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 בס"ד 
1506מספר , גפ"תש, בשלח תרשפ

 

ית   יתׁש  ֵרא   יד ּג  מ    *   ֵמַאֲחר 
ז עו מ -בר   יונה 
מתמיהה  שמות  בספר  יהושע  של  הראשונה  הופעתו 

איננו יודעים מי אביו  ,  ד. הוא מוצג ללא כל ייחוסומא

שבטו ל  1, ומי  הגיע  ולידיעת  וכיצד  עמידה  משה 

שנתוודע    .במחיצתו לאחר  בהדרגה,  למעשיו  רק 

נד נפשו,  הבולתכונות  הפרטים  את  האלה. ע  סיסיים 

הה  י שניההתמיהה   שסיפור  יהושע    מלחמההיא  של 

 ., כפי שתראה הטבלהחרא מהדהד סיפור קבעמל

 מלחמת עמלק  קריעת ים סוף 

ָלֶכם י    'ה ֶּתם    ָּלֵחם  ְוא 
ׁשּון ֲחר   . יד(:)שמ' יד ּת 

ר ים  ָלנּו   ְּבח   ְוֵצא  ֲאָנׁש 
ָּלֵחם  ֲעָמֵלק  ה    ' שמ) ּב 

 . (:טיז

ָּתה   ְּטָך  ֶאת  ָהֵרם  ְוא   ּוְנֵטה   מ 
ל ָיְדָך  ֶאת ָּים )שם  ע   . טז(:ה 

ֵּטה  ים ֹל-א  הָ  ּומ  י  ה    ְּבָיד 
   .(םש)

ֲאֶׁשר  ְוָהָיה  ים  ּכ   ֹמֶׁשה  ָיר 
 .(שם:יא) ָידֹו 

ע  ּיֹוׁש   . ( טשם:) ְיהֹוֻׁשע   .ל(:)שם 'ה ו 

ֵׁשׁש  ח  ּק  ּי  ֶרֶכב   ו    ָּבחּור   ֵמאֹות 
ל ם ע  ׁש  ְוָׁשל  ם  ְצָרי  ֶרֶכב מ    ְוֹכל 

 . ז(:שם) ֻּכּלֹו

ָיָרה   ְוֵחילֹו  ְרֹעה  ּפ  ְרְּכֹבת  מ 
ָּים ר  ב  ְבח  ֻטְּבעּו    ּומ  ָׁשיו  ָׁשל 
 .ד(:טו 'מ)ש ףּוס ְבי ם

ר יםאֲ  ָלנּו  ְּבח   . (שם) ָנׁש 

 

 
ית"  יתׁש  ֵמֵרא  ידּג  "מ    מהמקור: שינוי קל   *  מו:י(.  'יש )  ַאֲחר 

מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובמחלקה ללימודי  -יונה בר**  
במפעל    יסוד בכירה  עובדת  היא  "מקראות  ביהדות. 

פירושי   בהתקנת  עוסקת  היא  שם  הכתר",  גדולות 
 . המפרשים

ד"ר שרונה תם  *** רבה לחברתי  -המאמר מוקדש בהוקרה 
משאלות    עמוסי  ה'  ימלא  והילה.  רהב  ילדיה,  ולשני 

