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  ד"בס

  ק" לפה"תשכ חשון - 26  #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(ב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוקדושת 
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 כנגד ושמצל "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 
   העולמי למען הצלת ישראלוועדיצא 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

 רבינו בחיי על שמות פרק לג פסוק יט

  היה  לו  לומר  לפניך -אני  אעביר  כל  טובי  על  פניך  )  יט(
  הפשט  נראה  לי ועל  דרך.  לפניך'  כמו  שאמר  וקראתי  בשם  ה

ג "ל  שהוקשה  לו  למשה  בי"לומר  שבא  לרמוז  מה  שדרשו  רז
אמר  לו ,  מדות  מה  שהזכיר  ארך  אפים  ולא  הזכיר  ארך  אף

ע  רשעים "ה  לצדיקים  ולרשעים  אמר  לו  משה  רבש"הקב
אמר  לו  חייך  שתצטרך  לדבר  זה  כשאירע  חטא ,  יאבדו

כאשר '  ועתה  יגדל  נא  כח  ה)  במדבר  יד(  התחיל  מרגלים
כלומר  זכור  אותו  דבור  שאמרת ,  ארך  אפים'  דברת  לאמר  ה

לי  בין  לצדיקים  בין  לרשעים  ומזה  הוצרך  לומר  על  פניך 
 :לרמוז על דבור זה שהוא עתיד להשמיע לו שלא ברצונו
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 או  נוכל  לומר  עוד  שהזכיר  על  פניך  כלומר  אני  אעביר  כל 
וממנו  תתעלה  שיחול  האור  על  פניך  והוא טובי  על  פניך  

מעלת  קרון  פנים  שזכה  אליה  מנקרת  הצור  וכמו  שדרשו 
 :ל"רז

טובי  וכל ,    המדרש  אני  אעביר  כל  טובי  על  פניךועל  דרך 
 :טובי מדת הטוב ומדת הפורענות

ה "  באותה  שעה  הראה  לו  הקב- וחנותי  את  אשר  אחון  
ואחד  לפי למשה  כל  אוצרות  מתן  שכרן  של  צדיקים  כל  אחד  

מעשיו  והוא  שואל  האוצר  הזה  של  מי  הוא  והוא  אומר  לו  של 
כ "ואח.  והאוצר  זה  של  מי  הוא  של  מכבדיהם,  בעלי  התורה

ע  האוצר  הגדול  הזה "הראה  לו  אוצר  גדול  מזה  אמר  לו  רבש
ל  מי  שיש  לו  מעשים  טובים  אני  נותן  לו מאוצריו "של  מי  הוא  א

  שנאמר  וחנותי  את ומי  שאין  לו  בחנם  אני  עושה  ונותן  לו  מזה
 :אשר אחון

  הקבלה  אני  אעביר  כל  טובי  על  פניך  הטוב  הזה ועל  דרך 
הוא  מה  שכתוב  וראית  את  אחורי  ובאורו  כל  שהוא  טובי  וזהו 

כי  כל  בשמים )  כט'  דברי  הימים  א(כי  לי  כל  הארץ  )  שמות  יט(
   :ובארץ וזהו מבואר

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


