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 מפי כהן            

 
 ראשי פרקים:

מעשה עכן מלמדנו על   תחילת נפילה ניסה  הנביא מייחס את עכן עד יהודה  לחה לכישלוןמהצ

מה   ועשיר יענה עזות  כדי לכבוש את הארץ דרושה קומה רוחנית איתנה  מעלת דורו של יהושע

 דברים שרואים משם לא רואים מכאן  שלושה מזבחות בנה אברהם  סימן לבנים -שאירע לאבות 

 

 פרק ז

 המעל בחרם

י ֶבן ֶזַרח  י ֶבן ַזְבדִּ ַקח ָעָכן ֶבן ַכְרמִּ ְשָרֵאל ַמַעל ַבֵחֶרם ַויִּ ְמֲעלּו ְבֵני יִּ ַויִּ

ְשָרֵאל:  ְבֵני יִּ ַחר ַאף ה' בִּ ן  ַהֵחֶרם ַויִּ  ְלַמֵטה ְיהּוָדה מִּ

 הראשון לכיבוש העי והמפלה הנסיון

ֶקֶדם ְלֵבית  ם ֵבית ָאֶון מִּ יחֹו ָהַעי ֲאֶשר עִּ ירִּ ים מִּ ַע ֲאָנשִּ ְשַלח ְיהֹושֻׁ ַויִּ

ים  ֵאל ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ֲעלּו ְוַרְגלּו ֶאת ָהָאֶרץ ַוַיֲעלּו ָהֲאָנשִּ

ַע ַוֹיאְמר בּו ֶאל ְיהֹושֻׁ ּו ֵאָליו ַאל ַיַעל ָכל ָהָעם ַוְיַרְגלּו ֶאת ָהָעי: ַוָישֻׁ

יש ַיֲעלּו ְוַיכּו ֶאת ָהָעי ַאל  ים אִּ ְשֹלֶשת ֲאָלפִּ יש אֹו כִּ ם אִּ ְכַאְלַפיִּ

ן ָהָעם ָשָמה  י ְמַעט ֵהָמה: ַוַיֲעלּו מִּ ְתַיַגע ָשָמה ֶאת ָכל ָהָעם כִּ

ְפֵני ַאְנֵשי ָהָעי יש ַוָינֻׁסּו לִּ ים אִּ ְשֹלֶשת ֲאָלפִּ : ַוַיכּו ֵמֶהם ַאְנֵשי ָהַעי כִּ

ים ַוַיכּום  ְפֵני ַהַשַער ַעד ַהְשָברִּ ְרְדפּום לִּ יש ַויִּ ָשה אִּ ים ְושִּ ְשֹלשִּ כִּ

ם:  י ְלָמיִּ ַמס ְלַבב ָהָעם ַוְיהִּ  ַבמֹוָרד ַויִּ

 תפילת יהושע לאחר המפלה

ֹפל ַעל ָפָניו ַא ְמֹלָתיו ַויִּ ַע שִּ ְקַרע ְיהֹושֻׁ ְפֵני ֲארֹון ה' ַעד ַויִּ ְרָצה לִּ

ַע  ְשָרֵאל ַוַיֲעלּו ָעָפר ַעל ֹראָשם: ַוֹיאֶמר ְיהֹושֻׁ ְקֵני יִּ ָהֶעֶרב הּוא ְוזִּ

יר ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאת ַהַיְרֵדן ָלֵתת  ֲאָהּה ֲאֹדָני ה' ָלָמה ֵהֲעַבְרָת ַהֲעבִּ

יֵדנּו ְולּו הֹוַאְלנּו וַ  י ְלַהֲאבִּ י ֹאָתנּו ְבַיד ָהֱאֹמרִּ ֵנֶשב ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן: בִּ

ְשְמעּו  ְפֵני ֹאְיָביו: ְויִּ ְשָרֵאל ֹעֶרף לִּ ֲאֹדָני ָמה ֹאַמר ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָהַפְך יִּ

ן ָהָאֶרץ  יתּו ֶאת ְשֵמנּו מִּ ְכרִּ י ְוֹכל ֹיְשֵבי ָהָאֶרץ ְוָנַסבּו ָעֵלינּו ְוהִּ ַהְכַנֲענִּ

ְמָך ַהָגדֹול:   ּוַמה  ַתֲעֵשה ְלשִּ

 תשובת ה' וגילוי המעל

ם ָלְך ָלָמה ֶזה ַאָתה ֹנֵפל ַעל ָפֶניָך: ָחָטא  ַע קֻׁ ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ְיהֹושֻׁ

ן  י אֹוָתם ְוַגם ָלְקחּו מִּ יתִּ ּוִּ י ֲאֶשר צִּ יתִּ ְשָרֵאל ְוַגם ָעְברּו ֶאת ְברִּ יִּ

