מלחמת הדרום – יהושע פרק י'
(מספר שיעורים)3 :
יחידה א' :הצלת גבעון על ידי יהושע וצבאו (א'-י"ד)
הקדמה:
בפרק הקודם למדנו על הברית שנכרתה בין עם ישראל לבין הגבעונים .בפרק י' נלמד ,שברית
זו עומדת למבחן :הגבעונים מותקפים על ידי צבא של מספר ערים .הגבעונים פונים לעזרת
בעל בריתם -יהושע .יהושע אכן מגיע לעזור ,והמלחמה המתפתחת מביאה לראשונה לכיבוש
אזור שלם ולא רק כיבוש נקודתי של עיר אחת  -כל אזור דרום ארץ ישראל נכבש על ידי עם
ישראל.
כיבושי יהושע והברית שכרתו אתו הגבעונים נודעו בסביבה ,ועוררו פחד גדול .אם אפילו עיר
גדולה וחזקה כגבעון לא העזה לעמוד מול ישראל ,מי עוד יעז לעשות זאת?
ימּה כַאֲ ֶשר עָׁ ָׁשה ִל ִיריחֹו
ְרּושלַ ִם כִ י לָׁ כַד יְהֹושֻׁ עַ אֶ ת הָׁ עַ י ַויַחֲ ִר ָׁ
א ַוי ְִהי כִ ְשמֹעַ אֲ דֹנִ י צֶ ֶדק מֶ לֶ ְך י ָׁ
ּול ַמ ְלכָּׁה וְכִ י ִה ְש ִלימּו יֹ ְשבֵּ י גִ ְבעֹון אֶ ת י ְִש ָׁראֵּ ל וַיִ ְהיּו ְב ִק ְרבָׁ ם:
ּולמַ ְלכָּׁה כֵּן עָׁ ָׁשה לָׁ עַ י ְ
ְ
ב וַיִ ְיראּו ְמאֹ ד כִ י ִעיר גְ דֹולָׁ ה גִ ְבעֹון כְ אַ חַ ת עָׁ ֵּרי הַ ַמ ְמלָׁ כָׁה וְכִ י ִהיא גְ דֹולָׁ ה ִמן הָׁ עַ י ְוכָׁל אֲ נ ֶָׁשיהָׁ
גִ ב ִֹרים:
בנוסף לפחד מפני ישראל ,התעורר גם כעס גדול על גבעון ,שבכניעתה לישראל הכניסה פחד
בלב כל עמי האזור .אדוני צדק מלך ירושלים אירגן ברית של מספר מלכים כדי לצאת ולנקום
בגבעון על מה שעשתה( :ומכך שהתארגנו למלחמה נגד גבעון ולא נגד עם ישראל ניתן ללמוד
עד כמה פחדו מעם ישראל!)
ְרּושלַ ִם אֶ ל הֹוהָׁ ם מֶ לֶ ְך חֶ ְברֹון וְאֶ ל ִפ ְראָׁ ם ֶמלֶ ְך י ְַרמּות וְאֶ ל י ִָׁפיעַ ֶמלֶ ְך
ג וַיִ ְשלַ ח אֲ דֹנִ י צֶ ֶדק מֶ לֶ ְך י ָׁ
לָׁ כִ יש וְאֶ ל ְד ִביר מֶ לֶ ְך עֶ גְ לֹון לֵּ אמֹר:
ימה אֶ ת יְהֹושֻׁ עַ וְאֶ ת ְבנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל:
ד עֲלּו אֵּ לַ י ו ְִעזְ רֻׁ נִ י ְו ַנכֶה אֶ ת גִ ְבעֹון כִ י ִה ְש ִל ָׁ
ְרּושלַ ִם מֶ לֶ ְך חֶ ְברֹון ֶמלֶ ְך י ְַרמּות ֶמלֶ ְך לָׁ כִ יש ֶמלֶ ְך
ה ַויֵּאָׁ ְספּו ַו ַי ֲעלּו חֲ מֵּ ֶשת מַ ְלכֵּי הָׁ אֱ מ ִֹרי מֶ לֶ ְך י ָׁ
עֶ גְ לֹון הֵּ ם ְוכָׁל מַ חֲ נֵּיהֶ ם ַויַחֲ נּו עַ ל גִ ְבעֹון וַיִ לָׁ חֲ מּו עָׁ לֶ יה:

חשוב להראות לתלמידים במפה את קרבתן של חמש הערים (ירושלים ,חברון ,ירמות ,לכיש,
עגלון) לגבעון.
ניתן להיעזר שוב במפת ערי הגבעונים באתר דעת ,שם נראות גם הערים הסמוכות לגבעון:

