חציית הירדן – יהושע פרקים ג' – ד'
הקדמה :עד כה ראינו את הציווי של ה' ליהושע (בפרק א') ואת החיזוק שהוא מקבל
(ח זק ואמץ) מה' ומשנים וחצי השבטים .ראינו גם את החיזוק שמקבל יהושע מן
המרגלים המספרים לו מה מרגישים הכנענים.
כעת הכל מוכן לכניסה לארץ .והעם מתחיל במסע לכיוון הארץ.
היציאה למסע
(א) ַוי ְַׁשכֵּם יְׁהוֹשֻׁ עַ בַ ב ֶֹקר ַוי ְִּׁסעּו מֵּ הַ ִּש ִּטים ַו ָּיבֹאּו עַ ד הַ י ְַׁרדֵּ ן הּוא וְׁ כָּל ְׁבנֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל וַ יָּלִּ נּו ָּשם
טֶ ֶרם יַעֲ בֹרּו:
ֹלשת י ִָּּמים ַויַעַ בְׁ רּו הַ ש ְֹׁט ִּרים בְׁ ֶק ֶרב הַ ַמחֲ נֶה:
(ב) וַ י ְִּׁהי ִּמ ְׁקצֵּ ה ְׁש ֶ
(ג) וַ יְׁצַ ּוּו אֶ ת הָּ עָּ ם לֵּאמֹ ר כִּ ְׁראו ְֹׁתכֶם אֵּ ת אֲ רוֹן בְׁ ִּרית ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם וְׁ הַ כֹהֲ נִּ ים הַ לְׁ וִּ יִּם נֹ ְׁש ִּאים אֹ ת ֹו וְׁ ַא ֶתם
ִּת ְׁסעּו ִּמ ְׁמקו ְֹׁמכֶם וַ הֲ לַכְׁ ֶתם ַאחֲ ָּריו:
(ד) אַ ְך ָּרחוֹק י ְִּׁהיֶה בֵּ ינֵּיכֶם ּובֵּ ינָּיו כְׁ ַאלְׁ פַ יִּם אַ מָּ ה בַ ִּמ ָּדה ַאל ִּת ְׁק ְׁרבּו אֵּ לָּיו לְׁ ַמעַ ן אֲ ֶשר ֵּת ְׁדעּו אֶ ת הַ דֶ ֶרְך
אֲ ֶשר ֵּתלְׁ כּו בָּ ּה כִּ י ֹלא עֲ בַ ְׁר ֶתם בַ דֶ ֶרְך ִּמ ְׁתמוֹל ִּשלְׁ שוֹם :ס
כדי לצאת למסע ,הולכים בני ישראל בעקבות ארון הברית.
[למרות שלא למדנו על הארון והמשכן ,כדאי להסביר כאן מהו ארון הברית משום שהוא עוד יחזור
גם בכיבוש יריחו .מן הסתם הילדים שמעו על לוחות הברית שמשה הוריד מהר סיני .את הלוחות
הללו שמו בתוך ארון קודש שרק הכוהנים יכולים לגעת בו .].הארון הולך בראש העם ועם ישראל
הולך מאחור בעקבותיו.
אבל ...מה צריך לקרות לפני שנכנסים לארץ?
נסתכל במפה
איפה העם? איפה ארץ ישראל? מה צריך לעבור על מנת להכנס לארץ? צריך לחצות את
הירדן
איך מעבירים את כל העם את הירדן שהוא נהר זורם כשכל העם צריך לעבור (אנשים,
נשים ,ילדים ,רכוש ,חמורים ,גמלים וכו'?)
