הנאום השני של יהושע – כריתת הברית – יהושע פרק כ"ד
פתיחה:
לפנינו ,פרק הסיום של ספר יהושע .יהושע מכנס שוב את העם ,נואם בפניהם נאום היסטורי על
תולדות עם ישראל מראשיתו ועד ימיו ,ומסיים בכריתת ברית מחודשת של העם עם ה' .בעוד
שבנאום שבפרק כ"ג ,הדגש היה על התרחקות מהגויים ,כאן יש אזהרה כללית יותר על שמירת
המצוות בכלל .הספר מסיים בתיאור מות ההנהגה – יהושע ואלעזר הכהן.
עיון בפסוקים:
יהושע מכנס שוב את העם:
ש ְט ָּריו
ּול ֹ
ּולשֹ ְפטָּ יו ְ
אשיו ְ
ּול ָּר ָּ
א ַויֶּאֱ סֹ ף יְהֹושֻׁ עַ אֶּ ת כָּל ִׁש ְבטֵ י י ְִׁש ָּראֵ ל ְשכֶּמָּ ה וַיִׁ ְק ָּרא ְלזִׁ ְקנֵי י ְִׁש ָּראֵ ל ְ
ֹלקים
וַיִׁ ְתיַצְ בּו ִׁל ְפנֵי הָּ אֱ ִׁ
הפעם ,מוזכר מקום הכינוס – שכם .בשכם כבר היה מעמד ברית (מעמד הברכות והקללות)
בתחילת ימי יהושע ,ועכשיו ,בסוף ימי יהושע ,יש סגירת מעגל ושוב חיזוק הברית דווקא בשכם.
יהושע מתחיל בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל מראשיתו ועד ימי יהושע .אפשר לתת
לתלמידים לקרוא בעצמם את פסוקים ב'-י"ב ולכתוב לעצמם אירועים היסטוריים שהם מזהים.
אירועים שמוזכרים :יציאת אברהם מאור כשדים והגעתו לכנען ,יעקב ובניו יורדים למצרים ,מכות
מצרים ,יציאת מצרים ,קריעת ים סוף ,הנדודים במדבר ,כיבוש עבר הירדן המזרחי מסיחון ועוג,
ברכות בלעם ,כיבוש יריחו.
מדוע מזכיר יהושע לעם את אירועי העבר ואת חסדי ה' איתם? – אולי כדי לחנכם להכרת הטוב
ולהגביר את אמונתם בה'.
לאחר הכנת רשימת האירועים ,ניתן לבחור כדוגמה פסוק או שניים ,ולבקש מהתלמידים לסמן
את כל הפעלים המופיעים בהם .למשל:
פסוק ג' :וָּאֶּ ַקח אֶּ ת אֲ ִׁביכֶּם אֶּ ת אַ ְב ָּרהָּ ם מֵ עֵ בֶּ ר הַ נָּהָּ ר וָּאֹולֵ ְך אֹ תֹו ְבכָּל אֶּ ֶּרץ כְ נָּעַ ן וָּאַ ְרבֶּ ה אֶּ ת ז ְַרעֹו
וָּאֶּ ֶּתן לֹו אֶּ ת יִׁצְ חָּ ק
אתי אֶּ ְת ֶּכם
יתי ְב ִׁק ְרבֹו וְאַ חַ ר הֹוצֵ ִׁ
ֹשה וְאֶּ ת אַ הֲ רֹן וָּאֶּ גֹ ף אֶּ ת ִׁמצְ ַריִׁם כַאֲ ֶּשר עָּ ִׁש ִׁ
פסוק ה'ָּ :ואֶּ ְשלַ ח אֶּ ת מ ֶּ
מי עושה את כל הפעולות האלה? – ה' .כמו בנאום של פרק כ"ג ,גם כאן מודגש ,שה' הוא
שמוביל את עם ישראל ,מביא להצלחתו ומשפיע עליו חסדים כל הזמן.
לאחר סקירת האירועים ,מדגיש יהושע (בשם ה') את העובדה שיש לבנ"י הכול בחסד ה' ,לא
כתוצאה מהעבודה שלהם .הם הגיעו לארץ ישראל ,וקיבלו בה הכול מן המוכן:
ֵיתים אֲ ֶּשר ל ֹא
יתם ו ֵַת ְשבּו בָּ הֶּ ם כְ ָּר ִׁמים ְוז ִׁ
יג וָּאֶּ ֵתן לָּ כֶּם אֶּ ֶּרץ אֲ ֶּשר ל ֹא ָּיג ְַע ָּת בָּ ּה וְעָּ ִׁרים אֲ ֶּשר ל ֹא ְבנִׁ ֶּ
נְ טַ ְע ֶּתם אַ ֶּתם אֹ כְ ִׁלים

