
 הפטרת פרשת שלח 
 הרב ד"ר אהרן אדלר 

 
 יהושע פרק ב 

ים  טִּ ן ַהשִּ ן נּון מִּ ַע בִּ הֹושֻׁ ַלח יְׁ שְׁ ים )א( ַויִּ לִּ ַרגְׁ ים מְׁ ם ֲאָנשִּ ַניִּ ֶאת  ֶחֶרש ֵלאֹמר  שְׁ אּו ֶאת ָהָאֶרץ וְׁ כּו רְׁ לְׁ
יחוֹ  רִּ בּו יְׁ כְׁ שְׁ ָמּה ָרָחב ַויִּ ָשה זֹוָנה ּושְׁ כּו ַוָיֹבאּו ֵבית אִּ ֵנה  ָשָמה: ַוֵילְׁ יחֹו ֵלאֹמר הִּ רִּ ֶמֶלְך יְׁ )ב( ַוֵיָאַמר לְׁ

ָרֵאל  שְׁ ֵני יִּ בְׁ ָלה מִּ ים ָבאּו ֵהָנה ַהַליְׁ ֹפר ֶאת ָהָאֶרץֲאָנשִּ י  :ַלחְׁ יאִּ יחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאֹמר הֹוצִּ רִּ ַלח ֶמֶלְך יְׁ שְׁ )ג( ַויִּ
ֵביֵתְך  ְך ֲאֶשר ָבאּו לְׁ ים ֵאַליִּ ים ַהָבאִּ י ַלחְׁ ָהֲאָנשִּ ֵני   :ֹפר ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ָבאּו כִּ ָשה ֶאת שְׁ ַקח ָהאִּ )ד( ַותִּ

ן ֵהָמה: י ֵמַאיִּ תִּ ֹלא ָיַדעְׁ ים וְׁ נֹו ַוֹתאֶמר ֵכן ָבאּו ֵאַלי ָהֲאָנשִּ פְׁ צְׁ ים ַותִּ גֹור ַבֹחֶשְך  ָהֲאָנשִּ סְׁ י ַהַשַער לִּ הִּ )ה( ַויְׁ
כ י ָאָנה ָהלְׁ תִּ ים ָיָצאּו ֹלא ָיַדעְׁ ָהֲאָנשִּ יגּום:וְׁ י ַתשִּ פּו ַמֵהר ַאֲחֵריֶהם כִּ דְׁ ים רִּ יא ֶהֱעָלַתם  ּו ָהֲאָנשִּ הִּ )ו( וְׁ

כֹות ָלּה ַעל ַהָגג:  ֵתי ָהֵעץ ָהֲערֻׁ שְׁ פִּ ֵנם בְׁ מְׁ טְׁ ֵדן ַעל   ַהָגָגה ַותִּ פּו ַאֲחֵריֶהם ֶדֶרְך ַהַירְׁ ים ָרדְׁ ָהֲאָנשִּ )ז( וְׁ
ַהַשַער ָסָגרּו ַאֲחֵרי ַכאֲ  רֹות וְׁ בְׁ ים ַאֲחֵריֶהם:ַהַמעְׁ פִּ אּו ָהֹרדְׁ ָתה   ֶשר ָיצְׁ יא ָעלְׁ הִּ ָכבּון וְׁ שְׁ ֵהָמה ֶטֶרם יִּ )ח( וְׁ

י ָנַתן )ט( ַוֹתאֶמר ֶאל ָהֲאָנשִּ  ֲעֵליֶהם ַעל ַהָגג: י כִּ תִּ ֶכם ָעֵלינּו  ה'ים ָיַדעְׁ ָלה ֵאיַמתְׁ י ָנפְׁ כִּ ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ וְׁ
ֵני  פְׁ ֵבי ָהָאֶרץ מִּ י ָנֹמגּו ָכל ֹישְׁ כִּ י ָשַמעְׁ  :ֶכם וְׁ יש )י( כִּ ֶכם  ה'נּו ֵאת ֲאֶשר הֹובִּ ֵצאתְׁ ֵניֶכם בְׁ פְׁ ֶאת ֵמי ַים סּוף מִּ

ֶתם  עֹוג ֲאֶשר ֶהֱחַרמְׁ יֹחן ּולְׁ סִּ ֵדן לְׁ ֵעֶבר ַהַירְׁ י ֲאֶשר בְׁ ֵכי ָהֱאֹמרִּ ֵני ַמלְׁ שְׁ יֶתם לִּ ם ַוֲאֶשר ֲעשִּ ָריִּ צְׁ מִּ  אֹוָתם:מִּ
ָבֵבנ ַמס לְׁ ַמע ַויִּ שְׁ ֹלא ָקָמה עֹוד רּוַח בְׁ )יא( ַונִּ י ּו וְׁ ֵניֶכם כִּ פְׁ יש מִּ ם  -ֹלֵהיֶכם הּוא אֱ -אֱ  ה'אִּ ים ַבָשַמיִּ ֹלהִּ

