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  ד"בס

  ק" לפג"תשכניסן  - 7  #בולעטין
  תקן חטא המרגליםלו, הצלת ישראל מעצת מרגליםלמען העולמי וועד 

, קור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושהעארגון מוקדש ל
 ורר על ולע,)ל"ובא עלינו כל הצרות רח, מקדשות וגלינו מארצינו' שעל ידיהם נחרב ב(

יחד הקדוש , )ענף ארץ ישראל( ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישובקדושת 
והשכינה אין שורה , ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה

שנאמר , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . בחוץ לארץ
ויתקיים , ל מצות שבתורה זו שקולה כנגד כשמצוהל "וכאמרם ז, וירשתה וישבת בה

 ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל יֶכםֵקֱאלֹ 'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי") 'ה ,יב( דבריםבנו הפסוק 
  א"נזכה לביאת המשיח בבו, "ָׁשָּמה ּוָבאָת ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו ָׁשם ְׁשמֹו ֶאת

  .ק"לפ" ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל"שנת 
  העולמי למען הצלת ישראלוועד יצא על ידי 

  תקן חטא המרגליםלו, מעצת מרגלים
 משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 

  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה -' וגו להושע
  ארץ ישראל, באר שבע

 

  ספר שמואל ב פרק טו 
ֻסִסים  ַוֲחִמִּׁשים  ִאיׁש ַוְיִהי  ֵמַאֲחֵרי  ֵכן  ַוַּיַעׂש  לֹו  ַאְבָׁשלֹום  ֶמְרָּכָבה  ְו)  א( 1

 .ָרִצים ְלָפָניו
ְוִהְׁשִּכים  ַאְבָׁשלֹום  ְוָעַּמד  ַעל  ַיד  ֶּדֶרְך  ַהָּׁשַער  ַוְיִהי  ָּכל  ָהִאיׁש  ֲאֶׁשר )  ב( 2

ִיְהֶיה  ּלֹו  ִריב  ָלבֹוא  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ַלִּמְׁשָּפט  ַוִּיְקָרא  ַאְבָׁשלֹום  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 
 .אֶמר ֵמַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ַעְבֶּדָךֵאי ִמֶּזה ִעיר ַאָּתה ַוּיֹ

ַוּיֹאֶמר  ֵאָליו  ַאְבָׁשלֹום  ְרֵאה  ְדָבֶריָך  טֹוִבים  ּוְנכִֹחים  ְוׁשֵֹמַע  ֵאין  ְלָך )  ג( 3
 .ֵמֵאת ַהֶּמֶלְך

ַוּיֹאֶמר  ַאְבָׁשלֹום  ִמי  ְיִׂשֵמִני  ׁשֵֹפט  ָּבָאֶרץ  ְוָעַלי  ָיבֹוא  ָכל  ִאיׁש  ֲאֶׁשר )  ד( 4
 .ּוִמְׁשָּפט ְוִהְצַּדְקִּתיוִיְהֶיה ּלֹו ִריב 

ְוָהָיה  ִּבְקָרב  ִאיׁש  ְלִהְׁשַּתֲחֹות  לֹו  ְוָׁשַלח  ֶאת  ָידֹו  ְוֶהֱחִזיק  לֹו  ְוָנַׁשק )  ה( 5
 .לֹו

ַוַּיַעׂש  ַאְבָׁשלֹום  ַּכָּדָבר  ַהֶּזה  ְלָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֲאֶׁשר  ָיבֹאּו  ַלִּמְׁשָּפט  ֶאל )  ו( 6
 .ב ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאלַהֶּמֶלְך ַוְיַגֵּנב ַאְבָׁשלֹום ֶאת ֵל



ב 

ַוְיִהי  ִמֵּקץ  ַאְרָּבִעים  ָׁשָנה  ַוּיֹאֶמר  ַאְבָׁשלֹום  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ֵאְלָכה  ָּנא )  ז( 7
 . ְּבֶחְברֹון'הַוֲאַׁשֵּלם ֶאת ִנְדִרי ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ַל

ִּכי  ֵנֶדר  ָנַדר  ַעְבְּדָך  ְּבִׁשְבִּתי  ִבְגׁשּור  ַּבֲאָרם  ֵלאמֹר  ִאם  ָיׁשֹיב )  ח( 8
 .’ה ְירּוָׁשַלם ְוָעַבְדִּתי ֶאת ’הְיִׁשיֵבִני } \ׁשֹובָי{\

