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  ד"בס

  ק" לפט"תשכ אב - 83  #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

  
 אור החיים על בראשית פרק טו פסוק טז 

ן  נחלקו "י  ורמב"  והנה  רשכי  לא  שלם  צריך  לתת  לב  לטעם  זה'  ודור  רביעי  וגו)  טז(
ל  פירש  רביעי  לגולים  יהודה  פרץ  חצרון  וכלב  בן  חצרון  היה "י  ז"רש,  בפירוש  דור  רביעי
פוקד  עון  אבות  על '  כי  ה,  י  ופירש  דור  רביעי  לאמורי"ל  דחה  דברי  רש"ן  ז"מבאי  הארץ  ורמב

ברהם  וגם דבר  זה  לא'  ן  כי  לאיזה  ענין  מודיע  ה"שלשים  ועל  רבעים  וקשה  לי  גם  לדברי  רמב
שאם  ישובו  האמורי  לא  יחרימם  שהוא  עיקר  הודעת  דור  רביעי '  אינו  רמוז  התנאי  בדברי  ה

לדבריו  ועוד  אם  דור  רביעי  דאמורי  הוא  לא  היה  צריך  לחזור  להזכירו  אחר  כך  באומרו  עון 
 :ן מחוורים"האמורי כיון שבו הוא מדבר בסמוך ופשוט שאין דברי רמב

  האחד  הוא  קץ  הגלות  והשיעבוד  והעינוי  שיצטרף -קצים  '  בלומר  '   והנכון  הוא  שיכוון  ה
אותם  ממצרים  בעצם  היום '  שנה  נשלמה  הגזירה  והוציא  ה'  וכשיגיע  ת',  הכל  למנין  ת
אלא  עד  דור '  הוא  לביאת  הארץ  שלא  תהיה  כניסת  הארץ  בתשלום  הת'  וקץ  ב'  שנשלמו  הת

 :אחר שהוא דור רביעי
והגם  כי  כלב  נכנס  לארץ ,  שב  והוא  שיצא  ממצריםיח'   והוי  יודע  כי  דורו  של  כלב  דור  ג

כי  אם  כלב )  במדבר  יד  ל(וכלב  הוא  לבדו  נשאר  מהדור  דכתיב  ,  אין  הדור  נחשב  אלא  ברובו
ואין  דברי ,  וכשאמר  הקדוש  ברוך  הוא  דור  רביעי  על  כללות  בני  ישראל  הוא  אומר,  בן  יפונה

שנה '    ממצרים  פחות  מכאלא  דור  רביעי  הם  דור  שיצאו,  י  מחוורין  במה  שכתב  בזה"רש
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והם  רביעי  לגזירה  כשתחשוב  פרץ  חצרון  כלב  ישר  ושובב ,  שהם  בני  כלב,  שהם  נכנסו  לארץ
כי  אין  למנות  הדורות  מהשבטים  כמו  שהתחיל ,  בני  כלב  הם  דור  רביעי  שבו  לארץ  כנען

נחשוב  גם '  שאם  באנו  להתחיל  מיום  שהתחילה  גזירת  ת',  י  יהודה  פרץ  וכו"למנות  רש
 :ם באנו להתחיל מראשון אדם שירד למצרים נחשוב מיעקב ויהיה כלב חמישיוא, יצחק

 אלא  ודאי  שאין  למנות  הדורות  אלא  משהתחיל  השיעבוד  שהיו  ישראל  שלא  ברשות 
) ר  א  ח"שמו(ל  "כאומרם  ז,  וזה  היה  אחר  מיתת  השבטים  שאז  התחיל  השיעבוד,  עצמם

רמז  זמן  שיתחיל  'וה,  ותםשכל  זמן  שהיו  השבטים  בעולם  לא  טעמו  שיעבוד  וכהם  כאב
דקדק  לומר  תיבת  ישובו  לומר  שבמעוכבים  ביד  מושל ,  חשבון  הדורות  באומרו  ישובו  הנה

ודור  ראשון  שתקף  עליו  יד  מושל  הם  בני  השבטים ,  הוא  אומר  ישובו  כשישלימו  ארבע  דורות
 :והבן ועיקר, שהשבטים ברשות עצמן היו ואת בניהם שבו המצריים לבל עלות מן הארץ

כ "א,  ומעתה  נשקיף  להבין  אמרי  קדוש  ינובב  חכמה  באומרו  כי  לא  שלם  עון  האמורי 
בתורתו  הנעימה  יגיד  כי  עון '  ובמעשה  אשר  סדר  ה,  מוכח  שעון  האמורי  מעכב  הכניסה

וזולת ,  המרגלים  הוא  אשר  סבב  עכבת  דור  היוצא  ממצרים  עד  תומו  ואת  בניהם  הביא  שמה
', וצא  בשנה  שניה  ליציאת  מצרים  שהוא  סוף  התהמרגלים  שהרשיעו  היו  נכנסים  הדור  הי

להם שיכנסו באותו ' וזולת זה אמר ה, ולא  הלכו  המרגלים  אלא  להפקת  רצון  השואלים  לרגל
 :והלא לא שלם עון האמורי עדיין כמאמרו יתברך', דור עצמו שיצא ממצרים שהוא ג

