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  יג פרק במדבר

 ְלָ� ְ�ַלח) ב( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) א(
ר� ֲאָנִ�י�  ִלְבֵני נֵֹת" ֲאִני ֲאֶ�ר ְ$ַנַע" ֶאֶר! ֶאת ְוָית�
 בָֹתיוֲא ְלַמֵ&ה ֶאָחד ִאי� ֶאָחד ִאי� ִיְ%ָרֵאל
� :ָבֶה� ָנִ%יא $ֹל ִ'ְ�ָלח

 י"רש

 פרשת נסמכה למה ) אנשי� ל� שלח) ב(
 עסקי על שלקתה לפי, מרי� לפרשת מרגלי�

 ולא ראו הללו ורשעי�, באחיה שדברה דבה
 מצוה איני אני, לדעת� ) ל� שלח :מוסר לקחו
  ואמרו ישראל שבאו לפי, שלח תרצה א�, ל�

 נמל� ומשה', וגו כלכ� אלי ותקרבו") ש� (שנאמר כמה, לפנינו שי�אנ נשלחה) כב, א דברי�(
 מצרי� מעני אתכ� אעלה) יז, ג שמות (שנאמר, טובה שהיא לה� אמרתי אני אמר. בשכינה

 :יירשוה לא למע" המרגלי� בדברי לטעות מקו� לה� נות" שאני חייה�', וגו
 

  טז פרשה) וילנא (רבה במדבר

 בספינה מפליגי" אי" רבותינו שנו ימי� שלשה לשבת קוד� הגדול לי� לפרוש מהו הלכה ]א[
 לפרוש מבקש א� אבל רחוק למקו� הול� שהוא בזמ" לשבת קוד� ימי� שלשה הגדול בי�
 מבעוד ליל� יכול שהוא ידוע שהדבר מפני שבת בערב' אפי לפרוש לו מותר לצידו" מצור כמו
 שהוא מפני למה שירצה יו� בכל רושלפ לו מותר מצוה שליח היה וא� הרשות בשליח יו�

 פטורי" מצוה ששלוחי ששנינו בסוכה מוצא את וכ" השבת את דוחה מצוה ושליח מצוה שליח
 שיצלח כדי נפשו ונות" מצוה לעשות שמשתלח כשליח ה"הקב לפני חביב ל� שאי" הסוכה מ"

 כאות� ות"בשליח להצליח נפש� ונותני" מצוה לעשות שנשתלחו אד� בני ל� ואי" בשליחתו
 שנו היו מי שני� השטי� מ" נו" ב" יהושע וישלח) ב יהושע(' שנא נו" ב" יהושע ששלח שני�

 עצמ" שעשו מלמד חרש מהו, בשליחות" והצליחו נפש� ונתנו והלכו וכלב פנחס אלו רבותינו
 ביה קרי אד� בה" ירגיש שלא למה כ� כל ויקנה יבא שירצה מי קדרות הרי צווחי" והיו קדרי"

 רחב ושמה זונה אשה בית ויבאו וילכו) ב יהושע(, מרגלי� שה" אד� בני יאמרו שלא כדי רשח
 יהושע (שנאמר האר! את לחפור שבאו ושמע יריחו מל� בה" והרגיש וקבל" עמדה שמה וישכבו

 אמר להטמינ� אות� נטלה רחב עשתה מה לבקש� שהלכו כיו" לאמר יריחו למל� ויאמר) 'ב
 ותורה דעת ישמרו כה" שפתי כי) ב מלאכי(' שנא למלאכי� נמשלו כהני�וה כה" אני פנחס לה

 שנמשלו ומני" נראה אינו מבקש נראה מבקש והמלא� הוא צבאות' ה מלא� כי מפיהו יבקשו
 והלא ממצרי� ויוציאנו מלא� וישלח) כ במדבר (במשה אומר הוא שכ" כמלאכי� הנביאי�

 הגלגל מ"' ה מלא� ויעל) ב שופטי� (א"וכה כמלאכי� הנביאי� שנמשלו מכא" אלא היה משה
 הנביאי� שנקראו מיכ" אלא היה פנחס והלא ממצרי� אתכ� אעלה ויאמר הבוכי� אל

