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 טפרק  הגבעונים

 הקדמה

לֹום -נצטוו ישראל  אתָּ ֵאֶליהָּ ְלשָּ רָּ ֶליהָּ ְוקָּ לֵָּחם עָּ יר ְלהִּ ְקַרב ֶאל עִּ י תִּ לֹום .כִּ ם שָּ יָּה אִּ ְוהָּ

דּוָך ַמס ַוֲעבָּ ְהיּו ְלָך לָּ ּה יִּ א בָּ ְמצָּ ם ַהנִּ עָּ ל הָּ יָּה כָּ ְך ְוהָּ ה לָּ ְתחָּ   .ַתַעְנָך ּופָּ

כְ ועוד נצטוו ישראל, על עמי כנען,  יתֹלא תִּ ֶהם ְוֵלאֹלֵהיֶהם ְברִּ   .ֹרת לָּ

. האחת, הרוצה השלש אגרות ליושבי ,קודם שנכנסו לארץוכך שלח יהושע 

להתפנות יתפנה. השנית, הרוצה להשלים ישלים, )ויקבל עליו שבע מצוות בני נח, 

 מס ועבדות(. השלישית, הרוצה לעשות מלחמה, יצא וילחם.

 

 שתי שמיעות

מעו את מלחמת העי, העלו בדעתם כי ניתן יהיה לגבור על ומלכי כנען שש -הכל צפוי 

ישראל, אם יאספו כולם כאחד, בכוחות עצומים, נגד ישראל. כיון שחשבו 

 לוקית מלמעלה.-שישראל גברו בדרך הטבע, וללא עזרה א

 אכן כך עשו, התאספו כולם פה אחד, כל מלכי כנען, להילחם עם ישראל. -ולמעשה 

. מלכי כנען שמעו, וחשבו שבידם לנצח. ואף מלך החוי, מלך ויש שמיעה -שמיעה יש 

  המלכים המתאספים.גבעון, שמע, והיה בין 

שמע, והסיקו, כי השם נלחם להם לישראל, לפיכך  -העם עצמו  -ואילו הגבעונים 

 עשו בערמה.

 

 

ה מָּ רְּ עָּ ה בְּ  ַגם ֵהמָּ

ראל. והן על ישראל, הן על מלכם, שלא ידע שהולכים הם לכרות ברית עם יש -והערימו 

  שלא ידעו, שהינם מעמי כנען.

ומדוע היו צריכים להערים על ישראל? הרי נצטוו ישראל להשלים עם הרוצה 

  להשלים? 
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שלח יהושע אגרות, ובהן כתוב, הרוצה להשלים ישלים, ולהילחם ילחם. והם לא 

ם, חפצו להשלים, אלא חפצו במלחמה, ועלה על דעתם שאינם יכולים לחזור בה

ואף אם יחזרו בהם, כעת לא יקבלום. ועוד חפצו להערים, ולכרות ברית, וברית 

אין ישראל יכולים לכרות עם עמי כנען. זאת ועוד, חפצו שישלימו עמם, על אף 

 שלא קיבלו על עצמם שבע מצוות, מס ועבדות.

נעשו כצירים מטעם העם והמלך. שלוחים לכרות ברית עם ישראל. ולקחו  -ויצטירו 

קים בלים, נאדות יין בלים, וכו', וכו'. כדי שיראה כביכול, שהיו בדרך זמן רב, ש

ומארץ רחוקה באו, כדי שיאמינו ישראל שאינם מעמי כנען, ויסכימו לכרות עמם 

 ברית.

 

 הברית

י העם עצמו החל לחשוד בהם,  -ואכן  ְרבִּ ה יֹוֵשב ְוֵאיְך אּוַלי ְבקִּ יתַאתָּ ת ְלָך ְברִּ . אולם ֶאְכרָּ

 הם התחכמו, והלכו אל יהושע והנשיאים.

חּו קְּ םהנשיאים, ראיה לדבריהם, כי מארץ רחוקה הם,  - ַויִּ ֵצידָּ . שהרי היה ישן ובלוי, מִּ

ואם כן ישנה הוכחה שכנים דבריהם. ולא שאלו באורים ותומים, אלא הסתפקו 

ם בזה. אולם חששם עדיין לא הירפה מהם, וכרת להם יהושע ברית  לבד. בְלַחּיֹותָּ

ולא ברית שלום רגילה, כיון שאם וכאשר יתברר שהינם מעמי כנען, יוכלו לקחת 

מהם מס ועבדות. והנשיאים אף נשבעו להם בשם השם, ע"פ בקשתם, כי לא 

 ילחמו בם, ושלום יהיה ביניהם.

