לק"י כל הזכויות שמורות
אסור להעתיק בכל דרך שהיא ללא רשות בכתב מיצחק עמראני קרית ארבע

ערכים ומידות בנביאים ראשונים  -ספר יהושע
בחסדי הי"ת – יצחק עמראני

המקור
פרק ופסוק
ַצב ִאיׁש ְל ָפנֶיךָ ,כֹל
יִתי ֵּ
"לֹא ְ
יִיתי ִעם
יְ ֵּמי ַחיֶיךַָ :כ ֲא ֶׁשר ָה ִ
ֹׁשה ֶא ְהיֶה ִע ָמ ְך וכו' "
מֶ
ֶא ַמץ ְמאֹד,
" ַרק ֲחזַק ו ֱ
ְככָל
ַל ֲעׂשֹות
ִל ְׁשמֹר
ּתֹורהְ ...ל ַמ ַען ַּת ְׂש ִכיל ְבכֹל
ַה ָ
ֵּך וכו' "
ֲא ֶׁשר ֵּּתל ְ

המידה/הערך

הרחבה/הערות

 3פעמים חוזר הביטוי "חזק
חיזוק מנהיג א:
ואמץ" בפסוקים אלה ע"י הקב"ה
ה-ט
ופעם אחת ע"י העם
א:
נאמנות
על הפסוק )יהושע ה ,יג ( "ויהי
ז-ח
בהיות יהושע ביריחו ,וישא עיניו
לתורה
וירא וגו' ויאמר ,לא כי אני שר
כתנאי
צבא ה' ,עתה באתי" ,אומרים
להצלחה
חז"ל שהיתה זו בקורת של מלאך
בהנהגה
ה' על יהושע שביטל תלמוד תורה
במלחמה ,ומיד פנה יהושע ללימוד
תורה (סנהדרין מד):
וְל ֲח ִצי מחובת המנהיג להזכיר לאנשיו
ַ
ָדי
וְלג ִ
ַ
ראּובנִ י
"וְל ֵּ
ָ
א:
תזכורת
ֹוׁש ַע את המחויבות שלהם ולא לסמוך
ָאמר יְה ֻׁ
ַשה ַ
יג-טו ֵּׁש ֶבט ַה ְמנ ֶ
לקיים
ֵּלאמֹר .זָכֹור ֶאתַ -ה ָד ָבר ֲא ֶׁשר על זכרונם
התחייבות
ֹׁשה ֶעבֶד ה'
ִצּוָה ֶא ְתכֶם מ ֶ
וכו' "
יְהֹוׁש ַע ֵּלאמֹר :יפה עשו בני גד ובני ראובן שלא
ֻׁ
ַענּו ֶאת
" ַוי ֲ
א:
נאמנות
יתנּו ַנ ֲע ֶׂשה ,וְ ֶאל הסתפקו בהסכמה קצרה ועניינית
להתחייבות טז-יח כֹל ֲא ֶׁשר ִצּוִ ָ
ֵּל ְךָ ...כל -למחויבותם ,אלא אף חיזקו את
ָכל ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ָל ֵּחנּו נ ֵּ
ַמרֶה ֶאתִ -פיךָ ,יהושע בראשית דרכו כמנהיג
ִאיׁש ֲא ֶׁשר י ְ
וְ לֹא יִ ְׁש ַמע ֶאת ְד ָב ֶרי ָך ְלכֹל
יּומתַ :רקֲ ,חזַק
ֲא ֶׁשר ְּת ַצּוֶּנּו ָ
ֶא ָמץ".
וֱ
יְהֹוׁש ַעִ -בן-נּון ִמן -יש שליחת מרגלים חיובית מטעם
ֻׁ
ב :א "וַיִ ְׁש ַלח
שליחת
ָׁשים המנהיג .כך נהג משה לפני שכבש
ֲאנ ִ
ְׁשנַיִם
ַה ִש ִטים
מרגלים
ֹׁשה ְל ַרגֵּל ֶאת-
ְמ ַרגְ ִלים ֶח ֶרׁש ֵּלאמֹרְ ,לכּו את יעזרַ " :ו ִי ְׁש ַלח מ ֶ
חיובית
ַעזֵּר" (במדבר ,כא:לב)
יְריחֹו" י ְ
ְראּו ֶאתָ -הָא ֶרץ וְ ֶאתִ -
ַּת ַקח ָה ִא ָשה ֶאתְׁ -שנֵּי רחב יכלה להיפטר מהמשימה
"ו ִ
מסירות נפש ב:
ַּת ְצ ְפנֹו; ַוּתֹא ֶמר בטענה שהדבר כרוך בסיכון
ָׁשים ,ו ִ
ָה ֲאנ ִ
ד-ו
לעשיית
ָׁשים וְ לֹא
ֵּכןָ ,באּו ֵּא ַלי ָה ֲאנ ִ
חסד
ָד ְע ִּתי ֵּמַאיִ ן ֵּה ָמה"
יַ

הכרה
במלכות ה'
והפחד
מכוחו אצל
כנענית
פשוטה

ב:
ט-יא

ָׁשים,
ֶאלָ -ה ֲאנ ִ
ֹאמר
" ַוּת ֶ
ָתן ה' ָלכֶם ֶאת-
ָי ַד ְע ִּתי ִכי-נ ַ
ימ ְתכֶם
ָפ ָלה ֵּא ַ
וְכי-נ ְ
ָהָא ֶרץ; ִ
וְכי ָנמֹגּו כָל-י ְֹׁשבֵּי
ָע ֵּלינּוִ ,
ָהָא ֶרץ ִמ ְפנֵּיכֶם ...וַּנִ ְׁש ַמע
וַיִ ַמס ְל ָב ֵּבנּו ,וְ לֹאָ -ק ָמה עֹוד
רּו ַח ְב ִאיׁש ִמ ְפנֵּיכֶםִ :כי ה'
ֱא'ל ֵֹּהיכֶם הּוא ֱא'ל ִֹהים
ַב ָש ַמיִם ִמ ַמ ַעל וְ ַעלָ -הָארֶץ
ִמ ָּת ַחת"

גם בקריעת ים סוף נאמרָ" :אז
ילי מֹוָאב
ַאּלּופי ֱאדֹוםֵּ ,א ֵּ
ֵּ
נִ ְב ֲהלּו
ֹאחזֵּמֹו ָר ַעד; ָנמֹגּו כֹל י ְֹׁש ֵּבי
י ֲ
ָען( ".שמות טו:טו)
ְכנ ַ

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

סדר המסע
בישראל

ג :ג-ד

גילוי כבוד
ה'

ג:ה

ג:ז
חיזוק
המנהיג בפני ד:יד

העם

זכרון הנס
כאות
לדורות

ד:
ה-ח

הרחבה/הערות

בדומה לסדר הזה נסעו בני ישראל
"ּול ִפי ֵּה ָעלֹות ֶה ָענָן ֵּמ ַעל
ְ
במדבר:
ַאח ֵּרי כֵּן ִי ְסעּו ְבנֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאל;
ָהא ֶֹהלְ ,ו ֲ
ּוב ְמקֹום ֲא ֶׁשר ִי ְׁש ָכן ָׁשם ֶה ָענָןָׁ ,שם
ִ
ַחנּו ְבנֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאלַ . ,עלִ -פי ה' י ְִסעּו
יֲ
ַחנּו"
ְבנֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאלְ ,ו ַעלִ -פי ה' י ֲ
(במדבר ,ט:יז-יח)

