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כשהיא מעודדת את המחברי� להגיב על הביקורת ÌÈ„‚Ó טוב עושה מערכת 

יו יכול לתרו� שיח בי� המבוקר למבקר�וזאת לא רק מפני שדו. הנכתבת על ספר�

אלא ג� ובעיקר מפני , הרבה לחשיפה של שורשי המחלוקת ולתיחו� של היקפה

תגובה כזאת של הבהרת עמדות . הבנות�שהוא מאפשר להבהיר וא� לסלק אי

 א� נחוצה 1,רטאלסר ברו� "וחידוד� אינה דרושה לגבי הביקורת המפורטת של ד

ואכ� השאלה הרטורית שבה הוא  2.מאוד לגבי ההסתייגות הקצרה של הרב יעקב מד�

 . חות� את דבריו מזמינה למעשה את תשובתי

שאני (אפתח בהבאת קטע מרכזי מדברי הרב מד� שבו הוא עושה שלושה דברי� 

 פירושה ] 2[, הצגת עמדתי] 1): [מצמיד לה� מספרי� בגו� דבריו כדי להקל על הדיו�

 :והסתייגות ממנה] 3[

ב בספר יהושע "י�'שפרקי� א, לה המחבר מסקנהמע[...]  מספרו 268בעמוד ] 1[

דברי� , משמע. 'הראויה'המתארת את ההיסטוריה ' אידאלית'כתובי� מנקודת ראות 

בפרקי� אלו מצויי� בעיקר נס ] 2. ['היו ראויי� לקרות'שלא קרו כפי שנכתבו אלא 

ירה על אמ] 3. [שמש בגבעו� דו� ואבני בית חורו�, נפילת חומות יריחו, בקיעת הירד�

היא לטעמי ניסיו� להוציא את נוכחות דבר , פרקי� שלמי� שאינ� היסטוריה שקרתה

המקו� וההיסטוריה אל עול� רעיוני אידאלי שלא קרה , ופועלו ממרחבי הזמ�' ה

שהיה מוכ� להתעל� ' משה'זוהי המש� דרכו של אחד הע� במאמרו . במציאות

ג� א� לא ' ר החי בלב האומהגיבו'והסתפק ב, משאלת קיומו ההיסטורי של משה

 בית המדרש לא יוותר על אמונה במציאות הדברי� –לטעמי . [...] היה ולא נברא

 . שנאמרו

על מנת שהקוראי� יוכלו לשפוט א� ההצגה של עמדתי והפירוש שנית� לה אכ� 

 :מוטב שאביא את הדברי� שבה� מדובר בשלמות�, הולמי� את הכתוב בספרי

 :ההתנחלות מוצגות בספר יהושע גופו שתי גישותלגבי תקופת הכיבוש ו

כלומר מתוארת בה� (' אידאלית'ב כתובי� מנקודת ראות "י�'פרקי� א )א(

הכיבוש של האר� כולה בוצע בידי שני� עשר השבטי� ): ההיסטוריה הראויה
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ואת כל המלכי� האלה ואת ': תו� החרמה מלאה של הכנעני�, בהנהגת יהושע

 ).42', י(' נלח� לישראל[...] ' כי ה, ‡ÌÚÙ˙Á ארצ� לכד יהושע 

כלומר תו� מודעות (' ֵראליסטית'א כתובי� מנקודת ראות יותר "כ�ג"פרקי� י )ב(

מדובר על ' החרמה'במקו� , הכיבוש לא היה של�): לפער שבי� הרצוי והמצוי

והאר� נשארה הרבה מאד : "וחלק מתושבי האר� נשארו במקומותיה�', הורשה'

