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  ד"בס

  ק" לפז"תשכ כסלו - 51  #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

  דעת זקנים מבעלי התוספות על במדבר פרק טו פסוק ב
סמכה  פרשה  זו  לפרשת  מרגלים  לפי   למה  נ-כי  תבואו  אל  ארץ  מושבותיכם  )  ב(

ה  אמרו  אוי  לנו  לעולם  לא  נכנס  לארץ  כי  לסוף  ארבעים "כששמעו  ישראל  גזרתו  של  הקב
ה  בודאי "כ  אין  לדבר  סוף  אמר  להם  הקב"שנה  נמי  אם  אנו  חוטאין  יגזור  גזרה  אחרת  וא

  :שנה תבואו אל הארץ' לאחר מ
 דעת זקנים מבעלי התוספות על במדבר פרק לב פסוק יב 

  תימה  והלא  יאיר  בן  מנשה  נכנס  לארץ  כדדרשינן -'  בלתי  כלב  בן  יפונה  וגו)  יב(
בסנהדרין  ויכו  מהם  אנשי  העי  כשלשים  וששה  איש  זה  יאיר  בן  מנשה  שהיה  שקול  כרובה 

ל  דלא  נגזרה  גזרת  מרגלים  על "ל  הא  אמרו  ז"וי.  של  סנהדרין  וזה  היה  לאחר  מעשה  דעכן
יב  אם  יראו  האנשים  העולים  ממצרים  מבן  עשרים פחות  מבן  עשרים  וכן  מוכח  קרא  דכת

  :שנה ומעלה בלתי אם כלב בן יפונה
 דעת זקנים מבעלי התוספות על במדבר פרק לד פסוק ד 

  תימה  להרב  בכור  שור  דהכא -מנגב  לקדש  ברנע  )  ד(
משמע  דקדש  ברנע  היתה  מארץ  כנען  והלא  משה  רבינו  לא 

לוח  אותם עבר  הירדן  ומקדש  ברנע  שלח  מרגלים  דכתיב  בש
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ר "דמכות  א'  ג'  בפ'  ל  דתרי  קדש  ברנע  הוו  כדאי"ונ.  מקדש  ברנע
יוסי  תרתי  קדש  היו  וכן  ביהושע  מונה  אותו  בעיירות  שמעבר 

י  דתרי  הר  ההר  הוו  לפי  שמצינו  בהר  ההר  מת "לירדן  וכן  פרש
אהרן  שלא  עבר  את  הירדן  והכא  משמע  שהוא  מארץ  כנען 

  :דכתיב תתאו לכם הר ההר
  

  )ה"טין הבא איהמשך בבולע(