ְכֵליֶהם: ְוֹלא יֻׁ  ֲחשּו ְוַגם ָשמּו בִּ ְכלּו ְבֵני ַהֵחֶרם ְוַגם ָגְנבּו ְוַגם כִּ

י ָהיּו ְלֵחֶרם  ְפֵני ֹאְיֵביֶהם כִּ ְפנּו לִּ ְפֵני ֹאְיֵביֶהם ֹעֶרף יִּ ְשָרֵאל ָלקּום לִּ יִּ

ְרְבֶכם:  קִּ ידּו ַהֵחֶרם מִּ ם ֹלא ַתְשמִּ ָמֶכם אִּ ְהיֹות עִּ יף לִּ  ֹלא אֹוסִּ

 ציווי הגורל לגילוי המעל

ְתַקְדשּו ְלָמָחר ם ַקֵדש ֶאת ָהָעם ְוָאַמְרָת הִּ י ֹכה ָאַמר ה' ֱאֹל קֻׁ י קֵ כִּ

ְפֵני ֹאְיֶביָך ַעד  ְשָרֵאל ֹלא תּוַכל ָלקּום לִּ ְרְבָך יִּ ְשָרֵאל ֵחֶרם ְבקִּ יִּ

ְבֵטיֶכם ְוָהָיה ַהֵשֶבט  ְקַרְבֶתם ַבֹבֶקר ְלשִּ ְרְבֶכם: ְונִּ קִּ יְרֶכם ַהֵחֶרם מִּ ֲהסִּ

ְש  ְשָפחֹות ְוַהמִּ ְקַרב ַלמִּ ְלְכֶדנּו ה' יִּ ְלְכֶדָנה ה' ֲאֶשר יִּ ָפָחה ֲאֶשר יִּ

ְלָכד  ים: ְוָהָיה ַהנִּ ְקַרב ַלְגָברִּ ְלְכֶדנּו ה' יִּ ת ֲאֶשר יִּ ים ְוַהַביִּ ְקַרב ַלָבתִּ תִּ

י   ית ה' ְוכִּ י ָעַבר ֶאת ְברִּ ָשֵרף ָבֵאש ֹאתֹו ְוֶאת ָכל ֲאֶשר לֹו כִּ ַבֵחֶרם יִּ

ְשָרֵאל:   ָעָשה ְנָבָלה ְביִּ

 ל ולכידת עכןמעשה הגור

ָלֵכד ֵשֶבט  ְשָבָטיו ַויִּ ְשָרֵאל לִּ ַע ַבֹבֶקר ַוַיְקֵרב ֶאת יִּ ַוַיְשֵכם ְיהֹושֻׁ

י  ְשַפַחת ַהַזְרחִּ ְלֹכד ֵאת מִּ ְשַפַחת ְיהּוָדה ַויִּ ְיהּוָדה: ַוַיְקֵרב ֶאת מִּ

ָלֵכד ַזְבדִּ  ים ַויִּ י ַלְגָברִּ ְשַפַחת ַהַזְרחִּ י: ַוַיְקֵרב ֶאת ֵביתֹו ַוַיְקֵרב ֶאת מִּ

י ֶבן ֶזַרח ְלַמֵטה ְיהּוָדה: ַוֹיאֶמר  י ֶבן ַזְבדִּ ָלֵכד ָעָכן ֶבן ַכְרמִּ ים ַויִּ ַלְגָברִּ

ים ָנא ָכבֹוד ַלה' ֱאֹל י שִּ ַע ֶאל ָעָכן ְבנִּ ְשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה קֵ ְיהֹושֻׁ י יִּ

יָת ַאל ְתַכֵחד מִּ  י ֶמה ָעשִּ ַע ְוַהֶגד ָנא לִּ י: ַוַיַען ָעָכן ֶאת ְיהֹושֻׁ ֶמנִּ

י ַלה' ֱאֹל י ָחָטאתִּ ְשָרֵאל ְוָכֹזאת ְוָכֹזאת קֵ ַוֹיאַמר ָאְמָנה ָאֹנכִּ י יִּ

ים  ם ְשָקלִּ ְנָער ַאַחת טֹוָבה ּוָמאַתיִּ י: ָוֵאֶרא ַבָשָלל ַאֶדֶרת שִּ יתִּ ָעשִּ

ְשָקלוֹ  ים מִּ ים ְשָקלִּ שִּ  ָוֶאְחְמֵדם ָוֶאָקֵחם ֶכֶסף ּוְלשֹון ָזָהב ֶאָחד ֲחמִּ

ַע  ְשַלח ְיהֹושֻׁ י ְוַהֶכֶסף ַתְחֶתיָה: ַויִּ ים ָבָאֶרץ ְבתֹוְך ָהָאֳהלִּ ָנם ְטמּונִּ ְוהִּ

