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הקדמה קצרה למהדורת ׳התנ"ך המבואר׳
יודעים המעיינים ואפילו הקורא הפשוט שיצירת פירוש חדש למקרא היא 
מעשה לא פשוט הזקוק לשפע ברכות שמים מעל ולמאמצים רבים מתחת. 
בכתיבת פירוש למקרא, כרוכים שני קשיים מהותיים. הקושי האחד נתון 
בעצם היומרה להתייחס לטקסט העליון ביותר והמקודש ביותר שבגדר 
הנמצא ולהיצמד אליו בצורה כלשהי. הקושי השני נובע מכך שכבר נכתבו 
למקרא במשך 3,000 שנה פירושים רבים מאוד, והפירושים הללו נוצרו 
על ידי אנשים גדולים מכל ההיסטוריה שלנו; ומי יכול להתיימר להצטרף 

אל חבורה קדושה זו, ואפילו רק להיאחז בשוליה?!

את מפתח הכניסה למעשה נכבד זה אפשר למצוא בדברים שאמר רש״י 
לנכדו הרשב״ם )שכתב גם הוא פירוש לתורה(, שאילו היה בכוחו, היה 
כותב עוד פירוש לפי "הפשטות המתחדשים בכל יום״.1 בכל דור ובכל 
יום עשוי להיפתח אור חדש או זווית ראייה חדשה. אכן, לא רק פירושים 
וחידושים מתחדשים בעולם, בכל דור מתעוררות שאלות חדשות בקרב 
לומדי התנ״ך, הן מתוך מה שמעסיק את הלומד באופן אישי הן מתוך 
עניינים האופייניים לתקופתו ולזמנו. כך אפשר לראות בדברי המפרשים 
אינן  האחד  בהן  כי שאלות שעסק  הדורות,  במשך  שנכתבו  הגדולים 
יש, תודה לא–ל, לומדים  גם היום  מסוג השאלות שהטרידו את חברו. 
המצריכות תשומת  באמתחותיהם  חדשות  ושאלות  בתנ״ך  ומעיינים 
לב, עיון והסבר חדשים. כל אלה מאירים את דברי תורת הנצח במגוון 

הסתכלויות המולידות “פשטות המתחדשים בכל יום״. 

הביאור שלפנינו מבקש לפרש את המקרא במישור הפשט. לכאורה זהו 
המישור הפשוט ביותר, אך לאמתו של דבר הוא הקשה ביותר. הפירושים 
על דרך הרמז, הדרש או הסוד פתוחים יותר. המפרשים בדרכים אלו הם בני 
חורין לקשר בין הפסוקים שלפניהם לבין דברים אחרים המצויים במרחבי 
הרמז, הדרש או הסוד, והם כבולים פחות למלות המקרא ולמושגיו. לעומת 

פירוש הרשב״ם בראשית לז,ב.  .1
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פירוש  שכן  רבים.  יישומו התחבטו  ובדרכי  הפשט  של  בהגדרתו  זאת, 
פשוטו של מקרא צריך להיות אחוז באופן הדוק במשמעות המילולית 
והדקדוקית של המלים ולא להניח ידו גם מהקשרן התחבירי והענייני. אכן, 
בעיית היחס שבין ׳פשוטו׳ ל׳משמעו׳, אין לה פתרון מלא.2 קושי עקרוני 
יותר הוא שבכתיבתו של פירוש על דרך הפשט מנסה המבאר לעמוד על 
דעתו של המחבר; אולם ספרי המקרא, שאינם מבטאים את דעתו של 
האדם שכתבם, אלא את התודעה האלוקית העומדת מאחוריהם - אי 

אפשר למצות את פשרם באותו אופן.

לביאור זה הוצמדו מראי מקומות המפנים למפרשים רבים, אולם אין הוא 
לקט מן המפרשים הללו. הוא לא נוצר בדרך זו, ואינו מתכוון להיות לקט 
או מבחר פירושים שנכתבו במשך הדורות. מראי המקומות מובאים כאן 
כדי להראות שיש לביאור ביסוס במקורות אחרים, או על כל פנים 'חברה׳. 
אכן, אין תכליתו של הביאור הזה להציג חידושים מהפכניים; אדרבא, 
עיקר עניינו הוא לשמש ביאור שקוף. מגמתו היא להיות כה בלתי מורגש, 
עד שהקורא-הלומד לא יבחין בקיומה של מחיצה בינו לבין הכתובים. 
מעשה ההנגשה הזה מבקש לאפשר לתורה לדבר בעצמה, לנביאים לנבא 
את נבואתם ולחכמים ללמד את חכמתם. כדי שלא להפריע לקולם של 
יהיה בגדר שריון  הפסוקים להישמע, מנוסח הביאור בקיצור, כך שלא 

מכביד ומסתיר אלא מעטה קל שאיננו ניכר. 

במעמד הר סיני שמעו כל ישראל קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָסף,3 וחכמים ביארו כי 
קול גדול זה לא פסק.4 תקוותי שמפעל זה יעזור לאנשים לשמוע את 
הקול המידבר מן התורה ומן הנביאים גם בעולם העסוק והרעשני שלנו.

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

ראו למשל הקדמתו של רבי אברהם אבן עזרא לפירושו.  .2
דברים ה,יח.  .3

אונקלוס; סנהדרין יז ע״א.  .4
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טיבו של החיבור
ביאור התנ״ך שלפנינו בא להקל על הקורא במקרא בן זמננו, לגשר על פערי 
השפה, תפיסת העולם והתרבות שבינו לבין עולם התנ"ך, להבהיר במידת 
האפשר עמימויות, ולענות על תמיהות וקשיים, מודעים וסמויים, בהבנתה.

לחיבור שני חלקים המשלימים זה את זה אך אינם זוקקים זה את זה: 
ביאור צמוד המשולב במלות המקרא, והרחבות פרשניות וראליות נפרדות 

בתחתיתו.

הביאור מחולק ליחידות ענייניות, חלוקה שאינה עולה בקנה אחד עם 
חלוקת הפרקים המקובלת. כל עניין ָּתחום לעצמו, מוגדר בכותרת ופותח 
במבוא קצר. אין לראות בתבנית המופיעה כאן חלוקה פסוקה של המקרא, 
והתמצאותו.  לנוחות הקורא  אלא מעין הצעת הגשה כחלק מהביאור, 
מוצעת כאן גם תת-חלוקה לפסקאות בתוך כל עניין, וכן פתיחת כל דיבור 
בשיחה בשורה נפרדת. חלקים פואטיים קוטעו גם הם לשורות בצורה 

המבליטה מלה או ביטוי חוזרים.5 

בביאור מתפרשים לשון הכתוב והקשרי המשפטים ברובד הפשוט ביותר, 
מתוך חתירה לקיצור ולהקלה על שטף הקריאה במקרא. כיוון שכך אין 
הפירוש צמוד לשיטה פרשנית אחת או לפירושים ידועים ומקובלים דווקא. 
למרות מגמה זו במקרים אחדים מוזכרים גם פירושים חלופיים, כאשר 
יש יותר מפירוש פשוט אחד. אף כאשר המסורת ההלכתית מפרשת את 
המקרא בדרך שונה, יוזכר הדבר וינומק בקיצור בביאור עצמו או בהפניות 
המצוינות בו, כדי לדבוק בפשט העולה מן הכתוב עצמו וגם לעמוד על 

פירוש הכתוב כפי שנלמד בתורה שבעל פה. 

זו שתי מערכות  זו בצד  בטקסט המשלב בין פסוקי המקרא לבין הביאור מתקיימות   .5
פיסוק – סימני הפיסוק שנבחרו לפסוק עצמו, וסימני הפיסוק המתייחסים למהלך הביאור. 
משום כך ומסיבות דידקטיות רבים בו סימני פיסוק, גם שלא לפי כללי האקדמיה ללשון 

העברית הנוהגים היום. 
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יש לציין כי גם כשהדברים כתובים בלשון סתמית ופסקנית, הפירוש אינו 
מתיימר לקבוע כי זהו הפשט ואין בלתו. אין בכך אלא הצעה — לעתים 
הקורא. מטעמים  לב  ועל  פשוטו של מקרא  על  — המתיישבת  חדשה 
דידקטיים לא נפרשו כאן השיקולים הפרשניים העומדים מאחורי הבחירה 

לבאר כך ולא אחרת. 

בצדו הימני של כל ִמְפָּתח מופיע רצף הפסוקים המנוקד והמפוסק בטעמי 
המקרא כבתנ״ך קורן, ובהמשכו ובצדו השמאלי מופיעות שנית כל מלות 
הפסוקים,6 וביניהן משובצים דברי הביאור הצמוד. כך יוכל הלומד לשוב 
תמיד לעיין בהקשר הרצוף של מילות התנ״ך, והקריאה בביאור לא תחליף 

את קריאת המקור. 

ההרחבות כוללות חומרי רקע, מקבילות פנים-מקראיות, פירושים חלופיים, 
העשרה בדברי מדרש ומחשבת ישראל לדורותיה, תעודות חיצוניות והערות 
לשוניות. בצדם של אלו מופיע חומר ראלי מילולי וחזותי לגבי מקומות, 
עמים, צמחים ועצמים המוזכרים במקרא — בהתאם לידע המדעי המעודכן 

ביותר. חומרים אלו מופיעים בצד הכותרת 'העולם׳.

המקורות,  בביאור.  והפניות המסומנים  מקורות  מצוינים  הספר  בסוף 
ולביאוריהם  לפסוקים  כלל  בדרך  העורכים, מתייחסים  ידי  על  שנכתבו 
פרשנים  ובמדרשים,  חז״ל בתלמודים  לדברי  במקומות אחרים במקרא, 
ועוד.  ראשונים  מקראיים, ספרי מחשבה, שאלות-ותשובות של חכמים 
בלבד  כהפניה  צוין  הוא  בביאור,  לכתוב  לגמרי  זהה  אינו  כאשר המקור 

)“ראו...״( ולא כמקור סתמי.

רצף הפסוקים של התנ"ך המובא במהדורה זו הוא הנוסח המדוקדק שנבחן 
היטב בהוצאת 'קורן'.7 המהדורה יכולה להתאים ללימוד אישי, משפחתי 
או לימוד בחבורה. מחשבה ועבודה רבות הושקעו בעיצוב הנאה והנוח 

בתוך הביאור הובא הנוסח המקראי כקריאתו. כלומר, הקרי הוכנס במקום הכתיב, ושמות   .6
הוי״ה מסומנים בדרך כלל: 'ה'', או 'ה' אלוהים' כשהצירוף הוא 'אדוני ה'', בהתאם לצורת 

הקריאה המקובלת.
מכיוון שבביאור ניטעים שברי הפסוק בתוך הקשר טקסטואלי חדש, יש שהניקוד המקורי   
אינו מופיע בשלמותו בעקבות אילוצי התחביר החדש. כמו כן הוסרו במקומות אחדים 

המקפים כאשר צירוף מקראי מוקף נשבר במילות הביאור. 
לשם דיוק הקריאה הובחן כאן השווא הנע מן השווא הנח. סימנו של השווא הנע בולט   .7
כדי לבדל את הקמץ הקטן מן הקמץ הגדול סומן הקמץ הקטן  ָך.  שְְׁ ַנפְְְ יותר, למשל: 

ָמה. כְְְ באמצעות סימן גדול, דוגמת חָָ
https://korenpub.com/ ההוצאה:  באתר  ראו  קורן  תנ"ך  הניקוד של  על שיטת  עוד   

koren/isrnis/koren-isrnis-about/witt-hniqvd.html
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ביותר. עיצוב זה הוא פרי שיתוף הפעולה בין מסורת העיצוב המוקפד 
של הוצאת קורן לבין הניסיון הרב שנצבר במכון לפרסומים תלמודיים. 
תודתנו לר' מאיר הנגבי שריכז את הפרויקט בתבונה, בעדינות וביעילות. 
ייזכר לברכה ר' חנוך בן ארזה ע"ה, אוהב תורה ושוחר ספר, אביהם של 
שניים מהעורכים, שרוחו והכבוד שחלק למלים שרו עליהם בעת העבודה 

על החיבור.

סגנון הכתיבה ישראלי-עכשווי. על אף המגמה הכללית לשמר ככל האפשר 
את שגב המקרא, נושבת על פני החיבור גם רוח מרעננת ורלוונטית לדורנו.

