
 פרק ח'  - התיקון: מלחמת עי השניה

 

 פרק ז' עסק בתיקון של עם ישראל, אחרי חטא עכן. 

 כעת צריכים לצאת למלחמה מחודשת בעי. 

כדאי לנסות לחשוב עם התלמידים באיזה מצב נמצאים בני ישראל, האם הם מוכנים 

 למלחמה, האם יהיה קל להם לחזור ולהלחם על העי? ומה מרגיש יהושע?

 

 נקרא את פסוק א' ונראה כיצד עוזר ה' ליהושע ולעם ישראל במצבם: 

 

אֶמר  עַ  ֶאל 'ה )א(  ַויֹּ שֻׁ יָרא ַאל ְיהוֹּ ָחת ְוַאל תִּ   תֵּ

ְמָך ַקח        ת עִּ ְלָחָמה ַעם ָכל אֵּ ה ְוקּום ַהמִּ   ָהָעי ֲעלֵּ

ה        י ְראֵּ ירוֹּ  ְוֶאת ַעמוֹּ  ְוֶאת ָהַעי ֶמֶלְך ֶאת ְבָיְדָך ָנַתתִּ  :ַאְרצוֹּ  ְוֶאת עִּ

 

קודם כל בפסוק מופיעים דברי חיזוק של ה', בוודאי שלא קל לצאת למלחמה אחרי שנכשלו במלחמה 

 הקודמת. 

במה זה שונה מן המלחמה הראשונה  –לאחר מכן מופיעה הנחיה: 'קח עמך את כל עם המלחמה' 

 שהיתה בעי? 

 

ן ַוַיֲעלּו( ד)פרק ז',  ְש  ָשָמה ָהָעם מִּ ים ֹלֶשתכִּ יש ֲאָלפִּ  אִּ

 

 במלחמה הראשונה יוצא העם בלי יהושע, והפעם יהושע עומד בראש הצבא. 

 לוחמים והפעם עולה כל העם.  3000במלחמה הראשונה עלו רק 

כשם שכולם היו שותפים במעשה התיקון של חטא עכן, כך גם כולם שותפים במעשה התיקון של 

 מלחמת העי. 

 

 של הפסוק: 'ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו'נשים לב לחלק השלישי 

 האם יש למילים האלו מקבילה בפרק ז' במלחמה על העי? 

 האם יש למילים האלו מקבילה בפרק ו' במלחמה על יריחו )ראו פרק ו' פסוק ב'(?

 מה ניתן ללמוד מכך? 

ה היתה יוצאת דופן משום כדאי לתת לתלמידים להגיע למסקנה כי מלחמת העי הראשונ

שלא היתה בה הנחיה של ה' ובעצם גם לא ביקשו בני ישראל את הנחית ה' כשיצאו 

 למלחמה.

אולי זוהי חלק מן הבעיה במלחמת העי הראשונה, המחשבה שנוכל לנצח בכוחנו, שלא צריך את כל 

 הלוחמים וגם לא צריך את עזרת ה' במלחמה?

חמה )לא מזלזלים באוייבים( וגם מקבלים את ההבטחה של הפעם הדבר שונה. יוצא כל העם למל

 ה' שינצחו את מלך העי. 

 

ובכל זאת, יש שוני גדול בין המלחמה השניה בעי ובין מלחמת יריחו, ואליו נתייחס בקריאת 

 הפסוקים:



 

יתָ ( ב) יתָ  ַכֲאֶשר ּוְלַמְלָכּה ָלַעי ְוָעשִּ יחוֹּ  ָעשִּ ירִּ   ּוְלַמְלָכּה לִּ

ּזּו ּוְבֶהְמָתּה ְשָלָלּה ַרק        ָלֶכם ָתבֹּ

ים      ב ְלָך שִּ רֵּ יר אֹּ ַאֲחֶריהָ  ָלעִּ  :מֵּ

 

 גם בפסוק ב' אנו מוצאים שלושה חלקים 

 גורלם של העי ושל מלך העי כגורל העיר יריחו ומלכה

 את שללה של העי לוקחים בני ישראל, בניגוד לחרם שהיה על שלל יריחו.  –אבל 

 מוד בהמשך. מדוע? גם על כך נע

 נקרא את החלק השלישי של הפסוק וננסה להבין מה מצווה ה' על יהושע? 

