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 ראשי פרקים:

מבחינה   מנעולים של ברזל ובריחים של נחושת  כיבוש העיר והחרם על השלל  סיבוב חומת יריחו

  ההקפת העיר ללא מלחמ  שופרות היובלים  כל השביעין חביבין  רוחנית המערכה הסתיימה

מלחמת הטרקטורים   רכישת בית מגוי בשבת  כיבוש יריחו היה בשבת  השופר שבו תקע יהושע

 מלחמת יריחו היא המפתח  בקיבוץ שעלבים

 

 פרק ו

 ציווי ה' על הקפת יריחו

 ָרֵאל ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָבא:ִויִריחֹו ֹסֶגֶרת ּוְמֻסֶגֶרת ִמְפֵני ְבֵני ִיְש "

 ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ְיהֹוֻשַע ְרֵאה ָנַתִתי ְבָיְדָך ֶאת ְיִריחֹו ְוֶאת ַמְלָכּה ִגבֹוֵרי

ֶהָחִיל: ְוַסֹבֶתם ֶאת ָהִעיר ֹכל ַאְנֵשי ַהִמְלָחָמה ַהֵקיף ֶאת ָהִעיר ַפַעם 

ֶאָחת ֹכה ַתֲעֶשה ֵשֶשת ָיִמים: ְוִשְבָעה ֹכֲהִנים ִיְשאּו ִשְבָעה שֹוְפרֹות 

ִמים ַהיֹוְבִלים ִלְפֵני ָהָארֹון ּוַביֹום ַהְשִביִעי ָתֹסבּו ֶאת ָהִעיר ֶשַבע ְפעָ 

ְוַהֹכֲהִנים ִיְתְקעּו ַבשֹוָפרֹות: ְוָהָיה ִבְמֹשְך ְבֶקֶרן ַהיֹוֵבל בשמעכם 

ְכָשְמֲעֶכם ֶאת קֹול ַהשֹוָפר ָיִריעּו ָכל ָהָעם ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ְוָנְפָלה 

  ".ָה ְוָעלּו ָהָעם ִאיש ֶנְגּדוֹ חֹוַמת ָהִעיר ַתְחֶתי

 ציווי יהושע לעם

א ְיהֹוֻשַע ִבן נּון ֶאל ַהֹכֲהִנים ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ְשאּו ֶאת ֲארֹון ַוִיְקרָ "

ַהְבִרית ְוִשְבָעה ֹכֲהִנים ִיְשאּו ִשְבָעה שֹוְפרֹות יֹוְבִלים ִלְפֵני ֲארֹון ה': 

ויאמרו ַוֹיאֶמר ֶאל ָהָעם ִעְברּו ְוֹסבּו ֶאת ָהִעיר ְוֶהָחלּוץ ַיֲעֹבר ִלְפֵני 

ַוְיִהי ֶכֱאֹמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָהָעם ְוִשְבָעה ַהֹכֲהִנים ֹנְשִאים ֲארֹון ה': 

ִשְבָעה שֹוְפרֹות ַהיֹוְבִלים ִלְפֵני ה' ָעְברּו ְוָתְקעּו ַבשֹוָפרֹות ַוֲארֹון 

ְבִרית ה' ֹהֵלְך ַאֲחֵריֶהם: ְוֶהָחלּוץ ֹהֵלְך ִלְפֵני ַהֹכֲהִנים ֹתְקֵעי 

ֵסף ֹהֵלְך ַאֲחֵרי ָהָארֹון ָהלֹוְך ְוָתקֹוַע ַבשֹוָפרֹות: ְוֶאת ַהשֹוָפרֹות ְוַהְמאַ 

ָהָעם ִצָּוה ְיהֹוֻשַע ֵלאֹמר ֹלא ָתִריעּו ְוֹלא ַתְשִמיעּו ֶאת קֹוְלֶכם ְוֹלא 

ֵיֵצא ִמִפיֶכם ָּדָבר ַעד יֹום ָאְמִרי ֲאֵליֶכם ָהִריעּו ַוֲהִריֹעֶתם: ַוַיֵסב 

 ".ֲחֶנה ַוָיִלינּו ַבַמֲחֶנהף ַפַעם ֶאָחת ַוָיֹבאּו ַהמַ ֲארֹון ה' ֶאת ָהִעיר ַהקֵ 

