יז אדר תשעז15.3.2017 ,

בע"ה

נשים בתנ"ך בראי החסידות – שיעור 21
רחב

ספר יהושע פרק ב
אָרץ וְ אֶ ת י ְִריח ֹו ַויֵּלְ כוּ ַו ָיּבֹאוּ בֵּ ית ִאשָּׁ ה
)א( וַ יִּ ְשׁלַח יְה ֹו ֻשׁעַ בִּ ן וּן ִמן הַ ִשּׁ ִטּים ְשׁ ַיִם ֲא ִָשׁים ְמרַ גְּ לִ ים חֶ רֶ שׁ לֵאמֹ ר לְ כוּ ְראוּ אֶ ת הָ ֶ
אָרץ) :ג(
וּשׁמָ הּ ָרחָ ב וַיִּ ְשׁכְּ בוּ שָׁ מָּ ה) :ב( ַויֵּאָמַ ר לְ מֶ ֶל י ְִריח ֹו לֵאמֹ ר הִ נֵּה ֲא ִָשׁים בָּ אוּ הֵ נָּה הַ ַלּ ְילָה ִמבְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ְַחפֹּ ר אֶ ת הָ ֶ
ז ֹו ָה ְ
וַיִּ ְשׁלַח מֶ ֶל י ְִריח ֹו אֶ ל רָ חָ ב לֵאמֹ ר הוֹצִ יאִ י הָ ֲא ִָשׁים הַ בָּ אִ ים אֵ ַל ִי אֲשֶׁ ר בָּ אוּ לְ בֵ יתֵ כִּ י ל ְַחפֹּ ר אֶ ת כָּל הָ אָרֶ ץ בָּ אוּ) :ד( וַתִּ קַּ ח הָ אִ שָּׁ ה
אֶ ת ְשׁ ֵי הָ ֲא ִָשׁים וַתִּ צְ פְּ ֹו וַתֹּ אמֶ ר כֵּן בָּ אוּ אֵ לַי הָ ֲא ִָשׁים וְ א יָדַ עְ תִּ י מֵ אַיִן הֵ מָּ ה) :ה( וַ יְהִ י הַ שַּׁ עַ ר לִ סְ גּוֹר בַּ חשֶׁ וְ הָ ֲא ִָשׁים יָצָ אוּ א
יָדַ עְ ִתּי אָ ָה הָ לְ כוּ הָ ֲא ִָשׁים ִר ְדפוּ מַ הֵ ר אַחֲרֵ יהֶ ם כִּ י תַ ִשּׂיגוּם) :ו( וְ הִ יא הֶ ֱעלָתַ ם הַ ָגּגָה וַתִּ ְט ְמ ֵם בְּ פִ ְשׁתֵּ י הָ עֵ ץ הָ עֲרֻ כוֹת לָהּ עַ ל הַ גָּג:
)ז( וְ הָ ֲא ִָשׁים רָ ְדפוּ אַחֲרֵ יהֶ ם דֶּ ֶר הַ יּ ְַר ֵדּן עַ ל הַ מַּ עְ בְּ רוֹת וְ הַ שַּׁ עַ ר סָ גָרוּ אַח ֲֵרי ַכּאֲשֶׁ ר יָצְ אוּ הָ ֹר ְדפִ ים אַח ֲֵריהֶ ם) :ח( וְ הֵ מָּ ה טֶ ֶרם י ְִשׁכָּבוּן
אָרץ וְ כִ י ָפְ לָה אֵ ימַ תְ כֶם עָ לֵי וּ וְ כִ י ָ ֹמגוּ כָּל
וְ הִ יא עָ לְ תָ ה ֲעלֵיהֶ ם עַ ל הַ גָּג) :ט( וַתֹּ אמֶ ר אֶ ל הָ ֲא ִָשׁים יָדַ עְ ִתּי כִּ י ָתַ ן ה' ָלכֶם אֶ ת הָ ֶ
אָרץ ִמפְּ ֵיכֶם) :י( כִּ י שָׁ מַ עְ וּ אֵ ת אֲשֶׁ ר הוֹבִ ישׁ ה' אֶ ת מֵ י יַם סוּף ִמפְּ ֵיכֶם בְּ צֵ אתְ כֶם ִממִּ צְ רָ יִם ַואֲשֶׁ ר ע ֲִשׂיתֶ ם לִ ְשׁ ֵי מַ לְ ֵכי
ישׁבֵ י הָ ֶ
ְ
הָ ֱא ֹמ ִרי אֲשֶׁ ר בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן לְ סִ יחֹ ן וּלְ עוֹג אֲשֶׁ ר הֶ ח ֱַר ְמתֶּ ם אוֹתָ ם) :יא( וַ נּ ְִשׁמַ ע וַיִּ מַּ ס לְ בָ בֵ וּ וְ א קָ מָ ה עוֹד רוּחַ בְּ ִאישׁ ִמפְּ ֵיכֶם כִּ י ה'
אָרץ ִמתָּ חַ ת) :יב( וְ עַ תָּ ה הִ שָּׁ בְ עוּ ָא לִ י בַּ ה' כִּ י עָ ִשׂיתִ י עִ מָּ כֶם חָ סֶ ד ַוע ֲִשׂיתֶ ם גַּם אַ תֶּ ם
א-להֵ יכֶם הוּא א-להִ ים בַּ שָּׁ מַ ִים ִממַּ עַ ל וְ עַ ל הָ ֶ
