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  ד"בס

  ק" לפא"נש תסיון - 345  #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(וב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישקדושת 
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 כנגדושמצל "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 
  ד העולמי למען הצלת ישראלוועיצא 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 תשמג - פרק יג -ילקוט שמעוני במדבר 
משל  למלך '  ויאמרו  אליהם  כל  העדה  לו  מתנו  בארץ  מצרים  וגו  )המשך  מגליון  הקודם(...  

שעלה  אחד  לבימה  שלו  לידון  הוציא  דבר  מפיו  במה  שחייב  את  עצמו  הניח  המלך  את 
, ל  במה  שהוצאת  מפיך  אני  דנך  ויהא  לך  כמה  שאמרת"א,  שלו  וחייבו  בפיו]  האלוגין[

' ומר  ולמה  ההתחילו  ל.  כך  אמר  להם  הקדוש  ברוך  הוא  במדבר  הזה  יפלו  פגריכם
נמנו  ישראל  במדבר  למנות  דתן '  ויאמר  איש  אל  אחיו  נתנה  ראש  וגו.  'מביא  אותנו  וגו

הוי  ויקנאו ',  במקום  משה  ואבירם  נמי  במקומו  של  אהרן  שנאמר  נתנה  ראש  ונשובה  וגו
חטאו .  'ומה  גרמו  לעצמם  ותפתח  ארץ  ותבלע  דתן  וגו',  למשה  במחנה  לאהרן  קדוש  ה
ולקו ,  חטאו  בראש  נתנה  ראש  ונשובה  מצרימה,  ים  בראשבראש  ולקו  בראש  ומתנחמ

 :'ומתנחמים בראש ויעבור מלכם לפניהם וגו, בראש כל ראש לחלי
ר  אלעזר  לא  הכל "א,  ויהושע  בן  נון  וכלב  בן  יפונה  מן  התרים  את  הארץ  קרעו  בגדיהם

, משה  ואהרן  בנפילה  שנאמר  ויפל  משה  ואהרן  על  פניהם,  בנפילה  ולא  הכל  בקריעה
מתקיף  לה .    וכלב  בקריעה  שנאמר  ויהושע  בן  נון  וכלב  בן  יפונה  קרעו  בגדיהםיהושע

 :הא והא עביד, השתא דכתיב ויהושע, זירא אי הוה כתיב יהושע כדקאמרת
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


