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  ד"בס

  ק" לפז"מש תתשרי -289  #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 תנחומא אחרי מות פרק א 
של  אהרן  כחוטא דבר  אחר  כטוב  כחוטא  כטוב  אלו  בניו    )המשך  מגליון  הקודם(...  

' אותן  שחלקו  קרח  ועדתו  שקרבו  כדי  לחלוק  על  משה  ונשרפו  שנא
נכנסו  להקריב  ותצא  אש ובניו  של  אהרן  '  ואש  יצאה  מאת  ה)  במדבר  טז(

רבי  אבא  בר  כהנא  פתח  קרא  לשחוק )  ויקרא  ט(ותאכל  אותם  '  מלפני  ה
מה  מעורבב  שחוק  של )  קהלת  ה(אמרתי  מהולל  ולשמחה  מה  זו  עושה  

טרטיאות  ובבתי  קרקסיאות  שלהם  ולשמחה  מה  רשעים  ששוחקים  בבתי
ח  להיות  עושה  שם  דבר  אחר  לשחוק  אמרתי "זו  עושה  מה  טיבן  של  ת

ר  אחא  אמר  שלמה  דברים  ששוחקת  עליהם  מדת  הדין  הוללים "ל  אמהול
) מלכים  א  ד(וכתיב  '  לא  ירבה  לו  סוסים  ולא  ישיב  וגו)  דברים  טז(כתיב  

) שם(ויהי  לו  ארבעים  אלף  ארוות  סוסים  וכתיב  לא  ירבה  לו  נשים  וכתיב  
) שם(ויהי  לו  שבע  מאות  נשים  וכתיב  וכסף  וזהב  לא  ירבה  לו  מאד  וכתיב  

  את  הכסף  בירושלים  כאבנים  ולא  היו  נגנבות  אמר  רבי  יוסי  בר ויתן  המלך
י  אפילו  משקלות "חנינא  היו  אבני  עשר  אמות  ואבני  שמנה  אמות  תני  רשב

אין  כסף  נחשב  בימי  שלמה )  שם(שהיו  בימי  שלמה  של  זהב  היו  דכתיב  
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  מה  העטרה  הזאת הקדוש  ברוך  הואל  "למאומה  ולשמחה  מה  זו  עושה  א
  שעה  ירד  מלאך  בדמות  שלמה  וישב  על  כסאו בידך  רד  מכסאך  באותה

והיה  שלמה  מחזר  על  הפתחים  בכל  בתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות 
) קהלת  א(בירושלים  ואומר  אני  קהלת  הייתי  מלך  על  ישראל  בירושלים  

והן  אומרין  לו  שלמה  המלך  יושב  על  כסאו  ואתה  יושב  ומשתטה  ואומר 
ערה  של  גריסין  לאכול אני  קהלת  והיו  מכין  אותו  בקנה  ונותנין  לפניו  ק

א "א  קודו  וי"א  קנה  בידו  וי"באותה  שעה  אמר  וזה  היה  חלקי  מכל  עמלי  וי
קו  שררתיה  באותה  שעה  אמר  שלמה  הבל  הבלים  אמר  קהלת  לשחוק 

  .אמרתי מהולל
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


