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  ד"בס

  ק" לפג" תשכלולא - 12  #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(ב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוקדושת 
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 , כל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד ושמצל "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 ישראלוועדיצא 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

 

  פתרון -התחפש  ובא  :  י  דברי  הימים  ב  פרק  יח  פסוק  כט"רש 1
חרים  שלא  יכירוני  שאני צריך  אני  להתנכר  ולהתחפש  בבגדים  א

מלך  ישראל  כי  חשש  לדברי  מיכיהו  שאמר  לו  אם  שוב  תשוב 
ואמר  ליהושפט  אני  רוצה  להשתנות  עצמי  ולבוא '  בשלום  וגו

במלחמה  שיש  לי  לחוש  שמא  שמעו  ארמים  מה  שאמר  מיכיהו 
ואתה  לבש .  אם  שוב  תשוב  בשלום  ולא  יסבו  להלחם  כי  אם  עלי

וכלי  מלחמה  של  מלכות  כי   תכסיסי  מלכות  ושריונות  -בגדיך  
אין  לחוש  בדברי  הנביא  כי  אם  מלך  ישראל  לבדו  כי  כן  הגידו 

  : שלו דברי מיכיהומרגלים
  כי  כן  כתוב -בשטים  :  אבן  עזרא  על  במדבר  פרק  כה  פסוק  א 2

ויחנו  על  הירדן  מבית  הישימות  עד  השטים  והכל  בערבות  מואב 
כי   ולפי  דעתי  מרגליםכי  לא  זזו  משם  גם  יהושע  משם  שלח  

  :ויחל מהבנין הכבד הנוסף
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אל  עין  משפט  על  שם :  ן  על  בראשית  פרק  יד  פסוק  ז"רמב 3
, העתיד  שעתידים  משה  ואהרן  להשפט  שם  על  עסקי  אותו  העין

כי ,  ולא  הבינותי  זה)  ר  יט  יד"במד(י  מדברי  אגדה  "לשון  רש
איל  פארן  אשר  על "כי  הוא  ב,  "קדש  ברנע"זה  הוא  "  קדש"

במדבר  יג (שנאמר  ,  לים  בשנה  שניהוממנו  נשתלחו  מרג"  המדבר
ונבא  עד  קדש )  דברים  א  יט  כב(אל  מדבר  פארן  קדשה  וכתוב  )  כו

ושם  ישבו  ישראל  ימים ,  ברנע  ותאמרו  נשלחה  אנשים  לפנינו
ששם  משפט  הצדיקים  הוא  במדבר  צין  שבאו "  קדש"רבים  אבל  

ויבאו  בני  ישראל  כל )  במדבר  כ  א(שנאמר  ,  שם  בשנת  הארבעים
וגמר  הפרשה ,  ן  בחדש  הראשון  וישב  העם  בקדשהעדה  מדבר  צי

רמז  הכתוב  כי  השם  הזה ,  אולי  המדרש  על  השם  בלבד  הוא
  :הוא יהיה עין משפט" קדש"

 מרגלים  ויאמר  אליהם  :ן  על  בראשית  פרק  מב  פסוק  ט"רמב 4
כי  מה ,    העלילה  הזאת  יצטרך  להיות  בה  טעם  או  אמתלא-אתם  

והם  בתוך ,  ליווכל  הארץ  באו  א,  עשו  להיות  אומר  להם  ככה
כמו  שאמר  לשבור  בתוך  הבאים  כי  היה  הרעב  בארץ ,  הבאים
 :כנען

ואמר  להם ,  לבושי  מכלול  כולם,  ואולי  ראה  אותם  אנשי  תואר  ונכבדים
אין  דרך  אנשים  נכבדים  ככם  לבא  לשבור  אוכל  כי  עבדים  רבים  לכם 

והוא  טעם  ויבאו  בני  ישראל ,  ויתכן  שהיו  בתחילת  הבאים  מארץ  כנען
כי  עתה  באו  משם ,  תוך  הבאים  כי  היה  הרעב  בארץ  כנעןלשבור  ב

כי  מארץ  כנען  לא  בא  אלי ,  הראשונים  ויאמר  להם  יוסף  מרגלים  אתם
  :שאמר להם בתחילה, וזה טעם מאין באתם, אדם לשבור אוכל

