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  ד"בס

  ק" לפב"נש תתמוז - 358  #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 כג - פרק יד -ילקוט שמעוני יהושע 
חברון  עיר  מקלט  הואי  אמר  אביי ,  ויתנו  לכלב  את  חברון  )המשך  מגליון  הקודם(...  

. וכן  הוא  אומר  את  שדה  העיר  ואת  חצריה  נתנו  לכלב  בן  יפונה  לאחוזה,  פרוואה  דידיה
, ושם  חברון  לפנים  קרית  ארבע  שדרו  בה  ארבעה  צדיקים  ענר  אשכול  וממרא  ואברהם

רבע  אמהות ושנקברו  בה  א,  ושמלו  בה  ארבעה  צדיקים  ענר  ואשכול  וממרא  ואברהם
ועל  שם ,  ושנקברו  בה  ארבעה  אבות  אדם  אברהם  יצחק  ויע  קב.  חוה  שרה  רבקה  לאה

אמר  רבי  עזריה  שמשם  יצא  אברהם  ורדף .  בעליה  שהם  ארבעה  ענק  ושלשת  בניו
בתחלה ,  אחר  ארבעה  מלכים  קוזמוקטורין  שהיא  עולה  בקינריסין  של  ארבעה

א  מארבעה  מקומות  מגונים שהי,  כ  ללוים"כ  לכהנים  ואח"כ  לכלב  ואח"ליהודהואח
ורבנן  אמרין  דנה ,  רבי  יצחק  אמר  דור  ונפת  דור  ותמנת  סרח  וחברון,  ואיזו  הם,  י"שבא

 :וקרית סנה ותמנת סרח וחברון
הגדול  אלו  אברהם  יצחק  ויעקב  שנקראו .  אדם  זה  אדם  הראשון.  האדם  הגדול  בענקים

ק  כתיב  ויגדל  האיש ביצח.  ברך  את  אדוני  מאד  ויגדל'  באברהם  הוא  אומר  וה.  גדולים
ביעקב  כתיב  ויגדלו  הנערים  ועשו  היה  בכלל  אלא .  וילך  הלוך  וגדל  עד  כי  גדל  מאד

 :שקלקל במעשיו ובזה את הבכורה ונעשה קטן שנאמר הנה קטן נתתיך בגויים
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


