
 1

  ד"בס

  ק" לפנ"ש תטבת - 328  #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

  רמז תכח - פרק א -ילקוט שמעוני ויקרא 
ף  לוי  היה  שמו  על  עיקר רבי  יהושע  בן  קרחה  אומר  א  )המשך  מגליון  הקודם(...  

  למשה  חייך  מכל הקדוש  ברוך  הואאצר  לו  .  משפחתו  ומשה  הרי  עשרה
שמות  שיש  לך  איני  קוראך  אלא  בשם  שקראתך  בתיה  בת  פרעה  ותקרא 

  :שמו משה הוי ויקרא אל משה
  רמז תקנט - פרק יד -ילקוט שמעוני ויקרא 

אלעזר  בן  פרטא  בוא  וראה  כמה  גדול  כחו  של '  ותניא  תניא  אמר  ר...  
, ומה  מרגלים  שהוציאו  שםרע  על  עצים  ואבנים  כך.  לשון  הרע  ממרגלים

דכתיב  וימותו  האנשים  מוציאי  דבת  הארץ .  ו"מוציא  שם  רע  על  חברו  עאכ
יוחנן  משם  רבי  יוסי  בן  זמרא  מאי '  אמר  ר,  רעה  על  דבת  הארץ  שהוציאו

אמר  הקדוש  ברוך  הוא .    לך  ומה  יוסיף  לך  לשון  רמיהדכתיב  מה  יתן
ללשון  כל  אבריו  של  אדם  זקופין  ואתה  מוטל  כל  אבריו  של  אדם  מבחוץ 
ואתה  מפנים  ולא  עוד  אלא  שהקפתי  לך  שתי  חומות  אחד  של  עצם  ואחד 

יוחנן  משם  רבי '  אמר  ר.  של  בשר  מה  יתן  לך  ומה  יוסיף  לך  לשון  רמיה
הרע  נגעים  באין  עליו  שנאמר  מלשני יוסי  בן  זמרא  כל  המספר  לשון  
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בסתר  רעהו  אותו  אצמית  וכתיב  התם  לצמיתות  ומתרגמינן  לחלוטים  ותנן 
אמר  רב .  אין  בין  מצורע  מוסגר  למצורע  מוחלט  אלא  פריעה  ופרימה

חסדא  אמר  מר  עוקבא  כל  המספר  לשון  הרע  ראוי  לסקלו  באבן  כתיב 
  . ביהכא אותו אצמית וכתיב התם צמתו בבור חיי וידו אבן

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