"וַיְ ַצּוּו ֶאתָ -ה ָעם ֵּלאמֹר,
ִכ ְרא ְֹתכֶם ֵּאת ֲארֹון ְב ִרית-ה'
וְהכ ֲֹהנִ ים ַה ְלוִ יִ ם
ֱא'ל ֵֹּהיכֶםַ ,
ַאּתם ִּת ְסעּו
נ ְֹׂש ִאים אֹתֹו ,וְ ֶ
ַה ַל ְכ ֶּתם
וֲ
קֹומכֶם
ִמ ְמ ְ
ַאח ָריוְ ...ל ַמ ַען ֲא ֶׁשרֵּּ -ת ְדעּו
ֲ
ֶך ֲא ֶׁשר ֵּּת ְלכּוָ -בּהִ ,כי
ֶאתַ -ה ֶדר ְ
ֶך ִמ ְּתמֹול
לֹא ֲע ַב ְר ֶּתם ַב ֶדר ְ
ִׁש ְלׁשֹום"
יְהֹוׁש ַע ֶאלָ -ה ָעם ,גם במעמד הר סיני התקדש העם
ֻׁ
ֹאמר
" ַוי ֶ
ַע ֶׂשה ה' לקראת הופעת השכינה" :ו ֵַּי ֶרד
ִה ְת ַק ָדׁשּוִ ,כי ָמ ָחר י ֲ
ְק ֵּדׁש
ֹׁשה ִמןָ -ה ָהר ֶאלָ -ה ָעם; ַוי ַ
מֶ
ְב ִק ְר ְבכֶם נִ ְפ ָלאֹות"
ִׂש ְמל ָֹתם"
ַוי ְַכ ְבסּו
ֶאתָ -ה ָעם,
(שמות ,יט:יד)
ֹאמר בדומה לזה חיזק ה' את מעמדו
ההודעה ליהושעַ " :וי ֶ
ֹׁשה,
ֹאמר ה' ֶאל-מ ֶ
יְהֹוׁש ַעַ ,היֹום ַהזֶה של משהַ " :וי ֶ
ה' ֶאלֻׁ -
ֶל ָך ְב ֵּעינֵּי ָכלִ -הּנֵּה ָאנ ִֹכי ָבא ֵּא ֶלי ָך ְב ַעב ֶה ָענָן,
ָאחל ַגד ְ
ֵּ
יִ ְׂש ָר ֵּאלֲ :א ֶׁשר י ְֵּדעּוןִ ,כי ַב ֲעבּור ִי ְׁש ַמע ָה ָעם ְב ַד ְב ִרי ִע ָמ ְך,
עֹולם" (שמות
ַא ִמינּו ְל ָ
ֹׁשה וְ גַםְ -ב ָך י ֲ
ִעם-מ ֶ
יִיתי
ַכ ֲא ֶׁשר ָה ִ
התוצאה יט:ט)
ֶא ְה ֶיה ִע ָמ ְך".
"ביֹום ַההּוא גִ ַדל ה'
בפועלַ :
ָכל-
ְב ֵּעינֵּי
יְהֹוׁש ַע
ֶאתֻׁ -
ַיִראּו אֹתֹו ַכ ֲא ֶׁשר
יִ ְׂש ָר ֵּאל; ו ְ
ֹׁשה ָכל-יְ ֵּמי ַחיָיו"
י ְָראּו ֶאת-מ ֶ
יְהֹוׁש ַעִ ,ע ְברּו בדומה לזה צווה משה את אהרן
ֻׁ
ֹאמר ָל ֶהם
" ַוי ֶ
ִל ְפנֵּי ֲארֹון ה' ֱא'ל ֵֹּהיכֶם ֶאל -לשים מן בצנצנת לזיכרון לדורות
ַאהרֹן,
ֹׁשה ֶאלֲ -
ֹאמר מ ֶ
וְה ִרימּו ָל ֶכם הבאיםַ " :וי ֶ
ּתֹוך ַהי ְַר ֵּדן; ָ
ְ
ְתןָׁ -ש ָמה ְמלֹא-
ַאחת ו ֶ
ִאיׁש ֶא ֶבן ַא ַחת ַעלִׁ -ש ְכמֹו ַקח ִצנְ ֶצנֶת ַ
ְהּנַח אֹתֹו ִל ְפנֵּי ה',
ְל ִמ ְס ַפר ִׁש ְב ֵּטי ְבנֵּי-יִ ְׂש ָר ֵּאלָ .העֹ ֶמר ָמן; ו ַ
ְלדֹר ֵֹּתיכֶם" (שמות,
ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶה זֹאת אֹות ְל ִמ ְׁש ֶמרֶת
ְב ִק ְר ְבכֶםִ :כי-יִ ְׁשָאלּון ְבנֵּי ֶכם טז:לג)
ָמ ָחר ֵּלאמֹרָ ,מה ָה ֲא ָבנִ ים
ַא ַמ ְר ֶּתם ָל ֶהם,
ָה ֵּאּלֶה ָלכֶם .ו ֲ
ימי ַהי ְַר ֵּדן
ֲא ֶׁשר נִ ְכ ְרתּו ֵּמ ֵּ
ִמ ְפנֵּי ֲארֹון ְב ִרית-ה'ְ ,ב ָע ְברֹו
וְהיּו
ַבי ְַר ֵּדן נִ ְכ ְרתּו ֵּמי ַהי ְַר ֵּדן; ָ
זִכרֹון ִל ְבנֵּי
ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵּאּלֶה ְל ָ
יִ ְׂש ָר ֵּאל וכו' "

המידה/הערך

עצמת נס
בקיעת
הירדן

המקור
פרק ופסוק

ה:א

ה:
ב-ח

ברית מילה
לקראת
הכיבוש
איזכור חטא ה:ו
המרגלים
(ברמז)
בכניסתם
לארץ
ישראל
הערלה-
חרפת
מצרים

ה:ט

שינוי
בהנהגת ה'

ה:יב

בארץ ישראל.
הסימן  -המן

שובת
מלרדת
הופעת
השכינה
בכיבוש
הארץ

ה:טו

הרחבה/הערות

כך קרה גם לעמי כנען לאחר
קריעת ים סוףָׁ " :ש ְמעּו ַע ִמים
ָאחז י ְֹׁש ֵּבי ְפ ָל ֶׁשתָ .אז
ַ
יִרגָזּון; ִחיל
ְ
ילי מֹוָאב
ַאּלּופי ֱאדֹוםֵּ ,א ֵּ
ֵּ
נִ ְב ֲהלּו
ֹאחזֵּמֹו ָר ַעד; ָנמֹגּו כֹל י ְֹׁש ֵּבי
י ֲ
ָען"(.שמות ,טו:יד-טו)
ְכנ ַ

