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  ד"בס

  ק" לפה"תשכ סיון - 33  #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

  רבינו בחיי על במדבר פרק יג פסוק טז
שנתפלל משה עליו יה יושיעך מעצת 

 שעתידין ח הקודשולפי שצפה בר, מרגלים
 הן להוציא דבה ולכך התפלל עליו

  והלא  כבר  הזכיר  ואלה -אלה  שמות  האנשים  )  טז(
אבל  בא  להורות  כי  כן  היו  שמותם  לעולם  ולא ,  שמותם

 :נשתנו כהושע
  דרשו  רבותינו - ויקרא  משה  להושע  בן  נון  יהושע  

שנתפלל  משה  עליו  יה ,  ד"זכרונם  לברכה  בתוספת  היו
ק  שעתידין  הן "לפי  שצפה  ברוה,  מרגליםיושיעך  מעצת  
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, ועוד  דרשו  בו  טעם  אחר.  להוציא  דבה  ולכך  התפלל  עליו
לכלב  נתנה ,  כי  יהושע  וכלב  שעמדו  באמונתם  נטלו  שכרם

יהושע ,  ויתנו  לכלב  את  חברון)  שופטים  א(חברון  שנאמר  
הוא  שכתוב  בעשרה ,  נטל  שכר  עשרה  מרגלים  בארץ

ם  מוציאי  דבת  הארץ וימותו  האנשי)  במדבר  יד(מרגלים  
וסמיך  ליה  מיד  ויהושע  בן  נון  וכלב  בן  יפונה  חיו  מן ,  רעה

ודרשו ,  כלומר  אלו  אבדו  ואלו  נשתיירו  במקומם,  האנשים
כלומר ,  בו  רבותינו  זכרונם  לברכה  קמו  תחתיהם  לחיים

 :ד"ולכך הוסיף בו היו, לנחלה
,  ונראה  מכאן  כי  קודם  שלוח  המרגלים  הושע  היה  שמו

ול  מפני  מה  נזכר  בתורה  בשם  יהושע  כמה כ  יש  לשא"וא
) שמות  לג(הוא  שכתוב  ,  פעמים  קודם  השליחות  הזה
ויקם  משה )  שם  כד(וכתיב  ,  ומשרתו  יהושע  בן  נון  נער

ויען  יהושע  בן  נון  משרת )  במדבר  יא(וכן  ,  ויהושע  משרתו
ונוכל  לומר  כי  לכבוד  משה  שהיה  עתיד  לקראו .  משה

ומה .  אחריהושע  לא  רצתה  תורה  להזכירו  בשם  
כאן  גלה  לנו ,  שהזכירתו  כאן  למטה  אפרים  הושע  בן  נון

. שעקר  שמו  היה  הושע  ומשה  בשליחות  זה  קראו  יהושע
ולכבודה ,  וכן  מצינו  בבתיה  בת  פרעה  שקראה  שמו  משה

שהיתה  בת  מלך  ונתגיירה  לא  קראו  הקדוש  ברוך  הוא 
  :בשם אחר אלא בו

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