 ה' למעשה עוזר ליהושע לנצח במלחמה בכוח חכמתו ולוחמיו, מיד נראה כיצד. 

במלחמת יריחו, אחרי ההבטחה 'ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה', מתאר ה' ליהושע את הנס 

ן, במלחמת העי, אחרי ההבטחה, מתאר ה' ליהושע את דרך הכיבוש שיתרחש בכיבוש יריחו ואילו כא

 הצבאית בה ינהג. 

להית נשמרת, אך המעשה האנושי אינו מלווה את הנס אלא הוא -זהו מעבר חשוב, ההבטחה הא

בעצמו גורם לנצחון במלחמה. את התכסיס של יהושע במלחמת העי, לומדים עד היום בצבאות 

 ולנצח.  שונים בעולם, כדרך להלחם

 

עַ  ַוָיָקם( ג)  שֻׁ ְלָחָמה ַעם ְוָכל ְיהוֹּ ת ַהמִּ ְבַחר ָהָעי ַלֲעלוֹּ עַ  ַויִּ שֻׁ ים ְיהוֹּ יש ֶאֶלף ְשֹלשִּ י אִּ רֵּ ּבוֹּ  גִּ

ל ם ַהַחיִּ ְשָלחֵּ  :ָלְיָלה ַויִּ

ָתם ַוְיַצו( ד) ר אֹּ ים ַאֶתם ְראּו לֵּאמֹּ ְרבִּ יר אֹּ י ָלעִּ ַאֲחרֵּ יר מֵּ יקּו ַאל ָהעִּ ן ַתְרחִּ יר מִּ ד ָהעִּ  ְמאֹּ

יֶתם ְהיִּ ים כְֻׁלֶכם וִּ נִּ  :ְנכֹּ

י( ה) י ֲאֶשר ָהָעם ְוָכל ַוֲאנִּ תִּ ְקַרב אִּ יר ֶאל נִּ י ְוָהָיה ָהעִּ נּו יְֵּצאּו כִּ ְקָראתֵּ ָנה ַכֲאֶשר לִּ אשֹּ יֶהם ְוַנְסנּו ָּברִּ ְפנֵּ  :לִּ

ינּו ְוָיְצאּו( ו) נּו ַעד ַאֲחרֵּ יקֵּ ָתם ַהתִּ ן אוֹּ יר מִּ י ָהעִּ אְמרּו כִּ ים יֹּ ינּו ָנסִּ ָנה ַכֲאֶשר ְלָפנֵּ אשֹּ יֶהם ְוַנְסנּו ָּברִּ ְפנֵּ  :לִּ

מּו ְוַאֶתם( ז) ב ָתקֻׁ רֵּ ָהאוֹּ ַרְשֶתם מֵּ יר ֶאת ְוהוֹּ יֶכם 'ה ּוְנָתָנּה ָהעִּ  :ְּבֶיְדֶכם ֱאֹלהֵּ

יר ֶאת ְכָתְפְשֶכם ְוָהָיה( ח) יתּו ָהעִּ יר ֶאת ַתצִּ ש ָהעִּ ְדַבר ָּבאֵּ י ְראּו ַתֲעשּו 'ה כִּ יתִּ ּוִּ  :ֶאְתֶכם צִּ

 

)בשלב הבא כדאי  כדאי כמובן לשרטט את הדברים על מנת לוודא שהתלמידים מבינים את המהלך

 גם להדגים באמצעות הצגה של התלמידים(. 

 

 

 

 

קודם כל יש להבין את המושג 'אורב'. שימו לב כי התלמידים מכירים מן הסתם את העוף 'עורב' 

 ולכן צריך לוודא שהם מבינים את הכתיב השונה של המילים. 

אורב הוא שמו של כוח לוחמים הנמצא במארב כלומר, מחכה בסתר לאוייב, בלי שהאוייבים יראו 

 אותו. 

