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 פרק ח

 מלחמת העי בשנית

ת ָכל ַעם " ְמָך אֵּ ָחת ַקח עִּ יָרא ְוַאל תֵּ ַע ַאל תִּ שֻׁ אֶמר ה' ֶאל ְיהוֹּ ַויֹּ

י ְבָיְדָך ֶאת ֶמֶלְך ָהַעי ְוֶאת ַעמוֹּ  ה ָנַתתִּ ה ָהָעי ְראֵּ ְלָחָמה ְוקּום ֲעלֵּ ַהמִּ

ירוֹּ  יחוֹּ ְוֶאת עִּ ירִּ יָת לִּ יָת ָלַעי ּוְלַמְלָכּה ַכֲאֶשר ָעשִּ : ְוָעשִּ ְוֶאת ַאְרצוֹּ

יר  ב ָלעִּ רֵּ ים ְלָך אֹּ ּזּו ָלֶכם שִּ ּוְלַמְלָכּה ַרק ְשָלָלּה ּוְבֶהְמָתּה ָתבֹּ

ְבַחר  ת ָהָעי ַויִּ ְלָחָמה ַלֲעלוֹּ ַע ְוָכל ַעם ַהמִּ שֻׁ ַאֲחֶריָה: ַוָיָקם ְיהוֹּ מֵּ

ַע ְשֹל שֻׁ ָתם ְיהוֹּ ם ָלְיָלה: ַוְיַצו אֹּ ְשָלחֵּ ל ַויִּ י ַהַחיִּ רֵּ ּבוֹּ יש גִּ ים ֶאֶלף אִּ שִּ

יר  ן ָהעִּ יקּו מִּ יר ַאל ַתְרחִּ י ָהעִּ ַאֲחרֵּ יר מֵּ ים ָלעִּ ְרבִּ ר ְראּו ַאֶתם אֹּ לֵּאמֹּ

ְקַרב ֶאל  י נִּ תִּ י ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר אִּ ים: ַוֲאנִּ נִּ יֶתם כְֻׁלֶכם ְנכֹּ ְהיִּ ד וִּ ְמאֹּ

י יר ְוָהָיה כִּ ְפנֵּיֶהם:  ָהעִּ ָנה ְוַנְסנּו לִּ אשֹּ נּו ַכֲאֶשר ָּברִּ ְקָראתֵּ יְֵּצאּו לִּ

ים ְלָפנֵּינּו  אְמרּו ָנסִּ י יֹּ יר כִּ ן ָהעִּ ָתם מִּ נּו אוֹּ יקֵּ ינּו ַעד ַהתִּ ְוָיְצאּו ַאֲחרֵּ

ַרְשֶתם  ב ְוהוֹּ רֵּ ָהאוֹּ מּו מֵּ ְפנֵּיֶהם: ְוַאֶתם ָתקֻׁ ָנה ְוַנְסנּו לִּ אשֹּ ַכֲאֶשר ָּברִּ

יר ּו יר ֶאת ָהעִּ יֶכם ְּבֶיְדֶכם: ְוָהָיה ְכָתְפְשֶכם ֶאת ָהעִּ ְנָתָנּה ה' ֱאֹלהֵּ

י ֶאְתֶכם יתִּ ּוִּ ְדַבר ה' ַתֲעשּו ְראּו צִּ ש כִּ יר ָּבאֵּ יתּו ֶאת ָהעִּ  ".ַתצִּ

 הצבת המארב

ין ָהַעי " ל ּובֵּ ית אֵּ ין ּבֵּ ַע ַויְֵּלכּו ֶאל ַהַמְאָרב ַויְֵּשבּו ּבֵּ שֻׁ ם ְיהוֹּ ְשָלחֵּ ַויִּ

ָים ַע  מִּ שֻׁ ְך ָהָעם: ַוַיְשכֵּם ְיהוֹּ ַע ַּבַלְיָלה ַההּוא ְּבתוֹּ שֻׁ ָלָעי ַוָיֶלן ְיהוֹּ

ְפנֵּי ָהָעם ָהָעי:  ל לִּ ְשָראֵּ ְקנֵּי יִּ ד ֶאת ָהָעם ַוַיַעל הּוא ְוזִּ ְפקֹּ ֶקר ַויִּ ַּבּבֹּ

יר וַ  אּו ֶנֶגד ָהעִּ ְגשּו ַוָיבֹּ תוֹּ ָעלּו ַויִּ ְלָחָמה ֲאֶשר אִּ ַיֲחנּו ְוָכל ָהָעם ַהמִּ

