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 וולפיש תור

 

 ן בפרשת עצירת השמש בגבעוןויע
 

לה מספר תהיות. ר"י אברבנאל מגדיר אותו עמ) 1יד-ור קרב גבעון (יהושע י', אסיפ

ים, יורו חציהם נגדה", ורלב"ג מצהיר נכפרשה אשר הייתה "מטרה לכל המעיי

 בהם". במאמר זה ןי(בפירושו לפסוק יב): "יש בזאת הפרשה ספקות רבות ראוי לעי

נעמוד על הקשיים העולים מתוך הסיפור, ונחדד את הפרובלמטיקה הנובעת מהבנה 

מילולית של האירועים. לבסוף נציע דרכים אלטרנטיביות לפרשנות האירועים 

 תבסס בעיקר על אינטרטקסטואליות מקראית.תהמתוארים. גישתנו 

בהירות -מתוך אי םיהעול -צוננו לחלק את הקשיים לשניים: קשיים פנימיים רב

העולים מתוך  -ביחס לרצף, למהות ולמשמעות של האירועים; וקשיים חיצוניים 

הסתכלות במקבילות מקראיות, מתוך ידע חיצוני המתנגש עם הסיפור המקראי, 

 .ומתוך סברה

 יים הפנימייםשקה

אל  וישאנ םע האויב (פס' ח). יהושע עולה מן הגלגל לע חוןצינמבטיח ליהושע ' ה. 1

ך כל הלילה (פס' ט), וכנראה מפתיע את האויב. ה' הומם את האויב גבעון במש

בגבעון, ובני ישראל מכים בהם מכה גדולה. האויב בורח, וישראל רודפים אחריהם 

ה לתיאור של קרבות אחרים, שבהם מודהתיאור  ןלכיוון מעלה בית חורון. עד כא

ים שני דברים ל בהמשך קורבא 2לות אנושית עם התערבות אלוהית.יעפמשתלבת 

שהכתוב רואה בהם אירועים יוצאי דופן: השלכת אבנים גדולות מן השמים על 

רת השמש בגבעון. אשר לנס הראשון, תוצאתו הייתה הריגה של מספר יהאויב, ועצ

מה הרגילה. אילו היה מסתיים הסיפור יחלגדול של אנשי האויב, יותר מאשר בדרך ה

קרב ומרדף מוצלחים. אולם משום מה, ממשיך  פה, בוודאי היינו מרגישים סיפוק על

הכתוב בתיאור נס מרעיש עולמות עוד יותר, ועל כך שואל מלבי"ם: "מה היה צורך 

הנס הזה ולאיזה תכלית, והלא כבר כבשו את האמורי והכוהו...?". וכפי שטוען 

רלב"ג, האבנים יכלו להושיע את ישראל, ובזה לסיים את הקרב. ועוד יש לשאול, 

הקשר בין השלכת האבנים לבין נס עצירת השמש. מה הוסיפה אפוא עצירת  מהו

 ?חוןצינס אבני הברד, שבלעדיה לא היה מושג הנהשמש על 

 
ורך עיון זה, נתחום את הסיפור בפסוק יד, למרות ששאר הפרק מהווה בהחלט המשך צל .1

 ם.יום שאנו מתמקדים בסיפור הנסשמ, לקרב

 מח.-טו; ז', כב; כ', ל-גיכד; שופטים ד', -ה: יהושע ח', אמגוה, לדאר .2
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ם ישראל על יתיצף בסיפור אינו ברור: קודם מסופר על מכה גדולה שמנחר. ה2

האמורי, ועל מרדף לעבר עזקה. אחר כך מסופר על אמירתו של יהושע שהשמש 

בעון, "ביום תת ה' את האמרי לפני בני ישראל" (פס' יב), ולאחר מכן נאמר ידום בג

נעצר "עד יֹקם גוי איביו" (פס' יג). מתי ולמה אמר יהושע "שמש  תשהשמש באמ

קים הקודמים, בני ישראל סובגבעון דום", ומתי עמד השמש? הרי לפי המתואר בפ

אמורי? זאת ועוד: מה כבר עזבו את גבעון לאחר המכה הגדולה, ורדפו אחרי ה

הכוונה בביטוי "ביום תת ה' את האמרי"? משתמע שמדובר בסוף היום, לאחר 

, יכול להשתמע כדיבור שלאחר מעשה, "ם הביטוי "אז ידבר יהושע לה'גו! חוןצינה

סוף. אם כן, האם אמר יהושע "שמש  םי בדומה ל"אז ישיר משה" לאחר קריעת

יזו משמעות יכולה להיות לאמירה זו לאחר רב? אקב חוןצינבגבעון דום" לאחר ה

 מעשה? 

