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  ד"בס

  ק" לפז"לתש אדר - 174  #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

  
 משנה מסכת סנהדרין פרק י 

ְוַעֵּמְך  ֻּכָּלם )  ישעיה  ס(ֱאַמר  ֶׁשֶּנ,  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ֵיׁש  ָלֶהם  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהָּבא)  א(
ְוֵאּלּו  ֶׁשֵאין  ָלֶהם .  ַצִּדיִקים  ְלעֹוָלם  יִיְרׁשּו  ָאֶרץ  ֵנֶצר  ַמָּטַעי  ַמֲעֵׂשה  ָיַדי  ְלִהְתָּפֵאר

ְוֵאין  ּתֹוָרה  ִמן ,  ָהאֹוֵמר  ֵאין  ְּתִחַּית  ַהֵּמִתים  ִמן  ַהּתֹוָרה,  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהָּבא
, ַאף  ַהּקֹוֵרא  ִבְסָפִרים  ַהִחיצֹוִנים,  ַרִּבי  ֲעִקיָבא  אֹוֵמר.  סְוַאִּפיקֹורֹו,  ַהָּׁשַמִים

ָּכל  ַהַּמֲחָלה  ֲאֶׁשר  ַׂשְמִּתי  ְבִמְצַרִים )  שמות  טו(ְוַהּלֹוֵחׁש  ַעל  ַהַּמָּכה  ְואֹוֵמר  
ַאף  ַההֹוֶגה  ֶאת  ַהֵּׁשם ,  ַאָּבא  ָׁשאּול  אֹוֵמר.  רְֹפֶאָך'  לֹא  ָאִׂשים  ָעֶליָך  ִּכי  ֲאִני  ה

 :ּיֹוָתיוְּבאֹוִת
ְׁשלָׁשה .  ְׁשלָׁשה  ְמָלִכים  ְוַאְרָּבָעה  ֶהְדיֹוטֹות  ֵאין  ָלֶהם  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהָּבא)  ב(

ְמַנֶּׁשה  ֶיׁש  לֹו  ֵחֶלק ,  ַרִּבי  ְיהּוָדה  אֹוֵמר.  ּוְמַנֶּׁשה,  ַאְחָאב,  ָיָרְבָעם,  ְמָלִכים
ֵאָליו  וֵַּיָעֶתר  לֹו  וִַּיְׁשַמע וִַּיְתַּפֵּלל  )  דברי  ַהימים  ב  לג(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ָלעֹוָלם  ַהָּבא

ְלַמְלכּותֹו  ֱהִׁשיבֹו  ְולֹא  ְלַחֵּיי ,  ָאְמרּו  לֹו.  ְּתִחָּנתֹו  וְַיִׁשיֵבהּו  ְירּוָׁשַלִים  ְלַמְלכּותֹו
 :ְוֵגֲחִזי, ַוֲאִחיתֶֹפל, ְודֹוֵאג, ִּבְלָעם, ַאְרָּבָעה ֶהְדיֹוטֹות. ָהעֹוָלם ַהָּבא ֱהִׁשיבֹו
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ֶׁשֶּנֱאַמר ,  ֵאין  ָלֶהם  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהָּבא  ְוֵאין  עֹוְמִדין  ַּבִּדיןּדֹור  ַהַּמּבּול  )  ג(
ּדֹור  ַהְפָלָגה ).  לֹא  ִדין  ְולֹא  רּוַח(,  לֹא  ָידֹון  רּוִחי  ָבָאָדם  ְלעָֹלם)  בראשית  ו(

אָֹתם  ִמָּׁשם  ַעל '  וַָּיֶפץ  ה)  בראשית  יא(ֶּנֱאַמר  ֶׁש,  ֵאין  ָלֶהם  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהָּבא
. ָלעֹוָלם  ַהָּבא',  ּוִמָּׁשם  ֱהִפיָצם  ה.  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה,  אָֹתם'  וַָּיֶפץ  ה.  ְּפֵני  ָכל  ָהָאֶרץ

ְוַאְנֵׁשי  ְסדֹם )  שם  יג(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ַאְנֵׁשי  ְסדֹום  ֵאין  ָלֶהם  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהָּבא
ֲאָבל .  ָלעֹוָלם  ַהָּבא,  ְוַחָּטִאים.  ָרִעים  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה.  ְמאֹד'    ַלה  ְוַחָּטִאים ָרִעים