יש  ים אִּ ֶשת ֲאָלפִּ ַקח ַכֲחמֵּ ין ָהָעי: ַויִּ יָניו ּובֵּ ן ָלַעי ְוַהַגי בינו ּבֵּ ְצפוֹּ מִּ

ימּו ָהָעם  יר: ַוָישִּ ָים ָלעִּ ין ָהַעי מִּ ל ּובֵּ ית אֵּ ין ּבֵּ ב ּבֵּ רֵּ ָתם אֹּ ַוָיֶשם אוֹּ

י ָים ָלעִּ בוֹּ מִּ יר ְוֶאת ֲעקֵּ ן ָלעִּ ְצפוֹּ ר ַויֵֶּלְך ֶאת ָכל ַהַמֲחֶנה ֲאֶשר מִּ

ת ֶמֶלְך ָהַעי ַוְיַמֲהרּו  ְראוֹּ י כִּ ֶמק: ַוְיהִּ ְך ָהעֵּ ַע ַּבַלְיָלה ַההּוא ְּבתוֹּ שֻׁ ְיהוֹּ

ְלָחָמה הּוא ְוָכל  ל ַלמִּ ְשָראֵּ ְקַראת יִּ יר לִּ י ָהעִּ ימּו ַויְֵּצאּו ַאְנשֵּ ַוַיְשכִּ

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

 אית עיןהנסיגה למר

ָנְגעּו יְ " ָּזֲעקּו ָכל ַויִּ ְדָּבר: ַויִּ ְפנֵּיֶהם ַוָינֻׁסּו ֶדֶרְך ַהמִּ ל לִּ ְשָראֵּ ַע ְוָכל יִּ שֻׁ הוֹּ

ַע וַ  שֻׁ י ְיהוֹּ ְרְדפּו ַאֲחרֵּ יֶהם ַויִּ ְרדֹּף ַאֲחרֵּ ָנְתקּו ָהָעם ֲאֶשר בעיר ָּבַעי לִּ יִּ

יר: ְוֹלא נִּ  ן  ָהעִּ י מִּ ל ֲאֶשר ֹלא ָיְצאּו ַאֲחרֵּ ית אֵּ יש ָּבַעי ּובֵּ ְשַאר אִּ

ל ְשָראֵּ י יִּ ְרְדפּו ַאֲחרֵּ יר ְפתּוָחה ַויִּ ל ַוַיַעְזבּו ֶאת ָהעִּ ְשָראֵּ  ".יִּ

 

 כיבוש העי ושרפתה

י ְבָיְדָך " ן ֲאֶשר ְּבָיְדָך ֶאל ָהַעי כִּ ידוֹּ ה ַּבכִּ ַע ְנטֵּ שֻׁ אֶמר ה' ֶאל ְיהוֹּ ַויֹּ

ב ָקם ֶאְתֶנָנה  רֵּ יר: ְוָהאוֹּ ן ֲאֶשר ְּבָידוֹּ ֶאל ָהעִּ ידוֹּ ַע ַּבכִּ שֻׁ ַויֵּט ְיהוֹּ

ְלְכדּוָה ַוְיַמֲהרּו  יר ַויִּ אּו ָהעִּ ת ָידוֹּ ַוָיבֹּ ְנטוֹּ מוֹּ ַוָירּוצּו כִּ ְמקוֹּ ָרה מִּ ְמהֵּ

נֵּה ְראּו ְוהִּ יֶהם ַויִּ י ָהַעי ַאֲחרֵּ ְפנּו ַאְנשֵּ ש: ַויִּ יר ָּבאֵּ יתּו ֶאת ָהעִּ  ַוַיצִּ

ָנה  ָנה ָוהֵּ ם ָלנּוס הֵּ יר ַהָשַמְיָמה ְוֹלא ָהָיה ָבֶהם ָיַדיִּ ָעָלה ֲעַשן ָהעִּ

י  ל ָראּו כִּ ְשָראֵּ ַע ְוָכל יִּ שֻׁ יהוֹּ ף: וִּ דֵּ ְדָּבר ֶנְהַפְך ֶאל ָהרוֹּ ְוָהָעם ַהָנס ַהמִּ

בּו ַוַיכּו ֶאת ַאנְ  יר ַוָישֻׁ י ָעָלה ֲעַשן ָהעִּ יר ְוכִּ ב ֶאת ָהעִּ רֵּ י ָלַכד ָהאֹּ שֵּ

