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�Âa «Áe¯ ¯∆L¬� LÈ��)  1 .60. 61( 
�≈Ï»Ó¬Ú ú∆� «ÚÀL�Â�¿È LÏ¬Á«i«Â)2( 

 )3(ספר וסייף ירדו כרוכים מן השמים                                                             
 

     המתמיד המתמיד המתמיד המתמיד----תחילת חינוכותחילת חינוכותחילת חינוכותחילת חינוכו
 

  ופרשנות ופרשנות ופרשנות ופרשנותךךךך""""תנתנתנתנ
Ï∆��»� ¿ÍÂz�Ó LÈ�Ó»È �Ï ¯«Ú« Ôe Ô�a «ÚÀLÂ�¿È Âú¿̄»L¿Óe. )4( 

¯«Ó�i«Â  ÂÈ»̄ÀÁ¿a�Ó �∆LÓ ú≈̄»L¿Ó Ôe Ô�a «ÚÀLÂ�¿È Ô«Ú«i«Â:�∆LÓ È��¬� !Ì≈�»Ï¿k .) 5(    
 

Âú¿̄»L¿Óe - של משה רבינו.  

Ôe Ô�a -"ויקראו לו . כי היה הגדול בתלמידי משה רבינו, נהגו לקרותו כן לכבוד
 )6( ".כלומר הנבון' בינון'
 

ÍÂz�Ó LÈ�Ó»È �Ï¿ : ה את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר שנאמר"ראה הקב"
Ï∆��»� כל כך חביבין עליך דברי תורה לא ימוש ! יהושע: אמר לו הקדוש ברוך הוא

 )7( ".ספר התורה הזה מפיך
 

    )Ï∆��»� ¿ÍÂz�Ó LÈ�Ó»È �Ï.)8: ככתוב, להיהושע שהיה משמש את משה ביום ובלי"
 

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

Ï∆��»� ¿ÍÂz�Ó LÈ�Ó»È ?)9(    
 

ÂÈ»̄ÀÁ¿a�Ó- 10 (מהמובחרים שבתלמידי משה רבינו .מבחרותו. מנעוריו(. 
 

             ממשיך הרצפים ממשיך הרצפים ממשיך הרצפים ממשיך הרצפים----יהושע בן נון תלמיד משה רבינו יהושע בן נון תלמיד משה רבינו יהושע בן נון תלמיד משה רבינו יהושע בן נון תלמיד משה רבינו 
 

    מלחמה רצופה ברשעמלחמה רצופה ברשעמלחמה רצופה ברשעמלחמה רצופה ברשע

עם ישראל לדורותיו נאבק , יהושע בן נון נלחם בעמלק, משה רבינו נלחם במצרים
    .       השואה-עם עמלקיות אשר שיאה 

 

    לללל""""המינוי והתיפקוד כרמטכהמינוי והתיפקוד כרמטכהמינוי והתיפקוד כרמטכהמינוי והתיפקוד כרמטכ
 לראשונה בתולדות - כמי שקיבל מנוי לגייס יהושע בן נון  מופיע בתחילה בתורה

 .   צבא עברי ולפקד עליו במלחמה נגד עמלק-ישראל
 

 ך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנות""""תנתנתנתנ

Ï»Ó¬Ú«a Ì≈Á»l�� �≈�¿Â≈�....טטטט  ÌÈ�L»¬� e»Ï ¯«Á¿a «ÚÀLÂ�¿È Ï∆� �∆LÓ ¯∆Ó�i«Â. Ï«Ú ·»v� È�Î»� ¯»Á»Ó 
 È��»È¿a ÌÈ��Ï¡�»� �≈h«Óe �»Ú¿·�b«� L�¯.... 

Ï»Ó¬Ú«a Ì≈Á»l��¿Ï �∆LÓ ÂÏ ¯«Ó»� ¯∆L¬�«k «ÚÀLÂ�¿È L«Ú«i«Â.... L�¯ eÏ»Ú ¯eÁ¿Â≈�....יייי  Ô¯¬�«� �∆LÓe 
�»Ú¿·�b«�.... )11( 

 

È¿��ú �Ï¿Â∆� ....יזיזיזיז  Ì≈�È�·¿È ¯∆L¬�«Â Ì≈�È��ÂÈ ¯∆L¬�«Â Ì∆�È≈¿Ù�Ï �·»È ¯∆L¬�«Â Ì∆�È≈¿Ù�Ï �≈�≈È ¯∆L¬�
� ú«�¬Ú '�∆Ú¯ Ì∆�»Ï ÔÈ≈� ¯∆L¬� Ô�v«k .) 12( 

 

    כישורי לוחמיםכישורי לוחמיםכישורי לוחמיםכישורי לוחמים
 )13 (".ונוצחים במלחמה,וחזקים במצוות, בחר לנו אנשים גבורים"- ÌÈ�L»¬� e»Ï ¯«Á¿a....טטטט
 

 )14(".שתהא זכותן מסייעתן,גבורים ויראי חטא"
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 !!!!אחרי קדימהאחרי קדימהאחרי קדימהאחרי קדימה----המפקד הולך בראש המפקד הולך בראש המפקד הולך בראש המפקד הולך בראש 
לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחים את "-  �¬Ì∆�È≈¿Ù�Ï �≈�≈È ¯∆L....יזיזיזיז

 )15(".שנלחמתי בסיחון ובעוג )משה, היינו( אלא כמו שעשיתי אני, חיילותיהם למלחמה
 

 היחס לאויב אכזר השש להשמידנוהיחס לאויב אכזר השש להשמידנוהיחס לאויב אכזר השש להשמידנוהיחס לאויב אכזר השש להשמידנו
    ך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנות""""תנתנתנתנ
 ....Á È�Ù¿Ï Ân«Ú ú∆�¿Â �≈Ï»Ó¬Ú ú∆� «ÚÀLÂ�¿È LÏ¬Á«i«Â«̄∆·....יגיגיגיג

Ó�i«Â''''≈¿Ê∆¯ �....ידידידיד »�¿a ÌÈ�ù¿Â  ¯∆Ù≈q«a ÔÂ¯»k�Ê ú�Ê ·ú¿k �∆LÓ Ï∆�   �∆Á¿Ó∆� �Á»Ó È�k «ÚÀLÂ�¿È È
Ì�È»Ó»M«� ú«Á«z�Ó �≈Ï»Ó¬Ú ¯∆Î≈Ê  ú∆�....) 16( 

Á»k¿L�z �Ï Ì�È»Ó»M«� ú«Á«z�Ó �≈Ï»Ó¬Ú ¯∆Î≈Ê....יטיטיטיט  ú∆� �∆Á¿Ó�z.)17( 
 

חתך ראשי גבוריו ולא השאיר אלא חלשים שבהם ולא הרגם " -LÏ¬Á«i«Â.יג
 .  )18("מכאן אנו למדים שעשה על פי הדיבור של שכינה.כולם

 

ÚÀLÂ�¿È È≈¿Ê»....ידידידיד »�¿a ÌÈ�ù¿Â -"ואולי כי . צריך לדעת למה נתיחד מאמר זה ליהושע בלבד
שראה יהושע עוצם הכעסת עמלק ותוקפו ולא היה בו כח לעשות בו  )הואיל( 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 '  בא הלזה! ?לעשות ברשע זה

בימי  ...בימי שאול...רמז לנו זמנים שימחה... Á¿Ó∆� �Á»Ó∆�ידאג על הדבר כי 
 .)19("לעתיד...מרדכי

 

Á¿Ó�z�≈Ï»Ó¬Ú ¯∆Î≈Ê∆�:כתוב אחד אומר"  ú∆� )17( וכתוב אחד אומר: �Á»Ó È�k�∆Á¿Ó∆� ú∆� 
 �≈Ï»Ó¬Ú ¯∆Î≈Ê)16( הא כיצד יתקיימו שני כתובים אלו?)ה או בני ישראל"הקב? מי ימחה?  (

 ומשפשט ידו Á¿Ó�z∆�- )ה"עמלק נלחם כביכול גם בקב(' פשט ידו בכסא'עד שלא -אלא 
 .)Á¿Ó∆�")20∆� -בכסא  

 

ולכן ,של עוולה ושחיתות מאז היות אדם בעולם, עמלק הינו סמל של רשעות ורוע
    .ה כביכול כאחת" ושל הקבשל ישראל, המלחמה בו הינה מתמדת

 

     ריגול ומרגיע לאומי אמוני ריגול ומרגיע לאומי אמוני ריגול ומרגיע לאומי אמוני ריגול ומרגיע לאומי אמוני----תפקיד בינייםתפקיד בינייםתפקיד בינייםתפקיד ביניים
יהושע נכלל במשלחת שנים עשרה נשיאי ישראל שנשלחו לרגל את ארץ כנען לפני 

. וטענו שאי אפשר לעלות' מרדו בה, עשרה מהם הוציאו את דיבת הארץ. הכיבוש
    :'רק כלב בן יפנה ויהושע בן נון החזיקו באמונה שלמה בה

Ì∆�È≈�¿��a eÚ¿̄»� õ∆̄»�»� ú∆� ÌÈ�̄»z«� Ô�Ó �∆pÀÙ¿È Ô∆a ·≈Ï»Î¿Â....וווו  Ôe Ô�a «ÚÀLÂ�È�Â. 
ÂË d»ú� ¯eú»Ï d»· e¿̄«·»Ú ¯∆L¬� õ∆̄»�»� ¯Ó�≈Ï Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿a ú«�¬Ú Ï»k Ï∆� e¯¿Ó�i«Â·«� ....זזזז

��¿Ó ��¿Ó õ∆̄»�»�.  
̄∆e»a õ≈Ù»Á Ì�� '»�»� Ï∆� e»ú� �È�·≈�¿Â ú«·»Ê �Â�� ¯∆L¬� õ∆̄∆� e»Ï d»»ú¿e ú�f«� õ �....חחחח

L»·¿�e ·»Ï»Á. 
  �»a ¿Í«�-�'Ì»l�� ¯»Ò Ì≈� e≈Ó¿Á«Ï È�k õ∆̄»�»� Ì«Ú ú∆� e�¿̄È�z Ï«� Ì∆z«�¿Â e�¯¿Ó�z  Ï»....טטטט

«Â  Ì∆�È≈Ï¬Ú≈Ó-�'ÌÀ�»̄È�z Ï«� e»z�� .) 21(  .   
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    .)22(''''ראש לכובשיםראש לכובשיםראש לכובשיםראש לכובשים ' ' ' '----יהושע בן נון כובש כנען בסערה יהושע בן נון כובש כנען בסערה יהושע בן נון כובש כנען בסערה יהושע בן נון כובש כנען בסערה 
    ::::אך עם מגבלותאך עם מגבלותאך עם מגבלותאך עם מגבלות' ' ' ' ראש לכובשיםראש לכובשיםראש לכובשיםראש לכובשים''''אכן ואמנם אכן ואמנם אכן ואמנם אכן ואמנם 

