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  ד"בס

  ק" לפד"לתש טבת - 136  #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

 העמק דבר על דברים פרק א פסוק ט 
 :רב באיזה עת מדב"עוד יבואר לפנינו במקרא י. בעת ההיא) ט(

והנה  נוח .  היינו  מלוי  צרכיכם  כאשר  ישא  האומן  את  היונק.   לא  אוכל  לבדי  שאת  אתכם
לגדל  יונק  שנגרר  אחר  דעת  האומן  מה  שהוא  בעצמו  מבין  צרכי  היונק  ויותר  משה  אומרן 

  יונק  שדעותיו  משונות  מדעת  האומן  אין  האומן  יכול  לישא מה  שאין  כןמבין  אין  היונק  מבקש  
כך  נוח  לגדול  הדור  לישא  משא  הצבור  כשאין  להם  דעות  משונות  מדעת  המנהיג .  משאו

אבל  כשיש  להם  דעות  משונות  וכל .  ממה  שהוא  מבין  ומשכיל  מה  שהדור  נצרך  לכך  ביותר
  שהוכיח  משה  את  הדור וזהו.  אומר  כך  נצרך  להיות  אין  גדול  הדור  יכול  לישא  משאם'  א

שגם אז בחורב הבין שדעותיהם משונות מדעותיו ואין בדעתם ורצום להיות נגרר אחר דעת 
.   בדבר  מרגלים  שהוא  עיקר  תוכחה  לעניןגם  כןוזה  הספור  הגיע  למוסר  שיבא  אח.  משה

. י  בדרך  נסיי  אלא  בדרך  הטבע"שאינם  רוצים  ליכנס  לא'  ויבואר  להלן  דבקשתם  למרגלים  הי
ג  שבעודם  בחורב  לא "ה  אע"גיע  משום  שלא  היו  נגררים  אחר  דעת  משה  לגמרי  משוזה  ה
ד  לשלוח  מרגלים  לא  משום  שנמשכו  אחר  דעת  שמה  בלי  לב  אלא  משום  שאז  היו "עלה  ע

אבל  אי  היו  באמת  אז  נגררים  אחר  דעת  משה  בלא .  סבורים  בעצמם  שראוים  להסמך  על  נס
סמך  על  נס  או  לא  ולא  היו  מגיעים  לבקשת לב  ולב  שוב  לא  היו  חושבים  דעות  אם  ראוים  לה

 :מרגלים
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


