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  ד"בס

  ק" לפח"מש תחשון -302  #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 ואתחנן פרק א 
אחת  היא  על  כן  אמרתי )  איוב  ט  (זה  שאמר  הכתוב'  ואתחנן  אל  ה  ) א(

ע  אחת  היא  הכל  שוין "ורשע  הוא  מכלה  אמר  משה  רבשתם  
לפניך  גזירה  אחת  לצדיקים  ולרשעים  וכן  שלמה  אומר  הכל  כאשר 

לצדיק  זה  נח  רבי )  קהלת  ט('  לכל  מקרה  אחד  לצדיק  ולרשע  וגו
פנחס  בשם  רבי  יוחנן  בשם  רבי  אליעזר  בנו  של  רבי  יוסי  הגלילי 

ו  ולא  היה אומר  נח  עם  כשהוא  יצא  מן  התבה  הכישו  הארי  ושבר
כשר  להקריב  קרבן  והקריב  שם  בנו  תחתיו  ולרשע  זה  פרעה  נכה 

דע  מנגנין  שלו בשעה  שביקש  לישב  על  כסא  שלמה  לא  היה  יו
הכישו  הארי  שבכסא  ושברו  זה  מת  צולע  וזה  מת  צולע  לטוב  זה 

ותרא  אותו  כי  טוב  הוא  שנולד  מהול  לטהור )  שמות  א('  משה  שנא
זה  אהרן  שמטהר  עונותיהם  של  ישראל  לטמא  אלו  המרגלים  אלו 

י  אלו  לא "אמרה  שבחה  של  ארץ  ישראל  ואלו  אמרו  גנותה  של  א
) ה  ב  לה"ד('  זובח  זה  יאשיהו  שנאנכנסו  לארץ  ואלו  לא  נכנסו  ל

וירם  יאשיהו  לבני  העם  צאן  כבשים  ובני  עזים  הכל  לפסחים  לאשר 
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) שם  יח(איננו  זובח  זה  אחאב  שבטל  קרבנות  מעל  המזבח  דכתיב  
ויזבח  לו  אחאב  צאן  ובקר  לו  זבח  ולא  לקרבנות  זבח  זה  מת 

ויורו  המורים  למלך  וזה  מת  בחצים )  שם  לה(בחצים  דכתיב  
ואיש  משך  בקשת  לתומו  ויכה  את  מלך )  ים  א  במלכ(שנאמר  
וישלח  ויביאהו  והוא )  שמואל  א  טז('  כטוב  זה  דוד  שנא'  ישראל  וגו

דניאל (נ  שכתוב  בו  "אדמוני  עם  יפה  עינים  וטוב  רואי  כחוטא  זה  נ
וחטאך  בצדקה  פרוק  זה  בנה  בית  המקדש  ומלך  ארבעים  שנה )  ד

כתיב  ביה וזה  החריבו  ומלך  ארבעים  שנה  כנשבע  זה  צדקיהו  ד
מאי )  ה  ב  לו"ד(וגם  במלך  נבוכדנצר  מרד  אשר  השביעו  באלהים  

ל  נבוכדנצר "מרידתיה  אשכחיה  צדקיהו  דקא  אכיל  ארנבת  חיה  א
לצדקיהו  אשתבע  לי  דלא  מגלית  אשתבע  ליה  לסוף  היה  מצטער 
צדקיהו  בגופיה  אתשיל  לשבועתיה  שמעו  מלכי  אחריני  והוי  קא 

מושל  ארץ  למי  שאוכל  ארנבת מבזי  ליה  והוו  אמרין  ליה  הכר  למי  
נ  שלח  לאתויי  סנהדרין  וצדקיהו  אמר  להו  חזיתון  מה "חיה  שמע  נ

ל  צדקיהו  אתשיל  אשבועתיה "עבד  בי  צדקיהו  לא  אשתבע  לי  א
אמרו  ליה  מתשילין  אמר  להו  לסנהדרין  מי  מתשילין  אשבועתא

לסכנת  נפשות  אמר  להו  אימת  אמרו  לו  ובו  ביום  אמר  להו  בפניו 
ט  לא  אמריתון "אמרו  לו  בפניו  אמר  להם  ומאו  שלא  בפניו  

  .)איכה ב(לצדקיהו מיד ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


