
  15.3.2017, זתשעיז אדר   בע"ה

  21שיעור  –נשים בתנ"ך בראי החסידות 

  רחב

  ספר יהושע פרק ב 
ְלכּו ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ְיִריחֹו ַוֵּיְלכּו ַוָּיֹבאּו ֵּבית ִאָּׁשה  (א) ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִמן ַהִּׁשִּטים ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים ֶחֶרׁש ֵלאֹמר

(ג)  (ב) ַוֵּיָאַמר ְלֶמֶל ְיִריחֹו ֵלאֹמר ִהֵּנה ֲאָנִׁשים ָּבאּו ֵהָּנה ַהַּלְיָלה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלְחֹּפר ֶאת ָהָאֶרץ: זֹוָנה ּוְׁשָמּה ָרָחב ַוִּיְׁשְּכבּו ָׁשָּמה:
(ד) ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה  ת ָּכל ָהָאֶרץ ָּבאּו:ַוִּיְׁשַלח ֶמֶל ְיִריחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאֹמר הֹוִציִאי ָהֲאָנִׁשים ַהָּבִאים ֵאַלִי ֲאֶׁשר ָּבאּו ְלֵביֵת ִּכי ַלְחֹּפר אֶ 

א  א ָיַדְעִּתי ֵמַאִין ֵהָּמה:ֶאת ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַוִּתְצְּפנֹו ַוֹּתאֶמר ֵּכן ָּבאּו ֵאַלי ָהֲאָנִׁשים וְ  (ה) ַוְיִהי ַהַּׁשַער ִלְסּגֹור ַּבחֶׁש ְוָהֲאָנִׁשים ָיָצאּו 
 ַעל ַהָּגג: (ו) ְוִהיא ֶהֱעָלַתם ַהָּגָגה ַוִּתְטְמֵנם ְּבִפְׁשֵּתי ָהֵעץ ָהֲעֻרכֹות ָלּה ָיַדְעִּתי ָאָנה ָהְלכּו ָהֲאָנִׁשים ִרְדפּו ַמֵהר ַאֲחֵריֶהם ִּכי ַתִּׂשיגּום:

(ח) ְוֵהָּמה ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּון  ְדִפים ַאֲחֵריֶהם:(ז) ְוָהֲאָנִׁשים ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ֶּדֶר ַהַּיְרֵּדן ַעל ַהַּמְעְּברֹות ְוַהַּׁשַער ָסָגרּו ַאֲחֵרי ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ָהרֹ 
ָיַדְעִּתי ִּכי ָנַתן ה' ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכי ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו ְוִכי ָנֹמגּו ָּכל (ט) ַוֹּתאֶמר ֶאל ָהֲאָנִׁשים  ְוִהיא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם ַעל ַהָּגג:

י ַמְלכֵ (י) ִּכי ָׁשַמְענּו ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ה' ֶאת ֵמי ַים סּוף ִמְּפֵניֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים ַוֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִלְׁשֵני  יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם:
א ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפֵניֶכם ִּכי ה'  ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְלִסיֹחן ּוְלעֹוג ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶּתם אֹוָתם: (יא) ַוִּנְׁשַמע ַוִּיַּמס ְלָבֵבנּו ְו

ה ִהָּׁשְבעּו ָנא ִלי ַּבה' ִּכי ָעִׂשיִתי ִעָּמֶכם ָחֶסד ַוֲעִׂשיֶתם ַּגם ַאֶּתם (יב) ְוַעּתָ  לִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת:-לֵהיֶכם הּוא א-א
} ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם \{ַאְחיֹוַתי\(יג) ְוַהֲחִיֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאִּמי ְוֶאת ַאַחי ְוֶאת ַאְחֹוַתי  ִעם ֵּבית ָאִבי ֶחֶסד ּוְנַתֶּתם ִלי אֹות ֱאֶמת:

א ַתִּגידּו ֶאת ְּדָבֵרנּו ֶזה ְוָהָיה ְּבֵתת ה' ָלנּו  ַנְפֹׁשֵתינּו ִמָּמֶות:ְוִהַּצְלֶּתם ֶאת  ֶאת (יד) ַוֹּיאְמרּו ָלּה ָהֲאָנִׁשים ַנְפֵׁשנּו ַתְחֵּתיֶכם ָלמּות ִאם 
(טז) ַוֹּתאֶמר ָלֶהם  יר ַהחֹוָמה ּוַבחֹוָמה ִהיא יֹוָׁשֶבת:(טו) ַוּתֹוִרֵדם ַּבֶחֶבל ְּבַעד ַהַחּלֹון ִּכי ֵביָתּה ְּבִק  ָהָאֶרץ ְוָעִׂשינּו ִעָּמ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:

(יז) ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה  ַדְרְּכֶכם:ָהָהָרה ֵּלכּו ֶּפן ִיְפְּגעּו ָבֶכם ָהֹרְדִפים ְוַנְחֵּבֶתם ָׁשָּמה ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַעד ׁשֹוב ָהֹרְדִפים ְוַאַחר ֵּתְלכּו לְ 
(יח) ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָּבָאֶרץ ֶאת ִּתְקַות חּוט ַהָּׁשִני ַהֶּזה ִּתְקְׁשִרי ַּבַחּלֹון ֲאֶׁשר  ְּׁשֻבָעֵת ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּו:ָהֲאָנִׁשים ְנִקִּים ֲאַנְחנּו ִמ 

(יט) ְוָהָיה ֹּכל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביֵת  ָּבְיָתה:הֹוַרְדֵּתנּו בֹו ְוֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֵּמ ְוֶאת ַאַחִי ְוֶאת ָּכל ֵּבית ָאִבי ַּתַאְסִפי ֵאַלִי הַ 
(כ) ְוִאם ַּתִּגיִדי ֶאת ְּדָבֵרנּו ֶזה ְוָהִיינּו  :ַהחּוָצה ָּדמֹו ְבֹראׁשֹו ַוֲאַנְחנּו ְנִקִּים ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִאָּת ַּבַּבִית ָּדמֹו ְבֹראֵׁשנּו ִאם ָיד ִּתְהֶיה ּבוֹ 

(כב) ַוֵּיְלכּו  (כא) ַוֹּתאֶמר ְּכִדְבֵריֶכם ֶּכן הּוא ַוְּתַׁשְּלֵחם ַוֵּיֵלכּו ַוִּתְקֹׁשר ֶאת ִּתְקַות ַהָּׁשִני ַּבַחּלֹון: ָעֵת ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּו:ְנִקִּים ִמְּׁשבֻ 
א ָמָצאּו:ַוָּיֹבאּו ָהָהָרה ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַעד ָׁשבּו ָהֹרְדִפים ַוְיַבְקׁשּו ָהֹרְדִפי (כג) ַוָּיֻׁשבּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְרדּו  ם ְּבָכל ַהֶּדֶר ְו

ץ (כד) ַוֹּיאְמרּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָנַתן ה' ְּבָיֵדנּו ֶאת ָּכל ָהָארֶ  ֵמָהָהר ַוַּיַעְברּו ַוָּיֹבאּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַוְיַסְּפרּו לֹו ֵאת ָּכל ַהֹּמְצאֹות אֹוָתם:
   ְוַגם ָנֹמגּו ָּכל יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמָּפֵנינּו:

*   *   *  

  רש"י יהושע פרק ב פסוק א 
  תרגם יהונתן: פונדקיתא, מוכרת מיני מזונות: -אשה זונה 

  למוד בבלי מסכת מגילה דף טו/א ת
  ...יעל בקולה אביגיל בזכירתה מיכל בת שאול בראייתה רחב בשמה זינתה

  רמז ח  - פרק א  -ילקוט שמעוני יהושע 
  מלמד ששקולה כנגד כולם.  ?ולמה יצאת[הארץ] . יריחו היתה בכלל "ראו את הארץ ואת יריחו"

  חלק באור הענין  -מלבי"ם על יהושע פרק ב פסוק ב 
יבקש את ערות  מרגלמבקש את הטוב אם טובה הארץ ואם אנשי' גבורי' וכדומה, וה תרה ,יש הבדל בין התר והמרגל... 

