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 מראי מקומות  SHIUR   #25 טפ"

 מעשה הגבעונים

אנּו ְועַ ו"פ ה בָּ ֶאֶרץ ְרחֹוקָּ ל מֵּ אֵּ ְשרָּ יש יִּ יו ְוֶאל אִּ לָּ ֹּאְמרּו אֵּ ל ַוי ְלגָּ ַע ֶאל ַהַמֲחֶנה ַהגִּ ְלכּו ֶאל ְיהֹושֻׁ נּו תָּ :ַויֵּ ְרתּו לָּ ה כִּ
ית  ְברִּ

לֹום: :יז[-דברים ]פ"כ פטז .1 אתָּ ֵאֶליהָּ ְלשָּ רָּ ֶליהָּ ְוקָּ ֵחם עָּ לָּ יר ְלהִּ ְקַרב ֶאל עִּ י תִּ לֹום ַתַעְנָך  כִּ ם שָּ יָּה אִּ ְוהָּ
ם דּוָך:ְואִּ ַמס ַוֲעבָּ ְהיּו ְלָך לָּ ּה יִּ א בָּ ְמצָּ ם ַהנִּ עָּ ל הָּ יָּה כָּ ְך ְוהָּ ה לָּ ְתחָּ ְמָך  ּופָּ ה עִּ ְשתָּ ְך ְועָּ מָּ ים עִּ לֹא ַתְשלִּ

ֶרב י חָּ ּה ְלפִּ ל ְזכּורָּ יתָּ ֶאת כָּ כִּ ּה ה' אלקיך ְביֶָּדָך ְוהִּ נָּ :ּוְנתָּ ֶליהָּ ה ְוַצְרתָּ עָּ מָּ ְלחָּ ים ְוַהַטף  :מִּ שִּ ַרק ַהנָּ
ַכְלתָּ ֶאת ְשלַ  ְך ְואָּ ֹבז לָּ ּה תָּ לָּ ל ְשלָּ יר כָּ עִּ ְהֶיה בָּ ה ְוֹכל ֲאֶשר יִּ ְך:ְוַהְבֵהמָּ ַתן ה' אלקיך לָּ ן כֵ ל ֹאְיֶביָך ֲאֶשר נָּ

ֵאֶלה  ים הָּ ַעמִּ ֵרי הָּ ֵאֶלה ֵהנָּה:ַרק ֵמעָּ ם הָּ ֵרי ַהּגֹויִּ ְמָך ְמֹאד ֲאֶשר לֹא ֵמעָּ ְרֹחֹקת מִּ ים הָּ רִּ ל ֶהעָּ ַתֲעֶשה ְלכָּ
ה: מָּ ל ְנשָּ ה לֹא ְתַחֶיה כָּ יֵמם כִּ ֲאֶשר ה' אלקיך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחלָּ י י ַהֲחֵרם ַתֲחרִּ זִּ י ְוַהְפרִּ י ַהְכַנֲענִּ ֱאֹמרִּ י ְוהָּ תִּ ַהחִּ

ְּוָך ה' אלקיך: י ַכֲאֶשר צִּ י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ במלחמת הרשות הכתוב  - עירכי תקרב אל :"בפירש"יו ַהחִּ
 ". מדבר כמו שמפורש בענין כן תעשה לכל הערים

דבין לדעת ר"י ובין לדעת ר"ש ז'  שיטת רש"ידנחלקו בהך מילתא רש"י והתוס' :  סוטה דף לה,ב .2
בה ואפי' אם חוזרים בתשו "לא תחיה כל נשמה"עממין היושבים בא"י נכללו בהלאו של 

ומקבלים עליהם ז' מצוות ב"נ נהרגים, דמחמת יראה הם עושים, ומה דאיתא שם בברייתא 
"לא תחיה דלדעת ר"ש אם חזרו בתשובה מקבלין אותם קאי על ז' עממין שבחו"ל דאינם בכלל 

 "לא תחיה כל נשמה",דגם  ז' עממין שבחו"ל הוו בכלל  ועז'ה הוא דפליג ר"י וס"לכל נשמה", 
".וליכא "לא תחיה כל נשמהו לשיטתו  דההלכה היא כר"י דבז' עממין הדין הוא דעיי"ש. והיינ

 דין של קריאה לשלום .
", לא תחיה כל נשמהשם  דלכו"ע  אין מקבלין מז' עממין שבא"י והדין הוא של  שיטת התוס' .3

בה ורק דכ"ז הוי רק לאחר שהתחיל יהושע לכבוש את הארץ, אבל קודם שכבשו אי חזרו בתשו
 וקבלו עליהם ז' מצוות ב"נ מקבלין אותם. 