    . . . .  לפני תחילת מלחמה יש לקרוא לשלום לפני תחילת מלחמה יש לקרוא לשלום לפני תחילת מלחמה יש לקרוא לשלום לפני תחילת מלחמה יש לקרוא לשלום----    הלכות מלחמההלכות מלחמההלכות מלחמההלכות מלחמה
 . עם מי שנכנע וכרת ברית עמנו ----אין להפר הסכםאין להפר הסכםאין להפר הסכםאין להפר הסכם

    ....לא על כל עם מותר להתנפל ולכבושלא על כל עם מותר להתנפל ולכבושלא על כל עם מותר להתנפל ולכבושלא על כל עם מותר להתנפל ולכבוש
 ....'''' לפי צו ה לפי צו ה לפי צו ה לפי צו ה----מלחמה עם עמים שונים מלחמה עם עמים שונים מלחמה עם עמים שונים מלחמה עם עמים שונים 

 

 . לפני תחילת מלחמה- קריאה לשלוםקריאה לשלוםקריאה לשלוםקריאה לשלום
שדדו ועשו , רצחו,כבשו,ל בכל העידנים התנפלו על עמים שוניםכובשים ברחבי תב

ינגס ' ועד צ- חניך הפילוסופיה היוונית-כך מאלכסנדר מוקדון. כל נבלה ללא מעצור
מטרת כולם היתה ).53.פרוט והרחבה בהערה מס(. חאן המונגולי שלא ידע קרוא וכתוב

 .לשלוט ולדכא כמה שיותר עמים, לשדוד, לבוז,  לכבוש-זהה
 

     גדול השלום גדול השלום גדול השלום גדול השלום----הלכות מלחמההלכות מלחמההלכות מלחמההלכות מלחמה
ÌÈ�z��¿Ï Ì»úÂ·¿̄«Á eú¿z�Î¿Â - היעד של עמנו הינו. מלחמה הינה פעילות שנואה ובזויה

�»Ó»Á¿Ï�Ó �ÂÚ e�¿Ó¿Ï�È �Ï¿Â  ·∆̄∆Á ÈÂb Ï∆� ÈÂ� �»O�È �Ï úÂ¯≈Ó¿Ê «Ó¿Ï Ì∆�È≈úÂúÈ�¬Á«Â.) 23(  אך
הראשון הראשון הראשון הראשון נו היה עמ.אם כבר נגזר להלחם יש למזער את הרוע שבה ככל האפשר

    ....עולם שניהל מלחמה לפי כללים של צמצום שפיכות דמים ככל האפשרעולם שניהל מלחמה לפי כללים של צמצום שפיכות דמים ככל האפשרעולם שניהל מלחמה לפי כללים של צמצום שפיכות דמים ככל האפשרעולם שניהל מלחמה לפי כללים של צמצום שפיכות דמים ככל האפשר בתולדותבתולדותבתולדותבתולדות
 

ÌÂÏ»L¿Ï »�È∆Ï≈� »ú�»̄»�¿Â....יייי  »�È∆Ï»Ú Ì≈Á»l��¿Ï ¯È�Ú Ï∆� ·«̄¿��ú È�k. 
Ò«Ó»Ï »Í¿Ï eÈ¿��È d»· �»�¿Ó�p«� Ì»Ú»� Ï»k �»È»�¿Â ....יאיאיאיא  ¿Í»Ï �»Á¿ú»Ùe »Í¿«Ú«z ÌÂÏ»L Ì�� �»È»�¿Â

»Íe�»·¬Ú«Â. 
�È∆Ï»Ú »z¿̄«�¿Â«....יביביביב  �»Ó»Á¿Ï�Ó »Í¿n�Ú �»ú¿ù»Ú¿Â  ¿Í»n�Ú ÌÈ�Ï¿L«ú �Ï Ì��¿Â. 
d»»ú¿e'·∆̄»Á È�Ù¿Ï d»̄eÎ¿Ê Ï»k ú∆� »úÈ�k��¿Â �....יגיגיגיג  »Í∆�»È¿a »ÍÈ∆�Ï¡� . 
Ï Ê·»z d»Ï»Ï¿L Ï»k ¯È�Ú»· �∆È¿��È ¯∆L¬� ÏÎ¿Â«....ידידידיד  �»Ó≈�¿a«�¿Â Û«h«�¿Â ÌÈ�L»p«� �«̄ ú∆� »z¿Ï«Î»�¿Â ¿Í

� Ô«ú» ¯∆L¬� »ÍÈ∆·¿È� Ï«Ï¿L '¿Í»Ï »ÍÈ∆�Ï¡�. 
 .)p≈� �∆l≈�»� Ì�ÈÂb«� È≈̄»Ú≈Ó �Ï ¯∆L¬� ��¿Ó »Í¿n�Ó ú�Á¿̄»� ÌÈ�̄»Ú∆� Ï»Î¿Ï �∆ù¬Ú«z Ô≈k.) 24«�....טוטוטוטו

 
    הלכות מלחמההלכות מלחמההלכות מלחמההלכות מלחמה

 אחד מלחמת הרשות ,,,,אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלוםאין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלוםאין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלוםאין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום"....אאאא
ÌÂÏ»L¿Ï »�È∆Ï≈� »ú�»̄»�¿Â: ואחד מלחמת מצוה שנאמר  »�È∆Ï»Ú Ì≈Á»l��¿Ï ¯È�Ú Ï∆� ·«̄¿��ú È�k. 

 אין הורגין מהן נשמה והרי הן, אם השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נח עליהן
 .)25 ("למס

עושין עמהם מלחמה , או שהשלימו ולא קבלו שבע מצות, ואם לא השלימו....דדדד
 והורגין

במה ...ואין הורגין אשה ולא קטןואין הורגין אשה ולא קטןואין הורגין אשה ולא קטןואין הורגין אשה ולא קטן. דולים ובוזזין כל ממונם וטפםכל הזכרים הג
אבל שבעה עממין , במלחמת הרשות שהוא עם שאר האומות? דברים אמורים

 .)25("ועמלק שלא השלימו אין מניחין מהם נשמה
 

 . עם מי שנכנע וכרת ברית עמנו ----אין להפר הסכםאין להפר הסכםאין להפר הסכםאין להפר הסכם
 .)25(".ואסור לשקר בבריתם ולכזב להם אחר שהשלימו וקבלו שבע מצות."."."."גגגג
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    ....לא על כל עם מותר להתנפל ולכבושלא על כל עם מותר להתנפל ולכבושלא על כל עם מותר להתנפל ולכבושלא על כל עם מותר להתנפל ולכבוש
    ::::אין להלחם עםאין להלחם עםאין להלחם עםאין להלחם עם

 עשועשועשועשו
e�¿̄È�È¿Â ....דדדד  ¯È�Ú≈ù¿a ÌÈ�·¿Li«� Â»ù≈Ú È≈¿a Ì∆ÎÈ≈Á¬� Ïe·¿��a ÌÈ�̄¿·Ú Ì∆z«� ¯Ó�≈Ï Â«� Ì»Ú»� ú∆�¿Â

��¿Ó Ì∆z¿̄«Ó¿L�¿Â  Ì∆k�Ó . 

Ì»�¿̄«�≈Ó Ì∆Î»Ï Ô≈z∆� �Ï È�k Ì»· e¯»b¿ú�z Ï«�  È�z«ú» Â»ù≈Ú¿Ï �»MÀ̄¿È È�k Ï∆�»̄ Û«k ¿Í«̄¿��Ó �«Ú....הההה
¯È�Ú≈ù ¯«� ú∆� )26(. 

 

 מואבמואבמואבמואב
  �≈Ó�i«Â''''Â�¿̄«�≈Ó »Í¿Ï Ô≈z∆� �Ï È�k �»Ó»Á¿Ï�Ó Ì»a ¯»b¿ú�z Ï«�¿Â ·»�ÂÓ ú∆� ¯«�»z Ï«� È«Ï∆¯ �....טטטט

�»MÀ̄¿È ¯»Ú ú∆� È�z«ú» Ë�Ï È≈¿·�Ï È�k �»MÀ̄¿È )27(. 
 

    עמוןעמוןעמוןעמון
 »Í¿Ï ÔÂn«Ú È≈¿a õ∆̄∆�≈Ó Ô≈z∆� �Ï È�k Ì»a ¯»b¿ú�z Ï«�¿Â Ì≈̄À�¿z Ï«� ÔÂn«Ú È≈¿a ÏeÓ »z¿·«̄»�¿Â

�»MÀ̄¿È »�È�z«ú¿ ËÂÏ È≈¿·�Ï È�k �»MÀ̄¿È )28(. 
 

 '''' רק לפי צו ה רק לפי צו ה רק לפי צו ה רק לפי צו ה----מלחמה עם עמים שונים מלחמה עם עמים שונים מלחמה עם עמים שונים מלחמה עם עמים שונים 
    עמלקעמלקעמלקעמלק

    .כמפורט לעיל
    מדיןמדיןמדיןמדין
    ך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנות""""תנתנתנתנ
 .�a«�¿È«Â'≈l �∆LÓ Ï∆� ¯Ó≈¯ �....אאאא
  .ÍÈ∆n«Ú Ï∆� Û≈Ò»�≈z ¯«Á«� ÌÈ�»È¿��n«� ú≈�≈Ó Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿a ú«Ó¿�� Ì�¿«....בבבב
ú≈ú»Ï Ô»È¿��Ó Ï«Ú eÈ¿��È¿Â ....גגגג  �»·»v«Ï ÌÈ�L»¬� Ì∆Î¿z��≈Ó e�¿Ï»Á≈� ¯Ó�≈Ï Ì»Ú»� Ï∆� �∆LÓ ¯≈a«�¿È«Â

� ú«Ó¿��'Ô»È¿��Ó¿a .  

e�� ¯∆L¬�«k Ô»È¿��Ó Ï«Ú e�¿a¿��i«Â'¯»Î»Ê Ï»k e�¿̄«�«i«Â«� �....זזזז  �∆LÓ ú∆� . 
Ì∆�È≈Ï¿Ï«Á  Ï«Ú  e�¿̄»�  Ô»È¿��Ó  È≈Î¿Ï«Ó  ú∆�¿Â. ¯eÁ ú∆�¿Â ¯e� ú∆�¿Â Ì∆�∆̄ ú∆�¿Â È�Â....חחחח ¡� ú∆� 

Ô»È¿��Ó È≈Î¿Ï«Ó ú∆L≈Ó¬Á Ú«·∆̄ ú∆�¿Â.·∆̄»Á∆a e�¿̄»� ¯�ÂÚ¿a Ô∆a Ì»Ú¿Ï�a ú≈�¿Â . 
 ú∆� Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿· ea¿L�i«Â Ì∆�≈¿��Ó Ï»k ú∆�¿Â Ì»z¿Ó∆�¿a Ï»k ú≈�¿Â Ì»t«Ë ú∆�¿Â Ô»È¿��Ó È≈L¿....טטטט

eÊ»Ê»a Ì»ÏÈ≈Á Ï»k ú∆�¿Â.  
�L≈�»a eÙ¿̄»ù Ì»ú¯È�Ë Ï»k ú≈�¿Â Ì»ú·¿L....ייייÂÓ¿a Ì∆�È≈̄»Ú Ï»k ú≈�¿Â)29(  .     