כלומר, חיילים מובחרים=סיירת(,  –של חיילים )גיבורי חיל האורבים הם קבוצה קטנה יחסית 

 המסתתרים מאחרי העיר

 יהושע והעם 
  האורבים 

 העי



 יהושע ואנשיו מנצלים את הבטחון העצמי שיש לאנשי העי לאחר שנצחו בקרב הראשון. הם יוצאים 

לקרב לעבר אנשי העי וכשהללו יוצאים לקראתם, יהושע ואנשיו נסוגים וגורמים לאנשי העי לעזוב 

 דוף אחריהם )'עד התיקנו אותם מן העיר' = עד שננתק אותם מהעיר( את העיר ולר

כאשר אנשי העי עוזבים את העיר כדי לרדוף אחרי יהושע ואנשיו ייצאו האורבים, ישתלטו על העיר 

 הריקה וישרפו אותה באש. 

 

 נשים לב כי יהושע מסיים את ההסברים שלו לאורבים אודות תפקידם, במילים: 'כדבר ה' תעשו'.

 כלומר, התכסיס הצבאי הזה כולו צו ה'. 

 

ם( ט) ְשָלחֵּ עַ  ַויִּ שֻׁ ין ַויְֵּשבּו ַהַמְאָרב ֶאל ַויְֵּלכּו ְיהוֹּ ית ּבֵּ ל ּבֵּ ין אֵּ ָים ָהַעי ּובֵּ עַ  ַוָיֶלן ָלָעי מִּ שֻׁ  ַההּוא ַּבַלְיָלה ְיהוֹּ

ְך  :ָהָעם ְּבתוֹּ

 

האורבים שומעים בקולו של יהושע ומתמקמים ממערב לעי ואילו יהושע בעצמו נמצא בלילה שלפני 

 המלחמה עם הלוחמים כדרכו של מפקד. 

 

ח' ובהם כנראה תוספת  -: בהמשך הפסוקים ישנן כמה חזרות ושינויים מן התיאור בפסוקים ג'הערה

להתמקד ברעיון הכללי של הצלחת תכנית וראוי אין צורך לעסוק בכך של אורב נוסף לכוח הראשון. 

 . המארב

מודגשים הפסוקים בהם כדאי להתמקד, את הפסוקים האחרים כדאי לקרוא אך לא להתייחס 

לפרטים. במידה והתלמידים שואלים אפשר בהחלט להסביר להם שהפרטים הללו דורשים הסברים 

 שיסיטו אותנו מן השיעור ולכן איננו מתמקדים בהם 

 

עַ  ְשכֵּםַויַ ( י) ֶקר ְיהוֹּשֻׁ ד ַּבּבֹּ ְפקֹּ ְקנֵּי הּוא ַוַיַעל ָהָעם ֶאת ַויִּ ל ְוזִּ ְשָראֵּ י יִּ ְפנֵּ  :ָהָעי ָהָעם לִּ

ְלָחָמה ָהָעם ְוָכל( יא) תוֹּ  ֲאֶשר ַהמִּ ְגשּו ָעלּו אִּ אּו ַויִּ יר ֶנֶגד ַוָיבֹּ ן ַוַיֲחנּו ָהעִּ ְצפוֹּ יָניו ְוַהַגי ָלַעי מִּ ין ּבֵּ  :ָהָעי ּובֵּ

ַקח( יב) ֶשת ַויִּ ים ַכֲחמֵּ יש ֲאָלפִּ ָתם ַוָיֶשם אִּ ב אוֹּ רֵּ ין אֹּ ית ּבֵּ ל ּבֵּ ין אֵּ ָים ָהַעי ּובֵּ יר מִּ  :ָלעִּ

ימּו( יג) ן ֲאֶשר ַהַמֲחֶנה ָכל ֶאת ָהָעם ַוָישִּ ְצפוֹּ יר מִּ בוֹּ  ְוֶאת ָלעִּ ָים ֲעקֵּ יר מִּ עַ  ַויֵֶּלְך ָלעִּ שֻׁ  ַההּוא ַּבַלְיָלה ְיהוֹּ

ְך ֶמק ְּבתוֹּ  :ָהעֵּ

י( יד) ְראוֹּת ַוְיהִּ ימּו ַוְיַמֲהרּו ָהַעי ֶמֶלְך כִּ י ַויְֵּצאּו ַוַיְשכִּ יר ַאְנשֵּ ְקַראת ָהעִּ ל לִּ ְשָראֵּ ְלָחָמה יִּ  ַעמוֹּ  ְוָכל הּוא ַלמִּ