וישב , ואת היבוסי יושבי ירושל� לא יכלו בני יהודה להוריש�, ')1, ג"י" (לרשתה

 ). 63, ו"ט(' היבוסי את בני יהודה בירושל� עד היו� הזה

שכ� הוא קרוב יותר לממצא , מבחינה היסטורית התיאור הֵראליסטי מהימ� יותר

ריכוזי והחלקי �הכיבוש הלא: מקראיות�ידי עדויות פני��הארכאולוגי ומאושש על

ידי �כיבוש גזר על, )6�9', ב ה"שמ(כיבוש ירושלי� בידי דויד ', המתואר בשופטי� א

ונתינת יתרת עמי כנע� למס עובד ) 16�17', א ט"מל(פרעה ונתינתה שילוחי� לשלמה 

דתית יש יתרו� רב לתיאור �ג� מבחינה ערכית). 20�21', ש� ט(בידי שלמה 

מת אוכלוסי� גורמת למי שאיננו וזאת בגלל המצוקה המוסרית שהחר, הֵראליסטי

להפקיע את התיאור , בזהירות הראויה, אפשר אפוא. פונדמנטליסט כהניסטי

ולראותו כמעי� משל שבא להמחיש באמצעות , מממשותו ההיסטורית' אידאלי'ה

ולבטא בחר� הטוטלי את  )14', י' יהו" (נלח� לישראל' כי ה"פעמי �הכיבוש החד

ע� לבדד 'ידי שיהיה �שפעת� הרעה של שכניו עלהתביעה שע� ישראל יישמר מה

 ).9, ג"כ' במ(' יש�ֹ� ובגוי� לא יתחשב

והוא , לא נידו� כלל אופיו הִנסי של כיבוש האר�) ובספר כולו(בקטע הזה : ודוק

 המסר הכפול שבספר יהושע לגבי שלמותו והיקפו –עוסק א� ורק בשאלה מסוימת 

שבכל , דה לחלוקת הספר לשתי חטיבותושאלה זו היא ג� אמת המי. של הכיבוש

, מה שהטעה את הרב מד� הייתה הנחתו. אחת מה� ניתנת עליה תשובה שונה

ב כתובי� מנקודת ראות "י�'פרקי� א) "בניסוח שאולי אינו ברור דיו(שבכותִבי 

אמירה על פרקי� : "כפי שהוא כותב( הכוונה היא לכל מה שמסופר בה� "'אידאלית'

ולאו דווקא לפ� המסוי� של שלמות הכיבוש , ")וריה שקרתהשלמי� שאינ� היסט

הצגה מרחיבה של ] 1: [מהנחה שגויה זו השתלשלו שלושת מהלכיו. פעמיותו�וחד

מסוגיית הכיבוש השל� ומחילה ' היסטוריה הראויה'המחלצת את מושג ה, עמדתי

רש את בעקבות זאת הרב מד� כבר אינו מפ] 2[; ב"י�'אותו על כל המסופר בפרקי� א

אלא , )הפקעת הכתובי� על הכיבוש השל� מממשות� ההיסטורית(דבריי הגלויי� 

 ; )הפקעת כל סיפורי הנסי� מממשות� ההיסטורית(את מה שלדעתו מובלע בה� 

ההסטה הזאת של ציר הדיו� גורמת לכ� שבהסתייגותו מעמדתי מוצא בה הרב ] 3[

, ופועלו ממרחבי הזמ�' הניסיו� להוציא את נוכחות דבר "מד� לא פחות מאשר 

זוהי המש� דרכו . המקו� וההיסטוריה אל עול� רעיוני אידאלי שלא קרה במציאות

 ).כמובא לעיל[...]" (של אחד הע� 

הע� �בר� כיצד אפשר לייחס לי מגמה זאת של מטפוריזציה מופלגת נוסח אחד

שלי שעה שבוויכוח ) תפיסתו כמשל בעלמא: רוצה לומר(של כמחצית ספר יהושע 
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אני הוא ) כשמו של הפרק הנידו�" (ציונית�מקראית ופוסט�ארכאולוגיה פוסט"ע� 