ֶלה  ל ַּבָתֶוְך אֵּ ְשָראֵּ ְהיּו ְליִּ ְקָראָתם ַויִּ יר לִּ ן ָהעִּ ֶלה ָיְצאּו מִּ ָהָעי: ְואֵּ

יט: ְוֶאת  יד ּוָפלִּ יר לוֹּ ָשרִּ ְשאִּ י הִּ ְלתִּ ָתם ַעד ּבִּ ֶּזה ַוַיכּו אוֹּ ֶלה מִּ ֶּזה ְואֵּ מִּ

י כְ  ַע: ַוְיהִּ שֻׁ תוֹּ ֶאל ְיהוֹּ בּו אֹּ ל ֶמֶלְך ָהַעי ָתְפשּו ָחי ַוַיְקרִּ ְשָראֵּ ת יִּ ַכלוֹּ

ְפלּו כָֻׁלם  ְדָּבר ֲאֶשר ְרָדפּום ּבוֹּ ַויִּ י ָהַעי ַּבָשֶדה ַּבמִּ ְשבֵּ ג ֶאת ָכל יֹּ ַלֲהרֹּ

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

יש ְועַ  אִּ ם ַההּוא מֵּ ים ַּביוֹּ ְפלִּ ל ָכל ַהנֹּ ָשה ְשנֵּים ָעָשר ָאֶלף כֹּ ד אִּ

ן ַעד ֲאֶשר  ידוֹּ יב ָידוֹּ ֲאֶשר ָנָטה ַּבכִּ שִּ ַע ֹלא הֵּ שֻׁ יהוֹּ י ָהָעי: וִּ ַאְנשֵּ

יא ָּבְזזּו  יר ַההִּ ָמה ּוְשַלל ָהעִּ י ָהָעי: ַרק ַהְּבהֵּ ְשבֵּ ת ָכל יֹּ ים אֵּ ֶהֱחרִּ

עַ  שֻׁ ָּוה ֶאת ְיהוֹּ ְדַבר ה' ֲאֶשר צִּ ל כִּ ְשָראֵּ ַע ֶאת ָלֶהם יִּ שֻׁ ף ְיהוֹּ ְשרֹּ : ַויִּ

ם ַהֶּזה: ְוֶאת ֶמֶלְך ָהַעי ָתָלה  ָלם ְשָמָמה ַעד ַהיוֹּ ל עוֹּ יֶמָה תֵּ ָהָעי ַוְישִּ

ידּו ֶאת   רִּ ַע ַויֹּ שֻׁ ָּוה ְיהוֹּ א ַהֶשֶמש צִּ ת ָהָעֶרב ּוְכבוֹּ ץ ַעד עֵּ ַעל ָהעֵּ

ָתּה ֶאל ֶפַתח ַשַער יכּו אוֹּ ץ ַוַיְשלִּ ן ָהעֵּ ְבָלתוֹּ מִּ ימּו ָעָליו  נִּ יר ַוָיקִּ ָהעִּ

ם ַהֶּזה ל ַעד ַהיוֹּ ים ָגדוֹּ  ".ַגל ֲאָבנִּ

 הברית בהר גריזים והר עיבל

ַח ַלה' ֱאֹל" ְזּבֵּ ַע מִּ שֻׁ ְבֶנה ְיהוֹּ ָּוה קֵּ ָאז יִּ יָבל: ַכֲאֶשר צִּ ל ְּבַהר עֵּ ְשָראֵּ י יִּ

שֶ  ַרת מֹּ ֶפר תוֹּ ל ַכָכתּוב ְּבסֵּ ְשָראֵּ ֶשה ֶעֶבד ה' ֶאת ְּבנֵּי יִּ ְזַּבח מֹּ ה מִּ

ת ַלה'  לוֹּ יֶהן ַּבְרֶזל ַוַיֲעלּו ָעָליו עֹּ יף ֲעלֵּ נִּ ת ֲאֶשר ֹלא הֵּ מוֹּ ים ְשלֵּ ֲאָבנִּ

ֶשה  ַרת מֹּ ְשנֵּה תוֹּ ת מִּ ים אֵּ ְכָתב ָשם ַעל ָהֲאָבנִּ ים: ַויִּ ְזְּבחּו ְשָלמִּ ַויִּ

ָניו ְושֹּ  ל ּוְזקֵּ ְשָראֵּ ל: ְוָכל יִּ ְשָראֵּ י יִּ ְפנֵּי ְּבנֵּ ְפָטיו ֲאֶשר ָכַתב לִּ ים ְושֹּ ְטרִּ

