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  ד"בס

  ק" לפד"תשכ אייר - 20  #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 במדבר פרק כא פסוק א "רשב
ועמלק .    בנגבהתרת  מרגלים  ככתוב  שם  עלו  זה  -יושב  הנגב  דרך  האתרים  )  א(

 :כי העמלקי והכנעני שם לפניכם. יושב בנגב וכנענים אצלם
   :ן באין לשמוש בראש התיבה" כמו אפרוח אתמול אזרוע הרבה אלפי- האתרים 

 ם על דברים פרק א פסוק ב "רשב
כי  לא  עכבו  בדרך  לבד   זה  אמיתת  הדבר  שמתחיל  לספר  -אחד  עשר  יום  מחורב  )  ב(

ש  ברנע  ומיד  היו  מזומנים  ליכנס  לארץ  ישראל  באותו אחד  עשר  יום  מחורב  עד  קד
  וכמו  האמור הדרך  שהלכו  מרגלים  כמו  שאמר  להם  משה  עלו  זה  בנגב  ועליתם  את  ההר

וירד  העמלקי  והכנעני  היושב  בהר  ההוא .  'וישכימו  בבקר  ויעלו  אל  ראש  ההר  וגו'  בסוף  הפ
כיחים  כי  מיד  אלמלא  חטאו וגם  לפנינו  ותזדו  ותעלו  ההרה  כל  אלו  הפסוקים  מו.  'ויכוס  וגו

 :במרגלים קרובים היו ליכנס לארץ ישראל מיד
  בעשרים  בחדש  כמו   הוא  מדבר  פארן  וכשנסעו  מחורב  בשנה  שניה- מקדש  ברנע  

ולמעלה  כתוב  בתחלת  הפרשה  ויהי .  דרך  שלשת  ימים'  בהעלתך  ויסעו  מהר  ה'  שכתוב  בפ
ממדבר  סיני  וישכון  הענן  במדבר '  פ  ה"י  למסעיהם  ע"בשנה  השנית  וכתיב  בתריה  ויסעו  בנ

כ  הולך  ומספר  היאך  באו  למדבר  פארן  שבתוך  כך  ויהי  העם  כמתאוננים  והתאוו "פארן  ואח



 2

ך  נקרא  שם  המקום  קברות  התאוה  ומשם  באו  לחצרות  ושם  נצטרעה  מרים תאוה  שעל  כ
ונשתהו  שם  שבעת  ימים  ואחר  נסעו  העם  מחצרות  עד  שבאו  ויחנו  במדבר  פארן  וזהו  וישכן 
הענן  במדבר  פארן  שאומר  למעלה  וזהו  אחד  עשר  יום  מחורב  שהיו  הולכין  דרך  הר  שעיר 

ים  ובשבעה  ימים  שלא  נסעו  עד דרך  שלשת  ימ'  שלשה  ימים  כמו  שכתוב  ויסעו  מהר  ה
האסף  מרים  הרי  עשרה  וביום  אחד  עשר  נסעו  מחצרות  ויחנו  במדבר  פארן  הוא  קדש  ברנע 
שמשם  נשתלחו  המרגלים  כמו  שכתוב  וילכו  ויבאו  אל  משה  ואל  אהרן  אל  מדבר  פארן 

שנה  כמו  שכתוב  לפנינו  והימים '  וגרם  העון  ונגזר  גזירה  להשלמת  עכבתם  מ'  קדשה  וגו
נו  מקדש  ברנע  עד  אשר  עברנו  את  נחל  זרד  שלשים  ושמונה  שנה  עד  תום  כל אשר  הלכ
ש  ונסב  את  הר  שעיר  ימים  רבים  זה  היה  לאחר  שנסעו  מקדש  עד  שבאו  להר "ומ'  הדור  וגו

ההר  על  גבול  ארץ  אדום  בשנת  הארבעים  כל  זה  פירשתי  אני  הצעיר  מפירוש  כתב  ידו  של 
 ל"ועתה  אשוב  לפירוש  רבינו  שמואל  זצ.  אמתכי  רבי  אלעזר  מבליינצי  העמידני  על  ה.  רבינו

וכן  הורה  לי  הרב  מי  חכם  ויבן  את  זאת  כי  פסוק  זה  לא  נכתב  אלא  לפי  שכתוב  לפנינו  ונסע 
מחורב  ונלך  את  כל  המדבר  הגדול  והנורא  דרך  הר  האמורי  ונבא  עד  קדש  ברנע  סמוך  לארץ 

  כשנסעו  מחורב ישראל  שמקדש  ברנע  שלחו  מרגלים  ונשתהו  שם  ארבעים  שנה  לכך  הוא  כן
ללכת  דרך  הר  שעיר  דרך  ישרה  היו  יכולים  ליכנס  לארץ  ישראל  באחד  עשר  יום  עד  קדש 

וזהו  שאמר '  ברנע  אבל  לפי  שחטאו  ונסב  את  הר  שעיר  ימים  רבים  עד  ארבעים  שנה  וגו
לפנינו  ונסע  מחורב  ונבא  עד  קדש  ברנע  בימים  מועטים  שאין  בהם  כי  אם 

שלחתם  מרגלים  ונשתהיתם מהלך  אחד  עשר  יום  אבל  מקדש  ברנע  
  :ארבעים שנה בחטאתיכם

 
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


