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  ד"בס

  ק" לפא"לתש תשרי - 97  #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

 כלי יקר על במדבר פרק יג פסוק טז 
  יש  להתבונן  למה  דווקא .יה  יושיעך  מעצת  מרגלים.  ויקרא  משה  להושע  כן  נון  יהושע

והמרגלים .  ונראה  לפי  שאמר  להם  עלו  זה  בנגב,  ולמה  לא  התפלל  גם  על  כלב,  שם  של  יה
וחשב  בו  שמסתמא  בעצה ,  י  לפי  שנכוו  בו  ישראל"פירש  רש.  אמרו  עמלק  יושב  בארץ  הנגב

ולדורות  מאותה .  את  עמלק  ואת  עמו  לפי  חרבזו  לא  יהיה  יהושע  כי  אדרבה  הוא  החליש  
' כי  יד  על  כס  יה  מלחמה  לה)  שמות  יז  טז(  בטוח  במה  שנאמר  גם  כןמלחמה  והלאה  הוא  
 על  כן,  ובאותה  שבועה  שהיתה  בשם  יה  יהיה  בטוח  לנצח  את  עמלק,  בעמלק  מדור  דור

יהיה הוסיף  לו  משה  יה  על  שמו  כדי  שיהיה  נזכר  לשבועה  שהיתה  בשם  יה  ובסבה  זו  לא  
 :בעצת מרגלים שהפחידו את ישראל בעמלק

א  לפי "וי,  הקפיד  עליו  שלא  יקדיח  תבשילו  ויתלו  ברבו,  א  לפי  שיהושע  היה  תלמידו"וי
כי  מטעם  זה  לא ,    היה  ירא  שלא  ילך  בדרך  זקנועל  כןשהיה  משבט  יוסף  שהביא  דבת  אחיו  

לל  על  גדי  אולי  חשב ומה  שלא  התפ,  הזכיר  בו  למטה  יוסף  ובגדי  בן  סוסי  הזכיר  למטה  יוסף
שאם  זה  שבא  משבט  אפרים  הגדול  ממנשה  לא  ישנה  את  תפקידו  מסתמא  גם  הקטן  ממני 

וכבר  נודע  מברכות  של  יעקב  כי  שם  שם  לו  חק  להקדים  את  אפרים  לכל ,  לא  ידבר  כנגדו
וחשב ,  או  לפי  שנקרא  אביו  מנשה  על  שם  כי  נשני  אלהים  את  כל  בית  אבי,  דבר  שבקדושה

  :רעו שכחו כל מעשה אביהםמשה שמסתמא כל ז
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