 

 מתגלה השקר

אחר שלשה ימים הוברר כי הינם גבעונים ויושבים בקרב הארץ, ואם כן כל  - וכך היה

 בשקר. ואינם מחוייבים לשמרה. רית בטעות יסודה. הב

כל העם והלכו להילחם בגבעונים. אולם הנשיאים מנעו בעדם. ולא משום  - ואז נאספו

שהיה אסור להילחם בהם, כיון שהיה מותר הדבר, שהרי מעולם לא היתה כריתת 

ברית. אלא משום שעתיד לצאת מכך חילול השם, כשיתפרסם, שישראל, לכאורה 

 ינם שומרים על שבועתם.א
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שיקבלו על עצמם מס ועבדות. )ושבע מצוות בני נח(. וכעת כבר לא יהא חילול  -והפתרון 

השם, כיון שלא התחייבו שלא ישתעבדו בהם, שהרי כרתו איתם ברית, ונשבעו, 

 רק שיחיום.

על רמאותם. והם מתנצלים בטענה כי פחדו מאד, ועל כן עשו את  -ומוכיחם יהושע 

 הזה. והינם מקבלים עליהם כל מה שיצוום. הדבר

ַע ַביוֹם ַההּוא הוֹשֻׁ ֵנם יְּ תְּ ה ַעד ַהּיֹום ַהֶזה - ַויִּ ְזַבח ְיהוָּ ה ּוְלמִּ ֵעדָּ ם לָּ ים ְוֹשֲאֵבי ַמיִּ  .ֹחְטֵבי ֵעצִּ
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ר ּוַבְשֵפלָּה ּוְבכֹ  הָּ ים ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַּיְרֵדן בָּ כִּ ל ַהְמלָּ ְשֹמַע כָּ י כִּ דֹול ֶאל מּול )א( ַוְיהִּ ל חֹוף ַהּיָּם ַהגָּ

י: י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ י ַהחִּ זִּ י ַהְפרִּ י ַהְכַנֲענִּ ֱאֹמרִּ י ְוהָּ תִּ נֹון ַהחִּ  ַהְלבָּ

ד: ֵאל ֶפה ֶאחָּ ְשרָּ ם יִּ ַע ְועִּ ם ְיהֹושֻׁ לֵָּחם עִּ ו ְלהִּ ְתַקְבצּו ַיְחדָּ  )ב( ַוּיִּ

ה ְיהֹושֻׁ  שָּ ְמעּו ֵאת ֲאֶשר עָּ ְבעֹון שָּ י:)ג( ְויְשֵבי גִּ עָּ יחֹו ְולָּ ירִּ  ַע לִּ

ן בָּ  ים ַלֲחמֹוֵריֶהם ְוֹנאדֹות ַייִּ לִּ ים בָּ ְקחּו ַשקִּ ְצַטּיָּרּו ַוּיִּ ה ַוֵּיְלכּו ַוּיִּ ְרמָּ ה ְבעָּ ים )ד( ַוַּיֲעֹשּו ַגם ֵהמָּ לִּ

ים: רִּ ים ּוְמֹצרָּ עִּ קָּ  ּוְמבֻׁ

לֹות ֲעלֵ  לָּאֹות ְבַרְגֵליֶהם ּוְשלָּמֹות בָּ לֹות ּוְמטֻׁ לֹות בָּ יָּה )ה( ּוְנעָּ ם יֵָּבש הָּ יֶהם ְוֹכל ֶלֶחם ֵצידָּ

ים: דִּ קֻׁ  נִּ

אנּו  ה בָּ ֵאל ֵמֶאֶרץ ְרחֹוקָּ ְשרָּ יש יִּ יו ְוֶאל אִּ ל ַוֹּיאְמרּו ֵאלָּ ְלגָּ ַע ֶאל ַהַמֲחֶנה ַהגִּ )ו( ַוֵּיְלכּו ֶאל ְיהֹושֻׁ

ית: נּו ְברִּ ְרתּו לָּ ה כִּ  ְוַעתָּ

ות { \}ַוֹּיאֶמר\)ז( ַוֹּיאֶמרו  ה יֹוֵשב ְוֵאיְך ֶאְכרָּ י ַאתָּ ְרבִּ י אּוַלי ְבקִּ ּוִּ ֵאל ֶאל ַהחִּ ְשרָּ יש יִּ אִּ

ת\ ית:\}ֶאְכרָּ  { ְלָך ְברִּ

ֹבאּו: ן תָּ י ַאֶתם ּוֵמַאיִּ ַע מִּ ֶדיָך ֲאנְָּחנּו ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ְיהֹושֻׁ ַע ֲעבָּ  )ח( ַוֹּיאְמרּו ֶאל ְיהֹושֻׁ

