
 
 

 

 

 

 

 
 כד -ב, פסוקים א פרק  ,יהושע ספר               

 

 הפטרת פרשת שלח

שליחת המרגלים על ידי משה רבינו לתור את ארץ ישראל, ומפטירים בפרשה זו, של שליחת המרגלים על ידי יהושע בן  מובא עניןבפרשת השבוע 

 ישראל: על ידי עם נון, סמוך לכיבוש הארץ

בתחילת מעשה זה רומז הפסוק מדוע שלח יהושע מרגלים לארץ ובפרק זה יובא ענין שליחת המרגלים על ידי יהושע,  (א) ב פרק

ישראל, והרי כבר ראה את גודל הנזק שאירע מהמרגלים ששלח משה רבינו, שמחמת חטאם נשארו ישראל במדבר ארבעים 

ַלחשנה:  שְׁ עַ  ַויִּ הֹושֻׁ ן יְׁ ]בשונה מהמרגלים שבזמן משה, שנשלחו לפי בקשת העם, כאן היתה השליחה על ידי יהושע בן נון  נּון בִּ

ןלבדו[,  ים מִּ טִּ שזהו מקום קרוב לארץ ישראל, ושליחותם היתה לבדוק רק מהיכן נוחה הארץ להיכבש ]בשונה  ַהשִּ

םוש את הארץ[, מהמרגלים של משה רבינו שנשלחו ממקום רחוק, והיו מסתפקים בעצם יכולתם לכב ַניִּ ים שְׁ ים ֲאָנשִּ לִּ ַרגְׁ  - מְׁ

רק שני אנשים, והיו 'מרגלים' המחפשים את נקודות החולשה של הארץ שהם באים לכבוש ]בשונה ממשה רבינו ששלח את 

המרגלים 'לתור את הארץ', כלומר, לברר את טיבה ומהותה, וכאילו יש מקום ספק האם הארץ ראויה להם או לא, ומחמת 

א המכשול הגדול ההוא, ומחמת כן שלח יהושע רק שנים, כדרך שר הצבא השולח חלק מחייליו לרגל אצל האויב, כן יצ

ואילו משה רבינו שלח שנים עשר נשיאים חשובים, שהיה זה נראה כאילו עליהם להחליט בעצמם האם הארץ ראויה להם 

כּו ,ֵלאֹמרעל שליחות זו, אלא יהושע לבדו, בשתיקה, שכל ישראל לא ידעו כלל  - ֶחֶרשאו לא[, ושלחם יהושע  אּו לְׁ  ָהָאֶרץ ֶאת רְׁ

ֶאת יחֹו וְׁ רִּ כּוובפרט את יריחו, שמשם רצו להכנס לארץ ישראל, ועליהם לברר באיזה אופן נח לכבוש את העיר,  - יְׁ שני  ַוֵילְׁ

ָשה ֵבית ַוָיֹבאּוהמרגלים לצורך אותה תכלית שהתכוון לה יהושע,  ָמּהונדקאית המוכרת מזונות, פ - זֹוָנה אִּ והיתה  ,ָרָחב ּושְׁ

בּומפורסמת בשמה, וכיון שידעה סודות רבים של אנשי הארץ, לא הוצרכו ללכת למקומות אחרים, אלא  כְׁ שְׁ  (ב) ָשָמה. ַויִּ

ֶמֶלְך ַוֵיָאַמר יחֹו לְׁ רִּ ֵנה ,ֵלאֹמר יְׁ ים הִּ ָלה ֵהָנה ָבאּו ֲאָנשִּ אנשים זו ראיה שהם מרגלים, כיון שבאותו  עצם זה שבאו לכאן - ַהַליְׁ

זמן היתה יריחו סגורה ומסוגרת מפני ישראל, ומכך שבאו 'הנה', כלומר שנכנסו לתוך העיר ולא המתינו כראוי עד הבוקר 

זהו סימן נוסף שמרגלים הם, וגם מכך שבאו בלילה ולא באו ביום כדרך בני אדם מהוגנים, זו ראיה שלישית לכך שאנשים 

ֵניהם אלו  בְׁ ָרֵאל מִּ שְׁ ֹפרומטרת ביאתם היא  ,יִּ ַלח (ג)לגלות את סתרי הארץ כדי שיוכלו לכובשה.  - ָהָאֶרץ ֶאת ַלחְׁ שְׁ  ֶמֶלְך ַויִּ

