
 תשפ"א פרשת שלחמראי מקומות לשיעור 

 הרב שבתי סלבטיצקי

 מה אתה ? -תקשורת או התקשרות

 של יהושע ורחב ? ןמה מסתתר מאחורי הנישואי

 

ַלח( א) ש ְׁ עַ  ַוי ִּ ֻׁ הֹוש  ן יְׁ ן נו ן ב ִּ ים מִּ ִּ ט  ִּ ם ַהש   ַניִּ ים ש ְׁ ים ֲאָנש ִּ לִּ ַרג ְׁ כו   ֵלאמֹר ֶחֶרש   מְׁ או   לְׁ ֶאת ָהָאֶרץ ֶאת רְׁ  וְׁ

יחוֹ  רִּ כו   יְׁ לְׁ ֹבאו   ַוי ֵ ית ַוי ָ ה ב ֵ ָ ש   ָמה   זֹוָנה אִּ בו   ָרָחב ו ש ְׁ כ ְׁ ש ְׁ ה ַוי ִּ ָ מ  ֹאֶמר( ט)   :ש ָ ים ֶאל ַות  י ָהֲאָנש ִּ ת ִּ י ָיַדעְׁ  כ ִּ

הָוה ָנַתן י ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶכם יְׁ כִּ ָלה וְׁ ֶכם ָנפְׁ י ָעֵלינו   ֵאיַמתְׁ כִּ ל ָנמֹגו   וְׁ ָ ֵבי כ  ֵניֶכם ָהָאֶרץ יש ְׁ ְׁ פ  י( י)   :מִּ  כ ִּ

נו   ַמעְׁ ָ ר ֵאת ש  ֶ יש   ֲאש  הָוה הֹובִּ ֵניֶכם סו ף ַים ֵמי ֶאת יְׁ ְׁ פ  ֶכם מִּ ֵצאתְׁ ם ב ְׁ ָריִּ צְׁ מ ִּ ר מִּ ֶ יֶתם ַוֲאש  ֵני ֲעש ִּ ש ְׁ  לִּ

ֵכי י ַמלְׁ ר ָהֱאמֹרִּ ֶ ֵעֶבר ֲאש  ן ב ְׁ ד ֵ רְׁ יחֹן ַהי ַ סִּ עֹוג לְׁ ר ו לְׁ ֶ ם ֲאש  ֶ ת  ַמע( יא)   :אֹוָתם ֶהֱחַרמְׁ ש ְׁ ס ַונ ִּ ַ מ  ָבֵבנו   ַוי ִּ  לְׁ

לֹא יש   רו חַ  עֹוד ָקָמה וְׁ אִּ ֵניֶכם ב ְׁ ְׁ פ  י מִּ הָוה כ ִּ ים הו א ֱאלֵֹהיֶכם יְׁ ם ֱאלֹהִּ ַמיִּ ָ ש   ַעל ב ַ ַ מ  ַעל מִּ ַחת   ָהָאֶרץ וְׁ ָ ת  מִּ

ה( יב) ָ ַעת  עו   וְׁ בְׁ ָ ש   י ָנא הִּ יהָוה לִּ י ב ַ י כ ִּ יתִּ ֶכם ָעש ִּ ָ מ  יֶתם ָחֶסד עִּ ם ַוֲעש ִּ ם ג ַ ֶ ם ַאת  ית עִּ י ב ֵ ם ֶחֶסד ָאבִּ ֶ ַתת   ו נְׁ

י ֶתם( יג)  :ֱאֶמת אֹות לִּ ַהֲחיִּ י ֶאת וְׁ ֶאת ָאבִּ י וְׁ מ ִּ ֶאת אִּ ֶאת ַאַחי וְׁ ֹוַתי וְׁ יֹוַתי}\ ַאחְׁ ֵאת{ \ַאחְׁ ל וְׁ ָ ר כ  ֶ  ֲאש 

ם ָלֶהם ֶ ת  לְׁ צ ַ הִּ ֵֹתינו   ֶאת וְׁ ש  ֶות ַנפְׁ ָ מ  ֵדם( טו)  :מִּ ֹורִּ ֶחֶבל ַות  ַעד ב ַ ֹון ב ְׁ י ַהַחל  יר ֵביָתה   כ ִּ קִּ  ו ַבחֹוָמה ַהחֹוָמה ב ְׁ

יא ֶבת הִּ   :יֹוש ָ

 .הזונה רחב על בא שלא ונגיד שר כל לך אין מר דאמר? ידעה ומנא: ב - א, קטז זבחים

 יהושע ונסבה דאיגיירא: ב, יד מגילה

 חולדה אף, הזונה מרחב יצאו כהנים והם נביאים שמונה: אומר היה יהודה רבי: ב, יד מגילה

