המרגלים ביריחו – יהושע פרק ב'

דיברנו בשיעור הקודם על הרגשות של העם לקראת מעבר הירדן ,חששות והתרגשות.
אבל ,מה קורה אצל הכנענים בצד השני של הירדן? האם הם יודעים שעם ישראל
בדרך ,שעוד מעט יבואו ויכבשו את הארץ? מה הם חושבים?
איך לומדים על האוייבים ועל ההכנות שלהם?
צריך להכיר את ההרים שלהם ואת הערים בהם הם יושבים ,צריך ללמוד מה הם מתכננים וגם מה
הם מרגישים ,ולכן קוראים עיתונים שלהם ,והודעות אינטרנט שלהם ,אבל גם שולחים אנשים
לדבר איתם ולשמוע מה הם חושבים.
זה בדיוק מה שיהושע רצה לעשות ,הוא רצה להכיר את השטח שאותו יכבוש (יריחו) ולדעת מה
חושבים בכנען על עם ישראל ולכן שלח לשם מרגלים( .מרגלים – מנסים לגלות מה חושבים
האוייבים)
לאן שולח יהושע את המרגלים?
כדאי לפתוח את השיעור עם מפה .איפה ערבות מואב ,לאחר מעבר הירדן מהו הישוב
הראשון שיפגשו בו?

ָארץ וְׁ אֶ ת
(א) וי ְִּׁשלח יְׁהוֹשֻׁ ע בִּ ן נּון ִּמן ה ִּש ִּטים ְׁשניִּם אֲ נ ִָּשים ְׁמרגְׁ לִּ ים חֶ ֶרש לֵאמֹ ר לְׁ כּו ְׁראּו אֶ ת הָ ֶ
י ְִּׁריח ֹו
חרש – למה בשקט?
מה התפקיד שלהם?
(א) וי ְִּׁשלח יְׁהוֹשֻׁ ע בִּ ן נּון ִּמן ה ִּש ִּטים ְׁשניִּם אֲ נ ִָּשים ְׁמרגְׁ לִּ ים חֶ ֶרש לֵאמֹ ר לְׁ כּו ְׁראּו אֶ ת
ּוש ָמּה ָר ָחב וי ְִּׁשכְׁ בּו ָש ָמה:
ָארץ וְׁ אֶ ת י ְִּׁריח ֹו ויֵלְׁ כּו ו ָיבֹאּו בֵ ית ִּא ָשה ז ֹונָה ְׁ
הָ ֶ
(ב) ויֵָאמר לְׁ מֶ לְֶך י ְִּׁריח ֹו לֵאמֹ ר ִּהנֵה אֲ נ ִָּשים בָ אּו הֵ נָה הל ְׁילָה ִּמ ְׁבנֵי י ְִּׁש ָראֵ ל ל ְׁחפֹ ר אֶ ת
ָארץ:
הָ ֶ
יתְך כִּ י ל ְׁחפֹ ר אֶ ת
יאי הָ אֲ נ ִָּשים הבָ ִּאים אֵ ליְִּך אֲ ֶשר בָ אּו לְׁ בֵ ֵ
(ג) וי ְִּׁשלח מֶ לְֶך י ְִּׁריח ֹו אֶ ל ָרחָ ב לֵאמֹ ר הו ִֹּצ ִּ
ָארץ בָ אּו:
כָל הָ ֶ
(ד) ו ִּתקח הָ ִּא ָשה אֶ ת ְׁשנֵי הָ אֲ נ ִָּשים ו ִּת ְׁצפְׁ נ ֹו ותֹאמֶ ר כֵן בָ אּו אֵ לי הָ אֲ נ ִָּשים וְׁ ֹלא יָד ְׁע ִּתי מֵ ַאיִּן הֵ ָמה:
(ה) וי ְִּׁהי השער לִּ ְׁסגוֹר ב ֹח ֶשְך וְׁ הָ אֲ נ ִָּשים יָצָ אּו ֹלא יָד ְׁע ִּתי ָאנָה הָ לְׁ כּו הָ אֲ נ ִָּשים ִּר ְׁדפּו מהֵ ר ַאחֲ ֵריהֶ ם כִּ י
ת ִּשיגּום:
(ו) וְׁ ִּהיא הֶ ֱעלָתם ה ָגגָה ו ִּת ְׁט ְׁמנֵם בְׁ פִּ ְׁש ֵתי הָ עֵ ץ הָ עֲ רֻׁ כוֹת לָּה על הגָג:
(ז) וְׁ הָ אֲ נ ִָּשים ָר ְׁדפּו ַאחֲ ֵריהֶ ם דֶ ֶרְך הי ְׁרדֵ ן על המ ְׁעבְׁ רוֹת וְׁ השער ָסגָרּו ַאחֲ ֵרי כאֲ ֶשר י ְָׁצאּו הָ ר ְֹׁד ִּפים
ַאחֲ ֵריהֶ ם:

כדאי להציג עם הילדים את האירוע וזה ימחיש מה קורה בבית של רחב ומחוץ לו:
איפה האנשים ,איפה השליחים של מלך יריחו ,מה עושה רחב ומה היא אומרת .לאן
הולכים השליחים של מלך יריחו .המחזה זו יכולה ללוות את כל חלקי הפרק – החל
מקבלת השליחות ,מעבר השערים והחדירה לעיר ועד החזרה ליהושע .הדו-שיח עם רחב במסתור
בעליית הגג ,שעה שסיכנה את עצמה וסייעה להם כנגד שליחי המלך ,צריך להשתקף כנקודת
מפנה מוראלית.