 .ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ֵלְך ְּבָׁשלֹום ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶחְברֹוָנה) ט( 9
  ֵלאמֹר ְמַרְּגִלים  ְּבָכל  ִׁשְבֵטי  ִיְׂשָרֵאלַוִּיְׁשַלח  ַאְבָׁשלֹום  )  י( 10

 . ַאְבָׁשלֹום ְּבֶחְברֹוןְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת קֹול ַהּׁשָֹפר ַוֲאַמְרֶּתם ָמַלְך
ְוֶאת  ַאְבָׁשלֹום  ָהְלכּו  ָמאַתִים  ִאיׁש  ִמירּוָׁשַלם  ְקֻרִאים )  יא( 11

 .ְוהְֹלִכים ְלֻתָּמם ְולֹא ָיְדעּו ָּכל ָּדָבר
ַוִּיְׁשַלח  ַאְבָׁשלֹום  ֶאת  ֲאִחיתֶֹפל  ַהִּגילִֹני  יֹוֵעץ  ָּדִוד  ֵמִעירֹו )  יב( 12

   ַוְיִהי  ַהֶּקֶׁשר  ַאִּמץ  ְוָהָעם  הֹוֵלְך  ָוָרב  ֶאתִמִּגלֹה  ְּבָזְבחֹו  ֶאת  ַהְּזָבִחים
 .ַאְבָׁשלֹום

ַוָּיבֹא  ַהַּמִּגיד  ֶאל  ָּדִוד  ֵלאמֹר  ָהָיה  ֶלב  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲחֵרי )  יג( 13
 .ַאְבָׁשלֹום

ַוּיֹאֶמר  ָּדִוד  ְלָכל  ֲעָבָדיו  ֲאֶׁשר  ִאּתֹו  ִבירּוָׁשַלם  קּומּו  ְוִנְבָרָחה )  יד( 14
ָּלנּו  ְפֵליָטה  ִמְּפֵני  ַאְבָׁשלֹם  ַמֲהרּו  ָלֶלֶכת  ֶּפן  ְיַמֵהר  ְוִהִּׂשָגנּו ִּכי  לֹא  ִתְהֶיה  

 .ְוִהִּדיַח ָעֵלינּו ֶאת ָהָרָעה ְוִהָּכה ָהִעיר ְלִפי ָחֶרב
ַוּיֹאְמרּו  ַעְבֵדי  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ְּככֹל  ֲאֶׁשר  ִיְבַחר  ֲאדִֹני )  טו( 15

 .ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה ֲעָבֶדיָך
ֵצא  ַהֶּמֶלְך  ְוָכל  ֵּביתֹו  ְּבַרְגָליו  ַוַּיֲעזֹב  ַהֶּמֶלְך  ֵאת  ֶעֶׂשר  ָנִׁשים ַוֵּי)  טז( 16

 .ִּפַלְגִׁשים ִלְׁשמֹר ַהָּבִית
 .ַוֵּיֵצא ַהֶּמֶלְך ְוָכל ָהָעם ְּבַרְגָליו ַוַּיַעְמדּו ֵּבית ַהֶּמְרָחק) יז( 17
ְּפֵלִתי  ְוָכל ְוָכל  ֲעָבָדיו  עְֹבִרים  ַעל  ָידֹו  ְוָכל  ַהְּכֵרִתי  ְוָכל  ַה)  יח( 18

 .ַהִּגִּתים ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבאּו ְבַרְגלֹו ִמַּגת עְֹבִרים ַעל ְּפֵני ַהֶּמֶלְך
ַוּיֹאֶמר  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ִאַּתי  ַהִּגִּתי  ָלָמה  ֵתֵלְך  ַּגם  ַאָּתה  ִאָּתנּו  ׁשּוב )  יט( 19

 .ְוֵׁשב ִעם ַהֶּמֶלְך ִּכי ָנְכִרי ַאָּתה ְוַגם ּגֶֹלה ַאָּתה ִלְמקֹוֶמָך
ִעָּמנּו  ָלֶלֶכת  ַוֲאִני  הֹוֵלְך }  \ֲאִניֲעָך{\ְּתמֹול  ּבֹוֶאָך  ְוַהּיֹום  ֲאִנוֲעָך  )  כ( 20