 תיאור ההקפות עד נפילת החומה

ַוַיְשֵכם ְיהֹוֻשַע ַבֹבֶקר ַוִיְשאּו ַהֹכֲהִנים ֶאת ֲארֹון ה': ְוִשְבָעה "

ים ַהֹכֲהִנים ֹנְשִאים ִשְבָעה שֹוְפרֹות ַהֹיְבִלים ִלְפֵני ֲארֹון ה' ֹהְלכִ 

ָהלֹוְך ְוָתְקעּו ַבשֹוָפרֹות ְוֶהָחלּוץ ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם ְוַהְמַאֵסף ֹהֵלְך ַאֲחֵרי 

ֲארֹון ה' הולך ָהלֹוְך ְוָתקֹוַע ַבשֹוָפרֹות: ַוָיֹסבּו ֶאת ָהִעיר ַביֹום ַהֵשִני 

ַביֹום ַהְשִביִעי ַפַעם ַאַחת ַוָיֻשבּו ַהַמֲחֶנה ֹכה ָעשּו ֵשֶשת ָיִמים: ַוְיִהי 

ַוַיְשִכמּו ַכֲעלֹות ַהַשַחר ַוָיֹסבּו ֶאת ָהִעיר ַכִמְשָפט ַהֶזה ֶשַבע ְפָעִמים 

ַרק ַביֹום ַההּוא ָסְבבּו ֶאת ָהִעיר ֶשַבע ְפָעִמים: ַוְיִהי ַבַפַעם 

ֹוֻשַע ֶאל ָהָעם ָהִריעּו ַהְשִביִעית ָתְקעּו ַהֹכֲהִנים ַבשֹוָפרֹות ַוֹיאֶמר ְיה

 ".ם ֶאת ָהִעירִכי  ָנַתן ה' ָלכֶ 

 

 בציווי על החרם והצלת רחב

ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל ֲאֶשר ָבּה ַלה' ַרק ָרָחב ַהזֹוָנה ִתְחֶיה "

ִהיא ְוָכל ֲאֶשר ִאָתּה ַבַבִית ִכי ֶהְחְבַאָתה ֶאת ַהַמְלָאִכים ֲאֶשר 

ּו: ְוַרק ַאֶתם ִשְמרּו ִמן ַהֵחֶרם ֶפן ַתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶתם ִמן ַהֵחֶרם ָשָלְחנ

ְוַשְמֶתם ֶאת ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל ְלֵחֶרם ַוֲעַכְרֶתם אֹותֹו: ְוֹכל ֶכֶסף ְוָזָהב 

 ".ֶדש הּוא ַלה' אֹוַצר ה' ָיבֹואּוְכֵלי ְנֹחֶשת ּוַבְרֶזל קֹ 

 כיבוש יריחו והחרמתה

ע ָהָעם ַוִיְתְקעּו ַבֹשָפרֹות ַוְיִהי ִכְשֹמַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהשֹוָפר ַוָירַ "

ַוָיִריעּו ָהָעם ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ַוִתֹפל ַהחֹוָמה ַתְחֶתיָה ַוַיַעל ָהָעם 

ָהִעיָרה ִאיש ֶנְגּדֹו ַוִיְלְכדּו ֶאת ָהִעיר: ַוַיֲחִרימּו ֶאת ָכל ֲאֶשר ָבִעיר 

ְוַעד ִאָשה ִמַנַער ְוַעד ָזֵקן ְוַעד שֹור ָוֶשה ַוֲחמֹור ְלִפי ָחֶרב:  ֵמִאיש

ְוִלְשַנִים ָהֲאָנִשים ַהְמַרְגִלים ֶאת ָהָאֶרץ ָאַמר ְיהֹוֻשַע ֹבאּו ֵבית 

ַכֲאֶשר  ָהִאָשה ַהזֹוָנה ְוהֹוִציאּו ִמָשם ֶאת ָהִאָשה ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלּה

  ".ֶתם ָלּהִנְשַבעְ 

 קיום ההבטחה לרחב

ַוָיֹבאּו ַהְנָעִרים ַהְמַרְגִלים ַוֹיִציאּו ֶאת ָרָחב ְוֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָמּה "

ְוֶאת ַאֶחיָה ְוֶאת  ָכל ֲאֶשר ָלּה ְוֵאת ָכל ִמְשְפחֹוֶתיָה הֹוִציאּו 

ֵאש ְוָכל ֲאֶשר ָבּה ַוַיִניחּום ִמחּוץ ְלַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל: ְוָהִעיר ָשְרפּו בָ 