 

אבל  מעבר  , נגזר על משה רבינו שלא יעבור את  הירדן "- Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿a ú«Ó¿�� Ì�¿....בבבב
נצח שני מלכי האמורי הגדולים וחלק את ארצם  -לירדן עשה כל מצות ישראל

 .)30(""""יהושע רק מצות הארץיהושע רק מצות הארץיהושע רק מצות הארץיהושע רק מצות הארץ ואין על. 'והוא ראוי שיעשה נקמה בשונאי ה. בנחלה
    ....יהושע בן נון ימשיך את תיפקודו של משה רבינויהושע בן נון ימשיך את תיפקודו של משה רבינויהושע בן נון ימשיך את תיפקודו של משה רבינויהושע בן נון ימשיך את תיפקודו של משה רבינו

 

 .תמות -ÍÈ∆n«Ú Ï∆� Û≈Ò»�≈z«....בבבב

 .)32(. הקפיהו משלוש רוחות. )31 (.התנפלות פתע -e�¿a¿��i«Â....זזזז
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    י יהושע בן נוןי יהושע בן נוןי יהושע בן נוןי יהושע בן נון""""כיבוש כנען עכיבוש כנען עכיבוש כנען עכיבוש כנען ע
 הצוהצוהצוהצו
    ך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנות""""תנתנתנתנ
 Ú«a¿L� ¯∆L¬� õ∆̄»�»� ú∆� eL¿̄e e�a õ∆̄»�»� ú∆� Ì∆ÎÈ≈¿Ù�Ï È�z«ú» �≈�¿̄' Ì∆ÎÈ≈ú·¬�«Ï �....חחחח

Ì∆�È≈̄¬Á«� Ì»Ú¿̄«Ê¿Ïe Ì∆�»Ï ú≈ú»Ï ·�¬Ú«È¿Ïe �»Á¿��È¿Ï Ì»�»̄¿·«�¿Ï. 
 �¡Ô«ú» �≈�¿̄'� ¯∆a�c ¯∆L¬�«k L≈̄ �≈Ï¬Ú õ∆̄»�»� ú∆� »ÍÈ∆»Ù¿Ï »ÍÈ∆�Ï¡� ' ¿Í»Ï »ÍÈ∆ú·¬� È≈�Ï �....כאכאכאכא

ú»Á≈z Ï«�¿Â �»̄È�z Ï«�.) 33(. 
 

 .)34(לרשת,  ירש-השורש  -L≈̄ �≈Ï¬Ú....כאכאכאכא
 

    הביצועהביצועהביצועהביצוע
 . L¬� �∆l≈�»� ÌÈ�n«Ú»� È≈̄»Ú≈Ó �«̄'�∆i«Á¿ú �Ï �»Ï¬Á« »Í¿Ï Ô≈ú »ÍÈ∆�Ï¡� �»Ó»L¿ Ï»k∆¯ �....טזטזטזטז
Í¿e�� ¯∆L¬�«k È�Òe·¿È«�¿Â« ....יזיזיזיז  È�e �Á«� È�f�̄¿t«�¿Â È�¬Ú«¿k«� È�̄Ó¡�»�¿Â È�z�Á«� Ì≈ÓÈ�̄¬Á«z Ì≈̄¬Á«� È�k
�'»ÍÈ∆�Ï¡� . 
Ì∆�È≈�Ï�≈Ï eL»Ú ¯∆L¬� Ì»ú·¬ÚÂz ÏÎ¿k úÂL¬Ú«Ï Ì∆Î¿ú∆� e�¿n«Ï¿È �Ï ¯∆L¬� Ô«Ú«Ó¿Ï ....יחיחיחיח

 «Ï Ì∆ú�»Ë¬Á«Â-�'Ì∆ÎÈ≈�Ï¡� . )35(. 
 

Ì≈ÓÈ�̄¬Á«z Ì≈̄¬Á«�- תחריב ותשמיד. 
 

סיחון מלך האמורי סיחון מלך האמורי סיחון מלך האמורי סיחון מלך האמורי  שלפני תקיפתשלפני תקיפתשלפני תקיפתשלפני תקיפת יהושע בן נון הלך בעקבות משה רבינויהושע בן נון הלך בעקבות משה רבינויהושע בן נון הלך בעקבות משה רבינויהושע בן נון הלך בעקבות משה רבינו
    ::::קרא לו לשלום ככתובקרא לו לשלום ככתובקרא לו לשלום ככתובקרא לו לשלום ככתוב

    משה רבינומשה רבינומשה רבינומשה רבינו
 

 הצעת שלוםהצעת שלוםהצעת שלוםהצעת שלום
�Ó�≈Ï Ì¯....כוכוכוכוÂÏ»L È≈̄¿·�c ÔÂa¿L∆Á ¿Í∆Ï∆Ó ÔÂÁÈ�Ò Ï∆� úÂÓ≈�¿� ¯«a¿��n�Ó ÌÈ�Î»�¿Ï«Ó Á«Ï¿L∆�»Â )36(. 

 

 תגובה מלחמתיתתגובה מלחמתיתתגובה מלחמתיתתגובה מלחמתית
 �¡L¿��� È�k Âa e≈̄�·¬Ú«�  ÔÂa¿L∆Á  ¿Í∆Ï∆Ó  ÔÁÈ�Ò  �»·»�  �Ï¿Â' õ≈n��¿Â ÂÁe¯ ú∆� »ÍÈ∆�Ï«� �....לללל

�∆f «� ÌÂi«k »Í¿�»È¿· Âz�z Ô«Ú«Ó¿Ï Â·»·¿Ï ú∆�. 
ÏÏÏÏאאאא....� ¯∆Ó�i«Â  ' ú∆� ú∆L∆̄»Ï L»̄ Ï≈Á»� Â�¿̄«� ú∆�¿Â ÔÁÈ�Ò ú∆� »ÍÈ∆»Ù¿Ï ú≈z È�úl�Á«� �≈�¿̄ È«Ï≈� 

Â�¿̄«�. 
ÏÏÏÏבבבב....�»�¿�»È �»Ó»Á¿Ï�n«Ï Ân«Ú Ï»Î¿Â  �e� e≈ú�»̄¿��Ï ÔÁÈ�Ò �≈�≈i«Â. 
ÏÏÏÏגגגג....� e�≈¿z�i«Â  'Ân«Ú Ï»k ú∆�¿Â Â»»a ú∆�¿Â Âú� ¿Í«p«Â  eÈ≈»Ù¿Ï eÈ≈�Ï¡� . 
ÏÏÏÏדדדד....»p«�¿Â  Ì�ú¿Ó ¯È�Ú Ï»k ú∆� Ì≈̄¬Á«p«Â  �Â��«� ú≈Ú»a ÂÈ»̄»Ú Ï»k ú∆� �k¿Ï�p«Â �Ï Û»h«�¿Â ÌÈ�L

�È�̄»ù e¿̄«�¿L�� . 
ÏÏÏÏהההה....e¿�»Î»Ï ¯∆L¬� ÌÈ�̄»Ú∆� Ï«Ï¿Le e»Ï e¿Ê«Ê»a �»Ó≈�¿a«� �«̄. 
ÏÏÏÏוווו.... �»ú¿È»� �Ï �»Ú¿Ï�b«� �«Ú¿Â  Ï«Á«p«a ¯∆L¬� ¯È�Ú»�¿Â  Ô¿̄«� Ï«Á« ú«Ù¿ù Ï«Ú ¯∆L¬�  ¯≈Ú¯¬Ú≈Ó

 ep∆n�Ó �»·¿�»ù ¯∆L¬� �»È¿̄��� Ô«ú» Ïk«� ú∆�'eÈ≈»Ù¿Ï eÈ≈�Ï¡� . )37(.    
 

)38(. לא הסכים -�Ï¿Â  �«·«�....לללל
 

ÏÏÏÏדדדד....Ì�ú¿Ó- 39(. בני אדם. אנשים(. 
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     לא נענו להצעות שלום לא נענו להצעות שלום לא נענו להצעות שלום לא נענו להצעות שלום----עמי כנען פעלו כמו סיחון עמי כנען פעלו כמו סיחון עמי כנען פעלו כמו סיחון עמי כנען פעלו כמו סיחון 

Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿a Ï∆� �»ÓÈ�Ï¿L�� ¯∆L¬� ¯È�Ú �»ú¿È»� �Ï ú∆� ÔÂÚ¿·�� È≈·¿LÈ È�e....יטיטיטיט �Á«� È�z¿Ï�a 
 eÁ¿�»Ï Ïk«� �»Ó»Á¿Ï�n«·. 

ú≈�≈Ó È�k'Ì»ÓÈ�̄¬Á«� Ô«Ú«Ó¿Ï Ï≈�»̄¿ù�È ú∆� �»Ó»Á¿Ï�n«� ú�«̄¿��Ï Ì»a�Ï ú∆� �≈f �....ככככ «Á¿Ï  �»ú¿È»� )40

(  .     
 