יחֹו רִּ י ,ֵלאֹמר ָרָחב ֶאל יְׁ יאִּ ים הֹוצִּ ים ָהֲאָנשִּ ְך ַהָבאִּ הוציאי את האנשים, אף על פי שהם אומרים שבאו אלייך, לתכלית  - ֵאַליִּ

ֵביֵתְך ָבאּו ֲאֶשרולא לשם ריגול, כיון שסיבת ביאתם האמיתית אינה כפי שהם אומרים, אלא אחרת  מטרתם היא בעצם  - לְׁ

יהביאה לביתך,  ֹפר כִּ ַקח (ד) באו כדי שיוכלו לגלות דרכך את סודות הארץ. - ָבאּו ָהָאֶרץ ָכל ֶאת ַלחְׁ ָשה ַותִּ ֵני ֶאת ָהאִּ  שְׁ

ים נֹו א היה לה פנאי להחביאם כראוי,וכיון של ,ָהֲאָנשִּ פְׁ צְׁ העמידה כל אחד מהם בקרן זוית מסוימת, באופן שלא ייראו  - ַותִּ

מיד על ידי האנשים הבאים בשם המלך, ועשתה כן כדי שגם אם יראו אחד מהם לא יחשבו שהוא המרגל, כיון שהיה ידוע 

, וכדי להסיח את דעתם שלא יחפשו היטב בביתה, להם שבאו שנים, וגם כדי שאם יתפסו את האחד יוכל השני לברוח

ים ֵאַלי ָבאּוכדבריכם כן היה, ש - ֵכן ,ַותֹאֶמר לֹאוחקרו ודרשו אצלי על סודות הארץ כדרך המרגלים,  ,ָהֲאָנשִּ י וְׁ תִּ ן ָיַדעְׁ  ֵמַאיִּ

יוהוסיפה רחב ואמרה להם,  (ה) ֵהָמה. הִּ גֹור ַהַשַער ַויְׁ סְׁ ים ,ַבֹחֶשְךאת שערי העיר, ובשעה שרצו לסגור  - לִּ ָהֲאָנשִּ ברחו  - ָיָצאּו וְׁ

 לֹאהאנשים במהירות כדרך המרגלים, כי ברחו בחושך ולא לקחו עמהם לפיד להאיר להם, וכשם שלא ידעתי מהיכן באו, כך 

י תִּ כּו ָאָנה ָיַדעְׁ ים ָהלְׁ פּו ,ָהֲאָנשִּ דְׁ יצלו מלרדוף אחריהם, מאחר ובודאי הם המרגלים, ואל תתע ,ַאֲחֵריֶהם ַמֵהר רִּ בודאי  כִּ

יגּום. אחרי שבחכמתה סילקה את אנשי המלך, חששה שיבואו פעם נוספת לחפשם, ואז ימצאום כיון שלא הטמינה  (ו) ַתשִּ

יאאותם היטב,  הִּ ֵנם ,ַהָגָגה ֶהֱעָלַתם וְׁ מְׁ טְׁ ֵתי ַותִּ שְׁ פִּ כֹותבצמר גפן,  - ָהֵעץ בְׁ ָהאֲ  (ז) ַהָגג. ַעל ָלּה ָהֲערֻׁ יםוְׁ פּו ָנשִּ אחרי -] ַאֲחֵריֶהם ָרדְׁ

ֵדן ֶדֶרְךהמקום ששם חשבו שנמצאים המרגלים[  רֹות ַעל ,ַהַירְׁ בְׁ ַהַשַערעד מקום מעבר המים שבירדן,  - ַהַמעְׁ  - ַאֲחֵרי ָסָגרּו וְׁ

אּו ַכֲאֶשרסגרו את שערי העיר אחריהם,  ים ָיצְׁ פִּ ֵהָמה (ח)יר, לא יוכלו להמלט. כדי שאם עדיין לא יצאו מהע ,ַאֲחֵריֶהם ָהֹרדְׁ  וְׁ

