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  ד"בס

  ק" לפח"לתש סיון - 189  #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

  
 א /י סוטה דף לה"רשב /תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד

וילכו  יתירא  הוא  כיון  דכתיב ]אלא[  לא  גרסינן  וכתיב  -וילכו  ויבאו  
 :'וישובו לא הוה ליה למימר אלא ויבאו אל משה וגו]לעיל[

 : שהלכו לתור לביאתן-מקיש הליכתן 
 : שמתחילה להוציא דבה נתכוונו-אף הליכתן בעצה רעה 

מת   שמחזיקין  אותן  השומעין  כבדאין  לפיכך  אומר  דבר  א-אינו  מתקיים  
 :תחילה כדי שיאמינו ואף מרגלים לכך פתחו בשבח הארץ תחילה

 : שיתקן-ויהס 
  בדברים  שהתחיל  לדבר  במשה  והיו  סבורים  שבגנותו  רוצה -אל  משה  

 :לספר
 : כדמפרש ואזיל-שהסיתם בדברים 
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  כלב  ליהושע  שרצה  לדבר  ושיתקוהו  בנזיפה  ואמרו  לו  ראש -דחזייה  
ו  בנים  ליטול  חלק  בארץ  הוא  ידבר הקטוע  ידבר  מי  שראשו  קטוע  שאין  ל

 :בפנינו
 : משתקין אותי-וחסמין לי 

 : אף לשמים אם יצוה עלינו-עלה נעלה 
 :ה" מן הקב-ממנו 

  לא  גרס  שאין  הפרש  קרייה  בין  ממנו  הנאמר  על  יחיד -אל  תקרי  
 :שנדברים עליו לממנו של רבים שאומרים על עצמן

 : אם הפקידם שם-אינו יכול להוציא כליו 
 : אדון העולם-ל הבית בע

  שהראיתיה  להם  כאוכלת  יושביה  שמתים  בה -אני  חשבתיה  לטובה  
 :תדיר

  : שלא תגין זכותו עליהם והיינו דקאמר כלב סר צלם מעליהם-שכיב איוב 
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