תיאור הנס של מי הירדן
ִּיתי
(ז) וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל יְׁהוֹשֻׁ עַ הַ יוֹם הַ זֶה ָאחֵּ ל גַדֶ לְׁ ָך בְׁ עֵּ ינֵּי כָּל י ְִּׁש ָּראֵּ ל אֲ ֶשר י ְֵּׁדעּון כִּ י כַאֲ ֶשר הָּ י ִּ
ִּעם מֹ ֶשה אֶ ְׁהיֶה ִּעמָּ ְך:
(ח) וְׁ אַ ָּתה ְׁתצַ ּוֶה אֶ ת הַ כֹהֲ נִּ ים נֹ ְׁשאֵּ י אֲ רוֹן הַ בְׁ ִּרית לֵּאמֹ ר כְׁ בֹאֲ כֶם עַ ד ְׁקצֵּ ה מֵּ י הַ י ְַׁרדֵּ ן בַ י ְַׁרדֵּ ן
ַתעֲ מֹ דּו :פ
(ט) וַ יֹאמֶ ר יְׁהוֹשֻׁ עַ אֶ ל בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל גֹ שּו הֵּ נָּה וְׁ ִּש ְׁמעּו אֶ ת ִּדבְׁ ֵּרי ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם:
(י) וַ יֹאמֶ ר יְׁהוֹשֻׁ עַ בְׁ זֹאת ֵּת ְׁדעּון כִּ י אֵּ ל חַ י בְׁ ִּק ְׁרבְׁ כֶם וְׁ הו ֵֹּרש יו ִֹּריש ִּמ ְׁפנֵּיכֶם אֶ ת הַ כְׁ נַעֲ נִּ י וְׁ אֶ ת הַ ִּח ִּתי וְׁ אֶ ת
ְׁבּוסי:
הַ ִּחּוִּ י וְׁ אֶ ת הַ פְׁ ִּרזִּ י וְׁ אֶ ת הַ גִּ ְׁרג ִָּּשי וְׁ הָּ אֱ מֹ ִּרי וְׁ הַ י ִּ
ָארץ עֹבֵּ ר לִּ פְׁ נֵּיכֶם בַ י ְַׁרדֵּ ן:
(יא) ִּהנֵּה אֲ רוֹן הַ בְׁ ִּרית אֲ דוֹן כָּל הָּ ֶ

(יב) וְׁ עַ ָּתה ְׁקחּו ָּלכֶם ְׁשנֵּי עָּ ָּשר ִּאיש ִּמ ִּשבְׁ טֵּ י י ְִּׁש ָּראֵּ ל ִּאיש אֶ חָּ ד ִּאיש אֶ ָּחד ל ַָּשבֶ ט:
ָארץ ְׁבמֵּ י הַ י ְַׁרדֵּ ן מֵּ י הַ י ְַׁרדֵּ ן ִּיכ ֵָּּרתּון הַ ַמיִּם
(יג) וְׁ הָּ יָּה כְׁ נוֹחַ כַפוֹת ַרגְׁ לֵּי הַ כֹהֲ נִּ ים נֹ ְׁשאֵּ י אֲ רוֹן ה' אֲ דוֹן כָּל הָּ ֶ
הַ י ְֹׁר ִּדים ִּמלְׁ מָּ ְׁעלָּה וְׁ יַעַ ְׁמדּו נֵּד אֶ חָּ ד:
(יד) וַ י ְִּׁהי בִּ נְׁ סֹעַ הָּ עָּ ם מֵּ ָאהֳ לֵּיהֶ ם לַעֲ בֹר אֶ ת הַ י ְַׁרדֵּ ן וְׁ הַ כֹהֲ נִּ ים נֹ ְׁשאֵּ י הָּ ָארוֹן הַ ְׁב ִּרית לִּ ְׁפנֵּי הָּ עָּ ם:
(טו) ּוכְׁ בוֹא נֹ ְׁשאֵּ י הָּ ָארוֹן עַ ד הַ י ְַׁרדֵּ ן וְׁ ַרגְׁ לֵּי הַ כֹהֲ נִּ ים נֹ ְׁשאֵּ י הָּ ָארוֹן נִּ ְׁט ְׁבלּו ִּב ְׁקצֵּ ה הַ ָּמיִּם וְׁ הַ י ְַׁרדֵּ ן ָּמלֵּא עַ ל כָּל
גְׁ דו ָֹּתיו כֹל יְׁמֵּ י ָּק ִּציר:
ָאדם הָּ ִּעיר אֲ ֶשר ִּמצַ ד צָּ ְׁר ָּתן
(טז) וַ יַעַ ְׁמדּו הַ מַ יִּם הַ י ְֹׁר ִּדים ִּמלְׁ מַ ְׁעלָּה ָּקמּו נֵּד אֶ חָּ ד הַ ְׁרחֵּ ק ְׁמאֹ ד באדם מֵּ ָּ
וְׁ הַ י ְֹׁר ִּדים עַ ל יָּם הָּ עֲ ָּרבָּ ה יָּם הַ מֶ לַח ַתמּו נִּ כְׁ ָּרתּו וְׁ הָּ עָּ ם עָּ בְׁ רּו ֶנגֶד י ְִּׁריח ֹו:
(יז) וַ יַעַ ְׁמדּו הַ כֹהֲ נִּ ים נֹ ְׁשאֵּ י הָּ ָארוֹן בְׁ ִּרית ה' בֶ חָּ ָּרבָּ ה בְׁ תוְֹך הַ י ְַׁרדֵּ ן הָּ כֵּן וְׁ כָּל י ְִּׁש ָּראֵּ ל ע ְֹׁב ִּרים בֶ ָּח ָּרבָּ ה עַ ד אֲ ֶשר
ַתמּו כָּל הַ גוֹי לַעֲ בֹר אֶ ת הַ י ְַׁרדֵּ ן:
כדאי להעמיד את הילדים בכתה ולהציג את האירוע.