ֵנה ְטמּוָנה ְבָאֳהלֹו ְוַהֶכֶסף ַתְחֶתיָה:  צּו ָהֹאֱהָלה ְוהִּ ים ַוָירֻׁ ַמְלָאכִּ

אּום ֶאל ְיהֹושֻׁ  תֹוְך ָהֹאֶהל ַוְיבִּ ָקחּום מִּ ְשָרֵאל ַויִּ ַע ְוֶאל ָכל ְבֵני יִּ

ְפֵני ה':  ם לִּ קֻׁ  ַוַיצִּ

 עונש עכן

ַע ֶאת ָעָכן ֶבן ֶזַרח ְוֶאת ַהֶכֶסף ְוֶאת ָהַאֶדֶרת ְוֶאת ְלשֹון  ַקח ְיהֹושֻׁ ַויִּ

ַהָזָהב ְוֶאת ָבָניו ְוֶאת ְבֹנָתיו ְוֶאת שֹורֹו ְוֶאת ֲחֹמרֹו ְוֶאת ֹצאנֹו ְוֶאת 

מֹו ַוַיֲעלּו ֹאָתם ֵעֶמק ָעכֹור: ָאֳהלֹו ְוֶאת כָ  ְשָרֵאל עִּ ל ֲאֶשר לֹו ְוָכל יִּ

ְרְגמּו ֹאתֹו ָכל  ַע ֶמה ֲעַכְרָתנּו ַיְעֳכְרָך ה' ַביֹום ַהֶזה ַויִּ ַוֹיאֶמר ְיהֹושֻׁ

ימּו  ים: ַוָיקִּ ְסְקלּו ֹאָתם ָבֲאָבנִּ ְשְרפּו ֹאָתם ָבֵאש ַויִּ ְשָרֵאל ֶאֶבן ַויִּ יִּ

ים ָגדֹול ַעד ַהיֹום ַהֶזה ַוָיָשב ה' ֵמֲחרֹון ַאפֹו ַעל ֵכן ָעלָ  יו ַגל ֲאָבנִּ

 ָקָרא ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ָעכֹור ַעד ַהיֹום ַהֶזה:

 

 מהצלחה לכישלון

נקודת המעבר בין פרקנו לפרק הקודם דורשת תלמוד. פרק ו' 

יפסוק "חותם ב ַע ַוְיהִּ י ה' ֶאת ְיהֹושֻׁ " ָשְמעֹו ְבָכל ָהָאֶרץ ַוְיהִּ

פותח במעל בחרם. המעבר החד בין תיאור  , פרק ז,ופרקנו

הצלחתו של יהושע כמנהיג ישראל לבין כישלון המעילה בחרם, 

 דורש התבוננות.

 מו"ח הרה"ג המקובל הרב אליהו עטייה זצ"ל שמתנילוי לע



 
 2  ספר יהושע  

 

בכיבוש יריחו זכו בני ישראל לליווי אלקי באותות ובמופתים, 

ונראה היה כאילו הדרך לכיבוש הארץ כולה סלולה לפניהם. 

 תקלה!  -והנה 

מדברי רחב למדנו על פחד עמי כנען וחששם מפני בני ישראל 

לאחר ששמעו על האותות והמופתים שנעשו להם, וכולם חשו 

 -לנגד עיניהם, והנה  כיצד גאולת ישראל הולכת ומתממשת

 נסיגה ומפלה!

יבפסוק " ַע  ַוְיהִּ י ה' ֶאת ְיהֹושֻׁ מודגשת  "ָשְמעֹו ְבָכל ָהָאֶרץַוְיהִּ

המלמדים  1חז"לבמקור דברי . רפעמיים המילה 'ויהי', לשון צע

 צער, מובא גם פסוקנו, וזו לשונם: -כי לשון 'ויהי' 

רבי יונתן: דבר זה מסורת בידינו מאנשי  אמר רבי לוי ואיתימא"
ויהי 'אינו אלא לשון צער.  'ויהי'כנסת הגדולה: כל מקום שנאמר 

הוה  - 'ויהי בימי שפט השפטים'הוה המן,  - 'בימי אחשורוש
 ."וימעלו בני ישראל - 'ויהי ה' את יהושע' ...רעב

לכאורה מתאים היה לתאר את ההצלחה הגדולה של ראשית 

, לשון 2בלשון 'והיה'הצלחת יהושע כמנהיג ישראל,  ואתהכיבוש 

ארבעה אנשים שיצא חז"ל  מונים 3מדרש רבהב של שמחה.

על שמעם בעולם ונקבע מטבע על שמם, ולומדים מפסוק זה 

 וזו לשונם: ,שנמנה עם אותם ארבעה גדולתו של יהושע

'ויהי ה' את  -"ארבעה הם שיצא להם מוניטין בעולם... יהושע 
יהושע ויהי שמעו בכל הארץ' )יהושע ו, כז(. יצא לו מוניטין 
בעולם. מהו? שור מיכן וראם מיכן, על שם 'בכור שורו הדר לו 

 וקרני ראם קרניו' )דברים לג, יז(".