תו� הסתייגות מפורשת מדרכו של אחד , המזהיר מפני הפקעת העבר מממשותו

ומספיק לומר שנקודת המוצא , אי� צור� לחזור כא� על הטיעו� שלי במפורט? הע�

פשרות העקרונית לתת פירוש על הא) כה, ב (�ÌÈÎÂ·�‰ ‰¯ÂÓ ב"שלו ה� דברי רמב

ושלאחר מכ� אני ממשי� בזו , כאשר באמת אי� מנוס מכ�, מטפורי לפרשת הבריאה

 ):266' בעמ(הלשו� 

ואכ� ג� המטפוריזציה של חלקי� גדולי� של ההיסטוריוגרפיה המקראית גובה מחיר 

שאמת אמנותית ואמונתית ', משה'�מנ� אחד הע� טוע� במאמרו . תאולוגי גבוה

א� אי� להתעל� מכ� , )בלשונו' ארכאולוגית'(קה לאי� ערו� מאמת עובדתית חז

 .שלאמת העובדתית יש כוח שכנוע ייחודי

 .וזאת אני משתדל להראות בהמש� דבריי

מ� הפער הגדול הזה שבי� דברי המחבר המבוקר לבי� ייצוג� בדברי מבקרו 

את דבריה� של שהבנה אמתית של כל מחלוקת מחייבת לקרוא , מתבקשת המסקנה

ושבשו� פני� אי� להכיר ולהבי� את דעתו של אד� מתו� , שני הצדדי� עצמ�

אפשר לצפות מקוראיו של כל �א� מאחר שאי. הסיכו� התמציתי שבפי בעל דברו

חיוני , שבטר� יחרצו משפט יטרחו לקרוא את הספר המבוקר, מאמר ביקורת

, ÌÈ„‚Óי שנוהגת מערכת כפ, לאפשר למושא הביקורת להציג את עמדתו במישרי�

 .ויישר כוחה על כ�

�כיצד נתפס איש נקי דעת כרב יעקב מד� לאי: ועדיי� נשאלת השאלה המטרידה

בזהירות הראויה אני מעלה את ההשערה שהוא העדי� להתמקד ? הבנה כזאת

מאשר להיכנס בעובי הקורה של סוגיה פרשנית , בסוגיה אמונתית עקרונית

הגנה על ממשות� של (א התפר� לדלתיי� פתוחות כתוצאה מכ� הו. ספציפית

במקו� לנסות לפתוח דלתיי� נעולות , )ıÂÁ-˙È‡¯˜Óהִנסי� מפני רציונליזציה 

בי� שלמות הכיבוש לבי� , זו שבגו� ספר יהושע, ÌÈ�Ù-˙È‡¯˜Óיישוב סתירה (

, ובמקו� להציע פתרו� שיעשה את המטפוריזציה החלקית שלי למיותרת). חלקיותו

. סימו� אינ� ברורי�' גבולותיו של א: "ה לייחס לי מטפוריזציה גורפתהוא נוט

שאינ� , קריעת י� סו� ואירועי� אחרי�, לדבריו נית� לומר כ� ג� על מכות מצרי�

 התביעה ליתר בהירות מוצדקת כאשר יש 3".?ואנה אנו באי�', ראויה'אלא מציאות 

שר להיווכח בנקל א� לא כאשר אפ, בסיס לחשד שהשתיקה אינה אלא הסתרה

ואילו הטענה . שהשתיקה היא מדומה באשר היא נובעת מעיסוק בנושא אחר

כל הִנסי� המכונני� את ראשית תולדותינו אינ� אלא ) סימו�' של א" (לדבריו"ש

 .אלא על מה שהמבקר ייחס לי, אינה מסתמכת על דברי� שאמרתי, משל
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פסוק שהבאתי בקטע ה. מ� הדלתיי� הפתוחות נעבור אל הדלתיי� הסגורות

בדבר לכידת האר� והחרמת תושביה בידי ) מב', יהושע י(המצוטט לעיל מספרי 

ואני הסתמכתי עליו . רק לכיבוש של דרו� האר�, לאמתו של דבר, יהושע מתייחס

א� מוטב . פעמיות של הכיבוש הראשו��המדגיש את החד, "פע� אחת"בגלל הביטוי 

שאינו מותיר ספק , )כג�טז, א"י(ע באר� כולה להסתמ� על הסיכו� של כיבושי יהוש

 :לגבי שלמותו ורציפותו של הכיבוש הכולל

ַע ַוִ%ַ#ח הכוונה [ ַה=ֶֹ*� ֶאֶר� ָ�ל ְוֵאת ַהֶ>ֶגב ָ�ל ְוֶאת ָהָהר ַה5ֹאת ‰«‡«̄∆Ï»k ı ֶאת ְיה+*&