ַרק ַהֶכֶסף ְוַהָזָהב ּוְכֵלי ַהְנֹחֶשת ְוַהַבְרֶזל ָנְתנּו אֹוַצר ֵבית ה': ְוֶאת 

ָרָחב ַהזֹוָנה ְוֶאת ֵבית ָאִביָה ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלּה ֶהֱחָיה ְיהֹוֻשַע ַוֵתֶשב 

ֶאת ַהַמְלָאִכים ֲאֶשר ָשַלח  ְבֶקֶרב ִיְשָרֵאל ַעד ַהיֹום ַהֶזה ִכי ֶהְחִביָאה

 ".ֹוֻשַע ְלַרֵגל ֶאת ְיִריחוֹ ְיה

 קללת יהושע

ַוַיְשַבע ְיהֹוֻשַע ָבֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר ָארּור ָהִאיש ִלְפֵני ה' ֲאֶשר ָיקּום "

ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהֹזאת ֶאת ְיִריחֹו ִבְבֹכרֹו ְיַיְסֶדָנה ּוִבְצִעירֹו ַיִציב 

 ".ַוְיִהי ָשְמעֹו ְבָכל ָהָאֶרץֶתיָה: ַוְיִהי ה' ֶאת ְיהֹוֻשַע ְּדלָ 

 

 סיבוב חומת יריחו

להקיף את חומות יריחו במשך ששה ימים, בכל נצטווה יהושע 

ה שהעיר ושבע פעמים ביום השביעי. ה' ציו יום פעם אחת,

תוקף כששבעה כהנים תוקעים בשופרות, ארון הברית 



 
 2  ספר יהושע  

 

הברית כל העם. בששת הימים מאחוריהם ומאחורי ארון 

ביחד עם כל ישראל את חומת יריחו הארון הראשונים הקיף 

ישראל שבע פעמים  בכל יום פעם אחת, וביום האחרון הקיפו

את העיר, ולאחר שנשמע קול השופר תוקע תקיעה גדולה 

 וחומות העיר נפלו תחתיהן.ישראל  הריעו

 

 כיבוש העיר והחרם על השלל

. עם ישראל הרג את החל כיבושה עירלאחר נפילת חומות ה

השוהים  מלבד בני משפחת רחב, יהםבהמותוהעיר  אנשי

 ה.בבית

, 1העיר נשרפה עם שללה עיר הנידחת: נהג ביריחו כדיןיהושע 

שהתחבאו  בני משפחת רחבונאסר לבנות את העיר שוב. 

לאחר שריפת העיר, קילל ו ,התפישרהוצאו מהעיר לפני  הבבית

בנה את העיר שנית ואמר שכל בניו ימותו את מי שייהושע 

 בשעת הקמת העיר מחדש.

 

 של ברזל ובריחים של נחושתמנעולים 

ִויִריחֹו פרקנו פותח בתיאור מצבה של יריחו ערב כיבושה, "

. בפשטות 2"ָרֵאל ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָבאֹסֶגֶרת ּוְמֻסֶגֶרת ִמְפֵני ְבֵני ִיְש 

בני סגירת המעברים נבעה מחשש בני יריחו מפני בני ישראל.  

שמעו שבני ישראל יצאו ממצרים באותות ובמופתים  יריחו

ובכוונתם לרשת את ארץ כנען, ואף אגרותיו של יהושע לקריאה 

לשלום הגיעו לידיהם, וידעו שהאפשרות השניה היא מלחמה. 

הם סגרו את שערי העיר והגבירו את סידורי האבטחה על 

 של מידע מסווג מחוץ לגבולות העירהחומה כדי למנוע זליגה 

וכך מתרגם  לאחר פרשיית המרגלים שעוררה סערה גדולה בעיר.

ִויִריחֹו ֲאִחיָדא ֲהַות ְבָדִשין ְדַפְרְזָלא ּוְמַתְקָפא ְבַעְבִרין יונתן: "

 ".ִדְנָחש ִמן ֳקָדם ְבֵני ִיְשָרֵאל

 ובריחים של נחושת. יריחו היתה סגורה במנעולים של ברזל

דנחש' משמעותה ניחוש מבואר, שהמילה ' שם וב"כלי יקר"

וכישוף, ללמד שבני יריחו השתמשו בכוחות של כישוף וטומאה 

 כדי להגן על העיר.

