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  ד"בס

  ק" לפו"לתש כסלו - 159  #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(וב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישקדושת 
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 כנגדושמצל "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 
  ד העולמי למען הצלת ישראלוועיצא 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

 ג על יהושע פרק ב פסוק א "רלב
שע  שוטרי  העם  ושלחו וראוי  שנעיין  בהתר  ספק  מה  יקרה  בענין  הצוואה  שצוה  יהו)  א(

המרגלים  מה  ענין  אלו  המרגלים  והנה  איך  שתהיה  תשובתם  בבאם  לא  ימנעו  מלבוא  בארץ 
לרשת  אותה  כי  כבר  יעד  להם  יהושע  כי  בעוד  שלשת  ימים  יעברו  את  הירדן  לבא  לרשת  את 
הארץ  ואם  אמרנו  שכבר  שלח  המרגלים  קודם  זה  הנה  יקשה  גם  כן  למה  לא  סמך  יהושע  על 

הבטיחו  שלא  יתיצב  איש  בפניו  כל  ימי  חייו  ולמה  הסכים  לשלוח  מרגלים  עם י  ש"דברי  הש
מה  שהתפרסם  לו  מה  שהגיע  מהתאחר  במדבר  לישראל  על  דבר  המרגלים  אשר  שלח 

הדרך ,  משה  ואנחנו  אומרים  בהתר  זה  הספק  ששלוח  המרגלים  הוא  על  התר  שני  דרכים
ל  ארצם  אם  לא  יתכן  זה לחקור  אם  יתכן  שישתדל  להלחם  בעם  אשר  הם  שלוחים  לרג'  הא

ומה  הערים ,  כאילו  תאמר  שיחקרו  מהעם  היושב  בה  המעט  הוא  אם  רב  החזק  הוא  הרפה
הבמחנים  אם  במבצרים  והנה  פרי  זה  הרגל  הוא  אם  בהמשך  אל  המלחמה  או  התרחק 

הוא  לחזק  לב  העם  הנלחמים  לבד  כמו '  ואולם  מדרך  הב,  ממנה  לפי  מה  שיספרו  המרגלים
י  אחר  שעשה  לו  אות  שהוא  יעזור "בן  יואש  כי  היה  סומך  בדברי  הששנתפרסם  מענין  גדעון  

ליו  מישראל  להלחם  עם י  עד  שכבר  שלח  החיל  הבא  א"עמו  והנה  הגיע  מדרגתו  בכחו  בש
ז  לחזק  לבו  על  דבר "י  ועכ"מדין  ולא  השאיר  מהם  כי  אם  שלש  מאות  איש  בדבר  הש

י  שירד  אל  המחנה  הוא  ופורה  נערו  וישמע  מה  ידברו  ואחר  תחזקנה  ידיו "המלחמה  צוהו  הש
וכן  היה  בשלוח  המרגלים  בזה ,  והנה  שמע  שם  מה  שחזק  לבו  לבוא  בקשרי  המלחמה

  שלא  היה  שלחם  רק  לחזק  לב  יהושע  והעם  כשישמעו  שנפלה ל"המקום  כמו  שנבאר  ר
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ואחר  שהתיישב  לנו  זה  הנה  נבאר ,  אימת  ישראל  עליהם  וכי  נמוגו  כל  יושבי  הארץ  מפניהם
דברי  זאת  הפרשה  לפי  מנהגנו  ונאמר  כי  מלת  חרש  תאמר  בפנים  רבים  המכוון  ממנה  לפי 

ין  מחשבה  הרצון  בזה מה  שאראה  הוא  מענין  אל  תחרוש  על  רעך  חורשי  און  שהוא  מענ
ל  שיחקרו  אם  נפלה  אימת "שכבר  שלח  יהושע  שנים  אנשים  מרגלים  מחשבת  אנשי  הארץ  ר

נמוגו  מפניהם  כי  בזה  יתחזק  מאד  לב  אנשי  המלחמה  ולזה  תמצא  שהם  ישראל  עליהם  ואם
לא  רגלו  הארץ  ואת  יריחו  כי  אם  בזה  האופן  לפי  שכבר  באו  שם  בלילה  ובלילה  בעצמה  יצאו 

להם  על  פי  רחב  מחשבת  הארץ  ושכבר  נמוגו  כל  יושבי  הארץ  מפניהם '  תפרסמשם  אחר  שנ
ולו  היתה '    תשובתם  ליהושע  אמרו  כי  נתן  השם  בידינו  את  כל  הארץ  וגוגם  כןוזאת  היתה  ג

כונת  יהושע  שירגלו  הארץ  באופן  הראשון  היה  ראוי  שיאמרו  ליהושע  שלא  יכלו  לרגל  את 
' לצאת  משם  ולזה  הוא  מבואר  שהכוונה  ברגולהארץ  כי  בלילה  באו  ובלילה  ההוא  הוכרחו  

היתה  לרגל  מחשבותם  לבד  כדי  שיתחזק  בזה  לב  אנשי  המלחמה  ואולי  יתחזק  בזה  לב 
כי  זה  המורך  לב  הוא  הודעה  מה  יתבאר  ממנה  שזה  מסודר  להיות  כן  כמו '  אנשי  המלחמ

ים ובביאורינו  לספר  איוב  ולזה  תמצא  בהרבה  מן  האנש'  שביארנו  בשני  מספר  מלחמות  ה
שסביב  העת  אשר  יובלו  עברות  להם  שישיגם  פחדם  מה  והנה  אמר  להם  יהושע  שירגלו 

אנשי  הארץ  בכללות  וביחוד  מחשבת  אנשי  יריחו  וזהו  מה  שהזהירם  לראות  את '  מחשב
ל  שיראו  מחשבותם  באיזה  אופן  שיתכן  להם  זה  בו  והנה  ספר  שסופר "הארץ  ואת  יריחו  ר

והנה ,  תה  למלט  את  נפשה  ונפש  בית  אביהזה  למלך  יריחו  והסתירה  אותם  רחב  בחכמ
  :נספר אחר זה בזכרנו תועלותיה מה היה מאופן החכמה בדבריה

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