ד עֵּ ְפנֵּי ַלמוֹּ י ָיַדע ֹלא ְוהּוא ָהֲעָרָבה לִּ ב כִּ רֵּ י לוֹּ  אֹּ ַאֲחרֵּ יר מֵּ  :ָהעִּ

ָנְגעּו( טו) עַ  ַויִּ ל ְוָכל ְיהוֹּשֻׁ ְשָראֵּ ְפנֵּיֶהם יִּ ְדָּבר ֶדֶרְך ַוָינֻׁסּו לִּ  :ַהמִּ

ָּזֲעקּו( טז) ף ָּבַעי בעיר ֲאֶשר ָהָעם ָכל ַויִּ ְרדֹּ יֶהם לִּ ְרְדפּו ַאֲחרֵּ י ַויִּ עַ  ַאֲחרֵּ שֻׁ ָנְתקּו ְיהוֹּ ן ַויִּ יר מִּ  :ָהעִּ

ְשַאר ְוֹלא( יז) יש נִּ ית ָּבַעי אִּ ל ּובֵּ י ְצאּויָ  ֹלא ֲאֶשר אֵּ ל ַאֲחרֵּ ְשָראֵּ יר ֶאת ַוַיַעְזבּו יִּ ְרְדפּו ְפתּוָחה ָהעִּ י ַויִּ  ַאֲחרֵּ

ל ְשָראֵּ  : יִּ

 

 גם סיפור תיקון חטאו של עכן מתחיל במילים: 

עַ  ַוַיְשכֵּם( טז)ז'  פרק שֻׁ ֶקר ְיהוֹּ  ַּבּבֹּ

 המלחמה.וכך אנו רואים את החיבור בין  סיפור עכן וסיפור 

  



עַ  ֶאל 'ה ַויֹּאֶמר( יח) שֻׁ ה ְיהוֹּ ן ְנטֵּ ידוֹּ י ָהַעי ֶאל ְּבָיְדָך ֲאֶשר ַּבכִּ עַ  ַויֵּט ֶאְתֶנָנה ְבָיְדָך כִּ שֻׁ ן ְיהוֹּ ידוֹּ  ְּבָידוֹּ  ֲאֶשר ַּבכִּ

יר ֶאל  :ָהעִּ

ב( יט) רֵּ ָרה ָקם ְוָהאוֹּ מוֹּ  ְמהֵּ ְמקוֹּ ת ַוָירּוצּו מִּ ְנטוֹּ אּו ָידוֹּ  כִּ יר ַוָיבֹּ ְלְכדּוהָ  ָהעִּ יתּו ַוְיַמֲהרּו ַויִּ יר ֶאת ַוַיצִּ ש ָהעִּ  :ָּבאֵּ

ְפנּו( כ) י ַויִּ יֶהם ָהַעי ַאְנשֵּ ְראּו ַאֲחרֵּ נֵּה ַויִּ יר ֲעַשן ָעָלה ְוהִּ ם ָבֶהם ָהָיה ְוֹלא ַהָשַמְיָמה ָהעִּ ָנה ָלנּוס ָיַדיִּ ָנה הֵּ  ָוהֵּ

ְדָּבר ַהָנס ְוָהָעם ף ֶאל ֶנְהַפְך ַהמִּ דֵּ  :ָהרוֹּ

עַ ( כא) שֻׁ יהוֹּ ל ְוָכל וִּ ְשָראֵּ י ָראּו יִּ ב ָלַכד כִּ רֵּ יר ֶאת ָהאֹּ י ָהעִּ יר ֲעַשן ָעָלה ְוכִּ בּו ָהעִּ י ֶאת ַוַיכּו ַוָישֻׁ  :ָהָעי ַאְנשֵּ

ֶלה( כב) ן ָיְצאּו ְואֵּ יר מִּ ְקָראָתם ָהעִּ ְהיּו לִּ ל ַויִּ ְשָראֵּ ֶלה ַּבָתֶוְך ְליִּ ֶּזה אֵּ ֶלה מִּ ֶּזה ְואֵּ ָתם ַוַיכּו מִּ י ַעד אוֹּ ְלתִּ  ּבִּ

