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  ד"בס

  ק" לפט"מש תשבט -317  #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( ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישובקדושת 
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 , ל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כושמצל "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 ישראלוועד יצא 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

 פסיקתא רבתי פרשה טו 
הגיע  זמנה  של  מלכות  הרשעה  הזאת  שתעקר  מן   )המשך  מגליון  הקודם(...  
למלך  על  כל  הארץ '  ולם  הגיע  זמנה  של  מלכות  שמים  שתיגלה  והיה  ההע

תייר ]  קול)  [זה(וקול  התור  נשמע  בארצינו  אמר  רבי  יוחנן  )  'ד  ט"זכריה  י(
טב  נשמע  בארצינו  זה  מלך  המשיח  מה  נאוו  על  ההרים  רגלי  מבשר 

חייא  בר  אבא  בר  סימון '  התאנה  חנטה  פגיה  אמר  ר)  'ב  ז"ישעיה  נ(
לימות  המשיח  דבר  גדול  בא  הרשעים  כלים  בו  והגפנים  סמדר  נתנו  ריח 

שם (אילו  הנשארים  והיה  הנשאר  בציון  והנותר  בירושלים  קדוש  יאמר  לו  
  אמרי  שבוע  שבן  דוד  בא  בו  שנה  ראשונה  והמטרתי  על  עיר ורבנן)  'ג'  ד

שנה  שנייה  חצי  רעב )  'ז'  עמוס  ד(אחת  ועל  עיר  אחת  לא  אמטיר  
משתלחין  שלישית  רעב  גדול  יהיה  ומתים  בה  אנשים  ונשים  והטף 
והתורה  משתכחת  מישראל  וברביעית  רעב  ולא  רעב  שובע  ולא  שובע 

ם  והתורה  חוזרת  לחידושה בחמישית  שובע  גדול  ואוכלים  ושותים  ושמחי
ובשישית  קולות  ובשביעית  מלחמות  ובמוצאי  שביעית  בן  דוד  בא  אמר 

יוחנן  דור '  אבוה  כמה  שבועין  אתון  כהדא  ולא  אתת  אלא  כי  האי  דאמר  ר
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שבן  דוד  בא  תלמידי  חכמים  מתים  והנשארים  כלות  עיניהם  ביגון  ואנחה 
  שהראשונות הציבור  וגזירות  קשות  מתחדשות  עד וצרות  רעות  באות  על

ר  אבין  דוד  שכן "א.  לה]  ונסמכה)  [ואסמכה(אחרת  ]  באה)  [אביא(קיימות  
דוד  בא  בו  בית  וועד  לזנות  יהיה  והגליל  יחרב  והגבלון  ישם  ואנשי  הגליל 
יסובבו  מעיר  אל  עיר  ולא  יתחוננו  ואנשי  אמת  נאספו  והאמת  נעדרת 

  עדרים ינאי  אמרין  הולכת  ויושבת'  והולכת  לה  להיכן  היא  הולכת  דבי  ר
  .)ו"ט ט"ישעיה נ(א ותהי האמת נעדרת "עדרים במדבר כד

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


