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  ד"בס

  ק" לפא"מתש סיון - 225  #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

 ) עו(עין יעקב על מסכת סוטה אות 
, ]ָאַמר  ֵריׁש  ָלִקיׁש.  [)במדבר  יג"  (ְׁשַלח  ְלָך  ֲאָנִׁשים  ְוָיֻתרּו"שם  )  עו(
, ַהְינּו  ִּדְכִתיב?  ְוִכי  ָאָדם  ּבֹוֵרר  ֵחֶלק  ַרע  ְלַעְצמֹו,    ְלַדְעְּתָך-"  ְׁשַלח  ְלָך"
ְולֹא  ְבֵעיֵני "  ְּבֵעיַני",  ָאַמר  ֵריׁש  ָלִקיׁש,  "ַוִּייַטב  ְּבֵעיַני  ַהָּדָבר")  דברים  א(

אמר (,  ָאַמר  ַרִּבי  ִחָּיא  ַּבר  ַאָּבא,  "ְוַיְחְּפרּו  ָלנּו  ֶאת  ָהָאֶרץ)  "שם.  (ַהָּמקֹום
ִתיב ְּכ,  ְמַרְּגִלים  לֹא  ִנְתַּכְּונּו  ֶאָּלא  ְלָבְׁשָּתּה  ֶׁשל  ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל)  ,רבי  יוחנן

ְוָחְפָרה )  "ישעיה  כד(,  ּוְכִתיב  ָהָתם,  "ְוַיְחְּפרּו  ָלנּו  ֶאת  ָהָאֶרץ",  ָהָכא
ְלַמֵּטה  ְראּוֵבן ,  ְוֵאֶּלה  ְׁשמֹוָתם)  "במדבר  יג".  (ַהְּלָבָנה  ּובֹוָׁשה  ַהַחָּמה

, ָּדָבר  ֶזה  ָמסֶֹרת  ְּבָיֵדינּו  ֵמֲאבֹוֵתינּו,  ָאַמר  ַרִּבי  ִיְצָחק,  "ַׁשּמּוַע  ֶּבן  ַזּכּור
, ְוָאנּו  לֹא  ָעָלה  ְבָיֵדינּו  ֶאָּלא  ֶאָחד,    ַעל  ֵׁשם  ַמֲעֵׂשיֶהם  ִנְקְראּו-ְמַרְּגִלים  

,   ֶׁשָּסַתר  ַמֲעָׂשיו  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא-"  ְסתּור",  "ְסתּור  ֶּבן  ִמיָכֵאל"
ַנְחִּבי  ֶּבן   ",ַאף  ָאנּו  נֹאַמר,  ָאַמר  ַרִּבי  יֹוָחָנן.  ֶׁשָעָׂשה  ׂשֹוְנאֹו  ָמְך,  "ִמיָכֵאל"

 -"  ָוְפִסי.  "  ֶׁשֶהְחִּביא  ְדָבָריו  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא-"  ַנְחִּבי".  "ָוְפִסי
  :ֶׁשָּפַסע ַעל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