הושע, לשם מה זקוק יהושע לבקשה יל חוןצינ ם הקב"ה הבטיח מראשא. 3

 אין בזה יוהרה?  םאהיוצאת דופן כל כך של עצירת השמש? 

 ים חיצונייםישק

בי"ם מקשה על פסוק יד: אם הייחוד של אותו יום הוא "לשֹמע ה' בקול איש," ל. מ1

ים על ידיהם בכל דור תשמע ה' תפלת הנביאים ועשה אותות ומופ הרי "כבר

ם הייחוד מתבטא בכך ש"ה' נלחם לישראל", שואל או בהמשך). -חבה רה( ודור..."?

י"ם: "והלא גם לפנים וגם אח"כ נלחם ה' לישראל בעת שהיו ראוים"? מה אפוא לבמ

 משמעות האמירה "ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו"?

נוחות. יש המתקשים, כמו רלב"ג, לקבל את -של עצירת השמש מעורר אי סנה. 2

הרעיון שיהושע חולל נס, שגדול מכל אלה שנעשו באמצעות משה. כפי שמסביר 

יש קשר בין מעלת הנבואה של נביא, לבין יכולתו לחולל נס. על משה , לאאברבנ

יא). -ים ל"ד, ינאמר: "ולא קם נביא עוד בישראל... לכל הֹאֹתת והמופתים" (דבר

מצאנו  אל 3גם על פי גודל הנסים שנעשו על ידו. פירושו של דבר, שנבואתו נמדדת

בתורה שחולל משה נס בסדר גודל של עצירת גרמי שמים. האם ייתכן שהתלמיד 

 עולה על רבו?

את הרעיון של עצירת השמש. קודם כול,  לרא בן זמננו מתקשה גם לקבוקה. 3

ובב סביב ס מסתובבת סביב כדור הארץ, אלא כדור הארץידוע לכול שהשמש אינה 

השמש. הקורא חייב להמיר את הכתוב ולהחליף את עצירת השמש בעצירת הארץ. 

מעבר לכך, הקורא יודע שעצירת כדור הארץ מסיבובו הייתה גורמת לזריקת כל 

בגלל כוח האינרציה, ואז נדרש נס נוסף כדי לעצור את  תושבי הארץ לחלל

מביאה את הקורא לשאול שאלה נוספת: האם  וזשל הנס המקורי. תובנה ההשלכות 

 
ביא, והנס הוא נה דלמעמופו של דבר, אברבנאל טוען שאין קשר ישיר בין גודל הנס סב .3

 תוצאה של צורך השעה.
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היה צורך באירוע דרמטי וחריג כל כך, כדי שישראל יוכלו לנצח בקרב? האם אין 

שבו הוא משובץ? ניתן  חוסר פרופורציה בין רמת הנסיות של האירוע לבין הסיפור

בזמן הספציפיים שם, להבין, למשל, מדוע אירע נס קריעת ים סוף דווקא במקום ו

וצאותיו אכן מתאימות לצומת ההיסטורי שבו התרחש. האם הקרב בגבעון דרש ות

 4נס שעולה אפילו על נס קריעת ים סוף?

דשים לנס זה קומע דומה: גש חוסר פרופורצירוממבחינת עיצוב הסיפור, גם 

תר ראוי שאירוע חריג כל כך יזכה להרצאה יו היהלא  םאהשלושה פסוקים בלבד? 

 5ארוכה ומפורטת?

ים ותהיות אלה נובעים במידה גדולה מתפיסת הסיפור באופן מילולי. אך קשי

הבלעדית להבין אותו? טענתנו היא,  האם התפיסה הזאת היא הדרך הלגיטימית

בפסוק  שהכתוב עצמו מאלץ את הקורא לסטות מן ההבנה המילולית. הוכחה לכך

לשֹמע ה' בקול איש...", והרי מקרא מפורש: יד: "ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו 

אפשר -אי 6"וישמע ה' בקול אליהו ותשב נפש הילד על קרבו ויחי" (מל"א י"ז, כב).