יר ְשאִּ יד לוֹּ  הִּ יט ָשרִּ  :ּוָפלִּ

בּו ָחי ָתְפשּו ָהַעי ֶמֶלְך ְוֶאת( כג) תוֹּ  ַוַיְקרִּ עַ  ֶאל אֹּ שֻׁ  :ְיהוֹּ

י( כד) ת ַוְיהִּ ל ְכַכלוֹּ ְשָראֵּ ג יִּ י ָכל ֶאת ַלֲהרֹּ ְשבֵּ ְדָּבר ַּבָשֶדה ָהַעי יֹּ ְפלּו ּבוֹּ  ְרָדפּום ֲאֶשר ַּבמִּ י כָֻׁלם ַויִּ  בֶחרֶ  ְלפִּ

ָמם ַעד בּו תֻׁ ל ָכל ַוָישֻׁ ְשָראֵּ ָתּה ַוַיכּו ָהַעי יִּ י אֹּ  :ָחֶרב ְלפִּ

י( כה) ים ָכל ַוְיהִּ ְפלִּ ם ַהנֹּ יש ַההּוא ַּביוֹּ אִּ ָשה ְוַעד מֵּ ל ָאֶלף ָעָשר ְשנֵּים אִּ י כֹּ  :ָהָעי ַאְנשֵּ

עַ ( כו) שֻׁ יהוֹּ יב ֹלא וִּ שִּ ן ָנָטה ֲאֶשר ָידוֹּ  הֵּ ידוֹּ ים ֲאֶשר ַעד ַּבכִּ ת ֶהֱחרִּ י ָכל אֵּ ְשבֵּ  :ָהָעי יֹּ

ָמה ַרק( כז) יר ּוְשַלל ַהְּבהֵּ יא ָהעִּ ל ָלֶהם ָּבְזזּו ַההִּ ְשָראֵּ ְדַבר יִּ ָּוה ֲאֶשר 'ה כִּ עַ  ֶאת צִּ שֻׁ  :ְיהוֹּ

ף( כח) ְשרֹּ עַ  ַויִּ שֻׁ יֶמהָ  ָהָעי ֶאת ְיהוֹּ ל ַוְישִּ ָלם תֵּ ם ַעד ְשָמָמה עוֹּ  :ַהֶּזה ַהיוֹּ

 

את המלחמה על כל מרכיביה, תוך כדי קריאת הפסוקים מתחילת הפרק ועד כה. כעת נכון להדגים 

 מיהם הגורמים המשתתפים במלחמה?

 האורב הממתין מאחורי העיר. 

 אנשי העי העוזבים את עירם לרדוף אחרי בני ישראל

 בני ישראל העושים את עצמם נסים מפני אנשי העי

 מחבואםיהושע העומד עם הכידון ומסמן לאורבים לצאת מ

 נמקם קודם את כל הגורמים במקומם ואז נוכל להדגים את התפנית:

 האורבים שורפים את העיר בקלות כי אין שם אנשים;

ְפנּו י אנשי העי הרואים את השריפה מאחוריהם מתבלבלים: 'ַויִּ יֶהם ָהַעי ַאְנשֵּ ְראּו ַאֲחרֵּ נֵּה ַויִּ  ָעָלה ְוהִּ

יר ֲעַשן  ַהָשַמְיָמה' ָהעִּ

ְדָּבר ַהָנס אל הרואים את העשן מסתובבים ופונים להלחם באנשי העי: 'ְוָהָעםבני ישר  ֶאל ֶנְהַפְך ַהמִּ

ף' דֵּ  :ָהרוֹּ

 ואנשי העי מוצאים את עצמם בתווך בין הלוחמים מאחור ומלפנים. 

 כך נופלת העי בידי לוחמיו של יהושע. 

