
יהושע פרק  – צוואת יהושע לפני מותו –הנאום הראשון של יהושע 

 כ"ג

 

 פתיחה:  
אנו מגיעים לחלק האחרון של ספר יהושע. יהושע כבר זקן בא בימים. לקראת מותו הקרב, הוא 

מכנס את העם כדי להעביר להם מסרים חשובים ולהיפרד מהם לפני מותו. נאום פרידה אחד 

פרידה שני מופיע בפרק כ"ד. בשיעורנו, נעמוד על המסרים המרכזיים מופיע בפרק כ"ג, ונאום 

 בנאומו של יהושע.

 

 

 עיון בפסוקים: 
ִמי א א ַביָּ ֵקן בָּ ַע זָּ ִביב ִויהֹושֻׁ ם ִמסָּ ל ֹאְיֵביהֶׁ ֵאל ִמכָּ ר ֵהִניַח ה' ְלִיְשרָּ ִמים ַרִבים ַאֲחֵרי ֲאשֶׁ  םַוְיִהי ִמיָּ
 

בימים", שנאמר רק על אנשים מעטים בתנ"ך )אברהם אבינו, ניתן לעמוד על הביטוי "זקן בא 

דוד המלך(, ועל צדיקים בלבד. ומכאן ניתן לראות את מעלתו של יהושע, שהכתוב מעיד כאן על 

 צדיקותו.

  

 למורה: 

 הסברים לביטוי "בא בימים":

היה הולך שלשון בא בימים, משמע שאור שכלו : "כלי יקר"ז, כותב ה"פרק כ בפירושו בבראשית

וגובר כדרך זקני תלמידי חכמים שאור שכלם מוסיף והולך ביותר לעת זקנתם, וכאילו הם באים 

 ".מן הלילות אל תוך הימים

קן שגילו מופלג אך ויש מפרשים, שהביטוי "בא בימים" פירושו, שימיו שלמים ומלאי תוכן, ולא כז

"אמר רב אחא, יש לך אדם אמר: נראה שזו גם כוונת המדרש רבה, נט, ו, שם נ. חייו ריקים

 בזקנה ואינו בימים, בימים ואינו בזקנה, אבל כאן, זקנה כנגד ימים וימים כנגד זקנה". שהוא

 



 

 יהושע קורא לעם, ומדבר אליהם:

ם ב ר ֲאֵלהֶׁ יו ַויֹאמֶׁ יו ּוְלֹשְטרָּ יו ּוְלֹשְפטָּ אשָּ יו ּוְלרָּ ֵאל ִלְזֵקנָּ ל ִיְשרָּ ַע ְלכָּ א ְיהֹושֻׁ אִתי  ַוִיְקרָּ ַקְנִתי בָּ ֲאִני זָּ

ִמים  ַביָּ

ה', ונבקש מהתלמידים לנסות להבין מהו המסר המרכזי שמעביר כאן -נקרא את פסוקים ג'

 יהושע לעם:

ם: ג ה ִמְפֵניכֶׁ ֵאלֶׁ ל ַהּגֹוִים הָּ ם ְלכָּ ה ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ שָּ ר עָּ ל ֲאשֶׁ ם ֵאת כָּ ם ְרִאיתֶׁ ִכי ה' ֱאֹלֵקיכֶׁם הּוא   ְוַאתֶׁ

ם  םַהִנְלחָּ כֶׁ ם: ד.  לָּ ה ְלִשְבֵטיכֶׁ ה ְבַנֲחלָּ ֵאלֶׁ ִרים הָּ ת ַהּגֹוִים ַהִנְשאָּ כֶׁם אֶׁ ל   ְראּו ִהַפְלִתי לָּ ִמן ַהַיְרֵדן ְוכָּ

ש מֶׁ דֹול ְמבֹוא ַהשָּ ר ִהְכַרִתי ְוַהיָּם ַהּגָּ ם  ה.  ַהּגֹוִים ֲאשֶׁ ם ְוהֹוִריש ֹאתָּ ֵפם ִמְפֵניכֶׁ ה' ֱאֹלֵקיכֶׁם הּוא יְֶׁהדֳּ

