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  ד"בס

  ק" לפט"מש תאב - 323  #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 ישובקדושת 
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 , ל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כושמצל "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 ישראלוועד יצא 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

  רמז קכו - פרק כט -ילקוט שמעוני בראשית 
ת  בשמות  יש יוסי  בר  חנינא  ארבע  מדו'  ותהר  לאה  ותלד  בן  אמר  ר

ששמותיהן  נאים  ומעשיהם  כעורין  עשו  עושה  ואינו  עושה  ישמעאל  שומע 
שמותיהן  כעורין  ומעשיהם  נאים  אלו  בני  הגולה  בני  בקבוק .  ואינו  שומע

שמותיהן  כעורים .  בני  חקופא  בני  חרחור  זכו  ועלו  ובנו  בית  המקדש
. ומעשיהם  כעורים  אלו  מרגלים  סתור  בר  מסתורין  גדי  כגידין  מררין

שמותיהן  נאים  ומעשיהן  נאים  אלו  השבטים  ראובן  ראו  בן  בין  הבנים 
נינא  אין  שמותיהן  של יוסי  בר  ח'  שמעון  שומע  בקול  אביו  שבשמים  אמר  ר

כי  שנואה  אנכי '  ותאמר  כי  שמע  ה.  שבטים  עכור  להם  אלא  חפות  להם
עתיד  זה  לעמוד  שונא  ומי  מרפא  מכתו  גם  את  זה  פנחס  שהוא  עומד 

על  כן .  הפעם  ילוה  אישי  אלי  עתיד  זה  ללוות  בנים  לאביהן  שבשמים.  מלוי
. ןקרא  שמו  לוי  בכל  מקום  שנאמר  על  כן  קרא  שמו  מרובה  באוכלוסי

משל  לכהן  שהיה  עומד  בגורן  נתן  לו  אחד  כור  של '  הפעם  אודה  את  ה
מעשר  ולא  החזיק  לו  טובה  בא  אחד  ונתן  לו  קומץ  של  חולין  והחזיק  לו 
טובה  אמר  ליה  אדוני  כהן  אני  נתתי  לך  כור  אחד  ולא  החזקת  לי  טובה  וזה 
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לא  נתן  לך  אלא  קומץ  אחד  והחזקת  לו  טובה  אמר  ליה  את  מחלקי  נתת  לי 
ה  משלו  נתן  לי  כך  לפי  שהיו  האמהות  סבורות  שזו  מעמדת  שלשה אבל  ז

דבר  אחר  על  שהיו .  'וכיון  שילדה  לאה  בן  רביעי  אמרה  הפעם  אודה  את  ה
לה  שבט  כהונה  ושבט  מלכות  את  מוצא  כל  מה  שכתוב  בזה  כתוב  בזה 

בזה  ברית  מלח  ובזה .  בזה  מטה  בזה  מטה.  בזה  משיחה  בזה  משיחה
בזה  קריבה  בזה .  בזה  נזר  ובזה  נזר.  םבזה  פעם  ובזה  פע.  ברית  מלח

אמר .  בזה  ציץ  ובזה  ציץ.  בזה  שלשלת  יוחסין  בזה  שלשלת  יוחסין.  קריבה
לוי  לא  יגרע  מצדיק  עינו  דוגמא  דידיה  לאה  תפשה  פלך  הודיה  ועמדו '  ר

' דוד  הודו  לה.  יהודה  ויכר  יהודה  ויאמר  צדקה  ממני.  כל  בניה  בעלי  הודיה
רחל  תפסה  פלך .  י  מהודה  ומשבח  אנאדניאל  לך  אלהא  דאבהת.  כי  טוב

 שתקנית  ועמדו  כל  בניה  בעלי  מיסטרין  בנימין  ישפה  יש  פה  שיודע

אסתר .  שאול  על  דבר  המלוכה  לא  הגיד  לו.  במכירתו  של  יוסף  ואינו  מגיד
ותעמוד  מלדת .  על  כן  קרא  מרובה  באוכלוסין.  לא  הגידה  אסתר  את  עמה

  :מי מעמד רגליה של אשה בבית בניה
  

 )ה"בבולעטין הבא איהמשך ( 


