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 מפי כהן            

 
 ראשי פרקים:

 מי הוא סיחון?  המפגש הקדום עם עוג מלך הבשן  גדולתו וגבורתו של משה  לב ליבו של ספר יהושע

 גבורת משה מכוחם של ישראל  הכל נעשה על פי ה'  דרכי האמורי  משה רבנו נלחם מול תרבות 

אריח על גבי אריח ולבנה על   יש ממשיך ויש יורש  חשיבות המלחמה מול סיחון ועוג  דרכי האמורי

 אברהם התחיל, משה המשיך ויהושע גמר  ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה  גבי לבנה

 

 פרק יב

 משהכיבוש  -פירוט מלכי כנען 

ר ִהּכּו ְבֵני " ץ ֲאשֶּ ה ַמְלֵכי ָהָארֶּ ר ְוֵאלֶּ ת ַאְרָצם ְבֵעבֶּ ִיְשָרֵאל ַוִיְרשּו אֶּ

ְרמֹון ְוָכל ָהֲעָרָבה  ש ִמַנַחל ַאְרנֹון ַעד ַהר חֶּ ַהַיְרֵדן ִמְזְרָחה ַהָשמֶּ

ר  ְשבֹון ֹמֵשל ֵמֲערֹוֵער ֲאשֶּ ְך ָהֱאֹמִרי ַהיֹוֵשב ְבחֶּ לֶּ ִמְזָרָחה: ִסיחֹון מֶּ

ַוֲחִצי ַהִגְלָעד ְוַעד ַיֹבק ַהַנַחל ְגבּול  ַעל ְשַפת ַנַחל ַאְרנֹון ְותֹוְך ַהַנַחל

ְבֵני ַעּמֹון: ְוָהֲעָרָבה ַעד ָים ִּכְנרֹות ִמְזָרָחה ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה ָים 

ְך ֵבית ַהְיִשמֹות ּוִמֵתיָמן ַתַחת ַאְשדֹות ַהִפְסָגה:  רֶּ ַלח ִמְזָרָחה דֶּ ַהּמֶּ

ְך ַהָבָשן ִמיֶּתֶּ  לֶּ ִעי: ּוְגבּול עֹוג מֶּ ְדרֶּ ר ָהְרָפִאים ַהיֹוֵשב ְבַעְשָתרֹות ּוְבאֶּ

ְרמֹון ּוְבַסְלָכה ּוְבָכל ַהָבָשן ַעד ְגבּול ַהְגשּוִרי ְוַהַּמֲעָכִתי  ּוֹמֵשל ְבַהר חֶּ

ד ה' ּוְבֵני ִיְשָרֵאל  בֶּ ה עֶּ ְשבֹון: ֹמשֶּ ְך חֶּ לֶּ ַוֲחִצי ַהִגְלָעד ְגבּול ִסיחֹון מֶּ

ט ִהּכּום ַוִיְתנָ  ד ה' ְיֻרָשה ָלראּוֵבִני ְוַלָגִדי ְוַלֲחִצי ֵשבֶּ בֶּ ה עֶּ ּה ֹמשֶּ

ה  ".ַהְמַנשֶּ

 יהושעכיבוש  -פירוט מלכי כנען 

ר ַהַיְרֵדן " ר ִהָּכה ְיהֹוֻשַע ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ְבֵעבֶּ ץ ֲאשֶּ ה ַמְלֵכי ָהָארֶּ ְוֵאלֶּ

ה ֵשִעיָרה ָחָלק ָהֹעלֶּ  ָיָּמה ִמַבַעל ָגד ְבִבְקַעת ַהְלָבנֹון ְוַעד ָהָהר הֶּ

ַוִיְתָנּה ְיהֹוֻשַע ְלִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ְיֻרָשה ְּכַמְחְלֹקָתם: ָבָהר ּוַבְשֵפָלה 

