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  ד"בס

  ק" לפז"מש תניסן -295  #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

 ב /שיטה מקובצת מסכת נדרים דף כב
  לו  רוב ומי  שהוא  בעל  חמה  בידוע  הוא  שיש.  ובעל  חמה  רב  פשע...  

פשעים  ונקרא  רשע  על  כן  אין  מספיקין  בידו  לעשות  תשובה  שימנעו  ממנו 
אילו  לא  חטאו  ישראל  בעגל  ובעצת  מרגלים  לא .  החמה  שגורם  לו  לחטוא

אלא  חמשה  חומשי  תורה  וספר  יהושע  אף  על )  מספרי  נביאים(נתן  להם  
פי  שהוא  מספרי  נביאים  מפני  שבאותו  ספר  יש  בו  סדר  וערך  ארץ  ישראל 

ושאר  ספרי  נביאים  לא  נתנו  להם  אלא  כדי .  ך  נחלקה  לשבטיםאי
. להטריחם  ולהכעיסן  על  ידי  חכמתן  שנאמר  כי  ברוב  חכמה  רוב  כעס

בהרבות  החכמה  באדם  מתחמם  על  ידה  ועל  ידי  חום  הטבעי  שבו 
. והפירוש  כתב  כי  ברוב  חכמה  רוב  כעס.  ל"ץ  ז"הרי.  מתרבה  הכעס

מה  עד  שעלו  לעשרים  וארבעה בשביל  שהרבו  עון  כעס  ניתן  להם  רוב  חכ
ושאר  ספרי  נביאים  שניתנו  להם  כדי ,  ובשיטה  כתוב.  עד  כאן.  ספרים

  :עד כאן. להטריחן ולהכעיסן על ידי רוב חכמתו
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


