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  ד"בס

  ק" לפו"תשכ תשרי - 37  #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

 

נסמכה פרשה זו לפרשת מרגלים 
כדי לחזק לב הבנים המתאבלים 
ולנחם אותם ולהודיעם שיבאו אל 

 ארץ ויקריבו שם קרבנותה
 רבינו בחיי על במדבר פרק טו פסוק ב 

  נסמכה -'  ועשיתם  אשה  לה'  כי  תבאו  אל  ארץ  מושבותיכם  וגו)  ב(
פרשה  זו  לפרשת  מרגלים  כדי  לחזק  לב  הבנים  המתאבלים  ולנחם 

 :אותם ולהודיעם שיבאו אל הארץ ויקריבו שם קרבנות
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למולו ,   ובמדרש  כשם  שהאב  משתדל  על  בנו  בחמשה  דברים
כך ,  וללמדו  תורה  ולפדותו  מן  הכהן  וללמדו  אומנות  ולהשיאו  אשה

  יהושע  שנאמר ל  ידימל  אותם  ע.  עשה  הקדוש  ברוך  הוא  לישראל
אף  הקדוש ,  מה  האב  חייב  לפדות.  עשה  לך  חרבות  צורים)  יהושע  ה(

ומי  כעמך  כישראל  גוי )  שמואל  ב(שנאמר  ,  ברוך  הוא  פדה  לישראל
ללמדו  תורה  אף .  אחד  בארץ  אשר  הלכו  אלהים  לפדות  לו  לעם

ולמדתם  אותם )  דברים  יא(שנאמר  ,  הקדוש  ברוך  הוא  למדם  תורה
ללמדו  אומנות .  מלמדך  להועיל'  אני  ה)  ישעיה  מח(וכתיב  ,  את  בניכם

אלה )  ויקרא  כז(שנאמר  ,  אף  הקדוש  ברוך  הוא  למדם  את  המצות
להשיאו  אשה  אף  הקדוש  ברוך  הוא  אמר  להם .  'ההמצות  אשר  צוה  

מה  האב  מאכיל  ומשקה  וסך  ורוחץ  ומלביש .  פרו  ורבו)  בראשית  א(
וארחצך )  יחזקאל  טז(שנאמר  ,  את  בנו  אף  הקדוש  ברוך  הוא  לישראל

) שם(',  במים  ואשטוף  דמיך  מעליך  ואסוכך  בשמן  ואלבישך  רקמה  וגו
עלי )  במדבר  כא(,  ולחמי  אשר  נתתי  לך  סלת  ושמן  ודבש  האכלתיך

, מה  האב  נותן  נכסים  לבן  ובנו  חייב  להעלות  לפניו  דורון.  באר  ענו  לה
  :אף הקדוש ברוך הוא אמר לישראל כי תבאו אל ארץ מושבותיכם

  
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