 עומד ואני חבירי לכלב הטמינו להטמי" צרי� ואיני כה" אני פנחס לה אמר לפיכ� מלאכי�
 ותצפנ� האנשי� שני את האשה ותקח) ב יהושע (שנאמר עשתה וכ" אותי רואי" ואינ" לפניה"
 צדיקי� שני נתנו כמה ללמד� לכלב אלא לפנחס הטמינו שלא הרי ותצפנו אלא כא" כתיב אי"
 בעני" שקרינו ממה מני" רשעי� היו משה ששלח שלוחי� אבל שליחות� לעשות נפש� אלו
 . אנשי� ל� שלח
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  ב פרק יהושע
ַע ַו7ְִ�ַלח) א(  ֲאָנִ�י� ְ�ַנִי� ַה9ִִ&י� ִמ" נ�" ִ�" ְיה�8�

 ְוֶאת ָה;ֶר! ֶאת ְרא� ְלכ� ֵלאמֹר ֶחֶר� ְמַרְ:ִלי�
 ָרָחב �ְ�ָמ> ז8ָנה ִא9ָה ֵ�ית ַו7ָבֹא� ַו7ְֵלכ� ְיִריח8
� ִהֵ<ה ֵלאמֹר ְיִריח8 ֶלְ�ְלֶמ ַו7ֵ;ַמר) ב( :ָ�ָ=ה ַו$ְ�ְ7ִב
 ֶאת ַלְח?ֹר ִיְ%ָרֵאל ִמְ�ֵני ַהַ�ְיָלה ֵהָ<ה ָ�א� ֲאָנִ�י�
 ֵלאמֹר ָרָחב ֶאל ְיִריח8 ֶמֶלְ� ַו7ְִ�ַלח) ג( :ָה;ֶר!
 ְלֵביֵתְ� ָ�א� ֲאֶ�ר ֵאַלִיְ� ַהָ�ִאי� ָהֲאָנִ�י� ה8ִציִאי

 ָהִא9ָה ַוִ'ַ@ח) ד( :ָ�א� ָה;ֶר! ָ$ל ֶאת ַלְח?ֹר ִ$י
 ֵאַלי ָ�א� ֵ$" ַו'ֹאֶמר ַוִ'ְצְ?נ8 ָהֲאָנִ�י� ְ�ֵני ֶאת

 ַה9ַַער ַוְיִהי) ה( :ֵהָ=ה ֵמAִי" ָיַדְעִ'י ְולֹא ָהֲאָנִ�י�
 ;ָנה ָיַדְעִ'י לֹא ָיָצא� ְוָהֲאָנִ�י� ַ�חֶֹ�ְ� ִלְס:8ר
� :ַתBִיג�� ִ$י Aֲחֵריֶה� ַמֵהר ִרְדפ� ָהֲאָנִ�י� ָהְלכ

 ָהֵע! ְ�ִפְ�ֵ'י ַוִ'ְטְמֵנ� ַהָ:ָגה ֶהֱעָלַת� ְוִהיא) ו(
 Aֲחֵריֶה� ָרְדפ� ְוָהֲאָנִ�י�) ז( :ַהָ:ג ַעל ָל> ָהֲער�כ8ת

 Aֲחֵרי ָסָגר� ְוַה9ַַער ַהַ=ְעְ�ר8ת ַעל ַה7ְַרDֶ "Dֵֶרְ�
 ֶטֶר� ְוֵהָ=ה) ח( :ֵריֶה�Aֲח ָהרְֹדִפי� ָיְצא� ַ$ֲאֶ�ר
"� ַו'ֹאֶמר) ט( :ַהָ:ג ַעל ֲעֵליֶה� ָעְלָתה ְוִהיא ִיְ�ָ$ב

 ָה;ֶר! ֶאת ָלֶכ� ְיקָֹוק ָנַת" ִ$י ָיַדְעִ'י ָהֲאָנִ�י� ֶאל
 יְֹ�ֵבי ָ$ל ָנמֹג� ְוִכי ָעֵלינ� ֵאיַמְתֶכ� ָנְפָלה ְוִכי

 ה8ִבי� ֲאֶ�ר ֵאת ָ�ַמְענ� ִ$י) י( :ִמְ?ֵניֶכ� ָה;ֶר!
 ִמִ=ְצָרִי� ְ�ֵצאְתֶכ� ִמְ?ֵניֶכ� ס�E ַי� ֵמי ֶאת ְיקָֹוק
 ְ�ֵעֶבר ֲאֶ�ר ָהֱאמִֹרי ַמְלֵכי ִלְ�ֵני ֲעִ%יֶת� ַוֲאֶ�ר
"Dְֵלע8ג ְלִסיחֹ" ַה7ְַר�  :א8ָת� ֶהֱחַרְמֶ'� ֲאֶ�ר 