 .היתה הזונה רחב של בניה מבני הנביאה

 מתפלל שהיה התפלות שמכל. התפלה מן יותר תשובה גדולה: כב פרק זוטא אליהו דבי תנא

 י"ראב. בתשובה נתקבלה הזונה רחב אבל ישראל לארץ להכניסו ממנו נתקבל לא רבנו משה

 שבעה ממנה שיצאה וזכתה בזכיות רחבה נעשית שהיא משום רחב שמה נקרא למה אומר

 .נביאים

 :ופשתים חלון חבל בשכר לי מחול יהא אמרה. נתגיירה שנה' נ אחר: ב, קטז זבחים

 דברים' בג ע"רבש אמרה הכי תניא במכילתא: וחלון ופשתים חבל בשביל לי ימחל אמרה: י"רש

 וגם ויורדים החלון דרך בחבלים אליה עולין מנאפים שהיו וחלון ופשתים בחבל ימחל' בג חטאתי

 ".השלוחים להציל זכתה עצמן דברים שלשה ובאותן העץ בפשתי טמנתם

הפשתה גם יש לדעת כי הפשתן עולה בד בבד כמו שאמרו יומא ע"א חידושי אגדות למהר"ל : 

ב' מדו בד זה פשתן ולמה נקרא בד מפני שעולה בד בבד וכל דבר שהוא בד שהוא מלשן בדד 



א הוא משתוקק אל החבור שלא יהי' בדד ולפיכך הפשתן מוכן אל ההבור וכן האדם שהוא בל

 . נקיבה והוא בדד מבקש החבור והקשור

 ע"פ רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף, פי' בכאן סוד גדול ריב"ש וז"שכתר שם טוב קצד 

ניצוץ אדה"ר >והטעם שהם  ,  והוא למה ברא הקב"ה דברי מאכל ומשקה שאדם תאב להם ,

וז"ש  .....קדושה, מתלבשים בדצח"ם ויש להם חשק להדבק ב [ממש ניצוצות אדה"ר שהם] <שהיו

 .. נפשם בהם תתעטף, בסוד גלות [וז"ש..  ,רעבים גם צמאים, כשאדם רעב וצמא להם, למה זה

 ....בושי זריםבל

)במד' יב ח(. אינו אומר  למה לא יראתם לדבר בעבדי במשה : תנחומא ויקרא צו  ו יג מדרש

במשה אף על פי שאינו בעבדי אף על פי שאינו משה, וכן  בעבדי משה, אלא בעבדי במשה 

  .עבדי, כדאי היה לירוא מפניו. ואם תאמרו שאינו מכיר במעשיו, זו קשה מן הראשונה

 זה, הזונה רחב את יהושע שלקח הטעם כתב ה"זלה ל"ויט חיים ר"מהר: יוד אות נשמות גלגולי

, רחב בגלגול שבאתה בהיות עתה לקח, אדוניו אשת לקח שלא ומה, יוסף גלגול להיותו הוא

 .ביריחו היה לכן[  לבנה כפני יהושע פני] ירח מבחינת ובהיותו

אשתו של פוטיפר לשם שמים נתכוונה, דא"ר יהושע בן לוי רואה היתה באסטרולוגין :   בר"ר פה

 ולא היתה יודעת אם ממנה אם מבתה. שהיא עתידה להעמיד ממנו בן אסטרולוגיה[ שלה-]

יוסף  שש זוגות ששנותיהם שוות: רבקה וקהת, לוי ועמרם, : דברים פיסקא שנז, בר"ר ק, י  בספרי

 שנים. 110כו' ושניהם חיו  ויהושע

זה יהושע, שלא היה בן תורה והיו ישראל קורין  - וכסיל אדם יבלענוילקוט שמעוני משלי כא : 

אותו כסיל, ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו, שהיה מכבדו ופורס הסדין על הספסל 

 .וצר תאנה יאכל פריה :גליו, לפיכך אמר הקב"ה: איני מקפח שכרך, ועליו נאמרויושב תחת ר

    , הוא זה שיזכה במנהיגות.   ילקו"ש במדבר תשעו

יהושע בן נון  ' ומשרתו -)בראשית לז(, וביהושע את בני בלהה וגו" והוא נער  נקראו נער:

 יא(.-)שמות לג לא ימיש מתוך האהל נער

כשבאתה אותה רשעה היתה מענה אותו בדבריה אמרה :  א פרק טז אבות דרבי נתן נוסחא
לו אני אחבשך בבית האסורין. אמר לה ד' מתיר אסורים )תהלים קמ"ו ז(. אמרה לו אני אנקר 
את עיניך. אמר לה ד' פוקח עורים )שם ה'(. אמרה לו אני אכפוף את קומתך. אמר לה ד' זוקף 

 אעשה הרעה הגדולה הזאת.  עד שאמר איך ...... כפופים )שם שם(. 

 
אמרו עליו על יוסף הצדיק: בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו : .יומא דף לה עמוד ב

בדברים, בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית, בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה 
 לו שחרית" 

 


