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  ד"בס

  ק" לפג"נש תטבת - 364  #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

  רמז תתטו - פרק עו -ילקוט שמעוני תהלים 
ואמרו  לשון  הרע אלו  משה  ואהרן  ששלחו  מרגלים  .  אשתוללו  אבירי  לב

ואף  משה  ואהרן  נתרשלו  ידיהן  עמד ,  על  הארץ  ולא  היו  יודעין  מה  לעשות
כלב  ושתק  כל  אותן  האוכלוסין  שנאמר  ויהם  כלב  את  העם  לאמר  עלה 

משמים  השמעת  דין  ארץ  יראה .  נעלה  וירשנו  אותה  כי  יכול  נוכל  לה
 רבי  לוי).  א"כתבו  לעיל  ברמז  תתי('  אם  יראה  למה  שקטה  וכו,  ושקטה

אלא  אמרה ,  בשם  רבי  יוחנן  אם  יראה  למה  שקטה  ואם  שקטה  למה  יראה
הארץ  מצוה  אחת  נצטוה  אדם  הראשון  ועבר  עליה  ונתקללתי  בעבורה 

ה  מצות  לא "ח  מצות  עשה  ושס"כאן  רמ,  שנארמ  ארורה  האדמה  בעבורך
הקדוש כ  חזר  "אמר  רבי  יהושע  דסכנין  בשם  רבי  לוי  אעפ.  ו"תעשה  עאכ
שמעת  שאמרתי '  ר  ארץ  ארץ  ארץ  שמעי  דבר  ה  ופייסה  שנאמברוך  הוא

, ארורה  האדמה  ולא  שמעת  שאמרתי  ולא  אוסיף  לקלל  עוד  את  האדמה
רבי  פנחס  בשם  רבי  יוחנן  אם  יראה  למה ,  כיון  ששמעה  כך  מיד  שקטה
אלא  אמרה  הארץ  תאמר  שהגיעה  עונתה ,  שקטה  ואם  שקטה  למה  יראה



 2

  תובע  מידי  מה  שהפקיד  אצלי הקדוש  ברוך  הואשל  תחית  המתים  ו
  :כיון ששמעה אנכי מיד שקטה, שנאמר וגלתה הארץ את דמיה

  רמז תתסה - פרק קו -ילקוט שמעוני תהלים 
וכן  הוא  אומר  כי .  וישא  ידו  להם  להפיל  אותם  במדבר  ולהפיל  זרעם  בגוים

  את  עולמו  לא  בראו  אלא הקדוש  ברוך  הואכשברא  .  אשא  אל  שמים  ידי
ומי  גרם  לו  לישבע  מחוסרי  אמנה  הם  גרמו  לו ,  ועהבמאמר  ולא  בשב

ר  שמואל  בר  נחמני "אמר  רב  הונא  בש,  לישבע  שנאמר  וישא  ידו  להם
במעשה  של  פעור  נתחייבו  ישראל  שיהיו  המלכיות  שולטין  בהם  שנאמר 

ל "א  במעשה  מרגלים  א"וי,  כל  כך  למה  ויצמדו  לבעל  פעור,  וישא  ידו  להם
של  חנם  אני  אקבע  לכם  בכיה   אתם  בכיתם  בכיה  הקדוש  ברוך  הוא

  :לדורות בכה תבכה בלילה
  רמז תתקמו - פרק י -ילקוט שמעוני משלי 

ח  שהוא  עוזב "ר  אלכסנדרי  כל  ת"א,  ארח  לחיים  שומר  מוסר  ועוזב  תוכחת  מתעה
דברי  תורה  כאלו  מתעתע  במי  שאמר  והיה  העולם  והקדוש  ברוך  הוא  עוזבו 

ואומר ,  ויוציאו  דבת  הארץ'  גלים  שנאומוציא  דבה  הוא  כסיל  אלו  מר.  לעולם  הבא
ברוב .  שולח  דברים  ביד  כסיל'  מקצה  רגלים  וגו'  כחומץ  לשנים  וכעשן  לעינים  וגו

, וחושך  שפתיו  משכיל,  דברים  לא  יחדל  פשע  זו  מרים  ותדבר  מרים  ואהרן  במשה
ג  כל  ימי  גדלתי  בין  החכמים  ולא  מצאתי "ארשב,  חושך  שפתיו  מלדבר  בחברו

ל  שני  דיקליקין  היו  עומדים  לפני  אנדרינוס  אחד  היה "אמרו  רז,  לגוף  טוב  משתיקה
אמר  אחד ,  מלמד  על  הדבור  שהוא  יפה  ואחד  היה  מלמד  על  השתיקה  שהיא  יפה

ל  אלולא  הדבור  לא  היו "א,  אמר  לו  היאך,  למלך  מרי  אין  טוב  מן  הדבור  בעולם
המלכים  מתמלכין  והמתים  נגמלים  חסד  והכלות  מתקלסות  ומשא  ומתן  בעולם 

אמר  ליה  לאותו  אחד ,  אמר  ליה  אנדרינוס  יפה  דברת,  ספינות  פורשות  ביםוה
בא  לדבר  עמד ,  שהיה  למד  על  השתיקה  שהיא  יפה  היאך  אתה  למד  על  השתיקה

אמר  ליה  המלך  למה  סטרת  אותו  אמר  ליה  מרי  משלי  על ,  חברו  וסטרו  על  פיו
מד שלי  למדתי  מדבור  על  דבור  וזה  בא  ללמד  משלי  על  שלו  משלו  על  שלו  יל

אמר  שלמה  לא  אמרתי  שתעלם  פיך  ותהא  שותק  ויושב  אלא ,  לפיכך  סטרתי  אותו
 :א נצור לשונך מרע"וכה, חשוך שפתיך מלהשיח בחברך

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


