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  ד"בס

  ק" לפו"מש תניסן -283  #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

 מדרש רבה במדבר פרשה טז פסקה יא 
ר  ברכיה  הכהן  ברבי  מצאו  שלשה "  עלו  זה  בנגב  עם  שהם  עולים  אויאמר  אליהם)  יא(

בני  ענקים  ושם  אחימן  ששי  ותלמי  למה  נקרא  שמו  אחימן  שהיה  אומר  אחי  מן  יבא  עלי 
ששי  שהיה  בריא  כשיש  תלמי  שהיה  עושה  תלמים  בארץ  ילידי  הענק  שראוהו  שהיה 

וא  ממנו  אמר עונק  את  השמש  כשראו  אותן  מרגלים  נתייראו  לפיכך  אמרו  כי  חזק  ה
ריש  לקיש  הטיחו  דברים  כלפי  מעלה  ובאותו  עון  נגזר  עליהם  גזירות  קשות  מה  הקדוש 

) ירמיה  יא(ברוך  הוא  אמר  לירמיה  לך  אמור  להן  אין  אתם  יודעים  מה  הוצאתם  מפיכם  
לקול  המולה  גדולה  שאמרתם  מה  גרמתם  לעצמכם  הציתם  אש  עליכם  יום  לשנה  יום 

נהי  בעינינו  כחגבים  אמר  הקדוש  ברוך  הוא  ויתרתי לשנה  תשאו  את  עונותיכם  אמרו  ו
עליהם  אלא  וכן  היינו  בעיניהם  יודעים  הייתם  מה  עשיתי  אתכם  לעיניהם  מי  יאמר  שלא 
הייתם  בעיניהם  כמלאכים  מה  גרמתם  לעצמכם  במספר  הימים  אשר  תרתם  את  הארץ 

יו י  שה"ז  ע"לא  דיים  כך  אלא  שלא  נכנסו  לארץ  אמר  הקדוש  ברוך  הוא  לישראל  בעוה
שלוחי  בשר  ודם  נגזר  עליהם  שלא  יכנסו  לארץ  אבל  לעולם  הבא  אני  משלח  לכם 

הנני  שולח  מלאכי  ופנה  דרך  לפני )  מלאכי  ג('  מלאכי  פתאום  ויפנה  את  הדרך  שנא
  :ופתאום יבוא אל היכלו

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