ָכלַ -מ ְלכֵּי
ִכ ְׁשמ ַֹע
ַיְהי
"ו ִ
ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר ְב ֵּע ֶבר ַה ַי ְרדֵּן
ַענִ י ֲא ֶׁשר
וְכלַ -מ ְל ֵּכי ַה ְכנ ֲ
ָמהָ ,
יָ
הֹוביׁש ה'
ַעלַ -היָםֵּ ,את ֲא ֶׁשרִ -
ֶאתֵּ -מי ַהי ְַר ֵּדן ִמ ְפנֵּי ְבנֵּי-
(ע ְב ָרם);
יִ ְׂש ָר ֵּאל ַעד-עברנו ָ
וַיִ ַמס ְל ָב ָבם וְ לֹאָ -היָה ָבם
רּוח ִמ ְפנֵּי ְבנֵּי-יִ ְׂש ָר ֵּאל"
עֹוד ַ
יְהֹוׁש ַע ַח ְרבֹות כיבוש הארץ מותנה בקדושת
ֻׁ
ַעׂש-לֹו
" ַוי ַ
ִׂש ָר ֵּאל החיילים והמחנה
ָמל ֶאתְ -בנֵּי י ְ
ֻׁרים; ַוי ָ
צִ
ֶאל-גִ ְב ַעת ָה ֲע ָרלֹות"
ַאר ָב ִעים ָׁשנָהָ ,ה ְלכּו חשוב להזכיר לדור השני את חטא
" ִכי ְ
ְבנֵּי-יִ ְׂש ָר ֵּאל ַב ִמ ְד ָברַ ,עדּ-תֹם המרגלים ,שבעטיו לא זכו להיכנס
ָכלַ -הגֹוי ַאנְ ֵּׁשי ַה ִמ ְל ָח ָמה לארץ ,שלא ישוב אליו
ַהי ְֹצ ִאים ִמ ִמ ְצ ַריִםֲ ,א ֶׁשר
לֹאָׁ -ש ְמעּו ְבקֹול ה'ֲ :א ֶׁשר
נִ ְׁש ַבע ה' ָל ֶהםְ ,ל ִב ְל ִּתי
אֹותם ֶאתָ -הָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ַה ְר ָ
בֹותם ָל ֶתת ָלנּו,
נִ ְׁש ַבע ה' ַל ֲא ָ
ּוד ָבׁש".
ָבת ָח ָלב ְ
ֶא ֶרץ ז ַ
יְהֹוׁש ַע ,עד להסרת הערלה היו דומים
ֹאמר ה' ֶאלֻׁ -
" ַוי ֶ
ֶאתֶ -ח ְר ַפת למצרים שלא מלים ונושאים
ַּלֹותי
ַהיֹום ג ִ
חרפה עליהם .מציאות ערלה
ִמ ְצ ַריִם ֵּמ ֲעלֵּיכֶם"
באיש נקראת "חרפה" ,כמו ש
אמרו בני יעקב לאנשי שכם:
יהם ,לֹא נּו ַכל ַל ֲעׂשֹות
ֹאמרּו ֲא ֵּל ֶ
" ַוי ְ
ַה ָד ָבר ַהזֶה ָל ֵּתת ֶאתֲ -אח ֵֹּתנּו ְל ִאיׁש
ֲא ֶׁשר לֹו ָע ְר ָלהִ :כיֶ -ח ְר ָפה ִהוא
ָלנּו( ".בראשית ,לד:יד)
"וַיִ ְׁשבֹת ַה ָמן ִמ ָמ ֳח ָרת ,מעבר מהנהגה ניסית גלויה
ָאכ ָלם ֵּמ ֲעבּור ָהָא ֶרץ ,וְ לֹא -שהיתה במדבר להנהגה בדרך
ְב ְ
ָהיָה עֹוד ִל ְבנֵּי יִ ְׂש ָר ֵּאל ָמן; הטבע בארץ ,המלווה בניסים רק
ֹאכלּו ִמ ְּתבּוַאת ֶא ֶרץ ְכ ַנ ַען במידת הצורך
ַוי ְ
ַב ָשנָה ַה ִהיא".
ֹּאמר ַשרְ -צ ָבא ה' ֶאל -לקראת הכיבוש הראשון ,מופיע
" ַוי ֶ
ַע ְל ָך ֵמ ַעל ַרגְ ֶל ָך ,ה' בדמות מלאך להורות כי ה'
הֹוש ַעַ ,של-נ ַ
יְ ֻׁ
ַאתה עֹּ ֵמ איש מלחמה והוא יעמוד לימינו
ִּכי ַה ָמקֹום ֲא ֶשר ָ
של יהושע כעת ובעתיד.
ָע ָליו ,קֹּ ֶ ש הּוא"
גם למשה במעמד הסנה ,המפגש
הראשון שלו עם השכינה ,אמר לו
ה' "של נעליך" ,בתחילת השליחות
לגאול את ישראל ממצרים

המידה/הערך

כלי הקודש
"נלחמים"

המקור
פרק ופסוק

ו:
יב-יג

ו:טז

שיעור
באמונה
לחילי
יהושע ולכל
העם:
המלחמה
בארץ
ישראל היא
מלחמת ה'
ו:יז
הטמעת
האמונה ביד
ה' ע"י
הטלת חרם
על כל
השלל:
כיבוש יריחו
הוא נס גלוי
מידה כנגד ו:יח
מידה :לקיחה
מן החרם
מחרימה
(מאבדת) חלילה
את העם

הרחבה/הערות

ב"סדרת חינוך" שמיימית לומד
יהושע עם העם שהלוחם העיקרי
בכיבוש הוא ה' ,ולהמחשת הדבר
נקראים הכהנים דווקא להקיף את
החומה עם שופרות בידיהם וארון
ה' לפניהם

הֹוש ַע ַבב ֶֹּקר;
ַש ֵכם יְ ֻׁ
" ַוי ְ
ֹּהנִּים ֶאתֲ -ארֹון
ַיִּשאּו ַהכ ֲ
ו ְ
ֹּהנִּים
ַהכ ֲ
וְש ְב ָעה
ִּ
ה'...
שֹופרֹות
ְ
ִּש ְב ָעה
נ ְֹּש ִּאים
ַהיֹּ ְב ִּלים ִּל ְפנֵי ֲארֹון ה',
וְת ְקעּו
ָ
לֹוך
ָה ְ
ה ְֹּל ִּכים
ּׁשֹופרֹות; וְ ֶה ָחלּוץ ה ֵֹּל ְך
ַב ָ
ַאסף ה ֵֹּל ְך
ֵיהם ,וְ ַה ְמ ֵ
ִּל ְפנ ֶ
קֹוע
וְת ַ
לֹוך ָ
ַאח ֵרי ֲארֹון ה' ָה ְ
ֲ
ּׁשֹופרֹות"
ַב ָ
הֹוש ַע ֶאלָ -ה ָעם כיבוש העיר הראשונה בדרך ניסית
ֹּאמר יְ ֻׁ
" ַוי ֶ
ָתן ה' ָל ֶכם ֶאת -נועד ללמד את החיילים ואת העם
ָה ִּריעּוִּ ,כי-נ ַ
ש"ה' איש מלחמה" ,ובידו להכניע
ָה ִּעיר".
לפניהם את כל יושבי כנען

יְתה ָה ִּעיר ֵח ֶרם ִּהיא ְו ָכל הטלת חרם על כל רכוש העיר
"וְ ָה ָ
יריחו היתה כדי להמחיש לעם
ֲא ֶשר ָבּה ַלה' "
שה' עצמו לחם והביא לנצחון
ללא אבדות .ואם ימשיכו להאמין
בו ינצחו ללא אבדות!

ּול ַק ְח ֶתם ִּמן
"ֶ ...פן ַּת ֲח ִרימוּ ְ
וְש ְמ ֶתם ֶאת ַמ ֲח ֵנה
ַה ֵח ֶרםַ ,
ֲכ ְר ֶתם
יִּש ָר ֵאל ְל ֵח ֶרם ַוע ַ
ְ
אֹותֹו"

ביטוי נוסף לחומרת העבירה –
סכנת כליה לכולם – כדי
להרחיקם עוד יותר ממנה

המידה/הערך

א.קיום
שבועה גם
לאויב
(לרחב ובני
ביתה)
ב.הכרת
הטוב למי
שהטיב לך
ערבות
הדדית

המקור
פרק ופסוק

ו:
כג,
כה

ז:א ,ז

(עם נכניסתם
לארץ)

מנהיג נוטל
אחריות

ז:
ה-ו

דאגה מפני
חילול שם
ה',
דאגה לכבוד
ה'

