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  ד"בס

  ק" לפה"לתש ניסן - 151  #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

 משך חכמה על שמות פרק יד פסוק כט 
התורה  נראה  כי  במצות   בהתבונן  בדרכי  -והמים  להם  חומה  מימינם  ומשמאלם  )  כט(

ג  ועריות  יש  כרת  וסקילה  ושאר  מיתות  ומלקות  לא  כן  בנמוסיות  ומדות  כמו "מעשיות  כמו  עו
מחלוקת  לשון  הרע  רכילות  גזל  אין  מלקות  דהוי  לאו  הניתן  לתשלומין  או  דהוי  לאו  שאין  בו 

 אולם  זה  דוקא  ביחיד  העושה  אבל  אם  הצבור  נשחתין  בזה  מצאנו  להיפך  בירושלמי,  מעשה
  שהיו  בהן  דילוטורין  היו  נופלים  במלחמה ועל  ידידורו  של  דוד  כולם  צדיקים  היו  )  א-א(דפאה  

  שלא  היו  בהן  דילוטורין  היו  יורדים  למלחמה ועל  ידיג  היו  "אבל  דורו  של  אחאב  עובדי  עו'  כו
השוכן  אתם  בתוך )  יז,  ויקרא  טז(ז  נאמר  "ג  ועריות  ע"שאם  הצבור  נשחתין  בעו,  ומנצחין  בו
רומה  על )  ו,  תהלים  נז(ז  כתוב  "ם  אבל  בנמוסיות  ומדות  לשון  הרע  ומחלוקת  עטומאות

ג "שבמקדש  ראשון  היו  עו)  יומא  ט(וגדולה  מזו  אמרו  ,  כביכול  סלק  שכינתך  מהם'  השמים  כו
מפני  שנאת  חנם  ושם  שאלו  מי  הם '  ובמקדש  שני  היו  עוסקין  בתורה  ובמצות  כו'  עריות  כו

הרי  דאם  הצבור  נשחתין  במדות  גרוע ',    לראשונים  כוגדולים  תנו  עיניכם  בבירה  שחזרה
ח  בא  וראה  כמה  גדול  כוחו  של "יוחנן  חלק  דף  ק'  יותר  מאם  נשחתין  במצוות  ולכן  אמר  ר

חמס  שהרי  דור  המבול  עברו  על  הכל  ולא  נחתם  גזר  דינם  אלא  על  שפשטו  ידיהם  בגזל 
מרחם  עליהם '  ם  והידכתיב  הנני  משחיתם  כי  מלאה  הארץ  חמס  שעל  עריות  דין  צבור  יש  לה

  שנתפשט  אז  יכולים  לקוות בעונותינו  הרביםולכן  על  חלול  שבת  ,  אבל  על  נמוסיות  לא  יתכן
והנפש  ונכרתה  שאין )  צה.  קדושים  צב(ג  אמרו  בספרא  "כי  יאחר  להם  כי  הם  צבור  ואף  בעו

הצבור  נכרתין  אבל  כיון  שפרצו  בנמוסיות  הולכים  בחרבות  וחצים  לחמוס  ולגזול  ונשחתו 
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ולא  יאחר  כי  איך  נחשוב  להם  אם  כיחידים '  במדות  כי  המה  כחייתו  טרף  אז  נקום  ינקם  ה
ל  על  גזל  לבד וכן  בדור  המבו,  הלא  על  מצות  הן  נכרתין  ואם  כצבור  הלא  על  נמוסיות  הן  יתמו

היה  דנן  כיחידים  אבל  כיון  שהשחית  כל  בשר  דרכו  אם  היה  דן  אותן  כל  יחיד  לעצמו  היה 
העגל    ולכן  מצאנו  שעל,    דדן  אותם  בהצטרף  כצבור  והיו  נכרתין  עבור  הגזלגם  כןנכרת  וע

