
                                          בס"ד                  

 .יהושע פרק ב, הפטרת פר' שלח – דו ערכיות בפר' רחב ויהושע                       

 

 א  פסוק:     ירש"

ג' ימים  לסוףעל כרחי אני צריך לומר שבתוך ימי אבל משה שלחם, שהרי  יהושע וגו'. וישלח

' אדר כשאתה מונה ל"ג בזמשה עברו את הירדן, שמשם אנו למדים שמת משה  שתמו ימי אבל

כרחך משנשתלחו המרגלים  ועל, ) פרק ד:יט!( למפרע מיום שעלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון

שם שלשת ימים עד שבו הרודפים בו בלילה,  וישבולא עברו את הירדן עד יום החמישי, שנאמר, 

וילינו שם ", הרי יום ד', "יהושע בבוקר ויסעו מהשטים וישכם" "ן נוןויעברו ויבאו אל יהושע ב"

 עברו עד יום ה':  שלא, נמצא "טרם יעברו

  

מפניכם:  דבריהםברז, כך תרגם יונתן, אמר להם עשו עצמכם כחרשים, כדי שלא יסתירו  .חרש

 :כקדריןחרס, הטעינו עצמיכם קדרות, כדי שתהיו נראין -דבר אחר, חרש

 

כנגד כולם, לפי  קשהוהלא יריחו בכלל היתה ולמה יצאת, אלא שהיתה  הארץ ואת יריחו.את  ראו

דוד תשעה עשר איש ועשהאל, והלא עשהאל בכלל היה, ולמה יצא,  מעבדיוכיוצא בו )שמואל ב ב ל(, ויפקדו שהיתה יושבת על הספר: 

רבות ואת בת פרעה, והלא בת פרעה בכלל היתה, ולמה  נכריותנשים קשה כנגד כולם, כיוצא בו )מלכים א יא א(, והמלך שלמה אהב  שהיהאלא 

 כנגד כולם, וכלפי חטא שהחטיאה אותו יותר מכולן, כך שנויה בספרי )עקב נב(:  מחבבהיצאת, אלא שהיה 

 

 א  פסוקרלב"ג : 

מה  המרגליםשנעיין בהתר ספק מה יקרה בענין הצוואה שצוה יהושע שוטרי העם ושלחו  וראוי

בארץ לרשת אותה כי כבר  מלבואלו המרגלים והנה איך שתהיה תשובתם בבאם לא ימנעו ענין א

לבא לרשת את הארץ ואם אמרנו שכבר  הירדןיעד להם יהושע כי בעוד שלשת ימים יעברו את 

כן למה לא סמך יהושע על דברי הש"י שהבטיחו שלא  גםשלח המרגלים קודם זה הנה יקשה 

יו ולמה הסכים לשלוח מרגלים עם מה שהתפרסם לו מה שהגיע חי ימייתיצב איש בפניו כל 

 ..... לישראל על דבר המרגלים אשר שלח משה  במדברמהתאחר 

 

 : רש"י

 תרגם יהונתן, פונדקיתא, מוכרת מיני מזונות:  זונה. אשה

 ב  פסוק

 לרגל, כמו )איוב לט כט(, משם חפר אוכל:  .לחפר

  

 ד  פסוק

, כאילו צררים על הרבים כיחיד, לפי שמיהרה בהטמנתם, ובמקום יש מקראות מדב . 1 .ותצפנו

עמד לפניהם ולא  ופנחס, פנחס וכלב היוומדרש אגדת ר' תנחומא )שלח א( יש, . 2היה יחידי, 

בפני עצמו, ודוגמתו מצינו )משלי  ואחדדבר אחר, ותצפנו, כל אחד  . 3 ראוהו לפי שהיה כמלאך:

 לב:  ישמחואמר כז ט(, שמן וקטרת ישמח לב, ולא 



 ובלילהכאן היו צריכים זירוז, ונעשו כנערים זריזים,  הנערים המרגלים. ויבואו:   כג  פסוקפרק ו  

שם מלאכים, ולכך  נקראוהראשון היו כמלאכים, ששמרו עצמן מן העבירה עם רחב הזונה, לכך 

 נקראו אנשים, מלאכים, נערים: 

