
 

 

נון: קרע וגעגועים, במלחמה על -יהושע בן
 ארץ ישראל ובמלחמתה של תורה

 מואל לונדנרש

 מבוא

א,-ְוַעל ׁש ַהבָּ מֶּׁ ְסַגת ְנבֹו מּול ַהשֶּׁ  פִּ

ב, ְפֵני ַמְלַאְך ַהְקרָּ א הֹוד כִּ  נֹורָּ

ן ַע בִּ ֵתן קֹול נּון-ַיֲעֹמד ְיהֹוׁשֻׁ  יִּ

ב.-ַעל רָּ צּום וָּ עָּ אֹו הֶּׁ  ֹראׁש ְצבָּ

  

ה, ֱעזּוז, ְצמָּ ֵלא עָּ  קֹולֹו ֵיֵצא ַכֵחץ, מָּ

ֵאׁש; יד, כָּ ְבַער ַכַלפִּ רֹו יִּ  ְדבָּ

ֵריק,-ַגם ר הָּ ְדבָּ א, ַהמִּ ר ַהּנֹורָּ ְדבָּ  ַהמִּ

ֵאל! קּום ֵרׁש!" ְשרָּ יו: "יִּ  עֹונֶּׁה ַאֲחרָּ
 

 כריזמטי, מציגות את יהושע כמנהיג 1"מתי המדבר האחרונים"שורות אלו של ביאליק, מתוך שירו 
מממשיך דרכו של והציפיות גבוהות הן הדרישות ודגול, כנואם הרותם את צבאו למפעל אדיר ממדים. 

אל על ארצו, משה רבנו, כובש הארץ, מקים המדינה היהודית הראשונה, מוביל ההתיישבות של עם ישר
 והכל בעת ובעונה אחת.

 , ואת2, "איש אשר רוח בו"המקראינון -עבודה זו ננסה לצייר קווים לדמותו של יהושע בןבמסגרת 
אחד, מהוות דוגמא וקנה מידה מחנך כהרבות של אישיותו, כמצביא ופניה  .האלהקווים הבין  היחסים
בעזרת  של יהושע . ננסה גם להצביע על פניו הייחודיותרק לפיקוד צבאי יםמוגבל םאינישוריו כש למנהיג

 השוואה למנהיגים מקראיים אחרים.

משמעי, ולעיתים -. התנ"ך אינו תמיד חדמקראיהדגשנו את המילה  לחינםבניסוח מוטיבציה זו, לא 
ע בנו תכופות רב הנעלם על הנאמר בפירוש. בכך נותן המקרא מקום לפרשנות אישית ואקטואלית, שתיג

מקרא אחד יוצא לכמה  –, שתיים זו שמעתי לוהים-. וכמאמר חז"ל: "אחת דיבר אותעשיר אותנו
יהושע או באמינותו העובדתית של ספר יהושע.  האיש , אין לנו עניין בפן ההיסטורי שללכן. 3טעמים"

יהושע  לגעת, אפילו כקוצו של יו"ד, בדמות נשאב מהמקורות היהודיים המוקדמים והמאוחרים על מנת
 ו ואת השראתו, את "הרוח אשר בו".ולקבל ממנו את ערכי ,כפי שהוא מתואר בתנ"ך
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 עיהכיבוש  –יהושע כמצביא 
יציאת מצרים,  לאחר ושע במקרא מתמקדת באופן מובהק בתפקודו כמצביא.של יה הופעתותחילת 

. במילים אחרות, יהושע מכהן 4"ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב" של משה, בשליחותו
די ימ, יהושע מקבל מאוחר יותרבידי משה. כארבעים שנה  נמצארוחני -כרמטכ"ל, בזמן שהכוח המדיני

ימתו הברורה: "חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה, שמנמסרת לו , ומפי הנבואה המושכות רבו את
 . 5את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם"

הצעיר, הוא נשען על שני  שלטונומבסס את  הואכאשר . משימה ברצינותל היהושע אכן מתייחס א
כפי שמשתקף מתשובת העם , מתוקף הסמכתו ע"י משה . בראש ובראשונהמקורות שהם אחד

 לוהית-מתוקף ההסכמה הא ובנוסף .נשמע אליך" : "ככל אשר שמענו אל משה, כןיו הראשונותדותלפקו
, בעקבותיו מעיד הכתוב: "ביום ההוא גידל ה' יהושע בעיני של חציית מי הירדן נסהמעשה ב המתבטאת

