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  ד"בס

  ק" לפט"לתש ניסן - 199  #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

ם  רע  על משנה  במוציא  שם  רע  להקל  ולהחמיר  כיצד  אחד  שהוציא  ש...  
גדולה  שבכהונה  ועל  קטנה  שבישראל  נותן  מאה  סלע  נמצא  האומר  בפיו 
חמור  מן  העושה  מעשה  שכן  מצינו  שלא  נתחתם  גזר  דין  על  אבותינו 

גמרא :  'במדבר  אלא  על  לשון  הרע  שנאמר  וינסו  אותי  זה  עשר  פעמים  וגו
' תיב  ואם  אמת  היה  הדבר  וגוממאי  דלמא  משום  דקא  גרים  לה  קטלא  דכ

אמר  רבא  אמר  קרא  כי  הוציא  שם  רע  על  שם  רע '  והוציאו  את  הנערה  וגו
ממאי  דלמא  דאכתי  לא  מלא :  'וכן  מצינו  שלא  נתחתם  גזר  דין  וכו:  שהוציא

סאתן  דאמר  רב  המנונא  אין  הקדוש  ברוך  הוא  נפרע  מן  האדם  עד 
  אמר  קרא שתתמלא  סאתו  שנאמר  במלאת  ספקו  יצר  לו  אמר  ריש  לקיש

ר  אלעזר  בן "תניא  א:  וינסו  אותי  זה  עשר  פעמים  על  זה  נתחתם  גזר  דין
פרטא  בוא  וראה  כמה  גדול  כח  של  לשון  הרע  מנלן  ממרגלים  ומה  המוציא 
שם  רע  על  עצים  ואבנים  כך  המוציא  שם  רע  על  חבירו  על  אחת  כמה 

דאמר  רבי  חנינא  בר  פפא חנינא  בר  פפא  '  וכמה  ממאי  דלמא  משום  דר
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ול  דברו  מרגלים  באותה  שעה  דכתיב  כי  חזק  הוא  ממנו  אל דבר  גד
תיקרי  כי  חזק  הוא  ממנו  אלא  ממנו  כביכול  בעל  הבית  אין  יכול  להוציא 
כליו  משם  אלא  אמר  רבה  אמר  ריש  לקיש  אמר  קרא  וימותו  האנשים 

יהודה '    תניא  אמר  רמוציאי  דבת  הארץ  רעה  על  דבת  הארץ  שהוציאו
וש  ברוך  הוא  שנים  בים  ושנים  במים עשר  נסיונות  ניסו  אבותינו  להקד

שנים  במן  שנים  בשליו  אחת  בעגל  ואחת  במדבר  פארן  שנים  בים  אחת 
בירידה  ואחת  בעלייה  בירידה  דכתיב  המבלי  אין  קברים  במצרים  בעלייה 

  . 'וכו, כדרב הונא
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