ב ַהִחִתי ָהֱאֹמִרי ְוַהְּכַנֲעִני ַהְפִרִזי  גֶּ ּוָבֲעָרָבה ּוָבֲאֵשדֹות ּוַבִּמְדָבר ּוַבנֶּ

  ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:

ְך ָהַעי ֲאשֶּ  לֶּ ָחד מֶּ ְך ְיִריחֹו אֶּ לֶּ ם מֶּ ְך ְירּוָשַלִ לֶּ ָחד: מֶּ ר ִמַצד ֵבית ֵאל אֶּ

ְך  לֶּ ָחד: מֶּ ְך ָלִכיש אֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְך ַיְרמּות אֶּ לֶּ ָחד: מֶּ ְברֹון אֶּ ְך חֶּ לֶּ ָחד מֶּ אֶּ

ְך  לֶּ ָחד: מֶּ ר אֶּ דֶּ ְך גֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְך ְדִבר אֶּ לֶּ ָחד: מֶּ ר אֶּ זֶּ ְך גֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְגלֹון אֶּ עֶּ

ְך ִלְבנָ  לֶּ ָחד: מֶּ ְך ֲעָרד אֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְך ָחְרָמה אֶּ לֶּ ָחד: מֶּ ְך ֲעֻדָלם אֶּ לֶּ ָחד מֶּ ה אֶּ

ָחד:  ר אֶּ ְך ֵחפֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְך ַתפּוַח אֶּ לֶּ ָחד: מֶּ ְך ֵבית ֵאל אֶּ לֶּ ָחד מֶּ ַמֵקָדה אֶּ

ָחד:  ְך ָחצֹור אֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְך ָמדֹון אֶּ לֶּ ָחד: מֶּ ְך ַלָשרֹון אֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְך ֲאֵפק אֶּ לֶּ מֶּ

חָ  ְך ַאְכָשף אֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְך ִשְמרֹון ְמראֹון אֶּ לֶּ ְך מֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְך ַתְעַנְך אֶּ לֶּ ד: מֶּ

ְך דֹור  לֶּ ָחד: מֶּ ל אֶּ ְך ָיְקֳנָעם ַלַּכְרמֶּ לֶּ ָחד מֶּ ש אֶּ דֶּ ְך קֶּ לֶּ ָחד: מֶּ ְמִגדֹו אֶּ

ָחד ָּכל ְמָלִכים  ְך ִתְרָצה אֶּ לֶּ ָחד: מֶּ ְך גֹוִים ְלִגְלָגל אֶּ לֶּ ָחד מֶּ ְלָנַפת דֹור אֶּ

ָחד  ".ְשֹלִשים ְואֶּ

 

 

 לב ליבו של ספר יהושע

שפרק זה הוא אכן לב ודומה  ,, לאמצע הספרב"פרק יהגענו ל

סיכום בא  כפי שנראה בהמשך. בפרק זה, יהושע ספרליבו של 

רשימה ר בואין מדוב ,חלוקת הארץ לנחלה קראתלהכיבוש 

, לתיוק בספרי תולדות ישראל של יישובים כבושים סטוריתיה

ההבטחה  ימושמותחיית האומה שיר ניצחון והלל על באלא 

לאחר שנות גלות ארוכות  האלקית שניתנה לאבות הקדושים

  .אתגריםונדודים  ארבעים שנה של עוד, וומרות

 חיעבר הירדן המזרמשלו בש י,צוין כיבוש מלכי האמורתחילה מ

מלכי  דטים שלושים ואחעל ידי משה רבנו, ולאחר מכן מפור

 וצבאו. עבר הירדן המערבי שהוכו על ידי יהושע

 

 גדולתו וגבורתו של משה

ד ה' ּוְבֵני בסיכום כיבוש עבר הירדן המזרחי נאמר: " בֶּ ה עֶּ ֹמשֶּ

ד ה' ְיֻרָשה ָלראּוֵבִני ְוַלָגִדי ְוַלֲחִצי  בֶּ ה עֶּ ִיְשָרֵאל ִהּכּום ַוִיְתָנּה ֹמשֶּ