    .להשמיד.להחריב  -�»Ì»ÓÈ�̄¬Á....ככככ
 

    )25(".".".".מכלל ששלחו להם לשלום ולא קבלומכלל ששלחו להם לשלום ולא קבלומכלל ששלחו להם לשלום ולא קבלומכלל ששלחו להם לשלום ולא קבלו""""
 מי שרוצה: הראשון שלח להם. שלשה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ"....הההה

מי שרוצה לעשות : וחזר.  ישלים-מי שרוצה להשלים : וחזר ושלח.  יברח-לברוח 
 .)25(". יעשה-מלחמה 

שלושים . גבעונים השלימו... ה והלך לו לאפריקי"גרגשי פינה והאמין לו להקב"
 .)25(." ואחד מלכים עשו מלחמה ונפלו

 

    יריחו תחילהיריחו תחילהיריחו תחילהיריחו תחילה
 . È≈¿t�Ó ú∆̄∆bÀÒ¿Óe ú∆̄∆�Ò ÂÁÈ�̄È�Â �»a ÔÈ≈�¿Â �≈�ÂÈ ÔÈ≈� Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿a....אאאא
 . �∆Ó�i«Â'Ï�È»Á∆� È≈̄Âa�b d»k¿Ï«Ó ú∆�¿Â ÂÁÈ�̄¿Èú∆� »Í¿�»È¿· È�z«ú» �≈�¿̄ «ÚÀLÂ�¿ÈÏ∆¯ �....בבבב
ú»Á∆� Ì«Ú«t ¯È�Ú»� ú∆� ÛÈ≈w«� �»Ó»Á¿Ï�n«� È≈L¿«� Ïk ¯È�Ú»� ú∆� Ì∆úa«Ò¿Â. ú∆L≈L �∆ù¬Ú«ú �k....גגגג

ÌÈ�Ó»È. 
 eaÒ»z È�ÚÈ�·¿M«� ÌÂi«·e ÔÂ¯»�»� È≈¿Ù�Ï ÌÈ�Ï¿·Âi«� úÂ¯¿ÙÂL �»Ú¿·�L e�¿ù�È ÌÈ�¬�Î �»Ú¿·�L¿Â....דדדד

úÂ¯»ÙÂM«a eÚ¿�¿ú�È ÌÈ�¬�k«�¿Â ÌÈ�Ó»Ú¿t Ú«·∆L ¯È�Ú»� ú∆�.  
¯z Ì»Ú»� Ï»Î eÚÈ�̄»È ¯»ÙÂM«� ÏÂ� ú∆� Ì∆Î¬Ú¿Ó»L¿k Ï≈·Âi«� Ô∆̄∆�¿a ¿ÍL¿Ó�a �»È»�¿Â �»ÏÂ�¿� �»Úe¿....הההה

Âc¿�∆ LÈ�� Ì»Ú»� eÏ»Ú¿Â  »�È∆z¿Á«z ¯È�Ú»� ú«ÓÂÁ �»Ï¿Ù»¿Â.  
ÈÈÈÈ. �≈�≈È �Ï¿Â  Ì∆Î¿ÏÂ� ú∆� eÚÈ�Ó¿L«ú �Ï¿Â  eÚÈ�̄»ú �Ï ¯Ó�≈Ï  «ÚÀLÂ�¿È �»e�� Ì»Ú»� ú∆�¿Â

Ì∆úÚÈ�̄¬�«Â  eÚÈ�̄»� Ì∆ÎÈ≈Ï¬� È�̄¿Ó»� ÌÂÈ �«Ú ¯»·»c Ì∆ÎÈ�t�Ó.  
Ú«·∆L �∆f ....טוטוטוטו «� Ë»t¿L�n«k ¯È�Ú»� ú∆� eaÒ»i«Â  ¯«Á«M«� úÂÏ¬Ú«k eÓ�k¿L«i«Â  È�ÚÈ�·¿M«� ÌÂi«a È��¿È«Â

ÌÈ�Ó»Ú¿t Ú«·∆L ¯È�Ú»� ú∆� e·¿·»Ò �e�«� ÌÂi«a �«̄ ÌÈ�Ó»Ú¿t. 
È��¿È«Â úÈ�ÚÈ�·¿M«� Ì«Ú«t«a»Ú»� Ï∆� «ÚÀLÂ�¿È ¯∆Ó�i«Â....טזטזטזטז  úÂ¯»ÙÂM«a ÌÈ�¬�k«� eÚ¿�»z  eÚÈ�̄»� Ì

� Ô«ú» È�k'¯È�Ú»� ú∆� Ì∆Î»Ï . 
úÂ¯»ÙM«a eÚ¿�¿ú�i«Â....ככככ  Ì»Ú»� Ú«̄»i«Â. Ì»Ú»� eÚÈ�̄»i«Â  ¯»ÙÂM«� ÏÂ� ú∆� Ì»Ú»� «ÚÓ¿L�Î È��¿È«Â

�»ÏÂ�¿� �»Úe¯¿z. ú∆� e�¿k¿Ï�i«Â  Âc¿�∆ LÈ�� �»̄È�Ú»� Ì»Ú»� Ï«Ú«i«Â  »�È∆z¿Á«z �»ÓÂÁ«� Ït�z«Â 
¯È�Ú»�.) 41(. 

 

הכה בהלם את הנכבשים ואת הכובשים גם ,יריחו,הכיבוש הראשון של עיר כנענית
ותקיעת ותקיעת ותקיעת ותקיעת     )Ì∆úa«Ò¿Â(    הקפותהקפותהקפותהקפות.הכובשים לא ירו אף חץ ולא הפעילו שום סוג נשק.יחד

 )42 (.ובני ישראל פלשו לעיר, , , , בשבתבשבתבשבתבשבת את חומות העיראת חומות העיראת חומות העיראת חומות העיר הפילוהפילוהפילוהפילו) ÂÚÈ�̄»È(    שופרשופרשופרשופר
 

 פקד על גרמי שמים פקד על גרמי שמים פקד על גרמי שמים פקד על גרמי שמים  האדם היחידי במקרא המורשה ל האדם היחידי במקרא המורשה ל האדם היחידי במקרא המורשה ל האדם היחידי במקרא המורשה ל----המשך ניסי המשך ניסי המשך ניסי המשך ניסי 
Ï «ÚÀLÂ�¿È ¯≈a«�¿È Ê»�-�'� ú≈z ÌÂi¿a 'È≈È≈Ú¿Ï ¯∆Ó�i«Â....יביביביב  Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿a È≈¿Ù�Ï È�̄Ó¡�»� ú∆�  

Ï≈�»̄¿ù�È:Ô�ÂÏ»i«� �∆Ó≈Ú¿a «Á≈̄»È¿Â  ÌÂc ÔÂÚ¿·��¿a L∆Ó∆L ! 
Ó»Ú «Á≈̄»È¿Â«�....יגיגיגיג   L∆Ó∆M«� Ìc�i«Â.ÂÈ»·¿È� ÈÂb Ìw�È �«Ú .¯»L»i«� ¯∆Ù≈Ò Ï«Ú �»·eú¿Î �È�� �Ï¬� . 

ÌÈ�Ó»z ÌÂÈ¿k �Â·»Ï õ»� �Ï¿Â  Ì�È«Ó»M«� È��¬Á«a L∆Ó∆M«� �Ó¬Ú«i«Â. 
�ÚÓ¿L�Ï ÂÈ»̄¬Á«�¿Â ÂÈ»»Ù¿Ï �e�«� ÌÂi«k �»È»� �Ï¿Â '� È�k LÈ�� Ï» �....ידידידידÂ�¿a 'Ï≈�»̄¿ù�È¿Ï Ì»Á¿Ï�.)

43( 
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    ''''לפי צו הלפי צו הלפי צו הלפי צו ה----לאחר מות יהושע לאחר מות יהושע לאחר מות יהושע לאחר מות יהושע ,,,,המשך הלחימההמשך הלחימההמשך הלחימההמשך הלחימה
a Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿a eÏ¬�¿L�i«Â»....אאאא  «ÚÀLÂ�¿È úÂÓ È≈̄¬Á«� È��¿È«Â-�'''' Ï∆� e»l �∆Ï¬Ú«È È�Ó ¯Ó�≈Ï 

Âa Ì∆Á»l��¿Ï �»l�Á¿z«a È�¬Ú«¿k«�?  
�'Ó�i«Â∆¯ �....בבבבÂ�»È¿a õ∆̄»�»� ú∆� È�z«ú» �≈p�� �∆Ï¬Ú«È �»�e�¿È .) 44( 
 

    ???? הילכו שניהם יחדיו הילכו שניהם יחדיו הילכו שניהם יחדיו הילכו שניהם יחדיו----הצלחה מסחררת וענוה הצלחה מסחררת וענוה הצלחה מסחררת וענוה הצלחה מסחררת וענוה 
חומות יריחו  . אצל משה רבינו ואצל תלמידו וממשיך דרכו יהושע בן נון! ! ! ! כןכןכןכן

הם מתארגנים בבריתות והכל . מפלה רודפת מפלה.צבאות עממי כנען כורסים.נפלו
בצורה ? יהושע בן נון,כיצד מגיב המפקד העליון של צבאות ישראל. מתפורר אצלם

והתפארות והנהגת פולחן  במקום התרבבות.כובשים-הפוכה מהמקובל על מצביאים
 -בכל קצוי תבל ובכל העידנים . צבאות' אישיות לעצמו הוא כורע ברך לפני ה

 יחסו האלהה לעצמה צבאית ולעומדים -ממצרים ועד סין ועד מונגוליה ועד רוסיה
בה נאמר בין , )74('עלינו לשבח'יהושע בן נון חיבר את תפילת  )53ראה הערה (.בראש
 : השאר

icy zeklna mler owzl.jnya e`xwi xya ipa lke. iryx lk jil` zeptdl
ux`.laz iayei lk ercie exiki ,jxa lk rxkz jl ikjxa lk rxkz jl ikjxa lk rxkz jl ikjxa lk rxkz jl ikoeyl lk rayz .d jiptl '

epzi xwi jny ceakle eletie erxki epidl` .jzekln ler z` mlek elawiejzekln ler z` mlek elawiejzekln ler z` mlek elawiejzekln ler z` mlek elawie ...
d dided dided dided dide ' ' ' 'ux`d lr jlnlux`d lr jlnlux`d lr jlnlux`d lr jlnld didi `edd meia  'cg` enye cg`."    

 

ורק ורק ורק ורק ,,,,ורק את עול מלכותו מקבלים ורק את עול מלכותו מקבלים ורק את עול מלכותו מקבלים ורק את עול מלכותו מקבלים , , , , ה כורעים ומשתחויםה כורעים ומשתחויםה כורעים ומשתחויםה כורעים ומשתחוים""""בבבבאם רק לקאם רק לקאם רק לקאם רק לק
    !!!!????מה תפקידו של הכובש המהולל מפקד צבאות העבריםמה תפקידו של הכובש המהולל מפקד צבאות העבריםמה תפקידו של הכובש המהולל מפקד צבאות העבריםמה תפקידו של הכובש המהולל מפקד צבאות העברים, , , , הוא מלךהוא מלךהוא מלךהוא מלך

 

    ::::ששידרוששידרוששידרוששידרו, , , , להיות ההיפך מכל המצביאים והכובשים בתולדות אנושלהיות ההיפך מכל המצביאים והכובשים בתולדות אנושלהיות ההיפך מכל המצביאים והכובשים בתולדות אנושלהיות ההיפך מכל המצביאים והכובשים בתולדות אנוש
 

    ך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנות""""תנתנתנתנ
�∆f «� Ï�È«Á«� ú∆� È�Ï �»ù»Ú È��»È Ì∆�Ú¿Â  È�Ák )45(. 

��ÂÚ È�Ò¿Ù«�¿Â È�¬� )46(.    
 