 .ובה במהרהליבותם לט
  אף .  נולד  בטרם  עוד  לפנינו  שהוצג  למשה  בניגוד  1

  יודעים   נוא  הוריו  שמות  את  יודעים  איננו  שבתחילה
 .לוי   משבט  שהוא  לפחות

ההשוואה:  פרטי  את  סוף    נבהיר  ים  קריעת  בסיפור 

י  נאמר יהושע  ישה'  עמלק  בסיפור  ואילו  לעם,  לחם 

מתהוא   הדמיון  לעם.  במילה  בשימוש    עצםהנלחם 

"לנו":  המיותרת   ר"ּבְ לכאורה    ( יז:ט  'שמ)  "ָלנּו  ח 

ָּלֵחם"  שמהדהד את "לכם": כמו כן,   .(יד:יד)שמ'    "ָלֶכם  י 

סו ים  עמלק    ,חרישלה  םהענקרא  ף  בקריעת  ובסיפור 

הוא    . אין שתיקתו מצוינת בפירושמשה מחריש, אף ש

לתפילה לא  אך  ידיו,  נושא  הוא  יהושע  ו  2,אמנם 

הקרב.ש בניהול  ה'  את  גם    מחליף   מכוונתרמיזה  יש 

משה  שכן    ,ומטהאת  הרים משה    שאז   לקריעת ים סוף

שמטה   ליהושע  אבל   יהיה   לוהים -א האומר  בידו, 

אין   בתממש  הואבהמשך  ידיו  וש  בהרמת   3. ומסתפק 

קרב   ופרעה  לקרב,  אנשים  לבחור  נדרש  יהושע 

שלישיו.   נגדלמלחמה   ומבחר  בחור  רכב  עם    ישראל 

הה יהו פרט  של  ששמו  הוא  ביותר  עצמו  שע  מרשים 

ה'ל  רומז בידי  מסיפור  ש ,  הושעה  כליל  נעדר  שמו 

 המלחמה בעמלק. 

בעמלק קבה  ות ריוצשהרמיזות   המלחמה  בין  לה 

מפתיע  '  ה  למלחמת חיזוק  מקבלות    קטע בבמצרים 

נזכר יהושע ללא   ו וב  ,לאחר מלחמת עמלק  שבא  הקצר

   צורך:

ֹּיאֶמר          וְ   ֶאל  'ה ו  ֵּסֶפר  ָּכרֹון ּב  ז  ים  ֹמֶׁשה ְּכֹתב ֹזאת  ׂש 

י  ּכ  ְיהֹוֻׁשע   ֶאת  ְּבָאְזֵני  ֶאְמֶחה  ֲעָמֵלק    ָמֹחה  ֵזֶכר 

ּׁשָ  ה  ת  ח  ּת  םמ  בֶ ו    .ָמי  ֹמֶׁשה ּי  ְׁשמ  ן  ְקָרא  ּי  ו  ְזֵּבח     ' הֹו  מ 

 
העיר  2 בסדרה    פרופ  בצדק  לשמות   Anchor)בפירושו 

Bible,    'הוא   , (142ע לתפילה  ולא  י ידי   פרישת  שביטוי  ם 
ידי  רק  י הרמת  נזכר  ה'  ששם  העובדה  גם  חרי  אם. 

 .לוהים-לחמה, רומז שלא הייתה פנייה לאשהוכרעה המ
בכידון לימים יעשה יהושע דבר דומה לפי צו ה' ויטה ידו    3

 יהושע פרק ח.   עד נפילת העי.



  

2 

י ּס  י  .נ  ֹּיאֶמר ּכ  ל   ו  ה-יָ  ֵּכסְ   ָיד ע  ְלָחָמה ל  ֲעָמֵלק    'ּה מ  ּב 