 .ִני הֹוֵלְך ׁשּוב ְוָהֵׁשב ֶאת ַאֶחיָך ִעָּמְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמתַעל ֲאֶׁשר ֲא
  ְוֵחי  ֲאדִֹני  ַהֶּמֶלְך  ִּכי ’הַוַּיַען  ִאַּתי  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאַמר  ַחי  )  כא( 21
ִּבְמקֹום  ֲאֶׁשר  ִיְהֶיה  ָּׁשם  ֲאדִֹני  ַהֶּמֶלְך  ִאם  ְלָמֶות  ִאם  ְלַחִּיים  ִּכי }  \אם{\

 .ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבֶּדָך



ג 

ַוּיֹאֶמר  ָּדִוד  ֶאל  ִאַּתי  ֵלְך  ַוֲעבֹר  ַוַּיֲעבֹר  ִאַּתי  ַהִּגִּתי  ְוָכל  ֲאָנָׁשיו )  בכ( 22
 .ְוָכל ַהַּטף ֲאֶׁשר ִאּתֹו

ְוָכל  ָהָאֶרץ  ּבֹוִכים  קֹול  ָּגדֹול  ְוָכל  ָהָעם  עְֹבִרים  ְוַהֶּמֶלְך  עֵֹבר )  כג( 23
  . ַהִּמְדָּברְּבַנַחל ִקְדרֹון ְוָכל ָהָעם עְֹבִרים ַעל ְּפֵני ֶדֶרְך ֶאת

ְוִהֵּנה  ַגם  ָצדֹוק  ְוָכל  ַהְלִוִּים  ִאּתֹו  נְֹׂשִאים  ֶאת  ֲארֹון  ְּבִרית )  כד ( 24
  ַוַּיַעל  ֶאְבָיָתר  ַעד  ּתֹם  ָּכל  ָהָעם ֱאלִֹקים  ַוַּיִּצקּו  ֶאת  ֲארֹון  ָהֱאלִֹקיםָה

 .ַלֲעבֹור ִמן ָהִעיר
  ָהִעיר  ִאם ִקיםֱאלַֹוּיֹאֶמר  ַהֶּמֶלְך  ְלָצדֹוק  ָהֵׁשב  ֶאת  ֲארֹון  ָה)  כה( 25

 . ֶוֱהִׁשַבִני ְוִהְרַאִני אֹתֹו ְוֶאת ָנֵוהּו’הֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני 
ְוִאם  ּכֹה  יֹאַמר  לֹא  ָחַפְצִּתי  ָּבְך  ִהְנִני  ַיֲעֶׂשה  ִּלי  ַּכֲאֶׁשר  טֹוב )  כו( 26

 .ְּבֵעיָניו
ַוּיֹאֶמר  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ָצדֹוק  ַהּכֵֹהן  ֲהרֹוֶאה  ַאָּתה  ֻׁשָבה  ָהִעיר )  כז( 27

 .ְּבָׁשלֹום ַוֲאִחיַמַעץ ִּבְנָך ִויהֹוָנָתן ֶּבן ֶאְבָיָתר ְׁשֵני ְבֵניֶכם ִאְּתֶכם
ַהִּמְדָּבר  ַעד }  \ְּבַעְרבֹות{\ְראּו  ָאנִֹכי  ִמְתַמְהֵמַּה  ְּבַעְברֹות  )  כח( 28

 .ּבֹוא ָדָבר ֵמִעָּמֶכם ְלַהִּגיד ִלי
ְירּוָׁשָלם  ַוֵּיְׁשבּו   ֱאלִֹקיםַוָּיֶׁשב  ָצדֹוק  ְוֶאְבָיָתר  ֶאת  ֲארֹון  ָה)  כט( 29

 .ָׁשם
ְוָדִוד  עֶֹלה  ְבַמֲעֵלה  ַהֵּזיִתים  עֶֹלה  ּובֹוֶכה  ְורֹאׁש  לֹו  ָחפּוי  ְוהּוא )  ל( 30

 .הֵֹלְך ָיֵחף ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ָחפּו ִאיׁש רֹאׁשֹו ְוָעלּו ָעלֹה ּוָבכֹה
לֹום  ַוּיֹאֶמר ְוָדִוד  ִהִּגיד  ֵלאמֹר  ֲאִחיתֶֹפל  ַּבּקְֹׁשִרים  ִעם  ַאְבָׁש)  לא( 31