הֵשבֶּ  נעשה על ידי משה  שהכיבושהכתוב מדגיש  .1"ט ַהְמַנשֶּ

את  הכתוב דגישמם יו וגם החלוקה נעשתה על ידו, ופעמירבנ

 עבד ה'"." -של משה  כינויו

בסיכום כיבוש מלכי עבר הירדן המערבי מודגש שמו בהמשך, 

ה של יהושע, " ר ִהָּכה ְיהֹוֻשַע ּוְבֵני ִיְש ְוֵאלֶּ ץ ֲאשֶּ ָרֵאל ַמְלֵכי ָהָארֶּ

ר ַהַיְרֵדן ָיָּמה  , כממשיך דרכו של משה רבנו עבד ה'.2"ְבֵעבֶּ

 עומד על ההבדל שבין שני האזכורים, וזו לשונו: 3"אברבנאלה"

ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וגו'. כשרצה לזכור "
לה מה שכבש ירצה לזכור בתח ,המלכים והארץ שכבש יהושע
וכל ר מלכי הארץ אשר הכה יהושע משה בעבר הירדן, אחר זה יספ

  .בני ישראל וגו'

                                                           
 .יהושע יב, ו 1

 יהושע יב, ז. 2

 .יב, א אברבנאל יהושע 3

 בל הרב אליהו עטייה זצ"למקוהרה"ג המו"ח  שמתנילוי לע



 
 2  ספר יהושע  

 

משה עבד ה' ובני 'אמר  ,פור מה שכבש משהיועם היות שבסוף ס
לה לא אמרו גם כן כמו י, עדיין יקשה למה בתח'ישראל הכום

 לה? ישזכרו ביהושע בתח

ויהושע אחד  ,שלפי שמשה השמיד שני מלכים לבד ,ואפשר לומר
בוש סיחון יד ומעלה למשה שיהיה כשים מלכים, לא היה כבווושל

 "...הדברים. לבני ישראל בראשידו, ולכן יחסם ועוג על 

ף ואילו שמו של יהושע הסיבה לכך ששמו של משה נזכר בסו

נזכר בתחילה, היא משום כבודו של משה שהשמיד שני מלכים 

ממשיך  .רבים מלכיםבלבד לעומת יהושע שהשמיד 

 :"לאנאברב"ה

שכאן בא לזכור המלכים  נן הוא, אם היהמה שראוי שתתבוומ"
שהכה משה, למה הביא הארצות שכבש מהם? והיה ראוי שיאמר 
לבד סיחון מלך חשבון ועוג מלך הבשן, כמו שעשה במלכים 

 שזכר שהכה יהושע. 

כה שני מלכים ישרצה להודיע שעם היות שמשה ה ,והאמת הוא
ותם ם מלכים מאקולים כנגד עשרים שייו אותם השנילבד, ה

 ".בוי ארצותם ועריהם הרביםיכה יהושע, ולזה הזכיר רישה

שמות ציון , שאברבנאל"ה"ר כהמשך לדבריו הקודמים, מבא

 גדולתו וגבורתו של משה, הערים שכבש משה נועד להראות 

ולא שלושים ואחד כיהושע, היכה שני מלכים בלבד, הגם שש

שו וכך דר .קולים כנגד מלכים רביםשהיו אלה מלכים שני 

 :4לחז"

והיה קשה מכל  ,כמגדל וחומה היה גבהו ,קשה היה סיחון"
ורגליו מגיעות לארץ ואין  ,הבריות וארוך מכל מגדל שבעולם

 ...בריה בעולם יכולה לעמוד בפניו

קשין היו סיחון ועוג יותר מפרעה וחיילותיו וכשם שאמרו שירה 
יחון לומר שירה על מפלת סעל מפלת פרעה וחילו כך היו ראויין 