ית ה'  ן ְּברִּ י ֲארוֹּ ְשאֵּ ם נֹּ יִּ ים ַהְלוִּ ֲהנִּ ן ֶנֶגד ַהכֹּ ֶּזה ָלָארוֹּ ֶּזה ּומִּ ים מִּ ְמדִּ עֹּ

יָבל  ים ְוַהֶחְציוֹּ ֶאל מּול ַהר עֵּ זִּ ַכגֵּר ָכֶאְזָרח ֶחְציוֹּ ֶאל מּול ַהר ְגרִּ

ל ּבָ  ְשָראֵּ ְך ֶאת ָהָעם יִּ ֶשה ֶעֶבד ה' ְלָברֵּ ָּוה מֹּ י ַכֲאֶשר צִּ ָנה: ְוַאֲחרֵּ אשֹּ רִּ

ֶפר  ָרה ַהְּבָרָכה ְוַהְקָלָלה ְכָכל ַהָכתּוב ְּבסֵּ י ַהתוֹּ ְברֵּ ן ָקָרא ֶאת ָכל דִּ כֵּ

ַע  שֻׁ ֶשה ֲאֶשר ֹלא ָקָרא ְיהוֹּ ָּוה מֹּ ל ֲאֶשר צִּ כֹּ ָרה: ֹלא ָהָיה ָדָבר מִּ ַהתוֹּ

ים ְוַהַטף ְוַהגֵּר ַההֹּ  ל ְוַהָנשִּ ְשָראֵּ ְרָּבםֶנֶגד ָכל ְקַהל יִּ ְך ְּבקִּ  ".לֵּ

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



 
 2  יהושע  ספר 

 

 ההתקפה החוזרת על העי

במצוות  ,הפעםכאשר  ,תקפה חוזרת על העיהמתוארת  נובפרק

ַע ַאל " שולח יהושע את כל העם למלחמה, ה', שֻׁ אֶמר ה' ֶאל ְיהוֹּ ַויֹּ

ה ָהָעי  ְלָחָמה ְוקּום ֲעלֵּ ת ָכל ַעם ַהמִּ ְמָך אֵּ ָחת ַקח עִּ יָרא ְוַאל תֵּ תִּ

י ְבָיְדָך ֶאת ֶמֶלְך ָהַעי  ה ָנַתתִּ ירוֹּ ְוֶאת ַאְרצוֹּ ְראֵּ  .1"ְוֶאת ַעמוֹּ ְוֶאת עִּ

בניגוד להתקפה הראשונה בה נסו חיילי ישראל על נפשם ונחלו 

בתכסיסי מלחמה. תבוסה, בהתקפה זו מכניעים ישראל את העי 

יהושע וכל העם מתקיפים את העי מצד צפון, ואילו חמשת 

אלפים חיילים נחבאים וטומנים מארב לעי בצדה המערבי של 

ר. אנשי העי, הבטוחים בכוחם, יוצאים גם הפעם להתקיף העי

את ישראל. יהושע מביים בריחה מאנשי העי, וכאשר תושבי 

העיר יוצאים לרדוף אחרי ישראל, נכנס המארב לעיר ומתחיל 

 לשרוף אותה. 

כשמגלים זאת אנשי העי, הופכים הבורחים את פניהם, 

רם עולה ומתחילים להילחם בהם. אנשי העי הרואים את עי

באש, אינם מסוגלים להילחם ביעילות, והם נלחצים בין שני 

המלחמה מסתיימת  מחנות צבא ישראל המתקיפים אותם.

 בהשמדתם של אנשי העי ובהריגת מלכם. 

המלחמה שהיתה נראית במבט ראשון פשוטה, נתפסת כעת 

י, באופן שונה ודורשת גיוס כללי ַע ַאל תִּ שֻׁ אֶמר ה' ֶאל ְיהוֹּ ָרא "ַויֹּ

ה  ה ָהָעי ְראֵּ ְלָחָמה ְוקּום ֲעלֵּ ת ָכל ַעם ַהמִּ ְמָך אֵּ ָחת ַקח עִּ ְוַאל תֵּ

ירוֹּ ְוֶאת ַאְרצוֹּ  י ְבָיְדָך ֶאת ֶמֶלְך ָהַעי ְוֶאת ַעמוֹּ ְוֶאת עִּ  ".ָנַתתִּ

 

 גיוס כללי

הגיוס הכללי איננו רק תוצאה של שיקולים ביטחוניים, אלא 

 : 2"אהרן לבה"מענה רוחני לכישלון המערכה הראשונה. כך כתב 

להם אלא שיכינו עצמם לקבל  שארלא נ ,"עתה שהוסר החטא
כי אין  ,שיתקבצו כולם יחדבוההכנה להם בזה הוא  ,ההשגחה

