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  ד"בס

  ק" לפג" תשכאייר - 8  #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 יז 
ָׂשר  ֶאֶלף  ִאיׁש ַוּיֹאֶמר  ֲאִחיתֶֹפל  ֶאל  ַאְבָׁשלֹם  ֶאְבֲחָרה  ָּנא  ְׁשֵנים  ָע)  א( 1

 .ְוָאקּוָמה ְוֶאְרְּדָפה ַאֲחֵרי ָדִוד ַהָּלְיָלה
ְוָאבֹוא  ָעָליו  ְוהּוא  ָיֵגַע  ּוְרֵפה  ָיַדִים  ְוַהֲחַרְדִּתי  אֹתֹו  ְוָנס  ָּכל  ָהָעם  ֲאֶׁשר )  ב( 2

 .ִאּתֹו ְוִהֵּכיִתי ֶאת ַהֶּמֶלְך ְלַבּדֹו
ִאיׁש  ֲאֶׁשר  ַאָּתה  ְמַבֵּקׁש  ָּכל  ָהָעם ְוָאִׁשיָבה  ָכל  ָהָעם  ֵאֶליָך  ְּכׁשּוב  ַהּכֹל  ָה)  ג( 3

 .ִיְהֶיה ָׁשלֹום
 .ַוִּייַׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַאְבָׁשלֹם ּוְבֵעיֵני ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל) ד( 4
ַוּיֹאֶמר  ַאְבָׁשלֹום  ְקָרא  ָנא  ַּגם  ְלחּוַׁשי  ָהַאְרִּכי  ְוִנְׁשְמָעה  ַמה  ְּבִפיו  ַּגם )  ה( 5

 .הּוא
י  ֶאל  ַאְבָׁשלֹום  ַוּיֹאֶמר  ַאְבָׁשלֹום  ֵאָליו  ֵלאמֹר  ַּכָּדָבר  ַהֶּזה  ִּדֶּבר ַוָּיבֹא  חּוַׁש)  ו( 6

 .ֲאִחיתֶֹפל ֲהַנֲעֶׂשה ֶאת ְּדָברֹו ִאם ַאִין ַאָּתה ַדֵּבר



ב 

ַוּיֹאֶמר  חּוַׁשי  ֶאל  ַאְבָׁשלֹום  לֹא  טֹוָבה  ָהֵעָצה  ֲאֶׁשר  ָיַעץ  ֲאִחיתֶֹפל  ַּבַּפַעם )  ז( 7

 .ַהּזֹאת
ַׁשי  ַאָּתה  ָיַדְעָּת  ֶאת  ָאִביָך  ְוֶאת  ֲאָנָׁשיו  ִּכי  ִגּבִֹרים  ֵהָּמה  ּוָמֵרי ַוּיֹאֶמר  חּו)  ח( 8

 .ֶנֶפׁש ֵהָּמה ְּכדֹב ַׁשּכּול ַּבָּׂשֶדה ְוָאִביָך ִאיׁש ִמְלָחָמה ְולֹא ָיִלין ֶאת ָהָעם
ה ִהֵּנה  ַעָּתה  הּוא  ֶנְחָּבא  ְּבַאַחת  ַהְּפָחִתים  אֹו  ְּבַאַחד  ַהְּמקֹומֹת  ְוָהָי)  ט( 9

ִּכְנפֹל  ָּבֶהם  ַּבְּתִחָּלה  ְוָׁשַמע  ַהּׁשֵֹמַע  ְוָאַמר  ָהְיָתה  ַמֵּגָפה  ָּבָעם  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי 

 .ַאְבָׁשלֹם
ְוהּוא  ַגם  ֶּבן  ַחִיל  ֲאֶׁשר  ִלּבֹו  ְּכֵלב  ָהַאְרֵיה  ִהֵּמס  ִיָּמס  ִּכי  יֵֹדַע  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל )  י( 10

 .ִּכי ִגּבֹור ָאִביָך ּוְבֵני ַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו
ִּכי  ָיַעְצִּתי  ֵהָאסֹף  ֵיָאֵסף  ָעֶליָך  ָכל  ִיְׂשָרֵאל  ִמָּדן  ְוַעד  ְּבֵאר  ֶׁשַבע  ַּכחֹול )  יא( 11