    מלך אשורמלך אשורמלך אשורמלך אשור
  ....ÂÈ»È≈Ú Ìe¯ ú∆̄∆�¿Ù�z Ï«Ú¿Â¯eM«� ¿Í∆Ï∆Ó ·«·¿Ï Ï∆�� È�̄¿t.......יביביביב
 È�úÂÀ·¿ È�k È�ú»Ó¿Î»Á¿·e È�úÈ�ù»Ú È��»È «ÁÎ¿a ¯«Ó»� È�k.... ÌÈ�n«Ú úÏe·¿b ¯È�Ò»�¿Â....יגיגיגיג

ÌÈ�·¿LÂÈ ¯È�a�«k �È�̄Â�¿ÂÈ�ú≈ùÂL Ì∆�È≈úÂ�eú¬Ú«Â.... 
È��»È Ô≈w«Î �»�¿Ó�z«Â  È�z¿Ù»Ò»� È�¬� õ∆̄»�»� Ï»k úÂ·ÀÊ¬Ú ÌÈ��È≈a ÛÒ¡�∆Î¿Â ÌÈ�n«Ú»� ÏÈ≈Á¿Ï....ידידידיד

Û≈�¿Ù«�¿Óe �∆Ù �∆�Ùe Û»»k �≈� �»È»� �Ï¿Â.... )47(.   
 

 .)49(בזזתי-È�ú≈ùÂL. )49 (.אוצרותיהם - Ì∆�È≈úÂ�eú¬Ú«Â    .)48 (.חכמתי -È�úÂÀ·¿....יגיגיגיג
 ....היושבים במבצרים-ÌÈ�·¿LÂÈ .)50( .כגיבור מלחמה .כמו אביר  -È�a�«k �È�̄Â�¿Â¯....יגיגיגיג
כן אני לא מצאתי בכל העמים מי ...כמו שהקן מופקר ונעזב לכל " - Ô≈w«Î �»�¿Ó�z«Â....ידידידיד

 .)49 (.מצאו אותם -È��»È"  שיעמוד כנגדי

 מלך מצריםמלך מצריםמלך מצריםמלך מצרים
¯«Ó»� ¯∆L¬� ÂÈ»̄�¿È ¿ÍÂú¿a õ≈·¯»� ÏÂ�»b«� ÌÈ�p«z«� Ì�È«̄¿��Ó ¿Í∆Ï∆Ó �Ú¿̄«t:�̄�¿È È�Ï  È�¬�«Â È

 È��úÈ�ù¬Ú)51(. 
 הנילוס -יאור יאור יאור יאור . הבית הגדולהבית הגדולהבית הגדולהבית הגדול - משמעות השם. התואר של כל מלכי מצרים -    פרעהפרעהפרעהפרעה

 .עשיתי את עצמי -È��úÈ�ù¬Ú. שממנו משקים את שדות מצרים
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     מלך בבלמלך בבלמלך בבלמלך בבל
È�̄¿�«� ¯«�È�Ï¿Â  È�¿Ò�Á Û»�¿ú�a eÎ¿Ï«Ó úÈ≈·¿Ï d»ú¿È«¡· �»¬� È�c �»ú¿a«̄ Ï∆·»a �È�� �»� �»Ï¬�)52(. 

 

    תרגום
 חוסני ולכבוד בתוקף, אשר אני בניתיה לבית מלכות,הלוא זאת היא בבל הגדולה

    .  .  .  .  נבוכדנצרנבוכדנצרנבוכדנצרנבוכדנצרכה אמר .  הדרי
   ).ה" לפס586 -השני החריב את בית המקדש הראשון ב(. שמם של שני מלכי בבל- נבוכדנצרנבוכדנצרנבוכדנצרנבוכדנצר

 

ות ות ות ות שליטים ורודנים בתולדשליטים ורודנים בתולדשליטים ורודנים בתולדשליטים ורודנים בתולד, , , , כובשיםכובשיםכובשיםכובשים, , , , י מצביאיםי מצביאיםי מצביאיםי מצביאים""""מסרים זהים שודרו עמסרים זהים שודרו עמסרים זהים שודרו עמסרים זהים שודרו ע
)53 (....אנוש ברחבי תבל אנוש ברחבי תבל אנוש ברחבי תבל אנוש ברחבי תבל 

 

zevx` eyak md,mixf minr lr ehlzyd, ex`tzde zenvrn ecqi
eniwdy zeixtni`a, ddl`de oehlyd ze`z ly sgc jezn lkd

zinvr.oep oa ryedi, iyaek cec zian wcvd iklne mihteyd
orpk ux` ihilye-l`xyi ux`l dktdy- d`yxd sweza elrt

 oec`d zghad dkynde mixzad oia zixaa dzligzy zidel`
zenlerd lk ly icigid ,awd"d , ozpiz z`fd ux`dy zea`l

l`xyi mrl . 
 

    ....י לפרושו לתורהי לפרושו לתורהי לפרושו לתורהי לפרושו לתורה""""ראה פתיחת רשראה פתיחת רשראה פתיחת רשראה פתיחת רש
 

כובשים רודנים לזו של כובשים רודנים לזו של כובשים רודנים לזו של כובשים רודנים לזו של , , , , השואת התנהגותם של מצביאיםהשואת התנהגותם של מצביאיםהשואת התנהגותם של מצביאיםהשואת התנהגותם של מצביאים. . . .  להלן להלן להלן להלן53535353ראה הערה ראה הערה ראה הערה ראה הערה 
    .... נביא נביא נביא נביא----יהושע בן נון מלמדת על אישיותו של מצביא יהושע בן נון מלמדת על אישיותו של מצביא יהושע בן נון מלמדת על אישיותו של מצביא יהושע בן נון מלמדת על אישיותו של מצביא 

 

לאחר המלחמות בהם פיקד על צבא לאחר המלחמות בהם פיקד על צבא לאחר המלחמות בהם פיקד על צבא לאחר המלחמות בהם פיקד על צבא  ון כובש כנעןון כובש כנעןון כובש כנעןון כובש כנעןכה שידר יהושע בן נכה שידר יהושע בן נכה שידר יהושע בן נכה שידר יהושע בן נ
    הכיבושהכיבושהכיבושהכיבוש
� L∆̄Âi«Â' ÌÂi«� �«Ú Ì∆ÎÈ≈¿Ù�a LÈ�� �«Ó»Ú �Ï Ì∆z«�¿Â ÌÈ�Óe�¬Ú«Â  ÌÈ�Ï�¿b Ì�ÈÂb Ì∆ÎÈ≈¿t�Ó 

�∆f «�. 
 È�k Û∆Ï»� Û»c¿̄�È Ì∆k�Ó �»Á∆� LÈ�� �'Ì∆Î»Ï Ì»Á¿Ï�p«� �e� Ì∆ÎÈ≈�Ï¡� Ì∆Î»Ï ¯∆a�c ¯∆L¬�«k . 
 � ú∆� �»·¬�«�¿Ï Ì∆ÎÈ≈úL¿Ù«¿Ï ��¿Ó Ì∆z¿̄«Ó¿L�¿Â'Ì∆ÎÈ≈�Ï¡� . )54( 
 

 ::::תפיסת עולמו של יהושע בן נון מנוסחת בדברי משורר התהיליםתפיסת עולמו של יהושע בן נון מנוסחת בדברי משורר התהיליםתפיסת עולמו של יהושע בן נון מנוסחת בדברי משורר התהיליםתפיסת עולמו של יהושע בן נון מנוסחת בדברי משורר התהילים
 

    ך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנות""""תנתנתנתנ
 .�»Ì≈Á¿l«L¿z«ÂÌÈ�nÀ�¿Ï Ú«̄»z Ì≈Ú»h�z«Â »z¿L«̄Â� Ì�ÈÂb »Í¿�»È �»z....גגגג

 õ∆̄»� eL¿̄»È Ì»a¿̄«Á¿· �Ï È�k �»ÚÈ�LÂ� �Ï Ì»ÚÂ¯¿Êe ¯Â�¿Â»Í¬ÚÂ¯¿Êe »Í¿È�Ó¿È È�k ÂÓ»l....דדדד
Ì»úÈ��¿̄ È�k »ÍÈ∆»t. 

 .�»Ú«È úÂÚeL¿È �≈e«� ÌÈ��Ï¡� È�k¿Ï«Ó �e� �»z¬�·....הההה
 .eÈ≈Ó»� Òe·» »Í¿Ó�L¿a «Á≈b«¿ eÈ≈̄»� »Í¿a....וווו

È�≈ÚÈ�LÂú �Ï È�a¿̄«Á¿Â....זזזז  Á»Ë¿·∆� È�z¿L«�¿· �Ï È�k. 
 .úÂLÈ�·¡� eÈ≈�¿«ù¿Óe eÈ≈̄»v�Ó e»z¿Ú«LÂ� È�k....חחחח
 )Ï»Î e¿Ï«l�� ÌÈ��Ï�≈a �»Ï∆Ò �∆�Â Ì»ÏÂÚ¿Ï »Í¿Ó�L¿Â ÌÂi«� .)55....טטטט

  

  -�»Ì≈Á¿l«L¿z«ÂÌÈ�nÀ�¿Ï Ú«̄»z Ì≈Ú»h�z«Â »z¿L«̄Â� Ì�ÈÂb »Í¿�»È �»z....גגגג
 .נטעת את אבותינו בארץ ישראל -Ú»h�z«ÂÌ≈.  גרשת עממי כנען-�z¿L«̄Â« בידך' אתה ה

Ú«̄»z- 56( .עשית להם רעה ושלחת אותם מפני ישראל( 
 )56(.  נרמוס אויבינו-eÈ≈Ó»� Òe·» ....וווו
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    ----השניהשניהשניהשני....יהושע בן נון היה הראשון משני גנרלים עברים שהיו גם נביאיםיהושע בן נון היה הראשון משני גנרלים עברים שהיו גם נביאיםיהושע בן נון היה הראשון משני גנרלים עברים שהיו גם נביאיםיהושע בן נון היה הראשון משני גנרלים עברים שהיו גם נביאים
המרכיב העיקרי באישיות השניים היה רוחני ולא שלטון המרכיב העיקרי באישיות השניים היה רוחני ולא שלטון המרכיב העיקרי באישיות השניים היה רוחני ולא שלטון המרכיב העיקרי באישיות השניים היה רוחני ולא שלטון . . . . דוד המלךדוד המלךדוד המלךדוד המלך

 . ונשק כוחנייםונשק כוחנייםונשק כוחנייםונשק כוחניים
 )57(. Áe¯� ' È�a ¯∆a�c» -דוד   )L¬� LÈ�� «Áe¯ Âa.)1∆¯ -יהושע

 

    ענוהענוהענוהענוה
�È∆úÏe·¿��Ï õ∆̄»�»� ú∆� ÏÁ¿�Ï el«Î¿È«Â  Ô�a «ÚÀLÂ�È�Ï �»Ï¬Á« Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿· e¿z�i«Â«....מטמטמטמט
Ôe Ì»ÎÂú¿a .... 
È�t Ï«Ú''''Ï»�»L  ¯∆L¬�  ¯È�Ú»� ú∆�  ÂÏ e¿ú» .�z ú∆�  �∆¿·�i«Â �. . . . ננננ  Ì�È»̄¿Ù∆� ¯«�¿a Á«̄∆Ò ú«¿Ó 

d»a ·∆L≈i«Â  ¯È�Ú»� ú∆�. )58 (    
 

 !!!!איןאיןאיןאין! ? מהעם נחלהמקבלמקבלמקבלמקבל היש תקדים לכך שמלך או מצביא מהולל
    . לא מקבללא מקבללא מקבללא מקבל אך, בטובו    נותןנותןנותןנותן  מלך-מקובל היה 

 

         האצלה רוחנית האצלה רוחנית האצלה רוחנית האצלה רוחנית----בחירת ממשיך הרצף הנבואי בחירת ממשיך הרצף הנבואי בחירת ממשיך הרצף הנבואי בחירת ממשיך הרצף הנבואי 
 

        ך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנות""""תנתנתנתנ
 : Ï∆� �∆LÓ ¯≈a«�¿È«Â'¯Ó�≈Ï �....טוטוטוטו
 .�¡Ù�È '�»�≈Ú»� Ï«Ú LÈ�� ¯»ù»a Ï»Î¿Ï úÁe¯»� È≈�Ï¿�� �....טזטזטזטז

 Ó�i«Â' �∆LÓ Ï∆� Âa «Áe¯ ¯∆L¬� LÈ�� Ôe Ô�a «ÚÀLÂ�¿Èú∆� »Í¿Ï Á«� ú∆� »z¿Î«Ó»Ò¿Â∆¯ �....יחיחיחיח
ÂÈ»Ï»Ú »Í¿�»È.     