לקיים את שני המקראות האלה אם נבין את הראשון כהצהרה קטגורית, שפה, ורק 

 פה, ביצע ה' את ציוויו של בן אדם. על כורחנו, חייבים לפרש את הסיפור בספר

ושע בדרך שתיישב קושי זה, יחד עם שאר הקשיים שהעלינו לעיל. לשם כך, נפנה יה

 שפוך אור על סיפורנו.ל ילסיפור אחר, העשו

 מי דבורהיק יזרעאל במואה עם קרב הר תבור ועושה

 ק יזרעאלמור הקרב בגבעון דומה בקווים כלליים לסיפור הקרב בהר תבור ועסיפ

 בולטות לעין:הה'). להלן המקבילות -פטים ד'וש(

 ה'-פטים ד'וש הושע י'י

 בטיח ליהושע:מ' ה

 (פס' ח) ִּכי ְבָיְד� ְנַתִּתים

 ורה מעבירה לברק את הבטחת ה':בד

 (ד', ז)  ּוְנַתִּתיהּו ְּבָיֶד�

 ק עולה עם חייליו להר תבוררב שע עולה עם חייליו לגבעוןוהי
 

ת ָּכל ַוָּיָהם ה' ֶאת ִסיְסָרא ְוֶאת ָּכל ָהֶרֶכב ְואֶ  (פס' י) ַוְיֻהֵּמם ה' ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל

 (ד', טו)  ַהַּמֲחֶנה ְלִפי ֶחֶרב ִלְפֵני ָבָרק

... ַהַּמֲחֶנהּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהֶרֶכב ְוַאֲחֵרי ַוְיִהי ְּבנָֻסם  ...ַוִּיְרְּדֵפם ֶּדֶר� ַמֲעֵלה ֵבית חֹוֹרן

 
ה עקבות במקרא? זד תהייה העולה מקריאה מילולית של הנס היא, כיצד לא השאיר נס וע .4

, ושעהספר י - מקרא תעדה: י' קיל, אר( אמנם, יש הרואים הד לעצירת השמש בחבקוק ג', יא

 . קראמיותר ב ר לצפות שאירוע כזה ישאיר רושם עמוקיבסל בא, עמ' עו)

יז), ואיננו -ה פסוקים (יהושע ג', טעבשווה לסיפור נס קריעת הירדן, המשתרע על שה .5

 משתווה בנסיותו לעמידת השמש. 

שמהם משתמע שהקב"ה מבצע את הצהרת הנביא, גם אם הדבר לא נאמר  נם כתוביםשי .6

 יז.-ד', טז ב"לז; מ-לב; מל"א י"ז, א-במפורש. ראה: במדבר ט"ז, כט
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 יז)-(ד', טז  ְוִסיְסָרא ָנס יא)-(פס' י ֵאל...ִמְּפֵני ִיְׂשרָ 

 ַוה' ִהְׁשִלי� ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ִמן

 (פס' יא) ַהָּׁשַמִים

ִמן ָׁשַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו 

 ) כ ה',(  ִעם ִסיְסָרא

ֵּכן ֹיאְבדּו ָכל אֹוְיֶבי� ה' ְוֹאֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש  (פס' יג) ּגֹוי ֹאְיָביו ִיֹּקםַוִּיֹּדם ַהֶּׁשֶמׁש... ַעד 

 )אל ,'(ה ִּבְגֻבָרתוֹ 

תמע מהשוואה זו, שקיים דמיון רב בין שתי המלחמות. בשתיהן מקבל המצביא שמ

הישראלי הבטחה מה' שהוא ינצח. גם יהושע וגם ברק מפקדים על הלחימה, אבל 

ינו מוסבר. הכתוב מייחס לה' הטלת מהומה בתוך מחנה האויב, מהומה שמקורה א

לאחר הקרב מתנהל מרדף אחרי האויב הבורח, ובשלב מסוים מתרחש אירוע 

יכומו של דבר, בשני הסיפורים סב 7ישראל להביס את האויב.ל'מטאורולוגי', המסייע 

 שית לבין התערבות אלוהית. ונאילוב בין פעילות ש קיים

יצד ניתן ור זאת, ננסה להבין היכן משתבץ האירוע של עצירת השמש, וכאל

 להבינו. לשם כך נעיין שוב בפסוקים: 

ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשַע ַלה' ְּביֹום ֵּתת ה' ֶאת ָהֱאֹמִרי ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ְלֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֹּקם ּגֹוי ֹאְיָביו ֲה�א ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון. ַוִּיֹּדם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד יִ 

ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ַוַּיֲעֹמד ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהָּׁשַמִים ְו�א ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים. ְו�א 

  ָהָיה ַּכּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלְׁשֹמַע ה' ְּבקֹול ִאיׁש ִּכי ה' ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל

 יד).-(פס' יב 

דול, לשם הבעת תודה גה חוןצינא) לאחר ה', ה( "ם ההואויבדבורה וברק ששרו " כמו

 חוןצינחר האל "ם תת ה' את האמרי לפני בני ישראלויבשר " לקב"ה, כך גם יהושע

ושע שר את תודתו בסוף היום, כפי הי 8אותו יום, לשם הבעת תודה לקב"ה. לש

מודה לה' על התערבותו בלחימה,  ואה 9א תוך כדי הקרב.לו, הפסוקים רדסשעולה מ

 כמו שהודו דבורה וברק.

קים הקודמים להם, המדווחים סויד שונים בסגנונם מן הפ-ושת הפסוקים יבלש

 ן הסממנים השיריים של הקטע:להלעל התרחשות האירועים. 

 
יום ליום  חרר אב: "ד167ה דברי חז"ל, מדרש תהילים מזמור י"ט ט, מהד' בובר עמ' שווה .7

יביע אומר. אמר ר' זעירא יומו של יהושע מתנה ליומה של דבורה, שנאמר ביומו של יהושע, 

ם נלחמו יוידם השמש וירח (העמיד) [עמד] (יהושע י', יג), וכתיב ביומה של דבורה, מן שמ

 מו עם סיסרא (שופטים ה', כ)...".הכוכבים ממסלותם נלח

י', יב) מעלה את שתי האפשרויות: או שמדובר פה בשיר  ושע,הי - ם התנ"ךלועביץ (זקוי'  .8

תהילה לה' לאחר מעשה, או בקריאה לה' לעצור את השמש. בהסתמכו על תיאור המערכה 

ף את מעדי אוהכיצד עמד השמש "בידו" [= של יהושע], תאר ו, המ-, דא מוסירן בב

 האפשרות השנייה. אנו מעדיפים את הראשונה, מן הטעמים המובאים במאמר. 
 שם נאמרו דברי תודה לאחר הקרבות. גם  ווה שמות ט"ו, א; במדבר כ"א, יז.שה .9
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  10ומה לביטוי "אז ישיר".דב, יחה "אז ידבר" מסמנת מעבר ללשון שיריתתפה .1

 11בין חלקי הפסוקים:ימת תקבולת יק .2

 ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון ֶׁשֶמׁש ְּבִגבעֹון ּדֹום 

 ְוָיֵרַח ָעָמד ַוִּיֹּדם ַהֶּׁשֶמׁש 

 ְו�א ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים ַוַּיֲעֹמד ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהָּׁשַמִים 

 12.ןולרח בעמק אייו םוד ןועוז חלש: שמש בגבחר .3

 א אץ לבוא כיוםלו"ילים: מב מושווה לבן אדםמש שה 13שה:נאהורה/פטמ .4

תהילים: "והוא כחתן ֹיצא מֻחפתו יׂשיׂש  פרהשמש בס ומה לתיאורדב ,"םתמי

 כגבור לרוץ ֹארח" (י"ט, ו).

לכך, -אפשר להבין את פסוק יד באופן מילולי. אי-ל, אייעלשציינו  כפי 14מה:זוג .5

אותו היום. נראה לנו על  יש להבין אותו כאמירה הבאה להעצים את הייחוד של

דבריו של יהושע עצמו, אשר  , אלאכן, שפסוק זה איננו חלק מסיפור האירוע

הפרספקטיבה האישית שלו. יהושע חש  ןמת המציאות אך המשוררים מציג רדכ

 ושה' נלחםשתו נענתה באותו רגע, קבשא מכריז וה; בגודל השעה ובייחודה

 לצדו.

, עלינו להתמודד עם הסט לפנינו הוא אכן שירנסיק מניתוח זה, שהטק םאם, אול

(פס' " א היא כתובה על ספר הישרלה"מעמדו של היגד שאינו משתמע כחלק משיר: 

כן, כיצד ניתן לשבץ אותו  םתנת לקורא, ואניד זה נשמע כ'פיסת מידע' ההיגיג). 