 .6כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה"

כושל לכבוש את העיר ראשון הניסיון העי. הלאחר כיבוש יריחו, יהושע ניגש אל העיר השנייה ברשימה, 
 טעי הינו הקרב המפורה. כיבוש ב להלןועל סיבות הכישלון נרחי, 7ונהרגים כשלושים וששה לוחמים

 . את שלביו העיקריים קצרהבוננסה לסכם ביותר בתנ"ך, 

כוח בחשאי הוא שולח  .העי: כיבוש והריסת תקיפתו של יהושע הינה נבונה ומחושבת, ומטרתה ברורה
. את תמצית 8: "ויצו אותם לאמר: ראו אתם אורבים לעיר מאחורי העיר"מאחורי העיר שימתיןעתודה 

 תחבולתו הוא מסביר בהמשך: 

ְקַרב ]=נתקרב[ אל העיר, והיה כי ֵיצאו לקראתנו  "ואני וכל העם אשר אתי נִּ
יֵקנּו אותם מן העיר ]...[. ואתם  ]...[ ונסנו לפניהם. ְויְָּצאּו אחרינו עד ַהתִּ

  .9תקומו מהאויב והורשתם את העיר"

הטעייה, ובפרט ו הההפתע הםשבהם  ים. הבולטטעבקעקרונות ההתקפה באים לידי ביטוי ממספר 
. בעזרת דימוי מאמץ עיקרי בגזרה אחת והתקפה פתאומית מהעיר הרחקמשיכת עתודת המגן של האויב 

 :הכוח המסיח הופך אף הוא לכוח תוקףדהמה בקרב המגנים. וצרת תנמכיוון לא צפוי, 

בהם ידיים לנוס עי[ והנה עלה עשן העיר השמימה, ולא היה ה"ויראו ]אנשי 
 . 10הנה והנה. והעם הנס ]אל כיוון[ המדבר נהפך אל הרודף"

 עי.השל האויב ולתליית מלך  להכרעתו מובילהמאמץ המרוכז מכל הכיוונים 

פי מקורות -גאונותו הטקטית של יהושע, שעלאת  הקרב כולו ותיאורו הארוך משקפים אם כן
הניסיון הראשון נכשל . ואם כך נשאלת השאלה: מדוע היתירה בינתובעקבות  נון"-"בןנקרא  11מסוימים
. אך 12עי? מהמקרא עצמו משתמע כי בני ישראל הפסידו בקרב בגלל הפרת החרם על יריחוהלכיבוש 

אלא הסתפק בשליחת  ,בניסיון הראשון יהושע לא התלווה אל הצבאעולה הסבר נוסף.  13המדרשמ
שמה כשלושת אלפים איש ]ללא יהושע[, וינוסו לפני לוחמים אל הקרב ובפיקוד מרחוק: "ויעלו מן העם 

  .הוביל את הלוחמים בשדה הקרב זאת הסיבה לכישלון: יהושע לא פי חז"ל,-על .14אנשי העי"

 באמת ומכיוון שכן, מן הראוי לחקור את הפן המנהיגותי של יהושע, מעבר לכישוריו הצבאיים. האם
מוקד כוח, מוביל ורותם את פקודיו לקרב? לשון אחרת: האם התנהגותו בניסיון הראשון לכיבוש  ההיוו
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יוצא מן הכלל הינו בבחינת " עיהאו שמא המקרה של  של ריחוק וניתוק? שיטתיתמדיניות ל רומזתעי ה
 ?"המעיד על הכלל

 יהושע הנואם והמחנך
. להקשר הצבאי מחוץ ,מנהיגה של יהושע הרת ניתוח דפוסי הפעולאת שאלתנו האחרונה נתקוף בעז

"ויאמר יהושע אל בני ישראל:  ,. מיד לאחר הכניסה לארץהחינוכיים תופסים מקום ניכר בספרנאומיו 
ְמעּוהנה  ֹגׁשּו  . אף באמצע16..."; "ויאמר אל בני ישראל: אשר ישאלון בניכם מחר15את דבר ה'" ְוׁשִּ

משה אשר לא קרא יהושע נגד : "לא היה דבר מכל אשר ציווה המערכה ממשיך הוא לעודד את כוחותיו
 . 17כל קהל ישראל"