ז:ט

נְע ִּרים ַה ְמ ַרגְ ִּלים
" ַו ָיבֹּאּו ַה ָ
ָאבי ָה
וְאת ִּ
ַוי ִֹּּציאּו ֶאת ָר ָחב ֶ
וְאת
יה ֶ
ַאח ָ
וְאת ֶ
וְאת ִּא ָמּה ֶ
ֶ
וְאת ָכל
ָכל ֲא ֶשר ָלּה ֵ
הֹוציאּו
ִּ
יה,
חֹות ָ
ִּמ ְש ְפ ֶ
ְל ַמ ֲחנֵה
ִּמחּוץ
ַויַנִּיחּום
וְאת ָר ָחב ַהּזֹונָה
יִּש ָר ֵאלֶ ...
ְ
וְאת ָכל
יה ֶ
ָאב ָ
וְאת ֵבית ִּ
ֶ
הֹוש ַע"
ֲא ֶשר ָלּה ֶה ֱחיָה יְ ֻׁ
ַיִּמעֲלּו ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ַמעַל
"ו ְ
ַיִּקח ָע ָכן ֶבן ַכ ְר ִּמי
ַב ֵח ֶרם ,ו ַ
ֶרח ְל ַמ ֵטה
ַב ִּדי ֶבן ז ַ
ֶבן ז ְ
יְ הּו ָ ה ִּמן ַה ֵח ֶרם ,וַיִּ ַחר ַאף
ה' ִב ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל” .וכן
בהמשךָ " :ח ָטא יִ ְש ָר ֵאל וְ גַם
יתי
יתי ֲא ֶשר ִּצּוִּ ִּ
ָע ְברּו ֶאת ְב ִּר ִּ
אֹותם ,וְ גַם ָל ְקחּו ִּמן ַה ֵח ֶרם
ָ
וכו' "
ַאנְשי ָה ַעי
ֵ
" ַויַכּו ֵמ ֶהם
ִּאיש
וְ ִּש ָּׁשה
ִּכ ְשל ִֹּּשים
וַיִּ ְר ְדפּום ִּל ְפנֵי
ַה ַּׁש ַער ַע ַה ְּׁש ָב ִּרים ַויַכּום
ַיִּמס ְל ַבב ָה ָעם ַויְ ִּהי
מֹור  .ו ַ
ַב ָ
הֹוש ַּע
יְ ֻׁ
ְל ָמיִּ ם ....וַּיִ ְק ַּרע
ִש ְמל ָֹתיו וַּיִ פֹל ַּעל ָפנָיו
ַאר ָצה ִל ְפנֵי ֲארֹון יְ הוָה ַּעד
ְ
ָה ֶע ֶרב ,הּוא וְ זִ ְקנֵי יִ ְש ָר ֵאל,
ֹאשם "
ַּיעֲלּו ָע ָפר ַּעל ר ָ
ו ַּ
ֲשה ְל ִּש ְמ ָך
"ּ...ומה ַתע ֵ
ַ
ַה ָג ֹול"

הרחבה/הערות

החזרה על קיום ההבטחה באה
להדגיש את החשיבות של קיום
הבטחה ,במיוחד לאנשים זרים.
בדומה לזה ,קיים יהושע (פרק ט)
את הברית שכרת עם הגבעונים,
למרות ההערמה מצדם ,כדי
להימנע מחילול ה'
עוד טרם זיהה יהושע את העבירה
של עכן ,ציין הכתוב שמעילתו
נזקפת לחובת כל ישראל בגלל
העריבות ההדדית

יהושע יודע לייחס כשלון בעם
למצב רוחני ותולה זאת בו
כמנהיג ובזקני העדה הרואים
עצמם אחראים למצב ,ועקב כך
פונה לה' בתפילה

כמשה בשעתו שדאג מפני חילול
שם ה' בעיני הגויים באמרו" :למה
יאמרו מצרים לאמר ברעה
הוציאם להרוג אותם בהרים וכו' "
(שמות ,לב:יא)

המידה/הערך

קדושת
המחנה –
תנאי לנצחון

המקור
פרק ופסוק

ז:יג

ז:טו

קדושת המחנה הנדרשת מהפסוק
(דברים,כג:טו)..." :והיה מחניך
קדוש" ,מקבלת כאן משמעות
נוספת-נקיון מכל חטא ,לא רק
מעבירות הכרוכות בטומאה

וְָאמ ְר ָת
"קם ַּק ֵדש ֶאת ָה ָעם ַ
ֻׁ
ִה ְת ַּק ְדשוּ ְל ָמ ָחרִּ ,כי כֹּה
יִּש ָר ֵאל,
ָאמר ה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
ַ
יִּש ָר ֵאל לֹּא
ֵח ֶרם ְב ִּק ְר ְב ָך ְ
יך ַע
תּוכל ָלקּום ִּל ְפנֵי אֹּיְ ֶב ָ
ַ
יר ֶכם ַה ֵח ֶרם ִּמ ִּק ְר ְב ֶכם"
ֲה ִּס ְ
יִּש ֵרף ...מעילתו של עכן היתה מעבר
נִּל ָכ ַב ֵח ֶרם ָ
"וְ ָהיָה ַה ְ
לכניעה לחמדת ממון ,אלא
יִּש ָר ֵאל"
וְ ִּכי ָע ָשה נְ ָב ָלה ְב ְ
"מעשה נבלה" ! (אולי מפני הערבות

מעילה
באמון היא
מעשה נבלה
ז:
ֲכ ְר ָתנּו
הֹוש ַע ֶמה ע ַ
ֹּאמר יְ ֻׁ
" ַוי ֶ
ענישה
ֳּר ָך ה' ַביֹום ַהּזֶה .וַיִּ ְרגְ מּו
כד-כו י ְַעכ ְ
פומבית
יִּש ָר ֵאל ֶא ֶבן וַיִּ ְש ְרפּו
אֹּתֹו ָכל ְ
עה
להרת
ַיִּס ְקלּו א ָֹּתם
א ָֹּתם ָב ֵאש ו ְ
ָב ֲא ָבנִּים וכו' "
ח:
א-כט

הרחבה/הערות

כיבוש העי:
סיפור של
תחכום
צבאי
בעידוד ה'
ח:
" ַויִּ ְכ ָתבָ -שם ַעלָ -ה ֲא ָבנִּים
נאמנות
תֹורת מ ֶֹּשה,
יהושע לצווי לב-לה ֵאת ִּמ ְש ֵנה ַ
ֲא ֶשר ָכ ַתב ִּל ְפנֵי ְבנֵי
משה

הֹוש ַע ַאל
ֹּאמר ה' ֶאל יְ ֻׁ
" ַוי ֶ
וִּיהֹוש ַע
ֻׁ
ירא וְַאל ֵת ָחת...
ִּת ָ
ָטה
לֹּא ֵה ִּשיב ָי ֹו ֲא ֶשר נ ָ
ַב ִּכי ֹון ַע ֲא ֶשר ֶה ֱח ִּרים ֵאת
ָכל י ְֹּש ֵבי ָה ָעי וכו' "

יִּש ָר ֵאל
יִּש ָר ֵאל .וְ ָכלְ -
ְ
ּוז ֵקנָיו וְ ש ְֹּט ִּרים וְ ש ְֹּפ ָטיו
ְ
ּומּזֶה ָלָארֹון
ע ְֹּמ ִּ ים ִּמּזֶה ִּ
ֹּהנִּים ַה ְלוִּיִּם נ ְֹּש ֵאי
ֶנ ֶג ַהכ ֲ
ֲארֹון ְב ִּרית-ה'ַ ,כגֵר ָכ ֶא ְז ָרח
ֶח ְציֹו ֶאל-מּול ַהר-גְ ִּר ִּזים,
יבל:
וְ ַה ֶח ְציֹו ֶאל-מּול ַהרֵ -ע ָ
ַכ ֲא ֶשר ִּצּוָה מ ֶֹּשה ֶע ֶב -ה',
יִּש ָר ֵאל
ְל ָב ֵר ְך ֶאתָ -ה ָעם ְ
וְַאח ֵריֵ -כןָ ,ק ָרא
ֲ
ָב ִּראשֹּנָה.
ֶאתָ -כלִּ -ד ְב ֵרי ַהתֹו ָרה,
ַה ְב ָר ָכה וְ ַה ְק ָל ָלה ְכ ָכל
תֹורה .לֹּא-
ַה ָכתּוב ְב ֵס ֶפר ַה ָ
ָהיָה ָ ָבר ִּמכֹּל ֲא ֶשר ִּצּוָה
הֹוש ַע,
מ ֶֹּשה ֲא ֶשר לֹּא ָק ָרא יְ ֻׁ
ָשים
יִּש ָר ֵאל וְ ַהנ ִּ
ֶנ ֶג ָכל ְק ַהל ְ
וְ ַה ַטף ,וְ ַהגֵר ַהה ֵֹּל ְך ְב ִּק ְר ָבם"

ההדדית)

פרסום העבירה ושיתוף העם
בביצוע העונש באו להשריש בעם
את היראה מחטוא לה' " -למען
ישמעו וייראו" (במיוחד בעת מלחמה

צריכה להיות הקפדה יתרה על קיום
ההוראות)

יהושע משמש כמנהיג צבאי אחר
היותו מנהיג רוחני בפרשת החרם.
העם למד שגם מבצע צבאי מזהיר
מלווה בברכת ה'
יהושע מקיים את המצוות שציווה
משה לישראל שיקיימו כשיכנסו
לארץ .נאמן הוא לכל דברי משה
רבו.

