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ַח ִמ ִשּׁים ִאישׁ
אַב ָשׁלוֹם ֶמ ְר ָכּ ָבה וְ ֻס ִסים ו ֲ
ַעשׂ לוֹ ְ
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ַ
)א( וַיְ ִהי ֵמ ֲ
ָר ִצים ְל ָפנָיו.
אַב ָשׁלוֹם וְ ָע ַמּד ַעל יַד ֶדּ ֶר ְך ַה ָשּׁ ַער וַיְ ִהי ָכּל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר
)ב( וְ ִה ְשׁ ִכּים ְ
ֹאמר
אַב ָשׁלוֹם ֵא ָליו ַויּ ֶ
יִ ְהיֶה לּוֹ ִריב ָלבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַל ִמּ ְשׁ ָפּט וַיִּ ְק ָרא ְ
אַחד ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְב ֶדּ ָך.
אמר ֵמ ַ
אַתּה ַויֹּ ֶ
ֵאי ִמזֶּה ִעיר ָ
טוֹבים וּנְ כ ִֹחים וְ שׁ ֵֹמ ַע ֵאין ְל ָך
יך ִ
אַב ָשׁלוֹם ְר ֵאה ְד ָב ֶר ָ
ֹאמר ֵא ָליו ְ
)ג( ַויּ ֶ
ֵמ ֵאת ַה ֶמּ ֶל ְך.
אָרץ וְ ָע ַלי יָבוֹא ָכל ִאישׁ ֲא ֶשׁר
אַב ָשׁלוֹם ִמי יְ ִשׂ ֵמנִ י שׁ ֵֹפט ָבּ ֶ
ֹאמר ְ
)ד( ַויּ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּט וְ ִה ְצ ַדּ ְק ִתּיו.
יִ ְהיֶה לּוֹ ִריב ִ
ָשׁק
)ה( וְ ָהיָה ִבּ ְק ָרב ִאישׁ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת לוֹ וְ ָשׁ ַלח ֶאת יָדוֹ וְ ֶה ֱח ִזיק לוֹ וְ נ ַ
לוֹ.
אַב ָשׁלוֹם ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָיבֹאוּ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֶאל
ַעשׂ ְ
)ו( ַויּ ַ
אַב ָשׁלוֹם ֶאת ֵלב אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַה ֶמּ ֶל ְך וַיְ ַגנֵּב ְ
א

אַב ָשׁלוֹם ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵא ְל ָכה נָּא
ֹאמר ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַויּ ֶ
) 7ז( וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְ
ָד ְר ִתּי ַלה' ְבּ ֶח ְברוֹן.
ַא ַשׁ ֵלּם ֶאת נִ ְד ִרי ֲא ֶשׁר נ ַ
וֲ
ָדר ַע ְב ְדּ ָך ְבּ ִשׁ ְב ִתּי ִב ְגשׁוּר ַבּ ֲא ָרם ֵלאמֹר ִאם ָישֹׁיב
ֵדר נ ַ
) 8ח( ִכּי נ ֶ
רוּשׁ ַלם וְ ָע ַב ְד ִתּי ֶאת ה’.
יבנִ י ה’ יְ ָ
\} ָישׁוֹב\{ יְ ִשׁ ֵ
ֵל ְך ֶח ְברוֹנָה.
ָקם ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ֵל ְך ְבּ ָשׁלוֹם ַויּ ָ
) 9ט( ַויּ ֶ
אַב ָשׁלוֹם ְמ ַר ְגּ ִלים ְבּ ָכל ִשׁ ְב ֵטי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר
)י( וַיִּ ְשׁ ַלח ְ
10
אַב ָשׁלוֹם ְבּ ֶח ְברוֹן.
ַא ַמ ְר ֶתּם ָמ ַל ְך ְ
ֲכם ֶאת קוֹל ַהשּׁ ָֹפר ו ֲ
ְכּ ָשׁ ְמע ֶ
ֻאים
ירוּשׁ ַלם ְקר ִ
אתיִ ם ִאישׁ ִמ ָ
אַב ָשׁלוֹם ָה ְלכוּ ָמ ַ
)יא( וְ ֶאת ְ
11
ָדעוּ ָכּל ָדּ ָבר.
