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  ד"בס

  ק" לפב"נש תאדר - 354  #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 ב - פרק א -ילקוט שמעוני יהושע 
שנו .  יה  נוצר  תאנה  יאכל  פרזה  שאמר  הכתובאל  יהושע  '  ויאמר  ה

נוצר  תאנה  יאכל '  רבותינו  הרואה  תאנה  בחלום  תורתו  משתמרת  לו  שנא
דבר  אחר  למה  נמשלה  תורה  לתאנה  אלא  כל  הפירות  יש  בהם .  פריה
רמונים  יש ,  ענבים  יש  בהם  חרצנים,  תמרים  יש  בהם  גרעינים,  פסולת

כך  דברי  תורה  אין  בהם  פסולת .  אבל  תאנה  כלה  יפה  לאכול,  בהם  קליפין
דבר  אחר  נוצר  תאנה  זה  דוד  שנתן .    לא  דבר  רק  הוא  מכםשנאמר  כי

יאכל  פריה .  'לדוד  את  כל  ענותו  וגו'  ו  לבנות  הבית  דכתיב  זכור  הנפש
וכי  דוד  בנאו  והלא ,  שנקרא  על  שמו  דכתיב  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד

אלא  לפי  שנתן  נפשו ,  שלמה  בנאו  דכתיב  ויבן  שלמה  את  הבית  ויכלהו
וכן  אתה  מצוא  בכל ,  ואומר  ראה  ביתך  דוד.  לבנות  הבית  נקרא  על  שמו

משה  נתן  נפשו  על ,  דם  נותן  נפשו  עליו  נקרא  על  שמודבר  ודבר  שא
התורה  ונקראת  על  שמו  שנאמר  זכרו  תורת  משה  עבדי  והלא  תורת 

תמימה  אלא  לפי  שנתן  נפשו  עליה  נקראת '  אלהים  היא  שנאמר  תורת  ה
' והיכן  מצינו  שנתן  נפשו  על  התורה  שנאמר  ויהי  שם  עם  ה,  על  שמו
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הא  למדת  לפי  שנתן '  ם  וגוואומר  ואשב  בהר  ארבעים  יו,  ארבעים  יום
דבר  אחר  נוצר  תאנה  זה  יהושע .  נפשו  על  התורה  נקראת  על  שמו

יאכל  פריה  שנאמר  קח .  שנאמר  ויהושע  בן  נון  נער  לא  ימיש  מתוך  האהל
זהו  שאמר  הכתוב  אשת  חיל .  אל  יהושע'  ואומר  ויאמר  ה,  לך  את  יהושע
 עטרת  בעלה  אמר  רבי  חייא  בעלה,  אשת  חיל  זו  שרה.  עטרת  בעלה

בכל ,  רבנן  אמרין  מרתה  לבעלה.  נתעטר  בה  והיא  לא  נתעטרה  בבעלה
ר "א.  מקום  האיש  גוזר  ברם  הכא  כל  אשר  תאמר  אליך  שרה  שמע  בקולה

  משרי  נחלק  חציו  לשרה הקדוש  ברוך  הואד  שנטל  "יהושע  בן  קרחה  יו
 הקדוש  ברוך  הואד  שנטל  "אמר  רבי  שמעון  בן  יוחאי  יו.  וחציו  לאברהם

ע "  אמר  לפניו  רבשהקדוש  ברוך  הוא  לפני  כסאו  של  משרי  היה  טס  ופורח
מפני  שהייתי  קטנה  של  אותיות  הוצאתני  משמה  של  צדקת  אמר  לה 
מתחלה  היית  בשמה  של  נקבה  ובסוף  האותיות  עכשיו  אני  נותנך  בשמו 

דבר .  ויקרא  משה  להושע  בן  נון  יהושע של  זכר  ובראש  האותיות  שנאמר
לא  כלב  נטל  שכרו  מן  הארץ ד  א"אחר  מה  ראה  משה  להוסיף  על  הושע  יו

ויהושע  נטל  שכר ,  שנאמר  אם  לא  הארץ  אשר  דרכה  רגלך  בה  לך  תהיה
  :עשרה מרגלים

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