המידה/הערך

חטא נשיאי
העדה :לא
שאלו את פי
ה'
יהושע כורת
ברית
מוגבלת
"לחיותם",
שלא
להמיתם
חומרת
חילול ה'-
הימנעות
מלהרגם
תגובה
נחושה של
מנהיג
יהושע נאמן
עדיין
לבריתו
המשך נסים
גלויים
בכיבוש
הארץ

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ט:יד

ָשים ִּמ ֵצי ָ ם; הפסוק מציין את הטעות ,כדי
ַיִּקחּו ָה ֲאנ ִּ
"ו ְ
ללמד שעליהם היה להיוועץ
וְאת ִּ -פי ה' ,לֹּא ָשָאלּו"
ֶ
ביהושע ובאלעזר הכהן ,הנושא
אורים ותומים על לבו.

ט:טו

הֹוש ַע ָשלֹום ,יהושע כרת ברית עם הגבעונים,
ַעש ָל ֶהם יְ ֻׁ
" ַוי ַ
יֹותם" אחר שכבר נשבעו להם הנשיאים,
וַיִּ ְכרֹּת ָל ֶהם ְב ִּרית ְל ַּח ָ
רק כדי להחיות אותם ,אך הברית
לא כוללת איסור שעבוד

ט:יט

יאיםֶ ,אל -חילול ה' מונע גם ענישה חמורה
נְש ִּ
ֹּאמרּו ָכלַ -ה ִּ
" ַוי ְ
נִּש ַב ְענּו למי שרימו את כלל ישראל
ַחנּו ְ
ָכלָ -ה ֵע ָ הֲ ,אנ ְ
יִּש ָר ֵאל;
ָל ֶהם ַבה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
נּוכל ִּלנְ ג ַֹּע ָב ֶהם"
וְע ָתה ,לֹּא ַ
ַ

יתם א ָֹּתנּו ֵלאמֹּר,
ט:כבָ " -ל ָמה ִּר ִּמ ֶ
כג
ַחנּו ִּמ ֶכם ְמאֹּ ,
חֹוקים ֲאנ ְ
ְר ִּ
ְב ִּק ְר ֵבנּו
וְַאתם
ֶ
רּורים
ֲא ִּ
וְע ָתה,
י ְֹּש ִּביםַ .
ַאתם וכו' "
ֶ
י:ו-ז
ַאנְשי גִּ ְבעֹון ֶאל-
ֵ
ַיִּש ְלחּו
"ו ְ
הֹוש ַע ִּמן-
ַעל יְ ֻׁ
הֹוש ַעַ ...וי ַ
יְ ֻׁ
וְ ָכלַ -עם
הּוא
ַהגִּ ְלגָל,
בֹורי
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִּעמֹו ,וְ כֹּל גִּ ֵ
ֶה ָחיִּל וכו' "
יִּש ָר ֵאל,
ֻׁסם ִּמ ְפנֵי ְ
י:יא " -וַיְ ִּהי ְבנ ָ
יב
מֹור ֵבית-חֹורֹּן ַוה'
ֵהם ְב ַ
ֲא ָבנִּים
יהם
ֲל ֶ
יך ע ֵ
ִּה ְש ִּל ְ
גְ ֹּלֹות ִּמןַ -ה ָּׁש ַמיִּם ַע -
ָמתּוַ :ר ִּבים ֲא ֶשר-
ֵקהַ --וי ֻׁ
ֲעז ָ
ַאבנֵי ַה ָב ָר ֵ ,מ ֲא ֶשר
ֵמתּו ְב ְ
יִּש ָר ֵאל ֶב ָח ֶרבָ ...אז
ָה ְרגּו ְבנֵי ְ
הֹוש ַע ַלה'ְ ,ביֹום ֵתת
יְ ַ ֵבר יְ ֻׁ
ה' ֶאתָ -ה ֱאמ ִֹּּריִּ ,ל ְפנֵי ְבנֵי
ְל ֵעינֵי
ֹּאמר
יִּש ָר ֵאל; ַוי ֶ
ְ
יִּש ָר ֵאלֶ ,ש ֶמש ְבגִּ ְבעֹון דֹום
ְ
ָר ַח ְב ֵע ֶמק ַאיָלֹון וכו' "
וְ י ֵ

לאחר גילוי התרמית ,לא חשך
יהושע מילים לתוכחה ולהוקעה
של הגבעונים ,אך בכל זאת היה
נאמן לברית ,למנוע המתתם על
ידי העם.
יהושע נאמן לבריתו להגן על
הגבעונים ,למרות שיכל למצוא
אמתלה שלא להגן עליהם ,מאחר
ורימו אותו ,אולי להוסיף בקידוש
ה'.
יהושע נאמן למצוות כיבוש הארץ
וה' ממשיך ללוותו בעידוד
ובלחימה של ממש ,תוך כדי שינוי
סדרי בראשית :השלכת אבנים
משמים ועמידת גרמי השמים עד
להשלמת המשימה...

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

חינוך
הקצינים
לתעוזה
כנגד האויב

י:כד

חיזוק כלל
הלוחמים

י:כה

הקפדה על י:
צלם א'להים כו-כז

סיכום
הכיבוש:
כאשר ציוה
ה' את משה

ֶאת-
ְכהֹו ִּציָאם
"וַיְ ִּהי
הֹוש ַע,
ַה ְמ ָל ִּכים ָה ֵא ֶלה ֶאל-יְ ֻׁ
הֹוש ַע ֶאלָ -כלִּ -איש
ַיִּק ָרא יְ ֻׁ
ו ְ
ֹּאמר ֶאלְ -ק ִּצינֵי
יִּש ָר ֵאל ַוי ֶ
ְ
ַאנְשי ַה ִּמ ְל ָח ָמה ֶה ָה ְלכּוא
ֵ
ִּאתֹוִּ ,ק ְרבּו ִּשימּו ֶאת-
ּוְארי ַה ְמ ָל ִּכים
יכם ַעלַ -צ ֵ
ַרגְ ֵל ֶ
ָשימּו
ַיִּק ְרבּוַ ,וי ִּ
ָה ֵא ֶלה; ו ְ
יהם".
ּוְאר ֶ
יהם ַעלַ -צ ֵ
ֶאתַ -רגְ ֵל ֶ
הֹוש ַעַ ,אל-
יהם יְ ֻׁ
ֹּאמר ֲא ֵל ֶ
" ַוי ֶ
יראּו וְַאלֵ -ת ָחתּוִּ :ח ְזקּו
ִּת ְ
ֲשה ה'
וְא ְמצו ִּכי ָכ ָכה ַיע ֶ
ִּ
ַאתם
ֶ
יכםֲ ,א ֶשר
ְל ָכל-אֹּיְ ֵב ֶ
אֹותם וכו' "
נִּל ָח ִּמים ָ
ְ
"וַיְ ִּהי ְל ֵעת בֹוא ַה ֶּׁש ֶמשִּ ,צּוָה
ֵמ ַעל
ַוי ִֹּּרי ּום
הֹוש ַע
יְ ֻׁ
ָה ֵע ִּצים"