הוא של יהושע בערוב ימיו. כד מוקדשים לנאומיו -פרקים כג ודוגמא אופיינית ניתן למצוא בסוף הספר. 
, את הלכידות של עם ישראל, ומעודד לדבוק לוהים-ית עם ישראל, את הברית עם אמזכיר את היסטורי

. .18של תורת משה. הוא משיג את התוצאה הרצויה: "ויען העם ויאמר: חלילה לנו מעזוב את ה'"בערכיו 
-חיבור לחברה היהודיתההערכת ערך הארץ, הכרת היסטוריית העם והם בנאומים הבולטים  הנושאים

תוך הדגשת חשיבות הכיבוש, הסרת הפולחנים האליליים, והשרשת הערכים  זהישראלית, וכל 
גם בשאר נאומיו, יהושע משתמש במוטיבים דומים בכדי להטמיע את הערכים ואת התרבות  היהודיים.

 התורנית, או במילים אחרות: ליצור עם.

את  בפני בני ישראלמקריא ו 19מקים כמה גלעדים , יהושע מבצע מספר מעשים סמליים. הואיתר על כן
ידו אשר נטה בכידון עד אשר החרים עי "לא השיב ה. בקרב 20כשהם עומדים סביבו על שני הרים התורה

יש גם  – 23והפלת מטאורים על האויב 22חציית מי הירדן –שהוא מחולל  ניסיםל. 21את כל יושבי העי"
 הם מסמלים כי הקב"ה מסכים ומאשר את פועלם, ולכן מעניק להם עזרה.. חינוכית מטרה

ְגעּו: "י שמעיד ניסוח הכתובים, כפעי הכושל, יהושע תמיד מתלווה אל העם בקרבהלבסוף, פרט לקרב  ּנָּ  ַויִּ
, "ויבא יהושע 26, "ויעבור יהושע וכל ישראל"25, "ויבא אליהם יהושע"24]=ויתרחקו[ יהושע וכל ישראל"

הוא למד ליישם את עיקרון –עי הדומה כי יהושע הפיק לקחים מכישלון נה רבות. הכ, ו27בעת ההיא"
  .כזי בתורת המנהיגות הצבאיתהדוגמא האישית, הלא הוא יסוד מר

צדו של המילה. למעשה,  ערכיההוא גם נואם ומחנך, מנהיג במובן  – אינו רק לוחם וגנרלאם כן יהושע 
תורה, כאשר הוא מתואר כמשרתו ותלמידו של משה: חמשה חומשי מופיע ב כברשל יהושע  הרוחני

. בפרק הבא נבקש לדון ביחס בין שני המרכיבים 28האהל"נון נער ]=משרת[, לא ימיש מתוך -"ויהושע בן
אך , שני הצדדים של אותו המטבע, שאמנם אינם סותרים האלו של דמותו של יהושע, רוח ומלחמה.

 .של מלכים לחמתה של תורה כנגד מלחמתםמוהשראה, יוצרים מתח 

 יהושע ודוד –מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה 
לתיאורו של דוד המלך המקראי. התנ"ך  מושווים הםכאשר  לנתחיתן יהושע נ את שני הפרצופים של
באופן קיצוני. ואמנם יהושע ודוד בולטים  מגוונים, לעיתים שונים באופייםנוהג להציג מנהיגים 

 . מה מלמדים הם זה על זה?29בארץ ישראל מרכזיות ובלעדיותבהיותם, כל אחד בזמנו, סמכויות 
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במלחמת עמלק בראשונה,  בוחר להציג את פניו הצבאיים של יהושעמבחינת סדר המקראות, המקרא 
ורק לאחר מכן את קשרו ההדוק עם משה נותן התורה. חז"ל הטיבו לומר כי "מתחילה לא היה בן תורה, 

. באופן כללי, לאורך כל ספר 30והיו ישראל קורין אותו כסיל, ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו"
יהושע המחנך כחי בצלו של משה. חוזרים ונשנים הביטויים כגון "משרת יהושע, המקרא משקף את 

ה, "כאשר 31משה" ּוָּ , רובם ככולם , ועוד34, "ויתן משה"33, "ככל אשר דיבר ה' אל משה"32משה" צִּ
העניין באומרם "פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני את חינוכיים. חז"ל שוב סיכמו -בהקשרים רוחניים

 . 35לבנה"