על מטבעו של יהושע הטביעו שור, ומעברו השני ראם, על שם 

האמור בברכת משה ליוסף, שבניו נחלקים לשבטי אפרים 

ומנשה, ויהושע היה משבט אפרים שעליו התנבא משה ואמר: 

", להודיע שיהא כוחו ככח ְבכֹור שֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו"

 השור, ויופי קרניו כיופי קרני ראם.

של אם כן אנו פוגשים באותם מילים, מצד אחד את גדולתו 

יהושע ומצד שני לשון של צער על כך שמעלו ישראל בחרם. 

 בודדהיתה תוצאה של אדם  "המעילה הגדולה"בהמשך נראה ש

. אך הנביא מתאר את מישראל שנתאווה לקחת מן השלל

ְמֲעלּו המעשה בחומרה רבה ומייחס את הכישלון לכל ישראל, " ַויִּ

ְשָרֵאל ַמַעל ַבֵחֶרם  ."ְבֵני יִּ

 

 את עכן עד יהודההנביא מייחס 

ק כאשר נזכר שמו של המועל, הכתוב מציין את בהמשך הפסו

י ֶבן ֶזַרח ְלַמֵטה שושלתו עד יהודה, " י ֶבן ַזְבדִּ ַקח ָעָכן ֶבן ַכְרמִּ ַויִּ

ן  ַהֵחֶרם  ".ְיהּוָדה מִּ

י"על הפסוק  ְצָהר ֶבן ְקָהת ֶבן ֵלוִּ ַקח ֹקַרח ֶבן יִּ ולא : "רש"יכתב  4"ַויִּ

קש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על יהזכיר בן יעקב, שב

". לאור זאת יש לשאול: מדוע ייחס הנביא את עכן עד מחלוקתם

 יהודה, מה ראה הנביא להטיל דופי ביהודה?!

נראה שהנביא מבקש לרמוז מהיכן הגיעה מידת העזות, לעבור 

, יהודהעל החרם שהטיל יהושע. מידת העזות היתה מידתו של 

                                                           
 ראה מגילה י ע"ב. 1

 ראה פסיקתא זוטרתא פרשת ואתחנן יא ע"ב. 2
 בראשית רבה לט, יא. 3
 .במדבר טז, א 4

ה"ילקוט מעם לכות, לכן כתב בעל ומידה זו היא ממידות המ

 :5לועז"

"לא כל ישראל מעלו אלא האחד מהם, אבל הקב"ה העלה עליהם 
כאילו כולם חטאו. ומי חטא, עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה 
יהודה, שבראותו שהוא ממשפחה רמה, שבא משבט יהודה 
שממנו עתידים היו לצאת מלכים בישראל, גבה ליבו ואמר, איני 

מפני יהושע, שאם אמעל ויבא להורגני, בני משפחתי  חושש
יצילוני מידם, כמו שבאמת אירע אחר כך, שבני שבט יהודה 
ביקשו להציל את עכן ממוות ונפלו הרבה נפשות מישראל. וזהו 
שנאמר: 'ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן 

מן החרם'  החרם' וגו', שהרי הכתוב היה צריך לומר תחילה 'ויקח
ואחרכך להזכיר השם. ועוד: למה האריך כל כך הכתוב בשמו? 
אלא בא הכתוב ללמדנו הטעם שהעיז פניו למעול, מפני שבא 

 משלשלת היוחסין והתגאה בשבטו".

מדובר במעבר חד ם. יקריטי ישנם רגעיםבכניסה לארץ ישראל 

מטומאת ארץ העמים לקדושת ארץ ישראל, מעבר שתובע 

 , שילווה אותנו בימיסדר יום לאומי חדש מטבע הדברים

 . גאולתנו עד ביאת משיח צדקנו

בשלב זה יהושע לא מודע למעילה בחרם, אך זהו הרקע לכל 

ההתרחשות שבפרק. יהושע שולח מרגלים לרגל את העי ונראה 

שאין כל מניעה מלצאת לכיבוש. הזיכרונות הטובים של כיבוש 

עם שיודע כולו העולם  נוסכים תחושה של ניצחון בעם.יריחו 

 כוח אלקי שמלווה אותו ודואג לו.ושיש  ישראל חזק

 

 תחילת נפילה ניסה

לאחר ההנהגה הנסית שליוותה את בני ישראל בכיבוש יריחו, 

 מרגליםכשמגיעים לעי יהושע לא סומך על הנס אלא שולח 

מתוך  ומתארגן לקראת מלחמה עם חרבות ושאר כלי מלחמה

הבנה שההנהגה בארץ ישראל משתנה, ובאופן הדרגתי הופכת 

 מנסית לטבעית.