È�e��¿Â....יטיטיטיט  �»�≈Ú»� Ï»k È≈¿Ù�Ï¿Â  Ô≈�k«� ¯»Ê»Ú¿Ï∆� È≈¿Ù�Ï Âú� »z¿�«Ó¬Ú«�¿ÂÌ∆�È≈È≈Ú¿Ï Âú� �»ú.    
)Ï≈�»̄¿ù�È È≈¿a ú«�¬Ú Ï»k eÚ¿Ó¿L�È Ô«Ú«Ó¿Ï ÂÈ»Ï»Ú »Í¿�Â�≈Ó �»z«ú»¿Â.) 59....ככככ

 
 

    ....הפן הרוחניהפן הרוחניהפן הרוחניהפן הרוחני)      60(. רוח נבואה שורה עליורוח נבואה שורה עליורוח נבואה שורה עליורוח נבואה שורה עליו - ��Âa «Áe¯ ¯∆L¬� LÈ....יחיחיחיח
)61((((""""שיכול להלוך כנגד רוחות של כל אחד ואחדשיכול להלוך כנגד רוחות של כל אחד ואחדשיכול להלוך כנגד רוחות של כל אחד ואחדשיכול להלוך כנגד רוחות של כל אחד ואחד""""

    ....הפן המנהיגותיהפן המנהיגותיהפן המנהיגותיהפן המנהיגותי   . 
 

וכאשר , כי הם כבר האמינו בך. לחלוק לו כבוד לפני ישראל "- Í¿�Â�≈Ó �»z«ú»¿Â«....ככככ
 )62(".כי ילכו אחרי מעשיך, יראו שאתה כבדתו כן יכבדוהו

Í¿�Â�≈Ó-  "62(".מן ההוד שניתן עליך בהר סיני( 
 

    דרגתו בנבואהדרגתו בנבואהדרגתו בנבואהדרגתו בנבואה
� ¯∆Ó�i«Â' ¯Ó�≈Ï �∆LÓ ú≈̄»L¿Ó Ôe Ô�a  «ÚÀL�Â�¿ÈÏ∆�. )63( 
� ¯∆Ó�i«Â '�¿È Ï∆�¯Ó�≈Ï «ÚÀL�Â.) 64( 

¯≈a«�¿È«Â � '¯Ó�≈Ï «ÚÀL�Â�¿È Ï∆�.) 65( 
 

 . לא מצינו אצל נביאים אחרים אלא אצל משה ואהרון' מטבע לשון זו של פנית ה
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    ראשון מעבירי המסר ההלכתיראשון מעבירי המסר ההלכתיראשון מעבירי המסר ההלכתיראשון מעבירי המסר ההלכתי. . . . ממשיך רצף הסמכות התורניתממשיך רצף הסמכות התורניתממשיך רצף הסמכות התורניתממשיך רצף הסמכות התורנית
 

    ההרשאהההרשאהההרשאהההרשאה
        ך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנות""""תנתנתנתנ

� ¯∆a�c ¯∆L¬�«k e�≈e«�¿È«Â  ÂÈ»Ï»Ú ÂÈ»�»È ú∆� ¿ÍÓ¿Ò�i«Â'�∆LÓ �«È¿a .) 66( 
 

ÂÈ»�»È ú∆� ¿ÍÓ¿Ò�i«Â-"  ה אמר"שהקב, יותר ויותר ממה שנצטוה. בעין יפה ú∆� »z¿Î«Ó»Ò¿Â 
»Í¿�»È )ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין .והוא עשה בשתי ידיו )יד אחת
 )67 ("יפה

 

¿ÍÓ¿Ò�i«Â-" בית דין של שלושה צריכין  אחד סנהדרי גדולה ואחד סנהדרי קטנה ואחד
 ברשות שנותנים -ולדורות...ומשה רבינו סמך יהושע ביד. שיהיו סמוכין מפי סמוכין

 )68 (".לו
 

אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלשה צריך "----סמיכהסמיכהסמיכהסמיכה
ÍÓ¿Ò�i«Â¿ : ומשה רבינו סמך יהושע ביד שנאמר. שיהיה אחד מהן סמוך מפי הסמוך

e�≈e«�¿È«Â  ÂÈ»Ï»Ú ÂÈ»�»È ú∆�.וכן השבעים זקנים משה רבינו סמכם ושרתה עליהן שכינה .
עד עד עד עד ונמצאו הסמוכין איש מפי איש . ואותן הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים

    . . . . )69 (""""יהושע ועד בית דינו של משה רבינויהושע ועד בית דינו של משה רבינויהושע ועד בית דינו של משה רבינויהושע ועד בית דינו של משה רבינו בית דינו שלבית דינו שלבית דינו שלבית דינו של
 

 ....)70(""""משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקניםמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקניםמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקניםמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים""""

    . . . . שרת המתמדת שלא נותקה ולא תנותק עד סוף כל הדורותשרת המתמדת שלא נותקה ולא תנותק עד סוף כל הדורותשרת המתמדת שלא נותקה ולא תנותק עד סוף כל הדורותשרת המתמדת שלא נותקה ולא תנותק עד סוף כל הדורותהשרהשרהשרהשר
 

 כתיבה תורנית של יהושע בן נוןכתיבה תורנית של יהושע בן נוןכתיבה תורנית של יהושע בן נוןכתיבה תורנית של יהושע בן נון
 ....)72) (71 (.שמונה פסוקים אחרונים שבספר תורה    ----תורהתורהתורהתורה

  ....)72( .)למעט פסוקי הסיום בפרק כד( ספר יהושע    ----נביאיםנביאיםנביאיםנביאים
("על הארץ ועל המזון "-לאחר הכניסה לארץ תיקן את הברכה השניה -ברכת המזוןברכת המזוןברכת המזוןברכת המזון

73(.... 
  קטע הנאמר בסיום כל תפילה בכל יום. לאחר כיבוש יריחו-'עלינו לשבח'    ----תפילהתפילהתפילהתפילה

 ....)74(בעמידת מוסף של ראש השנה' מלכויות '-וב
 

 תורה שבעל פהתורה שבעל פהתורה שבעל פהתורה שבעל פה
 ....)75( "הלך בעומקה של הלכה"גם תוך ניהול המלחמה "

 ....)76("אפילו דברים שלא שמע מפי משה הסכימה דעתו כמו שנאמר למשה מסיני"
 

    סרסרסרסרהעברת המהעברת המהעברת המהעברת המ
ומה שנתחדש בזמנו ולא היה .ועם מות יהושע מסר לזקנים מה שקיבל מהפירושים"

ואותם הזקנים ...ומה שהיה בו מחלוקת ונפסקה הלכה כדעת הרוב. בו מחלוקת
וכך נמשך הדבר עד אנשי . ...והנביאים מסרו זה לזה. ה"מסרו מה שקיבלו לנביאים ע

והם חגי זכריה ומלאכי ודניאל וחנניה ומישאל ועזריה ועזרא הסופר , כנסת הגדולה
ועם אלו הנביאים תשלום מאה . ונחמיה בן חכליה ומרדכי וזרובבל בן שאלתיאל

ואחרון אותה החבורה הטהורה הוא ראשון ....ועשרים זקן מן החרש והמסגר
ואסף כל הקבלות ...עד רבינו הקדוש ...והוא שמען הצדיק ,לחכמים הנזכר במשנה 
והוא עצמו היה מן .ת שנאמרו ממשה רבינו ועד ימיווהשמועות והמחלוקו

. המקבלים
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משמעון ,מגמליאל אביו, משמעון אביו, מגמליאל אביו, שהוא קיבל משמעון אביו
, מיהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, משמעיה ואבטליון רבותיו, מהלל אביו, אביו

מאנטגונוס איש , מיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן,מיהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי
לפי שהוא היה משיירי אנשי כנסת , שקיבל מעזרא,משעון הצדיק,סוכו

וכך קיבל ירמיה מן הנביאים , וברוך בן נריה מירמיה, ועזרא מברוך בן נריה.הגדולה
    )77(".ממשה, נביא מפי נביא עד הזקנים שקיבלו מיהושע, שקדמוהו

 

    דינה מתוקנתדינה מתוקנתדינה מתוקנתדינה מתוקנת הפיכת כנען המושחתת לארץ ישראל כמ הפיכת כנען המושחתת לארץ ישראל כמ הפיכת כנען המושחתת לארץ ישראל כמ הפיכת כנען המושחתת לארץ ישראל כמ----מנהל תקין מנהל תקין מנהל תקין מנהל תקין 
 

     תמציתם תמציתם תמציתם תמציתם----" " " " עשרה תנאין התנה יהושעעשרה תנאין התנה יהושעעשרה תנאין התנה יהושעעשרה תנאין התנה יהושע""""
בעלות הפרט והשבט על קרקע ומקורות מים אינה בלתי     ----מטרת התקנות הללומטרת התקנות הללומטרת התקנות הללומטרת התקנות הללו

 . יש להתחשב בצרכי הכלל. מוגבלת
 

 . מותר לרעות בהמות וללקט עשבים בשדות ובחורשות ללא בקשת רשות מהבעלים
 .  למעט ענפי זית, הותר לקצץ סוגי ענפים צעירים כדי להשתמש בהם לנטיעות