 ָהֲעָרָבה ֶאתְו ַהְ<ֵפָלה ְוֶאת] נא, ו"הנזכרת ביהושע ט, לסביבות העיר גוש� שביהודה

 ַהCְָבנ+� Bְִבְקַעת ָ=ד Bַַעל ְוַעד ֵ@ִעיר ָהע+ֶלה ֶהָחָלק ָהָהר ִמ�. Aְ*ֵפָלתֹה ִיְ@ָרֵאל ַהר ְוֶאת

כולל , שלושי� ואחד המלכי� [ַוְיִמיֵת� ַוַ%ֵ�� ָלַכד Ï»k Ì∆‰È≈Î¿Ï«Ó ְוֵאת ֶחְרמ+� ַהר Dַַחת

ַע ָעָ@ה ַרBִי� ָיִמי�]. דכ�ט, ב"מנויי� ביהושע י, מל� ירושלי�  ַהEְָלִכי� ָ�ל ֶאת ְיה+*&

 ִגְבע+� יְֹ*ֵבי ַהִחAִי BְִלDִי ִיְ@ָרֵאל Bְֵני ֶאל ִהְ*ִליָמה ֲאֶ*ר ִעיר ָהְיָתה לֹא. ִמְלָחָמה ָהֵאCֶה

 ֶאת ַהEְִלָחָמה ִלְקַראת ִל�Bָ ֶאת ְלַח5ֵק ָהְיָתה 'ה ֵמֵאת ִ�י. ַבEְִלָחָמה ָלְקחA ַה�ֹל ֶאת

�י Dְִחָ>ה ָלֶה� ֱהי+ת ְלִבְלDִי ַהֲחִריָמ� ְלַמַע� ִיְ@ָרֵאלִ Ô«Ú«Ó¿Ï Ì»„ÈƒÓ¿L«‰ ֲאֶ*ר� ֶאת' ה ִצAָה ַ

ַע ַוָ%בֹא. מֶֹ*ה א� לפי [ Gְִבר ִמ� ֶחְבר+� ִמ� ָהָהר ִמ� ָהֲעָנִקי� ֶאת ַוַ%ְכֵרת ַהִהיא Bֵָעת ְיה+*&

 Aִמ�ֹל ְיהAָדה ַהר Aִמ�ֹל ֲעָנב ִמ�]  עשו זאת בני שבט יהודה לאחר מותויא�י', שופטי� א

ַע ֶהֱחִריָמ� ָעֵריֶה� ִע� ִיְ@ָרֵאל ַהר  Bְַע5ָה ַרק ִיְ@ָרֵאל Bְֵני Bְֶאֶר� ֲעָנִקי� נ+ַתר לֹא. ְיה+*&

ַע ַוִ%ַ#ח. ִנְ*�רA AְבG*ְH+ד Bְַגת  ַוִ%DְָנI מֶֹ*ה ֶאל 'ה BֶGִר ֲאֶ*ר ְ�כֹל Ï»k ∆̄»‡»‰ı ֶאת ְיה+*&

ַע  .ı∆̄»‡»‰¿Â ‰»Ë¿̃»L ‰»Ó»Á¿ÏƒnƒÓ ְלִ*ְבֵטיֶה� ְ�ַמְחְלקָֹת� ְלִיְ@ָרֵאל ְלַנֲחָלה ְיה+*&

