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  ד"בס

  ק" לפנ"ש תאייר - 332  #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

  המשך רמז תשמב - פרק יג -ילקוט שמעוני במדבר 
 :פרשת שלח

ילמדנו  רבינו  מהו  לפרוש  לים  הגדול .  כך  דרש  רבי  תנחומא  בר  אבא.  שלח  לך  אנשים
ימים  קודם '  לים  הגדול  ג[כך  שנו  רבותינו  אין  מפליגין  בספינה  ,  ימים'  קודם  לשבת  ג

אבל  אם  מבקש  לפרוש  כגון  מצור ,  בזמן  שהוא  רוצה  להלוך  למקום  רחוק]  לשבת
ואם  היה ,  דוע  שהוא  יכול  לילך  מבעוד  יוםשהדבר  י,  ש"בע'  לצידון  מותר  לו  לפרוש  אפי

וכן  שנינו  ששלוחי  מצוה  פטורים  מן ,  מצוה  לו  לפרוש  איזה  יום  שירצה,  שליח  מצוה
שאין  לך  חביב  לפני  הקדוש  ברוך  הוא  כשליח  שהוא  משתלח  לעשות  מצוה ,  הסוכה

, ומי  היו  פנחס  וכלב,  כאותן  שנים  ששלח  יהושע  בן  נון,  ונותן  נפשו  להצליח  בשליחותו
זה  שאמר ,  שלח  לך  אנשים]  הוי)  [שנאמר(אבל  שלוחים  ששלח  משה  רשעים  היו  

אשתוללו  אבירי .  הכתוב  אשתוללו  אבירי  לב  נמו  שנתם  ולא  מצאו  כל  אנשי  חיל  ידיהם
לב  אלו  משה  ואהרן  אחרי  ששלחו  המרגלים  ובאו  ואמרו  לשון  הרע  על  הארץ  ולא  היו 

מיד  עמד  כלב  והשתיק  כל ,  ראלא  אף  משה  ואהרן  נתרשלו  בדב,  יודעין  מה  לעשות
אמר  הקדוש  ברוך  הוא  למש  טובה  גדולה  אני .  'אותן  האוכלוסין  שנאמר  ויהס  כלב  וגו

  .'מחזיק לכלב שנאמר זולתי כלב בן יפונה כו
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