 .ֲאֶׁשר ַעל ַהָּים ָלרֹב ּוָפֶניָך הְֹלִכים ַּבְקָרב
ַהְּמקֹומֹת  ֲאֶׁשר  ִנְמָצא  ָׁשם  ְוַנְחנּו  ָעָליו }  \ְּבַאַחד{\ּוָבאנּו  ֵאָליו  ְּבַאַחת  )  יב( 12

ֲאֶׁשר  ִאּתֹו  ַּגם   ל  ַהַּטל  ַעל  ָהֲאָדָמה  ְולֹא  נֹוַתר  ּבֹו  ּוְבָכל  ָהֲאָנִׁשיםַּכֲאֶׁשר  ִיּפֹ

 .ֶאָחד
ְוִאם  ֶאל  ִעיר  ֵיָאֵסף  ְוִהִּׂשיאּו  ָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאל  ָהִעיר  ַהִהיא  ֲחָבִלים )  יג( 13

 .ְוָסַחְבנּו אֹתֹו ַעד ַהַּנַחל ַעד ֲאֶׁשר לֹא ִנְמָצא ָׁשם ַּגם ְצרֹור
ר  ַאְבָׁשלֹום  ְוָכל  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  טֹוָבה  ֲעַצת  חּוַׁשי  ָהַאְרִּכי  ֵמֲעַצת ַוּיֹאֶמ)  יד( 14

  ֶאל 'ה  ִצָּוה  ְלָהֵפר  ֶאת  ֲעַצת  ֲאִחיתֶֹפל  ַהּטֹוָבה  ְלַבֲעבּור  ָהִביא  'הֲאִחיתֶֹפל  ַו

 .ַאְבָׁשלֹום ֶאת ָהָרָעה
את  ְוָכזֹאת  ָיַעץ ַוּיֹאֶמר  חּוַׁשי  ֶאל  ָצדֹוק  ְוֶאל  ֶאְבָיָתר  ַהּכֲֹהִנים  ָּכזֹ)  טו( 15

 .ֲאִחיתֶֹפל ֶאת ַאְבָׁשלֹם ְוֵאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ָיַעְצִּתי ָאִני
ְוַעָּתה  ִׁשְלחּו  ְמֵהָרה  ְוַהִּגידּו  ְלָדִוד  ֵלאמֹר  ַאל  ָּתֶלן  ַהַּלְיָלה  ְּבַעְרבֹות )  טז( 16

 . ּוְלָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹוַהִּמְדָּבר ְוַגם ָעבֹור ַּתֲעבֹור ֶּפן ְיֻבַּלע ַלֶּמֶלְך
ִויהֹוָנָתן  ַוֲאִחיַמַעץ  עְֹמִדים  ְּבֵעין  רֵֹגל  ְוָהְלָכה  ַהִּׁשְפָחה  ְוִהִּגיָדה  ָלֶהם )  יז( 17

 .ְוֵהם ֵיְלכּו ְוִהִּגידּו ַלֶּמֶלְך ָּדִוד ִּכי לֹא יּוְכלּו ְלֵהָראֹות ָלבֹוא ָהִעיָרה



ג 

לֹם  ַוֵּיְלכּו  ְׁשֵניֶהם  ְמֵהָרה  ַוָּיבֹאּו  ֶאל  ֵּבית ַוַּיְרא  אָֹתם  ַנַער  ַוַּיֵּגד  ְלַאְבָׁש)  יח( 18

 .ִאיׁש ְּבַבֻחִרים ְולֹו ְבֵאר ַּבֲחֵצרֹו ַוֵּיְרדּו ָׁשם
ַוִּתַּקח  ָהִאָּׁשה  ַוִּתְפרֹׂש  ֶאת  ַהָּמָסְך  ַעל  ְּפֵני  ַהְּבֵאר  ַוִּתְׁשַטח  ָעָליו  ָהִרפֹות )  יט( 19

 .ְולֹא נֹוַדע ָּדָבר
ַוָּיבֹאּו  ַעְבֵדי  ַאְבָׁשלֹום  ֶאל  ָהִאָּׁשה  ַהַּבְיָתה  ַוּיֹאְמרּו  ַאֵּיה  ֲאִחיַמַעץ )  כ( 20

