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  ד"בס

  ק" לפח"תשכ חשון - 62  #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

 ש על במדבר פרק יג פסוק טז "ירוש הראפ
הושע  אלא  ראה  שכלב  עתיד ויקרא  משה  להושע  בן  נון  יהושע  מה  ראה  משה  לקרותו  י

במקום  אחר  ויתנו  לכלב  את  חברון '  ויבוא  עד  חברון  וכתי'  ליטול  חלקו  ושכרו  בארץ  דכתי
שבטים  של  מרגלים  לפיכך  הוסיף  אות  אחת  בשמו  שעולה '  ויהושע  שעתיד  ליטול  שכר  י

א  של "א  שנחלקה  לשתים  ה"עשר  שקראה  תגר  כשנטלה  משמה  של  שרה  נפרע  לה  בכאן  וי
ל  יה  יושיעך "משום  שא'  אלו  נאמרין  מסיק  שהטעם  שהוסיף  לו  י'  ל  אברהם  ובפא  ש"שרה  וה

  :מעצת מרגלים
 ש על במדבר פרק יג פסוק כג "פירוש הרא

ועבדי  כלב  כשבאו  המרגלים  אמר  נאמן  עלינו  כלב  מיד  עמד  על  הספסל  ושתקו  כל 
הקדוש ישראל  שמצוחין  על  משה  ואמר  אם  חפץ  בנו  כך  האומות  אומרים  לנו  מעשינו  יפים  ו

ש  אמר  שומר  אתה "  חפץ  בנו  ואנו  אומרים  יבוא  הבקר  לעתיד  ותראו  במי  חפץ  וזברוך  הוא
צדיקים  ולילה  לרשעים  וזהו  ושבתם  וראיתם  אך ב  שהוא  בקר  ל"בקר  וגם  לילה  זה  העוה

לוי  כל  הבלים  וכל  כזבים '  ר  חייא  בשם  ר"א.  הבל  בני  אדם  כזב  בני  איש  במאזנים  לעלות
  מוחל  להם  בחדש  תשרי  שמזל  מאזנים  עולה הקדוש  ברוך  הואשישראל  עושים  כל  השנה  

 :כםבו וביום הכפורים שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתי
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י  על  שמו  אלא  לפי "כי  תבואו  אל  ארץ  מושבותיכם  למה  זכה  כנען  שנקראת  א
  אתה  פנית  הארץ  תקרא  על הקדוש  ברוך  הואל  "שכששמעו  שישראל  באין  פינה  הארץ  א

מרגלים  לפי '  זו  לפ'  שמך  ואתן  לך  ארץ  יפה  כמעט  כמותה  ואי  זו  אפריקה  ולכך  נסמכה  פ
מרו  אוי  לנו  כי  לעולם  לא  נכנס  לארץ  כי   אהקדוש  ברוך  הואשכששמעו  ישראל  גזרתו  של  

הקדוש ל  "כ  אין  לדבר  סוף  א"שנה  אם  הם  חוטאים  יגזור  גזירה  אחרת  עליהם  וא'  לסוף  מ
זו  של '  י  בר  חנניא  למה  נסמכה  פ"שנה  תבואו  אל  הארץ  אמר  ר'    בודאי  לאחר  מברוך  הוא
' מו  תרומה  להויין  לנסך  וכתיב  בתריה  והיה  באכלכם  מלחם  הארץ  תרי'  נסכים  שנא'  חלה  לפ

ה  לך  אכול  בשמחה  לחמך  ושתה  בלב  טוב  יינך "נסכים  למעלה  וזש'  חלה  למטה  ופ'  פ
ימי '  כ  ז"ימי  חנוכה  ואח'  לשלמה  כשבנה  הבית  ועשה  ז'  שהקרבת  נסכים  ופסוק  זה  נאמ

כ  והיו  מצירין  ועצבים  יצתה  בת  קול  ואמרה  לך  אכול  בשמחה  לחמך "הסוכות  ואכלו  ביוה
  :ושתה בלב טוב יינך

 
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


