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 שירה תחת השמש

 טו(-פרק י' )יב

 

בפרק זה, ועל צוויו של יהושע אנו לומדים  -על מלחמת יהושע וחמשת המלכים 

 לשמש ולירח שידומו.

  פלאות, על כניסתן של ישראל לארץ.ובאחת הנבואות המתחילה נתבונן אך 

בארבעים יום השלישיים, בהם שהה בהר סיני, ועלה  - ניתנה למשה רבינוזו נבואה 

 גילה לו השם יתברך את י"ג מידות הרחמים,במעמד בו לקבל לוחות שניות. ואז 

אֹּת :ַויֹּאֶמר לָּ ָך ֶאֱעֶשה ִנפְּ ל ַעמְּ ִרית ֶנֶגד כָּ ת בְּ ִכי כֹּרֵּ ץ  - ִהנֵּה ָאנֹּ ר ֹלא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָארֶׁ ֲאשֶׁ

ת ַמֲעש   ר ַאָתה ְבִקְרּבֹו אֶׁ ר ֲאִני  השםה ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאשֶׁ ִכי נֹוָרא הּוא ֲאשֶׁ

ה ִעָמְך   .ֹעשֶׁ

כי הנפלאות האמורות כאן הינם על כניסתם לארץ  - מתוכן הדברים אנו למידים

ְשָמר ְלָך שהרי נאמר מיד,  .שיגרש השם מפניהם את שבעת עמי כנעןבעת הקודש, 

ש ִמָפנֶׁ  ר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִהְנִני ֹגר  ת ֲאשֶׁ ת ָהֱאֹמִרי ְוַהְכַנֲעִני ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ְוַהִחִּוי א  יָך אֶׁ

 .ְוַהְיבּוִסי

שהרי במלחמתם על השם יתברך מגרש מפניהם את עמי כנען.  בו -והנה הגיע היום 

מפני  גורשויריחו, לא ברחו, אלא ישראל באו אליהם. ואף במלחמת העי, לא אירע ש

עולים להילחם על ישראל, והקדוש ברוך הוא, ישראל. וכעת כאשר חמשת המלכים 

משליך עליהם אבנים גדולות מן השמים, והוא בכבודו ובעצמו רודפם, בא זמנה של 

 .יתהנבואההבטחה 

את פרטי מעשה הנס המופלא והנורא, אל פסוקי הנבואה,  - וכעת הבה ונקביל

 ונווכח כיצד התגשמה למעשה.

ַע לַ  הוֹּשֻׁ ר יְּ ַדבֵּ ת ְּבִריתיר את דברי הברית. "הזכ - השםָאז יְּ  ".ִהנ ה ָאֹנִכי ֹכר 

ת  יוֹּם תֵּ ל השםבְּ אֵּ רָּ י ִישְּ נֵּ י בְּ נֵּ ִרי ִלפְּ ֱאמֹּ ִהְנִני כפי דברי השם יתברך למשה " - ֶאת הָּ

ת ָהֱאֹמִרי ש ִמָפנֶׁיָך אֶׁ  ."ֹגר 
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ל אֵּ רָּ ינֵּי ִישְּ עֵּ ֱעשֶׁ ושוב כפי דברי הנבואה " - ַויֹּאֶמר לְּ ד ָכל ַעְמָך אֶׁ גֶׁ ", אמר ה ִנְפָלֹאתנֶׁ

 ישראל.כל זאת לעיני 

לוֹּן ֶמק ַאיָּ עֵּ ַח בְּ רֵּ יָּ ִגבעוֹּן ּדוֹּם וְּ ר הנבואה על "שכאן ביקש יהושע, - ֶשֶמש בְּ ִנְפָלֹאת ֲאשֶׁ

ץ  " תהיה על דמימת השמש, ועמידת הירח.ֹלא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָארֶׁ

יו בָּ  ראל, מאויביו.וזאת על מנת, שיוכל לנקום יש - ַעד ִיקֹּם ּגוֹּי אֹּיְּ

ר שָּ ֶפר ַהיָּ ה ַעל סֵּ תּובָּ והסתמך על הנבואה הכתובה בספר התורה  - ֲהֹלא ִהיא כְּ

 הנקרא ספר הישר.