ִויהֹוָנָתן  ַוּתֹאֶמר  ָלֶהם  ָהִאָּׁשה  ָעְברּו  ִמיַכל  ַהָּמִים  ַוְיַבְקׁשּו  ְולֹא  ָמָצאּו 

 .ַוָּיֻׁשבּו ְירּוָׁשָלם
ְלכּו  ַוַּיִּגדּו  ַלֶּמֶלְך  ָּדִוד  ַוּיֹאְמרּו  ֶאל ַוְיִהי  ַאֲחֵרי  ֶלְכָּתם  ַוַּיֲעלּו  ֵמַהְּבֵאר  ַוֵּי)  כא( 21

 .ֲאִחיתֶֹפל ָּדִוד קּומּו ְוִעְברּו ְמֵהָרה ֶאת ַהַּמִים ִּכי ָכָכה ָיַעץ ֲעֵליֶכם
ַוָּיָקם  ָּדִוד  ְוָכל  ָהָעם  ֲאֶׁשר  ִאּתֹו  ַוַּיַעְברּו  ֶאת  ַהַּיְרֵּדן  ַעד  אֹור  ַהּבֶֹקר  ַעד )  כב( 22

 .ר לֹא ָעַבר ֶאת ַהַּיְרֵּדןַאַחד לֹא ֶנְעָּדר ֲאֶׁש
ַוֲאִחיתֶֹפל  ָרָאה  ִּכי  לֹא  ֶנֶעְׂשָתה  ֲעָצתֹו  ַוַּיֲחבֹׁש  ֶאת  ַהֲחמֹור  ַוָּיָקם  ַוֵּיֶלְך )  כג( 23

 .ֶאל ֵּביתֹו ֶאל ִעירֹו ַוְיַצו ֶאל ֵּביתֹו ַוֵּיָחַנק ַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר ָאִביו
לֹם  ָעַבר  ֶאת  ַהַּיְרֵּדן  הּוא  ְוָכל  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל ְוָדִוד  ָּבא  ַמֲחָנְיָמה  ְוַאְבָׁש)  כד( 24

 .ִעּמֹו
ְוֶאת  ֲעָמָׂשא  ָׂשם  ַאְבָׁשלֹם  ַּתַחת  יֹוָאב  ַעל  ַהָּצָבא  ַוֲעָמָׂשא  ֶבן  ִאיׁש )  כה( 25

  ֵאם ְצרּוָיהּוְׁשמֹו  ִיְתָרא  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ֲאֶׁשר  ָּבא  ֶאל  ֲאִביַגל  ַּבת  ָנָחׁש  ֲאחֹות  

 .יֹוָאב
 .ן ִיְׂשָרֵאל ְוַאְבָׁשלֹם ֶאֶרץ ַהִּגְלָעדַוִּיַח) כו( 26
ַוְיִהי  ְּכבֹוא  ָדִוד  ַמֲחָנְיָמה  ְוׁשִֹבי  ֶבן  ָנָחׁש  ֵמַרַּבת  ְּבֵני  ַעּמֹון  ּוָמִכיר  ֶּבן )  כז( 27

 .ֵמרְֹגִליםַעִּמיֵאל ִמּלֹא ְדָבר ּוַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי 
עִֹרים  ְוֶקַמח  ְוָקִלי  ּופֹול  ַוֲעָדִׁשים ִמְׁשָּכב  ְוַסּפֹות  ּוְכִלי  יֹוֵצר  ְוִחִּטים  ּוְׂש)  כח( 28

 .ְוָקִלי
ּוְדַבׁש  ְוֶחְמָאה  ְוצֹאן  ּוְׁשפֹות  ָּבָקר  ִהִּגיׁשּו  ְלָדִוד  ְוָלָעם  ֲאֶׁשר  ִאּתֹו )  כט( 29

 .ֶלֱאכֹול ִּכי ָאְמרּו ָהָעם ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ַּבִּמְדָּבר
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למה נקרא שמו יפונה שפינה 

  צת מרגליםמע

  פרק יז פסוק טן שמות "רמב
וכן  כתוב ,    נראה  מכאן  כי  משה  מיום  היותו  לפניו  היה  קורא  אותו  יהושע-  ויאמר  משה  אל  יהושע  )ט(
והכתוב  שאמר  בענין  המרגלים  ויקרא  משה  להושע  בן  נון .  וישמע  יהושע  את  קול  העם)  להלן  לב  יז(