דאף לאחר שהתחילו במלחמת כיבוש הארץ אם חזרו בתשובה וקבלו שם  הרמב"ן עה"תשיטת  .4
ַמס עליהם ז' מצוות ב"נ ומס ושעבוד וכדכתיב בקרא "וְ  ְהיּו ְלָך לָּ ּה יִּ א בָּ ְמצָּ ם ַהנִּ עָּ ל הָּ יָּה כָּ הָּ

דּוָך ם פותחים בקריאת שלום, ובגוונא דלא נתרצו לעשות ", ומשו'ה הדין נותן דגם בז' עממיַוֲעבָּ
שלום, בשאר עממין הורגים האנשים בלבד ולא הנשים והטף, ואילו בז' עממין הדין הוא של "לא 

 תחיה כל נשמה והורגין את כולם.
ד אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום אח :"ה'ג-הרמב"ם בפ"ו ממלכים ה'א .5

מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום 
אם השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נח עליהן אין הורגין מהן נשמה והרי הן למס שנאמר 
יהיו לך למס ועבדוך קבלו עליהן המס ולא קבלו העבדות או שקבלו העבדות ולא קבלו המס אין 

ואם לא השלימו או שהשלימו ולא קבלו שבע  וכו' :עד שיקבלו שניהם והעבדות שומעין להם 
מצות עושין עמהם מלחמה והורגין כל הזכרים הגדולים ובוזזין כל ממונם וטפם ואין הורגין אשה 

במה דברים אמורים במלחמת הרשות שהוא עם ולא קטן שנאמר והנשים והטף זה טף של זכרים 
שנאמר כן תעשה  מין ועמלק שלא השלימו אין מניחין מהם נשמהשאר האומות אבל שבעה עמ

לכל וגו' רק מערי העמים לא תחיה כל נשמה וכן הוא אומר בעמלק תמחה את זכר עמלק ומנין 
שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו שנאמר לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי 

ה' היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את  החוי יושבי גבעון את הכל לקחו במלחמה כי מאת
 ", ישראל למען החרימם מכלל ששלחו להם לשלום ולא קבלו

עד אמר רבי שמואל שלש פרסטיניות שלח יהושע לארץ ישראל  :"בירושלמי פ"ו דשביעית ה"א .6
גרגשי  ,לעשות מלחמה יעשה ,להשלים ישלים ,מי שהוא רוצה להפנות יפנה ,שלא יכנסו לארץ

זו  -"עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם"פינה והאמין לו להקב"ה והלך לו לאפריקי 
שלושים ואחד מלך עשו  ",וכי השלימו יושבי גבעון את ארץ ישראל"גבעונים השלימו  ,אפריקי

 ", עיי"ש. מלחמה ונפלו
להדיא דגם במלחמת  שהביא דברי היררושלמי אלו ותמה על רש"י דמבואר ברמב"ן הנ"ל עה"ת .7

 של "וקראת אליה לשלום", עיי"ש.  מצוה של כיבוש הארץ נאמר דין
, וכתבים אלו שלח עד שלא יכנסו לארץדהגירסא בירושלמי היא  התוס' בגיטין דף מו,א ד"ה כיון .8

ואסור   לא תחיה כל נשמהשנכנסו לארץ, ומשא"כ לאחר שנכנסו לארץ חייל הציווי של  קודם
 ם,לקרוא אליה שלו

שלשה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ הראשון שלח להם מי  :"רמב"ם פ"ו ממלכים ה"ה .9
שלים וחזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה שרוצה לברוח יברח וחזר ושלח מי שרוצה להשלים י
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יעשה אם כן מפני מה הערימו יושבי גבעון לפי ששלח להם בכלל ולא קבלו ולא ידעו משפט ישראל 
 ", עיי"ש. ודימו ששוב אין פותחין להם לשלום

לח קבלו השלום לפי שיהושע שלא אם כן למה הוצרכו יושבי גבעון להערים ו:" כאןברד"ק בפ"ז  .11
בכלל לכלם ויושבי גבעון חשבו הלא גם כן שלח ליריחו ולעי להשלים והנה הכה אותם אולי לא 
יקיים הבטחתו ליושבי הארץ הזאת ובמרמה הוא שולח להם להשלים כדי שלא ישמרו מהם 