תוך כדי ההצגה יתבאר המצב וגם חלק מן המילים .שימו לב שהמילה 'לחפור' מוכרת בימינו
כסלנג .לחפור בפרק פירושו לחפש .ותצפנו  -מכירים את המילה מהולדת משה .אין צורך להסביר
את פשתי העץ ,אולם כדאי להסביר כי הגג שטוח ויש עליו עצים שמייבשים אותם ביניהם אפשר
להחביא את האנשים.
מעברות – המקום בו עוברים את הירדן .כמו גשר.
לאן רחב שולחת את האנשים הרודפים? היכן המרגלים נמצאים?
הערה למורה:
רד"ק מפרש :זונה  -כמשמעה או מוכרת מזון
לא בטוח שצריך להסביר מהי 'אשה זונה' אולם חשוב להסביר כי מפשטות הפסוקים עולה שלרחב
פונדק שאליו מגיעים אנשים מתוך העיר ומחוץ לה .מאוחר יותר נראה כי ביתה ממוקם במקום
אסטרטגי ממש בכניסה לעיר ('ובחומה היא יושבת') .לפיכך מוכרת מזונות הוא פירוש המתאר את
פעולתה.
אם ילדים מכירים את המילה מלשון היומיום ושואלים ,אפשר להסביר שיתכן כי רחב כמוכרת
בפונדק היתה גם אישה לא צנועה עם האנשים שהיו באים אליה.
למה רחב מחביאה את האנשים? כדאי לשאול לפני שממשיכים הלאה.
(ח) וְׁ הֵ מָ ה טֶ ֶרם י ְִּׁשכָבּון וְׁ ִּהיא עָ לְׁ ָתה עֲ לֵיהֶ ם על הגָג:
ָארץ וְׁ כִּ י נ ְָׁפלָה אֵ ימ ְׁתכֶם עָ לֵינּו וְׁ כִּ י
(ט) ותֹאמֶ ר אֶ ל הָ אֲ נ ִָּשים יָד ְׁע ִּתי כִּ י נָתן ה' ָלכֶם אֶ ת הָ ֶ
ָארץ ִּמפְׁ נֵיכֶם( :י) כִּ י ָשמ ְׁענּו אֵ ת אֲ ֶשר הוֹבִּ יש ה' אֶ ת מֵ י ים סּוף ִּמ ְׁפנֵיכֶם
נָמֹ גּו כָל י ְֹׁשבֵ י הָ ֶ
יתם לִּ ְׁשנֵי מלְׁ כֵי הָ אֱ מֹ ִּרי אֲ ֶשר ְׁבעֵ בֶ ר הי ְׁרדֵ ן לְׁ ִּסי ֹחן ּולְׁ עוֹג אֲ ֶשר הֶ חֱ ר ְׁמ ֶתם
אתכֶם ִּמ ִּמ ְׁצ ָריִּם ואֲ ֶשר עֲ ִּש ֶ
בְׁ צֵ ְׁ
ֹלהים
או ָֹתם( :יא) ונִּ ְׁשמע ויִּמס לְׁ בָ בֵ נּו וְׁ ֹלא ָקמָ ה עוֹד רּוח בְׁ ִּאיש ִּמ ְׁפנֵיכֶם כִּ י ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם הּוא אֱ ִּ
ָארץ ִּמ ָתחת:
ב ָשמיִּם ִּממעל וְׁ על הָ ֶ
חשוב מאד להדגיש בדבריה של רחב את המידע שהיא מספקת ,את התחושות שהיא מתארת ואת
המסקנה שלה:
א .מידע  :הכנענים שמעו על קריעת ים סוף והיא השאירה עליהם רושם גדול (הוביש מלשון
יובש)
(אין צורך לתאר מה קרה עם סיחון ועוג ,אפשר לדלג או לספר כי בני ישראל נצחו אותם
כשהגיעו לעבר הירדן ,להראות את ממלכותיהם על המפה).