חלק מן הילדים מייצגים את הכוהנים נושאי הארון ,חלק מן הילדים הם עם ישראל
שהולך בעקבות הארון ,חלק מן הילדים מייצגים את המים היורדים מצפון לדרום וחלק
מן הילדים מייצגים את שנים וחצי השבטים שעוברים אחרונים (עליהם נקרא בפרק ד' פסוק י"ב –
י"ג ,כדאי לקרוא אותם ברצף הנוכחי ,משום שבהמשך סדר האירועים עשוי לבלבל את התלמידים).
המים יורדים ,ואז נכנסים הכוהנים למים והמים מלמעלה נעצרים ומלמטה ממשיכים לרדת ובאמצע
נשאר אזור ריק בו יכולים לעבור בני ישראל.
מה זה מזכיר לכם? מה היה צריך לעבור על מנת לצאת ממצרים? את ים סוף .איך עברו את ים
סוף?
נקרא כעת את פסוקים ט'-י'( :ט) "וַ יֹאמֶ ר יְׁהוֹשֻׁ עַ אֶ ל בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל גֹ שּו הֵּ נָּה וְׁ ִּש ְׁמעּו אֶ ת ִּד ְׁב ֵּרי ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם:
(י) וַ יֹאמֶ ר יְׁהוֹשֻׁ עַ בְׁ זֹאת ֵּת ְׁדעּון כִּ י אֵּ ל חַ י בְׁ ִּק ְׁרבְׁ כֶם וְׁ הו ֵֹּרש יו ִֹּריש ִּמ ְׁפנֵּיכֶם אֶ ת הַ כְׁ נַעֲ נִּ י וְׁ אֶ ת הַ ִּח ִּתי וְׁ אֶ ת
ְׁבּוסי".
הַ ִּחּוִּ י וְׁ אֶ ת הַ פְׁ ִּרזִּ י וְׁ אֶ ת הַ גִּ ְׁרג ִָּּשי וְׁ הָּ אֱ מֹ ִּרי וְׁ הַ י ִּ
מה שעומד לקרות כרגע ,בחציית הירדן הוא עדות והוכחה לכך שה' לא רק יעביר אותם במים ,אלא
גם יעזור להם לנצח את עמי הארץ.
עכשיו אפשר לקרוא את פסוק ז' ולהבין אותוַ " :ויֹאמֶ ר ה' אֶ ל יְׁהוֹשֻׁ עַ הַ יוֹם הַ זֶה ָאחֵּ ל גַדֶ לְׁ ָך ְׁבעֵּ ינֵּי כָּל
ִּיתי ִּעם מֹ ֶשה אֶ ְׁהיֶה ִּעמָּ ְך".
י ְִּׁש ָּראֵּ ל אֲ ֶשר י ְֵּׁדעּון כִּ י כַאֲ ֶשר הָּ י ִּ
עם ישראל שראה את נס קריעת ים סוף של משה ,רואה את נס בקיעת הירדן של יהושע ולכן מאמין
שה' איתו כמו שהיה עם משה.
