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  ד"בס

  ק" לפא"נש תאדר - 342  #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

  רמז תשמג - פרק יג -ילקוט שמעוני במדבר 
א  רצו  ליטול  מפירות  ארץ ל.  ויבאו  עד  נחל  אשכול  )המשך  מגליון  הקודם(...  

ישראל  אילולי  כלב  ששלף  את  הזיין  ורץ  לפניהם  ואמר  להם  אם  אין  אתם 
  וישובו  מתוך  הארץ  מקץ .נוטלין  או  אתם  הורגים  אותי  או  אני  הורג  אתכם

מן  הדרום  לצפון ]  ארבעים  יום[ארבעים  יום  והלא  אתה  מוצא  שהלכו  
הקדוש  ברוך אלא  שגלוי  היה  לפני  ,  ולארבעים  יום  היו  מהלכים  את  כולה

אותו  הדור  שנים  של  צרה  יום    שהם  באים  ואמרים  לשון  הרע  ונגזר  עלהוא
קדוש  ברוך הלשנה  יום  לשנה  תשאו  את  עונותיכם  ארבעים  שנה  וקפץ  

 : לפניהם את הדרךהוא
זה  שאמר  הכתוב  מגיד  מראשית  אחרית .  למקום  ההוא  קרא  נחל  אשכול

אשכול  אוהבו  של  אברהם  היה ,  הקדוש  ברוך  הואשהכל  היה  צפוי  לפני  
 :ונקרא אשכול על אודות האשכול שעתידין ישראל לכרות ממקומו

  ביאתן  בעצה מה,  מקיש  הליכתן  לביאתן.  וילכו  ויבואו  אל  משה  ואל  אהרן
באנו  אל  הארץ  אשר  שלחתנו  כל  לשון  הרע .  רעה  אף  הליכתן  בעצה  רעה

עמלק  יושב  מה  ראוי  לפתוח .  שאין  דבר  אמת  בתחלתו  אין  מתקיים  בסופו
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, משל  למה  הדבר  דומה  לתינוק  שסרח  ונלקה  ברצועה,  בעמלק
כך  היה  עמלק  רצועה  ראה ,  כשמבקשים  להפחידו  מזכירין  לו  הרצועה

אה  לישב  לו  על  הדרך  שכן  צוהו  עשו  זקנו  לקדמו  לדרך ומה  ר,  לישראל
וירד  העמלקי  והכנעני  היושב  בהר ]  שנאמר[ועקר  ממקומו  וישב  לו  בדרך  

והכנעני  יושב  על  הים  ועל  היד  הירדן  אלו  הגבורים  ויושבין  על ,  ההוא
הדרך  נתכוונו  המרגלים  לשבור  לבם  של  ישראל  שנאמר  ויניאו  את  לב  בני 

חלה  אמר  להם  אני  עמכם  בעצה  אחת  ובלבו  היה ויהס  כלב  שמת.  ישראל
 הקדוש  ברוך  הואו,  לומר  אמת  שנאמר  ואשיב  אותו  דבר  כאשר  עם  לבבי

וכשבאו ,  מעיד  עליו  שנאמר  ועבדי  כלב  עקב  היתה  רוח  אחרת  עמו
מיד  עמד  על  הספסל  ושיתק  כל  ישראל ,  המרגלים  אמרו  נאמן  עלינו  כלב

והם  היו ,  עם  אל  משהשהיו  מצווחין  על  משה  שנאמר  ויהס  כלב  את  ה
 :סבורים שהוא אומר לשון הרע לכך שתקו

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


