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  ד"בס

  ק" לפט"לתש אייר - 200  #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(וב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישקדושת 
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 כנגדושמצל "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 
  ד העולמי למען הצלת ישראלוועיצא 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

  
  א /תלמוד בבלי מסכת ערכין דף טו

ישראל  שבאותו  הדור  מקטני  אמנה  היו  כדרבה  בר  מרי  דאמר  רבה  בר ...  
מרי  מאי  דכתיב  וימרו  על  ים  בים  סוף  ויושיעם  למען  שמו  מלמד  שהיו 
ישראל  ממרים  באותה  שעה  ואומרים  כשם  שאנו  עולים  מצד  זה  כך 
מצרים  עולים  מצד  אחר  אמר  לו  הקדוש  ברוך  הוא  לשר  של  ים  פלוט 

ו  של  עולם  כלום  יש  עבד  שנותן  לו  רבו אותם  ליבשה  אמר  לפניו  רבונ
מתנה  וחוזר  ונוטלה  הימנו  אמר  לו  אני  נותן  לך  אחד  ומחצה  שבהם  אמר 
לפניו  רבונו  של  עולם  כלום  יש  עבד  שתובע  את  רבו  אמר  לו  נחל  קישון 
' יהיה  ערב  מיד  פלטן  ליבשה  דכתיב  וירא  ישראל  את  מצרים  מת  על  וגו

יבואו  מרתה  ולא  יכלו  לשתות שנים  במים  במרה  וברפידים  במרה  דכתיב  ו
וכתיב  וילן  העם  על  משה  ברפידים  דכתיב  ויחנו  ברפידים  ואין  מים  לשתות 

  .'וכו, וכתיב וירב העם עם משה
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