אבל העם גם מאמין כעת שה' איתו – עם העם ,כמו שהיה במדבר.
הזכרון העתידי של המאורע
פרק ד':
(א) וַ י ְִּׁהי כַאֲ ֶשר ַתמּו כָּל הַ גוֹי לַעֲ בוֹר אֶ ת הַ י ְַׁרדֵּ ן פ ַויֹאמֶ ר ה' אֶ ל יְׁהוֹשֻׁ עַ לֵּאמֹ ר:
(ב) ְׁקחּו ָּלכֶם ִּמן הָּ עָּ ם ְׁשנֵּים עָּ ָּשר אֲ נ ִָּּשים ִּאיש אֶ ָּחד ִּאיש אֶ ָּחד ִּמ ָּשבֶ ט:

(ג) וְׁ צַ ּוּו או ָֹּתם לֵּאמֹ ר ְׁשאּו ָּלכֶם ִּמזֶה ִּמתוְֹך הַ י ְַׁרדֵּ ן ִּממַ צַ ב ַרגְׁ לֵּי הַ כֹהֲ נִּ ים הָּ כִּ ין ְׁש ֵּתים עֶ ְׁש ֵּרה אֲ בָּ נִּ ים
וְׁ הַ עֲ בַ ְׁר ֶתם או ָֹּתם ִּעמָּ כֶם וְׁ ִּהנ ְַׁח ֶתם או ָֹּתם בַ מָּ לוֹן אֲ ֶשר ָּתלִּ ינּו ב ֹו הַ ָּל ְׁילָּה :ס
(ד) וַ י ְִּׁק ָּרא יְׁהוֹשֻׁ עַ אֶ ל ְׁשנֵּים הֶ עָּ ָּשר ִּאיש אֲ ֶשר הֵּ כִּ ין ִּמבְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל ִּאיש אֶ ָּחד ִּאיש אֶ ָּחד ִּמ ָּשבֶ ט:
ַאחת עַ ל
(ה) וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם יְׁהוֹשֻׁ עַ ִּעבְׁ רּו לִּ פְׁ נֵּי אֲ רוֹן ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם אֶ ל תוְֹך הַ י ְַׁרדֵּ ן וְׁ הָּ ִּרימּו ָּלכֶם ִּאיש אֶ בֶ ן ַ
ִּשכְׁ מ ֹו לְׁ ִּמ ְׁספַ ר ִּשבְׁ טֵּ י בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל:
(ו) לְׁ מַ עַ ן ִּת ְׁהיֶה זֹאת אוֹת בְׁ ִּק ְׁרבְׁ כֶם כִּ י י ְִּׁשָאלּון בְׁ נֵּיכֶם מָּ חָּ ר לֵּאמֹ ר ָּמה הָּ אֲ בָּ נִּ ים הָּ אֵּ לֶה ָּלכֶם:
(ז) וַ אֲ מַ ְׁר ֶתם לָּהֶ ם אֲ ֶשר נִּ כְׁ ְׁרתּו מֵּ ימֵּ י הַ י ְַׁרדֵּ ן ִּמפְׁ נֵּי אֲ רוֹן בְׁ ִּרית ה' ְׁבעָּ ְׁבר ֹו בַ י ְַׁרדֵּ ן נִּ כְׁ ְׁרתּו מֵּ י הַ י ְַׁרדֵּ ן וְׁ הָּ יּו
הָּ אֲ בָּ נִּ ים הָּ אֵּ לֶה לְׁ זִּ כָּרוֹן לִּ בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל עַ ד ע ֹולָּם:
(ח) וַ יַעֲ שּו כֵּן בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל כַאֲ ֶשר ִּצּוָּ ה יְׁהוֹשֻׁ עַ וַ י ְִּׁשאּו ְׁש ֵּתי עֶ ְׁש ֵּרה אֲ בָּ נִּ ים ִּמתוְֹך הַ י ְַׁרדֵּ ן כַאֲ ֶשר ִּדבֶ ר ה' אֶ ל
