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 פרק ג' עוברים

 

 היום ביום ט' בניסן אנו עומדים.

 ת את הירדן.וישראל מתכוננים לחצ

כי בעוד שלשת ימים אתם עוברים את  - לפני שלשה ימים ביום ז' בניסן ציוה יהושע

הירדן. והיום ביום ט' בניסן היום השלישי לצווי, באו בני ישראל עד הירדן, ע"מ 

 רצו לחצותוכי עברו את הירדן עכשיו,  ללון שם טרם יעברו את הירדן. ולא

 .כל העמים ישמעו ויראו את הנפלאותכדי ש באמצע היום,

. מצוים אותם את אשר והשוטרים עוברים במצוות יהושע בקרב המחנה ומצוים אותם

הארון א. יצוה הי"ת את יהושע מחר, קודם חצית הירדן. וכך ציוו השוטרים: 

 הכהנים ישאוהארון אחרי שני דגלים. ב.  , ולא כשאר מסעות, שהלךהולך בראש

 את הארון.

וכיצד ידע לצוות  ומהיכן ידע יהושע עוד קודם שיצווהו ה', שהארון הולך לפני העם?

שהכהנים ישאוהו עוד לפני שצווה? אלא ידע יהושע את אשר נאמר בפרשת 

רֶּ בהעלותך, לפני חטא המרגלים )שבפר' שלח(,  ְסעּו ֵמַהר ְיֹהָוה דֶּ ים ַויִּ ת ָימִּ ְך ְשלשֶּ

ם ְפֵניהֶּ ית ְיֹהָוה ֹנֵסַע לִּ ם ְמנּוָחה ַוֲארֹון ְברִּ ים ָלתּור ָלהֶּ ת ָימִּ ְך ְשלשֶּ רֶּ . ומדוע נסע דֶּ

. אלא שחטאו כגיבור היוצא לפני המחנההארון לפניהם? לתור להם מנוחה. 

וכעת כשעומדים ישראל ישראל בשלחם מרגלים, ונשארו במדבר ארבעים שנה. 

 הם. לכך ציוה שהארון ילך לפניהם.ארץ המובטחת, שוב ילך הארון לפניליכנס ל

אין מתקרבים למלך יתר על המידה.  דרך כבוד. אך יהא בינכם ובינו כאלפיים אמה.

על אלפיים אמה, כיון שעתידין להילחם בשבת, ואם יהיו רחוקים  וגם לא יותר

)תחום שבת ארון. יותר על אלפיים אמה, לא יוכלו לבא בשבת להתפלל לפני ה

 מסוף העיר, ויותר מאלפיים אמה, כקילומטר, אסור ללכת( אלפיים אמה,

 כדי שתדעו את הדרך. -והלכתם אחריו 

כי הלויים היו נושאים את הארון בלכתם בדרך במדבר. אך  ואף גם זאת ידע יהושע,

וכך היה לשאתו.  הכהניםהיה זה תפקידם של  למקום קדוש,בהכנסם 

 בית קה"ק. ובזמן שלמה.כשהכניסוהו ל
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. יהיה גלוי שכינה כמו וכן מצוה יהושע את העם להתקדש כי יעשה ה' בקרבם נפלאות

שהיה בעת קריאת ים סוף, ועליהם להיות ראויים לזה. ומהיכן ידע שהירדן יקרע 

אהיה  כאשר הייתי עם משהטרם נתבשר מפי השכינה? אלא כיון שהודיעו הקב"ה 

 שאצל משה נבקע הים קן אצלו יבקעבין יהושע שכמו עמך, )לעיל פרק א'(, ה

 הירדן. כי בהנהגת יהושע משתקפת הנהגת משה.

 -כי אחל גדלך וכו' אשר ידעון וכו', כמו בזמן משה בקריאת ים סוף  ואז מודיעו הי"ת

 ויאמינו בה' ובמשה עבדו , כך בירדן יאמינו ביהושע.