לשון '    להם  ונתרצה  להם  אבל  על  מרגלים  שהיהקדוש  ברוך  הואג  מחל  ה"החטא  בעו'  שהי
ובזה  אתי  שפיר  המדרש  שהובא .  ובה  לא  מחל  להם  ונגזר  במדבר  הזה  יתמוהרע  וכפיות  ט

ע  לא  עבדו  עבודה "והמים  להם  חומה  מלמד  שעמד  סמאל  ואמר  רבש)  ס  רלד"ס(בילקוט  
לכן (ונתמלא  עליהם  חמה  וביקש  לטובען  '  זרה  ישראל  במצרים  ואתה  עושה  להם  נסים  כו

הוציאם ממצרים לא טען משום דהגם היינו  דעל  הנסים  שעשה  להם ב,  )ו"כתוב  חמה  חסר  וי
' ג  והפרו  ברית  מילה  אבל  מיושרין  היו  במדות  שלא  הי"דהיו  נשחתין  במצוות  כמו  שעבדו  עו

הקדוש ולכך בצבור ה) כח' פ(ה "ש  מכילתא  בא פ"בהן  לשון  הרע  והיו  אוהבין  זה  את  זה  יעוי
ויש  שאמרו ))  יג(פ  "מכילתא  יד  ס(כתות  '    עושה  להן  נסים  אבל  במים  כשנחלקו  לדברוך  הוא

ג  והיך  אתה  עושה  להם "נשוב  מצרימה  הלשין  שצריך  לדון  אותם  כיחידים  והן  נכרתין  על  עו
 .ק"נסים ודו

ו  רק  בכתוב  השני " אמנם  המסתכל  יראה  דבקרא  קמא  כתיב  והמים  להם  חומה  בוי
והוא דבאמת אמר להם משכו , שנתמלא חימה) ס רלד"ס(ז דרש המדרש "ו וע"כתוב בלא וי

וכן  מלו '  ג  שהאמינו  בה"והדבקו  במצוות  והם  עשו  תשובה  על  עו)  מכילתא  בא  עד  (ג"מעו
ת  עשה  להם  נסים "ם  על  שהשי"לצעוק  להס'  עצמם  ובשר  בניהם  ועבדיהם  ולכן  לא  הי

במצרים  בהוציאם  ביד  רמה  בעמוד  אש  וענן  רק  כאן  שאמרו  מצרים  אנוסה  מפני  ישראל  כי 
ם  וחזרו  בהן  לנוס  מפניהם  אם  כן  גם  הם  עשו נלח'  נלחם  להם  במצרים  הלא  הודו  כי  ה'  ה

ג "ז  צעק  הלא  גם  ישראל  עבדו  ע"ע)  ח"ם  דף  קי"ומפני  זה  זכו  לקבורה  רשב(תשובה  
הקדוש ז  השיב  ה"  מפני  מה  הללו  נצולים  והללו  יהיו  נטבעים  עגם  כןבמצרים  ונמחל  להם  א

מתוך  טרוף וכי  מפני  ישוב  עבדוה  הלא  לא  עבדו  אלא  מתוך  שעבוד  ו'    שוטה  כוברוך  הוא
ג  ושחטו  תועבת  מצרים  לעיניהם  היו  מתוך  הישוב  ומתוך "דעת  אבל  התשובה  שפירש  מעו

' תוס'  השנה  יא  וע ראש(ההרווחה  דששה  חדשים  בטל  השעבוד  מהם  כיון  שהחלו  המכות  
מתוך '  ג  מתוך  ההרווחה  והשלוה  והתשובה  הי"אבל  המצרים  הוא  להיפך  דעבדו  עו)  שם

י  ישובו "ת  שבנ"יתן  השי,  טבעים  וישראל  עושה  להם  נסיםהטרוף  שנהממו  בים  ולכן  הם  נ
  .מתוך הרווחה אמן' לה

  
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