ב .תחושות :בעקבות זאת הכנענים מפחדים" :ונִּ ְׁשמע ויִּמס לְׁ בָ בֵ נּו וְׁ ֹלא ָק ָמה עוֹד רּוח ְׁב ִּאיש
ִּמפְׁ נֵיכֶם" כדי להסביר את המילים
ָארץ ִּמ ָתחת'.
ֹלהים ב ָשמיִּם ִּממעל וְׁ על הָ ֶ
ג .מסקנה' :כִּ י ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם הּוא אֱ ִּ
כדאי לסכם סיכום ביניים :האם מה שאומרת רחב עוזר למרגלים במשימה שלהם?
ָאבי
יתם גם א ֶתם ִּעם בֵ ית ִּ
יתי ִּעמָ כֶם ָחסֶ ד ועֲ ִּש ֶ
(יב) וְׁ ע ָתה ִּה ָשבְׁ עּו נָא לִּ י בה' כִּ י עָ ִּש ִּ
ָאבי וְׁ אֶ ת ִּא ִּמי וְׁ אֶ ת ַאחי וְׁ אֶ ת אחותי
חֶ סֶ ד ּונְׁ ת ֶתם לִּ י אוֹת אֱ מֶ ת( :יג) וְׁ החֲ י ִֶּתם אֶ ת ִּ
ַאחיוֹתי וְׁ אֵ ת כָל אֲ ֶשר לָהֶ ם וְׁ ִּהצלְׁ ֶתם אֶ ת נפְׁ ש ֵֹתינּו ִּמ ָמוֶת:
ְׁ
ֹאמרּו לָּה הָ אֲ נ ִָּשים נפְׁ ֵשנּו ת ְׁח ֵתיכֶם לָמּות ִּאם ֹלא תגִּ ידּו אֶ ת ְׁדבָ ֵרנּו זֶה וְׁ הָ יָה בְׁ ֵתת ה' לָנּו אֶ ת
(יד) וי ְׁ
ָארץ וְׁ עָ ִּשינּו ִּעמָ ְך חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת:
הָ ֶ
מה מבקשת רחב מן המרגלים?
[אפשר להסביר בפשטות נפשנו תחתיכם למות – לשון שבועה – אנחנו אחראים לחיים שלכם].
יתּה בְׁ ִּקיר החוֹמָ ה ּובחו ָֹמה ִּהיא יו ָֹשבֶ ת:
(טו) ותו ִֹּרדֵ ם בחֶ בֶ ל בְׁ עד החלוֹן כִּ י בֵ ָ
ֹלשת י ִָּמים עד שוֹב הָ ר ְֹׁד ִּפים
(טז) ותֹאמֶ ר לָהֶ ם הָ הָ ָרה לֵכּו פֶ ן יִּפְׁ גְׁ עּו בָ כֶם הָ ר ְֹׁדפִּ ים וְׁ נ ְׁחבֵ ֶתם ָש ָמה ְׁש ֶ
וְׁ ַאחר ֵתלְׁ כּו לְׁ ד ְׁרכְׁ כֶם:
ֹאמרּו אֵ לֶיהָ הָ אֲ נ ִָּשים נְׁ ִּקיִּם אֲ נ ְׁחנּו ִּמ ְׁשבֻׁעָ ֵתְך הזֶה אֲ ֶשר ִּה ְׁשב ְׁע ָתנּו:
(יז) וי ְׁ
ָאביְך
ָארץ אֶ ת ִּת ְׁקות חּוט ה ָשנִּ י הזֶה ִּת ְׁק ְׁש ִּרי בחלוֹן אֲ ֶשר הוֹר ְׁד ֵתנּו ב ֹו וְׁ אֶ ת ִּ
(יח) ִּהנֵה אֲ נ ְׁחנּו בָ ִּאים בָ ֶ
ַאספִּ י אֵ ליְִּך הבָ י ְָׁתה:
וְׁ אֶ ת ִּאמֵ ְך וְׁ אֶ ת ַאחיְִּך וְׁ אֵ ת כָל בֵ ית ָאבִּ יְך ת ְׁ
יתְך החּוצָ ה ָדמ ֹו בְׁ רֹאש ֹו ואֲ נ ְׁחנּו נְׁ ִּקיִּם וְׁ כֹל אֲ ֶשר י ְִּׁהיֶה ִּא ָתְך בביִּת
(יט) וְׁ הָ יָה כֹל אֲ ֶשר יֵצֵ א ִּמדלְׁ ֵתי בֵ ֵ
ֹאשנּו ִּאם יָד ִּת ְׁהיֶה ב ֹו:
ָדמ ֹו בְׁ ר ֵ
(כ) וְׁ ִּאם תגִּ ִּידי אֶ ת ְׁדבָ ֵרנּו זֶה וְׁ הָ יִּינּו נְׁ ִּקיִּם ִּמ ְׁשבֻׁעָ ֵתְך אֲ ֶשר ִּה ְׁשב ְׁע ָתנּו:
(כא) ותֹאמֶ ר כְׁ ִּד ְׁב ֵריכֶם כֶן הּוא ו ְׁתשלְׁ חֵ ם ו ֵילֵכּו ו ִּת ְׁקשֹר אֶ ת ִּת ְׁקות ה ָשנִּ י בחלוֹן:
כדאי ליצור דגם שיסביר לתלמידים את האירוע:
לצורך כך צריך קופסת קרטון גדולה וקופסת קרטון קטנה ,וכן חוט אדום.
