר שבע
 .המספר שבע הינו רב משמעות במקרא. 42בו נפלה העיר,שבת-היום השביעי,השביעי

יצוין כי יריחו הוא הישוב העירוני הקדום ביותר בתולדות אנוש המוקף חומה 
       43.שנתגלה עד כה

                                                 
 .       כה.ם יד החזקה ספר זמנים הלכות שבת ב"  רמב-כיבוש יריחו בשבת.42
  .384' עברית כרך כ ערך יריחו עמהאינצקלופדיה ה.   26ראה הערה , אטלס טיימס -יריחו.43

 .  94'  עמ1979אנצקלופדיה שימושית לידיעת הארץ הוצאת כתר ,מדריך ישראל
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 יהושע בן נון
 הטיל יהושע על יריחו מיד  לאחר כיבושה 44שני חרמים

 אין לקחת שלל. א
ה ַל.יז ְּוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל ֲאֶשר ּבָ  ...' ה-ׁ

ְּוַרק ַאֶתם ִשְמרו ִמן ַהֵחֶרם פן ַתֲחִרימו וְלַקְחֶתם ִמן ַהֵחֶרם ְוַשְמֶתם .יח ּ ּ ּּ ּ ֶּ ּ ׁ
 ֶאת  ִיְשָרֵאל

 ַּוֲעַכְרֶתם אֹותֹו    ְלֵחֶרם 

ְּוכל ֶכֶסף ְוָזָהב וְכֵלי ְנחֶשת  וַבְרֶזל קֶדש הוא ַל.יט ּ ּׁ ׁ  ָיבֹוא       '   אֹוַצר ה' ה-ּ
 .) יט-.יז. יהושע ו(
 

  יקולל -המפר. אין לבנות את יריחו מחדש. ב
ֵעת  ַהִהיא  ֵלאמר ָארור ָהִאיש ִלפֵני ה ע ְיהוֻשַע ּבָ ְַוַיְשּבַ ׁ ׁ ּׁ ּ ָיקום ׁ ֲאֶשר'ּ

 ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר
ֶדָנה וִבְצִעירו ַיִציב ְדָלֶתיָה  ְבכרו ְיַיּסְ ַּהזאת ֶאת ְיִריחו ּבִ ּ ּ   . .)כו. יהושע ו(ּּ

 השני כעבור ארבע מאות שנה , הראשון מיד לאחר הכיבוש.שני החרמים הופרו
 .)  האלי בית על חיאלראה להלן(
 

  לקיחת שלל-הפרה ראשונה.א
 ל הרביםקצף ע, חוטא אחד

ישראל לאחר נפילת יריחו צבא אדם בשם עכן הסתנוור מהשלל הרב שנפל בידי 
 .הוא מעל וגנב מהשללו

ן ַכְרִמי ֶבן ַזְבִדי ֶבן ֶזַרח  ֵחֶרם ַוִיַקח ָעָכן  ּבֶ ַּוִיְמֲעלו  ְבֵני ִיְשָרֵאל  ַמַעל  ּבַ ּ ּ ּ ּּ
ְּלַמֵטה ְיהוָדה ִמן ַהֵחֶרם ַוִיַחר ַאף ה ּ ְבֵני ִיְש'ּ   .)א.יהושע ז(ָרֵאל   ּבִ

 השלכה מידית
 .) ראה להלן ( בני ישראל מנסים לכבוש את העי ונכשלים

 ומצוה סיבת הכשלוןאת  מתגלה ליהושע  מסביר לו' ה

ִריִתי ֲאֶשר ִצִויִתי אֹוָתם ְוַגם ָלְקחו ִמן .יא ָּחָטא ִיְשָרֵאל ְוַגם  ָעְברו ֶאת ּבְ ּ ּׁ
ַׁהֵחֶרם ְוַגם ָגְנבו ְוַגם ִכֲחש ּ ּ ּו ְוַגם ָשמו ִבְכֵליֶהם ּ ּ 

ֵני ִיְשָרֵאל ָלקום ִלפֵני אְיֵביֶהם עֶרף ִיפנו ִלפֵני אְיֵביֶהם ִכי ְּולא ֻיְכלו.יב ּ ּבְ ְ ְ ְּ ּ
ֶכם  ָּהיו ְלֵחֶרם לא אֹוִסיף ִלְהיֹות ִעָמֶכם ִאם לא ַתְשִמידו ַהֵחֶרם ִמִקְרּבְ ּּ ּׁ 

 מצוה ליהושע להטיל גורל ולגלות את המועל' ה

ֶבט ֲאֶשר ִיְלְכֶדנו הְוִנ.יד ּבֶקר ְלִשְבֵטיֶכם ְוָהָיה ַהּשֵ ְּקַרְבֶתם ּבַ ּ ּ ׁ ׁ ׁ ִיְקַרב ' ּ
ַָלִמְשפחֹות ְוַהִמְשפָחה ָּ ּׁ ּׁ ֲּאֶשר ִיְלְכֶדָנה ה ּ ּ ִית ֲאֶשר 'ׁ ִתים ְוַהּבַ ׁ ִתְקַרב ַלּבָ ּ ּ

ִּיְלְכֶדנו ה ּ  ִּיְקַרב ַלְגָבִרים ' ּ
ֵחֶרם ִיּשָ.טו ְׂוָהָיה ַהִנְלָכד  ּבַ ּ ֵאש אתֹו ְוֶאת ָכל ֲאֶשר לֹו ִכי ָעַבר ֶאת ּ ֵּרף ּבָ ּׁ ׁ

ִרית ה ִיְשָרֵאל ' ּבְ  ְוִכי ָעָשה ְנָבָלה ּבְ
 .) טו-.יא. יהושע ז(
 

                                                 
הקדש לגבוה בנדר . 2.).  כו. דברים ז(השמדת עבודה זרה והקשור בכך .1 -משמעויות, חרם .44

 .).ב. ישעיה לד(וסיה השמדת אוכל.4.). יט. שמות כה(י בית דין "הוצאה להורג ע.3.)  כה. ויקרא כז(
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   עכן מודה שחטא ומעל
 העונש לחוטא

ן ֶזַרח ְוֶאת ַהֶכֶסף ְוֶאת ָהַאֶדֶרת ְוֶאת  ְלשֹון  .כד ַׁוִיַקח ְיהֹוֻשַע  ֶאת ָעָכן  ּבֶ ּׁ ּ ּ ּ
נָתיו ְוֶאת שֹורֹו ְוֶאת ֲחמרֹוְוֶאת צאנֹו ְוֶאת ָאֳהלֹו ַּהָזָה ָניו ְוֶאת ּבְ ׁב ְוֶאת ּבָ

ְּוֶאת ָכל ֲאֶשר לֹו ְוָכל ִיְשָרֵאל ִעמֹו ַוַיֲעלו אָתם ֵעֶמק ָעכֹור   ּ ּ ׁ ּ 
ַָויאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶמה ֲעַכְרָתנו ַיְעָכְרך ה.כה ּ ּ ּ ׁ יֹום ַהֶזה ַוִיְרְגמו אתֹו ָכל 'ּ ּ  ּבַ ּּ ּ ּ
 ְשָרֵאל ֶאֶבן ִי

ֲאָבִנים  ֵאש ַוִיְסְקלו אָתם ּבָ ַּוִיְשְרפו אָתם ּבָ ּּ ּׁ 
ַׁוָיִקימו  ָעָליו ַגל ֲאָבִנים  ָגדֹול  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ַוָיָשב ה.כו ּ ּ ּּ ּּ ּ ֵמֲחרֹון ַאפֹו 'ּ

ַּעל ֵכן ָקָרא ֵשם ַהָמקֹום ַההוא ֵעֶמק ָעכֹור ַעד ַהיֹום ַהֶזה ּּ ּ ׁ ּ 
 .) כו-.כד.יהושע ז(
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 יהושע בן נון
אך רבותינו . של עכן ובנותיו תובים נראה שהוצאו להורג גם בניולפי פשט הכ

ַּוִיְרְגמו אתו: מהכתובזה נלמד,המעמיקים בכתובים פרשו שרק עכן הוצא להורג ּ ֹּ... 
ַּוָיִקימו ָעָליו ַגל ֲאָבִנים ָגדֹול ּ ּ  הקימו גל עליו רגמו ורק אותו  רק.) כו-.כה. יהושע ז( ּ

 . ניםאב
    45 על סמך התלמוד-ג "ק ורלב"רד, י"רש-כך פרשו פרשני המקרא 

 
 

           45 "אלא לרדותן... ? בניו ובנותיו מה חטאו-אם הוא חטא "
         45 ." שיראו את קלקולו ויזהרו בעצמן ולא יוסיפו למעול בחרם-לרדותן'

ֲאָבִנ ֵאש ַוִיְסְקלו אָתם ּבָ ַּוִיְשְרפו אָתם ּבָ ּּ -הראוי לסקילה , לשריפה-הראוי לשריפה- יםּׁ
 )27(. לסקילה

       45שורו ובהמותיו, הוא-הראוי לסקילה.כסף זהב ובגדים-הראוי לשריפה 
 

 .) ראה להלן (  כשלון בכיבוש העי-העונש לכלל ישראל 
 

   46  בנית יריחו-הפרה שניה.ב
ית האלי על השבועה  שנה לאחר שבועת יהושע בן נון עבר הקבלן חיאל ב400כעבור 

במהלך הבניה מתו עוד . עם יסוד העיר מת אבירם בנו הבכור. ובנה את יריחו
עם סיום הבניה מת שגוב . אך הקבלן לא רצה להסיק מסקנות ולחדול מהבניה.מבניו

  852 – 873מלך על עשרת השבטים בשנים (אליהו הנביא והמלך הרשע אחאב . צעיר בניו
בשיחה שהתנהלה בין האבל ומנחמיו טען .את הקבלן האבלבאו לנחם ) הספירהלפני 

המלך שאין ערך לשבועת יהושע בן נון שכן שבועת משה רבינו שעבודת כוכבים 
ְּוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְשַתֲחִויֶתם ָלֶהם :ככתוב-תגרום לעצירת גשמים ּ ּׁ

ַמִים ְו'ְוָחָרה ַאף ה ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהּשָ לא - .) יז-.טז. דברים יא( לא ִיְהֶיה ָמָטרׁ ּבָ
כי הרי אחאב הקים עבודה זרה על כל תלם ותלם בממלכתו והגשמים , התקיימה

אזי למה תתקיים שבועת יהושע בן נון תלמיד משה רבינו לגבי בנין , ממשיכים לרדת
ּ ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָעַמְדִתי ְל'ַחי ה: מיד נשבע אליהו הנביא? יריחו ָפָניו ִאם ִיְהֶיה ׁ

ִנים ָהֵאֶלה ַטל וָמָטר ִכי ִאם ְלפי ְדָבִרי ִַהּשָ ּ ּ ּ   .)א. מלכים א יז (.ׁ
     47 .ואכן שבועת אליהו הנביא גרמה לעצירת הגשמים שנמשכה שלוש שנים

 

  תבוסה-המשך מבצע הכיבושים 
 ליהושע'  צו ה-סבוב ראשון,העי
ּ ֶאל ְיהֹוֻשַע ַאל ִתיָרא'ַּויאֶמר ה.א ּ ְוַאל ֵתָחת ַקח ִעְמך ֵאת ָכל ַעם ַהִמְלָחָמה ְוקום ׁ ּ ּּ ָ ּ

 ֲעֵלה
ָּהָעי ְרֵאה ָנַתִתי ְבָיְדך ֶאת ֶמֶלך ָהַעי ְוֶאת ַעמֹו ְוֶאת ִעירֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְ ָ ּ 

ְּוָעִשיָת  ָלַעי וְלַמְלָכה  ַכֲאֶשר  ָעִשיָת ִליִריחֹו וְלַמְלָכה ַרק ְשָלָלה וְבֶהְמָתה.ב ּ ּ ּ ּּ ּ ּׁ ּׁ ּ ּ ָתבזו ּ ּ ּ
 ָלֶכם

 ִָשים ְלך אֵרב ָלִעיר ֵמַאֲחֶריָה 
 .)ב-.א.יהושע ח(

 2,000המרגלים שנשלחו מדווחים שמספיק כח של . תחילת הכיבוש בפעולת מודיעין
 כאשר אנשי חיילים 3,000ואכן יהושע שולח . כדי לכבוש את העירחיילים 3,000עד 

היתה .חיילים 36ם בסך הכל לאחר שנפלו מה,העי יוצאים נגדם הישראלים בורחים
 .זאת המלחמה הראשונה של הישראלים והיא הסתיימה בכשלון

                                                 
". הראוי  לסקילה" הראוי לשריפה" "לרדותן"י בקטעים "רש. א.מסכת סנהדרין מד. -ענישת עכן .45

 .משנה וגמרא .ב. ראה גם סנהדרין מג
" וישבע יהושע " -י בקטעים מ "רש. א.  מסכת סנהדרין קיג.לד.זטמלכים א  -  האלי ביתחיאל.46

   .ב-.א. יח.  א.מלכים א יז - עצירת גשמים,רעב בשומרו"   ולא שביק מיטרא מיזל"עד 
 .א. מסכת סנהדרין קיג

  .א.מלכים א יח -שנות עצירת גשמים בשומרון. 47
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 יהושע בן נון
     תגובת העם והמנהיגים

ָבִרים .ה ַער ַעד ַהּשְ ה ִאיש ַוִיְרְדפום ִלפֵני ַהּשַ ַׁוַיכו  ֵמֶהם  ַאְנֵשי  ָהַעי  ִכְשלִשים ְוִשּשָ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ְׁ ּ ּּ ּ ּּ ּ
מֹוָרד ַו ַּוַיכום ּבַ ּ ּ ִּיַמס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים  ּ ּ 

ְַוִיְקַרע ְיהֹוֻשַע ִשְמלָתיו ַוִיפל ַעל פָניו ַאְרָצה  ִלפֵני  ֲארֹון  ה.ו  ָ ּ ּ ּ  ּ ַעד ָהֶעֶרב הוא ְוִזְקֵני'ּׁ
ִׁיְשָרֵאל ַוַיֲעלו ָעפר ַעל ראָשם  ָ ּ ּ 

ַּויאֶמר  ְיהֹוֻשַע  ֲאָהה ה.ז ׁ ּר ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאת ַהַיְרֵדן ּהים  ָלָמה ֵהֲעַבְרָת ַהֲעִבי-אל' ּ ּ ּ
ֵעֶבר ַהַיְרֵדן  ַיד ָהֱאמִרי ְלַהֲאִביֵדנו ְולו  הֹוַאְלנו ַוֵנֶשב  ּבְ ָּלֵתת אָתנו ּבְ ּ ׁ ּ ּ ּ ּ ּ 

י ֲאדָני ָמה אַמר ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָהפך ִיְשָרֵאל עֶרף ִלפֵני אְיָביו .ח ְּבִ ְַ ׁ 
ְׁוִיְשְמעו   ַהְכַנֲעִני ְוכל יְשֵבי ָהָאֶר.ט ּׁ ּץ ְוָנַסּבו  ָעֵלינו  ְוִהְכִריתו  ֶאת ְשֵמנו ִמן ָהָאֶרץּ ּ ּ ּׁ 

ּוַמה ַתֲעֵשה ְלִשְמך ַהָגדֹול ָ ׁ ּ ּ 
  .) ט-.ח. יהושע ז(
מתגלה אליו ומלמדו שנצחון בקרב מותנה בשמירת הברית 'כתגובה לזעקת יהושע ה 

על שע מוטלת החובה לגלות את המוועל יה. הברית הופרה לאחר נפילת יריחו. עמו
 .)ראה לעיל על ענישת עכן (בברית ולמצות עמו את הדין

 

   והבטחתו ליהושע'  צו ה-סבוב שני,העי
                         לחימת מארב מתוחכם

ּ ֶאל ְיהֹוֻשַע ַאל ִתיָרא ְוַאל ֵתָחת  ַקח ִעְמך ֵאת ָכל ַעם ַהִמְלָחָמה ְוקום 'ַּויאֶמר ה.א ּ ּּ ָ ּ ּ ׁ
ּי ְבָיְדך ֶאת ֶמֶלך ָהַעי ְוֶאת ַעמֹו ְוֶאת ִעירֹו ְוֶאת ַאְרצו ֲּעֵלה ָהָעי ְרֵאה ָנַתִת ְ ָ 

ְּוָעִשיָת  ָלַעי  וְלַמְלָכה  ַכֲאֶשר  ָעִשיָת  ִליִריחֹו  וְלַמְלָכה ַרק ְשָלָלה וְבֶהְמָתה .ב ּ ּ ּ ּּ ּ ּׁ ּׁ ּ ּ
ָָתבזו ָלֶכם ִשים ְלך אֵרב ָלִעיר ֵמַאֲחֶריה  ּ ּ ּ 

 .) ב-.א. יהושע ח(
פי עשר מהכוח בסיבוב ,חיילים 30,000 יקף שלבה  כוח לקרביהושע מארגן

  .35 .'אין סומכים על הנס'אבל  , שיביא נצחון' אמנם יהושע מאמין בה.הראשון
 לפני הקרב הוא לן במאהל של הכח האמור 48 .יהושע מתנהג כמפקד נאמן לחיילים 

ראש , הוא', שהמפקד ברא' לפי הכלל יהושע נוהג .  ל אשר בגלגל"לתקוף ולא במטכ
 48 .יחד עם המפקדים הנמוכים ממנו צועדים בראש, הצבא

    
הוא ניהל מלחמות בזק מהירות והכרעת . יהושע לא תקף עיר מבוצרת, כאמור לעיל

בערמה ובתחבולות רבות בהטמנת ,בהפתעה הוא פעל.קרבהמערכות בשדות 
צאת הצבא לשם הו. מדיניות לחימה זאת יושמה בקרב הנוכחי. מארבים לאויב

 חיילים שיתמקמו 5,000שולח יהשע כח של , הכנעני מהעיר כדי לנהל קרב בשדה
לוחמים צועדים בגלוי לכוון  25,000יהושע והכח העיקרי של .כמארב מאחורי העיר

. הישראלים להילחם עםיוצא , מבחין בכח הישראלי הגדולה הכנעני הצבא.העיר
מלך העי . אחריו את הצבא הכנעני לכוון המדבר כדי למשוך הצבא הישראלי נס
צבאו וכל אנשי העיר יוצאים מהעיר כדי להסתער על הכח , המלך. בולע את הפתיון

לאור הצלחתם של אנשי העי בסבוב הראשון הם כה בטוחים בנצחונם .הישראלי
שאינם משאירים שום כח מגן בעיר ואף אינם טורחים לסגור את שערי העיר 

 49 .ח לבדוק אם יש כח צבאי ישראלי מסביב לעירגם לא נשלח כ.בצאתם ממנה
 

                                                 
 . י-.ט. יהושע ח -יהושע לן במאהל וצועד בראש הלוחמים.48
 . יז-.יד. יהושע ח  -כשל מלך העי.49
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יהושע מאותת בכידון שבידו לכח שבמארב ואלו נכנסים לעיר מבלי להיתקל 

אנשי העי מנסים לחזור לעירם ומגלים שהם לכודים בין . בהתנגדות ומציתים אותה
, בסך שנים עשר אלף,כל תושבי העיר גברים ונשים.שני הכחות הישראלים

כמה לוחמים אפשר .לאחר מעשה ברור שהיה זה קרב אבוד לאנשי העי. מושמדים
    50 !?חיילים 30,000מאות מול הצבא הישראלי של ?  גברים ונשים12,000לגייס מתוך 
 התוצאה

ַּוִיְשרף ְיהֹוֻשַע ֶאת ָהָעי ַוְיִשיֶמָה ֵתל עֹוָלם ְשָמָמה ַעד ַהיֹום ַהֶזה    ּ ּׁ ּׁ 
 .)כח. יהושע ח (

 

 עיר שלא נכללה ברשימת שלושים ואחד המלכים שהוכו ועריהם נכבשו 
  צמה צבאיתו עובהעיר  -גבעון

ִּעיר ְגדֹוָלה ִגְבעֹון ְכַאַחת  ָעֵרי ַהַמְמָלָכה ְוִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן ָהַעי ְוָכל ...   ּ ּּ
ֲּאָנֶשיָה ִגּבִרים    .)ב. יהושע י(ׁ

כשלים .מודיעיני ואמוני,עדהשני כשלים של יהושע בן נון ושל נשיאי ה
 .שגרמו לעם ישראל מצוקה ובכיה לדורות

 

 ערילהסיק מסקנות ממפלות ו הם למדו להפעיל מודיעין -חל מפנה אצל הכנענים
  51 . בתורה הישראליםושנצטו מה אף למדו .שונותכנען 

ִּכי : י שליטי גבעון שעל עירם נאמר" דוקא ע מספר על ישום מסקנותספר יהושע
ּ ְגדֹוָלה ִגְבעֹון ְכַאַחת  ָעֵרי ַהַמְמָלָכה ְוִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן ָהַעי ְוָכל ִעיר ּ ּּ

ֲּאָנֶשיָה ִגּבִרים על פני התמודדות הם העדיפו כניעה ללא תנאי . .)ב. יהושע י( .ׁ
, מלווה שבועה,תרגיל ערמה מוצלח ומשיגים ברית שלום  מבצעיםהם .בשדה הקרב

בניגוד למה ,כנענים הראשונה שבני ישראל כורתים עם זאת הברית. עם בני ישראל
לבושים . מחופשים היטבמגיעים למחנה ישראל  הגבעונים 51.שנצטוינו בתורה
טוענים שהגיעו מארץ רחוקה  הם. ופשענושאים לחם יבש ומ,בבגדים בלויים

יהושע והמפקדים מעלים את .שיכרתו להם ברית,  במלוא ההכנעה,ומבקשים
אך הם חוזרים על .נענים ולכן אין אפשרות לכרות להם בריתהאפשרות שהם כ

יהושע לא שולח . ומיקומה מבלי לפרט שם הארץ, ו מארץ רחוקהטיעונם שבא
כדי לאמת את   לראות את המקום ממנו באו,בלווי כח ישראלי מתאים,אותם
  .טענתם

 המקרא מדגיש את הכשל האמוני
ַּוִיְקחו ָהֲאָנִשים ִמֵציָדם ְוֶאת  ׁ ּ ּ לא ָשָאלו'ִּפי הּ ְְוִלפֵני   :כנדרש .)יד. יהושע ט( ,ׁ

ִמְשפט ָהאוִרים ִלפֵני ה ְֶאְלָעָזר  ַהכֵהן ַיֲעמד ְוָשַאל לֹו ּבְ ַּ ּ ׁ ׁ ּ ַעל פיו ֵיְצאו 'ּ ִ ּ
ֵני ִיְשָרֵאל ִאתֹו ְוָכל ָהֵעָדה ְּוַעל פיו ָיבאו הוא ְוָכל ּבְ ּ ּ ִ    52..)כא.במדבר כז( ּ

לפגוע בהם אי .אך כבר היה מאוחר, דעה התרמיתכעבור שלושה ימים בלבד נו
 :אפשר היה ככתוב

עו  ָלֶהם  ְנִשיֵאי  ָהֵעָדה  ּבַ .יח ֵני  ִיְשָרֵאל  ִכי ִנְשּבְ ְּולא  ִהכום  ּבְ ּׁ ּ '  ה-ּ

ּלֵהי ִיְשָרֵאל ַוִילנו ָכל ָהֵעָדה ַעל ַהְנִשיִאים-ֱא ּ ּ ּ 
ַּויאְמרו ָכל.יט  ַּהְנִשיִאים ֶאל ָכל ָהֵעָדה ֲא-ּ ְענו ָלֶהם ּבַ ּ ַּנְחנו ִנְשּבַ - ֱא' ה-ּׁ

ֶהם  ּלֵהי ִיְשָרֵאל ְוַעָתה לא נוַכל ִלְנגַע ּבָ ּ   . .)יט-.יח. יהושע ט(ּ
                                                 

 . כט-. העי ביהושע פרק ח אתאור המלחמה נגד .כה. יהושע ח -המלחמה  בהעי. 50 
   .ב. אין לכרות ברית לכנענים  דברים ז -בתורה.  כז-.ג.  יהושע ט -גבעונים .51 

    .טז. דברים כ -לא תחיה כל נשמה     
 .טו.ג על יהושע ט"רלב-הכשל בברית עם הגבעונים .52
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 . בן נוןיצוין כי התלונות מופנות כלפי נשיאי העדה בלבד ולא כלפי יהושע
 תגובת הזעם של יהושע 

ר ֲאֵליֶהם ֵל.כב ַׁוִיְקָרא ָלֶהם ְיהֹוֻשַע ַוְיַדּבֵ ּאמר ָלָמה ִרִמיֶתם אָתנו ֵלאמר ּ ּ ּ
נו יְשִבים    ִקְרּבֵ ְׁרחֹוִקים ֲאַנְחנו ִמֶכם ְמאד ְוַאֶתם ּבְ ּ ּּ ּ 

ְׁוַעָתה ֲארוִרים ַאֶתם ְולא ִיָכֵרת ִמֶכם ֶעֶבד ְוחְטֵבי ֵעִצים ְושֲאֵבי ַמִים .כג ּ ּ ּ ּּ
 לָהי -ְלֵבית ֱא

 .)כג-.כב. יהושע ט(
 

 ר מאות שנים הפרת השבועה כעבו-השלכות לעתיד 
שלא התבוללו בתוך ,בימי יהושע ואחריו קוימה הברית והשבועה ולא פגעו בגבעונים

כעונש על כך בא . אך שאול המלך הפר את שבועת יהושע והרג בהם. שבטי ישראל
כדי לכפר על ההפרה הסגיר דוד בידם שבעה .  שנים בימי דוד המלך3רעב במשך 

   53. אותםוהגבעונים המיתו,אנשים ממשפחת שאול
 

 

    לשדה קרבות ולמרכז רוחני- אזור שהפך לשני מוקדים -גבעון
 לשדה קרבות

 הקרב הגדול של יהושע נגד ברית מלכי הדרום -לחימת ישראלים עם מלכי כנען
  .)ראה להלן(בראשות מלך ירושלם 

יואב , של דוד-לים "חות צבא בראשות הרמטכוכ-לחימת ישראלים בינם לבין עצמם
   54 . אבנר בן נר)ממשיך מלכות שאול(, ושל איש בושת,הבן צרוי

 

  למרכז רוחני
בכנען הוא  .רוחניהמרכז ההמשכן היה  כנעןהכניסה ל לאחרכמו במדבר כך גם 

בימי דוד המלך הועבר המשכן  )18.( וגבעוןנוב,שילה, גלגל-ום למקוםממק טולטל
ושם זכה  המלך קרבנותבגבעון הקריב שלמה   55.'הבמה הגדולה'לגבעון ושם הוקמה 

 הועבר המרכז לבית המקדש מגבעון 56'.לגילוי שכינה ולהבטחות מופלגות  מפי ה
     57 .בירושלים

 
 

  גיור ונשואין
גברים (נאסר עליהם ) 'נתינים '-במשך הדורות הוסב שמם ל(שהגבעונים התגיירו למרות
 .הם היתר לעולםכמו ממזרים שאין ל, להתחתן עם יהודים עד סוף כל הדורות)ונשים

58    
השפיע לדורי   בכריתת ברית עם הגבעונים בן נוןל יהושע שיםהכשל
ללמדך שיוצר .יםהמקרא ועולם ההלכה אינם מסתירים את הכשל. דורות

 משוא פנים גם לא במקראאין .האדם לא ברא אדם שמעולם לא נכשל
ונה עולם האמ-של תורה בעולמה קיים  האישיות אינופולחן.לגדולי האומה

 . שרק הוא אינו נכשל לעולם-ה"בקב
                                                 

 .י-.א. שמואל ב כא -המתת שבעה מבני שאול.53
 . לב-.יב. שמואל ב ב- לבין עצמםבינם  לחימת ישראלים .54
 .   כט.פרק כא.  לט. דברי הימים א פרק טז-הבמה בגבעון.55
העברת .57.      יג-. ג. דברי הימים ב פרק א.  יד-. ד. מלכים א פרק ג-שלמה המלך מקריב בגבעון.56

ית  הלכות בספר עבודהם "רמב. א.קיט. ב.קיח)  משנה. (ב.מסכת זבחים קיב-המרכז לירושלים
 .   ג-. א.הבחירה א

י "רש. א. עט" נתינים"י בקטע "רש)  משנה. (ב. יבמות עח: מסכתות: איסור נשואין-גבעונים ..58
בימי רבי '.  ב. עט' ונתינים גזר עליהן'תוספות בקטע ' ויתנם יהושע'עד '  אין לנו-בקטעים מ 

 ".אלו נערות"תוספות בקטע " נתינה"י בקטע "רש) משנה. (א.כתובות כט.   'בקשו להתיר נתינים
.   כה-.כב.  הלכות איסורי ביאה יבספר קדושהם "רמב. מסכת קידושין ירושלמי פרק ד הלכה א

 .א.אבן העזר דחלק שלחן ערוך 
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  ,ברית ממלכות הדרום-מתאחדים והכנענים ממשיכים להסיק מסקנות
  צבאותמודיעין ואיחוד

ַׁוְיִהי  ִכְשמַע  ֲאדִני ֶצֶדק  ֶמֶלך ְירוָשַלם ִכי ָלַכד ְיהֹוֻשַע ֶאת ָהַעי ַוַיֲחִריָמה ַכֲאֶשר .א ׁ ׁ ּׁ ּּ ּ ּ ְ
ׁ  וְלַמְלָכה  ֵכן ָעָשה  ָלַעי וְלַמְלָכה ְוִכי ִהְשִלימו  יְשֵבי ִגְבעֹון ֶאת ָעָשה ִליִריחֹו ּׁ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ם ִקְרּבָ ִּיְשָרֵאל ַוִיְהיו ּבְ ּ 
ַּוִייְראו  ְמאד ִכי ִעיר ְגדֹוָלה ִגְבעֹון ְכַאַחת  ָעֵרי ַהַמְמָלָכה ְוִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן ָהַעי .ב ּ ּּ ּ ּ ּ

ְּוָכל ֲאָנֶשיָה ִגּבִרי  םׁ
ַּוִיְשַלח  ֲאדִני ֶצֶדק  ֶמֶלך ְירוָשַלם ֶאל הֹוָהם ֶמֶלך ֶחְברֹון ְוֶאל פְרָאם ֶמֶלך ַיְרמות.ג ְּ ְִ ּ ׁ ׁ ּ 

ְְוֶאל ָיפיַע ֶמֶלך ָלִכיש ְוֶאל ְדִביר ֶמֶלך ֶעְגלֹון ֵלאמר  ְּ ׁ ִ 
ֲׁעלו ֵאַלי ְוִעְזֻרִני ְוַנֶכה ֶאת  ִגְבעֹון ִכי ִהְשִליָמה ֶאת ְיהֹוֻשַע ְו.ד ׁ ּ ּּ ֵני ִיְשָרֵאל ּ  ֶאת ּבְ
 

 מלכי הדרום יצאו למלחמה נגד משתף פעולה עם בני ישראל
ַׁוֵיָאְספו ַוַיֲעלו ֲחֵמֶשת.ה ּ ּּ ְַמְלֵכי ָהֱאמִרי ֶמֶלך ְירוָשַלם ֶמֶלך ֶחְברֹון ֶמֶלך ַיְרמות ֶמֶלך  ּ ְ ְ ְּ ּׁ

ָּלִכיש ֶמֶלך ֶעְגלֹון ֵהם ְוָכל ַמֲחֵניֶהם ַוַיֲחנו ַעל ִגְבעֹון ַו ּ ּ ְ ִּיָלֲחמו ָעֶליָהׁ ּ ּ 
 

. בחריפות ובלעג נסתרכנען   מנהיגיהמקרא מתאר את עוות המחשבה של
הם יוצאים , במקום לרכז כוחות כדי להילחם עם הפולש הזר הישראלי

 . הגבעונים-לקרב מול אחד מעממי כנען שהיה להם כוח צבאי רב
 

 יישראלהגבעונים מבקשים את עזרת הכובש ה
ַּוִיְשְלחו  ַא.ו ׁ ַּהַמֲחֶנה  ַהִגְלָגָלה  ֵלאמר ַאל ְׁיהֹוֻשַע  ֶאל ְׁנֵשי  ִגְבעֹון  ֶאלּ ּ ֶָתֶרף ָיֶדיך  ּ ּ

צו ֵאֵלינו ָכל ֵָמֲעָבֶדיך ֲּעֵלה ֵאֵלינו ְמֵהָרה ְוהֹוִשיָעה ָלנו ְוָעְזֵרנו ִכי ִנְקּבְ ּּ ּ ּ ּ ּּ ַמְלֵכי ָהֱאמִרי  ׁ
   ׁיְשֵבי ָהָהר

  הסיוע הישראלי מגיע מהר  
ַּהִגְלָגל הוא ְוָכל ׁל ְיהֹוֻשַע ִמןַּוַיַע.ז ּ ַּעם ַהִמְלָחָמה ִעמֹו ְוכל ִגּבֹוֵרי ֶהָחִיל ּ ּ ּ    

 ליהושע  ' הבטחת ה
ִּתיָרא ֵמֶהם ִכי ְבָיְדך ְנַתִתים לא ְׁיהֹוֻשַע ַאל  ֶאל'ּיאֶמר הַו.ח ָּ פֶניך ּ ַָיֲעמד ִאיש ֵמֶהם ּבְ ָ ׁ    

 לחימת לילהטקטיקה של 
ְּיהֹוֻשַע פְתאם ָכלַּוָיבא ֲאֵליֶהם .ט ִ ּ ַּהִגְלָגל ַּהַלְיָלה ָעָלה ִמן ׁ ּ 

. משדד את מערכות הטבע'  ה-אופן הלחימה בשטח  .נס גלוי בשדה הקרב
  בעתיד וללא חזרה בעבראירוע ללא תקדים

ּ ִלפֵני ִיְשָרֵאל ַוַיֵכם ַמָכה'הַּוְיֻהֵמם .י ּ ּ ִגְבעֹון ַוִיְרְדפם ֶדֶרך ַמֲעֵל ְ ְְגדֹוָלה ּבְ ּ ֵּ חֹורן  ה ֵביתּ
ַּוַיֵכם   ַּמֵקָדה ֲעֵזָקה ְוַעד ַעד ּ

ֻנָסם  ִמפ ַוְיִהי.יא  ְ ּבְ מֹוַרד ּ יתֵני  ִיְשָרֵאל  ֵהם  ּבְ ְ ִהְשִליך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ' ה- חֹורן ַו ּבֵ ׁ
ַמִים  ַעד ִמן ְּגדלֹות ים  ֲאֶשר ַׁהּשָ ֲׁעֵזָקה  ַוָיֻמתו  ַרּבִ ּ ָרד ֵמֲא ּ ַאְבֵני ַהּבָ ֶּשר ָהְרגו ֵּמתו  ּבְ ׁ

ֵני ִיְשָרֵאל ָחֶרב ּבְ  ּבֶ
ר  ְיהֹוֻשַע  ַלָאז .יב יֹום  ֵתת  'ה -ְׁיַדּבֵ ּ  ּבְ ֵני ִיְשָרֵאל ַויאֶמר ְלֵעיֵני  ֶאת'הּ ָּהֱאמִרי ִלפֵני ּבְ ְ 

ֵעֶמק ַאָילֹון ִגְבעֹון דֹום ְוָיֵרַח ּבְ ִּיְשָרֵאל ֶשֶמש ּבְ ּ ׁ ׁ 
ֶמש  ְוָיֵרַח  ָעָמד.יג ַׁוִידם  ַהּשֶ ׁ ּ ִּיקם  גֹוי  אְיָביו ֲהלא   ַעדּ ֵׁספר ַהָיָשר ִּהיא ְכתוָבה ַעל ּ ּ ֶ 

ְׁולא ָהָיה ַכיֹום ַההוא ְלפָניו ְוַאֲחָריו ִלְשמַע ה.יד ָ ּ ּ קֹול ִאיש ִכי ה'ּ ּ ּבְ   ִנְלָחם ְלִיְשָרֵאל 'ׁ

  ..) יד-.א. יהושע י(
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 כמו . קרו נסיםל הדורות עם אויביהם בכ שבני ישראל נלחמו אחרותגם במלחמות
 .)מכביהראה את שכתבנו על יהודה  ( המעטים נגד הסלוקים הרביםמלחמות המכביםב

הימים  תשש,השחרור( שלוש מלחמות עקובות מדם -בעידן שלנו  בארץ ישראלוכמו
 .  בהם אויבינו היו מאוחדים וכוחם הצבאי עלה על שלנו)ויום כיפור

 אמונה קטני כה עוצמתית שגם  היתההנסים לאבמלחמות אלו מידת הגילוי של אך 
 במלחמת יהושע ךא.  בלבד במונחים צבאייםולכן יש שהסבירו אותם, ישגיחו בהם

הקרב  כמקובל בשדה  צבאיתלחימהשל ,ללא תקדים, היה צרוףנגד חמשת המלכים
מגדולי המצביאים בתולודת אנוש מה שנמנע ,ה"י הקב"עם שידוד מערכות הטבע ע

 .)מב. יהושע י(לֵהי ִיְשָרֵאל ִנְלָחם ְלִיְשָרֵאל - ֱא'ִּכי ה: קרא מדגישוהמ. מלבצע

ובה פרוט אופן , תאור הלחימה הצבאית הזאת היא הארוכה ביותר בספר יהושע
נסו משדה הקרב , ספגו מפלה מוחצתהמלכים.תפיסת חמשת מלכי האמורי והמתתם

אך לפני .קודת יהושעבפ יום הקרב הם הוצאו מהמערה והומתובס.במערה והתחבאו
59 .זה הושפלו בכך שקציני צבא בני ישראל שמו רגליהם על צואריהם

     
 

לֵהי ִיְשָרֵאל - ֱא'ה שנה 1,200 -כעבור למעלה מ. תשועת השם אינה חד פעמית
ראה את (בקרב יהודה המכבי נגד הסלוקים,בית חורון, מקוםבאותו ִנְלָחם ְלִיְשָרֵאל

 לא היו באותה עוצמה זהאמנם הניסים בקרב . )הקרב השני על,שכתבנו על יהודה המכבי
 או המובנת הנראית לעין אדם אינה נמדדת בעוצמה יתאמונראיה והבנה אך ,גלויה

 .למוח אנושי
 

  ירושלים ישראל -הקשר 
הקשר בין בני ישראל . אינו נצחון צבאי נוסף העירירושלים וכיבושמלך נצחון על 

ועדיין לא ,הבעה הקיימים במהלך כל הדורותוירושלים תואר בכל אמצעי ה
 667ך "ירושלים נזכרת בתנ:נידלה טיפה מן הים ונאמר. הסתיימה מלאכת התיאור

אך גם מדיני ,הינו בעיקר רוחניו הקשר של בני ישראל עם ירושלים היה.60פעמים
ועד מלחמת , ממפגש מלבב עם מלך העיר -וני ורווי מתחים אדיריםוגרב  הוא.וצבאי
 ועד להפיכתה למקדש ,ל לכריתת שלום עם היבוסים תושביהועד נסיון כוש,חרמה

ועד ,ועד מוקד לקידוש השם,ועד לעיר מקודשת לשעתה ולדורות,מלך עיר מלוכה
ועד לציפיות ,לעילה לבכי אינסופי ולנהרות דמעות וזעקות שבר על חורבן ושכול

של אברהם אבינו עם מלכי צדק מלך המפגש הראשון היה .אנושי-גאולה בהיקף אל
 המפגש השני היה קידוש המקום לדורי דורות בעקידת 61.שלם שקיבלו בכבוד רב

    61 .יצחק
                                                 

       .כד.יהושע י  - חמשת המלכיםהמתת אופן.59 
    כתיב מלא- 4 ירושלים,  כתיב חסר- 663ירושלם : מזה  פעמים667ך "נזכרת בתנ -ירושלים. 60
 -עקידת יצחק.    כ-.יח.  בראשית יד- עם מלכי צדקאברהם אבינו -המפגשים עם ירושלים.61

 .יח–. א. בראשית כב
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אך , )ראה לעיל ( ניצח את מלך ירושלם בן נון ויהושע אחרי העקידהעברו מאות שנים
 בני.שופטיםכך קרה גם בתקופת ה. היבוסים שבו והשתלטו עליה והתישבו בה

 62. שניתוהיבוסים התישבו בה,כבשו ושרפו את ירשלם אך לא השתלטו עליה יהודה
 לאחר שהנסיון -שנה לאחר הכניסה לכנען כבש דוד המלך את ירושלם400רק כעבור 

 40כעבור עוד  63.ווהעיר הפכה לבירת ממלכת-לכרות ברית שלום עם היבוסים כשל
ירושלים נתקדשה י שלמה המלך ו" עשנה הושלמה הקמת בית המקדש הראשון

 440 להחלת קדושה על ירושלם עברו מהכניסה לכנען ועדמכאן ש .לשעתה ולדורות
 64 . שונים בכנעןמקומותב - שמשה רבינו הקים במדבר - בהם שוכן המשכן,שנה

.  ישראל היה מתן תורה בהר סיני עםהמאורע הראשון הגדול ביותר בתולדות 
יציאת  שנה לאחר 480, בית המקדש הראשון בירושלםהמאורע השני היה חנוכת 

65.מצרים
ירושלים נתקדשה , אך בעוד שהר סיני לאחר מתן תורה אין לו שום קדושה 

       .על ההמשך ניתן לקרוא בספרי היסטוריה עבי קרס 66. לשעתה ולדורות
 

שעדיין לא נגאלה בעת כתיבת שורות אלו ( דבר הנבואה על עתידה של ירושלים
 ) ח" תשסתיו סב

 )הספירה לפני 586 בשנת שנחרב,למעלה ממאה שנה לפני חורבן בית ראשון( הנביא ישעיה
ְּלַמַען  ִציֹון לא ֶאֱחֶשה  וְלַמַען ְירוָשַלם לא ֶאְשקֹוט ַעד ֵיֵצא ַכנַגה  ִצְדָקה .א ּ ּ ׁ ׁ ּׁ ּ ּ

ִּוישוָעָתה ּ ׁ 
ְִכַלפיד ִיְבָער ּ ּ   

ְְוָראו גֹוִים ִצְדֵקך ְוָכל ְמָל.ב ְִכים ְכבֹוֵדך ְוקָרּ ִא ָלך ֵשם ָחָדש ֲאֶשר פיּ ּ ׁ ׁ ׁ ּ ִיֳקֶבנו ' הְ ּ 
ַיד ה.ג ְְוָהִיית ֲעֶטֶרת ִתפֶאֶרת ּבְ ַכף ֱא'ּ ּ וְצִניף ְמלוָכה ּבְ  לָהִיך -ּ

 .)ג. א. ישעיה סב(    
 
 )סמוך לפני חורבן בית ראשון (הנביא ירמיה 
ָמקֹום ַהֶזה'ּכה  ָאַמר ה.י ַמע ּבַ ּ עֹוד ִיּשָ ּ ּ ֲאֶשר ַאֶתם אְמִרים ָחֵרב הוא ֵמֵאין ָאָדם ׁ ּ ׁ

 ּוֵמֵאין
ָעֵרי ְיהוָדה  וְבֻחצֹות ְירוָשַלם ַהְנַשמֹות ֵמֵאין ָאָדם וֵמֵאין יֹוֵשב וֵמֵאין  ֵהָמה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּׁ ׁ ּׁ

ֵהָמה   ּבְ
ּקֹול ָששֹון ְוקֹול ִשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכָלה קֹול אְמִרים הֹודו ֶאת  ה.יא ּ ּ ָּבאֹות ִכי  ְצ'ׁ

ית  ה'ה טֹוב ּ ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ְמִבִאים תֹוָדה ּבֵ ּ ּ ִכי ָאִשיב ֶאת ְשבות ָהָאֶרץ 'ּ ׁ ׁ ּ
ְׁכָבִראשָנה ּ 

  'ָאַמר ה
 .)יא-. י. ירמיה לג(

                                                 
 . ח. שופטים א-השתלטות היבוסים על ירושלים.62
 .     ח-.ד. דברי הימים א יא.   ט-.ו. שמואל ב ה -ירושלים בירת ממלכת דוד המלך.  63
ושוכן זמנית לאחר הכניסה לכנען טולטל המשכן  -ן עד לקידוש ירושלים לדורותטלטול המשכ. 64

 57 -גבעוןבנוב וב, שנה369  מקדש שפעלשם הוקם בית,שילהב, שנה14 -גלגלב:במקומות שונים
 18ראה הערה . שנה ומשם לירושלם

. ב.קז. ב.זבחים ס.  א.שבועות טז.  א.מכות יט.  א.יבמות טז.  ב.חגיגה ג.  א.מגילה י:מסכתות בבלי
     . ג.סנהדרין ירושלמי א.  א.תמורה כא.  ב.ערכין לב.  א.חולין ז.  א.קיט.ב.קיח)  משנה.(ב.קיב
 .     הלכה באפרק  הלכות בית הבחירה ספר קדושהם "רמב

 .א.מלכים א ו -הקמת מקדש ראשון בירושלם תאריך.65
שלים  נאסרו  כל  המקומות  כולן  לבנות  כיון  שנבנה  המקדש  בירו" -קדושת ירושלם לדורות.66

ואין שם בית לדורי הדורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה . ולהקריב בהן  קרבן' בהן  בית לה

ית ה:נאמר שבה  ּ ַויאֶמר ָדִויד ֶזה הוא ּבֵ ּ ַח ְלעָלה ְלִיְשָרֵאל - ָהֱא'ּ דברי (ּלִהים ְוֶזה ִמְזּבֵ

ַּעד פה ֵאֵשב ִכי ִאִוִתיָה -ָחִתי ֲעֵדיְּמנו- זאת:ואומר.) א. הימים א כב ּ ׁ  .)יד. תהילים קלב(ּ
  .ג הלכה אפרק ם הלכות בית הבחירה "רמב
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 מתאחדים והכנענים ממשיכים להסיק מסקנות
    מלחמה עם ברית ממלכות הצפון

ַׁוְיִהי ִכְשמַע.א ֶׁמֶלך ָחצֹור ַוִיְשַלח  ין ָיִבּ ּ ְָמדֹון ְוֶאל ֶמֶלך ְֶאל יֹוָבב ֶמֶלך ְ

ִׁשְמרֹון ְוֶאל ֶמֶלך ַאְכָשף ְׁ 
פָלה וְבָנפֹות  .ב ָהר וָבֲעָרָבה ֶנֶגב ִכֲנרֹות וַבּשְ ְּוֶאל ַהְמָלִכים ֲאֶשר ִמְצפֹון ּבָ ּ ֵּ ּ ּ ׁ ּ

ּדֹור ִמָים ּ 
ַּהְכַנֲעִני  ִמִמְזָרח  וִמָים ְוָהֱאמִרי ְו.ג ּ ּ ָהר ְוַהִחִוי ּ ַּהִחִתי ְוַהפִרִזי ְוַהְיבוִסי  ּבָ ּ ּ ְ ּ ּ

ֶאֶרץ ַהִמְצפה  ַָתַחת ֶחְרמֹון ּבְ ּ ּ ּ 
ַּוֵיְצאו ֵהם ְוָכל ַמֲחֵניֶהם  ִעָמם ַעם ָרב ַכחֹול ֲאֶשר ַעל ְשפת ַהָים ָלרב .ד ַּ ׁ ּ ּ ּ

 ְּוסוס ָוֶרֶכב ַרב ְמאד 
ַּוִיָוֲעדו כל ַהְמָלִכים ָהֵאֶלה ַוָיבאו.ה ּ ּּ ּּ ּ ּ ַוַיֲחנו ַיְחָדו ֶאל ֵמי ֵמרֹום ְלִהָלֵחם ִעם ּ ּ ּ ּ

 ִיְשָרֵאל
 .)ה-.א. יהושע יא(

 

 הפעם .חות כנענים בפולש הישראליועין ואיחוד כיספר יהושע מתאר שנית מוד
6667.רצוידים היטב בראשות יבין מלך חצוחות גדולים ומובכ

 חזקותהמהיתה עיר זאת  
 בן ליהושע .פרשים ומרכבות,ר"חילות חייו לעיר ולבנותיה ה . מבחינה צבאיתבאזור

אחד המרכזים המדיניים החשובים ביותר במזרח העיר היתה גם .ר"היה רק חינון 
 ן לשיא פריחתה הגיעה בתקופת כיבוש כנע.מעמד כלכלי חשובהיה לה גם . הקדום

שמלכיהם שלטו על שטחים  בצבאות בנות הברית השתתפו עמים.י בני ישראל"ע
 צבאות  בריתעם תיהושע התירא מעימו.) כמתואר בפסוקים לעיל( ץן הארנרחבים בצפו

 .הבטיח לו נצחון' האך אלו 
 

 ליהושע  ' הבטחת ה
ּ ֶאל ְיהֹוֻשַע ַאל ִתיָרא ִמפֵניֶהם  ִכי ָמָחר ָכֵעת ַהזאת ָאנִכי נֵתן 'ַּויאֶמר ה.ו ּ ּ ְ ּ ּ ׁ

ֶּאת ֻכָלם ּ 
ּ ֲחָלִלים ִלפֵני ִיְשָרֵאל ֶאת סוֵסיֶהם ְת ּ ֵאש ְ ַּעֵקר ְוֶאת ַמְרְכבֵתיֶהם ִתְשרף ּבָ ּ ּ 

 

                                                 
 

היתה לה .  מהערים המרכזיות ואחד המרכזים המדיניים החשובים ביותר במזרח הקדום-חצור.67
היא . נות באזורהיא סיפקה בדיל ליצור ברונזה לערים שו. עוצמה צבאית רבה ומעמד כלכלי חשוב

 בתעודות אבלה שבצפון סוריה מהאלף:נזכרת בהרבה מסמכים קדומים שמלפני הספירה
בכתבי המארות המצריים ובגנזך המלכותי של מארי בחופי הפרת שניהם  מראשית המאה ,השלישי

' המצב  הגיאו פוליטי באזור'על אגרות אלו ראה לעיל בסעיף ( ובאגרות תל עמרנה שבמצרים18 -ה
 .13 -16  -שליטי מצרים התפארו בכיבושה במאות ה). טע על מצריםבק

 .) טו.מלכים א ט( שלמה  המלך בנה עיר זאת מחדש יחד עם מגידו וגזר
 . מצויים ליד קיבוץ אילת השחר מזרחית לראש פינהשרידיה
  860 -857 '  עמחצור  ערך יזקלופדיה העברית כרך יהאנצ

   .   261 -259'  כרך ב עמ 1979ת לידיעת הארץ הוצאת כתר קלופדיה שימושייאנצ,מדריך ישראל
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 מערכהאופן ניהול ה

  התנפלות פתע על מערך האויב- הגם נגד מלכים אלו נלחם יהושע באותה שיט
 המלחמותמאך המלחמה עם ממלכות הצפון היתה קשה יותר  .ומלחמת בזק

 וחילות שלא  68)  כנעןששה עממי( איחוד כוחות - משתי סיבות עם הכנעניםהאחרות
   . )מרכבות( ושריון)סוסים(פרשים -היו לבני ישראל 

ֶהם.ז ַּוָיבא ְיהֹוֻשַע ְוָכל ַעם ַהִמְלָחָמה ִעמֹו ֲעֵליֶהם ַעל ֵמי ֵמרֹום פְתאם ַוִיפלו  ּבָ ְ ִּ ּּ ּּ ּ ׁ 
ַּוִיְתֵנם ה.ח ה ְוַע'ּ ַיד ִיְשָרֵאל ַוַיכום ַוִיְרְדפום ַעד ִצידֹון ַרּבָ ּ ּבְ ּּ ּ ד ִמְשְרפֹות ַמִים ְוַעד ּּ

ְקַעת ִמְצפה ֶּבִ ְלִתי ִהְשִאיר ָלֶהם ָשִריד  ּ ִׁמְזָרָחה ַוַיֻכם ַעד ּבִ ּ ּ ּ 
ַׁוַיַעש ָלֶהם ְיהֹוֻשַע ַכֲאֶשר ָאַמר לֹו ה.ט ׁ ּׁ ּ ֶאת סוֵסיֶהם ִעֵקר ְוֶאת ַמְרְכבֵתיֶהם ָשַרף 'ּ ּ ּ

ֵאש    .)יהושע פרק יא(ּׁבָ

 אמנם העיר חצור נהרסה ונשרפה בידי .ה סופילא הימלכות בית יבין הנצחון על 
תשע מאות רכב (  רב עוצמה בשריון כחו מחדש וצברוהתחמשאך הכנענים ,יהושע
 המלחמה עמם .חרושת הגוייםישוב הפיקוד הצבאי חנו בו  הכנעניהמלך. )ברזל

 -באחד הקרבות הקשים ביותר  -בתקופת השופטים - לאחר מות יהושע חודשה
  .מלחמת הקישון

ֵעיֵני ה.א ֵני ִיְשָרֵאל ַלֲעשֹות ָהַרע ּבְ ַׁויִספו ּבְ ּ  ּ ְוֵאהוד ֵמת'ּ
ַּוִיְמְכֵרם ה.ב ָחצֹור ְוַשר ְצָבאֹו ִסיְסָרא ְוהוא 'ּ ַיד  ָיִבין  ֶמֶלך ְכַנַען  ֲאֶשר  ָמַלך ּבְ ּ ּבְ ְ ׁ ּ

ֲחרֶשת ַהגֹוִים  ּיֹוֵשב ּבַ ׁ ׁ 
ַּוִיְצֲעקו  ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאל ה.ג ִׁכי ְתַש' ּ ּ ְרֶזל לֹוּ ֵני  ע ֵמאֹות ֶרֶכב ּבַ ְּוהוא ָלַחץ ֶאת ּבְ

ָחְזָקה ֶעְשִרים ָשָנה  ִׁיְשָרֵאל ּבְ
 .) ג-.א. שופטים ה(

של   בשירה אדירה'שהודו לה, שראלהמלחמה הסתיימה בנצחון מוחץ של בני י
 .ל ברק בן אבינועם ואנשי צבאו"דבורה הנביאה ועמה שרו הרמטכ

69
  

   התהיליםורר משזימר נצחון כזה על
ֵשם.ח ֵׁאֶלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלה ַבּסוִסים ַוֲאַנְחנו ּבְ ּ ּ ּ ּ ֱאלֵהינו ַנְזִכיר'ה ּ ּ   
ֵּהָמה ָכְרעו ְוָנפלו ַוֲאַנְחנו ַקְמנו ַוִנְתעֹוָדד.ט ּ ּ ּ ּּ ָּ ּ   
ּ הֹוִשיָעה ַהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹום' ה.י ְ ּ   ָּקְרֵאנו ׁ
  .)    י-.ח. תהילים כ (

זאת היתה מלחמת הכרעה .  יבין ביתמלכותו בני ישראל את לאחר הנצחון הכרית
לשקט במשך בני ישראל לאחריה זכו .מרכזית ואחרונה בין בני ישראל והכנענים

   70.ארבעים שנה
 

 יהושע בן נון מסיים את תפקידו הצבאי 
כנען חלק משנות כיבוש שבע במהלך  ו,לאחר יציאת מצרים , עמלקה עםמלחמב

במקרא  . כמצביא בן נון כיהן יהושע71קת השטחים שכבר נכבשו שנות חלושבעועוד 
נסקרו . לכיבוש כנען אוזכרו כל הקרבותאף לא .בתחום הצבאי  פורט כל תיפקודולא
 ,)110בגיל   (סוף חייוב,ת הצבאיכהונתו סיום לקראת .קרבות כמדגם מיצגמה חלקרק 

כולל ,דור הבאל ך הצבאי על כל מרכיביו מעביר את המערהואלא מסופר כיצד 
 מודיעין כמוכות  מערעידכון,תחקירי קרב והפקת לקחים, וחייליםהכשרת מפקדים

 וכמנהיג עליון של שבטי ל" לא מסופר את מי הוא ממנה כרמטכף א.קהלוגיסטיו
.  בספר יהושע מצוטטים נאומי הפרידה שלו שתוכנם רוחני בלבד. במקומוישראל

  ) .ראה להלן(
                                                 

 .)ג.יהושע יא. (היבוסי והחיוי,הפריזי,החיתי, האמורי,הכנעני -עממי כנען בברית הצפון. 68
       . ה.ים דשופטים פרק-שירת דבורה.69
 .  לא.  השופטים-שקט ארבעים שנה.70
 .ב. מסכת זבחים קיח-שבע שנות כיבוש וחלוקה.71
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 יהושע בן נון
 כנעןמ  חלק  של המצביא יהושע בן נון במהלך סיום כיבושהרהורים

אז הייתי צעיר .לפני כיובל שנים סיירתי בכנען כמרגל יחד עם עמיתי לתפקיד
אך דבר אחד לא . הרבה דברים קרו מאז.עתה הנני מצביא זקן בסיום חיי.יחסית
 .ה" האמונה הבלתי מעורערת בקב-השתנה

 מונהקטני הא אז התרשמו עמיתי המרגלים
ֻצרֹות ְגדלת ְמאד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינו .כח ָאֶרץ ְוֶהָעִרים ּבְ ֶּאפס ִכי ַעז ָהָעם ַהיֵשב ּבָ ּ ׁ ּ ּ ֶ

 ָׁשם 
 והסיקו

ְּוָהֲאָנִשים ֲאֶשר ָעלו ִעמֹו ָאְמרו לא נוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִכי ָחָזק הוא ִמֶמנו .לא ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ׁ ׁ 
 .) לא. כח. במדבר יג(

   ן יפונה ואנכי זעקנוחברי כלב ב
ִּתְמרדו ְוַאֶתם ַאל ִתיְראו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִכי ַלְחֵמנו ֵהם ָסר ִצָלם  ַאל 'ה-ְַאך ּבַ  ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ּ ִאָתנו ַאל ִתיָרֻאם ' ה-ֵמֲעֵליֶהם ַו  .)ט.במדבר יד(ּּ

     .מת במדברוה "רובו של הדור ההוא לא האמין ולא בטח בקב. זעקתנו לא נקלטה
 

המצביא מצלצלות מלות שירת   יהושע בן נוןבאזניו של
 אותה שר בציבור לפני למעלה מיובל שנים,הים

 ׁ ְשמו 'ׁ ִאיש ִמְלָחָמה  ה'ה.ג
עו ְבַים סוף .ד ַּמְרְכבת פְרעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָים וִמְבַחר ָשִלָשיו ֻטּבְ ּ ּׁ ׁ ּ ַ ּ ּ 

כַח ְיִמיְנך ה'ְָיִמיְנך ה.ו ָ ֶנְאָדִרי ּבַ ּ  ב ּ ִתְרַעץ אֹוֵי'ּ
ּוְברב ְגאֹוְנך ַתֲהרס ָקֶמיך ְתַשַלח ֲחרְנך יאְכֵלמֹו ַכַקש.ז ּּ ָ ָ ָּ ׁ ּ ּ ּ 

ָׁאז ִנְבֲהלו ַאלופי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יאֲחֵזמֹו ָרַעד ָנמגו כל יְשֵבי ְכָנַען  .טו ּ ּ ּ ֵּ ּ 
 )   שמות פרק טו (

 

 באזניו מהדהדות דברי משה מורו ורבו
ּיֹום ֶאת ַהַיְרֵדן ָלבא ָלֶרֶשת  גֹוִים ְגדִלים ַוֲעֻצִמים ַּאָתה עֵבר ַה ְׁשַמע ִיְשָרֵאל.א ּ ׁ ּ ּ ּ

ָמִים  ּשָ ִׁמֶמָך ָעִרים ְגדלת וְבֻצרת ּבַ ּ ּ ּּ 
ֵני ֲעָנק .ב  ֵני ֲעָנִקים ֲאֶשר ַאָתה ָיַדְעָת ְוַאָתה ָשַמְעָת ִמי ִיְתַיֵצב ִלפֵני ּבְ ְַעם ָגדֹול ָוָרם ּבְ ּ ׁ ּׁ ּ ּ ּ ּ 

ְּוָיַדְעָת  ַהיֹום  ִכ.ג  ּ ׁהוא ָהעֵבר ְלפֶניך ֵאש אְכָלה  ָ ֱאלֶהיך'ה יּ ָ ָ ַּיְשִמיֵדם ְוהוא ּהואּ ׁ 
ר  ה ַיְכִניֵעם ְּלפֶניך ְוהֹוַרְשָתם ְוַהֲאַבְדָתם  ַמֵהר ַכֲאֶשר ִדּבֶ ׁ ּׁ ּ ּ ָ  ְ ָלך'ָ

 .) ג-.א. דברים ט(

ּגֹוִים  -גבר על סופו -ְׁשַמע  ִיְשָרֵאל - ואכן תחילת המסר בקטע
ָמִים ְּגדִלים ַוֲעֻצִמ ּשָ ׁים ִמֶמָך ָעִרים ְגדלת וְבֻצרת ּבַ ּ ּ ּהוא ... ָ ֱאלֶהיך 'ה... ּּ

ַּיְשִמיֵדם ְוהוא ַיְכִניֵעם ׁ 
 במלחמות נגד הכנענים מול עיניו של יהושע עולות המראות

    קורסים כמו משחקי ילדיםערי כנעןהאדירים של הביצורים -
 זבוביםכ קם נופליםהלוחמים הכנענים ילידי הענק בורחים כעכברים וחל-
   יבין מלך חצור עולות באש השיריון שלמרכבות-
  כקליפת השום קורסיםכנעניםה המערכים של-
  יושבי כנען רועדים מפחד-

 המסקנה
 ראיה בלתי אמונית אינה ראיה אמיתית

 .)יח. שמות טו( ְ ִיְמלך ְלעָלם ָוֶעד'ה
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 יהושע בן נון
 

  הנביא- בן נוןיהושע
  האצלה רוחנית -פן בחירת ממשיך הרצף הנבואי או             

 

 ך "תנ
ר מֶשה ֶאל ה.טו     ֵלאמר'ַׁוְיַדּבֵ
ָשר ִאיש ַעל ָהֵעָדה' ְִיפקד ה.טז ֱׁאלֵהי ָהרוחת ְלָכל ּבָ ּ   

ָ ֶאל מֶשה ַקח ְלך ֶאת'ַּויאֶמר ה.יח ן נון ִאיש ֲאֶשר רוַח ּבו ְוָסַמְכָת ֶאת ָיְדך  ׁ ְָיהוֻשַע ּבִ ּ ּ ּׁ ׁ ׁ
   ָעָליו

ְּוַהֲעַמְדָת אתו ִלפֵני ֶאְלָעָזר ַהכֵהן ְוִלפֵני ָכל ָהֵעָדה ְוִצִויָתה אתו ְלֵעיֵניֶהם.יט ּ ְּ ְ ּ. 

ֵני ִיְשָרֵאל.כ ְּוָנַתָתה ֵמהוְדך ָעָליו ְלַמַען ִיְשְמעו ָכל ֲעַדת ּבְ ּ ׁ ָ ּ. 
ִמְשפט ָהאוִרים ִלפ.כא ְְוִלפֵני ֶאְלָעָזר ַהכֵהן ַיֲעמד ְוָשַאל לו ּבְ ַ ְּ ּ ׁ ׁ ּ ַעל פיו ֵיְצאו ְוַעל 'ֵני הּ ִ ּ

ֵני ִיְשָרֵאל ִאתו ְוָכל ָהֵעָדה ּפיו ָיבאו הוא ְוָכל ּבְ ּ ּ ִ ּ. 
 .)  כא-. טו. במדבר כז (
 

 פרשנות

ִּאיש ֲאֶשר רוַח ּבו .יח ׁ  .הפן הרוחני - - 72.רוח נבואה שורה עליו -ׁ

  .הפן המנהיגותי - 73" רוחו של כל אחד ואחד)עם( שיכול להלוך כנגד"

ְָוָנַתָתה ֵמהוְדך .כ וכאשר , כי הם כבר האמינו בך. לחלוק לו כבוד לפני ישראל "-ּ
       74".כי ילכו אחרי מעשיך, יראו שאתה כבדתו כן יכבדוהו

   75."מן ההוד שניתן עליך בהר סיני"  -ֵמהוְדך

 .שילוב הפן הרוחני בפן המנהיגותי הינו התשתית למנהיג יהודי
     76.בקביעות וקורא כל ימי חייו  ספר תורההמלך נושא עמו

 

 דרגתו בנבואה
:  מהם במטבע לשון11, להם זכה יהושע שכינהיגילוי 14 מנויים בספר יהושע
רלשון המטבע  77.ֶׁאל ְיהֹוֻשַע' ַּויאֶמר ה  אל דבר ֶׁאל ְיהֹוֻשַע ֵלאמר' ה ַוְיַדּבֵ

ֵני ִיְשָרֵאל  זהה למטבע  מקלטעריבדיני ליהושע ' בצו ההכתובה , .)א.יהושע כ( ּבְ
מצאנו רק אצל מטבע לשון כזה  78 למשה רבינו באותו נושא' בה בצו ההלשון הכתו

 .משה ואהרון ולא אצל נביאים אחרים
 

אותו בין ל מנו "אך חז,במקרא לא נתוסף לשמו של יהושע בן נון התואר נביא אמנם 
  79 .שנתנבאו לישראלארבעים ושמונה הנביאים 

         
                                                 

 . על הפסוק אונקלוס ויונתן בן עוזיאל-תרגומים -הפן  הנבואי..72
   .פרשת בלק פיסקא קמבמדבר ספרי -הפן המנהיגותי.73
      .כא.במדבר כז אבן עזרא על  -מהודך. 74
  .  תימנים פרשת פנחס על הפסוקהמדרש הגדול של ה-מהודך. 75
 .       כ-.יח.דברים יז -ספר התורה של המלך  .76
.                י.ז.8.   ב.ו. 7.  ט.ה.6  .ב.ה.5.  טו.ד.4.  ב.ד.3  .ז.ג.2.  א.א.1 -ליהושע' מטבע הלשון בפנית ה. 77
     .א.כ.14  .א.יג. 13.  ו.יא.12.  ח.י.11.  יח.ח.10.  א.ח.9

 .י-.ט.במדבר לה–ערי מקלט בתורה . 78
 ".אה שהוצרכה לדורותנבו"י בקטע "רש. א. מסכת מגילה יד-נביאי ישראל.79
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 שע בן נוןיהו       
  

 מעביר המסר ההלכתי- בן נוןיהושע            
 

 ראשון מעבירי המסר ההלכתי.  ממשיך רצף הסמכות התורנית  
 

 ההרשאה
 ך "תנ

ר ה ַּוִיְסמך ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵוהו ַכֲאֶשר ִדּבֶ ׁ ּ ּ ּ ְ ַיד מֶשה'ּ  .ׁ ּבְ

 .) כג. במדבר כז(
 פרשנות

ְַוִיְסמך ֶאת ָיָדיו ְּוָסַמְכָת  :ה אמר"שהקב, יותר ויותר ממה שנצטוה. פה בעין י "-ּ
ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו . עשה בשתי ידיו)משה רבינו( והואֶָאת ָיְדך 
      80".בעין יפה
ְַוִיְסמך אחד סנהדרי גדולה ואחד סנהדרי קטנה ואחד בית דין של שלושה צריכין  "-ּ

 ברשות שנותנים -ולדורות...מך יהושע בידומשה רבינו ס. שיהיו סמוכין מפי סמוכין
 80 ."לו

 

אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלשה צריך "-סמיכה

ְַוִיְסמך :  ביד שנאמרומשה רבינו סמך יהושע. שיהיה אחד מהן סמוך מפי הסמוך ּ
ֶּאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵוהו . עליהן שכינהוכן השבעים זקנים משה רבינו סמכם ושרתה .ּ

עד ונמצאו הסמוכין איש מפי איש . ואותן הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים
  81". יהושע ועד בית דינו של משה רבינו בית דינו של

 

ומה שנתחדש בזמנו . מהפירושיםועם מות יהושע מסר לזקנים מה שקיבל"
ואותם .... ומה שהיה בו מחלוקת ונפסקה הלכה כדעת הרוב. ולא היה בו מחלוקת

וכך נמשך הדבר . ...והנביאים מסרו זה לזה. ה"הזקנים מסרו מה שקיבלו לנביאים ע
  82".ממשה, עד הזקנים שקיבלו מיהושע ... כנסת הגדולהאנשי עד 

 

  .השרשרת המתמדת שלא נותקה ולא תנותק עד סוף כל הדורות
 )8 ("משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים"

                                                 
 

תימנים פרשת פנחס המדרש הגדול של ה  . לפי ספרי .כג. במדבר כז  י על הפסוק"רש.-ויסמוך .80
    על הפסוק

  .א. יד החזקה הלכות סנהדרין ד. ם"רמב-סמיכה.81
  . ם"הקדמת המשנה לרמב-מסר יהושע לזקנים. 82
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 כתיבה תורנית

      83 .התורהשמונה פסוקים אחרונים בספר  -תורה
  84.ספר יהושע -נביאים

  85".על הארץ ועל המזון "-לאחר הכניסה לארץ תיקן את הברכה -ברכת המזון
 תפילת  וב בכל ימות השנההנאמרת בסיום כל תפילה', עלינו לשבח' -תפילה

86 . מוסף ראש השנהתבעמיד' מלכויות'
   

 

 תורה שבעל פה
87"הלך בעומקה של הלכה "מלחמותגם תוך ניהול 

    
 .   88"אפילו דברים שלא שמע מפי משה הסכימה דעתו כמו שנאמר למשה מסיני"
 

  הפיכת כנען המושחתת לארץ ישראל כמדינה מתוקנת-מנהל תקין 
 

 89 תמציתם-"  התנה יהושעםעשרה תנאי"
שבט על קרקע ומקורות מים אינה בלתי בעלות הפרט וה -מטרת התקנות הללו

 . יש להתחשב בצרכי הכלל. מוגבלת
 לנטילת גידולים מכל שדה ללא נטילת רשות מהבעלים   היתרים

  . בכל  יער וחורשה שהאילנות שבהם גדוליםט עשביםוללק דקות לרעות בהמות.1
 .מכל שדה ,הדומים לקוצים,פחותים בטיבםללקט עצים .2
כי התולש את ,  חוץ משדה תלתן, מכל שדהאליהםים מללקט עשבים העול.3

  .העשבים מפסיד את התלתן
 חדשות או יחורים לנטיעותכענפים צעירים כדי להשתמש בהם  הותר לקצץ.4

 . זיתיחורי אבל אין לקצץ  .להרכבה בעץ אחר
                                                 

 .יהושע כתב אותם . יב -.ה. דברים לד -פסוקים אחרונים בתורה. 83
י " על מותו  של יהושע נכתבו ע-. לג-.כח.  יהושע כד-הפסוקים האחרונים בספר-ספר יהושע. 84

 . א. טו- .ב.בבא בתרא ידעל הפסוקים האחרונים בתורה ובספר יהושע ראה מסכת .  אלעזר הכהן
   .ב.מסכת ברכות מח-ברכת המזון. 85
 . בסיום תפילת שחרית' דרכי הוראה לרבנים'ו בהוצאת ראה סידור קול אליה-עלינו לשבח.86
 .ב .מסכת עירובין סג -לן בהלכה.87
   .א.מסכת פאה ירושלמי א-הלכה מסיני . 88
 וסיכומנו  של כל התנאיםהפירוט. א. פב-. ב.בבא קמא פמסכת  - התנה יהושעםעשרה תנאי.89

 . י שם"לפי רש
 .   ספר הטורים חלק חושן משפט רעד.  ג.ם ספר נזיקין הלכות נזקי ממון ה"רמב

 . ג.ב. א.ב. א.כלאים א: ירושלמי.   א. פ-.בבא קמא עט. א.עירובין יזבבלי : ראה גם מסכתות
 .  יד.ם ספר נזיקין הלכות גזילה ואבידה ו"ורמב
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 90מים קורותמלשימוש ב היתרים לכל
    .אף שאין מקור המעין ברשותם, חדשממעין מים לשאוב כל בני העיר יכולים .5
 מותר לבני כל השבטים לדוג שם, למרות שהכנרת נמצאת בחלקו של שבט נפתלי.6

 .  בתנאי שלא יפריעו לשיט של ספינותבמגבלות מסוימות ו
 עשית צרכים

 ,)כרכום(אפילו בשדה הזרועה בושם ,רי גדרו מאחמותר לכל אדם לעשות צרכיו.7
 .ור שמוציא מהשדה בצרלקנחו

 עוברי דרכים
 כדי  השייך לאדם פרטילשדה זרוע  להכנס ואף לסטות מהדרך לעוברי דרכיםמותר.8

 . או בשלוליות מיםבבליטות שבקרקע להימנע מלהיתקל
מותר לחתוך זמורות כדי לפלס נתיב , לתועה בין הכרמים ללא אפשרות יציאה.9

 .  יציאה
  מת מצוה  

 )'מת מצוה' בהלכה  מכונה(אין מי שיטפל בקבורתו טח פתוח וגופת מת שנצאה בש.10
 .את מקומו' קנה' כי המת ואין בעל מקום המצאו יכול לעכב,נקבר במקום המצאו

 91:ואלו הם,ויש חכמים שמוסיפים עוד תקנות
 זכויות הפרט ברשות הרבים

 כדי שיהיה נדרס,בעונות מסוימות בשנה, נהגו להוציא זבל לרשות הרביםפעם.1
בעונה שמקובל לעשות כן אין  .ברגלי אדם ובהמה כדי להכשירו לשם זיבול שדות

 .אבל אם הזיק חייב לשלם.בכך משום פריצה לרשות הרבים
 ) . וירוסים- ואז לא ידעו על הנזק התברואתי שבדבר כי לא ידעו על קיום חיידקים( 

 פיצויים כספיים
רשאי בעל הנחיל ,ן של חבירו שיצא מתחום הבעלים וישב על אילנחיל דבורים.2

קצוץ את הענף שעליו ישבו  ל הותרואף.להיכנס לשדה חבירו ולהציל את הנחיל שלו
  . אם הזיק לולשלם פיצוי לבעל הענףעליו אבל , הדבורים

נושא היין . אחד של דבש ואחד של יין,שניים שהיו הולכים בדרך ונושאים חביות.3
שפך את יינו וקלט לתוך חביתו את ן  שחבית הדבש של חבירו נסדקה ולכראה
  . עלות היין שנשפך- הפיצוי המגיע למציל.שמחירו יקר מן היין,הדבש

 ,  שמחירם יקר ממחיר העצים ,גובה הפיצוי דומה כשאחד מוביל עצים והשני פשתן.4
 .והציל בעל העצים את  הפשתן

 
                                                 

 : מקורות נוספים לפי מיספור התנאים: 89ה המשך הער.90
 . א.בבא בתרא ה: ירושלמי.   ל"כנ,בא קמאעירובין וב-בבלי : מסכתות.5.6.7      
 .ט.ל גם ירושלמי מסכת ברכות ב"נוסף לנ.8      
 .ז. ל גם ירושלמי מסכת כתובות יג"נוסף לנ. 9      
 .   ג.ט)  משנה וגמרא. (א.ירושלמי נזיר ז.   ב.סנהדרין מז. ב. סוטה מה: ל גם בבלי"נוסף לנ. 10  

 . ג.שלחן ערוך חלק יורה דעה שסד. ז. הלכות טומת מת ח. ג.הם הלכות נזקי ממון " רמב       
 :לעיללפי מיספור התנאים  -מקורות לתקנות נוספות .91
 ירושלמי בבא )  משנה.(ב.בבא מציעא קיח. ב.פא)  משנה וגמרא. (א. בבא קמא ל-בבלי: מסכתות.1

 )משנה.(ה.מציעא י
 .   בע טורים ושלחן ערוך חלק חושן משפט תידאר    .טו.יג  נזקי ממון- הלכותספר נזיקין:ם"רמב 
 ) משנה. (ב.ירושלמי בבא קמא י.  ב.קיד. ב. בבא קמא פא-בבלי: מסכתות.2 
 .יב. חלק חושן משפט רעד.  יד. גזילה ואבידה ום הלכות "רמב  
 . ב.קיד. ב.פא. א. לב–) משנה. (ב. בבא קמא לא-בבלי: מסכתות.3. 4  
ארבע טורים ושלחן ערוך חלק חושן משפט             .  ו.ה. גזילה ואבידה יב הלכות ספר נזיקין ם"רמב 

 .ז-.ה.רסד
 .  ב.בבא בתרא כז.   א.פב. ב. בבא קמא פא-בבלי: מסכתות.5 
 .     יא. ביכורים בהלכות  ספר זרעים ם"רמב  
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 הבאת ביכורים
 על פירות יםחלוקריאת הקטע שבתורה  ת המקדש לביחובת הבאת ביכורים.5

 ובכל זאת הותר . אינה מוטלת בספק עליהשגדלו על קרקע שבעלות מביא הביכורים
להביא פירות ולקרוא מאילן הנוטה לשדה חבירו או מצוי בגבול בין שדהו לשדה 

 .חבירו
 

 חלקי של  פרוטותראה בהער (. נון יש להן השלכות לדורי דורותן בהתקנות של יהושע
 ) מקורותה
 

  חתימה מעין פתיחה-סוף מעשה במחשבה תחילה
  המסר הרוחני לדורות הבאיםהעברת
ר יהושע משדרים את אותו ספכל תוכנו של כמו   תיפקודו של יהושע בן נוןכל מהלך

כל העמים ב מצביאים,מן המפורסמות .ה המבוטאת בקיום מצוות"בקבאמונה -מסר
 -ל הראשון של עם ישראל"הרמטכ-יהושע בן נון .רוח  לא היו אנשיבתולדות אנוש

 .היה בראש וראשונה איש הרוחהיה חריג כי 
       . ). ראה את הנכתב בחיבור זהעל יהודה.  דוד המלך ויהודה המכביאחריו היו המצביאים( 
 

 כנביא וכאיש  הוא תיפקד יהושע בן נוןשלחייו מאז מות משה רבינו ועד לסיום 
 כיצד מעביר  בספר יהושעלא מסופרכאמור לעיל .נוסף תפקידו הצבאיולאלו ,ההלכה

אך .ששמו לא פורסם,הבאל "רמטכלאת המערך הצבאי על כל מרכיביו יהושע 
 אחריויבוא  ש בעוצמה רבה את המסר הרוחני לדור יהושע הרבה כיצד שידרמפורט

ל  טפ-שאמנם מתואר בהרחבה בספר יהושע–התיפקוד הצבאי .ולדורות הבאים
ולטפול לעיקר את כי כך דרכו של המקרא ללמדנו מה עיקר ומה טפל ,לעיקר האמוני

מנחה את יהושע בכל מהלך פעילותו בכיבוש  -ה" אמונה בקבהינוש -והעיקר. הטפל
, בנית מזבח בהר עיבל – כיבושהבמהלך , 92 ספר התורהמש ממנולא  -בתחילה .כנען

 .ה" עם הקבחידוש הברית- סיום חייו ולקראת93  כפי צו התורה,עם כל המתלוה לכך
   .)ראה להלן(
 

   הלכתי- אמוני-לקראת העברת המסר הנבואי  בשטחהמצב 
משימתם לבסס חברה עברית על בסיס שונה .בכנעןכל בני ישראל נמצאים כבר 

 . מן השמים לא יורד עודמן. כלכלה של ניסיםאין עוד.במדברלחלוטין ממה שהורגלו 
 ,למרות הנצחונות המדהימים בשדות הקרב. לעבוד קשהכדי להתפרנס חייבים

מבחני  עוד נכונו ימים של .וקשה מאד ךהמצב הבטחוני מסוב, כיבוש כנעןמהלך ב
הרבה מאד  .עממי כנען ממשיכים לשרוד בכנען ובני ישראל יושבים בתוכם  כיקרב

 94. ושופטים יהושעיבספרנשאר עוד לרשת כמפורט 
 

  גידלו -בחקלאות. חקלאות וטכנולוגיה בתחומים שוניםהכנענים הצטיינו בפיתוח 
ובתיהם היו מלאים כל ,סוגי פירות וירקות שונים והפכו את הארץ לזבת חלב ודבש

תעשית סוגי נשק ,ערים גדולות מוקפות בחומות גבוהותבנית  - בטכנולוגיה95.טוב
  96.'רכב ברזל'- מברזל כולל שריון

                                                 
  .ח. יהושע א-ספר התורה לא מש .92
   . לה-.ל. יהושע ח.    כו-.א.  דברים כז-הר עיבל.93
 .   לו-.כז. שופטים א.   ו-.א.  יהושע יג-נשאר עוד לרשת.94
   .ט-.ז. ח.  יא-.י.  דברים ו-טוב הארץ .95
 .יט. שופטים א.יח–. טז. יז.  ו. יהושע יא -'רכב ברזל' .96
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תחומים הללו יסגלו לעצמם את בראל שהיו מחוסרי ידע ונסיון סביר להניח שבני יש

בלימוד ידע זה אין פסול כי מכך יפיקו אמנם  .הטכנולוגי של כנעןוהידע החקלאי 
 יסגלו בני בתחומים שונים עם הידע שיחדיתכן .אך כרוך בו סיכון רב ,הרבה תועלת

מו התרבות כ, לשיא השחיתותהראל לעצמם גם את התרבות הכנענית שהגיעיש
מהשחיתות שיצאו התוצאה תהיה שבני ישראל .ביחסי אישותבעיקר ,המצרית

      : לפני הכניסה לכנעןועל כך הוזהרו ,שחיתות הכנעניתב ישקעוהמצרית 

ה לא ַתֲעשו וְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ ְכַנַען  ְּכַמֲעֵשה  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶשר ְיַשְבֶתם ּבָ ּּ ּ ׁ ׁ ּׁ ּ
ֶּכם ָשָמה לא ַתֲעשו וְבֻחקֵתיֶהם לא ֵתֵלכוֶאְת ִביאֲׁאֶשר ֲאִני ֵמ ּּ ּ ׁ . ויקרא יח(  .ׁ

 .)  ג
 

בני ישראל יהפכו לעוד עם  -חו של יהושע בן נון מקנן חשש כבדבמו
 !! כנעןמעממי 

בתחום הרוחני ,ושל עמלו שלו, בתחום הרוחני, מורו ורבוכל עמלם של משהו יתכן
כיסוד היסודות לא יקלט ולא יופנם  לטמיון אם המסר הרוחני וירד,והצבאי גם יחד

מבלי להיות  'מצות אנשים מלומדה'יקלט כש יתכן גם.לנשמות כל בית ישראל
יתכן ,גרוע מזה. היחידה שזאת דרך החיים מתוך אמונהמיושם בחיי יום יום

מה זה ואכן .ו קצת גוון אמוני נוסח תורת משהשלעבודת האלילים שלהם יצרפ
עבודה זרה בצורת  כסף ליצר 'מקדישה'על אשה שראה .  מהעםגדולשקרה לחלק 

 כאשר 'פסל מיכה ' מקדש אלילי ובוכך נוצר.  כדי לעבוד בזה את השם ומסכהפסל
בן  יהונתן בן גרשם  הנכד של משה רבינו ושמו ששירת במקדש זה היה הכומר-הכהן
  97.משה

 

 אזהרה החריפות של משה רבינוהבאזני יהושע בן נון מצלצלות מלות 

ָאֶרץ ְוִהְשַחֶתם ַוֲעִשיֶתם פֶסל .כה ִנים וְבֵני ָבִנים ְונֹוַשְנֶתם ּבָ ִֶכי תֹוִליד ּבָ ּ ּ ּׁ ׁ ּ ּ
ְּתמוַנת כל ַוֲעִשיֶתם ּ ֵעיֵני ה ּ  ָ ֱאלֶהיך ְלַהְכִעיסו  'ָהַרע ּבְ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ִכי ָאבד תאֵבדון ַמֵהר .כו  ַּהִעידִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהּשָ ּ ּ ׁ ּ
ַּאֶתם עְבִרים ֶאת ַהַיְרֵדן ָשָמה ְלִרְשָתה לא ַתֲאִריֻכן  ׁ ֲאֶשרֵמַעל ָהָאֶרץ ּ ּׁ ּׁ ּ ּ

ֵמדון ֵמד ִתּשָ ָּיִמים ָעֶליָה ִכי ִהּשָ ׁ ּׁ ּ 
 .) כו-.כה. דברים ד (
 

 תרופת המנע

ִּאם ָשמר ִתְשְמרון ֶאת ָכל ַהִמְצָוה ַהזאת ֲאֶשר ָאנִכי ְמַצֶוה ֶאְתֶכם ִּכי .כב ּ ּׁ ׁ ּׁ ּ ּ
ַּלֲעשָתה ְלַאֲה ָכל ְדָרָכיו וְלָדְבָקה בֹו' הֶאת ָבהׁ ּ ֱאלֵהיֶכם ָלֶלֶכת ּבְ ּ   

ּ ֶאת ָכל ַהגֹוִים ָהֵאֶלה ִמִלפֵניֶכם ִויִרְשֶתם גֹוִים ְגדִלים 'הְׁוהֹוִריש .כג ּ ּּ ׁ ְ ּ ּ ּ
 ַּוֲעֻצִמים ִמֶכם

ָּכל  ַהָמקֹום  ֲאֶשר  ִתְדרך  ַכף  ַרְגְלֶכם  ּבֹו ָלֶכם ִיְהֶיה ִמן ַהִמְד.כד ּּ ְּ ּ ר ׁ ּבָ
ְּוַהְלָבנֹון ִמן ַהָנָהר ְנַהר ּפָרת ְוַעד ַהָים ָהַאֲחרֹון ִיְהֶיה ְגֻבְלֶכם ּ ּ ְ ּ   

פֵניֶכם פְחְדֶכם ומֹוַרֲאֶכם ִיֵתן לא.כה ּ ִיְתַיֵצב  ִאיש ּבִ ּ ּ ַ ְּ ׁ ְ ֱאלֵהיֶכם ַעל פֵני 'הּ ּ
ר ָלֶכם ָׁכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִּתְדְרכו ָבה ַכֲאֶשר ִדּבֶ ׁ ּ ּ ּּ   

 .)   כה-.כב. דברים יא( 
                                                 

על הנכד של משה רבינו שהיה כומר . יח-.שופטים פרקים יז -פסל מיכה והנכד של משה רבינו .97
ק "ורד.  ל. י על שופטים יח" רש-וכך פרשו .  ב. מסכת ברכות ירושלמי ט: דת אלילים  ראהלעבו

 . ז.על שופטים יז
 



 33

 יהושע בן נון       
 

ר למוחם יהושע בן נון מודע לכך שתפקידו האחרון בחייו הינו להחדי
את התנאי להמשך כיבוש כנען וביסוס ולנשמתם של דורות העתיד 

 את הפיקוד מכנסלקראת סיום חייו הוא  לכן. ישראלית בההההאחזות 
 . לכל העםהרהאזבאמצעותם  למטרות הסברה והצבאי והחברתי,הבכיר

 

 ל יהושע בן נון"שני מסדרי הסיום של הרמטכ
 

  ) מקום עריכתולא צוין( 98מסדר א
  :אך בתנאי, וכן יעשה בעתידמי כנען מפני בני ישראלמ את עהכניע ' ה 
 

ַּוֲחַזְקֶתם ְמאד ִלְשמר ְוַלֲעשֹות ֵאת  ָכל.ו ׁ ׁ ֵספר תֹוַרת מֶשה  ּ ַׁהָכתוב  ּבְ ּ ֶ ּ ּ
ְּלִבְלִתי סור ִמֶמ ּ ּנוּ     ָּיִמין וְשמאול ּ

גֹוִים ָהֵאֶלה ַהִנְשָאִרים ָהֵאֶלה  ִאְתֶכם  וְבֵשם ֱאלֵהיֶהם  ְּלִבְלִתי.ז ׁבֹוא ּבַ ּׁ ּ ּ ּּ ּ
ַּתְזִכירו ְולא לא יעו ְולא ַתַעְבדום ְולא ִתְשַתֲחוו ָלֶהם ּ ַּתְשּבִ ּ ּּ ׁ ׁ  
קו ַכֲאֶשר ֲעִשיֶתם ַע-ֱא' ה -ּבַ ּ ִכי ִאם.ח ׁלֵהיֶכם ִתְדּבָ ּ ּ ּד ַהיֹום ַהֶזהּ ּ      
 .) ח-.ו. יהושע כג(

 מניעת כל קשר .רוחניתו חברתיתהסתגרות  הקיום של עם ישראל מותנה בהמשך
 שיובילונשואי תערובת   כדי למנוע,  בין עם ישראל לבין עממי כנעןבתחומים אלו

 .   עבודה זרהל
הזהיר  כך  ועל99 למדנו מעון פעורתערובת לבין עבודה זרהעל הקשר בין נשואי 

 100.בספר דבריםש  הגדול משה רבינו בנאומו
 101:בהלכה נקבע

 ".כולה מודה בתורה וורה עבודה זרה שכל הכופר בה כאילחמ "-תלמוד
הא למדת שכל המודה ...גד המצוות כולן היאמצות עבודת כוכבים כנ"-ם"רמב

ם בעבודת כוכבים כופר בכל התורה כולה ובכל הנביאים ובכל מה שנצטוו הנביאי
 והוא.....וכל הכופר בעבודת כוכבים מודה בכל התורה כולה....מאדם ועד סוף העולם
 ."עיקר כל המצוות כולן

                                                 
 .יהושע פרק כג -. מסדר א..98
 . ט-.א. במדבר כה– עון פעור.99

 .ד–. ג. דברים ו -משה רבינו על נשואי תערובת. 100
 . א.חולין ה. א. שבועות כט. א.רים כהנד. א.קידושין מ- בבלי:  מסכתות-חומרת עבודה זרה.101
  .  ד. הלכות עבודה  זרה ב ספר המדעם"רמב. ט. נדרים ג-                                       ירושלמי    
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 102 )בשכם(מסדר ב  

