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בולעטין  - 8 #אייר תשכ"ג לפ"ק
וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
ארגון מוקדש לעקור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושה,
)שעל ידיהם נחרב ב' מקדשות וגלינו מארצינו ,ובא עלינו כל הצרות רח"ל( ,ולעורר על
קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות )ענף ארץ ישראל( ,יחד הקדוש
ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה ,והשכינה אין שורה
בחוץ לארץ .ובספר חרדים )דף נ"ז( ,מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל ,שנאמר
וירשתה וישבת בה ,וכאמרם ז"ל שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה ,ויתקיים
יכם ָלשׂוּם
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
בנו הפסוק דברים )יב ,ה'( " ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְב ַחר ה' ֱאלֹ ֵק ֶ
את ָשׁ ָמּה" ,ונזכה לביאת המשיח בב"א
וּב ָ
ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ

שׁר" לפ"ק.
שנת " ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶ

יצא על ידי וועד העולמי למען הצלת ישראל
מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
כמו שכתוב רש"י במדבר )פרק יג פסוק טז( ויקרא משה
להושע וגו'  -התפלל עליו  -יה יושיעך מעצת מרגלים.

באר שבע ,ארץ ישראל

ספר שמואל ב פרק יז
אַב ָשׁלֹם ֶא ְב ֲח ָרה נָּא ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ִאישׁ
ֹאמר ֲא ִחית ֶֹפל ֶאל ְ
) 1א( ַויּ ֶ
אַח ֵרי ָדוִ ד ַה ָלּיְ ָלה.
אָקוּמה וְ ֶא ְר ְדּ ָפה ֲ
ָ
וְ
ָדיִ ם וְ ַה ֲח ַר ְד ִתּי אֹתוֹ וְ נָס ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר
וּר ֵפה י ַ
ֵע ְ
) 2ב( וְ אָבוֹא ָע ָליו וְ הוּא ָיג ַ
יתי ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַבדּוֹ.
ִאתּוֹ וְ ִה ֵכּ ִ
אַתּה ְמ ַב ֵקּשׁ ָכּל ָה ָעם
יך ְכּשׁוּב ַהכֹּל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָ
יבה ָכל ָה ָעם ֵא ֶל ָ
אָשׁ ָ
) 3ג( וְ ִ
יִ ְהיֶה ָשׁלוֹם.
וּב ֵעינֵי ָכּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
אַב ָשׁלֹם ְ
ישׁר ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ְ
) 4ד( וַיִּ ַ
אַר ִכּי וְ נִ ְשׁ ְמ ָעה ַמה ְבּ ִפיו גַּם
חוּשׁי ָה ְ
אַב ָשׁלוֹם ְק ָרא נָא גַּם ְל ַ
ֹאמר ְ
) 5ה( ַויּ ֶ
הוּא.
אַב ָשׁלוֹם ֵא ָליו ֵלאמֹר ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ִדּ ֶבּר
ֹאמר ְ
אַב ָשׁלוֹם ַויּ ֶ
חוּשׁי ֶאל ְ
) 6ו( ַו ָיּבֹא ַ
אַתּה ַד ֵבּר.
ֲשׂה ֶאת ְדּ ָברוֹ ִאם אַיִ ן ָ
ֲא ִחית ֶֹפל ֲה ַנע ֶ
א

