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  ד"בס

  ק" לפג"לתש שבט - 125  #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

 העמק דבר על שמות פרק מ פסוק לח 
וד  אש  היה  בלילה  ולא  עמוד וכתיב  דעמ.  באשר  אירע  שהלכו  בלילה.  'וגו'  כי  ענן  ה)  לח(
בלילה  לא  היה  ענין  אחר  מעמוד  הענן '  ה  בא  הכתוב  ללמדנו  דעמוד  האש  שהי"מש.  ענן

במדבר '  ב  בוס"ג  כ"והכי  נתבאר  לעיל  י.  דביום  אלא  אותו  עמוד  הענן  היה  בלילה  באור  אש
 :ו"ט' ט

בין  שהיה  בזעף  כמו  לאחר  מעשה '  בכל  המסעות  בין  שהיה  ברצון  ה.   בכל  מסעיהם
   :מכל מקום זה לא נשתנה עסק הענן שהיה תמיד. מרגלים

 העמק דבר על ויקרא פרק כז פסוק לד 
 :ד"ו ובסוף ספר במדבר בס"ו מ"כ לעיל כ"מש' עי. 'אלה המצות וגו) לד(

 :בעזרת עוטה אורה.  סליק ספר ויקרא
 : פתיחה לספר במדבר

  ונרשם .ג"כ  בה"וכ.  ו  חומש  הפקודים"  סוטה  דלבני  גד זה  הספר  נקרא  בפי  התנא  רח
. יותר  משארי  דברים  שמיוחדים  בזה  הספר.  בדעת  רבותינו  ענין  שני  הפקודים  שבזה  הספר

משום  דעיקר  זה  הספר  הוא  המחליף  ומשנה .  כמו  המרגלים  וברכת  בלעם  ועוד  הרבה
שבמדבר  היו .  מן  הדרך  שהלכו  במדבר.  י"בחיי  העולם  מאז  שהגיעו  לא'  הליכות  עם  ה

י "ובא.    משה  שהוא  לגמרי  למעלה  מהליכות  הטבעמתנהגים  במדת  תפארת  שהלך  לימין
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וזה  השנוי  התחיל  עודם  במדבר .  ה"הלכו  בדרך  הטבע  בסתרי  השגחת  מלכות  שמים  ב
י  זה  השנוי  נעשו  מלחמות  ישראל  עם  הכנעני "עפ.  חקת'  בשנת  הארבעים  כמו  שביארנו  בפ

לפי עוד  ביד  משה  תמיד  אלא  לעת  הצורך  '  וגם  המטה  לא  הי.  ועם  סיחון  בדרך  הטבע
ג "ל  בבראשית  רבה  פ"  השנוי  המצוין  בזה  הספר  אמרו  חזעל  זהו.  ההכרח  כמו  שביארנו  שם

ויבדל  אלהים  בין  האור  ובין  החשך  זה  ספר  במדבר  שהוא  מבדיל  בין  יוצאי  מצרים  ובין  באי 
ניכר  בשני  הפקודים  שיהו  שני  ענינים  שוים  בחומר '  אכן  עיקר  ההפרש  הזה  הי.  האר

י  סדר "עפ'  ה  בפעם  הראשונה  הי"מש.  עשה  לפי  הליכות  ישראלונשתנו  בצורת  המ.  המעשה
ולא  כן  בפקודי .  אפרים  ראש  הדגל  וקודם  למנשה'  והי.  רוחות  כמרכבה  לשכינה'  הדגלים  מד

במדבר  היו  הראשים '  ועוד  בפקודי  פ.  'כ'  כ  בפנים  ב"כמש.  פינחס  בשנת  הארבעים'  פ
בר  היו  הראשים  מוכרחים  להיות במד'  בפקודי  פ'  ולא  כן  הי.  מוכרחים  להיות  מאותו  השבט

ה  רשום  זה "מש.  'מקרא  ב'  כ  בפנים  א"פינחס  כמש'  בפקודי  פ'  ולא  כן  הי.  מאותו  השבט
י  זה  ההכונה "והנראה  דעפ.  ל  לקרוא  שם  להספר  חומש  הפקודים"עד  שראו  חז.  הענין  מאד
ויהי מן  '  ללמדנו  באשר  כי  התחלת  השנוי  הי.  ע"ל  דויהי  בנסוע  הארון  הוא  ספר  בפ"אמרו  חז

 צל'  כי  הי.  כי  בשביל  שהתנהגו  במדת  תפארת  נענשו  מיד  אחר  שחטאו'  העם  כמתאוננים  וגו
ודבר  זה  היה  קשה  עליהם  לסבול  עד  שגרם  לשלוח  מרגלים  כאשר .  ההשגחה  על  יד  ימינם

כ  פרשה "וא.  ומזה  נשתלשל  והלך  עד  שהגיע  לזה  השנוי  כאשר  יבואר  שם.  פ  שלח"יבואר  ר
מן  הספר  הוא  ספר '  עד  שכל  חלק  א.  שני  אופני  הליכות  ישראלזו  קטנה  היא  המחלקת  בין  

בראשית '  כ  בפ"וכמש.  ע"וזה  ההילוך  הוא  ספר  בפ.  ע"כמו  זה  ההילוך  הוא  ספר  בפ.  ע"בפ
 :שספור ענין גדול נקרא ספר. פ זה ספר"עה

 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