 ", לפיכך עשו גם המה בערמה ואמרו כי מארץ רחוקה הם כדי שיכרתו להם ברית
ים ֵהם כתיב "ו י'ח-ט'זפ לקמן  .11 י ְקֹרבִּ ְשְמעּו כִּ ית ַויִּ ֶהם ְברִּ ְרתּו לָּ ים ַאֲחֵרי ֲאֶשר כָּ ְקֵצה ְשלֶשת יָּמִּ י מִּ ְיהִּ

בְ  ֵריֶהם ּגִּ י ְועָּ ישִּ ֵריֶהם ַביֹום ַהְשלִּ ֵאל ַויָֹּבאּו ֶאל עָּ ְשרָּ ְסעּו ְבֵני יִּ ים: ַויִּ ְרבֹו ֵהם ֹיְשבִּ יו ּוְבקִּ יֵאלָּ ה עֹון ְוַהְכפִּ רָּ
ְש  ד ֱאֹלֵהי יִּ ה ַבידוָּ ֵעדָּ יֵאי הָּ ֶהם ְנשִּ ְשְבעּו לָּ י נִּ ֵאל כִּ ְשרָּ כּום ְבֵני יִּ ים:ְולֹא הִּ רִּ ְרַית ְיעָּ ֹּלנּו ּוְבֵארֹות ְוקִּ ֵאל ַויִּ רָּ

יאִּ  ה ַעל ַהְנשִּ ֵעדָּ ל הָּ  ים". כָּ
א"כ אחר שהשלימו יושבי גבעון למה היו הורגים אותם בני ישראל לולי השבועה :""כאן ברד"ק .11

לפי שהטעו אותם וכרתו להם ברית בטעות והיה בדין להרגם אם לא היה בדבר חלול השם מפני 
השבועה כי אף על פי שהיתה השבועה בטעות אם לא יקיימוה היה בדבר חלול השם כי רבים 

ו בטעות ובעת השבועה לא הזכירו תנאי בשבועה ולפי שהטעו אותם ישמעו בשבועה ולא ישמע
 ", הקשו בעבודתם ולא הניחום שיהיו למס עובד בלבד אלא שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים לעדה

תו ולמה קשה הדבר לנשיאים וראו שראוי להכותם לפי חרב לולי השבועה מפני שכר:"שםרמב"ם  .13
להם ברית והרי הוא אומר לא תכרות להם ברית אלא היה דינם שיהיו למס עבדים והואיל 

 ", ובטעות נשבעו להן בדין היה שיהרגו על שהטעום לולי חלול השם
ַלְחתִּ ו : לג-שמות כג, כט .14 ֹּא שָּ ֶניָך:ל ְלפָּ י מִּ תִּ י ְוֶאת ַהחִּ י ֶאת ַהְכַנֲענִּ ּוִּ ה ֶאת ַהחִּ ְרשָּ ֶניָך ְוגֵּ ה ְלפָּ ְרעָּ י ֶאת ַהצִּ

ית: יֶהם ְברִּ אֹלהֵּ ֶהם ְולֵּ ְכרֹּת לָּ ְהֶיה   תִּ י יִּ יֶהם כִּ י ַתֲעבֹּד ֶאת ֱאֹלהֵּ י כִּ יאּו אְֹּתָך לִּ ֹּא יְֵּשבּו ְבַאְרְצָך ֶפן ַיֲחטִּ ל
ש:  ְלָך ְלמֹוקֵּ

רק בז' אומות או אפי' שהביא שני פירושים אי איסור כריתת ברית נאמר  ג,אתוס' ביבמות דף כ .15
 .בשאר אומות

אין כל הדברים האלו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין  :"רמב"ם פ"י מהלכות עכו"ם ה"ו .16
העובדי כוכבים או שיד עכו"ם תקיפה על ישראל אבל בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם אסור לנו 
להניח עובדי כוכבים בינינו ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור 

אפילו לפי שעה  לא ישבו בארצךוו בני נח שנאמר בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצט
ואם קבל עליו שבע מצות הרי זה גר תושב ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג אבל 

 שלא בזמן היובל אין מקבלין אלא גר צדק בלבד. 
ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור  -  שם השגת הראב"דוב .17