ֹשה
יא:טו " ַּכ ֲא ֶשר ִצ ָּוה ה' ֶאת-מ ֶ
ַע ְבדֹוֵ ,כןִּ -צּוָה מ ֶֹּשה ֶאת-
הֹוש ַע,
יְ הֹו ֻׁש ַע; וְ ֵכן ָע ָשה יְ ֻׁ
לֹּאֵ -ה ִּסיר ָד ָברִּ ,מכֹּל ֲא ֶשר-
ֹשה".
ִצּוָה ה' ֶאת-מ ֶ

"שיר"
הנצחון

פרק
יב

ָארץֲ ,א ֶשר
וְא ֶלה ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
" ֵ
וְא ֶלה
ֵ
יִּש ָר ֵאל...
ִּהכּו ְבנֵיְ -
ָארץ ֲא ֶשר ִּה ָכה
ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
הֹוש ַע וכו' "
יְ ֻׁ

איזכור חטא
המרגלים
לחיזוק
האמונה

יד:ו-
ט

יְפנֶה
ֹּאמר ֵא ָליו ָכ ֵלב ֶבןֻׁ -
" ַוי ֶ
ַאתה ָי ַ ְע ָת ֶאת-
ָ
נִּּזי:
ַה ְק ִּ
ַה ָד ָבר ֲא ֶשרִּ -ד ֶבר ה' ֶאל-
מ ֶֹּשה ִּאישָ -ה ֱא'ל ִֹּּהיםַ ,על
יך ְב ָק ֵ ש
ֹות ָ
וְעל אֹּ ֶ
ֹותי ַ
אֹּ ַ
ַאר ָב ִּעים ָשנָה
ֵעֶ ...בןְ -
ַב ְרנ ַ
ָאנ ִֹּּכי ִּב ְשל ַֹּח מ ֶֹּשה ֶע ֶב -ה'
ֵע ְל ַרגֵל ֶאת-
א ִֹּּתי ִּמ ָק ֵ ש ַב ְרנ ַ
ָָאשב אֹּתֹו ָד ָבר,
ָארץ; ו ֵ
ָה ֶ
ַאחי
ַכ ֲא ֶשר ִּעםְ -ל ָב ִּבי ...וְ ַּ
ֲא ֶשר ָעלּו ִע ִמיִ ,ה ְמ ִסיו ֶאת-
אתי
ֵלב ָה ָעם; וְ ָאנ ִֹכי ִמ ֵל ִ
ַאח ֵרי ה' א'ל ָֹהי וכו'".
ֲ

הרחבה/הערות

יהושע כמנהיג יודע לזהות את
השיעור הנחוץ לחיזוק לב מפקדיו
ואומר להם לדרוך על צוארי
המלכים ,ובכך התקיימה בו ברכת
ה' שנאמרה למשה" :ואתה על
במותימו תדרוך" (דברים ,לג:כט)

יהושע מחזק את כלל החיילים
ובמיוחד את הקצינים ,נושאי
התפקידים הקשים
יהושע שקול בהליכותיו ,לא
"נסחף" אחר הנצחון המזהיר,
אלא שומר על אצילות נפש
ומקיים דברי הכתוב" :לא תלין
נבלתו על העץ" (דברים ,כא:כג)
בסיכום כיבוש הארץ באה
הדגשה :יהושע קיים את מצוות
ה' למשה ,שמסרה ליהושע.
נאמנות כזו היא איננה נחלת כל
מנהיג ,אולם היא שבחו של
יהושע ,שלא כשופטים ומלכים
שקמו אחריו ,שהם לא מלאו אחר
צווי ה' במלואו.
בנוסף לסיכום הכיבוש בפרק יא,
בא בפרקנו סיכום כללי של
הכיבוש ,כולל כיבוש עבר הירדן
המזרחי ע"י משה ועם ישראל.
סיכום זה כתוב כשיר הלל לה'
כלב מבקש לקיים את הבטחת
משה לתת לו את חברון" ,יען
אשר מלא אחרי ה'" ושיבח את
ארץ ישראל וחיזק את העם
ביכולתם לכבוש אותה .זאת
לעומת המרגלים האחרים שהיו
חסרי אמונה והפחידו את העם
שלא יוכלו לכובשה.

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

מדד אמיתי יד:
וְע ָתה ִּהנֵה ָאנ ִֹּּכי ַהיֹום
" ַ ...
יא
י-
של כוח
ּושמֹּנִּ ים ָשנָה.
ְ
ֶבןָ -ח ֵמש
עֹו ֶ נִּי ַהיֹום ָחזָקַ ,כ ֲא ֶשר
אֹותי מ ֶֹּשה,
ִּ
ְביֹום ְשל ַֹּח
ּוככ ִֹּּחי ָע ָתה:
ְככ ִֹּּחי ָאז ְ
וְלבֹוא"
וְל ֵצאת ָ
ַל ִּמ ְל ָח ָמהָ ,
ַת ְק ַר ְבנָה ִּל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר
"ו ִּ
חיבת הארץ יז:ד
הֹוש ַע ִּבן-נּון
וְל ְפנֵי יְ ֻׁ
ַהכ ֵֹּהן ִּ
של בנות
יאים ֵלאמֹּר ,ה'
נְש ִּ
וְל ְפנֵי ַה ִּ
ִּ
צלפחד
ִּצּוָה ֶאת-מ ֶֹּשה ָל ֶתתָ -לנּו
ַיִּתן
ַאחינּו; ו ֵ
תֹוך ֵ
ַח ָלה ְב ְ
נֲ
תֹוך
ַח ָלה ְב ְ
ָל ֶהם ֶאלִּ -פי ה' ,נ ֲ
יהן"
ֲא ֵחי ֲא ִּב ֶ
כא:
" ַו ָינַח ה' ָל ֶהם ִּמ ָס ִּביבְ ,ככֹּל
קיום
בֹותם; וְ לֹּא-
נִּש ַבע ַל ֲא ָ
הבטחת ה' מב-מג ֲא ֶשרְ -
ֵיהם ִּמ ָכל-
ָע ַמ ִּאיש ִּב ְפנ ֶ
יהם
יהםֵ ,את ָכל-אֹּיְ ֵב ֶ
אֹּיְ ֵב ֶ
ָפל ָד ָבר
ָתן ה' ְב ָי ָ ם .לֹּא-נ ַ
נַ
ִּמכֹּל ַה ָד ָבר ַהטֹובֲ ,א ֶשר-
יִּש ָר ֵאל:
ִּד ֶבר ה' ֶאלֵ -בית ְ
ַהכֹּל ָבא"
יהושע מברך כב:
ַאתם
ֶ
יהם
ֹּאמר ֲא ֵל ֶ
" ַוי ֶ
א-ו
ְש ַמ ְר ֶתם ֵאת ָכלֲ -א ֶשר ִּצּוָה
את שבטי
ה';
ֶא ְת ֶכם מ ֶֹּשה ֶע ֶב
עבר הירדן
קֹוליְ ,לכֹּל ֲא ֶשר-
ַת ְש ְמעּו ְב ִּ
ו ִּ
המזרחי
ַב ֶתם
ּוִּיתי ֶא ְת ֶכם .לֹּאֲ -עז ְ
ִּצ ִּ
ושולחם
ָמים ַר ִּבים,
יכם זֶה י ִּ
ֶאתֲ -א ֵח ֶ
לבתיהם
ּוש ַמ ְר ֶתם
ַע ַהיֹום ַהּזֶה; ְ
ִּמ ְצוַת ה'
ֶאתִּ -מ ְש ֶמ ֶרת
נִּיח ה'
וְע ָתהֵ ,ה ַ
יכםַ .
ֱא'ל ֵֹּה ֶ
יכםַ ,כ ֲא ֶשר
יכם ַל ֲא ֵח ֶ
ֱא'ל ֵֹּה ֶ
ּולכּו
וְע ָתה ְפנּו ְ
ִּד ֶבר ָל ֶהם; ַ
יכםַ ...רק ִּש ְמרּו
ָאה ֵל ֶ
ָל ֶכם ְל ֳּ
ְמאֹּ ַ ,לעֲשֹות ֶאתַ -ה ִּמ ְצוָה
תֹורה ֲא ֶשר ִּצּוָה
וְאת ַ -ה ָ
ֶ
ֶע ֶב -ה',
ֶא ְת ֶכם מ ֶֹּשה
יכם
ַאה ָבה ֶאת-ה' ֱא'ל ֵֹּה ֶ
ְל ֲ
וְל ְשמֹּר
וְל ֶל ֶכת ְב ָכלְ -ד ָר ָכיו ִּ
ָ
ּול ָע ְב ֹו
ּול ָ ְב ָקה-בֹו ְ
ִּמ ְצו ָֹּתיוְ ,
ּוב ָכל-נ ְַפ ְש ֶכם"
ְב ָכל ְ -ל ַב ְב ֶכם ְ