העורכים
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מבוא לספר יהושע
בעיקרו  עוסק  התנ"ך,  של  הנביאים  בחלק  הראשון  יהושע,  ספר 
בירושת הארץ בידי בני ישראל, ממעבר הירדן ועד סיום כיבוש ארץ 
כנען וחלוקתה לשבטים על ידי יהושע. על אף הפרטים המרובים 
שבספר – שחלקם מספרים את עלילות העם המגיע לארץ, ובחלקם 

רשימות של שמות ומקומות – נשמר בו קו מרכזי אחיד.

הספר משלים את הסיפור הכתוב בספר דברים, והוא קשור לחמשת 
חומשי תורה מכמה בחינות. ספר התורה נחתם במותו של משה, 
אך הסיפור של העם השב אל ארץ אבותיו עדיין לא הושלם. למשה 
בידי משה  ויהושע, שנסמך  הירדן,  לעבור את  הרשות  ניתנה  לא 
יהושע  ושניתן מהודו של משה עליו,1 ימלא את מקומו של רבו. 
להיות תפקידו של משה  אמור  שיבצע את התפקיד שהיה  הוא 
בהכנסת ישראל לארץ ובהנחלתה להם.2 חכמים אמרו: "אלמלא 
חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע 
בכך  הנביאים האחרים,  מספרי  יהושע  ספר  שונה  ואכן,  בלבד".3 
שהוא עוסק במימוש יעדם של ישראל, ואילו שאר ספרי הנביאים 

בעיקרם מגיבים על חטאות ישראל ובעיותיהם.

במדבר כז,יח–כ.. 1
ראו רש"י פסוק א.. 2
נדרים כב ע"ב.. 3

מפת התנחלות השבטים
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איהושע

קיבל  משה' יהושע  משרת  נון  בן  'יהושע 
ישראל,  והסמכות להנהיג את  את הכוח 
בזכות  מנהיג  איננו  הוא  רבה  במידה  אך 
עצמו אלא ְמָׁשֵרת מֶֹׁשה, עוזרו, ומי שכבר 
מבצע  היה  הראשונה  עמלק  במלחמת 
שהיה  יהושע,  יז,ח-טז(.  )שמות  דבריו 
מצוי תמיד בקרבת משה, נבחר להשלים 
נזכרים  זו  מסיבה  רבו.  של  תפקידו  את 
בספר זה מפעם לפעם דברי משה ונבואתו, 
)ראו להלן ח,לא-לה; יא,יב-כג; כג,ו(, שהרי 
ההתרחשויות,  כל  בבסיס  עומדים  הם 
המנהיג  יהושע,  על  מוטלת  והגשמתם 

הממשיך והמצביא. )ראו עוד רלב"ג(.

הירדן הוא גבולה של ארץ ישראל )במדבר 
הירדן  בעבר  גדולים  ארץ  חבלי  לד,יב(. 
ידי ישראל, אבל  המזרחי כבר נכבשו על 
הדבר לא תוכנן מלכתחילה. ישראל נלחמו 
במלכי האמורי וכבשו את ארצותיהם רק 
משום שאלו עמדו בדרכם במסעם אל עבר 
הירדן  עבר  נחשב  כן  על  הירדן המערבי. 

כארץ  מוגדר  נספח שאינו  מעין  המזרחי 
ישראל באופן מלא. )ראו עוד להלן כב,יט(.

'הים הגדֹל' מתייחס לרוב לים התיכון, והוא 
מוזכר במקומות שונים במקרא. רק לעתים 
רחוקות מכנים בו את האוקיינוס, שנחשב 
שו"ת  )ראו  העולם.  של  השני  כקצה  אז 
פרק  פרה  למסכת  ובפירושו  ד,ד  הרא"ש 
ח(. הים התיכון מכונה 'הים הגדול', באופן 
יחסי לים המלח ולים כנרת, שבמזרחה של 
יחזקאל  לד,ו;  במדבר  )ראו  ישראל.  ארץ 

מז,י-כ; רד"ק כאן(.

גבולות הארץ אלה הם גבולותיה הגדולים 
נדירים  בזמנים  רק  הארץ.  של  ביותר 
ישראל  ישראל התקרב שלטון  בתולדות 
מוטל  יהושע  על  בפועל.  הללו  לאזורים 
להיכנס אל הארץ, לכבוש אותה, ובהמשך 
להלן  )ראו  אלה.  בתחומים  ליישבה  גם 
יג,א ואילך ורש"י שם; רמב"ן דברים יא,כד; 

אלשיך כאן(. 

>א,א<

>א,ב<

>א,ד<

ן־֔נּון  ַע ּבִ ֣ הֹוׁשֻ ֶבד יה֑וה ַוּ֤יֹאֶמר יהו֙ה ֶאל־יְְ ה ֶע֣ ֖ י ֥מֹות מֹׁשֶ ֲחֵר֛ י ַאֽ ִה֗ ַויְְְ

ן  ֣ ּדֵ ֩ה ֨קּום ֲע֜בֹר ֶאת־ַהַּירְְְ ַעּתָ ת וְְ י ֵמ֑ ֖ ּדִ ה ַעבְְְ ֥ ה ֵלאֽמֹר׃ מֹׁשֶ ֖ ת מֹׁשֶ ֵר֥ ׁשָ מְְ

ֵנ֥י  ם ִלבְְְ ן ָלֶה֖ י ֹנֵת֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ֧ ֶרץ ֲאׁשֶ ה ֶאל־ָהָא֕ ל־ָהָע֣ם ַהֶּז֔ כָָ ֙ה וְְ ה ַאּתָ ַהֶּז֗

ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ יו ּכַ ֑ ַתּתִ ֹו ָלֶכ֣ם נְְ ֶכ֛ם ּב֖ לְְ ֽף־־־ַרגְְְ ֧רֹךְְְ ּכַ דְְְ ר ּתִ ל־־־ָמ֗קֹום ֲאׁשֶ֨ ל׃ ּכָָ ָרֵאֽ ִיׂשְְְ

֣דֹול  ַהּגָ ָה֧ר  ַעד־־־ַהּנָ וְְֽֽ ה  ַהֶּז֜ ָב֨נֹון  ַהּלְְ וְְ ֩ר  ּבָ דְְְ ַהּמִ ֵמֽ ה׃  ֽ ֶאל־מֹׁשֶ י  ּתִ רְְְ ֖ ּבַ ּדִ

ֶי֖ה  ֶמׁש ִיֽהְְְ ֑ ָ ֣בֹוא ַהׁשּ ֖דֹול מְְ ַעד־־־ַהָּי֥ם ַהּגָ ים וְְ ִחּתִ֔ ֶרץ ַהֽ ֹל ֶא֣ ת ּכ֚ ָר֗ ַהר־־־ּפְְ נְְ

ר ָהִי֤יִתי ִעם־ ֲאׁשֶ֨ ֽ י ַחֶּי֑יָך ּכַ ֵמ֣ ֹל יְְ יָך ּכ֖ ָפֶנ֔ ֥ב ִאיׁש֙ לְְ ַיּצֵ ֶכֽם׃ ֽלֹא־ִיתְְְ ֽבּולְְ ּגְְ

ה  ַאּתָ֗ י  ֣ ּכִ ץ  ֶוֱֽאָמ֑ ֲחַז֖ק  ׃  ּךָ ֶבֽ ֶעזְְְ ֶאֽ ֥לֹא  וְְ ָך֖  ּפְְ ַארְְְ ֥לֹא  ךְְְ  ִעּמָ֔ ֶי֣ה  הְְְ ֶאֽ ֙ה  מֹׁשֶ

ת  ם ָלֵת֥ י ַלֲֽאבֹוָת֖ ּתִ עְְְ ֥ ּבַ ר־ִנׁשְְְ ֶרץ ֲאׁשֶ ה ֶאת־ָהָא֕ ִחיל֙ ֶאת־ָהָע֣ם ַהֶּז֔ נְְְ ּתַ
א

יהושע, שהיה משרתו של משה ועושה דברו, הופך למנהיג העם הבלעדי, שאין איש מעליו. 
מעתה אחריות ההנהגה כולה מוטלת על כתפיו. לשם עמידה במשימותיו הוא זקוק 
לחיזוק ולעידוד. העברת הסמכות לידיו נעשתה עוד בחיי משה. עתה, בראשית תקופת 
הנהגתו העצמאית של יהושע, ה' פונה אליו ישירות, מנחה ומעודד אותו ומבטיח לו 
שיצליח במעבר הירדן ובירושת הארץ. תפקידו של יהושע אינו פוליטי או צבאי גרידא; 

הוא מצּווה לעמוד בקשר מתמיד עם אלוקים ולדבוק בתורתו בשלמות.

ֶּבן4  ן,  ּבִ ַע  ְיהֹוׁשֻ ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  ה',  ֶעֶבד  ה  מׁשֶ מֹות  ַאֲחֵרי  א  א ַוְיִהי  פרק 
מה'  ישיר  מסר  מקבל  והוא  נביא,  יהושע  עתה  ה.  מׁשֶ ֵרת  ְמׁשָ נּון 

דברי ה' אל 
יהושע על 
תפקידו החדש
פרק א פס' א–ט

ביאור 

 הרחבות
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דבר הל ליהושעפרק א

 מימין:
נהר פרת

 משמאל:
ַהָּים ַהָּגדֹול ְמבֹוא 

ַהָּׁשֶמׁש

ה ְוָכל  ן ַהֶּזה, ַאּתָ ה קּום ֲעבֹר ֶאת נהר ַהַּיְרּדֵ י ֵמת, ְוַעּתָ ה ַעְבּדִ ֵלאמֹר:  ב מׁשֶ
ָרֵאל. ר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם, ִלְבֵני ִיׂשְ ָהָעם ַהֶּזה, ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ר  ל ָמקֹום ֲאׁשֶ לאחר הציווי הכללי על התפקיד, באה הבטחה:  ג ּכָ
בגבולות,  תחומה  הארץ  אמנם  יו.  ְנַתּתִ ָלֶכם   – ּבֹו  ַרְגְלֶכם  ף  ּכַ ְדרְֹך  ּתִ
שיפורטו בפסוק הבא,5 אך גם אם תמשיכו ותכבשו אזורים שמעבר 
ה.7  ד גבולות הארץ  י ֶאל מׁשֶ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ לגבולותיה – שלכם יהיו,6 ּכַ
ר הסורי-ערבי במזרח, ומדבריות חצי-האי  ְדּבָ המיועדת לכם – ֵמַהּמִ
סיני בדרום, הכוללים את מדבריות פארן, צין )סין(, סיני ושור, ְועד 
ָבנֹון ַהֶּזה, הידוע, בצפון-מערב. ייתכן שיהושע הצליח לצפות בו  ַהּלְ
ָרת, גבולה הצפוני-מזרחי של  דֹול, ְנַהר ּפְ ָהר ַהּגָ ממקום עמדו.8 ְוַעד ַהּנָ
ים. מדינה גדולה זו,  הארץ בתחומיה הרחבים, ובכלל זה ּכֹל ֶאֶרץ ַהִחּתִ
שחלקה באסיה הקטנה ורובה בצפון סוריה, הייתה בזמנה ממלכה 
חזקה שעמדה במשך שנים רבות ככוח פוליטי מנוגד למצרים. ְוַעד 
ֶמׁש, מקום שקיעת החמה,  ָ דֹול, הים התיכון, שהוא ְמבֹוא ַהּשׁ ַהָּים ַהּגָ
כנגדך.  ְלָפֶניָך,  ִאיׁש  יעמוד  ב,  ִיְתַיּצֵ בּוְלֶכם.  ה לֹא  ּגְ ִיְהֶיה  מערב9  בצד 
ְך.  ה, ֶאְהֶיה ִעּמָ ר ָהִייִתי ִעם מׁשֶ ֲאׁשֶ תהיה מצביא מנצח ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך. ּכַ
אכן, איש לא זכה לקרבת אלוקים שזכה לה משה, שהרי משה רבנו 
ולעיני  פלאית  בדרך  מיד  ואיומים  על מכשולים  לא פעם  התגבר 
בדרך  כלל  בדרך  יושגו  זאת,  לעומת  יהושע,  של  ניצחונותיו  כול. 
הטבע. ובכל זאת ה' מבטיח לו שהשגחתו ואף נסיו ומופתיו ילוו 
ָך, אסלק אחיזתי  אותו תמיד, בתור ממשיכו של משה10 – לֹא ַאְרּפְ
י  .  ו ֲחַזק ֶוֱאָמץ! אני מחזק אותך בקבלת התפקיד, ּכִ ממך ְולֹא ֶאֶעְזֶבּךָ
י ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת ָלֶהם.  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ְנִחיל ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ּתַ ַאּתָ
שלא כתהליכים היסטוריים אחרים של ירושת מקומו של עם אחר, 
הנמשכים מספר דורות, אתה תזכה להשלים את עיקר המשימה.