 ?ר, ולקטוע את הרצףילתוך ש

מוזכר במקום נוסף  אוה וע,כיד ."הישר "ספר המושגוש רייל קודם כול בפנתח

במקרא, בהקשר של קינת דוד על שאול ויהונתן (שמ"ב א', יח): "ויאמר ללמד בני 

ר הישר' היה קובץ שירים פ'ס 15ל,יקדעת ליהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר". 

 הוא "ספר של שירות קדומות". 16ת אברמסקי,. לדעותנשוות קופת' מהעל מלחמות 

יא כתובה על ספר הישר" נכתב לאחר המעשה ה אד "הלההיג זא, הם צודקיםאם 

 
 .99), עמ' 8ביץ (לעיל, הערה זקוי'  .10
 ,R. Alter, The Art of Biblical Poetry, New York 1985:תקבולת בשירה המקראית ראה לע .11

pp. 3-26. 

רושו לפסוק יב: "יהושע מדבר יפב ,144, עמ' 1970ירושלים , יהושע רפספמן, י' קויה: אר .12

  ים הוא מדבר אל השמש ואל הירח".ז. בחרו''לה'
 ), עמ'11ר (לעיל, הערה לטהשימושים השונים של מטפורה בשירה המקראית ראה: אעל  .13

185-203. 
 M. Weiss, The Bible From Within, Jerusalemתפקיד הגוזמה בשירה המקראית ראה: לע .14

1984, pp. 124-126 . 

 ), י', יג.4י' קיל (לעיל, הערה  .15

 א', יח. ,שמואל ב -התנ"ך ם עולש' אברמסקי,  .16



 וולפיש תור

48 

קובץ אחר. הייתכן שישתרבב  בתוךהמתואר, משום שהוא מצביע על הכללת השיר 

צוא התייחסות מל ט שאינו ביטויו של המשורר עצמו? ניתןפשמקרא, מב לתוך שיר

דברי  ןיבן יהוא מבח. פר יהושעסב רושו של מלבי"ם לקטע זהיפבקא ווד זו שאלהל

עתו, יהושע אמר: "שמש בגבעון דום וירח בעמק דל יהושע, לבין "דברי כותב הספר".

המילים  ולגבי 17אילון", וכן: "עד יקם גוי ֹאיביו הלא היא כתובה על ספר הישר".

"ויֹדם השמש וירח עמד", הוא כותב: "מאמר זה מוסגר ... הוא דברי כותב הספר". 

, ומבקשים ליישם אותו דווקא על ההיגד מאמצים את המושג "מאמר זה מוסגר"ו נא

לבי"ם, נראה לנו שמילים אלה אינן מהישר". שלא כמו  רפס"הלא היא כתובה על 

ורא ששיר זה נכלל קמצעיתו של השיר, להבהיר לו לאשע, אלא, נכנסוהיטוט מפי יצ

 ב וידוע. ושחבאותו קובץ 

 :אחידלתופעה של ריבוי קולות בתוך חיבור  םחז"ל נתנו את דעתגם 

, 'מדוע זהשאמר זה לא אמר  ימ ע בושש רכבו לבוא, שלשה דברים זה בצד זהודמ

בושש רכבו לבוא' אמרה אמו של סיסרא, 'הלא ימצאו יחלקו שלל' אמרה אשתו 

וכלותיו, ורוח הקודש אומרת 'כן יאבדו כל אויביך'. כיוצא בו הזקנים אומרים 'ידינו 

'כפר לעמך ישראל', ורוח הֹקדש אומרת כו את הדם הזה', הכהנים אומרים פלא ש

'ונכפר להם הדם', כיוצא בו 'הכר נא למי החותמת' אמרה תמר, 'צדקה ממני' אמר 

 וט שמעוני שופטים רמז נח).(ילק ...יהודה, 'ולא יסף עוד לדעתה' אמרה רוח הקדש)

 מחוקה, משיר תוחוקלזה",  רשאמר זה לא אמ ימ" גמות שהביאו חז"ל לכללהדו

אמר את  אל ,"שאמר "הלא היא כתובה על ספר הישר ימפי הבנתנו,  לער. ומסיפו

, ר הדובר המקורי, שהוא יהושעזוחהמאמר המוסגר הזה,  רחארה. לישי השאר דבר

 .משיך את השירהמו

ר מוסגר בתוך קטע שירי, ישנה גם שאלת מאמסת נכהר לשאלה של מעב

ספר הישר", משתלבת  א היא כתובה עללה"בה' של המשפט חיהמבנה: האם ה'ת

לה זו מכוונת אותנו לדיון בנושא הקצב אש? המארג השירי וךתב אורגנית הרבצו

בשירה המקראית. הרגיל ביותר  יםמים מקצבים שונ, קייועכיד 18בשירה המקראית.