הרחבה/הערות

מהו סוד כוחו של כלב? הרוח
האחרת שלוותה אותו בשליחות
הריגול ,היא זו שעומדת לו מאז
ועד היום ,ומכוחה יכול הוא לומר
שעודנו "חזק" ונכון למשימת
כיבוש
סיפור בנות צלפחד מופיע כאן
שוב ,כדי לחלוק להן כבוד על
חיבתן את הארץ בכך שעמדו על
הזכות לנחול בתוך נחלת אחי
אביהם
ודאי שאנו בטוחים בה' שמקיים
הבטחותיו ,אך בדור הכיבוש
וההתנחלות הראשון בארץ ,נראה
שהיה צורך להזכיר זאת בפירוש
כדי לחזק את האמונה בהשגחת
ה' על עמו ועל נחלתו
יהושע הזכיר בתחילת שליחותו
לבני גד ובני ראובן את חובתם
לעזור לאחיהם בכיבוש הארץ,
ועתה ,לאחר שמלאו חובתם ,הוא
זוכר לציין זאת ולשלחם לבתיהם
בברכה ובתזכורת להמשך שמירה
על מצוות ה' ,מתוך אהבה ודבקות
ומסירות נפש.
זו דרכו של מנהיג אחראי ,היודע
לדרוש והיודע להכיר טובה

המידה/הערך

תוכחה
נוקבת לבני
גד ובני
ראובן
על שבנו
לעצמם
מזבח -

המקור
פרק ופסוק

כב:
יג-כ

חובת המנהיג
להוכיח את
בני עמו

החובה
להבהיר את
מעשינו:
בני גד ובני
ראובן
מסבירים
באופן ברור
את כוונתם

כב:

כא-כט

יִּש ָר ֵאל ֶאל-
"וַיִּ ְש ְלחּו ְבנֵיְ -
וְאלְ -בנֵיָ -ג ,
ֶ
אּובן
ְבנֵיְ -ר ֵ
ַּׁשה ֶאל-
וְאל ֲ -ח ִּצי ֵש ֶבטְ -מנ ֶ
ֶ
ֶא ֶרץ ַהגִּ ְל ָע ֶ :אתִּ -פינְ ָחס ֶבן-
נְש ִּאים
ֲש ָרה ִּ
ֶא ְל ָע ָזר ַהכ ֵֹּהן ַוע ָ
ָשיא ֶא ָח
ָשיא ֶא ָח נ ִּ
ִּעמֹו --נ ִּ
ְל ֵבית ָאבְ ,לכֹּל ַמטֹות
וְאיש רֹּאש ֵבית-
יִּש ָר ֵאל; ִּ
ְ
ַאל ֵפי
ְל ְ
ֵה ָמה,
בֹותם
ֲא ָ
יִּש ָר ֵאל ַו ָיבֹּאּו ֶאלְ -בנֵי-
ְ
וְאלֲ -ח ִּצי
וְאלְ -בנֵיָ -ג ֶ ,
אּובן ֶ
ְר ֵ
ֶאלֶ -א ֶרץ
ַּׁשה
ֵש ֶבטְ -מנ ֶ
ַהגִּ ְל ָע ; וַיְ ַ ְברּו ִּא ָתם ֵלאמֹּר
ָאמרּו כֹּל ֲע ַ ת ה'ָ ,מה-
כֹּה ְ
ַה ַמ ַעל ַהּזֶה ֲא ֶשר ְמ ַע ְל ֶתם
יִּש ָר ֵאלָ ,לשּוב ַהיֹום
ֵבא'ל ֵֹּהי ְ
נֹות ֶכם ָל ֶכם
ַאח ֵרי ה' ִּב ְב ְ
ֵמ ֲ
ִּמ ְז ֵב ַחִּ ,ל ְמ ָר ְ ֶכם ַהיֹום ַבה'
וכו' "
ּובנֵיָ -ג
אּובן ְ
" ַו ַי ֲענּו ְבנֵיְ -ר ֵ
ַּׁשה; ַויְ ַ ְברּו
ַח ִּצי ֵש ֶבט ַה ְמנ ֶ
וֲ
יִּש ָר ֵאל ֵאל
ַאל ֵפי ְ
אשי ְ
ֶאתָ -ר ֵ
יֹּ ֵ ַע,
הּוא
ֱא'ל ִֹּּהים...
וְיִּש ָר ֵאל הּוא ֵי ָ עִּ :אם-
ְ
וְאםְ -ב ַמ ַעל ַבה'ַ ,אל-
ְב ֶמ ֶר ִּ
יענּו ַהיֹום ַהּזֶהִּ .ל ְבנֹות
תֹוש ֵ
ִּ
ַאח ֵרי ה';
ָלנּו ִּמ ְז ֵב ַחָ ,לשּוב ֵמ ֲ
עֹולה
ָ
וְאםְ -ל ַהעֲלֹות ָע ָליו
ִּ
וְאםַ -לעֲשֹות ָע ָליו
ּומנְ ָחהִּ ,
ִּ
ִּז ְב ֵחי ְש ָל ִּמים ה' ,הּוא יְ ַב ֵקש
וְאם-לֹּא ִּמ ְדָאגָה ִּמ ָד ָבר,
ִּ
ָע ִּשינּו ֶאת-זֹּאת ֵלאמֹּר:
ֵיכם ְל ָבנֵינּו
ֹּאמרּו ְבנ ֶ
ָמ ָחר י ְ
וְלה'
ַ
ַמהָ -ל ֶכם
ֵלאמֹּר,
ָתן-ה'
יִּש ָר ֵאל ּוגְ בּול נ ַ
ֱא'ל ֵֹּהי ְ
אּובן
ֵיכם ְבנֵיְ -ר ֵ
ּובינ ֶ
ֵבינֵנּו ֵ
ַר ֵדןֵ .אין-
ּובנֵי ָ -ג ֶ ,אתַ -הי ְ
ְ
ָל ֶכם ֵח ֶלק ַבה'; וְ ִּה ְש ִּביתּו
ֵיכם ֶאתָ -בנֵינּוְ ,ל ִּב ְל ִּתי
ְבנ ֶ
יְ רֹּא ֶאת ה' וכו' "

הרחבה/הערות

חובת התוכחה וביעור הרע
מישראל היתה ברגישות גבוהה
מאד ,ואף הביאה להכנת מתקפה
צבאית כלפי בני גד ובני ראובן,
מאחר ופרשיות מעילה היו כבר
בעבר ,פרשיות שגרמו לעונשים
קשים מאת ה'.