ה יו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוקָּ ְמעֹו ְוֵאת  )ט( ַוֹּיאְמרּו ֵאלָּ ַמְענּו שָּ י שָּ ה ֱאֹלֶהיָך כִּ ֶדיָך ְלֵשם ְיהוָּ אּו ֲעבָּ ְמֹאד בָּ

ם: יִּ ְצרָּ ה ְבמִּ שָּ ל ֲאֶשר עָּ  כָּ

יחֹון ֶמֶלְך ֶחְשבֹון ּוְלעֹוג ֶמלֶ  י ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַּיְרֵדן ְלסִּ ֱאֹמרִּ ְשֵני ַמְלֵכי הָּ ה לִּ שָּ ל ֲאֶשר עָּ ְך )י( ְוֵאת כָּ

ן ֲאֶשר שָּ רֹות: ַהבָּ  ְבַעְשתָּ

ם  אתָּ ְקרָּ ה ַלֶדֶרְך ּוְלכּו לִּ ל יְשֵבי ַאְרֵצנּו ֵלאֹמר ְקחּו ְבֶיְדֶכם ֵצידָּ )יא( ַוֹּיאְמרּו ֵאֵלינּו ְזֵקיֵנינּו ְוכָּ

ית: נּו ְברִּ ְרתּו לָּ ה כִּ   ַוֲאַמְרֶתם ֲאֵליֶהם ַעְבֵדיֶכם ֲאַנְחנּו ְוַעתָּ

ְצַטַּיְדנּו ֹאת ם הִּ יָּה )יב( ֶזה ַלְחֵמנּו חָּ ֵבש ְוהָּ ֵנה יָּ ה הִּ ֶלֶכת ֲאֵליֶכם ְוַעתָּ ֵתינּו ְביֹום ֵצאֵתנּו לָּ בָּ ֹו מִּ

ים: דִּ קֻׁ  נִּ

לּו  ֵלינּו בָּ עּו ְוֵאֶלה ַשְלמֹוֵתינּו ּוְנעָּ ְתַבקָּ ֵנה הִּ ים ְוהִּ שִּ ֵלאנּו ֲחדָּ ן ֲאֶשר מִּ )יג( ְוֵאֶלה ֹנאדֹות ַהַּייִּ

 ֵמֹרב ַהֶדֶרְך ְמֹאד:

ְקחּו  ָאלּו:)יד( ַוּיִּ ה ֹלא שָּ י ְיהוָּ ם ְוֶאת פִּ ֵצידָּ ים מִּ ֲאנָּשִּ  הָּ
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ה: ֵעדָּ יֵאי הָּ ֶהם ְנשִּ ְבעּו לָּ שָּ ם ַוּיִּ ית ְלַחּיֹותָּ ֶהם ְברִּ ְכֹרת לָּ לֹום ַוּיִּ ַע שָּ ֶהם ְיהֹושֻׁ  )טו( ַוַּיַעש לָּ

ְשְמ  ית ַוּיִּ ֶהם ְברִּ ְרתּו לָּ ים ַאֲחֵרי ֲאֶשר כָּ ְקֵצה ְשלֶשת יָּמִּ י מִּ יו )טז( ַוְיהִּ ים ֵהם ֵאלָּ י ְקֹרבִּ עּו כִּ

ים: ְרבֹו ֵהם ֹיְשבִּ  ּוְבקִּ

ה ּוְבֵארֹות ירָּ ְבעֹון ְוַהְכפִּ ֵריֶהם גִּ י ְועָּ ישִּ ֵריֶהם ַבּיֹום ַהְשלִּ ֵאל ַוּיָֹּבאּו ֶאל עָּ ְשרָּ ְסעּו ְבֵני יִּ  )יז( ַוּיִּ

ים: רִּ ְרַית ְיעָּ  ְוקִּ

ְשְבעּו י נִּ ֵאל כִּ ְשרָּ כּום ְבֵני יִּ ל  )יח( ְוֹלא הִּ ֹּלנּו כָּ ֵאל ַוּיִּ ְשרָּ ה ֱאֹלֵהי יִּ ה ַביהוָּ ֵעדָּ יֵאי הָּ ֶהם ְנשִּ לָּ

ים: יאִּ ה ַעל ַהְנשִּ ֵעדָּ  הָּ

ה ֹלא  ֵאל ְוַעתָּ ְשרָּ ה ֱאֹלֵהי יִּ ֶהם ַביהוָּ ְשַבְענּו לָּ ה ֲאַנְחנּו נִּ ֵעדָּ ל הָּ ים ֶאל כָּ יאִּ ל ַהְנשִּ )יט( ַוֹּיאְמרּו כָּ