 

 מגילה  יד:ב

ו של יהושע היתה כתיב הכא בן חרחס וכתיב התם בתמנת חרס רב נחמן חולדה מבני בני אמר

סבא לרב נחמן שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה ואלו הן נריה ברוך  עינאאיתיביה רב 

חולדה הנביאה מבני בניה של  אףושריה מחסיה ירמיה חלקיה חנמאל ושלום רבי יהודה אומר 

כתיב הכא בן תקוה וכתיב התם את תקות חוט השני אמר ליה עינא סבא ואמרי  רחב הזונה היתה

   )שהתגיירה ונשאה יהושע (. מיני ומינך תסתיים שמעתא דאיגיירא ונסבה יהושע אוכמאלה פתיא 

 

 (: ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רנו) פסיקתא דרב   כהנא יג:לד

ם תחרימם החתי והאמורי ..."  "...ואם לא אני אמרתי לכם "כי החר -רבי שמואל בר נחמני פתח

תורישו את יושבי הארץ... " ואתם לא עשיתם כן אלא  "ואת רחב הזונה ואת כל אשר לה החיה 

 יהושע"  , הרי  ירמיה בא מבני בניה ועושה לכם דברים של "שכים בעיניכם ולצנינם בצידכם".

 ]על פי במדבר לג :לה [

 : ילק"ש  יהושע ב סימן ט
אין לך כל שר ונגיד שלא בא אל רחב הזונה. אמרו בת י' שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים  מרדעה דאמר י מנא

חמשים שנה נתגיירה, אמרה לפניו רבש"ע )ו( בשלשה חטאתי לפניך  לסוףשהיו ישראל במדבר,  שנה ארבעים כלוזנתה 

בחבל וגו', ומה שכר נטלה על כך, ר"א  ידםותור)בנדה בחלה ובהדלקה( בשלשה מחול לי בחבל בחלון ובחומה שנאמר 

חנמאל ושלום.  נריהאומר זכתה שיצאו ממנו שמנה נביאים וכהנים ואלו הם ירמיה וחלקיה ושריה ומעשיה ברוך בן 

וכתיב ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית אשבע אלו בני רחב הזונה שהטמינה את המרגלים בבוץ, לבית אשבע שנשבעו 

ודה אומר אף חולדה הנביאה היתה מבני בהניה של רחב שנאמר וילך חלקיהו הכהן ואחיקם . רבי יההמרגליםלה 

בן תקות וכתיב הנה אנחנו באים בארץ את תקות וגו'. והלא דברים ק"ו ומה  שלוםועכבור אל חולדה הנביאה אשת 

שין את התורה כך קרבה המקום, ישראל שעו עצמהאם מי שהיתה מעם שנאמר בו לא תחיה כל נשמה על שקרבה 

  .הקיני חברעאכ"ו. יש נשים חסידות גיורות הגר אסנת צפרה שפרה פועה בת פרעה רחב רות ויעל אשת 

                                                  ====================================== 

 

 

 רמטכ"ל הסדרניק-יהושע  –תוספת לשעור 

 ליהושע א פסוק ב :  רש"י

ואילו היה קיים בו הייתי חפץ.   ורבותינו דרשוהו על שלושת אלפים  הלכות   -שה עבדי מת""מ

משה עבדי מת והתורה על שמו  -שנשתכחו בימי אבלו של משה, בא יהושע ושאל ,אמר לו הקב"ה 

 נקראת, לומר לך אי אפשר  צא וטורדן במלחמה.

ן וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים  נשתכחו אלף ושבע מאות קלי -.....   במתניתין תנא:תמורה טז]

אעפ"כ  החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו  שנאמר :" וילכדה  -בימי אבלו של משה ,אמר רבי אבהו 

 קנז אחי כלב )הקטון ממנו(.....[ עתניאל בן 

 מה עשה יהושע באותו לילה ????  -יהושע  ח פס' ט ויג  

    .שלן בעומקה של הלכהבלילה ההוא  בתוך  העמק"  אמרו רבותינו  רש"י לפס' יג: "וילך יהושע 



 

 


