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  ד"בס

  ק" לפד"לתש אב - 143  #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

 העמק דבר על דברים פרק כט פסוק ג 
א  כי  כך "לא'    במאמרי  המצד  השכל  או  מידיעת  בית  רב.  לכם  לב  לדעת'  ואל  נתן  ה)  ג(

 :רצונו העיקרי
 :מזה שעשה במצרים כאמור.  ועינים לראות
ס  שמשה  רבינו  הודיע  כל  דבריו  גם "ובל.  כן'  אלה  שאמר  בפי'  דבר  ה.   ואזנים  לשמוע

לא  היו  מסרבים  ליכנס .  על  זהשאלו  התבוננו  .  ובזה  גרמו  כל  הפזור  והגלות  הזה.  לישראל
דמתחלה  בא  עסק .  דברים'  שלח  ובפ'    בלי  מרגלים  שהרי  כבר  נתבאר  בפארץ  ישראלל

שמוכרחים  מחמת  זה  להיות  נזהרים .  המרגלים  בשביל  שלא  רצו  לסבול  עול  הנהגה  נסית
.   בדרך  הטבעארץ  ישראלובשביל  זה  בקשו  ליכנס  ל.  מאד  כמו  העומד  בפלטין  של  מלך

 ארץ ישראלאמינו שאפשר ליכנס ל  סירבו  ולא  הגם  כן  נצרכו  באמת  למרגלים  ואחומשום  הכי
  הסכים  לדעתם  להתנהג הקדוש  ברוך  הואז  ש"אבל  כ.  ומזה  יצא  מה  שיצא.  בדרך  הטבע

אלא  משום  שבדרך  שאדם  רוצה '  לא  היה  זה  עיקר  רצונו  ית.  בדרך  הטבע  ולשלוח  מרגלים
 ז  גרם  הפזור  הרב  שאם  היו  נכנסים  בדרך  נס  והיו  מתנהגים  כך"והנה  כ.  לילך  מוליכין  אותו

כמו  שנתפרסם  בשעה  מועטת .  היה  מתגלה  כבוד  שמים  ומתפרסם  בכל  הארץ.  כמה  שנים
.   בדרך  הטבעארץ  ישראלאבל  אחר  שהיו  מתנהגים  ב.  ס  בהרבה  מדינות"מ  וקריעת  י"של  י

ע "שהרי  זה  מצוי  גם  בשארי  אוה.  כשהיו  מוצלחים  הרבה'  לא  היה  מתגלה  כבוד  שמים  אפי
  היה  ההכרח  להגיע  לתכלית  הנרצה משום  הכי  .לכבוש  ארצות  לא  להם  ולחיות  בהצלחה
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 לידי כמה נסיונות ומזה מגיע כבוד שמים בכל על ידי זהגזרה של פזור בכל העמים ושיבואו 
אלא  מצד  שהוא .  אחר  שאינו  מצד  העונש.  נמצא  זה  היה  פיוס  גדול  על  פזור  הרב.  הארץ

ז  כמו "  לסבול  כוהמה  מחויבים.  א  ובבחירת  אומה  הישראלית"התכלית  הנרצה  בבריאת  שו
 :חיל המלך למלכם

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