ָכבּון ֶטֶרם שְׁ יאקודם ששכבו לישון,  - יִּ הִּ ָתה וְׁ ים ֶאל ַותֹאֶמר (ט) ַהָגג. ַעלאליהם[ -] ֲעֵליֶהם ָעלְׁ י ,ָהֲאָנשִּ תִּ י ָיַדעְׁ  ֶאת ָלֶכם ה' ָנַתן כִּ

יוהידיעה הזו הגיעה אליה משתי סיבות, האחת,  ,ָהָאֶרץ כִּ ָלה וְׁ כֶ  ָנפְׁ ימפאת גדולתכם ורוממותכם,  ָעֵלינּו םֵאיַמתְׁ כִּ  ָכל ָנֹמגּו וְׁ

ֵבי ֵניֶכם ָהָאֶרץ ֹישְׁ פְׁ ועתה ביארה, שהאימה שנפלה עליהם מכח רוממותם  (י)מפאת הפחד מהרעה שתקרה להם בגללכם.  מִּ



 
 
 
 
 
 

 

 

יוגדולתם של ישראל היא  נּו כִּ יש ֲאֶשר ֵאת ָשַמעְׁ ֵניֶכם סּוף ַים ֵמי ֶאת ה' הֹובִּ פְׁ ֶכםבְׁ  מִּ ם ֵצאתְׁ ָריִּ צְׁ מִּ והפחד מפני הרעה  ,מִּ

יֶתם ַוֲאֶשרשתקרה להם, היא כיון ששמעו  ֵני ֲעשִּ שְׁ ֵכי לִּ י ַמלְׁ ֵעֶבר ֲאֶשר ָהֱאֹמרִּ ֵדן בְׁ יֹחן ,ַהַירְׁ סִּ עֹוג לְׁ ֶתם ֲאֶשר ,ּולְׁ   ,אֹוָתם ֶהֱחַרמְׁ

ַמע )יא(ולא החייתם מהם כל נשמה.  שְׁ ַמסרחוקים מעימנו, את הדברים עוד כשהייתם  ַונִּ ָבֵבנּו ַויִּ וגם עתה, כשהתקרבתם  ,לְׁ

לֹאאלינו, שבדרך הטבע מתעוררים גיבורי החיל להלחם באויבים ולהדוף את הסכנה, לא היה כן, אלא  יש רּוחַ  עֹוד ָקָמה וְׁ אִּ  בְׁ

ֵניֶכם פְׁ יאלא כולם התייאשו מלהלחם בכם ולנצח אתכם,  ,מִּ ים הּוא ֱאֹלֵהיֶכם ה'יודעים אנו ש כִּ ם ֱאֹלהִּ ַמַעל ַבָשַמיִּ ַעל מִּ  וְׁ

ָתַחת ָהָאֶרץ כיון שידעה רחב שאחרי שייכנסו ישראל לארץ יהיו מצווים  )יב(ומי הוא האדם שינסה להילחם עם האלוקים.  ,מִּ

ַעָתהלהשמיד את כל הגויים, אמרה להם,  ן קודם שנכנסתם לארץ וקודם שנצטוויתם שלא להחיות כל נשמה, כשעדיי ,וְׁ

עּומותר לכם לקבל גויים החפצים להשלים עמכם,  ָשבְׁ י ָנא הִּ כלומר, שהשבועה תהיה 'לי', והנשבע לחבירו אינו יכול  ,ַבה' לִּ

ילהתיר את השבועה, ותהיה השבועה בשם ה', שזו שבועה חמורה,  י כִּ יתִּ ָמֶכם ָעשִּ והנשבע לחבירו מחמת שעשה עמו  ,ָחֶסד עִּ

ם ַאֶתם ַגם יֶתםַוֲעשִּ חסד אין לו התרה,  י ֵבית עִּ כי כלפי בית אביה אין להם חיוב הכרת הטוב, זהו רק 'חסד',  ,ֶחֶסד ָאבִּ

ַתֶתם י ּונְׁ  )יג(כי כלפיה יש להם חיוב, ורק ביקשה שיתנו לה סימן של אמת שיכירוה בשעה שיכבשו את יריחו.  ,ֱאֶמת אֹות לִּ