למכה מלכים ' :שנאמר ,דוד ואמר עליהם שירהועוג, אלא שבא 
ויהרוג מלכים אדירים וגו' לסיחון מלך  ,גדולים כי לעולם חסדו
 ."וגו' 'האמורי כי לעולם חסדו

. בשער רבות עצמה ותאדיר שתי מעצמות היועוג סיחון ו

שומרי כאיתנים אלה, ם הכניסה לארץ ישראל נצבו שני עמודי

 חוצץ בין עם ישראל לארצו.ז ריטסף וכ

 

 המפגש הקדום עם עוג מלך הבשן

ונקשר אל  בדברי חז"ל המפגש עם עוג מלך הבשן קדום יותר,

, בקשר למלחמת 5הרפאים הקדומים המוזכרים בספר בראשית

שבא לספר לאברהם על  7, והוא ה"פליט"6אברהם עם המלכים

רפל וחבריו. ובמקום אחר כך שלוט בן אחיו נשבה על ידי אמ

תר, תקופת המבול, ם תקופה קדומה יומזוהה ה"פליט" ע 8בחז"ל

ומצוין שם בגמרא, שעוג שרד מכל בני האדם שמתו בדור 

ור דמילידי  ,היסטורית-. עוג מלך הבשן הוא דמות פרההמבול

בקרב מול עם ישראל בשנה  אשר מצאה את מותההמבול, 

 לנדודיהם במדבר.ארבעים ה

                                                           
 ד. פרשת דברים מדרש תנחומא 4

 .בראשית יד, ה 5

 .ראה דברים ג, יא 6

 .ראה בראשית יד, יג 7

 .ה נידה סא ע"ארא 8

 סיחון? ואמי ה

 גם היה מלכם השני של בני האמורי היה סיחון, שלפי המדרש

, סמוך בא על אשתו של חםשמחזאל  - בן דור המבולהוא 

 .10אחיו של עוג והיה - 9לתיבה וסיחון נולד בתיבהלכניסתה 

, המייסדים הגדולים של התמודד מול שני מלכים אלהכדי ל

של משה רבנו, כוחו  -מיוחד , צריך כוח תרבות דרכי האמורי

 נותן התורה.

 

 גבורת משה מכוחם של ישראל

לא מציין שכוחו של משה עמד לו בזכות בני ישראל, ו 11הרלב"ג

 :נולשו בזכות עצמו בלבד, וזו

ואמר בזה  ,משה מזאת המלחמה ל ידילה מה שנעשה עיזכר תח"
 ,והנה ראוי שייחס זה למשה עמהם ',אשר הכו בני ישראל'לה יתח

ה עבד ה' ובני ישראל עשו כי על ידו נעשה ולזה זכר בסוף כי מש
ל עף א ,להורות כי משה ,והנה לא הזכיר בזה תחילה שם משה .זה
צוחו אלה המלכים בזכות יהנה היה נ ,י שגדלה מעלתו מאדפ

כמו שנזכר  ,ישראל מצד ברית השם יתעלה כרות עם אבותיהם
 ".בתורה

שהובטחה הארץ  ,ישראל חם שלמכו יתהה משה רבנו תגבור

 לאבותיהם ולאבות אבותיהם.

 

 הכל נעשה על פי ה'

 י משה רבנו מוזכר פעמיים."עבד ה'" כלפ הכינוישהזכרנו 

 של הכינוי, וכה דבריו: ומד על משמעותוע 12המלבי"ם

א היה י ה' )הגם שלפל שעשה זאת ע ומרלוצה ר - משה עבד ה'"
והיו מצווים שלא לכבוש  ,אל ארץ ישראל ]ארץ סיחון ועוג[שייך 

בספרי סוף עקב(. וכן  דרשושו , כמשראלירץ קודם א ארץלוץ ח
 ".עשה זאת מצד שהיה עבד ה' ובפקודתו ,מה שנתנה לראובני

 בןוכיבוש סיחון ועוג היה על פי ה' וכן נתינת הנחלה לשבט רא

 .היתה על פי ה'

 

