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  ד"בס

  ק" לפו"תשכ תמוז - 46  #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

 חזקוני על במדבר פרק יג פסוק ו 
הוא  כלב  בן  חצרון  ונקרא  שמו  יפונה  על  שפנה   -כלב  בן  יפנה  )  ו(

  .מעצת מרגלים

 חזקוני על במדבר פרק יג פסוק כב 
  כלב  לבדו  הלך  שם  ונשתטח  על  קברי  האבות  שלא  יהא  ניסת -ויבא  עד  חברון  )  כב(

. והטעם  לפי  שלא  בקש  משה  עליו  רחמים  כמו  שעשה  על  יהושע,  י"כך  פירש'  לחבריו  וכו
פסוק  לקרא  לכמה  מרגלים  ואורבים  לשון  יחיד  כדכתיב  והאורב א  ויבא  עד  חברון  דרך  ה"ד

 .קם ממקומו
  לפי  שעתידין  לומר  וגם  ילידי  הענק  ראינו  שם  מפרש  לך  הכתוב  היכן - ושם  אחימן  

 .ראום
  ועדיין  לא  מתו  הנפילים  שהיו  שם  מימים - וחברון  שבע  שנים  נבנתה  לפני  צען  מצרים  

 .ידים לומר ארץ אוכלת יושביה היאקדמונים והכתוב בא להכחיש המרגלים שעת
פירש  לך  הכתוב  חשיבות  ארץ  ישראל  על  חשיבות  ארץ  מצרים   - לפני  צען  מצרים  

  .לפי שיצאו ממנה והיו בקיאים בה ומכירין בטובתה וחשיבותה
  

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


