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  ד"בס

  ק" לפג" תשכאב - 11  #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 ישוב קדושת 
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 ,  מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כלושמצל "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 
  עולמי למען הצלת ישראלוועד היצא 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

 

  בגדי  מלכות -מלובשים  בגדים  :  י  דברי  הימים  ב  פרק  יח  פסוק  ט"רש
ון  בא  להודיענו  כי  כשנתנבאו  הנביאים ויושבין  בגורן  פתח  שער  שומר

  של  מלך  ארם  ושמעו מרגליםלפניהם  היו  יושבים  חוץ  לעיר  ושם  באו  
שהודיע  למלך  ישראל  שהוא  לבדו  יפול  במלחמה  הוא  שצוה  מלך  ארם 

לא  תלחמו  את  הקטן  ואת  הגדול )  ל'  פ'  לקמן  דברי  הימים  ב(לחיילותיו  
לפיכך  כתיב  בגורן כי  אם  את  מלך  ישראל  לבדו  לקיים  דברי  מיכיהו  

לרגל  אבל  אם  הועד  בתוך  העיר  לא  היו  המרגלים *  מרגלים*שהיה  מקום  
של  מלך  ארם  יכולין  לבא  שמא  ירגישו  בהם  שהם  מרגלים  אבל  כשהם 

ירגישו  בהם  ויבינו  כי  מרגלים  הם  יכולים  הם  לומר '  חוץ  לעיר  אפי
למקום  אחר  אנו  הולכים  ומה  שקרבנו  פה  אל  הגורן  בשביל  הרגש  גדול 

קבוץ  חיילות  הנה  פתח  העיר  תמהנו  ופנינו  מן  הדרך  לראות  מה  זה ו
והמרגלים  הם  הודיעו  למלך  ארם  והוא  צוה  שלא  להרוג  שום  אדם  כי  אם 
מלך  ישראל  לבדו  שאם  לא  כן  מה  עלה  בלבו  שצוה  שלא  להרוג  מישראל 
רק  המלך  לבדו  אלא  מרגלים  היו  לו  ושמעו  את  מיכיהו  אומר  ראיתי  את 

  :גומרכל ישראל נפוצים ו



ב 

  בגדי  מלכות -מלובשים  בגדים  :  י  דברי  הימים  ב  פרק  יח  פסוק  ט"רש
ויושבין  בגורן  פתח  שער  שומרון  בא  להודיענו  כי  כשנתנבאו  הנביאים 
לפניהם  היו  יושבים  חוץ  לעיר  ושם  באו  מרגלים  של  מלך  ארם  ושמעו 
שהודיע  למלך  ישראל  שהוא  לבדו  יפול  במלחמה  הוא  שצוה  מלך  ארם 

לא  תלחמו  את  הקטן  ואת  הגדול )  ל'  פ'  קמן  דברי  הימים  בל(לחיילותיו  
כי  אם  את  מלך  ישראל  לבדו  לקיים  דברי  מיכיהו  לפיכך  כתיב  בגורן 
שהיה  מקום  מרגלים  לרגל  אבל  אם  הועד  בתוך  העיר  לא  היו  המרגלים 

אבל  כשהם *  מרגלים*של  מלך  ארם  יכולין  לבא  שמא  ירגישו  בהם  שהם  
ינו  כי  מרגלים  הם  יכולים  הם  לומר ירגישו  בהם  ויב'  חוץ  לעיר  אפי

למקום  אחר  אנו  הולכים  ומה  שקרבנו  פה  אל  הגורן  בשביל  הרגש  גדול 
וקבוץ  חיילות  הנה  פתח  העיר  תמהנו  ופנינו  מן  הדרך  לראות  מה  זה 

  והוא  צוה  שלא  להרוג  שום  אדם  כי  אם והמרגלים  הם  הודיעו  למלך  ארם
מלך  ישראל  לבדו  שאם  לא  כן  מה  עלה  בלבו  שצוה  שלא  להרוג  מישראל 
רק  המלך  לבדו  אלא  מרגלים  היו  לו  ושמעו  את  מיכיהו  אומר  ראיתי  את 

