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  ד"בס

  ק" לפד"תשכ טבת - 16  #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 שבתורהה זו שקולה כנגד כושמצל "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

 

  ן על במדבר פרק יג פסוק ב"רמב
 מרגלים והיה כי הסכימו לשלוח, "שלח לך"אבל טעם , כי לא נמלך משה בשכינה

והשם היודע , במנהג שישלחו שנים אנשים מרגלים חרש לאמר ושישלחו מקצתם
עתידות צוהו שישלח איש אחד איש אחד מכל מטות ישראל ושיהיו הנשיאים 

ואם ', כי חפץ השם שיהיו שוים בענין כל הגדולים אולי יזכרו וישובו אל ה, שבהם
שיהיו במצות , )פסוק ג(' ל פי השתהיה הגזירה שוה בכל העם וזה טעם ע, אין

 השם נשיאים וראשי בני ישראל
כי  ישראל  אמרו  כדרך  כל  הבאים  להלחם  בארץ  נכריה ,   אבל  ישוב  הענין  בזה

ששולחים  לפניהם  אנשים  לדעת  הדרכים  ומבוא  הערים  ובשובם  ילכו  התרים  בראש  הצבא 
ושיתנו ,  מבוא  העירהראנו  נא  את  )  שופטים  א  כד(כענין  שנאמר  ,  להורות  לפניהם  הדרכים

וכך  אמרו  בפירוש ,  להם  עצה  באיזו  עיר  ילחמו  תחלה  ומאיזה  צד  יהיה  נוח  לכבוש  את  הארץ
כלומר  הערים ',  וישיבו  אותנו  דבר  את  הדרך  אשר  נעלה  בה  ואת  הערים  וגו)  דברים  א  כב(

, אשר  נבא  אליהן  תחילה  ומשם  נבא  בכל  הארץ  וזו  עצה  הגונה  בכל  כובשי  ארצות
וכן ,  וישלח  משה  לרגל  את  יעזר)  להלן  כא  לב(משה  עצמו  שנאמר  וכן  עשה  עוד  

ועל  כן  היה  טוב  בעיני  משה  כי ,  שנים  אנשים  מרגלים)  יהושע  ב  א(ביהושע  בן  נון  
אבל  יצוה  בנלחמים  להחלץ  ולהשמר ,  הכתוב  לא  יסמוך  בכל  מעשיו  על  הנס
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ות שהיתה  על  פי  השם  ובמקומ)  שם  ח  ב(כאשר  בא  הכתוב  במלחמת  העי  ,  ולארוב
ונתן  לו  השם  רשות  ואמר  לו  שלח  לך  אנשים  ויתורו ,  רבים  אז  נמלך  משה  בשכינה

 :וידעוה ויגידו לכם ועל פיהם תתיעצו בענין הכבוש, את ארץ כנען
שידעו  את ,  וטעמו  עלו  זה  הדרך  בנגב,  עלו  זה  בנגב)  פסוק  יז( והנה  משה  אמר  להם  

וא  ויצטרכו  בענינם העם  היושב  בארץ  הנגב  מפאת  הרוח  אשר  ישראל  שם  החזק  ה
וכן  הערים  אם  הם  בצורות  שישגבו  בהן  ויצטרכו  לבנות  דיק ,  להשתמר  מאד  ולהחלץ

כי  אם ,  וסוללות  או  שיבואו  מצד  אחר  ואמר  עוד  שידעו  בארץ  עצמה  הטובה  היא  אם  רעה
כי ,  כי  הם  היו  תרים  הר  האמורי  מצד  חברון,  היא  רעה  יכבשו  תחלה  מן  המקומות  האחרים

על  העם ,  )פסוק  יט(  את  כולם  וזה  טעם  ומה  הארץ  אשר  הוא  יושב  בה  גם  יהושע  לא  כבש
 :היושב בנגב

 ויתכן  כי  משה  בעבור  שידע  כי  היא  שמנה  וטובה  כמו 
בעבור  כן ',  אל  ארץ  טובה  ורחבה  וגו)  שמות  ג  ח(שנאמר  לו  

כדי  שיגידו  לעם  וישמחו ,  אמר  להם  שיתנו  לב  לדעת  כן
להם  והתחזקתם ולכך  אמר  ,  ויחליפו  כח  לעלות  שם  בשמחה

כדי  שיראו  בעיניהם  בשבח ,  )פסוק  כ(ולקחתם  מפרי  הארץ  
הארץ  ומן  הידוע  כי  אין  מצרים  רחוק  מאד  מחברון  רק  כמהלך 

ואי ,  מה  קרוב  למצריםוארץ  כנען  מגעת  בתחו,  שבעת  ימים
אפשר  שלא  ידעו  הדרים  במצרים  ענין  ארץ  כנען  הטובה  היא 
אם  רעה  אבל  כוונתו  של  משה  לדעת  את  הדרך  אשר  יעלה 

ואמנם ,  בה  ואת  הערים  אשר  יכבוש  תחלה  כאשר  פירשתי
, היו  ישראל  במצרים  עבדים  בעבודת  פרך  לא  ידעו  ולא  יבינו

  לשמחם על  כן  רצה  משה  שיגידו  להם  כל  עניני  הארץ
 :במעלותיה כי יודע היה בהם

כי ,  "שלח  לך"אבל  טעם  ,  כי  לא  נמלך  משה  בשכינה,   והנראה  בעיני  בלשון  הכתוב
הסכימו  לשלוח  מרגלים  והיה  במנהג  שישלחו  שנים  אנשים  מרגלים  חרש  לאמר  ושישלחו 