, ג"י(בפתחה של חטיבה זאת . ג ואיל�"שונה לגמרי תמונת המצב המתוארת מפרק י

והיה מנוע להשלי� את כיבוש , פלגתשכאשר הגיע יהושע לזקנה מו, מסופר) ז�א

שעל כל פני� יקצה לתשעה וחצי שבטי אר� ישראל המערבית ' ציווה אותו ה, האר�

 : כולל מובלעות הגויי� שייכבשו בעזרתו בעתיד, את נחלותיה� הסופיות

ַע  ‰»̄¿ı∆̄»‡»‰¿Â ‰»̄¬‡¿Lƒ� ‰≈a ַבָ%ִמי� Bָאָת ָזַקְנDָה DָHה ֵאָליו 'ה ַו%ֹאֶמר Bַָ%ִמי� Bָא ָזֵק� ִויה+*&

‡¿Óֹ„ d»z¿Lƒ̄¿Ï .ֶר� זֹאת�ֶרת ָה�ל ַהִ>ְ*�כאשר מצא  [ַהְ=*Aִרי ְוָכל ַהJְִלְ*Dִי� ְ=ִליל+ת ָ

כי הנה יֹשבות , והגרזי והעמלקי, אל הגשורי'דויד מפלט באר� פלשתי� פשט גדודו 

 ֶעְקר+� ְ=בAל ְוַעד ִמְצַרִי� Jְֵני ַעל ֲאֶ*ר +רַהִ<יח ִמ�]. ח, ז"א כ" שמ–' האר� אשר מעול�

 ַהִ=Dִי ָהֶאְ*ְקל+ִני ְוָהG*ְH+ִדי ָהַע5ִָתי ְפִלְ*Dִי� ַסְרֵני ֲחֵמֶ*ת Dֵָחֵ*ב ַלְ�ַנֲעִני ָצפ+ָנה

 ְ=בAל ַעד ֲאֵפָקה ַעד דִֹני�ַלKִי ֲאֶ*ר Aְמָעָרה ַהְ�ַנֲעִני ֶאֶר� ָ�ל ִמDֵיָמ�. ְוָהַעAִי� ְוָהֶעְקר+ִני

 ְלב+א ַעד ֶחְרמ+� ַהר Dַַחת ָ=ד ִמBַַעל ַהֶ<ֶמ* ִמְזַרח ַהCְָבנ+� ְוָכל ַהִ=ְבִלי ְוָה�ֶר�. ָהֱאמִֹרי

 ÈƒÎ Â‡ֹÌ≈LÈƒ̄ È≈�¿tƒÓ ≈�¿aÈֹ‡«� ִצידִֹני� ָ�ל ַמִי� ִמְ@ְרפֹת ַעד ַהCְָבנ+� ִמ� ָהָהר יְֹ*ֵבי ָ�ל. ֲחָמת

Ï≈‡»̄¿NƒÈ ˜«̄ »‰∆Ïƒt«‰ Ï≈‡»̄¿NƒÈ¿Ï ‰»Ï¬Á«�¿a ¯∆L¬‡«k »ÍÈƒ̇Èƒe ƒ̂] ו', יהושע א; ז, א"דברי� ל: ראה .[

 .ַהְמַנֶ<ה ַהֵ<ֶבט ַוֲחִצי ַהְ<ָבִטי� ְלִתְ*ַעת Bְַנֲחָלה ַה5ֹאת ָה�ֶר� ֶאת ַחCֵק ְוַעDָה

ל קוצר יד� של השבטי� נמסר בהמש� ע' האר� הנשארת'בנוס� למיפוי הזה של 

סג , ו"בפרק ט. הגדולי� בדרו� ובצפו� להשלי� את כיבוש הנחלות שהוקצו לה�

בני יהודה להוריש� ] יכלו קרי[ואת היבוסי יושבי ירושל� לא יוכלו : "נאמר בקצרה
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: י, ז"ובדומה לכ� נאמר בפרק ט; "וישב היבוסי את בני יהודה בירושל� עד היו� הזה

הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרי� עד היו� הזה ויהי ולא הורישו את "

יח מומחש הדבר באמצעות חילופי דברי� בי� בני שבט �יד, ז"ובפרק י". למס עֹבד

 : יוס� ויהושע

AרBְֵני ַוְיַדBְ Mַע ֶאת י+ֵס  ַע� ִניַוֲא ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד =+ָרל ַנֲחָלה Cִי ָנַתDָה ַמAGַע ֵלאמֹר ְיה+*&

