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  ד"בס

  ק" לפו"תשכ אב - 47  #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 ישוב קדושת 
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 ,  מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כלושמצל "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 
  עולמי למען הצלת ישראלוועד היצא 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 יד פסוק יט 

 . של מרגלים-סלח נא לעון העם הזה ) יט(
 -וכאשר  נשאתה  לעם  הזה  ממצרים  ועד  הנה   

  .במעשה העגל
 חזקוני על במדבר פרק לד פסוק כב 

  מה  שלא  כתיב  נשיא  לבני  יהודה  ולשמעון  ולבנימין  הוא -ולמטה  בני  דן  נשיא  )  כב(
ה  בענין  מרגלים  ועמד  בצדקו  כל  ימי  חייו "הטעם  לפי  שכלב  נקרא  כבר  עבדו  של  הקב

  בבנימין  נמי  כתיב  אלדד  הוא  אלדד  חברו  של  מידד  שהיה ולפיכך  לא  הוצרך  לקרותו  נשיא
. א  משום  שעתיד  לעשות  מעשה  פלגש  בגבעה  לא  נקרא  נשיא"ד.  נביא  וחשוב  כמו  נשיא

, י  בפרשת  בלק  וגרמו  תקלה  לישראל"ובשמעון  משום  שנתקבצו  במעשה  זמרי  כמו  שפרש
ק  על  סדר  זה "חז.  לבני  ראובן  ולבני  גד  לא  היה  צריך  שכבר  נטלו  חלקם  בארץ  סיחון  ועוג

  .שהרי אינו לפי התולדה ולא לפי הדגלים ולא לפי הגבירות
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


