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 שאלות חזרה למבחן בנביא

 'י -' חפרקים 

 

 'חפרק 

)שלושה על צורת המלחמה, אחד חמשה חלקים. פרטי!  , על מלחמת העי השניה,בנבואת יהושע .1

   בשורה על העתיד, ואחד צווי כללי(.

א. קח עמך את כל עם המלחמה. ב. שים אורב לעיר. ג. ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה, כלומר 

 תלות את המלך ההרוג, ולשרוף את העיר. ד. התבשר, שיתנהו השם בידו. ה. הוזהר אל תירא ואל תיחת.ל

  מלחמת העי השניה היתה טבעית או נסית? ומדוע? .2

 טבעית. מפני שאין השם עושה ניסים בחינם, וכעת שאינם מפחדים כבתחילה, יכולה המלחמה להיות טבעית.

  )שני טעמים( היכן? ומדוע? )ארבעה טעמים(ומדוע? כמה מארבים היו על העי?  .3

שני מארבים שמו לעי.  א. האורב השני יאותת לאורב הראשון על האות המוסכם. ב. להגן על האורב הראשון 

אל, שהרי -אם יתגלו לאנשי העי. ג. ישראל שלחו מדעתם, ולא ידעו שיהושע כבר שלח. ד. לשמרם מאנשי בית

אל ובין העי, ממערב לעי. א. כדי שיראו את -ושם אותם בין בית   התחבאו בין בית אל וכין העי.

 הסימן המוסכם, מיהושע שהיה בצפון, מול שערי העיר. ב. כדי שתעמוד להם זכותו של אברהם שבנה שם מזבח.

  כמה אנשים היו במארב? .4

 (.0,333(. במארב השני היו חמשת אלפים, )03,333במארב הראשון היו שלושים אלף, )

  ה תפקידם של אנשי המארב?מה הי .5

 להיכנס לעי ולשרפה, ולאחמ"כ לרדוף אחרי אנשי העי.

  מדוע נסו ישראל לפני אנשי העי, במלחמה השניה? .6

 כדי שירדפו אחריהם ולא ישארו בעיר.

  מי רדף אחרי ישראל, במלחמת העי השניה? .7

 אל.-כל אנשי העי, וכל אנשי בית

 

 'טפרק 

  ירדן? ומה היתה מסקנתם?מה שמעו כל המלכים אשר בעבר ה .8

המלכים שמעו את מלחמת העי השניה. ומסקנתם היתה, כי באמצעות כוחות גדולים ורבים יהיה ניתן לגבור על 

 ישראל.

  מה שמעו הגבעונים? ומה היתה מסקנתם? .9

הגבעונים שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, ומסקנתם היתה, כי השם נלחם לישראל, ומוטב להשלים 

 ם.אית

  )ארבעה טעמים( ?למה היו צריכים להערים"ויעשו גם המה בערמה" על מי הערימו?  .11

הערימו על ב.  .הערימו על מלכם, כדי שלא ימנע בעדםא. הערימו על מלכם ועל ישראל.

 רצו לכרות ברית. ד. לא רצו לקבל ע"ע שבע מצוות, מס ועבדות.. גישראל כיון שבתחילה לא רצו להשלים. 
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  גבעונים, ליהושע ולישראל? וכיצד הוכיחו את טענותיהם?מה סיפרו ה .11

מהדרך  -סיפרו כי באו מארץ רחוקה. והוכיחו זאת מצידם )לחם, נאדות יין, מנעלים(, שהיו ישנים ובלויים 

 הארוכה.

מה רצו ישראל לעשות כשהתבררה ערמת הגבעונים? מדוע לא עשו זאת? מה היה הפתרון  .12

  אותו הציעו הנשיאים? ומה עשו לבסוף?

את מהם, כי בזה יתחלל שמו של הקב"ה. זישראל רצו להילחם בגבעונים. לא נלחמו כיון שהנשיאים מנעו 

 וכך עשו. הנשיאים הציעו, שיתנום למס ועבדות, ויקבלו ע"ע שבע מצוות.

בארי, האם נהגו עם הגבעונים האם מותר להחיות, או לכרות ברית לשבעת עממין? פרטי!  .13

 ?כדין

אסור להחיות כל נשמה. פרט אם קיבלו עליהם שבע מצוות מס ועבדות. ואפי' אם קיבלו עליהם, אסור לכרות 

, שכורתים ברית רק אם להם ברית. וכך נהגו עם הגבעונים, והברית שכרתו עמם בטלה, כיון שהתנו עמם

 אינם מז' אומות, ונהגו כדין.

 

 'יפרק 

  טעמים( שלשה) במי יצאו להילחם חמשת המלכים? ומדוע? .14

יצאו להילחם בגבעונים. א. משום שמרדו במלכם. ב. ריפו את ידי שאר האומות במלחמה. ג. כיון שעוזרים 

 לישראל במלחמה.

  דוע? האם היה מחויב לנהוג כך?מה ביקשו הגבעונים מיהושע? מה עשה יהושע? מ .15

הגבעונים ביקשו שיבא לעזור להם במלחמה. וע"פ דין אינו מחוייב לסייעם, כיון שהברית שכרתו עמם בטלה, 

שהרי התנו איתם, כיון שהם מז' עממין. ובכ"ז יצא יהושע להילחם להם, כדי שלא יתחלל שמו הגדול של הבורא 

 ב"ה.

  כיצד נלחם ה' בחמשת המלכים? .16

 מם מהומה גדולה, והשליך עליהם אבנים גדולות מן השמים.ה

  מדוע ביקש יהושע "שמש בגבעון דום"? .17

 "עד יקום גוי אויביו". כדי שיספיק להילחם ולכבוש את כל העמים שיצאו נגדם.

  כמה זמן עמדה השמש? פרטי! .18

 יומיים, יום של הליכה, ועוד יום שהשמש עמדה."יום תמים". ובסך הכל ארך היום 

  שתיקה, לעצירת מהלך השמש? -מה שייך דמימה  .19

 כיון שהשמש מספרת ע"י הילוכה גבורת השם, וזוהי שירתה, וכשעומדת שותקת.

 היכן התחבאו חמשת המלכים? מה ציוה יהושע לעשות להם במקום מחבואם? ומדוע?  .21

  לבסוף? ומדוע? לחמשת המלכיםמה ציוה לישראל בינתיים? מה עשה 

באו במערה במקידה. יהושע ציוה לסגור את המערה באבנים גדולות, ולשמור עליה, כיון חמשת המלכים התח

שצריך את חמשת המלכים חיים. ובינתיים ציוה לישראל לרדוף ולהרוג את אויביהם. ולבסוף הוציאם, וציוה לקציני 

 המלחמה, לשים את רגליהם על צוארי המלכים, כמו שנאמר "ואתה על במותימו תדרוך".

  נשארו שרידים במלחמת חמשת המלכים? אם כן, היכן? האם .21

 לא נשארו שרידים, פרט ללכיש, שלא נאמר "לא השאירו שריד", ועליהם נאמר "והשרידים שרדו מהם".
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   מה הספיקו יהושע ובני ישראל, באותו יום ארוך, של עצירת השמש? .22

 להכות י"ג מלכים, ולכבוש כחתי מהארץ המובטחת, את החלק הדרומי.