מתבודד יחידי במדבר וחושב מחשבותיו הגדולות על  ,המלך, לעומת זאת, מופיע תחילה כרועה צאןדוד 
רק , עם נטייה למוזיקה רוחנית ואוורירית שמרגיעה את שאול. 37מנגןכהוא גם מצטייר  .36גורל עמו

להזכיר הוא לא נוהג  בש ומנצח.ונגד גלית או כמלך כ –לוחם אמיץ הקורא מגלה שהוא  מאוחר יותר
 רבו שמואל, והתנ"ך אינו רומז להקבלה ביניהם. את

או "אל תירא  38יתר על כן, יהושע מקבל חיזוקים רבים מאת ה', עם שימוש בולט במילים "חזק ואמץ"
לחיזוקים  הצטרךיהושע  נראה כי. למרות שדבקותו במטרה ומקצועיותו ראויים לשבח, 39ואל תחת"

זקוק לשום חיזוק רוחני. על דוד אף נאמר "שבתי בבית ה' כל ימי  רבים לשליחותו. ומאידך, דוד אינו
. תהילתו ותפארתו ופואמות הוא אוסף שירים, ויצירתו הגדולה והמפורסמת היא ספר תהלים, 40חיי"

של יהושע כאיש מלחמה דגול היורד לקרב; בזמן שדוד בשלב מסוים מפסיק לעסוק במלחמה ומאציל 
מעניין גם כי דוד מתחמק במשך כמה שנים מלעלות על כס המלוכה  .ומשונים שונים לגנרליםמסמכותו 

 .המדינית . לא מצאנו שיהושע ברח מאחריותו41אף שכבר נמשח

ננסה לתת סיכום הולם וקולע: יהושע הוא איש מעשה ומלחמה אשר נאלץ להיות  לכל הנאמר לעיל
. ותמדיני-ותהמושכות הצבאי לקיחתרחו. דוד הוא איש רוח אשר נכפתה עליו ומחנך ומנהיג רוחני בעל כ

ושני אישים גדולים אלו נפגשים באמצע, כל אחד מכיוונו שלו, ונזכרים ומקודשים לעד במסורת ישראל 
 ישראל. היהודי, חקוקים בתודעתנו כמייסדיה הקדומים של מדינת עםכרון הקולקטיבי יובז
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 סיכום
זו, המסמנת ראשי פרקים בהבנת מנהיגותו הייחודית של יהושע, ניסתה לכסות את עבודה קצרה 

הנקודות המרכזיות של הנושא כפי שהן מופיעות במקרא ובחז"ל. כיוונים נוספים ומעמיקים יותר 
 נע התייחסות מקיפה לרזים אלו.ונחשפים בכתבי המקובלים, אך קוצר היריעה מ

אישיות מורכבת, ויש שיאמרו קרועה, בין מקצועיותו הצבאית זאת, הצלחנו להציג הבמסגרת  פילואך א
משתדל הוא זמנית לרשת את הארץ ולחנך את העם, -הוא בולבין אחריותו כמנהיג רוחני. מבקש 

 להשקיע בפקודיו ובמשימה, ובפקודיו שגם הם המשימה. 

או במוסר עקרונות אוניברסליים מהסיפור המקראי, ללא תלות במרחק ההיסטורי לשאוב  אפשר
. כפי שראינו, קיימים סוגים שונים של מנהיגות ושל איזון בין מהנהוג כיום המלחמה השונה בתכלית

בהיותה הראשונה  –האלמנטים שלה. יהושע, בעוזו ובענוותו, הינו דרך אחת שראוי ללמוד ממנה 
 שנסללה במסורת הצבאית של עם ישראל.

נשכח את געגועיו וכיסופיו של גיבורנו לרבו ולאדונו השיר שאתו פתחנו את המבוא, בל  בסוףנחתום 
 הנערך, שכל כך השתדל לחקות:

ת ְמַבְקׁשֹות ֵהן ה-אֶּׁ ת, ֹמשֶּׁ ה-אֶּׁ  !ַהֵמת ֹמשֶּׁ

יׁש ד ּוְכאִּ חָּ ּנֹות ֹכל אֶּׁ ם פִּ עָּ  הָּ

ְרעּו ְתֹאם כָּ יׁש רּוחַ  מּול פִּ אֱ  אִּ ים-הָּ  ,ֹלהִּ

ל ם מּול-אֶּׁ ן ֹרעָּ ם, ַהּנֱֶּׁאמָּ רָּ  .הָּ
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