 דרכי האמורי

שאין בהם משום עבודה זרה, אך הם מנהגי שטות  גוייםמנהגי 

: "דרכי האמורי", שנאמרשום מ יםאסורואמונות תפלות 

ם ֹלא ֵתֵלכּו" םֹלא תַ : ", וכן נאמר13"ּוְבֻחֹקֵתיהֶּ ה ְּכַמֲעֵשיהֶּ  .14"ֲעשֶּ

מעשים אלה, הנכללים ב"דרכי האמורי", הם למעשה ביטויים 

הכרתיות של הלאום, המכונה "אמורי". -פנימיים לתודעות תת

חכמים אסרו עשייה של מעשים אלה, כדי למנוע מבני העם 

הכרתיות -היהודי להיגרר לאותן תחושות ותודעות תת

 פירושו הכרעה רוחנית כנגד תרבות האמוריכיבוש  בעייתיות.

  "דרכי האמורי".
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 3  ספר יהושע  

 

 נלחם מול תרבות דרכי האמורימשה רבנו 

י במאבק הרוחני נגד תרבות "דרכנבחר להכריע נו משה רב

אומרים, שמשה רבנו נקרא "טוביה"  15האמורי" ולא בכדי. חז"ל

בגיל צעיר  ה לעולם עם היוולדו.ה שהגיעהגדול הטובהעל שם 

היכה עד ש , ולא יכול היה להבליגיצא וראה את סבלות בני עמו

, ושם ח למדייןוברהזדרז לאת המצרי, הטמין אותו בחול ו

משה רבנו  סייע בעדן.ולבמדיין הזדרז להושיע את בנות יתרו 

שה כל שביכולתו וע ,מיעולהיושר, על הטוב וה על הצדק נלחם

  דבר ה' בעולם. ילויגו הרשעה סילוק למען

 

 חשיבות המלחמה מול סיחון ועוג

 ניצחוןהלל ושירת  אנו מוצאים דברי שירה ובהםבספר תהלים 

ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְגֹדִלים ִּכי ְלעֹוָלם , "מלכי האמוריעל מפלתם של 

ְך  לֶּ ַחְסדֹו: ַוַיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: ְלִסיחֹון מֶּ

ְךָהֱאֹמִרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:  לֶּ ַהָבָשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: ְוָנַתן  ְלעֹוג מֶּ

ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: ַנֲחָלה ְלִיְשָרֵאל ַעְבדֹו ִּכי ְלעֹוָלם 

 .16"ַחְסדוֹ 

ובהם  ,אתגריםות משימוכולל בתוכו  המסע לארץ ישראל

 וכו', אך דוד המלך בוחר לציין דווקא את עמלק, מואב, מדין

ג. לכאורה מתבקש היה, להוסיף בתים נוספים כמו: סיחון ועו

כי ובלעם בלק למפר עצת ", "כי לעולם חסדועמלק  "למכה

 ?" כדו'ם חסדולעול

נעים זמירות ישראל, להזכיר בשיר ההלל  מכיוון שבחר דוד

המסקנה המתבקשת היא, והניצחון דווקא את סיחון ועוג, 

שלנו  המרכזי ענוהמ סילקה אתהאמורי מלכי  מולשהמלחמה 

 ארץ ישראל. ס לנכיהמל

 

 יש ממשיך ויש יורש

, הכתוב מלכי עבר הירדן המערבבהמשך, לגבי מלחמת יהושע ב

עלינו  ואינו סומך - ואחדשלושים  -מציין את מספר המלכים 

הגיע למסקנה זו לבד על ידי ספירת שמות המעיינים שנדע ל

 :ודורשיםחז"ל עומדים על כך המלכים. 