 

 רוחנית המערכה הסתיימהמבחינה 

ְבָיְדָך ֶאת ְיִריחֹו ְוֶאת  ָנַתִתיְרֵאה ה' פונה ליהושע ואומר לו: "

השימוש בלשון עבר מלמדנו כי מבחינה . 3"ַמְלָכּה ִגבֹוֵרי ֶהָחִיל

אות ברורות, וכעת נותר רק רוחנית המערכה הסתיימה והתוצ

לממש בתחתיות ארץ את כיבוש העיר, ולשם כך באה הדרכה 

ְוַסֹבֶתם ֶאת ָהִעיר ֹכל ַאְנֵשי ַהִמְלָחָמה ַהֵקיף ֶאת ָהִעיר מעשית, "

ְוִשְבָעה ֹכֲהִנים ִיְשאּו ִשְבָעה : ַפַעם ֶאָחת ֹכה ַתֲעֶשה ֵשֶשת ָיִמים

ִלְפֵני ָהָארֹון ּוַביֹום ַהְשִביִעי ָתֹסבּו ֶאת ָהִעיר שֹוְפרֹות ַהיֹוְבִלים 

 .4"ִנים ִיְתְקעּו ַבשֹוָפרֹותֶשַבע ְפָעִמים ְוַהֹכהֲ 

                                                           
1

אולם, בניגוד לעיר הנידחת, כלי הזהב, הכסף הנחושת והברזל נתרמו  

 .כן ולא נשרפולמש

2
 יהושע ו, א. 

3
 יהושע ו, ב. 

4
 .ד-יהושע ו, ג 

 השביעין חביביןכל 

ֵשֶשת ָיִמים הביטוי 'ששת ימים' מזכיר לנו את מצוות השבת, "

 .5"יָךקֶ ַהְשִביִעי ַשָבת ַלה' ֱאֹל ַתֲעֹבד ְוָעִשיָת ָכל ְמַלאְכֶתָך: ְויֹום

המהר"ל במקומות אינספור מציין שהמספר שבע בתורה ובדברי 

חז"ל מייצג את עולם הטבע. ששת המספרים הראשונים 

מייצגים את הצד החומרי של עולם הטבע )כנגד שישה קצוות: 

מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה(, והמספר השביעי את 

ביעי הוא שלמותו. ששת ימי השבוע הם ימי החול, והיום הש

המקודש ומשלים את עולם הטבע. בדומה לזה, גם בשנות 

השמיטה: שש שנים של עבודת האדמה, והשנה השביעית 

מקודשת לה'. בשנות היובל נכפל התהליך שבע פעמים, ושנת 

החמישים היא מעל כולן. בדומה לזה, שבעת המינים מייצגים 

וות את שבח ארץ ישראל מבחינה חומרית, גוי חייב בשבע מצ

של המספר על מעלתו הייחודית  6חז"לוכבר עמדו  בני נח, ועוד.

 :שבע, וכך דרשו

שמים ושמי  -השביעי חביב  למעלן"כל השביעין חביבין לעולם, 
השמים ורקיע ושחקים זבול ומעון וערבות, וכתיב: 'סולו לרוכב 

ארץ  -שביעית חביבה בארצות בערבות ביה שמו' )תהלים סח, ה(, 
גיא ציה נשיה תבל, וכתיב: 'והוא ישפוט תבל בצדק אדמה ארקא 

 -שביעית חביב בדורות )תהלים צו, ט(,  7ידין לאומים במישרים'
אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך, וכתיב: 'ויתהלך חנוך את 

אברהם יצחק  -שביעי חביב  באבותהאלקים' )בראשית ה, כב(, 
אל האלקים' ויעקב לוי קהת עמרם משה, וכתיב: 'ומשה עלה 

השביעי חביב, שנאמר: 'דוד הוא השביעי',  בבנים)שמות יט, ג(, 
שאול איש בושת דוד שלמה רחבעם  -השביעי חביב  במלכים

 אביה אסא, וכתיב: 'ויקרא אסא אל ה'' )דברי הימים ב' יד, י(,
שביעי חביב, שנאמר: 'והשביעית תשמטנה ונטשתה'  בשנים

חביב, שנאמר: 'וקדשתם את שנת שביעי  בשמיטין)שמות כג, יא(, 
שביעי חביב, שנאמר: 'ויברך בימים החמשים' )ויקרא כה, י(, 

שביעי חביב,  בחדשים אלקים את יום השביעי' )בראשית ב, ג(,
 שנאמר: 'בחדש השביעי באחד לחדש' )ויקרא כג, כד(".

