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  ד"בס

  ק" לפד"תשכ ניסן - 19  #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

 ם על בראשית פרק מב פסוק ט"רשב
ערו  ערו  עד .  כדכתיב  ערות  יסוד.    פרצות  החומות  ומאיזה  מקום  נוחה  ליכבש-ערות  )  ט(
ולפי  שהיו  בעלי  קומה  וכולם  עשרה  היו  כל  שעה  ביחד  ולא  היו  נפרדים  אלו .  ערות  על  יאור.  היסוד

  :מאלו כשאר בני אדם הבאים משאר מקומות לשבור בר אמר להם מרגלים אתם

   כבם על במדבר פרק יג פסוק"רשב
  הגדה  נראית  פשט  שעל  כלב  אמר  הכתוב  שנאמר  ולא  אתן  את -ויבא  עד  חברון  )  כב(

לפיכך  ויבא  עד .  הארץ  אשר  דרך  בה  והביאותיו  אל  הארץ  אשר  בא  שמה  וזרעו  יורישנה
  ומצינו .הוא  כלב  ונשתטח  על  קבורת  אבות  והתפלל  שינצל  מעצת  מרגלים.  חברון

שדה  העיר  ואת  חצריה  נתנו  לכלב  בן  יפנה ביהושע  שנתן  לכלב  את  חברון  כדכתיב  ואת  
ומכל  מקום  לפי  עיקר  פשוטו  ויבא  כל  אחד  ואחד  עד  חברון  שהרי  אמרו  וגם  בני .  באחוזתו
 :וכתיב ושם ראינו את הנפילים בני ענק. ראינו שם בחברון' הענקי

לפני  צוען  וגם  כן  תשובה  יותר  עיר  הישנה  מן '    לפי  פשוטו  נבנת- לפני  צוען  מצרים  
החדשה  שהיו  ישראל  מכירים  חשיבותה  של  צוען  הוצרך  לומר  כי  ערי  ישראל  חשובים העיר  

  :יותר וגם מתוך יושנה היו בה ענקים שהם סדורות הראשונים
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


