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  ד"בס

  ק" לפל"תש אייר - 92  #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

 אור החיים על דברים פרק א פסוק לז 
על  משה  בעון '  התאנף  הוקשה  והלא  לא  מצינו  ש'  בגללכם  וגו'  גם  בי  התאנף  ה)  לז(

, ן  פירש  ואמר  ועוד  הוספתם  להרע  פעם  אחרת  עד  שגרמתם  להתאנף  בי"ורמב,  המרגלים
ן  אמר  הכתוב שכ,  כי  רואני  שעדיין  הוא  מדבר  בענין  המרגלים,  עד  כאן  ואין  דבריו  נראים

ולמה ,  עד  סוף  הפרשה  והוא  מדבר  בענין  המרגלים'  אחר  זה  וטפכם  אשר  אמרתם  וגו
ומה  שהליץ  הרב  שרצה  להזכיר  יחד  הנמנעים  מעבור ,  הפסיק  בתוך  הענין  בשלא  כענין

 :לא ידעתי מה הנאה יש בזה, הארץ שהם היו גרמא לזה
' ק  ויבכו  העם  בלילה  וגובפסו)  ר  טז  כ"במד(ל  שאמרו  " והנכון  הוא  על  פי  דבריהם  ז

באב  היתה  שבו  נחרב  הבית  ואמרו  עוד  שאם '  כי  ליל  ט,  קבעו  בכיה  לדורות,  )במדבר  יד  א(
שאין אומה ולשון נוגעת , היה  נכנס משה לארץ והיה בונה בית המקדש לא היה הבית נחרב

בעי ל  קינה  מ"וז',  בפסוק  מזמור  לאסף  אלהים  באו  גוים  וגו)  שוחר  טוב  עט(בו  ואמרו  עוד  
 :אלא על שהשליך חמתו על עצים ואבנים, ליה

ולהשליך  חמתו  עליו  לא ,   מעתה  אם  היה  נכנס  משה  לארץ  והיה  בונה  בית  המקדש
' לזה  גזר  ה,  בשונאי  ישראל  ויהיה  כליונם  במקום  חורבן  הבית'  ויחר  אף  ה,  אפשר  כנזכר

פירוש ,  לכםבגל'  בגזרת  המרגלים  גם  על  משה  שימות  במדבר  והוא  אומרו  גם  בי  התאנף  ה
אפשר  שהיה  נכנס  משה ,  כי  אם  לא  היה  עון  המרגלים  והיו  נכנסים,  בגלגול  דברים  שלכם

והיו  עומדים ,  והגם  שיבנה  בית  המקדש  אין  מיחוש  כי  לא  נתגבר  בחינת  הרע,  עמהם
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וצא ,  כי  לא  יעמדו  בצדק'  אלא  מאמצעות  עון  מרגלים  גברה  יד  רשעה  וידע  ה,  בצדקם  בארץ
 :ולמד משירת האזינו

במדבר (כבר  כתבתי  שם  ,   ואם  תאמר  והלא  רואני  שמיתת  משה  היתה  על  מי  מריבה
שאם  משה  היה  מקדש  שמו  יתברך  היו  ישראל  חוזרים  לטהרתם  שהיו  בו  קודם  חטא )  כ  ה

והיה  נכנס  לארץ  ובונה ,  מתיר  שבועת  משה'  והיה  ה,  הגדול'  באמצעות  קידוש  ה,  המרגלים
  :בית המקדש מכון לשבתו עולמים

 
 )ה"בבולעטין הבא איהמשך (