המספר שבע מסמל את תפקידנו בעולם, לרומם את עולם 

ע שראל ובשבתות, ולכן המספר שבהטבע. זה תפקידנו בחגי י

נו בהדלקת המנורה זה תפקידתופס מקום מרכזי ביותר בתוכם, 

 .זה תפקידנו בשוב עם ישראל לארץ נחלתוו

 

 היובליםשופרות 

מבאר,  8הרמב"ןהביטוי 'שופרות היובלים' מלמדנו לימוד נוסף. 

אדם יכול  כלכן בשנת היובל הוא לשון דרור וחופש, ש 'יובלש'

חוזרות הנחלות לבעליהן  זו הבשנ יכלגור בכל מקום שירצה, 

"ואמר יובל היא, שבה יובל כל איש אל  . ובלשונו:המקוריים

  .אחוזתו ואל משפחתו"
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 יד.-דברים ה, יג 

6
 .ויקרא רבה כט, יא 

7
ומר: זו ארץ ישראל כמבואר בספרי דברים לז: "רבי שמעון בן יוחי א 'תבל' 

'משחקת בתבל ארצו' )משלי ח, לא(, למה  'תבל' זו ארץ ישראל, שנאמר:

בכל, שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו נקרא שמה 'תבל', שהיא מתובלת 

ויש בזו מה שאין בזו, אבל ארץ ישראל אינה חסרה כלום, שנאמר: 'לא 

 תחסר כל בה' )דברים ח, ט(".

8
 .יא-ויקרא כה, י 
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תפקידו של האיל ההולך בראש, להוביל את העדר למחוז חפצו, 

כמוהו גם השופר תפקידו להשמיע ו, 9ומכאן שמו יובל=מוביל

 קולו במגמה להוביל את שומעיו ולכנסם יחד. 

כך בשוב עם  ,הכל מובל וחוזר למקומו ת היובלבשנשם שכ

נקרא ה בדומה לנחל ,הכל מובל וחוזר למקומוישראל לארצו 

 .זורם מטבעו למקומו מפני שהוא, 'יּוַבל'

 

 העיר ללא מלחמההקפת 

מבאר מדוע נצטוו ישראל להקיף את העיר ללא  10"אברבנאלה"

 מלחמה, וכה דבריו:

והו יו', צוסבותם את העיר אנשי המלחמה הקיף את העיר וגו"
 ,לפי שאנשי העיר לא יחשבו שהעם היה חלושי הלב ,בזה ברךית

  .י כן לא באו אל העיר ולא נגעו בהומפנ

וגם כדי לערבב שכל האויבים בראותם אותם הולכים סביב העיר 
על הנפלא הנעשה ווכאשר עם זה יראו הפ ,ולא ילחמו ולא יריעו

 ".ידעו ויכירו כי יד ה' עשתה זאת ,באחרונה

אנשי המלחמה שבישראל הקיפו את העיר ולא העם כולו, כדי 

שלא יחשבו בני העיר שבני ישראל לא פותחים במלחמה מתוך 

 חולשת הלב.

ועוד: ההליכה סביב סביב נועדה לעורר את תשומת ליבו של 

לכך ש'משהו מתחיל', ולבסוף כאשר נפלו חומות העיר האויב 

מלווה את ישראל  כולם הכירו שיד ה' היתה בזה וה' יתברך

 ולוחם מלחמתם.

מדוע נצטוו בני ישראל לערוך את  האברבנאלובהמשך מבאר 

 מלחמתם על יריחו באופן זה, וזו לשונו:

לפי שהיתה יריחו העיר הראשונה  ,והנה בחר האל יתברך בזה"
אשר באו עליה אחר עלותם מהירדן, ורצה שכמו שהמלכים ועמי 

מי הירדן, ככה ישמעו הנס לם שמעו הנס שנעשה להם בוהארץ כ
שיעשה להם בארץ באותה עיר הראשונה, באופן שידעו ויכירו 
שה' נלחם לישראל, לא בחרב וחנית כי אם ממכון שבתו, ושיבינו 
שבאמצעות התורה וארון הברית אשר ביניהם יכבשו העמים 