םִמִלפְ  ם ִויִרְשתֶׁ ם ֵניכֶׁ כֶׁ ם לָּ ר ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ר ִדבֶׁ ם ַכֲאשֶׁ ת ַאְרצָּ  אֶׁ

יהושע קורא לעם להמשיך לכבוש את חלקי הארץ שעדיין אינם בידם. הדגש בדבריו הוא על כך, 

שה' הוא שמביא את עם ישראל לכל ההישגים: "כל אשר עשה ה'",  "ה' אלוקיכם הוא הנלחם 

פם..." נראה, שיהושע רוצה לחזק את העם, שאולי חושש שעם מותו לכם", "ה' אלוקיכם הוא יהד

של יהושע מנהיגם, שהוביל אותם בכיבוש הארץ, כבר לא יצליחו להמשיך בכך. יהושע בעצם 

מי שמוביל, זה לא אני או אדם אחר, אלא ה'. וכמו שה' עזר לעם ישראל עד עכשיו  –מדגיש 

 בכיבוש הארץ, כך הוא ימשיך ויעזור להם.

ח' מזהיר יהושע את העם. נראה מפני מה הוא מזהיר אותם, ואיך אזהרה זו קשורה -בפסוקים ו'

 לפסוקים הקודמים:

נּו יִָּמין ו ה ְלִבְלִתי סּור ִממֶׁ ר תֹוַרת ֹמשֶׁ ל ַהכָּתּוב ְבֵספֶׁ ם ְמֹאד ִלְשֹמר ְוַלֲעשֹות ֵאת כָּ  ַוֲחַזְקתֶׁ

ם לֹא ַתְזִכירּו ְולֹא  ז.  ּוְשמֹאול ם ּוְבֵשם ֱאֹלֵהיהֶׁ ה ִאְתכֶׁ ֵאלֶׁ ִרים הָּ ה ַהִנְשאָּ ֵאלֶׁ ְלִבְלִתי בֹא ַבּגֹוִים הָּ

םְולֹא ַתַעְבדּום ְולֹא ִתְשַתֲחוּו  ַתְשִביעּו הֶׁ ם ַעד ַהיֹום  ח  לָּ ר ֲעִשיתֶׁ קּו ַכֲאשֶׁ ם ִתְדבָּ ִכי ִאם ַבה' ֱאֹלֵקיכֶׁ

ה  ַהזֶׁ

א לשמור את התורה ולא להתערב בגויים. הקשר לפסוקים הקודמים הוא, שעם האזהרה הי

ישראל חייב להוריש את הגויים, לא להשאיר אותם בתוכו, כי אם יישארו איתם בארץ ישראל, 

 הם עלולים להשפיע עליו לרעה ולהביא אותו לעבודה זרה, חלילה.

 יהושע חוזר ומדגיש את עזרת ה' לישראל במלחמות עד כה:

ה ט ם ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ַמד ִאיש ִבְפֵניכֶׁ ם לֹא עָּ ם ּגֹוִים ְּגֹדִלים ַוֲעצּוִמים ְוַאתֶׁ ש ה' ִמְפֵניכֶׁ ד  י.  ַויֹורֶׁ חָּ ִאיש אֶׁ

ם ם ִמכֶׁ כֶׁ ר לָּ ר ִדבֶׁ ם ַכֲאשֶׁ כֶׁ ם לָּ ף ִכי ה' ֱאֹלֵקיכֶׁם הּוא ַהִנְלחָּ לֶׁ ף אָּ  ִיְרדָּ

 וגם בפסוק י"ד שבהמשך:

ד ְוִהֵנה  יד חָּ ר אֶׁ בָּ ַפל דָּ ם ִכי לֹא נָּ ל ַנְפְשכֶׁ ם ּוְבכָּ ל ְלַבְבכֶׁ ם ְבכָּ ץ ִויַדְעתֶׁ רֶׁ אָּ ל הָּ ְך כָּ רֶׁ ֹנִכי הֹוֵלְך ַהיֹום ְבדֶׁ אָּ