ואפילו  והפסוק שהוא מביא בז' אומות הואזאת לא מצאנו ולא שמענו מעולם בארצנו א"א 
", עיי"ש. ומבואר דהראב"ד מפרש דמקראות אלו של כריתת לדבריו ישיבה כתיב בהו ולא העברה[

 בריתת ואיסור של "לא ישבו בארצך" נאמר רק על ז' אומות ולא על שאר עממין.
שהזהירנו מכרות ברית עם הכופרים ולהבטיחם על כפירתם  :"מצות ל"ת מ"ח בסה"מם "הרמב .18

והוא אמרו ית' לא תכרת להם ולאלהיהם ברית וכבר בארנו במצות עשה  רוצה לומר שבעה עממין
במצוה קפ"ז שמלחמת שבעה עממין וכל מה שבא בהם ראוי למנותו ושהוא לא ילך דרך מצות 

שהזהירנו מהושיב עובדי ע"ז בארצנו כדי שלא נלמוד  :"במצות ל"ת נ"או ", שאינן נוהגות לדורות
כפירתם והוא אמרו לא ישבו בארצכם פן יחטיאו אותך לי ואילו רצה העכו"ם לעמוד בארצנו אינו 

 מותר לנו זה עד שיקבל עליו שלא לעבוד ע"ז ואז יהיה אפשר לו לשכון
אין כורתין ברית לשבעה עממין כדי שנעשה עמהן שלום ונניח ":הרמב"ם ברפ"י מהלכות ע"ז .19

וגירסת הרגו", אותם לעבוד עכו"ם שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו מעבודתם או י
שם "אין כורתים ברית לעובדי ע"ז" דיעוין בדבריו בפ"ו מהלכות מלכים שהביא לדברי  הלח"מ

ברית לעובדי ע"ז  ולא פי' דדוקא בז' אומות  הרמב"ם הנ"ל וכ' ז"ל:" מדכתב סתם אין כורתים
משמע דס"ל כהסמ"ג ] דהך איסורא נאמר רק בז' אומות[, עיי"ש. ומבואר דאיכא חילוקי גרסאות 

 לגבי האיסור של כריתת ברית לשאר עממין,
ל ַויֹאְמרּוו :"לקמן בפסוקים .21 ְלּגָּ ַע ֶאל ַהַמֲחֶנה ַהּגִּ ה  ֵיְלכּו ֶאל ְיהֹושֻׁ ֵאל ֵמֶאֶרץ ְרחֹוקָּ ְשרָּ יש יִּ יו ְוֶאל אִּ ֵאלָּ

ית:ַויֹאמֶ  נּו ְברִּ ְרתּו לָּ ה כִּ אנּו ְוַעתָּ ת ְלָך  רבָּ ה יֹוֵשב ְוֵאיְך  ֶאְכרָּ י ַאתָּ ְרבִּ י אּוַלי ְבקִּ ּוִּ ֵאל ֶאל ַהחִּ ְשרָּ יש יִּ אִּ
ְחנּו ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ֶדיָך ֲאנָּ ַע ֲעבָּ ית:ַויֹאְמרּו ֶאל ְיהֹושֻׁ ֹבאּו:ְברִּ ן תָּ י ַאֶתם ּוֵמַאיִּ ַע מִּ יו  ְיהֹושֻׁ ַויֹאְמרּו ֵאלָּ

ֶדיָך אּו ֲעבָּ ה ְמֹאד בָּ  ".ֵמֶאֶרץ ְרחֹוקָּ
דלא מיתסר כריתת ברית אלא דווקא בשבע אומות מדכתיב 'אולי בקרבי " : ות הנ"למבתוס' ביב .21

 לך ברית' משמע דבשאר אומות שרי"אתה יושב ואיך אכרות 
ם  ה'וַ   :"צור  לגבי חירם מלך ' פ"הבכים מל .22 ירָּ ֹלם ֵבין חִּ י שָּ ֶבר לֹו ַוְיהִּ ְשֹלֹמה ַכֲאֶשר דִּ ה לִּ ְכמָּ ַתן חָּ נָּ

ית ְשֵניֶהם ְכְרתּו ְברִּ  ", ּוֵבין ְשֹלֹמה ַויִּ

 .ת זו דלא נאמר האיסור בשאר אומותהוכיחו כדבריהם גם מכריתת ברי בתוס' ביבמות הנ"ל .22

 


