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  ד"בס

  ק" לפה"לתש אב - 155  #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( ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישובקדושת 
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 , ל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כושמצל "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 ישראלוועד יצא 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

 ק על יהושע פרק ו פסוק כה "רד
נשבעו  לה  המלאכים  כמו   שצוה  לשמור  לה  השבועה  ש-החיה  יהושע  )  כה(

ויש  לפרש  עוד  החיה  שנתן  להם  מחיה  ממון  או  נחלה ',  שאמר  רק  רחב  הזונה  וגו
הנכון  ויש  בו  דרש  כי  יהושע '  במה  שיחיו  וזהו  שאמר  ותשב  בקרב  ישראל  וזהו  הפי

לקח  רחב  לאשה  וזהו  החיה  כי  כיון  שראו  שיהושע  לקח  רחב  לאשה  נדבקו  בבית 
  שכתוב  בשבעה  אומות  לא  תתחתן  בם  אמרו  כי אביה  מגדולי  ישראל  ואף  על  פי

רחב  ובית  אביה  נכרים  היו  בארץ  ולא  היו  משבעה  גוים  ויש  מי  שאומר  כי  כשנכנסו 
מרגלים  ששלח  יהושע  ביריחו  נתגיירה  ועדיין  לא  נכנסו  ישראל  לארץ  וכל  זה  למי 

  :שאמר כי כתיב לא תתחתן בם בגיותן כתיב

 ק על יחזקאל פרק כ פסוק טו "רד
'   בדבר  מרגלים  שאמר  ואולם  חי  אני  וימלא  כבוד  ה-וגם  אני  נשאתי  את  ידי  להם  )  טו(

  :את כל הארץ
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