ד ִמֹכל חָּ ר אֶׁ בָּ נּו דָּ כֶׁם לֹא נַָּפל ִממֶׁ אּו לָּ ם ַהֹכל בָּ ם ֲעֵליכֶׁ ר ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ר ִדבֶׁ ִרים ַהּטֹוִבים ֲאשֶׁ  ַהְדבָּ

ותנה בהליכה בדרך ה'. אם עם ישראל ילך בדרכי הגויים ויתחבר איתם, ה' המשך העזרה מ

 יפסיק לעזור לעם ישראל, ועם ישראל עלול לאבד את ארץ ישראל ולצאת לגלות:



ם יא ת ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ה אֶׁ ם ְלַאֲהבָּ ם ְמֹאד ְלַנְפֹשֵתיכֶׁ ר יב.  ְוִנְשַמְרתֶׁ ם ְביֶׁתֶׁ שּובּו ּוְדַבְקתֶׁ  ִכי ִאם שֹוב תָּ

ם ַהּגֹוִים כֶׁ ם ְוֵהם בָּ הֶׁ ם בָּ אתֶׁ ם ּובָּ הֶׁ ם בָּ ם ְוִהְתַחַתְנתֶׁ ה ִאְתכֶׁ ֵאלֶׁ ִרים הָּ ה ַהִנְשאָּ ֵאלֶׁ יָּדֹוַע ֵתְדעּו ִכי  יג.  הָּ

ם ְלַפח ּוְלמֹוֵקש ּוְלֹשֵטט ְבצִ  לֹא יֹוִסיף ה' כֶׁ יּו לָּ ם ְוהָּ ה ִמִלְפֵניכֶׁ ֵאלֶׁ ת ַהּגֹוִים הָּ ם ְלהֹוִריש אֶׁ ם ֱאֹלֵקיכֶׁ ֵדיכֶׁ

ם ם ְוִלְצִנִנים ְבֵעיֵניכֶׁ כֶׁם ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ַתן לָּ ר נָּ ה ַהזֹאת ֲאשֶׁ ה ַהּטֹובָּ מָּ ֲאדָּ ם ֵמַעל הָּ ְדכֶׁ  ַעד ֲאבָּ

 אלה שמות של מלכודות שבהן משתמשים ציידים.  -פח ומוקש 

 מלשון "שוט" שמכה. –לשוטט 

 קוצים דוקרניים. –לצנינים בעיניכם 

ם ֵאת  טו ם ֵכן יִָּביא ה' ֲעֵליכֶׁ ם ֲאֵליכֶׁ ר ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ר ִדבֶׁ ר ַהּטֹוב ֲאשֶׁ בָּ ל ַהדָּ ם כָּ א ֲעֵליכֶׁ ר בָּ יָּה ַכֲאשֶׁ ְוהָּ

ם כֶׁם ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ַתן לָּ ר נָּ ה ַהזֹאת, ֲאשֶׁ ה ַהּטֹובָּ מָּ ֲאדָּ ם ֵמַעל הָּ ע ַעד ַהְשִמידֹו אֹוְתכֶׁ רָּ ר הָּ בָּ ל ַהדָּ  טז.  כָּ

ם ְבְרכֶׁ ת ְבעָּ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, -אֶׁ ם ַוֲעַבְדתֶׁ ם, ַוֲהַלְכתֶׁ ְתכֶׁ ר ִצּוָּה אֶׁ ם, ֲאשֶׁ ְבִרית ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ

ה ַאף ה רָּ ם ְוחָּ הֶׁ ם לָּ ם 'ְוִהְשַתֲחִויתֶׁ כֶׁ ַתן לָּ ר נָּ ה ֲאשֶׁ ץ ַהּטֹובָּ רֶׁ אָּ ה ֵמַעל הָּ ם ְמֵהרָּ ם ַוֲאַבְדתֶׁ כֶׁ  .בָּ

 

 

 ולפעילות בכיתה: הצעות להמחשה
 ת, שוט וקוצים, כדי להמחיש את הדימויים שבהם משתמש יהושע ביחס ניתן להביא מלכוד

למה שעלולים הגויים לעשות לעם ישראל אם עם ישראל ישאיר את הגויים בארץ ויתערב 

 בהם.