ה בשירלם, וא 19).3+  3הוא שלוש הטעמות לצלע, ושתי צלעות בטור (סימון מקובל: 

. ניתן להציג את 2+  2; 4+  4; 2+  3אחרים, כגון:  מקצבים םג ייםוצמהמקראית 

 פסוק יג בדרך הבאה:

 
שם), משחזר את השיר בדרך אחרת. הוא מציע:  31, עמ' עו, בהערה 4ל, הערה (לעי קילי'  .17

שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון, וידם השמש וירח עמד, עד יקם גוי אויביו, כי ה' נלחם 

 לישראל.

יים חריגים "העוסק במלאכה זו [= ניתוח מקצב] נתקל לעתים קרובות למדי בפסוקים שיר .18

כלל לניתוח קצבי... אכן יש לזכור תמיד כי בתחום זה מרובה הסתום על  םשאינם ניתני

 ). 642ז, ירושלים תשל"ו, עמ'  ציקלופדיה מקראיתאנך 'שירה', רהנגלה" (י"ש ליכט, ע

 . 641' מ, עשם .19
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 ְוָיֵרַח ָעָמד ַוִּיֹּדם ַהֶּׁשֶמׁש 

 20ּגֹוי ֹאְיָביו ַעד ִיֹּקם 

 ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ֲה�א ִהיא ְכתּוָבה 

 ַּבֲחִצי ַהָּׁשַמִים ַוַּיֲעֹמד ַהֶּׁשֶמׁש 

 ְּכיֹום ָּתִמים ְו�א ָאץ ָלבֹוא 

(מילים קצרות  2+  2הטעמות בכל צלע, או  יתשזו מאפשרת קריאה של  ההצג

ה לנו שה'תחיבה' הנידונה ארנפר ההטעמות). סלפעמים נבלעות ואינן נחשבות במ

ל בכאחר שמתאים יותר  םוקמשתלבת יפה במכלול, ואף ניתן לטעון שאין לה מ

 וף שירת דבורה:סב זרעיהרך השוואה, אפשר לוצלהקטע. 

 ְוֹאֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתוֹ  אְבדּו ָכל אֹוְיֶבי� ה'ֵּכן יֹ  

 (שופטים ה', לא). ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ 

מפאת  ןוה 21זאי,והפר לק מן השירה, הן מפאת סגנונוח ור שההיגד הסופי אינניכ

ענתנו, הוא תוכנו, שהוא מאוחר בהרבה מן האירועים המתוארים בשירה. אולם, לט

סיום נאה לה. באופן דומה משתלב ההיגד "הלא היא כתובה  משתלב בשירה, ומהווה

 על ספר הישר" בשירת יהושע. 

 ור האירועזחש

ון, ומה תפקידה של השמש הניצבת דום במהלך הקרב? כיצד ניתן בגבעקרה מה 

 לשחזר את האירוע, לאור הבנתם של דברי יהושע כביטוי שירי? 

בר' יודא הנשיא, תלמיד חכם מן  י מביא את פירושו של ר' שלמהאל נהוראמיכ

המחצית הראשונה של המאה הארבע עשרה ששימש כדיין בבית הדין של ר' יו"ט 

ה דוחה את הפירוש שגרמי השמים נעצרו, משום שעצירה לה 22ילהויזן.מ ליפמן

טיבית, כזאת הייתה גורמת לטענתו לביטול "כל הויות העולם". בחפשו הבנה אלטרנ

הוא נותן את דעתו לתיאור של אבני הברד המושלכות מן השמים. הוא מציע, 

שיהושע ביקש מה', שלמרות ענני הגשם והברד, ימשיכו המאורות להאיר על המחנה 

רני השמש והירח קכל עוד מתנהל הקרב. הכוונה במילים "ויֹדם השמש וירח עמד", שֶ 

זו היא יוצאת דופן בהחלט, אבל איננה  פעהות 23יתמידו להאיר, ולא יכוסו בעננים.