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/yehosh9.htm
אנשי גבעון ,שרואים שהם מוקפים אויבים שצרים עליהם ,שולחים מיד ליהושע בקשת עזרה.
ו וַיִ ְש ְלחּו אַ נְ ֵּשי גִ ְבעֹון אֶ ל יְהֹושֻׁ עַ אֶ ל הַ מַ חֲ נֶה הַ גִ ְלגָׁלָׁ ה לֵּ אמֹר אַ ל ֶת ֶרף י ֶָׁדיָך ֵּמעֲבָׁ ֶדיָך עֲלֵּ ה אֵּ לֵּ ינּו
הֹושיעָׁ ה לָׁ נּו וְעָׁ זְ ֵּרנּו כִ י נִ ְק ְבצּו אֵּ לֵּ ינּו כָׁל מַ ְלכֵּי הָׁ אֱ מ ִֹרי יֹ ְשבֵּ י ָׁההָׁ ר:
ְמהֵּ ָׁרה ְו ִ
נשים לב ,שהם מכנים את עצמם "עבדיך" ,ומתוך תחושת כניעה ושפלות מול יהושע הם
מבקשים שיכבד את הברית שנכרתה ,ויבוא לעזרתם.
נשאל את התלמידים :כיצד ,לדעתכם ,יגיב יהושע לבקשה זו? אילו אתם הייתם צריכים לייעץ
ליהושע כיצד להגיב ,מה הייתם מייעצים לו ,ומדוע? (מתוך תשובות התלמידים ,בין אם יציעו
להיענות לבקשה ובין אם יציעו שלא להיענות ,נמשיך בקריאת הפרק ,נראה את תגובת יהושע,
וכך יתחדד ערך הנאמנות לשבועה).
יהושע אכן מארגן את הצבא ליציאה לקרב ,והקב"ה מחזק אותו בהחלטתו ומבטיח לו ניצחון
בקרב:
בֹורי הֶ ָׁחיִל:
ז ַויַעַ ל יְהֹושֻׁ עַ ִמן הַ גִ ְלגָׁל הּוא ְוכָׁל עַ ם הַ ִמ ְלחָׁ מָׁ ה ִעמֹו ְוכֹל גִ ֵּ
ח וַי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל יְהֹושֻׁ עַ אַ ל ִת ָׁירא מֵּ הֶ ם כִ י ְבי ְָׁדָך נְ ַת ִתים ל ֹא ַי ֲעמֹד ִאיש ֵּמהֶ ם ְבפָׁ נֶיָך:
נדגיש כאן שוב ,כפי שהדגשנו בלימוד הפרק הקודם ,את נאמנות עם ישראל לשבועה ,למרות
שזו הושגה מהם בעורמה.
נראה עכשיו ,שהמלחמה התנהלה גם בדרך הטבע  -על ידי תכסיסיו של יהושע ,וגם בדרך נס
 על ידי מעורבות ישירה של הקב"ה.ננחה את התלמידים לחפש בפסוקים הבאים אותם נקרא – באיזה תכסיס נקט יהושע ואיזה
נס עשה ה'?
ט ַויָׁב ֹא אֲ לֵּ יהֶ ם יְהֹושֻׁ עַ ִפ ְתאֹ ם כָׁל הַ לַ יְלָׁ ה עָׁ לָׁ ה ִמן הַ גִ ְלגָׁל:
י ַויְהֻׁ מֵּ ם ה' ִל ְפנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל ַו ַי כֵּם מַ כָׁה גְ דֹולָׁ ה ְבגִ ְבעֹון וַיִ ְר ְדפֵּ ם ֶד ֶרְך מַ עֲלֵּ ה בֵּ ית חֹורֹן ַו ַיכֵּם עַ ד
ֲעז ֵָּׁקה וְעַ ד מַ ֵּק ָׁדה:
מֹורד בֵּ ית חֹורֹן ַוה' ִה ְש ִליְך עֲלֵּ יהֶ ם אֲ בָׁ נִ ים גְ דֹלֹות ִמן הַ ָׁש ַמיִם
יא ַוי ְִהי ְבנֻׁסָׁ ם ִמ ְפנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל הֵּ ם ְב ַ
עַ ד ֲעז ֵָּׁקה ַויָׁמֻׁ תּו ַר ִבים אֲ ֶשר מֵּ תּו ְבאַ ְבנֵּי הַ בָׁ ָׁרד מֵּ אֲ ֶשר הָׁ ְרגּו ְבנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל בֶ חָׁ ֶרב:
התכסיס של יהושע :הליכה כל הלילה כאשר חשוך ולא רואים אותו ,ואז הגעה אל האויב
בפתאומיות ובהפתעה .כדאי להפנות את תשומת לב התלמידים למיקום הגלגל (משם עלו
יהושע וצבאו) לעומת איזור גבעון :צבא ישראל מגיע ממזרח מיד עם אור ראשון .השמש נמצאת

