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  ד"בס

  ק" לפז"מש תלולא -300  #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

 מדרש תנחומא קרח פרק יב 
תשא  עון בדוד  כתיב  ודוד  עבדי  נשיא  להם  לעולם  כל    )המשך  מגליון  העבר(...  

ק  קיים  היינו "ע  בזמן  שבהמ"אמרו  ישראל  רבש)  הושע  יד(וקח  טוב  
ז "ריא  ימקריבין  קרבן  ומתכפר  ועכשיו  אין  בידינו  אלא  תפלה  טוב  בגימט

ט  הוצא  מהן  ברכת  הזדים  שתקנו  ביבנה  ואת  צמח  דוד  שתקנו "תפלה  י
רבי  סימון  אומר  כל  תשא  עון  וקח  טוב )  תהלים  כו(ונסני  '  על  שום  בחנני  ה

ש  נפש  אמרו  ישראל  הרי  חלבנו  ממנו  מנפשותינו "ת  ב"טוב  בגימטריא  בא
ות ר(לה  הריון  '  מ  שתהא  כפרה  עלינו  ונשלמה  פרים  שפתינו  ויתן  ה"יהר
חדשים  של  לידה  והמלאך  הממונה  על  ההריון  לילה '  בגימטריא  ימי  ט)  ד

סאה '  והלילה  אמר  הורה  גבר  שיעור  מי  מקוה  מ)  איוב  ג(שמו  שנאמר  
כנגד  מי  באר  שכתוב  בתורה  וכמה  ביצים  בשיעור  המקוה  חמשה  אלפים 

ג  ביצים  וחומש  ביצה  שיעור  החלה  ומנין "ד  ביצים  מ"ס  והסאה  קמ"ותש
יען  כי  מאס  העם  הזה  את )  ישעיה  ח(  ארבעים  סאה  דכתיב  למקוה  שצריך

ט  בגימטריא  ארבעים  הרי  שיעור  סאה  טפח "מי  השלוח  ההולכים  לאט  לא
על  טפח  ברום  טפח  והמפריש  שיעור  חלה  צריך  להפריש  ששה  לוגין 
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אלה )  שמות  לה(ואחד  וחומש  ביצה  מלקות  ארבעים  מן  התורה  דכתיב  
הרי  ארבעים  חסר '  הדברים  ג'  בו  דברים  "אלה  ל'  הדברים  אשר  צוה  ה

 כנגד  ארבעים  קללות  שנתקללו)  דברים  כה(אחת  ארבעים  יכנו  לא  יוסיף  

נחש  וחוה  ואדם  ואדמה  ופחתו  חכמים  אחד  משום  לא  יוסיף  סנהדרין 
שלשה  ועשרים  כדי  שירבו  מליצי  זכיות  אחד  וירבו  מלמדי  חובות  שנים 

ר  שמואל  כשהיא ח  ואמ"מוטב  שיבאו  שנים  וידחו  אחד  חרם  בגימטריא  רמ
ח  כדכתיב "ח  איברים  וכשהיא  יוצאה  יוצאה  מן  רמ"נכנסת  נכנסת  ברמ

ברוגז  רחם  תזכור  תירש  כתיב  וקרינן  תירוש  זכה  נעשה  ראש )  חבקוק  ג(
ל  בשלשה  דברים  אדם  ניכר  בכיסו  ובכוסו  ובכעסו "לא  זכה  נעשה  רש  ארז

ש  גוג  ומגוג  בגימטריא "ת  ב"טבאל  רמליה  ששך  בגימטריא  בבל  בא
  :ים שהם שבעים אומותשבע

 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