ַע ֲאֵליֶה� ַו%ֹאֶמר. 'ה Bְֵרַכִני �ֹה ַעד ֲאֶ*ר ַעד ָרב  ַהַ%ְעָרה ְלָ� ֲעֵלה DָHה ַרב ַע� ִא� ְיה+*&

 Bְֵני ַו%ֹאְמרA. ֶאְפָרִי� ַהר ְלָ�] ָדחAק: י"רש[ �� ִ�י ְוָהְרָפִאי� ַהJְִר5ִי Bְֶאֶר� ָ*� ְלָ� Aֵבֵראָת

Mֵצא לֹא י+ֵסEָיספיק= [ ִי [Aָהָהר ָלנ] לשבת [·∆Î∆̄¿Â Ï∆Ê¿̄«a Ï»Î¿a Èƒ�¬Ú«�¿k«‰ i«‰ֹ·≈L ı∆̄∆‡¿a 

˜∆Ó≈Ú»‰ ¯∆L¬‡«Ï ˙È≈·¿a Ô»‡¿L Â�¿·eֹ»‰È∆̇ ¯∆L¬‡«Ï¿Â ˜∆Ó≈Ú¿a Ï‡∆Ú¿̄¿ÊƒÈ .ַע ַו%ֹאֶמר  י+ֵסBֵ Mית ֶאל ְיה+*&

כמו ליתר  [ֶאָחד =+ָרל ְלָ� ִיְהֶיה לֹא ָלְ� ד+לָ= ְוכַֹח DָHה ַרב ַע� ֵלאמֹר ְוִלְמַנֶ<ה ְלֶאְפַרִי�

 Aֵבֵראת+ הAא ַיַער ִ�י Cְָ� ִיְהֶיה ַהר ִ�י]. כי ביכולת� להרחיבו בשני אופני�, השבטי�

 ָחָזק ִ�י ל+ Bְַרֶזל ֶרֶכב] א� כי[=  ִ�י ַהְ�ַנֲעִני ֶאת ת+ִרי*] כאשר[=  ִ�י Dְֹצאָֹתיו ְלָ� ְוָהָיה

Aאה. 