 ְ�ִאי� ר�ַח דע8 ָקָמה ְולֹא ְלָבֵבנ� ַו7ִַ=ס ַוִ<ְ�ַמע) יא(
 9ָ�ַַמִי� ֱאלִֹהי� ה�א ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק ִ$י ִמְ?ֵניֶכ�
 ָנא ִה9ְָבע� ְוַעָ'ה) יב( :ִמָ'ַחת ָה;ֶר! ְוַעל ִמַ=ַעל

 ַ:� ַוֲעִ%יֶת� ָחֶסד ִעָ=ֶכ� ָעִ%יִתי ִ$י ַ�יקָֹוק ִלי
�'ֶA ְנַתֶ'� ֶחֶסד ;ִבי ֵ�ית ִע�� :ֶמתֱא א8ת ִלי 

 ְוֶאת Aַחי ְוֶאת ִאִ=י ְוֶאת ;ִבי ֶאת ְוַהֲחִיֶת�) יג(
 ְוִהHְַלֶ'� ָלֶה� ֲאֶ�ר ָ$ל ְוֵאת Aְחי8ַתי> אחותי<

 ָהֲאָנִ�י� ָל> ַו7ֹאְמר�) יד( :ִמָ=ֶות ַנְפ�ֵֹתינ� ֶאת
� Dְָבֵרנ� ֶאת ַתִ:יד� לֹא ִא� ָלמ�ת ַתְחֵ'יֶכ� ַנְפֵ�נ
 ִעָ=ְ� ְוָעִ%ינ� ָה;ֶר! ֶאת ָלנ� ְיקָֹוק ְ�ֵתת ְוָהָיה ֶזה

 ִ$י ַהַח�8" ְ�ַעד ַ�ֶחֶבל ַו'8ִרֵד�) טו( :ֶוֱאֶמת ֶחֶסד
  :י8ָ�ֶבת ִהיא �ַבח8ָמה ַהח8ָמה ְ�ִקיר ֵביָת>

 ָבֶכ� ִיְפְ:ע� ֶ?" ֵ�כ� ָהָהָרה ָלֶה� ַו'ֹאֶמר) טז(
 �8ב ַעד ָיִמי� ְ�לֶֹ�ת הָ�ָ= ְוַנְחֵ�ֶת� ָהרְֹדִפי�
 ַו7ֹאְמר�) יז( :ְלַדְרְ$ֶכ� ֵ'ְלכ� ְוAַחר ָהרְֹדִפי�
 ֲאֶ�ר ַהֶזה ִמ9ְב�ָעֵתְ� ֲאַנְחנ� ְנִק�7ִ ָהֲאָנִ�י� ֵאֶליָה

� ֶאת ָ�;ֶר! ָבִאי� ֲאַנְחנ� ִהֵ<ה) יח( :ִהְ�ַ�ְעָ'נ
 ֲאֶ�ר ַ�ַח�8" ִ'ְקְ�ִרי ַהIֶה ַה9ִָני ח�ט ִ'ְקַות

� ְוֵאת Aַחִיְ� ְוֶאת ִאֵ=ְ� ְוֶאת ;ִביְ� ְוֶאת ב8 ה8ַרְדֵ'נ
 ְוָהָיה) יט( :ַהָ�ְיָתה ֵאַלִיְ� ַ'Aְסִפי ;ִביְ� ֵ�ית ָ$ל
 ְברֹא�Dָ 8מ8 ַהח�ָצה ֵביֵתְ� ִמDְַלֵתי ֵיֵצא ֲאֶ�ר $ֹל

� Dָמ8 ַ�ַ�ִית ִאָ'ְ� ִיְהֶיה רֲאֶ� ְוכֹל ְנִק�7ִ ַוֲאַנְחנ
� ֶאת ַ'ִ:יִדי ְוִא�) כ( :�8 ִ'ְהֶיה ָיד ִא� ְברֹאֵ�נ
� :ִהְ�ַ�ְעָ'נ� ֲאֶ�ר ִמ9ְב�ָעֵתְ� ְנִק�7ִ ְוָהִיינ� ֶזה Dְָבֵרנ

 ַו7ֵֵלכ� ַוְ'ַ�ְ�ֵח� ה�א ֶ$" ְ$ִדְבֵריֶכ� ַו'ֹאֶמר) כא(
 ַו7ְֵלכ�) כב( :ַ�ַח�8" ַה9ִָני ַותִ'ְק ֶאת ַוִ'ְק�ֹר
� ָ�ב� ַעד ָיִמי� ְ�לֶֹ�ת ָ�� ַו7ְֵ�ב� ָהָהָרה ַו7ָבֹא