כלנו  בני  איש  אחד  נחנו :  ן  על  בראשית  פרק  מב  פסוק  יא"רמב 5
אחים  בני  איש מפני  היותנו  ,  יתכן  לפרש  הטענה  הזאת  כי  אמרו

באנו  כלנו  כאחד ,  כי  כן  רצון  אבינו,  אחד  ולא  נפרד  זה  מזה
כי ,  לשבר  אוכל  ולא  שלחנו  אחד  ממנו  עם  עבדיו  וכן  היה  הדבר

אלא  שאין  רצונם  להפרד  זה  מזה  גם  יתכן ,  למה  ישלחם  כולם
שלא  יגזלו  מעבדיהם  בדרך  את ,  שעשו  כן  בעבור  כובד  הרעב
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, כלנו  בני  איש  אחד  נחנוויתכן  שאמרו  לו    :השבר  אשר  יביאו
, תוכל  לחקור  עליו  כי  הוא  נודע  בשערים  בכבוד  עשרו  ורוב  בניו

ואם  תשאל  ותחקור  תדע  כי  כנים  אנחנו  ואנשים  צדיקים  בני 
 :צדיק ולא מרגלים

לא ,    כי  כנים  אנחנו  מנעורינו  בכל  דברינו-וטעם  לא  היו  עבדיך  מרגלים  
, לא  היינו  מרגלים)  ק  לאלהלן  פסו(היו  עבדיך  מרגלים  מאז  ועד  עתה  וכן  

 :מעולם
שנכנסו  בעשרה  פתחים )  ר  צא  ו"ב(ורבותינו  נתעוררו  כמו  שאמרנו  ודרשו  

אבל  לא  הזכיר ,  כדרך  מרגלים  ולכך  העליל  עליהם  וטענה  נכונה  היא
והיא ,  שאמרו  לו  בתחלה  כלנו  בני  איש  אחד  נחנו,  אותה  הכתוב  ועוד
 :שמחייבת אותם

בעשרה  פתחים  ועכשיו  אתם  נועדים נכנסתם  ,  ויתכן  שמתחלה  אמר  להם
בעבור ,  ואמרו  לו,  אין  זה  רק  דרך  מרגלים,  במקום  אחד  ונקשרים  יחדיו
, לא  כי  ערות  הארץ  באתם  לראות,  ואמר  להם,  היותנו  אחים  נאספנו  יחד

, כי  אם  אתם  אחים  היה  לכם  ליכנס  בפתח  אחד  כאשר  אתם  עתה  יחדיו
  יחוש  להאריך  בטעם אז  אמרו  כי  האחד  איננו  והלכו  לבקשו  והכתוב  לא

  :הטענות
ואשימה  עיני  עליו  אמר :  ן  על  בראשית  פרק  מד  פסוק  כא"רמב 6

רבי  אברהם  הטעם  שאראה  אותו  ולא  מצאתי  בכתוב  שימת  עין 
קחנו ,  )ירמיה  כד  ו(ושמתי  עיני  עליהם  לטובה  ,  על  הראיה  בלבד

כי  לא  צוה ,  )שם  לט  יב(ועינך  שים  עליו  ואל  תעש  לו  מאומה  רע  
 :אלא שישמור אותו ויטיב לו,  אחר שיקחנואותו שיראנו

כאשר ,  ואם  לא  נזכר  בפירוש,  אבל  נדר  להם  יוסף  לחמול  עליו  ולשמרו
יקצר  שם  בכל  הדברים  האלה  אשר  ספר  יהודה  בפניו  ולא  הזכיר  מאסר 

  :דרך מוסר או אימת מלכות, שמעון ועלילת מרגלים אתם
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  צת מרגליםמע
ויקרא משה להושע יהושע "

  "והושיעו מעצת מרגלים
) יב(ה "פרשת קרח סימן יב ד) ורשא(מדרש תנחומא 

  ך האותיות "מנצפ
  
לך  לך  רמז  נרמז  לאברהם ,  ך  האותיות  כפולות  צופים  אמרום"מנצפ)  יב(

רמז  נרמז  שהוא )  בראשית  כו(כי  עצמת  ממנו  מאד  ,  למאה  שנה  יוליד  יצחק
ניצל  בשני )  לב/  בראשית/שם  (ן  ליעקב  הצילני  נא  "  נו,וזרעו  עצומים  בשני  עולמים