ָתַחת: ַעל ָהָאֶרץ מִּ ַמַעל וְׁ ַעתָ  מִּ י בַ )יב( וְׁ עּו ָנא לִּ ָשבְׁ ם   ה'ה הִּ יֶתם ַגם ַאֶתם עִּ ָמֶכם ָחֶסד ַוֲעשִּ י עִּ יתִּ י ָעשִּ כִּ
ַתֶתם לִּ  י ֶחֶסד ּונְׁ י י אֹות ֱאֶמת:ֵבית ָאבִּ ֶתם ֶאת ָאבִּ ַהֲחיִּ ֶאת )יג( וְׁ ֶאת ַאַחי וְׁ י וְׁ מִּ ֶאת אִּ ֵאת ָכל  וְׁ יֹוַתי וְׁ ַאחְׁ

ָמֶות:  ֹשֵתינּו מִּ ֶתם ֶאת ַנפְׁ ַצלְׁ הִּ ם ֹלא  ֲאֶשר ָלֶהם וְׁ ֵתיֶכם ָלמּות אִּ ֵשנּו ַתחְׁ ים ַנפְׁ רּו ָלּה ָהֲאָנשִּ )יד( ַוֹיאמְׁ
ָברֵ  ידּו ֶאת דְׁ ָהיָ ַתגִּ ֵתת נּו ֶזה וְׁ ָמְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ה'ה בְׁ ינּו עִּ ָעשִּ ַעד  ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ וְׁ ֵדם ַבֶחֶבל בְׁ )טו( ַותֹורִּ

יא יֹוָשֶבת:  יר ַהחֹוָמה ּוַבחֹוָמה הִּ קִּ י ֵביָתּה בְׁ עּו ָבֶכם  ַהַחלֹון כִּ גְׁ פְׁ )טז( ַוֹתאֶמר ָלֶהם ָהָהָרה ֵלכּו ֶפן יִּ
ֵבֶתם ָשָמה  ַנחְׁ ים וְׁ פִּ ֶכם:ָהֹרדְׁ כְׁ ַדרְׁ כּו לְׁ ַאַחר ֵתלְׁ ים וְׁ פִּ ים ַעד שֹוב ָהֹרדְׁ ֹלֶשת ָימִּ רּו ֵאֶליָה   שְׁ )יז( ַוֹיאמְׁ

ָתנּו: ַבעְׁ שְׁ ָעֵתְך ַהֶזה ֲאֶשר הִּ בֻׁ שְׁ נּו מִּ ם ֲאַנחְׁ יִּ קִּ ים נְׁ ַות חּוט   ָהֲאָנשִּ קְׁ ים ָבָאֶרץ ֶאת תִּ נּו ָבאִּ ֵנה ֲאַנחְׁ )יח( הִּ
י רִּ שְׁ קְׁ י ַהֶזה תִּ יְך   ַהָשנִּ ֵאת ָכל ֵבית ָאבִּ ְך וְׁ ֶאת ַאַחיִּ ֵמְך וְׁ ֶאת אִּ יְך וְׁ ֶאת ָאבִּ ֵתנּו בֹו וְׁ ַבַחלֹון ֲאֶשר הֹוַרדְׁ

ָתה:  ְך ַהָביְׁ י ֵאַליִּ פִּ ֹכל  ַתַאסְׁ ם וְׁ יִּ קִּ נּו נְׁ ֹראשֹו ַוֲאַנחְׁ ֵתי ֵביֵתְך ַהחּוָצה ָדמֹו בְׁ ַדלְׁ ָהָיה ֹכל ֲאֶשר ֵיֵצא מִּ )יט( וְׁ
ֶיה אִּ  הְׁ ֶיה בֹו:ֲאֶשר יִּ הְׁ ם ָיד תִּ ֹראֵשנּו אִּ ת ָדמֹו בְׁ ם   ָתְך ַבַביִּ יִּ קִּ ינּו נְׁ ָהיִּ ָבֵרנּו ֶזה וְׁ י ֶאת דְׁ ידִּ ם ַתגִּ אִּ )כ( וְׁ

ָתנּו: ַבעְׁ שְׁ ָעֵתְך ֲאֶשר הִּ בֻׁ שְׁ ַות ַהָשנִּ  מִּ קְׁ ֹשר ֶאת תִּ קְׁ ֵחם ַוֵיֵלכּו ַותִּ ַשלְׁ ֵריֶכם ֶכן הּוא ַותְׁ בְׁ דִּ י  )כא( ַוֹתאֶמר כְׁ
ָכל  הַ  ַבַחלֹון: ים בְׁ פִּ שּו ָהֹרדְׁ ַבקְׁ ים ַויְׁ פִּ ים ַעד ָשבּו ָהֹרדְׁ ֹלֶשת ָימִּ בּו ָשם שְׁ כּו ַוָיֹבאּו ָהָהָרה ַוֵישְׁ ֶדֶרְך )כב( ַוֵילְׁ