ויקח יהושע את כל האר� "י ליישב את הניגוד שבי� "א ניסה רש, ג"בביאורו לי

על ידי שהסב את ) א, ג"י" (והאר� נשארה הרבה מאד לרשתה"לבי� ) טז, א"י" (הזאת

ı¯‡‰Â �˘‡¯‰  "4:הפסוק השני לא על אר� כנע� עצמה אלא על גבולות ההבטחה

„‡Ó ‰·¯‰ – יח, ו"בראשית ט( ממה שאמרתי לאברה�( ,‰¯‡˘�... ‰˙˘¯Ï – שלא 

ומסתבר שהוא הפריד בי� ההכרזה הכללית על גבולות ההבטחה לבי� ". נכבשה

והפרדה , השלמת הכיבוש של נחלות השבטי� גופ��על אי' האמור בהמש� של דבר ה

: ו הוא הסתפק בהבהרה עניינית, ג"שכ� בביאורו לי. זאת נראתה לו כפתרו� הבעיה

"Ì˘È¯Â‡ ÈÎ�‡ –ות� אחרי מ .‰ÏÁ�· Ï‡¯˘ÈÏ »‰∆ÏÈƒÙ«‰ – ויכבוש לאחר זמ� כל שבט 

 ".ושבט מה שנפל בגורלו

ו הוא הסתייג , ג"בביאורו לי. יוס� קרא פתרו� אחר לגמרי' לעומת זאת הציע ר

ככל הנראה מפני שלא יכול , י לפסוק א"מ� הביאור המרחיב של רש) באופ� משתמע(

ר כא� על הקצאת הנחלות לשבטי� היה שלא לראות בפסוק זה מעי� כותרת לאמו

השלמת כיבוש� ומעי� רקע לכתובי� הבאי� בהמש� הספר על מובלעות �על א� אי

י בביאורו על אתר אינו רואה בה� שו� "שרש(הגויי� שנותרו בנחלות השבטי� 

לא תסתור " והאר� נשארה הרבה מאד"א� כדי שההכרזה הכללית ). בעיה עקרונית

יוס� קרא לצמצ� מאוד את ' נאל� ר, שלמת הכיבושא על ה"את האמור בפרק י

 ":הרבה מאד"משקל� של המילי� 

ÍÈ˙ÈÂÈˆ ¯˘‡Î ‰ÏÁ�· Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÏÈÙ‰ ˜¯ Ï‡¯˘È È�· È�ÙÓ Ì˘È¯Â‡ ÈÎ�‡ – על ידי 

ואתה תנחילנה ' כי אתה תביא את הע� הזה אל האר� וגו'] בדברו אל יהושע[משה 

לא היה שבט ]  הכתוב המבואר כא�כלומר[וכשנאמר מקרא זה ). ז, א"ל' דב(' אות�

 
שופטי� ומבוא , יהושע, ‰ÂÏÂ„‚ ˙Â‡¯˜Ó¯˙Î˙ יוס� קרא מצוטטי� מתו� ' י ור"פירושי רש .4

 .ב"רמת ג� תשנ, כללי
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שלא  [!] Ó· ‰¯‡˘�Â˜ˆ˙, מישראל שלא נכבשה כבר על ידי יהושע רוב נחלתו