לרגל עמוק בתוך שטח האויב והתרשמו לים נשלחו שני המרג

שמדובר במלחמה קלה וקצרה שאינה דורשת התארגנות 

נרחבת, אך כאשר התייצב מחנה ישראל בשדה הקרב נתקפו 

ן ָהָעם ָשָמה כולם בחרדה בלתי מוסברת והחלו לנוס, " ַוַיֲעלּו מִּ

ְפֵני  יש ַוָינֻׁסּו לִּ ים אִּ ְשֹלֶשת ֲאָלפִּ . כלל לא מוזכר 6"ַאְנֵשי ָהָעיכִּ

שהיתה מלחמה ביניהם, ונראה שבטרם התחילה המלחמה כבר 

 החלה מנוסתם.

כדי לנצח את האויב צריך  ".תחילת נפילה ניסה" :אומרים 7חז"ל

ו ולהיות מוכן להכרעתו. מנוסה קלה בעיני להביטמסוגל  להיות

 בפרשת עלולה להכריע את המערכה ולגרום לתבוסה ומפלה.

ישנו ציווי על שוטרי ישראל לפנות אל היראים ורכי  8שופטים

ולומר להם שישובו לבתיהם. מבין היוצאים למלחמה, הלבב 

אם הכוונה היא לאותם החוששים שמא ימותו  9בגמראונחלקו 

אין בכוחם לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב כי  במלחמה

מדובר באותם שהם יראים שמא ימותו במלחמה או ששלופה, 

 שבידיהם.מחמת עבירות 
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 3  ספר יהושע  

 
 

 של יהושע מלמדנו על מעלת דורו מעשה עכן

ים ֶכֶסף, עכן  ם ְשָקלִּ ְנָער ַאַחת טֹוָבה ּוָמאַתיִּ לקח לעצמו "ַאֶדֶרת שִּ

ים שִּ ים ּוְלשֹון ָזָהב ֶאָחד ֲחמִּ  ,וטמן אותם באוהלו 10"ְשָקלִּ

ָחָטא , ונאמר: "כך נכשלו בני ישראל בקרב נגד העיבעקבות ו

ן  י אֹוָתם ְוַגם ָלְקחּו מִּ יתִּ ּוִּ י ֲאֶשר צִּ יתִּ ְשָרֵאל ְוַגם ָעְברּו ֶאת ְברִּ יִּ

ְכֵלי ֲחשּו ְוַגם ָשמּו בִּ  .11"ֶהםַהֵחֶרם ְוַגם ָגְנבּו ְוַגם כִּ

במבט ראשון קשה להבין על מה יצא הקצף הגדול. אדם אחד 

א מישראל מעד ונכשל, וכל השאר קיימו את הציווי במלואו ול

נטלו דבר מן השלל. מדוע כישלונו של אדם אחד מישראל הביא 

מפלה וענישה לכלל האומה?! סוגיה זו מלמדת אותנו מה היתה 

מדרגת דורות קדמונים. די היה בכישלון של יחיד מישראל כדי 

 להביא עונש על העם כולו. 

טענות ומענות בקרב בני כישלונות, בתקופת משה מוצאים אנו 

ואילו  -, המרגלים, המתאוננים, המתאוים... העגל - ישראל

  ן נזכר אלא כישלונו של עכן. הלוא דבר הוא.יהושע אי בספר

ַוַיכּו ֵמֶהם ַאְנֵשי בסיכום תוצאות מלחמת העי הראשונה נאמר: "

יש ָשה אִּ ים ְושִּ ְשֹלשִּ  :13חז"ל, ודרשו 12"ָהַעי כִּ

כשלשים 'שים וששה? והלא לא נאמר אלא ושל וכי נאמר"
 ".! אלא זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדרין!'וששה

על אף שנגפו והובסו, רק אחד מישראל מת במלחמה. היינו 

מצפים לציון עובדה זו כאות להשגחת ה' הטובה עלינו, אבל 

ְמֹלָתיו ַויִּ יהושע מגיב בכאב נורא, " ַע שִּ ְקַרע ְיהֹושֻׁ ֹפל ַעל ָפָניו ַויִּ

ְשָראֵ  ְקֵני יִּ ְפֵני ֲארֹון ה' ַעד ָהֶעֶרב הּוא ְוזִּ ל ַוַיֲעלּו ָעָפר ַעל ַאְרָצה לִּ

 .14"ֹראָשם

כניסה לארץ אמנם טבעי הדבר שבמלחמה מתים אנשים, אבל ב

יהושע מייצר הנהגה רוחנית שאינה משלימה אף לא עם ישראל 

חלל אחד. אם נפל אדם מישראל במלחמה, סימן הוא שאיננו 

ראויים להשגחת ה' בשלמות. ובאמת מלבד יאיר בן מנשה אין 

אזכור של חללים נוספים בכל תיאור ארבע עשרה שנות הכיבוש 

 והחלוקה. 