פרק א

דבר ה' ליהושע
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איהושע

'רק חזק וֱאַמץ מאֹד' מיד לאחר ההבטחה 
ֲחַזק  הביטוי  והופיע  שב  ואומץ,  לחוזק 
ְמֹאד, כהוראה על  ְוֱאַמץ בתוספת המלה 
שמירה קפדנית של התורה. כפיפותו של 
יהיו  בהנחיותיה  ואחיזתו  לתורה  יהושע 

היסוד להצלחותיו. 

ֵציָדה  לפרש  הכרחי  ֵצָדה' לא  לכם  'הכינו 
כמזון בלבד. )ראו רש"י(. חייהם של ישראל 
במדבר היו בבחינת חלום, ומעתה נכונות 
באים  הם  חדשות.  התמודדויות  להם 
זרים  ויושביה  שאורחותיה  ארץ  לנחול 
היטב  ולהצטייד  להתכונן  ועליהם  להם, 

בכל המובנים.

>א,ז<

>א,יא<

֤ר  ֲאׁשֶ ה  ל־־־ַהּתֹוָר֗ כָָ ּכְְ ֲעׂשֹו֙ת  ַלֽ ֤מֹר  ִלׁשְְְ ֗אֹד  מְְ ץ  ֶוֱֽאַמ֜ ק  ֲחַז֨ ַר֩ק  ם׃  ָלֶהֽ

יל  ּכִ֔ ׂשְְְ ּתַ ַען  ַמ֣ לְְ ֑מֹאול  ּוׂשְְְ ין  ָיִמ֣ ּנּו  ֖ ִמּמֶ ֥סּור  ַאל־ּתָ י  ֔ ּדִ ַעבְְְ ה  ֣ מֹׁשֶ ָך֙  ִצּוְְ

ּבֹ֙ו  ָהִג֤יָת  וְְ יָך  ִמּפִ֗ ה  ַהֶּז֜ ה  ַהּתֹוָר֨ ֶפ֩ר  ֵס֩ ֽלֹא־־־־ָי֡מּוׁש  ׃  ךְְְ ֵלֽ ּתֵ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֖כֹל  ּבְְ

יַח  ִל֥ צְְְ ז ּתַ י־ָא֛ ֹו ּכִ ֖תּוב ּב֑ ל־ַהּכָ כָָ ֹות ּכְְ ֲעׂש֔ ֣מֹר ַלֽ ׁשְְְ ַע֙ן ּתִ ַמ֙ ָלה לְְ יְְְ ם ָוַל֔ יֹוָמ֣

ַאל־ ֲע֖רֹץ וְְ ֽ ל־ּתַ ץ ַאֽ יָך֙ ֲחַז֣ק ֶוֱֽאָמ֔ יִת֙ יל׃ ֲה֤לֹוא ִצּוִ ֽ ּכִ ׂשְְְ ז ּתַ ָא֥ ָרֶכָ֖ך וְְ ֶאת־ּדְְ

ַצ֣ו  ׃    ַויְְְ ךְְְ ֵלֽ ּתֵ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֖כֹל  ּבְְ יָך  ֱאלֶֹה֔ יה֣וה  ָך֙  ִעּמְְ ֤י  ּכִ ת  ָח֑ ּתֵ

ּו ֶאת־־־ ַצּו֤ ה וְְ ֲחֶנ֗ ֽ ּמַ ֶרב ַהֽ ֶק֣ ֣רּו ׀ ּבְְ י ָהָע֖ם ֵלאֽמֹר׃ ִעבְְְ ֵר֥ ֹטְְ ַע ֶאת־־־ׁשֽ הֹוׁשֻ֔ יְְ

ִרי֙ם  ם ֽעֹבְְ ֤ ים ַאּתֶ ת ָיִמ֗ ֣לֹׁשֶ ֣עֹוד ׀ ׁשְְ י ּבְְ ה ּכִ֞ ינּו ָלֶכ֖ם ֵצָד֑ ָהָע֙ם ֵלא֔מֹר ָהִכ֥

ם  ֱאֽלֵֹהיֶכ֔ יה֣וה  ֙ר  ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔ ת  ׁשֶ ָלֶר֣ ָלבֹו֙א  ה  ַהֶּז֔ ן  ֣ ּדֵ ֶאת־ַהַּירְְְ

ֶבט  ֣ ׁשֵ י  ֲחִצ֖ ַלֽ וְְ י  ִד֔ ַלּגָ וְְ ָלֽראּוֵבִנ֙י  ּה׃     וְְ ֽ ּתָ ִרׁשְְְ לְְ ָלֶכ֖ם  ן  ֹנֵת֥

ֶכ֛ם  ֥ה ֶאתְְְ ר ִצּוָ ר ֲאׁשֶ֨ ָב֔ ַע ֵלאֽמֹר׃ ָזכֹו֙ר ֶאת־ַהּדָ ֖ הֹוׁשֻ ר יְְ ה ָאַמ֥ ֑ ֶ ַנׁשּ מְְ ַהֽ

ָלֶכ֖ם  ן  ָנַת֥ וְְ ם  ָלֶכ֔ ֵמִנ֣יַח  ֱאֽלֵֹהיֶכ֙ם  יה֤וה  ֵלא֑מֹר  ֶבד־יה֖וה  ֶעֽ ה  ֥ מֹׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ֨ ֶרץ  ָא֕ ּבָ ֕בּו  ֵיֽׁשְְ ֵניֶכ֒ם  ּוִמקְְְ ֶכ֘ם  ַטּפְְ יֶכ֣ם  ׁשֵ נְְ ַהּֽזֹאת׃  ֶרץ  ֶאת־־־־ָהָא֥

ם  ֵנ֣י ֲאֵחיֶכ֗ ים ִלפְְְ ֨רּו ֲחֻמׁשִ֜ ַעבְְְ ֽ ֩ם ּתַ ַאּתֶ ן וְְ ֑ ּדֵ ֶבר ַהַּירְְְ ֵע֣ ה ּבְְ ֖ ן ָלֶכ֛ם מֹׁשֶ ָנַת֥

ְמאֹד  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  גם אזהרה:  ז ַרק  מלבד ההבטחה המחזקת, באה 
י. היצמד לדברי התורה  ה ַעְבּדִ ָך מׁשֶ ר ִצּוְ ָכל ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ מֹר ַלֲעׂשֹות ּכְ ִלׁשְ
ַאל  בעל-פה.  שניתנו  להוראות  והן  לאלה שבכתב  הן  בשלמות, 
יל,  ּכִ ׂשְ מֹאול, ְלַמַען ּתַ ּנּו – ממשה,11 או: מספר התורה12 ָיִמין ּוׂשְ סּור ִמּמֶ ּתָ
ֵלְך. וכאן באה הנחיה נוספת,  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ כֹל  ּבְ תראה ברכה והצלחה13 
שיש בה גם עצה:14  ח לֹא ָימּוׁש, יסור ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה שכתב משה, 
יָך, ְוָהִגיָת, חשֹוב,15 או: דֵּבר16 ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה. ראוי שתדבק בספר  ִמּפִ
התורה תמיד. יש הרואים בפסוק זה ברכה: למרות שתהיה עסוק 

ביאור 

 הרחבות

 ז

 ח

 ט

 י

 יא

 יב

 יג

 יד
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דבר הל ליהושעפרק א

בכל הדברים האחרים, תצליח שלא לעזוב את ספר התורה ולהתבונן 
ְצִליַח  ּתַ ָאז  י  ּכִ ּבֹו,  תּוב  ַהּכָ ָכל  ּכְ ַלֲעׂשֹות  מֹר  ׁשְ ּתִ ְלַמַען  ולילה.17  יום  בו 
מה  ותדע  יל, תחכים  ּכִ ׂשְ ּתַ ְוָאז  מוצלחות,18  יהיו  דרכיך  ָרֶכָך,  ּדְ ֶאת 
הכללי  החיזוק  מלבד  ֶוֱאָמץ!  ֲחַזק  יִתיָך:  ִצּוִ לעשות.  ט ֲהלֹוא  עליך 
את  מזרז  ה'  התורה,  שמירת  על  נוסף  וחיזוק  התפקיד  בקבלת 
נפשו של יהושע להתחזק בדרכו החדשה, שבוודאי יהיו בה מעלות 
ָך ה' ֱאלֶֹקיָך  י ִעּמְ ָחת, תיבהל, ּכִ ֲערֹץ, תישבר20 ְוַאל ּתֵ ומורדות19 – ַאל ּתַ

ֵלְך. אתה מובטח שלא תנחל מפלה. ר ּתֵ כֹל ֲאׁשֶ ּבְ

יהושע פעל באופן מידי.1 משהוטלה עליו המשימה, לא המתין אלא תכף הורה לקצינים 
ולמנהיגים להכין את העם.2 הפקודה עברה אל העם דרך השוטרים ולא באמצעות ראשי 
השבטים, כמקובל עד עתה. מכאן מתחילה התרופפות החלוקה בין השבטים, תהליך 
שילך ויבלוט יותר בהמשך. אמנם עצם ההבחנה השבטית עומדת על כנה, וכל שבט אף 

מקבל נחלה לעצמו, אבל מסגרת השבט כיחידה שלמה עצמאית נחלש.

וחצי שבט המנשה  גד  ראובן,  גם למימוש התחייבותם של שבטי  צריך לדאוג  יהושע 
לעבור חלוצים לפני המחנה. בני השבטים הללו יהיו אנשי צבא נאמנים ליהושע ויבטיחו 

את ממשלתו בעם ואת הציות לו.

הסדר  על  הממונים  הנהגה  אנשי  ָהָעם,  ׁשְֹטֵרי  ֶאת  ַע  ְיהֹוׁשֻ י ַוְיַצו 

ֵלאמֹר:  ָהָעם  ֶאת  ְוַצּוּו  ֲחֶנה,  ַהּמַ ֶקֶרב  ּבְ ֵלאמֹר:  יא ִעְברּו  והמשמעת3 
"ָהִכינּו ָלֶכם ֵציָדה. אולי התכוון לָּמן שעדיין היה בידיהם, לבשר או 
למאכלים וחפצים אחרים שרכשו.4 עליכם לערוך את כל ההכנות 
ת  לׁשֶ עֹוד ׁשְ י ּבְ הלוגיסטיות, לארוז את חבילותיכם ולצאת לדרך, ּכִ
ה'  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאת  ת  ָלֶרׁשֶ ָלבֹוא  ַהֶּזה,  ן  ַהַּיְרּדֵ ֶאת  עְֹבִרים  ם  ַאּתֶ ָיִמים 

ּה".  ּתָ ֱאלֵֹקיֶכם נֵֹתן ָלֶכם ְלִרׁשְ

ה, השבטים  ֶ ֶבט ַהְמַנּשׁ ִדי ְוַלֲחִצי ׁשֵ יש לטפל בעניין נוסף:  יב ְוָלראּוֵבִני ְוַלּגָ
שביקשו שנחלתם תהיה בצדו המזרחי של הירדן במקום לרשת 
ֵלאמֹר:  יג ָזכֹור,  ַע  ְיהֹוׁשֻ ָאַמר  כנען שמעברו המערבי,5  חלקים מארץ 
ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ֵלאמֹר:  ה'  ֶעֶבד  ה  מׁשֶ ֶאְתֶכם  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  זכרו 
הירדן  ַהּזֹאת שבעבר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶכם  ְוָנַתן  ָלֶכם,  מנוחה  ֵמִניַח, מביא 
ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ בּו  ֵיׁשְ ּוִמְקֵניֶכם  ֶכם  ַטּפְ יֶכם  ְנׁשֵ המזרחי.  יד לפיכך 
הזה. אדמות עבר הירדן המזרחי הנרחבות  ן  ַהַּיְרּדֵ ֵעֶבר  ּבְ ה  ָלֶכם מׁשֶ
והמתאימות לצורכי מקנה לא יועדו לכם מידי ה', אך קיבלתם אותן 
ממשה לפי בקשתכם6 לאחר שהתחייבתם למשה שלא להתיישב 
שם מיד – למעט חיל משמר שכנראה הושאר שם עם בני המשפחה 
ּבֹוֵרי  ים, מצוידים בנשק ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם, ּכֹל ּגִ ַעְברּו ֲחֻמׁשִ ם ּתַ והרכוש – ְוַאּתֶ

 פקודות 
יהושע לקראת 

הכניסה לארץ
פרק א פס' י–יח
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איהושע

בני ראובן, גד וחצי שבט מנשה אינם נלחמים 
לשרת  מתמסרים  אלא  שבטיהם,  למען 
כשאר השבטים,  העם. שלא  כלל  בצבא 
שֵיצאו עתה לכבוש נחלות לעצמם, באופן 
הללו  בני השבטים  יגיעו  מלא,  או  חלקי 
לארץ כנען בתור יחידה צבאית שתשמור 
מצהירים  הם  ליהושע.  ורק  אך  אמונים 
כל הפרת משמעת  למנוע  לפניו שיסייעו 
העלולה לצוץ כנגדו. כשם שלא הכול נתנו 
תמיד אמון מלא במשה, קיים חשש שאף 
עוררין.  יימצאו  יהושע  מנהיגותו של  על 
לו  שיצייתו  לחזקו  מבקשים  הם  כן  על 
ע"א מתואר  עה  )בבבא בתרא  לחלוטין. 
"זקנים  ההנהגה:  של  במעמדה  ערעור 
כפני  משה  פני  אמרו:  הדור  שבאותו 

לה  אוי  לבנה.  כפני  יהושע  פני  חמה, 
כלימה".  לאותה  לה  אוי  בושה,  לאותה 
חשיבות  הצהרתם  מקבלת  זה  רקע   על 

יתרה(. 
בני השבטים הללו כנראה לא שמעו במו 
אוזניהם את דברי ה' ליהושע, והם מכוונים 
בסוף דבריהם לדעת עליון, ומשמשים מעין 
פעמים:  כמה  ה'  מלים שאמר  לאותן  הד 
העיקרי  המסר  מודגש  בכך  ְוֱאָמץ.  ֲחַזק 
ליהושע: אתה תהיה המנהיג, והעם יצעד 
להנהיג  שתצליח  בתקווה  בעקבותיך 
חיזוק  של  )ביטויים  ומורך.  רבך  כמשה, 
ואימוץ המתייחסים ליהושע נשנים כמה 
ג,כח;  א,לח;  דברים  ראו   - בתורה   פעמים 

לא,ז(.

>א,יח<

יַח יה֥וה ׀ ַלֲֽאֵחיֶכ֘ם  ר־ָיִנ֨ ד ֲאׁשֶ ם׃ ַע֠ ם אֹוָתֽ ֖ ּתֶ ַוֲֽעַזרְְְ ִיל  י ַהַח֔ ּבֹוֵר֣ ּגִ ֹל  ּכ֚

ן ָלֶה֑ם  ר־־־יה֥וה ֱאֽלֵֹהיֶכ֖ם ֹנֵת֣ ֶרץ ֲאׁשֶ ה ֶאת־ָהָא֕ ּמָ ּו ַגם־ֵה֔ ׁש֣ רְְ יָֽ ֶכ֒ם וְְ ּכָ

֙ה  ם מֹׁשֶ ן ָלֶכ֗ ר ׀ ָנַת֣ ֣ ּה ֲאׁשֶ ם אֹוָת֔ ֣ ּתֶ יִרׁשְְְ ִוֽ ֶכ֙ם  תְְְ ַ ׁשּ ֻ ׇ ׇרׇ יְְ ֶרץ  ֶא֤ ם לְְ ּתֶ֞ בְְְ ׁשַ וְְ

ַע ֵלא֑מֹר  ֖ הֹוׁשֻ ַּיֲֽע֔נּו ֶאת־יְְ ֶמׁש׃ ַוֽ ֽ ָ ח ַהׁשּ ַר֥ ן ִמזְְְ ֖ ּדֵ ֶבר ַהַּירְְְ ֵע֥ ֶבד יה֔וה ּבְְ ֶע֣

ר־ ֤כֹל ֲאׁשֶ ׃ ּכְְ נּו ֵנֵלֽךְְְ ָלֵח֖ ׁשְְְ ר ּתִ ֥ ל־ֲאׁשֶ ֶאל־ּכָָ ה וְְ נּו֙ ַנֲֽעׂשֶ֔ יָת֙ ר־ִצּוִ ֹל ֲאׁשֶ ּכ֤

ךְְְ  ִעּמָ֔ יָך֙  ֱאלֶֹה֙ יה֤וה  ה  ֶי֞ ִיֽהְְְ ק  ַר֠ ֵאֶל֑יָך  ע  ַמ֣ ִנׁשְְְ ֖ן  ּכֵ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔ נּו֙  עְְְ ַמ֙ ׁשָ

ע  ַמ֧ ֽלֹא־ִיׁשְְְ יָך וְְ ה ֶאת־ּפִ֗ ֶר֣ ר־ַימְְְ יׁש ֲאׁשֶ ל־ִא֞ ה׃ ּכָָ ֽ ר ָהָי֖ה ִעם־מֹׁשֶ ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ

ץ׃  ק ֲחַז֥ק ֶוֱֽאָמֽ ת ַר֖ ּ֖נּו יּוָמ֑ ַצּוֶ ר־ּתְְ ֥כֹל ֲאׁשֶ יָך לְְ ָבֶר֛ ֶאת־ּדְְ

ֶרׁש  ֶח֣ ִלי֙ם  ַרּגְְ מְְ ים  ֤ ֲאָנׁשִ ִים  ַנ֙ ׁשְְ ים  ּטִ֞ ִ ִמן־ַהׁשּ ן־֠נּון  ּבִ ַע  ֣ הֹוׁשֻ יְְ ַל֣ח  בַוִּיׁשְְְ

הירדן  את  ִאתם  ִעברו  יתר השבטים;  את  אל תטשו  מכם.  ַהַחִיל 
ר ָיִניַח  ם אֹוָתם כיחידה עצמאית בכל מלחמותיהם,  טו ַעד ֲאׁשֶ ַוֲעַזְרּתֶ
ה  ֶכם, כמו שאתם נחים עתה במקומכם, ְוָיְרׁשּו ַגם ֵהּמָ ה' ַלֲאֵחיֶכם ּכָ
ְתֶכם  ַ ם ְלֶאֶרץ ְיֻרּשׁ ְבּתֶ ר ה' ֱאלֵֹהיֶכם נֵֹתן ָלֶהם, רק אז – ְוׁשַ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ֵעֶבר  ּבְ ה'  ֶעֶבד  ה  מׁשֶ ָלֶכם  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ בארץ  תשתרשו  אֹוָתּה,  ם  ּתֶ ִויִרׁשְ

ֶמׁש, הצד שבו זורחת השמש. ָ ן בצד ִמְזַרח ַהּשׁ ַהַּיְרּדֵ

ה, ְוֶאל  יָתנּו ַנֲעׂשֶ ר ִצּוִ ַע ֵלאמֹר: ּכֹל ֲאׁשֶ טז ַוַּיֲענּו השבטים הללו ֶאת ְיהֹוׁשֻ

כֹל  ָלֵחנּו ֵנֵלְך. אנחנו תחת פיקודך, ומתחייבים אליך:  יז ּכְ ׁשְ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ּכָ
ַמע ֵאֶליָך. הם אף מברכים את יהושע  ן ִנׁשְ ה – ּכֵ ַמְענּו ֶאל מׁשֶ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
ר ָהָיה  ֲאׁשֶ ְך ּכַ בכוחות דומים לאלו שהיו למשה: ַרק ִיְהֶיה ה' ֱאלֶֹקיָך ִעּמָ

ביאור 

 הרחבות

 טו

 טז

 יז

 יח

 א



11

פקודות ראשונותפרק א

הִּׁשטים, הירדן 
ויריחו

ָבֶריָך  ַמע, יקבל7 ֶאת ּדְ יָך ְולֹא ִיׁשְ ר ַיְמֶרה ֶאת ּפִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ה.  יח ּכָ ִעם מׁשֶ
ּנּו – יּוָמת. אנו מקבלים את מנהיגותך ואת פקודותיך  ַצּוֶ ר ּתְ ְלכֹל ֲאׁשֶ
ללא סייג. ַרק אתה מצדך ֲחַזק ֶוֱאָמץ לפקד על העם ולעמוד על כך 

שדבריך יקוימו.8 

כנען.  ארץ  אל  המרגלים  שליחת  הוא  הנהגתו  במסע  יהושע  שצעד  הראשון  הצעד 
משה רבו שלח מרגלים לפחות פעמיים: שנים-עשר המרגלים הידועים ריגלו לצרכים 
וכיוצא  ויושביה  הכרת הדרכים המרכזיות, עמידה על טיבם של הארץ  אסטרטגיים – 
באלה. במסעם של אותם מרגלים שארך ארבעים יום, לא יכלו להשיג ידיעות מפורטות 
יותר, במיוחד מכיוון שהלכו יחדיו, לפחות בחלק מן המסע.1 עוד מסופר כי משה שלח 
מרגלים לעיר יעזר למטרות טקטיות – גילוי דרכי גישה לעיר.2 לעומת אלה, המרגלים 
ששולח יהושע אינם מכוונים בהכרח ליעדים אסטרטגיים או טקטיים הנוגעים לכיבוש 
יריחו. למשימתם של שני מרגליו של יהושע לא הוגדרה תכלית מעשית מסוימת. ריגול 
זה דומה לריגול המודרני, המכוון לאמוד את מורל האוכלוסייה המקומית ואת עצמת 
רוח הלחימה שלה. איש מאנשי הארץ אינו יודע מתי עתידים ישראל להיכנס לארץ, ולאן 
פניהם מועדות בראשונה. יש להניח שאנשי יריחו לא חשבו שדווקא עירם המבוצרת 

תהיה העיר הראשונה שתותקף.

אף על פי שיהושע יפעל בעזרת כוחו של ה', שילווה אותו גם בדרכים נסיות, הוא זקוק 
למידע פנימי על תחושותיהם של אנשי יריחו ושל שאר יושבי הארץ על מנת להעריך 

את עצמת ההתנגדות הצפויה לו.3

בסמיכות  הנמצא  מקום  ים,  ּטִ ִ ַהּשׁ ִמן  נּון  ן  ּבִ ַע  ְיהֹוׁשֻ ַלח  ב  א ַוִּיׁשְ פרק 
ִלים ֶחֶרׁש, בחשאי5 ֵלאמֹר:  ים ְמַרּגְ ַנִים ֲאָנׁשִ לירדן, שבו העם שהה,4 ׁשְ

פקודות ראשונות

המרגלים 
ביריחו

פרק ב

ים חוקרים רבים זיהו את המקום עם  ּטִ ִ ַהׁשּ
אל-כפרין  לוואדי  אל-כפרין שמצפון  תל 
ממזרח  ק"מ  כ-20  המזרחי,  הירדן  בעבר 

אל- תל  עם  אותו  זיהו  אחרים  ליריחו. 
>ב,א<>ליד המפה<חמאם ממזרח לתל אל-כפרין.

 העולם
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ביהושע

שלפי  פי  על  זונה' אף  אשה  בית  'ויבֹאו 
נראה  פונדקאית,  רחב  הייתה  התרגום 
ללון.  כמקום  רק  לא  שימש  שפונדקה 
נוספים  ובמקומות  כאן  מתרגם  )יונתן 
זֹוָנה - פונדקיתא, אך כפי שמציין רד"ק, אין 
בכך כדי להכריע אם מכרה שם מזון בלבד. 
וראו גם רש"י פס' א ופס' יא; אברבנאל 
כאן; ראב"ע יואל ד,ג(. את ההתאכסנות 
לראות  אפשר  זונה  אשה  של  בביתה 
היו  המרגלים  מאוד.  ויעיל  חכם  כצעד 
זרים, ואפילו ביריחו, שהייתה כנראה עיר 
מסחר פעילה, הם היו בולטים לעין. גם אם 
הכירו מעט את השפה והתחפשו, לּו היו 
מתהלכים ברחובות היו עלולים להיתפס 
בחרו  הם  לכן  מיד.  למעשיהם  ולהישאל 
בביתה של זונה, שכן אליו מגיעים אנשים 
מבלי  ממנו  ומסתלקים  ובהיחבא  בשקט 
שאיש בודק את זהותם. שם יכלו המרגלים 
לשהות בלי שיתייחסו אליהם. יתר על כן, 
אשה זונה היא שתדע מה חושבות הבריות 
באמת, ועל מה מדברים האנשים, לא מתוך 
או  המלך  רשמיים של  ונאומים  הצהרות 
המשוחררת  שיחתם  מתוך  אלא  שריו, 
והאותנטית של תושבי העיר. ועל כן היא 
של  הרוח  הלכי  את  נאמנה  לשקף  תוכל 

האוכלוסייה. למרות שבית כזה אינו מקום 
מכובד, היה זה המקום הנכון ביותר למילוי 

שליחותם. )ראו עוד מלבי"ם(.

שיתוף הפעולה של רחב  רחב בחרה לרמות 
את מלך העיר ואת אנשיו ולשתף פעולה 
עם מרגלי האויב. ייתכן שמניעיה נעוצים 
)ראו  ביריחו,  זרה  אשה  שהייתה  בכך 
תוספות מגילה יד ע"ב; רד"ק להלן ו,כה(, 
ולכן לא חשה קרבה אל שליטי העיר או 
מעורבות בגורלה. אולי הייתה בת לשבט 
בעיר  שעברה  בשיירה  שבאה  או  אחר, 
והחליטה להישאר עם משפחתה, )ראו פס' 
יב-יג להלן(, ובתור זרה הפכה לזונה בעיר. 
גם אם רחב הייתה מקומית, ייתכן שהניעו 
אותה שיקולים אינטרסנטיים. אפשר שמלך 
הרוחות  הלך  על  פחות מרחב  ידע  יריחו 
עמה, חשבה  בתוך  רחב, שישבה  בעירו. 
זרים  הם  הללו  האנשים  שלמרות ששני 
לתפשם  ובקלות אפשר  ביריחו,  בודדים 
ומאיים  גדול  כוח  מייצגים  הם  ולהרגם, 
ובא. היא העריכה שעדיף שתנסה  הקרב 
לסייע לאורחיה ולהשליך את יהבה עליהם 
עם  פעולה  ועל שולחיהם, מאשר לשתף 

המלך, שימיו ספורים בין כה וכה. 

>ב,א<

>ב,ה<

ה  ֥ ָ ִאׁשּ ית  ֣ ּבֵ ָּי֠בֹאּו  ַו֠ ֡כּו  ַוֵּיֽלְְ ִרי֑חֹו  ֶאת־יְְ וְְ ֶרץ  ֶאת־־־־־ָהָא֖ ֥אּו  רְְ ֛כּו  לְְ ֵלא֔מֹר 

֣ה  ִרי֖חֹו ֵלא֑מֹר ִהּנֵ ֶלךְְְ יְְ ֶמ֥ ר לְְ ה׃ ַוֵּיָ֣אַמ֔ ּמָ ֽ בּו־ׁשָ ּכְְ ב ַוִּיׁשְְְ ּה ָרָח֖ ָמ֥ זֹוָנ֛ה ּוׁשְְְ

ַל֙ח  ֶרץ׃ ַוִּיׁשְְְ ֹר ֶאת־ָהָאֽ ּפ֥ ל ַלחְְְ ָרֵא֖ ֵנ֥י ִיׂשְְְ ָלה ִמּבְְ יְְְ ֛ ה ַהּלַ ּנָ אּו ֵה֧ ֣ ים ּבָ ָנׁשִ֠ ֲא֠

ר־ ֙ ֲאׁשֶ ִיךְְְ ים ֵאַל֙ ִא֤ ים ַהּבָ ֲאָנׁשִ֨ יִאי ָהֽ ב ֵלא֑מֹר ֠הֹוִצ֠ ִרי֔חֹו ֶאל־ָרָח֖ ֶלךְְְ יְְ ֶמ֣

ה ֶאת־־־ ֛ ָ ִאׁשּ ָהֽ ח  ֧ ּקַ ַוּתִ אּו׃  ֽ ּבָ ֶרץ  ל־ָהָא֖ ֹר ֶאת־ּכָָ ּפ֥ ַלחְְְ י  ֛ ּכִ ךְְְ  ֵביֵת֔ לְְ אּו  ֣ ּבָ

י  ּתִ עְְְ ָיַד֖ ֥לֹא  וְְ ים  ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ ֤אּו ֵאַל֙י  ּבָ ן  ּכֵ֗ ֹאֶמר  ַוּת֣ ֑נֹו  ּפְְ צְְְ ַוּֽתִ ים  ֖ ֲאָנׁשִ ָהֽ ֵנ֥י  ׁשְְ

י  ּתִ עְְְ אּו ֣לֹא ָיַד֔ ים ָיָצ֔ ֣ ֲאָנׁשִ ָהֽ ֙ וְְ ךְְְ ֙חֹׁשֶ ֹור ּבַ ּג֗ ַער ִלסְְְ ַ֜ י ַהׁשּ ִה֨ ה׃ ַויְְְ ּמָ ִין ֵהֽ ֵמַא֥

יא  ִה֖ וְְ יֽגּום׃  ִ ַתׂשּ י  ֥ ּכִ ם  ֲחֵריֶה֖ ַאֽ ר  ַמֵה֛ ֥פּו  ִרדְְְ ים  ֑ ֲאָנׁשִ ָהֽ ֖כּו  לְְ ָהֽ ָנה  ָא֥

ֽג׃  ַעל־ַהּגָ ָלּ֖ה  ֲעֻר֥כֹות  ָהֽ ץ  ָהֵע֔ י  ֣ ּתֵ ִפׁשְְְ ּבְְ ֵנ֙ם  מְְ טְְְ ַוּֽתִ ָ֑גה  ַהּגָ ֱעָלַ֣תם  ֶהֽ ב

ְלכּו ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ, ובמיוחד ֶאת ְיִריחֹו. בכך רמז להם שיעד הכיבוש 
הראשון עם הכניסה לארץ יהיה יריחו. ישנם כמה מקומות באזור 
יריחו, המכונים 'מעברות הירדן',6 שבהם אפשר לחצות את הירדן. 

ביאור 

 הרחבות

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו
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המרגלים בירימופרק ב

הקשים  הפשתן  ָהֵעץ גבעולי  י  ּתֵ ׁשְ ּפִ
הפשתה  את   קצירתם.  לאחר  והעציים 
הסרת  לאחר  הגבעולים  מפנים  מפיקים 
השרייה  ייבוש,  כולל  עיבודה  קליפתה. 

ָהֵעץ  ִּפְׁשֵּתי  כי  אומרים  יש  וחביטה. 
קליפת  בהיקף  המרוכזים  הסיבים   הם 

הגבעול.
>ליד התמונה<

>ב,ו<

בקרבת המעברות הללו אין ערים בצורות. בין הערים הסמוכות 
ה  ָ ית ִאּשׁ לירדן הייתה יריחו חריגה בביצוריה החזקים.7 ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו ּבֵ

ה.  ּמָ בּו, התאכסנו ׁשָ ּכְ ָמּה ָרָחב, ַוִּיׁשְ זֹוָנה ּוׁשְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְיָלה ִמּבְ ה ַהּלַ אּו ֵהּנָ ים ּבָ ה ֲאָנׁשִ ב ַוֵּיָאַמר ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו ֵלאמֹר: ִהּנֵ

ַלְחּפֹר, לרגל ֶאת ָהָאֶרץ. הם בלטו בזרותם גם אם ניסו להתאים את 
בגדיהם למקובל במקום, שכן נראה שיריחו לא הייתה עיר גדולה. 

זהותם התגלתה מהר, ואף ידעו לאן הם הלכו.

ִאים  ים ַהּבָ ַלח ֶמֶלְך ְיִריחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאמֹר: הֹוִציִאי אלינו את ָהֲאָנׁשִ ג ַוִּיׁשְ

אּו.  ל ָהָאֶרץ ּבָ י ַלְחּפֹר, לרגל ֶאת ּכָ אּו ְלֵביֵתְך, ּכִ ר ּבָ ֵאַלִיְך, ֲאׁשֶ
האשה יכלה להכניס לביתה את שליחי המלך ולהסגיר את המרגלים, 
ים  ֵני ָהֲאָנׁשִ ה ֶאת ׁשְ ָ ח ָהִאּשׁ ּקַ אך היא בחרה באפשרות ההפוכה.  ד ַוּתִ
נֹו, החביאה כל אחד מהם במקום אחר, על מנת שמחפשיהם לא  ְצּפְ ַוּתִ
ים שאתם  אּו ֵאַלי ָהֲאָנׁשִ ן, ּבָ יגלו אותם בנקל.8 ַוּתֹאֶמר לשליחי המלך: ּכֵ
ה. אינני אמורה לדעת את זהותם של  י ֵמַאִין ֵהּמָ מחפשים ְולֹא ָיַדְעּתִ
ַער ִלְסּגֹור, לקראת סגירת  ַ הבאים אל הבית.  ה מכל מקום – ַוְיִהי ַהּשׁ
לֹא  ָיָצאּו.  ים  ְוָהֲאָנׁשִ ְך,9 שאינו זמן כניסה ויציאה,  חׁשֶ ּבַ שערי העיר 
יגּום. היא הטעתה  י ַתּשִׂ ים. ִרְדפּו ַמֵהר ַאֲחֵריֶהם ּכִ י ָאָנה ָהְלכּו ָהֲאָנׁשִ ָיַדְעּתִ
את שליחי המלך, ופיתתה אותם לצאת במהירות לחפשם בחוץ. 

ברבות מארצות המזרח שימש  הגג השטוח  ָגה.  ַהּגָ ֶהֱעָלַתם  ו ְוִהיא 

בחלק מעונות השנה לשינה ולצרכים שונים. התרחשות זו אירעה 
לאחר  הפשתן  גבעולי  ָהֵעץ,  י  ּתֵ ִפׁשְ ּבְ ְטְמֵנם  ַוּתִ האביב.10  בתחילת 

ג לייבוש.  קצירתו.11 ָהֲעֻרכֹות, המסודרות ָלּה ַעל ַהּגָ

המרגלים ביריחו

פרק ב

 מימין:
 תל יריחו 

שרידים מיריחו 
המקראית

 משמאל:
אלומות פשתי 

העץ לאחר קציר 
וייבוש

 העולם



14

ביהושע

על  הרבה  ידוע  לא  המקרא  מן  רחב  
דרשות  מופיעות  בתלמוד  עצמה.  רחב 
)ראו  קורותיה.  ועל  עליה  המרחיבות 
קטז  זבחים  ע"א;  טו   - ע"ב  יד  מגילה 
ע"ב(. נראה כי הייתה זו דמות לא רגילה, 

מאמינה, דעתנית ובעלת כישורים להבין 
ניצלה  בתבונתה  לאשורו.  את המתרחש 
את ההזדמנות שנקרתה בדרכה לבקש על 

הצלתם של בני משפחתה.