}אַחיוֹתַ י\{ וְ אֵ ת כָּל אֲשֶׁ ר לָהֶ ם
אַחוֹתַ י \ ְ
עִ ם בֵּ ית אָבִ י חֶ סֶ ד וּ ְתַ תֶּ ם לִ י אוֹת אֱמֶ ת) :יג( וְ הַ ֲחיִתֶ ם אֶ ת אָבִ י וְ אֶ ת אִ מִּ י וְ אֶ ת אַחַ י וְ אֶ ת ְ
ֹאמרוּ לָהּ הָ ֲא ִָשׁים ַפְ שֵׁ וּ תַ ְחתֵּ יכֶם לָמוּת אִ ם א תַ גִּ ידוּ אֶ ת ְדּבָ רֵ וּ זֶה וְ הָ יָה בְּ תֵ ת ה' ָל וּ אֶ ת
וְ הִ צַּ לְ תֶּ ם אֶ ת ַפְ שֹׁתֵ י וּ ִממָּ וֶת) :יד( וַ יּ ְ
אָרץ וְ עָ ִשׂי וּ עִ מָּ חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת) :טו( ַותּו ִֹר ֵדם בַּ חֶ בֶ ל בְּ עַ ד הַ חַ לּוֹן כִּ י בֵ יתָ הּ בְּ ִקיר הַ חוֹמָ ה וּבַ חוֹמָ ה הִ יא יוֹשָׁ בֶ ת) :טז( וַתֹּ אמֶ ר לָהֶ ם
הָ ֶ
ֹאמרוּ אֵ לֶיהָ
הָ הָ ָרה לֵּכוּ פֶּ ן יִפְ גְּ עוּ בָ כֶם הָ ר ְֹדפִ ים וְ ְַחבֵּ תֶ ם שָׁ מָּ ה ְשׁלשֶׁ ת י ִָמים עַ ד שׁוֹב הָ ר ְֹדפִ ים וְ אַחַ ר תֵּ לְ כוּ לְ דַ ְרכְּ כֶם) :יז( וַ יּ ְ
הָ ֲא ִָשׁים ְִקיִּ ם ֲא ְַח וּ ִמ ְשּׁבֻעָ תֵ הַ זֶּה אֲשֶׁ ר הִ ְשׁבַּ עְ תָּ וּ) :יח( הִ נֵּה ֲא ְַח וּ בָ אִ ים בָּ אָרֶ ץ אֶ ת תִּ ְקוַת חוּט הַ שָּׁ ִי הַ זֶּה תִּ ְק ְשׁ ִרי בַּ חַ לּוֹן אֲשֶׁ ר
הו ַֹר ְדתֵּ וּ ב ֹו וְ אֶ ת אָבִ י וְ אֶ ת אִ מֵּ וְ אֶ ת אַחַ ִי וְ אֶ ת כָּל בֵּ ית אָבִ י תַּ אַסְ פִ י אֵ ַל ִי הַ בָּ יְתָ ה) :יט( וְ הָ יָה כֹּ ל אֲשֶׁ ר יֵצֵ א ִמ ַדּלְ תֵ י בֵ יתֵ
הַ חוּצָ ה ָדּמ ֹו בְ רֹאשׁ ֹו ַו ֲא ְַח וּ ְִקיִּ ם וְ כֹל אֲשֶׁ ר יִהְ יֶה אִ תָּ בַּ בַּ יִת דָּ מ ֹו בְ רֹאשֵׁ וּ אִ ם יָד תִּ הְ יֶה בּ ֹו) :כ( וְ אִ ם תַּ גִּ ִידי אֶ ת ְדּבָ רֵ וּ זֶה וְ הָ יִי וּ
ְִקיִּ ם ִמ ְשּׁ ֻבעָ תֵ אֲשֶׁ ר הִ ְשׁבַּ עְ תָּ וּ) :כא( וַתֹּ אמֶ ר כְּ ִדבְ ֵריכֶם כֶּן הוּא וַ ְתּשַׁ לְּ חֵ ם ַו ֵיּלֵכוּ וַתִּ ְקשֹׁר אֶ ת תִּ ְקוַת הַ שָּׁ ִי בַּ חַ לּוֹן) :כב( ַויֵּלְ כוּ
ַו ָיּבֹאוּ הָ הָ ָרה ַויּ ְֵשׁבוּ שָׁ ם ְשׁלשֶׁ ת י ִָמים עַ ד שָׁ בוּ הָ ר ְֹדפִ ים וַ יְבַ ְקשׁוּ הָ ר ְֹדפִ ים בְּ כָל הַ דֶּ רֶ וְ א מָ צָ אוּ) :כג( ַו ָיּ ֻשׁבוּ ְשׁ ֵי הָ ֲא ִָשׁים ַויּ ְֵרדוּ
ֹאמרוּ אֶ ל יְה ֹו ֻשׁעַ כִּ י ָתַ ן ה' בְּ יָדֵ וּ אֶ ת כָּל הָ אָרֶ ץ
מֵ הָ הָ ר ַויַּעַ בְ רוּ ַו ָיּבֹאוּ אֶ ל יְה ֹו ֻשׁעַ בִּ ן וּן ַויְסַ פְּ רוּ ל ֹו אֵ ת כָּל הַ מֹּ צְ אוֹת אוֹתָ ם) :כד( ַויּ ְ
אָרץ ִמ ָפּ ֵי וּ:
ישׁבֵ י הָ ֶ
וְ גַם ָמֹ גוּ כָּל ְ
* * *