ח אדם כמו לאמתו של דבר, קשה להבין מה ראה יהושע לשלו

יאיר בן מנשה, גדול שבגדולים, "שקול כרובה של סנהדרין", אל 

עומק החזית. על כורחנו, יהושע הבין שסוגיית כיבושה של ארץ 

ישראל, זו סוגיה רוחנית ממעלה ראשונה, וכדי להכריע בה 

 דרושים הגדולים שבישראל. 

 

 כדי לכבוש את הארץ דרושה קומה רוחנית איתנה

כשהתבררה זהותו של ההרוג בקרב, קרע יהושע את בגדיו ונפל 

ַמס ְלַבב פניו, ואבל כבד ירד על האומה כולה, אבל לאומי, " על ַויִּ

ְפֵני  ֹפל ַעל ָפָניו ַאְרָצה לִּ ְמֹלָתיו ַויִּ ַע שִּ ְקַרע ְיהֹושֻׁ ם: ַויִּ י ְלָמיִּ ָהָעם ַוְיהִּ

ְשָרֵאל ַוַיֲעלּו ָעָפר ַעל ֹראָשם: ַוֹיאֶמר  ְקֵני יִּ ֲארֹון ה' ַעד ָהֶעֶרב הּוא ְוזִּ

עַ  יר ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאת  ְיהֹושֻׁ ֲאָהּה ֲאֹדָני ה' ָלָמה ֵהֲעַבְרָת ַהֲעבִּ

                                                           
 יהושע ז, כא. 10
 יהושע ז, יא. 11

 .ז, ה יהושע 12
 בבא בתרא קכא ע"ב. 13
 ז, ו.יהושע  14

יֵדנּו ְולּו הֹוַאְלנּו ַוֵנֶשב ְבֵעֶבר  י ְלַהֲאבִּ ַהַיְרֵדן ָלֵתת ֹאָתנּו ְבַיד ָהֱאֹמרִּ

 .15"ַהַיְרֵדן

מעין : חבל שנכנסנו לארץ. מביע חרטה יהושענראה כאילו 

רעה הקריב והיה הים טענת בני ישראל על הים, כאשר פ

לפניהם והמצרים אחריהם, ולא מצאו דרך מוצא, ואמרו: 

ְדָבר ַמה ֹזאת " ם ְלַקְחָתנּו ָלמּות ַבמִּ ְצַריִּ ים ְבמִּ י ֵאין ְקָברִּ ְבלִּ ַהמִּ

ְצָריִּ  מִּ יָאנּו מִּ יָת ָלנּו ְלהֹוצִּ  .16ם"ָעשִּ

במבט ראשון קשה להבין מדוע נפילתו של אדם אחד מישראל 

בקרב גרמה ליהושע להתבטא בחריפות כה גדולה עד כדי כך 

שהיה מעדיף להישאר בעבר הירדן, אך מהמשך דבריו אנו 

ובכך  למדים כי עיקרו של המשבר היה בכך שנסו בלי מלחמה

ון רפישיש פגם במעשיהם והם יראים מעבירות שבידיהם, וגילו 

כל כח ההרתעה שהיה זה עתיד לתת את אותותיו ולשבור את 

ְפֵני ֹאְיָביו: , "להם ְשָרֵאל ֹעֶרף לִּ י ֲאֹדָני ָמה ֹאַמר ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָהַפְך יִּ בִּ

יתּו ֶאת ְשֵמנּו  ְכרִּ י ְוֹכל ֹיְשֵבי ָהָאֶרץ ְוָנַסבּו ָעֵלינּו ְוהִּ ְשְמעּו ַהְכַנֲענִּ ְויִּ

ן ָהָאֶרץ ּוַמה  תַ  ְמָך ַהָגדֹולמִּ   .17"ֲעֵשה ְלשִּ

לכבוש את בלי קומה רוחנית איתנה, קובע יהושע, אי אפשר 

י אפשר להיכנס לארץ לחזור לעבר הירדן. א ומוטב ,הארץ

 ישראל בלי ריבונו של עולם.