פסוק  כבלע ב:)  ז(ל  במסכת  ברכות  פרק  ראשון  "היא  על  דרך  אומרם  ז'   אכן  כוונת  ה
פירוש  כי  אם ,  כ"צדיק  גמור  אינו  בולע  ע,  צדיק  ממנו  בולע)  חבקוק  א  יג(רשע  צדיק  ממנו  

אין  כח  בצדיק ,  יהיה  הרשע  עדיין  יש  בידו  קצת  זכות  ויבא  צדיק  שרובו  זכיות  להתגרות  בו
והרשע  יתנקם  מהצדיק ,  לאבדו  כי  עדיין  יש  לרשע  להשתלם  זכות  הנשאר  לו  בעולם  הזה

גמור  הגם  שישאר ]  צדיק[אבל  כשיהיה  ,  ד  הצדיק  מהתיעוב  שאינו  צדיק  גמורלהיות  שיש  בי
בכל  עושה ,  וכן  אם  יהיה  הרשע  מוחלט  ונגמר  דינו  למות,  לרשע  חלק  מהטוב  יופקע  כלילתו

 :ואפילו אינו צדיק גמור יכול לאבדו מן העולם, שליחותו לאבדו וכל הקודם בו זכה' ה
והגם ,  רגלים  היו  במדרגת  צדיקים  גמורים והנה  בצאת  ישראל  ממצרים  וכששלחו  המ

והשמצה  אין  בו  שיעור  שימנע  מהם  שם  צדיק  גמור  לענין  זה ,  כבר  נענשו  עליו,  שעשו  העגל
אספו )  תהלים  נ  ה(והן  הנה  דור  חסיד  ז  דכתיב  ,  שלא  יקראו  צדיקים  גמורים  בערך  האמורי

ואז '  וכו   והמרו'    את  האשר  לא  כן  היו  אחר  שליחות  המרגלים  שהקניטו',  לי  חסידי  כורתי  וגו
נכנסו  בגדר  צדיק  ממנו  בערך  האמורי  ולכן  כשהיו  צדיקים  גמורים  קודם  המרגלים  היה  בהם 

וכשלא  ירצה  הרי  זה ',  כח  לדחות  האמורי  כי  יאמרו  אליו  פנה  מקום  מארצינו  אשר  נתן  לנו  ה
, גמורמה  שאין  כן  אחר  שחטאו  והמרו  אמרי  אל  לא  נשארו  בחזקת  צדיק  ,  מורד  ובן  מות  הוא

ולהיות  שעדיין  לא  שלם  עון  האמורי  אין  בידם  להשמידו  ולזה  תמצא  כשהעפילו  לעלות 
וזה  יגיד  בבלע ,  יצא  האמורי  ורדפום  ויכום  כאשר  תעשינה  הדבורים)  במדבר  יד  מד(ההרה  

 :רשע צדיק ממנו
ברשעת  הגוים  האלה )  אם(כי  '   ותמצא  עוד  שבכניסתם  אמר  משה  לא  בצדקתך  וגו

כי '    נשלם  עונם  וכפי  זה  הגם  שאינכם  צדיקים  גמורים  אתה  בא  לרשת  וגוכי,  )דברים  ט  ה(
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כי  משמעות  צדיק  ממנו  יורה  שיש  לו  קצת  זכות ,  אין  לו  שום  זכות  ליאמר  עליו  צדיק  ממנו
 :אבל מוחלט ברשע אין לו חלק הצדקות ליאמר צדיק ממנו והבן, שיוצדק ליאמר צדיק ממנו

פירוש  מבטיחו  הבטחה  שאין  לה '  ר  רביעי  וגוודו,  על  נכון'   ומעתה  יתפרשו  דברי  ה
', ונתן  טעם  לדבר  יתברך  שמו  ובנתינת  הטעם  כי  לא  שלם  וגו,  ביטול  בשום  אופן  בעולם

, ואתה  תשכיל  לדעת  כי  לא  יספיק  טעם  זה  אלא  לזמן  שהיו  ישראל  בהעדר  שם  צדיק  גמור
ו  ישראל  במדרגת אבל  אם  יהי,  ואז  לצד  שעדיין  לא  שלם  עונו  של  אמורי  לא  יוכלו  בא  לארצו

ולזה  כשיצאו  ממצרים ,  צדיק  גמור  אין  מניעות  שלימות  העון  תמנעם  מבוא  לרשת  ארצו
וקבלו  התורה  נתרצה  האל  שיכנסו  לארץ  תיכף  ומיד  ויקחו  את  ארצו  כי  יתגרו  בהם  ויתקנאו 

עד  תום '  לזה  איחר  ה,  מה  שאין  כן  אחר  עון  מרגלים  נכנסו  בגדר  צדיק  ממנו,  בעושי  רשעה
ביני  ביני  ישלים  עון  אמורי  ואם  לא  היה  טעם  שלימות  עון  האמורי  היו  בניו  נכנסים כל  הדור  ו

  :תיכף ומיד ועונם יפרעו בעונשים אחרים כאשר ישפוט השופט בצדק

  
   

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


