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  ד"בס

  ק" לפט"מש תניסן - 319  #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

 ברייתא דסדר עולם רבה פרק ח 
ה אל  משה  במדבר  סיני  באהל  מועד  באחד  לחודש  השני  בשנ'  וידבר  ה
' וגומר  שאו  את  ראש  וגומר  מבן  עשרים  שנה  וגו)  'במדבר  א(השנית  

כ "ואח)  'שם  ד('  כ  פקוד  כל  בכור  זכר  בבני  ישראל  וגו"ואח'  ואתכם  יהיו  וגו
' כ  נשא  את  ראש  בני  גרשון  גם  הם  וגו"ואח'  נשא  את  ראש  בני  קהת  וגו

פקד  אותם  ביד '  ואחר  כן  על  פי  ה'  כ  נשא  את  ראש  בני  מררי  וגו"ואח
ויהי  אנשים )  'שם  ט('  ד  באייר  שחטו  טמאי  נפש  פסח  שני  שנא"בי.  משה

אל '  וידבר  ה'  ויאמרו  האנשים  ההמה  אליו  וגו'  אשר  היו  טמאים  לנפש  וגו
ויהי  בשנה  השנית  בחדש '  משה  לאמר  איש  איש  כי  יהיה  טמא  לנפש  וגו

ב "נמצאו  עושין  במדבר  סיני  י)  'שם  י.  (השני  בעשרים  בחודש  נעלה  הענן
ויכתוב  משה  את  מוצאיהם )  ג"שם  ל(חדש  חסר  עשרה  ימים  ואומר  

' נסעו  ממדבר  סיני  ובאו  להם  לקברות  התאוה  ועשו  שם  ל.  'למסעיהם  וגו
נסעו .  'עד  חדש  ימים  וגו'  לא  יום  אחד  תאכלון  וגו)  א"שם  י('  יום  שנא

ותסגר )  ב"שם  י('  ימים  שנא'  מקברות  התאוה  ובאו  לחצרות  ועשו  שם  ז
. ט  בסיון"נסעו  מחצרות  ובאו  להן  למדבר  פארן  בכ.  מרים  שבעת  ימים



 2

. והימים  ימי  ביכורי  ענבים)  ג"שם  י('  ט  בסיון  שלח  משה  מרגלים  שנא"ובכ
' שתמצא  אומר  בט'  ץ  ארבעים  יום  ותשעה  באב  היוישובו  מתור  הארץ  מק

אחר  מרגלים  היתה  מחלוקתו .  באב  נגזר  על  אבותינו  שלא  יכנסו  לארץ
אף  לא  אל  ארץ  זבת  חלב  ודבש  וגומר )  ז"שם  ט('  של  קרח  ובליעתו  שנא

והימים  אשר  הלכנו  מקדש  ברנע )  'דברים  ב(בישראל  ואמר  '  ויחר  אף  ה
ט  שנה  היו "י.  'מונה  שנה  וגועד  אשר  עברנו  את  נחל  זרד  שלשים  וש

ותשבו  בקדש )  'שם  א('  ט  שנה  ישבו  בקדש  ברנע  שנא"חוזרין  ומטורפין  וי
  :ב מסעות"ימים רבים כימים אשר ישבתם נמצאו בל המסעות מ

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