יתברך ולזה אמר לו האל  ...קיבוצםהשכינה שורה אלא בכללותם ו
תאפסו יחד יו עם המלחמה''אל תירא ואל תחת קח אתך את כל 

ההכנה היותר נאותה להם להמשיך שפע שכינתי היא כי זו  ,כולם
 ". ובזה ינצחו עליהם

פשר לצאת למלחמה כשהעם מחולק ומפורד. עכן עובר על אי א

החרם, לא מתוך תאוות ממון, כפי שהזכרנו בפרק הקודם, אלא 

מתוך התרסה כלפי מנהיגותו של יהושע, תוך ניסיון ליצור סדק 

 בהנהגה. 

 .שני דברים נפרדיםמזכירה הלחמה, חיבור בין  'מלחמההמילה '

תייצב כאיש אחד להצריך העם נדרשת אחדות, בשעת מלחמה 

יוצאים יחד להביס משלבים זרועות ו ,כתף אל כתף ,בלב אחד

 את האויב.

 

 מתגלה כאיש צבא ומלחמהיהושע 

עד עתה היה יהושע שותף במלחמות שהתקיימו באותות 

וכעת  -מלחמת עמלק ומלחמת יריחו  -ומופתים, בדרך ניסית 

יה גאסטרטלראשונה ניצב יהושע בפני מלחמה שדורשת 

 יש קמב"צוחדר מלחמה( -)חמ"ל נכונה. יש טקטיקה מושכלת ו

                                                           
 יהושע ח, א. 1

 לב אהרן יהושע ח, א. 2

מתי הכוח ברורות ללוחמים,  הנחיות שמעביר קצין מבצעים(-)

  .וכו' שניתי הכוח המ ,נכנס ראשוןה

יהושע גדולתו הרוחנית והמנהיגותית של את עד עתה פגשנו 

וכעת בפרקנו  ,משה רבנושל ו יגדול תלמיד מופלג, תלמיד חכםכ

, כאיש צבא ומלחמה. הקב"ה מתגלה יהושע כמצביא גדול

ַאֲחֶריהָ "מצווה ציווי כללי מאד,  יר מֵּ ב ָלעִּ רֵּ ים ְלָך אֹּ , ויהושע 3"שִּ

מתרגם את זה למעשים, לוקח שלושים אלף איש ושולח אותם 

להציב מארב בחלק האחורי של העיר, ולהמתין שם בכוננות 

ות נצרונה קכדורים ב ,נשקים שלופים, לעמוד עם גבוהה

 ., ומארב נוסף במקום אחר וכו'פתוחות, מוכנים לכל תרחיש

 

 אלרהנהגת המדבר לעומת הנהגת ארץ יש

ההבדל בין הנהגת ה' על  הנצי"ב מעמידנו פתיחה לספר במדברב

 :במדבר להנהגת ה' בארץ ישראל, וכך כתב

עיקר זה הספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם ה' בחיי העולם "
היו מן הדרך שהלכו במדבר. שבמדבר  ,מאז שהגיעו לארץ ישראל

דת תפארת שהלך לימין משה שהוא לגמרי למעלה ימתנהגים במ
מהליכות הטבע. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת 

 . ואהרוך מלכות שמים ב

נעשו מלחמות  ...וזה השנוי התחיל עודם במדבר בשנת הארבעים
עוד  המטה לא היישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. וגם ה
נוי יהש הזל וע... ביד משה תמיד אלא לעת הצורך לפי ההכרח

ים קויבדל אל' :(, הגבראשית רבה )המצוין בזה הספר אמרו חז"ל 
שהוא מבדיל בין יוצאי  ,זה ספר במדבר -' בין האור ובין החשך

דבהליכות יוצאי מצרים היה אור השגחת  ,מצרים ובין באי הארץ
 ןכין שאה מ ,כל, שהוא כבוד ה' ותכלית הבריאהה' מופיע לעין 

ורק המביט בעין יפה  ,ההשגחה מכוסה ההי ,בהליכות באי הארץ
 האו רק לפרקים הי ,מרגיש בה כמו ההולך בחשכת לילה ההי

 ."כמו אור הברק המאיר חשכת לילה ,נרגש ההשגחה לעין כל

מן  -ישראל לליווי אלקי באותות ובמופתים בתקופת המדבר זכו 

וכשהגיעו  -משמים, בארה של מרים, עמוד אש ועמוד ענן וכו' 

נהגה נתחלפה בהלארץ ישראל סרה מהם ההנהגה העל טבעית, ו

 הנהגה טבעית. - עליונה יותר

 ."המן לאוכלי אלא לדרוש התורה ניתנה לא"אומרים:  4חז"ל

 - דאגותוטרדות לא ל ,סיותנשל אטמוספרה בתוך  חייהודי כש

ו פנוי ראש אז - לא פרנסהו קניות , לאהלא אוכל ולא כביס

 לדרוש בתורה.