ץ "צ,  ב"ז  פקדתי  לעה"פקד  בעה,  )נ/  בראשית/שם  (ף  ליוסף  פקד  פקדתי  "פ,  עולמים
) ירמיה  לג(זה  משיח  וכן  הוא  אומר  )  זכריה  ו(הנה  איש  צמח  שמו  ומתחתיו  יצמח  

  הוסיף ד  ספרים"כ)  ו/  השירים/שיר  (ששים  המה  מלכות  ,  והקמותי  לדוד  צמח  צדיק
וששה  סדרים  ותשעה  פרקים ,  א  מן  תרי  עשר  חוץ  מן  יונה  שהוא  בפני  עצמו"עליהם  י

ששים /)  'שיר  השירים  ו/שם  (ושמנים  פילגשים  ,  כ  הרי  ששים  המה  מלכות"דת
ועלמות  אין  מספר  משנה ,  בתי  מדרשות  שהיה  בירושלים  כנגד  פתחיה'  מסכתות  פ
כנגד  אותיות  של )  ג/  יר  השיריםש/שם  (הנה  מטתו  שלשלמה  ששים  גבורים  ,  החיצונה
ן  בגימטריא  כמנין  ימות  החמה  שבכל  השנה  הוא  שליט "השט,  וישמרך'  יברכך  ה

אמר  רבי  אמי  בר  אבא  אברהם  עד  שלא  נימול  ולא  הוליד ,  להלשין  חוץ  מיום  הכפורים
  .ונעשה שלם והוליד ונקרא אברהם מנין אותיותיו' אברים נתוסף ה' היה חסר ה

' ד  לשנים  ה"אמוראי  חד  אמר  נחלק  היושרי  פליגי  בה  תרי  
ד  שנטל  משרה  קרא  תגר  עד  שבא "לשרה  וחד  אמר  יו'  לאברהם  וה

ויקרא  משה )  במדבר  יג(ד  שנאמר  "יהושע  והוסיף  לו  יו
  .להושע יהושע והושיעו מעצת מרגלים

  ,ד כנגד עשרה נסיונות"יצחק יו
  ,תשעים שנה לשרה נולד' צ
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  ,לשמונה ימים נמול' ח
מולדותיו '    יעקב  על  שמו  נקרא  י,י  אברהם  כשנולדשנים  חי'  ק'  ק

בנים  ולוי  היה  עשירי '  העשירי  למפרע  לוי  עשירי  חשוב  מבנימין  עד  לוי  היו  לו  י
' ע,  )בראשית  כח(ונתנו  מעשר  למקום  לקיים  וכל  אשר  תתן  לי  עשר  אעשרנו  לך  

, כנגד  אותיות  הברכה  ויתן  לך  הוצא  משם  השם  נשתיירו  מאה'  ק,  בשבעים  נפש
ד  כנגד  שלשים  מעלות  של "יהודה  על  שמו  נקרא  למ,  כנגד  שני  מלאכים  עולים'  ב

ג  מצות "ג  אותיות  מן  אנכי  עד  אשר  לרעך  כנגד  תרי"מלכות  הלוחות  היו  בהן  תרי
  .וכולן נתנו למשה בסיני שבהן חקים ומשפטים תורה ומשנה תלמוד והגדה

אין  בכל  המדות  גדול ,  )ישעיה  לג(היא  אוצרו  '  יראת  ה
' ועתה  ישראל  מה  ה)  דברים  י(ה  וענוה  שנאמר  מן  הירא

א  ותורה  ומילה "יראת  בגימטריא  תרי,  אלהיך  שואל  מעמך
קשרים  הרי '  חוטין  וה'  ר  ח"ג  ציצית  ת"עמה  הרי  תרי

ברכות  שבכל  יום  היו  מתים '  כנגד  ק'  הוקם  על  בגימטריא  ק  ,ג"תרי
מה ועתה  ישראל  )  דברים  י(ברכות  '  אנשים  בא  דוד  ותקנן  לק'  מישראל  ק