הוא בעומק במקום אחד  חופרויש הבדל בין החופר את הארץ ובין התר והמרגל, שה... הארץ, המקום הנוח לכבשה משם
  לדעת מחשבות אנשים וסתריהם, והם לא הלכו רק לחפור במקום אחד:

  לטספר במדבר פרק טו 
א ...    ַאֲחֵריֶהם: ֹזִניםַאֶּתם  ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ָתתּורּוְו

*   *   *  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מח/ב 
  ...יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ... :אמר רב נחמן

  סדר ברכת המזון , סדור תפלה
  ...ינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבהקֵ ֱאה' נֹוֶדה ְּל 



 
  ספר ויקרא פרק יח 

ַוָּתִקא (כה) ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפֹקד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה  (כד) ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם:
א ַתֲעׂשּו ִמֹּכל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוכֲֶכם: (כו) ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם ֶאת ֻחֹּקַתי ְוֶאת :ָהָאֶרץ ֶאת יְׁשֶביהָ  (כז)  ִמְׁשָּפַטי ְו

א ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה ַּכֲאׁשֶ  ִּכי ֶאת ָּכל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ: ר ָקָאה (כח) ְו
  ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם:

  יבספר מלאכי פרק ג 
  ְצָבאֹות:ה' ְוִאְּׁשרּו ֶאְתֶכם ָּכל ַהּגֹוִים ִּכי ִתְהיּו ַאֶּתם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר 

  תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נג/ב 
 ,אמרה לי תינוקת אחת. דרך עוברת בשדה והייתי מהלך בה והיתה ,פעם אחת הייתי מהלך בדרך ... אמר רבי יהושע בן חנניה

  .אמרה לי ליסטים כמותך כבשוה .דרך כבושה היא ,אמרתי לה לא ?רבי לא שדה היא זו

*   *   *  

  יאספר יהושע פרק ב 
א ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפֵניֶכם ִּכי ה' א    לִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת:-לֵהיֶכם הּוא א-ַוִּנְׁשַמע ַוִּיַּמס ְלָבֵבנּו ְו

  רמז י  - פרק א  -ילקוט שמעוני יהושע 
  .בחללו של עולם לו, אפי"ואין עודאתה הראת לדעת וגו' עד "בא משה ואמר  .בחללו של עולם[הותירה] רחב שיירה 

*   *   *  

  יחספר יהושע פרק ב 
   ...ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָּבָאֶרץ ֶאת ִּתְקַות חּוט ַהָּׁשִני ַהֶּזה ִּתְקְׁשִרי ַּבַחּלֹון ֲאֶׁשר הֹוַרְדֵּתנּו בוֹ 

  דספר ויקרא פרק יד 
  ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב:

  ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב: ?מה תקנתו ויתרפא - ושני תולעת ואזוב לפי שהנגעים באין על גסות הרוח: -  ועץ ארז    :רש"י

  מדרש תנחומא בשלח פרק ט 
לומר לך מה תולעת הזה אינו מכה את הארזים אלא  ?למה נמשלו ישראל לתולעת .(ישעיה סא) "אל תיראי תולעת יעקב"

   .כך אין להם לישראל אלא תפלה ,והוא רך ומכה את הקשה ,בפיו

  זספר תהילים פרק כב 
א ִאיׁש    ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְו

  כבספר שמואל ב פרק ו 
ִתי עֹוד ִמֹּזאת ְוָהִייִתי ָׁשָפל ְּבֵעיָני    ּוְנַק

  לראשית פרק כה ספר ב
  ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום: ָאֹדםהָ ָאֹדם ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן הָ 

  דמשנה מסכת אבות פרק ד 
  ֱאנֹוׁש ִרָּמה.  ֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח, ֶׁשִּתְקַות ְמֹאד ְמֹאדַרִּבי ְלִויָטס ִאיׁש ַיְבֶנה אֹוֵמר, 

  גשיר השירים פרק ד ספר 
  ְּכחּוט ַהָּׁשִני ִׂשְפֹתַתִי ּוִמְדָּבֵרי ָנאֶוה:

  תלמוד בבלי מסכת כתובות דף יז/א 
  ירכוס ויעלת חן פרק ולא שחל ולא כלא [כך שרו בפני הכלה בא"י]: הכי משרו קמי כלתא במערבא 

  טזספר משלי פרק יא 
  ֵאֶׁשת ֵחן ִּתְתֹמ ָּכבֹוד 

  כגספר משלי פרק כט 
  ְׁשַפל רּוַח ִיְתֹמ ָּכבֹוד...