קופסת הקרטון הגדולה מסמלת את חומות העיר יריחו .על צד הקופסה לחתוך חלון
ומצדה הפנימי של הקופסה להצמיד את הקופסה קטנה שתסמל את ביתה של רחב .וכך ניתן
להבין כיצד ביתה של רחב הוא בעיר אך מן החלון היא יכולה להוריד את האנשים ולהוציא אותם
מחוץ לעיר .ולחלון הזה היא קושרת את חוט השני.
הדגם יסביר היטב את פסוק טו.
הנחיותיה של רחב יובנו כאשר נשתמש במפה ונראה לאן היא מציעה להם לברוח (להרים שהם
מערבה ממנה ואילו בני ישראל נמצאים במזרח בעבר הירדן) .מדוע מציעה זאת? כי שם לא יחפשו
אותם ואחרי שיפסיקו החיפושים יוכלו לעבור את הירדן בבטחה ,חזרה למחנה ישראל
מרצף הפסוקים יז – כא כדאי להתעכב רק על פסוק י"ח .הדגם יסביר כאן את חוט השני ותפקידו.

השיחה הזו בוודאי מתקיימת לפני שהם יורדים בחלון ומסופרת לנו רק בשלב הזה אחרי שאנו
מבינים את מיקום הבית של רחב.
ֹלשת י ִָּמים עד ָשבּו הָ ר ְֹׁד ִּפים ויְׁב ְׁקשּו הָ ר ְֹׁד ִּפים ְׁבכָל
(כב) ויֵלְׁ כּו ו ָיבֹאּו הָ הָ ָרה וי ְֵׁשבּו ָשם ְׁש ֶ
הדֶ ֶרְך וְׁ ֹלא מָ צָ אּו:
(כג) ויָשֻׁ בּו ְׁשנֵי הָ אֲ נ ִָּשים וי ְֵׁרדּו מֵ הָ הָ ר ויעבְׁ רּו ו ָיבֹאּו אֶ ל יְׁהוֹשֻׁ ע ִּבן נּון ויְׁס ְׁפרּו ל ֹו אֵ ת כָל
ה ֹמ ְׁצאוֹת או ָֹתם:
ָארץ ִּמפָ נֵינּו
ָארץ וְׁ גם נָמֹ גּו כָל י ְֹׁשבֵ י הָ ֶ
ֹאמרּו אֶ ל יְׁהוֹשֻׁ ע כִּ י נָתן ה' בְׁ יָדֵ נּו אֶ ת כָל הָ ֶ
(כד) וי ְׁ
בפסוקים כב כג אנו קוראים כי המרגלים עשו בדיוק מה שאמרה להם רחב לעשות וכך הם
ניצלים.
חשוב במיוחד מה שהם אומרים ליהושע בפסוק כד.
הם מתארים את התחושה שלהם ואת התחושה של הכנענים
האם שני הדברים הללו קשורים?
הערה למורה :יש כאן חשיבות גדולה להראות שהמרגלים מבינים שזהו מעשה ה' והכנענים
מפחדים מהם בגלל שה' איתם.
החיבור בין המאמץ האנושי ובין ההשגחה הא-להית הוא אחד הדברים החשובים
בספר יהושע וכאן המקום להתחיל ולהדגיש אותו.

לסיכום :את מי הכרנו בפרק? את המרגלים שיצאו למשימה מסוכנת ,ואת רחב
המתגלה כמאמינה גדולה בה' וגם כאשה חכמה ואמיצה .חשוב להדגיש כי התנ"ך
מראה לנו כי גם אנשים פשוטים יכולים להתגלות כמאמינים גדולים וכאמיצים מאד!
ראינו תכסיסים וגם קראנו על שבועה שנשבעים המרגלים לרחב .בהמשך נראה כי שבועה
שמבטחים חייבים לקיים.