ָעץ ֲא ִחית ֶֹפל ַבּ ַפּ ַעם
טוֹבה ָה ֵע ָצה ֲא ֶשׁר י ַ
אַב ָשׁלוֹם לֹא ָ
חוּשׁי ֶאל ְ
ֹאמר ַ
) 7ז( ַויּ ֶ
ַהזֹּאת.
וּמ ֵרי
ָשׁיו ִכּי ִגבּ ִֹרים ֵה ָמּה ָ
יך וְ ֶאת ֲאנ ָ
אָב ָ
ָד ְע ָתּ ֶאת ִ
אַתּה י ַ
ֹאמר חוּ ַשׁי ָ
) 8ח( ַויּ ֶ
ָלין ֶאת ָה ָעם.
יך ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה וְ לֹא י ִ
אָב ָ
ֶפשׁ ֵה ָמּה ְכּדֹב ַשׁכּוּל ַבּ ָשּׂ ֶדה וְ ִ
נֶ
אַחד ַה ְמּקוֹמֹת וְ ָה ָיה
אַחת ַה ְפּ ָח ִתים אוֹ ְבּ ַ
ֶח ָבּא ְבּ ַ
) 9ט( ִהנֵּה ַע ָתּה הוּא נ ְ
אַח ֵרי
ֵפה ָבּ ָעם ֲא ֶשׁר ֲ
אָמר ָהיְ ָתה ַמגּ ָ
ִכּנְ פֹל ָבּ ֶהם ַבּ ְתּ ִח ָלּה וְ ָשׁ ַמע ַהשּׁ ֵֹמ ַע וְ ַ
אַב ָשׁלֹם.
ְ
אַריֵה ִה ֵמּס יִ ָמּס ִכּי י ֵֹד ַע ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
)10י( וְ הוּא גַם ֶבּן ַחיִ ל ֲא ֶשׁר ִלבּוֹ ְכּ ֵלב ָה ְ
וּבנֵי ַחיִ ל ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ.
יך ְ
אָב ָ
ִכּי ִגבּוֹר ִ
יך ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָדּן וְ ַעד ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע ַכּחוֹל
ֵאָסף ָע ֶל ָ
ָע ְצ ִתּי ֵהאָסֹף י ֵ
)11יא( ִכּי י ַ
ֶיך ה ְֹל ִכים ַבּ ְק ָרב.
וּפנ ָ
ֲא ֶשׁר ַעל ַהיָּם ָלרֹב ָ
ַחנוּ ָע ָליו
אַחד\{ ַה ְמּקוֹמֹת ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ָשׁם וְ נ ְ
אַחת \} ְבּ ַ
וּבאנוּ ֵא ָליו ְבּ ַ
)12יב( ָ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ גַּם
וּב ָכל ָה ֲאנ ִ
נוֹתר בּוֹ ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר יִ פֹּל ַה ַטּל ַעל ָה ֲא ָד ָמה וְ לֹא ַ
ֶא ָחד.
ֵאָסף וְ ִה ִשּׂיאוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָה ִעיר ַה ִהיא ֲח ָב ִלים
)13יג( וְ ִאם ֶאל ִעיר י ֵ
ַחל ַעד ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְמ ָצא ָשׁם גַּם ְצרוֹר.
וְ ָס ַח ְבנוּ אֹתוֹ ַעד ַהנּ ַ
ֲצת
אַר ִכּי ֵמע ַ
חוּשׁי ָה ְ
ֲצת ַ
טוֹבה ע ַ
אַב ָשׁלוֹם וְ ָכל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
ֹאמר ְ
)14יד( ַויּ ֶ
טּוֹבה ְל ַבעֲבוּר ָה ִביא ה' ֶאל
ֲצת ֲא ִחית ֶֹפל ַה ָ
ֲא ִחית ֶֹפל ַוה' ִצוָּה ְל ָה ֵפר ֶאת ע ַ
אַב ָשׁלוֹם ֶאת ָה ָר ָעה.
ְ
ָעץ
ֹהנִ ים ָכּזֹאת וְ ָכזֹאת י ַ
ָתר ַהכּ ֲ
חוּשׁי ֶאל ָצדוֹק וְ ֶאל ֶא ְבי ָ
ֹאמר ַ
)15טו( ַויּ ֶ
ָע ְצ ִתּי אָנִ י.
אַב ָשׁלֹם וְ ֵאת ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכזֹאת וְ ָכזֹאת י ַ
ֲא ִחית ֶֹפל ֶאת ְ
)16טז( וְ ַע ָתּה ִשׁ ְלחוּ ְמ ֵה ָרה וְ ַה ִגּידוּ ְל ָדוִ ד ֵלאמֹר אַל ָתּ ֶלן ַה ַלּיְ ָלה ְבּ ַע ְרבוֹת
וּל ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ.
ֻלּע ַל ֶמּ ֶל ְך ְ
ַה ִמּ ְד ָבּר וְ גַם ָעבוֹר ַתּעֲבוֹר ֶפּן יְ ב ַ
ידה ָל ֶהם
ימ ַעץ ע ְֹמ ִדים ְבּ ֵעין רֹגֵל וְ ָה ְל ָכה ַה ִשּׁ ְפ ָחה וְ ִה ִגּ ָ
ַא ִח ַ
ָתן ו ֲ
)17יז( וִ יהוֹנ ָ
ירה.
יוּכלוּ ְל ֵה ָראוֹת ָלבוֹא ָה ִע ָ
ֵלכוּ וְ ִה ִגּידוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ִכּי לֹא ְ
וְ ֵהם י ְ
ב