ק ַאָּילֹוןברגע בו ביקש יהושע, ואמר:  - וכך היה מֶׁ ַח ְּבע  ש ְּבִגבעֹון ּדֹום ְוָיר  מֶׁ  -מיד , שֶׁ

ַח ָעָמד ש ְוָיר  מֶׁ ַעד ִיֹקם ּגֹוי מור את משפטו ולומר: . עוד טרם הספיק לגַוִּיֹּדם ַהשֶׁ

 . ֹאְיָביו

ש ַּבֲחִצי ַהָשַמִים  -לא שעה ולא שעתיים. אלא  וכמה זמן אירע מופת זה? מֶׁ ַוַּיֲעֹמד ַהשֶׁ

. כלומר השמש זרחה יומיים רצופים. יום של הליכה. ועוד ְוֹלא ָאץ ָלבֹוא ְכיֹום ָתִמים

ל ישראל לנקום באויביהם, ולרדפם עד כל שיספיקו וזאת כדייום של עמידה. 

 כלותם.

יוומספר הנביא כי:  ַאֲחרָּ יו וְּ נָּ פָּ יָּה ַכיוֹּם ַההּוא לְּ  -ויום זה הינו מיוחד בכך  - ֹלא הָּ

. שהרי כאן, לא הבורא הוא שקבע כיצד תתקיים הנבואה, ְּבקֹול ִאיש השםִלְשֹמַע 

ומדוע הסכים  בקשתו.אלא יהושע ביקש וגזר, והשם יתברך שמע בקולו, ומילא 

ל -הקב"ה לדברי יהושע, כדי להוכיח   .ִכי השם ִנְלָחם ְלִיְשָרא 

ת את כל חמשת המלכים ועריהם, שבו להכו - וכאשר סיימו להכות את כל אויביהם

ל ַהַמֲחנֶׁה ַהִּגְלָּגָלה ל ִעמֹו אֶׁ ַע ְוָכל ִיְשָרא   .ְיהֹושֻׁ

ם ולמלכים? כל זה ממשיך הנביא ומה עשו ישראל לערי ומה אירע במלחמה זו? 

 לספר בפרטי פרטים, בהמשך הפרק.

 

ש ְּבִגבעֹון בלשון הפסוק  - קצת עודעיין נאך  מֶׁ ק ַאָּילֹון ּדוֹּםשֶׁ מֶׁ ַח ְּבע  . דום נאמר ְוָיר 

ב ָּבָדד . ַאֲהֹרן ַוִיּדֹּם בדרך כלל על שתיקה.  ִיּדֹּםי ש  . ויש עלינו להבין מה שייך דבור וְּ

 יכת השמש?ושתיקה בהל
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כדי להבין זאת נבוא ללמוד מספר פסוקים אשר אנו אומרים אותם מדי שבת 

  בשבתו, בפרק י"ט בתהלים.

ִרים ַספְּ ַמִים מְּ ה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיעַ  .ל-ְכבֹוד א   ומה מספרים השמים? - ַהשָּ יֹום . ּוַמֲעש 

ה ָּדעַ  ר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחּוֶׁ . ולמי הם מספרים את כבודו של הקב"ה? תְליֹום ַיִּביַע ֹאמֶׁ

לנו. בני האדם. וכיצד הם אומרים, מספרים ומחוים דעה? במילים? והרי איננו 

ין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְשָמע קֹוָלם -מבינים את שפתם? אלא  ר ְוא  ין ֹאמֶׁ . אז היאך מספרים א 

ה ת  הם לנו על מעשי השם?  ץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקצ  לְּבָכל ָהָארֶׁ ם ב  יהֶׁ . על ידי הליכתם ִמל 

לעשות את רצון השם, שאמר להם להאיר לעולם, ואנו מתבוננים בהם, בשמש 

ובירח, ובכל צבא השמים, וכך אנו רואים את גדלו וגבורתו של הבורא הכל יכול. על 

 זוהי שירתה של החמה. ידי הליכתם הם מספרים על כבודו של בוראם.