ועכשיו ,מגיע שלב כריתת הברית.
נשאל את התלמידים :מתי ומדוע כורתים ברית? אילו בריתות אתם מכירים?
ברית היא דבר נצחי ,ויהושע דואג לחזק בצורה משמעותית את היחס בין עמ"י לה' ,במיוחד
לאור ההתבססות בארץ ולקראת פטירתו .יש כאן מעין חזרה מסוימת על הברית של מעמד הר
סיני ,וכן על מעמד הברכה והקללה שעליו למדנו בפרק ח' .יהושע לפני מותו ,רוצה שהעם יקבל
עליו שוב מרצונו לעבוד את ה':
בֹותיכֶּם ְבעֵ בֶּ ר
ֹלהים אֲ ֶּשר עָּ ְבדּו אֲ ֵ
יד וְעַ ָּתה יְראּו אֶּ ת ה' ו ְִׁע ְבדּו אֹ תֹו ְב ָּת ִׁמים ּובֶּ אֱ מֶּ ת וְהָּ ִׁסירּו אֶּ ת אֱ ִׁ
ּוב ִׁמצְ ַריִׁם ו ְִׁע ְבדּו אֶּ ת ה' .טו ו ְִׁאם ַרע ְבעֵ ינֵיכֶּם לַ ֲעבֹד אֶּ ת ה' בַ חֲ רּו לָּ כֶּם הַ יֹום אֶּ ת ִׁמי ַת ֲעבֹדּון
הַ נָּהָּ ר ְ
ֹלהי הָּ אֱ מ ִֹׁרי אֲ ֶּשר אַ ֶּתם יֹ ְש ִׁבים
בֹותיכֶּם אֲ ֶּשר מֵ עֵ בֶּ ר הַ נָּהָּ ר ו ְִׁאם אֶּ ת אֱ ֵ
ֹלהים אֲ ֶּשר עָּ ְבדּו אֲ ֵ
ִׁאם אֶּ ת אֱ ִׁ
יתי ַנ ֲעבֹד אֶּ ת ה'
ְבאַ ְרצָּ ם וְאָּ נֹכִׁ י ּובֵ ִׁ
העם מיד מקבל עליו לעבוד את ה' .יהושע מזהיר ומזכיר להם ,שלא קל לעבוד את ה' ,בגלל
קדושתו וקנאותו .יהושע מעמיד את העם במבחן – האם הם מבינים את גודל המאמץ הנדרש
בעבודת ה' ,ומוכנים לו למרות הקושי?  -העם מתעקש:
כא וַי ֹאמֶּ ר הָּ עָּ ם אֶּ ל יְהֹושֻׁ עַ ל ֹא כִׁ י אֶּ ת ה' ַנ ֲעבֹד
בסיום הדיון בין יהושע לבין העם ,מכריז העם:
ּובקֹולֹו נִׁ ְש ָּמע
ֹלקינּו ַנ ֲעבֹד ְ
ֹאמרּו הָּ עָּ ם אֶּ ל יְהֹושֻׁ עַ אֶּ ת ה' אֱ ֵ
כד וַי ְ