רש"י יהושע פרק ב פסוק א
אשה זו ה  -תרגם יהו תן :פו דקיתא ,מוכרת מי י מזו ות:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו/א
רחב בשמה זי תה יעל בקולה אביגיל בזכירתה מיכל בת שאול בראייתה...
ילקוט שמעו י יהושע  -פרק א  -רמז ח
"ראו את הארץ ואת יריחו" .יריחו היתה בכלל ]הארץ[ ולמה יצאת? מלמד ששקולה כ גד כולם.
מלבי"ם על יהושע פרק ב פסוק ב  -חלק באור הע ין
 ...יש הבדל בין התר והמרגל ,התר מבקש את הטוב אם טובה הארץ ואם א שי' גבורי' וכדומה ,והמרגל יבקש את ערות
הארץ ,המקום ה וח לכבשה משם ...ויש הבדל בין החופר את הארץ ובין התר והמרגל ,שהחופר הוא בעומק במקום אחד
לדעת מחשבות א שים וסתריהם ,והם לא הלכו רק לחפור במקום אחד:
ספר במדבר פרק טו לט
 ...וְ א תָ תוּרוּ אַחֲרֵ י לְ בַ בְ כֶם וְ אַחֲרֵ י עֵ י ֵיכֶם אֲשֶׁ ר אַ תֶּ ם ֹז ִים אַחֲ ֵריהֶ ם:
* * *

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מח/ב
אמר רב חמן... :יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון ש כ סו לארץ...
סדור תפלה ,סדר ברכת המזון
ו ֶֹדה לְּ ה' ֱא קֵ י וּ עַ ל שֶׁ הִ ְחַ לְ תָּ ַלאֲבוֹתֵ י וּ אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָדה טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה...

ספר ויקרא פרק יח
)כד( אַל תִּ טַּ ְמּאוּ בְּ כָל אֵ לֶּה כִּ י בְ כָל אֵ לֶּה ְִט ְמאוּ הַ גּ ֹויִם אֲשֶׁ ר ֲא ִי ְמשַׁ לֵּחַ ִמפְּ ֵיכֶם) :כה( וַתִּ ְטמָ א הָ אָרֶ ץ וָאֶ פְ קֹ ד ֲע ֹו ָהּ עָ לֶיהָ וַתָּ ִקא
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אַ תֶּ ם אֶ ת חֻקֹּ תַ י וְ אֶ ת ִמ ְשׁפָּטַ י וְ א תַ עֲשׂוּ ִמכֹּ ל הַ תּוֹעֵ בֹת הָ אֵ לֶּה הָ אֶ זְ ָרח וְ הַ גֵּר הַ גָּר בְּ ת ֹוכֲכֶם) :כז(
ישׁבֶ יהָ ) :כו( ְ
הָ אָרֶ ץ אֶ ת ְ
אָרץ אֶ תְ כֶם בְּ טַ מַּ ֲאכֶם אֹתָ הּ ַכּאֲשֶׁ ר קָ אָה
כִּ י אֶ ת כָּל הַ תּוֹעֵ בֹת הָ אֵ ל עָ שׂוּ אַ ְשֵׁ י הָ אָרֶ ץ אֲשֶׁ ר לִ פְ ֵיכֶם וַתִּ ְטמָ א הָ אָרֶ ץ) :כח( וְ א תָ ִקיא הָ ֶ
אֶ ת הַ גּוֹי אֲשֶׁ ר לִ פְ ֵיכֶם:
ספר מלאכי פרק ג יב
וְ ִא ְשּׁרוּ אֶ תְ כֶם כָּל הַ גּ ֹויִם כִּ י ִתהְ יוּ אַ תֶּ ם אֶ רֶ ץ חֵ פֶ ץ אָמַ ר ה' צְ בָ אוֹת:
תלמוד בבלי מסכת עירובין דף ג/ב
אמר רבי יהושע בן ח יה ...פעם אחת הייתי מהלך בדרך ,והיתה דרך עוברת בשדה והייתי מהלך בה .אמרה לי תי וקת אחת,
רבי לא שדה היא זו? אמרתי לה לא ,דרך כבושה היא .אמרה לי ליסטים כמותך כבשוה.
* * *