 

 עשיר יענה עזותו

 דורשת: 18בסנהדריןהגמרא 

תחנונים ידבר רש ועשיר ' :אמר רב נחמן אמר רב: מאי דכתיב"
זה  - 'ועשיר יענה עזות'זה משה,  - 'תחנונים ידבר רש', 'יענה עזות

 . "יהושע

 ,משום שלא ניתן לו לכבוש את כל ארץ ישראל 'רש'משה נקרא 

שניתן בידו לכבוש  'עשיר'ויהושע נקרא  ,רק את ארץ סיחון ועוג

הגמרא דנה היכן מצינו שיהושע דיבר  .19את כל ארץ ישראל

 בעזות לפני המקום, ולבסוף מכריעה:

 .'"ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן'אלא מהכא "

 אילו היינו נמנעים מקיום מצוות ה' לנו היה שטוב טענת יהושע

 , יש בה עזות לפני ה'.20"ַהַיְרֵדן ֶאת ֲעֹבר קּום ְוַעָתה"

 

 לבנים סימן - לאבות שאירע מה

משימות. בים וראתגב ,הכניסה לארץ ישראל רצופה במשברים

מי שנתן לנו את הכח לעמוד בכל אלה, הם האבות הקדושים. 

 הקקחבארץ לאורכה ולרוחבה ההליכה של אברהם אבינו 

מו ונתקפלה ארץ ישראל תחת יעקב אבינו בחלוחקיקה לדורות, 

וכן הלאה, וכך  ,21להיכבשלבניו שתהיה ארץ ישראל נוחה כדי 

 :22רמב"ןה תבכ
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 4  ספר יהושע  

 

 אותו תבין כלל לך אומר - 'שכם מקום עד בארץ אברם ויעבר"'
, גדול ענין והוא, ויעקב יצחק אברהם בענין הבאות הפרשיות בכל

 שאירע מה כל :(ט תנחומא) ואמרו, קצרה בדרך רבותינו הזכירוהו
 המסעות פוריבס הכתובים יאריכו ולכן, לבנים סימן - לאבות

 הם לויכא בהם החושב ויחשוב, המקרים ושאר הבארות וחפירת
 כי, העתיד על ללמד באים וכולם, תועלת בהם אין מיותרים דברים
 הדבר ממנו יתבונן האבות שתומשל לנביא המקרה יבוא כאשר
 ".לזרעו לבא הנגזר

זו מה שחוו האבות,  לנו את הדרך. ומניסהאבות במעשיהם 

ם מיע ה מולותהתמודדהכנה נפשית של האומה לקראת 

  וזמנים.רועים יא ,תרבויותו

זו  ',שירי ארץ ישראל'..." זה לא רק שיר מקום והתהלך בארץ"

כאשר הלך לאורכה אברהם אבינו  ם שהתחילה אצלחיימנגינת 

ישראלי בכל צעד החותם את הרוחבה של הארץ והטביע ול

  ושעל שלו.

, אברהם נטה אוהלו בין בית אל ובין העיהרמב"ן שם מבאר, ש

ֶקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵיט ָאֳהֹלה ֵבית " ָשם ָהָהָרה מִּ ָים ַוַיְעֵתק מִּ ֵאל מִּ

ְקָרא ְבֵשם ה' ְזֵבַח ַלה' ַויִּ ֶבן ָשם מִּ ֶקֶדם ַויִּ לרמוז שהעי  ,23"ְוָהַעי מִּ

 .ראשון שיכבוש יהושע בדרך של מלחמהתהיה המקום ה

 :24סנהדריןבמסכת  חז"ל אומרים

הקדים אברהם  לה לצרה, שאילמלאילעולם יקדים אדם תפ"
לא נשתייר משונאיהן של  ,לה לצרה בין בית אל ובין העייתפ

 ."ישראל שריד ופליט

אילו לא התפלל אברהם על בני ישראל כשהיה בין בית כלומר 

אל לעי והתנבא שעתידים בניו להיכשל שם בעוון עכן, לא היה 

זכר ושארית לישראל, ובזכות תפילתו לא נהרגו מישראל אלא 

 :25בפרשת לך לך ברש"יכמבואר , 'כשלושים וששה איש'

 ,ון עכןוכשל שם על עינתנבא שעתידין בניו לה -ויבן שם מזבח "
 ".והתפלל שם עליהם

 :26"ה"שפתי חכמיםוכתב 

דהא כבר בנה מזבח על בשורת  ,רצונו לתרץ למה בנה עוד מזבח"
שהקב"ה הראה לו  עתי,דניות לעראה נ .הזרע ועל בשורת הארץ

שאמר לו  ,שיור במתנתו צרה זו יותר משאר צרות, דהוי כמו
שהוא על תנאי שאם יחטאו בניו  ,)פסוק ז( 'לזרעך אתן את הארץ'

 ".שיפלו בידם ,כמו עכן

הזרע ועל  על בשורתכאות תודה מזבח אחד בנה אברהם 

הבטחת הארץ לבניו, ומזבח שני לשם צעקה ותפילה על העתיד. 

, ואם יחטאו ישראל, כמו תלויה בתנאי הבטחת הארץש אמר לונ

  עכן, ינחלו ח"ו מפלה, ועלולים הם להפסיד את מתנתם.

