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  ד"בס

  ק" לפנ"ש תסיון - 333  #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 
חא  הגדול  פתח  יבש  חציר  נבל  ציץ א'  ר).  בתנחומא()  המשך  מגליון  הקודם  (... 

משל  למה  הדבר  דומה  למלך  שהיה  לו  אוהב ,  ודבר  אלהינו  יקום  לעולם
אמר ,  הלך  עמו  ומת,  והתנה  עמו  ואמר  לו  בוא  לך  עמי  ואני  נותן  לך  מתנה

  שמת  אביך  איני  חוזר  בי  במתנה  שאמרתי  ליתן  לו אף  על  פיהמלך  לבנו  
  והאוהב  זה  אברהם הקדוש  ברוך  הואכך  המלך  זה  .  בוא  וטול  אותה

  בוא  לך  עמי הקדוש  ברוך  הואאמר  לו  ,  שנאמר  זרע  אברהם  אוהבי
התנה  עמו  שהוא  נותן  לך  מתנה  שנאמר  קום ,  שנאמר  לך  לך  מארצך

] מת  אברהם  יצחק  ויעקב[,  התהלך  בארץ  לארכה  ולרחבה  כי  לך  אתננה
יתן   שהתניתי  עם  האבות  לאף  על  פי  למשה  הקדוש  ברוך  הואאמר  לו  

שלח .  אלא  ודבר  אלהינו  יקום  לעולם,  להם  את  הארץ  ומתו  איני  חוזר  בי
לך  אנשים  זה  שאמר  הכתוב  כחומץ  לשנים  וכעשן  לעינים  כן  העצל 

כרם  כשהוא  רואה  שהיין  יפה  הוא  אומר  ד  למלך  שהיה  לו"למה,  לשולחיו
וכשהוא  נעשה  חומץ  אומר  הכניסו  החומץ ,  לאריסין  הכניסוהו  לביתי

כשרים ]  מעשיהם[  כשראה  הזקנים  הקדוש  ברוך  הואך  אף  כ,  לבתיכם
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וכשראה  את  המרגלים  שעתידין  לחטוא ,  אמר  אספה  לי  קרא  אותן  לשמו
  מקצה זה  שאמר  הכתוב.  [שלח  לך'  קרא  אותן  לשמו  של  משה  שנא

וכי  כסילים  היו  המרגלים  הלא ,  רגלים  חמס  שותה  שולח  דברים  ביד  כסיל
א "וכה,  וב  אנשים  הן  צדיקיםשלח  לך  אנשים  וכל  מקום  שכת]  כבר  נאמר

וכן  חנה  אומרת  ונתתה  לאמתך  זרע ,  והאיש  בימי  שאול  זקן  בא  באנשים
אלא  על  שהוציאו  דבה  שנאמר  ומוציא ,  ולאלו  אתה  קורא  כסילים,  אנשים

ועליהם ,  כ  בני  אדם  גדו  לים  היו  ועשו  עצמם  כסילים"ואעפ.  דבה  הוא  כסיל
הקדוש ל  ישראל  על  פי  שנבחרו  מכ'  אמר  משה  כי  דור  תהפוכות  המה  וגו

  ועל  פי  משה  שנאמר  וייטב  בעיני  הדבר  ואקח  מכם  שנים  עשר ברוך  הוא
  .אנשים

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