הארון, ומשביע אותם כי ע"מ כן הם  את כל עם ישראל בין שני בדי ואז מעמיד יהושע

 שיושבים בארץ כנען. , ע"מ להוריש את כל העמיםעוברים את הירדן

הכהנים יטבלו את רגליהם במים, וממקום עמדם לא יזרמו וכך יתבצע מעבר הירדן: 

יותר מי הירדן. המים שעברו עברו, והמים שיגיעו, נעמדו אחד ע"ג השני, וגובהם 

, וכל זאת בזמן שהירדן מלא על כל מטר 051 -ת אמה ליותר משלש מאוהגיע 

וגם במקום שהתיבש, הוא התיבש  גדותיו, בסוף החורף, ותחילת האביב, י' בניסן.

 בחרבה.לגמרי ולא נשאר בוץ אלא 

שנים עשר אנשים כדי שישאו אבנים מרגלי הכהנים כפי  ובאותו הזמן מפריש יהושע

 שנראה בפרק ד'.
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 - פרק ג'

ְשָרֵאל )א( ַויַ  ים ַוָיֹבאּו ַעד ַהַיְרֵדן הּוא ְוָכל ְבֵני יִּ טִּ ְסעּו ֵמַהשִּ ר ַויִּ ַע ַבֹבקֶּ ְשֵכם ְיהֹושֻׁ

ם ַיֲעֹברּו: רֶּ נּו ָשם טֶּ מעבר לירדן יריחו. ויחל העם לזנות אל בנות מואב חנו בערבות מואב,  ַוָילִּ

 .בשיטים. וזהו אותו מקום. והיו שם עד עתה

ב ַהַמֲחנֶּה:)ב( ַויְ  רֶּ ים ְבקֶּ ים ַוַיַעְברּו ַהֹשְטרִּ ת ָימִּ ְקֵצה ְשלשֶּ י מִּ  הִּ

ים  ם ְוַהֹכֲהנִּ ית ְיהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ֵאת ֲארֹון ְברִּ ְראֹוְתכֶּ ת ָהָעם ֵלאֹמר כִּ )ג( ַוְיַצּוּו אֶּ

ם ַאֲחָריו: ם ַוֲהַלְכתֶּ ְמקֹוְמכֶּ ְסעּו מִּ ם תִּ ים ֹאתֹו ְוַאתֶּ ם ֹנְשאִּ יִּ  ַהְלוִּ

ם ּוֵביָנו )ד ְהיֶּה ֵביֵניכֶּ ְקְרבּו \}ּוֵביָניו\( ַאְך ָרחֹוק יִּ ָדה ַאל תִּ ם ַאָמה ַבמִּ { ְכַאְלַפיִּ

ְך  רֶּ ם ַבדֶּ י ֹלא ֲעַבְרתֶּ ר ֵתְלכּו ָבּה כִּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ת ַהדֶּ ר ֵתְדעּו אֶּ ֵאָליו ְלַמַען ֲאשֶּ

ְלשֹום: ְתמֹול שִּ  ולכו אחריו כדי שתדעו את הדרך.אמה מפני הכבוד.  2222יהיה מרחק של  מִּ

ְפָלאֹות: ם נִּ ְרְבכֶּ ה ְיהָוה ְבקִּ י ָמָחר ַיֲעשֶּ ְתַקָדשּו כִּ ל ָהָעם הִּ ַע אֶּ ר ְיהֹושֻׁ  )ה( ַוֹיאמֶּ

 דברים קדושים, )פרישן(, מופלאים. ולכן הנכם צריכים להיות קדושים וראויים לניסים אלו. הםנפלאות 

ל הַ  ַע אֶּ ר ְיהֹושֻׁ ְפֵני ָהָעם )ו( ַוֹיאמֶּ ְברּו לִּ ית ְועִּ ת ֲארֹון ַהְברִּ ים ֵלאֹמר ְשאּו אֶּ ֹכֲהנִּ