וְ ה ְֹל ִכים ְל ֻת ָמּם וְ לֹא י ְ
יוֹעץ ָדּוִ ד ֵמ ִעירוֹ
אַב ָשׁלוֹם ֶאת ֲא ִחית ֶֹפל ַה ִגּילֹנִ י ֵ
)יב( וַיִּ ְשׁ ַלח ְ
12
ָרב ֶאת
הוֹל ְך ו ָ
אַמּץ וְ ָה ָעם ֵ
ָבחוֹ ֶאת ַה ְזּ ָב ִחים וַיְ ִהי ַה ֶקּ ֶשׁר ִ
ִמ ִגּלֹה ְבּז ְ
אַב ָשׁלוֹם.
ְ
אַח ֵרי
)יג( ַו ָיּבֹא ַה ַמּ ִגּיד ֶאל ָדּוִ ד ֵלאמֹר ָהיָה ֶלב ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
13
אַב ָשׁלוֹם.
ְ
ירוּשׁ ַלם קוּמוּ וְ נִ ְב ָר ָחה
ֲב ָדיו ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִב ָ
ֹאמר ָדּוִ ד ְל ָכל ע ָ
)יד( ַויּ ֶ
14
אַב ָשׁלֹם ַמ ֲהרוּ ָל ֶל ֶכת ֶפּן יְ ַמ ֵהר וְ ִה ִשּׂגָנוּ
יטה ִמ ְפּנֵי ְ
ִכּי לֹא ִת ְהיֶה ָלּנוּ ְפ ֵל ָ
יח ָע ֵלינוּ ֶאת ָה ָר ָעה וְ ִה ָכּה ָה ִעיר ְל ִפי ָח ֶרב.
וְ ִה ִדּ ַ
ֹאמרוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְכּכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ֲאדֹנִ י
)טו( ַויּ ְ
15
יך.
ֲב ֶד ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ִהנֵּה ע ָ
ָשׁים
)טז( ַו ֵיּ ֵצא ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ֵבּיתוֹ ְבּ ַר ְג ָליו ַו ַיּ ֲעזֹב ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאת ֶע ֶשׂר נ ִ
16
ִפּ ַל ְג ִשׁים ִל ְשׁמֹר ַה ָבּיִ ת.
ַע ְמדוּ ֵבּית ַה ֶמּ ְר ָחק.
ֵצא ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ָה ָעם ְבּ ַר ְג ָליו ַויּ ַ
)יז( ַויּ ֵ
17
ֲב ָדיו ע ְֹב ִרים ַעל יָדוֹ וְ ָכל ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ָכל ַה ְפּ ֵל ִתי וְ ָכל
)יח( וְ ָכל ע ָ
18
ַה ִגּ ִתּים ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ְב ַר ְגלוֹ ִמגַּת ע ְֹב ִרים ַעל ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך.
אַתּה ִא ָתּנוּ שׁוּב
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ִא ַתּי ַה ִגּ ִתּי ָל ָמה ֵת ֵל ְך גַּם ָ
)יט( ַויּ ֶ
19
קוֹמ ָך.
אַתּה ִל ְמ ֶ
אַתּה וְ גַם גּ ֶֹלה ָ
ָכ ִרי ָ
וְ ֵשׁב ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי נ ְ
הוֹל ְך
ַאנִ י ֵ
ֲך\{ ִע ָמּנוּ ָל ֶל ֶכת ו ֲ
ֲך \} ֲאנִ יע ָ
בּוֹא ָך וְ ַהיּוֹם ֲאנִ וע ָ
)כ( ְתּמוֹל ֶ
20
ֶא ֶמת.
יך ִע ָמּ ְך ֶח ֶסד ו ֱ
אַח ָ
הוֹל ְך שׁוּב וְ ָה ֵשׁב ֶאת ֶ
ַעל ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵ
ֹאמר ַחי ה’ וְ ֵחי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי
ַען ִא ַתּי ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ַ
)כא( ַויּ ַ
21
\}אם\{ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָשּׁם ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ִאם ְל ָמוֶת ִאם ְל ַחיִּ ים ִכּי
ָשׁם יִ ְהיֶה ַע ְב ֶדּ ָך.