תהלים (ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ֵאּלּו  ָוֵאּלּו  ֵאין  עֹוְמִדין  ַּבִּדין,  ַרִּבי  ְנֶחְמָיה  אֹוֵמר.  עֹוְמִדין  ַּבִּדין
ַעל  ֵּכן  לֹא .  יםַעל  ֵּכן  לֹא  ָיֻקמּו  ְרָׁשִעים  ַּבִּמְׁשָּפט  ְוַחָּטִאים  ַּבֲעַדת  ַצִּדיִק)  א

ֵאּלּו  ַאְנֵׁשי ,  ְוַחָּטִאים  ַּבֲעַדת  ַצִּדיִקים.  ֶזה  ּדֹור  ַהַּמּבּול,  ָיֻקמּו  ְרָׁשִעים  ַּבִּמְׁשָּפט
. ֵאיָנם  עֹוְמִדים  ַּבֲעַדת  ַצִּדיִקים  ֲאָבל  עֹוְמִדין  ַּבֲעַדת  ְרָׁשִעים,  ָאְמרּו  לֹו.  ְסדֹום

וַָּיֻמתּו  ָהֲאָנִׁשים )  במדבר  יד(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ָּבאְמַרְּגִלים  ֵאין  ָלֶהם  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַה(
, ַּבַּמֵּגָפה.  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה,  וַָּיֻמתּו.  'מֹוִציֵאי  ִדַּבת  ָהָאֶרץ  ָרָעה  ַּבַּמֵּגָפה  ִלְפֵני  ה

, ּדֹור  ַהִּמְדָּבר  ֵאין  ָלֶהם  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהָּבא  ְוֵאין  עֹוְמִדין  ַּבִּדין).  ָּבעֹוָלם  ַהָּבא
ַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר .  ִּדְבֵרי  ַרִּבי  ֲעִקיָבא,  ַּבִּמְדָּברַהֶּזה  ִיַּתּמּו  ְוָׁשם  ָיֻמתּו)  שם(ַמר  ֶׁשֶּנֱא
ִאְספּו  ִלי  ֲחִסיָדי  ּכְֹרֵתי  ְבִריִתי  ֲעֵלי )  תהלים  נ(ֲעֵליֶהם  הּוא  אֹוֵמר  ,  אֹוֵמר
ַכס  ֲעֵליֶהם ְוְּת)  במדבר  טז(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ֲעַדת  קַֹרח  ֵאיָנּה  ֲעִתיָדה  ַלֲעלֹות.  ָזַבח

. ִּדְבֵרי  ַרִּבי  ֲעִקיָבא,  ָלעֹוָלם  ַהָּבא,  וַּיֹאְבדּו  ִמּתֹוְך  ַהָּקָהל.  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה,  ָהָאֶרץ
יְָי  ֵמִמית  ּוְמַחֶּיה  מֹוִריד )  שמואל  א  ב(ֲעֵליֶהם  הּוא  אֹוֵמר  ,  ַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  אֹוֵמר

) דברים  כט(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  יִדין  ַלֲחזֹורֲעֶׂשֶרת  ַהְּׁשָבִטים  ֵאיָנן  ֲעִת.  ְׁשאֹול  וַָּיַעל
ַאף ,  ָמה  ַהּיֹום  ַהֶּזה  הֹוֵלְך  ְוֵאינֹו  חֹוֵזר,  וַַּיְׁשִלֵכם  ֶאל  ֶאֶרץ  ַאֶחֶרת  ַּכּיֹום  ַהֶּזה

ַּכּיֹום ,  ַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  אֹוֵמר.  ִּדְבֵרי  ַרִּבי  ֲעִקיָבא,  ֵהם  הֹוְלִכים  ְוֵאיָנם  חֹוְזִרים
ָּכְך  ָעִתיד ,  ַאף  ֲעֶׂשֶרת  ַהְּׁשָבִטים  ֶׁשָאַפל  ָלֶהן,  יל  ּוֵמִאירָמה  ַהּיֹום  ַמֲאִפ,  ַהֶּזה

 :ְלָהִאיר ָלֶהן
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


