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  ד"בס

  ק" לפח"תשכ כסלו - 63  #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

 ש על במדבר פרק יג פסוק כג "פירוש הרא
ל  אלו  שמרו  בני  ישראל  שבת  שנייה  לא  שלטה  בהם "ויהיו  בני  ישראל  במדבר  ארז

ל "ויהיו  וימצאו  דוימצאו  היל'  ל  מדכתי"ל  שהיא  היתה  שבת  שנייה  וי"ת  מנ"אומה  ולשון  וא
אלא  מלמד  שתכף  להוייה  שנצטוו  במצות  שבת  מצאו  המקושש  ואמרו  שזה  היה  צלפחד 

' דביום  ומוסיפין  על  עצים  ועולה  גימ'  עין  בל  דכתיב  מקושש  עצים  ביום  השבת  וגור"ומנ
ציצית  לפי  שבשעה  שחלל  המקושש  שבת  אמר  משה '  מקושש  לפ'  ד  ולמה  נסמכה  פ"צלפח

בפיך  וצוית  שלא  לנשאם '  בתפלין  למען  תהיה  תורת  ה'  ע  כתו"  רבשהקדוש  ברוך  הואל
  אני אהקדוש  ברוך  הובשבת  ואלו  היה  נושאם  היה  נזכר  ולא  היה  בא  לידי  חלול  שבת  אמר  

  יהיו  נזכרים  מן  המצות  כמו  על  ידי  תפלין  ואיזו  זו  מצות על  ידיקובע  להם  מצוה  אחרת  ש
  :ציצית שנוהגת אפילו בשבת

 בעל הטורים על בראשית פרק מב פסוק ט 
  פירוש  אתם  ולא  אני  שיהושע  שיצא  ממני  לא  היה  בעצת -מרגלים  אתם  )  ט(

כי  הוא ,  פירוש  יהודה  השיבו)  פסוק  יא(והם  אמרו  לא  היו  עבדיך  מרגלים  .  מרגלים
לא  היו  בגימטריא .  גם  ממני  יצא  כלב  שלא  היה  בעצת  מרגלים,  ראש  המדברים

  :כלב
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