ב

ָשׁיו
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִא ַתּי ֵל ְך ַו ֲעבֹר ַו ַיּ ֲעבֹר ִא ַתּי ַה ִגּ ִתּי וְ ָכל ֲאנ ָ
)כב( ַויּ ֶ
22
וְ ָכל ַה ַטּף ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ.
בּוֹכים קוֹל גָּדוֹל וְ ָכל ָה ָעם ע ְֹב ִרים וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ע ֵֹבר
אָרץ ִ
)כג( וְ ָכל ָה ֶ
23
ַחל ִק ְדרוֹן וְ ָכל ָה ָעם ע ְֹב ִרים ַעל ְפּנֵי ֶד ֶר ְך ֶאת ַה ִמּ ְד ָבּר.
ְבּנ ַ
)כד( וְ ִהנֵּה גַם ָצדוֹק וְ ָכל ַה ְלוִ יִּ ם ִאתּוֹ נ ְֹשׂ ִאים ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית
24
ָתר ַעד תֹּם ָכּל ָה ָעם
ַעל ֶא ְבי ָ
ַצּקוּ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹקים ַויּ ַ
ָה ֱאל ִֹקים ַויּ ִ
ַלעֲבוֹר ִמן ָה ִעיר.
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָצדוֹק ָה ֵשׁב ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאלֹ ִקים ָה ִעיר ִאם
)כה( ַויּ ֶ
25
ֶה ִשׁ ַבנִ י וְ ִה ְראַנִ י אֹתוֹ וְ ֶאת ָנוֵהוּ.
ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵי ה’ ו ֱ
ֲשׂה ִלּי ַכּ ֲא ֶשׁר טוֹב
ֹאמר לֹא ָח ַפ ְצ ִתּי ָבּ ְך ִהנְ נִ י ַיע ֶ
)כו( וְ ִאם כֹּה י ַ
26
ְבּ ֵעינָיו.
אַתּה ֻשׁ ָבה ָה ִעיר
רוֹאה ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ֲה ֶ
)כז( ַויּ ֶ
27
ֵיכם ִא ְתּ ֶכם.
ָתר ְשׁנֵי ְבנ ֶ
ָתן ֶבּן ֶא ְבי ָ
ימ ַעץ ִבּנְ ָך וִ יהוֹנ ָ
ַא ִח ַ
ְבּ ָשׁלוֹם ו ֲ
)כח( ְראוּ אָנ ִֹכי ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ ְבּ ַע ְברוֹת \} ְבּ ַע ְרבוֹת\{ ַה ִמּ ְד ָבּר ַעד
28
בּוֹא ָד ָבר ֵמ ִע ָמּ ֶכם ְל ַה ִגּיד ִלי.
ֵשׁבוּ
רוּשׁ ָלם ַויּ ְ
ָתר ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹקים יְ ָ
ָשׁב ָצדוֹק וְ ֶא ְבי ָ
)כט( ַויּ ֶ
29
ָשׁם.
וּבוֹכה וְ רֹאשׁ לוֹ ָחפוּי וְ הוּא
ֵיתים ע ֶֹלה ֶ
ֲלה ַהזּ ִ
)ל( וְ ָדוִ ד ע ֶֹלה ְב ַמע ֵ
30
וּבכֹה.
ָחף וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ָחפוּ ִאישׁ רֹאשׁוֹ וְ ָעלוּ ָעלֹה ָ
ה ֵֹל ְך י ֵ
ֹאמר
אַב ָשׁלוֹם ַויּ ֶ
)לא( וְ ָדוִ ד ִה ִגּיד ֵלאמֹר ֲא ִחית ֶֹפל ַבּקּ ְֹשׁ ִרים ִעם ְ
31
ֲצת ֲא ִחית ֶֹפל ה’.
