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  ד"בס

  ק" לפד"תשכ שבט - 17  #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 ישובקדושת 
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 , ל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כושמצל "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 ישראלוועד יצא 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

 

 ן על דברים פרק א פסוק ט"רמב
, בחורב  רב  לכם  שבת  בהר  הזה'  ואמר  אלכם  בעת  ההיא  לאמר  קודם  שאמר  לנו  ה)  ט(

אבל ,  בשבתנו  בחורב,  "בעת  ההיא"על  דעת  האומרים  קודם  מתן  תורה  בא  יתרו  וטעם  
הנה  קבלנו  את  התורה  והיו  עליכם  שופטים  ושוטרים  לשפוט  ולהנהיג ,  הזכיר  זה  בכאן  לומר

ונסע  מחורב  לדגלינו  עם  שופטינו ,  בא  בארץוהנה  היינו  מוכנים  ומזומנים  ל,  אתכם
, ותקרבון  אלי  כלכם  עם  חכמיכם  וראשיכם  ובקשתם  מרגלים,  וזקנינו

  :ונתקלקל הענין

 ן על דברים פרק א פסוק כב "רמב
את  הדרך  אשר  נעלה  בה  אין  דרך  שאין  בה  עקמימות  ואת  הערים  אשר  נבא )  כב(

אין , אין  לך  דרך שאין בה עקמימות,  )בדברים  כ(י  וכן  בספרי  "לשון  רש,  אליהן  תחלה  לכבוש
אין  לך  דרך  שאין  בה  פרשות  ואת  הערים  אשר  נבא ,  לך  דרך  שאין  בה  כמנות

לידע  באי  זה  דרך  אנו  באין  כלומר  מאין  נכנס  בארץ  שנכבוש  אותן ,  אליהן
שלא ,  )במדבר  יג  ב(הערים  תחלה  והוא  מה  שפירשתי  בסדר  שלח  לך  

    :הם הדרךבקשו ישראל מרגלים אלא להורות בפני
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


