
 1

  ד"בס

  ק" לפט"לתש שבט - 197  #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

  
 ב /תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נג

  זה  בית בן  ידיד  זה  אברהם  דכתיב  מה  לידידי  בביתי  ויבנה  ידיד...  
ה  דכתיב  אשירה "המקדש  דכתיב  מה  ידידות  משכנותיך  לידיד  זה  הקב

ישכון '  נא  לידידי  בחלקו  של  ידיד  זה  בנימין  שנאמר  לבנימין  אמר  ידיד  ה
לבטח  עליו  ויתכפרו  בו  ידידים  אלו  ישראל  דכתיב  נתתי  את  ידידות  נפשי 
ב בכף  אויביה  יבא  טוב  ויקבל  טוב  מטוב  לטובים  יבא  טוב  זה  משה  דכתי

ותרא  אותו  כי  טוב  הוא  ויקבל  טוב  זו  תורה  דכתיב  כי  לקח  טוב  נתתי  לכם 
לכל  לטובים  אלו  ישראל  דכתיב  הטיבה '  ה  דכתיב  טוב  ה"מטוב  זה  הקב

לטובים  יבא  זה  ויקבל  זאת  מזה  לעם  זו  יבא  זה  זה  משה  דכתיב  כי  זה '  ה
משה  האיש  ויקבל  זאת  זו  התורה  דכתיב  וזאת  התורה  אשר  שם  משה 

ה  דכתיב  זה  אלי  ואנוהו  לעם  זו  אלו  ישראל  שנאמר  עם  זו "במזה  זה  הק
ה  לאברהם  שהיה "ר  יצחק  בשעה  שחרב  בית  המקדש  מצאו  הקב"קנית  א

על  עיסקי  בני עומד  בבית  המקדש  אמר  לו  מה  לידידי  בביתי  אמר  לו  
באתי  אמר  לו  בניך  חטאו  וגלו  אמר  לו  שמא  בשוגג  חטאו  אמר  לו  עשותה 
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המזימתה  אמר  לו  שמא  מיעוטן  חטאו  אמר  לו  הרבים  היה  לך  לזכור 
ברית  מילה  אמר  לו  ובשר  קודש  יעברו  מעליך  אמר  לו  שמא  אם  המתנת 
 להם  היו  חוזרין  בתשובה  אמר  לו  כי  רעתיכי  אז  תעלוזי  מיד  הניח  ידיו  על

ראשו  והיה  צועק  ובוכה  ואמר  לו  שמא  חס  ושלום  אין  להם  תקנה  יצתה 
שמך  מה  זית  זו '  בת  קול  ואמרה  לו  זית  רענן  יפה  פרי  תואר  קרא  ה

אחריתו  בסופו  אף  ישראל  אחריתן  בסופן  לקול  המולה  גדולה  הצית  אש 
עליה  ורעו  דליותיו  אמר  רבי  חיננא  בר  פפא  לקול  מיליהן  של  מרגלים 

הן  של  ישראל  דאמר  רבי  חיננא  בר  פפא  דבר  גדול  דברו ניתרועעו  דליותי
מרגלים  באותה  שעה  כי  חזק  הוא  ממנו  אל  תיקרי  ממנו  אלא  ממנו  כביכול 

' חייא  בר'  שאפילו  בעל  הבית  אינו  יכול  להוציא  כליו  משם  מתקיף  לה  ר
חיננא  האי  לקול  המולה  גדולה  לקול  מלה  מיבעיא  ליה  אלא  אמר  לו 

וחמלתי  עליהם  אני  אמרתי  ישתעבדו ה  לאברהם  קולך  שמעתי  "הקב
כשיעור  ארבע  מלכיות  השתא  כל  חדא  בארבע  מלכיות  כל  אחת  ואחת

וחדא  מאי  דפסיק  לה  ואיכא  דאמרי  אני  אמרתי  בזה  אחר  זה  עכשיו  בבת 
אחת  אמר  רבי  יהושע  בן  לוי  למה  נמשלו  ישראל  לזית  לומר  לך  מה  זית 

אף  ישראל  אין  להם אין  עליו  נושרין  לא  בימות  החמה  ולא  בימות  הגשמים  
ז  ולא  בעולם  הבא  ואמר  רבי  יוחנן  למה  נמשלו "בטילה  עולמית  לא  בעוה

י  כתיתה  אף "ישראל  לזית  לומר  לך  מה  זית  אינו  מוציא  שמנו  אלא  ע
מ  אומר  השאור  בודה  להן "ר:  י  יסורין"ישראל  אין  חוזרין  למוטב  אלא  ע

סת  השאור מאי  חסירה  או  יתירה  אמר  רב  חסדא  עי]:  'וכו[מתוכן  ומחמיצן  
עבה  נמצאת  יתירה  מדת  העשרון  רכה  נמצאת  חסירה  סוף  סוף  כי  קא 
כייל  לעשרון  קא  כייל  רבה  ורב  יוסף  דאמרי  תרוייהו  לכמות  שהן  היתה 
משערינן  ולישקול  פורתא  מיניה  וליחמציה  מאבראי  וליתיה  ונילושיה 

  .בהדיה גזירה דלמא אתי לאיתויי מעלמא
 
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


