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  ד"בס

  ק" לפב"נש תחשון - 350  #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

  המשך רמז תשעג - פרק כז -ילקוט שמעוני במדבר 
ותקרבנה  בנות  צלפחד  כיון  ששמעו  בנות  צלפחד  שהארץ  מתחלקת  לשבטים  אבל  לא 

ו "ב,  ו  רחמי  המקום"אמרו  לא  כרחמי  ב,  לנקבות  נתקבצו  כולן  זו  על  זו  ליטול  עצה
אבל  הקדוש  ברוך  הוא  אינו  כן  אלא  על  הזכרים ,  רחמיו  על  הזכרים  יותר  מן  הנקבות

  בשר  נותן  לבהמה  לחמה  ואומר ועל  הנקבות  רחמיו  על  הכל  שנאמר  נותן  לחם  לכל
 :לכל' טוב ה

בן  חפר  בן  גלעד  בן  מכיר  בן  מנשה  מגיד  הכתוב  שכשם  שצלפחד  היה  בכור  כך  היו 
כולן  בכורות  וללמדך  שהיו  זכאות  בנות  זכאי  וכל  מי  שמעשיו  סתומין  ומעשה  אבותיו 

וכל  מי  שמעשיו  סתומין  ומעשה .  סתומין  והכתוב  מיחסו  לשבח  הרי  זה  צדיק  בן  צדיק
רבי  נתן  אומר  בא  הכתוב .  אבותיו  סתומין  והכתוב  מיחסו  לגנאי  הרי  זה  רשע  בן  רשע

ללמדך  שכל  צדיק  וצדיק  שגדל  בחיק  רשע  ולא  עשה  כמעשיו  להודיע  כמה  צדקו  גדול 
וכל  רשע  שגדל  בחיק  הצדיק  ולא  עשה  כמעשיו [שגדל  בחיק  רשע  ולא  עשה  כמעשיו  

עשו  גדל  בין  שני  צדיקים ]    כמעשיולהודיע  כמה  רשע  גדול  שגדל  בחיק  צדיק  ולא  עשה
עובדיה  גדל  בין  שני  רשעים  בין  אחאב .  בין  יצחק  ובין  רבקה  ולא  עשה  כמעשיהם

' ואיזבל  ולא  עשה  כמעשיהם  נתנבא  על  עשו  הרשע  שנאמר  חזון  עובדיה  כה  אמר  ה
  :אלהים לאדום

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


