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  ד"בס

  ק" לפו"מש תלולא -288  #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 תנחומא אחרי מות פרק א 
רשע ה  הכל  כאשר  לכל  מקרה  אחד  לצדיק  ול"אחרי  מות  שני  בני  אהרן  זש

לטוב  ולטהור  ולטמא  ולזבח  ולאשר  איננו  זבח  כטוב  כחטא  כנשבע  כאשר 
פה  בכל  הדורות  בצדיקים שלמה  היה  מביט  וצו)  קהלת  ט(שבועה  ירא  

וברשעים  ורואה  דברים  שמגיעים  לרשעים  מגיעים  לצדיקים  ואומר  זה  רע 
בכל  אשר  נעשה  תחת  השמש  הכל  כאשר  לכל  מקרה  אחד  לצדיק  זה 

כי  ידעתיו  למען  אשר  יצוה )  בראשית  יד(אברהם  שנקרא  צדיק  שנאמר  
 הקדוש  ברוךלעשות  צדקה  ולרשע  זה  נמרוד  שהמריד  את  העולם  על  '  וגו
  זה  מת  וזה  מת  הרי  מקרה  אחד  לצדיק  ולרשע  לטוב  ולטהור  ולטמא הוא

ותרא  אותו  כי  טוב  הוא  ולטהור  זה  דוד )  שמות  א(לטוב  זה  משה  שנאמר  
וישלח  ויביאהו  והוא  אדמוני  עם  יפה  עינים  וטוב )  שמואל  א  טז(שנאמר  

רואי  ולטמא  זה  נבוכדנצר  דוד  בנה  בית  המקדש  ומלך  ארבעים  שנה 
יבו  ומלך  ארבעים  שנה  ולזבח  ולאשר  איננו  זבח  ולזבח  זה ונבוכדנצר  החר

שנאמר  ויזבח  שלמה  את  זבח  השלמים  ולאשר  איננו )  מלכים  א  ח(שלמה  
זבח  זה  ירבעם  שבטל  את  ישראל  מלעלות  לרגל  לבית  המקדש  שנאמר 
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רב  לכם  מעלות  ירושלים  זה  מלך  אחר  זה  כטוב  זה  משה )  שם  יב(
לו  מרגלים  שכתוב  בהם  חטאים שנאמר  ותרא  אותו  כי  טוב  הוא  כחוטא  א

משה  לא  נכנס  לארץ  ומרגלים  לא  נכנסו  לארץ )  משלי  יג(תרדף  רעה  
וגם  במלך  נבוכדנצר  מרד  אשר )  ה  ב  לו"ד(כנשבע  זה  צדקיה  שכתוב  בו  

ואת  עיני  צדקיהו )  מלכים  ב  כד(השביעו  באלהים  ונתעורו  עיניו  שנאמר  
עו  לי  באלהים השב)  שופטים  טו('  עור  כאשר  שבועה  ירא  זה  שמשון  שנא

פן  תפגעון  בי  אתם  ונתעורו  עיניו  ויאחזוהו  פלשתים  וינקרו  את  עיניו  לפיכך 
  .אמר שלמה זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