בחרו  במרגלים  הוא  אשר הודיענו  כי  זה  הושע  בן  נון  אשר  ,  למבראשונה  ידבר,  )במדבר  יג  טז(יהושע  
להגיד  כי  בעבור  זה ,  מרגלים  מעצתשאמר  יה  יושיעך  )  סוטה  לד  ב(וכדברי  רבותינו  .  קראו  משה  יהושע

או  נאמר  כי  אז  קבע  לו .  המעשה  שהיה  משה  יודע  שהוא  עתיד  ללכת  עם  המרגלים  קרא  לו  השם  הזה
  .משה אותו השם בפני העדה שלא יקרא שמו עוד הושע ויהיה שמו יהושע

, בעבור  שיתפלל  הוא  בנשיאות  כפים  על  ראש  הגבעה,  הטעם  שצוה  משה  את  יהושע  להלחם  בעמלקו
וגם  הם  יראו  אותו  פורש  כפיו ,  ועלה  שם  כדי  שיראה  את  ישראל  הנלחמים  וישים  עינו  עליהם  לטובה

  .השמימה ומרבה בתפלה ויבטחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה
יצאו  חוץ  לאהליהם  וראו  את  משה  כורע  על  ברכיו  והם כל  ישראל  ,  עוד)  פרק  מד(אליעזר  '  ובפרקי  ר

פורש  את  ידיו  לשמים  והם  פורסים ,  נופל  פניו  ארצה  והם  נופלים  על  פניהם  ארצה,  כורעים  על  ברכיהם
ה  את  עמלק  ואת "והפיל  הקב,  כשם  ששליח  צבור  מתפלל  כך  כל  העם  עונין  אחריו,  את  ידיהם  לשמים

לומר  כי  כאשר  עלה  על  ראש  הגבעה  וראה  את "    האלהים  בידיומטה"ואם  כן  יהיה  טעם  .  עמו  ביד  יהושע
כענין  הנאמר  ביהושע  נטה  בכידון  אשר ,  עמלק  נטה  ידו  במטה  להביא  עליהם  מכות  דבר  וחרב  ואבדן

כי  בעת  היותו  מתפלל  וכפיו  פרושות  השמים  לא  יתפוש  בידו ,  )יהושע  ח  יח(בידך  אל  העי  כי  בידך  אתננה  
וישראל  אינם ,  מפני  שהיה  עמלק  גוי  איתן  וחזק  מאד,    משה  רבינווהיה  כל  הענין  הזה  שעשה.  דבר

והוא ,  )לעיל  יג  יז(כאשר  אמר  פן  ינחם  העם  בראותם  מלחמה  ,  מלומדי  מלחמה  ולא  ראו  אותה  מעולם
  .על כן פחד מהם והוצרך לכל התפלה והתחנה הזאת, )דברים כה יח(עיף ויגע ככתוב במשנה תורה 

בו  מפני  היותו  עם  נוחל  החרב  מברכת  הזקן  שאמר  לו  ועל  חרבך  תחיה ויתכן  שפחד  משה  פן  יתגבר  בחר
כי  עמלק  מזרע ,  כי  המלחמה  מן  המשפחה  הזאת  היא  הראשונה  והאחרונה  לישראל,  )בראשית  כז  מ(

ומזרעו  של  עשו  היה  לנו  הגלות  והחרבן ,  וממנו  באה  אלינו  המלחמה  בראשית  הגוים,  )שם  לו  יב(עשו  
ויחלש  הוא ,  וכאשר  ינוצח  הוא,  שאנחנו  היום  בגלות  אדום)  ז  ב  ב"ע  (כאשר  יאמרו  רבותינו,  האחרון

ועלו  מושיעים  בהר  ציון  לשפוט )  עובדיה  א  כא(כאשר  אמר  ,  ממנה  נושע  לעולם,  ועמים  רבים  אשר  אתו
והנה  כל  אשר  עשו  משה  ויהושע  עמהם  בראשונה  יעשו  אליהו  ומשיח .  המלוכה'  את  הר  עשו  והיתה  לה

  .ן התאמץ משה בדברעל כ, בן יוסף עם זרעם
 

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי (


