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  ד"בס

  ק" לפב"נש תשבט - 353  #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 תתעה - פרק יא -ילקוט שמעוני דברים 
משפחה  ואשה אומה  או  ,  אין  לי  אלש  איש.  לא  יתיצב  איש  בפניכם

כ  למה  נאמר  איש "א.  מ"תלמוד  לומר  לא  יתיצב  בפניכם  מ,  בכשפיה  מנין
פחדכם  ומוראכם  והרי  אם  נפחדים  הם  יראים .  אפילו  כעוג  מלך  הבשן

וכן  הוא  אומר  ויהי ,  אלא  פחדכם  על  הקרובים  ומוראכם  הרחוקים,  הם
כשמוע  כל  מלכי  האמורי  אשר  בעבר  הירדן  ימה  וכל  מלכי  הכנעני  אשר 

את  מי  הירדן  מפני  בני  ישראל  עד  עברם  וימס '  ים  את  אשר  הוביש  העל  ה
ואם  תאמר  שלא  היו  אנשי .  לבבם  ולא  היה  בם  עוד  רוח  מפני  בני  ישראל

יריחו  גדולים  וקשים  והלא  כבר  נאמר  וישלח  יהושע  בן  נון  מן  השטים 
 יריחו,  שנים  אנשים  מרגלים  חרש  לאמר  לכו  ראו  את  הארץ  ואת  יריחו

כיוצא  בו  אתה  אומר .  בכלל  היתה  ולמה  יצאת  מלמד  ששקולה  כגנד  כולם
פינחס  היה  בכלל ,  וישלח  אותם  משה  אלף  למטה  לצבא  אותם  ואת  פינחס

כיוצא  בו  אתה  אומר  אז  ישיר .  ולמה  יצא  מלמד  שהיה  שקול  כנגד  כולם
משה  ובני  ישראל  משה  היה  בכלל  ולמה  יצא  מלמד  שהיה  שקול  כנגד 

ו 'אותו  גו'  ביום  הציל  ה'  וגו'  תה  אומר  וידבר  דוד  להכיוצא  בו  א.  כולם
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כיוצא  בו  אתה .  שאול  היה  בכלל  ולמה  יצא  מלמד  שהיה  שקול  כנגד  כולן
אומר  ויפקדו  מעבדי  דוד  תשעה  עשר  איש  ועשהאל  עשהאל  בכלל  היה 

כיוצא  בו  אתה  אומר  והמלך .  ולמה  יצא  מלמד  שהיה  שקול  כנגד  כולן
ת  בת  פרעה  בת  פרעה  בכלל  היתה שלמה  אהב  נשים  נכריות  רבות  וא

וכלפי  חטא  שהחטיאה ,  ולמה  יצאת  מלמד  שהיתה  מחבבה  כנגד  כולן
למה ,  אלהיכם  על  פני  כל  הארץ  אשר  תדרכו  בה'  יתן  ה.  אותו  יותר  מכולן

שמא  יאמרו  ישראל  הרי '  לפי  שנאמר  שלש  פעמים  בשנה  יראה  וגו,  נאמר
קום  עלו  ושלכם ל  המ"א,  אנו  עולין  להשתחוות  מי  משמר  לנו  את  ארצנו

שנאמר  לא  יחמוד  איש  את  ארצך  אם  בעיניו  אינו  חומדה  כיצד ,  אני  שומר
וכן  אתה  מוצא  בישראל  כשהן  עושין  רצונו .  הוא  בא  ליטול  נכסים  ובהמה

של  מקום  מה  אמר  נעמן  לאלישע  ולו  יתן  נא  לעבדך  משא  צמד  פרדים 
והרי  דברים  קל  וחומר  אם  עפר  הרי  הוא  מתירא  ליטול  מארץ ,  אדמה

כאשר  דבר  לכם .  בא  ליטול  נכסים  ובהמה כיצד  הוא,  ישראל  שלא  ברשות
 ):ס"כתוב ברמז ש(היכן דבר את אימתי אשלח לפניך 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