כאשר כיון ש - כעת נבין מדוע על הפסקת הילוך השמש נאמר לשון של דמימה

ל. וכיצד -השמש אינה הולכת, היא אף אינה מדברת ואינה מספרת לנו את כבוד הק

! יהושע עצמו מסביר את דבריו, ויתר יהושע על קידוש השם, שהשמש מפרסמת?

ַעד ִיֹקם ּגֹוי ושע: וכך ביאר ואמר יה מדוע אמר לשמש לפסוק משירתה וקידושה.

כאשר עם ישראל עושה את רצונו של מקום, והבורא מסכים עמו, שהרי , ֹאְיָביו

ץ ּוְבָכל ִנְפָלֹאת וומשדד את המערכות נגד הטבע, דברים  ר ֹלא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָארֶׁ ֲאשֶׁ

, הלא אין קידוש השם גדול מזה, ושירה זו גדולה אף משירתם של השמש ַהּגֹוִים

 .והירח

ַע לַ את דברי רש"י על הפסוק  - וכעת נוכל לבאר ר ְיהֹושֻׁ השם. וכך פירש רש"י: ָאז ְיַדּב 

וכל זמן  .לפי שאמר לשמש דום, דום מלומר שירה .אמר שירה תחת השמש ,אז ידבר

 שהוא דומם, עומד ואינו מהלך, שבכל עת הילוכו הוא אומר שירה.
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 נספח

  ספר שמות. פרק לד.

ר ר  )א( ַוֹּיאמֶׁ ת ַהְּדָבִרים ֲאשֶׁ ה ְפָסל ְלָך ְשנ י לֹֻׁחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים ְוָכַתְבִתי ַעל ַהלֹֻׁחת אֶׁ ל משֶׁ השם אֶׁ

ר ִשַּבְרָת: ל ַהר ִסיַני ְוִנַצְבָת ִלי ָשם ַעל  ָהיּו ַעל ַהלֹֻׁחת ָהִראֹשִנים ֲאשֶׁ ר אֶׁ ר ְוָעִליָת ַבֹּבקֶׁ ְהי ה ָנכֹון ַלֹּבקֶׁ )ב( וֶׁ

ל מּול  ָהָהר: ֹראש ָרא ְּבָכל ָהָהר ַּגם ַהֹצאן ְוַהָּבָקר ַאל ִיְרעּו אֶׁ ה ִעָמְך ְוַגם ִאיש ַאל י  )ג( ְוִאיש ֹלא ַיֲעלֶׁ

ר ִצָּוה  ָהָהר ַההּוא: ל ַהר ִסיַני ַכֲאשֶׁ ר ַוַּיַעל אֶׁ ה ַבֹּבקֶׁ ם משֶׁ י לֹֻׁחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים ַוַּיְשכ  )ד( ַוִּיְפֹסל ְשנ 

י לֹֻׁחת ֲאָבִנים:ה ם השם: שם ֹאתֹו ַוִּיַקח ְּבָידֹו ְשנ  ב ִעמֹו ָשם ַוִּיְקָרא ְבש  ָעָנן ַוִּיְתַיצ  ד השם ּבֶׁ )ו(  )ה( ַוּי רֶׁ

ת: ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ ְך ַאַפִים ְוַרב חֶׁ רֶׁ ל ַרחּום ְוַחנּון אֶׁ ד  ַוַּיֲעֹבר השם ַעל ָפָניו ַוִּיְקָרא השם השם א  סֶׁ ר חֶׁ )ז( ֹנצ 

ִש ָלֲאלָ  ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבנ י ָבִנים ַעל ִשל  ה ֹפק  ה ֹלא ְיַנקֶׁ ַשע ְוַחָטָאה ְוַנק  א ָעֹון ָופֶׁ ים ְוַעל ִפים ֹנש 

ִעים: ה ַוִּיֹקד ַאְרָצה ַוִּיְשָתחּו: ִרּב  ר משֶׁ ינֶׁיָך ֲאֹדָני י   )ח( ַוְיַמה  ן ְּבע  ר ִאם ָנא ָמָצאִתי ח  ְך ָנא )ט( ַוֹּיאמֶׁ לֶׁ