] לו�כז', נראה שהכוונה לשופטי� א[כמו שמפרש בספר שני , הורישו יושבי האר�

, ]כא�[ה ליהושע "וצוה הקב. שבט פלוני לא הוריש את יושבי פלוני: בכל שבט ושבט

בי� בערי� שכיבשו בי� , ויעברו באר�, ה אנשי� מכל שבט ושבטשיפקידו לה� שלש

והוא יחלקנה לה� בשילה על פי , ויכתבוה לערי� וישובו אליו, בערי� שלא כיבשו

 . [...] הגורל

ומציע פתרו� , יוס� קרא' י ושל ר"יהודה קיל אינו מזכיר את הפתרונות של רש

' י ושל ר"של רש) שונות זו מזוה(במקו� ההבחנות הגאוגרפיות  5.מרחיק לכת משלו

הוא מציע הבחנה לשונית בי� הפועל , יוס� קרא בי� מה שנכבש ומה שלא נכבש

המורה על , ש"לבי� הפועל יר, המורה על השלב הראשו� של כיבוש צבאי, ש"כב

 :ואלה ביאוריו לשני הכתובי� המוקשי�. השלב השני של התנחלות בשטח הכבוש

אבל לא הוריש ', את כל האר�' יהושע כבש – ‡˙ Ú˘Â‰È Á˜ÈÂ ı¯‡‰ ÏÎ] כג, א"על י[

, בייחוד בחוM הי�, נרחבת' אר� נשארת'בתחומי האר� הכבושה נשארה . את כולה

הקטנות בתחומי ' המובלעות'חו� מ� , ותחומי האר� הנשארת. שלא הורישה

   . יפרט לקמ� בפרק יג, א' השבטי� המפורטות בשופ

משמעו כא� ובכתובי� אחרי� ' ירש'ולשו� . חל באר�להתנ –Ï¯˘˙‰ ] א, ג"על י[

הראיה לכ� ניתנת . [התנחלות לאחר גירוש יושביה הקודמי� או לאחר הכרתת�

שעניינו ' לכד'כ� משמע משופטי� פרק א שהכתובי� מבחיני� ש� בי� :] 6בהערה 

 את וילכד יהודה': כגו�, שעניינו התנחלות והיאחזות בשטח הכיבוש' ירש'כיבוש לבי� 

 את יֹשבי È¯Â‰Ï˘כי לא , את ההר¯˘ ÈÂֹאת יהודה ' ויהי ה... 'עזה ואת גבולה וגו

ויהי כי חזק ישראל ויש� את ': או הכתוב, )יט�יח', א(' העמק כי רכב ברזל לה�

 . ועוד) כח, ש�(' הכנעני למס והוריש לא הורישו

� ההורשה א לבי"י�'בר� ההבחנה המוצעת בי� הכיבוש הצבאי המושל� שבפרקי� י

א מוזכרת "י�'ג פשוט מתעלמת מכ� שבפרקי� י"שלמה של הכנעני� שבפרק י�הבלתי

כ� נאמר על המלחמות בדרו� . בצמוד לכיבוש ג� החרמה טוטלית של התושבי�

ויכה יהושע את כל האר� ההר והנגב והשפלה והאשדות ואת כל מלכיה� : "האר�

ובדומה ). מ', י" (אלהי ישראל' לא השאיר שריד ואת כל הנשמה החרי� כאשר צוה ה

ואת כל ערי המלכי� האלה ואת כל מלכיה� : "לכ� נאמר על המלחמות בצפו� האר�

וכל שלל הערי� ... 'לכד יהושע ויכ� לפי חרב החרי� אות� כאשר צוה משה עבד ה

האלה והבהמה בזזו לה� בני ישראל רק את כל האד� הכו לפי חרב עד השִמד� 

ובהתא� לכ� נאמר ג� בסיכו� הכללי של ). יד�יב, א"י" (נשמהאות� לא השאירו כל 

שהוא לווה בהחרמת התושבי� ) כ, טז, א"י(בידי יהושע " כל האר�"כיבוש 

 ).כ, ש�(והשמדת� 

 
 .ל"ירושלי� תש, Ó ˙Ú„ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ Ú˘Â‰È ¯ÙÒ˜¯‡, קיל' י .5
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ש אינה מוכחת כלל ועיקר משני הכתובי� "ש ויר"ג� ההבחנה הלשונית בי� כב

ש " בא השורש ירשכ� בסיפא של פסוק יט. בשופטי� המובאי� כראייה' מפרק א

כי רכב ... כי לא להוריש: "בזיקה ברורה לנחיתות צבאית המונעת כיבוש ראשוני

�ומדובר רק על אי, כח אי� רמז לכיבוש צבאי מוקד��וג� בפסוקי� כז". ברזל לה�

לנשל את , כלומר(חמש ערי� מרכזיות שבנחלתו ' להוריש'יכולתו של שבט מנשה 

ויהי כי חזק : "בכוחו רק להטיל עליה� מסוג� כאשר התחזק היה , )תושביה�

 ".והוריש לא הורישו, ויש� את הכנעני למס, ישראל

יוס� קרא מכא� ושל ' י ושל ר"לנוכח הדוחק הרב שבו כרוכי� המאמצי� של רש

נראה , יהודה קיל מכא� ליישב את הסתירה שבי� שלמות הכיבוש ובי� חלקיותו

שני חלקי ספר יהושע מוטב להכיר בה� שבמקו� לנסות לטשטש את הניגודי� שבי� 

או אז נוכל להיווכח שבספר יהושע מוצגות זו בצד זו שתי תפיסות . וא� להבליט�

�'ראלית'ו, חזונית מכא��'אידאלית '–של כיבוש האר� ) 'בחינות': וא� תמצי לומר(

א� בתפיסה , מבחינה הגיונית צרופה ה� אכ� סותרות זו את זו. מציאותית מכא�

הידיעות ההיסטוריות המוצקות על שלביו השוני� . ית ה� משלימות זו את זודיאלקט

של כיבוש האר� והתמשכותו מימי יהושע ועד ימי דוד לא הועלמו כדי לבצר את 

כפי שאכ� נהג בעל ספר דברי הימי� לגבי חטאי (התפיסה אודות הכיבוש האידאלי 

חמת הודאתו בכ� כבודו של ספר יהושע אינו נפג� מ). המל� המושל�, דוד

שהמתיחות הנצחית שבי� האידאל והמציאות ובי� השאיפה והמימוש חלה ג� על 

 .אמתותו זאת היא מעלתו, אדרבה. כיבוש האר�


