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  ד"בס

  ק" לפט"מש תכסלו -315  #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

 פסיקתא רבתי פרשה טו 
] התאנה  חנטה  פגיה  והגפנים  סמדר  נתנו  ריח  קומי  לכי  רעיתי  יפתי  ולכי  לך[...  

התאנה  חנטה  פגיה  אילו  שלשת  ימי  אפילה  שבהם  כלו  רשעי )  ג"ש  שם  י"שה(
ישראל  והגפנים  סמדר  נתנו  ריח  אילו  הנשארים  שעשו  תשובה  ונתקבלו  אמר  להון 

קומי  לך  רעיתי  יפתי ואתון  יתבין  הכא  ]  בכון)  [בהון(משה  כל  הדין  רוחא  טבא  אית  
א  ענה  דודי  ואמר  לי  אמר  רבי  עזריה  לא  היא  ענייה  ולא  היא  אמירה "ד.  ולכי  לך

אלא  ענה  דודי  על  ידי  יהושע  ואמר  לי  על  ידי  אלעזר  ומהו  אמר  לי  קומי  לך  רעייתי 
יפתי  ולכי  לך  כי  הנה  הסתיו  עבר  אילו  ארבעים  שנה  שעשו  ישראל  במדבר  הגשם 

מנה  שנים  שהיה  כעס  על  ישראל  הנצנים  נראו  בארץ חלף  הלך  לו  אילו  שלשים  וש
במדבר ]  (הנשיאים  ונשיא  אחד  נשיא  אחד)  [למטה'  איש  א'  מרגלים  איש  א(אילו  

עת  הזמיר  הגיע  הגיע  זמנה  של  ערלה  שתזמר  הגיע  זמנם  של  כנעניים )  ח"ד  י"ל
) ב"ו  נ"שם  כ(שייזמרו  הגיע  זמנה  של  ארץ  ישראל  שתחלק  לאלה  תחלק  הארץ  

נשמע  בארצינו  אמר  רבי  יוחנן  קול  תייר  טב  נשמע  בארצינו  זה  יהושע וקול  התור  
התאנה  חנטה  פגיה  אילו  סלי )  'י'  יהושע  א(ויצו  יהושע  את  שוטרי  העם  לאמר  

 ]:הנסכים) [הגפנים(בכורים והגפנים סמדר נתנו ריח אילו 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