נּו ּוְנַחְלָתנּו: נּו ּוְלַחָטאת  ף הּוא ְוָסַלְחָת ַלֲעֹונ  ה ֹערֶׁ נּו ִכי ַעם ְקש  ת  ֲאֹדָני ְּבִקְרּב  ר ִהנ ה ָאֹנִכי ֹכר  )י( ַוֹּיאמֶׁ

ץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ר ֹלא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָארֶׁ ה ִנְפָלֹאת ֲאשֶׁ ֱעשֶׁ ד ָכל ַעְמָך אֶׁ ר ַאָתה  ְּבִרית נֶׁגֶׁ ָכל ָהָעם ֲאשֶׁ

ה ִעָמְך: ר ֲאִני ֹעשֶׁ ה השם ִכי נֹוָרא הּוא ֲאשֶׁ ת ַמֲעש  ר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום  ְבִקְרּבֹו אֶׁ ת ֲאשֶׁ )יא( ְשָמר ְלָך א 

ת ָהֱאֹמִרי ְוַהְכַנֲעִני ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ש ִמָפנֶׁיָך אֶׁ ן ִתְכֹרת ְּבִרית  :ִהְנִני ֹגר  ר ְלָך פֶׁ )יב( ִהָשמֶׁ

ָך: ש ְּבִקְרּבֶׁ ן ִיְהיֶׁה ְלמֹוק  יָה פֶׁ ר ַאָתה ָּבא ָעלֶׁ ץ ֲאשֶׁ ב ָהָארֶׁ ֹבָתם  ְליֹוש  ת ַמצ  ת ִמְזְּבֹחָתם ִתֹתצּון ְואֶׁ )יג( ִכי אֶׁ

ָריו ִתְכֹרתּון: ת ֲאש  רּון ְואֶׁ ה ְלא   ְתַשּב  ל ַקָנא הּוא:)יד( ִכי ֹלא ִתְשַתֲחוֶׁ ר ִכי השם ַקָנא ְשמֹו א  )טו(  ל ַאח 

ם ְוָקָרא ְלָך ְוָאַכְלָת ִמִזְבחֹו: יהֶׁ ם ְוָזְבחּו ל אֹלה  יהֶׁ י ֱאֹלה  ץ ְוָזנּו ַאֲחר  ב ָהָארֶׁ ן ִתְכֹרת ְּבִרית ְליֹוש  )טז(  פֶׁ

ן וְ  יהֶׁ י ֱאֹלה  ן:ְוָלַקְחָת ִמְּבֹנָתיו ְלָבנֶׁיָך ְוָזנּו ְבֹנָתיו ַאֲחר  יהֶׁ י ֱאֹלה  ת ָּבנֶׁיָך ַאֲחר  ָכה ֹלא  ִהְזנּו אֶׁ י ַמס  )יז( ֱאֹלה 

ה ָלְך:  ַתֲעשֶׁ

 
 

  ספר תהלים. פרק יט.

ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: )א( ַלְמַנצ  ל ּוַמֲעש  )ג( יֹום ְליֹום ַיִּביַע  )ב( ַהָשַמִים ְמַסְפִרים ְכבֹוד א 

ר ְוַלְיָלה ה ָּדַעת: ֹאמֶׁ ין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְשָמע קֹוָלם: ְלַלְיָלה ְיַחּוֶׁ ר ְוא  ין ֹאמֶׁ ץ ָיָצא ַקָּום  )ד( א  )ה( ְּבָכל ָהָארֶׁ

ם: ל ָּבהֶׁ ש ָשם ֹאהֶׁ מֶׁ ם ַלשֶׁ יהֶׁ ל ִמל  ב  ה ת  ָפתֹו ָיִשיש ְכִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח: ּוִבְקצ  חֻׁ א מ  )ז(  )ו( ְוהּוא ְכָחָתן ֹיצ 

ה  ַחָמתֹו:ִמְקצ  ין ִנְסָתר מ   ַהָשַמִים מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם ְוא 

 