ספר יהושע פרק ב יא
ַונּ ְִשׁמַ ע ַויִּ מַּ ס לְ בָ בֵ וּ וְ א קָ מָ ה עוֹד רוּחַ בְּ ִאישׁ ִמפְּ ֵיכֶם כִּ י ה' א-להֵ יכֶם הוּא א-להִ ים בַּ שָּׁ מַ יִם ִממַּ עַ ל וְ עַ ל הָ אָרֶ ץ ִמתָּ חַ ת:
ילקוט שמעו י יהושע  -פרק א  -רמז י
רחב שיירה ]הותירה[ בחללו של עולם .בא משה ואמר "אתה הראת לדעת וגו' עד ואין עוד" ,אפילו בחללו של עולם.
* * *

ספר יהושע פרק ב יח
אָרץ אֶ ת תִּ ְקוַת חוּט הַ שָּׁ ִי הַ זֶּה תִּ ְק ְשׁ ִרי בַּ חַ לּוֹן אֲשֶׁ ר הו ַֹר ְדתֵּ וּ ב ֹו...
ִהנֵּה ֲא ְַח וּ בָ אִ ים בָּ ֶ
ספר ויקרא פרק יד ד
וּשׁ ִי ת ֹולַעַ ת וְ אֵ זֹב:
וְ צִ וָּה הַ כֹּ הֵ ן וְ לָקַ ח ל ִַמּטַּ הֵ ר ְשׁתֵּ י צִ פּ ֳִרים חַ יּוֹת ְטהֹרוֹת וְ עֵ ץ אֶ רֶ ז ְ
רש"י:

ועץ ארז  -לפי שה געים באין על גסות הרוח :וש י תולעת ואזוב  -מה תק תו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב:

מדרש ת חומא בשלח פרק ט
"אל תיראי תולעת יעקב" )ישעיה סא( .למה משלו ישראל לתולעת? לומר לך מה תולעת הזה אי ו מכה את הארזים אלא
בפיו ,והוא רך ומכה את הקשה ,כך אין להם לישראל אלא תפלה.
ספר תהילים פרק כב ז
וְ אָ ֹ כִ י ת ֹולַעַ ת וְ א אִ ישׁ

ספר שמואל ב פרק ו כב
וּ ְקַ ִתי עוֹד ִמזֹּאת וְ הָ יִיתִ י שָׁ פָ ל בְּ עֵ י ָי

ספר בראשית פרק כה ל
ַויֹּאמֶ ר עֵ שָׂ ו אֶ ל ַיעֲקֹ ב הַ לְ עִ יטֵ ִ י ָא ִמן הָ אָדֹם הָ אָדֹם הַ זֶּה כִּ י עָ יֵף אָ ֹ כִ י עַ ל כֵּן קָ ָרא ְשׁמ ֹו אֱדוֹם:
מש ה מסכת אבות פרק ד ד
רַ בִּ י לְ וִ יטָ ס אִ ישׁ יַבְ ֶה אוֹמֵ רְ ,מ ֹאד ְמ ֹאד ֱהוֵי ְשׁפַ ל רוּחַ  ,שֶׁ תִּ ְקוַת ֱא וֹשׁ ִרמָּ ה.
ספר שיר השירים פרק ד ג
וּמ ְדבָּ רֵ י ָאוֶה:
כְּ חוּט הַ שָּׁ ִי ִשׂפְ תֹ תַ ִי ִ
תלמוד בבלי מסכת כתובות דף יז/א
הכי משרו קמי כלתא במערבא ]כך שרו בפ י הכלה בא"י[ :לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן
ספר משלי פרק יא טז
אֵ שֶׁ ת חֵ ן תִּ תְ ֹמ כָּבוֹד
ספר משלי פרק כט כג
ְ ...שׁפַ ל רוּחַ יִתְ ֹמ כָּבוֹד