והשם  היודע  עתידות  צוהו  שישלח  איש  אחד  איש  אחד  מכל  מטות  ישראל  ושיהיו ,  מקצתם
ואם ',  כי  חפץ  השם  שיהיו  שוים  בענין  כל  הגדולים  אולי  יזכרו  וישובו  אל  ה,  ים  שבהםהנשיא

שיהיו  במצות  השם ,  )פסוק  ג('  שתהיה  הגזירה  שוה  בכל  העם  וזה  טעם  על  פי  ה,  אין
 :נשיאים וראשי בני ישראל
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כי  לא  הזכיר  השם  למשה  שאלתם  ששאלו  לשלח ,   והנראה  אלי  לפי  פשט  הכתוב
שאלו  היה  כן  היה  הכתוב  מספר  בכאן  ויקרבו  בני  ישראל ,  משה  עמהםמרגלים  ולא  הסכמת  

  היה  כותב ואחר  כך,  וייטב  הדבר  בעיני  משה'  אל  משה  ויאמרו  נשלחה  אנשים  לפנינו  וגו
אבל  היה  הענין '  אל  משה  לאמר  שלח  לך  אנשים  כאשר  דברו  אליך  איש  אחד  וגו'  וידבר  ה

ואחר  כך  בא  הדבור  אל  משה  כשאר ,  ששאלו  ישראל  השליחות  וייטב  הדבר  בעיני  משה,  כך
וזה  טעם  ויתורו  את  ארץ  כנען  אשר  אני  נותן  לבני ,  "שלח  לך  אנשים"הדברות  ואמר  לו  סתם  

חפץ  למען  צדקו '  כי  ה,  כי  הוא  מדבר  בענין  חדש  לא  סופר  בו  כלל  והיה  כל  זה,  ישראל
 :למען ינצלו, שתהיה השליחות במצותו ושתהיה בכל שבטיהם ובגדוליהם

דברים (אה  עוד  שהם  שאלו  ממשה  נשלחה  אנשים  לפנינו  ויחפרו  לנו  את  הארץ   וכן  נר
וזה  טעם ,  )איוב  לט  כט(והוא  חפוש  בדרכים  ובענין  הכבוש  מלשון  חפר  אוכל  ,  )א  כב

אבל )  לעיל  י  לג(נוסע  לפניהם  '  כלשון  וארון  ברית  ה,  שילכו  הם  אחריהם  על  דרכם"  לפנינו"
 מלשון  לבד  מאנשי,    כטעם  ברירה  כבאים  לקנות  דברוהוא,  "ויתורו  את  ארץ  כנען"השם  צוה  

וכן  לתור ,  )יחזקאל  כ  ו(וכן  אל  הארץ  אשר  תרתי  להם  ,  )י  ב  ט  יד"דה(התרים  והסוחרים  
השמנה  היא '  ועל  כן  צוה  אותן  משה  לפרוט  הטובה  היא  אם  רעה  וגו,  )לעיל  י  ג(להם  מנוחה  
בה  בחפץ  גדול  והנה  נאמר  כאן ויעלו  ,  והכל  לשמחם  כי  צבי  היא  לכל  הארצות',  אם  רזה  וגו

להגיד ,  אבל  במשנה  תורה  הזכיר  להם  משה  כל  הדברים  מתחילתן,  הענין  בסתם  כי  כן  היה
 :להם פשעם כי חטאו במה שבקשו ושאלו הם עצמם

 ועל  דעת  רבותינו  חטאו  באמרם  נשלחה  אנשים 
אשר  יעשה  להם '  בעבור  שהם  רואים  את  ישועת  ה,  לפנינו
רי  הענן  אל  אשר  יהיה  שמה והיה  להם  ללכת  אח,  תמיד

למלאות  תאוותם  ויהיה  טעם ,  הרוח  ללכת  ומשה  קבל  מהם
שסבלתי  רעתכם ,  )דברים  א  כג(וייטב  בעיני  הדבר  

  :והוריתי לעשותו

 למטה אחד איש אחד איש שישלח צוהו והשם
 שמע )ז ח א"ש( בשמואל שנאמר כענין 'וגו אבותיו
  אותך לא כי אליך יאמרו אשר לכל העם בקול

 עליהם ממלוך מאסו אותי כי ,ומאס
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כענין '  והשם  צוהו  שישלח  איש  אחד  איש  אחד  למטה  אבותיו  וגו
שמע  בקול  העם  לכל  אשר  יאמרו  אליך  כי )  א  ח  ז"ש(שנאמר  בשמואל  

לא  אותך  מאסו  כי  אותי  מאסו  ממלוך  עליהם  והנה  האנשים  האלה  לא 
וק ובחל) טו-לעיל  א  ה  (נקבו  בשמות  על  פי  השם  כאשר  היה  בפקודים  

לא  תבא  בה  תקלה  לעושיה '  כי  מצות  ה,  )כח-להלן  לד  יט  (הארץ  
רק  הוא  יתברך  צוה  למשה  איש  אחד ,  ושומר  מצוה  לא  ידע  דבר  רע

ומשה  מדעתו  בירר  את ,  ושיהיו  נשיאים'  למטה  אבותיו  תשלחו  וגו
  :והם גמלו לנפשם רעה, אלה ושלחם

  
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