 למות. וע יתבשמנס 

 
בא). זאת דוגמה ל'פסיחה' (= משפט שסיומו אינו עם סיום הטור אלא נמשך גם בטור ה .20

 .59, עמ' 81992א, תל אביב לקסיקון מונחים ספרותיים  -תכנים וצורות ראה: ע' אוכמני, 

  ווה שופטים ג', יא, ל; ח', כה.שה .21

 .99-101נ"ד, עמ' שת, 32-33 תעדנהוראי, 'שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון', ' מ .22

 רוש זה עומד על קשר מהותי בין שני הנסים.יפ .23
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שרות אחרת מציע אברהם מלמט, המנתח את מהלך הקרב החל מהעלייה פא

פי תפיסתו, יהושע הלך באותו לילה עם חייליו כשלושים קילומטר  לע 24לגבעון.

ציפה  אל למגלגל לגבעון, הליכה הכרוכה גם בטיפוס של כאלף מטר. האויב כל

פה זו, לאור המרחק והטופוגרפיה של האזור, ולכן יהושע נהנה מגורם להתק

השחר, כאשר השמש זורחת במזרח על  ותההפתעה. הקרב התנהל כנראה עם על

גבעון, וטרם שקע הירח במערב על עמק איילון. מלמט משער, שיהושע ביקש לנהל 

 הרתוצה 25ם.וור אותנאת הקרב, כך שהשמש תאיר ישירות לתוך עיני האויבים, ותס

ציורית "שמש בגבעון דום" משקפת את הטקטיקה המלחמתית, של התמקמות ה

הצבא על פי שיקולים ראליים המאפשרים ניצול מירבי של הגורמים בשטח, כולל 

 26מיקום השמש.

 ןועבגותף לשתי הגישות הנזכרות הוא, שיהושע הוטרד תוך כדי הלחימה בהמש

הבעיה היה נעוץ במיקומה של השמש. על  מהיבט מסוים בהתנהלות הקרב, ופתרון

הושע מבקש מהקב"ה להתערב בגורמים האקלימיים. על , יפי ר' שלמה המובא לעיל

לדעת בבירור כיצד יש לתפוס את עיתויה ומשמעותה של הצהרה זו.  ןיאפי מלמט, 

לתו של יהושע לנהל את מיכואה כתוצחנה במ רהוצא ניר שהשפאאשר למהומה, 

רת הגשם והברד, על פי תיאורו של ר' שלמה, או כתוצאה מסינוור הקרב למרות סע

על ידי השמש בזריחתה, על פי סרטוטו של מלמט. המקרא מייחס את ב האוי

המהומה להתערבות אלוהית, מתוך העיקרון של סיבתיות כפולה: האדם עושה את 

  27.לשלו, והקב"ה פועל במקבי

 לעטואליות שהעלינו בתחילה. הגישות אינן מתמודדות עם השאלות הטקס שתי

ש את דברי יהושע כשיר רטרוספקטיבי, המתאר רפלן תינפי תפיסתנו שהוצגה לעיל, 

בדרך ציורית את מהלך הקרב בגבעון. מבחינתו של יהושע, לשמש היה תפקיד מכריע 

י רבדוא מנציח זאת בדבריו. כל אחת מן התאוריות יכולה להשתלב בהו, חוןצינב

ה על נס את ההשגחה האלוהית, שבאה לעמר מעשה: יהושע אחלש שבח והודיה

בזריחת השמש המאירה את הערפל, או באסטרטגיה מוצלחת המנצלת  וא לביטוי

ל יהושע להכריז: "כי ה' נלחם כוי, את תנאי השטח. בכל אחד מתסריטים אלה

 לישראל!"

 
24. A. Malamat, 'Conquest of Canaan: Israelite Conduct of War According to Biblical 

Tradition', Encyclopedia Judaica Yearbook, 1975-1976, pp. 166-182 . 

) מציין כי תחבולה זו לניהול קרב מוכרת לנו אצל מצביאים 179, עמ' 24מט (לעיל, הערה למ .25

  מיים, והיא מוכרת עד היום.רו

סביר, שלכנענים היתה עדיפות על פני הישראלים בכל הקשור לכלי נשק ולניסיון ממט למ .26

ח טקטיקות של לחימה, שיסייעו לו לעקוף תפלוא צימהלקרבי. לפיכך, יהושע היה חייב 

 ולהתגבר על העליונות ההתחלתית של יריביו.