 פול עליהם אימתה ופחד עד יעבור עם ה'. ילם, ואז תוכ

שעשה האל יתברך בבריאת העולם  ולפי שכמו שהפועל הנסיי
נעשה בששת הימים וביום השביעי שבת וינפש, ככה )כדי להראות 

פלא  רךדעל י רצוני קוהשרים שכבישת יריחו הוא פעל אל העמים
וה שיעשו ההקפות שבעה בשבעת יונס ממין הבריאה הראשונה( צ

ל שזה הפועל ממין ימים ובשבעה כהנים ושבעה שופרות, לרמוז ע
 ...."י הראשוןקהפועל האלאותו 

עיקר כוחם של ישראל איננו בהמצאת אמצעי לחימה מתקדמים 

וכדו', אלא בהשראת השכינה שבתוכם. ארון ברית ה' הוא 

 חרבם והתורה היא קשתם.

מלחמת יריחו מחזירה אותנו לראשית הבריאה, לששת ימי 

 ל שב לארצו, הבריאה כולה מתחדשת.בראשית. כאשר עם ישרא
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 .שמות יט, יגראה רש"י  

10
 .יהושע פרק ואברבנאל  

ְוֶאת ָהָעם ִצָּוה ְיהֹוֻשַע ֵלאֹמר ֹלא ָתִריעּו ְוֹלא ַתְשִמיעּו " :הפסוקעל 

ֲאֵליֶכם ָהִריעּו  ֶאת קֹוְלֶכם ְוֹלא ֵיֵצא ִמִפיֶכם ָּדָבר ַעד יֹום ָאְמִרי

 :"מזרח השמש"בספרו  רבי משה דוד ואלי, כותב 11"ַוֲהִריֹעֶתם

"טעמו לפי פשוטו, כי בני יריחו היו מלעיגים ושוחקים עליהם, 
בראותם שקרבו אל העיר להלחם עלה לתפשה על ידי תקיעות 
וסיבובים, מבלי שישפכו עליה סוללה וכל שאר כלי המלחמה כמו 
שרגילים בדרך הנהוג, והיה נראה דבר זה להם של שחוק ושל 

ם מעל החומה היתול ושל כסילות, ולכן היו מלעיגים עליה
 וקוראים אותם כסילים".

גיחכו, מה פשר ו יריחו הביטו במתרחש מעבר לחומהיושבי 

ב סיבו', הולכים לישוןו עושים 'סיבוב שערים' התופעה הזאת,

, בדממת במשך שבוע שלםכך נוסף והולכים לישון.  'שערים

 ., בלי לבנות דייק ובלי לשפוך סוללהאלחוט

 

 שבו תקע יהושעהשופר 

ל עומדים על שינוי הלשון בפסוקים. בתחילה נאמר:  12חז"

 , בלשון רבים, ואחר כך נאמר:13"ַבשֹוָפרֹותים ִיְתְקעּו ְוַהֹכֲהנִ "

", בלשון ַהשֹוָפר ְכָשְמֲעֶכם ֶאת קֹול ֹשְך ְבֶקֶרן ַהיֹוֵבלְוָהָיה ִבמְ "

 יחיד, וכך דרשו:

הקדוש  ]של[ שתי קרניו של איל שופרות. בשל שמאל נשמע קולו"
 . (שמות יא, יט' )ויהי קול השופר' :ברוך הוא על הר סיני, שנאמר

ע בו לעתיד לבא ווקרן של ימין הוא גדול מן השמאל, ועתיד לתק
' והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול' :יות, שנאמרובוץ של גליבק

 .("ישעיה כז, יג)

נו מדובר בשני קרניו של האיל שנאחז בסבך בזמן העקידה. קר

השמאלית שמשה לתקיעה על הר סיני, וקרנו הימנית עתידה 

לשמש לעתיד לבוא, לימים שבהם יתקיים בנו "ותקע בשופר 

 גדול לחרותנו".

לצד  שייכתגבורה ומידת ה תנה בגבורהינבהר סיני תורה ה

והקרן הימנית עתידה לשמש לתקיעה גדולה בעת . ישמאלה

 קיבוץ הגלויות.