במזרח ,ולכן היא בגב של צבא ישראל ולעומת זאת נמצאת מול עיני האויבים ומסנוורת אותם,
מה שמעניק יתרון משמעותי נוסף לצבא ישראל.
הנס שעשה ה' :השלכת אבנים גדולות מן השמים.
למעשה ,יהושע לא צריך ממש להילחם באויבים – הם נסים ממנו וכל מה שעליו לעשות זה
לרדוף אחריהם ולזנב בהם .יהושע חושש ,שהזמן לא יספיק כדי לסיים את המרדף באור יום,
ובחושך האויבים ייעלמו ולא ניתן יהיה לנצחם סופית .כאן מבקש יהושע מה' שיעשה נס ,וה'
נענה לו .אנו עדים כאן לנס נוסף ,נס ייחודי שכמוהו לא היה :שינוי חוקי הטבע כדי לעזור
לעם ישראל לנצח את אויביו.
כיון שמבנה פסוקים י"ב-י"ד מורכב ,ויש בו למעשה מספר דוברים (יהושע ,הכתוב ,ספר הישר),
נמליץ להתמקד קודם כל בדברי יהושע (שאותם גם רצוי להנחות את התלמידים ללמוד בעל
פה) ואחר כך נקרא את הפסוקים.
יהושע מבקשֶ " :שמֶ ש ְבגִ ְבעֹון דֹוםְ ,וי ֵָּׁרחַ ְ ,בעֵּ מֶ ק אַ יָׁלֹון!"
את מילותיו של יהושע נקרא בקול רם ובדרמטיות ,תוך הדגשת המילה "דום!" לאחר מכן ,נקרא
לכל הכיתה לעמוד ,ולקרוא יחד את הפסוק הדרמטי והייחודי הזה.
מה פירוש בקשה זו?
נראה לתלמידים היכן נמצאת גבעון והיכן הוא עמק איילון.
ניתן להיעזר במפת המירדף שבאתר דעת:
http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/yehosh10.htm
נראה שהערב התחיל להתקרב .השמש הלכה והתקדמה לכיוון מערב ,והירח התחיל כבר
לעלות ולהיראות לקראת הלילה .יהושע מבקש שהכל יעצור ,שהערב עדיין לא יגיע ,שאור היום
ימשיך עד שיסיים לרדוף אחרי האויבים.
נקרא את הפסוקים תוך הסבר:
למורה :ההסבר כאן הוא לפי פירושו של הרד"ק:
" ...השירה היא וידום השמש והתפילה היא ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום ,וכן זוכר
אותה בדרש זו השירה במנין עשר שירות ,ולשון וידבר מורה על שירה לא על תפילה כמו
וידבר דוד לה' את דברי השירה ,ויאמר בתפילתו לעיני ישראל שמש בגבעון דום"...

הכתוב מספר ,שיהושע שר שירת שבח לה' על הנס הגדול שנעשה לאור בקשתו של יהושע:

ֹאמר ְלעֵּ ינֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל
יב אָׁ ז י ְַדבֵּ ר יְהֹושֻׁ עַ לַ ה' ְביֹום ֵּתת ה ' אֶ ת הָׁ אֱ מ ִֹרי ִל ְפנֵּי ְבנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל וַי ֶ
בקשת יהושע:
ֶשמֶ ש ְבגִ ְבעֹון דֹוםְ ,וי ֵָּׁרחַ ְ ,בעֵּ מֶ ק אַ יָׁלֹון .
דברי שירת השבח של יהושע:
יג וַיִ דֹם הַ ֶשמֶ ש ְוי ֵָּׁרחַ עָׁ מָׁ ד עַ ד יִקֹ ם גֹוי אֹ יְבָׁ יו
הכתוב מספר שנס זה רמוז בתורה (-זהו הסברם של חז"ל ל"ספר הישר") ,ומוסיף ומתאר
את גודלו וייחודיותו של הנס:
ָׁשר ַו ַי ֲעמֹד הַ ֶשמֶ ש בַ חֲ צִ י הַ ָׁש ַמיִם וְל ֹא אָׁ ץ לָׁ בֹוא כְ יֹום ָׁת ִמים:
הֲ ל ֹא ִהיא כְ תּובָׁ ה עַ ל סֵּ פֶ ר הַ י ָׁ
יד ְול ֹא הָׁ יָׁה כַיֹום הַ הּוא ְלפָׁ נָׁיו וְאַ חֲ ָׁריו ִל ְשמֹעַ ה' ְבקֹול ִאיש כִ י ה' נִ ְלחָׁ ם ְלי ְִש ָׁראֵּ ל:

.יחידה ב' :סופם של חמשת המלכים (ט"ו-כ"ז)
ָׁשב יְהֹושֻׁ עַ ְוכָׁל י ְִש ָׁראֵּ ל ִעמֹו אֶ ל הַ מַ חֲ נֶה הַ גִ ְלגָׁלָׁ ה:
טו ַוי ָׁ
למורה :זהו פסוק קשה :האם באמצע המלחמה שב יהושע לגלגל? הרי המלחמה טרם
נגמרה ,והמשך הפרק מתאר את המשכּה? המפרשים התקשו ונתנו תשובות שונות להסבר
העניין .המלבי"ם ,למשל ,מסביר שיהושע תכנן לשוב לגלגל ,אך בסופו של דבר לא עשה
זאת .המלבי"ם מסביר ,שיהושע תכנן לחזור לגלגל ,לנוח ,ואז להתארגן מחדש וללכת
להילחם במלכים בעריהם ,כי חשב שהמלכים חזרו כל אחד לעירו .בסופו של דבר נודע
ליהושע שהמלכים לא חזרו לעריהם אלא התחבאו במערה ולכן הוא לא חזר לגלגל אלא
המשיך בלחימה.
אנו מציעים להסביר לתלמידים על פי פירוש מצודת דוד ,שנראה קל יותר להבנה:
וישב יהושע – אחר כל המעשים האמורים במקראות שלאחריו.
וכן הוא אומר בפירושו לפסוק מ"ג שבסיום הפרק:
וישב יהושע – היא ההשבה עצמה האמורה למעלה (פסוק ט"ו)
כלומר :פסוק זה מסכם את כל המלחמה ,והוא אכן חוזר שוב בדיוק באותן מילים גם בסוף
הפרק (בפסוק מ"ג) .אך לאחר הסיכום הכללי הזה אנו חוזרים שוב לפרטי המלחמה ,שטרם
סופרו:
טז ַו ָׁינֻׁסּו חֲ מֵּ ֶשת הַ ְמלָׁ כִ ים הָׁ אֵּ לֶ ה ַויֵּחָׁ ְבאּו בַ ְמעָׁ ָׁרה ְבמַ ֵּק ָׁדה:
יז ַו ֻׁיגַד ִליהֹושֻׁ עַ לֵּ אמֹר נִ ְמצְ אּו חֲ מֵּ ֶשת הַ ְמלָׁ כִ ים נ ְֶח ְב ִאים בַ ְמעָׁ ָׁרה ְב ַמ ֵּק ָׁדה:

יח וַי ֹאמֶ ר יְהֹושֻׁ עַ גֹ לּו אֲ בָׁ נִ ים גְ דֹלֹות אֶ ל ִפי הַ ְמעָׁ ָׁרה וְהַ ְפ ִקידּו עָׁ לֶ יהָׁ אֲ נ ִָׁשים ְל ָׁש ְמ ָׁרם:
יהם כִ י נְ ָׁתנָׁם
אֹותם אַ ל ִת ְתנּום לָׁ בֹוא אֶ ל עָׁ ֵּר ֶ
ָׁ
יט וְאַ ֶתם אַ ל ַת ֲעמֹדּו ִר ְדפּו אַ חֲ ֵּרי אֹ יְבֵּ יכֶם וְזִ נ ְַב ֶתם
ֹלקיכֶם ְבי ְֶדכֶם:
יה' אֱ ֵּ
כֹותם מַ כָׁה גְ דֹולָׁ ה ְמאֹ ד עַ ד תֻׁ ָׁמם וְהַ ְש ִר ִידים ָׁש ְרדּו ֵּמהֶ ם
ּובנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל ְלהַ ָׁ
כ ַוי ְִהי כְ כַלֹות יְהֹושֻׁ עַ ְ
ַו ָׁיבֹאּו אֶ ל עָׁ ֵּרי הַ ִמ ְבצָׁ ר:
כא ַויָׁשֻׁ בּו כָׁל הָׁ עָׁ ם אֶ ל הַ מַ חֲ נֶה אֶ ל יְהֹושֻׁ עַ מַ ֵּק ָׁדה ְב ָׁשלֹום ל ֹא חָׁ ַרץ ִל ְבנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל ְל ִאיש אֶ ת ְלשֹנֹו:
כב וַי ֹאמֶ ר יְהֹושֻׁ עַ ִפ ְתחּו אֶ ת ִפי הַ ְמעָׁ ָׁרה וְהֹוצִ יאּו אֵּ לַ י אֶ ת חֲ ֵּמ ֶשת הַ ְמלָׁ כִ ים הָׁ אֵּ לֶ ה ִמן הַ ְמעָׁ ָׁרה:
ְרּושלַ ִם אֶ ת ֶמלֶ ְך
כג ַו ַיעֲשּו כֵּן וַיֹ צִ יאּו אֵּ לָׁ יו אֶ ת חֲ מֵּ ֶשת הַ ְמלָׁ כִ ים הָׁ אֵּ לֶ ה ִמן הַ ְמעָׁ ָׁרה אֵּ ת ֶמלֶ ְך י ָׁ
חֶ ְברֹון אֶ ת מֶ לֶ ְך י ְַרמּות אֶ ת מֶ לֶ ְך לָׁ כִ יש אֶ תֶ -מלֶ ְך עֶ גְ לֹון:

נפנה את תשומת לב התלמידים למספר נקודות:


המלכים בורחים – נראה שדואגים לעצמם ולא לחייליהם .בורחים ומנסים להציל את
עורם.



מקדה – נמצאת בקירבת לכיש



כפי שראינו קודם ,יהושע מעדיף לסיים את המירדף אחרי החיילים באור יום ,ולכן
משאיר את הטיפול במלכים לשלב מאוחר יותר .בינתיים פוקד לחסום את פתח המערה
באבנים ולהציב שם שמירה.



התיאור בפסוק כ"א גם הוא נראה ניסי -מלחמה שבה לא נפגע ולו חייל אחד! נשאל
את התלמידים מהיכן מוכר להם הביטוי "ל ֹא חָׁ ַרץ ִל ְבנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל ְל ִאיש אֶ ת ְלשֹנֹו" .הכוונה,
ּולכֹל ְבנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל ל ֹא יֶחֱ ַרץ כֶלֶ ב ְלשֹנֹו" ,אמירה
כמובן ,לאמור לגבי מכת בכורותְ " :
שמבטאת את ההשגחה המיוחדת של ה' על עם ישראל.

עכשיו הגיע הזמן לעשיית הדין במלכים .לפני הריגת המלכים נעשה טקס שבא לבטא את
השלטון על האויב ולחזק את לב העם .לכן קורא יהושע לעם להיות עדים לטקס זה ,ובמעמד
זה הוא גם אומר להם דברי חיזוק:
ֹאמר אֶ ל
כד ַוי ְִהי כְ הֹוצִ יאָׁ ם אֶ ת הַ ְמלָׁ כִ ים הָׁ אֵּ לֶ ה אֶ ל יְהֹושֻׁ עַ וַיִ ְק ָׁרא יְהֹושֻׁ עַ אֶ ל כָׁל ִאיש י ְִש ָׁראֵּ ל ַוי ֶ
ארי הַ ְמלָׁ כִ ים הָׁ אֵּ לֶ ה
ְקצִ ינֵּי אַ נְ ֵּשי הַ ִמ ְלחָׁ מָׁ ה הֶ הָׁ ְלכּוא ִאתֹו ִק ְרבּו ִשימּו אֶ ת ַרגְ לֵּ יכֶם עַ ל צַ ּוְ ֵּ
אריהֶ ם:
וַיִ ְק ְרבּו ַוי ִָׁשימּו אֶ ת ַרגְ לֵּ יהֶ ם עַ ל צַ ּוְ ֵּ
ֲשה ה' ְלכָׁל אֹ יְבֵּ יכֶם
כה וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵּ יהֶ ם יְהֹושֻׁ עַ אַ ל ִת ְיראּו וְאַ ל ֵּתחָׁ תּו ִחזְ קּו ו ְִא ְמצּו כִ י ָׁככָׁה ַיע ֶ
אֹותם:
ָׁ
אֲ ֶשר אַ ֶתם נִ ְלחָׁ ִמים
לאחר מכן מוצאים המלכים להורג .הם נתלים ,אך מורדים לעת ערב ,ונקברים במערה
שבה התחבאו .ניתן להדגיש ,שהמלכים באים על עונשם ,אך למרות הכל ,עם ישראל