לא די בכך שכוונתם היתה טובה,
צריכים היו בני גד ובני ראובן גם
להסביר לנציגי העם את כוונתם
באופן ברור .כך גם לימדם משה
יתם
ִה ִי ֶ
רבנו בראשית הדרך" :ו ְ
ּומיִ ְש ָר ֵאל" (במדבר,
נְ ִקיִ ם ֵמה' ִ
לב:כב)

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

כב:ל

ההודעה על
קבלת
ההסבר של
נציגי
השבטים
שבעבר
הירדן
אחריותו של פרק
כג
מנהיג
להורות לעם
את הדרך
בה ילכו
לאחר מותו

תוכחת
המנהיג רק
בסוף ימיו,
כמשה
שהוכיח רק
לפני מותו
נאמנות
העם לה'
חידוש
הברית בין
העם לה' -
ביטוי
לאחריותו
של יהושע
כמנהיג,
לפני מותו
קיום צוואת
יוסף -
קבורתו
בשכם

ַהכ ֵֹּהן ,הכתוב מודיע לקוראיו כי ההסבר
ִּפינְ ָחס
ַיִּש ַמע
"ו ְ
אשי ַא ְל ֵפי התקבל על ידי המשלחת להסיר
יאי ָה ֵע ָ ה וְ ָר ֵ
ּונְש ֵ
ִּ
יִּש ָר ֵאל ֲא ֶשר ִּאתֹוֶ ,את -כל ספק בדבר כשרות המעשה
ְ
ַה ְד ָב ִּריםֲ ,א ֶשר ִּד ְברּו ְבנֵי-
ַּׁשה;
ּובנֵי ְמנ ֶ
ּובנֵיָ -ג ְ
אּובן ְ
ְר ֵ
ֵיהם"
ַיִּיטב ְב ֵעינ ֶ
ו ַ

ַאח ֵרי
ָמים ַר ִּביםֲ ,
" וַיְ ִּהי ִּמי ִּ
יִּש ָר ֵאל
נִּיח ה' ְל ְ
ֲא ֶשרֵ -ה ַ
ִּמ ָס ִּביב;
יהם
ִּמ ָכל-אֹּיְ ֵב ֶ
ָמים,
ָקן ָבא ַבי ִּ
וִּיהֹוש ַע ז ֵ
ֻׁ
יִּש ָר ֵאל
הֹוש ַעְ ,ל ָכלְ -
ַיִּק ָרא יְ ֻׁ
ו ְ
ּולש ְֹּפ ָטיו
אשיוְ ,
ּול ָר ָ
ִּל ְז ֵקנָיו ְ
ֹּאמר ֲא ֵל ֶהם
ּולש ְֹּט ָריו; ַוי ֶ
ְ
ָמים,
אתי ַבי ִּ
נְתיָ ,ב ִּ
ָק ִּ
ֲאנִּי ז ַ
יתם ֵאת ָכלֲ -א ֶשר
וְַאתם ְר ִּא ֶ
ֶ
יכם ְל ָכל-
ָע ָשה ה' ֱאל ֵֹּה ֶ
ֵיכםִּ :כי
ַהגֹויִּם ָה ֵא ֶלה ִּמ ְפנ ֶ
נִּל ָחם
יכם הּוא ַה ְ
ה' ֱא'ל ֵֹּה ֶ
ָל ֶכםְ .ראּו ִּה ַפ ְל ִּתי ָל ֶכם ֶאת-
ָארים ָה ֵא ֶלה,
נִּש ִּ
ַהגֹויִּם ַה ְ
ִּמן-
יכם:
ַח ָלה ְל ִּש ְב ֵט ֶ
ְבנ ֲ
ַר ֵדן ,וְ ָכלַ -הגֹויִּם ֲא ֶשר
ַהי ְ
ִּה ְכ ַר ִּתי ,וְ ַהיָם ַה ָג ֹול ְמבֹוא
יכם הּוא
ַה ָּׁש ֶמש ַ .וה' ֱא'ל ֵֹּה ֶ
הֹוריש
ֵיכם ,וְ ִּ
ֳּפם ִּמ ְפנ ֶ
ֶהד ֵ
יְ
וִּיר ְש ֶתם
ִּ
ֵיכם;
א ָֹּתם ִּמ ִּל ְפנ ֶ
ַאר ָצם ַכ ֲא ֶשר ִּד ֶבר ה'
ֶאתְ -
יכם ָל ֶכם וכו' "
ֱא'ל ֵֹּה ֶ
כד:
הֹוש ַע ֶאתָ -כל-
ֶאסֹּף יְ ֻׁ
" ַוי ֱ
ְש ֶכ ָמה;
יִּש ָר ֵאל
ְ
א-כח ִּש ְב ֵטי
יִּ ְש ָר ֵאל
ְל ִּז ְקנֵי
ַיִּק ָרא
ו ְ
ּולש ְֹּפ ָטיו
ְ
אשיו,
ּול ָר ָ
ְ
ַצבּו ִּל ְפנֵי
ַיִּתי ְ
ּולש ְֹּט ָריו ,ו ְ
ְ
הֹוש ַע
ֹּאמר יְ ֻׁ
ָה ֱא'ל ִֹּּהים ַוי ֶ
ֶאלָ -כלָ -ה ָעם וכו' "
ילה
ֹּאמרָ ,ח ִּל ָ
ַען ָה ָעםַ ,וי ֶ
" ַוי ַ
כד:
טז-יח ָלנּוֵ ,מ ֲעזֹּב ֶאת ה' ַל ֲעבֹּ
ֱאל ִֹּּהים ֲא ֵח ִּרים וכו' "
כד:
הֹוש ַע ְב ִּרית ָל ָעם
" וַיִּ ְכרֹּת יְ ֻׁ
כז
כה
ָשם לֹו חֹּק
ַביֹום ַההּוא; ַוי ֶ
ּומ ְש ָפט ִּב ְש ֶכם וכו' "
ִּ

כד:לב
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יֹוסף ֲא ֶשר-
וְאתַ -ע ְצמֹות ֵ
" ֶ
יִּש ָר ֵאל ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם
ֶהעֱלּו ְבנֵיְ -
ָק ְברּו ִּב ְש ֶכםְ ,ב ֶח ְל ַקת ַה ָש ֶ ה
ֲא ֶשר ָקנָה ַי ֲעקֹּב ֵמ ֵאת ְבנֵי-
ֲחמֹור ֲא ִּביְ -ש ֶכם ְב ֵמָאה
יֹוסף
יטה; וַיִּ ְהיּו ִּל ְבנֵיֵ -
ְק ִּש ָ
ַח ָלה"
ְלנ ֲ

יהושע לחם בראש הצבא וכבש
את רוב הארץ .אך לפני מותו
מזהיר הוא את העם מפני
הכיבוש,
בהמשך
התרשלות
ובהמשך דבריו מזרז אותם על
עבודת ה' בכלל.

יהושע סוקר את חסדי ה' על עמו
ובכך מעורר בהם את מחויבותו
של העם להיות נאמן לו ולתורתו

העם שומע את דבריו הנוקבים
של יהושע ומשיב בהבעת נאמנות
לה'
יהושע מחדש את הברית בין
ישראל לה' ,חותם בכך את
תפקידו כמנהיג בהבטחה מחייבת
של העם להיות נאמן לה'

קיימו ישראל את צוואת יוסף
בסוף חומש בראשית (נ:כה):
יִּש ָר ֵאל
יֹוסף ֶאתְ -בנֵי ְ
ֵ
ַש ַבע
" ַוי ְ
ֱא'ל ִֹּּהים
יִּפקֹּ
ְ
ֵלאמֹּרָ :פקֹּ
ֶאתַ -ע ְצמ ַֹּתי
ֲל ֶתם
ֶא ְת ֶכםְ ,ו ַהע ִּ
ִּמּזֶה".