ֹלא ָמָצאּו: עַ  וְׁ הֹושֻׁ רּו ַוָיֹבאּו ֶאל יְׁ דּו ֵמָהָהר ַוַיַעבְׁ ים ַוֵירְׁ ֵני ָהֲאָנשִּ בּו שְׁ רּו לֹו ֵאת ָכל   )כג( ַוָישֻׁ ַספְׁ ן נּון ַויְׁ בִּ
אֹות אֹוָתם: רּו אֶ  ַהֹמצְׁ י ָנַתן )כד( ַוֹיאמְׁ ַע כִּ הֹושֻׁ ָיֵדנּו ֶאת ָכל ָהָאֶרץ  ה'ל יְׁ ֵבי ָהָאֶרץ  בְׁ ַגם ָנֹמגּו ָכל ֹישְׁ וְׁ

ָפֵנינּו   : ס מִּ
 

 במדבר פרק יג 
ַדֵבר )א(   ָך ֲאנָ  ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר: ה'ַויְׁ ַלח לְׁ ים )ב( שְׁ ַנַען שִּ רּו ֶאת ֶאֶרץ כְׁ ָיתֻׁ ָרֵאל  וְׁ שְׁ ֵני יִּ בְׁ י ֹנֵתן לִּ ֲאֶשר ֲאנִּ

יא ָבֶהם: ָלחּו ֹכל ָנשִּ שְׁ ַמֵטה ֲאֹבָתיו תִּ יש ֶאָחד לְׁ יש ֶאָחד אִּ מִּ  אִּ ַלח ֹאָתם ֹמֶשה מִּ שְׁ י  )ג( ַויִּ ַבר ָפאָרן ַעל פִּ דְׁ
ָרֵאל ֵהמָ  ה' שְׁ ֵני יִּ ים ָראֵשי בְׁ  ה:כָֻׁלם ֲאָנשִּ
  

ַע: הֹושֻׁ ן נּון יְׁ הֹוֵשַע בִּ ָרא ֹמֶשה לְׁ קְׁ ים ֲאֶשר ָשַלח ֹמֶשה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ַויִּ מֹות ָהֲאָנשִּ )יז(   )טז( ֵאֶלה שְׁ
יֶתם ֶאת ָהָהר: ָנַען ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגב ַוֲעלִּ ַלח ֹאָתם ֹמֶשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ כְׁ שְׁ י ַויִּ אִּ ֶתם )יח( ּורְׁ

ם  ָרב: ַעט הּוא אִּ ֶאת ָהָעם ַהֹיֵשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהמְׁ וא וְׁ )יט( ּוָמה ָהָאֶרץ  ֶאת ָהָאֶרץ ַמה הִּ
ים ָצרִּ בְׁ מִּ ם בְׁ ים אִּ ַמֲחנִּ ים ֲאֶשר הּוא יֹוֵשב ָבֵהָנה ַהבְׁ ם ָרָעה ּוָמה ֶהָערִּ וא אִּ  :ֲאֶשר הּוא ֹיֵשב ָבּה ֲהטֹוָבה הִּ

ים  )כ( ּוָמה הָ  ַהָימִּ י ָהָאֶרץ וְׁ רִּ פְׁ ֶתם מִּ ַקחְׁ ֶתם ּולְׁ ַחַזקְׁ תְׁ הִּ ן וְׁ ם ַאיִּ ם ָרָזה ֲהֵיש ָבּה ֵעץ אִּ וא אִּ ֵמָנה הִּ ָאֶרץ ַהשְׁ
ים: כּוֵרי ֲעָנבִּ ֵמי בִּ                                                                        יְׁ

 
 ן א במדבר רבה )וילנא( פרשת שלח פרשה טז סימ 

וכן את מוצא בסוכה ששנינו ששלוחי מצוה פטורין מן הסוכה שאין לך חביב לפני הקדוש ברוך  
הוא כשליח שמשתלח לעשות מצוה ונותן נפשו כדי שיצלח בשליחתו ואין לך בני אדם שנשתלחו 
לעשות מצוה ונותנין נפשם להצליח בשליחותן כאותם שנים ששלח יהושע בן נון שנא' )יהושע ב(  

והלכו ונתנו נפשם  אלו פנחס וכלביהושע בן נון מן השטים שנים מי היו שנו רבותינו  וישלח
 . והצליחו בשליחותן

 
 שמות פרק טו 

ָלֶשת: ֵבי פְׁ יל ָאַחז ֹישְׁ ָגזּון חִּ רְׁ ים יִּ עּו ַעמִּ ֲהלּו ַאלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב ֹיאֲחֵזמֹו ָרַעד   )יד( ָשמְׁ בְׁ )טו( ָאז נִּ
ָנַען: ָנֹמגּו ֹכל יֹ  ֵבי כְׁ מּו ָכָא שְׁ דְׁ רֹוֲעָך יִּ ֹדל זְׁ גְׁ ֹפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד בִּ ָך )טז( תִּ ַעד   ה'ֶבן ַעד ַיֲעֹבר ַעמְׁ

יָת:     ַיֲעֹבר ַעם זּו ָקנִּ
 
  


