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  ד"בס

  ק" לפז"מש תחשון -290  #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 
אמר  רבי  פנחס  מה  מעורבב  שחוק  ששחקה  מדת  הדין  על   )המשך  מגליון  הקודם(...  

) שם(שורו  עבר  ולא  יגעיל  ישלחו  כצאן  עויליהם  )  איוב  כא(דור  המבול  שנאמר  
) שם(כיון  שאמרו  מה  שדי  כי  נעבדנו  )  שם(ישאו  בתוף  וכנור  יבלו  בטוב  ימיהם  

אמר  להם  הקדוש  ברוך  הוא  ולשמחה  מה  זה  עושה  חייכם  אני  מאבד  זכרכם  מן 
א  לשחוק  אמרתי  מהולל  מה "ד)  בראשית  ז('  ד  וימח  את  כל  היקום  וגו"ההז  "העה

מעורבב  שחוק  ששחקה  מדת  הדין  על  הסדומיים  שנאמר  ארץ  ממנה  יצא  לחם 
) שם(נתיב  לא  ידעו  לא  הדריכוהו  בני  שחץ  '  מקום  ספיר  אבניה  וגו'  וגו)  איוב  כח(

אמר  להם )  שם('  כיון  שאמרו  נשכח  תורת  רגל  מארצנו  מיד  פרץ  נחל  מעם  גר  וגו
הקדוש  ברוך  הוא  ולשמחה  מה  זה  עושה  חייכם  אני  אשכח  אתכם  מן  העולם 

א  לשחוק  אמרתי  מהולל  מה "ד'  המטיר  על  סדום  וגו 'וה)  בראשית  ז(שנאמר  
מעורבב  שחוק  ששחקה  מידת  הדין  עם  אלישבע  בת  עמינדב  שראתה  ארבע 

י  בניה  סגני שמחות  ביום  אחד  ראתה  יבמה  מלך  ובעלה  כהן  גדול  ואחיה  נשיא  ושנ
כהונה  כיון  שנכנסו  להקריב  קרבן  יצאו  שרופים  נהפכה  שמחתה  לאבל  שנאמר 

  :אל משה אחרי מות שני בני אהרן' וידבר ה
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