יְׁהוֹשֻׁ עַ לְׁ ִּמ ְׁספַ ר ִּשבְׁ טֵּ י בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל וַ יַעֲ בִּ רּום ִּעמָּ ם אֶ ל הַ מָּ לוֹן וַ יַנִּ חּום ָּשם:
ּוש ֵּתים עֶ ְׁש ֵּרה אֲ בָּ נִּ ים הֵּ ִּקים יְׁהוֹשֻׁ עַ בְׁ תוְֹך הַ י ְַׁרדֵּ ן ַתחַ ת ַמצַ ב ַרגְׁ לֵּי הַ כֹהֲ נִּ ים נֹ ְׁשאֵּ י אֲ רוֹן הַ ְׁב ִּרית וַ י ְִּׁהיּו
(ט) ְׁ
ָּשם עַ ד הַ יוֹם הַ זֶה:
(י) וְׁ הַ כֹהֲ נִּ ים נֹ ְׁשאֵּ י הָּ ָארוֹן ע ְֹׁמ ִּדים בְׁ תוְֹך הַ י ְַׁרדֵּ ן עַ ד תֹם כָּל הַ דָּ בָּ ר אֲ ֶשר ִּצּוָּ ה ה' אֶ ת יְׁהוֹשֻׁ עַ לְׁ ַדבֵּ ר אֶ ל הָּ עָּ ם
כְׁ כֹל אֲ ֶשר ִּצּוָּ ה מֹ ֶשה אֶ ת יְׁהוֹשֻׁ עַ ַויְׁמַ הֲ רּו הָּ עָּ ם ַויַעֲ בֹרּו:
(יא) וַ י ְִּׁהי כַאֲ ֶשר ַתם כָּל הָּ עָּ ם לַעֲ בוֹר וַ יַעֲ בֹר אֲ רוֹן ה' וְׁ הַ כֹהֲ נִּים לִּ ְׁפנֵּי הָּ עָּ ם:
כדאי גם כאן להדגים את האירוע לטובת התלמידים :ישנם אבנים שלוקחים למלון וישנן
אבנים שנשארות בירדן ,וכל האבנים הללו הן עדות לנס שהתרחש לעם ישראל בכניסה
לארץ.
אנחנו שומרים חפצים על מנת לזכור מאורעות משמחים וחשובים – אפשר לבקש
מהילדים להביא דוגמאות .כך גם עושה יהושע לעם בכניסה לארץ ,הוא רוצה שהעם
יזכור את הנס שעשה לו ה' גם בעוד שנים רבות.
לתלמידים חזקים אפשר להשוות את פסוק ו' לפסוקים בשמות י"ב בעקבות הפסח (עם תלמידים
מתקשים אין מקום להשוות בין מקומות כדי לא ליצור בלבול):
ּוש ַמ ְׁר ֶתם אֶ ת הָּ עֲ ב ָֹּדה הַ זֹאת:
ָארץ אֲ ֶשר י ִֵּּתן ה' ָּלכֶם כַאֲ ֶשר ִּדבֵּ ר ְׁ
(כה) וְׁ הָּ יָּה כִּ י ָּתבֹאּו אֶ ל הָּ ֶ
ֹאמרּו אֲ לֵּיכֶם בְׁ נֵּיכֶם מָּ ה הָּ עֲ בֹדָּ ה הַ זֹאת ָּלכֶם:
(כו) וְׁ הָּ יָּה כִּ י י ְׁ
(כז) וַ אֲ מַ ְׁר ֶתם זֶבַ ח פֶ סַ ח הּוא לַה' אֲ ֶשר פָּ סַ ח עַ ל בָּ ֵּתי בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל ְׁב ִּמ ְׁצ ַריִּם ְׁבנָּגְׁ פ ֹו אֶ ת ִּמ ְׁצ ַריִּם וְׁ אֶ ת בָּ ֵּתינּו
ִּה ִּציל ַו ִּיקֹד הָּ עָּ ם ַוי ְִּׁש ַתחֲ וּו:
שימו לב שעל פסוקים י"ב – י"ג דיברנו בחלק הקודם ,כאשר הדגמנו את מעבר הירדן ,לכן אין צורך
לקרוא אותם כאן כדי לא ליצור בלבול אצל התלמידים.