 .27-28מ"ז, עמ' שת תל אביב, מקראתפיסת הנס ב לעה: י' זקוביץ, אר .27
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הושע יי נו לעיל, על מקור אפשרי למהומה שהתחוללה בגבעון, ונעזרנו בדברעמד

יל ה' בקרב האויב טה ק יזרעאלמשל הר תבור וע ברקהסמוכים לתיאור. גם ב

הם ה' את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי יו("מהומה, שטיבה אינו ברור 

פתח לפענוח התעלומה נמצא מה ם במקרה זה,), ג[שופטים ד', טו] "קרב חרב לפני

פטים ה', שול קישון גרפם" (חנ"ים לאחר מעשה. שרה דבורה: אבהבדברי השירה 

 עמקה תירעה סופת גשמים לא צפויה, שהפכה את אדמאש פרשים הסיקומו, כא)

ה על תנועת הרכב והסוסים של סיסרא ואנשיו. חיילי ישראל יכולים שהקשוץ, בל

 28לות יתר לעומת יריביהם, ולכן בזכות הסערה, ידם הייתה על העליונה.קהיו לנוע ב

ם שירת יהושע מאירה על שהתרחש בקרב גבעון. לולא ך דומה, גרדבור, כאמ

 תשירתו, לא יכולנו אפילו לשער מהי אותה התערבות אלוהית שגרמה למהומ

 ר של עמידת השמש והירח פותח פתח להבנת ההתרחשות. זכוהאויב. הא

סף: קרב גבעון ן נוורים זה לזה באופשק ק יזרעאלמקרב גבעון וקרב הר תבור וע

הבטיח ליהושע שליטה  םש חוןצינוש דרום הארץ מידי הכנענים. ההיה גורלי בכיב

יב מן ואהמן השפלה ועד להרי יהודה, ובכך ִאפשר לו להתגונן מפני פלישת 

ה המשך של מסע הכיבוש הישראלי כנגד הכנענים. ייזרעאל ה קמעברב קה 29המערב.

לנתק הכנענים שעבדו במשך שנים את הישראלים היושבים בהרי הגליל, וניסו 

יבין מלך כנען, "פרקו בני ישראל  לע חוןצינץ. עם הראה זאותם מן היישוב שבמרכ

 30אפרים".ר שבצפון את עול הכנענים, וחיזקו את קשריהם עם השבטים שבה

ה נחשב לאחד המכריעים ביותר בתולדות ההתנחלות, כאשר הצליחו בני זה חוןצהני

דש את הארץ שכבשו ממנו ת האויב הכנעני, שביקש לנחול מחא ףישראל להדו

שבטי מנשה, זבולון ל מתוצאות הניצחון הייתה הרחבת שטחם ש תחאהישראלים. 

ונפתלי, ובהמשך היו שבטים אלה יכולים להיענות לדרישתו של גדעון להצטרף 

יה איום אִמתי שהכנענים יכבשו מחדש את הא ניצחון זה, לול 31לקרב שבפיקודו.

יקה את ברק זעהונבואתה שזאת השעה לפעול,  נה ברוחיבהורה בד 32פנים הארץ.

ם את הגולל על המאמצים הכנעניים לכבוש תסק בעמ חוןצינלמלחמה. ה לצאת

 יהושע בן נון.ל מחדש את ארץ ישראל, ובכך השלים את מלאכתו ש

 
 .180' מע, נ"גשתים ושלרי, ס דעת מקראלטאה: י' אליצור וי' קיל, אר .28

, 1974 ירושלים א, ות במקראחישעורך), ( בנבנישתי, 'הגבעונים וארצם', בתוך: ב' צביאלי' ד .29

 . 27' עמ

 .699, עמ' א, ירושלים תש"י ציקלופדיה מקראיתאנ ך 'ארץ ישראל',רב' מזר, ע .30

31. Sa-Moon Kang, Divine War in the Old Testament and in the Ancient Near East, 
Doctoral Thesis, Hebrew University, 1983, p. 228. 

  עמ' מז., ספר שופטים -מקרא  תעדצור, יאלי'  .32
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 וםכיס

ה המתיימרת לשנות סדרי בראשית, שקבנו כיצד העז יהושע לבקש מהקב"ה שאל

נו עצהקראי. מה רונחוץ בנסיבות הקיימות, לאור התיאנו אם נס גדול כזה ותהי

יד בהבטחה וצמש זאת, וכלל לא נעשה לו נס השובר חוקי טבע. קיבשע לא הויש

 אוהכסיסי מלחמה המוכרים לו ולחייליו. ו בתמששתה, באלוהית, יצא יהושע לקרב

חר זכה להתערבות אלוהית שסייעה לו לנצח, ועל כך הוא הודה לה' בשיר תהילה לא

 .חוןצינה
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