שומר על צלם האלוקים שבכל אדם ,ולפי מצוות התורה ("לא תלין נבלתו על העץ"),
מורידים את המלכים מהעץ.
יתם וַיִ ְתלֵּ ם עַ ל חֲ ִמ ָׁשה עֵּ צִ ים וַיִ ְהיּו ְתלּויִם עַ ל הָׁ עֵּ צִ ים עַ ד הָׁ עָׁ ֶרב:
כו ַו ַיכֵּם יְהֹושֻׁ עַ אַ חֲ ֵּרי כֵּן ַוי ְִמ ֵּ
כז ַוי ְִהי ְלעֵּ ת בֹוא הַ ֶש ֶמש צִ ּוָׁה יְהֹושֻׁ עַ וַיֹ ִרידּום מֵּ עַ ל הָׁ עֵּ צִ ים ַוי ְַש ִלכֻׁם אֶ ל הַ ְמעָׁ ָׁרה אֲ ֶשר נ ְֶח ְבאּו
ָׁשם ַוי ִָׁשמּו אֲ בָׁ נִ ים גְ דֹלֹות עַ ל ִפי הַ ְמעָׁ ָׁרה עַ ד עֶ צֶ ם הַ יֹום הַ זֶ ה:
היכן כבר ראינו פעולה כזו של יהושע? – אצל מלך העי.
את סיפור התחבאות המלכים ,תפיסתם ,כליאתם במערה והדריכה עליהם ניתן להמחיז
בכיתה .ניתן להביא אביזרי תחפושות של מלכים ושל חיילים ,ולהציג את המלכים שהיו
כה גיבורים ,לפתע מפוחדים ומושפלים וכד'.
את התלמידים שישחקו את המלכים ננחה להביע בתנועות גוף ובהבעות פנים את
הפחד ,ההשפלה וכדומה.
את התלמידים שישחקו את חיילי עם ישראל ננחה להביע אומץ וגאווה ,ציות ליהושע אך
לא זלזול וביזוי המת.
בפסוקים עצמם הדובר היחיד הוא יהושע ,וניתן לתת לתלמיד שישחק את יהושע את
ציטוט הפסוקים ,ולעודד אותו להשתמש בהצגה בלשון הכתוב.
לשחקנים האחרים ניתן להציע לנסח בעצמם מספר מילים שמתאים שיאמרו.

יחידה ג' :כיבוש איזור הדרום (כ"ח-מ"ג)
הניצחון הגדול לא הסתיים כאן .תבוסת חמשת המלכים וצבאותיהם איפשרה ליהושע
להמשיך ולכבוש מקומות נוספים ,ובזמן קצר ,במלחמה אחת – "פעם אחת" (כלשון הכתוב
בפסוק מ"ב) להשיג שליטה על איזור הדרום.
נקרא ברצף את הפסוקים ונעיר מספר הערות להבהרה (ההערות מופיעות להלן לאחר
הפסוקים הרלוונטיים).
לפני שנקרא את הפסוקים ,נראה/ניתן לתלמידים מפה שבה מופיעים כל המקומות שנכבשו.
כל מקום שיוזכר יודגש במפה על ידי הילדים ,וכך תוך כדי הקריאה תתקבל תמונת כיבוש
איזור הדרום.
ניתן להיעזר במפת המלכים שבאתר דעת:
http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/31kings.htm