 

את העי בידו )הטיית הכידון מזכירה לנו את מטה  נשים לב כי בפסוק י"ח ה' מבטיח ליהושע כי יתן

 משה המונף בים סוף )שמות פרק י"ד(: 

 

אֶמר( טו) ֶשה ֶאל 'ה ַויֹּ ְצַעק ַמה מֹּ ָלי תִּ ר אֵּ י ֶאל ַדּבֵּ ל ְּבנֵּ ְשָראֵּ ָסעּו יִּ  :ְויִּ

ם ְוַאָתה( טז) ה ַמְטָך ֶאת ָהרֵּ הּו ַהָים ַעל ָיְדָך ֶאת ּוְנטֵּ אּו ּוְבָקעֵּ יבְ  ְוָיבֹּ ל נֵּ ְשָראֵּ ְך יִּ  :ַּבַיָּבָשה ַהָים ְּבתוֹּ

 

אֶמר( כו) ֶשה ֶאל 'ה ַויֹּ ה מֹּ בּו ַהָים ַעל ָיְדָך ֶאת ְנטֵּ ם ְוָישֻׁ ם ַעל ַהַמיִּ ְצַריִּ ְכּבוֹּ  ַעל מִּ  :ָפָרָשיו ְוַעל רִּ



ֶשה ַויֵּט( כז) ת ַהָים ַוָיָשב ַהָים ַעל ָידוֹּ  ֶאת מֹּ ְפנוֹּ ֶקר לִּ יָתנוֹּ  ּבֹּ ם ְלאֵּ ְצַריִּ ים ּומִּ ְקָראתוֹּ  ָנסִּ ר לִּ  ֶאת 'ה ַוְיַנעֵּ

ם ְצַריִּ ְך מִּ  :ַהָים ְּבתוֹּ

 

בכך מדגים לנו הכתוב כי יהושע מקבל את כוחו מה' בדיוק כפי שמשה מקבל את כוחו מה' וכך 

 ניצלים בני ישראל. המלחמה אם כן מתרחשת גם בשדה הקרב וגם ברצון ה'. 

 

יש לנו לדברים: מצד אחד רואים דברים מאד אנו רואים כאן את ההבנה הכפולה ש

ארציים )מלחמה שמנוהלת באמצעות טכסיסי קרב( ומצד שני יודעים שה' עם העם 

כמו ידיו של משה  –)הכידון של יהושע שהוא גם כלי לסמן וגם כלי לכוון כלפי ה' 

ל משפיע על כך אנו לומדים גם לימינו שאנחנו פועלים בעולם בכלים רגילים, אבבמלחמת עמלק(. 

התוצאה רצון ה' ועזרתו. חשוב מאד לעסוק במסר הזה עם התלמידים ולראות אותו פועל גם 

 בהמשך הפרקים בספר יהושע, בתנ"ך וכמובן גם בימינו. 

 

 סיכום: 

ח רבי התרחשויות )פרק ח' עדיין לא הסתיים אולם להמשכו נקדיש שיעור -פרקים ז

 לחזור על הערכים שלמדנו בה: נפרד(. חשוב בסוף היחידה הזו

המעבר החשוב בין עולם של נס )מלחמת יריחו( ובין עולם של טבע )מלחמת עי השניה 

שהתרחשה באמצעות טכסיסי מלחמה רגילים(. בני ישראל צריכים להתחיל להתרגל לכך שהם 

ם פועלים בדרכים רגילות. אבל חייבים לדעת שיכולתם להצליח תלויה באמונתם ובדרך בה ה

 שומרים על המצוות. 

 

 הערבות ההדדית, חברה שמתרחשים בתוכה דברים לא טובים צריכה לבדוק את עצמה.

מעשיו של עכן הם חטא אבל ההתנהגות של עם ישראל היוצא למלחמה בלי לשאול את ה', מעידה 

 גם על הבטחון העצמי שלהם ביכולתם ולא בהבנתם שה' עומד מאחורי ההצלחות שלהם. 

 

 ציג בפני התלמידים את כל השלבים של מה שקרה כדאי לה

 חטא עכן

 הכשלון בעי

 התפילה של יהושע

 החשיפה של עכן ועונשו

 התכנון של מלחמת העי השניה

 הנצחון בקרב

 ולשאול אותם מה הדבר החשוב שלמדו מן הפרקים הללו? ומתוך דבריהם לבנות את המסרים. 