ֵיהם ְמ ֵה ָרה ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵבּית
ֵלכוּ ְשׁנ ֶ
אַב ָשׁלֹם ַויּ ְ
ַער ַו ַיּגֵּד ְל ְ
ַרא א ָֹתם נ ַ
)18יח( ַויּ ְ
ֵרדוּ ָשׁם.
ִאישׁ ְבּ ַב ֻח ִרים וְ לוֹ ְב ֵאר ַבּ ֲח ֵצרוֹ ַויּ ְ
ַתּ ְשׁ ַטח ָע ָליו ָה ִרפוֹת
ַתּ ְפרֹשׂ ֶאת ַה ָמּ ָס ְך ַעל ְפּנֵי ַה ְבּ ֵאר ו ִ
ַתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ו ִ
)19יט( ו ִ
נוֹדע ָדּ ָבר.
וְ לֹא ַ
ימ ַעץ
ֹאמרוּ אַיֵּה ֲא ִח ַ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ָה ִא ָשּׁה ַה ַבּיְ ָתה ַויּ ְ
)20כ( ַו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי ְ
יכל ַה ָמּיִ ם וַיְ ַב ְקשׁוּ וְ לֹא ָמ ָצאוּ
ֹאמר ָל ֶהם ָה ִא ָשּׁה ָע ְברוּ ִמ ַ
ָתן ַותּ ֶ
וִ יהוֹנ ָ
רוּשׁ ָלם.
ָשׁבוּ יְ ָ
ַויּ ֻ
ֹאמרוּ ֶאל
אַח ֵרי ֶל ְכ ָתּם ַו ַיּעֲלוּ ֵמ ַה ְבּ ֵאר ַו ֵיּ ְלכוּ ַויּ ִַגּדוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ַויּ ְ
)21כא( וַיְ ִהי ֲ
יכם ֲא ִחית ֶֹפל.
ֲל ֶ
ָעץ ע ֵ
ָדּוִ ד קוּמוּ וְ ִע ְברוּ ְמ ֵה ָרה ֶאת ַה ַמּיִ ם ִכּי ָכ ָכה י ַ
ַר ֵדּן ַעד אוֹר ַהבּ ֶֹקר ַעד
ַע ְברוּ ֶאת ַהיּ ְ
ָקם ָדּוִ ד וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַויּ ַ
)22כב( ַויּ ָ
ַר ֵדּן.
ֶע ָדּר ֲא ֶשׁר לֹא ָע ַבר ֶאת ַהיּ ְ
אַחד לֹא נ ְ
ַ
ֵל ְך
ָקם ַויּ ֶ
ַחבֹשׁ ֶאת ַה ֲחמוֹר ַויּ ָ
ֲצתוֹ ַויּ ֲ
ֶע ְשׂ ָתה ע ָ
ַא ִחית ֶֹפל ָראָה ִכּי לֹא נ ֶ
)23כג( ו ֲ
אָביו.
ָמת וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ֶק ֶבר ִ
ֵחנַק ַויּ ָ
ֶאל ֵבּיתוֹ ֶאל ִעירוֹ וַיְ ַצו ֶאל ֵבּיתוֹ ַויּ ָ
ַר ֵדּן הוּא וְ ָכל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַב ָשׁלֹם ָע ַבר ֶאת ַהיּ ְ
)24כד( וְ ָדוִ ד ָבּא ַמ ֲחנָיְ ָמה וְ ְ
ִעמּוֹ.
ֲמ ָשׂא ֶבן ִאישׁ
אַב ָשׁלֹם ַתּ ַחת יוֹאָב ַעל ַה ָצּ ָבא ַוע ָ
ֲמ ָשׂא ָשׂם ְ
)25כה( וְ ֶאת ע ָ
ָחשׁ ֲאחוֹת ְצרוּיָה ֵאם
וּשׁמוֹ יִ ְת ָרא ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ֲא ֶשׁר ָבּא ֶאל ֲא ִביגַל ַבּת נ ָ
ְ
יוֹאָב.
אַב ָשׁלֹם ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד.
)26כו( וַיִּ ַחן יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ְ
וּמ ִכיר ֶבּן
ָחשׁ ֵמ ַר ַבּת ְבּנֵי ַעמּוֹן ָ
)27כז( וַיְ ִהי ְכּבוֹא ָדוִ ד ַמ ֲחנָיְ ָמה וְ שׁ ִֹבי ֶבן נ ָ
וּב ְר ִז ַלּי ַה ִגּ ְל ָע ִדי ֵמר ְֹג ִלים.
יאל ִמלֹּא ְד ָבר ַ
ַע ִמּ ֵ
ֲד ִשׁים
וּשׂע ִֹרים וְ ֶק ַמח וְ ָק ִלי וּפוֹל ַוע ָ
יוֹצר וְ ִח ִטּים ְ
וּכ ִלי ֵ
)28כח( ִמ ְשׁ ָכּב וְ ַספּוֹת ְ
וְ ָק ִלי.
וּשׁפוֹת ָבּ ָקר ִה ִגּישׁוּ ְל ָדוִ ד וְ ָל ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ
וּד ַבשׁ וְ ֶח ְמאָה וְ צֹאן ְ
)כט( ְ
29
אָמרוּ ָה ָעם ָר ֵעב וְ ָעיֵף וְ ָצ ֵמא ַבּ ִמּ ְד ָבּר.
ֶל ֱאכוֹל ִכּי ְ
ג

