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  ד"בס

  ק" לפט"מש תתשרי -313  #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

  
 תנא דבי אליהו רבה פרק כט 

הוא  הולך  לישא וכיצד  יש  גר  שהוא  נמשל  כחמור  כגון  ש  )המשך  מגליון  הקודם  (...
אשה  מישראל  ואמרו  לו  אין  אנו  מקבלין  אותך  עד  שתתגייר  אמר  בלבו 

ע  ואתגייר  ואם  לבסוף  חוזר  לסורו  באין  עליו  יסורין  לטובתו "אכוף  א
  כשם  שהוא הקדוש  ברוך  הואולהצילו  ומיד  שהוא  עושה  תשובה  אמר  

וגר  לא  תונה  ולא )  שמות  כב(בקש  מכם  מנוחה  כך  תנו  לו  מנוחה  שנאמר  
וכיצד  יש  גר  שהוא  כמו  אברהם .  תלחצנו  כי  גרים  הייתם  בארץ  מצרים
ם "ם  כיון  שהוא  רואה  שכל  העכו"אבינו  אם  היה  הולך  ופשפש  בכל  העכו

הם  מספרים  בטובתן  של  ישראל  אמר  בלבו  מתי  אתגייר  ואהיה  כמותם 
ואל  יאמר  בן  הנכר )  ישעיה  נה(  תחת  כנפי  השכינה  עליו  נאמר  ואכנס

ובני  הנכר  הנלוים  על '  מעל  עמו  וגו'  לאמר  הבדל  יבדילני  ה'  הנלוה  אל  ה
והביאותים  אל  הר '  להיות  לו  לעבדים  וגו'  לשרתו  ולאהבה  את  שם  ה'  ה

. 'קדשי  ושמחתים  בבית  תפלתי  עולותיהם  וזבחיהם  לרצון  על  מזבחי  וגו
לא  תשא  שמע  שוא  אל  תשת  ידך  עם  רשע )  שמות  כג(ר  הרי  הוא  אומ
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הוי  אומר  הרי  זו  אזהרה .  'להיות  עד  חמס  לא  תהיה  אחרי  רבים  לרעות  וגו
א  הרי  זו  אזהרה  לדיין  שלא  ישמע  לבעל  דין  עד  שיהא "ד.  ר"למקבלים  לה

עד  האלהים  יבא  דבר  שניהם  וגם )  שם  כב(בעל  דין  חבירו  עמו  שנאמר  
לא  ישמיע  אל  הדיין  דבריו  עד  שיהא  בעל  דינו הרי  זו  אזהרה  לבעל  דין  ש

  .'וגו' ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה) דברים יט(עמו שנאמר 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