אותן ששים ושנים מלכים שהרג  :אמר רבי יהושע בן מנחמה"
שים ואחד והיו במשתה של אברהם אבינו, ולא שלכולם  ,יהושע

היו אלא כי ההיא דאמר רבי ברכיה ורבי חלבו ורבי פרנך משום 
אלא הוא  ',אחד'מה תלמוד לומר  -' מלך יריחו אחד' :רבי יוחנן

  ."ואנטקיסור שלו

, אמנם היו שלושים ואחד מלכים, אך לכל אחד היה שר צבא

גדל יצחק ביום שבו  כולם ישבו במשתה עם אברהם אבינוהנה ו

ַוַיַעש ַאְבָרָהם , "ונגמל מן ההנקה להיות ניזון משאר מאכלים

ת ִיְצָחק ה ָגדֹול ְביֹום ִהָגֵמל אֶּ מדרש זה מדרש פליאה  .17"ִמְשתֶּ

כל אותם מלכים, ומה גרם את מה ראה אברהם להזמין  - הוא

, לאותם מלכים להתרכז במקום אחד, בעבר הירדן המערבי

אברהם אבינו ועד השנה  ימימ ,ובמה זכו להאריך ימים כל כך

 הארבעים לצאת בני ישראל ממצרים?!
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"ה"ילקוט מעם לועל שאלות אלו משיב בעל  תשובות  18עז

נם של פרקנו ומלמדות כי ניצחונפלאות ששופכות אור על 

אותם מלכים הוא למעשה ניצחון על אותו  ישראל אלא מול

 לא האמינו ששרה ילדהשיצא מפי אותם מלכים שלגלוג קדמון, 

 בן בגילה המופלג, וזו לשונו:

תחילה יש לכם לשאול, מה זה שנאמר 'מלך יריחו אחד', וכן "ב
בשאר המלכים, וכי ראוי לכנות מלך שמלך בעיר אחת בתואר 
מלך? וכיצד יתכן שבארץ ישראל ישלטו ל"א מלכים? ועוד: מה 
הטעם שהזכיר בכל מלך המספר 'אחד'? ועוד: למה חזר הכתוב 

 וכתב 'כל מלכים שלשים ואחד'? 

אבל כל התמיהות האלו מתיישבים יפה, שעליכם לדעת שביום 
שנגמל יצחק עשה אברהם משתה גדול, כמו שנאמר בפרשת וירא: 
'ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק', ובאותו משתה 
נטלו חלק כל ל"א המלכים שהיו אז בעולם, ולכל אחד מן המלכים 

והעמיד שם הגמון  האלה היתה עיר אחת או כפר אחד בארץ כנען,
במקומו. שכל מלך שלא היה לו כפר או עיר בארץ ישראל לא 
נחשב למלך... לפי שהיתה ארץ ישראל חשובה מאד בעיני 
האומות, וכולם חשקו בה, כמו שנאמר: 'ואתן לך ארץ חמדה' 
וגו'. וכיון שלכל המלכים היה חלק בארץ ישראל, הזמין אברהם 

 את כולם למשתה. 

במשתה ל"א מלכים ול"א הגמונים, מלבד שאר נמצא שהשתתפו 
גדולי המלכות שאין להם מספר, שבודאי לקח עמו כל מלך הרבה 
מאנשי מלכותו. ואותם ל"א המלכים שהיו במשתה, הם עצמם 
נהרגו. שתכלית המשתה שעשה אברהם היה בשבילם, שלא 
האמינו ששרה ילדה ואמרו שעשתה תחבולות כדי שיהיה לה חלב 

יק. וכדי להוציא הטעות מליבם לא גמל אברהם את בדדים להינ
יצחק עד שנעשה גדול. ובזה האמינו, שהרי בודאי אילו היה 
כדבריהם היה גומל אותו מיד. וכיון שהגמילה פירסמה הנס, עשה 
משתה גדול. ולכן אף הזמין המלכים. וכיון שארצותיהם היו 

אלו מיועדות ליצחק, רצה הקב"ה להאריך חייהם של המלכים ה
עד ד' מאות שנה, כדי שיראו המלכים שזרעו של יצחק נתרבה 

 ליותר מששים רבוא והם יבואו לירש ארצותם. 