סיכום האירוע
(יד) בַ יוֹם הַ הּוא גִּ ַדל ה' אֶ ת יְׁהוֹשֻׁ עַ בְׁ עֵּ ינֵּי כָּל י ְִּׁש ָּראֵּ ל וַ י ְִּׁראּו אֹ ת ֹו כַאֲ ֶשר י ְָּׁראּו אֶ ת מֹ ֶשה כָּל
יְׁמֵּ י חַ יָּיו :פ
(טו) וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל יְׁהוֹשֻׁ עַ לֵּאמֹ ר:

(טז) צַ ּוֵּה אֶ ת הַ כֹהֲ נִּ ים נֹ ְׁשאֵּ י אֲ רוֹן הָּ עֵּ דּות וְׁ יַעֲ לּו ִּמן הַ י ְַׁרדֵּ ן:
(יז) וַ יְׁצַ ו יְׁהוֹשֻׁ עַ אֶ ת הַ כֹהֲ נִּ ים לֵּאמֹ ר עֲ לּו ִּמן הַ י ְַׁרדֵּ ן:
(יח) ַוי ְִּׁהי כַעֲ לוֹת הַ כֹהֲ נִּ ים נֹ ְׁשאֵּ י אֲ רוֹן בְׁ ִּרית ה' ִּמתוְֹך הַ י ְַׁרדֵּ ן נִּ ְׁתקּו כַפוֹת ַרגְׁ לֵּי הַ כֹהֲ נִּ ים אֶ ל הֶ ָּח ָּרבָּ ה וַ יָּשֻׁ בּו
מֵּ י הַ י ְַׁרדֵּ ן לִּ ְׁמקוֹמָּ ם ַויֵּלְׁ כּו כִּ ְׁתמוֹל ִּשלְׁ שוֹם עַ ל כָּל גְׁ דו ָֹּתיו:
(יט) וְׁ הָּ עָּ ם עָּ לּו ִּמן הַ י ְַׁרדֵּ ן בֶ עָּ שוֹר ַלחֹדֶ ש הָּ ִּראשוֹן ַויַחֲ נּו בַ גִּ לְׁ גָּל ִּב ְׁקצֵּ ה ִּמזְׁ ַרח י ְִּׁריח ֹו:
(כ) וְׁ אֵּ ת ְׁש ֵּתים עֶ ְׁש ֵּרה הָּ אֲ בָּ נִּים הָּ אֵּ לֶה אֲ ֶשר ל ְָּׁקחּו ִּמן הַ י ְַׁרדֵּ ן הֵּ ִּקים יְׁהוֹשֻׁ עַ בַ גִּ לְׁ גָּל:
(כא) וַ יֹאמֶ ר אֶ ל בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל לֵּאמֹ ר אֲ ֶשר י ְִּׁשָאלּון בְׁ נֵּיכֶם מָּ ָּחר אֶ ת אֲ בו ָֹּתם לֵּאמֹ ר ָּמה הָּ אֲ בָּ נִּ ים הָּ אֵּ לֶה:
(כב) וְׁ הו ַֹד ְׁע ֶתם אֶ ת בְׁ נֵּיכֶם לֵּאמֹ ר בַ יַבָּ ָּשה עָּ בַ ר י ְִּׁש ָּראֵּ ל אֶ ת הַ י ְַׁרדֵּ ן הַ זֶה:
(כג) אֲ ֶשר הוֹבִּ יש ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם אֶ ת מֵּ י הַ י ְַׁרדֵּ ן ִּמפְׁ נֵּיכֶם עַ ד עָּ בְׁ ְׁרכֶם כַאֲ ֶשר עָּ ָּשה ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם לְׁ יַם סּוף אֲ ֶשר
הוֹבִּ יש ִּמפָּ נֵּינּו עַ ד עָּ בְׁ ֵּרנּו:
אתם אֶ ת ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם כָּל הַ י ִָּּמים :ס
ָארץ אֶ ת יַד ה' כִּ י חֲ ז ָָּּקה ִּהיא לְׁ מַ עַ ן י ְָּׁר ֶ
(כד) לְׁ מַ עַ ן ַדעַ ת כָּל עַ מֵּ י הָּ ֶ

פסוק חשוב הוא התאריך בו מתרחשת חציית הירדן:
יהושע ד' (יט) וְׁ הָּ עָּ ם עָּ לּו ִּמן הַ י ְַׁרדֵּ ן בֶ עָּ שוֹר ַלחֹדֶ ש הָּ ִּראשוֹן וַ יַחֲ נּו בַ גִּ לְׁ גָּל ִּב ְׁקצֵּ ה ִּמזְׁ ַרח י ְִּׁריח ֹו:
נעזר בכך בהמשך כשנעסוק בפרק ה' בנושא הפסח.
כמה פרטים חשובים:
 המים חוזרים 'כתמול שלשום' – ביטוי שיש לציין אותו שידעו להשתמש בו. פסוק יט מציין את התאריך ,חשוב להסביר אותו .גם כאן הדברים מתקשרים לחומש שמות'ראשון הוא לכם לחדשי השנה' ,שזהו חודש ניסן ,צריך להזכיר משום שבפרק הבא נעסוק
בפסח שבני ישראל חוגגים ,והם צריכים לדעת מתי עברו את הירדן.
 פסוק כג מציין במפורש את ההשוואה בין ים סוף והירדן ,לתלמידים חזקים שכבר ראו אתההשוואה אפשר להדגיש זאת שוב ,לתלמידים חלשים אפשר להזכיר אך לא לחבר לפסוקים
בחומש שמות ,כי הדפדוף יהיה קשה להם.
 פסוק כד חשוב משום שהוא מתייחס לשני צדדים ביראת ה' oעמי הארץ שרואים כי יד ה' חזקה
 oועם ישראל הלומד לירוא את ה' כל הימים.
אלו הדברים שיהושע אומר לעם אבל בפסוק א' של פרק ה' אנו שומעים גם על התחושות של יושבי
הארץ מול הנס הגדול שהתרחש ממש בפתח הארץ שלהם:
(א) וַ י ְִּׁהי כִּ ְׁשמֹ עַ כָּל מַ לְׁ כֵּי הָּ אֱ מֹ ִּרי אֲ ֶשר בְׁ עֵּ בֶ ר הַ י ְַׁרדֵּ ן י ָָּּמה וְׁ כָּל ַמלְׁ כֵּי הַ כְׁ נַעֲ נִּ י אֲ ֶשר עַ ל הַ יָּם
אֵּ ת אֲ ֶשר הוֹבִּ יש ה' אֶ ת מֵּ י הַ י ְַׁרדֵּ ן ִּמפְׁ נֵּי בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל עַ ד עָּ בְׁ ָּרם וַ י ִַּמס לְׁ בָּ בָּ ם וְׁ ֹלא הָּ יָּה בָּ ם
עוֹד רּוחַ ִּמפְׁ נֵּי בְׁ נֵּי י ְִּׁש ָּראֵּ ל:

לסיכום :מה למדנו בפרקים הללו?
המעשה הראשון שעושים ישראל – חוצים את הירדן ,כאן נוכל להדגיש גם את האמונה
שלהם שהם הולכים לקראת הירדן ומאמינים שיחצו אותו למרות שהוא מלא במים.
הנס שמתרחש ומוכיח לעם שה' איתם ,וגם שה' עם יהושע ומכאן ואליך העם מאמין ביהושע ומקבל
את מנהיגותו כמו שקיבל את משה.
המזכרת שלוקחים מן הנס – על מנת שיהיה זכרון לדורות וכמה חשוב לשמר את הזכרון הלאומי
שלנו כמו שאנחנו עושים בכל החגים והימים הטובים שלנו.

מטלה לשיעורי בית :כשם שה' מצווה על עם ישראל להקים זכרון למאורע החשוב של
חצית הירדן ,אפשר להבדיל ,לבקש מן הילדים להכין מזכרת מתיאור חצית הירדן ,כזו
שבתוכה יהיו המרכיבים המשמעותיים שנלמדו בפרק .אפשר שזו תהיה גלויה למשלוח
לחברים או תמונה למזכרת או מיצג פיסי קטן שאפשר לשים בבית בסלון כדי שכולם יראו.
כדאי לעשות תערוכה של המיצגים הללו – אנחנו זוכרים את חצית הירדן!