 ְולֹא ַהDֶֶרְ� ְ�ָכל ָהרְֹדִפי� ַוְיַבְק�� ָהרְֹדִפי�
�ב�) כג( :ָמָצא  ֵמָהָהר ַו7ְֵרד� ָהֲאָנִ�י� ְ�ֵני ַו�7ָ�
�ַע ֶאל ַו7ָבֹא� ַו7ַַעְבר  ָ$ל ֵאת ל8 ַוְיַסְ?ר� נ�" ִ�" ְיה�8�

ַע ֶאל ַו7ֹאְמר�) כד( :א8ָת� ַה=ְֹצא8ת  ָנַת" ִ$י ְיה�8�
 יְֹ�ֵבי ָ$ל ָנמֹג� ְוַג� ָה;ֶר! ָ$ל ֶאת ְ�ָיֵדנ� ְיקָֹוק
 :ִמָ?ֵנינ� ָה;ֶר!

Joshua, Chapter 2 
1. And Joshua the son of Nun sent two men out of Shittim to 

spy secretly, saying, Go see the land and Jericho. And they 

went, and came to the house of an innkeeper named Rahab, 

and they lay there. 2. And it was told to the king of Jericho, 

saying, Behold, men have come here this night from the 

children of Israel to search the land. 3. And the king of 

Jericho sent to Rahab, saying, Bring forth the men who have 

come to you, that have entered your house, for they have 

come to search out the entire land. 4. Now the woman had 

taken the two men, and had hidden them, and she said, 

Indeed the men came to me, but I did not know from where 

they were. 5. And it was time to close the gate, at darkness, 

that the men went out. I do not know where they went. 

Pursue after them quickly, for you will overtake them.  

6. And she had brought them up to the roof, and she hid 

them with the stalks of flax, that she had laid arranged upon 

the roof. 7. And the men pursued them in the direction of the 

Jordan, to the fords; and as soon as the pursuers had gone 

out, they shut the gate. 8. And before they were asleep, she 

came up to them upon the roof. 9. And she said to the men, I 

know that the Lord has given you the land, and that your 

terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the 

land have melted away because of you. 10. For we have 

heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for 

you when you came out of Egypt; and what you did to the 

two kings of the Amorites that were on the other side of the 

Jordan, Sihon and Og, whom you completely destroyed.  

11. And as soon as we heard, our hearts melted, nor did 

there remain anymore spirit in any man because of you, for 

the Lord your God He is God in heaven above and on the 

earth below. 12. And now, I pray, swear to me by the Lord, 

since I have showed you kindness, that you will also show 

kindness to my father's house, and give me a true token.  

13. And you shall preserve alive my father, and my mother, 

and my brothers and my sisters, and all that they have, and 

you shall deliver our lives from death. 14. And the men 

answered her, Our life for yours, if you will not tell this our 

discussion. And it shall be, when the Lord gives us the land, 

that we will deal with you with kindness and truth. 15. And 

she let them down by a rope through the window, for her 

house was in the town wall and she dwelt in the wall.  

6. And she said to them, Go to the mountain lest the 

pursuers meet you; and hide yourselves there three days 

until the pursuers return, and afterwards you will go your 

way. 17. And the men said to her, we will be blameless of 

this your oath which you made us swear; 18. Behold when 

we come into the land, you shall bind this line of scarlet 

thread in the window by which you let us down; and you 

shall bring your father and your mother, and your brothers 

and all your father's household home to you. 19. And it shall 

be, that whosoever shall go out of the doors of your house 

outside, his blood shall be upon his head, and we will be 

blameless, and that whosoever shall be with you in the 

house, his blood shall be upon our head if any hand be upon 

him. 20. And if you tell this our discussion, then we will be 

blameless of your oath which you have made us swear.  

21. And she said, According to your words, so be it. And she 

sent them away, and they departed; and she bound the 

scarlet line in the window. 22. And they went, and came to 

the mountain, and stayed there three days until the pursuers 

returned; and the pursuers sought them throughout all the 

way, but they did not find them. 23. And the two men 

returned and descended from the mountain, and crossed over 

and came to Joshua the son of Nun, and told him all that had 

happened to them. 24. And they said to Joshua, For the Lord 

has delivered into our hands all the land; and also the 

inhabitants of the country have melted away because of us. 


