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  ד"בס

  ק" לפא"לתש סיון - 105  #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

 הכתב והקבלה על בראשית פרק טו פסוק יט 
ד "יו(נח  '  נען  ובניו  המוזכרים  בפחשב  כאן  עשר  אומות  וכולם  מכ.  'את  הקיני  וגו)  יט(

פרזי  דכאן .  כי  קיני  קנזי  קדמני  דכאן  הם  ארודי  צמרי  חמתי  דשם,  משונים  בשמותם)  ו"ט
והא  דלא  חשב  כאן  גם  צידון  וסיני  המוזכרים ,    רפאים  דכאן  הוא  חוי  דשם,הוא  ערקי  דשם
אמנם  צידון  וסיני  היו  יושבים  על ,  כי  רק  אלו  העשרה  היו  יושבים  בתוך  הארץ,  שם  לבני  כנען

וצידון ,  מארץ  סינים  תרגומו  מארעא  דרומא)  ב"ט  י"ישעיה  מ(ש  "סיני  בדרום  כמ.  הגבול
ולעתיד  יתוספו  גם ,  י  לא  חשבם  כאן"יו  יושבים  חוץ  לאולפי  שה,  ש  בגבול  נפתלי"בצפון  כמ

  סוף  פרשה בני  ראובןעיין  .  (י  כמו  שניבא  יחזקאל  שיתוסף  לדרומה  ולצפונה"אלו  על  נחת  א
ש "כמ,  כי  היה  ראוי  לישראל,  וקיני  וקדמני  לקחו  עמון  ומואב,  וקנזי  לקחו  בני  עשו)  ד"מ
ואמרו  עליה  בספרי  זה  עמון ,  כל  שכניופנו  וסעו  לכם  ובואו  הר  האמורי  ואל  )  'ז'  דברים  א(

ובחטא  מרגלים  לא  ניתן  להם  מעשו  ומעמון  ומואב )  כלומר  קיני  קנזי  קדמני(ומואב  ואדום  
ולעתיד  יירשו )  אזהרת  עשו  ועמון  ומואב  לפרשת  מרגלים)  בסדר  דברים(לכן  סמך  הכתוב  (

לא  נאמר  רק  ארץ )  'זיין  א(לכן  בפרשת  ואתחנן  ',  אדום  ומואב  משלוח  ידם  וגו,  ש"גם  אלו  כמ
כי  הראה  לו  סוף ,  לא  נאמר  רק  ששה)  'ח'  שמות  ג(ובמראות  הסנה  ,  שבעה  עממים

לא  הזכיר  גרגשי  לפי  שפנה  מעצמו )  ז"י'  כ(שופטים  '  וכן  בפ,  והגרגשי  פנה  מעצמו,  המעשה
לא  חשב  רק  חמשה  כי  שם  אמר  ארץ  זבת )  'ג  ה"י(בא  '  ובפ,  ואין  עליו  הצווי  החרם  תחרימם

  ):א"הגר(פרזי לא היה כן ו, חלב ודבש
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