הכרזה זו דומה מאוד להכרזת "נעשה ונשמע" שנאמרה על ידי העם במעמד הר סיני" .נעבוד"
 כמו "נעשה"" ,ובקולו נשמע" – "ונשמע".לאחר ההסכמה הברורה של העם ,כורת איתם יהושע ברית:
ּומ ְשפָּ ט ִׁב ְשכֶּם
ָּשם לֹו חֹ ק ִׁ
כה וַיִׁ כְ רֹת יְהֹושֻׁ עַ ְב ִׁרית לָּ עָּ ם בַ יֹום הַ הּוא ַוי ֶּ
לציון הברית ,עושה יהושע שתי פעולות:
ימהָּ ָּשם ַתחַ ת
ֹלקים וַיִׁ ַקח אֶּ בֶּ ן גְ דֹולָּ ה ַוי ְִׁק ֶּ
תֹורת אֱ ִׁ
כו וַיִׁ כְ תֹב יְהֹושֻׁ עַ אֶּ ת הַ ְדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶּ ה ְבסֵ פֶּ ר ַ
הָּ אַ לָּ ה אֲ ֶּשר ְב ִׁמ ְק ַדש ה'
 .1כתיבת הדברים בספר התורה .הפרשנים חלוקים בהסבר העניין .ניתן להסביר לתלמידים,
כפי שיטת האברבנאל ,שכאן מסופר על כך שיהושע כתב את ספרו.
 .2יהושע לקח אבן גדולה והקים אותה תחת עץ האלה (אולי אותה אלה שמוזכרת אצל יעקב
בשכם) "אשר במקדש ה'" – כנראה ,כינוי לארון הברית שהובא לשם והועמד בסמוך לעץ.
הוצאת הארון מהמשכן אינה דבר של מה בכך ,והדבר מעיד על החשיבות שמייחס יהושע
למעמד.
כז וַי ֹאמֶּ ר יְהֹושֻׁ עַ אֶּ ל כָּל הָּ עָּ ם ִׁהנֵה הָּ אֶּ בֶּ ן הַ ז ֹאת ִׁת ְהיֶּה בָּ נּו ְלעֵ ָּדה כִׁ י ִׁהיא ָּש ְמעָּ ה אֵ ת כָּל ִׁא ְמ ֵרי ה'
אֹלקיכֶּם
אֲ ֶּשר ִׁדבֶּ ר ִׁעמָּ נּו וְהָּ י ְָּתה בָּ כֶּם ְלעֵ ָּדה פֶּ ן ְתכַחֲ שּון בֵ ֵ
נשאל את התלמידים :היכן כבר ראינו בספר יהושע ,ששמים אבנים למזכרת ולעדות?
– במעבר הירדן ,ובמזבח בני גד ובני ראובן ("כי עֵ ד הוא בינותינו.)"...

