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 השם ילחם לכם

 (יא-אפרק י' )

 

 סיפור המעשה

כסיסים אסטרטגיים ת -במלחמת העי אמר הקב"ה ליהושע ללחום באמצעות 

כביכול. וזאת כדי שעמי כנען יחשבו שאם ילחמו באמצעים אסטרטגיים עדיפים על 

 אלו של ישראל, מסוגלים לנצחם. 

 שראל פה אחד. כל המלכים התקבצו יחדיו, ותכננו להילחם עם י - הוווכך ה

משום שמרדו במלכם, ושאר העמים עלולים א.  - יושבי גבעון נפצו את תוכניותיהם

משום שמרפים את ידיהם של ב.  ללמוד מהם, וא"כ תכנית המלכים, תרד לטמיון.

שאר העמים, במלחמה מול ישראל. ג. שכעת יעזרו לישראל במלחמתם, ויתנום 

, ואין להם היכן ימו ושמום תל עולםלשבת בקרבם. )שהרי את יריחו והעי החר

 (.לשבת והיכן לגור

 יםבלשון הפסוק

ּה  ַעי ַוַיֲחִרימָׁ ַע ֶאת הָׁ ַכד ְיהוֹשֻׁ ַלִם ִכי לָׁ כיון ששמע על  -ַוְיִהי ִכְשֹמַע ֲאֹדִני ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּושָׁ

 לכידת העי בדרך הטבע, חשבו שיוכלו לנצח את ישראל.

ה ִליִריחוֹ ּו שָׁ ּהַכֲאֶשר עָׁ ַעי ּוְלַמְלכָׁ ה לָׁ שָׁ ן עָׁ ּה כֵּ י ִגְבעוֹן ֶאת ְוִכי ִהְשִלימּו  ,ְלַמְלכָׁ יְשבֵּ

ל אֵּ  החשש הראשון, שחשש שעמו ימרוד בו.יושבי גבעון מרדו במלכם, והנה  - ִיְשרָׁ

ם הנה החשש השלישי, שכעת ישראל יהיו בקרב הגבעונים בעריהם,  - ַוִיְהיּו ְבִקְרבָׁ

 ויעזרום במלחמה.

ל וַ  ַעי ְוכָׁ ה ְוִכי ִהיא ְגדוֹלָׁה ִמן הָׁ כָׁ י ַהַמְמלָׁ רֵּ ִייְראּו ְמֹאד ִכי ִעיר ְגדוֹלָׁה ִגְבעוֹן ְכַאַחת עָׁ

ֶשיהָׁ ִגֹבִרים וכעת ירפו את ידיהם של שאר העמים במלחמתם, וזהו החשש השני  - ֲאנָׁ

 שאמרנו.
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הוא מות, ועל כן שלח אדוני צדק מלך ירושלים,  - ודינם של בוגדים בעת מלחמה

, להכות את ֲעלּו ֵאַלי ְוִעְזֻרִניהודעה ובקשה לעוד ארבעה מלכים. ובקשתו היא: 

 הגבעונים, מפני שהשלימו עם ישראל.

על גבעון להילחם עליה. אנשי גבעון, שולחים ליהושע  - עולים מלכי האמורי וחמשת

אתם, אין ישראל חייבים לעזור להם, כיון שיבא ויעזרם. ומצד הברית שכרתו 

שהברית בטילה, שהרי הוזהרנו, לא תכרות להם ברית. וכך אמרו להם ישראל 

כשבאו לכרות ברית, איך אכרות לך ברית, אולי בקרבי אתה יושב. ועל כן ביקשו 

אנשי גבעון את רחמי יהושע, ואמרו לו, אל תרף ידיך מעבדיך, שהרי כעת הננו 

 נגזר בתורה. עבדים כשם ש

לעזרת אנשי גבעון. ואומר לו הקב"ה בנבואה, שמלחמה זו,  - יהושע עולה להילחםו

 מאתי היא, ובידך נתתים כבר, הינם כבר נתונים בידך. 

 נה,בשתי פנים, האחד: המם מהומה גדולה. מהומה הי - והשם נלחם להם לישראל

    שיפוטו של האדם.פגיעה בכושרו השכלי, ובכושר  נה,היפך השלוה. מהומה הי

והפן השני שבו נלחם לנו השם הוא: שהשליך עליהם אבנים גדולות, אבני ברד מן 

 השמים.


