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 במדבר רבה )וילנא( פרשה טז  .1

בספינה בים הגדול שלשה    הלכה מהו לפרוש לים הגדול קודם לשבת שלשה ימים שנו רבותינו אין מפליגין א  

ימים קודם לשבת בזמן שהוא הולך למקום רחוק אבל אם מבקש לפרוש כמו מצור לצידון מותר לו לפרוש אפי'  

בערב שבת מפני שהדבר ידוע שהוא יכול לילך מבעוד יום בשליח הרשות ואם היה שליח מצוה מותר לו לפרוש  

צוה דוחה את השבת וכן את מוצא בסוכה ששנינו ששלוחי  בכל יום שירצה למה מפני שהוא שליח מצוה ושליח מ

מן הסוכה כדי שיצלח    מצוה פטורין  ונותן נפשו  לפני הקב"ה כשליח שמשתלח לעשות מצוה  שאין לך חביב 

בשליחתו ואין לך בני אדם שנשתלחו לעשות מצוה ונותנין נפשם להצליח בשליחותן כאותם שנים ששלח יהושע  

מי היו שנו רבותינו אלו פנחס וכלב והלכו ונתנו  ישלח יהושע בן נון מן השטים שנים  בן נון שנא' )יהושע ב( ו

נפשם והצליחו בשליחותן, מהו חרש מלמד שעשו עצמן קדרין והיו צווחין הרי קדרות מי שירצה יבא ויקנה כל  

( וילכו ויבאו  /, )שם /יהושע ב כך למה שלא ירגיש בהן אדם קרי ביה חרש כדי שלא יאמרו בני אדם שהן מרגלים

בית אשה זונה ושמה רחב וישכבו שמה עמדה וקבלן והרגיש בהן מלך יריחו ושמע שבאו לחפור את הארץ שנאמר  

כיון שהלכו לבקשם מה עשתה רחב נטלה אותם להטמינם אמר לה  )שם /יהושע ב'/( ויאמר למלך יריחו לאמר  

פתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך  פנחס אני כהן והכהנים נמשלו למלאכים שנא' )מלאכי ב( כי ש

ומנין שנמשלו הנביאים כמלאכים שכן הוא אומר במשה    והמלאך מבקש נראה מבקש אינו נראהה' צבאות הוא  

וכה"א   כמלאכים  הנביאים  שנמשלו  מכאן  אלא  היה  משה  והלא  ממצרים  ויוציאנו  מלאך  וישלח  כ(  )במדבר 

אל הבוכים ויאמר אעלה אתכם ממצרים והלא פנחס היה אלא מיכן שנקראו    )שופטים ב( ויעל מלאך ה' מן הגלגל

לפיכך אמר לה פנחס אני כהן ואיני צריך להטמין הטמינו לכלב חבירי ואני עומד לפניהן ואינן  הנביאים מלאכים 

רי  רואין אותי וכן עשתה שנאמר )יהושע ב( ותקח האשה את שני האנשים ותצפנם אין כתיב כאן אלא ותצפנו ה

ללמדך כמה נתנו שני צדיקים אלו נפשם לעשות שליחותם אבל שלוחים ששלח    שלא הטמינו לפנחס אלא לכלב

 משה היו רשעים מנין ממה שקרינו בענין שלח לך אנשים. 

 

   ב עמוד יד דף מגילה מסכת בבלי תלמוד .2

.  חרס  בתמנת  התם  וכתיב  חרחס  בן  הכא  כתיב .  היתה  יהושע   של   בניו  מבני  חולדה:  נחמן  רב  אמר

,  נריה:  הן  ואלו,  הזונה  מרחב  יצאו  כהנים  והם  נביאים  שמונה:  נחמן  לרב   סבא  עינא  רב  איתיביה

 מבני   הנביאה  חולדה  אף:  אומר  יהודה  רבי.  ושלום,  חנמאל,  חלקיה,  ירמיה ,  מחסיה,  ושריה,  ברוך

  עינא:  ליה אמר -!  השני חוט תקות  את התם וכתיב  תקוה  בן  הכא כתיב. היתה הזונה  רחב של  בניה

  ליה   הוו   ומי .  יהושע  ונסבה  דאיגיירא;  שמעתא  תסתיים   ומינך  מיני!  אוכמא  פתיא:  לה  ואמרי!  סבא

 . ליה הוו -  בנתן, ליה הוו  לא -  בני -! בנו יהושע  בנו נון והכתיב? ליהושע זרעא

 
 