ְשלַ ח יְהֹושֻׁ עַ אֶּ ת הָּ עָּ ם ִׁאיש ְלנַחֲ לָּ תֹו
לאחר כריתת הברית  -כח ַוי ַ
אנו מגיעים כעת לפסוקי הסיום של ספר יהושע .מגיעה שעת הפרידה מיהושע:
כט ַוי ְִׁהי אַ חֲ ֵרי הַ ְדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶּ ה ַויָּמָּ ת יְהֹושֻׁ עַ ִׁבן נּון עֶּ בֶּ ד ה' בֶּ ן ֵמאָּ ה וָּעֶּ ֶּשר ָּשנִׁ ים .ל וַיִׁ ְק ְברּו אֹ תֹו
ִׁבגְ בּול נַחֲ לָּ תֹו ְב ִׁת ְמנַת סֶּ ַרח אֲ ֶּשר ְבהַ ר אֶּ ְפ ָּריִׁם ִׁמצְ פֹון ְל ַהר גָּעַ ש .לא ַו ַי ֲעבֹד י ְִׁש ָּראֵ ל אֶּ ת ה' כֹל י ְֵמי
ֲשה ה' אֲ ֶּשר עָּ ָּשה
יְהֹושֻׁ עַ ְו ֹכ ל י ְֵמי הַ זְ ֵקנִׁ ים אֲ ֶּשר הֶּ אֱ ִׁריכּו י ִָּׁמים אַ חֲ ֵרי יְהֹושֻׁ עַ וַאֲ ֶּשר י ְָּדעּו אֵ ת כָּל ַמע ֵ
ְלי ְִׁש ָּראֵ ל
בסיום הספר ,מוזכרים שני אירועים נוספים ,שמסמלים את סופה של תקופה:
לב וְאֶּ ת עַ צְ מֹות יֹוסֵ ף אֲ ֶּשר הֶּ עֱלּו ְבנֵי י ְִׁש ָּראֵ ל ִׁמ ִׁמצְ ַריִׁם ָּק ְברּו ִׁב ְשכֶּם ְבחֶּ ְל ַקת הַ ָּש ֶּדה אֲ ֶּשר ָּקנָּה
ַיעֲקֹ ב מֵ אֵ ת ְבנֵי חֲ מֹור אֲ ִׁבי ְשכֶּם ְבמֵ אָּ ה ְק ִׁשיטָּ ה וַיִׁ ְהיּו ִׁל ְבנֵי יֹוסֵ ף ְלנַחֲ לָּ ה
עצמות יוסף הלכו עם בנ"י לאורך כל המסע ממצרים לארץ ישראל ,ועכשיו ,עם השלמת חלוקת
הנחלות ,מזכירים שגם עצמות יוסף הגיעו לנחלתן .יש כאן סגירת מעגל – כל ירידת ישראל
למצרים התחילה במכירת יוסף בשכם ,ועכשיו נסגר המעגל – עם ישראל חזר לארץ ישראל,
יוסף חזר לשכם.
ואולי זו כוונת דברי רש"י בדבריו" :משכם גנבוהו ,לשכם החזירוהו".
יהושע הוא משבט אפרים ,מצאצאי יוסף ,והוא חי  110שנים ,כמו יוסף.
לג וְאֶּ ְלעָּ זָּר בֶּ ן אַ הֲ רֹן מֵ ת וַיִׁ ְק ְברּו אֹ תֹו ְבגִׁ ְבעַ ת ִׁפינְ חָּ ס ְבנֹו אֲ ֶּשר נִׁ ַתן לֹו ְבהַ ר אֶּ ְפ ָּריִׁם
גם אלעזר בן אהרון ,שהנהיג את העם והיה שותף ליהושע בהנחלת הארץ לעם ,סיים את
תפקידו.
הצעות להמחשה ולפעילות בכתה:


את הדו-שיח בין יהושע לבין העם בפסוקים י"ד-כ"ד ,שבו נכרתת הברית ,ניתן לקרוא
במשחק תפקידים ,שבו קבוצה אחת קוראת את החלק של יהושע וקבוצה שנייה קוראת
את החלק של העם.



משימת כתיבה :לאחר שנים רבות ,כותבת האבן על האירוע שהייתה עדה לו .מה שמעה?
כיצד התרשמה מהרושם שעשה האירוע על העם? וכד'

מסרים והפנמה:


ה' משפיע חסד על עם ישראל לאורך כל הדרך.



יהושע לפני מותו דואג רק לדבר אחד :שהעם ימשיך לעבוד את ה'.

סיכום:
יהושע ,בסוף דרכו בהנהגת העם ,עושה הכול ,כדי שהעם ימשיך ללכת בדרך ה' גם בלעדיו.
הספר מסיים באופטימיות ,שהעם עבד את ה' כל ימי יהושע ,והמשיך לעבוד את ה' גם לאחר
מותו ,כל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע.
בספר שופטים ,נהיה עדים לשינויים שהתחוללו בעם בדורות הבאים.

