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  ד"בס

  ק" לפט"לתש לולא - 204  #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

  
 ב /י כתובות דף ז"רש
  על  ברכת  מקור  צריך  קהל -ממקור  ישראל  '  במקהלות  ברכו  אלהים  ה

ואין  הקהל  בפחות  מעדה )  במדבר  כ(והיינו  עשרה  כמו  הקהל  את  העדה  
מעדת  מרגלים  עד  מתי  לעדה )  ברכות  דף  כא(ועדה  עשרה  כדילפינן  
  :הרעה יצאו יהושע וכלב

  
 א /י כתובות דף כה"רש

ישמעאל '  ותניא  בספרי  ר  דכתיב  בבואכם  אל  הארץ  -נתחייבו  בחלה  
אומר  שינה  הכתוב  ביאה  זו  מכל  ביאות  שבתורה  שבכולן  נאמר  כי  תבאו 

 :כי יביאך וכאן בבואכם ללמדך שכיון שנכנסו לה נתחייבו
  דכתיב  דגנך  תבואת  זרעך  המיוחדת -ולא  נתחייבו  בתרומות  ומעשרות  

לך  ועוד  שהרי  תלה  הכתוב  המעשר  במנין  שנות  השמטה  דכתיב  בשנה 
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שית  שנת  המעשר  ושמטות  לא  מנו  אלא  משכבשו  וחילקו  כדאמרינן השלי
 ):דף יב(בסדר עולם ובמסכת ערכין 

הכי  גרסינן  אי  בבואכם  יכול  משנכנסו  לה  שנים  ושלשה  מרגלים 
  והכי  פירושו  כיון  דשינה -'  תלמוד  לומר  בבואכם  בביאת  כולכם  כו

נסו הכתוב  ביאה  זו  לכתוב  בה  בבואכם  ולא  כתב  כי  תבאו  יכול  משנכ
  :'ל כו"לה מרגלים ת

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