לינו מתוך אוהקב"ה מציץ  ,טבעחיים חיי ישראל אנחנו  ץרבא

ן " ,הטבע יץ מִּ צִּ ת מֵּ ן ַהַחֹּלנוֹּ יַח מִּ נּו ַמְשגִּ ד ַאַחר ָכְתלֵּ מֵּ נֵּה ֶזה עוֹּ הִּ

ים ומפעם לפעם מתגלה ריבונו של עולם מסתתר,  .5"ַהֲחַרכִּ

 ומזכיר לנו שהוא נמצא, משגיח ושומר.

מכוחו נושעו ו ,משה קיבל מקום מרכזי מטה ,בתקופת המדבר

מופתים, וכעת בארץ ישראל תופסים את בישראל באותות ו

 עוזי. ו אם שש עשרה, גליל חנית,חרב ומקומו של המטה, 

 את תקופת המדברוחוו הוא מהבודדים בישראל שעברו  יהושע

ליווה את עם ישראל יהושע  אל.וגם זכו להיכנס לארץ ישר
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 מסכתא דויהי פתיחתא ד"ה ויהי בשלח. -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  4

 שיר השירים ב, ט. 5



 
 3  יהושע  ספר 

 

, וכעת עם הכניסה לארץ יוהמרכזיים ביותר בתולדותצמתים ב

. וכך כתב להנהגה החדשהמרגיל את ישראל ישראל, יהושע 

 :6הרלב"ג

וה יוצ ,ית על ישראלקשאחר זה שבה ההשגחה האל ,והנה זכר"
לפי שכבר  ,השם יתברך שיעשו מלחמה בתחבולות עם אנשי העי

עשיית מופת אחר כי הם  היה אפשר להחרימם בזה האופן בזולת
לפי שבפעם  ,יסכימו לצאת מהעיר לרדוף אחרי בני ישראל

 ".לא יעשה מופת ללא צורך ברךי' והנה ה ,הראשונה נצחום

השניה ניתן היה לגרום לאנשי העי לצאת מן העיר במערכה 

באה לידי ביטוי המגמה ללא צורך במופת, ובכך בדרך טבעית, 

 החדשה של הנהגת ארץ ישראל.

 

 תחבולת צבא ישראל

היסוד לציווי על יציאת העם כולו למלחמה היה כרנו שזה

 :יא טעם נוסףבמ 7"מצודת דודה" .אחדות העם

להטעות  ,וה לעשות כל ההכנות והתחבולות האלויצ -כל עם "
למען יחשבו שכל נצחונם הוא בעבור רוב  ,העובדי כוכבים ומזלות

יאספו כולם יחד  הזל וע ,ולא יד ה' עשתה זאת העם והתחבולות
ובזה  ,להיות גם המה עם רב ולהמתיק עצה ותחבולות ברב יועצים

כי את כולם יכו כאחד מבלי יצטרכו ללכת  ,יהיה טובה לישראל
 ".מעיר לעיר להכות בם

מישראל ונסו על נפשם, ו שלושת אלפים איש בהתחלה בא

יראו ויבינו בני העי , וזאת כדי שלמלחמה העם כולו יצאוכעת 

כולם גם הם אספו נבאמת ו ,שכעת הכמות תכריע את הקרב

כאחד ויכלו העי מן העיר , ועל ידי כך יצאו כל בני למלחמה

 .ולסיים את המערכה בניצחון מוחלט כאחד ישראל להכות בהם

 

 עם העםלינת יהושע 

ַע ַויְֵּלכּו ֶאל ַהַמְאָרב " נאמר:בתיאור הצבת המארב  שֻׁ ם ְיהוֹּ ְשָלחֵּ ַויִּ

י ַע ַּבַלְיָלה ַההּוא ַויְֵּשבּו ּבֵּ שֻׁ ָים ָלָעי ַוָיֶלן ְיהוֹּ ין ָהַעי מִּ ל ּובֵּ ית אֵּ ן ּבֵּ

ְך ָהָעם , בחזיתממוזג בקריה, אל  יהושע לא ישן בחדר .8"ְּבתוֹּ

מבאר, שהטעם לכך היה, כדי שיוכל  הרד"ק סיירים. באוהל

 לעורר אותם עם שחר לצאת למלחמה, וזו לשונו:

באמצע המחנה לן בלילה  -וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם "
 ה".בבקר ולערוך המלחמ םההוא כדי לזרזם כלם להשכי

מה ראה יהושע בעצמו ליטול תפקיד זה לידיו הדבר קשה: 

אחר שיכול למלא מישהו היות המעורר הכללי? לא מצאו ול

 תפקיד זה?!