ָדּוִ ד ַס ֶכּל נָא ֶאת ע ַ
)לב( וַיְ ִהי ָדוִ ד ָבּא ַעד ָהרֹאשׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָשׁם ֵלאלֹ ִקים וְ ִהנֵּה
32
ַא ָד ָמה ַעל רֹאשׁוֹ.
ֻתּנְ תּוֹ ו ֲ
רוּע כּ ָ
אַר ִכּי ָק ַ
חוּשׁי ָה ְ
ִל ְק ָראתוֹ ַ
ֹאמר לוֹ ָדּוִ ד ִאם ָע ַב ְר ָתּ ִא ִתּי וְ ָהיִ ָת ָע ַלי ְל ַמ ָשּׂא.
)לג( ַויּ ֶ
33
אַב ָשׁלוֹם ַע ְב ְדּ ָך ֲאנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך
אָמ ְר ָתּ ְל ְ
)לד( וְ ִאם ָה ִעיר ָתּשׁוּב וְ ַ
34
ֲצת
ַאנִ י ַע ְב ֶדּ ָך וְ ֵה ַפ ְר ָתּה ִלי ֵאת ע ַ
ַאנִ י ֵמאָז וְ ַע ָתּה ו ֲ
יך ו ֲ
אָב ָ
ֶא ְהיֶה ֶע ֶבד ִ
ֲא ִחית ֶֹפל.
ֹהנִ ים וְ ָהיָה ָכּל ַה ָדּ ָבר
ָתר ַהכּ ֲ
ַהלוֹא ִע ְמּ ָך ָשׁם ָצדוֹק וְ ֶא ְבי ָ
)לה( ו ֲ
35
ֹהנִ ים.
ָתר ַהכּ ֲ
וּל ֶא ְבי ָ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַמע ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ַתּ ִגּיד ְל ָצדוֹק ְ
ָתן
ימ ַעץ ְל ָצדוֹק וִ יהוֹנ ָ
ֵיהם ֲא ִח ַ
)לו( ִהנֵּה ָשׁם ִע ָמּם ְשׁנֵי ְבנ ֶ
36
ָדם ֵא ַלי ָכּל ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָמעוּ.
וּשׁ ַל ְח ֶתּם ְבּי ָ
ָתר ְ
ְל ֶא ְבי ָ
רוּשׁ ָלם.
אַב ָשׁלוֹם ָיבֹא יְ ָ
חוּשׁי ֵר ֶעה ָדוִ ד ָה ִעיר וְ ְ
)לז( ַו ָיּבֹא ַ
37
ג

למה נקרא שמו יפונה שפינה

מעצת מרגלים
ברש"י דברי הימים א פרק ד פסוק טו :ובני כלב בן יפונה  -אמרו
רבותינו כלב בן יפונה זה כלב בן חצרון ולמה נקרא בן יפונה
שפינה מעצת מרגלים ואל תתמה שהרי ייחס כבר משפחת כלב בן
חצרון שהרי כן הדרך שמייחס קצת ומדלג על משפחה אחרת
ואח"כ תופש משפחה ראשונה - :ובני אלה וקנז  -כך היה שמו
וקנז.
ברשב"ם במדבר פרק יג פסוק כב :ויבא עד חברון  -הגדה נראית
פשט שעל כלב אמר הכתוב ,שנאמר ולו אתן את הארץ אשר דרך
בה ,והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה ,לפיכך
ויבא עד חברון ,הוא כלב ,ונשתטח על קבורת אבות ונתפלל
שינצל מעצת מרגלים .ומצינו ביהושע שנתן לכלב את חברון,
כדכת' ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפונה באחוזתו.
ומכל מקום לפי עיקר פשוטו ויבא כל אחד ואחד עד חברון ,שהרי
אמרו וגם בני הענקים ראינו שם ,בחברון .וכת' ושם ראינו את
הנפילים בני ענק:
לפני צוען מצרים  -לפי פשוטו נבנתה לפני צוען וגם כן חשובה
יותר עיר הישנה מן העיר החדשה] .ומפני[ שהיו ישראל מכירים
חשיבותה של צוען הוצרך לומר כי ערי ישראל חשובים יותר וגם
מתוך יושנה היו בה ענקים שהם מדורות הראשונים:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
ד