ְפֵני ָהָעם: ית ַוֵיְלכּו לִּ ת ֲארֹון ַהְברִּ ְשאּו אֶּ  ַויִּ

י  ר ֵיְדעּון כִּ ְשָרֵאל ֲאשֶּ ְלָך ְבֵעיֵני ָכל יִּ ה ָאֵחל ַגדֶּ ַע ַהיֹום ַהזֶּ ל ְיהֹושֻׁ ר ְיהָוה אֶּ )ז( ַוֹיאמֶּ

ר הָ  ָמְך:ַכֲאשֶּ ְהיֶּה עִּ ה אֶּ ם משֶּ י עִּ יתִּ  יִּ

ם ַעד ְקֵצה ֵמי  ית ֵלאֹמר ְכֹבֲאכֶּ ים ֹנְשֵאי ֲארֹון ַהְברִּ ת ַהֹכֲהנִּ ה אֶּ )ח( ְוַאָתה ְתַצּוֶּ

 -כבאכם עד קצה מי הירדן לרש"י: עמדו בשפת הירדן המזרחי, ) ַהַיְרֵדן ַבַיְרֵדן ַתֲעֹמדּו:

  (.עד אשר יעברו כל העם אל העבר  השני -ו בירדן תעמד, כשתכנסו לפנים  משפתו

בירדן תעמודו , בקצהו המערבי -עד קצה ) ולמצודות: עמדו בשפת הירדן המערבי, בצד של ארץ ישראל,

 (.ולא תצאו מיד אל החרבה -

ְבֵרי ְיהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ  ת דִּ ְמעּו אֶּ ְשָרֵאל גשּו ֵהָנה ְושִּ ל ְבֵני יִּ ַע אֶּ ר ְיהֹושֻׁ הנה,  ם:)ט( ַוֹיאמֶּ

 .בין שני בדי הארוןלכאן, לפירושו, 

ת  ם אֶּ ְפֵניכֶּ יש מִּ ם ְוהֹוֵרש יֹורִּ ְרְבכֶּ י ֵאל ַחי ְבקִּ ַע ְבֹזאת ֵתְדעּון כִּ ר ְיהֹושֻׁ )י( ַוֹיאמֶּ

י: י ְוַהְיבּוסִּ י ְוָהֱאֹמרִּ ְרָגשִּ ת ַהגִּ י ְואֶּ זִּ ת ַהְפרִּ י ְואֶּ ּוִּ ת ַהחִּ י ְואֶּ תִּ ת ַהחִּ י ְואֶּ  ַהְכַנֲענִּ
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ם ַבַיְרֵדן:  ְפֵניכֶּ ץ ֹעֵבר לִּ ית ֲאדֹון ָכל ָהָארֶּ ֵנה ֲארֹון ַהְברִּ  )יא( הִּ

ט: ָחד ַלָשבֶּ יש אֶּ ָחד אִּ יש אֶּ ְשָרֵאל אִּ ְבֵטי יִּ שִּ יש מִּ ם ְשֵני ָעָשר אִּ  )יב( ְוַעָתה ְקחּו ָלכֶּ

 למצודות: כדי להעיד על הנס.  לרש"י: בשביל לשאת את האבנים לקמן בפרק ד'.

ץ ְבֵמי ַהַיְרֵדן ) ים ֹנְשֵאי ֲארֹון ְיהָוה ֲאדֹון ָכל ָהָארֶּ יג( ְוָהָיה ְכנֹוַח ַכפֹות ַרְגֵלי ַהֹכֲהנִּ

ָחד: ְלָמְעָלה ְוַיַעְמדּו ֵנד אֶּ ים מִּ ם ַהֹיְרדִּ ָכֵרתּון ַהַמיִּ  ֵמי ַהַיְרֵדן יִּ

ת ַהַיְר  ם ַלֲעֹבר אֶּ ְנֹסַע ָהָעם ֵמָאֳהֵליהֶּ י בִּ ית )יד( ַוְיהִּ ים ֹנְשֵאי ָהָארֹון ַהְברִּ ֵדן ְוַהֹכֲהנִּ

ְפֵני ָהָעם:  לִּ

ְקֵצה  ְטְבלּו בִּ ים ֹנְשֵאי ָהָארֹון נִּ )טו( ּוְכבֹוא ֹנְשֵאי ָהָארֹון ַעד ַהַיְרֵדן ְוַרְגֵלי ַהֹכֲהנִּ

יר: ם ְוַהַיְרֵדן ָמֵלא ַעל ָכל ְגדֹוָתיו ֹכל ְיֵמי ָקצִּ רדן שונה משאר המצודות פירש: שהי ַהָמיִּ

ורש"י פירש: שעכשיו  נהרות, שתמיד הוא מלא על גדותיו, אפי' בימי קציר, וכ"ש עכשיו בניסן.

 .בניסן הם ימי קציר

ָחד ַהְרֵחק ְמֹאד ֵבָאָדם  ְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד אֶּ ים מִּ ם ַהֹיְרדִּ )טז( ַוַיַעְמדּו ַהַמיִּ

ַצד ָצְרָתן ְוַהֹיְר \}ֵמָאָדם\ ר מִּ יר ֲאשֶּ ַלח ַתמּו { ָהעִּ ים ַעל ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהמֶּ דִּ

יחֹו: ד ְירִּ גֶּ ְכָרתּו ְוָהָעם ָעְברּו נֶּ רש"י: המים התיבשו, עמדו, במקום רחוק, ליד אדם העיר. נִּ

 והמצודות פירש: שגובה הנד נראה עד לאדם העיר.  

ָחָרָבה ית ְיהָוה בֶּ ים ֹנְשֵאי ָהָארֹון ְברִּ ְבתֹוְך ַהַיְרֵדן ָהֵכן ְוָכל  )יז( ַוַיַעְמדּו ַהֹכֲהנִּ

ת ַהַיְרֵדן:  ר ַתמּו ָכל ַהגֹוי ַלֲעֹבר אֶּ ָחָרָבה ַעד ֲאשֶּ ים בֶּ ְשָרֵאל ֹעְברִּ הכן. פירש"י: זה יִּ

 ובמצודות: מול זה. כלומר ארבעת הכהנים שנשאו את הארון עמדו עם הפנים אחד מול השני.

 מוכנים דרך קבע.
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 במחברות:

  האירועים:סדר  -סיכום 

 בט' בניסן, שלשה ימים לאחר צווי "הכינו לכם צידה", נוסעים לכיוון הירדן. ב.-א

  אמה. 2111. שמרו מרחק של 2. לכו אחרי הארון. 0השוטרים מצווים  ד.-ג

  להתקדש לקראת הנפלאות. לעםיהושע מצוה  ה.

  לשאת את הארון. לכהניםיהושע מצוה  ו.

  . שיעמדו בתוך המים.2כהנים ישאו את הארון. . ה0השם צוה את יהושע  ח.-ז

 02. מצוה לקחת 2. יהושע משביעם בין שני בדי הארון שישו את הארץ. 0 יג.-ט

  . מורה להם כיצד יתבצע המעבר.3אנשים.  

 הכהנים נכנסים למים ועומדים, הירדן מצטבר לגובה, ועוברים את הירדן.  יז.-יד

 

  :חזרה שאלות

  ר י' בניסן, בכדי לחצות את הירדן?קומדוע חיכו לב. 0

  מדוע הארון הולך לפניהם? ואיך ידע יהושע שהארון הולך בראש?. 2

 מהיכן ידע יהושע, לפני שהשם אמר לו, שמחר יעשה ה' נפלאות?. 3

 

  תשובות:

  כדי שכל האומות יראו את הניסים.. 1

חטא המרגלים, כשהתעתדו להכנס  כגיבור ההולך לפני המחנה. וידע כמו לפני ארבעים שנה לפני. 2

  לארץ, הלך הארון לפניהם.

 כיון שאמר לו כאשר הייתי עם משה.. 3
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