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  ד"בס

  ק" לפא"מתש תמוז - 226  #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

 ) פ(עין יעקב על מסכת סוטה אות 
, ]  ַרָּבה)  [רבא(ָאַמר  )  במדבר  יג(,  "וַַּיַהס  ָּכֵלב  ֶאת  ָהָעם  ֶאל  מֶֹׁשה"שם  )  פ(

ֵּדין  ֵריׁש ,  ַאְמֵרי  ֵליּה,  ְּדַחְזיָיּה  ִליהֹוֻׁשַע  ְּדָקא  ִמְׁשָּתִעי,  ֶׁשִהִּסיָתם  ִּבְדָבִרים
, ַחְסִמין  ִליְו,  ַאְמֵרי  ִּבי  ִמיְלָתא,  ִאי  ִמְׁשָּתִעיָנא,  ָאַמר  ָּכֵלב?  ְקִטיָעא  ְיַמֵּלל

ְוִכי  זֹו  ִּבְלַבד  ָעָׂשה  ָלנּו ,  ָאַמר  ָלֶהם).  והדר  אמינא  להו,  אשתקינהו  ּברישא(
ַוֲהלֹא ,  ְוָאַמר  ָלֶהם.  ִאיְׁשִּתיקּו,    ִּבְגנּוֵתיה  ָקא  ִמְׁשָּתִעי-ָסְבֵרי  !  ?ֶּבן  ַעְמָרם

ֲעׂשּו ,  ִאם  יֹאַמר.  ֶאת  ַהָּמןְוהֹוִריד  ָלנּו  ,  ְוָקַרע  ָלנּו  ֶאת  ַהָּים,  הֹוִציָאנּו  ִמִּמְצַרִים
ִּכי ,  ָעלֹה  ַנֲעֶלה  וְָיַרְׁשנּו  אָֹתּה)  "שם!  (?לֹא  ִנְׁשַמע  לֹו,  ֻסָּלמֹות  ַוֲעלּו  ָלָרִקיַע

ִּכי ,  לֹא  נּוַכל  ַלֲעלֹות  ֶאל  ָהָעם,  ְוָהֲאָנִׁשים  ֲאֶׁשר  ָעלּו  ִעּמֹו  ָאְמרּו,  ָיכֹול  נּוַכל  ָלּה
ָּדָבר  ָּגדֹול  ִּדְּברּו ,  י  ֲחִניָנא  ַּבר  ָּפָּפאָאַמר  ַרִּב".  ָחָזק  הּוא  ִמֶּמּנּו

ַאל  ִּתְקִרי ,  "ִּכי  ָחָזק  הּוא  ִמֶּמּנּו",  ְמַרְּגִלים  ְּבאֹוָתּה  ָׁשָעה
  ִּכְבָיכֹול  ֲאִפּלּו  ַּבַעל  ַהַּבִית  ֵאין  ָיכֹול -"  ִמֶּמּנּו"ֶאָּלא  ,  "ִמֶּמּנּו"

   :ְלהֹוִציא ֵּכָליו ִמָּׁשם
 )ה"איהמשך בבולעטין הבא ( 