ֹשְך ְוָהָיה ִבמְ מביאה את הפסוק שלנו, ", 14גרסא אחרת במדרש זה

 ", בנוגע לקרן השמאלית, וכך דרשו:ְבֶקֶרן ַהיֹוֵבל

ויהי ' אמר:ל, של שמאל שתקע בו בהר סיני, שנקרניו של אי"
הוא ש ,, ושל ימין שהיא גדולה משל שמאל'במשוך בקרן היובל

והיה ביום ההוא יתקע ' אמר:עתיד לתקוע בה לעתיד לבא, שנ
 ".'פר גדול והיה ה' למלך על כל הארץבשו

חז"ל מבקשים ללמדנו באזכור ש ,מסתפינא הייתי אומרדלולא 

המשך והשלמה שבו תקע יהושע הוא השופר פסוק זה, ש

לתקיעת השופר שהיתה בסיני, וסופה של תקיעה זו יהיה לעתיד 

 לבוא כאשר יהיה ה' למלך על כל הארץ.

בנתיבי משמעותית  יהושע היא אבן דרךתקיעת השופר של 

זהו קיבוץ הגלויות הראשון של עם ישראל, שיבת עולי הגאולה, 
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 ו, י.יהושע  

12
 .פרקי דרבי אליעזר פרק לא 

13
 יהושע ו, ד. 

14
 .פרק ל היגר(דורת מהפרקי דרבי אליעזר )ראה  
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בוץ גלויות נכון לנו קי , בגאולה האחרונה,מצרים. ולעתיד לבוא

 גדול יותר, רחב יותר ומקיף יותר.

 

 יריחו היה בשבתכיבוש 

, הקפות העיר יריחו החלו ביום ראשון, וכיבוש יריחו 15חז"ללפי 

שמכיוון שהכיבוש  ,16"צרור המור", ומבואר בספר היה בשבת

היה בשבת לא תקעו בשופרות, אבל כאשר שמעו קול שופרו 

של ה' יתברך ידעו כי הותר להם הדבר והצטרפו אף הם 

העם אל התרועה את עורר  שופרו של הקב"ה לתקיעת השופר.

 הגדולה.

בימינו אין תוקעים בשופר ביום ראש השנה שחל בשבת, גזרה 

ב ילך למבין בדבר, ויטלטל מחשש שתוקע שלא יודע לתקוע היט

את השופר ברשות הרבים במקום ללא עירוב, דבר המהווה 

בתקופת יהושע עוד לא נגזרה הגזירה, ומבחינה  חילול שבת.

הלכתית מותר היה לתקוע, אך בצעדיהם הראשונים על אדמת 

הקודש החמירו ישראל על עצמם אפילו בדבר קל שבקלים, 

על  17אף בעירוב תבשילין כאבות הקדושים שהחמירו על עצמם

 אף שנתקן בדורות מאוחרים יותר.

 

 בית מגוי בשבתרכישת 

בשבת מלמדת דין מחודש  העובדה שמלחמת יריחו התרחשה

לקונה המלמד על מעלתה המיוחדת של ארץ ישראל, והוא, ש

בית בארץ ישראל מגוי, מותר לומר לגוי לכתוב את שטר המכר 

 אסורה-]ל גב דאמירה לעובד כוכבים שבות בשבת, "ואף ע

וביאר . 18, משום ישוב ארץ ישראל לא גזור רבנן"[מדברי חכמים

לגרש עובדי כוכבים, ולישב  -: "משום ישוב ארץ ישראל רש"י

ישראל, היא ישראל בה". הדרך להוסיף ולחזק את יישוב ארץ 

רכישת הבית ממנו, וחכמים התירו  דייל באמצעות גירוש הגוי ע

זו מכיבוש יריחו, למדו הלכה  19ירושלמיבלעשות זאת בשבת. 

 : וזו לשונו

"רבי יהושע בן לוי שאל לרבי שמעון בן לקיש: מהו ליקח בתים 
בשבת מותר. כיצד הוא עושה? מראה לו כיסין של .מן הגוי? ..

צאנו שלא , שכן מ[לערכאות-]נרין והגוי חותם ומעלה לארכיים די
 . נכבשה יריחו אלא בשבת"

וב ארץ ישראל, מכך שמחללים שבת במלחמת מצוה לשם יש

לשם קניית לכתוב שטר בשבת למדו חכמים שמותר לומר לגוי 

ל , שקנין בית האדמו"ר מסוכצ'ובוביאר . 20בית בארץ ישרא

, ולכן התירו אמירה לגוי בארץ ישראל הוא מקצת כיבוש הארץ

 . 21לשם כך
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 ראה מדרש תנחומא נשא כח. 

