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  ד"בס

  ק" לפו"לתש אייר - 164  #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

   חלק באור הענין-ם על יהושע פרק ב פסוק יז "מלבי
  יען  ששבועתכם  היתה  בלי  שום  תנאי  ובזה  האופן  אם  יתערבו -נקים  אנחנו  )  כ-יז(

אמרו  לה  דעי  כי  משבועתך  הקודמת  אנו ,  משפחתה  בין  אנשי  העיר  יצילו  את  כל  בני  העיר
ל  ששבועה  זו  היתה  בהכרח  כי  היינו  בידך  ושבועה  שנשבעים "  ר-נקיים  יען  אשר  השבעתנו  

שלא ,  שנית  על  תנאי)  שאין  אנו  אנוסים(  נשבעים  לך  עתה  ז  אנו"ובכ,  לאונסין  אינה  שבועה
ורק , כי בצאתו החוצה אנו נקיים, תחול רק על בני ביתך אשר ימצאו בביתך ולא יצא החוצה

וכן  רק  באופן  שלא  תגידי  את .  י  הסימן"אם  תקשרי  תקות  חוט  השני  שנכיר  את  הבית  ע
, ה  הראשונה  שהיתה  בלי  תנאיא  יקשור  חוט  השני  ואז  נקיים  אנחנו  משבוע"הסימן  שאז  כ

והנה בראשונה אמרו אם לא תגידו את דברנו בלשון , ל"יען אשר השבעתנו והיינו אנוסים כנ
ופה  שכוונו  על ,  רבים  שכללו  גם  את  בני  ביתה  שידעו  שהם  מרגלים  ולא  הגידו  בית  המלך
לנו ומבואר  אצ,  הגדת  האות  שלא  ידעה  בו  רק  היא  לבדה  אמרו  אם  לא  תגידי  בלשון  יחיד

ולכן  אמר  משבועתך  הזה  תחת  הזאת ,  שמדרך  המליצה  לציין  עצמים  חזקים  בסימן  הזכרות
להראות  שהשבועה  עצמה  והמשביע  היו  עליהם  בתוקף ,  ק"והשבעתנו  בקמץ  תחת  החיר

 :כדין שבועת אונסין, שלכן נקיים המה ממנה, שזה ציון לשון זכר, ובאונס ובהכרח
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