ֹּדר ֹּדר     .טז(-יד:יז 'שמ) "מ 

אחד מ  דבר  הזההקטע  ברור  על    : העמום  ה'  תגובת 

נשבע למחות את שם  שהיא השבועה    קפנות עמלקתו

שע?  זני יהוו התחייבות זאת באאך מדוע לשים    .עמלק

צריה לההתחייבות  באי כה  ההיסטוריה  '!  ה  ני זושמע 

ליהושע   שאין  חייותוכיח  נוסף   בהמשך  קשר  כל 

שמו  ,לעמלק היציאה  כאן  בשלב  בעמלק  במלחמתו 

 .תיילוחם האמ', המייצג את ה יהושע ממצרים 

בין ההקבל עמלק,   ה  למלחמת  סוף  ים  קריעת 

למעש ה'  מעשי  בין  ההקבלה  רומזת  ובייחוד  יהושע,  י 

.  נוכרייהושע, שזה עתה ה  ו שלה על אישיותדבר מלנו  

אדם   בו  לראות  יכולים  חרבוהאיננו  על  ולכן   ,חי 

, אלא עלינו לראותו אדם  הפקידו משה על נטילת חיי

 . יז(:)ע"פ דה"א יז "האדם המעלה"כראות 

ה ב  גם    במקרא  מופיעיהושע  שבה    שלישית פעם 

אחת    תמיהות:שתי  ש  י  (יד-יב:כד'  שמ) –תמיהה 

ע  ולא ברור איך הגי  ,"משרתיש "שע הלוחם  יהו  במקום

המשרתלה משה  יות  בפירוש של  נאמר  יוסף  אצל   .

, פוטיפר ושר הטבחים, הם שהפכוהו למשרת שאדוניו

מ:לט  ')בר יהושע  ,ד(:ד;  אצל  הקורא   ואילו  נשאר 

בהאם  פק:  בס בחר  או  משה  י   לי ואו,  הושע  התנדב 

ללכת אחרי אליהו  כדי  ל  וע שעזב הככמו אליש  ולשרת

יט השנימהת  ?כא(-יט:)מל"א  ממנה  ה ייהה   ;גדולה 

קורא למשה לעלות אליוול-א סיני, הים  הר    , אל ראש 

בלי   בניגוד    אחיון  ואהרלבדו  פועל  ומשה  והזקנים, 

  4: מויע  ולוקח את יהושע   לרצון ה'

ּיֹ  ֶוְהֵיה  ֹמֶׁשה  ֶאל  'ה ראמֶ ו  ָהָהָרה  י  ֵאל  ָׁשם    ֲעֵלה 

ְצָוה ֲאֶׁשר    ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ּמ  ּתֹוָרה ְוה  ֻלֹחת ָהֶאֶבן ְוה 

ְלהֹוֹרתָ  י  ְבּת  ְמָׁשְרתֹו    .םָּכת  יהֹוֻׁשע   ו  ֹמֶׁשה  ָּיָקם  ו 

ֶאל ֹמֶׁשה  ל  ּי ע  ָהא    ו  ר  ים-ה  ר   ְוֶאל  .ֹלה  ָאמ  ים  ְּזֵקנ  ה 

ֲאֶׁשר  ְׁשבּו ד  ע  ָבֶזה  ַאֲאֵליכֶ ָנׁשּוב    ָלנּו  ֵּנה  ְוה  ֲהֹרן  ם 

י מ  ָּמֶכם  ע  ֲאֵלהֶ   ְוחּור  ּג ׁש  י  ים  ְּדָבר  ל  ע  שמ' )   םב 

   5.(יד-יבכד:

 
 . בפסוק יג  בעניין   , דן מביא גם את פירוש רש"י ש  ,רמב"ן  4
'  משה  משרת'ככאן    יהושע  של  גדרתושה  לציין   יש  5

 ציית  שעשיהו,  לקעמ  מלחמתב  ההדגשה  את  מבהירה
  ְלִהָּלֵחם   ֹמֶׁשה  לֹו  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר   ְיהֹוֻׁשעַ   ַוַּיַעׂש"  : למשה

ה בפעם  לנ  רביעית גם  תהיה  יהושע  יוזכר  ו  שבה 

לנו   יתברר  היחיד שהפתעה:  האדם  הוא  יהושע 

כמובן(  בישראל ממשה,  בחטא   )חוץ  שותף  היה  שלא 

עין בהעלמת  ולא  במעשה  לא  טהעגל,  הוא  ולכן    עה , 

במחנהב הנשמעים  הקולות  ע ":  זיהוי  ְׁשמ  ּי    ֶאת  ְיהֹוֻׁשע   ו 

ֹּיאֶמר ה ְּבֵרעֹ  ָהָעם  קֹול  ְלָחָמה קֹול  ֹמֶׁשה  ֶאל ו  ֲחֶנה"  מ  ּמ  ּב 

לקריאת    ,לוי  שבט  לבני  ילואפז(.  :לב'  )שמ שנזעקו 

י"  משה ה מ  )שםֵאָלי  'ל  את :"  להעניק  אפשר  אי  כו(, 

  6השבח הזה. 

גם הרביעית  עלי  הפעם  את  לאחור  ית מפרשת 

יהוש עם  להר  שהה  משה  לא  שיהושע  לנו  מתברר  ע. 

קיבל את  משה בעת ש  אך גם לא היה עם  ,ישראלעם  

 ושמע על חטא העגל מפי ה'. הלוחות

  , חמישיתר תזכיר התורה את יהושע בפעם האשכ

שיה  ייתכן  איך  וסוף  נבין  העגל,  על חטא  ידע  לא  ושע 

אביו:  נדעסוף   הוא  ֶּבר"  מי  ים  ֶאל  'ה ְוד  ָּפנ    ֶאל   ֹמֶׁשה 

ֶאל יׁש  א  ֵּבר  ְיד  ֲאֶׁשר  ּכ  ים  ֶאל  ָּפנ  ְוָׁשב  ֲחֶנה    ֵרֵעהּו  ּמ  ה 

ןָׁשְר ּומְ  ּתֹוְך ָהֹאהֶ   תֹו ְיהֹוֻׁשע  ּב  יׁש מ  ר ֹלא ָימ  ע   ')שמ  "לנּון נ 

הנאמן    .יא(:לג לשובו  מצפה  של משה  יהושע המשרת 

שבו  בסבלנות   ארך  יהעדרו  אם  אף  ,  ונפרדבמקום 

 ארבעים יום!

הש לאי בפעם  יהושע  את  נכיר  כאדם   רק  שית 

והממתין   במלחמה  למשה  אלא    ,בסבלנותלו  המציית 

נאמן שככגם   בעיניויאדונבוד  אדם  יקר  נחלץ   ,ו  והוא 

ן דו: "מעמו כאשר נשקפת סכנה ללעזרת ע  ּי  ן  ְיהֹוֻׁשע   ו    ּב 

ְּבֻחָריו  ֹמֶׁשה  ְמָׁשֵרת  נּון ר מ  ֹּיאמ  י ו    ' )במ  "ְּכָלֵאם ֹמֶׁשה  ֲאֹדנ 

קול,    .כח(:יא ומרים  נזעק  ן"יהושע  ע  ּי  נותן  "ו  וכביכול   ,

נחרצת במילים  "ְּכָלֵאם"  : למשה  פקודה  הפנייה  אך   ,

יֲאדֹ "  ., ומשה מבין זאתונאמנותמורה על עומק   "ֹמֶׁשה נ 

 
  לא   שיהושע  לכך  רומז  שהכתוב  נראה  .(שמ' יז:י )  "ַּבֲעָמֵלק

  את   עשה  אדונו  פקודת  מכוח  ורק,  כלוחם  עצמו  ראה
'  ה  ששם  אינור  כי ,  מתבקש  הזה  הפירוש.  ממנו  הנדרש

 אההור  שהמל  ניתנה  ולא,  עמלק  במלחמת  כלל  נזכר  אינו
  ההתקפה   מכורח  מעצמו  על פ  והוא,  עמלק  נגד  לפעול

 כזו  לפקודה  לציית  חייבלא היה    יהושע  ולכן ,  העמלקית
 . לוהים-מא  באה  שאינה

על האפשרות שהוא    (אע"  עו-בע"  עה  יומא)הצביעו  חז"ל    6
שעל    שכרבל  י ק ארבעיםהבידוד  חי  :  אחר  דבר  יום:   בו 
יׁש" ל א  ים ָאכ  יר  ּב    שירד   יהושע  זה  –  כה(: עח  ')תה  "ֶלֶחם א 