 :כל ישראל נפוצים וגומר

  צת מרגליםמע
מרגלים על שם 
  מעשיהם נקראו

  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד עמוד ב
  וכי  אדם  זה ,  מדעתך-שלח  לך  :    אמר  ריש  לקיש-  שלח  לך  אנשיםג  במדבר  י

אמר  ריש ,  דברים  א  וייטב  בעיני  הדבר:  והיינו  דכתיב?  בורר  חלק  רע  לעצמו
  . ולא בעיניו של מקום-בעיני : לקיש

מרגלים  לא  נתכוונו  אלא :  חייא  בר  אבא'    אמר  ר-דברים  א  ויחפרו  לנו  את  הארץ  
ישעיהו :  וכתיב  התם,  ויחפרו  לנו  את  הארץ:  הכאכתיב  ,  לבושתה  של  ארץ  ישראל

  .'כד וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו
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דבר  זה ,    אמר  רבי  יצחק-במדבר  יג  ואלה  שמותם  למטה  ראובן  שמוע  בן  זכור  
ואנו ,  מרגלים  על  שם  מעשיהם  נקראו:  מסורת  בידינו  מאבותינו

  :לא עלתה בידינו אלא אחד
  שעשה -מיכאל  ,  ה"  מעשיו  של  הקב  שסתר-סתור  ,  במדבר  יג  סתור  בן  מיכאל

  שהחביא  דבריו  של -נחבי  ,  נחבי  בן  ופסי:  אף  אנו  נאמר,  אמר  רבי  יוחנן.  עצמו  מך
ג  ויעלו  בנגב  ויבא  עד "במדבר  י.  ה"  שפיסע  על  מדותיו  של  הקב-ופסי  ,  ה"הקב

שפירש  כלב  מעצת  מרגלים  והלך ,  מלמד:  אמר  רבא!    ויבאו  מבעי  ליה-חברון  
בקשו  עלי  רחמים  שאנצל  מעצת ,  אבותי:  אמר  להן,  ותונשתטח  על  קברי  אב

במדבר  יג  ויקרא  משה :  שנאמר,  יהושע  כבר  בקש  משה  עליו  רחמים.  מרגלים
במדבר  יד  ועבדי :  והיינו  דכתיב.  יה  יושיעך  מעצת  מרגלים,  להושע  בן  נון  יהושע

  מיומן -אחימן  ',  ושם  אחימן  ששי  ותלמי  וגו.  'כלב  עקב  היתה  רוח  אחרת  עמו  וגו
  שמשים  את  הארץ  תלמים -תלמי  ,    שמשים  את  הארץ  כשחתות-ששי  ,  אחיושב

 -ילידי  הענק  .  תלמי  בנה  תלבוש,  ששי  בנה  אלש,  אחימן  בנה  ענת:  א"ד.  תלמים
?   מאי  נבנתה-במדבר  יג  וחברון  שבע  שנים  נבנתה  .  שמעניקין  חמה  בקומתן

: דכתיב?  אפשר  אדם  בונה  בית  לבנו  קטן  קודם  לבנו  גדול,  אילימא  נבנתה  ממש
, אלא  שהיתה  מבונה  על  אחד  משבעה  בצוען!  'בראשית  י  ובני  חם  כוש  ומצרים  וגו

ואין  לך ,  דקברי  בה  שיכבי)  משום(,    יתר  מחברוןרץ  ישראלואין  לך  טרשים  בכל  א
, כארץ מצרים' בראשית  יג כגן ה:  שנאמר,  מעולה  בכל  הארצות  יתר  מארץ  מצרים

, ישעיהו  ל  כי  היו  בצוען  שריו:  דכתיב,  ואין  לך  מעולה  בכל  ארץ  מצרים  יתר  מצוען
: והא  כתיב?  וחברון  טרשים  הוי.  ואפילו  הכי  חברון  מבונה  אחד  משבעה  בצוען

', טו  ויהי  מקץ  ארבעים  שנה  ויאמר  אבשלום  אל  המלך  אלכה  נא  וגו'  שמואל  ב
: ותניא,  שהלך  להביא  כבשים  מחברון:  ואיתימא  רבה  בר  בר  חנן,  ואמר  רב  אויא
עבדה  רעיא  ושמן ,  איידי  דקלישא  ארעא,  מינה!  ם  מחברוןכבשי,  אילים  ממואב

  . קניינא
  

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