  בנספח למהלך השיעור, מובא דף עבודה, שבו התלמידים יאתרו בדברי יהושע ביטויים

יראו, שיהושע משתמש במילים שה' אמר שכבר הופיעו בספר יהושע ובתורה. התלמידים 

לו בראשית דרכו ובמילים שמוכרות כבר לעם ישראל. ניתן לתת אותו בסיום הפרק או לעבוד 

בו תוך כדי הלימוד, כאשר אחרי כל קטע, משלימים חלק אחד בטבלה, בהתאם לפסוקים 

 שכבר נלמדו.

 

 

 מסרים והפנמה: 
  בארץ. אכפת לו ממה שיקרה לעם אחרי מותו, והוא יהושע דואג להמשכיותו של עם ישראל

 מדריך אותם כיצד לנהוג.

  המנהיג האמתי של עם ישראל הוא ה'. הוא המוביל את העם לניצחונות, ועבודת ה' היא

 התנאי להצלחת העם.

  .עם ישראל צריך להיזהר מאוד מערבוב עם הגויים. על עם ישראל לשמור על ייחודיותו

 חיקוי מעשיהם עלולים להוביל לאיבוד ארץ ישראל.התערבות עם הגויים ו

 

 

 סיכום: 

נראה שדברי יהושע מכוונים בעיקר למנהיגי העם, שצריכים לא להזניח את המשך כיבוש 

הארץ. הורשת הגויים מהארץ חשובה ביותר, כדי לא ללמוד ממעשיהם וכדי להישאר נאמנים 

 לתורת ה'.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהם. נתקלנויהושע משתמש בנאומו במילים ובביטויים, שכבר 

 עיינו בפסוקים הבאים, וחפשו בפרקנו פסוקים דומים:

 פסוק דומה בפרקנו באיזה הקשר נאמר הפסוק



 

 

 

את חלק הפסוק ו רק קיהעת

 המתאים

 :יהושע פרק א' פסוק ז'

ַרק ֲחַזק וֱֶׁאַמץ ְמֹאד ִלְשֹמר 

ר  ה ֲאשֶׁ ל ַהתֹורָּ ַלֲעשֹות ְככָּ

ה ַעְבִדי ַאל  סּור ִצְּוָך ֹמשֶׁ תָּ

נּו יִָּמין ּוְשמֹאו  לִממֶׁ

______  אמר ל _______   

 בתחילת דרכו

 'ז-'בפסוקים ו וחפש

 :      היהושע פרק א' פסוק 

  ֹ נֶׁיָך ֹכל  א ִיְתַיֵצבל ִאיש ְלפָּ

יָך  ְיֵמי ַחיֶׁ

______  אמר ל _______  

 בתחילת דרכו

 'י-'בפסוקים ח וחפש

 יהושע פרק כ"א פסוק מ"ג:

ר  בָּ ר ִמֹכל ַהדָּ בָּ לֹא נַָּפל דָּ

ל ֵבית  ר ה' אֶׁ ר ִדבֶׁ ַהּטֹוב ֲאשֶׁ

א ֵאל ַהֹכל בָּ  ִיְשרָּ

הנביא מסכם את כיבושי 

 יהושע

 ד"פסוק יחפשו ב

 

 

 

 

 

 

-ז"דברים פרק י"א פסוקים ט

 ז:"י

ה  ן ִיְפתֶׁ כֶׁם פֶׁ ְמרּו לָּ ִהשָּ

ם  ם ַוֲעַבְדתֶׁ ם ְוַסְרתֶׁ ְלַבְבכֶׁ

ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים 

ם ם  ְוִהְשַתֲחִויתֶׁ הֶׁ ה לָּ רָּ ְוחָּ

כֶׁ  'הַאף  ם בָּ ם... ַוֲאַבְדתֶׁ

ה  ץ ַהֹּטבָּ רֶׁ אָּ ה ֵמַעל הָּ ְמֵהרָּ

ר  כֶׁםה' ֲאשֶׁ  ֹנֵתן לָּ

פסוקים אלה נאמרים בתפילה 

כחלק 

 מ___________________

 זט" פסוקחפשו ב



 

 