16
 צרור המור פרשת ויחי. 

17
 ראה בראשית רבה צה, ג. 

18
 גיטין ח ע"ב. 

19
 .דה"ב, פ"ירושלמי מועד קטן  

20
 .קמו מןשו"ת משפט כהן סיראה בענין זה  

21
 .ו"אגלי טל מלאכת טוחן אות לח סק 

 בקיבוץ שעלבים הטרקטוריםמלחמת 

על הפרק בהזדמנויות שונות, והרי  וודומותיה עמד זוסוגיה 

 ם אבקיבוץ שעלבים עלה על הקרקע בי"א מנח :22אחת מהן

 . בראשית שנת השמיטהתשי"א, ערב שנת שמיטה תשי"ב

 דייל עבני הקיבוץ ו בשבוע שלפני פרשת נח, נתבקשתשכ"ו, 

מפקדי הצבא לצאת ולחרוש אדמות בשטח ההפקר שליד 

הקיבוץ, על מנת להבטיח את אחיזתנו בשטח ההפקר, אשר 

מדינת ישראל וממלכת ירדן היו אמורות לחלק ביניהם על פי 

סיכומי ועדת שביתת הנשק שקמה לאחר מלחמת הקוממיות 

לא הגיעו הצדדים . במשך כל התקופה תש"י-ש"טבשנים ת

לסיכום, וחקלאי שעלבים ונחשון עיבדו חלק מאדמות השטח 

המפורז של עמק איילון שהיו בין זוג הקווים במפת הפסקת 

 שסימנו את גבולות שטח ההפקר. האש

 שוחרלח, הורה , אלוף יוסף גבע המנוכאשר מפקד פיקוד מרכז

שאלה  צם שנת השמיטה, עמדה לפני חברי קיבוץ שעלביםבע

בוץ הרב מאיר שלזינגר ילרב הק הלכתית קשה, שהופנתה

שליט"א: האם מותר לצאת ולחרוש? הרב נועץ ברב הצבאי 

ר הגרש"ז בעיק -"ל, וברבותיו צהראשי לצה"ל, הרב שלמה גורן ז

ש שמכיוון שעל עסקי תבן וק ,תהאוירבך זצ"ל. התשובה הי

בישוב הסמוך לגבול מותר לצאת אף בשבת, כדי להבטיח הלאה 

לחרוש בשנת  מותר ,את אחיזתנו באדמות שטח ההפקר

 שמיטה.

בהתאם להוראת הצבא ובאישור הרבנים חרשו מיום שני 

בשבוע שלפני שבת פרשת נח, כ"ט תשרי תשכ"ו, בשטח ההפקר 

בין הקווים, הטרקטורים של קיבוץ שעלבים ושל קיבוץ נחשון, 

המספר הגיע לכדי  -אשר נעזרו בטרקטורים מכל ישובי הסביבה 

ורים עם מחרשות. תוך כדי ביצוע החריש כל אותו טרקט 50

מחרשות בצד הירדני של שטח השבוע נראו גם טרקטורים עם 

. במקביל גם כוחות צה"ל נערכו באיזור על 30-40-כ -ההפקר 

הצד הירדני. מנת להגן על החקלאים במקרה של ירי מ

 תה עדיין שקטה.זרה היהטרקטורים חרשו, והג

מרחשון תשכ"ו, לקראת הצהרים, בג' ערב שבת פרשת נח, ב

הופיעו הרב שלמה גורן והאלוף גבע ופמלייתו למתן הוראות 

הקיבוץ. הרב גורן ציין כי לּו לקראת שבת לחקלאים ולחברי 

בן נון כי אז היה אומר גם הוא:  תה לו הזכות של יהושעהי

על מנת שהיום יימשך וכך  'שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון'

 ילול שבת...יימנע ח

, בכל אופן נפסקה ההלכה שחייבים להמשיך לחרוש גם בשבת

 .וכך היה

 

 יריחו היא המפתחמלחמת 

מלחמת יריחו היא המפתח לכיבוש ארץ ישראל כולה, ומכאן 

 זו נעשית באותות ובמופתיםחמה מל -סגולותיה המיוחדות 

מעמד הר ו ת יצחקעקדומזכירה לנו את ששת ימי בראשית, 

 הכניסה שלנו לארץ ישראל. יכים אתנו ממשסיני, ומשם א
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