ֶתםועתה פירטה מה החסד שמבקשת שיעשו עם בית אביה,  ַהֲחיִּ י ֶאת וְׁ ֶאת ָאבִּ י וְׁ מִּ ֶאת ,אִּ ֶאת ַאַחי וְׁ יֹוַתי וְׁ ֵאת ,ַאחְׁ  ֲאֶשר ָכל וְׁ

ֶתםשלא תהרגו אותם בעצמכם,  ,ָלֶהם ַצלְׁ הִּ ֹשֵתינּו ֶאת וְׁ ָמֶות ַנפְׁ שתשמרו עלינו שלא יהרגונו אחרים, והתכוונה גם לרמוז  ,מִּ

רּו )יד( מהמוות הרוחני בכך שיגיירו אותם. להם שיצילו את נפשם ים ָלּה ַויֹאמְׁ ֵשנּו ,ָהֲאָנשִּ ֵתיֶכם ַנפְׁ ראוי הדבר  - ָלמּות ַתחְׁ

םשנמסור את נפשינו עבורכם, מחמת שהצלת אותנו,  ידּו לֹא אִּ ָבֵרנּו ֶאת ַתגִּ בעבור זאת שלא גילית למלך דבר זה, שאנו  - ֶזה דְׁ

ָהָיהמרגלים,  ֵתת וְׁ ינּו ,ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ה' בְׁ ָעשִּ ה'אמת' תהיה במה שנחיה אתכם, שבזה אנו מחויבים מצד  ,ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ָמְךעִּ  וְׁ

ֵדם )טו(הכרת הטוב, וה'חסד' יהיה במה שניתן לכם מתנות רבות וכבוד.  ַעד ַבֶחֶבל ַותֹורִּ י ,ַהַחלֹון בְׁ ירהיה בנוי  ֵביָתּה כִּ קִּ  בְׁ

]ולכן כשנפלו חומות יריחו לא נפל ביתה[, באופן שהיה הצד  באופן שרוב הבית היה מחוץ לחומה, כלפי חוץ לעיר ,ַהחֹוָמה

יא ּוַבחֹוָמההחיצוני של ביתה פתוח לכיוון החוץ, ויכלה להורידם אל מחוץ לעיר,  חלק מביתה היה נמשך אל תוך  - יֹוָשֶבת הִּ

עּו ֶפן ,ֵלכּו ָהָהָרהרחב,  ָלֶהם ַותֹאֶמר )טז(עובי החומה.  גְׁ פְׁ י ָבֶכם יִּ פִּ ֵבֶתם ,םָהֹרדְׁ ַנחְׁ ֹלֶשת ָשָמה וְׁ ים שְׁ ים שֹוב ַעד ,ָימִּ פִּ ַאַחר ,ָהֹרדְׁ  וְׁ

כּו ֶכם ֵתלְׁ כְׁ ַדרְׁ ולא תצטרכו לעקם את הדרך, אלא תלכו ישר אל מחנה ישראל, כי כבר יחזרו הרודפים ולא יחפשו אחריכם  ,לְׁ

ם שיתערבו בני משפחתה בתוך כל אנשי כיון שהשביעה אותם רחב שלא יהרגו אותה ואת משפחתה, חששו המרגלי )יז(עוד. 

רּוהעיר, וכך לא יוכלו להרוג שום אדם, מחשש שהוא ממשפחתה, ולכן אחרי שהורידה אותה רחב ויצאו מביתה,   ֵאֶליהָ  ַויֹאמְׁ

ים םתדעי, כי לפי האמת  ,ָהֲאָנשִּ יִּ קִּ נּו נְׁ ָעֵתְך ֲאַנחְׁ בֻׁ שְׁ ָתנּו ֲאֶשר ַהֶזה מִּ ַבעְׁ שְׁ סים להשבע על כך מחשש סכנת כי היינו אנו ,הִּ

ובכל זאת אנו  )יח(נפשות, שלא תסגירי אותנו למלך יריחו, ושבועה כזו אינה חלה על האדם כלל, ואינה מחייבת אותו. 

