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  ד"בס

  ק" לפג"נש תחשון - 362  #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 תנט - פרק מד -ילקוט שמעוני ישעיהו 
רים  שבכל  מקום  הוא חביבים  הג.  אני  וזה  יקרא  בשם  יעקב'  זה  יאמר  לה
. תקראו'  שנאמר  ואתם  משרתי  ה.  נקראו  ישראל  משרתים.  מכנן  בישראל

. לשרתו'  וכן  הגרים  נקראו  משרתים  שנאמר  ובני  ההנכר  הגלוים  על  ה
והגרים  נקראו .  נקראו  בני  ישראל  עבדים  שנאמר  כי  לי  בני  ישראל  עבדים

אל נקראו  ישר.  להיות  לו  לעבדים'  עבדים  שנאמר  ללאהבה  את  שם  ה
נקראו  הגרים  אוהבים  שנאמר  ואוהב .  אוהבים  שנאמר  להנחיל  אוהבי  יש

וכי ,  שמעון  בן  יוחאי  אומר  הרי  הוא  אומר  ואוהביו  כצאאת  השמש'  ר.  גר
מי  שהמלך  אוהבו  הוי  אומר  מי מי  הוא  גדול  מי  שהוא  אוהב  את  המלך  או  
נאמר  בישראל  ברית  והית ,  שהמלך  אוהבו  והרי  הוא  אומר  ואוהב  גר

נאמר  בישראל ,  ונאמר  בגרים  ברית  ומחזיקים  בבריתי,  בריתי  בבשרכם
ונאמר  בגרים  רצון  עולותיהם  וזבחיהם  לרצון  על ,  רצון  שנאמר  לרצון  לכם

ם  ולא  יישן  שומר נאמר  בישראל  שמירה  שנאמר  הנה  לא  ינו.  'מזבחי  וגו
אברהם  קרא  עצמו  גר ,  שומר  את  גרים'  ונאמר  בגרים  שמירה  ה,  ישראל

דוד  קרא  עצמו  גר  שנאמר  כי  גרים  אנחנו ,  שנאמר  גר  ותושב  אנכי  עמכם
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חביבין .  ואומר  כי  גר  אנכי  עמך  תושב  ככל  אבותי',  לפניך  ותושבים  וגו
ם  או  בן ט  שנא  שאלו  מל  בן  עשרי"הגרים  שלא  מל  אברהם  אבינו  אל  בן  צ

מבן  שלשים  ומעלה  לכך ]  שנתגייר)  [יכול  להתגייר(שלשים  לא  היה  גר  
ט  שלא  תנעול "  מגלגל  עמו  עד  שהיה  מגיע  לבן  צהקדוש  ברוך  הואהיה  

דלת  בפני  גרים  הבאים  ליתן  שכר  ימים  ושנים  לרבות  שכר  עושית  רצונו 
וכן  אתה  מוצא  בארבע  כתות  שהם ,  חפץ  למען  צדקו'  לקיים  מה  שנאמר  ה

אני  ולא '  ת  ואומרות  לפני  מי  שאמר  והיה  העולם  שנאמר  זה  יאמר  להעונו
' וזה  יכתוב  ידו  לה,  וזה  יקרא  בשם  יעקב  אלו  גרי  הצדק,  יתערב  בי  חטא

אני  ראשון  ואני .  ובשם  ישראל  יכנה  אלו  יראי  שמים,  אלו  בעלי  תשובה
יהושע  דסכנין  בשם  רבי  לוי  מאני  של  בשר  ודם  אתה  למד  אני '  ר.  אחרון

ומה  אם  פרעה  הרשע  על  ידי  שאמר  ליוסף  אני .  ש  ברוך  הואהקדושל  
  שאמר הקדוש  ברוך  הואלכשיבא  אני  של  ,  פרעה  זכה  לכל  הכבוד  ההוא

למה .  מראות  עיניהם כי  טח.  אני  ראשון  ואני  אחרון  על  אחת  כמה  וכמה
  שלא הקדוש  ברוך  הואאמר  ,  נסמכה  פרשת  מרגלים  לפרשת  מרים

של  לשון  הרע  לפיכך  סמך  זה  לזה  שאם יאמרו  לא  היינו  יודעים  מהו  ענשו  
יבקשו  לומר  לשון  הרע  יהו  מסתכלין  במעשה  מרים  שדברה  באחיה 

  :ולקתה בצרעת
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


