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  ד"בס

  ק" לפד"תשכתשרי  - 13  #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

 
  ן על שמות פרק יז פסוק ט"רמב

להגיד כי בעבור , יה יושיעך מעצת מרגלים
יודע שהוא עתיד זה המעשה שהיה משה 

 ללכת עם המרגלים קרא לו השם הזה
ויאמר  משה  אל  יהושע  נראה  מכאן  כי  משה  מיום  היותו  לפניו  היה  קורא  אותו )  ט(
וישמע  יהושע  את  קול  העם  והכתוב  שאמר  בענין  המרגלים )  להלן  לב  יז(וכן  כתוב  ,  יהושע

ודיענו  כי  זה  הושע ה,  למבראשונה  ידבר,  )במדבר  יג  טז(ויקרא  משה  להושע  בן  נון  יהושע  
שאמר :)  סוטה  לד(בן  נון  אשר  בחרו  במרגלים  הוא  אשר  קראו  משה  יהושע  וכדברי  רבותינו  

להגיד  כי  בעבור  זה  המעשה  שהיה  משה  יודע  שהוא  עתיד  ללכת ,  יה  יושיעך  מעצת  מרגלים
עם  המרגלים  קרא  לו  השם  הזה  או  נאמר  כי  אז  קבע  לו  משה  אותו  השם  בפני  העדה  שלא 

 :וד הושע ויהיה שמו יהושעיקרא שמו ע
בעבור  שיתפלל  הוא  בנשיאות  כפים ,  והטעם  שצוה  משה  את  יהושע  להלחם  בעמלק

וגם ,  ועלה  שם  כדי  שיראה  את  ישראל  הנלחמים  וישים  עינו  עליהם  לטובה,  על  ראש  הגבעה
 :הם יראו אותו פורש כפיו השמימה ומרבה בתפלה ויבטחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה
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כל  ישראל  יצאו  חוץ  לאהליהם  וראו  את  משה  כורע ,  עוד)  פרק  מד(אליעזר  '   ובפרקי  ר
פורש  את ,  נופל  פניו  ארצה  והם  נופלים  על  פניהם  ארצה,  על  ברכיו  והם  כורעים  על  ברכיהם

כשם  ששליח  צבור  מתפלל  כך  כל  העם  עונין ,  ידיו  לשמים  והם  פורסים  את  ידיהם  לשמים
ומטה  האלהים "  ואת  עמו  ביד  יהושע  ואם  כן  יהיה  טעם  ה  את  עמלק"והפיל  הקב,  אחריו
לומר  כי  כאשר  עלה  על  ראש  הגבעה  וראה  את  עמלק  נטה  ידו  במטה  להביא  עליהם "  בידי

כענין  הנאמר  ביהושע  נטה  בכידון  אשר  בידך  אל  העי  כי  בידך ,  מכות  דבר  וחרב  ואבדן
א  יתפוש  בידו  דבר כי  בעת  היותו  מתפלל  וכפיו  פרושות  השמים  ל,  )יהושע  ח  יח(אתננה  

וישראל ,  מפני  שהיה  עמלק  גוי  איתן  וחזק  מאד,  והיה  כל  הענין  הזה  שעשה  משה  רבינו
כאשר  אמר  פן  ינחם  העם  בראותם  מלחמה ,  אינם  מלומדי  מלחמה  ולא  ראו  אותה  מעולם

על  כן  פחד  מהם  והוצרך ,  )דברים  כה  יח(והוא  עיף  ויגע  ככתוב  במשנה  תורה  ,  )לעיל  יג  יז(
 :התחנה הזאתלכל התפלה ו

 ויתכן  שפחד  משה  פן  יתגבר  בחרבו  מפני  היותו  עם  נוחל  החרב  מברכת  הזקן  שאמר 
המלחמה  מן  המשפחה  הזאת  היא  הראשונה  כי,  )בראשית  כז  מ(לו  ועל  חרבך  תחיה  
וממנו  באה  אלינו  המלחמה  בראשית ,  )שם  לו  יב(כי  עמלק  מזרע  עשו  ,  והאחרונה  לישראל

:) ז  ב"ע(כאשר  יאמרו  רבותינו  ,    הגלות  והחרבן  האחרוןומזרעו  של  עשו  היה  לנו,  הגוים
ממנה ,  ויחלש  הוא  ועמים  רבים  אשר  אתו,  וכאשר  ינוצח  הוא,  שאנחנו  היום  בגלות  אדום

  ועלו  מושיעים )עובדיה  א  כא(כאשר  אמר  ,  נושע  לעולם
בהר  ציון  לשפוט  את  הר  עשו 

המלוכה  והנה  כל  אשר '  והיתה  לה
עשו  משה  ויהושע  עמהם 

יעשו  אליהו  ומשיח  בן בראשונה  
על  כן  התאמץ ,  יוסף  עם  זרעם

   :משה בדבר
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


