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  ד"בס

  ק" לפד"לתש חשון - 134  #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

 העמק דבר על במדבר פרק כח פסוק ב 
עתה  תשמרו .  הקריבושלא  יהא  כמו  במדבר  שבשעה  שהייתי  בזעם  לא  '  פי.   תשמרו

. ל"עוד  במשמעות  תשמרו  שיהא  דוקא  מתה'  א'  ה  א"ובמנחות  דס.  כל  אופן  כי  לחמם  הוא
ל  בפעם "תרה'  שגם  שהיעד  .  ל  מכל  ישראל"מתה'  המצוה  שיהי'  ולא  כמו  בדבר  שלא  הי

הרי  שמצד .  ג  שבא  להקדים  שלקלי  המן"בא  דרש  וטעם  מיוחד  לזה  שבמגילה  די.  הראשונה
לצורך  פרנסת  ישראל  אלא '  והיינו  משום  שלא  הי.  נצרך  אז  להיות  כן'  אותה  שעה  לא  הי

' י  הקדמה  זו  יבואר  לפנינו  כמה  שינוים  בדיוק  המקראות  בין  פ"בשביל  יעוד  למשה  ועפ
תניא  בתוספתא .  ובביאור  לשון  לחמי  לאשי.  ר  תצוה  בין  פרשה  שאנו  עומדיםהתמיד  בסד
ז  בזמן  שישראל  ברצון  לפני  המקום  נאמר  בהם  את  קרבני  לחמי  כבנים "מנחות  פ

כל  קרבנות  שאתם .  שמתפרנסים  מאביהם  בשעת  תוכחות  מהו  אומר  לאשי  ריח  ניחוחי
פ "אלא  ה.    למאי  יקריבוגם  כןדא.  ו"מקריבים  אינן  אלא  לאש  ואין  הכונה  שלא  באים  לרצון  ח
ובזמן  תוכחה  עולה  בשביל  שהוא .  בזמן  שברצון  הפרנסה  עולם  בזכות  קרבנות  ישר  לישראל

. גם  כן  ובגם  כןאמנם  ב.  ובזכות  זה  עולה  פרנסת  ישראל.  ופרנסת  מלאכי  מעלה'  קיום  אשי  ה
 :שהוא פרנסתכם. תשמרו להקריב
מ  יש  לו "ומכ.    ביום  הראשוןגם  כןצוה  ומ.  צ"  קגם  כןלא  כקרבן  חגיגה  שהוא  .   במועדו

 .הן התמיד הן המוספין. אלא דוקא במועדו. השלמה כל שבעה
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