ֶהם: ְנֹגַע בָּ  נּוַכל לִּ

ֶהם:)כ( ֹזאת ַנעֲ  ְשַבְענּו לָּ ה ֲאֶשר נִּ ֵלינּו ֶקֶצף ַעל ַהְשבּועָּ ְהֶיה עָּ ם ְוֹלא יִּ ֶהם ְוַהֲחֵיה אֹותָּ  ֶשה לָּ

ְברּו  ה ַכֲאֶשר דִּ ֵעדָּ ל הָּ ם ְלכָּ ים ְוֹשֲאֵבי ַמיִּ ְהיּו ֹחְטֵבי ֵעצִּ ְחיּו ַוּיִּ ים יִּ יאִּ )כא( ַוֹּיאְמרּו ֲאֵליֶהם ַהְנשִּ

ים: יאִּ ֶהם ַהְנשִּ  לָּ

ים ֲאַנְחנּו )כב( וַ  נּו ֵלאֹמר ְרחֹוקִּ יֶתם ֹאתָּ מִּ ה רִּ ַע ַוְיַדֵבר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר לָּמָּ ֶהם ְיהֹושֻׁ א לָּ ְקרָּ ּיִּ

ים: ְרֵבנּו ֹיְשבִּ ֶכם ְמֹאד ְוַאֶתם ְבקִּ  מִּ

ם ְלֵבית ֱאֹל ים ְוֹשֲאֵבי ַמיִּ ֶכם ֶעֶבד ְוֹחְטֵבי ֵעצִּ ֵרת מִּ כָּ ים ַאֶתם ְוֹלא יִּ ה ֲארּורִּ י:)כג( ְוַעתָּ   הָּ

ה ֱאֹלֶהיָך ֶאת מֶשה  ה ְיהוָּ ּוָּ ֶדיָך ֵאת ֲאֶשר צִּ ַגד ַלֲעבָּ ֵגד הֻׁ י הֻׁ ַע ַוֹּיאְמרּו כִּ )כד( ַוַּיֲענּו ֶאת ְיהֹושֻׁ

א ְמֹאד  ירָּ ְפֵניֶכם ַונִּ ָאֶרץ מִּ ל יְשֵבי הָּ יד ֶאת כָּ ָאֶרץ ּוְלַהְשמִּ ל הָּ ֶכם ֶאת כָּ ֵתת לָּ ַעְבדֹו לָּ

ְפֵניכֶ  ר ַהֶזה:ְלַנְפֹשֵתינּו מִּ בָּ  ם ַוַנֲעֵשה ֶאת ַהדָּ

נּו ֲעֵשה: ר ְבֵעיֶניָך ַלֲעֹשֹות לָּ ֶדָך ַכּטֹוב ְוַכּיָּשָּ ְננּו ְביָּ ה הִּ  )כה( ְוַעתָּ

גּום: ֵאל ְוֹלא ֲהרָּ ְשרָּ ַּיד ְבֵני יִּ ם מִּ ֶהם ֵכן ַוַּיֵצל אֹותָּ  )כו( ַוַּיַעש לָּ

ַע ַבּיֹום ַההּוא ֹחְטבֵ  ְתֵנם ְיהֹושֻׁ ה ַעד ַהּיֹום ַהֶזה )כז( ַוּיִּ ְזַבח ְיהוָּ ה ּוְלמִּ ֵעדָּ ם לָּ ים ְוֹשֲאֵבי ַמיִּ י ֵעצִּ

ר: ְבחָּ קֹום ֲאֶשר יִּ  ֶאל ַהמָּ
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 במחברות

  ' שני נושאים.טבפרק 

  הזמן: לאחר מלחמת העי.

  א. כל המלכים התקבצו פה אחד, להילחם בישראל.

טבי עצים בסוף חו ניתנים כורתים ברית עם ישראל. ב. הערמת הגבעונים.

  נתינים. ע"ש נתינתם למס ועבדות.  -וכינוים  ושואבי מים.

 

 

 השאלות.

  . מדוע התקבצו פה אחד להילחם עם ישראל.1

  . על מי הערימו הגבעונים? ומדוע הערימו?2

  . האם הותר לישראל לכרות עמם ברית, או להשלים אתם?3

 . האם ישראל האמינו לטענת הגבעונים?4

  רית אותה כרתו ישראל לבסוף?. מה היתה הב5

  . מה עשו ישראל לאחר שהתגלתה תרמיתם של הגבעונים? ומדוע?6

  . מדוע לא הרגו את הגבעונים לבסוף?7

 

 תשובות

1 . 

 

  פרק י' שאלת הכנה

  מדוע נבהלו מהגבעונים שהשלימו עם ישראל? )מצודת דוד(

 תארי את צורת המלחמה בפרק י'!

  