ם עבור בין האוהליל נראה לומר, שיהושע נרתם לתפקיד זה כדי

אם הוא בדק במחסני המלאי . בקרב החיילים בציהימוטעורר ול

וכך  מחסניות, נשקים, רימונים וכו'. ,יםמלא יםאפודיש מספיק 

 :האברבנאלכתב 

 ".כדי לחזקם ולזרזם ולהשכים למלחמה ,לפיכך לן עמהם הלילה"

 : והוסיף הרחיב יותראך  ,שם "ילקוט מעם לועז"הכתב מעין זה 

                                                           
 רלב"ג יהושע ח, א. 6

 מצודת דוד יהושע ח, א. 7

 יהושע ח, ט. 8

"שמכיון שכל ישראל יצאו ממחנה ישראל לילך למלחמה, גם 
יהושע שכב ללון בתוך העם ולא באהלו. שבזמן שכל ישראל 
 בצער לא רצה לנהוג עידון בנפשו, כמו שנאמר: 'עמו אנכי בצרה'.
ועוד, שרצה לחזק ליבם. ועוד, כדי לקיים מצוות ה' יתברך שאמר 
לו 'קח עמך את כל עם המלחמה', ורצה להיות תמיד יחדיו בתוך 
העם ולא ליפרד מהם אפילו בלילה. ועוד, שביקש להיות מוכן 

 ומזומן לקראת הבוקר למלחמה".

 

 לן בעומקה של הלכהיהושע 

 דורשת: 9גילהבמגמרא ה

מלמד  אמר רבי יוחנן: -' וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק'"
 ".שלן בעומקה של הלכה

לישון, אלא עסק  לפי דרשת חז"ל, באותו לילה לא שכב יהושע

ה' שם מלחמות ישראל הן על ייחוד ה. ל הלילה בתורה ובהלככ

 .תחתיות ארץשראת השכינה בהעל הופעת התורה וו בעולם

אלקי מד לפני גולית, הענק הפלשתי המחרף ע דוד המלךכש

ַלי " :מראונה אליו דוד בגבורה פ, רכות ישראלמע ַאָתה ָּבא אֵּ

ת ֱאֹל ם ה' ְצָבאוֹּ ֶליָך ְּבשֵּ י ָבא אֵּ כִּ ן ְוָאנֹּ ידוֹּ ית ּוְבכִּ י קֵּ ְּבֶחֶרב ּוַבֲחנִּ

ַרְפתָ  ל ֲאֶשר חֵּ ְשָראֵּ ת יִּ  .10"ַמַעְרכוֹּ

ולאחר כל  ,מצריםגלות ב ויכידו שעבודשנים רבות של לאחר 

 שנות הנדודים במדבר, מתגלה עם ישראל בתעצומות נפש

מ"שם ה'  ובגבורה עילאית. מהיכן באה אותה גבורה מופלאה?

כך היה ו ולשמו אנו לוחמים את מלחמותינו. צבאות" שבשמ

כך בדור בכניסת בני ישראל לארצם לאחר גלות מצרים, ו

האחרון, לאחר שואת יהודי אירופה, אחד מעיר ואחד ממשפחה 

חזרו גלמודים ומסכנים, שלדי אדם, ובאורח פלא הקימו מדינה. 

רפואי  שיקוםמצופה היה שיעברו קודם תהליך הדרגתי של 

ונפשי, אך עם ישראל עשוי מחומר אחר, מעוצמה של אמונה 

  ותורה.