ומכאן אנו למדים שיהושע הרג ל"א מלכים ול"א הגמונים שמשלו 
בכל העולם. שגם ההגמונים האלו היו כמו מלכים שמשלו בהרבה 

לו הגמון  ארצות. ולכן נאמר 'מלך יריחו אחד', אף על פי שהיה
שהיה כמו מלך, אין ראוי לכנות מלך אלא את מלך יריחו בלבד. 
ומן הטעם הזה אף נאמר 'כל מלכים שלשים ואחד', של"א 

 ההגמונים אינם בכלל המלכים. 

וכבר נתבאר לעיל שכל הפסוקים האלו המונים את ל"א המלכים 
נקראים 'שירה', וזו אחת מד' השירות שבכ"ד כתבי הקודש. כי אנו 
צריכים להודות ולשבח להקב"ה על מפלתם של רשעים, כמו 
שנאמר: 'באבוד רשעים רנה', שגם שירת הים היתה שירה על 
מפלתם של רשעים, כמו שנאמר: 'אשירה לה' כי גאה גאה סוס 
ורוכבו רמה בים', ואף שירה זו על מפלת רשעים, כמו שנאמר: 'כן 

 יאבדו כל אויביך ה''".

ממלכי אומות העולם תקעו יתד בארץ  מלכים דים ואחשלוש

זה. הם הקימו מעין שגרירות ישראל ודאגו שתהיה להם שם אחי

שמלך שאין  בארץ ישראל, כי מפורסם היה בעולם של מדינתם

 לו אחיזה בארץ הקודש, לא יכול להיקרא מלך. 
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 4  ספר יהושע  

 

זמין את מלכי העמים למשתה גדול, שבו נפל האברהם אבינו 

והוכח למעלה מכל צל של ספק, שיצחק הקטן הוא בנם  דבר

 ים.ערעורת וספקון שום מקום להביולוגי של אברהם ושרה ואי

, כבל עם ועולם, שיש ממשיך לבית אברהםבמעמד זה הוברר 

 ויש יורש לארץ המובטחת.

היגמל את יצחק, הוא חלק גדול שערך אברהם ביום המשתה ה

 אברהם ירושת נחלת אבותינו.ממאבק האיתנים רב השנים על 

עם והחיבור שבין הקשר  את ה העולמיתתודעחוקק באבינו 

 .לארץ נחלתו ישראל

 - מלכי האמורימול משה רבנו  ו שלתחילה עסקנו במלחמת

, ואחריה באה מלחמתו של ער מולטוב בות של תרמלחמת 

למען מימוש מלחמה  -יהושע מול שלושים ואחד המלכים 

 הנחלתה לבני ישראל.ה ושעל ידי כיבוהבטחת הארץ 

 

 ח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנהארי

שמותיהם של עשרת על אופן כתיבת  אומרת 19במגילההגמרא 

 :בני המן במגילת אסתר

כל  ,אמר רבי חנינא בר פפא: דרש רבי שילא איש כפר תמרתא"
השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על גבי אריח, 
חוץ משירה זו ומלכי כנען, שאריח על גבי אריח, ולבינה על גבי 

 ."תקומה למפלתןלבינה. מאי טעמא? שלא תהא 

נותנת טעם לשינוי צורת הכתיבה בין השירות דרשת רבי שילא 

רשומים אריח  ת בני המן ושלושים ואחד מלכיםעשר. השונות

כתב על גבי כתב וחלק על גבי , על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה

שם מבאר, שהמשל הוא, שכשבאים לחזק חומה, אם  הר"ןחלק. 

ה כל כך כמו בחומה החומה שווה בשני ראשיה אי אפשר לחזק

שיש בה בליטות, שאם יש לה בליטות אפשר להוסיף על הבנין 

ולחזקו. בשירות אלו שנאמרו על מפלתם של רשעים, הטורים 

של הכתב ישרים ללא בליטות, וזה בא לרמז שלא יתחזקו ולא 

 תהא תקומה למפלתם.

