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  ד"בס

  ק" לפז"מש תאב -299  #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(ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוב קדושת 
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 ,  מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כלושמצל "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 
  עולמי למען הצלת ישראלוועד היצא 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 קרח פרק יב 
א  הוליד אמר  רבי  אמי  בר  אבא  אברהם  עד  שלא  נימול  ול  )המשך  מגליון  העבר(...  

ונעשה  שלם  והוליד  ונקרא  אברהם  מנין '  אברים  נתוסף  ה'  היה  חסר  ה
' ד  לשנים  ה"אותיותיו  שרי  פליגי  בה  תרי  אמוראי  חד  אמר  נחלק  היו

ד  שנטל  משרה  קרא  תגר  עד  שבא "לשרה  וחד  אמר  יו'  לאברהם  וה
ויקרא  משה  להושע  יהושע )  במדבר  יג(ד  שנאמר  "יהושע  והוסיף  לו  יו

תשעים  שנה '  ד  כנגד  עשרה  נסיונות  צ"מרגלים  יצחק  יווהושיעו  מעצת  
שנים  חיי  אברהם  כשנולד  יעקב '  ק'  לשמונה  ימים  נמול  ק'  לשרה  נולד  ח

מולדותיו  העשירי  למפרע  לוי  עשירי  חשוב  מבנימין  עד '  על  שמו  נקרא  י
בנים  ולוי  היה  עשירי  ונתנו  מעשר  למקום  לקיים  וכל  אשר  תתן '  לוי  היו  לו  י

כנגד  אותיות '  בשבעים  נפש  ק'  ע)  בראשית  כח(  לך  לי  עשר  אעשרנו
כנגד  שני  מלאכים '  הברכה  ויתן  לך  הוצא  משם  השם  נשתיירו  מאה  ב

ד  כנגד  שלשים  מעלות  של  מלכות "עולים  יהודה  על  שמו  נקרא  למ
ג  מצות "ג  אותיות  מן  אנכי  עד  אשר  לרעך  כנגד  תרי"הלוחות  היו  בהן  תרי

שפטים  תורה  ומשנה  תלמוד ומ וכולן  נתנו  למשה  בסיני  שבהן  חקים
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אין  בכל  המדות  גדול  מן  היראה )  ישעיה  לג(היא  אוצרו  '  והגדה  יראת  ה
אלהיך  שואל  מעמך  יראת '  ועתה  ישראל  מה  ה)  דברים  י(וענוה  שנאמר  
' חוטין  וה'  ר  ח"ג  ציצית  ת"א  ותורה  ומילה  עמה  הרי  תרי"בגימטריא  תרי

כות  שבכל  יום  היו בר'  כנגד  ק'  ג  הוקם  על  בגימטריא  ק"קשרים  הרי  תרי
ועתה )  דברים  י(ברכות  '  אנשים  בא  דוד  ותקנן  לק'  מתים  מישראל  ק

ברכות  כיון  שתקנום  נעצרה '  אלהיך  קרי  ביה  מאה  אלו  ק'  ישראל  מה  ה
עולה  של  תורה  ועולה )  ויקרא  ו(המגפה  זאת  תורת  העולה  היא  העולה  

אלו  דוד  ואהרן  שנמשחו  בשמן )  זכריה  ד(של  תשובה  שני  בני  היצהר  
והיתה  לו  ולזרעו )  שמות  כח(המשחה  שמשיחתן  לדורות  באהרן  כתיב  

  .אחריו ברית כהונת עולם
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