ֵנהחוזרים ונשבעים כעת מרצוננו שנציל אותך ואת משפחתך, אך אנו מוסיפים שלשה תנאים בשבועה זו,  נּו הִּ ים ֲאַנחְׁ  ָבאִּ

ַות ֶאתשר נבוא אל הארץ, להלחם ביושביה, כא - ָבָאֶרץ קְׁ י חּוט תִּ את החבל האדום הזה, שבו הורדת אותנו,  - ַהֶזה ַהָשנִּ

י רִּ שְׁ קְׁ ֵתנּו ֲאֶשר ַבַחלֹון תִּ ֶאתכדי שנכיר את ביתך ונדע היכן את יושבת, והתנאי השני,  ,בֹו הֹוַרדְׁ יְך וְׁ ֶאת ָאבִּ ֵמְך וְׁ ֶאת אִּ ְך וְׁ  ַאַחיִּ

ֵאת יְך ֵבית לכָ  וְׁ י ָאבִּ פִּ ְך ַתַאסְׁ ָתה ֵאַליִּ ָהָיה )יט(ולא שיהיו בחוצות ובבתי אחרים.  ,ַהָביְׁ ֵתי ֵיֵצא ֲאֶשר ֹכל וְׁ ַדלְׁ על  ,ַהחּוָצה ֵביֵתְך מִּ

רֹאשֹו ָדמֹואף שהוא מבני משפחתך,  נּו ,בְׁ ם ַוֲאַנחְׁ יִּ קִּ ֹכל .נְׁ ֶיה ֲאֶשר וְׁ הְׁ ָתְך יִּ ת אִּ רֹאשֵ  ָדמֹו ,ַבַביִּ ם ,נּובְׁ ֶיה ָיד אִּ הְׁ  (כ)להורגו.  בֹו תִּ

םועתה הוסיפו תנאי שלישי,  אִּ י וְׁ ידִּ ָבֵרנּו ֶאת ַתגִּ אם תגלי לאחרים את הסוד של קשירת החבל האדום בחלון הבית,  - ֶזה דְׁ

ינּוגם וְׁ ואז יעשו כן אנשים רבים, לא תחול שבועתנו זאת,  ם ָהיִּ יִּ קִּ ָעֵתְך נְׁ בֻׁ שְׁ ָתנּו ֲאֶשרהראשונה  מִּ ַבעְׁ שְׁ כי השבעת אותנו  - הִּ

ֵריֶכםלהם רחב,  ַותֹאֶמר )כא(בעל כרחינו, והיינו אנוסים בשבועה זו.  בְׁ דִּ כי אקיים את שלשת התנאים שאמרתם,  ,הּוא ֶכן כְׁ

ֵחם ַשלְׁ ֹשר ,ַוֵיֵלכּו ,ַותְׁ קְׁ ַות ֶאתמיד  ַותִּ קְׁ י תִּ  )כב(היא קושרת את תקות השני בחלונה. כדי שלא ישימו לב אחר כך ש ,ַבַחלֹון ַהָשנִּ

כּו בּו ,ָהָהָרה ַוָיֹבאּושני המרגלים,  ַוֵילְׁ ֹלֶשת ָשם ַוֵישְׁ ים שְׁ ים ָשבּו ַעד ,ָימִּ פִּ שּו ,ָהֹרדְׁ ַבקְׁ יםאותם  ַויְׁ פִּ ָכל ָהֹרדְׁ לֹא ,ַהֶדֶרְך בְׁ  ָמָצאּו. וְׁ

בּו )כג( ֵני ַוָישֻׁ ים שְׁ דּו ,ָהֲאָנשִּ רּו ,ֵמָהָהר ַוֵירְׁ עַ  ֶאל ַוָיֹבאּו ַוַיַעבְׁ הֹושֻׁ ן יְׁ רּו ,נּון בִּ ַספְׁ אֹות ָכל ֵאת לֹו ַויְׁ רּו )כד( אֹוָתם. ַהֹמצְׁ עַ  ֶאל ַויֹאמְׁ הֹושֻׁ  ,יְׁ

י ָיֵדנּו ה' ָנַתן כִּ ַגםשהרי הציל אותם מהרודפים שלא בדרך הטבע,  ,ָהָאֶרץ ָכל ֶאת בְׁ ֵבי ָכל ָנֹמגּו וְׁ ָפֵני ָהָאֶרץ ֹישְׁ כפי שראו  ,נּומִּ

 :רחבמהנהגתו של מלך יריחו, שפחד מהם וחיפש אחריהם, וממה שאמרה להם 

 


