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  ד"בס

  ק" לפז"תשכ שבט - 53  #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

 

 פירוש בעלי התוספות על בראשית פרק מה פסוק כב 
אלא  לא  נתן .  ך  ליתן  חליפות  שמלותמה  חידוש  הוא  ליוסף  שהיה  מל.  חליפות  שמלות

 :להם אלא כדי לכבדם לפי שבתחלה קראם מרגלים
ומצינו  גבי .  רמז  לו  מבית  המקדש  שיהיה  החצי  בחלקו.  ולבנימין  נתן  שלש  מאות  כסף

וחמש .  ק  בשש  מאות  כסף  דהיינו  חציו  בשלש  מאות  כסף"לכים  שקנה  מקום  בהמדוד  במ
תכלת  וחור .  לבושי  מלכות'  רמז  לו  שעתיד  מרדכי  לצאת  ממנו  שיצא  בה.  חליפות  שמלות

  :ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן
 פירוש בעלי התוספות על שמות פרק כה פסוק ג 

נגד  מלכות  בבל  דכתיב  ביה  אנת  הוא  רישא זהב  כ.  מלכיות'  כנגד  ג.  זהב  וכסף  ונחשת
בימי  אותו  מלכות  ועשרת  אלפים  ככר  כסף  נחשת '  כסף  כנגד  מלכות  פרס  דכתי.  די  דהבא

 :הפחותה מכולנה. כנגד מלכות יון
ובמדבר  היו  יערים  גדולים .  מחילה.  ישועה.  טובה.  שלום.  נוטריקון.  ם"ועצי  שטי

וכתיב  וישלח .  תיב  וישב  ישראל  בשטיםכדכ.  שגדלים  שם  אותן  עצים  הקרואים  עצי  שטים
אתן '  וכתי.  יהושע  בן  נון  מן  השטים  שנים  אנשים  מרגלים  ועל  שם  היער  נקרא  שם  המקום

ותדע  שהיה  קל  מאד  שהרי .  במדבר  ארז  הדס  ושטה  ואותו  עץ  היה  קל  ביותר  וחלק  ונאה
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חבם אמות  ורו'  ח  קרשים  גדולות  שקומתם  י"שמנה  בקר  שנתנו  לבני  מררי  היו  מושכים  מ
של  פרוכת '  וד.  של  מסך'  ועוביין  אמה  וכל  העמודים  ועמודי  החצר  ואדניהם  ה.  אמה  וחצי

אלמא  ודאי  עץ  חשוב  וקל  הוא  מאד  דוגמת  של  עץ .  והיתדות  כמו  שמפורש  בפרשת  נשא
  :ש ועושין ממנו כוסות"שקורין מאזר

 
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