 .’הָּדִוד ַסֶּכל ָנא ֶאת ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל 
ים  ְוִהֵּנה ִקַוְיִהי  ָדִוד  ָּבא  ַעד  ָהרֹאׁש  ֲאֶׁשר  ִיְׁשַּתֲחֶוה  ָׁשם  ֵלאלֹ)  לב( 32

 .ִלְקָראתֹו חּוַׁשי ָהַאְרִּכי ָקרּוַע ֻּכָּתְנּתֹו ַוֲאָדָמה ַעל רֹאׁשֹו
 .י ְוָהִיָת ָעַלי ְלַמָּׂשאַוּיֹאֶמר לֹו ָּדִוד ִאם ָעַבְרָּת ִאִּת) לג( 33
ְוִאם  ָהִעיר  ָּתׁשּוב  ְוָאַמְרָּת  ְלַאְבָׁשלֹום  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַהֶּמֶלְך )  לד( 34

ֶאְהֶיה  ֶעֶבד  ָאִביָך  ַוֲאִני  ֵמָאז  ְוַעָּתה  ַוֲאִני  ַעְבֶּדָך  ְוֵהַפְרָּתה  ִלי  ֵאת  ֲעַצת 
 .ֲאִחיתֶֹפל

  ַהּכֲֹהִנים  ְוָהָיה  ָּכל  ַהָּדָבר ַוֲהלֹוא  ִעְּמָך  ָׁשם  ָצדֹוק  ְוֶאְבָיָתר)  לה( 35
  .ֲאֶׁשר ִּתְׁשַמע ִמֵּבית ַהֶּמֶלְך ַּתִּגיד ְלָצדֹוק ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֲֹהִנים

ִהֵּנה  ָׁשם  ִעָּמם  ְׁשֵני  ְבֵניֶהם  ֲאִחיַמַעץ  ְלָצדֹוק  ִויהֹוָנָתן )  לו ( 36
 .עּוְלֶאְבָיָתר ּוְׁשַלְחֶּתם ְּבָיָדם ֵאַלי ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִּתְׁשָמ

 .ַוָּיבֹא חּוַׁשי ֵרֶעה ָדִוד ָהִעיר ְוַאְבָׁשלֹום ָיבֹא ְירּוָׁשָלם) לז( 37



ד 

 

למה נקרא שמו יפונה שפינה 

  צת מרגליםמע

  אמרו -ובני  כלב  בן  יפונה  :  י  דברי  הימים  א  פרק  ד  פסוק  טו"רשב
רבותינו  כלב  בן  יפונה  זה  כלב  בן  חצרון  ולמה  נקרא  בן  יפונה 

תתמה  שהרי  ייחס  כבר  משפחת  כלב  בן ואל    מעצת  מרגליםשפינה  
חצרון  שהרי  כן  הדרך  שמייחס  קצת  ומדלג  על  משפחה  אחרת 

  כך  היה  שמו -ובני  אלה  וקנז    -  :כ  תופש  משפחה  ראשונה"ואח
  .וקנז
 נראית  הגדה  -  חברון  עד  ויבא:  כב  פסוק  יג  פרק  במדבר  ם"רשבב

 דרך  אשר  הארץ  את  אתן  ולו  שנאמר,  הכתוב  אמר  כלב  שעל  פשט
 לפיכך,  יורישנה  וזרעו  שמה  בא  אשר  הארץ  אל  הביאותיוו,  בה
 ונתפלל  אבות  קבורת  על  ונשתטח,  כלב  הוא,  חברון  עד  ויבא

, חברון  את  לכלב  שנתן  ביהושע  ומצינו  .מרגלים  מעצת  שינצל
. באחוזתו  יפונה  בן  לכלב  נתנו  חצריה  ואת  העיר  שדה  ואת'  כדכת
 שהרי,  חברון  עד  ואחד  אחד  כל  ויבא  פשוטו  עיקר  לפי  מקום  ומכל
 את  ראינו  ושם'  וכת.  בחברון,  שם  ראינו  הענקים  בני  וגם  אמרו

  :ענק בני הנפילים
 חשובה  כן  וגם  צוען  לפני  נבנתה  פשוטו  לפי  -  מצרים  צוען  לפני
 מכירים  ישראל  שהיו]  ומפני.  [החדשה  העיר  מן  הישנה  עיר  יותר

 וגם  יותר  חשובים  ישראל  ערי  כי  לומר  הוצרך  צוען  של  חשיבותה
  :הראשונים מדורות שהם ענקים בה היו יושנה וךמת

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי (


