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  ד"בס

  ק" לפה"לתש תמוז - 154  #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(וב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישקדושת 
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 כנגדושמצל "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 
  ד העולמי למען הצלת ישראלוועיצא 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

 ק על יהושע פרק ב פסוק א "רד
 :אנשים טובים ולא כאותן שהלכו בשליחות משה'  פי-שנים אנשים ) א(

כמו ,    הזהירם  שילכו  בשתיקה  הולכים  כחרשים  שלא  ירגישו  בהם- חרש  לאמר  
ל  בסתר  שלחם  כי  לא  רצה  שידעו  כל  ישראל  כדי "י  ברז  למימר  ר"ויתחרשו  כל  הלילה  ות

יחו  בשליחותם  וירחיבו  לב שלא  יפחדו  בשלחו  מרגלים  והוא  לא  שלחם  אלא  לפי  שידע  שיצל
ובדרש  חרש  כמו  חרס  הטעינם  קדרות  כדי  שיראו  קדרים  ולא ,  ישראל  בבשורות  טובות

כמשמעו '  א  מעשה  חרש  אבן  ומהם  פי"ירגישו  בהם  מהם  אמרו  כלי  נגרות  היה  בידם  כד
 :ופשוטו אמר להם יהושע עשו עצמכם כחרשים ועמדו על רזיהם

 :חו בפרט לפי שהיתה עיר גדולה הארץ בכלל ואת ירי-'  את הארץ וגו
י  פונדקיתא  והוא  בשקל  טובה  והאמת  דעת "  כמשמעה  או  מוכרת  מזון  כמו  שת- זונה  

זונה  פונדקית  וכן  שתים  נשים  זונות  פונדקן  ואף '  יונתן  זונה  ממש  כי  כן  דרכו  במקומות  לתרג
 :מקצתן נפקת ברא ודעתו לפי שהזונה כפונדקיתא שמפקרת עצמה לכל' על פי שתרג

  : להודיע כי לא היו שם אלא לילה אחד ובאותו לילה יצאו משם- וישכבו שמה 
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


