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  ד"בס

  ק" לפו"מש תחשון -278  #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

 מדרש רבה במדבר פרשה ט פסקה יח 
ני ר  זירא  בשם  רב  ש"והשביע  הכהן  את  האשה  בשבועת  האלה  א)  יח(

שבועות  האמורות  בסוטה  למה  אחת  קודם  שנמחקה  מגלה  ואחת  לאחר 
שנמחקה  מגלה  לפי  שאין  מוקדם  ומאוחר  בתורה  ורבנן  אמרין  אחת 
שבועה  שיש  עמה  אלה  ואחת  שבועה  שאין  עמה  אלה  כיצד  היא  שבועה 
שיש  עמה  אלה  באומר  לה  משביעני  עליך  שלא  נטמאת  ואם  נטמאת  יבאו 

אותך  אוי  להם  לרשעים '  לחרשת  יתן  הבך  ואמר  הכהן  אל  האשה  פרט  
א  מדת "ד  ה"שעושים  מדת  רחמים  אכזריות  בכל  מקום  שנאמר  ביו

אל  רחום  וחנון  וכאן  מדת  אכזריות  לאלה '  ה'  ה)  שמות  לד('  רחמים  שנא
ולשבועה  יכול  עצמה  של  אשה  לאלה  ולשבועה  אמר  בתוך  עמך  לומר 

שבעות  בך  ולטות  זו  את  זו  ואומרות  אם  עשית  חפץ  זה  יהא שיהיו  הכל  נ
את  ירכך  נופלת  ואת  בטנך  צבה  תני '  סופך  כסופה  של  פלונית  בתת  ה
את  ירכך  נופלת  ואת  בטנך  צבה  ממקום '  הרי  הוא  אומר  בסוטה  בתת  ה

שהתחילה  בעבירה  משם  התחילה  הפורענות  ירך  התחילה  בעבירה 
חר  כך  בטן  ושאר  הגוף  לא  פלט כ  בטן  לפיכך  תתקלל  הירך  תחלה  וא"ואח
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שנאמר  והיתה  האשה  לאלה  בקרב  עמה  וכן  את  מוצא  באנשי  דור  המבול 
כי  רבה  רעת '  וירא  ה)  בראשית  ו(אדם  התחיל  בעבירה  תחלה  שנאמר  

וימח  את  כל )  שם  ז(האדם  בארץ  לקו  תחלה  ושאר  לא  פלטו  שנאמר  
ום  נסבו ואנשי  סד)  שם  יט(קטני  סדום  התחילו  בעבירה  תחלה  '  היקום  וגו

ואת  האנשים  אשר )  שם(אף  הם  לקו  תחלה  ושאר  לא  פלטו  שנאמר  '  וגו
שמות (פתח  הבית  הכו  בסנורים  פרעה  התחיל  בעבירה  תחלה  שנאמר  

ויצו  פרעה  לכל  עמו  ויאמר  אל  עמו  הבה  הוא  לקה  תחלה  והשאר  לא )  א
ובך  ובעמך  מרגלים  הם  התחילו  בעבירה  תחלה )  שם  יא(פלטו  שנאמר  

ויוציאו  דבת  הארץ  אף  הם  לקו  תחלה  ושאר  לא  פלטו )  במדבר  יג(שנאמר  
' אני  ה)  שם(וימותו  האנשים  מוציאי  דבת  הארץ  ואומר  )  שם  יד(שנאמר  

דברתי  אם  לא  זאת  אעשה  שכיני  ארץ  ישראל  הם  התחילו  בעבירה  תחלה 
על  כל  שכיני  אף  הם  לקו  תחלה  שנאמר '  כה  אמר  ה)  ירמיה  יב(שנאמר  

ותשם  מעל  אדמתם  נביאי  ישראל  הם הנני  נ'  לכן  כה  אמר  ה)  שם  כג(
כי  מאת  נביאי  ירושלים  יצאת )  שם(שנאמר   התחילו  בעבירה  תחלה

) שם  כט(חנופה  לכל  הארץ  אף  הם  לקו  תחלה  ושאר  לא  פלטו  שנאמר  
  :ולקח מהם קללה

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