 

 שלושה מזבחות בנה אברהם

 דורשים: 27חז"ל

 - מזבחות בנה שלושה לעזר:אבי רמר , א'ויבן שם מזבח לה'"'
שלא יפלו בניו,  חדנה, ואילקני חד, ואשראלירץ אחד לבשורת א

ויקרע יהושע שמלותיו ויפול על פניו ארצה ' כתיב:דוא הדה ה
                                                           

 בראשית יב, ח. 23

 .סנהדרין מד ע"ב 24
 ראה רש"י בראשית יב, ח. 25

 .ח אות פ ,יבשפתי חכמים בראשית  26

 בראשית רבה לט, טז. 27

' לפני ארון ה' עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם
 ."(, ו)יהושע ז

שלושה מזבחות בנה אברהם, אחד באלון מורה אצל שכם, 

, , אחד בחברוןרעו אחריוכאות תודה על הבטחת הארץ לו ולז

כאות תודה על כך שזיכהו לקניינה של הארץ, ואחד על עוון 

 ילה על בניו שלא יפלו לפני אויביהם בעוון המעל.עכן, מתוך תפ

  ממשיך המדרש:

כותו של אברהם התחילו מזכירים ז :בן שמוע ליעזראבי רמר א"
, כלום בנה (, כז)בראשית יח' ואנכי עפר ואפר' :שנאמר ,אבינו

', ויקרא בשם ה''אברהם מזבח בעי אלא שלא יפלו בניו בעי, 
בר ד .מלמד שהקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריה

 .התחיל מגייר גרים ולהכניסם תחת כנפי השכינה -' ויקרא' חר:א
בית ין כנגד מחקה והולך ומכו -' ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה'

 ."המקדש

יהושע וזקני ישראל העלו עפר על ראשם, על מנת להעלות 

 בזכותזיכרון תפילותיו של אברהם אבינו שהתפלל עליהם. ו

של אברהם אבינו ששם עצמו כעפר לכל ישמור לו ה'  ענוותנותו

 זכותו ויקבל תפילותיו.

 

 דברים שרואים משם לא רואים מכאן

ם ָלְך ָלָמה ֶזה ַאָתה ֹנֵפל ַעל ונה ליהושע ואומר לו: "ה' פ קֻׁ

לא נסתם הגולל, ארץ נפילה, אך היתה נכון, אמנם  .28"ָפֶניָך

 יישובה.ישראל מחכה לבניה ומזככת את האומה לקראת 

נפגש  כאשרכבר ביציאת מצרים למדנו עקרון חיים חשוב זה. 

התגובה היתה , ישראל מארצושלח את ל קשיבעם פרעה ומשה 

ָלָמה ": בטענה לפני ה' באמשה רבנו נבהל וו ,תנאיםההרעת 

ְרֶאה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ": השיבוהקב"ה ו .29"ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶזה ַעָתה תִּ

אומרים וכך  ...דברים שרואים משם לא רואים מכאן ,30"ְלַפְרֹעה

 :31חז"ל

ופניתי אני לראות חכמה ודעת הוללות ' :אמר שלמה על עצמו"
מה שהייתי מחכים על דברי  :אמר שלמה .(, יב)קהלת ב' וסכלות

ואותו הבינה  ,תורה והייתי מראה לעצמי שאני יודע דעת התורה
י מה האדם שיבא כ ?למה .ואותו הדעת של הוללות וסכלות היו

אחרי המלך את אשר כבר עשוהו, מי הוא שיהיה רשאי להרהר 
דברים אשר  ,ה"בהק מלכיםהלכי מלך דותיו וגזרותיו של מיאחר מ

הם חצובים מלפניו, שכל דבר ודבר שיוצא מלפניו טרם הוא נמלך 
בפמליא של מעלה ומודיע להם הדבר כדי שידעו ויעידו כולן כי 

 ומר:אוא הך אמת וכל דבריו בהשכל, וכדינו דין אמת וגזירותיו 
בגזירת עירין ' :ואומר ,(, ה)משלי ל' צרופה קכל אמרת אלו'

 ".נכשלתי ,שלפי שהרהרתי אחר מעשיו ,(ד, י)דניאל ד' פתגמא

, את הנסיגה, ונושא תפילה ומבקש יהושע רואה את המפלה

הארץ לאבות ולזרעם ממש את הבטחת זכות אבות, וללעורר 

ְתַקְדשּו ְלָמָחר . וה' משיבו: "אחריהם ם ַקֵדש ֶאת ָהָעם ְוָאַמְרָת הִּ קֻׁ

י ֹכה ָאַמר ה' ֱאֹל ְשָרֵאל ֹלא תּוַכל ָלקּום קֵ כִּ ְרְבָך יִּ ְשָרֵאל ֵחֶרם ְבקִּ י יִּ

ְרְבֶכם קִּ יְרֶכם ַהֵחֶרם מִּ ְפֵני ֹאְיֶביָך ַעד ֲהסִּ  .32"לִּ
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