זאת ,  ברכות  כיון  שתקנום  נעצרה  המגפה'  אלהיך  קרי  ביה  מאה  אלו  ק'  ה
, עולה  של  תורה  ועולה  של  תשובה)  ויקרא  ו(תורת  העולה  היא  העולה  

אלו  דוד  ואהרן  שנמשחו  בשמן  המשחה )  זכריה  ד(שני  בני  היצהר  
והיתה  לו  ולזרעו  אחריו  ברית )  שמות  כח(שמשיחתן  לדורות  באהרן  כתיב  

כל  תשא  עון  וקח ,    בדוד  כתיב  ודוד  עבדי  נשיא  להם  לעולם,כהונת  עולם
שבית =ק  "  בזמן  שבהמרבונו  של  עולםאמרו  ישראל  )  הושע  יד(טוב  

קיים  היינו  מקריבין  קרבן  ומתכפר  ועכשיו  אין  בידינו  אלא =  המקדש
ט  הוצא  מהן  ברכת  הזדים  שתקנו "ז  תפלה  י"טוב  בגימטריא  י,  תפלה
רבי ,  )תהלים  כו(ונסני  '  ום  בחנני  הואת  צמח  דוד  שתקנו  על  ש,  ביבנה

אמרו ,  ש  נפש"ת  ב"סימון  אומר  כל  תשא  עון  וקח  טוב  טוב  בגימטריא  בא
שתהא =  יהי  רצון  מלפניך=מ  "ישראל  הרי  חלבנו  ממנו  מנפשותינו  יהר

בגימטריא ,  )רות  ד(לה  הריון  '  ויתן  ה,  כפרה  עלינו  ונשלמה  פרים  שפתינו
  על  ההריון  לילה  שמו  שנאמר חדשים  של  לידה  והמלאך  הממונה'  ימי  ט

סאה  כנגד  מי  באר '  שיעור  מי  מקוה  מ,  והלילה  אמר  הרה  גבר)  איוב  ג(
ס "וכמה  ביצים  בשיעור  המקוה  חמשה  אלפים  ושת,  שכתוב  בתורה
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ומנין  למקוה ,  ג  ביצים  וחומש  ביצה  שיעור  החלה"מ,  ד  ביצים"והסאה  קמ
  את  מי יען  כי  מאס  העם  הזה)  ישעיה  ח(שצריך  ארבעים  סאה  דכתיב  

הרי  שיעור  סאה  טפח ,  ט  בגימטריא  ארבעים"השלוח  ההולכים  לאט  לא
והמפריש  שיעור  חלה  צריך  להפריש  ששה  לוגין ,  על  טפח  ברום  טפח
אלה )  שמות  לה(מלקות  ארבעים  מן  התורה  דכתיב  ,  ואחד  וחומש  ביצה

הרי  ארבעים  חסר '  הדברים  ג',  דברים  ב,  ו"אלה  ל'  הדברים  אשר  צוה  ה
כנגד  ארבעים  קללות  שנתקללו )  דברים  כה(כנו  לא  יוסיף  ארבעים  י,  אחת

סנהדרין ,  ופחתו  חכמים  אחד  משום  לא  יוסיף,  נחש  וחוה  ואדם  ואדמה
, שלשה  ועשרים  כדי  שירבו  מליצי  זכיות  אחד  וירבו  מלמדי  חובות  שנים

ח  ואמר  שמואל "חרם  בגימטריא  רמ,  מוטב  שיבאו  שנים  וידחו  אחד
ח "ים  וכשהיא  יוצאה  יוצאה  מן  רמח  איבר"כשהיא  נכנסת  נכנסת  ברמ

תירש  כתיב  וקרינן  תירוש  זכה ,  ברוגז  רחם  תזכור)  חבקוק  ג('  כדכתי
ל  בשלשה  דברים  אדם  ניכר  בכיסו "ארז,  נעשה  ראש  לא  זכה  נעשה  רש

גוג  ומגוג ,  ש"ת  ב"ששך  בגימטריא  בבל  בא,  טבאל  רמליה,  ובכוסו  ובכעסו
  . בגימטריא שבעים שהם שבעים אומות

  )ה"עטין הבא איהמשך בבול(