  . ישראל עםתולדותסקירת 
  .והנצחת ישומן בתחיקהרועים החשובים מבחינה אמונית י האהדגשת

  103  "מתחיל בגנות ומסיים בשבח"  -מוצא בני ישראל
 . היו עובדי אליליםתרח אבי אברהם ואבי נחור.1

 :'כה עשה ה
ארצות . כגון אור כשדים,ארצות בסמוך לנהר פרת (העביר את אברהם מעבר הנהר.2

 .   הזאתארץהלכנען והוליכו בכל ) .טמיהוהמכונות מסופ
  .לאברהם את יצחק וליצחק את יעקב:  דורות המשך לאבותנתן.3
 .למצרים  ובניו  ואתיעקבהוריד את .4
 .משםואחר כן הוציא את ישראל ,שלח את משה ואת אהרון להכות את מצרים.5
 .קרע את ים סוף.6
 .הוליך את עם ישראל במדבר.7
 .  את ארצםםוהנחיל השמידם,ישראל לארץ האמורי שבעבר הירדן הביא את.8
לקלל  בלק מלך מואבי "שהוזמן ע, הציל את בני ישראל מקללת בלעם בן בעור. 9

ולא עוד אלא שגרם לכך . את ישראל לפני שתיכנן פתיחת מלחמה עם בני ישראל
 .שבלעם בירך את בני י שראל

שליטי יריחו ועממי כנען נלחו .  ליריחוביאםירדן והאת הבני ישראל העביר את .10
 . בהם והובסו

שרץ קטן שעקיצותיו  (104 הצרעה את גםה"שלח הקבעממי כנען  בהבסת לשם סיוע.11
 .)ת להמיתועלול

 . ) יםוירוס– ויםחיידק  המכוניםמזעריים ים לעולל לאדם יצוריםבעידן שלנו מובן מאד מה מסוגל(
  תוצאות המלחמה. 12

ה ְוָעִרים ֲאֶשר לא ְבִניֶתם ַוֵתְשבו .יג ָּוֶאֵתן ָלֶכם ֶאֶרץ ֲאֶשר לא ָיַגְעָת ּבָ ׁ ׁ ּׁ ּ ּ ּ
ֶהם ְכָרִמים ְוֵזיִתים ֲּאֶשר לא ְנַטְעֶת ּּבָ  .)יג.יהושע כד(   ּם ַאֶתם אְכִליםׁ

 

מכאן והלאה יהושע הנביא הצופה ,ל " הרמטכ בן נוןעד כאן יהושע.13
 לעתיד

ְּוַעָתה ְיראו ֶאת ה.יד ָתִמים וֶבֱאֶמת'ּ ּ ְוִעְבדו אתֹו ּבְ ְּוָהִסירו ֶאת ֱאלִהים ֲאֶשר ָעְבדו.ּ ּׁ 
ֵעֶבר ַהָנָהר וְבִמְצַרִים ְוִעְבדו ֲּאבֹוֵתיֶכם ּבְ ּ  .) יד.יהושע כד(' ֶאת הּ
 הבחירה החפשית  -יסוד האמונהבזיקה לכך משנן יהושע בן נון לבני ישראל את 

ֵעיֵניֶכם ַלֲעבד ֶאת ה.טו ֲחרו ָלֶכם ַהיום ֶאת ִמי ַתֲעבדון ִאם ֶאת ֱאלִהים'ְוִאם ַרע ּבְ ּ ּבַ ּּ 
ֲּאֶשר ָעְבדו  ֲאבוֵתיֶכם  ֲאֶשר ֵמֵעֶבר ַהָנָהר ְוִאם ֶאת ֱאלֵה ׁ ּי ָהֱאמִרי ֲאֶשר ַאֶתםּׁ ׁ 

ַאְרָצם   'ּ ְוָאנִכי וֵביִתי ַנֲעבד ֶאת ה.ׁיְשִבים ּבְ
 .)טו.  כדיהושע(

 :ככתוב בתורה -בחירה חפשית 
ָרָכה וְקָלָלה.כו ְּרֵאה ָאנִכי נֵתן ִלפֵניֶכם ַהיֹום ּבְ ּ ְ    
ָרָכה ֲאֶשר ִתְשְמעו ֶאל ִמְצות ה.כז ֶּאת ַהּבְ ׁ ּי ְמַצֶוה ֶאְתֶכם ַהיֹוםׁ ֱאלֵהיֶכם ֲאֶשר ָאנִכ'ּׁ ּ  
ְּוַהְקָלָלה  ִאם  לא ִתְשְמעו ֶאל ִמְצות  ה.כח ׁ ׁ ֱאלֵהיֶכם ְוַסְרֶתם ִמן ַהֶדֶרך ֲאֶשר ָאנִכי 'ּ ְ ּ ּ

ֶּאְתֶכם ַהיֹום ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשר לא ְיַדְעֶתם ְּמַצֶוה ׁ ּ   
 .)כח-.כו. דברים יא(

                                                 
 . כז-.א.יהושע כד -. מסדר ב.102
 . א.מסכת פסחים קטז  -גנות ושבח.103
 .א.מסכת סוטה לו.   כ. דברים ז. כח.שמות כג-צרעה.104
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 : נוסח בהלכהון העיקרוכפי ש
אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות , רשות לכל אדם נתונה"

 עיקרודבר זה  ...ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו.בידו
  105." והמצוהגדול והוא עמוד התורה

  

  כעבור מאות שנים יעביר אליהו הנביא את אותו מסר בהר הכרמל

ַׁוִיַגש  ּ ֵּאִלָיהו ֶאלּ ָּמַתי ַאֶתם פְסִחים ַעל ָּהָעם ַויאֶמר ַעד ָּכל ּ ִעפים  ּ ְִשֵתי ַהּסְ ּ ּ ׁ
ַעל ְלכו ַאֲחָריו ָּהֱאלִהים ְלכו ַאֲחָריו ְוִאם 'ה ִאם  . .)כא. יחמלכים א( ַּהּבַ

 
 ל"כך ניסחו זאת חז

  106". מן העולםהמשתף שם שמים ודבר אחר נעקר "
 

 בן נוןעם ליהושע ה ה נחרצת שלתשוב
ַּוַיַען ָהָעם ַויאֶמר ָחִליָלה ָלנו ֵמֲעזב ֶאת ה.טז ּ ּ   ַלֲעבד ֱאלִהים ֲאֵחִרים 'ּ
ּלֵהינו הוא ַהַמֲעֶלה אָתנו- ֱא'ה ִּכי.יז ּ ית  ּּ ְּוֶאת ֲאבוֵתינו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ

ֲׁעָבִדים ַוֲאֶשר ָעָשה ְלֵעיֵנינו ֶאת ָהאתות ַהְגדלות ָהֵאֶלה ַוִיְשְמֵרנ ּׁ ּ ּ ָכל ּ ּו ּבְ
ם ִקְרּבָ ַּהֶדֶרך ֲאֶשר ָהַלְכנו ָבה וְבכל ָהַעִמים ֲאֶשר ָעַבְרנו ּבְ ּ ּׁ ּׁ ּ ְ ּ   

ּ ֶאת ָכל ָהַעִמים ְוֶאת ָהֱאמִרי יוֵשב ָהָאֶרץ ִמפֵנינו ַגם ֲאַנְחנו 'ַׁוְיָגֶרש ה.יח ּּ ָּ ּ ׁ ּ
 ַנֲעבד
ִּכי הוא ֱא' ֶאת ה   ּלֵהינו-ּ

 .)יח.טז.  כדיהושע(
 

  ה" חידוש הברית עם הקב-נון ו של יהושע בן חייסגירת המעגל בסיום

ַחְרֶתם ָלֶכם ֶאת .כב ֶכם ִכי ַאֶתם ּבְ ַּויאֶמר ְיהוֻשַע ֶאל ָהָעם ֵעִדים ַאֶתם ּבָ ּ ּּ ׁ ּ
ַּויאְמרו ֵעִדים.ַלֲעבד אותו' ה ּ 
ֶכם ְוַהטו ֶאת ְלַבְבֶכם ֶאל .כג ִקְרּבְ ְּוַעָתה ָהִסירו ֶאת ֱאלֵהי ַהֵנָכר ֲאֶשר ּבְ ּּ ׁ ּ ּ
    ללֵהי ִיְשָרֵא-ֱא 'ה
ַׁויאְמרו ָהָעם ֶאל ְיהוֻשַע ֶאת ה.כד ּ ׁלֵהינו ַנֲעבד וְבקולו ִנְשָמע- ֱא'ּ ּ ּ 
יום ַההוא ַוָיֶשם לו חק .כה ִרית ָלָעם ּבַ ַּוִיְכרת ְיהוֻשַע ּבְ ּ ּּ ׁ

ָוִמְשפט ּ ׁ ּ    
 .) כה-.כב.  כדיהושע(

                                                 
 . ג.א. ם יד החזקה הלכות תשובה ה"רמב-בחירה חפשית .105 

 .  א.סנהדרין סג.  ב.סוכה מה : מסכתות-שיתוף שם שמים ודבר אחר . 106
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 האדםכל סוף 

ּמֹות  ָנמות  ְוַכַמ ִּכי.יד ִּים  ַהִנָגִרים  ַאְרָצה  ֲאֶשר  לא ֵיָאֵספו ְולאּ ׁ ּ א ֱאלִהים ֶנפש  ּ ִׁיּשָ ֶ ׂ
ַּמֲחָשבֹות ְלִבְלִתי ִיַדח ִמֶמנו ִנָדח ְׁוָחַשב ּּ ּ ּ ּ  .)יד. שמואל ב יד( ׁ

 
ַחת  ִויִחי.י   ׁעֹוד ָלֶנַצח לא ִיְרֶאה ַהּשָ
ּ ִכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימותו ַיַחד ְכִסיל ָוַבַער י.יא ּּ ּאֵבדו ְוָעְזבו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלםּ ּ   
 .)יא-.י. תהילים מט (
  

ָּמֶות ְיַמֵלט ַנפשֹו ִמַיד ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְולא ִיְרֶאה ׁ ְ ּ   ְׁשאֹול ֶסָלה ּ
 .)מט. תהילים פט(
 

ְָוָישב ֶהָעפר ַעל ָּהָאֶרץ ְכֶשָהָיה ְוָהרוַח ָתשוב ֶאל ׁ ּׁ ּׁ ּלִהים ֲאֶשר ְנָתָנה-ָהֱא ּ ׁ     
 .)ז.יבקהלת (
 

 האדםיהושע בן נון ככל 

ן נון ֶעֶבד ה.כט ַּוָיָמת ְיהוֻשַע ּבִ ׁ ן ֵמָאה ָוֶעֶשר ָשִנים'ּ  ׁ ּבֶ
ַהר ֶאפָרִים ִמְצפון ְלַהר ָגַעש.ל ִתְמַנת ֶסַרח ֲאֶשר ּבְ ְגבול ַנֲחָלתו ּבְ רו אתו ּבִ ַׁוִיְקּבְ ּ ּׁ ְ ּ ּ ּ   

 .)ל-.כט. יהושע כד(
 

  כפית טובה-העדר חלוקת כבוד אחרון 
         107."שלא הספידוהו כראוי"
באותה שעה נתחלקה ארץ ישראל . נתעצלו ישראל לעשות גמילות חסד ליהושע"

זה עוסק , והיו ישראל עסוקים במלאכתם. והיתה החלוקה חביבה עליהם יותר מדאי
ה להרעיש את כל "לפיכך ביקש הקב.בשדהו וזה עוסק בכרמו וזה עוסק בביתו

 .  108"הר געשזה ...העולם על יושביו
 

 קרינה לדורות
 "ויהושע לזקנים ומסרה ליהושעמשה קיבל תורה מסיני "
)8( 

רצף של המסר ב יהיה נתק  אולדורות הבאים יועבר ברציפותהאם המסר 
 !?ה להרעיש את כל העולם" אולי זאת הסיבה שביקש הקב?יהתורנ

 :זכינו' בחסדי ה
 ועד מעתה' האמר . זרע זרעךומפי .ומפי זרעך.לא ימוש מפיך "

 .) ראה בנספח על חכמי ההלכה לדורותיהם( 109."עולם
 להצלחה ,'בשלושה כתרים הוכתר יהושע בן נון וזכה לתשועת ה

 :עליו ראוי לומר.נביא ומעביר המסר ההלכתי,  מצביא-בכולם
 

ֱאמוָנתֹו ִיְחֶיה ְּוַצִדיק ּבֶ  .)ד.חבקוק ב(  ּ

 .)כה.משלי י( ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם 

 .)ז.משלי י(  ּר ַצִדיק ִלְבָרָכהזֶכ 
 

                                                 
 .  ל–. כט. ק על יהושע כד"י ורד"רש -לא הספידוהו כראוי.107

 . וני על מות יהושע קטע להילקוט שמע-מניעת ההספד.108
       'ובא לציון'תפילת -לא ימוש מפיך .109

 
  