אֹותם וְאֶ ת כָׁל-הַ נֶפֶ ש
ָׁ
כח וְאֶ ת מַ ֵּק ָׁדה לָׁ כַד יְהֹושֻׁ עַ בַ יֹום הַ הּוא ַו ַיכֶהָׁ ְל ִפי חֶ ֶרב וְאֶ ת ַמ ְלכָּׁה הֶ חֱ ִרם
אֲ ֶשר בָׁ ּה ל ֹא ִה ְש ִאיר ָׁש ִריד ַויַעַ ש ְלמֶ לֶ ְך מַ ֵּק ָׁדה כַאֲ ֶשר עָׁ ָׁשה ְל ֶמלֶ ְך י ְִריחֹו:
"כאשר עשה למלך יריחו" – מלך יריחו הוא הדוגמה כי היה המלך הראשון שנוצח .מלך
מקדה והמלכים הנוספים שיוזכרו בהמשך לא נתפסו חיים וניתלו כמו מלך העי וכמו חמשת
המלכים ,אלא נהרגו במהלך הקרב ,כמו מלך יריחו.
כט ַו ַי ֲעבֹר יְהֹושֻׁ עַ ְוכָׁל י ְִש ָׁראֵּ ל ִעמֹו ִממַ ֵּק ָׁדה ִל ְבנָׁה וַיִ לָׁ חֶ ם ִעם ִל ְבנָׁה:
אֹותּה ְביַד י ְִש ָׁראֵּ ל וְאֶ ת מַ ְלכָּׁה ַו ַיכֶהָׁ ְל ִפי חֶ ֶרב וְאֶ ת כָׁל ַהנֶפֶ ש אֲ ֶשר בָׁ ּה ל ֹא ִה ְש ִאיר
ָׁ
ל וַיִ ֵּתן ה' גַם
בָׁ ּה ָׁש ִריד ַויַעַ ש ְלמַ ְלכָּׁה כַאֲ ֶשר עָׁ ָׁשה ְלמֶ לֶ ְך י ְִריחֹו:
ישה וַיִ חַ ן עָׁ לֶ יהָׁ וַיִ לָׁ חֶ ם בָׁ ּה:
לא ַו ַי ֲעבֹר יְהֹושֻׁ עַ ְוכָׁל י ְִש ָׁראֵּ ל ִעמֹו ִמ ִל ְבנָׁה לָׁ כִ ָׁ
לב וַיִ ֵּתן ה' אֶ ת לָׁ כִ יש ְביַד י ְִש ָׁראֵּ ל וַיִ ְלכְ ָׁדּה בַ יֹום הַ ֵּש נִ י ַו ַיכֶהָׁ ְל ִפי חֶ ֶרב וְאֶ ת כָׁל הַ נֶפֶ ש אֲ ֶשר בָׁ ּה כְ כֹל
אֲ ֶשר עָׁ ָׁשהְ ,ל ִל ְבנָׁה:
לג אָׁ ז עָׁ לָׁ ה הֹ ָׁרם מֶ לֶ ְך ֶגזֶר לַ ְעזֹר אֶ ת לָׁ כִ יש ַו ַיכֵּהּו יְהֹושֻׁ עַ וְאֶ ת עַ מֹו עַ דִ -ב ְל ִתי ִה ְש ִאיר לֹו ָׁש ִריד:
מלך גזר הגיע ביוזמתו לעזור .הוא נוצח ,אך ארצו לא נכבשה .יש לשים לב ,שגם ירושלים לא
נכבשה בשלב זה (אלא רק בימי דוד) למרות שמלכה (שהיה יוזם המלחמה) נוצח.
לד ַו ַי ֲעבֹר יְהֹושֻׁ עַ ְוכָׁל י ְִש ָׁראֵּ ל ִעמֹו ִמלָׁ כִ יש עֶ גְ ֹלנָׁה ַויַחֲ נּו עָׁ לֶ יהָׁ וַיִ לָׁ חֲ מּו עָׁ לֶ יהָׁ :
לה וַיִ ְלכְ דּוהָׁ בַ יֹום הַ הּוא ַויַכּוהָׁ ְל ִפי חֶ ֶרב וְאֵּ ת כָׁל הַ נֶפֶ ש אֲ ֶשר בָׁ ּה בַ יֹום הַ הּוא הֶ חֱ ִרים כְ כֹל אֲ ֶשר
עָׁ ָׁשה ְללָׁ כִ יש:
לו ַויַעַ ל יְהֹושֻׁ עַ ְוכָׁל י ְִש ָׁראֵּ ל ִעמֹו מֵּ עֶ גְ לֹונָׁה חֶ ְברֹונָׁה וַיִ לָׁ חֲ מּו עָׁ לֶ יהָׁ :
לז וַיִ ְלכְ דּוהָׁ ַויַכּוהָׁ ְל ִפי חֶ ֶרב וְאֶ ת מַ ְלכָּׁה וְאֶ ת כָׁל עָׁ ֶריהָׁ וְאֶ ת כָׁל הַ נֶפֶ ש אֲ ֶשר בָׁ ּה ל ֹא ִה ְש ִאיר ָׁש ִריד
אֹותּה וְאֶ ת ָׁכל הַ נֶפֶ ש אֲ ֶשר בָׁ ּה:
כְ כֹל אֲ ֶשר עָׁ ָׁשה ְלעֶ גְ לֹון ַויַחֲ ֵּרם ָׁ
ָׁשב יְהֹושֻׁ עַ ְו ָׁכל י ְִש ָׁראֵּ ל ִעמֹו ְד ִב ָׁרה וַיִ לָׁ חֶ ם עָׁ לֶ יהָׁ :
לח ַוי ָׁ
לט וַיִ ְלכְ ָׁדּה וְאֶ ת מַ ְלכָּׁה וְאֶ ת כָׁל עָׁ ֶריהָׁ ַויַכּום ְל ִפי חֶ ֶרב ַויַחֲ ִרימּו אֶ ת כָׁל נֶפֶ ש אֲ ֶשר בָׁ ּה ל ֹא ִה ְש ִאיר
ּול ַמ ְלכָּׁה:
ּולמַ ְלכָּׁה ְוכַאֲ ֶשר עָׁ ָׁשה ְל ִל ְבנָׁה ְ
ָׁש ִריד כַאֲ ֶשר עָׁ ָׁשה ְלחֶ ְברֹון כֵּן עָׁ ָׁשה ִל ְד ִב ָׁרה ְ
מ ַו ַיכֶה יְהֹושֻׁ עַ אֶ ת כָׁל הָׁ אָׁ ֶרץ הָׁ הָׁ ר וְהַ ֶנ גֶב וְהַ ְשפֵּ לָׁ ה וְהָׁ אֲ ֵּשדֹות וְאֵּ ת כָׁל ַמ ְלכֵּיהֶ ם ל ֹא ִה ְש ִאיר ָׁש ִריד
ֹלקי י ְִש ָׁראֵּ ל:
וְאֵּ ת כָׁל-הַ נְ ָׁשמָׁ ה הֶ חֱ ִרים כַאֲ ֶשר צִ ּוָׁה ה' אֱ ֵּ
ההר -הרי יהודה
האשדות -המורדות המזרחיים של הרי יהודה היורדים בתלילות לים המלח .בגלל תלילותם
נקראים "אשדות" (כמו אשד מים ,שהוא מפל -זרם שנופל ממקום גבוה למקום נמוך).
מא ַו ַיכֵּם יְהֹושֻׁ עַ ִמ ָׁק ֵּדש בַ ְרנֵּעַ וְעַ ד עַ זָׁ ה וְאֵּ ת כָׁל אֶ ֶרץ גֹ ֶשן וְעַ ד גִ ְבעֹון:
קשה לזהות מהי אותה גושן ,אך חשוב להבהיר לתלמידים ,שאין זו גושן שבמצרים ,המוכרת
להם מחומש שמות.
ֹלקי י ְִש ָׁראֵּ ל נִ ְלחָׁ ם
מב וְאֵּ ת כָׁל הַ ְמלָׁ כִ ים הָׁ אֵּ לֶ ה וְאֶ ת אַ ְרצָׁ ם לָׁ כַד יְהֹושֻׁ עַ פַ עַ ם אֶ חָׁ ת כִ י ה' אֱ ֵּ
ְלי ְִש ָׁראֵּ ל:

כפי שנכתב קודם ,רצוי לחלק לתלמידים צילום של המפה ולהנחות אותם לסמן בלורד מדגיש
כל עיר שמוזכרת בפסוקים.

הפרק מסתיים באותן מילים שנכתבו לעיל (פסוק ט"ו):
ָׁשב יְהֹושֻׁ עַ ְוכָׁל י ְִש ָׁראֵּ ל ִעמֹו אֶ ל הַ מַ חֲ נֶה הַ גִ ְלגָׁלָׁ ה:
מג ַוי ָׁ



בפרק זה עולה שוב הנאמנות של עם ישראל לשבועה שנשבעו בשם ה' .הם באים
לעזרת הגבעונים בני בריתם.



שילוב נס וטבע :ניצחון מושג על ידי השתדלות האדם ובסייעתא דשמיא – יהושע תכנן
את הקרב ונלחם עם חייליו ,והקב"ה התערב בניסים גלויים.



חשיבות ההודיה והשבח לה' על הניסים שהוא עושה איתנו – יהושע משבח על נס
העמדת השמש והירח.



הקב"ה מקיים את הבטחותיו לעם ישראל וליהושע" :לא יתייצב איש לפניך"" ,כל מקום
אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו" וכד'.

בפרק זה ראינו התקדמות משמעותית בשליטה של עם ישראל בארץ ישראל .פחד העמים
מפני ישראל ניכר ,הם מנסים להתארגן בברית של מספר מלכים יחד אך לא מצליחים לעמוד
בפני עם ישראל .בשילוב של מהלך מלחמה טבעי וניסים עצומים נהדפים האויבים ,ואיזור
דרום הארץ נכנס לשליטת ישראל.