למה נקרא שמו יפונה שפינה

מעצת מרגלים
רמב"ן שמות פרק יז פסוק ט
)ט( ויאמר משה אל יהושע  -נראה מכאן כי משה מיום היותו לפניו היה קורא אותו יהושע ,וכן כתוב
)להלן לב יז( וישמע יהושע את קול העם .והכתוב שאמר בענין המרגלים ויקרא משה להושע בן נון
יהושע )במדבר יג טז( ,למבראשונה ידבר ,הודיענו כי זה הושע בן נון אשר בחרו במרגלים הוא אשר
קראו משה יהושע .וכדברי רבותינו )סוטה לד ב( שאמר יה יושיעך מעצת מרגלים ,להגיד כי בעבור זה
המעשה שהיה משה יודע שהוא עתיד ללכת עם המרגלים קרא לו השם הזה .או נאמר כי אז קבע לו
משה אותו השם בפני העדה שלא יקרא שמו עוד הושע ויהיה שמו יהושע.
והטעם שצוה משה את יהושע להלחם בעמלק ,בעבור שיתפלל הוא בנשיאות כפים על ראש הגבעה,
ועלה שם כדי שיראה את ישראל הנלחמים וישים עינו עליהם לטובה ,וגם הם יראו אותו פורש כפיו
השמימה ומרבה בתפלה ויבטחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה.
ובפרקי ר' אליעזר )פרק מד( עוד ,כל ישראל יצאו חוץ לאהליהם וראו את משה כורע על ברכיו והם
כורעים על ברכיהם ,נופל פניו ארצה והם נופלים על פניהם ארצה ,פורש את ידיו לשמים והם פורסים
את ידיהם לשמים ,כשם ששליח צבור מתפלל כך כל העם עונין אחריו ,והפיל הקב"ה את עמלק ואת
עמו ביד יהושע .ואם כן יהיה טעם "ומטה האלהים בידי" לומר כי כאשר עלה על ראש הגבעה וראה את
עמלק נטה ידו במטה להביא עליהם מכות דבר וחרב ואבדן ,כענין הנאמר ביהושע נטה בכידון אשר
בידך אל העי כי בידך אתננה )יהושע ח יח( ,כי בעת היותו מתפלל וכפיו פרושות השמים לא יתפוש בידו
דבר .והיה כל הענין הזה שעשה משה רבינו ,מפני שהיה עמלק גוי איתן וחזק מאד ,וישראל אינם
מלומדי מלחמה ולא ראו אותה מעולם ,כאשר אמר פן ינחם העם בראותם מלחמה )לעיל יג יז( ,והוא
עיף ויגע ככתוב במשנה תורה )דברים כה יח( ,על כן פחד מהם והוצרך לכל התפלה והתחנה הזאת.
ויתכן שפחד משה פן יתגבר בחרבו מפני היותו עם נוחל החרב מברכת הזקן שאמר לו ועל חרבך תחיה
)בראשית כז מ( ,כי המלחמה מן המשפחה הזאת היא הראשונה והאחרונה לישראל ,כי עמלק מזרע
עשו )שם לו יב( ,וממנו באה אלינו המלחמה בראשית הגוים ,ומזרעו של עשו היה לנו הגלות והחרבן
האחרון ,כאשר יאמרו רבותינו )ע"ז ב ב( שאנחנו היום בגלות אדום ,וכאשר ינוצח הוא ,ויחלש הוא
ועמים רבים אשר אתו ,ממנה נושע לעולם ,כאשר אמר )עובדיה א כא( ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט
את הר עשו והיתה לה' המלוכה .והנה כל אשר עשו משה ויהושע עמהם בראשונה יעשו אליהו ומשיח
בן יוסף עם זרעם ,על כן התאמץ משה בדבר.

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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