 .    ישן או חדש, כל בני העיר יכולים לשאוב מים מכל מעין
מותר לבני כל השבטים לדוג שם , למרות שהכנרת נמצאת בחלקו של שבט נפתלי

 .  בתנאי שלא יפריעו לשיט של ספינות
 . לאחר עשית צרכים בשדה הותר לקחת צרור לקנח אפילו בשדה מלאה כרכום

 .צעוד בשבילים  שבשדות עד לירידת מטר הגשמים השני בחודש חשוןרשות לכל ל
 .מותר לסטות מהדרך ולהכנס לשדה זרוע כדי להימנע מלהיתקל בבליטות שבקרקע

מותר לחתוך זמורות כדי לפלס נתיב , לתועה בין הכרמים ללא אפשרות יציאה
 .  יציאה

  ....)78(. קונה את מקום נפילתו לקבורתו )'מת מצוה'( מת שאין מי שיטפל בקבורתו
 

    הההה"""" חידוש הברית עם הקב חידוש הברית עם הקב חידוש הברית עם הקב חידוש הברית עם הקב----סגירת המעגל בסיום חייוסגירת המעגל בסיום חייוסגירת המעגל בסיום חייוסגירת המעגל בסיום חייו
ú∆� e�¯¿È �»z«Ú¿Â'ú∆Ó¡�∆·e ÌÈ�Ó»ú¿a Âú� e�¿·�Ú¿Â �....ידידידיד  .e�¿·»Ú ¯∆L¬� ÌÈ��Ï¡� ú∆� e¯È�Ò»�¿Â 

� ú∆� e�¿·�Ú¿Â  Ì�È«̄¿��Ó¿·e ¯»�»p«� ¯∆·≈Ú¿a Ì∆ÎÈ≈ú�Â·¬�'. 
  Ú«Ï Ì∆ÎÈ≈È≈Ú¿a Ú«̄ Ì��¿Â� ú∆� �·'ÌÈ��Ï¡� ú∆� Ì�� Ôe�·¬Ú«ú È�Ó ú∆� ÌÂi«� Ì∆Î»Ï e¯¬Á«a¬....טוטוטוטו

Ì∆z«� ¯∆L¬� È�̄Ó¡�»� È≈�Ï¡� ú∆� Ì��¿Â ¯»�»p«� ¯∆·≈Ú≈Ó ¯∆L¬� Ì∆ÎÈ≈úÂ·¬� e�¿·»Ú ¯∆L¬� 
Ì»�¿̄«�¿a ÌÈ�·¿LÈ. � ú∆� �·¬Ú« È�úÈ≈·e È�Î»�¿Â'! 

Ó�i«Â∆¯....טזטזטזטז  Ì»Ú»� Ô«Ú«i«Â:� ú∆� ·Ê¬Ú≈Ó e»l �»ÏÈ�Ï»Á 'ÌÈ�̄≈Á¬� ÌÈ��Ï¡� �·¬Ú«Ï !  
 �¡È�k' ¯∆L¬�«Â ÌÈ��»·¬Ú úÈ≈a�Ó Ì�È«̄¿��Ó õ∆̄∆�≈Ó eÈ≈úÂ·¬� ú∆�¿Âe»ú� �∆Ï¬Ú«n«� �e� eÈ≈�Ï �....יזיזיזיז

 d»· e¿Î«Ï»� ¯∆L¬� ¿Í∆̄∆c«� Ï»Î¿a e≈̄¿Ó¿L�i«Â  �∆l≈�»� úÂÏ�¿b«� úÂú�»� ú∆� eÈ≈È≈Ú¿Ï �»ù»Ú
«Ú»� ÏÎ¿·eÌ»a¿̄��¿a e¿̄«·»Ú ¯∆L¬� ÌÈ�n. 

  �∆L∆̄»�¿È«Â'�·¬Ú« e¿Á«¬� Ì«b eÈ≈»t�Ó õ∆̄»�»� ·≈LÂÈ È�̄Ó¡�»� ú∆�¿Â ÌÈ�n«Ú»� Ï»k ú �....יחיחיחיח
� ú∆� 'eÈ≈�Ï¡� �e� È�k. 

ú∆� Ì∆Î»Ï Ì∆z¿̄«Á¿a Ì∆z«� È�k Ì∆Î»a Ì∆z«� ÌÈ��≈Ú Ì»Ú»� Ï∆� «ÚÀLÂ�¿È ¯∆Ó�i«Â ' �·¬Ú«Ï �....כבכבכבכב
ÂúÂ�.ַוּיאְמרו :ÌÈ��≈Ú!!!! 
Ï∆� Ì∆Î¿·«·¿Ï ú∆� eh«�¿Â �....כגכגכגכג  Ì∆Î¿a¿̄��¿a ¯∆L¬� ¯»Î≈p«� È≈�Ï¡� ú∆� e¯È�Ò»� �»z«Ú¿Â ' È≈�Ï¡�

Ï≈�»̄¿ù�È.  
 !!!! �¡ÚÀLÂ�¿È Ï∆� Ì»Ú»� e¯¿Ó�i«Â:� ú∆� 'Ú»Ó¿L� ÂÏÂ�¿·e �·¬Ú« eÈ≈�Ï»....כדכדכדכד 
Ú»Ï úÈ�̄¿a «ÚÀLÂ�¿È ú¯¿Î�i«ÂË»t¿L�Óe �Á ÂÏ Ì∆ù»i«Â«....כהכהכהכה   �e�«� ÌÂi«a Ì .)79(.... 
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 העדר חלוקת כבוד אחרון העדר חלוקת כבוד אחרון העדר חלוקת כבוד אחרון העדר חלוקת כבוד אחרון  - כפית טובהכפית טובהכפית טובהכפית טובה
    ך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנותך ופרשנות""""תנתנתנתנ
Ú Ôe Ô�a «ÚÀLÂ�¿È ú»Ó»i«Â''''ÌÈ�»L ¯∆ù∆Ú»Â∆·∆� �....כטכטכטכט  �»�≈Ó Ô∆a .... 
 ....)L«Ú»b ¯«�¿Ï ÔÂÙ¿v�Ó Ì�È»̄¿Ù∆� ¯«�¿a ¯∆L¬� Á«̄∆Ò ú«¿Ó�ú¿a Âú»Ï¬Á« Ïe·¿��a Âú� e¯¿a¿��i«Â....) 80....לללל
 

    ....)81( """"שלא הספידוהו כראוישלא הספידוהו כראוישלא הספידוהו כראוישלא 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

 ....)82(" זה הר געש...ולם על יושביוהע
 

 הסכנה בפטירתוהסכנה בפטירתוהסכנה בפטירתוהסכנה בפטירתו

"ryedil dxqne ipiqn dxez laiw dyn")70(,  
האם המסר ימסר הלאה לדורות .בפטירתו היתה סכנה לנתק ברצף המסר התורני

 ?ה להרעיש את כל העולם"אולי זאת הסיבה שביקש הקב? הבאים
מעתה ועד ' אמר ה. ומפי זרע זרעך. ומפי זרעך. לא ימוש מפיך: "זכינו' בחסדי ה

 . )83(" עולם
, הולך ומתמלא בכל דור ודור-שנאמר ברוח הקודש ליהושע - לדורותלדורותלדורותלדורות' ' ' ' דבר הדבר הדבר הדבר ה

 .ובדורנו בתאוצה גוברת
�»Ï¿È«Ï»Â  Ì»ÓÂÈ Âa  »úÈ��»�¿Â  »ÍÈ�t�Ó  �∆f «� �»̄Âz«� ¯∆Ù≈Ò LeÓ»È �Ï )84(. 
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    מקורות והערותמקורות והערותמקורות והערותמקורות והערות
 . יג.שמות יז. 2.   יח.במדבר כז. 1
מראשית השנה עד אחרית "או " אלהיך דורש אותה' ארץ אשר ה: "ספרי על דברים פרשת עקב פיסקא. 3

 הרי אתם לוקים -ואם לאו , אם עשיתם את התורה הכתובה בזה אתם ניצולים מזה "-המשמעות". שנה
וראה אימרה הפוכה במסכת ).  נפתלי צבי יהודה ברלין-ב"לפי פרוש הנצי(החרב מהווה שמירה לתורה ". בו

 ".    ואי ספרא לא סייפא, אי סייפא לא ספרא. "ב.עבודה זרה יז
מדרש רבה במדבר .8.   ב.מסכת מנחות צט.7   יא. שמות לג ן על"רמב.6.   כח. במדבר יא.5   .יא.שמות לג. 4

 .י.ט. יזשמות.11. כח. על במדבר יא. ם"אבן עזרא ורשב, רבי סעדיה גאון.10. א.מסכת תמורה טז.9. פרשה יב
לפי המכילתא פרשת .  ט. י על שמות יז"רש.14.    ט.יונתן בן עוזיאל על שמות יז.13.   יז. במדבר כז. 12

 .לפי ספרי קלט.יז.י על במדבר כז"רש.15. עמלק ולפי מדרש תנחומא פרשת בשלח כו
לפי המכילתא פרשת עמלק ולפי מדרש . יג.י על שמות יז"רש.18. יט. דברים כה.17.   יד-. יג. שמות יז.16

 . מדרש הגדול התימני סוף פרשת בשלח.20.   יד. על דברים כה' אור החיים'.19.  תנחומא פרשת בשלח כח
 .         טו-. י.דברים כ.24.    ד. ישעיה ב. 23.    פתיחה לאסתר רבתי י.22.    ט-.ו. במדבר יד.21
 .א.מסכת שביעית ירושלמי ו.  ה.ד.ג.א.  ם יד החזקה ספר שופטים הלכות מלכים ו"רמב.25
 .   ב. ן על במדבר לא"רמב. 30.    י-. א. במדבר לא. 29. יט.דברים ב.28ט   . דברים ב.27   . ה-ד . דברים ב.26
לפי אבן .34. כא. ח. דברים א.33.     ז. יונתן בן עוזיאל על  במדבר לא. 32.    ז. ג על במדבר לא"רס .31

    .כז.ראה שמות י.38.  לו-. ל. דברים ב.37. דברים ב כו.36.    יח-. טז.דברים כ.35. כא. עזרא על דברים א
 .כ-.א. יהושע ו.41.    כ-. יט. יהושע יא.40.    לד. אונקלוס  ואבן עזרא על דברים ב, י"רש. 39
אירוע  אבל שם לא קרה. . . .  יא יא יא יא----....טטטט. . . . מלכים ב כמלכים ב כמלכים ב כמלכים ב כ:  הערה.  יד-. יב. יהושע י.43.    ח.מסכת שבת ירושלמי א.42

 . יז. דברים ח. 45.   ב-.א. שופטים א.44.   או שינוי מהותי  אחר    ששינה מהלך מלחמתי
 .   יג.ק על ישעיה י"רד. 49.   יג.י על ישעיה י"רש. 48.    יד-. יב. ישעיה י.47.    טו.צפניה ב. י. ישעיה מז.46
 .           כז. דניאל ד.52.     ג.יחזקאל כט.51.  יג.אבן עזרא על ישעיה ישעיה י. 50
כובשים ורודנים לזו של יהושע בן נון , השואת התנהגותם של מצביאים. פרוט והרחבה בהערה להלן.53

י "לפי רש. 56.    ט-. ג. תהילים מד. 55.     יא-. ט. יהושע כג.54.     נביא-מלמדת על אישיותו של מצביא 
 .   כ-. טו. במדבר כז.59   .  נ-.מט. יהושע יט.58.    ג. ק על תהילים מד"ורד
על במדבר . ספרי פרשת בלק פיסקא קמ.61.  יח. אונקלוס ויונתן בן עוזיאל על במדבר כו-תרגומים .60
64.     א. יהושע א.63  .כ.המדרש הגדול של תימנים פרשת פנחס ואבן עזרא על במדבר כז.62.    יח.כו
 .   לפי ספרי. כג.י על במדבר כז"רש.67.    כג. במדבר כז. 66.    א.יהושע כ.65.   טו.יהושע ד.