 ן הירושלמי:, וזו לשו20בירושלמידרשה דומה מוזכרת 

ל לבינה ולבינה ע ביגל בין אריח עשירת הים ושירת דבורה נכת"
אריח  ביגל עשרת בני המן ומלכי כנען נכתבין אריח ע ,אריח ביג

 ".דכל בינין דכן לא קאים ,לבינה ביגל ולבינה ע

בין  עומד על הבדל דק שקיים על הירושלמי שם י תמר"ה"על

 הירושלמי לבבלי, וכה דבריו:

שלטעמו של  ,שיש הבדל בין שני טעמים אלו ילראה נ"
 א בנין רעוע שאין לו קיוםביאורו שכן בנין כזה הו ,הירושלמי

סמל לשלטון הרשע שהוא שלטון רעוע ובמהרה  ,ועתיד ליפול
ורק שלטון המבוסס על  ,יפול כמו שנפלו מהרה עשרת בני המן

 צדק הוא בנין עדי עד. 

ינו שהוא סמל ששלטון הרשע לא יקום יענ ,אכן לטעמו של הבבלי
 ."אחרי נופלו
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 ג, ה"ז."מגילה פ ירושלמי 20

עשרת בני המן צורת הכתיבה של  כלומר לפי הירושלמי

לכך ששלטון הרשע הוא רעוע  רומזת ושלושים ואחד המלכים

לכך צורת הכתיבה רומזת ומט ליפול, ואילו לפי הבבלי 

על כך באה , ותונפילקימה לאחר  לא תהיהשלשלטון הרשע 

  .השירה הגדולה

 

 ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה

 אומרת:  21בברכותהגמרא 

פיה פתחה ' מאי דכתיב :ן בן יוחיאמר רבי יוחנן משום רבי שמעו"
, כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא 'בחכמה ותורת חסד על לשונה

  :אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמשה עולמים ואמר שירה

ברכי נפשי את ה' וכל קרבי 'דר במעי אמו ואמר שירה, שנאמר: 
 . 'את שם קדשו

אמר: יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, שנ
ברכו ה' מלאכיו גברי כח עושי דברו לשמע בקול דברו ברכו ה' '

 וגו'.  'כל צבאיו

ברכי נפשי 'ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנאמר: 
 ...'את ה' ואל תשכחי כל גמוליו

יתמו חטאים מן 'ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר: 
 . 'הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה

ברכי נפשי את ה' ה' 'נסתכל ביום המיתה ואמר שירה, שנאמר: 
 .'"י גדלת מאד הוד והדר לבשתקאל

בחמישה זמנים אמר דוד המלך שירה, ומקורם בספר תהלים. 

שירה ראשונה שר על החסד שנעשה עמו בזמן שדר במעי אמו 

בתחילת יצירתו, שירה שניה שר כשיצא לאויר העולם וראה את 

גרמי השמים והכיר בגדולתו יתברך, שירה שלישית שר כאשר 

ים, שהיא ינק חלב מאמו, שירה רביעית שר על מפלתם של רשע

ושירה חמישית שר כאשר נסתכל ביום  ,22טובה להם ולעולם

 המיתה.

 

 אברהם התחיל, משה המשיך ויהושע גמר

שלושים מול ובעבר הירדן המזרחי, מלכי האמורי המלחמה מול 

מחדדת בקרב האומה מהי בעבר הירדן המערבי,  ואחד המלכים

תפקידנו הוא לעמוד נכנסנו לארץ ישראל. לשמה מגמה שה

קי להופיע שמפריע לאור האל מי כה אל מולבפרץ ולהקים מער

סולל את הדרך בהנחלת התודעה בקרב אברהם אבינו מציאות. ב

משה רבנו , גמילת יצחק בנו העמים בערכו משתה גדול ביום

עבר ל ידי כיבוש מר עמשיך בעמדו מול סיחון ועוג, ויהושע גה

 בתחילה ושאר שטחי ארץ ישראל בהמשך.הירדן המערבי 
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