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  ד"בס

  ק" לפא"נש תכסלו - 339  #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

  רמז תשמג - פרק יג -ילקוט שמעוני במדבר 
מאי  נבנתה  אילימא  נבנתה .  הוחברון  שבע  שנים  נבנת  )המשך  מגליון  הקודם(...  

ממש  אפשר  אדם  בונה  בית  לבנו  קטן  קודם  לבנו  גדול  דכתיב  ובני  חם 
אלא  שהיתה  מבונה  על  אחת  משבעה  בצוען  ואין ,  כוש  ומצרים  ופוט  וכנען

ואין  לך ,  לך  טרשים  בכל  ארץ  ישראל  כחברון  משום  דקברי  בה  שכבי
ואין  לך ,  יםכארץ  מצר'  מעולה  בכל  הארצות  יותר  ממצרם  דכתיב  כגן  ה

מעולה  בכל  ארץ  מצרים  יותר  מצוען  דמרבי  ביה  מלכי  דכתיב  כי  היו  בצוען 
מבונה  על  אחת  משבעה ]  חברון[ואפילו  הכי  ,  שריו  ומלאכיו  חנס  יגיעו

כתיב  כי  הארץ  אשר  אתה  בא  שמה  לרשתה  לא  כארץ  מצרים  היה .  בצוען
 הרי  זה  הפסוק  נאמר  לישראל  בשעה  שיצאו  ממצרים  שהיו  אומרים  שמא

מגיד ,  אמר  להם  המקום  לא  כארץ  מצרים  היא,  לא  נכנוס  לארץ  יפה  כזאת
בשבח  ארץ  ישראל  הכתוב ]  אתה  אומר.  [שארץ  ישראל  משובחת  הימנה

ל  וחברון  שבע  שנים "ת,  מדבר  או  בשבח  ארץ  מצרים  הכתוב  מדבר
וכן ,  מה  היה  מקום  מלכות  של  ארץ  מצרים  צוען,  נבנתה  לפני  צוען  מצרים

, מה  היתה  פסולת  של  ארץ  ישראל  חברון.  ר  כי  היו  בצוען  שריוהוא  אומ
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והלא  דברים  קל  וחומר  ומה  אם  חברון  פסולת  ארץ  ישראל  הרי  היא 
ו  לשבחה "ק,  משובחת  משבחה  של  ארץ  מצרים  שמשובחת  מכל  הארצות

ל  ובני  חם  כוש "ת,  ואם  תאמר  מי  שבנה  זה  לא  בנה  זה,  ישראל   של  ארץ
אפשר  שבנה  את ,  שבנה  זו  בנה  את  זו)  לפי(חם  ,  ומצרים  ופוט  וכנען

אלא  בנה  את  הנאה  ואחר  כך  בנה  את ,  הכעור  ואחר  כך  בנה  את  הנאה
אינו  בונה ,  משל  לאדם  שבנה  שני  טרקלין  אחד  נאה  ואחד  כעור.  הכעור

, אלא  בונה  את  הנאה  ואחר  כך  את  הכעור,  את  הכעור  ואחר  כך  הנאה
בחת  מצוען הא  לפי  שחברון  משו,  שפסולתו  של  ראשון  בונה  בשני

וכן  אתה  מוצא  בדרכי  המקום  שכל  מי .  ממצרים  לפיכך  נבנית  תחלה
תורה  לפי  שחביבה  מכל  נבאת  קודם .  שחביב  מחברו  הוא  קדם  את  חברו

בית .  'ואומר  מעולם  נסכתי  מראש  וגו,  קנני  ראשית  דרכו'  לכל  שנאמר  ה
המקדש  לפי  שחביב  מכל  נברא  לפני  כל  כל  שנאמר  כסא  כבוד  מרום 

ארץ  ישראל  שחביבה  מכל  נבראת  קודם  לכל .    מקדשנומראשון  מקום
ארץ  אלו  שאר .  שנאמר  עד  לא  עשה  ארץ  וחוצות  וראש  עפרות  תבל

שמעון  בן  יוחאי '  ר.  תבל  זו  ארץ  ישראל,  וחוצות  אלו  מד  ברות,  ארצות
ולמה  נקרא ,  אומר  תבל  זו  ארץ  ישראל  שנאמר  משחקת  בתבל  ארצו

אבל ,    בזו  מה  שאין  בזושכל  הארצות  יש,  שמה  תבל  שהיא  מתובלת  בכל
דבר  אחר  תבל .  ארץ  ישראל  אינה  חסרה  כלום  שנאמר  לא  תחסר  כל  בה
מכאן  שהתורה ,  על  שם  תבלין  שבתוכה  זו  תורה  שנאמר  בגוים  אין  תורה

וכן  אתה  מוצא  בסנחריב  כשבא  לפתות  את  ישראל  מה .  בארץ  ישראל
אל  ארץ  יפה ,  אמר  להם  עד  בואי  ולקחתי  אתכם  אל  ארץ  כארצכם

ו  אם  מי "והלא  דברים  ק,  ם  אין  כתיב  כאן  אלא  אל  ארץ  כארצכםמארצכ
ו "ק,  שבא  לומר  שבחה  של  ארצו  לא  אמר  גנות  על  ארץ  ישראל

  .לשבחה של ארץ ישראל
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