70. א. יד החזקה הלכות סנהדרין ד. ם"רמב.69.   כג.מדרש הגדול של תימנים פרשת פנחס על במדבר כז.68
74.    ב.מסכת ברכות מח.73 .ב.בבא בתרא יד.72    . יב-.ה. דברים לד.71.    משנה א. מסכת אבות פרק א.
מסכת פאה .76.   ב .מסכת עירובין סג.75.   בסיום תפילת שחרית. י"נוסח האר לפי' קול אליהו'סידור .

. א.פא. ב.בבא קמא פ. א.עירובין יז: מסכתות.78.     הקדמה לפירוש המשנה-ם "רמב.77. א.ירושלמי א
 .  י שם"פרטנו לפי מסכת בבא קמא ובארנו לפי רש.  א.בבא בתרא ירושלמי ה. ג.כלאים ירושלמי ב

ילקוט שמעוני על .82. ל-. כט. ק על יהושע כד"י ורד"רש.81.   ל-.כט. יהושע כד.80.  כה-.יד. יהושע כד.79
 .   ח. יהושע א.84.     'ובא לציון'תפילת . 83.    מות יהושע קטע לה
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שליטים ורודנים בתולדות אנוש ברחבי תבל ששידרו , כובשים, דוגמאות למצביאים.53
 . וערכו טבח המונירהב ושחצנות, יוהרה, גאוה

 

 אלכסנדר מוקדון היוני
מתחילת דרכו לשלטון . חניך הפילוסוף היווני אריסטו. מגדולי המצביאים בתולדות אנוש

לאחר שהביס -הקים אימפריה אדירה. ובמהלך שלטונו שפך דם מתנגדיו ללא רחם
מניח היסודות לתרבות .ושינה את תולדות אירופה ואסיה-מעצמות דוגמת פרס

ניסה להקים גזע אנושי  .).א.סנהדרין צא. א.יומא סט: מסכתות( יחס חיובי ליהדות. ההליניסטית
גופתו הושמה בארון זהב וחלקו . לאחר משתה שיכורים,33בגיל ,ה" לפס-323מת ב. עליון

 .לו כבוד אלילים
 

  הסיני שהי הואנג טי
לכן המוני . בעצמו -האמין באל יחיד. גדול הרודנים בתולדות סין שאיחד את כל חלקיה

בנה את . ספרים שלא מצאו חן בעיניו נשרפו. חכמים נרצחו כי העזו לבקר את המלך
מ " ק2,500לאורך ) ה" לפס214( החומה הסינית -המבנה הגדול ביותר בתולדות אנוש

 11פעל רבות לחיות חיי נצח אך מלך רק . בעבודות כפיה של מיליוני איכרים ואסירים
 . מאות נערות בתולות נקברו חיים לידו כדי להנעים לו בקברו. ה" לפס210 -מת ב. שנה

 

  ין המונגולי'ינגיס חן טמוצ'צ
מיסד . מגדולי הכובשים בתולדות אנוש שלא ידע קרוא וכתוב ולא הבין שום שפה זרה

לא הותיר בחיים כל איש שלטון מהקודמים לו ורצח כל מי . הממלכה המונגולית האדירה
של אוכלוסיות כבושות היו המטרה העיקרת  שוד וטבח. את שלטונו שעשוי היה לסכן

טבח ולא חמל גם ללא צורך לעצם . בכיבוש עמים רבים בחלקים נרחבים של אסיה
 .1227 -מת ב.  הכיבוש וביסוס שלטונו

 

 הרוסי  ' גשוילי ויסריונוביץ'יוסף דזו סטאלין
ריכז בידיו עוצמה שלטונית כמעט ללא תקדים בדברי ימי . מגדולי הרודנים בתולדות אנוש

-יעד ומפעל חייו. אנטישמי גדול. חניך בית ספר לכמרים. בארצו ובארצות כיבוש, עולם
מילוני איכרים ובני , ראשי הצבא, חביריו שהעלוהו לשלטון:הקרבנות.רצח לשם שלטון

ן צוין בו העדר איזו. יצור שפל נטול כל אנושיות. אדם חפים מפשע מכל מגזרי הציבור
 משפטי -מהעיקריים שבמכשיר הרצח .הקים את מחנות הריכוז הראשונים בסיביר. נפשי
 סטאלינגראד ואילוץ -קריאת עיר על שמו: בחייו הונהג פולחן אישיות אלילי. ראוה
המורה ' 'השמש הזורחת' 'אבי העמים':לכנותו בבכינויים כמו-שבפועל היו עבדיו-נתיניו
 . 1953 -מת ב. פסלי דיוקונו הוקמו בכל מקום. 'משענת החיים' 'הידיד' 'הגדול

 

 .  לפני ספירת העמים-ה"לפס
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��Âú��Âú��Âú��Âú            
Í¯·úÈ Ìù� ÍÏÍ¯·úÈ Ìù� ÍÏÍ¯·úÈ Ìù� ÍÏÍ¯·úÈ Ìù� ÍÏ    

שזיכיתני לטבול במי דעת הקדושה והטהרה ולכתוב חיבור זה על יהושע שזיכיתני לטבול במי דעת הקדושה והטהרה ולכתוב חיבור זה על יהושע שזיכיתני לטבול במי דעת הקדושה והטהרה ולכתוב חיבור זה על יהושע שזיכיתני לטבול במי דעת הקדושה והטהרה ולכתוב חיבור זה על יהושע 
כי בחסדך חיי עולם כי בחסדך חיי עולם כי בחסדך חיי עולם כי בחסדך חיי עולם ,,,,לנאות ולבאר דברי תורת אמת שנתת לנולנאות ולבאר דברי תורת אמת שנתת לנולנאות ולבאר דברי תורת אמת שנתת לנולנאות ולבאר דברי תורת אמת שנתת לנו. . . . בן נוןבן נוןבן נוןבן נון

    ....נטעת בתוכינונטעת בתוכינונטעת בתוכינונטעת בתוכינו

� ÍÏ� ÍÏ� ÍÏ� ÍÏ''''    
¯�Ùú�Â �¯Â·��Â �Ï���õ¯�·Â ÌÈÓù· ÏÎ ÈÎ �Â��Â Á��Â ú)1( 
ÌÈÙ� úù· ÂÏÂ ����� )2( 

�  Ì��� �Ó· 'ÌÂ¯Ó È�Ï�Ï ÛÎ�? !)3( 
� ÈÎ� ÈÓ 'ÌÏ� �Ú Èú�·� ÈÎ ÈúÈ· ÈÓÂ ÌÈ�Ï�? !)4( 

� Ì��� ú¯Âú ú�ÊÂ 'ÌÈ�Ï�? !)4( 
ÈúÂÂ· ÈÎ ÈúÓÎÁ· �ÏÂ ÈúÈùÚ È�È ÁÎ· �Ï)5(  כי כי כי כי

 :אםאםאםאם

� È�ÒÁ 'ÂÈÓÁ¯ ÂÏÎ �Ï ÈÎ ÂÓú �Ï ÈÎ.  ÌÈù�Á
ÍúÂÓ� �·¯ ÌÈ¯�·Ï)6(. 

 

    ::::ככתובככתובככתובככתוב        בראת את הכל לכבודךבראת את הכל לכבודךבראת את הכל לכבודךבראת את הכל לכבודך! ! ! ! אדון עולםאדון עולםאדון עולםאדון עולם
ÂÈúÈùÚ Û� ÂÈú¯�È ÂÈú�¯· È�Â·ÎÏÂ ÈÓù· �¯�� ÏÎ.) 7( 

 
 .יג. בעקבות ישעיה י.5יט  -יח.ז. שמואל ב. 4.  ו. מיכה ו.3.  ז. דניאל ט.2 . יא. כט. דברי הימים א.1
 ת אבותסיום מסכ. ז.ישעיה מג.7.   כב.איכה ג. 6
 

אם לא זכיתי לכוון אם לא זכיתי לכוון אם לא זכיתי לכוון אם לא זכיתי לכוון . . . . עריכה זו אינה אלא מעשה הדיוטעריכה זו אינה אלא מעשה הדיוטעריכה זו אינה אלא מעשה הדיוטעריכה זו אינה אלא מעשה הדיוט
    . . . . הטוב יכפר בעדי כי כוונתי לטובההטוב יכפר בעדי כי כוונתי לטובההטוב יכפר בעדי כי כוונתי לטובההטוב יכפר בעדי כי כוונתי לטובה' ' ' '  ה ה ה ה----היטב היטב היטב היטב 

"   "   "   "   È� úÂ¯úÒÓ ÔÈ·È ÈÓ úÂ�È�ùÈ� úÂ¯úÒÓ ÔÈ·È ÈÓ úÂ�È�ùÈ� úÂ¯úÒÓ ÔÈ·È ÈÓ úÂ�È�ùÈ� úÂ¯úÒÓ ÔÈ·È ÈÓ úÂ�È�ù".".".".)יג. תהילים יט(.        

                � ��� ��� ��� ��'''' ! ! ! !úÓ�· Í�·ÚÏ È·Ï ¯�ËúÓ�· Í�·ÚÏ È·Ï ¯�ËúÓ�· Í�·ÚÏ È·Ï ¯�ËúÓ�· Í�·ÚÏ È·Ï ¯�Ë....    
 

    !!!!הההה////ת יקרת יקרת יקרת יקר////קוראקוראקוראקורא
    ....ות לשם לימודות לשם לימודות לשם לימודות לשם לימוד////ות אחריםות אחריםות אחריםות אחרים////נא לצלם ולהעביר ליהודיםנא לצלם ולהעביר ליהודיםנא לצלם ולהעביר ליהודיםנא לצלם ולהעביר ליהודים    

    !!!!תודהתודהתודהתודה
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