>ב,יג<

ַער  ֣ ַ ַהׁשּ וְְ ֑רֹות  ּבְְ עְְְ ּמַ ַהֽ ַע֖ל  ן  ֔ ּדֵ ַהַּירְְְ ֶרךְְְ  ֣ ּדֶ ֲחֵריֶה֙ם  ַאֽ ֤פּו  דְְ ָרֽ ים  ֲאָנׁשִ֗ ָהֽ וְְ

֑בּון  ּכָ ֶרם ִיׁשְְְ ה ֶט֣ ּמָ ֵה֖ ם׃ וְְ ֲחֵריֶהֽ ים ַאֽ ִפ֖ ֥אּו ָהֽרֹדְְ ר ָיֽצְְ ֛ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ֲחֵר֕ רּו ַאֽ ָסָג֔

י־־־ ֽ י ּכִ ּתִ עְְְ ים ָיַד֕ ֲאָנׁשִ֔ ֹאֶמ֙ר ֶאל־־־ָה֣ ֽג׃ ַוּת֙ ם ַעל־־־ַהּגָ ה ֲעֵליֶה֖ ָת֥ יא ָעֽלְְ ִה֛ וְְ

ָנ֛מֹגּו  י  ִכ֥ וְְ ינּו  ָעֵל֔ ֶכ֙ם  יַמתְְְ ֵאֽ ָל֤ה  ִכי־־־ָנֽפְְ וְְ ֶרץ  ֶאת־־־ָהָא֑ ָלֶכ֖ם  יה֛וה  ן  ָנַת֧

יה֜וה  יׁש  ר־הֹוִב֨ ֲאׁשֶ ת  ֵא֠ נּו  עְְְ ַמ֗ ׁשָ י  ֣ ּכִ ֵניֶכֽם׃  ִמּפְְ ֶרץ  ָהָא֖ י  ֵב֥ ל־־־ֽיֹׁשְְ ּכָָ

ֵנ֩י  ם ִלׁשְְְ יֶת֡ ר ֲעׂשִ ֣ ִים ַוֲֽאׁשֶ ָר֑ צְְְ ֶכ֖ם ִמּמִ ֵצֽאתְְ ם ּבְְ ֵניֶכ֔ ֶאת־ֵמ֤י ַים־־־־־סּו֙ף ִמּפְְ

ם  ֖ ּתֶ ֱחַרמְְְ ר ֶהֽ ֥ ֔עֹוג ֲאׁשֶ ִסי֣חֹן ּולְְְ ֙ן לְְ ּדֵ ֵעֶ֤בר ַהַּירְְְ ר ּבְְ י ֲאׁשֶ֨ ֱאמִֹר֜ י ָהֽ ֵכ֨ ַמלְְְ

ֵניֶכ֑ם  ִמּפְְ יׁש  ִא֖ ּבְְ ֛רּוַח  ֥עֹוד  ָמה  לֹא־ָק֨ וְְ נּו  ָבֵב֔ לְְ ס  ֣ ַוִּיּמַ ַמ֙ע  ׁשְְְ ַוּנִ ם׃   אֹוָתֽ

ֶרץ  ַעל־־־ָהָא֖ וְְ ַעל  ִמּמַ֔ ִים  ַמ֣ ָ ׁשּ ּבַ ֱאלִֹהי֙ם  ֤הּוא  ם  ֱאֽלֵֹהיֶכ֔ יה֣וה  י  ּכִ֚

ֶסד  ָח֑ ֶכ֖ם  ִעּמָ יִתי  ֥ י־־־־ָעׂשִ ֽ ּכִ יה֔וה  ֽ ּבַ ִל֙י  עּו־־־־־ָנ֥א  בְְ ֽ ָ ִהׁשּ ה  ַעּתָ֗ וְְ ַחת׃  ֽ ִמּתָ

ת׃  ֱאֶמֽ ֥אֹות  י  ִל֖ ם  ֥ ַתּתֶ ּונְְְ ֶסד  ֶח֔ ָאִב֙י  ֤ית  ִעם־ּבֵ ם  ם־־־־־ַאּתֶ֜ ּגַ ם  יֶת֨ ַוֲֽעׂשִ

ל־־־ ּכָָ ת  ֵא֖ וְְ ֶאת־אחו֔תי  וְְ ֶאת־־־ַאַח֙י  וְְ י  ֶאת־־־ִאּמִ֗ וְְ י  ֶאת־ָאִב֣ ם  ֲחִיֶת֞ ַהֽ וְְ

ים  ֲאָנׁשִ֗ ּה ָהֽ רּו ָל֣ ֶות׃ ַוּ֧יֹאמְְ ֽ ינּו ִמּמָ ׁשֵֹת֖ ם ֶאת־־־ַנפְְְ ֥ ּתֶ לְְְ ִהּצַ ר ָלֶה֑ם וְְ ֣ ֲאׁשֶ

ת־־־־־ ֵתֽ ה ּבְְ ָהָי֗ נּו ֶז֑ה וְְ ָבֵר֖ ידּו ֶאת־־־־־ּדְְ ם ֣לֹא ַתּגִ֔ יֶכ֙ם ָל֔מּות ִא֚ ּתֵ ֤נּו ַתחְְְ ׁשֵ ַנפְְְ

ֶבל  ֶח֖ ּבַ ם  ֹוִרֵד֥ ַוּתֽ ת׃  ֶוֱֽאֶמֽ ֶסד  ֶח֥ ךְְְ  ֖ ִעּמָ ינּו  ֥ ָעׂשִ וְְ ֶרץ  נּו֙ ֶאת־־־־־ָהָא֔ ָל֙ יה֥וה 

י יֹוַת֔ ַאחְְְ

רֹות,  ְעּבְ ן ַעל, עד12 ַהּמַ ֶרְך ַהַּיְרּדֵ ּדֶ ים המחפשים ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם  ז ְוָהֲאָנׁשִ

מעברי הירדן, כמתבקש, שכן הניחו שפניהם מועדות למחנה ישראל, 
ולשם כך עליהם לעבור במקומות שבהם אפשר לעבור את הנהר 
ואילו  ברגל,  הסתם  מן  הלכו  המרגלים  שני  זו.13  בעונה  הגואה 
הרודפים היו מן הסתם רכובים על סוסים, ולכן קיוו להשיגם. ְואת 
ר, לאחר15 שָיְצאּו ָהרְֹדִפים ַאֲחֵריֶהם,  ֲאׁשֶ ַער של העיר14 ָסָגרּו ַאֲחֵרי ּכַ ַ ַהּשׁ
כדי שהשער לא ישמש דרך מילוט מן העיר, אם המרגלים נותרו 

בה בכל זאת.16 

ביאור 

 הרחבות

ז

 ח

 ט

 י

 יא

 יב

יג

 יד

 טו
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המרגלים בירימופרק ב

ֲעֵליֶהם,  ָעְלָתה  רחב   – ְוִהיא  לישון,  בּון  ּכָ ִיׁשְ ֶטֶרם  המרגלים   – ה  ח ְוֵהּמָ

ים, שכעת  ָהֲאָנׁשִ ֶאל  ִאתם.  ט ַוּתֹאֶמר  לשוחח  כדי  ג  ַהּגָ ַעל  אליהם 
י ָנַתן ה' ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ, ְוִכי  י ּכִ נודעו לה זהותם ותכלית בואם: ָיַדְעּתִ
המורל  ֵניֶכם.  ִמּפְ ֵבי ָהָאֶרץ  יׁשְ ל  ּכָ ָנמֹגּו, נמסו  ְוִכי  ָעֵלינּו,  ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם 
ר הֹוִביׁש, ִייבש ה' ֶאת  ַמְענּו ֵאת ֲאׁשֶ י ׁשָ הלאומי כאן ירוד מאוד.  י ּכִ
ְצָרִים. קריעת ים סוף, שאירעה לפני  ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֵניֶכם ּבְ ֵמי ַים סּוף ִמּפְ
מים  דרמטי ששמעו התפשט  כה  מאורע  הייתה  שנה,  כארבעים 
ן,  ֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ ר ּבְ ֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאׁשֶ יֶתם ִלׁשְ ר ֲעׂשִ סוף עד יריחו. ואת ֲאׁשֶ
שיושבי  פי  על  אף  אֹוָתם.  ם, השמדתם  ֶהֱחַרְמּתֶ ר  ֲאׁשֶ ּוְלעֹוג,  ְלִסיחֹן 
הארץ טרם נפגשו עם בני ישראל, די היה בשמועות על נס קריעת 
ים סוף ועל הניצחונות הקרובים יותר – בזמן ובמקום – של ישראל 
על שני מלכים גדולים מעברו השני של הירדן, להטיל עליהם אימה. 
שמועות אלה יצרו רושם שישראל הוא עם עצום ביותר. נוסף על 
כך, יכלו יושבי הארץ לראות בעיניהם מרחוק את גודלו של צבא 
רּוַח  עֹוד  ָקָמה  ְולֹא  פחד,  ְלָבֵבנּו מרוב  ס  ַוִּיּמַ ַמע –  ׁשְ ישראל.  יא ַוּנִ בני 
ֵניֶכם. האומץ והגבורה שלנו התפוגגו כליל,  ִאיׁש להתאזר בעוז ִמּפְ ּבְ
ַעל ְוַעל  ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' ֱאלֵֹקיֶכם הּוא ֱאלִֹקים ּבַ ואני בטוחה שכך קרה ּכִ

ַחת. ָהָאֶרץ ִמּתָ
תיארה  רחב  המרגלים:  של  שליחותם  תכלית  התממשה  כאן 
באוזניהם את הלכי הרוח של בני המדינה – את בהלתם ואימתם 

מן התבוסה שנכונה להם מצבא ישראל. 
רחב ידעה שכשהעיר תיכבש תישקף סכנה לחיי כל תושביה. על כן 
ְבעּו ָנא ִלי  ָ ה ִהּשׁ ביקשה תמורה למה שעשתה למען הצלתם:  יב ְוַעּתָ
ם  ית ָאִבי ֶחֶסד, ּוְנַתּתֶ ם ִעם ּבֵ ם ַאּתֶ יֶתם ּגַ ֶכם ָחֶסד – ַוֲעׂשִ יִתי ִעּמָ י ָעׂשִ ה', ּכִ ּבַ
ִלי אֹות ֱאֶמת, סימן יציב שתקיימו אותו.17  יג ְוַהֲחִיֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת 
ר ָלֶהם. ייתכן שכאשה זונה לא  ל ֲאׁשֶ י ְוֶאת ַאַחי ְוֶאת ַאְחיֹוַתי ְוֵאת ּכָ ִאּמִ
היו לה בעל ובנים, אך בעיר חיו הוריה, אחיה ואחיותיה, שאותם 

ֶות.  ם ֶאת ַנְפׁשֵֹתינּו ִמּמָ ְלּתֶ ביקשה להציל.18 ְוִהּצַ
נישא  אנו  ָלמּות,  יֶכם  ַתְחּתֵ נּו  ַנְפׁשֵ המרגלים:  ים  ָהֲאָנׁשִ ָלּה  יד ַוּיֹאְמרּו 

ידּו  ַתּגִ את ומשפחתך לֹא  ִאם  באחריות לחייו של כל מי שהזכרת, 
ְך ֶחֶסד  ינּו ִעּמָ ֵתת, כשייתן ה' ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ – ְוָעׂשִ ָבֵרנּו ֶזה. ְוָהָיה ּבְ ֶאת ּדְ

ֶוֱאֶמת, וצדק. נדאג לשלומך, כמו שאת עשית לנו.19

המים  שבהם  ן במקומות  ַהַּיְרּדֵ רֹות  ַמְעּבְ
רדודים בגלל הצטברות סחף, בעיקר מול 
היו מרפדים את  הירדן,  יובליו של  שפכי 
מוצקה  לעשותה  כדי  באבנים  הקרקעית 

יותר לשם מעבר רגלי. לאורך הירדן, בין 
נקודות  עשרות  יש  המלח,  לים  הכנרת 
נמצאות  מהן  שש  מעברות.  ששימשו 

באזור יריחו.
>ב,ז<

 העולם
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ביהושע

בחלק  החומה' החומות  בקיר  ביתה  'כי 
מהמקומות היו עבות מאוד - חלקן בעובי 
חפיר.  סביבן  היה  ולעתים  מטרים  כמה 
מספיק  הייתה  עצמה  שהחומה  פעמים 
בתים  בתוכה  להכיל  כדי  אפילו  רחבה 

קטנים, וכך גרו אנשים בתוך חומת העיר 
ממש. רחב התגוררה באחד הבתים הללו, 
ומשום כך קל היה לה להבריח אותם אל 

מחוץ לעיר. 