 

 סימן הכידון

צבא העי השכים קום כדי להקדים את ישראל ולבוא עליהם 

כן נראה היה כי הצליחו במזימתם, ומחנה ישראל בהפתעה, וא

החל נס על נפשו. וכאשר ראו את יהושע מנהיג ישראל בורח 

 .עם חייליו, החלו לקרוא קריאות ניצחון

 , וכך נאמר: ות אלקיתבאה התערב ברגעים אלה

י ְבָיְדָך " ן ֲאֶשר ְּבָיְדָך ֶאל ָהַעי כִּ ידוֹּ ה ַּבכִּ ַע ְנטֵּ שֻׁ אֶמר ה' ֶאל ְיהוֹּ ַויֹּ

ב ָקם ֶאְתֶנָנה ַויֵּט ְיה רֵּ יר: ְוָהאוֹּ ן ֲאֶשר ְּבָידוֹּ ֶאל ָהעִּ ידוֹּ ַע ַּבכִּ שֻׁ וֹּ

ְלְכדּוָה ַוְיַמֲהרּו  יר ַויִּ אּו ָהעִּ ת ָידוֹּ ַוָיבֹּ ְנטוֹּ מוֹּ ַוָירּוצּו כִּ ְמקוֹּ ָרה מִּ ְמהֵּ

נֵּה  ְראּו ְוהִּ יֶהם ַויִּ י ָהַעי ַאֲחרֵּ ְפנּו ַאְנשֵּ ש: ַויִּ יר ָּבאֵּ יתּו ֶאת ָהעִּ ַוַיצִּ

ָנה ָעָלה ֲעשַ  ָנה ָוהֵּ ם ָלנּוס הֵּ יר ַהָשַמְיָמה ְוֹלא ָהָיה ָבֶהם ָיַדיִּ ן ָהעִּ

י  ל ָראּו כִּ ְשָראֵּ ַע ְוָכל יִּ שֻׁ יהוֹּ ף: וִּ דֵּ ְדָּבר ֶנְהַפְך ֶאל ָהרוֹּ ְוָהָעם ַהָנס ַהמִּ

י  בּו ַוַיכּו ֶאת ַאְנשֵּ יר ַוָישֻׁ י ָעָלה ֲעַשן ָהעִּ יר ְוכִּ ב ֶאת ָהעִּ רֵּ ָלַכד ָהאֹּ

ֶלה ָהָעי ל ַּבָתֶוְך אֵּ ְשָראֵּ ְהיּו ְליִּ ְקָראָתם ַויִּ יר לִּ ן ָהעִּ ֶלה ָיְצאּו מִּ : ְואֵּ

יט: ְוֶאת  יד ּוָפלִּ יר לוֹּ ָשרִּ ְשאִּ י הִּ ְלתִּ ָתם ַעד ּבִּ ֶּזה ַוַיכּו אוֹּ ֶלה מִּ ֶּזה ְואֵּ מִּ

עַ  שֻׁ תוֹּ ֶאל ְיהוֹּ בּו אֹּ  .11"ֶמֶלְך ָהַעי ָתְפשּו ָחי ַוַיְקרִּ
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 4  יהושע  ספר 

 

ן נון ואומר לו: באמצע הקרב, בתזמון מדויק, נגלה ה' ליהושע ב

 זה הרגע הנכון! נטה את ידך, הרם את הכידון, והניצחון מובטח!

מזדרזים להעלות את העיר מזהים את האות, ואנשי המארב 

שמים לב אנשי העי אשר העשן עולה והלהבות מכלות, באש, וכ

שמשהו בלתי צפוי התרחש. הם רואים בעיניהם את כל רכושם, 

 לחזור. ןהכל עולה בלהבות, ואין להם לאבתיהם ושדותיהם, 

ליהם, ולמעשה הם נפלו בפח ברגע אחד הם מבינים שעבדו ע

 באותו הזמן המערכה הוכרעה. .שטמנו להם

והחל לרדוף  האויב לוחמי של נפשהא ישראל ניצל את מפח צב

ולהרוג בהם, עד שבאותו היום נפלו שניים עשר אלף איש  םאות

 ן האויב.מ

, אבל ברגע הגורליכך לכאורה, , מלחמה טבעית לחלוטיןה

 בנקודת הזמן המכריעה, מתברר שהכל על פי ה'.

 

 ה' במצוותשריפת העיר 

טקטיקה מלחמתית, כפי שרואים שריפת העיר לא היתה רק 

ַע ֶאת ָהָעי : "מדגישהנביא בתום המלחמה בהמשך.  שֻׁ ף ְיהוֹּ ְשרֹּ ַויִּ

ם ַהֶּזה ָלם ְשָמָמה ַעד ַהיוֹּ ל עוֹּ יֶמָה תֵּ  מהר"י קראהך כתב וכ .12"ַוְישִּ

 : שם

 ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו' :לקיים מה שנאמר"
 . ")פסוק ב( ולמלכה'

הכל על פי מצוות ה' באופן מדויק ומדוקדק. יהושע לא עושה 

 .דבר מדעתו
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