ח  " התם וכתיב "איש" הכא כתיב ; ישראל כל כנגד מן  לו ק 
יׁש ֲאֶׁשר רּוח  ּבוֹ  ן נּון א    .)במ' כז:יח(  "ְלָך ֶאת ְיהֹוֻׁשע  ּב 
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בסיפור זה מלווה בחידוש נוסף. נודע לנו    הושעהצגת י 

כבר שיהושע הוא בן נון ושהוא משרת משה, אך עתה  

ְּבֻחָריו"נאמר שהוא   ואף שאיננו יודעים   .כח(:יא  'במ)  "מ 

מזמן האם  של מי הכתוב מדבר,    "בחוריו"ות על  בוודא

יהו של  תרגום  ,שעבחרותו  שפירש    אונקלוס   כפי 

  כפי שפירש   ,ו של משהבחרינהיה מש או  ,  ואחריו רבים

 7ליהושע. נוסף בין כך ובין כך זהו שבח  .ראב"ע

מי   נדע  יהושע  נזכר  שבה  השביעית  בפעם  רק 

בשבט,  ,שבטו מעמדו  יהושע    מה  מנעוריו.  נקרא  ואיך 

 עם נציגי שאר השבטים,יחד  נבחר כנציג שבט אפרים  

י  ֹּכל" ְבֵני...  ָבֶהם א ָנׂש  ים ָראֵׁשי  ֲאָנׁש  ֵהּמָ  ֻּכָּלם  ְׂשָרֵאל   "הי 

משרתים    ,(ג-ב:יג  'במ) יש  אישואינם  זאת  ובכל   .

הוא    ולמרות מעמדו בשבט,  ליהושע קשר מיוחד למשה

באותו  לו משה  מקבל ברצון את החלפת השם שעשה  

ים  ְׁשמֹות  ֵאֶּלה"  8: זמן ח  ֲאֶׁשר ָהֲאָנׁש    ֶאת  ָלתּור  ֹמֶׁשה  ָׁשל 

ּי   ץָהָארֶ  ן  ְלהֹוֵׁשע   ֹמֶׁשה  ְקָרא ו   (.טז :שם) "ְיהֹוֻׁשע   נּון  ּב 

הן    צורך אין   יהושע  להאריך בתיאור נאמנותו של 

בסיפור המרגלים, כי הדברים   לדברי ה' והן לדברי משה

בכתוב.   הרביםמפורשים  המקומות  הוא  שבהם    ביתר 

המרגליםנזכר   חטא  לאחר  נקבעה    ,בתורה  ושבהם 

הגדרת אישיותו  ברק  דוש  מנהיגותו אחרי משה, יש חי 

" ה':  בפי  יהושע  השל  ֹּיאֶמר  ק  ֹמׁשֶ   ֶאל  'ו  ֶאת  חה   ְלָך 

ן ּב  ֲאֶׁשר  ְיהֹוֻׁשע   יׁש  א  )במ  נּון  ּבֹו"  ומי  :יח(,  כז  'רּוח  

כך  טז(:)שם "ָּבָׂשר  ְלָכל ָהרּוֹחת ֹלֵהי-א  "ש עליו  ,  מעיד 

ואף על פי כן ננסה לתרום להבנת  אינו זקוק לשבחינו.  