>ב,טו<

ֹאֶמר  ֶבת׃ ַוּת֤ ֽ יא יֹוׁשָ ה ִה֥ חֹוָמ֖ ה ּוַבֽ חֹוָמ֔ יר ַהֽ ִק֣ ֤י ֵביָתּה֙ ּבְְ ֹון ּכִ ַחּל֑ ַע֣ד ַהֽ ּבְְ

ת  ֣לֹׁשֶ ה ׁשְְ ּמָ ם ׁשָ֜ ֶת֨ ּבֵ ַנחְְְ ים וְְ ִפ֑ ֥עּו ָבֶכ֖ם ָהֽרֹדְְ ּגְְ ן־־־ִיפְְְ כּו ּפֶ ָרה ּלֵ֔ ָלֶה֙ם ָהָה֣

ֵאֶל֖יָה  ֥רּו  ַוּֽיֹאמְְ ֶכֽם׃  ּכְְ ַדרְְְ לְְ ֥כּו  לְְ ֽ ּתֵ ר  ַאַח֖ וְְ ים  ִפ֔ ָהֽרֹדְְ ֹוב  ׁש֣ ד  ַע֚ ים  ָיִמ֗

֛ה  ִהּנֵ נּו׃  ֽ ּתָ עְְְ ּבַ ִהׁשְְְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ַהֶּז֖ה  ךְְְ  ָעֵת֥ ֻבֽ ְְ ִמׁשּ נּו  חְְְ ֲאַנ֔ ִקִּי֣ם  נְְ ים  ֑ ֲאָנׁשִ ָהֽ

ַחּלֹו֙ן  ֽ ּבַ י  ִר֗ ׁשְְ קְְְ ּתִ ה  ַהֶּז֜ י  ִנ֨ ָ ַהׁשּ ת חּו֩ט  ַו֡ קְְְ ֶרץ ֶאת־־־ּתִ ָא֑ ּבָ ים  ָבִא֖ נּו  ֲאַנ֥חְְְ

ל־־־ ֵא֙ת ּכָָ ִיךְְְ וְְ ֶאת־־־ַאַח֗ ךְְְ וְְ ֶאת־־־ִאּמֵ֜ יךְְְ וְְ ֶאת־־־ָאִב֨ נּו ֔בֹו וְְ ֣ ּתֵ ר ֽהֹוַרדְְְ ֣ ֲאׁשֶ

י  ֵת֨ לְְְ ִמּדַ ר־ֵיֵצ֩א  ֲאׁשֶ ֹל  ּכ֣ ה  ָהָי֡ וְְ ָתה׃  יְְְ ֽ ַהּבָ ִיךְְְ  ֵאַל֖ י  ִפ֥ ַאסְְְ ֽ ּתַ יךְְְ  ָאִב֔ ית  ֣ ּבֵ

 ֙ ךְְְ ֶי֤ה ִאּתָ ִיֽהְְְ ר  ֠כֹל ֲאׁשֶ֨ וְְ֠ ִקִּי֑ם  נּו נְְ ַוֲֽאַנ֣חְְְ ֹו  רֹאׁש֖ ֥מֹו בְְ ךְְְ ׀ ַה֛חּוָצה ּדָ ֵביֵת֧

נּו ֶז֑ה  ָבֵר֣ ֖יִדי ֶאת־ּדְְ ּגִ ִאם־ּתַ ֹו׃ וְְ ֶיה־ּבֽ הְְְ ֽ נּו ִאם־ָי֖ד ּתִ רֹאׁשֵ֔ ֣מֹו בְְ ִית ּדָ ּבַ֔ ּבַ

ן־ ּכֶ ֵריֶכ֣ם  ִדבְְְ ּכְְ ֹאֶמ֙ר  ַוּת֙ נּו׃  ֽ ּתָ עְְְ ּבַ ר ִהׁשְְְ ֥ ךְְְ ֲאׁשֶ ָעֵת֖ ֻבֽ ְְ ם ִמׁשּ ִקִּי֔ ָהִי֣ינּו נְְ וְְ

כּו֙  ַוֵּיֽלְְ ֹון׃  ַחּלֽ ֽ ּבַ ִנ֖י  ָ ַהׁשּ ַו֥ת  קְְְ ֶאת־ּתִ ֹר  ׁש֛ קְְְ ַוּתִ ַוֵּיֵל֑כּו  ם  ֵח֖ ּלְְ ׁשַ ַוּֽתְְ ֔הּוא 

ּו  ׁש֧ ַבקְְְ ים ַויְְְ ִפ֑ בּו ָהֽרֹדְְ ֖ ים ַעד־ׁשָ ת ָיִמ֔ ֣לֹׁשֶ ֙ם ׁשְְ בּו ׁשָ ָרה ַוֵּיׁ֤שְְ ַוָּי֣בֹאּו ָהָה֔

֣דּו  רְְ ַוּיֵֽ י֙ם  ֲאָנׁשִ ָהֽ ֵנ֤י  ׁשְְ בּו  ַוָּיׁשֻ֜ ָמָצֽאּו׃  ֥לֹא  וְְ ֶרךְְְ  ֖ ל־ַהּדֶ כָָ ּבְְ ים  ִפ֛ ָהֽרֹדְְ

ל־־ ּכָָ ת  ֵא֥ רּו־־֔לֹו  ַסּפְְ יְְְ ַו֨ ן־־֑נּון  ּבִ ַע  ֖ הֹוׁשֻ ֶאל־־יְְ ַוָּי֔בֹאּו  רּו֙  ַוַּיַֽעבְְְ ר  ָהָה֔ ֵמֽ

ֶאת־־־ נּו  ָיֵד֖ ּבְְ ן יה֛וה  י־־־ָנַת֧ ֽ ּכִ ַע  הֹוׁשֻ֔ רּו֙ ֶאל־־־יְְ ַוּֽיֹאמְְ ם׃  ֖אֹות אֹוָתֽ ֹצְְ ַהּמֽ

רחב לא רצתה להשהות עוד את האנשים בביתה, כי חששה שאנשי 
המלך יחזרו לאחר שלא ימצאו את המרגלים בחוץ.  טו כיוון ששערי 
ִקיר ַהחֹוָמה,  י ֵביָתּה ּבְ ַעד, דרך ַהַחּלֹון, ּכִ ֶחֶבל ּבְ העיר ננעלו – ַוּתֹוִרֵדם ּבַ

ֶבת. ּוַבחֹוָמה ִהיא יֹוׁשָ

יפגשו  עּו,  ִיְפּגְ ן  ּפֶ כּו,  ּלֵ ָהָהָרה  ממנה:  שנפרדו  לפני  ָלֶהם  טז ַוּתֹאֶמר 

ָבֶכם ָהרְֹדִפים. אם תנסו ללכת לכיוון הירדן, רודפיכם – שאולי הם 
רבים – עלולים לתפוס אתכם. האזור חשוף, אינו מיוער בצפיפות, 
כן עלולים לראותכם בקלות.  רבים. על  בו מקומות מסתור  ואין 
ֶתם,  ְוַנְחּבֵ ליריחו,  ההרים שממערב  אל   – ההפוך  בכיוון  אפוא  לכו 

ביאור 

 הרחבות
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המרגלים בירימופרק ב

בית בקיר 
החומה

ֶכם,  ְלַדְרּכְ ְלכּו  ּתֵ ְוַאַחר  ָהרְֹדִפים,  ׁשֹוב  ַעד  ָיִמים  ת  לׁשֶ ׁשְ ה  ּמָ ׁשָ התחבאו 
ותשובו למחנכם, שכן הרודפים יתייאשו מן החיפושים. 

ר  ֲאׁשֶ ַהֶּזה  ֻבָעֵתְך  ְ ּשׁ ִמדבר  ֲאַנְחנּו  ְנִקִּים  ים:  ָהֲאָנׁשִ ֵאֶליָה  יז ַוּיֹאְמרּו 

האחריות לשבועה תוסר מעלינו, אם לא תמלאי אחר  נּו,  ְעּתָ ּבַ ִהׁשְ
ְקַות, החבל השזור20  ָאֶרץ, ֶאת ּתִ ה כאשר ֲאַנְחנּו ָבִאים ּבָ דברינו –  יח ִהּנֵ
נּו, הורדת אותנו בֹו.  ר הֹוַרְדּתֵ ַחּלֹון ֲאׁשֶ ִרי ּבַ ְקׁשְ ִני, האדום ַהֶּזה ּתִ ָ מחּוט ַהּשׁ
החוט הצבוע באדום עז21 שהופק מתולעת השני, יסמן בהבלטה את 
ית ָאִביְך, את משפחתך  ל ּבֵ ְך ְוֶאת ַאַחִיְך ְוֶאת ּכָ ביתך. ְוֶאת ָאִביְך ְוֶאת ִאּמֵ
ר  ְיָתה. הם יקבלו חסות בזכותך.  יט ְוָהָיה, ּכֹל ֲאׁשֶ ַאְסִפי ֵאַלִיְך ַהּבָ בלבד ּתַ
מֹו ְברֹאׁשֹו, הוא עצמו אשם בהריגתו,22  ְלֵתי ֵביֵתְך ַהחּוָצה – ּדָ ֵיֵצא ִמּדַ
ַוֲאַנְחנּו ְנִקִּים. אם תרצי לשמור על בני משפחתך מכל פגע, הקפידי 
שיישארו בתוך הבית, שכן רק הוא המקלט הבטוח. כל מי שיימצא 
ְך  ִאּתָ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ְוכֹל  המלחמה.  לפגיעת  חשוף  יהיה   – לו  מחוצה 
ְהֶיה ּבֹו לרעה. אנחנו נקבל על עצמנו את  נּו ִאם ָיד ּתִ מֹו ְברֹאׁשֵ ִית – ּדָ ּבַ ּבַ
האחריות לשלומם של כל בני משפחתך שיישארו בביתך.  כ ְוִאם 
ֻבָעֵתְך  ְ ִמּשׁ ְנִקִּים  ְוָהִיינּו  ייחשב למקלט,  שביתך  ֶזה –  ָבֵרנּו  ּדְ ֶאת  יִדי  ּגִ ּתַ

נּו. ְעּתָ ּבַ ר ִהׁשְ ֲאׁשֶ
ן הּוא. כך יהיה.23 אני מקבלת. ִדְבֵריֶכם – ּכֶ כא ַוּתֹאֶמר: ּכְ

ַחּלֹון מיד. החוט הזה  ִני ּבַ ָ ְקַות ַהּשׁ ְקׁשֹר ֶאת ּתִ ֵחם, ַוֵּיֵלכּו לדרכם. ַוּתִ ּלְ ׁשַ ַוּתְ
ידע מתי  לא  ואילך, משום שאיש  יום  השתלשל מחלונה מאותו 

יבוא צבא ישראל בשערי יריחו.24 

שיעצה  כמו  לעיר,  ההררי שממערב  לאזור  ָהָהָרה,  ַוָּיבֹאּו  כב ַוֵּיְלכּו 

ָהרְֹדִפים  ַוְיַבְקׁשּו  ָהרְֹדִפים.  בּו  ׁשָ ַעד  ָיִמים  ת  לׁשֶ ׁשְ ם  ׁשָ בּו  ַוֵּיׁשְ להם רחב. 
ֶרְך מיריחו מזרחה לכיוון הירדן, הלוך ושוב, ְולֹא ָמָצאּו אותם. ָכל ַהּדֶ ּבְ

ַוַּיַעְברּו  ֵמָהָהר,  ַוֵּיְרדּו  ים, המרגלים, שלוחי יהושע  ָהֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ בּו  כג ַוָּיׁשֻ

ל ַהּמְֹצאֹות אֹוָתם,  ּכָ רּו לֹו ֵאת  ַוְיַסּפְ נּון.  ן  ּבִ ַע  ְיהֹוׁשֻ ַוָּיבֹאּו ֶאל  את הירדן 
ובכלל זה גם את ההבטחה שהבטיחו המחייבת אף אותו, שכן הם 
י ָנַתן ה'  ַע: אפשר לראות בבירור ּכִ פעלו בשמו.  כד ַוּיֹאְמרּו ֶאל ְיהֹוׁשֻ
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גיהושע

 ארון ברית ה'
שחזור

באופן  האמור  הירדן מן  מי  כריתת  זיכרון 
להיווכח  אפשר  תהלים  בספר  שירי 
הלאומית  בתודעה  נשתמר  זה  שמאורע 
למשך זמן רב. המשורר מתייחס לקריעת 
ים סוף: ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹוס, וסמוך לו: ַהַּיְרֵּדן 
ִיּסֹב ְלָאחֹור )תהלים קיד,ג( - ביטוי המתאר 

במרוצתם  המשיכו  לא  הירדן  מי  כיצד 
לאחור  הסתובבו  כמו  אלא  קדימה, 
הצטברות  בגלל  ושמא  במרחק;  ונעמדו 
המים לגובה נהפך כיוון זרימתם אל עבר 
יותר.  נמוך  באו, שנעשה  המקום שממנו 

)וראו עוד שם סו,ו; עד,יג-טו(.

>ג,ז<

֩ם  ּכֵ ֵנֽינּו׃    ַוַּיׁשְְְ ֶרץ ִמּפָ י ָהָא֖ ֵב֥ ל־־־ֽיֹׁשְְ ַגם־־־ָנ֛מֹגּו ּכָָ ֶרץ וְְ ל־־־ָהָא֑ ּכָָ

ֵנ֣י  ל־־־ּבְְ כָָ וְְ ֖הּוא  ן  ֔ ּדֵ ַעד־־־ַהַּירְְְ ַוָּי֙בֹאּו֙  ים  ּטִ֗ ִ ַהׁשּ ֵמֽ ֣עּו  ַוִּיסְְְ ֶֹקר  ּב֜ ּבַ ַע  הֹוׁשֻ֨ יְְ

֥רּו  ים ַוַּיַֽעבְְְ ת ָיִמ֑ ֣לֹׁשֶ ֵצ֖ה ׁשְְ י ִמקְְְ ִה֕ ֶרם ַיֲֽעֽבֹרּו׃ ַויְְְ ם ֶט֥ ֖ נּו ׁשָ ל ַוָּיִל֥ ָרֵא֑ ִיׂשְְְ

ת  ֵא֣ ם  ֶכ֔ ֽאֹתְְ רְְְ ּכִ ַצּוּו֮ ֶאת־־־ָהָע֣ם ֵלאמֹ֒ר  ַויְְְ ֲחֶנֽה׃  ֽ ּמַ ַהֽ ֶרב  ֶק֥ ּבְְ ים  ִר֖ טְְ ֹֽ ַהׁשּ

ם  ַאּתֶ֗ וְְ ים אֹ֑תֹו  ִא֖ ׂשְְ ֹנֽ ם  ִוִּי֔ לְְ ַהֽ ֲֹהִני֙ם  ַהּכֽ וְְ ם  ֱא֣לֵֹהיֶכ֔ ית־־־יהו֙ה  ִרֽ ּבְְ ֲא֤רֹון 

יֵניֶכ֙ם  ֽ ּבֵ ה  ֶי֗ ִיֽהְְְ ָר֣חֹוק  ׀  ךְְְ  ַא֣ יו׃  ֲחָרֽ ַאֽ ם  ֖ ּתֶ ַוֲֽהַלכְְְ ם  ֶכ֔ ֣קֹומְְ ִמּמְְ עּו֙  סְְְ  ּתִ

ר־־־־־ ֲאׁשֶ ַען  ַמ֤ לְְ יו  ֵאָל֗ ֣בּו  רְְ קְְְ ַאל־־־־־ּתִ ה  ֑ ּדָ ּמִ ּבַ ה  ֖ ַאּמָ ִים  ֥ ּפַ ַאלְְְ ּכְְ ו   ּוֵביָנ֔

֥מֹול  ִמּתְְ ֶרךְְְ  ֖ ּדֶ ּבַ ם  ֛ ּתֶ ֲעַברְְְ ֧לֹא  י  ֣ ּכִ ּה  כּו־־־־־ָב֔ לְְ ֽ ּתֵ ר  ֣ ֲאׁשֶ  ֙ ֶרךְְְ ֙ עּו֙ ֶאת־־־־־ַהּדֶ דְְ ֽ ּתֵ

ר  י ָמָח֗ ֣ ּכִ ׁשּו  ֑ ַקּדָ ַע ֶאל־־־ָהָע֖ם ִהתְְְ ֛ הֹוׁשֻ יְְ ֹום׃    ַוּ֧יֹאֶמר  ׁשֽ לְְְ ׁשִ

ֲֹהִנ֣ים  ֶאל־ַהּכֽ ַע֙  הֹוׁשֻ֙ יְְ ַוּ֤יֹאֶמר  ָלֽאֹות׃  ִנפְְְ ֶכ֖ם  ּבְְ ִקרְְְ ּבְְ יה֛וה  ה  ֧ ַיֲֽעׂשֶ

אּו֙ ֶאת־־־ֲא֣רֹון  ֵנ֣י ָהָע֑ם ַוִּיׂשְְְ ֖רּו ִלפְְְ ִעבְְְ ית וְְ ִר֔ אּו֙ ֶאת־ֲא֣רֹון ַהּבְְ ֵלא֔מֹר ׂשְְ

ַע  הֹוׁשֻ֔ ֶאל־־־יְְ יהו֙ה  ָהָעֽם׃    ַוּ֤יֹאֶמר  ֵנ֥י  ִלפְְְ ֖כּו  ַוֵּיֽלְְ ית  ִר֔ ַהּבְְ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ י  ּכִ֗ ֔עּון  ֵיֽדְְ ֙ר  ֲאׁשֶ ל  ָרֵא֑ ל־ִיׂשְְְ ּכָָ ֵעיֵנ֖י  ּבְְ ָך֔  לְְְ ּדֶ ּגַ ָאֵחל֙  ה  ַהֶּז֗ ַהּ֣יֹום 

ים  ֲֹהִנ֔ ֶאת־־־ַהּכ֣ ֙ה  ַצּוֶ ּתְְ ה  ַאּתָ֗ וְְ ׃  ךְְְ ֽ ִעּמָ ֶי֥ה  הְְְ ֶאֽ ה  ֖ ִעם־־־מֹׁשֶ  ָהִי֛יִתי 

ן  ֖ ּדֵ ַּירְְְ ּבַ ן  ֔ ּדֵ ַהַּירְְְ י  ֵמ֣ ֵצ֙ה  ַעד־־־קְְ ם  ֽבֲֹאֶכ֗ ּכְְ ֵלא֑מֹר  ית  ִר֖ ֲאֽרֹון־־־ַהּבְְ י  ֵא֥ ׂשְְ ֹנֽ

ג 

ג

ֵנינּו. ֵבי ָהָאֶרץ ִמּפָ ל יׁשְ ל ָהָאֶרץ, ְוַגם ָנמֹגּו ּכָ ָיֵדנּו ֶאת ּכָ ּבְ ביאור 
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פרק ג

ייבוש מי הירדן מקביל לקריעת ים סוף.1 לפי חלק מהדעות, בני ישראל נכנסו לים סוף 
ויצאו ממנו באותו צד,2 ומכאן שהמופת הזה בא לשם השמדתם הגמורה של המצרים 
מחד גיסא, ולשם גילוי השגחת ה' על עמו באופן נסי מאידך גיסא. שתי התכליות הללו 
סייעו לישראל עם יציאתם למדבר. גם בעצירת זרימתם של מי הירדן, אף שהוא אינו 
גם המפגן הגלוי  ניכר שידודם של חוקי הטבע.  וגם בעמידתם באופן חריג  גדול,  נהר 
הזה שבו התערב ה' במציאות עורר בהלה בקרב עמי הארץ והחליש אותם, ומצד שני 
העצים את תוקפם של ישראל. ישראל נזקקו לכך שכן אף שהמחנה שלהם כלל אנשי 
חיל רבים, במשך שנות נדודיהם במדבר הם לא התעמתו עם כוחות זרים ולא רכשו ניסיון 
צבאי. בעקבות הנס הם התחזקו ואף הפכו לפתע לאיום קרוב מאוד על כל עמי האזור. 

ים, מקום חנייתם, ַוָּיבֹאּו ַעד  ּטִ ִ ּבֶֹקר, ַוִּיְסעּו ֵמַהּשׁ ַע ּבַ ם ְיהֹוׁשֻ ּכֵ פרק ג א ַוַּיׁשְ
ם בלילה שלאחר  ָרֵאל. ַוָּיִלנּו ׁשָ ֵני ִיׂשְ ן, סמוך לנהר עצמו, הּוא ְוָכל ּבְ ַהַּיְרּדֵ
אותו יום ֶטֶרם ַיֲעבֹרּו את הירדן. נראה שנסיעה זו ארכה פחות מיום.

ת ָיִמים, הימים שציווה יהושע על העם להיערך  לֹׁשֶ ב ַוְיִהי ִמְקֵצה ׁשְ

ְֹטִרים, מוסרי פקודותיו של יהושע  ַוַּיַעְברּו ַהּשׁ בהם,3 ביום השלישי4 
ה'  ִרית  ּבְ ֲארֹון  ֵאת  ְראֹוְתֶכם  ּכִ ֵלאמֹר:  ָהָעם  ֶאת  ֲחֶנה.  ג ַוְיַצּוּו  ַהּמַ ֶקֶרב  ּבְ
ַהְלִוִּים  ְותראו שַהּכֲֹהִנים  הברית,5  לוחות  היו  שבו  הארון  ֱאלֵֹהיֶכם, 
ם ַאֲחָריו.  ד ַאְך  קֹוְמֶכם ַוֲהַלְכּתֶ ְסעּו, תעקרו6 ִמּמְ ם ּתִ ִאים אֹתֹו – ְוַאּתֶ נֹׂשְ
ה, בשיעור. כקילומטר  ּדָ ּמִ ה ּבַ ִים ַאּמָ ַאְלּפַ יֵניֶכם ּוֵביָניו ּכְ ָרחֹוק, מרחק ִיְהֶיה ּבֵ
ְקְרבּו ֵאָליו יותר מדי כי אין זה ראוי,7 וקרבה זו  במידות ימינו. ַאל ּתִ
ְדעּו  ר ּתֵ עלולה לסכן אתכם.8 הארון יורה לכם את הדרך9 ְלַמַען ֲאׁשֶ
ם  ֲעַבְרּתֶ לֹא  י  ּכִ והנה,  הנה  ולא תשוטטו  ָבּה,  ְלכּו  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת 
ְלׁשֹום, מימים עברו. הדרך הזו חדשה לכם לגמרי.  מֹול ׁשִ ֶרְך הזו ִמּתְ ּדֶ ּבַ

ׁשּו, הכינו עצמכם,10 אולי גם: היטהרו,11  ַע ֶאל ָהָעם: ִהְתַקּדָ ה ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ

ֶכם ִנְפָלאֹות. ִקְרּבְ ה ה' ּבְ י ָמָחר ַיֲעׂשֶ ּכִ
ִרית ְוִעְברּו ִלְפֵני ָהָעם.  אּו ֶאת ֲארֹון ַהּבְ ַע ֶאל ַהּכֲֹהִנים ֵלאמֹר: ׂשְ ו ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ

עד עתה הארון היה בתוך המחנה,12 ועכשיו הוא יעבור לקדמתו.
ִרית ַוֵּיְלכּו ִלְפֵני ָהָעם.  אּו הכהנים ֶאת ֲארֹון ַהּבְ ַוִּיׂשְ

היום  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵעיֵני  ּבְ ְלָך  ּדֶ ּגַ ָאֵחל  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ַע:  ְיהֹוׁשֻ ֶאל  ה'  ז ַוּיֹאֶמר 

תחולל אות ומופת בהיקף גדול, ולמרות שהוא ייעשה לצורך העם, 
ה,  ר ָהִייִתי ִעם מֹׁשֶ ֲאׁשֶ י ּכַ ר ֵיְדעּון כל ישראל ּכִ על ידו יתגדל שמך. ֲאׁשֶ
ְך. המופתים יהיו כעין המופתים שהיו בימי משה. רושמם  ֶאְהֶיה ִעּמָ
של המופתים עדיין מוטבע בתודעה, אף על פי שחלקם התרחשו 
ִרית  ַהּבְ ֵאי ֲארֹון  נֹׂשְ ַהּכֲֹהִנים  ה ֶאת  ַצּוֶ ּתְ ה  לפני ארבעים שנה.13  ח ְוַאּתָ
ן ממש, לאחר שתצאו מאזור גאון  בֲֹאֶכם ַעד ְקֵצה ֵמי ַהַּיְרּדֵ ֵלאמֹר: "ּכְ

ֲעמֹדּו, ִעצרו".  ן ּתַ ַּיְרּדֵ הירדן, שבו צומחים קנים וסוף, ּבַ
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