בין     היכן התחיל ער  לשו  ,שהמיהושע להקשר המיוחד 

 .  קשר זה

חייו   שפרטי  שראינו  יואישיותו  נגללים    הושעל 

אלינו במהופך ובהדרגה. התחלנו בנקודת שיא כשהוא 

שיעשה   כפי  במלחמה,  חיל  ה' עושה  לאחר    בדבר 

  דע ונחר בסיפורי התורה  מאו  בורק בשל  ,משה  פטירת

מו. לכן נראה שאפשר שמי הוא באמת ומה מקור  לנו  

ל ללהמשיך  בסוהפליג  ולמצוא  חייו  סיפור    פם אורך 

 משמעותית.  נקודת התחלה

 
ראב"ע  7 שמביא  אומרים"  "יש  לפי  לשבח:    רק  אינו 

 ". א אמר כדברי זקן והטעם של  ,תו"מבחרו 
-ֵׁשם  ַפְרֹעה  ְקָראַוּיִ "  כפי שעשה פרעה ליוסף שכפוף אליו:   8

   מה(. : מא'  " )ברַּפְעֵנחַ  ָצְפַנת  יֹוֵסף

יהושע מסופר על מותו וקבורתו,  ספר  ד ב"רק כבפ

מסופר: ֲאֶׁשר  ְוֶאת"  ובסמוך  יֹוֵסף  ְצמֹות  ְבֵני   ע  לּו    ֶהע 

ם ָקבְ  י  ְצר  ּמ  ְׂשָרֵאל מ  ָקָנה  י  ָּׂשֶדה ֲאֶׁשר  ת ה  ְׁשֶכם ְּבֶחְלק  רּו ב 

ְּבֵני ֵמֵאת  ֲעֹקב  י  י  ֲאב  ְּבמֵ ׁשְ   ֲחמֹור  ְהיּו  ֶכם  ּי  ו  יָטה  ְקׂש  ָאה 

ְבֵני בעניין  הזכרת בני יוסף    .(לבד:יה' כ)  "ֲחָלהיֹוֵסף ְלנ    ל 

במקומה שונראית    יתמוקש   זה לקושי    )נוסף  לא 

"ויהיו", מוסב  מי  על  ייתכן    על  התחבירי:  העצמות?(. 

זכר  יך נרמז שקבורת עצמות יוסף הייתה ראויה לה שבכ

נחל יוסףובתיאור  בני  טז   ת  ויז(-)יהושע  נזכרה  ,  למה 

מבחירתו  רמבחו  שהחליטיהושע,    בגלל  כאן? יו, 

משה  9, יתהאיש העלה  שאותם  יוסף  בעצמות  ,  לטפל 

שכ בפרשתנופי  חנאמר  ּק  ּי  "ו  ְצמֹות  ֶאת  ֹמֶׁשה  :    יֹוֵסף   ע 

ּמֹו י  ע  ְׁשֵּבע    ּכ  יע    ה  ְׁשּב  ְׂשָרֵאל  ְּבֵני  תאֶ   ה  ְפֹקד  ָּפֹקד  ֵלאֹמר  י   י 

ים-א   יֶתם  ֶאְתֶכם  ֹלה  ֲעל  ְצֹמת    ֶאת   ְוה  ֶּזה  יע  ְּתֶכם  מ   ')שמ   "א 

היהוכי    .יט(:יג יוס  לא  של  מבניו  שאיש  תעורר  הף 

לקיים את הנאמר בשבועה? וכי משה שעסוק בהנהגת 

אשתו ולילדיו, יהיה  אפילו לכל עם ישראל, ואין לו זמן  

בהובלת ב  טרוד  יוסף  הנדודים    םיעבראעצמות  שנות 

 ר? במדב

אפרים,   מוצאו משבטו האיש אשר רוח בו, ראה שנ

כדי   למשה  עצמו  את  אבי  את  למלא  הצמיד  צוואת 

גם  השבט הוא  על  על    קיבל.  למשה  להודות  עצמו 

 יוזמתו בכך שיהפוך למשרתו הנאמן בכל עת ובכל זמן.

 
 
 

 

 רן הנשיא מופץ בסיוע ק הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שלמדע, לתורה ול

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל הדף:ל ש"בת דואכתו
קבל את הדף מדי שבוע  פנות לכתובת זו ולניתן ל

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 ל קדושת העלון ור עיש לשמ

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 
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